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 یلقب شوم و نحس رو بهش چسبوندن و برا شیاتفاق تو زندگ هیکه به خاطر  هیدختر هیزندگ ینارگل قصه 
دور بشه تا با مرهم زمان مشکلش حل بشه و  ارشیاز شهر و د شهیاطرافش مجبور م یفرار از تهمت و آدمها

 ...برگرده یعاد یدوباره به زندگ

بسته اش گرفت ... به  نهیچروک و پ یتو فکر بودم و با آقاجون همقدم که آقاجون دستمو تو دستا همونطور
 خودم اومدم و با تعجب نگاش کردم،

 ؟یبهم زد و گفت : خوب یو خسته ا نیغمگ لبخند

 !...و گفتم : بله آقاجون نییانداختم پا سرمو

 !؟ی: واقعا... واقعا خوب دیپرس دوباره

 ...دادم که آره تکون سرمو

قصه  هی خوامیو گفت : خوب پس اگه واقعا حالت خوبه ... خوب به حرفام گوش کن ... م دیکش یقیعم نفس
چون پسر نداره غصه  کردنیبود که شش تا دختر داشت ... همه فکر م یرمردیپ هی یروز هیکنم ...  فیبرات تعر

بهشت بروش باز بود ...  ینبود ... اون شش تا بچه داشت ... شش تا در از درها نطوریاما اصال ا خورهیم
داشتن و هم شوهراشون  یخوب یازدواج کردن که هم خودشون زندگ یخوب یخداروشکر دختراش هم با مردها

 یکه انگشت دستش رفت ال یوقت یتو همه کارها هواشو داشتن حت یعنیپسر بودن  هیمثل  رمردیواسه پ
مزرعه اش رو انجام  یکارها یداماداش بودن که همه  نیا ،یرانندگ یمجبور بود کار نکنه حت یو تا مدت نیکمبا

 مارستانیداماداش بودن که تو ب نیکه قلبش مشکل داشت ا یوقت ایاونو به مسافرت بردن ...  یدادن و حت
خواست از خونه اش بره  شیسوگل یعنی هیدختر آخر یلحظه هم تنهاش نذاشتن ... وقت هیکنارش بودن و 

 ... بمونه ... اما اتنه دیدلش گرفت و ترس

... غم  شهیتنها غصه اش دختر ته تغار رمردیداد و ادامه داد : اما اآلن اون پ یدستمو فشار د،یکش یقیعم آه
از دستش بر  یو کار شهیچشماش ذره ذره داره آب م یجلو زشیدخترش کمرشو خم کرده ... دختر گل و عز

 ...هم پشت کرده شیشگیهم یبه آرزو ی... حت ادینم

و  طونیکجاست...؟! اون دختر ش رفتیم رونیخونه ب نیخنده اش از ا یفقط صدا شیکه تا دو ماه پ یدختر
 !اآلن کجاست بابا...؟ یدونیسربه هوا و البته درسخون... تو م

دورتر  یلی. اما فکرم خکردمینگاه م رونیطاقچه اتاقم کنار پنجره نشسته بودم و داشتم به ب یرو شهیمثل هم بازم
برام گذشت...اون روز شوم و  یکه با تلخ ییخونمون بود ،به دو ماه گذشته...به همه روزا اطیاز ح
به من دوخته  ریحقبا ت یگاه یوحت رحمکه گاه با نفرت،گاه با ت ییکه پشت سرم بود،نگاه ها یی...حرفهایلعنت

 ...شدیم

به قول مامان اومده بود دنبال طلبش...دستشو  یکیزنگ در به گوشم خورد، انگار  یافکارم غرق بودم که صدا تو
رو اعصابم که خداروشکر با بازشدن در  رفتیم زشیت یداشت صدا گهی...دداشتیرو زنگ گذاشته بود و برنم

در اتاقم باعث شد با  یناگهان نپله ها و بعدش هم باز شد یاز رو دنیدو یبازم صدا یصداش قطع شد، ول
 ...به طرف در برگردم تیعصبان
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 ؟یینجایزهرا گفتم: بازم تو ا دنید با

 ینار /ینار /یو خوندن : نار دنیوسط اتاق و شروع کرد به رقص دیپر یبا خوشحال هوی

 ینار یگل انار تو

 ... و دور خودش چرخوند دیاومد سمتم و دستمو کش دیرقصیم یتعجب نگاش کردم داشت با خوشحال با

 !...؟یینجایکه همش ا یندار یکنار زدم و گفتم :باز چه مرگته...؟تو خونه زندگ دستشو

 :شروع کرد به خوندن دوباره

 ینار ینار ینار

 یکه قبول شد تو

 خنده هات با

 یسوزونیم دلو

 ینار ینار

 گهیسال د دو

 شمیقبول م منم

 بسوزه دلت

 ینار ینار

 ! ...رو قبول شدم ی...چگهیم یچ نمیکردم که بب نگاش

 !ی...قبول شدیبا خنده و سروصدا گفت :قبول شد دینگاه مات منو د یوقت

 کنمینگاش م جیفقط دارم گ دید ینکردم تا خودش بگه، وقت یحرکت ه؟منمینگفت منظورش چ بازم

 یاز اون خنده ها دونهی...حاال ی...دانشگاه قبول شد وونهیذوق گفت: د یو کل دنیپر نییروبروم با باالو پا اومد
 ! ...مکش مرگ ماتو بکن، دلم کباب شد بابا

 دونمی...؟ من اصال انتخاب رشته نکردم...انگار فکرمو بلند گفتم چون گفت : مگهیداره م یچ نی...؟!ادانشگاه
 ؟یکار رو کردم...حاال بگو کجا قبول شد نیتو ا یکه من به جا یخره...تو انقدر خل

 !...ستینشستم و گفتم: مهم ن سرجام

 !ست؟یمهم ن یچ یعنیرفت... اومد کنارم و گفت :  وا

کار  نیمن ا یبه جا یکرد جایو تو هم ب رمیمن نم یعنیرو بهش دوختم و گفتم :  جانمیاز ه یسرد و خال نگاه
 !...یرو کرد
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غم بغل  یو زانو یدو ماهه خودتو حبس کرد هیفت : بلند شو جمع کن خودتو...چگ یشد و با لحن عصب بلند
 ! ...دهیکه به آخر نرس ای... دنیگرفت

 ! ...دهیمن رس یبرا-

شتر رو کجا  دونهیاگه زهرا ساربونه ، م ،یدانشگاه کور خوند ینر یتونیادا اطوارات م نیبا ا یاگه فکر کرد -
 !...بخوابونه

 !... همون که خواب و پنبه دانه توشه میهم راجع به شتر دار گهیضرب المثل د هیزدم و گفتم :اتفاقا  یپوزخند

تو رو دنبال پنبه  یداریو تو ب کنمیکار رو م نیا یداریسمت در ،بازش کرد و گفت : اما من تو ب رفتیم داشت
 !...ینیبی! حاال مدانشگاه تهران ی... مهندس کشاورزی...خانوم نارگل کرمفرستمیدانه م

 !یزدیگفتم : ا ارمیحرصشو در ب نکهیا یبرا

 !...یقبل از رفتن برگشت طرفم و با حرص گفت : خودتــــــــ اونم

هم  شیی، خدا ومدیخوشش نم شیپدر یالی... چون از فامومدیصدا کنم بدش م لشویاسم فام نکهیاز ا شهیهم
بهتر بگم خواهر من کرده  ایکه در حق مادرش  ییتهایبه خاطر اذ نیاز ا ریبودن...غ دهیاز اونها ند یریخ چیه

متنفر بود و البته تو  ییجورا هی لشیاز اسم فام شهیهم نیهم ینداشت و برا یبودن اصال از اونها دل خوش
 ارمیشناسنامه ام رو م گفتیهاش م یتو بچگ ی...حتکردمیاسم صداش م نیما فقط من بودم که به ا یخونه 

 کردمیعوضش نم ایکه با دن یبود و دوست کتریکه فقط دو سال ازم کوچ ی...خواهرزاده اشمیآقاجون م یو بچه 
...خوب البته اون از ارهیدر ب یدلمردگ نیداشت منو از ا یدو ماه زجرآور رو کنارم بود سع نیکه تمام ا ی... کس

... تو  ای...  ی: تو بازم اومد گفتیم یپدرم به شوخ یگاه یتمام تابستونا رو خونه ما گذرونده بود و حت یبچگ
 !یینجایکه هنوز ا

: خونه مادر جونمه ... دوست دارم! من از سه  گفتیبا خنده م هیفقط شوخ نهایهمه ا دونستیهم چون م زهرا
 !...امیو م کنمیدونگ مادرجونم استفاده م

نوه  نیبودم و اون اول یوب من ته تغارخ م،یبا هم نداشت یرابطه خوب امونی... گرچه بچگ دیخندیپدرم فقط م و
ما داشته  یمثل من تو خونه  یازاتیداشت امت یسع شهیاومد و هم ایپدر و مادرم که دو سال بعد از من به دن ی

 دنیپرسیازش م یمشهد ، وقت ی،مکه،... حت ربالمثل ک رفتنیپدر و مادرم به مسافرت م یوقت ادمهیباشه ،مثال 
 ...میاریبرات سوغات ب یکه چ

 !نیاریمنم ب یبرا نیاریخاله نارگل م یکه برا ی: هرچگفتیراحت م یلیخ

مثل هم  دیاونام و تو نوه شون ، چرا با ی:من بچه  گفتمیم شهیو هم شدمیحرفش ناراحت م نیمن چقدر از ا و
 ؟ میداشته باش یسوغات

 یزدیدعواهام با ا یدلم برا ی...حتدونهیکس تا بزرگ نشه قدرشو نم چیو ه هیخوب یلیخ یروزا یکه بچگ واقعا
افتاد... اونشب  یاتفاق برام م نیا دیچرا با دونمیو افسرده... نم یموجود اضاف هیام...  یتنگ شده... حاال من چ

 ...خواهرام رو دعوت کرد خونمون یو زهرا هم همه  دیخر ینیریبابام ش
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 ...نیبه همراه برادر ده ساله اش حس قهیو مادر خودش مسعود و صد پدر

 ... ساله کی نیشش ساله،مب یبا شوهرش اکبر و بچه هاش فاطمه نه ساله، مرتض هیمرض

 ... ساله،بهنام هشت ساله زدهیو شوهرش محسن با پسراشون جواد س نهیتهم

 ... هفت ساله یچهارده ساله،طاها و کوثر دوقلو یو اصغر با بچه هاشون عل دهیسپ

 ... و محمد و دختر چهار ساله اش نفس میرم

اسم رو پدرم به اصرار خواهرام برام گذاشته بود ...  نیالبته ا ،کهینار یزدیبه قول ا اینارگل  یکه ته تغار منم
شدن خواهرام  دیپسر و برادر ناام هیاومدم و خانواده ام از داشتن  ایکه به دن یکردن روز فیکه برام تعر نطوریا

زن به اسم نارگل بود که با  هیاون  یاصل تیشخصبودن که  یبه اسم نار یلمیف یتو خونه مشغول تماشا
 یلمهایاز ف یکه برداشت یرانیا یلمهایف یو طبق همه  سهیوا گرانید ینا بجا یخواسته ها یتونست جلو یسخت
 نیا هی... حاال از چ کننیم یزندگ یو خوش یو سالها به خوب شنیخوب موفق م یتهایشخص ی،همه  هیهند

که به پدرم اصرار کردن تا اسم من بشه نارگل...پدرم فقط  دونمیقدر م نیفقط هم دونمیخوششون اومد نم لمیف
بزرگترها گرفته بودن و  یرو پدربزرگ،مادربزرگ و عمو و .... همه  هیرو خودش گذاشته بود و بق نهیاسم تهم

فکر  یچ رپدرم تو ثبت احوال ه یگذاشته بود ول سهیبزرگم نف یرو هم عمو نهیتهمکه اسم  نجاستیجالب ا
و اسمش  لمیف نیهم اثر ا دیشا دونمی...نمنهیتهم ذارهیاسمشو م نیهم یو برا ادینم ادشیبوده  یکرد که چ

فکر  زهایچ یلیدو ماه به خ نی... تو ادونمی، نم شمیم وونهیدارم د دمیبشه... شا ینجوریمن ا یباعث شده زندگ
 هیروح نیمن برم دانشگاه و از ا دوارنیکه ام خوندمیگفتن و تو چشماشون م کیکردم...، اونشب همه بهم تبر

 ...رفتن و تالش کردن یبرا یدرس خوندن داشتم و نه رمق یبرا یمن نه حوصله ا ی... ولرونیب امیدلمرده ب ی

 شهیکنه اما هم میبا مانع کرده بود تا راض یتالششو کرد و به قول خودش رو مخ من دو یزهرا همه  یروز دو
 ...خوردیبه در بسته م

 ...؟ اطیتو ح میبر یایشب آقاجون اومد اتاقم و گفت : م هی نکهیا تا

 !...؟یرو دار رمردیپ هیدرد دل  دنیتعجب نگاش کردم که گفت : حوصله شن با

از  یکیآقاجون بخواد با  نمیباهام حرف بزنه... در تمام عمرم نشده بود که بب خواستیم مبار بود که پدر  نیاول
 ... بچه هاش صحبت کنه

نشده بود که حرف دلم رو  چوقتیبهش بگه... ه میگفتیبه مامان م میداشت ازین یزیکه به چ یوقت یحت یعنی
 یبود که تو بچگ نمونیاز احترام ب یحاله ا هی شهیباهاش درددل کنم هم شدیروم نم ییجورا هیباهاش بزنم ،

و  یمهربون یرفت و فقط احترام موند ... پدرم با همه  نیاز ب موردیترس ب نیبا ترس بود و بعدها ا ختهیآم
و زن و بچه هاشه  یبهم نگفته بود دوستم داره ،گرچه مطمئن بودم عاشق زندگ چوقتیکه داشت ،ه یدلرحم

 یریمن و پدرم مثل دو تا دوست نباشه ... خوب اونم تقص یباعث شده بود که رابطه  نمی... هم دادیبروز نم یول
 ...حرف همو بفهمن توننیساله نم 65مرد  هیدختر نوزده ساله با  هینداره، 

خونه  هی... شهیم یمتر 700 ای 600حدود  یزیچ هیخونمون  اطی... ح اطیشدم و همراهش رفتم تو ح بلند
 ...نابه تمام مع ییروستا
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هم پر از  اطیح یمرغ و اردک و غاز هست و تو گوشه گوشه  یبزرگ برا یلونه  هی یپشت اطیگوشه تو ح هی
بزرگ و باصفاست و  اطمونیکاشته شده ... ح ینارنج ،پرتقال و نارنگ یدرختا نطوریخودرو و هم یعلفها و گلها

 ... نگو هفت س دنیدنبال هم دو ،یواسه فوتبال و وسط دهیبه قول زهرا ،جون م

 ادیز تی... خونمون هم به خاطر جمع دادمیبا دوستام که اکثرا دخترعموهام بودن انجام م یکه تو بچگ ییهایباز
 ...میخونه رو ده ساله ساخت نیبگم ا دیمتعدد که با یبزرگه با اتاقا یدو طبقه  یخونه  هی

تو زمستون پختن غذا و آوردنش از آشپزخونه به  ...کهاطیآشپزخونه تو ح هیبا  میفقط سه تا اتاق داشت قبال
بود...اما به مرور زمان و ازدواج خواهرام و اضافه شدن نوه ها باعث شد پدرم به فکر  یمشکل یلیخونه کار خ

 ...افتهیخونه ب نیساختن ا

 ...!شمال ییروستا یخونه به سبک خونه ها هی

بزرگ که اکثرا تو بهار و تابستون صبحونه ،  وونیا هیو  یبهداشت سیباال فقط چهار تا اتاق خواب و سرو طبقه
 ...میخوریناهار وشام رو اونجا م

که مامان از سماور  ییها ی... با چا یاز شبنم صبحگاه سیخاک خ یمرغ و خروس و بو یبا صدا صبحونه
اس  هیاز گاو همسا یلکه محصو یمحل ریدستپخت مامان و ش یبا مربا یمحل یو کره  زهیریکنارش برامون م

 ... چسبهیواقعا م

که  یا ینور ماه و ستاره با سمفون ریکه ز هیعال یلیخ کنه،یشب موقع خوردن شام اونو لذتبخشتر م یصدا یحت
هال و  هیهم  نییپا ی... طبقه  یپاک و آسمون صاف لذت ببر یو از هوا یراه انداختن غذا بخور رکهایرجیج

 ...یبهداشت سیاتاق خواب و سرو هیبزرگ مجزا و  ییرایپذ هیآشپزخونه ،

شش تا  ای،من پنج تا عمو با دوتا عمه دارم که هرکدوم اونا پنج  تهیعموهام هم پرجمع یاز ما خانواده  ریغ البته
 ...بچه دارن

سه تا بچه داره  کمیکوچ یدارن...فقط عمو تیپرجمع یو پنج تا خاله هم دارم که اونام خانواده ها ییتا دا چهار
 ...هم تو راهه یدختر ده ساله داره و دوم هیکه  کمیو خاله کوچ

اتاق  هیتو  میریو م میشیخونه پدربزرگم جمع م یدختر عمه همسن خودم دارم که وقت هیتا دخترعمو  پنج
 ...میریگیکه دلدرد م میخندیو م میگیشامپو( در حال طرح نقشه ان...انقدر م انیگروه) ک گنیپسرعموهام م

...  هیحوصله خودمم ندارم چه برسه به بق گهیفکر نکنم بتونم تو گروه باشم...د گهیکه افتاده د یاتفاق نیبا ا اما
بسته اش گرفت ... به  نهیچروک و پ یهمونطور تو فکر بودم و با آقاجون همقدم که آقاجون دستمو تو دستا

 خودم اومدم و با تعجب نگاش کردم،

 ؟یبهم زد و گفت : خوب یو خسته ا نیغمگ لبخند

 !...و گفتم : بله آقاجون نییانداختم پا سرمو

 !؟ی: واقعا... واقعا خوب دیپرس دوباره

 ...تکون دادم که آره سرمو
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قصه  هی خوامیو گفت : خوب پس اگه واقعا حالت خوبه ... خوب به حرفام گوش کن ... م دیکش یقیعم نفس
چون پسر نداره غصه  کردنیبود که شش تا دختر داشت ... همه فکر م یرمردیپ هی یوزر هیکنم ...  فیبرات تعر

بهشت بروش باز بود ...  ینبود ... اون شش تا بچه داشت ... شش تا در از درها نطوریاما اصال ا خورهیم
داشتن و هم شوهراشون  یخوب یازدواج کردن که هم خودشون زندگ یخوب یخداروشکر دختراش هم با مردها

 یکه انگشت دستش رفت ال یوقت یتو همه کارها هواشو داشتن حت یعنیپسر بودن  هیمثل  رمردیواسه پ
مزرعه اش رو انجام  یکارها یداماداش بودن که همه  نیا ،یرانندگ یمجبور بود کار نکنه حت یو تا مدت نیکمبا

 مارستانیداماداش بودن که تو ب نیقلبش مشکل داشت اکه  یوقت ایاونو به مسافرت بردن ...  یدادن و حت
خواست از خونه اش بره  شیسوگل یعنی هیدختر آخر یلحظه هم تنهاش نذاشتن ... وقت هیکنارش بودن و 

 ... بمونه ... اما اتنه دیدلش گرفت و ترس

... غم  شهیدختر ته تغارتنها غصه اش  رمردیداد و ادامه داد : اما اآلن اون پ یدستمو فشار د،یکش یقیعم آه
از دستش بر  یو کار شهیچشماش ذره ذره داره آب م یجلو زشیدخترش کمرشو خم کرده ... دختر گل و عز

 نیخنده اش از ا یفقط صدا شیکه تا دو ماه پ یهم پشت کرد...دختر شیشگیهم یبه آرزو ی... حت ادینم
اآلن کجاست  یدونیو سربه هوا و البته درسخون... تو م طونیکجاست...؟! اون دختر ش رفتیم رونیخونه ب
 !بابا...؟

 حتتینص خوامی... ادامه داد : نم ختمیریصورت اشک م یهنوز تو دست آقاجون بود و داشتم به پهنا دستم
... من خوب میخبریتوش هست که ما ب یریخ هی ی... هر اتفاق گذرهیما م یخوب و بد، با ما و ب یزندگ یکنم،ول

مثل تو رو بفهمم ... اما سرد  یخترحرف د دیدارم و نه شا یحرف بزنم ... نه سواد درست و حساب ستمید نبل
 ! ...غمو که تو چشات لونه کرده بپرونم نیبکنم تا ا یام حاضرم هرکار دهیو گرم روزگار چش

 کردمیبغلش م دیع یکه تا بحال فقط روزا ینتونستم تحمل کنم و خودمو انداختم تو بغل آقاجون ... پدر گهید
 ... هیاونم در حد چند ثان دمیبوسیو م

با  خوامی...میبر خوامیبرام سخته،اما م تیدور نکهیگفت : با ا ینیغمگ یاش چسبوند و با صدا نهیبه س سرمو
 !......خانوم مهندس یبرگرد یسر بلند

 ادی یبه من کشاورز یخوایو م یایم دهیورپر یزهرا نیا گفت : اونوقت به قول یکم مکث کرد و با لحن طنز هی
رو  یکشاورز یخوایساله کشاورزم اونوقت تو با چهار تا کتاب خوندن م 55برو بچه...من  گمیبهت م ،منمیبد
 !...یمن بد ادی

 یسالها ازدست داده بودم ... صدا نیرو تو ا یزیبغل بابام آرامش داشت ... عجب چ دم،چقدریخند هیگر ونیم
منو محکمتر تو بغلش  نیهم یدارم برا ازیبود به آغوشش ن دهیقلبش واقعا آرومم کرد ... انگار آقاجون هم فهم

 ... ساکت موند یا قهیگرفت و چند دق

به قول زهرا آب  نکهیچقدر خودخواهم ... به ا نکهیبودم به ا دهیرس زایچ یلیبه خ رونیاز بغلش اومدم ب یوقت
 یبه خودم بدم ... حداقل غصمو برا یتکون هی دیبا نکهی... ا کردمینم یو کار دمیدیم رزنویو پ رمردیپ نیشدن ا

 ...نمبک هیآزار بق یبرا یا لهیاونو وس نکهیخودم نگه دارم نه ا
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بودنش بتونه انقدر قشنگ  سوادیبا به قول خودش ب کردمیوقت فکر نم چیکه ه یبه آقاجون زدم،به پدر یلبخند
 ...حرف بزنه

 ... که احساساتشو تا حاال پشت نقاب ابهت پنهان کرده بود یپدر

 ... یات باش ندهیبه فکر خودت و آ شتری: بهم قول بده که ب گفت

 نیکه ا ییاونا یهمه  یروز هیکنم  یکار دمیخوب درس بخونم و سربلندتون کنم ... قول م دمی: قول م گفتم
 !... رنیهمشو پس بگ زننیارو اآلن پشت سرم محرف

خودشو  یچجور نیخانوم ناز نازو ... بب دیکشیآقاجون نازتو م دی: حتما با دمیزهرا رو شن طونیش یصدا هوی
 ...ها کنهیلوس م

 !... روزگار یمنو دوس نداره ... هــــ یشکیو ادامه داد : ه دیکش یآه

 ... کردیدرخت اومد کنار و داشت به ما نگاه م هیکه از پشت  میآقاجون هر دو با خنده نگاش کرد منو

مسافرت  فرستمیتند تند آقاجونو مادرجونو م ،یستیحسود ن یجلو و گفت : آخجــــــــــــون ... حاال که تو اومد
... اصال نه،خودمم  دارمیو واسه خودم برمجور باشه ... همش هی امونیسوغات دیچرا با یکه بگ یستیهم تو ن گهید

 !کنمیهم خودم انتخاب م ارویکه دلتنگم نشن سوغات رمیباهاشون م

...؟دختره فضول... در ضمن فکر نکن با نبود دخترم یکنیم کاریچ نجایبا خنده زد پشت زهرا و گفت : تو ا آقاجون
 !...... نارگله من تکه یریگیتو جاشو م

 ..آقاجون ییایپدر دن نیکردم و گفتم:شماهم بهتربالبخند نگاش  منم

واسه هم باز  یابروشو انداخت باال و گفت : پدر و دختر چه نوشابه ا یتا هیدستشو زد به کمرش،  زهرا
که پسفردا  سیسرو یببر نویماش دی... شماهم با دیخر میبر دی...صبح منو نارگل بامیبخواب می...بهتره برکننیم

 ! ...میعازم شهر دود بش

 ... ... واقعا هم تهران شهر دوده گفتیم راست

که از آقاجون گرفته  یی... البته با پوال دیدست لباس برام خر نی... چند دیخر میفرداش به زور زهرا رفت صبح
 ... کردیو کار خودشو م دادیکه دارم خوبه،گوش نم ییلباسا نیخوام،همینم گفتمیهم م یبود ... هرچ

ام ،  یمورد عالقه ام، وطنم ،محل زندگ یاز زادگاهم ، از روستا یمدت یبرا دی... با دیزود موعد سفر رس یلیخ
 ... کردمیم یکه دوستشون داشتم خداحافظ ییبا آدمها

بغض آلود  یهم با صدا زمیعز یزدیکلمه حرف بزنه ... ا هینتونست  یاشکبار منو بغل کرد وحت یبا چشما مامان
 ... کرد یازم خداحافظ

کردن خوابگاه،بعدم  دایثبت نام و پ یبرا میکردن ... قرار شد اول بر تیموفق یتک خانواده ام برام آرزو تک
 ... ارنیبرام ب ازمویمورد ن لیآقاجون و مامان وسا

 ... پدرم بود هیباعث نگران نیهمه پر بود و هم یدولت یانجام شد اما متأسفانه خوابگاه ها عیسر یلینام خ ثبت



 

 
9 

 ییجورا هیساختمون که  هیعصر  کیدنبال خونه ... باالخره نزد میاز ناهار واستراحت تو هتل ، دوباره رفت بعد
تو طبقه سوم با چهار  تیسوئ هی...دادیبه دانشجوها اجاره م تیکه سوئ میکرد دایبود رو پ یدولت مهیخوابگاه ن
 !...گهیتا دختر د

... دو تا تخت تو اتاق  دنیرو به چهار نفر اختصاص م کیاتاق کوچ هیبود که  یدولت یبهتر از خوابگاه ها بازم
 یهمدان یکه نگهبان ساختمون آقا نطوریآشپزخونه جمع و جور هم داشت ... ا هیخواب بود و سه تا هم تو هال 

 ! ...یمثل من ورود گهید یبودن و دوتا یهمخونه ام سال سوم یگفته بود دو تا از دخترا

 ... ومدینم یساله بود و به نظر آدم بد 55مرد  هی یمدانه یآقا

 ...شهیم داشونیپ گهیهم تا دو روز د گهید ی: دخترا گفتیم

رو  لمیوسا ی هیآقاجونو مامان بق گهیدادم اونجا بمونم و دو روز د حیساک از لباسام همرام بود ترج هیکه  منم
مبارزه با کتابا آماده کنم ...  یداشتم تا بتونم خودمو برا اجیدو روز احت نیتو ا یی... به سکوت و تنها ارنیبرام ب

از اومدن  یکه حاک رونیب ی...البته سروصدا دمیو ترس هشد یآن حس کردم پشتم خال هیبعد از رفتن آقاجون 
توبوس ا ریمس یهمدان یاز دانشجوهاست باعث شد به ترسم بها ندم ... تو اون دوروز با کمک آقا گهید یکی

 ازین دیخر یکه برا ییتا جاها رونیهم از ساختمون رفتم ب یگرفتم و چندبار ادیرفت و آمد به دانشگاه رو  یبرا
 ...کنم دایپرو  شدیم

مائده و  شونیکیاومدن ، اسم  یسال سوم یتا دانشگاه راه بود ... روز دوم دو تا دخترا یا قهیدق 20اتوبوس  با
 یمختلف ... ظاهرا که دخترا یبودن ...اما با رشته ها یبود که هردوشون با من هم دانشگاه سیمهد یکیاون 
 ...بودن یخوب

 ! ...ما تازه واردها یرفتن تو اتاق خواب و سه تا تخت تو حال موند برا هردوشون

... تو اون  نایو م بنیهم اومدن، ز هایمن زهرا دو تا سال اول هیبعد همزمان با آقاجون و مامان و سرجهاز روز
و من  خوندیآب م یشاخه  یکم فرق داشت اون داشت کشاورز هیبا من هم رشته بود البته  نایفقط م تیسوئ

 ...اقتصاد یشاخه 

 خونمیدرس م ییجا نیهمچ امیمنم م گهیدو سال د یعنی... یـیذوق کرد و گفت : وا یآپارتمان کل دنیاز د زهرا
... فقط  یشیآره ،چرا که نه؟ موفق م یرفتم و گفتم : اگه خوب درستو بخون...؟ خوش بحالت...! دستشو گ

 !...یآقاجونم و مامان رو تنها نذار ستمیمن ن

 ! ...هم قبال تو خونشون بوده یبره نارگل ادشونیاصال  کنمیم یزد و گفت : نترس بابا...کار یلبخند

هم با پدر و مادراشون اومده  نبیو ز نایکرده ... م هیگر یلیمامان معلوم بود که تو دو روز گذشته خ یچشما از
دوتا  نبیز یول دونهی یکی یعنیتک فرزند بود  نای... م میرو با کمک اونا جابجا کرد لمونیوسا یبودن... همه 

دخترا  ی هیکه هرکدوم از مادرها دخترشو دست بق نجاستیبود جالب ا یبرادر داشت و خودش بچه وسط
 ... سپردیم
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بهم  لیموبا هیدر آورد و به همراه  بشیکارت عابر از ج هیپدر و مادرا عزم رفتن کردن آقاجون  یاز ظهر وقت بعد
هم  یچی... تو فقط درستو بخون و به فکر ه کنمیم زیباشه هرماه هم برات پول وار شتیپ نایداد و گفت : ا

 ... نباش

اشکهامو گرفتم  زشیبغض و ر یجلو یغصه دار شدم ول نمشونینب یقراربود مدت نکهیدلم گرفت ... از ا هوی
مامان  سیصورت خ دنیسخت بود مخصوصا با د یلیبرام خ یبدرقه کردم ... خداحافظ نی...اونا رو تا کنار ماش

 ... دمیآقاجون هم غمو د یتو چشما یزهرا ... حت هیاشک یو چشما

 مونیداشتن دلدار یو مائده سع سیکردن ... مهد هیگررفتم باال و نشستم به  نبیو ز نایاز رفتنشون مثل م بعد
 ... رهیم ادمونی یکه دلتنگ زهیریزود انقدردرس سرمون م یلیبدن که خ

و مردم فرار کرده و  یمن فرق داشت ... اآلن حتما تو روستامون چو افتاده که فرار کرد ... از زندگ تیوضع یول
پشت سرم  ییچه حرفا شنیها جمع م یکه خاله خان باجحدس بزنم  تونستمیدرس خوندن بهانه اس ... م

 ... زننیم

هر  ی... بذار هر کس یپاک کردم و به خودم گفتم : انقدر زرزر نکن ... به اندازه ده ســـال آبغوره گرفت اشکامو
 !...نی... آره مهم هم یکه به قولت به آقاجون عمل کن نهیبگه ... مهم ا خوادیدلش م یچ

انداختم،فکر کنم مامان خونه رو برام بار کرده بود  خچالیبه  یتو آشپزخونه و صورتمو شستم ... نگاه رفتم
گرفته تا تخم مرغ و کره و مربا ...از رب انار و آلوچه و نارنج  یبرنج و مرغ و گوشت و ماه لویک 70از  ی...همه چ

 ...آورده بودن ی... همه چ یتــــا گردو و حبوبات وسبز

آورده بودن و  یخوراک یهم کل هیاز آقاجون تشکر کردن ...بق یکل دنیبرنج رو د یوقت نایو م نبیمادر ز وپدر
 ینیریش یلیخ یاهل اصفهان بود و لهجه  نای...م میچند ماهو داشته باش حتاجیباعث شده بود تا ما نمیهم

 کرد بود نبمیداشت، ز

 ... اومده بودن رجندیو مائده هر دوشون از ب سیمهد

 نینر گفتنیو مائده م سی...مهد میبدست به سمت دانشگاه رفت فیو ک دهیلباس پوش یتا ورود3اول مهر  روز
 !...میدرس بخون میخوب رفت یحرفشون مثل بچه ها الیخیما ب یهنوز دانشگاه تق و لقه ول

 ... تاهم دختر13تا پسربودن و  12حدود  یزیچ هیکالس  تو

 4 ای 3 شونییهمسن و سال خودم بودن و پسرا هم چند تا هیاز دوتا بق ری... دخترا غ میگوشه نشت هی نایم با
 ... دادنیسال بزرگتر نشون م

 هیمعمول یچهره  هی... ستمیخوشگل ن یلی...خکنمیفکر م ینطوریخودم ا یعنیست،یخاص ن یلیمن خ چهره
 اهیس ی،موهایمشک ی دهیکش یچشم و ابرو هی...  یبه قول زهرا چشام سگ داره اونم از نوع تاز ی... ول یشرق

به نظر  یول هیکم عقاب هیام هم  ینی... ب کنیگفت نازک و کوچ شهی... لبهام هم م دیگرد و سف ،صورتیپرکالغ
 ... ادیصورتم م یخودم به اجزا

 دادیاز پسرا که بزرگتر از ما نشون م یکینشستم  نایکه با م نیهم
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 خانوم کوچولو ...؟ هیبه من گفت : اسمت چ رو

 ... خانوم کوچولو گنیکنن به ما دخترا م یو برتر یاحساس بزرگ خوانیم یکه پسرا وقت هیچه سر دونمینم

 خانوم کوچولو...؟ یگی...؟نمهی: خوب اسمت چ دیندادم که دوباره پرس محلش

 یجرأت نداشت حت یپسر چیکه ه ی... کس شیرو اعصابم... رفتم تو جلد نارگل چند ماه پ رفتیم داشت
 ... کنه جادیبراش ا یمزاحمت تلفن

 ...آقابزرگ دمیند التویبیبود س کیتار دیانزجار نگاش کردم و گفتم : ببخش با

 ...دنیخندیم یرکیرزیداشتن ز دخترا

 ...؟نیهست یبه دانشجوها کرد و با لبخند گفت : همتون ورود ینگاه هیکه اومد  استاد

 ...دانشگاه رو هیخلوت لیو دل دمیفهمیرو م سیه و مهدمائد یحرفا یمعن تازه

 ...تا باهاتون آشنا بشم نیسیوگفت : اسماتونو بنو ییجلو فیکاغذ داد به دختر رد هی استاد

 ... همه اسمشونو نوشتن ورقه رو بهش برگردوندن یوقت

 ... باال تا با چهره اش هم آشنا بشم ارهیدستشو ب خونمیم ویبهش کرد و گفت : حاال اسم هرک ینگاه

 ...یبه اسم من ...خانوم نارگل کرم دیتک اسمارو خوند تا رس تک

 ...؟یاون پسره... ! خانوم نارگل کرم ی رهیخ یبه خاطر نگاه ها دمیباال ... شا اوردمیچرا دستمو ن دونمینم

لب پسره که اسمش بهراد روحنژاد  یگوشه  زیآم طنتیلبخند ش هیدستمو بردم باال که همون لحظه  باالجبار
 ... توجه نشون دادم یبود نشست ... خودمو ب

 از تموم شدن کالس و رفتن استاد برگشت سمتم و گفت : پس اسمت نارگله ... خانوم کوچولو...؟ بعد

... پس  یباش یپورچیفکر کنم تو ش ی... ول ستیمهم ن ادیبهش کردم و گفتم : اسم من ز ینگاه بد دوباره
 ...؟نمیبیکجان...؟ پسر شجاع رو نم یروباه و خرس قهوه ا

 هیبق یخنده  یبا وجود صدا یلبش بود،حت یهنوزم لبخند گوشه  یاز حرفم ناراحت بشه ول کردمیفکر م نکهیا با
هم  ایآب پشت اردک بود  ای...  رونیو از کالس رفتم ب اوردمیخودم ن یهم ناراحت نشد ... تعجب کردم اما برو

 ...کردیم یداشت ظاهرساز

 !...برات شهی...دردسر میذاشتیسربه سر پسره م دیتو بوفه بهم گفت : نبا نایم

 ... الیخی؟ مگه شهر هرته...؟ ب یحرفشو قبول داشتم گفتم: نه بابا چه دردسر نکهیا با

 گفتن...؟ یه چو مائد سیمهد یدیباال انداخت و گفت : به هرحال مواظب خودت باش...نشن یا شونه

 ...پسر شجاع نبودم یلیکرده بود خودمم خ یاونا ته دلمو خال یحرفا خوب
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تا از  ابونیاون سمت خ کردمیراهمو کج م دمیدیمتر جلوتر از خودم م20پسر رو  هیتا  رستانیتو راه دب شهیهم
پسره  یشده بود که تونسته بودم تو رو یبکنن...حاال چجور ییکار خطا ایبگن  یکنارش رد نشم که مبادا متلک

 ! ...مسخره اش کنم خودمم مونده بودم ینگاه کنم واونجور

 ...... حالت تهوع گرفتم ادمهیدانشگاه رو خوردم خوب  یکه غذا یبار نیاول

 !...؟هیمزه ا نیچرا ا نیرو کنار زدم و گفتم : اه ا بشقاب

 ...یکنیعادت م گفت : بخور بابا ... مزه کافوره ... مائده

 ...؟زننیمگه اونو به مرده ها نم ؟یچ یتعجب گفتم : کافور واسه  با

 ه؟یواسه چ یدونیبهم کرد و گفت : واقعا نم ینگاه هی

 ...تکون دادم که نه سرمو

 ! ...بد بد نکنن یدختر ،پسرا تو دانشگاه کارا نکهیزد و گفت : واسه ا یشخندین

به کوچه  یخودتو زد ایه؟یمنظورم چ یدیگفت : واقعا نفهم یدار یاز قبل نگاش کردم که با لبخند معن جتریگ
 !...؟یخنگ

 ! ...گهید خوننیکنن ...؟ درس م کاریدانشگاه که چ انی... مگه دختر ، پسرا م فهممی: به جون خودم نم گفتم

 ! ...یآکبند یلیخ گهیزد و گفت : تو د یا قهقه

به قول خودش کافور با طعم غذا به خورد دانشجوها  ای کننیداد که چرا به غذا کافور اضافه م حیتوض برام بعد
 ...خوردی...حالم داشت بهم مدنیم

دانشجوها  کننیفکر م یعنیفکر کردن که...  یخودشون چ شیپ نایاعتراض نکرده ... ا یتا حاال کس یعنی:  گفتم
 !...ان جنبهیانقدر ب

... تازه  شهیدانشگاه ها هم اجرا م ی... تو همه  زمیقانونه عز هی نیه ام گذاشت و گفت : ارو شون دستشو
بچه سقط  یرقانونیغ شنیمجبور م یو گاه موننیبازم پاک نم ییزایچ نیهم هستن که با خوردن همچ هایلیخ

 !... کنن

 یزیچ نیمن ... مگه همچ ی... خدا یعنی... یعنی شه؟یتعجب چشام گرد شدو دهنم باز موند...گفتم : مگه م از
 !هم امکان داره..؟

اخراج کردن...شما  یدختر رو از دانشگاه ما به خاطر حاملگ هیپارسال  نیگفت : البته که امکان داره...هم سیمهد
 ! ...ان یهم ساق هایلی... خنیاعتماد نکن یسه تا هم حواستون باشه وبه هرکس

 ...؟هیچ گهید ی: ساق دمیپرس

 !...؟ینکنه مارو اسکل کرد ؟یچ یعنی یدونینم نمیبا تعجب نگام کرد و گفت : واقعا ا نباریا مائده

 !...یساق گفتنیم فروختنیکه آب م ییبه کسا مایخاروندم و گفتم : خوب چرا...قد سرمو
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 ...دنیخندیبودن و دلشونو داشتن و م دهیخنده...دراز کش ریزدن ز سیو مهد مائده

 اشتباه گفتم...؟ نمیخوب...؟ا هی: چ گفتم

 !...؟یاز کجا اومد گهی... تو د دمیگفت : خدا نکشتت دختر...مردم از بس خند سیمهد دنیخورده که خند هی

 ...بهم گفت یمنظورشو از ساق بعد

 ... هان؟گهیساختن د ادیفساد و اعت یدانشگاه ... اونجا خونه  میومدیما ن نیحالت انزجار گفتم : پس بگ با

اعتماد  ی...به هرکس وفتهیبرات نم یاتفاق چیه یاگه مواظب خودت باش دمیدر جوابم گفت : بهت قول م مائده
 !میکنیحتما کمکتون م میبتون ن،اگهیبگ سیمهد ایتاتون به من  ن،هرسهینکن ... اگر هم به مشکل برخورد

 یتا معن دیمدت طول کش هی... خوب  گفتنیم یچ نایساخته بودم و ا ییایخودم از دانشگاه چه رو شیپ من
 هی...حاال خوب بود به حرف زهرا گوش کردم و قبل از اومدن گفتنینم راهمیکه پر ب دمیحرفاشونو بفهمم و د

 ...که البته گوش کردن من نبود، زور گفتن اون بود دمیتو صورتم کش یدست

زد تو صورتم و گفت  یبه شوخ دونهیبرگردوندم که رو پام نشست و دستامو با پاهاش قفل کرد ... سرمو  اومد
کم بگذره بدن  هی...بعدش که ادهیکارمو بکنم...به خدا فقط اولش درد داره مثل ترک اعت ینیشی: مثل بچه آدم م

 ! ...یراحت ترکش کن یتونیاونوقت م کنهیعادت م

 یابروها نیو ا یچخماق یالیبیس نیبا ا یخوای...نکنه مگمیکردم که با لبخند گفت : به جون تو راست م نگاش
 !...دانشگاه یبر یپاچه بز

کارو کرد ... چون انقدر  نیچه بهتر که ا نمیبیم کنمیبزور هم که شد کار خودشو کرد و حاال که فکرشو م باالخره
که  نیبود ... روز بعدش هم عیضا یلیدانشگاه خ ومدمیم یهست که اگه من اونجور نجایدختر ترگل ، ورگل ا

لب به اون  یول رمیدرست کنم ... حاضر بودم بم یعال یغذا هیاز دانشگاه برگشتم خوابگاه رفتم تو آشپزخونه تا 
 دنیهم به محض رس نایکه کالس داشت م نبیاومدن تو هال...ز هیمن بق ینزنم ... از سرو صدا یکافور یغذا

 ...رفته بود حموم

 !؟یکنیم کاریمن با تعجب گفت : چ دنیبا د سیمهد

 !...ستیمعلوم ن زنم،یدارم قدم م -

 ؟یبه حرفم گفت : مگه بلد توجهیب

 ؟یستیو گفتم : خوب آره...مگه تو بلد ن دمیخند

 ...تکون داد که نه سرشو

راست،بعد هم  یبده گفتم : اول پا ادیبچه راه رفتن  هیبه  خوادیکه م ییکنارش دستشو گرفتم و مثل کسا رفتم
 ... ی،تات یدختر گلم...تات نیچپ...آفر یپا

 ؟یدرست کن یچ یخوای...حاال موونهیخنده دستمو پس زد و گفت :د با
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 ...خوشمزه زیچ هی:  گفتم

 ...میخورینم یکافور یبهم زد و گفت : آخجــون،امروز به قول تو غذا دستاشو

 ی... حاضرم هرروز آشپز ستین یخونه خبر نیاز اون کافور با طعم غذا تو ا گهیو گفتم : مطمئن باش د دمیخند
 !ــــــــشی...اکنهیمردهه داره نگام م کنمیمرده نزنم،بخدا حس م یبو یلب به اون غذا یکنم ول

 ... رونیو رفت ب دیخند اونم

 جیسسش هم چندتا هو یترش پختم و تو یناهار برنج با مرغ ترش درست کردم ... مرغ رو با رب آلوچه  یبرا
تک تک  یجمله  نیبود...ا یهم سرخ کردم ... ناهار عال ینیزم بیهم انداختم،س یردم وفلفل دلمه احلقه ک

 ... بچه ها بعد از خوردن غذا بود ... واقعا هم خوشمزه شده بود

 ...شهیکه انقدر خوشمزه م نیزیریتو غذاتون م یها چ یشما شمال دونمیگفت : من نم سیمهد

 که دستپختت انقدر خوبه...؟ یکنیم یآشپز یزدم که مائده گفت : از چند سالگ یلبخند

با من بود  مونیآشپز شهیهم گهیخواهرم که قبل از من بود ازدواج کرد،د نیآخر ی،وقتیسالگ زدهی: از س گفتم
 ...نفرم غذا درست کنم ،چهلیشده واسه س ی... حت

 ی... تازه واسه  رسهیتو نم یبه پا یخوبه،ول میمن آشپز ؟یرنفـــــر...چطو ،چهلیبا تعجب گفت : س نبیز
 ...غذا درست کنم تونمیهمه آدمم نم نیا

 ...بلدم گهید یو چند تا غذا ایو الزان یهم گفت : منم فقط ماکارون مائده

برنج هم خوبه، تیدارم،تو که آشپز یشنهادیپ هیورق و خودکار آورد و گفت : من  هیبلند شد و از اتاقش  مائده
...تو غذا درست کن،درعوض میچند ماه دار یهم برا گهید ی...خوب...مواد خوراکمیدار ادیکه به لطف پدرت اآلن ز

... روز جمعه هم به نوبت غذا درست  نبیز ناویم مروز  هیس،یروز منو مهد هیو شستن ظرفا با ما ...  یکار زیتم
 ن؟یموافق نجاشی... تا ا میکنیم میخونه رو تقس یو کارا میکنیم

دستش  دهایهم بشه مادرخرج و پول خر یکیوسط، میذاریهم م یپول هیکه ادامه داد :  میسر تکون داد همه
 ... سهیدفتر بنو نیهم خرج کرد تو ا ی...؟ هرچدهیانجام م یک نویباشه،حاال ا

 ...تو تنم وفتهیم دیخر یوسوسه  نمیگفت : رو من حساب نکن،من پول بب سیمهد

 !... میکنیم میکردن رو تقس دیخر ی فهیوظ یهم من من کردن که گفتم : مادرخرج هم خودم ، ول نایو م نبیز

 ! ... وقت شوهرته ها گهی... د یبا خنده گفت : ظاهرا تو مامان همه ا سیقبول کردن ،مهد همه

...وقت گفتیراست م سیقطره اشک مزاحم از چشمم افتاد ... مهد هیتو دلم ...  ختیحرفش غم عالم ر نیا با
 ...؟کنمیم کاریچ نجایشوهر کردنمه...من ا

 شده؟نارگل...؟ یکه کنارم نشسته بود دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت : چ نایم

 !...ستین یزیبغض داشتم که نتونستم حرف بزنم...فقط سرمو تکون دادم که چ انقذر
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آب سرد  ریتو حموم،ش دمیبلند شدم و چپ نیهم یبه خودم بودم...برا هینگاه بق هینیجو ساکت و سنگ متوجه
دهنمو با دستم محکم  نیهم یبفهمن... برا یزیچ هیبق خواستی... دلم نم رشیرو باز کردم و با لباس رفتم ز

 ...لرز کردم هبودم ک ستادهیآب سرد ا رینره...انقدر ز رونیهق هقم ب یگرفتم تا صدا

کردم که چشام  هیدوش نشستم و به حال خودم زار زدم انقدر گر ریآب گرم رو باز کردم... ز در آوردم و لباسامو
 ... درد گرفته بود

 مائده اومد که :نارگل جان...حالت خوبه؟ یصدا

 یلیکه خ یزیدوش بودم...به خودم لعنت فرستادم که چقدر آب حروم شد...از تنها چ ریز یساعت هیکنم  فکر
 ...بود اسراف ومدیبدم م

 یقرار بود فراموش کن ؟یبه آقاجون قول نداد ،مگهیزر زر نکن گهیخودم فحش دادم که احمق مگه قرار نبود د به
 ...یوانمود کن نطوریالاقل ا ای

 دوباره صدام کرد : نارگل با توأم حالت خوبه؟ مائده

 ...یها رو هم نگران کرد چارهیب نیا ایبود...به خودم گفتم : ب یاز نگران ییصداش رگه ها تو

 گفت : نارگل ... باتوأم... درو باز کن... نارگل...؟ یبه در و با لحن نگرانتر زد

 شده مائده جون؟ یآبو بستم ، رفتم کنار در و گفتم : چ ریش

 ...راحت شده بود الشیخ دم،انگاریشن دنشوینفس کش یصدا

 دختر...؟ یدی...چرا جواب نمی: تو که مارو نصفه عمر کرد دیپرس

 !... خسته بودم خوابم برد د،ی:ببخشگفتم

 ...باشم شیدوش خوابش برده که من دوم ریتاحاال ز ینگفت...آخه ک یزیچ یبودم باور نکرده ... ول مطمئن

 ؟یالزم ندار یزیگفت : چ دوباره

 ! ......لطفااریروهم ب ینفت یآب و اون بلوز ی...باشلوار مشکاریحوله ام رو ب سین یاگه برات زحمت -

 ...زمیعز ارمیگفت : اآلن برات م شدیکه صداش دور م همونطور

 ...دمیرو د هیکه نگاه نگران بق رونیلباسم اومدم ب دنیاز پوش بعد

 ... خوابم برد رمیغذا گرفتم رفتم دوش بگ یبو ه؟یزدم و گفتم : چ یزورک یلبخند

 ...نینکن دارمیبخوابم،لطفا ب خوامی،م کنهیمسکن برداشتم و خوردم : اگه اشکال نداره سرم درد م هی خچالیتو  از

 !...شده گفت:برو تو اتاق رو تخت من بخواب میحرفش باعث ناراحت کردیکه فکر م سیمهد

و من  ربط داره سیبه حرف مهد هیقض کننیفکر م هی... حاال حتما بق دمیکردم و رو تختش دراز کش تشکر
 ...خوردم... اگه بفهمن یشکست عشق
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سرحال شدم...واسه  یشدم...خواب حالمو بهتر کرده بودو حساب داریخوابم برد...ساعت شش ب یک دمینفهم
در  یمسخره باز یکه کل یچ ایبه خاطر من بود  دونمیدرست کرده بود...بعد از شامم نم ایشام مائده الزان ی

 ...میدیآوردن و خند

 پوریش هیشب قایکه دق چوریش هیاومد تو کالس، با  هوی میکالس داشت یپورچیدوباره با ش یبعدش وقت هفته
...خبر ومدهیبود ،دوتا توش فوت کرد و گفت : خبر مهم ... خبر مهم ... امروز پسر شجاع ن یپورچیش

 ...مهــــــــم

وجود ، منظور از پسر شجاع همون استاد خبر کرد و گفت:طبق مدارک م ی ندهیگو یاتیح یصداشو مثل آقا بعد
 ...هست ییرزایم

 ...زد وگفت: خبر مهم پوریش دوباره

کرده بود ... همه کالس از خنده منفجر  هشیشب یجور هیصداش هم  یحت اورد،یاونو در م یداشت ادا کامال
و کال  ستین یپسر بد دمیخنده ام گرفت...بعدها فهم دنینخند یام برا یسع یمنم با همه  یشده بود...حت

 ...گذاشت مشکل اسمشونشه  دمیکه داشتم ...شا یداره ... تو طول ترم تنها مشکل یطونیش ی هیروح

 ... ... اهل تهران هم بود یتهران میتو کالسمون بود به اسم مر یدختر هی

به  دمیت ... شامنو نداش دنیانگار چشم د یبامن لج بود ... درسش هم خوب بودا ... ول یسر چ دونمینم
کرده بودم...اونم کالس استاد  رید یا قهیو من ده دق میخاطر اون اتفاق ناخواسته بود ... اونروز امتحان داشت

 ... بود ریهم سختگ یلیمعتمد که خ

 ... نگرفته بود و من تنها بودم نایواحد رو م اون

 ...؟یچه وقته اومدنه خانومه کرم نیو اخم گفت : ا تیمن با جد دنیبا د استاد

 !...شهیکالس برگزار نم و…نیریگفتم:راستش استاد...فکر کردم... قراره فقط امتحان بگ دستپاچه

 !...خــــــــاک بر سرم یعنی... رستانمیفک کردم هنوزم دب میاحمق عجب

... وا خوب ـــــــدیم شدداد یسوت نکهیدوخته شد به من ... اوخ اوخ، مثل ا یجفت چشم عصبان 20 هوی
 ...چتونه...به من چه اصال

 نینیبش نی... بر نیمونده که امتحان دار ادتونیبه دفترچه اش کرد و گفت : ظاهرا فقط شما  ینگاه استاد
 !...تکرار نشه یول

 ...کشنیقتلمو م یجور نقشه  هیغضبناک رو ... هرکدوم دارن  ی...اوه... نگاه ها اوه

... بعد از رفتن  ذارهیم ریتأث انترمیم یمخالفت بچه ها امتحان گرفت وگفت حتما تو نمره  رغمیعل استاد اونروز
 ... چشمها دوباره برگشت سمت من یاستاد همه 

 ... رو جمع کردم لمیو وسا یالیخیزدم به رگ ب خودمو

 ! ...ستیبد ن یکم فکر کن هی...قبل از حرف زدن یدهات یاومد طرفم و گفت : دختره  یتهران میمر هوی
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...؟ من از دهات اومدم ... درسته... افتخار هم یبهم فحش داد التیبهش زدم و گفتم : اآلن به خ یلبخند
 !...زمیعز میدهات کنمیم

 ... از کنارش رد شدم و رفتم سمت در کردنیهم به ما نگاه م هایو بعض رونیب رفتنیبچه ها داشتن م یکی یکی

... 

 شومه نحس ی... دختره  ستین شیحال یچیاز کدوم کور دهات اومده که ه ستیگفت : معلوم ن تیعصابن با

... ! 

بامعرفتم به خاطر درد قلبم  یرفت تو قلبم و قدرت حرکت رو ازم گرفت...چشا نیزهرآگ ریت هیآخرش مثل  حرف
 ...رو گرفتم لشیس یخواستن ببارن اما سرسختانه جلو

 ...شوم

 ...نحس

 ...بدقدم

...نکنه واقعا من باعثه...؟من دارنیدست از سرم برنم نجامیکه ازشون فرار کرده بودم...چرا ا ییحرفا ی همه
 ...دیچرخیآدمها و صداهاشون تو سرم م یشومم...؟همه 

 ! ...ی... ! بدقدم ... تو باعثش شدیشوم تو

 ... کردی... مات داشت تو چشمام نگاه متعجب کرد  دینگامو د یبرگردوندم و نگاش کردم ... وقت سرمو

... نفسم باال  رونیمست تلو تلوخوران از کالس اومدم ب ینگاش کردم و بعد مثل آدمها هیچند ثان فقط
 ... نشستم مکتیخلوت رو ن یگوشه  هی اطیآزاد داشتم ... رفتم تو ح یبه هوا اجی...احتومدینم

 ...بشه ریغرورم رو بشکنه و سراز یاشکهام تونست سد ترک خورده  لیس باالخره

 ...ی: خانوم کرم دمیبهراد روح نژاد رو شن یکه صدا کردمیم هیگر نطوریهم

 ! ...نیبر نجایتنها باشم ... از ا خوامیگفتم : م هیگرفته از گر یصورتم رو پاک کردم و با صدا عیسر

 !...جلو که دستمو تکون دادم و گفتم : ترو خدا برو... به من نگاه نکن ادیب خواست

قبل از شروع کالس از همه خواسته  یحس کردم صداش ناراحته : فقط اومدم بگم خانوم تهران یچرا ول دونمینم
 شیبراش پ یمشکل هیبعد ... ظاهرا  یجلسه  افتهیبره و امتحان ب ادشیکه  میبود تا حواس استاد رو پرت کن

و... به  نیکه شما اومد میرو کرد مونیسع یاومده که نتونسته بود واسه امتحان حاضر بشه ... ماهم همه 
 !...ریاون حرفا رو زد به دل نگ تیعصبان یهرحال فکر کنم از رو

شدم  به شب نمونده بود ... بلند یزیبه خودم اومدم چ یسرصدا رفت ... وقت یکه اومد همونجورم ب همونطور
 ... راه افتادم نیسنگ یپر از غصه و قدمها یو با دل

 ...خوابگاه دمی... ساعت هشت رس شهیکردم اگه قدم زنان برم حالم بهتر م فکر
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که در آپارتمان رو باز کردم،همه اومدن سمت در و هرکدوم شروع کردن به مالمت  نیکامال تاربک بود ... هم هوا
 ...کردنم

 آخه؟ یی: دختر تو کجا مائده

 ...از دلشوره می: ما که مرد سیمهد

 ؟یدادی: چرا تلفنتو جواب نم نبیز

 ؟یکرد ریانقدر د شد،چرای: مگه کالست ساعت چهار تموم نم نایم

 ...پف کرده و قرمزم افتاد ساکت شدن ینگاشون به چشا یوقت ی...ولزدنیهمشون حرف م همزمان

 ...؟یکرد هیافتاده؟گر یت : اتفاقدستم رو گرفت و گف مائده

 ...گفتم : نه یگرفته ا یزدم و با صدا یزورک یلبخند

 ...راحت بشه گفتم : امتحانمو خراب کردم الشونیخ نکهیا یبرا

 ...همهمه شد دوباره

 ...نیهم فقط

 ...سرت یفدا

 ...امتحان ترم که نبود الیخیب بابا

 ...یکرد هیگر نیهم واسه

 ...گاهین چشاشو

 ...افشویق

 ...کن لب و لوچه رو جمع

 !...یانقدر بچه ننه باش ومدیبهت نم اصال

همش  نایشدم...ا هیخودم منبع روح ی...اونشب موقع خواب برادمیسربه سرم گذاشتن که باالخره خند انقدر
...تو هم مثل مثال ییسرت دانشجو ریهمش خرافاته...خ یو نحس ینده...شوم تیاهم هیمزخرفه...به حرف بق

 ...یمردم ی هیبق

با  شهیاما هم پروندیم یا کهیت هی دیدیمعذل...هربار که منو م هیشد به  لیبرام تبد یتهران میاون روز مر از
 ......بعد از امتحانات آخر ترم و شروع فرجه ها به سمت خونمون پرواز کردمشدیسکوت من مواجه م

مادرش مجبور بودن  هیماریگرفت...به خاطر ب یکرد و انتقال یروح نژاد بعد از امتحان آخر از همه خداحافظ بهراد
 ...از تهران برن



 

 
19 

 ...؟یاز همه اومد سمت من و گفت: خانوم کرم یاز خداحافظ بعد

 بله؟-

 ...که ارزش غصه خوردن نداره کهیانقدر کوچ اینگام کرد و گفت:دن کمی

 ...کردمنگاش  متعجب

 یچیبرادرانه...ه حتینص هیهم...به هر حال  نیهم ی...هنوزم هست...برا زدی:روز اول غم تو نگات موج مگفت
 !...نارگل یرو ندارن...آبج یغصه خوردن و ناراحت ،ارزشیشکیو ه

 ...حالل کن یدید یزد و گفت:اگه بد یلبخند

 ...آورد باال و تکون داد یخداحافظ یدستشو برا طونشیهمونطور با نگاه ش بعد

 !...رو فراموش نکن خانوم کوچولو یپورچیش یقدم دور نشده بود که دوباره برگشت : حرفا چند

و اخالق خوبش تو دل همه  اشیطونیبراش تکون دادم که دوباره دستشو تکون داد و رفت...به خاطر ش یسر
 ...جا باز کرده بود وهمه از رفتنش ناراحت بودن

همه تنگ شده بود...دلم  یخونه بشم...دلم برا هیرو زود جمع کردم تا زودتر راه لمیبرگشتم خوابگاه وسا یوقت
 ...روستامون هیلک زده بود واسه سرسبز

 ...خانوم هیراض مونیهمسا محلیخروس ب یواسه صدا یخونمون...حت واسه

 قینفس عم هیو  رونیآوردم ب شهیو از شاول روستا سرم میدیرس یدنبالم...وقت نالیاومده بود ترم آقاجون
 ...یپاک ی...تا ته اعماقم حال اومد...چه هوادمیکش

باز شد و زهرا اومد  اطیدر ح نیبوق ماش یرو باال بکشم...با صدا شهیش خواستیسرد بود اما دلم نم نکهیا با
 ...رونیب

 ...میرو بغل کرد گریو هم د میدیکش غیج یاز خوشحال هردو

 !...هم هستنا هی... بقیخواهرم بود که گفت : خواهرمو تموم کرد میمر یصدا

موندم...همه  شتریو دونه دونه خواهرام و بچه هاشونو بغل کردم...تو بغل مامان ب رونیبغل زهرا اومدم ب از
 ...اعتقاد داشتن که رنگ و روم باز شده و تهران بهم ساخته

خانوم  زاللهیعز نیگفت:بازم ا یساختگ هیبود با لبخند وناراحت من و مامان یگوشه مشغول تماشا هیکه  زهرا
 ...رشته بودم پنبه شد یرو مخ مادرجون کار کرده بودم منو به جاش قبول کنه ها...هرچ نهمهیاومد...ا

هسه ،شمسه نکردمه...شما  زاللهیهاکردمه که عز ی...ونسه چتنهیاتا بو دا یگفت:هر گل یبه زبون محل مامانم
 زاللهیکردم که عز کارینارگل چ یداره،برا ییبو هی ی...) هر گلرهیتهرون کنار اس چارهی...وِ بیدرن یه مه پلشه هم
 (ریتنهاست و اس هرانتو ت چارهیب نی...انیمن شیشما که همتون پ نیستیو شما ن

 ...به زهرا دوختم و زبونمو در آوردم...اونم لباشو کج کرد و ادامو در آورد نگامو
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...حرف رفتمیهر روز م شیکه تا چند ماه پ یی...جاعادگاهیگرم بود رفتم م یهمه سرشون به کار یوقت عصر
گفتم و اونم طبق معمول شنونده  وی...همه چیتو تهران...همه چ یزدم...درد دل کردم...از دانشگاه ،از زندگ

... زمیعز هیزدیاز ا ریباشه غ ونستتیم یپا اشکامو پاک کردم و به طرف صدا برگشتم...ک یصدا دنیبود...با شن
 ...حواسش بهم بوده و هست شهیمدت هم نیکه باوجود سن کمش تو ا یکس

 ...یزدیو گفتم: ا دمیکش یقیعم نفس

 ...با حرص بهم دوخت نگاشو

 !......بخدا دوستت دارمگهیام گرفت...گفتم:عادت کردم د خنده

 !...دوس دارم ویکیواسه من دون نپاش... من خودم  خودینازوعشوه گفت : بچه پررو...ب با

 ...؟ویکلفت گفتم: ک یمتعصب با اخم و صدا یلحنش دوباره به خنده افتادم، مثل مردا از

 ...؟یشیعشوه گردنشو تکون دادو گفت: واه واه واه...آقا من خودم نومزد دارم... چرا مزاحم م با

 !...یروس خودم...عیکرد جایب یلیپشتش و گفتم:تو خ زدم

گردنتا...حاال  وفتهیم کشم،خونمی...بخدا خودمو میبزور شوهرم بد یخوایبه حالت قهر برگردوند و گفت:م سرشو
 !...پسر نداشتتو بکن غیتبل یه

 ...روبرو نگاه کردم و دوباره صداش زدم به

 دستمو گرفت و گفت:جان دلم...؟ یمهربون با

 فتم:من واقعا شومم؟غمزده ام گ یو با صدا دمیکش یآه

 ی...مگه از وقتیکنیفکر م زایچ نیشد:نه قربونت برم...چرا دوباره به ا رهیگرفت تو دستشو توچشام خ صورتمو
 !...بهت گفته یزیچ یکس یاومد

 !...شومه نحس یبهم گفت،دختره  نویا یکیزدم و گفتم:فکر کنم هستم...چون تهرانم  ینیغمگ لبخند

 تعجب گفت:واقعا...؟چرا؟ با

 ...کردم فیرو براش تعر هیقض

به تو داره...  یدرسشو بخونه... چه ربط خواستیکرده...م یباال انداخت و گفت:خوب خودش تنبل یا شونه
 !...ریبگ لیاصال عکسشو بده،جنازه تحو

 ...بود هیو روح یمنبع شاد شهی...زهرا همدمیخند

کن...مخصوصا  فیواسم تعر وی...تو راهم همه چمی...بهتره برگردشهیداره شب م گهیشد دستمو گرفت: د بلند
 !...تهرون یاز پسرا

 !...... مثال ازت بزرگترمیکشی:خجالت نمگفتم
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...به من چه عجله اریننه بزرگا رو در ن یبابا...ادا الیخیو در همون حال گفت:ب وفتمیکه راه ب دیکش دستمو
 !...... حاال بگـــــومیایباهم ب یصبر کن یخواستیم یاومد ایدوسال زودتر دن یداشت

 !...گفتمیم ویو همه چ میکردیصحبت م یهر روز تلفن بایآخه ما که تقر -

 اتویهمکالس خوامی... من که نمسیخس گهی... بگو د ی... پسرارو نگفت زویزد و گفت:نه همه چ یطونیش لبخند
 !...بخورم

...از استاد معتمد یپورچیاون ترم رو براش گفتم...از ش یاتفاقا یبه خونه همه  دنیتکون دادم و تا رس یسر
 ......از خوابگاهریسختگ

هنوز  دمیکه بهم دوخته شده بود بودم... والبته پچ پچاشون ... فهم ییمتوجه نگاه ها یول میزدیحرف م نکهیا با
 ...فراموش نشده...هنوز همه حرفا هست

از خواهرام  ری... غ لهایاز فام یکی یهرشب خونه  بایو تقر میروز فرجه داشت 25 دیشروع ترم جد تا
 ...... پدر و مادر مامان فوت شده بودنمیها،خاله ها...خونه پدربزرگ پدر ها،عمهیی،عموها،دا

 ...:خواستن زودتر برن که اونجا پر نشه،جا داشته باشنگفتیقول خودش که م به

 ...دوست داشتم یلیرو خ میپدربزرگ و مادربزرگ پدر نمیهم یقبرستون بود...برا منظورش

باغ بزرگش  رهیداس رو شونه اش م هیبا  شهیهنوز سرحاله...هم یسالش هست ول 94حدود  نکهیبا ا پدربزرگم
.کار کردنو دوست چقدر خرج دارن.. رزنیپ رمردیپ هینداره کار کنه...مگه  یازیه،نیعال شی...وضع مالکنهیو کار م

 ریدر ساله...غ ونیلیباغاش چند م زا یکی...فقط حاصل شهیصبحش بدون کار کردن شب نم چوقتیداره...ه
خودش به بچه  اتیداره...تو ح نیباغ و زم یکه به بچه هاش داده خودش هم کل یکشاورز ینایاز باغ و زم

از  یداده...پدر پدربزرگم حاج حسنعل یزراع نیچند هزار متر باغ وچند هکتار زم ،یزندگ هیهاش خونه،سرما
 ... بود میبزرگ قد نیکدخداها ومالک

 هایلیشناخته شده بود،به خ کمونیپدربزرگم با زحمت خودش بدست اومده...تو شهر کوچ هیسرما شتریب یول
 یگوسفند کره لویک 50سالمشه...در طول سال  هیسن بخاطر تغذ نیسرحال بودنش تو ا نی...البته اکردیکمک م

گرفته تا املت و  ییخوره،از چایو م زهیریم زیکه عسلو تو همه چ نهی...جالب اکننیعسل مصرف م لویک 70و 
 ...بار باهاش همراه شد بره باغ،وسط راه از نفس افتاد هیبود که پسرعموم  یجور هیبرنج...

...پال بخرد یخسه بئ یجونه مرد...دو تا شاب بزوئ نیجوون...نازن یبرگشت بهش گفت:شما شه خد گنن یحاج
 یپلو نخورد ،مگهیخسته شد یجوون،مرد جوون رعنا...دوتا قدم برداشت نیگیوچه...)شماها به خودتون م ین

 بچه...(

 دنیاز د شهیتا رگ قلبشو که بسته بود باز کردن ... هم4عمل قلب باز داشت و  هیپارسال  نایا یالبته با همه  و
:مه گوشه گفتیم دیدیبود ...هروقت هرکدوم از نوه هاش رو م ی...مرد خوش مشرببردمیپدربزرگم لذت م تبیه

 خش هاده )گوشم رو بوس کن...(

 ...هم رو سرش بود یکاله نمد هیو  دیپوشیم قهیجل هیبلند و  دیسف راهنیپ هی شهیهم
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 کردمیم یسع نهمهی...با اکردمیرو تحمل م هینگاه بق هینی... هرروز سنگ عادگاهیم رفتمیهر روز م یلیمدت تعط تو
 ... خودمو شاد نشون بدم وغمم رو تو صندوق دلم نگه دارم

خوشحالم کرد ...بعد از رفتن  یلیهمخونه هام خ یدوباره  دنیآقاجون منو رسوند خوابگاه ... د التیاز تعط بعد
 ... نکردم ... عادت کرده بودم هیگر گهیآقاجون د

 ...خودم زمزمه کردن یز که طبق معمول مشغول ناهار درست کردن بودم شروع کردم برارو هی

 مائده منو ترسوند یکه صدا کردمیصدام انصافا قشنگ بود...آهنگ محبوبم رو زمزمه م یخوشگل نبودم ول یلیخ

 ...؟یدار یخوب یچه صدا-

 ...بابا میگذاشتم رو قلبم و گفتم:ترسوند دستمو

... هیصدات عال می...خودموندهیداره آهنگ گوش م یکیفکر کردم  دمیصداتو شن یگفت:شرمنده..وقتزدو  یلبخند
 !...کلک یرو نکرده بود

 ...خونمیواسه دلم م یلبخند زدم و گفتم:نه اونقدرا...گاه منم

با زهرا تنها  یبعد از ناهار مجبورم کردن واسشون بخونم...منم چشامو بستم و خوندم...همونجور که وقت اونروز
 ...یکه برا ی... مثل وقتمیبود

 ...تموم شد همه دست زدن یوقت

 ...یصدارو کجا قائمش کرده بود نیا تو

 ...بود نارگل یعال

 ...بخون گهید زیچ هی

 ...همه با دست زدن گفتن دوباره،دوباره بعد

 ...ایکنسرت من تو آنتال نیایب نیبخر طیبل نیبد شه،پولینم یشدم و با خنده گفتم:مجان بلند

 ....باهم گفتن:اوووووو همه

 ...میشوریهفته لباساتو ما م نی...اصال اگهیو گفت:بخون د دیدستمو کش سیمهد

 ...کشهیزحمتشو م شهیمثل هم یی...خود لباسشوشهیو گفتم:زحمتتون م دمیخند

 ...که یمجبورم کردن بازم براشون بخونم...اهنگ خودمو...اهنگ باالخره

 ...هم اشک گوشه چشمشون جمع شده بود هیو بق کردیم هیداشت گر نایکه باز کردم م چشامو

 !...یگفت:چقدر تو صدات غمه...انگار واقعا عشقتو از دست داد مائده

 !...دوست دارم یلیآهنگو خ نیا ه،یزدم و گفتم:نه بابا عخش چ یتلخ لبخند



 

 
23 

صاحب  یتا ابد ب گهیمن...تو د صاحبیبفهم دل ب نویمم مال خودمه...اندم...غ یکردم مثل دفعه قبل سوت یسع
اشکاتونو  دی... نبانیببار دی... همه جا نبا نیدرک کن زمیعز ی...چشااری...پس انقدر به چشمام فشار نییو تنها

 حروم کنم ... باشه...؟

که آشپز  نی...پاش نمیبب نیتالشمو واسه شاد نشون دادنش کردم گفتم:پاش یکه همه  یشدم و با لحن بلند
 !... تنبال نی... بلندش خونمیمنم واسشون م نجای... نشستن ا کننیخونه و ظرفا صداتون م

 نه...؟ ای دوننیغصه رو م هیاونام مثل من معن دونمینم

 یتهران میدختره مر نیکالس تموم شد بازم ا یبهمن بود و همه جارو برف پوشونده بود، اونروز وقت یاز روزا یکی
 کردمیاما مهم اشاره م کیکوچ یبه نکته ها یو گاه دمیپرسیکه سر کالسا م ییداد به من ... به خاطر سواال ریگ

برعکس نگاه  کردنیخون نگاه مبچه خر  هی شمهمه دانشجوها به من به چ رفتیم ادشونیکه خود استادا هم 
 ... دیاسات

استاد به خاطر مشارکت تو کالس ازم تشکر کرده بود...که اون دختره داشت مثال پشت سرم اما انقدر  اونروزم
 قشیها همش دوست داره تشو یبچه مدرسه ا ن،مثلیریخود ش ی: دختره گفتیبلند که همه صداشو بشنون م

 ...کالیکنن بگن بار

 !...پرونهیم کهیجور بهت ت هیهربار داره  ؟یدیدر گوشم گفت:چرا جوابشو نم نایم

که بگم  نقدرینه ا یعنی ستیبگه اصال مهم ن خوادیدلش م یهم بشنوه گفتم : بذار هرچ میکم بلند که مر هی
 !...گهیم یچ شنومیگوشم دروازه ها...نه...اصال نم هیگوشم دره  هی

دهاتش...اومده تو شهر من  گردهیچرا برنم دونمی...نمیدهات ی:دختره دمیو شنکه صداش رونیب رفتمیم داشتم
 ...کنهیهم م یبلبل زبون خونهیدرس م

دختر  یخوایم ی: از جون من چدمیاز حرفاش خسته شده بودم برگشتم زل زدم تو چشماش و پرس گهید
 ...؟یتهرون

 هم توش هست؟ یبدرد بخور زیزد و گفت : جون تو...؟مگه چ یپوزخند

 ؟یکنم دست از سرم بردار کاریو گفتم : چ کشینزد رفتم

 ...نفرت گفت : گورتو از شهر من گم کن با

 رهیبگ تمویعصبان یتا جلو دمیکش قینفس عم هی

 !...دمی...قول مکنمیکار رو م نیحتما ا ی: فردا که سندشو آورد گفتم

 ...؟وینگام کرد و گفت:سندش؟ سند چ گنگ

 دمیبنام توئه،قول م دمیو د یشهر رو آورد نیو چشاش نگاه کردم و گفتم : سند شهرتو...هر وقت سند ات صاف
 !....گورمو گم کنم...پس تا اونموقع لطفا مزاحمم نشو

 ...کردنیما گوش م یاز بچه ها تو کالس بودن و داشتن به حرفا یتعداد هنوز
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 ...یدهات یگفت : هــــ یکه دوباره بالحن بد رونیبرم ب خواستم

 کی نیا میدهات کنمیگفتم : قبال بهت گفته بودم من افتخار م تمیشدت برگشتم طرفش و بدون کنترل عصبان با
بودنت  یبه شهر نقدرمیدو... ا نیو دودگرفته ا فیشهر کث نیتو ا یتو دهات من شرف داره به زندگ ی... زندگ

منه  یاز پهن گاو و گوسفندا یخریم هک یاون کود یو ماست گرفته تا گوشت و مرغ ... حت رینناز،چون از ش
 !... خوشگلت... پس انقدر به خودت و شهرت غره نشو یایگلدون بگون یپا یزیکه بر رسهیبدستت م یدهات

 دمیقول م نایا یهمه  یجلو ی... اگه تو برد میبذار یشرط هی ایبگه که نذاشتم و گفتم : اصال ب یزیچ خواست
 اگه من بردم دور منو خط بکش ... قبوله...؟ یبرم و پشت سرمم نگاه نکنم ول

 ....رشیز یگفت: اگه زد دیترد با

 ...خوبه؟یخودت بگ ی...اصال شرطمون هرچستین یتو خون من دهات اینامرد نیو گفتم: ا دمیبر حرفشو

 ...؟یچ یببر یگفت که نتون یزیچ هیاگه  ؟ی...؟ اگه برد چیشد وونهیکنار گوشم گفت: د نایم

 ...کنمیم کاریدارم چ دونمیتکون دادن سرم مطمئنش کردم که م با

منصفانه  ریبه شرط غ یتو خون تو هم وجود نداشته باشه و نخوا دوارمیدوارم،امـــیگفتم :ام یبه تهران رو
 !...یبذار

ترم معدلش کمتر  نیا یدرس ... هرک نی..اصال سر همراحت. التی، خ ریبهم کرد و گفت : نخ ینگاه عصبان هی
 !...شد شرطو باخته

...  میندار یکیبه اون  یکار چکدومیمدت هم ه نیزدم ،رفتم طرفشو دستمو دراز کردم : قبوله... تو ا یلبخند
 قبول...؟

 ...تو شهرت اوردمی...گاو و گوسفندامو با خودم نزهیبه دستم کرد که خنده ام گرفت،گفتم:نترس،تم ینگاه هی

 !...رهیگیمن تو رو نم یو نحس یپوزخند زدم و گفتم:مطمئن باش با دست دادن هم شوم هی

دستشو دادم و از  کیفشار کوچ هیشد بهم و دستشو گذاشت تو دستم ...  رهیکه خ دید یتو نگام چ دونمینم
 ... رونیکالس رفتم ب

غرغراشون فقط لبخند  یدر جواب همه  یول کردمیقبول م دیسرم غر زدن که نبا یهمخونه هام کل هیو بق نایم
 ...زدم

کامال مشخص بود داره تمام سعبشو  یدست از سرم برداشت،ول یتهران میشکر بعد از اون روز مر خدارو
 !...؟یی...فقط سر همون امتحان کذاادیانقدر از من بدش م ی...برام جالب بود بدونم که سر چکنهیم

 ...آخر سال بود و کالسا تق و لق یروزا دادیم دیع یداشت کم کم بو هوا

... بدو  نیزم یکه افتاده بود رو دمیدختر رو د هیخونه که  رفتمیغروب بعد از تموم شدن کالسم داشتم م اونروز
 شدینم دهید یس...چون پشت ساختمون بودم کهیتهران میمر دمیخودمو بهش رسوندم و برش گردوندم که د

 ... رمیازش کمک بگ
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به صورتش زدم و صداش کردم چشاشو باز  ی... لباش کبود شده بود...هرچ خیبود و تنش هم مثل  هوشیب
 ...نکرد

 ختمیر لشویکه رو دستم بغلش کنم...وسا ستیهرکول زورم انقدر ن یپسرا نیکنم خدا...من که مثل ا کاریچ
 ...تم گردنماون انداخ فیخودم و با ک فیتو ک

 کردمیدعا م یپاهاش قفل کردمو راه افتادم...تو راه ه ریباال...دستامو ز دمشیانداختم رو شونه ام و کش دستاشو
 ...دختر مردم گناه داره اینشه...خدا شیزیچ

 ...شده بود کیخدا...به نفس نفس افتاده بودم...هوا هم تار کنمی...خواهش مافتهیبراش ن یاتفاق

 ...سمتم دیدو عیبا اتاق نگهبان فاصله داشتم که متوجه من شد و سر هنوز

 ......خبر کننیماش هی...هی...ی...باقریهمون جا داد زدم:آقا از

...مقنعشو درآوردم و مارستانیب میرفتیم میداشت نیبعد سوار ماش قهیو دو دق ابونیراشو کج کرد سمت خ اونم
 ردمبود سرش ک فمیتو ک شهیشال که هم هی

 ...تا گرم بشه کردمیو ها م دمیمالیخودمو تنش کردم...دستاشو م یبود اونم درآوردمو پالتو سیهم خ مانتوش

 ...ام گرفته بود هیتنم گرمش کنم...گر یکردم تا با گرما خورد،بغلشینم یتکون چیه

 می...مررمیو م کنمی...بخدا تو خوب شو من گورمو گم مکنمی...تروخدا چشاتو باز کن...خواهش ممی...مرمیمر
 ...جون تروخدا چشاتو باز کن

که  کردمیم هیرو با برانکارد بردنش...منم همونجا تو راهرو نشسته بودم و گر میو مر مارستانیب میدیرس باالخره
 ...دم و قطع کردمدا حیکردم...براش توض ریزنگ خورد...مائده بود ،نگرانم شده بودن که چرا د میگوش

کردم و تا خواستم جواب بدم  دایپ شویبود...گوش لشیموبا ی برهی...احتماال ودیلرزیداشت رو پام م میمر فیک
 ...جون... دوباره زنگ خورد خودش بود یلیاز م سکالیتا م30قطع شد...اوووووووه...

