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 :مقدمه

 ؛یریگ  یسخت به من م نیکه چن  روزگارا

 ست؛یخبر باش که پژمردن من آسان ن با

 روزم؛یاز د  رتریدلگ گرچه

 خواند؛ یمرا م زیغم انگ  یفردا گرچه

 باور دارم؛ کیل

 ست؛یها کم ن یدلخوش

 ... کرد  دیبا یزندگ

*** 

 .اول  فصل

 یصورت ییندرالیس دفتر

 ؟ییآ  یم یدوست، ک یات آباد، ا  خانه

 ؟ییآ  یم یدوست، ک یدل شد ولوله، ا در

 ...ها و همه شب، در شد و آمد، افسوس روز

 ؟ییآ  یم یچشم ترم مانده به در، ک نیا

 "ینیکوئ- ف"

*** 

 .نگید نگید نگید-

 .ادامه دادم  یبلندتر یبه اطراف با صدا ینگاه با

در رفتن به  یکارگر ساده جهت همراه  کی... به میازمندین یدر رفتن به انبار یکارگر ساده جهت همراه  کیبه -
 .میازمندین یانبار

 .نهیراستم، خم شد تا بهتر صورتم رو بب یبه بازو یزدن ضربه ا نیو ح کینزد رضا،

 ؟یش یم لیفارغ التحص یتو واقعا دار-

 .زد یپوزخند

 .یساده چندتا "به" و "در" استفاده کرد یجمله  هی یتورو خدا تو نیبب-
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حوصله داشتم،  یادیکه ز  یشد.گاه یربط شروع م یمسخره و ب یزهای.بحث هامون از چمیبود نطوریهم شهیهم
 ...شد یزود تموم م یلیاوقات هم خ  یلیکرد.اما خ  یم دایادامه پ

 .شدم رهیتر و مردونه ترش کرده بود خ رهیت ،یکمرنگ  شیدقت به صورتش که ته ر با

 ؟ی"ت" رفت ییواج آرا یدقت کرد-

 .دیکش  یتا بزرگش دستنسب ینینوک ب یرو

 ؟ییواج آرا-

 .داد ینیبه ب ینیچ

 ... که  هیمنظورت همون-

 .دمیحرفش پر وسط

 .جملت، لمس شد یکه تو  یجور یحرفو چندبار تکرار کرد هی یعنی-

 .باال فرستاد ییابرو

 .همش چهار تا "ت" بود-

 .ستادمیرخ ا میکردن چشم ها به ن  زیکج کردن دهن و ر  با

 اضافمو بذارم اونجا؟  یخوام کتابا یم یانبار  میبر یای.مالیخ یب ،یحاال هرچ-

 .زدم نیزم یپخش شده رو یبه لباسها یرضا، لگد یاز چشم ها  دور

 ..همه خوابنستین نییپا میشکی.االنم که سر صبحه هنیرزمیز یرن تو یچند تا معتاد م یساختمون بغل-

 .بشه میبه همراه یزدم تا راض یوقفه حرف م یبرم و ب یبه انبار ییبه تنها دمیترس یم

 ؟یسرمو ِبُبرّه چ ادیب ؟اگهیدستمو ِبُبرّه النگوهامو برداره چ رهیمنو بگ ؟اگهیمنو ِخفت کنه چ ادیب یکیوقت  هیاگه -
 ...اگه

 .کردم  مکث

 ؟یسراغ ندار یا  گهید یاگه " کم آوردم. رضا " اگه "  "-

خواستم  یکردم.م  یتوالت نگاه م زیم ی نهیآ  یچشم به خودم تو کیشم چپم رو بستم و با زدم و چ یبانمک شخندین
 یتموم بودن.حت زیهمه چ شهیکه خونده بودم، دخترها هم  یهر رمان ی.خب تونمیزدن بب شخندیچهره ام رو موقع ن

کلفت و مردانه   یزد.با صدا یبه دل نم ینگزدن، چ شخندیبود.اما من که صورتم موقع ن کیهم ش شخندهاشونین
 .لباسهاست چرخوندم نیکه مطمئن بودم ب  ،ینگاهم رو دنبال روسر ن،یرضا دوباره برگشتم و همون ح ی

 ؟یتو مگه النگو دار-
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 .دیکش  یقیحرفهاش کرد و نفس عم نیب یمکث

 .امیبپوشم ب میرو رکاب رهنیپ هیمن  سایوا-

 یحرکت از تو کیرو با  یهمون حال روسر یو تو میصورت یروسر یرضا بود و چشمم به گوشه  یبه حرفها گوشم
 میکردم، برداشتم.ن  یشده وسط اتاق، که اتفاقا کار خودم بود و دونه به دونه امتحانشون م ختهیر یلباسها یکپه 
 .با پوزخند بهش انداختم ینگاه

 .یندار افهیمفلوکا.هرچند که ذاتا ق نیا  نیع  یش یم ژامه،یراه راهو پ رهنیآره با اون پ-

 :که به صورتش افتاد زمزمه کردم  نگاهم

 .یپی.ا چقدر تو خوشتایدار افهینه تو هم ق-

رو به دست جراح بسپره، حتما  شینیبانمک هم نبود.معتقد بودم اگه ب یرضا هم مثل من خوشگل نبود.حت خب
رو  میقبل یحرفها یکه دو بار شکسته بود... با تک خنده ا.خصوصا  رهیگ  یبه خودش م یچهره اش حالت بهتر

 :ادامه دادم

 .شه رضا یزنت نم یشکیه رونیب یایب ینجوریا  شییخدا-

 .و زمزمه کردم دمیخند زیر

 .یکن  یم غشیدر یچجور ،یدر حق خواهر بدبختت بکن یکار  هی یتون یحاال که م نیبب-

 .دهیصدام رو شن دمیکرد.تازه فهم  زیرو به کمرش، بند و چشمش رو ر دستهاش

 کنم؟  یم غیدر ویچه کار-

 .به عقب برداشتم یقدم

 .شه یهم خونه جادارتر م یرد کارت، هم راهو برام باز کن یبر یریزن بگ-

که نفس   میختیرو بهم ر لیو وسا میدی.اونقدر دومیدور خونه کرد دنیکه به سمتم حمله کرد، شروع به دو  رضا
دادم.باالخره کنار  یامروز پرت بشه، به کارم ادامه م  خیخواستم حواسم از اطراف و تار یمن که م یول میکم آورد

 .کرد  مزانوهاش گذاشت و خطاب یرو یو خم شد.دست ستادیمبل تک نفره ا

 ...باهات اومدم گهیخودت برو... اگه د-

ازم   یکردم حداقل ده سال  یکرد که فکر م  یرفتار م یاوقات طور  ی.گاهادیهمراهم نم گهیدونستم د یم
شد... صدام رو مظلوم  یم کیو کوچ یمدرسه ا یهم رفتارهاش و قهر کردنهاش مثل دخترها یکوچکتره.گاه

 :کردم

خوابت.تازه اگه  یتو امیدلت برام تنگ شه.اگه دلت تنگ شه شب م یو اگه ُمردم حق ندار رمیرضا خان، من م-
 .امیدرب یکاریاومدم و باخودم بردمت بلکه از ب  دمیکارم،شایب یلیخ نوریاونورم مثل ا  دمید
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 :دیکش  یقیگفتم کالفه شده بود چشم هاش رو بست و نفس عم  یوقفه م یکه ب  یچرت و پرت نهمهیکه از ا  یدرحال

 .دم یمحله رو شام م هی ،یرفت یبه ک لیفام نیا  یبفهمم تو، تو ؟فقطیزن یحرف م یلیخ یدونست یم-

شدم عکس العمل  یم یعصب  یلیخ یزیاز چ  یبودم.وقت نطوریهم شهی.هممیشد یمن، وارد انبار یاز حراف  بعد
 .دمیخواب یم ت،یهم وسط عصبان ی.گاهدنیبلند خند ایحرف زدن  ادیدادم.مثل ز یربط و مسخره نشون م یب یها

متعلق به خودم  یکتابخونه   ی قفسه یبودم رو تو دهیخر شیکنکور چندسال پ  یکه برا  یعامل  ستمیس یها کتاب
خواستم  یرضا آورده بود و م شیپ یکنکور رو همراه چند رمان، هفته   یشده برا یداریخر یکتابها  ی هیگذاشتم.بق

 .اومد از خودم دورشون کنم  ینگهدارم.دلم نم یادگاری

هشتاد برگم که پنهانش  یصورت ییندرالیخاک گرفته، به دفتر س یوسط اونهمه کتاب و دفتر و جزوه ها چشمم
 .خورد نهینتونه بب یکرده بودم تا کس

 ؟یینجایِا تو ا-

خواستم  یبودم و م مونیحاال پش یفرستادم.ول هیدفتر رو به همراه بق نیکه حالم خوب نبود، ا  شیپ ی هفته
م از اول دونست ینبود.خودم رو موظف م یخوندم.درواقع دل بخواه یم دیخواستم بخونم، چون با یبخونمش.م

 .تا آخر رو مرور کنم

شد، برداشتمش و باال  یمربوط م ییباال یکه به قفسه ها  ،ییندرالیدفتر س یگرد و خاِک نشسته رو  یخوردن کل با
دراز  نیزم ی.به محض باز کردن در، خودم رو به داخل خونه پرت کردم.به اتاق مشترکم با رضا رفتم و رومیرفت
که   یبود که متوجه شدم با همون شلوار صورت عگذاشتم.تازه اون موق  وارید یو پاهام رو طبق عادت، رو دمیکش

 یبود که رضا با اونهمه ادعا بیرفتم.عج نییپا ،یصورت یداشت و بلوز و روسر یرنگ یطوس کینوار بار نشییپا
 .بود دهیاجرا نرس  یوقت به مرحله  چینگفت.هرچند که فقط ادعا بود.ه یزیچ رت،یغ

توالت برگشتم.  زیلباسها پرت کردم.به سمت م یکپه   یسرم برداشتم و باز رو یرو همونطور درازکش، از رو یروسر
 .بود خورد ختهیجذب رضا ر شرتیخودم و چند ت یلباسها نیمامان که ب یچشمم به لباسها

 .کنه  یلباساشو دست زدم خفم م نهیبب ادیاوه... اگه ب-

اتاق   یبرگردونم.اونقدر هم حوصله نداشتم تا بلبشو شونیاصل  یب نبود تا لباسهاش رو به سر جاحالم خو اونقدر
که لباسها بودن برگردوندم.دوباره نگاه   ییباال انداختم و سرم رو به سمت مخالف جا یرو سر و سامون بدم.شونه ا

بهش  یدست چپم قرار داشت افتاد.نگاه چندباره ا یکه هنوز تو  ییندرالیبه دفتر س گوشمیباز شهینا آروم و هم
 .... بدون اتفاق خاص و قابل توجهیمزه... معمول یب ی... بعضنیریبا همه جور خاطره.تلخ... ش یانداختم.دفتر

فقط چند صفحه  ل،ی.اما همون اواسمیمورد عالقه ام رو داخلش بنو یکه شعرها  دمشیخر شیشش سال پ-پنج
شه گفت  یتمام شعرها رو پاره کردم و خاطره نوشتم.خاطره هم که نه، م ،یاز مدت  اول شعر نوشتم.بعد  ی

 .وردمآ  یرو م یسیتنها بودم، به دفتر و قصه و خاطره نو شهیروزنوشتهام.انقدر که هم

 :رو باز کردم دفتر
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 نام خدا به

داداش دوقلو  هیبود.تک دخترم و  یاضیتازه تموم کردم.رشتم ر ویدانشگاه شیسالمه.پ جدهیروجا هستم.ه من
 .دهیدانشگاه شهر خودمون ادامه م یخونده و االن هم تو یدارم به اسم رضا.هنرستان حسابدار

که به   ییها لمی ف ِ فی.بعضا تعرخودیب یغرولند بود و حرفها  شتریچند صفحه ب نیصفحه جلوتر رفتم.خب ا چند
 :کرده بودم  فیکردم تعر  یکه م  ییهم از چت ها ییجاها هیبودم و  دهید ییتنها

مثل  یمتفرقه و هنر یبدم و دوست دارم کالسها لیخوام ادامه تحص یکه نم  دمیمامان و بابا فلسفه چ یبرا یکل
درس خوندن نداشتم.مامان مخالف  یاومد.خب حوصله   یکه چقدر ازش بدم م  یآشپز  یبرم.حت یشگریو آرا تاریگ

کنکور شرکت   نیهم یکنه.برا  ینم دخالتکارم   یدونم و تو یخودم صالح م گفت هرجور که  تایبود اما بابا نها
 مونیپش کارم،یهام دانشجو شدن و فقط من ب یتمام همکالس نمیب ینکردم.اما حاال و بعد از چند ماه که م

 فیشرکت کنم که از ترم مهرماه، وارد دانشگاه بشم.تعر یکاربرد  یگرفتم کنکور علم  میتصم نیهم یشدم.برا
خوام در کنار دانشگاه، کالس زبان ثبت  ی.مهیگن دانشگاه خوب  ی.مدمیشن ادیزشهرمون رو  یکاربرد  یدانشگاه علم

باشه.من  یکار بد  یچشم و هم چشم دیعقب باشم.شا  یخواد از کس ی.دلم نمرمینام کنم تا بتونم مدرک زبانمو بگ
 ابونیخ یسابقم رو تو یها یهمکالس یگه روزدونم ا  یکنه.م  یمورد فرق م نیوقت اهلش نبودم.اما ا چیهم ه

بگم سر از  نکهیکشم از ا  یپر کردم.خجالت م یآشپز  یبگم وقتم رو با کالسها نکهیکشم از ا  یحتما خجالت م نمیبب
من بوده، حاال مهندس شده.بابا و  یکه هم دوره ا  یاون  یتونم غذا بپزم.ول یو فقط م ارمیدر نم یرشته ا چیه

 .خوشحال شدن میمامان هم از تصم

به مدرسه رفتم.اونها رو رد کردم  یدانشگاه شیگرفتن مدرک پ  یبود که برا ییروزها فیتوص یبعد یصفحه  چند
 :دمیسرک کش یو به صفحات بعد

شهر ما،  ی.البته تومیکالس هست  هیدختر و پسر سر  ت،یزبان بود.به خاطر کم بودن جمع یروز کالسها نیاول  امروز
کمه.فقط دو تا از پسر ها کم   شهیهم یثبت نام  یشن.چون تعداد ِ بچه ها یآزاد، مختلط برگزار م  یاکثر کالسها

 .و محمد راد یَفَدو یسن و سال هستن.مصطف

 یسن یهم نبود، فاصله  ادیبچه ها، که تعدادشون ز ی هی.بقیکردم.سارا حاتم و سحر امجد  دایتا دوست پ چند
 .میه سمتشون نرفتبا ما داشتن و ناخودآگاه، ب یادیز

 یاز صندل  یکیپشت  ID هینشده بود و پسرها نشسته بودن،  یکه هنوز کامل خال  یکالس تموم شد، درحال  یوقت
و سحر رو مامور کردم  ادداشتیدفترم  یتو نی.بنابراهیها نظرم رو جلب کرد.کنجکاو شدم تا بدونم صاحبش ک

 .مال پسره شخصهم ID خودم رو همونجا نوشتم.از ظاهر ID .ونیکه پسرها نبب  سهیوا یجور

 رمانا عاشقم بشه؟ نیشه مثل ا یسبز باشه؟م ای یآب  یبا چشما یکلیپسر خوشگل قدبلند و ه هیشه  یم-

 .به آسمون انداختم ینگاه

 ...شه؟ یم ایخدا-
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رو زدم و وارد آشپزخونه  وتریکامپ Power یو عوض نکرده، دکمه  اوردهیهنوز لباسهام رو درن دمیبه خونه رس تا
رب انار ترش افتاد.لبخند  ی شهیچرخوندم که نگاهم به ش یفرو بردم و چشم م خچالی یشدم. تا کمر خودم رو تو

مامان  ینون و رب انار خوردم.صدا یو کم تمرو با سرعت برداشتم و با نون، پشت اوپن نشس شهیزدم.ش یقیعم
و  دیکه رس  دمیکش  یآب رو برداشتم و سر م  یبرگردونم.بطر خچالیرو به  شهیشد وادارم کرد ش یم کیکه نزد

کرد و شست.خواست   یرو سرجاش گذاشتم.بالفاصه برداشت و آب توش رو خال یرفت.بطر یبد یچشم غره 
 :بزنه که خودم شروع کردم یحرف

 یدهن زده  یاز بطر  ادیبدش ب یکی دی؟شایبش بزرگ یخوا یم ی؟کینجوریبگم نکن ا ؟چقدریخورد یباز با بطر-
 ؟یریگ  یم ادیرو  نایا  یتو آب بخوره.ک

 .مکث کردم یکم

 ...یداشته باش یزیچ یا  یضیمر هی دیاصال شا-

 :گرفت  خندش

 پس؟ یکن  یچرا عمل نم یتو که همشو حفظ-

 .زدم یمسخره ا لبخند

 .خرابه میخوبه،عمل میدرس تئور نیا  یآخه مامان گلم من تو-

 کانکت شدم.مسنجر رو باز و اون  نترنتیتازه روشن شده رفتم.به ا وتریاز آشپزخونه خارج شدم و به سمت کامپ  و

ID رو add کردم.منتظر شدم تا باالخره چراغش روشن و on پیزدم و تا یچراغ روشنش لبخند پررنگ دنیشد.با د 
 .کردم

 .سالم-

 .دمیس دکال  یایاز صندل  یکیتو پشت  ID.سالم-

 .بود دهیمن رو د ادداشتیو  یزدم.پس اون هم پشت صندل لبخند

 زنم؟ یحرف م یبدونم دارم با ک یکن  یم یبعدش مال خودمو نوشتم اونجا.معرف دمیآره منم مال تو رو د-

 .داشته باشه یخوب یدعا کردم الاقل چهره  و

 .هستم یفدو یمن مصطف-

خاموش کردم.با  Power یرو با فشار دکمه  ستمیاومدم و س  رونیبود.از مسنجر ب یدنیمن د یاون لحظه   ی افهیق
باشه.من  یا  گهیکردم شخص د  یدونم چرا فکر م یو دوستش همسن و سال ما بودن، اما نم یفقط فدو نکهیا

غر کردم...    یته دلم آرزو م اماداشتن.  یمعمول یچهره ها یبودم.همگ دهیحاضر سرکالس رو د یپسرها یهمه 
 :زدم

 ...یبود؟همون پسره  نیگفتم پسره خوشگل باشه ا  نهمهیخدابا ا-
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 : فکر کردم نیلحظه به ا هیلحظه، فقط  هی بعد

 ؟یاصال؟ اصال خوشگل  یدختر؟مگه چقدر خوشگل یهست یروجا مگه تو خودت چه شکل-

 .بغض کردم یخودیبچه ها و ب مثل

 ستم؟یمن خوشگل ن-

مانتوم، صورتم  یتوالت رسوندم.درحال بازکردن دکمه ها زیم ی نهیآ  یاتاق رفتم و در رو بستم و خودم رو جلو  به
 .کردم  یم یرو بررس

جفت چشم نه درشت و نه  هیُپر کردم. یقهوه ا یو به مدد مداد ابرو هیکه وسطش خال  ینازک خداداد یابرو  هی-
 یگوشت  بایتقر ینی.بهیاز دخترها، درست مثل بق  یلی.درست مثل خهیو عسل یش یو م یقهوه ا نیکه رنگش ب  زیر

نه چندان برجسته که  ی.گونه هادی.پوست سفیصورت کیکوچ  یلیخ یروش داره.لب غنچه  کیقوز کوچ هیکه 
 هیافته.  یچال بانمک م هیراستم،  یدم گونه  یهم فشار م یاز حد رو  شیکم ب  هیلبهام رو  نکهیا  ایخندم  یم یوقت

و بعد  ننیحرف بزنم که همه بب یکردم چجور  یم نیتمر نهیآ  یمعلوم بشه، جلو شتریچال گونم ب نکهیا  یمدت برا
و  ییو خرما یشراب نیتر بگم بهتره.موهام ب ظیکم فشرده و غل  هیکه "م" ها رو   دمیسر  جهینت نیمدت، به ا هیاز 

 ...اطراف  یاز دخترها  یلی.بازم درست مثل خهیقهوه ا

 .مزد لب

 ...میَ .معمولادیز ستمیخوشگل ن-

 .دمیکش  آه

 نداشته؟ یزایتو؟به چ یناز یم یروجا.به چ-

 .رو به تاسف تکون دادم سرم

 داره؟ دنیناز ،یاگه خوشگل بود  ؟تازهیناز یم یبه چ-

 یمشک یو مقنعه  یدوست داشتن یمشک یپرت کردم.مانتو یفدو یاز فکر بدم در مورد مصطف  یرو با ناراحت مانتو
لک  هیگفت شب  یبا مامان که م دنشیکه چقدر سر خر  یدوستداشتن ی رهیت یلوله تفنگ نینه چندان بلند.شلوار ج

 .صورتم زدم یرو یو ضربه ا د.چشمهام درشت شرهیت یصورت یها ی.و در آخر، کتوندمیجنگ یش یلک م

 ...نهیفرش.اگه مامان بب یخونه رو یاومدم تو  یخدا.با کتون ای.نیهـــ-

 .کردم  ینوچ نوچ

 .دیآشپزخونه بودم ند  یخوب شد تو-

و جوراب هام رو از پا خارج کردم.لباسها رو که مرتب گذاشتم،  میلباسهام قا یکشو  ینشستم و درآوردم و تو همونجا
 زیچرک و لک تنم بود.ر ییرمانتوی.هنوز هم تاپ زدمیبرم که تازه متوجه شدم شلوار نپوش رونیخواستم از اتاق ب

 :دمیخند
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 .رفت یخوبه در اتاق بسته بودا وگرنه دار و ندارمون به فنا م-

 .دمیبه خودم خند باز

 .دارم میَ توپول یپاها یلینه که خ-

 نهیور رفتن با موهام، از آ ی.بعد از کمدمیبرداشتم و پوش دیقرمز/سف شرتیقرمز و ت/دیلباسم شلوار سف یکشو  از
 یرو روشن و مسنجر رو باز کردم.مصطف وتریرفتم؛ کامپ میشگیهم عادگاهیسراغ مو به  رونیدل کندم و از اتاق ب

 :دادم pm .هنوز بود

 .دیبرم.ببخش هویاومد مجبور شدم   شیپ یکار  یشرمنده آقا مصطف-

بود که بگم از چهره ت  نیرو بگم.بهتر از ا تیبود که بهش واقع نیکه گفتم ناراحت شدم اما بهتر از ا  یدروغ از
 ..منتظر شدم تا جواب بدهومدهیخوشم ن

 .ی.خدا کنه راست بگیرفت یکه گذاشت  ومدهیخوشت ن افمیاز ق  یاشکال نداره.فقط حس کردم منو شناخت-

 .خورد یصورتم م یگفت و دروغم تو  ی.چون درست مدمیخودم خجالت کش از

 ؟یهم کالس هیچه حرف نیا-

 .یبشناسمت هم کالس شتریتا ب کن  یخب خودتو معرف-

 .روجا کامجو-

 چند سالته روجا؟ یکه.راست  یخودم طونیش یِا. پس هم کالس-

 ؟ینوزده سالمه.تو چ-

 .هستم 69سالمه.متولد  ستیب-

سرم بود.هرچقدر لبخند زدم  یباال یشدم.برگشتم.مامان عصب توریمان یرو یا  هیکنم که متوجه سا  پیتا خواستم
 توریرو خاموش کردم و بلند شدم.مامان که دور شد، مان تورینداشت.مان دهیپرت کنم فا توریتا حواسش رو از مان

 :کردم  پیو تا دمیرو جلو کش بوردیکنوشته بود   یکه مصطف  یزیتوجه به چ یرو دوباره روشن کردم و ب

 .یبرم.با دیبا-

رفت هرروز و هرساعت مشغول چت کردن بود.و  یبا چت کردن مشکل داره.قبال که رضا دانشگاه نم شهیهم مامان
 .رهیتونه بپذ یرو هم نم نی.اما مامان همستمیکار ن  نیاهل ا  ادیحاال هم من.البته من ز

 :صفحه ورق زدم چند

رسما دوست شدن.البته سارا خودش کردن و امروز   یبا هم م یخاص یسارا با محمد راد دوست شد.قبال نگاها امروز
 .چرا به محمد پا داده گهیدونم د یدوست پسر داره.نم

 .زدم یو ناخواسته لبخند دمیرو کنار کش دفتر
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 .داشتم رادیا  ینوشتن کل یتو یچقدر بچه بودم.حت-

 .فکر رفتم به

 .ییو گاها انشا ییامال  یغلطا  نیشد به هم یکاش تموم اشتباهاتم ختم م  یا-

 :رو با تاسف تکون دادم و دوباره مشغول خوندن شدم سرم

خودش رو  یداد.وقت امیپ یکه مصطف  دمیفهم یزمان نوی.البته ایمنم داد به محمد تا بده به مصطف یشماره ...-
رو هم به مامان دادم  یکه داشتم رو انداختم.قبل  یا  گهیدرآوردم و خط د یگوش  یکارتم رو از تو  میکرد، س  یمعرف

وجودم هست که بهش افتخار  ینکته تو هیدارم  یا  یبعدا دوباره ازش استفاده کنم.هر بد دیبرام نگه داره.شاتا 
 .من پا بذاره یخصوص میحر یتو یپسر چیدم ه یکه اجازه نم  نهیکنم و ا  یم

 .نوشته هام رو خوندم یادامه   ،یپوزخند با

 یخونده و امسال کنکور قبول نشد.مثل خودم تو ی.تجربهیشدم.دختر خوب کتریکار سارا،به سحر نزد  نیاز سر ا-
مثل  اتمونیخلق شتری.چون بمیشد کیبه هم نزد یلیخ نیهم یبرا دی.شاستین یفاز پسر و دوست پسر باز

 .گستیهمد

*** 

 هیکه فقط   گهید یشماره  هیبه  ینکرده بودم.اشتباه رهیذخ میگوش  ی.شماره ش رو تودهیخر دیخط جد هی سحر
زنگ زد.همون شماره بود.جواب که  میرو فرستادم بالفاصله گوش امیدادم.تا پ امیکرد پ  یرقم با مال سحر فرق م

 یفرستادم.خواستم معذرت خواه اشتباهرو   امیپ دمیاون طرف خط شدم.تازه فهم  یپسرونه  یدادم متوجه صدا
تماس رو قطع  یدونستم چرا.با ناراحت یداد و نم یشدم.فحش م مونیزد پش یکه م  یزشت یکنم اما با حرفها

 .اطالع بدم  عایکردم.طبق معمول، با سحر تماس گرفتم تا ماجرا رو سر

 گهیچندبار د هیخواد بخره.منم قبول نکردم. یپسره روز اول که خطمو فعال کردم بهم زنگ زد گفت خطمو م نیا-
 ... و مدی.من تو رو دمیباهم دوست بش ایگه ب  یهم گفت، گفتم نه حاال م

 .کردم  تعجب

 ده؟یتو رو از کجا د-

 .کرد  مکث

 .دمیباشه که خطو ازشون خر ییاز همونا  یکی دیکنم شا  یفکر م یدونم؟ول یچه م-

 .رو با تعجب باال فرستادم ابروهام

 ...عجب-
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 یخونه  کیخونشون نزد میدیگرفت فهم  یبا سحر تماس م ر،یکه اون پسر، ام  یاز گذشت چندروز، چند روز  بعد
 ریبا ام میگرفت  میتصم میکه باهم کرد  یشد.باالخره با شور و مشورت یماست.سحر هم کم کم نسبت بهش نرم م

 .ما بود کیگفت نزد  ینکنه آشناست؟چون خونشون اونطور که خودش م ه؟یک  نمیقرار بذاره تا من بب

نه؟سحر  ای ومدیدونم اگه جاش بودم خوشم م یخوشش اومد و با هم دوست شدن.نم ریقرار، سحر از ام نیا  یتو
 شهیخواهر هم نداره و هم یباشه.حت کینزد یدوست داره به پسر یاز سر کنجکاو  دیمثل من برادر نداره و شا

 .ارهیبرو  ر،یباعث شد به ام ییاحساس تنها  نیهم دیکنه. شا  یم ییاحساس تنها

 :صفحه جلوتر چند

اول اصال   یزد.روزها یم یناجور یحرفها ن،یدونست.عالوه بر ا یه اسمم رو مداشتم ک یبود که مزاحم تلفن یمدت
شماره  د،یشمارم رو از کجا آورد دمیپرس یشد و از هرکدوم م شتریب میزنگ خور گوش یوقت یدادم.ول یجواب نم

 دمتیگفت د  یخوام باهات دوست شم.م یگفت م  یرو که دادم م یدادن.جواب اول یرو م یهمون مزاحم اول ی
 نیمن رو نداره.ا یشماره  یکه کس  دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریکردم ب  یو ازت خوشم اومده. هرچقدر فکر م

 .کالس زبان داده  دیترم جد یسارا هم نداشت که بگم دوباره به پسرها یبودم.حت دهیخر دیخط رو جد

رو دادم تا جواب بده.تا  یگوش  میودهم ب شیپارک و پ یزنگ زد و اتفاقا من و سحر تو میبار که مزاحم اصل هی
 :بردم، برگشت یدهنم فرو م یتو یرو به طرز بد پسیقطع کرد و به سمت من که چ دیصدا رو شن

 .روجا-

 .کردم جواب بدم  یمونده، سع یباق یپسهایانگشتهام به همراه خورده چ  دنیسیل درحال

 هان؟-

 :دهنم انداخت یتو یبا چندش به انگشتها ینگاه

 .نخور قهید هیاه روجا -

 .کرد  مکث

 .رهیکه ام  نیا-

 :تکون دادم. شماره رو نگاه کردم یجیرو با گ سرم

 .شناسم یمن که شماره رو نم-

 :به صفحه انداخت یرو با نوک انگشتهاش از دستم گرفت و نگاه یگوش  دوباره

 .زد بهم یخط زنگ م نیبا ا ری.قبال امیاه لعنت-

 .رو کج کرد گردنش

 .گستیخط د هیاالن با   یول-
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 .کردم  یتوامان تکون دادم و ملچ ملوچ یالیخیو ب یجیسرم رو با گ دوباره

 .خب شمارمو پخش کرده نکهیا  ایده. یزنه فحش م یکارو بکنه؟فقط زنگ م  نیا  دیدونم واال.چرا با ینم-

 .زد یپوزخند

 .ادبم  یکشم از خودم که چرا انقدر ب  یوقتا خجالت م یزنه انقدر مودبه بعض ی.با من حرف مضهیانگار مر-

 .دمیبرچ لب

 بگم واال؟ یچ-

 .انداختم  نییکردم و سرم رو پا  مکث

 .بهش زنگ بزن یخوا یباشه.م ریام  هیفقط صداش شب دیاصال شا-

 .ادامه دادم  تند

 .یدیکه االن شن  هیینگوها.فقط مطمئن شو همون صدا یچیه یول-

 .دمرو فشار دا لبم

 ؟یگ  یم یهان؟چ-

 یبه حرفهاشون گوش ندم، سرم رو به سمت نکهیا  یرو گرفت.صدا، همون صدا بود.برا ریام  یتکون داد و شماره  سر
اون   نی.بننیتونستن ما رو بب یکه نم  مینشسته بود ییشدن رفت.جا یرد م یادیز یپسر با سر و صدا یکه گروه

به سحر  یبه دستش نبود.با تعجب نگاه یرفت اما گوش یراه م هیدادم که وسط بق صیرو تشخ ریام  پ،یاک
هم نداشت.به سحر اشاره کردم تماس رو قطع  ینگاه کردم.هندزفر ریکرد.دوباره به ام  یانداختم.همچنان صحبت م

 .کنه

 ؟یدیسحر.د-

 :نگام کرد یجیبا گ سحر

 قطع کنم؟ یگفت  و؟چرایچ-

 :دمیسرش کوب یتو

 ؟یدی.نفهمیخنگ یلیخ-

 .تاسف، سر تکون دادم با

 .چند نفرن نایفرستن سر قرار.ا یرو م گهید یکی یزنه ول یحرف م یباهات تلفن یکی-

 .جواب داد دیمال یکه سرش رو م  یدرحال

 وسط به تو هم زنگ بزنن فحش بدن؟ نیتازه ا ضن؟بعدیآخه چرا؟مگه مر-
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 .یدی.فکر کن... دو ماه تمام، تو رو گذاشتن سر کار و تو نفهمگهید ضنیمر-

 .با بغض فقط نگاهم کرد سحر

سحر رو گرفته و مزاحمش  یجلو ر،یام  ی.چندبارنطوریداد.من هم هم یرو نم ریگذشت و سحر جواب ام  چندروز
بابا بگم  ایبه رضا  دمی.چندبار من رو ترسوندن و ترسمینگفت یبه کس یول ادیب شیپ یمشکل میدیترس یشد.م یم

دوست  یا  گهیکس د  چیه ای ریبهشون نداشتم.من که اصال با ام یخودم بوده.خب من که کار ریو فکر کنن تقص
 یراحت نم المیرو نبسته خ نگیگشتم و تا در پارک  یرفتم و با ترس به خونه بر م یم رونینبودم.هرروز با سحر ب

 کنن؟  تمیدنبالم باشن؟نکنه اذ ریام  پیاک  یاز پسرها  یکیکردم نکنه   یشد.فکر م

فرش  هیکردن.  یم یها خاله باز هیاز همسا  یکی یدو تا دختر کوچولو تایرو باز کردم.آتوسا و آناه نگیپارک در
کوچولو و   یراه پله ها و نشسته بودن.با چند استکان و نعلبک کیپهن کرده و نزد نگیپارک یهم گوشه  کیکوچ

 یها و معلم باز یاز خاله باز  یخال ییها یهام افتادم.بچگ یبچگ ادی دنشونی.با دکردن  یم یچند عروسک، باز
که دوماه از من و رضا بزرگ تر بود افتادم.چقدر خوب بود.من و   یبغل هیکردن با پسر همسا  یباز یوسط ادیها... 

 .اومدن  یکنن دنبالم م  یخواستن باز یم یوقت شهی.همالدیو محسن و م رضایعل

 .و به فکر رفتم دمیکش  یرو کنار دفتر

 ...خواهرم داشتم هیکمرنگه.اگه   یلیخاطره هام، رضا خ یتو-

 هیهمسا یپسرها نیهم یموند.با من نبود.برا یپسرش م شیرفت و پ یم نایخاله م ی.رضا اکثرا به خونه دمیکش  آه
نکردم  یکیت به رضا احساس نزدوق چیشد که ه نیهم دیکردن.شا  یرو پر م مییرضا و تنها یرو دوست داشتم.جا

کنم،   فیو مزاحمتها رو براش تعر ریام  یماجرادونستم اگه  یشد که نم نیهم دیو روز به روز ازش فاصله گرفتم.شا
کردم خودم مشکالتم رو حل   یم یشد که از خانواده دورتر شدم و سع نیده.هم ینشون م یچه عکس العمل

خو گرفتم و عادت کردم.که  ت،یگذشت و به همون وضع  یاز خونه و دور از خانواده م  رونیب میکاریکنم.اوقات ب
از   ی.ولرمیرو به مامان بگم و ازش راهکار بگ ریمزاحمت ام دیگرفتم که با  یم ادی ودونستم  ینبود م نطوریاگه ا
غذاخوردن   یخونه و اکثرا برا از  رونیب ایبودم و  وتریکامپ  یجلو ای میکاریب یرو شروع کردم، وقتها رستانیدب یوقت

وقت  چیکه ه  ییو رضا مان،مواقع، من بودم و بابا و ما شتریکه ب  یرفتم.جمع خانواده ا یبه جمع خانواده م
 ...نبود

 .دفتر رو به دست گرفتم و صفحه رو باز کردم و مشغول خوندن شدم باز

با برادرم  یخواست گاه یخسته شدم.من هم دلم م ییتنها نیتنها بودم.از ا شهیدانشگاه بود و مثل هم رضا
خواست که رضا بهم  یدلم م زهایچ یلیخواست ... خ ی.دلم ممیباهم درد دل کن یخواست گاه یبرم.دلم م رونیب

 یرو انجام م دیکه نبا  ییکردم.کارها  یم طنتیش یبود که گاه نیهم یبرا دیکرد. شا  یداد، که رضا برآورده نم ینم
 یباهاش م یبود که وقتم رو به درست ینداشتم و کالفه بودم.اگه کس یآنچنان  یدادم.تنها بودم و دوست ها

از جنس پسرها   دایشدم.اهل دوست شدن با پسر نبودم و جد یگذروندم، نه سحر ِ مثل خودم تنها، انقدر تنها نم
 یسحر باهام بود به پسرها نگاه م یهمراهم بود و وقت یهست ول یعلتش چ  ونستمد یکه نم  یترس داشتم.ترس

 .نگاه کنم یبه صورت کس میمستق ای رمیتونستم سرم رو باال بگ ینبود، نم یکردم و وقت
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*** 

قبول شدم و سحر هم  وتریکامپ  یمهندس ک،ینزد یاز شهرستانها  یکیاومد.  یکاربرد  یجواب کنکور علم باالخره
 یبود.انگار وقت اون شده بود که کنار هم و تو دهیرس مونییخودمون همون رشته.انگار وقت جدا یمنطقه  یتو
 .میکالس نباش  هی

به رفتن نبودم خصوصا که سحر با من نبود.از  یراض ادیشدم.ز یها که شروع شد با زور و اجبار حاضر م کالس
بودم و کالس   یدانشجو نیکم سن و سال تر  بایخواست سرکالس برم.چون تقر یاومد و دلم نم  یبدم م ییتنها

 .اومد  یشدن بدم م هکنن.و چقدر از مسخر   یمسخره ام م گرانیکردم د  یحس م یشدم.گاه یم تیاذ

کرد به   یم یچهار ساله باشه.سع-و سه ستیخورد ب یحضور داشت که بهش م یاضیر یسر کالسها شهیهم یپسر
 یدارن.ازش خوشم نم شیازش بزرگ تر هستن به سمتش گرا  نکهی.متوجه بودم تمام دخترها با اادیسمتم ب

اونقدر   دمش،یکه د  یولا  یدفعه  ،یاضیاول ر  یشد.جلسه  یچشم هاش بود که باعث نفرتم م یتو یاومد.غرور
 یترم، بهش تقلب رسوندم.ول انیانداختش.هرچند که سر م  رونیکردم و استاد از کالس ب  عشیکرد که ضا  تمیاذ

اونهمه   نیچرا از ب دمیفهم ی.نمرمشیبگ دیکردم ند  یم یکردن، باهام لج کرد.سع  عیهمونجا و سر همون ضا
چرا من که ساده  ،یآنچنان  یها پیاون همه دختر با ت  ،کردن  یکه سرکالس حضور داشتن و بهش توجه م  یدختر

 .چون سن و سالم کم بود دیکنه؟شا  یم تیکردم رو اذ  ینفر صحبت نم کیبا  یاومدم و حت  یرفتم و ساده م یم

دختر همسن و  هی یتونستم درس بخونم.خصوصا که حت یبهم فشار آورد که افسرده شدم و نم ییتنها اونقدر
که   ییها میگرفتم.تصم  ندهیآ  یبرا یمهم یها می.اما تصممیاگه بود، اصال همفکر نبود  ایسال خودم اونجا نبود.

تم تا بتونم درسها برداش یکم  احدکنه.پس ترم بهمن و   یرو عوض م رمیدونستم هم به نفعم هست و هم مس یم
 یچون خودم دانشجو وتریکامپ  ی.کاردانیخواستم کنکور شرکت کنم.کنکور فن یرو پاس کنم و در کنارش م

 یم دایشدم و بهشون عالقه پ یبودم و بهش عالقه داشتم و کم کم با درسهاش آشنا م وتریکامپ  یمهندس
پشت سر بذارم.قصد نداشتم کنکور آزاد شرکت  یخوب کنکور رو به  اکردم ت  یداریکه الزم بود رو خر  ییکردم.کتابها

 .خواهد بود یکاربرد  یبه علم هیشب یزیکردم دانشگاه آزاد هم چ  یکنم.چون فکر م

 یخونه بود که تا سال گذشته، کاردان کینزد یبزرگ یرانتفاعیدادم.دانشگاه غ یرو به خوب یکاردان  یدولت کنکور
 یکاردان  یارشد داشت.از امسال، برا  یو کارشناس یداشت و فقط کارشناس یدختر بر نم یدانشجو وتر،یکامپ
 یلیهرساله خ یداشت و تعداد قبول ییهمون دانشگاه بودم.تراز باال دیدختر داشتن و به ام رشیهم پذ وتریکامپ

 .شم یکم بود، اما مطمئن بودم قبول م

دادم شهر خودم و کنار خانواده  حیشدم، اما ترج یبرتر بودم.تهران قبول م یکنکور که اومد جزو رتبه ها  جواب
 یتو یدونستم تحمل زندگ یبهمون رو جزو انتخاب هام قرار ندادم.م کیتهران و چند شهر نزد یباشم و روزانه 

خواستم  یکنم.نم  شرفتیبخونم و پ درسخواستم  یشه.م یم میلیخوابگاه رو نخواهم داشت و باعث افت تحص
 .باعث ِ زده شدن ِ خودم از درس بشم دور، یبا انتخاب ِ شهر

ما برگزار  یخونه  یتو یخواستگار ی.جلسه ادیخواستگار ب رهیعمه ن  یفاطمه  یقبل از ثبت نام، قرار بود برا روز
 .بدن یشد مهمون یداشتن و نم ییخودشون بنا یشد.خونه  یم
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پگاه که  درضایبود.حم یرانیداد.ا یم یسیپل لمینشستم.شبکه دو، ف کشیرو روشن کردم و نزد ونیزیتلو غروب،
که وسطش اذان   فیبود فقط ح یقشنگ لمیمن رو جذب کرد.ف نیکرده بود.هم  یاومد توش باز  یازش خوشم م

 .زنگ رو زدن هیبه چ یچ نمیشروع شد و بعد از اذان تا خواستم بب

 .حساسش بودا یاه. جا-

 .بود دهیشش خواب یرو نگاه کردم رو ساعت

 .عوض کنم  شویباطر دیبعدا با-

وصل و شروع به  یرو به گوش یو هندزفر دمی.دراز کشمیبه همراه رضا به اتاق خودمون رفتم و در رو بست یتند و
 .به من نداشت یخوند و طبق معمول توجه یآهنگ گوش دادن کردم.رضا هم روزنامه م

رو  فیرو درآوردم.با انگشت َشست پام، بند ک یکه از گوش دادن به آهنگها خسته شدم، هندزفر  قهیاز ده دق  بعد
 دیها که خواب یو سالم و احوالپرس رونیب یگذاشتم.سر و صدا  فیداخل ک یمخف بیج یرو تو یو هندزفر دمیکش
اتاق   یکیاجازه گرفت دختر و پسر به اون   فتمگ  یم نیکه بهش عمو حس  رهیپسر، از شوهر عمه ن یانگار بابا  دمیشن

 .تحمل کنم ینجوریتونم ا ینم دمید یصبر کردم ول قهینج دقبرن و حرف بزنن.پ

 .اون تو چه خبره  نمیخوام بب ی. مهیاون پسره چه شکل  نمیبب دیشه.من با ینم ینطورینه... ا-

 :با حرص سر از روزنامه بلند کرد رضا

 .روجا سر جدت امشبه رو مثل آدم رفتار کن-

کنجکاو بودم.بدون توجه به رضا   یلیخ نیهم یبود.برا ومدهیخودم که خواستگار ن یکم بود و تا به حال برا  سنم
زده بود و البته قابل باز شدن  شهیدو تا اتاق که بابا ش نیسقف ب کیشکل نزد یمربع یاز جا بلند شدم و به پنجره 

 .چشم دوختم ستین

 ... بزنه اونجا رو شهینداده بودم ش ریاه. اگه به بابا گ-

 :پنجره اشاره کردمبه  و

 .تونستم صداشونو بشنوم یاالن م-

رو روشن کردم  نشیرو باال بردم و دورب ی.گوشستادمیپا ا یپنجه  یکردم که مغزم جرقه زد.رو  یحسرت نگاه م با
 :دیچپم رو کش ی.رضا، پارمیبگ لمیکه ف

 .بتمرگ ریکشه. بگ  یفاطمه ما رو م چ،یپسره ه نن،یروجا اگه بب-

رو تجربه  یاونجا چه خبره.من که خودم خواهر نداشتم تا بتونم جلسات خواستگار  دمید یم دینبود.با مهم برام
 .شد یبرام تجربه م نیکنم. هم

 لمیف یپسره تو یموها یاما فقط باال  نمیرو بب لمیآوردم تا ف  نییرو پا یکه گذشت دستم خسته شد.گوش  یکم
 .افتاده بود
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 .یترکم از فضول ینداره رضا.من م دهیفا رینخ-

ذهنم با خودم انجام دادم  یکه تو  یکه توش رختخواب بود افتاد و بعد از شور و مشورت  یواریبه کمد د چشمم
 .سادمیو روش وا دمیپنجره چ ریز وار،یو کنار د دمیدرش رو باز کردم.چند تا از رختخوابها رو کش

 .توام نیبب ایداره رضا ب ییویهـــه.آخجون چه و-

 .دمیزده، خند جانیه

 .منه یروبرو قیپسره دق-

 اس؟یچجور کلشیه؟هیچه شکل-

 .دادم نیرو چ مینیکرد.ب  ینگاهم م ی.با کنجکاوبرگشتم

 .مهمه کلیپسرام انگار فقط ه نیا  یبرا-

 .رو براش تکون دادم زبونم

 .بده و اخه و نکن یگفت  یتو که م-

 .گهی.بگو دیحاال که رفت-

 .زدم دیرو د یاتاق بغل  یبرگشتم و تو دوباره

 .بازه ششیفاطمه شده و ن خیچه م یدون ی.فاطمه ازش سر تره.نمهی.معمولستیکه ن  کلیخوش ه-

 .به رختخواب ها زد یلگد

 ... ی کهی.غلط کرده مرتخودیب-

سکوت  ییرایپذ ی بلند شده، تو ِ یرضا افتادم.با سر و صدا یپام جا به جا شد و تا به خودم بجنبم، رو ریز رختخواب
وارد شد و پشت  مهیرضا بلند بشم، در اتاق باز و مامان سراس یو از رو امیبه خودم ب نکهیمطلق برقرار شد.قبل از ا

بار،  نیمن شد. ا یپا یجلو یزدن،متوجه رختخوابها فبه ما خورد.قبل از حر  شیسرش در رو بست.نگاه حرص
حال صورتش سرخ شده  نیکرد خودش رو کنترل کنه و نخنده.با ا  یسع یلیاتاق خورد.خ  یباال ینگاهش به پنجره 

 .رختخوابها رو جمع کرد عی.مامان سردیخند یرضا بلند کرد.رضا فقط م یبود.من رو از رو

 باال.باشه؟ ینر گهیروجا د-

 .زد تشر

 .شده ی... آبرومون رفت.فکر کردن چیستیبچه که ن-

 .دمیبرچ لب

 نم؟یخودمونو بب یخونه  یوا چرا آبرومون بره؟من حق ندارم تو-
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 قهیحدود پنج دق نکهیرفت و در رو بست.من موندم و رضا.رضا هم بعد از ا رونیگفت و ب  یسیتکون داد.ه سر
کرد، دوباره مشغول روزنامه   لیمسخره شده بودم تحل یلیافتادن من رو، از پشت سرم که از نظر خودش خ  یصحنه 

 .حرف نزد یحت گهیکردم د  یدن شد. هرکارخون

 .شه که.حوصلم سر رفت یاه نم-

 .شد رفت یم ییرایدر که مربوط به پذ ریرو به دست گرفتم.حواسم به نور ز میو گوش دمیدراز کش دوباره

 ..خودشهنهیهم-

 .گرفتم  لمیدر فرستادم و ف ریرو از ز می.گوشنمیبب یزیتونستم چ یزدم.خودم که نم رجهیدر، ش ریبه ز و

 ؟یچ نهیبب یکیباز؟اگه  یکن  یم کاریچ-

 .نوک پاش، به پهلوم زد.غر زدم با

 .اونجا چه خبره  نمیخوام بب یاه رضا م-

 .دمیبرچ لب

 .تو رو خدا-

 لیآوردم و فا  کمیرو نزد یگرفتم گوش  لمیکه ف  یا  قهیکرد. پنج دق  ینگاهم م یشد و هر چند لحظه، با نگران ساکت
 .رمیبگ لمیرو باز کردم.اما فقط تونسته بودم از پاهاشون ف لمیف

 .اه.بازم نشد-

 .کردم  نگاهش

 .اونا چند نفرن  نمیبب دیگن.با  یم یچ نایبفهمم بابا ا دیشه رضا من با ینم ینجوریا-

 .ذوق ادامه دادم با

 .خوام یم میَ نیریتازه ش-

 :اخم و تخم نگاهم کرد  با

 .یکن  یم یزیآبرو ر  یر ی.تو مستایخبرا ن نی.از ارونیب یبر یحق ندار-

 .فکر کردم یکم

 .ییخوام برم دستشو یدارم.م ییاصال من دستشو-

 یمشک یلوله تفنگ نیبا شلوار ج دمیپوش یمشک یبگه.مانتو یزیتونست چ یرو که نم نیرو باال انداختم.ا ابروهام
برقرار  ییرایپذ یتو یرفتم.تا در رو باز کردم سکوت رونیرضا، از اتاق ب دییبعد از تا ان،یو بسم ا... گو یو شال صورت

هم  نیو عمو حس رهیانداخت.مامان و عمه ن  نییپا روشد.بابا نگاهش بهم افتاد و خنده اش گرفت و سرش 
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 یکردن.با خنده   یماومده بود نگاه   رونیکه از اتاق ب  یمتعجب به دختر فضول به،یزن و مرد ِ غر ی. ولنطوریهم
به راست کردم  لیاز مرکز توجه بودنم بود، سالم کردم و همزمان سر تکون دادم و گردنم رو متما  یکه ناش  یخجول

 .کرد  یم یو من رو معرف دیلرز یفروخورده م یکه از خنده   دمیبابا رو شن یرفتم.صدا ییدستشو تو به سم

انگشت   یشدن.کم یکردم که انگار دکترالزم م  یرو بررس میعقب  یو دندونها ستادمیا  ییدستشو ی نهیآ  یجلو یکم
 :گذاشتم و رو به باال فشار دادم و نگاه کردم.سرم رو باال انداختم  مینیب ریدست راستم رو ز یاشاره 

 .شم یخوک م هینه شب-

 .خارج شدم ییدادم.و باالخره از دستشو یبرداشتم و ماساژ آروم مینیب ریرو از ز دستم

 ینیریو ش وهیخچال،می.وارد آشپزخونه شدم.از داخل ومدیهاشون خوشم ن ینیریانداختم.از ش  زیم یرو ینگاه
که ممنونش   دیخر یم یمدل خاص شهیدونست و هم یرو م ینیریش یمن تو ی قهیدلخواهم رو برداشتم.بابا سل

 وهیبرداشتم و م یدست شی.پشدم بهیمتوجه زن غر یبرخورد کردم.با نگاه یبودم.به محض برگشتنم با جسم نرم
.بدون توجه به اون خانوم به سمت اتاق خودمون رفتم.هرچند دلم ختمیرو توش ر خچالیاز   یسرقت یها ینیریش
کردن.زن هم همونجور   یشد.همه نگاهم م ینم یکه فاطمه نشسته بود بکشم.ول  یاتاق  یتو یخواست سرک یم

 :برگشتم اوردمین قتطا گهیاتاق سرک بکشه.د  یپشت سرم اومد که تو

 ن؟یدار یکار  نجایحاج خانوم ا-

 .کرد.داخل اتاق شدم و در رو بستم  یرفت و نگاه خطرناک یغره ا  چشم

 یگم... چقدره؟م  یاندازتونو م  ن؟پسیبانک دار یچقدر تو ن؟پولیخونه رو دار هیجناب مروج فقط همون -
 ن؟یواسه دخترتون خونه بخر نیتون

ازدواج   یبود.البد تو نیگفتن هم  یکه م  یلبم نشست.خب حتما ازدواج آسان یرو یمادر پسر بود.پوزخند یصدا
هم نداشتن.با  هیمهر نییخونه و هم دخترشون.و حق ِ تع لیدادن و هم وسا یدختر هم خونه م یآسان، خانواده 
 :بلند شد نیراحت عمو حسنا وگرفته   یاومد... صدا  یافکار بدم م  نطوریچقدر از ا میتموم کمتجربگ

 .کنم  ینم غیبچه ندارم که همشو بدم بهش. داشته باشم در هیفقط  یدارم مال بچه هامه.ول یمن هرچ-

همون حالت شالم رو  یرو جلوش گذاشتم و تو ینیریو ش وهیم یدست شیبود برگشتم.پ یسمت رضا که فکر به
 .سرم برداشتم و مچاله کردم یاز رو

 ...گفت؟خجالت  یچ یدی.االنم که شنمیدار یچ نهیبود.انقدر بدم اومد.اومده بود بب تیترب یدر برضا... زنه انق-

 .داشت زمزمه کرد یظرف بر م یاز تو  ینیریبود و ش نییادامه بدم و همونجور که سرش پا  نذاشت

 ...... روجاشیه-

*** 

 .دمید یآشفته م  ی.تمام شب، خوابهادمیمامان از خواب پر یبا صدا صبح،
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 کلیکرده بود.ه  ریگ  زیم ریبا من ز یکردم دانشگاهه.انگار تنها بودم.زلزله اومده و مرد جوون  یبودم که حس م ییجا-
 یشکمش بودم و کمک م یانگار رو  ییجورا هیرو اشغال کرده بود و من اصال جا نداشتم. زیداشت و کل م یدرشت

 .گوشم مونده بود  یشدم تو داریب یوقت یکنه حتداشت آرومم   ی.صداش که سعدیکش  یم رونیکرد من رو ب

تنم  یهستم.چند کفتار، گوشتها اطیمثل ح عیوس یجا یتو دمیبار دوم که با زور خودم رو خواب کردم، خواب د-
استخونها   نیزم ی.همون مرد جوون اومده از روزنیر یپاشون م یخورن و فقط جلو ینم یکنن ول  یم کهیت کهیرو ت

 .هیآدم خوب  دمیفهم یم یول دمیداشت.اون مرد رو ند یبدنم رو بر م یگوشتها  یمونده  یو باق

 نمیب یکه م  ییکسا  یدانشگاه، همه  یگرفتم تو  میتصم ی.حتهیمشغول شده بود تا بفهمم اون مرد جوون ک فکرم
 ....خب در هرصورت، خوابم انگار مربوط به دانشگاه بودرمینظر بگ ریاعم از کارمند و دانشجو رو ز

ساعتم که دائم دستم بود نگاه کردم.هفت بود.از رختخواب دل کندم و بلند شدم.دست و صورتم رو شستم و  به
 یسر کردم.کرم ضد آفتاب و کم ی.مقنعه مشکدمیپوش یلوله تفنگ نیکمردارم رو با ج  یصبحانه خوردم.مانتو مشک

.مدارک ثبت نامم دست دمیپوشرو  دمیسف/یمشک یچشم هام مشخص نشه. کتون یزدم که خواب آلودگ ملیر
 .کنم  یکردن گم م  یدادن.فکر م یوقت مدارک رو به دست خودم نم چیرضا و مامان بود.ه

بودم اسمش  دهیدانشگاه که هنوز نفهم یاز کارمندها  یکینشست. ینگهبان یمامان تو م،یدانشگاه که شد وارد
خواب  یباشه که تو یتونست همون یم یعنیبود.به فکر رفتم. یاستراحت کن.پسر جوون  نجایا  ایبهش گفت ب هیچ
ذهنم  یاز اون مرد، تو  ییبرم.صدا راغشگرفتم موقع برگشتن به س  می.تصمامیدرب یجیتکون دادم تا از گ دم؟سرید

 .همون باشه دیصداش رو بشنوم، شا دیمونده.با

.وارد ساختمون میو به دستش داد میبهمون داد که پرکرد ییفرم ها یخانم جوون چادر ،یساختمون ادار یجلو
به صداش دقت نکردم. اونجا هم  نیهم ینشسته بود که حلقه داشت.برا یی.آقامیو به اتاق آموزش رفت میشد

 :خوندم رشس ی.اسم مسئولش رو از باالمیرفت یو به امور مال میکارمون رو انجام داد

 .یاحقیآرنا  -

نشسته بود  شخونیخورد.پشت پ یدخترونه م یدونستم.اصال مدل اسمش به اسمها ینمبود  یچطور اسم نیا
 ستادهیفاصله ا یانتخاب واحد رو به دستش دادم.سالم نکردم.رضا با کم  ینشدم.برگه  کلشیو متوجه ه

ورتم رو ص یایزوا یکم  یاحقیامروز جلو فرستاد.  یبار تو نیاول  یو من رو برا دشید ینم یاحقیکه آرنا   یبود.طور
 :که به دستش دادم دوخت و به حرف اومد  یکرد و چشمش رو به برگه ا  یبررس

 ؟یچرا اسمتو ننوشت-

 .مکث کردم یداشت.کم یگرم  یصدا

 .سمیبنو دیخب بد-

 .دستم رو دراز کردم.ابرو باال انداخت یحوصلگ یب با

 خواد.روجا بود اسمت؟ ینم-
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 :نگاش کردم یکم  تیصورتم رو پر کردن.با همون وضع ینییپا ی مهیو دهن باز شده ام ن ییباال ی مهیهام ن چشم

 ...آره-

 کامجو؟-

 .رو بستم دهنم

 .اوهوم-

 .دیمتعجبم خند ی افهیسرم رو چند بار تکون دادم.به ق همزمان

 .یخوبه.خوش اومد-

رو نوشت و به دستم  هیشهر ییبرگه ا یهم نگفتم.تو یزیچ ی.ولومدیگفت که خوشم ن  یرو جور یاومد  خوش
 :دمیرو شن یاحقی یکرد برگشتم.صدا  یدرشت نگاهم م یداد.با اخم، تشکر کردم و به سمت رضا که با چشم ها

 .کنم خانم  یخواهش م-

 ..دستم رو گرفتستادیرضا ا میکه گرفت  فاصله

 دونست؟ یاسمتو از کجا م  اروی نی.انمیبب سایوا-

 :باال انداختم یتفاوت یراستم رو با ب ی شونه

 .به منم بگو یدیدونم.تو اگه فهم ینم-

 .دادم نیرو چ مینیب

 .دونست یچون رتبم خوب شده اسممو م دمیشا-

 یرو انتخاب کنه، فکر م یرانتفاعیو خصوصا دانشگاه غ تختیدور از پا ییجا ،یبود که کس دیبا اون رتبه بع چون
نداشت و من هم دوست نداشتم  یو حرفه ا یفن یدونه.شهر خودمون، روزانه  یسمم رو ما  لیدل نیکردم به هم

 .ولو با دو ساعت فاصله، برم ،یا  گهیبه شهر د

پشت سرم اومد.اون پسر کارمند هم اونجا بود.  د،یرو د میمحل یدر راه افتادم و رضا که ب یجلو یسمت نگهبان به
 :هم صداش رو بشنوم به سمتش رفتم.پشتش بهم بود نمیهم خودش رو بب نکهیا  یبرا

 سالم.مامانم کو؟-

 دیفهم مونیشباهت ظاهر یکرد.چشمش که به رضا خورد، احتماال از رو  یصورتم رو بررس یو با دقت اجزا برگشت
 :خودش رو جمع و جور کرد م،یخواهر و برادر

 .اونجاست-

 .گفت.لبم رو جمع کردم  یرو م یباشه.حتما نگهبان نیکنم ا  یفکر نم یداشت.ول یجالب یصدا
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 ه؟یاسم شما چ  یراست-

 .نگفت یزیچ یبه پهلوم زد ول یضربه ا رضا

 .دانشگاه دست منه یفن یکارا  شتریکنم.ب  یکار م  یفن/یبخش ادار یمفخم.تو ریام-

 .دیرضا دستم رو کش م،یازش فاصله گرفت  یوقت

 شه؟ ینم تی.تو چرا حالریرم نگصدبار بهت گفتم با پسرا و مردا گ-

 .رو درشت کردم چشمم

 .دمیگرم گرفتم؟فقط اسمشو پرس  یرضا؟ک یچ یعنی ریگرم نگ-

 .کردم  اخم

 بدونم قراره دو سال کجا درس بخونم؟ دینبا یعنی-

 :مهر کمیزده بودم.شنبه  خیها، تار یبعد از پارگ یصفحه  یصفحه از دفتر پاره شده بود.باال چند

افته.چه کنار اون مرد باشم چه   یحتما م فتهیب یخواد به خواب اون شب فکر کنم.اگه قرار باشه اتفاق ینم دلم
 .نه

به دست، به سمت  یو گوش ختمیر فمیک  یرو تو میدوست داشتن یرنگ یخوردم و دفتر و خودکارها صبحونه
 یها که انگار تازه اومده بودن مکارمند  ینهایتک تک ماش یدانشگاه شدم.چشمم رو اطیسرنوشت رفتم.وارد ح

 دیشد رفت.شا یم ادهیرنگش پ یمشک یکه از دوو  یاحقیتوجه از کنارم رد شد و به سمت آرنا  یمفخم ب ریگشت.ام
توجه به  یتونست چهره ها رو حفظ کنه.ب یدانشگاه بود، نم یدانشجو تو نهمهیتوجه باشه.خب ا یحق داشت ب

دونستن  یبودن.نم ستادهیدختر سردرگم ا یشدم.طبقه همکف عده ا یمهندس یوارد ساختمون فن ،یاحقینگاه 
 یکلیقدبلند و ه ی" بود نگاه کردم.دختریسیرو که "برنامه نو سدر  یُبرد مشخصه  یشه.رو یم لیکالس کجا تشک

 شد.سه تا یم لیتشک تیسا یبودن.کالس ما تو ستادهیا  گهیمثل خودم و چند نفر د ینقش زیر یو دختر چادر
 یکینه؟اما  ایساختمون وجود داره  نیا  یهم تو یا  گهید تیدونستم سا یبودم.نم دهیرو روز ثبت نام د تیسا

 یشد به بچه ها یمربوط م گهید تیهست. سا وتریکامپ  یمهندس یکاردان  یبچه ها تیبودم سا نرو مطمئ
 .ارشد عمران  یکارشناس

 :پشت سرم راه افتادن.درحال مستقر شدن، به سمت بچه ها برگشتم یسمت پله ها رفتم و بعد از من چند نفر به

 ... نوریخوندم.حاال از ا یکاربرد  یسالمه.دو ترم علم کیو  ستیب– ستیسالم بچه ها.من روجا کامجوام. ب-

 به سمت راست اشاره کردم و

 .میباهم آشنا ش دیکن  یمعرف یکی یکی-

خواستم  یداشتم.هرچند که انصراف داده بودم.م یدرس خوندم، حس برتر یا  گهیرو دانشگاه د یدو ترم چون
 .رو شروع کردم اما قبلش هم دانشجو بودم یسن، کاردان نیبا ا نکهیبدونن با ا
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 ..نوزده سالمهمیَ دیسالم.من سودابه مج-

 ..هفده سالمهمیسالم.من فرانک بهبهان-

 ..هفده سالمهمیبهروز میسالم.من مر-

 ..هفده سالمهمیساغر نایسالم.من ُمب-

 ش،یدختر کنار یداشت.با صدا ییهمراه با خوشرو یبود و وقار قشنگ یچادر نایبهش انداختم.مب یبا دقت نگاه
 :نگاهم رو ازش گرفتم

 .سالمه جدهی.همیمیسالم.من مانا ابراه-

 .شدن تیوارد سا اهویبا ه زنقش،یر یچادربودم، همراه با دختر  دهیکه باال د  یا  یکلیکه تموم شد دختر ه  یمعرف

 ... یبا مشخصه  یسیسالم بچه ها کالس برنامه نو-

 .دستش کرد یتو یبه برگه  ینگاه

 نجاس؟یا  ستیصد و ب-

 .کردم  دییسر، تا با

 .ومدهیفعال استاد ن ی.ولنجاسیآره هم-

 .کردم  مکث

 ؟ی.شما چهیکینزد نیسالمه خونمونم هم کیو  ستیب– ستیمن روجا کامجو ام.ب-

 .دستم رو به سمتش دراز کردم تا باهاش دست بدم و

 ...نمی.اامیاطراف م  یاز شهرا  یکیسالمه از  جدهیه-.هفدهقمیصد نیمن نوش-

 .داشت کرد یبانمک ی افهیکه ق  یبه دختر چادر یاشاره ا  و

 .یمهتاب نام-

 :به حرف اومد ،یدخترچادر

 .امیالمه.از مرکز استان م.هفده سگهیسالم.منم مهتابم د-

 ستمیهم س نیدوم نشستم مهتاب و نوش ستمیس ینه ساله بود.پا-و هشت ستیحدود ب یاومد.خانم  استاد
 .میاول از همه برنامه رو نوشت  نیداد که من و مهتاب و نوش یاول.استاد درس رو شروع کرد و سوال

 :برگشتم نیبه سمت مهتاب و نوش لیاز کالس درحال جمع کردن وسا  بعد

 ؟یشروع کالس بعد رون،تایب میبر نیا  هیبچه ها پا-
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داره و  ازیتر از خودش به اسم ن کیخواهر کوچ نی.نوشمیآشنا شد  شتریکه بود گذشت و ب  یبیروز به هر ترت اون
 بایهر دو، تقر یدتیو عق یداره.وضع مال یچهار ساله به اسم مجتب-و سه ستیپدرش فوت شده.مهتاب برادر ب

 .میکن  یم یخودمون هست و با هم احساس راحت مثل

*** 

.پاتوق ما پارک کنار دانشگاه شده که قبل از هر کالس با فرانک فتادهین یگذره.اتفاق خاص  یماه از شروع ترم م کی
چون دائم  میستیراحت ن ادیز یبهروز می.با مرمینیش یچمن خنک م یو رو میش یجمع م یبهروز میو مر یبهبهان

 .میندار یا  گهیاز اون، مشکل د  ریکنه.به غ  یدرمورد دوست پسرش صحبت م

با  ی.موقع اذان، دخترمیکرد  یصحبت م یبودم و از هر در اطیح یو مهتاب تو نیاز کالس به همراه نوش  بعد
 .توجهم رو جلب کرد.انگار که وضو گرفته بود سیتا زده و صورت خ یها نیآست

کنم   ی.همش حس مارمیدرب نجایشه کفش و جورابمو ا ی.چندشم مرمیدانشگاه وضو بگ یتو ادیمن انقدر بدم م-
 .شه ینجس م

 :سر تکون داد دییبا تا نینوش

 .امیم رمیگ  یخونه وضو م یآره حاال من از فردا تو-

 :دمیخند

 .ترکم یکه م  ؟منینر ییصبح تا ظهر دستشو یتون یم یچجور-

نقطه  یاومد.سرش رو که چرخوند، ما تو  رونیب یاحقیباز شد و آرنا  ی.در ساختمون اداردمیدوباره با صدا خند و
 :.سرم رو براش تکون دادممیقرار گرفت دشید ی

 .دیسالم خسته نباش-

 .لبخند نگاهم کرد با

 .نطوریسالم. شمام هم-

و  دیاسات  دیکه سلف جد  یمهندس یو مهتاب هم سالم کردن و با سر جواب داد و به سمت ساختمون فن نینوش
 یداشت که هربار م یفکر رفتم.چهره و نگاه خاص یتو دنشیدانشجوها و نمازخونه ها قرار داشت رفت.با د

 یاحقی یکننده شون رو  درقهنگاه کردم و متوجه شدم نگاه ب نیرفتم.به مهتاب و نوش یبه فکر فرو م دمشید
داشت.حس کردم پشت سرش هم چشم داره و متوجه  یچشم دوختم که با آرامش قدم بر م یاحقیافتاده.باز به 

 .نگاه ما هست

 .نینوش-

 .باشه-

 .تعجب به سمتش برگشتم با
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 باشه؟ یچ-

 :خنده چشم هاش رو چرخوند با

 کنه؟  یم کاریره و چ یکجا م  ینیبب یدنبالش بر یخواست یمگه نم-

 :مهتاب بلند شد یبود.صدا دهیکنم، فهم  انیب نکهیا  یخوب حرف دلم رو ب یلی.خدمیخند فقط

 ؟یچ نهیبب یکینه بچه ها زشته اگه  یوا-

 .دیبه سمتش چرخ نینوش

 .ایتو باهامون ن یترس یاگه م-

 :کردم  دییتا

 ... ایآره مهتاب.ن-

 :سر تکون داد یتینارضا با

 .امیمنم م دیر یشما م یوقت گهینه د-

و کارمندها که  دیاسات  یبهداشت سیکه به سمت سرو  دمیرو د یاحقی.میو وارد شد میسمت ساختمون رفت به
لب  ،یبود.فکر یبهداشت سیهم سرو یساختمون ادار یهمکف بود رفت.تعجب کردم.چون تو یطبقه  یانتها
 .زدم

 .نینوش-

 هوم؟-

 ...اونجا رو  نیبب-

 :اشاره کردم  ییبه در دستشو و

 .در مونده یرو دیکل-

 :شدم کینزد بهش

 برم قفل کنم؟-

 :دیخند زیهم ر نی.نوشدمیخند

 .برو دارمت-

 :دیرو کش نمیبرداشتم که مهتاب آست یبهداشت سیبه سمت سرو یخنده، گام با

 .شه نرو روجا یم یزیبه خدا آبرور یوا-
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 :رو از دست مهتاب آزاد کرد نمیآست  نینوش

 .برو یترس ی.حاالم اگه ماین میبهت گفت-

 :باز هم سرش تکون داد مهتاب

 .شه باشم یمونم.تنها که نم ینه خب م-

 .دمییاطراف رو پا  یشدم.کم کینزد یبهداشت سیخنده به سرو با

 .میخوبه مداربسته ندار-

.هرچند که واقعا قصد دمیشن ییدستشو یرو از تو یپچ پچ وار یزدم و خواستم در رو ببندم که صدا یشخندین
 .خواستم در رو ببندم.چندبار پلک زدم ینداشتم در رو روش قفل کنم و فقط م

 زنه؟ یحرف م یبا ک-

 ریو ز ستادهیها بود ا ییدر دستشو یکه سمت چپ و روبرو  یآب  ریش یرو جلو بردم و چشم چرخوندم.جلو سرم
کفش قرار داشت رو از نظر گذروندم.انگشتم   یتو مهیکه نصفه و ن  سشیجوراب و خ یب یکرد.پا  یپچ پچ م ،یلب

 .رو وسط ابروهام گذاشتم و خاروندم

 افش؟یق نیخونه با ا یمگه نمازم م نی...ارهیگ  یداره وضو م-

 .فکر خودم اخم کردم و چهره اش رو از نظر گذروندم به

 یمتوسط و لبها ینی.بزیتم یاتو ُپر.ابروه کلیُپر.ه ی.موهادیمتر.پوست سف یحدود صد و هشتاد و چند سانت-
 ...کلفت

و مهتاب برگشتم.قدمهام رو به سمت راه پله ها کج کردم  نیو به سمت نوش دمیمسح پا که خم شد، کنار کش یبرا
 :کرد  یبا خنده نگاهم م نیزود خودشون رو بهم رسوندن.نوش یلیباال نشستم.خ یبه طبقه  یمنته یپله ها یو رو

 .یبرد یم ضیف یلخت شده بود داشت نکنه؟یشد؟چرا قفل نکرد یچ-

 .جواب دادم عی.صورتم سرخ شد و سردیخند

 .دمیلحظه از خودم خجالت کش هیگرفت.  یوضو م ؟داشتیگ  یم یچ وونهینه بابا د-

 :گذاشتم  مینیب یپا اومد دستم رو رو یکه صدا  بعد

 .ادیاالن م  سیه-

 .اومد که احتماال به نمازخونه بره.چشمش به ما افتاد  یخارج شد و به سمت پله ها م ییدستشو از

 د؟یرسون یبا سرعت نور خودتونو م ن؟چطورییشما اونجا رمیمن چرا هرجا م-

 :دمی.من هم خنددیخند و
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 .نیشما هست میهرجا ما هست دمیشا-

 :افتاد بره که دوباره به حرف اومدم  راه

 .حاج آقا تقبل اهلل-

 :برگشت یری.با حالت مچ گدمیخند

 سلف غذا بخورم؟ رمیم ینماز بخونم؟ چرا فکر نکرد رمیم یدیاز کجا فهم-

 .ابروش رو باال فرستاد  یتا هی

 ؟یزد یم دینکنه منو د-

 .به خودم اومدم عیکه به بار آوردم، دست و پام رو گم نکنم.سر  یافتضاح  نیکردم با ا  یسع

 سلف دخترا؟ یتو نیبر نیخوا یناهار.نکنه م دیکه بر  ستیخب االن اذان گفت.ساعت غذا ن-

از رفتنش   یپشت راهرو گم شد.وقت ،ینگاهم کرد و لبخند زد.بعد از مکث طوالن قیکردم دوباره بخندم.عم  یسع
 :دمیکوب  میشونیپ یمطمئن شدم رو

 .گذشت  ریرفتما.به خ یداشتم لو م-

 :با لبخند به سمتم برگشت نینوش

 .به سرش نزنه یریتا هوس مچ گ یدکر   یکاش درو روش قفل م-

 .از جاش بلند شد  مهتاب

 .گهید نهیکارا هم  نیعاقبت ا-

 .خوندن نداشت.چند صفحه رو رد کردم یبرا یخاص زیروم انداختم.چ شیپ یبه صفحه  یسرسر ینگاه

" مخفف کرده بودم، و دوست یمف ریدر مورد مفخم که اسمش رو به "ام ییتموم شد.زمزمه ها یاول به خوب  ترم
 ،یمف ریشد.ام یو توجهمون جلب م میدیشن یها رو م نی.امیدیشن یدانشگاه م یمتعددش با دخترها یشدن ها

و  میبود ضیضد و نق یرفتارها و حرفها نیداد و زمزمه ها، برعکسش بود.ب یو سرد نشون م یظاهر، جد یتو
 .میشد یکنجکاو م

خواستم مرتب کردم  یکه م  یبیروس ارائه شده رو گرفته و ساعت درسها رو به ترتد ستیاز انتخاب واحد، ل  قبل
 .خونه، انتخاب واحد کردم یاون هم تو  یمشروط شده و برا می.مرمیکه صبح معطل نش

 یم رتریراهش دورتر بود و د نی.نوشمینت رفت یقرار داشتم و به کاف میهشت صبح با مهتاب و مر ساعت
 یچشم ها یبه گوشه  یدست یداشت.حت یخواب آلود یما در رو باز کرد.چهره  ینت با صدا یاومد.صاحب کاف

 .بود دهینکش فش،یکث



 

 
27 

پرده  ریچرک مرده بود.ز یرنگ ول یاسیاوپنش پرده داشت.پرده مثال   یبود که رو یاوپن  یدر، آشپزخونه  یروبرو
 ،یشد.سمت چپ در ورود یم دهیار داشت دانب  یاسمبل شده، کف آشپزخونه که انگار کاربر  مهین ستمیچند س

 .دیو سر گذاشت و احتماال خواب شستن زیروش.پسر، تا در رو باز کرد پشت م serverستمیبود و س یبزرگ زیم

 نیزم یرو یشده  ختهیبهم ر یباز و رختخوابها مهیاتاق، ن  نیچپ آشپزخونه دو تا در بود.در سمت چپ تر سمت
خر و ُپف پسر بلند شد و وارد اتاق سمت  یخوابه.کم کم صدا یشب ها همونجا م یمشخص بود.انگار که کس

حرفهاشون متوجه  نیاز ب  کهو بعد از ما چند پسر،   مینشست یکی یسالم داشت.جلو ستمی.سه سمیشد یراست
خودم و  یرو اشغال کردن.صفحه  گهید ستمیخودمون هستن، دو س یدانشگاه و هم رشته  یاز بچه ها  میشد
بلند  ستمیس ی.اما از جلودیهم طول نکش قهیدرسها رو وارد کردم.کارم پنج دق یرو باز و مشخصه  میتاب و مرمه

 .اومد و انتخاب واحد کرد  نیتا نوش مینشد

و  نی.اول مهتاب و نوشمیریبگ هیشهر شیکه ف  میشد یاتاق امور مال  یکه انجام شد وارد دانشگاه و راه  کارمون
برداشتم و جلو  واریام رو از د  هیتک د،یجلو رفتن و به نوبت کارهاشون رو انجام دادن.نوبت به من که رس میمر

 .رفتم

 .دیسالم خسته نباش-

 :دهینشون داد که تازه من رو د نطوریرو بلند کرد و ا سرش

 ...سالم-

 .ادامه داد  یلبخند با

 ؟یریبگ شیف یاومد-

 :تکون دادم سر

 .نتخاب واحد کردمبله االن ا-

 معدلت چند شد ترم قبل؟-

 :رو بهش دوختم نگاهم

 ن؟یندار یدسترس المونیمگه شما به فا-

 :نگاهم کرد قیعم

 .نگاه نکردم یچرا ول-

 :خاص نگاهم کرد یو بعد از چند لحظه با لبخند تورینزدم، رو به سمت مان یحرف یوقت

 .انقدر درست خوب باشه  طنتیش نهمهیبا ا ادیمعدلت باال شده.بهت نم نیآفر-

 :نگاهش کردم رانهیگ  مچ
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 م؟یکن  یم طنتیما ش نیفهم یاز کجا م  نیینجایشما که ا-

 .کنه  یخنده هاتون همه جا رو پر م یصدا-

 د؟یکن  یشما صداها رو حفظ م-

 .شد رهیبرگه، سرش رو بلند کرد و بهم خ یرو هیاز نوشتن شهر  بعد

 .یخدافظ-

چه  نیدونم ا یشدم.نم رهیزدم و بهش خ یبند میگردنم رو به سمت راست، خم کردم.لبخند ن  ،یمکث کوتاه با
بدم که ساکت بشه.و انگار اون هم متقابال  ییخواست جوابش رو تا جا یبود که نسبت بهش داشتم؟دلم م یحس
 ینم زیموندن رو جا ترشیحس کردم دوست داره کل کل کنه.ب دمشیبود.اصال از روز اول که د نطوریهم

 .دونستم.دست راستم رو باال بردم

 .یخدافظ-

 

بودم.موقع نوشتن، حواسم  دهیدخترونه کش یکه نه.گل و چشم و ابرو  یبود.خال یبعد خال یزدم.صفحه  ورق
و گوشه و کنارش، اسمم رو نوشتم و امضا  دمیمتوجه شدم، گل و بلبل کش ینبود و دو صفحه رو جا انداختم.وقت

 .نشه فیدو صفحه، ح نیخواستم ا یکردم.مثال م  نیتمر

 .به ساعت انداختم یبره.نگاه کوتاه رونیساکن بودن از تنم ب یبه بدنم دادم تا خستگ یو قوس کش

 گذره؟  یشه.چرا وقت نم یتازه داره ده م-

 :امروز، با عجله از جام بلند شدم  خیتار یآور  ادی با

 .رسم یم ریخدا.ساعت ده شد.د یوا-

 .به خودم کردم یاخم

 .راحت نشستم الیمنو... چه با خ-

 .زدم پوزخند

 .دکتر تا االن، اونجا سبز شده-

 برهی.با ورو نصفه پام کردم.دوباره چشمم به ساعت خورد میمشک یرو از تن خارج و شلوار لوله تفنگ میصورت شلوار
 یرو ینه چندان آروم یافتاد.ضربه   یدر حال خاموش رو روشن شدن گوش یمربوط به تماس، نگاهم به صفحه  ی
کردم   یفکر م دیدست، بستم.شا کیهم با  روو دکمه اش  پی.زدمیزدم و شلوارم رو با سرعت، باال کش میشونیپ

رفتم  یلباس، عجله به خرج دادم.به سمت گوش دنیپوش یکه انقدر تو  نهیتونه من رو بب یم یدکتر از پشت گوش
 .راحت شد المیخ ن،یو با خوندن اسم نوش
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 ن؟یجانم نوش-

 :از اون طرف خط بلند شد  شیحرص یصدا

 .زهر مارو جانم.دردو جانم-

 .باال رفت یکم  صداش

 .میبا هم حرف بزن می.دکتر گفت زودتر برمیاونجا باش  دیبا میده و ن ؟ساعتیی.پس کجانجامیساعته ا مین-

 :دمیکش  یسرد آه

 .که؟فکرم مشغوله  یدون یفکر... م یباشه فدات شم.رفته بودم تو-

 :آروم شد  صداش

 .ایزود ب یباشه ول-

 .دمیکش  میشونیبه پ یدست

 .ارمیب دی.مودمم باامیم ی.زودشتمیپ گهید قهیکمتر از ده دق-

رفتم و مودم و دم  وتریرو قطع کردم.به سمت کامپ یبشم، گوش نیمنتظر جواب نوش نکهیقبل از ا یقینفس عم با
جلو  یگذاشتم.سراغ مانتو  یرنگ ِ مات دیدسته دار ِ سف کیپالست یجدا کردم و تو ستمیو دستگاهش رو از س

 رهیگ  یبلندم رو از تو یمشک یاش رو بستم.با عجله مقنعه   نهیس یو بند جلو دمیکرم رنگم رفتم. پوش  یبسته 
 کیتوالت خورد و ناخودآگاه نزد زیم ی نهیکرم رنگم چشمم به آ  فیو سر کردم.درحال برداشتن ک برداشتم

به دهن گذاشتم  یو با پشت دست، دور دهنم رو پاک کردم.آدامس خرس لیرفتم.صورتم رو به چپ و راست، ما
بودن.با  زیداختم.تمبه دندون هام ان یاجمال  یاز دهنم پاک بشه.نگاه  یاحتمال  یشدم تا بو دنیو مشغول جو

چپم رو  یکمد کنار در برداشتم و پا  یرو از تو میخونه رفتم و کفش کرم پاشنه پنج سانت یعجله به سمت در ورود
 .دمیکش  یجورابم خورد و پوف یب یبلند کردم.تازه نگاهم به پا

 .دمیاه... من که جوراب نپوش-

 .دمیرو شن یپاره شدن یبرداشتم و پام کردم که صدا ییلباسهام، جوراب رنگ پا ی رهیو از گ برگشتم

 ...... پاره شدیوا-

.نگاهش ختیر یمانتوم م یرو یزیچ ایشد  یجورابم پاره م ایعجله داشتم،   یبود.وقت نطوریهم شهیهم
 .شد ینم دهیرفت و د یم رشلواریمربوط به پشت پا بود و ز یکردم.پارگ

 .بردارم گهید یکیولش کن.وقت ندارم -

 :زدم ادیدونستم کجاست فر یو از همون جا خطاب به رضا که نم دمیعجله به سمت در رفتم.کفش پوش  با

 .منتظرمه نمی.نوشمیرم.ساعت ده با دکترقرار دار یرضا من دارم م-
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 .کردم  مکث

 .میبخور نیبا نوش میزیچ هی دی.اگه حسش بود شاامیب یک  ستیمعلوم ن-

 :انداخت  یسرخ و ناراحت بهم نگاه یشد و با چشم ها داشیپ رضا

 .باشه برو.فقط مواظب باش-

 یرفتم.سوار تاکس رونیدوش انداختم.از در ب یرو رو فمیبه عقب فرستادمش و ک ق،یبا نفس عم یکردم ول  بغض
 .بهم برسه ژنیسشدم تا اک یدرختها رد م ریرفتم و از ز یم ادهیرو پ ریشدم وگرنه قبل از اون اتفاق، اون مس

 .دمییرو، کز کرده بود دو ادهیاز پ  یکه گوشه ا  نیپولم رو نگرفته، به سمت نوش ی هیو بق دمیپر نییپا یتاکس از

 :دمیپشت، وسط کمرش کوب از

 .لنگ دراز یچطور-

گرفت.نه تنها توسط من، که   یقرار م یشوخ ی هیدست ما شهیقد ِ بلند، هم نیقدش از من بلندتر بود و هم خب
قلبش  یدرست رو نه،یس یقفسه  یمن، برگشت و دستش رو رو یاز ضربه   یتوسط همه...با خنده و بهت ناش

 :گذاشت

 ...دمی... ترسوونهید-

 یاز پشت تلفن هم متوجه لرزش صداش شده بودم.سع  یداد.حت یو نگران نشون م دهیرنگ پر یاش بدجور  چهره
نبود خود من رو آروم تر کنه.تازه چشمم به  یشد.هرچند که کس یآروم م  دیپرت کنم.شا کردم حواسش رو  یم

 .مقنعه انداخته بود افتاد یکه رو  یا  یو شال مشک یمشک یبلند سبز رنگ و مقنعه  یمانتو

 .ــّدیسـ-

کردم.خودش   یم یو از ته دل.موفق که نبودم اما سع شهیکردم خنده ام مثل سابق باشه.مثل هم  ی.سعدمیخند
 :.در همون حال به شالش نگاه کردمدیمن خند ی دهیهم از لحن کش

 .شهیمقنعه؟گرمت م یرو یهوا گرمه چرا شال انداخت-

 .گردنش گذاشت  یرو رو دستش

 .مانتوم تنگه...اونجا زشته یآخه باالتنه -

 یدکتر، رو یدرآوردم.شماره  بمیج یرو از تو میبه خودم اومدم.گوش میگوش  ی برهیجواب بدم که با و خواستم
 .کردم  یم ییصفحه خودنما

 .خاک بر سرم دکتر یوا-

 :اتصال رو زدم  ی دکمه

 .میایم می.دارمیکیدکتر ما نزد-
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 :دیچیگوشم پ  یتو شیجد یصدا ریتاخ با

 .سالم خانم کامجو-

 :دمیکوب  میشونیپ یرو

 .دی.تورو خدا ببخشمیرس یم قیسالم.االن با خانم صد دیببخش-

 .میحرفامونو هماهنگ کن دیایقرار بود ب یکنم ول  یخواهش م-

 .میرس یباشه م-

 :گرفتم  یو تاکس دمیکرد کش  یرو که بهم نگاه م نینکرده بودم که قطع کرد.دست نوش یخداحافظ

 ؟یریآقا ستاد م-

 .انداخت  یبود، نگاه چپ چپ یکه مرد مسن  راننده

 .رمیم کشینزد-

 نکهیکردم.تا ا  ی.اصال به اطراف نگاه نممیش یاز کجا رد م  دمیو حرکت کرد.انقدر استرس داشتم که نفهم مینشست
زد.هم به خاطر  ی.وجودم نبض ممیشد ادهیپ نیاز ماش  ،یو عجله ا عیسر یلی.خمیدیستاد رس یکیباالخره به نزد

راستم، به  یبه پهلو نیآروم نوش  یبا ضربه  هافکار بودم ک  نیهم ی.توریدکتر و هم به خاطر اتفاقات اخ دنید
 :خودم اومدم

 .نهیماش یروجا... اوناهاش... تو-

و  میگشتم.جلوتر که رفت  یشدم و بر م یجلوتر رفتن سست م یندونستم چون در اون صورت برا زیرو جا درنگ
شد.از همون فاصله متوجه بهم  هادیپ نیسرخ، از ماش یو با چهره  دیدکتر ما رو د د،ییدو یدنبالم م بایتقر نینوش

 .کردم  یبررس یرچشمیز هزده بود که با نگا یزیتر و تم پیت شهیمثل هم یشدم ول شیختگیر

 .رنگ هم پاش بود یو کرم مردونه تنش و شلوار کرم وخاک دیسبز و سف یبلوز شطرنج-

 :ذهنم گذشت از

 .َکَلم شد  هیشب نیباز ا-

 .سالم بچه ها-

 :لرزون جواب دادم ییبهش، با صدا یرو بلند کردم و با نگاه سرم

 ...شد رید دیسالم.ببخش-

 .اطراف اشاره کردم  به

 .گرما  نیا  یتو-
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 .هم آروم و پر خجالت سالم کرد نینوش

 .سالم-

 یم نیزم یراستش رو رو یکرد.پا  یبه ما نم یو نگاه دیچرخ یطرف و اون طرف م نیروشن دکتر ا یها چشم
 .هیرقصوند. مشخص بود مثل ما عصب

 .بودم و کولر روشن بود نیماش ینه من که تو-

 .اطراف چرخوند  یرو تو چشمش

 .میاومد  یو م میکرد  یدونستم، باهم هماهنگ م یوگرنه اگه م دیایم نیکردم با ماش  یفکر م-

 .دمیکش  یقیعم  نفس

 داخل؟ میشد.بر رید-

 :ستاد چشم دوخت یبه در ورود ینگاه ناآروم با

 .قفل کنم نویماش یمن درا دیبذار-

قرار راه افتاد.دستش رو با فاصله از کمرم به  یب نیرو زد و به طرف من و نوش ریرفت و دزدگ نیسمت ماش به
پر از سرباز شدم.چقدر سخت بود ورود به  ی.بسم اهلل گفتم و وارد نگهبانمیعنوان تعارف نگه داشت که جلوتر بر

.درواقع مجبور بودم.دست من رمیبگ دیندها رو  یسخت یکردم همه   یم ی.چقدر سخت بود اما سعییاهمچون ج
 ی رهیخ یو دکتر هم پشت سرم اومدن.دکتر که متوجه نگاه ها نیدست من نبود انگار...نوش یزیچ چیکه نبود.ه

 :به سمت دکتر رو کرد ت،یشد، با اخم، اسممون رو گفت.سرباز با جد کی کوچ ِینگهبان یسربازها

 .کارت لطفا-

 .من دوخت زونیگر  یرو به دست سرباز داد.سرباز، با اخم نگاهش رو درست وسط چشم ها شیمل کارت

 .خانمام کارت بدن-

ستبرش بودم.با صداش، چشم  یها نهیس ی.حواسم به قد بلندش رفت.تا روستادیا  میسانت یس یبه فاصله  دکتر
 .روشنش دوختم یاز اندام تو ُپرش گرفتم و به چشم ها

 .میتا زودتر بر نیبچه ها کارتاتونو بد-

به اطالعاتش،  یرو خارج کردم و به دستش دادم.بعد از انداختن نگاه کوتاه میبردم.کارت مل فیرو داخل ک دستم
و ساعت ورودمون رو که نوشت،  یفت و به سرباز داد.اساماون رو هم گر   یبرگشت و کارت مل نیبه سمت نوش

رفتن از  رونیبود و بعد من، دعوت به ب کتریکه به در نزد  نیچشم دکتر، اول نوش یکارتها رو پس داد.با اشاره 
 که دفعه  یبا وجود یول میکارتها رو به دستمون داد.اشاره کرد جلو بر  م،یشد اطیوارد ح نکهیشدم.بعد از ا ینگهبان

 :اولم نبود و راه رو بلد بودم، امتناع کردم  ی

 .دییشما بفرما-



 

 
33 

 یهم بعد از رد و بدل کردن نگاه نیانداختم.به سمت در قدم تند کرد و از پله ها باال رفت.من و نوش  نییرو پا سرم
ملتهب ما انداخت.بالفاصله  یبه چهره  یو نگاه ستادیا  میدیمورد نظر که رس ی.به طبقه میبه دنبالش روان شد

.سرم میوارد شد و پشت سرش راه افتاد یکیکوچ  یرنگ چرخوند.با زدن ضربه  یقهوه ا یسرش رو به سمت در چوب
 :سرم رو بلند کردم ،یکم  یلیخ یسروان جوون در فاصله  یصدا دنیبود که با شن نییپا

 .سالم خانما.سالم جناب دکتر-

 :رو با استرس تکون دادم سرم

 .ریسالم.صبح بخ-

 :هم مظلومانه سالم کرد نینوش

 .سالم-

 .تکون داد سر

 .یداخل اتاق تا من پروندتونو آماده کنم و با افسر مربوطه بفرستمتون دادگستر دییخانما... جناب دکتر... بفرما-

 .دستم افتادم و صداش زدم ینیسنگ ادی به

 ...دیببخش-

 :برگشت

 بله؟-

 :که مودم رو توش گذاشته بودم به سمتش گرفتم  یدسته دار کیپالست

 .دییبفرما-

 :رو با استفهام تکون داد سرش

 شاال؟یا  رهیخ-

 یاز دست افکار بدموقع عاص  شهی.همرهیگفتن ان شااهلل خ  یزد، م یدر م یاسرار افتادم که هرک  دیکل  لمیف ادی
 :زدم و نگاهش کردم یبودم.لبخند کنترل شده ا

 .ارمیب نیمودمو گفته بود-

 .آها-

 .دستم گرفت از

 روش؟ نیپسوردتونو نوشت وزروی-

 .نه-
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 .به سمتم گرفت یکه دستش بود جدا کرد و با خودکار  ییبرگه ها نیاز ب  یکاغذ

 .دیسیبنو دیلطف کن نیا  یرو-

 .کاغذ نوشتم و به دستش دادم  یرو

 .دییبفرما-

 .ممنون-

 :زد بهم که برگشتم یکیکوچ  یضربه  نیرفت.نوش و

 .بهم. بابا پهلوم سوراخ شد یکوب  یشده از صبح م ین؟چینوش هیچ-

 .زدم تا آروم بشه یچشمک

 م؟یروجا مگه قرار نبود انصراف بد-

 ینگاهم، ابروهاش رو به معن دنیقرار گرفت.با د دمید ینقطه  یبه گردنم دادم و دکتر درحال نشستن، تو یچرخش
 .زمزمه کردم نیروشنش زدم و رو به نوش یبه چشم ها یکرد.لبخند کمرنگ  نییشده"، باال و پا ی"چ

 .گم  یرم به سرهنگ م یمن م نیتو برو بش-

به سمت اتاق جناب سرهنگ رفتم.سروان جوون  ن،یجواب نوش یتوجه به نگاه کنجکاو دکتر و دهن باز شده برا یب
 :گرد نگاهم کرد  یتعجب و چشم ها اومد، با  یم رونیکه از اتاق سرهنگ ب

 هست؟ یجانم خانم کامجو؟مشکل-

 :رو باال آوردم سرم

 .میانصراف بد  تمونیاز شکا  میخوا یم یو خانم نام قیمن و خانم صد-

. نهیجلو رفتم تا سرهنگ مسن، بتونه من رو بب یبه در زدم و کم ینگاهم کرد و کنار رفت تا وارد بشم.ضربه ا قیعم
 .رو باال آورد سالم کردم سرش یوقت

 ن؟یداشت یسالم خانم کامجو.کار-

 داخل؟ امیب شهیم-

 :دستش اشاره کرد با

 د؟ییبفرما-

 :صبحت کنم، سروان که پشت سرم اومده بود شروع کرد نکهیاز ا  قبل

 ...فرستادن یندگیبه نما شونویخوان انصراف بدن و ا یشده که خانما م یدونم چ ینم-
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نگفتم.سرهنگ، که برعکس روز اول، اونقدر ها هم خوش اخالق نبود،  یزیچ یکالمش شدم ول  یطعنه  متوجه
بتونه بفهمه چقدر  یحت ایو درشت کرد تا از رو برم و  زینگاه موشکافش رو بهم دوخت.چندبار چشم هاش رو ر

 .شد دیشد اخمشبهش نگاه کردم.  میداشتم مستق نانیکه به خودم اطم  ییاز اونجا  یصادقم.ول

 .نیانصراف بد  نیخوا یو م نیدی؟ترسیدیاز شما چهار نفره.د  یکیمن که از روز اول گفتم کار -

 .زدم پلک

 .میاومد  ینم تیشکا یاگه کار ما بود تا پا-

 .رو خم کردم سرم

 نرفته؟ ادتونیکه   نوینه متهم.ا میهست یما شاک-

 :اخم جوابم رو داد  با

 ن؟یانصراف بد  نیخوا یشد م دهیدادسرا وسط کش یپس چرا تا پا-

 ... گفت اما  ی.راست مدمیکش  یقیعم  نفس

 بوده؟ یو هدفشون چ نیَ خوام بدونم اون آدما ک یندارن.وگرنه م نجایبه اومدن ما به ا یلیخانواده هامون تما-

 :تکون داد ره،یرو بعد از مکث و نگاه خ سرش

 .نیسیبنو یدادسرا و اونجا کتب نیبر دیدر هرصورت با-

که   ی" تکون داد و نگاهش رو به سروان دوخت.از اتاق خارج شدم و داخل اتاقیبر یتون ی"م یسرش رو به معن و
 .نشسته بودن رفتم.دکتر با ورود من از جاش بلند شد.اشاره کردم نیدکتر و نوش

 .دییبفرما-

 .ساکن شدم ن،یو خودم کنار نوش نهیکردم بش  صبر

 شده بچه ها؟ یزیچ-

 .دیاتاق رو د  یمداربسته  ره،ینگاهش رو نشونه بگ نکهیرو بلند کردم و نگاه آرومم قبل از ا سرم

 .سوال داشتم رفتم بپرسم هی ستین یزیچ-

 :باز هم وارد اتاق شد سروان

 نم؟یکه باهاتون تماس گرفتو بب  ییمن اون شماره ها دیکن  یلطف م تونویخانم کامجو گوش-

 .رو به دست راستم گرفتم و با دست چپ تعارفش کردم ی.گوشستادمیقد جلوش ا تمام

 .دییبفرما-
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 .ممنونم-

آخر انگشتش به کف دست چپم خورد.با   یلحظه  یرو گرفت ول یکه دستش بهم نخوره، گوش  ینوک انگشت جور با
کردم که   یم.با آرامش نگاهش مبه کارش نشون نداد ی.عکس العملدیعقب کش  یسرعت دستش رو همراه گوش

 :بهم انداخت یکینگاه کوچ زونشیگر  یحس کردم دستپاچه شده.با چشم ها

 ن؟یکه باهاتون تماس گرفتنو بهم نشون بد  ییشماره ها شهیم-

 .رو جلو بردم تا شماره ها رو نشون بدم دستم

 ن؟ید یاجازه م-

نگاه  نیکرد و نوش  ینگاه م یبه دکتر که با کنجکاو یچشم ریآوردن شماره ها ازش فاصله نگرفتم و همونطور ز  با
 یکه دکتر باهام گرفته بود رو شمرد با خنده ا  ییتعداد تماسها یو البته وقت دینرس یا  جهیبه نت یکردم.وقت  یم

 :رو به سمتم گرفت یگوش  انهیموذ

 .دمید م،یدید یم دیاون چه رو که با-

 ینشستم دوباره صدا نینگفتم.تا کنار نوش یزی"، تکون دادم و چدمی"منظورت رو فهم نکهیا  دییرو به تا سرم
 .سروان جوون بلند شد

 .دادسرا دیخب پروندتون آمادس.با مسئولش بر-

از ستاد که   رونیبه ما متوجه حال خرابمون شد و راه افتاد و ما پشت سرش.ب ی.دکتر با نگاهمیکرد  امیدلهره، ق با
به  یکنه.وقت  ینقش راننده رو برامون باز ،یخواست کس ی.دلم نممینشد یسوارمون کنه که راض خواست میدیرس

 .از دکتر نبود  یخبر م،یدیدادسرا رس

 .روجا ...گم شده ها-

 .به دکتر بود.سرم رو چرخوندم منظورش

 .چون راهو بلد نبود میایدونم.تعارف کرد باهاش ب یم-

 .کرد  یشدم که پارک م نشیبه اطراف، متوجه ماش یلحظه و با نگاه همون

 .دیرس مونیسبز/آب ینترس.جوجه -

کردم اگه چند دور، اطراف ساختمون   یو به سمتمون اومد.با خودم فکر م دیکش  رونیب نیتو ُپرش رو از ماش کلیه
لبم پهن  یرو یقیند عم.لبخادین نییپا نیاز ماش  یکه الغر بشه و اونطور با سخت  شهیم مش،یبدون یبزرگ دادگستر

 .رو به سمت ساختمون برگردوند روش تیبا جد یکرد ول  یدونم چه فکر یبه لبخندم نم یشد.با نگاه

 .بچه ها میبر-
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داشت که با بودنش، بدون  ییترسان و لرزان پشت سرش.آشنا ن،یشد و من و نوش یدادسرا راه یسمت ورود به
 دهینکش قهیفرستاده شد.به دق یقاض شیزود پ یلیدوست دکتر، پرونده خ یباز ی.با پارتمیگشته شدن، وارد شد

 .میداخل شد ده،یصدامون زدن و با افسر تازه رس

بود که دکتر و افسر به سمتش  یدو صندل ز،یو سمت چپ م یقاض زیدر، م یکه درست روبرو  یُنه متر یاتاق
.چه حس میبود نشست یانسالیکه مرد م  یاضق یروبرو یشده  دهیچ یها یصندل فیرد یرو نیرفتن.من و نوش

هم اشراف کامل به ما  ندهو دکتر و افسر پرو میبود یقاض یبودن.چون درست روبرو گرانینظر د ریبود ز یبد
که دستش بود   ییفرمها یازمون خواست مشخصات و اظهاراتمون رو تو  یداشتن.به محض نشستن، قاض

 لدیخودکار درآوردم و مشخصاتم رو نوشتم.به ف فمیک  ی.از تومی.هرکدوم فرم مربوط به خودمون رو گرفتمیسیبنو
 :دمیسن که رس

 .و سه ستیشدم ب گهید-

 .آهسته به سمتم برگشت  نینوش

 روجا من چند سالمه؟-

 .اومد چند سال داره  ینم ادشی یبود که حت یو عصب دهیو ترس جیام گرفت.اونقدر گ  خنده

 .ستیب-

 ستم؟ینوزده ن یعنی-

 .چشم دوختم شینخود ینیبانمک و ب یچهره  به

 .کنن نه به ماه  یبه سال نگاه م نای.استینه.بزن ب-

 :درخواستمون افتادم ادیکه   میبد لیتا برگه هامون رو تحو میشد زیخ مین

 .میانصراف بد  میخوا یم سیبنو نشییپا-

از   رونی.بمیسست شده بلند شد یحس بد و سخت، جلسه تموم شد و با پاها یبا کل یقیاز گذشت دقا  بعد
 .دادسرا دکتر تعارف کرد

 .برسونمتون دیاید؟بیر یبچه ها کجا م-

 :همچنان سکوت کرده بود.من جواب دادم نینوش

 .میر ینه ممنون.خودمون م-

 .رسونمتون خب یم ییجا هیتا  دیایب-

 .از اون افکار و اتفاقات ِ مسموم باشه  یکه خال  ییتازه.هوا یخواست.هوا یبه اطراف انداختم.دلم هوا م ینگاه

 ...ستین ینه راه-
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 .ادامه دادم  یفکر

 .با اجازه-

دکتر  نیبود که ماش یریزد و دور شد.نگاهم هنوز به مس ینشست.تک بوق نیماش یبهم، تو ینگاه ناموافق با
 .توش گم شده بود

 .روجا-

 هوم؟-

 .نگام کن قهید هی-

 .برگشتم

 شده؟ یچ-

 .قرار دارم یمن با مهد-

 :هام گرد شد چشم

 وقت روز؟ نیاالن؟ا-

 .من اومده دنیاز شهرستان به خاطر د-

 .دمیکش  یخسته ا ی ازهیخم

 .باهاش نرو ییسر ظهره...مواظب باش.هرجا-

 .رو جمع کردم لبم

 .میپس فردا امتحان دار-

 :زد پوزخند

 .تونم بخونم یحال و اوضاعم درس نم نیمن با ا-

 :رو با افسوس تکون دادم سرم

 .یزیچ هیبگم  نویمن ا-

 .بگه که با دست مانع شدم یزیچ خواست

 ؟یحاال کجا قرار دار-

 :مقنعه خودم رو باد زدم نییقرار رو گفت.با پا محل

 ؟یبر یچجور نجایاز ا  یبلد-
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 .نه-

 :اشاره کردم  ابونیخ ی گهیسمت د به

 .میبرو اونور.بگو مستق-

 .رو کج کردم سرم

 ؟یاونجا رو که بلد  گهید-

 :نگاهم کرد یجیگ  با

 .هان؟آره-

دست راستم گرفتم  یقسمت شهر رو بلد نبود.دست چپش رو تو نیگم بشه.ا  دمیترس یکردم.م  نییرو باال پا سرم
 .رد شدم ابونیو باهاش از خ

 ؟یپول دار-

 .آره-

 .بگو بهت بدم یآره.اگه ندار  یگ  یم گمیم ینوچ...هرچ-

 .یتو داد میَ کنه.پول تاکس  یحساب م ینه بابا مهد-

.رو به ارهیپول کم ب دمیترس یکه حوصله نداشتم منتظر بمونم تا ُدنگش رو حساب کنه.االن هم م  یتاکس یتو
 .ست تکون دادمد یسبز رنگ یتاکس دنیکردم و با د  ابونیسمت خ

 م؟یآقا مستق-

 .فرستادم نیماش یرو تو نی.نوشنگهداشت

 .باشه؟امیشد بهم زنگ بزن م یزیمواظب باش.من گوش به زنگم.اگه چ-

 :رو بست در

 .باشه.خدافظ-

 .به سالمت-

کردم سوار ِ   یشدم.فکر م یعبور  یها نیاز ماش  یکیگذشتم و سوار   ابونیدور شد.از خ یتا تاکس ستادمیا  اونقدر
 .رفتن باشه ادهیبودن، بهتر از پ نیماش

 .مودم افتادم ادیکه راه افتاد،   نیماش

 کنم؟  کاریاوف چ-
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 .دکتر رو گرفتم.بار اول جواب نداد که دوباره گرفتم یشماره  ناچار

 الو؟-

 .من دوباره مزاحم شدم دیالو سالم ببخش-

 .ادامه دادم  نگران،

 د؟یپشت فرمون-

 شده؟ یزیکنم.چ  یش مخواه-

 د؟ییستاد.شما االن اونجا یمودمم مونده تو-

 .دیریازم بگ  دیایذارم ب یم یقرار هیشرکتش.کارمون که تموم شد  میر یم میمودمتون دست منه.دار-

 .شمیمزاحم شمام م دیباشه پس.ببخش-

 .کنم.پس تا اون موقع خداحافظ  ینه خواهش م-

به خونه، روبروم رو نگاه کردم.چقدر دلم تنگ بود.دلم تنگ  دنیدادم و تا رس هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم
 ؟یباعثش شده بود؟خودم؟ک یشد باشن و بمونن، اما نبودن.ک یبود که م ییزهایچ یهمه 

 .انداختم و در رو باز کردم و داخل خونه شدم  دیکل

 ست؟یخونه ن یکس-

 :رضا اومد یصدا

 .رناها ایآشپزخونم.ب  یچرا تو-

 .به غذا نداشتم یلیم

 .خورم یکنم دکتر که مودمو آورد بعدش غذا م  یتونم رضا.صبر م یاالن نم-

 .نشسته بود زیکه سر م  دمشیآشپزخونه بردم و د  یرو تو سرم

 ومده؟یمامان هنوز ن-

 راه بود...مودم کجاست؟ ینه زنگ زد تو-

 .امبر  ارهیشرکت مودمه بعدش م رهیستاد موند.دکتر گفت م-

 .کردم  مکث

 مگه مامان کجا بود؟ یراست-

 .یرفته دندون پزشک-
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 م؟اطرافمیخودخواه ایگذاشتم   یفشار ِ روم م یبه پا دیدونستم کجاست.با یاز صبح خونه نبود اما نم  مامان
 .وحشتناک اتاق انداختم یبه شلوغ ی...برگشتم و به اتاق رفتم.نگاهیلیخبر بودم.خ یب یلیگذشت، خ  یکه م  یهرچ

 رو جمع کنه؟ نایخواد ا یم یک-

رو همون وسط انداختم و به سراغ لوله  یمشک یکرم و شلوار لوله تفنگ  یبلندم رو درآوردم و مانتو یمشک ی مقنعه
 یمشک یو مقنعه  یقهوه ا یکمد گذاشتم.مانتو  یکرم رو تو  یو مانتو ی.شلوار مشکدمیرفتم و پوش یآب  یتفنگ
 .کنار گذاشتم تا هروقت دکتر تماس گرفت بپوشم و برم  یهکوتا

وقت  دیبا یجور هیخورد که وسط اتاق ولش کرده بودم.به سمتش رفتم و برداشتم. ییندرالیبه دفتر س چشمم
مسخره ام زدم و  ینقاش یمجدد برا یگل و بلبل انداختم.پوزخند  یدوباره به صفحه  یکردم.نگاه  یم یگذرون

بزرگتر شدنم داشت.اما انگار از بزرگ  زنشون ا دیشد.شا یانگار رفته رفته بهتر م  انمیجلوتر رفتم.طرز ب یصفحه ا
بزرگ  یچندسالم، به دخترها نیا  یکدوم از رفتارها  چیداشتم.ه یرو به عنوان نشون انیطرز ب نیشدن، فقط هم

نبودم.بس  هیو سه ساله ها شب ستیاصال به بو سه.اما   ستیاون اظهارنامه، سن رو نوشتم ب  یخورد.امروز و پا ینم
هامون تا کجا ادامه  یافتاد، بچگ  یاتفاق ها نم  نیکه اشتباه پشت اشتباه.اگه ا  سکه حماقت پشت حماقت.ب

 م؟یکن  یاشتباه م  میدیفهم یم دیبا یکرد؟ک  یم دایپ

.من و میداشت یر هومان شاهپوربه اسم دکت ینرم افزار با استاد یمهندس شگاهینرم افزار و آزما یامروز مهندس-
که کالسمون داخلش   یتیو به سا ادیهومان ب میو منتظر بود ستادهیپله ها ا یقد جلو بیو مهتاب، به ترت نینوش
کرد و گاه لب   ی.مهتاب فقط نگاه منیو نوش من.البته میکرد  یم تیشد اذ یکه رد م  ی.هرکسمیشد بر یم لیتشک

 .ستادنیما ا کیبچه ها هم کم کم نزد ی هی. بقدیگز  یم

ما رد شد.به سمت  نیاز ب  یچندبار یکردم که مرد جوون  یبود صحبت م ستادهیراهرو ا ی گهیکه سمت د  نویم با
 .شدم ی.عصبستادیا  یم دیاتاق اسات  کیگشت و نزد  یرفت و برم یسالن و دست چپ م یانتها

 .رفت جیکنه؟سرم گ  یم ینجوریآقائه چرا ا  نیا-

 :کرد  یبلند شروع به شوخ یهم با صدا نینوش

 .نویدونم بابا ولش کن ا ینم-

 .دیخند

 عشقم؟  ییهومان جون کجا-

 ایباشه  رینداشت استاد، پ ی.براش فرقمیدیخند یداد و م ینسبت ِ عشق م د،یبه اسات شهیهم نینوش
 .دما نگاه کر  جیگ  یها افهیبه ق یجوون...همون مرد جلو اومد و با لبخند

 د؟یبا من کالس دار-

 .ادامه داد  نیمن و نوش یبه چشم ها رهیخ

 .هستم یهومان شاهپور-
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 نی نوش ِ یشد.چه بدموقع، شوخ رهیحرکت بهش خ یهم ب نیدهنم گذاشتم.نوش یو دستم رو جلو دمی" کشینیه"
پخش  ن،یزم یرو می.مهتاب از خنده، خم و مرمیچشم ازش بردار میتونست یو نم میشد رهیگل کرد.به استاد خ

کردم خودم رو جمع و جور   ی.سعمدهنم برداشت ی.دستم رو از جلودنیخند یما م ی افهیشده بود و بچه ها به ق
 .کنم

 .می...نگرانتون شده بودنیکرد  ریِا سالم استاد.چقدر د-

 .کردم  یا  اشاره

 .دییبفرما د،ییراهو بهتون نشون بدم. بفرما رمی.من جلو متیسا میبر-

 هیرو گرفتم و جلوتر از بق نیرو گرفته بود، دست نوش دمید یکبود شده و اشک جلو  دن،یکه از زور نخند  یحالدر 
 .اشاره زدم  نی.به نوشمیاول و کنار هم نشست  فیرد م،یو مهتاب و مر نی.من و نوشمیرفت

 .اریخودت ن یبه رو-

 .دیگز  لب

 ...کردم  یدونه شوخ یزشت شد.اون که نم یلیآخه خ-

 سشیتدر یاز نحوه   یخواست درس رو شروع کنه.کم یم ینگفتم.چون انگار شاهپور یزیتکون دادم و چ یسر
چشم  یتو یادیدرشتش، ز یداشت.چشمها یبلند مهین یبانمک و موها یصحبت کرد و سر درس رفت.چهره 

 .کردن  یشدن م رهیبودن و آدم رو وادار به خ

که   ینوشتم.طور یزد و من هم تند تند م یکردم.تند تند حرف م  یبردار از چهره اش برداشتم و شروع به نت  نگاه
سرم رو بلند کردم.با  ن،ینوش یآهسته   یکه گذشت، با ضربه   یعطسه و سرفه هاش رو هم از قلم ننداختم.کم  یحت

دقت که نگاهش کردم، متوجه شدم فقط  باصورت استاد نشست. یو رو دیابرو، به استاد اشاره زد.چشمم چرخ
و  نیزدن و فقط من و نوش یکنه.خودکار به دهن به سمت بچه ها برگشتم.همه حرف م  ینگاه م نیبه من و نوش

 .رو خطاب کردم نیلبهام تکون نخوره نوش ادیکه ز  یلب، طور ری.زمیداد یو گوش م مینوشت یمهتاب جزوه م

 ...که کالسش رو هواست  نمیا-

مداوم، دستهامون  یجزوه نوشتن ها نیشدم.درسش رو دوست داشتم اما ا یکسل م  شتریگذشت، ب  یم درهرچق
باالخره استراحت  گه،ید حیتوض یکه خودش بعد از کم  میریازش وقت استراحت بگ  میخواست یکرد.م  یم تیرو اذ

 .میرفت اطیو به ح میدیکش  ینفس راحت م،یقفس بود یداد.ما هم که انگار تا اون لحظه تو

 .مردم ی.داشتم مشیآخ-

 :دست راستم ادامه دادم یسرخ شده  یبه انگشتها ینگاه با

 .دستم تاول زد-

 :کرد  دییچهره اش، حرفم رو تا یواضح تو یهم با اخم و خستگ نینوش
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 .موندم همش ی.من جا میآره بابا منم دست برام نموند.حاال تو تندتر از من نوشت-

 :کردم  اخم

 .دمیجزوه بخواد بهش نم ادینفر از بچه ها ب هیبه خدا -

 .بهم چشم دوخت یا  رهیبود با نگاه خ دهیکه تازه رس  میمر

 .کرد  ینگات م یلیروجا فکر کنم هومان عاشقت شده. خ-

 کهنیاومد.ا  یخوشم نم چیه ینینچنیا  یکردم آرامشم رو حفظ کنم.از اداها  یاما سع  ومدیاز حرفش خوشم ن  نکهیا  با
 :چشم هام رو وسط چشم هاش دوختم ،ینسبت بدن.با لبخند کج ییرو به دانشجو یاستاد

 .تا نگات کنه یکرد  یتو هم گوش م-

 :حرفم رو ادامه دادم یسوزونه و تک خنده ا یدونستم چقدر طرف مقابل رو م یکه خودم م  یبا لحن و

 .کنه  یبه تو هم نگاه م ینیتا بب سیجزوه بنو نیبش-

 .شروع به صحبت کرد یآروم  یبه حالت قهر، رفت.مهتاب بعد از دور شدنش با صدا میمر

 ...شد یم رهیبه شما دونفر خ یلی.خمایحاال خودمون-

 .ما چرخوند نیرو ب نگاهش

 .با اون حرکات قبل از کالس، با ُنه جفتتونو بندازه دیکش  یفکر کنم براتون نقشه م-

 .میجوابش رو داد غیهمزمان با ج نیو نوش من

 .رینـه.زبونتو گاز بگ-

 ...میداد یدرس گوش م میکنه.ما داشت  یکار  نی.تازه فکر نکنم همچمیاریاز دلش درم-

 .کردم  نیبه نوش ینگاه

 ن؟یمگه نه نوش-

 نیسرم بردم.نوش یباال یرفع خستگ یکرد.دستهام رو برا  دیینامطمئن، حرفم رو تا یمتفکر، با تکون سر ول نینوش
 یگروه معارف، وارد ساختمون فن  یتوجه به پسرها ی.با دو، بدیبه شکمم زد و دو ی"ِپخ" گفت و همزمان ضربه ا

 نیزم یخوردم و رو یزی.محکم به چفتر  یبود که به سمت راست راهرو م نینوش ی.حواسم پمیشد یمهندس
 .مبود.اخم کرد ستادهیسرم ا یدرست باال یمف ریافتادم.سر که بلند کردم، ام

 ...مفخم یآقا-

 .ازشون فاصله داشتم کردم  یبه پله ها که کم یخودم رو گرفتم.اشاره ا یخواست داد بزنم اما جلو یم دلم

 ؟یچ نییافتادم پا  یاگه از پله ها م-
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هم خودم مقصر بودم که به اطراف توجه نکردم.اما  دیدونم شا یبزنه، رفت.نم یحرف نکهیا  یزد.ب یمسخره ا پوزخند
 .فکر رفتم ؟بهیخب من توجه نکردم، اون چ

 دانشگاه دوسش دارن؟ یداره که انقدر دخترا یچ نیآخه ا-

 قهیکه تا شق  یهشت یدرشت.ابروها یپوست.چشم ها دیتو ُپر.سف کلیقد حدودا صد و هفتاد و پنج سانت.ه-
داده  یبود که بهش لقب مف یعمل  ینیب نی.به خاطر همیرگ اما مشخصا عملبه نسبت بز ینیادامه داره.ب

دادم هر لحظه  یم صیشخصدا بود که ت نیاومد.درواقع از هم  یم شینی ب ِدنیباال کش یبودم.چون دائم صدا
 دانشگاهه؟ یکجا

 میرو کنارم حس کردم.با کمکش، ن نیرفته بود گرفتم و نوش یُمف ریکه ام  یبه بازوم چشم از راه یخوردن دست با
 .شد کیخندان به ما نزد یاومد.با لب  رونیب دیو بلند شدم.همون لحظه، هومان از اتاق اسات زیخ

 ...دمیصبح که شما دو تا رو د-

 :اشاره کرد  نیتکون نامحسوس سر به من و نوش با

 .دیکن  یفرق م رونیبا ب یلیخ دمیسرکالس د یکنم.ول  یم دایمشکل پ یلیکردم باهاتون خ  یفکر م-

.پشت سرش وارد ادینم شیپ یآخر ترم، مشکل  یراحت شد که برا المونیراحت شد.خ المونیکه زد خ  یحرف از
 .مینشست مونیقبل یو سر جا میشد تیسا

 یوقت یبه من نشست و خودش رو مشغول گوش دادن به درس و استاد نشون داد.ول دهیبار چسب نیا  میمر
 .برداشت یسیتونه حرف بزنه، دست از جروه نو یو هم گوش کنه و نم سهیزوه بنومجبور بود هم ج

دور  یبرا نیبه مهتاب و نوش ینامحسوس چشم ی.با اشاره میبه استاد گفت یدیکه تموم شد خسته نباش  کالس
 فیشروع به تعر م،یشد اطیخودش رو به ما رسوند.تا وارد ح عیسر یلیخ ی.ولمیرفت رونیب تیاز سا  م،یزدن مر
 .خودش و دوست پسرش کرد نیروابط ب

 ...گفتم مهرزاد اومده بود خونمون.مامان و بابام نبودن  یآره داشتم م-

 .چهره اش مشغول کردم ینخواستم که بشنوم و خودم رو به بررس یعنی.دمیحرفش رو نشن ی ادامه

پر.چشم هاش مثل  یداشت.ابروها یزبزرگ که قو ینی.بدی.پوست سفدهیروشن.صورت کش یقهوه ا یموها-
 یلیخ شیداشت اما مطمئنا بدون آرا یظیغل  مهین شی.آراکیبار ی.لبهایو قهوه ا یو عسل یشیم نیخودم ماب

 .خوشگل بود

بهش چشم  یرگیگفته.برگشتم و با خ  ینم یجالب زیچ میمر دمیرفت و فهم نیبه صورت سرخ مهتاب و نوش حواسم
 :دوختم که گفت

 ...خب من که نذاشتم-
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سرم رو خاروندم.به  یکردم و دست راستم رو پشت سرم گذاشتم و طبق معمول مواقِع فکر مشغول  یبلند پوف
 یراه ی.ولستنین میبا مر یدوست یبه ادامه  یخوندم که راض یبرگشتم.از چشم هاشون م نیسمت مهتاب و نوش

مهتاب  یافکار بودم که با صدا  نیهم ی.تومیالاقل کمرنگ کن  رو حاال نه تموم، مونیدوست میسراغ نداشتم که بتون
 .به خودم اومدم و به صورت سرخش نگاه کردم

 ایرو نگو  نایا  گهیما د شیپ یای.لطف کن ممیخودمون حرف پسر بزن نیب می...ما دوست ندارگهیبس کن د میمر-
 .این گهیاصال د

 .ناراحت شد.سکوت کرد و رفت میکرد و مر  انیبد ب یکه حرف دل من هم بود ول  هرچند

 :رو بستم دفتر

بهمون  یموجه لیکه به دال  گهید گناهینفر ب کیسال بعد...ما سه نفر به همراه  کیشکستن دلش رو بعدا... تاوان
که   نیاگه من و نوش  دیمواظب باش.شا یزن یحرف م یوقت گنی.ممیهم داد ی.به طرز بدمیشده بود داد کینزد

اگه   دیشا م،یزد یحرف م میمر یبه زبون و جلو میدل نکوهشش کن یتو نکهیا  یبه جا میمخالف لحن مهتاب بود
 یلیکه به گردن مِن سه سال بزرگ تر بود رو مهتاب انجام نده، و خ  م،یگوشزد کردن به مر  ی فهیکردم وظ  یصبر نم

که دفتر به دست، مرور خاطره   یاالن  م،یانجام داد  یشد ول یانجام م  دیبعد...نبا یلیکه بعدا...نه خ  ییها دیشا
 ...مواجه نبودم مشکلکنم، انقدر با   یم

 .و دوباره به سراغ دفتر رفتم دمیهام کش یتمام نادون یبرا یآه

 فیازش تعر  یلیکه ترم قبل باهاش درس داشتن خ  ییبا استاد آراد فروتن.بچه ها میدو دار یامروز برنامه ساز-
بود.به  ومدهیقبل ن یکردن.هفته   یم فشیساله و خوش رو توص یحدودا س ی.مردمشینیبب میتاقکنن و مش  یم
 نی.از امیدیچرخ یساختمون م یاد، تویهست و نم دیآخر قبل از تعطبالت ع  یبار هم که هفته  نیا  نکهیا  الیخ

 .میرفت یم اطیهوا، به ح یبا وجود سرد یو گاه میدیکش  یطبقه به اون طبقه سرک م

 .که مهتاب سکوتش رو شکست  میبود دنیدرحال خند نیو نوش من

 .میعقب موند  ی...االن حتما استاد اومده درس داده ما حسابگمایبچه ها م-

 :با حرص چندبار پلک زد نینوش

 .مشیدید یکه م  ومدیاه مهتاب...اگه م-

 :بغض کرده بود خواست جواب بده که نذاشتم نیکه از لحن نوش  مهتاب

 اد؟یاصال م  ایاومده   نیبرو بپرس بب ایب ،یخب حاال اگه ناراحت لهیخ-

 .میشد یبه سمت امور کالسها رفت و ما هم پشت سرش راه مهتاب

 امروز؟  انیسالم.استاد آراد م-
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. می.مسئول امور کالسها هم خودش رو کنترل کرد که نخنده و ما پررو نشمیدیبلند خند یبا صدا نیو نوش من
 .تموم شد جلوتر رفتم و مهتاب از خجالت سرخ شده رو کنار زدم که  دنمیخند

 ان؟یهمون استاد فروتن منظورشه.م-

 .حوصله جواب داد یب ،یبهجت یآقا

 .گهید ادینم ای ادیم این؟یدار کاریچ-

 :رفتم جلوتر

 نه؟ ای انی.ممیباهاشون دار گمیکالس د  هی.شهینه آخه نم-

 ینگاه یبهجت یبه دست وارد شد.دوباره به آقا فیکه استاد فروتن، ک  دمیهمون حال به سمت در چرخ در
 .انداختم

 .... خودشون اومدننیخواد بگ ینم-

 ی هیجشنواره و اطالع ی هیوارد شد.اطالع جیکه مسئول بس  مینشسته بود نیزم یسلف و رو یاز کالس، تو  بعد
 :رفت که صداش زدم یم رونیپام گذاشت.ب یو جلو نیزم یرو رو یبدن تیمسابقات ترب

 م؟یانجام بد  یرو گروه نایا  شهیدختره.م نیبب-

 .به جشنواره بود منظورم

 .آره-

 .راه افتاد که بره و با صدام مانعش شدم دوباره

 شه؟یم میَ گروه سه نفر  یعنی-

 :دیچادرش کش یبه لبه  یتکون داد و دست سر

 سم؟ی.اسمتونو بنوگهیآره د-

 :کردم  یو نامطمئن، نگاهش م رهیخ همونجور

 شه؟یم یوبالگم گروه یعنی...گهید زیچ هی-

 :دستش رو جابه جا کرد یتو یها برگه

 یم وتریکامپ  وستهیپ ی.ترم دو کارشناسنهیدختره هست اسم اونم نوش هیآره من خودم شعر شرکت کردم.-
 ش؟یشناس یخونه.م

 :فکر کردم یکم

 ...آره فکر کنم-
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 :دیچادر در حال افتادنش گذاشت و جلوتر کش یراستش رو رو دست

 د؟یکن  ی.شرکت میوبالگ شرکت کرده.چند نفرم داستان کوتاه و نقاش-

 :و مهتاب انداختم سرشون رو تکون دادن نیبه نوش ینگاه

 .شهیاگه م  سیآره اسم سه تامونو بنو-

 .رفتنش، گردنم رو کج کردم رونیاسم هامون رو گفتم و نوشت.موقع ب  و

 ؟یه؟خودتیمسئول جشنواره ک گمیم نیبب-

 .تنه برگشت میراه، به ن ی مهین

 دمیفعال آثار ِ منتخبو م نیهم یکدوم قبول نکردن.برا  چی.پسرام هومدهی.چون حکم من هنوز نستمینه من ن-
 .یوسفیبه استاد  یبدن تیدانشکده ترب

 .کردم  زیر چشم

 د؟یاتاقش کجاست؟اتاق اسات-

 .هیبدن تینه.واحد ترب-

 :و مهتاب برگشتم نیرفت.به حرفش اعتماد نکردم و به سمت نوش و

 .میبپرس یبدن تیاز آقا ترب  میبچه ها بر-

 :بلند شد نیاعتراض نوش  یصدا

 .یوسفی ه؟استادیچ یبدن تیآقا ترب-

برداشتم و به سمت در  نیزم یرو از رو فمیبرو بابا تکون دادم.با دست چپ جزوه و ک یهوا به معن یرو تو دستم
 .برم یبدن تیسلف راه افتادم که به واحد ترب

 ابو؟یخب حاال.به اسب شاه گفتن -

 .خودش رو بهم رسوند یجیبا گ مهتاب

 ؟یچ یعنی یکه گفت  ینیا-

 داره؟ یفرق یبدن تیبا ترب یوسفی.احمد هیبدن تیواحد ترب یشد؟خب تو نیاالن بهش توه  یعنی-

 .کرد  ینوچ نینوش

 ... درس خونده نهمهیبدبخت ا-

 .دمیحرفش پر وسط
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 ...شهیحساب نم دیکه جزو اسات  یبدن تی.استاد تربگهید ادیم دهیسرکالس پسرا چار تا قر م رهیبابا م-

و قالبش چطور باشه و مطلب از  میشد که وبالگ رو چطور بساز بیخودمون تصو نیب ،یوسفیاز صحبت با   بعد
 .شد تیوارد سا ری.با تاخمی.ساعت بعد باز هم با استاد فروتن کالس داشتمیاریکجا ب

 .گهید دیراه.بر یتو دیمون ی.مادیخونه.داره برف م دیبچه ها بر -

گرد به حرکات   یجه به استاد که با چشم هاکشون و خوشحال و بدون تو  غیج م،یبود تیسا یکه تا اونموقع تو  ما
 دی.شامیاومد شاهد بارش برف باش  یم شیکم پ  یلیشهر ما خ ی.خب تومیرفت رونیکرد ب  یما نگاه م یبچه گانه 

 ...میکرد  یبچگانه رفتار م نطوریبود که ا نیهم یبرا

 .دیع  التیروز تعط زدهیس یبه سو شیپ

گرفتم جواب   میناشناس انداختم.تصم یبه شماره  یبه خودم اومدم و دفتر رو کنار گذاشتم.نگاه یگوش  ی برهیو با
 .پشت خط باشه در نظر گرفتم ییفرد آشنا نکهیا  یبرا یندم اما درصد

 بله؟-

 .دیچیگوشم پ  یدکتر تو یآشنا  یصدا

 د؟یالو سالم.خانم کامجو خوب هست-

رو کنار  یگرفت.دوباره گوش  یخودش نبود.از خط ثابت تماس م ی.. شماره به شماره انداختم.نه. یتعجب نگاه با
 .گوشم گذاشتم

 .سالم.ممنون-

 .بد موقع زنگ زدما دیببخش-

 .کنم  ینه خواهش م-

 .دادم حیتوض

 .نداشتم یجواب دادم وگرنه کار رید نیهم یشماره رو نشناختم برا-

 حیآقا خودشون درمورد مودم براتون توض  نیبه ا دمیم وی.گوشنیکه مودمتونو ازشون گرفت  یمن اومدم شرکت-
 مودمو بدم؟ امیبدن بعدشم کجا ب

 .اطراف رو خوب بلد نباشه  نیدادم ا یم احتمال

 .دیستیرو بلد ن نجایهمون شرکت؟شما که ا امیمن ب-

 .رو بلده نجاهایهمراهمه ا ینه من کس-

 .دم چهارشنبه بازار دیایب دیتون یپس اگه م-
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 شییگفت راهنما  یبلند شد که م یینه؟صدا ایچهارشنبه بازار رو بلده  دیپرس یم یکه از کس  دمیرو شن صداش
 .کنه  یم

 .کنم  یم یهمونجا.فعال خداحافظ امیباشه پس من م-

 .خدافظ-

 . الو سالم خانم کامجو-

ِ  سالم جناب- ... 

 ه؟یآدم چ  نیا  یلیدونستم فام یاصال نم  نینبودم.بنابرا ADSL دیو خر نترنتیا  یکارها  انیمن که در جر خب

 .مهجور هستم-

 .بله جناب مهجور-

از   دیلپ تاپم با ی.براستین رلسیمودمتون مثل قبل وا گهی.دارهیآقا براتون ب  نیا  دمیکابل ِاِترِنت م  هیخانم من -
 ؟ی.اوکنیاستفاده کن  وترتونیکابل مثل کامپ  نیهم

 .بله.ممنون-

 .نیریاومد با خودم تماس بگ  شیپ یکنم.بازم اگه مشکل  یخواهش م-

 .چشم حتما.متشکر-

 .پس خدافظ یاوک-

 .یاوک-

 :تکون دادم ،یگوش  یبرا یکرد.با خنده دست  یم یاوک  یام گرفت.چقدر اوک  خنده

 ." ِ مهجوریجناب "اوک یبا یبا-

 یتونست بگه تا بهم منتقل کنه.اما خب... چه اشکال یحرفها رو به دکتر هم م نیخودم فکر کردم هم با
 ؟یتا ک یخبر یگرفتم.ب  یقرار م انیخودم هم در جر دیداشت؟باالخره با

رو سر کردم.خودم رو  میمشک یو مقنعه  دمیرو پوش میقهوه ا یدفتر گذاشتم.مانتو یصفحه  یال  یکیکوچ  کاغذ
ست عقب گرد  دهیمطمئن شدم گردنم پوش یو وقت مانتو انداختم ی قهیبه  یرسوندم و نگاه نهیآ  یجلو

جورابهام رفتم  میعظ  لیموهام قرار دادم.به سراغ خ یآوردم و رو  رونیب فیرنگم رو از ک یقهوه ا یدود نکیکردم.ع
و باعث شدم پشتش پاره بشه رو برداشتم  دمیکه صبح با هول پوش  یجوراب رنگ پا، همون جوراب نیو دم دست تر

 :.رو بهش شروع به حرف زدن کردمدمیو پوش

 .ندازمت دور یبرگشتم م یوقت-

 :و لباسهام و مرتب بودنشون مطمئن شدم به سمت در خونه رفتم پیاز ت  یوقت
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 .رمیرم مودمو بگ یرضا من م-

 .رسوند دمیپوش یرنگم رو م یقهوه ا یپاشنه پنج سانت یدر و کنار من که کفش ها یخودش رو جلو رضا

 ام؟یمنم ب یخوا یم-

 :رو عقب انداختم سرم

 .امیرم و م ینه زود م-

 :سمت در برگشتم به

 کجا؟  ادیم-

 .برم یم ممی.گوشدهیحتما االن رس ادیم نی.اون با ماشگهیدم چهارشنبه بازار.من برم د ادیم-

از خونه   ییظهر بود و به تنها نکهیاز ا  یبلند کردم و در رو پشت سرم بستم.کم یخداحافظ یرو به نشونه  دستم
دادم.خب باالخره  یم ییبه ترسهام مجال خودنما دیکردم.نبا  یعادت م  دیشدم، استرس داشتم.اما با یخارج م

 کردم؟  یم یزندگ دینبا ؟منیکه چ

حساس به نورم  یموهام برداشتم و به چشم ها یرو از رو میدود نکیرفتم.ع رونیاهلل گفتم و از ساختمون ب  بسم
 میکه گوش  دمیچیپ یزدم و به سمت چهارشنبه بازار رفتم.سر ظهر و تنها بودن رو دوست نداشتم... از کنار ساختمون

 :زنگ خورد

 .الو-

 .الو خانم کامجو من کنار بانک پارک کردم-

 .نشسته بود نیماش یتو ی.کنارش پسردمشید ینگاه اجمال با

 .امی.دارم مدمتونید-

 یالیخیکردم.اما سرم رو با ب  یم یخدافظ دیفکر کردم که کارم زشت بود.با یز جواب دادنش قطع کردم.لحظه اا  قبل
 :تکون دادم

 .ولش کن.حاال که شده-

 .شد و به سمتم اومد ادهیرو باز کرد.پ نیکه رفتم انگار متوجهم شد.چون در ماش  جلوتر

 .نیزحمت افتاد یتو دیسالم.ببخش-

اون ساعت بود لبخند ِ از   دیخورش دیکردن چشم هاش که اثر نور شد  زیچشم برداشت.بعد از ر یرو از رو نکشیع
 :زد ینظر ِ من، کودکانه ا

 .کنم  ینه خواهش م-
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بود که  یشد.همون پسر ادهیپ نیکه همراهش بود از ماش  یرو باز کرد.همزمان پسر نیو در عقب ماش برگشت
 :شد.با تکون سر سالم کردم مونیدادگاه پارت یتو

 .نیزحمت افتاد یشمام تو دیسالم.ببخش-

 .کنم  یسالم نه خواهش م-

بهش ندادم.دکتر، مودم به دست در عقب  یتیبود.اما اهم ییشد.نگاهش جور خاص و آشنا رهیبهم خ کنجکاوانه
 .رو بست و به سمتم اومد.چشم از پسر برداشتم نیماش

 .خانم کامجو دییبفرما-

 .نیلطف کرد یلیممنونم.خ-

 .دستم داد به

اومد   شیبراتون پ یبود.گفت اگر مشکل یمشما.پسر خوب نیکنم.کابلم اون آقا گذاشت داخل هم  یخواهش م-
 .دیریبا خودش تماس بگ

 .باشه.بازم ممنونم-

 .برسونمتون دیسوار ش-

 .رمیم ادهیجاس.پ نینه خونمون پشت هم-

بهش پشت کنم عقب  نکهیدرموردم بکنه.بدون ا یفکر بد ه،یدونستم ک ینم یخواستم اون پسر که حت ینم خب
 :هر دو تکون دادم یقطع کردنم، برا یگرد کردم و سرم رو با احترام، به جبران بدون خدافظ

 ..خدانگهداردیداشته باش یروز خوب-

 :چشم گذاشت یرو رو نکشیع

 .دیداشته باش یممنونم شمام روز خوب-

با  ،یو کفش مشک یمشک یتنش بود و شلوار پارچه ا یآسمون  یآب  یمردونه  راهنیجوون همراهش که پ پسر
دادم تا هنوز نرفتن و من  حیو چون خلوت بود ترج نمیتکون داد.نموندم تا رفتنشون رو بب یآشناش، سر  یچهره 

سرعت خودم رو به خونه رسوندم و وارد  هزد و دور شد.ب یشد تک بوق یبه خونه برم.از کنارم که رد م نن،یب یرو م
 .اومده  رونیشدم.بعد از درآوردن کفش هام متوجه شدم مامان تازه از ب

 .سالم-

 .اومد  رونیآشپزخونه ب  از

 ؟یسالم مودمو گرفت-

 .چهارشنبه بازار نیآره اومد دم هم-
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 .یرفت یکاش تنها نم-

 .ستین بهیشناسم اونو.غر یدم خونه بود.بعدشم من که م-

 :کرد  یسر م شیچادر مشک ریرنگش شد که ز دیساتن قرمز و سف یاخم نگاهم کرد و مشغول درآوردن روسر  با

 ؟یافتاد چ  یم یاگه اتفاق-

حرفها، اعتماد  نیدادن و حواسشون نبود با ا یبهم اعتماد به نفس م دیشونه اش زدم.با یرو یلبخند ضربه ا با
 .ارمیدست رفته ام رو بدست نم به نفس ِ از

 .افته  یخودمونم م یخونه  یتو فته،یبابا... مامان ِ من، اتفاق اگه بخواد ب یا-

رو خوردم.متوجه حال  شبی آماده شده از د ِ یلباس به آشپزخونه رفتم و کنار مامان، قرمه سبز ضیاز تعو  بعد
 "؟یتو گنجشک ؟مگهیخور یت " چرا کم منگف شهیمثل هم ی.حتدیازم نپرس  یزینامساعدم شده بود و چ

نشناختم.  نیهم یمتفاوت.برا یپیبا ت یول دمیدانشگاه د یاومد پسِر همراه دکتر رو قبال تو  ادمیغذا خوردن   نیح
 ادیبودمش رو به  دهیدانشگاه د یکجا  نکهیتنش و موهاش فشن بود.فقط ا یآسمون  یآب  شرتیاونموقع سو

 .نداشتم

رو به عنوان نشونه گذاشته  کیکه کاغذ کوچ  یافتاد.صفحه ا  ییندرالیاتاق رفتم و بازهم چشمم به دفتر س  به
 :بعد رفتم یبودم باز کردم.اون صفحه رو خونده بودم پس به چند صفحه 

خاموش بود.هرچقدر از  ،یسرد و بارون یهوا رغمی.شوفاژها علمیگذشت و تموم شد و به دانشگاه رفت  التیتعط
تونه  یم یچ یلجباز نیا  لیفهمم دل یکرد.نم  ینگاهمون م یروشن کنه فقط با پوزخند میخواست یم یمف ریام

 م؟یباشه؟مگه همسن و هم قد ِ هم بود

 :صفحه بعد چند

جا  میکرده بود رو فرستاد  دایپ ستادنیصف غذا ا یبه تو یبیعج  یعالقه   دایاومد و مهتاب که جد  ناهار
پر  یگهایمشغول خوردن ته د نیگذاشت.من و نوش  زهایاز م  یکی یرو رو گی.مسئول خدمات، ظرف ته درهیبگ

که خب به نفع   اومدن  یچرب و پر روغن نم یها گیکدوم از دخترها سمت ته د  چی.همیروغن داخل ظرف شد
ها  گیظرف ته د شدن، تا به سمت یبود. هر کدوم از کارمندها که داخل سلف م گی عاشق ته د ِ نیمن و نوش

بود و  ریدرحال تعم دیشدن.سلف کارمندها و اسات یم مونیپش گیاز خوردن ته د  دن،ید یاومدن و من رو م  یم
 .انیمجبور بودن به سلف ما ب

گفت "اومدن"،   یم شیاز دخترها، که به بغل دست  یکی یبودم که با صدا یبزرگ گیته د دنیخرچ خرچ جو درحال
شدن.راه رفتنشون با  کیبه قصد گرفتن غذا به ما نزد گهیهمراه چند کارمند د یاحقیبه سمت در برگشتم.آرنا 

 دیدر حال نگاه کردنشون بودن.با تردخ نهمهیآموزش داده شده.خب ا  یبود.درست مثل مانکن ها یزیبرنامه ر
رفت تا غذا  ،یاحقیهمکار  ،یدیسع ردادیکردن.ت  یمخودشون خاطرخواه جمع  یرفتن و برا یراه م نطوریهم ا

با همون دهن پر و چرب  نینشسته بودم اومد.من و نوش گیظرف ته د یتو بایکه تقر  یبه سمت من یاحقی.رهیبگ
 :میبهش سالم کرد
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 .یاحقی یسالم آقا-

 :تکون داد یبا غرور و آرامش سر یاحقی

 .سالم-

جواب داده.اما معموال  میدیفهم یاز حرکت نامحسوس سرش م  نکهیا  ایداد. یرو نم یجواب سالم کس معموال
برداره  گی.دستش رو جلو آورد تا ته دمیبهش نداشت یبود که کار نیا  یبرا دیداد.خب شا یهم جواب ما رو م

 .مانعش شد نینوش یکه صدا

 ...خانم کامجو نیا  ،یاحقی یآقا-

 :ن کردبه م یکه دستش بود اشاره ا  یبزرگ گیبا ته د و

 .نتونه بخوره یکرده تا کس  یرو دستمال گایتمام ته د-

روغن از دهنش راه گرفته و تا چونه اش ادامه داشت و بعد به من  یا  کهیکه بار  نیبا تعجب به نوش یکم  یاحقی
 .نخوره گیته د ینبود که کس نینداشتم.قصدم ا ینگاه کرد.هرچند که واقعا همچون قصد

 گه؟  یراست م-

 یدیبه دهن گذاشتم.سع ن،یرو، از ترس نوش گیته د یا  کهیتکون دادم و ت یبه عالمت منف یبا خنده سر فقط
 .به سمتمون اومد یاحقیخودش و  یهم با دو ظرف غذا

 .میو نون بردار و بر گیآرنا ته د-

 :زد جواب داد یکه خنده توش موج م  ییبا صدا یاحقی

 .کرده  یرو دستمال گایخانم، تمام ته د نیا-

 :شد رهیخندانش بهم خ یبا چشم ها یدیکرد.سع  یمن اشاره ا به

 آره؟-

 رهیکردم خ  یدرشت نگاهش م یبرداشت.دوباره به من که با چشم ها یبزرگ گیرو داخل ظرف برد و ته د دستش
 :شد

 موش خورده؟ ؟زبونتویزن یحاال چرا حرف نم-

دهنم رو نگاه کنه.سرم رو باال  ینشسته بودم آورد تا مثال تو زیم یصورت من که رو یسرش رو جلو ،یبه شوخ و
 یوادارش م نطوریهم رفتارهام ا دید؟شاید یدونم چرا انقدر من رو بچه م یرو نشون دادم.نم گیبردم و ته د

 .کرد

 .میبرد یم ضیآها.دهنت پره وگرنه االن ما از سخنان گهربارت ف-
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 یحراست که به تازگ ونیاز آقا  یکیرفتن.همون لحظه  رونیرد و از سلف بخنده کنان عقب گرد ک ،یاحقیبا  همراه
معطوف  ،یاحقیحواس بچه ها بعد از  یچشم.تمام یمشغول به کار شده بود، داخل سلف اومد.جوون بود و تو

صف رو به  یتو یبرد و گهگاه دخترها یصدا باال م شتریجلب توجه ب یبرا د،ید یم نطوریبهش بود و اون که ا
 ادیز یگرفت.داد زدن ها و دعوا کردن هاش به قدر  یم یلیاسرائ  یبن یرادهایا  ایکرد   یمختلف خطاب م نیناوع

 ..اما انگار خودش متوجه نبودمیشد یم تیاذ  گهیبهش کم شده و د هیشد که از توجه اول

که همون   یُمف ریباالخره جلو رفت و غذا گرفت و کنارمون اومد.با دست و دهن چرب، نگاهم رو به سمت ام مهتاب
 .کرد و بعد، مهتاب چرخوندم  یاز کارمندها صحبت م  یکیو با  ستادهیا  کینزد

 .برگشتن اری داریبه به مهتاب خانوم.از د-

کرده.با وحشت برگشت   دایداد به مفخم عالقه پ ینشون ممطمئن نبودم درست فکر کرده باشم.اما رفتارهاش  البته
 .انداخت  یهم ازمون نداشت نگاه کوتاه یادیز یکه فاصله   یُمف ریو به ام

 .ستیخبرا ن نی.از ارینخ ؟یگ  یم یچ-

 یاون هم مثل من فکر م  دمیپوزخندش فهم دنیو پوزخند زد.با د دیسیو چربش رو ل یروغن یانگشتها  نینوش
 .اشتباه نکردم  دمیکنه.و فهم

مقابلم  یصندل یرو نینشسته و مهتاب و نوش زیم ی.رومیزد یحرف م یو از هر در میسلف موند یاز ناهار تو  بعد
که به دست داشت داخل سلف اومد و چشمش که به ما افتاد   یقرمز یاز کارمندها، همراه با پوشه   یکیبودن.

 :صدامون زد

 .چند تا سوال دارم نینیبش نجایا  نیایلحظه ب هیبچه ها -

 .گشادتر از حد معمول پشت سرم اومدن  یهم با چشم ها نیو به سمتش رفتم.مهتاب و نوش دمیپر زیم یرو از

 .دمینباشه ها که من جواب نم یسوال درس-

 :دیخند

 .دانشگاه بپرسم ازتون تیخوام درمورد وضع یم نیایب ستین ینه سوال درس-

مردونه اش  رهنیپ بیاز ج  یا  یو خودکار آب دیکش  رونیب یپوشه، کاغذ ینشست.از تو زهایاز م  یکی پشت
 نیوسط و مهتاب سمت چپ نوش نی.من سمت راست و نوشمیروبروش نشست نیدرآورد.من و مهتاب و نوش

 .کرده بود  تیازش شکا  یکس  دیاومده بود.شا  ینشست.احتماال به خاطر همون پسرک حراست

 ه؟یلف چجورس تیخب بچه ها وضع-

 .و مهتاب رد و بدل کردم اجازه خواستم نیخودم و نوش نیکه ب  ینگاه با

 ...فهیکث  یلیسلف خ-

 :انداخت  یکردنشون، سر بلند کرد و دوباره به هر سه، نگاه  ادداشتیاز تموم شدن حرفهام و   بعد
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خوام بدونم رفتار  ی.مدیهست وتریکامپ  یگروه دختر کاردان  نیشما اول نکهیرفتار کارمندا چطوره؟با توجه به ا-
 نیب ادیندارن.اونا ز یساختمونا که مشکل ی هیبق یساختمون، خصوصا جوونا چطوره؟چون کارمندا نیا  یکارمندا

 یبودن و سناشون باالتره و مشکل یارشد و کارشناس  یکه تا حاال دخترا  نجامیدخترا ُبر خوردن و عادت کردن.ا
 .مینداشت

 .گاه بهم ازم اجازه خواست حرف بزنه من هم سر تکون دادمبا ن نیبار نوش نیا

 ...ادبه  یب یلیاومده خ  دیهست جد هیآقا حراست  هی-

 :رو گرفتم شیِ که تموم شد پِ   حرفش

 ...کرد  یم یاحترام  یبه بچه ها ب یلیآقا امروزم داخل سلف خ  نیا-

 .نکردم و به سمت همون آقا برگشتم ینگاهم کرد.توجه رهیسر داخل سلف آورد و خ یُمف ریام

 .بددهنه یلیخ-

رفت.اون آقا  رونیکه کنارم بود انداخت و ب  نیبه من و نوش یکه نگاه بد  دیچرخ یُمف رینگاهم به سمت ام دوباره
 .از سلف خارج شد  مونیکردن اسام  ادداشتیهم بعد از 

 :میشروع به حرف زدن کرد دوباره

 .کنه؟چقد رفت و اومد  یم ینجوریاامروز چرا    یُمف ریام  نیا-

 :هم سر تکون داد نینوش

 به من و تو نگاه کرد؟ یچجور یدیآره د-

 :دخالت کرد مهتاب

 .نه به منم نگاه کرد-

 .تعجب به سمتش برگشتم با

 .اومده  یدونست ینم میاون اومد داخل.تا ما نگفته بود  یمتوجه نشد یآخه تو که حت-

 .دهی.حتما منم دخب منم کنار شما بودم-

 .رو درشت کردم چشمم

 .دتی.اصال ندومدین یول یتو هم هست دید یداخل م ومدیاگه کامل م  یبود نیتو پشت نوش-

 .فهمه منم بودم یحتما م میباهم ییسه تا شهیخب ما هم-

 .معطوف شد میجواب ندادم.حواسم به گوش گهید

 ..شارژرم ندارمشهیاالن خاموش م  میاه گوش-
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 :بپرسه یاضیآورد که سوال ر  رونیب فشیک  یجزوه اش رو از تو نینوش

 .ریخب برو از حراست شارژر بگ-

 .رو باال فرستاد.گردنم رو کج کردم نکشیبا نوک انگشت، ع و

 .نشه یکامل خال  شیباطر میتوش تا گوش ندازمیکارتمو م  میرضا رو آوردم.س یاضافه   ینه.گوش-

 میغروب بود.کالس نداشت  کی.نزدمیکار کردن شد  یاضیگذاشتم و مشغول ر  یشگو  یکیاون   یکارتم رو تو  میس
خاموش  ،یو گوش یاضافه هم خال  یگوش  یکه شارژ باطر  میزد یو حرف م میخوند یسلف نشسته و درس م یو تو

 یم زیاومد و اطراف رو تم  اخلخدمات د  ونیاز آقا  یکیکارت بودم که   میمکان س رییمراسم تغ یشد.درحال اجرا
 :بهم نگاه کرد رهیو خ دیسلف سرک کش یتو یُمف ریکرد.همون آن، ام

 سلفه؟ یتو یکس-

 :رو جا انداختم و سر بلند کردم میپشت گوش در

 .آره-

گرد شده بهم نگاه   یرو درک نکردم.مهتاب با چشم ها شیشد و رفت.نگاهش پر از حرف بود اما معن رهیخ یکم
 :کرد

 شد؟ رهیبهت خ ینجوریچرا ا-

با هول و عجله به سمتم برگشت.اصال فرصت نشد جواب مهتاب رو بدم.هرچند  نیرعد و برق اومد که نوش یصدا
 .هم ندشتم یکه جواب

 .میبارونو نگاه کن رونیب میا آخجون بچه ها بارون.بر-

گذاشتم   نیزم یرو اطیو جزوه ام رو با احت فی.کمیستادیسالن ا رونیو ب میتماشا رفت یو برا میرو جمع کرد لیوسا
 .و نفس گرفتم دمیو دستهام رو به سمت باال کش

 .من عاشق بارونم یوا-

بود.اما همون بارون ِ  زیتعجب برانگ یو کم میبارش بارون نداشت یفصل، اصال سابقه  نیا  یشهر ما و تو یتو خب
 .زد یبرق م یهم چشم هاش از خوشحال نیشد.نوش یشمرده م متیهم غن زیتعجب برانگ

 ...... بدون چتررشیز میبارون کمتر شد بر میبارون قدم بزنم.صبر کن ریدوست دارم ز یلیآره منم خ-

 :میبا هم گفت همزمان

 .رفت دیباران با ریبست، ز دیچتر ها را با-

 :مخالفت کرد مهتاب

 .دیکن  یبچگانه م یکارا  یلیوقتا خ یبعض ه؟یچ ایبچه باز نی.امیش یم سینه خ-
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 یمف ریو از احساساته.اما نگاهم به سمت ام ستین یکار، نشات گرفته از بچگ  نیتا جواب بدم.تا بگم ا دمیچرخ
 .دور شد، رو به مهتاب کردم یو مهتاب هم نگاهش به اون طرف بود.وقت ستادهیا  کمونیرفت که نزد

 .یمدل نیه نه ابهت توجه کن دیبا گهی.جور دنییپا یبده واسه نشون دادن خودت، ما رو بکش یلیخ-

 .ادامه داد  یهم حرص نینوش

 .یچادرتم به خاطر اون کنار گذاشت یحت-

 .بغض کرد مهتاب

 .کنار گذاشتم  رهیدست و پاگ نکهینبود.چادرمم به خاطر ا نینه به خدا من قصدم ا-

 .و حرص از بغضش جواب دادم یناراحت با

 ؟یحرفو زد نیبلند ا یاون با صدا  یجلو یگذاشت  یپس واسه چ-

 .باال انداختم یا  شونه

 .یشد یچادر خودیبود ب ریاما اگه چادر دست و پاگ  دیببخش یلیبعدشم خ-

 ...شدم رهی... دلخور، به بارون خدیاز چشمش چک  یاشک  قطره

*** 

 یو مر لمیوسا ی.هرچقدر تودمیغروب ند  روزیرضا رو از د یاضافه   یافتاد گوش  ادمی میدانشگاه بود یکه تو  صبح
 .مهتاب حواسم بهش معطوف شد یگشتم، نبود.با صدا

 ؟یپر یاونور م  نورویجونته ا یروجا کک تو هیچ-

 .کردن چشم دوختم  یو مهتاب که با تعجب به من ِ سردرگم نگاه م نیبه نوش یجیگ  با

 .ستیرضا ن یهان...نه...گوش-

 .دیلب برچ نینوش

 .حتما شیخونه گذاشت یتو-

 .دمشیند میسلف بود یغروب که تو  روزینه بابا از د-

 :سر تکون داد نیحرف نوش دییهم به تا مهتاب

 .خونه شی.بردستین ادتیحتما -

 :شماتت به مهتاب نگاه کردم با
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 مینیکه بارون بب  میسلف رفت یاز تو  یهول هولک روزیکنم.د  یجا به جا نم فمیک  یاز تو  ویزی؟چیشناس یمنو نم-
 .همونجا گذاشتم

 .جواب داد یالیخیبا ب نینوش

 .خونس ینه بابا حتما تو-

 :شدم یکردم عصب  یرو گم م یزیکه چ  ییتمام وقتها مثل

 .ارمیدرنم فمیک  یاز تو  یزیذارم.اصال به جز جزوه چ یخونه جا نم یتو ویزیمن چ-

 .خب برو از مفخم بپرس-

 :حرص جواب دادم با

 .هیکنه خبر  یه فکر مشنو یم یکینگو...بابا  شویلیفام نینوش یوا-

 خوبه؟ ریبگم؟بگم ام یچ-

 .فکر کردم یکم

 .اون که بدتره-

 .مسخره ادامه دادم به

 .بگو غول چراغ جادو-

 .دیخند

 .اون پوشه زردمو گم کردم  روز،یباشه حاال.از غول چراغ جادو بپرس.منم د-

 توش بود؟ یبپرس.چ یکیخب برو از -

 :نگاهم کرد الیخ یب

 ..ولش کنستیچند تا کاغذ بود.مهم ن-

ظاهر شد.به سمتش راه افتادم که  یسلف ناراحت و عصب یسر ناهار جلو نکهی.تا امیدیرو ند یمف ریظهر ام تا
 .شدنم شد کیاز دخترها، مانع نزد  یکیبلند حرف زدنش با  یصدا

 .فرستن ی.گفتن غذامو برام مامیسلف خواهران ن یتو گهیبه من گفتن د-

 :دیشد پرس یکه باعث تهوع م  یخاص یکه پشتش به ما بود، با لوس  خترد

 مفخم؟ یا چرا آقا-

 :کرد  ینگاه نامحسوس نیبا حرص برگشت و به من و نوش یُمف ریام
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 .بددهنه گنی.مزهیمفخم ه گنیذارن م یپشت ما صفحه م رنیکه م  دیبپرس ییاز خانوما-

 .کردن برگشتم  یبهت به رفتنش نگاه م و مهتاب که با نیسرعت رفت.به سمت نوش به

 بود؟ یمنظورش چ-

 :همونطور با دهن باز نگام کرد نینوش

 چرا به ما نگاه کرد؟-

 :اومد  کترینزد مهتاب

.اون آقا هم حتما فکر کرده منظورتون نیگ  یحتما فکر کرده اونو م نیزد یسلف حرف م یتو نیکه داشت  روزید-
 .مفخم بوده

 :کردم  زیهام رو با حرص ر چشم

 م؟یزد یحرف م میما داشت یگی.حاال مدهیتورَم کنار ما د یکشت  یخودتو م یکه داشت  روزید-

 .دوباره به راه پله ها ادامه دادم یبا نگاه بعد

 .مینگفت یزیما چ گمیهم بهش م گمیم مویزنم هم گوش یاز همون باجه زنگ م  رونیب میغروب از دانشگاه رفت-

 .کردم  مکث

 .ترسم باهاش حرف بزنم یرو در رو م-

 .مهتاب بلند شد یصدا دوباره

 ؟یتون یمن حرف بزنم اگه نم یخوا یم-

 :جواب دادم ال،یخیب

 .هیقض نیبعد ا گمیم موی.اولم گوشدهیجواب نم ینجوری.امیکن  یخودمون رفعش م نهیمن و نوش ینه اگه خرابکار-

 .که تازه از بهت خارج شده بود به حرف اومد  نینوش

 .زنما یمن حرف م یموقع فکر نکن هی-

 .خنده برگشتم با

 .ستیزنم.هرچند اصال برام مهم ن یباشه بابا ترسو.خودم حرف م-

 :دوباره به حرف اومد مهتاب

 .اونوقت  شهینه زشته روجا.باهامون بد م-

 :دادم لشیتحو یمسخره ا پوزخند
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 .مهتاب با ما نبود گمینباش بهش م نگران-

رو دادن.انتظار  لشیراحت شماره موبا یلیو خ ستی.گفتن مفخم نمیدانشگاه رو گرفت یشماره  رون،یاز ب  غروب
باهاش  ،یتونستم قبل از روز کار یمن که بد نشد.م یبرا یبه دانشجو بدن.ول یکارمند رو به راحت  ینداشتم شماره 

 .خواست رو در رو صحبت کنم یصحبت کنم.چون دلم نم

 .کردم، شماره اش رو گرفتم  یاستفاده نم  ادیکه ز  یکارت  میبا س دم،یخونه که رس به

 الو؟-

 .مزاحم شدم دیمفخم.ببخش یالو سالم آقا-

 کنم.شما؟  یخواهش م-

 .شروع به حرف زدن کردم یمکث چیوقفه و بدون ه یب

 دیباش دهیشما د دیجا گذاشتم.زنگ زدم حراست گفتن شا مویسلف گوش یتو روزیاز دانشجوهاتونم.د  یکیمن -
 ن؟ینکرد دایپ یگوش  نیسلف بود یکه تو  روزیخواستم بدونم شما د یو شمارتونو دادن.م

 .دیچیگوشم پ  یتو صداش

 نه؟ ای دنیاونا د  نمیخدمات بپرسم بب یقطع کن من برم از َبرو بچه ها یخوا یشما م یول دمیواال من ند-

 مزاحمتون بشم مجدد؟ رمیتماس بگ گهیربع د کیباشه پس من -

 .من در خدمتم دیریکنم.باشه تماس بگ  یخواهش م-

 کیبه  دیشدم که زمان گذشت و رس رهیو انقدر به ساعت و عقربه هاش خ دمیچونه کش ریکردم.دستم رو ز  قطع
 .که قرار بود زنگ بزنم  یربع

 .زدم دوباره زنگ دیالو سالم ببخش-

سپرم بهشون  یم یول دمی.خودمم نددنیخدمات گفتم اونام ند یکنم.واال من به برو بچه ها  یسالم.خواهش م-
 .براتون نگه دارن دنیاگه د

 .گهید زیچ هیباشه...بعد -

 ؟یچ-

 دیکه به نظرمون رس  ییرادای.ما فقط ادنیپرس یدرمورد دانشگاه م یمهران یآقا  میسلف بود یما تو روزید-
 .مائه ریسلف خواهران تقص یتو دیایب دیشما حق ندار گهیکه د  ینیگفتن ا  ی.بعد بچه ها امروز ممیگفت

 :مکث کرد یکم

 ؟یشما خانم کامجو هست-
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 .بله-

 دیلج کردم، خواست یسه سر-کردم چون من باهاتون دو  یاول فکر م  قتشیحق یعنی.ستیدونم کار شما ن ینه م-
 .ستیفهمم کار شما ن یخب م دیگ  ین ماال   یوقت یول دیکن  یتالف

 فرض کرده بود؟ یکردم.ما رو چ  اخم

 االن حله؟  م؟پسیبکن یکار  نیهمچ دینه واال ما چرا با-

 .شما برداشت غلط داشته یحرفا یاز رو  یمهران یکنم آقا  ی.هرچند فکر مستشین یمشکل-

 .رو صاف کردم صدام

ادبه.اگه فرق شما و حراستو   یکه اومده ب  یدیبه خودشون مربوطه.من گفتم حراست جد شونیبرداشت غلط ا-
 .مشکل از خودشونه نه من ن،یومدیو تازه ن نیکن  یکار م  نجایا  نیدونن شما چند ساله دار یفهمن و نم ینم

*** 

مشهد رو  ارتیز یاکثرا براما رو به قم ببرن.  جی.قراره از طرف بسمیترم شد یامتحان ها  کیماه شروع و نزد خرداد
گفتن   یخواست مسجد بزرگ جمکران که همه م ی.و حاال قرار بود سفر قم رو تجربه کنم.دلم ممیکرد  یانتخاب م

 .نمیبب کیمعصومه رو از نزد رتخواست حرم حض ی.دلم منمیبب رهیگ  یابهتش از دور هم آدم رو م

*** 

 .زنگ زد میکه گوش  میکرد  یرو جمع م لمونیتازه تموم شده بود.وسا یسی.کالس برنامه نومیبود تیسا یتو

 بله؟-

 الو سالم . خانم کامجو؟-

 .بود.اخم کردم یمردونه ا یصدا

 .سالم بله خودم هستم-

 .نیمسابقه، شما برنده شد یشم.از منطقه به ما زنگ زدن گفتن تو یمن از... مزاحمتون م-

برگشتم.هردو  نیج.اب مرد رو بدم، تماس رو قطع کردم.به سمت مهتاب و نوش نکهیزدم و بدون ا یبلند غیج
 .که قد بلندتر بود انداختم  نیآغوش نوش  یکردن.خودم رو تو  یبهت زده نگاهم م

 .بچه ها وبالگمون برنده شد-

 :هم بلند شد نیمهتاب و نوش غیج یصدا

 .یگ  یدروغ م-

 .میریبگ زمونویجا میبر دینه به خدا.گفتن با-
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نشسته بود رفت و با ذوق گفت که وبالگمون برنده شده.هرچند  یُمف ریکه ام  دیبه سمت اتاق اسات مهتاب،
 ی" به مهتاب گفت و در رو توییناراحت شدم؛"خفه شو یلیخ یُمف ریاز کار ام  یکار رو بکنه ول  نیدوست نداشتم ا

 م،یکرد  یو به حرکت بچه گانه اش نگاه م ستادهیکه با فاصله ا  نیصورتش بست.مهتاب بغض کرد و من و نوش
 .میجا خورد

 کرد؟  ینجوریچرا ا-

به مهتاب ِ هنوز بغض کرده  یبگم.دوباره نگاه یدونستم چ یحرف رو زده بود برگشتم.نم نیکه ا  نیسمت نوش به
 .انداختم

 جوابتو داد؟ یچجور یدیازش؟د  یریبگ یخواست یم زهیاونجا؟جا  یرفت یچ یبرا-

 :روون شد اشاشکه

 .بگم یبهجت یخواستم به آقا ینه م-

 :شماتت نگاهش کردم با

 ؟یکنن و ناراحت بش  عتیکه ضا  یکرد  یکار  نیهمچ یچ ی ؟واسهیدیآره جون خودت.تو اونو اونجا ند-

*** 

 مونیخوشحال شتریمهم نبود.ب ادیز زهی.جامیمون رو گرفت زهیو جا میدیدردسر، باالخره به جشنواره رس یاز کل  بعد
ارزش کار ما رو باالتر   نیشرکت کرده بودن و هم یادیز یسیوبالگ نو ی.چون گروه هامیبود که مقام آورد نیاز ا

 ..تنها بودمیرفت یاحقیو به سراغ  یلبرد.بعد از برگشتن از جشنواره، با مهتاب به اتاق ما یم

 .دیخسته نباش یاحقی یسالم آقا-

 :وسط چشم هام انداخت یقیرو بلند کرد و نگاه عم سرش

 نورا؟یسالم.ممنون.از ا-

 .اتاق انداختم  یایبه زوا ینگاه

گفتن   ف،یگرفتن تخف  یاسم منو داده بودن، برا  نده،ی...اما چون به عنوان نمامیمقام آورد یسیوبالگ نو یما تو-
 دنویکه به من م  یفیتخف میدانشگاه مجوز گرفت سی.االنم از رئرهیکه به هرسه تامون تعلق بگ  میبا شما هماهنگ کن

 .دیبر سه کن میتقس

 :تکون داد سر

 تونن بگذرن؟ ی.نمشنیآدم مشخص م  یکه دوستا  نجاسی.ایدار ییچه دوستا-

 .مکث کرد یکم

 .بهشون بده یدست دنو،یکه بهت م  یکنه؟تو اون پول  یم یاصال چه فرق-
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 .گرفت  یو مهتاب تعلق نم نیبه نوش ییایمزا گهیشد اما د یگفت هم م  یکه م  رنطویباال انداختم.ا شونه

 .اگه براتون امکان داره  گمیبهتره.البته بازم م گمیکه م  ینجوریا-

 .تا مودبانه باهاش حرف بزنم ارمیبه خودم م ی.انگار متوجه شده بود چه فشاردیخند

 نه؟ ای دمیم فیبه خودت تخف نیحاال تو بب-

 :بود چرخوند ستادهیآروم ا  یمن و مهتاب که گوشه ا نیخنده نگاهش رو ب با

 باخودت؟ یچرا آورد ویخانم نام-

 خوام باهاش تنها باشم؟ ینم دیفهم یعنیدلم گفتم  یبه مهتاب انداختم.تو ینگاه

 .بودن با من اومدن کاریب شونیبود واسه مسابقه شنا.ا یوسفی یآقا  شیکه پ  قی.صدینجوریهم-

 .ومدهیزنه.انگار اصال ن یآهان.آخه اصال حرف نم-

 .جوابش رو داد یتند بایبا لحن تقر مهتاب

 .آدم حرف بزنه  شهیکه نم  یخودیندارم.ب یبگم خب؟من که حرف یچ-

 .خوش فرمش رو باال داد یابروها  یاحقی

 .زنه یدرمورد حق شمام حرف م گه؟دارهیم یخانم کامجو چ-

 .انداخت  نییسرش رو پا بعد

 .اعمال کنم  نیخوا یکه م  یاونجور  فویبدن تا من تخف ارنیب دیدر هرصورت نامه رو با-

 .رفتن برگشتم رونیحال ب در

 .میوقتتونو گرفت دی.ببخشیمرس-

 .و با لبخند نگاهم کرد برگشت

 .دوستت که ساکت بود یتو وقتمو گرفت-

 .نگاهم کرد.ابروهام رو باال فرستادم یموذ و

 .گرفته بشه  انایکه وقتتون اح  امینم گهیباشه پس من د-

 ؟یفرست یخودت م یجا ویک  انایاونوقت اح-

 .فرستم یم قویصد انایاح-

 .پررنگ تر شد لبخندش
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 .کردما  یشوخ-

 .رو همچنان حفظ کردم لبخندم

 .فرستم یم قویگفتم.صد  یمن جد-

 .میاومد  رونیبا خنده از اتاق ب و

*** 

دانشکده  یمرحله، تو نی.ادیرس یکشور  یاول شد و به مرحله   یاستان  یشنا یاول مسابقه   یمرحله  یتو نینوش
به خودشون بدن و به دانشگاه  یدانشگاه، تکون نیشد که باعث شد مسئول یخودمون برگزار م یبدن تیترب
.مسابقه میکن  حیتفر یمبه دانشگاه برم تا ک میکه ساعت ده و ن  میباهم قرار گذاشت نیکنن.من و نوش  یدگیرس

رفت،  رونیرضا از خونه ب یشد.وقت یتموم م دیبا میساعت هشت صبح شروع و طبق محاسبات، ساعت ده و ن
 .رضا رو نداشتم یالک  یدخالتها یپارک بودم.خب حوصله  یشال و کاله کردم و سر ساعت تو

بعد، کنفرانس زبان  یکه هفته   ییداد.از اونجا یزدم و جواب نم ی.زنگ مومدین نیمنتظر شدم نوش هرچقدر
ها رفتم.اونقدر  قیاز آالچ  یکیبود، مشغول خوندن شدم.بارون نم نم گرفت.داخل  فمیک  یو کتاب زبانم تو میداشت

مطمئن شدم قصد  یشن.وقت یم کیزدکه احساس کردم چند نفر ن  دمیفهم یاز اطراف نم  یزیمحو درس بودم چ
بود.اشتباه کردم  ومدهین نیشده و نوش قهیو چهل دق ازدهیساعت افتاد. کردن دارن بلند شدم. نگاهم به  تیاذ

 .دادم امیکه حواسم رو به ساعت ندادم.بهش پ

 که همون اول برم و انقدر معطل نشم؟  یبهم نگفت یایب یتون ینم یدید یچرا وقت-

جواب ندادم.بعد از  ،یو عصبزنگ زد.دلخور  نیکه دادم راه افتادم تا از پارک برم که نوش  امیشد.پ دیشد بارون
 :داد امیقطع شدن تماس، پ

 .امیتونم ب ینم-

 یکیرفتم.نزد یم رونیاز پارک ب  ت،یتونست خبر بده و نداد.با عصبان یکردم م  یکار رو نداشتم.فکر م  نیا  انتظار
خواستم  ینگاه نکردم.نم گهید یشده بود.چهره اش آشنا بود ول رهیاومد که به من خ  یاز روبرو م  یپسر ،یخروج

 :ردو به اسم صدام ک دیرس کمینزد نکهیبکنه.تا ا یخودش فکر شیپ

 .خانم کامجو-

 سیداستان نو نیکه به عنوان بهتر  یسعادت، پسر دیسع دیدقت متوجه شدم س یرو بلند کردم و با کم سرم
 :براش تکون دادم ییآشنا  یانتخاب شد، هست.سرم رو به نشونه 

 .سالم-

 شما؟ نیالم خوبس-

 .ممنون-
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 ن؟یدانشگاه بود-

 .آره-

 ن؟یکالس داشت-

 نه منتظر دوستم بودم.چطور؟-

 اون دوستتون دانشگاهه؟-

 .جواب دادم یمعطل یب

 .آره-

 .فکر کردم یکم

 ؟یگ  یکدوم دوستمو م-

 :دیمن خند یجیگ  از

 .کم قدش از شما کوتاهتره  هیهمون که -

 .گفت  یرو م مهتاب

 ؟یکارش دار  ومدهیآهان نه ن-

 .انداخت  نییِمن کرد و سرش رو پا ِمن

 ...دوسش دارم-

نشون بدم و فقط بهش نگاه  یدونستم چه عکس العمل یشد.نم یکه نم  فیح یخواست بخندم ول یدلم م چقدر
 :کردم.خودش دوباره به حرف اومد  یم

 .خوام یازدواج م  ی؟برایگ  یبهش م-

 .هان؟آره... باشه-

و قهقهه نزنم.راه افتادم که صداش بلند  ارمیچقدر خودم رو نگه داشتم تا تونستم َفَکم رو به حالت بسته در ب باز
 .شد

 ؟یدیبهم خبر م-

 :و مکث کردم برگشتم

 .دم آره نگران نباش یخبر م-

 .افتادم.به فکر فرو رفتم  راه
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 خبر بدم؟ نیبه ا یا من چجور-

 .کرد  یخنده برگشتم.بهم نگاه م با

 خبرت کنم؟ یچجور-

 .کردم  رهیو شماره اش رو گفت و من ذخ دیخند

 .خدافظ گهید-

که سر راهم بود زنگ   یتلفن وسکیتا به خونه برسم و به مهتاب خبر بدم.از ک اوردمیخنده راه افتادم.طاقت ن با
 .زدم

 :از دو بوق، جواب داد  بعد

 الو؟-

 ؟یالو سالم مهتاب خوب-

 ؟ینینوش شی؟پییکجا  یسالم مرس-

 .اصال  ومدینه.ن-

 کرد؟  ینطوریبگم؟چرا ا یچ-

 ؟یزنگ نزدم. تو قصد ازدواج دار نیدونم.به خاطر ا ینم-

 .سکوت کرد.تعجب کرده بود ی.کمدمیخند و

 شده؟ یزیدونم.چطور؟چ ینم-

 .جواب دادم عیخوام، سر یرضا م یفکر نکنه برا نکهیا  یبرا

 ادته؟ی...یگرفت اون روز  زهیبود جا سهیاون پسر داستان نو-

 .خب آره-

از خودش نگفت.منم دستپاچه بودم   یچیگفت بهت بگم که بعدا جوابشو بدم.البته ه  دمیپارک د یاونو االن تو-
 .رفت بپرسم ادمی

 .بگم یدونم چ ینم-

 .کردم  یمکث

 .پسره رو ازش گرفتم تا بهش خبر بدم یباشه.شماره  انیبه مامانت بگو حاال.در جر-
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سعادت.چون مطمئن  دیکردم و به خونه رفتم.به مامان، ماجرا رو گفتم البته به جز قسمت شماره گرفتن از سع  قطع
 :داد امیکه گذشت مهتاب پ  یکنه.کم  یبودم باهام دعوا م

 .بگم یزیتونم چ یحرف بزنه.من نم گه اگه پسره قصدش ازدواجه، بهش بگو با مامانم  یمامانم م-

دونم چقدر گذشت که با  یانداختم و مشغول درس خوندن شدم.نم  یرو به کنار یدادم.گوش امیسعادت پ به
 .برداشتم یحوصلگ یرو با ب یبه خودم اومدم و گوش یگوش  ی برهیو یصدا

 ن؟اولیبه مادرش گفت ن؟چرایددوستتونو ب یخونه  یشماره  شهینشده بودم.م امتونیمتوجه پ دیسالم ببخش-
 .گفتن  یبه مادرشون م میدیزدم بعد اگه به توافق رس یبا خودش حرف م

 :مهتاب نوشتم یاز جواب دادن بهش، برا  قبل

 کنم؟  کاریخونتونو بدم بهش.چ یشماره  گهیم-

 :فرستادم عیسعادت سر یبرا

 نجوریا  یمامان دوستم باخبر بشه؟برا دیو نبا نیحرف بزن نینیکه اول، خودتون بش  نیدوست بش نیخوا یمگه م-
 پرسن چند سالتونه؟ ی.دوستم منیازدواج کن  نیباشن.بدونن شما قصد دار انیخانواده ها در جر دیکارا، اول با

 :جواب داد مهتاب

 .خونه رو بده بهش و بگو ساعت پنج زنگ بزنه یشماره  گهیمامانم م-

 :فرستاد نداده بودم که سعادت جوابم رو جواب

 .وقته رد کردم یلیسالو خ ستی.در ضمن،من االن بستین یخوام ازدواج کنم.قصدمم دوست یچرا من م-

 .زدم یپوزخند

 .سالشه یرو رد کردم انگار س ستیب گهیم نیهمچ-

تونستم  یرو نم یقطعا مدت میرفت یخوندم.قم که م یم یشروع به درس خوندن کردم.از هر درس، مقدار دوباره
 .دادم یبه خودم م یتکون دی.بامیامتحانات بود  کینزد قایس بخونم.االن هم دقدر 

 .مهتاب بود یخونه  یحدود پنج و چهل و پنج بود که تلفن زنگ زد.شماره  ساعت

 الو؟-

 .سالم روجا-

 ؟یکن  یم کاری؟چیسالم خوب-

 .خواد باهات حرف بزنه ی.روجا مامانم میمرس-

 ؟یدرمورد چ-



 

 
68 

 .با مامان حرف زدن یا  قهیدق ستیب هیپسره.زنگ زد و  نیهم-

 شم؟ یباالخره خاله م یعنی؟یشد؟عروس شد یگفت؟چ  یچ-

 :دیخند

 .خواد با تو حرف بزنه یگه.م  یشد.مامانم اصال بهم نم یدونم چ ینه.نم-

 .بهش گفته ایشده پسره چ یچ نمیبده مامانت بب ویباشه گوش-

 .دیچیگوشم پ  یمامانش تو یصدا بالفاصله

 .سالم روجا جان-

 االن؟  نیشوهر داد ن؟دخترتونویسالم خاله خوب-

 :مامان مهتاب هم بلند شد یخنده  ی.صدادمیهر هر خند و

 .نداره یچیبچس.اصال ه یلیپسره خ نینه روجا.ا-

 .جورم گفت که انگار کوه کنده هیرو رد کردم. ستیگفت ب  دمیچند سالشه؟من که ازش پرس-

 .سال از مهتاب بزرگ تره هیسالشه فقط  ستیبابا همون ب-

 .وسط وجود دارن نیا  یمهمتر یزهایمهم نبود.چ ادیفکر کردم.سن ز یکم

 داره؟ ؟کاریکار چ-

 .سمینو یداستان م گهیم-

 دونه؟ یم سندهیداستان نوشتن، خودشو نو هیوا.با -

 .دمیبا حرص خند و

 .گفت هشتاد هزار تومن  یدونم م یشده.نم شیسیداستان نو ی زهیپول جا یکل  گهیم-

 .کردم  تعجب

.مال اونو خودم بهش دادم شده بود میبر سه کرد میپنجاه تومن شد که تقس زمونیوا.دروغ گفته خاله.ما کل جا-
زمونه با هشتاد هزار  نیا  یبخره؟تو الیخواد و یپول م نیهزار تومن.حاال فرضا که هشتاد تومن باشه.با ا ستیب

 ...تونه خارج بشه چه برسه به ازدواج یتومن آدم از شهر هم نم

 .زدم یحرص شخندین و

 دروغ گفت؟ ؟پسیجد-

 ببنده؟ یتونه خال ی.چرا فکر کرد ممیفکر کرده.ما که اونجا بود یخودش چ شیدونم پ ینم-
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 .بره یخواد سرباز ینرفته بود م میَ .سربازمیخوام چهار سال عقد کرده بمون یگفت م  یتازه م-

 .عمره  هیکنه؟ چهار سال خودش   یچهار سال عقد م یاالن ک-

سر  ییبال هیدونم  یچه م ادیموقع م هیگفتم؟گفتم سنش کمه   یم ی.چیوقت دار یلیبهش گفتم تو هنوز خ-
 .ارهیمهتاب م

 .ستین یبچه ا نی.هرچند مطمئنم همچارهیب رشیتونه تنها گ یهستم با مهتاب.نم ه؟منینه خاله مگه الک-

 .خونه رو هم داره یشناسه هم مهتابو تازه شماره  ی.هم تو رو مگهید دیدونم فقط مواظب باش ینم-

رم دانشگاه به حراست  یم ارهیدرم یپرروباز دمیخونتونو پاک کنه.اگه د یگم شماره   یدم م یم امیاالن بهش پ-
 .گم  یم

 .رد نکنهباشه پس روجا جان.دستت د-

 .خواهر ِ نداشته م یکنم مهتابم جا  یخواهش م-

 .سالم برسون به مامان.خدافظ-

 ..خدافظدیسالمت باش-

 .دهنم فرو بردم و به فکر رفتم یرو تو میگوش  ته

 .تره کیدونمم کوچ یکه خودمو بچه م  یخوبه واال.پسره از من-

سن،  نیا  یخواستگار هم ندارم.چون تو هیمن از مهتاب بزرگتر هستم و هنوز  نکهیکردم.به ا  یحسادت نم اصال
 ومدهین شیپ یخاص تیموقع یکنم.اما وقت  یازدواج م  یدونستم باالخره روز یکردم.م  یاصال به ازدواج فکر نم

خواهر رو برام پر کرده بودن.خال  ی.جامیو مهتاب، دوست بود نیشد.من و نوش ینم ریبود، خب فکرم هم درگ
 ...شدم یناراحت نم شونیوقت از خوشبخت چی نداشته ام با رضا رو برام پر کرده بودن.ه ِتیمینبود رضا و صم

دادم که شماره رو پاک کنه و حق نداره بهشون زنگ  امیبه سعادت پ ،یدهنم در آوردم و فکر یرو از تو یگوش
از اول،   دیاصال نبا  دمیدردسر بشه.اونجا بود که فهم دمیترس یجواب دادم.م بزنه.بالفاصله تماس گرفت.مردد

و  هیدونستم چطور آدم یدم.من اصال نمیخودم دردسر خر یبرا دمیگرفتم.اونجا بود که فهم  یازش م  یشماره ا
 یا  گهید یکارها  دیگفت، خب شا  یاش دروغ م  زهیدرمورد مبلغ جا یبه راحت یانقدر راحت بهش اعتماد کردم.وقت

 ...اومد  یهم ازش بر م

.با رهیاز خودش جواب بگ  دیکرد با  ینشد و قبول نکرد. اصرار م یدادم راض حیدر مورد جواب مهتاب توض هرچقدر
پارک  یکه با مهتاب و مامانش کردم قرار شد شنبه صبح قبل از دانشگاه رفتن، ساعت هفت جلو  یشور و مشورت

 .نبودم ی.هرچند اصال راضنهیببو مهتاب رو  ادیدانشگاه ب کینزد

 ینم یراض م،یاز قبل قرار گذاشته بود  نکهیمهتاب هم، با ا ی.حوصله نداشتم.ولمیصبح با سعادت قرار داشت شنبه
 .ادیشد ب
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 .ترسم ی.مامینم-

 .ادیپسره امروز کالس نداشته به خاطر تو داره م نیمهتاب.ا-

 .دیلج، خودش رو عقب کش با

 .امیخوام،نم ینم-

 .یکه اومد بله بد  یخواستگار نیاول  ومدهین هینه.آ یگ  یفوقش م ایتو ب-

 .امیترسم ب ینه من م-

 .سعادت رو گرفتم و با خجالت زمزمه کردم ی شماره

 .ادیشه ب ینم یدوستم راض-

 ...نداده بودم یدوست شنهادیذاره؟من که پ یسرکارم م یچ یگذرم ازش.سپردمش به خدا.برا  یبه خدا نم-

 .حرف بزنه یبه مهتاب زدم که الاقل تلفن یا  اشاره

 .باهاش حرف بزن یدم تلفن یم ویپس گوش ایب-

 .کنار گوشش، صداش رو بلند کرد  یرو به مهتاب سپردم.به محض قرار گرفتن گوش یگوش  و

 ؟یکن  یم تیاذ  مویآج  ؟چرایکن  یول نم ؟چرایچ یعنی-

 .نداشت یتیشدم.اون پسر که اذ رهیقطع کرد.با تعجب بهش خ و

*** 

 یکنه و در رو م  یلج م نیاندازه.با نوش  یسر و صدا راه م نهیب یکننده ست.تا ما رو م  تیاذ  یلیمفخم خ یکارها
 دهیخبر وارد شد.هرچقدر اخم کردم فا یاجازه و ب  یمقنعه ام رو درآورده بودم، ب ییدستشو یبار که تو کیکوبه.

موند.دست آخر خودم رو  رهیمقنعه خ یبه من ِ ب ستادهینداشت.همونطور ا دهینداشت.دعواش کردم باز هم فا
 ز،یپرت کردم و درش رو از داخل بستم.با خودم فکر کردم با وجود ِ مفخم ِ ه کمینزد یها ییاز دستشو  یکی یتو
 ...د.و چقدر از خودش و کارش بدم اوممیندار تیها هم امن ییدستشو یتو

 ه؟چرایمشکلش چ دمیفهم یبست.نم یکرد و در رو م  یبرق رو قطع م م،یسلف بود یهم که ما سه نفر تو یچندبار
کنن، خب من که   رونشیاز سلف ب  میکرد ما باعث شد  یفکر م ه؟اگهیچ یاش برا  رهیخ یکنه؟نگاه ها  یم تیاذ

بود؟اصال مگه ما  یچ یاداها برا  نیا  گهیداده بودم.خودش هم که گفته بود حرفم رو قبول کرده.د حیبراش توض
 انداخت؟  یبه راه م یکه لج و لجباز  میهمسنش بود

*** 

 .شد یمغزم گرفته م یتو یخطرناک یها میروز قبل از رفتن به قم، تصم دو

 را...؟پس چرا...؟ واقعا چ میدار ویُمف ریام  یما که شماره -
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کار،   نیبا ا میخواست یاستقبال کردن.م  یبودن که به راحت ریو مهتاب گفتم، اونقدر ازش دلگ نیبه نوش یوقت
که در کار   ی.وگرنه عالقه امیکن  یکارهاش رو تالف  میخواست ی.ممیبد و غلطش رو جبران کن یکارها و رفتارها

 ...از طرف من که نبود  یعنینبود.

 ممونیتصم م،یاطراف بود بر  یاز شهرها  یکی یو به راه آهن، که تو میکه قرار بود از دانشگاه حرکت کن  یروز صبح
 :میداد امیبهش پ میاز خط اصل  ریغ  یکارت  می.با سمیکرد  یرو عمل

 ؟یسالم خوب-

 .جواب داد بالفاصله

 سالم شما؟-

 گهی.منصرف شدم.چون در اون صورت د ی.ولدمتیخواستم بهش بگم که د یاومد.م  رونیب یساختمون ادار از
 :کردم  پیداد پس تا یجواب نم

 .دوست هی-

 ؟یشمارمو از کجا آورد-

باالخره  نکهیکه ادامه بده؟تا ا  میبگ ی.چمیبهش بگ یکه چ  میکرد  یجواب ندادم.فکر م میسوار قطار بش یوقت تا
 .میدیبه توافق رس ییسه تا

 .ارمیعنوان اسمشو ن  چیکه گفته به ه  یکیگرفتم.  یکیاز -

 ؟یدرست گرفت یمطمئن-

 ؟یستیآره مگه تو قد متوسط و تو ُپر ن-

 .چرا-

و  نیکردم صدام رو نازک تر کنم تا من رو نشناسه.نوش  یزنگ زد. چون قبال باهاش حرف زده بودم سع بالفاصله
 .شهبا ییبود که قابل شناسا یتونستن باهاش حرف بزنن.صداهاشون طور یمهتاب که نم

 بله؟-

 .سالم-

 ؟یسالم.باشگاه بود-

 .پر از تعجب شد صداش

 ؟یدون یا تو از کجا م-

 ...دمتید ،یرفت یم یروز که داشت هیآخه -
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 .سرهم کنم یکردم تا دروغ  مکث

 .ازت خوشم اومد  یلیبا پسرخالم و زنش بودم.از دوست پسرخالم آمارتو گرفتم.خ-

 .لب زد نینوش

 .ستمیکارا ن  نیبگو من اهل ا-

 .ادامه دادم  ،یگوش  یرو تکون و تو سرم

 .دوست بشم یکه با پسر  ستمین یمن دختر-

تونستم.اون هم  یم دیبود که دوستش داشتم، شا یسخت بود.اگه کس ،یکردم.ابراز عالقه به صورت دروغ  مکث
 .دمی.لب گزیعالم دوست  ینه تو

 .ستمیکردن خودم ن  کی.وگرنه من اهل کوچیتو به دلم نشست-

 نیا  یتونه انقدر سخت باشه.اما حاال و تو یدونستم م یکردم نم  یکار فکر م  نیکه به ا  یسخت بود.موقع چقدر
 ...ندادن ِ اون مطرح نبود ایکردم.آخه فقط که تماس گرفتن و جواب دادن   یچه اشتباه دمیفهم یتازه م تیموقع

.خب مینیرو بب گهیهفته همد کیتا خوب من رو بشناسه و بعد از  میهفته ادامه بد هیرو تا  یشد صحبت ِ تلفن قرار
 ی.انگار که نه خانمیو بعد، ازش دور بش نهیما رو بب میخواست ی.ممیسر قرار حاضر بش یسه نفر میداشت میما تصم

 ...رفته یاومده و نه خان

کردم انقدر راحت   ی.فکر نمچیکردم جواب بده.حاال جواب دادن که ه  یدونم چرا انقدر زود وا داد؟فکر نم ینم
خواست دختر پشت خط رو،  یم دیحرفهاش دروغ بود.شا دیبکنه.شا یوابستگ یحرف بزنه و انقدر راحت ادعا

 نیکرد و اگه کوچک تر  یم یکاربعدا هر  دیبود که سرش کاله بذاره.شا یدنبال کس دیرو، جذب کنه.شا میشم
 ."ی.تو خودت سمتم اومدیآورد که "تو خودت خواست  یبهانه م دیشن یم یاعتراض

جدا به ما سه  ی.اتاقمی.با اتوبوس به سمت خود قم رفتمیدیراه بودن رس یشب، بعد از هشت ساعت تو مهین
 .میزود مستقر شد یلینفر دادن که خ

 ینسبتا بزرگ زیو سمت راستش، آو یبهداشت سیبود که سمت چپش در سرو یکیبار یراهرو یشد یکه م  وارد
 کیکوچ  خچالیرنگ بود.بعد از تموم شدن راهرو، سمت چپ  یقهوه ا یچوب یاون، جاکفش  نییلباسها و پا یبرا

 وارینفره قرار داشت که به د هی ختنصب شده بود.جلوتر هم ت ینسبتا بزرگ ونیزیتلو وار،ید یو رو خچالی یو باال
بود.بعد از تخت  حیپشتش قرار داشت و داخلش جانماز و قرآن و مفات ییکشو  دو کیکوچ  یبود.پاتخت دهینچسب

 یسرتاسر یبا پنجره  یمتر میو ن کی یبود که فاصله  نیمهتاب و نوش یو پشتش، تخت دونفره  ینفره، ستون هی
 .یبزرگ ی نهیبود و آ یتوالت بزرگ زیم فره،تخت دون نییداشت.پا یو کولر گاز

 یگذاشته و کل  خچالیکه چمدون قرمز رنگش رو کنار در   دمیرو د نیبه عقب برگشتم.نوش پیز یصدا دنیشن با
 .زدن رونیازش ب  مهیاز لباسهاش نصفه و ن

 ؟یکن  یم کاریچ-
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 .بهم انداخت ینگاه مین

 .تخت یبندازم رو ارمیکه مامانم برام گذاشته رو درم  یدارم مالفه ا-

 :رو با تعجب تکون دادم سرم

 را؟وا... چ-

 .رو بلند کرد و ملحفه به دست بلند شد و به سمت تخت دونفره رفت سرش

 .دهیخواب نجایا  یقبل از ما ک ستی.معلوم نفنیچون تختاشون کث-

 انیخدمه م ،یدونست بعد از رفتن هر مسافر یراحت تر بود.وگرنه بهتر از من م ینطورینگفتم.خب حتما ا یزیچ
 یتو یکنن.از پهن کردن ملحفه که فارغ شد توجهم به دو پارچه   یها م ی قبل ِنیگزیرو جا زیتم یو ملحفه ها

 .دمیدستش جلب شد.لب برچ

 پس؟ نیَ اونا چ-

 :رو باال گرفت یکی

 ...شب یرو انداز برا نیا-

 :رو نشون داد یکی اون

 .چادر نماز نمیا-

 .دمیخند

 .یآورد  یتو که کل خونتونو بار کرد-

 .همون خنده ادامه دادم با

 مونده؟ نایخونه واسه مامانت یتو یزیچ-

رو که  میچادر مشک م،یکوله پشت  یکرد.از تو  یم زونیو چادر نمازش رو آو ختهیر رونیرو ب لشیهم وسا مهتاب
کنار مانتوها   ز،یرخت آو یو رو دمیکش  رونینماز آورده بودم، ب یحرم و مسجد و هم برا یهم به قصد سر کردن تو

اون   لیمن کمتر از وسا یکردم.با خودم فکر کردم انگار خرت و پرت ها  زونیکه همراهم بود آو  یلباس کهیو چندت
 .بود یدور از خانواده کاف یچند روز زندگ یها برا نیدو نفره.خب به نظرم هم

 .دمیخز یروتخت ریز راحت الیو با خ دمیتخت دراز کش یلباسها راحت شد، رو یکه بابت جاساز  المیخ

بار  کیتماس گرفت.فقط  یُمف ریام  م،یسر درد به حرم حضرت معصومه نرفت یکه به بهانه   یاول، موقع  شب
و  میدیترس یم ییجورا هیاز طرف خودش بود.درواقع بهتره بگم   یبعد ی.تماس هامیباهاش تماس گرفته بود

 نیبشناسه و به مسئول میستیشهر ن یکه خودمون تو  یما رو وقت نکهیاز ا  میدیترس ی.ممیشده بود مونیپش
 ...میزد یبهش زنگ نم گهید نیهم یدانشگاه گزارش بده.برا
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خودش  یرو وابسته  یخواست دختر پشت گوش یم دیشد.شا یکه باعث تعجب م  یوابسته شده بود.جور انگار
از موارد   ریاز رضا، غ  ریغ  ،یبا پسر کرد.عادت نداشتم  یم یکه بود، حرف زدن باهاش من رو عصب  یزیهرچ یکنه.ول

بودم.  مونیشدم و واقعا سر درد گرفتم.پش ضیواقعا مر میکرد  یکه م  یکار  یمعمول حرف بزنم.از غصه و ناراحت
کردم مثل خودم که   یفکر م م،یریتماس بگ نکهیخوندم.خب من قبل از ا یاون دو هم م  یرو از چهره ها یمونیپش
 گهیهست و د یکرد تا بفهمه ک  یم چارهیکه طرف رو ب  نیدم، مثل نوش یجواب نم رهیگ  یتماس م یکس  یوقت

 .شد راحت حرف بزنه و ابراز عالقه بکنه یکنه.باورم نم  یبرخورد م نطوریهم هم یمف ریداد، ام یجواب نم

دخترخالم اومدم.چون  شی.بهش گفته بودم پدیرو شن نینوش یزدم صدا یکه باهاش حرف م  یچندم ی دفعه
شک نکنه.اون شب  دیشن ییحرف رو زدم تا اگه صدا نیمهتاب رو بشنوه ا ای نینوش یدادم صدا یاحتمال م

 .ساکت شد بیعج  ،یلحظه ا ی.برادیرو شن نینوش یصدا

 ن؟یستیدانشگاه ن یشما بچه ها-

کرد تموم بود.ما   یوقت سکوت نبود.اگه شک م یول ستادیا  یلحظه ا نه،یس ی.قلبم تودیکش  یو لرزون قیعم  نفس
 خواد بکنه؟ یم کاریچ میبفهم میبتون میکه اونجا نبود

 ؟یکن  یم یفکر نینه... چرا همچ-

 نیدخترخالته.ا نیهم یصداش مثل صدا شونیکیدانشگاه محل کارم هستن که  یتو یگروه سه نفر  هیآخه -
 .ادیکوچولوئه هم هست )مهتاب( که از من خوشش م  هی.چهیپ یمن م یبه پر و پا یلیدختِر، خ

 اد؟یخوشش م یدون یاز کجا م-

 .شه یم رهیخ یلیکنه.خ  یبهم نگاه م یلیخ-

 :شماتت به مهتاب نگاه کردم و لب زدم با

 ...دی... حاال فهماینشو... ب رهیخ نیچقدر بهت گفتم به ا-

 .دوختم نیتم و به زممهتاب گرف یصداش به خودم اومدم و چشم از چهره  با

 ..َشرَّنادیخوشم نم پشونیاز اک-

شروع به  یحق به جانب ی.با صدامیکرد  ینم یداد؟ما که کار یبود که لقب "شر" بهمون م دهیوجود ما د یتو یچ
 :کم آوردن نبود  یحرف زدن کردم.جا

 .دم ینم اممیزنم . پ یزنگ نم گهیکنم و د  یقطع م ،یاگه ناراحت  یخان.ول ریام  یکن  یاشتباه م-

 :.نگاهش که کردم، لب زددیتخت کوب یرو نینوش

 ...روجا-

مفخم هول و  یخواستم.صدا ینم گهیخواست ادامه بدم.اما من د یم دی.شانمشیانداختم تا نب  نییرو پا سرم
 :دیچیگوشم پ  یدستپاچه تو
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 .اونه  هینه نه نه نه. قطع نکن .فقط گفتم شب-

 :زدم پوزخند

 .ادیدم ازشون سوال ن ینکن.قول م ؟حفظشونیکن  یدانشجوهاتونو حفظ م یهه. تو صدا-

 :دیخند

 .نه صداش خاصه-

 .تونستم ادامه بدم ینم گهید

 شه قطع کنم؟ یخوام برم بخوابم.م یم ستیخوب ن ادیمن حالم ز نیبب-

 .بده امیبهم پ یشد داریباشه پس مواظب خودت باش.ب-

 ؟یندار یباشه.کار-

 .یعل  اینه.-

پشت  یزندان یو اشکها اوردمیکردن.طاقت ن  یم هیقطع تماس رو زدم و نگاهشون کردم.گر ی" گفتم.دکمه یاعلی"
 ی.نممیزد یباهاش حرف م دی.نبامیکارها نبود  نی.ما اهل امی.ما اهلش نبودختنیپلکم، سد رو شکستن و ر

 یبهروز میمر ادی یا  م؟لحظهیکن  یکارهاش رو تالف  میکه بخوا  یکه چ  م؟اصالیحماقت رو کرد نیچرا ا دمیفهم
 ...باشه نمونیحرف پسر ب می.مهتاب گفته بود ما دوست ندارریبخ ادشیکه مهتاب بهش زد.  یحرف ادیافتادم.

 :در گردش بود ن،یمهتاب و نوش نیناراحتم ب نگاه

 .خوره یتونم.حالم از خودم بهم م ینم گهیبچه ها د-

 ون،یگر  یلرزون و چشم ها یافتادم.مهتاب با لب ها  میروش نشسته بود ییخودم که سه تا ینفره  هیتخت  یرو و
 :ام گذاشت  نهیس یسر رو

 خواد جواب بده؟ یم ی؟کیاگه بره معتاد بشه چ-

 :نگاه کرد دم،یکش  یمهتاب دست م یصورت کوچولو یاشکهاش رو پاک کرد و رو به من که رو  نینوش

 .میکرد  یکاش شروع نم-

 :رو بلند کردم و خودم به زور نشستم مهتاب

داره  دی.اصال شاستیسست ن د،ینیب یمعتاد بشه.اونجورام که م ،یزیچ نیبره سر همچ ستیاوال که انقدر بچه ن-
 ...دهیم مونیباز

 .ادامه دادم  یناراحت با
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 ی.االن به خاطر آبرومیخونه و تموم کن میبر دی.باستی.عاقالنه نمیفهمه ما بود یکنار م  میبعدشم اگه االن بکش-
 .میکمتر باهاش حرف بزن  شهیتا م ی.ولمیتا اونجا ادامه بد دیخودمون با

 .ادامه دادم  دیتاک با

تماسا  میتون ی.نممیکن  سکیر دینبا یدانشگاه پخش کنه.خودش سابقش خرابه.ول یبره تو ستیالبته، احمق ن-
 .شهی.بدتر ممیها رو کم کن امیپ ای

 یورود کینزد نیبنابرا ستمیتوستم با ی.نممیقبل از غروب آفتاب و اذان مغرب به حرم حضرت معصومه رفت ردا،ف
داخل شدن.همونجا نشستم و قرآن به سر گرفتم.نشستم و از خدا خواستم من و  نیمهتاب و نوش ینشستم. ول

 قهی... مهتاب بعد از چند دقبخشهازم سر نزنه.کاش خدا من رو ب  یهمچون کار گهیما رو ببخشه.قول دادم د
 :برگشت و کنارم نشست

 .شدم یرفتم، خفه م یشه جلو رفت روجا.اگه م ینم-

 :کنم  یمخف رشیتا موهام رو ز دمیچادرم کش یبه لبه  یدست

 .ینجوریا  ستین یبدتره.خود خانمم راض میدست و پا بمون ی.تویکرد  یخوب کار-

 .دادن تا خودشون جلو برن یها رو ُهل م ییت گردن بسته و جلواشاره کردم که چادر پش  ییزن ها به

 .دن تا فقط برن جلو یمردمو آزار م-

نماز جماعت رفتن و من، نشسته، نمازم رو خوندم و دعا کردم و استغفار  یو مهتاب برا نیکه گفته شد نوش  اذان
گذاشتم، سر   یکردم و مرتب م  یعوض م.همونطور که لباسهام رو  میزود به هتل برگشت یلیگفتم. بعد از اون خ

 .و مهتاب، لب باز کردم نیتکون دادم و بدون نگاه کردن به نوش

 نهیا  تیواقع یول میهر سه نفرمون شروع کرد نهیشم.درسته که اسمش ا یم تیدارم اذ یلیتونم.خ ینم گهید-
 .زنم یکه من دارم باهاش حرف م

 :قلبم گذاشتم یو دستم رو رو دمیکش  یآه

کنم   یفکر م یکار؟بعدشم هرچ  نیزنم.ما رو چه به ا یده.هربار باهاش حرف م یم امیهر بار پ رهیگ  یقلبم درد م-
.اون االن عالقمند میخوردن نبود.ما که دوستش ندار یکه کرده بود بازم مستحق باز  یا  یهر بد نمیب یم

... همونجور که از اول میبر ی... سه نفرمیبر اگه قرار بذاره و ما  دیدون ی.منهیرو بب میکنه شم  یم یشده.روزشمار
 شه؟ یم ی... چمیدینقشه کش

 .دمیگز  لب

 .کنه  یوقت سکته م هی-

 .کردن  یم هیکردم.گر  نگاهشون

 شن؟ یشه؟َبدامون خوب م یدرست م یزیشماها چ ی هیاالن با گر-
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 :سرش رو بلند کرد مهتاب

 .من دوستش دارم-

 :نگاه به من هینگاه به مهتاب،  هیهم  نینوش

 .منم دوستش دارم-

 :و به فکر رفتم دمیکش  هوم

 دیممکنه ادامه بده.با مییاگه بفهمه ما  یکه آورده وسط، حت  یهمه احساسات نی.با اادیم شیپ یمساله ا هیپس -
 .دوستش داره شتریب یک  مینیبب

 .صورتش گرفت یدستش رو جلو نیخواست حرف بزنه که نوش مهتاب

به تنش بماله.اون آدم قرار  ویهمه چ هیپ دیخواد بمونه، با یهم هست.هرکدوممون که باهاش م هگید زیچ هی-
 .گذاشتنه

 .کرد  مکث

 ؟یکش.مهتاب تو اهل رفتن سر قرار  شیپ زایچ هیحاال بق-

 :سرش رو باال انداخت مهتاب

 .ارمیتونم اونجور مثل روجا حرف بزنم.من حرف ساده هم کم م ینم ینه.حت-

 :حرف مهتاب، سر تکون داد قیبه تصد نینوش

باهاش بحث کنم. هفت سال از من و تو بزرگ  یزیتونم در مورد چ یاون عاشق تفکرات روجا شده.منم مثل تو.نم-
 .نطوریتره و اطالعاتش کامله.روجا هم هم

 .درشت شد چشمم

 .ستمیآدم قرار گذاشتن ن  یتونم ول یتونم.من پشت تلفن م ینم ه؟منیچ-

 .رو با وحشت درشت کردم ممچش

 .کشه  یاصال رضا اگه بفهمه منو م-

 :من رو گرفت یدستش رو دراز کرد و دست فرار نینوش

 یدم.نم یمن دست نم یبگ یسیجلوش وا نکهی.ایبد ادیکه بهش   یقدرتو دار نیتو ا ی.ولیستینه اهلش ن-
 ؟یتون
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... ادیترسم.بدم م یپسر حرف بزنم.م هیتونم با  ینم یی.من اصال تنهاادیبرنامه ها خوشم نم نیخوام.من از ا ینم-
بهش  میتون یما نم اینباشه که من  یزیباشه؟از کجا معلوم دنبال چ یا  یاصال از کجا معلوم پسر درست و حساب

 .فکرشم برام سخته یم؟حتیبد

*** 

 ...دی. نبامیکرد  یماجرا رو ادامه دار م نیا  دیدادم تا دلسرد بشه.نبا یمختلف جواب تماسهاش رو نم یبهانه ها به

چند روز جواب ندادم.ازش  نی.غروب تماس گرفت.باز هم مثل امیبرگشت یارتیمثال ز یشده  نینفر یاز اردو  باالخره
 دیخواستم خودم رو آماده کنم.آماده کنم که چطور بهش بگم.با ی.قبول کرد.مرهینگ یتماس چیخواستم تا فردا، ه
 .کردم  یحرفهام رو مرتب م

اعتراض   ینگفتم.حوصله  یزیکرد. چ  یبهم نگاه م قیو عم رهیخ نیو مهتاب که اومدن، نوش نیرفتم.نوش دانشگاه
 :خودش به حرف اومد قهیبشه.بعد از چند دق رهیبهم خ یاومد کس  یکردن نداشتم.وگرنه اصال خوشم نم

 .یکن  یم شیو عمل یریگ  یم میکردم تصم  یمحس  شبی.از دیبهش بگ یخوا یدونم امروز م یم-

 دیچطور با ای یدونستم ک یاستارتم رو زد و روشن شدم چون نم  نیرو درآوردم.انگار نوش میتکون دادم و گوش سر
بوق جواب  نی.شماره رو گرفتم که با اولمینشسته بود نیزم یخلوت رو یطبقه ا یراهرو یکار رو انجام بدم.تو  نیا

 :داد

 .سالم-

 :دمیکش  یقیعم  نفس

 ...سالم...زنگ زدم بهت بگم-

 :دیحرفم پر یتو

 .آره؟یدانشگاه ی.از بچه هایبگ یخوا یم یدونم چ یم-

از   یدادن گرد شد.اونها هم دست کم یو مهتاب که سرشون رو بهم چسبونده و گوش م نیهام، رو به نوش چشم
 :نامطمئن جواب دادم ،یگوش  یمن نداشتن.تو

 ...آره-

فهمه...از  یآدم م  ،یکن  یفکر م یزیبه چ یکنم انقدر دلت پاکه که وقت  یم ؟حسیهست یدونم تو چجور آدم ینم-
 .اولش حس کرده بودم

 .زد؟گله مند ادامه داد یزدم.از کدوم دل پاک حرف م یخودم پوزخند به

 کنم؟  یادامه نده؟نگفتم "کات" م  ،یدانشگاه یبهت نگفتم اگه از بچه ها-

 .یچرا گفته بود-
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 ؟یپس چرا همون موقع تمومش نکرد-

 :دوباره به حرف اومد یاز سکوت کوتاه  بعد

 ؟یگم کرده بود؟آره؟همون  شویکه گوش  یهست یتو همون-

 .آره-

 چرا آخه؟-

 .یکردم جواب بد  یاصال فکر نم-

 دوستات...اون دو تام بودن؟-

 .یداد صی.همون قد بلنده که صداشو تشخنیفقط نوش-

افتاد هم   یدردسر نم یتو مونیکیدادم متوجه نشه که مهتاب هم با ما بود. یم حیرو گفتم و قطع کردم.ترج نیا
 :برگشتم نینوش یبرامون داره...با صدا یچ ندهیدونستم آ یخوب بود.من که نم

 .خواست حرف بزنه ی؟میچرا قطع کرد-

 .کردم  اخم

 .خواستم یمن نم-

*** 

 یم رهیبهش خ بتیمفخم بود.اونقدر که مثل مص یبرداشتم.شماره  زیخ ،یخونه بودم که با زنگ گوش یتو غروب
 دمیفهم یم دی.اما بادمید یماجرا نم یبه ادامه  یلینه؟دل ایجواب بدم  دیدونستم با یشدم، از حفظ بودم.نم

 :دادم اراتصال رو فش  یزدم و دکمه  ایدوباره تماس گرفته؟دل به در یچ یبرا

 بله؟-

 .معرفت یسالم ب-

 .خشک شده بود.آب دهن نداشته ام رو قورت دادم دهنم

 ...بشه ینجوریخواستم ا یسالم.نم-

 :دیکش  یقیعم  نفس

 یک  نمیخوام بب ی.منمتیبب ایب لهیخوام.فردا صبح که تعط یم یزیچ هیندارم.فقط  تی.کاریبد حیخواد توض ینم-
 ؟یهست

 .میَ کمن   یدون یشما که م-

 ...یفکر کنه تو مسافر دمونید یدنبالت که اگه کس امیم یجا.من با تاکس هی ای.فردا بیمیتو هنوز برام همون شم-
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 .شدم یداد وسوسه م یخواستم وسوسه بشم.اگه ادامه م ی.نمدمیحرفش پر وسط

 .کنه  دایرابطه ادامه پ نیخوام ا یمفخم نم یآقا-

 .کردم  مکث

و تموم  یدیاول، شما جواب نم  یهمون دفعه  میکردم اگه زنگ بزن  یبشه.فکر م ینجوریا  میخواست یما نم-
 .رفت شیخود به خود پ یانگار همه چ  یجواب داد ی.اما وقتشهیم

بود که بارها  یو نتونم کنترل کنم.مفخم کس ادیب شیپ یزیچ دمیترس ی.مدمیترس یم ینینچنیا  یشروع رابطه  از
 یکه برا  یخواستم کس ینداشتم و م یرابطه ا ی.من با کسمیبود دهیدرمورد خودش و رابطه هاش با دخترها شن

 .باشه کیبه خودم نزد یکم  شه،یم میازدواج وارد زندگ

*** 

و کالسهاش که وسط گرما و زبون  یو به سمت ترم تابستون میپشت سر گذاشت یو خوش یها رو با خوب امتحان
 یعاد  د،ید یدانشگاه هم که ما رو م یتو یمفخم نبود.حت یاز تماس ها  یخبر گهی.دمیشد رفت یم لیروزه تشک
 یاز کنارمون رد م  ی.وقتمیکرده بود  ماکه   یداشت و نه نشون از کار نهیاز ک  یکرد.رفتارهاش نه نشون  یبرخورد م
 یبرامون درست نم یشد که دردسر یراحت م المیکارش خ  نیشناسه.با ا یو نمکردم اصال ما ر  یحس م یشد گاه

 داشت؟ یطور کارها چه معن نیکارها نرم.اصال ا  نیدور ا گهیگرفتم که د  یجد میکنه.درعوض تصم

.دکتر گل افشان، میچرخوند برداشت یانگشتش م  یکه دانشگاه رو رو  یواحد ترم تابستون رو با دکتر گل افشان سه
  ِ ونیم یو مهربون.خط ِ اخم ِ پررنگ یظاهرا خشن اما دوستداشتن یقد بلند با چهره  یخندان.مرد یمرد ِ اخمو

با ظاهرش کامال  میدیبرخورد، فهم زترسناک جلوه کرد اما بعد ا یاول، کم  یداشت که دفعه  یشونیپ
 .میدمون روبرومون قرار داره و انگار، دوست بوداستا  میکرد  یمتفاوته.خوش رو و خوش برخورد بود و حس نم

 یآموزش  ی.قرار شد کالس هامیشد یمعدلمون باالست، مجبورمون کرد عضو انجمن تخصص دیفهم یوقت
باشه.درواقع ما  ییشد.اما هنوز مشخص نبود چه نوع کالسها یبگذارن.که البته کالسها، از آخر تابستون شروع م

 اجیکه تا آخر بهشون احت  یینرم افزارها یبعض م،یرشته اومد نیبه ا ینظر یچون از رشته ها میداد شنهادیپ
 .رو بهمون آموزش بدن.ظاهرا که قبول کرده بودن میداشت

داد.مهلت ثبت نامش تا مهرماه بود که من  ییدرخواست همکار دانشجو تها،یسا یموقعها دانشگاه برا همون
رو  شییبعد، کاردانشجو ی آموزش اسم نوشته بود.قرار شد از مدت ِییکاردانشجو  یهم برا نیثبت نام کردم.نوش

وقت دوست نداشت  چیم.اما مهتاب هیباهم باش میتونست ی.چون بازهم ممیبابت خوشحال بود نیشروع کنه.از ا
 .میباهم نبود یسه نفر گهیمورد، د نیا  ی.توادیبه دانشگاه ب ییکاردانشجو  یبرا

*** 

 یالزم بود سخت  دیچون ماه رمضون بود.شا میدیکش  یها و گرماش تموم شد.سخت یسخت یبا همه  ینتابستو ترم
مون، که همون  فمهیهم مطمئن نبودم.مطمئن نبودم با انجام ِ وظ ادیتا اشتباهاتمون پاک بشن.البته ز میبکش

 .روزه گرفتن بود، اشتباهاتمون پاک بشه
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 .میخورد یباغ پدربزرگش رو آورده بود و م یآلبالوها  ن،ینشسته و نوش اطیح یتو

 برامون گذاشتن؟ یرو با ک powerpoint کالس  یدون یم-

 .کرد  یمکث

 ...شه یم لیبعد از انتخاب واحد تشک یچهارشنبه و پنج شنبه  نکهیمثل ا-

 .که از اول، نشون کرده بودم رو به دهن گذاشتم  یدرشت یآلبالو

 .اوم.چه خوشمزس-

 .کردم  نیبه نوش یگاهو ن برگشتم

-powerpointداریزده بود آبان پا تیسا ی.تودمی؟ د. 