 ...تو گوشم دیچیمرد جوون پ هیداد  یتماس رو زدم صدا یدکمه  تا

 ...ــــمی... جواب بده...مرستین یاالن کس گهی...دانشگاه که دمیمر یهست یمعلومه کدوم گور چیه -

 ...گفتم: الو یا هیگر یهمون صدا با

 ؟ی...خودت میگقت: مر دیلحن صداش عوض شد و با ترد هوی

 !...میمر هیقورت دادم و گفتم:من نارگلم...همکالس بغضمو

 ...بگم دوستشم به خودم اجازه ندادم یحت

 ...روز افتاد نیبا من به ا یبخاطر لجباز اون

 کجاست؟حالش خوبه؟ میگفت:مر یپسره با نگران یصدا



 

 
26 

 کجاست...؟ میکه داد زد: تروخدا حرف بزن، مر کردمیم هیهنوز گر داشتم

 ...بهش دادم مارستانویب آدرس

 !...میاومد سمت من و گفت: مر مهیساله سراس 27،28مرد جوون  هیربع گذشت که  هیفقط  دیشا

 ...اتاق رو نشونش دادم و گفتم:بردنش اون تو در

 شده؟ ی: چ دیپرس

 ...رونیجواب بدم که در اتاق باز شد و دکتر اومد ب خواستم

 :حالش چطوره؟میدیسمتش و با هم پرس میهجوم برد هردو

 ...تکون داد و گفت:شانس آورده که هنوز زنده اس...هر چند سرشو

 ام نهیهرچند گفتنش نفسمو حبس کرد تو س نینفس راحت بکشم با ا هیاومدم  تا

 ...؟یگفت:هرچند چ پسره

 ...شو از دست داده هیبهمون کرد و گفت:متأسفانه هردوتا کل ینگاه دکتر

 ....اخـــــد ایزد تو سرش و گفت: یدو دست پسره

 ...ام بند اومده بود دوباره شدت گرفت هیکه تازه گر منم

 !... میبزن وندیتا بهش پ نیکن دایپ هیکل هی دیادامه داد: هرچه زودتر با دکتر

 ...هم رفت بعد

 ...به مامان بگه خوادیم ی: ک دیچیپسره تو گوشم پ یصدا

 نیگوش نکرد...بب رونینرو ب میگفت یبا اون حالش هرچ وونهید ینشست و گفت : دختره  یصندل یرو رفت
 ...چه به روز خودش آورده

 ...کنارش نشستم...انگار تازه متوجه من شد رفتم

 افتاد...؟ یچه اتفاق قایدق یبگ شهی: مدیپرس

 !میونتیهمه مون مد یکردم،گفت : ممنون که جون خواهرمو نجات داد فیتعر رویچ همه

 !...منه ریگفتم : نه ...همش تقص هیگر با

 ...رو براش گفتم یشرطبند هیتعجب نگام کرد،منم قض با

 ...تکون دادو گفت : هنوزم بچه اس سرشو
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قطع کرد اومد کنارم نشست و گفت : حتما  یپدرش بود..وقت نکهینفر زنگ زد مثل ا هیبه  شیشد و با گوش بلند
 !...خونه یبر رمیگیآژانس برات م هیخانواده ات نگران شدن...پاشو 

 حیرفت،ترج شهیدرش بسته اس،نم گهیبه ساعت کردم از ده گذشته بود، گفتم:من تو خوابگاهم...االنم د ینگاه
 ...بمونم دمیم

 ...مرد و زن با دو به سمت ما اومدن هیکم که گذشت، هی

 ...؟الدیشده م یکه مرده گفت:چ میبلند شد هردو

 !سر دخترم اومده...؟ ییشده؟ چه بال یداد زد:بگو چ هین داد که زنه با گرسرشو تکو الدیم

 !... ...فقطشهیاس ،دکتر گفت خوب م ژهیو یگفت:فعال تو بخش مراقبتها الدیم

 !...گهی...حرف بزن دیکنی... چرا جون میداد زد:فقط چ بایتقر پدرش

 ...بشه هیکل وندیپ دیهاشو ازدست داده، با هیبا سر افتاده گفت:کل الدیم

 !...داغون آه از نهادش بلند شد ی افهیق هیکه همونجا غش کرد...پدرشم با  مادرش

 ...تو به اتاق ،رفت دنبال پرستار مشیکمک کردم ببر الدیسمت مادرش و به م رفتم

سرم به دستش وصل کردو  هیبعد پرستار با دستگاه فشارسنج اومد و فشارشو چک کرد بعد هم  قهیدق چند
 ...رفت

 ...پدرتون شیپ نیهستم شما بر نجایمادرش نشستم و گفتم:من ا کنار

 ...دونمیدست تنها نم ی...اگه نبودزیبهم کردو گفت:ممنون... بخاطر همه چ یهمراه با قدردان ینگاه

 ...رو هیکل نیخوایم ینکردم...حاال چجور یزدم و گفتم:کار مهم یلبخند

 !...بدم شیکه آزما زنمیو قطع کردو گفت:االن با دکترش حرف مر حرفم

مادرش بود...مثل مادرش خوشگل بود...هزار جور  هیشب یلیخ میرفت به مادرش نگاه کردم...مر رونیی یوقت
... چرا اون شرط مسخره رو  ومدیازمن بدش م یچ یبرا میشد...اصال مر ینجوری...چرا ارفتیفکر تو سرم رژه م

نگاه مات بهم  هیباز کرد و با  اشوچقدر گذشت و تو فکر بودم که مادرش تکون خورد...چش دونمیگذاشتم...نم
 ...شده چون چشاش پراز اشک شد یاومد که چ ادشیزود  یلیخ یشد...ول رهیخ

 ...شهی،خوب م نیفشار دادم و گفتم:نگران نباش دستشو

 ...؟یوستشبغض گفت:تو د با

 ...چرا بازم نتونستم بگم آره ... فقط بهش لبخند زدم دونمینم

 ....نمشیبب دیو سرشو بادستش گرفت،گفت:با نشست

 ...ارهیتا پرستار رو صداکنم سرمتونو در ب نیشدم و گفتم:صبر کن بلند
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 ...دو با پرستار برگشتم...دوباره فشارشو چک کرد و سرمشو در آور  رونیاتاق رفتم ب از

نشسته  یصندل یبود...پدر و برادرش تو راهرو رو یبستر میکه مر یبخش میگرفتم و کمکش کردم بر بازوشو
 ...بودن

 ...نهیما اومد و به مادرش کمک کرد تا بش دنیبا د الدیم

 شیگرفته...فردا بمحض حاضر شدن جواب آزما شیپاش زانو زد و گفت:نگران نباش مامان ...دکتر ازم آزما کنار
 ...شهیانجام م وندیعمل پ

 یحاضر شد ول شیپلک روهم نذاشته بودم...ساعت ده باالخره جواب آزما شبیصبح شده بود...از د گهید
 ...خوردیمتاسفانه خون برادرش بهش نم

رو نجات بده ... به اصرار اونا برگشتم  میبتونه مر شونیکی نکهیا دیبدن به ام شیهر دو رفتن که آزما پدرومادرش
 ...خوابم برد دهیخوابگاه تا استراحت کنم...سرم به بالشت نرس

داشتن...فقط من واسه  طیجمع کرده بودن...همشون فردا بل لشونویشدم همه بچه ها وسا داریبود که ب عصر
 ...شهیم یچ میوضع مر دمیفهمیداشتم...الاقل تا فردا م طیبل 29 یعنیپس فردا 

تا  4کمک کنه...صبح فرداش هر  میبتونه به مر شونیکیدعا کردم و از خدا خواستم حداقل  یلینماز خ سر
 ...مارستانیهمخونه ام رفتن...منم چون تنها بودم رفتم ب

داده بود و چشاش بسته اس...کنارش نشستم،با احساس حضور من  هیتک واریکه سرشو به د دمیرو د الدیم
 ...برگشت سمتمو نگام کرد

 ...گفتم:پدر و مادرتون کجان؟دیباریاز صورتش م یخستگ

 ...شد و گفت:بزور فرستادمشون خونه تا استراحت کنن رهیروبرو خ به

 ازی... شماهم به استراحت نکنهیرو دوا نم ی...موندنتون دردنیرفتیکردم و گفتم: بهتر نبود خودتون هم م نگاش
 !...نیدار

 ...مونمیم نجاستیا میمر ی...تا وقتمونمیم-

 ن،یکم استراحت کن هی نی...برزنمیشد بهتون زنگ م یمن هستم...اگه خبر-

 ...نگام کرد رهیخستتون...برگشت و خ یداره تا چهره  ازین شتریبه وجود سرحال شما ب میمر

 شد؟ یچ شیگفتم: جواب آزما رشیفرار از نگاه خ یبرا

 !...بده هیبهش کل تونهیو گفت:بابا م دیکش یقیعم نفس

 !ن؟یناراحت یچ ی...پس براهیکه عال نیقطع کردم و گفتم:ا یبا خوشحال حرفشو

 ...عمل کنه...قلبش ناراحته...عمل براش خطرناکه تونهیبا دستاش پوشوند و گفت:نم صورتشو
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بگم که  یچ دونستمینم ی...حتکردیم هی...داشت گرلرزهیبغض داشت...حس کردم شونه هاش داره م صداش
و  یبریبده ...چرا تا لب چشمه م هیکل میبتونه به مر شونیکیازت خواستم  ایکم کنه...خدا شویکم از ناراحت هی

دخترشو نجات بده؟به  تونهیو نم خورهیکه خونش م یدیپدر بدبختو عذاب م نیچرا ا گهی...دیگردونیتشنه برم
 ...نگاه کردم، هنوز صورتش تو دستاش بود الدیم

 دیبا ن،شمایبد تی...مطمئنا االن خانوادتون تو وضعنیبد هیهم روح هیبه بق دیخونه...شما با نی:برگفتم
 ...نیکنیبدترش م نیکه دار ینجوریا ی...ولنیکمکشون کن

که بدن  کنهیو مشکالتو راحت حل م کنهیمغز آدم خوب کار م یقتن،ویاستراحت کن نیداغون...بر نطوریا
 ...استراحت الزم رو داشته باشه و فکر آزاد باشه

هستن  ایلی...خمیهست هیتو روزنامه ها دنبال کل میدیم ی... اصال... اصال آگهشهیخوب م میمطمئنم حال مر من
 !...شهیدرست م یشونو بفروشن...خدا بزرگه...همه چ هیکه حاضرن کل

 ...نگام کرد سیخ یبرداشت و با چشا دستاشو

مغز  شهیخوب باعث م یغذا هیخواب راحت به همراه  هیحموم گرم با  هیخونه... نیبر نین،پاشی:پاشگفتم
 ...ادیراه حل به سراغتون م یکار کنه،اونوقت کل یحساب

 ...بده تویگفت:گوش یبده ول باهام دست خوادیشد و دستشو دراز کرد سمتم...اولش فکر کردم م بلند

 دینکش قهیرو گذاشتم تو دستش...شروع کرد دکمه ها رو زدن... شمارشو وارد کرد چون به دق یگوش اریاخت یب
 زنگ خورد شیکه گوش

 ...شد زنگ بزن یاومد ،هر خبر شیپ یمنه...هر مشکل یشماره  نیبهم داد و گفت:ا مویگوش

 ...زدم و گفتم:حتما یبخش نانیاطم لبخند

 ...و آروم گفت:ممنون...واقعا متشکرم نییانداخت پا سرشو

 ...مونمیم نجای...من تاشب اکنمیخواهش م -

 ....ممنون نیقدر هم که هست نیشهرتون...هم نیبرگرد دیشماهم با دونمی...مامیکردو گفت:بعدازظهر م نگام

 ...نیراحت استراحت کن الیبا خ نی...برمونمیبرم...تا شب م دیتکون دادم و گفتم:من فردا با سرمو

 ...تشکر کردو رفت دوباره

کنن  دایپ هیبراش کل یو اگه نتونن بزود ستیاوضاعش خوب ن گفتی...ممیدکتر مر شیرفتنش رفتم پ بعداز
 ری...تا ظهر درگشیآزما یدادم...اونم قبول کرد،بعدم رفتم برا حیبراش توض طمویبراش کرد...شرا یکار شهینم

 ...زنگ خورد لمیبودم...تازه تو راهرو نشستم که مبا شهایآزما

 ...آقاجون بود ی شماره

 سالم آقاجون-
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 ؟یسالم نارگل جان...خوب-

 خوبن؟ نایا ن؟مامانیممنون آقاجون شما خوب-

 ؟یستیدخترم،خوابگاه ن ییشکر خدا...کجا-

 ...مارستانمی...بششیاومدم پ ستیاز دوستام حالش خوب ن یکینه...-

 !...شتیپ امیآدرسو بگو تا ب-

 ؟یمگه شما تهران-

 !...شتیپ امیآره بابا ،اومدم خوابگاه دنبالت...آدرسو بگو ب-

 ...چقدر دلم براش تنگ شده دمیبغلش کردم تازه فهم یدادمو نشستم منتظر آقاجون...وقت آدرسو

 :خانوادش کجان؟دینشست و پرس کنارم

بچه اش نده...حتما  هیضیرو عذاب مر یپدرومادر چیدرهم شد و گفت:خدا ه افشیبراش گفتم...ق رویچ همه
 !...ناراحتن یلیها خ چارهیب

 ...براش عذاب آوره شتریب نی...اتونهیو...نم تونهیپدرش م نکهی...بدتر از همه ایلیو گفتم:آره خ دمیکش یآه

بشه...من  یکه بخواد زنده بمونه و بچه اش طور ستین یپدر چیسرشو تکون دادو گفت: آره...ه آقاجون
 !...کنهیمطمئنم پدرش عمل م

 ...کردمیصبر م دیبا شدیمشخص م شیتا فردا که جواب آزما یراجع به خودم به آقاجون بگم ول خواستیم دلم

 ...دلم دعا کردم الاقل من بتونم کمکش کنم تو

 ...؟نیداشتم...شما چرا اومد طیا بلفرد ی:من که برادمیبه آقاجون پرس رو

 ...کنم زتیدنبالت به قول شما جوونا سوفر امیاده،بیز لتیبهم زدو گفت:گفتم بار و بند یلبخند

 ...نیزیقربونتون برم که خودتون برام سورپرا یو گفتم:اله دمیشو بوس دهیچروک صورت

 ...؟یریغلط منو بگ یچپ نگام کردو گفت:االن مثال خواست چپ

 ...گفتم:من غلط بکنم آقاجون دمشویبوس دوباره

تر از  مانهیصم یلیباز شده بود و رفتارمون خ نمونیب خیدانشگاه  امیکه باهام حرف زده بود تا ب یاون شب از
 ...قبل

 هی...بهتره انیتا ب مونمیم نجایکه قبول نکردم و گفتم:به خانوادش قول دادم ا میناهار بخور میخواست بر ازم
 ...میبخور نجایهم نیریبگ یزیچ

 ...و پدر ،مادرش اومدن الدی...بعد از ظهر بود که مرهیشد رفت ناهار بگ بلند
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 ...کرد یدست داد و ابراز همدرد یتهران یو آقا الدیکردم...آقاجون با م یبهشون معرف آقاجونو

که االن مربم تو  ینیدخترم...هم میبهت زحمت داد یلیمدت خ نیبهم کرد و گفت: ا ینگاه پدرانه ا یتهران یآقا
 !...ازت ممنونم یلی...پدرت هم اومدن دنبالت...خیبر گهی...بهتره دمیتوا ونیمد کشهیاون اتاق داره نفس م

 ...کنمی...بخدا تعارف نممونمیم نیبود...اگه بخوا فهینکردم...همش وظ یزدم و گفتم:کار یلبخند

 ... من دعا کن میمر ی... برازمیگفت:ممنون عز یه اگرفت یبغلم کردو با صدا یتهران خانوم

 ...شهیم دایبراش پ هیکل هیو حتما  هیی...اون دختر قوشهیو گفتم:من مطمئنم خوب م دمیپشتش کش یدست

 ...دیکج شد،بعدم منو بوس کمیگوشه لبش  یکه نه ول لبخند

هم  یهمدان یاز قبل جمع شده بود با آقا لمیکردم...وسا ینذاره و ازشون خداحافظ خبریخواستم منو ب الدیم از
 ...موند مارستانیتو ب میمر شیسمت شهر قشنگ خودم...اما فکر و دلم پ میکردم و راه افتاد یخداحافظ

 10ساعت  لی...سال تحودمیزود خواب یخونه...بازار ماچ و بوسه داغ بود...اونشب بخاطر خستگ میدیرس شب
 قهی...پنج دقمیجمع شده بود نیام با مامان و آقاجون دور سفره هفت ساسفند بود...شب بعد از ش 29شب 

 ...)مارمه( رو داد دستم ینیمامان س لیبه سال تحو

هفت  لیاز وسا یسر هیکه  ینیس هیخونه با  یاز اعضا یکیسال  لیتو شهرمون که موقع تحو هیرسم مارمه
 یصدا دنیاز خونه و بعد از شن رونیب رهیبهار( توشه م شهیچند شاخه از درخت هم نه،وی) قرآن،سبزه،آنیس

 یو برکت رو با قدمها ریذاره تا خیاتاق م هیرو تو  ینیتو س لیاز وسا کیخونه و هر ادتویراستش م یتوپ با پا
 ...ارهیخودش به خونه ب

 !رو طرفم گرفت با تعجب گفتم:مـــــن؟؟ ینیمامان س یوقت

 ...دادیام مکار رو انج نیآقاجون ا اکثرا

با قدم خوب تو سالمون شروع  خوامیبا مامان همراه شد و گفت:آره...امسال تو برامون مارمه کن...م آقاجونم
 ...بشه

 ...فرستاد رونیمخالفت کنم که مامان بزور بلندم کرد و ب خواستم

 !...من؟ منه شوم ...منه نحس...منه بدقدم چرا

 دنیبه حرف مردم ندارن...بعد از شن یبهم بفهمونن که اعتقاد خواستنیداشت...م یمعن یلیکارشون برام خ نیا
 توپ بسم الله گفتم و رفتم تو خونه یصدا

 میبه گوش یاس ام اس کاتیتبر لیس قهیکردم...بعداز چند دق یمارمه رو انجام دادم و باهاشون روبوس رسم
 ... گفتن کیشروع شد ...خواهرام هرکدوم زنگ زدن و تبر

سرخاک پدربزرگ ومادربزرگ  هاییآقا ...از اونجام خونه عموهاودا یخونه حاج میفرداش با آقاجون و مامان رفت صبح
 ....خونه می...بعدش برگشتمیمادر
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 ییرایپذ دیع یاز مهمونا ای کردمیداشتم شام درست م ایبشن خونمون  ریکه همه خواهرام سراز تاعصر
 ...روپام بند نبودم یمدن از خستگهمه او ی...وقتکردمیم

حاضر بشه،نکنه نخورده  شمیجواب آزما روزیتو اتاقم ،متعجب بودم چرا دکتر بهم زنگ نزده...قرار بود د رفتم
 ......بعد از چند تا بوق جواب دادالدیم یباشه...زنگ زدم گوش

 ...دادیاز حالش خبر م یگرفته اش بخوب یصدا

 الو -

 ،نارگلمیتهران یسالم آقا -

 سالم -

 مبارک دتونیع -

 ...دارن آخه دیاالن ع نایدونه زدم تو سر خودم که احمق ا هی...دمیپوزخندشو شن یصدا

 ...شماهم مبارک باشه یبرا -

 رو بپرسم میراستش زنگ زدم حال مر -

 ...بد یلیو گفت : بده...خ دیکش یآه

 دیکرد...االنم با وجود ع یبراش کار گهید شهیجور نشه نم هیاگه زود کل گهیکرد و ادامه داد: دکترش م یمکث
بابا ،با دکترش دعوا هم  یدکترش قبول نکرد...حت یبه زور عمل کنه،ول خواستیکارمون سختتره...بابا هم م

 ...قبول نکرد یکرد ول

 ...میداغونم... هممون داغون یلیاز بغضش بودگفت:خ یکه حاک یخش دار یصدا با

 ......خدا بزرگهنیاز دست ند دتونویام -

 پس االن کجاست؟ -

 ...شهیم دایپ هیزود براش کل یلی... خ شهیحالش خوب م می...من مطمئنم مرنینگ ینجوریا کنمیخواهش م -

 ...ارمیدارم کم م گهیدارم قوت قلبه...د اجیکه احت یزیممنون...االن به تنها چ -

 پدر و مادرتون چطوره...؟ کنم،حالیخواهش م -

 ...تموم بشه...برامون دعا کن تیوضع نیاونام بدتر از من ... دعا کن ا -

درست  یانشالله همه چ نیبوده،به دلتون بد راه ند میسال کردم واسه مر لیکه موقع تحو ییدعا نیبخدا اول -
 ...زنمی...بازم بهتون زنگ مشهیم

 ممنون،خداحافظ -
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 خداحافظ -

 ...اومد تو یزدیبه دکتر زنگ بزنم که در اتاق باز شد و ا خواستمیرو که قطع کردم م یگوش

نشسته ما واسش  نجای...خانوم امیاومد دستمو گرفت و گفت : انگار نه انگار که ما مهمون یحالت طلبکار هی با
 !...کوفت کن میبر ای... بمیشام حاضر کن

 یزدیصبح با ا کیاز شامم فرصت نشد به دکتر زنگ بزنم ... اونشب تا نزد ن،بعدییزدم و باهاش رفتم پا یلبخند
 ...میزدیو حرف م میبود داریب

 ...بمونه نجایا دیساک لباس با خودش آورده بود که تا آخر ع هی التهایتعط یمعمول همه  طبق

هر  یبوق جواب داد به جابعد از چندتا  یشدم...بعد از صبحونه به دکتر زنگ زدم...وقت داریب 10ساعت  صبح
 !...؟نیگفت:چه عجب باالخره تماس گرفت یحرف

 دکتر یسالم آقا -

 ؟ینگران دوستت ینجوری...ایقرار نبود بهم زنگ بزن ؟مگهییسالم دختر جون...کجا -

 میشده مر یحاضر شد بهم خبر بدبن...حاال چ شمیمن منتظر تماس شما بودم...قرار بود جواب آزما یول -
 ؟خوبه

 ..ادیسرش ب ییچه بال ستیمعلوم ن یو اگه کمکش نکن مهیخانوم جوان...حال دوستت وخ ریخ -

 !منظورتون...؟ -

...فقط خورهی...خونتون به هم مدیبه دستم رس روزید شتیگفت:آره،جواب آزما حوصلهیرو قطع کرد و ب حرفم
 ...یریبگ متویاگه زودتر تصم

کردن پدرم  ی... به محض راضدمی...زود خبرشو بهتون منیبهم داد یخوب یلیگفتم:حتما،خبر خ یخوشحال با
 ...زنمیبهتون زنگ م

 ...وقت نداره ادیفقط زود،دوستت ز -

 ...هم مبارک باشه دتونیع یدم،راستیچشم قول م -

 ...تو هم مبارک منتظر خبرتم دیع -

 چشم خداحافظ -

حرف  وونیو مامان و خواهرام هم داشتن تو ا کردنیم یباز طای،بچه ها داشتن تو ح نییرفتم پا یخوشحال با
 ...زدنیم

 : آقاجون کجاست؟دمیپرس

 ...به باغ بزنه یگفت:رفته سر مامان
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 ...آقاجون شیپ رمینرده برداشتم و گفتم:م یگلدار مامانو از رو چادر

 کردم نیتمر گفتمیم دیکردنش با یراض یکه برا ییحرفا یراه همه  تو

 ...ختیریدرخت نارنج کود م ریرفتم تو باغ...آقاجون داشت ز نیکنار پرچ از

 ...نیکنارش و گفتم : خسته نباش رفتم

 ...؟یاومد نجای...ا یبهم زد و گفت : درمونده نباش یلبخند

 ...دلم گرفته کمی...راستش  ینجوریبا لبخند جواب دادم و گفتم : هم لبخندشو

 شده؟ یچ ؟یچ یگفت : برارو تو خاک فرو کرد و  لیب

حالش اصال خوب  گفتی،دوستم،...امروز به برادرش زنگ زدم م مهیمر شینشستم و گفتم : دلم پ نیزم رو
 ...ستین

 ...شهیم دایبراش پ هیکل هیو  شهیکنارم نشست و گفت : انشالله که خوب م آقاجون

 یدردناکه...اگه شما جا یلیاون،خ یلحظه خودمو گذاشتم جا هی...امروز دونمیو گفتم : نم نییانداختم پا سرمو
 ...میمر یو من جا نیپدرش بود

 ...و گفت:خدا نکنه دختر دیبر حرفمو

 ...نیکردیم کاریکردم و گفتم : نه...واقعا اگه من جاش بودم چ نگاش

 ...تا جون دخترم رو نجات بدم دوختمیو زمان رو بهم م نیو گفت : خوب معلومه... زم دیکش یآه

ممکنه خانواده  یشو بهش بده ول هیشده باشه که بتونه کل داینفر پ هی: حاال اگه  نییسرمو انداختم پا دوباره
 ؟یاش اجازه ندن چ

 هیدوستت کل ی...چطور؟ براوفتمیبه دست و پاشون م رمینگاشو بهم دوخت و گفت : خوب معلومه م آقاجون
 شده؟ دایپ

 ...کرد یبراش کار شهیعمل نشه نم گهیاگه تا چند روز د گفتیتکون دادم و گفتم : آره ،دکترش م سرمو

حرفا رو  نیا نجایا یومدین ینجورینارگل؟ تو هم یبگ یخوایم یبه من گفت : چ رهیچشاشو تنگ کرد خ آقاجون
 ؟یبهم بزن

 ... که شهی... م یعنیتو نگام و گفتم : آقاجون ... من ...  ختمیالتماس تونستم ر یهرچ

 ...بشنوم یزیچ خوامیهم نم گهیزنم،دیم کباریبلند شد و حرفم رو قطع کرد : نــــــه...حرفمو  هوی

 ...آقاجون یبلند شدم : ول منم

 !...که با شدت برگشت سمتم و گفت : گفتم نــــــــه لشیسمت ب رفتیم داشت
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 ...تونمی... مخورهی... من خونم بهش م کنمیم آقاجون،خواهش رهیمیرو نرفتم : اون داره م از

 ...یداد شمیآزما یمن ،سرخود رفت ینگام کرد و گفت : چشمم روشـــن... بدون اطالع و اجازه  یعصبان آقاجون

بودم  میمر یکه اگه من جا نیآقاجون ... خودتون االن گفت کنمینه ... خواهش م ای تونمیم نمیبب خواستمیم -
 ...دوست منه می...مرنیکردیم یهر کار

 ...گفت : حرف من همونه رفتیم رونیرو شونه اش گذاشت و همونطور که بطرف ب لشویب آقاجون

 ...خودمو ببخشم چوقتیه تونمیبشه نم شی...اگه طورکنهیعذاب وجدان ولم نم ینجوریداد زدم : ا بایتقر

 ...یبچه دار بش ،ینازدواج ک یخواینگام کرد و گفت:آخه دختر تو پس فردا م برگشت

 اخه؟ رهیمنو بگ ادیم یداشت پدرمن ،ک یچه دل خجسته ا هه

 !...رهیمیروز وقت داره آقاجون ...م 2،3...فقط کننیم یزندگ هیکل هیهمه آدم دارن با  نیالتماس گفتم : ا با

 ...و رفت دیبه حرفم راهشو کش توجهیب آقاجون

...اگه میشیوقتها ما آدمها انقدر خودخواه م یکنم،چرا بعض یآقاجونو راض تونمیم کردمیام گرفته بود...فکر م هیگر
 شهیهم عادگاهیراست رفتم م هی... از باغ گرفتیمن بازم آقاجون انقدر جبهه م یبودم و اون جا میمر یمن جا

و رفتم تو  رمی،به مامان گفتم س نداختنیرو م اهاردرددل برگشتم خونه... داشتن سفره ن یام ... بعد از ساعت
 ...اتاقم

خلوت شد  ینگاه کردم ... عصر همه برگشتن خونه هاشون و خونه کم رونیعصر تو اتاقم کنار پنجره به ب تا
 نتونست رونیب امیکرد از الکم ب یو هرکار شمیاومد پ یزدیالبته فقط خواهرام و شوهراشون ... بچه ها موندن...ا

... 

 ...سر سفره یایشد گفت حتما ب یعصبان یلیاومد دنبالم و گفت : آقاجون خ یزدیشام هم نرفتم که ا یبرا شب

 ...خشک گفت : غذاتو بخور یلیرو به آقاجون دوختم خ نمیرفتم نشستم سر سفره و نگاه غمگ حوصلهیب

 ...تموم بشه هیبق یکردم تا غذا یغذام باز با

 مهیوبه آسمون شب چشم دوختم...ماه ن وونیتو ارفتم  د،منمیندارم زود خواب یحال خوش دیزهرا که د اونشب
 ...ستاره دورش جمع شده بودن یبود و کل

 ....بشه شیکنم،اگه طور کاریکه آقاجون اجازه نداده چ حاال

بودم  داریماه و ستاره کمک کن دل آقاجونم نرم بشه...انقدر ب نیشبت،به ا یرمز و رازها یتورو به همه  ایخدا
 ...که اذان شد

 نمازمو خوندم، وونیگرفتم و همونجا تو ا وضو

 ... میوفتیراه م گهیساعت د هیجمع کن  لتوی: وسا دمیآقاجونو شن یبرم تو اتاقم که صدا خواستمیم
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 ...نگاش کردم ... هنوزم اخم تو صورتش بود باتعجب

 ی...از صبح تاحاال به حرفات فکر کردم...حتدمی: فکر نکن به خاطر قهر و ناهار و شام نخوردنت اجازه م گفت
 ...میوفتیراه م میبخور یزیچ هیجمع کن و حاضر شو، لتویاستخاره کردم...برو وسا

سمتش که دستشو آورد باال و گفت : تا خودم با دکتر صحبت نکنم و مطمئن نشم که  دمیدو یخوشحال با
 ؟یدیبدم شن تیبرات نداره محاله رضا یخطر

 یزیچ دیدادم و دوباره خواستم بغلش کنم که دوباره دستشو تکون داد و گفت : درضمن مادرتم نباتکون  سرمو
 !...بفهمه

 !سرمو تکون دادم که گفت : مگه زبونتو ازت گرفتن بچه؟ دوباره

قربون دلت برم که انقدر  یچشم ... اله گمیم یبگ یبغلش و گفتم : ممنون آقاجون...هرچ دمیذوق پر با
 ...مهربونه

 دمیچرا دارم به حرفت گوش م دونمینشدم برو ...نم مونیلحظه بغلم کرد و بعد از خودش جدام کرد : تا پش هی
 !...یجراح غیت ریز فرستمیمو م گرگوشهیو ج

غر زد  ی... مادرم کلمیبود که راه افتاد ومدهیساک بستم...آفتاب هنوز درن هی عیرفتم اتاقم و سر یخوشحال با
 ...خونمون زشته ادیم لی... فام ششنیخانوادش پ ضهیدوستت مر مت،خوبینیبب میتونینم دمیکه ع

 ...میداد که بر تیرضا امیبدر م زدهیس یهزار ناز و بوسه و قول که مراقب خودم هستم و حتما برا با

 ...نخوردم که ناشتا باشم و بشه هرچه زودتر عمل کرد یزیچ من

 !هم بکنم؟ گهیخواهش د هی شهیراه به آقاجون گفتم : م تو

 گه؟ید یکیبه  یقلبت رو هم بد یخوایبهم انداخت و گفت : نکنه م یکوتاه نگاه

و خانواده اش نفهمن کار من  میمر نیاگه اجازه بد خوامیشماست...نه...م یگفتم : اون که خونه  باخنده
 ...ننیبب مارستانیشمارو تو ب دی...خوب...نبایجور هیبوده...

 !ن داد : چرا؟تکو سرشو

 ...کردم تو بوق و کرنا کنم که همه خبردار بشن یاگه کار خوامیدختر خودتونم...نم -

 دیندادم...با یهنوز هم اجازه قطع م،منیگفت : حاال بذار برس یزود جمعش کرد و جد یکردم لبخند زد ول حس
...! حاال هم بهتره ینخورد یزیچرا چ دمی...فکر نکن نفهمادیبرات بوجود نم یدکتر منو خاطرجمع کنه که مشکل

 ...یدیهم اصال نخواب شبید یبخواب

 تیو خانوادش از هو میکردم مر دیتهران و مقدمات عمل رو حاضر کنه وتاک امیاس به دکتر دادم که دارم م هی
 ...نفهمن یزیمن چ

 ...میبود مارستانیشدم،کنار ب داریب ی... با تکون دستدمیهم بدستور آقاجون خواب بعد
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 ادینم شیمن پ ی ندهیآ هیزندگ یبرا یو اون آقاجون رو مطمئن کرد که خطر میدکتر مر شیپ میآقاجون رفت با

... 

 شیخودم گرفت و قرار شد بعد از ظهر به محض مساعد بودن آزما یاز سالمت گهید شاتیآزما یسر هیظهر  تا
 !...اتاق عمل میبر

 ...زدیم حیکنار تختم داشت تسب بودم و آقاجون یاتاق بستر هی تو

 !...باشهنی: آقاجون بعد از به هوش اومدن من برگرد گفتم

 کنه...؟ یاز تو پرستار یبهم کرد و گفت : اونوقت ک ینگاه

 شیپ یکه دکتر هم گفت مشکل نیدیها...!د مارستانهیپر از پرستاره،مثال ب نجایگفتم : ا زونیآو یلبها با
چرا  ضه،شمایمن مر ن،دوستیو شما نباش ادی... زشته مهمون بنیبد یچ نیخوایجواب مامان رو م اد،تازهینم

 ...هر روز بهتون زنگ بزنم دمی...قول منی...تروخدا بعد از عمل برنیبمون

 شهیم یچ مینیتا بب رونیی یایو ب یخوب،بذار فعال عمل کن یلیتکون داد : خ سرشو

بعداز ظهر عمل رو انجام  میتونیوجود نداره و م یو گفت : خوشبختانه مشکل همون موقع اومد تو اتاق دکتر
 ...میبد

 زدم الدیزنگ به م هیبرداشتم و  موی... گوشرونیبا دکتر رفت ب آقاجون

 ...سالم -

 ...نیایخوشحال به نظر م یلیشده؟خ یگفتم : سالم،خبر یصداش شاد بود منم با شاد چقدر

 کننیجور شده...امروز بعدازظهر عملش م هیکل میمر یشده...برا دایپ هیکل -

 هست...؟ یواقعا...؟حاال ک -

شو اهدا  هیبده...فکر کن داره کل رشیهست خدا خ یپنهان بمونه...هر کس تشیخواسته هو یعنیم،یدونینم -
...خـــدا کنهیدکتر گفت قبول نم یول میدیکه بخواد بهش م یهرمبلغ میبه دکتر گفت یعنی، می...ما خواستکنهیم

 ...شهیحالش خوب م می،فکرشو کن مر

 ...داشت دیام دیبا شه،فقطیگفتم جور م نیدیخوشحال شدم...د یلیخ -

 ... شده بودم...خداروشکر دیآره،من که پاک ناام -

 دونن؟یپدر و مادرتون کجان ؟ م -

 ...دمت گرم ــــاینن،خدامارستایچقدر خوشحال شدن...االنم تو ب یدونیآره،نم -

 ...خواستیدلم م یلیکاش منم اونجا بودم،خ -
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که  نیازت ممنونم... به هرحال هم یبود ریگیهم پ یکه تلفن نقدریقطع کرد و گفت : ممنونم ازت...هم حرفمو
اهدا  ونیمد گشویتوئه ونصف د ونینصف جونشو مد می... مرمیتوا ونیاالن زنده اس و منتظر عمل مد

 ... یخانوادت باش شیپ دیهم با ده،تویه...االنم عکنند

 ...قطع کنم گهید نیندار یبزنم...خوب اگه کار یحتما بهش سر کنمیرو م میسع -

 بهتون خوش بگذره...خداحافظ دینه،بازم ممنون...ع -

 ...سبز هم روم انداختن یمنو بردن اتاق عمل...همه لباسها سبز بود،چندتا مالفه  میقبل از مر بعدازظهر

 ...بود دهیرو آوردن،صورتش رنگ پر میکم بعد مر هی

 که دکتر اومد کردمیم نگاهش

 !...؟یکه نشد مونیو گفت : پش ستادیا کنارم

 ...تکون دادم که نه سرمو

 ؟یترسی: نم دیپرس دوباره

 ...کم هی:  گفتم

 ...میکنیو ما کارمون رو شروع م کنهیم هوشتیب یهوشیتکون داد : خوبه،االن متخصص ب سرشو

 ...شد یچ دمینفهم گهیام و بعدش د ینیدهن و ب یماسک گذاشت رو هیمرد  هیبعد  قهیدق چند

انگار رو  یکردم چشمامو باز کنم...ول یو دهنم خشک شده بود،سع سوختی...پهلوم مدمیشنیصدا م یسر هی
 ...کم چشمامو باز کردم هیبود  یپلکام وزنه گذاشته بودن...به هر سخت

 نیخشک و بدمزه بود،فقط تونستم از ب یخواب بود...گلوم بدجور یصندل یبود و آقاجون کنارم رو کیتار اتاق
خوابم  یآقاجون نبود و اونم خواب بود...کم کم از ضعف و سست ریغ یکس یآروم بگم آب...ول دمیخشک یلبا
 ...برد

زدوگفت  یلبخند دنمی...با دکردیپرستار داشت سرممو عوض م هیشن بود دوباره چشم باز کردم آسمون رو یوقت
 ...یشد داری: باالخره ب

 ...باز کردم و گفتم : آب لبامو

بعدش اگه اجازه  کنهیات م نهیو معا ادیدکتر م گهیساعت د هی ،تایآب بخور شهیتموم شد گفت : االن نم کارش
 ...لباتو تر کنم تونمی...فعال فقط میآب بخور یتونیداد م

زد و گفت :  یلبخند دیبازم رو د یچشا یبود...در اتاق باز شد و آقاجون اومد تو ... وقت متیبرام غن همونم
 ...یخوب

 م؟یگفتم : آره...،مر آروم
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 ...رو قبول کرده وندیبدنش پ گفتیتکون داد : حالش خوبه...اونم صبح بهوش اومد،دکتر م سرشو

 ...دیمنو ند یو گفت : کس دیبه سرم کش یدست دینگاش کردم که فهم نگران

 ن؟یگردیبرم یزدم و گفتم : خوبه...شما ک یجونیب لبخند

 ...مونمیم شتیپ -

 ...عجز گفتم : آقاجون با

: خوب  دیکرد و پرس یپرستار اومدن تو...دکتر پرونده ام رو نگاه هیدکتر و  نباریموقع در اتاق باز شد و ا همون
 قهرمان ،حالت چطوره...؟

 !تکرار کردم : قهرمان؟ حرفشو

رو  نکاریا ی...هر کسیکرد یگرفت و به ساعتش نگاه کرد در همون حال گفت : خوب آره،تو کار بزرگ دستمو
 ...کنهینم

 رو نکردم،االن حالش خوبه؟ نکاریا یهرکس یمنم برا -

 ...شهیش هم کم کم بهتر مرو قبول کرده و حال وندیخوشبختانه بدنش پ -

 نیشما از آقاجون بخوا شهیدکتر م یکنم وگفتم : آقا یکردم دردمو مخف یکه داشتم سع یهمه ضعف و درد با
 !...پرستارا مراقبم هستن نجایبرگردن...ا

 یابر  یپرستار اختصاص هی ،یکرم یراحت آقا التونیبه آقاجون کرد و گفت : خوب معلومه که مراقبتن...خ ینگاه
 ...ذارمیدخترتون م

 ...؟شهیمرخص م ی: ک دیپرس آقاجون

 ...گهیروز د 4تاینها ای 3 ادین شیپ یاگه مشکل -

 کنه...؟ یازت پرستار ی... کیکجا بر یخواینباشم ، م ،منمیایب یتونیفکر کرد و گفت: خونه که نم یکم آقاجون

 ...ستین یوهم کس لهیتعط شه،همینم دمیخوابگاه که د رمیخواستم بگم م اول

 ...برم خونشون میندار نجایهم ا یلیفام

تا مراقبش باشه...البته  فرستمیپرستاره کارکشته همراش م هیبره هتل،منم  تونهیفکر بودم که دکتر گفت : م تو
 ...ستیخونه ن یخانواده ام مسافرتن و کس یخودم هست ول یخونه 

 ...شد فردا صبح برگرده یدکتر راض یآقاجون با اصرار من و قولها باالخره

 الدیتو اتاق راه رفتم و بعدش به م یسفارش، به کمک پرستار کم یبعد از رفتن آقاجون اونم بعداز کل فرداش
 زنگ زدم

 ...بود نیریاونا چقدر ش یشاد نیحالش خوبه و هم میگفت که مر یباخوشحال
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ازم مراقبت  یبود و به خوب یپرستارم ،انصافا خانوم خوب یپرستار به هتل رفتم...خانوم صادق هیچند روز با  بعداز
 ...کردیم

 ...کردمیصحبت م ی... با آقاجون هم هرروز تلفن زدیهم هر روز بهم سر م دکتر

 ...بود دهیرنگم هنوز پر یسرپا شده بودم ول گهیاز شش روز د بعد

 نکاریکاش ا یبزنم...که ا میبه مر یو سر مارستانیب میکنم که بر یرو راض یصادقتونستم خانوم  ادیاصرار ز با
 ...کردمیرو نم

 شینگه داره ،خدارو شکر فروشنده خانوم بود با هفتاد قلم آرا یشیلوازم آرا هیخواستم کنار  یخانوم صادق از
 ...صورتش یرو

 ریگ یرو بپوشونم اونم انگار مدل مجان میدگیکنه تا رنگ پر شمیو ازش خواستم آرا دمیخر شیلوازم آرا یمقدار
 مارستانیدسته گل رفتم ب هیبودم ازش تشکر کردم و با  ینگاه کردم راض نهیتو آ یآورده با ذوق قبول کرد وقت

 ...به همکاراش بزنه یازم جدا شد تا سر یخانوم صادق

 ...رفتم تو دییبفرما یرفتم...در زدم و با صدا میبه سمت اتاق مر منم

گفتم... رفتم کنار تخت  کیرو تبر دیخوشحال شدن،با لبخند سالم کردم و ع یلیخ دنمیاش از د خانواده
 ...وگل رو گذاشتم بغلش دمیبود...صورتش رو بوس یجور هی...نگاهش میمر

 : حالت خوبه؟ گفتم

 ..؟نجایا یاومد یچ ی: برا کردینگام م یداشت همونجور هنوز

 !...میگفت : مر یبا ناراحت مادرش

 ...؟نجایا یاومد یچ یتوئه...واسه  ریتقص نجامیا تیوضع نیداد : اگه من اآلن با ا ادامه

 ...گهید یکردم لحنم مهربون باشه : خوب اومدم عذر خواه یسع

 ...خودت بود...تازه اون بود که نجاتت داد هیبه اون نداره همش بخاطر کله شق یربط چیدر اومد که : ه الدیم

 ...رونی... برو بنمتیبب خوامیروشو برگردوند و گفت : نم میمر

 گفتم : هنوز شرطمون سر جاشه؟ مینگو... رو به مر یچیبگه که با دستم اشاره کردم ه یزیخواست چ الدیم

 ...گل رو پرت کرد و داد زد:آره...هنوز سر جاشه...حاال برو دفعهی

 هیبخ یخورد رو قایدق یمحکم نبود ول یلیخ دیکه به پهلوم زد گفت،مشتش شا یاخر رو به همراه مشت ی کلمه
 ...یییییی...آدمیهام...ناخود آگاه از درد داد کش

 ...شده سیکرد چون حس کردم لباسم خ یزیشدم و با دستم پهلومو گرفتم...فکر کنم جاش خونر خم

 ..دردش وحشتناک بود که ضعف کردم و نفس کم آوردم انقدر
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 ...؟میمر یکار کرد ی...چهویشد  یاومد طرفم و بازومو گرفت : چ مادرش

 ...کنهی...از ...از صبح...پهلوم...درد ...مستی...نیزیگفتم : چ دهیبر دهیدهنمو قورت دادم و بر آب

 ...بود یدستم خونتنم افتاد، کنار  یروشن تو هیاب یکه به مانتو چشمش

 ...؟هیحضرت عباس...لباست چرا خون ایزد :  داد

 ...دستش ازاد کردم و رفتم سمت در که از شدت درد و ضعف افتادم نیاز ب خودمو

 ...گهیاتاق د هیو با پرستار برگشت و منو بردن تو  رونیرفت ب عیسر الدیم

 ...؟یکنیم کاریچ نجایمن گفت : تو ا دنیبخش اومد و با د یاز پرستارا یکی

 شهیعمل داشته بلند م شیکه چند روز پ یبا خودت...اخه آدم یکرد کارینگاش به لباسم افتاد گفت : چ یوقت
 ...،اونور نوریا رهیم

رشته هام  ینداشت... همه  یا دهیکه خفه بشه فا کردمیبا التماس نگاش م یو من هر چ زدیداشت غر م یه
و  زیکرد و زخمم رو تم رونشیکرد ... پرستاره اونو ب ینگام م یت با بهت و ناباورداش الدیپنبه شد ...چون م

 لشویوسا یسرم هم بخاطر خون از دست رفته بهم وصل کرد ... بعد هم با کمال خونسرد هیپانسمان کرد ... 
 ...رونیرفت ب یگند زده به همه چ نکهیاز ا الیخیجمع کرد و ب

 گفت : کار تو بود...؟درسته...؟ ییکه صدا کردمیمنگاه  رونویاز پنجره ب داشتم

 ...بود...هنوز هم تو نگاش تعجب بود الدیسمت در...م برگشتم

 ،مگه نه؟ یدر و گفت : تو اهدا کننده ا کینزد اومد

 سرمو تکون دادم که اره آروم

 کنم تا مطمئن بشه دییمن تا خواستیهنوزم شک داشت و م انگار

 !ولو شد و گفت : چرا...؟ یصندل یرو

که  یبا شتاب بلند شد طور یصندل یگذشت که دوباره مغزش بکار افتاد...از رو یا قهیندادم ... چند دق یجواب
 پشت سرش افتاد، یصندل

ممکنه  ی... اصال خانوادت... چجور میبدون ی... چرا نخواست ینگفت یزیتوجه به اون گفت : چرا...چرا چ یب
 اخه...؟

بود ... خودم فرستادمش  نجایروز بعد از عمل هم ا هی... تا دونهیرو م زیزدم وگفتم : پدرم همه چ یندلبخ
 ...خونه

 ؟ میما بدون یتکرار کرد : چرا نخواست دوباره

 !...نبود که بخوام جار بزنم یزیآسمون نگاه کردم و گفتم: چ به
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 شعوری...اونوقت اون بینجوریا نجای: تو ا زدی...انگار داشت با خودش حرف مزدیتو اتاق قدم م کالفه
 ...ـــــــای...خدایاونجور

 ؟یمرخصت کردن کجا رفت یاومد سمتم و گفت : وقت دوباره

 ...هتل -

 کرد؟یازت مراقبت م یشد : هتــــــل؟! اونوقت ک شتریب تعجبش

 ...پرستار همرام فرستاد هتل هیدکتر لطف کرد و  -

 !بهمون...چرا...؟ یگفتیخوب...خوب اگه م -

باشه روز  ادتی...اگه ادیاز من خوشش نم میمر یدیباشه...اما..خودت که د تونهیم یچرا چ نیا هیبق دونمینم -
چرا اما از من  دونمینه دوستش...! نم شمیرو جواب دادم گفتم همکالس میمر هیگوش مارستانیکه تو ب یاول

 ...منه ونیفکر کنه مد خواستی...دلم نمادیبدش م

 ...و گفت : اما هست دیرو بر حرفم

 ...بدونه ینخواستم کس نیفکر رو نکن نیا نکهیا ی...براستین یکنیتکون دادم و گفتم : اشتباه م سرمو

 ... بغلم کرد،بادستم پشتش رو نوازش کردم هیاومدن تو اتاق... مادرش با گر میاتاق باز شد و پدر و مادر مر در

بدم بازم کمه... اخه تو چقدر  ممیزندگ یتو بشه...اگه همه  یکنم که جبران محبتها کاری: چ اروم شد وگفت کمی
 ...ازت مراقبت کنم تونستمی، م دونستمی...حداقل اگه م یبزرگوار

 ...ستیقابل جبران ن یو ما کرد میکه تو در حق مر یم،لطفیتوا ونیرو مد میمر هیهم گفت : ما زندگ پدرش

 ..ارهیرفت پرستار رو صدا کنه تا از دستم درش ب الدیبود...متموم شده  سرمم

 !...ـــــمیاومد تو اتاق و گفت :مر هوی

 ...رونیب دنیدو هرسه

 ن،هنوزیی...آروم از تخت اومدم پاادیسوزن رو فشار دادم تا خون ن یرو خودم جدا کردم و با انگشتم جا سرم
و  الدی... م ومدیدادش تا بخش م ی... صدا میگذشتم و رفتم تو اتاق مر یپرستار ستگاهی...از اکردیپهلوم درد م

 ...آروم باشه کردیالتماس م هیرپدرش گرفته بودنش تا به خودش صدمه نزنه،مادرش هم داشت با گ

 ...نی...ولم کنرمیبم خوامی....مخوامیرو نم هیکل نی: من ا زدیداد م داشت

 ه مرگتــــــه..؟خونم به جوش اومد و داد زدم: چ هوی

 ...ساکت شدن و با شوک به من نگاه کردن همه

 ...خوامیتو رو نم هی... من کل رونی...برو بنمتیبب خوامی....نمرونیدوباره تقال کرد و گفت:برو ب میمر

 ...کنمی...؟ باشه خودم کمکت م یریبم یخوایم ؟یکنارش و داد زدم :گفتم چه مرگته دختر تهرون رفتم
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 ...رونیاشاره کردم که با پدر و مادرش برن ب الدیم به

 زونیکه باالش آو یگرد کیکوچ نهی...آ یی...در رو بستم و رفتم سمت روشورونیدستشونو گرفت و رفتن ب اونم
 ...شکسته برداشتم و رفتم طرفش نهیآ کهیت هی کردیداشت هاج و واج نگام م میبود رو برداشتم و انداختم ... مر

درد داره  یکنیاز دستت راحت بشن...! اگر هم فکر م هی...خودتو بکش...بلکم بقایش و گفتم : بسمت گرفتم
مالفه رو  نیا شهیبکشتت...م ستین یانقدر ،ارتفاعشیریفکر نکنم بم یول نییاز پنجره پرتت کنم پا تونمیم

 ؟یدوست دار وکدوم روش مردن ر ه؟یکرد و باهاش طناب دار درست کرد...نظرت چ کهیهم ت

 ...کردیداشت نگام م گفتم،اونمیم یرو با لحن کامال جد نایا

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا ؟یخوایم یگفت : از جون من چ هیگر با

تو اصال  ؟یخوایم یبدبختها چ نی...؟! تو از جون ایکشیخجالت نم خوام؟یم یداد زدم : من از جون تو چ بایتقر
از هوش  یسر خودت اورد ییکه چه بال دیفهم یمادرت وقت یدونیگذشته؟م انیبه ا یروزچ 10 نیتو ا یدونیم

خونش بهت  دیبابات فهم یوقت یدونیشده ... م ریچند روز چند سال پ نیکه تو ا یرفت؟ اصال نگاش کرد
بروز برادرت  یچ یدونیبا دکترت هم دعوا کرد ... م یشد؟حت یعمل کنه چه حال دیبخاطر قلبش نبا یول خورهیم

 ینگاشون کن یبه خودت زحمت داد چیمراقب پدر و مادرت...ه ایپشت در اتاقت بوده  ایمدت  نیگذشته... تو ا
شرط مسخره و بچگانه با اون  هیبخاطر توئه نفهمه... فقط بخاطر  نایا ی...همه یحالشونو بفهم یکن یو سع

 یبود خیقالب  هی... مثل  یا کردم که فقط زنده بمونکردم چقدر دع داتیپ یوقت یدونیدانشگاه؟ م یحالت اومد
... 

 !هود ، ژاندارک...؟ نی، راب شتی... دون ک یا کارهیوسط چ نیاش داد زد : تو ا هیگر ونیم هوی

منو  هیهم ندارم..اگه کل یقهرمان ی... ادعا ارمیقهرمانها رو در ب یادا خوامیزدم و گفتم : نه ... من نم یپوزخند
 یبه دکترت بگ یتونی...اونوقت میخودت جور کرد یواسه  هیکل هیکه  ی...باشه پسش بده... اما وقت یخواینم
قد سر سوزن به فکر اون  دونمی... نم کمی ی...به اندازه کمیو بندازه تو سطل اشغال ... فقط  ارهیمنو در ب هیکل
 !... شدنیتو داشتن نابود م یها هم باش که با غصه  چارهیب

 ...تخت نشستم و بغلش کردم یبه هق هق شده بود...رفتم رو لیش تبدا هیگر

 !...ادیشونه ام زد و گفت : ازت بدم م یمشتش رو با

 !...دونمیزدم و گفتم : م یلبخند

 ...ازت متنفرم -

 ...دونمیم نمیا -

 !...؟یکار رو کرد نیچرا ا -

 دمی...شایشد ینطوریبا من ا یعذاب وجدان...! تو به خاطر لجباز یواسه  دیدونم،شاینم گهید نویراستش ا -
 !...یریبم خواستمیو نم دونستمیبوده خودمو مقصر م ی...هر چ دونمی...دل خودم ،نمای...بخاطر خانوادت....
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 ...کرد تا آروم شد هیکم تو بغلم گر هی

برسونمت  یشکست تا از ساختمون ادار ...کمرمریبگ میاش گفتم : فقط تروخدا رژ هیعوض کردن روح ی واسه
 ...یباش نیانقدر سنگ خورهینم تیمردن کلیه نیدم در ...به ا

 !...لوامیک 50...همش نمیمشت زد به بازوم و گفت : گمشو ... من کجا سنگ با

 20برنج  یگون هیروز  هی...بذار یازم کمتر لویک 3...فقط یستیپر کاه ن نمی...همچدایو گفتم :ببخش دمیخند
 نیکه مثل ا دیببخش دیبا گهی، د یشیم یچه حال نمیپشتت ، از وسط دانشگاه تا دم در ببر بب ذارمیم ییلویک

 !...ن در توانم بودیکه راحت رو دستم بلندت کنم ، هم ستمین یخارج لمیف یپسر هرکوال

 !؟یکرد دامیپ یگفت : چجور دیکشیکه دماغشو باال م نجوریهم

 یداشتم...از در پشت یکار هی یاختم باال و گفتم : از شانست اونروز رفته بودم ساختمون ادارهامو اند شونه
و  ای... بیوونیتفاوت از کنارت بگذرم...بعد با خودم گفتم گناه داره ح یاول خواستم ب دمت،یکه د رونیاومدم ب

و صبح  یهمونجا تا صبح بمون ذاشتمیو م کردمیمکار رو ن نیکاش ا یزنده بمونه...که ا ییجا هیلطف کن ببرش 
 ...شدنیهم از شرت راحت م یملت هیو  میگرفت یم لیتو تحو یآدم برف

هر  یفروش افتادم و کولت کردم..بدبخت تیدختر کبر ادی یادامه دادم : ول الیخیکرد،بیچپ چپ نگام م داشت
 چارهی...ب رفتیفروش هم دانشگاه م تیبه نظرت دختر کبر گمینکردم...م دایسوخته پ تیکنارت گشتم کبر میچ

جور اسمه  هیخودش  نیا بازم یفروش...ول تیدختر کبر کردنیمثل پدر پسر شجاع اسمم نداشت...صداش م
 !بوده؟ یاومدن پسر شجاع اسم پدرش چ ای...به نظر تو قبل از دن

 ...گفت : چرت و پرتات تموم شد؟کردیداشت همونجور نگام م هنوز

 !...خاروندم و گفتم : فکر کنم سرمو

 یلیم ذارهیم شی،ادم اسم برادرشو تو گوش شعوریاومد و زدم تو سرش و گفتم : ب ادمی گهید زیچ هی هوی
چه  ایفکر کردم حتما خواهرت  دمیجون رو د یلیزنگ خورد و اسم م تیگوش یوقت یدونینم یجــــــون...؟!وا

که پدر جدمو جلو چشام  مداو یداد یصدا هی...نهیروز بد نب جواب دادم چشمت یدوستته... وقت دونمیم
 یلیاخه...فکر کن...م یداداشه تو دار نمیکنم...ا سیبود خودمو خ کیصداش نکره بود که نزد نی...همچدمید

داداش تو با  نی،ا کردنیم یسالم هیاول مثل آدم  زدنی...والله ...زنگ ممیقد یجــــــــــون... پسر هم پسرا
 !...دادیداد و ب

من دارم راجع به برادر  قایدهنمو با صدا قورت دادم و گفتم : اآلن دق کنه،آبیغضب نگام م ریداره مثل م دمید
 !زنم؟یتو حرف م نینازن

صداش از پشت تلفن چقدر خوش  یدونی... نمیدار یچه داداش ماه میمر یتکون داد که گفتم : وا سرشو
... تو دانشگاه خودمون ، دوروبرت یریبراش زن بگ بهیاگه از غر یونیود... به جون خودم ، مدو قشنگ ب نیطن

 !...یچشاتو باز کن هی(فقط کافدادمی)داشتم با ادا خودمو نشون ماده،یدختر خوب ز

 ...دیکه به سرم زد تنم لرز یخنده و به سمت در نگاه کرد...از فکر ریزد ز میمر هوی
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 !داداشت پشت سرمونه ؟ قایاروم گفتم : االن دق یلرزون یصدا با

 ...با خنده سرشو تکون داد که اره میمر

 یاومدم سواتون کنم ،ول هیکش سیو گ سینخنده : فکر کردم گ زنهیمعلوم بود که چقدر داره زور م الدیم یصدا
 !...نی...به حرفتون ادامه بدشمیبود،پس مزاحم نم نتونیب ینیریظاهرا بحث ش

 !...الدیقهقهه م یبسته شدن در اومد و پشت بندش هم صدا یصدا

 دم؟یدر رو نشن یاومد که من صدا یک نیبرگردم در رو نگاه کنم ...مستاصل گفتم: ا دمیترسیم یحت

 ...اآلن نیگفت : هم دیخندیم زیهمونجور که ر میمر

 ...؟دیحرفمو شن یاز کجا قایدق -

 ...آخرشو یقسمتها قایدق -

فکر  یکه من اون چرت و پرتها رو نگم ، حاال راجع به من چ یبزن یحرف هی یزدم تو سرش : الل بود دوباره
 کنه؟یم

ات  هیاونور کل ،ازیزنیور م نیتو سرم...از ا زنهیم یقلوه بهم داده ه مچهین هیو گفت: إ...  دیمال یکم سرشو
 !...شهیدفع م نییپا وفتهیم

 !...شعوریب ی...دختر تهروننمیبب اریمو درش ب هیاصال کلگفتم : به درک... یاخم ساختگ با

 !...لوس هیاز من گفت : دختر دهات تیبه تبع اونم

 !...اسی،لوس بودن مخصوص شما دختر تهرون یکنینم دایپ یبگرد کلممیقلم جنس رو تو تمام ه هی نیعمرا..ا -

 ...بود اومدن تو اتاق انیکه هنوزم تو صورتش اثار خنده نما الدیبه همراه م میاتاق باز شد و پدر ومادر مر در

 ...بهش نگاه کنم...مادرش اومد کنارم و دوباره بغلم کرد شدینم روم

 ...ها شهیم میبا اخم گفت : مامان خانوم من حسود میمر

 ...کرد یبراش در آوردم و اونم برام دهن کج زبونمو

 خوامیدخترم...م یریبهم کرد و گفت : ممکنه شماره پدرت رو برام بگ یاهاومد سمتمون و با محبت نگ پدرش
 ...باهاش صحبت کنم

 ...رو که به سمتم دراز کرده بود برداشتم وشماره آقاجونو گرفتم شیگوش

 ...نییاز چند تا بوق جواب داد : بله ...بفرما بعد

 سالم آقاجون -

 ه؟یک یشماره  نیا ؟یینارگل تو -
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 ... با شما صحبت کنن خوانیآقاجون...م مهیپدر مر هیگوش -

 دن؟یموضوع رو فهم -

 ...بله آقاجون -

 ؟یگردیبرم یک -

 ...گردمیهمونروز برم کشنیهامو م هیبخ ازدهمهی گهیدو روز د -

 ...مواظب خودت باش -

 ست؟یدلخور ن یلیچشم،مامان که خ -

 ...سرو تهشو هم آوردم یجور هینه  -

 ...یتهران یآقا دمیرو م یاز من خداحافظ گوش نیندار یخوبه اگه کار -

 ....نه ...خدانگهدارت -

 ...رمیم گهیدادم و به مادرش گفتم : با اجازتون منم د میرو به پدر مر یگوش

 گفت : کجا...؟ باتعجب

 ...االن منتظرمه یزدم و گفتم :هتل...حتما خانوم صادق یلبخند

 ...ما یخونه  میریهم قراره امروز مرخص بشه ،با هم م می....مرذارمیاخم گفت : هتــــل...؟! مگه من م با

 ...مزاحم بشم خوامینه بخدا...نم -

براتون بذارم....تو هم با  یمقو یغذا هیخونه تا هم اتاق رو حاضر کنم هم  رمیدختر...من االن م هیمزاحم چ -
 ...خونه نیایو ب ریبگ لیبرو مدارکتو از هتل تحو الدیم

 ...که من کردم...عمرا برم ی...با اون خرابکارالدینه و م میشکیبرم، ه الدیمونده با م نمیدلم گفتم هم تو

 ...بشم....بخدا تو هتل راحتم الدیمزاحم اقا م خوامینه نم یوا -

خودشو گرفته  یجلو یلیهم معلوم بود خ الدیم افهیبهش رفتم،ق ی....چش غره ادیخندیم زیداشت ر میمر
 ...نخنده

 ییرو انجام بده و سه تا صیترخ یهم کارا الدیخونه ،م میری( میتهران یدوباره گفت: پس من و نادر)آقا مادرش
 ...خونه نیایهتل ،با مدارک ب نیبر

 ...آخه خاله -

 ...خاله پس به حرفم گوش کن یگیم ی: وقت دیبر حرفمو
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همون عمو نادر صحبتش با آقاجون تموم تموم شده بود گفت : منم به پدرت قول دادم که  ای یتهران یآقا
ساله دارم  یکه س گمیم یمن نوی...ایشینم فشیحر ،چونی... بهتره با مهتاب هم چونه نزنمیمراقبت باش
 !...کنمیم یباهاش زندگ

 ...چشمک زد هیحرفاشم  آخر

 ...اخه همش دو روزه -

 یبرگرد یجوان ما چطوره؟ حاضر ضیدکتر به همراه پرستار اومدن تو... : مر نباریاتاق دوباره باز شد وا در
 خونه...؟

 ...هیگفت : آره ... عال یبا خوشحال میمر

و بخاطر  خوامیشونه اش گذاشت و گفت : بابت رفتار بدم بازم عذر م ینادر رفت سمت دکتر و دستشو رو عمو
 ...ممنونم یکه در حق دخترام کرد ییلطفها

 یلیبگه که نذاشت و ادامه داد : بخاطر مراقبت از دخترم نارگل و زحمت پرستار هم خ یزیخواست چ دکتر
 ...ممنونم

 ...دنیفهم ویخودم بود همه چ ریزدم و گفتم : تقص ینیپرسشگر نگام کرد ،لبخند شرمگ دکتر

 ...ام بود فهی،وظیتهران یاقا کنمیزد و گفت : خواهش م یهم لبخند دکتر

 ... دوستتو بدون نیو گفت : قدر ا میکرد به مر رو

 ...از من چاقتره لویک 3وزنش ،خودش اعتراف کرد  یول دونمیگفت : قدشو هنوز نم یهم با بلبل زبون میمر

 ...میدیخند همه

 ...هتل میرفت الدیو م میبا مر یقاز خانوم صاد یانجام شد و بعد از تشکر و خداحافظ عیسر صیترخ یکارا

 ...خواستم پول رو بهش بدم با اخم نگام کرد یمونده پول هتل رو حساب کرد،وقت یباق الدیم

 ...دی... شما نبا نیریپول رو بگ نیا خوادیواقعا دلم م الدیگفتم : آقا م میکه سوار شد نیماش تو

داد  هیو قشنگم  نیخوش طن یصدا نیبا ا یدیوقت د هی نیگفت: بب وفتادیکه راه م یقطع کرد و در حال حرفمو
 سر جات و حرف اضافه هم نزن...خوب؟ نیدختر خوب بش هیخوشگلم سرت زدما ...پس مثل 

 دیکشیخواهرش شعور نداره ...داشت حرفامو به رخم م نی... عی پسره

 !...جون یلیگفتم : م رلبیشد که با حرص ز یچ دونمینم

 ...دنیشروع کرد به خند میبود چون مر یلب ریبلندتر از ز یول

 ...تیرو گوش یگذاشت هیچه اسم نیتوئه ،ا ریگفت : همش تقص میهم رو به مر الدیم

 ...یرو به من ادامه داد: خوبه من صدات کنم نار بعد
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 ...کنهیصدام م ینجوریهم شهیهم هم یزدیهامو باال انداختم و گفتم : خوب صدا کن، ا شونه

 ه؟یک یزدی:ا دینگام کرد و پرس نهیتو آ از

 ...خواهرزاده ام -

 ؟یبرگشت سمتم و گفت : تو خواهرزاده دار میمر

 ه؟یزدیگفت: اونوقت اسمش ا الدیتکون دادم،م سرمو

 لشیزدم و گفتم : نه اسمش زهراست ،فام یلبخند یزدیا گفتمیبهش م یزهرا وقت ی افهیق یآور ادی از
 ...یزدیا گمیکردنش م تی...منم واسه اذهیزدیا

جون ،اونم  یلیم گهیکردن به من م تیواسه اذ نی...خــــــــدا...اگهید میمر هیسرشو تکون داد و گفت :  الدیم
 ...؟نیهم بلد گهیکار د هیکردن بق تی... شما دخترا جز اذ یزدیا گهیکردن به خواهرزاده اش م تیواسه اذ

 لشه...؟: چند سا دیپرس میمر

 ...کترهیدو سال ازمون کوچ -

 ؟یدار ینقدریواقعــــــــا...؟ خواهرزاده ا -

 ...تا ازدهیدو سالشه ،جمعا  شیاوهوم، از همشون بزرگتره آخر -

 !....تــــــــــــا ازدهیبا تعجب گفتن :  هردو

 !؟یگفت: برادر چ میتکون دادم که مر سرمو

 ...میهامو باال انداختم و گفتم : ندارم ،ما شش تا خواهر شونه

 !...یحسرت گفت : خوشبحالت خواهر دار با

 ...جون باشه یلی، مخصوصا که اسمش هم م یبگم خوشبحالت که برادر دار تونمیمن نم یلبخند گفتم : ول با

 جون؟ ینار هینجوریبا حرص گفت :إإإإإإ...ا الدیم

 !...شمیناراحت نم ینجوریجون... من ا یلیم یکن دایاز من نقطه ضعف پ یتونیخنده گفتم : نم با

 !...رهیمن بگ یتو رو واسه  میکه مر یکشتیخودتو م یداشت شیساعت پ هیگفت : حاال خوبه تا  ظیغ با

 دمید مویمر هیغضب ریم ی افهیق یبود...وقت میقبل یحرفا هیگفتم : اونا که ماسمال دیهم با من خند میمر ندفعهیا
 ...کنم فیمجبور شدم ازت تعر

 ...شکل گرفت میمن و مر نیب یقیعم هیاون روز دوست از

 قشنگ بود یلیو آروم بود...خود خونه هم خ زیمحله تم هیتو  خونشون
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 میتخت تو اتاق مر هیمنم  یپدر و مادرشون برا شد،یمتر م 130ساختمون ده طبقه که حدود  هیششم تو  طبقه
 ...میدیدراز کش ییآورد تو اتاق ،بعد از غذا دوتا میمن و مر یخوشمزه برا یلیخ یغذا هی...مادرش گذاشتن

 نشونت بدم یزیچ هی خوامیم نجایا ایدر آوردم و بهش گفتم : ب مویگوش

سال  4بدر  زدهیعکس بود مال س هیخانوادمو نشونش دادم... یومن هم عکسا دیکنارم رو تخت دراز کش اومد
 ....شیپ

 ......چقدر اون سال خوش گذشته بود مینفر تو عکس بود 32آقا و ننه... یما با خانواده عموم وحاج خانواده

 نیمن...بزرگتر هیزدیاز ا نمی، گفتم : ا یزدیعکس از خودم و ا هیبه  دمیکردم تا رس یتک آدمهارو بهش معرف تک
 ...حاج آقا جهینت

تو چرا انقدر چشات  ی...راستیاون بوره و تو مو مشک یهمه ول هیبه عکس کرد و گفت : فرم صورتتون شب ینگاه
 !...ستین دیمردمکش گنده اس، انگار تو چشات اصال رنگ سف یعنیبزرگه...

مردمک  اهیچشمم بزرگتر از معموله و کامال س هیاس نه مردمک، چون عنب هی: اون بخاطر بزرگ بودن عنب دمیخند
 ...هینجوری...تو خانوادمون بعد از من فقط نفس چشاش ادهیچشمم بزرگتر نشون م

 ...شهیپسرکش م یشه،حسابیم یبزرگ بشه چ یو مشک دهیحالت کش نیآره چشاش با ا -

 اومد تو : اجازه هست؟ الدیاتاق به صدا در اومد بعد باز شد و سر م در

چرا با هم  ه؟یکارا چ نیمــــــن،ا یوا یو گفت : هــــــــ چشمش یما دستشو گرفت جلو دنیبا د هوی
 ...خودت یبرو سر جا می،مر نجاستی...پسر مجرد اکنهیم یخانواده زندگ نجاین،ایکشی...خجالت نمنیدیخواب

 میدیخند کردیادا م یو حرفاش که با لحن بامزه ا افهیق به

 ؟یدار کاریگفت : چ میمر

 اجازه هست؟ -

نارگل مودب  یجلو یخوای؟ م هیاجازه ات واسه چ گهی...دشهیتو مثل هم یاومد نییپا یسرتو انداخت گهیتو که د -
 ...؟یجلوه کن

 ...مودبم محض اطالع شهینشست و گفت : من هم یاومد رو صندل الدیم

 ؟یمزاحم شد یداشت کاریحاال چ -

 ...بابا، مراحم...حوصله ام سر رفته هیمزاحم چ -

 !...کم کن سر نره رشویخوب ز -

خوشگله ،مهربونه  الدی...همون مـــــــالدی...م میرفت...؟منم مر ادتی الدیم یکرد دایإإإإ لوس...دوست تازه پ -
 !...،دوستت دارم
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نبودم که  یمیهم انقدر صم لیفام یبا پسرا یبرادرم دوس داشتم،من حت یجا الدیبرادر نداشتم اما م نکهیا با
دوست ...برادر نداشته  هیاخالقش به دلم نشست و شد  کردویزود با آدم ارتباط برقرار م یلی...خ الدیبا م

در واقع بودم...در حسرت داشتنش  یول ستمیاز نداشتنش ناراحت ن کردمیوانمود م شهیکه هم یام....کس
 ...سوختمیم

 ن؟یکردیم کاریگفت : چ الدیافکار بودم که م نیهم تو

 دادیخانوادشو نشونم م ینارگل داشت عکسا -

 ...تو هال میبر نیحداقل پاش -

 !...رو برام بخر ستیل نیبرو ا ایدخترا استراحت کنن،ب نیبذار ا رونیب ایب لــــــــــادیم -

قلوه به هم پاس  هیدخترا کوه کندن،والــــــــا... نیبلند شد و گفت : انگار ا یمادرش بود..با اوقات تلخ یصدا
 ...رونیرفت ب زدی...!همونطور که غر مگهیدادن د

 ...هم کرد هیگر یچقدر نگرانت بود، حت یدونی! نمیدار یخوب یلیزدم و گفتم :داداش خ یلبخند

 !...دوستش دارم یلیو گفت : آره...منم خ دیکش یقینفس عم میمر

 ینجوریو ا میمراهش بربره ما هم ه خوادیم ازدهمیچطوره نارگل که  گمیسر شام خاله مهتاب گفت: م اونشب
 ...میکنیو هم ازشون تشکر م میشیهم با خانوادش اشنا م

 ...بلند گفتم: نـــــــــــــه هوی

چشم  یقدمتون رو نیایب ییاشنا ی...برا یعنی...زهیبا تعجب برگشتن سمت من... با خجالت گفتم: چ همه
 !......خوبی...ول

 ...نادر گفت: راحت باش دخترم حرفتو بزن عمو

که من به  نیقرار نبود شما هم متوجه بش یعنیخبر نداره ... یاز آقاجونم کس ریو گفتم: غ نییانداختم پا سرمو
 ...دونستیم دیعمل با تیواسه رضا دونن،آقاجونممینم هی...راستش...مامانم و بقیعنیدادم...  هیکل میمر

 !...مثل تو دارن یکه دختر ی: خوشبحال اون پدر و مادردیو منو بوس از جاش بلند شد خاله

 یلیجاده خ ازدهمیشمال... انیزدم و تشکر کردم...اونشب به آقاجون اطالع دادم که اونا هم با من م یلبخند
که  نیخوش گذشت ... هم یلیخ الدیم یها یبا وجود شوخ ی...ول نیسنگ کیجاها تراف یشلوغ بود و بعض

 ...دمیکش قینفس عم هیو  رونیسرمو بردم ب شهیبه اول روستامون مثل هم میدیرس

 ...یکنیم یزندگ ییبا صفا ی...جایکارم زد و گفت : حق دار نیبه ا ینادر لبخند عمو

 ...موندمیهم تو تهران نم هیثان هی،اگه واسه درس نبود  نجامیلبخند زدم و گفتم : من عاشق ا منم

 زیچ هی دفعهینفهمن ، یزیچ هیمادرم و بق نیرو به همه گفتم: تروخدا مواظب باش ستادیا نیدر خونه ماش دم
 !...ها نینگ یاشتباه
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 ...میدی...نترس نمنیند یبا خنده گفت: راحت باش بگو سوت الدیم

کرده بود... زنگ در رو زدم و  تمیاذ ینشستن رو صندل نهمهیبودم و ا دهیهامو کش هیشدم تازه بخ ادهیپ آروم
 ...من داد زد : خاله نارگل اومد دنیدر رو باز کرد ، با د یبعدش عل کمی

 یباز باهاشون احوالپرس یتو...آقاجون و مادرجون اومدن استقبال و با رو انیتعارف کردم ب هیکردم و به بق بغلش
 کردن ... رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم

 ...بدجنسه مرموز هی...لوسه از خود راضیشعــــوریب یلیهرا اومد تو ...با اخم گفت : خباز شد و ز  در

...چه خبره انقدر صفت خوب واسم قطار  کنمیبابا از ذوق غش م رینگ لمیو گفتم : انقدر تحو دمیبر حرفشو
 ...یکرد

 ...؟یتنگ کرد و گفت : چرا به من نگفت چشاشو

 !..؟وی: چ دمیپرس

گذروندم و نمره  شیمن چن سال پ یخونیم یکه تو دار یدرس نی،ا ایو گفت : بقول همون تهرونجلو  اومد
 کرده؟ یاز آقاجون بشنوم خانوم چه غلط دیگرفتم...حاال با یقبول

 کردم؟ کاریخودمو نباختم و گفتم: مگه چ یشدم ول شوکه

 یبود مارستانیچند روز که ب نی...؟ اگه تو ازنمیم یدست هیدارم  ی: فکر کرد کردیبا اخم داشت نگام م همونطور
چند روزه آقاجون انقدر کالفه بود که مادرجونم  نیبود که باهات قهرم...تازه تو ا نیا یبهت زنگ نزدم واسه 

 تیوقت تو خونه کار نکنه اذ هی تاباشم  شی... آخرش بهم گفت که مواظب ته تغارکردیداشت شک م
 !...یلوس یلیخ یعنیبشه...

 ...کنمیقبول م یتو بگ یهرچ دیخوب ببخش یلیکردم و گفتم : خ لشبغ

 ...مال تو یدوس داشت یلیزدم و گفتم : اون صندل کرم رنگمو که خ یاخم داشت لبخند هنوز

 !...خوامیگفت:کمه...اون شال بنفشتم م یاخمش باز شد ول کمی

 ...گهیو گفتم : باشه ،اونم مال تو..حاال بخند د دمیخند

 ...دلم برات تنگ شده بود خره یلیبغلم کرد و گفت : خ هوی

تشکر کرد و وخواست برن  یاز ظهر عمو نادر از پدرم کل ن،بعدییپا میصداش از ته دل بود...باهم برگشت لحن
خونم  ادیمن افت داره مهمون ب ی...براشهیهم نم یاجاره ا یالیبه اندازه و نجای: ا گفتیکه پدرم نذاشت ... م

 ... نیبمون نجایهم نیبره...تا هر وقت دوست داشت ینجورید او بخوا

صحبت کنه  یفارس تونستیبود که مامان نم نجایبا اصرا آقاجون ،من و مامان موندگار شدن جالب ا باالخره
خاله  یمامانو برا یمن شدم مترجم و حرفا نیهم یکنه برا انیمنظورشو درست ب تونستینم یول شدی،متوجه م

 ...کردمیمهتاب ترجمه م
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هم بارداره  میمر یابج دمیکه فهم میشدینفر م 24تعجب کردن...هممون  یکل دنیخانواده کامل منو د یوقت اونا
 یلیو عمو نادر هم خ م،آقاجونیحرف زد یو زهرا کل میتو راهه ... شب هم موقع خواب با مر یو پنجم ستیو ب

 یخودمون بود...برا یکه تو روستا هیمرض یابج یدامادها رفته بودن خونه با  الدیباهم جور شده بودن ... م
 میو خانوادش برگشت میباغ حاج آقا وچقدر هم بهمون خوش گذشت ... چهاردهم هم با مر میبدر رفت زدهیس

 ... تهران

السمون بود ک نیاول 16آوردن ... روز  یاومده بودن و از شهرشون سوغات هامیهم خونه ا یخوابگاه همه  تو
 ...میدیو بوس میرو بغل کرد گریهمد دمیرو د میتو کالس مر یوقت

همو با  ی هیکه سا نایا گنی...حتما با خودشون منیکالس افتاده بود رو زم یفک بچه ها میکنم بقول مر فکر
 ...چه باهم خوب شدن هوی زدنیم ریت

 میما بود...کم کم تو درس و کتاب غرق شد یآخر جا فیرد شهی،هم نایداد و اومد کنار منو م رییجاشو تغ میمر
 ...کیو به امتحانات نزد

خونه  رفتمیروز هفته رو م هیهم  شهیو هم میکردیهفته غذا درست م کی یجمعه ها به کمک بچه ها برا شهیهم
 ....زنمیکه چرا بهشون سر نم کردیخاله مهتاب گله م رفتمی،اگه نم میمر

اومد خونمون...آقاجون تازه دو  یزدیوم شد و من برگشتم خونه طبق تابستون هرسال اامتحانات هم تم باالخره
 میشدیم کتریبه روز موعود نزد یبده ... هرچ ادی یبود و اصرار داشت به من رانندگ دهیماه بود که ال نودشو خر

 ...شدنینگرانتر م هیحالم خرابتر و بق

 ...بود ریت 18 قایسال از اون اتفاق شوم گذشت ، دق 1

دعوت  یرانگردیروزه ا10مسافرت  یاومدن خونمون و از ما برا میمر یکنم پونزدهم بود که خانواده  فکر
 ...میبا اونا بر میتونیکردن...آقاجون ازشون تشکر کرد وکار مزرعه رو بهونه کرد اما گفت که منو زهرا م

 موندمیم دیمن با تونستم،یرو رد کرد ... نم شنهادشونیاونجا نباشم اما پ جدهمیاز خداشونه من ه دونستمیم
 !...بمونم، باشم خواستمیآبرو شدن ... مهم نبود، م یب متی...به قدنیتهمت شن متیبه ق ی...حت

داره...  دیخر یبازار کم میازم خواست که با زهرا همراش بر میبود بعد ازظهر فرداش حرکت کنن،صبح مر قرار
مقدار  هی...تو بازار  میو رفت میشد الدیم نیبا زهرا سوار ماش دهیاز همه جا قبول کردم و لباس پوش خبریمنم ب
 ... دیخر یدست عیهم خرت و پرت و صنا یتوراه و کم یبرا یخوراک

و چشمش به جاده بود گفت  کردیم یگفتم همونطور که رانندگ ره،بهشیداره راهو اشتباه م دمیبرگشتن د موقع
 !...متی...بابات اجازه داد همراه خودمون ببررمیاه نم: اشتب

 ...بشم ادهیپ خوامیبوقــــــــــم... بزن کنار م نجایگفتم : منم ا یعصبان

 ...گفت: نه خونسرد

 !مسافرت ، زوره؟ امیب خوامیداد زدم : بابا نم بایتقر

 ...تکون داد و گفت : اوهوم سرشو
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 ...اوردمیبا خودم ن یچیمن هافتاده بودم...گفتم :  هیگر به

 ...عمو نادره نیبرداشتم ، تو ماش یگفت : من همه چ زهرا

 یبه خدا نگه ندار ام،یداره اخـــــــــه...من نم ی...به تو چه ربطهیطرفش و داد زدم : توطئه خانوادگ برگشتم
 !...ـــــــــمی...نگـــــــه دار مررونیب کنمیخودمو پرت م

 دونهیکه اون  زنمتیم نیهمچ یسفر رو زهرمارمون کن نیا یبا لوس باز یداد زد : به جون خودم اگه بخوا میمر
 !...سرجات نیمثل بچه آدم بش ریتو بهت پس بدم ها... بگ هیکل یمنت منو بکش یایو ب وفتهیات هم از کار ب هیکل

خونه  دیمن با نیخونه باشم،تروخدا درک کن دیبرگردم...من با دیبا ن،منیفهمیگفتم : بابا چرا نم هیگر با
 !...باشـــــم

 ...؟یبارت کنن، که حرف مفت بشنو چاریگفت :که ل یبغضدار یبا صدا زهرا

 !گن؟یم یچ ستی...برام مهم نستیهق هق گفتم : مهم ن با

 یهست...برا هیو بق هیمامان و خاله مرض یآقاجون هست ،برا یمن هست، برا یبرا یو گفت : ول دیبر حرفمو
 !......تو هم درک کنیما مهمه نار یهمه 

سپر  دیبا هیبق تونم،چرایکنن و پرت کنن سمت خانواده ام...زهرا من نم ریحرفا رو ت ی: نباشم که همه  گفتم
 !...اونجا باشم دیمن باشن...من با یبال

 ...گفتم یدورگه از خشم و ناراحت یبا داد و صدا بایآخر و تقر جمله

که منتظر ما  میدیعمو نادر رو هم د نیجلوتر ماش کمی..دادیتوجه به راهش ادامه م یهنوز داشت ب میمر
و  ختمیاشک ر نیمشهد بود، من تا چند ساعت تو ماش میشهر که رفت نیبودن...دنبال ما حرکت کردن...اول

 ... تو حال خودم باشم شتنو گذا دنیچیبه پروپام نپ دنیکه حال منو د هیکردم تا آروم شدم ... بق هیگر

 !...کردم... ضجه زدم ، ناله کردم هیاز صبح تا شب تو حرم امام رضا موندم و گر جدهمیه روز

... اما مهم نبود، سوختیم ادیز ی هیرو آروم کرد ... چشام به خاطر گر بیآقا برم که دل منه غر هیبیغر قربون
 ...دمیو زهرا خواب میکمون با مردلم آروم گرفته بود...برگشتم هتل و تو اتاق مشتر 

و زهرا  میو مر الدیم زدم،انقدریحرف نم یلیساکت هم بودم...خ یطوس...آروم شد بودم ول میفرداش رفت صبح
 ...کردن که باالخره لبخند زدم یباهام شوخ

 ...بود رازیو مقصد آخر ش زد،،اصفهانی...بعد از اونجا هم سمنان ، شابوریطوس به ن از

و با قول  مینرفت شیغر زد که چرا ک یکل میبود...هرچند آخرش مر یام عال هیروح رییبود، واسه تغ یخوب سفر
 ...شد الیخیب برهیو قشم م شیعمو نادر که تو سفر بعد حتما اونو به ک

 دشنهایآقاجون پ ایکه چرا من اون حال رو داشتم  دنیبار هم نپرس کی میمر ی، حت چکدومشونیگرم...ه دمشون
روستا باشم،واقعا ازشون ممنون بودم که درکم کرده  دیچه خبره که من نبا جدهمیه ایداد که با اونا برم سفر...

 ... بودن
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 ...روستا میکه آقاجون و مامان اومدن دنبالمون و برگشت میروز تهران خونه عمو نادر موند هی

گفتم...همه  میدم، باهاش حرف زدم،از سفر و مر... نشستم و گله کر رفتمیم دیکه با ییرفتم جا دنیمحض رس به
 ...که برگشتم خونه شدیم کیکردم ... هوا داشت تار فیتعر هیرو با گر یچ

 !...بشم یمنو نگرفته بودن تا خودمو سبک کنم...که خال یجلو نباریا یکه کجا رفتم ول دونستنیم همه

هفته از  هی... شدنیم یسال آخر سیشد...مائده و مهد کی...ماه مهر نزدرفتنیو م ومدنیتابستون م یروزها
 ...اومد و سرجاش کنارم نشست میشروع کالسها گذشته بود و تو کالس نشسته بودم که مر

که نگو...خدا  پهی...! انقدر خوشتهیگریچه ج یدونینم یاومده...وا دیاستاد جد هی،  ینار یگفت : وا جانیه با
 !...کنه استاد ما بشه

 ...؟کنهیم ینباشه چه فرق ایگفتم: باشه  میبه اون همه ذوق و شوق مر تفاوتیب

 ...ذوق ی...آخه بکنمیم فیتعر یک یو اخم گفت : منو بگو دارم واسه  زونیآو یلبها با

 کردمیکه وارد کالس شده بود نگاه م یدیبا ورود استاد قطع شد ، داشتم به استاد جوون و جد حرفش

 !...پهیچه خوشت شرفیب نیبا آرنج زد تو پهلوم و گفت : خودشه...جون من بب میمر که

 ...بود پیبود استاد جوان ما واقعا خوشت میبا مر حق

 یکه به سمت باال داده بود و چشم و ابرو یخوش حالت قهوه ا یبا موها غهیبلند ،چهارشونه،صورت شش ت قد
 ...داشت یکه با موهاش همخون یقهوه ا

واحد  دیهستم،استاد جد یو با لبخند رو به بچه ها گفت : سالم...من انصار زشیرو گذاشت رو م فشیک
تا با هم  نیکن ی...خوب حاال تک تک معرفمیپشت سر بذار یترم رو بخوب نیا میبتون دوارمی...ام یخاکشناس
 !...میآشنا بش

حلقه  میدخترا رو گرفته بود چون به قول مر شتریچشم ب میاز مر ریبود...فکر کنم غ یخوش اخالق و خوب استاد
هم کالس تموم شد دخترا هجوم  یروش حساب کرد...وقت شهیهم که دستش نبود، پس حتما مجرده و م یا

جلف و سبکسر بدم  یدخترا نی...! انقدر از ا ــــــــــشی... ادنیبردن سمتش و شروع کردن سوال پرس
 ...ادیم

 ...بوفه میرفت انیو با م دمیرو کش میمر دست

...!خدا اصال تو ه؟یچ کشیبچه ها به نظرتون اسم کوچ ی: وازدیحرف م یمدام داشت از استاد انصار میمر
 !چقدر صداش قشنگ بود؟ یدیشن یبشر کم نذاشته...وا نیخلقت ا

 !...سرم رفت گهیبس کن د میوگفتم : مر دمیکش یصدادار اوف

شش تا شش تا خواستگار ندارن که  یدونه زد به پشتم و گفت: برو گمشـــــــــو...همه که مثل جنابعال هی
 !...خوب بود یلیخ گهیکه د یآخر نی،ایخنگ یلی...واقعا خکنمیکنن و بگن شوهر نم یچیدم همشونو ق
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 !دواج ندارمخنده گفتم : شش تا؟! همش چهارنفر بودن که منم مودبانه بهشون گفتم قصد از  با

 لیادامه تحص خوامیقصد ازدواج ندارم...م گنیکه م یلوس یدخترا نیاز ا ادیتنگ کرد و گفت : بدم م چشاشو
 نیبهتر...تازه ا یکیاز  یکی یبکشم...به قول خودت چهارتا خواستگار داشت یرو ت یترق یپله ها خوامیبدم...م

فوق هم که هست...کارش هم  یدانشجوه قبول دارن، رو همه تو دانشگا یبود...!محسن جواد یکه عال یآخر
چه مرگته  گهیاش هم که خوبه...د افهیمعلومه، ق شهیکه سوار م ینیاالن جوره،وضعش هم از ماش نیکه از هم
 !...کردمی...؟به جون خودم به من گفته بود با سر قبول میکنیکه ناز م

...چه هیمن چجور هیزندگ دونستیبدونه، چه م خواستینگفتم...اون از کجا م یزیزدم و چ یتلخ لبخند
...درسته رفتنیو در م ذاشتنیخودشون دمشونو رو کولشون م دنیشنیرو م قتینفر حق4اگه همون  دونستیم

 ...ازدواج نداشتم طیمن شرا ی...ولمیبود اونم به قول مر یمناسب سیازدواج ک یواقعا برا یکه محسن جواد

تلفن کنن خونه...چون اگه مامان  ای یخواستگار ومدنیبود و خودشون سرخود نمشکر که خونمون تهران ن خدارو
...سرمو تکون دادم که الیخی...اصال بهی ادیم ی...آخه ککردنیقبول م یحتما با خوشحال دنیفهمیآقاجون م ای

 ...رونیاز ذهنم بپره ب الهایفکر و خ

 ...دمیاز جا پر یدست یبا ضربه  هویدانشگاه نشسته بودم، اطیاز اون روز گذشت که تو ح یروز چند

 ...دخملـــــه یبا خنده کنارم نشست و گفت : چطور میمر

 !...شهینگام نکن چشات چپ م یجور نیبهش رفتم که دستمو گرفتت و گفت : ا یغره ا چش

... رادجونیه میبه قول مر ای میشتکالس دا یکالس...اتفاقا اون روز هم با استاد انصار میشدم و باهم رفت بلند
که اسمش قشنگه  یو ترفند تونسته بود اسمشو بفهمه ، و چقدر هم آه و وا یباالخره با هزار جور جاسوس باز

 ...و تکه و

 ...که دونفر تازه وارد اومدن تو کالس میآخر کالس نشسته بود یعنی یشگیهم یکالس طبق معمول سرجا تو

 یسال 25،26بزرگتر بودن... فکر کنم  یکه معلوم بود از ما چند سال پیو صد البته خوشت دیپسر جد دوتا
 ..اون دوتا بود یداشتن... چشم همه رو

 غهی... صورتش شش تیقهوه ا یرنگ و موها یدرشت عسل یگندم گون داشت با چشما یکه پوست هیاول پسر
شلوار کتان کرم  هیو  دادیشو نشون م دهیورز کلیبود و ه یکه کامال اندام یقهوه ا یچهار خونه  راهنیپ هیبا 

که انگار داره رو  رفتیغرور راه م با نیاز اندازه اش بود... همچ شیغرور ب دمیکه توش د یبد زیرنگ...تنها چ
 ...کردیاخم هم تو صورتش بود که جذابترش م هی... دارهیکه داره روش قدم برم ذارهیهم منت م نیزم

... پوستش یخی نیو شلوار ج ی...بلوز اب یمشک یبا موها یشیم یبود، چشا پیمثل اون خوشت هم هیدوم پسر
 هیاخم تو صورتش  یبه جا یعنیرو نداشت... یغرور اول یبودن...ول کلیهم قد و ه بایبود ،تقر دتریسف هیاز اول

 ...نشستن مااومدن آخر کالس پشت سر  هیتوجه به نگاه بق یلبخند محو بود ... ب

کرد و خواست درس رو شروع کنه که نگاهش به  یکه استاد اومد ... سالم کردنیها داشتن پچ پچ م یبعض
 ...تازه واردا افتاد
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 هستم و شما...؟ ی...من انصارنمیبیتو کالس م دیزد و گفت : دو نفر جد یلبخند

 ... یمراد ثمیبا لبخند گفت : م هیدوم پسر

واسه گفتن اسمش هم غرور  یحت یکنه ول یشد ، انگار همه منتظر بودن اون اخمو هم خودشو معرف سکوت
 ...داشت

 !: و شما...؟ دیاستاد سکوت رو شکست و رو بهش پرس باالخره

 !...انیانگار کالفه بود: کاوه کاو دمیشن قشوینفس عم یصدا

 ...زد و درس رو شروع کرد یلبخند استاد

 ییبلند بود که فکر کنم اونا یصداش به قدر دمیاوفشو شن یاستاد ، صدا دیدرس و خسته نباش انیاز پا بعد
 یتن به چه خفت دیخودم با یبه آرزو دنیبه خاطر رس نیگفت: اوفـــــــــــــــــ بب دن،یکه دم در بودن هم شن

 ...خونمیکالس دارم راجع به خاک درس م هیمشت بچه نشستم تو  هیبدم... با 

 اتیکه تو هم به رو میگرفت یبد عنق نباش...انتقال زیمثل تبر گهید نجایدر جوابش گفت : تروخدا ا دوستش
 !...گهید یبرس

 ...دیبزرگ...من االن با انیکه گفت : اره...باج دادن به کاو شدنیاز کنار ما رد م داشتن

باج  اشی! هه خودش داره به خاطر رومیما بچه ا گهیمگه چند سال ازمون بزرگتره که م نایپررو رو بب ی پسره
 ... خندمو نگرفتم یچرا جلو دونمیمن قطع شد نم یخنده  یبچه ...حرفش با صدا گهیاونوقت به ما م دهیم

 ...دادم لشیتحو یبهم کرد منم پوزخند یو اخم برگشت

 !؟وجود داره... یخنده دار زیگفت :چ یاومد جلو و عصب هویشد و  ظتریغل اخمش

 خواستمیم یگاه شدیدلم براش تنگ م یکه گاه یهمون شیدوسال پ طونیتو جلد نارگل حاضرجواب و ش رفتم
و  گرفتیمردم تو ذهنم شکل م یکه بودم اون حادثه و حرفا یزیبرگردم به چ خواستمیبرگردم به خودم اما تا م

فرق داشت... همونطور که پوزخند  نتا آسمو نیزم یکه با نارگل واقع یزیکه االن هستم چ ینیهم شدمیدوباره م
به هدفش  دنیکه بخواد بخاطر رس نهیرو لبم بود گفتم : اره...فکر کنم وجود داره...! آدم بچه باشه بهتر از ا

 !...باج بده

اما از جام تکون نخوردم  ترسمیم کردی...فکر مستادیا یکم یمن با فاصله  یروبرو قایقدم بلند برداشت و دق هی
 !...اون عمرا بروز بدم یجلو یبودمـــــــا ول دهیحاال تو دلم مثل سگ ترس،

 !؟یگفت یشدش با خشم گفت: چ دیکل یدندونا ی، از ال خوردیبه صورتم م شیگرم و عصب ینفسها

با تمسخر و تعجب به دوطرف صورتش انداختم و گفتم  یکردم و نگاه دایاونهمه شجاعت رو از کجا پ دونمینم
 !...؟یاوردیتو ن: سمعک

 ...هم متورم ونبض دار شیشونیقرمز شده بود و رگ پ صورتش
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 !...یفوت من بند هیجوجه...به  یگفت : بهتره مراقب خودت باش یدورگه ا یصدا با

 !با دهنت...؟ ایخرطومت  نیبا ا ؟یکنیفوت م ی...حاال با چدمیترس یپوزخند زدم وگفتم: واااااااااااااا دوباره

کاوه... خواهش  میبر ایگفت : ب دیکشیبگه که دوستش دستشو گرفت و همونطور که با خودش م یزیچ اومد
 ...دردسر درست نکن کنمیم

 ...کردینگام م یقرمز و عصبان یو چشا دیاون هنوز هم داشت با اخم شد یبا خودش ببره ول دیکشیم اونو

( پلو خوردن حروممه اگه از تو کتک یمره بزن یتو بخا لبم گفتم: )پال بخردن مره حرامه یهمون پوزخند گوشه  با
 !!!...بخورم

حرکت محکم دستشو از دست  هیبا  هویکه  بردیهمچنان داشت کشون کشون با خودش اونو م دوستش
 !...ستیخلوت نرو...به نفعت ن یاز دانشگاه مراقب خودت باش...جاها رونیدوستش جدا کرد و گفت : ب

و  دیبه دوستش راهشو کش توجهی... ب دمیلحظه از ترس به خودم لرز هیود و واقعا واقعا ترسناک ب لحنش
 ...تکون داد و با عجله از کالس خارج شد یرفت...دوستش هم سر

هم  نای...مکردیقلبش گذاشته بود و داشت نفس تازه م یدستشو رو میولو شدن ، مر یصندل یرو نایو م میمر
 ...بود دهیرنگش پر

ادم  نیکه با همچ یا وونهی...من که تا مرز سکته رفتم ، دیبا مشت زد به کمرم و گفت : مرض دار میمر هوی
 !؟یندازیکل م یترسناک

 !...؟ینار ارهیسرت ن یی...بال دمیترس یلیگفت : اره منم خ یلرزون یهم با صدا نایم

 !...زدیبه حرفم مطمئن نبودم گفتم : نه بابا بلوف م یلیکه خ نیا با

 ییها کهیعجب ت شییها، خدا میخودمون یگفت : ول شیشگیبلند شد و با همون لحن شوخ هم ییهوی میرم
 !...بودن پیبودن...ال مصبا چه خوشت

به  یخای... م گمیکنه؟ م یعمل دشویتهد یگفت : نکنه واقعن یحرص برگشتم نگاش کردم که دوباره با نگران با
 ...؟رهیبگم حالشو بگ الدیم

 !..؟مینجوریدستم رو به پشتم کج کردم و گفتم : مگه خودم ا شدمیکه از کالس خارج م یحال در

 !؟یبود بهش گفت یاون چ ی: راست دیپرس نایم

نصف  نیگفت : اخه خره... تو با ا یبا حالت بامزه ا میو مر دنیبراشون گفتم هردوشون خند شویمعن یوقت
! ؟یبریتو م نیکن یاگه با اون دعوات بشه و کتک کار یواقعا فکرکرد ؟نهیاون ارنولد رو بزن یخایم یچجور کلیه
 !...یمشت اون تو مرد هیبا 

 ...اون مثل مورچه بود در برابر سوسک هیورزشکار کلیمن دربرابر ه کلیه گفتیم راست
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مشت اول هستم که حداقل با  یسرم بچه کشاورزم تو باغ و مزرعه بزرگ شدم...انقدر قو ریخنده گفتم : خ با
 !...لوسه یایمال شما دختر تهرون زایچ نی...ارمینم

 ...؟یپررو شد دمیخند یچپ چپ نگام کرد و گفت: باز من به تو دختر دهات میمر

 رو انتخاب کنم...؟ یچه موضوع خوامیپروژه ام م یواسه ارائه  یدونیو گفتم : م دمیخند دوباره

 یپسرا از چه نوع کود نیا نمیکنم بب قیتحق خوامیه دادم: منگام کردن ،ادام یبا تعجب و سوال هردوشون
گنده  لی، هم قد ف کشنیزرافه قد م یکه هم اندازه  زنیریخودشون م یپا یچه کود یعنی...  کننیاستفاده م

 !...؟ادهی، هم قد خرس زورشون ز شنیم

 ..!ارنیباغ وحش س هیگفت : خوب بگو پسرا هرکدوم  نایو م دنیخند هردوشون

 !؟یخنده گفتم : مگه شک داشت ونیم

من  یگاوه بعدا چقدر برا میبه قول مر ای، خرس ، لیزرافه،ف یآقا نیهم نکهیفارغ از ا میدیهر سه خند اونروز
 ...کنهیدردسر درست م

هم پشت سر  شهیبود و اکثر کالسهامون مشترک بود و هم میمن و مر یبود که اون هم رشته  نجایا یبدبخت
کالس دوکلمه  یبچه ها ی هیبق با حداقل …بهتر بود یلیاز کاوه خ یعنیبود  یپسر خوب ثمینشست م یما م

کس  چیه با … نوشتیهم نم هفکر کنم جزو یو در کل خوش مشرب بود... اما کاوه کوه غرور بود حت زدیحرف م
 !...میدیشنیگفت به ندرت صداشو م شهیو م زدیکالس حرف نم یتو

 میمر ی... گاه موندینم جوابیو صد البته ب زدیم هیوکنا شیبهم ن یداشت چون تو هرفرصت نهیکانگار ازمن  یول
از آقا گاوه  نمیا … می، اون از دعوام با مر یپورچیکه من مشکل دارم ، اون از ترم اول و ش دنیتوپیبهم م نایو م
به  میمر یابج یبود که بهم خبر دادن بچه  هاتو همون موقع  …شهیدعوا نکنم روزم شب نم یکس با اگه …
 ... دیاومد و اسمشو گذاشتن نو ایدن

بر مواظبت از خودم افتاده بودم  یو من کامال از صرافت حرف کاوه مبن گذشتیماه از برخورد اول من و کاوه م دو
 ...نکهیتا ا

 رفتمیبا عجله داشتم م …ومدیبا من ن نایمون بود و م یتخصص یاز درسا یکی،  میداشت انترمیامتحان م اونروز
که  رفتمی... از کوچه ها م دمیدویم بایداشتم با عجله تقر نیهم یبودم برا دهینرس اتوبوس به…سمت دانشگاه

 … نیو افتادم زم دمیشن نیو ترمز ماش وقب یصدا هویکوچه مونده به دانشگاه بودم که  هیزودتر برسم ، تو 

 ادیب ادمیفکر کردم که  کمی …و کوفته بود  کردیتنم درد م یبودم و همه  مارستانیبه هوش اومدم تو ب یوقت
 کنم فکر هم سرم …تصادف ، دستم و گونه ام خراش برداشته بود  یشده ، کم کم به ذهنم اومد صحنه  یچ

ز دادن گا یکه صدا کردمیناله م داشتم…کردیدرد م یلی، پام هم خ کردمیخون رو حس م هیگرم چون بود شکسته
پرستار اومد  هیکنار تختم کنار رفت و  یکه پرده  کردمیم فکر داشتم هنوز … دمیشن کهاشویو الست نیماش

 ؟…زد و گفت : حالت خوبه یلبخند…تو

 ؟یگفت: تو خوب ونیگر یوبا چشا مهیسراس میپرده با صدا کنار رفت و مر یهمه  هوی
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 ...ع کردمتکون دادم که درد گرفت و از درد صورتم جم سرمو

 !... برسم مردم نجایشد آخه ؟! من که تا ا یکنارم و دستمو گرفت و گفت : چ اومد

 ...رونیو رفت ب ختیآمپول توش ر هیفشار خونم رو گرفت ، سرمم رو چک کرد و  پرستار

 ...دانشگاه ومدمیداشتم م دونمیگرفته و لرزون از درد گفتم : نم یصدا با …لبخند بزنم میکردم به مر یسع

 ...اومد و اه از نهادم بلند شد : امتحـــــــان ادمیامتحان  هوی

 ...یدیصدمه ند یلیخ خداروشکر …سرت قربونت برم یسرمو نوازش کرد و گفت : فدا میمر

 ،فقطیدیند یجد یکه اومد عکس پام رو که کنار تخت بود برداشت نگاه کرد و گفت : خداروشکر صدمه  دکتر
 ...شهیداره که با استراحت خوب م فیخف هیشکستگ هیمچ پات 

 ؟…دکتر یآقا شهیمرخص م ی: ک میمر

بره  تونهیم رنیپاشو گچ بگ ینبود، وقت یمشکل چیزد و گفت : خوشبختانه تو عکس سرش هم ه یلبخند دکتر
 !...خونه

هم بهش اشاره کردم  یهرچ …دنبالمون  ادیزنگ زد تا ب الدیرو درآورد و به م شیگوش میاز رفتن دکتر مر بعد
 ... گوش نکرد خوادیکه نم

 !...خوادی، نم خوادینم یگیم یه هیرو قطع کرد با تشر گفت : چته ؟ چ یگوش یوقت

 ... گهیخوابگاه د رفتمیتو زحمت؟ خوب با آژانس م یاون بنده خدا رو انداخت یواسه چ -

 !… خوابگاه یگفت : مگه قراره بر یجد ینگاه با

 !؟…بابام  یگفتم : پس قراره کجا برم ؟ خونه  یعصب

 !... ما یخونه  یایم …خانوم ریگفت : خ یجد همونطور

 ...؟ کاریشما چ یخونه  امیب … یبافیواسه خودت م یچ -

 کردیو ساکت نگام م یبا نگاه جد همونطور

 ...شما یخونه  امیمن نم -

و به حرف  دادیبکنه حتما انجامش م یکار خواستیکه اگه م ییها نگاه اون از … کردیساکت بود و نگام م هنوزم
 ...کردیکس هم گوش نم چیه

 ؟…ینگاه نکن یاونجور شهیم…میااااااه مر -

 ...سکوت

 ...یپلک بزن کور نش هیخوب بابا.... یلیخ -



 

 
60 

خوب دردم  یول دادیگچ پامو قلقلک م هیسیمنو گچ گرفتن ... خ یو پا میو پرستار رفت مارستانیخدمتکار ب هی با
و گاز گرفتن لبم از آه وناله  یرفته بود ... با هزار بدبخت نیکرده بودن ازب قیکه بهم تزر یبود، اثر مسکن ادیهم ز
از  نویبود ا یعصب الدی... اومدن کنارم ، م دمید میکنار مر الدیبرگردوندنم بخش م یکردم ... وقت یریجلوگ

 ... دمی، از اخمش و قدم زدن کنار تختم فهم دنشیکش قیعم ینفسها

 !...بابا...بادمجون بم آفت نداره الیخیکردم با وجود دردم لبخند بزنم که موفق نشدم : ب یسع

 ...با همون اخم گفت : راننده فرار کرد الدیم

 ... نشده میزی، خداروشکر چ ستیمهم ن -

نگاه به خودت بنداز بعد بگو  هیبشه...  یچ یخواستیم گهینشده...؟د تیزیاومد تو حرفم و گفت : چ یعصب
 !...نشده یزیچ

 !... جون یلیم نمیبهم بده تا بب نهیآ هیعوض کردن جو گفتم : خوب  یبرا

 ... رو انجام بدم صیترخ یکارها رمیجمعش کرد و گفت : م عیاومد رو لبش اما سر کیلبخند کوچ هی

بهم بده ، از توش کارت  فمویخواستم ک میرفتن صداش کردم برگشت و منتظر نگام کرد...از مر رونیاز ب قبل
 ... نگام کرد یبانکمو درآوردم و گرفتم طرفش ... سوال

 !... مارستانیصورتحساب ب ی: برا گفتم

وم باشه گفت آر کردیم یکه سع یدورگه ا یاومد باال و با صدا شیشونیکرد ، رگ گردنش و پ یدیاخم شد هوی
 !... فتی: تا نشکستمش بذار تو ک

 !...الدیم یول -

 ... فتیکم بلندتر شد: گفتم بذارش تو ک هی صداش

 ...؟ یکاره تو کرد نمیا شه؟یناراحت م یدونینگاه کردم که گفت : آخه االغ تو نم می... به مر رونیاتاق رفت ب از

 منو بده؟ مارستانیب نهیهز دیخوب اون چرا با -

کنه ، بهش برخورد  بیدست تو ج دیمرد همراه آدمه نبا هی یوقت یدونینگم واقعا که ... نم یزیبهتره من چ -
 ... میخوب ... پاشو کمکت کنم بر

جفت عصا به همراه داروهام برام  هیراه هم  ی... تو میرفت الدیم نینشستم و تا ماش لچریرو و میکمک مر با
 ... درد رو تحمل کنم تونستمینم گهیدوتا مسکن خوردم چون واقعا د نیگرفت که همونجا تو ماش

دردم  یلیخ خوردیهوا...دستش که به تن کوفته ام م رفتیم غمیبهم کمک کنه ج خواستیتا م میمر چارهیب
 ... گرفتیم

 یشکل نیمن زد تو صورتش و گفت : خاک به ســــرم ... تو چرا ا دنیخونه خاله مهتاب منتظر ما بود ... با د تو
 پاش دررفته... هــــان؟ نیخورده زم یمگه نگفت الدیم ؟یشــــــد
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دراز  میو خاله رفتم و تو تخت مر میکردن، با کمک مر فیتصادف و فرار راننده رو براش تعر انیجر الدیو م میمر
ناراحت شد ... خداروشکر تا دو  یلیمن خ دنیکم بعد بر اثر مسکنها خوابم برد...عمو نادر هم با د هی،  دمیکش

و همه مثل پروانه دورم  کردمینم یبیغر سبود اصال احسا نیاونا ا یخونه  هیروز کالس نداشتم...خوب
 ... مارو رسوند الدیاه ... مکردم اجازه بده برم دانشگ ی...روز سوم با اصرار و التماس خاله رو راضدنیچرخیم

 ... شده بود نیسرم بود ... پام هم با وجود گچ سنگ هیشکستگ یکبود و هنوز باند رو صورتم

 ... یشد ینجوریشده ... چرا ا یکه رفتم تو کالس همهمه شد و دخترا دورم کردن که چ نیهم

 ... مداد که تصادف کرد حیتوض هیبق یسرجام و برا نمیکمکم کرد بش میمر

 ثمیهمون م ایکه )لولک و بولک(  ادیم یو چشمم به در کالس که استاد ک میداشت گهیامتحان د هیهم  اونروز
 ...آوردن فیوکاوه تشر

 ...پشت سرما نشستن قایدق یعنیو نگام کردن و بعد سرجاشون  ستادنیلحظه هردو با تعجب ا هی

 !براتون افتاده ...؟ ی... اتفاق یگفت : خدا بد نده خانوم کرم ثمیم

 ...دیطلبیم یپ نه پ درست و حساب هیحرفش  نیا میقول مر به

 ... گچ گرفتم یکردم و پامو هم الک یشکل نیا شیو آرا میبگم نه محض خنده صورتمو با گر خواستمیم

هم مشکل  یخدان که برا یبنده ها نی... ا یمراد یآقا دهیحس فائق اومدم و گفتم : خدا که بد نم نیبر ا یول
 ... ... تصادف کردم کننیدرست م

 گذشت ... االن حالتون خوبه؟ ریزد و گفت: بازم خدارو شکر به خ یلبخند

که بهم زده داغون که چه عرض  یبدبخت نی... اون ماش دمیخسارت ند ادیخنده گفتم : آره بابا ... تازه من ز با
 !... میبدهکار شد هید کنم اوراق شد ... راننده هم مرد ...!

 !... از پشت سرم گفت : گفته بودم مواظب خودت باش ییصدا هیخنده  ونی... م دنیکالس خند ی همه

...  کنهیداره با پوزخند نگام م دمی...با تعجب برگشتم عقب ددمیآروم و نجواگونه...اما من شن یصدا هی
 ... بود نیکار ا یعنینــــــــــــه ... 

 !ن؟یمنو از بهت درآورد : حاال راننده رو قبل از مرگش گرفت ثمیم یصدا

... اگه  ی... عوض زدمیم یحرف هی دی، با دادمیجوابشو م دی... با دیچرخیهنوز حول حرف و پوزخند کاوه م فکرم
 !... شهیبفهمم کار اونه خونش حالل م

دو دسته هستن که به آدم  نیترسو ... چون فقط ا ایطرف نامرد بود  دونمیگفتم: نه راستش نم ثمیجواب م در
 !... شنیقائم م گهید یکیپشت  ای کننیفرار م ای... نامردا و ترسوها که از ترسشون  رنیو درم زننیضربه م

هم به کاوه انداختم ... حاال نوبت من بود پوزخند بزنم ... از چشماش  ینگاه میو ن ثمیسمت م برگشتم
 ... زده بود یتفاوتیما ماسک بشده ا یعصب دمیفهمیم
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من قبول کرد که دوباره ازم امتحان  تیوضع دنیهمون که روز امتحانش تصادف کردم با د یاستاد نظر اونروز
 ... رهیبگ

خاله  ادیزرد شده بود و حالم هم خوب بود و تونستم با اصرار ز بایدست و صورتم تقر یایهفته کبود هیاز  بعد
 ... کنم که به خوابگاه برگردم یمهتاب و عمو نادر رو راض

از  یزدیماه بعدش گچ پامو باز کردم ، از خانواده ام فقط ا هیهوامو داشتن ...  یلیخوابگاه هم بچه ها خ تو
 ... نگرانشون کنم یخودیب وفتادهین یحاال که اتفاق خواستیتصادف خبر داشت ، دلم نم انیجر

بود و انگار اونم  دهیاز اون تصادف چشمم ترس ییجورا هیبا کاوه کمتر برخورد کنم  کردمیم یسع اون مدت تو
... خوب اگه کار اون بود  کردیم حیداشت تفر ییجورا هیتا جوابشو بدم ...  نداختیم کهیت شتریبود و ب دهیفهم

 تونستیم نشیفقط با چرخ ماشکنم اون  تثاب تونستمیاثباتش نداشتم از اون گذشته اگه هم م یبرا یلیدل
 !... آدم بود هی ی هینصف د متیق نشیفقط چرخ ماش یعنی رونیب ادیبذاره ب غهیوص

خوب اون همون کوه  یهرطور شده نظرشو جلب کنن ول خوانیدختر چشمشون دنبالشه و م یکه کل دمیدیم
... و من چقدر حرص  گذشتیدخترا م نیتفاوت از کنار ا یبه اطرافش نداشت و ب یوقت توجه چیغرور بود که ه

داشته باشه ... به نظرم  طارتبا یآدم نیکنه و بخواد با همچ کیخودشو کوچ دیدختر چقدر با هیکه  خوردمیم
 ... وفتادیاز طرف پسر م دیاتفاق با نیا شهیهم

 یاز کنارش رد شن ول هایلیشاخه است و ممکنه خ یگله که رو یغنچه  هیخونده بودم که دختر مثل  ییجا هی
 نی... به ا شهیبشه زود پژمرده م دهی... چون اگه زودتر چ نهیچیو اون گل رو م کنهیدستشو دراز م دیکه با یاون

 وفتهیم یفقط وقت یو هر اتفاق خوادیبنده هاش بد نم یوقت برا چیموضوع هم اعتقاد کامل داشتم که خدا ه
 ... که وقتش باشه

قرار  میو مر نایو م نبیبا ز یقبل میدو ترم طبق تصم نیب یامتحانات و شروع شدن فرجه هااز تموم شدن  بعد
 ...میبه خونه هامون بر یرانگردیا مچهیمسافرت ن هیشد به 

 ... تهران میو بعد اصفهان، شمال و در آخر همه برگرد میشروع کن نبیز یاز کردستان خونه  یعنی

آروم ... چقدر خانواده  یمحله  هیتو سنندج بود ، تو  نبیز یبود ... خونه  میسفر زندگ نیگفت بهتر شهیم
صلوات  یمحمد ، گردنه  ری، امامزاده پ دریبه پارک اب نبیبا ز میکه اونجا بود یاش خونگرم بودن ... تو پنج روز

درست کرد و اش هستن  جوریکه  نهین و دویمثل شلم شونیمحل یمادرش برامون از غذاها میآبادو ... رفت
 ی... ماهاروهم ابج طونیش یلیساله و خ15اسمش عباس بود  نبیز کیچقدر هم خوشمزه بودن ... برادر کوچ

 ...برادر بزرگتر هم به اسم آرام داشتن که ازدواج کرده بود هی کردیصدا م

 ... میموند نایا نایم یهم خونه  یاصفهان و پنج روز میاونجا رفت از

 مینقش جهان انقدر مر دانیتو م ی... موقع کالسکه سوار میفهان نمونده بود که نرفته باشتو اص ییجا بایتقر
 ...میدیخندیو م مینشست نیزم یدرآورد که هممون از خنده رو یمسخره باز
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 یما ... آقاجون و مامان به گرم یخونه  میبود ... از اصفهان همه با هم اومد یکه سفر فوق العاده ا خالصه
تپه ،  ی، اونا رو با خودم به باغمون ، امامزاده باال زدیبه خاطر کنکور کمتر سر م یزدیازشون استقبال کردن ... ا

 ...آقاجون و کال تو روستا گردوندم ینایسر زم

خوش  یهم دختر عموهام اومدن خونمون وکل یدوبار هی،  میزدیو حرف م میبود داریب روقتیهم تا د شبها
 ... ایکنار در میو رفت میدرست کرد کین کیروز هم بساط پ هی ... میگذروند

با  نبیو ز نای... م میرو حرص داد الدیو چقدر م میموند میمر یخونه  یدوروز میهم که به تهران برگشت یوقت
 ... شدیبود که خواه ناخواه آدم جذبش م یطور الدیرفتار م یراحت نبودن ول یلیخ الدیم

 !... یکی یهمه و همه برا یبرا یکیمبارز ...  یرزنایگروه شمش گفتیبه ما م نکهیا جالب

 ... جون یلی: م گفتمیو م ذاشتمیسربسرش م یوقت

 یهااااا ... ا میاری، حالتونو جا م ارمیدوستامو م رمی: منم م گفتیو م نیزم دیکوبیحرص مثل بچه ها پاشو م با
که  نای... ا شدیسرشون م ایحجب و ح کمی م،یقد یدوره ام کردن ... دختر هم دخترا فهیباباااااااااا چند تا ضع

 ... یچیه گهید

...  نیبزن گریجز ج ی: اله کردیم نمونیو نفر زدیاش م نهیبا مشت به س رزنایو مثل پ نیرو زم نشستیم بعد
خدا  یتهران ، قمتون رو مار بزنه ... ا اون زبون اتوبان ی... اله نیهمتون از دم کچل بش ی... اله نمیداغتونو بب

 !... رنیرو بگ نایشد ، االغا هم گناه دارن ، چرا ا اهاشتب یکی نیا ای... نه نه خدا انیکن ب دایچهارتا االغ پ

 یرو به خنده انداخت ... بعد از دوروز همگ هیتو اتاقش و در رو قفل کردو بق دیدنبالش کردم که دو ییدمپا با
 ... میبه خوابگاه برگشت

 مینداختیبا اون پسره کل م یو درسها سرمون گرم درس خوندن بود البته هنوز هم گاه دیشروع شدن ترم جد با
استاد  دییاز کالس گذشته بود که در کالس به صدا دراومد وبعد از بفرما قهیدق 10و  میروز تو کالس بود هی... 

 ... دختر اومد تو هی

هم داشت بود ...  ینیکه ظاهر سنگ فیک هیکالسور و رو دوشش هم  هیشده بود و تو دستش  اش کج مقنعه
 بود ی... در کل دختر بانمک دیکشیکم تند نفس م هیبود چون صورتش گل انداخته بودو هنوز هم  دهیانگار دو

... 

پخش شد ، همه  لشی... و وسا نیکرد و شاتاالپـــــــــ افتاد زم ریکه پاش گ نهیاستاد اومد بره بش یاجازه  با
، هنوز همه  دهیجلو... معلوم بود خجالت کش دیمقنه شو کش کمیکالس منفجر شد از خنده ... نشست و  ی

 ... گفتنیو پسرا هم متلک م دنیخندیداشتن م

 ... پاهات با هم مسابقه دارن-

 ... پروننیجفتک م سازنیبا هم نم دیشا-

 ... میحاال منتظر باالنس یپشتک زد-

 ...به جوش اومد و داد زدم : درررررررررررد خونم
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 ... کالس ساکت شدن و همه برگشتن سمت من یهمه  هوی

 نیخندیهرهر ... مورچه افتاده به تنتون انقدر م یتا کمکش کنم گفتم : چه مرگتونه ه شدمیکه بلند م همونطور
...! 

 گفتم : حالت خوبه؟ داشتمیبرم لشوینشستم و همونجور که وسا کنارش

 یکه چشاش پراز اشکه... صدا دمیدی... م رهیشو بگ هیگر یسرشو تکون داد ، لبشو گاز گرفته بود که جلو فقط
 !... اومد : اوه اوه بچه ها ساکت ... مامانش اومد یلوس کالس به اسم مهرداد احمد یاز پسرا یکی

که زل  یو اخم نگاش کردم که اون خیگ به رگ شد ... چنان با توببرگشتم سمتش که گردنم ر  عیسر نیهمچ
هم  هینگاش کردم که حساب کار دست بق رهیخ گهید کمی...  نییزده بود به من کم آورد و سرشو انداخت پا

خوب و محجوب کالس هم داشت کمکش  یاز دخترا یکیدختره رو دستش دادم ... هنگامه  لی... وسا ادیب
 ... و بلند شد می... دستشو گرفت کردیم

 ... کنه زیلباسشو تم میبود ، از استاد اجازه گرفتم که بر یو شلوارش خاک مانتو

 !ه؟ی: اسمت چ دمیکه پرس کردیم زیداشت مانتوشو تم ییدستشو تو

 !... اینگام کرد و گفت : رو برگشت

 !...م نارگلمقشنگه... مثل خودت ... من یلیزدم و گفتم : اسمت خ یلبخند

 !لبخند زد ... دستمو دراز کردم گفتم : دوست؟ اونم

 !نگام کرد ، دستشو تو دستم گذاشت : دوست کمی

 ... نشست نایکالس و اونم کنار م میبرگشت

برام  یکالس بهم لقب مامان کالس رو داده بودن ول یاز دور و اطراف که پسرا دمیشنیاون روز به بعد م از
 !!!... گهیحرفاشون مهم نبود ... بذار دلشون خوش باشه بچه ان د

 یبود ول یبود با ما همراه بود ... سال اول ییدختر خجالت نکهیهم با ا ایاز ترم گذشته بود و رو یماه هی بایتقر
 ...اون بود یمشترک داشت چون هم رشته  نایهم با م ییبود و چندتا یکیاش با ما  یعموم یچند تا از درسا

 ... زنگ خورد میکه گوش شدمیخاله مهتاب ... داشتم حاضر م یداشتم برم خونه  میجمعه بود و تصم اونروز

 !...خاندان ما هیزدیجواب دادم : سالم بر ا یجونم بود ... با انرژ یزدیا ی شماره

 !؟یزهرا گرفته بود ، انگار بغض داشت : سالم ...خوب یصدا

 ....افتاده باشه یدلم به شور افتاد ، نکنه اتفاق هوی...  دیتوپیو بهم نم یزدیا گفتمیمن بهش م عمرا

 !شده ...؟ یزی: حالت خوبه ... چ دمیپرس

 ... بشه که من بهت زنگ بزنم یزیچ دینه نه ... مگه با-
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 !شده زهرا؟ یمن بزرگت کردم ... بگو چ-

 شده...؟ یچ یعنی ایکرد ... خدا هیو گر دیبغضش ترک هوی

 !...حرف بزن یشده زهرا حرف بزن ... با توام لعنت یزدم : چ داد

 ...کلمه گفت : حاج آقا هیفقط  هیگر ونیم

 ...: فقط بگو زنده اس دیلرزیجا نشستم و زدم تو سرم ... اشکم افتاد،صدام م همون

 ستین گهیهاش عاشقش بودن دکه نوه  زمیپدربزرگ عز یعنیتموم ...  یعنی نیشد ، ا دتریزهرا شد ی هیگر
 ...برگردم دیبرم ... آره با دی... با دمشی... رفته ...! من ...من ند

 ...جواب دادن نداشتم ییتوانا یشده ... ول یچ دنیپرسیها دورم کرده بودن و م بچه

منو گرفت  یکیکه حس کردم  وفتادمی، داشتم م دیدیجلومو گرفتن ... چشام تار م یرو برداشتم که برم ول فمیک
...  کردنینگام م یبچه ها دورم جمع شده بودن وبا نگران یرو صورتم چشم باز کردم ... همه  ی... با حس خنک

خونه  رفتمیو من چم شده ... داشتم م شدنچرا اونا دورم جمع  نمیفکر کردم بب کمیشده ...  یچ دونستمینم
 دیاشک شد ، بزور مائده چند قلپ از آبقند خوردم و گفتم :با ... زهرا ... تلفن ... حاج آقا...چشام پر از میمر ی

 !...برم

 سیگفتن ... مائده و مهد تیهمشون ناراحت بهم تسل دنیموضوع رو فهم یاما وقت رنیجلومو بگ خواستنیم
 ... کردمیم هیموندن ... توراه همش گر شمیبشم پ نیاومدن و تا سوار ماش نالیبزور همرام تا ترم

 ... داشت تیواقع شد،پسیقران از مسجد روستامون پخش م ی،صدا دمیرس یوقت

 ... رفت نیدرصد هم از ب هیکنه اون  تمیکرده تا اذ یزهرا با من شوخ کردمیدرصد هم فکر م هی یحت اگه

 ... ما جمع شده بودن یپسر ارشد بود همه خونه  کنهیم یزندگ زدیبزرگم که تو  یپدرم بعد از عمو چون

 ... افتاد اهیس یشدم چشمم به پارچه ها اهیه پدر ک دم

عرض  تیرا به بازماندگان آن مرحوم تسل یحاج فرج ا... کرم زمانیتأثر و تأسف درگذشت پدر عز تینها با
 !... مییگویم

...  دادیانجام م یداشت کار ی، هرکس اطی... رفتم تو ح ستین گهیپدربزرگ من د یعنیامکان نداشت ...  نیا
که به همه  ومدیآقاجون م یناهار فردا بدن به آشپز ... صدا یاحتماال برا نیتو ماش بردیداشت برنج م یکی
 ... کنن کاریچ گفتیم

 ... ومدیزنها م ی هیگر یصدا

 !...؟ ینارگل ... نارگل جان ... اومد-
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سن  نکهی... اون با ا رهی.. بمحاج آقا نباشه . شهیمن تو هپروت بودم ... مگه م ی، ول کردینفر داشت صدام م هی
 یعمل کرده بود مشکل شیوضع قلبش که چند سال پ یسالم بود ... حالش خوب بود ... حت یداشت ول ییباال

 ... نداشت

 نارگل ... حالت خوبه ...؟-

 ی... عجب کنه ا شهینم ارمیدستمو درب کنمیم یسع یدستمو گرفت ، هرچ یکی...  کننیه ه ه ... چرا ولم نم اه
 !...هــــــــا

زد تو صورتم ... چشام باز شد ونگام رفت سمت اون نفر ... آقاجون  یکیتو صورتم احساس کردم ،  یدرد هی هوی
 ... به دلم چنگ زد و چشام پر از اشک شد یزیچ هی نشیناراحت وغمگ ی افهیق دنیبود ... با د

 !!!... شد و گفتم : آقا ... جون زونیلبم آو یها گوشه

 ... ام بلند شد هیبغلم کرد ومن هق هق گر محکم

 ومدنیم لیبرم سرخاکش ... مردم روستا و فام خواستمی... م دمیپوش اهمویکمک زهرا رفتم تو اتاقم و لباس س با
 ... رفتنیو م

 دیو مج میزود برگرد نکهیخرشم با شرط اهمرام اومد ، چون غروب شده بود آقاجون اجازه نداد تنها برم آ زهرا
 ... شد یراض ادیپسرعموم هم همرامون ب

 ... خاکهاست نیا ریاالن ز زمیعز یحاج آقا یعنی...  دمیروش کش یقبر نشستم و دست کنار

 !شد؟ ی: چطور دمیبود پرس ادیز ی هیگرفته ام که به خاطر گر یصدا با

 !... نشد داریب گهی، صبح د دیکه خواب شبیهم با بغض جواب داد : د زهرا

 یلیخ یرو داشت ول استشیآل بود ... س دهیپدربزرگ ا هی... حاج آقا  شهیو لبخندش تنگ م یمهربون یبرا دلم
 ... مهربون بود

 میکه اقاجون گفت زود برگرد یدیزهرا بازومو گرفت و گفت : بلندشو ... د کردمیم هیکه نشسته بودم و گر کمی
... 

 !... میبمون گهید کمی -

 !... ایبغلم و گرفت و گفت : هوا سرده ... فردا دوباره ب ریهم اومد کمکش و ز دیمج

 ... چشام بود یپدربزرگم جلو یتا صبح خوابم نبرد ... همش چهره  اونشب

که  میکردیم ییرایدختر عموهام و دختر عمه هام از مهمونها پذ هی، با بق میفرداش تو مسجد مراسم داشت صبح
حتما بهش زنگ  یگفت و خواست هروقت تونست تی... تسل تیزنگ زده بود به گوش میزهرا بهم گفت : مر

 !... یبزن

 ...سرخاک میشدم ... اونروز پنج شنبه بود و همه بعدازظهر رفت ییرایتکون دادم و مشغول پذ سرمو



 

 
67 

 یول رنیبگ یقناد هی... قرار بود از  میکردیت ممراسم فردا حلوا درس یبرا دیهم مراسم سوم بود و با فرداش
حدود  یزیچ هیو  میحساب کرد یسرانگشت ینجوری... مهمونها رو هم میکنیزنعموم گفت خودمون درست م

 ...شدنینفر م 1200

حاضر شده بود رو با  کیموندم و حلوا که تا ساعت  داریب هیبودم اما همراه بق دهیشب قبل اصال نخواب نکهیا با
 ... میبه شکل گل درآورد یتو کاغذ روغن فیق

حلوا  4... تا ساعت  میرو بکن نکاریچطور ا میو فقط منو دخترعموم بهار بلد بود میکردیتا گل درست م1200 دیبا
 هوشیبه دستم ب توجهیانقدر خسته بودم که ب یحلوا قرمز شده بود ول هیحاضر شد ، کف دست هردومون از داغ

 ... شدم

 سرخاک میشدم ... اونروز هم بعداز مراسم رفت داریب اطیتو ح یصبح از سروصدا میساعت بخواب3 میتتونس فقط

... 

استراحت کنم  یچشمامو باز نگه دارم ، رفتم تو اتاقم تا کم تونستمینم یاز خستگ گهیخونه د میبرگشت یوقت
 ام از هم خونه هام ییو چندتا میمر از سکالیم تا ده … اوووه …افتاد برداشتم و نگاه کردم  میچشمم به گوش

... 

 !؟…یبوق جواب داد : سالم نارگل ، خوب نیرو گرفتم ، با اول میمر شماره

 !...سالم ممنون -

 گرفته بود ادیز ی هیبخاطر گر صدام

 ...غم آخرت باشه شاللهیا … زمیعز گمیم تیتسل -

 ممنون -

 یبرا گهیاحتماال تا چند روز د یداشت ول یکار هی بابا …ناراحت شدن  یلیخ دنیشن یهم وقت نایبابا ا -
 !... خونتون میایم یسرسالمت

 ... ممنون … شهیزحمت م -

 ... یبد لیتحو گهیدو روز د دیبا ؟یکن کاریچ یخواینارگل واسه ارائه پروژه ات م یراست -

 !... ایگیم راست …رفته بود  ادمی پاک …آخ  -

 ؟…من با استاد صحبت کنم  یخوایم -

نصفه اس ، اگه بتونم  بایتقر …ارائه  یمهلت آخره برا ندفعهیا …گفت  یدفعه قبل چ یدیند مگه…نه بابا -
 ...یانداخت ادمی که ممنون … کنمیم شیکار هیجمعش کرد ،  شهیبرگردم م

 ؟…کمکت کنم  یخوایم کنمیخواهش م -

 ... کنمیم یکار هی خودم …نه  -
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 ... بهم خبر بده یاشه ، به هرحال اگه کمک خواستب -

 ... باشه بازم ممنون -

برگردم که درس بخونم چون حوصله  دیبه آقاجون گفتم که پس فردا امتحان دارم وبا میبا مر یاز خداحافظ بعد
 تم امتحان دارمگف هیچ دونهیآقاجون نم دونستمیرو نداشتم و م زایچ نیدادن در مورد پروژه و ارائه و ا حیتوض ی

... 

 ... صبح برو شهیم کیهوا تار گهیگفت : االن د اونم

با زهرا و دخترعموهام که خونمون بودن از  شتریفراوون نتونستم خوب بخوابم و ب یبا وجود خستگ اونشب
تهران لباسم رو  گشتمیبرم دیمن چون با یول دنیخواب هیصبح بق یدما دم … میخاطراتمون با حاج آقا حرف زد

 ... نالیو حاضر شدم تا آقاجون ببرتم ترم دمیپوش

 ... بود که صبحونه رو اماده کردم شیگرگ و م هوا

 !؟… یداریآقاجون اومد : ب یکه صدا خوردمیتلخ م موییچا داشتم

ونتت بشه ، بهش گفتم برس داشیپ دیکه گفت : االناست که حم ختمیر یچا براش …شدم و سالم کردم  بلند
 !... بمونه شتیهم پ نیماش …

 !تعجب نگاش کردم و گفتم : چرا بمونه؟ با

 نیماش …خونه ممکنه شب بشه  یبر دانشگاه از هم تو … شهیقورت داد و گفت: روزها داره کوتاه م لقمشو
 ... شهیالزمت م

 …خوامی، نم ترسمیم بخدا …کنم  یکه بخوام تو تهران رانندگ ستین یدر حد میرانندگ من …: نه آقاجون گفتم
 ... کردمیم کاریمگه پارسال چ

هم  کیتراف تو … کهیتراف شهیهم تهران … یگرفت نامهیگواه یچ یرو خورد و گفت : پس برا شییاز چا کمی
 ... نداره دنیترس … یبرون نییسرعت پا دیبا

 ... آقاجون یول -

 منم راحتتره الیبمونه خ شتیپ نیکه گفتم ، ماش نیهم -

 ...؟ یآخه خودتون چ -

 ... ازش استفاده کرد شهیکنم م یاساس ریتعم هیهم برام بسه ...  یمیقد کانیمن همون پ -

 ... تکون دادم و گفتم : چشم آقاجون ... ممنون سرمو

 ... اومد دیاومد تو آشپزخونه و گفت : حم مامان

 ...گردمیحض تموم شدن امتحان برمکردم و گفتم به م یمامان و آقاجون روبوس با
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 !... نیخسته شده تو بش یدیگفت : هرجا د دیرو دستم داد و به حم چییسو آقاجون

 ... نیهم سرشو تکون داد و گفت : چشم عمو ... نگران نباش دیحم

اولم بود  یدفعه  نکهیاز من بزرگتر بود ... با ا یو چند سال دیبرادر مج دیفرمون نشستم و راه افتادم ، حم پشت
 میدیخر ییهم خسته بودم اما تا امامزاده هاشم روندم ... اونجا آش و چا یلیو خ کردمیم یکه جاده هراز رانندگ

 !... بخوابم کمی خوامیخسته ام م یلیدادم و گفتم : من خ دیرو به حم چیی... سو میو خورد

 ... مو نبسته خوابم برد، چشما دمیرو خوابوندم و دراز کش یقبول کرد ، صندل اونم

 ... کرد و رفت یرو بهم داد و خدافظ چیی... سو میشدم ، دم در خوابگاه بود داریب دیتکون دست حم با

 ... گفتن تیبودن ... هردوشون بغلم کردن و تسل نایخونه فقط مائده وم تو

کردم که برم ... کتابخونه  یکردم ... با بچه ها خداحافظ دایرو پ قمی، تحق لمیتشکر کردم و رفتم سر وسا ازشون
 ... بود ریچون مطمئنا تا غروب کارم اونجا گ دمیخر یخوراک ی... تو راه هم مقدار

داشتم امانت  ازیهم که ن یمونده رو انجام دادم و دوتا کتاب یکارها شترینصفه ب میخستگ یکتابخونه با همه  تو
به دادم  میکنم که مر پیتا یو با چ یرو ک نایاه انجام بدم ... فقط مونده بودم که اتو خوابگ شویگرفتم تا بق

لبتاپ  هیحتما  دیاستفاده کنم ... با وترشیکامپ ز... ازم خواست برم خونشون تا هم بهم کمک کنه هم ا دیرس
 ... دمیخریخودم م یبرا

 ... نااو یخوابگاه رفتم خونه  یخدا خواسته قبول کردم و به جا از

 پیکار تا میو شروع کردم ... مر میگفتن ... بعد از شام رفتم تو اتاق مر تیکردن و تسل یباهام همدرد همشون
 ... کردم لیکه از کتابخونه گرفته بودم تکم یرو با دو تا کتاب قمیتحق هیمنم باق دادیرو انجام م

 یبزرگ قهوه برا وانیل هیخوابش گرفته ، فرستادمش بخوابه و اول  یبدجور میمر دمیبود که د کی بایتقر ساعت
و به زور  سوختیم یخوابیتموم شد چشمام از زور ب یخودم آوردم و نشستم سرکارم ... ساعت پنج صبح وقت

 افتادم میجنازه ها کنار مر نیکردم و گذاشتم تو کوله ام ... بعد ع تیشو را ید یباز نگهشون داشته بودم ...س

... 

 ری... پاشو ، د میکالس دار گهیساعت د هیچشممو باز کردم که گفت : دانشگاه ...  یال میمر یتکونها و صدا با
 ... شهیم

جمعا ده  دی، درتمام چهار روز گذشته شا خوردمیرخوت از جام بلند شدم انقدر خسته بودم که تلو تلو م با
 !... ... خــــــــواب کردیرو التماس م زیچ هیوجودم ازم  یبودم و االن همه  دهیساعت خواب

مارو تا دم  الدیو بعد از صبحونه م دمیمشت آب سرد به صورتم زدم تا چشمام باز بشن ... لباس پوش چندتا
 ... کنم یرانندگ تونستمیکه داشتم نم یدانشگاه رسوند ... چون واقعا با اون وضع خواب آلود

و ناخوداگاه  زمی... تو کالس بعد از اعالم حضور سرمو گذاشتم رو م میداشتکالس  یبا استاد انصار 8/5 ساعت
 ... چشمام بسته شد
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 ... دادیبه پهلوم و تکونم م زدیداشت م یکی

 !... بخوابم یه ه ه ه...اگه گذاشت اه

 !... وونهید گهیاومد : نارگل ... پاشو د میمر یخنده بلند شد ... صدا یصدا دفعهی

... فکر کنم نوبت ارائه با شما  میکه مزاحم خوابتون شد دی... ببخش یاومد که : خانوم کرم یانصاراستاد  یصدا
 ... باشه

 رفت یهم که داشت ییآبرو مچهین نیکالس بلندتر شد ... اه گندت بزنن نارگل ... هم یبچه ها یخنده  یصدا

... 

کجا  شبید ستی: معلوم ن دمیاز پشت سرم شن ییصدا هیکرده باشم  یبگم که مثال ماستمال یزیخواستم چ تا
 !... بوده که خوابشو آورده تو کالس یو تو بغل ک

شد ...؟  ی...؟! چ یگفت ... من کجا بودم ...؟!بغل ک یچ یعوض نی... ا دمیپوزخندشو هم شن یصدا یحت
 !بلغور کرد؟ یچ نیمـــــن ...؟! ا

...  یخوابیو ب یم ... هم از دست دادن حاج آقا ... هم خستگبود هجوم اورد به یو ناراحت تیعصبان یهرچ هوی
 ... از دست بدم مویگاوه باعث شد تا خونسرد نیهم حرف نامربوط ا

 ... حرفتو تکرار کن گهیبار د هی یشدم و رومو کردم طرفش و با حرص گفتم : اگه جرأت دار بلند

 ... کنهینگام م تفاوتیو ب یداره با خونسرد دمید

 !... یگفت یبلند شو و تکرار کن چ یگفتم : اگه مرد یبلندتر یو صدا تیبا عصبان نباریا

 ...کالس ساکت شده بودن ی همه

 ... یکجا بود شبیتو چشمام زل زد: د یخینگاه  هیخونسرد بلند شد و با  یلیخ

 ... که تو گوشش زدم قطع شد یلیبا س حرفش

برگشت  عیسر نباریزدم تو گوشش ... ا گهید یکیاست برگرده طرفم ... تا خو دمیچند نفر رو شن نیه یصدا
 ... هم زدم گهید یکیسمت من که 

 !... انیکاو ی... آقا یاستاد اومد : اونجا چه خبره ... خانوم کرم یعصبان یصدا

 یبا چشما میکه داشت کردنیاز حدقه دراومده داشتن به من و اون نگاه م یکالس ساکت و با چشما ی همه
 ... میکردیبهم نگاه م تیقرمز از عصبان

اول تو دهنت مزش کن بعد بلغور  یبزن یخوایم یبه بعد هر حرف نی... از ا یلی: سه تا کلمه ، سه تا س گفتم
 ... آشغال یاشتباه گرفت تیعوض یکن ... منو با دوست دخترا

از نظم کالس رو بهم  نمی... ا دنتونی... با شمام ... اون از خواب ی: خانوم کرم دمیرو شن یاستاد انصار یصدا
 ... زدن
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 ... میدیکشیخط و نشون م یکیاون  یبا چشم برا میهنوز داشت هردو

 !چه خبره ...؟ نجایا نیبد حیتوض تونیکیسمت استاد که گفت : ممکنه  برگشتم

من  ی... ول خوامیرو برداشتم و گفتم : متاسفم استاد ... عذر م لمیبچه ها تو شوک بودن ... وسا یهمه  هنوز
 ... ستیحالم خوب ن

 !و خواستم برم که استاد گفت : کجــــا ...؟ میرو دادم دست مر ید یس

...  مهی... پروژه ام دست مر ستیحالم خوب ن یاستاد ول خوامیسمت در گفتم : معذرت م رفتمیکه م همونطور
، اصال از دانشگاه  نیترم مشروطم کن نیا ی... حت نیدرسمو نمره ند نیا ای،  نیقبول نکن نیونتیم نیاگه خواست
 ... دی... ببخش نیاخراجم کن

به حرف اون  نکهیا یخودمو رسوندم خوابگاه و برا نیماش نی، اصال حالم خوب نبود ... با اول رونیکالس زدم ب از
 ... عوض کردم که بخوابم و اتفاق تو کالس فکر نکنم لباسم رو یعوض

اگه مردم  یبخوابم ... حت نیخودشه ... تروخدا بذار یکنه خونش پا داریمنو ب یبرگه آچهار نوشتم : هرک هی یرو
 !... بخوابم خوامی، فقط م نینکن دارمیب

... حاال خوبه  هیکنه مرگش حتم دارمیب یهر ک یعنی دمیکش یعصبان یچهره  هیطناب دار و  هینوشته هام  ریز
 ... کردمیم یو داشتم نقاش ومدیخوابم م

 !... دمیکنار تختم و خواب واریرو د چسبوندمش

 ... کردم یشدم ... چه خواب خوب داریدستم ب یتکونها با

 ... یکنی... ضعف م یدیروز کامل که خواب هیبود که گفت : پاشو دختر  مائده

 ... خسته بودم یلیبخوابم ... خ نیو گفتم : ممنون که گذاشت زدم یو نشستم لبخند دمیو پامو کش دست

 ... کنهیو با اخم داره نگام م نهیک دست به س دمیرو د میکه برگردوندم مر سرمو

 !...؟ یکنینگام م ینجوری؟ چرا ا هینگاش کردم و گفتم : چ کمی

 دنید یجون دوست خوبم ... خدا به ما دوتا چشم داده برا میمر نیرفتم کنارش و گفتم : بب گهینم یچیه دمید
... فقط  ستایهم سخت ن یلی، خ یازش استفاده کن یتونیزبون داده ... باور کن م هیحرف زدن هم  یو برا
 !... یبگ یخوایم یک چ فهمنیم هیبق ینجوری... ا یکن دیو از هنجره ات صدا تول شیتو دهنت بچرخون یکاف

 !... مغزتو روشن کن بابا نی... ا رهیم ادتی یهمه چ یخوابیهمون اخم گفت : تو چرا هر وقت م با

 دیو با کردمیم کاریکه قبل از خواب چ کردمیفکر م کمی دیبا شدمیم داری، هروقت از خواب ب گفتیراست م نویا
 ... کنم کاریبعدش چ

 ... رفت و غصه جاشو گرفت نیاز ب میسرخوش ی.. همه . ستین گهیاومد که حاج اقا د ادمیفکر کردم ...  کمی

 ... ... من اون گاوه رو زدم یهم ارائه ام و هـــــــــــــــــــ بعدش
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 ... بود میمر یمغزت باال اومد ...! صدا ندوزیچه عجب باالخره و -

 !رو کردم ...؟ نکاریچرا ا یدونیآشغال ... اصال م یبهش کردم و گفتم : حقش بود ... پسره  ینگاه

 !تو گوش پسر مردم ...؟ یچرا سه بار زد دیی... بفرما رینه خ -

که تو  یبود یتو بغل ک شبید گهیکثافت م هیگفته ... عوض یبرگشته چ یدونیخوب معلومه چرا زدم ... م -
احمقش  یزدنش ... منو با اون دوست دخترا یبجا کردمیدستام خفه اش م نیبا هم دی... با یخوابیکالس م

 !... شعــــــــــوریگرفته ... ب یعوض

فکر  یپدربزرگتو هم براش گفتم ول هیدادم به استاد قض قتویتحق ید ی...من سیکن کاریچ یخوایخوب حاال م -
هم گزارش بده  یانضباط تهیبه کم ستی... تازه معلوم ن یریترم ازش نمره بگ نیا ینکنم با اون افتضاح جنابعال

از  ریبزنه ... غ رآبتویکالس ممکنه ز یاز بچه ها گهید یکی ای انیرو نکنه خود کاو نکاریاگه اون ا ینه ... حت ای
 !... یکه تو کالس گفت یاونم با اون مزخرفات

 ی... تو چرا وقت وونهی...! آخه دختر د نی... اصال اخراجم کن نیمشروطم کن نیخوایمنو در آورد : م یادا بعد
 !...؟ یکنیم کاریو چ یگیم یچ ستیاست ناصال حو یشیم یعصبان

 !کنم ...؟ کاریچ یگی... حاال م دونمیباال انداختم و گفتم : نم یا شونه

و  یارائه اومده بود یباال انداخت و گفت : من چه بدونم ... فقط به استاد گفتم که تو فقط برا یشونه ا اونم
 دایپ یخاک هی... حاال تا اون موقع  یایبعد از مراسم هفت م گهیشهرتون و چند روز د یبرگرد یخواستیبعدش م

 ... میشو بر ضرکوفت کن ، حا یزیچ هیرو سرت ... االنم پاشو  میزیبر میکنیم

 !: کجا ...؟ دمیپرس

 !...؟ گهیمنتظرن زود باش د نایشما ... مامان ا یشد و گفت : خونه  بلند

 ... سمت شمال میخونشون و از اونجا هم راه افتاد میرفت میاز خوردن صبحونه با مر بعد

خوشحالمون  شتریب قهیاون اتفاق ، چند دق هیماسمال یواسه  دیرسیم میکه به ذهن من و مر یراه هر فکر تو
 !... میکن کاریو دوباره فکر که چ خورهیبه درد نم میدیفهمی... بعد م کردینم

موندن و بعد از مراسم هفت  یدو روز میبدم ... خانواده مر ی... جواب آقاجون رو چ یواقعا اخراجم کنه چ اگه
 ... منم باهاشون برگشتم تهران

 رونیکنه و از کالس شوتم کنه ب عمیبچه ها ضا یجلو دمیترسیبود ، م یبا استاد انصار قایکالسمون دق نیاول
 ... و باهاش حرف بزنم دایو منتظر بودم تا ب دیرفتم کنار اتاق اسات نیهم یبرا

 !...که صداش کردم : استاد رفتیمتوجه من نشد و داشت به سمت کالس م رونیاز اتاق اومد ب یوقت

 !!!... ینشست رو صورتش : چه عجب ... خانوم کرم یمن اخم دنیسمت من و با د برگشت

 !تو کالس ...؟ امیب تونمیکردم و گفتم : م سالم
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 !... ...؟با شاهکار اونروزتون نیکنیفکر م یتون چگفت : خود نهیبه س دست

خوب نبود ... چند روز بود نتونسته بودم درست استراحت کنم ... و ... خوابم  میروح طیگفتم : بخدا شرا عیسر
 ...استاد دیبرد ... ببخش

 !...؟ انیکاو ی: و آقا دیابروشو فرستاد باال و پرس یتا هی

 ... گهیدوست داره م یگرفتم و گفتم : اون حقش بود ... هر چرت و پرت موضع

... خوب ... اون حرف  یعنی...  زهیو گفتم : چ نییسرمو انداختم پا عیکه سر کنهیاستاد با اخم داره نگام م دمید
که به اون  ییهایلیاز س ریبد بهم گفت منم کنترلمو از دست دادم ... متاسفم ... غ یلیخ زیچ هی یعنیزد ،  یبد

 ... خوامیو عذر م مونمیرفتارم پش هیآقا زدم از بق

ارائه  یامروز برا دوارمیشد ... و ام یکه چ نیدیکامل م حیافتاد منم دنبالش ،گفت : بعد از کالس برام توض راه
 !... نیپروژتون اماده باش

 !...؟ نیپرسیگفته ... چرا از خودش نم یبهتون بگم چ شهیگفتم : بخدا روم نم میدر کالس بود دم

 !... حرف اضافه موقوف یعنیدست به کالس اشاره کرد که  با

به حرکت  انیمن و کاو نیپچ پچا بلند شد و نگاه ها ب یاز استاد رفتم تو کالس ... به محض ورودم صدا قبل
بر  یپوزخند زد...سرجام نشستم ، خداروشکر از ارائه پروژه ام بخوب هیاون  یدر اومد ... با انزجار نگاش کردم ول

 ... اومدم

 !... نیبمون انیکاو یو آقا یاستاد اومد : خانوم کرم یکه صدا رونیکه تموم شد خواستم برم ب کالس

 ... دستمو گرفتن و فشار دادن که دلگرم بشم میو مر نایم

 ... ستادیهم اومد ا یکنار استاد و اون عوض رفتم

حذفتون  دیکه چرا نبا نیقانع کننده بهم بد حیتوض هیگفت : خوب ...  کردیجمع م لشویکه وسا یدر حال استاد
 ...کنم تونیمعرف یانضباط تهیکنم و به کم

 ... حرف دهنشو بفهمه دیآقاست که با نیبودم ...ا یطیدادم تو چه شرا حیاستاد من که توض -

 !...؟ انیکاو یرو به اون گفت : خوب اقا استاد

چه  دنیخواب یشب به جا ستیخانوم معلوم ن نیشلوارش و گفت : ا بیخونسرد دستشو گذاشت تو ج یلیخ
 !بدم ...؟ حیتوض دیتو گوشم ... من با زنهیتو کالس ، بعدم م ارهیو خوابشو م کنهیم یغلط

فراوون  ی... با سع زدمیقرمز شده بودم و نفس نفس م مزخرفش یو خجالت حضور استاد و حرفا تیعصبان از
رو شاخش بود گفتم :  یانضباط تهیکم نبارینکنم چون به حتم ا یاستاد کار یخودمو کنترل کردم که بازم جلو

 !... خودته یخونت پا یمزخرف بگ گهیکلمه د هیاگه 

 ... لبخند محو رو لبشه هیحس کردم استاد هم  یحت دمیچنان قهقهه زد که ترس هوی
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 !حرص گفتم : مرض ... چه مرگته ...؟ با

 !...؟ یمنو بکش یخوایبچه م لینگیخنده گفت : تو ف ونیم

 ... رفت ادمیحضور استاد رو  یبودم ... حت یعصبان

... من  یفکر کرد ی... چ تونمیو گفتم : آره...اگه زدمت کشتنت رو هم م ستادمیا یقدم هیروبروش تو  رفتم
و  ستمیمیتصادف بزنم طرفمو شل و پل کنم ... تو روش وا هیکنم و با  ریرو اج یکیکه  ستمیمثل تو نامرد ن

 !... نه از پشت و با نقاب زنمیم

 !!!... متعجب استاد بود : آره کاوه ی...صدادیرنگش پر هوی

آخر  یدفعه  ی... ول یخانوم کرم دیبر دیتونیاومد که منم اونجا هستم گفت : شما م ادشی دفعهیانگار  یول
 یانضباط تهیبا حذف واحد و گزارش به کم یموضوع مساو نی... تکرار ا وفتهیاتفاقا م نیباشه تو کالس من از ا

...! 

 شدم و گفتم : چشم استاد ... ممنونم الیخیحرف استاد ب یاز خوشحال یبود ول بیرفتارش بنظر عج نکهیا با

...! 

 ... شد ریختم به خ هیقض دنیبا لبخند من فهم یمنتظرم بودن ول نایو م ایو رو میمر رونیومدم بکالس که ا از

وقتها واقعا  یرو بهم داده بود چون بعض نیگذشت ... خداروشکر که آقاجون ماش هیاز اون قض یهفته ا دو
...  کیو هوا کامال تار شدیاز کالسهامون ساعت هفت تموم م یکیسخت بود برگشتن به خوابگاه ... مخصوصا 

ومن جزوه  ادیب تونهیبهم زنگ زد که سرما خورده و نم میمر دیکشیاز همون روزا که کالسم تا هفت طول م یکی
انقدر  یهم نبودن ... از دو تا هفت کالس داشتم ول ایو رو نایبود م یرو فردا براش ببرم ، چون درس اختصاص

رو پارک کردم ...  نیاز دانشگا ماش نتریینکردم و باالخره دوتا کوچه پا دایپ پارک یکنار دانشگاه شلوغ بود که جا
 ... رونیب اومدمساعت هفت از دانشگاه 

 ییآقا هینگه داشت و  ابونیکنار خ نیماش هیتوش پارک بود که  نیکه ماش یبه سمت کوچه ا رفتمیم داشتم
 آدرس کجاست ...؟ نیا نیبگ شهیخانوم... م دیگفت : ببخش

دهنم گذاشت که  یجلو یزیچ هیشده  یاز پشت منو گرفت و تا بفهمم چ یکیجلو به کاغذ نگاه کنم که  رفتم
 ...شدم هوشیهم افتاد و ب یچشمم رو

 دمید که بخورم تکون خواستم ، بود کوفته هم تنم …داشتم  یچشممو باز کردم احساس سردرد بد یوقت
 ... شده یچ ادیب ادمیکم فکر کردم تا  هی …چه خبره؟! چرا منو بستن  نجایا …کردم  ینگاه هی …تونمینم

که بخوان از بابام پول  میپولدار نه که ما! ؟…اخه چرا  ی، ول دنیدزد منو!  …من نـــــــــــــــــه یخــــــــدا
 یو کتابا که هرچ المهیتا دوستشون رو ازاد کنن ... تو ف رنیکه بخوان ازش باج بگ سهیپل آقاجون نه … رنیبگ

 ... نمیدزد یاشتباه یعنی … دنیدزد یچ ی واسه منو پس …رو داشته الیدل نیبوده هم یآدم دزد

 لیگور هیباز شد و پشت سرش  ژیق یصدا هی با در …تو در اومد  دیچرخش کل یکه صدا کردمیفکر م داشتم
 !؟…چرا انقدر گنده اس  نیا … لیگور هی ی هیسا یعنی …بود 
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 ؟…کوچولو یشد داریبازم گفت : ب یچشما دنیتو و باد اومد

 !... نیحتما اشتباه گرفت …نجایا نیدهنمو قورت دادم و گفتم : چرا منو آورد آب

کاغذ دراورد و  هی بشیج از … میگرفت درست …نگام کرد و گفت : نه کوچولو  کینزد از…و اومد جلو دیخند
 یمگه نه خانوم نارگل کرم گهیعکس خودته د نینگاه هم به من و کاغذ رو نشونم داد و گفت : ا هینگاش کرد 

...!!! 

 یدانشگاه ...! نگاه وحشت زدمو به چهره  اطیعکس من بود تو ح کردمیوحشت داشتم به عکس نگاه م با
 دادیم یبد یبو دهنشم …کنم  سیبود خودمو خ کیزخم چاقو هم داشت انداختم ، از ترس نزد یزشتش که جا

 ...برهیترس تو چشمام داره لذت م دنید از بود معلوم …

 !... گردمیزود برم …زمیعز ذارمیمنتظرت نم ادیسمت در و گفت : ز رفت

اومد متوجه شدم  رونیکه از ب یکم نور هی همون تو …قفل اومد یبلند در رو بست و صدا یخنده  هیبا  بعدم
 ...ومدیهم م یبد یلیخ یبو …ما لهیطو هیکه تو 

 …ارهیسرم ب ییبال بخواد نکنه …خودت به دادم برس ایخدا … ذارهیمنو منتظر نم نکهیبود از ا یچ منظورش
انگار مغزم  دفعهیخودت کمکم کن ... ایخدا…کشمیم خودمو …رو ندارم یعفت یو ب یحرمتیمن طاقت ب ایخدا

 … تازه به کار افتاد و فرمان داد

 !...کمــــــــک …کمکم کنــــــه  یکی …زدم : کمــــــــک  داد

 ... اومد طرفم یابونیپشت سر هم داد زدم که در با شدت باز شد و اون غول ب چندبار

 یخواینکنه م ای! هـــــــان؟ …االن خفه ات کنم نیهم ای یشیتو دستش گرفت و فشار داد : خفه م چونمو
 !؟یدیشن …سروقتت  امیم ادیصدات در ب گهیبار د هی اگه …کنم  یدگیزودتر به کارت رس

 ... داغون شد کمرم…وفتمیب یچونمو محکم ول کردو هل داد که باعث شد از پشت با صندل بعد

 !...یسمت در و گفت : به نفعته خفه بش رفت

چند ساعت  دونمیمکردم که به هق هق افتادم ... ن هیگر انقدر …ول کرد نیو بست و منو همونجا رو زم در
گوشت انداخت رو شونه  کهیت هیمثل  یباز کرد و بدون حرف یگذشت که اون غول دوباره اومد و منو از صندل

 ... رونیبرد ب لهیاش و با خودش از طو

انبار بود  هیبه اطراف انداختم انگار  یکه چشمام عادت کرد نگاه یرفتن نور چشممو زد ... کم رونیمحض ب به
 یاتاق رو باز کرد و منو انداخت رو هیباال رفت و در  ییاصال کجا بودم ، از پله ها دونمینم …یمرغدار دمیشا ای

 ... تخت

 !...ادیب سییتا ر ینیشیم نجایالل هم ینجوریکه گفت : هم کردمیبا وحشت نگاش م داشتم



 

 
76 

و رفتم سمت در  دمیپامو مالدست و  یمنو نبست ... کم گهیبود که د نیا شیخوب یو در رو قفل کرد ، ول رفت
 یعنی …داشت کیکوچ یپنجره  هیبود که فقط  ییبازش کردم دستشو یهم بود که وقت گهیدر د هی،قفل بود ، 

 ... گربه ازش رد بشه هیانقدر که 

المپ زرد  هیپنجره هم نداشت ... کل نور اتاق رو  ینداشت ، حت یزیچ یصندل هیاز تخت و  ریاتاق هم غ خود
کنن ، اصال اون غول  کاریبا من چ خوانیفکر کردم که م نیتخت نشستم و به ا یرو …کردیم نیوات تام100رنگ 

 …شناختیمنو از کجا م

 یکس …در باز شد یوقت …تخت مچاله شدم یگذشت که قفل در باز شد ...از ترس گوشه  یدوساعت هی دیشا
 ... یمن ... اون ... عوض یکه اومد تو ... خدا

 !داد و گفتم : تـــــــو...؟ تیترسم جاشو به عصبان ی همه

 گفت : حالت چطوره ...؟ روزمندانهیپ ینشست و با لبخند یرو صندل اومد

 !...؟ نجایا یمنو آورد یچ یزدم : برا داد

 ...؟ گذرهیو گفت : چطور؟ بهت خوش نم دیخند

 ...؟ نجایا ی... چرا منو آورد یحمله کردم و گفتم : عوض بهش

که از  کردمیتقال م یدستم بهش برسه در باز شد و اون غول اومد و جلومو گرفت ... هر چ نکهیقبل از ا اما
 ...داشت کلیمن ه ی... اون غول برره شش تا تونمی... خوب معلومه نم شدیچنگش فرار کنم نم

 !...هستم آقا رونیتخت و گفت : من ب یکرد رو پرتم

 ... ر رو بستو د رونیب رفت

 !...دمیکه تو عمرم د یهست یآشغال نیو بدتر نیتر یتو عوض انیکاوه کاو -

 ... دیبلند شد و خند دیشن یوقت

...  کنهینم یکردن منو راض ی... تالف کنمینم یرو تالف ی... من اصوال کار کس هیچ یدونیطرفم و گفت : م اومد
 !... کنمیمعموال طرفم رو نابود م

 دیکه شا یمنو بکش نکهی... مگه ا یرو کور خوند نباریتو خونته ... اما ا یزدم و گفتم : آره ... نامرد یپوزخند
 سینرفتم خوابگاه و حتما تا االن به پل شبمی... تازه د میمر شی... من قرار بود امروز برم پ یقصر در بر یبتون

مطمئن  ی... ول میبکش ی، حت یحرمتم کن یب یبتون دی... شا انیکاو یآقا یگور خودتو کند ندفعهیخبر دادن ... ا
 !...دمیبهت قول م یریمیباش خودت هم م

به عرضت  دی...؟! خوب با یانقدر منو احمق فرض کرد یعنیبهم انداخت و گفت :  یهیعاقل اندر سف نگاه
و چون از طرف خانوادت  ستیخوب ن نیکه حال خاله ات تو قزو یخبر داد میمر زتیبرسونم که تو به دوست عز

رو موجه کنه ...  بتتیو غ هکه بره خوابگا ی... ازشم خواست دنشیبه د یبفهمه رفت یکس یخوایطرد شده نم
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 یجور هیخانواده ات زنگ زدن  انایهم تو خوابگاه بسپره که اگه اح هی... قراره به بقییاونا یاالن تو خونه  یعنی
 !... دست به سرشون کنن

 !... کنمیکار رو نم نیوقت ا چیزدم : من ه داد

 !... یکار رو کرد نی... گفتم ا یکنی... نگفتم م ستایخوب ن اتتیو گفت : اصال ادب دیبر حرفمو

 !... یگیدروغ م یگفتم : امکان نداره ... دار ادیکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 !... ... خودت گوش کن ستی... دروغ ن زمیزد و گفت : نه عز یلبخند

 ...باهاش ور رفت تا صدا پخش شد یکم هیدرآورد و  یگوش هی بشیج از

 ...؟ یبود : سالم خوب میمر یصدا

 بتمیخوابگاه و غ یبر یتونیم میخونتون ... مر امیب تونمیمرد اومد : سالم ... گوش کن ... من فردا نم هی یصدا
 هیاز خونمون زنگ زد  یشمام ... به بچه ها هم بگو اگه کس یو خونه  ستمین ی... بگو چند روز یرو موجه کن

 ...چوننیبپ یجور

 شده ...؟ یچرا ، چ -

 ... ...فقط دمیم حیبعدا برات توض یچیه -

 ... دهینم صیمن تشخ یصدا رو با صدا نیا میمر یاحمق فکر کرد ی: تو گفتم

منو تو رو  یکه صدا ستیحال بهم زنشو تکرار کرد و گفت : خوب معلومه که دوستت انقدر احمق ن لبخند
 گوش کن دهیکه دوستت شن یی... حاال به صدا ستمیاحمق ن یکنیتشخص نده ... قطعا منم انقدر که تو فکر م

... 

 ... پخش شد یکم بعد صدا تو گوش هی

 !شده ...؟ یچرا، چ -

دارم که از خانواده طرد شده ... داشتم  یخاله ا هی... فقط بدون  دمیم حیمفصل برات توض ... بعدا یچیه -
اونجا ... تروخدا  رمی... دارم م نهی... خونه اش قزو ستیخوابگاه که بهم زنگ زد و گفت حالش خوب ن رفتمیم

 ...گمیم وینفهمه ... اومدم برات همه چ یباشه ... کس یحواست به همه چ

 ... من بود یامکان نداشت ... صدا نیا

...  هیخوب یلیخ زیعلم هم چ شرفتیزد و گفت : خوشت اومد ... پ یقهقهه ا دیمبهوت منو د ی افهیق یوقت
 رییتو تغ یخودمو به صدا یتو رو داشته باشم تا بتونم صدا یبود که صدا نیا کردمیم دیکه با یفقط تنها کار

 !... یو کار منو راحت کرد یزنیحرف م هااز استاد شتریهم که تو کالسها ب ی...! جنابعال ــــــنیبدم ... هم

 !...؟یکن کاریبا من چ یخوایگفتم : م یآروم یصدا با
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 کاریسر اصل مطلب ... قراره با تو چ میریگفت : ممنون از سوال خوب و به جاتون ...! م یلحن مسخره ا با
 خوادیم یچه جواب یلیحتما ...!به نظرت سه تا س ادتهی...  یلیتا کلمه سه تا س، سه  یدونیکنم...!!! خوب م

 !...؟

 !...؟ یلعنت یکن کاریچ یخوایزدم : بگو م داد

برات  یکه قراره چه اتفاق خوب یبدون یعجله دار یلیخ نکهیکم قدم زد و اومد سمت من و گفت : مثل ا هی
 !...وفتهیب

 ییایشب رو هی... قراره  کیداد و گفت :  هیتک یصندل یپشت یبرعکس نشست و دستاشو رو یصندل یرو رفت
 ... یرو بگذرون

 !... یبهم دست بزن ی: حق ندار گفتم

 یبه تن هرکس ذارمیقائلم ... نم یادیارزش ز زمیبدن عز یو گفت : نه نه نه ... اشتباه نکن ... من برا دیخند
...  یدیکه االن د ینینه با من ...! با ارسالن ... هم یول یرو بگذرون ییایشب رو هیبخوره ... خوب شما قراره 

 ... ادیدرب شیو دانشگاه به نما لهایتو مبا نطوریو هم تهایقراره تو سا ییایشب رو نیا لمیدوم ... ف یلیس

 ... دار یچوبه  یباال فرستمتی... م یعوض برمی... آبروتو م کنمیم تیزدم : ازت شکا داد

...  یعجول یلیکه خ نی؟! ا هیمشکلت چ یدونیآورد باال و گفت : صبر کن بذار حرفم تموم بشه ... م دستشو
خودتو در  لی... تو با کمال م یچرا ...؟! قراره خودت هم لذت ببر یدونی... م یکن تیشکا یتونیخوب تو نم

 یوحش کمیو  یکه از دهات اومد دونمی... م یکنیکار رو نم نیکه ا یگی... البد االن بازم م یذاریارسالن م اریاخت
 !... راه حل داره یهمه چ یکه واسه  هیخوب یلیخ زیعلم چ شرفتی... همونطور که گفتم پ یهست

ساعت زمان الزم داره تا بتونه  میبره تو تنت فقط ن یامپول وقت نیسرنگ و آمپول در آورد و گفت : ا هی بشیج از
... فکر کنم پدر و  رهیبگ لمیکه ازتون ف نجاستیهم ا نیدورب هی...  ینه که شبتو با ارسالن بسازتو رو آماده ک

که فکر همه جاشو کردم ،  ینیبیتهران ...! م دنفرستا یچ یبدونن دخترشون رو واسه  ادیمادرت خوششون ب
ارسالن  نیزن هم کننیمجبورت م تشینها یکار رو بکن نی... اگر هم ا یکن تیشکا یتونیهم نم یاگه بخوا یحت
 !... خودته لی... م یبش

...!  دهیم ییکردن چه معنا یباز هیبق یبا آبرو یفهمی... م یانقدر پست باش یتونیامکان نداره ... چطور م نیا -
 !...خانواده ام ی... با آبرو گهیچرا د یمنو بکش ول یخوایاگه م

کرد ...  دایپ یراه هیبشه  دیبهم کرد و گفت : خوب شا ینگاهکردن ... بلند شد و  سیصورتم رو خ اشکام
خانواده ات  یتا آبرو مونهیخودم م شیمنتها پ رمیگیم لمی... ازت ف یکنیخوب تو امشب ارسالن رو ساپورت م

 !... نره

تونستم مورد  ـــــــــدی... شا دیکردم که اومد جلو و تو چشمام نگاه کرد و گفت : التماس کن ... شا نگاش
 !!!... دوم رو حذف کنم
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بهت التماس  ستمیحاضر ن رممی... بم یهست یبدبخت روان هیتف کردم و گفتم : تو  نیزم یخشم و انزجار رو با
 !... یکنیکنم ... چون در هر صورت تو کار خودتو م

داشته  یشب خوب دوارمی... ام دیسمت در و گفت : جواب اشتباه بود ... شما شانس خود را از دست داد رفت
 !... نیباش

 ... قفل اومد یرو بست و دوباره صدا در

 بذار برم یبه در و گفتم : تروخدا بذار برم ... لعنتـــــــــ دمیزدم : بذار من برم ...! رفتم سمت در و کوب داد

...! 

 دمیکوبیبه در م هینشستم و با گرحال کنار در افتادم ... همونجا  یو داد زدم که خسته و ب دمیبه در کوب انقدر
 ... جونتر از اون بودم که بخوام داد بزنم ی... اما ب

 ... من برم نی... تروخدا بذار کنمیمن برم ... خواهش م نی: بذار گفتمیم هیو با گر آروم

باعث  روزیاز د یزیتقال و نخوردن چ نهمهی... ا دمیقفل اومد ... خودمو کنار کش یچقدر گذشت که صدا دونمینم
 ... باشم حالیشده بود که ب

 هی... برات  ایزد و گفت : ب یشخندین دیپف کرده و حال نزارم رو د یچشما یباز شد و کاوه اومد تو ... وقت در
 !... یجون داشته باش گهیچند ساعت د یتا برا یآوردم که بخور یزیچ

 ...ادیدلش به رحم ب دی... شا خشم بلکه عجز یتو چشماش نگاه کردم ... نه از رو فقط

 ... رونیزود رفت ب ینگام کرد رنگ نگاهش عوض شد ول کمی

 ... گذاشت و رفت نیکه آورده بود رو زم ییغذا ینیس

 نجایهم دی... نبا کردمیم یکار هی دیبه خوردن نداشتم ... با یلیم یول رفتیمالش م یدلم از گرسنگ نکهیا با
مطمئنا آقاجون و  دادیکه گفته بود انجام م یی... اگه واقعا کارها ارنیخواستن سرم ب ییتا اونا هر بال نمیبش

 نیا یاز روستامون حق درس خوندن تو دانشگاه رو نداشت ... بدنام یدختر چیه گهیکردن ... د یمامان دق م
 دی...! آره با کنهیممرور زمان هم پاکش ن یکه حت یزیمن بود ... چ یو بدقدم یهم صدبرابر بدتر از شوم هیقض

 ی، با رخوت از جام بلند شدم و رفتم گوشه گوشه  کنهیاز من دوا نم یغم بغل کردن درد یبلند شم ...! زانو
 ... نکردم دایکه کمکم کنه فرار کنم پ یزیچ یاون اتاق رو گشتم ول

کار  هی شدیبود ... با اونم فقط م ییدستشو یبود که تو مثال پنجره  شهیش کهیت هیکه بدردم خورد  یزیچ تنها
 !... یکرد .... خودکشــــ

به دست اون آشغالها  یول رمیبهتر بود ... حاضر بودم بم یلیخ یحرمت یمن از ب یبرا یبود ول رهیگناه کب هرچند
 ...خانواده ام به تاراج نره یو آبرو وفتمین

 رمشیو بگ رونیدستمو از گوشه اش بدم ب تونستمیم نیهم یفقط نصف پنجره رو پوشونده بود برا شهیش اون
... شکست و منم چون  دمیرو محکم کش شهیرو آوردم و رفتم باالش و ش ی... صندل دیرس یقدم بهش نم یول

 ... دمیکش غیو ج دیچیتو پام پ یدی... درد شد نیپرت شدم رو زم دمیکشیداشتم محکم م
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 !... یقراره که بر گهی... تو د ستینارگل ... مهم ن ستیو گفتم : مهم ن دمیکش قینفس عم هی

همه  یدوستام ... برا ی... همه می... مریزدیخانواده ام ، آقاجون و مامان... ا یشد ... دلم برا ریسراز اشکم
 !... شدیتنگ م

 !... دیچشمم اومد ... متأسفم ، منو ببخش یهمشون جلو ی چهره

رو بردم و  یصندل تونستمیکه م یسرعت نی... با آخر دمیپا از پله شن یصدالنگون برگشتم تو اتاق که  لنگون
 ...رهیباز شدن در رو بگ یدادم تا جلو هیتک رهیگذاشتم پشت در و به دستگ

دادم و نگام رو به در  هیآخر اتاق تک واریرو تو دستم محکم فشار دادم و برگشتم عقب ... به د شهیش کهیت
شاهرگ دستم رو بزنم اما نه تو مچ دستم ... آرنج ... زودتر  خواستمیو بردم باال ... مدستم ر نیدوختم ... آست

انقدر خون از بدن خارج  قهیقطع بشه ظرف پنج دق نجبودم که اگه شاهرگ از آر  دهید لمیف هیتو  نوی...! ا مردمیم
 رمیداشته باشه و واقعا من زود بم قتیحق لمیبودم که اون قسمت از ف دواری... فقط ام رهیکه اون ادم بم شهیم

 ... نییشد پا دهیکش رهیقفل اومد ... بعد دستگ یپا قطع شد و صدا یبتونن بکنن ... صدا یکار نکهیقبل از ا

اون تو  یکاوه اومد : دار هیعصبان یشد و بعدش صدا دهیکش رهیمانع باز شدن در بود ... چند بار دستگ یصندل
 !...؟ یکنیم یچه غلط

باز شد ،  یمحکم یدر با صدا هویشده که  الیخیرو چرخوند و ول کرد ... فکر کردم ب رهیدستگ گهیبار د چند
 ... گوشه و دوتاشون اومدن تو اتاق هیپرت شد  یصندل

 !؟یکن کاریچ یخوای... گفت : م دمی، ترسو تو چشماش د دیتو دستم رنگش پر ی شهیش دنیبا د کاوه

 !... دست شما کفتارها به من برسه ذارمیزدم : نم داد

 !... بترسونمت خواستمی، من فقط م وونهیقدم اومد جلو و گفت : بذارش کنار د هی

 !... یعوض یاز جنازه ام استفاده کن یتونی... تو فقط م زنمیم یایجلو ب گهیقدم د هیزدم : اگه  داد

 نیهم دمیرو بذار کنار ، بهت قول م شهیون شخوب ... ا یلیخوب ، خ یلیرفت و دستاشو برد باال : خ عقب
 !!!...وونـــــــهیاالن برت گردونم خوابگاه ... فقط اونو بذار کنار ... خطرناکه د

 یرو رو شهیسمت من ش ادیکه به ارسالن اشاره کرد اونم تا خواست به سرعت ب دمیرو بلند گفت ... د اخرش
 دمینــــــــــه بلند کاوه رو شن یو گرم از دستم روون شد ... صدا کیرود کوچ هی... خون مثل  دمیدستم کش

... 

... من  یکرد کــــــاری... چ ووونهیسمتم و گفت : د دیشدم ... دو رهیو به خون رو دستم خ نیرو زم نشستم
 ... بترسونمت خواستمیکه گفته بودم فقط م

 !... یخانواده ام رو ببر یابرو یتونینم یبه خواستت برس یتونینم گهیو با لبخند گفتم : د اروم

درست بود ... چشمام خود بخود  لمهی... خداروشکر ، پس اون قسمت ف شدمیم حالیو ب جیکم داشتم گ کم
 ... بسته شد
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رو  یکی یخوایم ینبود ... شما گفت نیآقا ... قرارمون ا میکن کاریکه گفت : حاال چ دمیارسالن رو شن یصدا
 ... دمی... من که گفته بودم دور خالف رو خط کش یبترسون

اما انقدر توان نداشتم چشمامو باز  میدیشنیضربان قلبشو م ی... صدا دوهیبلندم کرده و داره م یکیکردم  حس
 ... زدیکنم چقدر قلبش تند م

 !...کنمی... خواهش م ری: تروخدا نم گفتیمبهم که م یصدا هی

 !...دیکه داشتم گفتم : ببخش یتوان نیبا آخر ... شدیم اهیداشت س یچ همه

کجاست ...؟  گهید نجایاس ... ا بهیکه برام غر دمیتخت خواب هی یاتاق و رو هیتو  دمیچشممو باز کردم د یوقت
... چرا انقدر ضعف دارم ...؟ طبق معمول هنوز مغزم خاموش بود ... چشمامو بستم و  دمیخواب نجایمن چرا ا

 !...؟ نجامیچرا ا ادیب ادمیکم فکر کردم که  هی

... پام  نییپا دمیباز کردم و از تخت پر عیچشمام رد شد ... چشمامو سر یبه سرعت نور از جلو یهمه چ هوی
شلوار  هیگشاد و گنده بود با  یمردونه  وریپل هیتنم  ینکردم ... من چرا زنده ام ... لباسها یتوجه یدرد گرفت ول

 خودم کجاست ...؟ یتوشون گم بودم ... لباسا بایتقر که داسیآد

... چشمام پر از اشک شد  دمیکش یبنفش غیکه چشمم خورد به تخت و ج گشتمیبا چشم تواتاق رو م داشتم
 ... لکه بزرگ خون بود هیتخت  ی... رو

 !؟یشده ... خوب یدر اتاق باز شد و کاوه اومد تو : چ هوی

اش ... از کارم تعجب کرده بود ، مچ دستامو گرفت  نهیتم طرفش و با مشت زدم تو ستوجه به درد پام رف بدون
 !و گفت : چته... ؟

 ...ی... روانــــــ ی... آشغال ... آخرش کار خودتو کرد ی... داد زدم : عوضــــــ زدمشیو م کردمیم هیگر

 !شده ... ؟ ی... چ یگیم یو گفت : چ دیمحکم کش دستامو

ِ ی... ب یشده ... ولم کن عوض یچ یپرسیشده ... تازه م یکردم دستامو آزاد کنم و گفتم : چ یسع  شعور
 ...... ولــــــــــم کــــــــــــــن یعقــــــده ا

 ...ستمیسرپا وا تونستمینم ادیکه دستمو ول کرد ... از ضعف ز دمیکش غیرو ج یاخر

 یچرا زنده نگهم داشت ی... تو که کار خودتو کرد یقدر پست باشان یتونینشستم و گفتم : چطور م نیزم یرو
 !!... کنم ... خــــــــــــــــــدااااا اااا یننگ زندگ نی... چطور با ا

 ...! نکردم ی... به خدا من کار یزنیحرف م ینشست و گفت : از چ کنارم

 !تنه من ... ؟ هیلباسا چ نی...؟! پس ا ینکــــــرد یهق هق گفتم : کار ونینگاش کردم و م یعصب

 !اون تخت ...؟ یرو هیاون چ ینکرد ی: اگه کار دمیکش غیج

 ... کردن هیبلند شروع کردم به گر یصدا با
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 ... نکردم ... به قرآن یکرد و با تته پته گفت : به خدا ... باور کن من کار یتخت نگاه به

 !...؟ هیرآن چ، ق هیخدا چ یدونیزدم : تو اصال م داد

 روزیباهات نداشتم ... د یزل زد و گفت : به روح مامانم من کار سمیخ یتو دستش گرفت و تو چشما بازوهامو
که  یبه همون قرآن ی... آره ، لباساتو من عوض کردم ول نیبترسونمت ... هم خواستمیهم بهت گفتم فقط م

 !... عوضشون کردم نیهم ی سهشده بود وا یخونو  فیاصال نگاتم نکردم ... همه لباسات کث یقبولش دار

 !؟ هیخون چ نیمحکم پس زدم و گفتم : پس ا دستشو

 ...دونمیشد رفت سمت تخت و گفت : نم بلند

 !...مال خودت باشه دیکرده باشه گفت : آهــــــــان ... خوب شا یکشف مهم هویانگار  بعد

 !...؟ رهیازش خون م ینجوریمال خودته ... مگه آدم هم یچ یعنی... یگیگفتم : چرا چرند م یعصب

گفت ...؟! مال خودمه ...؟! مگه امروز چندمه  یچ نیا نمیبهم کرد که... صبر کن بب هیعاقل اندر سف ینگاه
 !...؟

 !... و هفتم ستیب -

 !... ی...؟! هــــــــــــــ یو هفتم ؟!!! چــــــــ ستیاخرشو بلند گفته بودم ... ب نکهیکردم ... مثل ا نگاش

 کنهینگام م طونیلبخند ش هیداره با  دمینگاش کردم که د یچشم ریکردم االنه از خجالت آب بشم ... ز حس
 ... خود داشت یجا گهیکه د یعوض نی... ا هیچ هیقض دیفهمیبز هم بود م هی دمیکه من کش ینیه نی... با ا

 !... رونیگر گرفته بود ، صورتم رو با دستم پوشوندم و داد زدم : برو ب صورتم

 !... اتاق منه هــــــــا نجایکه ا دیگفت : ببخش یو خندون طونیلحن ش با

 !... گردمیسمت در و گفت : زود برم رفت

 !: لباسام کجاست ؟ دمیبره پرس نکهیاز ا قبل

 !... امینرو تا ب ییانداختمشون دور ... جا نیهم یشده بودن برا بود هم پاره فیکه : هم کث دمیشن صداشو

 !برم ؟ تونمیلباسا کجـــا م نیاز صورتم برداشتم و با اخم گفتم : با ا دستمو

 !... میکنیلباست هم م یبرا یفکر هیبعد  یبخور ارمیب یزیچ هیبذار اول  -

... رفتم  دادیتکون بخورم هم حس چندش بهم دست م خواستمیم ی... حت خوردیداشت از خودم بهم م حالم
 ... اومد تو ینیس هیتخت نشستم که با  زیتم یگوشه  هی

...  رونیبه من رفت ب یرو کنار تخت گذاشت و بدون نگاه ینیچون س کشمیبود خجالت م دهیفهم انگار
 ... حداقل دیرسیحد م نیخداروشکر شعورش تا ا
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اب بود ... به خاطر ضعفم نتونستم ازش بگذرم  وانیل هیقرص و  هیکم نون و  هیبشقاب سوپ ،  هی ینیس تو
 ... و همشو خوردم و درحال خوردن به اتاق نگاه کردم

روش  وتریو کامپ ریتحر زیم هی، تخت دونفره ...  یواریکمد د هیرو گرفته بود ، واریاز د یمیپنجره بزرگ که ن هی
 ... بود سیکه احتماال سرو گهیدر د هی... 

که  دیو سف اهیتنه س میعکس ن هیبود ...  واریعکس بزرگ از اون پسره رو د هیروشن بود و فقط  یاتاق اب وارید
 ... نگاه کرده بود نیکم خم و به دورب هیاش باز بود و سرشو  نهیس یدکمه بلوزش تا رو

 یبود ... ول کلیو خوش ه پیقعا خوشتانصاف داشته باشم وا خواستمی... اگه م کردیداشت به من نگاه م انگار
 !... بود یاز اون عوض شتریب

... دوباره چند ضربه به در زد و  رمیدر باعث شد نگامو از عکس و اتاق بگ یگذشت که صدا یساعت مین دیشا
 یبود ... منم خوش و خرم بدون روسر یچ یدر زدنش برا نیاون لباسمو عوض کرده ا یوقت دونمیاومد تو ... نم

چند  نیرو سرم ... هم دمیکشیکنم ؟ مالفه رو م کاریچ خواستمیخودم ...مثال م یو حجاب نشسته بودم برا
 ... دستمو گرفته ... بدتر از همه لباســـــــــام دهیمنو د ینجوریقبل هم قهیدق

 !... سهیدرم سرو نیاندازه ات باشن ... ا دوارمینگام کنه گفت : ام نکهیدستش بود بدون ا لونینا هی

دوباره همش به گند  یلباسمو عوض کنم بدون پد بهداشت یجور نی، باخودم فکر کردم اگه هم رونیب رفت
 ... کنم کاری... حاال چ شهیم دهیکش

 راهه نیبهتر نی... ا خرمیم رمیبعدش م کنمیاستفاده م یفکر کردم و با خودم گفتم : فعال از دستمال کاغذ کمی

... 

مـــــــن ...! هم لباس  یشال ... شلوار و ... خــــــــــــدا هیمانتو ...  هیرو باز کردم ...  لونیشدم و نا بلند
 یزیچ نیبرام همچ بهیپسر غر هیمونده بود که  نمی... لبم رو گاز گرفتم ... هم یبسته پد بهداشت هیبود هم  ریز

 ...رهیبگ

و از  دمیلباسا رو هم پوش هیشده بود ... بق یچیم باند پو لباسامو عوض کردم ... آرنج دست ییتو دستشو رفتم
غذا  نیگفت اندازه ام بودن ... هنوزم ضعف داشتم ... خوب معلومه با ا شهی... م رونیاومدم ب ییدستشو

...  ومدیحرف زدن م یصدا رونی... از ب کردمیضعف م دمیاومده بود با شیهم که برام پ یتیوضع نینخوردن و ا
 !!!... رددوتا م یصدا

مرد جوون با کاوه اومدن تو ... سالم کرد و  هیبعدش باز شد ...  کمیدر اومد و  یصدا رونیخواستم برم ب تا
 !گذاشت : حالتون خوبه ...؟ ریتحر زیم یدستش رو رو فیک

 !... یفروزش ... پزشکه ... اون کمک کرد زنده بمون نیآقا دوستمه ... فرز نینگاش کردم که کاوه گفت : ا فقط

 !... اوه ... پزشــــــــک ... بابا لفظ قلم اوه

 !... نمیفروزش اومد طرفم و گفت : بذار دستتو بب اروی اون

 ... روش صورتم جمع شد یها هیزخم و بخ دنیبه کاوه کردم و نشستم ... باند دستم رو باز کرد ، با د ینگاه
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به شاهرگ نزد وگرنه  یبیآس یعنینبود ...  قیکه زخمت عم یکرد و گفت : شانس اورد زیدور زخم رو تم زشفرو
 خورهیم یبه توق یشما جوونا چه مرگتونه که تا تق دونمی...! من نم یبود دهیخروار خاک خواب هی ریاالن ز

 !... نیکنیم یخودکش

انداختم  ی... با خشم به کاوه نگاه چرخهیدور از جون هم تو دهنش نم هی هیعوض نیمعلومه دوست ا شعوریب
دفاع از ناموس و  یداده بود و گفتم : اشتباه به عرضتون رسوندن جناب ... من برا هیتک واریبه د ریکه سربه ز

 !... سالشه 120 ودششما جوونا که انگار خ گهیم نیبال سرم اومده ...! همچ نیابروم ا

 ... دنیهردوشون شن یگفتم ول یلب ریرو ز یاخر ی جمله

 ... دوستش با تعجب به من زل زد یخودش رو گرفته تا نخنده ول یمعلوم بود جلو کاوه

... در  یبخور یخون ساز و مقو یبهتره غذاها یکه از دست داد یتموم شد بلند شد و گفت : با خون کارش
که تو فکر  هیزیاز چ شتریب یلیخ ی... ارزش زندگ یردکیم یکار نیهمچ دیهم که باشه نبا یضمن واسه هرچ

 !... یکنیم

هال نسبتا بزرگ ، اشپزخونه  هی...  رونی، بعد از رفتن دوستش منم از اتاق اومدم ب رونیکاوه از اتاق رفتن ب با
 !... و البته گرون کیلوکس و ش لیوسا یکه فکر کنم اونم خواب بود ... همه  گهیدر د هیاپن و 

 !... ؟ یخوریم یزیگفت : چ دیکه د منو

 !... لمی... مبا فمیکجاست ... ک لمی... وسا ریابرومو طبق عادت دادم باال و گفتم : نه خ هی

 !... پارک کردم ابونی، اونم کنار خ نتهیهمشون تو ماش -

رو  ینقش قربان یعالجناب ییادم ربا یویهنوزم تو سنار ایبرم  تونمیبربر نگاش کردم و با حرص گفتم : م کمی
 !...؟ کنمیم یباز

به اون در ...! تا  نیتو گوشم ... ا یو زد یپولم کرد هی یهمه سکه  ی: تو هم جلو کمینگام کرد و اومد نزد کمی
 !... رو نداشته یکار نیجرات همچ یحاال کس

 !...؟ رهیگینشأت م یاز چ یکه دار یهمه غرور نیتکون دادم : معلومه ... ا یسر

کنم  یکه بخوام خودکش یو تا حد مرگ بترسون یمنو بدزد شهینم لیبازم دل یبردم باال و ادامه دادم : ول صدامو
له  نشیماش ریکه منو ز یکن ریرو اج یکیمثل دفعه قبل بازم  یتونستی... م یراه رو انتخاب کرد نی...! تو بدتر

 !... کنه

که قبولش  یزیکنم ... به هر چ تتیاذ خواستمینبود ... فقط م چشمام نگاه کرد و گفت : اوندفعه هم کار من تو
 !... گمیکه دروغ نم خورمیقسم م یدار

... شرف و  یکار ممکنه رو کرد نی... تو ... تو بدتر هیچ وفتهیدختر ب هی یبرا تونهیکه م یاتفاق نیبدتر یدونیم -
که اگه از  یکنیفکر م یهم براش با ارزشتره ... حاال رو چه حساب شیزندگ یحت شیدختر از همه چ هیناموس 

که برم  ییجا نیخونه اول نیرفتن از ا رونیب محض... ؟! مطمئن باش به  کنمینم تیازت شکا رونیدر برم ب نیا
 !... هیکالنتر
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حاال که جونتو  گهیبهم م یحس هی یعنی...  یکن تیشکا یفکر نکنم بر ی... ول دونمینگام کرد و گفت : نم کمی
 !... یکنینم تینجات دادم توهم شکا

 ... مردمی... انگار نه انگار که به خاطر اون داشتم م یاز خود راض یپررو  یحرص نگاش کردم ... پسره  با

 !... یمن ندار هیهم عل یتازه مدرک -

 !...؟ یخوای... مسکن م یزد و گفت : االن خوب طونیلبخند ش هیچپ نگاش کردم که  چپ

 !... رو بده نمیماش چیی... سو یعوضـــــــــ ی: پسره  دمیکش غیگرد شد ، ج چشمام

 مالفه هم افتاد گردنم هی... شدم آش نخورده و دهن سوخته ... شستن  یکشیم غیو گفت : چرا ج دیخند بلند

...! 

... آشغال  یریبمــ ی... اله یــورشع یب یلـــــــــیو داد زدم : خ دمیرو گرفت طرفم که از دستش کش چییسو
 !... ... اَهــــــــــــه

بهتر بگم آپارتمانش تو  ای...! خونش  ومدیهنوز هم م دنشیخند یرو باز کردم و محکم زدم به هم ... صدا در
 ... کردم و سوار شدم دایرو پ نمیطبقه بود ... ماش 20برج  هی

 کشمتی... م ی... اَهـــــه ... لعنتـــــ کننیم تیننه ، بابا نداره ... مردم دلشون خوشه که بچه ترب نیا یعنی
 ... کنمیم تی... ازت شکا کشمتیروز به عمرم مونده باشه خودم م هی... اگه  انیکاوه کاو

رو  رهینگه داشتم ، دستگ یکنار کالنتر یرفتم ... وقت یکالنتر نیسرعت از اون محل دور شدم و به سمت اول با
 !... ... آش نخورده و دهن سوخته یندار ی: مدرک دیچیبشم ... صداش تو گوشم پ ادهیگرفتم که پ

واقعا  یعنیاش نداشتم ...  هیعل یمدرک چی... ه گفتیو چشمامو بستم ... راست م یدادم به صندل هیتک سرمو
 !بهم دست نزده ...؟

 راست بود ...؟ یعنی... !  ری: تروخدا نم دیچیتو مغزم پ گهید یصدا هی

 ... کردم و دوباره راه افتادم ینه ... پوف ایسرم آورده  ییبفهمم که بال یچه جور تیوضع نیا با

 گوشه نگه داشتم و نگاه کردم هیشد ...  ریام خاموش بود ... روشنش که کردم بارون اس بود که سراز یگوش

... 

 ... ز زهراو شش تا ا میتا از مر سه

 !؟یقهر ؟یی؟ کجا یدینوشته بود : چرا جواب نم یسوم یزهرا جک بودن ول یاز اس ها دوتا

 !... ... بهم زنگ بزن یدیرو جواب نم تی: حالت خوبه ؟ چرا گوش شیبعد

... تروخدا جواب  دنیخوابگاه جواب درست بهم نم یو بچه ها می، مر شمی... دارم نگران م ینار یی: کجا یبعد
 !... بده
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اون تهرون خراب شده حالتو  امی... م گمیبه آقاجون م رمی... بخدا م یجواب بده لعنتـــــــــــ گمی: م یبعد
 ... هم گذاشته بود نیعالمت خشمگ هی... جــــــواب بـــــــده ...!  رمااااااااایگیم

 ... نهیلبم بش یرو یباعث شده بود لبخند خوندنشون

 ...؟یگردیبرم یهم گفته بود : ک میمر

 ... نارگل زهرا بهم زنگ زد نگران بود -

 !... شمیتروخدا جواب بده من دارم نگران م -

همه بهت اس  نیسر ... ا رهیخ یدختره  یی... هنوز بوق دوم نخورده جواب داد : کجا میزنگ زدم به مر اول
 !ـــــــان ...؟... هـ یدادیدادم ... زنگ زدم چرا جواب نم

 !...؟یو گفتم : سالم ... منم خوبم ، تو چطور دمیخند

... اون  یکنینگاه نم تی... دوروز هم که به گوش یریم یذاریم خبری... ب کنمیلهت م زنمیم امینارگل به قرآن م -
 !انتن نداشت ...؟ یکه رفته بود یخراب شده ا

 !... بگم غلط کردم خوبه ...؟ یشیانقدر حرص نخور ، چاق م -

 ...رو هم بگو یکیکمه اون  رینه خ -

 ... گهیخنده گفتم : پررو نشو د با

 !؟ییاالن کجا -

 ... خوابگاه رمیدارم م -

 خاله ات چطوره ...؟ ی... راست نجایا اینه ب -

 ... گمیبهت م نمتیبیحاال م -

 !...؟یدی... فهم نجایا ایاالن پاشو ب نیهم -

 ...؟ یزنیخب بابا چرا م -

 ... چونمشیبپ یچجور دونستمینم گهیخواهرزاده ات بزن ، کچلم کرد ... د نیهم به ا یزنگ هی -

 ...؟ یندار ی... کار زنمیباشه االن م -

 ... ... خدافس ایباهات نداشتم ... زود ب یاز اولم کار -

فحش بارم کرد بعد حالمو  یاول کل میکردم و به زهرا زنگ زدم ... بعد از چندتا بوق برداشت و مثل مر قطع
 ... خوب نبوده حوصله نداشتم ادیدوروز هم بهش گفتم که حالم ز نیا ی... واسه  دیپرس

 ... ایگفت : بازم  یلحن نگران با
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 ... ... نگرانت کردم دیحوصله بودم ببخش یفقط بو گفتم : نه به خدا ... خوبم االن ...  دمیبر حرفشو

 !نه ...؟ ای یخونیم یچی، ه ایامسال کنکور دار یزدیا گمیحال و هواشو عوض کنم گفتم : م نکهیا یبرا

 !... شمیمطمئنم قبول م خونمیکه م ی... پس چ یزدیحرص گفت : مرض و ا با

 فعال ...؟ یندار یخوبه کار -

 !نذار ... خوب...؟ خبرمیب ینجوریوقت ا چیه گهید -

 !... سفارشات تموم شده خداحافظ گهیباشه مادربزرگ ... اگه د -

 ... ... خداحافظ وونهیبرو د -

و  دیدستمو کش میکردم که مر یپارک کردم و زنگ زدم ...با خاله مهتاب احوالپرس نویماش میمر یخونه  کینزد
 ... تو اتاقش میرفت

 !دش نشوند و گفت : خوب...؟منو کنار خو عیسر

 !زدم و گفتم : خوب ...؟ یلبخند

 !...؟هیخاله ات چ انی... جر یبه بازوم زد و گفت : خودتو لوس نکن ... کجا بود یمشت

 ... که مجبورم به همه دروغ بگم انیکاوه کاو یریبم ی... ا نییانداختم پا سرمو

 دیتنها باشم و با خودم خلوت کنم ... ببخش کمیداشتم  ازین... فقط حوصله نداشتم  ستیدر کار ن یخاله ا -
 !... دروغ گفتم

 !... ؟یبهم بگ یخوایکه نم یزیچ هیشده ...  یزیگرفت و گفت : چ دستمو

 ... ببخش ... باشه....؟ نیتنها باشم ... هم خواستمیکردم و گفتم : نه ... فقط م نگاش

 ...؟ وونهید یبهم نگفت یزیکرد و گفت : چرا چ بغلم

 !... تنها باشم یذاشتیو نم یومدیکه دنبالم م گفتمیباشه گفتم : اگه م دایتو لحنم پ یکردم شوخ یسع

 !... ومدهیبهت ن یکرد : اصال خوب یاز بغلش دراورد و چپ چپ نگاه منو

دوستتم بهم بگو ...  یهست ... مطمئنم ... هروقت فکر کرد یزیچ هیگفت :  یکه دوباره با لحن جد دمیخند
 خوب؟

 !... ـــــمیتعجب گفتم : مر با

...  یتونیم یو حس کرد ی... هروقت دوست داشت یدروغ بگ خوامیساکت : نم یعنیاورد باال که  دستشو
 اونوقت بهم بگو ... باشه ؟

 ... رونیهم بلند شد و از اتاق رفت ب بعد
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 !... اونا دادم و سر و تهشو هم اوردم یمختصر هم واسه  حیتوض هیبعد از شام برگشتم خوابگاه  اونشب

برم دکتر ... فرداش  دینکرده ... حتما با یکار یکه اون عوض شدمیمطمئن م دیفکر کردم ، با یلیخواب خ موقع
و دوستش اومدن و طبق معمول پشت سر  یکه اون عوض مینشسته بود میکالس داشتم ... با مر 10ساعت 

 ... ما نشستن

 !اومد : سالم خانومها ... حالتون خوبه ...؟ داشص

دوستشم تعجب کرده بود و داشت نگاش  یبا تعجب ، حت میسمتشون ... من با خشم و مر میبرگشت میمر با
 ...! صورتش به من بود یداشت و اون لبخند نصفه رو طنتیاز ش یاون نگاهش که برق ی... ول کردیم

 ... نگاش کردم نیقط خشمگمن ف یاروم جوابشو داد ول میمر

تا اون صورت خوشگل و مغرورشو  رونیب ادیب شیاز دهنم ات شدیو کاش م شهیات یسرم گلوله  کردمیم حس
 !... بسوزونم

 ...؟ نی... االن بهتر نی... فکر کردم کسالت دار نینبود یگفت : دو روز دوباره

 شتریب هیثان هی... مطمئن بودم اگه  رونی... بلند شدم و از کالس رفتم ب زدمینفس نفس م تیاز عصبان داشتم
 ... کنمیسرش خورد م یکالس رو رو یایصندل یتو کالس بمونم همه 

 ... سرم خنک بشه دیو چندتا مشت اب سرد به صورتم زدم تا شا یبهداشت سیتو سرو رفتم

 هویبود : حالت خوبه ... چت شد  مینه ام نشست مررو شو یکه دست گفتمیم راهیتو دلم بهش بد و ب داشتم
 !؟

 ی... اون پسره  کشمیرو م یروز به عمرم مونده باشه من اون عوض هیو گفتم :اگه فقط  دمیکش یقیعم نفس
 !... خودم بکشمـــــــــــــش دمی... اَهــــــــــــه ... قول م

نزد ، فقط  یشده اخه ... اون بدبخت که حرف یاروم بغلم کرد و گفت : آروم باش ... آروم ... چته ، چ میمر
 !!... دیحالتو پرس

نگاش کردم که دستاشو اورد باال و گفت : چته بابا ...اصال خودمم کمکت  یو عصبان رونیاز بغلش اومدم ب عیسر
 !، خوبه ... ؟ کنمیم

 !... میبخور یزیچ هیبوفه  می... الاقل بر میسو که از دست دادو گفت : کال دیکش دستمو

 هیگنده اش  کلیتو کل ه شعوریمنظور نبوده ... ب یب یاون عوض یبدونه که احوال پرس خواستیاز کجا م میمر
 !... دیکشیرو به رخ من م یهم خجالت وجود نداره ... داشت چ لونیاپس

 یخـــــــــــدا ... اون لباسا یبود ...! ا یبذارم عوض تونستمیکه براش م ی.... تنها اسم مناسب یعوضــــــــ
کاوه معجزه  یبزنم ... از اون روز به بعد برا غیکنم و ج هیگر خوادیدلم م وفتمیکه م ادشیمنو عوض کرده بود ... 