 :عکسش، چشم هام خود به خود درشت شد  یادآوری با

 .ادی.به نظرم بداخالق و ترسناک مدمی.عکسشم دیعل  ای-

 :کردم  زیهام رو ر چشم

 .افته  یچشمام اشک م نم،یب یبود.من چشم روشن م یجور هیرنگ چشماشم -

 .رو باال انداختم یینمک زده ا یدوباره آلبالو و

 .صورتش بود یآبله رو  ی.خصوصا که انگار جادمیترس دمیآره منم عکسشو د-

 .ادامه داد  ییبرداشتن آلبالو درحال

 .سر کالسش میگم نر  یم-

 .رو جلوتر آورد سرش

 .تنهم گشتن و گشتن، کالس برامون گذاش نای.امیبلد powerpoint هان؟ما که-

 .تکون دادم یجیرو با گ سرم

باهاش  دیبا یدرس تخصص هی دمیگرفتم د  تیمهر رو که از سا یدروس ارائه شده  ستیل یدونم.ول ینم-
 .شه یخوب م یلیکه ما رو بشناسه خ  میخودمونو بهش نشون بد می.به نظرم برمیبردار

 .ادامه دادم  دیترد با

 ؟یگ  یم یهان؟چ-

 .رو عقب برد سرش

 .گنیگن هردوشون مثل همد  یرو انداخته.م یبرنامه ساز یبچه ها یبا دکتر بزرگمهر دوسته.همون که همه  گنیم-
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 :من رو برداشت و به حرف اومد ینشون کرده  یآلبالو  یتند مهتاب

 ؟یاگه جفتشون بندازنمون چ-

 .کرد  نگاهم

 .میبا بزرگمهر بردار دیچون دو تا درسم با-

 :دهن مهتابه، اخم کردم یتو زمیعز  یبالوآل  نکهیاز ا  ناراحت

و  دیگفتن بدبخت شد  یم میکالس دار  یبا ک دنیفهم یم دنید یما رو م ؟پسرایمگه ترم اول نبود برنامه ساز-
 .حرفا نیو از ا دیحذف کن دیدونم بر ینم

 :زدم پوزخند

 شد؟ یآخرش چ-

 :و ادامه دادم نمیحرفهام رو بب ریکردم تا تاث  نیبه نوش یبه مهتاب و نگاه ینگاه

 .خونن که یترسونن.درس نم یپسرا عادت دارن آدمو م-

و  میرو از پسرها بشنو یحرف مینزدن اما از چهره هاشون مشخص بود که حرفم رو قبول دارن.عادت داشت یحرف
دروغشون رو باور  یحرفها گهیشد که د یدونم چرا برامون درس عبرت نم یبعد، خالفش بهمون ثابت بشه.اما نم

 ...میهم منتظر اظهار نظرشون بود شهیهم م؟وینکن

 یراحت هم صدا یلی.چون دانشگاه خلوت بود خدیسرمون به سمت در دانشگاه چرخ ینیگاز دادن ماش  یصدا با
 یکه از ورود  نی.ماشمیدید یفاصله م نیدر دانشگاه رو از ا یمانع و به راحت یشد و هم ب یم دهیها شن نیماش

تر که  کی.نزدمشیبود دهیدانشگاه د یتو ادیبزرگمهر باشه.خب ز رضایراننده اش دکتر عل دیگذشت، به نظرم رس
شناختمش.اما همه  یهم کنارش نشسته بود.من که نم یا  گهیمطمئن شدم خود بزرگمهره.شخص د گهیشد د

 ..زمزمه کردمانیبا هم به دانشگاه م شهیو بزرگمهر هم داریگفتن پا  یم

 .دارهیاحتماال آبان پا-

تا شخص مجهول که  میانداخت  نییشد.سرمون رو پا ادهیو مرد مجهول، پ ستادیا  یلحظه ا کمونینزد نیماش
 :کردم  نیچشممون که رد شد، رو به مهتاب و نوش یباشه، رد بشه.از جلو داریپا میداد یاحتمال م

 .یباز نیریکار ش  یتو میبچه ها از االن بر-

 .ادامه دادم  یموذ

 .میالبته بزرگمهر... چون دو تا درس باهاش دار-

کنه.خب باالخره دوست بودن...   یبهمون کمک م دارینمره گرفتن از پا یتو میبودم اگه با بزرگمهر جور بش معتقد
رو پارک  نیباالخره وارد ساختمون شد.دوباره به بزرگمهر چشم دوختم.ماش داری.پادمیبه سمت ساختمون چرخ

و مهتاب که به  نیو سالم کردم.دهن نوش دمبلند ش د،یکه رس  کمونیسمت راه افتاده بود.به نزد نیکرده و به ا
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از جا بلند بشم.از من ِ تنبل،   یکس  یبرا نطوریبودن، باز موند.سابقه نداشت ا ستادهیاز من، حاال تمام قد ا  تیتبع
 :بود.بزرگمهر با لبخند، سر تکون داد دیبع

 سالم.احوال شما؟-

 :کردم معصومانه جواب بدم  یسع

 .استاد  یمرس-

نگاهمون کرد و داخل ساختمون شد.با  یداشت.کم یگردنم رو کج کردم.دوباره لبخند زد.صورت بانمک و مهربون  و
 .نگاه دنبالش کردم

 .خدا چقدر قدش بلنده یوا-

 .از تعجب گرد شده بود  چشمهام

 شه؟ یاز در رد م  یراز دو متره... چطو  شتریب-

.خب دمیلبم گذاشتم و خند یزده دست رو جانیسرش رو خم کرد.ه یکم  ،یکه موقع رد شدن از در ورود  دمید و
 یخانواده هم کس یچسبوندم.اما نبودم.تو یقد متوسط ها م یمن خودم قد بلند نبودم.با زور خودم رو به دسته 

 دهیدر مقابل بزرگمهر رضا اصال د دی.به نظرم رسیبلند نیا نه به اکه انقدر قد بلند باشه.رضا بود ام  میرو نداشت
 ...شه ینم

 :ستادمیو مهتاب ا نینوش یو روبرو برگشتم

 گن؟  یمهربون بود.چرا انقدر ازش بد م افشیق یلیکه خ  نیا  گمایم-

 :شده بود بست و سرش رو بلند کرد یدر ظرف آلبالوها رو که خال نینوش

 .باشه یخورد اونجور ی.بچه ها خودشون درس نخوندن.وگرنه بهش نمیگ  یفکر کنم تو درست م-

 :مهتاب هم بلند شد یصدا

 .باشه ینطوریهم دارمیپا دیپس شا-

 .لبهاش رو جلو داد ن،ینوش

 .ترسم یم افشیمن که از ق-

 ..پشت مانتوم رو از خاک، تکوندمکرده بود باال فرستادم  دایپ نیکه نوش  یرو به خاطر شکل بانمک ابروهام

 .مینیحلقش بش یتو میبر میخوا یبودا.ما که نم کیاون عکسش از نزد-

 .دیخند مهتاب

 .راحت بشه المونیکه خ  مینگاهشم نکرد هیها... بدبخت االن از کنارمون رد شد  میما هم شاهکار-
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نگاهش کنم.با فکر کردن بهش، ترس ناشناخته  یحت دمی.ترسدمیدونم چرا ترس یگفت.اما نم  یزدم.راست م لبخند
 یم هیداشتم که به ترس تشب یبودمش اما حس خاص دهیند میو به صورت مستق کیکرد.از نزد  یدلم رو پر م یا

 ...هم دوست نداشتم نگاهش کنم.به خاطر عکسش نبود ادیکردم.ز

*** 

 .دوم فصل

 داریپا

رو بردارم.از  یکیچند کالس،  نیآزاد برگزار بشه و از من خواستن ب  یتابستون بهم خبر دادن قراره کالس ها اواخر
که قطعا   یعالقه دارم تا دروس عمل  شتریب یکیگراف  یدروس اعالم شده، به کارها نیکردم ب  یکه حس م  ییاونجا

 .بشم powerpoint مدرس کالس ونمت یاعالم کردم م  د،یطلب یم یریادگی یرو برا یشتریساعات ب

خانم  یرشته ها، دانشجو یمثل باق وتریکامپ  یکاردان  یشده و صد البته برا یتیجنس کیکه تفک  یسال کی یتو
 یرشته ها یکالس داشتم.جالب بود که همه   وستهیناپ یو کارشناس یکاردان  یشد، فقط با پسرها یم رشیپذ
و  یکاردان  یدختر برا یجودانش لسا  کی نیا  یارشد، تو  یو کارشناس یعالوه بر کارشناس  ره،یو غ یمهندس یفن

سال گذشته فقط  کی یوسط استثنا بود که ط نیا  وتر،یکامپ  یهم داشتن.اما کاردان وستهیناپ یکارشناس
برگزار بشه که به نفع من بود.حوصله  یتیجنس کیآزاد هم به صورت تفک  یآقا داشت.قرار بود کالسها  یدانشجو

که تازه از   ییدخترها یبچگانه  یناز و اداها یبگم حوصله  دی. درواقع بااون رو ندارم  یکیبگه و  نیا  یکی نکهیا  ی
 .اومدن رو ندارم  رستانیدب

بزرگمهر،  رضایعل  د،یاز اسات  یکیهم داشته باشم.با  یکاردان  یبرام برنامه گذاشته که چند کالس با خانومها آموزش
 یو چه روز و ساعت یخانومها چه دروس یبرا مینیتا بب میبه دانشگاه بر میهست قرار گذاشت میمیکه دوست صم

فقط چهار  ،ینفر یو اونطور که خبر دارم از کالس س تکالس داش  یکاردان  یترم قبل با دخترها رضایشه.عل یارائه م
 .کار رو نکنه  نیا  گهیدادن د ماتومیشده و اولت ینفر رو قبول کرده بود.آموزش ازش شاک

عالم برگه روش بود.دست بردم تا بردارم که دست   هیبه داشبورد کردم. ینگاه میکه نشست  رضایعل  نیماش یتو
 .چپم سوخت

 .دست نزن بچه.ِدَهه-

 .پشت دستم زده بود رضایام گرفت.عل  خنده

 .سالَم بزرگ ترم هی... بچه؟من ازت رضایعل-

 :فرستاد رونیزبونش رو از سمت راست لبش ب ،یکردم که درحال رانندگ  یم نگاهش

 ...... اومیکه ندار  زن یول-

 :کردم  اخم

 ...شروع نکن گهیتو د-
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 :رو عوض کردم بحث

 ن؟یَ برگه ها چ نیا-

 میدیکه به چراغ قرمز رس  یمکث، وقت یخواستم بردارم و نذاشت اشاره کردم.بعد از کم یکه م  یبه دسته کاغذ و
 .دیکش  رونیب هیبق نیرو از ب یکیخم شد و 

 .دختراس یسیبرنامه نو یبرگه ها-

 .تکون دادم دییرو به تا سرم

 ؟یهمون که همشونو انداخت-

 .دیخند

 ...نگاه کن آبان یآره.ول-

 :برگه رو باز کرد همون

 .نیسوالو بب نیبهش دادم با ارفاق بوده.مثال ا یننوشته.هرچ یچیه-

 .از سواالت نوشته شده بود زد  یکیکه   یقسمت یرو یانگشت ضربه ا  با

 .دهد شینما یگرفته، جمع آنها را حساب کند و در خروج  یکه سه عدد از ورود  دیسیبنو یبرنامه ا-

 .پام انداخت و راه افتاد یبرگه رو رو رضا،یاومد.عل  یپشت نیبوق ماش یصدا

 نوشته؟ یچ ییسوال ابتدا نیجواب به ا یجا نیبخون بب-

 .زدنه رونیبه برگه حس کردم چشمم درحال ب یگفتم.با نگاه  یزدم و هوم پلک

 .مشکل داشته شینوشتن فارس یتو یحت نی؟ایچ یعنی-

 :زد یکردم.پوزخند  نگاهش

 .بهش دادم میو ن کیسوالو از دو نمره،  نیهم یداغونه آبان.ول شونیاضیو ر یفارس نایا-

 :فرمون ضرب گرفت یرو

 ...داده لیمیآدم بهم ا  نینمره دادم و قبول.بعد هم یهر سوالو الک ینجوریهم-

 :رو نازک کرد صداش

 داده بودم چرا ده شدم؟ یاوا استاد.من که امتحانمو عال-

 :دمیخند

 بود مگه؟ یصوت لیمیا-
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 :رو عوض کرد حرف

.قدت بلنده. اگه شکم ِ پنت هاوس هیاز دخترا دوست دارن چشمات رنگ  یلی... همونجور که خیآبان... تو مجرد-
که کم سنن   میَ کاردان  یترم با دخترا نیحواستو جمع کن.قراره ا یلیشه... خ یآس م  کلتیه م،یریبگ دیشده تو ند

 ...نیبهت کالس بدن. بب

 .ُپر از حلقه اش رو تکون داد انگشت

 .میبا مهنامه نخونم و نخندعاشقانه بهم ندن و   لیمینبود ا یمن که زن داشتم و حلقه دستم بود روز-

 :انداخت  یمن، نگاه یدرمونده  ی افهی.برگشت و به قدمیترس یم نی.از همختیر دلم

که بزرگ ترن   یی.اوناجدهیسن و سالشون کمه.زور بزنن ه ،یکاردان  ی.دخترای.گفتم بدونینگفتم که بــُِگرخ نویا-
 .یندار یندارن... با اونا مشکل یمتاهلن.کار

 یبود مشکل شتریکه سنشون ب  ییبا دخترها رضای.به قول علدمیترس یمسائل م نیاز هم  شهی.من هم همنزدم یحرف
 ...نهایخوردم.اما ا یاگر هم بود، کمتر به مشکل م  اینداشتم.

 یتو ،یمهندس یدانشکده فن یپله ها کیچرخوندم به سه دختر که نزد اطیح ی.چشم که تومیدیدانشگاه رس به
 :بود.از ذهنم گذشت رضایعل  نینشستن برخوردم.نگاهشون به سمت ماش نیزم یو رو هیسا

 .کنن  یخوان دلبر یاز حاال شروع شد.االن البد م-

 .به خودم اومدم رضایعل  یصدا با

 .امیکنم و م  یپارک م نویتو برو داخل، من ماش-

رنگم  یقهوه ا یدست فیعقب، ک  یصندل یکاغذها گذاشتم.از رو  هیبق یداشبورد، قاط یکه دستم بود رو رو  یکاغذ
 .دوشم بندازم، برداشتم یتونستم رو یرو که بند داشت و م

 .گهید ایداخل.تو هم ب رمیپس من م-

شروع ترم  یبرا ینیسه دختر، تمر نیبرخوردم با ا دیشدم.شا ادهیتکون سر اکتفا کرد.در رو باز کردم و پ به
فاصله هم مشخص بود  نی.ارشد که نبودن.از همیکارشناس  ایهستن  یدونستم کاردان یبود.هرچند که نم

تنها نگاه نکردن و سرشون رو  نه ینگاهم کنن ول رهیانتظار داشتم خ  دمیکه رس  کشونی.نزدستنیارشد ن  یدانشجو
 :انداختن، بلکه سالم هم نکردن.شونه باال انداختم  نییپا

 .دونن من استادم یالبد نم-

 یاستاد هست و ک  یک  نکهی ا ِ صیدانشگاه رفت و آمد داشتن.تشخ یتو یادیز یباالخره پسرها و مردها خب
که شد، هر سه بلند شدن.صداشون رو   کی.نزدادیب رضایتا عل ستادمیهم آسون نبود... داخل سالن ا ادیز ست،ین
 یپاس نکردن ها ینبود.آوازه  هم دیشناختن.بع یکردن.پس حتما اون رو م  یم یکه باهاش احوالپرس  دمیشن یم

 :دیکه داخل سالن اومد، در رو بستم.خند  رضایبود... عل دهیچیکل دانشگاه پ  یتو رضایعل
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 ...پدرسوخته ها -

 .نگاهش کردم کنجکاو

 ؟یگ  یم ویک-

 :رفت، جوابم رو داد یم دیکه به سمت اتاق اسات  همونطور

 .م بلند شدنبرا ینجوریترم قراره با من درس بردارن که ا نیمعلوم بود ا-

 :دیصدا خند با

 .مظلوم کرده بودن افشونویچه ق یدون ینم-

 یصحبت، قرار شد شنبه ها صبح تا غروب با دخترها کالس داشته باشم و آخر هفته با پسرها.درس ها یاز کل  بعد
 یرو م میخال یکه ساعتها  رضایعل  یبود.هرچند که متوجه شدم از قبل، نقشه اش رو با همکار ینیسخت و سنگ
 .دنیدونست، کش

که   یزیکنه.چ  ینم تیشرکت بودم.کار من رو اذ یها یکارها و دوندگ  ریدرگ رضایروز قبل از شروع ترم، با عل چند
 یخوان ازدواج کنم.برا یازم م  یزبون یکنه.دائم جنگ اعصاب دارم.همه با زبون ب  یدرکم نم یکه کس  نهیا  دهیآزارم م

 یکه طبقه   دمیخر یساختمون دو واحد رضایعل  اهجدا بخرم.همر  یتم خونه گرف  میتصم شیاز دو سال پ  نیهم
فشار روم کمتر  یرو داشتم ول طشیو مهنامه ساکن شدن.قبال شرا رضایدوم عل یاول متعلق به من و طبقه 

 .بودم دهیبود.چون هنوز به قول مامان، به سن ازدواج نرس

*** 

 یکه دخترها هم بودن م  ینبود به سرکالس یاول  یداشتم.دفعه  یبیعج  یتا به دانشگاه برسم دلهره  چهارشنبه،
بود که  یبار نیاول  س،یچند سال تدر یگذاشتم.تو  یدخترها کالس م یبود که فقط برا یاول  یدفعه  یرفتم.ول

 .اومد  یاسترس به سراغم م

 *روجا*

من نبود.اگه هم  شیگذشت.رضا که طبق معمول خونه نبود.اگه بود هم پ  یکار  یروزها تا شروع ِ ترم، به ب ی هیبق
کردم.دست من که   یم یبیباهاش غر ییجورا هی یدادم.حت یبهش راه نم گهیبشه، من د کیکرد بهم نزد  یم یسع

 ...تنهام گذاشت م،ینوجوون یبود، روزها یم دیکه با  یاز خودش بود.زمان  رینبود.تقص

 نکهیبودم از ا مونیداشتم.پش ی.حس بددیرس داریبا استاد پا دارمونید نیو اول powerpoint روز کالس باالخره
 دهیخاطر بود که تا به حال ند نیبه ا دیخواست وارد کالسش بشم.شا یکالس ثبت نام کردم.دلم نم  نیا  یتو

 یاز پسرها  یکینداشت. ریاثو فقط اسمش به گوشمون خورده بود.خب صحبت ِ پسرها هم کم ت مشیبود
گفت   یدونم راست م یکرده و ما رو ترسونده بود.نم  فیبه صورتش زده بود تعر داریکه پا  یا  یلیاز س  یکارشناس

 ...بوده یزیکردم البد چ  ینه؟اما با خودم فکر م ای
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ترسناک  یحرفها م،یدید کیبار از نزد کیدو بار از دور و  یکیاما چون خودش رو   میبود دهیشن یلیبزرگمهر هم خ از
 .گذاشت  یرومون اثر نم ادیکه باهاش کالس داشتن، ز  ییدخترها و پسرها

از پله   ی.هن هن کنان و به سختمیقرار گذاشتم و با هم وارد دانشگاه شد نیبا مهتاب و نوش شهیمثل هم صبح
 .شه یهضم مکه خوردم،   یکردم لقمه لقمه از صبحانه ا  یحس م میرفت ی.هر طبقه که باال ممیرفت یها باال م

 ...خدا لعنت کنه یا-

 .دمیرفت کش یم نییام که به شدت باال و پا  نهیس یرو یدست

 م؟یذارن از آسانسور استفاده کن یچرا نم نایا-

 .زد یحرف م دهیبر دهی.بردیکش  یقینفس عم نینوش

 .کشن  یم یچ هیبق گهید نی... ببیگ  یم نویا  یتو که... الغر-

 ما  ِیپرحرف یجلو ایکال کم حرفه   دمیوقت نفهم چیکرد.ه  یم مونیسکوت همراه یتو شهیهم مثل هم مهتاب
شد  یم ینداشت.خب گاه میکرد  یکه درموردش صحبت م  یدرمورد موضوعات یهم نظر دیآورد؟شا  یکم م

 ...سر و ته بود یب یادیحرفهامون ز

 تیسا یتو یافتاد.کس  تینگاهم به در ِ باز ِ سا می.وارد راهرو که شدمیدیمورد نظرمون رس یبه طبقه  باالخره
 :دستم رو گرفت نیبرگردم که نوش ومدهیخواستم تا هنوز ن یبود. م ومدهین داریانگار هنوز پا  یعنینبود.

 کجا؟-

مورد نظر  یبه اطراف انداختم تا بهانه  یگشتم.نگاه  یم یابروهاش رو باال داد.چندبار پلک زدم.به دنبال بهانه ا  و
 .ادیدستم ب

 ...زهیهان؟ چ-

 .به سرم زد.لبخند زدم یفکر

 .دارم ییآها... دستشو-

 .کرد  اخم

 ؟یدی.فهمیذارم بر ینم یکن  یخال نجامیاگه هم-

راه  گهیبود.پس د دهیاومد.ما رو د  یجواب بدم که متوجه اومدن ِ دکتر گل افشان شدم.به سمت ما م خواستم
.اما میبپرس داریدرمورد کالس پا گهید یبعدا از بچه ها میتونست ی.ممیبر میتونست یم د،ید ی.اگه نممیفرار نداشت

 ...نشد

 .سالم استاد-

 :زد یمهربون لبخند
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 چطوره؟ ن؟حالتونی.خوبریسالم بچه ها صبح بخ-

 .استاد  یمرس-

 :اشاره کرد  تیدستش به سا با

 .دی.انگار فقط شما سه نفرادیتا استادتون ب تیسا یتو دیبر-

 :.طبق معمول غر زدممیاول رفت  ستمیو به سمت س میشد تیوارد سا پاِکشان

 .نمیش یمن وسط م-

 یم دایکامل پ  یو مهتاب، احاطه  نیبه اطرافم و خصوصا نوش ینشستن رو دوست داشتم.چون به راحت وسط
 :سمت چپم پرت کرد یصندل یرو رو فشیک  نیکردم.نوش

 .نمیش یاستاد م  ستمینزن... منم سمت س غیابا جباشه ب-

رو  فشیشدم.مهتاب هم ک ینم ی.اگه من بودم که راضنهیش یاستاد م  کیداره که نزد یکردم چه دل و جرات  فکر
 :گذاشت  وتریکامپ  سیکنار کِ   ز،یم یرو

 .وجود نداره یا  گهید یمنم که سمت راستت.جا-

ما به همون  یتر وجود داشت ول یخال یصندل یو س یخال ستمیو ُنه س ستیچشم چرخوندم.ب تیسا یخنده تو با
و  یشوخ میکنار هم بود  یبودن.خب وقت یوضع ِ نشستن ِ ما شاک نیاز ا  دیاسات  ی.همه میبند کرده بود ستمیس
 .معطوف کردم نیبار نگاهم رو به نوش نی.امیداشت یادیز طنتیش

 برم؟ یچرا نذاشت-

 .غرغر ادامه دادم  با

 .یاومد  یخب توام م-

 *آبان*

و بعد به سمت  رمیتا نفس بگ ستادمیا  تیسا کی.نزددمیشد رس یم لیکه کالس درِش تشک  یبه طبقه ا باالخره
انداختم.در باز بود و سه دختر، پشت به در نشسته بودن.دو نفر   تیبه سا ینگاه میاتاق مهرداد گل افشان برم.ن

 :کردن.از فکرم گذشت  یبه سرور، مثل بچه ها ورجه وورجه م کترینزد

 .َبَچن خب-

 یتر م نیسنگ دیبا یبه تاسف براشون تکون دادم.هرچقدر هم بچه، مثال دانشجو بودن.به نظرم کم یسر
و به سمت دفتر گل افشان رفتم.وارد که شدم پشت  دمیکش  یقیبودن.هرچقدر هم که کم سن باشن...نفس عم

 .ته بودنشس زشیم

 .سالم دکتر-
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 :شد بلند

 ؟ی.چطورداریَبه سالم دکتر پا-

 .کردم  اشاره

 ...کنم  ی... خواهش م دییبفرما-

 :دستش برداشت و بهم داد یجلو ینیس یاز تو  یچا یوانیهم نشستم.ل خودم

 ...یخوا یکه م  یهمون-

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه   نیا

 

دم کنه، هربار که به  ینبود برام چا یخونه کس یخوام.انقدر که تو یکه من م  یکردم.پر رنگ پررنگ بود.همون  نگاه
دکتر گل افشان رو که مثل برادر،  یدوباره صدا ،یکردم.درحال خوردن چا  یهاشون حمله م یاومدم به چا  یم نجایا

 .دمیبود شن زیبرام عز

 .کالس  یفقط سه نفر اومدن برا-

 .گذاشتم  ینیس یرو که تموم شده بود، از دهنم دور کردم و تو یچا وانیل

 .دمشونید دمیکش  تیسا یسرک تو هی-

 .باال انداختم ابرو

 چرا انقدر تعدادشون کمه؟-

 یتیحاال که تک جنس یشد.ول یخودم فکر کردم اگه دختر و پسر قرار بود باهم باشن، االن کالس تا دم ِ در، ُپر م با
 :دی.خندومدین یبود، کس

 .کنن  یم تیکل دانشگاه کفا  یسه تا برا نیهم-

 :دمیخند

 شَرن؟ یلیچرا؟خ-

 :تکون داد سر

 یم ،یهفتم یسه تا هستن.االن طبقه  نیا  یریدانشگاه م ی.هرجانیَ چ یدون ینم یشر که نه به اون صورت...ول-
 یهمه  یقبل از تو اونجا هم رفتن.تو ینیب یطبقه اول، م یریبعد م قهیکه دور هم نشستن.پنج دق  شونینیب

 .مفخم از دستشون هوائه یو ناله  آه  شهی.همطوننیحال ش نیدر ع ی.ولهیکنن.درسشونم عال  یشرکت م تامیفعال
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 :ردمنگاهش ک گنگ

 ه؟یمفخم ک-

 :جلوش جوابم رو داد یجا به جا کردن کاغذها درحال

 .کنه  یکار م  یفن/یبهش ادار یپسره که تو نیهم-

 .تکون دادم یسر

 .شناسمش ینم ادیآها...ز-

 .زمزمه کرد تیاهم  یب

 .یرو هم از دست نداد یزیچ-

 .وقتش بود که برم.بلند شدم گهیبه ساعت انداختم.د ینگاه

 .سر کالس گهیپس برم د-

 *روجا*

وارد  یمحکم اما آهسته ا یبا قدم ها ی.پسر جوون کت و شلوارمیبه در خورد و هر سه برگشت یکیکوچ  ی تقه
 .بهش نگاه کردم یشونه اش بود.با حالت پرسش یهم رو یقهوه ا فیشد.ک تیسا

 سالم؟-

مکث کرد و نگاهش رو  یشدن، لحظه ا کیدرحال نزدموندم.قرار نبود کالسمون با پسرها باشه. رهیهمونطور خ و
 .به ما سه نفر دوخت

 .سالم-

 داریاستاد نشست.حس کردم چشمهام برق زد.انگار از پا  گاهیجا یکه تو  میکرد  یدهن باز، همچنان بهش نگاه م با
 .و مهتاب نگاه کردم نینبود.خوشحال به نوش یخبر

 .ادینم داریپا نکهیبچه ها مثل ا-

 :آروم جواب داد  یبا صدا نینوش

 طنتامون،ی.اونوقت با شمیشد یراحت تر آشنا م میفقط سه نفر نجای.باز امیباهاش کالس دار ؟شنبهیباالخره که چ-
 .کنه. مهتاب که بچه مثبته  یم رونیهمون اول، من و تو رو ب

 .زد یضربه ا نینوش یبه شونه  مهتاب

 ..منم که با شمامرینخ-
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 دیخوب بود.اصال شا میدید یرو م داریهم پا رتریراحت شد.چند روز د المیلبم نشست.چقدر خ یرو ی آروم ِ لبخند
درس روز  نیافتاد ا  ادمیبعد  ی.اما لحظه امیبردار یا  گهیحذف و اضافه، اون درس رو با شخص د یشد تو یم

 .ارائه شده  داریشنبه فقط با پا

دکمه  یبود.دستم رو رو شتریو مهتاب، تسلطم ب نیبرگشتم.وسط نشسته بودم و نسبت به نوش ستمیسمت س به
 یروشن بشه.متوجه باال اومدن ِ سر ِ استاد ِ جوونمون شدم.انگار بهمون نگاه م ستمیفشار دادم تا س Power ی

 .بعد صداش بلند شد یکرد.لحظه ا

 .نجاستیا  مستیهمه س نیا  ن؟خبیجا گلوله شد هیبچه ها چرا -

سر ِ  ییتنها یبودمش... حوصله  دهیکردم.حس کردم چقدر صداش برام آشناست.اما من که تا به حال ند  اخم
 .نشستن رو نداشتم.نگاهش کردم ستمیس

 .کشه  یطول م یلی.خب خمیاونا رو روشن کن  دیبابا استاد با-

 .به جانب ادامه دادم حق

 .رهیمحوصلمون سر  ستم،یسر س ییبعدشم تنها-

 .جواب داد یخنده ا مچهین با

 ره؟یکه حوصلتون سر م  دینیبش کاریمگه قراره ب-

 .حق به جانب جواب دادم ی افهیهمون ق با

 م؟یکن  کاری.ما چنید یخب شما درس م-

بود وارد  دهیصحبت ِ ما رو شن ی.دکتر گل افشان که انگار صدادیسیل یرو م شیپفک یدستها ال،یخیهم ب نینوش
 .شد تیسا

 .دنیسه تا بهم چسب نیا  دار،یدکتر پا-

 .به پهلوم زد ی.مهتاب ضربه ادیکش  ی.گوشم سوت مدمیحرفهاش رو نشن ی هیبق

 نه؟یخاک بر سرم.ا-

 :دمیکوب  میشونیپ ی.آروم رونهیمن رو نب داریسنگر گرفتم که پا نینوش پشت

 زدم؟ یحرف م دیبا ،یاول کار  نیخدا بدبخت شدم.هم یوا-

 :رفتم سهیگذاشته بود نگاه کردم و ر  رشیکه دست هاش رو ز  نینوش به

 ؟یزد یم سیانگشتاتو ل  یتا حاال داشت رهیم ادشی یدستات نشست یاالن رو  یعنی-

که   یهم با خجالت دستهاش رو باال آورد و آروم، جور نیرفت.نوش رونیب تیموقع دکتر گل افشان از سا همون
 :کرد آثار پفک رو پاک کنه  یسع مانتوش ینشه، با گوشه  دهید
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 بود؟ یاستاد نشستم؟جا قحط  زیکنم؟من چرا کنار م  کاریچ-

 .به دستش کردم یا  اشاره

 .ُتف بزن بهشون و بعد بمال به آستر مانتوت هیشن. یکه پاک نم  ینطوریا-

 .کرد  غرغر

 .نهیکارمم بب  یکی نیمونده ا نمیهم-

 .زد یشخندیکرد و ن  مکث

 .سطل آشغال یکنه تو  یدرجا شوتم م-

 .زد غر

 .دستیچقدرم اتو کش-

 *آبان*

 .زدم یصورتم پوزخند یشون به رو رهیخ ینگاه ها با

 .شنیالبد عاشق م  نامی.باز شروع شد. االن اایب-

 نیهر ترم ا بایکردم، تقر  یم سیکه تدر  یا  گهید یدانشگاه ها یعاشق شدن شاگردهام رو دارم.تو  نطوریا  ی تجربه
از دخترها   ی بعض ِیسر ِ بچه باز یادی ز ِ یشد.هر ترم از همون ابتدا تا انتها، اعصاب ُخرد یبند و بساط درست م

که   ییعاشقانه بودن.قصه ها  یها و قصه ها رمان یحال و هوا یکه تو  یکم سن و سال  یداشتم.خصوصا دخترها
عاشق...آموزش بارها بهم تذکر دادن   یساله  جدهیختر هسرش د کیبود و  یسرش پسر ِ قد بلند و چشم رنگ کی

به  دمیحلقه دست کنم تا دانشجوها فکر کنن متاهل هستم.اما واقعا آدم ِ دروغ گفتن نبودم.هرچند که بارها د
 نکهیافکار دخترها بود.ا  یموضوع، رسوخ کردن تو نیبه دست هم ابراز عالقه شده.راه ِ حل ا قهمتاهل ِ حل یرضایعل

افکار، کار ِ من نبود.من   یرسوخ تو نیداشته باشن.ا یریانتظار عشق ِ اساط  دینبا شنیبدونن تا وارد دانشگاه م
 .داد یعکس م  ی جهیبشم.چون نت کینزد یتونستم به کس ینم

 شیپ یخواستم فکر یتوجه نشون ندم.نم ادیداشتم ز یبهشون انداختم.سع یکیسرور نشستم.نگاه کوچ یجلو
 یچراغون یهمون نگاه کوتاه، متوجه چشم ها یخواستم فکر کنن ازشون خوشم اومده...تو ینن.نمخودشون بک

 .دمیرو شن شونیکی یشده شون شدم.فکر کردم به خاطر چهرمه که صدا

 .ادینم داریپا نکهیبچه ها مثل ا-

 :کردم  تعجب

 شناسن؟ یمگه منو نم نایا-

نه چندان آروم ِ دخترها  یکنارش انتظار داشتم در مورد چهرم صحبت کنن.اما...خب بارها سر کالس، پچ پچ ها  در
بود که حلقه دست  نی ا ِیریدرگ گهید یمیاز بحثشون درمورد رنگ چشمهام و ن  یمیکه ن  یبودم.کسان دهیرو شن
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جلب  یکه با من داشتن، برا  یکینسبتا نزد ی هفاصل نیسه نفر با ا نیکردم چطور ا  ینه؟اما تعجب م ایچپم هست 
هم که کم سن بودن...عادت کرده بودم به مرکز ِ توجه بودن ِ  نهایکنن؟ا  ینم فیو ظاهرم تعر پیتوجهم از ت
نبود،  یمشک ای یبه جز قهوه ا یاگه چشمهام رنگ  دیو گنگ بود.شا بیتوجه نکردنشون برام غر نیهم یدخترها.برا

 .دو رنگ داشتن نیبه ا ییچشم ها انمیگرفتم.چون اکثر اطراف  ینم ارقر مورد توجه  نقدریا

خواستم درس رو شروع کنم اما خب  ی.ممیبا هم خوش و بش کرد یشد و کنارم قرار گرفت.کم تیوارد سا مهرداد
 نکهیدوختم.تا ا یبه ساعتم چشم م یکردم و گاه  یپا و اون پا م نیتونستم بهش بگم کالس رو ترک کنه.ا ینم

 یترک کرد.با رفتنش نفس راحت ور تیگذاشت و باالخره سا  زیم یبچه ها رو که به همراه داشت، رو ستیل
 .سه نفر، بودن انداختم نیکه البته فقط سه نفر، احتماال هم  یبه اسام ی.نگاهدمیکش

 .ی.مهتاب نامقیصد نیروجا کامجو.نوش-

 .باال انداختم ییابرو

 روجا؟-

 .دمیبرچ لب

 ه؟یاسم  ؟چجوریچ یعنیروجا -

رو  شونیکردم اسام  یفکر م دیکردن.شا  یبه تک تکشون انداختم که آروم و آهسته صحبت م یرچشمیز ینگاه
 .باال انداختم یهاشون نوشتن.شونه ا یشونیپ یرو

 .هیکیمتعلق به کدوم  ،یاسام  نیفهمم هرکدوم از ا یباالخره م-

" و نیاسم "روجا" بگردم."نوش  یدنبال معن یفرهنگ اسام یکه وقت داشتم تو  یخودم قول دادم بعدا، وقت به
.االن هم که ساعت ِ کالس یکیموند همون  ینداشتم.فقط م یبودن و باهاشون مشکل جیرا ی"مهتاب" از اسام

 .جهت رفته بود یو ب خودیب سکال  میاز تا  یحاال هم کل نیمتفرقه انجام بدم.تا هم یشد کارها یبود و نم

 *روجا*

کردم اگه   یبود که حس م یداغ بود.سر و صداشون هم اونقدر یحساب تیدر ِ سا ی رفت و آمد ِ پسرها جلو ِ بازار
 .میشنو ینم یدرس رو شروع کنه قطعا صداش رو به درست داریپا

 استاد.درو ببندم؟-

 :روبروش، تا چشم هام باال آورد توریرو از مان نگاهش

 چرا؟-

 انمیاطراف  یکردم به رنگشون دقت نکنم.تو  یرو وسط چشم هاش دوختم و سع گوشمیباز یچشم ها ،یلبخند با
 نمیبب یچشم ِ عسل تایچرخونم، نها یبود چشمهاش.عادت داشتم سر که م یبی.طور ِ غرمیچشم ِ رنگ روشن نداشت

 ....نهیاما آب
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 .علم و دانش  یپ می.ما اومدمیذارن ما درس گوش کن ینم نایاستاد ا-

 :خنده نگاه کرد با

 ...نیخورد یپفک م نیتا االن داشت-

 .رو نشونه گرفت نیابرو، نوش  یاشاره   با

 .رهیحوصلمون سر م نیقرار بود من واسه خودم درس بدم.شما که گفت-

 :از ابروهام رو باال انداختم  یکی ش،یاز نکته سنج  متعجب

 ... شما کینزد میباش نجایا  می.ما گفتمینه استاد انگار منظورمونو بد رسوند-

 :حرکت دادم یراستم رو َدَوران دست

 .بهش میبچسب یدودست ن،ید یفضا انتشار م یداِنِشتونو تو یکه وقت-

کرد.لبخند زدم.بلند شدم   یم نیاومد.چهره اش رو دلنش  یم شیجد یرو با خنده تکون داد.خنده، به چهره  سرش
 فشونیبا تعار یلیگفتن نبود.خ  یکه پسرها م  یدر رو بستم.دوست داشتم سر به سرش ب'ذارم.آخه اصال اونطور

 .خوب بود یلیبگم خ دیبهتر بود.درواقع با یلیفرق داشت.خ

 .میشد یعلم اندوز  یآماده   گهیاالن د-

 :از پهلوم گرفت  یشگونین نینشستم.نوش و

 .رونیکنه ب  یپرتت م ومده،یشنبه ن ن،یسرت.ا خاک بر-

 .زدم چشمک

 .مینه ما با استاد دوست-

 :بود نگاهمون کرد دهیکه انگار صدامون رو شن  داریپا

 ن؟یشنبه با من کالس دار-

 :.مهتاب جواب دادمیدیکه مثال نشن  میبرد توریمان کیسرهامون رو نزد ن،یو نوش من

 .میبله استاد، ظهر تا غروب باهاتون کالس دار-

 .تشر زدم بایاز شکم مهتاب گرفتم و تقر  یشگونین

 تا غروب؟ یچ ینه، چ-

 .ادامه دادم  داریرو به پا یلحن گولزنک با

 .ستین شتریساعت ب هینه بابا. -
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 .دوخت تورشیفروخورده نگاه به مان یبا لبخند داریپا

 ذاره؟ یبا من، برام کالس م یامور آموزش، بدون هماهنگ  دیکن  یشما فکر م یعنی-

 .کنار گوشم غر زد  نینوش

 م؟یش یباشه ما خسته م یفهمن کالس طوالن ینم-

 .رو ادامه دادم حرفش

 .نداره ی خوب ِیاصال بازده  یطوالن یکالسا-

حس  ی... وقتمیریبگ ادیدرس  میتونست یدو ساعتش رو م تایخسته کننده بودن.نها یطوالن یهم کالسها واقعا
 یم ادداشتی یداد.کم حیتوض powerpoint کردم، ساکت شدم.استاد هم از اول  یرو ادهیز ،ییپررو یکردم تو

 .خوردم یراحت لواشک م الی" بود.من هم با خیاز "کم  شتری.حرف زدنمون بمیزد یحرف م یو کم میکرد

 یفرق داشت.برا یلیموندم.با عکسش خ رهیخورد خ یش نمداشتن به سن و چهره ا یاستاد که دکتر  یچهره  به
صورتش  یآبله رو  یدقت متوجه جا یکردم.با کم  زی.چشمهام رو رهیا  گهیشخص د میوارد شد فکر کرد یوقت نیهم

 یچون اون عکس از فاصله  دیاشد.ش ینم دهیهم د ادیز میکرد  یاگه دقت نم  یعنیشدم.اما مثل عکسش نبود.
 .بردم و پچ پچ کردم نیآبله مشخص بود.سرم رو آروم کنار گوش نوش  یگرفته شده بود به طور واضح جا  کینزد

 .گمای... منینوش-

 .کرد.ادامه دادم  نگاهم

 ست؟یچرا شکل عکسش ن نیا-

 .رفت سهیر

 .بترسن و قند نخورن ننیزنن رو در قندون، بچه ها بب یکه م  هییفکر کنم از اون عکسا-

بودم.اما چهره  دهیگفت.چون واقعا از عکسش ترس  یصدا، کم مونده بود خفه بشم.فکر کنم راست م یب یخنده  از
 .بود یکه نه اما معمول  یعال  کیاش از نزد

 *آبان*

متوجه  یالاقل فقط گوش بدن.ول  ایگفتم تا انجام   یرو بلند بلند م حاتمیخودم نشسته بودم و توض ستمیس یپا
 :اوردمیکنن.طاقت ن  یبودم صحبت م

 رو؟ نایا  نیگرفت  ادی.دیپروژه درست کن هی دیتموم شه با حاتمیبچه ها توض-

 :با خنده جواب داد یوسط نفر

 .مینگرفت ادی یچینه استاد ما ه-

 :بود، صداش بلند شد کمیهم که نزد یاون
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 .نگرفتم ادینه، منم  نمیب یکنم م  یاستاد االن که فکر م-

 .ف تکون دادمرو با تاس سرم

 .دنیکنن که درس گوش نم  یدارن م کاریچ نمیبرم بب دیبا نکهینه.مثل ا-

 .دادم هیوسط تک یو دستهام رو به صندل ستادمیسرشون ا ی.باالدنیکه شدم حس کردم ترس  بلند

 .نیکه گفتمو انجام بد  یینایخب ا-

 .باز نکرده بودن powerpoint .اصالدمیترسشون رو فهم لیخورد، تازه دل توریکه به مان  چشمم

 ن؟یباز نکرد powerpoint چرا-

 .کرد  یرو به وسط یکنار  نفر

 .روجا باز کن-

 .دیناخودآگاه باال پر ابروهام

 .روجا کامجوئه ،یپس وسط-

 .خوره یم یزیبود که حس کردم داره چ یکرد.صداش طور  شینگاهش کردم.رو به دختر آروم کنار یکم

 .تاب تو باز کناوم...مه-

 .قیصد نینوش ه،ی.پس اون اولیمهتاب نام نمیا-

 :باشم یکردم جد  یسع

 .رمیگ  یمن آخرش از هر سه تاتون امتحان م-

صورتش  با،یگذاشت و بلند شد.تقر  یصندل یپاش رو زانو کرد و رو هیدستم نشسته بود، برگشت و  ریکه ز  کامجو
 .چارهینه اون ب دم،یمن بهش چسب دمیدقت کردم فهم یام بود.اول بدم اومد ول  نهیس یقفسه  یتو

 چرا؟ هیهست، تنب قیقوت قلب دادن به ما، چرا استرس؟تا تشو یاستاد به جا-

 .دمیکش  یقیام گرفت.نفس عک  خنده

 ...ارشد  یکارشناس  ای یکارشناس  ی.دوره گمیمن به خاطر خودتون م-

 .کردم  یمکث

 .دیارائه بد powerpoint با دی.بادینامه دار انیپا دیادامه بد  دیالبته اگه بخوا-

 :هاش متعجب، بهم دوخته شد چشم

 .می. خب برمیدیگوش م  گهیِا واقعا؟پس د-
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 :برگشت توریسمت مان به

 ...رو باز کنم powerpoint م؟آهایکجا بود-

 .مطمئن شد، برگشت powerpoint از باز شدن  یوقت

 .میریگ  یم ادیزود  ویبه آدم.وگرنه ما همه چ نیدیاستاد بلدم؟شما استرس م  دیدید-

 .نگاه نکنم شیو پر از زندگ طونیش یکردم به چشم ها  یم یسع

 .نایدارن ا یا  یچه انرژ ایخدا-

 :با خودم فکر کردم بعد

 .یو شاداب هیترن.جوون کیچهارده سال ازم کوچ-زدهیالاقل س-

 .ها رو شبکه کردم تا مجبور شن گوش کنن وترینشستم.کامپ سرجام

 .برم خونه یپول کار نکرده نم-

 .کامجو بلند شد  یحوصله  یب یدادم که صدا یو همزمان انجام م حیبه قسمت توض قسمت

 ...دیاستاد خسته نباش-

 .بلند کردن سرم زمزمه کردم بدون

 ......ممنونستمیمن خسته ن-

 .شدم یم طونشیش یچشمها میتسل دیکردم شا  یاگه نگاهش م  که

 .نگهداره به گوشم خورد نییکرد پا  یم یکه سع  صداش

 داره؟ ینگه م میاه اه آدم انقدر منضبط؟شنبه تا شش و ن  ن؟اهینوش هینجوریچرا ا نیخسته شدم...ا-

 .بلند شد قیآروم صد  یکردم نخندم.صدا  یبه صورتش انداختم و سع ینگاه میام گرفت.ن  خنده

 م؟یکن  یم کاریادامه بده؟اونوقت فردا چ  زیر هیخواد تا دوازده  یم یعنیاالنو بگو...تازه ُنه و ربعه ها...-

 :خندان کامجو، جوابش رو داد یصدا

 ...گمیدارم بهت م یک  نیکنه.بب  یَفَلکمون م ارهیفردا چوب م-

 .حرفش رو ادامه داد ینام

 ...زن و بچه هاش چارهی...بشهیوحشتناک م یلیکنه خ  یماخم   یوقت شییخدا-

خنده ام به گوششون نرسه.اما مگه  یداشتم صدا یرو گرفته بود.سع دمید یبرداشتم.اشک جلو حیاز توض  دست
 نیهم یاز خودم و چهره ام بود.برا  فیبودم، تعر دهیشن ینبودم.تا حاال هرچ یتیهمچون موقع یشد؟تا حاال تو یم
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باز شد.خانم  تیقورت بدم که در سا روکردم خنده ام   یم یگرفت.سع  یاز غرغرهاشون خوشم اومد و خنده ام م
 یو نام قیبه دست داخل اومد.چشمش که به کامجو و صد نیدانشگاه، دورب یاز کارمندها  یکی یملک محمد

 :خورد، چشم هاش گرد شد

 .رمیکالسا عکس بگ  نیدانشگاه گفته از ا سی.رئدیروشن کن رو هم گهید یستماید؟سینشست ستمیس هیِا چرا سر -

کنن که فقط درس گوش نکنن.دونه دونه   یم یخنده شون، با تعجب نگاهشون کردم.هرکار یبلند شدن صدا با
 .کردن  یاظهار نظر م

 .آخجون .عکس-

 .ریبگ هیزاو نیاز من، از ا  ،یخانم ملک محمد نیبب-

پشت سر هم، به خانم ملک  یو با پلک زدن ها ستادهیا  ی.با ژست مسخره انمیبود.برگشتم تا ژستش رو بب قیصد
نتونستم خودم  گهی.دنمشیداشت خودش رو پشت کامجو پنهان کنه تا من نب یکرد.البته سع  ینگاه م یمحمد

 یتو یدائم اخم چ،یخنده که ه.ندمخ یبا صدا، چون اصال سر کالسهام نم گمی.مدمیرو کنترل کنم و با صدا خند
.خانم ملک دمیخند ادیلبخند زدم و هم ز ادیکالس هم ز  نیکالس فرق داشت.سر ا  نیصورتم هست.اما انگار ا

 شهیبخنده.هم نطوریکردم ا  یکه ازش داشتم، فکر نم  ی.البته با شناختدیخند یاز همون اول فقط م  یول یمحمد
کرد تا   یبه من نگاه م یرچشمیدائم ز نکهیطرف، ا کین نشون دادن یداد.اما سنگ ینشون م نیخودش رو سنگ

 .گهیطرف د کیمتوجهش هستم هم  نهیبب

از کالس   یروشن کردن و عکس انداختن...و باالخره ملک محمد گهید ستمیبلند شدن و چند س یو نام کامجو
 شوندیبهش فکر کنم، از پخواستم  یذهنم هم م یتو شهیکه هم  یخارج شد.از همون لحظه، خانم ملک محمد

 نیا  ید؟برای.نه که بگم چرا خندومدی" شد.از قهقهه اش خوشم نیکردم، برام "ملک محمد  یخانم براش استفاده م
 نکهیبا ا یو نام قیبوده.کامجو و صد نطوریمن ا یکرده.حس کردم فقط جلو  یکه احساس کردم تا حاال تظاهر م

هم ازشون خوشم  یلیبگم خ دیانقدر کارهاشون به نظرم بد نبود.درواقع با  یول دن،یخند یم ادیبودن و ز طونیش
 .نداشتن خودشوندر خوب نشون دادن ِ  یاومد.اصال سع

 .دمیکش  یقیبهشون، نفس عم ینگاه با

 .دیایبعد دوباره ب دیربع استراحت کن هی-

 :هم با خنده اظهار نظر کرد قیچشم هاش مثل بچه گربه برق زد.صد کامجو

 .آخجون. من اصال کالسو واسه استراحت وسطش دوس دارم-

 :اومد  کمیپول بنفش رنگش نزد فیام رو خوردم.کامجو با ک  خنده

 .رُند شه دیساعتش کن میاستاد.ن  گمیم-

و بهش نگاه کردم.اون هم  دمیهستم.پس فقط از داخل، لُپم رو گز ینداشتم بخندم تا فکر کنن استاد جلف دوست
 رونینشم.پا که ب مونیرفت تا از استراحت دادن، پش تیشدم، با دوستهاش از سا یبود عصبانکه فکر کرده 
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که   رضایمن، دکتر گل افشان و عل یخنده  ی.از صدادمیگذاشتن، از دور شدنشون که مطمئن شدم، با صدا خند
 .شدن تیاالن استراحت وسط کالسش بود، وارد سا  یکالس داشت ول

 شده آبان؟ یچ-

 شده؟ یچ-

 :و بعد به دکتر گل افشان دوختم رضایخنده اول نگاهم رو به عل با

 ن؟یرو از کجا آورد نایا-

 :دیهم خند رضایعل

 کردن؟  یم کاریبرام بلند شدن.چ اطیح یکه اون روز تو  نییهمونا دمیکردم، د  یعکساشونو که نگاه م-

 :کرد  یدست شیاز جواب دادن من، دکتر گل افشان پ  قبل

 .دمیبار د نیاول  یبرا دارمیدکتر پا یکه خنده   یسرشون جور یگذاشتن رو  تویگفت سا  یخانم ملک محمد-

 نیزبیر یاز چشم ها  یشه ول ینم دهیکلفتم انداختم.مطمئن بودم د  یوسط ابروها یکیاسمش اخم کوچ  دنیشن با
 :کرد  رضایدور نموند.گل افشان رو به عل رضایعل

 .ایب یداشت یدفترم.کار یمن تو-

 :اومد  کمینزد ره،یخ رضا،یشدم.عل زیخ میبرام تکون داد و براش ن یدست

 ؟یاومد اخم کرد  یچرا تا اسم ملک محمد-

 .رضایازش عل  ومدیخوشم ن-

 :زد شخندین

 اومد؟  یمگه قبال خوشت م-

 :جواب دادم شخندشیتوجه به ن یب

 .قائل بودم یادیبراش احترام ز ینه.ول-

 :رو باال انداخت ابروهاش

 ؟یستین گهید-

 :دمیکش  آه

 .کرده تا االن  یکنم همش تظاهر م  یحس م-

 .نگاهم کرد متفکر
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 چرا؟-

 ...بودمش.امروز درسته کامجو دهید نیو سنگ نیمت شهیهم-

 .دیحرفم پر وسط

 ه؟یکامجو ک-

 :برگشتم توریسمت مان به

 .سه نفر نیاز هم  یکی-

 خب؟-

 ... کنه.اون دوست قد بلندشم  یم یبلبل زبون یلیکامجو خ-

 .کردم  مکث

 یزد.حس م یقهقهه م یبدجور ی.ولرهیگ  یبدتر.درسته که منم خندم م یکیاز   یکی.نطوریاونم هم  گم،یم قویصد-
 نه؟ ایحواسم بهش هست  نهیکرد بب  ینگاه م یرچشمی.خصوصا که زستین یکیکنم دل و زبونش 

 :به شونه ام زد یکرد و درحال بلند شدن، ضربه ا  اخم

 ..اونم آدمهیریسخت گ یلیخ-

 :دیرس تیتکون دادم.به کنار در سا سر

 .اوردمین نی.ماشمیبا هم بر سایکالست تموم شد وا-

داشتن که  یبودم.چ یو نام قیفکر کامجو و صد یکه خارج شد، تو  تی"باشه" تکون دادم.از سا یبه نشونه  یسر
 یزیشدم.چ رهیهاشون خ یناخودآگاه خنده ام گرفت.به صندل ادشونیشد از رفتارشون ناراحت نشم؟با  یباعث م

راحت، احساساتم رو نشون  دروقت نتونستم انق چیکرد؛حسرت...من ه  یام م  وونهیوجودم بود که د یتو
چونه ام گذاشتم و لحظه  ریتم رو زآوردم.دس  یکم م  شهیحرف هم هم یوقت نتونستم راحت باشم.تو چیبدم.ه

 .چشمم اومد یتک به تکشون جلو یچشمم رو بستم.چهره  یا

 یسن کم دستکار نینگاه اول فکر کردم با ا یکه تو  یی.ابروهادی.پوست سفیشیم/یقهوه ا یکامجو.چشم ها-
 ی.قوز با نمکیگوشت  ینیزد.ب یم ییشدم.موهاش به خرما شیسرش رفتم متوجه کم پشت یباال یوقت یشده ول
هم به نظر ِ من  دی.شاهبرجست یکم  یاومد.گونه ها  یکه به صورتش م  یصورت کیکوچ  یشد.لبها یم دهیروش د

 .داشت یساده و راحت پیبرجسته اومدن.قد متوسط.الغر.ت

به  یازیکه ن  یکلفت مشک  یبلند و گره خورده.ابروها یبا مژه ها یقهوه ا یسرو صدا و آروم.چشم ها ی.بینام-
شد  ی.مقنعه اش جلو بود و نمدی.پوست سفیگوشت  یداشت.لبها یکه قوز  کیکوچ  ینینداشت.ب دنیداد کشم

 یفکر م دمشید یابون میخ یخورد.اگه تو یبود.بهش هفده سال م زتری.صورتش از کامجو ردیموهاش رو د
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  ِ قیساده.برعکس کامجو و صد پیشش سانت کوتاهتر بود.ت-چهارده ساله ست.قدش از کامجو پنج-زدهیکردم س
 .از کامجو الغرتر  یپوش، کفش پاشنه دار پاش بود.کم یکتون

 ینکی.عکیکوچ  ینی.بدیداد.صورت سف یبزرگ تر نشونش م گه،ید یبه نسبت اون دو تا کلشی.قد بلند و هقیصد-
 یشون مبود که چشمش رو درشت ن دهیکش  ی.خط چشم نازکیقهوه ا یکم پشت و بور.چشم ها  یبود.ابرو
 .ساده پی.تییخرما یرنگ.موها یو صورت یگوشت  یداد.لبها

سه نفر با رفتارشون  نیصورت خواهر خودم.اما ا ینگاه نکرده بودم.حت یوقت انقدر با دقت به دختر چیه دیشا
 .کردن  یآدم رو وادار به نگاه کردن م  گران،یهاشون نسبت به د یمحل یو ب

 چی.هدیرس یبه نظرم م نطوریهم به خاطر ِ توجه نکردنشون به خودم ا دیداشتن.شا یبکر ییبایسه، به نظر من ز هر
 .اومد  یکه به دنبال جلب توجه بودن خوشم نم  ییوقت از دخترها

 *روجا*

دانشجوها و  یتوجه به نگاه بعض یراه، ب ی.تومیو از بوفه خارج شد میرو گرفت هامونیپسرها خوراک یشلوغ وسط
 .رفتم و اون دو، دوطرفم بودن ی.من وسط راه ممیخورد یم ریماست موسو  پسیکارمندها، چ

 .باشه ینجوریا  داریکردم پا  ی...من فکر نمنینوش-

رو  یمرد ِ بداخالق و خشن میرو به دهن گذاشتم.منتظر بود ییو چندتا ختمیر ریماست موس یتو پسیچ یمشت و
 نینبود.نوش ریتاث یافکارمون ب  نیا  یعکسش هم تو  دیانداخت.شا  یبه راه م یکه حکومت نظام  مینیسرکالس بب
 .ظرف برداشت یاز تو  پسیهم چند چ

 .آره المصب چقدر خوشگله-

 .کردم  زیتم دن،یسیدور دهنم رو با ل ی.ماستهاختمیر یفلفل پسیچ چند

 .کنه به حرفا و کارامون عکس العمل نشون نده  یم یکه سع  یکه؛ با نمکه.خصوصا موقع  ستیخوشگل ن-

 :دهنش گذاشت یزد و تو ریماست موس یرو تو یپسیچ مهتاب

 .دوست دارم یلیمن چشماشو خ-

 :میوسط راه اسُتپ کرد ن،یو نوش من

 .خانوم میجان؟در خدمت باش-

 .دیریهم بم یمبارک باشه.به پا-

 :ما رو داد یوقفه  یب یتند و با خجالت جواب متلک ها مهتاب

 .دوست دارم یلیها.فقط چشم روشن، خ وونهینه د-

 .کرد  یمکث
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 .از دعاهاشه  یکیچشم روشن باشن. رهیگ  یکه م  یداماد ایمامانمم دوست داره عروس -

 :تکون دادم و راه افتادم سر

 نداشته باشه فقط چشمش روشن باشه؟ یچیه یعنی-

 .دمیبهش انداختم و لب برچ ینگاه

 .ایهپروت یمهتاب تو-

 :سر تکون داد یهم با ناراحت نینوش

 .مهتاب یبچه ا یلیخ-

 :که بهش برخورده بود صداش بلند شد  مهتاب

 دارم؟ کاری.به خودش چادیکه فقط از رنگ چشماش خوشم م  گمیم-

 :به فکر رفتم پس،یشد.درحال خوردن چ یسکوت سپر یراه تو ی هیبق

 بود؟ یچه شکل ومد؟مگهیبه چشم من ن گن،یم نایکه ا  یاونجور  شیپس چرا خوشگل-

و کوتاه و به طرف عقب و باال شونه  یتپل.موهاش قهوه ا یو کم یکلیساله بود و قد بلند و ه یحدود س یمرد
بودم ته  دهیکه د  ییداشت.البته اکثر مردها یکم رنگ  شیو تپل و ته ر دیپررنگ.صورت سف یشده بود.چشم آب

 کیبست، فقط  یدهنش رو م یبهاش اونقدر نازک بود که وقت.لیمعمول ینینبود.ب یبیعج  زیداشتن.پس چ شیر
 .شد یم دهید شینیب ریز یصورت مهی ن ِکیخط صاف و بار

ها رو به  پسیحالتشون سوءاستفاده کردم و کل چ نیبودن.من هم از ا یچه فکر یدونم تو یو مهتاب نم نینوش
سطل  یتو ،یشیشده رو با حرکت نما یخال ریو ظرف ماست موس پسی.آشغال چمیدیخوردم.باالخره رس ییتنها

 تیتوش واقع شده بود و خود سا تیکه سا  ییراهرو میبود ستادهیکه ا  یینجای.از ادمیپرتاب کردم.چرخ یزباله ا
قرار داشت که  یما نشسته بود.سرور جور ستمیبه س دهیپشت سرور ِ چسب دار،یمشخص بود.در، باز و پا یبه خوب

 ادیبود؟ز دهیچ نطوریها رو ا ستمیس یدونم ک ینشست.نم یرو به ما م قای.دقمینیبب میتونست یرو نم تورشیمان
 یرو یکار رو کردن که ُمدرِس ِ کالس، به خوب  نیخاطر ا نیبه ا شتریاومد.اما انگار ب  یخوشم نم نششونیاز چ

 یجالب به نظر نم ادی استاد بود ز ِستمیکه پشت ِ س  یمی اونهمه س ِ دنیدانشجوها احاطه داشته باشه.وگرنه د
 .دیرس

 *آبان*

 :راهرو بود به خودم اومدم.از فکرم گذشت یکه تو  یدر سطل زباله ا یصدا از

 .حتما کار اون سه تاس-

 :دمیخواستم تذکر بدم که به خودم توپ یاعصابم بود.م  یرو بیکه عج  دنیکش  یم نیزم یرو رو پاهاشون

 مگه پادگانه؟-
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داخل  یکردم.وقت  یها کم م یریسختگ نیاز ا  یکم  دیگرفتم.با  یسخت م یادیاوقات ز  یانگار بعض  رضایقول عل به
 :به ساعتم اشاره کردم دن،یرس تیسا

 .دیربع استراحت کن کیقرار بود -

 .کردم  یپوف

 .شد قهیو پنج دق ستیاالن ب-

وضع  نی.من هم موقع باال اومدن از پله ها به همانیب رینفس نفس زدنشون دلم سوخت.خب حق داشتن د از
 ،یصندل یرو یکردم.خب اونها هم مثل من...وقت  یو استراحت م ستادمیا  یطبقات م نیب یشدم.گاه یدچار م

 :کامجو بلند شد  یشدن صدا ریجاگ

 ...استاد، بوفه انقد شلوغ بود که نگو  یوا-

 .کردم.چشمش درشت شد  نگاهش

 .میو خسته نش ادیبه چشممون ن اد،یز یکه پله ها  میکرد  یم یراه بحث فلسف یتو میبعدشم ما داشت-

نداشته باشن.اما  یرفتن از پله ها مشکل نییباال و پا یکه الغر هستن برا  ییکردم اونها  یخودم فکر م شیپ شهیهم
توجه به من، از  یشد...ب یدو سه طبقه و باال رفتن ازش اونقدر سخت نم دیبود.شا یلیخب هفت طبقه هم خ

از   یبودم دختر دهی.نددمیخند شونیسادگو  یکرد.به راحت  یم یدرآورد و دور دهنش رو بررس نهیآ  فشیک  یتو
 .مرد براش مهم نباشه هیبودم ظاهرش در مقابل  دهیکارها بکنه.ند  نیا

 ؟یدرمورد چ یبحث فلسف-

 :آورد  رونیب قیگذاشت و سرش رو از پشت صد  فیک  یرو تو نهیآ

 .در مورد مرغ و تخم مرغ-

 .کنه  یچشمهام نگاه نم یشدم که اصال تو متوجهش

 کشه؟  یخجالت م یعنی-

 یاز نگاه کردن به چشمهام فرار  یبود کس ومدهین شیزدم.پ یقیحرکتش، لبخند عم نیفکر، به خاطر ا نیخاطر ا به
 .باشه.با دقت نگاهش کردم

 در چه موردش؟-

 .چونه گذاشت ریرو ز دستش

 اول تخم مرغ بوده؟  ایمن سوال بوده که اول مرغ به وجود اومده  یبرا شهیاستاد هم-

 :قرار داشت شنیهمون پوز یسرش همچنان، تو یرو عقب برد ول دستش

 ست؟یآمدنمان بهر چ  م،یاز کجا آمده ا  میبشر که ما بدون یزندگ یمهمه برا یلیخب خ-
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از بحث باهاشون خوشم اومده بود.مشخص بود که   یبردم.ول توریخنده ام گرفت که فقط سرم رو پشت مان انقدر
 .اومدنشون رو فراموش کنم  ریزنه تا د یحرفها رو م نیا

 .نیکه انقدر از باال اومدن از پله ها خسته شد  نیوارد بحث نشد یلیکه معلومه خ  نطوریا-

آورد   یحرفها رو از کجا م نیدونم ا یم.حق داشتن بنده خداها.ندنیخند یم زیر زیبودم که ر یو نام قیصد متوجه
بحث خوشم اومده.نکنه ناراحت  نیاز ا  دهیفکر کردم که نکنه فهم یلحظه ا یکرد؟برا  یم فیوقفه رد یکه ب

سر صحبت رو باهاشون باز کنم؟لب  م.نکنه با خودشون بگن دنبال بهانه بودیشده.نکنه بگن چه استاد جلف
 .شدم ی.از دست خودم عاصدمیگز

 .کنن  یفکر م یدرموردم چ گرانیفکر کردم که د نیهمش به ا نکهیخسته شدم از ا-

 :دمیشادش رو شن یصدا

 ادیز یکه از وراج  نهیکردم.ا  یکنن.من همش خودم با خودم بحث م  ینم یاصال با آدم همکار  نایاستاد آخه ا-
 .خودم، خسته شدم

آفر دوستش   یسرخوش، درست مثل سنجد که زمان باز شد و اهورا تیخواستم جوابش رو بدم که در سا یم
 :شدم، سرش رو داخل آورد یم دنشیداشت و من هم محکوم به د

 .رمیادبگی powerpoint نمیداخل بش امیمنم ب نیاگه اجازه بد  داریدکتر پا-

 یاز من کوچک تر بود ول  یبود.دو سه سال یو پر انرژ طونیش ،یو نام قیاومد.مثل کامجو و صد  یخوشم م ازش
 ..بهش تعارف کردم و وارد شدمیکن  یبا هم فرق م ییایکردم دن  یحس م

 .دییبفرما-

 .دیمعطوف بچه ها شد و خند نگاهش

 دانشگاهمونن؟ ینخبه ها نایا-

 .دیخند باز

 .رسه یبه کجا م نیسه تا نخبه هاش باشن، بب نیکه ا  یدانشگاه-

من  کینزد یصندل یدر رو ببنده جلو اومد و رو نکهیشد.بدون ا تیسته داخل ساآه  ی.با قدم هادمیهم خند من
 .بلند شد قیصد یحرص زده  ینشست.صدا

 .میعضو  میَ انجمن تخصص  ی. تومی. معدل باالم هستمیما نخبه ا دینیب یفعال که م-

 قیمن و سرخوش و صد نینگاهش رو ب ال،یخیزد.با اشاره به کامجو که همونطور ب یچرخ میمکث کرد.ن یا  لحظه
 :چرخوند ادامه داد یم

 .اول شده  یاستان  یمسابقه  یخانم کامجو هم تو-
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 نیا  یتو یکردم درسخون باشه.حت  یبود که باور نم طونیکردم.اونقدر چشمهاش ش  یتعجب به کامجو نگاه م با
د شد.هرچند که انتظار بلن ینام یبار صدا نیبودم به درس گوش بده.پس چطور درس خون بود؟ا دهیمدت هم ند

 .داشتم خود کامجو جواب بده

 .سر جاشه درسمونم سرجاشه طنتمونی.مگه ما چمونه؟شنایگ  یبد م یلیسرخوش خ یآقا-

 .با خنده به سمت کامجو برگشت سرخوش

 ...تو؟نوبت توئه ها یچرا ساکت-

 .جواب داد لسوفانهیف یزدن.کامجو با چهره  یحرف م یسه نفر، نوبت نیگفت.ا  یم راست

 .کنم  یاستفاده م  داریبشنو.منم دارم از محضر جناب دکتر پا ،ییگو  یدوچندان که م گنیم-

 گهید ی.چقدر امروزم متفاوت از روزهادمی.چقدر من امروز خنددمیو با صدا خند رمیخنده ام رو بگ یجلو نتونستم
 .سرش رو جلو برد یرفت.سرخوش کم شیپ

 .ستهیبمعدلت چنده؟معدل زبونت که -

 :جلو فرستاد یاش رو کج کرد و لبهاش رو به طرز بامزه ا  افهیق

 .بشه آخه ایترسم ر یم-

 یکه با ب  میباشن.منتظر، بهش نگاه کرد دیکردم حدود شونزده با  یخواست بدونم معدلشون چنده.فکر م یم دلم
 :جواب داد یلیم

 .نوزده و هشتاد و ُنهمعدلم ترم قبل شد نوزده و پنجاه و ُنه...تابستونم شدم -

 :شوکه شدم.فکر کردم یخارج از انتظارم بود.بدجور یکی نیا

دختر مثل اون داشته باشم.هرچند فوقش چهارده  هیتونستم  یاستاد شوکه کردنن.اگه ازدواج کرده بودم م  نایا-
 .پدرش باشم یجا شهیباشه.نم مونیسال اختالف سن

 :خورد شونزده ساله باشه.لبخند زد یخونده.م یکه چندسال جهش  هییکردم از اون بچه ها  یم حس

به جا و  مونی.همه چمیکن  یم طنتیاز کالسه که ش  رونی.بمید ی.ما سرکالس گوش مدینگاه نکن یاستاد اونطور-
 .سر وقتشه

 :من کرد به یبار نگاه کوتاه نی.ایچ دمیفهم ینم یداد ول یآزارشون م  یزیبه دوستهاش نگاه کرد.انگار چ یکم

 .مینگرفت ادی یچیما هنوز ه شه،یاالن ساعت دوازده م  ن؟ید یدرس نم-

 .کردم  تعجب

 شد پس؟ یبودن چ یکه از درس فرار  نایا-
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 .دمیاش رس  رهینگاه ناآرومشون رو که گرفتم به سرخوش و نگاه خ رد

 .تیسا یدادم تو یکاش راهش نم-

 ی.ون هم مثل باقدیکش  یم دکیپسرها.فقط لقب ِ کارمند دانشگاه رو به  یبود مثل باق یسرخوش هم پسر خب
 .کردم  یصحبت م زیر کیداد.با اخم، درس رو شروع و  یپسرها به دخترها توجه نشون م

 *روجا*

کردم که سرخوش من رو   میو سرخوش بود قا داریپا کیکه سمت چپم نشسته و نزد  نیرو پشت نوش خودم
 رممکنیشدن ِ مهتاب توسط سرخوش غ دهیشدم، د یم دهیمن سنگر گرفت.اگه من د.مهتاب هم پشت نهینب

واقعا  ونمد ی.نمدیپرس یم یسرخوش، سواالت حات،یتوض نیبود.ب مشیمستق دید یهنوز تو نیبود.فقط نوش
 میداد یکه گوش نم  د؟مایکش  یم رونیب نشیسوال پشت سوال از آست نهمهیکردن ا  تیاذ  یبرا ایداد  یگوش م

فقط  نکهیا  ایکم هوش بود.و   یادیسرخوش ز ای میباهوش بود یادیما ز ای.میگرفت  یم ادی م،یکرد  یم طنتیو ش
از پشت   ی.به سمتش برگشتم و طورمینشون بده.خب جوون بود و ما هم سه دختر جوون بود یخواست خود یم

 :نهیبهش چشم دوختم که من رو نب نینوش

 ینه به اندازه  یپوست ول دیداشت.سف یتو ُپر کلیگتر بود.قد بلند و هاز من بزر   یپنج سال-حدودا چهار-
کم   یشد که پا یم ره،ینگاه ِ خ نیشد.ا یآزاردهنده م  یبدجور یاش گاه  رهیو نگاه خ طونیش ی.چشم هاداریپا

 .داشت یربهت یچهره  داریپا ،یکن  سهیمقا یخواست یگذاشته بشه...اگه م  شیتجربگ

گفت و خواست کالس رو تموم   یدیخسته نباش داریکه شد، باالخره پا  قهیو چهل و پنج دق ازدهی ساعت
.انقدر مینیصاف بش میتونست ی.حاال ممیدیکش  یرفت.با رفتنش نفس راحت رونیب تیکنه.سرخوش بالفاصله از سا

 هیقرار داشت.تک نینوش یصندل  ِ یپشت ی.دست چپم رودیکش  یم ریگردن و کمرم ت  نه،یکه کج نشستم تا من رو نب
خسته  یمدت ِ طوالن یبرا تمیرفت.وضع یدفتر جلو م یگاه ِ سر ِ کج شده ام بود.دست راستم هم که با خودکار، رو

که سراسر ِ ساعت، قوز کرده و پشت ِ   دمید یچشم م یمشابه با من داشت.از گوشه  یکننده بود.مهتاب هم وضع
 غرغرهاش به  ِ کانی پ ِ ریت نکهیزد.حدس ِ ا یلب غر م ریداد و ز یماساژ م روگردنش   ،یمن نشسته بود.با کالفگ

به سرخوش ببندم.معلوم  یحساب یخواست ناسزا یهم نبود.من هم دلم م یسمت سرخوش باشه، کار چندان سخت
 که  دهیصورتمون چسب یرو یزیکردم چ  یفکر م یشدن به سر و صورت ما.گاه رهیخ ایاومده   یریادگی ینبود برا

 ...و به چهره هامون جلب کردهنگاهش ر

 :بهش چشم دوختم.بلبل زبون شدم دار،ی مجدد ِ پا ِ دیخسته نباش یصدا با

 .ستمیمن خسته ن-

ادا کردم   یلب ریآروم و ز  یلیو خ داریپا یمردونه  یاز صدا  دیکلفت تر از حد معمول، به تقل  یرو با صدا نیا  البته
 :رو دادم دشیخودم، جواب خسته نباش یتا نشنوه.با صدا

 .هنوز میکن  یم یعلم اندوز  میدار م؟مایگفته خسته ا  ینه استاد ک-
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 یدیدوباره مبحث جد داریپا دیترس یم دیاز پهلوم گرفت.شا  یشگونیدست از ماساژ گردنش برداشت و ن مهتاب،
و  دیهم خند ارد یاز درد گفتم.پا  ینزنم و فقط آخ غیکردم ج  یبه شکمم زد.سع یهم ضربه ا نیرو شروع کنه.نوش

قرار داشت.اون دو  بوردیک  یتور و رویمان یچشم چشم کردم.فقط دفتر و خودکار من جلو ز،یم ینگفت.رو یزیچ
شد، اونها  یکه الزم م  ییبود.جاها نیکردم.از اول هم قرارمون هم  یم ادداشتینوشتن.فقط من  ینم یزینفر چ

وقت جزوه هام  چینوشتم اما ه یتند م نکهیها هم با من بود.با ا یدادن.و نوشتن یرو انجام م یقسمت ِ عمل
افتادن.دفترم   ی استاد عقب م ِحاتیاز توض  سن،یبنو زیخواستن تم یچون م بو مهتا نیشد.اما نوش یبدخط نم

 :مکث، به حرف اومد یبا کم داریکه پا  میرو بستم.بلند نشده بود فی ک ِ پیانداختم و ز  فمیک  یرو تو

 یاگه م  تیسا ی.تونیدانشگاه یتایفعال یثابت همه   یشما سه نفر پا دمیکه من شن  ینجوریچه ها...اِام...ب-
 .دیو مطلب بذار دیعضو بش  دیتون

 :بهش انداختم و جواب دادم یحال بلند شدن و صاف کردن مانتوم، نگاه کوتاه در

 .ذارم یم ت،یسا یرو رو یآموزش  لیاستاد من دارم فا-

 .باال انداختم شونه

 .استادا  یالبته با استفاده از جزوه -

خواست صورتم رو بهتر  یجلو آورد.انگار م یدو توپ گرد شد.به جلو خم شد و سرش رو کم یهاش اندازه  چشم
 .کنم  یم یکرد شوخ  یفکر م دی.شانهیبب

 .خوب و کامله یلیاونو؟خ  دیذار یشما م-

 :دیبه صورتش کش یدرآورد و دست ی.چشم هاش رو به حالت عادستادیا  صاف

 ن؟ینذاشت تونویلیفام ن؟چراییفهمه شما یکه آدم نم  نیانتخاب کرد  یجور ــِِمتونویوزرنیخب چرا -

هم خنده اش گرفته  دیتعجب کرده بود.شا نیهم یبرا دی.شاهیمسخره ا زیچ تیسا یتو ممیوزرنیافتاد   ادمی تازه
کردم، بعد   یعنوان انتخاب نم  هیکرده بودم.اگه همه رو به   فیهمونطور تعر قایرو هم دق لمیمیبود.البته آدرس ا

 شنهادیگفت.هرچند که پ  ی"اتل متل توتوله" م وزرمیشد.رضا به  یهم خودشون و هم رمزشون فراموشم م یاز مدت
 ...خودش بود

 :خانمانه تر حرف بزنم یکردم برعکس صبح تا حاال، کم  یسع

 .هبش ایر میاستاد نخواست-

حرف بزنم  یعادت کرده بود با مسخره باز  دیدهنش گذاشت.شا یجلو یخنده اش مشخص نشه، دست نکهیا  یبرا
 چیلحن صحبتم با همه، راحت بود.ه یعنیزدم. یخانمانه بودن رو باور نداشت.خب من معموال راحت حرف م نیو ا

 یکه م  یجلب بشه.هرکس امبه صد  گرانیکردم صدام رو نازک کنم.دوست نداشتم توجه د  ینم یوقت هم سع
 .تمینه جنس د؛ید یخودم رو م دیبا نه،یخواست من رو بب

 .گرفتم  نفس
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 .تنیاز پسرا عضو سا  یلیکه متوجه شدم خ  ینجوری.امینذار یلیاستاد بهتره فام  یول-

 .دادم حینداشت اما توض یمکث کردم.هرچند که بهش ربط یکم

 .کنن  یم تمیاونوقت اذ  ام،یب ییقراره کار دانشجو-

کار انتخاب   نیا  یمطمئن بودم دکتر گل افشان من رو برا باینشده بود.اما تقر یقطع مییکه هنوز کاردانشجو  هرچند
راهها صرف بشه.من هم بدم  نیا  یتو می.و دوست داشت انرژیدار یادی ز ِیگفت تو انرژ  یبهم م شهیکنه.هم  یم

 .رمیگ  یم ادی زهایچ یلیخ م،یاومد.مطمئن بودم در کنار دکتر گل افشان ِ دوست داشتن  ینم

 .رفت داریبه تکون خوردن ِ سر ِ پا حواسم

 .دیدون یباشه هرجور خودتون صالح م-

 .زد یکمرنگ  لبخند

 .شهیخوب م یلی.خدیبذار نیداشت یدیمف یاگه بازم مطلب درس-

 :، همزمان انداختو مهتاب نیبه من و نوش ینگاه

 .رهیرونق بگ تیسا دیکن  یحتما هر سه نفرتون همکار-

 :میجواب داد ،ییتا سه

 .چشم استاد-

 .و من هم باالخره بلند شدم ستادنیسرپا ا نیو نوش مهتاب

 گه؟یفردا هم ساعت هشت تا دوازده کالس هست د-

 .نیاینم گهی. من گفتم دنیشما ها که خسته شد-

 .میدیخند

 .میعالقه دار  یریادگینه استاد.ما سه نفر به -

 .رو ادامه داد نیحرف نوش یآهسته ا  یبا صدا مهتاب

 .میکن  یدانشگاه شرکت م یتایتمام فعال یتو دیکه خودتون فرمود  یهمونجور یول میکن  یم طنتیدرسته ش-

 .عاقالنه حرف بزنم  یکردم کم  یسع

 .هینجوری. اخالقمون ادیناراحت نش دوارمی. اممیسر و صدا کرد ای تیاگه اذ  دیببخش-

 .شد بلند

 .باهم میداشته باش یکمک و همکار  میبتون ندهیدر آ دوارمینه. ام-
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 :همزمان جوابش رو دادن نیمانتوم بند کردم که مهتاب و نوش یجهت، به دکمه  یو ب خودیب

 .. خدافظدیان شااهلل استاد. خسته نباش-

 :ستادمیا  ی.لحظه امیرفت رونیب تیو از سا دنیرو به دنبال خودشون کش من

 .نکردم یِا من خدافظ-

 :بردم تیسا یو سرم رو تو برگشتم

 .استاد خدافظ-

چند ساعت به  نی ما بود.چقدر ا ِ ی ذهن ِ ریخنده، سر تکون داد.چقدر خوش اخالق بود.چقدر متفاوت از تصو با
 .دلم نشسته بود

 *آبان*

 .کردم  یحس دلتنگ یلحظه ا یرفتنشون، برا با

 ...آه-

خواست  یکردم چم شد؟من که خوب بودم.اما حس کردم دلم م  یفکر م نیفرستادم.به ا رونیکالفه ام رو ب  نفس
 .به سمت در برگشتم رضایعل  یکه به کار من نداشتن...با صدا  یهمچنان سر کالس بمونن.کار

 کالست تموم شد آبان؟-

 .دقت نگاهم کرد و ادامه داد با

 .یو منو قال گذاشت یاومد، فکر کردم رفت  یصداتون نم-

 .تر شد کیتکون دادم. نزد ن،ییمثبت به سمت پا یسرم رو به نشونه  فقط

 ؟یپنچر شد ینجوریکردن که ا  تتیاذ  یلی؟خیشده؟خسته شد یچ-

 .زدم لبخند

 .ستمینه خسته ن-

 .من گذاشت و پشت سرم رفت و مشت و مالم داد فیکنار کو   زیم یدستش رو رو یکاغذها

 .یسر خودتو شلوغ کرد یلیآبان...خ  یخسته ا-

.دوست نداشتم درموردشون شهیرد و بدل نم نمونیکالس، ب  یاز سه دختر تو  یحرف گهیشد که د یراحت م المیخ
صحبت کردنم  یوقت رضا،یعل  دمیترس یم دیشا ایجور شرم از صحبت درمورد دخترها داشتم. هی دی.شامیصحبت کن

 نیاظهار نظر نکرده بودم.اگه هم ا  یدختردرموردم بکنه.تا به حال درمورد  یفکر خاص نه،یدرمورد چند دختر رو بب
 :.با حرفش تکون خوردمدمیکش  یخجالت م نیهم یگذاشتن.برا  یافتاد همه سر به سرم م  یاتفاق م
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 .شد که تا شب سر کالست بمونن ینم-

 .خواست کالس ادامه داشته باشه؟به سمتش برگشتم یدلم م دیکجا فکرم رو خونده بود؟از کجا فهم  از

 ؟یگیم یچ-

 :دستش گذاشتم یاز پنجره دوخت.کالفه از حرفش، دستم رو رو  رونینداد و نگاهش رو به ب جواب

 بود؟ یمنظورت چ-

 .پام گذاشت یمن رو هم رو فیبرداشت و ک.خم شد و کاغذهاش رو دیکش  رونیدستم ب ریرو آروم از ز دستش

 .میحرفشو نزن-

 :باز برگشت یپشت کرد و چند قدم دور شد ول بهم

 .میبده بر لیتحو دویپاشو کل-

از فکر کردن بهشون   یاون سه دختر، که حت  ستمیحرفش گوش کردم و بعد از مطمئن شدن از خاموش بودن س به
بهش فکر  یخواست در حضور کس یکه دلم نم  یجور هی ه،یدوستم چجور یکه نم  یجور هیشدم،  یم یجور هی

.من رو کنار زد و دیقاپ تمرو از دس دیکل  دمیبهش رس یحرکت کردم.وقت رضایبه دست پشت عل فیو ک دیکنم، کل
 .در و قفل کرد

 .میکه بر  دمیم دویکل  رمیم نجایبمون ا-

 .زدم غر

 .کنم  یخدافظ امیبذار ب-

 :چسبوند تیسا واریمم فشار داد و من رو به درو به شک خودش

 .خواد. حاال واسه من مودب شده ینم-

 :دمیدستش کنار کش ریو از ز دمیخند

 .بودم-

 .برگشت عیسر یلیدفتر شد و خ وارد

 .دهیجد سیی.رفته دفتر رستیشانست گفته.گل افشان ن-

 .به کمرم زد یمحکم ی ضربه

 .برو حاال-

 .کمرم داغون شد  رضایعل-
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 :پشت، گردنم رو گرفت از

 ...تو یچقدر سوسول-

 .زشته ننیب ی.دانشجوهامون مینجورینکن ا-

 .دستش زدم که گردنم رو ول کنه یرو یا  ضربه

 .یوقف دانشجوها و کار کرد تویکل زندگ-

 :خواستم حرف بزنم دستش رو بلند کرد تا

 .اینزد ،یحرف زد-

 .تخس بود یپسربچه ها اش مثل  افهی.قدمیخند

 .برگشت و بهش برخورد کردم. ابرو باال انداخت یکه ناگهان  میرفت نیسمت ماش به

 ؟یمالون یخودتو بهم م یه یخوا یهان؟چته؟زن م-

نگفتم.عقب رفتم  یزیکه ترم قبل باهام واحد داشتن اونجا بودن.چ  ییسه تا از بچه ها-به اطراف کردم.دو ینگاه
 .دمینشست، به سمتش چرخ یو پشت فرمون نشستم.وقت

 ؟یکن  یم تیچرا انقدر اذ رضا؟امروزیچته عل-

 :نداشت جوابم رو بده کج کرد لیکه م  ییرو مثل وقتها دهنش

 .ب َ ر َ ب َ َب -

 .رفتم رونیدانشگاه برو روشن کردم و راه افتادم و از  نیکنن، بهم پشت کرد.ماش  یکه قهر م  ییمثل بچه ها و

 امروز کالس با بچه ها چطور بود؟-

 :زدم لبخند

 ارن؟یاز کجا م  ویانرژ  نهمهیدونم ا یدارن.نم یانرژ  یلیخ نای...ایعل-

 .دادم حیتنها محرم رازم توض یبرا م،یشگیهم اریتنها  یو صادقانه، برا دمیکش  آه

 .دارم یبیحس عج یول-

 :برگشت

 ؟یچجور حس-

 .نگاهش کردم یچشم گوشه

 ...به نظرم جالبه یعنیسرکالسن خوبه. یوقت-
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 .شمرده ادامه دادم شمرده

 رونیترسن ب یکنن و نم  یکل کل م  نکهیبه چهرم ندارن... ا یکار  نکهیکاراشون... رفتاراشون... حرف زدنشون... ا-
 .بندازمشون

 .دمیتکون دادم و لب گز سر

 یدونم چ یخودمم نم یول شهیاون حسو ندارم.انگار حسم عوض م  گهیشن د یاز جلو چشمم دور م  یوقت یول-
 بدتر؟ ایشه  یدونم بهتر م یشه؟ نم یم

 :کرد  یدقت بهم نگاه م با

 درسشون چطوره؟-

 :دنده گذاشتم یرو رو دستم

 .هکامجو معدلش نوزده و پنجاه و نُه شد  دمیسرخوش اومد سرکالس، صداشونو درآورد.اونجا بود که فهم-

 .کرد  ینگاهم م رهی.هنوز خبرگشتم

 شه نه؟ یتو هم باورت نم-

 :رو باال انداخت ابروهاش

 .شه ینه باورم نم-

 :روبرو چشم دوختم که دوباره صداش بلند شد به

 .داشته باشه جانیکنه، انقدر ه  یداره از دختر صحبت م یشه آبان بداخالق، وقت یباورم نم-

 .صحبت کردن نداد یاجازه   یکه جواب بدم ول  برگشتم

 .حرف نزنا-

 .به روبرو چشم دوختم.ادامه داد دوباره

 ؟ینام ینگفت ق؟چرایصد یگ  یکامجو.چرا نم  یگ  یپرسم درسشون چطوره؟م یازت م-

 :کردم  نگاهش

 .آخه فقط اون معدلشو گفت-

 .مکث کردم یکم

 .که گنگم  نهیبحث سر ا رضا،یعل  ستیداشتن ن جانیبحث سر ه-
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سه نفر توجهم رو جلب کردن؟خودشون  نیخودم هم جالب بود چرا ا یبرا یآخر راه نه من حرف زدم نه اون.ول  تا
به خاطر توجه نداشتنشون بود که توجهم رو جلب کرده بودن.عادت نداشتم از جانب  دیبهم نداشتن.شا یتوجه

 .نمیبب یتوجه یدخترها، ب

 شهیبه ش یبشم که ضربه ا نگیو وارد پارک رمینده عقب بگزدم تا د ی.دنده رو جا مدمیچیکوچه پ  یتو
 .دمیکش  نییپا مهیسمت خودم رو تا ن ی شهیخورد.برگشتم. مهنامه بود.ش

 .سالم-

 .زد یمهربون لبخند

 .سالم آقا آبان-

 :تر شد خم

 .یریگ  ینم لیتحو رضایآقا عل-

 .بهش انداختم ینگاه میبرگشتم و ن رضا،یعل  یصدا با

 فه؟یسالمت کو ضع-

 .هیک  فهیضع میفهم یبهت ناهار ندادم اونوقت م یوقت-

 :نگاه کردم.نگاهش رو بهم دوخت دیخند یم ثیبار به مهنامه که خب نیا

 .باال ناهار دیایب رضایپارک کن با عل نویماش-

 :مخالفت کنم که نذاشت خواستم

 .باال دیایباهم ب رضا،یعل-

 .پارک کردم رضایعل  نیدنده عقب گرفتم و کنار ماش ،یا رفت.بعد از مکثکرد و به سمت پله ه  پشت

 ؟یفردام کالس دار-

 :دمیچشم هام شد.نگاهم رو دزد ی رهی.خبرگشتم

 آره.چطور؟-

 .ناباور بلند شد صداش

 ازم آبان؟  یکش  یخجالت م-

 یزیچ دمیترس یازم بپرسه.م  یسوال دمیترس یفقط م دمیکش  یخجالت نم رضای.الاقل از علدمیکش  ینم خجالت
 .گرفتم  یذهنم باشه و زودتر از من، اون متوجه بشه و نگاهم رو ازش م یتو

 خجالت چرا؟-
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 .و غر زدم دمیبه در چسب کمون،ینزد یتر شد و به خاطر فاصله  کینزد

 ؟یکن  یم ینجوریچرا امروز ا رضایعل-

 .به اطراف انداختم ینگاه

 .گهینکن د تیکنه؟اذ  یم یمون کنه چه فکرنگاه نیماش رونیاز ب  یکی-

 :شد ادهیانداختم.از اون سمت پ  رونیرو بردارم، خودم رو ب فمیک  نکهیرو پشتم بردم و در رو باز کردم.بدون ا دستم

 ؟یکن  یچرا فرار م-

 :.حرف رو عوض کردمدیخند طونیش

 ؟یدار کاریمن چ یبه کالس فردا یباالخره نگفت-

 :ستادیا  صاف

 .ارمیم نیمن ماش-

افتاد.اونها رو هم   رضایعل  یرو بردارم که چشمم به کاغذها فمیگفتم.خم شدم تا ک  یباال انداختم و آهان ییابرو
 .رو قفل کردم نیبرداشتم و در ماش

 .کاغذات  ایب-

 .توجه، به طرف پله ها رفت یسمتش گرفتم و ب به

 .ارمیتونم بار اضافه ب یگشنمه نم-

 :دمیخند

 .تو یدار یچه جنس خراب-

 .بهم انداخت ینگاه کوتاه م،یدیدر خونه که رس یسرش راه افتادم.جلو پشت

 .باال ایلباستو عوض کن ب-

 .رو جلو آورد و کاغذها رو ازم گرفت.سرم رو باال انداختم دستش

 .خورم یم یزیچ هی.امینه نم-

 .کرد  اخم

 ...آبان-

 ...شدم.هرچند که از خدام بود ینم رضای اخم ِ عل ِ فیرو جمع کردم.حر لبم

 .امیم گهید قهیباشه تو برو منم پنج د-
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حرف از پله ها باال رفت.در رو بستم و به سمت اتاق خواب حرکت کردم.در حال راه  یب رضایخونه شدم.عل داخل
از کمد   یا  یام رو کندم.لباس راحتلباسم رو باز کردم.لباسه یرو درآوردم و دکمه ها میحرکت کت مشک هیرفتن، با 

به خودم انداختم.خوب  یقد ی نهیآ  یتو یوتاهدر، نگاه ک ی.جلودمیتوجه به رنگ و مدلش، پوش یبرداشتم و ب
 ...شناسه یمرد و زن نم ا،ی.حادیپوشن خوشم نم یم یاز خونه رکاب  رونیکه ب  ییباز نبود.از مردها یادیبود.ز

خونه چنگ زدم و باال رفتم.با فشردن زنگ، بالفاصله مهنامه  یدهایرو درآوردم.به کل میصندل مشک ،یجاکفش یتو از
 :در رو به روم باز کرد

 ؟یتو.چرا طولش داد ایب-

 .رو جلو بردم سرم

 .ااهللی-

 .انداخت  شینیب یرو ینیچ

 .هم که همنجس خودته رضای.علنجامیکه ا  ؟منیگ  یم ااهللی یواسه ک-

 .کرد  تمیهدا زیراست به سر م هی.لبخند زدم.پشت سرم در رو بست و دیخند

 .نیکوفته درست کردم که جفتتون دوست دار  ایب-

 رضایعل  یو روبرو دیظرف غذاش افتاده بود نشستم.مهنامه بالفاصله برام کش یشکمو که رو یرضایکنار عل  ز،یم سر
 یغذاهاش م  ای شهینداشت.هم یفیازدواجشون دست پختش تعر  لی.خوشمزه شده بود.اوادمینشست.چش

 .شد.اما انگار کم کم راه افتاده بود یشور م ایسوخت و 

 .چقدر خوشمزه شده.دستت درد نکنه-

 .زد ،یخوشحال لبخند

 .نوش جان-

 .بهش لبخند زدم ینگاه میهم مشغول شد.با ن خودش

از درسهاش بودم و   یکیبود.استاد  یکارشناس  یدوره  لیا شدم.اوادانشگاه باهاش آشن ی.توزهیمثل آفر برام عز-
افتادم.تنها   یم رضایعل  ادیناخودآگاه  دمش،ید یم یگذروندم.وقت  یرو م یسال آخر دکتر یا  گهیدانشگاه د یتو

و  دیبود گفتم.همراهم اومد.د یدکتر یدانشجوکه اونهم   رضایداد.به عل ینم تیبود که به چهره ام اهم یدختر
نه ساله، حدودا -و هشت ستیب یرضایبا عل شیسن یازدواج کردن.فاصله   یکرد و بدون مانع  ی.خواستگاردیپسند
 .هفت ساله-شش

 .کرد  ینم تیمشغول خوردن بود و اذ رضای.آروم چون علمیآروم خورد  یطیمح یرو تو ناهار

 .یچقدر چاق شد نی.انقدر نخور.ببرضایبسه عل-

 :بشقاب بلند کرد و غر زد یاز رو  سر
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 ؟یگ  یچرا به آبان نم-

 .رو باال انداخت ابروهاش

 داداش من مگه چشه؟-

نزدم.مهنامه  یگفتم اما حرف  یبه شکمم زد.آخ یمحکم یهم خم شد و ضربه  رضای.علمیدیبهم زد و خند یچشمک
موند.به سمت مهنامه برگشتم و با  رهیبود، متفکر، به بشقابش خ یچه فکر یدونم تو یکه نم  رضای.علدیباز خند

ظرفها رو شستم  رضایرو خوردم و همراه عل ردونم".ناها یابروم عالمت دادم که "چشه؟".شونه باال انداخت که "نم
رفتم.اواسط کار، انقدر خسته شدم که سرم رو  میکار  یزدم و به سراغ پروژه ها یو به خونه برگشتم.چرت کوتاه

 .چشم هام رو بستم یلحظه ا یگذاشتم و برا  وتریکامپ  زیم یرو

 ...ستمیمن خسته ن-

من رو  یبودم که ادا دهیاما شن  دمیکرد نشن  یفکر م دی.شادیچیگوشم پ  یکامجو بود که تو  یکلفت شده   یصدا
 یو چشم ها یبانمکش.سکوت نام یبامزه اش.چهره  ی.اداهاقیصد نیدیسیدر حال ل یدر آورد.انگشتها

 :همه به ذهنم هجوم آوردن.سرم رو بلند کردم کنجکاوش.همه و

 .ومدهیاستراحت به من ن-

 .برن رونیتکون دادم تا از ذهنم ب سر

دانشگاه  یساال تو نیا  ی.همه ی.دو سال ارشدو پنج سال دکتریبا دخترا کالس داشتم.سه سال کارشناس نهمهیا-
مغزم رژه نرفت.چرا حاال چندتا دختربچه که چهارده  یتو نهمهیکدومشون ا  هیبا دخترا و کنارشون درس خوندم، 

 مغزم؟ یتو انیب دیترن با کیسال ازم کوچ

 .دمیبرچ لب

 .هیلی.چهارده سال خیزیچ هیکمتر بود...مثال ده سال   مونیباز اگه فاصله سن-

 :دمیخودم توپ به

 بشه؟هان؟ یشد که چ یکمتر م-

 .زوده یلیفکر کردن بهش خ نهمهیا  ینفر، برا کی  ِ دنیبار د کیکردم   یبا خودم دائم فکر م یول

 *روجا*

خاموشش  یرو باال آوردم و از صفحه  میکه، گوش  ی.اون دو نفر هم پشت سرم.همزمانستادمیتر ا نییطبقه پا دو
 .دمیکج شده ام کش  یهم به مقنعه  یکردم، دست  یاستفاده م  نهیبه عنوان آ

 .شهیحال میَ لیخوش اخالقه.خ یلیباشه.خ یرسه استاد خوب یبه نظر م-

 .رو باد کردم مینیب
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 .کنم  یتا آخر درسمون، ولش نم نویمن که ا-

 :سر تکون داد دییبا تا مهتاب

 .میاز دستش بد  دیآره نبا-

 .میبه حالت مسخره، جوابش رو داد نیو نوش من

 .بــلــه-

 یرادیداره ا یخوب یچهره  داریپا دینظرش رس که به  نیانداخت.ا  نییپا ینداد و فقط سرش رو با ناراحت یجواب
 یتیشخص یکرد.نه رو  یچهره و رنگ ِ چشم ِ همسرش تمرکز م یکه رو  نیطرز تفکرش بود.ا ی کار تو ِ رادینداشت.ا

 ...ستین دهیضامن ِ اخالق ِ پسند با،یز یداشته باشه.چهره  دیکه با

 میکنجکاو پسرونه گذشت  یچشم ها ونیشونه انداختم.از م یرو صاف رو فمیشلوار فرو بردم.ک بیج یرو تو میگوش
که   یی.روزهامیبود نطوریهم شهی.هممیتا آهنگ گوش بد مینشست نیزم یو رو می.وارد پارک شدمیرفت رونیو ب

حرف  یو از هر در مینشست یهم م ور.دمیکرد  یشد، خودمون رو به پارک دعوت م یزودتر تموم م یکالسمون کم
 یکه با کس  میبود نی ا ِازمندین یبود.همگ کیهم خواهرش کوچ نی.نوشمیتاب که خواهر نداشت.من و مهمیزد یم

هم  واریبه َترَک ِ د ی.به قول ِ مامان، گاهمیبخند یخودیب یگاه  یکه همجنس خودمون باشه.حت  ی.کسمیحرف بزن
 .کرد  یحالم رو خوب م یلیدوست داشتم.خ یلیرو خ یخودیب یخنده ها نی...ایخودی.بمیدیخند یم

 باغ روشنه هیمنه/ یایعشق مـــن، چشم تو رو"

 "... مـن یمن /به تو دلبسته فردا یایمـــن، دن عشق

 "کنن، شما چطور؟  یگوش م  یاسد  یروز ها، همه، مهد نیا"

مسخره، جادو باطل  یجمله  نیچشمم بود که با ا یو خودمون جلو داریکل آهنگ، حرکات پا  یام گرفت.تو  خنده
 .شدن کردم یم ییآهنگهام که حدود صد و هشتاد تا  یپوشه  یتو دنیو شروع به چرخ دمیکش  یقیشد.نفس عم

 .داد یبهمون دست م ی.تازه داشت حس عاشقمیداد یگوش م  می؟داشتیضیاه روجا مگه مر-

نگاهم  م،یاکت شد.با زنگ گوشحرف فقط بهش نگاه کردم.س یحرف رو زده بود برگشتم.ب نیکه ا  نیسمت نوش به
 .دوختم برهیلرزان از و یگرفتم و به صفحه   نیرو از نوش

 .هیُمف ریام-

 ...دادم. اما یجواب م دیشماره ام رو از پرونده ام برداشته بود.نبا حتما

 بله؟-

 ...الو-

 :کرد  مکث
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 .یکردم جواب بد  یفکر نم-

 یکار رو انجام دادم.سرم رو بلند و به چشم ها  نیقتها و فکر نکرده او یلیکردم.اما انگار مثل خ  یهم فکر نم خودم
 .نگاه کردم نینوش

 .دونم یم-

 ست؟یحالت خوب ن-

 .دیچیخواستم؟چرا جواب دادم؟دوباره صداش پ یم یشده بودم.آخه چ مونیندادم.پش جواب

 .که  ی.خوب بودیکرد  یم طنتیش یلیصبح که خ-

 :دمیپوزخندش رو شن یصدا

 خورده دلتو زدم؟ داریچشمت به پا-

 :زدم شیحرفش بدم اومد و ن از

 ؟یکه دلمو زده باش  یدلم بود یمگه تو-

 :جواب بده نذاشتم

 االن؟  یزنگ زد یچ یبرا-

 .گوشم طوفان شد  یکرد و تو  یپوف

 ...گرده  یدختر خوب واسه ازدواج م هیدنبال  قامیاز رف  یکی-

 .دمیحرفش پر یتو

 .یمنو داد یرص، شماره البد از ح-

 .افتادم  قتیرف ادینه...-

 .خود به خود باال رفتن ابروهام

 ؟یگ  یکدومو م-

 .قد بلنده-

 .کردم  تعجب

 ؟یگ  یم نوینوش-

 یکه برا  یمف رینگاهش کردم.خب ام یگه؟".کم  یم ی"چ دیابرو پرس  ی.با اشاره دیخودش رو جلوتر کش نینوش
باهاش داشتم،  یبود که ارتباط خاص یاگه کس  دیحرفهاش رو بشنوه.شا ینبود تا نخوام کس یمهم تیمن شخص
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 یحرف، رو یبه صحبت هامون گوش بده.ب یاومد کس  یبهش داشتم خوشم نم یبود که احساس ِ خاص یکس
 .زدم کریاسپ

 .قمیخواد شمارشو بده که بدم به رف ینه؟اگه م ایازش بپرس قصد ازدواج داره -

 .داد حیمکث، توض یاز کم  بعد

 .چهار سالشه-و سه ستیکنن.ب  یعارفه.عارف صداش م  ریاسمش ام-

دونم قصد  ی.نممیرو درجا گرفت میبه هم، تصم یو مهتاب خورد.با نگاه نینوش یدرخشنده  یبه چشم ها نگاهم
زد.همونطور که من کنجکاو بودم اون پسر رو  یموج م ینگاهش کنجکاو یتو شترینه؟اما ب ایازدواج داشت 

.مهتاب هم که داشت، مینداشتکدوممون خواستگار   چیبه حال ه ه؟تایچطور آدم نمیخواست بب ی.دلم منمیبب
بچه بود.هرچند که  یادیخورد.هرچند که ز ینم یسعادت رو رد کرده بود.هرچند که سعادت واقعا به درد زندگ

 ...دروغ گفته بود یکین کوچبه او زیاش، چ  زهیدرمورد جا

 .کن  ادداشتیشمارشو -

 ؟یگفت  ؟بهشیزود نیبه ا-

 .مید یبه صداش گوش م یخواستم بفهمه دسته جمع یهول شدم.نم یکم

 .ستیاستخاره ن  چیحاجت ه ریدر کار خ ینه نگفتم.ول-

هم  دیبود.شا طنتیقصدمون ش شتریب دیکه صدامون رو نشنوه.شا  دمیخند یو مهتاب طور نینوش همراه
 .میاریخواست زودتر سر از ماجرا درب ی.اما هر سه دلمون میکنجکاو

 ..بگو شماره رویگ  یراست م-

 .رو خوندم شماره

 که؟هان؟  نیشمارشو نگرفت ،یموقع به قصد تالف هیمفخم  یآقا-

 :انگار مهربون شد  صداش

 .نه بابا اونم مثل خواهرم-

 .نگاه کردم نینوش به

 بهش؟ ید یشماره رو م یک-

 .کردن بود  نیمکث کرد.انگار مشغول سبک سنگ یکم

خوام  یدم.نم یمن دارم شماره رو م نیخوام بهش بگم که شماها خبر ندار یم یدم... ول یامروز شماره رو بهش م-
 .خوام فکر کنه دوستت از خدا خواسته بوده ینم ایروش باز بشه.
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خواست  یم میکه کرده بود  یقصد مزاحمت داشت؟نکنه به خاطر کار ؟نکنهمیکرده بود  یکردم.کار درست  قطع
 رونیکنم.ب  رونیو بد رو از ذهنم ب یمنف یخواستم فکرها یکنه؟سرم رو چپ و راست کردم.م  تیرو اذ نینوش

 یم نیشد به نوش یمزاحم م ه.خب اگدمیکردم.لب گز  یفکرش رو م دینشدن اما به ته ذهنم رفتن.همون لحظه با
 .کرد  یبرگشتم.نگاهم م نیگفتم خطش رو عوض کنه... به سمت نوش

 بهش بگم؟ دیبا یشه؟اصال چ یم یبه نظرت چ-

 .براش باال انداختم یا  شونه

 .یبگ دیبا یچ مینیشه.بذار زنگ بزنه... بعد بب یخدا بخواد همون م یهرچ-

 یبشه ب ادآورینبود بهمون  یباشن.کس انیجردر  دیمسائل، خانواده با نجوریا  ینبود بهمون تذکر بده برا یکس
 نیزم ی... از رومیبش ستیکه انتهاش معلوم ن  یا  هیوارد قض دینبا ی.از سر کنجکاومیرو انجام بد یکار  دیفکر، نبا

 یاگه پسرها  دی.شامیگرفت  شیاز پارک رو پ  خروجشده، راه  دیاز خاک سف  ی.بدون توجه به مانتوهامیبلند شد
 یرویسرباز ِ ن ی.عده امیدور بش می.اما اطرافمون پر بودن و مجبور بودمینشست یم شتریدانشگاه اطرافمون نبودن ب

 ...بودم زاریب دنی.از تذکر شنانیبه سراغ ما هم ب میخواست یگشتن.نم  یهم م یانتظام

 .رو گرفتم نیاز پارک دست نوش  رونیب

 .... واو به واو بهم بگویکه گفت  یکه گفت... هرچ  یپسره زنگ زد خبرم کن... هرچ نی... اگه انینوش-

 .زدم یشخندین

 .شم یخفه م یوگرنه از فضول-

 :مهتاب، خنده اش گرفت یچشم ها یتو دهیخواب یمن و فضول یصادقانه  یفضول از

 .دم یباشه بابا.گزارش لحظه به لحظه بهت م-

 :اعتراض کرد  مهتاب

 ؟یپس من چ-

 :مهتاب رو داد یداد، جواب اعتراض ِ به جا یبرگشت و همونطور که با دستش من رو نشون م نینوش

تو بفرسته.هرجا الزم شد  یفرستم به روجا که برا یدوبار بفرستم.م امویپ هیکه   ستین یآخه من شارژم انقدر-
 .میزن یحرف م یتلفن

 یبود که خداحافظ میو ن کی.ساعت میتا بر میهم نداشت یی.جامیاشتند  یکار  گهینزد.د یقانع شد و حرف مهتاب
خوردن.دست و صورت و پاهام رو شستم و مانتو و  ی.رضا و مامان، ناهار مدمی.خسته و کوفته به خونه رسمیکرد

 :به خوردن و اظهار نظر در مورد غذا کردم روعشلوار و مقنعه ام رو گذاشتم تا بشورم.به آشپزخونه رفتم و سرپا ش

 ...... چه خوشمزه شدهیخوب یاوم... چه بو-

 .آدم غذاتو بخور  یبچه  نیع  نیبش-
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 .گذاشت، برگشت  یم نکیس یبود و بشقاب غذاش رو تو ستادهیا  ییهم که کنار ظرفشو رضا

 ترسناکه؟ یگ  یکالس چطور بود؟همون استاده بود که م-

 :دهنم گذاشت یبدم، دستش رو جلو اومدم جواب  تا

 ؟یبا دهن پر، حرف نزن ینگرفت ادیاول بخور بعد حرف بزن.هنوز -

 :دهنم رو که قورت دادم شروع کردم با آب و تاب، با حرکات سر و دست، حرف زدن یو خورش تو برنج

 .داشت... روشن ِِِ روشن ییچشا هیبود.  یاستاده چقدر جد  یدون یمامان... نم یوا-

 :بود یچه رنگ ادیب ادمی قیام گذاشتم تا دق  قهیشق یرو رو دستم

افتاد.عوضش   ی.چشممون اشک ممیچشماش نگاه کن یتو نیمن و نوش میتونست یروشن بود.اصال نم یلیاوم خ-
 .خوشش اومده بود یلیمهتاب، از چشماش خ

 :دیخند مامان

 .شهیخوب م یلیخوشگله، خ ی. من بفهمم از نظر تو ک یریگ  یم یرادیا  هیتو که از همه -

 :رو پر کردم و کنار دهنم نگه داشتم قاشقم

 .من که نگفتم زشته-

 .به رضا نگاه کردم و ادامه دادم اطیاحت  با

 .چشماش روشن بود یخوشگل بود اتفاقا ول-

 .درشت شد چشمم

 ؟مگه میحرف بزن می.جرات داشتنیو بب ایداشت ب یجذبه ا-

 .تموم شد ادامه دادم دنمیجو یبرنج به دهن گذاشتم.وقت یقاشق

 رترید قهیربع استراحت داد.چون بوفه شلوغ بود ده دق هیباالخره  میخواست بده.انقدر غرغر کرد یاستراحتم نم-
 .دعوامون کرد میرفت

 یتیهم خوشرو و خوش برخورد بود.البته جد یلیکه بنده خدا اصال دعوا نکرده بود.هرچند که به نظرم خ  هرچند
 م،یکه ازش داشت  یا  یفکر ی نهیزم شیهم به خاطر پ ی.کممیبود دهیند دیاز اسات  کی چیرفتارش بود که از ه یتو

اومد از مرد   یبدش م یلی.خدیکنه، خند  یکردم رضا دعوام م  ی.برعکس تصورم که فکر ممیدیترس یاز برخوردش م
 ستیاز فوتبال  یکی کیبار اسم کوچ کی یکرد.حت  یآوردم دعوام م  یرو جلوش م یپسر کنم.اسم  فیتعر یسر ای

 .دعوام کرد یآوردم حساب  ششیمعروف رو که پ یها

 .و مهتابو َفَلک کنه نیکنم تو و نوش  یسفارش م نمشی.ببینیجا آروم بش هیزور باال سرت باشه تا  دیتو با-
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*** 

 :دیرس نیاز نوش  یامیبود که پ غروب

 .ــِریِ آدم خَ   هیگفت از   ؟اونمیگرفت  یشماره رو از ک دمیازش پرس  یپسره عارف زنگ زد.الک نیسالم.ا-

 :تکون دادم سر

 ...رفته بود ادمیاصال -

 :رو دادم جوابش

 درس خونده؟ ه؟چقدریادب نبود؟خونشون کجاست؟شغلش چ  یزد؟ب یحرف م یچجور-

 :جواب داد بالفاصله

به نظرم  ومدی.خوشم نستمین زایچ نیگفت من دنبال رابطه و ا  هیدفش از ازدواج چه دمیازش پرس  یوقت-
 یکار م  هیباباش که فرش فروش یمغازه  ی.گفت تویاول به دختر بزن  یحرفو همون جلسه  نیکه ا  هیگستاخ

 .و شش ستیگفت ب  شمداره.سن یحسابدار پلمی.دتونهیمغازه و خونشون کوچه کنار دمیکه فهم  نجوریکنه.ا

 :کردم  پیبراش تا تند

 شونیحرف زده.حاال اونو ول کن.اگه فرش فروش یخودش قصدش با تو ازدواجه که اونطور الیخب اون به خ-
 و چهار سالشه؟ ستینگفته بود ب ی.بعدشم مگه ُمفهیباباش ک دمیما باشه فهم کینزد

 .مفخم دروغ گفته باشه دیه؟شایک  یدیا فهم-

 دروغ بگه؟ دیچرا با یول ادیدونم.من از مفخم خوشم نم یجاشو م ینرفتم ول شونیفرش فروش یتا حاال تو-

 .کنم از حسادتش دروغ گفته  یمن حس م یدونم ول ینم-

 .دمیگز  لب

 ؟یحسادت به چ-

 .سمتمون ادیتونه ب یخودش نم یشه.ول کیدوستش تونسته به من نزد نکهیا-

ندادم چون  یجواب گهیشده بود.د کمونینزد یحاال هم به نوع نیهم اد؟خبیتونست به سمتمون ب ینم چرا
 یمهتاب ناراحت م دیکدوم از حرفهامون رو به مهتاب نگفته بودم.در اون صورت شا  چیشد و ه یشارژم تموم م

طول  ادیشدم نظر بده.ز تظرکردم و من send مهتاب یهامون رو برا امیجواب، پ ی.به جامیشد.خب دوست بود
 :از مهتاب اومد  یامیکه پ  دینکش

 .ستیبه دروغ گفتنش ن یلیگم مفخم راست گفته.دل  یگه.من م  یبه نظر منم پسره داره دروغ م-

 :دادم جواب
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 نیکه سر همچ  ستیشونزده ساله ن یهفت سالشه.پسر بچه -و شش ستیدونم واال.خب مفخم ب یبگم؟نم یچ-
 .دروغ بگه یزیچ

شدم و به سراغ لباسهام رفتم.صبحونه خوردنم تموم شده بود که  داریساعت هفت ب یشگیطبق عادت هم صبح
 دمیرو پوش دمیسف/یمشک یرو برداشتم و کتون فمی.کدهیداد که رس امیهم بالفاصله پ نیمهتاب تک زنگ زد و نوش

 .شده رسوندم ادهیپ نیتازه از ماش و مهتاِب  نیزدم.خودم رو به نوش رونیو از خونه ب ادیب میمشک پیکه به ت

 .سالم-

 .رفتم سهیر هیقض نیسالم کرد که همه برگشتن.از ا یطور ش،یبلند خداداد یبا صدا نینوش

 شد پسره؟ یچ نینوش-

 :به سمتم برگشت یرتیحالت غ با

 ...عارف  ه؟یپسره چ-

فاصله بندازه.سعادت رو  نمونیبشه و ب دایپ یدوست نداشتم کس دیحسادت کردم.شا یکم  دیزدم.شا شخندین
 .نداشتم یهمچون حس نیهم ینگرفته بودم.برا یجد ادیز

 .نشناخته دهیند ی بهیپسر غر هیبه  یزود دوستاتو فروخت-

 نیاومد دوست داشتم نوش  یم شیپ یزیچ نیمن همچ یگذاشتم.اگه برا  نینوش یخودم رو به جا یلحظه ا یبرا
 .دمیکش  یپوف ه،یقض نیحسادت کنه؟از ندونستن ا

 ن؟یشد؟قرار نذاشت ی.حاال عارف چالیخیب-

 :راه رفتن برگشت درحال

 ش؟ینیبب یتو نرفت-

 :من جواب داد یبه جا مهتاب

 ؟یبگه چ یفرش فروش یبدبخت بره تو نیا  ن،یآخه نوش-

 .دوباره به حرف اومد نینگفتم و نوش یزیچ

 ؟یبر یخوا ینم یعنی-

 نم؟یبگم آقا عارف اومدم خودتو بب ،یفرش فروش یبرم تو-

 .یریم دیخر ینه خب مثال برا-

 :کردم  زیرو ر چشمهام

 .دخترم یبرا هیزیجه دیالبد خر-
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 :ادامه دادم  دم،یکش  یچشم چپم م یبود و دست چپم رو رو فمیبند ک یکه دست راستم رو  همونطور

 .ادیتوش درن یحرف ایدختر بره توش، بد نباشه  هیکه اگه   ستین یآخه دختر خوب، سوپر-

 :سمت مهتاب که سمت چپم بود برگشتم به

 .چشمم یفوت کن تو هیمهتاب -

 :اومد  جلو

 سرخ شده؟ ینجوریکه ا  یچقدر فشارش داد-

 .رضا رو درآوردم یشونه اش زدم و ادا یکرد.چند بار رو  یمحکم فوت

 .دمت گرم...در اومد-

 .میو به سمت دانشگاه رفت مینگفت و راه افتاد یزیچ گهید نینوش

 .ادین داریبچه ها کاش پا-

 .هول، به سمتم برگشت مهتاب

 .میریگ  یم ادی. درس ادینه. ب-

 .میبا هم، صدا بلند کرد نیو نوش من

 ؟یچشم آب ای یخوا یبرو بابا درس م-

 ی.چون روز پنجشنبه بود پسرها که اکثرا شاغل بودن و آخر هفته کالس بر ممیدینداد.به دانشگاه رس یجواب
از پسرها رد   یوقت دوست نداشتم از وسط گروه چیپخش بودن.من هم ه اطیداخل ح شونیادیداشتن، تعداد ز

 .و مهتاب، غر زدم نیخطاب به نوش ،یلب رینفر...ز یس-ستینفر و دو نفر اونقدر مشکل نداشتم.اما ب هیبشم.با 

 .واسه ما بچه درس خون شدن نامیاه.ا-

 .به غرغر کردنم ادامه دادم دم،یکوب  یم نیزم یرو شتریب که با حرص، پاهام رو  یدرحال

 .خونه هاتون دیکه...بر  نیتازه انتخاب واحد کرد-

 .لب غرغر کردم ریز ره،یخ ی.با حس ِ نگاه هامیانداخت  نییرد شدن از وسط پسرها، سرمون رو پا موقع

 .دنیاه انگار آدم ند-

 .از کنار گوشم بلند شد  ییصدا

 .خوامت یخوشگل م-



 

 
126 

 یشدن.دوباره صدا یمثل من، عصب دمیو فهم دیچیگوشم پ  یو مهتاب تو نیتند نوش ینفس ها یکردم.صدا  اخم
 .بلند شد یا  گهیپسر د

 .جون. اخماشونو-

 .میاول رو رد کرد  یو به سالمت، طبقه  میمتلک ها رد شد نیب از

 *آبان*

 .باز کردم رضایعل  یخوابم برده.در رو برا ستمیس یو متوجه شدم پا دمیزنگ در، از خواب پر یصدا با

 ..صبر کن لباس بپوشمرضایخواب موندم عل-

 .حال دور شدن، ادامه دادم در

 .تو ایب-

رو که همونطور دست نخورده ول کرده بودم و  فمی.کدمیرفتم و پوش روزمید یآشپزخونه شد.به سراغ لباسها  وارد
 :به خودم اومدم رضایعل  یبرداشتم و به سمت در رفتم.با صدا میشتخت افتاده بود با گو یشب تا صبح رو

 .برو صورتتو آب بزن.هنوز ساعت هفت نشده-

 .سر صبح کهی.ترافمیرس یم رید-

 ؟یچ یوسط دخترا بگ یبر یخوا یم یشکل هپل-

و  دمیسرخم پاش یآب سرد به چشم ها  یو به داخل هلم داد و در رو بست.کم دیکش  ییرو به سمت دستشو من
 .بود ستادهیا  ییدر دستشو یو لقمه بدست روبرو یچا یرضایرفتم.عل رونیب

 .رو بخور نایا  ایب-

 :کفش، ازش تشکر کردم  دنی.درحال پوشمیدستش گرفتم و با هم راه افتاد از

 .یمرس-

 :شونه ام زد یبه رو یا  ضربه

 .تودونم و  یمن م ،یبخواب یریشام بگ یبه بعد، ب نیاز ا-

اوقات شد   یلیکنم خ  یگرفتم جدا زندگ  میتصم یکردم؟از وقت  یچه م دینبود من با رضایاگه عل  یدونم گاه ینم
 .خاصش چشم دوختم.دهنش رو کج کرد یغذا موندم.با لبخند، به مهربون  یکه ب

 .نکن آبان شیهند-

 دمیکه رس  نییرفتم و در رو بستم.پا رونیبه دست ب وانیدهن فرو بردم و پشت سرش ل یرفت.لقمه رو تو رونیب
 .رو به کوچه برده بود.سوار شدم و راه افتاد نیماش
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 .لباست یرو زهیخوام با سرعت برم نر یبخور م توییچا-

از   رونیپدال گاز گذاشت.اگه کمربند نبسته بودم ب یداشبورد گذاشتم، پا رو یرو رو یچا یشده  یخال وانیل تا
 .افتاده بودم  نیماش

 یم طنتیدخترت ش یدانشجوها ی هیکه برعکس بق  یکن  یبرخورد م یچجور نایخوام بدونم سرکالس ا یم-
 .بود هیقض نیتا حاال همش فکرم مشغول ا شبیکنن؟د

 چیسر ناهار ساکت شده.ه روزیچرا د دمیفهم یم دیبهش انداختم و دوباره به روبرو چشم دوختم.با یکوتاه  نگاه
وقت  چی.من هم هدنیسرکالس من جرات حرف زدن داشته باشه.چه برسه به خند یوقت سابقه نداشت دختر

دخترها با رفتارشون باعث  شهیدخترها نشون بدم.خب هم یبه جز اخم کردن جلو یبود عکس العمل ومدهین شیپ
 .سه نفر که اونطور نبودن نی.ارمیشدن جلوشون گارد بگ یم

 .دنینم تی.اصال به من اهمستنیکردن ن  یدنبال دلبر نایا ا.منتهَشسیکنم.برخوردم مثل هم  ینم یمن کار-

 .رو روپام جا به جا کردم و بهش نگاه کردم فمیک

 ...داشته یاولش منم فکر کردم رفتار خودم مشکل-

 .ادامه دادم  شمرده

 یتو ی.حتستین ینجوریا  دمیدقت که کردم د ینخ دادم.ول ایدونم به قول بعض یچه م ای... رو دادم... دمیخند-
هم اصال انگار منو حساب  ی.گاهشونمیکنن انگار من همکالس  یبرخورد م یجور هیکردن.  ینگاه نم میچشمام مستق

 .میَ چه شکل من ستیمن هستم.براشون مهم ن ستیکنن.انگار اصال براشون مهم ن  ینم

فکر  یگن و چ  یم یچ گرانیبود دبرام مهم  شهینگاه کردم تا مطمئن بشم حرفهام رو باور کرده.هم رضایبه عل ناآروم
 .کنن  یم

 .ندشونیشدن تا اون نتونه بب میپشت هم قا یچجور یدید یم یبود دیبا تیسا یسرخوش که اومد تو یول-

 .بهم انداخت ینگاه میو ن برگشت

 .نباش گرانیشه؟انقدر نگران حرف د یم یبرات مهمه؟بر فرض من باور نکنم.چ گرانیچرا انقدر فکر د-

 .دیچیدانشگاه پ اطیح یتو

 ؟منمیش یم یمسائل خاله زنک نیا  ریدونم چرا باز درگ ی.نمیدون یدونن.خودتم م ی.همه میدونم تو پاک یم-
کنه و تو با احساسات دست نخوردت   کیخودشو بهت نزد یوقت کس هیترسم  یکه م  نهیا  یپرسم برا یم یزیاگه چ

 .بذارهسرکارت  یترسم کس ی.میو عذاب بکش یگرفتار بش

 .مکث کرد یکم
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 طنتیسن ش نیا  یدختربچه ها تو یبدون دیکنم.اما با  نیتوه یحرفو بزنم.دوست ندارم به کس نیخواد ا یدلم نم-
وقت بهش  هی.یش یطرف نم تیکنن.تو که متوجه ن  کیممکنه خودشونو بهت نزد لیدل یدارن.کنجکاون.ب ادیز

 .دهبو ینه... قصدش فقط کنجکاو ینیب یکه م  یایبه خودت م ی.وقتیبند یدل م

 یسع شهیبا دخترها برخورد نداشتم.هم ادیکردم.خب من ز  یم اطیاحت  دیگفت.با  یراست م دیتکون دادم.شا یسر
بودم آفر بود.آفر هم که خواهرم بود.با  یمیکه باهاش صم  یکردم خودم رو دور از دخترها نگهدارم.تنها دختر  یم

گذاشت به خونه   یمامان نم ،یننوجو یشد.دوستهاش رو هم دوره  یمن کیوقت بهم نزد چیه یقصد خاص
 .بشم تیخواست من اذ ی.چون نمارهیب

 .داد یرو نشون م قهی.ساعت هفت و چهل و پنج دقمیشد ادهیرو خاموش کرد و باهم پ نیماش

 ؟یکالس دار  یتا ک-

 .دوشم انداختم یرو رو فمیک

 .تا دوازده-

 .میتا با هم برگرد تیسا یکالس دارم.بمون تو  میو ن کیمن تا -

 .زدم پلک

 ت؟یسا ای یباشه.االن کالس-

 .کالس-

مکث، نگاهم به سمت پله ها  یراهرو رفت.بعد از کم یو به سمت انتها میرو جلو آورد.باهم دست داد دستش
که آسانسور گذاشته   یه کسخودم رو به طبقه رسوندم.هرچقدر خواستم ب یشد.با غصه راه افتادم.به سخت دهیکش

 .ومدیبگم دلم ن راهیداد، بد و ب یاستفاده ازش رو نم  یبود و اجازه 

 .سالم دکتر-

 :سمت راست برگشتم.سرخوش بود.دستم رو دراز کردم و دست دادم به

 ومده؟یسالم.دکتر گل افشان ن-

 .اتاقش اشاره کردم.ابرو باال انداخت  یدر بسته  به

 ن؟یکالس دار  نایا  قینه.با صد-

دستش، در رو باز  یتو ِدی.با کلمیتکون دادم و با هم به سمت اتاق دکتر گل افشان رفت دییرو به تا سرم
 .کرد و به طرفم انداخت  دایرو پ دیکاغذها، کل  ختنیگشتن و بهم ر  یرو بده.بعد از کم تیسا دیتا کل ستادمیکرد.ا

 .دکتر، من انقدر کار کردم خسته شدم دیببخش-
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رفتم.درحال باز کردن در بودم که مفخم  تیلبخند زدم.دستم رو به احترام، براش باال بردم و به سمت سا شیتنبل به
 .دمینردبون بدست رو د

 .داریسالم دکتر پا-

 ..لبخند زدمهیگفت از دست کامجو و دوستهاش شاک  یحرف دکتر گل افشان افتادم که م ادی.دیهوف " کش"

 چرا؟ یبون به دستنرد یسالم.اول صبح-

 :کرد  مکث

 .شکستن ویزدن مهتاب روزیدخترا د-

 :دیباال پر ابروهام

 دخترا؟-

 :تکون داد سر

 .که باهاتون کالس داشتن  ییهمونا-

 .کردم  تعجب

 چرا؟-

موضوع نشدم.دخترها هم قبل از  نیاصال متوجه ا  روزیچون من د گهیباال انداخت.حس کردم راست نم یا  شونه
نگاهش نکردم و  گهیگفت.د  ینداشت.پس واقعا راست نم یمشکل یرفتم، مهتاب یمن رفته بودن.من هم که م

 .اول خورد  ستمیس یشده جلو ی دهیچ یچشمم به سه صندل ستمیشدم.بعد از روشن کردن س تیوارد سا

 .انیامروز ب  گهیفکر نکنم د-

 نیچرا ا دمیفهم یدونستم.فقط هنوز نم یرو خودم م نیبهم برنخوره.ا ومدن،یدادم که اگه ن یم یرو دلدار خودم
 .کردن  یکه سالم م  دمینازک شن یفکرم خونه کنن؟چند صدا یتو دیسه نفر با

 اومدن؟-

بوده.نگاهم به سمت در بود که  ی... نه، ملک محمد یخانم ملک محمد دینشد فکر کردم شا یخبر دمید یوقت
 .دمیواضح کامجو رو شن یاصد 

 .ریسرخوش.صبح بخ یسالم آقا-

 .لبخند زدم ناخواسته

 .پس اومدن-
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 چیکه به استقبال ه  ی.مندیبود که من رو تا اونجا کش یدونم چه حس یاراده بلند شدم و به سمت در رفتم.نم  یب
 .قرار گرفتن.هر سه، همزمان بهم چشم دوخته و لب باز کردن دمید یرفتم...تو یکس نم

 .ریسالم استاد صبح بخ-

 :لب، سر تکون دادم یهمون لبخند رو با

 .سالم-

.درواقع انیکردم انقدر زود ب  یساعتم نگاه کردم.هنوز هشت نشده بود و متعجب از زود اومدنشون بودم.فکر نم به
و خواسته شون استراحت ندادم  لیکه اومدن و طبق م  روزیگفتم همون د  .با خودمانیکردم امروز ب  یفکر نم

 .کامجو سر بلند کردم  یبوده.با صدا یبراشون کاف

 .. هنوز که ساعت هشت نشدهمیاومد  ریانگار چهار ساعت د  نیکن  یجور ساعت نگاه م هیاستاد -

 .دادم یسرم تکون نامحسوس به

 .نیاینم گهیگفتم د  نیزد یکه غر م  روزی. دنیتعجب کردم.آخه زود اومد نمیدونم از هم یم-

 .بار جواب داد نیا  قیصد

 .گهید میایب میخواست یم یعنی شهیم لیتشک یکالس چه ساعت  میدینه استاد ما که پرس-

 .دمیکش  یقیعم  نفس

 .نیبا من موند یستیرو در با یتو دیگفتم شا-

 گهیبار د کیندونستم و عقب گرد کردم. زیموندن رو جا نیاز ا  شینگاه ِ پر از دقت ِ مفخم از دور، ب دنید با
 .رو با خودم مرور کردم ممیتصم

 .برخورد کنم یجد دیامروز با-

 .در غر زد یشدم.کامجو از همون جلو تیمتوجه ورودشون به سا ،ینگاه بدون

 .نمایش یمن وسط م-

 :برگشتم تیجد با

 شماها؟ نیتو، شروع کرد ومدهیهنوز ن-

 :من گذاشت زیم یرو رو فشینشست.ک یوسط یصندل یرو

 ... دونفرو نیا  یتونم صدا ینم نمیاستاد من اگه وسط نش-

 :کرد  قیو صد یبا ابروش به نام یا  اشاره

 .همزمان بشنوم که-
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 .من گذاشت زیم یرو رو فشیهم ک قیتکون دادم.صد دن،یفهم یرو آروم به معن سرم

 ندارن؟ زیخودشون م نایمگه ا-

 :بود.با تعجب نگاهشون کردم یخال زشونیقرار داشت و م زیم یرو یدقت کردم.فقط دفتر و خودکار یکم

 .که  نیکن  یم یشرویپ نیدار ینجوریکجا بذارم؟هم  فمویپس من ک-

 ستمیرو از س قیخودش و صد فیگذاشته بودم رو برداشتم.کامجو بازهم خم شد.ک  یصندل یکه پشتم، رو  فمیک
 :من باز کرد یبرا ییدور و جا

 .نجایا  دیبذار-

 :زد زیم یرو رو دستش

 ... گهیهست که م هی. اصال آشهیدرست م ن،یرو مهربون کنار هم قرار بد فایاستاد ک-

 :برگشت قیو بعد از اون صد یرنگش برد.به سمت نام یمشک یمقنعه  ریرو ز دستش

 گه؟یم یچ-

 :من و کامجو چرخوند نیبه دست، نگاهش رو ب یهم گوش قیصد

 .شود یاز محبت جاها باز م  گهیشعره که م هی.ستین هیآ-

 :از اون پشت صداش بلند شد  ی.نامدیخند خودش

 .و ضرب المثل هیو آ ثیحد یهرچ یتو نیزن یگند م-

 .لبم، خنده ام رو پنهان کنم یصورت و گوشه  یدست رو دنیکردم با کش  ی.من هم سعدنیخند باز

 .باشم یقرار بود امروز جد یناسالمت-

تکلف بودن.من هم  یداشت؟اونها که ب یکه برام باز کرده بودن گذاشتم.چه اشکال  ییجا یرو تو فمیلبخند، ک با
ز ا  یبه کارم نداشتن.اونها که برداشت بد یداشت؟اون ها که کار یشدم.چه اشکال یتکلف م یمثل خودشون ب

 ...داشت یکردن.چه اشکال  یرفتارم نم

 *روجا*

 .شد تی.نگاهم به سرخوش افتاد که وارد سامیدیبه همون سمت چرخ یدر، همگ یصدا با

 دکتر اجازه هست؟-

 .به اومدن ِ سرخوش نداشت یلیجواب داد.انگار که م یبه آروم داریپا

 .کنم  یخواهش م-
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 :به سمت سرخوش برگشت نیورود به سرخوش داد؟نوش ینداره، چرا اجازه  لیاون که م  دمینفهم فقط

 .کنه  یم هیتنب داری. وگرنه استاد پانایسرخوش، درس گوش کن یآقا-

پشت سر  بایکه تقر  یاومد، به همون سمت برگشتم.متوجه چند پسر  یکه از سمت راهرو م  ییسر و صدا با
 .کردن شدم  ینگاه م رهیخ رهیسرخوش بودن و خ

 ن؟یشه درو ببند یسرخوش م یآقا-

 .به پسرها کرد و دوباره برگشت ینگاهم رو گرفت و نگاه امتداد

 .کامجو  الیخیب-

 .دیناخودآگاه باال پر ابروهام

 .خانم کامجو هستم-

کارمندها باال ببرم.دوست نداشتم من رو بچه بدونن و هرکس   نیخودم رو ب یخواست وجهه  یشدم.دلم م بلند
گفت.به سمت   یبهم "خانم" نم یگرفت وقت  یاز سرخوش حرصم م  نیهم یبرا دیخواد صدام بزنه.شا یهرطور که م

گفتن، بستم و برگشتم.در   یرو م وندست، شماره هاش یپسرها که با نشون دادن انگشتها یدر رفتم.در رو به رو
 .نشست داریهم سرخوش کنار پا نیح نیهم

 یبه نظر نم یسرخوش نشسته بود.سرخوش آدم بد دید یسوخت که درست جلو یم نینوش یبرا دلم
و  تیاحساس امن  داریپا یاونطور که جلو  میتا بتون میباهاش نداشت یادیز ییبود تا بد.اما آشنا طونی.شدیرس

اومد.الاقل   یم یچشم پاک دماما به نظر، آ  میشناخت یهم نم رو داری.درسته که پامیباهاش برخورد کن میدار یراحت
 .میبرداشت کرده بود نطوریبرخوردها، ا نیا  یتو

کنم.چون   ادداشتیو  نمیتا خوب بب ستمیمجبور شدم سرپا با لمینوشت.خالف م یم یزیتخته رفت و چ یپا داریپا
 :سرخوش به خودم اومدم ی.با صدادمید ی تخته رو م ِ ییقد بلند بود و از پشت سرش فقط قسمت باال نینوش

 .نمیمنم بب ؟بدهیسینو یم یکامجو چ-

 :عقب نمونم  داریبهش انداختم و دوباره نگاهم رو به تخته دوختم.همونطور جواب دادم که از پا ینگاه مین

 .در سنگ نیآهن  خینرود م-

 دیحرف بزنم.اصال شا نطوریارمند دانشگاه انشنوه.خب درست نبود با ک دارینگهداشتم که پا نییصدام رو پا البته
 :دیشد.سرخوش خند یبرام دردسر م

 ؟یچ یچ-

 :حال نوشتن، ابروهام رو باال دادم در

 .دیخانم کامجو هستم.اگه سختتونه اصال صدام نکن-
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خواستم فکر کنن چون دانشجو هستم، اونقدر هم ارزش ندارم که بهم احترام  یجور عقده بود.اما نم هی دیشا
 .بگذارن

 .تکون داد سر

 ؟یسینو یم یخب حاال چ-

 نطوریبه بعد، مقابل جنس مخالف ا نیخواست از ا ینفوذ باشم.دلم م رقابلیو غ یخواستم جد ینکردم.م نگاهش
 دینشون بدم.شا نطوریخواست خودم رو ا یدلم م ،ی جد ِ داریپا یهم جلو دیکردم بزرگ بشم.شا  یم یباشم.سع

به کار ما نداشت.اما از  یکه کار  داریهستم.پا یو نفهم و نادون طونیش یخواست فکر نکنه من بچه  یدلم م
خواست رفتارش رو الگو قرار  یمرد بود، همجنس من نبود، اما دلم م نکهیاومد.با ا  یرفتارش و متانتش خوشم م

 .دکتر صدا بزنه.زمزمه کردم ایرو بدون آقا  لشیبه خودش اجازه بده فام یودم کسب دهیبدم.ند

 .شه یکنم.الزم م  یم ینت بردار-

 سن؟ینو ینم یو نام قیپس چرا صد-

 .دنیانجام م  یچون سرعت نوشتنم باالس، دوستامم عمل سمینو یمن م-

 :داد یکه متفکر، سرش رو تکون م  دمشیگوشه چشم د  از

 .شماها نیهست یگروه جالب-

 ی.احتماال به حرف ما گوش مسهینو یکندتر از قبل م  داریکوتاه، حواسم بود که پا  یمدت مکالمه  نیا  یتو
 یوقفه  یو مهتاب هم از سواالت ب نیداد.نوش یم زیحواسش رو به همه چ دیداد.خب مسئول کالس بود و با

 .سوال نپرسه گهید اخواست سرخوش رو خفه کنن ت یمثل من دلشون م دیکردن.شا  یسرخوش، نوچ نوچ م

 *آبان*

به چشمم  یدیسف ی کهیلباس، به جز صورتش، ت یاهیاون همه س  نیحواسم به کامجو رفت.ب حاتمیتوض وسط
اش   نهیاز تخت س  یهفت شکل مانتو، قسمت ی قهی نیمقنعه اش باال رفته و از ب دمیدقت فهم یخورد.با کم

 نینه؟ب ایبوده  شکار   یتو یمشخصه.نگاهم رو از اون قسمت گرفتم و به چشم هاش دوختم تا بفهمم عمد
کردم حواسم   یباشه.سع هیخواست مثل بق یجلب توجه سابقه داشت.اما دلم نم یکارها برا  نطوریدانشجوهام ا

 یکه ب  دمینه.اما د ایداشته  یصدق دمیفهم یم دینگاهم به کامجو بود.با یندم.ول یباشه و سوت حاتمیبه توض
 یعاد  یلیکه خ  دمید یدونم چرا.اما م یراحت شد.نم المینوشت.خ یداد و هم م یتوجه، هم به حرفهام گوش م

 یبهش نگاه م بیبه سرخوش انداختم که عج یکردم لبخند نزنم.نگاه کوتاه  یشدم.سع یکنه و آروم م  ینگاه م
 .کرد

 .داره یی...چه چشمادید گه،یشدن دخترا پشت سر همد میقا نهمهیپس اونم، با ا-

دادن، به کامجو نگاه کردم.  حیتوض نیابروهام افتاده بود ح  نیسرخوش ب ی رهینگاه خ دنیکه از د  یهمون اخم با
 .مانتوش به همون شکل بود ی قهیمتعجب نگاهم کرد و دست از نوشتن برداشت.اما 
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 فهمه؟ یدختر چرا نم نیا-

 .بستمرو  چشمم

 خواد بفهمه؟ یاز کجا م-

مانتوش رفت.مقنعه اش رو  ی قهی.ناخودآگاه دستش به سمت دمیکتم دست کش  ی قهیباز کردم و به  چشم
 .و صاف کرد دیکش

 .بود ومدهیشده بود.استراحت ندادم و صداشون در ن میو ن ازدهیخودم که اومدم، ساعت  به

 .بچه ها دیخب خسته نباش-

خوشحال نکرد.به  ت،یرفتنش از سا رونیب یامروز من رو به اندازه   یزیخارج شد.چ تیاز سا  یبدون حرف سرخوش
 .خوشحال دخترها نگاه کردم یزدم و به چهره  یکیفکر خودم، لبخند کوچ

 ندارن و با سرخوش دارن؟ یچرا با من مشکل-

 .ساله، برگشتم پنجاه یها، مرد یاز خدمات  یکی یصدا دنیفکر بودم که با شن یتو

 سه قلو چطورن؟ یخواهرا-

 :اومد.هم صدا با هم تکرار کردن  یبهشون م یروشون گذاشته بود.نگاهشون کردم.ول یاسم  چه

 .نی.خسته نباشیمرس-

 :زنن.از ذهنم گذشت یجالب بود که چطور با هم هماهنگ حرف م برام

 .کرده باشن  نیانگار از قبل، تمر-

 :کامجو بلند شد  یصدا

 شده؟ یطور ن؟پاتونیدیلنگ یصبح چرا م-

 .دیدونستم درخش یرو نم شیلیکه فام  یمرد خدمات ی چهره

 .گهید هیریکنه.پ  یچند روزه پام درد م-

 .من نگاه کرد به

 گم؟  یهان؟بد م-

 یکنن و متوجه م  یدادم به مسئول خدمات توجه م یسه دختر که لقب بچه بهشون م نکهی.از ادمیکش  خجالت
 .دونم یرو هم نم شیلیگرفتم فام  یمن که اونجا محل کارمه و بارها از دستش چا یلنگه.ول یشن پاش م

 چه عرض کنم؟-
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 .شدن لشونیخارج شد.بچه ها مشغول جمع کردن وسا تیزود از سا یلیخ

 .دیاستاد خسته نباش-

 .زدم پلک

 .ممنون-

 .فکر کردم یکم

 بعد از ظهر؟ ای د؟صبحیشنبه با من کالس دار دیگفت-

 .جواب داد هیزودتر از بق قیصد

 .میبله استاد.بعد از ظهر دار-

 .دیخند کامجو

 استاد؟  دیایمگه شنبه م-

 .زدم لبخند

 ام؟ی.چرا نامیبله م-

 .رو بست فشیک  پیز

 .نشه لیکالس تشک  میشد یخوشحال م-

 .کردن  یبود به جز دلبر یزیهر چ هی.با لبخند پلک زدم.رفتارشون شبدیخند زیدهنش گرفت و ر یدستش رو جلو و

 .کنم  یمتاسفم که ناراحتتون م-

 .بلند شد ینام یبار صدا نیا

 .دیکن  لی. زودم تعطنایبد ادیاستاد استراحت ز-

 .رو باال انداختم ابروم

 ؟یچ گهید-

 .جواب داد یلبخند مچهیبا ن کامجو

 .نیکالسا، بهمون نمره اضافه بد  نیا  یشرکت تو یراب نیتون یاستاد م  گهید-

 .شدم لمیگفتن.مشغول مرتب کردن وسا  ی دوباره ا ِ دیبه حرفش بدم، خسته نباش یجواب نکهیاز ا  قبل

 .نطوریشما هم هم-
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 .تا شنبه خدافظ استاد-

 .زدم لبخند

 .خدافظ... به سالمت-

 .خارج شدن تیاز سا  و

 *روجا*

 یلیبا وجود استراحت ندادن هاش خ داریپا ی.کالسهامیرفت رونیو از دانشگاه ب میسالن گذشت یوسط شلوغ از
 .میترم کنارمون دار کی یرو برا داری پا ِ یبه خوب یهم بد نبود.خوشحال بودم استاد

 .میاز دانشگاه فاصله گرفته بود  یمانتوم فرو بردم.کم بیج یرو تو دستهام

 ؟یکن  یم کاریعارفو چ  ن،ینوش-

 .گرفتم  یدستش رو دور بازوم حلقه کرد و ژست جنتلمن مهتاب

 دونم.به نظرت به مامانم بگم االن؟ ینم-

 .دمیرو باال کش ختنمیدر ُشرُف ر ینیب آب

 نباشه؟ یاز کجا معلوم سر کار-

 .آزادم زد  یبه بازو یآروم  ی ضربه

 .خوام یکه من م  هی. همونجورادیخوشم م رتشی.انقدر از غهینه پسر خوب-

 .کردم تا ادامه بده  نگاهش

 .یدانشگاه. با پسرا کل کل نکن یبر یمانتو کوتاه نپوش ؟یزن یم یپیچه ت دیپرس یم-

 .میشوت سنگ گذاشت یکردم و با مهتاب، مسابقه   دایپ نیزم یرو یکیکوچ  سنگ

 ؟یامروز دانشگاه بود  یمگه بهش گفت-

 .برگشت

 .دادم امیهان؟آره.صبح پ-

 :خودم تکون دادم یها یاز جنس سادگ  یا  یسادگ ش،یاز سادگ  یرو با ناراحت سرم

 ادیاون امروز ب  دی.شانیهم رو متوجه بش یو اشکاال رادیتا ا دینیرو بب گهیهمزمان همد دی.شما بایاشتباه کرد-
 .نهیاطراف دانشگاه از دور تو رو بب

 .باال انداختم شونه
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اصال   ینیبب یبعد از دو هفته بر یول یممکنه قرار گذاشتنو طول بده.ممکنه با حرف زدن وابسته ش نهیاگه تو رو بب-
 .رهیتو هدر م یفقط دو هفته  ینجوری.اادیازش خوشت نم

 .میخون ینه بهش نگفتم کجا درس م-

 .دمیکش  یناخواسته ا ی ازهیخم

 .که گفته  یُمف یول یتو نگفت-

 :به شونه اش زدم یتانه ادوس یفکر فرو رفت.ضربه  به

 .امیقرار بذار.بهش بگو منم م کشنبهی یاالن زنگ بزن بهش، برا  ی.ولالشیخیب-

 .دیگز  لب

 اد؟یم یبگم دوستم برا چ-

 .به اطراف انداختم ینگاه

سر  یاز التا  یکی دیمائه؟اصال شا هیخونشون کوچه بغل یگیما مغازه دارن؟مگه نم یسر کوچه  یگیمگه نم-
 .کوچمون باشه

 :هم به حرف اومد مهتاب

 .نباشه یها.ممکنه اصال آدم درست و حساب گهیروجا راست م-

 .کرد  ینف

 .هینه پسر خوب-

 :زدم پلک

گفتن باد هواس.رفتار آدم   می.از قدستیتونم خودمو دختر پادشاه نشون بدم.حرف که مهم ن یحرف، منم م یتو-
 .ستین اریمع یموقع خواستگار

 .تکون دادم سر

 .ستنین ینجوریکه ا  هی.بقمیگ  یرو م ستیهست و ن یو هرچ میمن و تو ساده ا-

 .گرفته بودم.ادامه دادم  ادی لیفام یدخترها یجلسات خواستگار یحرف ها رو تو نیا

 .هیدونم چ ینم شمیگفتن دختر، ُپله و...بق  ممی.از قدیخواستگارت جواب مثبت بد نیبه اول ستیقرارم ن-

 .زدم شخندین و

باشه که روت بشه به مامانت  یجور دیبا یباشه.ول یپسر خوب دی.شامشینی.مام ببمیانقدر عجله نکن  ایخالصه که ب-
 .نیکه خودتونو سرکار بذار  نیخوا ی.زنگ بزن قرار بذار.نمیدار یخواستگار نیهمچ یبگ
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 .ادامه داد  مهتاب

 .یبش یتو ممکنه احساسات ی.ولمیزن یاحساسات حرف نم  ی.مطمئنا از رومیا  هیحاش یتازه من و روجا تو-

 .ماجرا دقت نکرده بودم یجنبه  نیگفت.به ا  یم راست

 *آبان*

افتاد   ادمیرو خاموش کنم که  ستمیخواستم س یباشم.م دهیاز کالس فهم  یزیچ نکهیهم تموم شد بدون ا امروز
 .منتظر بمونم.دوباره نشستم دیکالس داره و با  میو ن کیتا  رضایعل

 کنم تا اونموقع؟  کاریحاال چ-

 .شد یبه ساعتم انداختم.تازه دوازده م ینگاه

 چه خبره؟ نمیدانشگاه بب تیبرم سا-

 .رو هم باز کردم تیسا یجانب یمربوط به کامجو و صفحه  یکه تموم شد همزمان صفحه   کارم

 .هیچقدر خال-

 .شدم یحرص

 .دادن لیاضافه کردن.نه گروه تشک  یگذاشتن.نه مطلب  یدوست غامیعضو شدن.نه پ  استادا فقط  نیا-

 .رو با تاسف تکون دادم سرم

 ...عکسم نذاشتن-

 .که کامجو گذاشته بود رفتم  یسراغ آموزش به

 .کنه  یخوبه.داره کم کم کاملش م-

 :به سرم زد یفکر

 .ارهیدرم یروح یو از ب دهیم نجایبه ا میشکل هیعضو بشه و مطلب بذاره؟  نجامیچطوره بهش بگم ا-

 :زدم بشکن

 .نهیهم-

 ؟یزن یچته واسه خودت بشکن م-

 شده؟ تیوارد سا یچه وقت دمینفهم یبود.حت رضای.علبرگشتم

 رضا؟یکالست تموم شد عل-

 .آره بابا-
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 .بود قهیدق ستیو ب کیبه ساعت خورد. نگاهم

 .چه زود گذشت-

 .اومد  کترینزد

 ؟یکه گذشت زمانو حس نکرد  یکرد  یم کاریچ یداشت-

 .رو خاموش کردم ستمیس

 .بهش اضافه کردم زایچ یسر هیکردم.  یدرست م تویداشتم سا-

 بود؟ یبشکن زدنت برا چ-

 :ذهنم گذشت از

 ازش پنهان کرد؟  ویزیچ شهیچرا نم-

 :دادم جواب

 .بذارن یکردم بچه ها اونجام عضو بشن و مطالب آموزش  یداشتم فکر م-

 کدوم بچه ها؟-

 .اش راحت بشم  رهیانداختم تا از نگاه خ  نییرو پا سرم

 .خواهران سه قلو ،یخدمات یسه تا.به قول آقا نیهم-

بستم که صداش رو  ی.در رو ممیخارج شد رضایرفتم و با عل تیبه دست، به سمت در سا دیرو برداشتم و کل فمیک
 :دمیشن

 منظورت کامجو بود؟-

 .برگشتم

 .خوام اونجام بذاره یذاره.م یدانشگاه مطلب م تیسا یآره.تو-

 دمیفهم یذهنم هست و نم یدونستم چرا کامجو دائم تو ی" تو رو خدا ادامه نده".نم یعنینگاهش کردم  یطور و
گذاشتم.   زشیم یرو رو دیپرسه؟به سمت اتاق سرخوش رفتم و کل یو درموردش م شهیاز کجا متوجه م  رضایعل

 .شدم مونیخودش نبود. نصف راه رو رفتم و پش

 .ستین یبه اون اعتبار-

که درش باز بود حرکت   یرو برداشتم و به سمت اتاق ملک محمد دیرو گم کنه.برگشتم و کل دیکل  دمیترس یم
 .به در زدم یکردم.تقه ا

 بله؟-



 

 
140 

 .اصالن فر بود. داخل شدم  یراحت شد.صدا المیخ

 .سالم مهندس اصالن فر-

 .شد بلند

 .کالستون تموم شد؟داریسالم دکتر پا-

 .از من کوتاهتر بود.باهاش دست دادم  ی.کمستادمیرفتم و روبروش ا کترینزد

 .به شما دمیبره.م ادشیبدم به سرخوش بعد گفتم ممکنه  دوی.اومدم کلرمیآره.االنم دارم با بزرگمهر م-

 :دیخند

 .براش میریزن بگ دیبا-

 :زدم یلبخند

 .سوزه یکه قراره زنش بشه م  یدلم واسه دختر-

 .میریگ  یبراش م ویکی ،یکارشناس  ای یکاردان  یدانشجوها نیمن فکرشو کردم.از هم-

 .کردم  زیرو ر چشمم

 .ادهیکه ز  شونیآخه فاصله سن-

 .باال انداخت شونه

 .که  ستین یزیازدواج چ  یبرا یو هفت سالشه.فاصلشون فوقش ده ساله. ده سال اختالف سن ستیاهورا ب-

 .دمیسکوت، لب برچ یبگم.بعد از کم یدونستم چ ینم

 .دی.بزرگمهر منتظره.خسته نباش گهیباشه.من برم د-

 .منتظر رفتم یرضایتکون داد.از اتاق خارج شدم و به سمت عل سر

 ؟یداد دویشد؟کل یچ-

 ..خستممیوهوم.برا-

.سوار رمیبگ دیکردم ند  یآخر چشمم به سرخوش خورد و سع  ی.لحظه میکرد  ینزد.چند طبقه رو با هم ط یحرف
 .کرد  تیدانشگاه هدا اطیاز ح  رونیرو ب نیبالفاصله ماش رضایعل  م،یکه شد  نیماش

 بود؟ یاخمت واسه چ-

 .فقط نگاهش کردم جیو گ گنگ

 ؟یچرا اخم کرد یدیسرخوشو د-
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 .دمیدست کش میشونیپ یرو

 .ینجوریهم-

 :به شونه ام زد و لحنش رو بچه گونه کرد یا  ضربه

 .دروغگو دشمن خداست-

 :کردم  نگاهش

 ؟یدیم ریچرا انقدر گ-

 :دست به دنده جواب داد همونطور،

 .یکن  یکه تو فرار م  دمیم ریگ  ییوقتا-

 :حوصله روم رو ازش گرفتم یب

 .ادیازش خوشم نم-

 .اومد  یچرا؟قبال که خوشت م-

 :راستم رو تکون دادم دست

 .زهیدونم؟ه یچه م-

 .زد یشخندین

 کرده؟  یهه.به تو بدچشم-

 .به من نه.به دخترا-

 خب؟-

داشبورد گذاشته  یکه از صبح رو  یوانی.دستم رو دور لدیداشبورد چرخ یبود خودم ادامه بدم.نگاهم رو منتظر
 :تهش مونده بود.فکر کردم یچا یبودم حلقه کردم.هنوز کم

 .بشورم تکسیبا وا دیمونه.با یلَِکش م-

 .رو از دستم خارج کرد وانیشد و ل خم

 .بگو شویگل نکنه لطفا.بق  تیباز خونه دار-

 .دمیکش  یداشبورد گذاشت.پوف یرو رو وانیل

 .ر رفته و گردنش معلوم بودکامجو کنا  یلحظه متوجه شدم مقنعه  هیدادم. یم حیتخته داشتم درسو توض یپا-

 .و ادامه دادم دمیکش  یقیعم  نفس
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 .شده روش خیسرخوش م دمیرومو برگردوندم، برگشتم د-

 .کردم اخم کرده بود  نگاهش

 .ناموس یب ی کهی؟مرتیبهش نگفت یچیه-

 .شده یا  گهید زیشدم که حواسش جمع چ خوشحال

 ..مقنعشو درست کرددیکتم.فهم  ی قهیبه  دمیدستمو کش ینه ول-

 .باال رفت صداش

 یاومد تو  یم دیسرخوش با یچ ی.اصال براشهینم ینجوری.ایداد یبه سرخوش تذکر م دی.بایاشتباه کرد-
 واسشون؟مگه شرکت نکرده بود؟ مینذاشته بود یآموزش  یکالس؟مگه قبال کالسا

 :برگشتم

 .حواسم نبود-

 .براشون یمدرکشم قبال گرفتن.خودت کالس گذاشته بود نایا-

 .سر تکون دادم یبا ناراحت فقط

.هم دارن از کالس گهید ی.چه اون باشه چه کسادیب یکردن نذار کس  یبرگزار م ییکالسا  نیاگه همچ  یسر نیا-
 .زنه یرفتارا ازشون سر م نطوریکنن هم ا  یاستفاده م

 .رو برداشتم فمیرو نگه داشت.ک نیشد.ماش نگیو وارد پارک دیچیکوچه پ  یتو

 .دستت درد نکنه-

 .غذا گذاشته  شبیباال ناهار بخور.مهنامه از د ایکجا؟ب-

 :شکمم گذاشتم یرو رو دستم

 .بخورم یزیتونم چ ینه معدم خرابه.نم-

 ..تعارفش کردممیدر آپارتمانم رفت یهم تا جلو با

 .تو ایب-

 ..من باال غذا دارمیرندا یاهه.برو.اون جا خوردن-

 :دمیشکموش خند ی افهیق به

 .برو بخور نوش جونت-

 .شد، در رو بستم دیناپد دمید یاز پله باال رفت و از جلو  یوقت
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 .داره یمعده درد کجا بود؟چتر شدنم حد-

خورم.کار  یخوابم.غذا م یکنم.م  ی.توش همه کار میدر فاصله گرفتم و به سمت اتاق خواب رفتم.چه اتاق خواب از
اضافه.لباسهام رو درآوردم و حوله برداشتم و به سمت حمام   یکنم. اتاق مطالعه هم که کتابه و تخت دونفره   یم

 .رفتم

 .کنه  یدوش آب سرد، آرومم م-

 .ستادمیا  رشیرو باز کردم و ز آب

 ...هــوف ... اوف-

 .گرفتم  نفس

 .کنم  یدوش آب سرد، سکته م ریآخرش ز-

 .رو برداشتم یبه سمت تلفن رفتم و گوش ده،ینپوش دهیآب رو بستم.حوله پوش  ریزنگ تلفن بلند شد.ش یصدا

 الو؟-

 .سالم آبان جان-

 .زدم لبخند

 خوبه؟ ن؟آقایسالم مامان.خوب-

 و؟یگوش  یبرداشت ریمامان جان که د ی.کجا بودمیمام خوب-

 .تازه اومدم رفته بودم حمام-

 .یشیم ضیمواظبت باشه ها.مر ستیاونجا ن  ی.مامان جان کسایباشه.خوب خودتو بپوشون تیعاف-

 .بغض ِ صداش لبخند زدم به

 .مگه من بچم؟مواظب خودم هستم-

 زنگ زدم صدات گرفته بود؟ شیپس چرا دوهفته پ-

 .دمیخند

 .بشه، سالمتره ضیکه مر  یآدم  گنیمنم آدمم خب.اصال م-

 تابستون؟ یتو یآخه سرماخوردگ-

 باشه مواظبم.از آفر چه خبر؟-

 ازشون؟  یخبر ندار-
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 .به جا شدم جا

 شده؟ شونیمگه طور-

 ؟یشوهرش سربلندش کن شیپ یبشه تا تو به خواهرت زنگ بزن یطور دی.بارینخ-

 .رو باال فرستادم ابروم

 به شوهرش داره؟ یچه ربط-

البد سر و صاحب   گهیکنه.م  دادیکنه سر خواهرت داد و ب  یجرات م ینجوری؟ایدار یفکر یگه چه داداش ب  ینم-
 .نداره

 .زنم بهش.چشم یباشه زنگ م-

 آبان؟  نجایا  یاینم-

 .نه مامان پروژه دارم-

 مگه پروژه نداره؟ رضایعل-

 .مند ادامه داد گله

 رسه؟ یم حشمیبه گردش و تفر یتازه زنم داره.چجور-

 .شروع شد باز

 .یزنم ندار یس؟تو حتپ یهان؟چرا ساکت شد-

 :بغض کرد باز

 شوره؟یم یلباساتو ک-

 .ییلباس شو نیماش-

 .شد ی.عصبدمیخند

 .گمیم یمن چ یفهم ی...میبه حق عل شاالیا  یشیروز خودت پدر م هی ؟بذاریکن  یمسخره م-

 .رو خاروندم سرم

 ..چشمدیمسخره نکردم مامان.ببخش-

 .من برم سپهرداد بچم گشنس گهیخب د-

 مگه آفر اونجاست؟-

 .کار داشت  رونیرفته ب شمینه سپهرو گذاشته پ-
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 .باشه.سالم برسون-

 .یخودت ندار شیپ ویسالم برسون چون کس گمیمواظب خودت باش.نم-

 .به حرصش زدم یقیعم  لبخند

 .خدافظ-

 .خدافظ مامان جان-

شدم.هنوز  رهیگرفته بود خ  شیسال پکه شادمهر، شوهر آفر، پنج   مونیرو گذاشتم و به عکس خانوادگ یگوش
 .شدم مونیبدنم کنار رفت.دست بردم صافش کنم که پش ی.حوله از رودمیبود.دراز کش ومدهین ایسپهر به دن

 .قول مامان، زنم که ندارم نجاست؟بهیمگه ا یکس-

 .دمیخند

 .مغزمه یحرفاشون تو ستن،یخودشونم که ن-

که به خاطر دل مامان رفته بودم افتادم.تا تونستم بهانه آوردم.بهانه   ییها یتمام خواستگار ادیو  دمیکش  یسرد آه
زن  الیخیکجش راسته، اون راستش کجه". همه ب  نیکرد:"ا  یم فیتوص نطوریمن رو ا یبهانه ها رضای.علیالک  یها

 .رضایعل  یگرفتن برام شدن.به خاطر حرفها

 یلیخ یباشه ول رید دیکنه.شا  یخودش حس م یتو ازوین نیباالخره ا یروز هیخودش بخواد. دیحاج خانم، بذار-
 .خونه براش لباس بشوره یو بذاردش تو رهیکه زن بگ  شهیعقد.نم  یسر سفره  نهیکه با زور و اجبار بش  نهیبهتر از ا

نگفته ام رو بهتر  ی.حرفهازارمیاز حد به زن ها ب  شیب یکیدونست که از نزد یدونست.م یمشکل من رو م رضایعل
 فهمه؟ ی. هنوز هم در عجبم که از کجا مدیفهم یخودم ماز 

 :اصالن فر افتادم  یحرفها ادیبالش گذاشتم. یرو سر

 ... ستین یزیازدواج چ  یبرا یفوقش ده ساله.ده سال اختالف سن -

*** 

داد بلند  یساعت که هشت شب رو نشون م دنی.با ددمیاومد، از خواب پر  یکوچه م  یکه از تو  ییسر و صدا با
که فقط وقت   یجور هیشده. یجور هیلباس بود.چون حس کردم گلوم  دنیکه کردم پوش  یکار  نیشدم.اول

 .خوردم ی.قرص مسکنشهیاونطور م  یسرماخوردگ

 .االن  شهینمازم قضا م-

 چشمم به ساعت افتاد متوجه یکه وقت  دیشد انقدر نماز خوندنم طول کش یچ دمینماز خوندم.نفهم ر،یدل س با
 یزیشکمم رفتم که چ یصدا دنیرسونه؟سجاده رو جمع کردم و با شن یخودش رو به ده م کیکوچ  یشدم عقربه 

 زیم یو گوجه رو یبرداشتم و سرخ کردم و با نون بربر یکتلت آماده داشتم.کم  عیبدم.ما بیخوردن ترت یبرا
 .گذاشتم. تا شام و ناهار با هم ادغام شده ام رو خوردم ساعت دوازده شده بود
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 .پروژه هام موندن-

 .جاخوردم دمیکه چند کوچه فاصله داشت رو شن  یاذان صبح از مسجد  یصدا یمشغول کار شدم که وقت اونقدر

 .شد یقاط یخودیخواب شب و صبحم ب-

با  میدچار نشم.فردا از ساعت ده تا شش و ن یم تا به شب زنده دارکردم نخواب  یسع ،یشب، با تموم خستگ تا
 .بگذرونه ریبودم خدا بخ دواریدخترها کالس داشتم.ام

 *روجا*

بود.تازه انتخاب واحد کرده و موعد حذف و اضافه  ومدهیکه ن  میکالس داشت  یصبح، با هومان شاهپور شنبه
 لیو کالس رو تشک ادیبه دانشگاه ب ینتظار داشتم شاهپورراهرو ها پخش بودن.البته ا ینشده و بچه ها تو

مبحث  هیجلسه  نیاون هم حوصله نداشت هم ا  دیدونم.شا ی.نمومدی.اما نمشیشناخته بود ینطوریا  یعنیبده.
 .بعد یبده و هم جلسه  حیرو توض

 بیج یتو یگوش  ی برهیکه با و  می.در حال حرف زدن بودمیو کنار مهتاب نشسته بود نینوش یروبرو نیزم یرو
اومد   یم شیرضا بود.تعجب کردم.کم پ ی.شماره دمیکش  رونیبا زور ب ب،یج یشلوارم به خودم اومدم و از تو

 یتماس م دیبا یچ ی.حاال برامیزد یم فخونه که به زور دو کلمه با هم حر  ی.جالب بود برام.تورهیباهام تماس بگ
 .اتصال رو زدم  یگرفت؟صدام رو صاف کردم و دکمه 

 الو؟-

 .بلند شد ریتاخ یبا کم صداش

 ؟ییالو روجا کجا-

 .تعجب، اخم کردم با

 ...گهیباشم؟دانشگاهم د یخوا یکجا م-

 .کرد  یپوف

 خونه؟ یایم قهید هی-

 .بلند شدم نگران،

 شده؟ یچرا؟چ-

 .بابا انتخاب واحدم به مشکل برخورده یچیه-

 .دمیرو باال کش مینیب

 .دانشگاه برم یپسوردتو بگو از تو وزرویخب -

 .زد غر



 

 
147 

 .خوام خودمم باشم ینت.م یکاف  ایب-

 .به ساعت افتاد و اخم کردم چشمم

 .رضا امروز کالس دارم-

 .شه ینم لیدانشگاه؟کالس که تشک رهیم یاول ترم  یبرو بابا کدوم احمق-

 .رو خاروندم مینیب

 .تونم نرم یشه.نم یم لیکالس دارم.کالسش تشک  داریبا پا-

 .یگرد  ی.زود بر مایب قهید هیحاال -

 ...باشه بابا-

 .و مهتاب انداختم نیبه نوش یکردم.نگاه ناراحت  قطع

 کاشته؟  یدونم رضا چه گل ینت.نم یبرم کاف دیبچه ها من با-

 .شد زیخ مین نینوش

 شه پس؟ یم یچ داریکالس پا-

 .به ساعت انداختم ینگاه باز

 .گردم  یبر م میتا دو و ن تاینها-

 .رو برداشتم و مانتوم رو صاف کردم فمیک

 .شده لیکالسش کجا تشک  نیفقط بهم خبر بد-

 .جوابم رو داد نیزودتر از نوش مهتاب

 .دم یم امیتو برو.من بهت پ-

 .زدم پلک

 .باشه-

 .شونه جا به جا کردم و از سالن خارج شدم یرو رو فمیک

 *آبان*

شده  میُنه و ن دم،یزودتر از من رفته بود.تا به دانشگاه رس نیکالس داشت بنابرا  کیساعت هشت تا  رضایعل
عالم چشم کنجکاو و دخترونه شدم.همونطور که سرم   هیشدم، سرم رو بلند کردم و متوجه  ادهیکه پ  نیبود.از ماش
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 یور کالسها منتظر نشسته بودم که آقاام  یتورو باال نگه داشته بودم نگاهم رو به روبرو دوختم و داخل رفتم.
 :اومد  یبهجت

 ؟یدیم لی.تشکیامروز دو تا کالس دار  داریدکتر پا-

 بله.چطور؟-

گفتن امروز حذف و اضافس.رفتن.آمار کالس صبحو دارم. دو نفر   یم شونمیسر هیگرفتن.  یبچه ها سراغتو م-
 .موندن

 .دمیم لیمن با صفر نفرم تشک یبهجت یآقا-

 :تکون داد سر

 .یخوددان-

 .به ساعت انداختم. ده شده بود ینگاه

 شه؟یم لیکالسم کجا تشک-

 :حوصله جواب داد یب

 .کیو  ستیکالس دو-

 .افتادم  راه

 .شرف یپسره چه خوشگله ب نیا  یوا-

 .دمیدلم خند یتو

 .بندن به آدم یکن هم صد تا ناسزا م  فیخوان تعر یم نایا-

چند نفر  نمیبه در زدم و داخل رفتم.سرم رو که برگردوندم بب یشدم.تقه ا یتوجه به سمت کالس مورد نظر راه یب
 دن،یمن رو د یروبرو شدم.مقنعه هاشون رو درآورده بودن.وقت ینه چندان جالب یکالس هستن با صحنه   یتو

 :تکون دادم یسالم کردن.سرم رو با ناراحت یبدون عکس العمل

 .دیایسرکالس من ن ای دیسر و وضعتونو درست کن ایدانشگاهه. نجایخانوما ا-

هم از هولشون  دیبشه.شا لیکردن کالس تشک  یفکر نم دیبود.شا ینداشتن.خب کالس که خال یریتقص دیشا البته
 .نشستن نطوریبود که هم

 .حضور بزنم و درسو شروع کنم دیبگ تونویاسام-

 .ی.زهره مقدسیبهروز میمر-
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 دهینرس قهیدرس رو شروع کردم.جو کالس انقدر بد بود که به چهل و پنج دق یبهروز ی رهیتوجه به نگاه خ یب
 .کردم  لیتعط

 .دیخسته نباش-

شد.الاقل تمام  یم جادیا  یدختر و پسر با هم بودن انگار جو بهتر یاصال با کالس ِ دخترها راحت نبودم.وقت  من
 فمیدادم.ک یبودم و درس م ستادهیمن بودم و من.که روبروشون ا نجایرفت.اما ا یحواس دخترها به سمت من نم

 .رفتم رونیرو برداشتم و ب

 .بودن؟با نگاهاشون خفم کردن یک  گهید نایا-

 حیها رو توض نیبعد هم هم یکردن جلسه   یکردن.البته حق داشتن.خب البد فکر م  یدرس رو گوش نم اصال
 .کنم  یمباحث رو تکرار نم نیا  گهیدونستن د یناختن.نمش ی.اونها که من رو نمدمیم

 .کالس داشت رفتم  رضایکه عل  یتیبه سمت سا ،یکفر

 .سالم-

 .برگشت

 کالست تموم شد؟-

 .دو نفر بودن.زود تمومش کردم-

 :زد قهقهه

 .که قورتت دادن  نمیب یم-

جدا شدم و به سلف رفتم.حواسم  رضایاز عل  م،یو ن کی.ساعت مینگفتم.تا ظهر، گرم حرف زدن شد یزیو چ دمیخند
خفه کننده خورده  ینگاه ها ریکردن.ناهار رو ز  یجوون نگاه م یصف بسته و به من و کارمندها بایبود دخترها تقر

زدم و داخل  یتازه کردم و تقه ا ینفس ر،د یرفتم.جلو یو چهار م ستیبه کالس دو دینخورده بلند شدم.با
 .بود یو پشت سرشون هم خانم جوون یو نام قی.صددیچرخ یاول م  فیرد یشدم.چشمم رو

 .سالم استاد-

 تمیکه باهاشون کالس داشتم خوب بودن.اصال اذ  یچندنفر کالس دارم.دو روز نیدلم خوشحال بودم که با ا ته
 .نکردن که آزاردهنده باشه ینکردن.اصال کار

 .میداشته باش یخوب یکنار هم، روزا  دوارمی.امگمیم کیتبر ویلیتحص دیبه نام خدا.سالم بچه ها.سال جد-

.نتونستم از دوستهاش ومدین ی.ولادیمشغول کردم تا کامجو ب فمیک  یتو یکهایخودم رو با ماژ یکردم.کم  سکوت
 .دمیپرس یهم که شده م یبپرسم.اگه اون خانوم نبود، به شوخ یزیچ

 .کردم رو هم نوشتم  یم سیرو که از روش تدر یشروع کردم و اسم کتاب حاتیتوض یسر هیرو با  درس
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 م؟یاستاد الزمه بخر-

 .برگشتم قیسمت صد به

به اون صورت  ی.رفرنس من کتابه.جزوه ادیکن  هیکتابو ته  دیریبگ ادیخوب  دیخوا یاگه م  دینیِام.خب بب-
 نکهیا  ایکنم.  یحل م کتابو  ی.منم برنامه هاتیسا میر یو دفعات بعد م دیسینو یو م گمیاول م  ی.جلسه گمینم

 یم نیکتاب تمر  یکه از رو  دی.اونموقع اگه کتاب داردیریاجرا بگ  ستمیس یفالنو تو یبرنامه  گمیمثال بهتون م
 .دیسیکه من دادم بنو  یحاتیاز فکر خودتون و توض  دیبا دیاگه نداشته باش  یول دیکن

 .تکون دادم دییادامه، سرم رو به تا  در

 .دیکتاب بخر  هی یمثال چند نفر دیتون یکتاب هستم.م  دیمن موافق خر-

 .باال انداختم شونه

 .نداره یچندان متیهرچند ق-

 :نکرده بود ادامه دادم یو اون خانوم که هنوز خودش رو معرف یو نام قیصد نیاز مکث و چرخوندن نگاهم ب  بعد

 م؟یکارمونو ادامه بد  ستین یا  گهیاگه سوال د-

 *روجا*

 میرو کردم و کار رضا رو تا ساعت دو و ربع انجام دادم.با دو، به سمت دانشگاه رفتم.ساعت، دو و ن میسع تینها
 .کردم  پیمهتاب تا ی.برادمیشده بود که رس

 .سر کالس میتا با هم بر رونیب این؟بیکارم تموم شده.کدوم کالس-

 یو دوست داشتم کس دمیکش  یخجالت م نیمه یاز استاد به کالس برم.برا  رتریبود د ومدهین شیبه حال پ تا
بودم که  دهیدوم رس یبه طبقه  گهیرفتم و منتظر بودم مهتاب جواب بده.د یهمراهم باشه.آروم از پله ها باال م

 :داد امیپ

 .رونیب امی. االن ممیو چهار هست ستیکالس دو-

اومد   رونیبه دست ب یدر همون کالس بودم.بالفاصله در باز شد.مهتاب گوش یشماره کالسها نگاه کردم. جلو به
 .و پشت سرش، در رو بست.به سمتش رفتم

 ده؟یشد؟چه خبره؟داره درس م یچ-

 :تکون داد سر

 .تو میبر ایآره بابا ب-

از بچه ها سرکالس   گهید یکیو  نیسمت کالس برگشت و در رو باز کرد.پشت سرش وارد شدم.فقط نوش به
 .داد یسه نفر داشت درس م یبودن.خنده ام گرفت.برا
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 سالم استاد اجازه هست؟-

 .و اشاره کرد برگشت

 .دییسالم.بفرما-

آوردم.سر که   رونیب یرو کنار گذاشتم و دفتر و خودکار فمیرسوندم.نشستم و ک نیعجله خودم رو به کنار نوش  با
کرد.نگاه من   یهمه عجله نگاه م نیخورد.با لبخند به ا داریبردارم نگاهم به پا اشتادد یتخته  یبلند کردم تا از رو

 شیقبل حاتیرو از سر گرفت.هم تند تند توض حاتشیچرخوند و توض یا  گهیچشمش رو به سمت د د،یرو که د
 نی نوشآروم ِ  یدادم.با صدا یگوش م  دشیجد حاتیکردم و هم به توض  یم ادداشتیتخته نوشته بود  یرو که پا
 .برگشتم

 .کن  ادداشتیاسم کتابم   ای. بمیروجا، گفته کتاب بخر-

راحت ته خودکار  الیبودم.با خ دهیرس دشیجد حاتیرو کنار دفترم نوشتم.به توض سندهیعجله اسم کتاب و نو  با
به دفترم انداخت و سر  یسر بلند کردم نگاه دیکه د  داریدهنم فرو بردم و سرم رو بلند کردم.پا یسبز رنگم رو تو

 .زدم یقیتکون داد و لبخند زد.من هم لبخند عم

 ...که دست منه  یستیل یامروز بسه. تعدادتونم کم بود.هرچند که تو  یخب بچه ها برا-

 :به حرف اومد ،یبرداشت و با نگاه اجمال زشیم یرو از رو یاسام  ستیل

 .ه بچه ها عقب نموننبعد ک یهفته  یدرس باشه برا ی هی.بقدیفقط ده نفر-

 :کرد  یکه پشت سرمون نشسته بود نگاه  یدختر به

 .تا حضورتونو بزنم دیخانم شما اسمتونو بگ-

 :رو به ما کرد داریگفت و رفت.بعد از رفتنش، پا  یدیهم بعد از گفتن اسمش، خسته نباش دختر

 .فتنیتا عقب ن نیکه نبودن، حتما بد  ییامروزو به بچه ها  یجزوه -

 .بهشون مید یاستاد به ما چه؟ما که جزوه نم-

و مهتاب که با لبخند بهش  نیرنگ، به من و نوش یآب  یمثل دو تا دکمه  ،یگرد و آب  ی.با چشم هادمیخند ثیخب و
 .شد رهیخ میکرد  ینگاه م

 ...نیچقدر شما ها بدجنس-

 :دیخند نینوش

 .به ما چه؟انیخواستن ب یاستاد خب م-

 :شده بود تکرار کرد طونیش دایهم که جد مهتاب

 .مید یما جزوه نم گنیاستاد راست م-
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 :رو با همون خنده تکون دادم سرم

 راهرو ولو بشن؟ یو تو انیسرکالس، اونا ن میایتره؟ چرا ما ب نیمگه خون اونا از خون ما رنگ-

 :کرد  نگاهم

 .نیساعت از کالس گذشته بود اومد میخود شمام که ن-

رو بعد از خودشون راه  یکس  یما تا به حال دو دسته بودن.دسته ا دیاومدن.اسات  رید نیبراش مهم بود ا انگار
دسته  نیداشت ا داریپا ی.ولیایب یکِ   نکهیا  اینه. ای یدوم اصال براشون مهم نبود سرکالس باش یدادن.دسته  ینم

 .زد.حق به جانب جواب دادم یها رو به هم م

 .خب کار داشتم. بعدشم که اومدم جزوه نوشتم-

 :میو مهتاب رد و بدل کرد نیبا نوش ینگاه ،یمکث کوتاه با

 .میریگ  یپول م یول مید یباشه جزوه م نییچون شما ه؟یچ نیدون یاصال م-

 :شونه ام زد یرو یضربه ا نینوش

 .میریگ  ی. آره پول مولیا-

 :جلو آورد ن،یبا خنده سرش رو از کنار نوش مهتاب

 حاال؟ میریچقدر بگ-

 .خودم انداختم و صفحه هاش رو شمردم یبه جزوه  یحساب شدم.نگاه نیماش یرو درآوردم و وارد برنامه  میگوش

 .شهیصفحه م ازدهی ینوشتم که احتماال اندازه  زیر یلیبا خط خ می...اوم...من پنج صفحه و ننمیخب بذار بب-

 .چشم دوختم داریرو بلند و به پا سرم

 شهیو چهار خط داره.م ستیده صفحه.هر صفحه ب شهیکه م  میریگ  یم دیشما، ند یصفحه رو به خاطر گل رو هی-
 خوبه بچه ها؟ میریو چهل خط.هر خط اگه پونصد تومن بگ ستیدو

 :فکر به حرف اومد یبعد از کم نینوش

 چقدر؟ شهیُکِلش م-

 :حساب کردم نیرو وارد ماش اعداد

 .تومن ستیصد و ب شهیم-

 :دیجلو کش مهتاب،

 .بشه ها ادیفکر کنم ز-
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 :رو باال انداختم سرم

 .چهل تومن ینفر شهیبه سه بشه م می. تقسمینه بابا سه نفر-

 :کرد  یهنوز با بهت نگاهمون م داریپا

 .نیبچه ها انقدر بدجنس نش-

 یبود.چطور نم دایصورتش هو یاز تک تک اعضا  یروم نگاه کردم.سادگ یخنده، به مرد ساده و زودباور جلو با
 کرد؟  یانقدر راحت باور م  م؟چطوریکن  یم یشوخ دیفهم

 نه؟ ای ادیما، در ب یهنگفت زندگ یها نهیهز یجور هی دیبابا استاد با یا-

 آخه؟  ینجوریا-

 .دمیرو نشون داد.لب برچ میابرو، گوش  یبا اشاره  و

 هزار تومن ناقابل بپردازن؟ ستیارزه صد و ب  ینم یعنی. یمهم نیدرس به ا ؟یپس چجور-

 یم یما مطمئن شد شوخ یهم با خنده  داری.پانطوریو مهتاب هم هم نیرو جمع کردم.نوش فمیرفتم و ک سهیر
 .راحت شد الشیو خ میکن

 .کردم که فقط استادا عضو شدن  یراه انداز تیسا هی-

 .کردم.ادامه داد  نگاهش

 دییتا تا یتونن عضو شن ول یبستم.م هیبق یبرا توی؟عضویمطلب بذار یاونجا عضو بش  یتون یخانم کامجو م-
 .کنم  یم دیی.شما عضو شو من تاشنینکنم فعال نم

 .فکر کردم یرو باز و کم دهنم

آموزش   هی.ارمیدارم که به صورت جزوه درم یآموزش درس  یسر هی.چند تا مطلب دارم.ستین یباشه استاد مشکل-
 .دارم ممیازاریچگونه استاد خود را ب

 .دیهم خند داریرفتم که پا سهیدوباره ر و

 ؟یمنو دار لیمیبده تا فعالت کنم.ا لیمیبهم ا یباشه.پس هروقت عضو شد-

 .نه استاد ندارم-

 .دفترم بلند کردم یکردم.سرم رو از رو  ادداشتیتخته نوشت و من  یرو رو لیمیا  آدرس

 .دیه نباشاستاد خست-

 :با بهت نگاهم کرد و آروم جوابم رو داد داریجاخوردن.پا داریو پا نیبلند بود.چون مهتاب و نوش یادیصدام ز انگار

 .نطوریشمام هم-
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 .میاز کالس خارج شد  داریقبل از پا یگفت که...سه نفر  یجور یول

 شد؟درست شد؟ یانتخاب واحد رضا چ-

 .رفتم یبود برگشتم و همون طور عقب عقب راه م دهیکه سوال پرس  نیسمت نوش به

 .درآورده بود که براش درست کردم یکم خنگ باز  هیآره بابا.-

 *آبان*

دادم و با  رونیگذاشتم و چند لحظه چشم هام رو بسته نگه داشتم.نفسم رو چند بار آه مانند ب  فمیک  یرو سر
درحال عقب عقب رفتن خورد.اون  یو به سمت پله ها رفتم.چشمم به کامجو رونیبلند شدم.از کالس ب یخستگ

 .کردم  یگفتن.نوچ  یبهش نم یزیدو نفر هم که همراهش بودن چ

 .نرو نییاز پله ها پا  یخانم کامجو اونجور-

 .رو نصفه ول کرد و با اخم نگاهم کرد حرفش

 ...اوف ... استاد-

 ...خاطر خودش گفتمهم رفت.به  یتو شتریاز اخمش، ب  اخمم

 خواد جواب بده؟ یم یک  نییپا یفتیاالن از پله ها ب  ؟یاستاد چ-

 .تکون داد یرو با ناراحت سرش

 .خودم-

 .خوره کنار پله ها یسرت م یجواب بده ول یاگه زنده موند-

 ...نه-

 .رو بلند کردم و تشر زدم صدام

 .درست راه برو-

 .هست یشدم.خواستم فکر نکنه خبر کترینزد بهش

 .دیکن  یم تیپدر مادرتونو اذ یلیخ دیشما بچه ها تا بزرگ ش-

 .که سمت راستم بود نگاهش کردم  ینام یصدا دنیشن با

 .و دو سالشه ستیب ه؟روجایاستاد بچه چ-

کردم.آب   یبررس یو چپ و راست صورتش رو با نگاه نییو بعد به کامجو چشم دوختم.باال و پا یگنگ به نام  یکم
 .دهنم رو قورت دادم
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 واقعا؟-

 .دمیکش  یقیکردم و نفس عم  یکوتاه  مکث

 .بدتر گهیپس د-

آهسته،   یمحکم ول ی...نموندم و با قدم هامیبهش نگاه کنم.اما درست نبود.تنها که نبود شتریخواست ب یم دلم
برم.استارت  نیبه سمت ماش یراحتتر الیباعث شد با خ نیخلوت بود.هم یلیدانشگاه خ اطیاز سالن خارج شدم.ح

 .زدم

 .بسم اهلل-

اومدن.دنده عقب   یم نییکه چشمم به خواهران سه قلو افتاد.از پله ها پا  امیب رونیرو جا زدم تا از پارک ب دنده
برم.دنده  میبتونم مستق یتل خاک یکل  نیکردم که در دانشگاه روبروم بود و از ب  میتنظ یرو طور نیگرفتم و ماش

و آدم  نی.راه اونقدر باز نبود که همزمان ماشوندنزدم و کالچ رو شل کردم که دخترها خودشون رو جلوم رس کی
رو پشت سرشون  نی.ماشرهیصورت بگ یشد من جرات نداشتم چون هرآن امکان بود برخورد یرد بشه.اگر هم م

 وستهیباغچه رفتن.هرچقدر نگاه کردم کامجو راه خودش رو آهسته و پ یمتوجه شدن و تو قیو صد یرسوندم.نام
 :بردم رونیب ن،یینصفه پا ی شهیکرد.سرم رو از ش  یم یط

 .خانم کامجو-

 :و برگشت ستادیا

 بله استاد؟-

 .جواب دادم صبورانه

 .رونیخوام برم ب یکنار؟م  دیبر شهیم-

 :برام تکون داد یسر

 .درست راه برم نیخودتون گفت یاستاد.ول  شهیم -

 .ادامه داد  یمشهود یتخس با

 ...مثل اونا دی.اگرم بخوام خالف حرف شما عمل کنم باگهید رمیمنم االن دارم درست راه م-

 .و دوستهاش رو نشونم داد برگشت

 .باغچه یبرم تو-

 ینبود.فقط تونستم لبخند پر خجالت یمنطق ریچشم هاش مشخص بود، اما حرفش غ یکامال از تو  طنتیش نکهیا  با
.منتظر موندم تا از ارمی"اشتباه کردم" و "من چقدر خودخواهم" به روش بپاشم و سرم رو داخل ب نکهیا  یبه نشونه 

صبر  یتونستم برم ول یمن، کج کردن م میستقراه م یرو از جلو رشونیمس یرد شدن.هرچند وقت کیکوچ  ینگهبان
 .کامجو شدم  یاحترام زدم و متوجه خنده   یبه نشونه  یشدن و حرکت کردم.بوق کوتاهخارج  یکردم تا از نگهبان
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 *روجا*

 :دیجلوم پر جانیبا ه نینوش م،یدانشگاه که دور شد از

 .رضا، عارف زنگ زد یدنبال کارا یروجا تو که رفت-

 :مقنعه بردم و به گردنم رسوندم.سرم رو گنگ حرکت دادم ریرو ز دستم

 ...خب-

 :شونه ام گذاشت و من رو نگه داشت یرو رو ستهاشد

 .مینیقرار گذاشتم باهاش فردا همو بب-

 :نگاه کردم نیشده بود انداختم و دوباره به نوش رهیبه مهتاب که منتظر به ما دو تا خ ینگاه مین

 داره؟ نیام؟ماشیمنم م یساعت چند؟بهش گفت-

 .یایروم نشد بهش بگم توام م یداره.ول نیاوهوم ماش-

 .رو کج کردم دهنم

 ؟یبگ ینخواست ایروت نشد -

 وقت بهم نگه امل؟ هی-

 ."برو بابا" پرت کردم.راه افتادم و مهتاب پشت سرم اومد یرو به معن دستم

 .امیباشه نم-

 .رو بهمون رسوند خودش

 .زنم خودت بهش بگو ی.خب زنگ میا روجا چقدر لوس-

 : انداختمباال شونه

 به من چه؟-

 شی.گوشمیشناخت یخواستم تنها باشه.خب ما که عارف رو نم یخواستم باهاش باشم.نم یبه خاطر خودش م فقط
 :کنار گوشش گذاشتش  ،ی.بعد از مکثرهیگ  یکه شماره م  دمیآورد.د  رونیمانتوش ب بیرو از ج

 ...یدونم.گوش یخواد باهاتون حرف بزنه... نم یدوستم م نی... بب ن؟یشما خوب یالو...سالم ...مرس-

 .رو به سمتم گرفت.دستم رو به سمتش پرت کردم یگوش

 ....بهت گفتمنیخوام نوش ینم-

 .دهنم گذاشت یرو جلو دستش
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 .تو رو خدا حرف بزن.من که خواهر بزرگ تر ندارم-

 :رو از دستش گرفتم ی.گوشدمیکش  یقیرو کنار زدم و نفس عم دستش

 الو؟-

 :دیچیگوشم پ  یتو یکلفت مردونه ا  یصدا

 .الو سالم روجا خانم-

بهش گفته  نیبعد خودم جواب خودم رو دادم.حتما نوش یدونست؟اما لحظه ا یکردم.چطور اسم من رو م  تعجب
 .بود

 سالم.حال شما خوبه آقا عارف؟-

 د؟یداشت یممنونم امر-

 .درسته؟دینیجان به من گفتن فردا قراره همو بب نینوش-

 .کرد.انگار که جا خورده باشه من از قرارشون خبر دارم  مکث

 .ا... بله-

 قیتا دق ستادمیبهش ا دهیکرده بودم بود.چسب  دایکه توش پ  یرنگ ینقره ا یو تار مو نینوش یبه موها چشمم
 .حرف زدم ،یگوش  یتر نگاه کنم و تو

 .امیجان م نیخواستم بگم با نوش یخب من م-

 .دمیکردم و صداش رو شن  نییرو باال و پا نینوش یرنگ موها یتار نقره ا یکم

 خوام باهاش رابطه برقرار کنم؟ یمن م نهیمنظورتون ا یعنی-

 .کردم  سیشد.لبم رو خ داریب یدلم حس بد ته

 .خوام همراهش باشم یفقط م-

 :دیچیگوشم پ  یکلفتش تو  یصدا

 .نی. هرطور راحتنیایباشه ب-

 :پرت کردم یگوش  یتو یر، کلمه اپچ وا پچ

 .خدافظ-

 :دیجلوم پر نیمنتظر جوابش بمونم قطع کردم.نوش نکهیا  بدون

 ناراحت نشه؟-
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 .دادم نیرو با چندش چ مینیب

 گه؟یبرگشته م یچ امیخوام ب یبهش گفتم م یدون یم-

 .بودم یجور هیعارف رو تکرار کردم.  یرو کلفت و جمله  صدام

 .زد ینم یحرف نیبود همچ یپسر درست و حساب ؟اگهیچ یعنیحرف  نیا-

 :هم به حرف اومد مهتاب

 .حرفش زشته یلی.خیگیراست م-

 :هردو، نگاه کردم به

 .میخور یم یگوشه بستن  هی مینیش یشاپ.من و مهتاب م یکاف  میر یم یی.چهارتاادیمهتابم که م-

 .زدم و ادامه دادم یلبخند پهن ،یشکالت یتصور بستن با

 .دیزن یشمام با هم حرف م-

 *آبان*

. ادیبه استقبالم ب یشد که چراغ روشن و غذا آماده باشه و کس یزد.م یم یلیخونه به صورتم س یکیو تار سکوت
اومدن کردم.راه   رونیب ییچم شده که بعد از چند سال از خانواده اصرار و از من انکار، هوس از تنها دمیفهم ینم

تخت آماده  یتنم رو درآوردم و رو یکردم.دونه به دونه لباسها  یط ییتا اتاق خواب رو به تنها یدر ورود یشگیهم
 یانداختم.لباس ها  وتریکامپ  یصندل یبرداشتم و رو یبدم.لباس راحت ییلباسشو نیماش لیگذاشتم تا تحو  یم

 یبه دست، تو یتن یله دادم و برگشتم و حو ییلباسشو نیباز ماش شهیدهن هم لیتخت رو برداشتم و تحو یرو
 :سرم بود یتو یدوش آب سرد، فکر ری.زدمیحمام خز

 ...و دو سالشه ستیب-

کردم   یفکر م یوقت دن،یچشم کنار بزنم.از حمام که خارج شدم، موقع لباس پوش یفکر رو از جلو نینکردم ا یسع
 .نشست یدلم م یعالم تو  یهست و کالس ندارم و رفت تا چهارشنبه و با پسرها، غصه  کشنبهیفردا 

رفتم و چهار قدم به چپ برداشتم و  رونی.از اتاق بدمیپوش یچسبون مشک شرتیبا ت یقرمز/یگرم کن مشک  شلوار
درست کردم و مشغول خوردن شدم.لحظه  مروی.ندمیبود رس دیو سف یاپن که لوازمش، ست مشک  یبه آشپزخونه 

به خوردن ادامه  قهیو پنجاه دق ده دنیاعت نگاه کردم و با د.به سدیاز اتاق به گوشم رس  امیزنگ پ یصدا یا
 یکردم که وقت  یرو آروم و آهسته شستم.اونقدر آهسته کار م فیظرف کث کهیدادم.خوردنم که تموم شد، چند ت

 .ست قهیو چهل و پنج دق ازدهیظرف شستنم تموم شد، متوجه شدم ساعت 

 ...اوه-

 یبه سراغ گوش وتریبلند شد.درحال روشن کردن کامپ امیه برسم.دوباره زنگ پسرعت وارد اتاق شدم تا به پروژ با
 :رو باز کردم یناشناس بود.اول یاز شماره ا  امیرفتم.دو پ
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 .زمیسالم عز-

 :رفتم یسراغ بعد به

 آبان خان؟  ی؟آقایجواب بد یخوا ینم زمیعز-

 :دادم جواب

 سالم.شما؟-

 .نشسته بود یگوش  یجواب اومد.انگار رو بالفاصله

خاطر بهم دادن.گفتن  نیشما رو به هم ی.شماره ستمیکوتاه ن  یاز دوستاتون گرفتم.دنبال رابطه   یکیشمارتونو از -
 .نیداریپا تون،یلیمثل فام

 .شدم یکفر

 ...منو داد یغلط کرد شماره -

 .کرد زنگ زدم  یمخابرات کار م یاز دوستهام که تو  یکیتوجه به ساعت، به  بدون

 الو؟-

 .سالم محمد-

 ؟ی؟خوبییا آبان تو-

 ؟ی. تو چطوریمرس-

 .معرفت یب یتو یایممنونتم.از احوالپرس-

 .شدم شرمنده

 ...محمد-

 شده؟ یجان؟ چ-

 .دارم یمزاحم تلفن-

 .کن خب  تیبرو شکا-

 ؟یاریبرام درم ه؟اسمشویخوام اول بفهمم ک یم-

 .ارمیآره شمارشو بگو تا فردا برات درم-

 .خوام یاالن م-

 .پس صبر کن-
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 قطع کنم؟ یخوا یم-

 .گمتینه االن م-

 .باشه-

 :صداش بلند شد ،یا  قهیچند دق یاز مکث  بعد

 دم دستت؟ یکاغذ دار-

 .آره بگو-

 .گذاشتم، منتظر، نگهداشتم  یم یپاتخت یرو شهیکه هم  یکیکوچ  ادداشتیدفترچه  یدر خودکار رو برداشتم و رو و

 ...ییرزایتابان م-

 .کرد  مکث

 ؟ینوشت-

 .یآره مرس-

 .ها شهیخودت اقدام نکن.جرم حساب م یکنم.ول  یخواهش م-

 ...یاعلیدونم. یم-

 .یعل  ای-

 ..اخم کردمدیچیگوشم پ  یتو یلوس تینها یب یفکر، شماره رو گرفتم.صدا یکردم.بالفاصله و ب  قطع

 د؟ییجونم...بفرما-

 .سالم-

 .دیشد، کش یکه باعث تهوعم م  یرو به طرز صداش

 ســالم.احوال شما؟-

 خودتونو؟ دیکن  یم یمعرف-

 .و شش سالمه ستیمن تمنا هستم.ب-

 .شدم یآروم م  یگفت کم  یاگه راست م  دیرو دروغ گفت.شا اسمش

 داده؟ یمنو ک یشماره -

 کنه؟  یم یوا.چه فرق-
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 .شدم یعصب  ،یخودیب

 سمیدر خونتون. با پل امیم شمیبلند م ایداده  یک  یگیم ایصادره از ... به آدرس...  ییرزایکنه.خانم تابان م  یفرق م-
 .به جرم مزاحمت امیم

 .جواب داد یجواب ندادم و به تلخ شیپشت تلفن ی.و پنچر شد که به اون همه عشوه دیترس

 .یا  زهیپاستور یلیسرگرمت کنم و بسازمت.گفت خ یمدت هیمحسن شمارتو داد.گفت -

 .کردم  اخم

 .گهید یسراغ کس دیسرگرم شدن، بر یبرا دیدونم و اون محسن.شمام لطف کن یمن م-

 .قطع کردم و

 .شرکت یایفردا ن یاریمحسن شانس ب-

 .تخت پرت کردم و چشمم رو بستم یتازه روشن شده، خودم رو رو وتریتوجه به کامپ بدون

شدن به زن و دختر داشتم که تاحاال  کینزد یا بکنم؟اگه روکار   نیفرض کردن؟ازدواج نکردم که از ا یمنو چ نایا-
 .زن گرفته بودم

 .هام رو فشار دادم پلک

 .و دو سالشه ستیب ه؟روجایاستاد بچه چ-

 .کامجو.از خودم حرصم گرفت  ریبا تصو ینام یصدا

 ؟یکن  یدختر شده همش به دانشجوت فکر م یمگه قحط-

 *روجا*

 .شهینم لیکدوم از کالسها تشک  چیبرد آموزش زده بود که ه یرو کشنبه،ی صبح

 ...نینوش-

محکم به پاش برخورد کرده  یدر ورود م،یداد.وارد دانشگاه که شد یچپش رو ماساژ م ینشست و پا نیزم یرو
 .کبود شده باشه  یدادم حساب یاما احتمال م  میبود دهیبود.ما که ند

 هان؟-

 .پام گذاشتم.مهتاب روبروم نشست یرو رو فمیچهار زانو شدم و کدادم. هیتک واریبه د کنارش

 .میزنگ بزن به عارف بگو االن بر گمیم-

 .زانوش نگه داشت یحرکت رو یرو ب دستش
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 .میباشه کالسم که ندار-

 .دلهره به ما چشم دوخت با

 .ستمیمن آماده ن یول-

 .که جنس مانتو و شلوارش استرچ بود نگاه کردم  یمانتو مشک یدختر به

 .ی.صورتتو کرم بزن تا سرحال بشییدستشو میر یفاصله م نیا  ی.توادیب گهیساعت د میبگو ن-

 .ادامه داد  مهتاب

 .نهیش یپوستت م یتا اونموقعم کرم، رو-

 .و اخم کرد رهیرو درآورد تا شماره بگ شیفکر کرد.گوش یکم

 ... شارژ ندارم-

 :آوردم و به سمتش گرفتم  رونیشلوار ب بیج یرو از تو میراست مانتوم رو کنار زدم.گوش ی گوشه

 .خط حق نداره زنگ بزنه نیبهش بگو به ا یبا خط من زنگ بزن.ول ایب-

 .نگاهم کرد یمانتوم رو صاف کردم.کم و

 .هخواد، خودش زنگ بزن یشه.اصال اگه م یدم. شارژ تو هم تموم م یم امینه پ-

 :ور رفت و دوباره به سمتم گرفت میبا گوش یکم

 .سیگمو بنو  یکه م  ینیخودت ا ایبدم.ب امیپ نیتونم با ا یمن نم-

 :رو از دستش گرفتم یگوش

 سم؟یبنو یهوم.چ-

خط نه زنگ  نی... لطفا به ادیدم پارک باش گهیساعت د میشه ن یخط دوستمه.اگه م نی.انمی... سالم.نوشسیبنو-
 .دیبد امینه پ دیبزن

 :فرستاد نینوش یرو نوشتم.جواب رو به گوش نیهم

 .رسونم ی.خودمو مزمیباشه عز-

. میآب رفت  ریو به سمت ش میگذاشت  سیسرو یسکو یهامون رو رو فی.کمیحمله کرد ،ییو به دستشو میشد بلند
کردن   شیآرا  یزدم.حوصله ن یزیبه خودم انداختم.صورتم ساده بود.به جز کرم ضد آفتاب ِ صبح، چ ینگاه کل
 .نداشتم

 بزنم؟ ید یروجا، رژتو م-
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 .زده بود یانداختم.رژ کالباس  نیبه نوش قیدق ینگاه

 .رنگه ها یشه گفت ب یم بای.مال من تقرادیبهت م یکه زد  ینیا-

 .رو کم کرد فاصله

 .نداره یبیع-

زد.  ی.مهتاب کرم پودر زده و رژ گونه منیبه نوش یکردم کم  یبه مهتاب نگاه م یکم  ،یکاریب یلب رو دادم.از رو رژ
بار نگاهم رو معطوف  نینگفتم.ا یزیبهش کردم و چ یا  دکنندهییکارش که تموم شد برگشت و نگاهم کرد.نگاه ِ تا

 .بود کردم دهیکش  یپررنگ یقهوه ا یکه رژ گونه   نینوش

 .پررنگه یلی.خنینوش-

 .برگشت کامل

 بزنم؟ ید یم ملتویشه.ر یه، کمرنگ مخورده بمون هی رونیب میبر-

 :به ساعت کردم یرو بهش دادم و همزمان، رژ لبم رو پس داد.نگاه ملیر

 .ادایشد.االن م ری... دمیبر-

 :به سمتم زد یچرخ میباز چشم چپش قرار داد و ن مهین یپلکها یرو ال ملیر

 .استرس دارم  یوا-

 .کردم  یمحکم پوف

 .رمیگ  یمنم استرس م ید یطول م ینجوریا-

رو که فرق کج باز کرده بود،  هیچپ موهاش زد.بق یآورد و به گوشه   رونیب یرنگ ییسنجاق سر طال فش،یک  یتو از
 .از موهاش رو عقبتر برد  ی.با دست، کمختیصورتش ر یرو یو کم دیاز سمت چپ تا راست کش

 خوبم بچه ها؟ م؟منیبر-

 .کوتاه جواب داد  مهتاب،

 .قط رژ گونه رو کمرنگ کنخوبه، ف-

 .دیگونه اش کش  یرو یو باال کردم.به حرف مهتاب گوش داد و دست نییچند بار پا د،ییهم فقط سرم با تا من

 بردارم؟ نکمویگم ع  یم-

 .گذاشت  فیک  یچشمش برداشت و تو یرو از رو نکیاز جواب، ع  قبل

 امیکه عارف پ  میدیچرخ یآهسته، م  ی.با قدم هامیو با استرس، وارد پارک شد میدانشگاه دل کند ییدستشو از
 .داد
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 .نشستم دیسف دیپرا هی یمن دم پارک تو-

رو داشتم که  یپسر دنیبود.انتظار د یکه راننده اش پسر جوون  دمیرو د یدیسف دینه چندان دور، پرا یفاصله  از
به حرف  دهیبر دهیبر نیبود.نوش چهره اش، مرد بودن رو داد بزنه.همونطور که خودش رو پشت تلفن نشون داده

 .اومد

 .گفت  یکه خودش م  ستین ی... اصال اونجورهیجور هی... چاقه... اصال رمینم-

 .گرفت نگاه کردم  یهر کلمه، دم م نیکه ب  نیاخم به نوش  با

 .ستیظاهر مهم ن-

 :رو به مسخره کج کردم دهنم

 یورزش، دور پارک م انیکه م  ییدونم؟مثل مردا یچه م ایباشگاه. شیفرست یم نیدیفوقش اگه به توافق رس-
 .شیدوون

با  یابروها  نیب یاخم  ،یدود نکیشدم و به خاطر آفتاب تند اون ساعت و نداشتن ع ی.جددمیکش  یقیعم  نفس
 :مداد، پررنگ شده ام انداختم

 .خوشت اومد دیحاال شا میر ی.مستیبرگشتن ن یاالن جا-

ما  یو حاال چهره  دهیرو قبال د نیشد.حس کردم نوش رهیبه من و مهتاب خ نینوش یعارف به جا  میکه شد  کینزد
 یرو نم نیکجا، ا  ی.ولدمشید ییکردم جا  یکنه.هرچند که چهره اش برام آشنا بود.حس م  یم یابیرو ارز

 . خونه هامون ربطش دادم ِ یکیدونستم.که به نزد

سالم کرد.من  ل،یم یجلو نشست و ب نی.نوشمیدیسر  نیحرف زدن نداشتم.به ماش یگفتم.اصال حوصله   ینم یزیچ
 ..مردد لب باز کردممیو مهتاب هم پشت نشست

 .میمزاحمتون شد دیسالم.ببخش-

 .سالم-

 :نهیکرد تا بهتر بتونه بب  میرو تنظ نهیحال راه افتادن آ در

 .کنم  یخواهش م-

. دیشده، دستش رو کش تیکه انگار تازه متوجه موقع  ،یبعد از مکث نیرو گرفت.نوش نیو دست نوش برگشت
که نه، اما   یبود؟چرا انقدر به نظر وحش نطوریپسر چرا ا نی.نگاه کردم و پلک زدم.ادیبهم چسب یمهتاب با ناراحت

 .میبه حرف مفخم گوش داد میکرد  یگستاخ بود؟چه اشتباه

 :دیچیکلفتش پ  یساعت صدا میاز ن  بعد

 کجا برم؟-
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 .از بودن کنارش خوب نبود  حالم

 .دیدون یهرجا خودتون م-

و خونه باغ  یکشاورز  نیاطراف که زم  یاز محله ها  یکیخواست به دانشگاه برگردم... به سمت  یکه دلم م  هرچند
 .وقت از سال، درختها همچنان سر سبز بودن نیو ا میبود ریگرمس  یداشت رفت.منطقه  یادیز یو باغ ها

 ؟دیرو بلد نجایا-

 :تکون دادم نانیرو با اطم سرم

 .بله-

 .زمزمه کرد مهتاب

 .باز شده نایزم نیپاساژ شش طبقه تازه پشت ا هی-

داد.وگرنه  یبهم اعتماد به نفس م میکه درِش بود  ی.شناخت مکانمیخدا رو شکر کردم که اونجا رو بلد چقدر
 .کنم  هیشناختم که بدونم هر آن ممکنه گر یاونقدر خودم رو م

 ؟یبرم سفره خونه سنت-

 :به خاطر استرسه جواب داد دمیفهم یکه م  ینازک یبا صدا نینوش

 .اینکش ونیقل-

 بایرو باز کردم و مهتاب رو تقر نیکه اطراف، سراسر باغ بود نگه داشت.در ماش  یرو کنار سفره خونه سنت نیماش
خواست عارف  یشد انداختم.چقدر دلم م ینار باغ رد مکه از ک  یکیبه رود ِ کوچ ی.نگاهدمیپر رونیُهل دادم و ب

 یآب که م  یرو از پا خارج کنم و جفت پا تو رنگم یو نارنج دیسف یها یتونستم کتون یکنارمون نبود و م  نجایا
 .میکرد  یم یآب باز  ،ییخواست در کنارمون نبود و سه تا یتونستم خنکاش رو تصور کنم بپرم.چقدر دلم م

 .رفتم و فقط نگاهش کردم نیمهتاب به سمت نوش همراه

 .خوره یروجا حالم داره بهم م-

 .کج کردم  گردن،

 ...یاومد  یفکر کن تنها م-

بود  کیکوچ  یرودخونه  یکه رو  یُپل ی.خودش هم جلوتر، از رومیبه سمتمون اومد و تعارف کرد داخل بر عارف
 یا  گهید قیآالچ  یخواستم با مهتاب تو یرستادم.مرو پشت سرش ف نینشست.نوش یقیرد شد و داخل آالچ

 قیدر آالچ یجلو یبر کی ،یلیم یو دنبال خودش برد.با ب دیبرگشت و ما رو هم کش نیکه نوش  نمیبش
 .هم داخل نشستن نینشستم.مهتاب و نوش
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فوران کنه.نگاهم  اتشیعارف که پاره بود خورد.حس کردم معده ام جمع شد و االنه که محتو  یبه جورابها چشمم
رو  دیرس یشد و به مشام م یاون بلند م  یکه مشخص بود از پا مردونه   یبد یبو یرو گرفتم تا حالم بد نشه.ول

به  یمرتب ینکرد لباسها یچرا سع اره؟پسیما رو ب ییدونست ممکنه همچون جا یکرد.خب مگه نم  یشد کار ینم
 یجورابش شدن و به سخت یمتوجه پارگ دمیو بدل شد فهمو مهتاب رد  نیمن و نوش نیکه ب  یتن کنه؟با نگاه

سمت چپ  ن،یبغلم و نوش یتو باینشون ندن.مهتاب سمت چپم، تقر یکنن تا عکس العمل  یخودشون رو کنترل م
 .نشست نینوش یوبروو عارف ر یمتر کی یمهتاب با فاصله 

 :شد کیبود نزد یسفره خونه که پسر جوون مسئول

 ن؟یدار لیم یچ-

 :رو چرخوندم اهمنگ

 .یبستن-

 .صدا جواب دادن کیو مهتاب هم  نینوش

 .یمام بستن-

 دهیکه مشخص بود تازه چ  وهیم یو ظرف ونیو قل یبعد با چهار بستن قهیهم موافقت کرد.پسر رفت و پنج دق عارف
 میمن گذاشت و رفت.اگر که همراه عارف نبود یداد اومد.همه رو جلو یمشام رو نوازش م شونیتازگ یشده و بو

 یها رو پخش کردم که صدا ینداشتم.بستن یزیبه خوردن چ یلیکه بود و م  فیخوردم اما ح یها رو با لذت م وهیم
 :عارف بلند شد

 .بده ونویاون قل-

 .چشم هاش چشم دوختم یاز بودنش، تو  یو ناراض یعصب

 .نکش میکه ما هست  ییجا یبردار.ول ایب یخوا یاگه م-

هنوز  یبرخورد اول، وقت یداشتم.اگه هم نداشتم، باالخره تو تیحساس دایشد یو هر نوع دود ونیدود قل به
صداش  نیبار نوش نیرو برداشت.ا ونیو قل دی.خودش رو جلو کشستین دنیکش  ونیکه موقع قل  میستین یمیصم

 .رو باال برد

 .کم احترام بذار  هی.میر یم میشیبلند م یبکش ونیقل-

رو چنگ زد.از برخوردش  نیاز نظر من، و البد از نظر خودش عاشقانه، دست نوش  یا  انهیشد و به طرز وحش خم
کار رو   نیما ا یاول و جلو  یهم که نداشته باشم برام مهم بود دفعه  یبه مسائل اعتقاد یبدم اومد.کار

 :دیکش  غیج بایتقر نیشبهشون پشت کرد.نو ده،یپر ینکنه.مهتاب، با رنگ و رو

 .ول کن گمیدستمو ول کن...م-

 نم؟ینوش یکن  یم ینجوریچرا ا-
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 .هام گرد شد چشم

 نم؟یجان؟نوش-

 یو حالم کم دمیمن که بد نشد.الاقل خند ی.برافتمین دنیکردم از خنده، به خرناس کش  یرفتم و سع سهیر آروم
 :مقدمه نگاهش کرد یکه تموم شد ب  دنمیجا اومد.خند

 آقا عارف چند سالته؟-

 :کرد  مکث

 مهمه؟-

 .پرسم یحتما مهمه که م-

 .نگاهم کرد رهیخ همونطور

 .و شش سالمه ستیمن ب-

 د؟یکن  یلطف م ییکارت شناسا-

 یپول و بعد از اون گواه فیپشت شلوارش برد و ک بینگاه کرد.دستش رو به سمت ج یدست دراز کردم.کم و
تونستم از  یعنوان نم  چیکه به ه  یآورد و به سمتم گرفت.با دقت نگاه و سرم رو با پوزخند  رونینامه اش رو ب

 :لبم، پاک کنم، بلند کردم یگوشه 

 ستیب یو دو سالمه.پس چجور ستی.من بیهمش ده ماه از من بزرگ تر نمیب یتولدتو م خیکه دارم تار  ینجوریا-
 و شش سالته؟

ازش خوشم   نکهینگفته بود.با ا راهیهم ب ادیو مهتاب هم جاخوردن.کارت رو به دستش دادم.پس مفخم ز نینوش
 :که راست گفته.با خودم فکر کردم  دمیاومد اما د  ینم

 یبه خاطر حمله به دستها ازی.ده امتیزیبه خاطر ه ازیامت  ستیداره؟ب ازیچند امت از،یعارف از صد امت  نجایتا ا-
 یبه خاطر اصرار کردنش برا ازیبد جورابش.ده امت یبه خاطر بو ازی.ده امتشیبه خاطر نامرتب ازی.ده امتنینوش

 ازیامت  ستیدرمورد سنش، کم شد.االن فقط ب دروغ یبرا ازیامت  ستیو احترام نگذاشتنش به ما.ب دنیکش  ونیقل
 .داره

 :لب زدم ن،یبه نوش ینگاه با

 .میبر-

هاش رو بست و باز کرد.نفسم رو فوت کردم و خم شدم تا بند کفشم رو ببندم.کفش هام رو از پام خارج  چشم
 .نکرده بودم.فقط بندهاش باز بود

 شد روجا خانم؟ یچ-
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 :کفشم رو بستم و نگاهش کردم  بند

 .میبر گهیبهتره د-

 :دوخت نیرو به نوش نگاهش

 ه؟ینظرت در مورد من چ-

به گردنش  ی"باهاتم".چرخ یعنیداشت.پلک زدم که  بانیبه پشت ازیوقتها ن نجورید.مثل خودم انگاهم کر  نینوش
 .نداشتم ریو تصو دمیشن یداد و به عارف چشم دوخت.پشت کردم و فقط صدا م

 .میخور یما به هم نم یول یهست یپسر خوب یلیتو خ-

 چرا؟-

 .ستیبا هم جور ن اتمونیخب اخالق-

. ستادنیرو برداشت و با مهتاب به سمت من که منتظر بودم اومد و پشت سرم ا فشیکه ک  دمیچشم د یگوشه   از
خودم و مهتاب رو  یو لخ لخ کنان رفت تا حساب کنه.ده هزارتومن پول بستن دیعارف هم کفشش رو نصفه پوش