 گهید ی... هنوز همون کوه غرور بود ول کردیم یوخش یگاه یحت زدیکالس حرف م یپسرا هیشد ، چون با بق
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 یسع شهیهم نکهیا گهید زیچ هیدر عجب بودن ... و  شیناگهان رییتغ نیپسرا هم از ا ینبود ، حت لیمثل اوا
 ... بردیشدنم لذت م یام کنه ... انگار از عصب یداشت با من کل بندازه و عصب

بود ... تا  اوردهیسر من ن ییشکر که راست گفته بود و بالکاوه رفتم دکتر و خدارو یروز بعد از اتفاق خونه  ده
 !... برم دکتر و از خود دکتر بشنوم که هنوز سالمم ، هزار بار مردم و زنده شدم

منحوسش راحت باشم ...! هرچند به خاطر  ی افهیق دنیاز د یمدت یاومد و من تونستم برا دیع خداروشکر
 هی میمر یپسر ابج دیبودم ... نو یکنار خانواده ام بودم خودش کل نکهیبازم ا یول مینداشت دیما ع یفوت حاج

 !... بود نیریهم ش یلیکم بزرگ شده بود و خ

 !... یاز دست اون عوض یبدر برگشتم تهران و دوباره درس و ... دوباره اعصاب خورد زدهیاز س بعد

کالس به کل  یجواب حرفاشو ندم ... همه  تمتونسینم یبودم ول دهیترس یبودم و تا حدود زاریازش ب نکهیا با
 ... من و اون عادت کرده بودن ... من با حرص و اون با لذت یکال

: خانوم  دمیرو شن یمراد یصدا هویکه  رونیب میرفتیاز کالس م میبا مر میروز داشت هیبود ،  نیفرورد یآخرا
 !... یکرم

 !...؟ رمیچند لحظه وقتتونو بگ شهیاومدن جلو و گفت : م شیطرفش ... با اون دوست عوض برگشتم

نباشه اونم  یبگم نه ، چون هرچ خواستمیکه کنارم بود و هم اون گاوه با تعجب نگاش کردن ... م میمر هم
بهتر و مودبتر از دوستش  یلیبودم ، خ دهیازش ند یبد زیمدت چ نیتو ا شییخدا یبود ... ول یدوست اون عوض

 ... بود

 !... نگام کرد و اروم گفت : تو بوفه منتظرتم میرم

، که  گهیتوهم برو گم شو د یعنینگاش کرد که  ثمی... م کردیبود و داشت با اخم نگامون م ستادهیهنوزم ا کاوه
 ... با دوستش رفت یو بدون خداحافظ دینگاهشو فهم یفکر کنم معن

 ... یندار ی، حداقل با دوستت که دشمن هیک گهید نیا

 ... یمراد یآقا دییو گفتم : بفرما مینشست مکتین هی یو رو اطیتو ح میرفت ثمیم با

... خوب ...  یعنی...  ستمین یو گفت : راستش ... خوب ، راستش ... من انقدرا خجالت دیکش یقیعم نفس
 ... تونمینم یول

 ... باشه ینجوریبود ا دیبود ... از دوست گاوه بع کالفه

 !... کنمی... اگه بتونم کمکتون م نیو حرفتونو بزن نیم و گفتم :راحت باشکرد کمکش

 ... ... اوفـــــــــــ شهیتکون داد و گفت : خوب ... خوب م سرشو

 !... نیحرفتونو بزن -

 !... نی... راجع به من صحبت کن یبا ... با خانم تهران شهیم -
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 ... بله ممیلبم نشست ... باالخره مر یرو یحرفش فکر کردم و لبخند یکم به معن هی

 بگم ...؟ یبهش چ یعنی...؟!  یراجع به چ نیبگ شهی: البته ... چرا که نه ... فقط م گفتم

 ... خوامی... م رهی... من ... امر خ هینظرش راجع به من چ یعنی...  خوامیبهم کرد و گفت : خوب م ینگاه

 ... کنمیدم ... باشه ، من باهاش صحبت مشد و گفتم : متوجه ش قتریعم لبخندم

 !... شمیم ینجوریباره ا نیدست و پا شدم ... اول یچرا انقدر ب دونمیو گفت : نم دیکش یراحت نفس

 !... نیشیکه دفعه اولتونه عاشق م نهیا ی: احتماال برا گفتم

 نیندار ی...! فعال کار دمیو بهتون اطالع م کنمیصحبت م میتکون داد ، بلند شدم و گفتم : من با مر سرشو
 !...؟ گهید

 !..؟ هینگام کرد و گفت :به نظر شما جوابش چ نگران

 نیبود ، نگران نباش نیفکر کنم بشه خوشب ی، ول دونمی، چقدر هم هول بود ... گفتم : نم دمیدلم بهش خند تو
...! 

نشسته بود و چشم به در داشت ...  میرفتم بوفه ، مر ثمیبا م یزد و تشکر کرد بعد از خداحافظ یلبخند اونم
 دونستمیدمق بود ... م افشیهم ق یکمیداشته ، به نظرم  کارمیچ ثمیشده و م یچ نهیمنتظر بود تا بب یعنی نیا

 ... سربسرش بذارم کمی ومدی، بدم نم ادیخوشش م ثمیاونم از م

نگاش  ی، با لبخند پهن کردیونم داشت با حرص نگام منشون دادم ... ا الیخیکنارش نشستم و خودمو ب رفتم
 ثمی، م گهیبه بازوم زد و گفت : مرده شور اون لبخند ژکوندتو ببرن ... حرف بزن د یکردم که با حرص مشت

 !داشت ...؟ کارتیچ

 تا حاال ...؟ ی... از ک ثـــــــمیپهنتر شد و گفتم : اوه اوه م لبخندم

 داشت ...؟ کارتی... بگو چ نـــــــاییپا یایب گهیهوا با برف سه سال د یبر زنمتیم نینارگل همچ -

 !... کرد منم قبول کردم یدرخواست هیخوب بابا چته ... ؟ ازم  -

 ... یحس کردم ... اروم گفت : پس باالخره قبول کرد شویناراحت

 ... منم قبول کردم هیپسر خوب دمیام گرفته بود گفتم : آره ، د خنده

 !... گفت : مبارکت باشه ینیلحن غمگ با

 !... و گفتم : مبارک صاحابش دمیخند

کنم ، گفتم : ازم خواست با تو صحبت کنم و نظرتو راجع  تشیاذ نیاز ا شتریب ومدیتعجب نگام کرد ، دلم ن با
 ... بهش بپرسم

 ... ازم خواست نظر تورو راجع بهش بپرسم گمی! م؟یبا خنده گفتم : زنده ا کنهیداره مثل منگوال نگام م دمید
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 !...؟ ایآ دیدهنش و گفتم : قصد ازدواج دار یگذاشتم جلو کرفنیشکل م دستمو

 !... تعجب گفت : نــــــــــــــه با

 ... تکون دادم و گفتم : آرههههههههه سرمو

 دیبع می... از مر نییقند تو دلش آب کردن ... سرشو انداخت پا ییلویصورتش قرمز شد ، فکر کنم چند ک هوی
 ... دنیبود خجالت کش

رو  ثمی...باالخره نوبت تو هم شد ... من برم جواب م کشهیهم م یو گفتم : چه خجالت دمیبلند خند یصدا با
 !... امیبدم ب

دختره چقدر هول  گهیاونوقت م بهش؟! یبگ یو گفت : نــــــــه ... چ دیبلند شم که دستمو کش خواستم
 ... بوده

 !و گفتم : پس جوابت مثبته ؟ دمیخند دوباره

 ...؟یخندیم یبه چ یدار قایو با حرص گفت : درد ... االن دق یشگیهم میبه قالب مر برگشت

 ... ... به تو یبخوا قشویخـوب دق -

 !... یلوس دهات یبا مشت زد به بازومو گفت : مرض ... دختره  دوباره

 !... یتازه عروس تهرون یکوچولو براش زبونمو دراوردم و گفتم : دختره  هی منم

 !! دونمیکنم ... من ... من نم کارینارگل حاال چ یگفت : وا یدستاشو تو هم گره کرد و با کالفگ هوی

 یدرست ول یاز کنن یخوای؟ خوب م یدونیچرا نم گهی، د کنمی... نگو نه که باور نم یخوب مگه دوستش ندار -
 !... رتتیبگ ادیخر بشه ب یکس گهیکه فکر نکنم د این یخواهشا ، لطفا عشوه خرک

... اونوقت منم  رسهیچشمک هم براش زدم که باعث شد با حرص نگام کنه : بذار نوبت تو هم م هیآخر  در
 ... بخندم یبلدم چجور

 !... لبم یلبخند تلخ نشست رو هیرفت و  نیاز ب میسرخوش ی همه

 من با خاله صحبت کنم ؟ یخوایکردم فکرمو منحرف کنم ... گفتم : م یو سع دمیکش قینفس عم هی

 ...؟یکنیرو م نکاریکرد و گفت : ا نگام

فردا  یبرا یخوای؟ م یصحبت کن کمی ثمیبا خود م ستیزدم و گفتم : اره بابا حتما ... اما قبلش بهتر ن یلبخند
 !... هان؟ گمیمن به مامانت م نیبعد که صحبت کرد نیقرار بذار هی

 یقرار هیبهتره ازش بخواد باهم  ینداده ول یجواب میگفتم که مر ثمیتکون داد که باشه ... اونروز به م سرشو
 ... بذارن تا صحبت کنن اونم قبول کرد



 

 
92 

هم  می... به مر شدیقدم م شیپ دیقرار از طرف خودمونه ، به هرحال اون پسر بود و با شنهادیپ دیفهمیم دینبا
 ... وانمود کنه که از موضوع قرار خبر نداره یگفتم جور

باهم صحبت کردن و منم به خاله مهتاب خبر دادم ... آخر همون هفته بعد از چند بار قرار  میو مر ثمیم باالخره
عجله  یلیخ ثمیبود که م نجای... جالب ا یو خانواده اش رفتن خواستگار ثمیرفتن ، م رونیو ب میگذاشتن با مر

 ... تا قبل از صحبت با من دادیهم بروز نم یزیتا اون موقع صبر کرده بوده ... چ یداشت ... معلوم نبود چجور

 ینداشتن عقد کنن و بعد از تموم شدن درسا هم عروس یباهم رفت و آمد کنن و اگه مشکل یمدت هیشد  قرار
... 

رو جمع  لمیوسا عیاستاد سر دیبس اون پسره رو اعصابم رژه رفته بود که بعد از خسته نباش روز تو کالس از هی
 !... : کم آوردن فرار کردنم داره دمیکه صداشو شن رونیزودتر از کالس برم ب خواستمیکردم و م

گ ، شال ، مه جان جا ... دارو یخوان ی... کَوِز ... چ گیگل ، قشن یسمتش و با حرص گفتم : اشن برگشتم
 ی... نوع یخوایاز جون من م ی...) موش بزرگ ، کالغ، الک پشت ، چ یمه گوش بن وزوز کن یمهاز دسور

 ...( یکنی...روباه ... مثل مگس دم گوشم وزوز م یدرخت یقورباغه 

زد و با همون  یتفاوتیزود ماسک ب یهنگ بود ... ول افشیمن کال ق یبود از حرفا دهینفهم یزیبدبختم که چ اون
 !... یحاال ترجمه کن شهیگفت : م شیشگیهم هیخینگاه 

 (اهی...) س ــــــویگفتم : س ظیغ با

 (see you)!...؟ ینیمنو بب یخوای؟م یکه بگ یحرف زد نهمهیو گفت : ا کتریزد و اومد نزد یمرموز لبخند

از دستم افتاد  لمیوسا یم گرفت که همه چنان خند هویبرداشت کرد ...  یچ نیگفتم ا یخــــــــدا من چ یوا
 ... نخند ینشستم و دلمو گرفتم ، حاال بخند و ک نیزم یکه رو یو قهقهه زدم طور

شوکه شده بود داشت با تعجب نگام  دنمیبودن ، کاوه که از حرفا و خند چوندهیکالس رو پ ثمیو م میمر اونروز
 یحرفا یبود و همه  یاز دخترا که اونم شمال یکیکالس بودن از جمله  یاز بچه ها ی... هنوز چند نفر کردیم

 هیچ نای...) ا جایک یمردم وچه ر بت هیچ انیرو جمع کرد و با خنده گفت: ا لمیمنو متوجه شده بود ... اومد وسا
 (یمردم گفت یبه بچه 

ه نگاه کاوه با اون دختره که ب توجهی، ب ومدیبودم که اشک از چشمام م دهیکرد بلند شم ، انقدر خند کمک
 ... رونیبود از کالس اومدم ب نیاسمش نگ

 یلیخ یشدم ... ول وونهید کننی... االن مردم فکر م دمیخندیافتادم و م یحرفهام م ادیبرسم خوابگاه همش  تا
 ... خندمیهم م ی، کل فهمهیفحش بارش کنم ، اون که نم ینجوریبه بعد هم نیحال داد ، خوبه از ا

 ... رنیبگ یگرفته بودن که بعد از امتحانات جشن نامزد میتصم ثمیو م میشروع شده بود ، مر امتحانات

 ... پشت سر بذارم و برگردم خونه تیتونستم امتحانات رو با موفق خداروشکر

ام رو  روز خانواده هیکه  نیبود و ازم خواسته بود هم ریت 25 میگذشته ... دوساله که من ... جشن مر دوسال
 ... کمکش کنم دیبرگردم تهران تا تو خر دمید
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تلفن بهش گفتم که پنج روز  یپا ی، وقت نجایباشم ا ریت 18حتما  دی... من ... پارسال هم نبودم ، امسال بااما
...  دمیشنیبازم صداشو واضح م یرو گرفته بودم روبروم ول یکرد که گوش یچنان داد و قال امیقبل از جشن م

... نگاه  رفتمیم رونیکمتر از خونه ب میشدیم کتریبه روز موعود نزد یرو قطع کرد...هرچ یا قهر گوشاخرشم ب
 ...ادشونهیهنوزم  ی... دوسال گذشته ول کردیم تمیمردم ... پچ پچاشون ... اذ یها

پشت  الدیم دنیبود که موقع ظهر زنگ خونه به صدا دراومد رفتم در رو باز کردم و با د میروز بعد از قهر مر چند
 ... در متعجب نگاش کردم

 !...، منم خوبم یام با خنده گفت : سالم ... خوب افهیق دنید با

 ...؟ یکنیم کاریچ نجای: ا گفتم

 ...؟ هیمهمون نواز دیرسم جد -

 !... تو ای... ب دیببخش یوا یا -

 !... جشن خواهرته گهی... چند روز د نجایا یشده االن اومد ی، چ ی، گفتم : نگفت اطیتو ح اومد

 ... نیستادی، چرا دم در ا نجاستیا یک نیبه به بب -

 میبا لبخند رفت سمتش و باهاش دست داد ... موقع ناهار گفت که از طرف مر الدیآقاجون بود ، م یصدا
 !... مأموره که منو با خودش ببره

 نجایا خوامیبگم من م دیبا یبمونم ... بابا با چه زبون ذارنیآخرش کار خودشو کرد ... چرا نم میمر نیا
 !... بمونم ــــــدیبمونم...با

 !... بابا یبر الدیجمع کن که فردا با آقا م لتویبهم کرد و گفت : امشب وسا ینگاه آقاجون

 !... گفتم : اما آقاجون ناراحت

 شتری... برو تهران ... دوستت ب ستیهم به بودن تو ن یازی، ن یبمون نجایا ستینداره ... قسمت ن یاما و ول -
 ... داره اجیبهت احت

 ...آقاجون ... من -

دوستت کمک ... حرفمو گوش کن بابا ... برو تهران و به  شی، مثل دوسال پ یکه بر خوامینارگل ... م یتو چ -
 !... کن

اشکشو  یروسر یقطره اشک جمع شده ، مامانم داشت با گوشه  هینگاش کردم ، حس کردم تو چشماش  کمی
 ...کردیپاک م

 !...گفتم : چشم آقاجون میباطن لیم رغمیو عل نییانداختم پا سرمو

 فیدراورد و جوک تعر یمسخر باز الدیشدم ... تو راه انقدر م یراه الدیفرداش دلمو اونجا گذاشتم و با م صبح
 ... کرد که باالخره منو خندوند
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و از  زدیتخت نشسته بود و داشت با تلفن حرف م ی... پشت به در رو می، رفتم تو اتاق مر میدیکه رس نیهم
 ... زنهیحرف م ثمیطرز حرف زدنشم معلوم بود که داره با م

 !... ـــــخ کردمرفتم کنارش و بلند کنار گوشش پــــــــــ آروم

شده بود و  دیسف واریهم از دستش افتاد ... رنگش مثل گچ د یو گوش نیکه خورد زم دیاز جاش پر چنان
 ... قلبش یدستشو گذاشته بود رو

 !...؟ یخنده گفتم : چطور با

چه  نیرض ... اداد زد : درررررررررررد ... مرررررررر هوی...  کردیهم هنگ بود و داشت زل زل بهم نگاه م هنوز
 ! خل ی... دختـــــــره  یکه نصفه جونم کرد یریبود ... بم یکار

بلند شد و با بالش به جونم افتاد ... سربه سر گذاشتن  نکهی، تا ا دمیخندیو منم م دادیفحش م زیر هی نجوریهم
 ... فراموش کردن یبود برا یراه خوب میمر

 ... که در اومده بود جا زد و روشنش کرد شیرو برداشت و باطر شیمنو زد رفت گوش یحساب یوقت

 ... زنگش بلند شد یمحض روشن شدن صدا به

 ... قطع شد ییهوی دیببخش زمیداد : عز جواب

 دمیاومده بود تو اتاقم منم ترس وونهیخل و د هیبهم رفت و گفت :  یگفت که چشم غره ا یچ ثمیم دونمینم

...! 

...  نیبخور وندی... حاال خوبه من باعث شدم پ ثمیم گهیو با خنده گفتم : منو م یگوش یدهنبردم کنار  سرمو
 ...؟ یزنه تو دار نمیا

 یبود قبض روح بشم ... دختره  کیاومد تو اتاق و پخ کرد نزد نیهولم داد و گفت : برو کنار بابا ... همچ میمر
 !... وونهید

 یکرد کاریخاله مهتاب ... با لبخند نگام کرد و گفت : چ شیخنده از اتاقش خارج شدم و رفتم تو اشپزخونه پ با
 !دراومد ...؟ مویمر یکه صدا

 ...! ... اعصابش خورد شد دمیوسط صحبتشون پر یچیو گفتم : ه دمیخند

 !... ی...؟ تو که منو سکته داد یندمنو ترسو ای یدی: وسط حرفمون پر مهیمر دمیزد به پشتم ... د یدست هوی

 نیوقت بعد از گذشت دوسال هم از ب چیغم دلم ه نکهیبهم خوش گذشت ، با ا یکل میو مر الدیبا م اونروز
 ... کردمیاونا رو خراب م یبا غصه خودم شاد دیبفهمه ، نبا یزیچ یکس ذاشتمیم دیاما نبا رفتینم

 رهیگیخودشو م یبپرسه اما جلو یزیچ خواستی... انگار م کنهینگام م یجور هی میکه مر دمیفهمیهجدهم م روز
... اونروز بعد از ناهار از خاله اجازه گرفتم و رفتم امامزاده داوود ... تا عصر اونجا موندم ... بغض تو گلومو آزاد 

 یمعمول یزندگ هی هیبق مثل دیخسته شدم ... چرا منم نبا گهینگاه کردم و گفتم : د حیکردم ... به ضر هیگر یو کل
 !... گرانیترس از نگاه د یغصه ... ب یدغدغه ، ب یکنم ، ب یراحت زندگ تونمیداشته باشم ... چرا نم
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غصه داشتم اما نه غصه خودم و  شتریبودم ب دهیزنعموم رو با مادرم شن یحرفها یکه اتفاق یاز وقت مخصوصا
 ... ام ... غصه پدر و مادرم ... خانواده ام ندهیآ

که  نمی... ا نیپسر جوون باش هیدنبال  دینبا گهینارگل د تیوضع نی... با ا شهینم داینارگل پ یبرا نیبهتر از ا -
 رنیگیهم برگشت براش زن م یهم که سربازه ... وقت کهیدخترش و پسر بزرگش سروسامون گرفتن ، پسر کوچ

هم  یهم از خودش داره ، کل نی... تازه خونه و ماش شیو خونه زندگ مونهیخودش ... نارگل م یسر زندگ رهیم
 ...!!!! سالشه 48که سن و سال نداره همش  ادمی... ! ز خرهینارگل م یطال گفته برا

حرفو  نیمن بازم ا یمادرم بود و دختر خودش جا یاگه زنعموم جا دونمیمادرم شدم ... نم یمتوجه ناراحت اونروز
 !نه...؟ ای زدیم

 ... مگه من خواستم که آخه

بهم داده بود زود خوابم  میکه مر یو با مسکن میسردرد رفتم تو اتاق مر یبعد از خوردن شام به بهونه  اونشب
که امتحان کنکور داشت چندبار باهام تماس گرفت  روزیزهرا رو نداده بودم ، از د یجواب تلفنها یبرد ... حت

 ... پاسخ موند یب یول

شدم و فکر کردم ، سرمو چرخوندم  رهی... به سقف خ دمیتو تخت موندم و دراز کش کمیشدم  داریب یوقت صبح
... هنوزم در خودم  دهیازم نپرس یزیبود که چ ی... چقدر دوست خوب شدی،چقدر تو خواب معصوم م میسمت مر

 ... در موردش صحبت کنم یکه با کس نمیبیرو نم یآمادگ نیا

 قفلشو قورت دادم یو در صندوق قلبم رو بستم و قفل کردم و هه مثل کارتون تام و جر دمیکش قینفس عم هی

... 

 !... داشت ... االن وقت غم و غصه نبود ازیبهش ن میکه االن مر یکه قبال بودم ، نارگل یتو جلد نارگل رفتم

 !... ــــــــــــــــــمیکنار گوشش داد زدم : مر ثیلبخند خب هیو با  میکنار مر رفتم

شده بود و با ترس و تعجب  دیسف واریکه رفت تا سقف و برگشت ... رنگش مثل گچ د دیپر نیهمچ چارهیب
دنبالمون  ادیم ثمیم گهیساعت د می... ساعت نه ، تا ن گهی... لبخندم رو پهنتر کردم و گفتم : پاشو د کردینگام م

 !... دیخر میبر

و در رفتم ... معلوم بود اگه دستش بهم برسه  دمیکه منم ترس دیچنان از جاش پر هویتو بهت بود ...  هنوز
 ... انگشتم ایکه بخواد بزرگش گوشم باشه  موندینم یا کهیکنن ت ییسلولهام منو شناسا یاز رو دیبا

 ... کردیو دنبالم م زدیم غیج

 !... ســــــــایوا یاگه مرد -

 !... رمینامردمو در م -

 ســـــــــــــــایکردنه ... سکته کردم ... وا داریچه طرزه ب نیا شوررررری... ب کشمــــــــــتینارگل به خدا م -

...! 
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 ... خوردنی... عمو نادر و خاله مهتاب داشتن صبحونه م دمیخندیتو آشپزخونه و همونجور هم م دمیدو

خانواده ام  لیسالم تحو دیمنو بکشــــــــه ... من دست شما امانتم با خوادیم نیپشت عمو و گفتم : ا رفتم
 !... نیبد

شد و رفت که صورتشو  الیخیب می... باالخره با وساطت عمو مر دنیخندیما م یو خاله داشتن به بچه باز عمو
 ... لباس دیخر یصبحونه ... قرار بود منم باهاشون برم برا میبشوره ... منم رفتم حاضر شدم و با هم رفت

 !... رو هم با خودش آورده شی... بعـــــــله ... اون دوست عوض دمیکه د نییپا میرفت دیرس ثمیم نکهیاز ا بعد

 !گاوه چرا اومده ...؟ نیگفتم : ا میمر به

 ... شو باال انداخت شونه

 !... هان؟ امیمن ن یخوایم گمیم -

 یچ یاصال برا یاین یخواستیتو انتخاب لباس کمکم کنه ... اگه م ی... پس ک رمیو گفت : نه خ دیکش دستمو
 رو فرستادم دنبالت ... ؟ الدیم

 !... دیکشیمنو با خودش م یعنیکردم و دنبالش رفتم ،  یپوف

پسره هم هست ... خواستم برم رو  نیا که اوردمیمبارکم ن یکردم و به رو یگرم یسالم و احوالپرس ثمیم با
 !... ی: سالم عرض شد خانم کرم دمیکه صداشو شن نمیعقب بش یصندل

سالم کردم ... خب به من چه ... حتما  دمیخودمم نشن یکه حت یآروم جور یلینگاش کردم و خ دوارینگام تهد با
 یعنیقبول نکرد  میمر یول نهیتعارف کرد که جلو بش می... سوار شدم ... کاوه اول به مر گهیکرده د یلبخون

مونده  نمی... هم دیخر رفتمیمن عمرا نم گرنهو نهیقبول نکرد که جلو بش دیمنو د ینگاه برزخ یمطمئن بودم وقت
 ... نمیگاوه بش یبود که کنار کاوه 

 ... میو مادوتا ساکت بود دنز یحرف م ثمیو م می... تو راه همش مر میکنارم نشست و راه افتاد میمر باالخره

 ... کالفه شدم میکه از دست مر ی... وااااا میشد ادهیپاساژ نگه داشت و همه پ هی کنار

کردن  دیخر نیبا ا ی... قرار بود لباس خودم رو هم بخرم ول گرفتیم یرادیا هی دادمیرو که نشونش م یلباس هر
 ... بود یخودش کل میدیخریهمون لباس خودش رو هم امروز م میمر

...!  کردینشونش داده بود نگاه م ثمیکه م یبه لباس یداشت با موشکاف میو مر میبود ستادهیمغازه ا هی کنار
 روزهیف یخوشگل دکلته بود از جنس ساتن به رنگ آب یلیخ یلباس ماکس هیافتاد ...  یکنار یچشمم به مغازه 

کلوش بود و حجابش هم خوب بود ،واسه  همشده بود ... دامنش  کار نهیس ریبندهاش گرفته تا ز یکه از رو یا
 ... کت کوتاه بخرم هی تونستمیروش هم م ی

 !... ادیدرست کنار گوشم گفت : فکر کنم بهت ب ییکه صدا کردمینگاش م داشتم
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سرمو برگردوندم  عیامروز اومده بود فقط منو حرص بده ... سر نیا دونستمیبود ، من که م شیخود عوض یصدا
بود ... صورتمو که برگردوندم فقط  ستادهیا یکم یلیخ یپشت سرم با فاصله  قایبگم ... دق یزیسمتش که چ

 ...... تو چشماش کردیسانت فاصله داشت با صورتش ... داشت نگام م 10

 ... دمیبه خودم اومدم و کنار کش عیسر

 !...ادیبهت ب یلی...؟! فکر کنم خ یامتحان کن یریچرا نم -

 !... ینیبی... وگرنه بد م ینداره ... ! بهتره دوروبر من نپلک ینفرت تو صورتش زل زدم و گفتم : به تو ربط با

غول بکنم  نیدر برابر ا تونستمیم کاریکنم ... مثال چ کاریچ خوامیکه اگه کارشو تکرار کنه م دونستمینم خودمم
 !... تا نفرت دمیترسیازش م شتریبود ب دی...؟! فقط تهد

 ... نگام کرد یکج کرد و با لبخند مرموز کمی سرشو

 ایشد اخرش ، خدا بخواد مورد پسند واقع شد  یو گفتم : چ میتوجه رفتم کنار مر یبگه که ب یزیچ خواست
 نه؟

 !...؟ هیبه لباس بود : نظر تو چ چشمش

دامنش  یکه رو ریاز حر یلباس سبز صدر هی.. به لباسه انداختم ... لباس واقعا فوق العاده بود . ینگاه
بود و  یاش مثل لباس پرنسسها سلطنت قهیقشنگش ...  ی قهیپراکنده و نامنظم بود و با اون  یها یسنگدوز

 ... تماما کار شده نهیس ریتا ز

 !... هیتن خورش چجور نی... بب ستیبد ن شیبار بپوش هی هیبه نظر من که عال -

بود تا چشمش  ستادهیکه کنار در ا ثمیدر اتاق پرو رو باز کرد و م دیتو مغازه ... لباس رو که پوش میکرد و رفت قبول
 ... بهش افتاد مات شد

 !...؟ نمیلبخند رفتم کنارش و گفتم : اجازه هست منم بب با

 پرنسس شده بود هیتو اون لباس واقعا شکل  میمن ... مر یخـــــــدا

 !... ی... فوق العاده شد میمر یناز شد یلیذوق رفتم تو اتاق پرو ، بغلش کردم و گفتم : خ با

 ... کردینگاش م یقد نارنگ ی، هنوز داشت با دهن باز و چشما ثمیرفت سمت م نگام

 یخوشگل نیکنه تو گلوت دختر به ا ریگ ی... اله دمیهم د روزتویببند دهنتو تا ناهار د ثمیخنده گفتم : اه م با
...! 

 !... زمیعز ادیبهت م یلیحرف من به خودش اومد و با لبخند اومد جلو و گفت : خ با

شده ... با شرم و صورت قرمز لبخند زد که باعث شد ازشون  یتاحاال خجالت یاز ک نی... ا مــــــــویاوه مر اوه
هم از اون لباس  می... خداروشکر مر دنیمن خند ی... هردوشون به ادا ارمیعق زدن درب یجدا بشم و ادا

 ... دیخوشش اومد و همونو خر
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همه  گفتیم ثمی، م ارهیخوردن بخره و ب یبرا یزیبره چ ثمیکه م زدیغر م یهم ه میو مر میخسته شده بود گهید
 ... شاپ رو هم نداره یخسته شده و جون رفتن تا کاف گفتیم می...اما مر میبخور یزیچ هیشاپ و  یکاف میبر

 ... بخرن یزیچ هیو کاوه رفتن  ثمیچون م شنیم دانیم روزیخانوما پ شهیجور مواقع هم نیخوب در ا و

 دمیخریو من همونو م یشدیالل م یمردیم یعوض یاون لباسه رو گرفته بودم ... اَههههههه ... پسره  کاش
 ...؟

 ...کنم دایپ یا گهیلباس د دیشا نمیمغازه ها رو بب کمینشست و منم رفتم  یصندل هی یرو میمر

،  کیش یلینظرم رو جلب کرد ، ساده بود و خ یمشک راهنیپ هیکه  شدمیمغازه ها رد م نیتریاز کنار و داشتم
بود و سرشانه  یهم حلقه ا نشیبود ... آست یکمربند پهن قرمز داشت و دامنش هم مدل ماه هیکمرش  یرو

 ... پوشوندیرو کامل م

 !...؟ هید کردم و بردم کنار لباس : نظرت چرو بلن میزور مر به

بود  ی... چقدر هم که پسر چاپلوس میتو مغازه و لباس رو از فروشنده خواست میخوشش اومد و باهم رفت اونم
 ... کرد فیو مدل لباس تعر قمونیو از سل

بود  یتن خورش عال یلی... خ شدیاز پهلو باز م پشیبود که ز نیا شیرو گرفتم و رفتم تو اتاق پرو ...خوب لباس
 دادیکه مختلط بود ... چون کامال انداممو نشون م نایا میمجلس مر یمجلس زنونه نه برا یو خوشم اومد اما برا

با صورت  اهمیس یموها ختمیکردم و دورم ر ازتو جشن همه بهم زل بزنن ... ! موهامو ب ومدیو من خوشم نم
، در رو باز کردم  مهیبود ،در اتاق پرو که به صدا دراومد فکر کردم مرقشنگ شده  یلیلباس خ یاهیو س دمیسف

... همه بدنمو  ستیتنگ ن یادی...؟! ز میگفتم : به نظرت چطوره مر کردمیبه خودم نگاه م نهیو همونطور که تو آ
 !... دهینشون م

 ... چرا ساکته که نمیسرمو چرخوندم بب گهینم یزیچ دمید

 ی... اونم داشت با چشما کنهیم کاریچ نجایپسره ا نیکه ... ا نیدهن منم مثل اون باز شد ... ا دمیکه د یکس از
 ... چرا نیخـــــــــدا ... ا یقلبم ... وا یدر رو بستم و دستمو گذاشتم رو عی... سر کردیگرد و دهن باز نگام م

 ... انداختم نهیتو ا ینگاهاز االن ...  نمیاز اوندفعه که خودش گفت لباسمو عوض کرده ا اون

 شهیم داشیپ دیکه نبا یی، چرا همش جاها ادیازش خوشم م یلیکنم ... خ کاریمن ... حاال چ یخـــــــــدا یوا
 !...؟

 دمیکه د رونیو اومدم ب دمیخودمو پوش یموهامو بستم و لباسو دراوردم ، لباسا عیکجاست؟ سر میمر اصال
 !... تو مغازس شیفقط خود عوض

 هی... اون قبل ستیاصال مناسب ن نی؟! ا شیبخر یخوایاخم رفتم سمت فروشنده که اومد جلومو گفت : م با
 !... بهتر بود یلیخ

 یکنیداره که اظهار نظر م یاخم گفتم : مگه نگفتم دور و بر من نپلک ...؟! هـــــــان...؟! اصال به تو چه ربط با
 !کجاست ؟ می... مر
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لباس  نیا گمیبا حرص گفت : بهت م دیفهم شدیکه تند تند بود م دنشیشده ، از نفس کش یبود عصب علومم
،  ننیتنتو بب یها یملت برجستگ یهمه  یخوایتنگه ... م یادیکه ز ی، خوبه خودتم اعتراف کرد خورهیبدرد نم
 !... جشنشون مختلطه یدونیتو که م

 !خانم مورد پسند بود ...؟فروشنده نطق آقا رو خفه کرد :  یصدا

تا جشن مختلط ، اما همونطور  خوردیزنونه م یبه درد مهمون شتریب یعنیبود  ومدهیخوشم ن یلیخودمم خ نکهیا با
 !... برمیم نویگفتم : بله آقا ... هم کردمیکه تو چشماش نگاه م

توجه رفتم سمت  یاما ب خورهیحرص م یداره چجور دمیدی، م دهی... واسه من دستورم م هیپررو فکر کرده ک بچه
 ... اومدن تو میو مر ثمیفروشنده که در مغازه باز شد و م

 !شد ؟ یاومد کنارم و گفت : چ میمر

 !...؟یبود یاخم گفتم : تو کدوم گور با

 رفتم ... حاال لباسه چطور بود ؟ ثمیام گرفته بود با م ییآروم کرد و گفت : دستشو یلیخ صداشو

قشنگ بود ، کامال  یلیبلندتر از حد معمول گفتم : خ کمیلباس رو تو پاکت گذاشت و دستم داد ...  فروشنده
 !... تنم بود تیف

 !... رونیکردم ، کاوه رفته بود ب یدر مغازه اومد ، نگاه یصدا

 یلباس نیهمچ یکه باعث شده از سر لجباز دادمیتو دلم همش به کاوه فحش م یلباس رو حساب کردم ول پول
 یکه خرج الک انیکاوه کاو یریبم ی... ا دمیخریم گهیلباس د هی دیکه عمرا بپوشمش ... حتما با یبخرم در صورت

 ... یرو دستم گذاشت

 دهیخر ثمیکه م یا وهیآبم نینشسته بود ... تو ماش نی، اون پسره مثل برج زهرمار تو ماش نیکنار ماش میرفت
 ... ناهار میشمعدون ... از اونجا هم رفت نهیآ دیخر میو بعدم رفت میبود رو خورد

 : زدم و جواب دادم یلبخند گشاد یزدیا یشماره  دنیزنگ خورد ، با د میکه گوش میرستوران نشسته بود تو

 !... عشق من یجونم ... چطور یزدیسالم بر ا -

 ... رفته بود دستشو بشوره میمر

 !... و کوفت ... عشق من و درد یزدی: سالم و مرض ... ا دیچیزهرا تو گوشم پ یصدا

 !... هــــــــا ... تروخدا انقدر احساسات به خرج نده فهیخنده گفتم : من قلبم ضع با

 ... کنجکاو شدن ثمیبودم که کاوه و م متوجه

وقت من ... اصال من باهات ... اون یریخبر بگ یزدیبهم زنگ م دی...؟! اصال تو با یدیجوابمو نم روزیچرا از د -
 !... قهرم

 !کردم ...؟ کاریمگه من چ زمیو گفتم : آخه چرا قربونت برم ... عز دمیبلند خند یصدا با
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نشد جوابتو بدم ...  روزی، فقط د میزنیما که هر روز باهم حرف م گهید دینگفت ... ادامه دادم : ببخش یچیه
 !خوبه ...؟ خوامیمن معذرت م

 !... بهش زنگ بزنم دیخانوم بهم زنگ بزنه از کنکورم بپرسه من با نکهیا ی... به جا رمینه خ -

رفتم  ی... از جام بلند شدم و با عذرخواه رنیمیم یدارن از فضول یول ارنیخودشون نم یاون دوتا به رو دمیدیم
 ... دواریبود و ام یراضحرفام با زهرا ادامه دادم ... از کنکورش  هیخلوت کنار پنجره و به بق یگوشه  هی

صبر کرد تا  رونیب ومدیکه داشت م میرفتم که منم دستمو بشورم... مر ییاز قطع تماس به طرف دستشو بعد
 ... میرفت زیمنم دستمو بشورم و با هم به سمت م

 ادیبجشن  یحتما برا یکه گفت : بهش گفت زیبه م میبود دهیگفتم که زهرا زنگ زد و سالم رسوند ... رس بهش
 !... ؟ گهید

 دمشیبود اصال ند ریاونم که درگ نجایا امیب نمیخانوادمو بب ریس ی، تو هم که نذاشت ادیآره ، خدا کنه بتونه ب -
 !... دلم براش تنگ شده یلی... خ

 ... دستمو بشورم رمیو گفت :م رونیکه نفسشو با حرص داد ب میکاوه بلند شد ، همه با تعجب نگاش کرد هوی

 ... حلقشو انتخاب کرد یتو مغازه هفتم میحلقه ... خدا کمک کرد که مر دیخر میاز ناهار رفت بعد

 !... دمی... شام نخورده خواب وفتادمیپس م یخونه داشتم از خستگ میدیرس یوقت

 ... دمیخر نویبا کاوه ا یبفهمه که از سر لجباز میمر خواستمیبخرم ، نم گهیلباس د هیروز بعدش هم نشد  چند

 گشتمیبرم یکنم و هربار که خسته و دست خال دایمناسب پ یجشن فردا بود و هنوز هم نتونسته بودم لباس روز
 ... کردمیم ضیرو مستف یعوض یخونه جد و آباد اون پسره 

 ... ادیلباس حتما بخرم که اونو نپوشم ... زهرا هم قرار بود امروز ب هیشانس اخره ، مجبورم  گهید امروز

کادو همراه زهرا فرستاد  یسکه برا هی یول ادیخودش ب تونستیمزرعه و درو محصول بود و نم یکارا ریدرگ آقاجون
 ... تا سر عقد به عروس و دوماد بدم

زنگ زد و گفت که برگردم خونه چون زهرا اومده و خاله مهتاب  الدیکه م گشتمیهمچنان دنبال لباس م داشتم
 ... هم کارم داره

و  یشدیاون زبونتو مار بزنه که الل م ی... ا ــــــــــــــانیکاوه کاو یریبم ی... ا ومدیاشت اشکم درمد گهید
 ... گهید داشتمی، منم همون لباس رو برم یزدیحرف نم

دختر  نیرفت ، چون ا ادمیگفت  شهیلباس م یبرا میزهرا ناراحت دنیاز پا درازتر برگشتم خونه ... با د دست
 ... بودم یروز هیکه خودمم  یزی... چ هیمنبع انرژ

 ... میدیو خند میکرد یطونیش یکل میبا زهرا و مر اونشب

 !... دادم تو خونه حاضر بشم حیترج ی... از منم خواست باهاش برم ول شگاهیرفت آرا میفرداش مر صبح
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من  یبود ول یخوشگل یلیخ راهنیکرد ... خوب واقعا هم پ فیخوشش اومد و تعر یکل دیلباسمو د یوقت زهرا
 خواستیهم بودن و دلم نم مونیدانشگاه یاز اقوام دوستا ریتو جشن مختلط بپوشمش ... مطمئنا غ تونستمینم

 !... کردیمعذبم م نیانداممو نشون بدم و هم یهمه 

که جشن رو  یرفتن به باغ ی... باالخره شب شد و ما هم حاضر و آماده برا ستیهم بد ن ادیز گفتیزهرا م اما
 ... اونجا گرفته بودن

هم کردم و رژ  یمیمال یلیخ شی... آرا ختمیصورتم ر یهم کج رو کشویت هیبستم  یسرم دم اسب یباال موهامو
 یلیلباسم خ هیداده بود و با قرمز یخاص یهمونم به لبم جلوه  یول دمیلبم کش یکمرنگ رو یلیقرمز رو هم خ

 ... بودمیتو چشم م شتریب

بود  نیمشکل من هم دونستینم یخوشگل شد گفتیو م ذاشتیپاکش کنم زهرا نم خواستمیهم که م یهرچ
 ... رو نداشتم شیو عواقب بعد گرانید یخوشگل و تو چشم باشم ... حوصله نگاه ها خواستمیکه نم

 ... بود دهیپوش یکت و شلوار مشک هیخودش  زهرا

 ی... ا وفتهیاتفاق ب تونستیکه م یزیچ نیمنتظر ما بود ... بدتر الدیمهتاب و عمو نادر رفته بودن باغ و م خاله
 ... باشه ... اههههههه ینجوریا دیخــــدا ... آخه چرا با

حاضر  یول مردمی، م دونستمی... اگه از قبل م رنیگیپدر کاوه م یبهمون گفت که جشن رو تو خونه  الدیراه م تو
 !... بذارم یاون عوض ینبودم پامو تو خونه 

 بودن ستادهی، کاوه و عمو نادر ا ثمیبودن ، دم در پدر م ومدهین یادیز یدر باغ نگه داشت ... هنوز مهمونا دم

... 

و گفتم :  دمیکش عیو عمو نادر خوش و بش کردم و تا زهرا خواست به کاوه سالم کنه دستشو سر ثمیپدر م با
 !... خاله شیپ میریما م

سالم کنم  پهیبه اون پسر خوشت ینذاشت ی: چته تـــــو ... واسه چ دی، پرس دیدویداشت دنبالم م بایتقر زهرا
 ... تهرون بخت منم باز شد نیتو هم موی...اومد

زهرا  ی...؟! بهتره باهاش همکالم نش پهیکجاش خوشت یبرگشتم سمتش و با حرص گفتم : اون عوض یعصبان
 !... یدیاز چشم خودت د یدید یوگرنه هرچ

، همه از چشم خودشون  نمیخوب بابا ... مگه قراره از چشم تو بب یلیوار گفت : خ میبرد باال و تسل دستاشو
 !... ... مال خودت می... اصال نخواست گهید ننیبیم

 یا کهی... خوب ت پهی... خوشت مایخودمون یبهش بگم که خودش ادامه داد : ول یزیچ هیکردم که  زیر چشمامو
 !... نیخوری... بهم م یبرداشت

دونه مو  هی موندیو با خنده فرار کرد ... مطمئنا اگه م دیکش یکوتاه غیج دیمنو د تیپر از عصبان یچشما یوقت
 !!!...ـــــــانینه و کاوه کاو یشکی... اونم ه ـــــــــشیاحمق ... ا یبمونه ... دختره  ذاشتمیسرش نم یرو

 ... کنهیکاوه هم داره نگام م دمیدسمت در باغ که  برگشتم
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در  مویخدمتکار اما روسر هیو مانتومو دادم دست  فیو رفتم تو ساختمون ... ک دمینگام براش خط نشون کش با
 به خاطر لباسم معذب بودم یکاف یکار رو بکنم ... به اندازه  نی... عمرا ا اوردمین

 !... نارگل جان یاومد سمتم و گفت : چقدر خوشگل شد دیکه منو د خاله

 ... از خودم دور کنم قینفس عم هیرو با  تیبد و عصبان یحسها یکردم همه  یسع

 !... خاله جون رسمیشما که نم یزدم و گفتم : به پا یلبخند

موها و  شیفوق العاده شده بود ... مثل ماه ...! آرا یبا اون سنگ دوز یلیمهتاب تو اون کت و دامن ن خاله
 ... ومدیبهش م یلیصورتش هم خ

 !اتاق عقد خوب شده ...؟ نیبب ایگرفت و گفت : ب دستمو

بود ، تا حاال  یگفت عال شهیکرده بودن ... م نییعقد تز یرو برا نییپا یطبقه  یاز اتاقا یکیرفتم ...  همراهش
 ... بودم دهیند ییبایز نیاتاق عقد به ا

 !...قشنگه یلیشده خاله ... خ یعال یلیخ نجایذوق گفتم : ا با

کرد ... کم کم مهمونا داشتن  فیاز اتاق عقد تعر یهم که تازه لباسشو عوض کرده بود اومد و اونم کل زهرا
 ...شدیو جشن داشت شروع م ومدنیم

 ... میداشت نشست دیرقص د ستیبه پ زشیگوشه که م هی میزهرا رفت با

اومد کنارمون نشست و گرم  الدیکردم ... م یو باهاشون احوالپرس دمیدانشگاه رو هم د یاز بچه ها چندتا
 ...اعالم کرد عروس و داماد اومدن یج یکه د میصحبت شد

رفتن تو  با مهمونا یپرنسس شده بود ... بعد از سالم و احوالپرس هیواقعا مثل  میمن ... مر یخــــــــــدا
 ... نشستن گاهشونیجا

رو  میدست مر ثمیهم گذاشت و م یخارج میاهنگ مال هیو برقصن...  انیازشون خواست تا ب یج یبعد د کمی
 ...دنیرقص و تو بغل هم رقص ستیگرفت و رفتن تو پ

 ...و با عروس و داماد برقصن انیمهمونا هم خواست تا ب هیاز بق یج یاز اهنگ اول د بعد

 !...؟میبرقص میدم گوشم گفت : بر زهرا

لباسم گفتم : اگه تو  نیوجه نرقصم مخصوصا با ا جیگرفته بودم به ه میکه قبل از اومدن به جشن تصم من
 !...رقصمیبرو برقص ... من نم یدوست دار

 !...شناسمیرو نم یهم کس نجایبرقصم... ا تونمیکه نم یینارگل ... تنها گهینکن د تیو گفت : اذ دیورچ لبشو

 ... برو الدیسمتمون گفتم : با م ومدیکه داشت م الدیلحظه چشمم افتاد به م همون

 !؟ یدیزهرا جلو اورد و گفت: افتخار م یبود دستشو برا دهیبود و حرفامونو شن دهیکه به ما رس الدیم
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بود که داشتن  ییرقص پر از جوونا ستیبهم کرد ... پ ینگاه حرص هیقبل از رفتن  یهم با لبخند بلند شد ول زهرا
 ...دنیرقصیشاد و خوشحال م

 !...؟ومدی، عشقت ن ییتنها نمیبیدرست کنار من گفت : م ییکه صدا کردمیو زهرا نگاه م الدیبه م داشتم

که بتونم خودمو کنترل کنم و برگشتم طرفش... کنار  دمیکش قینفس عم هی...  شناختمیصدا رو خوب م نیا
 ... بود ستادهیم اپشت سر  زیم

 ...کردمیبشر نگاه م نیا هییو نشست ... متعجب داشتم به پررو دیرو عقب کش یصندل اومد

 !...راحت باش نیحرص گفتم : سرپا بده ،بفرما بش با

 !... برداشت و گفت : راحتم ممنون وهیاز تو ظرف م یاری... خ ارهیحرصمو درب خوادیزد که معلوم بود م یلبخند

که تو دلت براش تنگ شده بود  ی... اونقدر ومدنیشد عشقتون ن یبلند شم که صداش نذاشت : چ مخواست
 !اون نشده بود؟

 !!!...؟ گهید هی...؟ عشقم ک زنهیحرف م یداره از چ نیا

 !...بار مفرد ... ههههه عشقـــــم هیو  بندهیمنو جمع م باریبا خودش چند چنده ...  ستیهم ن معلوم

 !... جانتونه یزدیزد و گفت : منظورم ا یپوزخند کنمیگنگ نگاش م دید

جونم...  یزدیبا خودش فکر کرده که ... )سالم ا نیا یعنی... خــــــــــــدا ...  نیگشاد شد ... ا چشمام
 عشق من ...( یچطور

 یو ه زیزل زدن به ما... سرمو گذاشتم رو م مونیکنار زیچنان خنده ام گرفت و قهقهه زدم که چنتا م هوی
 ... دمیخندیم

 !... ... ع .... عش ... عشـــــــــــق یزدی... ایگفتم : ا دهیبر دهیبر

 !... بگو منم بخندم هیمتعجب بود : اگه جک خنده دار یصدا

 ... ... بهتره بذارم تو اشتباه بمونه انیدارن م الدیزهرا و م دمیبلند کردم خندمو خوردم د سرمو

 !...؟ینار یخندیم ی: به چ زدیداشت نفس نفس م زهرا

 !... رقص خوش گذشت...؟یچیهنوز اثارش تو صورتم بود ... گفتم : ه ینخندم ول کردمیم یسع

 ... یومدیگفت : آره ... تو که ن کردیبه کاوه نگاه م یکه داشت با کنجکاو زهرا

 !...؟ یکنینم یجان معرف یو کاوه بود گفت : نارهنوز ر نگاش

 ... ینار ینگاش کردم که خودش گفت : سالم من زهرام خواهرزاده  یدیابرومو بردم باال و با چشمام تهد هی

بهم کرد و گفت : منم کاوه ام ...  ینگفت ... کاوه نگاه شویلی... شانس اوردم که فام اوفــــــــــــــــــــ
 !...خالتون و دوست داماد ... خوشبختم هیهمکالس
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به زهرا نگاه  زشدهیر یو چشما دیدارم ... هنوز داشتم با تهد یبود که اصال تعجب نکرد خاهرزاده انقدر جالب
فرار از نگاه من دوباره رفت  یامشب خوابش نمبره ... برا هیپسره ک نیاگه نفهمه ا نی... مطمئن بودم ا کردمیم

 !... رقص ستیسمت پ

 دنیرقصیدانشگاهمون بود که داشتن م یو دوستا میهم بلند شد و رفت سمت پدرش ... نگام سمت مر الدیم
 ... نه تکون دادم یزدم و سرمو به معن یلبخند ی... دستشونو برام تکون دادن که منم برم ول

 !... برقصه بهیمرد غر نهمهیا نیه بک ستیدختر خوب و باوقار ن هی: در شان  دمیاون مزاحم رو شن یصدا دوباره

 !... بود اصال یبود ؟ ... منظورش ک یفیبود ؟ تعر یدیبود؟ تهد یاالن جمله اش خبر نیا

 ادیخودش داره م دمیکه د نایا مینچسب ... رومو کردم سمت مر یکردم که بلند شد و رفت ... پسره  نگاش
 ... سمت من

 یکشیرقص و گفت : تو خجالت نم گاهیو به زور برد سمت جا دیبلند شدم و بغلش کردم ... دستمو کش بالبخند
 !...؟یرقصیجشن من نم

خود عروس اومده بود دنبالم ...  نکهیهم ا کردنیهمه داشتن نگامون م نکهیواقعا زشت بود هم ا رفتمینم اگه
 ... بودمو خبر نداشتم یچه شخص مهم

و دخترا دورمون  دمیرقصیم می... داشتم با مر نمیبرگردم بش یو زود امیتو رقصم کمتر عشوه ب کردمیم یسع
قشنگ گذاشته  یلیاهنگ خ هی...  دیساده رقص شدینم کردمیم یهم سع یحلقه زده بودن ... اما خوب هرچ

 ... دمیرقصیبودن و من ناخود اگاه داشتم باهاش م

خوب  یلی...خ ایهنرتو رو نکرده بود نیگفت : ناقال ا میست زدن که مراز تموم شدن رقص همه برامون د بعد
 ... یرقصیم

باباکرم و  دیبا ستین یزیکه چ نیزهرا بود که گفت : ا یکه نذاشت ... صدا نمیزدم و خواستم برم بش یلبخند
 !... رقصهیم ی... اونا رو عال ینیتکنوشو بب

 ... تموم کنه شویسخنران گهیچشم غره رفتم که د بهش

 !... یبرامون برقص دی...؟ امشب حتما با یبرقص یبا تعجب گفت : تو تکنو بلد میمر

 ... دیتکنو رقص شهیکه نم راهنیپ نیبا ا زمیزور لبخندمو نگه داشتم و گفتم : عز به

 ... کردم سمت زهرا و دوباره بهش چش غره رفتم رومو

 !... ایدی: با من نرقص دیاومد و دستمو کش الدیم ومدهیا ناز اهنگ دوم رفتم نشستم که نفسم ج بعد

 ... زور بلندم کرد و برد وسط به

رقصو بلد  نیمن ا الدیم الیخیاهنگ مخصوص رقص دونفره گذاشتن ... گفتم : ب هیوسط  میکه رفت نیهم
 ... ستمین
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 ... من و اروم حرکت کن ینداره دستتو بذار رو شونه  یزد و گفت : کار یلبخند

 چی... تاحاال ه شدمیکمرم ... داشتم از خجالت اب م یدستشم گذاشت رو هیدستمو گرفت تو دستش و  هی
 ... نشده بودم کیانقدر نزد چکسیوقت به ه

 ... و شروع کرد به حرکت ستادیبا فاصله ازم ا بایدستمو گذاشت رو شونه اش و تقر خودش

 دمیخندیو م کردمیم یبود ، درسته باهاش راحت بودم ، شوخ نیی... سرم پا خوردمیآروم همراش تکون م منم
 ... کردیمعذبم م نیتو بغلش بودم و هم بایاالن تقر یول

 ... و برقصم الدیتو بغل م امیبابام ب یچشما ی... فکر کــــــــــــــن ... جلو ومدنیاوردم بابا و مامان ن شانس

 !... ازت فاصله گرفتم و دستتو بردم باال دور خودت بچرخ یاروم دم گوشم گفت : وقت الدیم

 ... ازم فاصله گرفت و دستشو برد باال تونمیاومدم بگم نم تا

از ما چند تا زوج  ریافتاد ... غ هیچرخ زدن نگام به بق نیزدم و دوباره رفتم تو بغلش ... ح یدور خودم چرخ ناچار
 کردنینگامون م یهم که نشسته بودن با خوشحال یی... اونا دنیرقصیعروس و داماد هم داشتن م و خود گهید

... 

 !!!... نفر هی اال

کاوه نشست  هینه که نگام تو نگاه عصبان ای دمیدرست د نمینگامو چرخوندم که بب الدیبرگشتم تو بغل م یوقت
 وااااانسیبا نگاش منو بزنه ... پسره د خواستی. انگار مچشه .. ستیوسط... معلوم ن نیا گهیم یچ گهید نی... ا

....! 

اهنگ تموم شد و از  کردمیکه فکرشو م یزیازش گرفتمو به رقصم ادامه دادم ... خداروشکر زودتر از اون چ نگامو
 !... رونیاومدم ب الدیبغل م

 ... ـــــایباش یخجالت ادیکه اروم گفت : بهت نم ومدیم زیبه سمت م کنارم

 ... زد و ازم دور شد یتعجب نگاش کردم که چشمک با

دفه دومم باشه و خجالت نکشم ...  نیکه ا دمیپسر رقص هیجوابشو بدم ... اخه من تاحاال چنبار تو بغل  نموند
 !هـــــــــــــان...؟

 یالک یفکرا خودیفتم : بگ نیهم یبرا کنهیفکر م یبه چ دونستمی.... م دمینشستم که نگاه مرموز زهرا رو د رفتم
 !... نکن

 ... بزنه همهمه شد ... عاقد اومده بود یخواست حرف تا

 ... عقد یشدن خطبه  یجار یاز مهمونا رفتن تو ساختمون برا یو داماد و بعض عروس

 ... لبم جا خوش کرد یرو یدردناک لبخند



 

 
106 

رو هم  یاخر میخواهرم بودم خداروشکر تموم شد یعروس ریدرگ خوامیعذر م ریبابت تاخ نیخوب سالااااام
 ییاونا دمیخوب قول نم یپست بذارم ول ونیروز در م کیبه طور منظم  کنمیم یرفت از حاال سع میشوورش داد
دارم و سرم اکثرا شلوغ  هیمن اتل دوننیکه نم ییمحض اطالع اونا دوننیم خوندنیرومان رو م نیکه از قبل ا

تا زودتر پست بذارم بازم  کنمیرو م میسع یحال همه  نیبا ا تیتو سا امیب کنمیت مکم فرص نیهم یهست برا
 دوستتون دارم یلیخ نکهیشرمنده و ا

 اتاق عقد ؟ میبر یایدستمو گرفت و گفت : م زهرا

 ... امیقورت دادم و گفتم : تو برو منم م بغضمو

 !...؟ گهید یاینگام کرد و گفت : واقعا م مشکوک

... دلم  یوجود نداره ول یو خرافاته ... اصال نحس هیبرم ... درسته که مطمئن بودم حرف مردم الک خواستمینم
و  یبا شوم خواستمیبد بذارم ... نم ریتاث میمر یدرصد هم حرفشون درسته تو زندگ هی یاگه حت خواستینم

 ... ادیب شیدوستم پ هیزندگ یبرا یمن مشکل هینحس

خنک بخورم و  زیچ هیگرمم شده ،  دمی... انقدر رقص امیم رترید کمی...  امیگفتم : آره مبه دروغ  نیهم یبرا
 !... حتما امیم ادینفسم جا ب

 ... سرشو تکون داد و رفت سمت ساختمون یول کردیهنوز مشکوک نگام م داشت

استخر گنده  هینکنه رفتم پشت ساختمون ... اونور  دامیشد و اومد دنبالم پ ومدنمیمتوجه ن یوقت نکهیا یبرا منم
خودش ... رفتم  یبود برا یگذاشته بودن و دورش هم پر از درخت بود ...جنگل یبود که کنارش چند تا صندل

 ... زدمیو قدم م کردمیخودم فکر م یدرختا و برا نیب

دوستم کنارش بودم ... رومو کردم  هیزندگ یلحظه  نیاالن منم تو بهتر وفتادینم یاگه اون اتفاق لعنت نکهیا به
 ... دیدرخشیملکه م هیو درشت مثل  زیر یاونهمه ستاره  نیسمت اسمون و به ماه نگاه کردم که ب

 یو هرک تهیشونیپ ی... تو زخمت رو یتو از من خوش شانس تر ینه ...؟! ول ییگفتم : توهم مثل من تنها اروم
 ... باهات ... اما کنهیم یو همدرد سوزهیدلش م نهیبب

با حرفاشون روش نمک  یوجود داره ... ول دوننیم ننشیبینم نکهی... با ا هیمن زخمم تو قلبمه ... و بق اما
 !!تازه بمونه ... بنظر توهم من مقصرم ...؟ یکه کهنه نشه ... تازه  پاشنیم

... تو چشمام اشک جمع شده بود  ستادمیازش افتاده بود ا یبزرگ یکه شاخه  یدرخت یتنه  شیاستخر پ کنار
من همه  یکنه ول دایخروج پ یبرا یتا راه رفتیاونور م نوریا یکنم ... اشک تو چشمام ه هیگر خواستمینم یول

 ... راهاشو بسته بودم

... الاقل امشب رو  زمیخودم اشک بر یغصه  ادیمهمه به  یلیدوستم خ یشب که برا نیتو ا خواستینم دلم
 !... شاد باشم میمر به خاطر دیبا

 ... و برگشتم اون سمت و نگاه کردم که دمیشکستن شاخه شن یدرخت صدا ی دهیخشک یتنه  ینشستم رو تا



 

 
107 

 انتیجونت خ یزدیکه به ا ی؟ عذاب وجدان دار یغم بغل گرفت یزانو نجای... چرا ا هیکنارم و گفت : چ اومد
 یرفتیبود م نجای... اگه االن عشقت هم ا یکشی...؟ خجالت نم یدیاحمق رقص یتو بغل اون پسره  یو رفت یکرد

 !...؟! هــــان ...؟ یبرقص گهیپسر د هیتو بغل 

نه  نمی... من خودم کم حالم خرابه ا خوادیم ی... اصال از جون من چ گهیداره م یچ نیتو شک بودم ... ا هنوز
بکوبم تو  نیهمچ گهیم طونهی... ش دهیم ریم گو به شهیمن ظاهر م یراه براه جلو ادیازش خوشم م یلیکه خ

 ... تو لوزالمعده اش ها زهیدهنش که دندوناش بر

 یکه چ یزیریزد و گفت : اشک تمساح م یچون پوزخند دیکه به نگاش افتاد انگار اشک رو تو چشمام د نگام
 !بشه ...؟

 !... بلندتر از حد معمول گفت : جوابمو بده دیسکوتمو د یوقت

گونه ام ... انگار تازه متوجه غم نگام شد چون رنگ  یخراب بود واقعا ... اشکم باالخره موفق شد و افتاد رو حالم
 !شده ...؟ ی: چ دینگاش عوض شد و آروم پرس

 ... محاصرم کرد ییجورا هیاومدم بلند شم برم دستاشو گذاشت دو طرفم و نذاشت ...  تا

 !...؟ یکنیم هیگر ی.. چرا دارشده . یچ دمی: ازت پرس دیپرس دوباره

 ... کنم و خودمو سبک کنم هیتا بتونم گر خواستیاروم و خلوت رو م یجا هیداشتم ... دلم  بغض

 !... نداره یربط چیگفتم : دستتو بردار ... به تو ه یلرزون یصدا با

 !شده ، جواب منو بده ...؟ یچ گمی: بهت م دیپرس یعصب یکم

نداره ...  یربط چیداد زدم : منم گفتم به تو ه بایمحکم با دستم انداختم و ازش فاصله گرفتم ... تقر دستشو
 !!!!...هـــــــــــــــــان ....؟ یخوایاز جون من م یدست از سرم بردار ... چ

بود و  نجایبدونم اگه عشقتم ا خوادیدلم م یلینداره ... خ یو گفت : آره خوب ... به من ربط دیخند یعصب
 !... نه ای یگفتیم نویهم دیدیرو م انتتیخ

 نیهم یزدیرو اعصابم ... محض اطالعتون حضرت آقا ، ا یریم یدار گهیگفتم : د یسمتش و عصب برگشتم
راحت  التی، حاال اگه خ کنمیصداش م ینجوری... منم ا هیزدیا شیلی... زهرا خواهرزادم فام یدیکه د هیدختر

 !... شد برو بذار تنها باشم

 !خواهرزادته ...؟ یزدیچشماش از تعجب گرد شد و گفت : ا هوی

...  هیلیخ ادیدستم کش ن نیشد ... اه امشب ا دهیاستخر که از اونجا برم ... بازم دستم کش یسمت لبه  رفتم
 !... گهیهههه ... ولم کن دو هولش دادم : اهه دمیبزنه دستمو کش یحرف نکهیبرگشتم سمتش و قبل از ا

 باال گشتیاب و برم ریز رفتیم ینگاش کردم که ه کمیافتاد تو استخر ...  انیشاتالـــــــاپ ... جناب کاو هوی

... 

 ! ... کم ... ک ستمی: ک ...مک ... من ... شنا ... بلد ن زدیدست و پا م داشت
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 یایبهتره ب دمیخند گهیبود ... بسه د یجالب هیت : کمدخنده ام گرف شیجنگولک باز دنیاونهمه غصه از د ونیم
 !... رونیب

 لمیتوهم هروقت ف رمیگفتم : من م ادیدست برداره و هنوز داره ادا م لمشیاز ف خوادی... نم رینه خـــــ دمید
 !... ... فکر کنم عقد تموم شده باشه ایکردنت تموم شد ب یباز

 ... ابه یرو حرکتیب دمینه که د ای رونیباالخره اومد ب نمیقدم رفتم و برگشتم بب چند

 !...؟ ستیواقعا شنا بلد ن نکنه

 !... یکور خوند خورمیم تویمسخره باز نیمن گول ا ی... اگه فکر کرد رونیب یای... بهتره ب یگفتم : ه دیترد با

 ! گهیبا توام ... بسه د یاستخر و دوباره گفتم : ه ینکرد ... اروم رفتم لبه  یحرکت

 دمشیکش ی... به سخت خوردیتو اب و رفتم سمتش ... تکون نم دمیپر عیفکر سر نیواقعا مرده باشه ... با ا نکنه
...  رونیهم شده بود ... باالخره اوردمش ب نتریاستخر ... با اون کت و شلوار خودش کم گنده اس سنگ یلبه 

 ... بود ... به نفس نفس افتاده بودم دهیکامال به تنم چسب از سرم افتاده بود و لباسم میروسر

 !...انی... با توام کاو ی... بلند شو ... ه یاستخر و زدم تو صورتش : ه یلبه  خوابوندمش

... کراواتشو شل کردم و  زنهیمن ... نم یخــــــــدا دمی... سرمو گذاشتم رو قلبش که د خوردیتکون نم ریخ نه
 .... قفل کردم و شروع کردم ماساژ دادن نشیس یو باز کردم ... دوتا دستامو روش قهی یدکمه 

 .... ... پــــــــــــــــــــوف ادیخــــــــدا ... من بدم م ی... ا دیکشیبازم نفس نم یول

هام جمع کرده بودم رو تو دهنش  هیر یکه تو یقینفس عم یبلند کردم و دماغشو گرفتم و همه  کمی سرشو
 ... فوت کردم

 ... زود باش نفس بکش یرو کردم و بازم قلبشو ماساژ دادم ...: نفس بکش ... نفس بکش لعنت نکاریا دوبار

...! 

 یکه دهنمو گذاشتم رو دهنش تا فوت کنم ...چ یاخر ینفسمو تو دهنش فوت کردم ... دفعه  بازم
...مغزم هنگ  خورهیچرا داره لباش تکون م نی... ا نیام موند ... ا هینفسم تو ر ی شـــــــــــــــد ... همه
 ... که کنهیم کاریداره چ نیا نمیاالن ... چشمامو باز کردم که بب وفتهیم یکامل بود ... داره چه اتفاق

 !چرا چشماش بــــــــــــــــازه ...؟ نیا

... تقال  کنهیم کاریداره چ یشت گردنم و نذاشت ... عوضسرمو بکشم عقب که دستش رو گذاشت پ خواستم
 ... دادیاون هنوز داشت به کارش ادامه م یکردم که خودمو ازش جدا کنم ول

شد و من از دستش خالص شدم ...  یور هیکنار چشمش که سرش  دمیکفرم در اومده بود با مشت کوب گهید
 ... لبمو پاک کردم یو محکم رو دمیخودمو عقب کش

 !... هــــــــــــان ...؟ یکردیم یداشت یزدم : چه غلط داد
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...همش یاش و داد زدم : آشغال عوضــــــ نهیس یبود ... با مشت چند تا محکم زدم رو دهیدراز کش هنوز
 !... االن یبــــــــــود؟ وگرنه اگه واقعا غرق شده بود لمتیف

...  هیرژت چه مزه ا نمیبب خواستمیمسخره اش گفت : م یخنده دستمو کنار زد و نشست ... با همون خنده  با
 !... هههه ... متاسفانه اصال خوشمزه نبود

 ... خوردیتکون م مینیب یپره ها تیعصبان از

 ...... اههههههه یریتخر بماس نیتو هم ذاشتمیم دی... با یپست هیعوض هی... تو  وونیزدم : آشغال ... ح داد

 !برم که بلند شد و گفت : کجا ...؟ خواستمیم

 !...؟ یداریداره ... هـــــــــــان ... چرا دست از سر من برنم یزدم : به تو چه ربط داد

 ... تو جشن یبرگرد یتونیسر و وضع که نم نیطرفم و گفت : با ا اومد

از  دیاگه بخوام از جشن برم هم با ینداشتم ...! حت یفرق چیه دهیبه خودم انداختم ، با موش ابکش ینگاه
 ... مهمونا رد شم نیساختمون و از ب یجلو

 .... بدتر گهیکنم خدا ... کم لباسم تنگ بود حاال د کاریچ حاال

 ... توئه ریکنم ... با خشم نگاش کردم و ادامه دادم: همش تقص کاریعجز و غصه گفتم : حاال چ با

 !... اتاق من خودتو خشک کن میبر ایب : گفت

 !...؟ یچ گهیباشه ... د یگفتم : امر یعصب

اونور تا همه بهت بخندن و جشن دوستت  یبر ینجوریا یتونیخودته م لیهاشو انداخت باال و گفت : م شونه
 !...هم خراب بشه

 ... نداشتم یا گهید یچاره  گفتی... راست م دیچکیسر و صورت هردومون اب م از

 ! گهیمهمونا بگذرم د نیاز ب دیهم با یداره ... بخوام برم تو اتاق جنابعال یحرص گفتم : چه فرق با

 ... تا بگم ایزد و گفت : ب یلبخند

 ... دوم یتراس تو طبقه  هیبه  خورهیراه پله اس که م هیاخر ساختمون  یگوشه  دمیرفتم که د دنبالش

با رنگ قهوه  کیلوکس و ش لیوسا یاتاق بزرگ با همه  هیاتاق ...  یاز پله ها باال رفتم و از تراس تو باهاش
 ...یا

 !!!... حموم یبر ارمیب یزیچ هیتا برات  سایدر و گفت : وا هیمبل و تخت تا پرده ها ... رفت سمت  از

بودم که  ستادهیگوشه ا هیکه اونم ...  میاستفاده نکرده بود بهیپسر غر هینکرده ... از حموم اتاق  یحق کارا به
به  هیو شب ختهیر شمیارا یبعــــــــله ... همه  دمیکه د نهیا ینکنم ... فقط رفتم جلو سیاتاق رو خ یهمه جا

 ... شدم موهامم کال داغون شده بود والیه هی
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 ... کاور لباس دستش بود ... بازش کرد و هیبرگشت  یوقت

پسره  نیبا ا یلجباز یاز رو یبخرم ول خواستمیکه م ی... همون راهنسیکه همون پ نیمن ... ا یخــــــــــــــدا
 ... دمشینخر

متاسفانه ...  یکنم ... ول هینفر هد هیگرفته بودم که به  نویکرد و گفت : ا یسرفه ا دینگاه بهت زدمو د یوقت
 !... خرمیبراش م گهید زیچ هیه ندار  ی... اشکال شیبپوش دیخب االن تو با

 ... شدم یختیر نینجات جون اون ا یحاال خوبه که من برا ذاشتیداشت سرم منت م شعـــــــــوریب

آروم به حالت غرغر با خودش گفت : از شر  یلیکردم و نگاش کردم که رفت سمت کمدش و خ زیر چشمامو
 !... ننیگذاشته ملت بب شویزندگ ی... همه  میهم خالص شد یاون لباس لعنت

 ... دمیمن شن یگفته بود ول نویاروم ا یلیبگه به تو چه اخـــــــــه ... هان؟!خ نیبه ا ستین یکی

 !...؟ یاریاتو برام ب هی شهی: م گفتم

 !...؟یچ یسمتم و گفت : برا برگشت

 !... رو اتو کنم یزیچ هی خوامیم -

 !...؟یاون لباس مسخره رو بپوش یخوایدم بازم مشد و گفت : من که برات لباس اور  یعصب

با اتو خشک کنم ... خوب  رامویلباس ز خوامیبگم اخه ... بگم م یچ نیخـــــــــــدا ... من به ا یا
 !!!... نفهــــــــــــم بفهم

 !بدم ...؟ حیتوض دی... حتما با گهیدارم د اجیو گفتم : احت رونیدادم ب یحرص نفسمو

 یخواینم یا گهید زی... چ ارمیکرده باشه گفت : آهاااان ... باشه برات م یبربر نگام کرد و انگار کشف مهم کمی
 !...؟

...خوب  یعوضـــ دونهیهم م رمویلباس ز زیسا بندمیبودم ... شرط م دهیبشر تا حاال ند نیاز ا زتریه یعنی
 گهیبدونه د دمیبا ارهیتو خونش بودم برام لباس م یخودش لباسمو عوض کرده و وقت یوقت دونهیمعلومه که م

... 

 !... کارش دارم نجایا ادیبگو ب یزدینه به ا -

 !خواهرزادته ...؟ یزدیواقعا ا -

 !... هیجنابعال یعمه  رینه خ -

ولباس  رمیخودم دوش بگ دیباال ... البته قبلش با ادیجانتون بگم ب یزدیخوب بابا ... برو حموم تا برم به ا یلیخ -
 ... ادیب گمیبپوشم بعدش بهش م

 یلباس بدجور هیسی... خ ارمیکه هنوز دور گردنم بود برداشتم و دستم رفت سمت کتم که درش ب مویروسر
 ... کردیم تمیاذ
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 !... گهید رونی... برو بیکنیبربر نگاه م یسادی... وا هیبا اخم گفتم : چ کنهیو داره نگام م ستادهیا دمید

 !... دمشیزد و گفت : خب حاال ... آرومتر ادامه داد : نه که تا حاال اصال ند یطونیش لبخند

 !... یعوض یگفت یچ دمیزدم : شن غیسمت در که ج رفتیم داشت

 ... گهید یگفت : گفتم که بشنو طونیو با همون لبخند ش برگشت

 شیارا ی... اگه خواست ی، هنوز در رو نبسته بود که برگشت و گفت : راست رونیچشمک زد و رفت ب هی بعد
 ... اون رژ بدمزهه رو نزن یکن

 !... رونیگفت و رفت ب نویا

که نثارش کنم دلم  ادینم ادمیفحش خوبم  هی ی... اههههههههههه حت نی... ا نیخــــــدا ... منو از دست ا یا
 ... نجات بده یعوض نی... اهههههه ا نیمنو از دست ا ایخنک بشه ... خدا

 ... ستین یاعتبار یعوض نیتو حموم و لباسمو دراوردم البته قبلش در حموم رو قفل کردم ... به ا رفتم

از شامپوهاشو برداشتم  یکیبود ... دهیو موهامو باز کردم اما به خاطر تافت بهم چسب ستادمیدوش ابگرم ا ریز
 ... موهامو شستم

 !!!که اروم گفت : نارگل یزدیا یدر حموم اومد و پشتش صدا یشستم که صدا راممیز لباس

 !...؟ ییسمت در و گفتم : تنها رفتم

 !... مردم یحموم تو خونه  یاومد یچ ی...؟! واسه  یکنیم کاریچ نجای: آره تنهام ... تو ا گفت

 یرو ول کن اتو رو اورد نایشدم ... حاال ا دهیکشرو باز کردم و کالفه گفتم : بابا افتادم تو استخر، موش اب در
 !...؟

 !کنم ...؟ کاریتکون داد و گفت : اره ، چ سرشو

کامل پاک بشه ...  شمیدادم برام خشک کنه و خودم برگشتم تو حموم و صورتمو خوب شستم تا ارا لباسامو
 !... خشک شدن ریبگ ایدر اومد : ب یکه دوباره صدا دمیچیحوله رو دور خودم پ

 ... رونیو حوله رو هم دور خودم بستم و رفتم ب دمیپوش گرفتم

 ... کردیتخت نشسته بود و نگام م یرو زهرا

 ... خشک کردم ... با کمک زهرا لباس رو تنم کردم یسمت کمد و موهامو کم رفتم

 !از کجا اومده ...؟ نیگفت : ا نیح نیهم در

 !... یعوض یپسره  نیخونه ... هم نیکردم و گفتم : از صاحب ا یپوف

 !تو داشت ؟ زیسا قایپسره لباس اونم دق نیا یعنیگفت :  مشکوک
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کادو بده االنم مثال لطف کرده داده من بپوشم ...  یکیبه  دهیخر گفتیبابا ... م دونمیحوصله گفتم : چه م یب
 !... توامــا یپرسیسواال م

 !...؟یکنینگام م ینجوریچرا ا ... هیگفتم : چ کردیمشکوک نگام م داشت

 !...؟ دتیند یتو خونه که کس یاومد یتو استخر ...چجور یافتاد یتو چجور -

 !...؟ هییگفتم : بازجو یعصب

 دیافتادنمم که با یپله ها اومدم تو خونه ... چجور نیگرفتم و بردم سمت تراس و گفتم : بفرما از ا دستشو
رفتم پشت ساختمون و قدم  یکن دامیپ یهم نتون یتو اتاق عقد و جنابعال امین نکهیا یخدمتت عرض کنم برا

 ایارضا شد ب تی... حاال اگه کنجکاو رخوردم و افتادم تو استخ زیماه و اسمون که ل یکه حواسم رفت پ زدمیم
 !...امیبرگرد تو جشن خودم م ایکمکم 

 ... و مشغول خشک کردن موهام شدم نهیکردم و رفتم سمت ا ولش

 ... دیناراحتش که گفت : ببخش یشونه ام حس کردم و بعد صدا یرو  دستشو

اتو  یپسره بپرس سشوار نینداره ... برو از ا یزدم و گفتم : اشکال مهیلبخند نصفه ن هیو  دمیکش یقیعم نفس
 ... میینجایساعته ا هینه ، جشن تموم شد ما  ایداره موهامو خشک کنم  یزیچ ییمو

 !شد ...؟ یعقد چ ی: راست دمیسمت در که پرس رفتیم داشت

حاضر  یزود ندازنیاالنم دارن تو اتاق عقد عکس م گرفتیهمش سراغتو م میو گفت : تموم شد ... مر برگشت
 ... میعکس باهاشون بنداز هیشو الاقل 

 ... سشوار برگشت موهامو خشک کرد و مثل حالت قبل بستمش هیبعد با  قهیو چند دق رفت

 ... کرد میمال شیارا هیاورد و برام  رونیب شیلوازم ارا فشیک از

 نکهیرژ قرمز زد دستم رفت سمت رژ قرمزم و نگاش کردم ... ) اون رژ بدمزهه رو نزن( با ا شدیلباس نم نیا با
 دهیساعت طول کش میزدم ... کل کارم ن یرژ مات کالباس هی یحرص خوردنو بدم ول نهمهیجواب ا خواستیدلم م

سه رب  نیکت است هیکاور لباس کتشو دراوردم جالب بود که کت هم براش گرفته بود ...  یاز تو عیبود ... سر
 ریشال حر هیرنگ ...  یاب یبه شکل پروانه  نهیسنجاق س هیلباس با  یکار شده رو یهمرنگ سنگ ها ینقره ا

و گفت : واو ... خانوم  دیکش یا سوتکه زهر  نییبرم پا خواستمیهم توش بود ... اونم سرم کردم و حاضر م
 !... شماره بدم خدمتتون

بهت  شتریب یلی، خ یگرفتیم نیلباس مثل ا هی... کاش  یخوشگلتر شد یلیخ ینار یزدم که گفت : وا یلبخند
 !... ادیم

 !... ذاشتنیم ایاگه بعض رمیبگ نویهم خواستمیکه م یکار یگفتم : کجا تودلم

 ... ساختمون یسمت جشن و تو نییپا میتراس رفت یهم از پله ها با

 ... نداختنیدانشگاه داشتن باهاشون عکس م یشلوغ بود بچه ها یلیاتاق عقد خ تو
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گفتم  کیبه لباسم انداخت ... با لبخند رفتم جلو و بهشون تبر یچشمش بهم افتاد با تعجب نگاه یوقت میمر
 ... که آقاجون فرستاده بود رو بهشون دادم یو سکه ا

 !... یناز شد یلیکلک ... خ یدیخر یک نویاروم دم گوشم گفت : ا میمر

 ... میعکس با زهرا کنار عروس و داماد انداخت هینگفتم ...  یزیزدم و چ یلبخند

 ... بندازم خوامیهم با نارگل م یتک هیدستمو گرفت و گفت :  میبرم مر خواستمیم یوقت

کاوه اومد که : استپ استپ ... قبول  ی... تا عکاس اومد عکسو بندازه صدا ستادمیکنار رفت و من کنارش ا زهرا
داماد هم دل  ی... بابا ما دوستا ندازهیخودش عکس م یعروس خانم همش داره با دوستا نی... ا ستین

 ! ...مـــــــایدار

...  زدنـــــایم یحرف هیبود  شونیحال یزیچ هی ایمیقد نیبه خدا ا ادیدش ممار از پونه ب گنی... م ــــــشیا
 ... تو عکسم هم باشه دیبا ادیازش خوشم م یلیخ

 !... ریو گفت : خوب حاال بگ ثمیم یدستشو انداخت رو شونه  ستادیا ثمیکنار م اومد

 ... کیم و لبخند زدم ... چنگاه کرد نی... به ناچار به دورب 2... 3شمردن رو شروع کرد :  عکاس

 !تو اتاق ...؟ یومدیتا حاال ...؟ چرا موقع عقد ن یبرگشت سمتم و گفت : کجا بود میاز گرفتن عکس مر بعد

 !... که لباسمم عوض کردم ینیبی... م گمیزدم و گفتم : مفصله ... بعدا برات م یزورک یلبخند

 !!!... یدیهم ست پوش ایزد و آروم دم گوشم گفت : چه با بعض یمرموز لبخند

 ... گفتـــــایرو نشون داد ... ههه راست م ثمیتعجب نگاش کردم که با چشم و ابرو سمت م با

بود با  دهیبراق پوش یکت و شلوار نقره ا هیپسره هم که لباسشو عوض کرده بود  نیمتوجه نشده بودم ، ا اصال
 ... گفت لباسامون کامال ست هم بود شهیروشن ... م یاب راهنیپ هی

 !... زدم و گفتم : واال منم االن متوجه شدم یپوزخند

 !... یخر خودت یعنیبهم کرد از اونا که  ینگاه هی

 ... رنیهم بتونن عکس بگ هیتا بق رونیو از اتاق رفتم ب اوردمیبروم ن منم

... رفتم کنارشون  زدنیبودن و حرف م ستادهیا یگوشه ا هی گهید یآقا هیبه همراه  ثمیو عمو با پدر و مادر م خاله
 ... گفتم کیو بهشون دوباره تبر

 !... ی... مثل فرشته ها شد زمیعز ادی... چه بهت م یبود دهیخر یک نوینارگل ا یمهتاب گفت : وا خاله

 !... یهم دخترتون هستن ، جناب تهران شونیبه عمو نادر گفت : ا شناختمشیزدم ، اون آقا که نم یلبخند

 یفرق چیمن ه یبرا می... در واقع با مر مونهیبهم زد و گفت : نارگل جان مثل دختر خودم م ینادر لبخند عمو
 !... انیکاو ینداره اقا



 

 
114 

 یاون عوض یبابا خوردی... اصال بهش نم پهیکاوه اس ...؟ چه جوون و خوشت یبابا یعنی نی...؟!!!! ا انیکاو
 !... زنهیمهربون م یلیاش که خ افهیباشه ... ق

 !... دور هم نیجمع شد میقد یکاوه اومد : به به ، جوونا یصدا هوی

و  نیبدبختش کرد ثمویم نی... شما که باالخره ا ثاقیو گفت : عمو م ثمیم یبابا یانداخت دور شونه  دستشو
 ... گهید نیمن بکن یهم برا یفکر هی،  نیزنش داد

 ... ،اصال هم حرفش با مزه نبود ــــــشی... ا دنیمزه اش خند یبه حرف ب همه

 !...؟ یخوایم یچ گهیبدبخت شده د یگیگفت : پدرسوخته ... تو که م یمراد یآقا

 !... ایبدبخت نیبا خنده گفت : تا باشه از ا کاوه

 ی... حت نمشیاعصاب خورد کن بب یعوض هیبودم ... عادت داشتم به چشم  دهیکاوه رو ند یرو نیحاال ا تا
 ... بودم دهیند دنشویخند

 ... زنهیحرف م یمیگرم گرفته و صم یمراد یبا آقا ینجوریجالب بود که ا برام

... با دست خودشو نشون داد و ادامه داد : محض اطالع  یهم اومد کنارمون و گفت : سالم به همگ زهرا
 !... ینار یزهرا هستم خواهرزاده  نجانبی... ا شناسنیکه نم یدوستان

 !...؟یزدیخانوم ا نیبرگشت سمتش و گفت : خوب هست کاوه

 ... یزدیبرگشت و با حرص گفت : مرض و ا کردمیصداش م یزدیطبق عادتش که من ا زهرا

 !... دی... ببخش یییییییییییگفته چشماش گرد شد گفت : ه یچ دیفهم هوی

 توئه رینارگل ... همش تقص یریاروم گفت : بم یلیو خ دیکش نموی، آست کردنیداشتن با تعجب نگاش م همه

! 

وهمه جا  ادیخوشش نم شیلیاز فام یلیو خ هیزدیخواهرزاده ام ا لیزدم و گفتم : راستش اسم فام یلبخند
بهش  یاز من کس ری... در واقع غ یزدیا گمیسربه سر گذاشتنش بهش م ی،منم برا کنهیم یمعرف خودشو زهرا

 !... که االنم فکر کرد منم نهی... ا یزدیا گهینم

 !... زدن یاز تعجب دراومدن و لبخند یمن همگ حیتوض با

کنه ... واال ما هم تو کالس از  تشونیبذاره و اذ هیشما عادتشه سربسر بق یخاله  نیا نکهیگفت : مثل ا کاوه
 ... میستیدر امان ن شونیدست زبون ا

 ... کنمیم تشیگرفته و من دارم اذ ی.... نه که خودش اللمون ی پسره

 ندازهیتو کالس همش کل م هی...! ک کنمیم تتونیو من دارم اذ یخیاخم گفتم : نه که شما اول مظلوم تار با
 !...؟

 ... یارید و گفت : شما هم که کم نمحرص درار ز  یلبخند اونم



 

 
115 

موشکاف  یلیکاوه بود خ ی... بدتر از همه نگاه بابا کردنیداشتن با لبخند به بحث من و کاوه نگاه م بزرگترا
 ... کردیداشت به من نگاه م

 ... زبونم یمنم که ب یبگ یدوس دار یهرچ نمیشی: نه پس م گفتم

 ... زهرا دستشو اورد جلو و گفت : استپ استپ هوی

 !... نی، حاال ادامه بد نیکه با خنده گفت : خوب نفس گرفت میبا تعجب نگاش کرد ییدوتا

حرف و حرکتش همه  نیتکواندو اورد جلو و مثال شروع مبارزه رو اعالم کرد ... با ا یدستشو مثل داورا دوباره
 !... خنده ریزدن ز

 دادیوسطشون و استپ م ومدیم دنیرقصیم یحت ای زدنیدونفر حرف م یمسخره ... عادتش بود وقت ی دختره
 !... نیحاال ادامه بد گفتیبگه بعد م یزیچ خوادیکه مثال م

 ... و همون موقع هم اعالم کردن شام حاضره اطیتموم شده بود و عروس و دوماد برگشتن ح یعکاس کار

...  کردمیص به راه افتاد ... زهرا دوباره رفت وسط برقصه و من داشتم نگاشون ماز شام دوباره بساط رق بعد
اقاجون و مامان بزرگ  ردستیکه ز یمن یبرا یراحت برقصه ول یجشن نیمهم نبود که همچ یلیزهرا خ یبرا

 ... عذاب وجدان داشتم یخودش کل دمیرقص میو مر الدیهم که با م یسخت بود همون یلیشده بودم خ

 !... با من رو داشته باشه دنیرقص اقتیکردم که ل دایرو پ یکیفکر کنم بعد از مدتها  -

 !...؟ میبرقص میگفت : بر دیتعجب نگاش کردم ، نگامو که د با

 ... ادیازش خوشم م یلیپسره برم برقصم ... خ نیمونده بود با ا نمیهم

مرد  نهمهیا نیکه ب ستیدختر خوب و باوقار ن هی : در شان دیچیبا تشر بگم نه که صداش تو سرم پ خواستم
 !... برقصه بهیغر

 .... یکفرش دراومده بود حسابـــــــ یعنیحرفشو تکرار کردم ...  قایزدم و دق یپوزخند

 !شانت کم نشد هان ؟ یدیگفت : تو بغل اون پسره رقص یعصب

 !... انیجناب کاو الدهی: اون پسره اسم داره اسمشم م گفتم

 !... گفت : منم اسم دارم اسمم کاوه اس یحرص

اون  کممیمن حرص بخورم و اون بخنده  شهیکه هم شهینم خورهیحرص م دهیم ی... چه حال ـــــــــشیاخ
هم صداش کنم ... چشـــــــــــــم  کیمونده که با اسم کوچ نمی... ههههه هم ستیحرص بخوره براش بد ن

 !...؟ یندار گهی... امر د

 !... انیکاو یهستم آقا ی... منم خانم کرم دونستمی... نم یاِ ...جد -

 ... کردم دیتاک انیکاو یخانم و آقا یکلمه  یرو عمدا
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دوستانشون و  نیاهنگ با بهتر هی... عروس و داماد خواستن که  زیاومد : خوب دوستان عز یج ید یصدا هوی
 ... ساقدوششون برقصن

 !وش هم داشتن ...؟ساقد نای! مگه اساقدوش؟

 یبه افتخار خانم نارگل و آقا دیسرم خراب شد : بزن یرو یج ید یساقدوشه که صدا یکه ک کردمیفکر م داشتم
 !!!!!!... کاوه

 !غول تشن ... ساقدوش ؟ نیاااااااااااانم؟! مـــــــــــن ... با ا جاااااااااااااااااااااااا

به  کنهیاونم مثل من مبهوت داره نگاه م دمیخودشه که د یبه کاوه انداختم ... فکر کردم نقشه  یحرص ینگاه
 ... کردنیاون دوتا مارموز که وسط سن داشتن با لبخند نگامون م

 !... کننی... همه دارن نگاتون م گهید نیهولم داد : بر بای... زهرا اومد کنارم و تقر زدنیداشتن دست م همه

 ... رقص ستیسمت پ میلبم نشوندم و با کاوه اروم رفت یگوشه  یلبخند زور به

شدم که  نیساقدوش ا یخود کله خرش بود ... وگرنه من ک ی، نقشه  شناختمیرو خوب م میمرموز مر لبخند
 !ساقدوشش کجا بود اخه ...؟ یبود که ساقدوش بخواد ... مجلس نامزد یخودم خبر ندارم ... تازه مگه عروس

کن چون ممکنه  یبا زنت امشب خداحافظ ثمیگفتم : م میکه فقط خودمون بشنو یکنارشون و آروم جور تمرف
 !... شینینب گهید

 !تعجب گفت : چرا ...؟ با

 !!!... بکشمش خوامیلبم گفتم : چون من م یهمون لبخند مسخره گوشه  با

 یرچشمی... ز میسروع به رقص کرد ثمیو کاوه با م می... با شروع اهنگ من با مر دنیبا صدا خند هردوشون
 دیرقصیواقعا قشنگ و مردونه م یول دیرقصیبارش بود م نی... کاوه امشب اول کردمیداشتم به رقص مردا نگاه م

...! 

 گهی... با تعجب نگاش کردم که گفت : بسه د ثمیازم فاصله گرفت و رفت سمت م میکم که گذشت مر هی
 !... نیبا شوهرم برقصم شما دوتا هم با هم برقص خوامیم

بذار امشب  ی... حاال فعال دور توئه بتازون ول دمیحسابتو رس یک نیخانم بب میمر شناسمیکه اون لبخندتو م من
 ... تموم بشه

بود که باهاش چشم تو چشم نشم ...  نیی... سرم پا دیبا لبخند و شاد اومد سمت من و کنار من رقص کاوه
 کننیعروس و داماد ... چه م یکه ماشالله به ساقدوشا زدیور م یهم ه یج ینداشتم ... د یاصال حس خوب

: مرض و  دمیاروم کاوه رو شن یکه صدا کننیم کاریبه تو چه که ساقدوشا دارن چ کهی... خواستم غر بزنم مرت
 !... میکنیم کاریچ میارما د کهیماشالله ... به تو چه مرت

 ... کردیداشت مثل من فکر م نمیباال اوردم ، دهنم باز موند بابـــــــــــا تفاهم ... هههههه ا سرمو

 !... خورنتی... همه مردا دارن با نگاشون م یایکمتر تو رقصت عشوه ب شهیبا اخم بهم نگاه کرد و گفت : م هوی
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کنم  کاریرقص ما بودن ... خب چ خی، اکثرا م گهیراست م دمینه ... که داخم کردم و خواستم بگم تورو سن منم
 ... گهیبود د ینشکلیهم دنمیمدل رقص

بهم  شهیهم میکردیرقص م نیاون وقتا که با دختر عموم به بهانه درس تو خونشون تمر ریبخ ادشی هههه
 ... از اون بهترن ... چقدر به نظرم اون زمانا دورن یلیکه حرکتام خ گفتیم

فکر بودم که خداروشکر اهنگ تموم شد ... تا خواستم برگردم سر جام چراغا خاموش شد و رقص نورها  تو
 ... وسط انیزوجا ب یاعالم کرد همه  یج یهم گذاشتن و د تیاهنگ ال هیروشن ... 

بس که  شهیمن دست نم یبرا گهیدست د نیا ییشد .... خدا دهیکه دستم کش زمونیسمت م رفتمیم داشتم
 دادیکامال لو م شیکت نقره ا هیبراق یداد ول صیرو تشخ افهیق شدینم یکی... تو تار دنشیاون کش نویامشب ا

 ... هیکه ک

ازم نظر بخواد خودش داره  نکهیکمرم ... بچه پررروووووو بدون ا یاورد باال و اون دستشو گذاشت رو دستمو
 ... رهیگیم میمن تصم یبرا

 !... گهیتکون نخور د قهیدق هیدستشو از کمرم جدا کنم که محکمتر گرفت و گفت :  خواستم

 !چادر ببندمت کولم و بخوابونمت ...؟ هیاخر جشن با  یخوای؟! م یندار یا گهیگفتم : امر د تیعصبان با

 !... واقعا یکنی... لطف م شهیم یزد و گفت : عال قهقهه

 ... خــــــــدا ... من چقدر امشب حرص خوردم اخه ی... ا دیرقصیو م دادیمنو هم با خودش تکون م داشت

 !... ییپررو یلیخ -

 ... دونمیم -

 ... ولم کن -

 سکوت

 !... برم خوامیگفتم ولم کن م -

 !... نوچ -

کامال افتادم تو بغلش ... منو بگو به خاطر  گهیمحکمتر گرفتم و د یول رونیب امیکم تقال کردم که از بغلش ب هی
 ... پسر بودم هیعذاب وجدان داشتم ... حاال کامال تو بغل  الدیرقص با م

... با اون پسره  یبر شهی... بذار رقصمون تموم بشه ... وسط اهنگ که نم گهید ریاروم بگ قهیدق هی:  گفت
 !...؟ یخوریوول م ی، چرا االن ه ینگفت یزیچ یدیرقص

داره  یلیخ نکهیمثل ا یجنابعال یول کردیم تیحد فاصله رو رعا الدیبا تو برقصم ... م خوادیچون دلم نم -
 !... شهیخوشبحالت م
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تو باشن و  یاالن ارزوشونه که جا ایلیخوشبحالت بشه ... خ دیکه با ییتو نیکرد و گفت : اتفاقا ا یا خنده
 !... استفاده رو بکن تیاومده نها شی... پس از فرصت پ کننیحسرت نگات مدارن با 

که سرشو  کندمیپسره بند اومده بود ... با حرص داشتم لبمو م نیا ییزبونم از پررو یعنی...  اوفففففففففف
 !اورد کنار گوشم و گفت : طعمش چطوره ...؟

 !...؟ دهیم یچه مزه ا یکی نیکه بد مزه بود ... ا یکیزد و گفت : اون  ینگاش کردم که لبخند متعجب

بکشم ... محکم با پام زدم به زانوش که دستش شل شد و از حصار دستاش ازاد شدم ...  غیج خواستیم دلم
 یمنو بچش یها یلیطعم س خوادیبازم دلت م نکهی...! مثل ا یا یعوض یلیو گفتم : خ دمیکش فیخف غیج هی

 !نــــــه ...؟

 ... ده خم شد و پاشو گرفتخن با

شربت  وانیل هی... رفتم  شدیم یزیبود وگرنه ابرور کیدور شدم که چراغا روشن شد ... خداروشکر تار ازش
 ... کم بشه تمیتا از التهاب و عصبان دمیجا سر کش هیخنک رو 

داشتم اصال نرقصم  میسرم مثال تصم ری...خ رهیگیخودشو م یجلو یبگه ول یزیچ هی خوادیبودم زهرا م متوجه
 دمیو رقص بهیحالـــــا ... نه تنها با عروس که رقصمون بخوره تو سرم ... بلکه رفتم تو بغل دوتا پسر غر یول

 !... یدیم جامبرعکسشو ان قایدق یبکن یخوایم ی...گندت بزنن نارگل که هر کار

 ... کردن یخداحافظ یکی یکیجشن تموم شد و مهمونا  باالخره

که با  میدیتو شهر بزنن و برگردن ... منم با زهرا مانتومونو پوش یدور هیبا اجازه عمو نادر رفتن  ثمیم و میمر
 ... خونه میبرگرد الدیم

رقص دادن و رد کردم ... و البته خاله مهتاب منو با  شنهادیکه در طول جشن چند تا پسر بهم پ بماند
 ... تنها خواهرش مهسا اشنا کرد نطوریخانوم و هم هیسم شیخواهرشوهرش ندا خانوم ، جار

 ... کنهیم یدختر خودشم و داره برام بازار گرم کردیفکر م دونستینم یکه هرک کردیم فیهم ازم تعر انقدر

افتاد که لباسم تو حموم اتاق کاوه جاموند ... لباسمو در اوردم و با حسرت به  ادمیخونه تازه  میبرگشت یوقت
 !... فرستادمشیپس م دیبا یلباس خوشم اومده بود ول نیاز ا یلیه کردم ... خنگا راهنیپ

 : شماره ناشناس بود ، بازش کردم هیبلند شد ...  میزنگ اس ام اس گوش یصدا

 یکه تنته رو جا یراهنیپ نیهم یتونیکن چون انداختمش دور ... م رونیمسخره رو از سرت ب راهنیاون پ فکر
 !!!!... یاون بردار

 !کرده ...؟ دایمنو از کجا پ یلباس منو انداخته دور ...؟ اصال شماره  ی...؟ به چه حق یچ یعنی نیا

 ی... اصال شماره  فرستمیرو هم پس م راهنیپ نیدور ... ا یلباس منو انداخت یکرد خودیب یلی: شما خ نوشتم
 ... هم گذاشتم نیشکلک خشمگ هی... هـــــــــان ...؟!  یگرفت یمنو از ک

 !... بود شیزنگ خورد ... خود عوض میداده شد گوش لیتحو امیکه پ نیهم
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 !دور ؟ یلباسمو انداخت ی...؟ به چه حق یگرفت یمنو از ک یاتصال رو زدم و گفتم : شماره  ی دکمه

ا موهاشو بشوره ... داد بزنم ... زهرا هم حموم بود ت تونستمیو عمو و خاله خواب بودن نم الدیم نکهیخاطر ا به
 !... نفهمن هیمجبور بودم اروم صحبت کنم تا بق

... نکنه  خواستی... دوما سرخود لباسو انداختم دور چون دلم م سین یکردن کار سخت دایشماره پ هیاوال  -
 !و همه مردا نگات کنن ...؟! هان ...؟ شیبپوش گهید یجا هی یخواستیم

 !...؟ یکنیکه دخالت م یا کارهیداره ... هــــــــان ... چ یبه تو چه ربط فهممیاخه من نم-

منو  یکولم کن یبخوابم ... تو هم که طبق حرفت نموند خوامیموضوع به خودم مربوطه ... من خستم و م نیا-
 !!!!... ری... پس شب بخ یبخوابون

پسره رسما  نی... به جان خودم ا کردمیتو دستم نگاه م هیحرف هم قطع کرد ... با بهت به گوش نیاز ا بعد
 یرو پرت کردم رو یخاموش بود ... گوش ی... شمارشو گرفتم ول خوردی... داشت خون خونمو م وانــــــــسید

 ... دادم هیتخت و سرمو به دستام تک

 خوادی...! اصال دلم نم رمیتحمل کنم و مدرکمو بگ گهیموجود بتونم دوسال د نیخودت بهم صبر بده با ا ایخدا
 ... یادم نیکنم اونم به خاطر همچ دیاقاجون رو ناام

 ... که اومد میبرگشت خونه ... همه خواب بود روقتید میمر اونشب

 نیروز بمون هیخونه که عمو نادر نذاشت و گفت :  میتا برگرد نالیخواستم مارو ببره ترم الدیفرداش از م صبح
 !... رسونهیشما رو م الدیجشن از تنتون بره فردا خود م هیخستگ

...  کردمیبرخورد م نیشد باهاش سرسنگ داریکه ب میقبول نکرد ...مر میریاصرار کردم که خودمون م یهرچ
 !... از دستش ناراحت بودم ... هههه ساقدوش شبیهنوزم به خاطر د

 شهیاز هم رتریخاله دنهار رو میخورده بود ریشد و چون هممون صبحونه رو د داریب میظهر بود که مر کینزد
 ... دیکش

بالش برداشتم  هیو زهرا هم اومدن تو اتاق ،  می... مر میتو اتاقمون که مثال استراحت کن میاز نهار هم رفت بعد
 ... دمیدراز کش واریپشت به اونا و رو به د نیزم یو رو

 یبابـــــــا ... خوب بگو چه مرگته از صبح تاحاال ... نا سالمت یکه از رفتار من کالفه شده بود گفت : ا میمر
 !... کنهیرفتار م یچجور نیاونوقت خانوم رو بب شمیمن تازه عروس محسوب م

 !...؟ گهیهم در ادامه گفت : آره نارگل ... بگو چته د زهرا

 ... شدم و با اخم نگاشون کردم بلند

نقش  دیکنم ...؟! نکنه بازم با کاریچ ی، انتظار دار ستیجشنت ن گهید ... االن که هیگفتم : چ میبه مر رو
 !الدنگ برقصم ... هــــان ؟ یکنم و با اون پسره  یرو باز یساقدوش جنابعال
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 نیب لیفام یایتو عروس یمنو حت دنیرقص یخانوم ... تو ک یزدیا یکردم سمت زهرا و گفتم : و جنابعال رومو
اونهمه مرد  نیب ی... هــــــــان ... ؟! من ک یکردیباباکرم م غیمن تبل یواسه  یکه داشت یبود دهیمردا د

 !...؟ یکنیهم م غاتیبودم که حاال تو برام تبل دهیرقص

ساقدوش تو شدم خودم خبر نداشتم ... اصال به درک  یگفتم : من ک یبلندتر یو با صدا میکردم سمت مر رومو
 یدونستیچرا .... تو که م یاون همه ادم برقصم ... ول نیمجبور شدم بساقدوشت و  یاطالع کرد یکه منو ب
 !... شوهرت دوشساق نیکردیرو م گهیخر د هیرو ندارم الاقل  یعوض یاون پسره  دنیچشم د

... بلند شدم مانتومو  کردنیمن نگاه م تیباز شده از تعجب به عصبان یداشتن با دهن و چشما هردوشون
 ... مانتومو بستم یو تو اسانسور دکمه ها دمی... کفشامو پوش رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب

 یلی... ذهنم خ کردمیفکر م یچیو ه یگفت به همه چ شهی... م کردمیو فکر م زدمیخودم قدم م یبرا ابونیخ تو
... انقدر راه رفتم  دیپریشاخه به اون شاخه م نیاز ا یه فکر تمرکز کنم ... هی یرو تونستمیشلوغ بود و اصال نم

 ... لیپولم همرام بود نه موبا فیو فکر کردم که هم سرم هم پاهام درد گرفت ... نه ک

االن خونمون  خواستینشستم ... دلم م مکتین هی یپارک رو هیهمرام نبود ، خودم بودم و خودم ... کنار  یچیه
 شدیارامشم اونجا خالصه م شدیکه دوسال م یی... جا دادیبهم ارامش م شهیکه هم ییهمون جا رفتمیبودم و م

 ... و بس

 ... شدیم کیشدم ... هوا داشت تار رهینامعلوم خ ینقطه  هیو به  دمیکش یاه

 ی: هنوزم عصبان دمینکردم و خواستم بلند شم که صداشو شن یتوجه ینشسته ول مکتین یرو یکردم کس حس
 !..؟ یا

... خودش دوباره به حرف اومد و جواب سوالمو  کردیم کاریچ نجای... ا لــــادیتعجب برگشتم سمت صدا ... م با
 !... ، دنبالت اومدم رونیب یاز خونه زد یعصبان دمیکردم ... د بتیداد : تعق

 ... نگفتم ... دوباره خودش سر صحبت رو باز کرد یزیو چ دمیکش یاه

برات مهم  یلیخ کردمی... واقعا متاسفم ... فکر نم یباش یاز دست منم عصبان دیتماال با... اح دمیحرفاتو شن -
 ! ... زایچ نیباشه ا

 ... گفتم : هست فقط

صورتش توهم قفل  یزانوش نشست و دوتا دستاشو جلو یرو هوی، نگاش کردم که  ستادیشد روبروم ا بلند
 ... ایحیکرد ... مثل دعا کردن مس

غلط  ریبندگان حق نیبانو نارگل ... ا دیحال خنده دار گفت : لطفا مارا عفو کن نیو در ع یلحن مثال شرمنده ا با
 ... دیما بگذر راتیکردند ... خواهشمندم از سر تقص

 ... رهیکه باعث شد خندم بگ اوردیهم درم ییحرف زدن اداها نیح

 !... : مسخره گفتم
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است که مارا  یبه ان معن نیدوباره گفت : بانو مرحمت کرده و لبخند زدند ... ا یخندش گرفته بود ول خودشم
 مورد لطف واقع نموده و عفو فرمودند ...؟

 ... شد فی... لباست کث وونهی: بلند شو د گفتم

 !...؟ یدیشد بانو ...اول بگو بخش فیبه درک که کث -

 ... زشته ... کننیاره بابا ... بلند شو مردم دارن نگاه م -

 هیبخشش شام مهمون من تو  نیشد و خاک شلوارشو تکوند و در همون حال گفت : خوب ... به افتخار ا بلند
 !... رستوران خوب

 !سرو وضع ...؟ نیبه خودم انداختم و گفتم : با ا ینگاه

 ... میریبپوش بعد م کیلباس خوشگل و ش هیخونه  میریبهم کرد و گفت : اول م ینگاه اونم

 ؟ می... چطوره اون دوتا خل و چل رو هم با خودمون ببر گمیم -

 ... ادیب ثممیم میگیتکون داد و گفت : باشه ، م سرشو

 ... هم خبر بده ثمیزنگ زد که حاضر شن و به م می، اونم به مر نیتو ماش میتکون دادم ... رفت سرمو

 !... منه ... حالش خوبه شیگفت : آره پکه  پرسهیداره از من م میحرفاش مشخص بود که مر از

 ... تا برم لباسامو عوض کنم نیخونه ... موند تو ماش میدیرس

...  کننیمکه نگام م میتیتخت و دارن مثل  یاون دوتا اماده نشستن رو دمیباال ، تا پامو گذاشتم تو اتاق د رفتم
 ... خندمو گرفتم و رفتم سمت لباسام یبود ... جلو یدنیهاشون د افهیق

 ؟ینارگـــــــل ... هنوز ناراحت -

..... 

 ... یشیکه ناراحت م دونستمیمن واقعا نم دیخوب ببخش -

 گهیکنم ... ببخش د غاتیوگرنه بمن چه که بخوام برات تبل یناراحت بش کردمیفکر نم یاره نار -

..... 

هست خواستم  نتونیب ییفکر کردم خبرا نیدیلباس جفتتون عوض شده و ست هم پوش دمیخوب چون د -
 ... کمک کنم که

 ... حرفشو خورد هیبق دینگاه غضبناکمو د یوقت

به قول تو ست شده  یاتفاق ی...؟ هان ... چون لباس من و اون عوض یفکر کرد ی: تو واقعا با خودت چ گفتم
 ...میمر خورهیواقعا که حالم از فکرشم بهم م...  ــــــــشی... ا یعنیبود 

 !... دیاومدن سمتم و گفتن : ببخش هردوشون
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 نیاز ب تمیتا عصبان دمیبه سرش زده بود کش میکه مر یاز فکر مزخرف یقیمانتومو بستم و نفس عم یها دکمه
 !...؟ یزنگ زد ثمیخوب حاال ... به م یلیزدم و گفتم : خ یبره ... لبخند

 ... دنیکش یقیهردوشون نفس عم دنیلبخندمو د یوقت

 ... ادیلبخند زد و گفت : اره بهش گفتم ... گفت ادرس براش اس کنم خودش م میمر

 نیو سوار ماش نییپا میچشه ، منم بغلش کردم ... با هم رفت دونستمینگفت ... م یزیچ یبغلم کرد ول زهرا
اس کرد که  ثمیم یادرس رو برا میراه هم مر نیو قشنگ ... ب کیش یلیرستوران خ هیما رو برد  الدی... م میشد

 ... برگرده ثمیرفت که با م میاز شام مر دما خورده شد ... بع یو خنده ها یمیصم ی...شام تو فضا ادیخودش ب

 ... برگردون خونه هــــــا یما رو زود یپسر ... ابج یگفت : هـــــ یکلفت یبرگشت و با صدا الدیم

 ... میدیخند انشیاز طرز ب هممون

 !... یزدیدستمال  هیبا  یچخماق لیبیس هیکم داره ...؟!  یچ پتیریاالن ت یدونیم الدی: م گفتم

 یلیبیهمچون س کیاسپرت و ش پیبا اون ت الدیتصورشم خنده دار م الدیخود م یحت دنیحرفم خند نیاز ا همه
 ما یشمال خونه  انیب میبا مر یسر هیکردم و قول گرفتم که تو تابستون حتما  یخداحافظ ثمیبذاره و ... از م

... 

خونه  ی... دلم بدجور هوا میکه صبح فردا برگرد میجمع کرد لمونویخونه و قبل از خواب وسا میبرگشت الدیم با
اشتن جاشونو به عجله د یلی... انگار روزهاش خ رفتیزود م یلی... تابستون داشت خ عادگاهیرو داشت و م

 ... بدن زییپا

من رفتم و جوابشو گرفتم ...  نیهم یدلشو نداره بره نگاه کنه برا گفتیکنکور زهرا که اومد خودش م جواب
تا  شدیاونم تهران قبول م خاستیدلش م یلیقبول شده ... خ یسار یخداروشکر قبول شده بود ... حسابدار

 ... خوب نشد یول میباهم باش

ثبت نام و خوابگاهشو  یتا کارا ی... باهاش رفتم سار میگفت کیو بهش تبر میگرفت یجشن خانوادگ هی براش
 ... تنها نذاشته بود یتلخ و بحران یانجام بده ... همونطور که اون منو تو اون روزا

 ... می... سال سوم بود دیشروع ترم جد یروز قبل از مهر خودمم برگشتم تهران برا هی

 سیمائده و مهد یها اومدن تو اتاقمون ... دلم برا یو دونفر از سال دوم میبود یهم اتاق نبیوز نایبا م بازم
 ... رنیو م انی... ادمها م نیهم یعنی یخوب زندگ یبودن ول یخوب یواقعا دوستا شدیتنگ م

 ومدیم ثمیبا م شهیهم میکالسها شروع بشن ... مر میکارا که تموم شده بود و منتظر بود نیواحد و ا انتخاب
 کردیو ورور م نشستیمثل سال گذشته پشت سر من م قایو دق ومدی... اونم هنوز م یدانشگاه و ... اون پسره 

... 

که دلم خنک  دادمشیهم فحش م یو کم کردمیباهاش دعوا م یبا زبون شمال یو من گاه دادیحرصم م هنوزم
حرف  یبهش شروع کردم فحش دادن مثل من شروع کرد به شمال یبازم به شمال یروز وقت هی نکهیشه ... تا ا

 ... زدن
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 ... چشم و دهنم باز بشه تونستیاز اون نم شتریب گهید یعنی

 ... حرف بزنه ینجوریا جایاتا ک هی... کالج و داروگ و شال ... ناچ ناچ ناچ ...خار ن یتو شه هس یگن یهرچ -

 ینجوریدختر ا هی ستی، روباه ... نچ نچ نچ ... خوب ن یرباغه درختقو ی... کالغ ، نوع یخودت یگیم یهرچ )
 (... حرف بزنه

 !...؟ ـــــــــــــدیمنو فهم یهمه حرفا ـــــــنی... ا نیا

افتضاح  شیشمال ی... هرچند لهجه  کردیمن نگاه م یبهت زده  ی افهیو مرموز داشت به ق طونیلبخند ش هی با
 مــــــــن یبود ... خدا ــــــــدهیمنو فهم یحرفا هیبازم معن یسخت تونست بگه اون حرفارو ول یلیبود و خ

... 

... بعدش با همون لبخند مسخره گفت : حاال  دمیگفتن که اصال نفهم زایچ یسر هی یشروع کرد به ترک هوی
 !... گفتم یچ نیبرو ترجمه کن بب

 شمیاالن نگم خفه م یزیکه به خودم اومدم ... من اگه چ رونیب رفتیتو بهت بودم ... داشت از کالس م هنوزم

... 

 یگرفت ادیزبونمو  یو رفت گمیم یمن چ یمهم بوده بدون یلیخ یجنابعال یبرداشتم و گفتم : ظاهرا برا لمویوسا
 ... که حاال بخوام ترجمشم بکنم یگفت ینداره چ یتیمن اصال اهم یبرا یول

اگه فحش بودن حرفات  اطیزدم و ادامه دادم : البته محض احت ی... لبخند پهن کنهیداره با حرص نگام م دمید
 ... یخودت

...  ــــــشی... اخ کردیاون بود که داشت با بهت و حرص نگام م نباریو ا رونیهمون لبخند از کالس اومدم ب با
حرص خوردنش ... بعد از امتحانات ترم برگشتم  دهی... چقدر حال م موندیتو دلم م گفتمینمبهش  یزیاگه چ
 ... خونه

مامان  ییرایاز پذ یترم اومدن خونمون ... کل نیب یتو فرجه ها یچند روز ثمیو خانواده اش به همراه م میمر
 میگشتیتو روستا م میرفتیاز خونه و روستامون خوشش اومده بود ... هر روز با زهرا م یلیخ ثمیتشکر کردن و م

 ... دمیخندیم یو کل

 ... زخمهاست یکه زمان مرهم همه  گنیبهتر از اون اتفاق شده بود ، راست م یلیام خ هیروح

 ... زخم کهنه تو دلم بود هیهنوزم مثل  یول

 ... دانشگاه و دوباره درسبرگشتم سر  دیشروع ترم جد با

و کمتر  دیچیپیمن م یکمتر به پروپا یعنیادم شده ...  کمیکاوه  نیبعد از فرجه ها ا کردمیچرا حس م دونمینم
 ... اوردیبدجور حرصمو درم ی... البته هنوزم گاه ذاشتیدهن به دهن م
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 ی... هرچ یایب دیر که حتما تو هم با... اصرار پشت اصرا رونیشام برن ب ثمیبا م خواستیم میبار مر هی مثال
توروهم دعوت کرده و  ثمیم گفتیبشه اخه ، م یبشم سرخر که چ امیگفتم بابا شما دوتا کفتر عاشق ... من ب

 ... حرفا نیو از ا یمنو برسون دیندارم و با نیمن ماش

 ثمیتو رستوران و منتظر م میدوتا ... رفت نیمن نقشه دارن ا یبرا نکهیمجبورم کرد باهاش برم غافل از ا باالخره
 ... که چشمم افتاد به در رستوران میزدیو حرف م میبود

 ... داره اخه کاریچ نجایپسره ا نیمنم باهاشون برم ... ا کردیبگـــــــــــــو چرا انقدر اصرار م پس

 یک دیدیدر رستوران بود و نمکپ کرد ... چون پشتش به  چارهیکردم که ب میپرحرص و خشمناک به مر ینگاه
به اون  یو برگشت ... نگاه دیرو شن ثمیسالم م یصدا کنمینگاش م ینجوریوارد شده ... تا اومد بپرسه چرا ا

 ... دوتا کرد و سالم کرد

 ... یکاوه اومد : سالم خانم کرم یسالم کردم که صدا ثمیبه م منم

 ... دمیکه خودمم بزور شن یاروم جوابشو دادم طور یلیخ

،  می... ما باهم دوست هیچ گهید انیکاو یو اقا ی... خانم کرم الیخیگفت : بچه ها ب ثمیهم نشستن که م با
 !... میاسم همو صدا کن شهیم

 ... ظاهرا نارگل خانم مشکل دارن یندارم ول یکردم که دوباره کاوه گفت : من مشکل ثمیبه م یحرص نگاه با

...  گهینباشه گفتم : خوب فرق دارن ادما د یکردم لحنم حرص یسع قینفس عم هیدهنمو قورت دادم و با  اب
 شوندیپ یب ینجوریکه هم شهیدوست شوهر دوستمه نم شونیا یول یچون شوهر دوستم ثمیم گمیمن بهت م

 ... و پسوند صدا کنم

 !؟ هیجور هینگاهاش  دایچرا جد نینگفت ... ا یزیبه من انداخت و چ یقینگاه عم کاوه

 اوردیو حرصمو درم زدیحرف م ی... وقت گذرهیم یتو سرش چ دونمی... نم دهید یالیمن خواب و خ یبازم برا نکنه
منو  نیمرموز شده و ا یلیخ کنمیجوابشو داد تا االن که ساکته ... حس م شدیراحتتر بودم و بهتر م یلیخ
 ... ترسونهیم

 میرفتیو منو کاوه با فاصله کنار هم راه م ثمیکنار م می... مر میدگشت ز  ابونیتو خ میرفت کمی میرو که خورد شام
سکوت گرفته  ینگه که حرص بخورم ...خداروشکر اونم ظاهرا روزه  یزیسکوتو حفظ کنم تا چ کردمیم ی...سع

 ... بود

 ... که کاوه صداش دراومد ثمیم نیسمت ماش رفتیداشت م می... مر میبود که عزم برگشت کرد 11 ساعت

 !برگردم ...؟ یحاال من چجور -

 شمیمنم م گردهیداره با تو برم می، االنم که مر اوردمین نیکه گفت : خوب من که ماش میبهش نگاه کرد همه
 !برگردم خونه؟ یمزاحم و سرخر ... چجور

 !نه؟ گهید یاورد نیگفت : خوب تو هم با نارگل برو ... نارگل ماش ثمیبگه م یزیاومد چ میمر تا
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سوار  ادیپسره ب نیکنـــــــــــم ...؟! ا کاریاز حرفش شوکه شده بودم که فقط سرمو تکون دادم ...من چ نقدرا
 ... من بشه ...؟! عمرااااااا اگه بذارم نیماش

 !!!!... رمیمنم با نارگل م نیکاوه گفت : باشه ... پس شما بر ارمیاومدم مخالفت کنم و بهونه ب تا

 میو راحت تصم کنهیخودشم اصال تعارف نم یتاحاال ... چه برا ی... نارگـــــــــل ...؟! از ک جانــــــــــــم
 ... رهیگیم

 ... بود دهیبعد از جشنش ترس ی... از دعوا نیصداش کرد و رفتن تو ماش ثمینگران نگام کرد که م کمی میمر

 !کجاست ...؟ نتیکه راه افتادن کاوه گفت : ماش اونا

...  گهید ایگفت : ب ستادمیهنوز سرجام ا دید ی... وقت نیانداخت و خودش رفت سمت ماش ابونیخ به ینگاه
 !!!... روقتهید

 ... بشر نیخــــــدا ... منو امشب نجات بده از دست ا یا

 دمیکش یقیرو زدم ... در که باز شد خودش در جلو رو باز کرد و نشست ... نفس عم ریدزدگ نیسمت ماش رفتم
 ... تا اروم بشم

 ... تعارفش بکنن هی ذارهی... نم کنهیخودش خودشو دعوت م نایگفتم : پررو رو بب رلبیو ز نشستم

 ... گهید کنمیرو م نکاریخودم ا شمیدعوت نم دونمیزد و گفت : خوب م یچون لبخند دیشن

 !!!... رمانه ...؟ من جونمو دوست دا ایخوب هست  تیزدم که گفت : حاال رانندگ استارت

خونتون تا جونت حفظ بشه مزاحم  یبرگرد یخودت با تاکس یتونیبرگشتم سمتش و گفتم : م یحرص و عصب با
 !... یمنم نباش

 !... میچون با خنده دستاشو برد باال و فت : من تسل زدیامشب خوشحال م کال

 ... بود ادمیاز ادرس  ییزایچ هی میباباش ... از شب جشن مر یبرم سمت خونه  خاستمیافتادم ... م راه

 !...؟ یریراه گفت : کجا م وسط

 ...خونتون -

 !... برو خوابگاه خودت -

 !خونه ...؟ یبر یخواستیچرا ...؟! مگه نم -

 !... تو برو خوابگاه تا بهت بگم -

 !... خونه بابات یبهتره بر ادینم رتیخواب گ یمطمئن باش اونجا جا -

 ... محاله یهمه خوشبخت نیمنو ا شدیکه م دادنیخواب بهم م یزد و گفت : اگه جا یا قهقهه
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 !... منحرف یحرف زد ... پسره  نیبا ا دیشد ... اصال نبا شتریحرص برگشتم سمتش که خنده اش ب با

 ... اش که تموم شد گفت : برو خوابگاه تون خنده

 !... گهید گمی... تو برو بهت مبابـــــــا  یبگم خودش گفت : ا یزیاومدم چ تا

 ... عطر سرد و تلخ هیخوشبو بود ...  یلیعطرش رو دوست داشتم خ یبو ومدیاز خودش بدم م یهرچ المصب

نگفت و تا خوابگاه فقط  یزیدادم اهنگ گوش کنم ... ضبط رو روشن کردم اونم چ حینزدم و ترج یحرف گهید
 ... شد ادهیخوابگاه نگه داشتم و نگاش کردم که پ ی... تو کوچه  میاهنگ گوش داد

 !شدم و گفتم : خوب ...؟ ادهیپ منم

 ... برسونمت خوابگاه خاستمیم یچیخوب ه -

 ... خودت ...مگه قرار نبود یول -

! خوابگاه ...؟!!! یبرگرد ییوقت شب تنها نیکه بذارم ا رتمیغ یانقدر ب یقطع کرد و گفت : واقعا فکر کرد حرفمو
 !...؟ یخونه و خودت تنها برگرد یمنو برسون

 ... خونه رمیم یمنم با تاکس گهیزد و گفت : برو د یبهت نگاش کردم که لبخند با

...؟!!! رفتم سمت ساختمون خوابگاه و کنار در دوباره  شــــــــهیسرش م زایچ نیاز ا نمیبابــــــــــا ا نه
 ... کردیبود و به من نگاه م ستادهینگاش کردم، هنوزم وا

 !!!... ریداد و گفت : شب بخ یتکون دستشو

حرمتم کنه ...؟! چقدر  یب خواستیو م دینبود که منو دزد یمگه همون نیبود رفتارش ... ا بیبرام عج واقعا
 !!!... متحول شده بود

اومده  دیمثل اکثر سالها ع کردیم یزندگ زدیبزرگم که  یشروع شده بود ... عمو دیع التیتعط یبهم زدن چشم
 ... ما بودن یبود شمال و خونه 

...  میگذروندیو خوش م رونیب میرفتیباهاش داشتم م یخوب یرابطه  یلیکه خ دهیبا زهرا و دختر عموم حم منم
طر بودن به خا کمیدختر عموهام که نزد هیاز بق شتریب یلیخ یول دمیدیدرسته که ازم دور بود و کم همو م دهیحم

 ... داده بود یاون اتفاق ناراحت شده و بهم دلدار

 یکیکالسام با اون پسره  یکه همه  یچ ایبود  یشانس دونمیبود و مشغول درس و دانشگاه ... نم بهشتیارد
 ... میها رو با هم داشت یهم که فقط عموم ناینبود ... م میکه مر ییاونا یبود حت

 ... میجون سابق داشت رادیهمون ه ای یرو با استاد انصار مونیعموم یاز درسا یکی

 میدانشگاه کار کن ینایو تو زم میبر نکهیا یجا میخاک دار یکه برا یتو کالس مطرح کرد که کالس عمل اونروز
 ... اردو میبر خوادیم
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 ی... بعض حیو هم تفر می... هم درسمون رو بگذرون میاردو بر هیداد که  شنهادیبود و پ التیتعط یچند روز یعنی
گرفت  میتصم نیهم یبرگردن خونشون ... برا التیتو تعط خوانیمخالفت کردن که م یشهرستان یاز بچه ها

رو انجام بدن و  شیتو شهر خودشون اون ازما انیهم که نم ییاردو و اونا میبر میدیکه اگه به حد نساب رس
 ... ارنیرو با خودشون ب جهینت

 میاردو کجا بر یکه برا دیپرس یبود ... وقت لیروز تعط4 جمعا

 !... با ذوق گفتم : شمــــــــال هوی

 ... خونه هم اردو رفتمیهم م زدمیدو نشون م ریت هیبا  ینجوریبچه ها و استاد برگشتن سمتم ... ا اکثر

 یکشاورز ینایزم میبر میتونیداره و ... االنم که فصل نشاست ... م یخوب ینای: خوب ... خوب ... شمال زم گفتم
 ... میریبگ ادیو بهتر 

 ... شمال بگن میکه موافقن بر یی... اونا هیزد و گفت : حق با خانم کرم یلبخند استاد

 ... شمال میاکثرا موافق بودن و قرار شد بر خداروشکر

 لمویوسا ی... با خوشحال ادیروز برگردم خونه و مطمئنا زهرا هم م هیحداقل  تونمیخوبه م یلی... خ اخجــــــون
 ... گذشتیخوش م یلیاردو ... خ یهم بودن برا میو مر نایجمع کردم ... م

خودمون  یبرا میتونیو م میروزها هم ازاد هیو درس و بق شیو ازما نیسر زم میریروز م هیگفته بود فقط  استاد
 ... میخوش باش

...  میاخر نشست یها یصندل میاز بچه ها رفت گهیو دوتا د نایو م میبا مر میبا بچه ها سوار اتوبوس شد یوقت
... من  نشستیهرجا دوست داشت م یو هرک میراحت بود یفقط همراهمون بود کل یالبته چون استاد انصار

هتل جا رزرو  هیپسره نشسته بود پشت سر ما ...از قبل  هی... کاوه هم با  میومر ثمیباهم و کنارمون م نایو م
 ... میکرده بود

اهنگ به قول خودشون  هیکالس  یلوده  یاز پسرا یکیدراوردن ...  یو بچه ها مسخره باز میدیخند یراه کل یتو
خود استاد  یحت دنیبچه ها خند یاز اداهاش کل یعنیمسخره ...  یلی... اونم خ دیرقصیجواد گذاشته بود و م

 ... یانصار

 ... راه از دماغمون دراومد یخوش یشهر مورد نظر کنار هتل همه  میدیرس یوقت یول

 ی افهیق هیکه استاد با  میزدیحرف م می... داشت ارهیاتاقا رو ب دیهتل تا استاد بره برامون کل یالب میرفت همه
 ... اخمو اومد کنارمون

مارو  یااتاق میکرد ریو د میدیرسیتا ظهر م دیکه گفت : ظاهرا چون با میاش نگاه کرد افهیبا تعجب به ق همه
 ... ستیگروه تور هیدادن به 

 !...؟ میکجا بخواب دیادم حاال با نهمهیوا رفتن ... ا همه

 ...؟ میکرد استاد ...؟! کجا بر کاریچ دیگفت : حاال با نیاز دخترا به اسم نگ یکی
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هم  التیهم رفت ... به خاطر تعط یا گهید یجا شدیهتل رو داشت و نم هی نیبود هم یکیشهر کوچ چون
 ... شلوغ شده بود یلیخ

 ... که با حرف کاوه همه ساکت شدن دادیم ینظر هی یو هرکس زدنیداشتن حرف م همه

و راحت  میرفت اونجا ... اونقدر هم بزرگ هست که همه جا بش شهی... م میدار الیو هیشهر  نیخوب ما تو ا-
 !... میباش

 یشنهادیپ نیکه همچ کردیفکر م یخودش چ شیپ دونمی... نم گفتیم یزیچ هی یهمهمه شد و هرکس دوباره
 ... داده بود

 میبر میدختر و پسر پاش نهمهی... ا یحرفو زد نیکه ا یحساب کرد ی... شما چجور ــــــدیگفتم : ببخش یعصب
 !شما ...؟ یالیتو و

 ...؟ هیچ رادشیخوب ا -

 !به اون راه ...؟ یخودتو زد ای هیقض نیتو ا ینیبینم یرادیواقعا ا -

...هـــــان  یگیم نویکه ا یفکر کرد ی... با خودت چ یبگ یخوایم ی...؟ چ هیگفت : منظورت چ یعصب اونم
 نیدار یاردو و هتل برامون جا نداره شما اگه فکر بهتر میاستاد هم باهامونه ها ... ما اومد نکهی...؟! مثله ا

 !... نییبفرما

 یمرد جوونه ... انتظار ندار هیاستاد هم  ی... ول گمیم نویاستاد که ا دیبه استاد کردم و گفتم : ببخش ینگاه
 ... که

 یبفهم یکن یبودن حل بود ...؟! خانم بهتره سع ریمرد پ هیاگه استاد  یعنیقطع کرد و گفت :  یعصب حرفمو
 !... یکنیم نیعلنا به ما توه یدار ی...؟ جنابعال یگیم یچ یدار

 ... رونیصورتش ناجور زده ب یو رگها هیواقعا عصبان دمیکردم که د نگاش

 یاقا یالیو میبر میتونی...؟ م هینظرشون چ هیکرد و گفت : بق یونیبزنم خود استاد پادرم یخواستم حرف تا
 ... نداره متاسفانه یا گهیهتل ، هتل د نیاز ا ریو غ کهیکوچ یلیخ نجای... ا میبکن دیبا گهیفکر د هی ای انیکاو

بازم دلم قرص نبود  یاز بچه ها هم متاهل بودن ول گهیچندتا د ثمیو م میاز مر ریبود ... غ یهنوزم عصبان کاوه
 ... اونجا میکه بر

اونجا ... با اکراه سوار  میهم موافق بودن که بر هیبق بایو تقر مینداشت یا گهید یخوب ... ظاهرا چاره  اما
 !... انیجناب کاو یالیو میاتوبوس شدم تا بر

 ... بود یقشنگ یبه اطراف انداختم ... جا ی، نگاه میشد ادهیکه نگه داشت همه پ اتوبوس

 ثمیکاوه با م یظاهرا اونا اونجا نبودن ، از حرفا یرو مرتب کنن ول الیزنگ زده بود تا و دارشونیتو راه به سرا کاوه
 !... اون یخونه  گهیشهر د هیشده و اونا هم رفتن  ضیمر دارشونیکه دختر سرا دمیفهم
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ساختمون  هیگل بود ...  یبزرگ و قشنگ که پر از درخت و باغچه ها اطیح هی...  اطیتو ح میرو که باز کرد رفت در
پارک بود ... خود  اطیبلند هم تو ح یشاس نیماش هیبود که  بیعج یبود ... ول اطیح یدوطبقه هم انتها دیسف

 !... مونده نجایا نیماش نیهمسفراش برگشته خونه و ا نیداد تو سفر اخرش با ماش حیکاوه توض

اشپزخونه  هیهال بزرگ با  هیاس هــــــا ...  قهیقشنگ بود ... عجب مادرش با سل یلیساختمون هم خ داخل
 ... باال یطبقه  رفتیم چیمجهز ... راه پله هم مارپ ی

...  نیهست نییپا نیهم هم ونیدوم و اقا یگوشه نشستن که استاد گفت : خانومها طبقه  هیها هرکدوم  بچه
 میری... پنج شنبه م نیبا فردا استراحت کن نیتونی... امروز سه شنبه اس م میخریرستوران م هیغذا هم از  یبرا

 !.. میگردیدرس و جمعه هم بعد از ظهر برم یبرا نیسر زم

 !... میاز رستوران غذا بخر دیاونوقت با نجانیهمه خانم ا نیلوس کالس به اسم مهرداد گفت : ا یاز پسرا یکی

 الیو رونیامبوالنس ب هی دیبابک که کنارش نشسته بود گفت : ول کن تروخدا مهرداد ... اونوقت با دوستش
 !...؟ یشد ریاماده باشه ... مگه از جونت س

 !...؟ گذرهیخوش م ونیبه شما اقا یادیز یکنی... نمکدون ... اونوقت حس نم یگفت : اخــــــ از دخترا یکی

 فیرو دوش نح میزحمتشو بنداز میکه بخوا هیچ مروین هیبحثو ...  نیا نیاز پسرا گفت : بابا ول کن گهید یکی
 !... رستوران بهتره ی... همون غذا امیخانوما ... خودمونم از پسش برم

 لیوسا نکهی... خانومها هم مثل شما اومدن اردو نه ا ونهیکه تخصص شما اقا مرویدراومد که : ن میمر نباریا
 !... شما رو فراهم کنن یراحت

کدوم  چی... حاضرم شرط ببندم ه نیتونینم ی... وقت یزنیم یچرا زور الک میزد و گفت : خوب مر یپوزخند کاوه
 !... نیستیبلد ن یاز شما خانوما اشپز

کاوه که ظاهرا شده بود  نکهیتا ا گفتنیم یزیچ هینگفتم ... هرکدوم از پسرا و دخترا  یزیچ یزدم ول یپوزخند
 یغذا هیغذا ... فقط  هی نیدخترا گفت : خب اگه شما بتون یکه شده بود سردسته  میپسرا به مر یسردسته 

که ظرفها با پسرا .... شما  گمیپسرا م ف... منم از طر  میکه به قول بابک امبوالنس الزم نش نیخوب درست کن
 !... ، بعد از غذا شستن ظرفها و اشپزخونه با ما نی، درست کن نیغــــــذا ... اگـــــــــه بلد

 !...؟ نیبلد یشما اشپز نیبگ نیخوای... م یزنی... پوزخند م یلبم کرد و گفت : خانم کرم یبه پوزخند رو ینگاه

گفت  میبگم مر یزی... تا خواستم چ دهیکه اومده بود خونمون شن ثمیدستپخت منو از م فیم که تعربود مطمئن
 !... : معلومه که بلده ... اصال نارگل سراشپز ما

 !... نینکن تونیبچه باز نیا هیشدم و گفتم : منو قاط بلند

 ... ستنیهمه دراومد ... ههههه ... همشون اعتراض داشتن که بچه ن یصدا

...! من که از  هیتیثییح هیدخترا نشست و گفت : بابـــــــا نارگل قض هیگوشه با بق هیو  دیدستمو کش میمر
 !... تو باشه هیهم فکر نکنم کارشون به خوب هیمرخصم ... بق یاشپز
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 ... کنن یاشپز توننیادم نم نهمهیا یبرا یبلدن ول یاز بچه ها گفتن که اشپز چندتا

... فکر کــــــــن  شنیم یاساس هیتنب هیزد و گفت : تــــــازه ... به نفع ماست و پسرا هم  یثیلبخند خب میمر
 !...... ظرفـــــــا

 ومدی...! بدم نم کردمیم فیکث یادیبود که ظرف ز نیا یمن تو اشپز یتنها بد گفتیام گرفت ... راست م خنده
 !... رمیحداقل حال کاوه رو بگ

 ... ــــــــولیبا هم گفتن : ا کردم که همه قبول

 یقفل شده جلو یبودن و منتظر با دستا ستادهیشدم و رفتم سمت پسرا ... همشون پشت سر کاوه ا بلند
 ... دوئل یبرا میهم بود یدوتا گروه روبرو لمهای...مثل ف کردنیبه ما نگاه م نهیس

 !... کردم و گفتم : قبوله نگاش

 !... نه؟ ستنیباشه دم در وا یزد و گفت : خوبه ... فکر کنم دوتا امبوالنس کاف یمرموز لبخند

که سراشپز  نیدونی... خوب م نیحرفا بهتره سر ظرفشورتونو انتخاب کن نیا یزدم و گفتم : به جا یپوزخند
 !... نیبد لمیتحو زیاشپزخونه رو تم شهیهم دیاشپزخونه اس و با سییر

 !...؟ میمونیشستن ظرفا زنده م یبرا یخودم سرظرفشور ...! حاال مطمئنهمون لبخند گفت :  با

براتون  یانگشت دونمینم یخنده ... فقط همون پوزخند رو تکرار کردم و گفتم : زنده که اره ول ریزدن ز پسرا
 !نه ...؟ ای نیباهاشون ظرفا رو بشور مونهیم

 ... دنیدخترا خند نباریا

 نیچند روزه ا یبرا دی... با دیخر ادیاماده بشه که با من ب یکیتا لباسمو عوض کنم سمت ساکم و گفتم :  رفتم
 !... میکن دیقشون خر

 26 شهیم یتا پسر که به عبارت13نفر ادم بزرگ که اگه بخوام درست حساب کنم  25هم قشون بودن ....  واقعا
 !... فکرمو بخونن تونستنینفر ...! ههههههه خوبه که پسرا نم 38تا دختر ... جمعا  12نفر!!! و 

 !... بحثا استاد کجا بود که نبود نیموقع ا دونمیباال ... نم یدخترا هم همراه من اومدن طبقه  هیبق

اتاق که  هیتو  میرفت نایو م میو مر ... من یبهداشت سیسرو هیتا اتاق و  4بود با  کیهال کوچ هیباال  ی طبقه
 ... شدیباز م اطیپنجره اش رو به ح

 هیاز  غیهتل فقط با خودم تاپ و شلوار راحت اورده بودم ... در میریم کردمیبود که چون فکر م نجایا یبدبخت
 هیامروز  دیدوتا مانتو برداشته بودم و بس ... حتما با رونیب ی... فقط برا دیبلوز درست درمون که بشه پوش

 !... بلوز هم بخرم

 ... ستین یازیگفتم نه ن یول ادیاگه کمک الزم دارم اونم ب دیخر یگفت که برا میمر
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که  شونیکینشسته بودن ...  ی... چندتا از پسرا تو هال با لباس راحت نییپا یکردم و رفتم طبقه  لباسموعوض
 !... نجانیدختر ا نهمهی... انگار نه انگار ا یتاپ حلقه ا هیبود با  دهیشلوارک پوش هیپررو پررو 

 !... بود ... پس بگـــــو موقع بحث ما حموم بود سی... موهاش خ رونیاز اتاقا باز شد و استاد اومد ب یکی در

خونمون و عصر برگردم چون تا شهر من همش  فردا که استراحتمونه ازش اجازه گرفتم برم یسمتش و برا رفتم
 !... فاصله بود قهیدق 40

دادم که با خنده گفت : امان از دست  حیپسرا و دخترا توض نیقبول کرد و بعدش راجع به غذا و بحث ب اونم
 !...؟ میمونیاورد و گفت : حاال واقعا زنده م کترینزد یشماها ...! سرشو کم

 !... خنده ام گرفت و با اعتراض گفتم : استــــــــاد منم

 سمت در که رفتمیکردم و داشتم م یخداحافظ نایو م میمبل ... از مر یاش بلندتر شد و رفت نشست رو خنده

... 

 !... دارم دیخر کمی...  امیگفت : منم م تایواقعا لوس کالسمون به اسم ارم یهایاز دختر تهرون یکی

 ... جانم یبگم اشتباه گرفت خاستمیحرفو زد که م نیشوه ابا ع نیهمچ

کامال  رشیقرمز ز ی متنهیبود که تاپ ن دهینازک پوش دیسف ینخ یمانتو هیافتضاحه ...  پشیت دمیکردم د نگاش
کفش پاشنه  هینگم بهتره ...  گهیهم د ششیسرش نبود و ارا یگفت اصال رو شهیبود ... شالش که م دایپ
 !!!... بود دهیپوش متریسانت 20با ارتفاع فکر کنم  یخیم

 ! رهیکنم ... ابروم م دیبا تو برم بازار خر عمرا

 یتونیو کفش نم پیت نی... شما هم با ا ییمواد غذا دیبازار تره بار و خر میریکردم و گفتم : ما م یکیکوچ اخم
 !... دیو وقت کمه ... باشه فردا برو خر میکن دیخر یکل دی... تا شب نشده با یایما راه ب یاونجا همپا

 !... یاریاز چنگم درش ب یتونیو نم یرسیمن نم یبه پا یبهم انداخت و اروم گفت : خودتم بکش یتند نگاه

 !... رفت سمت پله ها بعدم

از  خوامیم وی... من ک هیحرفاش چ یمعن دمیفهمی؟!!! اصال نم گفتیم یچ قایاالن دق نیبودم که ا متعجب
 !که خودم خبر ندارم ...؟ ارمیدرب یچنگ ک

 ... اطیباال انداختم و رفتم تو ح یا شونه

 !... وقته منتظرته یلیبابا ... کاوه خ ییاومد و گفت : کجا ثمیم

 ... کننیچقدر همه منو متعجب م امروز

 !...؟ یچ یبرا -

 !... ادیهات مهست خودش گفت با نمی... ماش دیخر نیمگه قرار نبود بر -
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 !...؟ ادیداره با من م اروی نیقحط بود که ا ادم

 !...؟ میایباهاتون ب ثممیمنو م یخوایدم گوشم گفت : م میمر

و ادامه دادم :  دمیکش یقی... نفس عم نیایبگم ب تونمیشما رو نم ادیگفتم ن یریکبینه بابا ... حاال که به اون ا-
 !... کنمیتحمل م یجور هی

 ستین یادم بد یکنی... بخدا اونقدرا هم که فکر م ادیچرا انقدر ازش بدت م دونمیتکون داد و گفت : نم سرشو
جا  نیرو هم یدشمن نیا ستی... بهتر ن هیپسر خوب یلیخ میرفت رونیباهاش ب یچندبار ثمی... باور کن با م

 !...؟ نیتموم کن

 !...؟ هیاون چه موجود یبدون یخوای... اخه تو از کجا م زمیعز می... مر یهــــــ

 !... شناسهینم چکسیه شناسمیکه من اونو م یگفتم : انقدر فقط

در جلو  نیبه ماش دهیبود چون نرس دهیمنو د نهی... احتماال از تو ا نیکردم و رفتم سمت ماش یخداحافظ ازش
 خواستیدلم م یلی.. وگرنه که خبودن . اطیاز بچه ها تو ح یسر هیبود چون  عیضا شدمیباز شد ... اگه سوار نم

 ... کنفش کنم

کاغذ و خودکار  هی ادین شیپ نمونیب یحرف نکهیا یراه افتاد برا نکهیجلو نشستم ... بعد از ا یصندل یرو یمجبور
 ... رو نوشتم میدیخریم دیکه با ییزایچ ستیبرداشتم و ل

 ... میبه دوروبر انداختم ، کنار بازار بود یصفحه نوشته بودم که نگه داشت ... نگاه دو

 ... : وقتمون کمه ... زود باش گفتم

تو دست هردومون  گهیکه د میرو انجام داده بود داینصف خر بایشدم ورفتم سمت بازار اونم دنبالم ...تقر ادهیپ
 ... میگذاشت نیرو تو ماش دایو خر میجا نبود ... ناچارا برگشت

و  شتریب متیبا ق خواستنیم نیهم یبرا میدونینم یزیو چ میما مسافر کردنیده ها فکر مبود که فروشن جالب
 خوردیبه سنگ م رشونیت زدمیباهاشون حرف م یشمال یمن با لهجه  یوقت یجنس بدتر بهمون غالب کنن ...ول

 نکارهیداشت و مشخص بود ا لهجهاز بس  یبپرونه ول یبه شمال یزیچ هی کردیم یکاوه هم سع ی... هههه گاه
 !... ازش خواستم ساکت باشه بهتره ستین

 ... فروختیبرنج طارم شمال بهمون م یبدرد نخور رو جا یبرنج فروشه داشت برنج خارج مثال

 ... دمیبرنج ها کردم و بعد بو کش یمشت از برنج برداشتم و کف دستم رو هی

ادم هسمه  نجهیا یهسه ... ؟ من شه کشاورز وچومه و شمه وارگفتم : عمو ... و کجه طارم دونه  یشمال به
 !کجه ...؟ نتای... طارم بک بو کجه و ا

 یطارم کجا و بو ی... بو نجایکجا برنج طارمه اخه ...؟ من خودم بچه کشاورزم و مثل شما اهل ا نیعمو ... ا)
 (!کجا ...؟ نیا

 ... و البته حملشون هم با اون بود کردیو کاوه حساب م کردمیفقط اجناس رو انتخاب م من
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 ... می...واقعا خسته شده بود میگذاشت نیتو ماش میدست جفتمون پر شد وبرد یدوبار

رستوران  یانقدر دردسر داره همون غذا دونستمی... اگه م شمیدارم تلف م ی... از خستگ میبخور یزیچ هی میبر-
 !... نیبه خورد ما بدبختا بد یقراره چ نایبا ا ستی...هرچند هنوزم معلوم ن خوردمــــــایرو م

 ... کنهیادمه ، خودش خرابش م نیبه خودم بقبولونم که ا امیچرا تا م دونمینم

 !... برگشتم طرفش ... مرده شورتو ببرن با اون لبخند ژکوندت یعصب

 ... گرمم شده بود یشاپ نگه داشت ... هم خسته بودم هم حساب یکاف هیرو کنار  نیماش

 ... نطوریسفارش دادم ، اونم هم یبستن هی

 پسر جوون اومد : چاکر داش ممد گــــــل هی یقاشقو بذارم تو دهنم که صدا نیرو برداشتم تا اول یبستن قاشق

...! 

 ... ... قاشقو انداختم تو ظرف و بلند شدم تونمیاسم ... چرا همه جا هست ... چرا نم نیا بازم

 ... اسمش هم بغض کردم ... هنوزم برام تازه اس دنیبا شن یحت شهیهم لمث

 !شد ...؟ یبا تعجب بهم نگاه کرد و گفت : چ کاوه

 ... و چند مشت اب به صورتم زدم ستادمیا نهیشاپ ... اشکم افتاد ... کنار ا یکاف ییتو دستشو رفتم

...؟! بسه  یدست از سر من بردار یخوای... چرا نم گهیلرزون گفتم : بسه د یصدا هیو با بغض ... با  اروم
خودتو  یخوایم ی... سه ســـــــــــال ... تمومش کن ... تا ک گذرهیسه ساله که م باینارگل ... بس کن ... تقر

 !...؟ یعذاب بد

 ... پرت کردم رمیتصو هیمشت آب  هی یکردم و عصب ینگاه نهیخودم تو ا ریتصو به

 !... : تمومش کــــــــن بلند گفتم بایتقر

 !... زانوم یسر خوردم و سرمو گذاشتم رو واریاشک از صورتم روان شد ... کنار د دوباره

 ... شونه ام سرمو بلند کردم یرو یچقدر گذشت که با حس دست دونمینم

 !...؟ یخانم جوون بود که گفت : شما نارگل هی

دنبالت ...  امی، فکر کنم شوهرته ... نگرانت بود ازم خواست ب رونهیب ییاقا هیتکون دادم ، دوباره گفت :  سرمو
 !حالت خوبه ...؟

داره  ادیز یبلند یپست یکه بلند شم و در همون حال هم گفت : زندگ دیسرمو تکون دادم ... دستمو کش دوباره
 یلیمطمئنم خ دمید که من یمرد نگران نیا یول یکردیم هیگر ینجوریا یداشت یسر چ دونمیدختر جون ... نم

 !... شیهم که کرده باشه ... بهتره ببخش یدوستت داره ، حاال هر اشتباه
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حرص بخورم ... هههههه کاوه ... شوهر من ... بعد دوستمم داره ... واقعا جک  ایاز حرفاش بخندم  دونستمینم
 !... حرف نیسال بود ا

بود ... تا  یی، کاوه چشمش به در دستشو رونیب ییچشمام قرمز بود ... رفتم از دستشو یشستم ول صورتمو
 !شده ... حالت خوبه ...؟ یاومد کنارم و گفت : چ دیمنو د

 !... شهی... داره کم کم شب م میمونده رو تموم کن یدایخر هیبق میتکون دادم و گفتم : بهتره بر یسر

بعدش اونم  کمی...  رونیمنتظر جوابش باشم رفتم ب نکهیگرفته و خش دار بود .... بدون ا هیبه خاطر گر صدام
 !... رو زد نیاومد و در ماش

 !چت شد ...؟ هویشده ...؟!  یچ یبگ شهیکامال برگشت سمت من و گفت : م میکه شد سوار

 !... شهی... داره شب م وفتیتکوندادم و گفتم : راه ب سرمو

 !... وفتیحالم خوبه ... گفتم راه ب گفتم : من یبزنه که با لحن تند یا گهیحرف د اومد

رو روشن کرد و راه  نیتا ماش دیطول کش کمی...  کردمینگاشو حس م هینیسنگ یول ابونیکردم سمت خ رومو
 دی... خداروشکر خر میدیو حبوبات و ... رو خر یمثل ماکارون ییمواد غذا ی موندهیفروشگاه باق هیافتاد ... از 

 ... تموم شده بود و فقط مونده بود لباس

 !... نگه دار کیبوت هیگفتم : کنار  میکه نشست نی... تو ماش شدیداشت شب م گهید

 !؟ یدار دیخر-

 !... عرض کنم و حالشو بپرسم یسالم هیداره  کیبرم به بوت خوامینگاش کردم و گفتم : نه ... م تند

 ... نگفت یچیه یفکش منقبض شد ول دمید

از  یکی... داخل  ومدیشدم و رفتم سمت مغازه ها ... اونم کنارم م ادهینگه داشت ، پ یچندتا لباس فروش کنار
زانو خورد ... رفتم داخل و نگاش کردم ... طرحشم بد نبود و  کینستا بلند تا نزد کیتون هیمغازه ها چشمم به 

 ... بلند بود و حجابش خوب بود نیمهمتر از همه است

لباسا رو نگاه  نی... کاوه هم داشت ب ارمیخودم لباس م یخونه برا رمیامشب فردا هم که م یبرداشتم برا ونوهم
 ... کردیم

 یبرا یتاپ گردن هیژوپ با  ینیم هیخودش ... هههه فکر کن  یبرا گردهیم یلباس زنونه دنبال چ نیب دونمینم
 ... خودش برداره و بپوشه

... اصال حواسم نبود که به  زدمیو لبخند م کردمیخودم تصورش م ی، داشتم برا شدیاش واقعا خنده دار م افهیق
 ... شدم رهیفروشنده خ

 نیلبخندت به ا نیشاپ نه به ا یهات تو کاف هیکه کنار گوشم گفت : نه به اون گر شیعصب یبا صدا هوی
 !... زودتر یبخر یخوای... اگه لباس م کهیمرت
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 ... یعصب یگردن و چشما یبود ، با رگ ورم کرده  ستادهیا میقدم هیتعجب برگشتم نگاش کردم ...  با

 !... تیقزم کهی... مرت ــــــــشی... ا کنهیداره با لبخند نگام م دمیسمت فروشنده د برگشتم

 !...امیتا ب نیرو از دستم چنگ زد گرفت و گفت : برو تو ماش کیتون دیفروشنده رو د رهیکه نگاه خ کاوه

 ... ... خودش رفت سمت فروشنده رونیهولم داد ب بایرو داد دستم و تقر چییسو

 اینداره ... ب بی: منتظرت گذاشته جوجو ... ع دمیاز پشت سرم شن ییاز مغازه منتظرش بودم که صدا رونیب
 !!!... کشمیخودم نازتو م

که  نیگفتم و رفتم سمت ماش شیا هیاوا خواهر بود ...  یپسرا نی... از ا یییییییییییییا دمینگاه کنم د مبرگشت
 .... با ه سای... وا گریج یریکجا م زمیدنبالم اومد : عز

 ... داد کاوه یگرومپ قطع شد بعدش هم صدا یصدا هیبا  صداش

 یب کهی: مرت زنتشیشکمش داره با مشت م یافتاده و کاوه رو نیزم یپسره رو دمیتعجب برگشتم طرفشون د با
 ... یناموس ... عوضـــــــ

 ... کردمیو نگاه م ستادهیشوکه بودم که همونجا الل ا انقدر

: غلط کرد آقا ... ولش کن  گفتنیپسره بلند کردن ، همشم م یمرد اومدن و کاوه رو به زور از رو ییچندتا
 !... ...!!! برو آقا ... برو صلوات بفرست ی.. بهتره به اون برس دهیومت رنگش پر... نگاه کن خان شیکشت

 خواستمیکنم ... م سیبود از ترس خودمو خ کینگام کرد ... حاضرم قسم بخورم نزد یقرمز و عصب یچشما با
ها ...اومد سمتم  شهیترسناک م یلیخ شهیم یعصبان نمیقفل شده بود ...ا نیپاهام به زم یاز نگاش فرار کنم ول

 دمیبودم نکنه منم بزنه ... کش دهیترس قعانزدم ...وا کمیج یکه دردم اومد ول یو مچ دستمو محکم گرفت ... طور
و چنان در رو محکم بست  یصندل یپرت کرد رو بایدستم دراورد و اول منو تقر نیرو از ب چییو سو نیسمت ماش

 ... شدیاز جاش کنده م بستیم ینجوریا گهیبار د هیکه فکر کنم اگه 

 ... شده بود دیدستاش گرفته بود که انگشتاش سف نیسوار شد ، فرمون رو انقدر محکم ب خودشم

که  یلبخند زد یچجور یکی نیبرگشت سمت منو گفت : به ا هویفرمون ...  یرو دیبار مشتشو محکم کوب چند
 !دنبالت راه افتاد ... هــــان...؟

 !؟ یدینگاش کردم که داد زد : هـــــــــان ... با توام چرا جواب نم شوکه

راه افتاد ... حس  گمینم یزیچ دید ی... وقت زدیسرم داد م یه نمیداشتم ... خودم کم حالم خراب بود ا بغض
 ...ختمیریصدا اشک م یدادم و ب هیتک شهیفشارم افتاده ... سرمو به ش کردمیم

 !...راجع بهم کرد نزدم تو گوشش یهمچون فکر یچرا نتونستم جوابشو بدم ... چرا وقت دونمینم

 ...شد ادهیپ نیبعد نگه داشت و از ماش کمی

 ...دهیبخور ، رنگت پر نویا ایو گفت : ب برگشت
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 نویا ایکه گفت : گفتم ب ختمیریگرفته ... هنوز داشتم اشک م یچ نمینگاه نکردم بب یاروم بود ... حت صداش
 ...بخور

 !!!...تو دهنت زمشیریبزور م ای یخوریخودت م اینارگل ...  نینکردم که دوباره گفت : بب یحرکت

 !...تو چشمام نگاه کرد و گفت : متاسفم کمینگاش کردم ...  میاشک یبا چشما برگشتم

 یاونوقت حاال فقط متاسف یاز دهنت دراومده بهم گفت ی؟! هرچ ی...! متاسفنیگفتم : فقط هم یلرزون یصدا با
و حواسم نبوده دارم به  کردمی...؟! به من چه که اون احمق دنبالم راه افتاد هـــــــــان ... چون داشتم فکر م

 !...؟یبگ یدوست دار یهرچ دیلبم بوده با یو لبخند رو کنمیفروشنده نگاه م

... هـــــــــان ؟!  یحرف زد ینجوریبا من ا یق... به چه ح یمن ی کارهی: اصال تو چ شدیکم کم بلندتر م صدام
 !...؟ یکنینارگل صدام م یبه چه حق

 !...بخور نویا ای... حاال ب دیخوب ... گفتم که متاسفم ، ببخش یلیخوب ... خ یلیگفت : خ آروم

 !خوامیازش گرفتم و گفتم : کوفت بخورم ... نم رومو

 !...ستی... حالتم خوب ن دهیبخورش بگو خوب ... رنگت پر گمیگفت : بهت م یجد یلیخ

 ...بخورم یزیاز دست اون چ خواستمینم یول لرزهیتنم داره م کردمیواقعا خوب نبودم و حس م گفتیم راست

رو کنار بزنم که  وانیبخورم ... خواستم ل کمیدهنم و مجبورم کرد  کیاورد نزد وانیل کنمینم یحرکت دید یوقت
 یلباسم مجبور به خوردن شدم ، گفت : دختره  یرو اتشیشدن محتو ختهیخمش کرد و منم از ترس ر شتریب

کار  نیتو دهنت ا زمیشده بخوابونمت و همشو بر ی... بخدا اگه نخور ستیحالت خوب ن گمیلجباز ... بهت م
 ...کنمیرو م

 !...؟ هیعقب و گفت : چ دیرو از کنار لبم کش وانیتکون دادم که ل دستمو

 ...یکردیخفم م ی: داشت دمیکش قینفس عم هیکه دهنم بود قورت دادم و  یرموزیش

 !...خورمیسمت دهنم که گفتم : خودم م ارهیرو ب وانیدوباره ل خواست

 دستش گرفتم و کم کم خوردمش از

 !...زور باال سرش باشه دیسرتق حتما با یلب گفت : دختره  ریکه ز دمیشن

 ...رو برگردوند و اومد راه افتاد وانیبود ، ل بهتر شده حالم

 !...؟ یبهم کرد و گفت : بهتر ینگاه

 ...هوی...  یشد ؟ تو که تا قبلش خوب بود یشاپ چ یتو کاف یبگ یخوایتکون دادم که دوباره گفت: نم سرمو

 !...راجع بهش حرف بزنم خوامیقطع کردم و گفتم : نم حرفشو

 !...جوونم و جونمم دوست دارم یلی، منم هنوز خ مونیکشیاون طرفه ... م ابونیخنگام کرد که گفتم :  کمی
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 !...منظره اش بهتره نوریجو رو عوض کنه چون گفت : آخه ا خواستیانگار م دونمینم

 ...رو دادم پررو شد نیمن به ا باز

 ...! الیو میو برگرد میریشام بگ میو گفت : بر دیبلند خند دیاخممو د یوقت

 ...گهید کنمیدرست م یزیچ هی میری، م میکرد دیخر نهمهی... ا میریشام بگ یچ یگفتم : برا متعجب

نه ... تا شما  شهیم الیو میو تا برس مهینگاه به ساعت بنداز ... هشت و ن هی...  گهیلبخند داشت : نه د هنوز
 !... 12 شهیم میبخور یدرست کن مــــــــروین

 ...نیستیبلد ن یشما اشپز یعنیکه  دیاخر رو عمدا کش ی جمله

 ...کل کل نداشتم یگرفت اما حوصله  حرصم

 ...رستوران نگه داشت و رفت غذا بخره هی کینگفتم ، نزد یزیچ نیهم یبرا

 ... حاضره گهیساعت د مینشد که برگشت و گفت : ن قهیدق ده

 ... نگفتم یزیچ بازم

نازه  یلیخوشگله خ ایاومد ل ایبه دن مونیبچه ته تغار شیروز پ 6خبر خوش  یومدم با کلبازم ا سالااااااااااام
بچه  یخوشگله ول یلیاومد باران کوچولو هم خ ایشدم بچه خواهرشوهرم هم به دن ییامروزم بعد از سالها زندا

 بود ینیدوتا ن نیکردم به خاطر ا ریاگه د هخالصه ک گهیشووره د لیکنم فام کاریاس چ گهید زیچ هیخواهرم 

 ...رو روشن کرد نیسکوت گذشت که دست برد و پخش ماش کمی

 ... بود یکیبا حال من  قایدق یبودم ... ول دهیبود که تا حاال نشن یاروم و قشنگ اهنگ

 حاال شده تا

 واسه خودت تنگ بشه دلت

 اهنگ بشه هیدردت  هر

 حاال شده تا

 شده تاحاال

 ازت کم بشه یزیچ هی

 تهش غم بشه یخونیم یهرچ

 شده تاحاال

 شده تاحاال

 شده تاحاال
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 واسه خودم تنگ شده دلم

 اهنگ شده یصدام ب چقدر

 رنگ شده یتو ب یب میزندگ

 قلب تو از سنگ شده یوقت از

 قفس رها کن نیاز ا منو

 اسممو صدا کن دوباره

 بار تو چشم من نگاه کن هی

 ...به حال ما کن ی... فکر خــــــــدا

خودم تنگ شده  یشدن ...دلم واقعا برا ری... دوباره اشکام سراز کردیاهنگ داشت حال خراب منو بدتر م نیا
بود  نیدغدغه ام ا یکه همه  یی... روزا یالیخیشاد وب یاون روزا یو خندون ... برا طونینارگل ش یبود .. برا

 ...کنمیرقص م نیختر عموم تمربا د یواشکیکه مادرم نفهمه دارم 

تا کاوه  شهیبازم تهش دلم غم داره ... سرمو چرخوندم سمت ش وفتهیهم اتفاق خوب برام ب یواقعا هرچ االن
 ... خوندیم یاهنگ چ هیبق دمینفهم ی... حت نهیاشکامو نب

 ... دادم هیتک نیشدم و به در ماش ادهیکه پ اوردمینفس کم م داشتم

 نجایا ی...؟ که بگ یکه چ یکشیم قیشوخ کاوه اومد : حاال انقدر نفس عم یکه صدا دمیکش قینفس عم چندتا
 !خوبه و تهرون ما بد...؟ یلیهواش خ

 ... اشک شد سی... دوباره صورتم خ رمیرو نتونستم بگ یبعد یاشکا زشیر یجلو یپاک کردم ول صورتمو

متوجه صورتم نشه چون اصال حوصله نداشتم و دلمم و کج کردم که  نیی... سرمو انداختم پا ستادیا کنارم
 ... وفتمیب نیف نیباعث شده بود به ف هیگر نهمهیلعنت به من ... ا یبدم ... ول یحیبهش توض خواستینم

 !!!... نمـــــتیشده ... بب یباال صداش متعجب شد : نارگــــل ... چ دمیکه دماغمو کش نیهم

 !شده نارگل ؟ یبهش کردم که شونمو گرفت و برم گردوند : چ پشتمو

 !...یلرزون گفتم : به من دست نزن ... درضمن خانــــــوم کرم یصدا با

 !... کردم یچته ؟! اگه بخاطر رفتار منه که عذرخواه یبگ شهیگفت : م کالفه

 !زودتر شام رو حاضر کنن ...؟ یبگ شهیگفتم : خسته ام ... م فقط

باهاش صحبت  گهیاز طرف د یبهم بگه خانم کرم گمیطرف م هیبا خودم چند چندم ... از  ستیمعلوم ن هههه
 ... کنمیاز مفرد استفاده م کنمیم

 ... امیتا ب نیو گفت : برو تو ماش دیتو موهاش کش یبود کالفه اس ... دست معلوم
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 نهمهیهم ا یچه کس شیخودم ... پ یر بودم براواقعا شاهکا گهیشدم و چشمامو بستم ... امروز د نیماش سوار
 ...گاف دادم

نگاه  ی... جت دیچیغذا پ یبعدش بو کمیباز شد و  نیخودم تکون دادم که در عقب ماش یاز تاسف برا یسر
 ...نه ایدزد باشه  دیشا نمینکردم بب

 ...خوابم برد یو خستگ نیماش یرو بست و سوار شد ... چشمامو بسته نگه داشتم و کم کم از تکونها در

و کاوه با چندتا از پسرا  الی... من رفتم سمت و میبود الیو اطیشدم ... تو ح دارینارگل گفتن کاوه ب یصدا با
 ...اوردنیو شام رو م لیداشتن وسا

 ...بخوابم رمیگفتم که خسته ام و م میمر به

 ...که در باز شد دمیاتاقمون دراز کش تو

 !رم نشست و گفت : با کاوه دعواتون شده ...؟بود اومد کنا میمر

 !چطور...؟ -

 !شده ؟ یزی... چ یکرد هیاخه هم اون کالفه اس هم تو گر -

رو  نجایهم نکردم ... از شهر تا ا هیبخوابم ... و ... گر خوامیتکون دادم و گفتم : نه ... فقط خسته ام و م سرمو
 !!!... شده یشکل نیچشمام ا نیهم یبرا دمیخواب نیتو ماش

خونمون ... تو و  رمی... من فردا م یذهنشو منحرف کنم گفتم : راست نکهیا یبهم کرد ، برا ینگاه خر خودت هی
 ... ادیبگم ب خوامیهم م نای... به م نیایهم م ثمیم

... فردا  گمی.. م. میای... احتماال ب گهیم یچ نمیبگم بب ثمیبه م دی، با دونمیباال انداخت و گفت : نم یا شونه
 !...؟ یقوم مغول پس چ نیناهار ا یریم

 ... میریبعد م کنمیناهار رو حاضر م 9زدم و گفتم : تا  یلبخند هشیتشب از

 !...؟ یخوریشام نم -

 ... بخوابم خوامینه م -

 ... شد چراغ رو خاموش کرد و رفت بلند

 یابراز خوشحال یکه زنگ زد و کل دینکش قهیخونه ... به دق امیبرداشتم و به زهرا اس دادم که فردا م مویگوش
 ... خوابم برد دهیبه غصه ام نبره ... بعد از صحبت با زهرا سرم به بالش نرس یکردم تا از لحنم پ مویکرد ... سع

شدم ... نمازمو خوندم و رفتم سروقت صبحونه ... سماور رو  داریهنوز هوا کامل روشن نشده بود که ب صبح
 ... باز بشه خشیدراوردم تا  زریروشن کردم و نون رو از فر

ناهار مرغ ترش درست  یبرا خواستمیشدن و صبحونه خوردن م داریبچه ها ب یکی یکیهشت بود که  ساعت
 !... خودشو کشت لتیدستم داد : مبا مویاومد و گوش نایکنم که م
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 گفتیتا تماس از خونه داشتم ... خواستم زنگ بزنم که خودش دوباره زنگ خورد ... مامان بود ... م 5کردم  نگاه
 ... هم با خودم ببرم هامویخونه حتما همکالس رمیدارم م

دوستات  ی... حتما با همه  یایب ییاومدن و خودت تنها نجایکه گفت : زشته تا ا امیو خودم م خوادینم گفتم
 ... ایب

و  نیاقاجون کجاست که گفت سرزم دمیکرده بود که حتما همشونو با خودم ببرم خونه ... پرس دیتاک آقاجونم
 نایا خوادیگفتم نم ی... هرچ کردنیناهار اونا رو حاضر م دیتا کارگر داشتن و با 25... خودشون  میامروز نشا دار

ناهار  نیخواهرت که شما راحت باش یخونه  میریکرد و گفت : ما مقبول ن نینشا هست ریخودتون درگ ارمیرو ب
 ...نشوند و قطع کرد ی...اخرشم حرف خودشو به کرس میکنیهم اونجا براتون درست م

 دیبر دعوتشون رو د یاصرار من و تماس اقاجون مبن یوقت یاستاد و بهش گفتم اول قبول نکرد ول شیپ رفتم
ندارم استاد همه رو جمع کرد و موضوع دعوت اقاجون رو گفت ...  ینم حرفگفت اگه بچه ها موافق باشن م
... شماها  میامروزم که دعوت میدیکه شام خر شبی: د گفتنیاز پسرا م یسر هیاکثرا موافق بودن ... هرچند که 

 ... بمونه رو دستمون مینخر ییمواد غذا نهمهیتا ا نیگفتیم نیستیبلد ن یکه اشپز

 ...شهر من و خونمون میتا بر میسوار اتوبوس راه افتاد 10 ساعت

 قینفس عم هی میدیاول روستا که رس شهی... طبق معمول هم کردمیم یینشسته بودم و راننده رو راهنما جلو
 !...نیو رو به بچه ها گفتم : به وطن من خوش اومد دمیکش

در رو باز کرد ...  یزدی.. همونطور که انتظار داشتم اشدم و زنگ رو زدم . ادهیاول از همه پ میدیدر که رس دم
 ... بغل هم میدیپر

 !جونم ...؟ یزدیا یو گفتم : چطور دمشیبوس

 !!!... یزدیپس کله ام و گفت : باز گفت ا دیکوب یکی

 یدماغ عمل یمثل اون دختره  ایبا لبخند و بعض نایو م میمثل مر ایکردم ... بعض هیو رومو سمت بق دمیخند
 ... کردنیداشتن نگامون م ادیم یبد یخورده که مثال بو نیبا اخم و دماغ چ تایارم

مختصر بود  ییرایپذ هینشستن و بعد از  وونیبود ، همه تو ا یعال یلیکردم داخل ... هوا اونروز خ تعارفشون
 ... در اومد یکه صدا

 ... بودن که برامون ناهار اوردن یزدیا یو اقا مسعود بابا مامان

شمه اسا هسه؟! وه شه شمه  نتایکردم گفت : دتر ... ا یرو معرف یاستاد انصار یکرد ، وقت یهمه احوالپرس با
 !!... وچوئه کا یوار

 (!!...که مثل شما بچس نیاستادتونه؟ ا نیدخترم ... ا )

 دهیمعلوم بود به زور خودشو نگه داشته تا نخنده ... پس فهم افشیچرا نگام رفت سمت کاوه ... از ق دونمینم
 ...گفته یبود مامان چ



 

 
141 

دامن بلند و گشاد گل  هی...  دمیپوش مویمحل یاز لباسا یکیاز ناهار رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم ...  قبل
 ...کوتاه قهیجل هیبلوز بلند که دو بغلش چاک داشت و  هی، با  یگل

با غذاها ،  ییروستا ییرایپذ هی خواستیچرا ... دلم م دونمینم یلباسم استفاده کنم ول نیاز ا مدویم شیپ کم
نباشه  ندیبودن خوشا یو دهات ییروستا ایلیخ یبرا دیاز بچه ها داشته باشم ... شا یو لباس محل یعال یهوا
 ... کنمیو م کردمیمن بهش افتخار م یول

 ...خوب بسازم ... با گردش بعد از ناهار تو روستا ... باغ و امامزاده یخاطره  هیهمه  یبرا خواستمیم

دم گوشم گفت : کلــــــــک  میمر یبود ... حت یدنیگفت د شهیم دنیمنو تو اون لباس د یهمه وقت ی افهیق
 !هــــان...؟ یکنیم یدلبر یک یبرا ی... دار

 !!!...؟ تونستمی... مگه م یا شادخندم تلخ بود ت شتری... البته ب دمیخند یحرفش کل به

و شلوار تا  یگل یکه اقاجون با پاها می... هنوز شروع نکرده بود میپهن کرد اطیح یرو به خواست همه تو ناهار
 ...زانو باال زده اومد خونه

ز تشکر کردن ا یو کل ستادنیکردم ...استاد و بچه ها به احترامش ا یبغلش کردم و اونو به همه معرف رفتم
 ...ییرایپذ

 ... نیبرگرده سر زم دیدر خدمتشون باشه و با تونهیکرد که نم یهم ازشون عذر خواه اقاجون

 ینشسته بودن ... همه از دستپخت ابج میکنار مر ثمیکنار زهرا و م نایو زهرا بودم م میناهار من وسط مر موقع
 ... خوششون اومده بود یو مامان کل

...  دنتید ادیگفت حتما م یایم دیفهم یرفت بگم ... خاله وقت ادمی...  ییییییینار یزهرا بلند گفت : راست هوی
 !!!... ادینامزدتم حتما م

 ... سرفه اومد یصدا هوی

گرفتم و اروم گفتم  شگونیزهرا رو نامحسوس ن یپشت کاوه که از سرفه قرمز شده بود ... پا زدیداشت م ثمیم
 ... کننیم یچه فکر یگی؟! نم یبگ نویا دیهمه ادم با نیا نی... ب یاله ی: خفه بش

 !نارگل ؟ ی: تو نامزد کرد دیپرس میبند اومده بود که مر بایکاوه تقر یها سرفه

 !...؟ یبه ما نگفت یزی: پس چرا چ نایم

 ... خواستنیم ینیریو ش کیتبر شتری... ب گفتیم یزیچ یشد و هرکس همهمه

گرفته و مرتعش حاصل از سرفه گفت : بابت ناهار ... ممنون ...  یاون حرفا بود که کاوه بلند شد و با صدا نیب
 !...دیببخش

 ...چش بود گهید نیسمت خونه ... ا رفت

 !... زداااااایدم گوشم گفت : مشکوک م زهرا
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 تکون دادم که چرا ؟ سرمو

 ینجوری... بعدم ا شدی. تا گفتم نامزدت ، داشت از سرفه خفه م.. یدیلب حوض : ند میاز ظرفها رو برد یسر هی
 !... هست ییخبرا هیگذاشت رفت ... غلط نکنم 

... اونوقـــــت ...  نطوریمنو نداره منم هم دنیزدم تو سرش و گفتم : گمشو با اون فکرات ... اون چشم د اروم
 !!... خنده داره واقعا یلیخ

 ...... بچه ها رفته بودن تو اتاقها تا استراحت کنن میو زهرا شست میرو با مر ظرفها

دوتا خلــــــــن ...  نیزهرا رو زد ... ا یبعدش همون حرفا یول دیخند یرو گفتم اونم کل ینامزد هیقض میمر به
 ییو بال تیه اذ... با اونهم دیسرم کش شبیکه د ی... با اون غرور و تکبرش ... با اون داد ــــــــانیکاوه کاو

 ریز زدیم دیشنیحرفو م نیبشه ... حتما اگه خودشم ا قممعاش ادیمونده بود ب نیکه سرم اورد ... ههههه ... هم
 !... خنده

 ییجا هیو به  ستادهیا وونیرفتم باال کاوه تو ا یچندتا چا ختنیرو فرستادم اتاق خودم و بعد از ر میو مر زهرا
 ... یشده بود ... از کنارش رد شدم ول رهیخ

 !هم دشمن ، االن مهمون خونمونه یخودم گفتم : زشته ... به هرحال هرچ به

 !...؟ انیکاو یآقا نیخوریم یکنارش و گفتم : چا رفتم

...!!! انگار  انیکاو یاقــــــا گمیاونوقت حاال م گسید یزایچ یلیو خ یتو ذهنم کاوه ، اون پسره ، عوض ههههه
 ... خورد و بعد نگاه بهت زده شو به من دوخت یتکون هیبرگشت چون  ایدن نیمن به ا یبا صدا

 !...؟ ینامزد دار یتعارف کردم که گفت : نگفته بود یچا دوباره

 که دلم براش سوخت ... نکنه واقعـــــا ؟! نه ی... تا حد دیباریم ینگاش کردم ... از صداش ناراحت متعجب
 ... نارگل ایبابــــــــا ... تو هم خل شد

 !؟ گفتمیم دیراستشو بگم اما کرمم گرفت و گفتم : با خواستم

 ... ارمیهمه حرص خوردن هامو در ب یتالف نکهیا ینکرد و هنوز ناراحت به من زل زده ... برا یحرکت دمید یوقت

 !... رهیلپشو گاز بگ خوادیچقدر خوشگل و بامزه اس ... ادم دلش م یدونینم یذوق گفتم : وااااااا با

 ... و صورت قرمز نگام کرد یعصب یبعد کم کم قرمز شد ... با چشما یول دیپر رنگش

 !...؟ یگیمن م شیرو پ زایچ نیا یکشیداشت آروم نگهش داره گفت : تو خجالت نم یکه سع ییصدا با

 ... نییدرار نگاش کردم که دستشو مشت کرد و رفت پا لبخند حرص هینگفتم و با  یزیچ

 ... دنیو شروع کردم خند نیرو گذاشتم زم یچا ینیکه رفتم تو اتاقم س نیهم

 ...کردنیهم داشتن متعجب نگام م می، زهرا و مر نای، م دمیخندیبودم و م دهیکش دراز
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...  سوختیدوستشو ... از برق ... بکشه ... داشت م نی... ا ثمیزنگ بزن ... م هیگفتم :  میمر به
 !...ـــــــــدیشد

 !!!گفتم ...؟ یدیباهم گفتن : د میاما زهرا و مر دنیکردم ... اول خند فیرو تعر هیخنده ام تموم شد قض یوقت

 ... شدن داریبود ... ساعت حدود چهار بود که بچه ها ب دهیهم باهاشون هم عق نایم تازه

 !... اومدن مایکه زهرا صدام کرد و گفت : خاله و ن خوردنیم یداشتن چا وونیتو ا همه

 ... گفتم یاومد و خاله گفت نارگل عروس خودمه بهش چ ایدن ماین یوقت ادمهیزدم ... خوب  یتلخ لبخند

 !... خورهیخوشگله نم نی...؟! نارگل شوم و نحس به درد ا یشد ریخاله از جون بچت س -

 ...ناراحتش نکنم قبول کردم تا عروسش بشم نکهیا یاونروز خاله دعوام کرد و اخرش هم برا چقدر

 ...دمیاستقبال خاله ... هردوشونو بغل کردم و بوس رفتم

 ...شدیبامزه م یلیخ دیخندیم یچهارتا دندون دراورده بود و وقت ماین

 ... کرد یتو خونه و خاله با همه احوالپرس میهم رفت با

 ... کنم یرو بهتون معرف ماینامزدم ن خوامی... م نیلحظه توجه کن هیگفتم : دوستان  لندب

 !!... هستن ... نامزد من ماین شونیکه تو بغلم بود رو بهشون نشون دادم و ادامه دادم : ا ماین

 ... خنده ریها اول مبهوت نگام کردن و بعدش زدن ز بچه

 !مقدار از شما جوونترن ...؟ هی نیکنیفکر نم یول نیدار ی، نامزد بامزه ا یهم با خنده گفت : خانم کرم استاد

 ...دنیباز به حرف استاد خند همه

که با خودم  نهیبود ... ا دیناام دیاز تاسف تکون دادم : با یزمونه ...سر نیا ی: راستش استاد ... از پسرا گفتم
تا زودتر بزرگ  ویتو ماکروو مشیجوونتر بودنشم راه حل دارم ... قراره بذار یاس ... برا نهیگز نیبهتر مایگفتم ن

 !!!... میکنیازدواج م دشبمونم ... بع یشکل نیکه هم زریتو فر رمیشه منم م

 ... اعتراض هم کردن ی... هرچند که پسرا کل دنیهمه به حرفم خند بازم

دختر خوب و  هیتو کالس مثل  شهیمن جالب بود ... چون هم یرو نیا دنیکالس د یبچه ها یبرا مطمئنا
 !... بود براشون دیاز من بع طنتهایش نیو ا کردمیمحجوب برخورد م

 ... یپشت اطیکجان که لب زد ح دمیپرس میو کاوه نبودن ... با چشم و ابرو از مر ثمیبچه ها م نیب

 ... بغل رفتم اونطرف بچه

 ... زدیهم داشت باهاش حرف م ثمیو م زدیکالفه قدم م کاوه
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من  یبهتون نشون بدم روستا خوامی... م یکه ببرمتون روستاگرد میبخور ییچا میو گفتم : بر کشونینزد رفتم
 ... بهتره یلیاز تهرون شما خ

 ... بود ستادهیکاوه همچنان ا یزد و رفت ول یلبخند ثمیم

 !... ور شنو از نبودتون دلخ انیاونوقت ممکنه نامزدتون ب -

 ... حرف رو با حرص زد نیا چقدر

 ... جا بسشه ، البته فعلـــــــا نیدلم سوخت و به خودم گفتم تا هم یکنم ول تشیاذ شتریب خواستم

 ... هستن ماینامزد من اقا ن نینیبیاقا پسر خوشگل که م نیا کنمیم یو گفتم : معرف کترینزد رفتم

 نیاروم کردم که مثلـــــــا کاوه نشنوه : مغرورتر ی... صدامو کم انیکاو یاقا شونمیجون ا مایگفتم : ن مایبه ن رو
 !... جون مایپسر کالس ماست ... دست بده ن نیو بداخالقتر

 ... کردیو تپلشو اورد جلو... کاوه داشت مبهوت نگام م کیدست کوچ ماین

 ... ددست نامزدم خسته ش انیکاو یبابـــــــا ... اقا ی: ا گفتم

 !...؟ نــــــــهیرو گرفت و گفت : نامزدت ا مایبهت دست ن با

گفتم خوشگل و بامزه اس ... ادم  یدی... د شونهی... بله نامزد من ا شونی... ا هیچ نیزدم و گفتم : ا یلبخند
 !...؟ رهیلپشو گاز بگ خوادیدلش م

 !... رونیب میبر میخوایکه م میو عصرونه بخور یچا میکردم و گفتم : بهتره بر مایمحکم و ابدار از لپ ن یبوس

که خورده بود و  یجمع کنم ... چقدر خوب رفته بود سرکار ... از حرص تونستمیلبم رو نم یافتادم ، لبخند رو راه
 ...شاد شدم یمبهوتش کل ی افهیق

 ...ازش خوششون اومده بود یلیو خ کردنیرو دست به دست م مایعصرونه ن نیها ح بچه

 ... بردمشونیکـــــــاش نم یکاش ... ا یتو روستا ... که ا میراه افتاد یاز عصرونه همگ بعد

لبم بود  یو لبخند رو زدمیحرف م می... با مر میبردیلذت م میروستا داشت یبایو ز ی، از سرسبز میراه باغ بود تو
 ... لبخندم خشک شد ومدیکه از روبرو م یکس دنیکه با د

 !...؟ بنفشــــه

مثقال ابرو  هیجماعت همش  نیا شیمن پ اینکنه ... خدا یزیابرور کنمی... التماست م کنمیخواهش م ایخدا
 !... نبره نیدختر اونو از ب نیدارم کمک کن ا

 ...چمه دیفهمیترس دست زهرا رو گرفتم که اونم دستمو فشرد ... خوب م با

 !... کنار گوشم گفت : نگران نباش اروم
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 ادتیکه عمدا بلند گفت :  دمیما که شدن صداشو شن کی... نزد ومدنیبا دخترخالش ساجده داشتن م شهبنف
با  ترسمیبدقدم هم هست ... م نیا میکه هرجا بر ینیبی... م میو صدقه بذار میخونه اسپند دود کن میباشه رفت

 !... ادیسر ما هم ب ییبال شینحس

 ... گفته بود ... بلند تا همه بشنون یکه به فارس ینه به محل همشو

 !... یشد و گفت : حرف دهنتو بفهم کبر یشیات زهرا

اما چون از  کردنیصداش م یهم همه کبر شیچند سال پ نیبود ... تا هم یاسمش تو شناسنامه کبر ههههه
 ... از همه خواست تا بهش بگن بنفشه ومدیاسمش خوشش نم

مثال ... تو خودتم  شهیم یکرد ، اونم که دنبال فرصت بود گفت : نفهمم چ شیگفتن زهرا عصب یکبر نیهم
 !... نه ای یکه تو هم نحس باش ستیمعلوم ن نمی... همچ یقاتل یدختره  نیا یخواهرزاده 

 ... کردنیبچه ها و استاد داشتن با تعجب نگامون م همه

 ... کنمیو گفتم : ولش کن ... خواهش م دمیزهرا رو کش دست

 !... میبرو بنفشه ... برو ...ما هم بهتره به راهمون ادامه بد میبه بنفشه هم گفتم : ما با تو دعوا ندار رو

 ... کرد خکوبمیبنفشه م یاومدم قدم اول رو بردارم صدا تا

...  یبه کشتن بد یخوایبدبختها رو م نیاز ا یکی... کدوم  یاب کن ریز ویسر ک یخوای... دوباره م ـــــهیچ -
 !هــــــان؟

 دمیاروم گفتم : تروخدا زهرا ... من خودم جوابشو م یاشک یو با چشما دمیبگه دستشو کش یزیزهرا اومد چ تا
 ... نکرده یزیابرو ر نیاز ا شتریببرشون تا ب کنمی... خواهش م نجایرو ببر از ا نای... تو ا

جان  ثمیبچه ها ... م می: بهتره ما به راهمون ادامه بد بلند گفت دیبود و حرفامونو شن ستادهیکه کنارمون ا میمر
 !... میبر نیایب

 ... از سکوتشون بفهمم که چقدر متعجبن تونستمینگاه کردن هم م بدون

 ... کردن یزهرا بچه ها رو راه ای میو مر ثمیم

 ادیسمت من که با عجز نگاش کردم و سرمو نامحسوس تکون دادم که ن ومدیبود داشت م ثمیکه کنار م کاوه
 ... رفت هی... انگار متوجه شد چون راهشو کج کرد و با بق

 ی... نفهمن ، توئه قاتل محمد رو ازم گرفت شیدوباره گفت : اره ... بفرستشون برن ... تا نفهمن تو کشت بنفشه
 !شده ...نــــــــه ؟ یچ رهیم ادشونیدرس خوندن و کم کم همه  یانه تهران به به یریم ی...تو ... تو فکر کرد

 ... کردیو نگامون م گشتیبرم شونیکی یگاه یازمون فاصله گرفته بودن ول یها کم بچه

 یرو ... زندگ یزندگ نیتا بتپه ... تا نفس بکشم ا دادیخودشو تکون م یدرد داشت به سخت نیاز فشار ا قلبم
 !... محمد ... با تهمت یب
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 ... ستادمیکم ازش ا یلیخ یروبروش و با فاصله  قایدق رفتم

 نی... با بدنام کردنم ب یکنیکارا رو م نیا یچ یگفتم : برا وفتهیکه هر آن ممکن بود ب یلرزون و اشک یصدا با
 !...؟ شهیعائدت م یچ امیهمکالس شیشوم خوندنم ... با بردن ابروم پ ای...  یاهال

 ی... تو محمد رو ازم گرفت شهیدلم خنک م کمی... فقط  کمیالاقل  ینجوریخشم زل زد تو چشمم و گفت : ا با
 !... اون االن زنده بود ی... اگه تو نبود

 یزمان هی...؟!!! منو تو  یاز حد لرزون شده بود : مطمئنــــ شیباالخره موفق شد و افتاد ... صدام ب اشکم
 !... بنفشه میدوست بود

 !... یتو خرابش کرد ی... ول ــــــمیزود دوباره به حالت اولش برگشت : بود یان رنگ نگاش عوض شد ول هی

... ولش کن ... نارگل توهم  میبر گهیبهتره د شهیم ریبود گفت : بنفشه داره د ستادهیکه تاحاال ساکت ا ساجده
 !... برو

 ... رفتن یا گهیحرف د چیو بدون ه دیبنفشه رو کش دست

هم مونده بود که بخواد بزنه ...کار خودشو کرده بود  یحرف گهیخودم ... مگه د رفتمیالمصب من که داشتم م د
پر سوالشون از  ینگاه ها یبرا یحینگاه کنم ... چه توض هیتو چشم بق ییمنو برده بود ... حاال با چه رو یو ابرو
 !... ارمیبنفشه ب یحرفا

تو باغ معطل کنه ... مطمئنا  یساعت کیاونجا و بچه ها رو  رمیت امامزاده و به زهرا اس دادم که مافتادم سم راه
 ... اس هیالوچه مشغولن ... زهرا هم استاد پرت کردن حواس بق یباغ و درختها دنیاالن بچه ها با د

 ... میشگیهم یسر جا نشستم

 ... شدم رهیاسمش خ به

 ییناکام محمد نورا جوان

 نترییپا کمی

 18/4/1365تولد  خیتار

 18/4/1389وفات  خیتار

 !... سال گذشته بود سه

 ... شروع کردم باهاش حرف زدن شهیهم مثل

 خواستمیبه خدا ... من نم ی... منو ببخش ... ول ارمیبرات م تامویگله و شکا شهی... هم ینیبیسالم محمد ... م -
بار به خوابم  هیسه سال  نیوگرنه که تو ا گهید هینجوریحرف بنفشه درسته ...؟! البد هم یکنی... تو هم فکر م

 !... کننیاشتباه م هیکه بق یگفتیو م یومدیم

 ... ... حتما زهرا اونو فرستاده بود مهیمر دمیپا حرفم نصفه موند برگشتم د یصدا با



 

 
147 

 !...؟ ینشست و دستشو گذاشت رو شونه ام : خوب کنارم

 ... هم نکردم ینگفتم ، حرکت یزیچ

 !...؟ یحرف بزن یخوایم -

 !...؟ یبدون یخوایم یگذاشتم رو شونه اش و گفتم : چ سرمو

 نارگل ... اون دختره ... محمد ...؟ -

 !!! : شوهرم بود دمیکش یپردرد آه

 ... بود یجا خورده ... ضربه کار دمیتکون خوردنش فهم از

 !ش ... شوهـــــــرت ...؟ -

 ... پر از سوال بود لحنش

 دنیکنه اما ... با شن رشیکه روز تولد شوهرش منتظر بود تا غافلگ ی... از عروس دوهفته ا میبگم مر یاز چ -
 ... من پر از درده یزندگ یشد ...؟! قصه  ریخبر مرگش غافلگ

 ازیحرف بزنه ... حس کردم ن تونستینم یتو دستش گرفت و فشرد ... انقدر شوکه شده بود که حت دستمو
 ازیادمها ن یخبر نداره بگم ... گاه یزیکه از چ یکه دردمو به کس دهیحرف بزنم ... وقتش رس یدارم که با کس

 خواستمیخبر دارن ... م یاز همه چ کنارشون بودن و شهیکه هم ییحرف بزنن ... نه اونا بهیغر هی یدارن برا
 ... بودم دهیرو که کش ییاون دردها یدرددل کنم ... بگم همه 

 ستیکه دوستته ... نارگل ن یدختر اروم و افسرده ا نیرو ... ا ی...نارگل واقع یدیکم نارگل رو د یلیتو تاحاال خ -
 ... ستمی... خودم ن

 !شوم ...؟ یبهم گفت ادتهی

 ... یانقدر ناراحت بش کردمیکه مات موندم ... فکرشم نم دمیقدر غم تو چشمات دآره ... ان -

... من فرار کردم  گهیحرفا فرار کرده و اومده بودم تهران ...بنفشه راست م نی... من ... من از هم هیچ یدونیم -
 !... مدیدیمامان و اقاجون م یکه تو چشما یمردم ، از نگاه هاشون ... از غم ی... از حرفا

اشک  یجا ذاشتنیامان در حرکت بود ...اشکهام انقدر به هم وفادار بودن که نم یرود ب هیچشمم مثل  اشک
 ... گرفتنیجاشو م عیخشک بشه سر شونیقبل

 یچون ته تغار یبودم ...ول طونیشر و ش ی... از بچگ هی... غصه ک هیغم چ دونستمیمن نم شیتا سه سال پ -
پسرعموم  دیبار با حم هی...  سوزوندمیم شیات ادی...بچه بودم ز گفتیبهم نم یزیچ یکرده ، کس زیبودم و عز

... چقدر  میدیداشت رو بر وستشوند یلیکه مامان خ یچند روزه ا یاز جوجه ها یو سر کل میبرداشت یچیق
سر  ییبال نیهمچ شیچگخودم تو ب یو دختر عمو هیواقع یخاطره  هی نیاونروز مامان دعوامون کرد ) البته ا

 مادربزرگم اورده خخخخ( یجوجه ها
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پا استاد کوزه  هی...  یگل باز میرفتیخشک بود و م نایزم شدیکردم و ادامه دادم : موقع درو که م یتلخ ی خنده
 کردمیدعوا م ایبود  یو گل فیلباسم کث ایاز دستم دادش به اسمون بود ... شهی... مادرم هم میبود یگر

... نرگس ... بزرگتر که  نیبنفشه ... مه با...  میدیدویو م میزدیاز صبح تا غروب تو روستا پرسه م شهی...هم
معاون مدرسه از  شهیو هم میسوزوندیم شیتو مدرسه ات شتریرنگشون عوض شد ... ب طنتامیشدم کم کم ش

رست خوبه وگرنه تاحاال برو خدارو شکر کن د ی: کرم گفتیم شهیبود ... هم یما عصبان یدست گروه چهارنفر
 ... یشدیصدبار اخراج م

 کردمیرفتار م یمن جور یدر جلب کردن توجه پسرا رو داشتن ول یکه بودم هرکدوم از دوستام سع رستانیدب
 رونیب یشر بودم زبونمم دراز بود ول یلیشدن به منو نداشت ... تو جمع خودمون خ کیجرات نزد یپسر چیکه ه

 ... دمخوب اقاجون بو تیترب ونیمد نمی... ا کردمیو سخت برخورد م نیسنگ یلیخ

خونه عموم و با دختر  رفتمیدو روز م یهفته ا رستانیاز کجا بلدم تکنو و باباکرم برقصم ؟! سه سال دب یدونیم
رقص ...  نیساعت درس بعد دو ساعت تمر هی...  میکردیرقص م نیدرس خوندن تمر یعموم تارا به بهانه 

اصال خوششون  زایچ نینفهمن ... از ا ضوعمو نیاز ا یزیبود که اقاجون و مامان چ نیترسم ا یههه اونروزا همه ه
برو برگرد  یب ذاشتیم یپسر روستا بود ... دست رو هر دختر نیو خوش اخالق تر نی... محمد بهتر ومدینم

 ... کردنیقبولش م

مادرم  ی... مادرش دختر خاله  گذروندیم شویبود ... داشت سرباز یمیداشت و مهندس پتروش سانسیل فوق
 گهیم میریبذار برات زن بگ گمیبه محمد م یکه به مادرم گفت : هرچ دمیبار که اومده بود خونمون شن هیبود ... 