 :دادم نیبه نوش

 .نداشت فهیکرد.مال ما رو وظ  یحساب م دیبده بهش.تو رو با-

 :رو پس زد دستم

 .نیبود...اصال شما که نخورد فشیولش کن.وظ-

متوجه عوض  یلحظه ا یداشبورد گذاشت.برا یرو یواشکیپول رو  نی.نوشمیشد نیرو دادم و سوار ماش پول
 .شدم ریشدن مس

 م؟یر یکجا م-

 :دیگلوم چسب  خیاش ب  نهیآ  یتو نگاه

 .دوستم.کار دارم یکارخونه   میبر-

 یبرگشت گهید م،یرفت یاگه باهاش م  م؟البدیریکه باهاش تا کارخونه م  میکرد انقدر احمق  یر مکردم.چرا فک  اخم
 .در کار نبود

 .یر یم یهرجا خواست یکن  یم ادهیپ نجایما رو هم-

 :برگشت نیسمت نوش به

 .کار دارم  قهید هی-

 .میش یمزاحمتون نم دی.شمام به کارتون برسمیر یم میریگ  یم نی.ماشمیشیم ادهیپ نجایهم-
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 .نگاه کرد رهیخ یکم

 .نیکه سوار شد  ییبرمتون همونجا ینه م-

 .راحت شد المیخ م،یدیدانشگاه که رس کینزد

 .میوقتتونو گرفت دی.ببخشمیشیم ادهیپ یمرس-

 .برگشت

 ...کنم  ینه خواهش م-

 *آبان*

بسته به  مهین یاز جا بلند شدم.با چشم ها  یبودم، بدنم انگار کوفته بود.به سخت دهیخوب خواب شبید نکهیا  با
 میانتخاب  یهم گذاشتم و لباس ها یرنگ ی.بلوز خاکستردمیکش  رونیب یسراغ کمد رفتم و کت و شلوار نوک مداد

 .ادد  یرو نشون م قهی.چشمم به ساعت افتاد.هشت و پنجاه دقدمیرو پوش

 .شمُنه شرکت با دیآخ.با-

خودم رو به  عیسر یلی.خدمیبرداشتم و پوش یبه دست، کفشم رو از جاکفش یو گوش فینخوردم و ک صبحانه
سال شرکت، به تلفن  انیم یباال رفتم.در شرکت باز و خانم رستگار، منش یکیشرکت رسوندم و پله ها رو دو تا 

بود.تا  نطوریهم شهیباشه.هم احتردم ر و اشاره ک دمیمن از جا بلند شد.خجالت کش دنیداد که با د یجواب م
.خب از ما بزرگتر دمیکش  یداد.خجالت م یهم زودتر از ما سالم م شهیشد.هم یبلند م دید یرو م رضایعل  ایمن 

 یکردم.با تقه ا  ینشستم.انقدر مشغول کار بودم که گذر زمان رو حس نم ستمیبود... وارد اتاقم شدم و پشت س
 .به در، به خودم اومدم

 .دییبفرما-

 .وارد شد و در رو پشت سرش بست ،یچشمم به در که محسن عضد هیبود و  توریچشمم به مان هی

 .سالم دکتر-

 .شدم رهیپر مفهوم بود.خ یادیگفت.ز  یظیرو جور غل دکتر

 .سالم محسن-

 .کردم  اشاره

 .نیبش ایب-

 میگوش  ینشست.صدا کمیشده.نزد یکه خبر  دیفهم نیهم ی.برانهینبودم که اجازه بدم بش یمیباهاش صم اونقدر
بود که چرا دوباره  بیکردم.برام عج  جکتیبه صفحه انداختم.شماره متعلق به همون دختر بود.ر یبلند شد. نگاه

محسن ازش خواسته بود دوباره  دیشازنگ نزنه. گهیترسونده باشمش که د یکردم اونقدر  یتماس گرفته.فکر م
 .رهیتماس بگ
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 دوست دخترتونه دکتر؟-

 .نگاهش کردم فقط

 .کارا  نیا  ادیشما هم؟بهتون نم-

 .که فقط اخم کردم.از اخمم جاخورد  دیخند مسخره

 شده؟ یزیچ-

 .دوختم تا به خودم مسط بشم توریرو به مان چشمم

 .اول تو کارتو بگو تا بگم-

 .من کرد من

 .بگم یزیچ هیخواستم  یم مداد یم لیتحو دیکه امروز با  یراجع به پروژه ا-

 :کردم  زیرو ر چشمم

 به امروز؟ شینرسوند-

 .انداخت  نییسرش رو پا شرمنده

 .راستش نه-

 :چونه ام گذاشتم ریبرداشتم و ز بوردیک  یچپم رو از رو دست

 شش ماه وقت کم بود؟ -

 ...آخه-

 .ادامه بده  نگذاشتم

 بهت گفتم؟ یروز اول چ-

 .شدم و پشت کردم بلند

 .رمیگ  یبرات م یشتریمهلت ب ایدم  یبهت م یکمک  اری هی ایبگو  ،یتا شش ما برسون یتون یگفتم اگه نم-

 .کرد  ینگاهم م رهیسمتش برگشتم.خ به

 نه؟ ایگفتم -

 .حرف بزنه که نگذاشتم خواست

 سروقتم؟ یکه "تابان" رو فرستاد  یحواسمو از پروژت پرت کن یخواست یم-
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که دوست نداشتم نزنه.ضربه   یداشتم تا خودش رو به اون راه میهم به گوش یکردم و اشاره ا  دیتابان تاک یرو
 :زدم و صدام رو باالتر از حد معمول بردم زیم یرو یا

 یکه هست  مییَ تو ستمیجناب.اهل دوست دختر ن ستمین یفرقه ا چیگفتم من اهل ه  نجایا  یروز اول که اومد-
 ؟یکه چ  یکرد  دایواسه من دوست دختر پ یکار کن.حاال رفت  یاومد  نجایو وارد کار نکن.الطف کن مسائلت

 :شد پررو

 .ارمتونیدرب ییفقط خواستم از تنها-

.تا در اتاق دیرس ینم ی.زورش به من ِ عصبانزتریهم از من ر کلشیبود.ه مینیب یبلندش کردم.قدش تا رو قهی از
 .دمشیبه دنبال خودم کش

 زهیمن ِ به قول خودت پاستور یخواست یسرگرم بشم؟م یخواست ی؟میحواسمو پرت کن ای یاریدرم ب ییاز تنها-
 شدنات؟ میوقتت؟به ج یوقت و ب یندم به تلفنا ریراه تا گ یتو یاریرو ب

 .چرخوندم چشم

 یکردم.ول  یخودمم کمکت م دیگفتم.شا  یبهت نم یزیکه من چ  یوقت کم آورد یگفت  یم یاومد  یاگه م-
 ...ینجوریا

 .باالتر رفت صدام

 .رونیاز شرکت من ب  یریحاال م نیهم-

 .کردم  ولش

 .حاال نیهم-

متعجب  نطوریا  نیهم یبود.سابقه نداشت صدا بلند کنم برا ستادهیا  زشیرستگار با ترس و تعجب، پشت م خانم
 .اومد  رونیهم از اتاقش ب رضایکرد.عل  ینگاهم م

 شده؟ یچ-

 .رو باال انداختم سرم

 .یچیه-

 .رفت.برگشتم و به خانم رستگار چشم دوختم رونیتوجه به ما از شرکت ب یب ،یعضد

 .دیببخش-

 .تکون داد و وارد اتاقم شدم سر

 .ستادمینشست و پشت پنجره ا زیم یهم پشت سرم اومد.رو رضایعل
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 شده آبان؟ یچ-

 .پنجره گذاشتم ی شهیش یرو رو دستم

 .به اسم تابان زنگ زد بهم یدختر هی شبید-

 خب؟-

 .حرفا.زنگ زدم محمد آمارشو درآورد.بعدم زنگ زدم بهش نیخواد دوست شه و از ا یداد گفت م امیپ یعنی-

 .دمیاتاقم کش  یگلبه  یبرداشتم و به پرده  شهیش یرو از رو دستم

 .محسن شمارمو داده بهشدرخونتون.گفت  امیم سیکردم که با پل  دشیتهد یگفت ول  یاول که نم-

 .باال انداختم شونه

 .خواسته سرگرمم کنه-

 سرش؟ یکرد  دادیداد و ب نیواسه هم-

 .پرت کردم یصندل یو خودم رو رو برگشتم

 .امروز محسن اومد سراغم-

 .نگفت یزیشد و چ خم

 .داده رو انجام نداده یم لیامروز تحو  دیکه با  یگفت پروژه ا-

 .نگفت یزیچ یهم رفت ول یتو اخمش

 .نداشته باشم شیخواسته حواسمو با اون دختره پرت کنه تا کار یم دمیفهم-

 .باال انداختم شونه

 .سرت.منم بهش گفتم جمع کنه بره یبگم فدا ای.رمیخواسته سراغ پروژه رو ازش نگ یدونم؟مثال م یچه م-

 .رو به سمت چشمم آورد.چشمم رو بستم انگشتش

 ؟یچشم من نکن یبار باهات حرف بزنم و تو دست تو هی رضا؟شدیعل  یکن  یم کاریچ-

 .دیخند

 .دوست دارم-

 .چشم باز کردم.صاف نشسته بود آروم

 .میوقت بدن تا کارو برسون گهیماه د هی گمیزنم به شرکت مسئول پروژه م یبره.زنگ م یگفت  یخوب کرد-
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 .شمیباشه.ممنونت م-

 ینم یزیکرد، چ  یست.هرچند اگه خالف من فکر م دهیباهام هم عق رضایشد و رفت.خوشحال بودم که عل بلند
 .گفت

به  رضایکه عل  رمیخواستم دوش بگ یخودم بودم و بعد به سمت خونه راه افتادم.م یساعت چهار سر پروژه  تا
 ینم یزندگ یو مهنامه کس رضایساختمون جز من و عل ی.هرچند که تودمیفهم یسراغم اومد.از مدل در زدنش م

 .و در رو براش باز کردم دمیرو دوباره پوش وزم.چنگ زدم و شلوار و بلرضایعل  ایبود  یمهنامه م دیبا ایکرد و قاعدتا 

 .تو ایب-

هم و نگ دیرفتم تا بتونه داخل بشه، کش یپررنگ تنش بود.دستم رو که عقب م یآب  یدست گرم کن ورزش هی
 .داشت

 حموم؟ یرفت یم یداشت-

 ..رخ به رخش شدمبرگشتم

 .حاال رمیبعدا م-

 .میکار کن  میَ عضد  ینصفه  یباال شام.سر پروژه  اینه.برو بعدش ب-

 .رو خاروندم میشونیپ

 ؟یمهلت گرفت یراست-

 .دمیانجامش م  کهیت کهیبعد ت میکن  شیباال باهم بررس ایآره .ب-

 نجا؟یا  یایباشه.تو چرا نم-

 .رمیگ  یم هیسوء تغذ نجایا  امیب-

وان پر از کف نشستم و چشم  یبار رفتم تو نینگاهش کردم و در رو بستم و به حمام رفتم.ا یگرد کرد.کم  عقب
 .بستم یهام رو با خستگ

پروژه دستش بود نتونست شش ماهه تمومش کنه.من هشت تا پروژه رو  هی یکنم؟عضد  کاریپروژه رو چ نهمهیا-
 تموم کنم؟ یچجور کسالهی

موهام  یتو ی.حوله پوش، سشوار رو روشن کردم و دستدمیکش  رونیفکر مشغول، تن خسته ام رو از آب ب با
موهام دست  یو خودش تو ریبگه آبان تو بگ ایکنارم باشه و سشوار رو برام نگهداره.  یکیخواست  یبردم.دلم م
سشوار رو  جه،ینت یاز افکار ب  ستهشده بود؟خ ییوز، دلم هواچند ر نی.من چم شده بود؟چرا ادمیکش  یبکشه.پوف

به دست باال  دیو کل یو گوش دمیو شلوار کرم پوش یرو شل کردم.بلوز قهوه ا یتن یخاموش و بند دور کمر حوله 
 .دیدر رو باز کرد و من رو کش رضایعل  ده،یرفتم.دستم به در نرس

 .کنه واسه زنگ زدن  ی.استخاره منمیبب ایب-
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 یبه سر، پا یوارد خونه شدم.مهنامه، روسر رضایدر پرت کردم و با عل یرنگم رو جلو یقهوه ا یصندلها یا  عجله
 .نوشت یم ییزهایهم دستش بود و گهگاه، چ یکرد.کاغذ و قلم  ینگاه م یآشپز  ینشسته و برنامه  ونیزیتلو

 .سالم-

 .کاغذ برداشت و برگشت  یرو از رو خودکار

 .اومد دنبالت  شیساعت پ هی رضای؟علیاومد  ریسالم.چرا د-

 .دیتا کارامو انجام بدم طول کش-

 :بلند شد رضایغرغر عل  یصدا

 .مونم یگشنه م  یسینو یاشتباه م  شهیحواست پرت م یزن ی.حرف مسیمهنامه اون دستور غذا رو درست بنو-

 .بامزه نگاهش کرد یبا اخم مهنامه

 ؟یبه فکر منم هست ،یانقدر که به فکر شکمت-

 .میو به سمت اتاق مطالعه رفت دیدستم رو کش رضایعل

 .کنه.پس منو گشنه نگه ندار  یخب من اگه گرسنه باشم که فکرم کار نم-

 :بلند شد رضایعل  یکه صدا  میمشغول کار بود ی.حسابمیرفت ستمیراست به سر س هیو  میاتاق شد  وارد

 .کالس دارم  نایفردا با کامجو ا-

 .رفت نیاز ب  تمرکزم

 دارن باهات؟ یچ-

 .یسیبرنامه نو-

 .قرار دادم میشونیپ یچونه و دست راستم رو رو ریسر تکون دادم و دست چپم رو ز فقط

 .شده ستیباهاش داشتن.کامجو ب یسیبرنامه نو نکهیبا آراد حرفشون بود.مثل ا روزید-

 .زدم و ادامه داد یلبخند

 دایبرنامه ها پ یاز تو  رادیا  یسرکالسم کل یامتحانو خوب نوشت.حت  یکردن ول  یم یطونیگفت سرکالس ش  یم-
 .اشکال( بودن  ی)برطرف کننده باِگرید ییجورا هیکردن.  یم

 .بهش نگاه کردم منتظر

 .خوام فردا امتحانشون کنم یحاال من م-

 .برداشتم میشونیپ یراستم رو از رو دست
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 ؟یچجور-

 نه؟ ایدرسشون خوبه  گهیکه آراد م  یهمونجور نمیخوام بب یتخته.م یخوام ببرمشون پا یم-

 .رو به چپ و راست حرکت دادم سرم

 ...دانشجوهات ی هیمثل بق ؟اونامیبکن یکار  نیهمچ یخوا یم یواسه چ-

 .راستم رو گرفت دست

 .واسه تو-

 .چونه ام شل شد ریچپم، ز دست

 ؟یچ یعنی-

 .وارد اتاق شد مهنامه

 .معلومه از اون دختره خوشت اومده نکهیواسه ا-

مورد بهش  نیدر ا یزیچ رضاینگاه کردم.هرچقدر هم با مهنامه راحت باشم، دوست نداشتم عل رضایبه عل یناراحت با
 .سر تکون داد رضایشدم.عل عیکردم ضا  یبگه.حس م

.من فقط اسم طرفو بهش دیه هم فهمفهمه چه خبره.مهنام یما بشناسدت م یاندازه   یکه هرک  ییانقدر تابلو-
 .گفتم

 .زدم هیتک یصندل به

 .ادیو دو سالشه.آخه اصال بهش نم ستیبرام جالبه ب اد؟فقطیگفته ازش خوشم م  یک-

 .شد کینزد مهنامه

 ...همسن منه بایو دو سالشه؟پس تقر ستی؟بیگ  یراست م-

 .رو فراموش کردم موضعم

 .و دو سالشه ستیرفت.دعواش که کردم دوستش گفت روجا ب یرو پله ها عقب عقب م روزیآره.د-

 .ذوق کرد مهنامه

 میتصم یممکنه احساسات ،یفاصله سن نیگفتم با ا  یم یسالش باشه.ه جدهیهمش ناراحت بودم نکنه ه-
 .دیایبا هم کنار ب دینتون ای.ادیب شیموقع مشکل پ هی.بعدا رهیبگ

 .داشتم نانیبودنش اطم یکردم که خودم به ظاهر  یاخم

 .دیکن  یرو بزرگ م هیقض یلیآخه؟شما دو تا خ  یمیچه تصم-
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 .زدم یپوزخند مثال

 د؟یکن  یخودتون فکر م شیپ یبهش نگاه نکردم.آخه چ یبار درست و حساب هیبابا -

 بایگفت تقر  شهیم گه،ید یبهش نگاه نکردم؟من که درمقابل نگاه نکردنهام به دخترها یبار درست حساب کی من
چشم هاش رو  رضا،یاز انکار من، از اتاق خارج شد.اما عل  یروجا کامجو رو با نگاهم قورت داده بودم...مهنامه کفر

 .چشم هام فرو کرده بود یتو خیمثل م

 .یگول بزن  یتون یمنو که نم-

 .از جواب دادن من بلند شد  قبل

 ...واسه خودت انکار کن یشام.تو هم ه میبر-

کردم   یبود.سع نیی"، پشت سرش وارد آشپزخونه شدم و نشستم.مهنامه سرش پارمیه زود لو م"چ نکهیاز ا  یکفر
 .روراست باشم

 .ستمیبچه ها به خدا خودم مطمئن ن-

 .سر بلند کرد عیسر مهنامه

 ؟یاز چ-

 .کم وقت بدم به خودم  هی دیدوستش داشته باشم...با نکهیاز ا-

 .فضا حرکت دادم یهوا، تو یرو ب دستم

 شدم؟ شیتفاوت یفقط جذب ب ایدونم دوستش دارم  یمن واقعا نم-

 .کردم  زمزمه

 .تفاوت از کنارم رد بشه یب یبود دختر ومدهین شیخب تا حاال پ-

 ...شد یکه نم  ینطوریشدم.هم یمطمئن م دیدخترها من رو بد عادت کرده بود.من با یرفتار بعض دیشا واقعا

 یرو برداشت و کم رضایو جلوم گذاشت.بشقاب عل دیو بشقابم رو بلند کرد و غذا کش دیکش  ینفس راحت مهنامه
 .دیداد کش بایتقر رضایگذاشت.عل  رضایعل  یکم.و جلو  یلی.خدیغذا کش

 .کنه  یچهارم شکم منم پر نم کیکه   نیه؟ایچ نیا-

 .دیبدجنس خند مهنامه

 ؟یقول داد یچ یغروب-

 .بود.چشم هام گرد شد دیداد که ازش بع یش کردم.اخم کرد و فحشنگفت.نگاه یزیپنچر شد و چ رضایعل

 ؟یبا من-
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 .نگفت.در عوض مهنامه خنده کنان جوابم رو داد یزیچ

 .رهیبگ میرژ ،یریقول داد اگه قرار شد تو زن بگ رضایظهر عل-

 .ادامه داد  عیسر

 .نگفتم بهشا. خودش شرط گذاشت یزیمن چ-

 .برگشتم رضایام گرفت و به سمت عل  خنده

 ؟یآره عل-

 یزدم که تا به امروز کس یدادم.قهقهه ا هیبشقاب ول کردم و تک ینگاه خطرناکش، قاشق و چنگال رو تو دنید با
 .سراغ نداشت یخنده ا نیاز من همچ

 .خندم یو بهشون م رمیگ  یهه هه هه.بخند.منم فردا حال روجا خانوم و دوستاشو م-

 .داشتم و پر کردم.کنار دهنم نگه داشتمهمون خنده قاشقم رو بر  با

 .کنم  یاسممو عوض م  یاوردیجلوشون اگه کم ن-

 .دیغذام رو خوردم.مهنامه خودش رو جلو کش  خوشحال،

 .دهیجواب نم یکه درست حساب  رضایچقدره؟عل ه؟قدشیآبان...روجا چه شکل  گمیم-

 .دمینازک کرد.خند رضایعل  یبرا یچشم پشت

 .گهیشکل آدمه د-

 .بشقاب انداخت یرو تو قاشقش

 .گهیاه بگو د-

 یخال یبشقابم گذاشتم.نگاهم رو به فضا یبود.قاشق پر شده رو تو رضایهم مثل عل شیشد.لجباز نهیبه س دست
چرا  دمیفهم یصحبت کنم.همچنان نم یکس  یدختر، برا ایزن  هی یاطرافم دوختم.اصال راحت نبودم درمورد چهره 

 .داشت یا  یعاد  یذهنم بود.اون که چهره  یاون سه نفر، روجا کامجو دائم تو  نیاز ب

 ..ابروهاش نازک و کم پشتههیشیم/یقدش متوسطه.چشماش قهوه ا-

 .دیپر مهنامه

 .برداشته خب دیشا-

 .بهش انداختم ینگاه میرو باال دادم و ن ابروهام

کم   هی.گونه هاشم دهیخودشه.پوستش سف یوهاابر  دمید کیاز نزد  یکردم.ول  یفکرو م نیمنم اول هم-
 ...ادیبرجستس.البته نه ز
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 .مهنامه بازهم به سمتش برگشتم یو لبخند پهنش نگاه کردم.با صدا رضایعل  به

 ش؟یخب بق-

 .ناسیگه؟همیبگم د ویچ-

 .دیخند طونیش رضایعل

 .عضو صورتش  نیو کارا تر نیآخه.مهمتر  یلب و دهنشو نگفت-

و حرص از خودم، با  شونی.با حرص از شوخدیخند یسرخ شدم.مهنامه هم م دمیفهم یصورتم داغ شد.م یآن
 .بلند شدم یدستپاچگ

 .من برم-

 .در آشپزخونه به سمت مهنامه برگشتم یدو قهقهه زدن و جلوم رو نگرفتن.جلو هر

 .یخوشمزه بود.مرس-

 .خنده هاش جواب داد وسط

 .یتو که نخورد-

 .بدجنس شد رضایعل

 .تونه بخوره ینم گهیفکر طرف.د یرفته تو-

 یکیخواستم  یفکر کنم.فعال فقط م زهایچ یام رو جمع کردم و خارج شدم.برام سخت بود راجع به بعض  افهیق
 کنم؟  ینفر فکر م کی نیچرا به ا دمیمتعلق به منه.هنوز هم نفهم یکیخواستم بدونم  یکنارم باشه.کنارم هم نه.م

تخت انداختم.چهره  یلباس خودم رو رو یبار ب نیاول  یخونه شدم و به اتاق رفتم.لباسهام رو در آوردم و برا وارد
 نهیآ  یشد.بلند شدم و جلو ینم رهیچشمهام خ یمهمون لبم شد.اصال تو یچشمم نقش بست و لبخند یاش جلو

 یبرق م میآب  ید.چشم هابو هکمرنگ جالب شد  شیبا ته ر دمیبه خودم کردم.صورت سف ی.نگاهستادمیا
 .دمیکش  ینازکم بود.آه یلبها یناخودآگاه رو یزد.لبخند

 ؟یستیکه ازش مطمئن ن  یزیآبان؟از چ  یخوشحال یاز چ-

 .دمیخودم توپ به

 .ضدحال نشو-

 یباالتنه  ریدرشت، به تصو یدهن گذاشتم.با چشم ها ی"ضدحال" از دهنم، دست رو یاومدن کلمه   رونیب با
 ...تخت پرت کردم یشدم.برگشتم و دوباره، خودم رو رو رهیخ نه،یآ  یبرهنه ام تو

*** 
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 میلباس یب دنیبه بدنم دادم و بلند شدم.از د یبسته ام، چشم باز کردم.کش و قوس یپلکها یافتادن نور رو  با
به شرکت  دیشدم.با حمام یخونه بگردم.چشم از خودم گرفتم و راه یتو دهیجاخوردم.سابقه نداشت لباس نپوش

رو برداشتم و از خونه  لمیوسا نخورده،و صبحانه  دمیرفتم. لباس پوش رونیگرفتم و ب  یا  یرفتم.دوش سرسر یم
ضبط  یدور بزنم.صدا یرو گوش کنم و کم رضایعل  ییاهدا  یکه شدم، دلم خواست آهنگها  نیزدم.سوار ماش رونیب

 .داشت یجالب تمیباال بردم.ر یرو کم

 "احساس تو شدم  ن،یکنم تو رو، تو هر شب خودم/من عاشق هم  یحس م"-

 .تابلو نشم.اگه دوست داشتنه بازم بفهمم نیاز ا  شیکن ب  یخوش اومدن سادس کار ه؟اگهیحس چ نیا  ایخدا-

 کنه  یم وونهیکنه/آرامشت منو، د  یحست جهانمو، وارونه م"

 "عاشقت شدم  ریعمره تو خودم/بازم به من بگو، د  هیکنم تورو،   یم حس

 ه؟یعشق چجور-

 "کنم  یکنم/بازم منو بکش، تا زندگ  یوونگیغرورمو، د  یُکشت"

 .باشم یعاد  هیخوام مثل بق یم یفهمم.ول یبچشم.حس االنمو نم ویعشق و زندگ  هیخوام مثل بق یم-

 ؟یکن  یبا بغض هر شبت، با من چه م/یکن  یم هیاز جنون، تا گر  رمیم یم"

 "کنم، حاال برام بخند  یم هیمن ببند/من گر رو بغض ستو،یخ یچشما

 .دمیفرمون برداشتم و چشمم رو مال یاز رو  دست

 "تو کجا برم یدرو ، ب یکن  یخاطرم/وا م یایمن در کنار تو، در"

 شه؟یم یچ نمشیبب شتریاگه ب  ره،یمغزم رژه م یتو نهمهیا  دنیواقعا.با چهار بار د-

به  فیشدم و ک ادهیاومدم و ضبط رو خاموش کردم.پ  رونیاون آهنگ، ب  یساختمون شرکت، از خلسه  دنید با
 .شده بود، سالم کردم زیخ میدست وارد شرکت شدم.قبل از خانم رستگار، که برام ن

 .ریسالم خانم رستگار، صبح بخ-

 .دکتر یسالم آقا-

 .کنم خانم  یخواهش م دییبفرما-

 زمیاز نشستنش مطمئن شدم، به سمت اتاقم رفتم.در رو بستم و خودم رو به م  ی.وقتنهیکردم راحت بش  اشاره
خواستم آفتاب بهم بخوره.و  ی.مدمیگذاشتم و به سمت پنجره برگشتم و پرده رو کنار کش  زیم یرو رو فمیرسوندم.ک

 .نشستم زیدوباره برگشتم و پشت م

 یالیخیخواستم به رگ ب ی.مشهیم یسرکالس هست و چ رضایبره عل ادمیغروب انقدر خودم رو مشغول کردم که   تا
 .دمید ییهام، آدرس ناآشنا لیمیاول ا  یرو چک کردم.صفحه  لمیمیهم ا نیبزنم.همون ح



 

 
180 

 .باشه یروسیکنم ممکنه و  یباز نم-

 .دمیهست که کامجو باهاش عضو انجمن شده.خند یمیوزرنی هیچقدر شب دمیکنم که د delete خواستم

 ه؟یمسخره چ لیمیآدرس ا  نیا  وونه،ید یآخه دختره -

 .کردم  باز

 دماق؟( ایدماغتون چاقه؟)دماغ درسته  ن؟یسالمت ن؟ین؟خوشیاستاد.خوب  کمیسالم عل"-

 ".گهید نیدون یچرا؟ما خب حتما خودتون م ستین ادمی یبدم ول لیمیبهتون ا نیبود گفته

 .دمیخند

 .حرفا تصور کنم نیچهرشو موقع گفتن ا قیتونم دق یاالن م-

 .اومده  لیمیا  نیا  یک  نمیرفتم تا بب اتیقسمت جزئ یرو

 .که چک نکردم.حتما عضو شده  شبی.دشبهیمال د-

 .دمیکش  شمیرو به ته ر دستم

 گفته؟  ینجوریکردن ا  تیواسه اذ ایست؟ین ادشیواقعا  یعنی-

 reply ینه؟ناخواسته رو ایرو بدم  لیمیزدم جواب ا یرو فعال کردم.دل دل م تشیاکانت خودم رفتم و عضو  به

 .رفتم

که   یهمون ن؟یدیدانشگاه رس یبه مرحله  یدماغ چجور ایدماق درسته  نیدون یسالم خانم کامجو.شما که نم"-
.موفق یکن از مغزت استفاده کن  یبوده؟سع یچ نیدرست کردم.حاال بگرد بب نویبد لیمیبه خاطرش گفته بودم ا

 ".دیباش

کردم   یکارو نم  نیکردم.انگار اگه ا sign out رو لمیمیا  یرو زدم و با سرعت، صفحه  sendشدن،  مونیاز پش  قبل
 .خودم زدم یالیبه خوش خ یرو برگردونم.لبخند لیمیتونستم ا یم

 .به در بلند شد یتقه ا یصدا

 .دییبفرما-

 .باز شد و خانم رستگار سرش رو داخل آورد در

 د؟یندار یدکتر با من امر یآقا-

 .کردم  تعجب

 مگه ساعت چنده؟-

 .زد لبخند
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 .نیاز خودتون غافل  یحساب نیساعت چهار شده.انقدر غرق کار شد-

 .شدم زیخ مین براش

 .دیکنم.خسته نباش  یخواهش م-

 .نطوریشمام هم یمرس-

 .فقط ده سال ازم بزرگ تر بود، مادرانه نگاهم کرد نکهیا  با

 .پسرجان انقدر از خودت کار نکش-

کار کردن نداشتم، بلند شدم و بعد   یبعد، من هم که حوصله  یرفت و در رو بست.کم رونینگفتم.از اتاق ب یزیچ
راه پله  یرو برداشتم تا به سمت خونه برم.اما تو میو گوش فیک  ستم،یاتاق و خاموش کردن س  یپرده  دنیاز کش

 تمیو روشنش کردم.آهنگ درحال پخش، ر فتمشدم.به سراغ ضبط ر  نیبرم.سوار ماشآقا   یها هوس کردم به خونه 
 .نداشت.صبر کردم بخونه یتند

 "؟یدیشد که تو، از من دل بر یدونم چ ینم"-

 .رو فشار دادم next یکنترل، دکمه   یرو از

 .نهی.غمگادیخوشم نم-

 .بلند شد یقشنگ یانویپ یصدا ،یبعد آهنگ

 "شهیطبق معمول هم زم،یاشک بر  ادتیبه /ابونیبارون، تو خ ریهوس کردم، بازم امشب/ز"-

 .رو فشرد next یدستم به طور خودکار دکمه  باز

 .کم کم  شمیکنم که دارم عاشقت م  یقلبم/حس م یتو یبا خودت عشقو آورد یاومد"-

 ".یآورد  میندگعشقو به ز   یشبه اومد هی/یبرد موییتنها ونم،یدونم به تو مد یم

 .تکون دادم و کنترل ضبط رو کنار دستم گذاشتم تا هروقت خواستم، آهنگ رو عوض کنم سر

 .رو گوش داده باشم ید یکل س  نا،یبابا ا ی.فکر کنم تا برسم خونه کهیفعال که تراف-

 "یلب من نشستبهونه تو ق یاندازم/چه ب  یروزا من پر از عشق ب نیبازم/ا یآروم آروم دارم دل به تو م"-

 .رفتم یخلسه، فرو م یبا آهنگ، تو باز

 ".یگم شدم تو هست  ی مهیدونم ن یم"-

حرکت  فتادهیکه معلوم نبود چرا بعد از سبز شدن چراغ هنوز راه ن  ییجلو نیبوق فشار دادم تا ماش یرو رو دستم
 .کنه

 ".یبه خاطر من چشماتو رو همه بست"-
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 .زدم غر

 .گهیبابا، برو د یا-

زدم تا متوجه بشه راه  یسمت چپ راه گرفتم و از کنارش رد شدم.بوق ینهاینکرد.ناچار از ماش یحرکت نیتر کیکوچ
 .انداختم  نیماش یتو یبرگشتم و نگاه یرو بند آورده.لحظه ا

 "قلبم یتو یبا خودت عشقو آورد یاومد"-

 دهیدور گردنش مشخص بود دختره چرخ یشال صورت یکه از رو  شیبود، به سمت کنار یکه پسر جوون  راننده
 یرو وقت نیکرد.ا  یم یپسر باز یبا موها گشیرو دور گردن راننده حلقه کرده بود و دست د یبود.دختر هم دست

 .ستمیکاپوت جلو زدم، چراغ قرمز شد و مجبور شدم بغل به بغلشون با  هی یکه تا به اندازه   دمیفهم

 "...کم کم  شمیکنم که دارم عاشقت م  یحس م"-

 چشم؟ نهمهیا  یروز روشن؟جلو یآخه تو-

 .شدم و آهنگ رو عوض کردم رهی.به جلو خدمیخند ک،یتار مهین یحرف خودم با توجه به هوا به

 "...نیتجربه بودم هم هیبخند و بــِش بگو، /یازت، هنوز تو فکرم  دیاگه پرس"-

 .که از پسر فاصله گرفته بود، برگشتم  یکنار  نیشو به سمت دختر ما دیتجربه، باال پر یاز کلمه   ابروهام

 کنه؟  یازدواج م  ییپس فردا با چه رو-

 "؟یکرد  هیتاحاال، واسه من گر دیاگه پرس"-

 .مالمتگر ذهنم بلند شد ی مهین یصدا

 .شوهرش باشه دیشا-

 .فکر خودم پوزخند زدم به

 .عصر  کیکرد، نه وسط تراف  یکارا رو م  نیخونه ا یرفت تو یاگه شوهرش بود م-

رو  نیمثل آهنگ صبح به دلم ننشست.ماش یآهنگ  چیبودم.ضبط رو خاموش کردم.ه دهیخونه رس کیبه نزد گهید
و قدم زنان از  دمیکش  یقیانداختم.نفس عم  یبه ساختمون نما آجر یرو باز کردم.نگاه اطیدر ح دیپارک و با کل

 ..در رو باز کردمگذشتم و خودم رو به ساختمون رسوندم  اطیح

 ست؟یخونه ن یسالم صابخونه.کس-

 .دمیمامان رو از پشت سرم شن یزده  جانیه یرو از پام کندم و داخل شدم و در رو بستم.صدا کفشم

 ...سالم آبانم...سالم مامان جان...پسرم-

 .آغوشم فرو رفت  یکامل تو  ش،یزنقشیپشت بغلم کرد.برگشتم و دستم رو دور کمرش سفت کردم.با توجه به ر از
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 ن؟یسالم مامان.خوب-

بهم دست  ی.حس خوبدیگونه ام دست کش  یام بلند کرد و با عشق بهم چشم دوخت و رو  نهیس یاز رو  سر
 .دوست داشتم شهینوازش کردنهاش رو هم نطوریداد.ا

 .خوبم یلی... خ دمایتو رو که د-

 .دیبه به سالم، گل پسر رش-

به دست  حیو تسب دهیپوش دار،عبایپا لیباال، آقام، حاج اسماع یطبقه  یبه پله ها یمنته یراهرو ی.انتهابرگشتم
بار  نیکردم، ا  یکه از دور سالم م  شیبود.مامان دستهاش رو شل کرد و عقب رفت.برعکس دفعات پ ستادهیا

 .شد یمن، پودر م یدستها ریاستخونهاش ز  اد،یپرواز کردم و تا به خودش ب

 .سالم آقا-

آغوش آقا   یبه بعد تو یاز نوجوون  ادینم ادمیتوام با احترام. ینسبت بهش داشتم.خجالت یحس خجالت شهیهم
و من رو  رهیبغل آقا م ینشست.هنوز هم تو یپاش م یفرو رفته باشم.برعکس آفر که رو لیمگر موقع سال تحو

 ینگاهم م یطور خاص م،یفاصله گرفت دلم بگم "خوش به حالش، کاش منم دختر بودم".از هم که یکنه تو  یوادار م
 آقا، چشم  ِیمثل خودم آب یمامان، مجبورم کرد از قد بلند و چشم ها ینگفت و فقط لبخند زد.صدا یزیچ یکرد.ول

 .رمیبگ

 ..چشمم به در خشک شد یچه عجب اومد-

شربت رو از دستش گرفتم.سه شربت آلبالو بود و سه  ینیکنار در کردم و س  یچوب رخت زونیرو درآوردم و آو کتم
 .یچا

 .شربت؟جفتشو آوردم ای یخور یم یدونستم چا ینم-

رو  ینیروش نشسته بود رفتم.س یک  دمیکه آقا نفهم  یو مبل ییرایبه دست، به پذ ینیلبخند زدم.س شیمهربون به
 .شربت برداره ای یگرفتم تا چا  نییپا

 .تیعروس  شاالیا-

آقا و خودش برداشت.   یبرا ی.مامان کنارش نشست و شربتدیخجالت زده ام پاش یمهربون به چشم ها یلبخند
مبل، خم شدم و  یمبل روبروشون نشستم.بعد از استقرار رو یگذاشتم و رو  زیم یرو رو ینیعقب گرد کردم و س

 .تازه برداشتم یبا خرما یچا

 ؟یباره.شرکت بود یاز روت م  یخستگ-

 .رو از دهنم دور کردم یچا وانیل

 .نجایا  امیگرفتم ب  میتصم هویآره آقا.-

 .مهربون مامان، نگاهش کردم یصدا به
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 .پسرم یخوب کرد-

 .شد بلند

 .نمیبچ زویبرم م-

 .بود میهفت و ن یبه ساعت انداختم.رو ینگاه

 .موندم زمان از دستم رفت یخودیب کیتراف یچه زود گذشت.انقدر تو-

 :همونجور که چشمش به در آشپزخونه بود زمزمه کرد آقا

 .گذره  یعمرمونه که داره م-

 .دونه درشتش رو، جا به جا کرد حینگفتم تا ادامه بده.تسب یزینگاهشه.چ یحرف تو یدونستم مقدمه  یم

 ته؟یزندگ یتو یکس-

 .پام شدم ریفرش دستباف ز ی رهیانداختم و خ  ریبعد، سرم رو به ز ینگاهش کردم.کم فقط

 ؟یکن  یکه دست دست م  هیمشکل چ-

 .فرش، نگاهم رو باال آوردم یها شهیپام با ر یکردن انگشتها  یهمراه با باز ر،یسر به ز همونطور

 .ستمیمطمئن ن-

 .موند تا ادامه بدم منتظر

 ...خوامش یم یچ ی.که براستمیخوامش مطمئن ن یاز خودم که م-

 یاظهار نظر، راحتم م  یداد، ب یصحبت م یکه اجازه   نطوریزدم.ا یحرف م چرخوندم.با سکوتش راحتتر چشم
 .نبود که وسط حرف آدم بپره هیکرد.مثل بق

 نیترسم ا یم ی.ولهی.دختر خوبگوشیو باز طونیمقابل خودم داره.ش یدرست نقطه  تیشخص هیآقا؟  یدون یم-
 .مقابل بودنمون، جذبم کرده باشه ینقطه 

 .باال انداختم شونه

 .کنه  یکنه.مرددم م  یدونم و گنگم م یدرموردش نم یچیه-

 .نگاهم کرد قیعم

 جیکم زمان بده به خودت.سرتو انقدر شلوغ نکن تا گ  هیکم صبر داشته باش.  هی.فقط ینگران نباش.تو خدا رو دار-
 .ینش

 .حبس کردم شیانگشت َشست پام و کنار  نیفرش رو ب ی شهیاز ر  یا  کهیفرش نگه داشتم.ت یرو ثابت رو پام
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 .ساله هیهشت تا پروژه دارم وقتمم فقط -

دست، ده تا  هینکن با  یحاال که شده، دونه دونه انجامشون بده.سع یول یکرد  یانقدر پروژه قبول م  دینبا-
 .رو شروع کن ایتموم بشه بعد شیکی.بذار یهندونه بردار

 .سقف شدم ی رهیادم و خد  هیتک یمبل سلطنت یرو به پشت سرم

 .برم یم شی.االن هر هشت تاشو کنار هم دارم پیرسم اونجور ینم-

آخر سال، هشت   ،یر یم شیکه خودت پ  یاونطور  یول یدیالاقل چهارتاشو کامل انجام م  گمیکه من م  ینجوریا-
 .ینصفه دار یتا پروژه 

 .گفت  یکردم.بد هم نم  نگاهش

 .مامان اومد یصدا

 .شام نیایب-

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه   نیا

 

 .مامان رو با آرامش خوردم.دستهام رو باز کردم ی.فسنجون خوشمزه میحرف به آشپزخونه رفت یب

 .پر برکت باشه شهیُسفرتون هم شاالیشکر...ا یاله-

 .نوش جون پسرم-

 .گذاشتم  ییظرفشو یروبروم، نگاه کردم.زودتر از مامان ظرفها رو جمع کردم و تو زیلبخند مهربون هر دو عز به

 .شورم آبان یمن م-

 .فشار وارد کردم و به سمت سالن فرستادمش فشیظر یبه شونه ها آروم،

 .شورم ی.خودم مستمیمهمون که ن-

 :در آشپزخونه برگشت دم

 نم؟یبشه بچه هاتو بب ینجا؟کیا  یایبشه با زنت ب یک-

 .رو پشت کمرم بستم شبندیپ یها بند

 چه خبره بچه ها؟چند تا؟-

 :رفت ی.چشم غره ادمیخند
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 .یزن گرفتن موند ی.تو، تویگ  یراست م-

 .کردم و به جون ظرفها افتادم  یناآروم و دلسوز، خارج شد.اسکاچ رو کف مال یآشپزخونه، با نگاه  از

 .مونه ینم ینجوریا  شهیکنم.هم  یاگه خدا بخواد، منم اقدام م-

 .که دوستش داشتم کردم  یمیقد یآهنگ  یبه زمزمه  شروع

 "از آزارت رفتم  مانمیرفتم/پش دارتیاز د  زانمیرفتم ... رفتم ... گر"-

 .بشقاب رو بلند کردم نیاول

 ".تا از دستم رها رفتم یخدا/شومبر نامم بحر /ایم گرید شمیمرا ... برو پ ادیمکن هرگز "-

 .بودم دهیقاشق و چنگالها رس به

 ". ایها ب یدیناام دی... امای... بای... بای... بایب"-

 .کردم  زشیتم یفرو بردم و حساب وانیل یرو تو یکف  اسکاچ

 ".آشنا  رید یاز چه رو ؟ ا  ،ی./رفتایتو دور از ما ب یچرا باش"-

 .رو بلدم یکردم که تمام راه و رسم کدبانو گر  یتک تک ظرفها شد.انقدر تنها زندگ یآب کش  نوبت

 ".ایدستم به دامانت ب ایب /ایجانم به قربانت ب ایجان مرا /ب یبازآ، تا نسوز"-

 ..صدام اوج گرفتییبودم رو به ظرفشو ستادهیبند بسته، ا شیمن همچنان پ یتموم شدن ول ظرفها

 .سمر رفتم دهدینکن به من نظر /عشق من نم هودهیکنم دگر، ب  یآزارت نم"-

 .ز دام و دانه ات رفتم زمیگوشم مخوان فسانه ات، قلبم را نکن نشانه ات/بگر  در

 ".زدیبر دهیسرشک حسرت را از د/زدیانگ  یگر بر دل شور  ندیبنش/زدیزار من، از دل برخ ینوا

 .گردنم خارجش کردم  یحرکت، از تو هیرو باز کردم و با  شبندیرو پشت کمرم بردم و بند پ دستم

 یزانیکه از چشمم گر/ ییتو همچون خواب شبها/یمان ینم کجایکه در / یابر  ی هیتو همچون سا"-

 ".یدان ینم یدان یسوزم را/نم نهیتو عشق س/یخوان یاز راز نگاه من/غم دل را نم  تو

.حواسم نبود دمیکردن.خجالت کش  ین و آقا با لبخند نگاه م.برگشتم.ماما دمیدست زدن از پشت سرم شن یصدا
 .ستمیکه تنها ن

 .کردم  تتونیبا صدام اذ دیببخش-

 .دیچشم هام رو بوس ی.رودیجلو اومد.دستش رو به پشت گردنم رسوند و سرم رو به بغل کش مامان

 .بود دهیچیخونه نپ یوقت بود صدات تو یلی.خیچقدر قشنگ خوند-
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 .خودم تکون دادم یتاسف برا یاز رو  ینگاهم کرد و با مامان از آشپزخونه خارج شدن.سر یبا لبخند، کم آقا

 ه؟یچ یخجالتت برا نهمهیفهمم ا ینم-

در به خودم انداختم و  یجلو ی نهیآ  یتو یکردم.نگاه  زونیرو آو شبندیو پ دمیچ یجاظرف یها رو مرتب تو ظرف
 .دستم به سمت کتم رفت

 .رمیدارم م گهی...آقا... من دمامان-

 .در رسوند یبرگشتم.مامان با سرعت خودش رو جلو ییرایسمت پذ به

 کار؟یاونجا چ  ی؟بریبر یخوا ی.کجا میتو که تازه اومد-

 .شونه اش گذاشت یپشت سرش اومد و دست رو آقا

 .خودش باشه.بذار راحت باشه یخونه  یخونشه.دوست داره تو-

 .به آقا کردم زیتشکرآم ینگاه

 .کارام مونده  یبرم سر پروژه هام.همه  دی.باامیبازم م-

به سکوتش کرد.خم شدم صورت مامان و بعد آقا  قیبگه که آقا شونه اش رو فشرد و تشو یزیخواست چ مامان
 ژنیخوب و اکس یتا از هوا دمیکش  یم قیعم  ینفس ها اط،یو از سالن خارج شدم.تمام طول ح دمیرو بوس

براش تکون دادم  یو دست داختمبود ان ستادهیبه مامان که کنار در سالن ا یدر، برگشتم.نگاه یده کنم.جلواستفا
 .شدم نیو اشاره کردم به خونه برگرده. وارد کوچه و سوار ماش

 .شکر یاله-

 .خوشم اومد.انگار تازه کشفش کردم نیزدم و ضبط رو روشن کردم.امروز تازه از ضبط ماش استارت

 "توام یایرو ریرگد"-

 .به راست زدم راهنما

 "منو دوباره خواب کن"-

 .دمیچیپ

 "اگه تنها گذاشت  ایدن"-

 .رفتم یآروم آروم جلو م  ک،یتراف یتو

 "تو منو انتخاب کن"-

 .باز شد نیدرماش

 "من یدلت از آرزو"-
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 .دختر هی

 "خبر نبود یانگار ب"-

 .شده اش بود تیال  یفر و ها یکه به چشمم خورد، موها  یزیچ نیاول

 "من یمایتو تصم یحت"-

 .دمیرفته بود رس یجراح غیت ریفلش مانندش که ز ینیتر رفتم و به ب نییپا

 "اثر نبود  یچشمات ب"-

 .دمید یدورش رو م یاهیچشم هاش.فقط س یرفتم.رو باالتر

 ".نگم یزیخواستم بهت چ"-

انداخت.وگرنه   یم نیماش یکه درحال حرکت، خودش رو تو  ی.طورکردم  یآهسته تر از قبل حرکت م  دنش،ید با
 .اونقدر نبود که من آروم برم  کیتراف

 "تا با چشام خواهش کنم/درا رو بستم روت تا"-

" به خودم فتیراه ب یکرد  دیگفت "حاال که ص  یکه م  یکنار  نیماش یراننده  یو صدا یپشت نیبوق ماش یصدا با
 .اومدم

 ".احساس آرامش کنم"-

 یپدال گاز گذاشتم.بدون زدن راهنما، تو یرو به سمتش دراز کردم و هلش دادم.در رو بستم.پام رو رو دستم
قرمز  یقرمز. فرار یشد.فرار گهید ینیمتوجه شدم سوار ماش نه،یآ  یبوق، از تو ی.با صدادمیچیپ یکنار  ابونیخ
 .ضبط رو خاموش کردم.غر زدم ،یبود.عصب یبیعج  زیشهر، چ نیا  یتو

 .شنیهمه سوارت م یجیاحمق . انقدر گ  یپسره -

 .بشه زیتا کامال تم دمیشلوارم کش یرو که باهاش اون دختر رو ُهل داده بودم، چند بار رو یدست

 ... کنه  یم تمیوسواسم داره اذ نیا-

 یم ادهیپ نیکه از ماش  دمیرو د رضایعل  دمیچیکه پ  نگیپارک ی.تودمیموندن به خونه رس کیتراف یتو یاز کل  بعد
 ادهیرو برداشتم و پ فمیشدن.ک یم تیها اذ هیو همسا دیچیپ یشد. کنارش پارک کردم.بوق نزدم چون صدا م

 .شدم

 .سالم-

 .بود ستادهیمن ا یروبرو نش،یبرگشتم.کنار ماش ن،یحال بستن در ماش در

 .سالم-
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 .انداختم  میبه ساعت مچ ینگاه

 ؟یایاز دانشگاه م  یساعت نُه شده ها.االن دار ارضیعل-

 .چشم هام شد خیم یکم

 .مادرزن جان.مهنامه رو گذاشتم اونجا ینه. رفته بودم خونه -

 .به سمت پله ها رفتم باهاش

 .نباشه یِا...جاش خال-

 .رفت جواب داد یکه جلوم م  یهمونجور

 ..برام غذا گذاشتهستین ینه خال-

 .به کمرش زدم یا  ضربه

 .یهست یعجب آدم-

 .افتادم  یبه سمتم برگشت که اگه دستم رو به نرده ها نگرفته بودم حتما از پله ها م یناگهان

 ؟یکه االن اومد  یتو کجا بود-

 .تر رفتم نییپا یا  پله

 .افتادم  یم ؟داشتمیگرد  یبرم هویچرا -

 .باال رفت یو پله ا برگشت

 ؟یکجا بود  یگفت-

 .نکنه رمیغافلگ  گهیو پشت سرش برم تا د رهیفاصله بگ یردم کمک  صبر

 .هنوز که نگفتم کجا بودم-

 .شد حرکت کردم شتریفاصله اش ب یوقت

 .آقام رفته بودم.شام که خوردم برگشتم  یخونه -

 .میدیدر خونه رس یجلو

 خوب بودن؟-

 .آره سالم رسوندن-

 .کرد  یشده نگاه م زیر یچشم ها با
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 ؟یبپرس یزیچ یخوا ینم-

 .قفل انداختم یرو تو دیدادم و پشت به در، کل هیدر تک به

 مثال؟ یچ-

 .نصفه نگاه کردم دیدستم اومد.با تعجب برگشتم و به کل یتو دیو نصف کل دمیشن یتق یصدا د،یچرخش کل با

 شد؟ یچ-

 .اومد  کینزد رضایعل

 .نمیبده بب-

 .به قفل در نگاه کرد و سرش رو آروم تکون داد یو کم دیبه کل ینصفه رو از دستم گرفت.کم دیکل

 .درو عوض کنه یکل مغز  ادیساز ب دیکل  میباال.زنگ بزن میبر ایب-

 .به در انداختم یشدم و نگاه خم

 ...اه-

 .ستادمیشدم.در رو که باز کرد همونجا ا دهیبه سمت باال کش رضا،یعل  دنبال

 .درستش کنن برم به کارام برسم انیزنگ بزن ب اریب ریآشنا گ  هیبرو شماره -

 .بهم انداخت ینگاه مین

 .کشه  یطول م یساعت هی-ساعت می.نادیتو.زنگ بزنم که همون لحظه طرف نم ایب-

 .بود.اشاره کرد ستادهیا  ییرایتلفن به دست، وسط پذ رضا،یکفش درآوردم و پشت سرم در رو بستم.عل  ناچار،

 .زنم یاالن زنگ م  نیبش ایب-

 .گرفت  شماره

 .الو.سالم ممد-

 .رو کج کرد دهنش

 .امرزمهینه پدر بزرگ خداب-

-... 

 .پشت در خونش مونده قمیرف نجایا  ایپاشو ب-

-... 

 .برگشت کامل
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 .نه بابا زنش پشت در نذاشتتش.عذبه بدبخت-

 .رفتم که چشم هاش رو برام درشت کرد یغره ا  چشم

 .یعل  ای...ای.دمت گرم.زود بنجایقفل شکست...آره هم یتو دشیکل-

 .ول کرد مییمبل روبرو یاپن آشپزخونه گذاشت و خودش رو رو  یرو رو تلفن

 ؟یبپرس یزیچ یخوا یهنوز نم-

 .مبل گذاشتم. چشم بستم یپشت یرو رو سرم

 ؟یدر مورد چ-

 .در مورد کالس امروزم-

 .مبل، صاف نشستم یچشمم رو باز کردم و رو ناخودآگاه

 خب؟-

 .فقط نگاهم کرد.خم شدم بدجنس،

 ؟یگ  یشد خب؟چرا نم یچ-

 .از سکوتش، ادامه دادم  کالفه

 ؟یکرد  رونشونیکردن ب  تتیاذ -

 .کرد  فیشروع به تعر ه،یحاش یخسته بود چون ب انگار

ترسن.گفتم در  یکه ازم شده نم  یفیدونم چرا با اونهمه تعر یسه تا که نم نیکردن.جز ا  یهمه با ترس نگاه م-
 .چشاشون برق زد دمیبه کامجو و دوستاش بود د ن؟حواسمیدیشن یمورد من چ

 .زد چشمک

 .بچه گربه هیمثل -

 ..ناخودآگاه لبخند زدمدیخند

 گفت؟  یبرگشت چ یدون یبا ذوق گفت من بگم؟تا بهش اجازه دادم م نیهمچ-

 .مبل گذاشتم یپشت یرو با آرامش، کج رو سرم

 هوم؟-

 .و صداش رو نازک کرد دیخند

 .ندازهیبد اخالقه.همه رو با ُنه م یلیگفتن استاد بزرگمهر خ -
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 .و ادامه داد دمیصورتش کنار زد.با آرامش خند یرو از رو یالیخ یمو کهیبا نوک انگشت، ت و

نکردم بردمش  یئه نشده بود.منم نامردارا  گهید یدرس با کس نیآخه ا  ن؟گفتیبا من برداشت یگفتم پس واسه چ-
دادم  دنیفهم یدادم و نم یم حیبچه ها توض یاز اول تا آخر برا  ،یسیسوال که ترم قبل سر برنامه نو هیتخته. یپا

 .درآورد سر کالس یلمیچه ف یدون یحل کنه.نم

 .هام درشت شد چشم

 کرد مگه؟  کاریچ-

 .چونه گذاشت ریرو ز دستش

سه سوت کل تخته  نمینه؟همه گفتن نه.ا ایپاک کنم  دیواست تخته رو پاک کنه.از بچه ها پرستخته خ یاومد پا-
کالس صداش   یاز بچه پرروها  یکیبود؟ یگفت ک  ؟برگشتیضیاز بچه ها بهش گفت مگه مر  یکیرو پاک کرد.

 .حرفشو تکرار کنه وبارهکرد د  ؟مجبورشیگفت  یگره کرده گفت چ  یبا ابروها نمیدراومد گفت من بودم.ا

 .دمیطاقت وسط حرفش پر یب

 ؟یکرد  رونشیدعواشون شد و تو ب-

 .مبل پرت کرد یخودش رو رو دوباره

 .ضمیخنده گفت آره مر رینه بابا پخ زد ز-

 .دمیدهنم گرفتم و خند یرو جلو دستم

 آخرش سواله رو حل کرد؟  ؟حاالیجد-

 .شد یجد

صدا کردم  حی( و توضی)امتحان کردن برنامه به صورت دست سیترِ  یرو برا یو نام قیآره بابا حل کرد.بعدشم صد-
 .اونام همونجور بودن

 .نگاهم کرد ستادنیزنگ در بلند شد.درحال ا یصدا

 .گفت در موردشون  یآراد راست م-

 .رفت فونیسمت آ به

 بله؟-

 .زد یشاس یرو

 باز شد؟-

 .دیرو گذاشت.به سمت در رفت و صندلش رو پوش یگوش
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 .ممد اومد ایب-

سه ساله با قد -و دو ستیحدود ب یپسر میکه رفت  نیی.پادمیو مثل فنر پر هیاومد "ممد" ک  ادمیفکر کردم تا  یکم
 یتونه ول یمطمئنم نم یعنینگاهش کردم که  ی.جوردیکش  یو گشاد، انتظارمون رو م یخاک یمتوسط و لباسها

جدا و وارد خونه شدم.بعد  رضایراحت از عل الیرفت؟با خ یدرست کرد و ک یک  دمینقدر فرز کار انجام داد که نفهماو
 .افتاد حوله نبردم  ادمیدوش که رفتم  ریحمام پرت کردم.ز یلباس، خودم رو تو ضیاز تعو

 .الیخیبه قول سرخوش، ب-

بغل کردن اون دختر و پسر  یصحنه  ایاومد.  یچشمم م یسوار شدن اون دختر جلو یموندم.صحنه  ر،یز همون
موهام کمتر بشه.با نوک انگشت پا، خودم رو به  یآب رو  یتا کم ستادمیآب رو بستم و ا  ری.شیکنار  نیماش یتو

 .رفتم ختت ی.با حوله روزهیفرش نر یتا آب رو دمیرسوندم و به تن کش یتن یحوله 

 .روش نمیپا گذاشتم.ا ریاز قانونامو ز  یسر هی، powerpoint یاز بعد از کالسا-

 .دمیو با آرامش خواب یفکر چیه بدون

 :دادم رضایبه عل یامیخونه بمونم.پ یگرفتم به شرکت نرم و تو  میشدم.تصم داریزنگ ساعت ب یبا صدا صبح

 .بهم زنگ بزن یداشت یکار  ایشد  ی.خبردمیخونه پروژه هامو انجام م یشرکت.تو امیامروز نم-

صبحانه رو بدون  فیکث  یکه دم دستم بود.ظرفها  یزیو عسل گرفته تا هرچ ریصبحانه خوردم.از کره و پن ر،یدل س با
 یبه محرک ازیپروژه انجام بدم نداشتم.ن نکهیا  یرفتم.حوصله  ستمیدست بزنم همونجا گذاشتم و به سراغ س نکهیا

خواست برگردم و  یدونستم.دلم م یبود و خودم نم دهکر افسرده ام    ،یو مجرد ییبود تا بتونم سر کارهام برم.تنها
کنه و به سراغم   یم هیخوب ته یاز دخترها  یستیهفته نشده، مامان ل هیدونستم  یکنم.اما م  یبا مامان و آقا زندگ

که   ییرادهای.ارمیگ  یم رادیکه چرا ازشون ا  دمیکش  یاز خودم خجالت م  یبودن اکثرا.گاه یخوب ی.دخترهاادیم
 .نبود ونقشواقعا ح

 .چشم چرخوندم توریمان یصفحه  یرو یکم

 .کنم  یچک م لمویمیا-

که نه اهل عشوه بود و   یدختر م،یدختر به زندگ نیلبم بودم.انگار با ورود ا یمتوجه لبخند نامحسوس رو خودم
 یبه در بسته م یکرد و وقت  یم داینمود پ میوجود یخصلت ها یبه من نداشت، بعض یو توجه ینه اهل لوند

کردم اگه مثل   یدخترها.اما فکر م یقخواست بهم توجه کنه.مثل با یشدم.دلم م یو منگ م جیخورد، افسرده و گ
 .چشمم مثل حاال ندرخشه یجلو دیبهم توجه کنه، شا هیبق

رَُخم کردم تا انتظار انقدر واضح خودش رو به   یباز بشه خودم رو مشغول صاف کردن روتخت لیمیا  یصفحه  تا
 .به موس حمله کردم بایمورد نظرم، تقر لیمیآدرس ا  تیو رو یاصل  یصفحه  دنینشستم، با د ینکشه. وقت

 فهمم؟ یمن فرق دماغ و دماق رو نم دیکن  یاالن شما فکر م  یعنیم؟یواقعا؟داشت م؟نهیسالم استاد.داشت"-
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که قرار بود،   ویدادم.و همون کار یم لیمیا  دیبا یچ یاومد برا  ادمی :d.دونم یفرقشو نم ه؟خبینجوریا  واقعا
 ".انجام دادم

 .دمیخند

 .پس رفته مطلب گذاشته-

 :انداختم subject به یهم داشتم.نگاه یا  گهید لیمیا

 .سالم استاد-

 .تکون دادم سر

 .گهیحتما از دانشجوهاس د-

 .کردم  باز

 نمیباهاتون ارتباط داشته باشم؟ ا شتریب تونم ید؟میکمکم کن  شهیدرسا مشکل دارم.م یسالم استاد.من تو"-
 .شما رو داشته باشم یشماره  شمیخوشحال م یلیشمارمه خ

 "یریام  یناز

 .لبم پهن شد یرو یپوزخند

 ؟یمشکل دار یچ یآره جون خودت.هنوز ترم شروع نشده، تو-

 :رفتم تا جوابش رو بدم reply یرو

مربوط به درس،  یاز مکالمه ها  ریغ  د؟لطفایمشکل دار یچ یندادم تو یترم هست و درس یسالم.هنوز ابتدا"-
 ".نیند یلیمیا  چیداده نشده، ه یکه درس  یوقت

 .رو بستم لیمیمربوط به اون ا یصفحه  و

 .هینجوریدانشگاه، رفتاراشون ا یراست پرت شدن تو هی.تازه از مدرسه در اومدن و گهید نهیهم-

خوند؟پس  یم یکاردان  یو دو سالگ ستیب یکرد؟اصال چطور تو  یکارها رو نم  نطوریفکر کردم.پس چرا کامجو ا یکم
 کرد؟  یم کاریقبلش چ

اولش پر شده بود.لبخند   یشدم.صفحه  تیوارد سا عیشد بفهمم.سر یباال انداختم.خب بعدا هم م یا  شونه
 .هم عضو شده نجایزدم.چقدر خوب که ا

 .آموزش نرم افزار-

 .نام خدا-

 .آلبوم عکس اضافه شده توسط کاربر-
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 .my memory آلبوم عکس-

 .دفتر شعر-

 .دونه به دونشون رفتم یتو

 .موقع عکس خودشو نذاشته باشه هیدختره  نیا  نمیاول عکس.بب-

بزرگ تر  یها کم یو بعد یادها عکس نوز  ینفر.انگار اول هیبود.همه متعلق به  یاز دختر بچه ا  یمیعکس قد  چند
 .شده بود

 .ستنین دیخودشه.چون جد یعکسا  دیشا-

 .مشکل بودن عکسها، سراغ دفتر شعر رفتم یراحت از ب الیلبخند و خ با

 .خدا کنه فقط چرت و پرت نذاره-

 فراموشت کنم دیبا"-

 کنم  یم نیتمر ستیچند

 کنم  یم نیشود ...آرام تلق یتوانم...م یم من

 ... شود ی...تا بعد، بهتر م ستیاصال خوب ن  حالم؟نه،

 کنم  یم نیدِل آرام غمگ نیا  یبرا یفکر

 "...نیهم یگرد  ی...و بر نم یرفته ا رمیپذ یم من

 نیب یذوقم خورد و کامل نخوندم.صفحه رو بستم و به سراغ پروژه رفتم.اخم یبود، تو یشعر قشنگ نکهیا  با
 یادیشام رو هم بزنم.انگار ز دیق چ،یبود که باعث بشه ناهار که ه ادیذوق خوردن ز یتو نیابروهام بود.اونقدر ا

 .گذاشت  یروم اثر م نطوریا  یساده ا زیدور بودم که هر چ یعاد  یاز زندگ

 یهم فکر اون شعر رهام نم یتخت افتادم.لحظه ا یرو س،یخ یگرفتم و با حوله، با موها  یقبل از خواب، دوش
 ...رو دوست داره؟اه یبوده؟نکنه کس شیزندگ یتو یاون رو نوشته بود؟ک  یک  یبرا یعنیکرد.

 .دراز کردم یرو به سمت گوش دستم

 ؟یگذاشته رو خوند  تیسا یکه تو  یمطلب رضا،یعل-

 :نشد که جواب داد قهیدو دق دیکردم.شا  ارسالش

 .وابدارم؟بخ یآموزش  ریو غ یمطلب آموزش ینکن.مگه نگفت کل ریخودتو درگ یخودیب-

 .شدم رهیبه دست، به سقف خ یگوش

 ه؟یمنظورم چ دیاز کجا فهم-
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کردم   یذهنم راه بدم، سع یرو تو یا  گهیفکر د نکهیتابلو بودم.قبل از ا یادیزدم.به قول خودش ز یپوزخند
 .بخوابم.فردا و پس فردا با پسرها کالس داشتم

و به  دمیفهم یم دیچم شده؟شا دمیفهم یشدم.صبحانه نخوردم.نم داریغرغر به خودم از خواب ب  یبا کل صبح
 ...زود یلینسبت به اون دختر، زود بود.خ یورود هر احساس یچون به نظرم برا دیآوردم.شا  یخودم نم یرو

 ..اخم کردمدمیپوش یمشک یبا بلوز مردونه  یمشک یو شلوار ساده  کت

 .سرادانشگاه و کالس اعصاب خرد کن پ یبه سو شیپ-

سرکالس پسرها رو داشته  یالزم برا  یکنم تا آمادگ  دایپ یگرفتم آهنگ آروم  میکه شدم تصم  نیماش سوار
کردن،   یم تیگرفتن.اونهم فقط و فقط با آزارهاشون.دخترها اگه اذ  یاز آدم م  یانرژ  یلیخ شهیباشم.پسرها هم

شروع امروز خوب بود، گوش  یکه برا  یومآر  تمیتوقف کردم و به ر یآهنگ  یکردن.رو  یالاقل به درس هم گوش م
 .دادم

 "...ستین یشکیه یداره،که تو چشما یچشات آرامش"-

آوردم.اون دختر که   یکردم، به دست م  یرو که طلب م یزیخواستم.اما هر چ یرو نم یکردم.تا به حال کس  اخم
 ...نبود.اما اءیجزو اش

 یدانشجوهام باال میعظ  لی.خدمیچیدانشگاه پ اطیح یبودم.تو دهیدانشگاه رس کینزد گهیبه چپ زدم.د راهنما
 یرو برداشتم.رو فمیرو نگه داشتم.خم شدم و ک نیبودن.مثل گروه استقبال.ماش ستادهیسالن ا یورود یپله ها

 ادهیپ انیهمراهم هست.ضبط رو خاموش کردم و بسم اهلل گو میتا مطمئن بشم گوش دمیشلوارم دست کش بیج
داشته باشه و بچه ها چهار چرخ رو پنچر  دید ،یپارک کنم که از نگهبان ییرو بستم.حواسم بود جا نیشدم.در ماش

 .نزنن.به سمت پله ها رفتم نیبه ماش یبیآس  اینکنن 

 .سالم استاد-

 .جواب دادم ،ینگاه بدون

 .سالم بچه ها-

 .اش بشم  الهیخواست هم پ یخورد.دلم م یم یچا ،یبهجت یشدم.آقا دیسالن و بعد، اتاق اسات وارد

 .یبهجت یسالم آقا-

به زور به آدم  یروزها حت یبود.بعض شیخوش اخالق یاز اون روز ها  نکهیرو دراز کرد تا دست بده.مثل ا دستش
 .کرد  ینگاه م

 .دکتر جوونو خوشگل خودمون یَبه سالم آقا-

 .دمیخند

 .من االن کجا کالس دارم؟نیلطف دار-
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 .انداخت  زشیم یبه کاغذ رو ینگاه

 .نیکالس دار  یکاردان  یبچه ها تیاالن سا-

 .گرد کردم  عقب

 .باشه ممنونم-

 .شد زیخ میاحترام گذاشتم.ن  یراستم، به نشونه  یابرو  یرو رو دستم

 ...بفرما-

.با شهیدونستم تا برسم ساعت هشت م یداد.م یرو نشون م قهیبه ساعت انداختم.هفت و پنجاه و پنج دق ینگاه
 .منتظر بودن تیدر سا یعالمه از پسرها جلو  هیخودم رو رسوندم. ،یبدبخت

 .سالم استاد-

 .رمیبگ دیبرم کل دیسالم بچه ها.صبر کن-

 .که فاصله گرفتم، صداشون به گوشم خورد  یکم

 .داره یقشنگ یاوف . المصب چقدر خوشگله.چه چشا-

 .دهیسف یلیصورتشم خ-

 .یپر نیکنه با ا  یم یخوش به حال زنش.چه عشق-

 یکرد؟چرا بهم توجه نم  یام گرفت.از دخترها هم بدتر بودن.البته انگار به جز روجا کامجو.چرا نگاهم نم  خنده
 د؟ید یچشمهام رو نم د؟رنگید یچشمهام رو نم یعنیکرد؟

 .دفتر دکتر گل افشان شدم وارد

 .سالم-

 .بود.بلند شد و به سمتم اومد ستمشیمعمول، پشت س طبق

 .حالت خوبه؟داریسالم دکتر پا-

 .دمیبه روش پاش یخجول لبخند

 ؟یش یشما.چرا بلند م نیآقا.بش  یمرس-

 .نشست شیصندل یو رو برگشت

 رونن؟یکه ب  یینایبا ا یکالس دار-

 .سر تکون دادم فقط
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 .شه باهاشون کنار اومد ی.نمروزیداشتم د تیسا نایاعصابتو بخون.منم با ا  ی.برو فاتحه یبدبخت شد-

 .صحبتش شد یو مانع ادامه  دیچیپ یقیبلند موس یصدا

 ".عاشقتم  یوا یعاشقتم، وا  ی.واانپوری...آآ پارسا آرشمسی...آآ عل0098...نیعاااشقتم.آآ اشک"-

 .کرد و فقط شونه باال انداخت  یبه چهره اش انداختم.نگاه متاسف ینگاه

 ".عاشقتم  یوا یعاشقتم.وا  ی.واریشدم اس ی.واری.مانتوتو بگریهفت ت میبر امیبه دنبالت م"-

 .رفتم تیزدم و به سمت سا رونیرو به سمتم گرفت.خودم رو کر فرض کردم و از اتاق ب دیکل

 :که شدم آهنگ عوض شد  کینزد

 .داریبه افتخار استاد پا-

 ".نیبدو بدو چپ و راست کن اشک نه،یآه هم  ا،یب"-

 .خودم غرغر کردم با

 .کنم  یبرسه چک و لگدش م نیاشک  نیمن دستم به ا یعنی.دینکن یغلط  چیخوام به افتخار من، ه یم-

 .رو باز کردم تیسا در

 .دیرو روشن کن ستمایتو س دیبچه ها.زوتر بر دییبفرما-

 .شده بود برگشتم تیسا آهنگ گذاشته و وارد  لشیکه با موبا  یسمت کس به

 .قطع کن صداشو.کالس درسه-

 .گستاخش رو بهم دوخت و قطع کرد  یها چشم

 . چشم.آه، آه-

 یخواد کس یحس کردم دلم نم ینشستن.لحظه ا یکه کامجو و دوستهاش م  یستمیاول نشست.س  ستمیسر س و
 ینشستن ِ کس یتونستم برا یموضوع فکر نکنم.من که نم نیکردم به ا  ی.اما سعنهیبش ستمیاون س  یجز اونها جلو

 نیبود و ترم قبل، از هم زادهیعل  شیلیهمون پسر، که فام یکردم.صدا  یکنم.به تک تکشون نگاه م  فیتکل نییتع
 .درس انداخته بودمش بلند شد

 .گذره؟دست راستتون رو سر ما  یاستاد سرکالس دخترا خوش م-

 .دنیخند یهمگ

 المصبا چرا آخه ما رو جدا کردن؟  نیا-

 .نگاهش کردم فقط
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 .مشونیدید شیپ یهفته -

عکس العمل نشون   دیبرگشتم و روشنش کردم.دستم رو مشت کردم.نبا ستممیدادم.به سمت س رونیرو ب نفسم
 یذهنم نگاه متعجب یتو یذهنشون نبود.لحظه ا یجز دختر تو یفکر چیکه ه  ییاومد از پسرها  یدادم.بدم م یم

 .دیچرخ یدختر م هیاطراف   رمکردم؟خودم هم که فکر و ذک  یم کاریچند روز چ نیبه خودم انداختم.پس خودم ا

 .شدم بلند

 ... به نام خدا.ِام-

 .دیکالس چرخ  یتو نگاهم

کنار هم   میتونب دوارمی.امنمیب یناآشنا م ی.تک و توک چهره هادیشناس یمنو م نمیب یکه م  ینجوریخب همتون ا-
 .دیایب شیکه با کالس پ  نهیکه دارم ا  ی.فقط خواهشمیریبگ ادی وییزایچ

 :بلند شد زادهیمانند عل تیپاراز یصدا باز

 .منو دیدرسو داشتم.انداخت نیباهاتون هم شمیاستاد من ترم پ-

 .کردم  نگاهش

انتظار   یو پنج.چجور ستیدو و ب ی.برگه از پونزده شدیاز پنج نمره صفر شد  ی.امتحان عملیشما خودت افتاد-
نخواستم معدلتون  هیدرس سه واحد نیمن بهتون دادم هفت چون ا ی؟ولیو پنج قبول بش ستیبا دو و ب یدار
 .نییپا ادیب یلیخ

 .حرف بزنه که اجازه ندادم خواست

 .دیخودتونو برسون یامتحان عمل  یبرا ی.ولدیایسرکالس ن دیتون یم دیدرسو داشت نیچون ترم قبل با خودم ا-

 .شد بلند

 .دمت گرم-

رفتنش خوشحال شدم و درس رو شروع کردم.درس دادنم  رونینگفتم.با ب یزیناخودآگاه باال رفت اما چ ابروهام
باالتر بود و  هیاز پسرها، که به نسبت سنش از بق  یکی یدادم حل کنن که صدا نیرفت، تمر شیپ یکه مقدار
 :خورد بلند شد یهشت ساله م-و هفت ستیحدودا ب

 ان؟یم تونیتیفقط سر کالس تقو ایشاگرداتونن  ش،یپ یهفته  یاستاد اون خانوما-

 .شد جواب ندم یکه نم  دیمودبانه پرس انقدر

 ترم باهاشون کالسم دارم.چطور؟ نیا-

 .رو آروم تکون داد سرش

 .دیفقط با خانوما کالس داشته باش میبود دهیال ند.چون تا حا دمیپرس یاستاد.از رو کنجکاو  ینطوریهم-
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 .سکوت کردم نیهم ینه؟برا ایبگم  یزیدونستم الزم هست چ ینم

رفتم و خودم رو به خونه رسوندم.خسته بودم  رونیغروب دانشگاه بودم.ساعت هفت مثل جنازه از در دانشگاه ب  تا
 .ارمیبلوزم رو درب افتادم.فقط تونستم کت و  رون،یو دوش نگرفته با شلوار ب

نور داخل اتاق  یپشت پنجره دوختم.کم یشدم.چشمم رو به پرده  داریچند گنجشک ب کیج کیج یبا صدا صبح
 .از تنم بره.نگاهم به شلوارم خورد  یحرکت یچند ساعت ب یبه بدنم دادم تا خستگ یاومد.کش و قوس  یم

 .اه چروک شد-

 ادیوان نشستم.حواسم بود ز یبرداشتم و به حمام رفتم.تو یو با کتش انداختم شسته بشن.حوله تن درآوردم
 .طول ندم.ساعت هشت کالس داشتم

 ...شد تنها نبودم.کاش یچه خوب م-

 یرفتم.از کمد لباسهام، کت و شلوار مشک رونیاز حمام، حوله پوش ب  رم،یرو بگ یاضاف  یفکرها یجلو نکهیا  یبرا
 .کمد انداختم  یتو یدرآوردم.نگاه اجمال

 .نیَ همشون مشک-

آماده   یتا خشک بشه و لباسها دمیموهام کش ی.کاله حوله رو چندبار رودمیکش  رونیب یمردونه ا یقهوه ا بلوز
 .رفتم رونیبه دست ب فیو ک دمیشده ام رو پوش

 .فهمن یانگار اصال درسو نم  نایکنه.ا  یم تمیپسرا اذ یکالسا-

 رونیب نیخودم رو از ماش ،یگوشم بود.عصب  یتو نهایبوق بوق اعصاب خردکن ماش یموندن و صدا کیتراف یتو
 .هم نبود یبهجت یرفتم.از شانسم، آقا دیپسرها، به اتاق اسات یها کهیتوجه به ت ی.بدمیکش

 .اه-

 .انداختم  زیم یبه کاغذ رو ینگاه

 .تیبازم سا-

 .فرستادم امیرو برداشتم و براش پ تیسا دیود.کلاتاقش نب  یگل افشان هم تو  دکتر

 .اجازه داخل اتاقتون شدم  یب دیسرکالس.فقط ببخش رمیبرداشتم دارم م تویسا دیسالم دکتر، کل-

 .رو باز کردم تیسا در

 .داخل دییبچه ها بفرما-

 :داخل شدن و پشت سرشون رفتم. دکتر گل افشان، جوابم رو داد یا  گله

 .اومد، حتما خبرم کن  شیپ ی.اگه مشکلسمییر سالم.من اتاق-
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اعصابم   یپچ پچ وارشون رو ی.صداسمیرو بنو حاتیتوض یسر هیتخته برم و  یرو شروع کردم.مجبور شدم پا درس
حرکت  هی.با ختنیر یرو بهم م گن؟تمرکزمیم یچ دمیفهم یزنن فقط نم یراجع به من حرف م دمیفهم یبود.م

 .برگشتم. ساکت شدن

 .رونیب دیبر دیتون ی.مستین یمشکل نیگوش بد  نیخوا یاگه نم  ونیآقا-

 .بلند شد رمشیبگ دیکرده بودم از اول ند  یکه سع  زادهیعل  یصدا باز

 ن؟یاستاد بچه ها کنجکاون بدونن شما چندتا دوست دختر دار-

 .تونه ادامه بده گذاشت یم نکهیبه حساب ا د،یسکوتم رو د یوقت ،یاز مکث  بعد

 دخترا شمارتونو حتما دارن نه؟-

 .بود لیدل یب تمیعصبان  دیشدم.شا یعصب

 .کنن  ینم ینجوریا  رمی.سر کالس خانوما منیزن یشماها.از اول ساعت حرف م نیشورشو درآورد گهید-

 .نگاه کردم زادهیعل  به

 .یکن  یدرسو حذف م نیا  یریاالنم م  نی.همرونیلطف کن برو ب زادهیعل  یآقا-

 .به خودش گرفت یحق به جانب ی افهیق

 .دمیاستاد.فقط سوال پرس  یبرا چ-

 .بستم تا بتونم خودم رو آروم کنم و داد نزنم چشم

 .گرده  یواحد، به حسابت برنم نیصورت پول ا نیا  ریبه نفعته.در غ یخودت حذف کن-

 یکنه.برا  جادیبودم به دخترها متلک بگه و براشون مزاحمت ا دهید ادیبودم به دخترها شماره بده.ز دهید ادیز
خرابش  خودیکه ب  یرفت.با اعصاب رونیاخمم ب  دنیبود.با د ادیز یلیبودم.حرف امروزش هم خ یازش شاک  نیهم

ساعت  م،یساعت پنج و ن یبودم که جا فهکالس رو نداشتم.اونقدر کال  یکرده بودم درس رو ادامه دادم.حوصله 
 .سر و ته کالس رو هم آوردم میسه و ن

 .دیخسته نباش-

گذر کردن   یحت ای میبه زندگ یکردن رو بلد نبودم؟چرا با ورود کس  یانقدر کسل کننده بود؟چرا من زندگ  میزندگ چرا
 کیانقدر کوچ  امیگرفتم؟چرا ارتباطاتم انقدر محدود بود؟چرا دن  یقرار م ریتحت تاث دیاز کنارم، انقدر با  یکس

 رو نداشتم؟ یزیچ چیه یبود؟چرا جنبه 

 ستممینفر که شدم س نیمتوجه خروج آخر شهیش یچشم دوختم.از تو رونیب یسمت پنجره برگشتم و به فضا به
رو  دیرفتم و با فشردن پاور، خاموششون کردم.پنجره ها رو بستم.کل ستمهایرو خاموش کردم.به سراغ تک تک س

 .ر زدن، وارد شدمبردم.بدون د یبه اتاق ملک محمد
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 .تیسا دیکل  نی.ایسالم خانم ملک محمد-

 .برق چشمش شدم متوجه

 .دکتر یسالم آقا-

 .شدم ریزدم و از پله ها سراز رونیبگه.از اتاقش ب یزیندادم چ اجازه

 یخواستم به خونه برم.م یروندم.چند بار کم مونده بود تصادف کنم.فقط م یبا سرعت سرسام آور شهیهم برعکس
و مهنامه متوجه  رضایسرو صدا از پله ها باال رفتم تا عل یرو پارک کردم و ب نیماش دمیرس یخواستم تنها باشم.وقت

تخت  یسمت اتاق خواب رفتم و خودم رو رو همبل پرت کردم و ب یرو رو فمیاومدنم نشن.وارد خونه شدم. ک
 .خواستم بخوابم.مهم نبود لباسهام چروک بشن.همونطور درازکش، نگاهم رو به لباسهام دوختم یانداختم.م

 .طرفن رمردیپ هیخوام فکر کنن با  یپوشم.نم یکت نم  گهیشنبه با دخترا کالس دارم.د-

 :فکرم گذشت از

 فکر کنه؟ ایفکر کنن -

خواست الاقل از جانب  یام سخت بود.دلم مبر  تیوضع نی.انهیباشم که من رو بب یخواست طور یدلم م دیشا
.با نمیتوجهم جلب شده، از اون هم توجه بب یخواستم حاال که به کس یطرفه نباشه.م کیو  نمیاون، خواستن رو بب

 یطور هی دیشدم.با یآشنا م  یبا دختر یطور هی دیسر اومده.باالخره با مییتنها یکردم باالخره دوره   یخودم فکر م
شدم تا بتونم ازدواج کنم.هرچند که هنوز  یعالقمند م  یبه کس یطور هی دیکرد.با  یو جلب متوجهم ر یدختر

نوع وسواس  هیکردم.  یرو حس نم یشدن به دختر کیخودم قدرت ِ نزد یدرمورد ازدواج شک داشتم.من هنوز تو
بهم نگاه کنه.اما  یکس  نکهیاومد از ا  یبدم م یرو لمس کنم.حت یخواست دختر یداشتم که دلم نم یا  مارگونهیب

 .خواست بهم توجه کنه یخواست نگاه روجا کامجو رو به خودم، شکار کنم.دلم م یدلم م

.کتم رو که یروح یداشتم.ناخوش یضیتخت موندم.حس مر یبه سقف، رو رهیباز و خ یآخر شب، با چشم ها  تا
 .دمیبآوردم و بدون استحمام، خوا  رونیگرمم بشه، از تنم ب  یباعث شده بود حساب

صبح هم به همون حالت بودم.بدنم  دم،یخواب شبیشدم.همونطور طاق باز که د داریاز خواب ب  یبا آشفتگ صبح،
چشمم اومد.چشم هام رو بستم.نفسم تنگ  یروجا کامجو جلو یبود.چهره  نیام سنگ  نهیس یکرد.قفسه   یدرد م

.دست دمینبود.چراغ مطالعه رو د میشکردم.گوچشم اطراف رو نگاه   ی.چشم باز کردم و از گوشه دیشد و بدنم لرز
دستهام  یرو رو میکردم تمام انرژ  یصبر، سع یجون بودن و نتونستم.با کم یانگشتهام ب  یدراز کردم تا بردارم ول

 شهیبلند و به سمت پنجره پرت کردم.به ش یچراغ مطالعه حلقه و با حرکت کیبگذارم. انگشتهام رو دور کمر بار
شنوه و  یم رضایپرت شد.مطمئن بودم عل رونیشکست و چراغ مطالعه از پنجره به ب یبد یبا صدا شهیخورد و ش

رو  رضایعل  یدر زدن اومد و صدا یکه صدا  دیطول نکش یلیبره.خ رونیب یی.سابقه نداشت از خونه ام صداادیم
 یبستم. م شمرفت.چ یتر مانگار نگران شد و صداش باال   یزنه.اول بلند نبود ول یکه اسمم رو صدا م  دمیشن یم

خواستم به روجا کامجو و نوع احساسم و احساسش بهم فکر نکنم و  یرسه.م یبهم م گهیدونستم تا چند لحظه د
 یم تیآوردم و اذ  یخواستم به اون شعر و مخاطبش فکر نکنم و به خودم فشار م یآوردم. م  یبه خودم فشار م
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 کیاحساسم   دیبا شه؟چرایزندگ یتو یکه کس  دمکر   یتوجه م یبه کس دیگرفت.چرا با  یام درد م  نهیشدم و س
 :.از ذهنم گذشتدمیخونه رو شن واریشدن در به د دهیکوب  یبود؟به خس خس افتاده بودم که صدا یطرفه م

 ...به خونه یگند زد  رضایعل-

 ؟ییآبان کجا-

 .دمیشن کمیمهنامه رو از نزد غیج یصدا

 .افتاده  نجایا  ایب رضایامام زمان.عل  ای-

 .بودم رضایبغل عل یبعد، تو یهوس نکردم لخت بخوابم.لحظه  شبیمهنامه، خوشحال بودم د یصدا دنیشن با

 .یش ی.خوب مستین یزیچ-

 .رو بلند کرد صداش

 .اونجا منو نگاه کن  نسایروشن کن... وا نویبردار ماش چوییمهنامه برو سو-

 .دمینفهم یزیچ گهید و

تخت بود.بعد از اون، مهنامه  یکنارم رو  رضایقرار گرفت، سر عل دمید دونیم یکه تو  یزیچ نیکه باز کردم اول  چشم
 .کرده.چشم هاش بسته بودن  هیچشم هاش مشخص بود گر ریز اهیکه از رد س

 نگران من بودن؟ یعنی-

بودم.اما  دهیکم توجه ند  میزندگ یحس، خوشحال شدم.از توجه کردنشون خوشحال شدم.هرچند که تو نیا  از
که سرش رو بلند کرد.با دقت نگاهش   دمیکش  رضایعل  یموها یبود.دستم رو رو نیریش بهیتوجهات خالص از دو غر

 .کردم. چشم هاش پف کرده و سرخ بودن.لبخند زدم

 شده؟ یچ-

 :مهنامه هم که تازه چشمش رو باز کرده بود، بلند شد یبغل گرفت.صدا یشد و من رو کامل تو کمینزد

 .یتو که ما رو کشت-

 :گرفت برگشتم  یکه رفته رفته اوج م  رضایعل  یکردم که با صدا  یمهنامه نگاه م به

.تو که حالت خوب نبود چرا بهم خبر یزود رفت دمیشن ی.از بهجتدمتیدانشگاه ند یتو روزیهو؟دیشد  یچ-
انقدرم   یایدرم ییاز تنها  یری.زن بگارهیآقا ادا درم  ریزن بگ میگ  یم یکه به دادت برسه.وقت  یندار میَ ؟کسینداد

 .یکن  ینم یالک  الیفکر و خ

 .گذاشت  رضایعل  یشونه  یاومد و دستش رو رو  کترینزد مهنامه

 .شهینکن حالش بدتر م تشیآروم تر.اذ  رضایعل-
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 .مهربون خطابم کرد یرو بهم دوخت و با اخم نگاهش

.چه دیاریو خونه ن یزندگ ی.انقدر استرس کار رو توگمیگفتم به تو هم م  رضایبوده.به عل یگفت فشار عصب  یدکتر م-
 ی.فدایبد لیسر سال هشت تا پروژه تحو یرس یسرت اگه نم یخونه؟فدا یاریشرکتو ب یداره پروژه ها یلیدل

 ...رهمهمت یاز همه چ  ی.سالمتیفتیسرت اگه عقب م

 .دیگز  لب

 .گمیبه آذرجون، مامانت م ،یکارا کرد  نیاز ا  نمیبب گهیبار د هی-

 .گونه ام نشست و صورتم رو برگردوند  یآروم رو  رضا،یبه در بودم که دست عل رهیرفت.خ رونیاز اتاق ب  و

 یتو ی.مطمئن باش کسیبه روز خودت آورد یچ نیشعر دخترونه بب هی.سر ستیدونم دردت کار ن یمن که م-
 شه؟یم ینبوده.فرضا باشه، مگه چ شیزندگ

 .دیکش  آه

 هی یتون ینم گهید یکن  یخودت بزرگ م یبرا ویکی یوقت شهیم کیبهت نزد یکی یوقت یخودت یانقدر که تو-
 یزیچ هی ی.وقترهینم رونیب گهیو د شهیذهنت م یکه ملکه   یکن  یفکر م یکی.انقدر به ینیوجودش بب یلغزش تو
 .یشیم یو عصب یکن  یم ی.خودخوریکن  یم الیفکر و خ ینیازش بب  لتیخالف م

 نهمهیشناخت.در جواب ا یهم من رو خوب م رضایبودم.عل دهیرس جهینت نیگفت.خودم هم به هم  یم راست
 :حرفش فقط دو کلمه پرت کردم

 .خونه میبر-

 .هاش رو بست و باز کرد و از جا بلند شد چشم

 .میر ینبود م یکنه.اگه مشکل  نهیمعا ادیبرم به دکترت بگم ب-

 ،ییلباس هام رو مرتب کردم.با دمپا رضایاسترس رو از خودم دور کنم با کمک عل  نکهیا  دیدکتر و تاک ی نهیاز معا  بعد
و از پله ها باال  دیدستم رو کش رضایعل  میکه شد  ادهی.پمیشدم و به خونه رفت نیو مهنامه سوار ماش رضایهمراه عل

 .لب باز کردم میشد یخونه ام که رد م یبرد.از جلو

 رضا؟یکجا عل-

 .بهم بندازه جواب داد ینگاه یحت ایمکث کنه  نکهیا  بدون

 .یبر شهی.اونجا نمختهیر شهیعالم ش  هیاتاقتم   یدر خونه رو درست کنه.تو ارمیب ویکیباال تا  میر یم-

 .و در رو باز نگه داشت دیاتاق مطالعه دو  ی.مهنامه جلوتر از ما تومیشدم و باال رفت دهیکش  دنبالش

 .استراحت کنه  ارشیب رضایعل-

 .دمیرو پشت گردنم کش دستم
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 .خواد...حالم خوبه ینم-

 .تخت نشوند یبه زور من برد و لبه  رضایعل

 .لرزه و شله یم یخودیحالت خوبه.فقط بدنت ب نمیب یآره م-

 .داد ُهلم

 .یاوردیسگمو باال ن یبخواب تا اون رو ریبگ-

 .نگذاشت رضایرفتن.مهنامه خواست در رو ببنده که عل رونیو از اتاق ب دیرو روم کش پتو

 .فتهیتو حواست بهش باشه پا نشه راه ب نییپا رمیبذار باز باشه.دارم م-

 .باشه-

 .دورتر شد صداشون

 .رهیاونور م  نوریا  یروفرش یی.آبانم مثل تو، بدون دمپادایجمع کن نیزم یها رو از رو شهیخورده ش-

 قینگران مهنامه و نگاه به شدت دق ینگاه ها ریناهار صدام کرد، حالم خوب شده بود.ناهار رو ز یبرا رضایعل  یوقت
 .خوردم رضایعل  یشده 

 .خوشمزه بود یلیخ یمرس-

 .دور دهنم رو پاک کردم.مهنامه قاشق رو کنار دهنش نگه داشت و

 .دفترم دارم ی.منم همون شعرو تویحساس شد یخودیب یآبان...ول  ادایرفتم اون شعرو خوندم.بدت ن-

 .دوباره به حرف اومد دن،یکرد و بعد از جو  یدهنش خال یپر رو تو قاشق

 .دارم میَ ا  گهید یعاشقانه   یشعراآدم باشه.  یزندگ یتو ینداره که کس یاصال ربط-

 .انگشت ُپر از حلقه اش، گونه اش رو خاروند  با

 .کنه  یبه اون شاعر م یکینه چون حس نزد سهینو یکه قشنگن.چون قشنگن آدم م  نهیا  تیواقع-

 .زد لبخند

 .زنیممکنه باهاش اشک هم بر ی.حتادیخونن.خوششون م یم یشعر هیدارن. یفیدخترا احساسات ِ لط-

 .که دستش بود پاک کرد  یدیهم دور دهنش رو با دستمال سف رضایعل

 ؟یآموزشو بخون  یرفت یداد ریدفترشعر، اونقدر که به اون موضوع گ یتو یکه رفت  ییتو-

 .خم کرد یرو کم سرش

 .یعکس و دفتر شعرو باز کرد  یالیفا یدونم فقط رفت یقسمت نام خدا؟من که م یتو یرفت-
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 .گفتن  یراست م دیکردم.شا  یسکوت، بهشون نگاه م یتو فقط

 .فردا کالس دارم-

 .نرو ستیحالت خوب ن یموقع حس کرد هیاگه -

 .بلند شدم زیسر م از

 .برم خونه-

 .رو به طرفم گرفت یدیشلوارش برد.کامل به سمتم برگشت و کل بیج یکه نشسته بود، دستش رو تو  همونطور

 .مجبور نشم درو بشکنم یجواب نداد یوقت گهیاز روش برداشتم تا دخونت.  دیجد دیکل  نیا  ایب-

 .رو از دستش گرفتم دیکل

 .ممنونتم-

 .سمت مهنامه برگشتم به

 .خوشمزه بود یلیخ یزن داداش مرس-

 .باال ای.بایشام نخواب یشب، ب گهینوش جون.د-

کردم، سالم   یکه فکر م  یزیبه در انداختم.خالف چ یرفتم.نگاه نییسر تکون دادم و عقب گرد کردم و پا فقط
پنجره شدم.پرده  کی.نزددمیند نیزم یرو یا  شهیبود.داخل شدم و خودم رو به اتاق رسوندم.چشم چرخوندم و ش

 .سالم بود.پلک زدم شهیرو کنار زدم.ش

 .باشه باهاش حساب کنم ادمی-

 می.حال جسمستادمیدوش ا ریر آوردم و پرت کردم و زداد.د یم مارستانیعرق و ب  یحمام شدم.لباسهام بو وارد
آدم.اصال   هی  ِ یخودیبا بزرگ کردن ِ ب رضا،یخراب بود.خودم خرابش کرده بودم.به قول عل میخوب بود.حال روح

مدت  نهمهیدادم.از خودم ناراحت بودم.چرا ا یبه خرج م تیمساله حساس هی یرو یادیهم که نباشه، ز یخودیب
گشت به   یهم بر م شیبشه؟بخش مارگونهیو ب بی عج ِ یاش دلبستگ  جهیکردم که نت  یاز دخترها دور  یخودیب

داد آفر،  یوقت اجازه نم چیکرد.ه  یزنانه اش رو برگزار نم یخونه دوره ها یوقت تو چیرفتار مامان و آقا.مامان ه
 دیشد.شا میحرفها باعث دور نیمکشه.ه  ی.آبان خجالت مشهیم تیگفت آبان اذ  ی.مارهیدوستهاش رو به خونه ب

 یخوردن.حت یشدم؟من رو که نم یم تینداشت، اذ یکه باهام کار  یدر برابر کس دی.اما چرا بادمیکش  یخجالت م
ملکه  حرفها نیشد.رفته رفته ا یهم کم م میخودیبرخورد داشتم خجالت ِ ب یاگه کم  دیشا دم،یکش  یاگه خجالت م

 دیکردنهام شا  یکردم.دور  ی.فکر کردم و دورشمیم تیحتما اذ ادیبه سمتم ب یذهنم شد.فکر کردم اگه دختر ی
 دی.فقط رنگ چشمهام متفاوت بود.شاهیمثل بق یکیاز جانب دخترها شد.وگرنه من هم   یافراط  یباعث ِ توجه ها

 یورط هیشد. یکرد و توجه من بهش جلب م  ینم جهمن و روجا کامجو بود.اون بهم تو یحاال یدرست مثل ماجرا
 .دخترها یلیخ یقابل دسترس بود.درست مثل من برا ریبرام غ
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کردم.پوست   میباد داغ تنظ یتخت نشستم.سشوار رو روشن و رو یو لبه  دمیآب رو بستم.حوله پوش  ،یاز کم  بعد
 ینشستم.ب ستمیس یو پا دمیپوش ینموند.لباس راحت ینمناک یانقدر ادامه دادم که تار مو  یسوخت ول یسرم م

 یاومد.تصادف  نکیل یادیز تعداد. به سرم زد و همون شعر رو جستجو کردم.دمیچرخ یم نترنتیا  یهدف، تو
گفت.فکرم آروم   یدختر بودن.پس مهنامه واقعا راست م ،یهمگ ی سندهیرو باز کردم و مشغول شدم.نو ییچندتا

 .و با تاسف تکون دادمداد.سرم ر یرو نشون م قهیتر شد.چشمم به ساعت افتاد.ُنه و چهل و پنج دق

 شه؟یم دایپ کارترمینشستم؟از من ب ستمیس یپا یخودیمن از ساعت پنج تا االن ب یعنی-

 شم؟پوزخندیم مارستانی ب ِ یراه الشیکنه که من به خاطر فکر و خ  یخودم سوخت.اون االن بهم فکر م یبرا دلم
 .زدم

 .آدم ِ خشک  هیهم به نظرش  دی.شادیاسات  ی هیثل بقاستادم براش م  هیبه من فکر کنه؟من هم  دیاصال چرا با-

*** 

 .سوم فصل

 دیخواست با ینم ایخواست  یخواستم امروز مطمئن بشم.من رو م یزنگ ساعت، از جا بلند شدم.م یصدا با
 ...خواست هم که یدونستم.اگه م یرو م فمیتکل یشکستم ول یخواست، م یشدم.اگه نم یمطمئن م

 .رو شستم و به اتاق برگشتم فیکث  یخوردم و اندک ظرفها یچا

 .نباشه یمثل کت شلوار انقدر رسم گهیبپوشم که هم مناسب باشه هم د یزیچ دیبا-

به همون رنگ انتخاب کردم.از  یبلند و شلوار نیآست  یرو باز کردم.با دقت، لباسها رو ورق زدم.بلوز قهوه ا کمد
برداشتم.  یقهوه ا زیه هم بودن و فقط از نظر رنگ تفاوت داشتن، کفش نوک تب هیشب یقسمت کفش ها، که همگ

رو برداشتم  میقهوه ا فیمطمئن شدم خوبم.ک م،صورت یای.با دقت به زواستادمیا  نهیآ  یو جلو دمیلباسها رو پوش
.بسم اهلل گفتم و دمیدر پوش یجلو یبود، ول زیکف ِ کفشم تم  نکهیو کفش به سمت در رفتم.با ا یو همراه گوش

 ی نهیشده به آ زونی"اهلل" آو یبه کناره ها دنینشستم.بعد از دست کش نیماش یتو بیغر  یخارج شدم.با آرامش
پله ها  کیرو نزد نیبود.ماش قهیساعت ُنه و پنجاه و پنج دق دم،یرس یراه افتادم.وقت ان،توسط مام نیوسط ماش

از   دینشسته بودم.شا نیزم یرو یدخترها ی رهیخ یتوجه نگاه هام یبود ول نییشدم.سرم پا ادهیپارک کردم و پ
برداشت  یصرفا کنجکاو وبه بعد، نگاه ها ر نیداشتم از ا می.اما تصمگهید زیاز چ  دیشا ایبود  یکنجکاو  یرو

 .و نگاهم کنن امیدخترها منتظر نشستن تا من ب یکردم همه   یخودم رو بزرگ کرده بودم.فکر م یادیکنم.ز

کالس،   یتا جلو یکه جلوش پر بود از دخترها، برم.از ورود  د،یداخل اتاق اسات گهیسمت کالس رفتم.نخواستم د به
 یشد، فقط من، مرد بودم.برا یم لیتشک یکاردان  یاون طبقه، که کالس بچه ها  ی.خب تودمیحرف و متلک شن یکل

خودم درست  یبرا یدردسر گهیتر بود.الاقل د ترسفکر کردن بهتر و د نطوریگرفتم.آره... ا  یقرار م دید یتو نیهم
 .کردم  ینم

 .به در زدم و وارد شدم.تک و توک برام بلند شدن ی.تقه استادمیگذشته ا  یهفته  ادیدر، به  پشت

 .سالم استاد-
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 .گذاشتم  زیم یرو رو فمیو ک ستادمیا  زمیم پشت

 .سالم بچه ها-

 .باز هم کم بود تعدادشون

 کجان؟  تونیپس بق-

 .گذشته هم سرکالس بود، صداش بلند شد  یکه هفته   یدختر

 .دنیاز دست م  ویدونن دارن چه سعادت ینم-

 .محل نگذاشتم ش،ینیریخودش به

 ...نیگذشته که نبود  ی.هفته میبگذرون یترم رو در کنار هم، به خوب نیا  دوارمیهستم.ام داریبه نام خدا.پا-

 .دیط حرفم پروس ش،یپ یدختر هفته  ،یبهروز

 .میاستاد ما که بود-

 .تکون دادم یسر د،ییاشاره کرد.نگاهم رو ازش گرفتم و به تا  شیخودش و کنار به

 .بله درسته-

 .تا بتونم تمرکز کنم دمیکش  یقیعم  نفس

اون قسمت   یدرس دادم.االنم دوباره رو یکم  یلیمقدار خ ن،یگذشته که نبود  یگفتم... هفته   یِام داشتم م-
 .سرکالس نیایکامل ب  یکه دارم هر دفعه با آمادگ  ی.فقط خواهشدیسر درس جد رمیو بعد م دمیمانور م

 م؟یاستاد کتاب بخر-

 .برگشتم دیکالس نشسته بود و سوال پرس  یکه انتها  یسمت خانم به

 .کنه  یم تی.جزوه کفاستیالزم ن-

 .رو چرخوندم نگاهم

 .دارن یوستگیپ نایا  ی.چون همه دیاینخونده ن بعدش یهفته  دمیکه م  یدرس-

 رهیو نگاه خ یطول درس دادن، متوجه بهروز ینزد، درس رو شروع کردم.تو یحرف یکس  یجمله، وقت نیاز ا  بعد
.که من دیپرس یم ادیهم ز یالک  یبرداشت کنم.سوالها یو چطور یدونستم چ ینگاه رو نم نیاش به خودم بودم.ا

 .اکثرش رو جواب ندادم

 .نیگوش بد  هی.لطفا مثل بقدیدرس نپرس نیخارج از ا یسواال ،یخانم بهروز-

دادم عقب  ی.اگه استراحت ممیداشت یا  قهیبود که بهش دادم.کل کالس هم فقط استراحت پنج دق یتذکر تنها
 .مکرد  لیشن کالس رو تعط یمتوجه نم یزیچ گهیحس کردم د ی.وقتمیافتاد  یم
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 .دیخب خسته نباش-

 . دمیشن یرفتن از کالس صداشون رو م رونیب موقع

 .شیآخ-

 .بابا ریاه برو بم-

 .َزهره ک،یبره از نزد یکه از دور دل م  هییاز اونا  نیا-

باز بود.سرک  تیکالس داشت رفتم.در سا  رضایکه عل  یتیتوجه به حرفهاشون به سا یزدم.ب یمبندین لبخند
 ..تنها بوددمیکش

 .سالم-

 .برگشت

 سرکالس؟ ینشد تی؟اذیسالم.خوب-

 .نشستم کنارش

 .ندارم یآره خوبم.مشکل-

 .برو خونه ،یتون ینم ینیب ی.اگه ماینکن یآبان لجباز-

 .شدم بلند

 .ناهار میپاشو بر-

 .کردغرغر    ،یلب ریرفتم.کنارم قرار گرفت و بدون نگاه کردن بهم، ز رونیب تیاز سا  جلوتر،

 .کله خراب-

 .بود قهیو پنجاه دق کیساعت  میرو که خورد ناهار

 .من برم... کالس دارم-

 .دیرو نوازش گون، پشتم کش دستش

 .اریفقط به خودت فشار ن-

 .زدم یآروم  لبخند

 .باشه.فعال-

 .یعل  ای-

 .رو خم کردم سرم
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 ...یعل  ای-

تنم نمونده بود.از  یتو یجون دم،یشد رس یکه کالس برگزار م  یبه طبقه ا یسالنه از پله ها باال رفتم.وقت سالنه
که احتماال   دمید یهم وسط راهرو م یکیبار یدراز شده  ی.پادمیرو د یو نام قیدور و پشت آب سردکن، صد

 .لبم اومد یرو یحضور نداشت.لبخند محو یراهرو کس یخودش بود. تو

 *روجا*

 ...کرده...البته فقط چهرش  دایدخترا پ نیب یچه طرفدار دارمیپا نیا-

 .کرد  یمکث

 .نیَ وگرنه همه از کالساش شاک-

 یسع م،یلواشک یزدن انگشتها سیزد برگشتم.بعد از ل یحرف رو م نیا  یمتفکر ی افهیکه با ق  نیسمت نوش به
 .کردم حرف بزنم

 ده؟یشده؟بد درس م یچرا؟اوم... مگه چ-

 :که دست مهتاب بود رو کند  یاز لواشک  یا  کهیت ن،ینوش

 ..مشکلشون سر استراحت ندادنشهدهینه بد درس نم-

 .دمیخند

 .کنه  تیخواد ما رو اذ یفکر کردم فقط م ه؟ینطوریهم میَ ِا با بق-

 ...نه بابا-

 نییکرد پا  یم یکه سع  ییشدم.با صدا رهیبهش خ جانیکه من هم با ه  ی.طوردیکامل چرخ  جان،یو با ه یناگهان
 .تر از حد معمول باشه، ادامه داد

حرف  شتریخواسته باهاش ب نایدرس و ا ی...به بهونه دهیم لیمیا  داریاز دخترا به پا  یکیگفت   یاز بچه ها م  یکی-
 ...مزاحم گهید یندار یکه خانم اگه سوال درس  دهیبهش توپ داریبزنه.بعد پا

حرف رو  نیحرف رو زده بود؟چون دانشجوش بوده ا نیفکر رفتم.واقعا به اون دختر هم یرو قطع کرد.تو حرفش
دوست دختر نداره؟زن نداره؟سرم  یعنی.دمیگفت؟لب گز  یرو م نیهم هم ؟بازیبود چ بهیبهش زده؟اگه دختر غر

 ...نداشت یرو تکون دادم.به من که ربط

 :به حرف اومد یاز مکث  بعد

 .اومد-

 .دممشتم مچاله کر  یلواشک رو تو ینصفه کنده  یمشما

 ؟ی؟کیچ-
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 :جوابم رو داد نیزم یحال بلند شدن از رو در

 .داریپا-

به اطرافم  یام رو از زانو خم کرده بودم نگاه  گهید یپام رو دراز و پا هیکه پشت آب سردکن نشسته و   همونطور
 :انداختم

 کو؟-

 .نگهداشتم ریزدم و صدام رو به شدت، ز شخندین

 .هینشه...ماشاال ساالد دهیکه د  ستین زیاونقدر ر-

 .با پا به پهلوم زد ی.ضربه ادمیخند

 .گه  یم یزیچ هی ادیپاشو االن م-

از پشت آب سردکن بزرگ سمت چپم   کلشیداد و بعد از اون، ه یم رونیکه "هـوف " ب  قشیعم  ینفس ها یصدا
 زینوک ت یو کفش مردونه  یتیرکب  یهمراه شلوار قهوه ا یبلند تک رنگ و ساده ا نیآست  یشد.بلوز قهوه ا داریپد

لبش مشخص  یگوشه   یانداخته و لبخند  ریشده بود.اما بد هم نبود.سر به ز یقهوه ا یادیبود.ز دهیپوش یقهوه ا
 یب تشیبه شخص نکهیا  یبرا دنش،ی.با ددمید ینشسته بودم م نیزم یکه رو  یبود.لبخند پنهانش رو فقط من

تونستم  یداشتم.نم جهیدراز شده ام رو جمع کردم.انقدر که لواشک خورده بودم سرگ ینکرده باشم، پا یاحترام
 .بلند بشم عیسر

 .سالم استاد-

بودن،  ستادهیو مهتاب که سمت راستم ا نیو به سمت من که اول سالم کردم و بعد به نوش ستادیا  یا  لحظه
 :نگاه کرد.همراه با تکون سر، جواب داد

 .سالم بچه ها-

 ." هوف" کرد باز،

 ره؟یبگ دویکل  رهیم تونیکی-

 .با عجله به سمت دفتر دکتر گل افشان رفت نینوش

نشون  لیوقتا دل ی.بعضدسیچیچقدر انجمن پ شیینخورده بودش.اما خدا ی.کسمیدیرو باالخره د پستمون
 .فهممیندادن پستها رو نم

 .اومد  یهم م میکه ما بود  ییصحبتش با سرخوش، تا جا یسکوت، صدا لیبود اما به دل ادیفاصله ز نکهیا  با

 نجاست؟یا  تیسا دیسرخوش کل یآقا-
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 دهیرو نفهم لشی.اما خب هنوز دلمیکرد  یام گرفت.سالم نکرده بود.معموال به سرخوش سالم نم  خنده
 :بودم.سرخوش، خندان جواب داد

 .شماها.فشارم افتاد دیکش  یمن.چقدر از من کار م زیدونم عز ینم-

 .غر زد  نینوش

 دونه؟ یم یپس ک دیدون یشما نم-

 .من خب خودت بگرد دنبالش زیعز-

 .شه یشه که دکتر گل افشان ناراحت م یا نم-

 .با همون لحن خندان جواب داد سرخوش،

 .اتاق خودته  نجایشه.فکر کن ا ینه بابا گل افشان ناراحت نم-

به  ،یُکفر  ن،یبعد، نوش قهی.پنج دقدمید یچشم م یرو هم از گوشه  دارید پررنگ پا.لبخنمیدیو مهتاب خند من
 .گرفت  داریرو به طرف پا دیسمتمون اومد و کل

 .استاد  دییبفرما-

 :رو گرفت و به روش لبخند زد دیکل  داریپا

 .ممنون-

 :اش شدم  رهیخ

 .نایاستاد زود اومد-

که   دمیشد و د تیسا ینگاهم، راه یکردم بلند شدم.ساعت تازه دو شده بود.جلو  یکه به ساعتم نگاه م  یهمزمان
 .کرد  کیرو به قفل نزد دیکل

 ست؟یمگه ساعت دو ن-

 عتریخواستم هرچه سر یبود و تحمل وزنش برام سخت.م نیسنگ فمیتا در رو باز کنه.ک ستادمیسرش منتظر ا پشت
 داریبه پا یسر بلند کردم.نگاه د،یافتادن کل  یردن بهش با صدا.قبل از نگاه کدیلرز میمستقرش کنم.گوش ییجا

لرزونش  یپاش بود نگاه کردم.برنگشت.صدا نارمن و ک یپا یکه درست جلو  دیبار به کل نیبه در انداختم.ا دهیچسب
 .گوشم نشست  یتو

 ن؟ید یاجازه م-

بود  یرو برداره.اگه آدم دیتونست کل یکه باهاش داشتم نم  یکم  بایتقر یرو بهش دوختم.به خاطر فاصله  نگاهم
فاصله ها قائل بود ناخواسته  یکه برا  یتی.از اهمدیچرخ ینداشت راحت م یتیکه فاصله ها و لمس ها براش اهم

 .و جواب دادم دمیخند
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 .نه-

بودم.با حرکت ِ االنش هم  دهیازش ند  یبود.نگاه اضافه ا ینداشتم جلوم خم بشه.به نظرم آدم محترم دوست
باز ِ  مهیدست ن یبرداشتم.دست دراز کردم و تو نیزم یرو از رو دیازش خوشم اومد.خودم خم شدم و کل  شتریب

 .در، گذاشتم ی رهیداده اش به دستگ هیتک

 .نهیمنضبط هم یاستادا  هیاستاد... تنب  نیدون یم-

 .کردم  دیبه کل یا  اشاره

 .دادم یبهتون م دویکل  دیاصال نبا  یعنی-

 نکهیقصد بودن کارم شده بودن، از ا یمتوجه ب نکهیو مهتاب با ا نیبگه.نوش یزیسمتم برگشت و خواست چ به
حرکتشون خنده  نیاز ا  داری.پادیمن رو عقب کش یکیدهنم گذاشت و  یدست جلو یکی.دنیبگه ترس یزیچ داریپا

 یرو رو فمیتا ک دمیپر تیسا یو تو دمو مهتاب رو کنار ز  نینوش یاش گرفت.عقب که رفتم، در رو باز کرد.دستها
 .زودتر ازش وارد شدم نکهیاز ا  دمیبگذارم.به محض ورودم، برگشتم.خجالت کش زیم

 .دیی. بفرمادییبفرما-

 چیکردن برگشت.حس کردم ه  یو مهتاب که با وحشت به من نگاه م نیو سر تکون داد.به سمت نوش دیخند
 .دادم حیکارم نشدن.توض  لیکدوم متوجه دل

 .بود نیسنگ فمی... کدیببخش-

 .و مهتاب اشاره کرد نینوش به

 .داخل دییبچه ها بفرما-

 :اعتراضم بلند شد  یصدا

 پس؟ نیچرا به من تعارف نکرد ؟یچ یعنیا...استاد -

 :دیچشم هاش رو دزد عینگاهم کرد و سر رهیخ یرو جلو دادم.کم لبهام

 .داخل نیدیمن تعارف کنم؟واال تا به خودم بجنبم و درو باز کنم شما پر نیشما اصال اجازه داد-

 .کرد  یخندان شد اما نگاهم نم لحنش

 ...نیاز روم رد بش  دمیواال به خدا ترس-

و  نینوش نیرفتم و ب یشگیهم ستمیحرف بزنم.به سمت س نیاز ا  شتریب دمیسرعت از کنارم رد شد.صالح ند با
 .مهتاب نشستم

 *آبان*

 .از فکر خارج شدم  ،ینام یصدا با
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 .میاستاد فقط ما سه نفر-

و  رمیبگ دیرو ند دنشید یخودم برا اقیکردم نگاه کامجو و اشت  یکردم.پشت کامجو نشسته بود.سع  نگاهش
 .صدام نلرزه

 .دمینفرم باشه من درس م هی. نیخب باش-

 فمیک  یهام رو از تو کیبشه.ماژ یزیمتوجه چ یردم که کسک  یرفتار م یطور دیکردم به خودم مسلط باشم.نبا  یسع
تموم بشه  نکهیدادم تا ا یم حیکردم و توض  یم لیتخته رفتم.قسمت به قسمت برنامه رو تحل یآوردم و پا  رونیب

خواستم وسط درس، تمرکزم  یبرنگشتم.نم یول دمیشن یوول خوردنشون رو م ی.صدامیبر یو به سراغ قسمت عمل
برنامه رو انجام بدن، که  نیو ا ننیبش ستمیس یتا ازشون بخوام پا دمیکه تموم شد چرخ  حاتمی.توضزهیبهم بر

خنده  یکه صدا  دمیکش  یقی.نفس عمفتادمیبود که با اون سرعت برگشتن، ن ییپام نشستن.خدا ریدرست ز دمید
 .دمیکامجو رو شن  یمستانه  ی

 .کنه  تیخواسته اذ یپس نقشه بوده.م-

 .باشم یکردم جد  یسع یخنده ام گرفت ول نکهیا  با

 ن؟یتخته نشست ریز نیِا بچه ها چرا اومد-

 .چشم هام به کامجو دوخته شد ناخودآگاه،

 فقط من اومدم؟ ن؟مگهیکن  یاستاد. چرا فقط به من نگاه م-

 .بار، "تو " خطابش کردم نیاول  یشد.برا رهیبهم خ ،یحالت تهاجم با

 .انیکردن ب  یدونفرم جرات نم نیا  ،یاومد  یکار، کار توئه.اگه تو نم  نیدونم ا یم ینه ول-

 .شد یچهره اش عاد دوباره

 .مینیب ینم ینجوریزنه به تخته، خب ا یبعدشم که با رنگ قرمز.نورم م ن،یسینو یم زیاستاد ر-

 .برخورد بهم

کنم،   یکه من بهش فکر م  نهمهیرد؟اک  ادداشتیبرام ارزش قائل نشد که بره کتاب بخره.پس چرا اسمشو  یانقدر-
 .دهیکتاب نخر  یخانم حت نیا

 .نگاهش کردم یکم

 .دمایم حیکتابو دارم توض  یتو ی ن؟برنامهیمگه کتاب ندار-

 یشدم.از خودم و حماقتم عصب یلبش گذاشت.اونقدر ناراحت بودم که تذکر ندادم.عصب یرو گوشه  خودکارش
 .شده بود یبرداشت.همون کتاب معرف یکتاب  ،یصندل یپشت سرش، روشدم و حالت تهوع گرفتم.برگشت و از 
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 هیته نیفهمم.کتابو چون گفت یبهتر م سمینو یو م نید یشما درس م یاستاد وقت  یدونم.کتاب دارم ول یم-
 .دمیکه خر  هیکتاب  نیکردم وگرنه از ترم اول، اول

 .رمیبه خودم بگ یمتعجب ی افهیکردم ق  یمتوجه نشن، سع نکهیا  یبرا یکه زد خوشم اومد.ول  یحرف از

 .از اون حرفا بود  نیا-

 .و صادقانه جواب داد دیحرفم خند به

 .کنم  یم سیدور پاک نو هیخونه  رمیتازه م-

 .بزنه رونیاز تعجب، کم مونده چشم هام ب  گهید

 چرا؟-

 گهید یم قول دادم دفعه لبش برداشت.به خود یرو به چپ و راست، تکون دادم.خودکارش رو از گوشه  سرم
 .بهش تذکر بدم

 .رمیگ  یم ادیخوب  سمینو یاستاد من م-

 .دمیکش  یقیعم  نفس

 ن؟یدار گهیواحد د ن؟چندیترم چند-

 :خوشحال جواب داد ،ینام

 .شهیدرسمون تموم م گهی.ترم دمیهممون ترم سه هست-

 .کرد  یکامجو دقت کردم.با دقت نگاهم م  به

 واحدتون مونده؟ ن؟چندیپاس کن دیچند واحد با ؟کالیجد-

 یلیهم ارشد، خ یو گاه وستهیناپ یو هم کارشناس یدادم هم کارشناس یدرس م یکاردان  یهم به بچه ها چون
 قیبازهم جوابش سکوت بود و از صد یخواستم خودش جواب بده ول یپاس کنن.م دیدونستم چند واحد با ینم

 :جواب گرفتم.از ذهنم گذشت

 .دیترس دیاز سکوتش با-

 .واحد ستیواحدش مونده، من هفده واحد، مهتابم ب زدهی.روجا سمیپاس کن دیهشتاد و دو واحد با-

 واقعا؟-

 .ختیکردم قلبم ر  حس

 .ترم بعد، با من درس برندارن دیشا ی.حتشهیچه زود درسشون تموم م-

 .کردم لبخند بزنم  یسع
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 یافتن.ترم بعدش برم  یدارن م یکنن.ترم بعد برم  یدارن حذف م یترم درسو برم هی.ارنیبابا پسرا، پدر ما رو درم-
 شیسال پ 6-5 یورود یاز پسرا  یلیکنن.االن خ  یکنن.ترم بعدشم با کمک استاد با ده پاس م  یدارن و پاس نم

 .دیکن  یم ومچهارترمه تم ن،یپارسال هست ی.اونوقت شما که ورودنجانیهنوز ا

 .زدن یضربه ا ،یدو انگشت شونیصندل یبه قسمت چوب ،یمیقد ینهامثل ز  ،یو نام قیصد

 .ماشاال دیاستاد بگ-

 .دمیحرکت هماهنگشون خند از

 .سمیبرنامه رو بنو نیا  ،یخوام عمل یمن.م ستمیسر س نیایب-

 .خراب انداختم یها ستمیبه س یاجمال  نگاه

 .شبکه کرد شهیرو نم ستمایس-

 یصندل دنیکش  ینشستم، صدا یبه دست، سمت راستم قرار گرفتن.وقت یصندل یو نام قیسه بلند شدن.صد هر
 رهیو خ دیکش  یم نیزم یرو رو یاعصاب خردکن، صندل  یبلند شد.سر چرخوندم.کامجو بود که با لبخند نیزم یرو

کرد؟چرا مثل   ینم تارکردم.چرا مثل دوستهاش رف  یاومد.فقط با تعجب نگاهش م  یم شیبه چشم هام، پ
شدم.باالخره به  یم ینگفتم.کم کم داشتم عصب یزیکرد؟چند بار پلک زدم و چ  یرو بلند نم یدوستهاش صندل

رد شد و نشست.برگشت و با امتداد  وار،یو د یرو ثابت گذاشت.از حد فاصل صندل یو صندل دیسمت چپم رس
نگفتم.خنده ام گرفت  یزی.چنهیالعملم رو ببعکس    ستخوا ینگاهم کرد.انگار م یهمون لبخند اعصاب خردکن، کم

 .دمینفس کش قیمهارش کردم.چند بار عم یو به سخت

 یزیچ ای بیس یعطرش که مثل بو  یکرد.بو  یم لیخودش رو به سمت راست، من، ما دیبا تور،یمان دنید یبرا
کنار پاش، کنار   ش،یصندل یلبم نشست.دست راستش رو به لبه  یرو ی.لبخنددیچیپ مینیب یاون بود، تو  هیشب

 .شروع کردم رووارد بدنم شد.با لبخند، درس  یپام، گرفته بود.از کنار من بودنش، حس خوب

 ...خب بچه ها، قدم اول برنامه-

ساعتم  پ،یکردم.موقع تا  یم پیاز برنامه رو تا  یدادم.به سمت جلو خم شده و قطعه ا یم حیرو توض ییقسمتها
 یرو یخنک زیبا ساعتم حس کردم چ یریدرگ نیا  یفرستادم.تو یباالتر مشد،  یم دهیکش  زیم یرو که رو

 .گردنمه.چشمم درشت شد

 سوسک؟-

و داد نداشتم.هرآن منتظر  غیج یچرخوندم.حوصله  قیو صد یو آروم سرم رو به سمت نام دمیاز کار کش  دست
 میکردن.به سمت کامجو ن  یه مرو نگا توریمان نه،یدرست کنار گوشم بودم اما دست به س غشونیج یصدا دنیشن

از دستهاش   یکیشدم  متوجهنبودن دستش،  دید یقامت کج شده اش به سمت خودم و تو دنیزدم.با د یچرخ
 .گردنم قرار داره  یرو

 ...آخ-



 

 
217 

گذاشته بود که به   میصندل یپشت یتوجه به عکس العمل نشون ندادن دوست هاش احتماال دستش رو رو با
موضوع ناراحت  نیاز ا  ی.ولنهی.دهن باز کردم تا بگم صاف بشدنید یکرد.وگرنه دوست هاش م  یگردنم برخورد م

رو  یخودم کس ایلمس کنه  وبدنم ر یاومد دست دختر  یگفتم؟چطور قبال بدم م  یم یزیچ دینبودم.پس چرا با
کرد، متوجه   یا مجا به ج میصندل یپشت یکه دستش رو رو  یلمس کنم اما حاال...چطور حاال ناراحت نشدم؟گاه

که   دیخند یداره".آفر م کروبیم رشیکردم که "ز  یبلند آفر اعتراض م یشدم.قبال به ناخنها یبلندش م یناخن ها
به  یاالن که ناخنها  یو مسخره بود.ول یمعن ی".اونموقع حرفش برام بیشیبلندش م یعاشق ناخنا  یری"اگه زن بگ
نشد.نگاه  داریقلبم ب یتو یکه قبال داشتم، ذره ا  یکردم، اصال احساس چندش  یگردنم حس م  یرو رو ینسبت بلند

 یچون حس دیصاف و قشنگ بود.شا یلیبود انداختم.ناخنهاش به نظرم خ سیو کنار کِ  زیم یبه دست چپش که رو
ن که گذاشت  نی.به کارم ادامه دادم.بچه ها مکث من رو به حساب ادیرس یبه نظرم م نطورینسبت بهش داشتم ا

 ی.مطمئن شدم متوجه موضوع نشدن.هرچند که خب دستش واقعا رورنیبگ ادیوقت دادم تا اون قسمت رو 
بود.دست چپش که از اول،  شحواسم به حرکات یرو ادامه دادم.ول حیو توض پیراحت، تا الیگردنم نبود.با خ

 دیاشت که به پام برخورد کرد.شاگذ   شیصندل یلبه  یگذاشته بود بلند و مقنعه اش رو مرتب کرد و رو  زیم یرو
بگذاره،  شیصندل یلبه  یدستش رو رو یکرد وقت  یفکر نم دیهامون به هم نشده بود.شا یصندل یدگیمتوجه چسب

چند درجه درشت شد.در لحظه، چند حس مختلف بهم هجوم آورد  آگاهکنه.چشم هام ناخود   یمن برخورد م یبه پا
" نیبا "ه ی.چشمم رو بستم تا فکرم رو مترکز کنم ولیکینزد نهمهیاز ا  یناراحت یکیلذت و  یکیتعجب بود و  یکیکه 
کامال متوجه شده بودن.از خجالت، بدنم گُر   گهیبار د نیچشم باز و نگاهشون کردم.ا ق،یو صد ینام دنیکش

 نشون ینگفتم و عکس العمل یزیناخن هاش رو پشت گردنم حس کردم چ یگرفت.اشتباه از من بود که وقت
 یرو نیاز ا  شتریپام گذاشتم تا دستش ب یبا سرعت رو بورد،یک  یگرفت.دستهام رو از رو  یندادم.وگرنه فاصله م

برخورد کنم که فکر کنه  یطور واستمخ یکار رو نکنم.نم  نیدادم ا حیترج یشدم.ول یبلند م دیبا دی.شاادیپام ن
گرفت.به   توریمن، نگاهش رو از مان یمتوجه خودم بود.با حرکت دستپاچه  ریتقص شتریاتفاقه.چون ب  نیمقصر ا

شدم.اون  قیچشم و ابروش به صد یدستش بود، متوجه اشاره  ینگاهم رو نکهیبرگشت.با ا یو نام قیسمت صد
نگاهم کرد.کم  یو کم دیشد به سمت من چرخ دیبدن.از اونها که ناام ابفروخورده، نتونستن جو  یدو از خنده 

 رییبه وحشت و خجالت، تغ ،یالیخیرنگ نگاهش از ب ی.لحظه ادیتر برد و به پام رس نییکم نگاهش رو پا
 ریگ  یعقب رفتنش پاش به صندل  ی.لحظه دیچسب واری.با عجله از جا بلند شد و به ددیکرد.دستش رو عقب کش

 یکه بلند شد، خنده ام گرفت ول  قیو صد ینام یخنده  یافتاد.صدا  نیزم یدرست پشت سرم رو ،یصندلکرد و 
پرت و درش رو از  ،ییدستشو نیکترینزد یخارج شدم و خودم رو تو تیحالت از سا نیعترینتونستم بمونم.با سر

برام مهم نبود  یزی.چشهیم سسر خوردم و نشستم.برام مهم نبود که شلوارم نج وار،یداخل قفل کردم.پشت به د
 .سال عمرم تجربه اش کرده بودم یس یبار تو نیاول  یکه برا  یجز حس

چشمم دور  یاز جلو  تیهم، اون وضع یصورتم گذاشتم.لحظه ا یکه داشتم، دست رو  یاز احساس  یشرمندگ با
به گردنم  تیسا یگرما  یبغلم بود.خصوصا که کج نشسته بود.نفس خنکش تو یکه برگشت، تو  یشد.وقت ینم
 ... کردم  یحرکت م یخورد.اگه کم یم

 ...خودت قسم َجنَبشو ندارم ؟بهیکن  یامتحان م  ینجوریگرفتارش شدم؟چرا منو ا  هیچه وضع نیآخ خدا ا-

که گونه هام رو   قمیبراق شده و لبخند عم ینگاهم به صورت سرخ و چشم ها نه،یآ  یبلند شدم و تو نیزم یرو از
آب به   یرو باز و مشت رآبیتونستم لبخندم رو کنار بزنم.ش ینم یطور چیکرده بود خورد.ه  شهیبرجسته تر از هم
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اومد خودم رو   یبه خودم نگاه کنم.شرمم م داوم  ی. شرمم منمیتا نتونم خودم رو بب دمیپاش نهیآ  یتو رمیتصو
رو بخورم، دهنم رو به  ریکه دوست نداشتم آب ش  شهی.برعکس همختمیصورتم ر یآب رو رو  ی.مشت بعدنمیبب
 یخارج شدم.با نگاه ییگرفتم و از دستشو  قیبشم.چند دم ِ عم کردم و چند قلوپ خوردم تا آروم  کیآب نزد  ریش

خدا رو شکر کردم  ،یخال یراهرو یاتاق کارمندها و چشم چرخوندن تو  یدر بسته  به کینه چندان نزد یاز فاصله 
خواستم صادق باشم،  یشدن.البته اگه م یاومدن و متوجه م  یم ،یافتادن صندل  ینبود.وگرنه از صدا یکه کس

خواستم  یمتوجه ماجرا بشه.م یخواست کس یاما دلم نم  دنیفهم یهم م گرانینبود و قطعا د یاتفاق بود.عمد
 .خودم بمونه شیاتفاق فقط پ  نیا

 *روجا*

 .دهنم گرفتم یرو با بهت و ترس و تعجب، جلو دستهام

 .کنه  یم رونمیاالن از کالس ب-

ذهنم مشغول دو دو تا چهارتا بودم  یشدم که قهقهه زدن.تو رهیو مهتاب خ نیوشدرشت شده به ن یچشم ها با
رو  لشیدل یحذف کنم و کس یبشه؟چجور یزیسر و صدا حذف کنم تا کمتر آبرور یدرس رو ب نیا  یکه چجور

 دیموضوع، خب چرا با نیا  کنار.در  دنیپرس یکارمون رو م  لیهمه دل میخورد ینپرسه؟ چون ما سه نفر تا تکون م
 یحت دمیترس یشد.اما م ینم ایرو جو لشیدل یهم کس دیکردم؟شا  یرو حذف م داریمثل پا یدرس استاد ِ خوب

 .مهم باشه یکس  یدرصد برا کی یبه اندازه 

 یمسخره ام کنه، ول یحت ایکنه.منتظر بودم سرم داد بزنه   رونمیبهم بگه.منتظر بودم از کالس ب یزیبودم چ منتظر
 :دمیصورتم کوب یرفت.رو رونیب تیبلند شد و از سا

 .چقدر زشت شد یوا-

 .به صورتم زدم یا  گهید ی ضربه

 ....خاک تو سرمی...وایوا-

 .دمیبار دستم رو پشت سرم بردم و کوب نیا

 ...بدبخت شدم...خدا...بدبخت شدم-

دونستم به  یکردم.نم  یمن بهت زده، نگاهشون م یافتاد ول  نینوش یپرت شد و مهتاب رو نیزم یرو نینوش
 یحرکت زشت و وحشتناک نیهمچ ،یکار  نیشد همچ یکنم؟باورم نم  هیخودم گر تیبه وضع ایحالشون بخندم 

بود.اصال عادات  دیو بع بیعج  یلیکار خ  نیبودم، ا زاری جنس مخالف ب ِ کینزد یکه از فاصله   یازم سر زده باشه.من
 یفکر کنه عمد دمیترس یبردار که نبود.م یجدا از جنس مخالف بودنش، استاد بود.شوخ یکی نیبه کنار.ا میقبل
 ... یاومد، ول  ی.درسته که ازش خوشم مدمیفکر کنه به قول معروف، بهش نخ م دمیترس یکارم بوده.م  یتو

و مهتاب ساعت  نیصحنه هستن، مثل نوش نیا  ی نندهیبودم که ب یبودم، اگه جزو اشخاص یا  گهیحال د یتو اگه
قصد اون کار رو انجام  یدونستم اون شخص، ب یبود که م یدر صورت دنیخند نی.البته ادمیخند یها م

 .مماجرا نبود ی نندهیبود که االن ب نجایخودم.اما مشکل ا یداده؛درست مثل حاال
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 سیخ یدستهابا صورت و  داریکه صدبار مردم و زنده شدم، پا  یا  قهیکه گذشت، ده دق  قهیده دق حدود
درس  نیکردم ا  ی.فکر مادیسرکالس نم گهیکردم بهش برخورده و د  یکردم رفت که رفت.فکر م  یبرگشت.فکر م

.اونموقع آبرومون میکرد  مفخمبود که با  یکار  یاصال سزا  دی.شارهیدانشگاه م یکردم آبروم تو  ی.فکر مشهیحذف م
 گهیدکتر گل افشان و بزرگمهر و فروتن د ؟اونوقتیگفت چ  یم ی.اگه به کسدنیفهم ینرفت اما حاال همه م

و مهتاب نرفتم؟مگه  نینشستم؟چرا از اول کنار نوش یسمت چپش م دی.اصال چرا من بادمیکردن.لب گز  ینگاهم نم
 یرو نم توریخودم به خودم جواب دادم.خب در اون صورت اصال مان تور،یبه مان یجدا بافته بودم؟با نگاه یتافته 

 .دمید

کنترل شده به سمتشون   یو مهتاب ِ از خنده غش کرده خورد، با خنده ا نیکه به من ِ خشک شده و نوش  چشمش
 .برگشت

 .بود تموم شد یزیچ هی.گهیبچه ها بسه د-

دونستم سرخ  یبود.م یبهم انداخت که صورتم از خجالت، داغ شد.نگاهش جور بانمک یهمراه با خنده ا نگاه
کارها نکرده   نطوریکشم.قبال که از ا  یخجالت م نطوریهست که ا یاول  یدفعه  دونستم یرو هم م نیشدم. ا

 .انداختم و دهن باز کردم  نییبودم.باالخره، مغزم فرمان داد و سر پا

 .دیاستاد ببخش-

 .دیهمون حالت نشست و کامل به طرفم چرخ یمتوجه شدم تو یبودم ول ریز سربه

 .درسو بدم ی هیبق نیبش اینداره.ب یاشکال-

 .دمیکش  یقیعم  نفس

 .نشد یخوبه عصبان-

 م،یبود دهینگذاشته بود و فقط شن شیرو به نما تشیکه ازش سراغ داشتم، هرچند که سر کالس ما جد  یتیجد با
تذکر  ایکنه،   رونمیب ایباشه که  نیعکس العملش ا  نیکردم انقدر خوب برخورد کنه.انتظار داشتم کمتر  یاما فکر نم

 .کرد، از فکر خارج شدم  یو مهتاب رو خطاب م نینگفت؟با صداش که نوش یزیبده.پس چرا چ

 .دیو برگرد دیدست و صورتتونو آب بزن دی...برقی...خانم صدیخانم نام-

 :کرد  یکوتاه  مکث

 .دیبلند ش-

صورتش نگاه کنم، پشت بهش،  یشد تو یتنها باشم و روم نم داریبا پا نکهیشدن و رفتن.من که تاب تحمل ا بلند
گشت   یکه بر م  دمشید یم شهیش یاز تو  ینشون دادم.ول رونیب ی.خودم رو مشغول تماشاستادمیرو به پنجره ا

قصد اون حرکت رو  ی.حق داشت فکر کنه از رویسهو ایبوده  یشک داشت کارم عمد دیکرد.شا  یو نگاهم م
کرده بودم، با اون سر به سر   دایپ ششیسه دفعه پ-دو یهام که تو یو بلبل زبون طنتیش یکردم.با سابقه 
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کردم.من که   یعاقالنه تر رفتار م  یکرد.کاش از اول کم  یخودش م شیپ یگذاشتنها، معلوم بود که االن چه فکر
 .بودم؟پلک زدم طنتیاز ابتدا تا انتها، همش درحال ش  الس،ک  نینداشتم چرا سر ا طنتیش یسرکالس کس

 ......صد تاایخدا-

 .کردم  مکث

 .بگه یوقت نره به کس هی.فتهین یکنم که اتفاق  یتا صلوات نذر م ستینه...نه... دو-

 .فکر کردم یکم

 .رفتارامو درست کنم دمینگه، قول م یاگه به کس-

رفتار  یوقتها مثل اشخاص یشدم؟گاه یم تیتربیانقدر ب  یکنم.آخه چرا من گاه  هیکم مونده بود گر  یلحظه ا یبرا
 .دمیبده.لب گز ادیبهشون  یزیسرشون نبوده تا چ یباال یدم که بزرگترکر   یم

 رفتار کنم؟ دیبا یبه بعد، جلوش چجور نیحاال از ا-

و بزرگمهر و  داریبدم.پا رییکردن برام سخت بود.برام سخت بود رفتارم رو تغ  یباز لمیتونستم خودم نباشم.ف ینم
 یادیز طنتیکردم و ش  یم تیبودن که کنارشون احساس امن یدیتنها اسات ،یگل افشان و فروتن و شاهپور

روشون  یکردم.چون شناخت  یم لمثل سرخوش، محتاط عم یاشخاص  شیبه کارم ندارن.پ یکار  دمید یداشتم.م
 .نداشتم

 :فکر کردن رو بهم نداد شتریب یاجازه   گهیو مهتاب، د نینوش یصدا

 استاد اجازه هست؟-

 د؟یدمون دی.کجا رفتگهید دیایب-

 .دمیرو به خودم د داریهم برگشتم و نگاه پا من

 .نیبش ایب-

بار از  نیاول  یبرا دیبلند کرده بود اشاره کرد.صدام شا نیزم یکردم، از رو  یفکر م یمن که احتماال وقت یصندل به
 :دیخجالت لرز

 .راحتم ستادهینه استاد ا-

 :دیخند

اگه نشسته   ؟بازیکن  یم کاریچ شهیحواست پرت م ستیمعلوم ن قهیبعد از پنج دق ،یسیمیخواد.االن وا ینم-
 .کنترلت کرد  شهیم ،یباش
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رفتارم  یبه کس دمیکنه.فهم  یشناسه و بهم شک نم یکه زد مطمئن شدم من رو م  یبا حرف یکرد نخنده.ول  یسع
ل ندادم؟مگه االن قو   نیباشم.اما...گوشم زنگ زد.مگه هم شهیتونستم مثل هم یکنه.دوباره م  یرو گزارش نم

 قسم نخوردم رفتارم رو درست کنم؟

 یفروخورده، حس م یکردم نخندم.از شدت خنده   یخندانش، خنده ام گرفت و سع ینگاه به صورت و چشم ها با
 یتوستم درس گوش کنم.م ینم یبار حواسم جمع بود.ول نینشستم.ا یصندل یزنه.رو یم رونیکردم چشم هام ب

 یخونه درس م یتو هک  ییباز مشغول درس بشم و خودم رو به طرفش ول کنم.مثل اندک زمانها دمیترس
هم انگار متوجه شده بود درس رو  داریکردن.پا  یم دامیدر آخر، ته اتاق، درازکش پ یخوندم.اول نشسته بودم ول

 :کرد  یگشت و نگاهم م  یچون بر م دمیگوش نم

 کامجو حواست هست به درس؟-

 :جواب دادم صادقانه

 .تونم ینه استاد نم-

خاص نگاه  یبا حالت نیبکشه.مهتاب با خنده و نوش رونیچشم هام ب یخواست از تو یم یدونم چ یشد.نم رهیخ
 .کردن  یم

 چرا؟-

 .دمینال

 .شهیاستاد اگه بخوام حواسمو بدم به درس، حواسم از خودم پرت م-

 .رو جا به جا کرد شیصندل یاش گرفت.کم  خنده

 .گهید ینه جا ن،یزم یرو یفتیحاال حواستو بده به درس که اگه حواست از خودت پرت بشه، ب-

 یممکن بود رو یعنیکارم خنده ام گرفت.  یادآوری.خودم هم از حرف اون و دیدهنش گذاشت و خند یرو دست
 .درس رو ادامه داد فتم؟دوبارهیپاش ب

 .داد یرو نشون م میچشمم به ساعتش که پنج و ن یلحظه ا یدونم چقدر گذشته بود که برا ینم

 .دیاستاد خسته نباش-

 .ستمیمن خسته ن-

 :کردم  اخم

 ؟یِبُبرن چ ؟سرمونویچ ارنیسرمون ب ییپر از اوباشه.بال رونی.بکهیهوا تار ؟االنیچ یعنی-

 یمسائل کوتاه نم نیر انکردم.س یادامه ندم افتاد.توجه  گهیزدن تا د یو مهتاب که بال بال م نیبه نوش نگاهم
 .وسط بود تمونیجون و امن یاومدم.پا
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کجا   میدونست ی.نممیکرده بود  ریرو با چاقو زدن.وسطشون گ گهیپسرا دعواشون شده بود.همد شیپ یهفته -
 .میبر

 .کردم  مکث

 .تا برسن شهیم رید یلیدونفر راهشون دوره.خ نیا  ی.ولکهیبعدشم من خونمون نسبتا نزد-

 :من نگاه کرد یجد ی افهیتعجب به ق با

 .دیکن  نیبرنامه رو تمر نیخونه ا دی.فقط رفتدیبر گهیباشه.پس د-

 .کرد  دیتاک

 نره؟ ادتونی-

اومد؟قبال   یقبول کرد تعجب کردم.چرا انقدر کوتاه م یراحت نیاز اون که به ا  نطوریکه به خرج دادم و هم  یجسارت از
من  یو مهتاب بلند شدن.ول نیبا همه؟...نوش ایبود  ینطورینداشت.با من ا یخکردن ِ کالس شو  لیکه سر ِ تعط

بلند شدن  یشد تو یحس باعث م نیکرده بود.هم  ازشده و سر ب داریب م،یکه از موقع خرابکار  یداشتم.حس یحس
 یرو کردم.با نفس ها شیپ یو رفتن، مردد باشم.چرا رفتارش عوض شده بود؟خودم رو مشغول نوشتن برنامه 

که فقط من   یداشت، مفهوم یکه مفهوم خاص  ییصدا ن،ینوش یزد.صدا یگوشم سوت م  دم،یکش  یکه م  یقیعم
 .کنم به گوشم خورد  کرخواستم بهش ف ینم یول دمیفهم یم

 ؟یَکن  یدل نم-

زد با توجه به لبخند  نیکه نوش  یلبش، حفظ شده بود.حرف یلبخند رو ی.سرخ شده ولدمییرو پا داریپا ،یچشم ریز
 .حرکت موند یدستم ب یبرام ناراحت کننده نبود.خودکار، تو دار،یپا

 .سمینو یدارم م-

 .دوش انداخت یرو رو فشیک

 منم نوشتم.چرا مال من زودتر تموم شد؟-

 .تفاوت باشم یکردم ب  یسع

 .دادم یمن داشتم گوش م-

 حواست پرت بود؟ ای یداد یگوش م-

 نیبه نوش ینگفتم.مهتاب، نگاه ناراحت یزیانداختم و چ  داریدوباره به پا یرچشمیز یرو باال فرستادم و نگاه ابروهام
حرفها  نیو االن وقت ا میبروز بد دینبا داریپا یهست جلو یزیخواست بهمون بفهمونه اگه چ یانداخت.انگار م

 .ستین

 دفترمو بهت بدم روجا؟ یخوا یم-
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 .نبود زیموندن جا نیاز ا  شتریبلند شدم.ب آروم

 .یاگه بد  یکن  یلطف م-

 .آورد و به سمتم گرفت  رونیجزوه هاش رو ب سیبرد و دفتر چرک نو فشیک  یرو تو دستش

 .فقط بد خطه-

 .خودم رو بهشون رسوندم ر،یسر به ز داریپشت پا از

 .رمیگ  یکردم از دفترت کمک م  ری.هرجا گدمیفهم حارویتوض ِت یَ نداره.ُکل یاشکال-

 .کرد  ینگاهم م یمشهود یبا دلسوز ن،یگذاشتم.نوش  فمیک  یرو از دستش گرفتم و تو دفتر

 .دیاستاد خسته نباش-

 .بلند شد دار،یناراحت و خشک پا یصدا

 ...ممنون-

 یمن م یرو درک نکرد.ول نینوش یدلسوز دیه؟شایچ نیدونست پشت حرف نوش ینم دیبهش برخورد.شا دیشا
خواستم  یزد اما نم یحرفها رو م یلیحواسم رو جمع کنم.خ دیفهموند با ی.بهم مدهیدار مهش نینوش دمیفهم

 .بهشون فکر کنم.تند و با عجله به سمت در رفت

 .من برم نیایاگه نم-

شناخت  یتونم باهاش تنها باشم.من رو م یتونم باهاش روبرو بشم.نم یرو بستم و باز کردم.حس کردم نم چشمم
حرفهاش روبرو  قتیخواستم انقدر زود با حق یکرد.نم  یترسوند و خجالت زده م یمن رو م ن،یو هم دیفهم یو م

 .رو بستم و نگاهم رو به مهتاب دوختم فمیک  پیبشم.آروم، ز

 .یباهاش بر یتون یم یخوا یاگه م-

 .برگشتم داریخارج شد.به سمت پا تیاز سا  ن،ینداده بود که نوش یجواب مهتاب،

 ... اگه  دی.ببخشدیته نباشاستاد خس-

 .مهمونم کرد.لبخند زدم.به لبخندش ادامه داد یمهربون شد و به لبخند نگاهش

 .نداره یرادیممنونم.ا-

 .کرد  یآروم  ی خنده

 .ادیکارا فقط از تو برم  نیتونم بگم ا یم ی.ولادیم شیتونم بگم پ ینم-

 نیدونست که ا یاز من م  یشدم.چ رهی.گردنم رو به سمت راست، کج کردم و با همون خنده، بهش خدمیخند
 کرده بودم؟  کاریزد؟مگه چ یحرف رو م
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 م؟یاستاد، داشت-

 .لحظه، برگشتم نینگفت.همراه مهتاب به سمت در رفتم.آخر یزیانداخت و چ  نییرو پا سرش

 .خدافظ-

 .رو بلند کرد سرش

 .به سالمت-

خوام از نگاهش فرار کنم که آروم رفت تا بهش  یدونست م ی.انگار ممیدیرس نیراه پله ها، به نوش یتو
 .شونه اش گذاشتم یرو یو دست دمیکش  یقیکردم خودم رو نبازم.نفس عم  ی.سعمیبرس

 بود سر کالس؟ ی. اون چه حرکتنمیصبر کن بب-

.برگشت و اخم کرد.بدون ستادیکه ا  میدوم بود ی.طبقه رمیرو بگ شیخواستم دسِت پ ینبودم.فقط م یعصبان
به سمت پله  یناراض یشد که"برو مهتاب".مهتاب با نگاه رهیبچرخونه به مهتاب ِ پشتم خ یسرش رو ذره ا نکهیا

 .ها رفت

 .منتظرم نییپا یمن طبقه -

چشم دوختم.دستم  ن،یبه پوزخند نوش نیمز یمهتاب گرفتم و به چهره  ریشد.چشمم رو از مس ریپله ها سراز از
 .حرکت، همونجا گذاشتم یو باالخره ب دمیکش  نیینرده ها گذاشتم و چند بار، باال و پا یرو رو

 خب؟-

 .هاش رو درشت کرد چشم

 .تو بگو-

نه؟  ایاونجا هست   یجا به جا شدم تا مطمئن بشم کس ی.کمدمیپله ها د یباال یا  هیجواب بدم که سا خواستم
اولم برگشتم و   یشدم.سرجا وارید یرو ی هیسا الیخیاز پله ها باال برم رو نداشتم.ب  نکهیا  ی.حوصله دمیند یزیچ

 :گرفتم  فمیدستم رو به بند ک

 بگم؟ ویچ-

 :داد هینرده ها تک به

 نه؟ ،یدوست دار دارویپا-

 .جواب ندادم.اخم کرد یرو غنچه کردم ول لبهام

 ...ینجوریصادق باش...ا-

 یآمادگ  دیدونست شا یرفته بود.نم یمنطق یفاز ب یتو نیبود که نوش ییبه کف دستش اشاره کرد.از اون وقتها و
سخته عالوه بر صادق بودن با خودم، با اون هم صادق باشم.فکر کردن برام  دیدونست شا یفکر کردن ندارم.نم
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قلبمه، فقط و فقط به  یتو یزیاگه چ  دمیترس یاز شاهکارم گذشته بود.م  یسخت بود.اون هم حاال که فقط کم
الاقل با خودم صادق   ن،یکردم به قول نوش  یسع دم،یباشه که امروز کردم.نگاه منتظرش رو که د یخاطر کار

 .و به فکر رفتم دمیمقنعه ام کش نییباشم.دستم رو پا

 .تونم فکر کنم ینم ،یخوا یم یدونم...تا ندونم تو چ ینم-

 :شد کینزد یقدم

 م؟یستیخوام بدونم.مگه ما دوست ن یهست من م یهرچ-

 .رو فوت کردم نفسم

 .دونم ینم یعنیبود ... یتا حاال برام عاد یعنیدوستش داشته باشم. ستمیمطمئن ن-

 .دادم میشونیبه پ یابروهام گذاشتم و فشار  یراستم رو رو دست

 ه؟چرا برات مهمه؟کن  یم ی.اصال واسه تو چه فرقیو دوست داشتن بهیبرام عج یجور هی-

 .برداشتم میشونیپ یرو از رو دستم

 دم؟یچقدر خجالت کش یدون ی؟میزد یحرف نیاون همچ  یجلو یچ یبرا-

 .کرد  اخم

 بود؟ یاون بغل کردنش سرکالس چ-

 .ازش فاصله گرفتم  یقدم

 .بهش دمیچسب دمی.واقعا نفهمشهیمشغول درس بشم حواسم پرت م ی.وقتیشناس یتو که منو م-

کردم، اونقدر حواسم پرت   یم یکه خودم داشتم سرکالس روخون  یبار وسط درس، درست زمان کیهم  کی ترم
لباس  نیشد و تا مدتها آست دهیافتاده بودم.آرنجم خراش  نیزم یبه رو یصندل ی.از رودمید یشد که اطراف رو نم

 .شدم امه یهمکالس یخنده  یسوخت.چقدر هم سوژه  یگرفت وجودم م  یکه روش قرار م

برداشتم.جواب  نییبه پا یو قدم دمیشدم.به سمت پله ها چرخ رهیبه چهره اش خ یفاصله گرفتم و کم گهید یقدم
 :داد

 هیسمت  رهیوقت نم چیداره ه یاستاد دانشگاه که دکتر  هیاستاد دانشگاهه.  هی...روجا اون یترسم غرق بش یم-
روز و دو روزه.نه  هیهست که...اگه هم بهت توجه بکنه واسه  نیی.به نظرشون دانشجو اونقدر پایکاردان  یدانشجو

که دانشگاه تموم   یایبه خودت ب یروز هیترسم  یروجا.م یلبخنداش بش یترسم دلبسته  ی.مشهیهم یواسه 
 .یکن  یزندگ ینتون گهی.اما تو دشیزندگ یشده و اونم رفته پ

 .انداختم.ادامه داد  نییرو پا سرم
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کارت   دمی.خواستم اونم عقب بکشه.فهمیداشتم.خواستم عقب بکش لیحرف زدم دل یاگه سر کالس اونطور-
 ده؟یاونم فهم  یکن  ینبوده.اما فکر م یعمد

 .کرد  مکث

نباشه، فکر  یا  ی.اگه آدم درست و حسابدمیترس رونیب میاصرار داره من و مهتاب زودتر از کالس بر  دمید یوقت-
روز تنها  هی دمیتونه بدوَشِدش.ترس یشوت سر راهش قرار گرفته که م دختر ِ  هیباب براش باز شده. هیکنه   یم
 ...و ارهیب رتیگ

 دیگفت.شا  یراست م نیرفتم.نوش نییکردم و پا  یو با صبر و حوصله ط یکی یکیجواب، پله ها رو  ینداد.ب ادامه
 دینباشه ممکنه ازم سوءاستفاده کنه.اصال شا یآدم خوب  نی.اگه به قول نوشدهینباشه که نشون م یاون  داریهم پا

 ی.سررهیازم حق السکوت بگ  هیقض نیبعدها سر ا دیامروزم بشه.شا  یمتوجه سوت یهم نگذاره کس نیهم یبرا
 .تکون دادم

 .نباشه یخدا کنه که اونطور-

بهش برخورده بود که زد.حتما  یها ضربه م لهیراستش به م ی.با پادمیرو د فیاول، مهتاب بالتکل  یطبقه  پاگرد
 مونیمیمثال صم یجمع سه نفره  یتو نکهیشدم از ا ی.من هم بودم ناراحت ممیصحبت کرد ییبه تنها نیمن و نوش

 .سرش رو بلند کرد دیپام رو که شن یشمرده بشم.صدا بهیغر

 شد؟ یچ-

خودش موضوع صحبت من  دی.شادمیکش  یگفتم.اما خجالت م  یم دیبا یعنینه؟ ایبهش بگم  دیدونستم با ینم
رو تکرار  نینوش یمهتاب هم حرفها دمیترس یبهش اشاره کنم.م دمیکش  یبود.اما خجالت م دهیرو فهم نیو نوش
 یخواستم جواب بدم، صدا تاگفتن داشت.  یبرا یاون هم حرف  دیگرفتم بهش بگم.شا  میتصم یلحظه ا یکنه.برا

 .دهن باز کردم ن،ی بودن ِ نوش ِ الیاومد.به خ  یم نییبا عجله از پله ها پا ی.کسدمیپا شن

 ؟یریم ورتمهیچرا رو پله ها  نینوش-

که نگفته هام رو   نیکردم.خصوصا نوش  یمهتاب تموم نم ای نیرو با نوش میدوست یموضوع چیوقت و سر ه چیه
 ...دیفهم یزودتر م شهیهم

دهنم  یافتاد.دست رو  ستاد،یبه من ا رهیباال و خپله ها گذشت و روبروم، همون  چیکه از پ  داریبه قامت پا چشمم
کردم   هیاسب تشب  ی ورتمهیکه زدم و راه رفتنش رو به   یاز حرف  دیکرد.فکر کردم شا  ینگاهم م یبیگذاشتم.جور عج

به  یمعصومانه ا یکردم چهره   یخم و سع راست،دهنم برداشتم و گردنم رو به سمت  یناراحت شده.دست از رو
 .رمیخودم بگ

 .استاد  دیببخش-

 :رو چند بار به چپ و راست، حرکت داد سرش

 ؟یینجایتو ا-



 

 
227 

 .جواب دادم یجیو هوا معلق بود صاف کردم.با گ نیزم نیشونه ام، ب یرو که رو فمیک

 باشم پس؟ دیهوم؟کجا با-

 :زد یاومد.لبخند نامحسوس  یم نییو با نگاه به پله ها، آروم آروم پا ریبه ز سر

 .یخور یاز نرده ها سر م  یاومد فکر کردم دار  یصدا م-

 .زدم شخندی.ندیرس کمینزد

 .نیاومد  نییخودتون که بدتر از من از پله ها پا-

 ..سرش رو به سمتم برگردوندستادیکرد و ا  مکث

 ...نمشیب یکو؟نم  قیخانم صد-

 داریچشم، به پا یبه مهتاب انداختم و از گوشه  یشد.سرم کنار سرشونه اش بود.نگاه کوتاه رهیبهم خ یخاص جور
 .زدم ی.لبخند لرزوندمیکرد که هم خنده ام گرفت هم خجالت کش  ینگاه م رهیخ یشدم.جور رهیخ

 ن؟یکن  ینگاه م ینجوریاستاد چرا ا-

 .صورتم شد یاعضا  یابیمن دوخت.مشغول ارز یشرمزده  یرو همچنان به چهره  نگاهش

 کنم؟  یه مدارم نگا یمگه چجور-

 .رفت نییپا یبه طبقه  یمنته یبود زد.از کنارم رد شد و به سمت پله ها دیکه ازش بع  یبدجنس لبخند

 کجاست؟  قیصد ینگفت-

 داشت؟ نیبه نوش کاریبود؟وگرنه چ دهیرو شن نیکردم.نکنه حرفهام با نوش  اخم

 نش؟یدیباال بود ند-

 .رو به نرده ها گرفت.برگشت و به اخمم نگاه کرد و لبخند زد دستش

 .خورده یاون بوده که از نرده ها سر م  دی.گفتم شایسادیآروم وا  نجایتو که ا-

 .مهتاب، چشم از پله ها گرفتم یمحو شد.با صدا دمونید یرفت و از جلو نییپله ها پا از

 .گذاشته  ریچشه؟انگار نوازشت روش تاث داریپا نیا-

مهتاب به خودم اومدم.قهقهه زدن وسط  یواقعا به خاطر کار من رفتارش عوض شده؟با قهقهه  یعنی.ختیر دلم
 .میشد ریدنبالش افتادم و از پله ها سراز غ،یبود.با ج دیدانشگاه ازش بع یراهروها

 ...کارو نکردم  نیکشمت.من که از قصد ا  یمهتاب به خدا م-

 *آبان*
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.با سر، سالم کردن و مثل خودشون جواب دمیزدن رو د یو حرف م ستادهیو مفخم که ا یاحقید کردم.ها رو ر  پله
 یبود و خنده، کامال م غیفقط ج نکهی.با ادمیو خنده شن غیج یکه صدا  دمیرس یدادم و گذشتم.به در سالن م

کارها انجام   نیدو پسر، از ا نیا  یاومد جلو  یبرگشتم تا تذکر بدم.خوشم نم یهستن.کفر یکامجو و نام  دمیفهم
 یجلو یدراز شده  یاومد.پا  دیدو یسر راه کامجو که مثل غزال م ،یپوش یمشک یپا دمیبدن.با برگشتنم فقط د

 قشیعم  یکه خنده   دمی.دستادیسرش ا یباال یشدم.نام خیم نیاون قسمت از زم  یو پرت شد.رو دیروش رو ند
زد.هرچقدر منتظر موندم،  یم ادیفاصله هم وحشت رو فر نیهره اش از ارفت.چ نیبشد و لبخند از  لیبه لبخند تبد

 .لرزون، قدمهام رو تند کردم و به سمتشون رفتم یکردن.با پاها  یو مفخم فقط نگاه م یاحقیکامجو بلند نشد.

 ابوالفضل...کامجو؟  ای-

 .کرد.زانو زدم  یم هیآزادانه گر  ینام

 شد؟ یکامجو چ-

افتاده بود.با همون دست، آروم   نیزم یکمرش گذاشتم.با صورت رو  یسرم، رو یتوجه به سه نفر باال یرو ب دستم
 .تکونش دادم

 ؟یکامجو خوب-

رو کنار سرش  یو دست شیشونیپ ریرو ز یبود.دست خیام رو دراز کردم و دست چپش رو گرفتم.  گهید دست
 .جاخوردم ن،یزم یخون رو دنیخم بود.با د ن،ییمت پاگذاشتم و بدن َپر وزنش رو بلند کردم.سرش همچنان به س

 خون؟ نهمهیا-

 .دیرو نداشتم.صدام لرز یزیصورت افتاده اما انتظار خونر یرو نکهیا  با

 ؟یشد یچ نمیسرتو بلند کن بب-

 :چشم دوخت و دهن باز کرد یبه اطراف نگاه کرد.به نام یرو بلند و کم سرش

 ؟یکن  یم هیشده؟چرا گر یچ-

 رهی.چندبار پلک زد و خنمیصورتش رو بب ،یرو دور صورتش حلقه کردم و کامل برگردوندمش تا به خوب تهامدس
 یو رو دمیکش  رونیب بمیاز ج  یها خورده بود.دستمال یکاش  ینبود که؛ سرش رو یشده.الک جیشد. معلوم بود گ

 .سرخ رنگ کرده بود وکرد و تمام لب و چونه اش ر  یُشره م بایگذاشتم.خون، تقر  نشیخون ینیب

 ؟یخوب-

 .کردم.خواست حرف بزنه که نگذاشتم  یسوال احمقانه ا چه

 .یخواد حرف بزن ینم-

 :احمق افتادم و بهشون چشم دوختم  یاحقیمفخم و  یحرکت احمقانه  ادی

 کار کدومتون بود؟-
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 .جواب داد یاحقینگاهشون کردم تا  اونقدر

 .مینداشت ی.ما کاردنییدو یخودشون داشتن م نایا-

 .کردم و صدام رو باال بردم  یقاط یبدجور

اومد سر راهش.فقط رنگ شلوار   تونیکی یپا دمیپله ها.د نییپا نیبود سادهیمفخم وا یمن برگشتم شما و آقا-
 ن؟یپشت پا انداخت یچ ی.برانیکدومتون بود  دمیبود نفهم یجفتتون مشک

 .اومد  کینزد یقدم دهیرنگ پر ،یبا خجالت و ناراحت مفخم

 .دهیبشه.فکر کردم پامو د ینجوریکردم ا  یفکر نم-

 .داد یحق رو به خودش م یطیهر شرا یپسر، تو نیشروع به حرف زدن کرد.انگار ا ییباز با پررو یاحقی یول

 .دانشگاهه نه دبستان دخترونه نجای.وگرنه اگهیَبَچن د-

 .آوردم  یم یاحقیسر هردوشون و به خصوص  ییتما بالبود که اگه دخترها نبودن ح یشدم.انقدر یکفر

 بود؟ یچه کار نین؟ایبزرگ یلیدو تا خ ؟شمایَبَچن.شماها چ نایفرض کن ا-

 .دستم اومد.برگشتم یمثل پر رو ،یخیو  فیظر دست

 شده؟ یچ-

 .از هم باز کرد  یرو کم لبهاش

 .نیسرمو تکون ند-

 .دمیکش  یگشتم، سرش رو هم باخودم م  یهربار که برم دمیفهم تازه

 .دیببخش-

خواستم بلند بشم که باز، دست سردش رو  یکردن.م  یفرار م بایو مفخم تقر یاحقیپا، برگشتم. یصدا دنیشن با
 یکینزد نهمهیبار انگشتهاش دور مچم حلقه شد.مچ دستم براش بزرگ بود.دلم از ا نیدستم گذاشت.ا یرو
 .دی.صدام لرزختیر

 جانم؟-

نتونست.دستش رو به مقنعه اش که  یصورتش برداره ول یکرد دست من رو از رو  یسع گهیبار با دست د چند
 .دیشده بود کش سیانگار خ

 .تمام لباسام نجس شد-

انداختم و اشاره   انیگر  یبه نام یآزاد کردم و پشت سرش گذاشتم.نگاه  کشیدستم رو از حصار دست کوچ آروم
 .بشه کیکردم نزد



 

 
230 

 .درمانگاه مشیببر میشونش بردار بلندش کن یاز رو  فشویک  ایب ینام-

 .همچنان نشسته بود یرو از حصار شونه اش آزاد کرد ول فیک  ینام

 شکسته باشه؟ شینیاستاد نکنه ب-

 یدستم همچنان رو یکیو اون  فتهینره و ن جیچپش رو محکم نگه داشتم تا سرش گ یرو بلند کردم.بازو روجا
 ..سر تکون دادمرمیرو بگ شیزیخونر یبود تا جلو شینیصورت و ب

 .ارهیتونست طاقت ب یباشه.وگرنه نم یدگیکنم فقط ضرب د  ینشکسته باشه.هرچند فکر م دوارمیام-

سر راهمون  یزیکردم تا مطمئن بشم چ  یگشتم و پشت سرم رو نگاه م  یبر م یرفتم و گاه یبهش راه م رو
 .دیرس یصورتش برداره.اما زورش به من نم یداشت دستم رو از رو یسع یلی.خستین

 .نیزم نیخور یم-

 .بودم اخم کردم یچون هنوز از دستش عصبان یخوردنم هست، ول نیخوشم اومد نگران زم نکهیا  با

 .میحرف نزنا.از دستت عصبان-

 .غرغر کردم  یعصب

 ه؟یدنبال باز یپله ها جا یرو-

پله ها پارک کرده بودم تا دانشجوهام به فکر پنچر  نییکه پا  نی.به ماشفتهی.حواسم بود نمیرفت رونیسالن ب از
 .میدیرس فتنیکردن چهارچرخ ن

 شده؟ ینجوریچرا ا نیشده؟ا یچ-

 .دمیداد.از عکس العملش ترس ینشون م رتیدخترها غ یحراست بود که رو یاز بچه ها  یکی

 .نیخورده زم-

 .ادامه دادم  ،یاز هر حرف  یریجلوگ یبرا

 .شکسته باشه شینیاحتماال ب-

 .بود انداختم ستادهیاومد و پشت سر روجا ا  یکه کنارمون م  یبه نام ینگاه

 سوار بشه؟ یکن  یدر ِ جلو رو براش باز م ،یخانم نام-

 دستمال یداشبورد، جعبه  یسرش تکون نخوره سوارش کردم.خم شدم و از رو یلیکه خ  یباز شدن در، طور با
کندم.دستم رو همراه   گهیداشبورد گذاشتم.چند دستمال د یرو برداشتم.چند دستمال جدا کردم و رو یکاغذ

رو که نقطه  ی.دستمال قبلردمک  نیگزیرو جا زیتم یصورتش بلند و دستمالها یاز رو  ش،ینیب یرو یدستمال خون
چپم رو که ناخواسته  یبهش انداختم.پا یداشبورد گذاشتم.نگاه یدستمالها یروش وجود نداشت، رو یدیسف ی
 .دمیبلند کردم و عقب کش عیراستش گذاشته بودم، سر یپا یرو
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 .پشت فرمون نمینگه دار من بش نویا -

رو دور زدم تا  نیرو سوار کردم و ماش یخارج بشم.نام نیدستمال گذاشت تونستم از ماش یرو که رو دستش
حراست که  یانداختم که بسته بود.به سمت بچه ها  اطیبه در ح یه.در حال بستن در، نگانمیپشت فرمون بش

 .هر دو کنارمون اومده بودن برگشتم گهید

 رون؟یببرم ب نویمن ماش دیکن  یاگه ممکنه درو باز م-

که   ینگاهم کرد.نگاه یاومد.با نگاه خاص  کینزد یکرد کم  ینگاه م یینمایس لمیکه تازه اومده بود و انگار ف  یاون
 .صورتش بکوبم ینکنم تا مجبور نشم تو شیدادم معن یم حیترج

 .دست ما امانتن نای.ادیدکتر مواظبشون باش-

نگاه  ریرو بستم و ز نیمربوطه رو زد و در رو باز کرد.در ماش یرفت و دکمه  یپر از حرف به سمت نگهبان ینگاه با
.برگشتم تا از روجا آدرس درمانگاه میرفت رونیبودن.از در ب رهیبهمون خ یراه افتادم.به طرز محسوس نشونیسنگ

 نیزده به ماش هیو مفخم تک یاحقیراست،  سمتشده.رد نگاهش رو زدم. رهیخ یکه متوجه شدم به سمت  رمیبگ
 .ستادمیسمت بود.همونجا ا نیو حواسشون به ا ستادهیا

 .درمانگاه کجاست؟ستمیبلد ن ادیرو ز نجایبچه ها من ا-

 :از پشت سرمون بلند شد  ینام ینزد.صدا یرفح یرو چرخوند ول سرش

 .دونه ی.روجا مستین نجایدونم ما خونمون ا یاستاد نم-

 .دمیکرد چشم دوختم.آه کش  ینگاهم م رهی.به روجا که خدمیکش  یرو خاموش کردم و پوف نیماش

 .یحرف بزن یتون یتو هم که نم-

 یشدم.از تو مونیرو بدم که پش می.خواستم گوشسهیخواد بنو یم دمینوشتن درآورد.فهم یدست راست، ادا با
پشت  یصندل یرو رو فمیو به طرفش گرفتم.ک دمیکش  رونیب یپام قرار داشت، کاغذ و خودکار یکه هنوز رو  فمیک

 .دمش رهیبهش خ د،یکاغذ و خودکار شل کردم و با تاک  یپرت و دستم رو از رو

 .سرتو خم نکن-

لحظه  یکرد.برا  ینگاهم م یرچشمیفت و مشغول نوشتن شد.هر چند لحظه زاز دستم گر   ،یچراغون یچشم ها با
 :کشه.و باالخره، کاغذ رو به سمتم گرفت.خم شدم و خوندم  یم یشک کردم نکنه نقاش یا

به چراغ  دیدیبه چپ بعد که رس دیبر هیاصل  ابونیکه خ  ییبه راست، اونجا دیبه راست.بعد که رفت دیبر نجایاز ا-
 .دیتا به درمانگاه برس دیو بر دیو برگرد دیقرمز دور بزن

حالش بهتر شده  دیکنه.شا  یرو ول نم طنتیهم ش تیموقع نیا  یدختر، تو نیرو بستم و باز کردم.ا چشمم
 .بند اومده بود شینیب یزیخونر دیبود.شا

 چه طرز آدرس دادنه؟ نیآخه ا-
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 یو رو دینده ام گرفت.کاغذ رو دوباره کشو حرص، خ تیخنده.وسط عصبان یکه بهش افتاد، حس کردم م  چشمم
 :و خوندم دمیکش  بایبار از دستش تقر نیادامه داد.ا  ش،یقبل ینوشته  نییداشبورد گذاشت.پا

 .دیدور بزن دیچون وسط بلوار بستست با یدرمانگاه اونجاست ول دیسمت راستتونو نگاه کن-

بود که اگه کامل از  یشد.طور یدرمانگاه، روشن و خاموش م یکاغذ بلند کردم و برگشتم.چراغها  یرو از رو سرم
خودم شد که  ری.تقصدمید یدرمانگاه رو حتما م دم،یچیپ یو قاعدتا به سمت راست م میرفت یم رونیدانشگاه ب

 .بهش زدم یبه اطراف ننداختم.لبخند ینگاه

 .از دست تو-

رو خاموش  نی.ماشمیدیرس ،ییادم.طبق همون راهنماشلوارم گذاشتم و راه افت بیج یرو مچاله کردم و تو کاغذ
 ..به سمتش رفتمدیپر رونیب نیشدم.در رو نبسته بودم که متوجه شدم از ماش ادهیو در رو باز کردم و پ

 .یافت  یم رهیم جیسرت گ-

کمرش بردم و به طور کامل، دور بدنش حلقه شد.با لبخند، همراه خودم به درمانگاه بردمش   یگود  یرو رو دستم
 یخواد چه فکر یم کینزد یفاصله  نیبا ا ایکنارمونه.  یدادم که نام ینم تیاومد.اهم  یپشت سرمون م یو نام

و  وارینداشت.کنار د تیکمون برام اهمینزد یدونم چم شده بود که اصال فاصله  یکنه؟نم  دایبه ذهنش راه پ
 .ها، دستم رو از دور کمرش برداشتم و عقب رفتم یصندل فیرد کینزد

 .رشیبرم پذ سایوا نجایا-

 .خانوادش افتادم ادی

 ؟یزن یبه خانوادت زنگ نم-

 .چشم دوختم یخورد.به نام لشیم یب یبه چشم ها نگاهم

 .شما زنگ بزن بهشون ،ینام-

 .بردم شهیقسمت باز ِ ش کینزد ن،ییارفتم.سرم رو پ رشیسمت پذ به

 سالم خانم.دکتر هستن؟-

 ،یشلوغ نهمهیداره که با ا یشد و لبخند زد.فکر کردم چه حوصله ا رهیسرش رو بلند کرد و خ شه،یپشت ش دختر
 .زنه یهمچنان لبخند م

 ن؟یخوا یم یداخل-

 .بله-

 ن؟یدار مهیدفترچه ب-

 .ریخ-
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 .به سمتم گرفت که نوبت رو نوشته بود یکیکوچ  کارت

 .شه پونزده و پونصد یم-

 .گذاشتم  زیم یو پول رو رو دمیکش  رونیپولم رو ب فیک  بم،یج یتو از

 مارتون؟یاسم ب-

 .روجا کامجو-

 .رو به دستم داد. به سمت بچه ها رفتم کارت

 ن؟یزنگ زد-

 .گرفتم  دهی ترس ِ یروجا، چشم از نام ی.با صدادینگاهش رو دزد د،یچشم دوختم.تا نگاهم رو د ینام به

اگه االن   ینجوریبرم خونه.ا دیشن.بذار ینم یزیکالس دارم.تا اون ساعت متوجه چ  میمن که امروز تا شش و ن-
 .شن یزنگ بزنم نگرانم م

 .دمیرو گرفتم و کش دستش

 بگم؟ یچ-

کردن رفت.برگشتم   یرو نگاه م ینام رهیخ رهیکه اونجا بودن و خ  یکه حواسم به چند پسر  میشد یاتاق دکتر م  وارد
 .انداختم  ینگاه کوتاه یو به نام

 .نرو...مواظب باش ییشما.فقط جا نیبش رونیب-

 .به پسرها بود.متوجه شد و سر تکون داد منظورم

بردم و کنارش  یبه خودش اشاره کرد. روجا رو به سمت صندل کینزد یدکتر به صندل م،یاتاق که شد  وارد
شده و  یدونست چ ینم ده،یشد و دستش رو به طرف صورت روجا دراز کرد.سوال نپرس کترینشستم.دکتر، نزد

 یانتظار داشتم من رو هم حساب کنه.صدا  یمعلوم بود.ول ش،یصورت خون ی...هرچند از روششیپ میرفت یچ یبرا
 .داد روجا بلند شد

 ...ی...آیآ-

 .دیعقب کش  یکم  دکتر

 کنه؟  یپس درد م-

 .خوره یحرص م یلیبلند شد.معلوم بود خ صداش

 ره؟یگ  یشما رو فشار بدم درد نم ینیاالن من ب-

 .گوشم غر زد  ریکردم نخندم.ز  یسع
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 .ادیاز دکتر اومدن بدم م  یاز بچگ-

 .معلوم بود حالش خوب شده کامال

 .یکه معلومه سالم  نجوریخب ا-

 .به دکتر کردم رو

 .میتا مطمئن بش دیسیعکس بنو  هی-

 .باشه-

 .به روجا انداخت ینگاه

 ؟یندار مهیدفترچه ب-

 .رو به سمت من چرخوند سرش

 .خب نیآورد  یم مشمیدفترچه ب نشیشما که آورد-

 .کرد  ینامحسوس ی اشاره

 ن؟یدار یچه نسبت-

 .دمیکش  یقیو نفس عم جاخوردم

 .خورده نیدانشگاه زم یِام.دانشجومه.تو-

 .زد شیهمونطور، ن ی.ولسهیانداخت تا نسخه بنو  نییرو پا سرش

 .یچه استاد دلسوز-

کردم.در رو که باز   شیو دستش رو گرفتم و همراه میشد.بلند شد رهیرو به دست من داد و به روجا خ نسخه
 .زد شیدکتر، بهم ن یباز هم صدا م،یکرد

 .دیریدستشونو بگ ستین یازین.نتونن راه بر یندارن م یمشکل شونیجناب، ا-

"روجا" خورد.معلوم  یشد و لحظه ا یذهنم "کامجو" خطاب م یتو یدرخشان روجا که لحظه ا یبه چشم ها نگاهم
 یتونه.چون من نم یدستم کنار بکشه اما نم ریداره از ز یدائم سع دمیفهم یاز حرف دکتر، ذوق کرده.م  یلیبود خ

جدا بود.نسخه  یولوژیراد رشی.پذرمیبگ یولوژیبردم تا نوبت راد یبه سمت نامو  دمشیگذاشتم.در رو بستم و کش
 رونیشلوارم، مبلغ مورد نظر رو ب بیج یبود نشون دادم.مبلغ رو گفت.از تو یکه پسر جوون  ،یدکتر رو به منش ی

 .و دادم دمیکش

 .دییبفرما-

 .خورد ندارم.پونصد طلب شما-
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 .پسر تکون دادم یحوصلگ یرو از ب سرم

 داخل هست؟ ضیاالن مر-

 .دیبر دیتون ینه.م-

 .فقط کامجو نشسته و چشم هاش رو بسته بود یکه بچه ها بودن برگشتم.ول  ییگرد کردم و سمت جا  عقب

 .ییرفته دستشو یالبد نام-

 .دمیسرش رس یباال

 کو؟  ینام-

 .هاش رو باز کرد و صاف نشست چشم

 .فرستادمش رفت-

 .متر باهاش فاصله داشتم یفقط پنج سانت دیصورتم رو جلو بردم.شا دآگاه،ناخو

 ؟یچ-

 .رهینتونست فاصله بگ یلیبود و خ واریکه جا داشت، عقب رفت.پشتش د  ییفاصله، معذب شد و تا جا نیا  از

 .گم فرستادمش بره خونه  یم-

 ...خب یخواست باهاش تنها باشم بد نشد . ول یکه از اول دلم م  یمن یحرصم گرفت.هرچند برا شونیالیخیب از

 شماها؟ دیآخه؟چرا انقدر خودسر  یچ یعنی-

 :نگاه کرد.با آرامش، جواب داد یکم

شد تا ساعت هفت  یموند مجبور م ینرسن.اگه م ریکه دوستام د  دیسرکالس اعتراض کردم کالسو زود تموم کن-
 .بشه جادیا  یخوام به خاطر من واسش مشکل یبره.نم که باهاش  ستین یتاکس گهیباشه.اون ساعتم د نجایا

 .کردم.دستش رو گرفتم  دایپ یداد حس خوب حیبرام توض نکهیا  از

 .میبنداز یولوژیعکس راد  میخب... بلند شو بر-

کارم درست   دمیفهم یبودم.م دهیبکشه.اما محکم مچش رو چسب رونیدستم ب یداشت دستش رو از تو یسع
زد دستم رو عقب بکشم و دل التماس  یم بی دستم و کارم با عقلم نبود.با دلم بود.عقل بهم نه ِاریاما اخت  ستین
 .زدم یچرخ میکرد دستش رو رها نکنم.با صداش، ن  یم

 ... خواد ینم-

 .زد ینگاهش کردم.لبخند بانمک شیچیسرپ نهمهیاز ا  یناراحت با
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 .زمهال  میَ لیخ نمیب یکنم م  یخواد.االن که فکر م یچرا م-

 .ادیو ب نهی.سرم رو برگردوندم تا خنده ام رو نبدیکه از نگاهم ترس  انگار

 .میبر ایب یخب.پس حاال که فکراتو کرد لهیخ-

و بعد از زدن  میرفت یشد بردمش.به طرف اتاق اصل یجدا م ییکه ته سالن با راهرو  یولوژیخودم به سمت راد با
 .ما اخم کرد دنیزدن.پسر با د یها نشسته و حرف متن یدر رو باز کردم.پسر و دختر ،یتقه ا

 .نینسختونو بد-

 .رفت.من هم نسخه رو به سمت پسر روبروم گرفتم رونیبه ما از اتاق ب یبا نگاه دختر،

 ه؟یک  ماریب-

 .به روجا کردم ینامحسوس یحوصله نگاهم کرد.اشاره  یب

 .شونیا-

 .که سمت راستمون بود اشاره کرد  یدر به

 .امیتو تا ب نیبرو ا-

 .سمت روجا برگشتم به

 .داخل میبر ایب-

 .دیداخل بر دیآقا شما که نبا-

تونستم  یدختر دست من امانت بود.نم نیزده.ا رونیرگ گردنم ب دمیفهم یشدم.م یپسر، عصب یصدا دنیشن با
داره  تینستم براشون مسئولدو یاصال بحث احساسات نبود.هرچند که م  نجایبه امان خدا رهاش کنم.ا ینطوریهم

 .وارد اون اتاق بشه دینبا ماریجز ب یو احتماال کس

 .گهید یجا میر یم میریگ  یپولمونو پس م میر یم نیناراحت یلی.خادین یک  ادیب یک  یکن  ینم نییشما تع-

 یپاسخگو م دیمن با د،یپر یناخنش م یافتاد، اگه گوشه   یبراش م یدونستن روجا با منه.اگه اتفاق یم همه
 ..پسر هم پشت سرمون اومدمیشدم.داخل اتاق شد

 شه؟ یبگم بهتون که قانون سرتون نم یچ-

 .دیکش  یپوف م،ینداد تیکدوممون اهم  چیه یوقت

 .اون تخت دراز بکش  یبرو رو-

اول به پسر و بعد به من   ی.با ناراحتدیآورد.دراز نکش  رونیآروم به سمت تخت رفت و کفشش رو از پاش ب  روجا
 .دوست نداره اون پسر اونجا باشه.برگشتم دمینگاه کرد.فهم
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 ن؟یخانوم ندار ستیولوژیراد-

انداختم.بالفاصله دختر که   نیی.سرم رو پادیرفت و در رو محکم کوب رونیبود، ب یکه از دست ما کامال عصب  پسر،
 .داخل شد ،یروپوشش خوندم، مالعل یرو از رو شیلیفام

 .نیداشته باش فیتشر رونیب-

 ینبود.اخم یمشکل گهیاتاق د  یخانم تو هیشد.اما خب با وجود  یانگار نم  یتونستم بمونم ول یخواست م یم دلم
 .رفتن، روجا رو مخاطب قرار دادم رونیکردم و درحال ب

 .بود صدام کن ی.مشکلرونمیمن ب-

کرد و دوباره برگشت.بعد از چند   کاریچ دمیاومد و نفهم  ،یعل.مال ستادمیپسر، ا دنیرفتم که با د رونیاتاق ب  از
کارشون تموم   دمینشست.فهم یصندل یاومد، رو  یسوم، وقت یلحظه دوباره اومد و باز هم داخل رفت.دفعه 

 .تخت نشسته بود یبه در زدم و داخل رفتم.رو یشده.تقه ا

 ؟یایب یتون یم-

 .بله.ممنون-

 .و دستش رو به سمتم دراز کرد دیرو پوش کفشش

 .ارمیمن خودم م نیبد-

 .ومدهیبه وجود ن یکردم تا مطمئن بشم مشکل  یم یصورتش رو بررس یایزوا

 کنه؟  یدرد نم تینیب ؟االنیندار یمشکل-

 .گذاشت  شینیب یرو آروم رو دستش

 .نه.خوبه-

 ..رو به پسر کردممیرفت رونیدر ب از

 شه؟ یآماده م  یک-

 .مید یتا جوابشو بده.فقط عکسو م ستیدکترمون امروز ن یشه ول یآماده م  گهید ی قهیدق ستیب-

 .کردم  زیرو ر چشمم

 ه؟یچ گهیجواب د-

 .نبود یراض ادیحوصله لب باز کرد.انگار از بودنمون ز یب

 دیبر یهمونو بدون جواب، م دیو اگه خواست میکن  ی.ما فقط عکسو آماده مدهیتر م یخب دکترمون نظر تخصص-
 .که عکس نوشته  یبه دکتر دید ینشون م
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 .رو باال کردم نییرو چند بار پا سرم

 .تا عکس، آماده بشه مینیش یم رونیپس ما ب-

ازم نشسته بود.سر چرخوندم و   یصندل کی ی.با فاصله میراهرو نشست یتو یها یصندل یو رو میرفت رونیدر ب از
که   یا  یرُِخش گرفتم و به صندل میکرد.نگاهم رو از ن  ی روبروش نگاه م ِ واریهدف به د یبهش چشم دوختم.ب

 یاون صندل  یخواد جام رو عوض کنم و رو یحس کردم دلم م یفاصله انداخته بود دوختم.لحظه ا نمونیب
مثل تمام .میشد یدانشگاه خارج م یکه از راهرو  یباشم.مثل تمام وقت کشیخواست دوباره نزد ی.دلم منمیبش

شدم.ِچم شده بود؟چرا امروز  مونیبرداشتم اما وسط راه پش زیکردم.خ  یم شیکه به داخل درمانگاه همراه  یوقت
بودم که وسواس  یاومد؟همون  یبه دخترها بدم م یکیبودم که از نزد یدمزد؟واقها همون آ یحرکات ازم سر م نیا

اصال وسواس   دیدر کار نبود.شا یل وسواساز او   دیموضوع شک داشتم.شا نیبه ا گهیکرد؟د  یم تمیاذ
انقدر که بهم گفتن   دیبود.شا انیخانواده ام و اطراف یها نیافکار و رفتار، امتداد ِ تلق  نیا  یهمه  دینداشتم.شا

فکر رو داشتم.وگرنه روجا هم  نیخودم هم ته ذهنم ا ادیآبان از دخترها بدش م  ای ،یکش  یاز دخترها خجالت م  تو
هم چون تا حاال به  دیاومد.لبم رو تر کردم.شا  یبود که مثال ازشون بدم م ییدختر بود.روجا همجنس ِ همون ها

 نیاز ا  شتریب نکهیا  یبود.برا رهیبه روبرو خ انعالقه نداشتم... دوباره نگاهم رو به صورتش دوختم.همچن  یکس
 گهید دیاومد.شا  یدادم بدش م یاگه ادامه م  دیکردم.شا  یم یرو ادهیداشتم زنگاهش نکنم روم رو ازش گرفتم.

 ستادهیراه پله ا یباال یکه وقت  یهستم.درست همون یکرد آدم ِ مشکل دار  یفکر م دیکرد.شا  یصورتم نگاه نم یتو
خواستم...  یرو نم نیداد.من که ا یبهش هشدار م قیدادم و صد یگوش م  قیروجا و صد یهابودم و به حرف

 :چشم متوجه شدم دستش به سمت پام اومد.دستپاچه از جا بلند شدم.غر زد یفکر بودم که از گوشه  یتو

 .بردارم فمویخواستم ک یم-

 نی.حاال تا به طرفم اومد همچومدیامروز دستش رو گرفتم صداش در ن  نهمهی.از خودم حرصم گرفت.ادمیکش  یپوف
 .نشون دادم یعکس العمل مسخره ا

 .دادم بهت یم یگفت  یم-

 .کرد  اخم

 .دیاتاق بهتون گفتم... بهم محل نداد  یمن تو-

 .نشستم سرجام

 کار؟یچ یخوا یم فیحاال ک-

 یآورد که وقت  رونیب یزیچ ،یرو باز کرد.بعد از لحظه ا پشیو ز دیرو از دستم کش فیجواب بده، ک نکهیا  بدون
 .بوده نهیآ  دمیصورتش گرفت فهم یجلو

 .هیاوه اوه.صورتم خون-

 یکه سرخ بود و لبش تا چونه خون خشک شده بود.نم  شینی.بدمیهم همراه با خودش، تازه صورتش رو د من
 .نبود.بلند شد.با خودم غر زدم یجالب یاصال صحنه   یلحظه متوجه نبودم.ول نیدونم چطور تا ا



 

 
239 

 .شه یجا بند نم هیاصال -

 .شدم بلند

 ؟یر یکجا م-

 .بهم انداخت ینگاه مین اخم،  با

 .اونجاست  ییرم صورتمو بشورم.دستشو یم-

وارد راهرو  ینبود که وقت دید یهم تو یفاصله داشت.اما خب اونقدر یولوژیبا در ِ راد یرو نشونم داد.کم یسمت و
 ..منتظر جواب از طرفم نموند و به همون سمت قدم برداشتشینیبب یش یم

 *روجا*

 یتوستم خون رو یکه نم  یی تازه ضربه خورده ام همان.از اونجا ِینیب یبد تو یبو دنیچیپ کردن در همان و  باز
نفس  ینیکردم با ب  یرفتم.سع ینم یا  ییهمچون دستشو یوقت تو چیصورتم رو تحمل کنم داخل شدم.وگرنه ه

داشت  یفیکث  ی نهیآب که آ  ریش یکردم.جلو  یحس م یشده بود.اما بو رو تا حد پیک  ینکشم.هرچند که کم
 مینیب یآب رو که با چندش باز کرده بودم شستم.آروم آروم، رو  ریصابونم رو برداشتم و ش ف،یک  ی.از توستادمیا

ضعف کردم و زانوهام  ،ییروشو یتو ختنشونیصورتم و ر یرو یشدن آب و خون خشک شده  ی.با قاطختمیآب ر
بود  بینشستم تا حالم بهتر بشه.عج نیزم ی.چند لحظه رونمیرو نب به.با ضعف چشم بستم تا اونهمه خونادیلرز

گذاشت.حالم   یصورتم م یرو رو یدائم دستمال داریچون پا دیخون حالم بد نشده بود.شا دنیکه قبلش اصال از د
 یحس کردم از خون خبر ی.وقتدمیصورتم آب پاش یکه بهتر شد بلند شدم.چشم بستم و دوباره و دوباره، رو

مانتوم رو  نیچشم چپم رو هم باز کردم.آست ست،ین یمطمئن شدم طور یم رو باز کردم و وقتچشم راست ست،ین
راحت شد  المیکه خ  شونیزیشده بود تا زدم و با صابون، به جون دست و صورتم افتادم.از تم سیکه حاال کامال خ

 رونیکرم پودرم رو بکننده و    وبگذاشتم و کرم مرط  یزیتم یآب رو شستم و بستم.صابون رو داخل مشما  ریش
صورتم که بر اثر فشار وارده موقع شستن، سرخ  یو پشت دستم رو مرطوب کردم.کرم پودر رو رو ینی.دور بدمیکش

 یمطمئن شدم کرم ها رو تو شیزیکامال از صورتم و تم  ی.وقتادیدرب یعیو طب یشده بود زدم تا به صورت عاد
 ییخورد که چشم به در دستشو داریرفتم.چشمم به پا رونیو چندشناک، ب فیکث  ییبرگردوندم و از دستشو فمیک

آغشته به خون خشک شده   یمهمون لبهاش شد.حواسم به دستها یو لبخند دیصورتم چرخ یداشت.نگاهش رو
 .نبودم.اشاره کردم زیچ چیبودم.اصال حواسم به ه دهیرو هم تا اون لحظه ند نهای.انشیآست  نطوریاش رفت.هم

 .دیدستتونو بشور دیایاستاد ب-

 .داد نیرو چ شینیب

 .فنیکث  نجایا  یصابونا-

 ..انگار اخالقش مثل خودم بود.صابون رو نشونش دادمدمیخند

 .َنستییآ  ریکه ز  یآبم شستم.همون  ریصابون دارم.ش-
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 .به لباسش کردم یشد و به سمتم اومد.صابون رو دادم و اشاره ا بلند

 .دیآب بزن  نتونمیآست-

 ییتا از دستشو دیطول کش قهیپنج دق دینشستم.شا میقبل یرفت.سر جا ییجواب بده به دستشو نکهیا  بدون
مشما رو از دستش گرفتم.چنگ کردم  یبود.بلند شدم و صابون تو سیخ نشیاومد.صورت و دستها و آست  رونیب

.دل دل مینکنه.نشست سیرو خ فمی.صابون و مشماش رو داخلش گذاشتم تا کدمیکش  رونیب فمیاز ک  ییو مشما
 :زدم باهاش حرف بزنم.آروم به سمتش برگشتم یم

 ...زهیِام... چ-

 .شدم رهیکرد خ  یکه سمت چپم نشسته بود و منتظر، نگاهم م  داریراستم رو پشت گردنم بردم و به پا دست

 .خونتون دیرس یم ری.ددینمون نیاز ا  شتری.تورو خدا بنیامروز لطف کرد  یلیاستاد.خ  یمرس-

 .ادامه دادم  یرکیز با

 .شه یوقت خانومتون نگران م هی-

 .و بد نگاهم کرد زیمجرد؟چشم هاش رو ر ایخواست بفهمم متاهله  یدلم م یلیخ خب

 نجا؟یبرم؟برم ولت کنم هم ؟منیچ گهی؟دیگ  یخودت م یواسه  یچ-

 .دیگز  لب

 .فتهیبراش ن یموقع اتفاق هیبره تا  یدوستتو زود فرستاد ،یتو که دختر بود-

 .تر ادامه داد یعصب

 ؟یکیتار نیا  یمن که َمردم، تو رو ول کنم برم؟تو-

 کیبه خونه برگردم.خونه نزد ییبه تنها دمیترس یگفت که ساکت شدم.هرچند که دوست داشتم بمونه.م  یجور
هم به سنگ خورد.عکس  رمیباشم.ت رونیب یکیتار یو تو ییشده بود.عادت نداشتم تنها کیبود اما هوا هم تار

 .شدباز  یولوژیبه اشاره ام به زن داشتنش نشون نداد... در اتاق راد یالعمل

 کامجو؟-

 .بلند شد و پاکت رو از دست پسر گرفت داریپا

 .ممنون-

 .هم بود ی.هنوز اخمهاش توبرگشت

 .میبر-

 .ستادمینوک پام ا یرفت.کنارش و رو رشیپذ یاز من راه افتاد.دوباره جلو  جلوتر
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 نجا؟یا  میباز اومد یچ یاستاد.برا-

 .گرفت  دیرو کرد و من رو ند رشیپذ شخونی.به سمت پبرنگشت

 بدم؟ تیزیو دیخوام اونو نشون بدم.با ینوشته بودن.م یولوژیعکس راد  هیدکتر  یخانم، آقا-

 .هم به نظر من پر عشوه بود دی.شادمیرو شن یزن یپر عشوه  یصدا

 .ششونیپ دیبر دیتون ی.مستیداخل ن ماری.بدیی.بفرمارینخ-

 ریز یبهم انداخت و اخم کرد.طور ی.زن نگاهزهیعشوه نر  دار،یپا یکردم خودم رو نشون بدم بلکه زن انقدر برا  یسع
 .دمیبرگشت و راه افتاد.بهش چسب ،یبرگشت، متوجه نشه.با لبخند محو دارینظر داشتمش که اگه پا

 .زهی... چگمایم-

 :برگشت

 زه؟یچ-

 .زد.لبم رو کج کردم لبخند

 اونجا؟  امیمنم ب گمیم-

خسته اش  یلی.انگار با حرفهام خدیصورتش کش یاتاق دکتر اشاره کردم.لبهاش رو جمع کرد و دستش رو رو  به
 .به در زد و داخل رفت یجواب بده تقه ا نکهیکرده بودم.بدون ا

نشده، از اتاق  یزیدونستم چ یهرچند خودم م ست،ین یمشکل نکهیز ااز نشون دادن عکس و مطمئن شدن ا  بعد
 .میدیرس نیماش یو جلو میحرف، از درمانگاه خارج شد ی.بمیاومد  رونیدکتر ب

 .بهتون زحمت دادم یلیاستاد.امشب خ  یمرس-

 .چشم دوختم دیرس یتر به نظر م رهیت ،یکیتار یچشم هاش که تو به

 .ینجوریبتونم جبران کنم.حاال نه ا یروز هی دوارمی.امنیلطف کرد یلیخ-

 .درمانگاه اشاره کردم و لبخند زدم.سر تکون داد و لبخند زد به

 .بود.سوار شو برسونمت خونتون فهیکنم.وظ  یخواهش م-

 .تعارف کنم خواستم

 ...نه خودم-

 .بهم انداخت که زودتر از خودش سوار شدم یخطرناک نگاه

 د؟یبر دیساعت منو ول کن نیا  یچ یعنیاصال -
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فرو بردم.با  فمیک  یتا زدم و تو ت،یاهم  یرو به سمتم گرفت.ب یولوژی.سوار شد.عکس راددمیرو بستم و خند در
.مامان دمیکش  رونیرو ب یگوش  نهینب داریکه پا  یشلوارم، جور بیج یبه خودم اومدم.از تو میگوش  امیزنگ پ یصدا
 .بود

 ؟ییسالم.کجا-

 .جواب دادم عیسر

 .امیسالم.دارم م-

 .سر بلند کردم دار،یپا یموندم.با صدا رهیخ یکردم و به گوش  ارسال

 خب کجا برم؟-

 .و تا خواستم حرف بزنم اجازه نداد برگشتم

 ...ایآدرس بد  یاونطور  یدوباره بخوا-

خره، خسته ترش کنم.هرچند مس یکنم.به خاطر من معطل شده بود.روا نبود با شوخ  تشی.قصد نداشتم اذدمیخند
 .به اطراف بندازه یخواستم نگاه یکنم.فقط م  تیخواستم اذ یاونموقع هم نم

 .چشم-

 یرو گفتم.استارت زد و راه افتاد و ضبط رو روشن کرد.بعد از چندبار رد کردن آهنگها سر آهنگ قیدق آدرس
 قیرو به رگ هام تزر یعارف، آرامش  یبستم که صدا ییداشت.چشمم رو با پررو یقشنگ و آروم تمینگهداشت. ر

 :کرد

 ".شک یلحظه ا یب ،یمن ری./تو تقدگهید یپر از دلشوره ام، هرجا/شمیکنار تو فقط آروم م"-

 یکرد.برنگشتم تا راحت باشه.معن  ینگاهم م ،یرچشمیز ی.چشم باز کردم.گهگاهرهیآروم م  یلیبودم خ متوجه
 .کرد  یکه بود، ناراحتم نم  یچدونستم اما هر  ینگاهش رو نم

داره  یکنه نشون بده.سع  یم یهست که سع یزیفکر مرد مهربون و خوش قلب کنارم رفتم.درست برعکس چ یتو
بودم.هرچند که  دهیند نطوریرو ا ی.تا به حال مردهیاحساسات  یادینشون بده اما انگار ز یخودش رو خشک و جد

دانشجوش رو به درمانگاه برسونه.تا  شد یم یکنم راض  یبود فکر نم یبرخورد نداشتم...هر استاد یادیز یبا مردها
 ...داریرفت.اما پا یبرد و خودش هم م یتا درمانگاه م تایرسوند.نها یآخر هم صبر کنه.به خونه هم نم

بره پا به  ادمیکردم   یکرد.سعخوردنم وحشت   نیزم دنیمرد کنارم، مرد مهربون کنارم، از د ادین ادمیکنم   یم یسع
رفت.همون  یم نییبه خاطرم عقب عقب از پله ها پا یداشتم وقت یبره چه احساس خوب ادمیپام تا آخر اومد.

 یدستم رو گرفت، حال خوب یوقت ادین ادمی مکن  یم یحرکت رو کردم و دعوام کرد.سع نیبار جلوش ا کیکه   یآدم
 .داشتم
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موند  کیتراف ی.به خاطر من معطل شده بود.تومیبود دهیخونه رس یکیبود.به نزدشروع شده  ینم نم قشنگ بارون
 .خواهد موند کیتراف یو احتماال موقع برگشت، بازهم تو

 .شد.با نگاهم دنبالش کردم که وارد مغازه شد ادهیبا تموم شدن آهنگ، سر کوچه نگه داشت و پ همزمان

 ؟یرفت یچ یاه.اونجا برا-

 .پام زدم یرو یا  ضربه

 .شد رمی.دگهید ایب-

 .دستش بود.سوار شد و به سمتم گرفت یی.مشماشهیم کیکه نزد  دمید ،یهفت شده بود.بعد از کم ساعت

 .تو گرفتم ی.براریرو بگ نای.اایب-

و مردونه اش  دیبه مشما و دست سف رهیپر از شکالت و کاکائو انداختم.گردنم رو کج کرده و خ یبه مشما ینگاه
.اما خب قبال دمید یکه رنگ موهاش رو نم  یکیتار یرنگ روش بود، بودم.تو یقهوه ا یتک و توک، موهاکه 

 .پام گذاشت یروشنشون شده بودم.دستش رو حرکت داد و مشما رو رو بایمتوجه رنگ تقر

 .گهیبردار د-

" یجور هیوقت نبود.به دلم نشست و ته دلم رو " چیکه ه  یشده بود.جور یبم و دوست داشتن صداش
دلم فشرده شد.نگاهم از چشم هاش  ب،یچشم هاش کشوندم.عج یکرد.همونطور با گردن کج نگاهم رو باال و تا رو

لبخند زدم.لبخند  هاش،گونه   یکه گونه هاش رنگ گرفت.به صورت  دمید ،یکیهمون تار یتا صورتش سر خورد.تو
نگاه  نیگرفت.ا  یداد و رنگ نم یشد.با خودم فکر کردم اگه متاهل بود انقدر رنگ نملبش ظاهر  یرو یکمرنگ

.برگشت و استارت زد و راه افتاد.بهش دیچسب یشد.اصال اگه متاهل بود انقدر بهم نم یم یکردنها هم براش عاد
 .صدام زد ش،یبم دوست داشتن ی.با صدامیدیسدر ساختمون ر  یبودم که متوجه شدم جلو رهیخ

 .میدیکامجو.رس-

"کامجو"، بگه "روجا".چشم برداشتم تا افکار مخرب،  یخواست به جا یو فکر کردم چقدر دلم م دمیکش  یقیعم  نفس
پر از کاکائو گذاشتم.  یمشما یرو یدر بردم و آروم باز کردم.دست ی رهیبره.دست به سمت دستگ رونیاز ذهنم ب
 ..به سمتش گرفتمرهیگ  یدونستم پس نم ی.مدمیکش  رونیدو تا رو ب

 .زیهمه چ یبرا یاستاد... مرس  یمرس-

 .تو گرفتم یرو برا نایا-

 .ته دل زمزمه کردم از

 .دیبش کیخواد شمام شر یدلم م-

نکردم.حس  یشدم و در رو بستم و به سمت خونه رفتم.خداحافظ ادهیشد و کاکائو ها رو از دستم گرفت.پ خم
.چندبار پشت هم زنگ رو فشار دادم.در که باز شد نمشیب ینموقت  چیکردم اگه بگم خداحافظ، ه  یم
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کرده بودم.دست تکون   لشامشب معط  یکاف  یبمونه.به اندازه  نیاز ا  شتریخواستم ب یکرد.نم  یبرگشتم.نگاهم م
 .دادم و در رو بستم

 .دمیمامان رو شن یرفتم که صدا یتوسط بابا و مامان به سمت اتاق م مینیب یماجرا و بررس فیاز تعر  بعد

 .خدا عمرش بده-

بود.با لبخند، در اتاق رو بستم تا لباس عوض کنم.مانتو رو که از تن خارج کردم، چشمم به  داریبه پا منظورش
 .دمیبازوهام خورد.لب گز

 ش؟یکینزد نهمهیاز ا  ومدیچرا بدم ن-

فکر کنم.پس  داریبه پا نیاز ا  شتریخواستم ب ی.نمدمیکش  یقی.نفس عمدمیپوش یو شلوار مشک دیسف شرتیت
 ینگاه نهیآ  یو به خودم تو دمیتوشون کش یتازه بلند شده ام مشغول کنم.دست یکردم خودم رو با موها  یسع

 .انداختم

 .دیوح یصبر کنم تا عروس دیبا یدوست دارم کوتاهش کنم ول-

 ه؟یپسر عموم، ِکـ د،یوح یعروس  ادیب ادمیگذاشتم تا   قهیشق یرو رو دستم

 ...نمیاوم... بذار بب-

 .زدم بشکن

 .گستیماه د هی-

 .کردم و ابرو باال انداختم  یبررس نهیآ  یرو جلو صورتم

 ...لباس خوشگل هیبرم لباس بخرم...  دیبا-

کردم.عکس   میبه گوش یامروز بهم فشار اومده بود که شام نخورده رفتم تا بخوابم.ساعت هشت بود.نگاه  انقدر
 .رو باز کردم.از طرف مهتاب بود امیصفحه بود.پ یرو یپاکت نامه ا

 خونه؟ ی؟رفتیشد؟خوب یسالم.چ-

 :رفته بود بهش خبر بدم.جواب دادم ادمی

 .تا دم درمون منو آورد چارهینبود.ساعت هفت اومدم خونه.ب یعکس انداختم.مشکل  یسالم.اونموقع که تو رفت-

 :جواب داد بالفاصله

 .بده رشیخدا خ-

  ِ داریپا یتوجه به چهره  یو ب دمیهفت صبح زنگ نگه داشتم.دراز کش یلبم نشست.ساعت رو برا یور یلبخند
 یتو یشدم.حس ینم ادهیپ نیخواست از ماش یپشت پلکم، چشم بستم.چقدر دلم م دهیسفت و سخت چسب
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 دار،یپا یاز نگاه ها  یبهم دست نداد ول یحس ،یُمف ریام  یکردم.از نگاه ها  یبار تجربه م نیاول  یوجودم بود که برا
 .دمیزاللش خواب یچشمم اومد.دلم فشرده شد.با حس چشم ها یچرا.نگاهش جلو

 *آبان*

شدم که به  یچشم و رو م یب یادیز دیهم کنارش نبودم.شا ینفس یکه حس کردم به اندازه   میدیزود رس اونقدر
رو  نیند بند وجودم حس کردم.ضبط ماشرو با ب یکه رفت، تازه خستگ  یشد نره.".وقت یگفتم "کاش م  یخودم م

 .ادیتنها شدن، به چشمم ن نیدوباره روشن کردم تا ا

 "تو یشبــا مستم ز بو"-

 یدونم چه وقت یرو بکشم که دستم به کاغذ مچاله شده خورد که نم ی.خواستم دستدمیپشت چراغ قرمز رس به
 .گذاشتم  بمیج یافتاده بود... لبخند زدم و کاغذ رو دوباره تو  رونیب بم،یج یاز تو

 .طنتیپر از ترس...پر از ش یادگاری هیمونه... یم شمیپ یادگاری نیا-

 .سبز شد و راه افتادم چراغ

 "بازم بارون زده نم نم"-

 .به نم نم بارون دوختم ابون،یلبخند، چشم به خ با

 "کم کم  شمیدارم عاشق م"-

چشم باز  میپشت نیبوق ماش یحبس شد و دلم خواست نفس نکشم.با صدا نهیس یتم.نفس توبس چشم
دستم بود لبخند  یکه دستش تو  یمدت یادآوریداد.با  یصابون م یگرفتم.بو  مینیب یکردم.دست راستم رو جلو

 .خواستم جمع بشه یتونستم و نه م یکه نه م  یزدم.لبخند پهن

 "بازم بارون زده نم نم"-

 ی.اما حرف دلم بود.انگار که من سر از جلد درآورده و مدمشیشن یبود که م یاول  یزمزمه کردم.دفعه  شباها
 .خوندم

 "هر دم زیهر دم عز زیکم کم/بذار دستاتــو تو دستام/عز  شمیدارم عاشق م"-

رو  یکیداشبورد برداشتم. یکه بهم داد خورد.لبخند زدم.دست راستم رو جلو بردم و از رو  ییبه دو کاکائو چشمم
ساختمون افتادم.سابقه نداشت اونطور نگاه  یکوچه و جلو  ینگاهش تو ادیباز کردم و به دهن گذاشتم.

 قیو حرفهاش با صد ستادمیپله ها ا یافتادم که باال  یلحظه ا ادی.دمیفهم یرو م نیکنه.نگاهش پر محبت بود.ا
دادم.راهنما  رونیرو آه مانند ب قمیخطاب کرد.لبخند زدم.نفس عم" یکه من رو "دوستداشتن  یلحظه ا ادی.دمیرو شن

 .دمیچیکوچه پ  یزدم و تو

 "زارو ییمنم آهو/شب تنها ادیص ییمرو از خواب من بانو/تو"-
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در سمت من رو  ز،یبا دورخ رضایرفت.مهنامه هم کنارش بود.نگه داشته و نداشته، عل یقدم رو م رضایدر، عل یجلو
 .باز کرد

 تا حاال؟ یبودکجا -

 "از نگات مارو  یتو بودم/تو برد ادیخراب "-

 .نگاه کردم.مهنامه هم جلو اومد.لبخند زدم رضایداد.دوباره به عل یبه ساعت افتاد که هشت رو نشون م نگاهم

 "کم کم/بذار دستاتــو تو دستام  شمیدارم عاشق م"-

 .شد یلبخندم، کفر دنیبا د رضایعل

 ؟ید یجواب تلفنو نم ؟چرایکجا بود  گمی؟میخند یم-

 .دمیمهنامه رو شن ینفس آسوده  یصدا

 ...نده بهش ریگ  گهیخدا رو شکر حالش خوبه.د-

 "...هر دم زیهر دم عز زیعز"-

 .رو تر کردم لبم

 .درمانگاه بودم-

 .چونه ام نشست یرو رضایرو خاموش کردم.دست عل ضبط

 خونه؟ ایبچت شده بود؟مگه نگفتم حالت بد شد -

 .باالتر رفت صداش

 ؟یثابت کن  ویچ یخواست یبشه؟م یدرمانگاه که چ یرفت یی؟تنهایچرا به من زنگ نزد-

 .جواب دادم ،یبیآرامش غر  با

 ...تنها نبودم.روجا باهام بود-

 .زدم لبخند

 .نگیپارک یببرم تو نویصبر کن بذار ماش-

رو  ریشدم.دزدگ ادهیپ نیپارک کردم.با آرامش از ماش یشگیهم یرفت.با همون در باز، روندم و سر جا عقب
کردن خورد.خب   یدرشت نگاهم م یو با چشم ها ستادهیا  نیو مهنامه که درست پشت ماش رضایزدم.نگاهم به عل

 .برم.به مهنامه چشم دوختم ییجا یا  بهیسابقه نداشت با دختر غر

 ؟یدیشام به من م-
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 .گرد کرد  عقب

 .باال ایآره...آره...ب-

 :رو خطاب کرد رضایحال باال رفتن از پله ها، عل در

 .خوام بشنوم ی.منم مدیباال حرف بزن دیایب رضایعل-

 .گذاشتم  رضایرو پشت عل دستم

 .باشه؟گمیباال بهت م میبر-

 .رو کج کردم.لبخند زد گردنم

 .گذاشته  ریکاراش روت تاث  ،یکه با روجا گشت  نمیب یم-

 .گردن کج شده ام اشاره کرد.پلک زدم  به

 .باال میخب؟بر-

 .رو جمع کرد لبش

 .درمانگاه چرا؟دیرفت یم دیذاشت یقرار م گهیجا د هیالاقل -

 تمیراست به آشپزخونه هدا هیداخل رفتم. رضایگفتم و جلوتر از عل  ااهللیکردم.پشت در،   یط یها رو با خستگ پله
 .مینشست یناهارخور زیکرد و پشت م

 .ایبود ؟درمانگاهیشور یدستتو نم-

خوش صابون روجا از  یخواستم بو یشستم.نم یرو از مهنامه گرفتم و به دستهام دوختم.دستم رو نم نگاهم
 .دستم پاک بشه.الاقل نه حاال

 ....تازه شسته بودمزهیتم-

 .دیکوتاه خند  رضایعل

 .عوارض گشتن با روجا خانومه  نمیا-

.قاشق اول دیهم غذا کش رضایعل  یروم گذاشت.برا یو جلو ختیبشقابم، برنج و خورش ر یه توزدم.مهنام لبخند
 .بشقاب گذاشتم یاونهمه خون افتادم.قاشق رو تو  ادیدهنم گذاشتم  یرو که تو

 ست؟یخوشمزه ن-

 .رو به مهنامه دوختم نگاهم

 ...چرا-
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 .بلند شد رضایعل  یصدا

 ؟یخور یپس چرا نم-

 .ربط جواب دادم یب

 .با اصرار بچه ها تموم کردم میکالسو ساعت پنج و ن-

 .کنجکاوش لبخند زدم  یکرد.به چشم ها  یبا دقت نگاهم م مهنامه،

 بچه ها اسم رمز روجاست؟-

 .سر تکون دادم یعاد  رضا،یعل  یبرا

 .آره-

 .دهنم گذاشتم یغذا تو  یقاشق

دم در سالن،  دمیبودن.رس سادهیطبقه اول وا گهید یرفتم اون دو تا یزودتر رفته بود.منم که داشتم م قیصد-
 .دون یدارن دنبال هم م دمیو خنده اومد برگشتم د غیج یصدا

 حالت بد شد؟ یدیاونو د-

 .شدم رهیخ رضایچشم به عل یسرم رو برگردونم، از گوشه  نکهیا  بدون

 .بلند نشد سادمیوا یپشت پا انداخت.روجا افتاد.هرچ شونیکیو مفخم دم پله ها بودن. یاحقیبرگشتم  یوقت-

 .دیصورتش کوب یرو مهنامه

 شد؟ یجده سادات.ضربه مغز ای-

 .همزمان خنده ام گرفت یکردم ول  اخم

 .االن گفتم باهاش رفتم درمانگاه  نیهم-

 .ادامه دادم  میمال

 .دختر ریزبونتو گاز بگ-

 .کردم از دستم گرفت  یم کیقاشق پر غذا رو که به دهنم نزد رضایعل

 .گهیشد؟بگو د یچ نمینخور بب قهید هی-

 .رو ادامه دادم حرفم

.بلندش کردم با ادیخون م شینیب دمیشدم.سرشو تکون دادم د کیکنن برن سمتش، نزد  یاونا جرات نم  دمید-
 .میانداخت  شینیعکسم از ب  هیدرمانگاه. مشیبرد ینام



 

 
249 

 .تکون دادم سر

 .نشده بود خدا رو شکر شیطور-

که قاشق   ی.جوردیکوب  زیم یرو یعصب  رضایکردن.عل  یم تمیگفتم اذ  یدرمورد به آغوش گرفتنش نگفتم.اگه م یزیچ
 .پرت شد زیم یرو اتشیبشقابم بود با محتو یلبه  یپر از غذا که رو

 کدومشون بود؟  ؟کاریبه اون دو تا نره خر نگفت یچیه-

 .رو جمع کردم زیم یشده رو ختهیبرداشتم.برنج و خورش ر یتمال کاغذرو دراز کردم و دس دستم

 .اون دو تا فرار کردن.بعدشم خواستم برم دنبالشون، روجا نذاشت  یبهشون.ول دمیکار مفخم بود.توپ-

 :به حرف اومد مهنامه

 شد؟ یچ شینیب-

 .نبود یمشکل چیظاهرش که ه ینشده.تو یزیچ دمینبود.آخر سرم رفت صورتشو شست د یزیچ-

 .دمیبرچ لب

 .دونم ینه...نم ایدرد داشت  نکهیحاال ا-

 یاز عالقه نزدم؟ول  یکردن که چرا حرف  یمالمت م دی.شادمیکش  ی.خجالت ممیباهامون نبود و تنها بود ینام نگفتم
 .از عالقه و دوست داشتن بزنم  یکه حرف  مینبود یتیموقع یدرمانگاه و بعدش، تو یتو

 ؟یاونجا شست  تو هم دستتو-

 .خورد رضایعل  یگرد شده   یبه چشم ها نگاهم

 .آره-

 .رو جلو آورد و با تعجب شروع به صحبت کرد سرش

 ؟یدرمانگاه شست ییدستشو یدستتو تو یوسواس یتو...تو-

 .شد رهیبهم خ یبانمک و متعجب یخنده  با

 .ییدستشو میفرست یدانشگاه با مکافات و فالکت آقا رو م ی.تویرینم ییما دستشو یخونه  یتو-

 .کرد  یخند تک

اونجا   یداخل ...رفت یبر یشسته شده تا بتون تکسیبا وا یبار کِ  نیآخر  یکه بفهم  یکن  یچند نفرو هفت قسم م-
 ؟یدستتم شست

 .دمیخند
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 .شسته بود مییآبو شسته بود.بعد صابونشو داد منم دست و صورتمو شستم.روشو  ریروجا صابون داشت.ش-

 .با مهنامه رد و بدل کرد یدار یمعن نگاه

 .ها.واقعا راسته نهیکنه هم  یخدا درو تخته رو با هم جور م گنیم-

 :من کردم من

 پس فردا باهات کالس دارن؟ رضایعل-

 .کرد  زیشد.چشم هاش رو ر رهیخ

 ؟یخوا یم یچهوم...-

 هیشب یزن و شوهر بعد از مدت گهیم شهیشده بود.مامان هم رهیخ رضاینگاه کردم.مهنامه هم مدل عل یچشم ریز
 .دمیانگار...به صورتم دست کش  گهی.راست مشنیهم م

 نه؟ ایحالش خوبه  ینیبب شهیم-

 ...یآخ-

چشم از  رضایعل  یکرد.با صدا  یو لبخند نگاهم م یچونه زده و با مهربون ریمهنامه بود.برگشتم.دستش رو ز یصدا
 .شده برداشتم یاحساسات  یمهنامه 

 .باشه.هواشو دارم.نگران نباش-

 .بودن گذاشتم زیم یدستهام که رو یرو رو سرم

 .ترسم یم-

 .شونه ام گذاشت یرو رو دستش

 .میشد ما باهات ینترس.هرچ-

 .نگاهم کرد و مشغول غذا خوردن شد.زمزمه کرد یشدم.کم رهیخ رضایبلند کردم و به عل سر

 یدختر گرفتن، مجبورت م میَ کاردان  یکنه، از همون ترم اول که برا  یانقدر عوضت م  دنشیدونستم د یاگه م-
 .یکالس بردار  یکاردان  یکردم با دخترا

 .ظرفها رو بشورم رضای.بعد از اون هرچقدر اصرار کردم، مهنامه نگذاشت کمک علمینزد یآخر شام حرف  تا

بره.کاغذ دست خط  نیخوبش از ب یخواستم بو یکاکائو رو خوردم.دستم رو هم نشستم.نم  نیخواب، دوم موقع
از قرآن باز کردم و چون وضو نداشتم، فقط به   یگذاشتم.صفحه ا  ییمشما یبه دست گرفتم و تو قهیرو چند دق

 .خورد شیمعنو  هیآ  نیهم به اولاعراف بود چشم دوختم.نگا  یاون صفحه که اتفاقا سوره 

 ".ردیجفتش را مقرر داشت تا با او انس و الفت گ زیو از او ن دیافریتن ب کیکه شما را از   ییاوست خدا"-
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و  دمیهمون صفحه گذاشتم و قرآن رو بستم.بوس یکه مناسب حالم بود لبخند زدم.مشما رو ال  شیخوندن معن با
وندم.وضو گرفتم و نماز مغرب و عشا رو خوندم.بدون حمام، لباسهام رو عوض افتاد نماز نخ  ادمیسرجاش گذاشتم.