 !... خونهیهنوز زوده ... زن من داره درس م

 کردیمامان دعوتشون م یمرخص ومدیکه م ییا... وقت هیکه دوست داره ک یدوست داشتم بدونم دختر یلیخ
 ... خاله گفتمیخونمون ... محمد رو مثل پسر نداشتش دوست داشت ... منم به مادرش م

در اتاقم اومد ... تعجب کردم مامان  یکه صدا خوندمیبار که خونمون دعوت بودن ، داشتم تو اتاقم درس م هی
در اومد گفتم  یباال ... دوباره صدا ادی... آقاجونم که مهمون تو خونست محاله ب زدنیدر نم چوقتیکه ه یزدیو ا

 ... نیی: بفرما

هول شدم و از جام پاشدم و سالم کردم ... صداش  یلی... خ دمیکه باز شد قد بلند محمد رو تو درگاه د در
 !تو ؟ امیقشنگ و مردونه بود ، جوابمو داد و گفت : اجازه هست ب یلیخ

 ... اونروز رو لبم نقش بست یاداوریاز  یلبخند

به اتاقم انداخت ... خداروشکر  ی... اومد تو اتاق ، نگاه نییهول و دستپاچه گفتم : بله ... ب ... بفرما یلیخ
 ... تو اتاق من ومدیبار بود که م نیاتاق مرتب بود ... اول هیاز کتاب و دفترم بق ریغ

 !... کمکت کنم یدار یاگه اشکال نمیاومدم بب یخونیم درس یدار گفتی: مادرت م گفت

 ممنون یلیخ -

 ... دفترم نشست و برش داشت کنار
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 !... درسته ؟ یبلد ویو همه چ یندار یمشکل یعنی نیا -

 ! که کرد گفتم : اره ... بلدم نگام

 !...میبکن یامتحان هیخوب چطوره  -

سخت گرفته بود  یلیرو برداشت و دوتا سوال تو دفترم نوشت ... داد دستم که حل کنم ... انصافا خ خودکار
 !... ، اونم تا نصف حل کردم شویکی... فقط 

 !...؟ یبلد ینجوریکرد و گفت : ا اخم

 ... میجا فقط درس گرفت نیخب تا هم -

 !... دانشگاه یبر یشیوفق نممطمئن باش م یبر شیپ ینجوریا یگفت : اگه بخوا یجد یلیخ

 داره ... من اصال دوست ندارم برم دانشگاه یچه ربط نیاخم نشست تو صورتم ، با خودم گفتم : اصال به ا منم

... 

سوال  هینشم ...  عیضا ششیو دوباره پ رمیبگ ادیداد که خوب گوش کردم تا  حیدوتا سوال رو برام توض خودش
هسته  کیزیکنم ... با افتخار دفتر رو دستش دادم ، انگار تونستم مسئله فهم گرفت که تونستم حلش  گهید
 ... رو حل کنم ... ههههه یا

 میبخون ... فردا مرخص ریخونمون بگ ای، ب ذارمیکتاب برات کنار م یسر هیکرد و گفت : خوبه ...  نیبه تمر ینگاه
و  رمیگی... ازت امتحان م یکل اون کتابها رو بلد باش ــــــــدیبا امیکه ب گهیدو ماه د یول گردمیتمومه و برم

 ... دمیهم اون موقع بهت م دیچندتا کتاب جد

و  امیبود که نتونستم تو روش درب یبودم و انقدر پسر مودب دهیشن شویخوب فی...انقدر تعر میمر هیچ یدونیم
... با خودم گفتم من که  ـــــــدیل بگه بابه نارگــ کردیجرات نم یپسر چیبا زبون درازم جوابشو بدم ... وگرنه ه

رد کنم ... چرا با  یچ یازش خواسته باشم ... برا نکهیبدون ا کنهیبرم دانشگاه ... اونم داره کمکم م خوامیم
 ... کنم یام باز ندهیبا ا یلجباز

که برام نوشته بود شروع کردم درس خوندن ... دو ماه بعد  یزیرفتم کتابها رو گرفتم و طبق برنامه ر فرداش
که گرفته بود رو نوشتم  ییجواب سواال یذوق داشتم که بهش نشون بدم موفق شدم ... وقت یبرگشت کل یوقت
 ... دمیرو تو صورتش د یخوشحال دیو د

 ... یگفت : خوبه ... اما هنوز اول راه یول

 خوانیروستا که م ی گهید یبچه ها یاز من برا ریازش خواستم غ ی. وقتهم بهم داد .. گهیکتاب د یسر هی
 ... دمیرو تو چشماش د نیکنکور شرکت کنن کالس بذاره و بهشون درس بده تحس

 ومدی... هربار که م ادیدرن یبرام حرف دیفهم یکس انای، اون حرفو گفته بودم که اگه اح نیا یمن فقط برا اما
 ... میتا دختر بود 4تا پسر و  5برامون ... جمعا  اوردیو کتاب م دادیبه چند تا از بچه ها درس م یمرخص

 ...خوندمیکنکور م یبکوب برا گهیخرداد که تموم شد د یامتحانا
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و بعدش  شیاز سرباز مونهیم گهیدو هفته د یمرخص نیبود ... مادرش گفته بود که بعد از ا شیمرخص نیاخر
 ... که تو تهران بهش کار دادن یشرکت رهیم

 ... افتخار همه روستامون بود یعنی،  کردیبهش افتخار م چقدر

 ... تا بچه اش تو تهران تنها نباشه رهیگیحتما براش زن م شیبعد از تموم شدن سرباز گفتیم مادرش

 ... خونمون نایتموم شد مادرش به مادرم گفت که شب م رستانمونیدب یکه امتحانا یروز یفردا درست

 ... خونمون ومدنینبود اکثرا م یدیجد زیچ

لباس خوب بپوش  هیکه مامان اومد سراغم و با هول گفت : پاشو ... پاشو  خوندمیداشتم تو اتاقم درس م شب
 !... ... پاشو دختر ... بدووووو

 !شده؟ یتعجب گفتم : چرا ... چ با

 !...؟ دمی... من چطور نفهم کردایدستمو گرفت بلندم کرد و گفت : شهربانو امروز که اومد فرق م اومد

 !شده ؟ یگفتم : مامان چ جیگ

 !!!... محمد یتو ... برا یکه تو چشماش بود گفت : اومدن خواستگار ینگام کرد و با اشک مامان

 کردمیفکرشم نم یروستامون ... ول یدخترا شتریثل ب... خوب من ... محمد رو دوست داشتم ...م ستادیا قلبم
 ... دختر اون منو بخواد نهمهیا نیاز ب

خواستگار  یهر دختر ی... برا دهیچندبار اروم زد رو گونه هام و گفت : چرا رنگت پر دیمو د دهیرنگ پر یوقت مامان
 !... میبر ریلباستو عوض کن زشته د ایدختر ... ب ادیم

سرم گذاشت  دیدر اصل خودش تنم کرد ...چادر سف یعنیاز لباسامو دراورد و کمک کرد بپوشم ...  یکیتو کمد  از
 ... نییپا یو منو با خودش برد طبقه 

 ... اروم کردم یلیسالم خ هیو  ییرایانداخته رفتم تو اتاق پذ ریسر ز با

هم با لبخند جواب سالممو  رجیو کنار خودش نشوند ... شوهرش عمو ا دیشهربانو بلند شد اومد منو بوس خاله
 ... روشن یاب راهنیپ هیبود با  دهیپوش یکت شلوار سرمه ا هیداد ...محمد 

 دمیکه اصال نفهم زدمیبود ، انقدر تو شوک و استرس دست و پا م نییشده بود ... سرش پا پیخوشت یلیخ
 ... میکه حرف بزن زدمیداشتم با محمد قدم م اطیدم که تو حبه خودم اوم یگفتن ... فقط وقت یچ

 یتا کنکورتو بد کنمیچند روزم صبر م نیصبر کردم ا نهمهیبهش گفتم ا ی... مامان اصرار کرد ... هرچ دیببخش -
 !!!... قبول نکرد

 !...؟ نی؟! مگه چقدر صبر کرد نهمـــهیا-

 !!!...روز 13دوسال و هشت ماه و  قایدق -
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 !مـــــــن بودم؟ خونهیمنظورش از زنش که داره درس م پس

 ... دونهیروز و ماهشو هم م یهم داره ... حت قیامار دق چه

درسشو  دیشدم و گفتم نارگل االن فقط با یعصب کردیم فیمامان از خواستگارت تعر یراستش ... امروز وقت-
از راه برسه  یکی،  کنهیم وونمیشدم ... فکرشم د یا عصببه من داره و چر  یبخونه ... اونم اصرار کرد که چه ربط

قراره  نجایبال دراورد و اومد ا دیفهم یوقت مامانم...  ذاشتمیبا خودش ببره ... عمرا اگه م تویزندگ یبخواد همه 
 !...بکنم یاقدام میتا قبل از کنکورت و تموم شدن سرباز خواستمیامشبو گذاشت ... نم

مجبورتون  یحرف اخرش بهم برخورد ... گفتم : االنم کس یول شدیدلم اب م یقند تو ییلویاز حرفاش ک نکهیا با
 ... نیتونیم نیمونینکرده ، اگه پش

توقعت از  نمی...! خوب حاال بگو ببارمیبدستت ب خوامی...؟! مگه عقلمو از دست دادم ... تازه م مونــــــمیپش-
 !...؟ یچ یعنیال از نظر تو  دهیهمسر ا یعنی...؟!  هیات که من باشم چ ندهیهمسر ا

 یچی... ه گرفتیهم از حرفاش خنده ام م گهیاز طرف د دمیکشیطرف هم هول کرده بودم هم خجالت م هی از
 ... دونستینشده نه به بار بود نه به دار خودشو همسر من م

 ... بهش فکر نکردم ... تاحاال یعنی...  دونمیو گفتم : خب ... خب نم نییانداختم پا سرمو

در مورد  خوامی... اما ... االن ازت م یفقط به درست فکر کن دی... تو االن با یخوبه که بهش فکر نکرد یلیخ -
...  نجامیهفته ا هی... من فقط  گهید زیچ هینه ...؟! و ...  ایتو رو دارم  یهمسر اقتیل نی...بب یمن فکر کن

...  یگذاشتم ... اگه ... قبولم دار شیکه پا پ حاال خوامیتموم کنم ...م مویکه دوهفته اخر سرباز رمیبعدش م
 ...! یاز بابت تو راحت بشه که مال من المیقبل از رفتنم خ

 فکر کنم ...؟ شهیم -

 !ازت بکنم ...؟ یخواهش هی تونمی... م یالبته ... چرا که نه ... ول -

که هست ... نــه ... نباشه  یخواهش کنم جوابت هرچ نمتویبگه که گفت : م خوادیم یچ نمیکردم بب نگاش
 !...؟

نکرده بود که من بفهمم ...  یرفتار چیمنو دوست داره ه گفتیکه م یمدت نیکردم ... اخه اون تو ا تعجب
 ... کردیو آقاوار رفتار م نیسنگ شهیهم

... درسم تموم شده  شناسمیم تی... منم تو رو از بچگ میشناسی... م نمیلبخند خوشگل زد و گفت : من هم هی
رو داده ، فعال  یسازمان یخونه  هیتهران ... شرکت بهم قول  رمیکار م یاخرشه ... بعدش هم برا ممی... سرباز

نوبتم  گهیماه د کین هم که ثبت نام کردم تا ی... ماش میخریخونه م گهیاونجا تا خدا بخواد چند سال د میریم
 ... شهیم

 !...!!! بود ختهیهم ر یزندگ یخودش برنامه  یجواب نداده برا هنوز

 ... منو نیدیشد که ... فهم ی... چ یعنی: شما ...  گفتم
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هم با پسرا در ارتباط  یلیکه خ ییدختر روستا هی یبودم ول طونیبرام سخت بود ... درسته شر و ش گفتنش
 یازش بپرسم چجور شدمیاز خجالت اب م دی... مطمئنا با کیو سالم عل لیفام ینبوده در همون حد پسرا

 ... منو دوست داره دهیفهم

 !که دوستت دارم درسته ...؟ دمیفهم یچجور یبدون یخوایشاد بود گفت : خوب م صداش

 ... نه اینتونستم تکونش بدم که اره  یبود حت نییسرم پا فقط

... اونروز با  نیکنیم یاب باز نیکه دار دمیشستن فرش د تو رو خونه عموم با بنفشه در حال یخوب من وقت -
 ومدیو خندتون م غیج ی... از تو کوچه صدا رمیازش بگ یکتاب هیخونشون که  میاحمد داداش بنفشه اومده بود

بود و شلوارتو تا  دهیصورتت چسب یبود ، موهات رو سیلباسات خ ی... همه  دمتید اطیتو ح میاومد ی...وقت
... همون موقع  یکردیم یاب توشو سر بنفشه خال غیبا ج یسطل دستت بود که داشت هیباال ...  یزانو زده بود

فکر  لی...اوا یخودتو قائم کرد یرفت غیو با ج یدیکه مارو د یدلم تکون خورد ... همون وقت تیو سادگ یاز پاک
تو  یوقت یچه تو دانشگاه ... ول نجایبودم ... چه ا دهید میتو زندگ دختر نهمهی... من ا ستین یمهم زیچ کردمیم
جراتشو نداره بهت  یپسر چیه دمیشنیم ی... وقت یکنیبرخورد م نیو مت نیکه چقدر سنگ دمتیدیم ابونیخ

 نایا ی... همه  کردیفرق م یلیخودم بنفشه دوستت بود اما رفتارش با تو خ یدخترعمو نکهیبشه ... کماا کینزد
...ناخوداگاه هر  میزندگ یهمه  یو شد یباعث شد بهت افتخار کنم ... کم کم تو فکر و ذهنم جاتو باز کرد

 ... یاما تو از همه سر بود کردمیم سشیبا تو مقا دمیدیم یدختر

 خواستیدختر تازه جوون بودم که دلم م هی... خوب به هرحال منم  وفتادمیحرفاش داشتم به حالت غش م از
 ... که همه دخترا ارزوشونه بهشون نگاه کنه ی... پسر یباشم ... اونم کـــــــ هیتوجه بقمورد 

 دونمی...؟ م یشیباشم که عروس خونم م دواریام تونمیمن انداخت و گفت : م یبه صورت مثل لبو ینگاه
خوشبختت  دمی... قول م گهید هی... اول زندگ یشرکت ول یکه ببرمت تو خونه  ناسیاز ا شتریب یلیخ اقتتیل

 یبگ یزیچ یخوایتوئه ... نم نوبتحرف زدم ، حاال  نهمهیبرات کم نذارم ... خوب ... من ا یزیچ چیکنم و از ه
 !؟

 !... شدم ریغافلگ ییهوی...  هوی یلی... خ خوندمیمن ... خب ... راستش ... من ... داشتم درس م -

 ... رو درست بگمجمله  هیتمرکز کنم و  تونستمینم یحت ههه

 که زهرا بهم زد بله رو گفتم یبه خودم اومدم که سر سفره عقد با سقلمه ا یکامل بودم ، وقت یروزا تو هنگ اون

... 

اتاق عقد خلوت نشد  یبعد از عقد هم تا وقت یداشت که حت ای... محمد من انقدر حجب و ح میمر هیچ یدونیم
 ... دستمو تو دستش نگرفت

تازه اونوقت  میتا تنها باش رونیهمه رفتن ب یها تموم ... وقت یگرفته شد و روبوس یادگاری یعکسها یوقت
 ... چادرمو کنار زد

 ...! یو گفت : باالخره مال خودم شد دیکش قینفس عم هی یلبخند شاد با
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اتفاقا افتاده بود که هنوزم نتونسته بودم هضمش کنم ...  یهمه  عیهنوز تو بهت بودم ... انقدر سر من
 !... ... بله برون ... عقد دیازدواجمون ... خر یکاملشون برا تیآقاجون و مامان ، رضا یخوشحال

نتونستم ... نخواستم  یهفته اتفاق افتاد ... دستمو که گرفت انگار بهم برق وصل کردن ... ول هیتو  همش
 ... وهرم بود ، متوجه خجالت من شده بوددستمو بکشم ... ش

 دمیبدست اوردنت صبر کردم ... قول م یبرا یلیگفت : از من خجالت نکش نارگلم ... من خ یلحن اروم با
 !... خوشبختت کنم

 ... بلند کردم و نگاش کردم ... تو چشمام اشک بود سرمو

 !...؟ یستیگفت : خوشحال ن یپاکش کرد و با لحن ناراحت وفتهیب نکهیبا شصتش ، قبل از ا آروم

 ... اشکم اشتباه برداشت کرده بود از

 !... ترسمیزدم و گفتم : نه نه ... فقط ... م یجونیب لبخند

 !...؟ زمیعز یاز چ -

 ... شد یجور هیکه از ته دل گفته بود دلم  زمشیلفظ عز از

 !...ندهی: از ا گفتم

غصه  ی...من و تو ... باهم ... نترس ... تا منو دار میسازیرو با هم م ندهیزد و گفت : قربونت برم ... آ یلبخند
 !رو نخور ... باشه ؟ یچیه ی

 ... تکون دادم که باشه سرمو

 ... اینکن هیگر گهیکرد و گفت : د یکیکوچ اخم

 ... باشه -

 ایچشمام پر از در میرفتیاز خونمون م میداشت ی. وقتدووم نداشت .. شتریساعت ب کیمن  یباشه  نیا یول
 !... شد و چونه ام پر از زلزله

تو  نکهی... با ا کردیم هیاورد ... مامان هم گر رونیزود منو از بغلش ب یلیکردم آقاجون خ هیگر یبغل زهرا کل تو
 سخت بود یلیبخوابم ... خ گهید یجا هی دی... شب با رمیدارم از خونمون م نکهی... اما ... ا میروستا بود نیهم

... 

 یابونایتو خ یاونا کم یتا قبل از رفتن به خونه  میکه شد نیمنو بزور از بغل زهرا جدا کرد ... سوار ماش محمد
 ... میشهر دور بزن

 !... دختر ی... تو که دل منو کباب کرد یکنینم هیگر یگفت ینجوریگرفت تو دستش و گفت : ا دستمو

 ... بود سیبغض داشتم و صورتم از اشک خ هنوز
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 !... شهیگفتم : دلم تنگ م اروم

 !... ها یکنارشون نیقربون اون دلت برم ... حاال خوبه هم یدستمو فشار داد و گفت : اله کمی

 !...؟ یکنیم هیگر ینجوری... ا شهینگام کرد و گفت : منم برم دلت برام تنگ م کمی

 شوهرم بود و دوستش داشتم ی... عاشقش نبودم ول شناختمشینم ادیبدم ... من ز یجوابشو چ دونستمینم

... 

 !... جواب بود که اروم گفتم : آره منتظر

خانوم ... باشه  میندار هینه ... گر هیگر یگفت : دلت تنگ بشه خوبه ول یتو صورتش نشست ول یپهن لبخند
 !...؟

 ... دی و بوسسرمو تکون دادم ... دستمو اورد باال فقط

کرد ... مادرش از  یگوسفند قربون هیپامون  یتو خونشون منتظر ما بودن ... باباش جلو الشونیفام ی همه
 ... بود که صداش گرفته بود دهیپاش بند نبود ... انقدر کل کش یرو یخوشحال

...  نیاستراحت کن نیبر ریکه رفتن مادرش گفت : محمد جان دست زنتو بگ الشونیاز شام تک تک فام بعد
 !... خسته شده یلینارگلم امروز خ

حواسش  ی... اگه کس دمیخوابیکنار محمد م دیبردم ... شب با یپ تمیکه تازه اون لحظه به خر شهینم باورت
 ... خونمون رفتمیو م کردمیفرار م یجور هیبهم نبود 

 ... رفتم تو اتاقش دیکشیدهنمو قورت دادم و با محمد که دستمو م اب

 ... دیتنم لرز یتشک وسط اتاق پهن کرده بود ، چشمم که به تشک افتاد همه  هی مادرش

 !... یلباسو عوض کن راحت باش نیکتشو در اورد و گفت : مادرت برات لباس فرستاده ... ا محمد

لباستو عوض  گردمی... توهم تا من برم ارمیبرامون اب ب رمیو گفت : م دیفهم شویترس نگاش کردم که معن با
 !... کن

 چشمم لباستو عوض کن ی، جلو یزنم گفتیپررو نم یپسرا نیو مثل ا کردیازش ممنون بودم که درک م یلیخ

... 

 ... که تنم بود خسته و کالفه شده بودم یرفتم سروقت ساکم ... خودمم از کت و دامن عیرفت سر یوقت

 یریکت و دامن ساده ش هیو لباس عقدمم  شگاهیخواست خودم و محمد نرفته بودم ارا برداشتم ... به مویروسر
 ... رنگ بود

کرده  یکرد که اونم از بس همه باهام روبوس شمیارا کمیاومده بود خونمون و بعد از اصالح صورت  شگریارا فقط
 ... بودن پاک شده بود
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فرستاده بود ... اونموقع چقدر خداروشکر کرده بودم که مادرم  ریبلوز ، شلوار و تاپ ... لباس ز هیبرام  مامان
 ... تو رمانا نبود که برام لباس خواب کوتاه و نازک بفرسته یمادرا نیاز ا یو مثل بعض ییروستا یزن ساده  هی

 ... د... محمد واقعا اقا بو برهیزمان نم نهمهیپارچ اب اوردن ا هیکه  دونستمی... م دمیو شلوار رو پوش تاپ

تقه خورد و بعدش  هیکه در اتاق  دمیکشیموهام م ی... داشتم با دستم ال دمیباز کردم و برس کش موهامو
 ... محمد اومد تو

 ... نییکه به من افتاد سرمو انداختم پا نگاش

 ... شهیگوشه گذاشت و اومد طرفم ... با دستش سرمو اورد باال و گفت : هنوزم باورم نم هیرو  پارچ

 !... و گفت : ممنون دیکش قینفس عم هی،  دیموهامو بوس یدورم حلقه کرد و اروم بغلم کرد ... رو دستشو

و زبون دراز ... پس کــــو ...؟ من که  یطونیش یلیبودم خ دهیبا خنده گفت : من شن گمینم یزیچ دید یوقت
 !... دمیهفته فقط خجالت د هی نیتو ا

 !...؟ یخونتون جا گذاشت ای ی... زبونتو اورد نمیازم جدا کرد و گفت : باز کن دهنتو بب خودشو

 ... اورد سمت دهنم که بازش کنه ... خنده ام گرفت دستشو

... خانوم ... بنده هم دل دارما ... قربون خنده هات برم که انقدر از من  ــــــــشیو گفت : اخ دیخند اونم
 !... لم کباب شد بابا... د یکنیم غشیدر

 !که امروز همش کباب شد ...؟ هیدل شما مگه چقدر نیاروم گفتم : ا یهمون ته خنده  با

 ... که منم به خنده افتادم ی... جور دینگام کرد و بعد بلند بلند خند کمی اول

. امروز همش بغض .. یخداروشکر ، پس زبونت همراهته ... خانوم خانوما شما کباب کردن دل منو خوب بلد -
 !... دمیو اشکتو د

 ... داد به دستش هیو سرشو تک دیکش دراز کنارم …گرفت و رفت سمت تشک  دستمو

 … یول ومدیبه موهام ور بره بدم م یکی نکهیاز ا شهیهم …کردن  یاون دستشم شروع کرد با موهام باز با
و استرس  زدیم تند قلبم انقدر هرچند …نگفتم بلکه خوشمم اومد  یزینه تنها چ کردیرو م نکاریا که محمد

 ... دمیفهمینم یزیکنارش بودنو داشتم که چ

 ... منو باز کرد خی کمیحرف زدن هم  نیهم … میتا خود صبح باهم حرف زد یبا وجود خستگ اونشب

 دیو اومد منو بوس اوردیت نطاق اخرشم … کردیو با لبخند نگام م دیرسیبهم م یلیسر صبحونه مادرش خ صبح
 ... دمیو گفت : خداروشکر که به ارزوم رس

 ... گشتیبرم دیداشت و با طیخونه ما چون محمد غروب بل میناهار رفت اونروز

به خودش  کمیتو ساکش اومد و بغلم کرد و  ذاشتمیکه مامان داده بود رو م ییهایتو اتاقش داشتم خوراک یوقت
 ... فشارم داد
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دو هفته که نارگل  نیا یبرا رهیذخ نمیموند بعد اروم از خودش جدام کرد و گفت : ا یهمونجور یا قهیدق چند
 ... حالم بد نشه نییپا ادیخونم م

 ... یبه حرفم گوش کن خوامیم یجد یلیدارم که خ ییحرفا هینشست و گفت :  کنارم

 تکون دادم سرمو

 شتریب یحاال که مال خودم شد شهیدلم تنگ م یلیدلت تنگ بشه چون منم خ یمن رفتم حق دار نکهیاول ا -
 !... خوب؟ یکنینم هیگر یچون کنارت بودنو تجربه کردم ول شمیدلتنگ م

 سرمو تکون دادم بازم

مجبورم برگردم  یامتحان ول یباشم برا شتیپ خواستمی... نارگل م یاریخوب ب یرتبه  هی خوادیدوم ... دلم م -
...  یجبران کن تویهفته عقب موندگ هی نیو ا یچند روز مونده رو هم خوب به درسات برس نی... دوست دارم ا

و شاد رو  طونیهمون نارگل ش خوادیم لمکه برگشتم د گهی... در ضمن دوهفته د یقبول بش دیامسال با نیهم
 !رو ... باشه ..؟ یدختر خجالت نینه ا نمیبب

 ... فتم : چشمگ اروم

 !... بال خانومم یو گفت : چشمت ب دیبوس مویشونیپ

 !... رونیمحکم بغلم کرد و از اتاق رفت ب گهیبار د هیکه برداشت  ساکشو

رفت منم برگشتم خونمون ... با  یاشکامو گرفتم ... وقت یجلو یبغض کردم ول شدیم نیداشت سوار ماش یوقت
 ... که داده بودم عمل کردم و درس خوندم یمحمد بود اما به قول شیفکرم پ یهمه  نکهیا

 یتلفنها هم باعث شد کم کم باهاش راحتتر حرف بزنم و حت نیباهاش در ارتباط بودم ... هم یروز تلفن هر
خانوم ...  یستیدم دستم ن ی: شانس اورد گفتیو م شدیکنم که قهقهه اش بلند م یو شوخ طنتیش یگاه

 !... امیزبونت درم نیاز خجالت ا ی... حساب بذار برگردم

خونه بهش زنگ  دمیکه رس نی... هم شمی... مطمئن بودم قبول م کردمیبود که فکرشو م یراحتتر از اون کنکور
 ... رو گفتم و تشکر کردم یزدم و همه چ

 ... گفتینم یچیهنوز همونطور نشسته بود و ه میمر

 ... شد اشکم دوباره جوشان دهیخشک ی چشمه

کردم  نشییپختم ... خودمم تز کیو ... روز تولدش تو خونشون ک دمیکت شلوار خوشگل خر هیتولدش  یبرا
 ... ... مادرش هم مثل من ذوق داشت

کرد ...  رید یدنبالش ... ول نالیرفته بود ترم رجی...عمو ا میبود و منتظرش بود دهیلباس خوشگل پوش هی اونم
 ... ...دلم شور افتاده بود ومدین میمنتظر شد یهرچ

 ... و بازش کردم اطیسمت ح دمیکه اومد دو اطیدر ح یصدا
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داد و  هیداغون اومد تو ... حاضرم قسم بخورم کمرش خم شده بود ... همونجا به در تک ی افهیق هیبا  رجیا عمو
 !... نشست

 !!از در کردم و گفتم : عمو ... پس محمد ...؟ رونیبه ب ینگاه

 ... که کرد اشکش افتاد نگام

 !... پس محمد کو ...؟ رجیشده ا ی: چ دیاومد و پرس خاله

 !...؟ رجیمحمد من کو ا گمیداد زد : م گهینم یزیچ دید یوقت

 ... ... خاله همونجا غش کرد دنیسرشو تکون داد و شونه هاش شروع کرد لرز عمو

 هیشده ... خونشون شلوغ شده بود و همه گر یچ دمیفهمی... اصال نم کردمیمثل مسخ شده ها نگاش م من
و  برهی... بعد ها زهرا بهم گفت که راننده خوابش م کردمیها فقط بهشون نگاه م وونهیمن مثل د یول کردنیم

 ... ته دره ... همه مسافرام وفتهیاتوبوسم م

 ... ... اروم باش زمیمحکم بغلم کرد و گفت : اروم باش عز میهقم بلند شده بودم ... مر هق

 !... شدم وهیروز عروس شدم و بعدش ... ب ستی... محمد من ...مُــــرد ... من تو ب میمُـــــــــرد مر -

اومده بودن ... هم  ایلیدفنش کنن خ خواستنیکه م یارومتر شدم ادامه دادم : روز یکردم ... وقت هیگر کمی
 ... میمحلمون عزادارش بود ی... همه  شیسرباز یدانشگاهش ، هم سرهنگ و دوستا یدوستا

منو تو  ی... پسرعمو رهیبم ی... تو باعث شد یبنفشه بهم حمله کرد و داد زد : تو شوم هویاونهمه ادم  نیب
 !!!... یکشتــــــ

جلوشو  ی... چند نفر کردمیساله ام نگاه م نی... مبهوت داشتم به دوست چند وفتمیمنو داشت که ن یهوا زهرا
 ... ختم نشد نجایگرفتن ، اما به هم

 که تو مسجد بود رفتم کنار مادرش نشستم ... حالش خوب نبود و منم از اون بدتر یاز دفنش تو مراسم بعد

... 

 مادرشوهرم یخونه  رمیمادرم گفت نرم به خرجم نرفت و گفتم : م یخاله شهربانو ... هرچ یرفتم خونه  اونشب

...! 

 یهم خونشون بودن و دلدار کشونیگوشه نشسته بودن ... اقوام نزد هیهردوشون بغ کرده و خونشون  تو
 ... دادنیم

 ... ، نفرت نهینگام کردن ...با اخم ، ک یجور هیکه رفتم همه  من

 ... دمینگاشونو نداشتم و رفتم تو اتاق محمد ... عکسشو برداشتم بغلم و دراز کش تحمل

 چارهیدختره نحسه ... محمد ب نی... ا گهیهم نم راهی: بنفشه پر ب گفتنیکه م دمیشنیپچ پچ اونا رو م یصدا
 !... شیدختره اومد تو زندگ نیکه ا نینشد ... هم شیزیچ یسال رفت دانشگاه و سرباز نهمهیا
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 ... در اتاق محکم باز شد و مادرش اومد تو هوی

 !... رونیمن برو ب یزد : از خونه  داد

 !... بهت گفتم : خاله با

 !... ی... محمد منو تو کشت ی... تو بدقدم ستمیتو ن یبازومو گرفت و بلندم کرد و گفت : من خاله  اومد

که  رونیب کردیو داشت پرت م دیاز زبون مادر محمد بشنوم ... منو با خودش کش یحرف نیهمچ شدینم باورم
 ... اومد و دستشو گرفت رجیعمو ا

 !... که از فشار دست خاله کبود شده بود از دستش درآورد و گفت : برو نارگل ... برو خونتون دخترممنو  یبازو

 !... شوهرم یخونمه ... خونه  نجایعجز گفتم : کجا برم ... ا با

 ... وفتمیخودمو گرفتم که ن یکه باعث شد تکون بخورم ول نمیاومد جلو و با دست زد تو س بنفشه

 نجای... گم شو از ا یاریسر عمو و زنعموم ب ییبال تیبا نحس ذارمی... نم شیشوهر ... تو کشتزد : کدوم  داد
 ... رونیب

 !... هولم داد که عمو داد زد : بس کن بنفشه دوباره

 !...... احمد برادر بنفشه رو صدا زد که منو برگردونه خونه رونیو برد ب دیکش دستمو

 تونویزیبمونم ... به خدا تا اخر عمرم کن نی... بذار نجاستیگفتم : عمو ... تروخدا .. من ... خونه ام ا هیگر با
 !... کنمیم

 !... شر بخوابه نی: برو دخترم ... فعال برو تا ا دیلرزیم صداش

ه به تو بشه ک یاحترام یاز ب دونمیدوستت داشت ... م یلیاومدم دوباره التماسش کنم گفت : محمد من خ تا
 !... ... فعال برو بابا شهیناراحت م

 ... و بغلش کردم دیترک بغضم

زود منو از خودش جدا کرد و به احمد سپرد که تا مطمئن نشده رفتم تو  یلیخ یول دیبه سرم کش یدست اونم
 ... خونه برنگرده

 ... کنن میبستر مارستانیکه مجبور شدن ب یکردم ... جور یدیتب شد اونشب

 ... ختم شرکت کنم یو نشد تو مراسما سوختمیبودم و تو تب م یبستر مارستانیب یروز چند

 ... ومدیاز ترحم تو نگاه اونا هم بدم م ی، خواهرام ، مادرم ... همه به نوبت کنارم بودن اما حت زهرا

 ... خودمو مرخص کردم و رفتم سرخاکش ادیهفتش با اصرار ز روز
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 الشیفام هیبود که مادرش ، خاله اش ، عمه اش و بق ییطعنه ها دادیمردم ازارم م یاه هااز نگ شتریکه ب یزیچ
باعث مرگش  یکه چه قدم نحس زدنیسر خاکش ، طعنه م کردنیکه م هیمو ی... حت زدندیهاشون م هیتو مو

 ... فتادهاتفاق ا نیشده ... که اونهمه سال رفت و امدش بدون مشکل بوده و حاال ا

گوشه دورتر از قبرش به کمک  هینشستن من نمونه ...  یبرا ییکنار قبر نشسته بودن که جا یرجو همشون
 ... ... زخم خوردم دمیزهرا نشستم و فقط نگاه کردم ... شن

 !... میسالم بود مر 18... من همش  من

نحس من  افهیچشمش به ق خوادینم گهیکه بعد از مراسم هفتش مادرش صراحتا تو جمع گفت که د یوقت
 ... کرده بودم ی... خودمو تو خونه زندون وفتهیب

 یزیکرد و خودش برام انتخاب رشته کرد ... تنها چ دایکارت امتحان و شمارمو پ یدار زهرا ک رویتو اون گ دونمینم
 ... درس بود کردمیبهش فکر نم گهیکه د

 ... کرد می... باالخره اقاجون راضدانشگاه اما  امیب خواستمیهم اومد بهم گفت که قبول شدم نم یوقت

که به  یهمون محسن جواد یکنی...؟! فکر م دادمیدانشگاه جواب رد م یپسرا یچرا به خواستگار یفهمیم حاال
 !با من ازدواج کنه ...؟ شدیام بازم حاضر م وهیب هیمن  دیفهمیاگه م یباهام دعوا کرد یخاطرش کل

بار درست و  هینتونست  یحت دمیکشیحال من که خجالت م تیبخاطر رعا چارهیمحمد ب نکهیبا وجود ا یحت
داشت ...  ندمونیآ یبرا ییساعت به عنوان زنش کنارش بودم ... چه آروزها 24ببوستم ...همش  یحساب

 ... از بچه هامون یگفته بود ... هههه ... حت ندمونیاز ا ییاونشب چه حرفا

در خونه  شمیاز کنار خونشون رد م یمثل روز اوله ... وقت نجاینگاه مردم ا... هنوزم  یول میساله گذشته مر سه
 یکه نحس شنومیصلوات و دعا خوندشونو م یو صدا کننیراهشونو کج م ننیبیتو راه منو م یوقت ای بندنیرو م

 ه بفهمن کهدانشگا ی...فقط مونده بود بچه ها د... امروزم که ... بنفشه شاهکار کر  رهیمن دامن اونا رو هم نگ

...! 

و کاوه  ثمیمن بود ... بازومو نوازش کرد و گفت : نترس ... با زهرا و م یهنوزم دستش دور شونه ها میمر
 ... میسرشونو گرم کرد

بوده و  یقتل چ هیبدونن قض خوانیو م شهیمن نگاهشون کنجکاو م یدوباره  دنیبا د یدونیخودتم خوب م -
ابرومو ببره  خواستهیبوده ... م نیشده ... و هدف بنفشه هم ختهیکه ر هیقاتل شدم ... هههه ... اب یمن چجور

 !... که خوب ... موفقم شده

... از همه  میباشم نارگل ... دوساله دوست بهیانقدر برات غر کردمیداد و گفت : فکر نم هیبه شونه اش تک سرمو
 ... .. اونوقتتوام . ونی... جونمو مد یخبر دار میچ

 !... دمیترسیم -

 !؟ یاز چ -

 !... نسبت بهم عوض بشه دتید نکهیاز ا -
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 !...؟ دی... اخه چرا با یشد وونهید -

... بعد  میبود یسال همکالس 10از  شتری... ب یقطع کردم و گفتم : بنفشه دوستم بود ، از زمان بچگ حرفشو
خودشون  ایبه ارتباط با من ندارن ... حاال  یلیدوستام هم تما هیکه بق دمیدیاز بنفشه م ریاز اون اتفاق غ

 یلیتورو هم از دست بدم ... من خ دمیترسی... م میمر دمیترسی...! م ذاشتنیخانوادشون نم ای خواستنینم
 یدونیبودم ... م دهیکنار محمد خواب نجای...! اگه زهرا رو نداشتم مطمئن باش االن منم ایلی... خ میتنهام مر

 !... تو هم اثر بذاره یمن رو زندگ ینحس دمیترسی... م ومدمیچرا تو اتاق عقدت ن

 یشناخت ینجوری... منو ا وونهیبگم د یدستاش گرفت و گفت : اخه من به تو چ نیبلند کرد و صورتمو ب سرمو
خدا هم عمرش  یبنده  نیمشت خرافاته دختر ... ا هی نای... ا یجامعه ا نیا ی لکردهی؟! تو مثال جوون تحص
 یکه اول اونو به آرزوش که تو بود داشتهکه خدا انقدر اونو دوست  یکنیفکر نم ینجوریهمونقدر بوده ... چرا ا

بهم  لشویاما االن که دل یچقدر ناراحت بودم که تو اتاق عقدم نبود یدونیخودش ...! م شیرسونده بعد برده پ
 !... یتو عقد من نبود یسخره افکر م نیناراحت شدم که بخاطر همچ شتریب یگفت

 به من نداره یربط چیمرگ محمد ه یگیکه م یهست یکس نیزدم و گفتم : تو بعد از خانوادم اول یتلخ لبخند

...! 

به  سوادیو ب یمیقد یرزنایخاله پ نی... نگو که مثل ا وونهیاروم زد تو سرم و گفت : خب معلومه که نداره د یکی
 !... یرخرافاتها اعتقاد دا نیا

 ... واقعا لبخند زدم گهید نباریا

محکم بغلش کردم  اریاخت یترحم هم تو نگاش نبود ... ب یهم عوض نشده بود حت مینگاه مر یحت خداروشکر
 میزودتر برگرد خواستیبود که م ثمیزنگ خورد ...م شیو به خودم فشارش دادم ... هنوز تو بغلش بودم که گوش

 ... خونه چون همه کنار اتوبوس منتظرمون بودن

 یلیخ میکه دراز کرده بود گرفتم و بلند شدم ...اروم شده بودم ... سبــــــــــک ... حرف زدن با مر دستشو
 ... خوب بود

و کاوه داشتن با اقاجون دم در حرف  ثمیبچه ها سوار اتوبوس بودن و فقط استاد ، م میدیخونمون که رس کنار
 ... دمیتشکر کردنشون رو شن ی... از کنارشون که رد شدم صدا زدنیم

داشتم برداشتم چپوندم  ازیلباس و خرت و پرت که ن یسر هیتوجه به نگاه کنجکاو بچه ها رفتم تو خونه و  یب
 ... تو کوله ام

 نیاول یبپرسن رو یلبخوان در مورد پف چشمام سوا نکهیکردم و قبل از ا یدر با اقاجون و مامان خداحافظ دم
 ... نشستم میاتوبوس کنار مر یصندل

کنم ... هنوز  یکه نتونستم از زهرا خداحافظ کردمیاومدن استاد و اون دوتا اتوبوسم راه افتاد ،داشتم فکر م با
 هی...درش باز شد و زهرا نفس نفس زنون اومد تو ،  ستادیکه اتوبوس ا میاز خونه دور نشده بود یچند متر

 ... ساکم دستش بود

 ... تا بتونه حرف بزنه دیکش قینفس عم هی
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از من  نیایبچه برنم نهمهیاز پس ا ینفر هیو  نییشما دست تنها دید یکرد به استاد و گفت : اقاجون وقت رو
که کمکتون کنم ... من مواظب دخترام شما هم پسرا ... البتـــــه خودم دوست نداشتم  امیخواست همراهتون ب

 ... امیکه ، منم باهاتون م نهیابندازم  نیاقاجونو زم یرو تونستمینم گهی... اما د امـــــــایب

 ییکه دوباره گفت : به جون خودم کارت دانشجو کردنیبا خنده نگاش م یبا تعجب و بعض یها داشتن بعض بچه
 امیب چه کنم که دلرحمم و مخو یبچه ها افتخار همکالس شدن با من رو نداشتن ول نیهم دارم ... درسته ا

 !... اردو براشون خاطره بشه نیکه ا

...! خدا شما  دییبفرما میشیخوشحال م یلی، خ کنمیگفت : خواهش م دیخندیداشت م هیاز بق شتریکه ب استاد
 !... کنمیسرشونو گرم م یجور هیجمع شد پسرا رو هم  المیرو رسوند واقعا ... پس من از بابت دخترا خ

 ... دنیخندیاستاد م یهمه داشتن به حرفا حاال

کنار  ادی... همش م نمیبب نیشوهرت بش شیگفت : پاشو برو پ یو با اخم ساختگ دیکش مویاومد دست مر زهرا
بزرگش کردم ... به کس کسونشم  یو بدبخت یخاله رو با دست خال نی... من ا کنهیخاله من در گوشش پچ پچ م

 !... پسر نداشتتو نکن غیهم در گوشش تبل... پاشوبرو انقدر  دمشینم

 !... میبابا ... خالت مال خودت نخواست ایهم با خنده بلند شد : ب میمر

 ... زهرا همه از خنده دلدرد گرفته بودن یایاز دست مسخره باز الیکه دوباره راه افتاد تا خود و اتوبوس

اونم  زدنیم غیکه دخترا براش دست و سوت و ج کردیو کنفشون م دادیجواب پسرا رو م یجور هی مخصوصا
 !... : من متعلق به همه ام گفتیو م کردیم میتعظ

تو  یلیممنون بودم که با اومدنش و کاراش ذهن همه رو نسبت به من منحرف کرده بود ...البته خ یلیخ ازش
ث شده بود بعد از مدتها زهرا باع یهایو حاال هم شوخ میداشت ... درددل کردن با مر ریخودمم تاث هیروح

 ... گهینبود د یش خبری... از غم چند ساعت پ یحس ارامش و سبک هیداشته باشم ...  یاحساس خوب

 یساعت می... ن میدرست کن ایو الزان هیشد که شام الو نیبر ا میو با دخترا تصم الیو میدیبود که رس عصر
 ... تو اشپزخونه میو رفت میاستراحت کرد

 !... ونیبه حال اقا یو گفت : اوه اوه پس وا دیخند یکل دیغذا درست کردن رو فهم هیقض یوقت زهرا

 ییظرفشو نکیهم که خنده دار بود س یزیچ نیشتریب میو خنده درست کرد یبا چندتا از دخترا در حال شوخ شام
 ... بود ... هنوز شام نخورده پر شده بود

مثل اب خوردن  ییو به بهانه ها میکنیم کاریچ میدار ننیبب دنیک کشاز پسرا همش سر  ییبماند که چندتا البته
به خاطر حضور زهرا و وجود سرتاپا  شتریو ب بردمیلذت م یاز اشپز شهیتو اشپزخونه ... مثل هم ومدنیم

 ... نمونه ادشیبنفشه رو  یحرفا یممنون بودم که باعث شده بود کس طنتشیش

 ... شیازما یبرا میرفتیم دیپزه چون باگذاشتم ب مهیناهار فردا هم ق یبرا

که اومدم تو هال اعصابم  نیشام رو بردن ، اما هم ی... من تو اشپزخونه بودم وقت میدیشام رو کش 10 ساعت
 ... خورد شد
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....  خوردنی... چند نفر کنار پنجره ... چندتا رو مبلها نشسته بودن و داشتن شام م یغذاخور زیرو م ینفر چند
 !... چه طرز غذا خوردنه اخه نیا

خودم  یمقدار غذا برا هیکردم ، تو هال پهنش کردم و  دایسفره پ هیتو اشپزخونه و از کشوها باالخره  برگشتم
اومدن کنارمون و  دنیاز دخترا هم تا سفره رو د گهیهم اومدن کنارم نشستن ... دوتا د نای... زهرا و م دمیکش

اصال اداب غذا  نایسفره انداختنت ... ا نیشده هم ا یواقعا ... هم شامت عالبده  رتیگفت : خدا خ شونیکی
 !... ستنیخوردنم بلد ن

 ی... کس نیرو خودتون درست کرد نایا نی: مطمئن گفتنیاز پسرا مثل مهرداد و دوستش بابک همش م ییچندتا
 !نرفته غذا بخره ...؟ یواشکی

 ... ... مسخره ها گشتنیاماده م یغذا یمصرف و کاغذا باریرفتن تو اشپزخونه و دنبال ظرف  یحت ههه

 کیظرفها ...  نمیشما ا نیکه تموم شد و ظرفها جمع شد رو کردم به کاوه و گفتم : جناب سر ظرفشور ا شام
 !... نیسراشپز بد لیتحو زیاشپزخونه رو تم نیساعت وقت دار

 ... میگرفتیعکس م دنیها رو دکه ظرف یپسرا وقت افهیو از ق میداشت نیکاش دورب یعنی

صحنه  نیو دردناکتر نیبتریچشماشون دراومده بود انگار عج نی... همچ شدیچند روز خندمون جور م سوژه
 ... دنید شونویزندگ

 ... ومدیکوه به نظر م هیهم تلنبار شده بود مثل  یحق هم داشتن ... چون ظرفها رو البته

 !... ابوالفضل ... چقدر ظــــــــــرف ایاز پسرا گفت :  یکی

 ... کرده فیظرف کث نهمهیشام خوردنمون ا هی یعنی -

 ... رو مرتب کنه نجایا خوادیم یک -

 !... هان ...؟ میشوریفردا ... مثل خوابگاه قبل از غذا ظرفها رو م یبرا میذاریخوب م هیچه کار -

 ... براشون سوخت کمی، فقط  کمی... دلم  تنسیکردن بلد ن یاز درست زندگ یچیبود ه معلوم

ساعت  کیناهار فردا غذا گذاشتم و بعدش فقط  یربع تو اشپزخونه کار دارم ... برا هیبهشون گفتم : من  رو
 !... میخوریجا فردا غذا م هی هیچه کار میچون ما هم نگفت نیکن زیرو تم نجایا نیوقت دار

 ... بابا و اوف رفتن سرجاشون نشستن یبا اه و ا پسرا

دور هم اب روشون زدم و مرتب  هیکردم و  زیتو ظرفها رو تم یزدم و بعدشم اول اشغالها مهیبه ق یسر رفتم
 ... دمیهم چ یرو

فقط  ی... غذا با شما بود ظرفها با ما ... گفت یشوریم یگفت : تو چرا دار ییکه صدا دمشونیچیم داشتم
 !... یفردا سر بزن یبه غذا یخوایم
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مرتب کنم که  کمی خواستمیبشقاب رو از دستم گرفت ... گفتم : منم قصد نداشتم بشورمشون فقط م اومد
 !... ظرف مثل شکستن شاخ غوله کهیچهار ت نیدوستاتون فکر نکنن شستن ا

... بهتره  یخسته شد یف... به اندازه کا میدادیخودمون انجام م هیچه جور یگفتیصورتش اخم بود : بهمون م تو
 !... شما بدم لیتحو زیرو مرتب و تم نجایا دمیو منم به عنوان سر ظرفشور قول م یاستراحت کن یبر

...  نیگاز دست نزن یرو ی... فقط لطفا به غذا یباال انداختم و رفتم سمت در اشپزخونه : هرجور راحت یا شونه
شدن به اون قابلمه  کی،خوردن و کلــــــــــا نزد یهم هرگونه ناخونک ، دست دراز نیمنظورم از دست نزن

 !... کم نشن هترهاس ... محض اطالعتون تعداد گوشتها و لپه ها رو هم شمردم ... ب

 !... زد و گفت : برو استراحت کن یمحو لبخند

 !... یمادرت رو ناقص نکن یسهایروتکون دادم و قبل از خروج از اشپزخونه گفتم : مواظب باش س سرمو

تا بعدا دوباره  نمیبعد از حرفم بب نشویغمگ یچشما تونستمیحرف روم بهش بود حتما م نیاگه موقع گفتنا دیشا
 ... اشتباه رو نکنم نیا

روشن  شیات ایکنار در میو گفت : بر الیاز پسرا اومد تو و یکیکه  میزدیو حرف م میگوشه نشست هیدخترا  با
 ... میدکر 

 !... میکم دار تاریگ هیگفت : االن فقط  یکیکه  مینشست شیکنار ات میرفت یهمگ

 یلیامواجش خ یو صدا ای... خوب خود در وفتنیم یقیاهنگ و موس ادی ننیبیم ایو در شیچرا تا ات نایا دونمینم
 !... گهید نیبا سکوت بهش گوش کن کمی نینیبهتره که ... بش

 ...میدار نجایا تاری: بهتر از گ ثمیم

 ...!؟ارمیخودم برم ب ای یریاخم نکن م خودیبا اخم نگاش کرد که گفت : ب کاوه

 ...ارشیچون گفت : اره ...برو ب زننیحرف م یدارن در مورد چ دونستیهم انگار م استاد

حوصله و باالجبار بلند شد رفت ... همه  یشد که باالخره ب چشیانقدر پاپ ثمیبود کاوه دوست نداره اما م معلوم
 ... ارهیب خوادیم یچ مینیبب میمنتظر و کنجکاو بود

 !!!... ولنیبود ... بازش کرد و ... و فیک هیبرگشت تو دستش  یوقت

 !... بلد باشه زایچ نیاز ا خوردیاخمو و اخالقش نم ی افهیبزنه ؟!!! اصال به ق خوادیم خودش

اهنگ  هی یگفت اصال هرک ثمیکه بزنه ... اخرش م گفتیاهنگ رو م هیاسم  یبچه ها هرکاخم داشت ...  هنوزم
 ... زنهیکاوه هم م میبخون

 یخوب بود ول یعنینفر شد ... شروع کرد به زدن و خوندن ... صداش بد نبود  نیموافقت کردن و کاوه اول هیبق
 زدیقشنگ م یلیاز بدنشه ... خ یعضو هی... انگار تو خونش بود ... انگار ...  ولنی... اهنگ زدنش ، نواختن و

...! 
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 ... کردنی... همه مات و محو داشتن بهش نگاه م کردینگاه م شیخوندن فقط به ات یط

زود نگاشو  یلی... بهم نگاه کرد و هرچند خ میکه شد هنوزم اخم تو صورتش بود ... همه براش دست زد تموم
 !ناراحت بود ...؟ یچ یاما تو همون نگاه کوتاه هم تونستم غم نگاشو حس کنم ... برا دیدزد

از بچه ها صداشون واقعا افتضاح  یخوند ... بعض یاهنگ رپ رو به حالت مسخره و خنده دار هی ثمیاز اون م بعد
 ... زدیم ولنیهمراشون و خوندنیکه بچه ها م یبود ... کاوه با هر ترانه ا

سر داد که  یچنان اواز غوشیج غیو ج یتو دماغ یبود ... با اون صدا تایاول از همه ارم دیکه به دخترا رس نوبت
وگرنه خنده بچه ها رو  خوندیاکثر بچه ها گوششون رو گرفته بودن ... خداروشکر که چشماشو بسته بود و م

 !... شدیبد م یلیو خ دیدیم

 ... غزل از حافظ رو برامون خوندن هیکالس بودن که هرکدوم  یاز اون دوتا از بچه ها محجبه  بعد

 ... اهنگ رو نصفه خوند هیخجالت  یبا کل نایم

 !!!... کاوه یبلد باش شویبخونم رو ملود خوامیکه م یاهنگ نیبا اعتماد به سقف کامل گفت : فکر نکنم ا میمر

 ... هم اهم: ا میکه کنارش بود یما چند نفر یدراز کرد و بعد پا پاشو

 خوندیو اتل متل م زدیبچه ها ... رو پامون م یخنده  یکردنش به خوندن همزمان شد با بلند شدن صدا شروع

...! 

نداره  یفیگفتم : من صدام چندان تعر نیهم یدوست نداشتم بخونم برا یلیخ دینوبت به من رس میاز مر بعد
 ... خونمیبراتون م یتیدوب هی نیهم یبرا

 !... خورد تو سرم میزهرا و مر یعنیدو طرف  از

 ... خودتو لوس نکن -

 ... ستیکه صدام خوب ن ایواس ما ادا ن -

 !... گهیهم گفت : اره نارگل تو که صدات معرکه اس ... بخون د نایم

 ... رو دارن هیگوگوش و مرض یصدا دنیتوقع شن نایا نیگیم نیمالوندم و گفتم : حاال همچ سرمو

 !... میمر ی... خود تو هم از خوندن در رفت نیگفت : خوب دوست نداره مجبورش نکن کاوه

... هههه ... نگاش کردم  دونمیانقدر عوض شده من نم یاز ک نی... ا کنهیم یداره از من طرفدار نیبابا ... ا نه
 ... نشسته گرمش شده شیات کیقرمز شده بود ... از بس نزد کمی... صورتش 

بخندن و گوشاشونو  هیچشمام بستس بق یوقت خوادیندارم و دلم نم یخوب ی: اوال من نخوندم چون صدا میمر
خخخ( دوما نارگل صداش فوق العاده اس ... سوما تو کار  هیمنظورش ک دنینگه دارن ...) قشنگ همه فهم
 !... خانوما دخالت نکن مزقونتو بزن
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... بخون  یخونیرو م هیخوده خود عهد یول ستیو گوگوش ن هیضمر  یدوباره زد به بازوم و گفت : صدا میمر
 !... نمیب

 !... ثمیم چارهیها ... ب رهیهرز م یلی... دستت خ میمر شیزنیچقدر م -

اروم زد به  یکیرو لبش نشست و  یلبخند مرموز میحرف زدن حرص داره ... مر نیکردم لحن کاوه ح حس
 ... پهلوم

قشنگ  یلیرو بخون ... اونو خ یشگیمن بلبل زبون شده بود : همون هم یز براکم حرف امرو شهیهم ینایم
 !... نارگل گهی... بخون د یخونیم

 !...؟ یشگی: هم دیپرس ثمیم

 ... خونهی...اکثرا تو خوابگاه برامون م خونهیخوب م یلیاهنگ رو خ نیهم ا هیاره ، هم صداش عال -

دوباره نگاه ها به سمت من جلب شه اما انقدر اصرار کردن  خواستمیبخونم ، نم گهید زیچ هیکردم که  مخالفت
 ... که مجبور شدم بخونمش

 ... و در مقابل اصرارشون سرمو تکون دادم دمیکش قینفس عم هی

بار  نیاول یرو که محمد دوست داشت ... وقت یشدم و بعد چشمامو بستم ... همون اهنگ رهیخ شیبه ات کمی
اهنگو  نیا خوادیقشنگه و م یلیو گفت صدام خ دیزمزمه کردنمو شن یصدا میکه باهم بود یروز هی تو همون

 گفتیتلفن ...م یاروم و با خجالت خونده بودم اما بعدش هر روز پا یلیکه دفعه اول خ یبراش بخونم ... همون
 ... کنهیرو که سحر م یکیصدات جادو داره ... من 

 : و شروع کردم رونیدادم ب نفسمو

 ...شب هی

 ... روز هی

 ... مـــــاه هی

 ... ســـــال هی

 ... بدحال گردمیعمره که مـــــ هی

 ... پــــــر و بال یکبوتر ب چو

 ... همه جا رمیم

 ...گم شد جونــــم ـــــــدمیروز د هی

 ... ـــــونمیافتــــــادم از اش دور

 ... سرگردونم خونمونمیب
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 ... او چه کنم یب

 ...ییکجا ییقلبم کجا سلطــــــان

 ... ییگشا یکه بر من به شاد یرفت

 ... ییبهشت طال یهـــــا دروازه

 ... صد افســــوس اما

 ... یو برد از کفم زندگان یرفت

 ... یمرا در جوان دیو ام عشق

 ... یکه دردم ندان یکجا ا یرفت

 ... یندانــــــــ دردم

 ... میخوندیاونو باهم م شهی... چون هم خوندمیاخرشو نم ی کهیوقت اون ت چیاز مرگ محمد ه بعد

مزاحم تو چشمم باالخره موفق  یکه چشم باز کردم قطره  نیخوندنم تموم شد سکوت محض بود ... هم یوقت
 ... وفتهیشد ب

 ... کردنیتن نگام مداش ریکردم ... همه مات و متح هیبه بق یبا دستم گرفتمش و نگاه عیسر

 ... دستشو فشار دادم کمیبفهمه خوبم منم  نکهیا یدستمو گرفت و فشار داد ... برا زهرا

 !... بود که به خودش اومد : صدات فوق العاده اس نارگل ینفر نیاول ثمیم

بود که برگشت تو  هیهمون کنجکاو شیبد ی... ول گفتنیهرکدومشون م یزیچ هیبچه ها هم  هیاز اون بق بعد
 ... نگاهشون

 کردیم یخودش الک دولک باز ی... بغض هم که داشت تو گلوم برا کردیموشکاف نگام م یلیکاوه ... خ مخصوصا
 ... قورتش بدم تونستمینم کردمیم یسع یو هرچ

! بهتون افتخار خودمه ... یعنی نجانبیهم باشه نوبت خواننده معروف ا ی...: خوب نوبت دیزهرا به دادم رس بازم
انگار صد  یول نیبابا ، شماها مثال جون هی... چ خونمیخوندم رو براتون م میعشق زندگ یکه برا یو ترانه ا دمیم

 ادیاهنگاتون ادم  نیخوندن ... والــــــا ... با ا ه... اصال شما رو چه ب نیخونیغم م نیسالتونه ، همش دار
 !... شاد بودم اونوقت شما ... نچ نچ نچ ی... من همسن شماها بودم کل وفتهیم اشیبدهکار

 !چه طرز ساز زدنه اخه ...؟ نی... ا زننیم یبدم چجور ادیکرد به کاوه و گفت : بده من اون مزقونتو تا بهت  رو

 !...؟ یمتجب گفت : بلد کاوه

 !... یو گفت : نه پس ... فقط خودت بلد دیرو از دستش کش ولنیحق به جانب و افهیق هیبا  زهرا

 !... شده یمیقد گهید یزنیکه تو م ینجوریاضافه اس ... ا نیرو پرت کرد طرفش و گفت : ا ارشه
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 ... همه باورشون شده بود بایکه تقر زدیحرفها رو م نیا یجد نیهمچ

 زمیکنم به عشق عز میگ رو تقداهن نیا خوامی... م نیکن میبه جمع گفت : شماها هم با دستاتون همراه رو
 !... رهیگینم لمیو تحو دهیبهم محل نم خونمیبراش م یکه هرچ

 ... پاک کرد و شویالیخ اشک

 ... رو برعکس گذاشت وسط پاهاش و شروع کرد روش ضرب گرفتن ولنیو هوی

 ... یسوزونی... با ما دل م ی... با ما نامهربون ینار ی... تو گل انار ینار ینار ینار -

که همه فقط داشتن  اوردیو ادا در م کردیهم با چشم و ابرو اشاره م نیها مرده بودن از خنده ... همچ بچه
 !... حواسها رو پرت کرده بود از من ی... خداروشکر که اون بود ... دوباره همه  دنیخندیم

 ... میرو گذروند یخوب یلیخ شب

 ... که با باغبونش صحبت کرده بود یباغ میکرد و رفت میستق یدونفر یاستاد همه رو به گروه ها صبح

...  میداشتینمونه برم یخاک برا یو مقدار میکندی)س( م 30مختلف از باغ رو به اندازه  یجا 10 دیبا هرکدوم
 ... میکن هیو تجز شگاهیازما میتا پودر شن و ببر میکردیهفته خشک م کی یو ط میکردیم یبعد هم همشونو قاط

 ... میگوشه مشغول شد هی میبود و هر گروه رفت یبزرگ باغ

همراه استاد قدم  یجد نیقسمتش زهرا بود که همچ نی... جالبتر داشتیهم خاک برم نایو م نویزم کندمیم من
درست کار کنن انگار  دادیبهشون تذکر م ی... حت زدنیو دستاشو پشتش گذاشته بود و به گروه ها سر م زدیم

 ... نهواقعا استادمو

که  دادیم ریگ میداشت به مر الیخیشده ... زهرا هم ب رهیلبخند بهش خ هیاستاد با  دمیکه نگاش کردم د باری
 ... کنن یخاکبردار یچجور

 !... استاد ما نیدارن ا فی... کال تو هپروت تشر ــــــــــرینه خ دمینگاشون کردم د کمی

کردم و  زیبه سمت ما نگاه کرد ... چشمامو ر قایزهرا حرفاش تموم شد استاد هم نگاشو ازش گرفت و دق یوقت
زود با  یلیخ یول نیینظر من بوده چون دستپاچه سرشو انداخت پا ریز دیبهش نگه داشتم ... فهم رموینگاه خ

 ...به راه خودش ادامه داد یشونیاخم تو پ هی

اژانس  هیبا  نجایاز هم یکلمه حرف بزن هیزهرا دهنشو باز کنه گفتم :  نکهیاز ا قبل دنیکه به ما رس نیهم
 !... هان؟ یمهندسا دار کارهیانجام بده چ قتویخونه ... گفته بـــــاشم ... شما همون جمع و تفر فرستمتیم

 شهیمن ... هم یاونهمه مسخره کردن رشته  یتالف نمی... ا ــــــــــــشیو لبخند نگاش کردم ... اخ طنتیش با
 دهیم ادیجا مادرجون بهت  نیهم ایب هیخوب چه کار یریبگ ادی یکار یسبز یکه بر یدرس بخون نهمهیا گفتیم
 !... گهید

 جوابمو بده خوادیاالن م یعنیلبخند  نیا دونستمیهاج و واج با دهن باز نگام کرد بعد اونم لبخند زد ... م کمی

... 
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 !سوال ...؟ هیکرد سمت استاد و گفت : استاد ...  شورو

 !...؟ دییبفرما -

 !...؟ نیاومده خبر دار یکشاورز یکه برا یا شرفتهیپ ینهایشما از دستگاه ها و ماش -

نکرده بود مردم با  شرفتیکه علم پ مایشد و گفت : خب قد شتریمتعجب نگاش کرد که لبخندش ب استاد
 کننیاستفاده م نیمثل تراکتور و کمبا یینهایوقته که از ماش یلیاالنه خ ی... ول زدنیرو شخم م نیگاوآهن زم

...! 

زد بهش  یکردم و خودمو اماده که اگه حرف نامربوط زی... چشمامو ر کردیهنوزم داشت متعجب نگاش م استاد
 ... حمله کنم

 شیها رو به اسم ازما چارهیب نیا یچ یبرا : خوب پس کنهیصداش معلوم بود که خنده اش رو کنترل م از
 ! ... شخم بزنن براتون یباغ رو بکنن و به حساب نیا نیاورد

و داد زدم :  دمیبرداشتم با خنده در رفت ... منم دنبالش دو زیبه سمتش خ دیکه حرفش تموم شد و د نیهم
 !.... ییییییییزدیا کشمتیزهرا ... م ســــــــای... وا سایوا یاگه مرد

 یزدی... بعدشم ا سمیشدم وا ریگفت : نه جون تو ... راه نداره ... مگه از جونم س دیدویخنده همونطور که م با
 !... یخودتـــــــ

دوبرابر من بود  بایتپلش که تقر کلی... با اون ه ووونهید ومدیبدش م یزدیام گرفته بود در همه حال از ا خنده
 ... دمیرسیکه من نسبتا الغر بهش نم دیدویم نیهمچ

که بچه ها کنده بودن و با صورت خوردم  ییاز چاله ها یکیکه پام رفت تو  دمیدویدنبالش م نجوریهم داشتم
نشده  شیزیو خداروشکر پامم چ کردیدرد م کمیفقط دستم  نیهم یصورتمو گرفتم ... برا ی... اما زود جلو نیزم

 ... بود

 یفرصت بود که تالف نیبهتر نیاومد طرفم ... ا دید نیزم یبرگشت و منو که رو ستمیدنبالش ن دیکه فهم زهرا
 ... کنم

 ... پامو تو دستم گرفتم و صورتمو مثال از درد جمع کردم عمدا

 !...؟ یشد ی، کنارم نشست : چ زدینفس م نفس

 !... خورد چیپام پ -

 به صورتش و با خنده در رفتم دمیکه دستم گرفته بودم رو مال یگل کهیکرد بلند شدم منم تا سرپا شدم ت کمک

... 

که هردو  میدیاز بچه ها بودم که دنبال ماست ... انقدر دو یاون دنبال من افتاده بود ... متوجه نگاه بعض حاال
 ... میو اخرش اتش بس اعالم کرد میزدینفس نفس م

 ... نمونه خاک گرفته بوداز جاها  یبود و کل دهیجور منم کش نایم چارهیب
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بود  نیهم دیصورت سف یبودم هم عرق کردم هم گرم بود و مطمئنا هم لپام قرمز شده بود ... بد دهیدو انقدر
 !... یلپ گل هینارگل گفتیآقاجون بهم م شدمیو قرمز م دمیدویم یوقت شهی... هم گرفتیزود گر م گهید

 هی نیایکه کاوه گفت : ب میکردیجمع م لمونویوسا می... داشت میظهر همه خسته بودن و عزم رفتن کرد موقع
 ... باغ نیهم از اردو هم ا میریبگ یادگاریعکس 

 هیبدست ژست گرفته بودن ... زهرا  لیاز بچه ها ب یی، چندتا میستادیدرخت بزرگ ا هی هیسا ریز میرفت یهمگ
 نیریعکس هم شما بگ هی نیایب نیاردو بود نیشما هم تو ا یزدیعکس ازمون انداخت که استاد گفت : خانم ا

...! 

 ... تو دلت شده ییخبرا هی دونمی... من که م رکاهیاستاد اب ز یا

رو از دستش  نی... دورب ششی... کاوه هم رفت پ میبنداز گهیعکس د هیرو از زهرا گرفت که  نیرفت دورب ثمیم
 یبا لبخند گشاد ثمیکه م گهیم ی، معلوم نبود چ گفت ثمیهم به م ییزایچ هیباهاش ور رفت و  کمیگرفت و 

بهمون کرد و گفت : تو عکس  ینگاه ثمیزد به شونه اش و اومد تو کادر ...م یکیسرشو تکون داد ... کاوه هم 
 !... نیجاهاتونو عوض کن نیستادیا ینجوریهم هم یقبل

جابجا  هیتا بق ستادمیبودم ، همونجا ا نایو م میمر نیها با غر غر جاشونو عوض کردن ...تو عکس اول من ب بچه
 ... بشن

 !... زدیتابلو م یادیز گهید نیو استاد هم کنار اون ...!!! ا ستادیاومد کنارم ا زهرا

 گهید یکی... خراب شد ...  نیگفت : نه نه ... صبر کن میتکون بخور میکه عکس رو انداخت تا اومد نیهم
 !... رمیگیم

 ... 2...  3و لنزش ور رفت و بعد گفت :  نیبا دورب کمی

 ... شونه ام حس کردم یرو یرو نگفته بود که دست کی هنوز

 !... کی... چ 1...  هیک نمیتعجب برگشتم بب با

شد  یدستشو برداشت : عال ثمیم یکه با صدا کردی... داشت با لبخند نگام م ستادیاومده بود کنار من ا یک نیا
 !... یادگاریاز عکس  نمی... ا

 ... شد دهیکه دستم از اونور کش کردمیبا بهت داشتم نگاش م هنوز

 ... گهید میبر ایبابا ... ب ییبود که گفت : کجا زهرا

راه  یکرده ... عصبان یغلط نیهمچ یکرد ...؟! به چه جرات کاریپسره چ نی... ا دیحرف زهرا خون به مغزم رس با
 ... دمشیدم ندچشم گردون یافتادم ... هرچ

...تو  یباالخره که چ یرفته قائم شده ... ول نیهم یاگه دستم بهش برسه مُرده برا دونستیمعلومه م خوب
اقا  کشمیرو هم با خودش برده بود ... من تورو م نی... کثافت دورب رسمی... حســــــــابتو م نمشیبیکه م الیو

 ... جا ولو شد هی ی، هر کس میدیکه رس الیگاوه ... به و
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لباسمو عوض  عیدوش سر هیبرنج بعدشم رفتم تو اتاق و با  یبرا ادیرفتم اشپزخونه اب گذاشتم جوش ب اول
 ... کردم

، خودش عکاس بوده  دهیکه د ثمی... م یچ ننیبب هیاون عکس رو پاک کنم ... اگه بق یکه چجور کردمیم فکر
 ... فهمهیهم مطمئنا م می... مر

 ... کن نارگل ... فکر کن فکر

گرفتم فعال خودمو خونسرد نشون بدم و بعدش هم به بهانه  میفکر کردم سردرد گرفتم و اخرشم تصم انقدر
 ... رهیازش بگ نویدورب فرستمیرو م یکیعکسها  دنید

 ... راه انداخته بود یخوب یو بو شدیهم داشت گرم م مهیتو اشپزخونه برنج رو ابکش کردم ، ق برگشتم

 یحمله کردن ... حاال خوبه برا ییبه چا یبردم تو هال ... همه با خوشحال تییسکویو با ب ختمیر یچا ینیس هی
تو  ارهیرو ب نیخواستم بره دورب میدرست کرده بودم و خورده بودن ... از مر چیساندو یسر هیباغ هم  یتو

کردم و  یتند تند عکسها رو نگاه م طراببه دست اومد با اض نیدورب ی...وقت مینیاشپزخونه تا عکسها رو بب
 !ممکنه عکس نگرفته باشه ؟ یعنیگشتم نبود ...  ی... اما اون عکس نبود ... هرچ یبعد زدمیم

... پــــــــــــوف  میرو دادم به مر نیپاکش کرده ...؟! کالفه دورب یعنیفالش زد حتما گرفته ...  نیبابا دورب نه
 ... کنه اصال عکس نگرفته باشه ... خدا

سر سفره  مینینشه ... مثل بچه ادم بش یهرک یهرک شبیسفره دادم پهن کنن تا مثل د هیناهار اول  موقع
 ... میغذا بخور

بچه ها سر  هیو دوستاش بودن ،بق تایاز چند نفر که ارم ریغ دمیغذاها رفتم تو هال و د دنیبعد از کش یوقت
 !... و تعجب به خاطر غذا فیتعر یلبم نشست ...و بازم کل یرو یسفره نشستن لبخند

با کاوه  دادمیم حینموندم کمک کنم ظرفها جمع بشن و برگشتم تو اتاقم ... فعال ترج یاز خوردن ناهار حت بعد
بخاطر اون  هوی دمیترسی...م کردیادمه خودش خرابش م کمی نمیبه خودم بگم نه ا ومدمیروبرو نشم ... تا م

 !... بهش بگم که نشه جمعش کرد یزیچ هیبچه ها  یارش جلوک

 ... باهام همراه شد ومدیهم چون خوابش نم می، مر ایکه بلند شدم برم لب در کردنیداشتن استراحت م همه

نارگل  یگفت : راست میکه مر میکردینگاه م کشیارام و امواج کوچ یایو به در میتخته سنگها نشسته بود یرو
 !...؟ ی... تاحاال به رفتار استاد دقت کرد

 !...؟ یزدیزدم و گفتم : راجع به ا یبود ... لبخند دهیاونم فهم پس

 !... یدیو گفت : پس فهم دیخند اونم

 ... دنیکه فکر کنم همه فهم کنهی... البته انقدر تابلو رفتار م هییخبرا نکهیاره مثل ا -

 !... ... دوروزه مخ استادمونو زد ستایال نشما هم کم ب یزهرا نیا -
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بنفشه ، خوندن من ... اگه اون نبود  یکه افتاده .. حرفا ییو گفتم : خوشحالم که اومده ... با اتفاقا دمیخند
 ... نگام نکنن یذهن بچه ها رو منحرف کنم که با کنجکاو یچجور دونستمینم

 ... دختر نیا هیاره واقعا... منبع انرژ -

 هیبد و بق یبهش وابستم ... تو اون روزا یلیخودخواهم اما خ یبگ دیبره ... شا یزود نیبه ا خوادیدلم نم یول -
 ... پشتم بود و تنهام نذاشت شهیبعدش هم یروزا

 .... به هرحال تو ه یخب اره ول -

تخته سنگ  یباال ینجوریو از جام بلند شدم ... هم دمیکش غیکه منم باهاش ج دیو پر دیکش غیج نیهمچ هوی
 ... زدیم غیو ج دیپریم

 ... یکشیم غیج یداد زدم : چه مرگتــــــــه ... واسه چ ستیول کن ن دمید

 !... داد زد : سوســــــــــــــک ... سوســــــــک دناشیکش غیوسط ج اونم

 دمیترسیکه ازش م یوونی. تنها حکنار پاهاشه .. اهیس زیچ هی دمیاخه ... نگاه کردم د ایکجا بود لب در سوسک
 ... دمیخنده شن یکه صدا کنهیچه م نجایسوسک ا نمیمار بود ... نشستم که بب

کاوه  شورشیخان و دوست ب ثمیکه بعلــــــــــــه ... کار م میهم با من برگشت پشت سرمونو نگاه کرد میمر
 ... بود

حمله  ثمیبتونه به م میمر نکهیو قبل از ا نییپا دمیتخته سنگ پر یبودم بدتر شد از رو یاز دستش عصب کم
دختر  نیهـــــــــــان ... ا نیبود که کرد یچه کار مسخره ا نیکنه داد زدم : مرضضضضضضضضضضض ... ا

 ... کردیداشت سکته م

 کاوه هنوزم رو لبش خنده بود یول کردیبا تعجب داشت نگام م ثمیم

 !... کرده تی... مادرت دلش خوشه بچه ترب ی.. رو اب بخندبرگشتم سمتش و گفتم : درد . ضیغ با

 ... بلند شد مینارگل ( مر یییییییییی)ه یحرفم صدا نیبعد از ا قایحرفمو تموم کنم چون دق نتونستم

 ... غم نشست رو شونه اش چون خم شد و افتاد ایدن هیکاوه رفت تو هم ... انگار  افهیق

فرصت  نقدریکنه اما ا تمیدوست داشت درست ترب یلیلبش بهم نگاه کرد و گفت : مادرم خ یزهر خند رو هی با
 !... کار رو به اخر برسونه نینداشت ا

 !گفتم ...؟ یبود ...؟ مگه من چ یاب تو چشماش اشک بود ...؟ چرا انقدر لحنش غصه ا نی... ا نیا

 !!!... دیدویو رفت ... م دیافتاده راهشو کش ریسر ز با

 !... باهاش برو ثمیم -

 !شد...؟ یانداختم و گفتم : چ میبه مر ینگاه
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 !... یزدیاون حرفو م دیدستمو گرفت و گفت : نبا میمر

 !گفتم اخه ...؟ یوا مگه چ -

 !... کاوه مادرش مُرده -

ود به روح مادرم ... من خنگ اومد تو خونش بودم بهم گفته ب ادمی... اره تازه  یی ییییییییییییییییییییییییه -
 ... اصال حواسم نبود

 !؟یخونش بود یتو تو -

 ... یعنیا ... ار... اره ... من ...  -

 ... دمیفهم اهان

 ... من خر حواسم نبود ی... اونجا ... بهم گفت ول گهیجشن تو که بود تو خونشون بود د -

 ... بگم میرو به مر هیاصل قض خواستمیکه م یبه روز یبسته بودم وا یخال چقدر

 ستیکرده ... تازه زنده هم ن یمادرش چه گناه یول هیچقدر بد شدا ... درسته خودش شعور نداره و عوض یول -
 !ناراحت شد...؟ یلی... خ

سر  نکهیبه خاطر ا نهیبا پدرش هم سر سنگ یکاوه جونشو و اسم مادرش ... حت گهیم ثمیناراحت شد ؟ م -
 ...نبودهمرگ مادرش 

 !ادم سر مرگ همسرش نباشه ...؟ شهیوااااااااااااا مگه م -

 ... بد شد نارگل یلیتو چشماش اشک بود ... خ یدید یبهم نگفت ... ول یشتریب زیچ ثمیم یعنی دونمینم -

 کار رو نکردم نینبود ... عمدا که ا ادمی یول دونستمیم یعنی...  دونستمیخوب من که نم -

کاوه ... کالفه بودم ... قرار بود  یچشما یسمت نگاه و اشک تو رفتی... فکرم همش م الیتو و میبرگشت میمر با
زنگ زد که  ثمیبه م میکجا رفته بودن ، مر دونمینبود ... نم داشونیو کاوه هم پ ثمیبازار ... م میبعدازظهر بر
 ... نه ای انیبتونن ب ستیبازار معلوم ن میگفت ما بر

بار  نیاول یبازار ... منم که عذاب وجدان گرفته بودم ... برا رهیو نم الیو مونهیگفت م ثمیخاطر نبود مبه  اونم
که بهش زده بودم ناراحت بودم ... شام درست کردن رو بهانه کردم و منم با  یکاوه سوخت و از حرف یدلم برا

به خاطر  شتریب دونستمیباهاش فرستادم ، م زهرا رو یاصرار داشت اونم بمونه ول نایموندم ... م الیتو و میمر
 ... بره بازار خوادیتنها بودنه که نم

...  یریزبونتو بگ یجلو یتونستیکردم خودمو مشغول کنم که کمتر فکر کنم ... اه گندت بزنن نارگل نم یسع
درست کردم تا هم خودم مشغول  کیعصرونه هم ک یو کوکو درست کردم ... برا یپلو با ماه یشام سبز یبرا

 ... میبخور ارمیب ییبا چا گردنیکه برم نایباشم هم ا

 ... کاوه چارهیافتاده باشه ... ب ی... نکنه اتفاق ومدنیچرا ن نایا گفتیهمش م یول کردیهم کمکم م میمر
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تو  ادیپسره ن نیا نیو غمگ یاشک یکه چشما کردمیمن خودمو مشغول م ی... هرچ رفتیم یرو مخ من اسک کال
 ... اوردیاسمشو م شتریب نیذهنم ا

 !!!خوب...؟ کنمیم یازش عذرخواه رمیسالم برگرده بخدا م نیبذار ا ای... خدا ارهیسر خودش ب ییواقعا بال نکنه

و  ثمیسمت پنجره و گفت : اومدن ... م دیدو میاومد ... مر نیماش یکه صدا شدیم کیداشت تار بایتقر هوا
 !... کاوه ان

 ... دادم و اروم سالم کردم هی... به در اشپزخونه تک میسالم مر یدر اومد و بعدش هم صدا یصدا

 ینامحسوس تکون داد ... نشست و سرشو به پشت یلیکاوه فقط سرشو اونم خ یجواب سالممو داد ول ثمیم
 ... داد و چشماشو بست هیتک

مظلوم که  ینجوریو حاال ا دمیدی... معموال اونو در حال حرص دادن خودم م نمشیبب ینجوریا خواستینم دلم
 ... صدا کرد مویرفت سمت اتاقش و مر ثمی... م شدیم یجور هیبود دلم 

و گفتم  زیم یرو گذاشتم رو ینیو رفتم تو هال... س یدست شیهم گذاشتم تو پ کیبرش ک هیو  ختمیر یچا هی
 ... : تا داغه بخور

پسر  هیناز  دیبا دهیکارم به کجا رس نیخـــــــــدا بب ینکرد ... نه تکون خورد نه چشماشو باز کرد ... ا یحرکت
 ... باهاش سر جنگ داشتم شهیکه هم انی... کاوه کاو یرو بکشم اونم نه هر پسر

 ... خوامیکه زدم معذرت م یگفتم : من ... متاسفم ... بابت حرف اروم

... تا  کردیو فقط نگام م گفتینم یچیکرده ... ه هیگام کرد ... چشماش سرخ بود انگار گرباز کرد و ن چشماشو
 ... بودم دهیند نیرو انقدر غمگ ینگاه چیبحال ه

 ! ... شهیسرد م تیی: چا نمیتا نگاشو نب نییانداختم پا سرمو

 ... کردمینگاشو حس م هینیسنگ هنوز

خوب  یبه روح مادرت ول یمادرت فوت شدن ... قبال تو خونت گفته بود دونستمیم دی: خوب من از کجا با گفتم
 ! ... دی... ببخش یراست گفته باش کردمینبود هم اگرم بود فکر نم ادمی... هم 

 ... دوباره چشماشو بسته دمی... نگاش کردم د دیکش قینفس عم هی

 !...؟یبگ یزیچ یخواینم -

 !... خورمینم یچا -

رو برداشتم و برگشتم اشپزخونه ... با  ینیکردم ... س یازش عذر خواه نهمهیمن که ا فهیگرفت ، ح حرصم
 ... رو هم خودم خوردم کیکردم و ک یرو خال یچا وانیحرص ل

نچسب ... اصال خوب کردم اون حرفو زدم ... زبونمو گاز گرفتم و به خودم تشر زدم : نارگــــل ...  ی پسره
 !... مادرش مرده
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 ... یبخوره ... لعنت ومدیپسره ن نیشام هم ا اونشب

بچه ها هم  یها یبه شوخ یچرا منم اصال اشتها نداشتم ... به زور چندتا قاشق غذا خوردم ... حت دونمینم
 ... ظرفها شسته شد یچجور دمینفهم ینکردم و حت یتوجه

نفسهاشونو که منظم  ی... صدا دنیتو اتاقم و خودمو زدم به خواب ... کم کم بچه ها هم اومدن و خواب رفتم
 ... بردیخودم اصال خوابم نم یول دمیشنیشده بود م

نون رو در اوردم  لیبود ... اخرش کالفه بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه ... وسا 4به  کیرو نگاه کردم نزد ساعت
 ... و فکر کردن که بهتر بود یکاری... از ب ینون محل یدرست کردن برا ریمو شروع کردم خ

: چقدر خودمو عذاب بدم ... خوب شام نخورد که نخورد به دررررررررررررررررک  کردمیبا خودم غرغر م نجورمیهم
بال  نهمهی.. اکه کردم . یزدم عذرخواه یحرف هیلوسه نچسبه ننر ...حاال من  ی... برم خودمو بکشم ... پسره 

 ... شد داریحرف من پد هی نیهم نهمهیا نیب ینبک یالک یعذرخواه هی یاوردیمبارکتم ن یبه رو یحت یسرم اورد

 ... و منم رفتم تا نمازمو بخونم رهیرو گذاشته بودم تا خودشو بگ ریخم

 ... گفت : قبول باشه ییصدا هیگرفتم و تو همون هال نمازمو خوندم ... سالممو که دادم  وضو

 ... دمیکش یبلند یییییییییییقلبم و هع یکه دستمو گذاشتم رو دمیترس نیهمچ

 !...؟یاومد ی... تو ک دمی... اروم گفتم : ترس کنهیکه کاوه رو مبل نشسته و داره نگام م دمیروشن اتاق د کیتار تو

 ... یزدیبا خودت غر م یداشت یوقت -

هست بخورم ...  یزیتوجه بهش رفتم اشپزخونه که دنبالم اومد و گفت : چ یکردم ... ب شدم و چادرمو تا بلند
 !... گرسنمه یلیخ

 ... شهیمعلومه االن گشنت م یکنیموقع شام مثل بچه ها قهر م یابرومو دادم باال و گفتم : وقت هی

 ... گذاشتم تا گرم شه ... خودمم نشستم به نون درست کردن ویکه براش کنار گذاشته بودم رو تو ماکرو ییغذا

 !...؟ یکنیدرست م یدار یچ -

 ... کنمیدرست م یصبحونه نون محل ی، برا ادینون ... خوابم نم -

 ... زیاب گذاشتم رو م وانیل هیکه اومد بشقاب غذاشو برداشتم و با  ویبوق ماکرو یصدا

 !...؟ یخوریداره ... خودت نم ییو گفت : عجب بو دیکش ییبو

 ... خورمیجا صبحونه م هی ذارمیم ینه ... گرسنم هست ول -

 !...؟ یمگه تو هم شام نخورد -

 ییتنها ینجوری...ا میباهم بخور ایمونده ب یلیو گفت : حاال تا صبحونه خ دینگفتم که بشقابو وسط کش یزیچ
 ... چسبهیبه منم نم
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اتفاقا  نیاز ا یا گهیکس د چیافتاده بود که تاحاال با ه نمونیاتفاقا ب یلیچپ نگاش کردم ... درسته خ چپ
 ... نوبر بود یلیظرف باهاش غذا بخورم خ هیتو  گهید ینداشتم ول

 هیبا من تو  ادیلوس نچسب ننرم ، بدت م یو خوب منم که پسره  نیاهـــــــــــــان ... شما دخترا حساس -
 میخوریبرا خودت بکش ،منم که هنوز بهش دست نزدم باهم م اریظرف ب هی ادهیز نی... خوب ا یرف غذا بخورظ
... 