جفت  هیچشمم اومد.چشم بستم. یوجل فشیشدم، دستها و صورت ظر رهیتخت رفتم.به سقف که خ یکردم و رو
 .حرکت وسط کالسش افتادم ادینظرم اومد.چشمم رو باز کردم. یجلو یقهوه ا/یشیم طونیچشم ش

 ...بود یامشب چه شب-

 *روجا*

 نیزم ادی.تازه به دیکش  ریت مینیشدم.ساعت هفت بود.با سرعت بلند شدم.ب داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح
 .دیاز ابروهام باال پر  یکیافتادم.  روزمیخوردن د

 .خوب شد نشکست-

اتاق برگشتم.رضا   رو حس نکردم.دست و صورتم رو شستم و به مینیبودم درد ب داریَجو پا یانقدر که تو  روز،ید
رو برداشتم و بعد از تک زنگ مهتاب  میمشک فی.کدمیلباس پوش عیزدم دانشگاه باشه.سر یخونه نبود.حدس م

 .رفتم رونیاز خونه ب

.کالس که میسکوت، کالس رو گذروند یو تو وستیزود به ما پ یلیهم خ نی.نوشمیکالس شد  یهم، راه همراه
 :رو صدا کرد نیمن و نوش ،یمهران یکه آقا  میرفت یم رونیب ان،ی" گوشیتموم شد، "آخِ 

 .اتاقم  نیایب ق،یکامجو و صد-

 .برگشتم نیسمت نوش به

 .ابوالفضل  ای-

 میدی.با هول، به سمت اتاقش دومیبه سراغش بر میدیترس یم نیهم یبود و برا یانضباط  تهیمسئول کم یمهران
 .نشست رونی.مهتاب بمیو داخل شد

 .دیسالم خسته نباش-

 .رو بلند کرد سرش

 ن؟یسالم دخترا.خوب-

 .نبود یراحت شد.پس حتما مشکل المیخ بایتقر ش،یاحوالپرس  از

 .یمرس-

 :قبل از من شروع به حرف زدن کرد ن،ینوش

 ن؟یکارمون داشت-

 .داد نیبه دست نوش یکیبه دست من و  یکیکاغذ به سمتمون گرفت.  دو
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دادم منتها چون مسئولش نبود افتاد  یبهتون م دیرو من نبا نای.البته ادی.پر کنهییکاردانشجو  یفرما نایبچه ها ا-
 .کنه  یشروع م یبدن تیبخش ترب یاز سه شنبه کارشو تو  قیگردن من.خانم صد

 .دیحرفش پر ونیم نینوش

 .من که قرار بود برم آموزش یول-

 .باال انداخت یشونه ا ،یمهران

دست تنهاست.به  یوسفیبوده، رفته کتابخونه و االن استاد  یوسفیکه همکار استاد   یاستاد کمال  نکهیمثل ا-
چون از اولش آموزش تو رو  یبدن...ول شونیبه ا وییهمکاردانشجو نیگفتن ا  استمیدرخواست داده و ر استیر
 .مشکلشون حل بشه تا یبدن تیترب یریم مییَ روزا هیآموزش کل،   یریم ییروزا هیخواستن،  یم

 .مکث به من نگاه کرد یاز کم  بعد

 .یکن  یکارتو شروع م  ندهیآ  یهفته  یشمام خانم کامجو از سه شنبه -

 .زد یلبخند

 .دنیدو و پونصد بهتون م ی.چون معدالتون باالس، ساعتدیبش نشیحراست، اونجا گز دیبر-

 .میبلند شد م،یرو که پر کرد فرم

 .حراست میر یپس ما م-

 :زد لبخند

 .به سالمت دیبر-

 .از اتاق، مهتاب منتظرمون بود  رونیب

 شد؟ یچ-

 .حراست میبر دی.االنم بامیداد پر کرد وییفرم کاردانشجو-

 .میاومد  رونیو ب میداد لیتحو یو خداحافظ میبود.چون فقط سالم کرد تهیرفتنمون فرمال حراست

*** 

 زیکردم.هرچند که تم  یم سشونیپاک نو دیهام رفت.با سیبه خونه رفتم.نگاهم به دفتر ِ چرک نو یخستگ با
 .سمیاز روشون بنو  گهیبار د کینوشته بودم.اما عادت داشتم 

اومد بخورم.دوست داشتم   یهنوز نخورده.دلم نم یکاکائوها  ادیافتادم.  داریپا ادی دم،یبزرگمهر که رس یجزوه  به
کردم که   یخوردم.پوستش رو مچاله م یقیون با لذت عمنگهدارم.اما از ترس آب شدنش یادگاریتا ابد به عنوان 

 .دانشگاه بود یزنگ خورد.شماره  میگوش
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 .دادم جواب

 بله؟-

 .دیچیگوشم پ  یسرخوش تو یصدا

 ؟یالــــو. کامجو خودت-

گشت.کاش زودتر باهاش   یبرم داریبه پا دمیجد تیکردم نخندم.جد  یاش خنده ام گرفت و سع  دهیکش  یالو  از
 .داشت ری.چقدر رفتارش روم تاثمیشد یآشنا م

 سرخوش؟ یآقا  نیسالم بله خودمم.خوب-

 ؟یکن  یدانشگاه.شرکت م ی.ارادت.خانم کامجو، قراره کالس برگزار بشه تویمرس-

 .فکر کردم یکم

 .دیسیکنم.اسممو بنو  یآره شرکت م-

 .بگو میَ و نام قیپس به صد-

 .گمیاالن بهشون م  نیباشه هم-

 .ارادت-

جزوه نوشتن و درس خوندن شدم.حوصله  الیخیدادم و خبرشون کردم.ب امیپ نیکرد.به مهتاب و نوش  قطع
 .رفتم تیتنبل شده بودم.به سراغ سا یلیخ داینداشتم.جد

 .برم مطلب بذارم-

 .انداختم  نیزم یبه جزوات رو ینگاه میکردم و ن  زیرو ر چشمم

 ...ندارم یبذارم حاال؟حس مطلب درس یچ-

 .زدم یو بشکن دمیخند ثیخب

 ...داریبذارم دکتر پا یعشقوالنه ا  هی-

 *آبان*

 یآورد و هم ماجرا  یلبخند به لبم م شیادآوریکالس بود که   یداشتم.هم ماجرا یعالم انرژ  هیاز روز قبل   کشنبه،ی
 .بود یلیمن خ یبرا یبود ول فتادهین یاتفاق خاص  نکهی.با انیدرمانگاه و ماش

درست کردم و  مرویخسته و گرسنه بودم.ن م،یو ن کیوقفه کار کردم.ساعت  یندم و تا ظهر بخونه مو یتو
که   یرو انجام دادم.قسمت شترشیکه داشتم، نصف ب  یامان  یب یخوردم.نماز خوندم و به سراغ کارهام رفتم.با انرژ

 . خوبم بودم ِ روزید ونیو حال خوب رو مد ادیز یانرژ  نیازش نموند.ا  یادیز زیدو هفته سرش بودم، انجام شد و چ
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 تیهم از سا یلیمیرو از شرکت برام فرستاده بود.ا یلیرو چک کنم.فا میملیساعت ده رفتم که ا رضا،یعل  امیپ با
 لیمیارسال کرده باشه به جز...ا  دیتونست پست جد یم یارسال شده باشه.ک  یدیاومده بود.انگار که پست جد

ت رفتم.صفحه که باال اومد، چشمم به دفتر شعر یبشه و به سراغ سا download رو زدم تا لیارو باز کردم.ف رضایعل
 .چونه زدم و شروع به خوندن کردم ریکردم.دستم رو ز  کیداشت افتاد.روش کل دیکه پست جد

 زيباترين تصويري که در زندگانيم ديدم"-

 .معصومانه تو بود نگاه

 سخني که شنيدم زيباترين

 .وست داشتني تو بودد سکوت

 .انتظار زندگيم حسرت ديدار تو بود  زيباترين

 .لحظه زندگيم لحظه با تو بودن بود زيباترين

 . هديه عمرم محبت تو بود زيباترين

 ". اعترافم، اعتراف عشقم به تو بود  زيباترين

 .بودم رتیح یچند لحظه، تو تا

 من نوشته؟ یبرا نویدم؟ایمن درست فهم-

 ...کرده بود  رمیگ  نیافتادم که زم  شیشعر قبل ادی به

 ...نه ایمنظور بوده؟ یب یمثل قبل نمیا  یعنی-

.دوباره و دوباره، شعر رو از نظر گذروندم.هربار دمیدادم و پاهام رو دراز کردم و سر جام، لَم هیتک وتریکامپ  یصندل به
افتادم و حس کردم واقعا   نیماش ینگاهش تو ادی تونه مال من باشه، لبخندم پهن تر شد.به یم نیا  نکهیبا فکر ا

 .گرفتم  میمن نوشته.درجا تصم یرو برا نیا

 ...نمشیتا بب رمیدانشگاه.دم ناهار م رمیصبح تا غروب کالس دارن.م رضایفردا با عل-

 هیبرگشتنش.بق یاومد.سرکالس.لحظه   یچشمم م یجلو روزیرو خاموش کردم.صحنه صحنه از اتفاقات د وتریکامپ
 یرو لحظه ا نیذاشت دستم بهش بخوره.ا یبود که داشت وگرنه مطمئنا نم یشدنهامون به خاطر ضعف کینزد

هم نگران افتادنم  دی".شانیزم نیافت  یگفت"م  یوقت ایصورتش برداره. یکرد دستم رو از رو  یم یکه سع  دمیفهم
 ...تخت پرت کردم یبود.خودم رو رو

 *روجا*

آواز خوندن   یو مهتاب بودم که صدا نیاول، وسط نوش  فی.ردمیبزرگمهر نشسته بودصبح، منتظر ورود  دوشنبه
 :از پشت سرم بلند شد
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 ".بلنده یلیتو که قدت خ"-

 .دمیخوند.خند یبود که م می.نسبرگشتم

 ؟یخون یواسه بزرگمهر م-

 .زد چشمک

 .آره-

 .گهیخب ادامه بده د-

 .داد و حالت رقص گرفته بود ی.دست هاش رو هم تکون مستادیتکون خورد.بلند شد و ا کلشیرفت و ه سهیر

 "بلنده یلیتو که قدت خ"-

 .زدن یهاشون م یصندل یدسته  ینشسته بودن، ضرب گونه رو مینس یکیکه نزد  یپشت سر یها بچه

 "کالست  نهمهیدرشته/تو که ا یلیخ کلتمیه"-

 .زدم.ادامه داد یلبخند پهن مینس فاتیتوص به

 ".لهیبم سخت و ثقواسه قل"-

شد.انگار آواز  یم بایبود، چقدر ز یبزرگمهر رو قاب گرفته بود.اگه قاب واقع کلیبه سمت در رفت که ه نگاهم
تر بود.چشم ازش  یکرد.چهره اش با لبخند، دوستداشتن  ینگاهمون م یبود چون با لبخند با نمک دهیرو شن مینس

 .مفرو رفته بود برگشتخودش  یکه ساکت و تو  نیبرداشم و به سمت نوش

 چته؟-

 .کرد  نگاهم

 .کار برم آموزش  یبرا دی.بعد از کالس بایچیه-

 .میداخل کالس شد و در رو بست.براش بلند شد بزرگمهر

 .سالم استاد-

 .سالم بچه ها-

 .دوختم و نشستم نینگاهم رو به نوش دوباره

 ؟یمگه قرار نبود از فردا بر-

 :بزرگمهر بلند شد یصدا

 حال شما خوبه؟-
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 :کردم.آروم پچ پچ کرد  ینگاه م نیهنوز به نوش منتظر،

 ونیروز درم هیاز اون به بعد   گهید ،یاومد  ییگفتن زودتر برم.بعدشم گفتن هروقت تو هم کاردانشجو  یچرا.ول-
 .یبدن تیبرم ترب

 .بچه ها بلند شد ی همهمه

 .روجا استاد با توئن-

 .به بزرگمهر چشم دوختم گرفتم و  نیرو از نوش نگاهم

 بله استاد؟-

 یمن رو نگاه نکرده بود.اصال سابقه نداشت به دختر نطوریوقت ا چینظر گرفت.ه ریصورتم رو ز یایدقت زوا با
 .بشه.لبخند زد و بلند شد.آروم به سمت تخته رفت رهیخ

 .یکن  یزنم گوش نم ی.باهات حرف مایعاشق-

 .رو غنچه کردم لبم

 .استاد  دیببخش-

 ؟یحاال عاشق-

 یصندل یدسته  یشد که خنده ام گرفت.سر رو رهیخ یسمتم برگشت و باز با دقت بهم چشم دوخت.جور به
 .رفتم سهیگذاشتم و ر

 ..ِدَههیذوق مرگ بش نکهینه ا یدیکش  یخجالت م دیاالن با-

 .بچه ها از لحنش باال رفت.سرم رو بلند و با خنده فقط نگاهش کردم.به سمت تخته برگشت ی خنده

 ریتواند چند متغ یشود که درون خود، م یگفته م  یریبه متغ یسیها.)در برنامه نو هیسراغ آرا میر یخب امروز م-
 متفاوت داشته باشد( ریمختلف با مقاد

 یکه به خودم شک کردم.وقت  یشد.جور یم رهیبا دقت بهم خ س،یرمدت زمان تد یبه درس دادن کرد.تو شروع
 .به سمت مهتاب گردن کج کردم ستادهیمطمئن شدم رو به تخته و پشت به ما ا

 داره؟ یمهتاب، لباسام مشکل-

 .کرد  یم یصورتم انداخت و بعد، با دقت لباسهام رو بررس یهاش رو از تخته تو چشم

 نه.چطور؟-

 .مهر که دوباره به سمتمون برگشته بود دوختمرو به بزرگ نگاهم

 کنه؟  ینگاهم م ینجوریپس چرا استاد ا-
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 .دمیصداش رو شن فقط

 ...دونم ینم-

 :بزرگمهر بلند شد یصدا

 .از من بپرس  یدار یخانم کامجو اگه سوال-

 .نشده بودم ریبگم.تا به حال موقع حرف زدن توسط استاد، غافلگ یچ دونستمیکردم.نم  مکث

 .ِام...حل شد استاد-

 .کرد  زیرو ر چشمش

 بود که حل شد؟ یچ-

 رو باال فرستادم.امروز ِچش شده بود؟ ابروهام

 .خارج از درس بود-

 .زد لبخند

 ؟یدیحاال درسو فهم-

 .به غبغب انداختم و مغرور جواب دادم یباد

 ...بابا ه؟بلدمیچ گهید هیآرا-

 .ام رو درآوردرو کج کرد و اد  صورتش

 .سوال بدم حل کن هی ایبابا"، ب یاگه "بلد-

 .دمیشن یغر غر بچه ها رو م  یصدا

 ؟یاه روجا مگه مرض دار-

 ...گشنمونه  گهیبذار تمومش کنه بره د-

دفترم گذاشتم و خواستم به سمت تخته برم که با صداش، مکث  یاش بلند شدم.خودکارم رو رو  رهینگاه خ با
 .کردم

 نه؟ ای یواقعا بلد نمیخواستم بب ی.فقط منیخواد.بش ینم-

موضوع که  نیبهم بگه.کال از ا یزیخواستم دوباره چ ی.نمادیکردم تا آخر کالس، صدام درن  یجام نشستم و سع سر
زد. مهتاب  یبود و حرف نم یچه فکر یدونم تو یهم که نم نیاومد.نوش  یسرکالس بهم تذکر بده بدم م یاستاد

 .ساکت بود یهم خداداد
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 .هیامروز کاف  یبرا دیخب خسته نباش-

 .سر دادم فمیک  یاز کالس خارج شدن.دفترم رو تو  یجز ما سه نفر و بزرگمهر همگ به

 شه؟یم لیتشک تونیاستاد کالس بعد-

 نشه؟ لیتشک-

 .لبهام رو غنچه کردم باز

 .شد ینم لیکاش تشک-

 .میخند یبا هم م میگ  یقصه م یدور همکه   ستین یزیسر کالس.چ نیایساعت ب میحاال ن-

 *آبان*

.چون قرار بود رمینگفته بودم که م رضای.هرچند به علفتمیبه سمت دانشگاه، راه ب میو ن ازدهیخواستم ساعت  یم
 ...خونه موندن نداشتم ی.اما من هم طاقت توارهیازش خبر ب  رضایعل

کرده بودم.بلند   میتنظ ازدهیساعت  یبه خودم اومدم.برا یآالرم گوش  یبا صدا نکهیتند کارهام رو انجام دادم تا ا تند
 .جداش کردم رهیرفت و از گ یمشک یمردونه  راهنیشدم و به سراغ کمد لباسهام رفتم.دستم به سمت پ

 ...تونم ول کنم یرو نم رهیت یرنگا نیجون به جونم کنن، ا-

رو به دست گرفتم  میو گوش فیو موهام رو مرتب کردم.ک به خودم زدم یرفتم.لبخند نهیآ  یو جلو دمیپوش لباس
 .دانشگاه بودم کینزد قهیرفتم که ساعت دوازده و ده دق ی.انقدر با سرعت مدمیو پر کش

 .کالسشون تموم شده باشه  دیاالن با  گهید-

پارک افتاد.درحال رد شدن به  یتو یتا از کنار پارک رد بشم که چشمم به دختر و پسر دمیچیپ ی.مدمیپارک رس به
شد و خودش رو کنار  نیدقت کردم.متوجه عبور ماش یآشنا بود کم  یلیلباسهاش برام خ یو حت کلیدختر که ه

 .گرد شد  ی.چشمم لحظه ادیکش

 ...یبهروز میمر-

 یتماال م. احادیمتوجه شدم که با سرعت به سمت دانشگاه م نه،یآ  یشدم.از تو اطیرو چرخوندم و وارد ح فرمون
بندازم  یبه سمت راستم نگاه نکهیپله ها پارک کردم.بدون ا کیرو نزد نینه؟ماش ای دمشیخواست مطمئن بشه د

دونستم  ینم یرو که حت فمیعقب، ک  یلصند ی.دستم رو پشت سر بردم و از روشهیمتوجه شدم وارد دانشگاه م
 .به شماره انداختم.از شرکت بود یزنگ خورد.نگاه میهمراهم آوردم، برداشتم.گوش یچ یبرا

 الو؟-

 .دکتر یالو سالم آقا-

 خانم؟ نیسالم.خوب هست-
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 نداره امروز زودتر برم؟ یدکتر اشکال یممنون.آقا-

 براتون؟ ومدهین شیکه پ  ینه.فقط مشکل-

 .برم تعهد بدم دیمدرسه دعوا کرده با یتو نکهیخوام برم دنبال پسرم.مثل ا یراستش م-

 .زدم یلبخند

 زنگ نزد؟ یآها.باشه.کس-

 .زایچ نجوریو ا میریگ  یهر پروژه چقدر زمان م یبرا نکهی.ادنیپرس یکارمونو م  طیاز چند جا تماس گرفتن شرا-

 .رمیگ  یباشه پس وقتتونو نم-

 .ممنونم.خداحافظ-

 ...خداحافظ شما باشه-

 .رو قطع کردم تماس

به دست،  فیبه خودم انداختم. ک یبه طور نامحسوس نگاه نه،یآ  یبود.تو دهیرس نیبه کنار ماش یبهروز میمر
 .شدم ادهیپ

 .سالم استاد-

 .گذاشت  ینم یباق یزیخواستم باهاش همکالم بشم انگار راه گر ی.هرچقدر نمدمیرو بستم و کامل چرخ نیماش در

 .سالم-

 .موندم تا حرفش رو بزنه منتظر

 ...استاد به خدا من-

 .صورتش گرفتم تا ادامه نده یرو جلو دستم

 .ستین یباشه مشکل-

 .پشت کردم.راه افتادم تا به سمت ساختمون برم که صداش مانعم شد بهش

 ...استاد تو رو خدا-

 یکه شاگردم بودن، نگاه م  یهمون اطراف و بعض یتا از دخترها یس - ستیبه اطراف انداختم.ب ینگاه
 .آوردم  نییچشم هاش جمع شده بود. صدام رو پا ی.اشک تودمیکردن.چرخ

که   یزی.چنیترس یکه ازم م  ستمیکنار.من گشت ارشاد ن  دی.اگه غلطه که بکشنیدرسته، انجامش بد یاگه کار-
 شده؟ یکنن چ  یفکر م هی.بقدینکن هیذاره...لطفا گر ینم رینمرتون تاث یرو دمید
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.به همون سمت رفتم.مفخم دم شهیم لیکجا تشک  رضایدونستم کالس عل یتوجه بهش داخل سالن رفتم.م یب
اون   یحرکت احمقانه  ادیشد. رهیبدون سالم بهم خ د،یبه دست داشت.من رو که د یو چکش ستادهیا  ییتابلو

و اون  رضایچون عل دمروزش افتادم و اخم کردم.چشم ازش برداشتم و وارد کالس شدم.با ورودم، خوشحال ش
 .ها بودنسه نفر تن

 *روجا*

با  ی.ناخودآگاه، خنده ام رو خوردم ولدیو لرز ختیدلم ر دنشیوارد شد.با د داریکه پا  میبود دنیخند درحال
 .بکنم.لب باز کرد یتوستم کار یلبم بود نم یکه رو  یلبخند

 اجازه هست؟-

 .سالم استاد-

چهره  یکالس چرخوند و از رو  ینگاهش رو تو ،داریهم سر بلند کرد و سالم داد.پا نیمن و مهتاب، نوش یصدا با
 .رفت و برگشت یا  هیما با لبخند و مکث چند ثان ی

 .سالم-

 .از جاش بلند شد  نیبه سمت بزرگمهر کرد.بالفاصله نوش رو

 .آموزش  رمیمن م-

 ؟یچ یآموزش برا-

 .ادامه داد  د،ینگاهمون رو به خودش د یبزرگمهر بود.وقت یصدا

 کار؟یاونجا چ  یریم-

 :زد تا جواب بزرگمهر رو بده یچرخ میبود، ن دهیکه به کنار در رس  نینوش

 ...گرفتم  ییکاردانشجو-

 :از کنار در، بلند شد  نینوش یدراز کردم.صدا فمیرو به سمت ک دستم

 .با اجازه-

کنم و بزرگمهر نگاهش   دمیترس یجا باشم.م کی داریبزرگمهر، با پا یجلو ن،یاز ا  شیخواستم ب یرفت.نم رونیب
خودم رو با نگاه  ست،یهنوز ن ست،یهم ن یزیچ نکهیبا ا دمیترس یخوره.م یدلم وول م یتو یزیو بفهمه چ نهیبب

 .نطوریشده بود.بلند شدم.مهتاب هم هم یجور هیگند رو جمع کرد.بزرگمهر، امروز   نیرسوا کنم و نشه ا داریبه پا

 م؟یاستاد، کدوم کالس بر-

 .چشم دوخت داریجواب بده به پا نکهینگاهم کرد.بدون ا یکم

 ؟یکه امروز اومد  یتو مگه کالس داشت-
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 :کلمه جواب داد  هیسرش رو باال انداخت و  د،یبزرگمهر رو د ی رهینگاه خ یگلوش رو صاف کرد.وقت  دار،یپا

 ...نه-

 .به سمتم برگشت داریرو داره، مشکل نبود.پا داریکردن پا  تیبزرگمهر قصد اذ نکهیا  دنیفهم

 خانم کامجو؟ یشما بهتر-

کرد، جوابش رو   یرو تماشا م یجیمه لمیبزرگمهر، که انگار ف یو بامزه و صدالبته با معن رهینگاه خ ریلبخند، ز با
 .دادم

 .ازتون تشکر کردن  یلیخ یلیبهتون زحمت دادم.خانوادمم خ یلیاستاد...خ  یمرس-

 .زد لبخند

 .کنم  یخواهش م-

بردارم.دستپاچه  داریکرد باعث شد چشم از پا  ینگاهم م رهیانداخت.نگاه بزرگمهر که همچنان خ  نییرو پا سرش
 .شدم

 م؟یکدوم کالس بر-

 .که اونوره  یاون کالس-

 .نمک، بهم چشم دوخت.به سمت در، راه افتادم با

 .متونینیب یپس سرکالس م-

 .کردم  داریبه پا روم

 .بازم ممنون-

 .بزرگمهر دوباره برگشتم یصدا با

 .نگفتم کدوم کالس قیمن که دق-

 .رو با زبون، تر کردم لبم

 .کیو  ستی.کالس دونیگ  یکجا رو م  دمیفهم-

 ؟یدیاز کجا فهم-

 .رو جا به جا کردم فمیک

 .هیکالس اونور  گمیآخه منم به اون م-

 ..بزرگمهر سر تکون داددنیو بزرگمهر خند داریپا
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 .امیبعد از ناهار م-

توجه به  یکرد.ب  ینگاه م رهیو خ ستادهیا  یُمف ری.کنار در کالس، اممیو از کالس خارج شد میتکون داد یدست
 .میخودش و نگاهش، از کنارش رد شد

 ...انداخت بهش  کهیبزرگمهر ت نیبه خاطر تو اومده بود انگار...واسه هم داریپا گمیم-

 .نبود که بشه انکارش کرد یزیبود.شونه باال انداختم.چ مهتاب

 .کنم  یفکرو م نیدونم.منم هم ینم-

 .نشستم یصندل ی.رومیکالس گذاشت  یهامون رو تو فیک

 .درمانگاهو نگفتم یماجرا نیبه نوش-

 .کرد  نگاهم

 چرا؟-

 .کنه  یترسم فکر بد یم-

 بکنه؟ یفکر بد یوا برا چ-

 .فکر کردم یکم

 .یکنه خصوصا که تو تا آخر باهامون نبود  یم یموقع فکر بد هیخب آخه خودش که اون روز نبود.گفتم -

 .کرد  دییتا

 ...یگیراست م-

 .ستادمیشدم و ا بلند

 .میسلف ناهار بخور میو از اون طرفم بر نینوش شیپ میبر-

 .غذا رو دنبال کرد.لب باز کردم  ینگاهم صف طوالن م،یسلف که شد وارد

 ه؟کباب؟یناهار چ-

 .صف، کوتاه جواب داد یاز تو  یشخص

 .آره-

.ته دمیها پر گیظرف ته د یو مهتاب رو نی.زودتر از نوشمیو نون بود راه افتاد گیکه روش ته د  یزیسمت م به
 .دهنم گذاشتم یتو یبزرگ یلیخ گید

 .بره صف غذا تونیکی-
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 .زدم یبخوره، ضربه ا گیخواست ته د یکه مدست مهتاب   یرو

 ...یبخور یتون ینخور.غذا نم-

 .کردم  نیبه خودم و نوش یا  اشاره

 .ناهارمونم سر جاشه م،یخور یم گیته د نهمهیا  ینیب یما رو که م-

 .زدم چشمک

 .صف یاصال برو تو-

که "اوه المصب   دمیشن یپچ پچ دخترها رو م یبه سمت صف رفت.صدا یلیم یصف طول و دراز اشاره کردم.با ب به
 .من به در سلف رو گرفته بود نگاه کردم دید یو جلو ستادهیکه سمت راستم ا  نیچقدر خوشگل شده.".به نوش

 گن؟یم ویک-

 .زمزمه کرد تیاهم  یب

 .یاحقی-

 ده؟یپوش یشده؟چ یمگه چه شکل-

 .م پرت کردمدهن یدستم رو با نون لواش پاک و نون رو تو یرو روغن

 .هی.شلوارشم مشکهیبلوزش مشک ی قهیتا زده. ناشمیتنشه آست دیسف یمردونه  رهنیپ هی-

 .بهم زد یکه تازه متوجه حرکت من شده باشه، ضربه ا  انگار

 ؟یبود خورد یچ نیاه چندش.ا-

 :زدم و با دهن ُپر جوابش رو دادم یپهن لبخند

 .ینون روغن-

 .کردم  یهمراه دنیخند یرو تو نینوش

 ن؟یخند یم یچه خبره؟به چ-

 .برگردم، سالم کردم نکهیبود.بدون ا یاحقیهمکار  ،یدیسع ردادیت یصدا

 .سالم-

 .بودن از جام حرکت نکردم نیکه کنار نوش  یبود رفتم و تا زمان ستادهیاز صف که مهتاب ا  ییبه سمت جا و

*** 
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 یشد خوشم نم یاگه م  ایشد. یاندازه ام نم  یزیچ چی.همیلباس رفت دیشنبه غروب با مامان و رضا به سراغ خر سه
 کیداخل بوت یافتاد.با خستگ  کیبوت نیکه نگاهم به آخر  میبه سمت خونه بر میخواست یاومد.کم کم م

 نیی.از باال سمت چپ تا پافتادا  یچپ م یشونه  یداشت که رو یخورد. بند یرنگ یلیف راهنی.چشمم به پمیشد
 یبزرگ مشک نیبه همون رنگ و از جنس لباس دوخته شده که مرکز هرکدوم نگ ییزانو گلها یسمت راست، رو

 .بود یرنگ

 مامان به نظرت اون چطوره؟-

 .رو جمع کرد لبش

 .یبپوش دیدونم.با ینم-

 :بود کرد ستادهیا  کمونیکه نزد  یبه دختر رو

 د؟یاریو شش م یس زیرنگ، سا یلیخانم از اون لباس ف-

 .کرد  یمن اشاره ا به

 .دخترم یبرا-

 .با دقت نگاهم کرد و لباس رو برام آورد دختر،

 .دیمن ژورنال بدم نگاه کن دیای.اگه هم پسندتون نشد، بدییبفرما-

. دمیدر، پرده داشت، رفتم.مانتو و شلوار و شالم رو درآوردم و لباس پوش یبه دست داخل اتاق پرو که به جا لباس
تر کرده  دهیتنم نشسته بود.پاهام رو هم کش یلباس رو یاومد.دکلته   یم دمیشدم.به پوست سف رهیخ نهیآ  یتو

 .شونه هام رو با دست، جمع کردم یپخش شده رو یبود.موها دهیو بهشون جلوه بخش

 .ادیبهم م یلیباال جمع کنمم خ یمدل نیاگه موهامو ا-

نگاه، مامان  یگفتن.بعد از کم  ینم یزیکدوم چ  چیشنده جلو اومدن.هپرده رو کنار زدم.مامان و دختر فرو آروم
 .تکون داد دییبه تا یسر

 .اندازس؟ادیبهت م یلیخوبه خ-

 .اوهوم-

 .گفت  یم یزیشدن.هرکس چ کتریجوون بودن، نزد یفروشنده ها، که دخترها ی هیبق

 .ادیماشاال چه بهش م-

 .یدیچقدر سف-

.نگاه آخر رو دمیکنن.پرده رو کش  دیبه خر بیبود که آدم رو ترغ نیندادم.خب کارشون هم تیاهم  فشونیتعر به
 .دمیخودم رو پوش یبه خودم انداختم.لباس رو از تن خارج کردم و لباسها
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 *آبان*

 یخونه  یبه تلفن انداختم.شماره  یشدم و نگاه زیخ می.ندمیزنگ تلفن چشم باز کردم.چشم هام رو مال یصدا با
 .ر بودآف

 .الو-

 .دیچیپ یگوش  یشادش تو یصدا

 ؟یخوشگلم.خوب یسالم داداش-

 .دمیخند

 .هیروح یسالم.مرس-

 .خارج بشه.شرمزده پچ پچ کرد یرو صاف کردم تا از گرفتگ صدام

 ؟ی.خواب بودرمیبم-

 .داد، لبخند زدم یبه ساعت که هشت رو نشون م ینگاه با

 .شدم برم سر پروژه هام یم داریب دیبا گهیخدا نکنه...د-

 .نجایا  یایپروژه.م ی.امروز پروژه برینخ-

 .شدم زتریخ مین نگران،

 ه؟یخبر-

 معرفتم تنگ شده؟ یداداش ب یکه دلم برا  نیمهمتر از ا یچه خبر-

 .ادامه داد  یکفر

 .آبانه  یی.داستیعمو ن  نیمامان جان، ا ه؟گفتمیمامان، عمو ک گهیم دهیعکستو د  روزیتازه سپهرداد د-

 ..غرغر کرددمیخند

 .شناسمت یاز کنارت رد بشم نم  ابونیخ یتو دمتیآره بخند.انقدر ند-

 .امیم رمیخب.بذار برم دوش بگ لهیخ-

 .جواب داد ناباور

 ؟یایم ی؟جدیجد-

 .شهیباورش نم رم،یسوخت.انقدر که به خونشون نم دلم

 .به خودم دمیاز پروژه مهما رو تموم کردم.امروزو استراحت م  یکی روزیآره.د-
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 .حرف زد ،یگوش  یتو تند

 ..خدافظایایکنم.زود ب  ی.ناهار کوفته درست مینشد مونیباشه پس منتظرتم تا پش-

گرفتم   یسرسر یرفتم تا سرحال بشم.دوش یبه حمام م دیکردم و سرجاش گذاشتم.با  یبه گوش یقطع کرد.نگاه و
و  دمیداد.پوش یم لیرنگ، انتخاب هام رو تشک یتونیو صندل ز راهنیو پ یاومدم.شلوار کتان مشک  نرویو ب

گذاره تا   یدونستم سپهر نم یم یول مبود یکارم راض  ی جهینت دنیژل به موهام زدم.از د  ی.کمستادمیا  نهیآ  یجلو
سپهر  یزدم.برا رونیرو برداشتم و از خونه ب لمیبمونم و موهام رو هم ممکنه بِکَِنه.وسا پیخوش ت نقدریآخر روز ا

 .لبم گذاشتم ینشستم و حرکت کردم.دست رو نیماش ی.تودمیدونستم دوست داره خر یکه م  یخوراک

 .کنم  یاز فردا شروع م  ویبعد یپروژه -

 .کردم  یرو عوض و نوچ دنده

 ...فردا و پس فردا که کالس دارم-

 .رو شماتت کردم خودم

 .دو جا کار کنم ی.انتخاب خودمه که توگهید خودم خواستم-

 یا  یفروش ینیریساعت ُنه شده بود، ش نکهیبخرم.با توجه به ا ینیریخواستم ش یدادم.م ریرو به مس حواسم
نشون کرده ام  یفروش ینیریش دم،یرس یهست.وقت یکیدونستم سرکوچه شون هم  یم یکه باز باشه.ول  دمیند

آفر و شادمهر چقدر دوست   نستمدو یروم بودن که م یتر جلو یها ینیریشدم.انواع ش ادهیپ نیباز بود.از ماش
.که یدهنش بگذار یتو ینیریش یتونست یتا م یدیدو یبه زور دنبالش م دینبود.با ینیریدارن.سپهرداد اهل ش

 نییرو پا نیبه دست، ماش ینیری.جعبه شیکرد  یم دایپ CD-Rom یجا یتو ایمبل  ریرو بعدا ز ینیریش هیهمون 
 یصفحه  یتو نهمهیرو برداره در رو باز کرد. ا فونیآ  یگوش  نکهیا  ونساختمون پارک کردم.زنگ رو که زدم، بد

 دیکار رو بکنه.انگار حتما با  نیا  دینبا رهیگ  ینم ادیدختر  نیخونه شده و ...ا هیبا زور وارد  یکی سنینو یحوادث م
 یو آفر م سپهر غیج یصدا دم،یگفتم و باال رفتم.پشت در که رس  ی"ادلم "خدا نکنه یتا... تو ادیسرش ب ییبال

 یدر باز شد و سپهرداد سه ساله که انگار از بند رها شده بود با شلوارک و باالتنه  ر،یتاخ یاومد.زنگ زدم.با کم
دور گردنم  دست گرفتم و بلند کردم.دستش رو هی.دست ُپرَم رو جلو بردم و بدن کوچولوش رو با دیپر رونیلخت، ب

 ..چشم به صورتم دوختفتهیحلقه کرد تا ن

 .عمو-

 .آفر بلند شد  یصدا

 .عمو  یگیکه م  ه؟بازییدا نیا.بچه مگه نگفتم ا-

 .رو به دستش دادم ینیریو به سمت آفر برگشتم.جعبه ش دمیخند

 .نداره یبیسالم.ع-

 .برد یروسر ریصورتش کنار زد و ز یرو با دست چپ از رو موهاش
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 .رفت سالم کنم ادمیشد  نیاوا سالم داداش.حواسم پرت ا-

 .عقب رفت  یکم

 .تو ایب-

گذاشتم.برگشتم و در رو از دست آفر درآوردم و بستم و قفل کردم.   یجاکفش یدست، تو هیرو درآوردم و با  کفشم
بغل  یپرت کرد.خم شدم و با همون دست آزاد تو یو به سمت جالباس دیاز سر کش  یبالفاصله روسر

 .آغوشم فشارش دادم  یبار، محکم تو نیاول  یگرفتمش.اونقدر دلتنگ بودم که برا

 ؟یخوب-

 .دمیام بود رو بوس  نهیبه س دهیگونه اش که چسب  و

 .به شکمم زد یلگد سپهرداد

 .آخ-

 .آغوشم خورد  یتو یتکون آفر

 شد؟ یچ-

 .خودته نیآخ آخ...بچتم ع-

 .اومد  رونیآغوشم ب  یتو از

 لگد زد؟-

 .دمیخند

 .یچ یعنی قایخودته، دق نیع  گمیم ی.وقتیدون یخودتم م ادیخوشم م-

 .خودم و لباسهام کرد یشد و شروع به بررس رهیتوجه به جوابم، بهم خ یب

 .رنگ نیا  ادیالمصب...چقدر بهت م-

 .بلوزم آورد.سرم رو با افسوس تکون دادم نیرو به سمت آست دستش

 زدنه دختر؟ آفر.چه طرز حرف-

 .توجه به حرفم، ادامه داد یرو به سمت شکمم آورد و ب دستش

 .ادیبهت م شی.چقدرم ته رایتپل شد-

 .بار، به موهام اشاره کرد نیو دستش رو کنار زدم.ا دمیخند
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...هرچند بدون شنی.دو سوته عاشقت ماینر ینجوریدانشگاه ا یموقع تو هیکنه.  یخوشگلت م یلیمدل مو خ نیا-
 .یخوشگل نامیا

 .دیشد و گونه ام رو چند بار بوس زونیگردنم آو  از

 .داداشم که همه جوره خوشگله یفدا-

 (؟یدیخر ی)چ؟یدیهل یعمو.ش-

کرد.با خنده   یهم "ج" تلفظ م یاوقات، "ش" و گاه  یتونست "خ" رو درست تلفظ کنه. و "چ" رو هم گاه ینم هنوز
همون دستم که سپهرداد رو باهاش بلند  یتو یچشم هام شده بود دوختم.مشما ی رهینگاهم رو به سپهر که خ

 .باال گرفتم گهیکرده بودم، با دست د

 .تو وروجک یایخوراک نمیا-

 .دمیرو بوس شینیب نوک

 .نه عمو مییَ منم دا-

 ؟یهم خوراک ینیریا آبان چه خبره؟هم ش-

 :سپهرجواب دادم طونیش یبه چشم ها رهینگاهش کنم، خ نکهیا  بدون

 .مال تو و شادمهره ینیریخوره.ش ینم ینیریسپهر که ش-

 .انگشتش رو دراز کرد و به سمت چشمم آورد  سپهرداد

 (ه؟یچ نی)اه؟یج یا-

 .چشمه نیا-

 (ه؟ی)چه رنگه؟یشه لنگ-

 .دمیرو بوس شینخود ینیب یرو

 .هیآب-

 .به آفر کرد یا  اشاره

 (ه؟ی)اون چه؟یاو ج-

شدم.شونه باال انداخت و به  رهیآفر خ  یقهوه ا یبه چشم ها یآفر بود.با درموندگ  یرنگ چشم ها منظورش
رو  یخوراک یاز سوالهاش مشما  یخالص یهوا گرفتم.برا یپرت کرد.تو ییکوچولو  یآشپزخونه رفت.از همونجا رکاب

کردم.تا ساعت دو که ناهار   تنشخواهش و تمنا  یرنگ رو با کل یآب  یخرس یبه دستش دادم و همزمان، رکاب
.انقدر دمیمزه اش رو نفهم یخوردم و حت یبرام نموند.غذا رو به سخت یکردم که جون  یانقدر باهاش باز  م،یبخور
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گفت.بعد از ناهار سپهر   یبهم "عمو" نم گهید یاومد.ول  یم نییرفت و از اون سمت پا یسمتم باال م نیکه از ا
 .نشسته و تازه پام رو دراز کرده بودم گذاشت نیزم یه روک  نم یپا یآورد و رو  یکیبالش کوچ

 .الال ُتنم-

 .کردم که چشمش رو باز کرد  ی.با لبخند نگاهش مدیپام دراز کش یرو

 (یستی. )تو بلد نیشتیا.تو بلل ن-

نگاهم و خنده  حیچونه اش زده و با تفر ریو دستش رو ز ستادهیآشپزخونه کردم.آفر ا  یعجز نگاهم رو حواله   با
 رهیپام خ یپوِش رو یرکاب ی.به کوچولودیکنه، پام رو تکون دادم و باالخره خواب  یکمکم نم  دمید یکرد. وقت  یم

 رهیکه مطمئنا با بزرگ تر شدنش ت  یبور یوها...موها و ابردشیرنگش...پوست سف یصورت یتپل یشدم.به لپ ها
 .نشست کمینزد یچا ینیرنگش.آفر با س یمشک یبسته  یشد...به چشم ها یتر م

 داداش؟ یخوب-

 .دمیرنگ شده اش بردم و چند بار نوازش گونه و آروم روش دست کش ییطال یبه سمت موها یکردم.دست  نگاهش

 ؟یشکر.تو خوب-

 .به سپهرداد کردم یا  اشاره

 وروجک؟ نیصبح تا شب با ا یکن  یم کاریچ-

 .کرد  هیتک بهم

 .یینجایچقدر خوبه که ا-

 دمیشد.مثل سپهرداد، انگشتش رو به طرف چشمم آورد.خند رهیرو دور شونه اش حلقه کردم.برگشت و خ دستم
 .شونه ام گذاشت و شروع به حرف زدن کرد ی.سرش رو رودمیو سرم رو کنار کش

 یادیبرات زوده.که به حرفت گوش نکردم.سپهر که ز یکه زود ازدواج کردم.که گفت  شمیم مونیوقتا پش یبعض-
 منو چه به ازدواج؟ گمیکنه م  یم طنتیش

 .ادامه داد  یقرار یبود چشم دوخت و با ب دهیپام خواب یبرگشت.به سپهرداد که رو یاز مکث  بعد

 ؟یکن  یازدواج م  یک-

 .شد رهیچشمهام خ یتو

 ...بود یقشنگ یکنم.انقدر صحنه   یدارم نگات م هی.از کِ ادیبابا بودن چقدر بهت م یدون ینم-

 .ه خودم فشارش دادمب شتریب

 ...کنم.نگران نباش  یازدواج م-
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 .برگردوند عیرو سر سرش

 ؟یدر نظر دار ویکس-

 ینیریبافته شده اش.صورت ش یدو گوش یرنگ نازکش.به موها یقهوه ا یو ابروها دیکردم.به صورت سف  نگاهش
برداشتم و مشغول خوردن  ینیریو ش یحرف، چا ی.بدمیرو بوس شینیب یو خم شدم و رو اوردمیداشت.طاقت ن

 .دمیرو کش شینیکرد.ب  یشدم.نگاهش کردم.با دقت نگاهم م

 .یتر دوست دار ینیریدونستم ش یتو گرفتما.م یبرا وینیریش نهمهی؟ایخور یچرا نم-

 .فکر بود یتو یخوردن شد.ول مشغول

 ...اومده  یپس کس-

 یشدم نگاهم م یمتوجه م ی.فقط گهگاهدینپرس یزیداشت دروغ بگم.چ یلیتونستم و نه دل یندادم.نه م جواب
 .کنه

 .به برگشت گرفتم میغروب، با سپهرداد و آفر، خودم رو مشغول کردم و باالخره تصم  تا

 .داداش یموند یم-

 .هوم؟گهیکم روشون کار کنم د  هیکنم پروژه هامو انجام بدم.امشب   یفردا کالس دارم.وقت نم-

آخر،   یبرم .لحظه  نیی.عقب گرد کردم از پله ها پادمیبغلش بود رو بوس یشدم صورت خودش و سپهر که تو خم
 .افتادم  یزیچ ادی

 ...آفر-

 .ستادیبست که دوباره باز کرد و منتظر ا یرو م در

 ست؟هان؟یکه ن  یریتصو فونتونیآ-

 .فرستاد یروسر ریزده بود، ز رونیب یرو که کم موهاش

 .خب نه-

 .رو کج کردم سرم

 منم؟ یدونست یکجا م  ؟ازیپس چرا صبح تا زنگ زدم درو باز کرد-

 .حرف نگاهم کرد.انگشتم رو به سمتش گرفتم یزد و ب یشدم.لبخند پهن رهیجواب بهش خ منتظر

 .یکارو تکرار کن  نیا  نمینب گهیبار آخرت بودا.د-

 .مرو با همون لبخند تکون داد.دستم رو باال گرفت سرش

 .حاالم برو تو درو قفل کن.خدافظ-
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 .به سالمت-

 .رفتم نیراحت شد.از ساختمون خارج شدم و به سمت ماش المیخ دم،یقفل کردن در رو شن یصدا یوقت

گرفتم.   یم یکالس فردا، کالس ظهر تا غروب، انرژ  یادآوریشدم با  یپروژه بودم.هرجا خسته م یاز صبح رو  جمعه
 .دمی.لب برچرنیگ  یدادم که حتما از بچه ها جزوه م یم ی.خودم رو دلدارادیجز اون سه نفر نم یجالب بود کس

 خوان بدن؟ یم یکه.امتحان چجور  رنیگ  ینم ادی یچیخب ه-

 .تفاوت زمزمه کردم یب

 ...من که بهتره ی.براانیاصال ن-

 .باال انداختم شونه

 .انیسه نفرم ن نیا-

 نبودم؟ دنشیمنتظر د ان؟مگهینشد  یفکر کردم.مگه م یکم

 ...انینه ... ب-

*** 

 .چهارم فصل

لحظه تجربه  نیکه تا ا  ی.دلم براش تنگ بود.حسنمیرو بب داریصبح، ذوق داشتم زودتر به دانشگاه برم تا پا شنبه
 .نکردم و برام جالب بود.به سراغ لباس هام رفتم

 بپوشم؟ یچ-

شدم و  یانگار بزرگ م  یبپوشم.ول ینداشت چ یتیخواستم با دقت لباس هام رو انتخاب کنم.قبال برام اهم یم
بود.وگرنه چرا  داریهم به خاطر پا دیکرد که چطور ظاهر بشم.شا  یم دایپ تیشد.اهم یبرام مهم م دنیلباس پوش

 پوشم؟ یم یدوشنبه برام مهم نبود چ

هم  یو کم دمیمداد به چشم و ابروم کش ی.موهام رو فرق کج باز کردم.کمدمستایا  نهیآ  یو جلو دمیپوش لباس
شونه  یرو رو فمیرفتم.ک یمشک یو به سراغ مقنعه  ختمیر فیک  یرو تو لمیکرم زدم و باالخره دل کندم.وسا

 ینشست.لبخند ینکرده بودم م شینطور آرایفاصله گرفتم.صورتم به دل خودم که تا امروز ا نهیاز آ  یانداختم و کم
 نیمهتاب به هم دمیکه مربوط به زنگ بود، فهم  یگوش  ی برهی.با ودمیپوش یبه خودم زدم و کتون تیپر رضا

به خودم انداختم و از خونه خارج شدم.مهتاب که چشمش بهم افتاد با  نهیآ  یتو یا  گهی.نگاه ددهیرس یکینزد
 .قدم شدم شیپ کردن،سالم   یتر اومد.تو کیتعجب نزد

 .مسال-

 .جلو آورد یلیرو خ صورتش
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 ؟یسالم.لنز گذاشت-

 .دمیخند

 .دمینه فقط مداد کش-

 .یچشم یجالب شده.امروز تو-

 ی.نمامیب داریباشم.دوست داشتم به چشم ِ پا یچشم هرکس یخواستم تو یگرفتم.نم  یانرژ  شتریحرف، ب نیا  با
اومد سرکالس   رترید یکه کم  نی.همراه نوشمیدی.به دانشگاه رسنمیخواستم عکس العملش رو بب یدونم چرا.اما م

 .میاومد رفت  یم ونیخط درم هیکه برعکس ترم قبل،   یشاهپور

 گی...درحال ته دنیمن و نوش یشد.ول ری.مهتاب که زود سمیها رفت گیناهار بازهم به سراغ ظرف ته د موقع
 .مدمبه پهلوم زد، به خودم او نیکه نوش  یخوردن، با ضربه ا

 هوم؟-

 .انیدارن م نایا  یاحقی-

 .رو خرچ خرچ خوردم گیبزرگ ته د ی کهیباال انداختم.ت شونه

 .سالم-

 .دهن ُپرم گرفتم یبودن.دستم رو جلو یدیو سع یاحقیبود.سرم رو بلند کردم. نیمهتاب و نوش یصدا

 .سالم-

 .جلو اومد یدیسع

 .گایته د یرو یباز که چمبره زد-

 یلوس بود که ه یادیهم به نظرم ز یدیدادن نداشتم.اصال سع حیتوض یشونه هام رو باال انداختم.حوصله  فقط
 .بلند شد نی.نوشدیچسب یبهمون م

 ؟یخور یروجا تو هم آب م-

 .تکون دادم سر

 ...ینیبب ریآره...خ-

 .رفته بود گرفتم نیکه نوش  یرینگاهم رو از مس ،یدیسع یشد.با صدا دور

 .یخورد نیزم دمیشن-

 .گرفتم  یم دیرو ند یاحقی ،یچشم دوختم.به طرز محسوس یدیبه مهتاب انداختم و به سع یکوتاه  نگاه

 ...نشکست مینیخوردم...شانس آوردم ب نیزم انیبله به لطف اطراف-
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رو هم که لحظه  یاحقیدادن عقب گرد کرد. یکه غذا م  ینگفت.لبخند زد و به سمت یزینگاهم کرد و چ رهیخ یکم
رو  وانمیبود بلند شدم و ل دهیرس کمونیکه نزد  نینوش یبهش انداختم با خودش برد.با صدا ینگاه میآخر، ن  ی

 .ازش گرفتم

 نا؟یگفتن ا  یم یچ-

 .آب خوردم  یقلوپ

 گن؟یم انیم یچ شهی.همیچیه-

 .نشست

 .ادیخوشم نم یاحقیاز -

 .دادم نیچ ینیب

 .یدی.نه از اون نه از سعادیمنم خوشم نم-

 .رو برداشت فشیک  ز،یم یاز رو  مهتاب،

 .راهرو یتو مینیبش میشلوغه.بر نجایبچه ها ا-

 .مینشست نیزم یراهرو، رو ی.تومیو از سلف خارج شد میهامون رو برداشت فیحرف، ک یب

 .میقبلو کار کن یجلسه  یبرنامه  نیایبچه ها ب-

 .و مهتاب چرخوندم نیسرم رو به سمت نوش ،ی.بعد از کممیداد یم حیهم توض یو برا مینوشت یکاغذ م  یرو

 م؟یکن  تیاذ  دارویامروز پا  نیا  هیبچه ها پا-

 .دنیخند

 .میکن  یم تشیاذ  شهیکه هم  ؟مایچجور-

 .میدینفهم میدرس داد بگ یهرچ نیایب-

 .زدم یپهن لبخند

 نه؟ ای شهیم یعصبان  مینیبب-

 .خواستم اخالقش رو بشناسم یخواستم امتحانش کنم.م یم درواقع

 *آبان*

 ریکه ز  تیسکویب ینیریخوردم.ش تیسکویحوله و درحال خشک کردن موهام وارد آشپزخونه شدم و نسکافه و ب با
 .دندونم رفت، دردش شروع شد
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 ...کنه  یدندون دردم ما رو ول نم نیاه ا-

 ی سال بود که از دکتر رفتن فرار ِانیبرم.سال یت نداشتم به دندون پزشکدرد همراهم بود.دوس نیچهارماه ا کینزد
 فی.کدمیدستم اومد پوش یکه جلو  یلباس نی.چند ژلوفن خوردم و به اتاق رفتم.اولیبودم.خصوصا دندون پزشک

 میبه خودم انداختم.لباسهام خوب بود.گوش یتا کفش بپوشم.نگاه ستادمیکنار در، ا  یقد ی نهیآ  یبه دست، جلو
رفتم و روشنش کردم و راه افتادم.راهنما زدم  نیزدم.به سمت ماش رونیشلوارم فرو کردم و از خونه ب بیج یرو تو

 .برونم یبا سرعت الک پشت ینهایسرعت رفتم.حوصله نداشتم پشت ماش نیو به ال

 .ردماونهمه قرص خو  ارم؟خوبهیتا غروب دووم ب یچجور-

دونستم کدوم  یشدم.م ادهیرو برداشتم و پ فمیرو پارک کردم.ک نیشدم.ماش اطیو وارد ح دمیدانشگاه رس به
مکث کردم.تقه  یراست باال رفتم.پشت در کالس، کم کینرفتم و  دیبه سمت اتاق اسات نیهم یبرم.برا دیکالس با

 .به در زدم و داخل رفتم یا

 .سالم بچه ها-

 .سالم-

 .دمیکش  یحوصله پوف یآوردم.ب  رونیهام رو از توش ب کیگذاشتم و ماژ  میصندل یرو رو فمیک

 اشکال داره؟  یگذشته ک  یاز جلسه -

 .دمیکردن.انگار نه انگار که سوال پرس  ینگاه م رهیخ رهیکردم.فقط خ  نگاهشون

 ... نه؟نینخوند-

 .دمیسمت تخته چرخ به

 .نیخور یشه... آخر ترم به مشکل بر م یهم جمع م یرو یول دمینداره.من که درسمو م یاشکال-

 یاعصابم بود.نم  یهم که دائم رو یبهروز یزدن که عالوه بر دندون درد، سر درد هم داشتم.صدا یغر م  اونقدر
 .دمیپرس یم دیاسات  ی هیاز بق  دیبود؟با نطوریفقط با من ا ایکرد   یم تیاذ  نطوریکالسها هم  یدونم سر تمام

 .دیهنوز.پاک نکن میاستاد ننوشت-

 .برگشتم یعصب

 .دیمون یاز من عقب نم  دیصحبت نکن تونیبا کنار دست ای دینکن یباز امکیشما اگه سر کالس پ-

 :ادامه دادم  ه،یبه بق رو

من نداشته باشه. یرادیا  نکهیا  ای دمیکه ند  ستین نیا  لشیگم دل  ینم یزی.اگه چدیجمع کن التونویموبا دیلطف کن-
 .دینگه دار وییزایچ هیدارم الاقل شمام حرمت  یحرمت نگه م
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جلو  فیسر و صدا رو تحمل کردم.اگه پسر بودن از رد یبرگشتم و به کارم ادامه دادم.تا آخر به سخت ،یاز کم  بعد
کنم و سواستفاده   یاحترام  یخواستم به خانومها ب یبود که نم نیمشکل ا یانداختم.ول  یم رونیدونه به دونه ب

 .کردن  یم

 .هم همونجا بود رضایبه سمت سلف رفتم.عل تیاهم  یبدرقه ام کردن.ب راهیکه تموم شد، با بد و ب  کالس

 .سالم-

 سالم.چته؟-

 .به دست، روبروش نشستم غذا

 ...کردن... سرمم درد گرفته  تمیاذ  یلیکنه... دخترام سرکالس خ  یدندونم درد م-

 :سرش رو جلو آورد و آروم زمزمه کرد طونیش

 .هیکالس بعد  یدردت تو یدوا-

که   یتیکردم و به سمت سا  یخداحافظ رضاینگفتم.ناهار رو که خوردم، با عل یزیزد.انقدر درد داشتم که چ چشمک
 نییتر که رفتم، سرشون رو پا کینشستن.نزد نیزم یرو شه،یکه مثل هم  دمشونیرفتم.از دور، د میکالس داشت
 .خطر یعنی نیانداختن و ا

 ...بگذرونه ریخدا به خ-

بود.تا به  یهم مشک ِفشیو ک یمشک نیو شلوار ج دهیپوش یسورمه ا یبه روجا کامجو دوختم.مانتو چشم
 .همزمان از جا بلند شدن دم،یکنارشون رس

 .سالم استاد.استاد سالم-

کرده   نیتدو شیعروس  لمیف یکه به خواست آفر رو  افتادم  یمیقد یآهنگ  ادیخنده ام گرفت. ،یهماهنگ نیا  از
 .بودم

 .سالم بچه ها-

رنگ چشم خودشه.چشم هاش  دمیدقت فهم یبا کم یلنز گذاشته ول دیشدم.به نظرم رس رهیبهش خ نامحسوس،
 .... لبخند زدمیچشم بودن.بدجور یتو یامروز بدجور

 ره؟یبگ تویسا دیکل  رهیم تونیکی-

دفتر  ی.به روجارهیبگ دیداد و به سمت اتاق دکتر گل افشان رفت تا کل یرو به دست نام فشیبا عجله، ک قیصد
برن و  یفقط خوشون رو نم نکهیخوندن.خوشحال بودم از ا یدرس م دیبه دست نگاه کردم. به نظرم رس

روجا از جاش  یدر رو باز کنم ول هگرفت.رفتم ک  یرو از نام فشیرو داد و ک دیزود برگشت و کل یلیخ قی.صدارنینم
از   شهیداره وگرنه هم یکردم نقشه ا  یخجالت.حس م یترس و ب ینگاهش کردم.ب رهیتکون نخورد. برگشتم و خ
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شونه باال انداختم و در رو باز و تعارف  دم،ینرس یا  جهیبا نگاه کردن به نت یکرد.وقت  یهمون اول کارش رو شروع م
 .کردم

 .دییخانوما بفرما-

 .شد و ابروهاش رو باال فرستاد کمینزد یلبخند با

 .اول شما-

 .رو کج کردم سرم

 ...دییکنم... بفرما  یخواهش م-

آخر به سمتم برگشت.با   یکردم که لحظه   یبحث داشت.نگاهش م یخودش جا نیبحث داخل شدن که ا بدون
 :همون لبخند، به حرف اومد

 ...میعالمه سوال دار  هی... شهیم رید گهید نیایاستاد ب-

عالمه سوال دارن، عالمت   هیگفت   یکه م  نیمشکوک بودن.ا یلیشدم.به نظرم خ قیرو خاروندم و بهش دق سرم
 فمیتونستم بزنم.جلو رفتم و ک یهم نم یتونستم بکنم.حرف یهم نم یکرد.اما کار  یم جادیذهنم ا یتو یسوال بزرگ

 .گذاشتم  زیم یرو رو

 ...خب-

 .شدن.هول شدم رهیبا لبخند اعصاب خردکن خحرف و  یسه به سمتم برگشتن و ب هر

 ...ِام-

 .دمیگز  لب

 دارن؟ ینکنه لباسام مشکل-

 پیز یکردم.حت  ینوچ دمیند یزیچ یکردم.وقت  یانداختم و به طور نامحسوس، خودم رو بررس  نییرو پا سرم
 .تکون دادم یشلوارم هم بسته بود... سر

 ن؟یندار یقبل سوال یجلسه  یاز برنامه -

 .ستادیکه از اول دستش بود کنارم ا  یبه عقب رفتم.با همون دفتر ی.قدمدیمثل فنر، از جا پر روجا

 .و هشت ِ برنامه رو مشکل دارم ستیچرا استاد من خط ب-

 .نگاهش کردم منتظر

 بود؟ یو هشت چ ستیخط ب-

 .دونم ینم-
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 .کردم  زیرو به کمرم بند و چشم هام رو ر دستم

 ؟یدون ینم یچ یعنی-

 .رو چند بار چپ و راست کردم سرم

 ؟یمشکل دار یبعد چجور-

 .خورد یرو مثل بادبزن تکون داد.باد خنکش به صورتم م دفترش

 .و هشته ستیخط ب دمیخب من فقط اونموقع شمردم د-

 .باال انداخت یا  شونه

 بود؟ یدونم چ یاالن که نم-

 :کردم  یبه صورتش نگاه م رهیتونستم نخندم.همونطور هم خ ی.نمدمیلبم رو گز نییبار باال و پا چند

 کتابو، خّطاشو برات بشمرم؟  یتو یبرنامه  نمیبش بتیه نیمن با ا یگ  یم یعنی-

 .شونه و سرش رو همزمان باال انداخت ال،یخیهم ب باز

 .نیدبهش اضافه کرده بو ییزایچ هیو هشت بود.شما  ستیخط ب ستم،یس یتو ینه استاد.برنامه -

خودم رفتم تا  ستمیبه خنده، برطرف بشه.به سمت س دمیشد لیکردم تا م  یام رو پر و خال  نهیس یهوا چندبار
 .ننیخندانم رو نب یچهره  ن،یاز ا  شتریب

 .نکردم رهیاونم که ذخ-

 نیریقبل با اون ش یبرنامه داشته باشم.چون جلسه  یرو یدوست داشتم مرور یول دهیجد طنتیدونستم ش یم
 .باشن دهیاز درس و برنامه فهم  یزیفکر نکنم چ ،یکار

 .میسیمن با هم برنامه رو بنو ستمیسر س دیایخب.ب لهیخ-

 .کردم  مکث

 مشکل خانم کامجو کجاست؟ مینیبب-

پشت سرم و روجا هم سمت  قیسمت راستم و صد یو بلند شدن و به کنارم اومدن.نام دنیخند زیر یو نام قیصد
رو شروع کنم و متوجه شدم همونطور  یسیخواستم کد نو یخورد.م یبود و سرجاش وول م هستادیچپم، خم ا

 .نگاهشون کردم یهاشون نرفتن. کم یبه سراغ صندل ی. حتستادنیا

 د؟ینیش یپس چرا نم-

 .هاش برق زد چشم

 .استاد  میراحت-
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 .نگفتم یزیخنده.اما چ یم دمی.فهمدیکش  عقب

 .میسیبنو دیایخب ب-

 ..زمزمه کردمستادیبهم ا دهیچسب

 شه؟ یشروع م یخب برنامه با چ-

 .صورتم خورد.تکرار کرد یاومد.نفسش تو  کتریشد و نزد خم

 شه؟ یشروع م یبا چ-

 توریزد انگار تا اون لحظه برنامه ننوشته.خنده ام رو خوردم و به سمت مان یحرف م یکرد.طور  ینگاه م رهیخ رهیخ
 .خندن یکه م  دمید یرو م یو نام قیصد ی هیبرگشتم. سا

 حیکرد تا حاال درس ندادم.توض  یدونست فکر م ینم یکه حد نداشت.اگه کس  دنیکردن و سوال پرس  تیاذ  انقدر
 زیم یرفت و درد دندونم دوباره شروع شده بود.سر رو نی.برنامه رو که کامل نوشتم، اثر قرصها از بچیدادن که ه

 .گذاشتم

 .استراحت( از دست شما سه نفر) recovery برم دیهفته با هیمن -

 .زدم و سر بلند کردم ایبود.دل به در دیشد یلیاومد.درد دندونم خ  یکدومشون در نم  چیاز ه  صدا

 د؟یکدومتون ژلوفن ندار  چیه-

به چشم هاش بودم که سرش  رهیکه امروز رنگشون روشن تر از قبل شده بود.خ  ییهاش گشاد شد.چشم ها چشم
 .بعد، دوباره نگاهم کرد یرگردوند.لحظه ارو ب

 کنه؟  یسرتون درد م-

 .هم رفته بود یاونهاست.صورتش تو  یکرد به خاطر کارها  یدرد لبخند زدم.فکر م با

 .نه دندونمه-

 یکرد.از نگاهش جلو  یبه چشم هام نگاه م میبود که انقدر مستق یبار نیموند.فکر کنم اول رهیچهره ام خ به
 :نکنه، ادامه دادم دایادامه پ  شتریسکوت ب نیا  نکهیا  یل شدم.برادوستهاش هو 

 .رفته نیکه خوردم از ب  یکنه.االن اثر ُمَسِکن  یاز صبح درد م-

 :دوخته بود، جوابم رو داد یا  گهیو همونطور که به سمت د دیازم دزد  نگاه

 د؟یخوا یپروفن دارم... م-

 .بود چی.اما بهتر از هدهیمن رو نم کلیفکر کردم.کاش ژلوفن داشت.پروفن جواب ه یکم

 .دیکن  یلطف م-
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 .قرص برگشت.دستش رو به سمتم دراز کرد.پلک زدم یورق با

 ؟یشه دو تا بهم بد یم-

از خودم خجالت   ره،یخ یبه خاطر نگاه ها یکردم.لحظه ا  یرو کف دستم گذاشت.همونطور نگاهش م قرصها
 :دمیکم حرف رو شن  ینام یدهنم پرت کردم و بدون آب، قورت دادم.صدا ی. هردو قرص رو تودمیکش

 استاد... بدون آب؟-

 :گفتم  ینگاهش کردم و دروغ آروم

 .عادت دارم-

 .جلو اومد یقدم قیصد

 .ارهیاستخوان م  یپوک نا،ی.پروفن و ژلوفن و ادیکن  ینم یکار درست-

 .حرفش رو گرفت یادامه   روجا،

 .خوره یقرص نم یخال یمصرف بشه.بعدشم آدم با معده  دینبا ادیز-

گذاشتم و لبخندم   زیم یسرم رو رو ،یچشم داشت، به فکرت باشه.لحظه ا یب یزدم.چقدر خوب که کس لبخند
 .ادامه دار شد

 د؟یکن  لیکالسو تعط  دیخوا ید؟میاستاد خوب-

 .نگاهش کردم یبلند و کم سر

 ...من ستمیسر س دیایکنم؟نه ب  لیکه تعط  دیکارا رو کرد  نیا  یهمه -

.هرچند دینکش نیزم یرو رو شیصندل گهیبار د نیاومدن و نشستن.ا  ستممیبه دست به سمت س یخنده، صندل با
رفت... کنارم  یاعصابم م  یرو یادیوقتها ز یدختر بعض نی.ارمیکار رو بکنه تا حالش رو بگ  نیخواست ا یکه دلم م

تا احتمالم نگاهش نکنم.اما  چرخوند یمن و دوستهاش م نیشدم.معذب نگاهش رو ب رهیکه قرار گرفت بهش خ
.نگاه دهیکه چهار و ربع رو نشون م  دمیو د نمیگرفت که من بب  یدوستهاش حواسشون به ما نبود.ساعتش رو طور

که   ییبچه ها یبرا یعنیبود. یسخت یوع کردم.برنامه چسبوندم.با لبخند، درس رو شر توریازش برداشتم و به مان
 .شدن، سخت بود یاش آشنا م  امهاولشون بود و با برن  یدفعه 

 ...میبکش شویُکل  یاول، ِشما  نیایخب بچه ها ب-

 ...کردم  یکاغذ، آروم آروم رسم م  یرو

 م؟یخوا یچندتا شمارنده م نمیبب دیبذار-

 :دیپر روجا

 .دو تا-
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 .گاه سرش و حرفش رو تکرار کرد  هینگاهش کردم.سرش رو به سمتم آورد و دست چپش رو تک گنگ

 .نجایا  شهی.میهمون اول یعنیباشه. یشیافزا  دیبا شیکی.میخوا یدو تا م-

 .کاغذ رو نشون داد  یبا دست راست، رو و

 .برعکس چاپ بشه میخوا ی.چون میکاهش  شهیم یکیاون -

 .چشم دوختم توریم و به مانرو باال انداخت ابروهام

 .عجب-

کنن و کامال   تیخواستن اذ یمطمئن شدم اول ساعت م بایکرد.تقر  یهر خط اظهار نظر م یرو ادامه دادم.تو برنامه
برگشتم.حدسم  دنیخند یشدم و م هیکه حس کرده بودن متوجه قض  یو نام قیدرس رو بلد بودن.به سمت صد

 .مه کردمدرست بود. به روجا نگاه کردم.زمز 

 ...مارمولک-

از موهاش   یا  کهیما چرخوند.ت نینگاهش رو ب ج،یداد.گ یاون بود که متوجه نشده بود و تند و تند جواب م  فقط
 .زدم مهیگذاشتم و روش خ  شیصندل یپشت ی.دستم رو رواوردمیرو به دست گرفت و ول کرد.طاقت ن

 یبرنامه  یول سمیبنو یچ یگیخودت جلو جلو م نویا  یسخت تره.چطور ش،یپ یهفته  یبرنامه از برنامه  نیا-
 ؟یدینفهم یگفت  شویپ یهفته 

 .رو با فوت کردم تا نخندم نفسم

 .گهیکنه و م  یکتاب نگاه م  یبگم داره از رو ستیبدم... کتاب که جلوت ن حیچهار بار توض یهر خطشو مجبور کرد-

 .تر شدم .خمدیگذاشت و خند  زیم یرو غنچه کرد.سرش رو رو لبهاش

 گه؟ید نیسر کارم گذاشته بود-

بودم  دواری.اماوردمیخودم ن ی... به رودیفهم یخودش متوجه نشد که اگه م یبلند کرد.فاصله کم بود ول سر
مشخص نشدن خنده، به  یبانمکش خنده ام گرفت.طبق معمول، برا ی افهیق دنیمتوجه نشن.از د یو نام قیصد

و لبخند کمرنگش  رهینگاه خ وجهکردم که مت  یم نییکمم باال و پا  شیته ر ی.دستهام رو رودمیصورتم دست کش
.خوشم شمهیکه حواسش به دنبال ِ ته ر  دمیفهم یچرخوند و م یم یبه صورتم شدم.چشم هاش رو با کنجکاو

 .رفت کیتار یاز پنجره چشم دوختم.حواسم به هوا  رونیو به ب دمیبار من نگاهم رو دزد نیاومد اما ا

 ...دی... خسته نباشمیکرد  تتونیاذ  دید ببخشاستا-

 .دمیخند

 د؟یببخش دیگ  یبعد م دیکن  یهمه کار م-

 .هاش رو گرد کردم چشم
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 ...خب قرص دادم بهتون-

 .دمیخند باز

 .توش زهرمار نباشه ارمیشانس ب-

.اگه هم بوده به صورت خودجوش زمیتوش بر یزیدونستم قراره بهتون قرص بدم که وقت داشته باشم چ ینم-
 ...بوده

 .امروزشون غصه ام گرفت  تیاذ  ادی با

بدم  حیبرنامه رو چندبار توض هی.من اگه قرار باشه دیبرنامه رو کار کن نیا  گهید یبچه ها توروخدا... واسه هفته -
 .مونه ینم یازم باق  یزیتا آخر هفته چ

 .دنیبدجنس خند هرسه،

 نه؟ ای نیشما بلد مینیبب میخواست ی.منتها ممیده بودخون میَ سر نیاستاد ا-

 .شدم.صدام رو کشدار کردم بلند

 ...کنم براتون  یباشه.من سر ترم جبران م-

 .ننیسمت چپم برگشتم تا صورتم رو نب یو به سمت پنجره  دمیشدن.خند رهیبهم خ مظلومانه

 .میایم شهیما هم یسرکالس، ول ادینم یشکی.همیاستاد ما چقدر خوب  دینیبب-

 .برگشتم

 ...که  دیکن  یم تیاذ  دیایشمام که م-

 .دست به کمر شد روجا

 گه؟ید یاز هفته   میاین دیخوا یاستاد م-

 .ومدنشین یصورتش شدم.اخم برا ی رهیاخم و لبخند خ  با

 ...دیریبگ ادی یزیچ هی د،یدم دست باش نیالزم نکرده.هم-

 .شد لشینگفت و مشغول جمع کردن وسا یزیچ

 .دیاستاد خسته نباش-

 .رو فوت کردم نفسم

 .نطوریباشه... ممنون... شمام هم یخسته که هستم.ول-

 .خدافظ-
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 .تکون دادم سر

 .به سالمت-

 .رو خاموش کردم ستممیکه خارج شدن، من هم س  تیسا از

 ...دمیازش نفهم  یخاص زیچ چیچقدر زود امروزم تموم شد.تموم شدو ه-

 .افتاد  زیم یبه خودکار رو چشمم

 .سر به هوا یخودکارشو نبرد دختره -

 .دقت متوجه شدم خودکارش تموم شده یبا کم یول

 .سه نفر نیا  یمن شده سطل زباله  زیم-

 .تمگرف  مینیب یشدم.جلو مونیآخر، پش  یکالس، پرت کنم.لحظه   یگوشه   یسطل زباله  یخودکار رو تو خواستم

 .دهیم یچه عطر خوب-

 .فکر رفتم یگذاشتم و تو  زیم یرو رو دستم

 ...نگه دارم یادگاریشه توش جوهر پر کنم و  یم-

 ستمیس ی هیبلوزم گذاشتم.به جلو خم شدم تا به بق ی نهیس یرو بیج یخوش بو رو تو یفکر، خودکار آب نیا  با
در  ریرو از ز دیکل  ت،یرو برداشتم و بعد از قفل کردن در سا فمیک  شون،یداشته باشم.مطمئن از خاموش دیها د

 :تادمفرس امیاتاق دکتر گل افشان، به داخل ُسر دادم.بالفاصله براش پ

 .در اتاقت فرستادم داخل ریاز ز  دویمن کل ینبود دیسالم دکتر.ببخش-

 .شدم ریسمت پله راه افتادم و سراز به

کنار پرت کردم.کمربند بستم و   یصندل یرو رو فمیرفتم.سوار شدم و ک نیساختمون خارج شدم و به سمت ماش از
 .رفت نیرو روشن کردم و راه افتادم.ناخودآگاه، دستم به سمت ضبط ماش نیماش

 "رهیمیتو م یدلم، ب نیا  رهیمیتو م یب"-

 .دادم هیرو به پنجره تک سرم

 "وجود تو یآب... حل شدم در همه   یجوهر تو یقطره  کیمثل "-

 .بود.به روبروم رونیسکوت حواسم به ب یتو ،یفکر چیه یبه دلم نشست.ب یخواننده بدجور یصدا

 ...دنیبه هم رس یمن... تو حس موندن واسه  یسادگ یتو حس بودن واسه "-

 "؟یحس بودن... تو حس موندن... تــــو... اگه نباش تو
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 .کردم  تکرار

 ؟؟؟؟یاگه نباش-

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه   نیا

 

 "رهیم یتو م یدلم، ب نیا  رهیم یم"-

 یکه داشتم، تو  یدر باز شد.با سرعت دمیرو زدم و تا رس موتیو با سرعت سمت خونه رفتم.ر دمیکوچه رس  به
رو  فمیمتوقف شد.ک نیو ماش دمیکش  یدست وار،یبه د دهیپارک خودم رفتم.نرس یو سر جا دمیچیپ نگیپارک

اومد.خم شدم و   ینفسم باال نم ادم،که به خرج د   یباال رفتم.پشت در، از سرعت ،یکیبرداشتم و پله ها رو دو تا 
کمرم نشست.با عجله بلند شدم   یرو یدادم که دست یم رونیزانو گذاشتم.دم و بازدمم رو با حرارت ب یدست رو

 .بود ستادهینون به دست پشت سرم ا رضا،یلو برگشتم.ع

 .سالم-

 .زد پلک

 .میباال عصرونه بخور ایسالم.ب-

 .چشم دوختم کلشیپله ها باال رفت.از پشت سر، به ه از

 ...وقت شامه گهیساعت د هی-

 .جواب داد ده،یکرد و کش  یپله مکث کوتاه یباال

 ...میخور یشــامم م-

گرفتم.لباسهام رو از تن   شی.سر تکون دادم و داخل خونه شدم.کفش هام رو کندم و راه اتاق خواب رو پرفت
شد شل و سفت کرد و  یساده که کمرش بند داشت و م یمشک یخارج کردم و به سمت کمد رفتم.شلوار خونه 

عرق،   ی.از اندک بودمیکش  بغلم بردم و خودم رو بو ریو ز نهیکوتاه برداشتم.سر به سمت س  نیآست  دیبلوز سف
باز و بسته شدن در  یدوش بودم که صدا ریحمام انداختم.ز یصورتم جمع شد.به حوله چنگ زدم و خودم رو تو

 .اومد  رضایغرغر عل  ی.صدادمیرو شن

 ...؟گشنمهیآبان... کجا موند-

 .و در حمام رو بستم.از همون پشت در، جواب دادم دمیدوش، کنار کش ریز از

 .حمومم-

 .دمید یدر م یا  شهیاش رو از پشت قسمت ش  هیدوش برگشتم.سا ریز باز،
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 حموم؟ یباال؟پس چرا رفت ایمگه نگفتم ب-

 .رو بستم و حوله رو تنم کردم آب

 .لباس بپوشم یشد که همونجور یداد.نم یعرق م  یبابا تموم تنم بو-

تخت افتاده  یکه رو  رضایتوجه به عل یب ینگاه میرفتم.ن رونیحوله رو که بستم، در رو باز کردم و ب یجلو یبندها
 .تا موهام خشک بشه دمیسرم کش یتوالت رفتم.کاله حوله رو رو زیم ی نهیبود انداختم.به سمت آ

 .تخت نخواب یرو یبود رونیکه باهاش ب  یبا لباس یگ  ینم گهیچه عجب د-

 .بهش لبخند زدم نهیآ  یتو از

 ؟یکن  یاگه بگم گوش م  یعنی-

 یرو رونیکه با لباس ب  ینگفتم.خودم هربار یزیگفت.چ  یشد و نوچ رهیسر گذاشت و به سقف خ ریرو ز دستهاش
 .کردم  یرفتم، بعدش ملحفه ها رو عوض م یتخت م

 .برگشتم رضایحمام گذاشتم.به سمت عل یلباس شدم و حوله رو تو دنیحوله رو باز کردم.مشغول پوش بند

 .یخورد یمهنامه عصرونتو م ؟بایحاال چرا منتظر من موند-

 .رفت، جوابم رو داد یشد و همونطور که به طرف در اتاق م بلند

 .مامانش ی.رفته خونه ستیمهنامه ن-

 .سرش حرکت کردم پشت

 ...شاالیا  رهیخِ -

 .چنگ زدم دمیدسته کلبرنداشتم.برگشتم و به  دیاومد کل  ادمیآخر   ی.لحظه میرفت رونیدر خونه، ب از

 .باباش رفته شهرستان.مامانش تنهاست-

 .شناختم، ادامه داد یصداش، که فقط من م یتو یحرص با

 ...ستیداماد راحت ن ی... گفت خونه ادیگفتم بگو مامانت ب-

 .زدم یافتاد، لبخند پهن  زی.چشمم که به ممیحرف، پشت سرش وارد خونه شدم و به آشپزخونه رفت یب

 ؟یخبره پسر؟چه کرد چه-

و مغزگردو و مغزبادوم،  زیتبر ریگذاشته بود.ظرف بزرگ پن  زیم یکرده و با دو نون سنگگ تازه رو  مرویتخم مرغ ن چهار
 .من نشست یروبرو ز،یو پشت م ختیهم ر یبود.چا دهیچ

 .زنن ی.چشات دارن آهنگ میشکموئه.تو که بدتر رضایبخور... بعد بگو عل-
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 رضایخوردم.عل یاومد م  یدم دستم م یو با بسم اهلل، شروع کردم.انقدر گرسنه بودم که هول هول، هرچ دمیخند
 .شکمم گذاشتم یزدم.دست رو هیانگار راحت شد.تک  المونیخ م،یپاک کرد یرو از خوردن زیم یبدتر از من.وقت

 ...ترکم یدارم م رضایعل  یوا-

 .برد شیشکمم جا انداخته شل کردم.دستهاش رو پشت صندل یشلوارم رو که مطمئن بودم رو کش

 .دوست دارم ستویکه مهنامه ن  ییچقدر وقتا-

 .کرد  غرغر

 .یشیکمتر بخور چاق م  گهیم یذاره لب به غذا بزنم.ه یدختره نم-

 .دمیخند

 ...ی.زن به اون خوبیچقدر تو بدجنس-

 .بست چشم

تونم  یمنو کرده نصف بشقاب.من که نم یچهار بشقاب غذا هوی رهیگ  یخوبه.فقط حرصم م میلیبده.خ گمینم-
 ...یاونطور

 .رو دراز کردم پاهام

 ؟ی...عاشقشیعل-

 .لبش ظاهر شد یرو یبسته اش چشم دوختم.لبخند محو یبه چشم ها منتظر،

 .کنه  من و خونوادش تعادل برقرار نیتونه ب یدوسش دارم.فقط نم یلیخ ینه.ول ایدونم اسمش عشقه  ینم-

 ." نامفهوم کردم.چشم هاش رو باز کرد و صاف نشستیهوم"

 ؟هرچندیندار یمشکل دی؟نپرسیهست یراض دیمامانم.نپرس یخونه  رمیشرکت بودم.زنگ زد گفت دارم م یتو-
 .نجایا  ایمونه.تو پاشو ب یتونست به مامانش بگه شوهرم خونه تنها م یم یگرفتم.ول  یجلوشو نم

 .کرد  یخند تک

 .کنم  یخونه و چپ چپ نگاش م یانگار من کل روز نشستم تو  ستم،یداماد راحت ن یخونه  گهیجور م هی-

 دیبادوم داخلش مونده بود به طرف خودش کش ییرو با تاسف تکون داد.ظرف مغزبادوم رو که هنوز چندتا سرش
 .دهنش گذاشت یتو یکیو 

 هی... انتظارم نداشتم بمونه.ستمینگرفت بمونه باال سرم... بچه ن یکه سرما خورده بودم مرخص  شیچند روز پ-
 ی.خب مادرشه.ولستماین لیگرفته.من بخ  یهفته مرخص هیاالن به خاطر مامانش   یساده بود... ول یسرماخوردگ

 یدن ول ینم یمرخص گهیکار خسته شدم، م  نهمهیاز ا  گمیم یمسافرت، وقت میبر ریبگ یمرخص گمیبهش م یوقت
 ... االن
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 .رو آروم فوت کرد نفسش

 .ششیو شبا بره خونه پ رهینگ یتونست مرخص ینداره فقط تنهاست.م یمامانش خدا رو شکر مشکل-

 پسر، تنهاست؟ نیبودم ا دهیبودم؟چجطور نفهم دهینداشتم.چطور نفهم یکردم.حرف  یرو نگاه م زیم رهیخ رهیخ

 .آورد  رونمیاز فکر ب  صداش

 یکن  یازدواج م  یکه دوستش دار  یاگه با کس  ستیقرار ن یکه بدون  گمیفکر.دارم م یتو یرو نگفتم که بر نایا-
 یذوقت نخوره.فکر نکن یتو یشد یوارد زندگ یتا وقت یکه بدون  گمی.منیعاشقانه داشته باش  یدائم صحنه ها

 .یبرنامه داشته باش تیزندگ یبرا یبدون دیبه بن بست خورده.با تیزندگ

 .ث کردمک

صحبت  یپا ی.ولهینجوریگم مهنامه ا  یحلقه.نم دیشناسن و خر یدخترا فقط از ازدواج، لباس عروس م یبعض-
 رشونیگ  یدن ول ینم ریگ  ادیچرا دخترا به هومان ز ی.تا حاال دقت کردیشنو یرو م نایهم ینیاز دخترا بش  یلیخ
 یرمانا یکه تو  ی.همونننیب یم لمایف یکه تو  یمردن.همون هی یدنبال ظواهر و رفتار جد اده؟چونیتو ز یرو

 .خونن یعاشقانه م

گذاشت. به طرفش رفتم تا   ییظرفشو یفکر نکرده بودم.بلند شد و ظرف ها رو جمع کرد و تو زهایچ نیحاال به ا تا
 .به سمت خونه راه افتادم م،یظرفها رو بشورم.ظرف ها رو که شست

 ؟یکرد  کاریپروژه ها رو چ-

 .دمیپوشرو  صندلم

سرشون.البته به قول  نمیش یم امیهفته شرکت نم نی.اگهید یدونه رو که تموم کردم.مونده هفت تا هیاون -
 ؟یدیبه کجا رس ؟ی... تو چرمیم شیپ یکی یکی گهیآقام، د

 .پرت کرد ونیزیتلو یجلو یکاناپه   یرو رو خودش

 .شهیتموم م شونیکیکنم.امروز و فردا،   یمنم دارم روشون کار م-

 .رو باز کردم در

 .من شیپ نییپا ایشب ب یعل-

 ؟یواسه چ-

 .زدم چشمک

 .واسه خواب-

.بالش دهیمن رو نم کلینفره، کفاف ه کی.تخت دمیخونه شدم و به سراغ تخت دونفره ام رفتم.به خودم خند وارد
تخت رو عوض کردم.به سراغ  یو ملحفه  دایکه عادت به بالش سفت داره پ  رضایعل  یبرا یواریاز کمد د  یسفت
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 میخودم قرار گذاشتم تا ساعت ده و ن بابود. قهیبه ساعت انداختم. شش و پنجاه دق یو پروژه رفتم.نگاه ستمیس
 .که بلد بودم کردم  یآهنگ  یخسته شدم و شروع به زمزمه  یلیکار کنم و مشغول شدم.آخر کار خ

 "...اون رو،کــوچــولـو  ایرو  نیا  ای /ییبسه دورو گهیمردم از دست تو، د" -

 .بود رضایدست زدن از پشتم بلند شد.برگشتم.عل یکه تموم شد، صدا  خوندنم

 دم؟یکه من نفهم  یاومد  یک-

 .جواب داد جانیشونه ام گذاشت و با ه ینشست و دست رو کنارم

 ...تو پسر یدار یی.چه صدایآروم اومدم قطع نکن  دمیخوندنتو شن یصدا-

 ..به ساعت نگاه کردم.ده بوددمیجالت نکشخ گهی.ددمیخند

 .کارم مونده  گهیکم د  هیمن -

 .تکون داد سر

 .ندارم یباشه من که کار-

 .تخت نشست و قولنج انگشتهاش رو شکست یرو

 .بخون یزیچ هی-

 .کردم  یخند تک

 ...یول کن عل-

 .شد یشاک

 ...ستمین نجایبخون.فکر کن من ا ،یکن  یپس؟همونجور که کار م یخوند یا چطور تا االن م-

 رضایرفت عل ادمیکردم.  یرو زمزمه م یو کارم رو ادامه دادم و همزمان هم آهنگ دمیچرخ توری.به طرف ماندیکش  دراز
رو  ستمیاتاقه.همونطور که س  یهم تو رضایافتاد عل  ادمی.تازه دمیدست از کار کش یقیهم اونجاست.بعد از دقا

 .زدم یچرخ میکردم ن  یخاموش م

 ...پروژه یشرمندم حواسم رفت پ یعل-

 .دمیمجعدش کش یموها یتو یخورد.دست یشدم.تکون نم کشیهاش بسته بود.نزد چشم

 ؟یدیمن خواب یسر و صدا یتو یچجور-

غر زدم چون   یرفتم و مشغول مسواک دندون هام شدم.درحال شستن دهنم، به شخص نامعلوم سیسرو به
 .که خواب بود  رضایعل

 ...یدیخواب ینجوریهم یمسواکم که نزد-
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. دمیانداختم و دراز کش  رضایعل  یرو یرفت.ملحفه ا یجلو بردم.هوا رو به سرد شدن م یاتاق باز بود.کم  ی پنجره
 .چطور خوابم برد دمیبودم، نفهم رضایمظلوم عل یچهره  ی رهیکه خ  یدرحال

تخت نشسته بود.  یرو خته،یبه هم ر یبا موها رضاینگاه کردم.عل یچشم هیشدم. داریتخت ب یبا تکون ها صبح
 .به صورت و بدنش داد یو کش و قوس دیچشم هاش کش ی" از دهنم خارج شد.دست راستش رو روی"هوم

 ؟یایخوام برم شرکت.تو نم یساعت هشت شده.م-

دور دهنم رو  یآب دهن احتمال  گه،یسرم بردم.با دست د ریاز دستهام رو ز  یکیچشمم رو هم باز کردم و  یکی اون
 .پاک کردم

 .دمیخونه پروژه انجام م یتو نمیش ی.مامینه نم-

 .شد بلند

 .پس من لباس بپوشم برم-

 .شد خطاب کردم یرو که از اتاق خارج م رضایرو به سمت در برگردوندم و عل سرم

 ...یشام نخورد شبمی.دایصبحانه بخور-

 رضایعل  یکه برا  یبه حالت درازکش بودم و باالخره بلند شدم.خواستم بالشتخت  یرو ینگفت و رفت.کم یزیچ
منصرف شدم.به سمت آشپزخونه حرکت  رضایعل  ییتنها یادآوریبا  یبگذارم ول یواریآورده بودم رو داخل کمد د

مشغول کار شدم که گذشت زمان  نانسره به سراغ پروژه رفتم.چ هیخوردم و  ییو سرپا یسرسر یکردم.صبحانه 
 .داد افتاد یو چشمم به ساعت که سه رو نشون م دمیدست از کار کش ،یرو حس نکردم.فقط با احساس گرسنگ

 نجا؟یمن...از ساعت نُه تا االن نشستم ا یخدا-

ا درست گرفتم غذ   میخسته تصم یرضایعل  یادآوریبه بدنم دادم.بلند شدم و به آشپزخونه رفتم.با  یو قوس کش
کردم.وارد اتاق شدم و لباس   میخوردم.برنج و مرغ رو گذاشتم و شعله رو تنظ یاالن خودم لقمه ا  یگرسنگ  یکنم.برا

 یآماده م  گهی.برنجم ددمیتنم کش یگرفتم و حوله رو رو  یبرداشتم و با حوله داخل حمام رفتم.دوش عجله ا
 .فرستادم رضایعل  یبرا یامیو موهام رو خشک کردم.پ دمی.لباس پوشنطوریشد.مرغ هم هم

 .یمون ی.غذا درست کردم.گرسنه نمنجایا  ایکارت تموم شد ب-

 .میخودمون رفت یو هرکدوم سر پروژه  میچهار و ربع شده بود که وارد خونه شد.غذا رو با هم خورد ساعت

 ؟یایشرکت نم گهیآبان چرا د-

 .ُشل شد بورد،یک  یرو دستهام

 هست؟ یکنم.چطور؟مشکل  یخونه راحتتر کار م یتو-

 .دمیچرخ توریبهش انداختم و دوباره به سمت مان یعیسر نگاه
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 ... شهینم یتو هم نر رمیگرفتن...فردام من دانشگاه کالس دارم.شرکت که نم  ینه.فقط بچه ها سراغتو م-

 .کردم  نگاهش

 .دمیشرکت کارامو انجام م رمیباشه فردا م-

 .دستم ینشست رو رضایبدم که دست عل تلفن بلند شد.خواستم جواب یصدا

 .کمتر از خودت کار بکش-

 .به تلفن کرد یبگم که اشاره ا یزیکردم و خواستم چ  نگاهش

 .جواب تلفنو بده-

 .آقا بود  یخونه  یبه شماره انداختم.شماره  ینگاه

 .الو...سالم-

 .دیچیگوشم پ  یمامان تو یصدا

 .سالم آبانم-

 :بلند شد رضایعل  یزدم.صدا یقیعم  لبخند

 .باال رمیمن م-

 .تند حرف زدم ،یگوش  یتو

 .گهیم یچ رضایعل  نمیلحظه بب هیمامان -

 .بود ستادهیسمتش برگشتم که دم در اناق ا به

 کجا؟-

 .باال بخوابم رمیم-

 .بمون نجایهم-

 .رو کج کرد صورتش

 .دهنم یتو یلگدات، دل و رودمو آورد ؟بایخواب یخوب م یلینه که خ-

 .دستم افتاد یتو ی.چشمم به گوشدمی.خندرفت

 ؟یمامان هست-

 .آره مامان جان-
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 :بزنم که ادامه داد یحرف خواستم

 .یکن  یم ضیخودتو مر یانقدر غرق کار-

 .کاریکه بمونم کنج خونه ب  شهیکار الزمه.نم-

 .رو عوض کرد حرف

 و خانومش اونجا بودن؟ رضایعل-

 .صورتم پهن شد یرو یقیعم  یلیکه لبخند خ  یادا کرد.جور  ظیغل  یرو بدجور خانومش

 .مامانش یتنها بود.مهنامه رفته خونه  ینه عل-

 :پچ پچ کرد یگوش  یتو هول

 دعواشون شده؟-

 .نه.ماماِن مهنامه تنها بود.رفته اونجا-

 .ییتو...تو هم تنها شیپ ادیتنهاس؟بهش بگو شب ب رضایا پس عل-

 .گرفتم  دهیاش رو نشن  هیگفت.کنا  هی" رو با کناییتنها"

 ..االنم رفت باالیخواب یتو بد م گهیبود.منتها م نجایا  شبید-

 .مکث کرد یکم

 ...گهیکه آفر م  ینیه؟همیدختره ک نیآبان ا-

 .بگم یدونستم چ ینم یکردم.جاش نبود سکوت کنم ول  سکوت

 .یمن که از خدامه تو ازدواج کن ؟خبیچرا زودتر نگفت-

 .دیلرز ی.صدام مدمیکش  یلرزون نفس

 .مامان ستین یخبر-

 ....حاالیدروغ نگ یطیشرا چیه یبارآوردم که تو یتو رو جور-

 .کرد  سکوت

 .خبر از احساسم نداره ی.اون خانم حتستین یما خبر نیب یعنی ستین یخبر گمیم یمامان وقت-

 .موهام چنگ زدم یگذاشتم و تو  وتریکامپ  زیم یرو رو سرم

 ..."ستین ی"خبر شهیکنار هم م  نایا  ی.همه ستمیمنم از خودم مطمئن ن-
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 .دیچیگله مند پ  صداش

 .بهش فکر نکن ادمیبرو بهش بگو.اگه خوشت نم ادیاگه خوشت م  د؟خبیاریشما جوونا درم هیاداها چ  نیا-

 .درآورد ادا

 هست؟همکاره؟ ی...حاال ک ستمیاز خودم مطمئن ن-

 .فوت کردم یگوش  یرو تو نفسم

کنم بعد   یاول با خودش صحبت م  یکنم.ول  یمشخص م ویهمه چ ی.به زودیگی.شما راست مستینه همکار ن-
 .کشم  یخانواده ها رو وسط م یپا

 .پول بشم هی یخواستم سکه  ینم

 ه؟یچجور دختر-

 :مکث جواب دادم بدون

 .هیدختر خوب-

 .قبول ندارما ابونویخ یتو یآکله گرفته ها  نیا  ؟منیحجابش چ-

 .دمیخند

 .حجابشم خوبه-

 .بده حیتو؟خب درست و کامل توض یزن یحرف م هیچرا نس-

 .کردم  غرغر

 ؟یخوا یم یدونم شما چ یبگم خب؟نم یچ-

بگو من  یدون یم یالزمه؟هرچ  یآدم چ  هیو شناختن  ییآشنا  یبرا یدون یسالته.هنوز نم یبابا...پسر تو س یا-
 .ارمیم ریگ  نشونیکه الزم دارمو از ب  ییاونا

 .ادیب ادمی قیبلند کردم.چشمم رو بستم تا دق زیم یو سرم رو از رو دمیرو کش موهام

 .هییمانتو ست،ین یو دو سالشه... چادر ستیب-

 .مامان، تند ادامه دادم یها تیحساس یادآوری با

 .کم جلوش مشخصه  هیذاره.فقط  ینم رونیب ادیموهاشم زپوشه. یکوتاه و تنگ نم  یمانتو یول-

 .دیپر عیسر

 ...صورتش برده؟اگه برده باشه ها یدست تو-
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 .نه مامان... دوستاشم مثل خودشن-

 ؟یشناس یمگه دوستاشم م-

 ... یخواستم بفهمه دانشجومه.ول یزدم.نم میشونیبه پ یا  ضربه

 آبان دانشجوته.آره؟  نمیبب-

 .شدم ادآوریساعت رو  ،یبعد یاز سوالها  یریشگیپ یخودم تکون دادم.برا یرو با تاسف برا سرم

 ...برم شرکت.خستم دیبخوابم؟فردا با یدیآره... مامان ساعت ده شده.اجازه م-

 .کردم  زمزمه

 برم؟-

 .دیچیگوشم پ  یتو لیم یب صداش

 .ری.شبت بخمیزن یخب... برو بخواب بعدا حرف م لهیخ-

 .ریب بخش-

 .کردم  قطع

 بگم؟ یآفر... آفر... من به تو چ-

 ی...باالخره مگهیشد، چند روز د ی.االن نمدنیفهم یشدم.باالخره که م مونیپش یخواستم بهش زنگ بزنم ول یم
رو  توریو مان ستمیو س رهیافتاد.پروژه رو ذخ  وتری.به سمت تخت رفتم تا بخوابم که چشمم به کامپدنیفهم

بغل گرفتم و از خنکاش،  یرو تو بالش.دمیچپ چرخ یپهلو یرو رضای.با لمس بالش علدمیخاموش کردم و دراز کش
 .و خوابم برد دیپوستم دو ریحس لذت ز

*** 

 .پنجم فصل

آخر هفته   ی.روز هامیقرار داشتم تا با هم به دانشگاه بر نیشروع شد.با نوش مییو کاردانشجو دیشنبه رس سه
 یتک و توک، دخترها بودن اما ساختمون ما و تو گه،ید یساختمون ها یداشتن.تو ی دخترها کالس بر نممعموال

 کیطرح تفک نی.با امیدختر حضور داشت یبه عنوان دانشجو نیفقط من و نوش م،یکه ما سر و کار داشت  یطبقات
خورده شدن  یو خوشمزه و آماده  یشکالت یها کیکه اجرا شده بود، پسرها ما دو نفر رو عمال به عنوان ک  یتیجنس

 .دنید یم

 یکه اسمم رو برا  یبود و دستپاچه بودم.تا قبل، تا زمان ادیز یلیخ یمهندس یفن یتعداد پسرها م،یکه شد  وارد
 دانشگاه و کالس داشتنم  ِ یعاد  یاز روز ها  شتریب دیکردم که با  یفکر نم نینوشته بودم اصال به ا ییکار دانشجو

 یم یکم  نیهم ینبود که تنها باشم.برا یزمان پسرها بودنم هم  ِنی ب ِتیرها رفت و آمد کنم.نهاپس نیب
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تنها بودم  یوقت شهیبا پسرها برخورد کنم.هم ی.خب اونقدر هم اعتماد به نفس نداشتم تا به درستدمیترس
 .شدم یدستپاچه م

 .بود یوسفیبه آموزش رفته و امروز نوبت  روزیو من هم به سمت کتابخونه رفتم.د یوسفیبه اتاق  نینوش

 .سالم-

کرد و تا چند روز گذشته همکار   یم سیرو هم تدر یاسالم  شهیدانشگاه، که اند یجوون ِ مسئول کتابخونه  دختر
عقد   یگذاشته و تا پا  یوسفیبودم قرار ازدواجش رو با  دهیشن کیبود، به سمت در برگشت.از دور و نزد یوسفی

به  یخودش رو به کتابخونه، که ربط وبهم خورد  نشونیاومد که ب  شیپ یدونم چه مشکل ین.نمهم رفته بود
 .چشم هاش برق زد دنمیکارش نداشت منتقل کرده بود.با د

 دونم اول به کدوم برسم؟ یسرم.نم ختهیعالمه کار ر  هیکه   ایسالم بدو ب-

 .رگشتمب یگذاشتم و به طرف خانم کمال  یا  یتک یرو پشت قفسه  فمیک

 ؟یکنم خانم کمال  کاریخب چ-

"خانم" خطابش  نکهیحس کردم از ا یداره، استاد بگم.لحظه ا سانسیکه فوق ل  یبه کس دیچرخ یزبونم نم یرو
بود و  یبدن تی استاد ِ ترب ِ یوسفیاتاق   ی راه" که تو ِی مدرس ِ "روساز ِ دیاز اسات  یکیمثل  شه؛یکردم ناراحت م

 دیخواست بهش "استاد" بگم.از نظر من، اسات یرو "آقا" خطاب کردم بهم تذکر داد.اما بازهم دلم نم یوسفی یوقت
کنه.و   یم سیما رو تدر یاز دروس تخصص  ریبه غ یداره و درس سانسیکه فوق ل  یداشتن نه کس یم یدکتر دیبا

 .بود ییرو نگرفته بودم کمال ِ پررو پلممیفوق د یکه حت  یمن یتفکر، برا نیا  دیشا

 .گذاشت  یصندل یدسته  یکه مشخص بود خودش هم تازه اومده چادرش رو رو  یکمال  خانم

 .گنیم نویدختر هم بهم هم ی.دانشجوهایبه من بگو مهست-

 .زد یبانمک لبخند

 .ُبرم یالبته بهشون گفتم اگه آموزش بفهمه سرشونو م-

 .فوت کردم یزدم و نفسم رو به آسودگ یکج  لبخند

 کنم االن؟  کاریجون چ یباشه مهست-

 .ادامه دادم  ط،یمح یچشم چرخوندن تو با

 .رمیگ  یم ادیزود  ی.ولشهیسرم نم یچیبگما...من ه-

 .به سمت قفسه ها حرکت کرد یپشت صندل از

 .کتابا رو نشون بدم  بیاول بهت ترت  ایب-
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کردم   یگنگ نگاهش م  یتابها شد.اول کمک  بیدادن ترت حیو مشغول توض ستادی.همونجا ادیاول رس  یقفسه  به
گذاشتم و نگاهش کردم.چشم   بیکه تموم شد، دو تا از کتابها رو به همون ترت  حاتشی.توضدمیاما رفته رفته فهم

 .برق زدن یهاش از خوش

 .ایریگ  ی.زود منیآفر-

 .غرغر ادامه داد  با

 .کرد  یم تیاذ  یلیپسر چندروز اومد.خ ییهمکار دانشجو هی-

 .کرد  یمکث

 ...ندون یچیه ی سانسهیل هی-

 .نگفتم.حرف رو عوض کرد یزیگفت.چ  یرو باال انداختم.انگار که به من متلک م ابروم

 .شهیخوب م یلیخ یرو مرتب کن نایامروز فردا ا  ی.اگه بتونختنیکتابا االن به هم ر  یهمه -

 .تکون دادم سر

 .کنم  یباشه پس من از همون جلو شروع م-

بگذارم.اما در آخر، از  نیزم یشدم کل قفسه رو جابجا و کتابها رو رو یمجبور م یو کارم رو شروع کردم.گاه رفت
.نگاهم به ساعت افتاد که یکاریبرام به همراه داشت تا ب یشتریبودم.قطعا کار کردن لذت ب یکارم راض  ی جهینت

 .داد.چشم هام گرد شد یده و ربع رو نشون م

 نام؟یاز همون هشت تا االن سر ا  یعنی-

 .دمیبرچ لب

 .دو ساعت گذشت یچجور دمیاصال نفهم-

بود که به  یانصاف  ینفر نبود.ب هیشده بود که کار  دهیقفسه ها چ یاونقدر بزرگ بود و اونقدر کتاب تو  کتابخونه
شد.هم  یاحد مشغول به کار مو  نیا  یاومد، تو  یکه هرروز نم  دیاز اسات  یکینفر، اونهم  کیعنوان کارمند، فقط 

 ییساعت ها ای.خب بچه ها ممکن بود روزها ونهشد و هم در حق ِ مسئول کتابخ یم یانصاف  یدر حق بچه ها ب
 .رو بخوان یکتاب  ست،یکه مسئول کتابخونه ن

روش  شیروشن پ وتریپشتش نشسته و دو کامپ یکه مهست  یبلند زیاومدم.به سمت م  رونیپشت قفسه ها ب از
 .ستادمیجون که متوجه حضورم شد، به سمتم برگشت.کنارش ا یر داشت رفتم. مهستقرا

 .تموم شد-

 :نگاهم کرد خوشحال

 ؟یزود نیهم ؟بهیجد-
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 .زدم و نشستم لبخند

 کنم؟  کاریچ گهید-

 ی.توختهیر زیم یپنجاه عکس و فرم، رو-داد.متوجه شدم چهل ادیعضو شدن و صدور کارت رو بهم   ی نحوه
به عضو شدن نداشتن  یازین یقبل یها یمشغول صدور کارت شدم.ورود قه،یوارد و بعد از چهل و پنج دق ستمیس

کارت ِ   دیکتاب گرفتن، با  یبرابهمن سال گذشته،  تیظرف لیگرفتن اما از تکم  یکتاب م  ،ییو با کارت دانشجو
 .شد یجدا صادر م

 .ختمیر یسطل زباله م یو تودوازده اون کار هم تموم شد و اضافات دور کارت ر ساعت

 ؟یکارت صادر کن  یساعت دوازده شد.تونست-

 .طرف شده یکرد انگار با کودن  ینگاه م ی.طوربرگشتم

 .بله تموم شد-

 .دختر چقدر سرعت عملت باالس-

 .شونه باال انداختم ت،یاهم  یب

 کنم؟  کاریچ گهید-

 .ایدوباره ب کی.برو ناهار.ساعت یچیاالن ه-

 ..دوستم کارآموز اونجاسیبدن تیترب رمیپس من م-

 .دیکردم رنگش پر  حس

 کدوم دوستت؟-

 ...نینوش-

 .کردم  زیسرم بردم و چشمم رو ر یرو باال دستم

 .همون که قدش بلنده-

 .که متعلق به خودش هست رو ازش گرفتن  یزینگاهم کرد.انگار چ یخاص طور

 ؟یوسفی  ِ نیپس حاال اون شده نوش-

 .نگاهش کردم که خودش ادامه داد گنگ

 ست؟ین هیبدن تیکه استاد ترب  یوسفیمگه اون آقا، استاد احمد -

 .رو کج کرد.صداش انگار پر از حسرت بود سرش
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 .یوسفی نیشده نوش نمیحاال ا-

 .زدم یربط یبگم.لبخند ب دیبا یدونستم چ ینم

 .امیم کیپس برم.ساعت -

توجه به خودشون و نگاه کنجکاوشون، در زدم و داخل  یبودن.ب ستادهیپسر ا یادیتعداد ز ،یوسفیاتاق   کینزد
 .تنها بودن نیو نوش یوسفیشدم.

 .دیسالم.خسته نباش-

 .جواب داد نیزودتر از نوش ،یوسفی

 .توام یگرفت  ییکاردانشجو  دمی...شننطوریسالم.شمام هم-

 هیرو به عنوان  یوسفیوقت نتونستم  چیونم چرا هد یدادم.نم ینشستم و پاهام رو تکون م نینوش زیم یرو
 .میکرد  یرو پاس نم یچون خودمون باهاش درس دیاستاد قبول داشته باشم.شا

 .یخانم کمال شیبله.پ-

اونجا   یکیو  نجایا  یکیرو دوست داشتن پس چرا  گهی.با خودم فکر کردم اگه همددیکش  یقیکردم آه عم  حس
 بود؟

 .اونجا  انیم ادیکنن.ز  یم تیمواظب باش.پسرا اذ یاونجا هست-

 :ادامه داد  ش،یتکون دادم.درحال بلند شدن و صاف کردن کت نوک مداد سر

 .دیاونجا دو تا خانوم  یکنه ول  تیاذ  نویتونه نوش ینم یمن َمرَدم کس نجایا-

 .گرد شد.پوزخند زدم  یوسفی" از زبون نیشدن اسم "نوش یهام از جار چشم

 .هست حواسم-

 .کردم  زیرو ر چشمم

 ناهار؟ دیریم-

 .آره-

 .زدم غر

 .سلف، وسط پسرا یتو میایما ن دیریمام غذا بگ یخب برا-

 :غر زد  نیرفت.نوش رونیتوجه، ب یشد.ب یکالس داشتن عمال سلف پسرونه م  یکم  یدخترها چون

 .رتیغ  یب-
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 .دمیخند

 .خورم یبدمزشونم م یایقورمه سبز ی.االن حتمیریغذا بگ  میبر ایولش کن.گشنمه.ب-

 .شد بلند

 .بودم کاریصبح ب ؟ازینداد امیپ هیچرا -

 .به کمرش زدم یا  ضربه

 .االن مشغول بودم  نیعوضش من تا هم-

و  میپسرها رد شد نیبهش داده بود، قفل کرد.با خجالت از ب یوسفیکه   یدیدر رو با کل نینوش میکه رفت  رونیب
بودن پاهام  ستادهیصف و رو به ما ا یکه جلومون تو  یحدودا صد پسر دنی.با دمیسوندخودمون رو به سلف ر 

بود تا وحشت کنم.خصوصا  یکاف  دمیترس یکه از پسرها م  یمن یاومد.نگاهش برا  کتریاز پسرها نزد  یکیسست شد.
 .شد و دستش رو به سمتم آورد کمیبود.نزد ادیکه تعداد پسرها ز

 ... نمتیبب نجایا  ایب-

 گهیم شهیداشت.بابا هم یفقط قصد شوخ دیپسر نگاه کردم.شا یو به چشم ها دمیچسب نیوحشت، به نوش با
شدن  کینزد لیدل دی.شاادیکردن جلو م  تیفهمه و به قصد اذ یطرف مقابل م ،یاعتماد به نفس که نداشته باش

اومد و خودش   رونیسلف ب داخلاز نگهبانها اومد و پسرها فاصله گرفتن.از   یکی یبود.صدا نیپسر هم هم نیا
 .رسوند مونیکیرو به نزد

 گه؟ید نیهست ییدانشجو د؟همکاریخوا یشده؟غذا م یچ-

 .میکلمه در جواب گفت  هی فقط

 .بله-

 .کرد  اشاره

 .دینمون نجای.ادیسلف اسات دیبر-

ترسن؟تعجب کردم که چرا  یبودن انداختم و تعجب کردم که چرا نم یکیکه همون نزد  ییبه اندک دخترها ینگاه
باهامون  یکه عاد  میکرد  یبرخورد نم یما عاد دی.شامیهم مقصر خودمون بود دیندارن؟شا یپسرها بهشون کار

 .شد یبرخورد نم

به من و معذب، وارد  نیو نوش نی.بعد هم من به نوشمیبه داخل انداخت ی.نگاهمیشد دیسلف اسات یراه
 دنیبا د یاحقیتمسخر  یبودن.خنده  یدیسع ردادیو ت یُمف ریو ام یاحقیو فقط آرنا  ومدهیهنوز ن دی.اساتمیشد

 یمتلک ها نیو ب می.غذا گرفتردمدلم "کوفت" نثارشون ک ی.تودنیخند یهم م یدیو سع یُمف ریما بلند شد.ام
ه پشت سرم بسته .در کمیشد یوسفیاومده بودن وارد اتاق   دیکه دنبال ما تا داخل سلف اسات  ییو پسرها یاحقی
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. ناهار خورده دمینفهم یاز قرمه سبز  یزیوجودم مونده بود چ یکه هنوز تو  یشد، تونستم نفس بکشم.با استرس
 .تا به کتابخونه برم ادیب یوسفی.صبر کردم دمینخورده، کنار کش

 *آبان*

 .شدم داریب میآالرم گوش  یصدا با

 زنگ نگه داشتم؟ یاه.ک-

تخت  یبلند شدن نداشتم.باالخره با زور و جبر، خودم رو از رو یهمونطور درازکش موندم.حوصله  یا  یطوالن مدت
 .بلند کردم

 تنبل؟ یباالخره پاشد-

 .گذاشتم و به طرف در اتاق برگشتم  نهیس یترس و هول، دستم رو رو با

 ...رضایعل-

 .وارد اتاق شد نهیدست به س همونطور

 .یتا پاشد یاعت اومد.خودتو کشتزنگ س یصدا شیساعت پ مین-

 .تخت انداختم یخودم رو رو دوباره

 .خستم-

 .رو به سقف دوختم نگاهم

 شرکت؟ یبر یخواست یتو مگه نم-

 .تخت نشست و خم شد یرو

 .دهیشرکت.کارا رو انجام م رهیآراد امروز م-

آورد.ناخودآگاه، چشم هام باز   یتنم حس کردم که نفسم رو بند م یرو رو یبد ینیسنگ ،یبستم.ناگهان چشم
 .شکمم انداخته بود.با دست به پشتش ضربه زدم یخودش رو رو رضایشد.عل

 ....خفه شدموانهیپاشو د-

شدم.دست دور  یکرد.عصب  ی" نگاهم میبلندم کن یکه "عرضه ندار  زیتمسخر آم یزدم.با خنده ا گهید یضربه  چند
 .زدم یشخندیو چرخوندمش و روش قرار گرفتم.شوکه نگاهم کرد.ن دمیحرکت، چرخ هی یکمرش حلقه کردم و تو

 ...یکرد  یخفم م ی؟داشتیکن  ینگاه م ینجوریهان...چرا ا-

 .زد یطانیش یلبخند

 .رهیم یانگشتت بخوره به روجا م  هیکردم   ی.داشتم فکر مستین یزیمن که چ یوزن برا نینه ا-
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 :.از ذهنم گذشتنگاهش کردم و خودم رو به کنارش انداختم یکم

 ...بودم...از اونموقع چاقترم شدم لویکه وزن کردم صد و پونزده ک  شی...شش ماه پادهی.وزنم زگهیراست م-

 .بود دهیبرگشتم.دست راستش رو ستون بدنش قرار داده و به پهلو دراز کش رضایعل  یصدا با

 اد؟یبدت نم ارم،یاسم زن و دختر م  گهید هیچ-

 .شد.چشم ازش گرفتم رهیچشمم خ یتو شخندین با

 ...دونم ینم-

 آبان؟  ادیبدت نم گهید یجد یجد-

 : گرفتن دستش افتادم.کوتاه جواب دادم ِ ادیخوردن روجا افتادم. نیزم ادیکردم.  ینگاهش نم هنوز

 .نه-

 .ادیبدش ب یکیزیف یتونه از برخوردا ینم گهیعاشقش بشه د  ای ادیخوشش ب یبهت که گفتم.آدم اگه از کس-

 .فکر کردم یکم

 ؟یاون چ-

 ؟یچ-

 دوست داره؟ اد؟منویبه نظرت از من خوشش م-

 .جواب داد یاز سکوت کوتاه  بعد

 .دمتونیکنار هم د  نیدونفرتون همزمان حضور داشت یبار وقت کی.من فقط یبفهم دیخودت با نویا-

 .برگشتم

 به نظرت اومد؟ یبار...چ هیهمون -

 ... خب حس کردم ی.ولچیتو که ه-

 .شدم زیخ مین

 ؟یچ یحس کرد-

 .ادیحس کردم ازت خوشش م یدلشه.ول یتو یتونم بفهمم چ یواقعا نم-

 .دیدراز کش صاف

 .کرد  رینگاهاشو غافلگ شهی.نمادیز ندازهینگاهشو روت نم-
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فاصله  یوقت یگرده سمتم.ول  یبرنم ننیش یم ستممیسر س انی.سرکالس...موقع درس دادن که میعل  یدون یم-
 ؟یکن  یفکر نم ینطوریکشه.تو ا  یکنم خجالت م  یکنه.حس م  ینگام م رهیگ  یم

 .دقت نگاهم کرد با

 .کنه  یبه من راحت نگاه م یول-

 :نگاهش کردم.ادامه داد منتظر

 .کی.اونم از نزدشهینم رهیبهت خ ادیداره که ز یاحساس  هیپس -

 .خواستم جواب بدم، بلند شد تا

 .سر پروژه هامون میو بر میصبحانه بخور ایبسه آبان.ب یباف ایرو-

 .بود دهیرو چ زیرفت.پشت سرش، به سمت آشپزخونه رفتم.م رونیبالفاصله بلند شد و از اتاق ب و

 ...ییدستت دردنکنه. چا رضایاوه عل-

 .دیخند

 ؟ینیب یم وییاپر کردم فقط چ زویم نهمهینون گرفتم.ا-

 .دمیحمله کردم و بو کش یتوجه بهش، به سمت چا یب

 .دهیاوم...دم کش-

 تو؟ ینخورده ا ییمگه چا-

 .دمیرو بهش مال رینون سنگگ کندم و پن یا  کهیخوردم و ت یاز چا  یقلوپ

 .خورم یکه م  دهیذارم، هنوز دم نکش یم ییتا چا ایدم کنم. ییکنم چا  یبابا من وقت نم-

و هرکدوم سر  میرو هم شست فیکث  ی.اندک ظرفهامیرو جمع کرد زیو م میحرف اضافه، صبحانه رو باهم خورد یب
 .دومم رو هم تموم کردم ی.تا شب، پروژه میخودمون رفت یپروژه 

 ...تموم شد میَ کی نیخدا باالخره ا یوا-

 .دادم یبدنم رو کش و قوس و

 واسه تموم کردنشون؟ یچرا انقدر عجله دارتو  ی.ولشهیداره تموم م شیمال منم اول-

 .دستهام خفه کردم یام رو تو  ازهیخم

 .یدون یدانشگاه.خودت که م یتو میجلسه بذار هیقراره  نکهیمثل ا-

 ...میخب بذار-
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 .کرد  ی.لبهاش رو جلو داده و منتظر نگاهم مبرگشتم

 .خوام وقتم آزاد باشه یخب م-

 .دیبرچ لب

 .گذره  یسختم م یریگ  ی.سخت میکن  یخودت سخت م یبرا ویهمه چ-

 .دیبه ذهنم رس یفکر

 ...یعل  گمیم-

 .از هم باز کرد  یطوالن یشد.لبهاش رو بعد از مکث رهیحرف، بهم خ یکردم و ب  سکوت

 .نباشه یشدن دیشا-

 ؟یچ-

 .چونه اش گذاشت ریرو ز دستش

 .بعد مینگو.با مهرداد حرف بزن یزینشه.فعال بهش چ دیشا گمی.میروجا کامجو بشه مجر یخوا یم-

 .کردم که به حرف اومد  یم نگاهش

 .ذهنتو مشغول کرده یفهمه چ یکه آدم راحت م  یی.انقدر تابلودمیخودتو خفه نکن که من از کجا فهم-

رو انجام  شیلیتکم ی.خواستم دوباره سر پروژه برم و کارهامیخورد یو سکوت کردم.شام مختصر دمیکش  یپوف
 .نگذاشت رضایبدم که عل

 .بخواب ریبس کن.برو بگ-

 .کردم  ینوچ

 .روش کار کنم گهیکم د  هیبذار -

 ...ساعتو نگاه کن-

 :صداش بلند شد دوباره

 .ی.برو بخواب فردا کالس دارمهیساعت ده و ن-

 .رو خاموش کردم ستمیس

 ؟یخواب یم نجایا  رضایعل-

 .باال رمینه م-

 اد؟یم یمهنامه ک ی.راستگهیبخواب د نجایبابا هم-
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 .تکون داد و عقب گرد کرد سر

 ...گرده...فعال  یبرم خونه راحتترم.اونم احتماال جمعه برم-

 .رو باال آوردم دستم

 .ریشب بخ-

 .به ساعت نگاه کردم یچشم هی.دمیزنگ ساعت پر یبا صدا صبح

 .وقت دارم گهیکم د  هیاوم.هفت.-

 یربع بعد شروع به زنگ زدن کرد.خاموش کردم.چشم بسته از رو کیزنگ نگه داشتم. گهیربع د کی یرو برا ساعت
 .ستادمیا  رشیبه سمت حمام اتاقم رفتم.دوش آب سرد رو باز کردم و ز یچشم هیتخت بلند شدم و 

 ...اوف-

رو بستم و از حمام خارج آب   ری.شدیرفتم.خوابم پر رشیکردم و ز  میآب گرم رو تنظ  ،ینعلبک یاندازه   یچشم ها با
 .داد یرو نشون م میشدم.چشمم به ساعت افتاد.ساعت، هفت و ن

 .شد رمید-

به سمت کمد حمله کردم و کت و شلوار نوک  خت،یر یفرش م یبدنم که رو یلغزون آب رو یتوجه به قطره ها یب
چنگ زدم و  میو گوش فیآخر، به ک  ی.لحظه دمیلباس پوش س،یخ یآوردم.با مو  رونیب یمشک راهنیو پ یمداد

 یم رمیکردم د  یموهام رو مرتب م اگهبود.اما   ختهیبهم ر یبه خودم انداختم.موهام حساب نهیآ  یتو ینگاه کوتاه
بستم.سوار  یچطور ول دمیو بندهاش رو نفهم دمیگرفتن.کفش هام رو پوش  یم یراهرو عروس یشد و پسرها تو

 .داد خورد یرو نشون م قهیو چهل و سه دق شدم و چشمم به ساعت که هفت نیماش

 .برم سرکالس ریسابقه نداشته د-

رو  دیکش  یساعت طول م میکه ن  یبه طرف دانشگاه راه افتادم.راه یادیپدال گاز فشردم و با سرعت ز یرو رو پام
 دیو از د یمهندس یکه وارد ساختمون فن  یچشمم به دو دختر دم،یچیکه پ  اطیکردم.داخل ح  یربع ط کی یتو

 ..ابروهام رو باال فرستادمنبود قیروجا و صد هیکردم.چقدر شب  زیمن خارج شدن افتاد.چشم هام رو ر

 چه؟ یعنی-

 .از اون دو دختر نبود  یرو زدم و خودم رو به سالن رسوندم.چشم چرخوندم و اثر ریشدم.دزدگ ادهیپ نیماش از

 .دمیحتما اشتباه د-

 .اومدن  یکه شاگردم بودن به سمت پله ها م  ییدوازده تا از پسرها-نداشتم. ده ییرو به طبقه رسوندم.نا خودم

 .سالم استاد-

 .گرفتم  نفس
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 .سالم-

 .میرفت یم می.داشتدیاینم میاستاد فکر کرد-

 .رو به ساعتم دوختم.اخم کردم نگاهم

 شه؟یچه؟ساعت تازه هشت شده.مگه کالستون ساعت هشت شروع نم یعنی-

 .بود بلند شد ستادهیا  هیکه جلوتر از بق  یکی یصدا

 .دیاینم گهید میفکر کرد شهیداره هشت م میدی.دنیاومد  یزود م شهیآخه هم-

 .سمت دفتر دکتر گل افشان راه افتادم به

 فیتشر ومدیاگه استاد ن  دیصبر کن قهیبه باالست، تا چهل و پنج دق میدو ساعت و ن مشونیکه تا  ییکالسا-
 .دیهنوز ساعت کالس شروع نشده بر نکهی.نه ادیببر

 .دفتر دکتر گل افشان شدم داخل

 .سالم-

 .بلند شد دنم،ید با

 .رفتن انگار یهات داشتن م ؟بچهیسالم.خوب-

 .کنم  یخواهش م دییآقا بفرما-

 .رفتم کترینزد

 .دیاینم میفکر کرد گهیکالس که هنوز شروع نشده.برگشته م  گمی.مدمشونید-

 .رو برداشتم تیسا دیکل

 .کالس در برن  ریخوان از ز یهستنا.فقط م ییعجب آدما-

 .دیخند

 یمونن.ول یو منتظرتم م انیبدعادتت کردن.زود م یدار یبودن.با دخترا کالس بر م نطوریهم شهیهم نایا  یآره.ول-
 ...چوننیپ یکنن و م  یهماهنگ م نطوریاگه دختر و پسر باهم باشن، بازم هم

 .زدم و عقب گرد کردم لبخند

 .دونم واال...آقا با اجازه ینم-

 .رو باز کردم تیدوازده نفر رد شدم.در سا-شد.از کنار اون ده زیخ میگذاشت و ن  یشونیپ یرو رو دستش

 .دییبفرما-
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 .چرخوندم نشون،یگذاشتم و نگاهم رو ب  زمیم یرو رو فمیسرشون داخل رفتم.ک پشت

 کجان؟  هیبق-

 .رفتن استاد-

 .شلوارم گذاشتم بیج یکت رد کردم و تو  ریچشم دوختم.دستهام رو از ز رونیپنجره، به ب از

 .کنم  یتکرارش نم گهیکنم اون جلسه درس دادم و د  یفرض م د،یبرد فیکردم و تشر  ریمــِن بعد اگه من د-

 .همهمه بلند شد یصدا

 .هیکه.درس سخت  شهیا استاد نم-

گذاشتم و به   زیم یو به صورت اهرم، رو دمیکش  رونیشلوارم ب بیج یدستم رو از تو هیسمتشون برگشتم. به
 .سمت جلو، خم شدم

 اد؟یاستادتون ب  دیکن  یتحمل نم قهیو پنج دق هیدرس سخت-

 .کردم  زیرو ر چشمم

 د؟یچونیپ یکالسو م  دیکن  یو هماهنگ م هیدرس سخت-

 .ستادمیکردم و صاف ا  اخم

امور   نیبرد فی.آخرشم تشرنیرفت ادویب نی.صبر نکردنیکرد  ادهیدکتر فروتن پ یبرا یبرنامه ا نیترم گذشته همچ-
 .سرکالس انیو نم شنیقائل نم تیما شخص یبرا دی...که چرا اساتتیدانشگاه شکا سیرئ شیو پ دیکالسا و اسات

 .که  میاستاد ما نبود-

 .هوا چرخوندم یرو تو دستم

 نمیش یمثل دکتر فروتن آروم نم دیمن بذار یبرا ییبرنامه ها نیهمچ دیکه بوده...درهرصورت ... اگه بخوا  یهرک-
 .کنم  یجبران م یجور هیو 

 .اومد  یکدومشون در نم  چیرو روشن کردم.صدا از ه ستممیس

 .دیسیبنو د،ینگاه کتاب کن نکهیقبل رو بدون ا یجلسه  یبرنامه  دویروشن کن ستماتونویخب حاال س لهیخ-

 .دیداد کش بایتقر ،یکس

 .دیرینبود امتحان بگ ؟قراریچ یعنیاستاد -

 .اخم و تشر، نگاهش کردم  با

 یزی.اصال چدیگرفت  ادیچقدر  نمیخوام بب یکنم نه شما... دوما نگفتم امتحانه.م  یم نییزمان امتحانو اوال من تع-
 سرکالس؟ نیآورد  فیتشر ینجورینه هم ای نیخونه خوند یتو
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 .اول رفتم  ستمیس سر

 .دیشروع کن-

ساعت که گذشت، دونه  می.حدود نسنیکتاب بنو  یزدم که مبادا از رو یسرشون قدم م یغرغر شروع کردن.باال  با
 .چه کردن نمیها رفتم تا بب ستمیبه دونه به سر س

 .جلو امیکم برو اونورتر من بتونم ب  هیخب شما -

 نییمربوط به برنامه رو باال پا یجابه جا شدن.وسطشون نشستم.صفحه  یدو نفر نشسته بودن.کم ستمیهر س سر
 .ننوشته بودن یزیکردم.چ

 کو پس؟-

 :زد غر

 .میخب استاد بلد نبود-

 نیی.انقدر نگاهش کردم تا سر پادیکاو  یچشم هام رو م رهیخ رهیخ ینگاه کردم که با گستاخ مینفر سمت راست به
داشتن.لب  یمشابه تیبعد، وضع یها ستمیرفتم.اونها هم همونطور.س یکنار  ستمیبلند شدم و سر سانداخت.

روبرو که با فاصله  یهام رو با حرص به هم فشار دادم.دستهام مشت شد.سمت پنجره رفتم و چشم به ساختمونها
 .بود هرکدوم درخت و گل و چمن کاشته شده یاز حصار دانشگاه ساخته شده بودن دوختم.جلو

 ...کنه  یپول چه ها که نم نیبب-

 .شدم رهیشدن خ یم دهید تیکبر  یقوط یدورتر که اندازه  یسبز رنگ و بعدش خونه ها یبه محوطه  باز

 .دور یاز آبادان  یلیو نه خ کینزد یلیدانشگاهو ساختن.نه خ نیا  یخوب یبودم.چه جا دهیتا حاال ند-

 ...استاد-

 .دانشجوهام، حواسم به کالس برگشت.سرم رو برنگردوندم یکی یصدا با

 جان؟-

 ...استاد  دیببخش-

 .اطراف برداشتم و برگشتم  یاز کوهها  چشم

بوده  یچه استاد خوب گنیکنم و آخر ترم همه رو با ده پاس کنم.به نفعمه.همه م  یتونم سرهم بند یبچه ها من م-
.از دمیم حیتوض نیبرم خونه حروم باشه.اگه شده ده بارم بخوا یه مک  یخوام پول ینم یکالسش افتاده نداشته.ول

 .گوش نکنه  یو کس دمکه درس ب  نهیکنه ا  یکه خستم م  یزی.چشمیدادن خسته نم حیتوض

 .مینگرفت ادی یول میاستاد گوش کرد-

 .بند کردم زیجلو رفتم.دست چپم رو به م یقدم
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 دینگرفت ادی دینیب یو م دمیم حیکه توض  یموقع د؟چرایگ  ینم یزیاشکال داره چ  یپرسم ک یچرا همون موقع که م-
 ...سرکالس انیدرسو روز شنبه با خانومام دارم.فقط سه نفر م نیهم د؟منیگ  ینم

 .زدم و نگاهم رو به هر چند نفر دوختم لبخند

 .ادینم مادیاسمم   رمیاز سرکالسشون م  یخوان.وقت ینفر ازم کار م ستیب یهمون سه نفر اندازه  یول-

 .کردم و صادقانه، ادامه دادم  مکث

 .بدم ادی یبه کس ویزیتونستم چ نکهیتوام با لذت.لذت از ا یخستگ ی.ولشمیدروغ چرا؟خسته م-

 .دیبش یعصبان  میترس یخب استاد م-

 .کنج لبهام نشست  یکج  لبخند

 ی فهیاشکال داشت اشکالشو رفع کنه.وظ  ی...درس بده...کسنهیاستاد هم  ی فهیاز اون حرفا بودا.وظ  نیا-
 یدونم تو ی.مدیکن  یکالس انتخاب م  یکه آخر هفته ها رو برا  دیدونم همتون شاغل یدانشجو گوش کردنه.م

 .دیاستفاده رو بکن  تیاد نهایم شیکه سرکالس براتون پ  یفرصت نیاز هم  ی.ولدیدرس بخون دیکن  یخونه وقت نم

 .سمت تخته برگشتم به

 .سراغ درس امروز میخب بر-

 ن؟ید ینم حیقبلو توض یا استاد جلسه -

 .به سمت پنجره زدم یچرخ میو ن دمیدست کش شمیته ر یرو به

کل وقت   شهیجلسه بعد.نم یابتدا  تای.اگه هم نه، نهادیرو همون موقع بپرس دیکه اشکال دار  یدرس هرجلسه ا-
 .مبحث بره هی یکالس برا

 .دونم چقدر گذشته بود که صداشون بلند شد یرو شروع کردم.نم درس

 .دیاستاد خسته نباش-

 .گذاشتم  فمیرو داخل ک کمیانداختم.ساعت دوازده شده بود.ماژ  میبه ساعت مچ ینگاه

که منتظر نموندن و رفتن   می.به اون عده ادیارین فیلطفا بدون مطالعه سرکالس تشر ی.ولنطوریممنون.شمام هم-
 .کارشونو تکرار نکنن  نیا  گهید نیاطالع بد

 ینم ریرو تاث ابیوقت حضور و غ چیبرن.من که ه عیو سر انیکه ب  نیکرد با ا  یفرق م انیاصال سرکالس ن  نکهیا
 .کردم  یحذف نم بت،یرو به خاطر غ یوقت کس چیدادم.ه

کالس دارم،   نجایتا غروب هم نکهیا  یادآوریبا  یها رو خاموش کنم ول ستمیخواستم س یرو جمع کردم.م لمیوسا
هم  رضایبه دست به سمت اتاق مهرداد رفتم.عل دیو کل فیخارج و در رو قفل کردم.ک تیشدم.از سا مونیپش

 .داخل اتاق نشسته بود
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 .سالم-

 .رو باال گرفتم دیرفتم و با هر دو، دست دادم.کل جلوتر

 ...بدم؟تا غروب کالس دارم اونجا لیتحو دیبا نویا-

 ...نه ...دستت باشه-

 .بلند شد رضایعل  یصدا

 .میاستفاده کن  یخانم به عنوان مجر یاز دانشجوها  یکیاز   میدار شیکه در پ  یجلسه ا یگفتم برا  یبه مهرداد م-

 .کردم لبخند نزنم  یسع

 ؟ی...حاال کهیفکر خوب-

 .مهرداد بلند شد یصدا

 .شناسم یرو م یو نام قیخانم، فقط کامجو و صد یدانشجوها یتو نمیب یکنم م  یواال هرچقدر که فکر م-

 .داخل اتاق شد یمحمد ملک

 .سالم-

 .به مهرداد رو کرد م،یسالمش رو که داد جواب

که براش دعوت   ییکایامر  ی.خصوصا اون آقاادیفرد سرشناس قراره ب نهمهیکار درست باشه.ا  نیکنم ا  یفکر نم-
 یلی.دلمینفر دار نجایدست دانشجو تا بگردونه.ما خودمون ا نیبد ویمهم نیبه ا یجلسه  شهی.نمنینامه فرستاد

 .مینداره از دانشجوها استفاده کن

 .رد و بدل شد.مهرداد به حرف اومد نمونیب یدار یمعن نگاه

 .میباش یمجر نکهیهم ا میهم به امور سر و سامون بد میتون ی.نممیماها که کار دار-

 .حلش کرد شهیم یزیبا برنامه ر-

 .از اتاق خارج شد  ،یزنانه و مشهود یحسود با

 ...و گهیبخش م یبه خانوما رهیبا هم هماهنگ کردم.االن م ردستمویز ی.تازه کارمندادیواسم دردسر درست نکن-

 یبه سنگ خورده بود.صدا رمیزد دوختم.انگار ت یحرف رو م نیو بعد به مهرداد که ا رضایکرد.نگاهم رو به عل  سکوت
 .بلند شد رضایعل

 ...ناهار میحاال فعال بر-

 .میبه سمت در اتاق، ُهلم داد.مهرداد هم در رو بست و راه افتاد بایرو پشت کمرم گذاشت و تقر دستش
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 .دادم یو مهرداد گوش م رضایراه، ساکت بودم و به بحث عل یتو

 ه؟ی.نظر تو چمیشهرم دعوت کن یسرشناسا گمیمن م-

ما ندارن ممکنه براشون خسته کننده  یرشته ها یتو یکه اونا تخصص  نجاستیمشکل ا ی.ولستین میَ آره بدفکر-
 .بشه

 یرو میتون یم شتریبه بعد ب نیاز ا  انیکه اگه ب  نهیا  شیخب خوب یممکنه وقت نداشته باشن ول یدرسته.حت-
 .میندار دیجد ستمیس دیخر یکه...اونقدر بودجه برا  یدون ی.چون ممیحساب باز کن تاشونیحما

 .مکث کرد یکم

 .ادیکه ب  میباش دواریام  دی.پس باشنیم دهیکش  نجایاونام خواه ناخواه به ا  اد،یب هییکایامر  نیهرچند اگه ا-

 .میو به هم چشم دوخت میستادی.امیدیشن یدخترونه ا یخفه  غیج یکه صدا  میدیرس یسلف م به

 بود؟ یچ-

 .مهرداد بلند شد یوحشت زده  یصدا

 ...قنیخدا...کامجو و صد ای-

 .ادامه داد  دن،یدو درحال

 ...نجانیدونفر ا نیرفته بود ا ادمیپاک -

 *روجا*

 .میصحبت، به سمت سلف راه افتاد درحال

 ؟یروج یگرفت  شگاهیوقت آرا-

 .شده زیت یکردم کم  یکه حس م  دمیکش  مییباال یاز دندون ها  یکی یرو رو زبونم

 .ادیخوشم نم ی.اونجورگهیخب تنهام د یاوهوم.ول-

 .باال انداخت ابرو

 اد؟یمگه مامانت نم-

 .رو پرت کردم دستم

 ...نه بابا-

صورتم، حرفم رو قطع کردم و ناخوداگاه سرم رو عقب بردم.موقع حرف زدن، زمان و مکان و  یتو یاومدن دست  با
حرکت ازشون  نیا  م،یقرار گرفت نشونیکه ببود   یکردم چون روز اول  یسلف، فراموشم شده بود.فکر م یو جلو روزید

کردن.اما پسرها که تازه با حرکت   یو آمد م تدانشگاه رف یهم تو یا  گهیدختر د یسر زد.در هرصورت، دانشجوها
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که   یتا دست پسر دمیکردن.سر کنار کش  اهویشروع به ه دنمونیبا د میاون دست متوجه حضورشون شده بود
و  دمیکش  ینیرو حفظ کنم.نفس سنگ میکردم خونسرد  یتم برخورد نکنه.سعبود به صور  ستادهیسمت راستم ا

 .زد غیچرا ج نینوش نمینتونستم بچرخم و بب ومدکه ا  یداد ی.با صدادیکش  غیج نینوش

 اونجا چه خبره؟-

خواست  ی.دلم مدنیپسرها عقب کش یو چطور، ول یک  دمیو دکتر گل افشان بودن.نفهم داری.بزرگمهر و پابرگشتم
 .تر بود بپرم.با صورت سرخ، با چند قدم بلند خودش رو بهمون رسوند کینزد هیبغل بزرگمهر که از بق یتو

 شده؟ یچ-

 ی.چرا اونطور نگاهم مدمیدهنم بسته شد.از اخمش ترس دار،یبا اخم وحشتناک ِ پا یدهن باز کنم ول خواستم
 .کرد؟دکتر گل افشان هم به سمتمون اومد

 ندنتون؟کردن؟ترسو  تتونیاذ-

 .برگشت دیجو یلبش رو م یکه عصب  داریملتهب به سمت پا یبا چهره ا ن،ینه من حرف زدم و نه نوش یوقت

 ...کنم  یناموسا رو روشن م یب نیا  فیسلف.من تکل یرو ببر تو نایا  داریدکتر پا-

گفت که با اون   یم ییزهایچ یلب، عصب ریتر اومد.ز کینزد داریبود.پا دهیترس داریاز پا  یهم حساب نینوش انگار
 گه؟یم یچ دمیفهم یحالم اصال نم

 ...سلف یتو می...برمیبر-

و مفخم  یاحقیسلف، چشمم به  یورود م،یدیچیراهرو پ یتو ینگه داشت.وقت نیرو پشت کمر من و نوش دستش
 ن،یبه پشتم خورد.نوش داریبشن.دست پا یزیخواستم اون دو نفر متوجه چ ی.نمستادمیافتاد.همونجا ا  یدیو سع

 .صورتش رو جلو آورد یعصب  دارینگاهم کرد.پا

 ؟یسادیبرو تو...چرا وا-

 .گرفت تا داد نزنه  یقیَدم عم د،یرو که د سکوتم

 ...فهمم چته یکه نم  یبزن...حرف نزن ه؟حرفیچ-

اخته بود؟بابا تا حاال سرم زد و "چته چته" راه اند  یکرده بودم که سرم داد م  کاریچه طرز حرف زدن بود؟مگه چ نیا
 یکه حس کردم االنه که تو  یداریکرد.پا  یبرخورد نم داریپا یکردم مثل حاال  یداد نزده بود.هرچقدر هم اشتباه م

 :بلند شد نینوش یاومد.صدا  دبن شتریخاطر بود که زبونم ب نیبه هم دیگوشم بزنه.شا

 .مفخم اونجان یو آقا یاحقی یآقا-

 .اومد  رونیلف بفر از داخل س اصالن

 چشونه؟ نایشده؟ا یچ-
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 .بلند شد داریپا یعصب  یصدا

 .انینم یسلف ول یتو ارمشونیکردن.دکتر گل افشان گفت ب  تشونیپسرا اذ-

 .به داخل سلف انداخت و دوباره نگاهم کرد ینگاه کنم.اصالن فر، نگاه کوتاه داریبه پا گهیخواست د ینم دلم

 کنن؟  یم تتونیاذ  نایا  یاحقی-

اگه   دینه؟خب همکار بودن.شا ایبگم  یزیو مفخم بهش چ یاحقیشه درمورد  یدونستم م ینگاهش کردم.نم فقط
 .کردم  یخودم دردسر درست م یزدم فقط برا یم یحرف

 ...خب لهیخ-

 .سلف آورد یاز تو  یو دو صندل برگشت

 .دینیبش-

 دیرو ند داریکردم پا  یآب اومد.تا برگرده سع  وانیهم نشست.رفت و با دو ل نیانداختم.نوش  یصندل یرو رو خودم
 .آورد  کمیداد و سرش رو نزد نیرو به نوش یوانی.لرمیبگ

 ؟یگردنبند طال دار-

 .آورد  کیتکونش داد و نزد یانداخت.کم  وانیل یمقنعه بردم.گردنبندم رو باز کردم و به دستش دادم.تو ریز دست

 .بخور نویا  ایب-

بود.من که  داریترسم از اخم و داد ِ پا دمیکس نفهم  چی.هدمیاز پسرها نترس  دیکس نفهم  چیطال رو خوردم.ه آب
 نکرده بودم.چرا سرم داد زد؟ یکار

 .و حاال راحت شده بود دینبود.دادش رو کش یعصب  گهیبلند شد.انگار د داریپا یصدا

 .کار خانوماس  نایکردم آب طال و ا  یفکر م-

 .دیفر خند اصالن

 .داد یمادرم بهش آب طال م دیترس یم یهرک ادمهی میخانوما خوبه.از قد یطال برا-

 .رو ازم گرفت وانیرو که خوردم ل آب

 .گردنبندت مال من-

 .داریفراموشم شده بود.به جز اخم ِ پا زیزدم.انگار همه چ لبخند

 .که واسه مردا حرومه  ن؟طالیگردن خودتون بنداز  نیخوا یم-

 .برم واسه دخترم ینه م-
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 .رو باال دادم ابروم

 ن؟یدختر دار-

 .آره. سه سالشه-

مقنعه بردم و قفلش رو بستم.با اومدن دکتر گل افشان و استاد  ریشد و گردنبند رو به دستم داد.دستم رو ز خم
 .بزرگمهر بلند شد یصدامون رو نشنون.صدا هیو بق یاحقیبزرگمهر، در سلف رو بست که 

 .ادبن  یگستاخ و ب  نایچقدر ا-

 .سمت ما برگشت.مهربون شد به

 .رهیبراتون غذا بگ یکی دیاصال بگ  ای.نیمواظب باش نجایا  نیایم-

 .کرده بودم  دایخودم پ یشنوا برا یشدم.انگار گوش یحرص

 .نداد یتیاهم  رهیگفتم برامون غذا بگ  یوسفی یبه آقا روزید-

 .بهمون انداخت ینفس نفس زد.بزرگمهر نگاه یهم عصب نینوش

 .براتون رمیبرم غذا بگ دیسیوا-

 .کردم  بغض

 .رهینم نییمن غذا از گلوم پا-

مدت  نیا  یبودم.تو دهیمدت اصال ازش اخم ند نیا  ی.توداریرفت اون هم فقط به خاطر پا ینم نییاز گلوم پا  غذا
اخم کرده و   ده،یکه رس  یترسن.البد به هرکس یبچه ها چرا ازش م دمیفهم یخوب بود.تازه داشتم م یلیخ

 .دانشجوهاش درجا سکته کردن

 .هم موافق، سرتکون داد نینوش

 .سر کارمون میبر ایب-

بهم زد که به  یتنه ا یاحقیاومدن.موقع رد شدن،   رونیاز سلف ب  یُمف ریو ام یدیو سع یاحقیلحظه  همون
و همکارهاش نگاه  یاحقی یرفته  ریرفتن.بزرگمهر و دکتر گل افشان با تعجب به مس رونیبزرگمهر برخورد کردم و ب

هم اضافه  یاحقیو اخمش کم بود که حاال  داریکرد؟پا  یبرخورد م نطوریکردن. خودم هم تعجب کردم.چرا ا  یم
کرده   تشیذتر بود.خب ما ا یزد منطق یازش سر م  یکردم اگه مفخم همچون حرکت  یشده بود؟با خودم فکر م

 .به کارمون نداشت ینبود.ظاهرا کار یاحقی.اما مثل میبود

 .افشان جلو اومد  گل

 .میبا هم بر نیایب-
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انگار ما رو به   یفقط تعارف کنه.ول یحت ایداوطلب بشه  مونیهمراه ی.انتظار داشتم براادیب داریداشتم پا انتظار
 .غذا فروخت

 *آبان*

 ی.ولمیچشم نشده بود یبه سمتم برگشت.تا اون لحظه چشم تو یلحظه ا یراخارج شدن از سلف، روجا ب موقع
نگاهش  شهیفرق داشت.هم شهیبرم، برگشت.نگاهش با هم یخواستم به داخل غذاخور یم رضایدر کنار عل یوقت

کرد و سر جا موندم.از   میجور هی یبود ول یچه فکر یدونم تو یشد فکرش رو خوند.نم یاونقدر شفاف بود که م
 .بازوم نشست یرو رضایکه محو شدن، دست عل  دمید یجلو

 شد؟ یچ-

 .نگاهش کردم ،یفکر

 .دونم ینم-

 .ُهلم داد یسمت غذاخور به

 ...فعال میبر ایب-

از سلف خارج شد.غذا رو جلوم گذاشتم.به قاشق   ی.اصالن فر که انگار غذاش رو خورده بود با چشمکمیرفت داخل
 .توجهم بهش باشه نکهیکردم بدون ا  ینگاه م رهیخ رهیپر شده خ

 ؟یخور ینم ه؟چرایچ-

 .ظرف غذام گذاشتم یرو تو قاشق

 ناراحت بود از دستم؟-

 .باال آوردم.گردنش رو صاف کرد رضا،یعل  یرو تا چشم ها نگاهم

 .یبهش گفت یزیچ ای یکرد  یکار  ای-

 .زدم غر

 ...یبودم عل یمن فقط عصب-

 .دیکدر شد.رنج  نگاهش

 .یکه بود  یبود-

 .نشنوه یکس  انایآورد تا اح  نییرو پا صداش

 دونن؟ ی...اونو مقصر مشهیهتک حرمت م یحاال به هر نحو یدختر هیبه  یفهمم چرا وقت ینم-
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 هیکردم قض  یگفته بود اما فکر نم  میکه آشنا شد  یسات اول.جلادیم ییبودم کاردانشجو دهیکردم.من تازه فهم  اخم
 .بودم دهیرابطه نشن نیدر ا یبشه.چون حرف یجد

 .ادیب ییبابا جون ... من دوست ندارم کاردانشجو-

 .هوا پرت کردم یرو تو دستم

 .شترنیساختمون، پسرا ب نیا  یکه تو  ینه روز یول ادیحاال ب-

 .گذاشتم و فشار دادم  زیم یرو یرو عصب دستم

 یحت رضایارن؟علیسرشون ب ییممکن بود بال یدون یاد؟میب شیپ یممکن بود چ میبود دهیاگه نرس  یفکرشو کرد-
 نه؟ ای یفهم یبهش بخوره...م یتونم فکرشم بکنم دست کس ینم

 .کرد  اخم

 .و تمام دیکش  یدستشونو م یکی تایدانشگاهه آبان.نها نجای... تند نرو...ایه-

 .رو باال آورد و تکون داد انگشتش

اومد، بازم   یسرشون م مییو به فرض بال میدیرس یبودن.اگه ما نم ابونیخ یدانشگاه نبود و تو یتو میگیحاال م-
 .شد یعوض نم  تشیاز شخص  یزیچ

 .آوردم و خفه، زمزمه کردم  نییرو پا صدام

 ؟یگیم یچ یفهم یعوض بشه؟م  یزیبشه که چ دیبا یچ گهیشد؟د یعوض نم  یزیچ یگیچطور م-

 .کرد و سرش رو جلوتر آورد  اخم

که حقش   ییسرش اومده باشه؟جا ییدوست شده که بال یانگار.مگه رفته با کس  یفهم یتو نم یفهمم ول یمن م-
 ...حق داره نجایاز من و تو ا  شتریدانشگاس.اون دانشجوئه و ب نجایداده.ا یکه حقش بوده انجام م  ویبوده کار

 .رو کج کرد گردنش

 ؟یدیند افشویحق نداره غذا بخوره.ق یظلمه اگه فکر کن گهید-

 .داد هینگاهش کردم.صاف نشست و تک فقط

 یچه م ایمرد. یاز ترس م  میبود دهیاگه نرس  یگ  ی.نمهیانصاف  یخوره ب یمغزت چرخ م یکه داره تو  یزیاون چ-
با افکار  یروح بی.آسشهیخوب م یجسم بیآوردن.آس  یسرش م ییبال یگی.فقط مچوندیپ یدستشو م یکیدونم 

 .مونه یمثل تو، تا آخر عمر م ییکسا

 .تلخم رو به زبون آوردم فکر

 .با ننگ زنده نمونه یاونطور  یول رهیآدم بم  دمیم حیمن ترج-
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 .سمتم خم شد به

که همسرشون قبل از ازدواج   دمیمردا رو د یلی.خهیانصاف  یفکر ب نیا  ی.ولنهیبب بیخواد آس یفهمم دلت نم یم-
 .مونهیدونستن پش یولش نکردن.چون م ه،یقض نیداشته.با علم به ا ییرابطه ها

 .تکون دادم نیرو به طرف سرم

کار به قول تو خوب رو انجام دادن، منم بتونم.روح من   هیکه اگه صدنفر   شهینم لیجوره.دل هیاخالقش   یهرک-
 ؟یتحمل کن ویزیچ نیهمچ یتونست یم ین.تو خودت بوددرک ک یرو نداره...عل هیقض نیکشش ا

 .کالم جواب داد  هی

 ...آره-

 .نگاهم کرد رهیخ

دخترا  یوقت ایسر کالس دخترا؟ یاون تحمل کنه تو بر  یانتظار دار  یحرف بزنه ول یبا پسر یچطور تو طاقت ندار-
 تحمل کنه؟ دیکنن، اون با  یم یسوال کردن، دلبر یافتن به بهانه   یراهرو دنبالت راه م یتو

 .جواب دادم خفه

 ...کنه  یم جابی...شغلم انهیمن کارم ا-

 .هام رو گشاد کردم.سرش رو چپ و راست کرد چشم

 .یریبپذ دیرو با نایمرد، سر و کله بزنه.ا یکارمندا  یبا پسر و دختر، حت دیکه با  هیاونم االن کارش جور-

 .شدم بلند

 ...تونم غذا بخورم ینم-

 .هم بلند شد رضایعل

 .هم به من یغذا رو هم به خودت زهر کرد-

 ینم یحق داره.ول دیراه افتادم.شا رضایشلوارم گذاشته بودم کنار عل بیج یکه دستهام رو تو  یحرف، درحال یب
 اطیشد اول وارد ح یباز م اطیفکرها برام زود باشه.از در سلف که به ح نطوریا  دیفکر کنم.شا زهایچ نیتونم به ا

ما، سر تکون  دنی.با درهی.مشخص بود باال مافتاداومد    ی.چشمم به روجا که از روبرو ممیو به سالن رفت میشد
 .تکون دادم نیداد و پله ها رو چندتا چندتا باال رفت.سرم رو به طرف

 .یجون به جونت کنن همون-

 یآروم و همگام با ما راه م  گهی.دمیدیو بهش رس میدیسرعت بخشلبم اومد.به قدم هامون  یاراده رو  یب یلبخند
 .داشت یسمت چپم و روجا سمت راستم قدم بر م رضاینبود.عل یاومد.از بدو بدو خبر

 .روجا، دست به کمر شد دنیافتاد.با د  یاحقیکه چشمم به   میکرد  یبعد رو هم رد م ی طبقه
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 .کنه  یآدم به بزرگ ترش سالم م-

 یاحقی.به سمت میستادیداره؟کنار روجا ا یمرد چه مشکل نیرد و بدل شد.معلوم نبود ا رضایمن و عل نیب ینگاه
به من  یبود.نگاه کوتاه رهیحرف، خ یهم همچنان منتظر و ب یاحقینگفت. یزینگاهش کرد.اما چ یبرگشت.کم

 .روجا بلند شد یانداخت و دوباره روجا رو نگاه کرد.صدا

 ن؟ینکردپس چرا خودتون سالم -

 :شدم.از ذهنم گذشت رضایروجا به خودم و عل یاشاره   متوجه

 .باال دردسر درست نکن ایدختر ب-

بود  دهیصحبت رو شن یکه احتماال صدا  یدیباال رفتم.سع یپله ا رضایشدم.با عل مونیبگم که پش یزیچ خواستم
 .روجا، لبخند زد دنیاز اتاق خارج شد.با د

 ؟یخوب-

کرد.کنار دست من.خواستم دستم رو کنار دستش   نییراه پله گذاشت و باال و پا یها لهیم یدستش رو رو روجا
آروم روجا رو   یفرستادم.صدا رونیب نی.نفسم رو سنگدیمن رو به سمت خودش کش یکم  رضایقرار بدم که عل

 .دمیشن

 .ممنون-

 شده بود دم سلف؟ یچ-

 .بود نگاه کردم ستادهیمن ا یشونه به شونه  گهیصورتش که د یتو

 مهمه؟-

 .پررنگ شد یدیسع لبخند

 .خب آره-

 ن؟یدیاز سلف.اونهمه سرو صدا شد، نشن  رونیب نیآورد  یم فیاگه مهم بود تشر-

 .بهش انداختم ینگاه مین ،یاحقی یصدا با

 .اصال دخترو چه به کار؟گهید نهیهم ییکاردانشجو-

ها،  لهیمن و م نیب یخواست دخالت کنه.روجا از اندک فاصله  یدلم نم یحرفش رو قبول داشتم ول نکهیا  با
هم  رضای.علدمی.قدمهام رو تند کردم و بهش رسمیهم پشت سرش رفت رضایخودش رو رد کرد و باال رفت.من و عل

شدن دستم  دهیاش بود.با کش  رهچه یتو یکردم.آرامش  یصورتش نگاه م یتو یشونه به شونه ام بود.هرازگاه
 :دادم.کنار گوشم زمزمه کرد یچرخ میبه سرم ن رضا،یتوسط عل

 .شیخورد-
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 میرفت یمورد نظر که باال م یطبقه  ی.از پله هارمینگاهم رو بگ یکردم جلو  یزدم و سع یزد.لبخند کمرنگ شخندین
 یرچشمید و با اخم، زهم سر تکون داد.لبخند از لبم پاک ش رضایپسر افتاد.عل یدانشجوها میعظ  لینگاهم به خ

 .دمیبود.لب برچ ریکه سر به ز  دمییروجا رو پا

 .که سرشون باال باشه  یبه وقت یکنن.وا  ینگاه م نهمهیپسرا ا نه،ییدخترا سرشون پا یبعض-

 .داد، از هم باز کرد یهم فشار م یبلند کرد.لبهاش رو که رو سر

 ..با اجازهدیخسته نباش-

کرد تا از پله ها باال بره.با نگاه حرص زده   یحرکت م ریکنارمون دور شد.دستم رو مشت کردم.همونطور سر به ز  از
 .بازوم نشست یرو رضایکردم که دست عل  یبدرقه اش م

 ...الشیخیب-

 .بلند شد یآواز  یرو هنوز ادامه نداده بود که صدا حرفش

 "یکی نجایا  دیبهش بگ"-

 .بود زادهیعل

 ".غرورشه  ی وونهید/یکی نجایا  دیتظر عبورشه/بهش بگمن"-

هم اصال منظورشون به روجا نبود.فقط به طور  دیدونم.شا یمشت شده، فقط نگاه کردم.نم یاخم و دستها  با
 .روجا شده بود دنیخوندن همزمان با رس نیا  یاتفاق

 "ادیاگه ن  دیبهش بگ"-

 :دادم صیصدا، تشخ اون همه  نیسخت از ب یلیرو خ رضایآروم عل  یصدا

 .روبروتو نگاه کن-

 "که رفت  یاز اونروز  دیبگ/رهیگ  یم شیآت  شیداره/از دور یکی دیبهش بگ/رهیمیم نجاینفر ا هی"-

 .زدم غر

 .کنم  یمنم که دارم همونجا رو نگاه م-

 "خونه ینم یپرنده ا"-

 .یچپ ی.سمت راهروگمینه.ته راهرو رو م-

 "معرفت یب دیبهش بگ"-

 .همون سمت چشم دوختم.لبهام رو فشردم به

 ".عکسات بمونه  یذاشت یم"-
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جلو،  یرفت یحراست بودن.اگه م یبگه، کارمندا یزیچ یاز کارمندا زوم کردن.اگه قرار بود کس  ؟چندتایدیخب...د-
 .شد ی.بد تر میکردن برات.مجردم که هست  یحرف درست م

 .خارج شد دمونید یروجا از جلو باالخره

 .اتاق مهرداد  یتو میبر ایم که رفت.بحاال-

وارد راهرو شدم و به سمت  رضایعل  یشلوارم فرو بردم و شونه به شونه  بیج یرو فوت کردم.دستهام رو تو نفسم
 .لبخند زد دنمونیدفتر دکتر گل افشان راه افتادم.مهرداد با د

 ن؟یاسکورتش کرد-

 .ختیر قلبم

 د؟یاز کجا فهم-

 .دارش رو ازم گرفت.جلو رفت و نشست یدوختم.نگاه معن رضایچشم به عل مضطرب،

االن   یشد.ول یحرفا و حرکات قابل قبول م نیداشتن، ا یآنچنان  پیبودن که ت ییدخترا نایفهمم...اگه ا ینم-
 ...فهمم.تا دور بشه انقدر آواز خوندن و متلک پروندن و نگاهش کردن ینم لشویدل

که پاهاش تپل بودن، مجبورا پاش رو   ییراستش انداخت.از اونجا یپا یچپش رو رو یداد و پا رونیرو ب نفسش
 .نگه داشتنشون گرفتم یو تقالش برا رضایعل  یمهرداد، چشم از پاها یبا دست نگهداشت.با صدا

اسمشو دادم   ییکار دانشجو  یکه برا  یکردن.روز  یکار  هیگفتم حتما   یشناختمشون م یدونم واال.اگه نم ینم-
 رونیکس اجازه نداشت بره ب  چیگفتن دخترا رو که از طرف دانشگاه قم برده بودن، ه  یحراست تا مصاحبه بشه م

 .سه تا نیمگه گروه ا

 .مکث کرد یکم

 کتریازشون کوچ  دمیهمسن و سال پسران شا بایدخترن و مجرد.کم سن و سالَن.تقر نایکه ا  دینیبب نمیالبته خب ا-
 یفرق یعنی.رنیو م انیم ییکنن.خصوصا که به عنوان همکاردانشجو  یبهشون توجه م یلیپسرا خ نیهم یباشن.برا

 .کنه  یم رییپسرا تغ دید یوجهشون تو نیهم یبا کارمند ندارن.برا

 .باز کردم لب

 ه؟یچ یاحقی نیا  ی هیقض-

 .خوردن روجا افتادم نیزم ادی

 .پسره مفخم، پشت پا انداختن براش و انداختنش نیکالس داشتم با ا  نایکه من با کامجو ا  شیچندروز پ-

 .تعجب نگاهم کرد با

 ؟یگیم یجد-
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 .کردم  دییتا یناراحت با

خون اومد.بردمش درمانگاه... حراست بازخواستم  شمینیهمکف بودن.ب یطبقه  یآره.خودم اونجا بودم.با نام-
 .همراهمون ومدنیکدومشون ن  هی یکرد.ول

 .کرد  اخم

 .کرد  یاقدام  هی دی.باشهیکه نم  ینجوریا-

 .بلند شد رضایعل  یصدا

برن حراست و تمام.کارمند دانشگاهه مثال.اخراج که  یبار م هی ویاحقیکه   نهیا  تشینها یاقدام کن  یاگه بخوا-
 .رهیاجتناب ناپذ  شونیبعد یخونه.برخوردا یدرس م نجایبچه داره ا نی.فکر بعدشم بکن که اشهینم

 .تکون داد یسر د،ییبه تا مهرداد

 ...یگیدرست م-

 .دمیگذاشتم و خودم رو جلوتر کش  زیم یرو رو دستم

 .کنه  جادیا  یمزاحمت نکهیا  ایشه هرروز متلک بندازه  یشه.نم ینم مینجوریا  یول-

 .کردم  زمزمه

 .بهش بفهمونه یکی دیباالخره با-

 .از دانشجوها به طرف در برگشتم  یکی یصدا با

 .شد میو ن کی د؟ساعتیایاستاد نم-

 .از جام بلند شدم  لیم یب

 ...سرکالس ؟برمیکن  یلطف م تویسا دیکل-

 .دیکش  راهنشیپ بیج یبه رو یدست

 .یبهم نداد یرفت یم یدست خودته.داشت دیکل-

 .خورد یتک دیرو گشتم.انگشتم به کل بمیج یتو

 .رفت ادمیبه کل  میدی.انقدر امروز ماجرا دیگیآخ آره راست م-

 .هم بلند شد رضایعل

 .گهیمنم برم د-

 .به سالمت-
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 .میاز اتاق و راهرو خارج شد  رضایعل  با

 خونه؟ یریم-

 ..کالس که ندارمگهیآره د-

 .دمیکش  یپوف

 ...باشه پس-

 .رفتم و در رو باز کردم تیدست دادم و رفت.به سمت سا باهاش

 .شد رید دییسالم بچه ها بفرما-

 .نیکرد  ری... شما دمیاستاد ما بود-

 .انداختم  یحرف رو زده بود نگاه کوتاه نیکه ا  یسمت کس به

 .بارم من هی دیایم ریشما د نهمهیا-

 .گذاشتم  زیم یرو رو فمیسرشون وارد شدم.ک پشت

 اشکال داره؟  یقبل ک یخب.از جلسه -

نگاهم کردن.به خودشون زحمت ندادن حاال که نخوندن، الاقل جواب سوالم رو بدن.درس رو شروع کردم.تا  فقط
 .رنیبگ ادیرفتم که  یم شیتونستم آروم پ یکه م  ییجا

من تا  ستمیسر س دیایکه بشه ب  ستیشبکه کنم.مشکل داره.تعدادتونم اونقدر کم ن ستمویتونم س یبچه ها نم-
 .سمیبدم هم برنامه رو بنو حیرسو توضبتونم همزمان هم د

 .دادم رونیرو با شدت، ب نفسم

 ادهیپ ستمیس یتو ن،یکتابتون دار  یو هم تو سمینو یتخته م ی.بعد همون برنامه رو که هم پادمیم حیاول توض-
 .و چندبار براتون تکرار بشه نیآشنا بش  طشیبرنامه ها و مح نجورینوشتن ا یتا با نحوه  دیکن

نفر هم  کینداره. یا  دهیو فا رهیم میدونستم فقط انرژ یدادم.م حیتخته نوشتم و توض یبه قطعه رو رو قطعه
که تموم   حاتمیکردم.توض  یکه بگم کم کار  شمیوجدان خودم شرمنده نم یالاقل جلو  یداد.ول یدرس رو گوش نم

 .شد برگشتم

 .دیسیبنو نویو هم نیبد لیتشک یسه نفر ایدو  یگروها  دیتون یکنم م  یخب حاال فکر م-

 .ها رو شمردم ستمیس

 .دیرسه.شروع کن یبه همه م ستمیپس س دینفر ستیسالمه شمام که ب ستمیده تا س نجایا-
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روبروم  یتازه بخورم.به خونه ها یباز کردم تا هوا یو کم ستادمیاز شروع کردنشون مطمئن شدم کنار پنجره ا  یوقت
 .دمشونید یم یو دور بودن ول زیر یلیکه خ  ییچشم دوختم.به آدمها

 ه؟یچ یعجله برا  نهمهیا-

از همه   کتریکنار هم، روشون موندم.نزد  یدختر و پسر دنیکردم که با د  یبه دانشگاه نگاه م کینزد یمحوطه  به
هم شدن و پسر راه افتاد و رفت.دختر بعد  کی.نزدستادنیدست هم ا ی.دست تودشونیشد د یبودن و راحت م

 یگشاد شد.سع  یهام به قد نعلبک م.چشستادیا  یا  گهیرفت.کنار پسر د واریو پشت د دیچیپسر، پ از دور شدن
خواهر و  نکهیا  دنیفهم شون،یرعادیغ  یکینزد دنیبا د یبرادرشه"، آروم کنم.ول دی"شا یکردم خودم رو با جمله 

و به سمت  ستادیا  یبار هم پسر زودتر از دختر رفت.دختر کم نیو ا ستادنیکنار هم ا  یراحت شد.کم ستنیبرادر ن
 .دمیصورتم دست کش ه.بدمشید ینم گهیچپ رفت و د

 شون؟یخوان از زندگ یم یدخترا چ نجوریا-

 .رضایعل  یحرفها ادیاتفاق ظهر افتادم.  ادی

 .فرق داره رهیگ  یم یکه خودش و چند پسرو به باز  یبا دختر یلیافته خ  یم یکه ناخواسته براش اتفاق  یدختر-

 .دمیآه کش  بازهم

تونم تصور کنم دست  ینم یخودم باشه.حت یبرا دیتحمل کنم.زن من فقط با ویزیچ نیتونم همچ یبازم نم یول-
 .بهش خورده باشه یبه طور اتفاق یکس

 .کردم.نگاهم به ساعت افتاد  اخم

 .چه زود ساعت چهار شد-

 .و بستمر پنجره

 ُکد ها رو نوشته و اجرا گرفته؟  یخب بچه ها، ک-

 .بلند شد دادشونیداد و ب یصدا

 .ا استاد هنوز تموم نشده-

 .دیاستاد صبر کن-

 .باال رفت ابروهام

 .سناینو یخوبه حاال دارن از رو م-

کردم که سر تکون   یچشم روجا شدم.نگاهش م یسرم رو به سمت در برگردوندم.چشم تو ینگاه ینیحس سنگ با
 :خارج شد و از ذهنم گذشت دمید یلبم نشست.از جلو یرو یداد.لبخند

 پس تا االن دانشگاه بوده؟-
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 .دمیدست کش میشونیپ یرو

 دانشگاه؟ یبمونه تو دیبا یچ یتا االن برا-

 .شدم ینصفش رو هم ننوشته بودن.عصب یبچه ها رفتم.دونه به دونه نگاه کردم.حت ستمیحرص سر س با

نه  ن؟اونجایکن  کاریچ نیخوا ی.سر امتحان منیکرد  یاز رو نگاه م  ن؟تازهیکرد  یم کاریوقت چ نهمهی؟ایچ یعنی-
 .گهید زیچ چیکتاب هست نه ه

 .تکون دادم یرو عصب سرم

دنبالتون بلکه درس  فتمیندارم راه ب فهی.من که وظامیوگرنه من دارم باهاتون راه م دیخوا یخودتون نم-
 .دینش الیخیکنه درکتون کنه، انقدر ب  یم یسع یوقت اد،یآدم باهاتون کنار م  یوقت گهی.ددیبخون

 .رو خاموش کردم ستمیس

 .کنم  کاریدونم چ یبعد م ی.منم از جلسه دیبر دیتون یخب م لهیخ-

 . روشن رو خودم خاموش کردم ِستمی.هر ده سدیخسته نباش یحرف، ب یخارج شدن.ب تیبه دونه از سا دونه

 ...دینیبب دیکنم.صبر کن  یدرستتون م-

 .دمیدست از کار کش یا  لحظه

 .کردم  یم یخال نایسر ا تمویعصبان  دیکارم درسته؟نبا-

و فکر کنم.برق رو خاموش و در رو  رمیبگ میتونم تصم یکه دور بشم راحت تر م  هیقض نیرو جمع کردم.از ا لمیوسا
باز بود.ابروهام ناخودآگاه باال  یدر اتاق ملک محمد یاتاق مهرداد شدم.در اتاقش بسته ول  یبستم.وارد راهرو

 .دیپر

 ...پس حسودخانم نرفته-

 .شدم رهیرو باال گرفتم و به سقف خ سرم

 .آبان  یانصاف  یب یلیخ-

 .به در زدم و داخل رفتم ی.به سمت اتاقش راه افتادم.تقه ادمیپر یذهنم به همه م یروجا حرص داشتم و تو از

 .تیسا دیکل  نیا  یخانم ملک محمد-

 .نگاهش کنم عقب گرد کردم نکهیا  بدون

 .دکتر یآقا-

 .برگشتم لیم یب

 بله؟-
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 .به مانتوش دوختم و به صورتش نگاه نکردم چشم

 اومده؟  شیپ یمشکل-

 ؟ینه چه مشکل-

 ن؟یکنم از من ناراحت  یحس م-

 ن؟یکرد  ینه خانم مگه شما کار-

 .دونم ینم-

 .گرفتم  دهیدونم با طعنه بود.نشن ینم نیا

 .با اجازه-

 .جواب داد رلبیز

 .به سالمت-

رو  نی.ماشدمیرفتم که زود به خونه رس یرسوندم.انقدر با سرعت م نیساختمون خارج شدم و خودم رو به ماش از
 .تخت افتادم یپارک کردم و وارد خونه شدم.خسته، با لباس رو

 شده باشه؟ مونیپش شهیاد؟میدختره ن نیفردا برم دانشگاه و ا شهیم-

 :درازکش، کتم رو درآوردم.با خودم فکر کردم همونطور

 کار نکنه؟  یانتظار داشته باش  یتون ی؟میکار نکنه، پس فردا که مدرکشو گرفت چ  ؟االنیباالخره که چ-

 :دمیبرچ لب

 .اصال دوست ندارم کار کنه  ینه.ول-

موهام بردم  یبرمش.اما...دستم رو تو یدلش خواست کار کنه، به شرکت خودمون م یلیخودم فکر کردم اگه خ با
 .دمیکش  یحرص یاونجا هم دوست ندارم کار کنه.آه  ی.حتدمیموهام رو کش بایو تقر

 .افکارت خودخواهانس  نی.ایه فکر کنعاقالن  ای یفکر نکن ایکن   یسع-

 دیبگم.انگار با یزیتونم چ یباهاش ندارم.نم یکرد.نسبت  شهیهم نم شیاونهمه پسر.کار  نیکنه...ب  یکه کار م  فعال
 نیبعدا ا دی.شاهینجوریا  فتاده،یپسرها و کارمندها جا ن نیچون هنوز ب دیفقط مواظبش باشم و حرص بخورم.شا

 .تکرار نشه گهید هیقض

 یتو یزیصبر کردم تا اذان مغرب رو گفتن و نماز مغرب و عشا رو هم خوندم.چ یظهر و عصرم رو خوندم.کم نماز
 .کردم و خوردم  یآشپزخونه سرهم بند

 خونه غذامون آماده باشه؟ میایب میما ازدواج کن شهیم یک-
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 .دمیگز  لب

 که فقط غذات آماده باشه؟  یازدواج کن  یخوا یم-

 ...شهیجا بند نم کیکه   یکردم.نره سرکار تا غذا درست کنه؟اون هم اون دختر؟دختر  اخم

 *روجا*

 یبودم مثل قرن نیاز دانشگاه و منتظر نوش  رونیکه ب  یو کسل خودم رو به دانشگاه رسوندم.لحظات خوابالود
که به سمت   دمیرو د داریپا نیانداختن و کالفه بودم.ماش  یشدن و متلک م یگذشت. پسرها از کنارم رد م

هم که دانشجو  ییرفتن.اونها گاهو ترمز کرد.پسرها تا متوجهش شدن، به داخل دانش دیدانشگاه اومد.من رو د
.و احتماال از دست هی. حس کردم عصبدیکش  نییرو پا شهیباهام فاصله نداشت.ش ادینبودن فاصله گرفتن.ز

گرفتم   میکم کنم، تصم  تشیاز شدت عصبان  نکهیا  یخودم هستم و برا تشیکردم منشا عصبان  یمن.چون حس م
 .کنم  یاحوالپرس

 .ریبخ ن؟صبحتونیسالم استاد.خوب-

نشون دادن ِ  یبرا دیکنم.شا  یخواستم رفتارش رو تالف یرو فراموش نکرده بودم اما نم تشیو اخم و عصبان روزید
 .کرد  یبچگانه انجام بدم.با اخم نگاه م یکارها  شد.بچه که نبود تا یم دایپ یوقت ِ بهتر روزشیاز رفتار ِ د  میناراحت

 ؟یستادیا  نجایسالم.چرا ا-

 .دمیگز  لب

 .ادیب قیمنتظرم صد-

 .دیتوپ

 .سایوا یپس الاقل برو داخل نگهبان-

 .باهاش کل کل کنم نخواستم

 .چشم-

اما انگار متوجه شد چون   شم،یتا وانمود کنم داخل م دمیچرخ یبشم.با تعلل م یخواست وارد نگهبان ینم دلم
 .دیغر

 .گهید برو د-

 .هام رو باال آوردم دست

 .چشم چشم رفتم-

رو  یاحقی یبود که صدا نشیرفت.نگاهم به ماش اطیداخل ح یانداختم.با سرعت وحشتناک  ینگهبان یرو تو خودم
 .دمیشن
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 .سالم خانم کامجو-

 .اومد  لبم یرو یبود.برگشتم.لبخند هراسون زیطعنه آم صداش،

 .ریسالم صبح بخ-

 .دمیاز نگهبانها رو د  یکیانداختم و   یسمت راستش نگاه به

 .ریسالم.صبحتون بخ-

 داخل؟ یدیپر هویشد  یسالم.چ-

 .بودن دهیرو د داریرو جمع کردم.احتماال پا لبهام

 .دعوام کرد داریاستاد پا-

 .دیخند

 .هیمرد خوب داریدکتر پا-

 .باال انداختم شونه

 .من که نگفتم بده.گفتم دعوام کرد-

 .تکون داد سر

 .وسط پسرا یبود سادهیخب حق داشت.وا-

 .شد.ناراحت، جواب دادم یبودن.خوب شد دروغ نگفتم.وگرنه بد م دهیواقعا د پس

 .سرم داد زد یاومدم داخل.ول  یداشتم م-

 .بلند شد یاحقی یصدا

 ...یچه استاد خوب-

خواست  یم یگشت؟چ  یم یجستجوگرش دنبال چ ی.با نگاههادیکاو  یو چشم هام رو مکردم.پوزخند زده   نگاهش
 ابونی.نگاه ازش گرفتم و به سمت خدیشدن نگاهم، ابروهاش باال پر یشد؟با طوالن یم رهیخ نطوریا  یکه گاه

 .شد یم کینزد نیبرگشتم.نوش

 *آبان*

از   رونیرو از سرخوش گرفتم و ب دیشدم.داخل ساختمون رفتم و خودم رو به طبقه رسوندم.کل ادهیپ نیماش از
کوتاه از   یبود و هم چند پله  تیطبقه هم چهار تا سا نیا  ی.توستادمیپله ها ا کیو نزد تیبه سا یمنته یراهرو
و اتاق  یش و اتاق ملک محمدو اتاق سرخو ادخورد و هم چهار کالس و دفتر مهرد  یراهرو به کتابخونه م یانتها
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 نهیب یاگه م  ای.نهینب نجایاز کارمندها من رو ا  یبودم کس دواری.امیدیبه اسم نو یدیاصالن فر و اتاق کارمند جد
 .ستادمیا  یچ یمتوجه نشه برا

 ...دونم و اون یباال االن...من م ادیم-

کندم که نفس نفس زنان به پاگرد   ی.پوست لبم رو با دندون مستادمیا  کیتوجه به دانشجوهام همون نزد یب
وسط پسرها بمونه؟چطور  دینبا دیفهم ی.چطور نمدیچرب یم میدلم براش سوخت.اما حرصم به دلسوز ی. کمدیرس

پسرها انداخت و نگاهم کرد.انگار  به یبدم...نگاه کوتاه حینبود که من براش توض د؟بچهید ینگاهها رو نم یبعض
 .اومد  یده بود کارش دارم چون به من چشم دوخته و باال محس کر 

 ...ایلحظه ب هیخانم کامجو -

 .به طرفم اومد ،یمکث کوتاه با

 بله استاد؟-

شدن  کیبودن، با نزد ستادهیکه همون ساعت باهاشون کالس داشتم و تا اون لحظه دورتر از من ا  شاگردهام
 .اومدن  کینزد یروجا، همگ

 .سالم استاد-

خواستن  یم دیشدم.اما اونها حواسشون به روجا بود.شا رهیسر تکون دادم و با حرص چند لحظه بهشون خ فقط
 .اومد  یکه بود از نگاههاشون بدم م  یدارم.اما هرچ کاریباهاش چ ننیبب

 ...کار کنه ها... اه  نجایخوام ا ینم نیواسه هم-

پچ پچ نه چندان  ی.صدادمیخودم رو جلو کش ی.کمستادنیا  کمونیمنتظر شدم حرکت نکردن و نزد هرچقدر
.به سمتش گنیم یچ دمیزدن.هرچقدر دقت کردم نفهم یکه درمورد روجا حرف م  دیرس یبلندشون به گوشم م

تر  کینزد ودآگاهو ناخ دیچیپ مینیب یتو ینشن.عطر کیو بهش نزد ننیخواستم من رو کنارش بب یخم شدم.م
 .پسرها رفت زیمت نگاه هشدم.باز نگاهم به س

 .گمیگفت؟بعدا بهش م  یزیچ شهیاوضاع مگه م  نیا  یاه.تو-

 .غر زدم  یعصب

 .نسایوا نجایبرو.ا-

 .شد رهیکرد.به لبهام خ  یبه چشم هاش دوختم.فقط با تعجب صورتم رو برانداز م چشم

 .امیب دیاستاد خودتون فرمود-

 .شدم کی.بازهم نزددید یپسر رو نم نهمهیکردم.انگار ا  زیهام رو ر چشم

 .نمون نایبرو وسط ا-
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 .دمیرو جمع کرد. صداش رو شن لبهاش

 .ایب گهیبداخالق.خوبه خودش م-

 .باال رفت ابروهام

 ...دمایشن-

 .نگاهم کرد یکرد نخنده و جور بامزه ا  یسع

 .دیببخش-

دادم.ساختمون  رونیو به دور شدنش نگاه کردم.نفسم رو پله پله ب ستادمیگرفت و بهم پشت کرد.صاف ا  فاصله
هرکس  دیکرد و رفت.شا  ینگاه میبرگشت.ن ،یبعد یراهرو یتو دنشیچیپ یِاچ مانند بود و راهرو در راهرو.لحظه 

 .کرد  ینگاهم نم گهید دیشا یخورد.حت یبود، بهش برم یا  گهید

 د؟یکن  یاستاد کالسو شروع نم-

 .رفتم تیآوردم و به سمت در سا  رونیب بمیج یرو از تو دی.کلبرگشتم

 .سرکالس دیایخب...ب لهیخ-

 .رو باز کردم و پشت سرشون وارد شدم در

 .دیسراغ درس جد میخب بچه ها بر-

 .میقبل اشکال دار یاستاد از درس جلسه -

 .شدم.چند بار پلک زدم رهیحرف رو زده بود خ نیکه ا  یتعجب به کس با

 ...خب-

 .شد بلند

 ...نیگذشته به دو صورت نوشت  یکه هفته   یاستاد اون قسمت-

 .نگاهش کردم تا ادامه بده رهیو خ دمیدست کش شمیته ر به

 .دمیمن اون صورت دومشو نفهم-

 .بار پلک زدم چند

 .دمیم حشیتخته دوباره توض یاالن پا-

 .انداختم  ینگاه کوتاه هیبق به

 هست؟ تونمیاشکال بق  نیا-
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دادم  حیقبل رو توض یهفته  یسه تا از اشکال ها-.دودمیو توک، سرتکون دادن.خوشحال رو به تخته چرخ تک
 .اومدم  رونیب شییاز فکر روجا و کار دانشجو  گهیدرس رفتم.د یو به سراغ ادامه 

 .دیاستاد خسته نباش-

 .کردم  لیتعط یزده مونده بود، ولبه ساعت دوا یا  قهیهنوز چند دق نکهیهم خسته شده بودم.با ا خودم

 .نطوریشمام هم-

 .نشسته بود ستمیس یپا رضایرو جمع کردم و وارد دفتر مهرداد شدم.همراه عل لمیوسا

 .سالم-

 .کالس خوب بود؟یسالم خسته نباش-

 .زدم لبخند

 ...یسالمت باش-

 .نگاهشون کردم متعجب،

بدنشونو چک کنم مبادا  یخواستم برم دما ی.چند بار مدنیپرس یخونده بودن و اشکال م شویپ یدرس هفته -
 .تب داشته باشن

رو  ینیس یتو یچا وانیبه مهرداد بود نشستم.دستم رو دراز کردم ل دهیکه چسب  رضای.کنار علمیدیخند ینفر سه
 .دستم گرفتم یخوردم و تو یبرداشتم.قلوپ

 .یکه دوست دار  هیهمون شییچا-

 .خنده سر تکون دادم با

 .نخوردم یدرست و حساب ییچا هیخورم.چندوقته  یباشه م یهرجور گهیاالن د-

 .دیخند

 .به راه بود تیهمه چ ی.االن اگه زن داشتیکن  یگوش نم  ریزن بگ میگ  یم یه-

 .خوردم میاز چا  گهید یزدم و قلوپ لبخند

 .نهیزن شاغل، هم هیبا  تمیمونه.وضع یاشون نمکارا بر   نیوقت ا گهیکنن د  یکار م  رونیاالن، ب  یزنا-

 .از ابروهاش رو باال فرستاد  یکی

همه  یرسه ول یاز منم م  رتریوقتا د یکنه.بعض  یشرکت کار م هی ی؟توینیب یفکر نکن.خانم منو مگه نم ینجوریا-
 .خونه مرتبه.غذا به موقع آمادس یتو یچ

 .رو چرخوند دستش
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کنه هم   یکار م  زیر هیخونه  ی.هم توشمیاون خسته م  یکنم به جا  یکنه.فکرشو که م  یوقتم غرغر نم چیه-
 ...ری...تو هم سخت نگادیصداش درنم ی.ولرونیب

 .رو خاموش کرد ستمیبلند شد و س ستمیپشت س از

 .ناهار میبر-

 .دکتر گل افشان بلند شد ی.صدادمیآه کش  روزید یادآوریبلند شدم.با  رضایسرش با عل پشت

 .رنیغذا بگ  نییجرات نکنن برن پا قیفکر کنم کامجو و صد-

دستش رو پشتم گذاشت و  رضای.علمیکرد  یفکر م هیقض نیبه هم یلبم نشست.انگار همگ یرو یکم رنگ  لبخند
.وارد که شدم میدیکه اکثر اوقات خاموش و امروز استثنا" روشن بود.به سلف رس  میشد یُهلم داد.وارد آسانسور
 .بلند شد یدیسع یدابودن افتاد. ص یزیکه پشت م  یدیو مفخم و سع یاحقیاول از همه چشمم به 

 .ستیازشون ن  یامروز؟خبر  ومدنیدکتر شاگرداتون ن-

 .جواب داد نیصحبتشون، مهرداد بود.سنگ طرف

 .چرا اومدن-

 ناهار؟ ومدنیپس چرا ن-

 .برگشت رضایو عل .به سمت منستادیمکث کرد و ا مهرداد

 .برم یم رمیگ  یمن براشون غذا م-

 .بلند شد یدیناباور سع یصدا

 د؟یکن  یم یشوخ-

 :به خودش زحمت جواب بده، به سمت مسئول غذا رفت.زمزمه کردم نکهیا  یب مهرداد

 .منو حرص بده رهیغذا بگ  ادیدختره نم نیخوبه الاقل امروز ا-

 .بلند شد رضایعل  یصدا

 .من اصال متوجه نشدم اومده دانشگاه-

 .برگشتم

 .بود سادهیدر دانشگاه وسط پسرا وا رونیاتفاقا.ب  دمشیصبح د-

 .شد رهیمنتظر خ رضایعل

 ؟یخب؟باز حالشو گرفت-
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 .دمیخند

 .نه-

 .از خندت معلومه-

 .دمیرو ازش دزد نگاهم

 .گاربود ان قی.منتظر صدسهیوا ینگهبان یفقط بهش گفتم بره تو-

 .ینگهبان یداشته که نرفته تو یلیممکنه دل-

 .خواستم جواب بدم که مهرداد با پنج غذا اومد یم

 .بچه ها رو ببرم یمن غذا دیغذاهاتونو بردار-

 .گرد کردم  عقب

 .میهمه بر هوی گهینه د-

 .میدفتر برد یخودمون رو تو ی.غذامیراه افتاد دوباره،

 .من غذا رو ببرم کتابخونه دیباش نجایشما ا-

 .قرار، جواب داد یبه من ب یبا نگاه رضایعل

 .میاینه مام م-

و با  ی.مهرداد بعد از مکث کوتاهدیفرصت جواب بده راه افتاد و من رو هم پشت سرش کش ایاجازه   نکهیا  بدون
بزرگ بود  یلی.هم مخزن خمیتداخل مخزن رف رضایلبخند کنارمون راه افتاد.اول مهرداد و بعد من و پشت سرم عل

 یها یشده و صندل دهیچ یزهایمهم  یها و بخش ستمیس یبرا یهم سالن مطالعه که دو بخش داشت.بخش
 .پشتشون

جدول  یسر از رو یمهرداد، خانم کمال یکرد.با صدا  یگروه معارف بود، جدول حل م  دیکتابخونه که از اسات  مسئول
 .بلند کرد

 دختر ما کو؟ نی.ایسالم خانم کمال-

 .زد یجوابمون رو داد و رو به مهرداد، لبخند گشاد نیسنگ ی.کممیهم با سر سالم کرد رضایو عل من

 .سالم دکتر.پشت قفسه هاست-

 .اومد  رونی.با لبخند بمیدیکه از پشت قفسه ها اومد، به همون سمت چرخ  ییصدا با

 .سالم استاد-

 .شد و همراه با تکون سر، سالم کرد کمونیعالقه اش به مهرداد از ذوق و شوقش مشخص بود.نزد  زانیم
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 .سالم-

 .شد کیبهش نزد یقدم رضایعل

 .یسالم... خسته نباش-

 .غذا رو جلو آورد  یجلوتر رفت و ظرف ها رضایبراش تکون دادم.مهرداد از پشت عل یبهم نگاه کرد، سر یوقت

 .گرفتم  قیو و صدت یبرا نویا  ایب-

 .شب، برق زد یتو یهاش، به قدر ستاره ها چشم

 ...استاد  یوا-

 .مهرداد، مهربون بلند شد یما چرخوند.صدا یذوق و شوق، چشمش رو رو با

 .گهید ریبگ-

 .از غذاها رو برداشت  یکی ،ییپا و اون پا کرد و با کمرو نیا  یکم

 .یمرس-

 .غذا رو به سمتش گرفت  یکیاون   رضایعل

 .دو تاشو بردار-

 .کرد  مخالفت

 .میخور یغذا باهم م  هی قیمن و صد ینه مرس-

 .تشر زد رضایکردم.عل  اخم

 .گهید یموند یکه الغر مردن  یخور یگنجشک غذا م  یاندازه -

 .انداخت و باز به سمت روجا برگشت  رضایبه من و عل یکرد.مهرداد چند قدم عقبگرد کرد.نگاه  یآروم  ی خنده

 .یبمون ستیالزم ن  ستمیکه من ن  یینمون.روزا ادی.تو هم زرمیامروز من دارم زود م-

 .رو غنچه کرد لبهاش

 .میبر میخوا یم کیباشه.ما هم امروز ساعت -

 .بلند شد رضایعل  یصدا

 .دیپس مواظب باش-

مهرداد برخوردم  قینگاهم کرد از کتابخونه خارج شدم.به نگاه عم یو وقت ستادمیا  یسمت در حرکت کردن.کم به
 .آورد  کیسرش رو نزد رضایزد و سر تکون داد و راه افتاد.عل یو جاخوردم.لبخند کمرنگ
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 که همه بفهمن؟  یکن  یباز عیاونقدر ضا  یتون یم نیبب-

 .دمیکش  قیعم  نفس

 ...من فقط نگاش کردم-

 .ندازنیبگن.متلکاشو به اون م یزیبه تو چ انیبفهمه نم یاگه کس-

 .برگشت رضای.علستادمی.پشت در اتاق امیافتاد  راه

 ؟یسادیچرا وا-

 .در اتاق اشاره کردم به

 .چشمش نگاه کنم یتو شهیروم نم-

 .اریخودت ن یبه رو-

کردم.نشستم و ظرف غذا رو به   ینگاه مهرداد رو حس م ینیسنگ یبود ول نیی.سرم پادیرو پشت سرش کش من
 .به گوشم خورد رضایعل  یکنه و سر بلند نکردم.صدا  یم یدست گرفتم.متوجه بودم مهرداد با غذاش باز

 ؟یخور یمهرداد.چرا نم یتو که بد غذا نبود-

 .ترسم یرو م شیاز مشکالت پ-

 .ادیب شیپ یمشکل ستیقرار ن-

 .قول بده-

 ...کنم  یم نشیتضم-

 چیکرد.تا آخر غذا صدا از ه  نیدادن سنگ نیبدجور بار من رو با تضم یکردن.عل  یبحث م میرمستقیغ  من درمورد
 ..غذا رو خورده نخورده، بلند شدمومدیکدوم درن

 .انیسرکالس.االن بچه ها م رمیمن م-

 .آروم جواب داد  مهرداد

 .یموفق باش-

 .هم بلند شد رضایعل

 .ی.خسته نباشگهیمنم برم د-

 .شونه ام گذاشت یدستش رو رو ت،یدر سا ی.جلومیاتاق خارج شد  از

 .فکرشو نکن گهید ی.ولیکار خودتو کرد-
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 .داد یام رو ماساژ کوتاه  شونه

 ...یاعلی.مواظب خودت باش. رمیمن م-

 .برگشتم

 ...یاعلی-

 یرو روشن م فیزودتر تکل دیکشمکش بودم.با  یگذروندم.دائم با خودم تو  یاون روز رو با حواس پرت  کالس
 .فکر کردم یعالم بشم.کم  یخوام رسوا ی.نمشهیکه نم  نطوریکردم.ا

 ...کنه  یباور نم ی.کسشهینشه، نوزده م ستیدونم خودش اگه ب یبه نمره دادن.م شمیاونوقت آخر ترم متهم م-

 .رو به دندون گرفتم لبم

 .نداشته باشم یکنم که اونموقع مانع  ی..کارامو درست مکنم.  یترم تموم شد.اونوقت اقدام م نیا  یذارم وقت یم-

 *روجا*

 .گرفتم.درحال خشک کردن موهام، حواسم به مامان رفت  یعیرو به خونه رسوندم و دوش سر خودم

 ؟یپوش یراسته قرمزه رو م رهنیپ-

 واسه روش؟ یآره.شال ندار-

 .فکر کردم یکم

 قرمز دارم.بدم بهت؟ یشال نخ هیچرا -

 .آره همونو بده-

 ؟یموهات چ-

 .رو از دستم گرفت شال

 .کنم  یسر م یمن که روسر-

 سشوار نکشم برات؟-

 .شهیسرکنم خراب م یخواد.روسر ینه بابا نم-

 .رمیپس من م-

 .دنبالت انیرضا ب ایکارت تموم شد زنگ بزن بابات -

 .ادامه داد  دیتاک با

 .ابونیخ یتو یفتیراه ن یاونجور-
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 .تموم بشه یکارم ک  ستیباشه...حاال معلوم ن-

 میموهامون مشورت و تصم شیآرا  ی.با هم برامیبر شگاهیداشتم تا باهم به آرا یخواست خواهر یدلم م چقدر
 .که تنها بودم  فیح ی.ولمیکن  یریگ

بودم.موهام به جز جلو،  یکار راض  ی جهیاز نت  تاینشستم.نها شگریدست آرا ریو ز شگاهیآرا  یتو یدو ساعت حدود
 .رو باال جمع کرده بود شی.پشت موهام هم فر و قسمتنمیزدم تا پشتم رو بب یچرخ میفر شده بود.ن

 یو هم جلو مینیعروس و داماد رو بب  یمناسب که هم به راحت یکردن جا  دای.بعد از پمیمعطل نکرد گهیتاالر د یتو
اکرم باعث شد   ییزن دا یبودم که صدا شی.مشغول آرامین شدلباس وارد رختک ضیتعو یبرا مینباش لمبرداریف

 .به سمتش برگردم

 .بازه یلیلباست خ-

ساپورت  نییشدم.سرشونه ها لخت و از زانو به پا رهیزدم و به خودم خ نهیبه سمت آ ینگاهش کردم.چرخ یکم
 .بهش انداختم ینگاه کوتاه نهیپام بود. ابروهام باال رفت.از داخل آ

 .رمیدامادم که نم یمجلس زنونس.جلو-

به مامان  یحرف...نگاه نیاومد و حاال با ا  یوقت ازش خوشم نم چیاخم رو برگردوند.شونه باال انداختم.ه  با
 .مکث کردم تا نظرش رو بگه یصورتش کم یانداختم و رو

 ؟یندازیمگه داماد اومد شال نم-

 .کنم  یوقت خواستم بلند بشم، چادر سر م هیچرا.اگه -

 .تکون داد سر

 .خوبه-

 .رختکن رفت یسمت پرده  به

 .ایب گهیکجان. تو هم د  هیبق نمیسالن بب یتو رمیمن م-

 .دمیو آرام رقص یکیو فرناز و نسترن و ن نایمختلف عکس انداختم و با روم یایآخر جشن در زوا  تا

 .ازم عکس بنداز  سمیمیوا نجایمن ا ایآرام، ب-

 .شدم رهیخ نیبود.دستهام رو پشتم گذاشتم و به دورب نیرخم به سمت دورب میدادم و ن هیتک وارید به

 .3.  2.  1آماده؟-

 .رفتم جلوتر

 .از روبرو بنداز  ایحاال ب-
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 .رو کنار بدنم رها کردم یکیاز دستهام رو به کنار کمرم گذاشتم و اون   یکی.ستادمیا  صاف

-1 . 2 . 3 . 

 .بندازم ازتون یعکس دسته جمع  هی نیسیوا نیایبچه ها ب-

 .ستادنیکنار هم ا  یکیو نسترن و آرام و ن نایو فاطمه و فرناز و روم مامان

 .انداختم . 2 . 1-

*** 

 نیهم کیکوچ  ی خونه  ِیاتاق انداختم.رضا هنوز خواب بود.بد  ی گهیبه سمت د یبلند شدم.نگاه یبه سخت صبح
بابا  ایمامان  دمیفهم یشدم.خصوصا که م یمعذب م یاتاق بخوابم.گاه  هی ی.مجبور بودم با برادرم توگهیبود د

هم  ی...گاهمیجلو برده باش یاتاق رو کم  ربود اگه د یزنن.و کاف یبهمون م یو سر انیم ،یواشکیشب ها و  مهین
 ریبودنم با رضا امکان پذ یخواب بپوشم.اما با وجود هم اتاق یبرا یخواست تابستون ها لباس راحتتر یدلم م

 . خواب هم به دلم مونده بود ِ دنیحسرت ِ لباس ِ آزاد پوش ینبود.حت

 یحت شبیِکرِم رنگ شده بود.د  دم،یسف ی.روبالشدمیرضا زدم و بلند شدم.تازه بالشم رو د یبه چهره  یلبخند
وهام رو باز نکرده بودم و جا صورتم رو آب نزدم چه برسه که کامل بشورم.خب نمازم هم قضا شده بود.سنجاق م

 یِکرِم رنگ رو درآوردم و به سمت آشپزخونه رفتم.مامان و بابا صبحانه م/ دیسف یسوخت.روبالش یسرم م یبه جا
 .نشه داریآروم سالم کردم تا رضا ب  یخوردن.با صدا

 .اند جنتلمن  یدیل ریسالم صبح بخ-

 .بابا و پشت سرش مامان بلند شد یصدا

 .سالم دختر شلخته-

 .یشست یسالم الاقل دست و صورتتو م-

 .حرف مامان برگشتم نیمامان قرار گرفته بودم.با ا یو پشت سر بابا و روبرو دهیرس یناهارخور زیم پشت

 .بشورم ویاالن.اول بذار روبالش  رمیم-

 .دیبرچ لب

 .چه عجب-

خورد، آغشته  سیخوب خ یآب گرفتم.وقت  ریش ریرو ز یو آب گرم رو باز کردم و روبالش ستادمیا  ییبه ظرفشو رو
 .مامان بلند شد یکردم.آب رو بستم و چنگ زدم.باز صدا  ییظرفشو عیبه ما

 .یزیبر دیروش تا یخوا یکه نم  یانقدر تنبل-

 .برگردم، جوابش رو دادم نکهیا  بدون
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 .بره تکسیوا یبو زمیر یم دیبشه.آخرشم تا دیکه سف  زمیر یم تکسیشورم.بعدش وا یم ینجوریاول ا-

 تکس؟یچرا وا گهیش؟دیمگه تازه نشسته بود-

 .زدم شخندین

 .شهیکه با بولدوزرم جمع نم  دهیچسب نیِکرِم زده بودم همچ  ی.هرچدمیصورتمو نشستم خواب شبید-

 :کرد  دیتاک بابا،

 هی میصبحونه بخور.بعدش بر ایدر حمومو باز بذار.االنم زودتر کارتو انجام بده.ب یاستفاده کن  تکسیوا یخوا یم-
 .کن  یرانندگ نیخورده تمر

 .برگشتم یدست کف با

 ؟یقان قان سوار میر یجون من؟م-

قرمز رنگ  یکاسه   یبه دست، وارد حمام شدم و تو ی.بالفاصله روبالشدنیکه به کار بردم، هردو خند  یاصطالح  از
 .و باز چنگ زدم ختمیر تکسیوا یحمام انداختم.کم داخل

 .کشه  یمنو م نهیرفت دستکش دستم کنم.مامان بب ادمیآخ...-

به لباسهام رو  تکسیوا دنیپاش یبه لباسهام بپاشه.تجربه  تکسیدادم که مبادا وا یکارم رو انجام م  یطور
مطمئن  ی...وقتمیبه عنوان دستمال ازش استفاده کن میشد یرفت که مجبور م یم چارهیرنگ لباس ب یداشتم.طور

 یموند بو یپارچه م یرو یوقت تکسیبره.وا تکسیوا یتا بو ختمیر ییدستشو عیو ما دیتا یکم  ستین یشدم لک
آشپزخونه   یطناب پهن کردم و تو یرو رو یشدم... روبالش یم تیاذ  یگرفت.خصوصا موقع خواب بدجور  یم یبد

 .صورتم رو شستم

 .مسال-

 .بابا و مامان بلند شد یبود.صدا ستادهیآشفته جلو در آشپرخونه ا  ی.رضا با موهابرگشتم

 .صبحونه بخور ای.بریسالم صبح بخ-

 .یشیسالم.تو بدون ژل چقدر عوض م-

 :دمیبگه که وسط بحثشون پر یزیاخم کرد و خواست چ  رضا

 زم؟یبر یخور یم ییسالم.رضا چا-

 .رو بهم دوخت نگاهش

 ...زمیر یم امیسالم.م-
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 یلباس نیزود صبحانه خوردم و بالفاصله بلند شدم.راحت تر یلی.خختمیر یچا وانیسمت سماور برگشتم و دو ل به
لوله لوله شده ام رو بدون  یبرداشتم.موها دیو شال سف یخاک یو مانتو دیکه سراغ داشتم، شلوار گرم کن سف

 .دمیشونه بزنم، پشت سرم جمع کردم و لباس پوش نکهیا

 .کنم  یشورمشون.واسه فردا خوشگل م یحموم م رمیبرگشتم م-

 .بود ستادهیبابا کنار دِر ا نگ،یپارک یشلوار گذاشتم و از خونه خارج شدم.تو بیج یرو تو میزدم.گوش شخندین

 ؟ینیش یمگه نم-

 .رونیب ارشیب نگیو از پارک نیروشه.بش چیینه سو-

 .باال انداختم یرو با ناباور سرم

 ...یگ  یم یچ-

باال  ییکنم.ابرو  یخونه شروع به رانندگ یداد از جلو یوقت اجازه نم چیبود.ه دیکرد.ازش بع  ینگاهم م منتظر
.به سمت در راننده رفتم و باز کردم.همزمان چشمم به دمیرس یشد.الاقل به آرزوم م یمن که بد نم یانداختم.برا

 .دمیکش  میشونیپ یدر افتاد.نشستم و در رو بستم.دستم رو رو رونیب یله چا

 ...خدا ای-

. نمیکردم که کامل پشتم رو بب  میتنظ یبغل رو هم طور نهیوسط و آ ی نهیکردم.کمربند رو بستم.آ  میرو تنظ یصندل
دو لنگه  نیزدم.بابا ب کیکالچ گذاشتم و دنده   یرو خوابوندم.پام رو رو یاستارت زدم.ترمز دست  ان،یبسم اهلل گو

 یرنگ پارک شده ا ینقره ا دیروبرو، کنار پرا واریبود.اشاره زدم کنار بره.چند متر عقب رفت و به د ستادهیدر ا ی
 نی.نتونستم رد کنم و ماشدمیآب رس  یآهسته راه افتاد.به چاله   نیزد.گاز دادم و کالچ رو شل کردم.ماش هیتک

 .دمیفرمون کوب ی.با دو دست، روخاموش شد

 ...اه–

و  دیپر نیرو بستم و باز کردم و ماش چییبه بابا خورد.دستهاش رو باال آورد.لب زد که "هول نشو".سو چشمم
 .خاموش شد

 شد؟ نیا چرا همچ-

و استارت  بابا رو نگاه کردم و لب زد که "خالص کن".ابرو باال انداختم که "آهان".دنده رو خالص کردم دوباره
 .کالچ کن".گردنم رو کج و لبهام رو جمع کردم  میزدم.سرم رو باال گرفتم و به بابا چشم دوختم.باز لب زد که "ن

 .دمینفهم نویوقت ا چیآخه؟ه  گهید هیکالچ چ  مین-

آب رو رد کردم و فرمون رو به راست چرخوندم و   یکالچ شل کردم و راه افتادم.چاله   یدادم و پام رو از رو گاز
اومد و در رو باز   کیرو نگه داشتم.بابا نزد نیبود، رد شدم.ماش ستادهیکه بابا کنارش ا  ینقره ا دیمماس با پرا

 .دمیشاگرد نشستم.همون حال، صداش رو شن یصندل یکرد.رو
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 .خوب بود یده بودآب رد نکر   یتو که تاحاال از چاله  یبرا یول یکالچ نرفت  مین-

 ی.اون موقع که نمدیشلوارم لرز بیج یتو میگوش  یچندبار نیکنم.موقع تمر  نیتا من تمر میرفت یخلوت یجا به
 یبود.موقع برگشتن، بابا پشت فرمون نشست.وقت یگرفتم بعدا نگاه کنم تا بفهمم ک  می.تصمنمیتونستم بب

 امیناشناس.پ ی.همه از شماره ااشتمد  امیو پ Missed Call.آوردم  رونیب بمیرو از ج یتموم شد، گوش حاتشیتوض
 .رو باز کردم یاول

 .خانم یسالم روج-

 .دمیکردم و لب برچ  ینوچ

 .از بچه هاس  یکیحتما -

 :یبعد امیپ

 .جواب بده یروج-

 :دادم امیپ

 نشناختم.شما؟ دیسالم.ببخش-

 :جواب اومد بالفاصله

 .دوست هی-

شده بود پاک  یموهام خال یکه رو  یی.لباسم رو عوض کردم و به حمام رفتم تا ژل و تافت هامیدیخونه رس به
 .صبحم رو هم به جا آوردم یبشن. سنجاق ها رو از موهام جدا و از حمام دل کندم.نماز قضا

 یامیپ بودم.هنوز کامل از تنم خارج نکرده بودم که باز دمیجد نیلباس و امتحان کردن شلوار ج ضیتعو ریدرگ
 .رو باز کردم امیپام بود، پ یشلوار تو یلنگه  هیاومد.

 ؟ید یشد؟چرا جواب نم یچ-

 .شدم یو تماس افتادم و کفر امیپ ادی دوباره

 خدا؟ هیک-

 .بوق، دو بوق، سه بوق هی.شماره رو گرفتم.دمیرو کنار گذاشتم و شلوار خونه پوش شلوار

 ...الو-

 .هام دو درجه گشاد شد چشم

 .که پسره  نیا-

 .دمیرو شن صداش
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 ؟یزن یروجا چرا حرف نم-

 .کردم  دایرو پ صدام

 شما؟ دیالو... ببخش-

 .عاشق  هی-

 :دمیتوپ

 .کن  یبچه آدم خودتو معرف نی؟عیچ یعنی-

 خوشگله؟ یش یم یچرا عصب-

 .شم یم یعصب  یبدجور ه،یدونم ک یطرفم که نم یکیبا  یدارم.وقت یضعف بد یلیبستم.خ چشم

 .نیمزاحم نش گهید ای نیکن  یخودتونو معرف ای-

 .گریکن ج  لکسیر-

 ..خودش بوددیلرز میکه گوش  دینکش هیبود.چقدر لحنش چندش آور بود.به ثان یکردم.چه آدم جلف و لوس  قطع

 بله؟-

 ؟یکن  یچرا قطع م-

 .لطفا دیآقا مزاحم نش-

 کنم خودمو حله؟  یمعرف-

 ...دیکن  یمعرف-

 .یشناس یآخه منو نم-

 ...دیکن  یمعرف-

 :دمیلب غر ریز

 .زبون نفهم-

 .من طوفانم-

 یزیکرد اهل چ  یزبونم رو گرفتم.اونوقت فکر م یخواستم بگم "منم بادم" اما جلو یاسمش خنده ام گرفت.م  از
 .باال انداختم ییشد موضوع رو جمع کرد.تک ابرو ینم دیهستم و شا

 بندازه؟ یزیچ ادیمنو  دیاسم با  نیا-

 .یشناس یکن.منم که گفته بودم نم  یمعرف یخب گفت-
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 .دمیکش  یپوف

 داده؟ یمنو ک یشماره -

 .خوشم اومده ازت دمیدانشگاه د یمن تو رو تو نیبب-

 یاره؟کسیهوا بدست ب یو شماره رو از رو نهیدانشگاه بب یشد من رو تو یگفت.مگه م  یپلک زدم.دروغ م ،یعصب
 .داد یمن رو بهش م یشماره  دیبا

 شمارمو داده؟ یک-

 بگم؟ دیحتما با-

 .درجه گشاد شد هیاز زور حرص،   چشمم

 داده؟ یشمارمو ک-

 .کرد  ینوچ

 یکاغذ توش افتاده بود اسم و شماره   هی میبود تیسا یبا بچه ها تو شیچند روز پ ینداده.راستشو بخوا یکس-
 .بود نامیتولدت و ا خیروش بود.تار گهیتو و چندنفر د

 .کردم  تعجب

 تولدم روش بوده؟ خیکه اسم و شماره و تار  یچ یعنی؟یچه کاغذ-

 .گم  یبه خدا دروغ نم-

 ؟یگم چه کاغذ  یباشه.م-

 .دوباره گذاشتش سرجاش قمیانجمن روش بود.رف  یاسم اعضا-

 .سرخوش بود.صدام رو بلند کردم کار

 ؟یروج یپس چرا گفت-

 .دیخند

 .یهم اسم اون دمیکنم.د  یصدا م یاسم خواهرم روجاست اونو روج-

 یم دیمعمول باشه.بع یلینبود که خ ی.روجا اسمدمیدستم کوب یرو قطع کردم و تو یگوش  ،یحرف چیه بدون
دفعه  ی" رو بهش گفته بود.وگرنه کیخودمون "روج یاز بچه ها  یدونستم راست بگه.با خودم فکر کردم حتما کس

 زد؟ یرو با اسم مخفف شده صدا م یتراول دخ  ی

 *آبان*
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روم،  شیپ یو زنانه  فیقامت ظر دنیبا د یول رضاستیبا صورتم، چشمم باز شد.حس کردم عل یتماس دست با
 .ذهنم بود رو به زبون آوردم یکه تو  یاسم  نیاول

 ...روجا-

 .دیچیگوشم پ  یتو ،یا  یعصب  یصدا

 ه؟یروجا ک نمیپاشو بب-

 یگذاشتم و چشم هام رو با حرص بستم.چندبار تو  میشونیپ یرو ینبود...مامان...دست یازین لیو تحل هیتجز
 .صورتم زد

 .ارهیرو به زبون م بهیدختر غر هیآقا چشم باز نکرده، اسم   نمیب یوقت اومدم م نهمهیبعد از ا نمیپاشو بب-

 .بلند شد رضایعل  یخنده  یصدا

 .زبونش همونه یرو ادیکه م  یاسم  نیاول  شهیم داریب یروز فکرش مشغوله وقت یحاج خانم ولش کن.از بس تو-

 ؟یدیجان مامان، تو دختره رو د رضایعل-

 .آره حاج خانم-

 ه؟یچجور دختر نمیگه.بگو بب  ینم یزی.چدیاز دهنش حرف کش  شهیپسره که با قاشقم نم نیا-

 .شدم زیخ میباز کردم و ن چشم

 .سالم مامان-

حس کردم و عقب  یدهنش گذاشتم، سوزش یدهنش رو گرفتم.تا دست جلو یحمله کردم و جلو رضایطرف عل به
 .دمیکش

 ...یآخ...عل-

 .هوا تکون دادم یدستم رو تو و

 ؟یریگ  یگاز م  یچ یکشه؟آخه برا  یم یمهنامه از دست تو چ-

 .تخت انداختمش.داد زد یحمله کردم و رو و

 ...یوحش-

 .شکمم افتاد یگردنم حلقه کرد و رورو دور   دستش

 .دیپسرا بس کن-

 .میدیهمون حالت، به سمتش چرخ یمامان، هردو تو یصدا با
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 ....زشتهنیبلند ش-

 .آغوش گرفتم  ی.مامان رو تومیتخت که بلند شد یرو از

 .ایگفت  یرفت چ ادمیفکر نکن -

 .دمیخند زیر

 باهات؟ ومدیآقا خوبه؟ن-

 .اونم خوبه.حرفو عوض نکن-

 .تخت نشستم یفاصله گرفتم و رو ازش

 .خونه ادیباال االناس که مهنامه ب رمیآبان من م-

 .باشه برو به سالمت.سالم برسون-

 .مامان چشم از در گرفتم یصدا با

زنگ  یم.هرچشد که واست غذا آورد نیخوره.ا ینم یحساب یبچه، چندوقته غذا نیصبح پاشدم به آقات گفتم ا-
رو  نایا  رضای.زنگ علیخونه باش دیدونستم با یسرت اومده...م یینگران شدم فکر کردم بال یزدم درو باز نکرد

 .آورد درو باز کرد برام  دیبده کل رشیزدم.خدا خ

 .دمیبوس یبود، طوالن ستادهیا  کمیمامان رو که نزد دست

 ؟یدستت درد نکنه.حاال مگه ساعت چنده که غذا آورد-

 .و مرتبشون کرد دیام کش  ختهیبهم ر یموها یرو یمحبت دست

 ؟یدیخواب یاول بگو ک-

انگار رنگ   یخوش حالتش که به تازگ یسرش برداشت.به موها یرو آروم از رو شیو روسر دیرو عقب کش دستش
 .کرده بود چشم دوختم

 دم صبح خوابم برد.چطور؟-

 .دیتخت دست کش یرو خم شد و ی.با حالت خاصدمیصورتم دست کش یرو

 ؟یتنها بود-

 .دمیکردم.چشم هام رو بستم و با دست، مال  یهوم

 .باال بود یدیکه د  یآره.عل-

 ه؟یچ یبالش اضافه برا نیپس ا-
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 .باز کردم و سرم رو خاروندم چشم

 .نذاشتم سرجاش گهیدرآوردمش.د یواریکمد د  یاومد از تو  یکه عل  یاون شب-

 .ام رو با دست، خفه کردم  ازهیخم و

 ...یدون یخودت م گهی... د یآبان بفهمم دست از پا خطا کرد-

 .هام گرد شد چشم

 ؟یچ یعنی-

 .زدم میشونیبه پ یجواب بده عقبگرد کرد و از اتاق خارج شد. ضربه ا نکهیا  بدون

 کنه؟  یدرمورد دختر مردم م یحاال چه فکر نی؟ببیشدن زد داریبود به محض ب یآخه اون چه حرف-

 .حرص بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.نگاهم به ساعت افتاد. دو و ربع شده بود با

 .ناهارتو بخور نیبش ایب-

 .نشستم زیم پشت

 ...مامان به خدا-

 .مادر جان من نگرانتم یشناسم.ول یدونم...قسم نخور.بچمو م یم-

 .اشتو جلوم گذ  دیپر از غذا کش یبشقاب

 ؟یکن  یاون وضعته، چرا کارو تموم نم  یشیم داریکه تا ب  یفکرش یتو که انقدر تو-

 .رو پر کردم و به سمت دهنم بردم قاشقم

 بگم؟ یچ-

 .دمیجو یکردم و آروم م  یدهنم خال یقاشق پر از غذا رو تو و

 ؟یکن  یسره نم هیبگو چرا کارو -

 .هدف تکون دادم یرو ب سرم

 ...که  نهی.فقط مشکل اگهیندارم د یدیترد چیمن ه-

 .کردم.جلو اومد  سکوت

 خوادت؟ یه؟نمیمشکل چ-

 .حرف، نگاهش کردم یب
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 بهش.هان؟ یالبد نگفت-

 .کنم اونم مثل منه  یحس م ینگفتم ول-

 ؟یپس چ-

 ... خب-

 ؟یترس یچون شاگردته م-

 .زدم.گردنم رو با همون لبخند، کج کردم لبخند

 .ترم تموم بشه نی.بذار اادیتوش درب یحرفخوام بعدا  ینم-

 ...نشه فقط رید-

 .رو باال دادم ابروهام

 ؟یچ یبرا رید-

 .چونه زد ریرو ز دستش

 .گهید یکیبره با  شیخوا یفکر کنه نم یکن  یتو اقدام نم نهیدونم؟بب یچه م-

 .انداختم  نییرو پا سرم

 .جور بشه تشیموقع دی.فقط باگمیبهش م یجور هی-

 .غذا برام گذاشت.بعد از رفتنش سر پروژه نشستم  ی.مامان بعد از شستن ظرفها رفت.کلمینزد یآخر غذا حرف  تا

 بهش بگم.وگرنه از کجا بفهمه؟ یجور هی دیحق با مامانه.با-

 .اتاق چشم دوختم  یپرده  به

 ...گمیفردا...فردا بهش م-

 *روجا*

بود، به سمت دانشگاه حرکت کردم.به  دهیکه تازه رس  نیتاب و نوشزدم.با مه رونیتک زنگ مهتاب، از خونه ب با
 .افتادم  روزیتماس د ادی

 ...یگفت روج  یپسره زنگ زد، بهم م هی روزیبچه ها، د-

 .شونه ام گذاشت یاز سمت راست، دستش رو رو  مهتاب

 بود؟ یدروغ...ک-

 .چشم نگاهش کردم یگوشه   از
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 .دانشگاهه یانگار از بچه ها-

 .دیوسط حرفم پر نینوش

 خب شمارتو از کجا آورده؟-

 .رو کج کردم لبم

 .انجمن بوده برداشته  یشماره بچه ها ت،یسا یکاغذ تو  هی یگفت تو  دمیازش پرس-

 :مهتاب به حرف اومد باز

 ؟یچ یعنیوا -

 :دیپر نینوش

 ؟یعنیمام بوده  یشماره ها-

 .رو گرفت و من رو نگه داشت دستم

 .دروغ گفته دیاصال شا-

 .رو باال انداختم سرم

 .گفت از دوستت گرفتم  یخواست دروغ بگه م ینه اگه م-

 .افتادم.مهتاب دستش رو دور بازوم حلقه کرد  راه

 آخه شماره ها رو اونجا گذاشته؟  یک-

 .از بچه ها وارد شد  یکی.میرسوند یرو به کالس استاد شاهپور خودمون

 .ادینم یبچه ها استاد شاهپور-

 .پر از حرص به در کالس زدم یلگد

 ره؟یخواد آخر ترم امتحان بگ یم ویکه درس نداده.چ  میَ چی؟هیچ یعنی-

 .به سمتش برگشتم نینوش یکردم که با صدا  یرو درست م فمی.کمیکه خلوت بود نشست  یطبقه ا یراهرو یتو

 شماره رو گذاشته بود اونجا؟ یک  ینگفت-

 .بود یافتاد موضوع بحثمون چ  ادمیجواب بده  نکهیکردم.قبل از ا  یهوم ج،یگ

...احتماال همون روز نایکالس و ا  یدادم گفتم زنگ زده بوده برا امیکه بهتون پ  یآها...فکر کنم سرخوش.اون روز-
 .کاغذو اونجا گذاشته

 :دیغر  نینوش
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 .هیتیمسئول یعجب آدم ب-

 .به دکتر گل افشان بگمش میر یم داریخوام ظهر که واسه کالس استاد پا یحاال م-

 .تکون داد سر

 ؟یچ یبرا-

 .رو تر کردم لبم

 .کم امانتدار باشن  هی دیکه با  شهیبگم که حواسشونو جمع کنن.نم-

 :به حرف اومد مهتاب

 ..بعد از اونم مامانمیچیه گهید دیفهم یم یزد، مجتب ی.به من زنگ میگیراست م-

 .تکون دادم دییرو به تا سرم

 ...گهیخب د ینکردم ول یآره.حاال رضامون متوجه نشد.هرچند کار-

 .بلند شد نینوش یبعد صدا یکم

 م؟یبخور میریبگ ریو ماست موس پسیچ میبچه ها بر-

 .رو داده بود نگاه کردم زیوسوسه انگ شنهادیپ نیکه ا  نینوش به

 .میبخور میتون یناهار نم گهیاونوقت د-

 .داختشونه باال ان ت،یاهم  یب

 .میخب نخور-

 .زدم شخندین

 .عشقم  یمن ثیتو نفس خب-

 *آبان*

رفتم.ساعت، نه و  رونیو کت به دست از خونه ب دمیحس مختلف، لباس پوش یو کل یو استرس و نگران یانرژ  با
فوت وقت فرمون رو چرخوندم و به سمت دانشگاه رفتم.از کالس ساعت اول بدم  یداد.پس ب یرو نشون م مین
 :اومد.فکر کردم  یم

 ...به جاش چقدر کالس ساعت بعدو دوست دارم-

دونم  ینشسته بود.نم یا  گهیبغل به بغل پسر د ق،یآالچ  یبار تو نیافتاد که ا  یپارک، چشمم به بهروز یتو باز
 ادهیپ نیشدم.از ماش اطیذهنم نمونده بود.با تاسف وارد ح یبود.چون چهره اش که تو یهمون پسر قبل دیشا
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 یتو یبد یداخل شدم.با ورودم بو وبه در زدم  یراست به سمت کالس رفتم.تقه ا کیشدم و در رو بستم و 
 .دیچیپ مینیب

 .سالم استاد-

 .دادم نیچ ینیب

 ه؟یچ یسالم بچه ها...بو-

 .چطور قبل از من خودش رو به کالس رسونده بود، بلند شد دمیکه نفهم  یبهروز یصدا

 .تونهیآس  یاستاد بو-

 .کردم  نگاهش

 هست؟ یچ-

 .کالس که مشخص بود متاهل هست جواب داد  یانتها  یاز خانومها  یکیبلند شد. یدسته جمع یخنده  یصدا

 .منظورشون الک پاک کنه-

بود که  شیخودم رفتم.انگار سالن آرا زینگاه کردم و به سمت م رهیخ یشد و پنجره ها رو باز گذاشت.کم بلند
 .گذاشتم  زیم یرو رو فمیشد.ک یکالس پخش م  نیا  یتو ییبو شهیهم

 .دیکن  ادداشتی گمیم فیتعر هیخب بچه ها -

 ن؟ید یم میَ فیامتحان، تعر  یاستاد تو-

 .جواب دادم رک

 .نیافت  یاگه ندم که همتون م-

 .دمیکش  حیدست از توض ،یبهروز یصدا با

 .میدینفهم ارمی.ما اصال همون قبلدایگ  یتند م دیدار یلیاستاد خ-

 .کردم  اخم

بدم بلکه دلتون به حال خودتون بسوزه و درس  حیتونم هرجلسه از اول توض ی.نمنیچون نخوند نیدینفهم-
 .دیبخون

 .کردم  هیبه بق رو

براش نمره  دینیب یم ویکیبوسه. یبه بعد دست خودتونو م ییجا هیدارم.از  فهیوظ ییجا هیخانوما من تا  دینیبب-
 نیخواد قبول بشه.خب هم یفقط م یکیخونه تا خودشو باال بکشه. یاونقدر م  ،یریادگی نطوریمهمه و هم

 .رهیبخونه و ده بگ اتویحفظ
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 د؟ید یم یده نمره حفظ یعنیاستاد -

 .رو چرخوندم چشمم

 .مثال زدم-

 یهنم، ممکنه چه اتفاقجمله از د نیاومدن ا  رونیدونم بعد از ب یم نکهیاز ا  یناراحت ،یرو فشردم و با ناراحت لبم
 .ادامه دادم  فته،یب

 ...ازتون  رمیگ  یترم م انیامتحان م  ندهیآ  یدرضمن، هفته -

 قهیرفتم.بعد از حدود پنج دق رونیشد و از کالس ب اهیچشم هام س یجلو یکردن که لحظه ا  یو داد م غیج چنان
 .دمیکوب  زیو راهرو، دوباره برگشتم.صداشون هنوز قطع نشده بود.به م وارینگاه کردن به در و د

 .کنم  یو ترم همه رو از پونزده حساب م رمیگ  یترم نم انیخانوما سر و صدا باشه، امتحان م-

 .باال انداختم شونه

 ...خودتونه لیم-

 .لحظه، صداشون قطع شد در

 .ترم الاقل نصفش براتون آشنا باشه یبرا دیدرس ندادم.بخون ادی.من که زدیبخون دینیبش-

 یدادن و سوال م یروند ادامه دادم.چند نفر گوش م هیهاشون،  راهیرو با وجود سر و صداها و بد و ب درس
دست  یمودبانه ا یبلند ول یخونه بخونن.با صدا ینباشه تو یازیبدم که ن حیتوض یکردم طور  یم ی.سعدنیپرس

 .دمیاز نوشتن کش

 .تونم برم؟بچم خونه تنهاست ی.من ماستاد..-

 .گلوم رو گرفت  خیب ،یکالس پنجره رو باز گذاشته بود برگشتم.کنجکاو  یکه ابتدا  یسمت خانوم به

 از صبح تنهاست؟  یعنی-

 .رو جابه جا کرد فشیک

 .خواب بود که اومدم یبله.ول-

 .رو باال دادم ابروم

 چند سالشه؟-

 .میدو سال و ن-

.به فتهیبراش ب یخواد از صبح تنهاست.نگران شدم نکنه اتفاق یکه مادر م  مهیدو سال و ن یشدم.بچه  ناراحت
 .دمیدست کش میشونیپ



 

 
348 

 .از کالس  رونیب دیاریب فیچند لحظه تشر هی-

 .اومد  رونیبچه ها، خودم از کالس خارج شدم.پشت سرم ب یتوجه به سر و صدا یب

 بله استاد؟-

 .آوردم  نییرو پا صدام

آخر ترم   یکایخوام سوءاستفاده کنن.نزد یمتوجه نشه من گفتم.نم ی.فقط کسدیایسرکالس ن دیتون یشما م-
 .کنم  ینمره حساب م ستینداره.ترمتونو از ب یرادیا  نیومدین ندمیآ  ی.هفته دیریجزوه از خودم بگ دیایب

 .دیصورتش خند تمام

 .نیکرد  یبزرگوار یلیاستاد.خ  یمرس-

 .زدم لبخند

 .به سالمت دیکنم.بر  یخواهش م-

 .سرکالس برگشتم یقی.با لبخند عمدیسمت راه پله ها دو به

 .دمیاز دخترها پر  یکی زیت یدادم که با صدا یتخته درس رو ادامه م یپا

 .تونم برم یاستاد من حاملم م-

روش  شیآفر سر باردار  ادمهی.ستیوجودشون ن یتو ایهم ح یخنده به هوا رفت.چشمم رو بستم.ذره ا کیشل و
 ..به سمتشون برگشتممیکنه.ما که محرمش بود  یمن و آقا آفتاب یشد خودش رو جلو ینم

 .دیکن  یشوخ دیکه نبا  زیهمه چ ه؟بایتیچه وضع نیا  دیخجالت بکش-

 .تکون دادم سر

 .نهیدانشگاه هم یپرتاب شدن تو رستانیدب ایاز هنرستان   کراستیکه   ییرفتار کسا دیندار میریهرچند تقص-

تونستم درس رو ادامه بدم.جو کالس  ینم تیوضع نیرفتم.با ا زمیسکوت محض فرو رفت.به سمت م یتو کالس
 .رو جمع کردم لمیکردن؟وسا  یگروه رو تحمل م  نیچطور ا د،یاسات  ی هیدونم بق یبد بود.نم

 .صفر هست یبه منزله  بتمی.غدیبعد آماده باش یامتحان جلسه   ی.برادیخسته نباش-

 .شدم کشیتنها نشسته بود.نزد رضایبه سر و صداهاشون به سمت سلف رفتم.عل تیاهم  یب

 .سالم-

 .یخسته ا یلیسالم.چته؟خ-

 .رمی.برم غذا بگیچیه-
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 .اشاره کرد  زیم یرو به

 .خواد من برات گرفتم ینم-

 .نشستم روبروش

 .دستت درد نکنه-

 .خوردن شدم مشغول

 شده حاال؟ یچ-

 .دمیاز خوردن کش  دست

 بگم؟ یچ-

 .کرد  کیرو به هم نزد ابروهاش

 .هیبرو سر اصل قض-

 .دمیکش  یهاشون پوف یمسخره باز یادآوری با

شروع کردن مسخره  هیخواد زودتر بره بچش تنهاس.منم اجازه دادم.بعدش بق یاز خانوما گفت م  یکیبابا  یچیه-
 ...هوا یکه آمادن انگار.کالس رفت رو  میگفت من حاملم بذار برم.بق  یبا لحن زشت شونیکی.یباز

 .کرد  اخم

 .ادبن  یدخترا واقعا ب یبعض-

 .رو پر کرد قاشقش

 ؟یدیم ریبه روجا گ یخودیب ینیب یپس م-

 .بلند شد رضایخوردم.بعد از ناهار، عل رضایغذام رو کنار عل  ی هینگاهش کردم و حق رو بهش دادم.آروم بق فقط

 .اریدرن یلطفا تابلو باز گهی.درمیخب من م-

 .خم کردم ن،ییرو به پا سرم

 ...یاعلیباشه حواسم هست.-

 .یاعلی-

 .دمیطبقه، چشم چرخوندم و روجا و دوستهاش رو ند یرو، به سمت ساختمون برداشتم.تو گامهام

 اد؟ینکنه ن-

 .سمت اتاق مهرداد رفتم.در زدم و وارد شدم به



 

 
350 

 .سالم دکتر-

 .فر و سرخوش هم بودن اصالن

 .سالم-

 .همه دست دادم و کنار مهرداد نشستم با

 چه خبر دکتر؟-

 .برگشتم

 .ستین ی.خبریسالمت-

 .امروز  ومدنیبچه هات ن-

 .پام گذاشتم یرو رو فمیزد.ک لبخند

 .دمشونید یراهرو م یاومدم، تو  یتا م شهیآره منم تعجب کردم چون هم-

 *روجا*

 .اومد. لبم رو به دندون گرفتم  یاتاق دکتر م  یو دکتر گل افشان و سرخوش و اصالن فر از تو داریپا یصدا

 بگم خب؟ یآدم چجور  نهمهیا  یجلو-

در نشسته بود.کنارش هم دکتر گل افشان.اصالن  یدرست روبرو داریدادم و جلو رفتم.پا نیرو به دست نوش فمیک
 یتو شهیسرخوش و اصالن فر، هر دو اتاق جدا دارن چرا هم نکهیبا ا دمیفهم یفر و سرخوش پشت به در بودن.نم
 .افشان  لبهم افتاد و بعد دکتر گ داریاتاق دکتر بودن؟اول از همه نگاه پا

 .سالم-

دکتر  یدارم؟صدا یگفتم مزاحم تلفن  یم داریپا یگفتم؟جلو  یم یندم.چجوابم رو دادن.مردد،نگاهم رو چرخو همه،
 .گل افشان بلند شد

 شده خانم کامجو؟ یچ-

 .به صورتش دوختم چشم

 کارتون دارم؟  دیایلحظه م هیاستاد گل افشان -

 .شد بلند

 شده؟ یچ نمیبب میبر-

 .دمیاصالن فر رو شن  یشدم، صدا یاز اتاق خارج م  یآخر، وقت  ی لحظه
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 .نایبه من بگ نیایب نیریبگ نیبار غذا خواست نیا-

 .دکتر، برگشتم یگفتم.با صدا  یحواس، چشم یب

 شده؟ یجانم چ-

 .پا و اون پا کردم نیا

 .دانشگاه بود یبهم زنگ زد...از پسرا یکی روزیاستاد...د-

 .دهنم رو قورت دادم آب

 .سرخوشه یبوده برداشته که فکر کنم کار آقا تیسا یکاغذ که تو  هی یگفت اسمش طوفانه.شمارمو از تو-

 .باد کرد شیشونینگاه کردم.رگ پ یرچشمیز ش،یاخم  یکردم و به چهره   مکث

 .بسازم ی"طوفان" هیغلط کرده.-

 .رو به سمتم دراز کرد دستش

 .نمیشمارشو بده بب-

 .دمیشن یرو م شیعصب  یرو دادم.به سمت اتاقش رفت.صدا شماره

 نکن؟ یسرخوش چندبار بگم سهل انگار-

 .اصالن فر اومد  یصدا

 شده دکتر؟ یچ-

 .گذاشته و رفته  تیسا یبچه ها رو اون هفته دادم زنگ بزنه.تو یبشه؟شماره  یخواست یم یچ-

 .باال رفت صداش

 .زنگ زده به کامجو یکی روزید-

 .صداش باالتر رفت بازهم

 .خواهراتن نایتا چه حد؟فکر کن ا یالیخی؟بیگرفت  شیکه تو پ  هیچه وضع نیسرخوش آخه ا-

 داریپا یعصب  یخواد من بترسم.چشمم به چهره  ینم دمیوارد اتاق شدم.دکتر با ورود ِ من، سکوت کرد و فهم آروم
 .کرد افتاد.با خودم غر زدم  ینگاهم م یکه با اخم بد

 .کنه انگار من رفتم شماره دادم.بداخالق  یجور نگاه م هیگفت؟  یداروغه م نیا  یجلو دیاه.حتما با-

 .آخر، سرخوش در حال رد شدن، خطابم کرد  یاخم نگاهش کردم.اصالن فر و سرخوش از اتاق خارج شدن.لحظه   با

 ....تو هم دوست شوشنیبه پسرا و دوست م دنیدختر شماره م نهمهیبابا.ا ریسخت نگ-
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 .بلند شد نینوش یعصب  یصدا

 .میستین هیما مثل بق-

 .دستهاش رو باال گرفت سرخوش

 .منو نکشته قیاوه اوه من برم تا صد-

 .دکتر گل افشان کامل داخل شدم یصدا با

 گفت پسره؟  یچ نمیبب ایخانم کامجو ب-

 .تر رفتم کیکردم.نزد  ی.عجب کاردمیترس ی روم م ِ شیعکس العمل هر دو مرد ِ پ  از

 .پسره دمیخودم.بعد زنگ زد د یختره...از دوستاجور حرف زد فکر کردم د هیداد. امیاول پ-

 :دونم چرا نخواستم بگم خودم زنگ زدم؟ادامه دادم ینم

 .برداشته تیسا یدانشگاس.شمارمو از تو یگفت از پسرا-

 :و گرفته بلند شد یعصب  دار،یپا یصدا

 بهش؟ یگفت  یتو چ-

 .دیلرز یام کم  چونه

 .قطع کردم دم،یفهم یخواستم، وقت یکه م  ویزیاون چ-

 :لب زمزمه کرد ریز

 .یکرد  یکار خوب-

 .دکتر، سر بلند کردم ی.با صدادمیمن شن یکرد ول  زمزمه

 ه؟یچ شیلیخونه و فام یم یچه رشته ا نیبده بب امیاالن بهش پ-

 .خواستم ینم داریپا یرو جمع کردم.جلو لبم

 ...خوام ینه.نم-

 .زد تا انگار آرومم کنه یلبخند

 .گهید می.ما هستنیبش نجایا  ایب-

 .دکتر گل افشان نشستم.نوشتم یو روبرو داریپا کنار

 .رشتتونو نطوری.همنینگفت تونویلیشما فام-
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نداشتم که نخوام  یپنهان زینشون ندادم.چ یعکس العمل  یبود، بودم ول میگوش  یتو دایکه شد  داریسر پا متوجه
 ..بالفاصله زنگ زد.دکتر گل افشان سرش رو جلو آوردنهیبب

 .جواب بده-

 .باال انداختم سر

 .خوام ینم-

 داریپا یو گل افشان بشنون.صدا داریخواستم پا یبزنه.نم یحرف زشت ایبگه  یزیپسر مورد بحث، چ دمیترس یم
 .بلند شد

 .جواب بده ؟االنمیجوابشو داد یچجور روزید-

 .کردم  بغض

 .دونم پسره یاالن م  یفکر کردم دختره.ول زروید-

 .شدم بلند

 .دمیجواب داد بهتون خبر م-

 .جلو اومد نیاتاق خارج شدم.نوش  از

 دعوات کرد؟ داریشد؟پا یچ-

 .اخم کردم  باز

 ...اخم و تخم کرد  ینه دعوا نکرد ول-

 .دیام لرز  چونه

 ...شیا-

 .اومد.شماره متعلق به همون پسر، طوفان، بود.باز کردم  یامی.پدنیحرص خوردن من، خند از

 ؟ی.زنگ زدم چرا جواب ندادی.رشتمم معماریهست مطلب میلیفام-

شدم و  یم نیسرسنگ دیاومد.من با  رونیاز اتاق ب  نیسنگ دار،یبلند کردم.پا یگوش  یپا، سر از رو یصدا دنیشن با
قفل  یرو تو دیرفت و کل تیگرفت.به سمت در سا  یحرصم م رفتارهاش نیکرد.چقدر از ا  یم یدست شیانگار که پ

 .انداخت.در که باز شد برگشت

 .دییبفرما-

 .انداختم  نییو مهتاب داخل شدن.سرم رو پا نینوش

 .دکتر گل افشان شیپ رمیلحظه م هیاستاد من -
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 .بلند کرد ستمیس یزدم و وارد شدم.دکتر سر از رو یبهش، عقب گرد کردم.تقه ا ینگاه بدون

 جان؟-

 .جواب دادم َپَکر،

 .دروغ ای گهیدونم راست م ی.نمیرشتشم معمار هیمطلب شیلیفام گهیپسره م نیاستاد ا-

 .ارمیراست و دروغشو بذار من درم-

 .زد لبخند

 .هینداره.مرد خوب یناراحت نشو.منظور داریاز حرف دکتر پا-

 .مهربونش نگاه کردم و رک جواب دادم یبه چهره  یکم

 .ناراحت شدم یول-

 .دمیبرچ لب

 .با اجازه-

 .زد و سر رو تکون داد لبخند

 .به سالمت-

 *آبان*

. دمیشن ییپا یدادم که صدا یو به حرفهاشون گوش م ستادهیا  رونیسرعت به سمت اتاق مهرداد رفتم.همون ب به
.خواستم از گنیم یخواستم بدونم درمورد اون پسر، چ یسرعت تموم بشه.م نیکردم حرفهاشون به ا  یفکر نم

بغلم بود.طبق معمول،  یرون از اتاق و تویتا به خودم بجنبم ب ینشه، ول ستادنمیاتاق دور بشم تا متوجه فالگوش ا
.چشم چهیباز کتم رد بشه و دور کمرم بپ یدکمه ها یباعث شد از ال نیدستهاش از بدنش فاصله داشت که هم

چهارچوب در  یاومدنش رو  رونیام حبس شد.ناخودآگاه دست راستم که قبل از ب  نهیس یهام گشاد و نفس تو
نگاهم به روبروم  دم،یرو ند یکس  یراهرو چشم چرخوندم و وقت ی.تودادمفشار  یکمرش گذاشتم و کم  یبود، رو

شد.چندبار پلک زدم.نگاهم رو به  یم نییباال و پا مینیب یتو شیشگیام بود و عطر هم  نهیس یبرگشت.سرش جلو
 شینیکرد.ب  یام نگاه م  نهیس ی.چشم هاش گشاد شده و بهت زده به قفسه دمیدوختم و صورتش رو د نییپا

دونست من  ی.خب اون که نمادیتا به خودش ب دیطول کش یام و چشم هاش چپ شده بود.کم  نهیس یجلو
کمرم   یهم که به خواست خودم اونجا بودم، جاخوردم.چه برسه به اون.دستهاش رو از رو ی.منستادمیاونجا ا

 ..زمزمه کردمدمیدستم رو کش ،یچون دست من پشتش بود نتونست عقب بره.با سخت یبرداشت ول

 ...یاگه نگرفته بودمت افتاده بود-
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 یخوشم اومده.کم شیکیتم بفهمه از نزدخواس یزدم.نم یم دیبود که با ینداشت اما حرف قتیاصال حق  نکهیا  با
 ینگاهش م رهیخ رهیبردارم.خ ینشد قدم ی.باز هم فاصله کم بود.عقب نرفتم.دلم راضدیرس واریعقب رفت و به د

 .پوست لبش، به حرف اومد دنیجو یکردم.بعد از کم

 .دیببخش-

 .رو صاف کردم گلوم

 .نداشتم از اون حرفم یمنظور-

خواستم متوجه منظورم بشه.ناراحت، بهم چشم دوخت.  ی" بگم.اما با همون جمله مدیبخش"ب دیزبونم نچرخ یرو
 .کنم.لبهاش رو طبق عادت، غنچه کرد  یانتظار داشت معذرتخواه  دیشا

 .ازم سر بزنه  یهرکار شهینم لیدل نیکنم ا  یم طنتیاز استادا ش  یمن فقط سرکالس بعض-

داخل اتاق مهرداد انداختم.سرگرم  ینگاه میرفت.ن تیانداخت و از کنارم رد شد و احتماال داخل سا  نییپا سر
شدم.به  یشرق یکرد.پس مطمئنا متوجه نشده بود.وارد راهرو  یصحبت با تلفن بود و اصال به سمت در، نگاه نم

سر بردم و کش  یم.دستهام رو باالکرد  یخالام رو پر و   هیر یآب خوردم.چند بار هوا  یسمت آب سردکن رفتم و کم
 .به بدنم دادم.چشمم به ساعت خورد یو قوس

 .شد میآخ دو و ن-

به  نهیآ  یاون طبقه متوجه نشه.جلو  یاز کارمندها  یبرم که کس یرفتم.حواسم بود طور یبهداشت سیسرو به
 .م و خنک شدمداغم گذاشت یگونه ها  یسرخ بود.دستم رو َتر کردم و رو یشدم.صورتم کم رهیخودم خ

 *روجا*

شونه ام دست  یرو نیاجازه ام رو فرو دادم و نشستم.نوش  یرفتم.چندبار پلک زدم.بغض ب تیبغض، داخل سا با
 .گذاشت

 شد؟ یچ-

 .شد و در رو بست تیداخل سا داریرو بلند کردم تا جواب بدم.همزمان پا سرم

 ..اسم پسره رو به استاد گل افشان گفتمیچیه-

 بود؟ دارمیپا-

 .نگاهم کرد منتظر،

 .اتاق نبود  ینه تو-

 .بلند شد داریپا یگرفته   یهم نگفتم.صدا دروغ

 ...خب-
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 .کرد  یرو صاف کرد.نگاهش کردم.منتظر، نگاهمون م گلوش

 د؟یندار یقبل مشکل یاز جلسه -

 .رو باال انداختم سرم

 .نه-

 .من، ساکت بودن.ناراحت شد یو گرفتگ یناراحت ریاز تاث  نیو نوش مهتاب

 اصال؟  نیخوند-

 .بهش انداختم یکوتاه  نگاه

 .میایبله استاد.نخونده که سرکالس نم-

 .انداختم  نییسرم رو پا باز

 .میسیبنو دویجد یمن، باهم برنامه  ستمیسر س دیایپس ب-

بودم  رهیخ تورینشستن.به مان ریسکوت و سربه ز یو مهتاب هم تو نیرفتم.نوش میشگیهم یشدم و به جا بلند
دلخور  یبودم ول رهیخ توریدلم شکسته بود.به مان یبودم ول رهیخ توریکردم.به مان  ینگاهش رو حس م ینیسنگ یول

کرده   یا  گهیدستش بهم بخوره و برداشت د مبودم که سهوا اجازه داد یبودم و کنار مرد رهیخ توریبودم.به مان
برگردم، مخاطب  نکهیشد.آب دهنم رو قورت دادم و بدون ا سیدم که چشم هام خش رهیخ توریبود.اونقدر به مان

 .قرار دادمش

 .آب بخورم  رمی.من منیاستاد هنوز که درسو شروع نکرد-

آب رو فشار   ریخارج شدم و به سمت آب سردکن پرواز کردم.ش تیجا بلند شدم و خودم رو به در رسوندم.از سا از
آب گرفتم و تا تونستم   ریش ری.دهنم رو زدمی.آب رو به صورتم پاشنهیبازم بش مهیمشت ن یدادم تا آب سرد تو

.به دمییاطراف رو پا  ی.کمستادمیآب سردکن برداشتم و صاف ا  یخنکاش رو به معده ام سپردم.دست از رو
اوقات هم   یصورتم رو گرفتم.گاه یسیمقنعه، خ نییشدم.با پا رهیبه خودم خ نهیآ  یرفتم و تو یبهداشت سیسرو

 یخورد.اما من هم کار خودم رو م یکارم حرص م  نیاز ا  شهی.مامان همدمیکش  یرو به مانتوم م سمیخ یدستها
 داریرفتم.در رو بستم و کنار پا تیخارج و به سا سیسرخ نشده بود.شونه باال انداختم و از سرو ادیکردم.چشمم ز

 .کنه.حواسم بود نگاهش نکنم  ینشستم.حواسم بود نگاهم م

 .خب درسو شروع کنم-

 یم ادیدادم و  یشروع به نوشتن برنامه کرد.گوش م ،ینگاه کردم.بعد از مکث توریبود.به مان یاش سوال  جمله
 .کردم  یاظهار نظر نم  گهید یگرفتم ول

 ن؟یندار ین؟مشکلیدیخب فهم-

 .و مهتاب ساکت بودن و سر بلند کردم نینوش
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 .دمیمن فهم-

 .کنه، به حرف اومد  یکه متوجه بودم نگاهم م  یاز مکث نسبتا طوالن  بعد

 ؟ی...شما چیو نام قیصد-

 .شونه باال انداخت نینوش

 .متوجه نشدم ادیاستاد من ز-

 .بلند شد داریپا یخسته  یصدا

 .دمیم حیباشه دوباره توض-

 حیپنج بار پشت سرهم توض ایرو چهار  مساله هیتونه  یداره.چطور م یکردم چه حوصله ا  یاوقات فکر م  یگاه
 .داد حیبود رو مجدد توض دیاز برنامه که جد  یبده؟قسمت

 .میکن  لیبگه تعط ومدیخانم کامجو هم درن یشد.صدا میخب ساعت پنج و ن-

 .استاد  میکرد  یاستفاده م  میداشت-

 .کرد.باالخره نگاهش کردم  یم نگاهم

 .دیخسته نباش-

 ..لبخند زدومدیدلم ن یبزنم.ول یحرف ایخواستم نگاهش کنم  ینم

 .نطوریممنون.شمام هم-

 .تر شد قیعم  لبخندش

 .ینیحرکت بش یجا ثابت و ب هی ی.چون عادت نداریکنم خسته شد  یفکر م-

 *آبان*

اعصابم بره   یبکشه و بازهم رو نیزم یبودم رو یدستش گرفت و راه افتاد.راض یرو تو یکنارم بلند شد.صندل  از
بسته  ایبود که متوجه باز  نیجلوشون مانع از ا یکالس که پرده   یبلند نکنه.نگاهم به سمت پنجره ها یول

 .گذاشتم  زیم یبودنشون بشم رفت.پام رو دراز کردم.دست هام رو رو

 بچه ها پنجره ها بازه؟-

 .گذاشت و نگاهم کرد  نیزم یرو رو یصندل

 .بندم یاالن م-

 .شدم زیخ میزدم.بالفاصله رفت تا پنجره رو ببنده.ن لبخند
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 ... بندم. شما ینه خودم م-

 ..تعادلم رو حفظ کردم و ادامه دادمفتمیُسر خورد و کم مونده بود ب زیم یرو دستم

 .شهیزحمتتون م-

 .اومد.لبخند زدم.برگشت  یبه چشم م شتریکمرش ب  یخم شده و مانتوش باال رفته بود و گود زیم یرو

 .تونم پنجره رو ببندم یقدم کوتاهه نم دیبگ دیخوا یفکر کردم م-

 .ستادمیشدم و سرپا ا رهیو با اخم بهش خ دمیکنه.لب گز  یکه نم  یینگاهش رو گرفت.اخم کردم.چه فکرها دوباره

 .کنم  ینکردم و نم یجسارت نینه من همچ-

. دمیاما انقدر بانمک بود که ناخودآگاه همراهش خند  دمیخنده اش رو نفهم لیشد.دل رهیخنده برگشت و بهم خ با
 .زد یچرخ میرو برداشت و به سمت در رفت و ن فشیکرد ک  ینگاه م رهیکه همونطور خ  یدرحال

 .جلسه رو خواستم استراحت بدم بهتون نی.ادیاستاد خسته نباش-

 .حرفش رو ادامه داد ق،یصد

 .سرکالس دینفس بکش دیتون یم شهیهم دیفکر نکن-

 .بار بستم و باز کردم کیکردم خنده ام رو پشت دست خفه کنم.چشمم رو   یسع

 .نطوری.شمام همدیسالمت باش-

 .از تنم خارج شد  میبا خنده اش خستگ دیرفت.رفت و نفهم رونیب تیسا از

 .استاد خدافظ-

 .همون لبخند، سرم رو خم کردم با

 .به سالمت بچه ها-

 تیبرداشتم و از سا زیم یرو از رو فمیمکث کردم و بلند شدم و ک یگذاشتم.کم  زیم یسر رو نشستم و یصندل یرو
 .خارج شدم

 .زنم یپنجشنبه باهاش حرف م ایچهارشنبه -

در اتاق دکتر داخل  ریاز ز  ه،یخودش فکر نکنه خبر شیپ نکهیا  یباز بود، برا یدر اتاق ملک محمد نکهیرو با ا دیکل
 .برگشتم ییصدا دنیزانو زده بودم که با شن نیزم یفرستادم. همونطور رو

 د؟یداخل اتاق دکتر گل افشان فرستاد دویدکتر من که بودم چرا کل-

راهرو شده انداختم و  نیاز اتاقش خارج و وارد ا  یبودم چه وقت دهینفهم یکه حت  یبه ملک محمد یکوتاه  نگاه
 .زانوهام رو تکون بدم یتا خاک رو ستادمیخم ا یدروغم رو از چشم هام نخونه، کم نکهیا  یبلند شدم.برا
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 .نیبرد فیتشر شهیفکر کردم مثل هم-

چشمش نندازم.از کنارش رد شدم و از راهرو  یکردم چشم تو  یم ی.لباسم رو صاف کردم.همچنان سعستادمیا  صاف
 :و به سمت پله ها راه افتادم و زمزمه کردم رفتم رونیب

 .دیخسته نباش-

 ...خداکنه-

شدم.متوجه بودم پشت  ریباال رفته و بدون مکث از پله ها سراز یحرف از دهنش، با ابروها نیخارج شدن ِِِ ا با
خارج  دشید یبه طور کامل، از جلو ینکردم.وقت دنشید یبرا یتالش یول ستادهیپله ها اومده و ا یسرم به باال

 هیتک یصندل یشدم.سرم رو به پشت نیماشدادم.از ساختمون خارج و سوار  رونیشدم، نفس حبس شده ام رو ب
 .دادم

 ...آخ خدا شکرت-

افتاد.خواستم رد بشم   یوسفیچشمم به  اط،یرفتن از ح رونیرو روشن کردم.موقع ب نیرو چرخوندم و ماش چییسو
 .دادم نییرو پا شهیبوق گذاشتم.برگشت.ش یزدم و دستم رو رو یمزتر  شین یول

 .سالم-

 .داریسالم دکتر پا-

 .برسونمت ای؟بیر یکجا م-

 راه ما و شما از هم جداست دکتر.ما رو چه به شما؟-

 .دیباال پر ابروهام

 ؟یچ یعنی-

 .موندن رو بهم نداد شتریب یاز کارمندها بود اجازه   یکیکه متعلق به   یپشت نیماش بوق

 .شما بازه یبه رو شهیما هم نی.در هرصورت، در ماشیدون یهرجور خودت م-

 یا  رهیت یکه دوو  یپشت نیکه سوار ماش  دمید نهیآ  یآخر، تو  یرو باال دادم و از دانشگاه خارج شدم.لحظه  شهیش
 .برداشتم نهیشد.چشم از آ یبود م

 ...شدن یجور هیهمه  دای؟جدیوسفی یگ  یم یچ گهیتو د-

 :ربط از ذهنم گذشت یپدال گاز گذاشتم.ب یرو رو پام

 .عقد قرارداد، برم خارج از کشور.کاش همراهم باشه  یاحتماال برا  دیع-

 .رو عوض کردم دنده
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 ...دیفراهم کنم.با دیتا ع طویشرا دیبا-

افتاد.نگاهم به سمت   سمیداد وا یروندم و در لحظه، چشمم به افسر سِر چهارراه که بهم عالمت م یسرعت م با
 ادهیپ یتا افسر، با پا ستادمیدادم.بعد از چهارراه، ا رونیداد رفت.نفسم رو ب یکه سرعت رو نشون م  یعقربه ا

 .شدم ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش ربند،بعد از آزاد کردن کم د،یرس نیماش کینزد یخودش رو برسونه.وقت

 .سالم سرکار-

دستهاش بود، چند بار سرش رو چپ و راست  یردم و باهاش دست دادم.همونطور که دستم تورو جلو ب دستم
 .کرد و به حرف اومد

 یتو یجوون؟مگه کس هیچ یسرعت برا نهمهیچرا؟ا یهست یا  دهیمرد فهم داستیسالم...شما که از وجناتت پ-
 ست؟یخونه منتظرت ن

 .زدم لبخند

 .فعال نه-

 .دستش رو باال آورد یتو یرو ول کرد و دفترچه  دستم

کارا چشم انتظارش   نیخونه منتظرت موند، با ا یتو یبمونه هروقت کس ادتیکنم تا   یم متیخب، حاال جر لهیخ-
 .تا آخر عمر ینذار

سوار شدم و  مهیجر یشونه ام زد و عقب گرد کرد.با برگه  یرو کند و به دستم داد.با دست چپش، چندبار رو برگه
 .دمیکش  یداشبورد گذاشتم.تازه چشمم به رقمش خورد.سوت یکمربندم رو بستم.برگه رو رو

 چه خبره بابا؟-

گذاشتم.   نهیآ  یرو هم با خودم به خونه بردم و جلو مهیکردم آروم برونم.قبض جر  یزدم و راه افتادم و سع استارت
 .چنان باز بود.نگاهم رو به دستهام دادم.لبخند زدمکتم هم  یبه خودم افتاد.دکمه ها نهیآ  یچشمم از تو

 .چقدر من شنبه ها رو دوست دارم-

 .فکر رفتم یتو

 .دمیکنه کار دست خودم م  دای.اگه ادامه پادیم شیپ یزیچ هیبرخوردا رو فراموش کنم باز  نیا  امیهربار م-

 .تخت، کنار لباسهام انداختم یروتخت پرت کردم و خودم رو هم  یلباسهام رو از تنم خارج و رو کالفه،

 بگم بهش؟ یبرم باهاش صحبت کنم؟اصال چ یآخه چجور-

 .راستم رو زانو کردم یپا

 ؟یکن  یبرم بگم خانم کامجو تا بعد از امتحانا صبر م-
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فتم ر  نییتخت، باال پا یتخت افتاد.چندبار همراه فنرها یهوا پرت کردم که دوباره و با شدت، رو یتو یرو عصب پام
 .کردم  یتخت آروم شد.نوچ یو باالخره، تکون ها

 صبر کنم؟ یچ یگه برا  ی.نمشهیکه نم  ینجوریا-

 هیکنم.تنب  هیخواستم خودم رو تنب یکه دردم اومد.م  یطور دمیموهام دست کردم و با شدت کش یبودم.تو کالفه
 .فکر کردم ی.کمرمیبگ ادیرو  ییزهایکنم تا چ

 .تونستم بهش زنگ بزنم و بگم یاگه شمارشو داشتم االن م-

 .تخت نشستم یرو چهارزانو

 بگم؟ یدونم چ یکه نم  نهیگفتم اونوفت؟مساله ا  یبهش م یچ-

 .دمیبرچ لب

.فقط ادیب ییذارم کاردانشجو ینم گهیبره و پروژه هامو تا قبل از امتحانا انجام بدم...د شیخوب پ یاگه همه چ-
 .میر یم باهم دمیبره دانشگاه درسشو بخونه.ع

 .نازکم پهن کرد یلبها یخودش رو رو یفکر، از فکر مثل هرسال تنها نبودن، لبخند نیا  از

 *روجا*

به عنوان متهم بهم نگاه کنه  شهیهم نکهیا  یداره.ول یحس دمیفهم یبودم.م داریفکر پا یرفتم و تو ادهیخونه، پ تا
 .گفتم  یخواستم با اون پسر دوست بشم، اگه خودم شماره داده بودم که بهشون نم یرو دوست نداشتم.اگه م

 شه؟یم ده؟مگهینشناسه جواب نم ویخودش اگه شماره ا-

 دیشدم و در رو پشت سرم بستم.کل نگیانداختم و در رو باز کردم و وارد پارک  دیاز شونه هام رو باال دادم.کل  یکی
 ریگذاشتم که ز  یرو باز کردم و جور میکتون  یباز گذاشتم.بندها مهیرو نصفه و ن پشیپرتاب کردم و ز فمیک  یرو تو

 م،یداشتم تا بند کتون ی.قدم ها رو بلند برمدمیپاگرد رس بهقدم بلند، دو قدم، سه قدم، چهار قدم،  هیپام نمونن.
کردم و باال رفتم و وارد خونه شدم.لباسهام رو عوض   یکیها گرفتم و سه تا پله رو  لهیپا نمونه.دستم رو به م ریز

که جمع   لمی.وسامیرفت یم دمونیجد یو لباسهام رفتم تا جمع کنم.تا آخر هفته به خونه  لیکردم و به سراغ وسا
دست  هیو  دمیو مرتب پوش زیدست لباس تم هیتا به برم و به بابا کمک کنم. دمیو جور شد، دوباره لباس پوش

 .مطمئن شدم فقط خودشون دونفر هستن، راه افتادم یمامان زنگ زدم و وقت یگذاشتم.به گوش  فمیک  یلباس تو

 .رو که زدم، مامان بالفاصله در رو باز کرد زنگ

 .سالم-

 ؟یایم یسالم از دانشگاه دار-

 .شدم و در رو بستم داخل

 .مرتب کردم و بعدش اومدم لموینه، اول رفتم وسا-
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 .چرخوندم چشم

 بابا کو؟-

 .زد افتاد یرو رنگ م ییرایو پذ ستادهیا  یا  هیچهارپا یبه بابا که رو چشمم

 .یسالم بابا خسته نباش-

 .خسته بود یلیخ یلی.چهره اش خبرگشت

 ...سالم باباجون.قربونت-

 یلباسم رو عوض کردم.لباسها شیواریاز اتاقها رفتم و چون پنجره ها هنوز پرده نداشتن، داخل کمد د  یکی به
 .برگشتم ییرایو به پذ دمیچیپ یروزنامه ا یرو ال زمیتم

 .سمتو رنگ کنم نیا  یوارایفرچه بده منم د هیبابا -

 .آشپزخونه اشاره کردم  کینزد وارید به

 .شنیم یخواد لباسات رنگ ینم-

 .زدم پلک

 .نداره یبشه مورد یاگه رنگ  ناینه، لباسامو عوض کردم.ا-

 .بابا چشم از تالش مامان گرفتم ی.با صدادیکش  یرو دستمال م یرنگ یها یزانو زده و کاش نیزم یرو مامان

 .سطل رنگ، اون فرچه بزرگه رو بردار یتو ایپس ب-

که   یو مشغول شدم.از ارتفاع، ارتفاع ختمیاز رنگ رو داخلش ر  یکردم و کم  دایپ یکیرو برداشتم.ظرف کوچ فرچه
 .تونستم همراه بابا، سقف رو رنگ بزنم ی.وگرنه مدمیترس ینگهداشتن نباشه، م یبرا یزیاطرافت چ

 *آبان*

صبح  دمیساعت دوازده فهم دنینگاهم به ساعت افتاد، با د یتخت نشستم.وقت ی.رودمیهول از خواب پر با
 .و ظهر شده ستین

 ... خوام دو ماهه پروژه هامم تموم کنم یم ینجوریا-

 یکه مامان آورده و تو  ییدم کردم و به سراغ غذا یتخت بلند شدم و به آشپزخونه رفتم.چا یاز رو  یپوزخند با
که از عطرش حدس   یو گذاشتم تا گرم بشه و به سراغ چا ختمیر یظرف یاز غذا رو تو  یمونده بود رفتم.کم خچالی
 .مو همونجور داغ، خورد ختمیر یبزرگ وانیرفتم.ل دهیزدم دم کش یم

 ...ونمآخ زب-
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غذا رو   ریگذاشتم.ز  ییظرفشو یرو تو یچا وانیآوردم و چند بار جلو و عقب کردم تا خنک بشه.ل  رونیرو ب زبونم
که   یبخار دنیبرداشتم و نشستم.با د یجاظرف یاز تو  یگذاشتم.قاشق  زیم یخاموش کردم و با همون ظرف، رو

کمتر شد مشغول شدم.غذا رو با   خار،ب یصبر کردم و وقت یسوخت.کم ی.هنوز زبونم مدمیشد، عقب کش یبلند م
رو روشن کردم و به سراغ  ستمیانداختم و به اتاق برگشتم.س  ییظرفشو یشتاب خوردم و ظرفها رو نشسته تو

از   امیپ نکهیا  دیدارم به ام یامیپ تیسا یداد تو یکه نشون م  یلیمیا  دنیرو باز کردم.با د لمیمیپروژه رفتم و ا
عضو   ریغ  یاز فرد  یدیجد امیها رو باز کردم.پ امیکه باال اومد پ  لمیپروفا ی صفحهشدم. تیشه، وارد ساروجا با
 .داشتم

-dast az saresh bardar 

 .رو دادم باال ابروهام

 ؟یدست از سر ک-

کامل   نکهیرو باز کردم.با ا یآموزش  یاز پستها  یکیبرگشتم و  یاصل  یرو پاک و به صفحه  امیباال انداختم و پ شونه
از مطلب رو هم نگاه کردم.دوازده هزار و   دیداشت.بازد امیاز اول تا آخر خوندم.دو پ  یآموزش بودم، ول  انیدر جر

 .چشم هام گشاد شد ،یها رو باز کردم.با خوندن اول امیصفحه باز شده بود.پ نیششصد و پنجاه و چهار بار ا

-kesafat boro gomsho. 

 :رو خوندم یدوم

-bezang ….. 

 .پوست لبم رو کندم یکردم.عصب  اخم

 چه؟ یعنی-

 .رو کوبوندم موس

 نجا؟یچه خبره ا-

مطالب  ی هیازشون نگذشته بود.تا نخونده، هر دو رو پاک کردم.با اخم بق  ادیارسال نظرات رو نگاه کردم.ز  ساعت
 ؟یذار یم ریچرا د نکهیا  اینداشتن، تشکر بودن  یها رو خوندم.مشکل امیو پ

 ..دو دستم رو پشت سر قفل کردمدمیگز  یلبم رو م یو باال نییدادم.پا یتکون م یخودیرو ب سرم

 شه؟یم یزیچ هیذاره  یم ییدختره پاشو هرجا نیچرا ا-

 .کردم  زیرو ر چشمم

 .دختره هیکه مشخص کنه متعلق به   یزینه اسمه نه چ شیدختره؟نام کاربر دنیاصال از کجا فهم-

 .رو خاروندم مینیزدم و ب پلک

 ...ذارن براش یشماره م-
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تلفن به خودم اومدم.  یبا صدا نکهیشدم و باز، به سراغ پروژه رفتم.تا غروب کار کردم تا ا جهینت یب یفکرها الیخیب
 .رو برداشتم یتلفن رو نگاه کردم.شادمهر بود.گوش یدرج شده رو یشماره 

 جانم شادمهر؟-

 .دیچیگوشم پ  یوحشت زده اش تو یصدا

 ...آبان بدبخت شدم-

 .ذهنم نقش بست.چشمم درشت شد و داد زدم یفکر بد و وحشتناک تو یشدم.کل زیخ مین

 ...شده؟آفر خوبه؟سپهر یچ-

 .زد داد

 .خونمون ایپاشو ب-

 نیزم یرفت و رو جی.اونقدر که سرم گدمیرو انداختم و دورم خودم چرخ یرو قطع کرد.با حالت سکته، گوش تماس
 .نشستم

 شده؟ ی...چنیحس ای-

تعادل از پله ها  یگشاد و ب  یزدم.با چشم ها رونیبرداشتم و ب چییگرفتم و بلند شدم.سو  زیم یبه لبه  دست
 یفرمون م یشدم.بدون بستن کمربند راه افتادم.رو نیرسوندم.سوار ماش نگیشدم و خودم رو به پارک ریسراز

 دم،یساختمونشون که رس یرفتم.جلو قهیده دق یساعته رو تو میشد.راه ن یو هر لحظه ضربه ها محکمتر م دمیبکو
شدم و  ادهیو در رو باز کردم.پ دمیرو کش یرفت.دست یپارک شده ا سیپل نیگردان ماش  یحواسم به چراغها

که تازه چشمم بهش افتاده بود وارد خونه   ،یی.در باز بود.از پله ها باال رفتم.در آپارتمان هم باز بود.با دمپادمیدو
 .شدم.داد زدم

 ...آفر-

 .به سمتم اومد یسیسپهر به گوشم خورد.سرم رو به سمت اتاق خواب چرخوندم.مامور پل غیج یصدا

 آقا کجا؟-

 ه،یگرفتم.سپهر درحال گر  نییدست کوچولو دور پام حلقه شد.سر پا شونه ام گذاشت.حس کردم دو یرو دست
 .ام چسبوندمش  نهیکمرش گذاشتم و بلندش کردم.به س  یچپم رو بغل گرفته بود.خم شدم و دو دستم رو رو یپا

 ...جانم...جانم...سپهر-

 .بلند شد غشیج یصدا

 ن؟یبا صاحبخونه دار یآقا شما چه نسبت-
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 یسر م کشیکوچ  یگونه ها  یوقفه رو یکردم اشکش رو که ب  یصورت سپهر گذاشتم و سع یچپم رو رو دست
 ..زمزمه کردمدیلرز یصورتش گذاشتم.صورتش م یخورد پاک کنم.لبم رو رو

 شده؟ یبرادر خانم صاحبخونم.چ-

 .شادمهر، باعث شد از پشت مامور به سمت اتاق خواب سرک بکشم یصدا

 ...آبان-

آروم   نطوریدونستم ا یسپهر بود.م یگونه   یسرخش افتاد.قدم تند کردم.همچنان لبم رو یبه چشم ها نگاهم
 صیاز پشت شادمهر تشخ  شونیپر یآفر رو با چهره   ،یقبل از زدن حرف یاز هم فاصله دادم.ول  ی. لبهام رو کمشهیم

 .دادم

 ...هاشم...آفر یقمر بن ای-

از دستهام رو از دور سپهر آزاد و دور بدن آفر که تازه متوجه   یکیام گذاشت.  نهیس یرو بهم رسوند و سر رو خودش
.سرم رو به سمت شادمهر دیکش  غیلرزشش شده بودم حلقه کردم.خواستم سپهر رو به شادمهر بدم که دوباره ج

 .چرخوندم و صدام رو باال بردم

 شده؟ یشده؟هان؟چ ید بگو چ-

 .نمشیبرگردوندم تا بتونم ببسرم رو  یکم  ،یمرد ینزد.با صدا یو حرف دیگز  لب

 .ستین ی.مشکلدینیبش دیاریب فیتشر داریپا یآقا-

آغوشم فرو کرد.دستم رو باالتر بردم و   یتو شتریپهلو رفت و خودش رو ب یآفر تو  یخواستم حرکت کنم، ناخنها تا
 .موهاش بردم یو موهاش آشفته ست.دست تو ستیسرش ن یرو یزیچ دمیبه سرش رسوندم.تازه فهم

 .یکن  یدق مرگم م یشده آفر؟تو که دار یچ-

 .ام بلند شد.به خودم فشارش دادم  نهیس یناله اش از تو یصدا

 شده دختر؟ یجان؟چ-

 .تو شیپ امیخوام ب یمنو ببر.م-

 .به سمت شادمهر برگشتم تیصورتش شدم.با عصبان یام بلند کرد.متوجه رد زخم رو  نهیس یاز رو  سر

 ه؟ینجوریبچه چرا ا نید بگو چه خبر شده؟صورت ا-

از مبل ها رفت.به   یکیو به سمت  دیکش  رونیآغوشم ب  یصورت آفر اشاره کردم.جلو اومد و سپهر رو از تو به
در  یجلو ی.هر دو دستم رو دور آفر حلقه و بلندش کردم و به سمت چوب لباسدیصورت سپهر دست کش

مبل بگذارمش که پنجه  یخواستم رو یبغلم بود، به سمت مبل رفتم.م یکه تو  برداشتم و همونطور یرفتم.چادر
 .دمیکوتاه و شلوار تنش بود، کش  نیبدنش، که فقط بلوز آست یهاش دور بدنم محکمتر شد.نشستم و چادر رو رو
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 .دینگران نباش ومدهین شیپ یمشکل خاص داریپا یآقا-

و به آفر  ستادهیسرش ا یهم باال یکه سرباز  سیگفتن؟به سمت مامور پل  ی"مشکل خاص" م یدونم به چ ینم
 .شده بود برگشتم.اخم کردم رهیخ

 که؟یمرت یکن  ینگاه م یبه کجا دار-

 .به سرباز تشر زد مامور

 .منتظر باش رونیبرو ب-

 .رفت و از خونه خارج شد.صدا بلند کردم رونیبه طرف در ب ،یبا چشم غره ا سرباز

 .پشت سرت ببنددرو -

 .مکث از هم باز کرد یشدم.لبهاش رو با کم رهیبه مامور جوون خ د،منتظریرو که کوب در

کنه   یکنه.خواهرتون درو باز م  یم یزنه و خودشو مامور گاز معرف یزنگ خونه رو م یفرد شیچند ساعت پ ایگو-
 .ادیو اون آقا داخل م

 .به شادمهر انداخت یکرد.نگاه کوتاه  مکث

 ...در خونه.خانم یباال و جلو ادیآب خوردن م  یه بهانه ب-

 .به آفر کرد ینامحسوس ی اشاره

 ...داخل ادیکنه و م  یذارن.اون آقام از فرصت استفاده م یو درم باز م ارنیبراشون آب ب رنیم-

 .همچنان منتظر بودم ادامه رو بشنوم یآفر بلند شد.موهاش رو نوازش کردم.ول  فیخف ی هیگر  یصدا

 ... یو به نحو رهی.خواهرزادتونم مشهیم ریخواهرتون با اون مرد درگ-

 .کرد  یخند تک

 ریرسن و با اون مرد درگ یزود م این یمحمد ی.خوشبختانه آقارهیگ  یپدرشو م یدونم چطور شماره  یواقعا نم-
 .شنیم

 .رو کج کرد سرش

 .داون آقا فرار کر   یول-

 راهنشیپ یتعجب به سپهر ِ سه ساله چشم دوختم.نگاهم رو به سمت شادمهر چرخوندم.تازه متوجه خون رو با
 .لبخند زد دیشدم. نگاهم رو که د

 .ستین یزیچ-

 .دهن باز کردم باالخره
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 ه؟یچ یپس اون خون برا-

 .دیلب گز یعصب

 .ذاشتم فرار کنه یچاقو دستش بود وگرنه نم-

 .دهنش گرفت یسر بلند کرد و دستش رو جلو آفر

 ؟یچاقو خورد-

 .از جاش بلند شد  مامور

 .رمیاگه الزمه با اورژانس تماس بگ  ا،ین یمحمد یآقا-

 .با سپهر بلند شد شادمهر،

 .ستین یزینه متشکرم.چ-

 .اداره  دیاریب فیهمراه خانم، تشر تیشکا میتنظ یپس برا-

دادن و مامور جوون به سمت من برگشت و سر تکون داد و از خونه خارج شد.شادمهر بعد از بستن در به  دست
 .شوک بودم یگذاشت.هنوز تو  یمبل دونفره ا یبود، رو دهیسرجاش نشست.سپهر رو که خواب

 .درمانگاه میبلند شو بر-

 .دیبه شکمش کش یرو باز کرد.دست راهنشیپ ی دکمه

 ..خونش بند اومدههیخراشش سطح.ستین یزینه چ-

 .داداش تو رو خدا دعوام نکن-

 ادیکردم داد و فر  یکرده بود چشم دوختم و سع  یام مخف  نهیس یکردم و به آفر که سرش رو تو  زیهام رو ر چشم
 .بود دهیخودش ترس یکاف  ینکنم.به اندازه 

 ؟یکرد  کاریچ یدون یم-

 یاطیاحت  یآخ بگه، با ب  میذاشت یکه نم  یگرفت.دختر  شیصورتش افتاد.دلم آت یبلند کرد.چشمم به خراش رو سر
 .شادمهر بلند شد ی.صدادمیصورتش رو بوس یبه روز خودش آورد.خم شدم و طوالن یچ

 .منم بوس کن ایبابا شکم منم به قول سپهر، اوف شده.ب-

 یبودم و هم شادمهر و اگه م یرفتار کنم تا جو متشنج نشه.هم من عصب یکردم طور  یم یسع دیکردم.با  نگاهش
 .و حاال وقتش نبود میکرد  یهردو، با آفر بحث م دیبها بدم، با تمیخواستم به عصبان

 ؟یکن  یم سهیجوجه مقا نیپاشو جمع کن خرس گنده.خودتو با ا-

 .پام نشسته بود انداخت یرو گهیزد.نگاهش رو به آفر که د یکمرنگ  لبخند
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 ...تار موت هی یکرد فدا  یم یبگم؟هان؟صد بار نگفتم درو باز نذار؟دزد یمن به تو چ-

 .باال رفت صداش

 .یداد یخودتو به کشتن م یتو که داشت-

 .دمیشادمهر حق داشت.آه کش یسر آفر داد بزنه، ول ینداشتم کس دوست

 .ترسه یم شهیم داریشادمهر جان، آروم تر.سپهر ب-

 .دیلرز یاز بغض م  صداش

براش نمونده  یجون گهیکرد.خانم د  یآروم باشم؟اومدم بچه کنج خونه کز کرده بود داشت سکته م  یچجور-
 ؟یشیم یزنه چه حال یآشغال بال بال م  هی یدست و پا ریزنت داره ز ینیخونه بب یایبود.فکر کن ب

 آفر رو  ِنیسنگ ینفس ها یبود و صدا نیرفت و نفسم سنگ یم نییام به شدت باال و پا  نهیچشم بستم.س یعصب
دونستم صورتم ملتهب شده.صورت شادمهر  یشادمهر، مجدد چشم باز کردم.م ی.با صدادمیشن یگوشم م  ریهم ز

 .کرد حرصش رو کمتر نشون بده  یم یهم ملتهب بود و سع

خواستم جواب  یسط جلسه بودم...نمزنگ زد...شماره خونه افتاده بود...و میگوش  دمیسر کار بودم د-
 یاز تو  یچجور دمیآفر.نفهم  غیو ج ادیسپهر م ی هیگر  یصدا دمید هویجلسم  یبرداشتم که بگم تو ویبدم...گوش
 .جلسه رو تمومش کنم دمینرس یاومدم.حت  نجایجلسه تا ا

داختم.هرچقدر هم بهش ان ینگاه میبه خودش داد و صاف نشست.دستش رو دور گردنم حلقه کرد.ن یتکون آفر
بهش بگم.باز به شادمهر نگاه کردم که با  یزیتونستم چ یبودم، خواهرم بود و دوستش داشتم و نم یازش عصب
 .کرد  یدرشت شده نگاه م یچشم ها

 آفر؟  یراحت-

 یکردم.دستم رو رو  یخنده ا میو ن دمیکش  یپام نشسته.نفس لرزون یهم تازه متوجه شده بودم که رو خودم
 .کمرش گذاشتم.چندبار آروم و آهسته به پشتش ضربه زدم و بعد، نوازشش کردم

 ت؟یوضع نیدونم مامان چرا تو رو شوهر داد با ا ینم-

 .هاش رو درشت کرد چشم

 وا...مگه چمه؟-

اش رو   دهیخراش یو گونه  اوردمیافتادم و طاقت ن  شیاتفاق چند ساعت پ  ادیبا لبخند، نگاهش کردم.باز  یکم
 .موهاش گذاشتم ی.دست راستم رو بلند کردم و رودمیبوس

 ...یپرست یکه م  یآفر تو رو قرآن...تورو به هرکس-

 .کردم غصه ام، از چشمم نچکه  یسع
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 ...نکن...مواظب باش یاطیاحت  ی...انقدر بزهی...تو رو جون سپهر که عزیتو رو جون شادمهر که دوستش دار-

بشه و نگذاشتم و  کیکرد.ابروهام رفت که به هم نزد  یدم.با خجالت نگاهم مصورتش کنار ز  یرو از رو موهاش
 .کردم لبخند بزنم  یسع

 یکاف  نایا  ی.ولیهست ی.زن خوبیهست ی.مادر خوبیهست ی.تو دختر خوبیتن و بدنمونو لرزوند یامروز بدجور-
 یتو چ فیتکل د،یرس یپارش کنن.اگه شادمهر نم کهیکنه تا ت  یاطیاحت  یزن ب هیمردا گرگن.منتظرن  ی.بعضستین
 شد؟ یم

 .رو قطع کرد حرفم

 ...کشتم  یخودمو م-

کشت آروم   یافتاد و به قول خودش، خودش رو م  یاگه واقعا براش م  نکهیرو بستم و باز کردم تا از فکر ِ ا چشمم
 .بشم

سپهر  یکرد  شه؟فکریم یچ هیبق فیه؟تکلتموم یو خودتو بکش ادیسرت ب ییبال یکن  ی.فکر مستیکه چاره ن  نیا-
 شیبچه انقدر گنجا هیبغلم.قلب  یخودشو انداخت تو یچجور دیمنو د ینیبب یاالن، تو که نبود  نیشه؟همیم یچ

 ؟یکرد چ  ینکرده اگه سکته م ینداره.خدا

 یانداختم.آماده   ی.به سمت شادمهر که صورتش سرخ شده بود نگاه کوتاهدیچک نییاز چشمش پا  یاشک  قطره
صورتش گذاشت  یهردو دستش رو رو د،یکردن بودم.نگاه ِ مستاصل من رو که د  هیگر  یکردن بود و آماده   هیگر

مبل بلند کرد  یو سپهر رو از رو زدست درا ره،یگ  یبغضش رو م یکه حس کردم جلو  یو از جا بلند شد.بعد از مکث
 .و به اتاق خواب خودشون برد

 .بشه ینجوریستم اخوا یبه خدا نم-

 .دیکرد چشم دوختم.با انگشت َشست، اشکهاش رو پاک کردم و لبم لرز  یم هیآفر که گر  به

 شه؟ی.نممیکن  اطیاحت  یکم  شهیم یبعد خودش خبر نداره.ول ی قهیدق کیدونم...آدم از  ینکن...م هیگر-

 :فرستادم و حرفم رو ادامه دادم نییآب دهنم رو پا  ،یاز مکث  بعد

 ....بهت گفتم تکرارش نکنیاون بار اومدم خونتون، تا زنگ زدم درو باز کرد-

 .آب دهن ِ نداشته ام رو قورت دادم  باز

.شادمهر تا حاال می.من و آقا تا حاال بهت اخم نکردگمیمواظب باش به خاطر خودت م گمینکن...اگه م گمیاگه م-
 ...بهیغر  هیسرت داد نزده، اونوقت 

 .فرستادم رونیپله پله برو  قمیعم  نفس

قفل  نویبرنداشتم.االنم ماش دیبرنداشتم.کل مویگوش  یشادمهر که زنگ زد، با سکته از سر پروژم بلند شدم.حت-
 .ساختمونتون گذاشتمو اومدم نیینکرده پا
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 .آروم بشم  یاومد.بهش چشم دوختم.خواستم حرف رو عوض کنم تا کم  رونیاز اتاق ب  شادمهر

 در چرا شکسته؟-

 .گرفته بلند شد  صداش

 .اومدم در بسته بود لگد زدم تا باز شد  یوقت-

 .آب دهن قورت دادم  باز

 ستن؟یهاتون مگه ن هیهمسا-

 .آفر، مظلوم بلند شد  یصدا

 .ادیب دیکرده قراره مستاجر جد  هیکه تازه تخل  مونمینییکه رفته مکه.پا  مونیینه، باال-

 خونت؟ یبر یآبان...آفر و سپهرو م-

 .بود.نگاهش کردم.مکث کرد شادمهر

 .بذارم.قفل درم عوض کنم یریتصو فنیببرشون تا من آ-

 .دیکش  ششیبه ته ر یدست

 .ضد سرقت بذارم یدرا نیخوام از ا یم-

 .تکون دادم و با محبت به آفر نگاه کردم سر

 .میبردار بر لتویپاشو جوجه.برو وسا-

 .ر نگاه کردمکه بلند شد، باز به شادمه  آفر

 .یبرس.تو ام خسته ا شیمن.فردا به بق یخونه  ایالحساب، قفل درو درست کن ب  یامشب عل-

 .دیرو باال کش شینیب

 .امیرو ببر، منم بعدش م نایباشه.تو ا-

 یم ادشیخواد و  یم یکنه.وقت  هیتونه گر ینم یکشه وقت  یم یدونستم چه زجر یشدم و به سمتش رفتم.م بلند
 .دمشیکنه".دستم رو دور شونه اش حلقه کردم و به آغوش کش  ینم هیافته "مرد که گر

 ...خونه چشمم افتاد به یترکم آبان...اومدم تو یدارم از حرص م-

 .یطرف مقابل رو درک کن یتون ینم یوقتها تا مرد نباش یکردم.به قول معروف، بعض  یکرد.درک م  سکوت

 یدونم آفر با ب یداره هم سپهر.م اجیو بهت احت دهی.االن هم آفر ترسشهیمحل ن یزیبا حرص خوردن تو، چ-
 .حواست به سپهرم باشه یاتفاق شد.ول  نیباعث ا یاطیاحت
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برادر ِ  گاهیجا ینه؟اما حاال تو ایحرف رو بزنم  نیتونستم ا یشادمهر بودم هم م گاهیجا یدونم اگه خودم تو ینم
 .زد یعقب رفت.صورتش هنوز سرخ بود.لبخند کمرنگدادم.  یکه شعار م  دیآفر بودم و شا

بگم.اول زنگ زدم به تو بعدشم  یبه ک ایکنم   کاریچ دیدونستم با یزنگ زدم ترسوندمت.اصال نم یشرمنده اونطور-
 .سیبه پل

 .من آمادم-

بود.قدم تند  ستادهیدر اتاق ا یآغوشش، جلو  یهمراه سپهر تو ،یکیو با ساک کوچ دهیپوش یمانتو و روسر آفر
معصومش، دلم ضعف  یچهره  دنیسرخش افتاد.با د ینیکردم و سپهر رو همراه ساک از بغلش گرفتم.نگاهم به ب

تا کفش  ستادمی.منتظر ااومد  یرفت و به خودم فشارش دادم.به سمت در راه افتادم.آفر هم پشت سرم م
 .انداختم  به شادمهر یرفتم.نگاه رونیب ی.در رو با پا باز کردم.قدمدیپوش

 .میپس منتظر-

 ..آفر رو به سمت من ُهل داددیآفر رو بوس  یتکون داد.گونه  سر

 .ایبکن ایاطیاحت  یب نیداداشت، بازم از ا یخونه  یرفت نمینب-

 .کردم بخندم  یسع

 .بزرگ بشه دهیقول م گهینه د-

 .باز و بسته کرد ده،یچقدر حرص پشتش خواب دمیفهم یکه فقط من م  یچشم هاش رو با لبخند شادمهر

 .به سالمت دیبر-

 .رفتم نییاز آفر از پله ها پا  جلوتر

آغوشش   یو سپهر رو تو نهیدرش رو باز گذاشته بودم سر جاش بود.گذاشتم آفر بش نکهیشکر خدا با ا نیماش
 نییپشت قرار دادم و پشت فرمون نشستم.ضبط رو روشن کردم و صداش رو پا یصندل یگذاشتم.ساک رو رو

که   یبود.البته کاف یبود.سرزنش کردن کاف دهیآفر رو هم ناراحت کنم.االن ترس  اد،یخواستم با صحبت ز یآوردم.نم
 .شوهرش ینه، گذاشتم به عهده 

 "شد یاشتباه  هیجا  هی ،یاگه راستشو بخوا"-

 .خواستم آهنگ رو عوض کنم که آفر اجازه نداد یم

 "شد ینگن كه عشق ما چ ،یگفتم هنوز عاشقم"-

 ...دوست دارم نویا  یا آبان.من آهنگا-

 "سراغتو گرفتن، راستشو نشد بگم یوقت"

 .نگفتم یزیبهش انداختم.فقط سر تکون دادم و چ یکوتاه  نگاه
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 "به من یاحساس  گهید ،یروم نشد بگم ندار"

که بهمون داده، به فکر   یهول و تکون نهمهیا  ،یزار هیماجرا و ترس و لرز و گر نهمهیتوروخدا دختره بعد از ا نیبب-
 خواد بزرگ بشه؟ یم یآهنگه.ک

 "اسمتو آوردن، دست و پام شل شد و با  یوقت"

 ادمیرفتار خودم افتادم. ادیاومده بود.  شیسلف پ یکه تو  ییترس و لرزش بعد از اون ماجرا ادیروجا افتادم. ادی
 ...ر مقابل روجاافتاد امروز و در مقابل آفر چقدر کوتاه اومدم اما د

 "من و شما میخسته، گفتم با هم یصدا هی"

 چطور درکش نکردم؟-

 "مرد بدم یكه واسم م  یبگم با اون یزدم/چطور دتویق گهینتونستم كه بگم، د"

 .خواست غذا بخوره یآفرم نکرده بود.فقط م  یاطیاحت  یب یاون حت-

 .شدم کالفه

 "كم محل به ما بذار  هیها،  بهیجلو غر ایب"-

 آبان؟  یهست یچه فکر یتو-

 "بار هی نیبگو فقط هم ،یبگو هنوز عاشقم"

 یم دیبهش انداختم.شا یوجودش بود و من بد قضاوت کردم.نگاه کوتاه ی.انگار هنوز ترس تودیلرز یم صداش
 .خواست حرف بزنه تا آروم تر بشه.ناخودآگاه شروع به حرف زدن کردم

 "با من بمون، بعدش برو نه تو من یغرور ما رو نشكنش، دروغ ما رو جار نزن/دروغك"

اومده بودن   ای.طفلانیم ییاومد.دو تا از دخترا کاردانشجو  شیپ یزیچ نیهمچ هیدانشگاه  یتو شیچند روز پ-
 .کنن  تشونیاذ  انیکه چندتا از پسرا م  رنیغذا بگ

 .دمیچیزدم و پ راهنما

 .خودشونه ریکردم تقص  یشدم.فکر م یتشون عصباناز دس  یلیمن خ-

 .رو فشار دادم لبم

 .یدونم؟خودخواه یچه م-

 همون دختره؟-

 .زدم و باز نگاهم رو به جلو دوختم.فقط سر تکون دادم یکردم.لبخند کمرنگ  نگاهش

 "خوامت ینم گهیتو رو د ،یاگه راستشو بخوا"
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 بهت گفت؟ناراحت نشد؟قهر نکرد؟ یچ-

 "پامت ینم گهیخواد، برو د یكه دلت م  ییهر جا"

 .دمیکش  قیعم  نفس

 .ذره اخم کرد هینگفت...فقط  یچیه-

 "اشتباه ساده بود  هی ،یاگه راستشو بخوا"

 .دیصداش لرز باز

 یب ایممکنه اشتباه کنه  یسرم داد بزنه.هرکس دمیبهش حق نم یشادمهر حق داره ناراحت باشه، ول نکهیبا ا-
 .دعوام کنه یکس  ستمی.منم که بچه نیاطیاحت

 "تنها راه چاره بود نیحفظ آبرو، ا یبرا"

 .نگفتم.خودش ادامه داد یزیچ

 "كم محل به ما بذار  هیها،  بهیجلو غر ایب"

 ؟ی.قبول نداریبه کس ینکرده بزن ی.ممکنم هست خدایبش مهیجر ؟ممکنهینکرد یتا حاال با سرعت رانندگ-

 "بار هی نیبگو فقط هم ،یبگو هنوز عاشقم"

 .سر تکون دادم فقط

 "غرور ما رو نشكنش، دروغ ما رو جار نزن"

 نکهیکس از ا  چی.همیزخم زبون بزن میبعدش حق ندار یخوبه ول گرانیکنن.هشدار دادن به د  یاشتباهو همه م-
 .مطمئن باش نوی.اشهیخوشحال نم فتهیب یبراش اتفاق بد

 ".با من بمون، بعدش برو نه تو نه من یدروغک"

 .شد و ضبط رو خاموش کرد خم

مگه من نگفته بودم؟منم منم کردن اصال درست  ایگفتم؟  یدیبزنه.بگه د هیکه آدم کنا  ستیاصال خوب ن-
 .رهیگ  یِخر آدمو م ییجا هیمن منما،  نی.استین

 .گذاشتم حرف بزنه تا آروم بشه  یم

داره  اجیافته احت  یزن م ایدختر  هی یبرا یاتفاق  نیهمچ یوقت گمی.منجورهیشادمهر ا ای یهست ینجوریتو ا گمینم-
دونم  یخواد سرزنش کنه.من م یدونستم شوهرم م یآغوش تو چون م  یپناه ببره.مثل من که اومدم تو یبه کس

موقع  هی دمی.شادمیخند یدلم بهت م یوت دیباز نکن شا ینجوریدرو هم یگفت  یاشتباه کردم.راستش هروقت م
 .گفتم برو بابا  یم
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 .و نگاهش کردم.هول شد برگشتم

 ...گمیمثال دارم م-

 .تر ادامه داد آروم

 یآشپزخونه.وقت  یآشپزخونه و پشت سرم اومد.درو بست و اومد تو  یرفتم تو یحق با توئه.وقت دمیامروز د  یول-
 ...لباسم مناسب نبود دمید ی.وقتدیچادرمو از سرم کش

 .کردمکث   یکم

و  دیپوش یکارش داشت، مانتو م  هیمامان افتادم.هربار همسا ادیلباسم مناسب نبود. یچادر سرم بود ول نکهیبا ا-
گفت هنوز مونده تا   یگفتم بابا چه خبره؟م  یسرش.م یرو نداختیکرد و چادر م  یکرد.جوراب پا م  یسر م یروسر

آبان   یاز نظر تو غلط باشه.ول  دی.حرفم شاومدا  ادمیمامان  یاومد حرفا  ادمیتو  ی.اون لحظه هشدارایبزرگ بش
 .تجربه کنه دیرو آدم با زایچ یبعض

 .جواب بدم که نگذاشت خواستم

 ....چاقو َاخزیچاقو ج یگه وا  ینه؟م ایچاقو خطرناکه  یآبان اگه از سپهر بپرس-

 .زدم یواقع یهاش، لبخند یزبون نیریسپهر و ش یادآوری با

خواد  یتجربه کنه.م ویگ  یکه تو م  یخواد اون یچاقو.م یزیبره سمت ت یانگشتشو م  ،یسرتو که برگردون یول-
 .یچ یعنی زیاصال ج  ای.زهیواقعا ج زهیگه ج  یکه م  یخودش بفهمه اون

 .دمیچیپ نگیپارک یو تو میدیکوچه رس  به

اشتباهمو   یرفتارم باهاش فرق داشته باشه.ول دی.من مامان سپهرم و باستین ریپذ هیکنم.چون توج  ینم هیتوج-
 .دیآدم آروم شد بعدش دعوا کن  یوقت دی.بذاردیآدم بودنم.اون لحظه آدمو نکوب  یپا دیبذار

بگم و ازم  یزیخواستم چ یکنم.نم  یرو ادهیخواستم ز یرو نه.اما نم یمیاز حرفهاش رو قبول داشتم و ن  یمین
خواست  یم دیشد کرد.خودش با ینم یبود و کار نیهم دشیگفتم و چه نه، عقا  یبشه.در هرصورت چه م زونیگر

خوام  یکه من م  یکنم طور  وادارشتونستم  یافتاد.نم  ینم یاتفاق  چیخواست ه یکنه و تا خودش نم  رییکه تغ
 .باشه

 .شونه ام گذاشت یعقب برداشتم.دست رو  یشدم و در رو براش باز کردم و ساکش رو از صندل ادهیپ

 یکس  یرو یتو ستیگه.اهلش ن  یوقتم نم چیبهت نگفته...بدون ه یزیچ نکهی...ایگ  یکه م  یدختر نیا-
 ..نذار زده بشه ازتاری.بهش فشار نومدهیبار ن نطوری.اسهیوا

 .کرد  مکث

 چند سالشه؟ یراست-

 .سه-و دو ستیب-
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 ..دنبال خودت نکششایقدم به قدم باهاش راه ب-

 .جواب دادم صادقانه

 .سخته زایچ یتونم آفر.تحمل بعض ینم-

 .کرد  اخم

 ...کله شق-

 دیدسته کل یکه تو  یدکی دیبهش انداختم و پشت سرش باال رفتم.در رو با کل یسمت پله ها راه افتاد.نگاه به
 .کردم  تشیاتاق هدا  یکیبود باز کردم.اول آفر وارد شد و بعد هم من.در رو بستم.به سمت اون  نیماش

 .نجایا  اریبچه رو ب-

 .تخت دونفره بذاره یکردم سپهر رو رو  کمک

 .بره نیبدنت از ب ی.بذار کوفتگریبرو حمام دوش آب گرم بگ-

 .تخت نشست یرو

 .ترسه یم ستمیمن ن نهیبب شهیم داریسپهر ب-

 .دمیکش  دراز

 ..تو بروششمیمن پ-

 .تخت گذاشت یدست لباس کوچولو هم رو هیلباس هاش رو برداشت. کش،یساک کوچ یتو از

 .پس لباس سهرم عوض کن-

 .بسته پوشک هم همونجا گذاشت هی

 .بود، اونم عوض کن فیاگه پوشکش کث  نینگاه کن بب-

 .شدم زیخ مین

 ؟یکن  یبچه رو پوشک م نیمگه هنوز ا-

 ...آره-

آروم تر بشم.بلوز و شلوار رو از تنش خارج و   یشد کم یسپهر باعث م دیحمام اتاق شد و در رو بست.شا وارد
 .دینشه باز کردم.ابروهام باال پر داریکه ب  یپوشکش رو هم آروم، طور

 .بچه رو عوض نکرده نیا  یاز ک  ستیمعلوم ن-
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دست، آب گرم و سرد رو باز کردم.  هیگذاشتم.با   یمشک یمشما یرو تو فیحمام اتاق خودم بردم.پوشک کث به
نشد.  داریب یول دیرو مال شینیآب گرفتمش و پاهاش رو شستم.نق و نوق کرد و ب  ریمناسب شد ز آب  یدما یوقت

رفتم.  یکردم.به اتاق کنار  خشکو  دمیچیو آب رو بستم.حوله رو دور بدنش پ دمشیچقدر دوستش داشتم.بوس
 .پوشکش کنم، تنش کردم نکهیلباسهاش رو بدون ا

 ...بسه هرچقدر بچه رو بستن.داغون شد طفل معصوم-

 .شدم رهیخ کشی.به صورت کوچدمیگذاشتم و کنارش دراز کش  رشیرو چند ال کردم و ز یملحفه ا اط،یاحت  یبرا

 ...من کلیبا ه یکیبه  شهیم لیتبد ،یموجود انقد هی...واقعا معجزس که یدیآفر  ی...چایخدا-

 .مزنگ زدنش به شادمهر افتاد ادی

کمک   یاز کس  دیسپهر حواسش بود با یکرد.ول  یو داد م غیبود ج یاگه هر بچه ا  دید؟شایعقلش رس  یچجور-
 .بخواد

 .زدم پلک

 .بکنم دیبا کاریدونستم چ یکردم و نم  یحاال اگه من بودم دست و پامو گم م-

 یچه عکس العمل دیدونستم با یرفتن و نم یکمک به بچه ها م  یبرا رضایافتادم که مهرداد و عل  یلحظه ا ادی
سپهر رو  ینیتونستم جمع کنم چه برسه که به کمک به اون دو نفر.خم شدم و باز هم ب ینشون بدم؟خودم رو نم

 .دمیبوس

 .در حمام اومد.برنگشتم یصدا

 ؟یدستت دردنکنه.لباسشو عوض کرد-

 ؟یدیآره.تو لباس پوش-

 .بود دهیچیتخت نشست.حوله رو دور موهاش پ یرو

 .آره بابا-

 .نشه بلند شدم داریکه سپهرداد ب  یطور آروم،

 .ینش ضیموهاتو خوب خشک کن مر-

 .دیکش  دراز

 .حاال بعدا-

به آغوش  یخواستم برا یبدنش انداختم و بلندش کردم.بهانه م ریدستم رو ز ،یحرکت ناگهان هی یو تو برگشتم
لمه.تا مطمئن بشم سالمته.از اتاق خارج و به اتاق خودم رفتم. تا مطمئن بشم سا اطمیاحت  ی خواهر ِ ب ِ دنیکش
از دور موهاش بازکردم و کنار گذاشتم.   رونشوندمش.سشوار رو برداشتم و روشن و حوله  نهیآ  یجلو یصندل یرو
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کرد.سشوار رو خاموش   ینم یحرف نشسته بود و حرکت ی.بدمیکش  یموهاش دست م یذره ذره و با تمام محبتم تو
 .کردم.خم شدم

 ..اون بچس بدنشم حساسهیکن  یم ضی...سپهرم مریخور یسرما م-

 .چونه گذاشت ریرو ز دستش

 .یشیم یچ یتو بابا بش-

تلفن رو که قبل از رفتن، هول و دستپاچه پرت کرده  ی.گوشدمیخند یفکر ِ "بابا شدن"، وسط اونهمه دلنگران با
 .بود خاموش کردم Screen یرو که رو وتریرداشتم و کامپب زیم یبودم، از رو

 یم بسیغر  یجا نهیب یم شهیم داریوقت ب هیسپهر  شیکجاست؟بعدش برو پ  نیزنگ به شادمهر بزن بب هی-
 .شام درست کنم رمیترسه.منم م

 .رو گرفت یگوش

 .حاال میخور یم یزیچ هیخواد. ینم یوا-

 .باال انداختم ابرو

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه   نیا

 

 ...حاال فعال تو زنگ بزن-

 یکرد و احساس م  یم ی.شادمهر فقط با غذاش بازمیتا غذا بخور میآشپزخونه جمع شد  یاومدن شادمهر، تو  با
دونستم برخوردشون با  یشناختم و نم یها رو نمهم زن  دیامشب رو فراموش کرده.شا  یماجرا یکردم آفر به راحت
 .چطور هست یهمچون موضوع

 .بشقاب غذا بلند کردم یآفر، سر از رو  یصدا با

 .کنه ها  یم فیکث  ؟تختویداداش چرا پوشک سپهرو باز کرد-

 .و قاشق رو پر کردم دمیکش  آه

 .نباش یتوقته عوض نشده...نگران تخت و روتخ یلیبود.مشخص بود خ فیپوشکش کث-

 .زد یلبخند کمرنگ شادمهر

وقتشه  گهیو پوشک عوض کردنت.فکر کنم د یاز غذا درست کردنت اونم از بچه دار  نی.اایپا زن خونه شد هی-
 .میباال بزن نیبرات آست

 :آفر بلند شد  یصدا
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 خونش بچرخه؟ یبدون پوشک، تو یذاشت بچه  یکجا م  ،یباال زده.وگرنه آبان وسواس نیآقا خودش آست-

 .زدم لبخند

آدم فرق   یبگرده.خواهرزاده  ینجوریذارم ا ینم ویبهش نزدم.بعدشم هر بچه ا ی؟حرفیچ یعنیباال زده  نیآست-
 .کنه  یم

 ؟ینزد یحرف ی.به کدمیشد؟نفهم یشد؟چ یچ-

براش  شیپ بحث، اتفاق چند ساعت نیکرد.انگار با وسط اومدن ا  یگرد، منتظر نگاهم م  یبا چشم ها شادمهر
 .کمرنگتر شده بود

 .ستین ی.خبریچیه-

 .انداختم.غر زد  رنیبه ز سر

 .زنه.تو بگو خب یکه حرف نم  نیآفر ا-

 .دختره شده.دختره شاگردشم هست هیآقا عاشق   یچیه-

که شادمهر   ینگاه نکرده بودم.اسمش رو عشق نگذاشته بودم.با ضربه ا هیبه قض نطوریباال رفت.تا حاال ا ابروهام
 .دمیزد، پر زیم یرو

 .با تواما-

 .دینگاهش کردم.خند جیگ

 .یعاشق  یجد یجد نکهینه مثل ا-

 .دمیگونه ام دست کش  یداغ شد.رو صورتم

 ...حواسم نبود-

 ه؟ی.گفتم چجور دخترستیحواست ن دمیفهم-

 دهیرو فهم زیگفتم.خودش همه چ  ینم یزیهم چ رضایبدم.به عل حیدرموردش توض یمرد یراحت نبودم برا ادیز
 .بود

 ...نه رونیب یول طونهی.حجابشم خوبه.سرکالس شلوغ و شهیبگم؟دختر خوب یواال چ-

 .دهنم گذاشتم یانداختم و قاشق پر از غذا رو تو  نییرو پا سرم

 حاال؟ یبهش گفت-

 .نگاهش کردم یرچشمیز

 .نه-
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 نه؟ شهیروت نم-

 .رو آروم بلند کردم سرم

 .بهش بگم یدونم چجور ینم-

 .کرد  یدقت نگاهم م با

 ؟یمطرح کن یبحث ازدواجو چجور یدون ینم نکهیا  ای یکجا حرف بزن  یدون ینم شینیب یدانشگاه م یچون تو-

 .فکر کردم یکم

 .ناستیا  یمشکلم هردو-

 .مکث کردم یکم

.اکثرا ارمیب رشیدونم کجا تنها گ یخب اونم هست که نم یبه مورد اول اصال فکر نکرده بودم ول یاگه راستشو بخوا-
 تی.خالصه وضعستمیمن تنها ن ایکه باهاش حرف بزنم.  ستینباشن بازم تنها ن ششیبا دوستاشه.اگه دوستاش پ

 .میبا هم نداشت یدرس ریصحبت غ نم؟تاحاالسر صحبتو باهاش باز ک یدونم چجور ی.بعدشم نمستیمساعد ن ادیز

 .دستم گذاشت یرو رو دستش

ازدواج کردم. دو سالم عقد   یو شش سالگ ستیدونم.من ب یمحل کار نم یتو تتمی.موقعستمیتو ن یمن جا نیبب-
 یم دمید یم رونیتونم تصور کنم اگه آفرو ب ی.نممیرفت شیبودو از اول با خانواده پ ی.ازدواجمون سنتمیبود

از طرف تو   یدلش باشه وقت یتو یاساگه احس  گمیت مدوستانه به ینه؟ول ایتونستم بهش ابراز عالقه بکنم 
برخورد با  یکه از تو تو  یتیتا بتونه فراموشت کنه.اونم با جد گهید یسمت کس شهیم دهینشه مسلما کش یاقدام

تونه به ضررت تموم  یبرخورد با اون شخص خاص، م ی.تویدیدونم انعطاف نشون نم یخانوما سراغ دارم و م
 .بشه

 .کرد  مکث

 اصال اونم تو رو دوست داره؟-

 .دمیگز  لب

 .دونم.فکر کنم ینم-

 .دیرو عقب کش دستش

.هم احساست هم یکه باخت  یینسبت بهت نداشته باشه و اونوقت تو یزودتر برو بهش بگو.چون ممکنه حس-
ون چه که با وقت گذاشتن، به ا یبدون ایدوطرفه باشه  ایکه   یبه شرط یوقتت.عشق ارزش وقت گذاشن داره.ول

 شهیحرف نزدن هم سرتبذاره.اونوقت ح شیپاپ گهید یقبل از تو کس دی.دست بجنبون.شایرس یم یخوا یم
 .باهاته

 .انداختم  نییرو پا سرم
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 بهش بگم؟ یچجور دیدونم با یآخه نم-

 .بار آفر به حرف اومد نیا

.از دوستاش یدونم؟مثال کار درس یباهات کار دارم.چه م ایاگه تنها نبود بگو ب  یحت شیدیبار که د هینداره. یکار-
حرف ازدواجو  میمستق شهیدونم روت نم یخوام نظرتو راجع به خودم بدونم.چون م یکه جدا شد، بهش بگو م

 .حرفشو بزنه ه،یحاش یو ب میراست و مستق ن.وگرنه دخترا دوست دارن مرد مورد عالقشویبگ ینجوریا  گمیم یبزن

 .رو باال آوردم سرم

 .نهیبب یزنم کس یدارم باهاش حرف م یخب ممکنه وقت-

 .باال انداخت شونه

 ؟یکن  کاریچ یخوا ی.مگه منهیخب بب-

 .دیخند

 ؟یریازش بگ  ایبوسه فرانسو نیاز ا  ایجلوش؟ یزانو بزن یبر یریگل بگ  لمایمثل ف یخوا ینکنه م-

 .هام گرد شد چشم

 ه؟یچ گهید یبوسه فرانسو-

 .سمت شادمهر برگشت به

 ...زسیچقدر پاستور نیا-

 .دیدست برد و لپ آفر رو کش شادمهر،

نکنه.عالقه  کاریکنه و چ  کاریفهمه چ ی.مرهیگ  یم ادیاز عقد   ؟بعدیکن  یمسخرش م رهینم زایچ نیکه دنبال ا  میکی-
 .ادیم شیکه باشه، خود به خود پ

 .نگاهم کرد آفر

 .یریبگ ادی ینیتوپ بدم بب لمیف یسر هی دینه من با-

 .تشر زد بایتقر شادمهر

 .کنه  یخودشو ط یعیطب ریسـِـ یزینه من نه تو.بذار هرچ گهید یکارا کرد  نیبه خدا بفهمم از ا-

 .مگه ُسسه؟هیچ یدونستم فرانسو ی.فقط نمهیدونستم چ یکنن.بوسه که م  یصحبت م یدرمورد چ دمیفهم ینم

نق و نوق سپهر، وارد اتاق  یگذاشتم تا فردا شسته بشه.با صدا  ییظرفشو نیماش یتموم شد.ظرفهاش رو تو شام
 .تخت نشست و صورتش رو جمع کرد یرو دیشده بود.من رو که د داریشدم.تازه ب

 ؟یشد داریب-
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 .شدم و بغلش کردم خم

 .مامان شیپ میبر-

 ی.سرش رو تودمیرو بوس شینیب مامان رو که آوردم دست دور گردنم حلقه کرد.بهش چشم دوختم.نوک اسم
داشتم.چقدر حس ِ پدر بودن بهم دست  یخورد حال خوب ینفس هاش به گردنم م یگردنم پنهان کرد.چقدر وقت

 .تک نفره نشسته بودن یمبلها یداد.از اتاق خارج شدم.آفر و شادمهر دورتر از هم رو یم

 .مامان نمیا-

آغوش باز آفر   یبود دراز کرد.خودش رو تو دهی.دست به طرف آفر که به سمتمون چرخدیاز گردنم کنار کش  سر
 .شدم ییرایوارد پذ ینیو با س ختمیبشقاب ر یغذا تو  یانداخت.کم

 .نخورده یزیوقته چ یلیبچه غذا بده.خ نیبه ا ایآفر ب-

اون   یو شادمهر و سپهر تو.آفر میزد ینشستن، ساعت دوازده خاموش یروش گذاشتم.بعد از کم یرو جلو ینیس
 .کردم  یبه روز پرماجرام فکر م دمیتخت که دراز کش ی.رومیدیاتاق خودم خواب  یاتاق و من تو

 .فتادین یریشکرت که اتفاق جبران ناپذ ایخدا-

 .بسته شدم یبه پنجره  رهیخ

 .میحرف بزن دی.باگمیبهش م یجور هی.چهارشنبه نطوری.سه شنبم همیچیفردا که دوشنبس ه-

 ...اش  دهیو رنج دهینگاه ِ ترس ادیسلف افتادم و  ی رفتارم جلو ِادیباز  و

 *روجا*

.وارد کتابخونه شدم.چشمم به میرفت ییسراغ کار دانشجو نیکالسمون زود تموم شد و من و نوش  کشنبهی صبح
 .کرد افتاد  یچند روز، جدول حل م نیکه طبق عادت ا  یخانم کمال

 .ریسالم صبح بخ-

 .کرد  نگاهم

 ؟یسالم مگه کالس نداشت-

 .رو جمع کردم لبم

 .چرا داشتم.تموم شد-

رو ثبت کنم و  هیخواستم دوباره بق یتموم شد.م ستمیس یکتاب تو  یسر کیسراغ کارهام رفتم.کار ثبت  به
 .نگذاشت

 .رو عوض کن نجایا  یستمایس ندوزیو ؟بعدشمیسالنو عوض کن یتو یستمایس ندوزیو یریم-
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 .تکون دادم سر

 از کجا بردارم؟  ندوزیو ید یباشه.فقط س-

 .پسره نی.مال خودمو دادم به اریبرو از دکتر گل افشان بگ-

 .دمیبرچ لب

 کدوم پسره؟-

 .گمیرو م یاحقی-

 .رو خاروندم صورتم

 ...آها-

 ستمیس یمورد نظر رو از دکتر گل افشان گرفتم و با سرعت خودم رو به کتابخونه و سالن رسوندم.جلو یها ید یس
 .افتاد  یمف ریسرم حس کردم.سر چرخوندم و چشمم به ام یرو باال یا  هیدوم نشسته بودم که سا

 .سالم-

 ست؟ین یسالم.خانم کمال-

 .نشستم ستمیبه س رو

 .نچرا فکر کنم پشت قفسه ها باش-

 .نمشیب یکنم نم  ینگاه م یآخه هرچ-

 .بهش انداختم ینگاه مین

 مگه؟ نیخوا یم یزیچ-

 .خوام یآره کتاب م-

 .شدم بلند

 .دمی.من بهتون مدیاسمشو بگ-

 .مخزن شدم داخل

 .باشه یفقط روانشناس هیندارم ک یکار  سندشمیخوام.نو یم یکتاب روانشناس  هی نیبب-

 م؟یدار یچ نمیسرچ کنم بب دیصبر کن-

مربوطه، دو تا  یکه کردم، اسم شونزده کتاب اومد که به جز دو تا، همه به امانت برده شده بود.از قفسه   سرچ
 .کردم و بهش نشون دادم  دایرو پ



 

 
383 

 خوره؟ یکدوم به دردتون م  دینیبب دیمفخم.نگاه کن یفقط آقا نانیا-

 .دستم گرفت و شروع به ورق زدن کرد از

 ت کدوم بهتره؟به نظر خود-

 .دیدون یبخونم.خودتون م ومدهین شیندارم.تا حاال هم پ یاز روانشناس  یسررشته ا چیدونم واال...من ه ینم-

 .که قطور تر بود رو برداشت  یکی

 .خوام یم نویا-

 .به نامتون ثبت کنم ستمیس یتو نیپس بد-

 .شدم یکرد.کفر  ینگاهم م رهیرو بعد از ثبت، به دستش دادم.خ کتاب

 هست؟ یا  گهیامر د-

 .زد پوزخند

 .نه-

 .بود.مردد جواب دادم بهیزنگ خورد.شماره غر میکتابخونه که خارج شد گوش  از

 بله؟-

 .الو-

 .پسرونه بود صدا

 د؟ییبفرما-

 ...کنم  یم چارتی.به قرآن بیآخه آشغال تو که منو بدبخت کرد-

 .هام گشاد شد چشم

 ...نیا...آقا اشتباه گرفت-

.به یکتابخونه ا  یدونم تو یخوان اخراجم کنن آشغال اونم به خاطر تو.من که م ی؟میستید... مگه تو کامجو ن-
 .کنن  هیگر  یها یآسمون به حالت ها  یمرغا ارمیسرت م ییسراغت بال امیروز م هیموال قسم 

 .نشستم یصندل یکرد.پام سست شد و رو  قطع

 ه؟یچه دردسر نیا  ایخدا-

زد و  ی.قلبم تند مدمیسره، سر کش هیرو  وانیافتاده بود.وارد آبدارخونه شدم و آب قند درست کردم و ل  فشارم
 .بهش زمزمه کردم رهیگذاشتم و خ  ییظرفشو یرو بدون شستن، تو وانیشده بود.ل نینفسم سنگ
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 .شهیمشغول بشم حالم خوب م-

 کاریدونستم چ یت تنها کارها رو انجام دادم.نمهم رفته بود و دس یمشغول کردم.خانم کمال یرو حساب خودم
 .افتادم  یتماس تلفن ادیکه   میرفت یو مهتاب به سمت خونه م نیبکنم؟غروب با نوش دیبا

 ...بچه ها-

 .پارک نشستم یها مکتیاز ن  یکی ی.روبرگشتن

 .رفتم به دکتر گل افشان گفتمش ظهر زنگ زد روزیاون پسره که د-

 .ستادیکنارم نشست و مهتاب روبروم ا  نینوش

 خب؟-

 .چشم دوختم نینوش به

 .رهیگ  یکتابخونم.گفت حالمو م  یدونه تو یکنن.گفت م  یکرد.گفت دارن اخراجش م  دمیتهد-

 .به هردو نگاه کردم یدرموندگ با

 کنم؟  کاریحاال چ-

 .بلند شد نینوش یصدا

 .به دکتر گل افشان بگو یخوا یم-

 .ترسم بدتر بشه یدونم واال.م ینم-

داشتم؟دفعات قبل  یبود که مزاحم تلفن یاول  یگفتم.مگه دفعه   یم یبه کس دیکردم همون اول هم نبا  یم فکر
بار چرا مرتکب  نیشد.ا یمتوجه نم یکردم؟نه...اصال کس  یم یکردم؟مگه به قول معروف قشون کش  یم کاریچ
 اشتباه شدم؟  نیا

حواسم رو از موضوع پرت  نکهیا  یز بچه ها جدا بشم ساکت بودم.فکرم مشغول بود و براا  یشدم و تا وقت بلند
متوجه شماره  یبلند شد.با نگاه کوتاه میزنگ گوش یرفتم.مشغول کار بودم که باز صدا دمونیجد یکنم، به خونه 

 یدرست م ینطوریمطرح کنم.حتما ا شگاهدان سیتونستم مشکلم رو با رئ ی.مدیبه ذهنم رس یمفخم شدم.فکر ی
فرستادم و  امیقطع شد، براش پ ی.صبر کردم وقترمیشد از مفخم بگ یکه ازش نداشتم.م  میمستق یشد.شماره 

دانشگاه  سیاصرار و انکار، باالخره شماره رو فرستاد.با رئ  یقیدانشگاه رو بده.بعد از دقا سیرئ یخواستم شماره 
رو  زیبودم مشکل حل بشه و مثل حراست، همه چ دواریه.امکن  یریگیموضوع رو پ اتماس گرفتم و خواستم شخص

 .خراب نکنه

 .و مهتاب جدا شدم و وارد حراست شدم نیاز نوش  میدیصبح، تا به دانشگاه رس دوشنبه

 .ریسالم صبح بخ-
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 ؟یسالم دخترم.خوب-

 .دارم یمشکل هیمن  دیممنون.ببخش-

 .دخترم نیبفرما بش-

 .پا و اون پا کردم نیا  ی.کمنشستم

 شونمیبرداشته.منم شنبه به دکتر گل افشان گفتم.ا تیسا یاز پسرا زنگ زد بهم.گفت شمارمو از تو  یکیجمعه -
 .کنن  یم یریگیگفتن پ

 .کرد  نییرو باال و پا سرش

 ه؟ی.خب حاال مشکل چانمیدر جر-

 .شدم رهیخ یزیروم به

 بهش گفته؟ یک  نمیخوام بب یکتابخونم.م  یدونه تو یت مکرد.گف  دمیاون آقا تماس گرفت و تهد  روزید-

 .رو صاف کرد گلوش

 .یکتابخونه ا  یدونست تو یمزاحمت نشه.خودش م گهید میو ازش تعهد گرفت نجایا  مشیخواست روزیواال د-

 .رو تر کردم لبم

 .مورد اشاره کنم نیا  نداده بودم که به یاز کجا خبر داشت؟من که بهش نگفته بودم.اصال جوابشو درست حساب-

 .کنم  یم یریگیباشه من پ-

 .به نفع من انجام بده.بلند شدم یخورد بتونه کار یرو فشار دادم.چشمم آب نم لبهام

 .شمیباشه ممنون م-

 .کنم  یخواهش م-

 .رفتم رونیحراست ب از

 ...کردما  یعجب غلط-

برده شد تا آخر  زیخرده ر لی.وسامیشد رو منتقل کرد یکه استفاده نم  ییخونه رفتم و فرش اتاقها و لباسها به
 .میریبگ ونیکام  ل،یوسا ی هیبق یهفته، برا

 *آبان*

باز من، خم  یچشم ها دنیصورتم چشم باز کردم و چشم تو چشم سپهر شدم.با د یرو یکیکوچ  یبرخورد دستها با
 .لند شدم و بغلش کردم.بدیگونه هام مال  یصورتم گذاشت و آب دهنش رو رو یشد و دهنش رو رو
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 ؟یکن  یم یتف مال وییدا یسالم کردن اومد یسالم سپهرخان...جا کیعل-

 .راه، دستش رو گرفتم نیو دستش رو به طرف چشمم آورد.ب دی.خنددمیصورتم دست کش یرو

 .مایچشم نداشت ی...انگشت تویآ  یآ  یآ-

 .شدم بلند

 ؟یاز تخت باال اومد  یاصال تو چجور-

 .ختیر یم یکرد.از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. آفر، چا  ینگاهم م رهیخ رهیخ فقط

 .سالم-

 .کنه  دارتی.سپهرو فرستادم بریسالم صبح بخ-

 .نشستم زیکرده با سپهر پشت م  اخم

 ؟یافتاد چ  یتخت با صورت م یاگه از رو-

 .آزادش، پشت گردنش بره  یرو عقب فرستاد و باعث شد موها سرش

 .رهیاونور باال م  نوروی.روزانه ده بار از استیاولش که ن  یافته.دفعه   ینترس نم-

به دهن سپهر  کیکوچ  یلقمه ها یخوردم و کم یخودم م یاخم و بچه به بغل، مشغول خوردن صبحانه شدم.کم  با
 .افتادم  یزیچ ادیآشپزخونه   یآفر دادم.جلو  لیگذاشتم.صبحانه که تموم شد، سپهر رو تحو  یم

 شادمهر کجاس؟ یراست-

 .یریتصو فنینصبش کنن.بعدم آ انیدر ضد سرقت سفارش داده بود قرار بود ب نکهیرفت خونه.مثل ا-

 .دمیکش  قیعم  نفس

.به صورت رهیگ  یدزد و قاتلو نم یکردنه.وگرنه در ضد سرقت که خودش جلو  اطیبه کنار.مهم احت نایا  یهمه -
 ...کنه  یوارد نم ویکس  میَ انتخاب

 .تکون داد رس

 .مواظبم گهید-

 .بهش بگم یزیتونستم چ ینم گهیاما د  ستیدونستم مواظب ن یم

 .بردار یخواست یهست.هرچ زمیو همه چ وهیسراغ پروژم.م رمیمن م-

 .باشه تو برو به کارات برس-



 

 
387 

 رهیاز پروژه رو انجام دادم و ذخ  یادیرو روشن کردم و مشغول انجام پروژه ام شدم.مقدار ز ستمیاتاق رفتم.س  به
بار  نیقطع برق رو وسط کار داشتم.بعد از آخر یکردم چون تجربه   یم رهینوشتم و ذخ یکردم.قطعه به قطعه م

 .شد خاموش ستمیکنم و س  پیگذاشتم تا تا  بوردیک  یپروژه، دست رو ی رهیذخ

 ...ا-

 .اروندن کردمسرم گذاشت و شروع به خ یدست راستم رو رو یاشاره   انگشت

 برق رفت باز؟-

 .رو بلند کردم.المپ اتاق با قطع برق، هنوز روشن بود سرم

 تک فاز شده؟ یعنیچه؟ یعنی-

 .کردم  ینوچ

 ...شنیسوز م مین ،یبرق لیچه وضعشه؟وسا نیآخه ا-

 .پام افتاد ریشدم که چشمم به ز یو بلند م دمیرو عقب کش یصندل

 ؟یکن  یم کاریچ ریز نیسپهر...تو ا -

شلوارم از  یبلندش کردم.زانو نیزم یزانوم گذاشت.دست دراز کردم و از رو یصورتش رو رو ،ینیریش یخنده  با
 .شده بود سیاثر آب دهن سپهرداد، خ

 ؟یخاموش کرد وتروی...تو کامپنمتیبب-

 .کرد  ی.اون هم فقط با دهن باز و آب دهن روون، نگاهم مدمشیخنده، بوس با

 .کردم  یکرده بودم وگرنه االن سکته م  رهیخوب شد ذخ-

 .کرد  یشدم.آفر جدول حل م ییرایپذ یبغلم گذاشتم و راه ریرو ز سپهر

 .زد خاموش کرد.کم مونده بود بدبختم کنه ستموی.سریوروجکتو بگ نیا  ایب-

 .میخونه نداشت یشدم.مجله تو رهیدستش خ یجدول تو یبه مجله  یلبخند نگاهم کرد.کم با

 نجا؟یا  ی.مجهز اومدینه مجله ا دمویخر یوقته نه روزنامه ا یلیکه خ  ؟منیل از کجا آوردجدو -

 .پاش گذاشتم یرو رو سپهر

 .دمیمجله جدول خر رونیاالن رفتم ب  نیهم-

 .شدم خم

 ؟یشد... االن رفت ی... چدمینفهم-
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 .گذاشت  نیزم یدستش جابه جا کرد و سپهر رو رو یرو تو مداد

 .تو بود.منم رفتم شیآره.سپهر که پ-

 ؟یچرا به من نگفت ؟پسیرفت یک-

 .رو باال فرستاد ابروهاش

 گرفتم؟  یاز تو اجازه م  دیمگه با-

 .ستادمیا  صاف

 ... .من اصال حواسم به سپهر نبودیگفت  یاجازه نه.الاقل بهم م-

 .از خونه نبود که  رونیبشه؟ب یوا مگه قرار بود چ-

 .دمیکش  آه

 یگفت  یدائم مواظبش باشه.بهم م دیبا یکی؟یبرق فرو کنه چ زیپر یموقع انگشتشو تو هیتو؟ یالیخیچرا انقدر ب-
 .بچه نیدادم به ا یحواسمو م

 .هاش رو گرد کرد چشم

 .گهیبود د شتیوا خب پ-

 اون باال رفت؟  یک  دمیمبل راه بره انداختم.نفهم یکرد رو  یبه سپهر که تالش م یرو به کمر زدم و نگاه دستم

رفت  یموقع م هی.دمینشن مییَ صدا چینبود.ه ستین یاتاقه و ک  یتو یک  نکهیمن سرگرم پروژه بودم.حواسم به ا-
 ؟یچ نییافتاد پا  یتخت و م یباال

 .بغل گرفتم یافتاد، تو  یمبل م یشدم و سپهر رو که با صورت از رو خم

 کیسرام یافتاد رو  یو با سر م دمید یاگه نم  یتمش.ولافتاد.حواسم بود گرف  یچشممون داشت م یاالن جلو-
 ؟یچ

 .آب پرتقال به دست سپهر دادم و غر زدم  یوانیبه بغل، وارد آشپزخونه شدم و ل بچه

 ؟یبشکنه چ شینیکه نشه، ب  شمیزیسرش ضربه نخوره و چ فته،ی.اگه بستیآوردنش ن  ایکه فقط به دن  یبچه دار-
 ؟یحواست بهم نبود؟چرا مواظبم نبود یبود یبگه تو چه مادر ادیپس فردا بزرگ شد نم

 .دیبه من بود.با همون اخم، عقب کش دهیسپهر همچنان چسب ی.ولرهیبغلم بگ یکرد و خواست سپهر رو از تو  اخم

 شهی.نمشهیخوره و صدبارم بلند م یم نیبچه تا بزرگ بشه صدبار زم هینشد که. یزی.چیکن  یشلوغش م یادیز-
 .خودش انجام بده وییکارا  هی دیبکن نکن به بچه بگم.با یکه ه

 .به جانب ادامه داد حق
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 .بچمو بزرگ کنم یکنم و چجور  کاریدونم چ یاصال من مادرشم خودم بهتر م-

 .دمیرنج

 ...گه؟باشهیدخالت نکنم د یعنی-

 .رو بغلش دادم سپهر

نداره.فردا روز جواب شوهرتو  یبه من ربط یول زهیبرام عز نکهیافتاد با ا  یشد...هر اتفاق یبچت.هرچ نمیتو ا نیا-
 .خودت بده.جواب بچتو خودت بده.جواب وجدانتو خودت بده

 .خواستم بزنم رو زدم یدلم م شبیکه از د  یو حرف ستادمیدر اتاق ا دم

 .یر اومدفکر با یب یلی.خیرفت یدونم به ک یتو نم یماها دنبالمون بود.ول یدوازده سالگ-مامان تا ده-

 .داشته باشم یانتظار  دیاز شادمهر نبا  یبگ نویداداش تو که ا-

خواستم متوجه  یکرد شدم.نم  یو نگاهمون م ستادهیسکوت ا یجواب بدم، متوجه شادمهر که تو خواستم
 .شد یبحثمون بشه ول

 ؟یاومد  یسالم.ک-

رو  وانیبلند کرد.ل نیزم یرو از رو دیکوب  یصورت خودش م یرو تو وانیبه دست که ل وانیشد و سپهرداد ل خم
 ..به آفر و بعد به من نگاه کرددیگذاشت و صورتش رو بوس  یکنار

 .سالم.از اول بحثتون اومدم-

 .سالم کرد.شادمهر ادامه داد یرلبیهم ز آفر

 ؟یکرد  یگفتم آبان، باور م  یرو بهت م نایمن اگه ا-

 .آفر چشم باز کردم  یحرص یو چشم بستم.با صدا دمیگز  لب

 ...خب شمی...خسته میانصاف  ینکشم؟چقدر ب ؟نفسمیچ یعنی-

 .کردم  یدست شیجواب دادن پ یتو

 یرفته؟به دوره ها ادتیرسن.مامان خودمون  یکنن هم به بچه م  یم شونویزندگ ستن؟همیزنا آدم ن ی هیمگه بق-
 گمیجدول حل نکن.م گمیدل ماها تکون بخوره.من که نم یذاشت آب تو یهمونجورم نم دیرس یزنونش م

کنم.تو   یبلندش م رمیمنت م یب هافت  یداره م نمیب یم بهیغر  یبچه  هی رونیب رمیحواست به بچه باشه.بابا من م
 آسمون؟  رهیفغانت م یکن  یخودتو دراز و کوتاهش م یبچه 

 .کرد  بغض

 .شمیمنم خسته م-
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 .بغضش، آروم تر شدم ریتاث تحت

سالم داده قدر  یبچه  هی.حاال که خدا بهت یخواست ؟خودتیبچه رو مگه من دادم دستت که بزرگ کن-
بچه از خودشون  هیحسرت ِ  شهی.همشهینم یلیبچه.ندارن.به هر دل هی یزنن برا یدارن له له م ایلیبدون.خ

 .ادیبه دست نم یبه راحت ی خوب ِ زیچ چیمادراست.ه یپا ریبهشت ز گنیکه نم  خودیباهاشونه.بعدشم ب

 .کرد افتاد.رو به سمت آفر کرد  ینگاهم م نیبه شادمهر که با تحس چشمم

تونم؟اگه  یتونم نرم سرکار.م ی.منم که نمیبراش.خودت قبول نکرد میریمن، من که بهت گفتم پرستار بگ زیعز-
 خرجمونو بده؟ یمن بمونم خونه ک

 .کرد چشم دوختم  یم به شادمهر نگاه یآفر که با حرص خاص  به

 کنم؟  رونشینتونم ب گهیخونم.د یتو ارمیرو ب بهیزن غر هیآره.-

شادمهر به خنده  یاز چه قراره، از خنده   انیدونست جر ینم نکهیشادمهر بلند شد.سپهرداد هم با ا یخنده  یصدا
اصوات نافهموم   ایخنده  یم ایزد.اما حاال  یخودشون حرف م یخونه  یکم حرف شده.تو  دمیفهم یم یافتاد.ول

 .آوردم  ونافته.فکرم رو به زب  ی.آب دهنش هم دائم راه مشهیاز دهنش خارج م

 گه؟یزنه د یبچه چرا حرف نم نیا-

 .چرخوندم یآفر و شادمهر م  نیرو ب چشمم

 .شهیاز دهنش صدا خارج م  ایخنده  یم ایزد.االن  یقبل اومده بودم خونتون حرف م یسر-

 .آخرم رو هم به زبون آوردم  یوارد اتاق بشم، جمله  نکهیاز ا  قبل

 .گفتار درمان  شیپ دشیزنه ببر یبازم حرف نم دیدیاگه د  دیصبر کن گهیسه روز د-احتماال شوکه شده.دو-

نشستم.روشن کردم و  ستمیس یو برنگشتم.در رو بستم.جلو دمیآفر رو شن  دنی" کشنی"هـــ یآخر، صدا  ی لحظه
رو  ستمیرفتم.قبل از خروج، س رونیغذا از اتاق ب  یشادمهر، بلند شدم و برا یبا صدا نکهیبه سراغ پروژه رفتم تا ا

 .مقصرش منم زهیپروژه ام رو بهم بر گهرو خراب کنه، ا  ستمی.اگه سطونیخاموش کردم.سپهر، بچه ست و ش

مبل نشسته  یآفر رو  ،ییرایپذ ین گشتم تا به آفر و شادمهر بدم.تومشاور کودکا  یاز شام به دنبال شماره   بعد
زبون باز  میکن  یبچه دعا دعا م یهفت ماهگ-از شش  نهمهیکرد.ا  یزد و با غصه نگاهش م یبود و با سپهر حرف م
 .میشیو آزارش م تیباعث اذ یکنه.بعد با ندونم کار

تر رفتم و از  کیرو از هم باز کرد تا بغلش کنم.نزد بغل شادمهر بود.چشمش که بهم افتاد، دستهاش یتو سپهر
 .بغل شادمهر بلندش کردم یتو

 سپهر؟ هیچ-

 .دستم رو به سمت شادمهر گرفتم یشونه ام گذاشت.کاغذ تو یرو مظلومانه رو سرش

 .مشاور کودک هی یشماره  نیا  ایب-
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 :از دستم گرفت.ادامه دادم  دیترد با

دوستم هماهنگ کردم.فردا پس فردا  نیبا ا ی.ولدهیوقت نم ایزود نیگرفتم.به ا  قامیاز رف  یکیمعروفه.از -
 .شهیکه مشکل حل م  شاالی.ادیبر

 .آفر بلند شد  یبغض کرده  یصدا

 ؟یحرف نزنه چ گهیداداش اگه د یوا-

 .رهیکردم.با دقت و خ  نگاهش

 ...کنم  یادآوریالزمه   یول ستیسرزنش کردن ن یاالن جا-

 .رو با تاسف تکون دادم سرم

 یرو میبکن ی.من و تو هرکاریندازیباز نکن، پشت گوش م یهرکس یدرو برا ینجوریهم گمیاونموقع که بهت م-
 .ذاره یم ریتاث گرانمید

 .چهارچوب گذاشتم یبغلم جا به جا و عقب گرد کردم.دست آزادم رو رو یبه شدت آروم رو تو سپهر

 .مینیب یکه هرروز و هرساعت با چشم م  ییزایاز چ  میریگ  یماها درس نم-

خودش، به اتاق بردم.در رو بستم تا  یاومد تا مامان و بابا  یبغل من م یتو شتریچرا ب دمیفهم یرو که نم سپهر
تخت نشستم و سپهر رو روبروم  یشادمهر و آفر به گوش نرسه.رو یدعواگونه  یپچ پچ وار ول یصدا

 .نش بردده یگذاشتم.انگشت َشستش رو تو

 ؟یزن یحرف نم گهیتو چرا د-

 .گذاشتم  کشیکوچ  یچونه  ری.دست راستم رو نوازش گون، زدمیکش  رونیرو آروم از دهنش ب دستش

 ؟ی؟قهریزن یهان؟چرا حرف نم-

 یو با صدا م نیریش اد،یاوقات با لمس چونه اش توسط دستم، انگار که قلقلکش ب  یکرد.گاه  ینگاهم م فقط
 .دیکش  ازهیذاشت.خم یکلمه حرف زدنش رو، به دلم م  هیحسرت  ی. ولدیخند

 اد؟یخوابت م-

دوست داره آروم به پشتش ضربه  دمیشونه ام و دستش رو پشتم گذاشت.فهم ی.سر رودمشیآغوش کش  به
اون لحظه   دیکردم.شا  ی" مشیپ شیزدم و همزمان "پ یم یآروم  یکمرش گذاشتم و ضربه ها  یبزنم. دست رو

کردم دختر رو   یم رفک دیخواد.شا یسلف، کمک م یتو یردم زمان به عقب برگشته.روز چهارشنبه.دخترک  یتصور م
 .دمیم یدلدار

 ...تو رو بترسونه یاون جور  یکس  گهینترس...مگه من مرده باشم بذارم د-
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باز رو به آغوش گرفته بودم.به  مهیغرق در خواب با دهن ن  یبه خودم افتاد.به خودم که بچه ا نهیآ  یاز تو  چشمم
بهتر بود.آفر رو ناراحت  یلیفکر کردم رفتارم با آفر خ نیو به ا دمیلبخند زدم و آه کش نهیآ  یغصه دارم تو  یچهره 

چون آفر، خواهرم  دی.شادمی.اما با روجا...باز آه کشدیشن یم دیکه گفتم، مسلما حقش بود و با  یزینکردم و هرچ
 ...و روجا دید یبود رفتار ِ بهتر

رفتم.آفر و شادمهر دور از هم و به حالت قهر نشسته بودن.به  رونیتخت گذاشتم.بلند شدم و از اتاق ب یرو رو سپهر
 زیم یرو رو ینیشدم.س ییرایبه دست وارد پذ ینیو س ختمیشربت ر وانیآشپزخونه رفتم تا آب بخورم. دو ل

 .گذاشتم

 .کنار  دیعال بذارف می.قهر و ناراحتدیشربت بخور دیایب-

 .شادمهر که همچنان گرفته بود بلند شد یصدا

 سپهر کجاست؟-

 .بخوابم رمیتخت خودم.خودمم دارم م ی.گذاشتمش رودهیخواب-

 .برگشتم

 .من باشه شیپ دیبهتره بذار دیکه قراره بهم اخم و تخم کن  یتا وقت-

خاطر که بتونم  نیشدم و برق رو خاموش کردم و چراغ خواب رو روشن گذاشتم.هم به خاطر سپهر و هم به ا داخل
که   ی.سمتفتهین د،یخواب چرخ یکه اگه تو  دمیپاش چ نییآوردم و پا  رونی.چند بالش از کمد بنمیصورتش رو بب

کنار   ی.بالشدمیخواب یمن مهم که  گهیاومد.سمت د  ینم شیپ یبود خوابوندمش.از اون سمت مشکل وارید
 کشیبدن کوچ یهردومون انداختم.دست رو ی.پتو رو رودمینخوره.دراز کش واریگذاشتم که سرش به د  وارید

 .همون حالت، خودم هم خوابم برد یکردم.تو  یام رو به سمت صورتش بردم و نوازشش م  گهیگذاشتم. دست د

 *روجا*

کارت صادر   ستم،یمخزن و پشت س یگرفت و رفت.تو  یمن، مرخصهمون صبح با اومدن  یشنبه، خانم کمال سه
 .کارت رو نگاه کردم  رهیخ رهیکنه.گردنم رو کج و خ  یم ینیشونه ام سنگ یرو یزیکردم که حس کردم چ  یم

 ...که  ستین نجایا  یکس-

و  اوردمیطاقت ن گهید نکهیکردم.تا ا  یرو حس م شینیهمچنان سنگ یسرد شد و دوباره مشغول شدم.ول بدنم
شد و ناخواسته  شتریدر، لرزش بدنم ب یجلو یو پسر ستادهیا  یکه پشت صندل  یپسر دنیسرم رو چرخوندم.با د

بود که  یبه سمت در ورود اهمبدست، نگ یچیاومد.ق  یدنیدو ی.اون دونفر فرار کردن و صدادمیزدم و پر غیج
نشستم  نیزم یخورده بودم و بدنم شل بود.رودکتر گل افشان و اصالن فر نفس نفس زنان، وارد مخزن شدن.غذا ن

 .صورتم خم شد یو چشمم بهشون بود.دکتر تو

 شده؟ یچ-

 .کنم  یریتا از لرزش صدام که بر اثر ضعف بود جلوگ دمیکش  یقیعم  نفس
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 .دو تا پسرن دمیشونمه برگشتم د یرو یزیچ هیکردم حس کردم   یداشتم کارت صادر م-

 .دیلرز یو تنم م دست

 .که زدم فرار کردن  غیو ج دمیترس-

 .دکتر بلند شد یعصب  یصدا

 بودن؟ یک-

 ...شناسم ینم ویدونم.من که کس ینم-

 .دیکش  شیشونیپ یرو یکردم.دکتر دست  فیپسر پشت تلفن افتادم و ماجرا رو تعر دیتهد ادی

 .سیدفتر رئ میبر ایب-

 .میشد سیو وارد دفتر رئ میرفت نییپا یشدم.در کتابخونه رو قفل کردم و به طبقه  بلند

 .سالم-

 شده؟ یسالم دکتر.چ-

 .به من اشاره زد جلوتر برم دکتر

کرده و آمارشو داده به پسره.االنم   یحراست خراب کار ای.مزاحم داشته.گوادیم ییکاردانشجو  نجایخانم کامجو ا-
 .کتابخونه رفته بودن سراغش  یتو

 .بلند شد زشیگرد شده، از پشت م  یچشم ها با

 ست؟یدانشگاه ن نجایبابا...مگه ا یا-

 .کرد  نگاهم

 ؟یشما خوب-

 .دمیبرچ لب

 .ییکاردانشجو  امیخوام ب ینم گهیمن د-

 .کتابخونه.نگران نباش  یمداربسته بذارن تو گمیم-

 .پس امیخب تا اونموقع نم-

 شما؟ یمگه تنها بود-

 .گرفتم  نییرو پا سرم

 .صبح رفتن یبله خانم کمال-
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 .به دکتر کرد ینگاه

 .تونم بکنم یم کاریچ نمیخانم تنها بمونه.تا بب نینذار ا-

بود که به دکتر گل افشان گفتم  یدونستم همون پسر یبود.نم یدونستم قصد اون دونفر چ یخونه برگشتم.نم به
ماجرا  نیخواست از ا یگرفته.دلم نم  نهیشدنش تا حراست، ازم ک دهیاگه اون بود، حتما به خاطر کش  ینه؟ول ای

 یرو نم تیو محدود شمیمحدود م کردم  یخواستم مامان و بابا و رضا بفهمن.فکر م یبزنم.نم یحرف یبه کس
انداختن از دست   یکه کارها رو به دوشش م  یخواستن کس یبود.نم یموندنم عاد یخواستم.اصرار دانشگاه برا

 ریتا بمونم.و من با حماقتهام، با اطالع ندادنم به خانواده، مس ارنیم یا  هر بهانه دن،یانجام م  یبدن.پس هرکار
 یهمه  دمیفهم یخواستم خودم رو ثابت کنم.انگار نم ی.انگار مدمیفهم یخودم نم وگذاشتم   یرو براشون باز م

 .کردم  ی.کودکانه، دلم رو به همون ظواهر خوش میهستن نه واقع یدانشگاه، ظاهر سیرئ یها و اخم ها تیحما

رو در نظر  تیخواستم واقع یکه کالس ندارم چادر سرکنم.اگه م  ییگرفتم روز ها  میهمون حماقت ها، تصم یط
و کنار  دمیبوس یکار رو م  دینگاه کنم، همونجا با هیقض نیگود به ا  رونیب یخواستم به عنوان فرد یاگه م  رم،یبگ
 .گرفتم  یم دیوجودم بود و ند یتو ییاز خودنما  ییرگه ها دیگذاشتم.اما شا  یم

 *آبان*

متوجه چشم  یشکمم نشسته بود.وقت یشدم.چشم که باز کردم، سپهر خندان رو داریشکمم ب یرو ینیحس سنگ با
 .بازم شد، انگشتش رو به سمت چشمم آورد

 ...عمو-

 .ارمیخواستم به روش ب یدهنم گذاشتم.باالخره حرف زده بود.نم یرو وسط راه گرفتم و تو دستش

 .یی.بگو دایپدر صلوات ستمیخورمتا.من که عمو ن یم رمیگ  یبچه م-

و ضعف کردم.دهن باز کرد و سرش رو به سمت صورتم آورد.تمام دندون  ختیو دلم ر دیداد و خند نیرو چ شینیب
 یبلند م یگونه ام گذاشت و با صدا  یگذاشت.همونطور دهنش رو رو  شیرو به نما دشیدست سف هیو  زیر یها

 ..در باز شد و آفر و شادمهر وارد اتاق شدندمیخند

 .ریسالم صبح بخ-

 .دمیخند

 .ریسالم.صبح شمام بخ-

 .دمیو خند دیسپهر رو قلقلک دادم و پر صدا تر خند شکم

 نباشه؟ ریکنه، صبحم به خ  دارمیرو شکممو ب نهیگل پسرت بش  نیا  شهیمگه م-

 .سپهر برگشتم سمت به

 .عمو  یبهم نگ گهیکه د  یفقط به شرط-
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 .شادمهر باز کرد یپام نشوندم.دستش رو برا یشدم و نشستم.سپهر رو رو بلند

 ...بابا-

 .بگن، که اشاره کردم به حرف زدنش عکس العمل نشون ندن یزیشادمهر و آفر درشت شد.خواستن چ یها چشم

 ی.سپهر با دقت نگاهش مدیبغل گرفت و چند بار صورت و دستهاش رو بوس یشد و سپهر رو تو کینزد شادمهر
 .کرد. برگشت و با دست، من رو نشون باباش داد

 خوابه.( ی.)عمو چقدر مهابهیعمو ... چگد ... م-

 .ختمیشدم و به سمت آفر رفتم.با دست، موهاش رو بهم ر بلند

 .کنه  یخودته.هرجور که بخواد صدا م نیبچتم ع ایب-

و  دمیشد.صورتش رو بوس رهیگردن شادمهر گذاشت و بهم خ  یگود  یسپهر بلند شد.سرش رو تو یخنده  یصدا
 .بردم رونیکرد، از اتاق ب  یم هیگر  یآفر رو که از خوشحال

 .نمیبب نجایا  ایب-

 .ام گذاشت  نهیس یرو رو سرش

 حرف زد؟ یدیداداش د-

 .رو بلند کردم سرش

 .کر کن.حاالم صورتتو بشورآره.برو خدا رو ش-

صبحانه رو آماده کنم.خوشحال بودم.خوشحال بودم که  زیفرستادمش و وارد آشپزخونه شدم تا م ییدستشو به
مونه اما  یم یذهنش باق ی نهیپس زم شهیماجرا هم نیبد ِ ا یدونستم خاطره  یزنه.م یسپهر دوباره حرف م

 .هام رفع شد یاز نگران  یزد، کم یکه حرف م  نیهم

.دستش رو به طرف سپهر دراز وستیو نشستم.آفر هم به جمعمون پ ختمیر یهمراه سپهرداد اومدن.چا شادمهر
 .کرد

 .بغلما یومدین شبیسپهر جان مامان از د-

هرچند  یبود؟ول یدونم دنبال چ یشد.نم یم رهیآفر خ  یرو به آغوش گرفت.تمام مدت، سپهر به چهره  سپهر
کردم و جلوش گذاشتم.نگاهم کرد.چشم هاش برق   نیریسپهر رو ش یدوخت.چا یم مونیکیرو به  لحظه، نگاهش

 .گرفت  یخنده ام م دنشیزد و با د یم

 ....من خونمو دوست دارمریبخورش.فقط باهاش جشن نگ-

 .آفر و شادمهر بلند شد  ینشد.صدا یتا نخندم.ول دمی.لب گزختیر نیزم یحرکت، رو هیرو برداشت و با  وانیل

 ؟یکرد  کاریاه سپهر چ-
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 .رو برداشتم یخال وانیشدم و ل خم

 .زمیر یواسه سپهر خان م گهید ییچا هیکنم.االنم   یم زینداره.بعدا تم یبیع-

 .زهیر یآبان جان دوباره م  گهینه د-

 .باال انداختم شونه

 .زهیخب بر-

گذاشتم و بغلش   زیم یرو رو ینشستم، دستش رو به سمتم دراز کرد.چا یکردم.وقت  نیریو ش ختمیر یچا دوباره
 یدهنش گذاشتم.بالفاصله چا یدرست کردم و تو یکیکوچ  یرو برداشت و به دست گرفت.لقمه  یچا وانیکردم.ل

 .بود یعمد  ختنشیر یو چا ادیخواست به بغل من ب یخورد.انگار از اول م

 .فر بلند شدآ  ی.صدادمیبار پشت گردنش رو بوس چند

 ...شهیا آبان پشت گردنشو نبوس.بچه "َقهرو" م-

 .هام درشت شد چشم

 شه؟یم یچ-

 .دیخند شادمهر

 دختر؟ هیخرافات چ نیبابا ا-

 .چشم نازک کرد پشت

 .گنی.همه مستیخرافات ن-

 .خودش و سپهر رو جمع کرد تا برن لیبود که آفر وسا میاز صبحانه، حدود ساعت ده و ن  بعد

 .نیموند یم-

 .سپهر رو از بغلم گرفت شادمهر،

 .زنه یموقع دزد م هیبمونه. یخونه خال ستیکار هست.درست ن  یخونه.کل میبر گهینه د-

و  اوردیدرم دنیبوس یگذاشت و ادا  یگونه ام م  ی.اون هم لب رودمیآخر، صورت سپهر رو چندبار بوس  ی لحظه
 .کرد.و باالخره رفتن  یم یتف مال

*** 

تونستم  یتنبل شده و نم یبکوبم.چندوقت واریرو به در و د یخواست گوش یساعت زنگ زد، فقط دلم م یوقت حصب
. فقط آب دمیکش  یفیزدم و نه ل ییبره.نه شامپو نیاز ب  میبشم.دوش گرفتم تا خواب آلودگ داریصبح ها راحت ب
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و سشوار رو روشن  دمیزدم.لباس پوش رونیو از حمام ب دمیچیکرد.با عجله حوله پ  یسر و تنم حرکت م یبود که رو
 .به حرف زدن گرفتم، نامرتب و شلخته برم میخواستم حاال که تصم یکردم.نم

 یبا خودم کلنجار رفتم ول یرفتم.استارت زدم و راه افتادم.کل رونیو مرتب، از در ب دهیاتو کش  م،یهفت و ن ساعت
 ادهیپ نیرو برداشتم.از ماش فمیدانشجوهام، پارک کردم و ک میعظ  لی.وسط خدمیبه دانشگاه رس جهینت یدر آخر، ب

 .متبسم و پر از مهرش چشم دوختم شهیهم یرو زدم و به چهره  ریکه شدم، چشمم به آراد خورد.دزدگ

 .سالم آراد-

 .رو با لبخند فشرد دستم

 آقا؟  یسالم آبان جان.چطور-

 .زدم لبخند

 .قربانت-

 دنی.با شنمیداد یو تند و تند، جواب سالم بچه ها رو م میرفت ی.از پله ها باال ممیهم به سمت سالن راه افتاد کنار
 .صداش، از فکر خارج شدم

 ؟یچته آبان جان؟خسته ا-

 .رو چندبار تکون دادم سرم

 .ادیخوابم م-

 ؟یبازم سر پروژه ها بود-

 .زد یکتفم ضربه ا  یسر تکون دادم.رو فقط

 .ستیخوب ن یکن  ضیو مر یخودتو عذاب بد نکهیا  یکار خوبه.ول-

 .حرفهاش کرد نیب یمکث

 ؟یازدواج کن  یخوا یتو پس فردا نم-

 .نگاهش کردم کوتاه،

 .خب چرا-

 .داشت یابروهاش نشوند که با لبخندش، تضاد قشنگ  نیب یاخم

 ؟یهمسرت کن میجسم و فکر خسته و داغونتو تقد یخوا یم-

 :ادامه داد  یاز مکث  بعد



 

 
398 

-ذاره.از همون اول تالش کردو باالخره شش یخانومم نم گهید یازدواجم.ول  لیاوا  یمثل تو بودم.حت لیمنم اوا-
 ایزنم  یحرف م یخوام وقت ی.نمیستیگه تو فقط مال خودت ن  یموفق شد که منو عوض کنه.م شیهفت سال پ

 .یتو بگ میکی گمیمن م یکیزنم،  یحرف م یخوام وقت یخسته و داغون.م ای یُچرت باش یتو

و اصالن فر نفس  رضای.علمیبه سمت راه پله ها انداخت یچند نفر، نگاه یپا یصدا دنی.با شنمیدیطبقه رس به
 .لبم نشست.با سر، به هر دو سالم کردم یرو یلبخند پررنگ رضا،یعل  زونیزبون آو دنیاومدن.از د  ینفس زنان باال م

 .سالم-

 .با خنده سالم کرد هم آراد

 ...رونیب یزبونتو انداخت رضایسالم.عل-

من  کلیه یرو رو شینیخودش رو به سمتم پرت کرد و سنگ رضایاومد.عل  یتکون داد.اصالن فر صداش درنم سر
 .انداخت

 نداره؟ یپله ها... چرا... تموم نیا-

 .زد هیتک واریفر به د اصالن

 نیبگ نیبر نی.شما استادمیازش استفاده کن  شهیذارن هم ی.نممیدن.آسانسور دار ینم تیبه حرف ما اهم نایا-
 .شد یفرج دیشا

 .بلند شد رضایعل  یحرص ی.صدادیخند یفقط م آراد

 ...کنم.نخند  یلهت م رمیگ  یآراد م-

 .دمیحرفش پر وسط

 یبه من م یسادیمیوا نجای.وگرنه االن تو هم مثل آراد راحت ایکن  یگه الغر کن گوش نم  یخانومت م نهمهیا-
 .یدیخند

 .ستادیفاصله گرفت و کنار اصالن فر ا ازم

 ...کردم ممرّضا گلزاره  ؟فکرییتو یِا عل  یگ  یم یایکنم اونوقت م  یروز الغر م هیمنم -

 ..با همون خنده جواب دادممیدیلحن تخسش خند به

 ...یمن حسود ی.تو فکر کردیبش کلیو ه پیمن که از خدامه خوشت-

 .راه پله ها، دهنم بسته شد دنیبا د و

 *روجا*
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مقنعه فرستادم.صورتم رو چندبار چپ و راست و خودم رو  ریعقب و جلو رفتم.موهام رو ز  نهیآ  یبه سر، جلو چادر
 دنم،یبا د نیرو برداشتم و به سمت دانشگاه رفتم.نوش فمینه؟ک ای ادیخواستم بدونم چادر بهم م یکردم.م  یبررس

 .کردتعجب  

 .ادی.بهت میعوض شد  ؟چقدرییروجا تو یوا-

ژست   نه،یآ  ینگفتم.جلو یزیشدم.ابروهام رو باال فرستادم و چ یها خوشحال م فیتعر نینبودم و از ا خوشگل
.هرکدوم از میدانشگاه شد یزدم.راه یحرف نم ادیز نیکردم تا صورتم خوب به نظر برسه.بنابرا  نیرو تمر یخاص

مورد نظر  یبه طبقه  یجدا شدم، وقت که  نیکرد.از نوش  یافتاد، با لبخند نگاهم م  یکارمندها که چشمش بهم م
 لیاز دال  یکی دیبودن افتاد.شا ستادهیکه با استاد فروتن و بزرگمهر و اصالن فر، ا  داریچشمم به پا دم،یرس

حرفش رو قطع کرد و با  د،ی.درحال حرف زدن، من رو که دهفته بود یتو داریپا یچندباره  دنید م،ییکاردانشجو
 .کردن.لبخند زدم  یبودم.حاال هرچهار نفر، نگاهم م دهیرس شونیچند قدم بهشد.  رهیو تعجب، خ رتیح

 .ریسالم صبح بخ-

 .زد یکه از بهت خارج شد، استاد فروتن بود.لبخند قشنگ  ینفر نیاول

 سالم خانم.حال شما؟-

 .خم کردم و جواب دادم یداشته باشم.سرم رو کم یتر نیکردم با چادر، رفتار مت  یسع

 .ممنون-

 .بزرگمهر بود ،یبعد

 .سالم بابا جان-

 .اومد  کینزد یشد.قدم یم یمهربون یفکر کردم اگه بابا بود چه بابا یا  لحظه

 ؟یشده حجاب برترو انتخاب کرد یچ-

 .زدم لبخند

 .کنم  یچادر سر م گهیکه کالس ندارم، د  ییروزا-

 .اصالن فر بلند شد  یصدا

 ؟یکن  یچرا سر نم ،یشی.تو که انقدر با چادر خوشگل مادیچقدر چادر بهت م-

 .شد قیعم  لبخندم

 .یمرس-

 .خم کرد یرو کم گردنش

 نه واقعا چرا؟-
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 .بود دیبع شیجد تیکه از شخص  یباال انداختم.لبخند زد.لبخند شونه

 .صدفه یافته که تو  یم یدیمروار ادی.آدم یقشنگ سرکرد یلیاالن خ-

افتاد چهره ام   یم رونیدندون هام ب یتر نشه.خب وقت قیکردم لبخندم عم  یغرق لذت شدم و سع  هشیتشب از
 .بهت بود با لبخند کمرنگ جواب سالمم رو داد یکه هنوز تو  داریبار، پا نیشد.ا یجالب نم ادیز

 .سالم-

 .کنه و نکرد  فیموند.دوست داشتم ازم تعر ساکت

 .با اجازه-

 *آبان*

 .روجا برداشتم یاصالن فر، نگاه از قدم ها  یصدا با

 .کنن  یم تیاذ  یلیرو خ ایطفل-

 .دیرو باال کش شینیب رضا،یعل

 شد پس؟ یاومد.االن چ  یتو که قبال ازشون بدت م-

 .گرفت که غبغبش باد کرد  یفر، سرش رو طور اصالن

 .نیخوب یقبول دارم دخترا ی.ولادیوقتا از صداشون کفرم درم یدارن.بعض یشلوغ پیاومد دکتر.اک  یبدم نم-

 .کردم  نگاهش

 ه؟یدختر خوب یدون یاز کجا م-

 .کرد  اخم

 .مینیب یدختر م یو روزانه کل نهی.باالخره کارمون اهیقض نیشک نکن به ا-

اما دوست   نطوریو دوستهاش هم هم هیدونستم روجا دختر خوب یکردم.م  یسکوت، فکر م یکردم و تو  سکوت
 .رو هم بدونم هیبق لیداشتم دال

 .اتاق دکتر گل افشان  میبر گهیخب، د-

 دمیرو د ی.ملک محمدمیو از وسط اونهمه دانشجو و سالم کردنهاشون رد شد میبه راه افتاد رضایبا حرف عل یهمگ
 .باالخره سالم کرد میدیکه رس  کشیکرد.نزد  ینگاه م زیکه ت

 .ونیسالم آقا-

کرد.هر چهارنفرمون جواب سالمش رو آروم   یموند.نه فقط به من که به آراد هم همونطور نگاه م رهیخ همونطور
 :زد شی. اصالن فر دهن باز کرد و نمیداد



 

 
401 

 ؟یشد رهیخ یرنجویکه ا  ینیب یدکترامون م یچهره  یتو یدیجد زیچ یخانم ملک محمد-

داخل اتاق  هیجلوتر از بق رضایبا اخم به اصالن فر نگاه کرد و رفت.عل یاشاره کرد.کم  رضایمن و آراد و عل یچهره  به
 .نشست زیم ینبود.اصالن فر، رو یشد و ما هم پشت سرش.از مهرداد خبر

 .گفت  ینجوریا  روزی.به نظرم دادیفکر کنم دکتر امروز نم-

 .رفتم جلو

 من برم؟ یکن  یلطف م تویسا دیپس کل-

 .ها رو نشونم داد کاغذ

 .اونجاس فکر کنم-

 .رو برداشتم و راه افتادم دیکاغذها، کل  ریز از

 .خب من برم سرکالس-

 .شونه ام نشست.برگشتم یرو یدست ت،یدر سا کیرفتم.نزد رونیاتاق ب  از

 ؟یشده عل یزیچ-

 .شد رهیدقت خ با

 ه؟یخبر-

 .تکون دادم سر

 ؟یچه خبر-

 .کرد  کیرو نزد سرش

 ؟یبهش بگ یزیامروز چ  یخوا یم-

 .تعجب دهنم رو باز کردم با

 .کنم بگم  یم یسع-

 .شهیآبان انقدر دست دست نکن.خسته م-

 .رو فشار دادم لبم

 .ندارم شیخسته چرا؟من که کار-

بهش  ،ینگ یزیچ یایب یبر یوقت یول یدونه بهش عالقه دار یم ؟اونیاریدرم یو انقدر تابلو باز یندار شیکار-
 .خوره یبرم
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 .بهش نگفتم یزیچرا بربخوره؟من چ-

 .دیشونه ام کوب یرو

 دیدرموردت بکنه.شا یناجور یممکنه فکرا ،ینزن یو حرف یکاراتو تکرار کن  ی.وقتهیجور هیرفتارت  یول ینگفت یزیچ-
 .یدار یفکر کن مشکل اخالق

 .که بگم  ارمینم رشیتنها گ-

 .گرد کرد  عقب

 .یاومدنش عکس العمل نشون بد  ییبه کاردانشجو نهمهیا  دیپس نبا شیخوا یاگه نم-

 .خواستم حرف بزنم، دستش رو باال گرفت تا

 ..کالس دارم.تو هم درست فکر کنرمیمن م-

 .رفتم تینگاه کردم و به سمت سا یجواب دادن بده رفت.کم یاونکه اجازه   بدون

 ...دییخب بچه ها بفرما لهیخ-

.رو به سمت بچه ها ادیتا نور داخل کالس ب دمیگذاشتم و به سمت پنجره رفتم و پرده رو کش  زیم یرو رو فمیک
 .کردم

 .ستمایسر س نینیبش نیبد لیتشک یدونفر یخب بچه ها گروها-

 ریجاگ ی.وقتنشستنیگفتم امتحان، نم  یاگه م  ینه؟ول اینبود قبال اعالم کردم  ادمی.رمیخواستم امتحان بگ یم
 .شدن، ادامه دادم

 ...رمیخوام امتحان بگ یخب م-

فوت کردن نفس، گم شد.از اونهمه  یصدا اد،یاونهمه سر و صدا و داد و فر  نیرو فوت کردم.هرچند که ب نفسم
 .دمیکوب  زیم ی.روستادمیکالفه شدم.در کالس رو بستم.سرجام ا  اهویه

 .دینکن اهویبچه ها لطفا ه-

 .ستادمیزدم و وسط کالس ا زیبه م یا  گهید ی ضربه

 .دی.پس وقت خودتونو تلف نکنرمیگ  یمن امتحانمو م دیبکن یهرکار-

 .برداشتم و شروع به نوشتن سواالت کردم.کارم که تموم شد سرو صداشون هم قطع شده بود.برگشتم کیماژ

 ...از اون سمت.B گروه  یبرا یو دو تا سوال بعد A گروه  یدو تا سوال اول برا-

 .اشاره کردم  ستمیس نیآخر  به

 .هستن B گروه  هیو بق A گروه  شهیم ون،یدرم ستمیس هی-
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 .به پچ پچ کردن شروع

 .کدوم گروهه  یکجا نشسته و تو  ی.حواسم هست کنیباش نیکه خواست  یهرگروه دویاریدرن یزرنگ باز-

 .رو نگاه کردم ساعتم

دو تا سوال، خوب که چه  یکنم برا  ی.فکر مدیوقت دار میهست تا ساعت ده و ن میاز االن که ساعت هشت و ن-
 .دمیساعت وقت م کیهر سوال دارم  یباشه.برا یعرض کنم عال

 .سمت پنجره برگشتم به

 یتقلبا ی.پس وقتتونو براستینمطمئنا بهتر از شما بلد  تونیگروه کنار  دیبدون نمیحواسم به همه هست.ا-
 .هستم ی.خودمم دانشجو بودم.کامال واقف به همه مدل تقلبدیفهمم.مطمئن باش ی.من مدیهدر ند ینینچنیا

 .به همه کردم یکل  نگاه

 .دیخدا شروع کن ادیخب، با نام و -

 .از شروع کردنشون مطمئن شدم، به سمت پنجره برگشتم  یوقت

 *روجا*

 .رو برداشتم ینبود. گوش یتلفن بلند شد.خانم کمال یکار کردن، صدا  نیح

 بله؟-

 ؟یسالم خانم کامجو خوب-

 .حراست بود سیرئ

 .سالم ممنونم-

 .کن  شونییشناسا ایحراست نگه داشتم.ب یو پنج تا از دوستاشو االن تو یطوفان مطلب نیدخترم ا-

 .شدم یعصب

و  نیباعث شده شمارم دست ا یک  نمیخواستم بب یکنم؟من فقط م  ییقاتل شناسا امیکه ب  هیینمایس لمیمگه ف-
 .لطفا دیمن دردسر درست نکن یندارم.برا ی.با اون آقا کارنی.همفتهیاون ب

 .کرد  مکث

 ..خب خداحافظگهید هیمنتف هیقض نیباشه.پس ا-

 .دمیرو کوب یگوش

 .دمیرو از پشت سرم شن یخانم کمال یصدا
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 بود؟ یشده؟ک یچ-

 .کردم.سرش رو با تاسف تکون داد  فیو ماجرا رو خالصه وار براش تعر برگشتم

 .بره ادشینگو بذار  یچی.اگه پسره اومد، نشونم بده.به خودشم هشنیولشون کن فقط دردسرت م-

 .حرفش تکون دادم دییرو به تا سرم

 .شد ینم ینجوریگفتم ا  یگفتم...اگه نم  یم یزیچ دیآره از اول نبا-

 .اینصب نکرد روسیو یآنت  یراست-

 .بلند کردم ستمیس یرو از رو سرم

 .نجایا  مینداشت-

 .نصب کنه ارهیخوب داره برامون ب روسیو یآنت  هی یاحقیزنم  یاالن زنگ م-

 .رو با چندش، جمع کردم مینیرو برداشت.ب یبالفاصله گوش و

 .یاحقی-

 .دادم یم نگاه کنم، به مکالمه اش گوش نکهیا  بدون

 .یاحقی یسالم آقا-

-... 

 ؟یکن  یم کارای؟چی؟خوشیبله ممنون.شما خوب-

-... 

 .دیخند

 .ستیحرفا ن نینه بابا.ا-

-... 

 بدم خانم کامجو نصب کنه؟ یاریم ویکه گفته بود  یروسیو یاون آنت  نیبب-

-... 

 .چرا بابا بلده-

 .دیخند باز

 .ایخودت ب یپس اگه وقت دار-

-... 



 

 
405 

 .باشه قربانت-

 .بگه...قطع کرد دینبا دیفهم یگفت و نم  یجوون، "قربانت" م یکردم.مثال استاد بود و به پسر  اخم

 .ادیاالن خودش م-

 .شد دایپ یاحقی ینشده بود که سر و کله  قهیسرتکون دادم. پنج دق فقط

 .سالم-

 .شدم بلند

 .سالم-

 .نگاهم کرد یکم

 .به به خانم کامجو-

 .نشست ستمیس یجلو

 ؟ینصب نکرد روسیو یچرا آنت وتر،یمهندس کامپ-

 .سر، صاف کردم یباال انداختم و چادرم رو رو شونه

 .دفتر دکتر گل افشانم نبود ی.تومینداشت نجایا-

 ؟یبا خودت ندار روسیو یآنت  هیکه   یهست یچجور مهندس-

 .دانشگاه ارهیخونه داره با خودش بار کنه ب یتو ید یس یآدم هرچ  ستیقرار ن-

زدم.چند پسر داخل کتابخونه  هیکتابها تک  یبه قفسه  ،یاحقیرفت.من هم پشت سر  رونیاز کتابخونه ب  یکمال  خانم
 .اومدن

 .سالم خانم-

 .کردم مودب جواب بدم  یسع

 .سالم-

 .میخواست یما کتاب م دیببخش-

 ن؟یعضو-

 م؟یعضو بش  دیبا ینه چجور-

 .کرد  یبودم که با دقت مضاعف، نگاهم م یاحقیقدم جلو رفتم.متوجه  چند

 .تا براتون کارت صادر بشه دیکن  یپر م مید یفرمم م هی.دیاریقطعه عکس ب هی-
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 ن؟یهم-

 .بله-

 .من االن عکس ندارم-

 .دیاریو با عکس ب دیخونه پر کن یتو دیبهتون بر دمیفرم م-

 رلبیز ،یشد.چادر رو جمع کردم و بدون نگاه دهیسرش کش یبردارم که چادرم رو یفرم ،یاحقیشدم تا از کنار  خم
 .زمزمه کردم

 .خوام یمعذرت م-

و  دیکش  یروشون م یشده و دست ختهیبهم ر یحواسم به موهاش بود که کم یرچشمیکرد.ز  ینگاه م رهیخ فقط
 ..برگشتم و فرم رو به دست پسر دادمختمیهم رموهاش رو ب نکهیچقدر خوشحال بودم از ا

 .خانم یمرس-

 .کنم  یخواهش م-

 .خوشحال شدم دنشیوارد کتابخونه شد.با د یناگهان نینوش

 ؟یسالم چطور-

 .سالم خانم محجبه-

 ..لبخند زدمدیخند

 .نجایا  یچه عجب اومد-

باعث شد چشم  یاحقی ی".فقط شونه باال انداختم.صدانجاست؟یا  یچ یکرد که"برا  یاحقیبه  ینامحسوس ی اشاره
 .رمیبگ نینوش یاز چشم ها

 د؟یایم ییکاردانشجو  یچ یشماها برا-

 :جواب داد نینوش

 .میکمک خرج باش  نکهیا  یخب برا-

 شتره؟یاز من ب  دیریگ  یکه م  یحقوق دیدونست یم-

 .جلو رفتم یقدم

 د؟یکن  یم یشوخ-

 .نه-
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 .وارد مخزن شد نیوشاخم نگاهم کرد.ن  با

 آخه؟  شهیمگه م-

 .بلندش رو دراز کرد و دستهاش رو پشت سر گذاشت یکامل برگشت.پاها  یاحقی

 .دمیقسط دارم م یکل-

 .باال انداختم ابرو

 .باشه شتریاز ما ب  دیخب همون.وگرنه حقوق شما با-

 .زد پوزخند

 حقوق من چقدره؟ یکن  یفکر م-

 .جواب داد نینوش باز

 .چقدره نجایا  یحقوق کارمندا هیپا میدون یما نم-

 .نگاهش کرد یخاص جور

 بهت نگفته؟ یوسفی یعنی-

 :جواب داد یسادگ تیبا نها نینوش

 .هستن یبدن تیکه استاد ترب  شونی...البته ارنیگ  یو پونصد م ونیلیم هیگفتن   ،یوسفی یخب آقا-

 .نشست یاحقیلب  یرو یپوزخند

صد و پنجاه  یماه دمیدرکار نباشه انقدره.حاال که قسط م یاگه قسط  یعنی.رمیگ  یمن نهصد و پنجاه تومن م-
 .تومن

 .زدم پلک

 .شهیقسطاتونم تموم م شاالیخب ا-

 ازدواج کرد؟  شهیم یکن  یحقوق، فکر م نیبا ا-

 .به من کرد ینوک ِ سر ی اشاره

 ... خود تو-

 .کرد  نیبه نوش یا  اشاره

 د؟یازدواج کن  ط،یشرا نیبا ا دیخانم، حاضر نیخود خانم نوش-

 .کرد  ینگاه م یخاص جور
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 ست؟ین یحقوقم درست و حساب یکه حت  دیبش یزن من دیایم-

 .شدم نهیکنه.دست به س  یم یزدم و ابروهام باال رفت.معلوم نبود از کدوممون خواستگار لبخند

 .کنن  یازدواجم م  یول دنیحرفام م نیحقوقشون چقدره؟تازه اجاره و ا نیکنن؟فکر کرد  یم کاریچ هیبق-

 .کرد  اخم

 .توقعتون باالست یلیاالن، خ  یکه شما دخترا  نهیمشکل ا-

 .نگفتم.به صورتم چشم دوخت یزیچادر، در بره و چ ینیسنگ یرو کج کردم تا خستگ گردنم

هشت تا مانتو داشته  دیکه حساب کردم الاقل با  نجوری.ایپوش یمانتو م هی یخود تو خانم کامجو...هرروز دار-
 .نطوری.تو هم همقیخانم صد نیتو خانم نوش ای.یباش

شدم.اخم  یم مونیرفتم که جواب بدم و پش یکردم و م  ینگفتم.دهن باز م یزیگردنم رو کج کردم و باز هم چ  باز،
 .کرد

تونم ده هزار تومن اضافم بدم  یداشته باشم.نم هیازدواج سرما  یپولمو جمع کنم برا دیسرکار.با امیمن هرروز م-
 .لباس دیخر یبرا

 :افتادم.از ذهنم گذشت  کشیش یلباسها ادی

 ...من بود که ینه تا مانتو-هر هشت یپولش اندازه  ،یدیپوش یکه تو م  یاون کت تک-

 .تاده.پشت کرداف  یاحقی کیآنت  ی لباسها ِ ادیحس کردم اون هم به  ن،یبه نوش ینگاه با

 ؟ییدخترو چه به کاردانشجو-

 .لب زدم نینوش یبرا

 .هیچه عقده ا-

.دست ستادیام ا  نهیبه س نهیس امیبلند شد و تا به خودم ب یناگهان یاحقیتکون داد و لبهاش رو جمع کرد. سر
عقب تر رفتن نداشتم.معذب شدم اما صاف   یبرا ییپشت سرم گذاشت و خم شد.جا یقفسه ها یراستش رو رو

 .وسط چشم هام افتاد ز،ی.نگاهش تستادمیا

 .بودجه ندارن گنی.االن مدنیبه ما راحتتر وام م ن،ی.اگه شما نباشنیخور یحق ما رو م نیشماها دار-

 .به حرف اومد نیبار، نوش نیا

بشه،  یلی.خمیتون یکه نم  دیدون یم ی.ولمیریگ  یتومن م صدیس م،یماه بمون یساعتو تو ستیما اگه کل صد و ب-
 دن؟یکه به ما م  هیو پنجاه هزار تومن ستیلنگ دو ،یبزرگ نیهرماه صد ساعت.دانشگاه به ا

 .ادامه دادم  من
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 شمیکیکه   میشنو یاز دانشجوها و کارمندا م  ثیحرف و حد ی.کلشهیکم م  هی.از شهردنیدستمون که پول نم-
 .دیریگ  یم رادیا  دنمونیبارم مثل االن به لباس پوش هی د،یزن یتنه م دیایبار م هی.دییخود شما

 .و باالخره از کنارم رد شد دیصورتم رو کاو رهیخ رهیخ ی.کمستادیرو برداشت و صاف ا دستش

 .رو اسکن کنه وایاونو نصب کردم گذاشتم درا-

 .دمیچادر و مقنعه ام دست کش یگونه، به باال  وسواس

 .ممنون-

 .رفت رونیاخم از کتابخونه ب  با

 .چشم از در برداشتم ن،ینوش یصدا با

 حقوقمونه؟ یبرا ،یلج و لجباز نهمهیا  یعنیه؟ینجوریچرا ا نیا-

 بگم واال؟ یچ-

 .هم بلد نبودم جواب دادم یلیکه خ  یاصفهان  یبایز یزدم و با لهجه  لبخند

 طوره؟یچ تونیبه کنار...حال نایا  یهمه -

 .نشست یصندل یو رو دیخند

 .نمیبش دیحوصلم نکش ،یوسفی شیاز کارمندا اومده بود پ  یکیحوصلم سررفته بود.-

 .باال انداخت شونه

 ؟یکن  یم کاریزدن.تو چ یحرف م سیداشتن درمورد راکت تن-

 .نشستم و مشغول کارم شدم ستمیس یپا

 .کنم  ی.همه کار مینیب یمن که م-

 *آبان*

اومد.چشم چرخوندم و نگاهم به   یم یقیموس یشهر شدم.صدا یبه نما رهیاومد.پنجره رو باز کردم و خ  یم بارون
پنجره  رونیدانشگاه بود افتاد.چهار درش باز بود.احتمال دادم صدا از اون باشه.دست چپم رو ب کیکه نزد  ینیماش
 .بود شدم کیکه چه نزد  یبه رحمت اله رهیخ د،ش یم دهیشن نیکه از ماش  یمتن یقیبارون بردم و با موس ریو ز

 " که من هستم، تموم شهر معلومه  یینجایاز ا" -

 .خواستم و چه نه، مجبور بودم گوش بدم یتونستم کامال بشنوم و چه م یم یصدا اونقدر بلند نبود ول نکهیا  با

 "تو آرومه شیهستن، دلم پ ایلیکنارم خ"
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 .مشتم فشردم یرو تو پرده

 رمیگ  یکه از صدات م  ،یبه جز آرامش و حس/رمیبوده تقص ینشو هرگز، بگو چ نیبه من بدب"

 "یکن  یمنو،کمتر نم یی،تنهایکن  یچرا،باور نم یشد نیبدب

 یا  لهیوس چیندارن.ه یها مشخص بود حال خوش افهی.از قنمیرو بب تیبه کالس انداختم تا وضع یکوتاه  نگاه
 یروز ها یول ارنیفقط خودشون رو م یعاد  یشناسم.روز ها یتقلب نداشتن.من پسرها رو بهتر از خودشون م یبرا

تونن تقلب  ینم نکهیدست و پاشون هست.از فکر ا یال  یتقلبها یبرا شونیری.سربه زشنیم ریامتحان، سربه ز
نوشتن نوت  یکه برا  یکوچک  یاغذهاک) MicroPaper کنن، نه از هم و نه کتاب و دفتر و جزوه و به قول خودشون

 .روبروم و آهنگ در حال پخش دادم یشوند (، لبخندم پررنگ شد و حواسم رو به نما یاستفاده م

 لحظه شک نکن کیقاصدک نکن،من عاشق توام، کیطوفان نشو منو،"

 "شم یتو، مثل بارون شروع م یدلتنگ باش اگه

قصد نداشتم دستم رو داخل  یشد ول سیکامل خ  نمیبردم.آست رونیب شتریشدت گرفتن بارون، دستم رو ب با
 .ارمیب

 یدیسخت بخش شهی،همیدیساده رنج شهیهم/شمیو رو م ریاشکت،منم که ز  یکه با هر قطره "

 "...یدیبازم منو د دیلحظه، شا نیبخشم ا یرو م تو

هست و  یکلیس زد هشد حد یکه م  یبرگشت.پسر نیچرخوندم، نگاهم به سمت ماش یکه چشم م  همونطور
خارج شد.خم شد و دوباره برگشت.خواستم چشم بچرخونم  نیبه تن داشت، از ماش یو شلوار مشک یمشک ریبادگ

کردم و   ینگاه م تشونیبه وضع رتیدختر شد و...با ح کیاومد.متعجب پلک زدم.نزد  رونیب یکه همراهش، دختر
 .دهنم گرفتم یرو جلو نه؟دستمیبب یکس  دنیترس یبارون؟نم ریمتعجب بودم چرا اونجا؟چرا ز

 نه؟یکه البد کارش هم  یکن  یم یآشغال  هی یخودتو عرضه  یدار ینجوریدختر؟که ا یآخه مگه تو انقدر کم-

 .دمیبا حرص، داخل و خارج لب گز چندبار

 .یاومد خواستگار  یآدم بود، م  کهیمرت نید اگه ا-

 .رو بستم و باز کردم.پوزخند زدم چشمم

 .آورد  یبه بار نم یفضاحت نیدختر آدم بود همچ نیهرچند اگه ا-

اومد.چشم به   یبند م گهیداد، چشم برداشتم.بارون هم د یُهل م نیماش یپسر، دختر رو تو یآخر، وقت  ی لحظه
 .کمون دوختم  نیرنگ

 ...به ما بنداز مینگاه هیکن، کنارش   تیهمه رو به راه راست هدا ایخدا-

قل دو قل  هی بایبه بچه ها که تقر ی.پنجره رو بستم و پرده رو باز گذاشتم.نگاهدمیدم رو عقب کشخو یآه، کم  با
 .زدم شخندیکردن انداختم.ن  یم یباز
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 .خب، وقتتون تمومه-

 .بود رفتم A آخر که گروه  ستمیبهم انداختن.کنار س یسکوت، نگاه پر از حرص یتو

 ن؟یکرد  کاریچ نمیبب-

 .شدم.پوزخند زدم یخال یبه صفحه  رهی.موس رو به دست گرفتم و خنشستم

 .دیننوشت یچیه-

 .ومدیکدوم در ن  چیاز ه  صدا

 د؟یمگه قرار نشده بود درس بخون-

 .نشسته بود اعتراض کرد یکنار  ستمیکه سر س  ییاز کسا  یکی

 .دیریآخه استاد قرار نبود امتحان بگ-

 .نگاهش کنم، جواب دادم نکهیا  بدون

براتون  زایچ یسر هیکه   نیسرکالس نبود ن؟مگهیفتیبه فکر درس خوندن ب دیامتحان با  یقرار نباشه.شما مگه برا-
 آشنام نباشه؟  یحت

 .کردم و با تاسف، ادامه دادم  مکث

بعد مطالعه  یجلسه  یبرا گمینم ن؟هرجلسهیخوند یم دین؟نبایبرنامه که مشترک هست بلد باش یکد ابتدا  دینبا-
هرجلسه چندبار هر ُکدو  یمجدد ندارم.ول یبه مطالعه  یازی.من که بلدم.نگمیخودم نم یرو برا ناین؟ایداشته باش

 .دمیم حیو توض سمینو یم

 .باال رفت یفقط کم ،یکم  صدام،

 ...نیدیخونه زحمت خوندن به خودتون نم یکه تو  ییشماها یدم؟برایم حیتوض یک  یبرا-

شدم.فقط  تشونیمتوجه وضع ،یاجمال  یبا نگاه نم،یبش نکهیها رفتم.بدون ا ستمیس ی هیبق یشدم و جلو بلند
 یبا پوزخند زمینمره دادم.پشت م هیاز گروهها چهارخط برنامه نوشته بود.غلط و غلوط.به همون غلطشون،   یکی

 .ستادمیلبم جمعش کنم ا یتونستم از رو یعنوان نم  چیکه به ه

 بوده؟هوم؟ تونیامتحان عمل  نیکه ا  نیدون یالبد م-

 .چهره هاشون نگاه کردم به

 .پنج نمره از ترمتون بود -

 .کردن  یهم مسکوت نگاهم م باز

 .پونزده دیشیدونم، تازه م یم دیبع تیوضع نی...که با ادیریترم از پونزده نمرست.اگه کامل بگ یامتحان کتب-
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 .رو فوت کردم نفسم

 .هست تونمی.امکان مشروطارهیم نیی.معدلتونو پاهیدرس سه واحد نیا  یکنم.ول  دیناام ویخوام کس ینم-

 ینکنم.اگه حت یبراشون دلسوز گهیخودم تکون دادم که د ینشون ندادن.سرم رو چندبار برا یالعمل خاص  عکس
 .انگار براشون مهم نبود  یکردم.ول  یکار رو م  نیا  ر،یگفتن امتحان مجدد بگ  یبار م کی

 ...دمیخب...درسو ادامه م لهیخ-

 .خسته انداختم یبه چهره ها یدرس دادم و نگذاشتم نفس بکشن.ساعت دوازده نگاه زیر هیتمام،  یبا بدجنس و

 .دیخب خسته نباش-

 .رو باال دادم ابروهام

 .امه دارمبراش برن گمی.چون از االن دارم مادیجلسه رو مرور نکرده خودش ن نیدرس ا یبعد هرک یجلسه  یبرا-

رو خاموش کردم و در رو بستم.به سمت  ستمهایخودم لبخند زدم.س یبدجنس یرفتن.برا رونیاز کالس ب  یکی یکی
 .برخوردم رضایراه، به عل یسلف راه افتادم و تو

 .رضایسالم عل-

 .ساعت دوازده شده ؟تازهیسالم.کالستو زود تموم کرد-

 .زدم شخندین

 .کردم  لیپدرشونو درآوردم بعد تعط-

 .ناخودآگاه باال رفتن ابروهاش

 چرا؟-

 .کمرش دست گذاشتم  پشت

 .گمی...بهت ممیریسلف...غذا بگ میحاال فعال بر-

 ..سلف شلوغ بودمیهم نشست یو روبرو یزیپشت م میکه گرفت  غذا

 ؟یهست یچه فکر یتو-

 ...ادینگرانم نکنه باز هوس کنه ب-

 اد؟یب دیچرا نبا-

 .فرستادم رونیرو با حرص ب نفسم

 .کنن  یم تشیباز...باز اذ شهیدردسر درست م ادیهمه پسر...م نی...وسط اادیخوشم نم-
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 .دیداد و دست از خوردن کش هیتک

کنه بهش چپ   یجرات نم یکس  گهی.دداریهمسر استاد پا شهیبذار.از اون به بعدش م شیپا پ ،یناراحت یلیاگه خ-
 .نگاه کنه

 .رو کنار گذاشتم قاشقم

 .کرد  یفرق م هیاگه کارمند بودم قض  نی...ببیعل-

 ؟یچه فرق-

 .سرم رو چپ و راست کردم چندبار

االنم   نیوقت و احساس براش گذاشتم ...هرچند هم ینمره گرفتن قبولم کنه.بعدش که من کل یترسم برا یم-
 .بشه المیخیترسم بعدش که به قول معروف، خرش از پل گذشت، کال ب یذارم...م یدارم از احساسم م

 .کرد  اخم

 .پس کال بذارش کنار ه،یآدم  نیهمچ یکن  یاگه فکر م  ش،یشناخت ینجوریاگه ا-

 .شدم خم

 .یزیچ نیترسم از همچ یم گمی.مهینجوریا  گمینم-

 .هم خم شد اون

بهت  یکنم.نوزده و هفتاد و پنج هم شد  یرد م ستیشد برات ب ستیبرگه اگه ب یکن.بگو نمره   یخب باهاش ط-
 .رهیمفت و مسلم ازت بگ یتونه نمره  یکه نم  ادیحساب کار دستش م ینجوری.ادمینم ستیب

 .گردنم گذاشتم  یدستم رو رو دیترد با

 شه؟یناراحت نم ینجوری؟اینجوریا  ستیبد ن-

 .کرد  ینوچ نوچ

گه دوستت   یم ی.وقتیداشته باش دیترد دیدائم با یحرفو نزن نیهم داشت.اگه اباهم و کنار  شهیکه نم  ویهمه چ-
 خواد گولم بزنه؟ یگه؟نکنه م  ینکنه به خاطر نمره م یگ  یخودت م شیدارم، پ

 .چونه گذاشت ریرو ز دستش

 ست؟ین ینجوریا-

بردم.  نترییتنش بود.نگاهم رو پا یمشک ریافتاد.مفخم بادگ  یدیو سع یاحقیچرخوندم.نگاهم به مفخم و  چشم
 دهیتنش بود و من د یکه تماما مشک  یفرد نیآخر  یادآوریداشت.با  یسراسر مشک پیبود.ت یشلوارش هم مشک

 .چشم ازش گرفتم رضا،یعل  یزدم.با صدا یبودم، پوزخند
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 ؟یکن  ینگاش م یشده آبان؟چرا اونطور یچ-

 .یچیه-

 ..سرش رو جلو آورددمیکش  آه

 ؟یدیپسره د نیاز ا  یزیتو هم چ-

 .دمیدست کش میشونیپ به

 ...آره.مگه تو هم-

 .بلند شد رضایعل  یبود.صدا ستادهیسرم، سر برگردوندم.مفخم، دست به کمر ا یباال یا  هیندادم.با حس سا ادامه

 مفخم؟ هیچ-

 .سمت من خم شد به

 ؟یاز دست من ناراحت  داریدکتر پا-

 .دادم سرتکون

 ؟یچ یبرا-

 .باال انداخت شونه

 .نیکرد  یدونم آخه بد نگاه م ینم-

 .لب بازکردم ،یناگهان میتصم هی یط

.به یکن  یبدبخت م دمیشا ای یذار یسرکار م ویکس  یندارم چجور یندارم.کار یمن به روابط بازت با دخترا کار-
 ... یکن  یم نیسوار ماش ویکس  یوقت یخودت مربوطه ول

 .دمیبهش بدم که بفهمه واقعا خودش رو د ینشون خواستم

نگاه  رونویبارون ب دنیباشن که از پنجره به قصد د یی.ممکنه کساارشیمحل کارت ن کیبارون، الاقل نزد ریز-
 .افته  یم یکن  یکه تو خلقش م  یکنن.خب چشمشون به صحنه ا

 .دیپر رنگش

 ...ستین ینجورینه ا-

 .رو باال گرفتم دستم

 .گمیخودت م ی.به خاطر آبروارین نجایا  کینداره.نزد یندارم.به من ربط یست باشه.من که کارکه ه  یهرجور-

 .درشت شد چشمش
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 .نامزدم بود-

 .دیوسط صحبتمون پر رضایعل

 ؟یچندتا چندتا نامزد دار-

 .شد یعصب

 .دمیدرز نکنه.کارمو از دست م یحرف-

 .دادم رضایرفت.نگاهم رو به عل رونیاز سلف ب  م،ینزد یکدوممون حرف  چیه یوقت

 ؟یدیتو هم مگه د-

 .سر تکون داد.بلند شد فقط

 .شدم ری.من سگهید میبر-

 .غذاش مونده بود  نصف

 .ینخورد یزیتو که چ-

 .میشدم.با هم از سلف خارج شد بلند

گفت   یقبلم م ی.سرشهی.اشتهام کور مادیبدم م رنیگ  یم یو ازشون کول ارنیم ریساده رو گ یکه دخترا  ییاز پسرا-
 .نامزدمه

 .رو صاف کردم گلوم

 .گولش زد  ایبشه مجبورش کرد  ستیخواد البد.طرف بچه که ن یدختره خودشم م ی.ولیگ  یدرست م-

 .زد پوزخند

 مفخم چند سالشه؟ نیا  یدون یست؟میبچه ن یکن  یچرا فکر م-

 .فکر کردم یکم

 .هفت ساله باشه-و شش ستیب دیشا-

 ستیدختر ب هیسال چه برسه با  ستیب یرن سراغ دختر باال یباشن نم ضیکه مر  ییپسرا یحدوداس ول نیهم-
 یدختر که تو هیسالَن. جدهیرن سراغشون، پونزده تا ه یم نایکه ا  ییپنج ساله دوست بشن.اون دخترا-و چهار

بدونه و  شیمرد زندگ که اون پسرو  هیبراش کاف نیپسر بهش بگه دوستت دارم.هم هیاوج احساسه.فقط کاف
فکر  یبکنه رو، انجام بده.دخترا از اول، تو دیشوهرش با یزن شوهردار برا هیکه صرفا   ییکنه کارا  یخودشو راض

مدت که پسره رُس دختره رو  هیبعد از  یپسر، معموال ازدواجه.ول ایمرد  هیشدن به  کیازدواجن.هدفشون از نزد
 .ستمین یمن که از اولش گفته بودم قصد ازدواج گنیم م،یواستگارخ ایگه ب  یتا دختره بهش م د،یکش



 

 
416 

 .دادم یفرو برد.فقط گوش م بشیج یرو تو دستهاش

 ؟هرچندیاز همسرت بخوا  دیکه با  یخواست یازش م  ویکه قصدت ازدواج نبود، چرا کار  ییبهش بگه تو ستین یکی-
زده،  بیبه روح و جسم اون دختر آس یوقت ،یریدر نظر بگ تویواقع یاگه بخوا  ی.ولشهیتجاوز حساب نم نیکه ا

ترس  شهیکرده.اون دختر هم  یتعد ه،تا قبل از ازدواج بود یعاد  یزندگ هیکرده.به حقش، که   یپس بهش تعد
 .داره.ترس از برمال شدن اون اتفاق

 .نداشتم که بگم یزیچ شیمنطق ینگفتم.در مقابل حرفها یزیچ

 یرو مرتب م لمی.وسامیرفت تیباهم به سا رضایو رفته بودن.من و عل دهیچیکالسم به قول خودشون پ  یها بچه
 .دمیکردم که با صداش دست از کار کش

 ؟یایخوام برم کتابخونه.م یمن م-

 .شدم یجور هیتعجب نگاهش کردم.اسم کتابخونه که اومد  با

 کتابخونه چرا؟-

 هست؟ ییچه کتابا نمیخوام بب یم-

 .رو خاروند شینیب

 ای یایهست ندارن، سفارش بدم از بازار بخرن...م اجیکه احت  ییخوام بدونم اگه اونا یخودمون.م یمال رشته -
 تنها برم؟

 .جمع کردم عیرو سر لمیوسا

 .امینه منم م-

دکتر که درش باز  رو به سمت اتاق دیقفل کردم.وارد راهرو شدم و کل رضایرو خاموش و در رو بعد از خروج عل برق
 .به در زدم یو تقه ا دمیکش  قیدکتر بود.نفس عم زیپشت م ی.ملک محمددمیبود بردم.سرک کش

 بله؟-

 .شدم داخل

 .تیسا دیکل  نیسالم.ا-

 .گذاشتم.چشم و ابرو اومد  زیم یرو رو دیکل

 د؟یبر یم فیتشر-

 .".سر تکون دادمارمیم فیگه "َپ َن َپ دارم تشر  یم رضایوقتها عل نطوریا

 .گهیبله د-
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 .گرد کردم  عقب

 .با اجازه-

 .ستادی.دم در، امینداد و خارج شدم و حرکت کرد جواب

 ...اریدرن یاونجا بود، تابلو باز  یاگه خانم کمال-

 .رو جا به جا کردم فمیک

 .باشه-

 .اومد.اخم کردم  یم یحرف زدن مرد یجلو زد.در مخزن باز بود.صدا ازم

 ه؟یک  نیا-

 .گذاشت  شینیب یرو دست

 ؟یپرس یکه م  یا  کارهی.چشیه-

 .اومدم اعتراض کنم، جلوتر از من وارد شد  تا

 ...ااهللی-

و خم شده بود.با وارد شدن  ستادهیا  زیاون سمت م  ینشسته بودن.پسر ستمیدر و روجا پشت س کینزد قیصد
 .ما، روجا برگشت و لبخند زد

 .دییسالم.بفرما-

بود که  شیشونیپ یرو یبلند شد.اخم قیبود، چون صد نیها قدممون سنگ یمیانگار به قول قد  م،یکه رفت  جلوتر
 .به حضور اون پسر، ربط دادم

 .گهید رمیمن م-

 .باهاش دست داد روجا

 .باشه.پس فعال-

 .روجا، چشم از در گرفتم یرد شد و رفت.با صدا یدیاز کنارمون با ببخش  قیصد

 .دینیبش دییبفرما-

.نشست و کنارش نشستم.از حضور اون میداخل مخزن رفت یها یاول و من پشت سرش، به سمت صندل  رضایعل
 .کرد.باالخره دهن باز کرد  ینگاه م یبد یلیشدم.جور خ یپسر، بدم اومد و حرص

 کنم؟  کاریخانم من االن چ-
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 .صداش، روجا سرش رو چرخوند با

 .االن  دمیم ادیبهتون  امیم دیصبر کن-

زد.نفسم  یبا بازوش، به شکمم ضربه ا رضایکردم که عل  یرفتنش رو تماشا م یکنارم رد شد و به سالن رفت.حرص  از
 .بند اومد یلحظه ا یبرا

 ؟یکن  یم ینجوریچرا ا رضایآخ ... چته عل-

 .گوشم آورد  کیشکمم گذاشتم.سرش رو نزد یرو رو دستم

 .یجهت چپ چپ نگاه نکن یزدم که ب-

 .ناخودآگاه وسط ابروهام نشست یاخم

 ؟یدیکرد از پشت سر؟ند  یداشت رصدش م یمگه پسره چجور یدیند-

 .دیکش  عقب

 .داره؟لطفا با چوب رفتار اون پسر، نزنش یخب به اون چه ربط-

 .زدم غر

 بهش بگه؟ یکشوندتش که چ  ستیمعلوم ن-

 .دیمخزن شد و کتاب مورد نظر پسر رو داد و به سمتمون چرخ داخل

 ن؟یخوا یکتاب م-

 .کردم.به سمت روجا رو کرد  یدیو به جاش، اخم شد ومدیاز پهلوم گرفت که صدام در ن  یشگونین رضایعل

 ...ایجا افتاد نجایا  یحساب-

گفت و   یدیلب ببخش ریدادن، ز رو برداشت.قبل از جواب یتلفن بلند شد.گوش یخواست جواب بده، صدا تا
 .صداش رو صاف کرد

 بله؟-

 .چشم بست.همونجور هم جواب داد یلحظه ا یبود که اخم کرد و برا یدونم پشت خط ک ینم

 .تموم شد یاحقی یبله آقا-

 .بهم زد یضربه ا رضایشدم.باز هم عل یکفر  یاحقیاسم   دنیشن با

 نته؟یآست  یچته اخمت تو-

 :جواب داد یگوش  یندادم.چشمم به روبروم بود.تو جواب



 

 
419 

 ......ممنوننیلطف کرد نجامینه تا هم-

 .دیرو کنار کش یگوش

 ...ادب  یب-

 .به حرف اومد رضای.باالخره علمیکرد  یگرد نگاهش م  یدستگاه گذاشت.با چشم ها یرو و

 ؟یگ  یم ویک-

 .بالفاصله جواب داد یجاخورد ول دنمونی.انگار با دبرگشت

 .یچکیه-

 .دستم رو گرفت رضای.علیخودت م،ییما یکن  یکه فکر م  یبگم اون خواستم

 .ستین یدروغ گفتن کار خوب-

 .نگاهمون کرد یحرص

 ... شهیحساب نم زادی.جزو آدمیچکیه گمیکه م  ستیدروغ نگفتم.خب البد آدم ن-

 .راستش انداخت یپا یچپش رو رو یپا رضایجوابش خوشم اومد.عل از

 شده؟ یچرا؟چ-

 .جابه جا شد و چادرش رو صاف کرد یصندل یرو

 .شست و رفت قویمن و صد کلینصب کنه.کل ه روسیو یآنت  نجایاومده بود ا-

 ه؟یحرف حسابش چ-

 .درآورد ادا

 .شترهیگه حقوق شما از من ب  یدونم؟م یچه م-

 .دوباره به حرف اومد یبا لحن خندان رضایعل

 ؟یریگ  یه چقدر ممگ-

 .رو طبق معمول غنچه کرد لبش

 .کشه  یتومن م صدیداره خودشو به خاطر همون س نمیمونم.ا یتومن.من که نم صدیاگه ُکِلشو بمونم س-

 :دمیاخم گلوم رو صاف کردم و پرس  با

 ره؟یگ  یخودش چقدر م-
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 .گرفت و نگاهم کرد  رضایاز عل  چشم

 .دهی.حاال انگار قسطاشو داره به من مدهیقسط داره م یکل  یگفت حقوقش نهصد و پنجاه تومنه ول-

 .ومدیشدن خوشم ن اتیجزئ زیانقدر باهم حرف زدن و وارد ر  نکهیا  از

 داره؟ یبه تو چه ربط نیخب ا-

 .جابه جا شد شیصندل یرو

 .دهیبودجه ته کش ن،یاومد  ییچون شماها کاردانشجو رمیخواستم وام بگ یگه م  یم-

 .زد پوزخند

 .فکر کن طرف تا چه حد، ابلهه یعنی-

انداختم.چشمک   رضایبه عل ینگاه میحرف بزنه.ن نطوریا  دمیند رضایمدل صحبت کردنش خوشم اومد چون با عل از
 .گرفتم  شیبحث رو پ یزد.دوباره برگشتم و ادامه 

 دن؟یمگه پولو دستتون م-

 .داد حیگرفت و توض  نفس

 .شهیپول نم نیبا ا رمیخوام زن بگ یگه م  یکنن.بعدشم م  یکم م  هینه از شهر-

 .کردم  یاخم تند  ناخودآگاه

 .کنه، تو هم نمون  یم جادیبراتون مزاحمت ا ینیب یانقدر مشکل وجود داره، م  ینیب یخب م-

 .جواب داد یکرد و جد  اخم

 برم؟ شیمگه به خاطر اون اومدم که به خاطر ناراحت-

 .آورد  کمیگرفت.سرش رو نزد  شگونمیبازهم ن رضایجواب بدم که عل خواستم

 ...نده بهش انقدر ریگ-

که پشت   یبزنم که چشمم به پسر یرو از من فاصله داد و روش رو به سمت روجا برگردوند.خواستم حرف سرش
 .شد دتریبود افتاد.اخمم شد ستادهیا  زیم

 .باز شروع شد-

 .چشمش، به حرف اومد یاز جلو  رضایمن و عل یذروندن چهره بعد از گ پسر،

 .سالم خانم-

 .صدا از پشت سرش، جاخورده بود برگشت دن،یکه انگار با شن  روجا
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 .سالم-

 .مونده باشه نجایمن کارت کتابخونم گم شده.فکر کنم ا دیببخش-

 .نیاوردین نیدستتون باشه.البد کتاب برد یمونه که کتاب یم نجایا  یدرصورت-

 .کرد  مکث

 ه؟یاسمتون چ-

 .یطوفان مطلب-

 .کنه، صداش بلند شد  یکار م  ستمیس یرو دمیفهم یکه م  ،یاز مکث  بعد

 .به اسمتون ثبت نشده نجایکتاب ا-

 .آورد  کیرو نزد سرش

 نه؟ ایهست  نیاون کارتا بنداز بب  نینگاه ب هیحاال -

 .ستیشما ن یکردن وسائل گمشده   دایمن، پ ی فهیوظ-

 .باشه نجایا  دیخب شا-

 .داره یلیباشه حتما دل نجایاگر ا-

 .انداختم  رضایبه عل یو رفت.نگاه کوتاه میجاخورد رضایزد که هم من و هم عل زیم یرو یمحکم ی ضربه

 ه؟چشه؟یپسره ک نیا-

 .باال انداخت شونه

 ...دونم؟از خودش بپرس یمن چه م-

 .تکون دادم و صاف نشستم سر

 بود؟ یک  نیا-

 .سرجاش نشست دوباره

 .فکر کنم همون پسره بود که اون روز به دکتر گل افشان گفتم-

 .گرد شد و پوزخند زدم  چشمم

 ؟یدون یاز کجا م-

 .خواست یدوخت.انگار ازش کمک م رضایرو به عل نگاهش
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 .اسمش که همون بود-

 .شونه ام گذاشت یدستش رو رو رضایآن، عل  همون

 ؟یکن  ی.به توچه؟مگه زنته که بازخواستش مگهیولش کن د-

 .ختیبهم ر شیصوت یرو صاف کرد.فکر کنم انقدر که امروز گلو صاف کرد، کل تارها گلوش

 نه؟ ای دنیهستن؟جد ایخودمون، چ یرشته  یکتابا  میبدون میخواست یم-

کردم   یکه الزم بود.نگاهش م  یزیو ناشر و هرچ سندهیکرد با اسم نو  داشتادی رضایربع اسم برد و عل کی حدود
 .دیدر اومد.از جاش پر یکه صدا

 کجا؟  ونیآقا-

 .کردم  یشدن.پوف ی.چند مرد جوون که لباس کار تنشون بود وارد ممیبرگشت رضایبا عل همزمان

 ...اضافه شدن  نامیمفخم کم بود، حاال ا-

 .لب باز کرد ه،یکه جلوتر بود و مسن تر از بق  یشخص

 .میمدار بسته نصب کن میاومد-

 .ستادیکنار من ا  روجا،

 .سالن یتو دیبذار نی.دو تا دوربدیایداخل مخزن ن-

 .دیدانشگاه از پشت سرشون سرک کش سیرئ

 .سالم من بهشون گفتم داخلم بذارن-

 .پام هست، جمع کرد یبودم رو دهیرو که تازه فهم چادرش

 نه؟یب یرو م لمایف نیا  یسالم.ک-

 .جوابش رو داد رضا،یمن و عل یبعد از تکون سر برا س،یرئ

 .یمن...حراست ُکل و نگهبان-

 .بذارن دیکه نبا  نجای.امیاریمقنعمونو اون پشت درب میبخوا دیما شا-

 .مکث کرد یکم

 .سالن یتو دیببر ونیدرسته.آقا-

 .کرد  یا  اشاره

 .کجا نصب کنن بهتره  دیبگ دیکن  شونییراهنما-
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 .پا بلند شد یپنجه  یرو

 .اونجا-

 .برگشت س،یرئ یصدا با

 .باشه نای.حواست به کار ارمیخانم کامجو من دارم م-

 .حوصله سرتکون داد یب

 .باشه چشم-

 .اوردمیکه گذشت، باالخره طاقت ن  یکم

 ه؟یچ نایدورب ی هیقض-

 .کرد  نگاهم

 .پسراس تیبه خاطر اذ-

 .جلو اومد نیدورب نصاب

 م؟یما بر نیکن  یکاغذو امضا م  نیخانم ا-

 .رو از دستش گرفت و امضا کرد کاغذ

 .دیخسته نباش-

 ..برگشتمدیدستم رو کش رضایرفتن.عل رونیبا سرعت، ب ،ینفر چند

 .ندادم بهش ریگ  گهیشده باز؟من که د یچ-

 ...زد یتکون داد.انگار من بچه بودم که گولم م سر

 .یکه سرش شلوغه.تو هم خسته ا  ینیب ی.ممیبر گهید ای.حاال بزمیدونم عز یم-

 .بکنم ینتونم اعتراض گهیرو به سمت روجا کرد تا د و

 .میبر گهیخب ما هم د-

 .نشدم، دهن باز کردم رضایعل  فیحر نکهیاز ا  یحرص

 .برو گهیتو هم د-

 .زد خندلب

 .رمیکنم م  یباشه االن برقا رو خاموش م-
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 .مهمون لبهام شد یبار به حرفم گوش کرد، لبخند کی نکهیا  از

 .پس خدافظ-

که کتابخونه انتهاش قرار داشت،   ییاز راهرو  رونیگفت.ب  یآخر، "به سالمت" آروم  یخارج شدم.لحظه  رضایعل  با
 .شدم رهیخ لیطو یراهرو یدستم رو ول کرد.دست به کمر، به انتها رضایعل

 ؟یریگ  یم شگونیپهلوم؟چرا ن یتو یصد بار زد ؟چرایکش  یم یریگ  یدستمو م یه یچ یعنی-

 .ستادیاز من به کمر زد و جلوم ا  دیرو به تقل دستش

 .یآدم بش  یحقت بود.تا تو باش ؟اونامیکن  یکاراش دخالت م  یتو یچ یعنی-

 .شدم کیبهش نزد یرو از کمرم برداشتم و قدم دستم

 .باشم نسبت بهش تیاهم  یتونم که ب ینم رضایعل-

 .رو از کمرش برداشت دستش

آروم   شهیهم ده؟اگهیچقدر قشنگ جواب سواالتو م یدیرفتارت خوب باشه.د گمیباش.م تیاهم  یب گمینم-
 .شهیم یمیاونم باهات صم  ،یباش

 .ییکاردانشجو  ادیب نیا  رهیَکَتم نم  یتو یجور چیمن ه-

 .رو کج کرد گردنش

 .داشته باشه یمال ازین دیشا-

 .رو باال انداختم سرم

 .دمیبود.خودم د نجاهاینه.خونشون هم-

 .نگاهم کرد گنگ

 ؟یخب باشه.که چ-

 .شونه اش گذاشتم یرو دست

 .ییکاردانشجو  ادینباشه ب یازیکردن.اونقدر دارن که ن  ینم یزندگ نجایاگه نداشتن که ا  یعنی-

.با شمردن پله ها، خوشحال شدم میشد ریو سراز مینگفت.همگام، به طرف پله ها حرکت کرد یزیگرد کرد و چ  عقب
ذارن از آسانسور استفاده بشه، تا  یو نم دنیکه به خرج م  یخساست نیوگرنه با ا میندار یطبقه کار نیباالتر از ا

 سرم اومده بود ییاالن بال

 *روجا*



 

 
425 

ها برده شده بود  لهیوس یکه امروز باق  د،یجد یخونه  یراه نیرفته.بنابرا دمیشن یوسفیرفتم.از  نیسراغ نوش به
 .شدم.دم در، کفشم رو درآوردم

 .سالم-

 .برگشت بابا

 .یسالم دختر بابا.خسته نباش-

مخصوص کفش و قسمت باال مخصوص لباس و چتر بود،  نشییدر، که قسمت پا یکمد جلو  یرو تو کفشم
 .رفتم ییرایگذاشتم و به پذ

 .نیخسته شد نیجابه جا کرد لهیوس نهمهیشما ا ستمیمن که خسته ن-

 .داد نیرو چ شینیب

 .گهید میکرد  یجا به جا م دیباالخره با-

 .رو فوت کردم نفسم

 .درشتو بردارن یها لهیکارگرا وس  یذاشت یکاش م-

 م؟یکه هممون معذب بش  ارمیب بهیکه بابا.غر  شهینم-

 .به جمع کرد رو

 .رمیحموم کار نداره؟من برم دوش بگ یتو یکس-

 .به من انداخت ینگاه مینگفت.ن یزیشونه باال انداخت و چ رضا

 ؟یر ینم ؟تویتو چ-

 .به دست به طرف اتاق رفتم فیک

 ...ستینه.حسش ن-

 .به پشتم زد یو ضربه ا دیخند

 ؟یچ یعنی ستیتنبل.حسش ن یا-

کنم.وارد اتاق شدم تا   یرو چطور براشون معن ستیحسش ن دمیوقت نفهم چیحمام رفت و در رو بست.ه داخل
 .شدم شینی.با برداشتنش تازه متوجه سنگدمیلباسهام رو عوض کنم.چادر از سرم کش

 .بود نیاوف...چقدر سنگ-

 .سرم رو باز کردم ی رهیموهام فرو بردم و گ یپرت کردم.دستم رو تو وتریکامپ  یصندل یرو رو مقنعه
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 ...از صبح مقنعه سرم بود  دمیپوس یوا-

و  شرتیکشوم مچاله کردم تا بعد بشورم.ت  یکنار رفتم و تاپم رو تو  نهیآ  یرو از تن خارج کردم.از جلو لباسهام
کمد   یزدم و تو رهیبودن، به گ زیو، که همچنان تمو موهام رو مرتب کردم.مانتو و شلوارم ر دمیپوش یشلوار

 .. شروع به شمردن کردمتادماف  یاحقی ادی دنشونیمانتوهام گذاشتم.با د ی هیبق ،کناریوارید

 .هیکه واسه مهمون  11 نمیا . 10 . 9 . 8 . 7. 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1-

 .دهنم فرو بردم یرو تو لبم

 ...گه  یفکر کنم بدبخت راست م-

 یکردم درست ازشون نگهدار  یم ی.اما سعدمیخر یبار مانتو م کی یسال تاینبودن.نها دیکدوم جد  چیکه ه  هرچند
 .بودن زیتم یهمگ نیهم یکنم.برا

و لباسهام رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.رضا هنوز  فیشدم.ک داریوار، ساعت هفت ب کیبه صورت اتومات صبح
 نیو نوش روزید ادی ،یچا دنیو به آشپزخونه رفتم تا صبحانه بخورم.موقع سرکش دمیخواب بود.لباسهام رو پوش

 .لبم گذاشتم ررو کنا یچا وانیکردم و ل  زیخبر رفته بود.چشم رو ر یافتادم که ب

 .ستیمهم ن فتهیخواست ب میدانشگاه.هر اتفاق یتو رمیپس امروز منم تنها م-

کردم.بلند   یکم کم از خودم دور م  دیشده بود و با اتمیبودم.اما جزو خلق یبد بود که هنوز به دنبال لج و لجباز دیشا
و  ستادمیا  نهیآ  یسر انداختم.جلو یرو شستم.چادر رو وانمیتا خشک نشن و ل دمینون ها رو کش یشدم و رو

 یو جلوبرداشتم  یا  هیچهارپا نم،یرو بب ینییپا یتونستم قسمتها یکه خوب نم  ییکردم.از اونجا  یخودم رو بررس
هست و  یاوک  زیمطمئن شدم همه چ یسرم رو خم کردم و وقت ی.کمستادمیگذاشتم و روش ا  نیزم یرو نه،یآ

 .و با عجله از خونه خارج شدم رمیخبر دادم که خودم م نیبه نوش امیپ قیو از طر دمیخوبم، کفش پوش

 *آبان*

 نهیآ  یو جلو دمیو مرتب باشه.لباس پوش زیکردم لباسم تم  یبه روجا بکنم، سع یداشتم امروز اشاره ا میتصم چون
رفتم.با ذکر بسم اهلل استارت  رونیرو برداشتم و از خونه ب لمیو موبا فیو ک دمیبه موهام کش ی.دستستادمیا

د نبو ادیرو جا زدم و راه افتادم.فاصله اونقدر ز ندهزودتر از من رفته.د یعنیبود که  یخال رضایعل  نیماش یزدم.جا
 یم ادهیپ نشیبود و از ماش دهیهم رس رضایعل  دم،یرس یهست.وقت ادیز کیدونستم سر صبح، تراف یم یول

 نیاز ماش  یبود، ول یکی نهامونیداشت.هرچند مدل ماش یخوش دست یسانتافه  وندایشد.کنارش پارک کردم.ه
پشت برداشتم و در رو  یصندل یرو از رو فمیشدم.ک ادهینگه داشته بود.پ زتری.تمومدا  یخوشم م شتریب رضایعل

 .بستم

 .ریسالم صبح بخ-

 .شد کمیکرد و نزد  زیهاش رو ر چشم

 .سالم-
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 .کرد.چشمک زد  افمیو ق پیت یابیشروع به ارز ،یمکث با

 چه خبره؟-

 باشه؟ یخوا یم یچه خبر-

 .رو به کمر زد دستش

 ...دونم.تو بگو ینم-

 .شدم رهیو به در خ ستادمیا  نهی.دست به سدمید یر دانشگاه رو مکه د  ستادمیا  یدادم.طور هیتک نیماش به

 .ستین ی...خبریچیه-

 .زد هیتک کنارم

 .ستین یبه در، کامال معلومه خبر رهینگاه خ نیآره با ا-

 .رو به سمت موهام آورد دستش

 ...آب و جارو کرده  یموها نیا-

 .به شکمم زد یا  ضربه

 ...کیو مارکدار و آنت کیش یلباسا نیا-

 .رو دور شونه ام انداخت دستش

 بگو چه خبره؟ ینه...جون عل-

 یدوست داشتم.خصوصا وقت یلیانداختم.چشم هاش رو خ  طونشیش یهمراه با لبخند، به چشم ها یکوتاه  نگاه
 .شد یم طونیش نطوریا

 .گمیم یقسم خورد زهیعز  یلیچون جون خودتو که برام خ-

 .گشتمسمت در بر  به

 .واسه خودم روشن کنم وییزایچ هیخوام امروز  یم-

 .رو برداشت و کامل برگشت دستش

 و؟یچ-

 .دمیدست کش میشونیپ به

 ه؟یچ ندهیآ  یگذره؟برنامش برا  یم یفکرش چ یتو نمیخوام مفصال باهاش حرف بزنم.بب یم-

 .برگشته بود شیفصل یرو صاف کرد.انگار آلرژ گلوش



 

 
428 

 بشه؟ یکه چ  یبفهم ؟برنامشویکه چ-

 .رخ برگردوندم میرو ن سرم

 ...ادیدونم دادت درم یم گمیم یزیچ هی-

 .صورتم نتابه یتو میمستق ز،ییکج کردم تا آفتاب کمرنگ وسط پا  سر

حس بهم القا  نیاومدنش ا  یینه؟از کاردانشجو ایخوام بفهمم قصد کار کردن داره  یخواد زنم کار کنه.م یدلم نم-
 .خواد بعد از درس، بره سرکار یکه م  شهیم

 عقب؟  یکش  ی؟میو اگه بخواد کار کنه چ-

 :مکث جواب دادم یلحظه ا بدون

 .کنم  یم یفکر هینه.اون وقت -

 .رو چپ و راست کرد سرش

 .خوام بدونم یم ؟بگویچه فکر-

 .رو جمع کردم لبم

 .خودم کار کنه شیپ ارمشیخب مثال م-

 .باال آوردم دیرو با تاک دستم

 .اتاق خودم  یتو-

 .دیخند

 ست؟ین گهید زیدردت چ یمطمئن-

 .نگاهش کردم گنگ

 مثال؟ یچ-

 ی.از خنده دیلرز یو شونه هاش م دیخند یصورتش گذاشته و م ی.دستش رو جلودینگفت و با صدا خند یزیچ
صورتش  یخنده.دستش رو از رو یم ایکل دن  یکرد  یحس م د،یخند یم ی.وقتدمیاز ته دلش، من هم خند

 .برداشت

 اومد؟  ه؟خوشتیچ-

 .دمیخند

 ...کردم  ی...داشتم نگات میخند ینه...قشنگ م-



 

 
429 

 .نگاهم کرد یکم

 سمیوا رونیپشت فرمون، روشنش کن و گاز بده.ب نیبش قهید هی...دهیچند روزه صدا م نمیآبان...ماش  یراست-
 مشکل از کجاست؟ نمیگوش کنم بب

رو به دستم داد.  چییشدم.سو نشیسقف گذاشتم و سوار ماش یرو رو فمیه عالمت مثبت، تکون دادم.کرو ب سرم
 .ستادیا  نیبعد اشاره زد ادامه ندم.کنار در باز ماش یاستارت زدم و گاز دادم.کم

 .رگاهیببرمش تعم دیبا یغروب-

 مشکل از کجاست؟ یدیمگه فهم-

 .دیخند

 .نکارمی.بگم مثال منم ارمیبگ یفیخواستم ژست همه فن حر ینه.فقط م-

 .خنده نگاهش کردم با

 شم؟ ادهیامان از دست تو...پ-

 .دیصورتش کش یرو یدست

 ..دستت دردنکنهنییپا ایآره خاموش کن و ب-

 رونیاومدم.خم شد و در رو بست و ب  نییپا نیرو بستم و از ماش چییلب گفتم و سو ریز یکنم  یم خواهش
از قفل   یرفتم و چک کردم درهاش قفل باشه.وقت نیبرداشتم.به سمت ماش نیسقف ماش یرو از رو فمیاومد.ک

 .به سمت در دانشگاه برگشتم رضایعل  ی.با صدادمیدرها مطمئن شدم، عقب کش

 ...آبان، اومد-

 *روجا*

 .کردن  یو نگاهم م ستادهی.ادمیرس داریبزرگمهر و پا یکینزد به

 .ریح بخسالم صب-

 .تکون دادن یسر بزرگمهر

 .رونیکم اومده ب  هیسالم...موهات -

 .هم لب باز کرد داریپا

 .سالم-
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. دمیرو به دستش دادم و مقنعه ام رو جلو کش فیاشاره کرد.ک  فمیدستش رو جلو آورد.نگاهش کردم.به ک بزرگمهر
 یبهم گوشزد م دیبا یتونستم خودم رو چک کنم.کس یدم دستم نبود و نم نهیرو گرفتم.آ فیلبخند زدم و ک

 .ستادیا  د،یرس داریکنار پا  یشد افتاد.وقت یم کیکه نزد  یدیکرد.نگاهم به سع

 ...یشد یدختر...چ یوا-

 .از لحن لوسش جمع شد  لبم

 .سالم-

 .زد لبخند

 .کنه  بایز ویکردم چادر انقدر کس  یوقت فکر نم چیسالم ه-

 .داغراق، ادامه دا  با

 .یخواهر ی...البته جایهرچند تو خودتم خوشگل-

.دوست داشتم یرو دوست داشتم اما نه از زبون هرکس فیتعر دنیدونستم.شن یرو م نینبودم و خودم ا خوشگل
چهره اش که انگار نفس کم  دنی کبود شده افتاد.از د ِ داریبشنوم.ناخواسته، نگاهم به پا داریحرفها رو از پا نیا

 .گرفتم  زشمتوجه نشه نگاهم رو ا یدیسع نکهیا  یآورده بود، وحشت کردم.برا

 .نگاهم نکنه رهیخ یکس  گهیمن چادر سرکردم که د ی.ولنی.لطف داریدیسع یممنون آقا-

چشم  دیچرخ یما م نیو بعد بزرگمهر که نگاهش ب داریمنظور نگاهش کرم.لبخندش جمع شد و رفت.به پا با
 .دوختم

 من برم؟-

 .نگاه کرد داریرو به چپ و راست تکون داد.به پا سرش

 آبان؟  یناراحت یزیاز چ-

ذهنم.اسمش ملموس  یتو ی" بگم.حتداریبهش "پا نکهیشدم.عادت داشتم به ا یجور هیآبان خطابش کرد،  نکهیا  از
 .فکر، دهن باز کردم یدونستم.ب یرو نم شینبود.معن

 ؟یچ یعنیآبان -

 یفرهنگ اسم، نگاه م یتو دی.اگه برام مهم بود بادمیپرس یسوال رو م نیا  دیگفتم.قاعدتا نبا  یچ دمیفهم تازه
شاد و خندان بود.دستم رو  داریپا یدهنم گذاشتم.بزرگمهر از خنده کبود شده و چهره  یانداختم. دستم رو جلو

 .شدنفس نفس زدنش از خنده بلند  ونیبزرگمهر م یبرداشتم. صدا

 .یخدا پدر مادرتو برات حفظ کنه شادمون کرد-
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برگشتم و منتظر نگاهش کردم.با خودم فکر کردم من که  داریاز خودم لبم رو جمع کردم و دوباره به سمت پا  یکفر
 .و به حرف اومد دی.انگار متوجه شد که چندبار لب گزرمیحرف رو زدم.الاقل جوابم رو بگ نیا

 .تایاهآن  ایآب ها   زدیا  یعنی-

 .نگاهش کردم یکم

 ...که بهتر بود  تایخب آناه-

دراز  بایتقر نشیکاپوت ماش  ی.بزرگمهر رودمی" کشنیمردونه اش، تازه متوجه حرفم شدم و "ه کلیدقت به ه با
خنده اش بلند نشه.چشم چرخوندم و خدا رو شکر کردم که فقط  یکه صدا  دیگز  یدستش رو م داریو پا دهیکش

 ..دستم رو باال آوردممیخودمون سه نفر

 ...دمیخب فهم-

 .وارد سالن شدم و به سمت پله ها رفتم بالفاصله

 یکردن.با ب  یو صحبت م ستادهیکنار پله ها ا  یاحقیو  یدی.سعفتمین نیپام نره و به زم ریرو باال گرفتم تا ز چادرم
 .سالم کردم یاحقیبه  یلیم

 .ریسالم صبح بخ-

 .ستمیشدم که با صداش مجبور شدم با یفقط سرتکون دادم.از کنارش رد م یدیسع یبرا

 ه؟یچادر سرکردنت چ نیا  ی هیخانم کامجو، قض گمیم-

 ."پلک زدم تا نگم "به تو چه؟ چندبار

 .نشدن خودمه.با اجازه تیاذ  یبرا-

 انا؟یاح  ستیبه خاطر دکتر که ن-

 .و گنگ نگاهش کردم برگشتم

 .نداره یمشکل پمیدخالت کرده؟حراستم با ت یکار کس  یتو یدکتر گل افشان ک چارهیب-

 .هاش رو خمار کرد چشم

 ...گمیرو م نایا  داریدکتر پا-

 .نبود، با آرامش جواب دادم یکه خبر  ییاز اونجا  ی.ولجاخوردم

 داره؟ یچه ربط شونینه.به ا-

 .باال انداخت ابرو

 واقعا؟-
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 .کردم  زیرو ر چشمم

 ادیخوشتون م ایبراتون مهمه؟ نایا  م؟اصالیبود دهیما چقدر ترس ادتونهیشده بود؟ یچ نیدیپرس ادتونهیاون روز -
 به آدم؟ نیو طعنه بنداز کهیت

 .باال رفتم و صادقانه ادامه دادم یا  پله

 یاز کارمندا و دانشجوها  یبعض دمید یوقت یبعدش.ول یروزا یکار کنم.حت  امیباور نداشتم که م دیتا قبلش شا-
دادم به قول معروف حجاب برترو انتخاب کنم که هم  حیترج ستم،یکنن که ن  یقضاوت م یپسر درموردم جور

 ه؟دوستیخوان بگن "چ یم مادونستم خانو ی.نمستمین یآرامش داشته باشم و هم مشخص باشه اهل فرقه ا
 ...ونیآقا  ایپسرت بهت گفته چادر سر کن؟"

 .اره کردمخودش اش به

 .بهت گفتن چادر سرکن نایا  داریخوان بگن دکتر پا یم-

 *آبان*

 .با خنده بلند شد رضایعل  یکردم.صدا  یرو پشت گردنم گذاشتم و با خنده، در سالن رو نگاه م دستم

 ...ی...شک داره مرد باشتای...اون بدبختم حق داره بهت بگه آناهیزن یحرفتو بهش نم ی...هایب-

 .دمیغرخنده   با

 ...بکش ؟خجالتیچه عل یعنی-

 .شونه ام زد یرو

 ...یدونم، دو جنسه هست یچه م ای یفکر کرده دختر ،یکش  یحق داره.انقدر که مثل دخترا خجالت م-

 .به شکمش زدم یا  ضربه

 ...گهی...آدم باش دیریزنمت بم یبه خدا م رضایعل-

 ."، نتونستم خنده ام رو کنترل کنمتای"آناه یادآوریبا  باز

 .شهیم ری.کالسامون دمیبر ایخب، حاال ب لهیخ-

 .هنوز وقت هست-

 .برنگشتم

 .ادیخوام آروم برم که تا برسم جونم باال ن یم-

 دهینگاهم کرد.انقدر که خند م،یاز هم جدا بش  میخواست یم یسالن، وقت یهم کنارم اومد.تو رضایافتادم و عل  راه
 .آورد  کیو انقدر که به خودش فشار آورد نخنده، صورتش ُپف کرده بود.سرش رو نزد
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 ...پسر نمون نهمهیبرو باال وسط ا تایآناه-

 .رو جمع کردم تا نخندم لبم

 ......برو سرکالستنمیبرو بب-

دست نخورده/کارنکرده انداختم و سر تکون  یبه آسانسورها ینگاه میجدا شدم و به سمت پله ها رفتم.ن ازش
 یدادم.به پاگرد طبقه  رونیدهن گرفتم و هوا رو با فشار ب یدادم و از پله ها آروم باال رفتم.چند بار دستم رو جلو

 .روجا بود به گوشم خورد.مکث کردم و گوش دادم یصدا هیشب یلیکه خ  ،یفیظر یصدا دمیبعد که رس

 ن؟یزن یحرف م ینجوریا  ن؟باهاشونیگ  یم ینجورینومم اخا یشما به کارمندا ...-

 .رو بستم چشمم

 ...دادن ریگ  یاحقی ا،ی یدیالبد بازم سع-

به من  یو لحظه ا ستادهی.اخم کردم و راهم رو ادامه دادم.روجا چند پله باالتر ادمیپله ها باال رفتم و هردو رو د از
 .چشم دوخت و دوباره به اون دو نفر نگاه کرد

 ن؟یندازیم کهیکنه ت  یم تیاز آدم حما  میَ کی چ،یه دیکن  ینم تیخودتون حما-

باال".حرفش رو قطع کرد و کنارم راه افتاد.تعجب کردم که  ای"بس کن و ب یعنیکه   دمیحرص، چادرش رو کش با
 .دمیشن میدیرس یم یبعد یبه طبقه  گهیآخر که د  یرو لحظه  یدیسع یچقدر حرف گوش کن شده.صدا

 .دمیپرس ینجورینداشتم.هم یمن که منظور-

 میدیپله ها رس یباال یبود.وقت ندمیلحظه تجربه نکرده و خوشا نیداشتم.تا ا یحس خوب شیحرف گوش کن از
شد.به صورتش چشم دوختم.اون هم  کمیکارش دارم چون نزد  دی.انگار فهمستادمیاز راه پله فاصله گرفتم و ا  یکم
 .کردم  زچرخوند.با مکث، لب با یراهرو م یچشمش رو تو یکرد و کم  ینگاه م یکم

 گفت؟  یم یچ-

 .اش رو کج و کوله کرد  ؟چهرهینپرسه ک انایپله ها بود که اح نییام به پا  اشاره

 ؟یکن  یگفت چرا چادر سرم  یم-

 .نشده بود مونیکیاصال متوجه نزد  دیشدم.فاصله کم بود.حرکت نکرد.شا کیقدم بهش نزد چند

 بهش؟ یگفت  یتو چ-

. میاومد، کنار هم باال رفت  یم نییاز کارمندها که از پله ها پا  یکیتوجه به  ی.بمیپا اومد.از هم فاصله گرفت یصدا
راهرو پخش شده، نگاهشون کردم.به روجا  یتو یپسرها یکه با بلند شدن سر و صدا  ستمیخواستم کنارش با یم

 .شد زمزمه کردم یکتابخونه م  یآخر که وارد راهرو  ی.لحظه اشاره کردم بره تا خودم به سمت دانشجوهام برم

 ...مواظب باش-
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 *روجا*

 .با چادر نشسته بود یکتابخونه شدم.خانم کمال  وارد

 .سالم-

 .زد یکمرنگ  لبخند

 .یکرد  ریسالم.د-

 .گذاشتم  نیزم یرو رو فمیک

 ست؟یمگه هشت ن-

 .یاومد  یربع به هشت م هی شهیچرا آخه هم-

 .دمیها نشستم.باز، صداش رو شن ستمیاز س  یکی پشت

 ؟یباهام ندار یکالسمم کنسل کردم.کار  یخونه.حت رمیمن دارم م ستیروجا جان، مامانم حالش خوب ن-

 .کرد.نگاهش کردم  یرفتن جور م یبرا یبهانه ا شهیزدم.هم پوزخند

 ...به سالمت دینه.بر-

 .پس خدافظ-

 .دمیچرخ ستمیسمت س به

 .یفهم یم ،یکارا رو تنها انجام بد  یهمه  یبرد و مجبور شد نجایکتر منو از اد  یوقت-

رفتن که همزمان به همه  یاومدن و م  یگرفتن کتاب م  یبرا یشدم.چندنفر ستمیس یوارد کردن کتابها تو مشغول
آشنا بود منتظر   بیعج  یکیسرم افتاد.سر بلند کردم.دو پسر که  یباال یا  هیکردم.سر گرم بودم که سا  یم یدگیرس

 .ام برداشتم  رهی.پس، دست از نگاه خدمشیدکردن.با نگاه به پسر ِ آشنا نتونستم متوجه بشم کجا   ینگاهم م

 د؟ییبفرما-

 .زد یکرد.لبخند کم رنگ  ینگاهم م رهیهم خ اون

 .دیسالم خانم خسته نباش-

 .تکون دادم سر

 .سالم ممنون-

 ست؟ین یاومدم.استاد کمال  میلیفارغ التحص یامضاها  یبرا دیببخش-

 .دراز کردم دست
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 .کنم  یمن امضا م نیبد-

 .به اسمش انداختم.محمد راد یرو داد.نگاه فرمها

 ه؟یچقدر آشناست...ک نیا-

 .از اون معطل کنم.برگه ها رو امضا کردم و مهر زدم  شتریتونستم ب ی.نمدمینرس یا  جهیفکر کردن، به نت از

 ..مبارک باشهدییبفرما-

 .زد لبخند

 .ممنون خانم-

 .به سالمت-

 .رو از صورتم کند و رفت.بعد از رفتنش، ذهنم جرقه زد نگاهش

 ...بود...کالس زبان یفدو یمحمد راد دوست مصطف نکهیا ا-

 .نشستم

 .میخور یآخرش بازم بهم برم  میر ی.هر طرف مهیکیکوچ  یایچه دن-

 *آبان*

نگاه  یرسه.کم یبه همه م ستمیس ننیبش یاگه دونفر  دمیفهم ی.با حساب سرانگشترمیگرفتم امتحان بگ  میتصم
 .کردم

 .شترینه ب دینیفقط دو نفر بش ستمیسر هر س-

 فیمطمئنا حر یدرشت تر بودم ول یکلیاز لحاظ ه  نکهیتونستم از جا بلندشون کنم.با ا یرو نگفتم.چون نم لشیدل
و شش سوال نوشتم.هردو  ستادمیتخته ا یشدم.پا ینم شهیم شهیاز هم  شتریکه سر امتحان، زورشون ب  ییکسا

 .گروه در نظر گرفتم.حواسشون به تخته و من نبود  هی یسوال رو برا

 .انجام دادن  یدو تا سوالو انتخاب کنه برا ،یهر گروه دو نفر د،یخب همونجور که دو نفر دو نفر نشست-

 .داد و هوار بکشن ادامه دادم هنکیاز ا  قبل

 نیهم یبعد یگروها.C گروه  شهیم شیو گروه کنار B گروه  شهیم ،یبعد ستمی.سشهیم A آخر، گروه  ستمیاون س-
 .کنن  یم تیرعا بویترت

 .از وسط کالس بلند شد  یکی

 ؟یاستاد برا چ-

 .گذاشتم و خم شدم  زیم یرو رو دستم
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 ...ترمتونه یامتحان عمل-

که   یا  جهیسرگ نینشستم که تعادلم رو از ا یصندل ی.رودیکش  یچشم بستم.مغزم سوت م ادشون،یو فرداد  با
 .تا صدا کمتر شد دمیکوب  زیم یشده بود از دست ندم.چشم باز کردم.چند بار محکم رو رمیبانگیگر

 .دی.تا ساعت ده و ربع وقت داردیحاال که ساعت هشت و ربع هست شروع کن نیاز هم-

 .نیریامتحان بگ  نیخوا یم نیاستاد نگفته بود-

 .کردم  اخم

مشخص بشه  دیکه براتون با  یبشه.تنها وقت نییهمه کارتون وقت تع یبرا شهیکه هم  نیستین یبچه مدرسه ا-
 .همون امتحان آخر ترمه

 .دمیدست کش میشونیپ یرو

امتحان   یفهمم و نمره  ی.هم مدیکن  رونیسر سواال.فکر تقلبم از سرتون ب دینیبش نیوقتتونو هدر بد نکهیا  یبه جا-
که سواالشون با   یبغل ستمیس دیمطمئن باش نکهیکنم.هم ا  یصفر رد م بتونویکت  یو عالوه بر اون نمره  یعمل

 .ثابت شده  نهیتجربه به ع نی.استنیاز شما بلد ن  شتریشما متفاوته، ب یسواال

 .برگردن ستمیدست اشاره کردم سر س با

 .دیحاالم شروع کن-

کارهام رو انجام دادم   میخودم رو هم روشن کردم و مشغول کار شدم.تا ساعت ده و ن ستمیشروع کردن، س یوقت
 .و از جا بلند شدم

 .گذشته  تونیربعم از وقت اصل هیخب بچه ها -

 .کردم  یم یشون رو بررسبودن رفتم.با دقت کدها A اول که گروه  ستمیس سمت

 .نوشتن ییزایچ هی.الاقل ستنین ایروزیمثل د نایخدا رو شکر، ا-

خوب بود که بدون اطالع  یکنم ول  یارفاق م  یادیدونستم ز یم نکهیگروه اول، از پنج نمره، سه نمره دادم.با ا  به
 یکامل دادم.وقت  یگروه نمره   هینداشتن.فقط به  یهم دست کم یبعد یتونستن جواب بدن.گروهها ،یقبل

بود. بلند شدم و وسط کالس  شدهدوازده کارم تموم  کینمره هم دادم.نزد کیخودشون چهار نمره گرفتن، 
 .ستادمیا

ترم،  انیپا یبرا دیبر شیپ نطوریخوبه.اگه هم یلیاز نظر من خ  میسه نداشت ریز نکهیبچه ها کارتون خوب بود.ا-
 .داشت میدوازده نخواه ریمطمئنا ز

 .کالس بلند شد  یاز انتها  یپسر یصدا

 .بهتر بود نیداد یاستاد اگه خبر م  یول-
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 .زدم لبخند

 نیدی.االن دنیکه حفظ کرد  ییزاینه چ نیدیجواب م نیگرفت  ادیکه   ییسرجلسه، سواال دیریم یکنکور، وقت  یبرا-
 .نیریبگ ادیخواستم شماها  یخواستم.م یم نویهم ن؟منیگرفت  ادیچقدر 

 ن؟یدیم ستیب میسه.اگه ترم کامل بش میاستاد ما از پنج، شد-

 .ندم بهت ستینامردم اگه ب ر،یتو نمره کامل بگ-

" گفتم و بعد از قفل کردن در به سمت کتابخونه رفتم. یاعلیرو جمع کردم." لمیشد.وسا یرفتن و کالس خال یهمگ
 یدانشکده  یتو یکردم خانم کمال  یازهم خدا خدا مب یرو بهونه کنم، ول یداشتم گرفتن کتاب میتصم نکهیبا ا

 رضایعل  شهیصبر کردم تا نفسم منظم بشه.عادت نداشتم تنها به سراغش برم.هم یمعارف باشه.پشت در مخزن، کم
 .فرستادم امیبراش پ رضا،یعل  یادآوریکارهام بود.با   یهمه  ی هیپا

 .هم برام دعا کن یستیکه ببخش تنهات گذاشتم اگه ن  یمن اومدم کتابخونه باهاش حرف بزنم.اگه هست یعل-

.از رضایبود.از طرف عل امی.به صفحه اش نگاه کردم.پدیگذاشتم و خواستم به داخل برم که لرز  برهیو یرو رو یگوش
 .سرعت عملش متعجب شدم.باز کردم نهمهیا

 .نکن تشیاذ  گهی.فقط سر جدت دارِتیصاحب اسمم، -

 *روجا*

 .بود داریانداختم.پا  یباز ِ کنارش نگاه یرگشتم و از پنجره در، ب یصدا با

 ...بده ریباز اومده گ نیحس ای-

 .قفل چرخوندم و در رو باز کردم یرو تو دیشدم و به سمت در رفتم.کل بلند

 .دییبفرما-

 .زدم.گلوش رو صاف کرد لبحند

 اجازه هست؟-

 .ادیجا به جا شدم تا داخل ب یحرفش کم نیبودم وارد نشه اما با ا دواریاون لحظه ام  تا

 .کنم  یخواهش م-

در رو مجدد بستم  ست،یمطمئن شدم تنها اومده، که بزرگمهر همراهش ن یکنارم رد شد.چشم چرخوندم و وقت  از
 .قفل نکردم یول

 ...کاش بزرگمهرم بود-

 .کرد.تعارفش کردم  نگاهم
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 .دینیبش دییبفرما-

تنها اومده؟  یچ یدونستم برا یکشم.نم  یبار حس کردم ازش خجالت م نیاول  یبراها نشست. یاز صندل  یکی یرو
 .ننشستم.نگاهم کرد.لب زدم یخودم رفتم ول یبهش بگم؟کنار صندل یچ دیمن با

 ارم؟یبراتون ب دیدار لیم یزیچ-

 .دیرو دزد نگاهش

 .نه ممنون-

 .سلط بشمازش دور بشم تا به خودم م  یداشتم کم ازی.ندمییرو پا اطراف

 ارم؟یشمام ب ی.براارمیب ییخودم چا یخواستم برم برا یم-

 .کرد و فقط لبخند زد.از کنارش رد شدم و به سمت در رفتم  نگاهم

 *آبان*

به اطراف انداختم.خوب بود که فقط خودش حضور داشت.با  یجا به جا کردم و جلوتر بردم.نگاه یرو کم میصندل
روم گذاشت و به سمت در  شیرو پ ینیوارد شد.س یچا ینیبه پشت سرم انداختم و با س ینگاه میدر، ن یصدا

 .رفت و بست اما قفل نکرد و برگشت

 د؟یچرا برنداشت-

 یدست شیقند، پ یو ظرف بلور یکه تازه متوجه شده بودم به جز دو چا  یچا ینینشست.اشاره به س یصندل یرو
خوردنش  یخوردم.وقت یبرداشتم و م تیسکویو ب یراحت، چا الیخداخلش هست کرد.با  تیسکویب یو بسته ا

 .تموم شد، به حرف اومدم

 ؟یایم ییکاردانشجو  یچ یبرا-

رو جلوم گرفت.سر تکون دادم.اصرار  یدست شیگذاشت.پ  ینیس یرو تو وانشیهول بشه ل ایاخم کنه   نکهیا  بدون
 .کرد

 .دیبردار-

 .شد، صاف نشست یبود، برداشتم.دستش که خال یدست شیپ یتو تیسکویب یخجالت هرچ یب

 .نوشتم ییکاردانشجو  یاسممو برا  ینجوریخب اولش هم-

 .کرد  مکث

 .نوشتم و دوست نداشتم قبولم کنن-

 .دیباال پر ابروهام
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 ؟یکار کن  یدوست دار-

کوت کردم تا ادامه کنم س  کتهیخواستم افکارم رو بهش د یکه نم  ییهدف تکون داد.از اونجا یبار سرش رو ب چند
 .بده

 .قبولم کردن غصم گرفت ییکاردانشجو  یبهم گفتن برا یوقت-

 .به سکوتم ادامه دادم یمتعجب شدم ول بازهم

هفده  یباهاشون کنار اومد.مثل دخترا شهیخونن اکثرا کم سن و سالن.نم یم یکه کاردان  یید؟پسرایدون یم-
 ای یکه کارشناس  نجایهم ی.پسراستیدانشگاه درست ن طیمح یرفتاراشون برا اشونیخودمون که بعض یساله 

 .کنه  یفرق م یلیخونن رفتار و برخوردشون خ یارشد م

 .حرفش رو قبول داشتم اما سکوت کردم نیزدم.ا یکمرنگ  لبخند

 ... داخل دانشگاه میاومد  یم یو نام قیروز که با صد هی دمیکه اومد کتابخونه فهم  یروز میَ طوفان مطلب-

 .شده بودم به سکوتم ادامه دادم یجور هی ،یاسم طوفان مطلب  یدوباره  دنیکرد و من هم که با شن  ثمک

 .گفت  یاومد م  یاز دهنش درم  یگرفته بود و هرچ  قویصد یقم جلو میرفت یبود که م یفکر کنم روز-

 .اوردمیحرف، طاقت ن نیا  دنیشن با

 شده بود مگه؟ یجرا؟چ-

 .جاش کج شد یتو

 .و تند اخالق میتجربه ا یخوبه ها.نه.خب ماهام ب قیرفتار من و صد گمی.البته نممیدیخودمونم نفهم-

 .تکون دادم و ادامه داد دییرو به تا سرم

دادن پر کنم  وییفرم کاردانشجو یمهران یآقا  یوقت یموند.حت یکاردان  یوسط پسرا دینبا دمیاونجا بود که فهم-
 .مشد مونیخواستم بگم پش یم

 .شدم یکفر

 ؟یچرا پس نگفت-

 .کردن  یشدم، پاهامون باهم برخورد م یجا به جا م یپا انداخت.اگه کم یرو پا

 .بمونم نجایترم آخرمم هم یگرفتم کارآموز  میعقب بکشم؟تازه تصم  دیمن چرا با دمید یول-

 .نمی.نتونستم ساکت بشدمیگز  لب

 ؟یبمون یخوا یمشکل بازم م نهمهیبا ا-

 .رو باال انداخت سرش
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 داشته باشه؟ نتیباشه هم ام کیکجا که هم راهش نزد  یبرم.ول یکارآموز  دیباالخره که با-

 .پر از تمسخر شد لحنم

 امنه؟  نجایا-

 .نگاهم کرد دهیرنج

 هی یبرم تو دیفرض کن یکنه دکتر گل افشان هست.هوامو داره.ول  تمیاذ  ی.اگه کسنیامنه چون شماها هست-
 ...شرکت

 .کردم که حرف رو عوض کرد  ینگاهش م ساکت

 د؟یشرکت دار-

 .جوابش رو هم دادم یاز سوالش جاخورده بودم ول  نکهیا  با

 آره.چطور؟-

 .جواب موندم منتظر

 د؟یچندتا کارمند خانوم دار-

 .پرسه یسوال رو نم نیحسادت ا یبرسه؟مطمئن بودم از رو یخواد به چ یدونستم م ینم

 .مسنه بایخانم تقر هی.اونم میفقط منش-

 .دیرو پرس یبعد بیمکث، سوال عج بدون

 د؟یاریجوون نم یچرا منش-

به  یبهشون اعتراض کردم، منش یچندبار بهش نخ داد و اون دختر هم...وقت یجوون داشتم.عضد یمنش ل،یاوا
 .انداختم  نییسرم رو پا اون اتفاقات،  یادآوریکنم.از   رونشیخودم بند کرد و گفت عاشقم شده.مجبور شدم ب

 .کارمندا رو کنترل کنم  یتونم همه  ی.نمادیمشکل به وجود م-

 .گهید نی...همنیآفر-

 .تعجب، سر بلند کردم با

 ه؟یمنظورت چ-

 .زد پلک

 طیمح نجای.اما استیما مناسب ن ی.براهیخصوص طیباشه، مح یآدم خوب  رعاملیشرکت هرچقدرم مد هی یتو-
 .کهیبه خونمون نزد یلیخ نجایبدتره.بعدشم ا رونیپس ب شه،یبرام مشکل درست م نجایا  ی.وقتهیفرهنگ
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 .دمیرو فشردم.به سمت پنجره سر چرخوندم.آه کش لبهام

 .یدرست بگ دیدونم شا ینم-

 .حرفهاش گوش دادم ی هیبرگردم، به بق نکهیا  بدون

 .رمیبگ ادی یزیچ هیخوام  ی.مستمیمن دنبال دردسر و مشکل ن-

کنه.مهرداد گل افشان مثل برادرم بود.از   یدونستم براش مشکل درست نم یمهرداد اعتماد کامل داشتم.م به
.برگشتم.به سمت ادیسرخوش برم یها ییدونستم روجا از پس پررو یم ی.ولدمیترس یسرخوش و رفتارهاش م

 .کرد.ادامه داد  یپنجره نگاه م

 .اصالن فر، هوامو داره  یالاقل دکتر گل افشان هوامو داره.آقا  ندازن،یم کهیت یدیو سع یاحقیاگه   نجایا-

 .دمیکش  قیعم  نفس

 ...ِام-

دونم با چشم  یکرد.نم  یدونستم چطور بگم.به صورتم نگاه نم یخوام بزنم.نم یم یبود حرف دهی.انگار فهمبرگشت
خواستم هر  یدوختم.مکه بود، باعث شده بود نگاهم نکنه.چشم به صورتش   یزید؟هرچیکاو  یرو م یهاش چ

 .رو ضبط کنم یرییتغ

 ؟یکار کن  یخوا ی...منجایاز ا  یلیبعد از فارغ التحص یعنیبعد از درس...-

 .رو باال گرفت سرش

 .خوام درسمو ادامه بدم یم-

 .رو جمع کردم لبم

 سانس؟یل-

 .جواب داد نانیکردم.با اطم  یشد.من هم نگاهش م قیچشم هام دق یبار تو نیا

 .گهید بله-

 .کردم  زیرو ر چشمم

 ؟کار؟یخب بعد از اون چ-

 .ناخودآگاه باال رفتن ابروهاش،

 .باشم یتیچه موقع یداره تو یدونم.بستگ ینم-

کار   ادیب رشیاگه کار مناسب رشته اش گ  یعنیحرصم گرفت. د،یرو فهم شیشد معن یجواب دو پهلو که نم نیا  از
 .صورتش خم کردم یسرم رو تو ی؟کفری... چ ایکنه؟  یم
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 منظورته؟ یتیموقع ؟چجوریچ یعنی-

 .نکردم ینیاز موضعم عقب نش  یخسته شده بود.ول دمیپرس یکه م  یوقفه ا یب یاز سوال ها  دیشد.شا کالفه

 .ادیم شیپ یچ ندهیدونم در آ ینم یعنیخب -

 .کردم  ینوچ نوچ

 ؟یکه نر  ادیب شیپ ی؟چیکه بر  ادیب شیپ دیبا یچ-

 یگرفت عصب  یم دهیانگار صدام رو، حرفم رو، سوالم رو نشن  نکهیشدم.از ا یحالتش عصب نیحرص نگاهم کرد.از ا با
 .شدم

 ...با تواما-

 د؟یپرس یرو م نایا  یچ یبرا-

 .ام ادامه دادم  رهینشستم و به نگاه خ صاف

 من جواب سوالتو بدم؟ یدیمگه تو جوابمو م-

 .کرد  یکمرنگ  اخم

 .زنم یبند حرف م هیدارم  هیمن از کِ -

 .کردم  یحق به جانب نگاهش م همچنان

 .یدیخوامو جواب نم یکه م  یاون  یول-

 .رو پر حرص جمع کرد لبش

 .نیدیشروع نکردم.شما پرس ینجوریخواست؟خودم که هم یم یرو ک ایپس قبل-

 .رو با حرص چندبار تکون دادم پام

 ؟یدیجواب نم ویکی نیچرا ا-

 نیمن به ا یزد.ول یصورتم م یتونست حتما تو یشده و اگه م یصورتش حس کردم عصب یچرخوند.از سرخ سر
 .اومدم  رونیصداش، از فکر ب دنیکردم.با شن  ینم تشیداشتم وگرنه اذ اجیجواب احت

 .بسنجم تویموقع دی.البته بازم بارمیسراغ کار نم گهیاگه اونموقع ازدواج کرده باشم د  یعنی-

 .نگاهم کرد یمهمون لبهام شد.کفر یلبخند

 گه؟ید نیخواست یم نویهم-

 .کالسم افتادم  ادیساعت،  دنینگفتم.با د یزیچ ی".ولقایشدم.فکر کردم "دق بلند
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 .شهیمن برم کالسم شروع م گهیخب د-

 یها وانیزد رو که ل یم یرو ینیبعد چشم ازم گرفت.بلند شد.دست برد و س یکرد.دلخور.ناراحت.و کم  نگاهم
 .داخلش بودن برداشت تیسکویپر از خورده ب یدست شیو پ یچا یخال

 ناهار نرم؟گرسنه بمونم؟ یکه من برا  نیکارا رو کرد  نیا  یهمه -

 .نبود.لب باز کردم نی.قصد من که اجاخوردم

 ...نه...اومده بودم-

کار رو   نیشد ا یبه دست، از کتابخونه خارج شد.پر سوال، به در نگاه کردم.باورم نم ینیحرف بزنم و س نگذاشت
گفتم؟چرا ناراحت شد؟من وقت ناهار اومدم که تنها باشه و بدون وجود مزاحم،   یشد؟چ یکرده باشه.مگه چ

 .باهاش حرف بزنم و حرفهاش رو بشنوم.ناباور و ناراحت، سر تکون دادم

 .موضوع نبودم نیا  ادیباشه.اصال کردم گرسنه   یفکر نم-

 .دمیخودم توپ به

 ؟یریبراش غذا بگ یبر یاونقدر مرد بود  ،یدونست یمثال اگه م-

شدم.کنار  کینزد زیگذاشته، به م  زیم یبودم رو دهیکه تازه فهم  شیگوش  ی برهی.با وستادمیا  فیو بالتکل کالفه
لنگ دراز"  نیبا نام "نوش یهمچنان ادامه داشت.به صفحه نگاه کردم.تماس از مخاطب برهیها بود.و ستمیاز س  یکی

ترک کردنش،  یادآوریتماس قطع شد با  یوقت یزدم.ول یقیگذاشته بود لبخند عم  قیصد یکه برا  یبود.از لقب
 .شدم نیغمگ

 ...حتما از اونهمه سوال ناراحت شده-

 .تکون دادم سر

 .داد یخوره.اون که داشت جواب م یبرمدونستم انقدر بهش  ینم-

 .موهام فرو کردم یتو یرو با کالفگ دستم

 ...بفهمه کارم ساختس رضایعل-

 .دمیگز  لب

 ..خودش االن مهمهیچیه رضایحاال عل-

کرد.حس کردم   یپا، سر بلند کردم و متوجه برگشتنش شدم.چهره اش ناراحت بود و نگاهم نم یصدا دنیشن با
 .پوزخند زد

 نشده بود؟ ریمگه کالستون د-
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بود.صاف ننشسته  یگاه صندل  هینشستم.کتف چپم به سمت تک یصندل یتوجه به من نشست.کنارش رو یب
رو جا به جا نکردم.آه  یصندل یکرد ول  یبرخورد م شیصندل یکنار  یکه قرار داشتم، زانوهام به لبه   یبودم.با حالت

 .خم شدم یو کم دمیکش

 ؟یچرا ناراحت شد-

 .برنگشت

" جواب دیمنم "با نیسوال بپرس نیخوا یهرچقدر م نی...حق دارنیناراحت بشم؟خب استادم هست دیبا یچ یبرا-
 .بدم

 .کردم  یپوف

 ...خواستم بدونم ی.من فقط مستین نطورینه ا-

 .کردم  مکث

 .بزنم مویاومده بودم.نشد حرف اصل  گهید زیچ یاصال برا-

 .حرفم اومد وسط

 .ستیمهم ن-

 .جا به جا شدم یصندل یرو یمهمه.کم یلیخ یعنی" ستی"مهم ن نیا

 ...دنشونیداشتم از پرس یخب قصد یعنینداشتم. یمنظور-

 .به حرف اومد یول برنگشت

جوابتونم  یمرد حرف بزنم ول هیبا  نمی.عادت ندارم بشارمیبه زبون ب ویهمه چ دیکن  یکه مجبور م  ستیدرست ن نیا-
 .دیشیندم ناراحت م

 .کرد  نگاهم

 .سواالتون جواب دادم یمن به همه  ی.ولنینداد د؟جوابمویپرس یم یچ یرو برا نایا  دمیفقط پرس-

 .برگشت ستمیبه سمت س باز

 .کنه  یغذا نرم ناراحتم م  یکه برا  دیسرگرمم کن نیکنم مثل بچه ها خواست  یحس م نکهیا  ی.ولستین یمنت-

 .رو به دست گرفت یکتاب

.منم نیگفت  یخوام بازم برم، بهم م یم نیکرد  یاگه فکر م  ای.رمیواسه غذا نم رممیبم یاگه از گرسنگ  گهیدمن خودم -
 .ستمیکنن نادون ن  یفکر م گرانیرفتم.اونقدرام که د ینم

 .گذاشتم  زیم یدستش رو کیشدم و دستم رو نزد خم
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 .نبود نیبه خدا منظورم ا-

 .دستهامون رو کم کردم ی فاصله

 .رمیبگ میبرام روشن بشه تا بتونم تصم زایچ یسر هیخواستم  یم-

 .کردم  ینگفت.نوچ آروم یزیچ

 .کنه واسه سرگردم کردنش اومدم  یرفتار کردم که فکر م یچجور نیبب-

از   نیاز ا  شتریدهنش بگذارم تا ادامه نده و ب یخواستم دست جلو یاز دست خودم ناراحت بودم که م  انقدر
.نتونستم.دستم رو وسط راه نگه داشتم.خم رمیسکوت کرد دست بردم تا دستش رو بگ یم.وقتخودم خجالت نکش

 یآخر هم عکس العمل  یجمله  دنیبا شن یکرد.حت  یقرار دادم.مسکوت، نگاه م فشیشدم. دستم رو کنار دست ظر
به سمتش  شتریرو بنگفت.خودم  یزیچ یزنه ول یم یرو بگم حتما در جوابم حرف نیکردم اگه ا  ینشون نداد.فکر م

اون حالت و با توجه به خم شدنم به شکمم   ینکنه و چون تو تیزانوم رو اذ شیصندل یلبه  نکهیا  ی. برادمیکش
قرار دادم.اگه  شیچپم رو هم پشت صندل یراستم رو جلو و پا یدادم و پا هاومد پاهام رو از هم فاصل  یفشار م

فاصله  نیمطمئن بودم با ا یول دید یرو م یبد یلیخ یافتاد، منظره   یم نییچشمش به پا یگشت و لحظه ا  یبرم
 مداو  یکردم.هرچند بدم نم  یکه نسبت به رفتارش داشتم حس م  یرو با وجود تجربه ا نیگرده.ا  یکم برنم  ی

 قیمزد.نفس ع یقرار و منتظر.قلبم تند و تند م یقرار بودم.ب یبرگشتنش ب یلحظه ا یبرا یتونم بگم حت یبرگرده.م
 .دیلرز ی.صدام مدمیکش  یو لرزون

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

بود که جاخوردم و نتونستم خودم رو جمع و جور  یکردم برگرده، برگشت.انقدر ناگهان  یکه فکر نم  یوجود با
شد و من هم از خدا خواسته  رهیخ یصورتم بود.کم یکنم.فقط آرزو کردم متوجه طرز نشستنم نشه.صورتش تو

 .داد.با آرامش، لب باز کرد ودمچادرش جاش رو به خجالت از خ یدوباره  دنینگاهش کردم.حس بغل کردنش با د

 بگم؟ دیبا یچ گهیدونم د یکه قرار بود بگمو گفتم.نم  یمن هرچ-

 .خوردن نفس هاش به صورتم، ُگر گرفتم با

 ...خب-

اش خورد.   نهیس یبلند شدن، دستم تو یعجله ا  نیپا اومد.بلند شدم.در ح یم، صداخواستم حرفم رو ادامه بد تا
 تیاومد، وضع  یتا اگه کس ستادمیدورتر ا یتوجه به تاپ و توپ قلبم، کم ی.باوردیشد و به روم ن ایمتوجه نشد 

 داریو بعد، مفخم پد دمید یا  هی.اول سابهتا التهاب وجودم بخوا دمیکش  قی.چند نفس عمنهیرو نب کمونینزد
 .افتادم و ناخودآگاه، اخم کردم  روزید ادیشد.