 خواستمیبود که نم یچه حس دونمیدلخوره ... نم کمیهنوزم  کردمیحس م یچرا ول دونمینگاش کردم نم کمی
 ... نمشیبب ینجوریا

و بدم  ستمی... منم حساس ن اریادا در ن خودی... پس ب ادیکه اصلـــــــــا بهت نم هیمظلوم بودن تنها صفت -
 گهید یبه قول خودت گفتم که بشنو یدیهم که شن یدی... شن یحرفامو به رخم بکش ستیهم ن یازی... ن ادینم

 ... اه اه لـــــــــوس ... اه قدر... پسرم ان یقهر نکن گهی... اصال حقته بهت غذا ندم تا دفعه د

 ... یمامان باش ادیکه اخالقت مثل ماماناست ... بهتم م گنیزد و گفت : بچه ها راست م یمحو لبخند

 ... تا بذارمشون تو فر ذاشتمیخورده از مواد م هیو وسطش  کردمیرو گرد م ریتو دستم خم داشتم

داشته  ینرمال یزندگ تونمینم گهید چوقتی... با وجود ازدواجم با محمد ه دیلحظه دلم لرز هیحرفش  نیا با
 !ازدواج کنم و مادر شم...؟ تونمینم یعنیباشم ... 

ترگل ورگل هنوز موندن  یکه دخترا یدر حال رهیرو بگ وهیب هی ادیب شهیحاضر م یمعلومه که نه ... کدوم خر خوب
 ... ام ازدواج کنهباه ادیمرد ب وهیب هی ایزن مرده  هی ارمیشانس ب یلیرو دست ننه باباشون ... خ

به کس  تونمیگذروندم ، م مویروز با محمد زندگ هیفقط  یحت ی... وقت وفتهیاونم بعد از محمد هرگز اتفاق نم که
 !مثل محمد باشه ...؟ شهیم دایپ یکنم ...؟! کس هیفکر و تک یا گهید

 ... چشمم تکون خورد و از فکر درم اورد یجلو یدست

 !بابا ...؟ ییکجا -

 !...؟ یگفت یزیهان ... چ -

 ... اریبرا خودت ظرف جدا ب یخوایگفتم اگه م یشروع کنم ول خوامینه ...؟! م ای یخوریاخرش غذا م گمیم -

 ... نه بخور -

 ... چسبهیبهم نم ییگرسنتم هست ... منم تنها یگیم گهیخوب بخور د -

 !...خوردم خوب شد... حاال بخور ایخوردم و گفتم : بقاشق از غذاشو  هیقاشقو برداشتم و  حواسیکردم و ب یپوف

شده بود  یجور هی... دلم  کردیکردم ... داشت با لبخند نگام م کاریکه چ دمیغذا رو قورت دادم فهم نکهیاز ا بعد
 ... ...حواسم نبود دیببخش کنمی... با هول بلند شدم و گفتم : االن برات عوضش م
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 یبهش دادم که گفت : حاال که خورد گهیقاشق د هی...  ستمی... منم حساس ن دخوایهمون لبخند گفت : نم ای
 ... کمک کن تا اخرشو ایب

 ... گوشه شروع کردم خوردن هیرفع شده بود ... نشستم و از  شیدلخور انگار

...؟!  دیخر ی...؟! لباسامو عوض کرد ...؟! برام پد بهداشت دیمنو دزد ی؟! همون انـــــــهیهمون کاوه کاو نیا
 !پسر دنبالم راه افتاده ...؟ هیکه سرم داد زد که چرا  ی...؟! همون دمیبوس

که خورده بودم اشتهامو باز کرده  یقاشق هیگشنمه ...همون  یلینارگل ... فعال غذا تو بخور که خ ـــــــــالیخیب
 ... خوردیبود ... اونم داشت با اشتها م

 ... خورنیاز دستپختت م شهیکه هم ییش بحال اوناها خو هیواقعا دست پختت عال -

 ... نگفتم یزیزدم و چ یلبخند

 ... نشست میکنار یو اومد رو صندل ییاز غذا دوباره رفتم سروقت نونها ... ظرفشو گذاشت تو ظرفشو بعد

 !کمکت کنم ...؟ یخوایم -

 ... یستیبلد ن -

 ... سخت باشه یلیفکر نکنم خ رمیگیم ادیخوب  -

مواد که گردو ، کنجد و شکره توش  نیکف دستت بعد از ا یکنیپهنش م نیبرداشتم و گفتم : بب ریخم کهیت هی
 ... نیگردش کن ... هم یبعد هم مثل نارنگ یزیریم کمی

مات شده به صورتم و با لبخند  دمیبرگشتم نگاش کردم د ی، وقت دادمیم حیو توض کردمینگاه م ریبه خم داشتم
 ... کنهیمداره نگام 

 !!!... امشب چشـــــــه ...؟! بچه مردم خل شد رفــــــت نیا

 ... کردم که به خودش اومد و گفت : فکر کنم بتونم یمصلحت یسرفه  هی

تا تونست  رونیب ختیریخراب کرد و موادش م ییبرداشت و شروع کرد درست کردن ... چندتا ریخم کمی
 ... درستش کنه

 ... دیخندی... اونم م دمیبودنش خند یبه دست و پا چلفت یکل مینونها رو درست کن یهمه  تا

حرف  هیپسره  نیبا ا یروز هیبتونم  کردمی... فکرشم نم میزدیحرف م میبار بود که بدون دعوا و جنگ داشت نیاول
 ... میو بخند مینصف شب نون درست کن مینیباهم بش نکهیبزنم چه برسه به ا یمعمول

 طونیش یشده بود ... مثل پسربچه ها یصورتش آرد کمینون رو گذاشتم تو فر نگاش کردم ...  ینیس یقتو

...!!! 

سر  انیب یکی یکیمثل بچه ها ... االنه که هوا روشن بشه و بچه ها  یبرو دست و صورتتو بشور ... شد -
 ... صبحونه
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 ... رمیو گفت : چشم االن م دیخند

 نکهیروبروش نشستم ... هنوزم فکر ا یو رو صندل ختمیبراش ر یچا هیبرگشت  یدم کرده بودم ... وقت یچا
 ... دادیبهش گفته بودم عذابم م یمادرش مرده بوده و من اونجور

 !!!!!... انیکاو یاقا -

 به صورتم دوخت یبلند کرد و نگاشو از چا سرشو

 !... ... بابت مادرتم ... متاسفم خوامیکه زدم معذرت م یو اروم گفتم : من واقعا بابت حرف نییانداختم پا سرمو

 ... دمیشن قشوینفس عم یصدا

بالها سرت  یلیخوب نبوده ... به قول خودت خ یلی... منم تاحاال رفتارم باهات خ یدونستینداره ... نم یبیع -
 ... خوب نبوده یلیخ مونیینم اشناهم نکردم ... فکر ک یعذرخواه یحت یاوردم ول

 ... ندارم ی...؟! بخدا قصد یکنینگاه م ینجوریو گفت : چرا ا دیکردم نگاش کردم که خند زیر چشمامو

 ... اعتماد کرد یلیبه حرفت خ شهی... نم ومدیسر من م ییبال هیبعدش  یشدیواال هربار که ساکت م -

 !... و غذا ممنون ییدوباره دلخور شد ... بلند شد و گفت : بابت چا نگاش

 !چرا رفت ...؟ وااااااااااااااااا

 جیباال چشمت ابرو به تر یگیچه سوسول شده هـــــــــا ...!!! تا بهش م دایبهش بر خورده ؟! جد یعنی
 ... کنهیو قهر م خورهیقباش برم

 !شده ...؟ ینجوریمن بود ... حاال چرا ا یبرا دنیکش همش در حال حرص دادن و نقشه مایقد

 ... ... عمراااااااااااا کنمیم یفکر کرده دوباره ازش عذرخواه اگه

بال سرم اورده و  نهمهیازت معذرت بخوام جناب کاوه خان ... حاال خوبه خودشم قبول داره ا امیدوباره ب عمرا
 ... دیبگه ببخش ارهیمبارکش نم ینکرده بعدم باز به رو یعذرخواه

 !... شهیو لوس م دهیبودن داره استعفا م یاز صفت عوض نیکه ا رسمیم جهینت نیکم کم به ا دارم

داغ و تازه رو دراوردم و گذاشتم  یبود ... نونها دهیچینون کامال تو خونه پ یزنگ فر منو از فکر دراورد ... بو یصدا
 ... ـــــــــارمیسرش م ییبال هی ادیسرد بشن ... به جون خودم سر صبحونه قهر کنه و ن کمی

 یکل یتازه و گرم محل ینونها دنیصبحونه رو که پهن کردم همه از د ی... سفره  شدنیم داریها کم کم ب بچه
 ... ذوق کردن و تشکر

حالشو  یچجور دونستمیصبحونه اومد و صبحونه شو خورد وگرنه م یادم برا یهم شانس اورد که مثل بچه  کاوه
 ... بود که ناراحته دای... هرچند از صورتش پ رمیبگ
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صبح  یشد که برگشتنمون رو برا یاما به اصرار بچه ها استاد راض میاردو قرار بود بعدازظهر برگرد یزمانبند طبق
 ... گهیداره د ییهایخوب هی... استاد جوون داشتن هم  یجمعگردش دسته  میفردا بذاره و امروز بعدازظهر هم بر

 رشویبچه ها تاحاال نظ نیا دونستمیرو درست کردم ... اردک شکم پر که م میبود دهیکه خر ییناهار اردکها یبرا
 ... نخوردن

گفته بود که چند ساعته  ثمیبازار و گردش م مینرفته بود روزیحاضر بود ، چون د بایبود که غذا تقر 9 ساعت
 ... میبگرد میمونده تا ناهار رو بر

حوصله  گفتیو دخترا هم لب ساحل بودن ... زهرا م کردنیم یداشتن فوتبال باز اطیاز پسرا تو ح یسر هی
 ... و کاوه منتظرمون بودن ثمیغذاها رو بهش سپردم و حاضر شدم ... م نیگردش نداره بنابرا

و کاوه و داره  ثمیبه م دهیکه چسب میدیخانوم رو د تایارم نیکنار ماش اطیتو ح رونیب میاومد الیکه از در و میمر با
 !!!!... ... البته حاضر و اماده زنهیباهاشون حرف م

 !دعوت کرده ...؟ نویا یگفت : ک یبا اوقات تلخ میمر

 به ما داره اخه ؟ کاری... چ میمر الیخیگفتم : ب یازش نداشتم ول یدل خوش منم

 !... ثمینه اخه تو نگاش کــــــن ... کم مونده بره تو بغل م -

 !... ینش یرتیبره تو بغل کاوه که تو هم غ میگی... خوب م یشیم ریو گفتم : انقدر حرص نخور پ دمیخند

 !...؟ ی...؟! پس ناهار چ یایمن اخم کرد و گفت : تو هم م دنیبا د تایبهشون ارم میدیرس یوقت

 ... ... انگار من کلفتشم یزاقارت عمل ی دختره

 هیگردش ... بعدشم نارگل هم مثل بق میبر یی... ما قرار بود چهاتا ادیمن جواب داد : معلومه که م یجا میمر
،  کشهیمارو م یلطف کرده و داره زحمت غذا ایبودن بعض یو دست و پا چلفت یهنر یاومده اردو ... به خاطر ب

 !... و اردوش بزنه حیکه از تفر شهینم لیدل

 ... کردیکتک هم مهمونش م هی تونستیاگه م میفکر کنم مر یعنی

 نیهنـــــــر ...؟! خوب ا یگیم یتو به اشپز زمیکرد و گفت : عز یمصنوع یخنده  خوردیحرص م نکهیبا ا تایارم
 نکهیباشه نه ا بایمرتب و ز دیبا شهیخانـــــوم هم هیادم انجام بده ...  یبرا تونهیکلفت هم م ایاشپز  هیکار رو 

 !!!... غذا بده یبو

به حرف  نیسیوا نجایا گهید کمی...  گهید نیسوار ش رونیب میگفتم : اگه قراره بر ینسبتا بلند یبا صدا یعصب
 ... منو به جرم قتل بازداشت کنن انیزدن ممکنه ب

 !!!... ... من که منظورم به تو نبود زمیعز خورهیچرا بهت بر م -

... منم منظورم به تو نبود ، نه که جرم قتل مال کشتن ادماس  ــــــــزمیعز دونمیزدم و گفتم : م یحرص لبخند
 !... گفتم نیهم یبرا
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 ... دیخند ینخود میمر

 ... کاوه مانع از باز کردنش شد یکه صدا نیبا حرص رفت سمت در ماش تایارم

 !... یالنیخانوم م نیایبا ما ب ستیا قرار نشم -

لبخند مسخره و عشوه برگشت سمتش و گفت : اِوا ... چرا  هیخشک شده بود با  رهیکه دستش به دستگ تایارم
 !!!... کاوه جـــــــــــون

 می... مر یالنیبا شما داشته باشم خانوم م ینسبت ادینم ادمیابروشو فرستاد باال و با اخم گفت :  هی کاوه
 یدی... شما هم اگه خر ومدین شیفرصتش پ روزیچون د رونیب میبر ییخدمتتون فرمودن که قراره ما چهارتا

 !!!... رونیب میریدوباره م یهمگ هیبعدازظهر با بق دییبفرما نیدار

سنگ فرش  که به خاطر الیمحکم رفت سمت و یو با قدمها دی... پا کوب ومدیخونش درنم یزدیرو کارد م تایارم
خنده  ریخنده اش رو نگرفت و بلند زد ز یجلو میمر گهید نباری... ا نیکفشش خورد زم یو پاشنه  اطیبودن ح
پاشنه  نیا یبهش بگه اخه مگه مجبور ستین یکی...  دنیخندیم کردنیم یهم که داشتن فوتبال باز یی... پسرا

 !...؟ یپوشی)س( رو م 20 ی

 ... دیخندیهنوز داشت م میکه راه افتاد مر نیماش

بنداز برات  ادمیکردم دمت گرم ...  فی... من که ک یخوب حالشو گرفت ییکاوه ... خدا ولیخنده گفت : ا ونیم
 !... بخرم حتمن زهیجا هی

 یول ومدیخوشم نم تایاز ارم نکهی...با ا هیدر چه وضع نمیبب تونستمیصورت کاوه هم نم دیخندیهم داشت م ثمیم
 ... خوشحال نشدم یلیبازم خ ی... درسته که حقش بود ول ومدیشدن ادمها هم خوشم نم عیکال از ضا

بخوان االن برن تو پاساژ ها بگردن  نایکنار بازار نگه داشت ... جمعه بازااااااااااااار ...؟!!! توقع داشتم ا نیماش
کنه و بفروش برسونه  غیداشت جنسشو تبل یسع ی... هر کس تیتو جمع میو رفت میشد ادهیپ ی... همگ یول

 ... رفتنیم رفطرف به اون ط نیرو گرفت و از ا ثمیبا ذوق دست م می... مر

... حضور کاوه رو  زدمیمانتوم بود و اروم قدم م بی، دستام تو ج کردمیاون نگاه م جاناتیبا لبخند به ه داشتم
 ... کردمیاز پشتم احساس م یکم یدستش رو با فاصله  یحت کردمیکنار خودم حس م

از  یبه خنده ها ی...گاه دیخودش خر یبرا یلباس محل یو حت یگرفته تا قاب منبت کار یریاز کاله حص میمر
 ... شدینارگل تنگ م ی... و ... بازم دلم برا شدیم می... حسود خوردمیو غبطه م کردمیته دلش نگاه م

 !...؟ یبخر یسوغات یکس یبرا یخوایتو نم -

مکث  کمی... زهرا هم کنارمه ...  شهیم دایتو شهر منم پ زایچ نیا ی... همه  نجانیکردم : من خانوادم هم نگاش
 !...؟ یبخر یزیچ یخوای...؟! نم یکردم و گفتم : تو چ

 !... رو ندارم یغصه بود : کس ایدن هیلحنش  تو

 !پدرت ...؟ -
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جنس نگاش اشنا بود  یول دونمیبود ... پر از حرف ، غم ، نم یجور هینگفت ... نگاش  یزیچ ینگام کرد ول کمی
 ... مثل نگاه خودم

 !رو نداره ...؟ یا گهیکس د یعنی...  یول نهیگفته بود که با پدرش سر مرگ مادرش سرسنگ میمر

 یقبل لیوسا دیل خر... اومد و بازم مث شدیداشت پر م ثمیم یدستا باینشده بود ، تقر ریس دیهنوزم از خر میمر
 ... که چشمشو گرفته نظرمو بپرسه یزیتا در مورد چ دیدستمو کش

 ... محکم بهم تنه زد و از کنارم رد شد یکیکه  دمیکشیم داشت

زد و گفت :  یدستشم عمدا زده بود به پام ... شونه ام درد گرفته بود با اخم نگاش کردم که لبخند زشت کثافت
 !... دمتیجوجو ... ند دیببخش

 افهیبهش بگم به ق خواستمیرو ... م شوریفصل مفصل تکش بزنم ب هیکه کرده  یبه خاطر حرکت خواستیم دلم
ابرو برداشته  ریدوره چه مرگشونه ... همشون ز نیا یپسرا فهممی... نم یجوجو باش خورهیم شتریخودت ب ی

 شهیم دایتنشون پ خورنیکه م یونتک نیوچکترکه با ک پوشنیلباس کوتاه هم م هیکرده ...  شی... هههههه ارا
 !... بکشن باال قهیدم به دق دی، شلوارشون رو هم که با

: تا نزدم فکت رو خورد نکردم گورتو  دمیکاوه رو شن هیعصب یاومدم بشورمش و بذارم افتاب خشک بشه صدا تا
 !... گم کـــــــــــن

در  هیاز ثان یبود تو کسر دهیترس شیورزشکار کلیالبته ه کاوه و صد هیسرخ و صورت عصب یکه از چشما پسره
 ... رفت

مثل دفعه  خوادیرو به من دوخت ... االن البد م شیکاوه نگاه دلخور و عصب یجناب قاض یاز فرار مجرم اصل بعد
 !!کنه ... به مــــن چه اخه ...؟ دادیسر منم داد و ب شیپ ی

 ... بود چون اروم دستمو فشار داد دهیترس افشیهم از ق میکنم مر فکر

 نیهم نیچرخیو م نیدویخودتون مثل بچه ها م یتو بازار واسه  ینجوریهم یرو به ما گفت : وقت تیعصبان با
 !!!... ... ظهره الیو میتموم شد بهتره برگرد دتونیبه شما ... اگه خر چسبونهیخودشو م ی... هر انتر گهید شهیم

بود گفت : اره ... بهتره  ستادهیکه پشت سرمون ا ثمیو رفت ... م دی... راهشو کش تو هم بود یحساب اخماش
 !... میایبعداز ظهر بازم ب میتونی... م میبرگرد

 ... پارک شده بود نیکه ماش ییسمت جا میافتاد راه

 !... ناراحته یکه دم ساحل زد یاروم دم گوشم گفت : فکر کنم هنوزم از حرف میمر

... تو اگه  ادیاز دوست داشتن م رتیحرف اقاجون افتاده بودم ... غ ادیبود ...  رینگفتم ... چون فکرم درگ یزیچ
 !... وفتهیبراش م یکه چه اتفاق ستیبرات هم مهم ن یرو دوست نداشته باش یکس

 ... رونیفکرها از سرم بپره ب نیتکون دادم تا ا سرمو
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... اومده خونمون نون و  میهمکالس نکهی، به خاطر ا تهیفقط حس مسئول نی... ابابـــــــــا ... امکان نداره  نه
 ... که مواظبمونه لهیدال نینمک مارو خورده ... مطمئنم فقط به هم

 !... ، نه نارگل ... مواظبته مواظبمونه

 اخم کرد مینه ... اون هم به من هم به مر نه

 ... به تو بود نگاش

 یو زهرا بگن ... تو بگ می... دست از سرم بردار ... دروغه ... کذب محضه ... هر چقدرم که مر نـــــــــــــــه
 !... نسبت به من نداره یحس چیه انی... کاوه کاو کنمیبگن ... باور نم هی... بق

 !...؟ یمطمئن

 !... ... مطمئنم ... مطمئنم .... دست از سرم بردااااااااااااااااار اره

 ... خاموش ادیفر نیزدم که گلوم خراش برداشت از ا ادیدرونم فر یتو خودم ، سر ندا چنان

 ... بر خالف صبح سکوت حاکم بود نیماش تو

 !... گرفتمون تایدم گوشم گفت : فکر کنم اه ارم میمر

ر رو که ... ناها کردیم یهم لودگ طیشرا نیحرفش رو لبم نقش بست ... مثل زهرا تو بدتر نیاز ا یلبخند
 ... و زهرا نشستم میمر نیب شهیمثل هم میدیکش

ناراحت  کمیبه خاطر اتفاق تو بازار  نکهیزده ها به اردکها حمله کرده بودن ... با ا یگفت پسرا مثل قحط شهیم
درونم که هنوز ادامه داشت رو پنهان کنم و مشغول  یبچه ها تونستم دعوا یبا کارها و اداها یبودم ول یو عصب

 ... خوردن بشم

افتخار داده بودن و سر  الیخانوم و دوستش ناز تایافتاب از کدوم طرف دراومده بود که امروز باالخره ارم دونمینم
اومدن شد که االن  ی... چ ننیبش تونستنیداشت و نم خیم نینشسته بودن ... تا حاال که زم نیسفره رو زم

خوب بود  میسفره غذا بخور هیکنار  انیم هک نیهم ی...هرچند طرز نشستنشون خنده دار بود ول دونهیخدا م
 یزیچ هیو بچه ها هرکدوم  میخوردیغذامونو م میاثر کنف شدن از طرف کاوه بوده ههههه ...داشت دمی...شا

 ... گفتنیخوردن م نیح

که  یی... اونا یندار میبه رژ یازیو ن هیعال کلتیم سالـــــاد ...؟!تو که هباز  زمیگفت : عز تایرو به ارم الیناز که
 !... به فکر باشن دیو چاقن با لیبد استا

و بدون عذاب وجدان بخورمش  الیخیب ایمثل بعض تونمیچربه و منم نم یلیغذا خ نیزد و گفت : ا یلبخند تایارم
 !... فکر نکنم کلمیوبه ه

در  یخوریراحت انقدر غذا م الیبا خ یکرد سمت ما و گفت : مثال شما زهراجون ... در عجبم که چجور روشو
 ... هم کلتیکه ه یصورت
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احمق فکرش  ی... دختره  کردنینگاه م نایساکت شدن و داشتن به ا هویبا تاسف تکون داد ... همه  سرشو
...  ستیچاق ن یتپله و خوش خوراکم هست ول کلشیمهمونه ... درسته زهرا ه نجایدختر ا نیکه ا رسهینم

 !... ـــــنیاضافه وزن داره هم

االن دعوا  کردمیحساس بود ... فکر م کلشمیه یرو لشیزهرا االن در مرز انفجاره ... مثل اسم فام دونستمیم
قورتش داد  ی... وقت دیکه تو دستش بود رو گذاشت تو دهنش و جو ییقاشق غذا یاما زهرا با خونسرد شهیم

 ... کرد و لبخند زد تایبه ارم ینگاه

...  کردنی... همه ساکت داشتن نگاش م شهیم کسانیبا خاک  گهید ی قهیتا چند دق تایارم یعنیلبخند  نیا
 ... خوردیغذا هم نم یشکیه یحت

که  نمیشینم بگم به قول مادرجونم که مامان نارگل باشه من سر سفره شما دیهمون لبخند گفت : اوال با با
 حینه وجدانش ... سوما ترج کنهی...دوما ادم موقع غذاخوردن به حرف شکمش گوش م ینگران خرج خوردن من

از پوسته ...اگه  هیال هیروش  کهمثل شما چند پاره استخون باشم  نکهیپرده گوشت داشته باشم تا ا هی دمیم
بگم کامــــــال در  دیبا خورمیو غذامو نم رمیم هیو با گر کنمیحرفات من قهر م نیکه با ا یاالن باخودت فکر کرد

بگم اصوال  دیچسم حسودا ... و با یالبته به کور خورمیراحت تا اخر غذامو م یلیخ نمیشی... م زمیعز یاشتباه
وال حرف بزنم ... معم هیبا کنا نمیبینم یازیبرام ندارن ... ن یتیستن حرفاشونم چندان اهمیکه برام مهم ن ییکسا

به  یاضافه وزن داشته باشم و تپلم ... ول کمی دی... من شا زنمیو حرفامو م کنمیتو چشم طرفم نگاه م میمستق
که خدا خلق کرد  ی... همون ممچرا ...؟! چون خود یدونی... م می... از خودم راض کنمیکه هستم افتخار م ینیا

 هی...  ستمیدست دکترا ن ی... ساخته  می...همون شکل ایدن نیخوردن حوا شوتش کرد تو ا بیو به جرم س
 !!!... ــــــــــــزمی... عز هیمنظورم چ یشیمتوجه م یبنداز نهیتو ا ینگاه

که هرلحظه صورتش  تایزهرا با لبخندش و ارم نیچشما گرد شده و متعجب ب ی... همه  ومدیدرنم یاز کس صدا
 ... در گردش بود شدیقرمزتر م

از  نتی... هروقت با ماش گمـــــایخودت م یسالمت یهم برات دارم ... البته برا شنهادیپ هی یداد : راست ادامه
 !... بردتی، چون باد م ینش ادهیپ کنمیم شنهادی... پ یرد شد یکمربند

 الیاز جاش بلند بشه و بره ... ناز تیبا عصبان تایکارشم باعث شد که ارم نیخنده ... هم ریزد ز یپخ میمر هوی
 ... هم پشت سرش

براش مهمم که  یلیقاشق ماست گذاشت تو دهنش و گفت : فکر کنم خ هیتفاوت  یو ب لکسیر یلیخ زهرا
 !!!حرفام براش مهم بود و بهش برخورد ... نـــــه ...؟

 نی، تعارف نکن دیی: تروخدا بفرماکرد و گفت  کردنیبه جمع که با چشم و دهن باز شده داشتن نگاش م ینگاه
 !!!... وفتهی... از دهن م

 ... نیخندیکه ولو شده بودن و م یخنده ... چند نفر ریهمه زدن ز گهید ندفعهیا

...  ی... حال کردم اساس ــــزیدمت ج یعنیخنده گفت : بزن قدش زهرا ...  ونیدستشو اورد باال و م میمر
 !... کرد عشیکه ضا یبود ینفر نیامروز تو دوم یوونــــــیدختر ... ح ی... سوسکش کرد یحالشو گرفت یعال
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رو اعصاب بود ... من خواستم  یلیچند روز خ نی... ا میزد و سرشو خم کرد : چاکر میبه دست مر دستشو
نم ... نز  یخواست بگه منم حرف یهرچ یکه هرک شهینم یساکت باشم خودش نذاشت ... درسته مهمونم ول

...  میزدیو حرف م میبچه ها نشسته بود هیسرد شد ...بعد از ناهار تو هال کنار بق نیحاال هم غذاتونو بخور
باز و لب خندون  شیبه اشپزخونه و بعدش با ن دیکشیسرک م یه می، مر شستنیپسرا هم داشتن ظرف م

 ... گرفتیخنده اش م شبندیبا اون پ ثمیم دنیهم از د میبود و مر ثمی... امروز نوبت ظرف شستن م گشتیبرم

اول مهر مبارکههههههه پسر من امروز رفت مدرسه جشن شکوفه هااااااا انقدر ذوق  نیخوب سالااااااااااااااااااام
 مدرسه رنیکه م ییخوشبحال همه اونا ریمدرسه واقعا بخ ادیدارم و خوشحالم که حد نداره 

رو در کنن رفتم و  ییکندن کوه بلند ظرفشو یکه کارشون تموم شد و اومدن ولو شدن تو هال تا خستگ پسرا
 ... و اوردم ختمیهمه ر یبرا یچا

دخترا  نیاومده بود که باز بحث ب شیپ یبودم چه حرف ختنیر یکه در حال چا یمدت کوتاه نیتو هم دونمینم
 ... کردن خانوما بود یو حسود ونیشدن اقا یرتیغو پسرا باال گرفته بود ... بحثشون هم سر 

تو ذاتتونه  یحسود یول نیهم که بگ یگفت : شما خانومها هرچ داشتیبرم شوییاز پسرا همونطور که چا یکی
 نیاریطرف و مردتون رو باهم درب یچشما نیخوایبشه ، اونوقته که م کیبه مرد شما نزد گهیزن د هی... خدا نکنه 

...! 

از  یچه عکس العمل ونیمشابه و برعکس ... شما اقا تیموقع هیدر دفاع از دخترا گفت : اونوقت در  زهرا
 !...؟ نیکنیو بربر نگاشون م نیستیمی...؟! وا نیدیخودتون نشون م

مرد  هی دهیمرد اجازه نم هی رتیاز پسرا ابروشو انداخت باال و گفت : اون بحثش کال جداست ... غ گهید یکی
... چرا ...؟! چون به همجنس خودتون  ـــــــنیشما خانوما حسود یبشه ... ول کیکه مال اونه نزد یبه زن گهید

 !... مردتونو بدزده نیترسیو م نیهم اعتماد ندار

 ... کردنینگاه م خوردنیو لبخند به دخترا که حرص م طنتیداشتن با ش پسرا

و  رتیغ نیحسادت ...؟! ا شهی... و در مورد ما خانوما م رتیغ شهیم ونیکه در مورد شما اقا هی: چجور گفتم
هست که  تیحس مالک نیخاطر ا هی...شماها  ادیبه وجود م تیحسادت هردوشون از عشق و حس مالک

 شهیحسم باعث م نیمبشه ... ه کیمال شماست نزد نیکنیو فکر م نیکه دوستش دار یبه زن یمرد نیذارینم
که به  نهیا شیمعن نیشیم یرتیشما هم که غ یعنیبشه ...  کیمردش نزد به یا گهیزن نذاره زن د هی

 !...؟ نیهمجنساتون اعتماد ندار

انقدر خودخواه باشن که به حس زنها بگن  دیکه ادامه دادم : چرا مردها با کردنیداشتن ساکت نگام م همه
، خون  کنهی، رگ گردنتون ورم م نینیبیکه مال شماست م یرو کنار زن گهیمرد د هیشما  یحسادت ...؟! وقت

رو با داد و  تتونیعصبان ی موندهبعد هم ته  نیزنیم یو اول اون مرد بدبخت رو حساب رهیگیچشمتونو م یجلو
هم باشه از  گناهیاگه زنه ب یمرد کنارت بوده و فالن و فالن ... حت نیکه چرا ا نیکنیم یخال چارهیسر زن ب دادیب

 نهایا ی... همه  رتیغ نیذاریاسمشو م نیای... بعدش م شهیزنه نوشته م یبه پا بهینظر شما گناه اون مرد غر
که  یجامعه ا ی... واقعا برا نیکه شما با تمسخر اسم حسادت رو روش گذاشت تکه گفتم تو زنها هم هس

و از  نی، بزرگ فکر کن نی... بزرگ نگاه کن نیبزرگ ش نیخوایم یمتاسفم ...ک کننیفکر م ینجوریدانشجوهاش ا
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 یچ هک نیکنیزود زنونه مردونه اش م ادیم شیپ یبحث هی...؟! تا  نیرد نش یو سرسر یسطح یزیکنار هر چ
به قول شما حسادت زنها از دوست  نیا نیدونی،زنا الن . مردا بلن ...! متاسفم که نم یبشه ...؟! که چ

 !... داشتنشونه ... نه از حقارتشون

... اگه واقعا منو  نمیحرفامو تو صورتش بب ریتاث خواستمیم دیشا دونمیداختم ... نمبه کاوه ان یحرفام نگاه اخر
بدونه تو  دیبا نایاما با همه ا وفتهیاتفاق ب نیا دیاشتباهه و نبا نایا ی... که همه  شهیم یرتیدوست داره ، اگه غ

 ... مورد بوده یهم ب تشیو عصبان ودمب ریتقص ی، من ب دیامروز و اون روز خر یاتفاقا

من کامال خلع سالح شده بودن و  یپسرا تو فکر بودن ... انگار با حرفا یگفت همه  شهیتو فکر بود ... م قیعم
 زدیداشت دست م یدست زدن همه رو از فکر دراورد ...استاد با لبخند یتازه چشمشون باز شده بود ... صدا

... 

 چون شما دارم یی... واقعا لذت بردم و خوشحالم که دانشجو یبود خانم کرم ییبایز یبهم گفت : سخنران رو

... 

کرد و  یمیکه زهرا بلند شد و تعظ دمیخندیهم شروع کردن دست زدن ، بعدش پسرا هم ... داشتم م دخترا
... مثل ضرب المثل پسر کو ندارد  خندهیماست نشسته م نیبود ... خودش که ع یهم از طرف نار نیگفت : ا

 !!! ... پسربدونش نخوانش  بهیکو ندارد نشان از زهرا ...تو کال غر یدر ، نارنشان از پ

گفتم  یچ نیری... خودتون بگ ییزایچ نیهمچ هیخاروند و گفت :  یکه سرشو کم دنیخندیها داشتن م بچه
به چنگ و دندون گرفتمش ...  یخودم تنها با دست خال نینیبیدختر که م نی... ا نییدانشجو یناسالمت گهید

فکر  گهیبزرگش کردم ... د ندمحوض شکو خی،  ی... همون با دست خال رهیگینه ، اون که گربه اس به دندون م
دارن دنبال کلمه  اتیادب ی... کال دانشمندا میمن چ گهید نینی... بب کننیکه بهش افتخار م هینجوریا نیا نیکن
 !!!... من استفاده بشه یکه برا گردنیباالتر از افتخار م یا

نداشت و متاسفم که شما  ییاردو بدون حضور شما صفا نیهمونطور با خنده گفت : صد البته خانوم ... ا استاد
 !... نیستیبنده ن یدانشجو

... کارش از نخ گذشته طناب  فرستهیم ییاستادم که عجب طنابها نیزد و سر تکون داد ... ا یلبخند خجول زهرا
 ... یملوان یاونم با گره  فرستهیم

 نیگفتم : ب یثیکه با لبخند خب زدنیمن حرف م یغرا یو بچه ها هم از سخنران میشدیتو اتاق حاضر م میداشت
بود هم  دیبود ... خوب بل هم سف نیگفتم زنا الن و مردا بلن ... منظورم بل و سباست یخودمون بمونه ، وقت

 ... گهیدبود  ییخوشگل بود هم سگ باوفا

 ... ... خودمم خنده ام گرفته بود دنیخندیو زهرا دلشونو گرفته بودن و م نایو م میمر

 یهمه  یامشب که شب اخره برا یگفت : راست یچرا و به چه منظور دونمیزهرا نم هویحاضر بودم که  بایتقر
 !... میاجرا کن شینما یبا نار میخوایدارم ... م زیسورپرا هیدخترا 

 !...؟ شی: نما دیپرس میبگم مر یزیچ نکهینگاش کردم و قبل از ا متعجب

 !!!... یگفت : اره ... مش قل طنتیزد و با ش ینگاش کردم که چشمک یسوال منم
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 یکاف یاجرا کنم ... به اندازه  یمش قل شیجماعت نما نیا یمونده برا نمی... ؟!!! هم یچــــــــــــــــ
مرد چندش  هی...  ی، مش قلــــــــ یکنم ...؟! اونم نه هر نقش ینقش هم باز امیابروم رفته حاال ب ششونیپ
 !!!... زیه

 !... بکنم یکار ستیکردم و گفتم : از طرف خودت حرف بزن ... من قرار ن یاخم

 !...؟ یچ ی: برا دیاخم کرد و پرس اونم

 یکاف یجماعت دلقک هم بشم ... به اندازه  نیا یمونده برا نمی... هم کنمینم یعنی کنمیکار رو نم نیگفتم ا -
 !... اردو ابروم رفته نیتو ا

 !...؟ ی...؟! مش قل شی...؟! نما هیچ هی: قض میمر

... من زمان  ستین یمهم زیرو به جون من بندازه گفتم : چ گهید یکیکنه و  فیزهرا اومد با اب و تاب تعر تا
... نه  تونمیر کرده االنم همون موقع اس ... من اگر بخوام هم نمخانوم فک نیکردم ، حاال ا یغلط هی تیجاهل

 ... ، نه میلباساشو دار

 !... حرفم : لباسامونو اوردم ونیم اومد

 یلی...؟! تو ... خ یکرد کاریگفتم : تو چ یزده نگاش کردم ... خون به صورتم و مغزم هجوم اورد و عصب بهت
،  ستمین ی... من اون ادم قبل یسخت در اشتباه کنمیم یغلط نیهمچ ی... اگر فکر کرد یلیزهرا ... خ یاحمق

 ... یبفـــــــــــــهم لعنت نویا

گردش  میو بر انیبودن تا ب هیمنتظر بق اطی... اکثر بچه ها تو ح رونیسرم و رفتم ب یانداختم رو یسرسر شالمو
لذت بخش  یلیمن خ یگردش برا نیباشم و مطمئنا ا ید عصبکار مسخره اش باعث شده بو نی... زهرا هم با ا

 ... مشدین

کردم و زهرا  یدختر عموم نقششو باز یو چندش که من تو عروس زیبود حدودا چهل ساله ، ه یمرد یقل مش
بود  یو نصف محل یمخشو بزنم ... و خوب حرف زدنمون نصف فارس خواستمیبود که م ییدختر روستا هیهم 

 نیا یبرا امیمن ب خوادیم خل یدختره  نی... حاال ا کردیجالبش م میدیفهمیخودمون که حرفارو م یبرا نمیو هم
 ... اجرا کنم یشینما نیدخترا همچ

اروم بشم ... با فاصله از بچه ها  کمیتا  دمیکشیبلند و صدا دار م یو نفس ها زدمیو دلخور قدم م یعصب
 ... دش دهیدستم از پشت کش هویبودم که  ستادهیا

داد زد : مثل  بایکه تقر ارمیکردم دستمو از دستش در ب ی...سع کشهیزهرا داره منو با خودش م دمید برگشتم
 !... بکن یخواست ی... بعدش هر غلط یدیو به حرفام گوش م یایادم با من م یبچه 

 یزیباهاش همراه شدم تا بازم ابرو ر یشده بود ... مجبور اطیتو ح یدادش باعث جلب توجه بچه ها یصدا
 ... نشده
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پرت کرد به جلو که باعث  کمیو دستمو  ستادی، لب ساحل ا ایسمت در رفتی... داشت م دیکشیدستمو م هنوز
خودشو  کنهیم یو داره سع هی... از رفتارش معلوم بود عصبان دیقدم زد و نفس کش کمی... ستمیشد روبروش وا

 ... کنترل کنه

 !هان ...؟! کم ابروم رفته ...؟ یبچه ها داد زد ی...؟! چه دردت بود که جلو گهی: خوب بگو چه مرگته د گفتم

 ... یلعنتــــــــــ یی؟! مرگ من تو هیدردم چ یبدون یخوایداد زد : چه مرگمـــه ...؟! م بایتقر

 ... قدم اومد جلو و هولم داد هی

 !...؟ یفهمـــــــی... چرا نم ییدرد من تو -

 یگیم یگفتم : درست حرف بزن بفهمم چ یقدم عقب برده بود که دوباره برگشتم سرجام و عصب هیمنو  هولش
 !...؟! چتــــــــــه...؟

 نیا کشهیطول م ی... تا ک یتا کــــــــ ی...؟! دِ لعنت یبدونــــ یخوایزد : چمـــــــــــــه ...؟! واقعا م داد
 !...؟ یکه بود یهمون یبش یخوایم ی...ک یادامه بد یباز نیبه ا یخوایم یات ...؟! تا ک نقش افسرده

 !، کـــــــــدوم نقــــــــش ...؟ یکدوم باز -

 یهات ازش خستن بازم با بدجنس نندهیهمه ب ینیبیم نکهی... با ا یکنیاجرا م یکه سه ساله دار ینقش نیهم -
 یکشــی، نفس م یبفـــــــــهم ... تو زنده ا نوی... محمد مـــــــــــرده ... ا یدیادامه اش م یدار یو سرتق

نه  رانهیا نجایکه ا یقبول کن یخوای... چرا نم ـهتموم شده ... رفتــــــــ شهیهم ی... محمد تموم شد ، برا
 یکشینفس م ی... تا وقت یدار یزن با فوت شوهرش تا ابد عزادار باشه ... تو هنوزم حق زندگ هیهندوستان که 

 ... مهمه هیبق یبرا تیبودنت ، شاد ی، تا وقت یزنده ا ی، تا وقت

 ...وساکت شد ایکرد سمت در روشو

نارگل  ی... دلم برا یتنگه نار یلیگفت : دلم تنگ شده ... خ یو اروم یبغض یگذشت که با صدا یا قهیدق چند
 شتریهربار ب یول یکه بود یهمون یشی... دوباره م شهیسه سال همش به خودم گفتم درست م نیتنگه ... ا

 یبرگرد یخوایم یتنگ شده ... ک اهاموندعو یبرا ی... حت طنتهامونی، ش هامونیباز ی... دلم برا یکرد دمیناام
چشمت  یاومد بهت گفت باال یکی... تا  یبرات کردم تا بهتر بش ی... سه ساله همه جوره هواتو داشتم و هرکار
توهم  شدیاگه جاهامون باهم عوض م دونمیچون م ستیسرت ن یابرو جلوش دراومدم و ازت دفاع کردم ... منت

موجود افسرده  نینه ا نمیرو بازم بب ینار خوادیخسته شدم دلم م گهی... اما االن د یکردیمن م یکارا رو برا نیهم
 ... یبش داریب یخوایجوره هم نم چیخواب ... هبه  ی... خودتو زد یخوایخودت نم نکهیمثل ا یرو ... ول

 ... بود سیبرگشت طرفم صورتش خ یوقت

 کردمیصداش م ینار یکه وقت خوادیرو م ی... دلم ... دلم خاله نارگل یصبرم تموم شده نارگل ... برگرد نار گهید -
از  ی... هرکار نمتیبب ینجوریا تونمی... نم تونمی... نم ینار کشمینم گهیکه بهش بگم خاله ... د کردیدعوام م

...  شهینم یهم تالش کنم تا خودت نخوا ی... من هرچ یبخوا دیکه با یخودت نیا یدستم براومده کردم ول
 هی یبرا ستمیدلقک ن نی، وگرنه منم همچ یایبود که تو به خودت ب نیهم همش بخاطر ا یو مش قل شینما
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که  یتو بود نی... اونروز ا ایاجرا کنم که بخندن ... به خودت ب شینما شناسمشونیکه چند روزه م بهیمشت غر
...  یریبگ یدوست داره بگه و اللمون یهرچ یهرک ینیبش یخوایم ینه من ... تا ک یومدیبنفشه درم یجلو دیبا

جرات  گهیکس د چیه یومدیجماعت حرف مفت زن درم نیا یبار جلو هیبار ، فقط  هیسه سال  نیاگه تو ا
که  ودهب یدرد بنفشه از چ یدونیرو به تو نسبت بده ... خودتم م قشهیدوست داره و خودش ال یهرچ کردینم

رو در  یزیبود که چ نیاون حرفا رو پشت سرت درست کرد ... اگه محمد تو رو انتخاب کرد نه اونو ، به خاطر ا
 ... که در وجود بنفشه نبود دیتو د

از کنار دردسرها و  یکنه ... حت هیزهرا گر ومدیم شی...!!! کم پ سشیحرفاش شوکه بودم ، از صورت خ از
...چقدر حرف تو دلش بود ... چقدر من  شدیپدرش سرشون اورده بودن هم با خنده رد م لیکه فام ییبالها

 ... کردمیخودخواه بودم که متوجه نبودم و فقط به خودم فکر م

... اقاجون ،  یبشو که بود یتروخدا نارگل ... همون نارگل دستاشو گذاشت رو شونه هام و گفت : کمینزد اومد
 غیج غیج یبلند خنده اش ... برا یصدا ینارگل تنگ شده ... برا ی... همه دلشون برا هیمادرجون ، من ... بق

چه با من و تو چه بدون ما به راهش  ای... دن ت... نگاه کن به اطراف ینار ای... به خودت ب طنتاشیکردناش و ش
شده و  رید ینیبیکه م یایبه خودت م یروز هیمنتظر ما بمونن ...  نکهیبدون ا رنیو م انی... روزها م دهیادامه م

 ... یکن یزندگ یتونی... م ی، خوشگل یکرد ... تو هنوز جوون شیکار شهینم گهید

 ... برداشت و ازم فاصله گرفت دستاشو

کن ... نه به خاطر من ، نه به  ی... زندگ یکن نار یقدم دور شد و دوباره برگشت سمتم و گفت : زندگ چند
 !... ... به خاطر خودت هیخاطر بق

 شدیم زی... اشک تو چشمم پر بود و داشت لبر ایدر ی...نگام رو دوختم به اب الیازم دور شد و رفت سمت و اروم
 ... فتمگر یرو م زششیر یمصرانه جلو یول

 خوندمیکه داشتم درس م نیباشم ... هم هیفکر نکرده بودم که ممکنه با رفتارم باعث ازار بق نیتاحاال به ا چطور
هم چشم دارن و  انمیاطراف هیبودم که بق نیاز ا الیخ یبود و ب یمثل سابق رفتار کنم برام کاف کردمیم یو سع

 دمیقبال بودم ... سرمو بلند کردم و اسمون رو د که ستین یاون کنمیکه دارم تظاهر م ینیا فهمنیهم عقل ... م

... 

 ... دیسف یبود با ابرها یاب

 !مردمو ...؟ یفراموش کنم ...؟! محمد رو ..؟! حرفا تونمیکنم ... ؟! به نظرت م کاری... چ یگیم یتو چ -

ن رو تجربه کردم و بعدش شدم شوم روز با تو بود هیروز ، فقط  هی...  ی... سه ساله که تنهام گذاشت محمد
 هی...؟! چرا بق یشی...؟! ازم دلخور نم شهیم ی... نحس ... خونه خراب کن ... قاتل ... اگه فراموشت کنم چ

 دوننیکه خودشونم م یمن نداره در صورت یتو زندگ یریتاث چیبهم بفهمونن که مردن تو ه کننیم یدارن سع
 !کنم ...؟ کاری...؟! چ کنم محمد کاریمهم بوده ... چ یلیخ

 ... کردنش شده بودن پاک کردم سیو صورتمو که باالخره اشکام موفق به خ دمیکش یقیعم نفس

 !...؟ یایهمه منتظر توان ، نم -
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 ... دوخت ایو اونم نگاشو به در ستادیبود ... برنگشتم نگاش کنم ... اومد کنارم ا میمر یصدا

 !...؟ کردیزهرا چش بود که داشت باهات دعوا م -

 !... یلی... خ میبدم مر یلیمن خ -

 !؟ یگیم نویا یشده که دار ی...؟! چ یزنیکه م هیچه حرف نیا یشد وونهید -

 ... الینگفتم و راه افتادم به سمت و یزیچ

 !...؟ یبگ یزیچ یخوایاومد و گفت : نم دنبالم

 ... تکون دادم که نه سرمو

 ... زدینم ینشسته بود و اخم داشت ... تو راه هم ساکت بود و حرف نای... زهرا کنار م میسوار اتوبوس شد باهم

 کردی... تو زمان سفر م کردیم ریس یا گهید یروحم جاها یول کردمیرو تماشا م رونیظاهرا داشتم از پنجره ب منم
 ... رفتیمختلف م یو جاها

 دنیرو که محمد گفته بود دلش با د یاونروز ارمیب ادمیکردم  یقبلترش... سع یو عقد ... حت یروز خواستگار از
کنار در نشست و  رجیکه عمو ا ی... روز میبهش خبر دادم که از کنکور راض یکه تلفن یمن تکون خورده ... روز

 یاقاجون برا یداد ... حرفا مویزهرا بهم خبر قبول هک یکه بنفشه اون حرفا رو بهم زد ... روز یکرد ... روز هیگر
... دعوام با کاوه ...  هیکل یبه خاطر امتحان و شوم خوندنم ... عمل اهدا میمر یدانشگاه ... حرفا امیب نکهیا

 ... بنفشه ی... و اردو ... باز هم حرفا ثمیبا م میشدنم توسط اون ... ازدواج مر دهیدزد

 شدن تا برن تو جنگل و کنار رودخونه هنوزم تو فکر بودم ادهیمورد نظرمون و بچه ها پ یجا میدیرس یوقت یحت

... 

سنگ بزرگ تو رودخونه بود  یکل نکهیتخته سنگ نشستم و به اب چشم دوختم ... با ا هیکنار رودخونه رو  رفتم
ه مجبور شده بود از داخل سنگ ک ییو نرم داشت از کنار سنگها و جا یقو یلیداشت ... خ انیاما اب بازم جر

 ... شدیو رد م کردیخودش راه باز م یبرا

اتفاقاتش حاال که  یسه سال با همه  نیداره چه من بخوام و چه نخوام ... ا انیجر یزندگ گفتیراست م زهرا
 ... گذشت یزود گذشت ... درسته سخت گذشت ول یلیخ نمیبیم کنمیخوب فکر م

 ییزمان تنها کسا نیکه قبال بودم بلکه بهتر از اون باشم ... االن تو ا یازم ... نه اونبتونم خودم رو بس دیبا من
 ... هستن میخبر دارن زهرا و مر میهستن و از همه چ میکه دوست واقع

 یازم خسته بشه و بخواد ولم کنه ... اصال خودم تا ک یهم روز میکه امروز گفت خسته شده ... اگه مر زهرا
 کنم ...؟ یزندگ هیرو نیبا ا تونمیم

 میتو جلد خود واقع رفتمیم یسه سال هم گاه نیتو ا نکهی... کما ا شمیاز خودم خسته م یروز هیخودمم  مطمئنا
 ... خودم هم تحمل خودمو ندارم گهی... اون وقت د

 !...؟ یمحمد چ یول
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 ... کرده بودم ریگ یبد یدوراه تو

 کردنیم یباز بالیهم به دوتا درخت طناب بسته بودن و وال گهید یسر هیو  یاز بچه ها داشتن اب باز یسر هی
 ... بود یزندگ شینما نیبچه ها ع یو خنده  یباز یشرشر آب با صدا ی... صدا

بهم  خوادیم نطوریدلخوره و هم دونستمی، م کردیهم به من نم ینگاه ی... حت زدنیداشتن قدم م نایبا م زهرا
 ... فکر کردن بده یزمان برا

 !محمد رو فراموش کنم ...؟ تونمیواقعا م من

 !...؟ ینشست نجایچرا ا -

من  یاز کجا تو زندگ هوی... اخه تو  انی... کاوه کاو شهینبود برگردم تا صاحب صدا رو بشناسم ... مثل هم یازین
 !...؟ یکه االن هست ینیبه ا یشد لیمن تبد یاز دشمن خون یشد ...؟! چجور داتیپ

و بس اشتباهه  هیحس تازه متولد شده از پا نیقبول کنم که تو ... ا خوامیباور کنم ... نم خوامیکه من نم یزیچ
 ... رمیجلوشو بگ دیو با

 !اومده ...؟ شیپ ی... مشکل یخواهرزاده ات هم اونجور ینجوریافتاده ... تو ا یاتفاق -

 ... ستین یزیو گفتم : نه ... چ دمیآه بود کش هیشب شتریکه ب یقیعم نفس

 نیاز ا نیبه گپ زدن ... پاش نینشست رمردی، پ رزنیمثل پ هیاومدن کنارمون و گفت : بچه ها چ ثمیبا م میمر
 ... میقدم بزن کمیو  نیخوب استفاده کن یهوا

هوا به مدت سه ماه  نیاز ا امیدوباره م گهیماه د کیجان من که خدا بخواد تا  میزدم و گفتم : مر یتلخ لبخند
 دیکه با نیها هست یشما بچه تهرون نیبعدشم که دو ترم درسم مونده و خلـــــــاص ... ا برمیاستفاده کامل م

 !... ادینم رتونیهوا گ نیرقمه از ا چیچون تو تهرون شما ه نیاستفاده رو ببر تینها

به  یتهرون یگنده  کمیور بداخالقه زشته ششو هیخــــــــدا  یدستاشو بلند کرد به اسمون و گفت : ا میمر
 !... نیآم یدود شهرمونو نکوبونه تو سرمون ... اله نینارگل بده انقدر ا نیا

پر  خواستیمن کجا و اونا کجا ... چشمام که دوباره م یخنده  ی... ول دمی... منم خند دنیو کاوه خند ثمیم
 ... بشن رو محکم بستم و از سرجام بلند شدم

 یدفعه واسه  هی... اگه هوسه همون  خوامیمن شوهر نم گهیدروغ م ایکردم صدام نلرزه و گفتم : خدا یسع
 ... هفت پشتم بسه

خودشو بهم رسوند و  مینشنون ... ازشون فاصله گرفتم که مر هیاروم که بق یلیدوم رو آروم گفتم ...خ ی جمله
 ... بازومو گرفت

 !... ؟ یشده نار یچ -

 ... و دوباره به راهم ادامه دادم ستین یزیتکون دادم که چ سرمو
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از خودش  رمیم ی...؟! بخدا اگه نگ ختهیبهت گفته که انقدر بهمت ر یاومد و گفت : زهرا چ دنبالم
 !... پرسمـــــــایم

 !!!... نیقبال انجام شده ...هم یعنی خوامیتورو نم ی... فقط ... فقط دعا گمی، بخدا راست م ستین یچیه -

 !...؟ یچ یعنی -

 ... زود پسش گرفت یلیندارم خ اقتشویل دید یبرام شوهر فرستاد ول یتو بخوا نکهیخدا قبل از ا نکهیا یعنی -

 ... می... از بچه ها دور شده بود دیلرزیام داشت م چونه

 !... نگهم داشت و با بهت گفت : نارگــــــــل میمر

 ... من غلبه کرد و افتاد ی... باالخره افتاد ...بازم اشکم به اراده  افتاد

 !... نیبود ... هم یشوخ هی... فقط  زمینداشتم عز یکرد و گفت : بخدا منظور بغلم

زهرا هم حق داره ... دل نازک شده  دونستمیبوده ، م یحرفش شوخ دونستمی... م زدمیبغلش داشتم زار م تو
 ... امیبا خودم کنار ب ونستمتیبودم ، هنوز نم

 یچی... ه کردی... اروم پشتمو نوازش میــــــلیسخت گذشت ...خ یلیگذشت ...زود گذشت ... اما خ درسته
بعد از جنگل  یوقت ی... حت دمینفهم یزیگفت چ شهیو من چقدر ممنونش بودم ... از گردش اونروز م گفتینم
 ... بازار میرفت

 یمیتا هیبکس  نگیمن اصال حواسم به اطرافم نبود ... تو سرم جنگ بود ... مثل ر یهمه جا کنارم بود ول میمر
رو شکست بده ...  یکیاون  شدنیکدوم هم موفق نم چی... ه کردنیو دوباره شروع م ذاشتنیاستراحت م یبرا

 ... بودن یقو یکاف یهردوشون به اندازه 

بود ، که تمام عمرم رو وفادارش بمونم ... انقدر اقا و خوب بود که همه  یمحمد مرد گفتیجنگ م نیاز طرف یکی
 ... عمرم هم براش کم بود

از نو شروع کنم ... هنوز زنده ام ... محمد  تونمیکردن دارم ، جوونم و م ینه منم حق زندگ گفتیم گهید یکی
گذشته نه حال ... و ما  یعنیبـــــــــود ... بود بودنشه نه هست بودنش ...  نیمهم هم یبود ول یمرد خوب

 ... نه گذشته میکنیم یدر حال زندگ میدار

 ... دیجنگیطرف اول هنوزم سرسختانه م یبود ول تریدوم قو طرف

 ... شدم داریب شهیاخرش با سردرد خوابم برد ...صبح زودتر از هم اونشب

خنک  یامواج اروم با هوا یبچه ها هنوز تو خواب ناز بودن ... نمازمو خوندم و رفتم لب اب ... صدا ی همه
 ... لذت بخش بود یلیخ بهشتیارد

داشت کم کم از  دی... خورش شدیکه کم کم داشت روشن م یو نگامو دوختم به اسمون دمیکش یقیعم نفس
 هیبود که با خودش داشت ...  یامیبود اما مهمتر پ یقشنگ یلیخ ی... منظره  کردیطلوع م ایاون اخـــــــــر در
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عقب  ایاز دن میراکد سرجامون بمون نجوریهم میو اگر بخوا گذرهی... زمان م گهیطلوع د هیشروع شده ،  گهیروز د
 !!!... موننیمنتظر تو نم دیو خورش ایوقت دن چی... ه میمونیم

 یلیسه سال خ نیگفت تو ا شهی... م ی... تو خود زندگ یزندگ یسه سال درجا زدم ... نه تو علم و روزمرگ من
 ... کردن یتا زندگ دمیکشیفقط نفس م شتریکنم ... ب یکه زندگ ومدیم شیکم پ

خش محمد بتونم ... منو بب دیهام فرستادم ... من با هیپاک صبح دم رو به ر یو هوا دمیکش قینفس عم چندتا
 خندمیم یوقت خوادیرکود ... دلم م نیکنم ... خودمم خسته شدم از ا یزندگ خوامیم ی... ببخــــــش ... ول

 ی، همون ینیرو بب ینارگل واقع یخوایکه م یدروز چقدر گله کر  هیتو همون  ادتهیشاد بخندم نه از سر اجبار ... 
 یکه همه دوست دارن ، همون یهمون باشم ... همون خوامی... م شیدید نایبنفشه ا یروز تو خونه  نیکه اول

 ... یکه تو دوست داشت

فراموشت کنم  دیبذارمت کنار ... با شهیهم یتورو برا دیباشم که همه دوست دارن با یهمون نارگل نکهیا یبرا
مرد دلخواهم نتونم با  اینتونم دوباره ازدواج کنم  دی... شا مونهیگوشه از ذهن و قلبم مال تو م هی شهی... هم

... نشد ...  ی... نتونست یخوشبختم کن یبسازم ... چندبار بهم قول داده بود مویزندگ تونمیم یازدواج کنم ول
کنم ... منو  یزنده ام شاد و سرحال باشم و خوب زندگ یخوشبخت بشم ... تا وقت دمیاما االن من بهت قول م

دوباره ام  یپارچه بپوشونم ... اما جواز زندگ هیم و روت رو با قلب یطاقچه  یببخش که مجبورم بذارمت گوشه 
 ... توئه دنبا فراموش کر 

اومده بود باال ...  دیبلرزم ... خورش کمیسرد بشه و  شتریب سمیباعث شد صورت خ دیوزیکه م یمیمال مینس
 !!!... ... من برگشتم یزدم و اروم گفتم : سالم زندگ دیبه خورش یلبخند

 رو بذارن تو اتوبوس لشونیتا وسا اطیرفتن تو ح یهمگ الیو مرتب کردن و لیاز صبحونه و جمع کردن وسا بعد

... 

و هم خودمون  میتا هم زهرا رو برسون میکاوه بر نیبا ماش میو مر ثمیشد که من ، زهرا ، م نیبر ا میتصم
 ... تهران میبرگرد

ناقابل از طرف  ی هیهد هی نیبسته دستم داد و گفت : ا هیو  نیماش یکالس اومد جلو یاز دخترا یکی نگار
که بهمون خوش  یکرد یو واقعا هم کار یما تو خسته شد یاز همه  شتریاردو ب نیبچه هاست ... تو ا یهمه 

اردو  نیهاش ا یات با شوخ رزادهخانواده ات و هم خواه یو مهمون نواز تیبگذره ... هم تو با دستپخت عال
 ... رو برامون خاطره ساز کرد

خونه  یکردم و در اصل دخترا فایگفت فقط نقش مادرها رو ا شهینکردم ... م یزدم و گفتم : من کار یلبخند
رو  یکار نیبگم اصال توقع همچ دیممنونم و با یلی... خ نیشماها کمکم بود ی... همه  کردنیکارا رو م یهمه 

 ... نونمشما مم ینداشتم ... از همه 

 ... میو راه افتاد میکرد یبچه ها خداحافظ از

...  گذشتنیکه با سرعت از کنارمون م یینهایدرختها ، ماش یراه ساکت به جاده چشم دوخته بودم ... سبز تو
مرداب در رکود  هیبود و فقط من بودم که مثل  انیدر جر یکه کنار جاده بودن ... آدمها ... زندگ یکم یمغازه ها
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حاال حاالها خودمو  دیبودم اگه اون نبود شا ممنونگند هم بدم ... از زهرا  یو سکون بودم ، کم کم ممکن بود بو
 ... چشمامو باز کنم خواستمیبه خواب و نم زدمیم

 ... میشد ادهیروستا ... دم در خونمون نگه داشت و همه پ میدیرس یک دمیتو فکر بودم که اصال نفهم اونقدر

...  میوفتیراه ب رترید یساعت کیکرد و خواست بره تو خونه که گفتم : بچه ها ...ممکنه  یاز همه خداحافظ زهرا
 ... نیمنتظر بمون نجایا شهیانجام بدم اگه م دیدارم که با یکار هی

 بغلش کردم اریاخت یبهم کرد ... تو نگاش سوال بود ... رفتم کنارش و ب ینگاه زهرا

 ... نگفت یزیچ یشد ول شوکه

 ... کنم ... منو ببخش یخداحافظ شهیهم یبرا رمیاروم گفتم : دارم م فقط

 زد و سرشو تکون داد یخوشحال ...لبخند یاز خودش جدا کرد و نگام کرد ... متعجب ول منو

ساکت نگاش کردم ،  کمیجداشدم و رفتم سر خاک محمد ... کنار قبرش نشستم و فاتحه خوندم...  ازشون
 یول شدیکه ساعتها م زدمیو انقدر حرف م اوردمیدرددلهامو براش م شهی... هم شدیحرف زدن باز نم یدهنم برا
 ... حالــــــا

بگم  خوامیم یچ دونهیمحمد کنارم نشسته و خودشم م کردمیبود حرف بزنم سکوت بود ... حس م ازیکه ن حاال
 ... دنیم رس... بازم اشکام بودن که به داد

ادما ... منو ببخش ... خواهش  یکنم ، مثل همه  یزندگ خوامیسخته محمد ... اما ... اما م یلیسخته ... خ -
خسته شدن  نیغمگ ینارگل افسرده  نیهم از ا هیمگه نه...؟! بق یکنیمنو ببخش که ...محمد تو درک م کنمیم

 ... محمد ... تو هم ... تو ییاز تنها ترسمی... م

کردم ، تو  هیبلند گر یبار با صدا نیاول یبلند ... برا یکردم اونم با صدا هیگر کمیادامه بدم ...  ذاشتینم بغض
کنم و  هیبلند بلند گر خواستمیاالن م یمتوجه نشه ول یاشکهام در سکوت بود تا کس یسه سال همه  نیا

 ... حرف بزنم

... سه ساله  ی... همون که عاشق خنده هاش بود یخوشبختش کن یخواستی... منم نارگل ، همون که م محمد
خنده هاش گوش فلک  یرو ... من همونم که صدا یرو ... زندگ ی... خوشبخت یرو ازم گرفت دنیبا رفتنت خند

کنم ... بخندم ...  یزندگ ارهدوب خوامی... من ... من م یبود طنتهاشیکه عاشق ش ی... همون کردیرو کر م
 یزندگ ی...؟! مجبورم برا یمنو ببخش یتونیکنم ... تو م یالاقل زندگ خوامیم یخوشبخت نشم ول دیشا دونمیم

 !نه...؟ یشیاز نو شروع کردن تو رو بذارم کنار ... تو که ازم دلخور نم یدوباره ، برا

 ... خوردیبه مشامم م میکنار امامزاده همراه نس یوحش یگلها یکرد ... بو دنیخنک شروع به وز مینس هی

 یبود که محبوب همه  دهیخواب یمحمد رشیکه ز یبه اسمون کردم و بعد هم به محمد ... به سنگ قبر ینگاه
... بلند شدم و دوقدم از قبر دور شدم اما دوباره برگشتم ... نشستم و سنگ سرد  شناختنشیبود که م ییادمها

 ... خداحافظ نمتیبازم بب ایاون دن دوارمیم... ا نجایبود که اومدم ا یبار نیآخر نیو اروم گفتم : ا دمیرو بوس

... ! 
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 ... و از قبرستون دور شدم تا وسوسه نشم که بازم برگردم دمیبلند شدم به سرعت دو یوقت نباریا

 !... محمد من ... خداحافظ خداحافظ

رو تا  یتلخ نیفرو دادم ا یول... تلخ بود  نیبار غم بزرگ رو گذاشته بودم زم هی... انگار  کردمیم یسبک احساس
 ... رو حس کنم ینیریبتونم باز هم طعم ش

 ... خوردنیبود رو م دهیبراشون چ وونیکه مامان تو ا یخونه ، بچه ها داشتن صبحونه ا رفتم

 ... و اروم به خودم گفتم : سالم نارگل دمیکش قینفس عم هی

... زهرا  میو راه افتاد میکرد یکردم و نشستم کنارشون ... بعد از صبحونه از مامان و زهرا خداحافظ یبلند سالم
 ... ی... خوشحالم که برگشت یدم رفتن محکم بغلم کرد و اروم دم گوشم گفت : خوشحالم نار

 ... تو بغلم فشارش دادم و ازش جدا شدم کمی منم

 یسوال هیکاوه گفت : نارگل خانوم ...  میکه از روستا دور شد کمی...  دمیخندیو م میگفتیراه با بچه ها م تو
 !...؟ یدیبپرسم جواب م

 !...؟ یپرسیشما نم دمیاالن بگم جواب نم -

 !نه ...؟ ایخنده گفت : نه ... خوب ... االن بپرسم  با

 ... دمیخنده اش گرفت گفتم : خوب حاال شما بپرس اگه در توانم باشه جواب م میبه گردنم دادم که مر یقر

 !...؟ هیچ رادینظرت در مورد ه -

... تو آشناهامون  میکالس نداشت یتو بچه ها یاسم نیبود ... همچ یک گهید رادی...؟!!!! ه ـــــــــــرادیه
 !... هم نبود

 !... هیگفت : منظورم استاد انصار دید نهیعالمت سوال منو از تو ا ی افهیق یوقت

 !...؟ ــــــرادی...؟! نظر مـــــن ...؟! ه یشد ... استاد انصـــار شتریب تعجبم

 !!!... ــــــــــــرادی... ه نیشد یتعجب گفتم : چه خودمون با

 !... یجانت هست یزدیکه تو با ا ی... همون اندازه ا میوقته هست یلیکه خ یکردم لبخند زد : خودمون حس

 ... دوتا داشت نیبه ا یچه ربط یزدیمنو ا یابروهام بره باال ... رابطه  شدینم نیاز ا شتریب گهید

 !!!... فهممی...؟! نم دیببخشـــــــ -

 !... ام ییهم دا رادیخواهرزاده و ه شمیهم شما ... من م رادیو ه یزدیخوب ساده اس ... اگه من باشم ا -

 ... بس که چشم و دهنم باز و بازتر شد صورتم درد گرفته بود کردیچرا اصال به صورت من فکر نم نیا

 !...؟ یــــــــــــــــــیداد زدم : دا بایتقر
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 ... اصال تعجب نکرده بودن ثمیاون و م نکهیزد به بازوم و گفت : چته بابا ، گوشم درد گرفت ... جالب ا میمر

 !..؟ یدونستیتو هم مگفتم :  میبه مر رو

 ... تکون داد که آره سرشو

 یبهش گفت آره کاوه ... جلبا تا االن هم جور یو تصادف اونجور یلیس هیبگــــــــو چرا اون بار سر قض پس
 گهیبود د شیینکرده بود ، دا یبود ... پس بگو چرا آقــــــا روز اول خودشو معرف دهینفهم یکس کردنیرفتار م

 ... که خواستینم یمعرف

 !...؟ هینظرت چ یدوباره به حرف اومد و منو از فکر دراورد : خوب نگفت کاوه

 !... نیباال انداختم و گفتم : استاد خوب یمن ...؟! شونه ا نظــــــر

 !...؟ هینـــــــــه ... منظورم راجع به خودشه ... به نظرت چجور ادم -

شماست از من  ییداشته باشم ؟! تازه دا ینظر دی... چرا با شناسمشونی... من که نم یچ یعنی...  فهممینم -
 !...؟ هیچه جور ادم یپرسیم

 یبره خواستگار یعنینه ...  ای خورهیم ی، بده ، به درد زندگ هیکه آدم خوب نهیپـــــــــــــــــوف ... بابا منظورم ا -
 !نه ...؟ ای دنیبهش زن م

 !...؟ یپرسیسواال رو ازم م نیا یدار هوی... اصال چرا  ادینم یظر آدم بد... خب به ن دونمیمن چه م -

 !زهرا خانمتون قصد ازدواج ندارن ...؟ نیا گــــــمیم -

 !!!... داشت شیقبل یبه حرفا یچه ربط نیا

 !داره ...؟ یتو هم و گفتم : به شما ربط دمیکش اخمامو

بدمش به تو بچه جون ...!  زمویعز ی... عمرا زهرا سوختی... قلبم داشت م شورنیکردم تو دلم رخت م حس
 ... با زهرا ... اهههههههههههه ذارمی... نم خوامیچرا زهرا ... اصال نم

 !...؟ یخاله خانومش بش یام ازم خواست ازت بپرسم حاضر ییکه دا نهیخب ربطش ا -

من امروز  ای... چشمام دوباره گرد شد ...  دیپریاون شاخه م شاخه به نیو از ا کردیحرف رو عوض م یچرا ه نیا
 ... رفته بود ادشیحرف زدن  نیا ایخنگ شدم  یلیخ

 ... گفتم : مــــــــن بشم خاله خانومش ...؟! مگه من چند سالمه که متعجب

بار  هیسال  150بود که هر  ییکه زد حرفم نصفه موند ، مات به خنده اش موندم از اون صحنه ها یقهقهه ا با
که هنوز توش خنده بود گفت : آخه چرا انقدر حرف زدن با تو  ییبا صدا دیخند یحساب ی، وقت وفتادیاتفاق م

 ! ... زنش یخاله  یبش یعنی...  یخانومش بش یخاله  گمیسختـــــــه ... دارم م

 ... وز، بس که گشاد شدن امر گهید شدنیچشما برام چشم نم نیکنم ا فکر
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 !: مگه خانومش خاله نداره که من برم بشم خاله اش ...؟ گفتم

 ... دنیخندیهم داشتم م ثمیو م میمر نباریا

 یخودت هم خواستگار یبرا یخوایم ینجوریخـــــــــــاک ... ا یعنیزد رو سرش و گفت :  یکیخنده  ونیم ثمیم
 !...؟ یکن

 نیبه نظرت ا گمیبگم ... بابـــــــــــا ... خانوم دارم م یچجور دونمینم گهیهم خندون گفت : بخدا د کاوه
ام خواست از شما بپرسم که به نظرت خواهرت دخترشو  ییدا یعنینه ...؟!  ای دنیمن م ییجانت رو به دا یزدیا

 !!!... ـــــــنینه ... هم ای دهیبه اون م

 !...؟ ی: چــــــــــــ دمیکش غیج

 !گفت : مــــــرض ... چه خبرته ...؟گوششو گرفت و  میمر

 ... هم نبود یخودکیب نیاستاد تو باغ به زهرا همچ یبگو نگاه ها پس

 !...؟ شناسهیما رو م یحرفو زده ... مگه همش چقدر زهرا نیا یشما رو چه حساب ییاخم گفتم : دا با

 ... ادیشناخت کم کم بوجود م -

 !...؟ ادیبه وجود م یچجور ننیبینم همو نایا یوقت یول ادیاره بوجود م -

 ... گهید ننیبیقرار باشه ازدواج کنن همو م یخوب وقت -

بخاطر من تا ابد تنها  دی... اون که نبایفکر کردم ... ازدواج ...؟! زهـــــــــرا ... خوب اره ، باالخره که چ کمی
 ... یول شمیتنها م یلیبمونه ... اگه بره خ

پسره راست بگه ... از  نیاز استاد خوشش اومده ... اما از کجا معلوم ا دیفهم شدیرفتار زهرا هم تو اردو م از
 ... بازم سربسرم بذاره و دستم بندازه ینجوریا خوادیکجا معلوم که م

لو ... هههه بفرسته ج نویا نکهینه ا زدیبا خودم حرف م ومدیم خواستیبابــــــــــا ... اگه استاد خودش م اره
 ... فرستاده نویمگه بزرگترش کاوه اس که ا

 ... منم دست به سرش کنم بهتره

 ... با خواهرم صحبت کنم و اقاجونم ... تازه خود زهرا هم هست دی، با دونمیمن نم -

 جهیزودتر نت خوادیتنده ... م یلیما خ ییدا شیات نکهی، مثل ا یخواهش کنم زودتر باهاشون صحبت کن شهیم -
 ... رو بدونه

 ... منتظر بمون تا منم برم به خانواده ام بگم هههه

 ... میکاوه جــــــــــون بود بیناهار نگه داشت ... ناهار مهمون ج یراه برا سر
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پسره ... واقعا که نارگل  نیحرف زد شده بود ا یکاوه جون اونوخ که از خواستگار شهیم کنهیکه مهمون م حاال
 ... یثیخب یلیخ

... چرت بعد از ناهارت مونده ها ... اسن دوست دارم به تو چه اخــــــه  یبکپ یریبگ شهیجان م وجدان
 ... ...والـــــــــــا

 نمیو نگاش کردم که بب ستادمیطرفم و صدام کرد ... ا دیدو ثمیکه م نیسمت ماش رفتمیاز ناهار داشتم م بعد
 ... داره کارمیچ

 !...؟ ینیبشجلو  یبر شهیم -

 ...؟ یچ یبلـــــه ...؟! برا -

به  یزیچ هی خوامینارگل ... به خدا م گهید نیخواهر من ... برو جلو بش گهید نمیزنم بش شیپ خوامیخوب م -
 ... بگم میمر

 !... خوب بابا یلیپـــــــوف ... از دست شما ... خ -

لبخند زد و راه افتاد ...  هی یجلو نشستم ...کاوه اول تعجب کرد ول یرفتم رو صندل یول خواستیدلم نم نکهیا با
نه  یبود ... ول پیواقعا خوشت شییزده بود به چشماش ... خدا نکشمیگذاشته بود و ع میمال کیموز هیتو راه 

 ... من یبرا

 چرا مگه تو چته ...؟ -

 ... بخواب بابا ری... بگ یشد داریباز تو ب -

 ... خوابمینه خوب بگو چته من م -

که چمه ...  یفهمیم یصفحه دوم شناسنامه ام رو نگاه کن یکردم ول یمن چمه ...؟! درسته رفتم خداحافظ -
 !...؟ یپرسیسوال م یکه االن دار یبود یتو روز عقد من کدوم گور نمیبب

 نیشتریو ب یساعت کنارش بود 24همش  ی... همه  یریگیسخت م ادیز یتو هم دار یخوب درست ول -
 ... ــــــــــنیبالش اون بوده هم یهم سرت رو تونیکینزد

 !کمه ...؟ نی...؟ هم ــــــــنیهم -

 ... نیدیهمو نبوس یحت وفتادیتو و محمد ن نیب یاتفاق چیخوب معلومه ... ه -

، نبودن  دوننیکه نم هیو من ... بق یدونیتو مرو  زایچ نیا یول زیو حق با تو باشه وجدان عز یدرست بگ دیشا -
 !...؟ یفهمی... م وهیدختـــــــر ب هیهستم نه  وهیزن ب هیمن االن  ایلیکه بخوان بدونن ... از نظر خ

بهشون  دیچرا با رنیرو ازت بگ یفرصت زندگ خوانیحرفها م نیبا ا یداره ؟! هان ... وقت یتیحرف مردم چه اهم -
 !...؟ یبها بد

 !...؟ یتو فکر -
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 ... من و وجدانم یحرفا نیانداخت ب تیکاوه بود که پاراز یصدا

 !... ستین یزیچ -

 !... تو هستم ... ممنونم ونیهم مد شویلیعمرم بود و خ یسفرها نیاز بهتر یکیسفر  نیبگم ا خواستمیم -

 ... تکون دادم سرمو

 !و بده ...؟ر رادیجواب ه یزهراتون چ یکنیگفت : فکر م دوباره

 ... بهشون بگم بعد دی... با دونمیگفتم که نم -

 هیصفت بزرگ یلـــــــــیمن ...! خ ییزندا یخاله  یشینه ...؟! فکر کن م میبش لیکه فام شهیجالب م یلیخ -
 ... ها

 ... ییصفتها نیهمچ خوردیم رزنهایبه خاله پ شتریب گفتی... راست م دیهم خودش به حرف خودش خند بعد

 ... جوابشون مثبت باشه ستیحاال کو تا بهشون بگم و جواب بدن ... تازه هنوز معلوم ن -

 ... یدیفهمیم یشدیم قیدوتا دق نیبه رفتار ا کمیمثبته ... اگه تو هم مثل من  کنمیمن که فکر م -

 کننیم کاریچ هیره که بقدا یبشم ... به من چه ربط قیدق هیکه تو رفتار بق ستمیخوب فکر کن من مثل شما ن -

... 

 ... من فضولم ...! واقعا متشکرم یگیم یممنون که دار یلیکرد و گفت : خ نگام

 ... نزدم یحرف نی...گفتم : من همچ دیفهمیم زدمیلبخند هم م یاگه حت یام گرفته بود ول خنده

 ... گهیبود د نیمنظورت هم یول ینگفت قایدق -

 ... نگفتم یزیباال انداختم و چ یا شونه

 !... خوامی...که تو بازار باهات دعوا کردم ... عذر م یخودش به حرف اومد : من به خاطر اون دوبار دوباره

حق با توئه  دمیکه فکر کردم د کمی...  یزد روزیاون حرفا رو د ینگاش کردم که ادامه داد : راستش وقت متعجب
 ... سمیتو بنو یها رو به پا یناه اون عوضکنم و گ ی... من حق نداشتم با تو اوقات تلخ

تهران اول کنار خونه  میدیرس یاون پشت خواب بودن ... وقت ثمیوم میلبم نشست ... مر یرو اریاخت یب یلبخند
 ... شدن و بعدش هم منو رسوند خوابگاه ادهینگه داشت و اون دوتا پ میمر ی

بمونم  تونستمی... م یخسته شد یلی...خ میدر خوابگاه ساکم رو از دستش گرفتم و گفتم : ممنون که رسوند دم
 ... شدیهمه راهت هم دور نم نی...ا رسوندیمنو م الدیم ای امیب یو اخرش با تاکس میمر یخونه 

 الدیو هستم چرا مزاحم م تونمیخودم م یبود ... وقت فهی... وظ یخانوم کنمیزد و گفت : خواهش م یلبخند
 !...؟ میشدیم

 ...بوداااااا دیجد یکی نی...؟! ایخانومــــــــ -
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 !وجدان جان باشه ...؟ میزنیمفصل حرف م مینیشیپسره بره بعد م نیا ریزبون به دهن بگ قهیدق هیتو رو قران  -

 ... هیانگار واقعا خبر بندهیجمع م نی... همچ ـــــــمیشدیم الدی...؟ مزاحم م گهیم یچ ینیبینه جـــــان من م -

 ... یبه هرحال مرس -

 !!!... ... مواظب خودتم باش نمتیبیاستراحت کن ... پس فردا م یحساب میفردا که کالس ندار -

 ... شد و بوق زد و رفت نیتکون دادم ... سوار ماش سرمو

 !اسراف نشن ...؟ یجا بذار هیقندها رو  نیا یخواینم ینار گمـــــایم -

 !قندهـــــا...؟ -

 ... هست ادمی... ماشالله ز گمیرو م کننیکه دارن تو دلت اب م یینایهم گهیاره د -

 ... شد ... قندم کجا بود دایاز شرت خالص بودم دوباره سرو کله ات پ یمدت نبود هیبرو بابا ،  -

 !... یگیتو که راست م -

 ... بودم ریسمت واحدمون با خودم و وجدانم درگ رفتمیکه م نطوریهم

 ... بود و خواب بود دهیساعت قبل از ما رس میهم ن نای... خونه چه خوبه ها ... م ــــــشیاخ

 ... دمیدوش گرفتم و منم خواب رفتم

که تو اردو گرفته  ییجواب نمونه ها یکاوه گذشته بود ... تو کالس استاد انصار یاز اون روز و حرفا یروز ده
 ... دادیم حیرو اورده و هر گروه هم کارشو توض میبود

 ... نیشما لطفا بمون یاستاد مانع شد : خانوم کرم یکه صدا کردمیرو جمع م لمیاز کالس داشتم وسا بعد

استاد  نمیموندم تو کالس تا بب هیکار استاد درس کردمیکاوه رو فراموش کرده بودم و فکر م یکه کال حرفا من
 ... داره کارمیچ

 !...؟ نیداشت یاستاد ، با من امر دییاستاد و گفتم : بفرما زیاز خلوت شدن کالس رفتم کنار م بعد

 !...؟ نیبدونم با خانواده تون صحبت کرد خواستمیم -

 !...؟ یچ یگفتم : با خانواده ام ...؟! برا متعجب

 !... با تعجب گفت : مگه کاوه در مورد من با شما صحبت نکرده بود ...؟! راجع به خواهرزاده تون اونم

 !...؟ گفتیپسره راست م نیا یعنیمن ...  یوا یهـــــــــــ

 ... ... من ... فراموش کردم که یعنیاستاد راستش ... راستش ...  دیببخش -

 !...؟ نینکرد یهنوز صحبت یعنی:  کرده باشن گفت یباد استاد رو خال انگار
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راست  انیکاو یآقا کردمیمن ... فکر نم نیبه خدا ... راستش رو بخوا دیو گفتم : ببخش نییانداختم پا سرمو
 !...؟ نیهست شونیا ییشما دا یراست ینگرفتم که بخوام ... راست یاصال حرفشو جد یعنیبگن ... 

 !...؟ یتکون داد و گفت : خوب االن چ یسر استاد

 دمیشو بهتون اطالع م جهیهم نت ندهی... تا چند روز ا گمیو بهشون م زنمیامروز به خواهرم تلفن م نیمن هم -

... 

شما  دیبه ام ینجوریجاش بلند شد و گفت : بازم خداروشکر که خودم باهاتون صحبت کردم وگرنه اگه هم از
 ... که موندمیم

 !... خوامیاستاد ... عذر م دیبازم ببخش -

 ... پس من منتظر خبر از شما هستم -

 ... و گفتم : چشم استاد رونیرفتم از کالس ب همراهش

 ... رو بهش گفتم یتلفن زدم و همه چ قهیروز به خواهرم صد همون

 ینجوریهم شدیداشت و نم یخوب و مناسب تیهم نبود اما موقع شیخواستگار زهرا نبود و قطعا اخر نیاول نیا
در حد همون  شناختمشینم یلیکرد که خوب چون خ ییسواال هینارش گذشت ... خواهرم در مورد استاد از ک

 ... دهیبعد جواب م کنهیبهش جواب دادم ... اونم بهم گفت که با آقاجون مشورت م یاستاد و شاگرد

 ... آقاجون باهام تماس گرفت و در مورد استاد سوال کرد فرداش

بود تا  ینجوریهم شهیکنه ... هم قیتحق یتهران و خودش در مورد استاد انصار ادیگرفت ب میهم تصم اخرش
پاش رو تو خونش بذاره ... زهرا  دادیاجازه نم یوقت حت چیه شدیو مطمئن نم کردینم قیاول در مورد طرف تحق

بچه بادومه و  گنینوه بود و م ل، به هرحا شتریهم ب دیشا یرو هم مثل من و خواهرام دوست داشت ... حت
 ... نوه مغز بادوم

درآورده  ثمیرو هم از م شی... آدرس محل زندگ قیبعد آقاجون اومد تهران و با کمک عمو نادر رفتن تحق دوروز
 ... کردن قیدوجا هم رفتن تحق نیهم داشت ... ا شگاهیآزما هی... محل کارش هم که دانشگاه ما بود و  میبود

 ی... براشون شربت خنک بردم و گفتم : چ دیباریم یه ... از صورت هردوشون خستگبود که برگشتن خون عصر
 !شد آقاجون ...؟

 ... تازه کنم بعد دخترم ییزد و گفت : بذار اول گلو یلبخند

 فیگفت : همه جا ازش تعر زنمیبال بال م ینگاش به من افتاد که دارم از فضول یاز شربتش رو خورد و وقت یکم
خواهر داشته که اونم  هیهم محل کارش ... پدر و مادرش فوت شدن و فقط  شی... هم محل زندگ کردنیم

 ... شوهر خواهر و خواهرزاده اش هستن کشینزد یالیفوت شده و االن تنها فام

 !آقاجون ...؟ هینظر خودتون چ -
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 ی... انشالله هر چ خوادیم یدا چخ مینینداشتن مبارکه تا بب یهمو ، اگه مشکل ننیبب انیب گمیواال من که م -
 !... شهیهمون م رهیخ

 ارهیمارک پوشک طرف رو هم در ن یو تا وقت کنهینم فیتعر یشد ...!!! اقاجون از هرکس یزهرا هم رفتن پس
...همون  گهیم ینجوریکه ا دهیشن فیاز استاد تعر یلی... معلومه خ یخواستگار یخونه برا انیب دهینم تیرضا

جون هههه از خان اول به  رادیهمون ه ــــــــــای یزنگ زدم و خبر دادم که استاد انصار قیصد یروز به ابج
 !... مونده یلیسالمت عبور کردن ... حاال تا خان هفتم خ

 قیگفتم از خان تحق یوقت یول کردیرو گفتم ، اولش شوکه شد و قبول نم یهم به زهرا زدم و همه چ یزنگ هی
 ... صادر شده یزه خواستگاراقاجون گذشته و اجا

بعد تو به همه  گمیبه تو م امیرو از اول م یدعوا که :نامــــــــــــــرد من همه چ یبه خودش اومد و کل تازه
 !...؟ یاخر از همه بهم گفت یبودم گذاشت یو من که اصل کار یگفت

و چقدر هم حال داد ، چقدر اون سر و البتـــــــــه مسخره اش کردم عروس خانوم رو ...  دمینازشو کش یکل
محمد اشک رو به چشمام اورد  ادیکنم ...بازم  یکرده بود حاال نوبت من بود تا تالف تیازدواجم با محمد منو اذ

 ... زود کنارش زدم ... من قول دادم به خودم ، به زهرا یلیخ یول

 ینفس از سر اسودگ هی یهفته به استاد خبر دادم که خانواده ام اجازه دان بره خواستگار هیباالخره بعد از  یوقت
 نیو به خانوادتون نگ نیرینگ ینکنه حرف منم جد کردمیهفته فکر م نیو گفت : ممنون واقعا ... تمام ا دیکش

حرف منو باور  ندفعهیکه خداروشکر ا دمیاز من اومدن فهم قیتحق یبرا دمیام شن هیاز همسا یوقت ی... ول
 !... نیکرد

 !...؟ ــــــقیتحق میاومد یدیکه فهم یمثال بهم بفهمون یخواستیم

ما بزرگ شده براش  یهم تو خونه  شترینوه شه و ب نیکردن ... چون زهرا اول قی: بله ... پدرم اومدن تحق گفتم
 دهیاجازه نم ی... حت دهیرو هم نم یگارخواست یاجازه  یو کال پدرم تا از آدمش مطمئن نباشه حت زهیعز یلیخ
 ... یتو خونش چه برسه به خواستگار ادیب

رو به  یاومدم و اجازه خواستگار رونیحق دارن ، خداروشکر که از امتحانشون سربلند ب شونی... ا ریچه با تدب -
 ... بنده دادن

قبل از امتحان ترممون بود ...کاوه هنوزم  یفرجه ها نیبعد که ب یاخر هفته  یگذاشته شد برا یخواستگار قرار
دکش کنم ... البته حاال که  یاحترام یو ب یادب یبدون ب کردمیم یسع یول گشتیدور و بر من م شیکم و ب

 ... بدتر گهید میشدیم لیفام میداشت

هرا حاضر ز  یخواستگار یامتحانات رو بخونم هم برا یو من برگشتم خونه تا هم درسا دیفرجه ها رس باالخره
دستش بود  یکه تونست بخوره ناخونا یزیباشم...زهرا که کال دل تو دلش نبود و فکر کنم تو اون هفته تنها چ

 ... و فکر کرد دیبس که انگشتاشو جو

رو هم اب و جارو کرده بود  اطیمهمون ها اماده باشن ... ح یکرده بود تا برا زیخونشون رو تم یکل قیصد یابج
قشنگ  یلیخ اطیتو ح کیکوچ یپر از گل بود ... باغچه ها اطشیح شهیبود و هم قهیباسل یلیخ میابج نی... ا
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و  ینیبش اطشیتو ح دادیو جون م دادیعطر گل م یبو اطشیتمام ح شدیم بهشتیکه ارد یبودن مخصوصا وقت
 ... یفقط نفس بکش

بودمش بعدش  دهید میقبال تو جشن مرکاوه که  یو مهمونها هم اومدن ... اول بابا دیروز موعود رس باالخره
... در  ــــــــشیا شوننیو خوشگل کرده بودن ، انگار داماد ا کیش یاقاو خانوم مسن بعد کاوه که کل هیهم 

 !... یجان انصار رادیدامــــاد استاد ه یاخر هم اقا

و مثل گربه که دنبال دمشه دور  دیلرزیمجنون م دیتو اتاق نشستن رفتم تو اشپزخونه کنار زهرا که مثل ب یوقت
 ... کندیبود پوستمو م یو در حال عاد دیفهمیهم زدم اگه م ییها هی... هههه چه تشب دیچرخیخودش م

...  شنیم مونیپش هیدختر ما غش کننیفکر م یوفتیبخور االن پس م نویابقند بهش دادم و گفتم : ا وانیل هی
 !... تا در نرفته ششیبه ر متیببند رتتیبگ ادیشده خر شه ب داینفــــــــــر پ هیبذار 

حواله بازوم کرد و گفت : چشمتو  یمشت دیو لبخند گشادمو د دیحرف منو شن یکه وقت خوردیابقند رو م داشت
 ... اونهمه خواستگار که رد کردم رهیبگ

 ... هم نبودن حاال توهم یاش دهن سوز نیهمچ -

 ... اریرو ب ییزهرا جــــــان ... مادر چا -

از  نایگفتم : به جون خودم ا دیلرزیو دادم دستش ... هنوزم م ختمیر یچا ینیس هیبود ...  قیصد یابج یصدا
کاوه  یتو اردومون ،بابا یدیقبال ، خواهرزاده شم که د یدیرو که د ی... استاد انصار ستنیادم خوارها ن لهیقب

چشم و چال درست درمون داشته باشن و  کنمکه فکر ن رمردیپ رزنیاون پ مونهیبوده ... م میهم تو جشن مر
 !... جون یــــــــــزدیبشن ، پس نترس و بدون استرس برو ا مونیکه بخوان پش ننتیبب

 !... گفتم یک نیها ... بب رسهیحرص گفت : نوبت منم م با

 !... ها سرد شدن ییچا گهیپشت لبخندم پنهون کردم و گفتم : برو د مویناراحت

 ... استکانها از قبل ورودش رو اطالع بدن یبا دست لرزون رفت ... فکر کنم صدا همونطور

 یروزها نیاز مهمتر یکیکنار بذارم ... االن وقت غصه نبود ... امروز  موینشستم تا بتونم ناراحت یرو صندل کمی
 ... تا کمتر احساس استرس داشته باشه ختمیریم... حداقل کرم  موندمیکنارش م دیزهرا بود و من با یزندگ

بودن که به عنوان  رادیه یمسن عمو و زنعمو یشدم و رفتم تو هال و کنار زهرا نشستم ... اون خانوم و اقا بلند
 ... بزرگتر با خودش اورده بود

... بچه  کردیگاه مخونسرد نشسته بود و منو ن یلی... کاوه هم خ زدنیکاوه هم داشت با اقاجون حرف م یبابا
 ... کن جلو اقاجونم شیپرررووووووووو چشاتو درو

... انقدر اونو سر  کردیم زیر زیعرق کرده اش ر یرو با دستا یبود که داشت دستمال کاغذ رادیهمه بدتر ه از
 ... باشه ینجوریاالن ا کردمیبودم که فکرشم نم دهیکالسها مسلط د

 ... سر اصل مطلب دنی... رس زایچ نیو ا نیدر مورد هوا و خاک و زم یمعمول یاز حرفا بعد
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 نیا یپا یجلو میصبر کن گهید کمیسر اصل مطلب که فکر کنم  میبر یشروع کرد : خوب جناب کرم رادیه یعمو
 ... شهیما پر از دستمال م رادیه

 ... دنیبود خند ختهیپاش دستمال خورد شده ر یکه رو رادیه دنیبا حرفش و د همه

 ... بنده در خدمتم دییبفرما یانصار یاقا کنمی: خواهش م اقاجون

برادرزاده ام  یاز دخترتون زهراخانوم برا یو خواستگار ریامر خ یما برا نیدونیخوب همونطور که خودتون هم م -
 نی... ادمیکه بنده به عنوان بزرگترش خدمت رس نهی... برادرم و همسرشون به رحمت خدا رفتن ا میاومد رادیه

رو  یو همه چ نیاورد فیتشر قیتحق یخودتون برا دمی...راستش شن هیپسر اقا و خوب یلیما خ رادیاقا ه
 سیپسر ما استاد دانشگاهه و تو دانشگاه دخترتون تدر نیکه منم بهتون بگم ... ا دونمیم فهیوظ یول نیدونیم
هم داره ... از نظر خونه و  شگاهیازما هی دن،یاواخر رفتن زهرا خانومتون رو د نیکه ا ییو ظاهرا تو اردو کننیم

که قبل از درسش رفت ... دوست نداشت  شمیشده اس ... خدمت سرباز نیتام وشکرهم که خدار نیماش
 ... یدرس خوندن و کالسه دکتر بودن بره سرباز نهمهیبعد از ا رهیسنش باال م یوقت

 ... رادیخود ه یحت دنیخند شیبه شوخ همه

 رادیکم نداره ... اما اخالقش ...ه یزیچ یزندگ طیدوباره حرفشو از سر گرفت : خالصه بگم که از نظر شرا عمو
ارومش گم  تیکال شخص وفتهیکاوه خان م نیچشمش به ا یاصوال وقت یسرش تو کار خودش بوده ول شهیهم

 ... شهیم

 ... تراض کاوه هم بلند شداع یکه صدا دمیهمه خند دوباره

 دنــــــای، بعدا به خودم زن نم یکنیمنو خراب م یچرا دار یریزن بگ رادیه یبرا یخوایبابا عمــــــو ... شما م یا -

...! 