 .کمیسالم ٌ عل-

 .دی.من جاخوردم و روجا پردیکوب  زیم یرو

 .زیم یرو دینکوب ینجوریمفخم لطفا ا یسالم.آقا-
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 .باال انداخت ابرو

 افته؟  یم ه؟بچتیچ-

 .ستادیبه من کرد.چشمم درشت شد و روجا ا یا  اشاره

 ؟یفتگ  یچ-

 .لرزون روجا بلند شد یبگم که صدا یزیکردم چ  یزد و ساکت موند.دهن باز م پوزخند

 آخه؟  هیچه وضع نیدرست صحبت کن.ا-

 .به سمت در رفت و

 .شماها نیرو تحمل کنم.شورشو درآورد نجایا  یتونم کارمندا ینم گهیمن د-

 . اون و قفسه رد بشه ِ نیو روجا نتونست از ب ستادیبا عجله به سمتش اومد و جلوش ا مفخم

 .دیببخش-

 .به عقب برداشت یقدم روجا

 ببخشم؟چندبار ببخشم؟ ویچ-

 دمیفهم ینم چیان؟هیکارمندها به سمت روجا م  یچرا همه  دمیفهم یشکل گرفت.نم میشونیپ یرو یا  یعصب  اخم
 .جلو رفتم یمقصر، خودشه.کم دیکردم شا  یو فکر م

 .تا خودم از پنجره پرتت نکردم نییزبون خوش برو پامفخم با -

 ی.خصوصا که عصبانشهیمن نم فیدونست حر یمن افتاد، جاخورد.م یتا زده  یها نیمفخم چشمش به آست یوقت
با  یبه مهنامه، که اتفاق یبخش مال یاز کارمندها  یکی یبود که سابقا به خاطر متلک پرون ادشیبودم.احتماال 

 نمیسنگ یاز مشتها  یکیو نتونست و  هدرست کردم.مفخم اومد که جدامون کن یا  یریود، چه درگاومده ب  رضایعل
 .دانشگاه اخراج شد استیر شیپ رضایبه خاطر نفوذ من و عل ،یصورتش خورد.اون کارمند مال یتو

 .دوباره رو به روجا کرد دینرس یا  جهیبا نگاه به من به نت یوقت

.فکر میدیخند یم یزدم با هم کل یم یحرفا به استاد کمال نیاز ا  شهیکردم.من هم  یبابا خانم کامجو به خدا شوخ-
 .یکردم ناراحت بش  ینم

 یشدم برا د؟متاسفیخند یکرد و م  یبا مفخم م ییها یهمچون شوخ یکردم.واقعا خانم کمال  تعجب
 .ستادیروجا پشت به مفخم اخوندن. یدرس م یدست همچون استاد ریکه ز  ییدانشجوها

 .دیارین فیهستم تشر نجایمن ا یوقت گهید-

که   ییرفت.چشمم رو با حرص بستم و باز کردم.به سمت جا رونیبا سرعت ب دیروجا رو د یمحل یمفخم که ب و
 .کردم  یکرد.نگاهش م  یبود برگشتم. نگاهم م ستادهیروجا ا
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 کرد؟  ینجوریچرا ا نیا-

 .باال انداخت ییابرو  تک

 .خب نیاز خودش بپرس-

 .کردم. لبش رو جمع کرد  ینگاهش م فقط

 بدم؟ حیتوض دیمن با گرانوید یاشتباها  شهیچرا هم-

خواستم سر  یدونه و م یکردم م  یدونه.فکر م یحرف مفخم رو م نیا  لیکردم روجا دل  ی.من فقط فکر مجاخوردم
 .ارمیدر ب

 ؟یچ-

 .با چادرش ور رفت ست،یناراحت ن گهیکردم د  یکرد و حس م  یکه نگاهم م  همونطور

 .نیکرد  یسر ما خال تتونویحمله کرده بود، شما عصبان گهید یکی.گمیسلفو م یکه نرفته؟اون روز تو  ادتونی-

ساعت  میکه تا ن  ییاون روز و فکرها  یاز کار احمقانه   دمیاون روز رو ابراز کرد.خجالت کش  یباالخره ناراحت پس
رفتارم با روجا اونطور بود و با آفر اونقدر آروم  نکهیاز ا  دمیداشتم.خجالت کش نجایدرمورد اومدنش به ا شیپ

 .برخورد کردم.لبم رو با زبون، تر کردم

 .یاومد  ی.فکر کردم از اولش اشتباه کردهیدونستم قصدت چ یفکرات خبر نداشتم.نم قتیاونموقع از حق-

 .باال انداخت شونه

 .دیاخم کن  دیبه من که نبا گه،یاگه مفخم چرند م  گمینگفتم.فقط م یزیمن که چ-

رو  نیاز ا  شیگفتن داشتم اما موندن ب  ی.بازهم حرف براادیب یبه اطراف انداختم.ممکن بود دوباره کس ینگاه
 .ندونستم.در حال عقب گرد به سمت در، لب باز کردم زیجا

 .خواستم ناراحتت کنم یمن تو رو...نم-

دونستم بچه ها به قول خودشون  یکتابخونه رفتم و ازش خارج شدم.م  یراهرو یخارج شدم و با سرعت به انتها و
 .کردم  یفکر م یکم  دیکردم.با  یاسترحات م  یکم  دیرفتم.با تیو رفتن اما بازهم به سا چوندنیپ

 *روجا*

آخرش.منظورش   ی مهینصفه و ن یدرشت شده از تعجب، تنها گذاشت.متعجب بودم از جمله  یرو با چشم ها من
 مهیخواست بگه دوستم داره؟پس چرا نگفت؟چرا نصفه و ن یم یعنیخواست بگه؟ یم یبود؟چ یاز من تو رو چ

 گفت؟  یشد اگه م یم یگفت و رفت؟چرا حرفش رو کامل نزد؟چ

 .به ساعت انداختم ی.دوباره سرجام نشستم.نگاهادین یسمت در رفتم.در رو قفل کردم تا کس به

 .گهیشد.حتما کالسش کنسل شده د میو ن کی-
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 .چرخوندم چشم

 .کرد تا ولمون کنه  یبدبختمون م یاومد از اونورم، کل  یساعتم زودتر م می...حاال اگه کالس ما بود، آقا نایب-

 .زدم پوزخند

 .مردم شانس دارن-

رو که قبل از رفتنش دستم بود، دوباره برداشتم تا برچسب بزنم.چشمم ناخودآگاه به  یباال انداختم.کتاب یا  شونه
افتاد.چشم هام درشت   شیخال ی.نگاهم به جادمیول کردم و به راست چرخ زیم یسمت راستم افتاد.کتاب رو رو

 .شد

 که جفت من نشسته بود؟  دیکش  یاالن داشت نازمو م  نیا-

.هنوز گرم دمیچرمش کش یمونده بود.دست راستم رو رو یصندل یگاه رو  منینش یرو یاثر فرورفتگ  هنوز
 .دمیصورتم کوب یمن اونقدر کم بود که... رو یبود.فاصله اش هم با صندل

 .دیبغل من ند یتو نویاومد ا  یوقت ،یمف ریخدا.خوب شد ام یوا-

 .حرکت خودم افتادم ادی به

 .رونیخاک بر سرم.چقدر پررو شدم.وسط حرفش رفتم ب-

 .دمیگز  لب

 .کنم  یوقتا چه کارا که نم یمنم بعض-

 .شدم یزنگ بزنم که متوجه تماس از دست رفته ا نیرو برداشتم تا به نوش میچهار، گوش ساعت

 دم؟یچطور نفهم-

 .شونه باال انداختم و شماره گرفتم.بعد از دو بوق، جواب داد یالیخیب با

 الو؟-

 .حق داشت.زنگ زده بود و جواب نداده بودم.صدام رو صاف کردم دیسرد بود.شا صداش

 ن؟یالو نوش-

 .کرد.خودم ادامه دادم  سکوت

 ..سرم شلوغ بود متوجه نشدمیتو بود دمیدارم.نگاه کردم فهم سیم هی دمیخواستم بهت زنگ بزنم د یم-

 معرفت؟ یب میباهم بر ینسادیصبح چرا وا-

 .کردم  مکث
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 معرفت؟ یب میباهم برگرد یوندنم روزیتو چرا د-

 .فکر کردم سرت شلوغه-

 ؟یسرم شلوغه که ناراحت شد یچرا االن فکر نکرد-

 برم؟ ای یای.مالیخیب-

 .برو ،یبر روزیمثل د یخوا یاگه م  ی.ولگهیخوام برم د یمن م-

 .زدم.جواب داد یحرف م نطوریناراحت بودم و با دوستم ا داریزنم؟از دست پا یدونستم چرا بهش طعنه م ینم

 .برم یطعنه بزن یخوا یاگه م-

 بگم؟ دیفقط من نبا ستیمهم ن یبزن یو طعنه ا کهیتو خودت هر ت-

 .رمیپس م-

 .باشه.خدافظ-

و لبخند  دمیدر بلند شد.بزرگمهر رو از پنجره د یداشتم که صدا یرو برم فمیها رو خاموش و ک ستمیکردم.س  قطع
 .زدم

 .سالم-

 .و اخم کرد ستادیا  خم

 ؟یتو چرا هنوز نرفت-

 .رو برداشتم فمیک

 .گهید رمیدارم م-

 .باز شد اخمش

 ؟یدیدختر ما رو ند نیا-

 .نگاهش کردم گنگ

 دختر شما رو؟-

 .ادامه دادم  جانیه با

 ن؟یمگه بچه دار-

 .زد شخندین

 .گمیرو م تایآناه-
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 .خندانش بلند شد ی.صدادمیصبح افتادم و با صدا خند ادینگاهش کردم. یکم

 نه؟ ای شیدیحاال د-

 .اومد  یبودم از چشم هام اشک م دهیرو بلند کردم.انقدر که خند سرم

 نه.چطور؟-

 .باال رفته بود یریبه حالت مچ گ ابروهاش

 .تو شیپ ادیداد گفت داره م جیقبل از ناهار مس-

 .جواب دادم صادقانه

 .کالس داشتن  نکهیبعدش رفتن.مثل ا یبودن.ول نجایا  میو ن کی-کیآره ساعت دوازده اومدن تا -

 .کرد  زیهاش رو ر چشم

 ...اومد  ینم مییَ صدا چیبستس؟ه تیپس چرا در سا-

 .رو جمع کردم لبم

 .رفتن، بچه هاشون کالسو کنسل کرده باشن ریچون د دیدونم.شا ینم-

 .داد رونیرو ب نفسش

 .نییببرمت پا ایجمع کن و ب لتویحاال فعال وسا-

 .به تکوندن خاک چادرم کردم شروع

 .رمیخودم م یمرس-

 .کرد  اخم

 .میبر ایپر از کارگره.جمع کن ب نجایا-

قفل کردم.همچنان  رونیبه دست به سمت در رفتم.برق ها رو خاموش و قفل در رو باز کردم.کنارش در رو از ب فیک
صد -صد و پنجاه و ُنه نکهیگرفتم.با ا  یباال م یلیسرم رو خ دیبانگاه کردن بهش،  یبود.نگاهش کردم.برا ستادهیا

 .اومدم  رونیبودم.با صداش، از فکر ب چیجلوش ه یبودم، ول یو شصت سانت

 ؟یدرو چرا قفل کرده بود-

 .اومده رو شکست  شیگفتن و نگفتن بودم که خودش سکوت پ  نیبگه.مردد ب داریبه پا دمیترس یکردم.م  نگاهش

 .گمیبه آبان نم-

 .فرستادم رونیرو با شدت ب قمیعم  نفس
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 .آخه همش تنهام-

 .هم گره شد یتو ابروهاش

 .یکرد  یدرو قفل نم یول یقبلنم تنها بود-

 .رو چرخوندم چشمم

 .کنم  یدرو قفل م نیهم یاز پسرا اومد داخل.برا  یکیبار که تنها بودم  هی-

 .دیرو جو لبش

 ؟ینگفت یبه کس-

 .سرخش قورت دادم یچهره  دنیدهنم رو با د آب

 .دانشگاه سیرئ شیپ می.بعدشم رفتدنیاصالن فر د  یچرا.دکتر گل افشان و آقا-

 .ها کردم نیبه دورب یا  اشاره

 .گذاشتن  نیهم یرو برا نایدورب نیا-

 .رو با فاصله از کمرم قرار داد دستش

 .میبر ایخب.حاال ب لهیخ-

راحت کنارش از کتابخونه خارج شدم و در رو  الیعکس العمل نشون نداد.با خ  داری.مثل پادمیکش  یراحت نفس
 .قفل کردم

 اد؟یکنه که صداش درنم  یم کاریتنها داره چ تیسا یپسره تو نیا  نمیبب میبر ایب-

به بزرگمهر  دهیکه چسب  یدر حال دن،یانجام م  یطبقه بودن و معلوم نبود چه کار یکه تو  یهشت کارگر-کنار هفت  از
 .و من من کردم دیکش  نییرو پا رهی.دستگمیبودم، رد شد

 .نییبرم پا گهیخب من د-

 .برگشت

 ی.فقط کارگران.چجورستیکس ن  چیوسعت ه نیدانشگاه به ا ی.توستیکس ن  چیه یبزرگ نیساختمون به ا یتو-
 .یخوردنت.حاال فرض کن تنها باش یکه داشتن م  یمن بود ؟کناریبر نایا  نیاز ب  یخوا یم

.دستم رو دیحالت لرز نیا  یتو دنشیگذاشته و انگار خوابش برده بود.دلم با د  زیم یسر رو دار،یرو باز کرد.پا در
 یطونیشر و ش یبودمش.هرچند که چهره  دهیمظلوم ند نطوریام گذاشتم.تا به حال ا  نهیس یقفسه  یچادر، رو ریز

 :ن آورد و پچ پچ کردییزد.سرش رو پا یطانیکرد.لبخند ش  هم نداشت.بزرگمهر نگاهم

 مش؟یبترسون یا  هیپا-
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 .دمیترس یفکر کردم.از عکس العملش م یکم

 .ها ندازهیمنو م یول گهینم یزیبه شما چ-

 .از دهنم خارج شد  یبعد یجمله  ،یچه حساب یدونم رو ینم

 .که بندازتم  رهیاز من چرا.منتظره آتو بگ  ی.ولادیاز شما که بدش نم-

و دست رو  دیرس داریقدم تند کرد و به پا ،یناگهان یحرکت یکرد.ط  یگفت و فقط نگاهم م  ینم یزیزده شد.چ بهت
 .شونه اش گذاشت یرو

 .گردم  یدارم دنبالت م یخوابه.از ک یجا نجایمگه ا نمیپاشو بب-

 .شدم داریپا دنیپر متوجه

 ؟یکن  یم ینجوریا  رضا؟چرایچته عل-

به عقب  یام افتاد.قدم  نهیس یقفسه  یبلند شد.سر چرخوند.بزرگمهر هم به سمت من برگشت.دستم از رو یعصب
 .داد زدن سر بزرگمهر، االنه که سر من هوار بکشه.چشم به بزرگمهر دوختم یبرداشتم.حس کردم به جا

 .رمیمن م-

 .باال رفت صداش

 یکنه عقب عقب بر  یو تا نگات م یبترس یکه مثل ِ چ  ستمین داری.من دکتر پانییخودم ببرمت پا سایگفتم وا-
 .واریدر و د یتو

 .کرد برگشت  یما رد و بدل م نینگاهش رو ب ج،یکه گ  داریسمت پا به

 .سراغت باهات کار دارم امیشب منتظرم باش م ی.ولرمیمن دارم م-

 .افتاد  راه

 .میبر-

 .بلند شد داریپا یصدا

 .امیمنم دارم م سایوا یعل-

به سمت در راه افتاد و کنارم قرار  داری" رو دوست دارم...قبل از خروج ما و نگاه نکردن من به پایمن چقدر "عل و
آشفته و چشم سرخ بهم   یکرد.با مو  یجاساز ییرو جا دیدر رو قفل و کل داریخارج شد.پا تیگرفت.بزرگمهر از سا
من قرار  یهم شونه به شونه  داریافتادم.پا  اهش ر انداختم.با حرکت بزرگمهر، پشت سر   نییچشم دوخت.سر پا

 .گرفت.وسط راه برگشت

 شده؟ یچ-
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 .کردم.شونه باال انداختم  نگاهش

 .دونم ینم-

 یدونستم خودم چم شده و نه بزرگمهر.سرم رو چرخوندم.بزرگمهر با اخم نگاهمون م یشده.نه م یدونستم چ ینم
کرد   یرفتار م یبودم.هربار طور دهیند یخاص یمهربون دار،یچشمم جمع شد.از پا ی".اشک توایکرد. اشاره زد که "ب
 .بلند شد داریپا یبهت زده  یانداخته بودم.صدا  نییااما بزرگمهر...قدم تند کردم.سرم رو پ  رهیانگار اومده ارث بگ

 ...یعل-

 .مکث کردم م،یدیکه رس  نهاشونیرسوند.کنار ماش میشد یرو به ما که از سالن خارج م خودش

 ..خدافظرمیم گهی.من دیمرس-

 *آبان*

 رضایعل  ای رهیکنم عقب عقب م  یافتاده که تا به روجا نگاه م  یکه من خواب بودم چه اتفاق  یمدت یتو دمیفهم ینم
 .بود دهیانداختم.انگار تازه خوابم پر  رضایبه عل یه؟نگاهیاونقدر عصبان

 ؟یکن  یم ینجوریچرا ا رضایعل-

 .رفت نشیسمت ماش به

 .میباهم حرف بزن دیخونه با ی.تومیبر فتیراه ب-

 .رو باز کرد.انگشتش رو به سمتم گرفت نشیماش در

 ...دیبا-

کنار   یصندل یرو رو فمیرو باز کردم و نشستم.ک نیماش د؟دریفکر رفتم.روجا چرا ازم ترس یشد و راه افتاد.تو سوار
پارک شده  رضایعل  نی.ماشدمیچیپ نگیپارک یو تو دمیزود به خونه رس یلیو خ گذاشتم و در رو بستم و راه افتادم

در خونه  یرو برداشتم و از پله ها باال رفتم.جلو فمی.کدمبود.پارک کر  دهیکه معلوم بود زودتر از من رس  نطوریو ا
 .برگشت دیپام رو که شن ی.صدادیکوب  یم وارینوک کفشش رو به د ،یو عصب ستادهیا

 ...اجازت برم تو  ینخواستم ب یداشتم ول دیکل-

نداشتم.اما  یکرد و من هم مشکل  یانداخت و در رو باز م  یم دیدر زدن، کل یاوقات ب  یلیانداخت.خ  نییرو پا سرش
اومده از نظرش سخت هست که خودش رو از من   شیکه پ  یاونقدر دلخور هست، اونقدر مشکل  یعنیحرف  نیا

 .شونه اش گذاشتم یرفتم و دست رو کشیدونه.نزد یدور م

 شده؟ یچ-

 .رو فوت کرد نفسش

 .میحرف بزن دیداخل با میدرو باز کن بر-
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 یحرف، کفش از پا خارج کرد و داخل شد.پشت سرش در رو بستم.کفشم رو تو یرو باز و تعارفش کردم.ب در
 .مبل تک نفره نشسته بود یگذاشتم.سرم رو بلند کردم.رو  یجاکفش

 ؟یاریآب خنک برام م  وانیل هی-

 وانی.لدیو بردم.از دستم گرفت و همه رو سرکش ختمیآب ر  یوانیگذاشتم و به آشپزخونه رفتم و ل  زیم یرو رو فمیک
 .گذاشت.خواستم بردارم که نگذاشت  زیم یرو رو یخال

 .وقت هست شهیهم ،یزیترتم ی.برامیحرف بزن نیفعال بش-

 .نشستم روبروش

 ه؟شد یحاال بگو چ-

 .شد رهیخ

 شد؟ یکتابخونه چ  یاول بگو ظهر رفت-

 .انداختم  نییرو پا سرم

 .نشد یخاص زیچ ،یچیه-

 .گرفتم.با صداش، سر بلند کردم  یدادم و راهکار م یم حیخواستم بگم وگرنه براش توض یبود نم یعصب  چون

" یچی"ه یبرا میساعت و ن کیبود؟ ی" انقدر طوالنیچی."هیاونجا بود  میو ن کیگفت از دوازده تا   یروجا که م-
 ؟یاونجا بود

 .و باز هم خودش ادامه داد دمیگز  لب

کنم.رفتم اونجا   داتیکتابخونه پ  یبتونم تو دی.فکر کردم شاادینم مییبستس.صدا تیدر سا دمیاومدم دنبالت.د-
 یزیچ شیاز بق  گهی.دبودو رفت میساعت و ن هیبود.گفت  نجای.گفتم ظهر ادتتیاز روجا سراغتو گرفتم گفت ند

 .نگفت

 .گهیکم ازش سوال کردم د  هیرفتم اونجا -

 .شد خم

 .دیطول کش میساعت و ن هیکم سوال که   هی؟یکم سوال کرد  هیفقط -

 .سر تکون داد متفکر،

 .هوم.عجب-

 .دمیرو دزد چشمم

 .داد حیو اونم برام توض ییکار دانشجو  ادیچرا م دمیخب ازش پرس-
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 شده.هوم؟ یزیچ هی یول-

 .مکث کرد یکم

 دارتیب یو خواستم با شوخ تیسا یتو میاومد  یشد که وقت نیبوده که منجر به ا یخوام بدونم چ یم-
.دنبال آتو گرفتنه ادی.از من بدش مادی...گفت نه.از شما که بدش نممیکن  تشیبا هم اذ ایبهش گفتم ب یکنم...وقت

 .که منو بندازه

 یفکر کرد م اد؟چراید بار، پلک هام رو به هم زدم.چطور فکر کرده بود ازش بدم مکردم.چن  یتعجب نگاهش م با
آدم دروغ گفتن نبود.معلوم   رضایاد؟علیبدشون م یبود که از کس یاشخاص  هیرفتارم شب رم؟کدومیخوام ازش آتو بگ

 . حرفش رو گرفت ِ یپ د،ی.سکوتم رو که دگهیبود راست م

 ترسه؟ یم نهیب یم تویکه تا نگاه عصب  یکار کرد  یچ ،یبهش گفت یچ-

 .چونه اش زد ریبرداشت.خم شد و دستش رو ز زیم یرو از رو پاش

 گم؟یبدم به تو نم نانیکه بهش اطم  دهیجوابمو م یپرسم، فقط وقت یسوال ازش م هی یچرا وقت-

ود.سرم رو به جلو خم کردم و .راه گلوم انگار بسته بدمیو سر کش ختمیآب ر  یوانیشدم و به آشپزخونه رفتم.ل بلند
 یم خچالی یو بدنه  مینیب نیچپ شده نگاهم ب یزدم.متفکر و با چشم ها هیتک خچالیرو به در  میشونیپ

 رضایزد؟که عل یم رضایبه عل دیرو با رفشبه من اعتماد نداشت که ح یکرده بودم؟چرا اونقدر  کاریگشت.خب من چ
 گه؟ینم یزیکرد به من چ  یمطمئنش م دیبا

 .از پشت سرم بلند شد  رضایعل  یصدا

 یبهش احساس آرامش القا کن...وقت گمیم یاخم نکن...وقت  یخودیب گمیم ینکن...وقت تشیاذ  گمیم یوقت-
 .جاهاست نیهم ینکن برا چشیسوال پ گمیم

 .کرد.برنگشتم  مکث

فکر  یکرد  یکار  هیاون بود؟چرا   یبرا تتیعصبان  ؟چرایحرف زد، به روجا اخم کرد یاونطور  یدیسع یصبح چرا وقت-
 اد؟یکنه ازش بدت م

 .زد یضربه ا یناهارخور زیم به

تو فقط  ی.اون از عالقه نهیب ی.اون که نمنمیب یرو من م نای.ایشیم ضی.مریزن یله له م یدار نجایبا تواما.ا-
ش؟چرا بهش اخم دهن یتو یدیزد، نکوب یحرف م یدیسع ی.چرا وقتدهید تویالک  یایباز رتیو غ تایعصبان

 .ندهدختره بل نیسر ا ی.فقط دستت روینشون بد یسمتش خود یبرنگشت ی؟حتینکرد

 .شونه ام گذاشت ی.دستش رو رودیرو باال کش شینیب

 نه؟ ای یکرد  کاریظهر چ یگ  یباالخره م-

 .برنگشتم.صدام گرفته بود یرو بلند کردم ول سرم
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 لشیدال یشدم ول ی.عصبنجایهم ادیخواد ب یم یداد.بعدشم گفت کارآموز حیو اونم توض ادیم یچ یبرا دمیپرس-
 .قانع کننده بود

 ن؟یهم-

 .دمیگز  لب

 .کنه  یصورت کار م نیا  رینه؟که گفت اگه ازدواج بکنه نه درغ ایخواد کار کنه  یبعد از درس م دمیپرس-

 .دمیدست کش رشیسوخت.به ز مینیکردم.ب  مکث

 .نره رفتم اونجا نییسرگرمش کنم تا پا نکهیا  یشد بهش برخورد.فکر کرد برا یدونم چ ینم امیبلند شدم ب-

 ش؟یخوا یم ی؟گفتیداد حیبراش توض-

 .برگشتم

 .نه-

 .برگشت.ادامه دادم ییرایرو باال داد و به پذ ابروهاش

 ...شد و یبعدشم مفخم اومد کتابخونه، چرت گفت، روجا عصب-

دستش بود.به سمتم  یتو یدیتا دوباره وارد آشپزخونه شد.دستمال سف دیطول کش یندادم.کم ادامه
 :گرفت.صورتم رو عقب بردم که دستش رو پشت گردنم گذاشت و غر زد

 .یکن  یم کاریچ نیبب-

 .گذاشت  مینیب یرو

 .یشیباال و خون دماغ م رهیکه فشارت م  یخور یهم خودت انقدر حرص م یکن  یهم اونو ناراحت م-

 .کرد  مکث

 گهیبهت داشته، د یاگه عالقه ا  ینیب یکه م  یرس یم ییبه جا یبر شیپ ینجوری.اگمینم یزیچ گهیو د گمیم نمیا-
 .به نفرت شده لینداره و تبد

 .رو بستم و سرم رو به راست چرخوندم چشمم

 .رضایبس کن عل-

 .فشار داد مینیب یصورتم رو چرخوند و دستمال رو رو دوباره

 .رفتارتو درست کن.عالقتو بهش نشون بده-

 .دیرو عقب کش دستش
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 .نمیباال بب ریسرتو بگ-

 .شد رهیخ مینیبه ب نییسرم رو باال گرفت.از پا خودش

دو روز استراحت کن  ،یببر لیو اعصابتو تحل یپروژه کار کن یرو ینیبش نکهیا  یباال.تو هم جا رمیبند اومد.من م-
 ..برو دوست داشتنتو نشونش بدهیبر یتا شنبه با انرژ

رفت.خودم رو به  رونیآشپزخونه انداخت و از خونه ب  یگوشه   یسطل زباله  یرو تو یگرد کرد.دستمال خون  عقب
گفتم دوستش دارم.رفتارم غلط نبود   یاتاق رسوندم.لباسهام رو از تن خارج کردم.رفتارم غلط نبود اگر که بهش م

بود که  نی.اما مشکل اشنیم دهیپرس واالتس نطوریا  یخواستگار یجلسه  ی.توکردم  یم یاگر که ازش خواستگار
بودم.همونطور که خودش گفته  بهینکرده بودم.االن براش مرد غر یدونست دوستش دارم.ازش خواستگار ینم

 ...بازجو رو داشتم هیبود.االن براش حکم 

 .دمیگزکنار نرفتم.لب    ی.ولیلیسرد بود.خ یلیدوش آب سرد رفتم.خ ریز

 .عکس العمل نشون نداد.دلخور بود  رمیبگ میخوام تصم یبهش گفتم م ینبود وقت خودیب-

 .زدم پلک

 ...جواب داد بهم برخورد.حاال من که ریو د دمیسوال پرس یوقت-

شامپو به موهام زدم و به وسطشون  یآب سرد هستم.آب گرم رو باز کردم تا حمام کنم.کم  ریحواسم اومد که ز تازه
لباسهام گشتم و بلوز سبز  نیو بدنم رو خشک کردم.ب دمی.کارم که تموم شد، آب رو بستم.حوله پوشدمیچنگ کش

ورق خارج  ی.بدنم درد گرفته بود.به آشپزخونه رفتم و دو ژلوفن از تودمیکش  رونیب یکوتاه و شلوار مشک  نیآست
روشن کردم  یتمام وجودم رو گرفت.با عجله به اتاق رفتم.بخار یآب، لرز  یوانیوردن لکردم و با آب سرد خوردم.با خ

.خودم رو به دیکش  یم ریحساس بود، ت یو با پتو نشستم.عطسه و سرفه هام شروع شد.گوش راستم که از بچگ
 یبخار یباال یشعله  ".با گرم تر شدن اتاق، که اثررمیمیبدنم انداختم.فکر کردم "دارم م یرو توتخت رسوندم و دو پ

 .بود، چشم هام رفته رفته گرم شد و به خواب رفتم

 *روجا*

حس نکرده بودم.  میو امروز صبح با تمام خستگ روزیکه د  ییخورد.بو مینیب یرنگ تو یخونه رو که باز کردم، بو در
 .نشسته بودن و بابا نبود ونیزیتلو یرو جمع کردم و کفشم رو از پام درآوردم.مامان و رضا پا مینیب

 .سالم-

 .برگشتن هردو

 .سالم-

 .گرفتم  مینیب یرو جلو چادر

 .مامان ادیم یرنگ یچه بو-
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 .باالخره رهیبو هم م نیا  میباز بذار یدر و پنجره ها رو چند روز-

 .سمت اتاق رفتم به

 ... رمیمیتا بوش بره، من از سردرد م-

 .انداختم.دستم رو همونجا کنار چادر گذاشتم  یصندل یو رو دمیاتاق رو از داخل بستم.چادر از سرم کش  در

 کنه؟  یم ینجوریچرا ا-

 .بزرگمهر رو نداشتم، برام مهم نبود.سرم رو باال گرفتم تیحس حما یکردم.انگار تا وقت  بغض

 .دمیبهش محل نم گهید-

 .دمیرو باال کش مینیب

 .کنم  یبهش فکر نم گهید یکنم.ول  یم یزنم باهاش.شوخ یحرف م-

 .رو از سرم خارج کردم مقنعه

 .حرص بخورم شهیهم دینداره بهش فکر کنم.اونوقت با یلیکاراشو نگفت، دل  لیحاال که دل-

 .مانتوم رو باز کردم یها دکمه

 ...دادم یجوابشو م دیپرسه؟اصال نبا یم میخصوص یکه درمورد زندگ  هیمگه اون ک-

نزد.انگار  یحرف چینکرد.ه یکار  چیکنه.ه  یبزنه.اومده خواستگار یکردم اومده تا حرف  یبود که فکر م میسادگ یرو از
 .نداشت یاصال قصد

 یدست شیپ یهم تو تونیز ی.کمدمیبشقاب کش یظهر که کلم پلو بود تو یرو مرتب گذاشتم.از غذا لباسهام
گذاشتم.تا باال   زیم یو آب رو رو تونیرو روشن کردم.ظرف غذا و ز وتریشدم.کامپاتاق   یآب راه  یوانیو با ل ختمیر

رفتم.  نترنتیکانکشن ا  یهمه رو خوردم رو یگذاشتم.وقت  یظرف رو به دهن م یتو یها تونیز ندوز،یاومدن و
آموزش رو بگذارم و همونطور قاشق   یشدم تا ادامه  تیوارد سا نیپرت بشه.بنابرا داریخواستم حواسم از پا یم

 پشیتا یساعت کیشدم. پیباز و مشغول تا Word لیپست رو نگاه انداختم و فا نیخوردم.آخر یقاشق غذا م
شدم و پست  تیو آپلود چند عکس، مجدد وارد سا شیراینوشتم.بعد از و یم زیربه  زیوقت برد چون نکته ها رو ر

 .دمیرو د یکاربر  یمهاایزدم.کارم که تموم شد تازه پ دیجد

 ام؟یاووووه... شش تا پ-

 .رو باز کردم صفحه

-Salam kocholo.ie bio midi ashna shim? 

 .کردم  اخم

 ...گرده حاال فکر کن  یو برم رهیتا مرز خفه کردنم م داریاالنش پا  نیآره حتما.هم-
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 .رفتم یبعد سراغ

-Khanomi karet alie. 

 .زدم لبخند

-bebakhshid khanom (...) vs shoma moshkele? 

 .دهنم گذاشتم یرو رو دستم

 ...نهیاگه بب  داریخاک بر سرم.پا-

 داریپا یاگه از آرامش رفتار  دی.شادمیترس یم داریناراحت بشم، از عکس العمل پا یاز هر موضوع  نکهیاز ا  شتریب
 .کردمرو پاک   امیاون پ  عیراحت بود.سر المیشدم، خ یمطمئن م

-bebekhshid mishe amozesh web ham bedi? 

 .تکون دادم سر

 .هیفکر خوب نمیآره ا-

-damet garm kheili matalebet mofide. 

 .رفتم یسراغ آخر به

-in shomare male toe? … 

 .به شماره نگاه کردم یکم

 ؟یچ یعنیمال منه؟-

 نیخودش رو گذاشته تا از ا یشماره  دیشدم.شا مونیپش ی.ولبدم امیرو برداشتم و تا به همون شماره پ میگوش
 .لبم گذاشتم یدست چپم رو رو ی.انگشت اشاره ارهیمن رو بدست ب یشماره  ق،یطر

 کنم؟  کاریاوم...پس چ-

به  یخودم مکث کردم."روجا:...".با نگاه دوباره ا یشماره  یمامان رو برداشتم و به سراغ شماره ها رفتم.رو یگوش
 .دمیسرم کوب یتو یشده.دو دست یچ دمیشماره، متوجه شدم شماره متعلق به منه.انگار تازه فهم

 ...منه یبدبخت شدم...شماره  یوا-

 .شدم رهیخ توریگرد به مان  یچشم ها با

 ...دانشگاه تیسا یگذاشته تو-

 .گذاشتم  یم رو کنار بشقاب خال.سر دیکوب  یم نهیرو پاک کردم.قلبم تند و تند به س امیاون پ  یدستپاچگ با

 کنم؟  کاریچ-
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اتفاق فکر نکنم با   نیا  یبه شماره ام و چگونگ نکهیا  یافتاد.برا  زیم یرو یبلند کردم.نگاهم به ظرفها زیم یاز رو  سر
 .نشستم ستمیس یمشغول به اتاق برگشتم و باز جلو یرو به آشپزخونه بردم و شستم.با فکر فیکث  یحرص ظرفها

 کنم؟  کاریچ-

، آدرس To قسمت یو تو کیکل Compose یرفتم.رو لمیمیا  یباز کردم و به صفحه  Internet Explorer اراده  یب
 .کردم  پیسالم" تا"، Subject و قسمت داریپا لیمیا

 حاال؟ سمیبنو یچ-

شد  یبا خبر م داد.اگه از موضوع شماره یم لمینکرده بودم اخم و تخم تحو یکردم.تا حاال و امروز که کار  مکث
 کرد؟  یم کاریچ

 .تونم بهش بگم ینم-

اطالع به مامان و بابا،   یدونستم چرا به جا یکردم.نم Sign Out رو لمیمیبشم ا مونیپش نکهیو قبل از ا عیسر یلیخ
کردم اگه   یدونم فکر م ی.نمامیبرب زیتونم از پس همه چ یکردم بزرگ شدم و م  یبگم؟فکر م داریخواستم به پا یم

 کنه که بهش نگفتم؟  یم کاریمامان بفهمه چ

 ییبو یرفتار کنم که کس یکردم طور  یکه افتاده بود بشم.سع  یاتفاق  الیخیکردم ب  یسع ،یهر اقدام مثبت یجا به
پس  ادیاز من برنم  یکار  یکردم وقت  یبه حالم نداره.فکر م یکردم حرص بخورم و نخورم فرق  یاز ماجرا نبره.فکر م

 .انجام بدن  یتونن کار ین و بابا هم نمماما 

 .کردم  زیرو ر چشمم

 منو دارن؟ یشماره  ایک-

 .عضو هستم.صورتم رو جمع کردم  تیسا یدونن من تو یم یکردم که چه کسان  یفکر م نیبه ا دیبا شتریب

 .ستیو مهتاب شمارمو دارن.اما کار اون دونفر ن نیدونن.فقطم نوش یو مهتاب م نیو نوش داریفقط پا-

 یکنن.انگار کس  یکار رو نم  نیرو شناخته بودم که مطمئن باشم ا میمیصم یسال، دوستها کی نیا  یتو اونقدر
تونستم  ینم ؟یما نداره.اما ک یبه جمع سه نفره  یکه ربط  یا  بهیبود.غر بهیخبر داشت...غر تمیهم از عضو گهید

مطرح کنم تا باهم به دنبال راه چاره  مهتابو  نیخواستم با نوش یدادم.م حیتباها سکوت رو ترجحدس بزنم و اش
به مامان بگم و  دیداد که با یقلبم هشدار م یتو ییخواستم به مسئوالن بگم.ندا یکردم و نم  ی.اشتباه ممیبگرد
 .دادم یمدت انقدر اخم نکرد بود، بهش اطالع م نیا  یتو داریاگه پا  دیگرفتم.شا  یم دهینشن

 *آبان*

 یرو یاهیس یتخت نشستم.با چرخوندن سر، متوجه توده  ی.رودمیشد که با عطسه از خواب پر یروشن م هوا
شده  رهیبدم که چشم هاش باز و بهم خ صیرو تشخ رضایشدم.جلوتر رفتم و تونستم صورت عل وتریکامپ  یصندل

 .سکوت اتاق بلند شد یجام نشستم.صداش توبود. برگشتم و سِر 
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 ؟یکرد  یخواب، ناله م یهم تو یکه هم سرما خورد  یکرد  کاریچ-

 .کرد.صدام، گرفته بلند شد  یو منتظر، نگاهم م زیر یبرق رو زد.به سمتم خم شد.با چشم ها دیکل

 .دوش آب سرد گرفتم-

 .کج کرد و دست راستش رو پشت گوش گذاشت  سر

 ؟یکرد  کاری...چدمی؟نفهمیچ-

 .نداشت یا  دهیفا ی.گلوم رو صاف کردم ولدمیبدنم کش یرو رو پتو

 .دوش آب سرد گرفتم-

 .کرد  ینوچ

 ه؟یکارا چ  نیمرد مومن، ا-

 .و به سمتم اومد دیکش  رونیب یرنگ یشد و به سمت کمد لباسهام رفت.کاپشن مشک بلند

 .دکتر میبپوش بر نویا  ایب-

 .دستم پس زدم با

 .شمیخواد قرص خوردم خوب م ینم-

 .زد پوزخند

 ...یِا ...پزشکم که هست-

 .داد افتاد یتخت بلندم کرد.چشمم به ساعت که شش رو نشون م یزور، کاپشن رو بهم پوشوند و از رو با

 ؟یکن  یم کاریچ نجایوقت صبح ا نیا-

 .دیکش  رونیرو به سمت در ب من

 ...هیبهتر یجمله  نی؟ایکن  یم کاریچ نجایتاحاال ا شبیتو از د یبگ دینه.با-

 .کفش بدون جوراب، نگاهش کردم  دنیپوش درحال

 ؟یینجایا  شبیاز د-

 .کرد  تمیهدا نییدر رو قفل و به سمت پا دشی.با کلدیرو باز کرد و من رو کش در

 .یخواب دمید نیی.اومدم پایاریسر ِخودت م ییبال هی یبهم گفت دار یحس هیخواستم بخوابم -

 ..من رو به سمت شاگرد فرستاد و پشت فرمون نشست.استارت زدمیدیرس نشیماش به
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 .یکن  یتابه و ناله م یحرارت ازت م دمیاومدم سمتت د  یوقت ی.ولستین ی...مشکلگهیگفتم خوابه د-

 .افتاد  راه

 ؟یاریسر خودت م ییبال هیکارات   نیبا ا یگینم-

 .بود نیکردم.سرم سنگ  سکوت

اون   یکن  یم تیکه بهش احساس مالک  یکس  نیو اول یشیحوصله م یدانشگاه.ب یری.شنبه میکرد  ضیخودتو مر-
 .یریگ  یپاچشو م یریبدبخته، م

 .رو دم درمانگاه نگهداشت نیماش

 .شایدیاز دست م-

داخل  و میاز ما اونجا نبود.نوبت گرفت  ریغ  ی.کسمیو وارد درمانگاه شد ادهیپ نینگفتم.از ماش یزیسوخت.چ مینیب
با سِر به  میچند آمپول و سرم نوشت که همه رو زدم.ساعت هفت و ن نه،ی.بعد از معامیرفت کیاتاق پزشک کش

 دمیخوابم برد و نفهم نیماش ین شدم.تویزده بودم سوار ماش هیتک رضایکه به عل  یشده، درحال نیشدت سنگ
گذاشت، چشم باز کردم و با   یتخت م یمن رو رو یبداخالِق مهربون، چطور من رو باال برد؟فقط وقت یرضایعل
 .دمیراحت خواب الیرو دارم و با خ رضایعل  شهیفکر کردم چه خوب که هم دنش،ید

تخت دراز  یبودم رو داریب نکهیبود خوردم.تا غروب، با ا یو مهنامه، که سوپ خوشمزه ا رضایرو با کمک عل ناهار
برداشتم و به حمام  یتن یتم به حمام برم تا سرحال بشم.حوله گرف  میبلند شدن نداشتم.تصم ی.حوصله دمیکش

 .افتاد  شهیپشت ش یا  هیخونه بودن، در رو بستم.سا یو مهنامه تو رضایعل  نکهیرفتم.با توجه به ا

 .آبان درو باز کن-

 .رو باز کردم در

 .خوام حمام کنم یه؟میچ-

 .کردم  یشلوارش رو تا کرد و کنارم زد و در رو بست.فقط با تعجب نگاهش م نییرو کنار زد و داخل اومد.پا من

 .هیچارپا یرو نیو بش اریدرب ؟لباساتویسادیچرا وا-

 .تکون دادم سر

 هان؟-

 .حرکت از تنم خارج کرد هیبلوزم انداخت و با  ریز دست

 ؟یکن  یم کاریا چ-

 .کرد  اخم

 .تنها فرستاد حموم شهیتو رو نم-
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 .به شلوارم کرد یا  اشاره

 ...شمیریوگرنه من اگه بکشم، ممکنه ز اریاونو درب-

نفر نبودم.نشستم و با حوصله، بدنم  هی نیا  فیشدم حر یم یهرک فیشلوارم رو درآوردم.حر ،ی.با کج خلقدیخند و
 یرو تو یساعت کیبار  نیاما ا  دیکش  یطول م قهیده دق تایخواستم حمام کنم، نها ی.اگه خودم مدیکش  فیرو ل

حمام گذاشتم و حوله  یکاسه   یرو تو سمیخ یداد و خارج شد.لباسها تیرضا رضایحمام گذروندم تا باالخره عل
 .دمی. بندش رو بستم و سرک کشدمیپوش

 .شهیسرمات بدتر م گهید رونیب ای؟بیکن  یچرا استخاره م-

 .کردم  نگاهش

 ام؟یست؟بین نجایمهنامه کو؟ا-

 .زد شخندین

 کنه؟  یگامبو نگاه م  یمهنامه تا منو داره به تو یآخه تو فکر کرد-

 .زد چشمک

 ..رفته باال.منم موندم از تو مطمئن بشم بعد برمستشی.نایبابا، ب ایب-

 .خونه ام رفتم یتو یحمام خارج شدم و سراغ کمد لباسها از

 .نجایبرات لباس گذاشتم ا ایب-

گذاشته بود.بند حوله رو شل کردم و لباسهام رو   یآب  وریو پل یو رکاب یبسمت تخت برگشتم.شلوار گرمکن آ به
 .دمیپوش

 .نمیبب نجایا  ایب-

 .رو به کمرم زدم دستم

 ه؟یچ گهید-

 .کرد  اخم

 .گوش پاک کن بردار گوشتو خشک کن.بعدشم موهاتو سشوار بکش  ایب-

نشستم تا سشوار بکشم.سشوار رو از دستم  یصندل یکردم.رو  زیپاک کن رو ازش گرفتم و گوشم رو تم گوش
 .کارش تموم شد، به سمت در رفت  ی.وقتدیکش  یموهام دست م ی.روشن کرد و تودیکش

 .دونم و تو یمن م ،یدوش آب سرد گرفت یبفهمم باز رفت ای نمیبب-
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 یرو که دست سوال امتحان بچه ها لیفردا از قب لیرو که مهنامه گذاشته بود، گرم کردم و خوردم.وسا یسوپ
.چشم دمیپتو خز ریزنگ نگه داشتم و ز میهشت و ن یگذاشتم.ساعت رو برا  فیک  یگرفتم و تو  ینوشته بودم کپ

 .به سقف دوختم

 کنم؟  کاریبگم به روجا؟اصال چ یفردا برم چ-

 .بستم چشم

 ...واریدر و د یعقب عقب نره تو  رضایبه قول عل نه،یب یمنو م یکنم خوب برخورد کنم که وقت  یم یسع-

 *روجا*

از خونه خارج و با مهتاب وارد دانشگاه   ی.همراه کوله پشتدمیپوش یکه خوردم، با تک زنگ مهتاب کتون  صبحانه
.ترم قبل، میوارد سلف خلوت دانشگاه شد میبود کاریشد و ما که ب ینم لیتشک یشدم.باز کالس استاد شاهپور

جلسه  کیترم فقط  نیداد.اما ا یهم خوب درس م یلیومد و خا  یدوست داشتم.سروقت م یلیرو خ یشاهپور
 ....آخه درس که نداده بوددمیترس یامتحان گرفتنش م  یداده بود.از نحوه  لیکالسش رو تشک

 .نشستم به سمتم برگشت زیم یرو یبود.وقت یجور هی نینوش یو هوا حال

 ....بخونیروج-

 .خواست بخونم یچشم دوختم.خودم هم دلم م بهش

 بخونم؟ یچ-

 .هم به حرف اومد مهتاب

 .بخون گهیراست م-

 .گذاشت  زیم یسرش رو رو نینوش

 .ذهنت یتو ادیم یهر چ-

 .رو جمع کردم لبم

 عاشق شدم منو بخونم؟-

 .ولو شد.نفس گرفتم. چشمم رو بستم زیم یسر تکون داد و رو مهتاب

 "جانم از اين عشق بر لب رسيده/یبر جان زد آتش عشق نهان/یعاشق شدم من در زندگان" -

 ...اومد  یخوندم، خوشم م یو از ته دل م دیچیپ یصدام م نکهیباز کردم.چقدر از ا چشم

 "اشک نيازم بر رخ چکيده"

 .و لبخند محو مهتاب چشم دوختم نینوش یبه اشک نشسته  یچشم ها به
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 "ي/در اين ميانه دل ميکشاند ما را به سويييک سو غم او يک سو دل من در تار موي"

 .صدام رو باالتر بردم.چشم بستم ستیطبقه ن یتو یکس  نکهیراحت از ا الیخ با

 "عقل و هوشم/ميسوزم از عشق اما خموشم  یزين عشق سوزان ب"

 .کنم.چشم باز کردم  یتصورش م یذهنم هم عصب یچشمم نقش بست.تو یجلو داریپا یها و صورت عصب چشم

 "...یمن با تو بودم تنها نبود یهر جا که رفت/یما نبود یب یجان هر جا که بود یگرم  یا"

 .چشم دوختم.خم شدم نینوش انیکه تموم شد، به صورت گر  خوندنم

 شده؟ یچ-

 .بلند کرد سر

 .دانشگاه تازه آشنا شدم یاز پسرا  یکیبا -

 .باال رفت ابروهام

 ؟یچجور-

 .خونه یم یدانشگاهه.معمار نیا  یوبالگم.گفت بچه  یاومده بود تو-

 .کج کردم  گردن

 شد؟ یخب...بعدش چ-

 .نشست صاف

 ..چت کردم باهاش.عکسشو گذاشت.انقدر خوشگل بودمیردو بدل کرد ID بعدش-

 بود؟ یدارش چ هیقسمت گر-

 .رو هم برداشت نکشی.عدیرو باال کش شینیب

 .و شمارمو برداشت دیپسره د ی.ولنهیب یجز خودم م یدونستم کس یکردم.نم  رهیشمارمو ذخ اهوی یتو-

 .کرد  مکث

 .برداشت و زنگ زد-

 .سر تکون دادم تا ادامه بده فقط

شمارمو از کجا برداشته رفتم پاکش  دمیکرد.فهم  یکردم مزاحمه.خودشو معرف  یدونستم اونه فکر م یاولش نم-
 .مینیرو بب گهیکردم. اصرار کرد همد

 .نگاهم کرد یرچشمیز
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 ...هیک  نمیکنجکاو شدم بب-

 .خبر رفته بود قرار داشت.حرفش رو قطع کردم یکه ب  یپس اون روز میرفت یباهم م شهیهم ما

 ؟یرفت یبگ نکهیکه بدون ا  یهمون روز-

 .دیرو دزد نگاهش

 .یکن  یفکر کردم دعوا م-

شدم تا  یاگه خودم هم بودم کنجکاو م  دیکردم.شا  یکار رو نم  نیاحتماال ا  ینه؟ول ایکردم   یدونم دعواش م ینم
 .نگفتم و ادامه داد یزیهست؟چ یاون شخص ک  نمیبب

 گهید یکیاومده سر قرار و پشت تلفن با   گهید یکیچت کردم و  یکیبا  دمیاالن فهم  یو رفت.ول میکم حرف زد  هی-
 .زدم یحرف م

 .دادم مینیبه ب ینیچ

 بود؟ نیواسه هم هیگر-

 کم بود؟-

 .لب باز کردم تیاهم  یب

 .یکن  هیخب اونقدر نبود که گر-

 .آخه نامرد شمارمو پخش کرده-

 .فکر کردم یکم

 .میشماره بذار دینبا اهوی یتو میدی.به جاش فهمشهیدرست م یشماره ناشناسو جواب ند-

 *آبان*

افتاد.جلو رفتم و به دست   وتریکامپ  زیم یرو یتخت بلند کردم.چشمم به کاغذ یرو از رو میضیکوفته از مر  بدن
 .بود رضایگرفتم. خط عل

 .نرو ستیحالت خوب ن یدیاگه د-

.از دمیبود.قرآن رو باز کردم.کنار کاغذ روجا گذاشتم.قرآن رو بستم و بوس سشیروان نو ی.بودمیرو بو کش کاغذ
 یرو تو فیکث  یدم کردم و صبحانه خوردم.ظرفها یشستم.چا ییظرفشو یاتاق خارج شدم و دست و روم رو تو

شسته بشن.به اتاق برگشتم و  ذارمشدن بگ ادیز یگذاشتم و درش رو بستم تا سر فرصت و وقت  ییظرفشو نیماش
 نیآست  وریو پل دیسف یو بلوز مردونه  یو رو کردم.شلوار مشک ریکردن لباس مناسب و گرم، ز  دایپ یکمد رو برا

تا موهام رو مرتب کنم.چشمم هنوز سرخ و  ستادمیا  نهیآ  ی.جلودمیروش برداشتم و پوش یبرا یمشک یِ قه احل
 نییافتادم.پا  یزودتر راه م دیداشتم آروم برونم با میخونه خارج شدم.چون تصم زرو برداشتم و ا لمیخمار بود.وسا
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 ی شهی.بوق زدم.برگشت.شدمیچیکوچه پ  یرو روشن کردم و تو نیرفت.ماش یم رونیمهنامه از در ب دم،یکه رس
 .دمیکش  نییسمت شاگرد رو پا

 ؟یریسالم زن داداش.کجا م-

 .نداشت.جلو اومد و خم شد یا  دهیفا یکردم تا صدام باز بشه ول  یسرفه ا تک

 ؟یشده...خب نرو سرکار.مگه مجبور یاوه اوه صدات چ-

 .رو صاف کردم گلوم

 .باال برسونمت ایب-

 .وار شدتعارف س یب

 .پشت فرمون ینیبش دیوضع که نبا نیتو با ا-

 .رو جا زدم و راه افتادم دنده

 نه؟یبش یک  نمیمن نش-

 .برگشت

 .یرختخوابت باش یکه تو  نهیبا آژانس برو ...البته درستش ا-

 .بهش انداختم ینگاه مین

 .کنه  لیتعط شویکل زندگ  شهیآدم نم  یسرماخوردگ هیکه.با   شهینم-

 .رو عوض کردم حرف

 ؟یریحاال کجا م-

 .شمیم ادهیپ ینگهدار نجاهایمامانم.هم یخونه  رمیم-

 .کردم  اخم

 کنم برم؟  ادتیوسط راه پ ینجوریا  یدید ی؟کیچ گهید-

 .گذاشت و خم شد  رونیپدرش رفتم.پا از رکاب ب یسکوت تا خونه  یتو

 .یداشت یبا خودت بر م یزیچ یکاپشن  هیلباست کمه ها.کاش -

 .به سمت خونه کرد یا  اشاره

 برات؟ ارمیبابامو ب یاز کاپشنا  یکیبرم  یخوا یم-

 .تکون دادم سر
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 .مونم ینم رونیخوبه.ب ینه مرس-

 .رفت عقب

 .باشه.پس فعال-

 یرو پارک کردم و به سمت کالس رفتم.تقه ا نی.ماشدمیرس قهیزدم و راه افتادم.ساعت ُنه و پنجاه و پنج دق بوق
 .به در زدم و داخل شدم

 .سالم بچه ها-

 .و توک، سالم کردن تک

 .خودکار دستتون باشه تا برگه ها رو پخش کنم هی.فقط دیکنار بذار  لتونویخب وسا-

 م؟یبا مداد جواب بد شهیاستاد م-

 .تکون دادم دییبه تا یبود.سر یبهروز

 .ارهند  یرادی.مداد ادیسیننو یصورت ایفقط با خودکار قرمز -

 .بلند شد یا  گهیشخص د یصدا

 داره؟ یرادیاستاد خودکار سبز ا-

 .دمیکش  میشونیبه پ یآوردن...دست  یکه خودشون رو هم به زور م  پسرها

 .دمیکه نتونم بخونم اگه کاملم باشه نمره نم  یزیکه بشه خوندش.چ  یجور یول دیسیبنو-

 .ها رو پخش کردم برگه

 .دیخدا، شروع کن ایبا نام و -

رفتم و  یسرشون م یکه باال  دنیپرس یکردم.تک و توک سوال م  ینظاره م ستادهیا  یول حال،یخسته و ب هرچند
مجدد وارد کالس  یبه خارج شدن گرفتم که بهروز مینفر، تصم نیکردم.با تموم شدن وقت و خروج آخر  یکمک م

 .شد

 ؟ینرفت ؟چرایخانم بهروز هیچ-

 .رو باال گرفت انگشتش

 ام؟یلحظه ب هیاجازه؟-

 .تر شد کینشستم.نزد زمیم پشت

 ...داشتم یمشکل هیاستاد من -
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 .حرفش گوش دادم یبرگردوندم و به ادامه  ی.روم رو با ناراحتختیقطره اشک ر چند

 افتم؟  ینتونستم درس بخونم.امتحانمو خوب ندادم.م-

 .برگشتم

 .یافت  ینه...نم یامتحان ترمو جبران کن-

 .فهمم یدرس نم نیاز ا  یچیآخه استاد من ه-

 .کردم  یکوتاه  ی سرفه

رو  ایحی.شمام تشرادین نیینمرش پا یلیمتوجه نشد خ وییقسمتا انایاح  ی.که اگه کسدمیم یحیتشر نیهم یبرا-
 .یشیکار کن، مطمئنا پاس م  یخوب بخون، قسمت اول درسم درست حساب

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه   نیا

 

 .اش رو به چشمم دوخت.چشم ازش گرفتم  رهیخ نگاه

 .من برم ستین یصحبت ای یکار  گهیاگه د-

 یرو به دست گرفت.نگاهش کردم.نگاهش طور خاص ورمیپل نیینزد، خواستم از کنارش رد بشم که پا یحرف یوقت
 ..اخم کردمدمیفهم یکه نم  یبود.پر از حرف.حرف

 ده؟یم یکارا چه معن  نیا  یریگ  ینمره م یبخون ؟گفتمیخانم بهروز یکن  یم کاریچ-

 .دیلرز صداش

 ...لحظه گ هیاستاد تو رو خدا -

سمت،  نیبه ا ینگاه میبود که با ن یاحقی.دمیسکوت کرد و ادامه نداد.به سمت در چرخ ییپا یاومدن صدا  با
توجه به التماس چشم  یم اون سمت رو نشونه گرفت.ازش فاصله گرفتم.برگشت.به یشد.نگاه بهروز یدور م

 .هاش از کالس خارج شدم

 *روجا*

 .میشد.براش بلند شد یم کیبود که نزد یمشک/دی سف ِ داری.پامیسر بلند کرد ،ییپا یصدا با

 .سالم استاد-

 .زد یکم رنگ  لبخند

 .سالم بچه ها-
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 نیکنه.با ا  یقوقو، قد قد م یقوقول یو به جا ستادهیروت ا شیپ یجوجه خروس یکرد  یگرفته بود.فکر م  صداش
بود.نگاهم رو  نییلرزه.مهتاب هم سرش پا یشونه هاش م دمیرو گرفتم و فهم نیفکر، خنده ام گرفت.دست نوش

 .دوختم داریبه پا

 .میکن  لیکالسو تعط  نیای.بیانگار  نیسرماخورد گمایاستاد م-

 .ردنگاهم ک یثیخب جور

 ...میکن  لیتعط نیخوا یازتون.حاال باز اگه م  رمیترم بگ یخوام امتحان عمل یم گهید یهفته  یخودتونه ول لیم-

 .لب غر غر کردم ریبه دست مهتاب زدم.ز یرو محکمتر گرفتم و چنگ نینوش دست

 چه وقت ِ امتحان گرفتنه؟ نیشکمش...آخه ا یلگد بزنم تو هیمن  نشیریبچه ها بگ-

 .دیخند زیر نیبهم زد.نوش یضربه ا مهتاب

 .شهیاونوقت بدتر م  مونیخندون یدهنتو ببند... م-

 .دیکش  رونیرو از حصار دستم ب دستش

 .رمیبگ دیمن برم کل-

از   نینوش ی دهینفس بر ی.صدادیصورتش کوب یبا ترس و خنده، خنده از حرف من و ترس از امتحان، تو مهتاب
 .پشتم بلند شد

 .استاد  دییابفرم-

و  ستمیبا ومدی.دلم ندیکش  یبندازم.سخت نفس م نیبه نوش یشد که نگاه نیمانع از ا دار،یپا دیشد ی سرفه
آب سرد اضافه کردم که نسوزه.اگه   یو کم ختمیر وانیل ینگاهش کنم.به سمت آبدارخونه رفتم.آب جوش تو

 داریرو از پا فیاشاره کردم.ک  نیشکردم...با عجله به سمتش رفتم.به نو  یم شتریبود، آب جوش رو ب یا  گهیوقت د
.نگاهم زهیر یم نیزم یبردم.به دستش ندادم چون با شدت سرفه، مشخص بود آب رو کیرو نزد وانیگرفت.ل

آورد و نفس گرفت و خورد.سرفه اش که بند اومد، وارد   کیکرد.سرخ شده بود.اشاره کردم بخوره.لبش رو نزد
وارد شد و در رو پشت  داریرو کنارش قرار دادم.پا وانیگذاشت و من هم ل  زیم یرو رو فیک  نی.نوشمیشد کالس

 .سرش بست

 د؟یکن  یلطف م دویبچه ها.کل یمرس-

 .خطابش کردم رلب،ینگاهم کرد.ز نینوش

 یم فشویک  رمیمن م نشیری.تو و مهتاب بگمیکن  یرسه.درو روش قفل م ینده بهش.حالش بده زورمون بهش م-
 .گردم

 .درشت شد چشمش

 رمش؟یچرا من بگ-
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 ...َپَشم.تو قدتم بلنده هیاون مثل   یچون من برا-

 .مکالمه شد زینو دار،یپا یصدا

 بهش؟ یکه چشم دوخت  یاون  ایمن استادم -

 .داد.سرفه کرد یرو کج کردم.چقدر ُپز ِ استاد بودنش رو م صورتم

 نه؟ ای نیدیم دویباالخره کل-

متوجه نشه باز  داریکه پا  یافتادم.طور  فمیک  یپفک تو ادیما برگشت. شیرو داد و پ دیکل  یلیم یبا ب نینوش
 .کردم

 .پفک نیایبچه ها ب-

 .کرد  یتک سرفه ا داری.پاختمیدهنم ر یهفت پفک تو-مشت کردم و شش و

 .ِاِهم-

 .برگشتن، پفک رو پشتم گذاشتم نیح

 داره؟ یقرص سرماخوردگ یبچه ها کس-

 .دیخند زیر نوشن

 .استاد، روجا داره منتها دستش بنده-

 .خواد نخنده یچشم هاش چروک افتاد.مشخص بود م کنار

 دهنش؟ ایدستش -

بعد، صاف  ی.کمنهیو مهتاب نشسته بودم خم شد تا پشت سرم رو بب نینوش نیمن که ماب یتر اومد.رو کینزد
 .ستادیا

 ن؟یخور یِچرت و پرتا م نیاز ا  نیدار نیناهار خورد-

 .که نشنوه غر زدم  ینگاهش کردم و طور یحرص

 ...رمردی... اه اه... پارهیاز توش درم  یزیچ هیکنم   یم یهرکار-

 :جواب دادم بلند

 ...بله-

 .آوردم  رونیب یقرص سرماخوردگ یورق فمیک  یقرص افتادم.از تو ادی

 .یقرص سرماخوردگ نمیا  دییبفرما-
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 .آب رو برداشت و خورد  وانیرفت.ل زیشده رو از دستم گرفت و لبخند زنان به سمت م یقرص ِ پفک ورق

 .ممنون-

 .رو به سمتم گرفت.نگاهش کردم قرص

 .ندارم اجیباشه من که احت شتونیپ نیخوا یاگه م-

 .ستادیگذاشت و صاف ا  زیم یزد و رو یچرخ مین

 .انیبعد امتحانه که حتما ب یجلسه  نیسرکالس، بگ ومدنیکه تا حاال ن  ییسر درس.فقط به اونا میبر-

 .نشست ستمشیس پشت

 ...نجایا  دیایب-

 .و مهتاب انداختم نیبه نوش ینگاه

 یتالف تامونویکرده تا اذ  ضیخودشو مر یکنه.به جون خودم الک  یم ضیسرما خورده االن ما رو مر نیبچه ها ا-
 ...کنه

.با دمی.به کنارش رسینه تشر یکرد.نه اخم  یبه سمتش قدم برداشتم.با لبخند نگاه م نیزم یرو یصندل دنیکش  با
 .اشاره کردم  نیزد. به نوش یتعجب بهش چشم دوختم.فقط لبخند م

 ...... فکر کنم سکته کرده... دهنش کج شدهنینوش-

 *آبان*

 یدیجد یخواستم ناراحت یفقط لبخند زدم.نمکه به راه انداخته بود   ییاز سر و صدا  تیوجود حرص و عصبان با
آغوش هم فرو رفته   ینگاه کردم.تو یو نام قیچشم به صد یدادم.از گوشه  یبهش تذکر م دیدرست کنم.وگرنه با

 .دنیخند یو فقط م

 بچه ها؟ نیخند یم یشماها به چ-

 .دمیبه چپ چرخ دوباره

 ؟ینیش یتو چرا نم-

 .نشست شیشونیپ یرو یشدم.اخم کمرنگ رهیخ و

 ...دیزن یلبخند م یاستاد وقت-

 دن؟دوبارهیخواست بگه که ترس یم یکردن.چ  یاومد.برگشتم.وحشت زده نگاهش م  یو نام قیصد یسرفه  یصدا
 .نگاهش کردم

 ؟یزنم چ یلبخند م یوقت-
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 .دهنش فرو کرد و جواب داد یرو تو یرنگ ینه؟نشست و خودکار آب ایمردد بود بگه  انگار

 .ترسه یآدم م  دیزن یلبخند م یتوق-

 .کردم  تعجب

 ؟یاز چ-

 .ختیکه...صداش، افکارم رو بهم ر  هیرفتارم چجور نیشدم.بب ناراحت

 نیخوا یم یکنم مگه چه امتحان  یفکر م دیزن یلبخند م ی.االن وقتنیکرد  یبهمون اخم م شهیآخه استاد هم-
 ره؟یگ  یهامون خندتون م افهیق دنیکه با د  نیریبگ

بکشم.عقب رفت.اخم کردم و  رونیدهنش افتاد.خم شدم تا ب ی.چشمم به خودکار تودیناخودآگاه باال پر ابروهام
 .دادم رونینفسم رو با شدت ب

 .اریدهنت درب یاون خودکارو از تو-

 .زد لبخند

 .راحت شد المیخ-

 .تعجب، سرم رو کج کردم با

 ؟یبرا-

 .چندبار تکون داد طنتیرو با ش سرش

 .دیو دعوام نکن دینیروز منو بب هیعادت ندارم -

 ی نهیشیپ ،یکردم با لبخند  یعجول بودم که فکر م  دیدادم.شا رونی.نفسم رو با حرص بدنیخند یو نام قیصد
 .کنه  یرو فراموش م میرفتار

 .رمیگ  یامتحان م  یکیاز تو   یچجور نیبعد زنده نباشم وگرنه بب یکامجو برو دعا کن تا هفته -

 .شدم یبود چقدر حرص دهیکرد نخنده.فهم  یسع

 .کتاب  یبرنامه ها یتو دمیعالمه اشکال د  هیخوندم  یداشتم درس م روزیاستاد د-

 :دمیداشت پرس یکیبه سمت راست صورتش که چال کوچ رهیخ

 ؟یگیکدومو م-

 بیج یبار از دستش چنگ زدم و تو نیگذاشته بود، به سمت دهنش برد.ا  زیم یرو که رو یخودکار آب دوباره
 .دیرو باال کش شینیشلوارم گذاشتم.سرفه کرد و ب
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 error هاشون هیاول  یمقدارده یعنیداشتن. رادیا  کینود و  یصفحه  یچهل و چهار و برنامه  یصفحه  یبرنامه -

 .داد یم

 .چپش رو خاروند.لبخند زدم یابرو  و

 ؟یگیم یرو دار نایا  رمیسخت بگ یترس یچون م ای یکار کرد-

 .کار کردم  روزینه د-

 .چشمش انداختم یتو چشم

ذارم.هر  ی.به جاش برا شما کالس رفع اشکال مدمینم لیکالس صبحمو تشک  گهید ی.هفته میکن  یم یکار  هیپس -
 .خوبه؟دیبپرس دیایهمون موقع ب نیداشت یاشکال

 .بذل و بخشش رو از من باور کنه نیتونست ا یکرد.انگار نم  یتعجب و دهن باز، نگاهم م با

 ن؟یگ  یراست م-

 .زدم لبخند

 تا حاال مگه دروغ گفتم؟-

 .و مودب نشست.انگار فکر کرد ناراحت شدم صاف

و برامون فوق  دیکالستونو کنسل کن  هیکنه به خاطر ما   ی.بعد آدم تعجب مدینال ینه خب.آخه شما از دست ما م-
 .دیالعاده بذار

 .چرا که نه؟چونه ام رو خاروندم نمشیبب شتریب نکهیا  یبرا

 .بگم دیخوام بهشون مبحث جد ینم گهی.از اونام امروز امتحان گرفتم.ددیخون یدرس م نمیب یم-

 .مقنعه فرستاد ریرو ز موهاش

 گه؟ید میپس استاد ساعت ده منتظرتون-

سالم  یکردم که با صدا  یبست.نگاهش م باز کردم جواب بدم که در باز و مهرداد با عجله وارد شد و در رو دهن
 .بچه ها به خودم اومدم و سالم کردم

 .سالم استاد-

 .سالم-

 .اومد  کتریلبخند نزد با

 بچه ها؟ نیسالم بچه ها.سالم دکتر.حالتون خوبه؟چطور-

 :جواب دادن همزمان
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 .یمرس-

 .نگفتم.رو به روجا کرد یزیشدم و چ زیخ میمن با احترام ن و

 .یشینم دهید یشد میپشت دکتر قا یخانم کامجو رفت-

 .کرد  مکث

اومده فقط   ستمای.سمیکن  یراه انداز میخوا یم دیجد تی.چند تا ساتیسا ایب تویکاریب یبه بعد ساعتا نیاز ا-
 .یاسمبل کن  دی.قطعاتشون جداست.بایرو سوار کن ستمایس دیراهشون بندازه.با میندار ویکس

 .مهرداد باشه شیدونستم دوست داره پ یخواست.م یشد که خودش م یهمون

 کال نرم کتابخونه؟  یعنی-

 ؟ینر یشیناراحت م-

 .کرد  ینگفت.مهرداد تک خنده ا یزیتمام حواسم بهش بود.چ یکردم ول  یرو نگاه م توریمان

 .، فرستادمت اونجاعده  هی  ِ یریخواستم.اشتباه کردم به خاطر درگ یخودمون م یاز اولم تو رو برا-

 .من کرد من

کل گفتم تو مال ِ   استیاونجا.اما من به ر  ی" هم گفتن برنی"زم ی.دانشکده ششونیآموزش گفته تو رو بفرستم پ-
 .یبر گهید یجا دیو نبا ییما

موضوع که کنار مهرداد و  نیهنوز دوست نداشتم وسط پسرها باشه، خودم رو با ا نکهیمهرداد رفت.با ا باالخره
 .کردم.لبخند زدم  یکه دائما تنهاست، راض  یکتابخونه ا  یخودم، جاش امن تر هست تا تو یاصالن فر و حت

 .سراغ درس میپس بر-

 یامتحان بدم.سع  یمشابهش رو تو ندهیآ  یبود که قصد داشتم هفته  یسخت یرو شروع کردم.برنامه  دیجد درس
 افهیق یکردم تا از رو  یدادن، با دقت نگاه م حیوسط توض ی.گاه گداررنیبگ ادیبرم تا خوب  شیکردم آروم پ  یم

 .دادم هیتک میبشم.به صندل دنشونیها متوجه فهم

 د؟یخب بچه ها اشکال ندار-

 .برگشت روجا

 د؟یخوا ینه استاد.م-

 .نگاهش کردم یکم

 خوام؟ یم یچ-

 .گرفت  یحق به جانب ی افهیق
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 ن؟ی.مگه خودتون نگفتگهیاشکال د-

 .میآخر بود  ینداشت.جلسه ها یسوخت.اشکال مینیگذاشت.لبخند زدم و ب  یبه سرم م سر

 ...بعد یتا جلسه  دیخودتون نگه دار شیپ دیگفتم اگه دار-

 .کردم  یزد.تک سرفه ا لبخند

 .دی.خسته نباشدیبر دیتون یم دیندار یپس اگه اشکال-

 .رو ُهل داد و بلند شد شیرو پوف کردم.صندل نفسم

 .استاد  دیخسته نباش-

 .سرم رفت پشت

 ...دایکن  یم لمونیتعط دیزود دار یول-

 .دمیکش  یبرم".آه سرد ی"سرتو م یعنیکه   دیگردنش کش  یرو یپرت کرد و با دست، افق یپاک کن ق،یصد

 ...گهیدرس تموم شد د-

 .انداختم  قیبه صد ینگاه

کنم،   لیاگه بخوام تعط  یکنم ول  ینم لیجلو و چه نه، درسو تعط دینم کامجو رو بفرستمن اگه نخوام، چه شما خا-
 .دینترس شونیا  یطنتای.از شدمیو ذالک، بازم کار خودمو انجام م رهیکنه و بگه زوده و غ  طنتیش شونیچه ا

 .رو جمع کردن و به سمت در رفتن که روجا برگشت لشونیوسا

 ...استاد  یراست-

 ..نگاهش کردم و لبخند زدمبرگشتم

 جان؟-

 .زد.تعجب کردم یپهن لبخند

 ؟یخند یچرا م-

 .خنده اش بلند شد یصدا

 ...زهرمار دیگ  یم دیانگار دار  دیکن  یجور نگاه م هیجان.هربار  دیآخه استاد عادت ندارم صداتون کنم بگ-

 ..سرم رو با خنده تکون دادمرهیدهن روجا رو بگ یکرد جلو  یم یسع یخارج شد و نام تیبا قهقهه از سا قیصد

 یخوا یحتما امتحان سخت م یگیزنم م یم ؟لبخندیکن  یچرا اخم م یگیکنم م  یمن با تو چه کنم؟اخم م-
 .کنم همون کارو انجام بدم  کاریعادت ندارم.بگو من چ  یگیجان، م گمیم یکن  ی.صدام میریبگ
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 .لبش گذاشتم یرو رو انگشتش

 .بپرسم نویخواستم ا یآهان...م-

 .نگفت.سرم رو به چپ و راست حرکت دادم یزیفقط نگاهم کرد.منتظر موندم حرف بزنه که چ و

 و؟یچ-

 .باال انداخت ابرو

 ...نگفتم؟فکر کردم گفتم-

 .کردم نخندم  یگذاشتم و سع  زیم یرو رو دستم

 ...حواست هست؟ایسرکارم گذاشت-

 .در گذاشت یرو رو دستش

 آخره؟  یجلسه  گهید یهفته  گمیم-

 ..ادامه دادستادمی.صاف اشهی.حس کردم از حاال دلم براش تنگ مختیحرفش دلم ر نیا  با

 ..من مطمئنمشهیدلتون برام تنگ م دینیب ینم گهیخب منو د-

.اما نهیبودم التماس نگاهم رو بب دواریرفت؟فقط نگاهش کردم و ام یو م دیفهم یشم؟میدلتنگش م دیفهم یم
 .در برداشت یو دست از رو دیانگار ند

 .استاد.خدافظ  دیخسته نباش-

 .رو خم کردم سرم

 .به سالمت-

رو  پشیگذاشتم و ز  فمیک  یبرداشتم و تو زیم یرو از رو ی پفک ِ یادگاریخارج شدن.دست بردم و قرص ِ  تیسا از
 تیکه برگرده و وارد سا  یعجزه بودم.معجزه او منتظر نگاه کردم.منتظر م رهیخ ت،یبستم.برگشتم و به در باز سا

گذاشتم.تموم شد.دست چپم، پشت   زیم یرونشد، نشستم و سر  دمیعا  یزیبا نگاه کردن به در، چ یبشه.وقت
محال بود بتونم حرف  گهید یشد برگرده.هفته  یشد نره.کاش م یبود.کاش م میشونیپ ریگردنم و دست راستم، ز

 .دمیشد.به خودم توپ یبزنم. کالس شلوغ م

 میساعت و ن کی رضایبه قول عل ن،یکتابخونه تنها بود  یکه تو  یکه کالس خلوت بود، اونموقع  ییاون موقعا-
 ؟یبعد یحاال ناراحت هفته  ،یحرف نزد یبود ششیپ

 .دمیشن کیشده بود.صداش رو از نزد شتریب مینیرو بستم.سوزش ب چشمم

 ...دیبر شهیم رتونید-
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 ییشده.چشمم رو بستم و باز کردم.صدا تیشد، مطمئن شدم داخل سا یم کیپا که کم کم نزد یصدا دنیشن با
 :دیچیگوشم پ  یتو

 ...یخواست یکه م  یمعجزه ا نمیا-

 .شد.پچ پچ کرد نییام باال و پا  نهیس

 ن؟یاستاد خواب-

 یزیباز خون ر دمیترس یسوخت.م یهمچنان م مینیچپم رو از پشت گردنم برداشتم و سرم رو بلند کردم.ب دست
 .کنه

 خوابم؟ یفکر کرد ؟چطوریو اومد رونیب یشد رفت قهیدق هی-

حرف  دیجور شده بود، با تشیفکر بودم چطور حرف بزنم.حاال که موقع ینگفت.تو یزیرو تاب داد و چ خودش
راحت باشه و بهم بگه هنوز نا دمیترس یبگه نه.م دمیترس یجواب دلخواهم رو نشنوم.م دمیترس یزدم. م یم

چهره و  ؟چندباریگذاشت  شیپ اپ یتو که رفتارت باهام بده، تو که... چطور جرات کرد ،ینه.بگه تو که شکاک
 یخواستم تو یم یول شهیکه باشه، معذب م  یو هرک ستین یدونستم کار خوب یاندامش رو از نظر گذروندم.م

 یسمت راستم بود نم یصندل یچون پشت یبدم ول هیتک ییخواست به جا یذهنم بمونه.رو بهش نشستم.دلم م
 ینم یکرد.حرف  یسکوت بهم نگاه م یبچرخونم نداشتم.تو اهمرو به حالت دلخو  یبلند بشم و صندل نکهیشد.حال ا

 .نگفت یزیچ ینگاه کنم ول نطوریاومد ا  یخوشش نم دیام تعجب کرده بود.شا  رهیاز نگاه خ  دیزد.شا

 ؟یهنوز ازم ناراحت-

 .و به سمت راست، خم کردر سرش

 .رهیم ادمیمن زود -

 نطوریهم پام رو هم ستمی.عادت به اون طرز نشستن نداشتم.پشت سادیرو دراز کردم که به شکمم فشار ن پاهام
 ییداشتم به جا ازیشدم.ن یم تیخورد و اذ یم زیم یچپم به لبه  یخودم رو جا دادم که پهلو ی.طوردمیکش  یم

پا و اون پا، دهن باز  نیا  ی.بعد از کمدمیکش  زیم یکردم.دستم رو رو  یتحمل م دینبود و با سریکنم و برام م  هیتک
 .کردم

 ؟یستیناراحت ن یعنی-

 .دیمقنعه اش کش نییبه پا یدست

 .بوده یچ انیجر ستین ادمینه.اصال  گهیچرا ناراحت بودم.االن د روزیتا د-

 .کمرنگ، چندبار پلک زدم  یلبخند با

 ست؟ین ادتی یچ یعنی-

 .راستش رو تکون داد یپا یکم
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 .مونه ینم ادمی ستیبرام مهم ن زایچ یخب بعض-

 .که از دسترسم خارج شد  ییدادم.تا جا یبود، ُهل م زیم یکه رو  ینگاه کنم، پاک کن نکهیدست چپ، بدون ا با

 حرفم؟ ایمن مهم نبودم -

 .دی...مقنعه اش رو جلوتر کشادیز یناراحت نشدم.خواسته ا یدوست داشتم بگه چون برام مهم بود دیشا

 .نبود نیمنظورم ا-

 مییباال یدندونها ی.زبونم رو رودمیکش  ونیبحث رو به م نیدونستم چرا ا ی.نمستین نیدونستم منظورش ا یم
 .دمیکش

 .که زدم  یحرف ایمهم باشم  دیمن نبا ای یکه گفت  یزیچ ؟طبقیپس چ-

 ...نیکه زد  یاون حرف  ن؟یدون یخب م-

 بگه؟ دیدونست چطور با یکرد.انگار نم  مکث

نداشت  یلیدل دمیکم فکر کردم د  هیموقع درس خوندن  روزیدونم چرا اونموقع ناراحت شدم.د ی.نمنینگفت یزیچ-
 .ناراحت بشم

 :افتاد.فکر کردم  نیزم یو با انگشت، شوت کردم و رو دایکن رو با چشم پ  پاک

 .بردارمش نیزم یز روا  دیبعدا با-

 .لبم رو با دندون، کندم پوست

 .یترس یتو از من م یول-

 رییتونستم تغ یکه م  ییداره بگه.تا جا رادیاز کار و رفتارم ا  ییجا نهیب یخواستم اگه م یبودم.م دشییتا منتظر
نداشتم.به قول  یبرخورد آنچنان هیداره رو بدونم.وگرنه با بق تیکه براش اهم  ییزهایخواستم چ یدادم. م یم

 رهیمشکل باشه.خ یتونه ب یخاص، م یرفتار ی هرسونم، ادام ینم بیآس  انمیاز اطراف  یبه کس یمعروف، تا وقت
 .شد

کنم   یفکر م ای.دیکار اشتباه انجام بدم تا بهم گوشزد کن  هی ایقدم کج بذارم  هی دیکنم منتظر  یوقتا حس م یبعض-
 .دینیب یکنه شما از چشم من م  یکنه، عطسه هم م  یم یهرکار یدم دستتونم.هرک یلیخ

 .رو عقب برد سرش

 ...یُمف ریمثال ام-

 .دهن گذاشت و چشم هاش گرد شد.با تعجب نگاهش کردم یجلو یدست

 ؟یک-
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 .رو برداشت دستش

 ...گمیهمون مفخمو م-

 .زدم یکه گفت، لبخند آروم  یاسم مخفف شده ا  از

 .خب ادامه بده-

کرده بودم که بعد از رفتنش به   یکار  ن؟مگهیدیبرخورد منو باهاش ند ن؟مگهیمن نبود شیاون روز شما مگه پ-
 ن؟یمن اخم کرد

 .شده بود یاش جد  افهیق

 .دینیاز چشم من بب  دیکردم بخوا  یفکرشم نم یول نیبگ یزیمن انتظار نداشتم بهش چ-

 .دمیگزپام گذاشتم و لب   یتکون دادم.دست چپم رو رو سر

 ؟یپدرتو دوست دار-

 .رو باال فرستاد ابروهاش

 .بله-

 داره؟ ؟دوستتیچ شونیا-

 .نگاهم کرد و دست به کمر شد یحالت حق به جانب با

 .خب معلومه-

 .حال، اخمو هم به نظر نرسم نیدرع یکردم نخندم ول  یسع

 کنه؟  یم کاریبهت متلک بگه، پدرت چ یاگه کس  ،یریم رونیباهاش ب یوقت-

 .بند کرد فش،یدو دستش رو به بند ک هر

 .کنه  یبا اون شخص برخورد م-

 گه؟ینم یزیبه تو چ-

 .کرد  ینف

 ... کنم  ینم یدونه کار یشناسه م یمنو م یچرا بگه؟وقت-

 .دمیکش  یفهمونه.نفس کالفه ا یبه من م میمستق ریکردم غ  حس

 .که دوستش دارن، درست نشون بدن  یاونعالقشونو به    ستنیهستن مثل من، که بلد ن ایبعض-

 .کردم آرامشم رو حفظ کنم  یکرد که انگار هنوز متوجه نشده.سع  ینگاه م یطور
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 یتونست یکردم م  یفکر م دی.شاینکرد یدونستم تو کار یکنه.م  تتیاذ  یخوام که کس یخواستم و نم یمن نم-
ِ  راه نشون دادن نیا  دمیخب فهم یکردم.ول  یبهت اخم م نیهم ی.برایریحرف مفت زنا رو بگ نیا  یجلو ... 

 .زدم ای.دلم رو به دردهیکرد.مطمئن بودم که فهم  یپلک بزنه نگاهم م نکهیا  بدون

 .ستیراه نشون دادن عالقه ن-

کشه.درست مثل من که نفسم رو حبس کرده و منتظر   یکرد.حس کردم نفس نم  یپلک زدن، فقط نگاه م بدون
دوخت و بعد از چند  نیدهنم حس کردم.پلک زد و نگاهش رو به زم یخون رو تو ی. شوردمیجو یبودم.لبم رو م

 .لحظه به چشم هام نگاه کرد

 ...خودکارم موند دستتون-

 .رو خم کردم سرم

 ؟یپرس یم یتو چ گمیم ید آخه من چ-

 نهیس یاشم.به قفسه کردم آروم ب  یفشار دادم.به سمتش رفتم.سع یصندل یبلند شدم.دست راستم رو رو ،یکفر
 .صورتش خم شدم یبود؟تو گهید یحواسش جا ای دید یدونم من رو م یشده بود.نم رهیام خ

 ؟یمتوجه حرفم شد-

 گهیگفتم د  یاگه االن نم  یبکشم.ول شیبحث رو پ نیحرف رو بزنم و ا نیزده نگاهم کرد.انگار انتظار نداشت ا بهت
نفس  یکم، صدا  یفاصله  نیفرستاد.فاصله کم بود و از هم یچشم به اون چشم م نیشد.نگاهش رو از ا ینم

 .کردم  یام رو پر و خال  هی.چندبار ردش یم دهیصورت و گردنم پاش یخنکش، تو یخورد.نفس ها یهاش به گوشم م

 اخم نکنم؟  یخوا یزنم، تو حرف از خودکارت ... بعد م یمن حرف از عالقه م-

کرد که چقدر برام   یبه سمتش رفته بودم و درک نم یبرداشته بشه.قدم نمونیب یصله خواستم زودتر فا یم
 .گرفته بود.لبخند زدم  یبانمک.دهنش باز و چهره اش حالت بامزه ا یسخته. لبخند زد.لبخند

 ؟یخند یبهم م یدار-

 .عقب برد  یرو کم سرش

 ...دوستام منتظرن-

 .فرو بردم و مشتشون کردم بمیج یدلهره، دستهام رو تو با

 د؟یانقدر طول کش  یچ یبرا یبهشون بگ یخوا یم-

 .چرخوند چشم

 .رفته باشن دمیخوام دروغ بگم. البته شا یزنم.چون نم ینم یحرف-
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ساختمون مشغول کار بودن.لبم  یشده بود و کارگرها تو کیو هوا تار میپنج و ن بایبه ساعتش دوختم.تقر چشم
 .کردمرو با زبون، تر  

 .میباهم بر سایاگه رفتن وا  نیبرو بب-

 .دمیرو بردارم.صداش رو شن لمیرفتم تا وسا زیسمت م به

 ...رمیخودم م-

 .شدم رهیسر چرخوندم و به چهره اش، خ ،یحرکت با

 .ستین یشده. کس میساختمون؟ساعتم که پنج و ن یتو ختنیکارگر ر  نهمهیا  ینیب ینم-

به سمت در راه افتادم تا  دیرو برداشتم و با کل فمیاز دستم فرار نکنه ک  نکهیا  یخارج شد.برا تیزد و از سا لبخند
 .عقب رفتم  عیدم،سریشد یسرماخوردگ ادیخارج بشم.خارج شدنم مصادف شد با برگشتنش و برخوردمون.با 

 ...یخور یسرما م-

 .رو درشت کرد چشمش

 کارو کردم؟  نیمگه از قصد ا-

 .زدم.بهش برخورده بود یقیعم  لبخند

 .منظورم به تو نبود-

 .رخ چرخوند میلب زمزمه کردم "با خودم بودم دختر...".سرش رو ن ریز

 هست؟ نجایا  َگمید ی.مگه کسمیبسم اهلل الرحمن الرح-

قفل کردم.بالفاصله وارد راهو شدم و به سمت  دیگفتم و در رو با کل  یرلبی" زطونی."شدمیبه من نگاه کرد.خند باز
 کیبدم که روجا بهم نزد امیخواستم بهش پ یدر ُهل دادم.م ریرو ز دیراهرو بود رفتم.کل یاتاق مهرداد که انتها
 .شد.با خنده برگشتم

 ...یخور یسرما م گمیدختر م-

 .دیچسب شتریبه صفر رسوند و ب ،یرو لحظه ا فاصله

 .خب بخورم-

صورتش خم شدم.سمت چپ رو  یحرف و حرکت، تو نیکنه.متعجب از ا  هیخواست بهم تک یکرد.انگار م  پشت
 ستادهیسر و صدا ا یهمون سمت که چند کارگر داخلش ب یا  یکرد.رد نگاهش رو گرفتم و به کالس خال  ینگاه م

 دیسفت و محکم.شا.تمراستش رو به دست چپم گرف یناخواسته زدم و بازو ی.لبخنددمیکردن رس  یو نگاه م
حرکت  یچشم، نگاهش کردم.وقت یکرد.از گوشه   میرو بهم تقد یکردنش چه حس خوب  هیکه با تک  دیخودش نفهم

و به سمت پله ها  میبش یاصل  یتا وارد راهرو میداشت و از راهرو خارج شد یکردم، با سرعت، کنارم گام برم
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گرفتن   یول دمیفهم یداشتم. فرق محرم و نامحرم و م یات.من هم اعتقاد رمیدستش رو بگ دیدونستم نبا ی.ممیبر
 .و من هم کنارش قرار گرفتم ستادیا  ،یبعد یداشتم.طبقه  یگام برم  ،یدستش، دست خودم نبود و با سرخوش

 د؟یدستمو ول کن شهیم-

 :تونستم. با خجالت ادامه داد یخواستم و نم ینگاهش کردم.م فقط

 .آخه عادت ندارم  ؟منیچ نهیبب یکیاگه -

حرف زدن، انگار از من بدتر بود.نفسش رو  یدختر تو نیتونست.ا ینم یکرد تا حرف بزنه ول  یپا و اون پا م نیا
بود.لب  رهیچشمم خ یبودم و تو رهیچشمش خ ینگفت.تو یزیچ یداد.منتظر بودم خودش حرف بزنه ول رونیب

 .دمیگز

 نامحرمم؟-

 کینزد یافتاده اش، از فاصله   ریبه ز یچشم ها یخواست نامحرم باشم...تو یانداخت.دلم نم  نییرو پا سرش
 .شدم رهیخ

 ؟یدیاجازه رو به من م  نیا  ره،ینامحرم دستتو بگ ادیخوشت نم یچرا وقت-

صورتم و چشم هام برگشت.  یو باز تا رو دیام.نگاهش رو تا شکمم کش  نهیس ینگاهم کرد.به صورتم.به قفسه  فقط
 .منتظر شدم حرف بزنه و سکوت کرد.پلک زدم

 ؟یگ  ینم یزیچرا چ-

 .صورتش خم شدم یتو شتریجا به جا و ب ی.کمدیصورتم پاش یتکون داد.نفسش رو با شدت تو سر

 ؟یکرد  یمن بود، بازم سکوت م یجا گهید یخوام بدونم...اگه هرکس یم نویا-

 .نگاهم کرد رهیخ رهیخ

 ...اوردمیچشمشو در م-

 ..دستم رو عقب بردمارهیمن رو هم از کاسه درم یکردم االن چشم ها  حس

 .گهید میخب بر لهیخ-

تند نرم  ادیکردم ز  یرفتم و خودش رو رسوند و کنارم راه افتاد.سع نییپا یبه طبقه  یمنته یسمت راه پله ها به
 یکردم تند نرم تا باهم بودن و کنارهم بودن رو حس کنم.سع  ی.سعمیبرس رتریکردم تند نرم تا د  یتا خسته نشه.سع

آروم رفتن، باالخره به طبقه   یو تالش تو یاونهمه سع  باشده به وجودم رو حفظ کنم. قیکردم تند نرم تا آرامش تزر
 یمتوجه شدم گوش میدیرس کینزد یزدن.وقت یگوش هم، حرف م  یسر تو ،یاحقی.مفخم و میدیرس نییپا ی

و  دمیلب زمزمه کردن و نشن ریز یزیرو قطع کردن.چشم ازشون گرفتم.چ یما، گوش دنین هست و با ددستشو
دستش مشت کرده بود.  یرو تو ورمیپل یبه پهلوم خورد.نگاه کردم.لبه  یکه دست  میترف یندادم.همگام م یتیاهم



 

 
484 

رو نگهداشته  ورمیکردم لبخند نزنم.اما چشمم به دستش که همچنان پل  ینگفتم و سع یزیابروهام باال رفت و چ
 .کردم  یمکث مین نیماش کیدستش رو عقب برد.نزد م،یکرد.از سالن که خارج شد  یم ریبود گ

 .سوار شو برسونمت-

 نی.ناف اادیب شهینم یراض یراحت نیدونستم به ا یمکث داشت.م یجواب دادن کم یهاش رو شل کرد.تو قدم
 ...دنیبر یچیختر رو با سرپد

 .کنن  یو مفخم دارن نگامون م یاحقی-

 .چشم متوجه صحت حرفش شدم.اخم کردم.سکوت رو شکست یگوشه   از

 .نیداشته باش ی.شب خوبتونیممنون از همراه-

نگفتم.نگاهم  یزیگرفتم و نگاهش کردم و چ  نییشد.سرم رو پا یم کینگاه کردم.هوا چه زود تار اهیآسمون س  به
کنار   یصندل یرو رو فمیندونستم و سوار شدم.ک زیو مفخم جا یاحقینگاه  ریرو ز ستادنیرو نگاه نکرد و رفت.ا

.نفس گرفتم و کمربند بستم و استارت مو صاف کرد دمیدست کش ورمیپل یرو بستم.به لبه  نیگذاشتم.در ماش
که   یدختر ایدونم نگاهش به من بود  یکنه.نم  ینگاه م نهیهمچنان دست به س یاحقی دمید یم نهیآ  یزدم. از تو

رندانه رو از خودش دور کنه و حاال، حاال که  ینگاه ها یخواست نگران یم ورمیپل یتا االن کنارم بود و با گرفتن لبه 
سردِر بزرگ  ریاز ز  ادهیآذرماه، پ  یسرما یگرم و نرم، مجبور شدم ولش کنم تا تو  ییجا بودم، نیماش یمن تو

 دانشگاه، رد بشه؟

کردم.تا   یحضورم رو اعالم و خداحافظ ،یرفت.از جلوش رد شدم.با بوق یم میکه مستق  دمشیگذشتم.د  ینگهبان از
که   ییشد.چشم به آدمها یهم از روجا خال نهیآ  دم،یچیپ یوقت ینگاهش کردم ول نهیآ  یکه تونستم، از تو  ییجا
 یچشم، به جا ی.ناخواسته از گوشه تمغروب آذر دوخ  کیو شب هزار جور هستن، چشم به تراف کجوریروز  یتو

 .چشم دوختم و لبخند زدم ورمیپل یکنارم که دوست داشتم پر باشه، چشم دوختم.به لبه   یخال

قفل انداختم  یرو که تو دیرو برداشتم.از پله ها باال رفتم. کل فمیرو خاموش کردم و ک نیماش دم،یخونه که رس به
 نییپا رضایعل  دنیهوا خشک شده بود با د یدر، تو یدر با شدت باز شد.دستم رو که با باز شدن ناگهان

 .صورتم رو پوشوند یانداختم.ناخودآگاه، لبخند

 .سالم-

 .دیکش  رونیقفل ب یرو از تو دیکل

 .سالم آقا داماد کیعل-

گرفتم.   شیرو از دستش خارج کردم.راه اتاق رو پ دمیو داخل شدم.در رو از دستش درآوردم و بستم و کل دمیخند
 .سرم رسوند.دست به کمر زد یخودش رو باال رضایتخت انداختم.عل یخودم رو رو

 ...خب-

 .نگاهش کردم.اخم کرد و خم شد.دستهام رو جلو بردم و دستش رو به دست گرفتم.لبخند زد فقط
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 ؟یداره؟باالخره حرفتو زد یخاص لیآرامش دل  نیا-

 .دستم بود یهمچنان دستش تو یزدم.نشستم ول پلک

 ...آره گفتم-

 .از شدت تعجب، باز مونده بود  دهنش

 ؟یواقعا گفت-

 .و باال کردم نییرو چندبار پا سرم

 .آره-

 .شونه ام گذاشت یدادم.حرفم که تموم شد، دستش رو رو حیحرفها و اتفاقات امروز توض درمورد

 جواب داد؟-

 .کردم  اخم

 .نگفت یزینه چ-

 .ادامه دادم  یدلخور با

 ...به خودم فشار آوردم نهمهیخودمو کشتم...ا نهمهیا-

 .رو به چپ و راست کردم سرم

 ...یچیبه ه یچیه-

 .شد بلند

 .یریگ  یصبر داشته باش.باالخره جواب م-

 .برگشت عیسر یلیو خ یلحظه ا یسمت در رفت و برا به

 .رمیازشون امتحان بگ  گهیخوام هفته د یم-

 .زدم لبخند

 .بچه ها نبودن هیبق یخبر باشه.ول یخواستم امروز ب ی.مرمیمنم قراره امتحان بگ-

 .دیچهارچوب در کوب یرو رو دستش

 .باال ایشام ب-

 .حرکت از تن خارج کردم هیرو با  ورمیپل
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 .نه...ممنونم غذا دارم-

 .حق ای.رمیپس م-

 یلیمیرو باز کردم که نگاهم به ا لمیمیا  یصفحه  ورم،یپل یلباس و بررس ضیگذاشتم.بعد از تعو  نهیس یرو دست
 یروجا رو باز کردم.بعد از خوندن سوالش تعجب کردم.با وجود لیمیرو ارسال و ا میکار  لیمیاز طرف روجا افتاد.ا

کردم انقدر زود   یکردم.فکر نم  یم تعجبخونه  یکردم درس م  یحس م یدونستم معدلش باالست، وقت یکه م
 .درس خوندن رو شروع کنه

ل کردم.بالفاصله و ارسا  پیرفتم و جوابش رو تا Reply ی.روگهیاومد کجا رو م  ادمیسوالش فکر کردم تا  یرو یکم
 .اومد.خودش بود.با غر زدم  یدیجد لیمیا

 آخه؟  یکن  یم کاریچ نترنتیا  یو چهار ساعته تو ستیتو، ب-

 ...کرده بود.اگه بدونه چقدر محتاج بودنش هستم  یرو باز کردم.تشکر و معذرتخواه لیمیا  عیسر

.امروز دو دختر دمیبه پهلوم کش یستراستم رو زانو کردم و د یتخت رفتم. پا یرو خاموش کردم و رو ستمیس
 رفتم؟ ایخوب دن یتا اوج حس ها یکیبدم اومد و با  یکیاز   یمن چرا بدجور یرو گرفتن ول ورمیپل

خواست بگه؟اونهمه التماس  یم یافتادم.نگاه پر از حرفش.چ  ینگاه بهروز ادیبستم به  یکه چشم م  یا  لحظه
 بود؟فقط به خاطر نمره؟ یچ یبرا

*** 

 .ششم فصل

 نیکه تا ا  یرفتم.کارآموز پسر تیبه سا ییکه با دکتر گل افشان گذاشته بودم به تنها  یاز کالس، طبق قرار  بعد
 کینزد یشکل به پسر نینه؟خب عادت نداشتم به ا ایبود.مردد بودم وارد بشم  تیسا یبودمش تو دهیلحظه ند

 یبرد.وقت یم نیکه اعتماد به نفس ِ برخورد با پسرها رو از ب  نیرو داشت.ا یبد نیا  یتیجنس کیباشم.طرح تفک
 .میکن  یراحت تر با پسرها برخورد م م،یو هرروز کنار هم درس بخون میباش یهمکالس

 .شدم داخل

 .سالم-

 .برگشت

 .ختهیکار ر  یکه کل  ایسالم بدو ب-

اعتماد به نفس   نقدریکنه.فکر کردم چقدر خوش به حال پسرهاست که ا  یخودم فکر کردم چقدر راحت برخورد م با
 .دارن

زد.جلوتر  یچشم م یدرست شده اش، تو یداشت و موها یبود.قد متوسط یصورتش دقت کردم.پسر بانمک به
 .رفتم
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 من کامجو هستم.و شما؟-

 .زد یکمرنگ  لبخند

 .من ارسالن نامدارم-

بهش  دیبا یچ ستم،یا  یکنارش م  یدونستم وقت یرو شروع کنم.نم یودتر کاردادم ز یم حی.ترجستادمیا  کنارش
 .بگم

 انجام بدم نامدار؟  دیکار با  یاالن چ-

 .زد لبخند

 .رو سوار کن ایکنم تو هم برو اونور  یسمتو سوار م نیا  یستمایمن س نیبب-

از چند جمله   شیب نکهیبا ا د،یرس ینم قهیبه پنج دق مونییآشنا  نکهیموافقت تکون دادم.با ا یبه نشونه  یسر
 .باشه یبرخورد باهاش و کنارش بودن، کار سخت دیرس یاما به نظر نم  م،یباهم صحبت نکرده بود

 یا  یوارد نبودم اما کار ِ دوستداشتن ادیز نکهیخودم رفتم و مشغول شدم.با ا یها ستمیبه سراغ س یآسودگ  با
رفته  نیاز ب  شیعاد  یبرخوردها نیزد.خجالتم با ا یم یخنده دار یهم حرفها یزد.گاه یبود.نامدار وسط کار غر م

 .بود

 ه؟یمهندس یجدا از فن وتریکامپ  یچ یعنیجدا کردن. هیکردن ما رو از بق  یکار بد  یلیخ-

 .کردم  نگاهش

 .میساختمون نیهم یرشته ها تو یما که همه -

 .کرد  نییرو باال و پا سرش

 .گستید یساختمونا یتو تاشونیسا گه،ید یماست.رشته ها یرشته  یتایسا نجایاالن ا  نیخب بب یآره.ول-

 .دمیبرچ لب

 ...خرابن شهیتوشه و هم ستمیاتاق دارن که دو تا س  هی.هرکدوم ستنین تیاونا که سا-

 .سکوت، دوباره به حرف اومد یتکون داد.بعد از کم ی نسب ِ دییتا یبه نشونه  یسر

 .کمک  ادیروز مشه قمیاالن رف-

 .کردم و با دقت بهش چشم دوختم  زیرو ر چشمم

 شهروز همون پسرست که زن داره؟-

 .تکون داد سر

 .آره-
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 .در بلند شد یصدا

 .سالم-

 ....شهروز بود.چقدر حالل زادهمیدو برگشت هر

 .سالم-

 .غرغر کرد  ارسالن

 ؟یاومد  ریاه چرا د-

 .به سمت من اومد شهروز

 ؟یشما کارآموز-

 .رده باالترم فعال هی-

 .زد لبخند

 ه؟ییآها همون همکار دانشجو-

دونستم مثل  یبشم.نم یمیبا شهروز هم صم دیکش  یروم برگشتم.طول م شیپ ستمیکردم و به سمت س  یاوهوم
 .دمینه؟صداش رو شن ایارسالن خوشرو هست 

 .کارمندا  یکنن.آره؟حت  یم تتیاذ  یلیپسرا خ دمیشن-

 .نگاهش کردم.ارسالن، جلو اومد فقط

 .شکنمیطرفت اومد بگو گردنشو م یکس  یبود نجایغلط کردن.اگه ا-

اگه به حرف، باز هم   یشد.حت یازم م  تهایحما نطوریرفتم ا یم یخانم کمال شینگفتم.کاش اون زمان که پ یزیچ
 .خوب بود

و پنج ساله و  ستیکردم و نه با ارسالن.شهروز ب  یم یبگی.نه با شهروز حس غرمیها رو جمع کرد ستمیغروب س  تا
 .بود داریبا پا شیساله،ترم آخر و کارآموز کیو  ستیب-ستیمتاهل بود. ارسالن ب

 .شهروز رفت، به سمت ارسالن برگشتم یوقت

 کنه؟  ینم تیاذ  ،یبرداشت داریبا پا ینامدار...کارآموز گمیم-

 .درد گرفت.چهره ام جمع شد یبدجوررو لمس کردم. مینی کنار ب ِ یرپوستی ز ِجوش

 و پروژه بهترن؟ یکارآموز  یخوام بدونم کدوم استادا برا یبردارم.م دیبا گهیترم د-

 .چونه اش گذاشت ریز یدست
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 ...پسر نه نیاز ا  دمید یآقاس.از چشمم بد  یلیخ داریپا شیینه خدا-

 .زدم قهقهه

 .تره کیانگار ازت کوچ  یگیجور م هی یوا-

 .دیخند

 .سالشه یس-و ُنه ستینداره آخه...ب یخب سن-

 .هست که سنش رو بهشون بگه یمیدونستم.با خودم فکر کردم حتما با پسرها انقدر صم ینم قیرو دق داریپا سن

 :داد ادامه

 ..با اون برنداردهینمره نم یبرداشتم.پروژه آسون داده ول یپروژه با شاهپور-

 .رفتم جلو

 ؟یبزرگمهر چ-

 .دیبرچ لب

 .کنن  یم تیکم اذ  هی شیبزرگمهر و فروتن و روانپر-

 .دمیدرشت شد و وسط حرفش پر چشمم

 ه؟یک  گهید شیش؟روانپریروانپر-

 .زد یشخندین

 ...گمیروانبخشو م-

کنم.انگار همجنس   یپسر صحبت م هیکردم با   یپسر بانمک بود.اصال حس نم نیخنده، مچاله شدم.چقدر ا از
 .خودم باشه

 .دادم یبه صداش گوش م همونطور

 .بهتره یاون دو تا درسو باهاش برندار  یول ستیباشه.اتفاقا بد ن یگفتم.نه که بزرگمهر استاد بد  یداشتم م-

و  مینیارشد رو بب  یبچه ها یتا کتابخونه  میمعارف رفت یو مهتاب به دانشکده  نیاز اتمام کارم، همراه نوش  بعد
 .به هر دو کردم.رو میبه در ِ بسته خورد

 نجا؟یا  دیایصحبت کنم که شماهام ب نیخوا یباشم.م نجایهم یبچه ها من قراره کارآموز-

 :جواب داد ن،یکردن.نوش  ینگاهم م مردد

 ...میَ وسفی شیآخه من پ-
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 .کردم  یل یاز پاهام رو باال گرفتم و ل  یکی

 ؟یریگ  یم ادی یچ یوسفی شیپ شییخدا-

 .جواب سالم، پوزخند زد یمبی.سالم کردمیبرخورد کرد یاز جواب دادنش، به خانم کمال  قبل

 ؟یازش گرفت  ویوسفی  ِنینوش-

رد  ،یرفت افتاد.کمال یطرف و اون طرف م نیکه ا  یوسفیراهرو و  یرو نداده بودم که چشمم به انتها جوابش
 :نگاهم رو گرفت و از همون فاصله، خطابش کرد

 ه؟یکامجو چه موذ  نیا  ینیب یم-

 .بلندتر ادامه داد یراهرو بودن برگشتن و کمال یکه تو  یدختر و پسر و کارمند چند

 .بره یداره م نتمینوش چ،یخودش که رفته ه-

 .زد پوزخند

 .فرار کرد ازت نتیداد، نوش یداد ب یا-

 یدار شده بود.چ یکرد.نگاه کارمندها و دانشجوها معن  یهم نگاه م یوسفی.میزد یسکوت و پر تعجب، پلک م یتو
 رونیمعارف ب یو از دانشکده  میداد؟قدم تند کرد یم یا  یگفتنش چه معن  یوسفی  ِنینوش م؟اصالیگفت  یم دیبا

 .برگشتم نیو به سمت نوش میاومد

 گرفت؟  نتویگه نوش  یم یوسفیبه  یچ یعنی؟یوسفی نینوش یچ یعنیادبه.  یچقدر ب نیا-

 .از حرص، سرخ شده بود  نیوشن

 .یرفت ششیدونم؟لجش گرفته تو از پ یچه م-

 .حساس شده بود نینوش یرو نیهم یبرا دیبودم که قرار بوده با هم ازدواج کنن.شا دهیدرست شن پس

 .شونه باال انداختم م،یدیکه شن  یتوجه به حرف یب

 .دیریگ  یم ادی یزیچ هیبهتره. نجایا  دیایب یحاال ولش کن.کارآموز-

 .غر زد  مهتاب

 .خونمون کیآموزشگاه نزد  هیخوام برم  یمن م-

 .به حرف اومد نینگفتم.نوش یزیچ

مدت  هیبه نظرم  یآوردم.ول  یخودم نم یبودم به رو دهیرو شن نایو ا یوسفی نینوش یحرفا نیروجا من قبلنم ا-
 .اتاقش نباشم بهتره  یتو

 .کردم  دییخدا خواسته حرفش رو تا از
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 ...یریبازم م تیکارآموز  ینرو.فوقش بعد از تموم شدن ساعتا گهیآره.د-

 *آبان*

آقا   یداشتم امروز به خونه  میخسته بودم.تصم یول دمیشب زود خواب نکهیشدم.با ا داریزنگ ساعت، ب یصدا با
لو باز کرم و شلوار ج وریو پل دیگفتم.بلوز سف  یبا روجا، به مامان م میضمن یدرمورد صحبت ها ییزهایچ دیبرم.شا

تاسف  یاز رو  یسر نه،یآ  ینگرانش کنم.جلو ،دونستم مامان خونه ست.نخواستم با تلفن زدن ی.مدمیکرم، پوش
 .خودم تکون دادم یبرا

 .شده یکنه طور  یترسه فکر م یم رمیبارم باهاش تماس بگ هی چارهیزنم، ب یانقدر که زنگ نم-

شدم و خودم  ریخونه رو برداشتم و خارج و از پله ها سراز یدهایگذاشتم.کل  بمیج یرو تو میو گوش دمیپوش کفش
 .رفتم رونیب نگ،یرسوندم.استارت زدم.دنده عقب گرفتم و از پارک نیرو به ماش

 خوام به مامان بگم؟ یم یچ نمیبب دیحاال با-

 .فکر کردم یکم

 .ستین لیم یصحبت داشتم...اونم ب یسر هیمامان من با دختره  گمیِام...م-

 .خودم اخم کردم به

 ست؟ین لیم یب یدون یاز کجا م-

 یمن رو بخواد؟اون که اصال جواب نداده بود.تنها حس ات،یاخالق  نی.از کجا معلوم بود با ادمیکش  مینیبه ب یدست
آقا   یکه به خونه   دیطول نکش ادیکردم فکر نکنم و ز  یچهره اش خوندم، تعجب بود و بس.سع یکه تو

 .رفتم اطیشدم و داخل ح ادهیپارک کردم.قفل فرمون رو زدم و پ اطیدر ح یرو جلو نی.ماشدمیرس

 نه؟یب یبازم زنگ نزدم...حاال مامان نترسه منو م-

.انگار دمیکش  شمیبه ته ر یباال انداختم.در سالن رو باز کردم.چشمم به چند جفت کفش زنانه افتاد.دست شونه
 .مهمون داشتن.گلوم رو صاف کردم

 ...ااهللی-

 .در ظاهر شد.چشم هاش برق زد یتا مامان جلو دیطول کش یکم

 ...آبانم-

آغوش گرفتمش.صورتش رو غرق بوسه   یشدم.جلوتر رفتم و تو یطرز صدا زدنش غرق لذت م نیاز ا  شهیهم
 رایش المصورت مامان، سر بلند کردم.دوست مامان، مهناز و دختر  یاز رو  ،یو دخترونه ا فیظر یکردم.با صدا

 .بودن

 .سالم آقا آبان-
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 .سالم آبان خان-

 .انداختم  نییرو پا سرم

 .خانوم رایسالم مهناز خانم.سالم الم-

 .طعنه وار بلند شد را،یالم  یصدا

 .دیچه عجب...به مادرتون سر زد-

 ...دادم که تا ته وجودش بسوزه یم یبلند کردم.مهمون بودن وگرنه جواب سر

 .منزلتون یاومدم جلو  یاعالم حضور کنم.وگرنه دفعات قبل اول م  دیزنم با یبه مادرم سر م یدونستم وقت ینم-

دوازده سال -دخترش رفت.از همون ده شینازک کرد و پ یگفت و به سالن رفت.مهناز خانم هم پشت چشم  یشیا
بود، بدم  یساله ا زدهیس-ازدهدو  یکه دختر بچه   رایکه مامان باهاش دوست شد، از خودش و دخترش الم  شیپ
 .دخالت کنه مونیمسائل خونوادگ یتو یاومد کس  ینبود اما بدم م یآدم بد  دیاومد. شا  یم

 .مامان چشم از سالن گرفتم یصدا با

 ؟یزن یحرف م ینجوریدختره ا نیآبان...مامان...چرا تو هربار با ا-

 .دمیزدم و چونه اش رو بوس لبخند

 ؟یخوب-

 .دیخند

 ...تو یه عجب اومدچ-

 .شد رهیعقب رفت و خ  یکم

 .ادی.چقدرم بهت میچشمم کف پات، تپل تر شد-

 .انداخت  تیحرف هامون پاراز یتو را،یالم  یصدا باز

 .میبر گهیبا اجازتون خاله آذر، ما د-

 .مامان شدن کینزد یروبوس یبرا

 جون،،خاله، کجا؟ رایاوا الم-

 .به مهناز خانم کرد رو

 ...که  نیمهناز تازه اومد-

 .زدم شخندین
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 بود؟ نیقدم من سنگ-

شد و دست جلو آورد تا دست  کمینزد رایهوا بود چشم دوختم.الم دنیکه بوس  شونیبه روبوس شخندیهمون ن با
 .بده.اخم کردم

 .شهیسرم م یهنوز محرم نامحرم یول رمیم ادیخارج از کشور ز-

 .انش رفت.مهناز خانم با افاده جوابم رو دادنازک کرد و به طرف مام یچشم پشت

 .شهیآخر ماه عروس  شاالیهم قراره بره خارج.ا رایالم-

 .ادامه داد  رهیمکث و نگاه خ با

 .ششیبره پ میرو بفرست رایدومادم خارجه.قراره الم-

 .سمت در رفتن و زمزمه کرد به

 ...خواد آخه یم اقتیل یزیهرچ-

دونستم مامان و مهناز خانم دوست دارن ما با هم ازدواج  یندارم.از همون اول م اقتیبه من بود که ل منظورش
 .زدم شخندیاومد.ن  یبدم م رایاز الم  نیهم یبرا دی.شامیکن

 خانومو؟ رایالم  دیکن  یم چشونیحاال کادو پ-

 .دمیبه اخم مامان و رفتن اون دو زدم.دست مامان رو گرفتم و کش یپهن لبخند

 .رنیراهو بلدن م خودشون ایب-

 .بغلش کردم و

 .یبرخورد کن ینجوریشدن، با مهمون ا دهید ایسال درس خوندن و دن نهمهیآبان ازت انتظار نداشتم بعد از ا-

 .مبل نشستم یو جوابش رو ندادم.کنارش رو دمیکش  ییرایطرف پذ به

 چه خبر؟-

 .نگاهم کرد یاخم بانمک  با

 ؟یشده که اومد یتوئه.بگو چ شیخبرا که پ-

 بابام؟ یخونه  امیبشه من ب یزیچ دیحتما با یعنی-

 .کرد  زیرو ر چشمش

 هان؟بگو چته؟-

 .دمیخند
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 .پسرته نه من رضایکنم نکنه عل  یوقتا فکر م یکرد.بعض  یازت مخف  ویزیچ شهی.نمییرضایعل  نیبه خدا ع-

 .زد لبخند

 چطوره؟زنش خوبه؟ رضایعل-

 .تکون دادم سر

 .آره شکر خدا خوبن هردوشون-

 .شد رهی.خدمیکش  آه

 .رو بگو یبگ یخوا یکه م  یاون-

 .انداختم  نییزدم و سرم رو پا یخجول لبخند

 .بگم یدونم چجور ینم-

 .موهام فرو کرد یرو تو دستش

 ...یخجالت بکش دیپسر، من مادرتم.از من که نبا-

 .نزدم ادامه داد یحرف یوقت

 ؟یبا دختره حرف زد-

 .جواب دادم ر،یسر به ز همونطور

 .آره.بهش گفتم-

 .ادامه داد  جانیو با ه دیرو جلو کش خودش

 خونشون؟ میبر یگفت؟قبول کرد؟ک  یشد؟چ یخب چ-

 .صورتم آورد یخنده سر بلند کردم.سرش رو تو با

 ؟یخند یچرا م-

 .شد دیام شد  خنده

 .که نذاشتم  یقرار خواستگار گهیمن فقط رفتم از عالقم گفتم د-

 .کرد  اخم

 ؟یواسه سر و سامون گرفتن ندار یذوق و شوق چی.چرا هیتو چقدر دل گنده ا-

 د؟یفهم یکس من رو نم  چیزدم.چرا ه پوزخند
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 .دهیرو بهم نم زایچ یبعض یحرفا و کارا برام سخته.غرورمم اجازه  یسر هیذوق دارم فقط -

 .ادامه دادم  یکالفگ  با

کنن نکردم.رفتم خارج   یم گهید یکه پسرا  یی.کارادمیند زویچ چیکس و ه  چیکتاب بوده.ه  یسال سرم تو نهمهیا-
 یمدت دوست باشم.حت هی هیجز تو و آفر حرفم نزدم چه برسه که مثل بق یزن چیچشممو رو زن و دخترا بستم.با ه

 کنم؟  یخواستگار ه،آدم با تجرب  هیبرم مثل  یفکرشم از سرم نگذشته.چطور انتظار دار

 .رو چرخوندم سرم

 .خجالت گفتم یبا کل نمیهم-

 .چونه ام گذاشت ریز یدست

 باهاش حرف بزنم؟ امیمن ب یخوا یخب م-

 .کردم  نگاهش

 ... رمیگ  یکنم و جوابشو م  یم یازش خواستگار  یجد یلیکدورتا برطرف شه، خ  یسر هیبذار -

 .کردم  زمزمه

 ...بکشونمتون تا خونشون و جوابشونم یخودیخوام ب ینم-

 .کردم  سکوت

 ؟یزن یحرف م یچ ؟ازیچه کدورت-

 .گرفت  یکدورتمون انقدر مسخره بود که خودم هم خنده ام م  لیدل

 .ادیم ییکاردانشجو-

 .کرد  زیهاش رو ر چشم

 خب؟مشکل کجاست؟-

ست دست چپم کندم.سوخت.از سوزشش انگشت َشست دست راستم رو با انگشت اشاره و َش   یناخن اضافه  کهیت
 .اخم کردم

 ...بهش اخم کردم یسه بار-دو هیبهش.منم  نداختنیپسرا متلک م-

 .حرفم اومد وسط

 کرده بود؟  یکار  ؟مگهیچ یبرا-

 .پام گذاشتم یچپم رو رو دست
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 یخودیکه باشه...ب  یپیافته...حاال با هر ت  یدختر م هیچشمشون به  ین؟وقتیَ چجور یدون یاز پسرا که م  یبعض-
 .کنن  یم تیاذ

 .دمیکش  آه

 .کم دلخوره  هیشد که  نیشدم.ا یخب ناراحت م ینداره، ول یریدونستم تقص یم نکهیبا ا-

 .دمیموهام دست کش یتو

 یشده.ول یرفته بود که چ ادشینه؟گفت  ایناراحته  دمیکه باهاش حرف زدم، قبلش ازش پرس  یهرچند اونموقع-
 .شهینم میَ نجوریخب ا

 .زد لبخند

 ه؟یدختر خوب-

 .زدم لبخند

 .آره-

 .بلند شدم م،یکه صحبت کرد  یکم

 .از کارام مونده  یبرم مامان.کل گهیمن د-

 .شد بلند

 ...یکه تازه اومد  ؟تویچ یعنی-

 .دمیرو بوس صورتش

 .امیبازم م-

 .سرم اومد پشت

 .ناهار بمون بعد برو-

 .دمیپوش کفش

 دست پخت مامانشو بخوره؟ ادیبدش م یکار دارم وگرنه ک-

 .زد یکمرنگ  لبخند

 .مواظب خودت باش.انقدر از خودت کار نکش-

 .و عقب گرد کردم دمیرو بوس دستش

 .خدافظ-
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 .به سالمت مامان جان...به سالمت-

آروم شده.گفتن حرفم به مامان، سبکم کرد.خودم رو به   یکردم دلم کم  یخارج شدم و در رو بستم.حس م اطیح از
 .خونه رسوندم.لباسهام رو عوض کردم

 بخورم؟ یناهار چ-

 .مرغ درست کردم و مشغول خوردن شدم ژامبون

 ...اگه االن زن داشتم-

خواستم به خاطر خودم، به  یآماده ازدواج کنم.م  یغذا  یخواستم فقط برا یندادم.نم یشرویپ یافکارم اجازه   به
 .بهش صددرصد مطمئن شده بودم ازدواج کنم گهیکه د  یخاطر وجود خودش، به خاطر عالقه و کشش

 یسفارش یگذاشتم.روشن کردم تا شسته بشن و به سراغ کارهام رفتم.پروژه   نیماش یرو خوردم و ظرفها رو تو ناهار
کردم.تا   یتالشم رو مضاعف م دیبود.اگه بنا بود ازدواج کنم، با اجیاحت  یگذار  هیسرما ی.به پولش برامیداشت دیجد

 .نگاه کردم ساعتانجام ندادم.به   یادیشب روش کار کردم.هرچند که کار ز

 .دمیانجام م  شویبق شمیده شد.بخوابم، صبح پا م-

 .نخورده و مسواک نزده، اونقدر که خسته بودم، غش کردم شام

 *روجا*

 تیارسالن و شهروز رفتم.وارد سا  شیرفت و من پ یبدن تیوارد دانشگاه شدم.اون به ترب نیشنبه همراه نوش سه
 .به ارسالن انداختم یرفت.نگاه یکه شدم، شهروز بعد از سالم و احوالپرس

 بود شهروز رفت؟ نیقدم من سنگ گما،ینامدار، م-

 .دیخند

 .کرد.به خاطر من که دست تنها بودم اومد  یم تیپسرش دندون درآورده.خانومشو اذ نکهینه بنده خدا مثل ا-

 ی.اواسط کار، صدامیخانمش و بچه اش کردم و کنار هم مشغول کار شد یبرا یسالمت یزدم و آرزو یپهن لبخند
 .باعث شد سر بچرخونم ،یاحقی

 خانم کامجو؟ یینجایا-

هم نداشتم.خودش ادامه  رو یاحقیصحبت با  ینگاهش کردم تا حرفش رو بزنه.خسته نبودم اما حوصله  فقط
 .داد

 ؟یشینم نجایا  الیخیدانشگاهو؟چه مرگته که ب نیا  یکن  یول نم-

که   یچ یعنیزنه؟ یحرف م نطوریچرا ا دمیفهم یبشم.اما نم ریخواستم باهاش درگ یبگم.نم یزیخواستم چ ینم
 .جلو رفت یاز جانب من، قدم  یچه مرگته؟ارسالن قبل از حرکت
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 ش؟یجانم؟فرما-

 .اخم کرد  یاحقی

 .یستیهه.پس تنها ن-

 .چشمم، به نامدار چشم دوختم یجلو یکردم.با حرکت دست  یقاب در نگاه م یتو شیخال یو فقط به جا رفت

 .سرکارمون میبر ایولش کن.ب-

فکرم رو  یکردم ول  یفکر م دیبا دینکنم.مشغول کارهاش.مشغول حرفهاش.شا یاحقیکردم فکرم رو مشغول   یسع
 یرو تو داریپا یفکر نکردم.همونطور که ابراز عالقه  داریپا یآزاد گذاشتم.همونطور که به ابراز عالقه   شهیمثل هم

 .رفتم رونیجا گذاشتم و هم گام باهاش، ب ت،یسا

 .روز شنبه افتاد یو رو دیشدم.فکرم رفت و چرخ ندوزیکارم برگشتم.مشغول نصب و  سر

 گفتم؟  یم یکارم درست بود که سکوت کردم.که جواب ابراز عالقشو ندادم.چ-

 .دمیگز  لب

فقط گفت  یکردم.ول  یکرد درموردش فکر م  یم یکه نکرد.اگه خواستگار  یه؟خواستگاریاز کجا بدونم قصدش چ-
 .حیعالقه دارم.اونم نه به صورت صر

خودم  ستمیو کجا رفت.به سمت س یوجه نشدم کخودم بودم مت یچرخوندم.نامدار نبود.انقدر که تو چشم
 .برگشتم.دهنم رو کج و صدام رو کلفت کردم

 دوستت داره؟ شونمی؟ایپدرتو دوست دار-

 .کردم  اخم

 چه وضعشه؟ نیآدم بگو.ا  نیخب ع ،یکن  یخواستگار یخوا یتو اگه م-

 خانم کامجو؟ یکن  یبا خودت غرغر م هیچ-

هم مطمئن  ادی.البته زدیشن یزدم وگرنه م یخوردم.برگشتم.دکتر گل افشان بود.خوب شد بلند بلند حرف نم جا
 .نبودم بلند حرف نزده باشم.بلند شدم

 .سالم استاد-

 .تر اومد کینزد

 گذره؟  یم ؟خوشیکن  یم کاریسالم حالت خوبه؟چ-

 .نشستم

 .کنم  ینصب م ندوزیاالنم دارم و  میاستاد.با نامدار همه رو سرهم کرد  یمرس-
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از   دتریمف نجای.امیکرد  یراه انداز عیانقدر سر  نکهیشد.خودم هم خوشم اومده بود از ا نیپر از تحس نگاهش
 .کتابخونه بودم

 .دستت درد نکنه نیآفر-

 .گرد کرد  عقب

 .روشون نصبه ایکه هر کدوم از استادا اومد بدونه چ  سمیرو بنو ستمایس یپس من برم شناسنامه -

 .شدم زیخ مین

 .مینصب نکرد یزیما که هنوز چ-

 .ینصب کن یچ گمیبهت م-

 .کرد  مکث

 .ستنیآماده ن  ستمای.سرنیبگ یخوان امتحان عمل یو استاد بزرگمهر م داریاستاد پا  ندهیآ  یهفته -

 .رو خاروندم ابروم

 .ُبرد زده بود یرو ومدی.خودش که نرهیخواد امتحان بگ یم میاستاد شاهپور-

 .ارمیالزمشونو برات م  یباشه.من نرم افزارا-

 .ستادیدر، باز هم ا پشت

 .نامدار حساب نکن یرو گهید یراست-

 چرا؟-

 .االن تموم شد  نیهم شیکارآموز-

 .شدم زیخ میزده، ن جانیه

 ارم؟یبا خودم ب قویاون، من صد  یبه جا گهیپس ترم د-

 .مکث کرد یکم

 .بدم ادیبهش  یزیم چمن وقت ندار -

 .کردم چشم هام برق زد  حس

 .دمیم ادیخودم -

 .شد کینزد یقدم

 .بده ادیبه کارمندا  مییَ کارا  هیسرپرستشون. یشیچه دختر چه پسر، تو م میکه گرفت  یپس هر کارآموز-
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 ش،یاطالع دادم.خوشحال شد و از خوشحال  یدرمورد کارآموز نیرو نصب کردم.به نوش ندوزهایو یغروب، همه   تا
 .من هم خوشحال شدم

 *آبان*

که چند فرد   میبرد یم شیاساس پ  نیبر ا دیرو با یزیدادم.برنامه ر یمربوط به جلسه رو انجام م یکارها  دیبا
تر  نیکارها سنگ  یکم  نیجلسه حضور خواهند داشت.بنابرا یتو یا  گهیافراد مهم د  نطوریو هم ی دعوت ِ ییکایامر

 .و فشرده تر بود

 یاحقیآرنا   یاشتراک  یسه کارمند هم مقاله داده بودن.چشمم به مقاله -انداختم.دو  یارسال  یبه مقاله ها ینگاه
ساعت طول  کیباال رفته باز کردم و با دقت، مشغول خوندن شدم.خوندنش،  یافتاد.با ابروها  یدیسع ردادیو ت
که تموم   ینیخوندم.کار بازب یتک تکشون رو م دیکردم، پس با  یم دییمقاله ها رو تا دیکه با  یی.از اونجادیکش

 .شد به فکر رفتم

 .بگم کارشون خوبه دیبا یول اد،یدو نفر خوشم نم نیاز ا  نکهیبا ا-

وط هم مرب ینبود.مقاله ا یو بهانه ا رادیا  چیو ردش کنم.اما ه دایمقاله شون پ یتو یرادیخواست ا یدلم م دیشا
 .هاش افتاد، دهنم از تعجب باز موند سندهیبه انجمن بود.چشمم که به نو

 .قیصد نینوش ،یروجا کامجو، مهتاب نام-

 .دمیخند

 آخه شماها رو چه به مقاله نوشتن؟-

به انتها  یکه وقت  ییداد.تا جا یم تیرفتم، خنده، جاش رو به لبخند رضا یخنده شروع کردم.هرچقدر که جلو م با
 یکاردان  یدانشجوها یاما برا  دنیرس ینم هیبق یبه پا دیمجبور به اعتراف شدم که "کارشون معرَکس".شا م،دیرس
 .شدن یم قیتشو یطور دیهم خوب بود.باالخره با یلیخ

نبود که همه مثال درمورد آب مقاله داده  نطوریکردم.موضوعاتشون جالب و متفاوت بود.ا  یها رو دسته بند مقاله
کردم که، به کل پروژه رو فراموش کردم.ساعت   یم یباشن.اونقدر گرم خوندن بودم و کسب اطالع از هر موضوع

 .شدم رهیو به سقف خ دمیرو خاموش کردم.دراز کش ستمیس میو ن ازدهی کینزد

 .نمشیب یفردا م-

*** 

لباس ها  یعطر رو  یکل  شه،ی.بر عکس همدمیو خوردم.مسواک زدم و لباس پوش دمیتدارک د یمفصل ی صبحانه
داد که زودتر از من  ینشون م نگیپارک یتو رضایعل  نیماش یشدم.جا یکردم و راه  یو گردن و مچ دستم خال

 .شدم ادهیپارک کردم و پ نشیماش ارهم بود.کن رضای.علدمیسر صبح، رس کیرفته.راه افتادم و بعد از رد کردن تراف

 ...سالم-

 .رو دراز کردم.دستم رو به دست گرفت دستم
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 سالم.چته؟چرا چشمات خوابه؟-

 .دمیبه صورتم کش یدست

 .ینیکردم...کار که نه...بازب  یمقاله ها کار م یداشتم رو میو ن ازدهیتا  شبید-

 .آورد  کیرو نزد سرش

 ...و ادیم اری.االن یزد میچه عطر مورددار-

 .د و ادامه نداد.با دست، سرش رو عقب فرستادمز  شخندین

 ...نکن تیاذ  رضایعل-

 .دیخند

 .کشه  یم میَ جان...چه خجالت-

 .رو عوض کرد حرف

 مقاله ها چطور بود؟-

 .بچه ها افتادم یمقاله  ادی

که روجا و   هیکه از همه برام جالب تر بود، مقاله ا  یاون  یهم مقاله دادن.ول یدیو سع یاحقیجالب... زیچ هی-
 .دوستاش دادن

 .تعجب نگاهم کرد با

 ؟یکن  یم یشوخ-

 .زدم لبخند

 .نه-

 .فکر، چشم هاش گرد شد یاز کم  بعد

 مقاله دادن؟ ایلینگیاون ف-

 .به عالمت مثبت تکون دادم.سرش رو خاروند ی.سردمیرو کنار کمربندش گذاشت.خند دستش

 بود مقالشون؟ یچجور-

 .ستادمیو رو به در دانشگاه ادادم  هیتک نیماش به

 .ی...عالرضایبود عل یعال-

 .بهش انداختم ینگاه مین
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 .بگم کم گفتم یهرچ-

 .شد افتاد یم کیبه روجا که از در رد شده و نزد چشمم

 .اومد-

 .شد کمینزد رضایعل

 .چشم چپت یرنگ لباساش تو-

 .میکرد  ینخندم تا فکر نکنه مسخره اش م گهیرسه د یبهمون م یکردم وقت  یسع ی.ولدمی.من هم خنددیخند آروم

 .ریسالم.صبح بخ-

 .زودتر جواب داد رضایعل

 .زیسالم خانوم مهندس سحرخ-

 .اش به مقاله بود.با آرامش نگاهش کردم.منتظر جواب سالمم بود  هیکنا

 .سالم-

 .از ابروهاش رو باال داد  یکیزد و  لبخند

 ِچِکش کنه؟ ستیبد ن ده،یبه شاگرداش م لشویمیه که از قضا ااستاد دانشگا  هی دیدونست یم-

 .رو خاروندم.راه افتاد سرم

 .با اجازه-

 .دمیکش  قیکردم و نفس عم  نگاهش

 .چک نکردم لممیمیبپرس.حاال ا یدار یخوبه خودم بهش گفتم اگه اشکال-

 .دمیکش  میشونیپ یرو یدست

 ؟یداده بود لیمیمگه ا-

 .برگشت یا  لحظه

 .بله-

 .قبل از من به حرف اومد رضایعل

 ؟یچ لیمیا-

 .رو با لبخند داد رضایبه من انداخت و جواب عل ینگاه مین
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 .بود یدرس-

 .خب االن بپرس-

 .کرد.ناراحت  نگاهم

 ...برم.خدافظ دیاالن با-

 .چشم از در برداشتم رضایآروم عل  یخنده  یپشت در سالن گم شد.با صدا ،یاز جواب من، بدون دادن اجازه ا  قبل

 ؟یخند یچرا م-

 .شونه ام گذاشت یرو دست

 .بره یم شی.کارشو با ناز و ادا پندازهیراه نم یکه دعوا و مرافعه ا  شهیم ییاز اون زنا  نیا-

 .نگفتم یزیزدم و چ یقیرو برداشت.لبخند عم دستش

 ترسم به خاطر نمره بگه بله؟ یم یگفت  یم ادتهی-

 .سر تکون دادم فقط

 ؟یکن  یفکرو م نیا  ؟بازمیحاال چ-

 .کمربندم گذاشتم  یرو رو دستم

 ...وقت چینه...ه-

 .میهم به سمت سالن حرکت کرد کنار

 .کالس دارم تو هم برو  نجایخب من هم-

 .زدم لبخند

 .می.امتحانا رو که گرفتادیب یکنم کس  یفکر نم-

 .تکون داد سر

 ...انیخوان ن یم انیخوان ب ی.ممیر یباشه.حاال ما م-

 *روجا*

 .گذاشتم و به اتاق دکتر گل افشان رفتم  تیسا یرو تو لمیوسا

 .ریسالم استاد صبح بخ-

 .بلند شد برام
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 ...ی.حالت خوبه؟زود اومدریسالم صبحت بخ-

 .زدم لبخند

 .امیموقعا م نیهم شهیهم-

 .خورد یسرخوش، به سمت چپ سر چرخوندم.صبحانه م یصدا با

 .صبحونه بزن تو رگ ایکامجو؟ب  یچطور-

 .صرف شده یمرس-

 .بار متوجه دکتر گل افشان کردم نیرو ا نگاهم

 .خوام ینرم افزارا رو م ید یس-

 .بردار ایب-

 .ها رو برداشتم ید یس یسر

 ست؟یمگه ن ید یو یچهار تا د ینرم افزار تو یکمن.هر سر  یلیخ نایا-

 .تکون داد دییرو به تا سرش

 ...چرا-

 .شمردم

 .ستمیسه تا س یبرا یعنیخب االن من کال دوازده تا دارم -

 ...خب-

 .تموم بشه تیسا هیکشه   یسه روز طول م-دو ینجوریخب ا-

 .شد بلند

 .ینرم افزار نصب کن دیبا یشبکه چجور یبدم از رو ادتی میبر ایشبکه هم هستن.ب یهمشون رو-

 .میاول نشست  ستمیشد.سر س تیمن وارد سا همراه

 گه؟یشبَکش وصله د ستم،یس نیاالن ا-

 .دمیکش  جلو

 .رنگه یبعد از نصب کارت شبکه، فعال و آب کنشیبله وصله چون آ-

 .زد لبخند
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 .ینکرد می، تنظIP یول-

 .تکون دادم سر

 .رفت ادمیبذارم  نجایا  یبرا IP خواستم بپرسم چه محدوده یم روزیآها د-

 .میکن  میتنظ نویا IP می...حاال بر1.2بشه  شیبعد 1.1بشه  نیشروع کن.ا ستمیس نی.از هم1رو بذار  نجایا-

 .، صفحه ها رو بستIP میاز تنظ  بعد

 ...سراغ شبکه میخب حاال بر-

 .باز شد یدیجد یزد.بالفاصله صفحه  Enter.نگاه کنم یشتریرفتم تا با دقت ب جلوتر

 یتون یباشه همزمان نم ادتینصب کن.فقط  یخوا یکه م  ییجلوته.از توش نرم افزارا یاخو  یکه م  یاالن پوشه ا-
 .یباهم انجام بد ویادیتعداد ز

 .شد.لبخند زدم بلند

 .کنم  یشبکه نصب م یسه تاشم از رو-و دو ید یو ی.سه تاشو با دیمرس-

 .ها باال ستمیبود و تعداد س یبزرگ یلیخ تیشدم.سا ستمیو ُنه تا س ستیب ی هیبق IP میشد و مشغول تنظ خارج

 *آبان*

 .خورد یاتاق مهرداد شدم.سرخوش تنها بود و با آرامش، صبحانه م  وارد

 .سالم-

 .رو باال آورد دستش

 .سالم دکتر.بفرما صبحونه-

 .زدم لبخند

 .رمیبگ دیممنون.اومدم کل-

 .رو نشونم داد زیم یرو

 .ومدنیبچه هات ن یاونجاست.ول-

 .رو برداشتم دیتکون دادم و کل سر

 .ستیامروز کالس رفع اشکال بود.مهم ن-

 .سمت در رفتم که صدام زد به

 .خودته یدست دانشجو دهیجد تیبرو سا یخوا یم نترنتیدکتر، اگه ا یراست-
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 .دیباال پر ابروهام

 خانم کامجو؟-

 .دیخند

 ؟یاریاسمشو بدون خانم گفتن ب  یکن  یپشت سرشم جرات نم-

رفتم.هرچقدر منتظر  تیحرف به سا ی.برهیبگ ادیگفتم که   یبه خاطر سرخوش "خانم" م شتری.هرچند که بدمیخند
 تیدونستم روجا هست برم.در رو بستم و به سمت اون سا یکه م  یی.وسوسه شدم به جاومدنینشستم بچه ها ن

 .شد زیخ میو ن دیکرد.در زدم.برگشت و من رو د  یرفتم.مشغول کار بود.به سمت در نگاه نم

 .دییبفرما-

 ...کردم.با دقت  نگاهش

 استفاده کنم؟  نجایا  یستمایتونم از س یم-

 .ها رو نشون دادم.سر تکون داد ستمیس

 .کنم  یخواهش م-

 .من کردم من

 دارن؟ نترنتیا-

 .بود نشون داد هیبق یاول رو که روبرو  ستمیس

 .داره یکی نیبله ا-

 .شد کیاول رفتم.نزد  ستمیبدست به سمت س فیک

 بردارم؟ فمویک  دیخوا یم-

 .بود شدم زیم یکه رو  فشیمتوجه ک تازه

 .نه بذار باشه-

 یکردم اصال به سمتم برنم  یوصل هست.هرچقدر سر و صدا م نترنتیرو بازکردم و مطمئن شدم ا نترنتیا  ی صفحه
 دی"عالقه دارم" با یجمله  ایکردم به   یفکر م داشتم که ییجایانتظار ب  دیکرد.شا  یمن رو ناراحت م نیگشت و ا

 .چون و چرا در کنارم باشه و حواسش فقط و فقط به خودم باشه یب

دونستم  یداشت اما نم ییآشنا  ی.پسر، چهره میدر اومد.هر دو به سمت در برگشت یبه کارم گرم بود که صدا سرم
 .روجا، پسر نگاه از صورتم گرفت ی.با صدادمشیکجا د

 بله؟-
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 .دیبه موهاش کش یدست

 ...سالم خانوم-

 .سالم-

 استفاده کنم؟  ستمیتونم از س یدرست نشه.م یامتحانا مشکل  یچقدره که برا میبده نمیخوام بب یم-

 .کنه اما نکرد  رونیبه روجا چشم دوختم و منتظر بودم پسر رو ب دوارانهیام

 .براتون نگاه کنم دیو پسوردتونو بگ وزری-

 یاعداد و ارقام رو گفت و سکوت کرد و به روجا چشم دوخت.انگار عمد  عیبار تند و سر کیجلوتر رفت و  یکم  پسر
برگشت و انگار که اعداد رو  ستمیکارش بود.چون من که اصال متوجه اعداد نشدم اما روجا به سمت س  نیا  یتو

 .وارد کرد

 ؟گه به من چه  یبگه، م مویبده گمیم یاحقی یرفتم به آقا-

 .خواد سر صحبت رو باز کنه دوباره به حرف اومد ینزد و پسر که مشخص بود م یحرف روجا

 ؟ییشما دانشجو-

قائل نشده.بعد از چند لحظه  یپسر، ارزش یبرا نکهینگفت و خوشم اومد از ا یزیفقط سر تکون داد و چ روجا
 .برگشت

 ....تومنهتونیبده-

 .من شماره حساب دانشگاهو ندارم-

 یصبرش رو م زانیم ایکرد   یبه روجا چشم دوخته بود.انگار که مسخره م یکه با لبخند کج  دمیسمت پسر چرخ به
 .رو به سمت پسر گرفت یداد و فقط کاغذ ینشون نم یاومد که عکس العمل خاص  ی. روجا هم خوشم مدیسنج

 .شماره حساب دانشگاه نمی.ادییبفرما-

کردم چشم   یمعطل کردنش نگاهش م نهمهیاز ا  یو به من که کفر ستادیا  یلحظه ا یو عقب گرد کرد.برا گرفت
 .دوخت

 .میتون یکنه و ما نم  یاستفاده م  ستمیچرا از س شونیا-

 .روجا مانع شد یبهش بگم که صدا یزیخواست چ یم دلم

 .هست دیاز اسات  شونیا-

 .گذاشت  رونیب تی" گفت و باالخره پا از سایآهان"

 .و لب باز کردم میسکوت به هم چشم دوخت یتو یبرگشت و به من چشم دوخت. چند لحظه ا روجا
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 .دادم لتویمیجواب ا-

 .نگاهم کرد یکم

 .ممنون-

 دهیداده و سوال پرس لیمیکردم از دستم ناراحت هست.حق داشت.ا  یخودش برگشت.حس م ستمیسمت س به
 .بود و جواب نگرفته بود

 ...سرم شلوغ بود شبید-

 .و نگاهم کرد.لبخند زدم برگشت

 .چک نکردم لمویمیا  نیهم یبرا-

 .زد یکمرنگ  لبخند

 .دینداره...ممنون که وقت گذاشت یرادیا-

خارج  لمیمینه؟از ا ای دیفهم یرو م نیدونم خودش ا یکرد.نم  یبهم چشم دوخت.نگاهش آرومم م یبازهم کم و
به روجا نگاه  رهیبود.خ رضایدر برگشتم.عل یرو باز کردم.با صدا لمیمیا  نجایبود که ا یاصول  ریشدم. هرچند کارم غ

 .کرد. دستش رو باال گرفت  یم

 ؟یراه داد شونویا  یکرد  یباز یپارت ایتو؟ میایخانوم اجازه هست ما ب-

 .نطوریبه من کرد.لبخند زدم.روجا هم هم ینگاه مین

 ...دییبفرما-

 .شتشونه ام گذا ینشست و دستش رو رو کنارم

 توئه؟ فیک  نیا-

 .جلومون قرار داشت.برگشت زیم یروجا بود که رو فیک  منظورش

 د؟یبا من-

 .داد هیتک

 ...صدا دارم م،یبر عکس بغل دست ینیخواستم بب یپ َ َن َپ...م-

 یگفتم؟انتظار داشت تو  یم دیبا یدونم چ یخواست بفهمونه حواسش به سکوتم هست.نم یبهم زد.م یا  ضربه
 کنم؟  کاریدانشگاه چ

 منه.چطور؟ فیبله ک-

 .تعارف جواب داد یب رضا،یعل
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 ؟یدار یچ یخوردن-

کردم داخلش رو نگاه نکنم.   یپاش گذاشته بود.سع یرو رو فیک  رضای.علستادیبلند شد و جلومون ا ستمیسر س از
 .مانع شد رضایرو ببنده که عل پیگذاشت و خواست ز  زیم یرو تیسکویچند ب

 بود؟ یاهه...اون تو چ-

 کجا؟-

 ...فتیک  یتو-

 .به بازوش زدم و پچ پچ کردم یشدم و ضربه ا سرخ

 ...ینینخواد توشو بب دیشا-

 .لب جواب داد ریز

 .ما درشو باز کنه یجلو نکهینه ا گهید یبرد جا یم فشویخواست، ک یاگه نم-

 .دیشکمو، لواشک رو ازش قاپ یرضایرو به طرفمون گرفت.عل یلواشک

 .میندار ی.تنها خورنمینصف کن بب-

شد و  یجور هی میخال یلواشک، معده  یرو به سمت من گرفت.از حس ترش یا  کهیو ت رضایبه دست عل یا  کهیت
 .ضعف کردم.با صداش، چشم از لواشک برداشتم

 .دییبفرما-

 .من سازگار نبود یمعده  با

 .بخور به دردت بخوره زیچ هیست؟یکه خوب ن  نایا  ؟آخهیخور یم هیآت و آشغاال چ  نیا-

 .بلند شد رضایخندان عل یداد.صدا یشد.احتماال فحشم م رهیاخم خ  با

 .یکرد  نیزندتا...به ناموسش توه یم رهیگ  یآبان االن م-

 :موند.از ذهنم گذشت رهیخ همونطور

 ...کردم  یرو ادهیز-

 .دمیازش برداشتم و صداش رو شن  چشم

 د؟یاریتوش درم یرادیا  هیکنم   یم یچرا من هرکار-

 .شد کمینزد رضایمحکم و پر صدا دور شد.عل یگذاشت و با قدمها  فشیک  یرو تو لواشک

 بخوره؟ دیاونم نبا  ،یخور یخوره؟حاال اگه تو نم یم یچ یدار کاریچ-
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 .کردم  ینوچ

 ...از دهنم در رفت-

 ده؟یدرس م یدونستم چه رشته ا ینم یبود.حت یرد و جوون.استاد تازه وامیدر برگشت یصدا با

 .سالم خانوم-

 .سالم-

 .سمت روجا رفت به

 .یکن  یشما درست م ارمیسرخوش گفت ب یآقا  شی.بردم پشهیلپ تاپم روشن نم نیبب-

 .جهت یو ب خودیشدم.ب یحرص باز

 .ستمایاونقدرام وارد ن  یکنم.در خدمتم ول  یخواهش م-

 .بکنه حتما وارده دشییکه دکتر گل افشان تا  یکس-

 .داد لیلپ تاپ رو تحو ،ی.بعد از مدت کوتاهستادمیمن هم همراهش کنار روجا ا رضایکردم.با بلند شدن عل  اخم

 ...خدمت شما...درست شد-

 .خانوم یمرس-

 .بهم انداخت ینگاه خاص رضای.علرفت

 استعدادو؟  همه نی؟ایخونه نگهدار یتو نویا  یخوا یتو م-

 .زد زیسمت روجا برگشت و به م به

 .یکاره ا  نی...انینه...آفر-

 .حرف، فاصله گرفت یب

 .نگاهم کرد رضایگذاشت.عل  زیم ی.سرش رو رومیخودمون نشست یجا سر

 ؟یکن  یم کاریربط، چ یحرف ب هیبا  نیبب-

 .مکث کرد یکم

 یم کیکم و کوچ  یلیکنه تو اونو خ  یناراحته که حس م نیمطمئن باش به خاطر لواشک ناراحت نشده.به خاطر ا-
 .یدیبهش تذکر م ویکه دائم همه چ  ینیب

 .دمیکش  آه

 .کنه، اونو بخوره ممکنه ضعف کنه  یداره کار م نجاینخورده و ا یچیخب گفتم از صبح ه-
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نداشت  یمن ربط کردم که سرش رو بلند کرد.حس کردم چشم هاش پر از اشک شدن.به  یبه روجا نگاهم م داشتم
 .دادم.از جا بلند شد ینشون م نطوریا  دیالاقل نبا  ای

 برم اتاق دکتر گل افشان و برگردم؟ قهید هیمن  نیینجایشما ا-

 .دمیکش  آه

 .آره...برو و برگرد-

 .ستادیدر ا کنار

 کنن؟  هیهاشونو ته ید یترم بعد؟که به دکتر گل افشان بگم س یبرا نیخوا ینم ینرم افزار خاص-

 .ناراحت نبود گهیبه صورتش دقت کردم.انگار د یکم

 .میکن  یباهاشون کار م شهیکه هم  ییهمون نرم افزارا-

 .تکون داد سر

 .گمیباشه.پس بهشون م-

 .رفت

 ...آبان-

 .رو چندبار تکون دادم سرم

 ...قصد بود ی...بشهیدونستم ناراحت م یمن نم-

 .نگاهش کرد رضایبرگشت.عل تینگفتم و روجا به سا یزینگفت و چ یزیچ

.حتما با میکن  یبرگزار م نجامیکنن.هم  یشرکت م مییَ کایجلسه هست که چندتا امر هیبعد از انتخاب واحدتون، -
 .دوستات شرکت کن

 .داد سرتکون

 .باشه-

 .رو به سمت من آورد.آروم آروم خوردم یکیدهنش گذاشت. یتو یی" رو باز کرد و چندتایبا ی"ها تیسکویب رضایعل

 .اریاز دلش درب-

 .چرخوندم و فقط نگاهش کردم.چندبار پلک زد و بلند شد سر

 .رمیم گهیخب من د-

 *روجا*
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درعمل  یگفت عالقه دارم ول  یکه م  یکس  دار،یپا یاز رفتارها  دایاومد، جد  یبزرگمهر خوشم م یاز رفتارها  هرچقدر
 .نه؟با صداش چشم از در برداشتم ایرو درک کنه  نیتونست ا یدونم خودش م یم.نمشد یم زاریصفر بود ب

 شده؟ یزیچ-

 .اونقدر پررو نشده بودم که بهش بگم  هنوز

 .نه-

رفتم.  فمیتونستم.به سراغ ک یاالن نم  یگفتم.ول  یدلم رو بهش م یتو یتلنبار شده  یحرفها یهمه  یروز دیشا
 ." کردمیبا یبه "ها یاشاره ا

 ن؟یچرا نخورد-

 .خودت یبرا یکی نی.امیخورد-

 .رو جمع کردم دهنم

 .من دوست ندارم-

 .زد لبخند

 ؟یدیپس چرا خر-

 .گذاشتم  زیم یرو رو دستم

 .خره برام ی.مامانم مدمیمن نخر-

 .گذاشت  فمیکنار ک  ز،یم یرو رو دستش

 ؟یستین نجایخره، بخور.صبح تا غروب مگه ا یکشه م  یحاال که زحمت م-

 .باال انداختم شونه

 .تونم بخورم ینباشه نم ییچا یعنیدوست ندارم. تیسکویب ادیز ی.ولنجامیچرا خب، ا-

 .دیباال پر ابروهاش

 .مثل من-

 .کرد  مکث

 ؟یخوا یجواب سوالتو نم-

 .دمیکش  میشونیپ یرو یدست ج،یگ

 کدوم سوال؟-
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کرد.با   یاومد و جذابش م  یبهش م یلیخ ش،یکمرنگش افتاد.انگار تازه اصالح کرده بود.ته ر  شیبه ته ر نگاهم
 .گرفتم  ششیصداش چشم از ته ر

 .یکرد  لیمیا  شبیکه د  یهمون-

 .هم برق چشمهام رو حس کردم خودم

 .خب چرا-

 .کرد  اشاره

 .تا بهت بگم نیبش اریب یصندل-

 .شد تیکه مفخم بدون در زدن، وارد سا  نمینارش بشرو بلند کردم تا ک یصندل

 ...کمیسالم ُ عل-

 یاومد.چطور قبال درمورد کنجکاو بودم؟چرا م  یرو پرت کرد و دوباره گرفت.اخم کردم.چقدر ازش بدم م خودکارش
 میزندگ یتو دیخورد که بدونم؟شا یبود؟اصال به چه درد من م یمگه ک ه؟آخهیخواستم بدونم چطور پسر

خواست خودم رو بکشم، اشتباه ِ  یم دلمکه به خاطر   یتنها اشتباه دیداشتم تا اون لحظه، اما شا یادیتباهات زاش
 ...شهیوقت پاک نم چیکه ه  ی.اشتباهمیکرد  یقم بود.چه اشتباه یتو

 ن؟یدار یسالم.کار-

 .کرده بود  زیشد.چشم هاش رو ر کینزد

 .دارم ینترنتیکار ا-

 گهیوقت د چیشد و ه یخواست م یازم دور باشه.دلم م  لومترهایک  یخواست به اندازه  یاخم کردم.دلم م  باز
 .فتمیکار زشتم ن  ادیتا به  دمشید ینم

 .نت یکاف  دیببر فیخب تشر-

 .کرد  اخم

 .من کارامو انجام بدم یذار یتو نم گمیبه دکتر گل افشان م رمیمن م-

 .ادامه داد  یهمون اخم و مکث با

 ... فقط من یندار یتو باهاشون مشکل انیم اگه بعالم و آدم-

زدم.البته  ینم یاومد حرف  یم یا  گهیاگه هرکس د  دیگفت.شا  یرها و عقب گرد کرد.راست م مهیرو ن حرفش
رو  میگذاشتم و گوش  نیزم یرو رو یکار کنه.صندل  ستمیبا س دمیاجازه نم  ادیهم اگه ب یاحقیمطمئن بودم 

 .دکتر رو گرفتم یدرآوردم.شماره 

 الو جانم؟-
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 .کردم  فیو تند، حرفها رو رد تند

 نجایا  ادیب نشیشما.نفرست شیپ ادیداره من نذاشتم.داره م ینترنتیگفت کار ا  نجایمفخم اومد ا یسالم استاد.آقا-
 .تو رو خدا

 .شده بودمفخم از اون سمت به گوشم خورد.چقدر زود وارد عمل  یجواب بده صدا نکهی.قبل از ادیخند

 .سالم دکتر-

 سالم.حالت خوبه؟-

 .اگه کارآموزتون بذاره خوبم-

 .دیخند

 ...شده؟خدا بد نده یچ-

 .ذاره برم انجام بدم یدارم.نم ینترنتیکار ا-

 .بذاره.من بهش گفتم دمیخب نبا-

 یم شهیکه نداشت اما هم  یادیدختر.سن ز یطرف دانشجوها بود.خصوصا دانشجوها شهیزدم.دکتر هم لبخند
 یاجازه بده قطره ا  دیدخترش رو داشته باشه.نبا یهوا دیبا شهیپدر هم کیشما هستم.و  یگفت من مثل پدر برا

 ...زهیبر نییاشک از چشم دخترش پا

 *آبان*

 .شدم رهیبه دست خ یگوش  یبهت به روجا با

 مهردادو از کجا آورده؟ یشماره -

 .زدم غر

 زنه؟ یرداد زنگ مبه مه یچ یبرا-

 .اوردمیطاقت ن ،یمحض کنار گذاشتن گوش به

 به دکتر گل افشان؟ یزنگ زد-

 ...خواست بلند شم و یدلم م یلیبودم.خ یتکون دادم.عصب سر

 ؟یشمارشو از کجا آورد یعنی-

 .جواب داد لکسیزد و ر لبخند

 .ادیم شیپ یموقع مشکل هیشمارشونو دادن.گفتن  روزید-
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 ...خودمو ایکشم   یم نویا  ایمن آخر  ایخدا-

 یبگم.سع یزیتونستم چ ینم گهیسر لواشک ناراحتش کردم.د یکاف  ی.امروز به اندازه دمیکش  قینفس عم چند
 .کردم داد نزنم

 برم؟ ای یاریم ویاون صندل-

 .کردم  یرو برداشت و به کنارم اومد.با خودم غرغر م یلبخند، صندل با

 ره داده؟نکنه مهردادو دوست داره؟چرا مهرداد بهش شما-

 .چندبار پام رو تکون دادم یعصب

 اقدام کردم؟  ریکنم؟د  کاریدونه مهرداد متاهله؟چ ینم-

 .صداش، سر چرخوندم با

 .برم نیاگه خسته ا-

 .به من عالقه نداره؟اخم کردم یعنیچشم هاش افتاد. یتو نگاهم

 ؟یدون یم یدرمورد دکتر گل افشان چ-

 .دونم همسرشون شاغلن یم-

 .که به تاهل ِ مهرداد اشاره کرد  دیسوال فهم نیدونست مهرداد متاهل هست.پس منظورم رو از ا یم پس

 ؟یبعد اونوقت، چرا انقدر دوستش دار-

 .زد لبخند

 .هیاستاد خوب-

 .شدم کشینزد

 ؟یمن چ-

 .لبخند زد باز

 ...فقط نیشمام خوب-

 .دمیرو سفت چسب شیردم دستم بهش نخوره و صندلک  یرو پشتش بردم.سع دستم

 ؟یفقط چ-

 .شد رهیچشم هام خ یرو باال گرفت و تو سرش

 ن؟یمن مشکل دار یشما چرا انقدر با کارا-
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 .من کردم من

 ه؟یچه حرف نینه.ا-

 .نشست صاف

 ... یزیپس چرا سر هرچ-

 .دمیول کرد.لب گز مهیرو ن حرفش

 بهش بگم که مسخرم نکنه؟ یآخه چ-

 .شدم.مثل خودش رهیخ

 ؟یدار یچ یدکترو برا یخواستم بدونم شماره  یخب م-

 .گرفت  یریاش حالت مچ گ  چهره

 ن؟یهمکاراتونو ...منظورم خانوماست...ندار یشما شماره -

 .نداشته باشم؟حرف رو عوض کردم شهیام گرفت.مگه م  خنده

 .بدم حیرو برات توض نایا  ایخب ب-

گذاشته بود. خم   زیم ی" از کنارم گوشم بلند شد.به سمتش برگشتم.سر روی"آخ یکه صدا  دمیدستم رو کش و
 .شدم

 شد؟ یچ-

کار،   نیبه سرش خورده بود و با ا دیشدم.شا مونیسرش گذاشتم تا تکونش بدم اما پش ینزد.دستم رو رو یحرف
 .شد یم تیاذ

 به کجا خورد؟-

 .نامفهوم به گوشم خورد صداش

 ...به پام-

 .جاخوردم رضایعل  یسرش بود که با صدا یکرد.دستم همچنان رو  یم یشوخ یهرحال یخنده ام گرفت.تو یا  لحظه

 شده؟ یچ-

حرکات بدش  نیکرد.صورتش سرخ شده بود.چقدر از ا  یبرداشتم و برگشتم.با اخم و تشر نگاهم م عیرو سر دستم
 .آورد  نییشد.صداش رو پا کینگفتم.نزد یزیو چ دمیاومد.لب گز  یم

 ؟یبهش که چ یدیچسب-
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 .لب باز کردم رضایداد.رو به عل ی روجا آروم بلند شد.نگاهش کردم.با دست ، گردنش رو ماساژ م ِ سر

 .دستم خورد پشت سرش-

 .کردم  نگاهش

 ؟یخوب-

 .زد پلک

 .بله-

 .جلوتر اومد یقدم رضایعل

 کرد؟  یم کاریچدست تو، پشت سرش -

 .کردم  یبزنم.من من یروجا حرف یخواستم جلو ینم

 ...زهیِام خب چ-

 .حرفم شد یروجا مانع از ادامه  یصدا

 ...بدن حیاومدم برام اشکالمو توض-

 .لب داشت یرو یکرد و لبخند کمرنگ  ینگاه م ستمیکردم.به س  نگاهش

 شد؟ یخب چ-

 رضایعل  یمتوجه ناراحت نکهی ا ِ دنیکرد.سخت نبود فهم  یم یریجلوگ رضایمن و عل یاز بحث   نکهینبود فهم ِ ا سخت
 ،یکرد.با لبخند  ینزد و فقط با اخم و دست به کمر نگاه م یحرف گهیهم د رضایراحت شد چون عل المیشده.خ

 .دیپرس یرو شروع کردم.خط به خط سوال م حاتمیتوض

 شد؟ یچ نیا استاد ا-

 ن؟یاضافه کرد  نویا  یاستاد برا چ-

 ن؟یننوشت ینجوریپس سر کالس چرا ا-

 م؟یسیرو ننو کهیت هی نیا  شهیم-

 م؟ینوشت یچ یاونجا رو برا-

 کنه؟  یم کاریقسمت چ نیحاال ا-

 .آورد  کمی.سرش رو نزددیخند یبودم که م رضایشدم.متوجه عل یم وونهید دیپرس یسوال م انقدر

 ...ارهیم نییمختو پا یداره حساب-
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 .به سمت روجا برگشتم کالفه

 ؟یهست ینجوریدرسا ا یتو سر همه -

 .نگاه کرد گنگ

 ؟یچجور-

 یم تمیلبخند، حس کردم اذ نیمن ثابت موند.لبخند زد.با ا یچرخوند و رو رضایمن و عل نیرو چندبار ب چشمش
 .کنه

 .دنایسوال پرس نیهم-

 .کردم  اشاره

 ؟یپرس یانقدر سوال م  شهی؟همینجوریهم شهیهم-

 .نشست صاف

 .پرسم یبعدا م ن،یمن که گفتم اگه خسته ا-

 .یکن  یم تیاذ  یکنم دار  یحس م یول ستمینه خسته ن-

 .دیرو چندبار تکون داد و خند سرش

 .کنم  یم تیاذ  دیکن  یپرسم فکر م یحاال که سوال م دیگ  ینم یچیکنم ه  یم تیاونموقع که اذ-

 .کرد  مکث

 .برام نیداد حیتوض یمرس-

 .دمیگردنش بود افتاد.لب گز  یبه دستش که رو چشمم

 کنه؟  یهنوز درد م-

 .نگاه کرد گنگ

 کجا؟-

 .زدم لبخند

 .گمیسرتو م-

 .شدن طونیهاش ش چشم

 .اشهدشو بخونه  دیطرف با ن،یکن  هیمنو تنب کلیهم ه یکی نیکردم اگه بخوا  ینه داشتم فکر م-

 .داره.پلک زدم ینگاهم کرد.حس کردم منظور یخاص جور
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 .شد ینجوریا  نیهم یبود، برا نییآخه سرت پا-

 .کرد  دییتا

 .اومد  یخب بله، اگه صاف نشسته بودم ستون فقراتم از جاش در م-

 .نگاه کردم کلشیبه ه یکم

 ...گهیبد نم-

 .دیبه گوش رس قیصد یصدا

 ؟ییکجا  یروج-

 .سرش رو از پشتم جا به جا کرد روجا

 .نجامیا-

 .گلو صاف کرد  قیبلند شد.صد و

 ...نخوردم یچیبخورم؟از صبح ه یلواشک دار-

 ...یلواشک بخور شهیکه نم  یخال یخب معده -

. دیکش  رونیب فشیرو از ک یو لواشک ستادیروش ا ینشست و روجا جلو زیم یرو قیرفتن.صد یزیسمت م به
 .دیرس یفاصله به گوش م نیاز ا  قیملچ و ملوچ صد یصدا

 شون؟یخر یخوشمزن...از کجا م یلیخ-

 .با خنده به سمتم برگشت و لب زد رضایعل

 ...ننیب یمن و تو رو اصال نم رن،یگ  یم لیو لواشکو تحو ریو ماست موس پسیکه چ  یاونقدر  یعنی-

 .دمیخند

 ......سالم نکرددمونیند قیآره انگار صد-

 .میبرگشت قیصد یصدا با

 ...کرد امروز  وانمیخنگه...د یلیخ یوسفی نیا  یوا-

 کرده؟  کاریباز چ-

 .جواب داد یکفر

.فقط 2007 نیبود ا 2003برادر من، اون  گمینبود.م یشکل نیمن ا Word قبال گهینصب کردم، م Word بابا براش-
 .خوام یخودمو م Word نه من گهیظاهرش فرق داره. م
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 .از لواشک رو لوله کرد  یا  کهیبا خنده، ت روجا

 .ستمیتنها ن گهیخودم.منم د شیپ یایم گهیچند روز تحمل کن، بعدش د-

.همونطور میهست تیسا یآورد که ما تو  ادیبرگشت و به ما چشم دوخت.انگار تازه به  یبه دهن، لحظه ا لواشک
رفت  ینم رونیخوند که صدا ب یم یبلند شد.طور قیوم صدآواز ِ آر  یبا دهن ِ باز بهمون چشم دوخته بود که صدا

 .میدیشن یم رضایاما مسلما من و عل

 ... دیمن/اگه ترد یهامو ببخش بگذر از خطا یمن/دو دل یتو بمون برا ،یکدلیبا تموم -

 مهیخوندن رو ن ق،یکه سرفه کرد.صد  دیگلوش پر  یزده، نگاهمون کرد.لواشک تو رونیاز حدقه ب  یبا چشمها روجا
 .زد یدو کتفش ضربه ا نیگذاشت و ب

 ...شد ینجوریخودت ا یبرا یآه من گرفتتا...لواشم گندهه رو برداشت-

هم همچنان دست  رضایروجا بلند شد.من و عل یخنده  یبار صدا نیکه ا  رهیخواست دوباره آواز از سر بگ یم انگار
 .میدیخند یو م میکرد  یدست هم، نگاهشون م یتو

 ......نخوننینخون نوش-

 ...که  ستین نجایا  یوا چرا؟کس-

 .صدا، نفسش بند اومده بود یو ب دیشد یاز خنده   رضایبه ما کرد.عل یاشاره ا  روجا

 ...اونجا رو-

 .دیکوب  شیشونیبه پ یبرگشت و به ما نگاه کرد.بهت زده، چشمش درشت شد و ضربه ا قیصد

 ...یوا-

 .بلند شد قیصد ی.باز صدادیلرز یپهنم از شدت خنده، م یها شونه

 فحش ندادم؟ ی...به کسیوا یوا-

 ...یخوند یآواز م  ینه...فقط داشت-

 ...شدن من همان یدر همان و عصب رونیاز ب  ییبه روجا همان و بلند شدن ِ صدا قیکردن صد  حمله

 .رهیگ  ینزن خانوم خوشگله رو.دردش م-

 .کردن  یرو نگاه م تیسا یتو رهیخ رهیچهار پسر بودن که خ-م جلو رفتم.سهشدم و چند قد بلند

 .یشیبوست کنم خوب م ای؟بیکتک خورد  یی.جوجویاوخ-

 .دیداد کش رضایمن، پا به فرار گذاشتن.عل دنیبه سمت در حمله کردم.با د ،یهام درشت شد و عصب چشم

 .دییسرتون دانشجو ری.خگهید دیگم ش  دیبر-
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 .ادامه داد  آرومتر

 .نجایدانشگاهه ا یناسالمت-

 .ستادیهم کنارم ا رضایرو بستم و با حرص برگشتم.عل در

 .بهشون نگو یزیچ-

 .دمیغر

 شد؟ یچ یدیکردن؟ند  کاریچ یدینگم؟ند یچیچه؟ه یعنی-

 .رو گرفت دستم

بد  دنیرو د نایا  ی.فقط اون پسرا اومدن شوخمیدید قویخواستن...بعدشم ما هم آواز خوندن صد یکه نم  نایا-
 ...بده که کال بده یکار  هیبود؟اگه 

 .بهشون صدا بلند کردم رو

 د؟یخواست یم نوید؟همیبود کرد یچه کار نیا-

 .زودتر به حرف اومد ق،یصد

 م؟یکن  یبا هم شوخ میتون ینم ؟مایچ یعنی-

 .ادامه داد  یآروم  یهم پشت سرش با صدا روجا

 ...حواسمون به شما نبود چه برسه به-

 .شدم و صدام رو باال بردم یعصب  شونیحق به جانب از

 .تو حرف نزنا-

 .نگاهم کرد یبه لحن صحبتم مات موندم.کم خودم

 ...زنم یحرف نم گهیباشه.د-

 .ادامه داد  دهیرنج

 ...رمیم-

در رو باز کرد و از همون  یال  یداد.از کنارم رد شد و کم رضایرو به عل تیسا دیاومد و بدون نگاه به من، کل  جلو
 نیا  یکرد.تو  یتونست باز کنه چون من پشت در بودم و بهم برخورد م یاز اون نم  شتریرفت.ب رونیفاصله، ب

 .رو به دست گرفته بود فشی.کومدا  کیبا حرص، نزد قیهم حواسش بود در رو بهم نکوبه...صد تیوضع

 .رونیخوام برم ب یکنار؟م  دیبر شهیم-
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 .خارج شد تیکنار رفتم و از سا  یکم

 *روجا*

من رو  نیاول، نوش  ی.طبقه میشد ری.از پله ها سرازدیلرز یخودش رو بهم رسوند.لب و چونه ام از بغض م نینوش
 .نگهداشت

 .بشه ینجوریخواستم ا ینم-

بود که  نیخورد.مشکل ا یآب م  گهید ینبود.مشکل از جا نینوش ریحرف راه افتادم.تقص یتکون دادم و ب سر
انگار فقط زور و اجبار رو بلد بود.آب   داریبود که پا نیباهام حرف بزنه.مشکل ا دیدونست چطور با ینم داریپا

 .تار شد دمید یدهنم رو قورت دادم و جلو

 .ستیولش کن.مهم ن-

 د،یهم که حالم رو د نینشن.نوش ریکرده بودم، سراز  یزندان یکه به سخت  یینزنم تا اشکها یحرف گهیکردم د  یسع
آب   ریش یپارک و جلو ی.تومیحرف، از هم جدا شد یکرد.ب  میدر دانشگاه همراه ینزد و ناراحت تا جلو یحرف

و صورتم رو شستم.آب ِ خنک، از التهاب  ت.دسنهیو لرزون بب زونیآو  یمن رو با لبها یخواستم کس ی.نمستادمیا
که عالقه داشتم   یبشه.من هم اگه بودم، اگه جلوم به کس یحق داشت عصبان دیآروم تر شدم.شا  صورتم کم کرد و

داشت  یتیگذشته و تموم شده بود.چه اهم  گهید یزد.ول یاونطور حرف م  دیشدم.نبا یم یگفتن عصب  یمتلک م
 من کجا و اون کجا؟ یکردم ول  یکار رو نم  نیشدم و ا یم ی.من اگه بودم عصبدبو یگفت؟عصبان  یشد و چ یکه چ

 .حرفها خودم رو آروم کردم و به سمت خونه رفتم نیا  با

 *آبان*

 .اومد  کمیآروم نزد  یبا گامها رضاینشستم.عل یصندل یرسوندم و رو زیرو به م خودم

 ؟یبود زد یچه حرف نیا-

 .بود.زمزمه کرد یکردم.نگاهش پر از بهت و سردرگم  نگاهش

 ...شیبزن ت،یهر عصبان یتو دویترسم پس فردا ازدواج کن ی.میترسون یمنو م یتو دار-

 .هام درشت شد چشم

 .شد که اون حرفو زدم یچ دمیآخه؟نفهم  مارمی...مگه برضاینگو عل-

 .بستم چشم

 ... ناراحت شدم قیاز حرف صد-

 .دمیدست کش میشونیباز کردم و به پ چشم

 .کنه که  ینگاهمم نم گهیکنم؟د  کاریحاال چ-
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 .روم ینشست.جلو زیم یرو

 .نگو یچیبهت گفتم ه-

 .شونه هام گذاشت یشد و دستهاش رو رو خم

 .درسته؟ستیب-نوزده شونمیکیسه سالشه و -و دو ستیب شونیکیاون دو تا، -

 .نزدم یحرف

 .توشور–و تشر  تی.نه با عصبانرنیگ  یم ادیکاراشون درست باشه؟کم کم   یهمه  یچرا انتظار دار-

 .دادم هیتک یصندل به

 درستش کنم؟ یکنم؟بگو چجور  کاریاالن چ-

 .رو به سمتم گرفت دیباال انداخت و بلند شد.کل شونه

 .خودتم درستش کن یکن  یخرابش م یزن یدونم؟خودت م یچه م-

 .حرف یرو از دستش گرفتم.نگاهش کردم.ب دیکل

بهت بگه.اونوقت  یکی شهیهم شهی.نمیکن  درستش دینگاه نکن.خودت با مایتیمثل دور از جون، بچه  ینجوریا-
 .و اونم قبولش براش سخته یدیاون کارو از ته دل انجام نم

 .فاصله گرفت ازم

 .رو خاموش کن.بعدشم برو خونه ستمایآت آشغاال رو جمع و جور کن و س  نی.تو هم ارمیمن م-

 .ستادیدر، ا کنار

 یکدورت  نهینذار ک ،یدانشگاه.آخر ترم ادی.فردا میبهش بگ ی...چیباهاش حرف بزن یتا شب فکر کن چجور نیبش-
 .رهیگ  یم نهیوقت ک هیتا امتحانا. رهیم گهید شینیشنبه بب نیدلش بمونه.ا یتو

 .کردم.انگشتم رو به دندون گرفتم  یگذاشتم.عجب کار  زیم یرفت.سر رو رونیب تیاز سا  و

 ؟یزد یاگه حرف نم  یشد یالل م-

 ی.انگار پشت دستش رو نوازش مدمیچشم دوختم.روشون دست کش یخال یها تیسکویبلند کردم و به ب سر
 .کردم

 ...یزد یهم سرم داد م ؟تویجوابمو بد ینسادیچرا وا-

 .کردم  اخم

 .انقدر دلم نسوزه  ؟کهیکن  یشناسم برخورد نم یکه م  ییکدوم از کسا  چیچرا مثل ه-
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که جلوش نشسته   یستمیشد.به سمت س یم نییباال و پا یزیکرد.ته دلم چ  ینگاه ناراحتش، دلم رو آب م ادی
رفتم.دست بردم و برداشتم.بو  ستمیبود.بلند شدم و کنار س زیم یلواشک هنوز رو یبودن سر چرخوندم.مشماها

شدم فشارم  یکه م  ی.عصبفتهدونستم فشارم باال ر  یشد.م نیدادن.حس کردم سرم سنگ یم یترش ی.بودمیکش
مغزش  یو رگ ها ادیزد تا خون ب یشد، مامان به نوک انگشتهاش سوزن م یم نطوریرفت.هروقت آقا ا یباال م

 .نکرده سکته نکنه یپاره نشه و خدا

از کاغذهام   یرسوندم.سوزن ته گرد فمیزده، خودم رو به ک رونیاز حدقه ب  یشده و چشم ها نیسر به شدت سنگ با
باالتر  ی.سوزن رو بردم و کمومدیتهام فرو کردم.هرچقدر صبر کردم خون ننوک انگش یجدا کردم و با دل ضعفه، تو

گذاشتم تا لباسهام نجس   رشیبرداشتم و ز یالگوشم حس کردم، دستم  یخون رو که رو یگوشم زدم.گرم  یاز الله 
کردم و صبر   یزد.کم یم رونیب دیبا ییرو نگرفتم تا از فشار کم بشه.اونهمه فشار، از جا یزیخونر ینشن و جلو

سطل  یها رو خاموش کردم و آشغال ها رو تو ستمیگوشم فشار دادم.خون که بند اومد س  یالله   یدستمال رو رو
 یدیدونست اگه کل یندادم.م امیدر اتاق مهرداد سر دادم.پ ریرو از ز دی.در رو بستم و کلمانداخت  تیسا یگوشه 

 یخواستم به خونه برم.خودم رو با مشقت و سخت یگذارم.حالم خوب نبود و فقط م  یاتاقش م  یدستم باشه، تو
دونستم  یکه م  دمگرفتم.خو  شیسرعت ممکن، راه خونه رو پ نیرسوندم.استارت زدم و با آهسته تر نیبه ماش
 .نبود به درمانگاه برم یازیچمه. ن

دم و با همون لباسها رو درآور  ورمیپر، آب خوردم و به اتاق رفتم.پل یوانیو وارد آشپزخونه شدم.ل دمیخونه رس به
 .تخت افتادم یرو

 *روجا*

 .روجا-

 .نمشیجزوه ثابت نگهداشتم.برگشتم تا بهتر بب یبود.خودکار رو رو رضا

 هوم؟-

 .زد یعجول  لبخند

 .هیباحال یبچه  یلیپسره دوست شدم خ هیبا -

 .شناختم یمرو  ینیمقدمه چ نطوریقراره برسه.ا یکردم تا ادامه بده و بفهمم به چ  زیر چشم

 .کنه  یکار م  نترنتیا  سیشرکت سرو هی یگفت تو  یدانشجوئه...م-

 .باال انداختم ابرو

-ADSL نا؟یو ا 

 .تکون داد دییرو به تا سرش

 ...گفت  یکرد.م  یم فیتعر ADSL از  یلیآره.خ-
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 نیا  دیدونست با یپا افتاده رو دارم؟نم شیاطالعات ِ پ  نطوریدونست ا یخوندم.نم یم وتریکامپ  یمهندس مثال
 .دمیرو بلد باشم؟وسط حرفش پر زهایچ

 ؟یباالتره...خب که چ Dial up و سرعتش از شهیدونم.خط تلفن اشغال نم یم-

 .رو باد کرد غبغبش

 ه؟ی.نظرت چوتریهم کامپ میباشه چون هم لپ تاپ دار رلسیکاراشو بکنه.گفتم وا  نجایا  ادیبهش گفتم فردا ب-

 .زدم پوزخند

 ه؟ینظرت چ یگیم یگرفت  تومیتصم-

 .باال انداختم شونه

 .انجام بده  یخوا یم یهرکار-

 یم نیدلش من رو به لقب ِ لوس و ننر مز ی.البد تودهید ینگاهم کرد انگار موجود مشمئز کننده ا ینزد.طور یحرف
 .فکر، اخم کردم نیکرد.با ا

 یایمگه نم شهیخراب م ی.بعدشم تو هرچمیریبگ میباهم تصم دیپس با میکن  یخب رضا ما هردومون استفاده م-
 ؟یبد ریبه من گ

 .نگاهم کرد فقط

 ؟یگینفر به من م نیپس چرا آخر-

 .لج ادامه دادم با

 .بکنم یکه بخوام کار  ستمیاصال من فردا ن-

 .نگاهم کرد یکم

 .کنه  یکارا رو م  یهمه  ادیخودش م قمیرف نیا-

 .باال انداختم شونه

 .چه بهتر-

*** 

چشم و ابروم کار کردم.  یرو ش،یشدم و دست و صورتم رو شستم.به عنوان آرا داریساعت زنگ بزنه ب نکهیا  بدون
هم پام  ی.بوت ساق بلند مشکدمیپوش یبافت طوس یو مانتو یمشک یبه همراه مقنعه  یمشک نیشلوار ج

که با وجود دکتر گل افشان و اصالن فر کردم.مشکلم قبال با پسرها و چند کارمند بود    یچادر سر نم گهیکردم.د
چادر  دن،ید یمن رو بدون چادر م شهیهم یشدن نداشتن.فقط کارمندها بودن که وقت کیپسرها جرات نزد

 .کردم.که آدم ِ درست سر کردنش نبودم  یسر م شهیهم نکهیشد.مگه ا یم یمعن یسرکردنم ب
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  ِ یو خراب یبارون یروز ها کیاومد و تراف  یکه م  یجود بارونرفتم.با و رونیچک کردم و از خونه ب نهیآ  یرو تو خودم
 دانشگاه،  ِ یکیبه سمت دانشگاه رفتم.نزد ییبه تنها نیرسه.بنابرا یم رید نیدونستم نوش یآسفالت ِ شهرمون، م

 دیلبخندم به خاطر بارون بود و شا دیصورتم پهن شد.شا یرو یاراد  ریافتادم.لبخند غ  روزشیو حرف د داریپا ادی
برخوردهاش  یاومد اما از بعض  یخوشم م تهاشیداد.از حساس ینسبت بهم نشون م داریکه پا  یتیبه خاطر حساس

زد  یسرم داد م ییتنها یاگه تو  دیفراموش شده بود.درواقع شا روزشیاز حرف د  میحال، انگار ناراحت نینه.با ا
و هم ناراحت شدم.از  دمیکرد هم خجالت کشو بزرگمهر اونطور برخورد   نینوش یجلو یشدم.اما وقت یناراحت نم
شناخت.چون با هم بزرگ شده  یرو م میاخالق  اتیشدم چون برادرم بود.چون خوصوص یرضا ناراحت م یبرخوردها

 اتیداشته باشه.خصوص اهامبرخوردها رو ب یحق داشت بعض دیشناسه شا یکه خوب من رو نم  بهیغر  هی.اما میبود
 .کرد  یوقتها اخم نم یلیشد.خ ینم یوقتها عصب یلیاگه بود خ  دیکه دستش نبود.شا  میاخالق

 *آبان*

 ستادهیبارون ا ری.زدیبار یپارک کردم.بارون م نشیبود.کنار ماش دهیقبل از من به دانشگاه رس شه،یمثل هم رضایعل
 .شدم ادهیبود.پ

 .سالم-

 .کرد  نگاهم

 ؟یسالم چطور-

 .میداد دست

 ؟یبارون موند یخوبم.چرا تو-

 .زد لبخند

 .دوست دارم یلیبارونو خ-

 یچشمم فرود م یتو میو سرم رو باال گرفتم.من هم بارون رو دوست داشتم.قطرات بارون، مستق ستادمیا  کنارش
 .انداختم  نییبه اون حالت بمونم و دوباره سرم رو پا هیاز چند ثان  شتریاومد.نتونستم ب

 آبان؟  یفکراتو کرد-

 .کردم  نگاهش

 در چه مورد؟-

 .رو باال فرستاد ابروهاش

 ...برف پارسال نیدرمورد آخر-

 .نگفت.سر تکون دادم یزیرو جمع کرد و چ صورتش

 .خوام یفوقش رک و راست ازش معذرت م-
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 .آورد  کیرو نزد سرش

 ؟یدار یاز غرورت دست بر م-

 ...گهیخب اشتباه کردم د-

 .زد لبخند

 ؟ دهیاصال محل م  نمی.ببادیداره م-

 .شد کمینزد رضایاومد.عل  یکردم که با لبخند جلو م  یسکوت نگاهش م یهمون سمت چشم دوختم.تو به

 ست؟ین نطوریباشه.ا یعصبان  ایقهر  ادیبهش نم-

 .تکون دادم سر

 .درسته-

 .شد کترینزد

 .ریسالم.صبح بخ-

 .صاف کرد ییگلو  رضایعل

 .ریسالم.صبح توام به خ-

 رضایسالم نکردم و فقط سرتکون دادم.عل یرو بهم نداد.حت یزدن حرف یترکمون کرد و اجازه  یا  گهیحرف د چیه یب
 :دیغر

 ؟ینگفت یچیپس چرا ه-

 .صورتم رو با دست پاک کردم یبارون ِ رو قطره

 .تنها باهاش حرف بزنم دیبا-

 .سر تکون دادم.ُهلم داد کالفه

 .یفراموش کن دیخودت که نبا ارهینداره.اون اگه به روت نم یبه من ربط-

 .دیکش  پوف

 من دلم خنک بشه؟ گهیبهت نم یچیچرا ه-

 .کرد  یزی ر ِ غرغر

 صورتت؟ یزنه تو یچرا نم-

 .می.تک و توک بچه ها بودن.به سمت پله ها رفتمیسالن شد وارد
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 .ازش  ی.طلب که نداراری.از دلش دربششیبرو پ یاگه کالس نداشت-

 *روجا*

 .سراغ دکتر گل افشان رفتم به

 .ریسالم استاد صبح بخ-

 .شد بلند

 سالم خانوم مهندس.حالت خوبه؟-

 .زدم لبخند

 .یمرس-

 .بلند شد زیم ریهم از ز سرخوش

 ت؟یبا سا یکن  یکامجو؟حال م  یچطور-

 یهست.فقط گاه ینداره و آدم راحت یبودم قصد دهیدادم.فهم ینشون م تیکمتر بهش حساس  گهیزدم.د لبخند
 .خوردم یهاش حرص م یاز تنبل

 .سالم.آره.چه جورم-

 .به سمت دکتر گل افشان زدم یچرخ مین

 کنم؟  کاریهمه نرم افزارا رو نصب کردم.االن چ روزید-

 .رو به سمتم گرفت دیکل

 بپره.درسته؟ ندوزیکنن و و  یموقع بچه ها دست کار هیممکنه  نیبب-

 یعمد  ی.گاهمیکرد  یها رو خراب م ستمیس ادیز می.ما هم ترم اول که بوددمیکش  میشونیپ یرو یدست یاراحتن با
.با میانداز  یرو به دردسر م یهامون، کس یها و نابلد طنتیهم اصال برامون مهم نبود با ش ی.گاهیسهو یبود و گاه

 گرانیکه به نظر خودمون "باحال" بود، د  ارهامون.چقدر با کمیفکر و لوس بود یب ک،یخودم فکر کردم چقدر ترم 
 .میداد یرو آزار م

 .دیخند

 .یبه حالت اولش برگردون ندوز،یبدون نصب و یکه بعدش بتون  دمیم ادیبهت  یزیچ هینترس.االن -

 .گرد شد  چشمم

 ؟یچجور-

 .رو به طرفم گرفت یا  ید یس
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 .یبرگردون ندوزتویاطالعات و  یتون ی.بعدا میریگ  یم Image تیستمیس ویاز درا  نیبا ا-

 .دمیرو برچ لبم

 ازش استفاده کنم؟  یچه جالب.حاال چجور-

 یشد.وقت یم یداشتم و کارم طوالن ید یس کیرفتم.فقط  تیداد و به سا حیکردم رو توض  یم دیکه با  ییکارها
رفتم.درس  رهیمتحان بگخواست شنبه صبح ا یکه م  یاول رو شروع کردم، به سراغ خوندن درس شاهپور  ستمیس

 یامتحان گرفتنش م  ی حوهنداشت.اونقدر درس نداده بود که مشکل داشته باشم.فقط از ن یزیچ یشاهپور
 .فراتر از جزوه رو سر امتحان ازمون بخواد یزیچ دمیترس ی.مدمیترس

ستاد فروتن بود.بلند به در خورد.برگشتم.ا یسوم رفتم.تقه ا ستمیاول و دوم باالخره تموم شد و سر س  ستمیس کار
 .شدم

 .سالم استاد-

 .زد لبخند

 ؟یسالم خانوم.خوب-

 .یمرس-

 .اومد  جلوتر

 تونم استفاده کنم؟ یم ستمایاز س-

 .تکون دادم سر

 ن؟یخوا یم نترنتیبله.ا-

 .نگاهم کرد جیبلند و گ فشیاز ک  سر

 ...جان-

 .فکر کرد و انگار تازه متوجه سوالم شد یکم

 ...آره-

 .دوم اشاره کردم ستمیس به

 .وصله نترنتشیدوم ا ستمیس-

 .یباشه ممنون خانوم.خسته نباش-

 .دیسالمت باش-

 .دوم نشست و مشغول شد ستمیس یجلو



 

 
530 

 *آبان*

نشسته  ستمی.پشت سرمیبگ دینبود.رفتم تا از اتاق مهرداد، کل یطبقه هم کس نی.ادمیگرفتم.رس  شیپله ها رو پ راه
 .بود

 .کترسالم د -

 .شد بلند

 ؟ی.خوبداریَبه سالم دکتر پا-

 .میشدم و باهم دست داد کینزد

 .آقا  یمرس-

 .دیلباسم کش یرو یدست

 ؟ینش ضی؟مریسیچرا خ-

 .زدم لبخند

 .بارون ریز میموند رضایکم با عل  هیاومد   یبارون م-

 .کردم  مکث

 چند وقته.کجاست؟ نمیب یآرادو نم  یراست-

 .نشست

 .شد اونم رفت ینم لیبود.کالسش تشک نجایپات ا شیپ-

 .رمی روشون رو بگ ِیتا تر دمیبه موهام کش یدست

 ؟یکن  یلطف م تویسا دی.کلنطوریآها که ا-

 .زد لبخند

 .ومدنایکدوم از بچه هات ن  چیه یدستته.ول یآره بردار همونجا جلو-

 .دادم سرتکون

 .دونم ینداره.م یبیع-

 .ستادمیدر ا یجلو

 نداره؟ نترنتیا  تیسا نیا  یراست-

 .رو خاروند سرش
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 .کنه  یبرات وصل م یکامجو.بهش بگ  شیبرو پ یخوا یم نترنتیمشکل داره.اگه ا تیاون سا  یشبکه  میس-

 .رو باال بردم دستم

 .باشه.فعال-

 نیا  یو بره، کالسها ادی.شنبه هم بانیدونستم بچه ها نم یکه کالس داشتم رفتم و وارد شدم.م  یتیسمت سا به
 ..نفسم رو فوت کردمشهیترم تموم م

 .یو دلتنگ ییمونم و تنها یبعدش من م-

بردم.بارون  رونیشدم.پنجره رو باز کردم و دستم رو ب رهیخ رونیبه سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم.به ب گرفته،
بودم افتادم.  دهیکه مفخم رو با اون دختر د  یروز ادینشم. سیرو باال زدم تا خ نمینشست.آست یدستم م یتند، رو

رو  فمی.کدمیو نگاه کردم.پنجره رو بستم و پرده رو کش ستادمیا  اد،ینبود.تا بارون بند ب یچشم چرخوندم.خبر
 .کرد  یم یرو به اتاق مهرداد بردم.خودش نبود.سرخوش نشسته و باز دیخارج شدم.کل تیبرداشتم و از سا

 .سالم-

 .برگشت

 .دکتر سالم-

 .فرو برد.با تاسف سرتکون دادم یباز یرو تو سرش

 .داره نترنتیکه ا  یتیسا رمی.منجایذارم هم یم دویکل-

 .سر تکون داد و من با تاسف از اتاق خارج شدم فقط

 ش؟یخواد از زندگ یم یپسر چ نیا-

 .باال انداختم شونه

 .دونه یفقط خدا م-

 یدونستم سرخوش فراموش م یرو به سرخوش دادم.م دیفرستادم که کل امیمهرداد پ یرو درآوردم و برا میگوش
 .کنه

دوم نشسته و روجا دورتر و  ستمیآراد سر س  هیشب یانداختم.کس  ینگاه رونیکه روجا بود رفتم.از ب  یتیسا به
 .من بلند شد دنیبه در زدم.روجا برگشت و با د یزمزمه کردم و تقه ا یچند برگه بود."آراد که رفته بود" یسرش تو

 .دییسالم.بفرما-

 .مرد هم برگشت.خود آراد بود اون

 .سالم آبان جان-
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 .طرفش رفتم به

 .یآراد؟بچه ها گفتن رفت  یکن  یم کاریچ نجایسالم.ا-

 .شهی.لبخند زد.مثل هممیداد دست

 .کنم  یخونه وقت نم یتو دمیانجام بدم.د  قامویاومدم تحق-

 .دمیکش  رونیدستش ب یرو از تو دستم

 ؟یبعد از امتحانا آماده ا یآقا واسه -

 .سر تکون داد نانیاطم  با

 .لمیتکم لیآره خدا بخواد تکم-

اومد جواب سالم روجا رو ندادم.اما   ادمیکار دارم و   نترنتیاومد من هم با ا  ادمیکه افتاد   ستمشیبه س چشمم
 .بود رو خطاب کردم نییشده بود.روجا که سرش پا ریجوابش د یبرا گهید

 داره؟ نترنتیکدوم ا-

 .منتظر شدم نگاهم نکرد.آراد لبخند زد و من هم لبخند زدم و با همون لبخند صداش زدم یهرچ

 ...خانم کامجو-

 .کرد  نگاهم

 بله؟-

 .گردنم رو خاروندم  پشت

 داره؟ نترنتیا  ستمیکدوم س  گمیم-

 .کنم  یوصل م ویاول  امیاالن م-

 .کنار رفت  ستمیس یاول رفت.آراد نشست.کنار روجا قرار گرفتم.از جلو  ستمید شد و به سمت سکنارم ر   از

 .وصل شد دییبفرما-

 .نشستم

 .ممنون-

 .نشست.جواب تشکرم رو نداد.شونه باال انداختم شیقبل یتوجه به من، سرجا یب

 .دهیخب حتما نشن-

 .فکر کردم یکم
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 ...به اون، در نیمنم جواب سالمشو نداده بودم.ا-

کردم و هم   یرو هم خودم پاک م History نکهیرو باز نکنم.با ا لمیمیا  نجای.قصد داشتم ادمیچرخ نترنتیا  یتو یکم
 یروسیکنن و صد در صد و  یاستفاده م  ستمیکه همه از س  یطیمح یخواست تو یدلم نم یکرد، ول  یروجا پاک م

 .رو باز کردم یآموزش  یسر زدم.صفحه  دانشگاه تیدردسر بزرگ.به سا هیباز بشه و بعدها برام بشه  لمیمیهست، ا

 .درسو بردارم نیقراره منم ا گهیکاملش کرده.ترم د-

 .از ذهنم گذشت  یفکر

 نیهم یتونم به بچه ها بگم از رو یشده بهم بده.م نتیپر نوی.خوبه بهش بگم همستیمدنظرم ن یخاص یجزوه -
 .جزوه مطالعه کنن

 .شدبلند  آراد

 ؟یندار یبرم آبان جان.کار گهیمن د-

 .شدم بلند

 .نه به خانم سالم برسون-

 .زد لبخند

 .حتما-

 .هم سر بلند کرد روجا

 .خدافظ استاد-

 .یخدافظ خانم.خسته نباش-

 .رفت، چشمم به ساعت افتاد رونیکه ب  آراد

 .شد میو ن کیا چه زود ساعت -

 .دمیگز  لب

 .شد و من هنوز باهاش حرف نزدم میو ن کی-

 .خوند یکردم.درس م  نگاهش

 نگم؟ ایاالن بگم -

 .گرفتم  نفس

 ...گهید یریگ  یکامل م  ی...شنبه نمره یمشغول درس خوندن یلیخ-
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 .بلند کرد سر

 د؟یجان؟با من بود-

 .لبم پهن شد یرو ی"جان" گفتنش لبخند از

 ؟یریگ  یکامل م  یشنبه نمره -

 .رو باال گرفت جزوه

 ...میشنبه دار نی.اونم همهیدرس استاد شاهپور-

 .باال انداختم ابرو

 از چند نمره؟-

 .جواب داد تیاهم  یباال انداخت و ب یا  شونه

 .ترم ینمره  ستیب-

 .دمیکش  یسوت ناخواسته

 ؟یجد-

جزوه خم شد.گلو صاف کردم که نگاهم کنه اما نکرد.باز گلو صاف  یبه عالمت مثبت تکون داد و دوباره رو یسر
 ...داد یکارش دارم اما محل نم  دهیکه فهم  دمیفهم یکردم.م  ینشون نداد.نوچ یکردم و عکس العمل

 ...کامجو-

 .دمیو نگاهم رو دزد دمیاش خجالت کش  رهیاز نگاه خ  یشد.لحظه ا رهیو خ برگشت

 .رسوندم بهتفکر کنم منظورمو بد  روزید-

 .نگاهم کرد.انگار منتظر بود ادامه بدم.سرم رو باال گرفتم فقط

 ...اون پسرا  دمیمن د نیبب-

 .دونستم چطور بگم.خودش به حرف اومد یکردم.نم  ینوچ

که منم دوست ندارم بهم   دیکن  یفکر نم نیمن دوست دارم متلک بشنوم؟چرا به ا دیکن  یفکر م شهیچرا شما هم-
 .کنه  یاحترام  یبهش ب یکس  ادیخوشش نم یدختر چیبشه؟اصال ه یحرمت یب

 .رو چندبار تکون داد سرش

 ...مینداشت یما که با اون پسرا کار-
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 یفکر نم نینکرده بودم.به ا یموضوع رو بررس ه،یزاو نیوقت از ا چیگفت.من ه  یکردم.راست م  یکرد.پوف  سکوت
 متلک بشنوه؟ ادیخوشش م یکردم که خب ک

 ...که  یهست ییجا نمیب یم یوقت شمی...ناراحت منمیب یرو م زایچ نیا  شمیبگم؟من ناراحت م یچجور-

 دیبا دمید یکردم م  یخوام رو بزنم؟االن که فکر م یکه م  یحرف یتونستم گاه یزدم.چرا نم زیبه م یپام ضربه ا با
و  شمی.بهش گفتم ناراحت مدمیکش  یروجا.و از کارم و فکرم خجالت م ی قهیگرفتم نه   یاون پسر رو م  ی قهی

 نیشده که نصف ا یهم بوده و م قیصد ارمند  ی.نگفتم کارشمینگفتم چرا؟ نگفتم فقط در مقابل تو ناراحت م
رو بلد  بهیبود که حرف زدن رو، ابراز احساسات به دختر غر نیها رو به اون نشون بدم.مشکل من ا یناراحت

 دهید یدونفر رو از بچگ نیکردم.ا  یم یزدم.شوخ ی.با آفر حرف مدمیبوس یگرفتم.م  ینبودم.مامان رو در آغوش م
ذهنم و دلم و قلبم با تمام وجود  یتونستم.هرچقدر تو ینم گهیروجا بود د یحت گها   یو باهاشون اخت بودم.ول

به قول آفر، به قول محسن  دیبست.شا یدست و پام رو م ستیدونستم محرم ن یکه م  ینیخواستمش، ا یم
 یبشم.م کینزد یلیخ یبه نامحرم دمید یرو در شان خودم نم نیا  یبودم.ول زهیاج شده من پاستوراخر   یعضد

احساسات مشکل نداشته باشم.   انیحرف زدن و ب یانقدر تو  گهیتا د میروز ها تموم بشه و محرم بش نیخواستم ا
که با عشق انتخابش   یبرخورد نخواهم کرد.همسر نطوریدونستم قطعا با همسرم ا یشناختم و م یخودم رو م
 ...خواهم کرد

کردم   یحس م یذره ا یباشه.که اگه حت یخورد منتظر عذرخواه یگفتم.بهش نم  یزیزد و نه من چ یاون حرف  نه
 .گفتم  ی" رو هم مدیحتما "ببخش نطوره،یا

همراهش نبود.کنار  یبود.کس یدیسعدر، برگشتم. یبودم و اون هم سرش به کارش گرم بود که با صدا رهیخ بهش
روجا، هردو  یبرام تکون داد و من هم همونطور جواب دادم.با صدا ی.سرستادیدستش ا ی تو ِ سیدر، با کِ 

 .میبرگشت

 .سالم-

 .شاد و خندان جوابش رو داد ،یدیسع

 .یجاافتاد یکه حساب  نمیب یسالم.م-

 .نگفت، خودش ادامه داد یزیروجا چ یو نگاهش کردم.وقت برگشتم

 ...  من ِسیکِ   نیا  نیبب-

 .رو باال تر آورد سیکرد و کِ   مکث

برام عوض  یدکتر گل افشانم گفتم.فقط پاورو داد.گفت اگه وقت دار ؟بهیعوضش کن  یتون یپاورش خرابه.م-
 .یکن

 .اگه ممکنه  نجایا  دیاریب-
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زانو زد.  نیزم ی رو ِ سیبلند شد و کنار کِ  یصندل یکردم.روجا از رو  بیرفت، با نگاهم تعق یم کیرو که نزد یدیسع
ها  میرو همراه س یداخل یرو باز کرد.کنارش رفتم.با دقت اجزا سیکِ   یها چیآچار رو کنارش گذاشت و پ  یجعبه 

با خودش آورده بود  یدیکه سع  یا  گهی.پاور دشتنگاهش کرد و کنار گذا ی.پاور رو خارج و کمدیکش  یم رونیب
 .رو بست سیرو وصل کرد و کِ 

 .دییتموم شد.بفرما-

 .ایکاره ا  نیا-

از   یاز کنار در، که متوجه نشده بودم ک  یدیسع یگه".صدا  یو فکر کردم "راست م دمیکش  یقیکالفه و عم  نفس
 .بغلم رد شده بود، بلند شد

 .دستت درد نکنه-

 .افتادم  رضایحرف عل ادیاه کردم.به روجا نگ یو طوالن قیرفت.عم رونیب

 ؟یخونه نگه دار یهمه استعدادو تو نیا  یخوا یم-

 .تکون دادم سر

 دارم؟ شه؟اجازهیتونم؟م یم -

 *روجا*

 .بلند شد داریپا یکردم که صدا  یپشتش گم شده بود نگاه م یدیقاب در که سع به

 ؟یکارو دوست دار-

 .از در برداشتم و نگاه به سمت راستم انداختم  چشم

 .دوست دارم ویریادگی-

 .دیبه چونه کش یدست

 ؟یچ یعنی-

 .رمیبگ ادیآقا رو فرستاد تا انجام بدم و   نیا  یدونه.ول یخب من تاحاال پاور عوض نکرده بودم.دکتر گل افشانم م-

 .آورد  نییتر شد.صداش رو پا کینزد

 ...خب اگه-

 .به در انداخت و دوباره نگاهم کرد ینگاه میمکث، ن با

 ...یاگه ازدواج کن-

 .انداختم.ادامه داد  نییرو پا نگاهم
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 ؟یچ یاگه همسرت نذاره کار کن-

 نطوریدادم تا ا یاومد راحتتر جواب م  یجلو م یداشت که هربار بگه دوست نداره کار کنم؟اگه رسم یاصرار  چه
 ..خواستم جواب بدم که باز به حرف اومدمهیو ن و نصفه یدزدک یحرف زدنها

 .منو نگاه کن قهید هی-

 .بردم.لبخند زد شیصورت حرص یرو رو نگاهم

 .خب حاال بگو-

 .شلوارش گذاشت.پلک زدم بیج یرو تو دستش

 .خوام کار کنم یخب اون دفعه که گفتم...گفتم نم-

 .دیروشنش درخش یها چشم

 ؟یکار کن  یخوا یچرا نم-

 .از خودم فاصله دادم  ده،یکردم باالتنه اش چسب  یبودم، حس م ستادهیا  داریکنار پا  یبافتم رو که از وقت یمانتو

 .رونیخونه کار کنم هم ب یکه همزمان بتونم هم تو  ستمین یشناسم.آدم یمن خودمو م-

 .کرد  ینگاه م یبا لبخند خاصو سر بلند کردم. دمیکش  رونیب رشیبه مانتوم نگاه کردم.مقنعه ام رو از ز یرچشمیز

 باهاش؟ یریکه...چرا درگ  ستیمانتوت تنگ ن-

به اندامم  یکرد.دوست نداشتم توجه کس  یراحت شده.قبال انقدر راحت نگاه و برخورد نم دایکردم چقدر جد  حس
 .کردم بحث رو از مانتوم عوض کنم  یاومد.سع  یجلب بشه.بدم م

 .گهید نیخب هم-

 .پررنگ تر شد لبخندش

 ...خب-

 .چرخوند و دوباره برگشت یرو لحظه ا سرش

 .یدرس خوندنو دوست دار یول-

 .دیشدم.صدام لرز یعصب  دنشیسوال پرس نهمهیا  از

 .کمترم  یخوام حس کنم از کس یدوست دارم اطالعاتمو ببرم باال.نم-

 .کرد  زیهاش رو ر چشم

 کنه؟  یدرد م تییحالت خوبه؟جا-
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 .خودم غر زدم با

 ...کنه  یاه ول نم-

 .رو فوت کردم نفسم

 .کنه  یکم درد م  هیسرم -

 .تکون داد سر

 ...دارم یخوا یآها...اگه قرص م-

 .کردم  یآروم  نوچ

 ...خوام بدنم بهش عادت کنه یخورم.نم ینه ممنون.معموال قرص نم-

 .رو درآوردم میشد و سرجاش نشست.گوش رهیبهم خ یلحظه ا چند

 ...؟یدانشگاه نینوش-

 :خواستم رو براش نوشتم و ارسال کردم.جواب داد یکه م  یزیچ

 .دانشگاه امیدارم م-

 .شده بود رفت رهیکه خ  داریپا یپ حواسم

 .کنه  یاه چقد نگاه م-

 .شد تیوارد سا نینوش نکهیشدم تا ا رهیکردم خ  یکه روش کار م  یستمیبه س یکم

 یرفت تو شهیساختمون، همه پسرن نم نیا  یتو ؟االنییدستشو یبر یخوا ی.فقط کجا مدمیخر ایب یروج-
 .اییدستشو

 نیو صورت سرخ شده اش رفت.بلند شد.نوش داریکه حس کردم نابود شد.نگاهم به سمت پا  دمیرو چنان گز لبم
 .دیکوب  شیشونیپ یو رو دشید

 ...یوا-

 .ام گرفت  هیرفت.گر رونیبا عجله ب داریپا

 .یآبرومو برد  نینوش-

 .تر اومد کیبغض خم شدم.نزد با

 .شد یا  یروجا چه خرابکار یوا-

 .کرد  ینوچ نوچ
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 .چقدر زشت شد-

 .کمرم گذاشت  یرو رو دستش

 کنه؟  یشدنمونو پهن م عیهرروز بساط ضا تیسا یتو ادینداره م یمگه کار و زندگ نیا-

 .دستش رو جلو آورد ،یشد.بدون نگاه کیبود.نزد داری.پاستادمیپا، صاف ا یاومدن صدا  با

 .دهیاسات  سیسرو دیکل-

 .نزدم یحرف

 .گهید ریبگ-

 .رو از دستش گرفتم دیکل

 .نجامیزود برو برگرد من هم-

 .فروخورده، کبود شده بود نگاه کردم و تشر زدم یکه از خنده   نیرفت.به نوش ستمیسمت س به

 .زهرمار-

 .متوقف شدم دار،یپا یجد یدر، با صدا یهم پشت سرم بود.جلو نیافتادم.نوش  راه

 .کامجو درست راه برو-

 .بلند شد داریپا ی.باز صدادیخند ینگاه کردم.م نیگذاشتم.به نوش  میشونیپ یرو با غصه رو دستم

 ...به خودم بده اریب دویکل-

 سیبود که سرو یرفتم.چندوقت دیاسات  سیخارج شدم و به سمت سرو تیبهش انداختم.از سا ینگاه مین
بودن،  ادیکه دخترها ز  یی.وقتهامیبرادران استفاده کن سیاز سرو  میکردن و مجبور بود  یم ریخواهران رو تعم

 ...حاال یبود ول شتریچون زورمون ب میرفت یبرادران م سیبه سرو یگروه

 .میخارج شد سیهم، از سرو همراه

 ... کامجو درست راه برو-

 .کردم  ی.غر غردیخند یم زیر زیآورد و ر  یرو در م داریپا یبود که ادا نینوش یصدا

 ...انگار داروَغست-

 .ستادیا  تیسا کی.نزددمیخند آروم

 .یوسفی شیپ رمیم گهیمن د-

 .دمیگز  لب
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 .نیتو رو خدا نوش-

 .شد ریاز پله ها سراز  عیسر

 *آبان*

 .دمیخند

 .چارهیطفلک ب-

 .دیلرز یپهنم به شدت م یگذاشتم.شونه ها  زیم یم شدت گرفت و سر روچهره اش، خنده ا ادی با

 .قیخدا بگم چکارت کنه صد-

 .رو بلند کردم و صاف نشستم سرم

 .تیسا یتو ادیب شهیروش نم گهید چارهیاالن ب-

 .لباسم رو صاف کردم ی قهی.دمیخنده ام کش یرو به ته مونده  دستم

 .فتهیب دیمن با یاتفاقا جلو  نیا  یداره.همه  میَ چه شانس-

نگاهش  یرچشمیتا وارد شد.ز دیطول کش ی.کمیشگیهم یکردم بشم همون آبان جد  یپا، سع یصدا دنیشن با
 .رو جلوم نگهداشت دیاومد و کل  کینزد ریکردم.سر به ز  یم

 .ممنون-

ازم   د،یبه محض لمس کل یسرعت ممکن از دستش گرفتم تا خوب خجالتش رو تماشا کنم.ول نیآهسته تر  با
ها چشم  ستمیبه س ،یکردم و فکر  زیرفت و نشست.چشمم رو ر یآخر  یها ستمیفاصله گرفت و به سمت س

 .دوختم

 ...کار کرد  یبسه هرچ-

 .رو کج و صدام رو بلند کردم گردنم

 .برو خونه گهید-

 .نگاه کردن جواب داد بدون

 .رمیکارم تموم بشه م-

 .یانجام بد  یتون یکنن.بعدنم م  یفرار نم تایسا نیا-

و لرزش دستهاش کم بشه و کمتر خجالت بکشه.بلند  یتا از دستپاچگ دمیبه روش پاش یکرد.لبخند مهربون  نگاهم
 ستمیروشن شدم.س یها ستمیمتوجه س ت،یبه سا ی.با نگاهختیر یم فیک  یرو جمع کرد و تو لشیشد و وسا

 .خودم رو خاموش کردم و از جام، بلند شدم
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 .کنم  یرو خاموش م ستمایمن س-

روشن  یستمهایبود.س ستمهایخاموش کردن س نیتونستم بکنم هم یکه م  یاز اونهمه اخم و تخم، تنها کار  بعد
 ..سرش رو بلند کرد و نگاهم نکردستادمیا  کشیرو برداشتم و نزد فمیرو خاموش کردم.ک

 .ممنون استاد-

 .زدم لبخند

 ؟یریم قیکنم.با صد  یخواهش م-

 .کردم قهقهه نزنم  یسع ق،یصد یادآوری با

 .رمینه.تنها م-

به دست اومد.در رو قفل کرد و به سمت اتاق مهرداد رفت.خودم رو به  یخارج شدم و پشت سرم، گوش تیسا از
ومد بعد، ا یو حساس نشه.کم نهیبود ما رو باهم نب یکنار  یراهرو یاتاقش انتها  نکهیپله ها رسوندم تا مهرداد با ا

هردومون  یو برا نهیبب یکس  دمیترس یم نکهیبا ا م،یدکه ش  نیماش کیبه من، کنارم راه افتاد.نزد یو با نگاه کوتاه
 .بازهم دلم خواست برسونمش یبد بشه، ول

 برسونمت؟ یخوا یم-

 .کرد  امتناع

 .کهی.خونمون نزدرمینه ممنون.خودم م-

 .تکون دادم سر

 ...دونم یم-

دانشجوش رو حفظ  یآدرس خونه   دیاستاد که نبا  هیدادم.قاعدتا  یسوت دمیکه به صورتم انداخت، فهم  ینگاه با
خودش هم  که،یافتاد مهرداد گفته بود خونشون نزد  ادمی یدونستم چطور رفع و رجوع کنم؟لحظه ا یکرد.نم  یم

 .جواب دادم عیکتابخونه اشاره کرده بود.سر  یتو

 .خب آخه دکتر گل افشان گفت-

 .نکرد.انگار قانع شده بود یریگیپ

 ...ممنون از لطفتون-

 .نکردم.به سالمت یکار-

 .تونستم، رفتنش رو تماشا کردم یکه جا داشتم و م  ییسمت در رفت.سوار شدم و تا جا به

 *روجا*
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دونستم  یکردم که آبروم رو برد.نم  یم نینبود، نثار نوش ادیفحش بلد بودم، که تعدادش هم ز یراه هرچ یتو
 نیبار نوش کینگاه کنم؟با خودم فکر کردم نشد  داریچشم پا یتو دیبعد، شنبه از صبح تا ظهر، چطور با یدفعه 

بود.با خودم فکر کردم اگه من بودم،  تو حواس پر  جیگ  یلیدرست نکنه.خ یدیجد یزیبشه و آبرور تیوارد سا
بود و  نیزدم.اما خب نوش یحرف نم نطوریبلند ا یتنهاست، باز هم با صدا تیسا یاگه مطمئن بودم تو  یحت

 .کرده بود  شیها دوست داشتن یباز جیگ  نیهاش.هم یباز جیگ  نطوریا

تازه وصل شده  رلسیکه وا  یینشستم.از اونجا وتریکامپ  یدرس خوندن شدم و پا الیخیرو عوض کردم و ب لباسهام
دسکتاپ  یصفحه  یاضافه رو  کنیم کنم.چند آو وبالگ نترنتیا  یخواستم خودم رو مهمون صفحه ها یبود، م

کرد.اصال لپ تاپ   یمن رو پاک م یها لینصب و نرم افزارها و فا ستمیس یرو یزیرضا چ نکهیاومد از ا  یبود.بدم م
 .داد زدم بایاومد؟تقر  یمن م ستمیبود.چرا به سراغ س ارشیکه در اخت

 ؟ینصب کرد نجایا  یرضا چ-

 .اتاق شد  وارد

 ؟یگیم یچ-

 .کردم و دسکتاپ رو نشون دادم  اخم

 ؟ینصب کرد یچ گمیم-

 .جلو اومد یکم

 .نصب نکردم ؟منیگیم نویآهان...ا-

 .زدم پوزخند

 ..خودش خودشو نصب کرده البدیگیآها...راست م-

 .رو کج کرد گردنش

 .گفت الزمه  یرو نصب کرده.م نایاومده بود ا  رلسیوا یکه برا  قمیرف نیا-

نرم افزارها رو از صفحه پاک  shortcutدسکتاپ شلوغ نشه،  نکهیا  ینگفتم.رفت.برا یزیباال انداختم و چ ابرو
شلخته  ستمیصفحه باشه.به نظرم س یرو یزیچ my documents و my computer کنیکردم.دوست نداشتم به جز آ

 :رفتم.با خودم فکر کردم هتابو م نیاضافه تموم شد به سراغ وبالگ نوش  یها کنیشد.کارم که با آ یم

 .بد نبودا نیهمچ رلسمیوا نیا-

 .دمیذوق خند با

 ...ادهیسرعتشم ز-

نداشتم.به قول  دیجد زیچ یمشغول شدم.به کل درس رو کنار گذاشته بودم.انگار اصال جنبه  وتریشب با کامپ تا
 .کردم  یاومد، خودم رو باهاش خفه م  یدستم م یدیجد زیمامان تا چ
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بودم.انگار نه انگار  دهیسته بودم و شام نخورده خواستم بخوابم.دور درس خوندن رو هم که خط کشهم خ شب
 .درس تلنبار شده داشتم یو کل میآخر ترم بود

و  دمی.دراز کشادیگرفته و معلوم بود که بارون م  یبه پنجره که پرده اش کنار رفته بود افتاد.هوا حساب چشمم
 .کردم Play آهنگ رو  نیم و اولگوشم گذاشت  یرو تو یهندزفر

 "ستاره هی یحت گهید ستیهوا گرفته، تو آسمون ن" -

 .رو نگاه کردم.باز چشمم رو بستم رونیب ،یچشم هی

 ".تو رو داره یمن حال و هوا یهوا ست،یبرام مهم ن-"

به  تیشخص داریلبخند زدم.چقدر پا دار،یو رفتار پا نینوش زیخاطره انگ یاتفاق امروز بعدازظهر، سوت  یادآوری با
 .مردم یم ی.وگرنه حتما از ناراحتاوردیرو به روم ن یزیخرج داد که چ

 ...باشه یکیتار یبارون گرفته، کوچه اگرچه کوچه -

 *آبان*

 .گذاشتم و لباسهام رو عوض کردم  زیم یرو رو لمیپشت سر گذاشتم و وارد خونه شدم.وسا ،یکیها رو دو تا  پله

 .بخورم.ناهارم که نخوردم یزیچ هیبرم -

" رفتم.تا شب ی"لعنت ینشستم و باز به سراغ پروژه  ستمیکردم و خوردم.به اتاق رفتم و پشت س  یسرهم بند یزیچ
 .رفتم لمیمیبه سراغ چک کردن ا وتر،یرو انجام دادم.قبل از خاموش کردن کامپ شیمین

 .داده باشه لیمیموقع روجا باز ا هی دیشا-

 .سر گذاشتم ری.دستهام رو زدمیراحت خاموش کردم و دراز کش الینبود، با خ لیمیاز ا  یخبر یوقت

 ....چه برعکس شدرهیگ  ینم لمیاگه اومد، تحو  ای ادیاصال نم  ایکه اونطور رفت، گفتم   روزید-

 .چشمم اومد و به قهقهه افتادم یجلو تیسا یتو قیصد دنیپر یبستم.صحنه  چشم

 ه؟ینجوریرا ابچه چ نیا-

 .دمیلبم کش یرو یدست

 .دمیدو روز از دستش خند نیچقدر من ا-

*** 

 .انداختم  رونیبه ب یشدم.نگاه داریپشت پنجره ب یگنجشک  یبا صدا صبح،

 بخوره؟ دیبا یچ یوونیهوا سرده.ح-
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و به اتاق بردم.تا پنجره رو باز کردم  ختمیظرف ر یهم برنج تو یبرداشتم و ُخردش کردم.کم ینون کهیشدم و ت بلند
و بخوره.فاصله  ادی.داخل شدم تا بختمینشست.برنج و نون رو پشت پنجره ر یدرخت یشاخه  یو رو دیگنجشک پر

 .پشت پنجره اومدن یها یکه گرفتم، چند گنجشک به سراغ خوراک

 ...شماها هیاز روز  نمیا-

 .راحت شد، به سمت اتاق راه افتادم زیشدن م یکه از خال  المیدادم و خوردم.خ بیترت یمفصل ی صبحانه

 .کنم  یم فیکث  یبه حال آشپزخونه و ظرفا یفکر هیبعدا -

که مامان   ،یو سبز ریبزرگ نون و پن یخورده بودم، تا شب بلند نشدم.لقمه  ریسراغ پروژه رفتم.چون صبحانه د به
 ستمیس یخوردم، جلو یپاک کرده و شسته و فرستاده بود، درست کردم و به اتاق رفتم.همونطور که لقمه رو م

 .زدم لیمیبه ا ینشستم تا خاموشش کنم.قبل از خاموش کردن، سر

 .کنه  یداده باشه.اونوقت فردا قهر م لیمیا  دیشا-

 .خودم زدم یانصاف  یو ب ییبه پررو یشخندین

 قهر کرد؟ یخت کبدب-

 .که باز شد، لبخند زدم  لیمیا  ی صفحه

 ...گوشم گذشت  خیخطر از ب-

 .رو باز کردم لشیمیا

 ... دی.ببخشریبخ ن؟شبتونیسالم استاد.خوب-

 یو بررس نییرو دانلود و باز کردم.اجرا گرفتم و جواب نداد.کد رو باال و پا مهیضم لیاز خوندن سوالش، فا  بعد
 .دمیکردم. لب برچ

 ...درسته-

 .رو چک کردم کتاب

 ده؟یکتابه.پس چرا جواب نم  نیواو به واو ع-

 .رفتم Reply یکجاست.رو  رادیا  دمیکردم و دوباره نوشتم.تازه فهم  لیدور خوندم و تحل کیرو  سوال

 ...که  نهی.مشکل اون سوال، اریسالم.شب شمام بخ-

سوال تمرکز کنم.جواب  یربع رو کیاومد و من رو وادار کرد،   یبعد لیمیبود که ا دهینکش قهیپنج دق به
 .دمیخند یدهنم گذاشته و م یداد.دستم رو جلو لیمیدادم.بازهم ا

 بودم؟ دهیکه من تا حاال ند  یاریم ریسواال رو از کجا گ نیخدا بگم چکارت نکنه دختر.ا-
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امتحان   یگرفتم سوال ها  میتصم ،یب و خستگداد.چندبار از زور خوا یم لیمیا  نطوریحدود ساعت دوازده هم تا
 .دیازش رس  یا  گهید لیمیرو با حل، براش بفرستم تا دست از سرم برداره.راس ساعت دوازده ، ا

 .زنمت یتا جا داره م ارمیب رتیفقط آرزومه گ-

 .کردم  مکث

 ضم؟یزنم...مگه مر ینه نم-

 .رو با باز کردم لیمیا

 .دیجواب سواالمو داد دویکرد  ینگه داشتمتون.بزرگوار داریانقدر ب  دیببخش-

 .دادم جواب

 .یمن هستم.موفق باش ،یداشت یبوده و هست.هرجا، هر سوال فمیکنم خانم.وظ  یخواهش م-

 .که نوشته بودم نگاه کردم  یبه متن یکم

 ست؟یخانم کامجو، بد ن سمیاگه ننو-

 .رو جمع کردم دهنم

 ...خونه ینم یروجا...به جز خودشم که کس سمینو ینه همون خانم بهتره.به خودم باشه که م-

گرفتم و لباس   یکردم دل بکنم.دوش کوتاه  یتخت نشستم و باالخره سع یرو یشدم.کم داریساعت ُنه ب صبح
خمار و سرخم افتاد.صورتم رو چپ  یتا موهام رو مرتب کنم که چشمم به چشم ها ستادمیا  نهیآ  ی.جلودمیپوش

 .و راست کردم

 ... تونستم یاالن اگه دختر بودم م-

 .کردم  مکث

 گن؟یم هیآ... چ-

 .زدم بشکن

 . پوشوندم یم ویحال یب نیزدم ا یم ملیآها...ر-

 .دمیکنار کش  نهیآ  از

 ...ستمیحاال که دختر ن-

 ادینبود، ز کی تراف ِکی.چون ساعت ِ پدمیادم و ساعت ده رسبود.استارت زدم و راه افت یخال رضایعل  نیماش یجا
بودن  ستادهیقد ا بیرو که کنار پله ها پارک کردم، چشمم به خواهران سه قلو که به ترت نیراه نبودم.ماش یتو

 یجور هیاتفاق روز پنجشنبه،   یادآوری.با بانمک قیو بعد روجا و بعد از اون صد یافتاد. جلوتر از همه، نام
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نداشتم.اما  یکردم تا از التهاب وجودم و صورتم کم بشه.با خود روجا مشکل  یرو ُپر و خال نهیس یشدم.چندبار هوا
 .دمیبه پشت گردنم کش یشدم.دست یم نیافتادم شرمگ  یم قیصد ادی یوقت

 .ارمیخودم نم یبه رو-

 یمشکوک بود، لحظه ا یلیچشون که خخنده و پچ پ دنیرو زدم.با د ریشدم و دزدگ ادهیپ نیبسم اهلل از ماش با
 .تعلل کردم

 نجا؟یاومدن ا  دنینقشه کش نینکنه واسه ماش-

 .تکون دادم سر

 چه کنم؟ ی.ولستین دیبع-

 .ستادمیبلند روجا، جاخورده، ا یرفتم که با صدا یاز پله ها باال م  نطوریبهشون بود و هم چشمم

 .میعالمه سوال دار  هی.می.نگرانتون شده بودمیساعته منتظرتون هیشما؟ نییاستاد کجا-

نگاهش  یحراست نبود.کم یبچه ها ایاز کارمندها   یتعداد بچه ها کم بود.خبر اط،یح یرو نگاه کردم.تو اطراف
 .تر شده بود دارانهیبار، خر نیکردم. انگار نگاهم ا

 تو؟ یکله پاچه خورد  یسر صبح-

 .شد رهیچشمم خ یبه جانب، تو حق

 .نیشد داریده شده.شما تازه ب ه؟ساعتیح چسر صب-

 .دمیصورتم دست کش یرو

 .امیکالس تا من ب  یتو دیخب.بر لهیخ-

 .به عقب رفت یقدم ،ینام

 م؟ینر تیسا-

 .میکن  یکار م  یتئور گهینه د-

 .برداشتم یروجا، چشم از نام یصدا با

 .دییباشه پس بفرما-

 .کردم  یبود که من جلوتر حرکت کنم.نف نیا  منظورش

 .دیکنم اول شما بر  ینه خواهش م-

 .تخس شد یلیاش خ  افهیق
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 م؟یما جلوتر از شما بر یعنید؟یگ  یم ینه استاد چ یوا-

 .صورتش زد.هرچقدر صبر کردم، داخل برو نبودن یادا، تو  با

 ...برسه نیخدا به داد ماش-

 .انداختم  نیبه ماش یکوتاه  نگاه

 .بود یخوب نیزبون...ماش یبدبخت ب-

 .نشسته بود زشیتنها پشت م ،یشدم.بهجت دیسالن رفتم و وارد اتاق اسات یخنده تو با

 .یبهجت یسالم آقا-

 .گذاشت  یشونیپ یرو یدست

 ؟یَبه سالم دکتر.چطور-

 .نشستم

 ممنون آقا.چه خبر؟-

 .رو آروم تکون داد سرش

 .ادیمن م یجا یخانوم هیبه بعد  نی.از امیشیبازنشست م میدار گهی.ما که دیچیه-

 .شدم خم

 ست؟ین ؟زودیا جد-

 .رو خاروند سرش

 ...نو ساخت و رفت ی.هرکه آمد منزلنهیهم ایدن گهید-

 .دمیدادم.ناخودآگاه آه کش هیتک

 ...نیخوش باش نی.انشاال هرجا هستنییفرما یبله.درست م-

لبخند  یرفتن.بهجت یداخل شدن و به سمت بهجت قی.روجا و صددمیت در چرخسکوت کردم و به سم ییصدا با
 .زد

 .خوام یم کیماژ یبهجت یآقا-

 .جواب داد ییبا خوشرو یزدم.بهجت لبخند

 ؟یخوا یم یچه رنگ-

 .زد لبخند
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 .دیکه دار  یهر رنگ-

 .رو جا به جا کرد یچا یخورده  مهین وانیگذاشت و ل  زیم یدست رو یبهجت

 خواد؟ یاستادتون م-

 .انداختن و روجا جواب داد  یهم نگاه به

 .نجانیاستادمون که ا-

 .رو نشون داد.همزمان هر سه، نگاهم کردن.لبخند زدم و سر تکون دادم.ادامه داد من

 .میخوا یما واسه خودمون م یول-

 ن؟یکن  ینقاش نیخوا یم-

 ..من هم باز لبخند زدم و فکر کردمدیخند

 ...قت بزرگ نشوو چیه-

 .رو سر داد کیماژ ی جعبه

 .بردار یخوا یکه م  ییهرچندتا ایب-

 .شد یخال بایو جعبه تقر دنیکش  رونیب کیچنگ، چند ماژ با

 .مایاریپس ب میدیقول نم یول یمرس-

 .دیخوش باش دیباشه بر-

 یدغدغه نشون م یالاقل ب  ایدغدغه بودن  یشاد و ب نطوریبردم.چقدر خوب که ا یلذت م شون،یسرزندگ از
 .چشم از در برداشتم ،یبهجت یدادن.با صدا

 .نیَ خوب یبچه ها-

 .دیرو کش جعبه

 .ستنین یو دنبال دوست ُپسر باز رنینم رونیب هیدانشگاهن.مثل بق یدائم تو-

 .لبم نقش بست یرو ،ی"ُپسر" از دهن بهجت یکلمه   دنیبه خاطر شن یتکون دادم و لبخند سر

 *روجا*

و با دقت  ستادیداخل اومد.همونطور ا داریبه در زده شد و پا یتخته بودم که تقه ا یپا ینوشتن برنامه ا مشغول
 .موند رهیبه تخته خ

 د؟یکن  یم کاریچه خبره؟چ-
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 .شد کیخنده نزد با

 .سر جلسه ارنیکه بچه ها م  ییتقلبا نی.شده مثل اینوشت زیچقدرم ر-

 .نوشت یهنوز م نیرو بستم.نوش کیماژ در

 .شد یم یسر امتحان وگرنه تقلب خوب میاریب میتون یکه تخته رو نم  فهیفقط ح-

 .سمت چپم بود نیهم کنارم قرار گرفت.مهتاب سمت راستم و نوش نیو نوش نشستم

 ...خب اشکال-

 .دیبه من، با صدا خند یبا نگاه گوشه چشم نینوش

 .به جونتونا میندازیخانم کامجو رو م دیریاستاد امتحان سخت بگ-

 .بهم زد یا  ضربه

 فرسته؟ یم لیمیو ا دهیم ریگ  یکه چجور  دیدون ی...م دشیشناس یم-

 ینگهداشتم.م داریرو ب داریکرده بودم.با خنده گفتم تا ساعت دوازده پا  فیو مهتاب تعر نینوش یخودم برا صبح
 .بده لیمیبهش ا دیکش  یگفت خودش هم سوال داشته اما خجالت م

 .دیخند داریپا

 .دادم یکه تا دوازده داشتم جواب سواالشو م  شبید-

سرم منت بذاره.هرچند جنس نگاهش، منت نبود و  یاومد کس  یچشمش انداختم.خوشم نم یاخم چشم تو  با
 .مهربون و شوخ بود

 ریافتادم تقص  میَ پرسم.اگه هر درس ینم میَ سوال چی.هدمینم لیمیبهتون ا گهیاستاد؟من د  هیچ دیدون یم-
 .دیکن  یشماست که ذوق درس خوندنمو کور م

 یکیخنده. یکه بهم م  نمیکاغذهام فرو بردم تا نب  ینشه.سرم رو تو دهیصورتش گذاشت تا خنده اش د یرو دست
اقعا روم چشمم اومد.هرچند فرصتش رو داشتم اما و  ینکرده بودم جلو دایرو پ دنشیکه فرصت پرس  ییاز سوالها

 .سوال بپرسم.سر بلند کردم لیمیا  یشد دوباره تو ینم

 اونجا؟  امیب قهید هی-

 .دیگز  لب

 ؟یبرا-

 .شدم بلند

 .سوال دارم-
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 .کرد نخنده  یسع

 ...یاالن مگه نگفت-

بلند بود و زانوش به موازات  شی.صندلستادمیاالن زده بودم، کنارش ا  نیکه هم  یتوجه به حرف یکرد.ب  سکوت
 .اشاره کردم  شونیکیپاش گذاشتم و به  یگرفت.کاغذهام رو رو  یشکمم قرار م

 .دمینفهم نویمن ا-

 .رو خم کرد سرش

 ؟یهست؟...آ... خودت نوشت یچ-

 .مقنعه خاروندم یرو از رو گوشم

 .کتاب  یتو یبله.با کم مثاال-

 .زد لبخند

 .یکه کامل نوشت  ؟تویدینفهم شویچ-

 .تکون دادم سر

 .فهمم یبهتر م یاونجور  دیخوام شما حلش کن یدونم م یم-

 .تکون داد سر

 .خب لهیخ-

 .رو برداشتم کاغذهام

 نم؟یبش-

 .دیبه موهاش کش یدست

 .کنم  یمن االن حل م نیآره برو بش-

 هی.دیپرس یو مهتاب م دیپرس یم نیو نوش دمیپرس یکرد.من م  یم یدگیبه اشکال ما رس میساعت دوازده و ن تا
گذاشت   یکه قرار ِ کالس رو م  یروز دیگفت.شا  ینم یزی.کالفه بود و چمیرفت یو کنارش م میشد یبلند م ونیدرم

 .رفت، به حرف اومد یم رناها یآخر که برا  یگرفتار بشه.لحظه   نطوریکرد ا  یفکرش رو هم نم

 د؟یندار یسوال چیکه سرکالس نبودن...ه  ییبچه ها-

 .چونه زد ریز یدست شراره

 .پرسن یسوال م نامیا  میکن  یتعجب م میدینفهم یچیاستاد ما کال ه-
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 .تاسف تکون داد و به سمت در رفت یاز رو  یسر

 .دمی.وقت امتحانتونم دوساعته.دو تا سوال مرمیگ  یامتحان م  ی.گروهدیباش تیسا یساعت دو تو-

زودتر خودمون  دی.بامیو خورد میکرد  یسرهم بند یو ناهار میاز کالس خارج شد.به سرعت به سمت سلف رفت  و
 .تا امتحان شروع بشه میموند یم داریهم منتظر پا میکرد  یم نیو هم تمر میرسوند یم تیرو به سا

 .ردقرار داد و لب باز ک زشیم یرو رو فشیگذاشت.ک  تیپا به سا داریساعت دو، پا راس

 B گروه  یبرا ینییپا یو دو تا A گروه  ،ییباال ی.دو تاسمینو ی.چهار تا سوال مدینیخب لطفا دونفر دونفر بش-

 بویترت نیهم که هم هیو بق B گروه  شونیو کنار یخانم نام.A گروه  شنیم ق،یهستش.خانم کامجو و خانم صد
 .رنیگ  یم شیپ

 .زد یغر م  یگهگدار  نیکمک بخوام شروع به نوشتن کردم.نوش  نیاز نوش  نکهیبود.بدون ا ادمی ییزهایچ

 .شهیکه نم  ینجوری.ایسینو یم یروجا همش تو دار-

 .ناراحتش انداختم یبه چهره  ینگاه مین

 ریهرجا گ سمی.بذار بنورهیم ادمی میَ سیبنو ییخودت تنها نکهیا  ای ،یکن  پی.تا به تو بگم و تارهیم ادمی سمیاگه ننو-
 .کردم کمک کن

 یکردن و کمک م  یرو صدا م دارینصفه بود.بچه ها پا یکیو  میسوال رو کامل کرده بود کیگذشت و   یساعت
 .سرمون اومد یباال داری.پامیرو صدا نزن داریتا پا میکرد  یم یخواستن. اما ما هرکار

 ن؟یرسه شما دو تا مشکوک یچرا به نظرم م-

.چونه و لبش، به صورت برعکس، دمید یسرم بود.صورتش رو برعکس م ی.درست باالنمشیرو عقب بردم تا بب سرم
 .چشمم بودن.انگشتم رو باال گرفتم یدرست جلو

 م؟یمشکوک نیگ  یم میچون صداتون نکرد-

 .چپم نشست سمت

 .دینوشت یچ نمیبذار بب-

 .دیجلو کش ن،ینوش

 .میکرد  یکار م  یدوم ی.رومیسوال اولو کامل نوشت-

 .زد لبخند

 .مینیخب بب-

 .برنامه رو باز کرد.جواب که گرفت، مشکوک برگشت و
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 .بذار، از وسط ُکد ها سوال بپرسم ن؟اصالیتقلب که نکرد-

 .دمیحرفش پر وسط

 .ها رهیوقتمون م ینجوریا  میسیبنو میَ کیاون   دیاستاد بذار-

 .نشست نهیبه س دست

 .نمیشیم نجایخب.من هم لهیخ-

 .برگشتم نینازک کردم و به سمت نوش یچشم پشت

 .اون کاغذو خودکار سبزمو بده-

 .کردم  یکاغذ وارد م  ینوشتم و قطعه قطعه رو از رو یم

 د؟یسینو یکاغذ م  یاول تو-

 .جواب داد نیبود.قبل از من، نوش داریپا

 .هینجوریمدل روجا ا-

 .جلو اومد نی.نوشدمیچرخ ستمیسمت س به

 .سمیبده من بنو یخسته شد-

 .بود نگاه کردم مونیکنار  ستمیبه مهتاب که س دار،یتوجه به پا یدادم.ب هیتک

 مهتاب؟ دیدر چه حال-

 .برگشت

 .میقسمت آخر برنامه رو موند-

 کدوم برنامه؟-

 .هیاول-

 داری.پادمیمتوجه شدم و به سمتش چرخ یسمت تخته سر چرخوندم تا سوال اول اون گروه رو بخونم.با نگاه به
 .سرش رو جلو آورد

 .نجامای.من اشمیمزاحمتون م دیخانوما ببخش-

 .زدم لبخند

 .میا  ینجوریما ا د،ینیاستاد بب-

 .دستم رو نشونش دادم کف
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 .میدیروتون کارامونو انجام م یجلو-

 .دیخند

 استاد؟  یرو یروز روشن؟جلو یتقلب تو-

 .نگاهش کردم یجد

 .کنم  یم یی.حاال منم دوستمو راهنمانیکرد  شونییگروها جز ما، الاقل چهاربار صداتون کردن و راهنما  یهمه -

 .مهتاب نگاه کردم به

 .نوشتم یم زیزریکه داشتم ر  هیهمون نیمهتاب...ا-

 .هاش درشت شد چشم

 .آهان-

 رهیبود برگشتم.نگاه خ دهیچسب یکه سفت و سخت به صندل  داریما هم، تموم شد.به سمت پا یبرنامه  باالخره
نگاه  نی.اما متوجه بودم همتوریهم به مان یو گاه نیصورت نوش یرو یصورت من بود و گاه یرو یاش گاه

دو برنامه رو کامل  رکمک خودش، ه  یچقدر خوشحال شده ب دمیفهم ی.منهیپر از حس خوب و تحس ره،یخ
 .نمونده جهینت یشد که زحماتش ب یراحت م الشیخ دی.شامینوشت

 د؟ینیبب شهی.مگهیاستاد حاال هر دو تا برنامه کامل شد د-

 .شد و برنامه هامون رو چک کرد کیلبخند، نزد با

 .نیخوبه.آفر-

 .باال انداختم ییابرو

 .نایقرار بود از وسط ُکد ها سوال بپرس-

 .بلند شد ق،یهمون لبخند عم با

 .ستیم ن...الز دیرو نوشت یچجور دمی.خودم دگهینه د-

 .ستادیکالس ا  وسط

 .ستماتونیسر س امیم گهیخب بچه ها وقت تموم شد.د-

 .خودش رفت ستمیهمه رو چک کرد و به سمت س ی برنامه

 ...خب-

 .کالس چرخوند  یتو یرو با خستگ نگاهش
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 .دیکن  یسپر یامتحاناتو به خوب  دوارمی.امدیخسته نباش-

 .بلند شد هیشراره زودتر از بق ی.صدامیشد کشیو نزد میرو جمع کرد لمونیوسا

 .میتالش کن دیامتحان چقدر با  یبرا میبدون میخوا ید؟میگ  یاستاد نمره ها رو نم-

کنه.هرچقدر   یوقت اعالم نم چیرو ه یامتحان عمل  یبودم نمره ها دهیهمه رو با حوصله گفت.البته شن ی نمره
 المونیبگه تا خ میخواست یم یول میپنج شد میدونست یرفتن.هرچند م هیما رو نگفت و بق ینمره  میصبر کرد

 .آورد  کمیراحت بشه.دست به کمر بودم و مهتاب سرش رو نزد

 .دهیروجا مانتوتو صاف کن.باالش چسب-

 .ستادیروبرومون ا داری.پادمیتر کش نییبافتم انداختم.صاف کردم و مقنعه ام رو پا یبه مانتو ینگاه

 ...خب-

 .لبخند زد نیمنتظر من و نوش یچهره  به

 د؟یر یشماها چرا نم-

 یبا استرس دست رو نیفکر بدم اومد.نوش نیکرد.و چقدر از ا  یم رونمونیاز حرفش ناراحت شدم.انگار که ب  یکم
 .داد یحال بهش دست م نیسر امتحن ها هم شهیشکمش گذاشت و خم شد.هم

 .گهید دیاستاد توروخدا نمرَمونو بگ-

 .برگشت سمت من به

 آره خانم کامجو؟-

 .ادامه داد  یلبخند با

 ؟یخوا ینمرتو م-

کردم قصد ِ دک کردنمون رو داره.حرص   یحس م نکهیکالسها.حرص از ا  انینگاهش کردم.با حرص.حرص از پا فقط
 ست؟ین یاالن موقع شوخ  دیفهم یشد؟چطور نم ینم میموقعش.چطور متوجه حرص و ناراحت ی ب ِ یاز شوخ

 .غر زدم  نیلب، به نوش ریز

 .ارهیشکمش خون باال ب یزنم تو یکنم اونوقت انقدر م  یم ی.قاطارهیدرن یبهش بگو خوشمزه باز-

 ینشه.با حرص، چشم م دنشیخند لیو متوجه دل نهینب داریرسوند تا پا تیبا خنده، خودش رو به ته سا نینوش
گرم نبود.دلم براش   تیکردم اما سا  یم رشیشوفاژ، تعب یکردم تمام بدنم ُگر گرفته و به گرما  یچرخوندم.حس م

بود که  نیا  یبرا دیبهش نداشتم.شا تحس رو نسب نیوقت ا چیگرفتم.ه  یُگر م  دنش،یشد و با فکر ند یتنگ م
 ی.برادمشید یسه روز م-دو یاومدم، هفته ا  یم ییهم که کاردانشجو ی.از وقتنمشیب یدونستم هر هفته م یم

 .بود شهینبودم.چون هم دنشینگران ِ ند نیهم
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 *آبان*

 .با اخم به سمتم برگشت روجا

 د؟یگ  یاستاد...نمرمونو نم-

 .شد دی"نه".اخمش تشد یعنیکنم.ابروهام رو باال انداختم که   تیاذ  یکم  خواستم

 .باشه.پس خدافظ-

 .سمت در رفت.با بهت نگاهش کردم به

 شد، االن قهر کرد؟ ینم گفتم ناراحت  یم یکه تا حاال هرچ  نیقهر کرد؟ا-

 .زدم صداش

 داشت؟ دنیپرس نی... ا گهید دیخب پنج شد-

 .زد ینگاهم کرد.با بال مقنعه، خودش رو باد م یهم به سمتش رفتن.برگشت.کم یو نام قیصد

 .آخر  یاز جلسه   نمیاستاد.ا  دیخسته نباش-

 .فکر کردم یکم

 ؟یاریکاملشو روز امتحان برام ب  ،یذار یم تیسا یکه تو  ویجزوه ا یکن  یلطف م-

 .رو کج کرد سرش

 د؟یخوا یشده م نتیپر-

 .جواب دادم کوتاه

 ...آره-

 .ارمیباشه روز امتحان براتون م-

 .ادامه داد  خودش

 .میکرد  تتونیترم اذ هی نیا  یتو دیببخش-

 .ادیز یلیبودم.خ ناراحت

 .قط به خاطر خودتون بودکردم.ف  یریبچه ها اگه سخت گ دیکنم.ببخش  یخواهش م-

 .گفتن.چندبار پلک زد  ینم یزیکدوم چ  چیه

 ارم؟یجزوه رو براتون ب نیکه گفت  دیایروز امتحان م یراست-



 

 
556 

 .تشر زدم بایو تقر ستادمیا  یجد

 ام؟ین-

 .کنه؟لبخند زد  غیخواست ازم در یسر امتحان رو هم م دنید قهیپنج دق همون

 .کنم  تتونیکم سر جلسه اذ  هی دیایچرا ب-

 :از ذهنم گذشت  یناراحت با

 ...یموند یم ی... ولیکرد  یم تمیو اذ یموند ی...کاش مشهیچقدر دلم تنگ م-

 .دمیکش  آه

 .یپرس یتو که سر امتحان سوال نم-

از   یکه وقت  ستین نیگفتن؟مگه هم  یم یبه چ ادینشده نبود.اعت فیتعر یبرام واژه ا ادیاعت  گهیلحظه، د اون
 ست؟ین ادیاعت  نیشه؟ایحالت خراب م ،یدور بش یدوستش دارکه   یزیچ

 .ادیم ادمیجوابا  نمتونیب ینه استاد م-

 .دمیجون، خند یب

 ...مخصوص خانم کامجو بودا یاز اون حرفا  نمیا-

 .دیدر چسب به

 ..خدافظ استادمیما بر گهیخب د-

 :هم رفتن.با غصه، جواب دادم یو نام قینگاه کردم.صد فقط

 .به سالمت بچه ها-

 .نشستم

 ؟یکارو کرد  نیکنم آخه؟چرا با من ا  کاریماه چ هی نیمن ا-

 .گذاشتم  زیم یرو سر

 نمش؟یتونم بب یآخه مگه سر امتحان چقدر م-

 .دندون هام گذاشتم نیرو بلند کردم و انگشتم رو ب سرم

 من برم کامل حرفمو بزنم؟ شهیتموم م یترم لعنت نیا  یک-

موند مال بچه ها.  یها رو چک کردم.مال خودم که اصال روشن نکرده بودم و م وتریرو برداشتم و کامپ لمیوسا
 .به سمت در انداختم یها رو خاموش کردم.نگاه ستمیس ی هیاول و دوم خاموش بود.بق  ستمیس
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 .ندارم دیا...من که کل-

 .دمیچرخ ستممیسمت س به

 درو باز کرده بود؟ یک-

از الش   یدیافتاد.دست بردم و برداشتم.کل  زیم یرو یخودم رفتم.چشمم به کاغذ تاشده ا ستمیاخم به سمت س  با
کاغذ، روش قرار گرفته بود.کاغذ   یباز نشدن تا یافتاد.سنجاق انگار برا  زیم یاز روش رو  یرنگ یو سنجاق سر صورت

 .شده.بلندش کردم شتهنو یزیرو بردارم، متوجه شدم چ دیگذاشتم تا کل  زیم یرو که رو

 .میبد لیفراموشمون بشه تحو میزن ی.حدس ممیگذاشت  نجایا  دویکل  دیببخش-

 بیج یتو ،یداد.با دقت، تا زدم و با سنجاق سر صورت یم یخاص ی.بودمیوجودم لبخند شد.کاغذ رو بو کش تمام
 .گذاشتم  میشلوار و کنار گوش

رو برداشتم.پنجره ها رو چک کردم.بسته بودن.برق رو خاموش و در رو قفل کردم. در اتاق مهرداد بسته  دیکل
 .نگاه کردم یرفتم.کم نیرو سر دادم و راه افتادم.از ساختمون خارج شدم و به سمت ماش دیبود.کل

 ..سالمه انگارستین ینه.خبر-

.نم نم بارون شروع شده بود.اخم نمشیروجا راه افتادم.چشم چرخوندم بلکه بب یشدم و و به سمت خونه  سوار
 .کردم

 بود؟ دنیچه وقت بار نیا-

 .تکون دادم یرو عصب سرم

 .مونه ینم رونیکه ب  ادهیبارون، آدم پ نیآخه با ا  یول گمیکفر نم-

چطور انقدر دلبسته شدم.انگار  دمیشدم، به سمت خونه روندم.نفهم دیناام دنشیاز د  یزدم.وقت یتلخ پوزخند
 .کردم  یرو درک م میدلبستگ نمش،یب ینم یادیدونستم مدت ز یشدم و م یحاال که ازش دور م

 شد؟ ینجوریچرا ا -

 .پارک کردم نگ،یپارک یرو تو نیو ماش دمیخونه رس به

 اره؟یدلم طاقت م یعنیتحمل کنم؟ یماهو چجور هی نیا-

انداختم رو   دی.تمام.کل11...  10...  9...  8...  7...  6...  5...  4...  3...  2...  1آهسته از پله ها باال رفتم.  آهسته
به پام فشار  بمیج یتو یزینشستم.ت نیزم یدادم و سر خوردم و رو هیدر رو باز کردم و داخل شدم.در رو بستم.تک

آوردم.سنجاق   رونیرو لمس کردن.ب یکیدم.انگشتهام فلز کوچبر  بیج یآورد.پام رو کج کردم و دستم رو تو  یم
 .روش.لبخند زدم یبا گل الله ا کیکوچ  یصورت

 ؟یبود نجایتو ا-
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و از جا بلند شدم.به اتاق رفتم و لباسهام رو درآوردم.سنجاق و کاغذ رو به دست  دمیو آه کش دمیدست کش روش
 زیم یرو دن،یقرآن گذاشتم.سنجاق رو بعد از بوس یخود روجا، ال یو نوشته  رضایگرفتم.کاغذ رو کنار کاغذ عل

 .روجا گذاشتم یو دهن یکنار خودکار آب  وتر،یکامپ

 رضایبه قول عل یبه خودم انداختم.چاق بودم ول یکل  ی.نگاهدمیستبرم دست کش ی نهیس ی.روستادمیا  نهیآ  یجلو
 یلیلحظه از خ نیدونم چرا تا ا ی.پوزخند زدم.نمرنیبود که زن ها براش غش و ضعف م ییها کلیاز اون دست ه

 شهیداشتن رو که فقط نم ؟دوستیلمسش کن یو نخوا یرو از ته دل بخوا یکس  شهیاومد؟مگه م  یبدم م زهایچ
 .به ساعت انداختم یکیتخت افتادم.نگاه کوچ یو رو دمیپوش یبا حرف نشون داد.شلوارک

 .سراغم ادیم الیباشم فکرو خ داریشده.بخوابم بهتره.ب میساعت پنج و ن-

 .رو بستم چشمم

 .پروژم کرده یگور بابا-

 .دمیچه طرز حرف زدنه و خواب نیبه خودم تشر نزدم که ا گهید

*** 

باز کردم و با شتاب بلند شدم.با بلند شدنم،  عی.چشم هام رو سردمیشکمم از خواب پر یرو یافتادن جسم  با
 .تخت افتاد نییشکمم بود پا یکه رو  یبالش

 ؟یدیچرا لخت خواب-

 .بود.دهن باز کردم ستادهیا  نهیتخت، دست به س کینزد رضایرو چرخوندم.عل سرم

 .سالم-

 .دمیچشمم دست کش یرو

 ؟یکن  یم کاریچ نجایا-

 .تخت نشست و بالش رو کنار دستم گذاشت یبرداشت و رو نیزم یشد و بالش رو از رو خم

 ...ازدسی ؟ساعتیخواب یسالم.چقدر م کیعل-

و فقط نگاهش کردم.خم شد و پتو رو  دمیچرخ رضایبه ساعت انداختم.دوباره به سمت عل یو نگاه کوتاه برگشتم
 .دیپام کش یرو

 ؟یزن یچته؟چرا حرف نم-

 .پتو گذاشتم یرو ثابت رو دستم

 .ستیحالم خوب ن-

 .گذاشت  میشونیپ یرو دست
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 ؟یخواب ی...چرا لخت میچقدر داغ-

تخت پرت  یرفت.خودم رو رو رونی.از جا بلند شد و از اتاق بدیبدنم کش یتر شد و پتو رو کامل رو کینزد
کمرم انداخت   ریبه اتاق شدم.دست ز رضایگذاشتم و چشم بستم.متوجه برگشتن عل  یشونیپ یکردم.بازوم رو رو

تخت پرت  ی.دوباره خودم رو رووردمزبونم گذاشتم و آب خ ی.قرص رو رودمیو بلندم کرد. چشم باز کردم و آه کش
 .کردم

 چته؟-

 .یعل  ستیحالم خوب ن-

 .شد خم

 ...بگو چته؟دمیفهم-

 .پروا جواب دادم یپتو دست گذاشتم و ب یرو

 کنم آخه؟  کاریماه چ هی نیمن ا-

 .دیاه" گفتم و چشمم رو محکم بستم.چند لحظه سکوت شد و تخت، فرو رفت.انگار که کنارم دراز کش"

عقد تا   یدو هفته بود و فاصله  یکیتا عقد  یخواستگار یفاصله  یقبل از ازدواج، مهنامه رو دوست داشتم ول-
 .اونموقع عشق نبود  یول میکرد  دای.عالقه پمینداشت یکم.فرصت عاشق  یلیخ یعروس

 .سر گذاشت ریبود.دستش رو ز دهیکردم دراز کش  یباز کردم.همونطور که فکر م چشم

 ی.ولشهیقشنگتر و هدف دارتر م دی.ازدواج بکنستیسن، نپخته ن نیا  ی.عالقه تویحد عالقه دار نیا اخوبه که ت-
 ...دیاگه بهم نرس

 .دمیچرخ

 کنم؟  کاریماهو چ هی نیخوام بشنوم.فقط بگو ا ی.نمیبس کن عل-

 .دقت نگاهم کرد.ناخواسته غر زدم با

 ...عکسم ازش ندارم  هی-

 .رو جمع کرد دهنش

 ؟یبش ینجوریروز ا هیکرد تو   یفکرشو م یک-

 .دیخند

 .یخونتون خواستگار میایآدرس بده با خانواده ب  یگفت  یبهش م روزیهمون د یرفت یم یخب مرد حساب-

 .خونشونو بلدم-
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 ؟یآدرس گرفت-

 .جواب دادم صادقانه

 .بار دنبالش رفتم تا خونشون هیگفته بودم که...-

 .باز موند دهنش

 ...یکن  یم یشوخ-

 .شد.نگاهم رو ازش گرفتم زیخ مین

 ...نشد ی.ولنمشیخونشون بلکه بب یکایبعد از کالس، رفتم نزد روزمیکجا بود؟د  مینه شوخ-

 .دیخند

 .تو یشد یزیبابا عجب چ-

 .کردم  نگاهش

 .نداره یبیبخند.باشه ع-

 .به شکمم زد یا  ضربه

 گه؟ید یدار ی.چه دردرمیگ  یخونشونم از مهرداد م ی.شماره گهیبرو به مامانت بگو د یآدرسشونو دار  یوقت-

 .پلک زدم چندبار

 .ازش نگرفتم  یکه جواب قطع  نهیدرد من، ا-

 .رو خاروند سرش

 .بهتره یلیکه خ  یسنت شه؟ازدواجیم ی.مگه چدیریو جوابم بگ یخواستگار دیخب بر-

 .کرد  مکث

که از   گمیم وی.ازدواجگماینم دنید یسر عقد م گرویسر همدبود و دختر و پ شیکه شصت سال پ  ییاون ازدواجا-
 گرمیو طعم همد دنیو پسند دنیرو د گهیهمد ابونیخ یکه تو  ییرفته.نه اونا شیبا خانواده پ زیاول همه چ

 .دنیبه پدر و مادراشون اطالع م رنیبعد م دن،یچش

 .کردم  اخم

 یبره.ه شیپ یتا همه چ شمیم تیکه چقدر حساسم.اذ  ینیب یبفهم...م ی.علمیدوست ندارم جواب نگرفته بر-
 ؟یباشه چ یکنم و فکر کنم که اگه بزنه و جوابش منف  یخودخور دیبا

 .بلند شدم یعصب
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 .شمیم کیپدرو مادرمم کوچ یهان؟اونوقت جلو-

 .شد بلند

بود  یمشکل ه؟اگهیچ لشیدل ینیبب یپرس یداره؟اگه گفت نه، م یربط ؟چهیشیم کیکوچ  یکن  یآخه چرا فکر م-
 .گهید یریو باز جلو م یکن  یرفعش م

 .رو ازش گرفتم روم

 .جلو رمینم ینجوری.ارمیازش بگ  یجواب قطع دیمن با-

 .شد یعصب

 ؟یچ گهید یکیاونوقت اگه رفت با -

 .نگاهش کردم و لجوجانه جواب دادم یحرص

 .بره دی...نبارهینم-

 .دیکش  یپوف

 .پس برو جلو ره،ینم گهیکس د  چیسمت ه یکن  یم که فکر  یاگه انقدر مطمئن-

 .بلند شد دمینم یجواب دید یوقت

 .چته یدون ی...تو خودتم نم رمیمن م-

 .بهم انداخت ینگاه میسمت در رفت.ن به

 .یشیم ضیراه به راه مر یکن  یکارا رو م  نیاون لباستم درست کن.هم-

تخت  یشده بودم.دوباره خودم رو رو یتفاوت یجور ب هیدر خونه که اومد، نگاهم رو به لباسم دوختم.دچار  یصدا
 یکنم و کالفه بودم.مشکل مال  کاریچ دیدونستم با ینم ی.ولامیبرن ییزناشو یاز پس زندگ  دمیترس یپرت کردم.م
 یبود که کارشناس نیا  ازاتمیتم.از امتهم که داش ی.دکتریعال  ی هیخوب.خونه.کار مناسب.سرما نینداشتم.ماش

 یم نیهم یبگذارم بگه نه.برا شیکه از خودم نشون دادم، اگه پا پ  یاتیبا اخالق دمیترس یم یخوندم.ول کایرو آمر
 .میبهم بله بده و با مامان و آقا، به خونشون بر میخواستم راست و مستق

 ...شهینم لمیمیباهاش حرف بزنم.با ا یشماره ازش ندارم که تلفن-

حمام  ینداشت.بلند شدم و خودم رو تو یا  دهیفا دنیدراز کش یخودیب نی.اما ادمیدراز کش گهید یکم
 دیبا کاریدونستم چ یآزرده بودم.نم  ت،یوضع نی.چشم بستم.از ادمیانداختم.وان رو پر از آب داغ کردم و دراز کش

کردم و   یکه آب سرد شد.وان رو خال  ستموان نش یدر تو.انقادیبه بار ب ییو رسوا فتهیب یاتفاق  دمیترس یبکنم.م
 .و از حمام خارج شدم دمیحوله پوش

 .بود.باز کردم رضایرمق برداشتم.عل یکه اومد، ب  میگوش  امیزنگ پ یصدا
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 .خوب خوب برات فرستادم یزایچک کن چ لتویمیبرو ا-

سشوار رو لمس کرد که  یتا موهام رو سشوار بکشم.دستم دکمه  ستادمیا  نهیآ  یرو گذاشتم و دوباره جلو یگوش
 .اومد  امیپ یباز صدا

 ...رضاستیعل-

 .رو برداشتم یهم بشم.گوش امشیپ الیخیتونستم ب یدوستش داشتم که نم اونقدر

اقل ع  دوارمی.امیعکس ازش ندار  یکه سرکالست انداخته بودنو فرستادم.گفت  یروز ی.عکساینیبب یدونم نرفت یم-
 .یباش

 .و چندبار متنش رو خوندم نیگردن کج، چند  با

 ؟روجا؟یعکس چ-

 رضایعل  لیمیخونده نشده رفتم و ا یها لیمیحمله ور شدم و روشنش کردم.سراغ ا وتریدهن باز، به سمت کامپ با
درآوردم.عکس اول،  slide Show بودن.به حالت کیبشن.کوچ load بود.منتظر شدم تا ریرو باز کردم.چهار تصو

 قیاز پشت سر، روجا و صد  یبعد عکسزدم.  Next.بود شیکنار  ستمیهم س ینشسته و نام نیروجا پشت به دورب
 .شدم یفقط روجا بود از پشت سر.کفر ،یبودن. عکس سوم

 کار؟یخوام چ یآخه من عکس از پشت سرشو م-

برده  یهم کنارش.دستش رو پشت هر دو صندل قیو صد یوسط، نام یصندل یاز روبرو بود.روجا رو  یبعد عکس
باز کردم تا  وتریکامپ  یو از تو رهیلب داشتن.عکس رو ذخ یرو یشاخ گذاشته بود.لبخند ق،یو صد ینام یو برا

لبخند،  یراستش به واسطه  ی ونهبود.گ ختهیصورتش ر یکنم.چند تار از موهاش از سمت راست، رو zoom بتونم
و فقط  دمیمشخص شده بود.عکس رو بر شییباال یاز دندونها  یچال افتاده و لبهاش از هم فاصله داشتن و کم

 .فرستادم امیپ رضایعل  یرو برداشتم و برا یاومدم.گوش  رونیهم ب لیمیا  یروجا رو نگه داشتم و بستمش.از صفحه 

 .یکرد  ییآقا  یلیخ-

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه   نیا

 

شده بود،  میو ن کیساعت  نکهیو با توجه به ا دمی.لباس پوشدمیرو کنار گذاشتم و موهام رو سشوار کش یگوش
.تا ساعت هشت ، پروژه رو تموم کردم و به سراغ دمیرس مهینصفه و ن یناهار خوردم.ظرفها رو شستم و به پروژه 

شنبه صبح،  یبچه ها یهرکدوم.برا یبرا لسوا  ستیشنبه صبح و ظهر رفتم.ب یامتحان بچه ها  یوال براس یطراح
و برنامه.برگه رو  یفیو تعر یحیو چند توض یحل کردن ییشنبه ظهر چندتا یگذاشتم.برا  یدادن حیهشت نمره توض

آموزش بده.بعد از شام، سوال ها رو   لیبه دانشگاه رفت، تحو یبدم که فردا وقت رضایکنار گذاشتم تا به عل
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در باز و مهنامه ظاهر  ر،یتاخ قهی.از پله ها باال رفتم و زنگ زدم.با چند دقدمیپوش باسمل یرو یمشک وریبرداشتم.پل
 .شد

 .سالم-

 ...یس...س...هـَچ-

 .رو گرفت شینیب

 .سالم-

 .دمیعطسه زد.خند  و

 ؟یکن  یشده؟چرا انقدر عطسه م یچ-

 .رو گرفت شینیهم ب باز

 .سرما خوردم ختهیروم آب ر رضایعل-

 .کردم  کیشونه اش بود رو به هم نزد یکه رو  یدوباره عطسه.خم شدم و دو طرف شال و

 دختر؟ یستیتو چرا خودت مواظب ن خت،یاون آب ر-

 .رو پاک کرد شینیدستمال، ب با

 ...تو ایب-

 .تر رفت.دستم رو باال آوردم عقب

 فردا ببره بده آموزش؟ یعل  یدیم نویخوام برم بخوابم.ا یم روقتهید گهینه.د-

 .برگشت

 هست؟ یچ-

 .رو از دستم گرفت برگه

 .امتحان ترم  یسواال-

 اد؟یا چرا انقدر ز-

 بهش؟ یدیواسه دو تا درسه آخه...م-

 .تکون داد سر

 .ادیکنم االن از حمام م  یصدا م رضارمیتو.عل یاومد  یباشه.حاال م-

 .دیبرچ لب
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 کنه؟  یم کاریدونم رفته اون تو داره چ یساعته نم هی-

 .گذاشتم  میشونیپ یرو رو دستم

 .سالم برسون.برو تو درم قفل کن-

رفتم و عکس رو باز  وتریرفتم و وارد خونه شدم.به سراغ کامپ نییرو بستم.منتظر شدم قفل کرد.برگشتم و پا در
 نتریکردم.کاغذ رو از پر OK زدم و Ctrl+P .گذاشتم  نتریپر یو تو دمیکش  رونیب لمیوسا نیاز ب  یکردم.کاغذ گالسه ا

رو خاموش کردم  وتریشدم.کامپ رهیعکس خ  یتو خترد یچشمم گرفتم.به لبخند و چال گونه  ی.جلودمیکش  رونیب
 .دمیبه عکس انداختم و لب گز ی.نگاهدمیتخت دراز کش یو رو

 .شهیکه پاره م  ینجوریا-

آوردم و عکس رو به جاش گذاشتم.مقوا رو   رونیاز کمد برداشتم.مقوا رو از داخلش ب  یریشدم و لوح تقد بلند
 کی.نگاهش کردم.چقدر نزددمیبار عکس رو قاب گرفته بود، دراز کش نیلوح ها گذاشتم و با لوح، که ا ی هیبق نیب

 .دمیرو بوس شهیش ی.روتوریقاب مان یتر از تو کیبود. نزد

 *روجا*

 ی.درس که نخونده بودم اما استرس نداشتم چون بلد بودم.بزرگمهر اونقدر خوب درس ممیامتحان داشت  دوشنبه
دونستم  ی.مستیگفت نخونده و بلد ن  یکرد و م  یم هیکه اومد، گر  نیبه درس خوندن نبود.نوش یازیداد که ن

به سوال ها انداختم.همونطور  یکل  هو برگه ها رو پخش کرد.نگا میتونم سوال ها رو جواب بدم.سرکالس رفت یم
 .نشسته بود.غر زد یدو صندل یسمت چپم به فاصله  نیکردم بلد بودم.شروع به نوشتن کردم.نوش  یکه فکر م

 .ی.نارو زدی...خونده بودیتو دروغ گفت-

 .تعجب برگشتم با

 ...بلدم ینخوندم ول ؟گفتمیگیم یچ-

کرد،   حیپر بود.بزرگمهر که برگه ها رو تصح بایمن تقر یداد و برگه  دیبرگه سف نیامتحان که تموم شد، نوش  وقت
 نیگفت سرش کاله گذاشتم و سر هم  یهم با من قهر کرد.م نینبود.نوش ینمره شدم.اما از امتحان راض نیباال تر
و به دنبال  می.هر دونفرمون هنوز بچه بودودب نیهم نیبرگه ننوشت.مشکل من و نوش یتو یادیز زیچ ،یلجباز
بهتر رفتار  دیبود.من مثال با کتریکه از من کوچ  نیبزرگ شدن.البته نوش یبرا میبچگانه.هنوز راه داشت یها یلجباز

 .کردم  یم

 .سمتش برگشتم به

 .یسیبنو یتونست یشش نمره رو م-وگرنه االن پنج یدیبه درس گوش نم م،یسرکالس یوقت-

 .مهتاب اشاره کردم به

 .هفت نمره رو گرفته یبوده نتونسته درس بخونه.ول یعروس  شبیکه...مهتابم د  ینیب یم-
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 .رو برگردوند روش

 .کنم  یدوستام حساب م یرو یلی.اشتباه از منه که خیتو سرم کاله گذاشت-

 .کرد  یحرفهاش هم ناراحتم م نیدونستم ناراحته اما ا یشدم.م ناراحت

.وقت نجورمیمنم هم ،یو وقت ندار یایم ییکنم...اگه تو کاردانشجو  یقبل از امتحان گفتم نخوندم.تقلبم نم-
 یآموزش که نم  یتو ای.دهیو اکثرشو خودش انجام م دهیبهت کار نم یلیخ یوسفی یبرم.ول ییکنم دستشو  ینم

 .یکن  یم پیتا هیچند صفحه اطالع تای.نهایذارن کارا رو تو انجام بد

 .دونستم به خاطر امتحانه جواب داد یکه م  یحرص با

 .کنم  یمنم اونجا کار م رینخ-

 .باال انداختم شونه

 اونجا چه خبره؟  ینیب یم یایم یحاال کارآموز-

 *آبان*

 نکهیام افتاد.با فکر ا  نهیس ی.چشم که باز کردم، نگاهم به قاب رودمیاز خواب پر  رون،یباز شدن در ب یبا صدا صبح
 .تخت گذاشتم ریز نه،یخواستم قاب رو بب یو نم رضاستیعل

 تخت؟ ریز یبود گذاشت یچ-

 .مامان بود.سر بلند کردم یکردم.صدا  تعجب

 .سالم مامان-

 .دیچشمم رو بوس یشد و رو کمینزد

 ؟یخواب یسالم.چه خبرته مامان جان انقدر م کیعل-

 .به ساعت دوختم.ده شده بود.دوباره صداش بلند شد چشم

 ؟یکرد  میقا یچ-

کرد   یفکر نم دیروش گرفتم.با دهن باز، قاب رو ازم گرفت.شا یآوردم و جلو  رونیتخت ب ریزدم.قاب رو از ز لبخند
 .رو که پنهان کردم، بهش نشون بدم یزیچ یراحت نیبه ا

 ه؟یچ نیا-

 .ستادمیشدم و کنارش ا بلند

 ه؟ینه.بگو ک هیچ-

 .کرد  نگاهم



 

 
566 

 ه؟یخب ک-

 .پشت بغلش کردم از

 .روجاست-

 .به سمتم برگشت آروم

 ؟یعکسشو از کجا آورد-

 .مشکوک و منتظر، نگاهم کرد و

 .عکسامونه  ویآرش  یسر کالس ازش انداختن.تو-

 .کرد  اخم

 خودش خبر نداره که عکسش دست توئه؟-

 .کردم صادق باشم  یتکون دادم.سع یبه عالمت منف یفرستادم و سر رونیرو ب نفسم

 ...امتحانا  ی.اونم واسه نمشیب یکه م  گهیماه د هیجلسه بود.رفت تا  نیشنبه آخر-

 .شد رهیرو باال آورد و دوباره خ قاب

 .ستین رونیداره...موهاشم اونقدرا ب یمعصوم یچهره -

 .گرفت  نییرو پا قاب

 ازش عکس انداخته؟  یک-

 .نبوده من جداش کردم یخانوم.البته عکسش تک یاز کارمندا  یکی-

 .شد رهیتخت گذاشت و بهم خ یرو رو عکس

 خونشون؟ میما بر یدیچرا آدرسشونو نم ،یطاقت یتو که انقدر ب-

 .دمیتخت انداختم و دراز کش یرو رو خودم

 ...ترسم یم-

 .دیفهم ی.احتماال میاز چ  دینپرس

 .رمیم گهیبخور.منم د یزیچ هیبرو  ایخب.ب لهیخ-

 .شدم بلند

 .که  یکجا؟االن اومد-
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 .سر انداخت یشونه افتاده بود، رو یرو صاف کرد و چادرش که رو شی.روسرستادیا  نهیبه آ رو

 .نجایا  امیب قهید هیرفتم به آفر سر بزنم.سر راهم گفتم  یداشتم م-

 .کرد  نگاهم

 گهی.دشهیخود به خود درست م یهمه چ ،ینکن.مطمئن باش اگه جلو بر الیپاشو صبحانه بخور.انقدرم فکر و خ-
 .رمیخوام بهت سخت بگ ینم

 ..رو گرفت و به سمت در رفتدیرو بوس صورتم

 .خدافظ-

 .کردم  شیشدم و تا دم در همراه بلند

 .به سالمت مامان-

 .رفت.دوباره نگاهم کرد رونیب

نسبت به دخترا  شهی.انقدر همیقرار بش یروز انقدر ب هیکردم   ی.فکر نمنمیتو رو بب یروز عاشق هیکردم   یفکر نم-
خواد.با من  یکنه.منو نم  یبه من توجه نم نیکه ا  ادیزنت درم یکردم بعد از ازدواج صدا  ی...فکر مایسرد بود
 .کردم  یکه فکر م  ستین یخودش، اون یکنه واسه   یرومه...عکس قاب م یکه جلو  یآبان  نیا  یسرده.ول

 .دیرو بوس صورتم

 .خدا رو شکر-

 .ونجور ادامه دادسمت پله ها رفت و هم به

 .رو فرم تر بشه کلتیکم ورزش کن بذار ه  هیکم به خودت برس آبانم.  هی-

 .ستادیپله ها ا نییپا

 .کوه محکم  هیخوان مثل  یم یمهمه.دخترا، شوهر قو یلیدخترا خ یبرا کلیه-

کردم مامان   ی.فکر نمستادمیدم در، ا یقد ی نهیآ  یرو براش تکون دادم و رفت.داخل شدم و در رو بستم.جلو سرم
 رهیخ کلمیکنه.باز به ه  یحتما باهام بحث و دعوا م نه،یعکس رو بب  یکردم وقت  یانقدر خوب برخورد کنه.فکر م

 .شد یم دهیداز اونور، شکمم   یچشم بودن ول یتو یلیستبرم خ یها نهیشدم. س

 ...کنم  یکم ورزش م  هیشدم  داریشکمو آب کنم حله.هرروز صبح که ب نیا-

.به قول معروف، امیسخت و زمان بر هست و مطمئن بودم از پسش برنم یلیدونستم آب کردن شکم خ یم رچنده
 .""سنگ ِ بزرگ، عالمت ِ نزدنه

 میو ن ازدهیتخت مرتب کردم و وارد آشپزخونه شدم.صبحانه/ناهارم رو ساعت  یسمت اتاق رفتم.قاب رو رو به
صاحب پروژه،  یزدم و برا ید یس یرو رو لیخره به اتمام رسوندمش.فاخوردم.به اتاق و سر پروژه برگشتم و باال
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بار  نیدونستم ا یتخت فرو بردم و نشستم.م ریبلند کردم.قاب عکس رو ز وتریدر، سر از کامپ یکردم.با صدا  لیمیا
 ..بالفاصله وارد اتاق شدرضاستیعل  گهید

 .یسالم عل-

 .تخت ولو شد یو رو اومد

 .سالم-

 .و برگشت دیپهلو خواب به

 ؟یکرد  یم کاریچ ی؟داشتیچطور-

 .کردم  وتریبه کامپ یا  اشاره

 .االن فرستادم  نیکردم و هم  لیرو تکم دهیپروژه جد-

 .زد لبخند

 .ایِا... ُپرکار شد-

 .به شکمم فشار وارد نشه، پاهام رو از هم فاصله دادم نکهیا  یشدم و برا خم

 ...بودم-

 .هم قالب کردم یرو تو دستهام

 آموزش؟  یسواال رو برد-

 .زد پلک

 .آره بابا بردم-

 .رو کج کردم گردنم

 .دانشگاه ینر دیفکر کردم شا-

 .دیرو باال کش شینیب

 .رفتم یم دیبا رمیخواستم بگ یامتحان م  ناینه امروز از روجا ا-

 .دیباال پر ابروهام

 ؟یامتحان گرفت  ؟حاالیجد-

 .پشت سر هم پلک زد چندبار

 .روجا بود نیکالس، هم  ینمره  نیآره گرفتم.باالتر-
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 .سرش برداشت ریرو از ز دستش

 .ستین ییخبرا نینه...همچ دمی.چندبار رفتم باال سرش دسهینو یکنه که تندتند م  یکردم تقلب م  یفکر م-

 .زدم لبخند

 .فتنگروه بود.نمره کامل گر   هی یتو قیسر امتحان منم، با صد-

 .و صاف نشستم دمیخند

 .نوشتن یخودشون م یکنن، از اول تا آخر حواسم بهشون بود.ول  یمنم فکر کرده بودم تقلب م-

 .رو عوض کرد بحث

 ؟یدیعکسا رو د-

 .آره.ممنونم-

 ..خودش به حرف اومددمیازش دزد  نگاه

 نه؟ ای ینگاه کرد ریدل س-

 .زدم لبخند

 ...آره-

 .نمیب یچرخونم عکسشو نم یچشم م یهرچ-

 .بلند کردم سر

 ...وترهیکامپ  یخب تو-

 .زد و بلند شد شخندین

 ؟ینگرفت نتشیپر یبگ یخوا یم یعنی-

 .دهن گرفتم.به سمتم اومد یرو جلو دستم

 ...شناسم بچه ید من تو رو م-

 .ام رو رها کردم  خنده

 .روشن بذارم وترویاعت کامپو چهار س ستیکه ب  شهیکاغذ گالسه گرفتم...خب نم  یرو-

 .کرد  نییرو چندبار به مسخره باال و پا سرش

 ...آره...آره-
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 .شد بلند

 .عکسشو تماشا کن و بخواب  نیراحت بش الیمن برم.تو هم با خ-

 .شدم زیخ مین

 .حاال یبود-

 .شونه ام گذاشت یرو رو دستش

 .مونه.برم کمک مهنامه ی.شب مادیخواد ب یم ررضایام-

 .یمیو صم ینبود؛ اونقدر خاک رضایو شش سال داشت.اخالقش مثل عل ستیبود که ب رضایبرادر عل ررضا،یام

 .سالم برسون بهش-

 .سمت در رفت به

 ...باشه...آبان-

 .شدم.حرف دلش رو از نگاهش خوندم.لب باز کردم رهیشناختم.بهش خ یکرد.لحن مرددش رو م  سکوت

 .کتشر  رمیفردا خونه بمون من م-

 .تکون داد سر

 .بربخوره ررضایخوام به ام ینه نم-

 .کردم  اخم

 .یبمون یخوا یبر بخوره.تو به خاطر زنت م-

 .دیگز  لب

 .نه ایدونم درسته  ینم-

 .بود.سر تکون دادم کالفه

 .شک نکن.کارت درسته-

 .شدم بلند

 نبودت به زنت نظر داشته؟ یداشت که تو یخونت باشه، بعدها بهش شک نخواه ررضایو ام یاگه بر-

 .دیبه موهاش کش یدستم بود.دست ررضایاخالق ام  خب

 ...چرا-
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 .رو کج کردم گردنم

 .خب پس بمون-

 .سمت در رفت به

 .دمیخونه انجام م یباشه.پس کارامو تو-

 *روجا*

شدم و  یتوجه از کنارشون رد م یکه ب  دمید یم ییها امیزدم.پ یسر م تیهر روز به سا بایمدت فرجه ها، تقر یط
گذارم خوششون   یکه م  ییاز آموزش ها  ایهاست. دکنندهیاز طرف بازد  یشوخ یکردم نوع  یکردم.فکر م  یپاک م

 .دادم یاز خودم نشون نم  ن،به جز پاک کرد یعکس العمل  نیهم یکنن.برا  یابراز م  نطوریو ا ادینم

که ساعت   میدیتا به درس بزرگمهر رس میرد کرد یاول رو به راحت  یو امتحان ها شروع شد.امتحان ها دیآذر رس  آخر
تقلب نوشت تا با خودش به  ،یدستمال کاغذ یقبل از امتحان، رو نیشد.نوش یشروع م قهیده و چهل و پنج دق

 .اون، من دلهره داشتم  ی.به جاارهیسر جلسه ب

 .ارشیتوروخدا ن نینوش-

 .کرد  اخم

 .ارمیخوام استفاده کنم...فقط م یمن که نم-

 .تکون داد.رو ترش کردم یالیخیرو با ب سرش

 .اریپس ن یکن  یاستفاده نم  یش؟وقتیاریب یخوا یم یخب مگه مرض دار-

 یمانتو گذاشت و با خودش آورد.موقع جدا شدن ازش، دعا کردم اتفاق بیج یکار خودش رو کرد و تو  اما
 .گرفت  یو ازش م دید یم یسشد اگه ک یبد م یلی.چون خفتهین

و  یاحقیو  یدیامتحان، سع  یاواسط سالن بود.مراقب ها  بایتقر نیته سالن و سرجام، کنار مهتاب رفتم.نوش به
.قبل از شروع، مراقب ستادیدرست کنار من ا یدیو سع نینوش کیجلو و نزد یاحقیبودن. گهیمفخم و چندنفر د

 .نگاهم کرد دواریقرار گرفت.تهد کمینزد یدیها پخش شدن و سع

 .کنما  یجاتو عوض م-

 یکردم.مشکل  ینم یمن رو عوض کنه.اما آروم بودم.من که کار یجا دیبا یچ یبرا دمیفهم یکردم.نم  نگاهش
 .نداشتم

 .نمیب یکسو نم  چیمن که از خدامه.افتادم پشت ستون ه دیخب عوض کن-

 .شد کترینزد

 .نیپاشو برو اونور بش-
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 .نشده، دوباره به سراغم اومد قهیدق کیموردنظرش نشستم. یصندل یرو نشونم داد.بلند شدم و رو یا  یصندل

 .پاشو جاتو عوض کن-

هم پشتم  یسمت راستم نشسته و کس فیجلوتر و رد یحرف بلند شدم و ته سالن نشستم.مهتاب دو صندل یب
 :سرش بود.از ذهنم گذشت یباال یاحقیکه   دمید یرو م نینبود. نگاهم به وسط سالن افتاد.نوش

 .نده ریبهش گ یاحقیخدا به دادش برسه...-

.خنده ام گرفت.بزرگمهر چه یسوال طوالن ستیبه سوال ها انداختم.ب یها رو که پخش کردن، نگاه اجمال برگه
به خاطر نمرات  ترم گفته بود انیسوال داده بود؟البته موقع امتحان م ستیدو ساعت، ب یکرده بود که برا  یفکر

 .کنه  یکار رو م  نیحتما ا نمونییپا

از   یدیبرگه افتاد.برگشتم.سع یرو یا  هینوشتمش که حس کردم سا یسخت بود.م یلیکردم.سوال آخر خ  شروع
 .زده بود. نگاهش کردم.نگاهم کرد مهیمن خ یپشت سر، رو

 ...بچه ها ی هیشده برعکس بق.برگه هاتم که پر یسینو یکه انقدر تند تند م  یکن  یتقلب م یتو دار-

 .باال انداختم ابرو

 .ازم  دیریکنم بگ  یخب اگه تقلب م-

 .دستم آورد یرو رو دستش

 .نمیبزن باال بب نتویآست-

 .کردم  زیرو ر چشمم

 جان؟-

 .ستادیا  جلوم

 .بزن باال نتویآست  گمیم-

.چشم دمیکش  رونیچجورش بود؟دستم رو از دستش ب گهید نیشدم.ا ی.عصبدیرو باال کش نمیاز آست  یکم  خودش،
 .گذاشته بودم انداخت  نشونیاز هم فاصله داشتن و خودکار ب  یبه پاهام که کم

 .یاونجا تقلب گذاشت-

 .داد.ادامه داد یفرهنگ بود و تا به حال نشون نم یادب و ب  یدرشت شد.چقدر ب چشمم

 .ستمین ردادیت ارمیرن...من امروز از تو تقلب دیپات نوشت یرو دمیشا-

 .داشتم صدام باال نره یهمچنان سع یشدم ول یعصب

 .خانومو صدا کن یاز مراقبا  یکیباشه.برو -
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 ..اخم کردمدیسرم رس یآورد باال  یامضا م  یکه صورت جلسه رو برا  ینشستم.خانوم نهیبه س دست

 ...آقا  نیا-

 .اشاره کردم  یدیسع به

 .تقلب همراهمه گنیذارن امتحان بدم.م ی.نمشنیمزاحم نوشتن من م-

 .شد یدیحرفم باعث ِ رفتن ِ سع نی.اما همدیکش  یرو کنار م نمینشد بگم آست روم

 .دیسرم رس یجلسه رو امضا کردم.بزرگمهر که تازه اومده بود، باال صورت

 .سالم استاد-

 سالم.سواال چطوره کامجو؟-

 .زدم لبخند

 .هیعال-

 .زد لبخند

 .سخته که گنیهمه م-

 .تکون دادم سر

 .هیعال  یسخت هست ول-

 ؟یسیبنو یآخرو تونست  ؟سوالیندار یپس مشکل-

 .نوشتم تموم شد-

 .به برگه ام انداخت ی.نگاه کلدیباال پر ابروهاش

 .نیخوبه آفر-

 .سرم اومد.پوزخند زد یباز باال یدیرفت.سع و

 .میاز دوستت تقلب گرفت-

نگفتم.دروغ گفته بود.مهتاب که  یزیداد انداختم و چ یبه مهتاب که آروم نشسته و امتحان م ینگاه ج،یگ
 .نزد یحرف گهید دینداشت.مهتاب اصال اهل تقلب نبود.سکوتم رو که د یمشکل

افتاد.کنار   نیکه چشمم به نوش  میبرگه هامون رو بد میرفت یامتحان تموم شد و بلند شدم.همراه مهتاب، م  وقت
 .بود.برگه رو دادم ستادهیا  یاحقیو  یانضباط  تهیل کممسئو 

 .دیخسته نباش-
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 .کرد  یم هیشدم.گر نیمتوجه صورت نوش تازه

 شده؟ یا چ-

 .نگاهم کرد یانضباط  تهینزد.مسئول کم یحرف یول برگشت

 .ببرش با خودت-

 .کرد  نیبه نوش رو

 .گذرم  یم یپدرتو از دست داد نکهی.فقط به خاطر اقیاز تو انتظار نداشتم خانم صد-

 .پاش گذاشت ینشست و سر رو یصندل یرو نینوش اط،یح ی.تومیرفت یم نییو مهتاب پا نیکنار نوش  متعجب

 بود؟ یچ هین؟قضیشده نوش یچ-

 .پرخاش سربلند کرد با

 .کثافت ازم تقلب گرفت  یاحقی-

 .وحشت، چشم هام درشت شد با

 ...مایگه از دوستت تقلب گرفت  یم یدیسع دمی...د؟یچ-

 .شدم و پچ پچ کردم کشینزد

 ه؟یهمون دستمال کاغذ-

 .تکون داد سر

راه افتاد اومدم پاک  مینیلحظه آب ب هیمشتم بود. یاونو اصال نگاه نکردم.تو  ینوشتم.ول یآره داشتم م-
خواست از جلسه  ی.اومد از دستم درآوردش.مدشیانگار د  یاحقیتقلبه.اما  یکنم.حواسم نبود دستمال کاغذ

 .نذاشت یوسفی یول رونیپرتم کنه ب

 .کردم  اخم

 ؟یمگه نگفتم اونو نبر؟تو چرا انقدر سرخود-

 .کرد  اخم

 .کرد  یکارو م  نیا  دیمن که استفاده نکردمش.نبا-

 .تکون دادم سر

 نه؟ ای یخب اون از کجا بدونه استفاده کرد-

 .لج ادامه داد با
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 .اون با من مشکل داره-

 .تر رفتم کینزد

 .گرفت  یبود م ی؟هرکیگیم یچ-

 .کرد  اخم

 .بهش نگفت یچیو ه دی.خنددید یاحقیداشت،  یهندزفر مییجلو-

 .کردم  تعجب

 داشت؟ یهندزفر یک-

 .گمیم موینس-

 .رو خم کردم سرم

 نگفت؟ یزیو چ دید یاحقیداشت و  یهندزفر یجد-

 .رو باال برد صداش

 گم؟یمن دروغ م یعنی-

 .رو جمع کردم لبم

 .چندبار جامو عوض کرد میدی.آخه سعیگیدونم راست م یتو؟م یکن  یم ینجوریاه چرا ا-

 .کرد  دییحرفم رو تا مهتاب

 .روجا رو عوض کرد یجا یخودیب گهیراست م-

 .دادم ادامه

 .که صورت جلسه آورده بود، گفتم  یآخرشم اومد لباسامو بگرده.نذاشتم.به اون-

 .نشست صاف

 ویبود روبروم با همکارش دستمال کاغذ سادهیمن نشسته بود.تقلبو که گرفت، وا یروبرو یاحقیاز اول جلسه، -
 .کرد  یاومده بود مسخرم م  میدی.سعدنیخند یدادن و م ینشون م

 .دمیگز  لب

 چشونه؟ نایا  ستیمعلوم ن-

 .شدم بلند

 .پس فردا میامتحان دار  میحاال پاشو بر الیخیب-
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 .شد بلند

 نکنن؟ ال؟حذفمیخیب یچ-

 .تکون دادم سر

 .میگفت؟گفت گذشت  یکه چ  یدید-

 .دیرو باال کش شینیب

 ؟یانضباط  تهیبرم کم-

 .رو باال انداختم سرم

 .اریخودت ن ی.به روشهیافته بدتر م  یم ادشی ینه.االن بر-

 .اش شدت گرفت  هیگر

 .تونم بخونم.اعصابم خورد شد ینم گهید-

 .رو باال بردم صدام

 ؟یکرد  کاریامتحان چ  نیا  نی.ببیگیم نوی.سر هر امتحان هماریدرن یمسخره باز نینوش-

 .دمیرو کش دستش

 .آدم درس بخون  نیع  نیخونه.بش میبر فتیراه ب-

 .لج ادامه دادم با

 .دمتیلو م رمیخودم م یکن  یکار  نیهمچ یبخوا یامتحان بعد-

 .میدانشگاه خارج شد از

 .دانشگاهه ؟االنمیبه بزرگمهر بگ یبر یخوا یم-

 .کرد  اخم

 .رهینه آبروم م-

 .باال انداختم شونه

 ؟یریگ  یم یقبول ؟نمرهیسیبنو یزیچ یتونست گه؟حاالیبگم د یچ-

 .کرد  اخم

 ؟یفهم یتقلبو استفاده نکردم.م گمیم-
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 .کردم  اخم

 به تقلب دارم؟ کاری؟چینوشت یزیچ گمی...موانهید-

 .فکر کرد یکم

 .چهار تا سوال اولو کامل نوشته بودم-

 اصال؟  یرو ننوشت هیبق یعنی-

 .کرد  یاومد اونجور  یاحقیسوال پنج رو نصفه نوشتم.بعدش -

 .دیکوب  شیشونیپ یرو

 دیلرز یبودم دست و پام م یبانقدر عص  گهینوشتم.بعدش د یکرد داشتم م  یآشغال اگه اون کارو نم  ی کهیمرت-
 .تونستم بکنم ینم یکار

 .رو چندبار تکون دادم سرم

 هیداده بود که  ریگ  یبدجور ینبرده بودم با خودم ول یزیکردن؟من که چ  یکار  نیهمچ نایدونم امروز چرا ا ینم-
 .شده یمتوجه نشدم چ یاومد سمت تو.ول  یاحقی دمیرفت، د شمیکه از پ  یدی.سعرهیتقلب ازم بگ

 .به حرف اومد مهتاب

 .نبود که ی.امتحان کالسیاون دستمالو با خودت آورد  یاز اولشم اشتباه کرد-

 .کرد  مکث

 .یبهتر بدون دیخودت با گهی.دمیتقلب کردنم ندار یماها عرضه -

 .حرفش رو گرفتم ی ادامه

 ...احمق نبودن که  ؟خبیدستت گرفت یاون دستمالو تو  یچ یبعدشم برا-

امتحان   یبخورم و بتونم برا یزیبه خونه رفتم.لباسهام رو عوض کردم و وارد آشپزخونه شدم تا چ ،یاز خداحافظ  بعد
 .خودم رو آماده کنم دار،یآخرمون، امتحان پا

 امتحان چطور بود؟-

 .بود.نگاهش کردم مامان

 .نیمامور نوش یاحقیودو مامور من شده ب یدیداده بودن.سع یریچنان گ یدیو سع یاحقی یخوب بود.ول-

 .اخم کرد  رضا

 ؟یچ یبرا-
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 .زدم پوزخند

 .تقلبشو گرفت یدستمال کاغذ نیاز نوش  یاحقی یول اورد،یدرن یزی.از من چرنیخواستن تقلب بگ یم-

 .سرش رو با تاسف تکون داد مامان

 کرد؟  نیبود نوش یچه کار گهید نی.انیآخه شماها که اهل تقلب نبود-

 .کرد  مکث

 شه؟یکنن؟صفر براش رد م  یکارش م  یحاال چ-

 .رو به سمت دهنم بردم قاشقم

 .گذرم  یبارو ازت م نیبهش گفت چون پدرت فوت کرده ا مونیانضباط  تهیکنن.کم  ینه صفر رد نم-

 .کردم  اخم

 دونست پدرش فوت کرده؟ یاز کجا م  دمینفهم یول-

 .به سمتم خم شد رضا

 .گهیپروندش نوشته بوده د یباهوش...خب البد موقع ثبت نام تو-

 .کردم  نگاهش

 .دونه یم میوسفی ی...البته آقانایدونستم و مهتاب و مانا و مب یپروندش ننوشته بود.فقط من م ینه.اصال تو-

 :رفتم.نوشتم میرو که تموم کردم به سراغ گوش غذام

 .دونست بابات فوت کرده ینم یوسفیو مانا و  نایاز من و مهتاب و مب  ریغ  یکس-

 :که جواب داد  دینکش قهیارسال کردم.به پنج دق  و

 باشه؟ یوسفینبود.نکنه کار  نی.اصال حواسم به اایگ  یراست م-

 .ینوشت یپرونده م یبدونه که تو یکس  یخواست ی.تو اگه مهیراز نگهدار نبود؟عجب آدم ؟انقدریچ یعنی-

 *آبان*

زدنش قائل نبودم.امتحانات هم شروع  نیتخم یرو برا یگذشت.اونقدر سخت که حد  یو دلتنگ یسخت به روزها
داشتن رو،  رضایکه با عل  یبود که چرا امتحان درس من، روز آخر افتاده؟خبر امتحان درس نیاز ا  میشده بود.ناراحت

 .اومد  شمیبعد از امتحانش گرفتم.به خواست و اصرار من، پ

 .کن  حیمن تصح یبرَگشو جلو یعل-

 .کرد  اخم
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 .نباشه یراض دیشا-

 .دمیسمتش پر به

 زن من بشه؟ ستیبعدا مگه قرار ن-

 .رو چندبار تکون داد سرش

 .یجالب هیاوه چه توج-

 رهیبهم خ رضای.علمیکرد  یو جواب ها رو بررس میبه سواالت انداخت ی.باهم نگاهدیکش  رونیمن برگه رو ب یجلو
 .شد

 ؟ینیب یسوال آخرو م نیا-

 .سر تکون دادم فقط

آخر سخته.باال سر روجا که رفتم گفت چقدر سواال   ه؟سوالیسواال چ نیگفتن ا  یسر امتحان رفتم باال سرشون.م-
 .گفت  یم یجد نمیب یاالن م  یکنه ول  ی...اول فکر کردم داره مسخره مهیعال

 .کنن.ادامه داد  یم فی.انگار از من تعردمیشن یها رو درموردش م فیحرفها و تعر نیا  یبود وقت یخوب احساس

 .ترم بشه نیفکر کنم معدل الف ا-

 .شدم رهیخ

 چطور؟-

 .صاف شد کامل

.امتحان هیواحد هیشده.اونم  جدهیبوده جز درس هومان که ه ستینمراتش ب یهمه  دمیشن نجایخب تا ا-
 کنه؟  یم کاریاونجا چ  دید دیکه با توئه.با  شمیبعد

 .تکون دادم نانیرو با اطم سرم

 .ادیمطمئنم از پسش برم-

*** 

شدم.دوش  داریتوامان ب یبود.ساعت هفت با استرس و شادمان می.امتحان ساعت هشت و ندیامتحان رس  روز
.کت امیبه چشمش ب شهیخواستم بهتر از هم ی.مدمیباشم.سر صبر، موهام رو سشوار کش زیگرفتم تا سرحال و تم

برداشتم و  فیکتم ست کردم.ک  بارو  می.شلوار قهوه ادمیپوش ییکاموا  یرنگ همراه بلوز نسکافه ا یقهوه ا تک
رفتم و  رونی.با بسم اهلل، بینیگفت برو که بهتر  یزد.م یدر، انگار برام دست م یجلو یقد نهی.آدمیکفش پوش

 .ساعت هشت و ربع شده بود دمیرس یدانشگاه.وقت یبه سو شیشدم.استارت زدم و پ نیسوار ماش

 .باشم نجایخواستم ساعت هشت ا یخوبه که م-
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بود.با  ادیزدن ز یسالن قدم م یکه تو  یتعداد کسان یبودن ول یبچه ها سرجلسه م دیبا نکهیسالن شدم.با ا وارد
 ینشسته و صحبت م دیاسات  نیب رضایشدم.عل دیکردم، وارد دفتر اسات  یم رهیخ یکه به خاطر نگاه ها  یعجله ا

 .ها بود.جلوتر رفتم ستمیاز س  یکیهم پشت  یاحقیکرد. 

 .سالم-

 .آورد  کمینشستم.سرش رو نزد رضایشناختم دست دادم و کنار عل یکه م  یدیتک تک اسات با

 .یزد میَ خفن پیچه ت-

 .زدم لبخند

 ...گهید-

 .دادم رونیرو ب نفسم

 ن؟مگه تو هم امروز بچه هات امتحان داشت-

 .نشست صاف

 .گروه از بچه هام االن سر جلَسن  هیآره -

 .رو نگاه کردم ساعت

 برم؟ یک-

 .رو دور شونه ام انداخت دستش

 .شده تازه.هنوز سواال رو نگاه نکردن.بذار ساعت نُه برو میاالن که هشت و ن-

به سمتمون  یاحقی م،یو مشغول حرف زدن شد میکه نشست  یگفت.کم  یراست م رضایعل  یخواست برم، ول یم دلم
 .شد رهیاومد و به من خ

 ...کامجو سر جلَسس؟داریدکتر پا-

 ینگفتم و فقط صاف و جد یزیداشتم بهش تذکر بدم که "خانم" رو به اول اسمش اضافه کنه اما چ دوست
 .نشستم

 باشه.چطور؟ دیقاعدتا با-

 .زد پوزخند

 .بندازه ینگاه هیخواستم  یخرابه.م نجایا  ستمیس-

 :زودتر از من جواب داد رضایعل

 .دکتر گل افشان بهش بگه دیامتحانا تموم بشه.اونم با  دیبذار دیاالن که وسط امتحاناس.با-
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 .کرد  نگاهم

 .سر جلسه میبر ایب-

 .مربوط به خودم، به سراغ مسئول جلسه که اصالن فر بود رفتم ی.طبقه میو از هم جدا شد میرفت رونیاتاق ب  از

 .سالم-

 .میداد دست

 .َبه سالم دکتر-

 .به بچه ها انداختم ینگاه

 من کجان؟ یبچه ها-

 .رو نشون داد یفیرد

 ؟ینیب یدخترام اونجان.کامجو رو م نورنیپسرا ا-

 .مشدیچشم چرخوندم تا باالخره د یکردم لبخند نزنم.کم  یسع

 ...آها...آره-

 .بهش انداختم یعیسر نگاه

 .پس من برم سراغشون-

امتحان، گروه دختر و پسر باهم   یاجرا شده بود اما برا  یتیجنس کیتفک نکهیتکون داد و ازش جدا شدم.با ا یسر
جزوشون بود رو دادم تا بهش  قیروجا که صد یها ییرفتم.جواب سوال پسرها و جلو کیبودن.با لبخند، نزد

ن و متوجه من نبود.تا تونستم از شامه ییو خم شدم.سرش هنوز پا ستادمیسرش ا ی.باالی. اون موند و نامدمیرس
 د،یقلبم جمع کردم.سرش رو باال آورد.من رو که د یو عطر موهاش رو تو دمیشده ام کار کش یبه شدت قو ی

 دمیفهم یکه بودم، م  کشیکردم.نزد  یچشم به اون چشم، گردش م نیبه چشم هاش شدم.از ا رهیلبخند زد. خ
 .به حرف اومد ودشبهم گذشت.خ یچ ،یماه دور هی نیا  یتو

 .سالم استاد-

 .تر شدم رهیو گونه و دهنش خ ینیصورتش بردم و به چشم و ابرو و ب یتو شتریرو ب صورتم

 سالم.سواال چطوره؟-

 .آرزوم برآورده نشد  یتونستم بمونم.ول یصورت نم نیا  ریکردم ازم سوال بپرسه چون در غ  آرزو

 .خوبه.همه رو نوشتم.االنم سوال آخرم-

 .انداخت و دوباره نگاهم کرد  یروش نگاه کوتاه شیپ یبه برگه  یمکث با
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 .تموم شد گهیاونم د  یعنی-

ن صورت خودم همه رو دادم تا نتونه جواب بده و کمک بخواد...در او یم یگرفت.کاش سواالت سخت تر  حرصم
 :دمیپرس دوارانهیدادم...ام یجواب م

 ؟ینداشت یمشکل ایفیبا تعر-

خواست انگشتم رو  یبود.چقدر دلم م یشدم.چقدر دوستداشتن رهیلبخند زد و بازهم به چال گونه اش خ بازهم
 .اون چاله فرو ببرم و ُپرش کنم  یتو

 .نخوندمشون گهیدمونده بود  ادمی نیگفت  ینه همون موقع سرکالس م-

 .حسرت سرم رو عقب بردم با

 .خب من برم سراغ دوستات لهیخ-

 .برگشتم دوارانهی.امدیبرداشتم که به سمتم چرخ یو قدم ستادمیا  راست

 ...استاد  یراست-

 .شدم رهیخ

 ...جان-

نه.به صداش که حس  ای دهی"جان" از ته دلم رو شن یتا بفهمم کس دمییآب دهنم رو قورت دادم و اطراف رو پا  و
 .لرزه گوش دادم یم یکردم کم

 بهتون بدم؟ نیآوردم.بعد از امتحان هست  نویکه گفته بود  یاون جزوه ا-

 .بمونم شتریخواست ب ینگاهش کردم.دلم م ملتمس،

 .دیاتاق اسات  رمیآره.م-

 .دیرو کج کرد و نگاهش رو دزد گردنش

 .براتون ارمیپس بعد از امتحان م-

 .تکون دادم دییتا ینشونه به  یسر

 ...باشه-

 ..نگاهم کردستادمیا  یسر نام یباال وستهینزد، آهسته و پ یحرف گهید یوقت

 .سالم استاد-

 .صورتش باشم یکه تو  ادینه اونقدر ز یشدم.ول خم
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 ؟یندار یسالم.سوال-

 .جواب داد ییکمرو  با

 .از سواال رو موندم  یچرا استاد، بعض-

 شیانداختم.به صندل  یبه پشت سرم و روجا م ینگاه میاوقات ن  یدادم.گاه یم حیو براش توض ستادمیا  کنارش
سرش  یسوال نداشت.باالخره از باال گهیاون هم د  یرو جواب بدم ول ینام یبودم تمام سوال ها یدادم.راض هیتک

 .شدم و به دفتر مهرداد رفتم اصالن فر، از سالن خارج  یبرا ینگاهم رو به روجا انداختم.با تکون سر نیرفتم.آخر

چشم  یتونستم لحظه ا یشدم.راهرو اونقدر شلوغ بود که نم یراه دیکه تموم شد به سمت دفتر اسات  کارم
دادم همون اطراف  یدادم امتحانش تموم شده باشه.احتمال م یبچرخونم و به دنبال روجا بگردم.وگرنه احتمال م

 یبه دنبالش م اب،یبودمش که قلبم مثل گنج  دهیکردم.انقدر ند  یم باشه.با تمام وجود، حضورش رو کنارم حس
عکس ِ قاب   ی خودش که به پا ِدنی.ددنشید گهیبار د کی یزد برا ی.دلم مدمیفهم یکه بود، م  ییگشت و هرجا
 .جزوه یبه بهانه  ی.حتمیکرد  یشد که دوباره برخورد م یم ی.دوست داشتم طوردیرس یگرفته اش نم

 .دمیشن میکیروجا رو از نزد یداشتم که صدا یسرعت گام بر م با

 ...داریاستاد پا-

موندم تا به آب  یفعال تشنه م دیبا دیگفت.درست کنارم بود و تشنه اش بودم.شا  یحسم درست م پس
 نکهیو لبخند زدم.با ا دمیرو د قشیدونستم.سر بلند کردم و لبخند عم یم شتریقدرش رو ب نطور،یا  دیبرسم.شا

 ..جزوه رو باال آوردستادمیکنارم بود اما دلتنگش بودم.ا

 ......خدمت شمادییبفرما-

موقع  دنشیبه د دیهست.اگه جزوه نبود با دنشیدوباره د یجزوه برا نیمثل ا یکردم چقدر خوب که بهانه ا  فکر
 .کردم  یامتحان بسنده م

 .بلند شد ییدستم رو به سمتش بردم، سر و صدا تا

 .هووو استاد خوشگله رو-

 .دختر کارآموزه نیکنار ا  سادهیکنه رفته وا  ینم گایاصال به ماها ن  ارویاو او او . -

 .کنارش  سادهیوا ینجوریکه طرف ا  دهیدختره چقدر بهش حال م نیبب-

 .استاَدس بابا  یمعشوقه -

 ...چندبار-

 نیا  یداده شده جاخوردم و دستم شل شد.لبم سوخت.انقدر که تو یاز نسبت ها  دم،یشن یکه م  ییجمله ها از
 یتیداره.اما چه اهم یزیخونر دمیفهم یبود و م سیسوخت.خ یبودمش داغ شده و م دهیگز  هیچند ثان

 .کنم  لیو تحل هیمغزم، حرفها رو تجز یکردم تو  یداشت؟سع
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 گفت؟  یچ نیا-

 .متش رفتروجا، نگاهم به س یعصب  یهام گشاد شد.با صدا چشم

 شماها؟ نیکرد  یچه غلط-

 یو چندنفر یاحقی.میچشم بر یتو یخودیخواستم ب یخواستم دعوا بشه.نم یسمت دخترها برگشته بود.نم به
زدن،  یبد حرف نکهیهست.با ا یما خبر نیبشن و فکر کنن واقعا ب یزیخواستم متوجه چ یاطرافمون بودن و نم

اومده بوده و   شیما پ نیب یزیحتما چ نکهیبشنوه و برسه به ا یبود کس یبفهمه.کاف یزیچ یخواستم کس ینم
 .دستش رو تکون دادم یتو ی.دستم رو بردم و جزوه دمیحرفها زده شده.لب گز نیا

 ...ولشون کن...بذار بعدا-

و جلب کردن توجهش، دستش رو نگرفتم و جزوه رو تکون دادم  یحاال هم برا یخودم سوخت که حت یدلم برا و
 .ی.نگاهم کرد.با اخم و عصبدنید یرو نم نیا  گرانیانگار که د

 کردم که بترسم و بکشم کنار؟  یچه؟مگه کار یعنی-

 .شد.انگار نفس کم آورده باشه یرفته رفته خفه م صداش

 .سرجاش شونمیزنه رو م یحرف مفت م یهرک-

بوق رفتن؟به  یتو متیق ؟بهیمتیبه چه ق یسرجاش نشوند.ول دیزنه رو با یحرف مفت م یگفت.هرک  یم درست
 یبرم.حفظ و نگهدار شیدر لحظه پ نکهیفکر کنم نه ا ندهیدادم به آ یم حی رفتن ِ تمام و کمال ِ آبرومون؟ترج ِمتیق

و دفاع  میدفاع کن دیدونستم با ی.ماههر  نیبشه، سکوت بهتر یزیممکنه آبرور یوقت یاز آبرو خوب هست ول
نبود  یآدم حضور داشتن.اگه فقط من بودم و روجا بود و اون دختر بود، اگه کس  نهمهیکه ا  یینجای.اما نه امیبش

 ... ما هم د،ید یو نم دیشن یو نم

 .دمیکش  رونیبه عقب رفتم و جزوه رو کامل از دستش ب یقدم

 .رمیپس من م-

 دم،یاش رو نفهم  رهینگاه خ یمعن یمونه.وقت یو نم رهیسکوت نگاهم کرد، فکر کردم م یتو یرو گفتم تا بره.وقت نیا
نفرتش به منه، ازش فاصله گرفتم و به اتاق  یدنباله  دمینفهم ینتونستم نفرت ِ نگاهش رو بخونم، وقت یوقت

 .قرار گرفتم رضایرفتم و کنار عل دیاسات

 *روجا*

 .از رفتنش باز موند  دهنم

 چرا رفت؟-

خواست  یم دیرو بگذاره و برگرده.شا لشیکردم رفته وسا  ینگاه کردم و منتظر شدم، برنگشت.فکر م هرچقدر
کردن   یم یبهم دهن کج ده،یبه اتاق رس ی در، قدم ها ِیجانانه آماده کنه.اما...قاب خال یدعوا هی یخودش رو برا



 

 
585 

 تیثیح یاعاده   دیبا ییگفتن به تنها  ی.مییگرده و خودت تنها  یبر نم گهیگفتن د  یگفتن منتظر نمون.م  یو م
 یلیشناختنم و خ یشناختم و نم ینم یکه حت  یی.همون نگاه منتظرم رو به سمت بچه ها، کسادیچی.معده ام پیکن

 .شدم کیآخر رو گفته بود نزد  یکه جمله   یرو بهم نسبت دادن، چرخوندم.به کس ییراحت حرفها

 تو؟ یزد یچه ِزر-

بودم  یهم عصب داریاز دست پا  دیخوردم.شابود.خودم هم جا دهیند نطوریلحظه من رو ا نیکس تا ا  چی.هجاخورد
 .کرد  یبودم و صدام رو باال بردم.دختر، من من یقدم گاهش هم عصبان یاز دهن کج  دیو صدام رو باال بردم.شا

 .کردم  ینداشتم...شوخ یمنظور-

 ..صدام رو باالتر بردم تا لرزشش مشخص نشهزمیگرفت.چشم درشت کردم تا اشک نر  میَ گر

 دارم؟ ی.مگه من با تو شوخیکرد  یکه شوخ  یکن  یغلط م  یلیخ-

شناختنم و  یکه م  ییبرام سخت بود نصف کسا یلینکرده باشم و حرف مفت بشنوم.خ یبرام زور داشت کار یلیخ
 ...یلیبرام سخت بود... خ یلیبودن.خ دهیشناختمشون هم اون حرفها رو شن ینم

دونستم  یو نم ستادهیا  یکیراهرو و همون نزد یها که تو یتدفتر بودن و چند نفر از حراس یکه تو  یدیاسات  تمام
هم بود.االن اومدنش به درد من  دارینه، به سمتمون اومدن.پا ای دنیاصال شن  نکهیا  ای دنیچقدر از حرفها رو شن

 خورد؟ یم

 .حراست به سمتم اومد مسئول

 شده؟ یچ-

 .و دستم رو گرفت دیپر دختر

 .غلط کردم  دیببخش-

خورد؟دستم  یم یگفت غلط کردم.غلط کردن ِ االنش به چه درد  یکردم.کار خودش رو کرده بود و حاال م  نگاهش
 یم رونیب نهی.با اومدن اون همه مرد، اون همه آشنا و ناآشنا، حس کردم قلبم از سدمیکش  رونیرو از دستش ب

 .دمیداد کش بایقلبم، تقر دیجهه.با حس کوبش شد

 ... گهیبار د هیباالسرم قسم  ی.به خدادمیمفت شن یحرفا نیبود که از ا یآخر  یدفعه -

 .رو تکون دادم انگشتم

 ... مشابهشو بشنوم ایحرفا  نجوریاز ا  گهیبار د هیفقط -

 .بزرگمهر حرفم رو قطع کردم یصدا با

 شده خانم کامجو؟ یچ-
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کردم و به بزرگمهر با   ینگاه نم داریدم.به پاو فقط نگاهش کردم.با غصه نگاهش کردم.با غم نگاهش کر  برگشتم
 یافتادم.م  یکه خودم درم  فته،یاطرافم درب  یبا دخترها نکهیبکنه.نه ا یکردم تا کار  یکردم.نگاه م  یبغض نگاه م

رو بهم  شیکشه.نگاه جد  یداره من رو م گهیکه د  نهبک یبکنه.کار یکار  داریپا یبا برخوردها دار،یخواستم با پا
.با جلوتر اومدن مسئول حراست، چشم از نگاه جستجوگر بزرگمهر برداشتم و حواسم رو دیفهم یم دیدوخت.شا

 .بهش معطوف کردم.صداش رو باال برد

 ...من شیکنه پ  تیشکا یبار از کس کی هیفقط کاف یندارم...ول یاصرار  گنینم شونیا  ی.وقتنیگفت  یدونم چ ینم-

 .کرد  مکث

 .دیوبشن شویَ بق دیفکر نکنم بخوا-

بودم و درمونده بودم که  دهیبودم و رنج ریدلگ داریلحظه اونقدر از کوبش قلبم وحشت داشتم و اونقدر از پا اون
 .نتونست من رو بترسونه م،یدیترس یازش م  یحراست، که همگ دیبه شدت ترسناک مسئول جد ی افهیق یحت

 .نجاتم شد و به سمتم اومد یدونم کجا بود که فرشته  ینم مانا،

 شده؟ یچ-

 .صورتم گذاشت یرو رو دستش

 ؟یزن ینفس نفس م ینجوریچرا ا-

 .خودش رو به ما رسوند و دستم رو گرفت نایمب

 ...یکن  یسکته م یدار-

 یبا همدرد دار،ی پا ِ یمحل یبودم و ب دهیکه شن  ییحرفها ادیآب قند به سمتم اومد.با   وانیها با ل یاز خدمات  یکی
.اونقدر دیلرز یتمام وجودم م چ،یبردم، دستم شروع به لرزش کرد.دستم که ه یم یدوستهام تازه به عمق ماجرا پ

شکست  وانیل دمیداشتم از دستم افتاد.نفهم ازین نشآب قند که چقدر به خورد  وانیبود که ل ادیلرزش وجودم ز
حراست،  یکارمندها  د،یدانشگاه، راهروها، دانشجوها، اسات واریکردم در و د  ینه؟اما برام مهم نبود.حس م ای
 وانیقلبم، خودم هم بعد از ل ی.با حس فشار، فشار رودنیزد فشارم م یو پوزخند م ستادهیکه دور از همه ا  یاحقی
 .کرد.پچ پچ کردم  یم تمیاذ  انیکه مانا بغلم کرد.نگاه اطراف  مافتاد  یم

 .رونیمانا منو ببر ب-

 یشد به کس ی.چقدر بدبخت بودم که نمدمیشن یزشت رو م یموندم و حرف ها یم دیبودم که بابدبخت  چقدر
 یزیچ نکهی بعدش و ثابت کردن ِ ا ِیهام به قول معروف، ُتف ِ سر باال بود.بدبخت دهی.گفتن ِ شندمیشن یبگم چ

 .خودم بود ینبوده برا

دور  یاحقیو پر حرف  نینگاه سنگ ریو از ز میدیه رسک  اطی.به حمیرفت اطیح یو تو دنمیرو گرفتن و کش ربغلمیز
حس حالت تهوع هنوز همراهم بود.با دو، خودم  یام کم شد.فشار کم شد ول  نهیس یشدم، حس کردم فشار از رو

 دیچیپ مینیب یکه تو  یبد یبه بو توجه یرسوندم.ب اطیح یتو یخراب و بالاستفاده  شهی هم ِ ییرو به دستشو
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 یآب فرو بردم.ب  ریو سر ز دمیآب رو باز کردم.مقنعه ام رو از سرم کش  ریوارد شدم و خودم رو به سکو رسوندم و ش
 .اشک، به هق هق افتادم

 گفت؟  یبه من چ-

و دهن  داری رفتن پا ِادی.اما شهیکردم فشار از روم کم م  یکنم.حس م  یکردم با هق هق، قلبم رو آزاد م  یم حس
افتاد...آخه چرا رفت؟چرا نموند تا از من و خودش   یافتادم، قلبم و حلقم به سوزش م  یدر که م یقاب خال یکج

 گرانی.چقدر خوشبخت هستن که نگاه دنداره ریحرفها روشون تاث نیدفاع کنه؟مردها چقدر خوشبخت هستن که ا
 .کنه  ینم رییحرفها، به روشون تغ نیا  دنیهم با شن

چرا گفته بود بهم  ومد؟پسین داریو بزرگمهر بودن.چرا پا نای.مانا و مبدمیکش  رونیآب ب  ریدر اومد.سر از ز یصدا
 ومد؟یبه دنبالم ن یبود که حت یعالقه داره؟چطور عالقه ا

 .دیغر  یبه بزرگمهر انداختم.صورتش کبود شده بود.عصب ینگاه

 ...رونیب دشیاریب دیاونو بکش  دیبر-

 .جلو اومد یقدم

 ؟یکن  یم رکایچ یهوا سرده دار-

 ینکن یبود کار نی.من گرمم بود.تمام وجودم داغ بود.آخه سنگدمیفهم یکه سرد نبود.اگه سرد بود هم که نم  هوا
کتک خورده رو داشتم که به پدرش   یتره.هق زدم.حس بچه ا نیسنگ یزیو بهت تهمت بزنن.درد ِ تهمت، از هرچ

 .بره یم تیشکا

 ...گنیم یبه من چ دینیبب-

 .بود یو عصب ناراحت

 مگه بابا جون؟ گنیم یچ-

 .شده و باز هق زدم داری"بابا جون" گفتنش، حس کردم اون هم حس پدرانه اش ب نیبا ا و

 ... ریهمش تقص-

 یکه حس م  نجاینگفته بود.فقط ا یزینکرده بود.اون که چ ی.چون نبود.اون که کاردارهیپا ریبگم تقص ومدین دلم
گناه   ینداشت.اون هم مثل من ب داریبه پا یربط دمیکه شن  ینکرد.وگرنه حرف تیه، حماکن  تیازم حما  دیکردم با

 .بود.سرش رو چرخوند دهیبود.اون هم به ناحق حرف شن

 .مقنعتو سرت کن-

 .دمیخند ،یوونگیکردم و با د  عطسه

 ...شهیاه...االن موهام فر م-



 

 
588 

 یو جلو نم ستادهیکنارش ا  نایکرد.مانا و مب  ینگاهم م یبی.نگاهش کردم.جور عجدمیسرم کش یرو رو مقنعه
فکر  دی.شادنیموقعم ترس یب یاز خنده   دی درشتش پنهان کنن.شا ِ کلیداشتن خودشون رو پشت ه یاومدن.سع

 یو آب از سر و صورتم م ودنگاه کردم.صورتم سرخ ب نهیآ  ی.تودمیرو باال کش مینیشدم.ب وونهیکردن د  یم
 .اومد  کی.بزرگمهر نزددیچک

 .صورتتو خشک کن ایب-

.اونقدر حرفشون دمیصورتم کش یدستش بود.سرم رو باال انداختم و مقنعه ام رو رو یتو یکردم.دستمال  نگاهش
 .دیکش  ینیندادم.آه غمگ تیلباسهام اهم یزیو تم یبه مرتب گهیبود که د نیبرام سنگ

 .سمیوا نجایا  ستی.درست نرمیمن م-

.اومدنش دمیرو فهم داری پا ِومدنی ن ِ لیکه گفت دل  یبا جمله ا ینگفتم.ول یزیاومد و چ  یم داریخواست پا یم دلم
 .اصال درست نبود...لبخند زد

 .یخور یبرو خونه.سرما م-

 .دادم نیرو چ مینیب

 .امتحان  نی.به افتخار آخرگهیسرما خوردم د-

 .دلم ادامه دادم یتو

 ...داریبه خاطر پا دمیشا-

 یرفتم.از کنار پسرها رونیمتعجب، ب ینایبعدتر، با مانا و مب یخارج شد.من هم کم ییو لبخند زد و از دستشو پلک
حق داشت  دیبود افتاد و چشم ازش گرفتم.شا ستادهیا  نشیکه کنار ماش  داری.چشمم به پامیگذشت  یدرحال باز

.در هرصورت مقصر دیفهم یو م دید یاز من م  شتریهم ب دیشد.شا یخراب م شیشغل تیکنار بکشه.موقع
 .انداختم  یها رو به گردنش م رینبود.حق نبود اگه تقص

 :کردن دوختم.از ذهنم گذشت  یرو با خودشون حمل م یکه سوسک مرده ا  ییو مورچه ها نیبه زم چشم

 خورن؟ یاونوقت االن سوسکه رو م-

 .سوسک از پله ها، گرفتم ی مهیجسم نبردن  نییپا یمورچه ها برا یو تقال نیمانا، چشم از زم یصدا با

 گفتن؟  یشد روجا؟چ یچ-

 ...شد یخواست و چ یگفت و چ  یاومد مانا چ  ادمیو  دیرو د داریچشم، نگاهم پا یکردم.از گوشه   نگاهشون

 .حالم بد شد د،یبود و شن دارمیحرف مفت زدن.چون پا-

 .چادرش رو صاف کرد نایتونستم منکر بشم.مب یرو نم داری پا ِ بودن

 بهش؟ یجزوه رو داد ی.راستداریپا شیپ یرفت دمید-
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 .دمیبرچ لب

 .ششیرفته بودم پ نیهم یآره اصال برا-

 .دستم رو گرفت مانا

 حالت بهتره؟-

 .شهیم رتونی.ددی.برنیموند شمیپ یآره.مرس-

 یبمونه.وقت شمیپ یخواست کس یکنم.وگرنه دلم م  فینبودم که ماجرا رو براشون تعر یمیباهاشون صم اونقدر
بودن.هنوز  اطیح یو در کنارش بزرگمهر هنوز تو داریو مهتاب موندم.پا نیدر سالن، منتظر نوش یکه رفتن، جلو

که خودش،   ،یو نزنمشون که کس زنمشن دید یجور ،یگوشه چشم  یبودن و حواسم بود به جز نگاه ها اطیح یتو
کرد و   یم تیچشمم رو اذ گهیکه د  ییو مهتاب به همون نگاه ها نیکه خودشون متوجه بشن.تا اومدن نوش

 .شد کیشد، ادامه دادم.باالخره، اون دونفر هم از سالن خارج شدن.مهتاب نزد یباعث سردردم م

 سه؟یچرا مقنعت خ-

 .تفاوت جواب دادم یب

 .رآبیسرمو کردم ز-

رو با  داریاز پا  میداشتم دلخور ازیحرف بزنم.ن یداشتم با کس ازیکردن.به حرف اومدم.ن  یب نگاهم مدو، متعج هر
 .سراغ نداشتم ن،یرو جز مهتاب و نوش یبگذارم و قسمت کنم.کس ونیدرم یکس

 نیشروع کردن به چرت و پرت گفتن که ا داریبودن.تا رفتم سمت پا سادهیعالمه دختر وا  هی دیاتاق اسات  یجلو-
 ... دختره

 .دمیکش  یاز فکرش هم خجالت م  یواضح بگم.حت یلیتونستم خ یکردم.نم  مکث

 ...داریپا ی...اونم جلو داریمنو پا-

 یاومد.صداش رو کنار گوشم، جور  کینزد نیشدم.نوش یو مهتاب، خال نیاش به نوش  مهیبا گفتن نصفه و ن انگار
 .باال برد میدیشن یکه فقط خودمون م

 ؟یکرد  کاری...تو چغلط کردن-

 .رو خم کردم سرم

 .اونجا  ختنیکم داد و هوار کردم، استادا و حراست ر  هی-

 .آورد  نییتر اومد.صداش رو پا کینزد مهتاب

 ؟یچ داریپا-

 .اوردمیخودم ن یبه رو یدردم اومد.ول دار،یپا یادآوری با
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 .دیدفتر اسات یرفت تو-

 گهیکه موقع اعتراف، م  داریپا یتیاهم  یب نیناباور، نگاهم کردن.چقدر درد داشت ا یگرد و چهره   یچشم ها با
من  دیشا یداشت ول یلیدل دون،یکردن م  یخال یبرا دیکنه.شا  یم یپشتم رو خال شه،یجاش که م یعالقه دارم ول

 ...دمیفهم یرو م لشیدل دیهم همون لحظه با

 *آبان*

 .تمن سرعت گرف یکینزد رضایعل  یها قدم

 آبان؟  یکرد  کاریچ-

 .دمیگوشم برد.دستم رو پشت سرم گذاشتم و لب گز  ریرو ز دستش

 شد؟حالش خوبه؟ یچ-

 ؟یکرد  یتو بگو چه غلط-

 .که سابقه دارم  یدون یکارو بکنم...م  نیفشارم باال رفته بود.مجبور شدم با سوزن ا-

 .رو دور شونه ام انداخت دستش

 .نیبش نیماش یبرو تو-

 .دادم یبه حرفش گوش نم گهید نجایخواستم برم نگذاشت.ا یکردم.به دنبال روجا که م  امتناع

 شد؟ یچ-

 .شد یکفر

 .دیا  وونهیجفتتون د-

 .بست و دوباره باز کرد چشم

 .رآبیمقنعشو درآورده و سرشو کرده ز دمیرفتم د-

 .جاخوردم

 آخه چرا؟-

 .تکون داد سر

 .رش باال رفته بوده و داغ کردهاحتماال اونم مثل تو فشا-

کرده بود   فیکرده بود.تعر  فیکردن.انگار که براشون تعر  یو با تعجب به من نگاه م ستادهیکنارش ا  یو نام قیصد
بود؟طاقت  یچ یپر از تعجب برا ینشون دادم.وگرنه اون نگاه ها یافتاده و من چه عکس العمل  یکه چه اتفاق

 .انداختم  نییو پانگاه هاشون رو نداشتم و سرم ر
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کنه تنهاش گذاشتم.اونم فقط به   ینه؟االن فکر م ایدونم کارم درست بود  ینه؟نم ایرفتم  یم دیدونم با ینم-
 .خاطر خودم

 .چونه ام گذاشت ریز دست

 ؟یکه االن حسرت نخور  یخب چرا تنهاش گذاشت-

 .دمیبه موهام کش یدست

 .شهیم الیخیفکر کردم اگه من برم اونم ب-

 .کردم سوزشش چکه نکنه  یهام سوخت و سع چشم

 .شهیم یزیاگه داد و هوار کنم، بدتر آبرور  ینجوریفکر کردم ا-

 .بهش انداختم ینگاه می.ندیبه صورتم کش یدست شون،یناراحت و پر رضایعل

 اشتباه کردم؟-

 .کرد  ینوچ

 .فکرشو نکن گهیگذشت و تموم شد.د-

شد فکر نکنم؟چونه ام رفت که  یمگه م دمیکه شن  ییهش فکر نکنم؟به حرفهاشد ب یاما تموم نشد.مگه م  گذشت
 .لرزه یچونه اش هم نم یکنه.حت  ینم هیبلرزه و جلوش رو گرفتم.مرد که گر

 ...خواستم یکنم.فقط م  ینبود پشتشو خال نیقصدم ا-

 .ادامه بدم  نگذاشت

 .کردم  یم کاریدونمم اگه جات بودم چ ینم ستمیتو ن ی.جایباعث شد عقب بکش تینگر ندهیدونم.آ یم-

 .رو از خودش دور کرد من

 .ارمیامتحانم برات م  ی.برگه هادمیسوال بچه ها رو جواب م رمی.میایخواد ب ینم تمیبرو خونه.سر امتحان بعد-

 .رو باز کرد نمیماش در

 .کن  اطیبرو.فقط احت-

چشم هاش  ی.کاسه دیو انگشتهاش رو جمع کرد و سمت لبش برد و بوس دیبه صورتم کش یاز بستن در، دست  قبل
 دیاتفاق براش مهم بوده. شا  نیدونستم ا ینم فتادیاز دستش ن  وانیل یپر بود.استارت زدم و راه افتادم.تا وقت

ن خواستم اونجا عکس العمل نشو یزن ها.من نم یمردها سخت تر باشه نه برا یبرا یکردم مسائل ناموس  یفکر م
فقط من نبودم که  دمیروجا فهم یحالت ها دنیکنم که چرا؟اما با د  هیقض نیخواستم فکرم رو متمرکز ا یبدم.م

 ...شدم و بهم برخورد و ناراحت شدم یجور هیشدم و بهم برخورد.که  یجور هیشدم.که  یجور هی
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 .گرفت  شیحرف ها، دلم آت یادآوریآروم بشم.با   یفقط کم ،یتخت رفتم و افتادم.چشم بستم تا کم یرو

 ...گنیم ینکردم.چجور یدرست حساب یهنوز بهش نزدم.ابراز عالقه  یحرف درست حساب هیآخه من -

 .دمیگز  لب

 .تونه باشه یدانشجوها نم یحرفا نایدهنشون؟ا یحرفو انداخته تو نیا  یک-

 .شدم و چشم به سقف دوختم میخون یشستن لباسها الیخیب

 *روجا*

 نیدونستم و هم یکنم؟نم  کاریچ دیدونستم با یاومده فکر نکنم تا حالم بهتر بشه.نم  شیپ یم به ماجراکرد  یسع
 ینه؟نم ایدونستم رفتارم درست بود  یبگم؟نم یبگم؟به ک یبه کس دیدونستم با یکرد.نم  یندونستن کالفه ام م

دونستم و فکر  یاشتباه کردم.نم  دیکردم شا  یدونستم و با خودم فکر م ینه؟نم ایدرست بود  داریدونستم رفتار پا
ها، تا  یتا حراست ،یتونستم آروم تر برخورد کنم تا کس یم دیکردم شا  یکردم.فکر م  یرو ادهیز دیکردم شا  یم

کردم   یم یبود و سع رید یهر فکر یشده بود.برا ریتا دانشجوها، تا کارمندها متوجه نشن.اما انگار د د،یاسات
 یکه همون جمله   یداریخودم و پا یرو بهم چسبوند و دلم برا ییبره دختر، چه نسبتها ادمی ابهش فکر نکنم ت

 .نزنه شیبه وجودم آت ششیو آت رهینگ شیبهم گفته بود، نسوزه و آت یمعروف "عالقه دارم" رو با زور و خودکش

 میکردم.تصم  یزیبرنامه ر ی.با تموم خستگمیداشت یو پروژه برم یکارآموز  دیگرفتم.با  تیدروس رو از سا ستیل
بچرخم.نه که ازش بدم اومده  داریخواستم اطراف پا ی.نممیو پروژه رو با بزرگمهر بردار یداشتم کارآموز

 یلیدل دنشیپشت عقب کش نستمدو یرحمانه قرار گرفت.م یب یحرفها یباشه.نه.چون اون هم مورد حمله 
اوضاع بهتر شده بود.در   یگرفتم، تسلطم رو  یصله مخرد شدن فا یداشته.حاال که از اون لحظه، اون لحظه 

 یگفتم.نم  یم یزیچ دیمن هم نبا دیسکوت بود.شا یصالح تو دیتر بود.شا دهید ایهرصورت از من بزرگ تر و دن
 .غلط  یدرست هست و چ یدونستم چ

*** 

 ششیساعات رو پ شتریکه ب  ینوشتم تا خانم کمال یفرم یرو تو مییکاردانشجو  یقبل از انتخاب واحد، ساعتها روز
تنها و اخم کرده  یبودم و دکتر گل افشان امضا کنن.با ورودم به کتابخونه به همراه مهتاب نگاهم به خانم کمال

 .افتاد

 .امضا کنن  دیدکتر گل افشانم با ؟البتهیببرم امور مال دیکن  یفرما رو امضا م نیا  ،یخانم کمال-

 .شد دیتشد اخمش

 .بهت دمیامضا کرده م  ایب گهیساعت د میخانم کامجو...برو ن نجایبذارش ا-

 .مینشست م،یاز کالسها آورده بود  یکیکه از   یدسته دار یدو صندل یکتابخونه رو  یراهرو یشک، قبول کردم.تو با

 .بکنه یکار  هیخواد  یم یکمال  نیکنم ا  یمهتاب، حس م-

 .پاش گذاشت یرو رو فشیک



 

 
593 

 کار؟یچ-

 .به در کتابخونه موندم رهیخ

 .کنه  یساعتامو کم م-

 .تر کرد کیرو بهم نزد خودش

 .نداره یکار  نیهمچ یاجازه -

 ...که  شیدیبود.د کاریاون االن ب  یخوام تهمت بزنم.ول ینم-

 .نگفت.خودم ادامه دادم یزیتکون داد و چ دییتا یبه نشونه  یسر

 ؟یچ ی...خب براایب گهیساعت د میگفت برو ن  یول-

 .ساعت شد و سراغ فرمم رفتم مینگفت.ن یزیشد.سکوت کرد و چ رهیتعجب بهم خ با

 ؟یخانم کمال نیامضا کرد-

 .بهش بندازم عقب گرد کردم ینگاه نکهیسر تکون داد و فرم رو به سمتم گرفت.از دستش گرفتم.بدون ا فقط

 .یمرس-

 .مهتاب نشستم کنار

 .یشناس یخب مهتاب...خط منو که م-

 .آره-

 .میبا هم چک کن ایب-

 .کرد  ینگاه م ،یشد.مهتاب با ناراحت ی.لحظه به لحظه، پوزخندم پررنگ و پررنگ ممیکرد  یاول نگاه م  از

هفت و چهل  یدانشگاه.همه  یاومد  یم قهیدونن تو ساعت هفت و چهل و پنج دق یکرده؟همه م  ینجوریچرا ا-
 . میو پنج ها رو کرده هشت و ن

 .کاغذ زد.قلنج کمرم رو شکستم  یرو یکیکوچ  یضربه  و

 .ساعت ستیکه خودم حساب کردم، رسونده به دو  یو چهل ساعت ستیمنو از دو ینطوریهم-

 .برو بهش بگو-

 .ینجورینه ا یکنم بفهمه ول  یم ی.کارفتهیدعوا راه ب هی دیکه.االن برم بهش بگم با  ستمینه گدا ن-

 .شدم بلند

 .یاحقیبدم دکتر گل افشانم امضا کنه ببرم بدم  میحاال بر-
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فکر نکنه از کنار هر  یگرفتم تا کس  یحقم رو م دیهمونجا با دی.شادمیدادم که فهم ینشون م دیهمونجا با دیشا
 دیکردم با  یاون ماجرا بودم و فکر م  ادیبودم.به  دیاتاق اسات  یجلو یماجرا ادی.اما اون لحظه به شمیرد م یزیچ
 یم نیکردم و دنبال ا  یکردم.سکوت م  یم سکوت دیبا دیاتاق اسات  یکردم جلو  یسکوت کرد.فکر م ییجاها هی

حقم رو  یدکتر گل افشان بفهمه کس نکهیهم نجا،یکردم ا  یفکر م دیزده شده؟شا یحرف نیگشتم که چرا همچ
 .باشه یناحق کرده، کاف

 .شد یواضح، عصب راتییتغ دنی.با دمیدکتر گل افشان رفت شیمهتاب، پ همراه

 خانم کامجو؟ هیکار ک  نیا-

 .تکون دادم سر

 .بود ینجوریکاغذو گرفتم، ا  ی.وقتایب گهیساعت د می.گفتن برو نیخانم کمال شیقبل از شما بردم پ-

 .شد بلند

 .میدیبذار برم بهش بگم فهم-

بوق  یتو ستین یازی.ندهید ه،نیبب دیکه با  یشدم نه االن گدا شدم.اون ی.با چهل ساعت نه شاه مستیمهم ن-
 .کنم

 .رو فشار داد لبش

 بگم ؟ یچ-

 .می.در زدم و داخل شدمیرفت یاحقیامضا کرد و به سراغ   یناراحت با

 .یاحقی یسالم آقا-

 .لبش شکل گرفت یپوزخند و لبخند رو نیب یزیچ

 .سالم-

کرد جرات نداشتم به طرفش برم.تنه   یرفتم.انقدر بد نگاه م یوقت بود به سراغش نم یلیشد.خ رهیاستفهام خ  با
 .گذاشتم  زشیم یزدنش رو هم فراموش نکرده بودم.جلو رفتم و کاغذ رو رو

 .امضا کردن، آوردم خدمت شما  ی.دکتر گل افشان و خانم کمالمهییکاردانشجو  یساعتا نیا-

 .رو برداشت کاغذ

 ه؟یخط و خطوط کار ک نیا-

 .که امضا شده  نهی.مهم استیمهم ن-

 .رو بلند کرد سرش
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 .خانم ستیخط تو ن نایفهمه ا یم یهر بچه ا-

 .جواب دادم ،ی.بدون نگاهنمیرو به طرفم گرفت تا بتونم بب کاغذ

 .دونم یم-

 .نگاهم کرد قیعم

 ؟یندار یخودت باهاش مشکل-

 .نه-

 .دانشکده و دانشگاه امضا کنن سیببرم رئ دیبا نوی.اهیخط خط یادیز نایپس برو دوباره فرم پر کن.ا-

 .رو از دستش گرفتم کاغذ

 .باشه.ممنون-

 *آبان*

ما  ی فهیکه وظ  ییو کارها میبه دانشگاه بر ،یگذشت.قرار بود روز انتخاب واحد، اواسط د  یها، درحال دوندگ روز
انجام   یو کار ادیبره و ب ی.سرخوش احتماال قرار بود به عنوان نخودمینداشت یآنچنان  یروی.نمینبود رو انجام بد
 گهیسه نفر د-.دومیگرفت  یبهش سخت نم ،یویر یماریب لیکرد و به دل  ینم یکارها کمک  نطوریا  ینده. اصالن فر تو

 ،ییکایکنن.افراد امر  دایحضور پ یشد بهشون اعتماد کرد.مشخص نبود چه افراد یمهرداد هم نم یردستهایاز ز
 فیکرد که تکل  یم تمونیاذ  نیکردن.هم  ینه، امروز و فردا م ای انیم نکهیا  یخوف و رجا قرارمون داده و برا یتو

 یفن یتهایشامل سا یسرکش نیاومدن.که ا  یم یسرکش یشهر هم برا ی.با اومدنشون، سرشناسهامیدون یرو نم
جاها که  ی هیمشکل بود.بق یکارآموزها ب  به لطف ،یمهندس یفن یتهایشد.سا یما هم م یو قسمتها یمهندس

 یرو جمع م واسمونح شتریب دیاومدنشون با  ی.اما در هرصورت برامیشد رو مرتب کرده بود یمربوط به ما م
 .میکرد

*** 

 .هفتم فصل

چه  نکهیمن چطور برخورد کنم؟ا نکهیچطور برخورد کنه؟ا نکهی.ادیرس داریپا دنید یانتخاب واحد و دلهره   روز
که بهم   دار،یپا یدرمورد صحبتها یزیو مهتاب چ نیبود که نوش نیا  هی... قسمت سخت قضنکهیافته؟ا  یم یاتفاق

 یخواستم سرخورده بشم.نم یبدم.نم روزب یزیخواستم چ یدونستن و تا ازش مطمئن نشدم نم یعالقه داره نم
 یاز ماجرا خبر داشت و م  یخواست کس ینکرد از دوستهام خجالت بکشم.دلم م یاقدام  داریپا یخواستم وقت

 تمیاذ  ییتنها نیکردم و ا  یفکر م دیتنها بودم.تنها بودم و تنها با یتونستم درموردش حرف بزنم تا سبک بشم.ول
دونم چرا بهش  یکرد اما نم  یگفت و فقط گوش م  ینم یزیمامان نگفتم.مطمئنا چ بهبود که  نیکرد.اشتباهم ا  یم

 یفقط در حد حرف باشه.وقت داریپا یحرفها دمیترس یاما م  می.من و مامان، دوست بوددمیکش  ینگفتم.خجالت نم
 .باشه یگرفتم رفتار و برخوردم عاد  میتصم دم،ینرس یا  جهیهرچقدر فکر کردم و به نت
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.به میمن رو باز کرد لیپروفا یو صفحه  میرفت تیو به سا میو مهتاب قبل از ساعت هشت وارد دانشگاه شد من
 .بزرگمهر پر شد.تعجب کردم یو پروژه  یدرس، کارآموز یسر هینتخاب محض ا

 .ا مهتاب.نگاه کن...تازه ساعت هشت شده ها-

 .سمتم اومد به

 پس؟ میکن  کاریچ-

درس ها رو برداشته بودم و فقط  ی هیهم پر شده بود.بق میشناخت یکه م  یسه استاد خوب-فروتن و دو تیظرف
 .برنداشته بود داریبا پا یو پروژه مونده بود.اخم کردم.کس یکارآموز

 .میبردار داریبا پا میمجبور-

 .برداشتم داریهر سه نفرمون با پا یهر دو درس رو برا ،یباطن لیم رغمیعل

 .شناسه یکه ما رو م  داریخب خوبه که.پا-

 .نگاهش کردم.نامطمئن، جواب دادم یمهتاب، گوشه چشم یصدا با

 .ششیپ میبر دیبا ادیپروژه ز یمجرده.برا ارد یپا-

نشدن  کینزد یبهانه برا نیبگم و مجرد بودنش، بهتر یزیچ نمونیب یخواستم درمورد اتفاقات افتاده  ینم
 .بود.کامل برگشتم

 ؟یشیمتوجه منظورم م-

 ...میبکن میتون ینم شیکار-

 .شد تیگل افشان وارد سا  دکتر

 ؟یانتخاب واحد بچه ها باز کن  یداره، برا وتریتا کامپ یکه س  یتیسا یریخانم کامجو، م-

 .کرد  مکث

 .تیمسئول سا سایخودتم وا-

 .رو خاموش کردم وتریشدم و کامپ بلند

 .کنم  یحساب م یکارآموز  گهیباشه چشم.فقط از امروز د-

 ؟یبرداشت یبا ک یباشه.کارآموز-

 .کردم  مکث

 .میبرداشت داریم پروژه رو با استاد پاه یهم کارآموز ،یو نام قیمن و صد-
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من و مهتاب،  دنیصد و پنجاه پسر منتظر بودن.با د-. صدمیگفت رفت  یکه دکتر م  یتیمهتاب، به سمت سا همراه
 .به دست، خوشحال شدن دیکل

 ؟یتیخانم شما مسئول سا-

 .تکون دادم سر

 .بله-

 .میانتخاب واحد کن  شهیخوَنم که نم یاومد درو باز کنه.تو  ینم یشکیبابا دمت گرم.ه-

 .دانشگاه رو باز گذاشتم تیها رو روشن و سا وتری.کامپمیحرف، در رو باز کردم و خودم و مهتاب جلوتر رفت یب

 .ونیتام واسه آقا ستیبمونه، ب یدخترا خال یبرا دیبذار ستمیداخل.فقط ده تا س دیایخب ب لهیخ-

 .کردم  مکث

 .تا همه بتونن کارشونو انجام بدن نیباز نکن یا  گهید یو انتخاب واحد، صفحه دانشگاه  تیبه جز سا-

 *آبان*

 .دمیشدم و کمربندم رو بستم و صداش رو شن نی.سوار ماشمیو به کارها برس میبه دنبالم اومد تا با بر رضایعل

 .ینیب یامروز روجا رو م-

 .تمو برگش دمیزد و راه افتاد.با فکر روجا آه کش استارت

 ...آره-

 .بهم نگاه کرد یچشم گوشه

 .بهش بگو دنیعقب کش  یبرا لتوی.دالیباهاش حرف بزن دیحواست باشه با-

 .کرد  مکث

 .یگفت  یبهش م یجور هی دی.همون روز بارهید یلیهرچند که خ-

 .داشبورد گذاشتم یرو رو دستم

 .شد برم سمتش یکه نم  یدون یرضا؟میگفتم عل  یم یچجور-

 .نگفت یزیبهم انداخت و چ ینگاه مین

 .من کنارشم نهیتونست بب یکرد م  ینگاه م یبودن.از پنجره هرکس اطیح یاونهمه دختر تو-

 .کردم  مکث
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سمتشون  یتو با دخترا بهتر از منه.اگه بر یدونن.دوما رابطه  یو همه م یکنه.اوال که متاهل  یتو فرق م ی هیقض-
 .یکنن که به دخترامون نظر دار  ینم زونتیوپس فرداش از پشت بوم دانشگاه آ

 یکارو نم  نیدونه.اگه سرتم داد زد که مطمئنم ا یباره نم نیدر ا یچیدونم.اما اون خبر نداره.ه یرو م نایمن ا-
 ... کنه

 .سکوت، حرف رو عوض کرد یاز کم  بعد

 .یتو سوءاستفاده کن شهینم لیگذشت کردناش و آروم بودناش دل-

 .رو پارک کرد نیو ماش میدیرس باالخره

 .یحساب کن دیکمک منم نبا  یرو گهید ی.حرف نزدیحرف بزن یو بتون یکنم که باهاش تنها بش  یم یکار  هیامروز -

 .دونم فرصت آخره یباشه.م-

 .میو خودمون رو به اتاق مهرداد رسوند میشد ادهیپ نیماش از

 .سالم-

 .شد و به سمتمون اومد بلند

 .تیسا یتو می.برنیسالم.به موقع اومد-

 .کرد برگشت  یم یبه سرخوش که طبق معمول باز رو

 .ایول کن ب ویاهورا سرجدت اون باز-

.در رو باز میرفت یهم، همگام باهاشون م رضایبرد.من و عل تیو همراه خودش به سمت سا دیرو کش دستش
 .بود ختهیر زیم یخام رو ید یعالمه س  هیکرد.

 .دیکن  دایپ یمتن سخنران نیایکنه، شماها ب  تیرو سرخوش را نایا  دمیم-

رفت. ساعت  گهید یسراغ کارها رضاینشستم و عل Server ها فرستاد و پشت ستمیاز س  یکیرو به سمت  سرخوش
 .سرخوش رو نگاه کرد یده شده بود که مهرداد کفر

 ؟یکرد  تیاهورا چند تا رو را-

 .جواب داد یالیخیبا ب سرخوش،

 .تموم شد شیتازه اول-

 .باال رفت یمهرداد کم یصدا

 ؟یکن  یچرا انقدر فس فس م-

 .رو درآورد شیگوش
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 .کمک  ادیزنم کامجو ب یاالن زنگ م-

 .به سمت مهرداد برگشت رضایشدم.عل یجور هیاسمش،   دنیشن با

 مگه کامجو اومده؟-

 .کنه  یانتخاب واحد کمک م  یو هم به بچه ها تو تهیهم مسئول سا تا،یاز سا  یکی یآره فرستادمش تو-

 یچشمم گذاشتم و بستمش و صلوات م ی.دست رودیپر یشدم و پلک چپم م یجور هیاسم روجا اومد،   یوقت از
 .کردم که چشم به سرخوش داشت  ینگاه م یبه مهرداد عصب یچرخوندم و گاه یچشم م ،یچشم هیفرستادم و 

 *روجا*

 .دکتر گل افشان بود یکنار رفتم.شماره   ستمیس یاز جلو  م،یگوش  ی برهیو با

 الو جانم؟-

 .دیچیگوشم پ  یتو ریبا تاخ صداش

 .میکار دار  نجای؟ایایالو خانم کامجو، با دوستات م-

 .شلوغ بود یلیچشم چرخوندم.خ تیسا یتو

 بسپرم؟ یبه ک تویسا-

 .نهیبش دینبا یکس server بکن که سر دمینده بهشون.تاک دیکل  ی.ولایبسپر به حراست و ب-

 .فکر کردم یکم

 .باشه چشم.پس فعال-

 .و مهتاب رفتم نیکردم.به سراغ نوش  قطع

 .اونجا  میبچه ها دکتر زنگ زد گفت بر-

 .دستم رو گرفت نینوش

 ؟یچ یبرا-

 .باال انداختم شونه

 .دونم فقط گفت کار داره ینم-

 .ها رفتم یاز حراست  یکیسمت  به

 .بسپرم به شما تویدکتر ما رو خواستن.گفتن سا دیببخش-

 .نشست ستمیس پشت
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 .راحت التونیخ دیباشه شما بر-

 .رو برداشتم فمیک

 .نهینش ستمیس نیا  یاز بچه ها پا  یفقط گفتن کس-

 ..در ِاتاقش بسته بودمیخارج و به سمت اتاق دکتر رفت تیتکون داد.از سا سر

 م؟یایپس چرا گفت ب نیا ا-

 .گذاشت  یصندل یرو رو فشیک  مهتاب

 .خب زنگ بزن بهش-

 .اتصال رو زدم  ی.خودش بود.دکمه دیلرز میگوش

 .استاد در اتاقتون که بسَتس-

 ...تیسا ایب-

 .چشم-

 .کردم  قطع

 .تیسا میبچه ها بر-

 یجور هیدادم.دلم  صیتشخ یرو به راحت داریپا یاومد.صدا  یصحبت م ی.صداستادمیدر ا کی.نزدمیافتاد  راه
 .بهم زد یضربه ا نیشد. نوش

 ؟یریچرا نم-

 .کردم  نگاهش

 .میبا نفس نفس بر ینجوریخوام ا یکنم.نم  یدارم نفس تازه م-

حس کردم آروم شدم، در زدم  یرفتارم تمرکز کنم.وقت یخواستم رو یخواستم آروم تر بشم و بعد داخل برم.م یم
 .زد ینشسته و دکتر گل افشان سر سرخوش غر م server یو بزرگمهر، جلو داری.پامیتو داخل رف

 .سالم-

جواب دادن  رید یبرا یچه اصرار دمیفهم یاز همه.نم  رترید داریبرگشتن و جوابمون رو دادن.طبق معمول، پا همه
 .دکتر، من رو از فکر خارج کرد یداره؟ صدا

 .یسرخوش نیا  فیکه فقط خودت حر  ایخانم کامجو.ب ایب-

 .میو مهتاب، جلو رفت نینوش همراه
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 شده؟ یچ-

 .نشست زهایاز م  یکی یرو سرخوش،

 ...گهیکنم د  یم تیکن...خب منم دارم را  تیها رو را ید یس نیگه ا  یبابا م یچیه-

 .سرش نشسته بودن انداختم داریکه بزرگمهر و پا  یزیم یرو ینگاه

 شده؟ تیاونا را-

 .جواب داد داریپا

 .کنه  تیسرخوش را مینه هنوز...منتظر-

 . چشم هاش سر دادم ِیآب  ینگاهم رو تو اطیاحت  با

 هستن حاال؟ یچ-

 .سرخ شده بود صورتش

 .جلَسست نیواال واسه هم-

 .باشه یتیاهم  یب زیرو چرخوند.انگار که چ دستش

 .زایچ نطوریو از ا ییخوش آمد گو-

 .تکون دادم و به سرخوش نگاه کردم سر

 ن؟یکرد  تیچندتا را-

 .رو به سمتم گرفت ید یتا س دو

 .رو نایا-

 .لبخند زد نینوش

 ن؟یخودتونو خسته کرد یادیکم ز  هی دیکن  یفکر نم-

 .ها رو از سرخوش گرفتم و به مهتاب دادم ید یس

 .جلدشون یرو بذار تو نایا-

ها اونجا قرار  ید یفاصله گرفته بود کردم.جلد س داریاز پا  یبزرگمهر، که کم کینزد زیم یرو یاشاره ا  و
 .به دکتر گل افشان کردم یداشت.نگاه

 کو؟  یاصل  ید یس-

 .رو نشونم داد یا  ید یس
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 .نهیا-

 یچشم سرخوش انجام دادم.وقت یرو گذاشتم.مراحلش رو جلو یاصل  ید یرو باز کردم و س Neroدستش گرفتم و از
 .کارم تموم شد ، دستهاش رو باال آورد

 .یاوک-

 ید یو هر س تیو بعد از اون را یو کپ میگذاشت  یرو م ید یس ستمیچهار س یرفت.تو یا  گهید ستمیس یجلو
اونجا نمونم،   ادیز نکهیا  یبردم.برا server شده رو به سمت لیتکم یها ید ی.سمیکرد  یشده رو امتحان م تیرا

 .گذاشتم و برگشتم که صداش، متوقفم کرد  عیسر

 شَدست؟ تیرا نایا-

و  نیرفته بودن و فقط من و مهتاب و نوش یول ،یدونم چه وقت یکردم.دکتر گل افشان و سرخوش، نم  نگاهش
 .میو بزرگمهر بود داریپا

 .ندارن یمشکل م،یبله.امتحانشونم کرد-

 .ها بلند شد ستمیاز س  یکی یبزرگمهر، از پا یخودم راه افتادم.صدا ستمیسمت س به

 معدلت چند شد؟-

 .کردم  اخم

 .کینوزده و نود و -

 .زد لبخند

 حاال؟ یکن  یچرا اخم م-

 .رو کج کردم صورتم

 .شد یم ستیدادن وگرنه معدلم ب جدهیه یاستاد شاهپور-

 .دیخند

 ؟یخوا یم ستیب یهست یمگه بچه دبستان-

 .دمیمعدل، زحمت کش نیا  یبرا ینه.ول-

که از نصب   ییها ستمیکه خودم اسمبل کرده بودم.س  ییها ستمیها نگاه انداختم.س وتریو به کل کامپ برگشتم
 .هم به حرف اومد نینرم افزارها کار خودم بود.نوش یتا باق ندوزیو

 .میبخون میدرسم نتونست میدیحرفم شن ی...کلیکارآموز  میبابا اومد-

 .برگشت و نگاهش کرد بزرگمهر
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 .گلوت  ریجور حرف نزن که انگار کارد گذاشتن ز هی؟یایم یچ یخب برا-

 .آروم جواب داد  نینوش

 .ادهیز مونیَ .شهرامیخب مجبورم ب یکارد نذاشتن ول-

 .نگاهش کرد رهیخ بزرگمهر،

 ن؟یبرداشت یو پروژه با ک یکارآموز-

 .جواب داد مهتاب

 .داریبا استاد پا-

 .دیداد کش بایسمت خودمون رو حس کردم.تقر داریپرشتاب گردن پا تحرک

 د؟یکن  یم یشوخ-

 .بود.نگاهش کردم زیانگ  جانی.شوکه شدنش برام جالب و هدمیدهنم گرفتم و خند یرو جلو دستم

 ..دوشنبه ها صبحمیباهاتون برداشت َگمید یدرس سه واحد هی ست،ین یزیکه چ  نیتازه ا-

 .صدام کرد نیزدم و نوش چشمک

 .کرد  یقاط ستمیس نیا  ایروجا ب-

 .دمیشن نیبزرگمهر رو خطاب به نوش ی.صداستادمیا  کنارش

 .کن  حیتصح دمیم ویسیبرنامه نو یبرگه ها نیا  ایبچه ب-

که   ستین یدونستم بزرگمهر آدم یکنارش رفت.م  نیبود، نگاهشون کردم.نوش ستمیکه حواسم به س  همونطور
 .گذاره  یم نیدونستم سر به سر نوش یبده.و م یسش رو به کسکال  یبچه ها یبرگه 

 کنم؟  حیمن تصح یجد-

 .غر زد  ،یرو از دست بزرگمهر گرفت و بعد از لحظه ا برگه

 د؟یذار یا استاد چرا سرکارم م-

 .خنده بلند شدم با

 بود؟ یشد؟برگه خال یچ-

 .حرص نگاهم کرد با

 ؟یدونست یتو م-

 .به بزرگمهر انداخت یباال انداختم و برگه رو ازش گرفتم.نگاه ناراحت شونه
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 .نیبد یلیزنم.خ یباهاتون حرف نم گهید-

 .خودم رفتم.مهتاب کنارم نشست ستمیخارج شد.من هم به سمت س تیاز سا  و

 بخرم؟ یبرم بوفه خوراک یآج-

 نییکه دستش بود اضافه کردم.صدام رو پا  یپول یو رو دمیکش  رونیپول از داخلش ب یرو برداشتم و کم فمیک
 .بردم

 .ریبگ داریدوقلو هم واسه بزرگمهر و پا کیدو تا ک-

 .دمیخند

 .رهیبگ امونویترسم بزرگمهر خوراک یم-

 .بزرگمهر تکون خوردم یکردم که با صدا  یرفتنش رو تماشا م رونیب

 ؟یدیاون برگه رو نم-

 .من بود.برگشتم یدستها یسپرده و حاال تو نیبود که به دست نوش یبه برگه ا منظورش

 .دمینگاه به سواال بندازم م هی-

 .برگه، دستم بمونه نینبودم دوست داشته باشه ا مطمئن

 که نداره؟  یاشکال-

 .دیبرچ لب

 ؟یدرسو چند شد نیا  ؟خودتینه چه اشکال-

 .به برگه و همونطور جواب دادم رهیخ

 .شدم ستیب-

 .رو صاف کرد گلوش

 ؟یناراحت شده بود یاز چ  دار،یروز امتحان استاد پا-

و جا به  یقرار یو ب داریپا ،یرو بلند کردم و به بزرگمهر چشم دوختم.خوب سر صحبت رو باز کرد.گوشه چشم سرم
 گهید یحتما کس یعنیچرا خودش شروع نکرد. یقرار یبا وجود ب دمیفهم ی.نمدمید یجا شدنش و نگاهش رو م

 .جواب بزرگمهر، لب زدم یکرد؟تو  یبه جاش صحبت م دیبا

 .از حرف بچه ها-

 ناراحت کننده بود؟ شیچ-
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 .مرد سخت بود هی یدادن برا حی.چقدر توضدمیبرچ لب

 .تهمت چرا یکنه.ول  یمنو ناراحت نم نیتوه-

 .بزرگمهر نگاه کردم ریتصو کرد.برنگشتم و به صداش گوش دادم و به  خکوبمیم یکم  دار،یپا یصدا

 ؟یشد یدادن ناراحت نم یاگه فحش م  یعنی-

برگشتن به سمتش زود بود.هنوز خودم و  یهنوز برا دیفکر کردم و باز برنگشتم.شا یدادم.کم هیتک یصندل به
کرد   یمبه بزرگمهر که با دقت نگاهم  گهیرو جمع و جور نکرده بودم.آب دهنم رو قورت دادم و د رمیاحساسات درگ

 .واضح بود یلیکردنش خ  لی.تحلدمیکش  یکرد و ازش خجالت م  یم لیهم نگاه نکردم.بزرگمهر، من رو تحل

رو دارن بهت نسبت  یزیفرق داره.چ یلیتهمت خ یکنم...ول  ی.سکوت نمدمیفحش بده منم جواب م ینه.خب کس-
 .یخودتو ثابت کن دیکه در مقابلش با  هی.حرفیستیکه ن  دنیم

حرفها و تهمت ها  نکهیا  یتونم به خودش نگاه کنم و جواب بدم.ب یم گهیدهنم رو قورت دادم.حس کردم د آب
ذهنم خجالت  یآخر دخترک گستاخ تو  یبشن، نگاهش کنم و خجالت نکشم.از تکرار جمله  یذهنم تداع یتو

 .نکشم. سرم رو کج کردم

 ...خب یاون عکس العملم درست نبود.ول  دیشا-

دلم بمونه.چندبار پلک  یجمله تو نیا  دمیخب کار شما هم غلط بود.اما بهتر د یخواستم بگم ول یم.مکرد  سکوت
 .زد و نگاهم کرد

 .ستمینه.چون درمورد رفتار خودمم مطمئن ن ایتونم بهت بگم عکس العملت درست بوده  یمن نم-

 .دقت نگاهش کردم با

 .درست نبود دیرفت دیکه گذاشت  ینیعکس العمل شما هم، ا  یول د،یاز حرفم ناراحت نش  دوارمیام-

 .صحبتم، ساکت شد و گذاشت حرف بزنم یجواب بده که با ادامه  خواست

 .حفظ آبرو بود یدونم برا یمن م-

بشم.از  یحرف دلم رو زده باشم و خال فها،یتعر یو هم ال به ال ادیحرف بزنم که هم خوشش ب یکردم جور  یسع
اگه   ی.حتادیحرف بزن که خوشش ب یطور ،یگوشزد کن  یبه مرد یخوا یرو م یزیچ یبودم وقت دهیمامان شن

 .حرفت انتقاد ِ تند باشه

تا  گنیهست که م یمیَمَثل قد هی ی.ولنیشناسمتون که بدونم آبروتونو قطره قطره جمع کرد یاونقدر م  گهید-
 .مونه ینکرده باشه، م یاگه طرف کار  گنی.مزهایچ ندیمردم نگو یزکینباشد چ

 .دیکش  آه

 .یریکردم بهت گفتم ولشون کن، تو هم م  یرفتم.فکر م یم دیدونم نبا یم-
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 .باال انداختم شونه

نگم...اگه  ستم؟اگهین ینطوریبگم من ا دیاز خودم دفاع کنم؟نبا  دیزنن نبا یدارن بهم تهمت م یشد برم؟وقت یم-
 ...بود نی.برام سنگگهینم یچیاره که هد  قتیپس حرفها حق گنیم هیسکوت کنم بق

 .کرد  یبه صورتم نگاه م رهیچشم، به بزرگمهر نگاه کردم که با لبخند و خ یگوشه   از

 .تو لیخب حسابشو بکن، محل کار ِمنه و محل تحص ی.ولیگیدونم درست م یم ن،یبب-

 .نگاهش کردم تا ادامه بده دوباره

 .یینجایکار کنم.تو هم که فعال مهمون ا  نجایحاال حاال ها ا دیمن که با-

 .زد و ادامه داد لبخند

 ادشونیاز   م،یبده؟اگه من و تو محل ند تیکه اهم  هیدانشجوان.بذار حرف مفت بزنن.ک نایخودم گفتم ا شیپ-
 ؟یکن  یفکر نم ینطوری.تو اشهیو تموم م رهیم

 .مخالفت کنم.سر تکون دادم ،یتونستم از سر لج و لجباز یگفت.نم  یفکر کردم.راست م یکم

 گهیبلند بلند بگن، د یوقت یکه اون آدم اومده آروم اون حرفها رو بهمون زده.ول  هیدر صورت نیخب ا یچرا.ول-
 .بده تیکه اهم  هیک  میبگ شهینم

 .دیکش  آه

 .یاز دستم ناراحت شد  یلیدونم خ یم-

 .رو باال انداختم سرم

 ... یاون لحظه، ناراحت بودم ول-

 .کردم  مکث

 .اون موضوعو فراموش کنم  ن،یرفت یچ یحالم که جا اومد با خودم گفتم تا ندونم برا-

 .کرد  ینشستم و بهش چشم دوختم.با لبخند نگاهم م زیم یرو

 .یدار یبیاخالق عج-

 .تکون دادم سر

 چطور؟-

 .یفراموشکار-

و عکس  شنیم یکه همه عصبان  ییجا نطوره؟چرایو با خودم فکر کردم که چرا اخالقم ا دمیکش  زیم یرو یدست
 .دمیکنن، من رفتارم فرق داره؟لب برچ  یکه همه قهر و ناز م  ییجا دن،یالعمل نشون م
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 .مونه یاز اعصابم نم  یزیو همه کس ناراحت بشم، چ یکنم اگه از همه چ  یفکر م نیخب به ا-

 *آبان*

 .مفخم، از فکر خارج شدم یفکر بودم که با صدا یتو

 .کمیسالم ُ عل-

 .جوابش رو دادم ل،یم یب

 .سالم-

ما نصفه بمونه.  یحرفها شهیباعث م شهیوسط حرف زدنمون اومده.هم نکهی.ناراحت بودم از انطوریهم هم رضایعل
خواستم اون لحظه حرف  یدونم م یکتابخونه با اومدنش حرفهام نصفه موند.هرچند نم  یقبل و تو یدفعه 

 نیاومد من هم  یاگه مفخم نم  ونمد یما االن به چه شکل بود؟نم یاومد رابطه   یدونم اگه مفخم نم یبزنم؟نم
 شدم؟ یلجن م یا  کهیبه ت لیتبد ایموندم  یچشم روجا م یاستاد تو

 .که صداش بلند شد  دمیکش  یم شمیچونه و ته ر یرو یدست یکرد و من، کفر  یبه روجا بود و نگاهش م رهیخ

 .کار کنم  ستمیبا س ومدمیه نکن.ننگا یاونجور-

کرد.با   ریبه روجا کردم که پشت چشم نازک کرد و از مفخم رو گرفت و نگاهم رو غافلگ یبه روجا بود.نگاه منظورش
 .میمفخم هردو سر چرخوند یکرد.با صدا  یاش شدم و اون هم آزادانه نگاه م  رهیهمون لبخند خ

 ترم؟ نیمعدلت چند شد ا-

 .با اخم وارد شد و روجا خطابش کرد.انگار سوال مفخم فراموشش شده باشه ق،یبود.صد ستادهیا  رضایعل  کینزد

 ؟یکجا رفته بود-

 .دیبرچ لب

 .بودم نجاهایهم-

 .وستیهم بهمون پ یزود نام یلیخ

 .انقدر بوفه شلوغ بود  یآج  یوا-

 .صداش رو بلند کرد مفخم

 ...دیخوش به حالتون دختر-

 .کرد  مکث

 .میدار یاستاد اوشکول  هیدکتر -

 .ادامه داد  رضای.رو به علبرگشتم
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 …با ُنه انداخت منو-

 .اومد.وسط حرف مفخم رفت  یبدش م یلیدرس نخون خ یجمع شد.از آدمها رضایعل  ی چهره

 .یرینمره بگ دی.نباگهید یدرس نخوند-

 .دیخند مفخم

 م؟یدخترا عالف نیبابا مگه ما مثل ا-

 .ادامه داد  ی.خودش با گستاخمیاخم کرد  رضایروجا و دوستهاش بود.هم من و هم عل منظورش

 ... کشه و  یکنن.شوهره هم نازشونو م  یخونن.کار نم ی.درس مگهیدارن د نایحال خوشو ا-

 .میدیهمزمان غر رضایو عل من

 .مفخم دهنتو ببند-

چند دختر جوون حضور  ینداشت اما وقت یاشکال  ادیپسر.اگه جمع مردونه بود ز نیزد ا یپروا حرف م یب چقدر
 .دیداد کش قینگاهش کرد.صد الیخیب یداد.روجا با اخم ول یحواسش رو به صحبت کردنش م دیداشتن با

 م؟یما عالف-

 .آره-

 قیو خودش رو به روجا و صد دیکش  غیهم پشت سرش ج یمفخم جمع شد.نام یام از حالت مشمئز کننده   چهره
 .چسبوند

 .تیترب یب-

 :دیغر  رضایرفت و جواب نداد.عل رونیب تیاز سا  ،یبا صدا زدن شخص مفخم

 .دیپسره بحث نکن نیبا ا-

 .برگشت قیبه سمت صد روجا

 گه؟ید یبش نجایقراره کارآموز ا نیبب-

 .باال رفت ابروهام

 .نجایا  ادیب میَ و بهشون سر بزنم.کاش نام نایشهر بگردم دنبال ا یتو ستمیخوبه مجبور ن-

 .ادامه داد  روجا

 .نده تیزنن.بهشون اهم یم ادی.حرف مفتم زنطوریهم میَ دی.سعادیم رهیم یاحقی.ادیم رهیپسره م نیا-

 .غر زد  قیصد
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 .تهیترب یب یلیخ-

 .دیرو باال کش شینیب

 .گهید نهیکرد.البد باباشم مثل هم  شهینم شیشده.کار تیترب ینجوریا-

 .به حرف اومد رضایعل

 .پسر کو ندارد نشان از پدر-

 .دیخند روجا

 .ریپسرو بگ ن،یگفتن :پدرو بب  می.اصال از قدقایدق-

 .داد، به طرف روجا برگشت یو سر تکون م دیخند یهمونطور که م رضای.علدمیخند

 ؟یرفت یم یچجور پسر یخواستگار ،یخواستگار یتو اگه قرار بود بر-

 .مکث جواب داد بدون

 .جوراب بده یکلفت که دهنشم بو  لیبیوتاه سپسر قد ک هی-

 .ام جمع شد و اخم کردم  معده

 گه؟یم یاه...چ-

 *روجا*

 .به مهتاب زدم یا  اشاره

 .رو بهشون تعارف کن کایبرو ک-

.بعد از چند رهیبگ یزیاز ما چ  دیکش  یخجالت م دیبرنداشت.شا یزیچ داریو آب پرتقال برداشت.پا کیک  بزرگمهر
 .لحظه بلند شد و به سمتمون اومد.چند شکالت دستش بود

 .شکالت نیایبچه ها ب-

 .زدم داد

 .اول من-

 .شد.کف دستش رو نگاه کردم کمیخنده، نزد با

 کدوم بهتره؟-

 .دیرو بلند کردم.باز خند سرم

 .کنه؟همشون شکالتن  یم یچه فرق-
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 کنه؟  یچرا رنگشون فرق م.یآب  شیکیقرمز  شیکی هیصورت شیکیخب -

 .غر زد  نینوش

 .مینگه دار یادگاریشکالته رو  میخوا یروجا م گهیاه بدو د-

 .برداشتم داریقرمز رو از کف دست پا شکالت

 .دفتر خاطراتم ی.بذارم الایگ  یراست م-

 .باز کردم و به دهن گذاشتم.لفافه اش رو باال بردم عیسر

 .البته پوستشو-

. میبرگشت.تا ظهر کارها رو انجام داد ستمشیبا خنده به سمت س داریبرداشتن.پا یو مهتاب هم شکالت نینوش
 تیوارد سا یاحقی ک،ی. ساعت میکرد  یما کار خودمون رو م یزد ول یغر م  یشد و از خستگ یبچه م داریپا یگاه
 .شد

 .سالم-

 .میسه برگشت هر

 .سالم-

 .نگاهم کرد رهیدن.خفقط سرتکون دا داریو پا بزرگمهر

 .خانم کامجو یمقام آورد-

 .کمرم رو شکستم  قلنج

 ن؟یبد زهیبهم جا نیآره فکر کنم رتبه اول شدم.اومد-

 .باال انداخت ابرو

 .رمیبگ ینیرینه، اومدم ازت ش-

 .دیپر نینوش

 .نیبد ینیریش دی.بانیبرنده شد یقرعه کش یشما خودتونم تو ،یاحقی یآقا-

 .هروقت خانم کامجو داد-

 .دمیچرخ ستمیسمت س به

 .شهیم ریبه  ری.میدینم ینیریکدوم ش  چیخب ه هینجوریاگه ا-

 .همچنن آروم بود صداش
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 .حساب کردم.مقامتم اعمال کردم توییپول کاردانشجو-

 ..خودش ادامه دادبرنگشتم

 ؟یبگ یخوا ینم یزیچ-

 .کردم  نگاهش

 بگم؟ دیبا یچ-

 .زد پوزخند

 .بگو دستم درد نکنه-

 .تکون دادم سر

 .خب دستم دردنکنه-

 ..پوزخند زددنیخند یم زیر زیو بزرگمهر، ر داریبهم زدن.نگاهشون نکردم.پا یو مهتاب، همزمان ضربه ا نینوش

 اد؟یانقدر زورت م-

 .رو خاروندم مینیب

 ن؟ی.خب چرا انقدر از من طلب دارادیزورم نم-

 .زد لبخند

 ...ییچون تو ی.ولشهیترم نم هی یتو فیآخه دو تا تخف-

 .سکوت کرد.اخم کردم و

 ن؟یذار یسر من م نویکه خودتون کرد  ی.چرا منت کارنیداد یخب نم-

 .کرد  اخم

 .کنم  یکارا نم  نیکس از ا  چیه یکارو کردم.برا  نیشناسمت ا یچون م گمیذارم.دارم م یمنت نم-

 .رو کج کردم سرم

 .در هرصورت من که کال طلبکارم.درسته؟واحد کم برداشتم-

 .ستادیا  صاف

 گه؟ید یدرسته.ترم آخر-

 .ستادمیشدم و ا بلند
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 ؟یچ قیصد ییپول کاردانشجو یبله...راست-

 .موهاش فرو برد یرو تو دستش

 .وقت نکردم-

 .دیبهش پر یعصب  نینوش

 .که زودتر از خانم کامجو فرممو دادم  ؟منیچ یعنی-

 .زد پوزخند

 .ریجلومو بگ یتون ی.مندازمیمن هرکدومو بخوام جلو م-

 .کردم  نیرفت. چشمم درشت شد و رو به نوش رونیب و

 ...هیچقدر عقده ا-

 *آبان*

 رونینفر ب نیر.روجا آخمیخارج شد تیاز سا  یبود، همگ یاراد  ریغرغر کردن من، که غ  یپنج بعد از کل ساعت
 .دیبار یاز چهره اش م  یاومد.به سمتم برگشت.خستگ

 .نینگه داشت یمنو تا ک دینیبب-

 .شده بود.ادامه داد ریگفت.د  یرو نشون داد.راست م ساعتش

 .نیپنج نمره بد-به من چهار دیاالن با-

 .دیروجا کوب ینیب یعالم برگه و خودکار دستش بود، کنارم اومد و خم شد.خودکارش رو آروم رو  هیکه   رضایعل

 ... نی.فکر کن ایدییچا-

 .به سمتم کرد و ادامه داد ینامحسوس ی اشاره

 .و پنج صدم بهت بده ستیب -

 .شد رهیخ رضایلبخند به عل با

 .رمیگ  یهنوز؟به زورم شده نمره م نیمنو نشناخت-

 ی.بتمونیتوجه به موقع یصورتش خم شدم.ب ی.توچیتونه خونه خرابم کنه.نمره گرفتن که ه یدونستم م یم
ضربه  رضایفاصله داشت.عل یبند انگشت شینیبا ب مینی.بقیو صد یتوجه به وجود نام ی.برضایتوجه به حضور عل

 .برنگشتم. لبخند زدم ،ییبا کمال پررو یبهم زد ول یا

 .کنم  یاز شونزده حساب م  ویکیتو  ینمره  ،یغر بزن  گهیکم د  هی-
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 .چسبوند وارینگاهم کرد و سرش رو کامل به د یکم

 .گمی.به خاطر خودتون منیچهار نمره بهم بد دیمجبور شه؟اونوقتیچشمم چپ م نیگینم-

 .دمی.چپ شدن چشم، بهانه بود.به حرف و حرکتش خندشهیبود معذب م مشخص

 نمره بدم؟ دیغرامت با  یبه جا-

 .رو چند بار تکون داد سرش

 ؟یپس چ-

 .دیمجبور شدم عقب برم.از همون فاصله، دست روجا رو گرفت و کش ق،یاومدن صد  با

 .به نمره هامون یزن ی.االن گند ممیبر ایتو رو خدا ب-

 .غر زد  رضای.علدمیخند

 ؟یندازیم ریگ  واریدختر مردمو کنار د یچ یآبان برا-

 .نگاهش کردم یلبخند، گوشه چشم با

 .نشد که یزیچ-

 .رو کج کرد دهنش

 ...یبشه؟کم مونده بود صورتشو ببوس یزیچ دینه تو رو خدا، با-

 .گرفت.با مکث به سمتمون برگشت  یو به روجا نگاه کردم.ازم فاصله م برگشتم

 .خدافظ-

 .شدن یخودشون گروه سرود م که  ی.مثل وقتمیصدا و هماهنگ داد هیجوابش رو  رضا،یو عل من

 .به سالمت-

 .لبخند برگشت با

 .شهیزنش خوشگلتر م دیکش  ویکیاون   یزودتر موها ی.هرکدیرو بکش گهیهمد یا چه باحال.االن موها-

 .اظهار نظر کرد  ،ی.ناممیدیخند یهم م رضایباهاشون، من و عل همراه

 .شهیاون مال دختراس که شوهرشون خوشگلتر م  وونهید-

 .زد یشخندین قیصد

 خوره؟ یم یمرد ِ خوشگل به چه درد-
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 .شد کیکاغذهاش رو به دست من داد و بهشون نزد  رضا،یعل

 اونوقت؟  شهیم یچ فمیمن که زن دارم تکل-

 .زده، جواب داد ذوق

 د؟یبچه ندار-

 .ارمیب ایبچه به دنمن  ستیقرار ن یشکم من باشه؟درسته شکمم بزرگه ول یتو دیبچه با ینکنه فکر کرد هیچ-

به  ی.کمدنیخند ی.بچه ها از ته دل مدیچیراهرو پ یخنده تو یصدا رضا،یجمله از دهن عل نیخارج شدن ا با
 .گرفتم  گهیرو با دست د رضایدستم و دست عل هی یاطراف نگاه کردم.برگه ها تو

 .کنه چه خبره  یفکر م ادیم یکیاالن   ایب-

.پشت فرمون میشد رضایعل  نیرو بکشم و با خودم از ساختمون خارج کنم.خندان، سوار ماش کلیکردم اون ه  یسع
 .رو روشن کرد.راه که افتاد نگاهم کرد نینشست و ماش

 بچه دار شدن؟ یبرا هیآبان به نظرت االن وقت بد  گمیم-

 .دمیخند

 ؟یباردار ه؟نکنهیچ-

 .و متفکر ادامه داد دیهم خند خودش

 شم؟یم یمن چجور پدر-

 .دقت نگاهش کردم با

 .یشیم یخوب یبه نظرم بابا-

 .بهم انداخت ینگاه مین

دارم و نه خواهرزاده و برادرزاده.رفتارمو با بچه ها  کیبرادر کوچ ایکه نه خواهر   ؟منیدون یاز کجا م-
 ؟یزن یحرفو م نیا  نانیبا اطم ی.چجوریدیند

 بچه ها طرفدار داره؟ نیدونست چرا انقدر ب یدونست چقدر خوبه؟نم یزدم.خودش نم لبخند

...انقدر با حوصله باهاشون یکه با دخترا دار  ییبرخوردا نیهم یول دمیند کویکوچ  یدرسته رفتارت با بچه ها-
خودت  یکنه با بچه   یمشخص م نای...انقدر که بچه ها بهت عالقه دارن...همیکن  یرفتار م یمی...صمیزن یحرف م

 .کرد  یبرخورد خواه انیبهتر از ا یلیخ

 .دیزودتر بچه دار بش دیبا گنیدادن بهمون م ریدونم.همه گ ینم-

 .به روبرو دوختم چشم
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 ؟یک  یعنیهمه -

نداد  یداره؟جواب یچه ربط هیزوج، به بق هی یخصوص یو رابطه  یزندگ دمیفهم یبودم.نم زاریدخالت ها ب نطوریا  از
 .و ادامه دادم

 ؟یخوا یخودت نم-

 .دارم دیترد-

 .کردم  نگاهش

 ؟یچ یبرا دیترد-

 .راست، خم کرد یشونه  یرو رو سرش

 .ترسم براش زود باشه یچهار سالشه.م-و سه ستیخب مهنامه االن ب-

 .تکون دادم سر

 .ومدهین شیپ میَ سن کم ازدواج کردن، بچه دارم شدن.مشکل یتو دمیاز دخترا رو د  یلیخ-

 .کردم  مکث

 ؟یخواد؟اصال درموردش باهاش حرف زد یبچه نم خودشگه؟یم یمهنامه چ-

 .بهش گفتم-

 .دیهوا چرخوند و فرمون رو چسب یرو تو دستش

 میکه تا حاال نگفته.منم مستق  یزی.چادیکنم بدش نم  ی.اونم حس مگنیخب خانواده ها، به هردومون م یعنی-
 .فکر کنه من بچه دوست دارم پس مجبوره حرفمو قبول کنه دی.گفتم شادمینکش شیبحثشو پ

 .کرد  ینگاه میسمتم برگشت و ن به

بچه دار شد...االن مگه چند  یازدواج کرده و شونزده سالگ  یکه پونزده سالگ  نمیب یآبان...من مامان خودمو م-
 سالشه؟

 .تکون داد یرو با ناراحت سرش

شش ساله روبروته.به خاطر زود -زن پنجاه و پنج هیانگار   یکن  ینگاهش م یهفت سال ول-زور بزنه، چهل و شش-
 .بچه دار شدن، شکسته شده

 .شدم رهیخ

 یشستن.تو یبا آب سرد لباس م دینداشتن.با زایچ یلیخ شونیکه زمان جوون  نهیما، مال ا یشکسته شدن مادرا-
 .دارن یاالن، همه چ  یدخترا یکردن.ول  یکار م  یکل  دیسرما و گرما با
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 .انگشت شروع به شمردن کردم  با

 یدونم.مادرا یکه من اسمشونم نم  گهید زیدونم، هزار چ یتا پلوپز و چه م ریبگ ییو ظرفشو ییلباسشو نیاز ماش-
اونموقع، همون   یدور.ول ندازنشیکنن و م  یکردن، االن پوشک اومده.بازش م  یکهنه و مشما م  دیما بچه رو با

 .کردن  یو دوباره ازش استفاده م شستن یم دیکهنه رو با

 .زدم پوزخند

شد  یو تابستون که م دیشستن.ع یفرش م دیکرد با  یم یفرش خرابکار یبستن، رو ینم قهیدق هیبچه رو -
کار   گهیکه د  ادیبچه شورم ب نی.به خدا فقط کم مونده ماشییشویقال دنیشستن.االن م یخودشون فرش م

کردن.االن جارو   یم زیتم نویکوتاه، زم  یشدن و با اون جاروها یخم م دیما، واسه جارو پارو کردن، با ینکنن.مادرا
 ..دسَتشم بلندهگهید هیبرق

 .دمیخند

 .ستیگذشته ن  یبه سخت گهیدونم که د یکنم.م  یکارو م  نیمن خودم هر هفته دارم ا-

 .ال گرفتمبگه که دستم رو با  یزیبهم کرد و خواست چ یناموافق نگاه

 .من و تو ینه مثل زمان مادرا ی.هست.ولستیسخت ن له،یبا وس یکارا، حت  نیا  یانجام دادن همه   گمینم-

 .نگاهش کردم دوباره

 .شهیبچه دار بشه.نسل آدمام منقرض م دیکس نبا  چیو مثل تو فکر کنن که ه ینجوریاگه قرار باشه همه ا-

 .زد یشخندین

 ...باشه تو همون سال اول بچه دار شو-

 .بهش زدم ی.ضربه اشهیشگیهم یها یو آزار و شوخ تیحرفش، شروع ِ اذ نیدونستم ا یم

 ...باز شروع نکن-

 .دیبودم سرخ شدم.خند مطمئن

موقع گرفتن دستشم  یعنی؟یکن  کاریچ یخوا یهمه خجالتو بذار کنار.من موندم تو، بعد از ازدواج م نیتو رو خدا ا-
 ؟یبش دیسرخ و سف ینجوریهم دیبا

 .نهیرو چرخوندم تا نتونه صورت ملتهبم رو بب سرم

 .کنم  کاریدونم چ یتو نگران نباش.به وقتش م-

 .دیچیپ نگیپارک یتو

 .سر چرخوندنت کامال مشخصه نیآره از ا-
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 .دمیشد.به سمت پله ها رفتم.صداش رو شن ادهیشدم و پ ادهیپ

 ؟یدون یدرمورد زن و دخترا م یاصال چ  تو-

 .". و خودش ادامه دادیچیه یدون ی"خودت که م یعنیبهش انداختم که  یو نگاه برگشتم

.تا یریبگ ادیچارتا مطلب بخون تا  اتشونیدرمورد جنس مخالف و روح نیباال ببر.بش تویمطالعتو باال ببر.سطح آگاه-
 ی.بعضیبا همسرت داشته باش دینبا یکه با خواهر و مادرت دار  یو رفتار ستنیکه همه خواهر و مادر آدم ن  یبدون

 .و بخون و.پس بریبدون دیبا یهست که منم اطالع ندارم، ول زامیچ

 .بهش انداختم یزینگاه تشکرآم مین

 .یاعلی-

درمورد  یاطالعات  چیخونه انداختم.لباسهام رو عوض کردم.به فکر فرو رفتم.من واقعا ه یرفتم و خودم رو تو باال
که از اول در کنارم بودن و متاسفانه،   یی.کساشهیزنها ندارم.برخوردم با زنها، به صحبت با مادر و خواهرم محدود م

 یکردم و م  یچشم باز م رضا،یعل  ی.انگار با صحبت هاتنداش تیدر رابطه باهاشون برام اهم زهایچ یلیخ دیشا
 .ستیسر عقد ن یو گفتن "بله"  یعقد و خوندن چند جمله به عرب  یسفره  یازدواج فقط نشستن پا  دمیفهم

 .انداختم  یداد نگاه کوتاه یشده بود.به ساعت که شش رو نشون م کیدوختم.هوا تار رونیپنجره چشم به ب از

 .شده انگار شبه کیتار یجور هی-

خواستم  ینشستم.م وتریکامپ  یجلوکردم و با خودم به اتاق بردم و   هیته یعیآشپزخونه شدم.ناهار/شام سر  وارد
بود  نکیل یو هرچ پیخواستم تا یرو که م یزیافتادم و چ  رضایعل  یحرف ها ادی یفردا رو چک کنم ول یبرنامه ها

بهشون فکر نکردم و  ش،یدو ساعت پ یکیو  زخوندم که تا امرو یم ییزهایرو باز کردم و مشغول خوندن شدم.چ
 .مهم بود گه،یاز جنس د  گه،ید یاز خانواده   یکیدر کنار  یزندگ یکردم مهم باشن.اما برا  یفکر نم

*** 

 نهیآ  یو جلو دمیرفتم.لباس پوش یم دیبا یشدم.حوصله نداشتم، ول داریشش و ربع با زنگ ساعت ب ساعت
 .بهش چشم دوختم نهی.داخل اتاق اومد.از آرضاستیدونستم عل یدر اومد.م ی.صداستادمیا

 .ریسالم.صبح بخ-

 .داد کونسرت

 ؟یسالم.صبحونه خورد کیعل-

 .تکون دادم و برگشتم سر

 .صبحانه آماده کردن نداشتم ینه.حوصله -

 .دستش بود یسمتم اومد.لقمه ا به
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 .میبخور و بر نویهم ایدونستم.برات لقمه گرفتم.ب یم-

 دنیلقمه بخورم.تا رس رو ازم گرفت و پشت فرمون نشست تا من چییاز خونه خارج شدم.سو  لمیبا وسا همراهش
 .فکر بود یتو رضایاومد و عل  ی.من که خوابم ممیبه دانشگاه، سکوت کرد

 ...رضایعل  یفکر یتو-

 .رو پارک کرد و برگشت نیماش

شروع  یبرا یمشکل گهید ی.اونجوریبش کیو رفته رفته بهش نزد دیعقد کن  دی.بایدیطولش م یلیخ یدار گهید-
 .یباهاش، ندار یزندگ

 .دمیکش  قیعم  نفس

 .بهش بگم شهیامروز که نم-

 .دیدهنش کش یباالش رو تو لب

 .گذره  یثمر م  یداره ب ینجوریبهش بگو.فرصتاتو از دست نده.عمرت هم یباهاش تنها شد ییاگه جا-

 .در گذاشتم ی رهیدستگ یرو دست

 .زنم یم مویامروز حرف اصل  نیباشه.اگه شد هم-

.مهرداد تازه اومده و چهره اش خواب آلوده بود.سالم میرو به دستم داد و به ساختمون رفت چیی.سومیشد ادهیپ
 گهید یهم کارها هیکردم.بق  یم یبررس میانتخاب کرده بود  یسخنران یرو که برا ی.متنمیو به سراغ کارها رفت میداد

 .زد یمن بود و زنگ م یجلو زیم یمهرداد شدم که رو یدادن.متوجه گوش یرو انجام م

 ...تیمهرداد گوش-

و  دایروم رو دونه به دونه پ شیمتن پ ییو انشا ییامال  یانداختم و مشغول کارم شدم و غلط ها  نییرو پا سرم
 .کردم  یاصالح م

 الو جانم؟-

-... 

 .آقا  میمخلص-

-... 

 .ندارن یمشکل چیه ی.ولمیباهم چک کن دیایباشه پس ب-

-... 

 .گذاشت  زیم یرو رو یگوش
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 .انیاما کله گنده ها قراره ب  ادینم هییکایامر  نکهیمثل ا-

 .کردم  نگاهش

 .که  انینم اد،ین هییکایگفته بودن اگه امر-

 .باال انداخت شونه

 .کنن  یرو بررس تایخوان سا ی.مانیگفت دارن م  سیاالن رئ-

 .انداختم  نییرو پا سرم

 .د.کامجو که همه رو درست کر ستین ی.مشکلانیب-

 .ادامه داد  رضایعل

 .میبود ششیما هم پ روزید گهیراست م-

 .نگذشته بود که با شتاب وارد اتاق شد شتریب قهیخروج مهرداد و اصالن فر و سرخوش از اتاق، پنج دق از

 .میکه بدبخت شد  تیسا یتو دیایب رضا،یآبان، عل-

 .از اصالن فر و سرخوش نبود  یو خبر ستادهیا  یعصب  تیوسط سا س،ی.رئمیدنبالش رفت رضا،یعجله همراه عل  با

 شده؟ یسالم.چ-

 .جواب سالممون رو بده، صداش رو باال برد نکهیا  بدون

 تموَمن؟ یکارآموزاتون همه چ  دیچه وضعشه؟مگه نگفت نیا-

 .با اخم جلو رفت رضایعل

 شده؟ ی...چمیگ  یهنوزم م-

 .هوا چرخوند یرو تو دستش

 .شنیروشن نم ستمایکدوم از س  چیبشه؟ه یخواست یم یچ-

 .جلو رفتم ناباور،

 .میبود نجایما ا روزیشه؟دیمگه م-

 .کردم  رضایبه عل یا  اشاره

 .میترک کرد تویهمزمان باهم سا ،یو خانم نام قیمن و دکتر بزرگمهر و خانم کامجو و خانم صد-

 .جلوتر اومد رضایعل
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 .سالم بودن ستمایس یهمه -

 .کرد  اخم

 .شماها ایکنه   یمن عقلم کار نم ای-

 یخودش فکر م شیپ یناراحت شده بود.چ د،یجد سی.اون هم مثل من از برخورد رئدمیچرخ رضایسمت عل به
 .برد؟دوباره نگاهش کردم یلحن رو به کار م نیکرد که ا

 دایبت ادامه پوضع صح نی.ایکن  نیبه چند تا آدم بالغ و محترم توه شهینم لیدل ی.ول؟درستیسیجناب... رئ-
 .گهیاستاد د  هیدنبال  دیکار نخواهم کرد.بگرد  نجایا  گهیکه د  یکیکنه، من 

 .کردم  اخم

 .میستیکدوممون خدارو صد هزار مرتبه شکر، ن  چیکه.ه  ستمین نجاینون ا ینصفه  یلقمه  هیمحتاج -

 .جاخورد

 .گمی.کارآموزاتونو منیمنظورم شماها نبود-

 .رو جلوش گرفتم دستم

 ی.چه تودنیچقدر زحمت کش میما که شاهد بود ،یدی.اگه شما ندنیبزن یحرف نیهمچ نیدرمورد اونام حق ندار-
 .گهید یچه جاها تیسا نیا

 .با لبخند چشمک زد رضایبهش پشت کردم.عل و

 ...جذبه ولیا-

 *روجا*

 یخواست تو یاومد.هرچند که دلش م  یداشت و همراه ما به دانشگاه نم یکشور  نتونیبدم یمسابقه  نینوش
کرد.من و مهتاب راس ساعت هفت و پنجاه وارد دانشگاه   یکارها کمک م  یکرد و تو  یمسابقه شرکت نم

و خودمون  میگذشت  یهبانورود صادر شد.از دو نگ یشناختن اجازه  یدادن و چون ما رو م یرو راه نم ی.کسمیشد
رسوند.هر دو با لبخند بهش سالم  مونیکیما خودش رو به نزد دنیبا د.اصالن فر، میمربوطه رسوند یرو به طبقه 

 .میکرد

 .سالم-

 .نفس زد نفس

 .ختهیبهم ر تی.ساتیسا یتو نیایب نییسالم بچه ها.بدو-

 .کردم  تعجب

 کار؟یچ نیخوا یم تویسا-
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 .تکون داد سر

 .کنن  دنید تی.ممکنه از ساانیخوان ب یکله گنده ها م-

 .میقدم تند کرد تیباال دادم و به سمت سا یی"کله گنده" ابرو یکلمه   دنیشن به

 .سالم بودن م،یکه اومد  روزید-

 .فرستاد رونیب ق،یعم  یلیرو خ نفسش

 .ختهیبهمشون ر یدونم کدوم ابله ینم-

 .بودن ستادهیا  تیوسط سا یو بزرگمهر و دکتر گل افشان، عصب داری.پامیرفت داخل

 .سالم-

 .برگشتن

 .سالم-

رفتارش  ستم،یکه ازش ناراحت ن  شهیراحت م الشیخ یکردم.وقت  یآدمش م  دیهم فقط سرتکون داد.انگار با داریپا
 .بزرگمهر، چشم ازش برداشتم ی.با صداشهیم یشگیهمون رفتار هم

 سالم نبودن؟ ستمایمگه س میرفت یکه م  روزید-

 .تکون دادم سر

 شده؟ یچرا.االن چ-

 .بود وارد شد یعصب  یدانشگاه که بدجور سیرئ

 ...دیخارج شد تیلحظه باهم از سا نیکه آخر  دیچه؟شماها پنج نفر یعنی-

 .دمیحرف زد که صبر نکردم و وسط حرفش پر یطور

 ؟یچ یعنی-

 .نگاهم کرد طلبکار

 ه؟یکار ک-

 .زدم پلک

 .میکن  ادیکار خودمونو ز  ادیالبد کار ماس.خوشمون م-

 .دادم تکون سر

 .میکن  یاالن درستش م  نیهم-
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موردنظرم  یها ید یبه دو کرده بودم وقت سالم کردن نبود.س کهیباهاش  بایافتاد سالم نکردم.حاال که تقر  ادمی
 ستمیکل س  ،ی.ظرف مدت کممیمشغول شد عیسر یلی.خمیداشت ید یس ستی.بدمیکش  رونیب فیک  یرو از تو

 .ها درست شد

 .میگرفت Back up کرده، حواسش نبوده از کل اطالعات  یکار  نیکه همچ  یکس-

 .کرد  کی.سرش رو نزدستادمیکنار مهتاب ا  و

 ؟یعنی هیکار ک-

 .دانشگاه، چشم از مهتاب برداشتم سیرئ یصدا با

 .نداشتم نیقصد توه-

 .کردم  زمزمه

 .نیکرد  نیتوه یول-

 یرو به اشخاص ییزهایچ دیکردم با  یحس م یپررو و گستاخ بودم.اما گاه یادیز دیشدم.شا نهیبه س دست
رفت.دکتر گل افشان و  رونیب تیزنگ خورد و از سا شیفهمم.گوش ینم ای ستیبگم.بگم تا فکر نکنن حواسم ن

 گهید یباال آوردم که "االن چهار نمره  ودوختم و انگشتهام ر داریکردن.چشم به پا  یو بزرگمهر با لبخند نگاه م داریپا
 .با خودش بود میکارآموز  یزدم چون نمره  یحرف رو م نیخوام".ا یم

 *آبان*

و خودمون  میدرست نشه.دخترها رو جلو فرستاد یرو به دست گرفت تا دوباره مشکل دیدر رو قفل کرد و کل مهرداد
 .. اصالن فر، زبون باز کردمیرفت یپشت سرشون م

 .داد سویتعجب کردم جواب رئ-

 .از کنارم خم شد  رضایعل

 ..حقشون بود، گرفتنستین یدادن ه،یحق، گرفتن-

 نی.بدترمیحقشون رو گرفتن.وارد سالن شد رضا،یخوب برخورد کردن و به قول عل یلیخ سینظر من هم با رئ به
 یبه دل نم یمراسم چنگ یدونستن بود.ابتدا یاز علم روز نم  یزیکه چ  یعده ا  یحالتش دوال و راست شدن جلو

سالن بودم که  یو تشکر.انتها ریتقد نههست  یمراسم، بحث علم نیمتفرقه بود و انگار نه انگار ا یزد.صحبت ها
.با غصه نگاه ننیرو بب تیخواستن سا یبلند شدن.مهرداد با سرعت به سمت روجا رفت.احتماال م ونیآقا

 .ستادیکنارم ا  رضایکردم.عل

 .دانشگاهه نجاینگران نباش.ا-

 .رو دادم رضایهمونطور جواب عل یول برنگشتم

 .نجانی.همه استیطبقات ن یتو یکس-
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 نهمهیرو داشتم که ا نی.حرص امینیشد بش ی.وقت نمستادمینزد.از سالن که خارج شدن، دوباره سرجام ا یحرف
 رضاینداشت.عل یرادیکه ا  ستادنیوگرنه ا دنیربط، زحماتمون رو به باد م یب یو با حرفها میدیمدت زحمت کش

 .به سمتم برگشت یکرد.لحظه ا  یهم مثل من و با حرص و لج، نگاه م

 .کردم  یهمشونو پنچر م نیماش ن،ییرفتم پا یآبان به خدا اگه مداربسته ها نبودن، م-

 .نگاهش کردم یکم

 .شنی...موندگار مرنینم نجایاز ا  گهیکه د  یپنچر کن نیخب ماش-

 .دیخند

 .یدر اومد یزگیورشکر خدا، از اون پاست نکهیمثل ا-

 .رو عوض کردم حرف

 بوده؟ یبا ک ییرایپذ حتاجیما دیخر-

 .دیرو باال کش شینیب

 .میمفخمو بفرست میکرد و نرفت.مجبور شد  یقرار بود سرخوش بره بازار، که تنبل-

 .دیاسم مفخم، اخم کردم.لب گز  دنیشن با

 شد؟ دایخر نیچقدر پول ا یدون یم-

 .همون اخم، سر تکون دادم با

 .ونیلیشد.ناهارم حدود شش م یم ونیلیم کی ریز دیاونطور که برآورد کرده بودم، با-

 .زد یوارد کرد و پوزخند یشونه ام ضربه ا به

 .اجناس شده  نیهم دیپول خر ونیلیخدا پدر مادرتو برات نگه داره...دو م-

 .هام درشت شد چشم

 ده؟یخر یچه خبره؟مگه چ-

 .باال انداخت شونه

 یلیخ یسالنامه  هیو  یهر بسته، سه تا موز و دو تا پرتقال و نارنگ یگفت تو  یاصالن فر م  ی.ولدمیمن که ند-
 ....با پودر قهوهیگذاشته پسره   متیو گرون ق کیش

 .کمرم گذاشتم  یدرشت شده، دستم رو رو یهمون چشم ها با

 .کنن  ینم هیتغذ ینجوریا  میَ عروس  چ،یکه ه  ئتیوه؟هیم نهمهیچه خبره ا-
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 .رو خاروندم صورتم

 ؟یچ ییچا-

 .و باال کرد نییرو پا سرش

 .گذاشته  میَ ا  سهیک  یگفته توشون دو تا چا-

 .بار، نوچ نوچ کردم چند

 خودش؟ یعروس  ایکنه   دیخر یدانشگاه یجلسه  یرفته برا ستیمعلوم ن-

قبل از استراحت از  ،یکار  یبرا رضایبرن.عل ییرایپذ یاز سالن خارج شدن تا برا  یاستراحت دادن و همگ  باالخره
کارشون تموم شده   دیشا نکهی.با فکر اومدنین یرفته و من تنها بودم.هرچقدر صبر کردم، روجا و نام رونیسالن ب

دست  یکه دست تو  دمشونیچشم چرخوندم.د هرورا یرفته باشن، من هم از سالن دل کندم.تو ییرایپذ یو برا
 .رفتم کشونیزدن.نزد یهم، قدم زنان حرف م

 شماها؟ نییکجا-

 .با خنده جواب داد ینام

 ... چهار نمره ِیم؟پیباش دیکجا با-

 .و من لبخند زدم دیخند روجا

 ؟یخانم نام ینفر کم بود، تو هم اضافه شد هی نیا-

 .دیخودش رو جلو کش روجا

 ...نشه ایخواسته ر یزده م یحرف نم-

 شدن؟ یما زوم م یو چند تن از کارمندها، لبخندم رو خوردم.چرا انقدر رو یاحقینگاه ِ  دنید با

 .دیبخور یزیچ هی دیبر-

 .ها رو گذاشته بودن اشاره کردم.اخم کرد هیکه اغذ  ییبه جا و

 ...فکر کنم چهار ماهه غذا نخوردن ونیآقا  نید؟ایبخور دینیبش دیذار یفهمم.جلسه م یمن نم-

کردن، صف   یکه تا قبل، متشخص رفتار م  ییو خانمها ونیو به همون سمت نگاه کردم.آقا دمیاشاره اش، چرخ  با
 .نگفتم.دوباره خودش به حرف اومد یزیبه عالمت تاسف تکون دادم و چ یدادن.سر یرو ُهل م گهیبسته و همد

 ن؟یبخور یزیچ نیشما چرا نرفت-

 ...رو به هم فشردم.گرسنه بودم اما لبهام

 جلو بره؟ یذارن کس یمگه م-
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 .هوا چرخوند یرو تو دستش

 .بدم ادیبهتون  یزیچ هی نیایب-

 فیو ظر دیسف یچشم از دستها ،ی.با حرکت نامدیباال کش یرو کم نهاشیحرفش بودم که آست یادامه   منتظر
 .روجا برداشتم

 .خواد بره اونا رو ُهل بده ی.مدیریبگ نویاستاد توروخدا ا  یوا-

مانتو لمس  یبغلم اومده بود، از رو یتو ،ینام یبا ضربه  بایرو به جلو ُهل داد.با دستم دستش رو که تقر روجا
 .کردم

 واقعا؟-

 .دیعقب رفتم.روجا خند  یشد، دستم رو انداختم و کم یم کیکه نزد  رضایبه عل ینگاه با

 .بدم ادیخواستم به شما  ینه.م-

 .که فقط من بفهمم، لب زد  یشد.جور رهیباال رفته، خ یاومد و با ابروها  کیکامل نزد  رضایعل

 .ریبگ ادیپونزده ساله،  یدور برو با پسر بچه ها هی ،یدون یفرق محرم نامحرمو اگه هنوز نم-

 .لبخند زدم.صداش رو بلند کرد شرمنده،

 ه؟یبحث سر چ-

 .برگشتن.روجا بالفاصله جواب داد رضایها هم به سمت عل بچه

 .بره جلو و گرسنه نمونه یبدم چجور ادی داریخواستم به استاد پا یم-

 ؟یچطور-

 ...به قانون ِ بقا شهی.مربوط مدیکم ُهل دادن بلد باش  هی دینداره.فقط با یکار-

 .ُهل ندادم ویوقته کس یلیخ ؟منمیسادی.چرا وامیبر ایخب ب-

 یداشت.انگار جد یروجا قدم بر م ی گهیسمت د یو نام رضا،یکردم.روجا، کنار عل  یدهن باز به رفتنشون نگاه م با
 .رفتن که ُهل بدن...دستم رو جلو بردم یم یجد

 ...... روجارضایعل-

 .اسمش رو صدا کردم  دمیخندان برگشتن، تازه فهم یهر سه با چهره  یوقت

 ...یوا-
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داشت نخنده.آرزو  یسع یشده بود و نام رهی.روجا بهم خدیخند یُپر صدا م رضایزد.عل یم رونیاز صورتم ب  حرارت
انداخته،   ریخنده و نگاه، به راهشون ادامه دادن و من با سر به ز ینبود.بعد از کم نجایا  یکردم کاش الاقل نام  یم

 .که زدم خنده ام گرفته بود  یتازه از حرف م.خودستادمیبود رفتم و ا کمیکه نزد  یزیم نیبه سمت اول

 .شدا یعجب کار-

 .زدم لبخند

 ...شهیروم داره باز م یبدجور-

.سر تکون هیرفتن.درست مثل بق یدادن و جلو م یو اون رو ُهل م نیهمون فاصله، حواسم بهشون بود که ا از
 .دادم

 .خودش جور کرده یواسه  هیپا هیگشته   رضامیعل-

من  دنیکردم خودم رو شرمنده نشون بدم.هرچند که شرمنده نبودم.با د  یگشتن، سع  یبا چند بسته بر م یوقت
راحت سر بلند کردم و به روجا  الیبا خ اورد،یرو که زدم به روم ن یحرف یکس  یهمونجا مستقر شدن.وقت ز،یکنار م

 تیام رو نشونه گرفته بود، اهم  دهیاتو کش  وکه شلوار تازه شسته   رضایعل  یچشم دوختم.اصال هم به لگد زدن ها
 .هم رفت و غر زد یکردم که چهره اش تو  یروجا نگاه م یدادم.به چهره  ینم

 .خوام یم ییچا ه؟منیچ نایاه بابا ا-

 .و بعد، همون بسته انداختم.جلوتر رفتم رضایبه عل یتعجب، نگاه با

 نداره؟ یا  سهیک  یی؟چایچ-

 .رو بلند کرد سرش

 بوده؟ یک  نایا  دیخر نه.نداره.مسئول-

 .گرفته بود  حرصم

 ... پسره نیا-

 .نزنم.کوتاه ادامه دادم یکردم حرف بد  یسع

 .مفخم-

 .کرد  اخم

 .رفته ادشیدخترا. یهمون...البد رفته بخره حواسش رفته پ-

 .زد، اظهار نظر کرد یحرف م شتریب دایهم که جد ینام

 .زهیاز بس ه-
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 .اشاره کرد  رضایو به پشت سر من و عل دیخودش رو جلو کش یکم  روجا،

 .ادیخودش داره م-

 .انداختم  رضایبه عل یرفت.نگاه یراهرو رژه م یچشم نگاه کردم.با لباس کار تو یگوشه   از

 .کنه  ینم یا  گهیکار د  ،یکه جز عکاس  ده؟امروزیچرا لباس کار پوش نیا-

 .رو جمع کرد صورتش

 .ادیخوششون م شتریب ینجوریصبح بهش گفتم، گفت خانوما ا-

 .دیباال پر ابروهام

 ...از اون حرفا بودا  نمیا-

 .بود دادم ستادهیبرداشتم و نگاهم رو به سمت چپم که مفخم ا رضایصداش، چشم از عل با

 .رمیازتون عکس بگ  دیسیصاف وا-

 .مانع شد ینام یبگم، صدا یزیخواستم چ تا

 ن؟ییشما نایا  دیمسئول خر-

 آره چطور؟-

 ست؟یبسته ها ن نیا  یتو یا  سهیک  ییچرا چا-

 .عکس بندازم  دیسیحاال فعال وا-

 .از ما ننداز-

 کنم؟  کاریخوام عکساتونو چ یبابا مگه م-

 .با اخم جوابش رو داد روجا

 .میندازیعکسا دست شما باشه.فقط ما عکس نم  ستیاصال قرار ن  یعنی.دیکن  یکار  ستیقرار ن-

 ...کنه عکس نندازه که زشت باشه.شما دو تا که  یاصرار م  نجوریا  یچرا؟کس-

 .اومد و بحثشون رو ناتموم گذاشت  یبهجت

 .کار دارم  یمن.دست تنهام کل شیپ دیایدخترا بعد از ناهار ب-

 یرو ب ستادنیکه انگار باهم هماهنگ بودن، هردو، پشت به مفخم شدن.اون هم که ا  یرفت، روجا و نام یوقت
 .بالفاصله اونجا رو ترک کرد د،ید دهیفا

 .انداختم.به اخمم لبخند زد  رضایبه عل یکوتاه  نگاه
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 .افته دست خودمون  یعکسا م  نیا-

 .رو جمع کردم لبم

 .دست اوناس فته،یدست ما ب نکهیتا قبل از ا-

گرفته شده توسط مفخم رو   یعکسها  ایکرد و گو  یو خوش و بش م ستادهیا  یدیو سع یاحقیمفخم که کنار  به
 .دیکردن اشاره زدم.آه کش  ینگاه م

 ...تا دلت بخواد از دخترا و خانوما یاز ماها عکس بندازه ول  ادیپسره چه مرگشه؟اصال نم نیدونم ا ینم-

 .میروجا، گفتگومون رو قطع کرد یصدا با

 ؟یدیآبدارخونه رو م  دیعمو کل-

بازهم  م،یقبال، صبح، بهش سالم داد نکهیگفت بود.با ا  یکه بهشون "خواهران سه قلو" م  یکردم.همون مرد  نگاه
 ..به بچه ها لبخند زدمیبا سر، بهش عرض ادب کرد

 .فقط دیزیبهم نر ویزیچ-

 .دیبود چرخ ستادهیا  یکه نام  یرو گرفت و به سمت دیکل  عیسر روجا

 .شهیگرم نم  ی.از مفخم که آبمیدم کن ییچا میبر ایب-

 .رد و بدل کردم.قبل از من، اظهار نظر کرد رضایهمراه با لبخند، با عل ینگاه

 .یو به ما ند یدم کن ییچا یونیمد-

 .فکر کرد یکم

 .میکن  یصداتون م دیدم کش-

بودم استفاده  دهیوقت هم ند چیبود و ه یکیکارمندها که همون نزد  یفاصله گرفتن و به سمت آبدارخونه  ازمون
 .رکت کردن.لبخند زدمبشه ح

 .جور شد مییَ خب چا-

 .انداختم  رضایبه عل ینگاه مین

 نداره؟ یرادیو فقط خودشون بودن، بحثو بکشم سمت ازدواج؟به نظرت ا میاگه رفت  گمیم-

 .باال رفته نگاهم کرد یابروها  با

 .یستیبرو...تو اهلش ن-

 .زدم شخندین
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 .گمیم ارمیب رشیچرا، اگه امروز تنها گ-

 .و به سمتم گرفت دیکش  رونیداخل بسته رو ب یاز موزها  یکی

 .یضعف نکن میبخور اونجا رفت-

 رضاینصف کردم و نصفش رو به عل ت،یتوجه به موقع یرو از دستش گرفتم و پوستش رو کندم.با دست، ب موز
 .تعارف برداشت یدادم.ب

 ؟یبپرس ییزایچ هیبار  نیتو ا شهی.مدمیدرمورد کار کردن و درس خوندن ازش سوال پرس ادیمن ز-

 .تکون داد یسر نانیشدم.با اطم رهیرو به دهن گذاشتم و منتظر، بهش خ موز

 .میزن یباهاش حرف م مینیش یم میر یآره.اصال م-

 .ادامه دادم  دیترد با

 ؟ینام یجلو ستیبد ن-

 .دیخند

 .برده ییبوها هیبود، االن صد در صد  دهینفهم یزیامروزت، اگه تا حاال چ  یبا سوت-

 .شونه ام گذاشت یرو دست

 .دنیفهم یباالخره که دوستاش م-

 .به ساعتش کرد یا  اشاره

 .می.ما هم بردهیدم کش مییَ که رفتن، احتماال چا  قستیدق ستیب –ربع  هیاالن -

رو با همسرم  میسالگ کیو  یخواستم س یشد.م یروشن م فمیتکل دی.بامیقدم با هم، به سمت آبدارخونه رفت هم
کردم اون هم من رو دوست داره.از حسش مطمئن نبودم و   یکه دوستش داشتم و حس م  یتجربه کنم. با کس

 ..لبخند زدتمو در رو بس میبه در، وارد آبدارخونه شد یشدم.با زدن تقه ا یمطمئن م دیبا

 .فرستادم دنبالتون یرو م یداشتم خانم نام-

 شیپ یدستش بود که همه رو باز کرد و مرتب تو تیسکویچند بسته ب ی.ناممی.روبروشون نشستمیگفتن یزیچ
 .دیچ یدست

 .چسبه یم یی.با چادییبفرما-

 .هرکدوممون گذاشت یجلو ،یچا یوانیو ل زیم یرو رو یچا ینیهم س روجا

 .دییبفرما-

 .کرد  یبه نام ینگاه
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 .نخور تیسکویمهتاب تو ب-

 .بردم کیسرم رو نزد کنجکاو،

 بخوره؟ دینبا یچ یبرا-

 .کرد  نگاهم

 .مونه یمعدش جا نم یناهار تو یبرا گهیناهاره.اگه بخوره د کیآخه االن نزد-

رو اون دم کرده و برام  یچا نکهیبود ا یزدم.درست روبروم نشسته بود و چه حس خوب هیتکون دادم و تک سر
 رضا،یعل  یفکر بودم که با صدا یرو به دهن گذاشتم.تو تیسکویو ب دمیرو با لذت بو کش ی. چندبار چاختهیر

 .خوردم یتکون

 ؟یکن  یکنکور شرکت م-

 .جواب داد دیمکث، بدون ترد یبا کم روجا

 .کنم  یبله شرکت م-

 .لب، زمزمه کردم ریز

 ؟یازش بپرس اگه ازدواج کنه چ-

 .کرد.همونطور آروم جواب داد  نگاهم

 ؟یبذار یاخو  یتو نم یعنی-

 .تو بپرس یذارم.ول یچرا.م-

 .سمت روجا برگشت به

 ؟یچ یوسط بزنه و ازدواج کن نیاگه ا-

 داره؟ هیقض نیبه ا یخب ازدواج چه ربط-

 .مکث کرد یکم  رضایعل

 ؟یبرس یبه خونه زندگ یتون یم یتو اگه درس بخون گمیخب من م-

 .موند و بعد جواب داد رهیخ رضایبه عل یکم

 .کنه  یکارا کمک م  یاز دوستامم شوهرش تو  یکیخونن. یشناسم که درسشونم م یاز متاهال رو م  یلیمن خ-

 :من بودم.از ذهنم گذشت شیو درواقع، مخاطب اصل گهیقسمت آخر رو با منظور م نیکردم ا  حس

 ...ایکنم.تو فقط ب  یتو پاتو بذار خونم، منم پا به پات کار م-
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 .کرد  رضایاخم، رو به عل  با

 شکنه؟ یا...آدم قولنج گردنشو م-

 .گفتم نکن، انجام داده بود.زمزمه کرد  یرو که بهش م یگردن کج انداختم.کار  یرضایبه عل ینگاه میو ن برگشتم

 .تفاهمتون نیدوم نمیا-

 .بود.لبخند زدم.به سمت روجا برگشت یتفاهممون درمورد چا نیاول

 مثال؟ شهیم یاالن قولنج بشکنم چ-

آخر، از گردن به   یکرد.دفعه   یکارو م  نیهم شهیپسرش هم میداشت هیهمسا هیکه بودم،   ییراهنما یدوره -
 .فلج شد ن،ییپا

 .اشاره کردم  رضایبود.اما... به عل یا  گهید زیعلت فجل شدنش چ  دیحرف، جمع شد.حاال شا نیا  دنیاز شن  صورتم

 .ریبگ لیآه...تحو-

 .شد رهیو شونه باال انداخت.برگشت و به روبروش خ دیخند

 ست؟یزن ن ی فهیخونه وظ یتو زیسر بحث خودمون.مگه همه چ میخب.بر لهیخ-

 .زمزمه کردم رضایسمت عل به

 ؟یگیم یچ-

 .جواب داد یرلبیز

 نه؟ ای رهیاز کوره درم  نمیخوام بب ی.میدون ی.تو هم مستین فهیدونم وظ یم-

 .روجا جواب بده میمنتظر شد و

 گهید زیچ یسر هیدوست دارم.وسط درست کردن غذا،  یلیخ وی.مثال من آشپزفهیشه اسمشو گذاشت وظ ینم-
 .دمیکنم.اونقدر عالقه دارم که ابتکار به خرج م  یم شیقاط

 .میکرد  یلبخند نگاهش م با

.اما اگه قرار دمین با عالقه انجام مبگه دستت دردنکنه.چو ادیب یکس  ستمین نمیا  یکار کردنو دوست دارم.مرده -
 .تینه با رضا یول دمیمنه که غذا درست کنم بازم اون کارو انجام م ی فهیفکر کنه چون من دخترم، وظ یباشه کس

 .گذاشت  زیم یرو رو شیچا وانیو ل دیهم با اخم خودش رو جلو کش ینام

براش غذا  ایدونم جوراب بشورم  یکارا انجام بدم.چه م  یلیکنه خ  یوقتا مجبورم م ی.داداشم بعضگهیراست م-
 .شورم یلباساشو م رمیهست که خودم دوست دارم و م مییَ وقتا یبا اکراه.ول یکنم ول  یگرم کنم، اون کارو م

 .شد.روجا پوزخند زد یبرادر نداشته باشه که کارم سخت تر م ،یبودم روجا مثل نام دواریام
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 ... فهیوظ شهیلطف مکرر م گنیم-

 .هوا گرفت یمکث، حرفش رو تو یبالفاصله و ب رضا،یعل

 ؟یکن  یلطف م یدار یعنی-

 .زنه که بهشون اعتقاد داره یرو م ییحرفها یعنیداد که  یمکث، جواب م یهم ب روجا

 ی فهیفهمه وظ یوقت نم چیبرادر، آره از سر لطفه.اون برادر ه ینزدم.درمورد شستن لباسا یحرف نینه.من همچ-
 .شست یاول دبستان، بابام لباسامونو م  میاون زمان که ما رفت  دینیتو نبوده.بب

 .هم سر ذوق اومد رضایزدم و عل لبخند

 ؟یجد-

 .تکون داد دییرو به تا سرش

رو بد  زایچ نجوریمامان بابامو.بابام ا یشورم هم لباسا یخودمو م یهم لباسا شهیگرفتم و هم  ادیبله.منم ازش -
 .کس خونه نبود.منم که غذا درست کردن بلد نبودم  چیروز به جز من و بابام ه هی ادمهی.دونه ینم

 .ادامه داد  یکرد.حرفش رو بعد از مکث  یزد و اعتراف م یصادقانه حرف م چقدر

برنج  یکنم.حت  کاریگفت چ  یکردن.بابام اومد کنارم.دونه دونه م  یم گرانیکارامو د  شهیتنبل بودم.هم یلیخ-
 .کمک حال آدمه  یلیخ یکنه.نه.ول  یکارا رو م  یگرفتم.نه که بگم بابام همه   ادیاز بابام   گذاشتنم

 .لب زمزمه کرد ریز رضای.علدیباال پر ابروهام

 .کارا بکنن  نجوریاز ا  یمیقد یمردا ادیم شیکم پ-

 .شدم خم

 ست؟ین نطوریتوقعت از مردا باال بره.ا شهیکار پدرت باعث م  نیحاال ا-

 .رو باال انداخت سرش

 .ستین ینجوریا  یکس  گهیخونمون د ی.توهینجوریا  نمیب یکه اطرافم م  هینه.چون بابام تنها مرد-

 .دمیربط پرس یرو جمع کردم و ب لبم

 ؟یبرادر ندار-

 .برادر دوقلو دارم هی-

 .دیباال پر ابروهام

 ...چه جالب، دوقلو-
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امروز، عالوه بر خودش، خانواده   یبودم.با صحبت ها یدور سوال و جواب کردن افتاده و راض یرو یبدجور رضایعل
 .شناختم یاش رو هم م

 ه؟ینظر شما دو نفر کال درمورد مردا چ-

 .داد معذب شده یزد که نشون م یم یهم رنگش به سرخ یبا من من جواب داد.کم ینام

 .هاشون سر و کار نداشتمبا ادیبدم.در کل، ز یتونم نظر یخب من نم-

از مردها متنفر   نمیکه افتاده بود، دوست داشتم بب  یداشتم نظر روجا رو نسبت به مردها بدونم.با اتفاقات دوست
 نه؟ ایگذاشته   ریروش تاث دمیفهم یم دیخود من، با یرفتارها یحت اینه؟ ایشده 

تا آدم.اگه همه رو مثل بابام  میور اشتباهه.آدم داراونج  ای نجورنیمردا ا یهمه  میبگ نکهیداد.ا شهینم ینظر کل-
 ...َمرَدن.اگه رضا یلیبگم، خ دیبا نمیبب

 .شد.ادامه داد زیاز زبونش، گوشم ت  یاسم پسر  دنیشن با

 .دیشخص خاص سوال بپرس هیدرمورد  دینبودنشونه.با نیبگم تنبلن.بودنشون ع دیبا رمیداداشمو در نظر بگ-

 .گوشم زمزمه کرد  ریز رضایتکون دادم.عل سر

 دونم؟ ی.تو رو نمدمیکامل م  ازیزنه، بهش امت یطرز تفکر که به نسبت، پخته م نیبا ا نجا،یتا ا-

 .دیپرس یا  گهیسوال د باز،

 ؟یچ ،یدرس بخون ای یشوهرت نذاره کار کن یاگه ازدواج کن-

 .بدونم لشویدل دیدرس...با یخوام.ول یکار که خب خودمم نم-

 .خودش ادامه داد دیمنتظر من رو که د نگاه

 التشیازدواج کنه که تحص  یترسه اگه با زن یبه زور خونده.اون مرد م پلممیتا د ،یمرد هی دینیب یموقع م هیخب -
 .تا آخر سرکوفت بشنوه سانسه،یمثال ل

 .گرفت  یحرفش رو پ ،ینام

 .باال نباشه یلیخ التشیکه تحص  دیبرام بگرد یدنبال دختر دیبر گهیم شهیما هم ی هی.همساگهیراست م-

 .فکر کردم ی.کمستمیاون ن  یاون بنده خدا هم حق داشته باشه.من که به جا  دیشا

فهمه اهل  یشناسه.م یمدت طرف مقابلشو م هیذاشتم درس بخونه.باالخره آدم، بعد از  یاگه من بودم م  یول-
 نه؟ ایزدنه  یتو سر

 .مکث ادامه داد یبا کم روجا
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بده، اونم  لیدوست نداره همسرش ادامه تحص نحالیبا ا ه،یعال  التشیخودش تحص ،یمرد یموقع هی یآره.ول-
 .کنه  شرفتیهست کال طرف دوست نداره همسرش پ میَ وقت هیبرسه. شیتونه به زندگ ینم گهیچون م

 .دمیگز  لب

 ؟یکن  یحاال کدومشو قبول م-

 .رو باال برد سرش

به  یقانع کرد که درس خوندن لطمه ا شهیم وی.دومنطوریهم میَ اون آدم با طرز تفکر اولو اصال قبول ندارم.آخر-
 .زنه ینم یزندگ

 .زدم لبخند

 و اگه قبول نکرد؟-

 .کردم  یکار رو نم  نیوقت ا چیخودم ه هرچند

 ش؟یزندگ یارائه کردن تو  یداره برا یاون مرد چ  نمیبب دیبا-

 .رو باال دادم و خم شدم ابروهام

 .شمیمتوجه منظورت نم-

خواد تو رو اندازه  ینگهداره.م نییخواد تو رو پا یگفتن نداره.فقط م  یبرا یحرف چیمرد، ه هی دینیب یم یوقت هی-
 .خودش نگهداره ی

 .نشستم صاف

 .ستین یآدم  نیفرض کن اون مرد همچ یدرسته.ول-

چرا قبولش  اد،یداره که درس نخوندن اصال به چشم نم تیاون آدم اونقدر مزبا   یزندگ نمیخب در اون صورت، بب-
 نکنم؟

 .زد پلک

 .گمیکه بهش عالقه دارمو م  ی.کال کارستیالبته منظورم فقط درس خوندن ن-

خودش رو داخل پرت کرد و رو به  بایبزنم که در آبدارخونه به شدت باز شد.اصالن فر، تقر یا  گهیحرف د خواستم
 .، صداش رو باال بردروجا

 ؟یچرا صدام نزد یدم کرد ییچا دهیپدرآمرز یا-

 .دینشد و برعکس تصور من، آروم خند یداشتم روجا ناراحت بشه ول انتظار

 .نیاومد  یخب م-
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 .ارمیبعدا پدرتو درم-

 .زمزمه کردم رضایلب رو به عل ریکردم.ز  یتعجب نگاهش م با

 زنه؟ یحرف م یچرا انقدر خودمون نیا-

 .بشنوم، اصالن فر، به سمت ما برگشت رضایجوابم رو از زبون عل نکهیاز ا  قبل

 .میغذا بخور  دهیجد یناهارخور میر یم میدار-

رو جمع کرد و روجا، استکان ها  زیم یبلند شدن.نام یشده بود.روجا و نام میبه ساعت انداختم.دوازده و ن ینگاه
غر غر   یداد.صدا لیرو تحو دیراه، روجا کل ی ونهی.ممیبدارخونه خارج شدکارشون تموم شد، از آ  یرو شست.وقت

 .اصالن فر بلند شد

 .بخورم ییچا امیخواستم ب ی؟میچرا داد دویکل-

 .آروم جوابش رو داد  ینام

 .دنیم دی.به کارمندا که راحت کلدیریبگ دیخب بعدا خودتون کل-

که به طرف   یجوون یگاه پسرها  یرفتن.متوجه نگاه گاه و ب یو اون دو، جلو م میکرد  یسرشون حرکت م پشت
 .کردم  یرفتن بودم.با اخم فقط نگاه م یمراسم ساخته شده بود م نجوریکه مخصوص ا  یا  یسالن غذاخور

خوره،  یپسرا م نیو سن و سالشون به ا نجانیکه ا  ییتنها دخترا ینیب یم یها.اگه دقت کن چارهیندارن ب میَ ریتقص-
 .توجه کنن یادینفرن.حق بده اگه بخوان بهشون زدو  نیهم

 .که اصالن فر متوجه نشه، جوابش رو دادم  یبرگشتم و طور رضایاخم به سمت عل  با

 .بخوان قورتشون بدن شهینم لیدل یول-

 .زد شخندین

 ...یاالن درآورد  زاشویکه مطمئنم کل سا  یکن  ینگاه م یپسر.جور یتو که خودت بدتر-

 یساخته شده و در اطیح یکه تو  یصددرصد حـَقه ادامه ندادم.وارد سالن بزرگ رضایدونستم حرف عل یکه م  من
 یزیسر م یبشم.روجا و نام نجایبود وارد ا ومدهین شی.قبال پمیشد، شد یبهش باز م یمهندس یفن یاز دانشکده 
 .ن و اصالن فر اشاره کردبه م ره،گذ  یدل من م یتو یدونست چ یکه م  رضاینقطه نشستن.عل نیدر گوشه تر

 .مینیهمونجا بش میما هم بر-

 .کرد  دییفر تا اصالن

 .میغذا بخور  میتون ی.راحت مندمونیب یکس نم  چیجائه.ه نیآره بهتر-

 :خنده ادامه داد با
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 .خورم یمن عادت دارم با دست غذا م-

 *روجا*

و خودم غذا  زهیبخورن.به مهتاب اشاره زدم ساالد و دوغ بر یزیچ دنیکش  یمن و مهتاب خجالت م یجلو انگار
پرس بودم  هیبودن.چون نه من اهل کامل خوردن  اوردهیپرس غذا ن هیهرکس،  یبود که برا نیا  شی.خوبدمیکش

 .خطابش کرد ر،.اصالن فوستیو نه مهتاب.بعد از چند لحظه، دکتر گل افشان به جمع ما پ

 اهورا کو پس؟-

 .قالب کرد زیم یان، دستش رو روگل افش  دکتر

 .و مفخم و گروهشون یاحقی شیرفته پ-

 .اخم کرد  مهتاب

 ...شهیم یا  یاحقیاالن -

مهتاب و دو  یبرا یریو به سراغ بشقاب خودم و مهتاب رفتم.کفگ دمیاونها رو کش  یخنده بلند شد.غذا یصدا
 ..بزرگمهر غر زدختمیخودم ر یبرا ریکفگ

 جوجه؟ ایآدمه   یغذا  نیا-

 .اش به بشقاب من و مهتاب بود.مهتاب جواب داد  اشاره

 .نقدرهیمعدمون هم-

 .کردم  دییتا

 .میبخور میتون ینم نیاز ا  شتریب-

سکوت مشغول  یم؟تویکه ما نشست  انیب یزیسر م دیچرا با دمیفهم یاونهمه مرد.فقط نم  یتونستم اما نه جلو یم
 ینگاهش رو حس م ینیسنگ یخورم.گهگاه ینشسته و غذا م ارد یپا یروبرو نکهیبود ا ی.حس جالبمیشد

 یلحظه ا یکردم.برا  ینگاهش م ماگر دکتر گل افشان و اصالن فر نبودن، من ه  ای م،یکردم.مطمئنا اگر تنها بود
 یکرد، متوجه م  یسر بلند م ینگاهش کردم.مطمئنا اگر کس یحواله  یتفاوت باشم و نگاه کوتاه ینتونستم ب

بزنم تا  یکردم حرف  یدوغم رو با استرس برداشتم.با چشم و ابرو اومدن هم دست برنداشت. سع وانیشد.ل
 .حواسش رو جمع کنه

 .ختمیاون دوغ نر  یتو یچیخدا من ه د؟بهیکن  ینگاه م یچرا اونجور دار،یاستاد پا-

 ادیکه ز  یشد.آروم و جور هیض.بزرگمهر انگار متوجه قدمینبود.لب گز ایدن نیا  یموند.انگار تو رهیکردم.باز خ  مکث
 .نشه بهش زد دهید

 .بدبختم از شوک خارج بشه نیخودت بخور تا ا یگیخب اگه راست م-
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 ..چشم ازم برداشت.گلوش رو صاف کرددمیسره سرکش هیدوغم رو  وانیل

 .ستین دیکارا از تو بع  نیا-

کس متوجه   چیمتوجه شدم به جز بزرگمهر ه ه،یبه بق یتابلو بود اما با نگاه ی.حس کردم کمدیلرز یم صداش
 .نشده

بودم که با "خانوما" گفتن ِ مفخم  دنیمشغول خوردن ساالد شدم.درحال جو ده،یند یکس  نکهیراحت از ا الیخ با
نشسته  یی.شانس آوردم جادمیرو از دستش کش نیشدم و دورب یو عکس انداخت.در لحظه عصب میسر چرخوند

 .کردم صدام بلند نشه  ی.سعدیدیما رو نم یکه کس  میبود

 عکس ننداز؟  گمیمگه نم-

حائل کردم  نمونی.دستم رو برهیرو به دست گرفتم تا عکس رو پاک کنم.خم شد تا از دستم بگ نیو دورب نشستم
 .کرد  یشدم.با تعجب نگاه م رهیو بهش خ

 ؟یشیم یخانم کامجو چرا عصبان-

 .کردن عکس شدم  داینکردن.مشغول پ یالتنگرفته بودن دخ یحرکتم رو جد ادیکه ز  هیبق

 .گهیننداز د یعنیعکس ننداز   گمیم یوقت-

 .دیتوپ یهم عصب مهتاب

 .نیبه ما دو نفر تا عکس بنداز دیکن  ی.بند مستین نجایا  یا  گهیکس د  چی.انگار هگهید گهیراست م-

 .کرد  زیرو به دستش دادم.چشمش رو ر نیمهتاب پاک کردم، دورب دییرو که با تا عکس

 ؟یشد یم یهم بود عصبان گهید یکس-

 .کردم آروم تر جواب بدم  ینداشت.سع یقصد دیتند رفتم.شا یلیخ دیفکر کردم.به نظرم رس یکم

 .شدم ینم ی.اگه نگفته بودم عصباندیمن قبلش بهتون گفته بودم عکس ننداز-

 .مفخم بلند شد یکرد.صدا  یبا لبخند نگاهم م دار،یو صاف نشستم.پا برگشتم

 عکس بندازم ازتون؟  دیخوا یشمام نم-

 .زد طعنه

 از عکستون سواستفاده بشه؟  دیترس ینکنه شماهام م-

 .آروم جوابش رو داد  داریپا

 ؟یکن  تیانقدر خانما رو اذ  یدار یفهمم چه اصرار ینم-

 .سکوتش رو شکست بزرگمهر
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 .از ما هم الاقل درحال غذا خوردن عکس ننداز-

 .کردم  یو سس رو روش خال دمیمفخم رفت.ساالد رو به سمت خودم کش باالخره

 د؟یخور یم یآخه ساالد بدون سس چجور-

هم خم شدن.دکتر گل افشان و اصالن فر، با تعجب  داری.بزرگمهر و پامیحمله کرد یو مهتاب به ساالد سس من
 .اوردیکردن.دکتر طاقت ن  ینگاه م

 .نیبرد یوگرنه شماها آبرومونو م میسط ننشستکنم اون و  یخدا رو شکر م-

 .فر غرغر کرد اصالن

 ؟یبش نیالغرتر از ا  یخوا ی؟میبه جون ساالد که چ یافت  یبعد م ،یخور یآخه غذا نم-

 .کردم  نگاهش

 .گستید زیچ هیخوام برم خونه هم غذا بخورم.دست پخت مامانم  ینه آخه م-

اون جلسه   ی.حوصله میرفت یبهجت یبه سالن برگشتن و من و مهتاب به سمت اتاق آقا یاز خوردن غذا، همگ  بعد
خواست  یرو که م یکار  یوقت یفرار بود.بهجت یبرا یزیو کارش، راه گر یبهجت یمسخره رو نداشتم و اتاق آقا ی

کردم و   یم رشیستم ها نشستم و تعمیاز س  یکیمن و مهتاب.پشت  میبهمون گفت، از اتاق خارج شد و موند
 .کرد.کنجکاو دونستنش هم نبودم  یم کاریچ قایدونم دق یرفت و نم یمهتاب با چند بروشور ور م

شدم و مهتاب  زیخ میوارد شد.ن داریبه در خورد و متعاقبش در باز و پا یدونم چقدر گذشته بود که تقه ا ینم
تکون داد و اشاره زد که  یبه سالم کردن نبود.سر یازین گهیو د می.قبال سالم کرده بودستادیهم با تعلل ا

اومده بود؟در رو   نجایبلند شده و به ا هاز وسط جلس  یچ ی.مهتاب که نشست، کنجکاوانه سرپا موندم.برمینیبش
و بهم  دیبود نشست.کامل به طرفم چرخ کیکه به من نزد  ییها یاز صندل  یکی یشد و رو کیباز گذاشت و نزد

افتاده بود؟چندبار   یکرد؟چه اتفاق  یشده بود که انقدر نگاهم م یدونم امروز چ ی.نمچشم دوخت.تعجب کردم
 .پلک زدم

 آخه؟  هیچ رمردونهیپ یخسته کننده  یجلسه  نیا-

 .دیخند

 ؟یچ یعنی رمردونهیپ-

 .به خودم گرفتم یحق به جانب ی افهیق

 ...دونم یبعدشو نم گهی.صبح که همه خواب بودن.درهیگ  یبابا آدم خوابش م-

 دیبودم.نبا دهیناراحت شده.من که تمام تالشهاشون رو د همیچشم دوختم.مشخص بود از تشب شیفکر یچهره  به
 .و دلم براش سوخت دیکش  یقیزدم.آه عم یبهش م یهمچون حرف

 ؟یندار یکنن.تو عالقه ا  یم یدارن بحث علم-
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 .بود دهیزحمت کش یلیکردم.خ  یناراحتش م دیکردم نرم تر حرف بزنم.نبا  یباال انداختم و سع یا  شونه

کردن   یاز خودشون و شکماشون تشکر م  م،یاونموقع که ما بود  یکردم.ول  یآخه اگه عالقه نداشتم که شرکت نم-
 .کردن  یآوردن و مجلس ما رو نوران  فیکه افتخار دادن و تشر

 .شدم ریش دنشی.با خنددیو خند دیگز  لب

 ...واال به خدا-

به  یروم کردم.اما تماما حواسم بهش بود.دست شی پ ِ ُبردیخودم رو مشغول ک د،یگفت و فقط خندن یزیچ یوقت
 .و به حرف اومد دیکش  ششیته ر

 ؟یکن  یم کاریچ یاالن تو دار-

 .رو تکون دادم ُبردیک

 .کنم  یم یدارم دندونشو جراح-

 .کردم  زیمکث، چشمم رو ر یکم  با

 ن؟یاومد  رونیسالن ب یاز تو  یچ یبرا نیبود و شما هم دوست داشت یاصال اگه بحث علم-

 .بود ینگاهم کرد.نگاهش طور خاص یکم

 .اومدم  رونیاز جلسه ب  گهید زیمن واسه چ-

 .کرد  مکث

 .دوستشون دارم ،یاز بحث علم  شتریهستن که ب یو اشخاص زایچ-

 .ضح بود.آب دهنم رو قورت دادموا یلیشد که دست و پام رو گم کردم.منظورش خ رهیخ یطور و

 ...آها-

خواستم نشون بدم  ی.مدمیکه مفهوم حرفش رو فهم  ارمیخودم ن یخواستم به رو یبرگشتم.م ستمیسمت س به
زد.چند  ی.قلبم تند و تند مستادیمنظورت از اشخاص مورد عالقه، من بودم.بلند شد و کنارم ا دمیکه مثال نفهم

 ی مهتاب شدم.سع ِ یرچشمیز گاهرو نشنوه.متوجه ن قمیعم  ینفس ها یبودم صدا دواریو ام دمیکش  قینفس عم
اون هم منظور   دیلبش شکل گرفته.شا یرو یلبخند کمرنگ دمید یداشت خودش رو مشغول نشون بده اما م

ده ش رشیدستگ زیهمه چ داریراحت شده بود.بچه که نبود؛ با صدا زدن ِ امروز ِ پا الشیرو درک کرده و خ داریپا
اون هم منتظر بود   دیهست.شا یخبر داریدل پا یدونست تو یبود.م دهیدرو  داریپا یتابلو یبود.قبال هم رفتارها

 .زد یلبخند م نیهم یبرا دیبشه.شا یزبونش جار یبه رو داریحرف ِ دل پا

 :کنارم خم شد و آروم زمزمه کرد  داریپا

 .چرا؟یتو جوابمو نداد یمن اون روز بهت گفتم عالقه دارم.درسته؟ول-
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تا جواب  یکن  یگفتم منتظر بودم خواستگار  ی؟مینکرد یاما خواستگار  یگفتم حرف از عالقه زد  ینزدم.م یحرف
 .گذاشت  بوردیک  یحرف نبودم.دستش رو کنار دستم رو نیبدم؟آدم ِ زدن ِ ا

 زنم؟ یحرف م یوقت یریگ  یچرا ازم رو م-

شد.زمزمه  یدور حرف زدن افتاده و ساکت نم یزد نه به حاال که رو یکه حرف نم  یتعجب نگاهش کردم.نه به وقت با
 :کردم

 .بگم دیبا یدونم چ ینم-

 .زد لبخند

 ...میکرد  ینیمقدمه چ رضایاونهمه ظهر با عل-

خواست حرفش رو کامل  ی.آه از نهاد من هم بلند شد.چقدر دلم مدیعقب تر رفت و آه کش  ،یبهجت یورود آقا با
 .هردومون راحت بشه الیتمومش کنه و خ نجایخواست هم ینداشتم اما دلم م یزد. آمادگ یم

 *آبان*

 ده؟یدخمل گل ما داره درست انجام م نیا  نیشما؟بب یینجایا دکتر ا-

 یخورد و داشت م یکه سکندر  دمیبرگشتم تا جواب بدم.روجا هم از جاش حرکت کرد و د یسمت بهجت به
نگاه کردم. دست روجا بود که از  نیی.سر برگردوندم و به پادیبلوزم خز ریز یزیکردم چ  افتاد.همون لحظه حس

خواست  یهم م دیشا ایگرفته.  واریکرد دستش رو به د  یفکر م دیگاه استفاده کرده بود.شا  هیشکمم به عنوان تک
هم پارچه نوشت  وارید یوبودم.ر دهیچسب واریخودش رو از افتادن حفظ کنه.من هم درست به د وار،یبا گرفتن ِ د

 واریگاهش، د  هیو متوجه نشه تک رهیباعث شد لباس ِ تنم رو با پارچه نوشت ها اشتباه بگ دیبود که شا ییها
 شتریتونستم ب یشدم و نم ی.عصبدمیشکمم، لب گز ی.با حرکت دستش روبستم.سرم رو باال گرفتم و چشم ستین

 نییتونستم بکشم.چشمم رو باز کردم و سرم رو پا ینفس هم نم گهید یرو تحمل کنم.حت شیکینزد ن،یاز ا
حرکت  یبلوزم بود، همراهم کم ریخواستم عقب تر برم که چون دستش ز نیگرفتم.اون که متوجه نشده بود، بنابرا

 .دمی.لب گزکرد

 ...ایخدا-

 دنیبه جز عقب کش یا  گهیتونستم عکس العمل د ینم نیمتوجه بشن.بنابرا یخصوصا بهجت ای یخواستم نام ینم
متوجه نشه ازش بخوام دستش رو  یکه کس  یو طور یرلبینشون بدم.نگاهم رو بهش دوختم تا بتونم الاقل ز

و  دیکه دستش رو گذاشته بود نگاه کرد.دستش رو کش  یبرداره. لب که باز کردم ، چشم هاش درشت و به سمت
 یمتوجه ماجرا شده بود، چشمم رو بستم و صدا گهیکه د  ینام یخنده  یصدا دنیاز دکمه هام باز شد.با شن  یکی

 .دمیرو شن یبهجت

 ؟یخند یم یخودیمگه؟چرا ب یشد یدختر، جن-
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 نیزد به خاطر ا یبده.قلبم م یکه قرار بود نام  یجواب یزد برا یکرد.قلبم م  ینگاه م یباز کردم.به نام چشم
جواب  ینشستم.نام یصندل ی.رومیبود کیچقدر نزدمتوجه نشه  یاز روجا فاصله گرفتم تا بهجت  یاتفاق.طور

 یشد حرف ینم گهیاتاق موند.د  یتو یبگه.بهجت دیبا یدونست چ ینم دیرو نداد و خنده اش رو خورد.شا یبهجت
 جانیتونستم حرف بزنم.حالم خوب نبود.قلبم درد گرفته و کشش ه یشد هم نم یبزنم.هرچند اگه از اتاق خارج م

 :دادم امیپ رضایآوردم و به عل  رونیرو ب مینداشتم.گوش شتریب

 .ستی.حالم خوب نایب یعل-

 :داد امیکردم.پ  جکتیارسال رو زدم.بالفاصله تماس گرفت که ر  و

 شده؟ یچ-

کرد.کتم رو از   یام درد م  نهیس یزد و قفسه  یرسونه.گرمم بود و قلبم م یدونستم خودش رو م یندادم.م جواب
 .نفس نفس زنان وارد شد رضایدر بلند و عل یتن خارج کردم.صدا

 .سالم-

 .شد زیخ مین یبهجت

 خبرا؟ ؟چهیسالم دکتر.خوب-

 .ستادیسرم ا یباال رضایعل

 .ستین یخبر چی.هیخبر که... سالمت-

 امن و امانه؟-

 .ام رو فشار داد  شونه

 .امن و امان-

 .کرد  کمیرو نزد سرش

 .بلند شو-

بود  فمیک  یتو یرزبونی.قرص زرهیقلبم آروم بگ یکننده   تیتا ضربان اذ دمیکش  یقیخودش بلندم کرد.نفس عم و
دستش رو دور  رضا،ی.علستمین یآدم سالم  یو فکر کنه از نظر جسم نهیروجا مصرف کنم و بب یخواستم جلو یو نم

 .دیچرخ یبازوم حلقه کرد و به سمت بهجت

 .میبر گهی.ما ددیه باشبچه ها رو داشت نیا  یهوا-

زبونم  ریو ز دیکش  رونیب فمیاز ک  یقرص رضایو عل میرفت یبهداشت سیبرد.به سمت سرو رونیمن رو از اتاق ب و
.حس کردم قلبم آروم تر شده و کتم رو دمیآب خنک به صورتم پاش  یآروم گرفت، مشت  یگذاشت.قلبم که کم

 .به بلوزم کرد یاشاره ا  نهیآ  ی.از توستادیپشت سرم ا رضای.علدمیپوش
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 رون؟یب شیندازیکه م  کهیشکمت کوچ یلیُدکَمت چرا بازه؟خ-

 :بستم، جواب دادم یبلوزم رو م یکه دکمه   ینیو ح دمیگز  لب

 .کار روجاست-

 .دیداد کش ناباورانه

 ؟یچ-

 .زدم هیتک ییو به روشو برگشتم

 ...ُدکَمم باز شد د،یدستشو که کش د،یفهم ی..وقتبلوزم. یزد بهم که رفت تو هیدستشو تک وار،ید یبه جا-

 سیسرو یسکو یاز خنده منفجر شد و رو  نکهیشد.تا ا یتر م دهیلحظه صورتش سرخ تر و کنار چشم هاش چروک هر
و خم  دمیراحتتر بودم.خند نجایعکس العمل نشون ندادن به قلبم فشار اومده بود و ا  یاتاق برا  ینشست.تو

 .شدم

 ...چه خبره؟سیه-

 :زد یحرف م دهیبر دهیخنده، بر ونیرو بلند کرد.م سرش

 د؟ی...نفهمیکس-

 .رو به عالمت مثبت تکون دادم سرم

 .دید ینام-

 .و بغلم کرد ستادیهمون خنده بلند شد و ا با

 نگفت؟ یچیه-

 .از خنده لرزونش گذاشتم  یشونه ها یرو رو سرم

 .مرد ینگفت فقط داشت از خنده، دور از جونش م یزیچ-

 .قهقهه زد باز

 ...ازش  ادی.خوشم مریروجا رو بگ نیبانمکه آبان.هم نیهم-

 .بهتر شده بود یلیبار من هم قهقهه زدم.حالم خ نیا

 .وونهید-

*** 
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 انیگر  یرضای.در که باز شد، چشمم به علدمیو با حال سکته، به سمت در دو دمیدر، از خواب پر دنیکوب  یصدا با
 .از قلبم کنده شد  یا  کهینامرتب افتاد.حس کردم ت یبا لباسها

 شده؟ یچ-

 .دیدستم رو کش یآشفتگ  با

 .مارستانیب میروشن کن مهنامه رو ببر نتویبرو ماش-

 .ام حبس شد  نهیس یتو نفس

 چ...چرا؟-

 :و داد زد دیباال دو یسمت پله ها به

 .ارمشیروشن کن تا ب نویماش-

رو چنگ زدم.کفش  نیماش چییپول و سو فی.کدمیلباسم پوش یبرداشتم و رو زیاز رخت آو  یبستن در، کاپشن بدون
 .نیسنگ یزی.مثل افتادن چدیاز باال به گوشم رس  ییو در رو بستم.صدا دمیپوش

 رضاست؟یخدا...عل ای-

دستهاش بود افتاد.سرش  یجون مهنامه، تو مهیپله ها ول شده و بدن ن یکه رو  رضای.چشمم به علدمیپله ها دو از
 .و تشر زدم دمیکش  رونیکرد.مهنامه رو از بغلش ب  یدرشت، من رو نگاه م یداده و با چشم ها هیتک واریرو به د

 ...بده به من دختره رو-

 .رو صاف تر کردم شیه جا و روسربغل جا ب یموهاش بود، تو یرو یبه تن و روسر یرو که بلوز و شلوار مهنامه

 .یکش  یبچه رو م نیا  یزن یم ت،یوضع نیتو که با ا-

پشت  زان،یافتان و خ  رضایرفتم.عل نیی.از پله ها پافتهیب نیکه ممکنه باز به زم  دهیو ترس جیدونستم اونقدر گ یم
 .عقب ُهلش دادم  یصندل ی.در رو باز کرد.رودیکش  رونیب بمیرو از ج چییسرم اومد و خودش رو رسوند و سو

 .بغلت یذارمش تو یم ن،یبش-

 .شد شیشده بود خورد.دلم ر یکه خون  دمیمن هم نشستم.تازه نگاهم به شلوار سف شون،ییجا به جا با

 ه؟یچ یخون برا نهمهیا  یعل-

 .هق هقش حالم رو بدتر کرد یصدا

 .فتیدونم.راه ب ینم-

 هوشیب یو مهنامه  دمیاورژانس پارک کردم و دو  یرسوندم.جلو رستانمایب نیسالم و صلوات خودم رو به اول با
حرکت، نگاهم به صورت رنگ گچش  نی.حمیتخت روان گذاشت یجون، رو مهین یرضایرو با کمک پرستار و عل
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 یکه رو  رضایانجام دادم و کنار عل  رو رشیمربوط به پذ یسرش رفت.کارها یباال کیبردن و دکتر کش یافتاد.به اتاق
 .مینشست یمکتین یو پشت در اتاق نشسته بود قرار گرفتم.بلندش کردم و رو نیزم

 ...بودم دهیپنج هفَتش بود و به من نگفته بود.منم نفهم-

 ی.کاغذ مچاله شده دیکش  رونیب شیشلوار گرم کن خونگ بیاز ج  ی.کاغذدیمنظورش نشدم.انگار فهم متوجه
 .شد رهیچشمم خ یخون آلود.باال گرفتش و تو

 .باردار بود یپنج هفته ا نیجن هی-

 .باز موند دهنم

 بود؟-

 .بست یلحظه ا یرو برا چشمش

 ...سقط شد-

 .از نهادم بلند شد  آه

 ؟یدونست یآخه چرا؟تو نم-

 .زانو گذاشت یبه جلو خم شد و بازوهاش رو رو رو

خوره  یپرسم چرا حالت بهم م یم ی؟وقتدرک کنم زشویرو بدونم؟که عالئم ناچ زایچ نیمگه چند بار پدر شدم که ا-
 ...از کجا بفهمم؟شمیخواد و خوب م یببرمت دکتر، اصرار پشت اصرار که نم گمیم ی.وقتستین یزیچ گهیم

 .زد یدردناک پوزخند

 ... دادم بخوره یم مویو دائم بهش آبل هییغذا  تیکردم مسموم  یفکر م یوقت-

 .کرد  مکث

 دهیزن باردار ند لیفام یاز کجا بفهمم؟تو  دیبگو من با ست؟تویدر کار ن یتیمسموم دمیفهم یاز کجا م-
 ،یبفهم دیشا ینیعالئمشو بب  ،ینی...اگه زن حامله ببیدی.باز تو...آفرو دادینم ادمی ررضایمامانم سر ام یبودم.باردار

 دم؟یفهم یم دیبا یبگو من چجور ی...ولدیشا

 .نگفتم یزیچ

 یم یدنبال چ خچالی یو باال یصندل یافتاده بود به جونش؟رفته بود رو  یدونم چه مرض ینم ینصفه شب-
کجاست،برقو که روشن   نمیاومد.فکر کردم باز حالش بد شده.رفتم بب  ی.صدا مستین دمیشدم د داریگشت؟ب

 .کردم هول شد و افتاد

 .داد یپاهاش رو تکون م یعصب
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.به دمیکرده که من رس  یم مشیدستش.داشته قا یتو یفتو برگشتم، چشمم افتاد به سونوگرا شیاز پ  یتازه وقت-
 .دکتر نشون دادم گفت پنج هفته بوده

 .دمیکش  آه

 کرد؟  میچرا قا-

 .گذاشت  بشیج یمچاله رو، مچاله تر کرد و تو کاغذ

 .هنوز هوشهیدونم.ب ینم-

 .یبفهم دهیترس دیشا-

 .تکون داد سر

 مگه من لولوام؟ یکنم.ول  یفکرو م نیدونم.منم هم یم-

 .دمیهم آه کش باز

 .بهش نگو.بذار حالش بهتر بشه و بعد، باهاش حرف بزن یزیبهوش اومد چ-

 .و ناراحتش نکنه ارهیمهنامه ن یبه رو یزیو باشعور بود که چ دهیتکون داد.هرچند خودش انقدر فهم سر

دادم و  یم یکنم؟به مهنامه دلدار  کاریدونفر چ نیدونستم وسط ا یکرد.نم  یم هیکه بهوش اومد، فقط گر  مهنامه
ضربه  یمورد مهنامه و ناراحت برا یاز ترس ب  یو ناراحت بود.عصبان یهم عصبان رضایداد.عل یم هیجوابم رو با گر

 .که مهنامه خورد  یا

*** 

اد بود.جواب به شماره انداختم.مهرد  یبه خودم اومدم.نگاه کوتاه یپروژه بودم که با زنگ گوش یبررس مشغول
 :دادم

 الو جانم مهرداد؟-

 .دیچیگوشم پ  یتو ریتاخ یبا کم صداش

 الو سالم.حالت خوبه؟-

 .نبود یدانشگاهه، کار سخت یتو نکهیا  صیپر از صدا بود.تشخ اطرافش

 مهرداد؟ یسالم.چطور-

 ؟یهست یخوبم.مشغول چه کار-

 .انداختم  توریبه مان یکوتاه  نگاه

 دادم.چطور مگه؟ یسر و سامون م میپروژه آخر نیواال داشتم به ا-
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 نه؟ ای یدونم وقت دار یبرات دارم.نم یزحمت هی نیبب-

 .دمیکش  میشونیپ یرو یدست

 جان؟-

 ؟یجور کن یتون ی.تو مغیتبل یبرا میکن  ینرم افزار طراح هیازمون خواسته   سیرئ-

 .یدون یمن که وقتشو ندارم.خودت که م-

 انجام بدن؟  یبگ یتون ی.مگمیرو م نایکه باهات پروژه برداشتن...کامجو ا  ییبچه ها نیدونم.ا یم-

 .فکر کردم یکم

 نه؟ ایتونن  یم نمیبب دم،یم شنهادیتونم مجبورشون کنم.بهشون پ ینداره.هرچند نم یباشه مورد-

 گن؟یم یچ نیخوبه.بهشون بگو بب نمیباشه ا-

 ..به فکر رفتممیکرد  یخداحافظ

 به بچه ها بگم؟ ی.چجورهینرم افزار کار سخت یطراح-

*** 

 ریکه درگ  رضایعل  ی.از ما دو نفر دعوت شده ولشهیبرگزار م یدانشگاه مراسم یخبر داد شنبه تو رضایعل  جمعه،
گذاشته   ریهر دو تاث یرو هیقض نیتونست بره.ا یخرابش بود نم ی هیشده و روح فیمهنامه و بدن ِ به شدت ضع

 شیسرحال، آت شهیهم یرضایعل  یو گرفته  رپک یچهره  یتم باشم و هواشون رو داشته باشم.دلم براخواس یبود.م
مهرداد ناراحت نشه حتما شرکت کنم.هرچند  نکهیا  یازم خواست برا  یانجام بدم.ول  یگرفت و دوست داشتم کار  یم

 .مراسم، مهرداد نبود یکه بان

*** 

 .هشتم فصل

 ینداشت زودتر از اون تو یلیشد.دل ینشستم.مراسم دانشگاه ساعت ده شروع م ستمیس یاز صبحانه، پا  بعد
شده بود رو ارسال کنم.بالفاصله  لیآخرم تکم  یو پروژه  یوبگرد یگرفتم تا فرصت هست کم  میدانشگاه باشم.تصم

 .به عنوانش انداختم ی.نگاهدیبرام رس یلیمیرفتم.پروژه رو که ارسال کردم ا لمیمیبه سراغ ا

-barai ostad paidar 

 .از دانشجوهاست و مشغول خوندن شدم  یکیخودم فکر کردم کار  با

-dast az saresh bardar Man ono mikham 

Age ie bar dig atraf kamjo bebinamet qol nemidam salem bezaramesh 

 .غلط اکثر کلمه ها، منظورش رو درک کنم  یمتن رو از نظر، گذروندم تا تونستم با توجه به امال چندبار
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 اطراف کامجو؟-

 .دندون هام گذاشتم و اخم کردم یرو ال انگشتم

 ؟یچ یعنیخوام  یاونو م  ؟منیچ یعنی-

 .شدم مونیپش یکردم تا جواب بدم ول reply.کنه  یم یباهام شوخ یکس  دیذهنم گذشت شا از

 بگم؟ ی؟چیغلط کرد  ؟بگمیکن  یاشتباه م  ؟بگمیبگم چ-

 .رو خاموش کردم ستمیشدم و س بلند

 ....اگه همشنیم الیخیب دمیجواب نم ننیبب یباشه وقت یاگه شوخ-

روجا  لیاز پروفا  اینوشتن  یم لمیپروفا یکه قبال تو  ییزهایبودنش فکر کنم.هرچند با چ یخواستم به جد ینم
نداشت فکرم  یلیبند نبود، دل ییدستم به جا یوقت ینبودن رو پررنگ تر کرد.ول یشد احتمال شوخ یپاک کردم، م

 .رو مشغول کنم

 رضاست؟یعل  ه؟کاریشوخ-

 ینقطه ضعفم نم یروجا حساسم و دست رو یدونست رو یکنه.م  ینم یا  یشوخ نیهمچ رضایدونستم عل یم
تونست  یها بود هم نم یشوخ نجوریمهنامه خوب نبود و اگه اهل ا تیگذاشت. حال و اوضاعش به خاطر وضع

 .رسوندم وتریامپک  زیخودم رو کنار م م،یرفتم تا لباس بپوشم که با زنگ گوش یکار اون باشه.با کالفگ

 بله؟-

 دار؟یپا یجناب آقا-

 .حوصله فوت کردم یبود.نفسم رو ب یپسر جوون یصدا

 د؟ییبله.بفرما-

 ؟یکش  ینم رونیمن ب یآشغال، چرا پاتو از وسط زندگ (...)-

 یناآشنا نگاه کردم.بعد از چند لحظه گوش یو به شماره  دمیرو کنار کش یبهت حرفش بودم که قطع کرد.گوش یتو
 .گذاشتم  زیم یرو رو

 ...اشتباه گرفته بود حتما...آره اشتباه بود-

هستند.اما از کنارش گذشتم.  یکیکرد که هر دو،   یحس رو القا م نیا  ،یتماس تلفن ،یکم  یو با فاصله  لیمیا
 داشت؟ یا  دهیگذشتم، فا  یاگه نم  نکهیا  اینه؟ ایگذشتم   یم دیبا دمیوقت نفهم چیه

 .زدم رونیاز خونه ب  یرو برداشتم و با گوش فمی.کدمیخراب، لباس پوش یاعصاب  با

 ...خواد یم خوامش و اونم منو یمن م نهیخوادش.مهم ا یم یکس  ستی.مهم نشهیروشن م هیقض نیا  فیتکل-
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انقدر خودم   دیدادم.با یبهش فرصت م دیخواد.فقط با یکه من رو م  دمیفهم یم ینگرفته بودم ول یجواب هرچند
 .دهیچند برخورد غلطم د یکه تو  ستمین یدادم تا بفهمه اون آدم یرو بهش نشون م

سر کالس بودن.خودم  ایمراسم  یتو ایبچه ها  ینبود.مشخصا همه  اطیح یتو ی.کسدمیرس قهیده و ده دق ساعت
نشستن  یکه جا  ییافتاده، از وسط دخترها  ریبه ز یبود رسوندم.با سر یرو با عجله به سالن که پر از پرچم رنگ

کنجکاو و آشنا و ناآشنا، رد شدم و با   نگاه ینشسته بودن، از وسط کل نیهم کف زم یو عده ا ستادهینداشتن و ا
تعارف  یو کارمندها و فقط همون صندل دیاسات  یاول و دوم برا  فیداد نشستم.ردانتظامات، کنار مهر   ییراهنما

شناختم  یرو نم هیبودن.بق یوسفیو مفخم و سمت چپ، مهرداد و  یدیو سع یاحقیبود.سمت راستم  یشده، خال
کرد.   یو صحبت م ستادهیسن ا یبدم.مراسم شروع شده و سخنران رو صیتا تشخ دمید یچهره ها رو درست نم ای

 .کردم و مشغول گوش دادن به صحبتها شدم  کیسالم عل یوسفیآهسته با مهرداد و 

گروهايي از جامعه هرچند در اقليت باشن و به دنبال نهاييترين مرتبه هم نباشن ولي به دنبال نوعي گفتگو و ... -
اهحل براي مديريت اين همزباني با جنس مخالف هستن و چون ازدواج دائم مقدمات زيادي ميخواد، بايد يك ر 

 ...هکه ميتونه ازدواج موقت و صيغه محرميت باش  میشرايط داشته باش

 .هم متوجهش نبودم، پرت شد یلیسخنران، که خ یمفخم، حواسم از صحبتها یصدا با

 .گهید یکن  یصفا م یشیم قیرف یریکنه دردسر بشه؟م  غهیآدم خله مگه ص-

 .بلند شد یدیسع یصدا

 ستن؟یکه ازدواج کردن آدم ن  یینای؟ایگیم یچ-

 .جوابش رو داد یاحقی

 غه،ی.صگهیراست م ریازدواج نداره، تنها راه، رفاقته.ام  تیکه موقع  یواسه کس ی.ولستی.ازدواج که بد نردادینه ت-
 .یدر قبال دختره ندار یتیمسئول چیرفاقت، ه یتو ی.ولیکن  نییتع هیمهر دیدردسره.با

 .فکر فرو رفتم ینزدن.تو یحرف گهید

کنن.عقد   یهزارجور کار م ش،یپشت اسم شرع ایلیرو هم قبول ندارم...خ غهیمن ص ه؟هرچندیچه طرز فکر نیا-
 ...ذارن یدختر بدبخت نم یرو نخوان، پس فردا اسم رو گهیشناسنامه و اگه همد یتو رهیدائم فرق داره.اسم م

از طرف   غیج یکه صدا  ییکردم.تا جا  یش هم بهش دقت نمبدم.هرچند قبل یحواسم رو نتونستم به سخنران گهید
 .دخترها بلند شد.مهرداد نگاهم کرد

 .گنیبابا بدبختا راست م-

 :خودش ادامه داد د،یدادم.سکوتم رو که د یصحبتها، گوش نم ی هیاول، به بق  ی قهینشد بگم به جز چند دق روم

 ...کشه وسط  یتونه زنشو بزنه.اسم اسالمم م یمرد م گهیبرگشته م کهیمرت-

 .درشت شد چشمم
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 اره؟یرو وسط م نید یپا گهیخواد بزنه خب بزنه، چرا د یچه؟اگه م یعنی-

 .کردم  مکث

 یگوش امثال من فرو م  یحرفا رو تو نیکنن و ا  یکارو نم  نیوقت ا چیجماعت، خودشون ه نیهرچند که ا-
 ...نیبب شونویبرو خونه و زن و زندگ ینداره.ول یاشکال  رهیچند تا زن بگ مرد، هیاگه   گنیم نکهیکنن.مثل ا

 .و تاسف تکون دادم یناراحت یاز رو  یسر

 ...زن دارن هیخودشون -

 .کرد  دییرو تا حرفم

 ینم یکار  نیوقت همچ چیچندتا همسر داشته باشن.اگه خوب بود، چرا ه ینیب یکدوم از بزرگا رو نم  چیآره.ه-
 ...زنه یازشون سر نم  یکار  نیوقت همچ چیه یکنن ول  تیزناشون رعا نیتونن عدالتو ب یکنن؟اونا، م

 .چشم از مهرداد برداشتم ،یمجر یصدا با

به  دیافت  یم دیریگ  یجارو دست م هیجرات داره شماها رو بزنه؟واال خودتون  ی.کگهیخب دخترا، بسه د لهیخ-
 .جون شوهراتون

 .رگشتمسمت مهرداد ب به

 ن؟یآقا رو از کجا آورد  نیا-

 .نشسته بود، نشون داد یوسفیحرکت سر، به طور نامحسوس، کنارش رو که  با

 ...آقا  نیهم-

 .رو ترش کردم دوباره،

 ؟یزنو بزن دیاسالم گفته با  یچه طرز حرف زدنه؟کجا نیکنه؟ا  یرو م یوسفیکه   نیَ سخنرانا ک نیا-

و  دینشسته بود چرخ یوسفی ی گهیکه سمت د  ینزد و به طرف مرد ی.مهرداد حرفدمیحرص کش یاز رو  یپوف
 یدیو سع یاحقیکه   یکرد، حواسم از مهرداد پرت شد و به سمت  یکه خطابم م  یاحقی یمشغول صحبت شد.با صدا

 .و مفخم نشسته بودن نگاه کردم

 ؟یریبگ انشویُعص  یلوج دیبا یپس چجور یزنو نزن ؟اگهیخور یشما چرا حرص م دار،یدکتر پا-

 .به پوزخند مفخم دوختم و لبهام رو باز کردم چشم

 م؟یزنو بزن هی میتلنگر بهمون بزنه، اونوقت بخوا هی یکی میشینم یراض ستن؟ماهایمگه خانوما آدم ن-

 .زهیباشه، نوبت دادن جوا میَ خب، نوبت-

 .شدم رهیمنتظر هر سه خ یکردم و به چشم ها  یحرف، مکث نیا  دنیشن با
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 .میخارج از سالن و بعد از جشن ادامه بد دیبحثو بذار نیا-

گفت.از   یچ دمینفهم یکرد ول  یکه غرغر م  دمیشن یروجا رو از پشت سرم م یتکون سر، حرفم رو قبول کردن.صدا با
شد  یبه سالن اومدم که مراسم شروع شده و نم یو وقت دمیرس رید میاز بدشانس  یبودم.ول دنشیاول منتظر د

کردم از گوشم مثل رادار   یدادم و سع هیصداش، تک دنیاونهمه دختر، سر بلند کنم و بگردم.خوشحال از شن  نیب
 .از صداش رو از دست ندم  یزیاستفاده کنم تا چ

فاصله  نیاز ا  ر،ی.سنمشیگرفتن و من به قول شاعر، همه تن چشم شدم تا بب  زهیو روجا باال رفتن و جا قیصد
خواستم حرص  ی.نمدیبود که همراهش چرخ یاحقیچطور رد شد و نشست.حواسم به سر  دمیهمتماشا کردم.نف

 یم یبود که تعد یاحقی ونداشت.اون، رفتار خودش رو داشت  یکنه؟به روجا ربط  یبخورم که چرا نگاهش م
بعد،  یدوشنبه و دوشنبه  نینم؟ایبب قیکه چرا خوب حواسم رو جمع نکردم تا دق  دمیکرد.نشست و من آه کش

.قرار بود فردا حرکت کنم و به شهرستان برم و جمعه برگردم.چهارشنبه دمشید یدادم و نم ینم لیکالس رو تشک
 یبعد هم برا ی.چهارشنبه و پنجشنبه گهیشهر د هیبعد هم  ی.هفته نمشیو پنجشنبه هم دانشگاه نبودم که بب

 .رو جبران بکنم یگذاشتم تا عقب موندگ  یپسرها کالس فشرده م

و مفخم از  یدیو سع یاحقیمراسم تموم شد و  یک  دمینفهم ینشدم.حت یزیفکر بودم که متوجه چ یتو اونقدر
که   یشد، فقط با ضربه ا یسالن خال یک  دمیاز سمت چپم بلند شدن و رفتن.نفهم  یوسفیسمت راستم، مهرداد و 

که   قیو صد یو نام دیخند یکه پشت سرم نشسته و م  و برگشتم.چشمم به روجا دمیخورد، از جا پر میبه صندل
 .دادم رونیرو اشغال کرده بودن افتاد.نفسم رو ب نشیطرف یها یهرکدوم، صندل

 شده بچه ها؟ یچ-

 .دیصورت کش یمقنعه اش رو رو نییپا قیسالم کردن و صد هول،

 .خانم کامجو کارتون داشتن-

 .دیپر روجا

 ؟من؟یک-

 .شد رهیتوامان، بهم خ همون خنده و ترس با

 .باهاتون کار داشتن یمن نه.خانم نام-

 .هم با عجله جواب داد ینام

 .نداشتم یبه خدا من کار-

کار   طنتیش نیا  نکهیکنن؟با فکر ا  یم تیترسن چرا اذ یکه م  نهایا  دمیفهم یدن؟نمیچرا ترس دمیفهم ینم
 .روجاست، نگاهش کردم

 کار توئه نه؟-
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 .محو شد لبخندش

 .داشتم کاریرفت چ ادمیمن  نی.برنگشتمیکن  یوقته صداتون م یلیخ-

 .دیروجا، خودش رو جلو کش یبا حس ِ ناراحت یزنه.نام یصدام م یکس  دمیفکر بودم اصال نفهم یتو انقدر

 شه؟یم لیکالس دوشنبه تشک  میبپرس میخواست یم-

 .یپر از افسوس و ناراحت ی.آهدمیکش  آه

 .نه.کار دارم-

 .ننیکردم حسرت نگاهم رو نب  یبوت ساق بلند روجا چشم دوختم.سع به

 .میحرف بزن میخواست یآخه درمورد پروژه هم م-

 دنی... ناراحت ند ستیکرد.نگران من ن  ینگاهم م یکردم.با اخم و ناراحت  کسیچشمش ف یرو باال بردم و تو نگاهم
 .دمی...ناراحت پروژه ست.آه کشستیمن ن

 .دیوقت دارحاال حاال ها -

 ؟یتا ک-

 :جواب دادم افسرده

 .تا آخر تابستون-

 .مشخص بشه فمونیزودتر تکل میخوا یم-

 :دلم گذشت از

 .کنم  یپروژتو مشخص م فیمنم تکل ،یمنو مشخص کرد فیهروقت تو تکل -

 :و پر حرص، جواب دادم آروم

 .شهیمشخص م-

 یفرصت مناسب یخواستم تو یم یحاال پروژه هاشون رو بدم ول نیتونستم هم یجا بلند و از سالن خارج شدم.م از
بحثمون افتادم.حوصله  ادیو  دمیو مفخم رو د یدیو سع یاحقیکار رو انجام بدم.  نیمناسب باشه ا میکه حال روح

روبروم  ،یکه همگ  ستادمیا  یک شدم و طوریکردن فکرشون درست هست.نزد  یرفتم، فکر م یاگه نم  ینداشتم ول
 .قرار گرفتن

 .کاره موند  مهی.بحثمون نمیکرد  یاون داخل صحبت م  میانگار داشت  ون،یخب آقا-

 .گذاشتم  یشونیپ یرو رو انگشتم

 .میگفت  یم یچ قیدق ستین ادمیآ...فقط -
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 .فرو کرد بشیدستش رو داخل ج مفخم

 .بشه هیتنب دیکرد، با  یچیقرآن اومده اگه زن سرپ یتو-

 .انداختباال   شونه

 .گمیمن نم گهید نویا  ی.ولیشما منو قبول ندار-

 .پلک زدم چندبار

.اگه نشد باهاش دیاول موعظه کن  دیدیزنتون د یتو ویچینسا اومده اگه آثار سرپ یاز سوره   هیآ  هی ریتفاس یتو-
 .دیکن  هشیو اگه بازم نشد، تنب دیقهر کن

 .ُبل گرفت عیسر یاحقی

 ...یگیم نویهم ید مرد مومن خودتم که دار-

 .شدم رهیزد.خ یپوزخند مسخره ا و

 ینیبب یزن ی.چندبار باهاش حرف مستین یبار گفتنش که کاف هیهنوز حرفم تموم نشده بود...موعظه کردنم -
 .هیمشکل چ

 .رو از هم باز کردم دستام

 ... یبرس یخوا یکه م  یزیبه اون چ یاگه بعد از چندبار حرف زدن، نتونست-

 .به احترام و سالم، تکون دادم.دوباره سر بحث برگشتم یشدن، سالم کردن.سر یدانشجو که رد م چند

.خانما دی.تا بفهمه از رفتارش ناراحتدی.رو برگردوندی... باهاش قهر کن یو نه هر خواسته ا یزیالبته اونم نه هرچ-
که بهش   یو بعد یقبل یها هیو آ هیهمون آ ریتفاس یسر هی یتو.هیبراشون کاف دیکه بهشون توجه نکن  نیهم

 .یهینه هر تنب ی. ولدیکن  هیهمون اول نه، تنب نمیمرتبطن اومده بعدش ... تازه ا

 .کالم رو به دست گرفت  یبار، رشته  نیا  یدیسع

 .قرآن که کامل ننوشته ینه؟تو یهیهر تنب یدون یاز کجا م-

 .پوزخند زد یاحقی

 .یزیهرچ ایتونه با کمربند باشه  یباشه، م یلیتونه س یم هیاون تنب  یعنی-

 .ستادنیروم ا یجلو نیکردم سه غارنش  ی.حس مدمیکش  آه

 د؟یدون یکه م  نویداره...ُجرمه.ا هیبمونه، د یپوست باق یکه باعث بشه آثارش رو  یضربه ا-

 .کردن  سکوت

 .شهیکبود م  ایبشن، بدنشون سرخ  یلمس نیاز خانوما پوستشون حساسه.کوچک تر  یبعض-
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 .کردم  مکث

که اثرش   یگفتن ضربه ا  گهیاز طرف د  د،یکن  هیگفتن تنب  هیآ  ریتفاس یطرف تو هیقرآن با ُجرم و آزار مخالفه.از -
 وسط؟ نیمونه ا یم یپرداخته بشه.پس چ هید دیبمونه با

بشکن  یدیبهتر از من باخبر هستن.سع یلیدونستم خ یحال م نیحرف بزنم که درک کنن.با ا یکردم طور  یم یسع
 .زد

 ...گهیآقا بگو برو زنتو بغل کن د-

 .توجه ادامه دادم ی.بدنیخند

 یکه م  ییتا جا یبوده، ول یچ ستین ادمی قیخاص...دق یجاهام اومده گفته منظور قرآن از اون کلمه  یلیخ-
متوجه  د،یرو بخون هیهمون آ یمعن دی.اگه بریبدن هیبوده نه تنب یریکناره گ  اد،یازش درم  یمتفاوت یایدونم معن

 ... دیبعد گفته قهر کن دیکن  حتینداره.چون اول گفته نص ییبحثاش جا نیا  یضرب شتم، تو دیشیم

 .هوا پرتاب کردم یرو تو دستم

 .ستین ینجوریبگه اگه نشد برو بزنش.قاعدتا ا ادینم-

 .دیخند یاحقی

 ...داریحجت االسالم، پا-

 .دنیخند بازهم

 .رو با تاسف تکون دادم سرم

 گهید یکس حق نداره کس  چید؟هیبزرگ شد د؟کجایکن  یم یزندگ یذهنتونه؟چجور یتو یدونم شماها چ ینم-
 .ستیزن و شوهر ن یرو مورد آزار قرار بده.منظورم فقط به رابطه 

 .کرد  یدست شیپ گهیقبل از اون دو نفر د مفخم،

 ؟یکنن چ  یکه تجاوز م  یینایداره، پس ا هیکارا مجازات و د  نیا  یگیم ،یگیکه درمورد آزار ندادن م  ییشما-

 .باال انداختم ابرو

 .شنیاونام در برابر قانون و به دست قانون، مجازات م-

جواب بدم، صحبتم رو ادامه  نکهیو بدون ا دمیکش  رونیب بمیکرد.از ج  یم تمیاش اذ  برهیزنگ خورد.و میگوش
 .دادم

 دی.باشهیسنگ بند نم یآزار بده، سنگ رو  یبه نحو گرانویدلش خواست بکنه، د یهرکار یاگه قرار باشه هرک-
 .هرکس تاوان اشتباهشو بپردازه
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 .چشمم رو بستم و بازدنینه حرفهام رو قبول دارن و نه به حرفهام گوش م دمیفهم یکردن که م  ینگاهم م یطور
 .کردم.ازشون فاصله گرفتم

 .کرد  شیکار  شهیشده.نم ریمغزتون فرو رفته و جاگ یتو زایچ نیشماها ا-

باشه، اگر  یرو نگاه کردم.شماره ناآشنا بود.هرکس میبحث نداشتم.گوش یبه ادامه  یلیبگن.تما یزینشدم چ منتظر
 .زنه یکار واجب داشته باشه دوباره زنگ م

کار به   یفرستادم و گفتم چون برا امیبه سمت اتاق مهرداد برم، از ساختمون خارج شدم.براش پ نکهیا  بدون
 .رو آماده کنم لمیوسا دیبا رم،یشهرستان م

برداشتم و  یداشتم.چمدون تیفردا بل یمامان و آقا زنگ زدم خبر دادم و با غصه مشغول جمع کردن شدم.برا به
 .نبود یشدن، مشکل یلباس بود و اگه لباسهام چروک م یزرو شده، اتوهتل ر ی.توختمیلباسهام رو داخش ر

 یم نییدلم باال و پا یتو یزیرفتم تنها بودم چ یم ییهرجا نکهیهمراهم بود.از ا یگرفته که نه، حس افسردگ  دلم
عکس   و قاب دمیرسه.آه کش یم یداره و اگه از سنش بگذره، آدم به مرز افسردگ یازدواج، سن  گنیشد. راست م

 .چمدون کنار ادکلنم گذاشتم یتو اطیو قاب رو با احت دمیچمدون چ یبه دست، کت و شلوارهام رو تو

در رو باز  رضایزمان زودتر بگذره، غذا سفارش دادم و همراه غذا، از پله ها باال رفتم.زنگ رو که زدم، عل نکهیا  یبرا
 .کرد  یم نمیحالتش غمگ نیا  دنیکرد. چهره اش به شدت آشفته بود.د

 .سالم-

 .تکون داد سر

 .تو ایسالم.ب-

مهنامه  هیمبل، که شب یرو یگوشت مچاله شده   کهیچشمم به ت ،ییرایپذ یرفت و وارد شدم و در رو بست.تو کنار
 .ازم گرفت.بهت زده جلو رفتم و زانو زدم  رضایکه عل  فتنیکم مونده بود غذاها از دستم ب  دنش،یبود افتاد.با د

 ؟یواسه خودت درست کرد هیا  افهیچه ق نیدختر ا-

 .خون شده بود یرو بلند کرد.چشم هاش دو کاسه  سرش

 ...بچم مرد-

گوشت مهنامه   کهیداد دوختم و سر برگردوندم و ت یکه سر تکون م  رضاینشستم.با غصه نگاهم رو به عل نیزم یرو
هست.دست دراز کردم و گرفتم.مقاومت  یدونستم سونوگراف یدستش بود.م یتو یوار رو نگاه کردم.کاغذ

 .شدم یمتوجه نم یزیو چ بودم دهیند کیرحم رو از نزد یچشمم باز کردم.عکس سونوگراف ینکرد.کاغذ رو جلو

 ؟یدرست کرد هیتیچه وضع نیدختر.ا ایبه خودت ب-

 .انداختم  ینگاه کوتاه رضایعل  به

 .با توام هستما-
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 .شدم.ناراحت نگاهم کرد بلند

 کنم؟  کارشیچ یگیم-

 .دمیگز  لب

 ست؟ین نطوری.انینخورد یچیمطمئنم از همون شب، شماها ه-

.از همونجا صدا دمیرو چ زیو م ختمیر یظرف یتکون داد.غذاها رو از دستش گرفتم و به آشپزخونه رفتم.تو سر
 .زدم

 .شام نیایبچه ها ب-

 .اومد  وستهیآهسته و پ  رضایعل

 .ارشیپس مهنامه کو؟برو ب-

 .کرد  اخم

 ...خوره یلجباز، نم یدختره -

 .دادم ُهلش

 ...ارشیبرو ب-

 م،ینشست یبعد، همراه مهنامه برگشت.بلندش کرده و آورده بود.وقت یرفت و لحظه ا ییراینگاهم کرد و به پذ یکم
 یسونوگراف به ینگاه میزد.ن یمهنامه لب به غذا نم یمشغول شد ول یلیم یبا ب رضایغذا رو جلوشون گذاشتم.عل

رو از  یسونوگراف نکهیبا حرص از ا یگهگاه  ه.مهنامه کدمیدستم بود انداختم و ناخودآگاه خند یکه هنوز تو
 .شد رهیتوامان، بهم خ یکرد، با تعجب و ناراحت  یدستش درآوردم نگاهش رو متوجهم م

 ؟یخند یبه من م-

 .گرفته بود.با لبخند، نگاهش کردم  صداش

 ؟یخوش کرد اهیس ینقطه  نیا  هیتو دلتو به چ-

بدن،  یرو با لرز آن شیتوام با حرص و بغض.نگاه کرد و ناراحت یکرد.نگاه  یعکس رو نشونش دادم.فقط نگاه م  و
 .و بتونم حرف بزنم رمیلرزش قرار نگ ریکردم تحت تاث  ینشون داد.سع

 یدیچسب ،یکن  یپا به پات لب به غذا نزده رو حساب نم ،یرفت مارستانیکه ب  یکه روبروت نشسته و از شب  یاون-
 ... عکس  نیا  یتو اهیس ینقطه  هیبه 

 .کردم  مکث

 ست؟یهم ن گهیکه د-
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 .رو با تاسف تکون دادم سرم

دور از جونش،  یترس ی.نمیکن  یو حاضر جلوت نشسته، نگاشم نم یزنده، ح یکیمهنامه؟ یکن  یم یمرده پرست-
 اد؟یب نیسر ا مییَ بال هی

 .شد لیمتما نییلرزونش به سمت پا یلب ها ی گوشه

 .دیکن  یشماها منو درک نم-

 .دمی.آه کشدیلرز یاش هم م  چونه

 .یکن  یرو درک نم رضایتو هم عل-

 .گذاشته بود زدم  زیم یکه سرش رو رو  رضایبه سمت عل یا  اشاره

درک کردن و نکردن وسط بود  یشده.اگه پا یچ نیاالن بب  ی.ولدیلرز یخندش، ساختمون م ینگاش کن.از صدا-
 .یاریچه به روزش م یبا غذا نخوردن و گوشه نشستنات دار یکن  یکه درک نم  ییتو

 .بودش دهیکرد.انگار تا اون لحظه ند  ینگاه م رضایدستش گذاشتم.با تعجب به عل یرو جلو کاغذ

چقدر  یفهم یپنهان کنه.نم ویخبر نیو همچمرد چقدر سخته زنش بهش اعتماد نداشته باشه  هی یبرا یفهم ینم-
 ییبال نی.آخرشم همچمیشیبچه دار م میکنه مگه من چقدر ترسناکم که زنم جرات نکرده بهم بگه دار  یسخته فکر م

 .بکنه یو نتونه اعتراض ادیکه قرار بوده هشت ماه بعد، بچش باشه ب  یخون یسر زنش و اون لخته 

 .دمیکش  یمحکم پوف

 بره الغر کنه؟ یزد یکه بهش غر م  یشه؟همونیپ یآدم، همون آدم هفته   نیا-

 یداد و م یسرخش شدم.خودش رو مشغول غذا خوردن نشون م یکه سر بلند کرد، متوجه چشم ها  رضایعل
 دنشینصف شده و با د شیپ یاز هفته   کلشیکرد.ه  یم هیخواست مرد نبود و راحت گر یچقدر دلش م دمیفهم

 .رون زده مونده بودیبه گود نشسته و ب یو چشم ها یصورت استخون بت،یبا اون ه رضایخوردم. از عل یغصه م

 دیو شا شنیمرد قائل نم یرو برا یدونن.حق یزن ها خودشون رو محق م ،ینینچنیموضوعات ِ ا یتو شهیهم
دونن  ینم دیرفته داره.شا نیاز موجود ِ از ب  یکنن مرد هم سهم  یدرک نم دیحق رو براش قائل بشن.شا نیکمتر

باشه بهش  دیبا یکنه.کس  دارشیب واباز خ  یکس  دی زن ها.با ِ یمرد هم عاطفه و احساس داره.مهنامه هم مثل باق
 ...ابهیبشه همسرش رو هم در ادآوری

ها  یلیم یدونستم حرفهام چقدر روش اثر گذاشته، شروع به خوردن کرد.مجبورش کردم با تموم ب یکه نم  مهنامه
مهنامه بهتر شده، چهره  دید یکه م  رضایبود غذا رو کامل بخوره.عل ییغذا  یو عق زدنهاش، که حاصل چند روز ب

شناختمش که بدونم  یانقدر م  یبود ول یتازدواجش سن  دیتا قبل از ازدواج عاشق نبود، شا دیاش آروم شد.شا
 .شده اشیمهنامه هست و مهنامه تمام دن ی ونهیاالن د

 .آخر به طرف هر دو برگشتم  یشستم و به سمت در رفتم.لحظه  ،یشام رو با تمام خستگ یظرفها
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 .نمیسابقو بب یو مهنامه  رضایخوام جمعه که برگشتم عل یسفر.م رمیبچه ها، من فردا دارم م-

 .دمیمهنامه رو شن یبستم، صدا یرو که م در

 .نره ادتی یسوغات-

 .هم باالخره به حرف اومد رضایعل

 .ایخودتم ن ،یدینخر یسوغات-

الزم بود   یدوست نداشتم با مهنامه اونطور حرف بزنم، ول نکهیخودم رفتم.با ا یخنده، در رو بستم و به خونه  با
 .بود دهینشن دیرو بشنوه که شا ییزهای.الزم بود چادیبه خودش ب

و  دیآژانس رس  نیبرداشتم.ماش و چمدونم رو دمیگرفتم.لباس پوش  یشدم.دوش سرسر داریبا زنگ ساعت ب صبح
نبود  ینبود بهم بگه خدا به همراهت.کس یقرآن ردم کنه.کس رینبود از ز ی.کسزهینبود برام آب بر یشدم.کس یراه

بستن  یجدا نگرفته بودم، هربار برا ی خونههنوز  یقبل، وقت یکنه.سالها  ینبود ابراز دلتنگ یبگه زود برگرد.کس
 یم یبود وقت ی.و چه حس خوبختیر یکرد و پشت سرم آب م  یقرآن ردم م ریرفتم، مامان از ز یقرارداد به سفر م

 .خونه چشم انتظارته یتو یکس  یدونست

که   یروجا و زمان یبرا دهامیو خر الهامیبعد، صرف کار شد و فقط شبها مال خودم و فکر و خ یروز و روز ها اون
کردم اگه به   یتموم شد و برگشتم.فکر م ییخسته کننده و پر از تنها یربود.و باالخره سفر کا شهیوارد خونه ام م

 یم تیبرام کفا م،یشهر بود هی یکه تو  نیکمرنگ بشه و پررنگتر شد.انگار هم  میسفر برم و سرگرم باشم، دلتنگ
که   یرفتم.شرکت یم ایتالیو بعد ا هیماه به ترک نیفرورد یتو دیبود و با یسفر، بستن قرارداد بزرگ نیکرد.ماحصل ا

 .چند گام رو به جلو یعنی نیو ا رانیخارج از ا یبرامون شد با شرکت ها یباهاش قرارداد بستم، پل ارتباط

 یدر رو باز کرد و بعد از روبوس رضایها باال رفتم.زنگ که زدم عل یرو کامل استراحت کردم و شب با سوغات جمعه
 .اومد  ،یساتن گلبه یپاش و روسر ریتا ز یو دامن همرنگ یند مشکبل نیبعد، با بلوز آست یداخل شدم.مهنامه کم

 .سالم-

 .رنگ و روش بهتر از قبل شده بود.لبخند زدم یالغر ول  هنوز

 ؟یدوست دار نیبب ایسالم.ب-

 .خوشش اومده دمیسوغات اومد.لباسها رو برداشت و نگاه کرد.از برق چشم هاش فهم یذوق به سراغ بسته ها با

 .یدیداداش.چقدر زحمت کش یمرس-

 .زدم یپهن لبخند

 .قابل نداره-
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رنگارنگ،  یکرد.باز، توجهم رو به مهنامه که با الک ها  یامتحان م  یها سرگرم بود و از هرکدوم کم یبا خوراک رضایعل
کردم.   یذهنم ثبت م یشادشون رو تو یچرخوندم و چهره  یخودش رو سرگرم کرده بود دادم.با لبخند، نگاهم رو م

 .نمیب یخوشحال بودم که بعد از اون اتفاق، هردو رو سرحال م

 *روجا*

 نیرو به نوش زیذره ذره همه چ اد،یبه دانشگاه ب یکارآموز  یداشت برا میمهتاب که تصم یشنبه و شروع کارآموز تا
 یم آموزش مدادن به مهتاب بشه.شش پسر کارآموز هم بودن که به اون ها ه ادیدادم که بعد، نوبت  ادی

 ...بودن چقدر لذت داشت نجایدادم.ا

 .به مهتاب نگاه کرد رهیکه خودش هم وارد شد.خ  میاتاق اصالن فر نشسته بود  یتو

 .درست کن و صاف بذار تویسا یایبچه، برو صندل-

 .لند کردحوصله، صدا ب یکه برگشت.اصالن فر، ب  دینکش قهیبلند شد و رفت و به دق ،یتنبل یبا تعلل و کم مهتاب

 ؟یرو صاف و مرتب کرد ایاالن صندل  یعنی-

 .بغض کرد مهتاب

 .تنیآخه پسرا اطراف سا-

 .گمیندارن برو بهت م یخب باشن.به تو که کار-

 .برگشت عیشد و باز هم سر تیسا یبا همون بغض، راه مهتاب

 .کنن  یم تیبه خدا پسرا اذ-

 .به من کرد رو

 .ایتو هم ب یآج-

.اما ستادهیروم ا شیپ یده ساله ا یکردم دختربچه   یفکر م یکه گاه  نیدوست نداشتم.ا چیرفتارش رو ه نیا
 .اصالن فر بلند شد  ینداشت.تا خواستم بلند بشم باز صدا یخب به من هم ربط

 ...یکارآموز  ی؟اومدیو اون وصل باش نیبه ُدم ا یخوا یم یمامانته؟خودت برو.تا ک نیمگه ا-

 .میمهتاب عادت داشت یاخالق ها  نیبه ا ن،یرفت.من و نوش رونیب عیسر ه،یگر  یکرده و آماده   بغض مهتاب

 .تا عادت کنه دیایباهاش راه ب یکم بچس ول  هیاصالن فر، قبول دارم   یآقا-

به مهتاب بند کرده.مهتاب که برگشت و نشست،  نطوریچرا ا دمیفهم یشنوه.نم ینگاهم کرد انگار که نم فقط
 .اصالن فر سرش داد زد

 اد؟یکامجو باهات ب  دیبا یبر یبخوا میی؟دستشویبزرگ بش یخوا یم ی؟کیاریدرم هیچ ایبچه باز نیا-
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 .کرد  یم هیگفتم مهتاب گر  ینم یزیحرفش رو قبول داشتم اما اگه چ نکهیا  با

 .شهیت مندارم.رفته رفته درس یمن که مشکل-

 :ربط گفت یشد و ب رهیخ نیبه نوش یفر کم اصالن

 .نیدادم نوش شنهادیپ یوسفیمن تو رو به -

 .سرش رو با شدت بلند کرد نینوش

 ؟یچـــــ-

بهم  یمحکم یبرگشت و ضربه  نی.مهاب انگار بغضش رو فراموش کرده بود.نوشمیدیاراده، همره مهتاب خند  یب
 .زد

 ...گهید ؟نخندیخند یچرا م-

 .ام رو قطع کردم  خنده

 .دیشیم یکنار هم چه زوج خوشبخت  یوسفیکردم تو و   یفکر م نیداشتم به ا-

 .به اصالن فر کرد ینگاه

 ه؟یچه حرف نیاصالن فر.ا  یآقا  یچ یعنی-

 ازدواج، مگه بده؟  ی...برایبد شنهادیپسر پ هیدخترو به  هی نکهیه؟ایمگه چه حرف-

 .کرد  نگاهم

 چقدر خوبه؟ یدون یم-

 .زدم لبخند

 .دشونیخوبه که بهم برسون یلیو اگه هردوشون قبول کردن، خ نیبد شنهادیشما پ-

 .نگاهم کرد زیت

 .دادم شنهادیتو رو هم به سرخوش پ-

 .داده شنهادمیهم پ یکردم سرخ نشم.با خودم فکر کردم به چه آدم  یو سع دمیکش  قیعم  نفس

 .دیتکرارش نکن گهیلطفا د ی.ولنیلطف کرد-

 اد؟یاز سرخوش خوشت نم-

 .دیلرز صدام

 .نه گه،یعنوان د  هیبه  یهمکاره، خوبه ول ییجورا هیکه   یبه عنوان کس-
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 .نگاه کرد نیتکون داد و دوباره به نوش سر

 ه؟یچ یوسفینظرت درمورد -

اومد.راحت   یهم بود خوشش نم گهید یاومد.هرکس  یبحث خوشش نم نیاز ا  دمیفهم یشد.م یعصب  نینوش
 .میمرد صحبت کن کیرابطه، با  نیدر ا مینبود

 .باهاش بحث کنم یکل  دیبا یزیکنه آدمو؟سر هر چ  یم وونهیطرف د هیبابا چ-

 نیما، که اکثر بحث هامون در ا یدرمورد رشته  یزیدونست و چ یفقط ورزش رو م یوسفیبود. نیبا نوش حق
 .کنم.باالخره همکار اصالن فر بود  یرو ماست مال نیکردم حرف نوش  یدونست.سع یرابطه بود، نم

 .ادشهیز یاون از سادگ-

 .حرفم رو گرفت یفر، پ اصالن

زن مگه  هیکنه.  یزن و دخترام که نگاه نم ؟بهیخوا یم یچ گهیداره.حقوقش مناسبه.د نیآره.تازه خونه و ماش-
 خواد؟ یم یچ گهید

 :فکر کردم یکرد اما به ما سه نفر چرا.کم  یزن و دخترها نگاه نم یباق به

 فهمن؟ یخواد که مردا نم یم یخواد؟چ یم یزن چ هیواقعا -

 .دمیرو شن نینوش یصدا

 .خوره یفرهنگامون به هم نم-

 .لب و پچ پچ وار خطابم کرد ریز نینبودن.نوش کیبه هم نزد یگفت.اصال از نظر فرهنگ  یم راست

 .انگار کارت داره  یوسفیروجا، -

 .دمیهم ترس یبحث جاخوردم.کم نیا  وسط

 کار؟یچ-

به  ینگاه میتموم موندن اون بحث مسخره، ن مهیجواب، بلند شد و به سمت در رفت.کنجکاو و خوشحال از ن یب
 .مهتاب و اصالن فر انداختم

 .گردم  یباشه.برم نجایا  فمیک-

 .ستادمیا  نینوش یرفتم و جلو رونیاتاق ب  از

 داره؟ کارمیچ-

 .دهیتازه وام مسکنش در اومده و خونه خر نکهیخونشو بهت بده.مثل ا ینیریخواد ش یم-

 .گفت خونه داره.پس نداشت  یفر که م اصالن
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 به من؟ ؟چرایجد-

 .باال انداخت شونه

 .بده ینیریخواد به تو هم ش یبه من داده.حاال م-

داد؟چرا اصال  یم ینیریبه من ش دیداد؟چرا با یم ینیریش نیبه نوش دینگفتم.چرا با یزیرو باال انداختم و چ ابروم
 .کرد؟دستم رو گرفت  یکار رو م  نیجدا جدا ا

 .سایلحظه وا هی-

 .کردم.با من من، شروع کرد  نگاهش

 .پسره آشنا شدم هیبا -

 .زمزمه کردم یزدم و با فضول پلک

 کارس؟یه؟چندسالشه؟چیاسمش چ-

 .دیپر تند

 .قصدمون ازدواجه ها-

 .تکون دادم تا ادامه بده سر

 .خونه یچهار سالشه.االن که داره درس م-و سه ستی.بهیاسمش مهد-

 ...خب-

 .ناراحته یلیبهش گفتم.خ ویوسفی یتوجها ی هیکنن.من قض  یم یزندگ گهیشهر د هی-

 .پشت سر هم پلک زد چندبار

 .زنن یکه م  ییحرفا نی.همعستیبگو پشت سرمون شا یوسفیبرو به -

 .هوا چرخوند یرو تو دستش

 ؟یدی.خودت که شننایو ا یوسفی نینوش-

 .رو باال دادم ابروم

 بشه؟ یکه چ-

 .پلک زد چندبار

 .امیذاره دانشگاه ب یذاره برم اتاقش.اصال نم ینم گهید یکه بره جمع و جور کنه.اگه درستش نکنه، مهد-

 .باز موند دهنم
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 داره؟ یچه ربط یبه مهد-

 ...میازدواج کن  میخوا یخب م-

 .هوا پرت کردم یرو تو دستم

 نیکه عقد نکرد  ینداره.هرچقدرم قصدتون ازدواج باشه تا زمان ی.به اون ربطیسر نیبابا طرف اون سر کشوره تو ا-
 .دخالت کنه زایچ نیا  یحق نداره تو

 .ادیخوشم م رتشیخوام.دوستش دارم.از غ یمن خودم م-

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه   نیا

 

 .موقعم رو خفه کردم یب ی ازهیخم

پاتو اونجا  دینبا گهیاونوقت د  شهیم دایخواستگار برات پ هی ،یکار کن  یریجا م هی.فرض کن ستین رتیغ  نیا-
 خواد؟ ینم یچون مهد یبذار

 .کرد  اخم

 .خودم بهش بگم شمیبگو.وگرنه مجبور م یوسفیحاال به -

 .رو خاروندم سرم

 .گمیبهش م یجور هی.خودم ریمنو بگ ایب یگیبهش م یانگار دار  ،یاگه تو بگ-

گفتم.گفتنش زشت   یم دیرسوندم.وگرنه من هم نبا یوسفیبه کارم فکر کنم خودم رو به اتاق  نکهیا  بدون
هم کنارم نبود تا بهم  یرفتارها و کارها رو بلد نبودم.فرد عاقل یاصله گرفته بودم بعضبود.اونقدر که از خانواده ف

 .بده ادی

 .زدم و وارد شدم.تنها بود در

 .یوسفی یسالم آقا-

 .رو بلند کرد و لبخند زد سرش

 .سالم بفرما-

 .کردم  یبه صندل یا  اشاره

 .دارم نم؟کارتونیبش قهید هی-

 .شد رهیخ
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 .نیبش ایآره... آره...ب-

 .مقدمه شروع کردم یتونم حرف بزنم.ب یدونستم اگه بهش نگاه کنم، نم یسمت راستش نشستم.م یزیم پشت

 ن؟یدیها رو شن عهیشا نیا  یوسفی یآقا-

 کدوما رو؟-

شکل و حرف زدن برام م فتهین یوسفیچشم  یشدم و لک و لوکش رو شمردم تا چشمم تو رهیروبروم خ وارید به
 .نشه

 ...حرفا نیو ا یوسفی نینوش گنیکه م  نایهم-

 .دیلرز یکردم.صداش م  سکوت

 .بودم دهینه من نشن-

 کاریچ نجایکه دوست نداشتم، ا  یدونم من یحرفها رو بزنم.نم نی.مشت کردم.دوست نداشتم ادیلرز یم دستهام
 دادم؟ یدخالت م یزیهر چ یکردم؟چرا خودم رو تو  یم

 .دیدادن که باهاش ازدواج کن شنهادشیبه شما پ گنیم نمیبه نوش ی.حتمیشنو یرو م نایا  هیچندوقت هیواال ما -

 .دیبه اصالن فر بود.برگشتم.نگاهش رو دزد منظورم

کنه...حاال حرفت   ی...اونم منو قبول نممیستیباهم جور ن ی...ما اصال از لحاظ فرهنگیکرد.ول  شنهادیبه من پ یکی-
 ...نره ادتی

 .کرد  مکث

 ؟یدونم چجور ینم یخوام بهت بگم.ول یم یزیچ هی-

 .دمیکرد.لب برچ  نگاهم

 .دیبگ یدرسته همونجور دیکن  یخب هرجور که فکر م-

 سر امتحان استاد بزرگمهر تقلب کرده؟ نینوش یدون یم-

 .گذاشتم  میشونیپ یرو رو دستم

 .ازش تقلب گرفته بود  یاحقیآره.-

 .تکون داد سر

 .دستش بود هیمن، اون دستمال کاغذ شیقبل از دادن نمرات، اومد پ ش،یچندروز پ-

 .شدم زیخ مین
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 ...خب-

 .کرد  اخم

 .پسرا هستم یبدن تیکه استاد ترب  یدون یم-

 .کردم  دییتا

 .درسته-

دانشگاه  سیذارم کف دست رئ یم نویتقلب نوش رمیم ،یبهش ند ستیشاگرد منه.گفت اگه ب الشیاز فام  یکی-
 .و آموزش

 .دهنم گرفتم یرو جلو دستم

 ن؟یگفت  یچ د؟شمایکن  یم یااااا. شوخ-

 .به غبغب انداخت یباد

 .با چندتا از استادا صحبت کردم بهش نمره دادن نکهی.هم خودم، هم اگهیدادم د ستیمنم به پسره ب-

 .کردم  اخم

 ؟یچ یعنی-

 .افتاد  یاون درسو م  نیدادم نوش یاگه نم-

 ...فتهیخب ب-

 کنه؟  یچرا دخالت م یوسفی دمیفهم یرو پاس نکنه.اما نم یدرس نیخواست نوش یدلم نم اصال

رو نداره.گفتم تا  یپدرش فوت کرده.گفتم کس نیگفتم ا  یانضباط  تهیخب من گفتم اون پدر نداره...رفتم به کم-
 ...بهش باشه تا شتریحواسشون ب

 .رو قطع کردم حرفش

 .نیاشتباه کرد  یلی..جدا از ترحم، خ.نیترحم کرد-

 .آورد  نییشدم.سرش رو پا نهیبه س دست

 ...دوستش ؟منیدون یکنم.آخه م  تشیحما دیخب من با-

بود که  یداده بود.خبر شنهادشیبود که اصالن فر هم پ ی.پس خبردیکرد.پس دوستش داشت.دلم لرز  سکوت
 .احساس خطر کرد و اون حرفها رو زد  یخانم کمال

 .نگاهش کردم دهیرنج
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 .یوسفی نینوش گنیکه بهش م  دیکن  یکارو م  نیهم-

قهرمانت  گنیم ایتقلب گرفتن. ونیکام  هیقهرمان شناتو با  گنیکنن م  یاتاقم مسخره م  انیهربار م ایتمام خدمات-
 .تو زرد از آب در اومد

 .نبود اخم کردم نیمقصر تقلب کردن نوش نکهیا  با

 .شماست ها ریتقص نایا  یوسفی ی؟آقایچ یعنی-

 .خواستم کمکش کنم یدارم آخه؟اون تقلب کرد منم فقط م یریمن چه تقص-

 .ترش کردم رو

 .یوسفی نینوش گنیپرسن.بهش م یحال شما رو م رهیشده.هرجا م شتریحرفا ب نیا  نیکارو کرد  نیا  یآخه از وقت-

 .کردم  مکث

 م؟یخور یازدواجشونو م  ینیریش یبگو چه خبره؟ک ،یهردوشون نیپرسن تو که ب یاز منم م-

 .شدم بلند

 .ادینم ییکاردانشجو  گهید نینوش د،یها رو رفع نکن عهیشا نیدر هرصورت اومدم بگم تا ا-

 .سمت در رفتم و صدام زد به

 .بردار توینیریش ایخانم کامجو، ب-

 .برداشتم زیم یرو از رو ینیریش ی جعبه

 ...خونتون مبارک باشه-

کرد   یم ینداشت.اما کاش کار یرادیحرفم رو ادامه ندادم.دوست داشتن که ا گهیجهت ازش دلخور بودم و د یب
باعث ِ  نطوریا  داریو پا یوسفیکه   میراه رو اشتباه رفت یبود؟کجا نطوریا  نینفهمه.چرا سرنوشت من و نوش یتا کس

 ...م ِ دوست داشتناس  ؟بهیچ یانگشت نما شدنمون شدن؟برا

 .شد زیخ مین

 .دیسالمت باش-

 یتا التهابم بخوابه.هم به خاطر حرفها دمیکش  قیو چند نفس عم ستادمیپشت در ا یرفتم.کم رونیاتاقش ب  از
حرفها،  نیاز ا  یمیکردم ن  ی.حس میوسفیزدم ملتهب بودم و هم به خاطر کار  نیکه درمورد نوش  یا  مهینصفه و ن

آماج   شه،یم یبدن تیکه وارد ترب  یهرکسداشته و حاال  یوسفیبا  ی نافرجام ِ یکه نامزد  هیخانم کمال ریتقص
 .هم بودم یاحقیفکر  ی.راه که افتادم تا به اتاق اصالن فر برسم، تورهیگ  یحرفهاش قرار م

 ... کارشو راه بندازه  یوسفیخواست اول  ی.مختیر ینم نوینوش ییپس بگو چرا پول کاردانشجو-
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و مهتاب  نیتکون دادم و کنار نوش یحوصله، سر یبود.ب ستادهیبه دست ا سیاتاق اصالن فر شدم.مفخم کِ   وارد
 .سر بلند کردم ج،یمفخم، گ یحالم گرفته شده بود.با صدا ،یوسفی ینشستم.با حرفها

 ...یایمنتظرم ب هیخانم کامجو از کِ -

 ؟یبرا-

 .دیرو به سمتم کش سیکِ 

 ...خوام ُپل بزنم یم نیبب-

 .سر تکون دادم گنگ

 ؟یچ یعنی-

 .رو جلوم گرفت یشد.هارد خم

 .نیبا ا-

 .رو از دستش گرفتم هارد

 ؟یهارد به هارد کن یخوا یآها...م-

 .زد و برگشت و به اصالن فر نگاه کرد بشکن

 بلده؟ نیگفتم ا  یدید-

 .نگاه به اصالن فر انداختم.لب زد میکرد.ن  نگاهم

 .ردش کنم بره یاگه حالشو ندار-

 دنیاز ذهنم خارج بشه.امروز و با شن  یوسفیمشغول کنم تا  یزیداشتم خودم رو به چ اجیپلک زدم.احت فقط
 .کردن  یدر نظرم جلوه م یشدم.حاال مردها موجودات خودخواه دیها بدم اومد و ناام یلیحرفش، از خ

 ادمیکردم   ی.سعدمیرو سنج زهایچ ی هیمادربورد و بق تیقعمو یچشم هام، خم شدم.کم یجلو سیاومدن کِ   با
 .کنم  کاریخواستم چ یکه م  ادیب

 .(فرمانده، ارباب) Master بشه دیبا یکیفرمانبرنده(اون ) Slave بشه دیبا نیگه؟ایهارد خرابه د نیاالن ا  دینیبب-

 .دستم گذاشت کیهارد و نزد یجا بزنم که دستش رو رو خواستم

 ...اونور  ای یبزن نوریا  مویس دیدونم با یگفت نم  یم رون،یمهندس ب هی شیرفته بودم پ-

 .تکون دادم سر

 .دونم...بلدم یم-
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 .خواستم خم بشم که نگذاشت دوباره

 نسوزه حاال؟-

 .نشستم

 .بذار کارمو بکنم یستیانجامش بده اگه بلد ن  یاگه بلد-

 .دیخند

 .ترسم خراب بشه ی؟میشیم یخب چرا عصبان-

 .رو برگردوندم سرم

 .زنم یبراتون درست کنن.من دست نم نیدکتر گل افشان فردا اومدن بد دیصبر کن-

 زیم یرو از رو یچا وانیبود.اصالن فر ل یوسفی یاز حرفها  تینگاهش نکردم تا رفت.برخوردم به خاطر عصبان اونقدر
 .برداشت

 .کنه  یم وونتید ادیو م رهیمدت انقدر م هینجام نده.بعدش تا اگه ازت کار خواست، براش ا  نیا  نیبب-

 .رو باز کردم و به سمتش گرفتم ینیریش ینگفتم.بلند شدم و جعبه  یزیچ

 .دییبفرما-

 ه؟یمناسبتش چ-

 .باال انداختم شونه

 .خونشه یداده.برا یوسفی یآقا-

 .کرد  زیرو ر چشمش

 ا وامش در اومد؟-

 ومدهیکه هنوز وامش در ن  یخونه داره.درحال یوسفیگفت   یم یمطمئن نبود به راحت یباال انداختم.وقت شونه
 .بود

 .برداشت و بلند شد ینیریش چند

 .برام دیاریب دمیکل  دیدرو قفل کن د،یبر دی.خواستنجاستیهم دیناهار.کل رمیمن م-

 .به سمتم برگشت نیرفت.نوش و

 ؟یشد؟بهش گفت یچ-

 .دمیبرچ لب
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 ازش باج گرفته سر تقلب تو؟  یاحقی یدیفهم-

 .دیدستم رو کش مهتاب

 پول خواسته ازش؟ یعنیباج گرفته؟ یچ یعنی-

لو  نویبده نوش ستیبرداشته.گفت به اون ب یوسفیبا  یبدن تیخونه و ترب یدرس م نجایا  الشیاز فام  یکینه.-
 .نمره داده نمی.ادمینم

 .آروم جواب داد  نینوش

 .آره به منم گفته-

 .کردم  اخم

 ...هزارتا نایا  ،یاشتباه کرد  هیتو -

 .نگاهم کرد مهتاب

 ده؟ینم لیکالسو تشک  داریدوشنبه پا نیا  یدیولش کن...فهم نویحاال ا-

 .بهت نگاهش کردم با

 ...یگیدروغ م-

 .ُبرد زده ینه به خدا.دروغم کجا بود؟رو-

 .بودم یم عصباطراف  یکردم.از دست نصف مردها  اخم

 .کشمش ها  یزنم م یم؟میکن  کاریپس ما پروژه رو چ-

 *آبان*

 دیبرد آموزش بزنن تا بچه ها باخبر بشن.شا ی.ازشون خواستم رورمیدوشنبه هم نم نیدانشگاه خبر دادم که ا به
 خواستم بدونم براش مهم هست من نباشم؟ یم دی.شانمیخواستم عکس العمل روجا رو بب یم

باز بود.منتظر بودم.منتظر  لمیمیا  یدادم و در کنارش، صفحه  ینشسته و کارهام رو انجام م وتریکامپ  یپا
 بود و نبودم چقدر براش مهمه؟ نمیخواستم بب یگفت برام مهم نبود.فقط م  یم لیمیا  یکه تو  یزیخبر.هرچ

 .اومد.آدرس فرستنده رو نگاه کردم  یلیمی.ادیانتظارم به سر رس  ظهر

 .خودشه-

 .رو باز کردم لیمیلبخند نزنم.ا نتونستم
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کالسو تموم   رمید نیاومد  یزود م یزمان هی ریبخ ادشی.دیارینم فیدوشنبه تشر میدین؟شنیسالم استاد.خوب"-
قراره نمره بهمون  شاالینشده.ا لیجلسم تشک هی.حاال دوهفته از ترم گذشته کالس ما نینداشت بتمیغ  ن،یکرد  یم

 "ن؟یبد

 صیشناختمش تا بتونم حاالتش رو تشخ یخوره.انقدر م یبودم.معلوم بود حرص م رهیخ توریلبخند به مان با
.فقط مهم بود که عکس ستمیمن ن نکهیا  ای شهینم لیکالس تشک  نکهیهست؟ا یبدم.برام مهم نبود حرصش از چ
خواد، به دانشگاه  یوشنبه اگه نمدادم تا د یخوند خودم بهش خبر م یبرد رو نم یالعمل نشون داده.هرچند اگه رو

 .نره

 .کردم reply عیسر

 یاز شهرا  یکیقرارداد به  هی ی.براامیخواستم خبر بدم که نم یدارم، م التونویمیکه ا  ییسالم.اتفاقا به شماها"-
 .رمیاطراف م

 "..مطمئن باشدمیکه نم  یکیهم به تو  نمره

 .خنده، ارسال کردم با

 تونم بهش نمره ندم؟ یمگه م-

و  دیگذشته رو بهش نگفته بودم.نپرس  ینبودن هفته  لی.هرچند که دلرمیداشتم بدونه دارم کجا م دوست
اون رو مال خودم   یدادم.وقت یم حیبراش داره توض یتیاهم  نیکوچک تر  دمید یاگه م  د،یپرس ینگفتم.اگه م

 ..باز کردماومد  یا  گهید لیمی.ادمید یاون م  یدونستم، مسلما خودم رو هم تمام و کمال برا یم

-dos dokhtar jaded peida kardi kamjo ro wel kardi 

Ie bar dig behet migam atrafesh nabash 

Harchi dortar beri barash behtar 

 .خوندم تا مفهوم، دستم اومد.تمام صورتم، اخم شد چندبار

 وسط؟ نیا  یگیم یتو چ-

 .به فرستنده انداختم ینگاه

-ahmadsoheil 

 میبراش بگذارم، اعصاب و زندگ یخواستم وقت یبشم که اگه م رشی.نخواستم درگستین یبود اسم واقع مشخص
 .دمیبار، فرستنده اش رو نگاه کردم.روجا بود.آه کش نیاومد.ا  یا  گهید لیمیرو بستم که ا لیمی.اختیر یبهم م

 ؟یدون یم ده؟تویعذابم م  ینجوریداره ا هیک-

 .حوصله، باز کردم یروجا رو ب لیمیا

 ".نیبد ستیکه قراره بهم هر سه تا درسو ب  یمرس"-
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 .سه تا درس نبودم ادی-

 .زدم یکمرنگ  لبخند

 .شمیمن چاکرتم م رضا،یتو زنم بشو... به قول عل-

 یکردم نسبت بهش ب  یکه سع  یو تماس تلفن یقبل لیمیو ا لیمیبودم.اون ا لیمیفکر اون ا یندادم.تو جواب
 یاگه م  ی.ولیکرد  یکرد؛ اگه بهشون دقت م  یم دایپ یها افتادم.همه و همه کنار هم معن امیپ ادیتفاوت باشم.

خواستم  ی.نمدیترس یبا جهت م ای جهت یشدم به روجا اطالع بدم و ب ینداشت.مجبور م دهیخواستم دقت کنم فا
 یدونستم چه خبر شده و م یمن هست.که نبود.نم یتیکفا  یا از سر باتفاقه  نیخواستم فکر کنه ا یبترسه.نم

 یکیچرا  دمیفهم ی.نمدمیفهم ینم ،یچ یو برا یاز طرف ک  نکهیخاص به وجود اومده.ا یجور دشمن هی دمیفهم
 بایشد گفت تقر یکه م  ییدونست بهش عالقه دارم.کسا ینم یکه کس  یرحالنشم. د کیخواد به روجا نزد یازم م

 یبود.مگه م دهیفهم ییزهایهم صد در صد چ قی.صدمیو مهرداد بود یو روجا و نام رضایبا خبر بودن،خودم و عل
 یزیبود و چ دهیکه د  یآورد.مثل نام  یبه روم نم یزیچ یباشه؟ول دهیشد توجهات خاص من نسبت به روجا نفهم

 .گفت  ینم

 .سراغ آدرس فرستنده رفتم.باز دیبرام رس یا  گهید لیمیافکار بودم که ا  نیهم یتو

-NamiMahtab 

 .هام گرد شد چشم

 امروز به من حمله کردن؟  نایچه خبره ا-

 .رو باز کردم لشیمیشده باشه، ا یزیچ دیشا نکهیفکر ا با

 "م؟یپروژه باهاتون صحبت کن یبرا میایما ب نیدار فیچهارشنبه دانشگاه تشر دیسالم استاد.ببخش"-

 .فکر کردم یکم

 ادیوقتشون ز دیپروژه رو بهشون بگم تا بتونن زودتر جمع کنن.اگه نرم افزاره رو انتخاب کنن، با دی.بادهیع  کینزد-
 .باشه

 .رو فوت کردم نفسم

 .کنم  یم یخال یمیتا هی یچهارشنبه، کالس دارم ول-

 .جواب دادم و

 ".دیاریب فیدوازده تشر-ازدهیسالم.بله هستم.ساعت "-

 *روجا*

شد.نسبت بهش عذاب وجدان داشتم.  دایپ یبهروز میمر ینشسته بودم که سر و کله  تیسا یتنها تو کشنبه،ی
. میکردم مقصر  یدوست شده.حس م گهید یها یلیدانشگاه و خ یبا پسرها م،یازش جدا شد  یبودم از وقت دهیشن
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الاقل فقط با   میکرد  ینم رونشیکردم اگه از گروهمون ب  یشد.فکر م ینم نطوریا  دیشا میگذاشت  یاگه تنهاش نم
 م،یکرد  یباهاش م یاگه برخورد بهتر  ایتموم کنه. گهید یکیشروع و با  یکینفر دوست بود نه که هر لحظه با  کی

بهتر بود و االن و  یلیخ اد،یاز کارهاش، از حرفهاش، از رفتارهاش خوشمون نم  میفهموند یبهش م یا  گهیطور د
 .انداخت  یبه وجودم چنگ نم یتاد و نگراناف  یدلم به تاپ و توپ نم دنشیبا د

 .شد، ناخودآگاه بغلش کردم تیوارد سا یوقت

 م؟یمر یچطور-

 .کرد  بغض

 ...خاله-

 .دمیکرد.آروم، پشتش دست کش  یازش بزرگتر بودم خاله خطابم م  یچهارسال-سه چون

 ره؟یم شیچطور پ ؟درساییدایکم پ-

 .چشم هاش جمع شد یتو اشک

 شه؟یچطور م نمیترم با استاد فروتن برداشتم بب نیرو بازم افتادم.ا 1 یسیسخته.برنامه نو یلیدرسا خ-

 .استاد فروتن، لبخند زدم  یکالسها  یادآوری با

 .داد یخوب درس م یلیخ شییرو با فروتن داشتم.خدا 2 یسیمن برنامه نو-

 .نشست

 .یایسرکالس ن یتون یم یول درسته که من استادت نبودم ،یدرسو داشت نیگفت چون قبال ا-

 ؟یقبول کرد-

 .تکون داد سر

 .رمیآره نم-

 .سمت جمع کردم هیرو به  لبم

 .یریگ  ینم ادیکه   ینجوریخب ا-

 .دهیم ادیبهم  نینه افش-

 .کردم  زیر چشم

 ه؟یک  نیافش-

 .دیخند
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 .دوست پسر هورا-

 .درشت شد چشمم

 .شد دهیچیپ ه؟چقدریهورا ک-

 .دیهم خند باز

 .از پسرا دوست شده.منم باهاشون سر قرار رفتم.رابطمون خوبه  یکیدوستمه.با -

 .بهم بگو یاگه اشکال داشت-

 .بزنم یدرمورد رابطه اش با پسرها حرف مایخواستم مستق ینم

 .افتادن  یپسرا اگه بلد بودن که هر ترم نم نیا-

 .هاش برق زد چشم

 ؟یدیم ادی ؟بهمیگیراست م-

 .تکون دادم سر

 .دمیم ادیو بلد بودم بهت  یاشکال داشت  یدرس یهروقت بودم، اگه تو یول نجامیوقت که ندارم.هرروز ا-

 .رو گرفت دستم

 ان؟یب ایزنگ بزنم هورا و فاطمه و سولماز و مه-

 .سابق بود.لبم رو جمع کردم جیهمون مسئول بس ایمه

 م؟یمر یدوست ایبا مه-

 ینطوریکه ا  هیرفت و آمد با ک ریدونستم تاث ینبود و نم نطوریا  ل،یبودم.اوا دهینشن ایراجع به مه یخوب یزهایچ
 .میداشت ادی.هرچند که ما هم اشتباه زمیخوب نبود ادیخودش رو نشون داده.هرچند که ما هم ز

 :جواب داد جانیه با

 .میگشت  رونیدوست شده.انقدر باحاله.چندبارم ما رو با خودش برده ب یبازار یحاج هیآره.با -

 .درشت شد چشمم

 ؟یبازار یحاج-

 یو پنج به باال م یس دیو پنج ساله باشه.قاعدتا با ستیب– ستیتونه پسر ب ینم ،یبازار یدونستم حاج یم
 .سوال بپرسم اطیص باشه و با احتچهره ام مشخ یتو میناراحت نکهیکردم بدون ا  یبود.حاال مجرد هم که... سع

 چند سالشه؟مجرده؟-
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 .دیرو دزد نگاهش

 .رهیگ  یرو م ایمه ادیم دهیگفته زنشو طالق م  ایبه مه یچهل سالشه زنم داره.ول-

 .به تاسف تکون دادم یسر

 .البد بچم داره  اروی.اون زهیر یمردمو داره بهم م یزندگ-

 .کرد  دییتا

 .گه مامان  یم ایپسر پونزده ساله داره.به مه هیآره -

 .دادم هیتک یصندل به

 ...پسر که نشده یه؟قحطیچه کار نیا  ست؟آخهیسالش مگه ن جدهیه ایمه-

 .کردم حرفهام رو کش ندم  ی".پس سعیکن  یم یرو ادهیز یگوشم صدا داد که "دار  یتو ی.زنگدمیگز  لب

 .میباهم درس کار کن انیحاال فعال بهشون بگو ب-

 .ام گذاشت  نهیس یرو سر

 .رو بهت گفتم نایا  یبهش نگ-

 .رو باال انداختم سرم

 .نداره یکار دارم؟به من ربط  ینه.چ-

بود  یکاف  مینشون داده بود میمر یحرفها یکه جلو  ینشون بدم.همون عکس العمل یخواستم عکس العمل ینم
 .اخالق و رفتارم بود  یالسالم نبودم.هزار مشکل تو  هیحرف زد.من که عل دینبا ییجاها هیتا بفهمم 

 یاضیداشتن.حدود دو ساعت باهاشون کار کردم.ر یاضیو فاطمه، اومدن.اشکال ر ایزد و هورا و سولماز و مه زنگ
 .کردم چشم دوخت  یرو روشن م ستمیوقت ناهار بود.فاطمه به من که س گهیکار کردنمون که تموم شد د

 آره؟  یبا استادا و پسرا جور شد یلیخ نجایا  یایروجا، م-

 .تفاوت جواب دادم یب

 .گردن من  ندازهیداره م یهرکار یجور نشدم باهاشون.هرک-

 .بود که شروع کرد میبار، مر نیبرداشتم.ا یپسیچ

 ؟ینیب یم ادیز دارویپا-

 .کردم.داغ دلم تازه شده بود  اخم
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 نیتونه، خب همچ یدرس مهمه.اگه نم نیا  گهیسرکالس.نم ومدهیجلسم ن هیگذره اصال   یاالن دوهفته از ترم م-
 .ارائه نده  یواحد

 .جواب داد میشونه باال انداختم.مر و

 .میترم قبل باهاش درس داشت-

 .دمیخند

 .بودن یازش شاک  یلیبچه هاتون خ دمیشن-

 .تکون داد سر

 .کرد سرکالس  یم تیاذ  یلیآره.خ-

 .کردم  زیرو تم دستم

 .میو مهتاب بود نیاومد.فقط من و نوش  ینم یکس  یبود.ول یکالس ما هم ده نفر-

 .رو جمع کردم و دستم رو چرخوندم لبم

 .ها ستیاستادا، بد ن  یری...البته سخت گرهیکال سخت گ-

 .بزرگمهر، حس کردم چشم هام برق زد یادآوری با

 .کنه  یبرخورد م یکال جد  داریپا ی.ولادیخوشم م یلیکنه خ  یم یریمثال بزرگمهر سخت گ-

 گهید یبهتر از کالسها یلیدونستم با ما و سر کالس ما، خ ی.مدیخند ینبود.سر کالس ما م نطوریا  هرچند
 .کنم  فیازش تعر  گرانید یجلو دیکردم نبا  یحس م یهست.ول

 .صورتش رو با چندش جمع کرد میمر

 .ناقصش.منو انداخت کلیبزرگمهر کجا خوبه؟... به اون ه-

 .شدم یعصب

 م؟یچه طرز حرف زدنه مر نیا-

حرف بزنه.مطمئن بودم خودش درس نخونده  ینجوریدر مورد بزرگمهر ا یاومد کس  یروم رو برگردوندم.خوشم نم و
 .نبود ی کس ِ یخودیکه نتونسته پاس کنه.وگرنه بزرگمهر اهل ِ پاس نکردن ِ ب

 .دهیبه خرج م تیروش حساس یورنجیخب حاال.انگار داداششه ا-

 .بعد خودش ادامه داد یکم

 .خوامش یم ی.من که بدجورهیجد میلیخوشگله.چشماش قشنگه.خ یلیخ داریپا-
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 .باال رفت ابروهام

 .مبارک صاحبش-

نسبت بهم،  داریپا تیحس مالک دمیفهم یبکنه.تازه م فیازش تعر  یخواست کس یبه خودم بود.دلم نم منظورم
 یکس  یوقت نکهی.اهیچ یپسرها بچرخم برا نیخواد ب یدلش نم نکهیا  شه،یم یکنه عصب  ینگاهم م یپسر نکهیا

که تا به حال با   ییها سح ی.اون لحظه همه شهیم یو متعصب، چه حال یجد داریکنه، آبان پا  ینگاهم م
 .کردم  یوجودم شد و تجربه و درکشون م ریرفتارهاش بهم نشون داده بود، سراز

 .دیبار فاطمه بود که جلو پر نیا

 زن داره؟ یعنی-

 :و اظهار نظر کرد دیچندشناک خند هورا

 .تونه تا آخر عمر با دوست دختراش حال کنه یم شیخوشگل نیا  ره؟بایبگ یچ یزن برا-

 .دیهم خند ایمه

 .ستین ینفر که براش کاف هیآره -

 .شدم یکه گفتن اخم کردم و عصب  یزیکردم.با تصور چ  اخم

 .دیبچه ها تورو خدا پشت سرش حرف نزن-

 .با اخم، چادرش رو مرتب کرد ایمه

 رو بگم؟ نایحرف زد که برم بهش ا داریبا خود پا شهیآخه مگه م-

کردم کاش زودتر   یحرف زدن باهاشون رو نداشتم.با خودم فکر م یحوصله  گهینگفتم.د یزیباال انداختم و چ شونه
حرف  نطوریا  داریدادن درمورد پا یحرف بزنم.چطور به خودشون اجازه م میداشتم با مردوست ن گهید یبرن.حت

باعث  نیرو دوست داشت و ا داریپا م،یبود؟مر داریپا یدرمورد چهره  ثشونیبزنن؟اصال چرا کل حرف و حد
 ...متعلق به من بود...فقط من داریشد.پا یم میناراحت

من و  دید یم یکه کالس نداشت، مهتاب هم وقت  نیساعت سه اومدن.نوش ن،یرفتن.مهتاب و نوش باالخره
 .فتهیمشترکمون عقب ب یرفت.دوست نداشت از حرفها یسر کالسش نم م،یبا هم هست نینوش

 .برگشتم نیکه به سمت نوش  میدانلود آهنگ بود مشغول

 .میکن  تیرا میخامم که ندار ید یو ینه تو فلش همراهته نه من نه مهتاب.د م،ی.االن دانلود کنویک  یآ-

 .کرد  اخم

 م؟یکن  کاری.پس چایگ  یراست م-

 .به سرم زد یفکر
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 زمیر یکنم و برات م  ی.رفتم خونه دوباره دانلودشون مرهیم ادمونیکنم، چون آدرساشون   یم رهیذخ لمیمیا  یتو-
 .خوبه؟ید یس ایفلش  یرو

دانلود کنن.پس من تقبل  ادیتونستن حجم ز ینم لیدل نیکردن.به هم  یاستفاده م Dial Up و مهتاب هنوز نینوش
خواستم باز  یشناختم، نم یداشتم.چون فرستنده رو نم یو نخونده ا دیجد لیمیشدم.ا لمیمیکردم و وارد ا

 .رو بزنم که مهتاب جلو اومد Delete کنم.دست بردم تا

 ؟یکن  یبازش نم-

 :ادامه داد  نینوش

 .میبخند میه ها.باز کن بخونباش زایچ نجوریجوک و ا دیشا-

 .باال انداختم و بازش کردم شونه

- (...) cheqad be paidar (...) Chera (...) Man az paidar(...) 

 .به گونه اش زد یضربه ا نیشش بار متنش رو خوندم.نوش-پنج دیزده، شا رونیاز حدقه ب  یچشم ها با

 ...خاک بر سرم-

 .نگاهش کردم گنگ

 ؟یچ یعنی-

 .دیلب گز مهتاب،

 ه؟یچه حرف نی.آخه اشعورنیچقدر ب-

 .برگشتم

 اشتباه شده؟هان؟  دیفرستاده؟اصال شا نویا  یک-

 .سر تکون داد نیبهشون انداختم.نوش ینامطمئن نگاه

 ... اسم برده  داریاز پا  یآخه وقت-

 یمن فرستاده بود؟رو یچرا برا یدرست فرستادن.ول یعنیذکر شده و  داریگفت.اسم پا  ینداد.راست م ادامه
 .ستادیبه دست، سمت چپم ا یارسال کننده رفتم. مهتاب دستمال کاغذ  اتیجزئ

 .فرستاده لیمیبوده ها.با اسم خودش ا یطرف چه خل-

 .پوزخند زد و

 .ولش کن.بذار پاکش کنم-
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الزم بشه".   دیرو توش فرستادم که "شا لیمیدرست و ا یپاک کردن، پوشه ا یآخر، به جا  یلحظه  یکردن.ول  دییتا
 .دیتوپ نینوش

 ؟یحرص بخور شیبخون قهیکه هر د  ینگهداشت نویا  ؟االنیکاریب-

 .رو جمع کردم لبم

 .که  شهینم یزیبذار باشه.چ ینه.ول-

 .رو گرفت دستم

 .شیپس قول بده نخون-

 .سر تکون دادم فقط

*** 

قرار  نکهیدانشگاه جز ا یآموزش رو بگذارم.تو  یرفتم تا ادامه  تیقبل از رفتن به دانشگاه، به سراغ سا چهارشنبه
کردم خودم رو با   یم ی.سعمینداشت زودتر بر یلیدل نی.بنابرامینداشت یا  گهیکار د  م،یصحبت کن داریبود با پا

از نظرات و   یکیمطالب مواجه شدم.با خوندن  یبرا دیو نظر جد یکاربر  یامهایسرگرم کنم که با پ ت،یهمون سا
 .شدم یعصب  ،یکاربر  یها امیاز پ  یکی

 ...گرتویج-

 .رونیگمشو برو ب...-

 .دمیکوب  زیم یدستم رو رو یعصب

 ...آشغال  یکثافتا-

 .دمیلب گز ،یها رو پاک کنم.عصب امیبار نتونستم پ نیا

 .مطالب نیداره ا دیو هشتصد تا بازد خونن.هرروز هزار یم انیکنم؟تمام استادا م  کاریچ-

 .دادم یتکون م یرو عصب پام

 کنم؟  کاریچ-

 .دندونم گذاشتم یرو ال انگشتم

 .برام پاکشون کنه گمیم دمیم لیمیا  داریبه پا-

 .رو باز کردم.مردد بودم لیمیا  ی صفحه

 .روش گمی. هزار نفر ددنیرو د امایپ نیکه اومدن مطالبو بخونن، ا  ییایلیگم.تا االن خ  یرودر رو م-
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که روز قبل   یتیسا دی.کلمیو مهتاب، به سمت دانشگاه رفتم و با هم وارد شد نیو با تک زنگ نوش دمیپوش لباس
رو هم خودم  نترنتشیداشتم.ا میکرده بود  یرو آورده بودن و با مهتاب همه رو وصل و راه انداز وترهاشیکامپ

 یا  دهیا  چیها رو بخونن.ه امیتا پ برگردوندمرو  توریرو باز کردم و مان تیسا یحرف، صفحه  یوصل کرده بودم.ب
کنم.با   کیرو شر کمیدادم دوستان نزد یم حیترج نیها نداشتم.که از کجا اومدن و چرا اومدن.بنابرا امیپ نیا  یبرا

 .دیداد کش بایتقر نیخوندنشون نوش

 روجا؟ هیکار کدوم کثافت-

 .چسبوند زیرو به م شیسرخ شده و ناراحت، صندل مهتاب

 گذاشتن؟  نویا  یچه ساعت-

 .دمیکش  آه

 ...که  دینیب یرو گذاشته.م نایا  یدونم ک ینم-

 .رو نشون دادم توریمان

 .روزهیمال د یهم نذاشته.ول یچ چی.اسم و هستیعضو ن-

 .شدم رهیکردم و به ساعت ارسالش خ  مکث

 .غروب  روزید-

 .گذاشت  میصندل یتش رو رودس نینوش

 ؟یچرا پاکش نکرد-

دونستم کارم اشتباهه اما  یمتوجه نشه.م یکردم کس  یخونه سع یها سوخت.تو امیپ یبا خوندن دوباره  چشمم
.با دمیترس یاز عکس العمل رضا و بابا بعد از خوندنشون م  دیرو حل کنم.شا زیتونم همه چ یکردم خودم م  یفکر م

 .داغ دلم تازه شد ن،یحرف نوش نیا

 کنم؟  کارشونی.چشنیپاک نم ایکنم لعنت  یم یهرکار-

 .دستش رو دور شونه ام حلقه کرد مهتاب،

 .کنه برات  یپاک م میگ  یم دارینداره ناراحت نباش.االن به پا یبیع-

کردم.انگار   یشدم و بغض نم یاز کنارش رد م  الیخینبود، من هم ب شونیاگه همدرد  دیسوخت.شا شتریب چشمم
کرد.   یباهام همدرد داریکه بزرگمهر درمورد رفتار پا  ی.مثل روزگنیبهم م یکردم چ  یشدم.انگار تازه حس م ریَجو گ

آوردم.اما   یخودم نم یشد به رو یمتوجه نم یکس  یافتاد، تا وقت  یاتفاق هم برام م  نیبودم.بدتر نطوریهم شهیهم
نشون  یکه بدونم چطور عکس العمل  ومدین شیبرام پ یزیچ نیاش ترس از خانواده بود.تا امروز چن  گهید لیدل
 .دهینشون م یدونستم اگه بفهمه چه عکس العمل ی.نمدمیترس یم داریهم به خاطر پا ی.کمدنیم



 

 
679 

ناجور بهم  شنهادیو پ ارهیرو م داریو اسم پا دهیم لیمیبهم ا یکیشده؟چرا  یچ دمیفهم ینم نهایدر کنار ا و
 برم؟ رونیب دی.از کجا بارونیگذاره که گمشو ب  یم امیبرام پ یکی ده؟چرایم

خواستم  ی.اونقدر سر بلند نکردم تا آروم بشم.نمدنیمال یشونه هام رو م نیگذاشتم.مهتاب و نوش  زیم یرو رو سرم
 .کنم  هیخواستم گر یو نم میدانشگاه بود یکنم.تو  هیگر

 *آبان*

از آثار   یاثر  ایچشم چرخوندم.دنبال روجا  اط،یح یشروع کالس فرصت بود.تو یربع برا کی دمیه که رسدانشگا به
 یبودن و عده ا اطیافتاد که داخل ح  ییفقط چشمم به تک و توک پسرها یکردم.ول  یحضورش، چشم چشم م

شناختم.اطرافشون هم  یرو نم مکدو  چیکردن.ه  یم یفوتبال باز یگرفتن و عده ا  ینشسته و آفتاب م ال،یخیب
 شهیبود که هم شونیاحتمال  یاز دعواها  یریکنترل پسرها و جلوگ  یبودن.احتماال برا ستادهیچند مسئول حراست ا

با  یدانشجوهام درحال تبان نکهینبودن.حدس ا اطیشناختم داخل ح یکه م  یی.بچه هامیشاهد بود اط،یح یتو
که پسرها   ییاز اونجا  یوقت بود ول نکهینبود.با ا یر سختکا  چوننیهم هستن که کالس رو به قول خودشون بپ

 کی نیبدم.به نفع خودم هم بود.با ا لیکالس رو تشک  دیاالن با  نیدونستم هم یکردن، م  یزود کالس رو ترک م
 .دمیرس یربع اضافه ها به کارهام م

خوندم و بهش فوت کردم که تا از گزند دانشجوهام در امان  یالکرس  هیرو خاموش و قفل و بند کردم.آ نیماش
.وارد کالس یعمل  ک،یتا  ازدهیو  میداشت ی، تئور ازدهیباشه.وارد ساختمون شدم و به سمت کالس رفتم.تا ساعت 

رفتم که کالس ساکت شد.با سکوت  یم زیکه شدم، درحال انفجار بود.سالمشون رو جواب دادم و به سمت م
هست که ساکت شدن و  یزیچ ایچسبوندن  میآدامس به صندل  ای.حدس زدم ستادیکردم زمان ا  حس ،یناگهان

و انگار که زمان شروع  دمیکش  یقیو بخندن.نفس عم فتهیب یکنن.مشخصا منتظر بودن اتفاق  ینگاه م رهیخ رهیخ
و  نمیتوجه ببهست، بدون جلب  میصندل یرو که رو یزیکردم چ  یکرد.درحال آروم جلو رفتن، سع  یشرویبه پ

نشستم...و خوب شد که  ینشستم... اگه م یکه اگه م  یکاشته شده بود.جور  یصندل ی.چهار پونز رودمید
 .گذاشتم و برگشتم  زیم یرو رو فمیزدم و ک ی.لبخنددمید

 .هستم داریمن پا دیدون یکه م  یبه نام خدا...همونطور-

 .کردم  مکث

 جا گذاشته؟ نجا،یپونزاشو ا یک-

بگه "استاد، مال منه".َدم  یشدم کس یمنتظر م دیدادن.قاعدتا نبا یکردم تا نخندم.ساکت بودن و جواب نم  مکث
 .به خنده رو از خودم دور کنم لیگرفتم تا م  یقیعم

 .یبهجت یپونزا رو جمع کنه ببره بده آقا ادیزحمت بکشه ب تونیکی ست،یحاال که صاحبش مشخص ن-

پنچر  یها افهیدست گرفتم.دستم رو باال بردم و به ق یتو یکی یکیو پونزها رو خم شدم  دم،یند یحرکت یوقت
 .گذاشتم  زیم یشده، با لذت چشم دوختم.پونزها رو رو

 .نیلطفتونو نشون داد نجاشمیخواد.شما تا هم ینم-
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 ییسرکالس هستن؟که خدا رو شکر، همه از کسا یشر و شور، چه کسان یاز بچه ها  نمیکردم تا بب  ابیحضور و غ و
 .شده دهیبودن که الاقل دو بار پاشون به حراست کش

 .ارمینتونستم طاقت ب گهیگرفتم اما د  یم دهیو نشن دهیکردن.ند  یو سر و صدا م تیاذ  یلیرو شروع کردم.خ درس

 .داره یینها ینمره  یرو میمستق.نمرش اثر نیرو امتحان بد نایهم دیاریبرگه درب دیتموم بشه با حامیتوض-

 یخودشون نم یخواستم با رغبت گوش بدن.ول یبدم.م ادیرو  یزیو ارعاب، چ دیخواست با تهد ینم دلم
 .نداشتم یخواستن.انگار چاره ا

 *روجا*

 .بود ازدهیکه بلند کردم، ساعت   سر

 .داریسراغ پا میبر میبذار فامونویبچه ها ک-

 .دیبه سمتم چرخ نی.نوشمیبا در بسته مواجه شد ت،یسا کی.نزدمیو در رو بست میرو گذاشت لیوسا

 .در که بستست-

 .نشنوه یتا صداش رو کس دیخودش رو جلو کش یکم  مهتاب،

 .خوره یم ییرفته اتاق دکتر گل افشان داره چا دیشا-

.به سمت اتاقش میار داشت شدکه اتاق دکتر گل افشان داخلش قر   ییپسرها وارد راهرو میعظ  لیتوجه به خ یب
 .میو بعد از در زدن وارد شد میرفت

 .سالم-

 :جواب داد ییتنها بود.با خوشرو دکتر

 خوبه؟ ن؟حالتونیسالم بچه ها.چطور-

 .دیاستاد.خسته نباش  یمرس-

 .جلوتر رفت نینوش

 ومدن؟ین داریاستاد، استاد پا  دیببخش-

 .تکون داد سر

 .شمیپ ومدهیهنوز ن یدانشگاهه ول یاومدن که اومده.تو-

 .بهمون انداخت یکل  نگاه

 ن؟یکارش دار-
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 .جواب دادم نیاز نوش  زودتر

 .می.قرار شده بود امروز در موردش صحبت کنمیبله.باهاشون پروژه برداشت-

 .روبروش انداخت توریبه مان ینگاه

 .ادیتا ب نجایا  دینیخب بش-

به دکتر گل افشان  ی.نگاه دوباره اننیاونجا بش  دنیکش  یم که مثل من خجالت مو مهتاب نگاه کرد نیبه نوش مردد
 .انداختم

 .میمون یمنتظرشون م رونیب-

 .رو جمع کرد لبش

 .از دستتون  شهیم یعصبان  نییوسط پسرا نهیبب ادیاگه ب  یول نیهرجور راحت-

 .زدم شخندیدونستن.ن یاخالقش رو همه م  نیا  نکهیا  مثل

 .میکه وسط پسرام نباش  میسیمیجا وا هی-

 .دیهم خند مهتاب

 .میر یکنارشون...وسطشون که نم  میر یم-

 ینم یزیسمت راستمون بودن.چ یو عده ا ستادهی.اکثر پسرها روبرومون امیستادیو ا میاون راهرو خارج شد  از
 کیاز پسرها نزد  یکیبود. شده یکردن.انگار که حضور ما براشون عاد  یم یکوتاه و عاد  ینگاه ها یگفتن و گهگدار

 .شد

 ن؟یتیخانوما شما، مسئول سا-

 .تکون دادم سر

 بله.چطور مگه؟-

.مثل نیبودن.مثل خودم.مثل نوش یصورتش معمول یرو و اجزا دیهم جلو اومد.قد بلند و سف یا  گهید شخص
 .مهتاب

 م؟یعظمت استفاده کن  نیبه ا یتایاز سا  میتون یِام ... ما چرا نم  ،یدیِام لِ -

 یصحبت کردن رو انتخاب کرده، لبخند نطوریجلب توجه ما ا یبرا دیحس کردم شا نکهیطرز حرف زدنش، از ا از
 .لبم اومد.پلک زدم یرو

 .میکن  یکار م  ستمایس یرو می.چون هنوز دارشهیم یخاص یروزا یول دیتون یچرا ... م-

 .گرفت  شیحرفم رو پ یکرد و ادامه   یهم جرات نینوش
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 .ازشون استفاده کرد  شهیکالسه.نم  شهیکه هم  شونمیبق میکه ما مشغول  تیسا هی-

 .باز به حرف اومد پسر،

 د؟یدار یچرا شما اواخر هفته، کالس برنم-

 یکه واحدها  یداشتن؟درحال یکالس برم  شتریهفته ب لیدونستم چرا دخترها اوا یرو خاروندم.خودم هم نم مینیب
.خواستم میآخر هفته کالس بردار  میتونست یارائه شده اواخر هفته هم بود.کالس ها مختلط نبودن، اما ما هم م

 نکهیافتاد.پسرها بدون ا  ستادهیا  میتقسجواب بدم که برق قطع شد.چشمم به روبرومون و مفخم ِ کنار جعبه 
 .نگاهم کرد نیجواب سوالشون رو گرفته باشن، دور شدن.نوش

 .هوا یفرسته رو یفخم امروز ساختمونو مم نیا-

 .مفخم رو با دست نشون داد.مهتاب هم اظهار نظر کرد و

 .وقت هی رهیگ  یخودشو برق م-

 .دادم و شونه باال انداختم هیهستن تک یچ یدونستم برا یپشت سرم که نم یآهن ها  به

 ...به ما چه؟ردشیبرق بگ-

 .ناراحت نگاهم کرد مهتاب

 .روجا؟گناه داره یچ یعنی-

 ایآ  دمیپرس یازش م  دیمفخم رو دوست داشته.و شا ،یگفتم روز  ینگاهش کردم.انگار با نگاهم بهش م یپرمعن
 یگرده و با ک  یم یکنه و با ک  یچه م نکهینه؟خودم قبال درموردش کنجکاو بودم.ا ایهنوز هم دوستش داره 

 ...بود یبچگ یواز ر  دیمهتاب هم شا.دوست داشتن ِ یبچگ یکه نه، حتما از رو  دیدوسته؟شا

 .شد سرخ

 .اشتباه نکن روجا-

 .کرد  یمکث

 .میتفاوت باش یانقدر ب  ینسبت به کس دینبا-

 ..قضاوتم اشتباه بودمیتفاوت بود یب دیگفت نبا  یم راست

 نیهم یکنه.واسه   ینم اطیکنه.اصال احت  یم یکار برق  یچجور دمیبشه.آخه قبال د شیزیچ ستمین یمن که راض-
 به ما چه؟ ردشیبرق بگ گمیم

 .ماله بکشم میحرف قبل یکردم رو  یسع

 ... کارش  یکه تو  یکس-
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 .کردم  اشاره

 ...اتفاق با  هیمنتظر  دیبا شهیکنه، هم  ینم اطیکه با برق سر و کار داره، احت  یکار  نیاونم همچ-

سمت راهرو  نی.مفخم از امیت به روبرو نگاه کرد.با وحشدیدهنم ماس یحرف تو یاومد و ادامه   یبیمه یصدا
 .صورتم زدم یشد.تو دهیپشت سرش کوب واریپرتاب و به د

 .مرد؟نیامام حس  ای-

کردم.چطور استارت ِ اشکش زده   یتعجب م زهیر یانقدر راحت اشک م  نکهیاز ا  شهیکرد.هم  هیشروع به گر مهتاب
 .آوردم  یم مانیا  نشهیآست  یتو یگفتن اشک ِ فالن  یم نکهیبه ا دنشیشد؟با د یم

 ...بودم دهیند ویخدا.من تا حاال مرگ کس یوا-

رو  ی.به قول مهتاب، مردن کسمیکرد  یشد.ما هم فقط با وحشت نگاه م کیو به مفخم نزد دیحرف دو یب نینوش
 نی.نوشنشون بدم یدونستم چه عکس العمل یانجام بدم.نم  یچه کار دیدونستم با یبودم.نم دهیند کیاز نزد

 نیاز ا  د،یهم طول نکش ادیز هکمر مفخم دست انداختن و بلندش کردن.بعد از چند لحظه ک  ریها، ز یوخدمات
ازش   نکهیراحت شده بود.با ا المیدادم.خ هیکه باالخره دستش رو تکون داد.لبخند زدم.به آهن ها تک  دمیفاصله د

 .فتهیبراش ب ینبودم اتفاق یاومد، اما راض  یخوشم نم

 .هیچه سگ جون-

 .با تعجب نگاهم کرد مهتاب

 .یاحساس  یعاطفه و ب  یچقدر تو ب-

 .دمیخند یخودیب

 .گهیکنم؟زندس د  کاریچ یگیخب م-

 .کردم  زمزمه

 .گذشت  ریبه خ-

موارد قلب بزرگ و  نیا  یکه تو  نینداشت.نوش یبه من ربط شینشده.باق شیزیبرام مهم بود که چ نیهم فقط
کرد.مثل من دست   یکمک م  گرانیوقتها به د نطوریراحت ا یلیخ شهیبرگشت.هم قهیداشت، بعد از چند دق یرئوف

 .بود دهیکه شد رنگش پر  کیکرد...نزد  یو پاش رو گم نم

 ...شد یدستش چ یدون یروجا، نم یوا-

 :با مهتاب تکرار کردم همزمان

 شد؟ یچ-

 .تکون داد سر
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 .رونیپوست بازوش کنده شده گوشتش زده ب-

 بیگفت آس  یم نیکه نوش  نطورینگذشته بود.ا ریهم به خ یلی.پس خیدرشت شد.چه وضع چندشناک چشمم
 .بود یدستش جد

 ؟یکن  یم یشوخ-

 .خورد یدهن گرفت.انگار که حالش بهم م یرو جلو دستش

 .نه به خدا-

 یرو تجسم م یزیمن که هرچ ِت یوضع نیداد با ا یادامه م  گهید ی.اگه کمدمینپرس یزیصورتش مچاله شد.چ و
 یبلند شده و نشسته بود نگاه نکنم.چون برا نیزم یکردم به مفخم که از رو  یخورد.سع یکردم حتما حالم بهم م

نه گوشت  نمیب یکه م  یزیکنم چ  نیتلقکردم به خودم   یفاصله شدم.سع نی دستش از ا ِ یمتوجه ِ قرمز یلحظه ا
 .کیزخم کوچ هیفاصله هم مشخصه.فقط  نیکه از ا  کهیزخم کوچ هیدستشه و نه خون.با خودم گفتم فقط 

 *آبان*

 .چهار نفر از دانشجوهام به سراغم اومدن-خوردنم رو تموم کرده بودم که سه یچا

 له؟یاستاد...کالس تعط-

 .رو برداشتم فمیبلند شدم و ک یکفر

 موندم دانشگاه؟ یچ یکه من برا  بود لی.اگه تعطریخ-

خارج شدم.همزمان از  ره،یبگ ادیتا کار  ستادیا  یبه جاش م یدختر جوون یکه گهگاه  یاز اتاق بهجت  همراهشون
 .دنیپرس یرفتن، بچه ها مدام ازم سوال م نیتشکر کردم.ح زهایچ ی هیو بق یخدمات به خاطر چا

 ؟یاستاد مجرد-

 .بهشون انداختم ینگاه مین

 ....متاهلمریخ-

 .چشم نزنه یتو یادیکردم انگشت بدون حلقه ام، ز  یسع

 ن؟یبچه هم دار-

 .رو باال انداختم ابروم

 .نه-

 :زمزمه کردم آروم

 .هنوز ندارم-
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 .دیاز پسرها از سمت راستم، خودش رو جلو کش  یکی.میدیمورد نظر رس یطبقه  به

 .درسته؟نیازدواج کرد  نجاسیهم یکه دانشجو  ییاز خانوما  یکیبا  میدیاستاد شن-

 .کردم لبخند بزنم  یزنن.سع یم یدست هیحس کردم  یروجا افتادم.ول ادی.جاخوردم

 ده؟یاطالعات غلطو بهتون م  نیا  یک-

تنها  یسه نفره  پیاک  هیو شب ستادهیکه چشمم به سه دختر ِ ا  میشد یم تیسا کیکردم صدام نلرزه.نزد  یسع
به  م،یشد کیکه نزد  یبودن افتاد.کم ق،یو صد یشناختم، روجا و نام یم هیاز بق  شتریکه ب  نجاینادون ا یدخترها

 .سمتون حرکت کردن

 .سالم استاد-

تفاوتشون  یب ینه؟که با نگاه ها ایوسط پسرها باشن  دیفهمن نبا یم نمیاخم و حرص، نگاهشون کردم تا بب  با
 .بشن میکردم متوجه ناراحت  یجواب دادم.سع ریخفهمن.با تا ینم یچیانگار ه  دمیفهم

 .سالم-

 .دیخودش رو جلوتر کش یکم  قیکنن.صد  ینگاه م رهیخ رهیشدم.حواسم بود که پسرها هم خ رهیسکوت، خ یتو

 .شتونیپ میایتا دوازده ب ازدهیامروز   نیاستاد فرموده بود-

 :درشت شد و از ذهنم گذشت چشمم

 ...که بدبخت شدم  یوا-

تونستم تا آخر ترم، درس رو به  یرفتم نم یکنم.اگه م  لیتونستم تعط یقرارمون افتادم.کالس رو نم ادی تازه
انگار که سر   ،ی.با ناراحتشهیم یرفتم معلوم نبود چ یسه نفر نم نیا  شیخوام، برسونم.اگه هم پ یکه م  ییاونجا

 .خودم غر زدم

 ...االن کالس دارم آخه-

خواست بفهمونه ناراحت شده.حق  یو سرش رو برگردوند.م دیکرد، چرخ  یحرف نگاهم م نیکه تا قبل از ا  روجا
وقت کنم  دیدانشگاه هستن.بعد از کالس شا یو تو انیم یچندنفر که کارآموز نیبا خودم فکر کردم ا یداشت.ول

امروز حال دونستم   ی.مستین یکل.هرروز دانشگاه هستن و مشگهیباهاشون حرف بزنم.نشد هم که ... نشد د
 تا بهشون بگم؟ دیدونم چرا زبونم نچرخ ینم یراجع به پروژه بحث کنم رو ندارم، ول نکهیا

 .شتونیپ امیساعت دوازده و ربع م د؟منیر یاالن شما کجا م-

 .آروم جواب داد  ،یشدم چون پشتش بهم بود.به جاش، نام رهیروجا خ یمقنعه  به

 .میکرد  شیبا خانم کامجو راه انداز روزیکه د  میهست یدیجد تیما سا-
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با  قی.روجا هم راهش رو گرفت و رفت.صددیکش  ی.حتما چون روجا بهم پشت کرده بود خجالت مدیگز  لب
که ازش بزرگ تر هستم و کارش   اوردیخودش ن ی.من هم گنگ.به رویبا ناراحت یکرد و نام  ینگاهش م یخوشحال

نگاه کردم.به نظرم  یرچشمیشده بودن، ز کمیبه پسرها که نزدکردن و پشت سرش رفتن.  یزشت هست. خداحافظ
 ...نداشته باشه.ناراحت بود یمتوجه نشده، برخوردش اشکال یحاال که کس دیرس

 .رمیبگ دیسمت اتاق مهرداد رفتم تا کل به

 .سالم مهرداد جان-

 .شد بلند

 نورا؟یسالم آبان خان.از ا-

 .زدم لبخند

 .میما که هست-

 .نشست

 شون؟یدیمنتظرت بودنا.د نایکامجو ا-

 .تکون دادم سر

 .دمشونیآره د-

رفتن...دعواشون  یکنه.ول  یدعواتون م نهیبب داریمنتظر بمونن.قبول نکردن.گفتم اگه دکتر پا نجایبهشون گفتم ا-
 ؟یکه نکرد

 .دمیخند

 رو دعوا کنه؟ نایجرات داره ا یک-

 ..مکث کردمدیهم خند خودش

 ؟یکن  یملطف  دویکل-

 ..بردارزهیم یرو-

رو شروع  یاومدن.قسمت عمل  تیرو برداشتم و از اتاق و راهرو خارج شدم.بچه ها پشت سرم داخل سا دیکل
 یروشن نم گهیخاموش شدن و د یکی یکیکه گذشت   یها درست بودن و کم ستمی.اول ساعت، سمیکرد

توجه  یکار کنم.ب  چهگروه   نیبا ا دیدونم آخر ترم با یکالسه.با خودم فکر کردم م  یشدن.مشخص بود کار بچه ها
 .دادم یبه غرغرشون، ادامه م

 م؟یکار کن  یعمل  یچجور ستمیاستاد بدون س-

 .شهیکه نم  ینجوریاستاد ا-
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 .تنیکفا  یب یلیاستاد، کارآموزاتون خ-

 .شدم یکفر

 ن؟یرو پاک کرد یستمیس یالیفا دمیمن ند دیکن  یشماها فکر م یعنی-

 .داد افتاد یرو فوت کردم.نگاهم به ساعتم که دوازده و ربع رو نشون م نفسم

 .نجایهم دیبمون کیکه تا ساعت   نهیا  هتونیتنب-

 .زدم و بدجنس تر از قبل، ادامه دادم شخندین

 ...شهیم ینقد ی مهیجر وترایتک تک کامپ بیاز کالس خارج بشه، بابت تخر  کیکه قبل از ساعت   یهرکس-

 .رو باال آوردم انگشتم

 .کنم  یترمشو از ده حساب م انیپا یسوما من نمره  شه،یحراست و بازم درج در پرونده م رهیدوما م-

 .باال انداختم شونه

 ...دیدون یحاال خودتون م-

 .رفتم.اصالن فر اونجا بود.صداش زدم رونیب ادهاشونیتوجه به فر یکالس، ب  از

 .مهندس اصالن فر-

 .برگشت

 .سالم دکتر-

 .دادم سرتکون

 ناهار؟ یبر یخوا یسالم.م-

 .رو خاروند سرش

 .چطور؟رهیبگ چینه غذاشو دوست ندارم.منتظرم اهورا برام ساندو-

 .اشاره کردم  تیرو چرخوندم و به سا دستم

 .بمونن کیکردم تا ساعت   هیبچه ها رو تنب-

 .دیخند

 چرا؟-

 .کردم و سرم رو چندبار تکون دادم  اخم
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 ...شنیروشن نم گهید ستمایپاک کردن، س ویستمیس یالیفا-

 .رو چندبار به چپ و راست حرکت دادم سرم

 .کنم  لشونیکه مثال من زودتر تعط-

 .دیکوب  شیشونیپ یرو

 .دهنشون ی.بذار برم بزنم تونیَ علف  ابویچه  گهید نایا-

 .رو گرفتم دستش

 .خورنت یم یتخلف دارن.بر یدانشگاهن.همشون کل یولشون کن.بچه شرا-

 .ذارم برن یبعد م سمیمیوا نجایا  کیخب.من که هستم. تا ساعت  لهیخ-

 .رو به سمتش گرفتم دیکل

 .یکن  یلطف م یلیکه خ  یاگه بمون-

 فیکار پسرها رو هم تعر  ی هی.قضمیناهار رفت یبرخورد کردم و باهم برا رضایراه به مهرداد و عل یافتادم.تو  راه
 .کردم. مهرداد، شرمنده شد

 .به کامجو بگم بره اونم درست کنه شهیروم نم گهید-

 :دینداره، کوتاه پرس یادیکه مشخص بود بعد از اون حادثه، دل و دماغ ز  رضایعل

 ست؟یکارآموزا ن  ی فهیچرا؟مگه وظ-

 .مهرداد ناراحت جواب داد م،یکه شد  ریجاگ

 یکارا  ستین فشیجابه جا کنه.وظ سیکنه، اون بره کِ   یم یباز یکارمندمون داره آتار  یوقت ستین فشیوظ-
 .و مردونه انجام بده نیسنگ

 .کرد  مکث

.مجبورم نیَ شینما ییجورا هی.اون پنج تا خانومم که شهیحساب نم روی...سرخوش که نمیکم دار  رویانقدر که ن  یول-
 .از دخترا کار بکشم

 .اومد و کنارمون نشست  چشیهم با ساندو فر اصالن

 .نثارشون کردم میَ انجام شد.چند تا پس گردن  تیمامور-

 .حقشون بود یکنه، ول  دایپ یکیزیف یری.هرچند دوست نداشتم درگدمی.من هم خنددیخند

 *روجا*
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 .شد کمینزد اطیبا احت مهتاب

 .یاومد  ینجوریزشت شد هم یآج-

 .من جواب داد یبه جا نینوش

 .نفهم ی کهیاصال زشت نشد.مرت-

 .برگشتم

 کارم زشت بود؟-

 :درشت شده ادامه دادم یام رو باال انداختم و با لج و چشم ها  چونه

 ه؟یساعت عالفمون کرد؟مگه ک میخوب بوده؟چرا ن یلیکردم.مگه کار اون خ  یخوب کار-

 .پرت کردم یصندل یرو رو خودم

اومده و حوالمون داده به دوازده و   ری.حاال دمیایب میخواست یکدوممون که نم  چی.همیز اومدبه خاطر اون امرو-
 .ربع

 :دیغر  نینوش

 .ادیامروز نم  نیدونم ا یمن که م-

 .کردم  نگاهش

 .رمیبگ یتا حالشو بدجور ادیخوام ن یخواد.م یم نوی.اصال دلمم همادیدونم نم یمنم م-

 :جواب داد انهیرو جمع و چونه ام رو باال دادم.مهتاب صلح جو دهنم

 .خب کالس داشت-

 :میهمزمان جواب داد ن،یو نوش من

 .میداشت که داشت.مام کار داشت-

 .کردم  اخم

 .میکن  یخونه تکون میخواست یسرمون م ریها.خ دهیع  کینزد-

 .دمیکوب  زیم یرو

 .چاق.شکم گنده ی کهیمرت-

 .زد زیم ریبه ز یلگد نیشد.نوش یگفتم تا دلم خنک بشه و نم  یرو م نهایا

 .نتونه از جاش تکون بخوره.فلج بشه گهیشکمش که د یلگد بزنم تو هیخواد  یدلم م-
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 .چشم نگاهش کردم یگوشه   از

 ..ستون فقراتش پشتشهشهیشکمش که فلج نم یتو یآخه اگه بزن-

 .کامل به سمتم برگشت  نینوش

 رزائه؟یمنگوله گوش م هیشب یدقت کرد-

تا وقت  میحرف زد ی.کممیکن  یاسم گذاشتن ها حرصمون رو خال  نیبا ا میخواست یقهقهه زدم.م ت،یعصبان  وسط
برگشت، صورتش سرخ  ی.وقتمی.مهتاب رو به دنبالش فرستادومدیو ن میمنتظر شد میبگذره.تا ساعت دوازده و ن

 تشیدهن باز کرد متوجه عصبان یوقت یوسط پسرها بره.ول شده بود.فکر کردم از خجالت هست که مجبور شده
 .میشد

 .رفته ناهار شعوریب ی کهیمرت-

 .میدیکش  غیج

 ؟یچـــ-

 .نشست نیزم یرو

 .سرکارمون گذاشته یبدجور-

 .رو برداشتم فمیک

 گذاشته؟  نجایما رو ا یخوره وقت یداره ناهار م یچجور مینیبب میبر-

 دیسلف اسات یبکنه.جلو یکار  نیشد همچ ی.باورم نممیو به سمت سلف رفت میراه افتاد ت،یسه با عصبان هر
.چشم دیدست از غذا خوردن کش دیخورد.من رو که د یچشم چرخوندم.کنار بزرگمهر و گل افشان و اصالن فر، غذا م

 :کردم و از ذهنم گذشت  زیر

 ...نره نییاز گلوت پا-

 .دمیهم اومدن.دراز کش نینه رسوندم.مهتاب و نوشخودم رو به نمازخو ر،یو دلگ یعصب

 .فتهیکه کار پروژه جلو ب  نجایکنه، اومدم ا  یخونه تکون ییول کردم تنها مویمامان طفلک-

 .دیهم چونه ام لرز یکم  ناخواسته،

گه که من   ینم گهیخواد.د یکامل ازمون م  یبره...پس فردام که ترم تموم شد پروژه  شیکه کارمون پ  میاومد-
 .موضوع دادم نایبه ا رید

تا حاال  ینبود بگه تو از ک ی؟کسیکرد  یواقعا به مامان کمک م ،یموند ینبود بهم گوشزد کنه اگه خونه م یکس
 .هم ناراحت بود نی؟نوشیبه فکر خانواده ات افتاد
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تا تابستون  ؟مگهیدار دانشگاه؟مگه کالس یریخونه.چه خبره هرروز هرروز م نیامروز بش  هیگفت   یمامانم م-
 د؟یوقت ندار

 .کرد  مکث

 .با دعوا اومدم.دلشو شکستم-

 .شکمم گذاشت و قلقلکم اومد و بدنم رو منقبض کردم یسرش رو رو مهتاب

 ؟یقرار دار یبا ک یظهر ؟سریر یگه کجا م  یاومدم.برگشته م  هیو گر ی.با بدبختامیخواست بذاره ب ینم یمجتب-

 .دمی.آه کشمیو اومد میکار داشت  یکیهزار و  هرکدوم

 .ادیسمتش تا خودش ب رمیخدا شاهده نم یکالس داره.ول  دارمی.پامیایب یکارآموز  یبرا دیفردا با-

 .شدم و نشستم و رو به مهتاب کردم بلند

شما به خاطر  مینداشت یبگو ما اصال کارآموز م؟بهشیبده بگو مگه قرار نبود درمورد پروژه حرف بزن لیمیبهش ا-
 .میاومد

 .دیگز  لب

 بدم؟ لیمی...اصال چرا من بهش اشهیروم نم-

 :من جواب داد یبه جا نینوش

 .مینبود لیدخ مایبه تو جواب بده.ما مستق دی.چون به تو قول داده بود و بایتو داد ویقبل لیمیا-

 .دمیکش  آه

 .میفرست یبراش م لیمیا  هی لتیمینت، از ا یکاف  میر یاالن باهم م-

 :ذهنم گذشت از

 ...ینیب یخوشم از من م یرو یدیپشت گوِشتو د گهی...دداریپا-

*** 

 وتریکامپ  ی.وقتمیشد لیکردن وسا  زیمرتب بود، مشغول تم زیو همه چ میاومده بود  دیجد یتازه به خونه  نکهیا  با
کردم   یادآوریها هنوز هستن و پاک نکردم.به خودم  امیافتاد اون پ  ادمیکنم،   زیتا فرش رو تم دمیکش  یرو کنار م

 .بشه یزیبمونن و آبرور یزشت، باق یکه مبادا فراموشم بشه و اون حرفها

هم  یا  گهید امیها رو پاک کنم.اما نشد.پ امیبودم خودم بتونم پ دواریرفتم.ام تیکه تموم شد، به سراغ سا  کارم
 .شد یاضافه شده و پاک نم

 متوجه بشه؟ ای نهیبب داریپا نکهیکردم بدون ا  یپاک م یقبال چجور آخه؟پس  یچ یعنی-
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 .کردم  زیحرص، چشمم رو ر از

 برام بسته؟آخه چرا؟ لمویپروفا شیرایپاک کردن و و اریاخت  یعنی-

 یچه کار دمیفهم یها بود که نم امیو پ لیمیا  ریرفتم که بهش کمک کنم.انقدر فکرم درگ لیم یمامان، ب یصدا با
دونم  یبهم توجه کنه.نم یکیداشتم  ازیکنن.ن  یهمدرد یبگم بلکه کم یخونه به کس یخواستم تو یکنم.نم  یم

باره حرف بزنم و آروم  نیاخمو برم و باهاش در ا  شهیهم بایبدقول و بداخالق و تقر داریپا شیبودم پ یچرا راض
 .به خانواده ام نگم یبشم ول

 یو من، اونطور حرف بزنه؟همه  داریدرمورد پا یکس  دیکه چرا با  مدیرس ینم یا  جهیکردم و به نت  یم فکر
 یبار کیباشه. دهیما رو د یو کس میبود تنها باش ومدهین شیکالس بود.پ  ایراهرو  یشلوغ ونیبرخوردهامون م

 یرو م نیشد ا یوارد م یبودم.هر کس گهیو من سمت د زیپشت م داریاومد، پا  یدیو سع میبود تیسا یکه تو
 یخودش هم خوب م د،یما رو د یاحقیو  میاومد  یم نییاز پله ها پا  یکه ابراز عالقه کرد، وقت  ی.اون باردیفهم

 .کرد  یحرکت چیه شهیدانشگاه نم یباشه، تو یما خبر نیدونست که اگه هم ب

 *آبان*

 .رو کامل کنم.از ذهنم گذشت رضایعل  ینشستم تا پروژه  ستمیس یپا

 .بزنم لمیمیسر به ا هیبذار برم -

 .باال انداختم ییابرو  تک

 ...نمیب یم لمیمیا  یاحتماال تبعات فراموش کردنمو تو-

 .خونده نشده داشتم یلیمیرو که باز کردم، ا لمیمیا

-NamiMahtab 

 .دنیباال پر ابروهام

 ؟یچرا نام-

 .کردم  اخم

 حد قهر کرده؟ نیتا ا یعنیچرا روجا نه؟-

 .دمیگز  لب

 ...ششونیرفتم پ یموند م یم ادمیکاش -

 ایبرم  ششونیکرد پ  یم یسه نفر دانشگاه بودن.چه فرق نیکردم ا  یخب اونقدر نگران نبودم.با خودم فکر م یول
 .رو باز کردم لیمینبود.ا هیقض نیفکرم مشغول ا یلیخ نیهم ینه؟ برا
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سرتون  میدون یم؟میپروژه صحبت کن یبرا میایچهارشنبه ب نیمگه خودتون نفرموده بود دیسالم استاد.ببخش"-
 .مینداشت یو اصال کارآموز میچون فقط به خاطر شما امروز اومد نیکاش بهمون گفته بود  یا  یشلوغه ول

 ".دیباش موفق

 .شدم یخجالت زده م ل،یمیخوندن هر خط از ا با

 ...انیدونستم فقط به خاطر من م یآخ... من که نم-

 .خودم تشر زدم به

 یکرد؟اگه اومدنشون به خاطر تو نبود، مهم نبود؟فراموش کردنش مهم نبود؟بدقول  یبه حالت م یآخه مگه فرق-
 کردنت مهم نبود؟

 .دمیکش  آه

 کنم االن؟  کاریچ-

کردم به خاطر   یسه نفر نباشن و فکر نم نیبشه و ا یکردم به خاطر من اومده باشن.سابقه نداشت روز  ینم فکر
چپ موس ضربه زدم تا فکرم رو متمرکز کنم.باالخره فکرم رو جمع  یدکمه  ی.چندبار با انگشت اشاره، روانیمن ب

 .رو فشردن بوردیک  یدکمه ها ،یرفتم و انگشتهام با شرمندگ Reply یکردم و رو

 کیچون .دیایگفتم ن  یوگرنه م دیایدونستم فقط به خاطر من م یبگم؟نم یدونم چ ی.واقعا نمیسالم خانم نام"-
 .سرکالس بمونم شترینداده بودم و درس عقب بود مجبور شدم ب لیهفته کالسمو تشک

 ".میکن  یحتما درمورد پروژه صحبت م دمتونیکه د  گهیروز د هی

 ادمی ای ادیب شیپ یکار  ایو باز هم نشه  انیفردا هم فقط به خاطر من ب دمی.ترسمیزن یفردا حرف م نگفتم
 ینبود.آن یو قول دادن مجدد، کار درست ادیم شیپ یدونستم فردا و فرداها چ یدم.نمب یبره.نخواستم قول الک

 .شدم مونیپش یکنم ول  یبدم و معذرتخواه لیمیگرفتم به روجا ا  میتصم

 .کنم  یم یازش معذرتخواه  دمشیچک نکنه.هروقت د لشویمیامشب ا  دیرو در رو بهتره.اصال شا-

 *روجا*

و  ستادمیا  نهیآ  ی.جلودمیپوش یمشک یو بوت و شلوار و مقنعه  یبافت توس یاسفندماه خنک بود.مانتو  یهوا
بزنم.خصوصا  یبهتر پیخواست ت یحوصله نداشتم.وگرنه دلم م داری.به خاطر پادمیابروها و چشمم مداد کش  یتو
 ی.تومیوارد دانشگاه شد نینوش دونباشه.با تک زنگ مهتاب، خارج و ب شهیخواست بهتر از هم یدلم م شمیآرا
شکل و  هیهاشون  نیبزرگمهر.چون ماش ایهست  داریافتاد.مطمئن نبودم مال پا  داریپا نیچشمم به ماش اط،یح
که از   ینیبود.ح یکدومشون هست کار سخت  نیماش نکهیا  صیرنگ بود.پالک هاشون رو حفظ نبودم و تشخ هی

 .انداختمبه مهتاب   ینگاه م،یرفت یپله ها باال م

 .میکن  یدوازده، فقط سالم م-ازدهیهمون ساعت  ایاالن،   ای.مینیب یم دارویاحتماال پا-
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رو بهش نشون بدم.قبال اونقدر ازش  میخواست ناراحت یرفتارم بچگانه بود اما دلم م دیاحمقانه بود، شا  دیشا
 ...بار نیا  یناراحت نشده بودم.ول

 .تا خودش بگه میراجع به پروژه نگ یزیچ گهید-

 .کرد  موافقت

 ؟یکن  یم کاریرو چ امایاون پ  یباشه ول-

 .آوردم  نیی.صدام رو پامیشد تی.وارد سادمیگز  لب

 .گذاشتن  دمید روزید گمید امیپ هی-

 .گذاشتم.نفسش رو فوت کرد  زیم یرو رو فمیک

 ه؟یخوان؟دردشون چ یم یدن؟چیم لیمیا  یاونطور  یچ یکنن؟برا  یم ینجوریا  یچ یآخه برا-

 .مکث کرد یکم

 از کجا دارن؟  لتویمیآدرس ا-

 .دمیبرچ لب

 .لمونهیمیآدرس ا  ت،یسا یتو وزرمونی.ماها هر سه تامون ستین یکه کار سخت  لیمیکردن آدرس ا  دایخب پ-

که   میرفت یتیکه تموم شد به سا  تیاون سا  ی.کارمون تومیکرد و مشغول کار شد  دییرو با تکون سر، تا حرفم
مرد با اعصاب دانشجوهاش چه  نیدونم ا یبود.نم ختهیها بهم ر ستمیدرش کالس داشت.تمام س داریپا روزید
 اومدن؟  یوضع درم نیکرد که به ا  یم

که   ییسکو ریاومد و ز  کیگرفت، که با عجله نزد  یم BackUpآخر،   ستمیبود و از س تیسا ی گهیسمت د مهتاب
 .ستادیمن نشسته بودم ا

 .نجایا  ادیداره م داریپا-

.کوبش دیکوب  یقلبم محکم م یول مش،ینیب یدونستم امروز م یاز قبل م  نکهی.با اختیفرو ر نهیس یتو یُهر دلم
بشه و بشنوه و رسوا  کمینزد یکس  دمیترس ی.مدمیشن یتپش هاش رو م یکننده بود.صدا  وونهیهاش د
ام تاب و تحمل   نهیکه بود، س  یلیبود.به هر دل لهایمیو ا امهایبه خاطر پ دیبود.شا دنشیبه خاطر د دیبشم.شا

 یدونستم ترکش ها یخوب نبود.م چیشدم و ه یم یحالت، عصب نیقلبم رو نداشت.کم کم از ا یهمه ضربه  نیا
 میدر بلند شد.برگشتم و به داخل اومد.صورتش گرفته بود.ن یکنه.صدا  یبرخورد م داریاعصاب خراب، به پا  نیا

 .بود ستادهیشدم.مهتاب هم ا زیخ

 .سالم-

 یقبل که ما رو معطل نم ی.روزهامینبود شهی.چون مثل هممیبهش سالم نکرد یبا خنده و شوخ شهیهم مثل
 .و جوابمون رو داد ستادیهمون سکو ا ریمهتاب، ز ی.روبرودیرس کیکرد.جلوتر اومد و نزد
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 .سالم بچه ها-

برام کمرنگ  هیقض نیا  یقبلش کم دیافتاده بود.شا  روزشیبه قال گذاشتن د ادمیگفتم و نه مهتاب.  یزیمن چ نه
بار خالف  نیا  ی.ولادیاصال وقت نکرد به سراغمون ب  ایفراموش کرد  ایدونستم سرش شلوغ هست و  یبود. م

 هیمن به عنوان  رهیبگ ادی.ستهیبا اشپ دیمرتکب شد با یزدم تا بفهمه اگه اشتباه یحرف م دیدفعات گذشته با
 ...نطوریو مهتاب هم هم نیدانشجو، حرمت دارم.حاال نه فقط من، که نوش هیزن،  هیدختر، 

 ...دینداشته باش یدانشگاه کار یکردم تو  یبشه.فکر نم ینجوریخواستم ا یبچه ها به خدا نم-

 .قترو نگاه کردم.با د داریبه مهتاب از خجالت سرخ شده انداختم و دوباره پا ینگاه

 ...می...کار داردهیع  کی...نزدمیایهفته قرار شده بود چهارشنبه ن نیا-

 .به مهتاب کردم یا  اشاره

 .فتهیتا کارمون راه ب میایبه خاطر شما ب میگفت  د،یایکه گفتن شما چهارشنبه م  یخانم نام-

 .سرخ شد صورتش

 .دونستم ی.من واقعا نمدیببخش-

دلم  دیچقدر براش ارزش دارم.شا نمیدوست داشتم بب دیدلم پر بود.شا یکنه ول  ینداشتم معذرت خواه دوست
 .خواست نازم رو بکشه و آرومم کنه.نفس گرفتم یم

تا ساعت  گهیو د میگشت  یهمون موقع برم د؟الاقلیایساعت دوازده و ربع م نیگفت  یچ یبرا نیشما که کار داشت-
 .میموند ینم کی

 .دیلرز یم صداش

فهمم  یو اخالقتون دستم اومده.م مییساله باهم آشنا کیباالخره  گهی.دنیدلخور دمیفهم دمتونیلف دمن دم س-
 .دیشیناراحت م یک

در شناختنم  یاونقدر مهم بودم که سع  نکهیشناسه.ا یبه قول خودش ما رو م نکهیبودم از ا خوشحال
 یشفاف شده بود.م یادی.صورتش سرخ و چشم هاش زختیدلم ر یهمزمان باهم تو ،یو ناراحت یبکنه.خوشحال

 .داد.ادامه ارمیخودم ب یخواستم به رو ینم یهست، ول یاز چ  یعاد  ریغ  تیشفاف نیدونستم ا

 .خوام ی.واقعا معذرت مشبیگفتم د  لیمیا  یتو یمن که به خانم نام-

 .لج، چونه باال انداختم با

 .نیبه من که نگفت-

 .زدن یزد.همچنان چشم هاش برق م یشد و لبخند خجول رهیخ

 .خوام یخب از شمام معذرت م-
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 .دیخند

 .شتونیپ امیاالن حله؟من بعد از ناهار م-

 یشد.نگاهم رو به همون سمت دوختم.خبر یم کینزد تیبه سا یاومد.انگار کس  تیسا رونیاز ب  ییپا یصدا
تا  ستادمیرفتم و روبروش ا نییاز دانشجوها بود که اون اطراف کار داشت.بلند شدم و از سکو پا  یکینبود.حتما 

 .نمیمن، سرخ شده بود نب ییمهتاب رو که از خجالت پررو

 گه؟ید روزیمثل د-

 .رو کج کرد گردنش

 .نکنم یبدقول دمیقول م گهینه د-

بود که  یادامه بدم.اگه هدفم معذرتخواه  دینبا نیاز ا  رشتیدلم رو لرزوند.حس کردم ب ستادنشیو حالت ا افهیق
بود که انتظار داشتم بازهم ادامه  نمونیب یکنه؟مگه چه رابطه ا  کاریتونست چ یم نیاز ا  شتریمعذرت خواست.ب

 بده؟

 .زدم لبخند

 گه؟ید میپس منتظرتون-

 .گذاشت  یشونیپ یزد و دستش رو رو لبخند

 .امیم-

 .دی.بغض کرده بود و توپدیخارج شد.مهتاب بهم چسب تیبا عجله، از سا و

 چشمش جمع شده بود؟ یاشک تو  یدیبغض کرد؟ند یدیکنه؟گناه داشت.ند  یمعذرت خواه یچرا گذاشت-

 یخواستم به رو یرو از خودم بروز دادم.قبلش نم یچطور رفتار دمیمهتاب، فهم یادآوری.انگار تازه با نشستم
آورد.سرم رو   یکه کردم، به خودم فشار م  یکنه و حاال رفتار  یمعذرتخواه دیکردم که با  یفکر م نی.به اارمیخودم ب
 .گذاشتم  زیم یرو یبا ناراحت

 کارو کردم؟  نیدونم چرا ا ینم-

 یگذشته بود.نم  گهیبود که کرده بودم و د یحوصله به کارم ادامه دادم.کار یبلند کردم.صورتم داغ بود.ب سر
.ماجرا رو میرفت نینوش شیو پ دیجد تیرو به حالت اولش برگردونم.کارمون که تموم شد، به سا یزیتونستم چ

 .شونه ام زد یو رو دیخند میکرد  فیکه براش تعر

 .یدمت گرم.سوسکش کرد-

 .دمیبرچ لب

 .چشمش جمع شده بود ی.اشک تونینوش یدیند افشویگناه داشت.ق-
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 یکار رو کردم.درسته که انس و الفت  نیبار ا نیا  یول ارمیب یکس  یرو به رو یزینبودم که چ نی.اهل ادیام لرز  چونه
بهش  دیکنم.قبول که با  یکار  نیشد همچ ینم لیدل یقلبم داشتم.درسته که دوستم داشت.ول ینسبت بهش تو

کنه.من   یبود که مجبور شد معذرتخواه نیا  از  دیشا شیرفتارم قبول نبود.ناراحت نیا  ی.ولمیفهموندم ناراحت یم
 دیخود داشت.شا یکنم.اون که جا  یمعذرتخواه یاز کس  یا  گهیخواست در حضور شخص د یهم بودم، دلم نم

کارها   یلیدوست داشته شدن مجوز خ دمیفهم یم دیداشته باشم.با یبا غرور مرد کار دیبودم نبا دهیهنوز نفهم
که بود،   یکه بود، استاد بود.هرچ  یرچبودم.ه مونی.پشدنیاشتباه جواب نم  ااشتباه رو ب  دمیفهم ی. مستین

 .بود شیاز ارکان اصل  یکیبزرگ شدم که احترام به بزرگ تر،  یخونواده ا یکه بود، تو  یبزرگ تر بود. هرچ

 *آبان*

اجازه   نیمرد، اعتراف به اشتباه سخته.غرور مرد بهش ا هی یخوب شد.برا یبرام سخت بود، ول ینام یجلو نکهیا  با
 .التماس کنه  یکه به کس  دهیرو نم

 ...کردم.وگرنه ... خداحافظ روجا  یکارو م  نیا  دیبا یول-

شدم.بچه ها اومده بودن.درس رو شروع کردم که تا  تینقش بست.داخل سا میشونیپ یفکر رو نیاز ا  یاخم
م سوخت اما خارج شدن تا مبادا دوباره درس بدم.دل تیوقت ناهار، تموم بشه ... و شد.بچه ها با عجله از سا

از   یکیکردم که   یقفل م رورسوندم.در  یخواستم م یکه م  ییدرس رو به اونجا دیهم نداشتم.با یچاره ا
 .دانشجوهام به سمتم اومد

 ... دیاستاد ببخش-

 .شد جوابش رو ندم ینم یروجا کجاست ول نمیکردم.عجله داشتم بب  نگاهش

 جان؟-

 .دیکنارم رس  به

 ...سرکالستون امیتونم ب یاومده، نم  شیبرام پ یمشکل هیاستاد من -

 .فکر کردم یخواست حذفش نکنم.کم ی.مدمیکرد.فهم  سکوت

 ؟یشاغل هست-

 .سر تکون داد نامطمئن،

 ...بله-

 .یایترم حتما ب انیعالمت بزنم.فقط حواست باشه سر امتحان م  ستیل یاسمتو بگو، تو-

 یاومد انداختم.روجا و نام  یپا م یکه صدا  ییبه پشت سرم، جا ی.ناخواسته برگشتم و نگاهدمیشن ییپا یصدا
 ..صدام رو بلند کردممیچشم شد یبودن.چشم تو

 خانم کامجو؟ دیریاالن کجا م-
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 .فکر ادامه دادم یرسه، ب یدستم بهشون نم گهیو د رنیاالن به خونه م  نکهیلب باز کرد تا جواب بده.با فکر ا روجا

 .میر یباهم ماالن   دیسی.وادیدر نر-

 یلیکرد.خ  ینگاه م ی.برگشتم.جور خاصارمیخودم ن یکردم به رو  ی.سعستادهیافتاد دانشجوم هنوز کنارم ا  ادمی تازه
کردم فقط نگران ترک کردن روجا   ینم یکردم سرخ نشم.من که کار بد  یو سع دمیدار.از نگاهش خجالت کش یمعن

 ...بودم

 ...هنوز یاسمتو نگفت-

 .خم کرد یرو کم سرش

 .یمرتضو-

 .رو قفل کردم در

 .کنم  یم ادداشتیباشه من اسمتو -

 .زد لبخند

 .ممنون استاد-

بود...  یگرفتم.ول  یروجا رو م ینبود، بازو یرسوندم.اگه نام یگرفت و من با عجله، خودم رو به روجا و نام  فاصله
ها نشسته بود که با ورود من، بلند  مستیاز س  یکیپشت  قی.صدمیرفت ریدر دست تعم تیهمگام به سمت سا

 .سالم کرد ن،یشد و سنگ

 ...سالم-

 یو نام قیآورد و کنارم نشست.صد  ینشستم.روجا صندل server تکون دادم.مطمئنا اون هم ناراحت بود.پشت سر
 .روبروم بودن.گلوم رو صاف کردم

 ...خوام یبچه ها بازم معذرت م-

 یاون هم معطل شده بود.صدا  روز،یکرده باشم.چون د  یهم معذرتخواه قیبود که از صد نیمنظورم ا شتریب
 .حرفم شد یروجا، مانع از ادامه 

 .دیحرفشو نزن گهیکنم استاد.د  یخواهش م-

 .کرد  مکث

 ت؟یسا دیبر شهیم-

 .شدم رهیباال رفته، خ ی.رو به من نشسته بود.با ابروهابرگشتم

 ؟یچ یبرا-
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 .کرد  یمن من

 ... یامایسه روزه پ-دو-

 ستمینگاهش کردم.سر بلند نکرد.نفسم رو فوت کردم و به سمت س یانداخت و ادامه نداد.کم  نییرو پا سرش
که گذاشته بود برم. سرم رو   یخواستم به سراغ مطالب ی.موس رو به دست گرفتم و صفحه رو باز کردم.مدمیچرخ

 .چندبار تکون دادم

 ؟یچرا پاکشون نکرد-

 .من من کرد باز

 .مینشد پاکشون کن میکرد  یبا بچه ها هرکار روزیِام...د-

 .از من نترسه لبخند زدم  نکهیا  یبرا

 ...یهرکار یمن که امکاناتتو نبستم.اگه بخوا-

 .روم افتاد و خود به خود سکوت کردم شیپ یها امیبه پ چشمم

 ...گرتویج-

 .رفتم و زمزمه کردم یبعد سراغ

 گمشو ...-

 .شد.زمزمه کردم یگشادتر م  یچشم هام درجه ا هرلحظه،

 ه؟یچ نایآخه ا-

 :دمی.غردیروم نشد برگردم و نگاهش کنم.نفسم لرز یحت

 ؟یزودتر نگفت ه؟چرایچ نایا-

 .تر شدم ی.با صداش، عصبدمیگز  لب

 .هست لممیپروفا یتو-

 .ادیه باال اومد، حس کردم جونمه که باال م.صفحه کادیرو باز کردم و موندم تا صفحه باال ب لشیپروفا ،یعصب

 .رونیگمشو برو ب ...-

و  قیدادم که صد ینم تیبود.اهم دهیخودم رو به سمتش پرت کردم.صورتم به صورتش چسب بایو تقر برگشتم
کرد به ناموسم   یغلط م  یبرام مطرح نبود.کس زهایچ نیدادم فاصله کم هست.ا ینم تیکنن.اهم  ینگاهمون م ینام

 یریدونستم تقص یکرد.وگرنه م  یم میصبع  نهایبگه.ا ریحرفها رو بهش بزنن و بهم نگه.د نیبزنه.ا یناموس یحرف ب
 .نداره...داد زدم
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 ؟یگیم یاالن دار-

 .نشسته، سرم رو چرخوندم نهی دست به س ِ قیپوزخند صد یصدا با

 .بود دهیدرو  نایکه ا  یخواست بگه.درست همون وقت یم روزید-

 .روم اشاره زد و ادامه داد شیپ توریابروهاش به مان  با

 .نیومدی.نشد پاکش کنه.خواست بهتون بگه...که شمام نمیدانشگاهم بود یتو-

عکس العمل   نطوریا  نیهم یکنم و برا  یکرد در حق دوستش ظلم م  یفکر م دیحق داشت.شا دیشدم.شا رهیخ یکم
.دهنم رو بسته نگهداشتم دمیکش  یکردم، مطمئنا عربده م  ینگفتم و فقط اخم کردم.دهن باز م یزیداد.چ ینشون م

 .دیچیپ وشمگ  یلرزون روجا، از سمت راست تو یها شدم.صدا امیو مشغول پاک کردن پ

 .یکاربر  امینتونه نه نظر بده و نه پ یچکیه گهید دیکن  یکار  هی-

نبود که  یجالب یچشم هاش جمع شده بود.مشخصا معذب بود.حرغها یها رو پاک و نگاهش کردم.اشک تو امیپ
 .که بهش نسبت داده شده بود  ییزده بودن و من هم خوندم.حرفها

 .ستین امایکه از اونطور پ  ؟همشونمیخوا یواقعا نم-

 .که "خانم کوچولو" خطابش کرده بود زدم  یامیبه پ یا  اشاره

 ...که ازت تشکر کردن  اشمیلیخ-

بزنه.خودم  زیبهش حرف محبت آم یخواستم کس یاومد.نم  ینبود خوشم نم یخاص زیچ نکهیها با ا امیطور پاون  از
خودم و  یبگه و جذب اون آدم و از من دور بشه.ترسم برا گهید یکس  دمیترس یبهش نزده بودم و م یتا حاال حرف

 هینکنه.ته دلم  هیتا گر ارهیخودش فشار م بهباال انداخت.معلوم بود  ،یتنها شدنم بود...سرش رو به عالمت نف
 ...بود فتادهین یشد و آروم تر شدم.اتفاق یجور

 .کنم  یبود برات پاک م ییزایچ نیزنم اگه همچ ینداره.من هرروز سر م یخب اشکال-

 لیمیا  یادآوریخواست.و من هم که از خدام بود.پاکشون کردم.سرم درد گرفته بود.از خوندن اون حرفها.از  ینم
رو با  نهایا  یخواست ی.اگه ملشیپروفا یحرفها تو نی.از خوندن ایتماس تلفن یادآوریکه برام اومده بود.از   ییها

 یو درد، تو دمیرس ینم یا  جهیکردم و به نت  یم لیو تحل هیمغزم تجز ی.تویدیرس یم ییزهایبه چ ،یهم مچ کن
زد... سرم  ی.بدنم از هجوم افکار مختلف، نبض مندیناخوشا ی.خبرمیدونست یبود و ما نم ی.خبردیچیپ یسرم م

 ...خوره یحتما حالم بهم م گه،یکردم جور د  یقرار دادم.حس م یور کیرو 

 .فتمیسراغ پروژه تا خانم کامجو مجبورم نکرده به دست و پاش ب میخب بر-

 .نگاهم کرد ناراحت

 ...ناراحت بودمنداشتم.فقط  یکردم؟به خدا منظور  یجسارت نیهمچ یا استاد.من ک-

 .انداخت  ریرو به ز سرش
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 .دیتو رو خدا ببخش-

بود.روز ِ شکستن ِ  یزدم.انگار امروز، روز ِ معذرتخواه یجون مهیگذاشتم.لبخند ن  میصندل یلبه  یرو رو سرم
 .غرورمون و افتاده تر شدن

 .کردم  یشوخ-

حس که به من تعلق داره،  نیسرگردونش رو به چشم هام دوخت.نگاهش، ا یشدم و چشم ها رهیچشمهاش خ به
آروم   یکم  ست،یراه ن یتو یخوش یدونستم خبرها یم نکهیحالت تهوع نداشتم.با ا گهیحالم رو بهتر کرد.الاقل د

 .گرفتم

م که به صورت خوام دو تا پروژه بهتون بد ی.مدیفقط شما سه نفر بامن پروژه برداشت دم،یکه فهم  ینجوریخب ا-
 د؟ی.موافقدیانجام بد  یاشتراک

 .ذوق، جواب دادن با

 .از خدامونه-

 .بخورم یفوق قو یداشتم مسکن اجیاحت

بعد  م،یکه کالس دار  یروز د،یانجام بد  دیدوست دار ییچه پروژه ها دینیخودتون بب دی.برستیخوب ن ادیحالم ز-
 .میبرس جهیهم و به نت یرو میاز کالس فکرامونو بذار

 .حواسم به روجا بود یزدم ول یو به سمت روجا گرفتم.رو به همه حرف م دمیکش  رونیشلوارم ب بیرو از ج کاغذ

 گهید زیچ ومدی.اگه خوشتون ندی.نگاه کندیانجام بد  شهیخوبه و م یینوشتم که چه پروژه ها ستیل هی ن،یا  یتو-
 .دیبد شنهادیپ

رو  خی یخواست اون دست ها یحس که دلم م نیخورد.چقدر با ا به دستم ِخشیرو از دستم گرفت.دست  کاغذ
 ...مبارزه کردم بماند اد،یحالم جا ب یبه شدت داغ و ملتهبم بگذارم تا کم یشونیپ یرو

 .ستیمهم ن ادیز یکیباشه و اون  یتاپ یپروژه  دیبا شیکیفقط -

 .شدم.کنار در، مکث کردم و برگشتم بلند

 ...خانم کامجو-

 .داد، برگشت و نگاه منتظرم رو نگاه کرد یکه به سمت دوستهاش خم شده و کاغذ رو بهشون نشون م  یدرحال

 ... بود یمشکل تیسا یبازم تو یدیاگه د-

 .دمیکردم و لب برچ  مکث

 لیمیبهم ا یدیکه د  ی...در هرصورت هرلحظه اادیب شیپ یزیچ نیبستن نظرات همچ نیدونم با ا یم دیکه بع-
 .کنم  یچک م لمویمیبده.من هرروز ا
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 .چشم-

 .بهم بگو نظراتو باز کنم برات ،یاگه هم خواست-

 .شد رهیخ بهم

 ...خوام ینه...نم-

 ...شدم.فکرم مشغول شده بود یها م امیها و پ نیبحث ها و توه نی...نگران ایراحت شد.فقط کم یکم  المیخ

 *روجا*

 یها کار م ستمیاومدن و با س  یتنها بودم.تنها که نه.بچه ها م تیسا یگذشته، تو  ی کشنبهیمثل  کشنبه،ی
 یم دشی.از دوست پسر جدمیحرف زد یاومد و کم  میتنها بودم.مر ت،یکردن.فقط به عنوان مسئول سا

من لقب  یکنم.رو  یمبرخورد  یجد یلیشناسه و گفته خ یگفت من رو م  یم میبود و مر نجایهم یگفت.دانشجو
خواستم  یاگه م  ینگاهم نکنه.ول یجور هیلقب رو بشنوه؟تا  نیکجا بود که ا  داریخانم بداخالقه". پاگذاشته بودن "

هر کدوم از  یم؟تویبود؟چقدر باهم برخورد داشت دهیدرست فکر کنم، حق داشت.مگه چقدر و کجا من رو د
من رو در  میکه تنها بود  یی.وقتهامیاومدن و کل کل کرد  یاحقی ایمفخم  تای.نهامیبرخوردها اکثرا خودمون بود

 نیهم دیهستم.من هم شا نطوریبود.حق داشت اگه فکر کنه وسط پسرها هم هم دهید طنتیو ش یحال شوخ
موضوع برخورد کنه.از طرز نگاه کردنش،  نیبا ا یکه بتونه به راحت  میکردم.اونقدر از هم شناخت نداشت  یفکر رو م
همسرشون  یکه رو  ییهست.از اون دست مردها ید متعصببا جنس مخالف مشخص بود مر  رخوردشاز طرز ب

 ینکردن، رفتار بسته ا دایخوب از همسرشون شناخت پ یکه تا وقت  ییتعصب دارن.از اون دست مردها یلیخ
 .دارن

سال  کیناراحت بودن. میبود.اون دونفر هم از رفتار سابقشون با مر شمیهنوز پ میکه اومدن، مر  نیو نوش مهتاب
 یسع یدرمورد دوست پسرهاش رو نداشتم ول میخاص مر یحرفها ی.هنوز حوصله میرگ تر شده بودگذشته و بز

 میتونست یتوجه م یبا کم دیبرد و شا یم پناهبود که به پسرها  ییاز سر تنها  دیکردم عاقالنه تر برخورد کنم.شا  یم
 .عادتش رو ترک کنه  نیتا ا میکمکش کن

 ه؟یخاله، نظرت درمورد مفخم چ-

شده بود خارج شدم و به سمتش برگشتم.با فکر به سوالش،  یذهنم دائم یکه تو  داریاز فکر پا  م،یمر یصدا با
 .کردم صادقانه جواب بدم  یسع

و با  رهیوقتا کنجکاو...که کجا م یبعض دیتفاوت بودم.شا ینسبت بهش ب ییجورا هیاومد.  یازش بدم نم  لیاوا-
 دوسته؟ یک

 .هوا چرخوندم یرو تو دستم

 .کتاِب باز  هیکارمندا برام شدن مثل   نیا  یهمه  ،یاومدم کارآموز  یاز وقت  ی...ولهیمثل بق-

 .تکون داد سر
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 ؟یچ یعنی-

 .رو به سقف دوختم نگاهم

 .ستین یخوب ادی...پسر زگمیبهت م ادیکنم ازش خوشت م  یچون حس م یکنم ول  بتیخوام غ ینم-

 .زد و نگاهش کردم یشونه ام ضربه ا به

 ست؟یخوب ن یچ یعنی-

 .و مهتاب دوختم نیرو به نوش نگاهم

 .کنه  یبا دخترا بگو بخند م دمید ادیجنبه.ز یم یادیسر و گوشش ز-

 .شد.برگشتم و منتظر جوابش شدم بلند

 .دنیپسرا انجام م یخب اونو که همه -

 .کرد  مکث

 .ارمیب ریخواد شمارشو گ یدلم م-

 .خودمون افتادم ادی

 ؟یچ یبرا-

 .اش گرفته شد  چهره

 .خوام باهاش دوست شم.دوستش دارم یم-

 .کرد  دیتاک

 ...ادیَمرد م یلیبه نظرم خ-

و ما نگاه کنه.من و  یاحقیحرفش رو قطع و با استرس به  میباعث شد مر ت،یبه سا یاحقیدر و اومدن  یصدا
باشه و با دلهره  دهیرو نشن میمر ی.دعا کردم حرفهامیپر استرس و نگران رد و بدل کرد یو مهتاب هم نگاه نینوش

 .میشد زیخ مین دنش،یو نشن دنیاز شن

 .سالم-

 .دوخت میبه مر یشد.نگاهش رو لحظه ا رهیتکون داد و خ سر

 ده؟یکارآموز جد-

 :جواب داد نینوش

 .می.دوستستینه.کارآموز ن-
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 .ادامه داد  مهتاب

 .اومده بهمون سر بزنه-

 .خارج شد.ادا درآوردم تیکرد و از سا  یهم هول و دستپاچه، خدافظ میانداخت و رفت.مرباال   ابرو

 ده؟یکارآموز جد-

 .به گردنم دادم یقر

 ...فضول-

 .شد کمینزد نینوش

 باشه؟ دهیشن میمر یاز حرفا  یزینکنه چ-

 .با استرس ادامه داد مهتاب

 ...وقت نکنه هی؟یچ میخوا یمفخمو م یاگه فکر کنه مام شماره -

 .میانجام بد  یکار  میتونست ی.خودم هم نگران بودم.اما نمدمیادامه نداد.لب گز  گهید

 .خواد نه ما یمفخمو م یشماره  میمر دهیباشه هم فهم دهیاگه شن-

 .زمزمه کرد ن،یرفته بود.نوش میرفت که مر یم یافتاد.به سمت  یاحقیاومد و چشمم به   ییپا یکردم.صدا  ینوچ

 .اونور کار داره  حتما-

 یسر هی امک،ی.به جز پمیرو فراموش کن میو مر یاحقیتا  میو بخون میسرچ کن امکیتا پ میجمع شد ستمیس یجلو
 یتا آهنگها میمن شد لیمیآورده بود، وارد ا  کریکه اسپ  نینوش شنهادی.به پمیکرد  یپروژه سرچ م یهم برا زیچ

.صفحه که باز شد، باز میشده بود رو بست یخال گهیکه د  تیو در سا میرو وصل کرد کری.اسپمیرو گوش بد یقبل
 .خورد یکنه".مهتاب تکون  ریافتاد.غصه ام گرفت که "خدا به خ  یو نخونده ا دیجد لیمیچشمم به ا

 .بازش کن-

 لیمیگفت باز از همون ا  یبار، قبل از باز کردن، چشم به آدرس فرستنده دوختم.آدرس ناآشنا بود.حسم بهم م نیا
 .هاست.بازش کردم

-be khoda doset daram 

Age ba man bashi motman bash koli eshq hal mikoni 

(...) man (...) Montazer javabetam 

 .بلند شد نینوش یباالخره صدا ،یکنم.بعد از کم  کاریچ دیدونستم با ینم

 ؟یچ یعنیحرفا  نیآخه؟ا  هیک  نی؟ایچ یعنی-
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 .اومد و سرم رو بغل کرد  کیشد.مهتاب نزد یاومد و نه دهنم بسته م  ینه صدام در م ی.دهن باز کردم ولبرگشتم

 .ی.شوکه شدیآج  رمیبم-

 ینم یزیشدم چ ینتونستن.تا مجبور نم ارنیکردن صدام رو درب  یآب آورد و خوردم.هرچقدر سع  یکم  نینوش
 یخواستم رفتار یاز خوندن اون حرفها.نم  جی.متعجب بودم.گنگ و گدمیفهم ینبودم و بودم و نم یگفتم. عصب
 جادیا  یشک و شبهه ا رم،کا  یدرست یرو نشون بدم که بعدها تو یخواستم رفتار یبشم.نم مونیکنم که پش

 .ستادمیو مهتاب، ا نیاز نوش  یخونه و موقع خدافظ کیکار بود.نزد  نیسکوت بهتر نیبشه.بنابرا

 .ستمین ناراحت ن.مدیبچه ها، ولش کن-

 .کردم و آب دهنم رو قورت دادم  مکث

 .خوام ناراحت نباشم یم یعنی-

 .کرد  زیچشمش رو ر مهتاب

 .کردم تا االن  ی.من اگه بودم دق میالیخیچقدر تو ب-

 .دمیکش  انهیو وحش ختمیمقنعه بردم و موهام رو بهم ر ریاز درک نشدن، دستم رو ز  ی.عصبدمیکش  آه

تونم بکنم؟دق کنم  یم کاریچ اره،یرو سرم درم ایباز نیداره ا یدونم ک ینم یوقت یباشم؟ول الیخیب شهیمگه م-
 ؟یو ک یچ یبرا

 .کرد  دییهم متفکر، حرفم رو تا نینوش

 ه؟یکار ک  نایا  میبفهم دیگه.با  یراست م-

 .اخم به مهتاب چشم دوخت  با

 .میریبم یاز ناراحت  نکهینه ا-

 هیکنه.اما مهتاب فقط گر  یدرک م دمیفهم ی.از نگاهش مدیمن رو فهم نیالاقل نوش  نکهیبودم از ا خوشحال
 .بودم دهیفهم یبه خوب مون،یمدت دوست یباال بردن صدا.تو یحت ایدونست  یم یناراحت یکردن رو نشونه 

کرده   یما کار ارن؟مگهیاسم اون رو م  دار؟چرایو به خونه رفتم.فکرم مشغول بود.چرا پا میهم جدا شد از
 بود؟ دهیاز ما د  یزیچ یافتاده بود؟مگه کس  نمونیب یاتفاق  م؟مگهیبود

 .جواب دادم لیم یبود.ب بهیغر  یزنگ خورد.شماره  میکردم که گوش  یعوض م  لباس

 بله؟-

 ...الو-

 .حوصله زمزمه کردم یبود.ب یپسر یصدا
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 د؟ییبفرما-

 :دیکش  داد

 (...)ادر؟مادرپدر م یآشغال ب  یگورتو گم کن  یریچرا نم-

حرفها بشنوم.تحمل  نطوریقطع تماس، فشار دادم.طاقت نداشتم از ا یدکمه  یاراده انگشت َشستم رو رو  یب
 .زد ی.قلبم تند تند مدمینامعقول بهم بگه.لب گز یکلمه ا  ینداشتم کس

 بود؟ یک-

به  هیشب یکردم حت  نیی.آشنا نبود.هرچقدر ذهنم رو باال و پادیرقص یچشمم م یبه شماره انداختم که جلو ینگاه
 میهم نداد.ن امیپ یزنگ نزد.حت گهی.اما درهیدوباره تماس بگ دیصبر کردم تا شا یاز آشناها نبود.کم  یکس  یشماره 

 .شماره رو گرفتم مونساعت بعد که حالم بهتر شد، که قلبم کم کم آروم گرفت، ه

 .باشد یمشترک مورد نظر، در شبکه موجود نم یشماره -

 .رو کنار گذاشتم یگوش

 ...باشد؟االن زنگ زده بود یموجود نم یچ یعنی-

 لیمیاون ا  یکردم انقدر که حواسم پ  یکه به خودم شک کردم.فکر م  ی.جوردمیرو شن غامیزنگ زدم و همون پ باز
بهم زنگ  یکنم کس  نیبود؟به خودم تلق یبشم که ک هیقض نیا  الیخیکردم ب  یکردم.سع  یفکر نیبوده همچ

 ینبود.صدا بود.آدم واقع ینترنتیا  امینبود.پ لیمیا  گهید نیشدم.ا یم وونهیکردم د  ینزده.اگه بهش فکر م
 .شد یزد و تکرار م یگوشم زنگ م  یدادش تو ینبود.هنوز صداش، صدا یبود.مجاز

 *آبان*

خواستن "دست  یازم م  زیچ هیمختلف داشتم.همه  یاز شماره ها  یتلفندوشنبه و کالسم با روجا، چند تماس  تا
مشخص بود همه، آب  یهست؟ول یبرد که منظورش ک یموارد، اسم نم هیتماس ها، مثل بق یاز سرش بردار".تو

 یارک  نیبار تنها کار و بهتر نی.اما ااشتمبار باهام تماس گرفته بود ند  نیاول  یرو که برا یچشمه هستن.شماره ا هی
خورد. من به اطالعات  ینم یدرد چیاسم، به ه  یمحمد بود.ول قیکه انجام دادم، درآوردن اسم صاحب خط ها از طر

 ...ادینم رمیداشتم که مطمئن بودم گ ازین یشتریب

کت   نیدونستم امروز، چهار ساعت خوب خواهم داشت.دوش گرفتم و از ب یشدم.م داریب یادیز یبا انرژ دوشنبه،
و بلوز کرم برداشتم.  یو شلوار قهوه ا یقهوه ا یداشتم کت و شلوار نپوشم، کت تک میتصم نکهیو شلوارهام، با ا

 تمام  ِ ونیزد.م یبرق م یشدم.چشم هام، از خوش رهیو به خودم خ ستادمیا  نهیآ  یموهام رو مرتب کردم و جلو
شدم و خودم رو، راس ساعت هشت ، به  نیر ماشخوب بود.باالخره سوا یلیچندوقت، حالم خ نیبد ِ ا یحس ها

 تیسا یوترهایاز کامپ  یکی ینکردم و جزوه رو رو یجزوه بدم. کتاب معرف یدانشگاه رسوندم.درس رو قرار بود از رو
روجا رو  نکهی.به خودم قول دادم با اانی.مطمئن بودم مثل پسرها بدون جزوه مرنیبگ نتیگذاشتم تا بچه ها پر

نفر هم با  کی یاگه حت  ی.ولرمیبهشون سخت بگ اورد،یجزوه ن یهمون کالس هست، اگه کس یدوست دارم و تو
 .شدم همون استاد دلسوز یاومد، م  یجزوه م
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 فیکه رد  قیو صد یبه در زدم و وارد شدم.به محض ورود، چشمم به روجا و نام یکیکوچ  یاسترس، ضربه   یکم  با
که   یشش نفر -از قلبم رد شد.با ورود من، اون سه نفر و پنج   ین نشسته بودن خورد.لبخندم زیم کیاول و نزد

 .از پشت سرشون بلند شد  یکی یپشتشون نشسته بودن بلند شدن.صدا

 .خوش اومد داریدر وا شد و گل اومد، استاد پا-

رسوندم.  زیشه و خودم رو به ماز ته دلم، مشخص ن  یدهن گرفتم تا خنده  ی.دستم رو جلودنیبا صدا خند یهمگ و
دهنم برداشتم و  ی.خنده ام که تموم شد، دست از جلودنیرس یبه نظر نم یبد یهمه رو از نظر گذروندم.بچه ها

 .شروع به حرف زدن کردم ،یقیبا لبخند عم

 .هستم داریپا د،یدون یبه نام خدا.همونجور که م-

 زیخ میجاش ن یتو یکه پشتش نشسته بود، کم  یزد و دختر یکردم که برق م  یروجا نگاه م طونیش یچشم ها به
 .شد

 ...ترم قبلتون یبچه ها نیاستاد ما از ا-

 .خورد زد.روجا برگشت یجاش وول م یضرب، به روجا که تو با

 م؟یِا... نس-

 ،یفوالد ی" بود.با صدای"فوالد لش،یکه اون هم نام ِ فام  می" داشتمی"نس کیانداختم.فقط   ستیبه ل ینگاه
 .توجهم جلب شد

 .نیداشت بتیاالن دو جلسه غ  ی.ولدیندار نایو ا بتیگفته بودن اصال غ-

 ..کل ترم، هفده جلسه کالس برگزار کردم.لبخند زدممینداشت یلیجلسه هم تعط کی یترم قبل افتادم که حت ادی

 .ندارم ایدارم  نمیهست که بب یدونم چ یآخرشو نم  ینایا  یکه ندارم معموال ول  بتیغ-

 ....".صدام رو صاف کردمیشیکم که از دخترا غافل م  هیپشت بلند شد." یها فیحرف زدن رد یو صدا سر

 .دیآورد  یم دیگرفت  یم نتیو پر دیداشت یبر م تیسا یاز رو  دیسر درسمون.جزوه رو با میبر گهیخب.د-

همون  دمیبلند کرد و نشون داد فهم ی.وقتدیکش  یم رونیکاغذ ب  یسر کی فشیک  یبه روجا خورد که از تو نگاهم
 .جزوه هست

 ...نیمثل ا-

کس جزوه   چیرفت.ه هیبق یآورده.حواسم پِ   ز،یشده و تم یمیدرس من رو آماده و س یارزش داشت که جزوه   برام
 .نداشت.باز لبخند زدم

 .فعالن یفعال ترم قبل، هنوز همونجور یبچه ها نمیب یخب م-

 .دمیپشت، پر فیرد یاز دخترها  یکی ینناگها ادیفر با
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 .مینیبرگرد جزوه رو بب یروج-

 .سر گرفت ی.جزوه رو باالستادی" اخم کردم.روجا بلند شد و پشت به من ای"روج یکلمه   دنیشن از

 ... بچه ها جزوه-

 .جزوه زد و چندبار تکونش داد یضربه رو چند

 ...جزوه، بچه ها-

 .و درس رو شروع کردم ستادمیمشخص نشه، پشت به همه ا نکهیا  یو برا دمیخند

جزوه اش عالمت بزنه  یگفتم که روجا تو  یمهم رو م یجاها نش،یدادم.ماب یم حیوقت، توض یاتالف ذره ا  بدون
به  یبند درس دادم و توجه هیتموم کردم. ازدهیکه بود درس رو ساعت   یو بعدا به دوستهاش بده.هرطور

 .خواستن یکه استراحت م  التماسهاشون نکردم

کالس تموم شد.با نگاهم از روجا خواستم بمونن.قرار بود موضوع پروژه هاشون رو بهم بگن و راجع بهش   باالخره
 .روجا بلند شد یرفت، صدا رونینفر که از کالس ب نی.آخرمیصحبت کن

 .نیَبد یلیاستاد، خ-

 .زدم لبخند

 چرا؟-

 .ستادیبلند شد و ا قیصد

 .نجایا  میانقدر نشست  میدیاستاد پوک  بابا،-

 .پاش جا به جا کرد یرو رو فشیک  ینام

 .مینیجا بش هیچند ساعت پشت سرهم  میآخه استاد ما عادت ندار-

 .پررنگ شد لبخندم

 .نینبود ینجوریترم قبل که ا-

 .رو روش گذاشت فشیراستش رو دراز کرد و همزمان، ک یپا روجا

 .تخته نییساعتم پا مین م،یشما بود ستمیساعت پشت س می.نمینشست یجا نم هیترم قبل، -

 .براش افتاده یکه انگار چه اتفاق وحشتناک  د،یکش  یآه

 پس؟ یداد یتو، کنکور چجور-

 .کرد  اخم
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 .رهیگ  یکه غصم م  دی.اصال راجبش صحبت نکنیوا-

 .حرف رو عوض کرد و

 .میدو تا پروژه انتخاب کرد-

 .دمیاز ترس، پرس  دنشیتوجه به پر یافتاد.ب  شیکنار  یصندل یسر خورد و رو زیم یاز رو  فمیشدم و ک زیخ مین

 ن؟یرو انتخاب کرد ایچ-

 .بار جواب داد نیا  قیصد

 ...شیکینرم افزار.اون  شیکی-

 .نگاه کرد یمکث، به نام با

 ؟یکیبود اون  یچ-

 .کرد  زیفکر کردن ر یچشمش رو به نشونه  ،ینام

 .رفت ادمی-

 .رو به من دوخت نگاهش

 .نه ماها ه،یدونه چ یکرده که نه خودش م  دایپ زیچ هیاونهمه پروژه،   نیشاهکار روجاست.گشته ب-

 .دمیخند

 بود؟ یمگه چ-

 .شدم رهیخ دیخند یروجا که م به

 .استاد، توش "ش" داشت  یچیه-

که   یپروژه ا دنیدرش ذکر شده بود نگاه کردم.با د که بهم نشون داد و اسم پروژه ها  یتکون دادم و به برگه ا سر
 .نوشتم ستیل یپروژه رو هم تو نیکردم ا  یگفت توش "ش" داره، آه از نهادم بلند شد.چه اشتباه  یم

 .دونم یدرموردش نم یکامل  زیدارم، چ یپروژه افتاده بود مگه؟اونو منم که دکتر یقحط-

 .کرد.زمزمه کرد  ینگاه م یرو چند بار تکون داد.جور بامزه ا سرش

 .دیدار یدکتر میدیخب حاال.فهم-

حرفم  نیا  امیخواستم فکر کنه پ ینبودم به ُرخ بکشم.نم نیشدم.نه از حرف اون بلکه از حرف خودم.اهل ا ناراحت
 ..تا دهن باز کردم، حرفش رو ادامه دادیو من دکتر یدار پلمیکه تو، فوق د  نهیا

 .م اونو انجام بدم.از اسمش خوشم اومدکنم؟من قصد کرد  کاریخب چ-
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 .نکرده ینگاهش کردم.مشخص بود اصال از حرفم برداشت بد رهیخ یکم

 .هم دوستاتو یکن  یقصدت، هم منو گرفتار م نیخب تو با ا-

 .شد زیخ مین

 شونی.بقرمیبگ ادی یزیچ هیخوام  یداشتم؟م یبر م ییایدر اهانیگ  یاریآب  یرفتم پروژه  یوا استاد.خوب بود م-
 ..."مال" نبودن نیهمچ

که دخترها نشسته بودن اومد   ییکه بالفاصله در کالس باز و مفخم داخل شد.به سمت جا  دمیخند یقهقهه م به
 .غر زد  قیقرار داد تا ازش باال بره.صد نیزم یکه دستش بود رو رو  یتوجه به ما، نردبون یو ب

 .مفخم یچه؟کالسه ها آقا یعنی-

 .شده، همه رو از نظر گذروند زیر یها با چشم مفخم

 ...اومد که  یخنده م یکالسه؟صدا-

 .غر زد  یبار نام نیکردم.ا  اخم

 باال سر ما؟ نیاومد  یچ یبرا-

 .با مکث، برگشت و به روجا نگاه کرد مفخم

 د؟یگفتن ندار  یبرا یخانم کامجو، شما حرف-

 .برگشت یپنجره شده بود، ناگهان ی رهیخکه با ورود مفخم به کالس، سرش رو چرخونده و   روجا

 ...متوجه حضورتون نشده بودم د؟اصالییمفخم شما یِا.آقا-

 .مفخم شکل گرفت یصورت عصب یرو یکه حسابت کنم".پوزخند  یستین ی"تو کس یعنیکردم نخندم.  یسع

 .دینیب یآره خب، تا از ما بهترون باال سرتون نشستن، ما رو نم-

 .بگن، جواب دادم یزیچ هیبق ایروجا  نکهیکردم و قبل از ا  یاش به من بود.پوف  اشاره

 د؟یدون ینم نوی.اشهیم یتلق نیتوه هیحرفتون  نیا-

 .به سمت روجا خم شد قیرفت.صد رونیکه شدم، از کالس ب  زیخ مین

 .یدیتو آخرش سرتو به باد م-

 .اراده دهن باز کردم  یب

 .یبد تیبهش اهم یکه بخوا  ستین ی.کسیکرد  یکار خوب-

 .شونه باال انداختم ال،یخیسه، با دهن باز، برگشتن.ب هر
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 .نیپس پروژه هاتونم انتخاب کرد-

 .ستادمیا  زیشدم و پشت م بلند

 ؟یدیم فمویخانم کامجو، ک-

ست گرفت و رو به د فیکار رو بکنه.خم شد و ک  نیخواستم روجا ا یم یرو دور بزنم و بردارم.ول زیتونستم م یم
 .هم رفت یبلند کرد. چهره اش تو

 .نهیچقدر سنگ-

 .نگاهم کرد یواضح یکنجکاو  با

 توشه؟ یچ-

 .رو از دستش گرفتم.لبخند زدم فیک

 .توش گذاشتم دهیسر بر-

 .درشت شد چشمش

 د؟یبر یاونور م  نورویبا خودتون ا نویا  یواال.چجور ستین نیهم انقدر سنگ دهیسِر ُبر-

 .خنده کنان، قبل از من، جوابش رو داد ق،یصد

 .نهیبرات سنگ یزی".هرچیتو "الجون-

 .دیهم خند ینام

 ؟یکن  یبغل م یپس فردا َبَچتو چجور-

 .تکون داد یالیخیاومد.سرش رو با ب  یآغوش داشت، به نظر جالب م  یرو تو یبچه ا یروجا وقت تصور

 خورن؟ یم یپس مردا به چه درد-

 .اطبش من باشم.بلند شددلم خواست مخ و

 .سمیوا ی کاردان ِ تیسا یبرم تو دیمن با-

 .هم بلند شد ینام

 سر کالس؟ یبر دیبا-

 .هیدونم استاد شاهپور یم ویکارشناس  تیاونجا کالس داره؟سا  یدونم ک یاوهوم.دکتر گل افشان گفته.نم-

 ...لبخند زدم.من اونجا کالس داشتم ،یخوشحال با

 