 ... جمع بلند شد یخنده  بازم

 ... پسر جان ارهیتو وقت بس یبرا میرو دامادش کن رادیه نیتکون داد و گفت : بذار فعال ا یجان سر عمو

ثابت کرد که  رادیکه برادرم به رحمت خدا رفته ه یچند سال نیتو ا یجدا از شوخ یکرد سمت اقاجون : ول رو
بزرگتر ها هم  یهارو داشته و برا کتریکوچ یهوا شهیگرفته ... هم ادی امرزشیاحترام گذاشتن رو از پدر خداب

ازش  یادیز نکهیمثل ا گهی... خوب د دهیند ترشرو با بزرگ رادیه یتند یقائل بوده ... تا االن کس یادیاحترام ز
دل برادرزاده  یخانوم خانوما چطور نیا مینیبب نیکن فیاز زهرا خانمتون تعر کمیکردم ... بهتره شما هم  فیتعر
تبرئه خودش از  یبرا ای گهی، راست م طونهیزهرا خانوم شما مثل خودش ش گهیما رو برده ... البته کاوه که م ی
 ... گفته نویا طنتهاشیش

 ... بلند شد هیبق یخنده  یاعتراض کاوه به همراه صدا یصدا دوباره

اون گفت :  یول گهینباشه دختر اون بود د یزهرا اشاره کرد که حرف بزنه هرچ یاول به اقا مسعود بابا اقاجون
 ... اجوناق نییزهرا شما اری،صاحب اخت کارمیمن چ نیتا شما هست
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تو خونه  نکهیاز ا شتریاول منه و ب یبگم زهرا نوه  دیبا یبراش تکون داد و گفت: جناب انصار یهم سر اقاجون
نباشه کمتر هم  زتریاز نارگل عز نیکه بدون گمیم نویخودشون باشه تو خونه ما و با نارگل من بزرگ شده ... ا ی
 ی... از بچگ طونیموم کرده ... خانم و با وقاره امـــــــا شت ی...امسال سال اول دانشگاه رو به سالمت ستین

شما  رادیکه اقا ه گمیرو م نایگفت منم ا دیبد و خوب دختر و پسر رو با گنی، اصوال م رفتیراست باال م واریاز د
دختر  نیا نکهی... خالصه ا ادیما ن یداشته باشه کال طرف زهرا یاروم تیهمسرشون شخص خوانیبدونن و اگه م

 ... نره رونیما ب یوقت خنده از خونه  چیباعث شده ه طونشیش هیروح نیبا هم

که االن  دهیو پسند دهید اتیخصوص نیهم مسلما دختر شما رو با ا رادی... ه نییفرمای: بله شما درست م عمو
 ...نجاستیا

 !...؟ یبزن یحرف یخوای... نم یساکت یلی: خوب پسرم شما خ اقاجون

 اب دهنشو قورت داد ... ههههه رادیکردم ه حس

رو عموجان  یبزنم ... همه چ تونمیم یکه بزرگترها هستن بنده چه حرف ییبگم ... جا ی: راستش چ گفت
 !... فرمودن خدمتتون

 ... دوتا جوون برن با هم حرفاشونو بزنن نیا نییاگر شما اجازه بفرما یکرم ی: اقا عمو

کن  ییرو راهنما رادیتکون داد و گفت : اجازه ما هم دست شماست قربان ... زهرا جان بابا اقا ه یسر اقاجون
 !... وسط نمونه نیا یکه شک و شبهه ا نی... خوب حرفاتونو بزن هیعمر زندگ هی.... صحبت از اطیتو ح نیبر

 ...ــــــای... تو هم ب ترسمیاروم گفت : من م یلیدست منو گرفت و خ زهرا

 هیهمون استاد انصار نیاخه ... بابا ا امیب یچ ی...؟! من برا یا وونهیگفتم : د یرلبیفشار دادم و ز کمی دستشو
و درازتر شده که اونم به  یگوشاش مخمل کمینکرده ، فقط  یفرق چی... هیزدیکه تو اردو باهاش راحت حرف م

 !... ـــــــنیهم نجاستیخاطر حضورش در ا

ما دوتا در گردش بود بعد از زهرا بلند  نیهم که تا االن نگاش ب رادیحرص دستمو ول کرد و بلند شد ... ه با
 ... رفتن اطیشد و باهم به سمت ح

 یکاوه ، عمو ، اقا مسعود و اقاجون باهم و خانومها هم که مامان و ابج یبابا یعنیاز رفتن اون دوتا مردا  بعد
 ... مشغول حرف زدن شدنو زنعمو بودن باهم  قیصد

 ... دمیشن سیپ سیاروم پ یصدا هیکه  کردمیبه اونا نگاه م داشتم

 ... کردیم سیپ سیپنچر شده پ کیداشت مثل الست یکاوه خان ه جناب

 !...؟ یخوش ینیبی...؟ ما رو نم یخوب ییخاله خانومِ زندا گمیگفت : م دینگامو متوجه خودش د یوقت

 ... لبش بود یهم رو یطانیلبخند ش هی

 !... هم خوبم یلی، بهلـــــــــه ، خ نمیبیرو نم ایکه خونه ام و بعض یمدت نی: چرا بد باشم ... تو ا گفتم

 !... شنیم لیدارن فام ایبعض نیسر اومده ... ا تیبگم دوران خوش دیلبخند داشت : متاسفم که با هنوز
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 ... هم ابروشو برام چند بار فرستاد باال بچه پرروووووووو بعد

کوچولو با اخم به کاوه  هی نیسرفه و اهم اهم اقاجون حواسمون رو به سمت اونا کشوند ... اقاجون همچ یصدا
 ... نگاه کرد و دوباره برگشت سمت عمو

 !...؟ یکرم یدختر شما هستن اقا شونیخان هم با لبخند نگامون کرد و گفت : ا عمو

 ... خونهیهستن درس م رادیکه اقا ه یبا لبخند جواب داد : بله ... نارگل تو همون دانشگاه نباریا اقاجون

 ... نیدار یماشالله ... دختر خانوم و خوب -

... کاوه با لبخند  میمتوجه شد میدار به کاوه کرد که چون فقط من و کاوه روبروشون بود ینگاه معن هی بعد
 ... نییسرشو انداخت پا

داره ...  یمشکل هیچشماشون  یخانوادگ نای... ا کردینگامون م یجور هیکه به پدر کاوه افتاد اونم داشت  نگام
 ... کنهینگام م ینجوریچرا ا

جمع کردم  فنجونها رو ییاوردن چا یدوباره همه حواسشون به حرف زدن گرم شد بلند شدم و به بهانه  یوقت
 ... ارضا کنم مویحس فضول نیگذاشتم و اروم رفتم لب پنجره تا ا نتیرو کنار کاب ینیو رفتم اشپزخونه ... س

بودن ... ههه  یو چقدر هم که خجالت زدنیهم کنار باغچه نشسته بودن و داشتن حرف م یروبرو ییدوتا
 یعنیحرفاشون ...  نیب کردنیتته پته هم م هنکیهردوشون عرق کرده با صورت قرمز نشسته بودن ... جالبتر ا

تو  نی... استاد رو بگو همچ هخجالت بکش ینجوریبلد باشه ا طونیش یزهرا کردمی، فکرشم نم نایاخرش بودن ا
 میبا گوش شدیتو حرف زدن بمونه ... کاش م ینجوریا کنهیباور نم یعمرا کس زنهیکالس مسلط و محکم حرف م

 !... ستـــــــــایهم ن ی... فکر بد میو بعدا نشونشون بدم بخند رمیازشون بگ یلمیف هی

 !...؟ یخاله خانوم و فضولــــــــــ -

و  دمیصدا چنان از جام پر نیحواسم به زهرا و استاد بود و مواظب بودم متوجه من نشن که با ا ی همه
 ... گفتم یـــــــــــــــنیه

 شــــــــــــوریب یبخوره به سر اون کاوه  میشونیپ یباعث شد گرومپ از جام و برگشتن به عقب دنیپر نیهم
 ... نطوریگفتم ... اونم هم یبا دستم گرفتم و اخ مویشونیبغل گوشم حرف زده بود ... پ قایکه دق

هم بخاطر باز بودن پنجره صدامونو بشنون و متعجب برگردن و  رادیبود که متاسفانه زهرا و ه نجایا یبدبخت
 ...ون کنننگام

 !...؟ یکنیم کاریچ نجای... تو ا کشــــــمیگفتم : من تورو م اروم

 !... ی... فضول یکنیکه تو م یگفت : همون کار دیمالیکه سرشو م همونطور

زدن  یپخ هویبهم کردن و  ینگاه هی کردنیو استاد که تا اون لحظه مثل برق گرفته ها داشتن نگامون م زهرا
 ... خنده ریز
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 ییرو برداشتم و شروع کردم چا یابروم نرفته ... قور نیاز ا شتریخجالت از کنار پنجره رفتم تو اشپزخونه تا ب با
 یکشیتو خونه مردم سرک م یریم ی...؟! همه جا مهمون باش نجایا یکه اومد یخواستیم یو گفتم : چ ختنیر

 !...؟ یبردیابرومو م دی...؟! حتما با

 ... نشه یزیابرور نیاز ا شتریتو خونه نفهمن و ب هیکه بق گفتمیم یاروم یا صداام یرو با لحن عصب نایا

 !... یزیبر ییچا یخونسرد گفت : اومده بودم اب بخورم مثل تو که اومده بود یلیخ

 !...؟ نیالزم دار یزیبه هردومون کرد و گفت : چ یکاوه متعجب نگاه دنیاومد تو اشپزخونه وبا د قیصد یابج

استاد  کنهیندونه فکر م یهر ک هیبا بق زنهیمودب حرف م نیمن بلبل زبونه ... همچ یپرووو فقط برا ی پسره
 ... اتهیادب

 ... کردم و خودم اومدم تو اشپزخونه ... راستش اومدم اب بخورم یادب یاگه ب دینه ... ببخش -

 یبه نار ای اوردمیمن براتون م نیگفتی... منیدیچرا خودتون زحمت کش گمی... م هیچه حرف نینه ... ا یوا یا -
 !... ارهیبراتون ب گفتمیم

اب بهم دادن  وانیل هیمتشکرم خانوم ... نارگل لطف کردن و  یلیبه من گفت : خ یزد و با نگاه یژکوند لبخند
 !... من برم تو هال نیاگه اجازه بد

حرف رو بهش بگم که تو گوشش بره ...؟!  هی دی... چقدر با گــــــهید هیباز پسرخاله شد ... نارگل ک نیا
 !... بابـــــــــــــا ، نارگل خانــــــوم

هم  شییبودا ... خدا کنه دا یرو برداشت و گفت : عجب پسر مودب ییچا ینیاومد س قیصد یرفت ابج یوقت
 ! ... ارهیزهرا نه ن گهید ندفعهیباشه و ا یخوب نیبه هم

تو دعاشو گوش  شناسهینم نویخواهرم ا ایباشه ... خدا نیمثل ا شییم : خدا نکنه دازدم و تو دلم گفت یپوزخند
 ... نکن

 ... برگشتم تو هال که همزمان شد با برگشتن زهرا و استاد یابج با

استاد رفت ... معلوم  شیابروم پ یول هیاستاد نگاه کنم ... زهرا خر خودمون یتو رو یخـــــــــدا حاال چجور یوا
 ... لبشون بود یچون صورت هردوشون قرمز بود و هنوز هم لبخند رو دنیخند یلیبود خ

 !...؟ مینخور ای میبخور ینیریگفت : خــــوب ...؟! ش دنشونیبا د عمو

امتحانات دانشگاه هاست  کیفکر کنن ... و چون نزد خوانیدر جوابش گفت : راستش زهرا خانوم م استاد
فکر کنن و جوابمونو بدن  یهفته ا هیدرسشون تمرکز کنن بعدش هم  یبهشون گفتم تا اخر امتحانات فقط رو

 !... باهاشون صحبت کنم یتلفن ی... البته با اجازه پدر و پدربزرگشون من شمارشونو داشته باشم و گاه

و بعدش به  کردنیبه من و کاوه نگاه م یدوتا ه نیبود که ا نجایا یتکون دادن ... بدبخت تیاز رضا یهمه سر
متوجه بودم کاوه خان داره در جواب  یول نیی... من که کال از خجالت سرمو انداخته بودم پا زدنیهم و لبخند م



 

 
206 

اصال  میکه کرد یاز کار دادیداشت نشون م یونسردو خ ییو با کمال پررو کنهیلبخند اونا لبخند ژکوندشو تکرار م
 !... ستیهم ناراحت ن

مهمونا عزم رفتن کردن ... بعد از رفتن اونا بزرگترا تو هال نشسته و داشتن در مورد استاد و خانواده  باالخره
استاد بگم  یعادت کنم به جا دیبود ... فکر کنم با دایتک تکشون پ یاز چهره  تی... رضا زدنیاش حرف م

 !... ـــــــــرادیه

 ... شد دهیرو جمع کردم و بردم تو اشپزخونه که دستم کش وهیم یها یدست شیپ

خودت  ایو بردم تو اتاق خودش ... خدا دیدستمو کش نکیرو گذاشتم تو س هایدست شیکه پ نیهم وونهید یزهرا
 !... کشـــــــــــهیاالن منو م نیرحم کن ا

 ... بگذرون ریبه خ یجور هیمن هنوز جوونم ارزو دارم ، خودت  ایخدا

هـــــان  یبود کرد یچه کار نیخـــــــــــل ... ا یدختره  یبا مشت زد به بازومو گفت : ابرومو برد یبار چند
تو  یچجور گهیبود اخه ...؟! من د یکردنت چ یفضول گهی، د گفتمیم ویبهت همه چ ومدمی...؟! خوب خودم م

 نیکردیم کاریمن تو اشپزخونه چ ی ندهیا شوهر یو با خواهرزاده ت نمینگاه کنم ...؟! تازشم بگو بب رادیه یرو
 ــــــــنیکردیم یخاک برسر یکارا نی... داشت یبوده ...؟! هــــــــــــ کی...؟! چرا انقدر سراتون به هم نزد

 ... ینبود ینجوریتو که ا یخدا ، نار ی...؟! وا

دهنش و  یدستمو گذاشتم رو نیهم یبرا بافهیچرت و پرت م نجوریتا خود فردا هم رمیاگه جلوشو نگ دمید
 ... صداشو خفه کردم

بعدش  زمیبر ییور ور ور ... من اومده بودم اشپزخونه چا یه امیپ ویمثل راد گهید ریاروم بگ قهیدق هی:  گفتم
سرامون خورد ... حواسم پرت شما بود که کاوه خان بغل گوشم حرف زد و  نمتونیگل کرد و اومدم بب میفضول

 !...؟ ندهیو شوهر ا رادیشدن هــــــــــ یتاحاال جناب انصار ی...! بعدشم از ک ـــــــــــنیبه هم ... هم

 گهیتو روش نگاه کنم ... نم ی، حاال من چجور ششیپ یابرومو برد گمی... م یحرف رو عوض نکن نار خودیب -
 !... شه مونیل تو فضولم و پشداره ...؟! نکنه فکر کنه منم مث یفضول یچه خاله 

که  نیکنیم کاریچ نمیلحظه اومدم بب هیخودشم بودا ... به من چه ...  یبرو بابـــــــا ... حاال خوبه خواهرزاده  -
 ... شد ییابرو یو اون ب دنیفضول خان اومدن سرک کش یاقــــــــا

 ... میشی... خداروشکـــــــــر ، از شرت خالص م یشد یرفتن گهیزدم و گفتم : پس د یلبخند

 ... فکر کنم دیمن با رمیکرد و گفت : نه خ یاخم

هــــــــا ... رو کمک  یبهم بگ ی... وقت و مغز کم اورد یبه فکر دار ازیو گفتم : اره کامال مشخصه که ن دمیخند
 !... من حساب کن

 ... یـــــارو گفت : نــــ دیتختش طاق باز دراز کش یرو

 !و گفتم : هــــــــــان ...؟ دمیکنارش دراز کش منم
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 !کنم ...؟ کاریبه نظرت چ -

 !...؟ویچ -

 ... گهید گمیرو م رادیه یخواستگار -

 !...؟ یکن کاریچ ویچ گهی... د یخوب تو که دوستش دار -

 ... ترسمیم -

 ... ادم بخوره دمیکه استاد ماست هنوز نشن یدوسال نی...؟! واال تو ا ـــــــــــــرادیاز ه -

 ... مثل مادرم ترسمیرو شروع کنم ... م دیجد یزندگ هی دیبا نکهی... از ا ندهی... از ا گهیلوس نشو د -

که  وفتهیتو هم ب یمادرت افتاده برا یبرا یهر اتفاق ستی...؟! قرار ن یا وونهیقطع کردم و گفتم : د حرفشو
... مادرشوور و مهمتر از اون خواهر شوور  یکه ازشون بترس یهم ندار یقوم شوور نیهمچدختر خل ... تازه 

 !... ـــــــــنیعمو و زنعمو با کاوه و باباش ... هم نیهم موننی... م یچی... برادرشوور هم که ه یکه ندار

 ... ترسمیفقط ... م دونمینم -

بخاد بخورتت  یستیهم باشه ... تو که ادم ن میری... گ ستیادم خوار ن رادیمن شخصا حاضرم تعهد بدم که ه -
 !...رونینخورده تُفت کنه ب دمی...قول م

 ... نگاش کردم یطانیلبخند ش هی با

 ... زنمیحرف م ی... منو بگو دارم با ک زنمتـــــــاینگام کرد و گفت : م اخمو

 ... کرد و کم کم لبخند به لبش اومد شیبه گوش یباعث شد بلند شه ... نگاه شیاس گوش یصدا

 ... کنه یساعت بگذره بعد اظهار دلتنگ کی ذاشتیاوه اوه اوه ... بابا الاقل م -

 !...؟یک -

 ! ... جناب مجنون گهی...؟ مــــن ... خوب معلومه د یکـــــــــــ -

 !...؟ رادهیگفته ه ی... ک رمینه خ -

 !... یخودت لو داد یدیمجنـــــــون ... د ... گفتم ـــــرادیمنم نگفتم ه -

خدمت  ایب یرو بده بعد وقت کرد رادیسمت در و گفتم : اول جواب مجنون ه دمیطرفم بزنتم که پر ادیب خواست
 ... من برس ... گناه داره پشت خط ، منتظره

 ... سمتم که با خنده در رفتم اوردیهجوم م داشت

 یحرفاشو سر خواستگار یهمه  یسربسر زهرا گذاشتم و تالف یو من کل میموند قیصد یشام خونه ابج اوشب
 ... محمد دراوردم
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... کنارش نشستم که اشکاشو پاک  کنهیم هیداره گر قیصد یابج دمیلحظه که رفتم تو اشپزخونه د هی اونشب
 ... کرد و خودش به حرف اومد

 !کنم ...؟ کاریچ ییاز اون تنهاراه دور ... بعد  رهیدونه دختر داشتم اونم داره م هی -

بغل  نیبندرعباس ... بابا تهران هم شیفرستاد یراه دور انگار یگیم نی... همچ یقربونت برم ابج یاله -
... اقا مسعود هم که  یرو دار نی... بعدشم تنها چرا ... حاال حاالها حس شتیاومده پ یگوشمونه ... تو ندا بد

 امی... اصال خودم م نیشیو از شرش خالص م یکنیم یتو ارامش زندگ رهی.. زهرا مهست ... تازه فکر کـــــــن .
 ... گهیمنو گرفته بود تو خونمون ، حاال نوبت منه د یاون جا نهمهیبچه ات ... ا شمیم

 زمیعز یچشمام جا دار ی... تو هم رو هی... بچه ام همش شاد ینجوریزد و گفت : نگـــــو ا یلبخند محو یابج

... 

... دوساله تو  هیمرد خوب یقربونت برم ... استاد انصار یخوریم ویچ یگرفتم و گفتم : پس غصه  دستشو
 !... کدومشون نگاه هم نکرده هیبه  یتو دانشگاس ول تانیپ تانیدختر چ نهمهیدانشگاه استادمونه ... ا

 !... من بزرگتره یسال از زهرا 11 یول -

 ادیبرنم یندارن و از دستشونم کار یچیباشه که ه یامروز یجوونا نی...؟! از ا هیپخته اخوب باشه ... بده مرد  -
 ... بچه که هیمرد پخته و خوب ازدواج کنه تا  هی... بذار با  یدیبهتره ...؟! خودت کم کش

خواستگار خوبشو  نهمهی... ا ارهیرو نه ن ندفعهی... فقط خدا کنه زهرا ا دمی... خودم کم نکش یگیاره راست م -
 ... رد کرد

 !... ستین لیم یب نی... زهرا هم همچ میافتاد یعروس ینیریرو ش ندفعهینترس ... فکر کنم ا -

هم ازش راحت  قیصد یابج الیرو داره ... خ یخوشبخت اقتیکمک کن زهرا خوشبخت بشه ... اون ل ایخدا
 ... شهیم

که اونم  دمیامتحانات ... در طول امتحانات فقط دوبار استاد رو د یبرگشتم تهران برا یروز بعد از خواستگار دو
 ... دادم و فرار کردم یسالم سرسر هی یاز خجالت روز خواستگار

 ... و البته خوشحال شد دیخند یکل دیرو شن انیجر یوقت میمر

لبخند ژکوند  دیدیهربار که منو م شعوریبا من فاصله نداشت ، ب شتریب یهم که موقع امتحانات چندتا صندل کاوه
 ینتونه برا گهیدستم ابروهاشو از ته بردارم که د رمیبگ نیموچ هی گهیم طونهیباال ... ش فرستادیو ابروشو م زدیم

 ... شدیاش مسخره م افهیام گرفت ... واقعا ق ندهلحظه از تصور صورتش بدون ابرو خ هیمن تکونش بده ... 

دربند ... اگه  میو کاوه رفت ثمیو م میامتحان با مر نیوب پشت سر گذاشتم ... روز اخرامتحانا رو خ خوشبختانه
 ... گفت خوش گذشت شهیگرفت م دیکاوه رو ند یبشه حرص دادنها و نگاه ها و کارها

 !... خاله خانوم گهیگنده ... از من بزرگتره اونوقت بهم م ی پسره
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حرف  الدیبا م یاقا انداخت ... وقت یابروها نیکور ب یگره  هی نمیو همهم به ما ملحق شد  الدیناهار م یبرا
 ... هیواقعا خبر یانگار دیکشیبا چشماش برام خط و نشون م نیهمچ دمیخندیو م زدمیم

 نیشوهر خواهرزاده ام ... ماشالله ، نسبت از ا یخواهرزاده  ی، اصال به من چه ... تو قراره بش یتوهم ی پسره
 !...؟ شهیهم مگه م کترینزد

 ... ورمش بخوابه نیا ـــــــدیسوزن بردارم و فرو کنم تو رگ گردنش شا هی خواستیدلم م انقدر

کرد و  کیسرشو به گوشم نزد الدیم میبرس نهایتا به ماش میگذشتیم ینییاز سرپا میداشت یراه برگشت وقت تو
 کتک مفصل بزنتت هی خوادیهم دلش م یکه به خون من تشنه اس و بدجور نجاستینفر ا هیگفت : فکر کنم 

...! 

با ابرو به پشت سرمون  دیگنگمو د ی افهیق یکه وقت زنهیحرف م یتعجب نگاش کردم که بفهمم داره از چ با
 هیبه  یو قرمز کاوه روبرو شدم ... انگار یعصب یبا چشما هیمنظورش چ نمیاشاره کرد ... برگشتم عقب که بب

 ... حمله بود یپارچه قرمز نشون دادن اماده  یگاو وحش

 ینجوریبهش فروخته بود که ا یتر زمیچه ه الدیم فهممینزده ... نم شمیرومو برگردوندم تا باچشماش ات عیسر
 ... دیخندیهم خوب بود و م یلیخ الدیکه تا قبل از اومدن م نیا کردیم

 کیالست یکردم و راه افتادم ... صدا یمن ... از بچه ها خداحافظ نیاومد تو ماش الدیم نهایبه ماش میدیرس یوقت
 ... بلند بود یلیحرکت کرد خ یکاوه وقت نیماش

کرده  یدوستمون بود ...؟! نافرم از حضور من قاط نیبه حرف اومد : حواست به ا الدیم میاز راه رو که رفت کمی
 ... بودا

 !... به تو نداره ی... ربط هیقاط ینجوریهم شهیکال هم نیا الیخیب -

 ... گمیدارم دروغ م دونستمیخودم م البته

 !...؟ نهیرو دوروبر عشقش بب یکس تونهیخوب عاشقه بچه ... نم -

 ... دمینفهم یعنینگاش کردم که  یجیبا گ یول هیمنظورشو گرفتم چ نکهیا با

 !؟ یدیباور کنم نفهم یعنیزد و گفت :  یلبخند

 !... هیمنظورت چ دمینکن اما واقعا نفهم یخوایباور کن م یخوایم -

...؟! منو دست ننداز  هیک ی...؟! برا هیاز چ یفهمینگاه هاش و حرکاتشو نم نیتو ا یبگ یخوایم یعنی -
 !... نارگــــــل

 !... یگیم یچ یدار دونمیتورو دست بندازم ... واقعا نم دیبا یچ یواااااااااااا برا -

جناب کاوه خان عاشق شدن  زمونیدوست عز نیشرح بدم که ا یدونــــــــــــیتو که نم یخوب بذار برا یلیخ -
داشت نگام  یببر زخم هیمثل  یهم اونجور نیهم یاحساس خطر کرده برا دهیمنو د ی... اونم عاشق شما و وقت

 ... کردیم
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پسره به خون من تشنه اس  نیجون ... ا یلیبود م یخنده ... گفتم : واقعا جوک بامزه ا ریبلند زدم ز عمدا
 !عاشق منـــــــــــه ...؟ یگیاونوقت تو م

 حرفو زد نیاونروز ا دونستیم یزیچ هی الدیم یگیو م یرسیبه حرفم م یروز هیخانوم ... بخند ...  یبخند نار -

... 

شوهر  یو االنم خواهرزاده  ثمیاز دوست م ریپسره غ نیبرادر من ... ا یدیرو اشتباه فهم نبارینه ... شما ا -
 ... و نخواهد بود ستین یا گهید زیچ چیزهرامون ه

 ... نگفت یزیدار نگام کرد و چ یلبخند معن هی با

 ... گمینگام نکن ... باور کن راست م یاونجور -

 ... دم خروس رو ایاخه موندم قسم حضرت عباس رو باور کنم  -

 !...؟ یچ یعنی -

 !چشماتو ...؟ ایحرف زبونتو باور کنم  نکهیا یعنی -

 !!!...؟ یگیم یچ دمیبازم نفهم -

 !... گفتم یکه من امروز چ یفهمیم یبه زود شاللهیباشــــه ... ا -

نزنم تا مجبور نباشم باهاش بحث کنم و به حرفاش فکر کنم ... دلم  یحرف گهیکردم د یخونشون سع میبرس تا
 ... دنیخودمو بزنم به نفهم الدیبه قول م خواستیم

 وفتهیخوب ب یزهرا اتفاقا یجمع کردم و برگشتم خونه ... خوشحال بودم که قراره برا لمویاونروز وسا یفردا
که از اون شهر شلوغ و دردسر امتحانا برگشته بودم خوب بود ... زهرا هم  یمن ی...ارامش خونه چقدر برا

 ... ، البته مثلــــــــا کردیمهنوز هم داشت فکر  یبرگشته بود ول

فکر کنن واقعا  هیبق نکهیا یبرا یدر ارتباط بودن و جواب مشخص بود ول یمدت همش تلفن نیدوتا تو ا نیا
 ... هفته صبر کرد هی کنهیموقع امتحانا فکر درسش بوده و االن داره فکر م

هم جواب مثبت زهرا رو بهشون  قیصد یزنگ زد تا جواب رو بپرسه ... ابج رادیه یو زنعمو دیاونروز رس باالخره
 ... اعالم کرد

 ... بله برون یاومدن برا گهیبه همراه چند نفر د یقبل یخواستگار یروز بعد همون ادمها دو

. نه به .. گفتینم یزیهم بودن ... جناب کاوه خان هم مثل برج زهرمار نشسته بود و چ رادیه یعمه  ندفعهیا
نه به االن که صُمم بُکم  کردیم یکار نیریش یه نمیو ا خوردیکه انگار تو وجودش کرم تکون م یروز خواستگار

 ... نشسته بود و اخم کرده بود

عقد ساده  هی نجاینشون دست زهرا کرد ... قرار شد ا یانگشتر برا هیزده شد و عمه خانوم هم  هیاول یحرفا
 ... رنیجشن مفصل هم تهران بگ هیو  نجایا یجشن عروس هیهم  وریو اخر شهر رنیبگ
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عقد انجام بشه اقاجون نذاشت و همه رو به  یچند روز بمونن تا کارا نیا یبرن هتل که برا خواستنیم یوقت
 ... ما دعوت کرد یخونه 

:  گفتی... اقاجون م ما یاقاجون و مامان همه باهم اومدن خونه  ادیاما باالخره با اصرار ز کردنیقبول نم اولش
 لیاگر هم فام یتو شهر من و بخواد بره هتل ... حت ادیب لمیمن کسر شانه فام یبرا میشیم لیفام میحاال که دار

رو نداشته باشه اما انقدر هست که بتونم از  هتل هیراحت دیمن شا یهتل ... خونه  نیبر ذاشتمینم نینبود
 ... کنم ییرایمهمونم پذ

 ... باال یخونمون و خانومها هم طبقه  نییپا یطبقه  ونیاقا

... هنوزم جناب کاوه خان تو اخم غرق بود و  کردنیم فیکه چقدر از خونمون خوششون اومده بود و تعر بماند
 !چه مرگشه ...؟ گهید نی... ا زدینم یحرف

که صبح  ی، با نون محل مونیپرو پ یصبحونه  هیصبحونه رو پهن کرد و با  یسفره  وونیفردا مامان تو ا صبح
 ... کرد ییرایزود خودش درست کرده بود ازشون پذ

 ... ندارن ی... ظهر بود که با جواب برگشتن و گفتن که مشکل شیازما یرفتن برا رادیزهرا و ه انروز

 نیه که ا... حاال ن میمن و کاوه هم همراهشون بود رادی... البته به اجبار زهرا و ه میرفت دیخر یهم برا فرداش
بزرگترها هم اصرار کردن و گفتن که  هیبق یعنیعقد باشه ...  دیتو خر دمی... با خندهیو م زنهیحرف م یلیاقا خ
 هیکه  میدوتا جوون باش نیو کاوه رو فرستادن مواظب ا ومن نیهم یبا جوونا رو ندارن برا دیاومدن خر یاونا پا

 ...نکنن ... ههههههه یوقت کار اشتباه

نزنم اقا لب از لب باز  یاگه من حرف دمیو من و کاوه هم پشت سرشون ... د زدنیباهم قدم م رادیو ه زهرا
 !بخرم ...؟ یلیبرات قاقال یخوایپسرم ...؟! م یگفتم : خسته شد نیهم یبرا کنهینم

 ... متعجب برگشت نگام کرد هوی

...  تمییمن االن خاله خانوم زندا ی... ناسالمت یبهم احترام بذار شتریب دیبه بعد با نی: خوب شما از ا گفتم
 !... خودم بزرگم یبرا یکل

 یـــــــلیاخم کرد و گفت : خوب بلــــــه ... شما ماشالله خ یلبخند محو رو تو صورتش حس کردم ول هی نکهیا با
 اینارگل  یشیو م رهیم ادتی یبزرگ یرسیکه م گرانی... به د یمن بزرگ یچرا فقط برا دونمی... اما نم یبزرگ

 !... ... بگو بخندت هم براهه ینـــــــــــــار

 !منظور ...؟ -

 !خانتون خوبن ...؟ الدیم -

 !اس اخه ...؟ کارهیوسط چ نیا الدیبه حرفش داشت ...؟! م یاالن چه ربط نیا

شمشو گرفته بود نظر که چ یداره که زهرا صدام کرد تا در مورد لباس الدیبه م یازش بپرسم چه ربط خواستم
 ... بدم
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 هینگاه کردم ... خوب بود ...  دادیکه زهرا نشون م یکرد و رفت کنار اونها ... به لباس عتریقدمهاشو سر اونم
لباس قرمز ساده که باالتنه اش با تور دانتل دوخته شده بود و دامنش هم بلند و دنباله دار بود ... قسمت 

 ... بود هقرمز کار شد یکه روش با سنگهاداشت  یکمربند مشک هیکمرش هم 

 ... ومدیم یلیزهرا خ دیبه پوست سف قطعا

 ... ادی: برو بپوشش ... به نظرم خوبه و بهت م گفتم

اون لباس رو از فروشنده خواست ... زهرا با لباس رفت تو اتاق پرو و من کنار در  رادیتو مغازه و ه میرفت باهم
 ... کوچولو باز کرد و صدام زد ... رفتم تو اتاق پرو هی... درو  نمشیبب دیپوش یبودم تا وقت ستادهیا

 ... یخوشگل شد یلیزهرا ... خ یوااااااااااااااا -

لحظه  هی...  ومدیرو شونه اش ... واقعا بهش م ختمیرو ر شیسرش جمع کردم و باق یموهاشو باال نصف
 ... شدم و اشک تو چشمام جمع شد یاحساسات

 ... زمیعز یخوشبخت بش شاللهیردم و اروم گفتم : اک بغلش

 ... ینار یدستاشو دورم حلقه کرد و مثل من اروم گفت : مرس اونم

:  دیبود که پرس رادی... ه هیک نمیباز کردم بب کمیدر رو  ی... ال میدر اتاق پرو باعث شد از هم جدا بش یصدا
 !شد ...؟! لباس خوبه ... ؟ یچ

 ... نه من نیبپسند دی... تو و زهرا با نیخودت بب ایدر رو کامل باز کردم و گفتم : ب ثانهیلبخند خب هی با

بتونه زهرا رو  رادیدر کنار رفتم تا ه یاز پشتم گرفته بود اما از جلو شگونین هیحرکتم  نیزهرا بعد از ا نکهیا با
 ... نهیبب

هم با دهن باز داشت  رادیبود و ه ستادهیا ریسرخ شده سر به ز ی... زهرا با لپها شدمیاز خنده منفجر م داشتم
بود ... بدون توجه به من داشت به  ستادهیگوشه ا هی... ازشون فاصله گرفتم و رفتم کنار کاوه که  کردینگاش م

 ... وفتهیکه نگاش به من ن کردیرو نگاه م ییمغازه ... خالصه هرجا رونی، به فروشنده ، ب کردیلباسها نگاه م

 یکنار اتاق پرو بودم نگاش به من بوده و حاال سع یوقت نکهیخنده ام گرفته بود ... ا شیهمه بچه باز نیا از
صورتش و  یجلو قایگل کرد ، دستامو پشتم گذاشتم و رفتم دق طنتمیتوجه ... ش ینشون بده به من ب کنهیم

 یجلوش م رفتمیدوباره م گهیسمت د هی کردیو نگاش کردم ... هر بار هم روشو م ستادمیپام ا یپنجه  یرو
 ... تا خنده شو بروز نده کنهیکه خنده اش گرفته اما مصرانه داره تالش م دمیدی... م ستادمیا

 داشتیقدم برم هیکم بود و اگه هر کدوممون  یلینگاشو به چشمام دوخت ... فاصلمون خ رمیاز رو نم دید یوقت
 ... یکیتو بغل اون  رفتیم

 ... و صورتم در چرخش بود ... چشمام ... گونه ها ... لبهام ... چونه ام ... دوباره چشمامت نگاش

گلوش تکون خورد ... انگار اب دهنشو قورت داده  بینگاه کرد و س کمی...  ستادیا شتریلبهام ب ینگاش رو نباریا
 ... و ازم فاصله گرفت دیبه موهاش کش ی... اخرشم کالفه دست
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 رادی... با ه رونی، همزمان در اتاق پرو باز شد و زهرا اومد ب دیکش قیچشماشو بست و نفس عم هیثان چند
 ... بودن لباسو دهیهردوشون پسند نکهیرفتن سمت فروشنده ... مثل ا

 !... نگاه نکن ینجوریا چکسیوقت به ه چیه گهیبغل گوشم گفت : د ییکه صدا کردمینگاشون م داشتم

 ... گوشم اورده کیو سرشو نزد ستادهیرم اپشت س دمید برگشتم

 !... نگاه نکن ینجوریمرد ا هیوقت به  چیبه چشمام انداخت و اروم گفت : ه ینگاه

 !ارومش اروم گفتم : چرا ...؟ یصدا ریتحت تاث منم

 دیکه نبا یاتفاق هی یدیوقت د هی...  ینجوریا ستی... به نفع خودت ن یکار رو نکن نیبدون بهتره ا نویفقط هم -
 !... افتاد

 ... میاومدن کنارمون و گفتن بر رادیکه زهرا و ه یدوباره بپرسم چه اتفاق خواستم

 کنمیمرد رو نگاه م هی یوقت یچ یعنیحرف کاوه بود ...  یمن همش حواسم پ یول میگشتیم میپاساژ داشت تو
پسره باز توهم  نیفتم با خودم گفتم وللش ... انگر  یا جهیاز افکارم نت ی...؟! وقت وفتهیب یمثال ممکنه چه اتفاق

 ... گهیپروند د یزیچ هیزد 

 زدیحرف م هیو با بق دیخندیهم م کمیکمتر بداخالق بود و حداقل مثل صبح اخم نداشت ،  گهیخداروشکر د یول

... 

 ... گفت خوش گذشت شهیم دیخر اونروز

کنار زهرا نشسته بود و  رادی... ه میرو انجام بد دهایخر هیو بق میاستراحت کن یتا کم میشاپ نشست یکاف تو
... هوس  کردی...زهرا هم با لبخند داشت گوش م زدیسرشو تو گوش زهرا فرو کرده بود و اروم باهاش حرف م

 ... کردم یمصلحت یسرفه  هیصورتم کردم و  یچاشن یاخم نیهم یکنم برا تشونیاذ کمیکردم 

 ... زدنیوز داشتن حرف ماصال متوجه نشدن چون هن ظاهرا

 ... بلندتر گفتم : اهم اهـــــــــم دوباره

 !... ستنیاصال تو باغ ن نای... ا ـــــــــــرینه خ دمید

 !... زهرا زدم و دوباره گفتم : اهم اهم اهـــــــــم یضربه به پا هیپام  با

کرده ...؟!  ریتو گلوت گ یزی...؟! چ یشده نار یزیمتوجه شدن و متعجب نگام کردن ... زهرا گفت : چ نباریا
 !...؟ ارمیبرات اب ب یخوایم

حواستون باشه  کمی... شما دوتا هم بهتره  ریگفتم : نه خ یساختگ یکنم و با اخم یکردم خندمو مخف یسع
 نیهم باش کیتو ج کیهنوز عقد نکرده ، محرم نشده ج دهیم ینشسته هـــــــــا ... چه معن نجای... بزرگتر ا

 !!!... ... ال اله اال الله گمینم یچیمن ه ی... هرچ نیکن تیرعا کمی...؟! 

 ... نگفت یزیبا دست لبخندشو پوشوند و چ کنمیم یبود دارم نقش باز دهیکه فهم کاوه
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 ... کردنیگشاد شده از تعجب داشتن نگام م یبا چشما رادیزهرا هم ه هم

 رتیغ یب گهید ستیقرار ن یول رادیاقا ه ینیبا اخم گفتم : حاال درسته من اجازه دادم تو لباس زهرا رو بب دوباره
 ... نمیکه ... اصال پاشو جاتو با من عوض کن بب یبکن یدوست دار یباشم هرکار

 ... میزدیحرف م میفقط داشت مینکرد یگفت : ما که کار رادیجام بلند شدم که مثال جامونو عوض کنم ... ه از

 ... یجاتو عوض کن دیبا شهیجناب ... سرت رفته بود تو گوش زهرا ...! نم نینکرد تیفاصله رو رعا -

 ... کردیو التماس نگام م یهم داشت با ناراحت زهرا

 نینشست یچ یعنیما رو فرستادن دنبال شما ...؟!  یبزرگترا برا چ ینگام نکن زهرا ... فکر کرد ینجوری: ا گفتم
 ... من االن بزرگترمـــــــــا ی...!؟ ناسالمت نیریگیقلوه م نیدیدل م نیچشم من دار یجلو

 !!!با تعجب گفت : بزرگتـــــــــر ...؟ رادیه

 ... یجاتو عوض کن دیکه ... حاالم بلند شو با ستیزنت ... به سن ن یخاله  شمی...؟! من االن م یپس چ -

 ... کنم تیرعا کنمیم یخوب ... سع یلیشد و گفت : خ یرنگ نگاه اونم التماس نباریا

 یو تنش از خنده  زیم یخنده ... سرشو گذاشته بود رو ریو بلند زد ز رهیخندشو بگ یجلو متونستین گهید کاوه
 ... دوباره متعجب شد رادی... نگاه زهرا و ه خوردیتکون م ادیز

هم که تازه متوجه  ناینخند ... ا ینشستم و حاال بخند و ک یصندل یم گرفت و روکاوه خنده ا یاز خنده  منم
 ... کردیهم داشت با کاوه دعوا م رادیشدن سرکارن ... زهرا شروع کرد با مشت منو زدن ... ه

بهت گفتم ...  یک نیمن که برات دارم کاوه ... بب یعنی... ارررررررررررره ...؟!  یدونستیتوئه ناجنس هم م -
 !... رسهیمنم م دنینوبت خند

 اریب ادتیدانشگاه خاله خانــــــــــوم ... اونوقت امروز رو  یایم ندهیسمت من کرد و گفت : شما ترم ا روشو

... 

انتقام  گهیراه د هیخان بهتره از  رادیگذروندم ه داشتمیبا تو برم دیکه با ییواحدها یخنده گفتم : همه  ونیم
 ... بود که دهیرنگ جفتتون پر نیحال داد همچ یلیخ یدرسم خوبه ...! ول یدونیچون خودتم م یریبگ

باشه  ادتیخانوم  یمشت زد به بازوم و گفت : نار هیدوباره  ینذاشت حرفمو تموم کنم ... زهرا حرص خنده
 ... کردم یتالف یمن ک نی، بب رسهیهـــــــــــا ... نوبت تو هم م

 ... کاوه که خداروشکر اخماشو کنار گذاشته بود خوش گذشت یمن و همراه یطنتهایبا ش اونروز

 شدینازک که به صورت شل بسته م اهیکراوات س هیو  دیبا بلوز سف یکت و شلوار مشک هیخودم هم  یبرا
برقصم ... عقد  عقد زهرا باباکرم یبرا خواستمی... م ومدیبهم م یلیمردونه بود اما خ پمیگفت ت شهی... م دمیخر

 کنمیم ی... که دارم زندگ ستمین مردهشوهر  ینارگل افسرده  گهیبود که به همه نشون بدم من د یزهرا فرصت

... 
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همه  بایبا خانواده هاشون بودن ... تقر ثمیو م می... عقد رو خونه ما برگزار کردن ... مر دیزود رس یلیعقد خ روز
 ... ما هم بودن یلهایفام ی

 ی... منم بر خالف سنت و حرفا گهیاز قبل با من اتمام حجت کرده بود اگه تو اتاق عقدش نباشم بله رو نم زهرا
 ... دمیمردم که شگون نداره رفتم تو اتاق عقد و قند هم ساب

هم دفعه اول بله گفت و رسما زن و شوهر شدن  رادیبزرگترها گفت ... ه یسوم بله رو با اجازه  یدفعه  زهرا
رفتارم و انگار شاد بودنم گناه  رییکه متعجبن از تغ دمیدیاز اقوام م یو شاد بودم و تو نگاه بعض دمیکشیل م...ک
 ... کردنینگام م یجور هی هیبزرگ

جماعته به  نینبود که بخوام به نگاه ا نی... االن وقت ا دمیرقص میندادم و رفتم وسط و با مر تیاهم بهشون
از  کردمیتظاهر نبود و واقعا احساس شعف م نباریا میبدم و فکر کنم ... شاد تیقول زهرا حرف مفت زن اهم

 ... ازدواج کرده یزهرا با مرد محترم و خوب نکهیا

 ... رو خراب کنم هیخودم و بق یادم کوته فکر و احمق شاد یسر هیحرف  ایبه خاطر نگاه و  خواستمینم

 یو چراغون میبود دهیچ اطیرو وسط ح زهایخوب برگزار شد ... م یلیخ یمختصر بود ول نکهیعقدشون با ا مراسم
اما غافل  دمیدیکه دوستشون داشتم م ییرو تو نگاه تک تک کسا یقشنگ کرده بود ...شاد یلیرو خ اطمونیح

 ... ارهیدووم ن ادیمن ز یبرا یشاد نیبودم که امکان داره ا نیاز ا

کم بفهمم ... تا  یلیخ یبه اندازه  یرو حت یشاد یره معنبذا خواستینم چوقتیه ایاز مرگ محمد دن بعد
همه  هوی گردهیدرست شده و چرخ سرنوشت داره به دل من م یرو بدم که همه چ دیام نیبه خودم ا ومدمیم
 ... ذاشتیم یو سر ناسازگار دیکشیبا خشونت قدرتشو به رخم م ریو تقد ختیریبهم م یچ

 ... شدمیمحسوب م زبانیبا همه خوشرو باشم چون به هرحال منم م کردمیم یطول جشن سع در

رو جمع کنن ... از خواهرزاده هام تا پسرعمو  زهایتا م کردنیداشتن کمک م یاز جشن همه خسته بودن ول بعد
ن شام بود یدر فکر تدارک غذا یسر هیبزنن و ما هم  یدور نیرفته بودن با ماش رادیو دخترعموهام ... زهرا و ه

 ...یزکاریهم در حال تم یسر هیو 

هم  یهارو رو یاقا کاوه داره صندل دمیشد ... برگشتم د دهیکه از دستم کش کردمیجمع م هارویصندل داشتم
 ... دونهیگاز گرفته خدا م نویا ی... باز ک نهیبه سطح زم دنیرس کیابروهاش نزد یو گره  نهیچیم

 !... از کمکت ممنون تونستمیگفتم : خودم م اروم

 ... یتونیکه م دونمیگفت : اره م یعصب یهمون اخم و لحن با

 !...؟یاخم دار یشده جنابعال یباز چ -

 !...؟ یبهتره از خودت بپرس -

 !کردم ...؟ کاری...؟ مگه چ یچ یعنی -
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بهت  یذاریو م یزنیلبخند م یزنیحرف م ی...؟ چرا با هر پسر یپسرا بگو بخند دار یبا همه  یچ یبرا نمیبب -
 !بشن ...هــــــان ...؟ رهیخ

 !گفتم : وااااااااااااااا من با کدوم پسرا بگو بخند داشتم ...؟ متعجب

 ... شناسمیجونتو م الدیدوتا هم نبودن که ... متاسفانه فقط م یکیزد و گفت : ماشالله  یپوزخند

 !... بودن لیهمشون فام یگیکه م یینایحالت خوبه ...؟ ا -

 ... یبرخورد کن یمیانقدر باهاشون صم شهینم لیخوب باشن دل -

...؟!  یشیداغتر از آش م یبهم نگفته تو چرا کاسه  یزیبوده چ نجایحاال اصال تو چرا بهت برخورده ... بابام ا -
...  ــــــــمیهم دار یکینزد یلی... به قول خودت ماشـــــالله ، نسبت خ کنمیکه باور نم تیلینگو به خاطر فام

 !... یاریرو درن یرتیغ یادما یادا هشوهر خواهرزاده ام ...! بهتر  یخواهرزاده  یشیشما م

 ... بهمون جلب بشه هیکه باعث شد نظر بق نیکه دستش بود رو محکم انداخت زم یزیم ی هیپا

 ... کننیدارن نگامون م هی... بق یشد وونهیگفتم : د اروم

 ... ستیتمام گفت : پا رو دم من نذار نارگل ... به نفعت ن تیتوجه به حرف من و با عصبان بدون

 ... یروان یپسره  وانسیخل ... د یبه دم تو دارم اخه پسره  کاریبهش بگه من چ ستین یکی

افتادم که محمد  یروز ادیو  دمیدیرو م یدلتنگ رادیزهرا و ه یزود مسافرامون قصد رفتن کردن ... تو چهره  یلیخ
 ... زهیرو به پام بر ایبعد برگرده و بعدش دن یبره تا دو هفته  خواستیم

هم  هیبق یتو افتاد برا یبرا یهر اتفاق ستیاز درون گاز گرفتم و به خودم تشر زدم : خدا نکنه ... قرار ن لبمو
 ... رو داره رادیدر کنار ه یخوشبخت اقتیکنن ... زهرا ل یباهم زندگ یطوالن یلــــــــــیخ دیبا نای... ا وفتهیب

جشن شما دخترم ...  ندفعهیا شاللهیبهم زد و گفت : ا یکردم ، خان عمو لبخند یبا لبخند خداحافظ باهاشون
 ... میخسته تون کرد یحساب

همه  که اقا دوماد ما قهر کرده و اخماش تو یکرد کاریچ دونمیگفت : البته نم یشوخ یکردم که با خنده  تشکر
 !!!... میرسیبگذره انشالله دوباره خدمت خانواده تون م کمی... اما 

 ... شد نیتکون داد و رفت سوار ماش یتعجب نگاش کردم که سر با

ام  کارهیوسط من چ نیدلش تنگه ... ا شهیداشتم مگــــــه...؟! خوب داره از زنش جدا م کاریچ رادیبا ه من
 !!!...؟

 ... و بهش فکر نکنم رمیبگ یکردم به خاطر لحن شوخش حرفشو به شوخ یسع

... هرچند  میکمتر از دوماه فاصله داشت یبود چون همش تا عروس هیزیجه دیاز رفتن مسافرامون شروع خر بعد
جهاز حق دختره  گفتنیم قیصد یاما اقاجون و ابج ستیبه جهاز ن یازیگفته بود که خونش مبله اس و ن رادیه

 ... تو خانواده شوهر شیو سربلند
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 ... وقتمون رو تو اون دوماه تابستون گرفت شتریب بایجهاز تقر دنیخر

 ... دم بنفشه بود دنیگفت تنها اتفاق مهم تابستون اون سال چ شهیم

رو تکرار  شیشگیهم یو همون حرفا میسر خاک حاج اقا که دوباره تو راه بهش برخورد میرفتیبا زهرا م میداشت
 ... زهرا خواست بره سمتش که جلوشو گرفتم نبارمیکرد ... ا

تو  یاحترام یب نهمهیاگه تا حاال به ا یدونیگفتم : خودت خوب م یو با لحن آروم ستادمیبنفشه ا یروبرو رفتم
 کنمیفکر م گهیبه بعد د نیبوده ... اما از ا مونیدوست ینسبت به خودم جواب ندادم به حرمت همون سالها

 ... یاز کنارم رد نش یو حت یکن جراهتو ک ینیبیمنو م یبه اسم بنفشه ندارم ... به نفعته وقت یدوست

 !...؟ یدیمنم به کشتن م تیو بدقدم ی...؟! با شوم یبکن یچه غلط یخوایاخم گفت : مثال م با

گفتم : خوب گوش کن  یبا لحن عصبلباسشو گرفتم و  قهیخودمو کنترل نکردم و دست انداختم  گهید نباریا
...  یهمه خراب کن نیمنو ب نکهیا یبرا یکنیانقدر جلز ولز م یچرا دار دونمیکه م یدونیخانـــــــوم ... م یکبر
نه  گهیحاال د یافسرده باشم ... ول ادم هیعمرم  یسالها نیسه سال از بهتر یتهمت مسخره باعث شد نیبا ا

 ینیبیبود که با اشک نگات کنه رو نم نیتنها کارش ا یکردیبارش م یاون ادم ساکت افسرده رو که هرچ گهی... د
شدن بهش رو نداشت ... به نفعته پاتو از  کیجرات نزد یپسر چیکه ه هیکه جلوته همون نارگل یدختر نی... ا

 ... ینیبیبد م دمیبهت قول م هوگرن یدرازتر نکن متیگل

باورش  دی... شا کردیداشت نگام م یقدم بره عقب ... با بهت و ناباور هیکردم که باعث شد ول  قشویهول  با
 ... دیدیازم نم یزیاز سکوت چ ریو غ گفتیدوست داشت بهم م یباشم که هرچ یمن همون شدینم

احمقانه ات دست  یکارا نیاز ا یخوایتو نم نکهیحفظ کنم اما مثل ا مونویدوست خواستمی: من تا حاالشم م گفتم
مدرسه و  یسالها یبه اسم بنفشه نداشتم و ندارم ... توهم همه  یدوست کنمیبه بعد فکر م نی... از ا یبردار

 ینکن جلوم افتاب یسع چوقتیه گهیباش د ههشدار ازم داشت هیبه عنوان  نویفراموش کن ... و ا مونویدوست
ازم  یهرکار یدونیو اونوقته که م یشناسینو خوب م... خودت م یدر موردم بگ یحرف چرند یبخوا ای یبش
 !... شهیهم ی... خداحافظ برا ادیبرم

...  کردیجواب بنفشه رو بدم ... اونم متعجب داشت نگام م ینجوریکه بخوام ا شدیزهرا هم باورش نم یحت
 ... دمیدستشو گرفتم و کش

لب گفتم و  ریبسم الله ز هی یخنده ... منم خنده ام گرفته بود ول ریزد ز هویکه  میقبرستون بود کینزد بایتقر
 ... بهش فوت کردم

 !...؟ یشد یجن هویچته ،  -

زبونش بند اومده بود و  چارهی... ب یدمت گرم ... خوب حالشو گرفت یعنی...  ینار یخنده گفت : وا ونیم
 ... حرف بزنه تونستینم

 ... نیبود ... نه شاد بودم و نه غمگ یگفت حالتم خنث شهیشاد ... که نه ، م منم

 !... بود ی... بنفشه دوست خوب شهیتنگ م مونیدوست یبرا یلیدلم خ ی: ول گفتم
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 ... دمیبنفشه رو ند گهیکه د یچ ایاثرگذار بود  دمیواقعا تهد دونمینم

 ... که میشدیم کینزد یبه عروس میکم داشت کم

و هم پرده ها رو اونجا سفارش بدن ... از منم  ننیرو بب رادیرفته بودن تهران تا هم خونه ه یبه همراه ابج زهرا
اماده  یعروس یخودم برسم و برا یهم به کارا یکم دادمیم حیخواسته بود باهاشون برم اما قبول نکردم ... ترج

 ... بشم

 ... دمز یبه دانشگاه م یسر هی دیهم با نطوریلباسم مونده بود و هم دیخر

بهم کرد و رفت تو  یلباسم که زنعموم اومد خونمون ... با لبخند نگاه دیخر یبرا رفتمیکه داشتم م ادمهی اونروز
 ... بهش دادم و رفتم بازار تا لباسمو بخرم یخونه ... سالم

 یبود تا زانو که رو یعروسک یصورت راهنیپ هی...  رمیبگ یجشن عروس یشبها یتونستم دوتا لباس برا باالخره
 راهنیپ هیخوش دوخت بود ...  یلی... خ خوردیگنده م ونیپاپ هیکمربند پهن داشت و پشتش هم  هیکمرش 

 ... بشه گزارباغ بر  یشب جشن تهران که قرار بود تو یبرا دمیهم خر یبلند کرم قهوه ا

 میبخورم که خستگ یچا هیتا  نییو رفتم پا برگشتم خونه ... لباسهامو تو کمد جا دادم دیو کوفته بعد از خر خسته
 ... بره نیاز ب

... دستشو دور  ختمیر ییچا هیاونم  یاشپزخونه نشسته بودم که مامان هم اومد کنارم ... بلند شدم برا تو
 ... گذاشته بود و فکرش مشغول بود یفنجون چا

 ... نجاید ازنعموت اومده بو رونیب یرو خورد و گفت : رفته بود شییاز چا کمی

 !داشتن ...؟ کاری... حاال چ دمشید رفتمی... داشتم م دونمیم -

 !شده مامان ...؟ یزینه که کمکش کردم و گفتم : چ ایداشت حرفشو بزنه  دیمن من کرد ... انگار ترد کمی

 ... ازش خواسته که واسطه بشه یکیکه  گفتیم نجای... راستش اومده بود ا ستین یمهم زینــــــه ... چ -

 ... حرفشو خورد هیبق

 !بشه ...؟ ی: واسطه چ گفتم

 تو ی... برا رهیبگ یخواستگار یو ازمون اجازه  ادیازش خواستن که ب یعنیو ... راجع به تو ...  نجایا ادیکه ب -

...!!! 

 ... نداشتم ید حس خوبکه بو یهرچ دونمی... نم ایبهم دست داد ... بد بود  یبیلحظه حس عج هی

 ... هم خوبه ... فقط شیو خونه ، زندگ ی... وضع مال هیمرد خوب گفتینگفتم که خودش ادامه داد : م یزیچ

سالشه  9پسر هم داره که  هی...  هیسکوت کرد و دوباره گفت : فقط قبال ازدواج کرده و از زنش جدا شده ...  کمی
 ... سالشه 36... خودش هم 
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... خواستم داد بزنم که اون  رفتیدرجه حرارت خون منم باال م ومدیم رونیکه از دهن مامان ب یهر کلمه ا با
 ... کرده که حرف مامان داد منو تو گلوم خفه کرد یدرخواست نیهمچ یمرد به چه حق

 رهیم شهیرگ مشما نداره ...بز یبه زندگ ی... بچشم که کار هیمرد خوب گفتینارگل جان ...؟ م هینظرت چ -
 انی...؟ بگم ب یگیم یمثل همه ... هان ...؟!!! چ بایهم تقر تتونی... خوب موقع کنهیبعدشم ازدواج م یسرباز

 !...؟

 !!!... به ما نداره یبا بچه اون مرد هم فکر کرده بود ... بچش کار مونیبه زندگ یحت هههه

 ... مو کنترل کنم و داد نزنمکه خود دمیکشیم قیو نفس عم دمیجویاز حرص لبمو م داشتم

سالمه ... من ... مادر من اخه  21ســــــــال ... من تازه  36 یگیم یمامان ... حالت خوبه ...؟! خودت دار -
رنعمو چرا  نیهـــــــــان ...؟! ا ینکرد رونشیتو گوش زنعمو و از خونه ب ینزد یبگم ... چجور یمن بهت چ

 !انقدر به فکر شوهر دادن منه ... هان ...؟

 ... باالتر رفتیکم صدام م کم

مشترکم با  یعمر زندگ یهمه ...هان؟!!! من همه  نیمن و اون اقـــــــــــا ع تیموقع یگیم یدار یچجور -
ساله هم داره ...  9پسر  هی کهیکه اون مرت یگیم یخودت دار یروز بود و تو شناسنامه دو هفته ول هیمحمد 

 ... مامان ... مامان ... اخه

مرد  هیاوندفعه  یدی... ند یمردم چ یول یگیم یچ فهممیو گفت : دختر من ، گل من ... من م دیبر حرفمو
که همه دخترا تو خونه  یزمونه ا نیتو ا یکنیســـــالش بود ... فکر م 47تو ...  یچندساله اومد خواستگار

تو  یول یکرد یروز با محمد زندگ هیکه  یهم بگ یسراغ تو ...؟! هرچ ادیم نیبهتر از ا یدن کسباباشون مون
 نیا نیب وهیب یدختر تنها هی...  میزنده ا یمن و پدرت تا ک یکنی... فکر م یا وهیزن ب هیمردم تو االن  نیچشم ا

 ... شهیمثل جهنم م شیمردم زندگ

 یبار شوهر کردم برا هیدوباره ازدواج کنم ...  خوامیداد زدم : اصال من نم بایتقر یاشک یشدم و با چشما بلند
 کمیحاال که تازه تونستم داغشو کمرنگتر کنم  نیبه حال خودم باشم ... بذار نیمامان ... بذار هیهفت پشتم کاف

دختر خودش  ی ندهیبه بعد فقـــــــــــط به فکر ا نیا... به زنعمو هم محترمانه بگو از  یچ یعنی یبفهمم زندگ
 !... باشه نه مـــــــــن

... سرمو  دنیباریرفتم تو اتاق خودم ... اشکام بدون وقفه م دمیبه مامان فرصت حرف زدن بدم دو نکهیا بدون
ام ... هههه  وهیب دختر هی... من  گهی... اره مامان راست م کردمیم هیبلند گر یتو بالشت فرو کردم و با صدا

 !!!... وهیزن ب هیمردم احتماال  نیتو چشم ا یحت

احمقانه بکنن  یدر مورد من فکرا دمیاجازه نم ییادما نیاما به همچ کنمیازدواج نم چوقتیاگه شده ه یحت یول
 ... و به دلشون صابون بزنن که هلو برو تو گلو

 زتریهوامو داشت و برام از همه عز شهیکه هم ییزهرا ی... حتفکر کردم  انمیشام نخوردم و به رفتار اطراف اونشب
هم بگن که طرز فکرشون  ی... هرچ کردینگام م گهیجور د هی دیمنو تو اتاق کاوه د میتو جشن مر یبود هم وقت
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گاز زده شده که  بیس هیام مثل  وهیزن ب هیحق با مامانه ... من  نمیبیم کنمینکرده اما خوب که نگاه م یرییتغ
 ... بزنه یگاز هیاون هم  خوادیدلش م رسهیاز راه م یهرک

 نالیبرسم ... خودش منو تا ترم دیترم جد یدانشگام برا یاز اقاجون اجازه گرفتم که برم تهران تا به کارا صبح
 ... رسوند

گفته ...  ی)زنعموم( چ هیقبهم گفت که ر  شبیسوار اتوبوس بشم بهم گفت : مادرت د نکهیقبل از ا نالیترم تو
سروسامون گرفتن  خوادیمادره و م هینشو ... خوب  ریبهش گفتم از طرف ما بگه نه ... مادرتم ... از حرفاش دلگ

موضوع نکن ...  نیخودتو ناراحت و نگران ا توفکر نکنه ...  هیبد بودن قض ایو ممکنه به خوب  نهیدخترشو بب
 !... فکر تو به سرش بزنه ...! فقط به درست فکر کن بابا یحت طیبا همچون شرا یکس گهید ذارمینم

از قبل هم بهتر باهام  یلینکرده بود بلکه خ رییبود که نه تنها تغ یگفت تنها کس شهیگرفت ... اقاجون م بغضم
 ... کردیرفتار م

 ... ممنونم یلیگفتم : ممنونم اقاجون ... خ یلرزون یکردم و با صدا بغلش

 ... از گل نازکتر بهت بگه یکس ذارمی... نم یتنم ی... پاره  یکرد و گفت : تو دخترم نوازش سرمو

 ... تهران سوار شن یتهران ... مسافرا زدیشاگرد اتوبوس بود که داد م یصدا

 ینره زنگ بزن ادتی...  قیصد شیپ رادیه یبرو خونه  یدیو منو از خودش جدا کرد : رس دیسرمو بوس اقاجون
 !... ب خودت هم باش... مواظ

برده  نیرو از ب یدلمردگ نیا کمیاقاجون  یگفتم و سوار اتوبوس شدم ... دلم هنوز گرفته بود اما حرفا یچشم
اون مرد  تیواقعا موقع دیحق با مامان بود ... شا دیروراست باشم شا خواستمیبود ... راستش با خودم که م

 ... هم خوب بوده یلیمن خ یبرا

گرفتم به مامان بگم به  میکه تصم هیبا بق ایاقاجون گفته بود هوامو داره اما با خودم لج کردم  نکهیبا ا دونمینم
هم بود ... به قول  یبا من جور بود و مرد خوب تشیهم واقعا موقع دی... شا یخواستگار یبرا ادیاون مرده بگه ب

 ... ساخت شدیمامان با بچشم م

 ندهیاشک شد ... تمام طول راه داشتم به ا سیکه صورتم خ دینکش یمم اومد و طولفکرها اشک به چش نیا از
 ... نرمال داشته باشم یزندگ هی تونمیچرا نم نکهیو ا کردمینامعلومم فکر م ی

 ... رادیه یدربست گرفتم و رفتم خونه  هیتهران  دمیرس یوقت

بزرگ  یاپارتمان سه خوابه  هی رادیه یتو خونه تنها بود ... خونه  قیصد یو ابج رونیرفته بودن ب رادیو ه زهرا
 یمهمون و سع یاز اتاقها یکیرفتم تو  یشده بود ... به خاطر خستگ دهیواقعا هم خوب چ لشیبود که وسا

ا گرفتم ب میمشغول بود ... باالخره تصم یلیخ... فکرم  شدیبخوابم ...اما نم کمی یزیکردم بدون فکر کردن به چ
رو برداشت ... بهش گفتم که  یمامان حرف بزنم و بهش بگم موافقم ... زنگ زدم خونه که خود مامان گوش

 ... رادمیه یخوبم و االن خونه 

 ... قطع کنم گفتم : مامان نکهیاز ا قبل
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 ... جان مامان -

 ... نیخوایاگه ... اگه م گمیم -

 ... یکنیچرا دست دست م گهیمادر ... بگو د یچ -

...  نی... اون مرده رو ... من از تهران اومدم بگ نیبه زنعمو بگ نیگفتم : اگه دوست دار دیلرزیاز بغض م صدام
 !... یخواستگار انیب توننیم

 !...؟ انیب یگیم یدعوام کرد حاال دار ی، باباتم کل یدعوا کرد نهمهیچرا مادر ... ا -

 ... کردن اقاجون هم با خودم یحق با شماست ... راض دمید خوب ... خوب به حرفاتون فکر کردم ... -

 نیکه تو ا یدی...د فهمهیرو نم زایچ نیزنها خبر نداره ... ا یو زندگ رونیمادرجون ... بابات مرده و از ب یدید -
 نی... ا ومدهیمرد جوونتر و خوب ن هیحداقل  ایپسر  هی...  یداشت ییسه ساله که محمد مرده چه خواستگارا

 ... ستین ادیز نی... سنشم همچ هیخوب یلیادم خ گفتیم هیکه رق ینجوریمرده هم ا

 ... باشه -

 ... ... مواظب خودت باش نارگل جان انیب یکه ک میریگیم میخوب حاال برگرد بعد براش تصم یلیخ -

 ... چشم ... خداحافظ -

شدم ...  داریزهرا بود که ب یکه خوابم برد... با صدا ختمیرو که قطع کردم انقدر به حال خودم اشک ر یگوش
 قتی... و دوباره حق انیب ادمیقبل از خواب  یببرم ... و اتفاقا یپ تمیتا به موقع دیطول کش کمیطبق معمول 

زدم و  یزور یناراحتش کنم ... لبخند ومدین مزهرا انقدر سرحال بود که دل یسرم ... صدا یاوار شد رو میزندگ
 ... تو هال هیبه صورتم زدم و رفتم کنار بق یشدم ... اببلند 

که چشات اندازه  یدیچقدر خواب نیشادش گفت : اوه اوه ...چشماشو ... بب یمن با همون صدا دنیبا د زهرا
 ... خاله قورباغه شده یچشما

 !... شده یچامل هیشب کلتی... انقدر بهت خوش گذشته که ه یلبخند نشستم کنارش و گفتم : تو چ با

 یلیخ کلمی... من ه شــــوریب ی: خودت چاق گفتیو م دیدویبرداشت طرفم و منم در رفتم ... دنبالم م زیخ هوی
 ... هم خوبه

... مواظب باش  یشیتو کادرش جا نم ینیبب نهیخودتو تو ا یخوای... فقط م یگیخنده گفتم : اره راست م با
 ... یاریب ریلباس عروس اندازت گ

 ینجوری... من هم هیخوبه و عال کلشیهم ه یلینارگل ... خانوم من خ یگفت : ه دیخندیکه داشت به ما م درایه
 ... دوستش دارم

... اصال شوهرم دوست داره من چاق باشم به تو چه هـــــــــــان  یبرام دراورد و گفت : خـــــــورد یزبون زهرا
 !...؟
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نبرن ...  یبه حال خرابم پ هیبغضمو قورت بدم و بق نکهیا ی... بلکه برا یشد اما نه از شاد شتریام ب خنده
 یرفتم از تو اتاق سوغات میکه خورد ی... چا میداد که به خاطر حرفم منو نزنه و باهم نشست تیباالخره زهرا رضا

تشکر  یبود و کلبهارنارنج خوشش اومده  یرو اوردم ... چقدر از مربا رادیه یکه مامان فرستاده بود برا ییها
 ... کرد

اون و  یخوابگاه ... هرچند زهرا اصرار داشت برم خونه  یانتخاب واحد و کارا یاونروز رفتم دانشگاه برا یفردا
دوتا  نیمزاحم ا یاول زندگ خواستیدلم نم یول ستیتنها هم ن ینجوریکه دارن ا یاتاق خال گفتی... م رادیه

 ... راحتتر بودم یلیبشم ... همون خوابگاه خ

کردم لحنم  یکردم ... سع یبرگشتم خونه کاوه هم اونجا بود ... رفتم کنارشون نشستم و باهاش احوالپرس یوقت
 ... جوابمو داد یمعمول یلیباشه اونم خ یمعمول

 !کو ...؟ یزدی: پس ا دمیپرس یابج از

 ... زنهی: تو اتاقه داره با مامان حرف م گفت

 یزیچ یکه فعال به کس کردمیرو بهش بگه ... کاش بهش سفارش م هیبه شور افتاد ... نکنه مامان قض دلم
 ... نگه

 افشی... از ق رونیکه زهرا از اتاق اومد ب زدنیمونده حرف م یدهایو خر یداشتن در مورد عروس رادیو ه یابج
 ... من بدتر هم شد دنی... با د هیمعلوم بود که عصبان

 !...؟ گهیم یداد زد : مادرجون چ بایمت منو و تقرس اومد

 گهیداره م یمادرجون چ گمیاحمق ... م یکه دوباره داد زد : با توام دختره  کردنیداشتن با بهت نگاش م هیبق
 !... هـــــــــان ...؟

 ... چه طرزه حرف زدن با خالته نیکنه و گفت : زهــــــرا ... ا یکرد ابرو دار یسع یابج

 ... کردیبکنه فقط داشت با حرص به من نگاه م یاصال به حرف مادرش توجه نکهیبدون ا زهرا

 گهیم یچ یپرسیاونوقت از من م یزدیبا اون حرف م ی... تو داشت دونمیکردم لحنم اروم باشه گفتم : نم یسع
 !... بدونم دی... من از کجا با

 مارستانمیکارت به ب گهیقبرستون ... د یکله بر هی که زنمتیم نیبه جون خودم همچ یگفت : نار ضیغ با
 نیهمچ ذارمیمن م ی... هـــــــــان ...؟! فکر کرد هیچه کار احمقانه ا نیخـــــــــــل ... ا ینکشه ... دختره 

 !...؟ یبکن یحماقت

 ... خودمه یمن از تو نظر نخواستم زهرا ... زندگ -

 !...؟ شیبه گند بکش یخوایخودته م ی...؟! چون زندگ یاِاِاِاِاِ ... جـــــــد -

شده  ی... چ یزنیبا نارگل حرف م ینجوریا یزهرا ... چرا دار گهیداد زد : بسه د بایو تقر اوردیطاقت ن گهید یابج
 !...؟



 

 
223 

 یــار... اونم چه خواستگــــــــ ــــــــــادیبرگشت سمت مادرشو گفت : خانوم داره براش خواستگار م یعصب
 !... یافتاد گهید یعروس هیشوهر کنه مامان خانوم ...  خوادی... خواهرت م

 یطلبکارش حرف بزن شهیهم یشوهرت و اون خواهرزاده  یخدا بکشتت دختر ... حاال واجب بود جلو یاله زهرا
مز شد ، بعدشم قر  کمیبود ... اول متعجب ، بعدش  یدنیکاوه د افهی... ق الیخیرو ب رادیمتعجب ه ی... چهره 

 ... زل زد به من یشیات یخشم ... اخرشم با چشما

 اس ...؟ کارهی...؟! چ هیبه ما نگفت ... طرف ک یزیبا بهت گفت : اره نارگـــــل ...؟! پس چرا مامان چ یابج

 ... بَ  هیخوب که  یلیجــــوون و خ یــــــــــــلیمرد خ هیبذار من بگـــــــم ...  -

من دخالت  یتو زندگ یندار یحق چیزهرا ... تمومش کن ... تو ه گهیبلند گفتم : بسه د بایو تقر دمیبر حرفشو
 ... خانوم یزدیا یخودت برس ی... بهتره به زندگ یکن

 !ندارم ارههههههههههه...؟ یجام بلند شدم و رفتم سمت اتاق که با حرص اومد سمتم و هولم داد : که من حق از

و  یبزرگ شد یلیخ یچون شوهر کرد ی... نکنه فکر کرد یندار یحق چید زدم : اره ... هپس زدم و دا دستشو
نره من خالتــــــم و دوسال هم ازت بزرگترم  ادتیهــــــان ...؟!  یبا من حرف بزن یتونیهرجور دلت بخواد م

 !...؟ یـــــــدیفهم یکه بود یهست یا یزدیمن همون ا ی... تو هنوزم برا

که من و زهرا دعوا کرده  یهم ... مدتها از زمان قیصد یابج ی... حت کردنیداشتن با تعجب به ما نگاه م هیبق
 میدوست باش میو تونست میبزرگتر شد کمی ی... اما از وقت مونیسالها ... زمان بچگ دی... شا گذشتیم میبود

 ... بود دهیاز ما ند ییدعوا یکس گهید

اونا تکون داد که جلو  یاز جاشون بلند شن ... دستشو برا رادیو ه یث شد ابجتو گوشم زد که باع یلیس هی
 ... تو اتاق دیکه بهم زده بود شوکه بودم ... دستمو گرفت و با خودش کش یلی... خودمم از س انین

رو  نکاریا یارومتر گفت : چرا دار یلیخ نباریتا اروم بشه و ا دیکش قینفس عم کمیرو بست و قفل کرد ...  در
 ...؟ یکنیم

 !؟ یازدواج کرد رادیازدواج کردن ؟ تو چرا با ه خوادیم لیخونسردم : دل نهمهیخودم در عجب بودم که چطور ا از

 تیبا زندگ ینارگــــــــــل ... بگو چرا دار شناسمتی... من م یریجواب دادن در م ریاز ز یدار یدونیخودتم م -
 یخواستگار ادیب یاجازه داد یکس نیکه به همچ یکرد ی... اخه تو چه فکر یادم نی... اخه ... همچ یکنیم یباز

 !...؟

 ... شیدیند ی...؟ تو که هنوز حت هیمشکلش چ -

سال ازت بزرگتره بخوره  15 نکهی...؟! حالت خوبه ...؟ ا ـــــــــــهیصداش رفت باال و گفت : مشکلش چ دوباره
 !... یتو ســـــــــــرش ... بچه هم داره لعنت

 !داره ...؟ کاریخوب داشته باشه به قول مامان بچش با من چ -

 دختر ...؟ یکنیلج م یبا ک یدار -
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جواب  درایتو به ه یبه جاش گفتم : مگه وقت دیزبون تو دهنم نچرخ ی... ول یبگم با خودم ... با زندگ خواستم
سال بزرگتره ... مگه من بچم که به خاطر  10هم از تو رادی...؟! فراموش نکن ه یلج کرد یبا کس یمثبت داد

 مو به خطر بندازم ؟ ندهیا یلجباز

 !هست اصال ...؟ اسیمرده قابل ق نیبا ا رادی... ه یکه بچه ا یکنیثابت م یبلندتر گفت :اره دار نباریا

 !شده ...؟ ی... بگو چ یبا التماس گفت : بگو نار نباریکه دستمو گرفت و ا رونیاز اتاق برم ب خواستم

 ... التماس صداش وادارم کرد منم داد بزنم دمیشا ایبود  یتو نگاش چ دونمینم

اومده  یادم نیهمچ یمادر خودم وقت نکهیبده ...؟ ا یلیمردم به من خ نینگاه ا نکهیبگم هـــــــــان ...؟ ا ویچ -
شوهرم بده ...؟!اونم  خوادیمنه و م یکردن برا فی...؟ زنعمو همش در حال خواستگار رد کنهیذوق م میخواستگار

 اس ...؟ هینگات مثل بق ــــوتــــــــ یحت نکهی... ا یــــــــــــیچه خواستگارا

 !... نگاه منم یچ یعنی...  یگیم یدار یبهت گفت : چ با

 یچجور ادتهی...  یدیمنو تو حموم اتاق کاوه د میتو جشن مر یزدم گفتم : وقت یوزخندتخت نشستم و پ یرو
 شهیکه قبل از اون هم یاز اونجا سردراوردم در صورت یکه چجور یخواستیم حی... ازم توض یمشکوک نگام کرد
تو  یول یمدت هوامو داشت نیا مام... درسته که در ت ینبوده که بهم شک کن چوقتی... ه یبهم اعتماد داشت

 ... ما از سرطان هم بدترن یتو جامعه  وهیب یام ... زنها وهیب هیمن  یکنیفکر م هیهم مثل بق

و سخت بود ... داشت  نی... اومد کنارم نشست ... انگار درک حرفام براش سنگ دنیباریوقفه م یب اشکام
 ... یـــــــــــلی... خ یاحمق یلینو گفت : خکه هضمشون کنه ... سرشو برگردوند سمت م زدیدست و پا م

اگه اون اتفاق  یکنی... تو واقعا فکر م ی... اخه ... تو چجور ینار یاحمق هیبلند شد و دوباره داد زد : تو  هوی
 یلی...؟! واقعا که خ گفتــــــــــمیبهت نم یزیچ دمیدیم بهیپسر غر هیو من تورو تو حموم اتاق  وفتادیبرات نم

 حیتو بودم تو ازم توض یمن جا میجشن مر یو تو شدی... اصال اگه من و تو جامون عوض م یخـــــــــر
 !...؟ کنمیم یچه غلطـــــ بهیپسر غر هیکه تو حموم اتاق  یخواستینم

... فقط  کمیبگم احمــــــــق ...  تونمیاشک نگاش کردم که دوباره گفت : احمق ... فقط م یپشت پرده  از
 ی... هان ... واقعا فکر کرد یکردیم کاریچ یمن ... تو بود یاون مغز اکبندتو به کار بنداز و خودتو بذار جا کمی

 ... یا ــــــوونهیچون ... تو د

من بود و  ی... واقعا اگه زهرا جا کردمیداشتم شلوغش م یادیحق با زهرا بود و من ز دمینگفتم ... شا یزیچ
 کردمیبدتر از اون رفتار م دیشا دمشیدیم تی، باز هم اگه در اون موقع وهیثل من بخودش نه م طیدر شرا یحت

... 

 نیخوردم که بخوام به همچ زیگفت غلط کردم ، چ ینار گمیو م زنمیشد و گفت : خودم به مادرجون زنگ م بلند
 ... گمیدارم م یچ دمیفهمیخواب الود بودم ،نم نکهیشوهر کنم ... اونموقع هم که قبول کردم به خاطر ا یکس

 !... خوب؟ کنمینگــــــــو ... خودم درستش م یچیدهنم و گفت : ه یبزنم که دستشو اورد جلو یحرف خواستم
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... االن هم بهت قول  یداشت اقتشویپسر اومد سراغت چون ل نیپام نشست و گفت : اون بار هم بهتر کنار
 ... اس هیاز بق شتریب اقتتیسراغت چون هنوزم ل ادیپسر م نیبازم بهتر دمیم

شوهر خوب و اکبند با مغز اکبند و البتـــــــه کله خر و  هیشوخ شد و ادامه داد : صبر داشته باش تا  لحنش
 !... صبر کن فقط کمی...  ادنیخـــــر ز یبشه ... باور کن هنوزم پسرا دایاحمــــــــق برات پ

 ... به بازوش زدم یمشت یحرفش خنده ام گرفت ول از

 ... خواستمی... نمدیصورتمو با دستش نوازش کرد و گفت : ببخش اروم

از  ی... گاه دونمیم وینگو ... خودم همه چ یچیو خنده اروم گفتم : ه هیگر ونیگذاشتم رو دهنش و م دستمو
شکل گرفت  نمونیب یدوست نیاومدم و ا ایدن ریمن د دمیشا ای یاومد ایممنونم که تو انقدر زود دن یلیخدا خ

 !... یزدیا شدمیتنها م یلی... بدون تو من خ

خانوم  ستمین یزدیا گهی... اصال من د یزدیبه سرو گردنش گفت : مــــــــــرض و ا یرفت و با قر یغره ا چش
 ... میانصار

شوهرشو  لیزن ازدواج کرد فام هیخارجه که  نجای... مگه ا ـــــــــشیکه دراورده بود گفتم : ا ییلبخند از ادا با
 ... موند یو خواه یهست یزدیا شهیبکشه ... تو هم دکی

نشسته بودن اما  رادیو ه ی... تو هال ابج رونیب میگرفت و بلندم کرد ... قفل در رو باز کرد و باهم رفت دستمو
 ... دوباره با تعجب نگامون کردن دنیخندون د یمارو با لبها یکاوه نبود ... وقت

... شما  رونیب نیایاالن هردوتون با لباس پاره و صورت کبود م کردمیبه حرف اومد و گفت : فکر م رادیه باالخره
 !...؟ نیکردیدعوا م نیداشت نیمطمئن

با قربون  شهی... ما دخترا هم کننیدعوا م ینجوری... اون پسران که ا زمیگرفت ، زهرا با خنده گفت : عز خندمون
 !...؟ میکردیدعوا م میگفته ما داشت ی...! حاال اصال ک میکنیصدقه دعوامونو تموم م

 ... باعث شدت خندمون شد رادیگرد ه یچشما

 !... نیهمو بکش یسای، فقط مونده بود گ میدیدعوا نکردن رو هم فهم ی: خداروشکر معن گفت

 بود ؟ یخواستگاره چ نیا هیقض ی: راست دیپرس یکه ابج میدیهم خند باز

ببرتش ... مردم که  خواستیدختر رو از سر راه اوردم م نیا کردیشده بود فکر م دایپ یکیمادر من ...  یچیه -
 نویا کمیحوض شکستم و لباس مردمو شستم تا ش خیبزرگش کردم و چقدر  نویا یمن با دست خال دوننینم
 ... کردم ریس

 ... دنیخندیاون م یبودن که داشتن به چرت و پرتها رادیو ه یابج گهید حاال

کنه وگرنه  یچیبه مامان گفت که بهتره خودش دُم اون خواستگار و زنعمو رو ق یجد یلیزهرا زنگ زد و خ خود
... هههه  رونیب ادیازش ب یبد یشمال و اونوقته که دهنش هم چفت و بست نداره و باز بشه ممکنه حرفا ادیم

 ... کردیم دیدر منو تهدخل ما یدختره 
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گفت  شهی... لباس عروس زهرا م رونیب میرفتیم یعروس دیخر یبرا رادیتهران موندم و با زهرا و ه یروز چند
 یلیکه انتخاب کرده بودن اونو خ یلباس یپر بود ول کلشیه نکهیتک ... با ا زیچ هیبود ...  کیساده و ش یلیخ

 ... دادینشون م کلیخوش ه

 رادیزهرا از ه ی... حت ومدیهمراه ما نم دیخر یچرا اون برا دونمیبودم ... نم دهیکاوه رو ند گهیاز اونروز د بعد
چشه ... البته من فکر کنم بدونم چشه اما تا خودش  ستیبود که اونم گفت پسره خل شده ... معلوم ن دهیپرس

 ... زنمینم یزبون باز نکنه حرف

زهرا رو به  یانتقال یکارا رادی... همیزهرا تو شمال اماده بش یعروس یخونه تا برا میبرگشت یزهرا و ابج با
 ... آرزوش بود شهیکه هم یزیچ دادیاونم تهران درسشو ادامه م گهیدانشگاه تهران انجام داده بود و د

من و واقعا هم ثابت  یزهرا هم مثل نارگله برا گفتیم شهیگفت اقاجون گرفت ... هم شهیزهرا رو م یعروس
 ییرایپذ نیگرفت با بهتر یشهر براش عروس یتاالرها نیاز بهتر یکیچون تو  ذارهیمن و اون نم نیب یکرد که فرق

... 

 ییو موها میمال شی... با ارا دمیرقصیو کوتاهم تو مجلس م یصورت راهنیمختلط نبود و من راحت با پ جشنشون
 تیبرام اهم گهید یول کردنینگاه م گهیجور د هیبهم  هایلیچند هنوز هم خسرم جمع کرده بودم ...هر یکه باال

... مثل زهرا ...  شدنیارزش قائل م نم یبودن که دوستشون داشتم و اونا هم برا یینداشت ... مهم اونا
 ... اقاجون

من  راهنیپ... هرچند با  دمیتموم شد و من تو جشن به افتخار اون براش باباکرم هم رقص یبه خوب جشنش
 ی... زهرا با چشما دمیبازم خوب رقص ینداشتم ول نیبود تمر یگفت سه سال شهیرقص باباکرم و م خوندینم

ها داشتن با عروس دوماد یمهمونها رفتن و خودمون یاخر رقصم اومد و بغلم کرد ... اخر جشن وقت یاشک
گرفته بود  شونیگفت همه گر شهی... م رادی... پدرش اومد و دستشو گذاشت تو دست ه کردنیم یخداحافظ

محکم بغلم کرد و با  دیبه من رس یوقت یکرد ول هیهم گر قیصد یاز جمله خودم ... زهرا تو بغل اقاجون و ابج
از  سی... اخرش خودم صورت خ شدیاونو ازم جدا کنه نم خواستیم رادیه ی... هرچ هیگر ریبلند زد ز یصدا

که بکشنت ... شوهر  یبر یخوایخل ... نم یلرزون گفتم : چته دختره  یبا صدااشک اونو از خودم جدا کردم و 
چرا انقدر  گهید میایباهاتون م میتهران دار یعروس یبرا یخودت ... ما هم که همگ یسر خونه زندگ یریم یکرد

 یکردیم کاریچ دادنتیاگه به زور م خواستی... حاال خوبه خودش هم م ی... اشک همه رو دراورد یزنیزر م
 ... خانــــــوم یــــــــــــزدیا

تو  یبرا گهی... اصال د سمینویم یادگاری یک واری... منو بگو دارم رو د یزد و گفت : خودت یاشکاش لبخند نیب
 !... یکه تو ندار خوادیم اقتیمن ل یخوب شد ...؟! اشکا کنمینم هیگر

 ... شهیگفتم : دلم برات تنگ م اروم

 ... و گفت : منم دیو اشکاش بار دیاش لرزچونه  دوباره

... قدر لحظه  یشیتـــــو خوشبخت م شاللهی... ا زمیعز یخودم بغلش کردم و گفتم : خوشبخت بش نباریا
 ... تیهاتونو بدون و خوش باش تو زندگ
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... صداشو مثل  یساله ا 70 رزنیانگار پ یکنیم حتینص نیگفت : همچ یشونه ام تکون داد ول یرو سرشو
 ... یاله یکرد و ادامه داد : ننه خوشبخت بش رزنایپ

 ... داشتیبرنم شیهم دست از مسخره باز طیشرا نیتر کیو رمانت نیتر یتو جد یخـــــــــل ... حت ی دختره

رفتن  رادیکرد ... اونشب زهرا و ه یهم خداحافظ هیدراومده بود که ازم جدا شد و رفت با بق هیبق یصدا گهید
 ... شدیتو تهران برگزار م شونیسمت تهران ... اخر هفته عروس میهتل تا فرداش همه باهم بر

 یلیخ نکهیگرفته بود با ا دهیلباس پوش هیهم زهرا  نیهم یو مختلط بود برا شدیتهران تو باغ برگزار م یعروس
 ... رو کرده بود نکاریخودش مهم نبود اما به احترام پدر و اقاجون ا یبرا

در انتظارمه  یچ دونستمیکه اگه من م میعازم تهران شد الشیو فام رادیخانواده ام به همراه زهرا و ه ی همه
 ... گذشتمیم یعروس ریو از خ رفتمیاصال نم دیشا

درست  یا کرم قهوه میمال شیارا هیکردن ...  شمیارا کمیو همونجا هم  شگاهیارا میو زهرا رفت میجشن با مر روز
قبول نکردم ...به هرحال  یول ندازهیم یبهم گفته بود نوک موهامو هم برام رنگ قهوه ا شگری... ارا راهنمیرنگ پ

اش  قهیسه رب بود و  نیهم است راهنمی... پ داشتمیبرنم مویتو جشن مختلط عمرا روسر کردمیاگرهم قبول م
 ... خوردیم یونیپاپ یگره  هیبود که  کهیاش دو ت قهی یبسته بود ... رو بایهم تقر

گفت  شهیخودش م یزهرا فوق العاده شده بود ... روز جشن شمال موهاشو رنگ نکرده بود چون موها شیارا
ناز شده  یلیصورتش خ یدیکرد که با سف یپرکالغ یموهاشو مشک نباریبلوند بودن و خوشگل هم شده بود اما ا

 ... کرده بود شیواستنخ یلیهم محشر بود و خ ششیبود ... مدل ارا

کرده ... رفتم کنارشو اروم  رییتعجب کرد که انقدر تغ یخودش هم کل نهیو رفت کنار ا دیلباسشو پوش یوقت
 تا اخر شب کشهیچه م رادیه چارهیگفتم : خدا بهت رحم کنه امشب ... من که دخترم دلم برات ضعف رفت ب

... 

اصال هم  رادیمنحرف ... ه یکه زهرا زد تو سرم و گفت : دختره  دیخندیم زیر زیهم داشت کنار من ر میمر
 ... ستین ینجوریا

... زنشم دوست داره  یکنیم گاهین ینجورینگاش کردم که از رو رفت و گفت : خوب حاال توهم ... چرا ا یمعن پر
 ... یشیم یاصال به تو چه که نخود هر اش

، من  زمینداره عز یو گفتم : واال به من ربط میدیبلند خند یابا صد می... منو مر دهیبود خجالت کش معلوم
 ... ... دوست داره یهم حق داره زنش رادیه ینگران خودتم ... ول

خدا کنه الاقل تا اخر شب صبر کنه ...  یول یهم گفت : اره خوب زنش میاونم خنده اش گرفت ... مر نباریا
 ... یهرچند شما قبال تو هتـــــــل ... ولـــــــــــ

 ... دوست نداشت تو هتل رادی... ه رمیگفت : نه خ اریاخت ی... ب خوردیداشت حرص م زهرا

گفت : نوبت  ما بلند شد که با حرص یخنده  یحرفشو خورد ...دوباره صدا یو باق گهیم یداره چ دیفهم تازه
 ... ارمیاشکتونو درم یچجور نینیهــــــــا ... اونوقت بب شهیشما دوتا هم م یعروس
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بود که اومده  ثمیصدامون کرد که اومدن دنبالمون ... م شگریکرد ... شاگرد ارا شتریحرفش خنده ما رو ب نیهم
 دیکه زهرا رو د یوقت افشیخــــــــــدا ... ق یهم اومد ... وا رادیه میبردار لمونوی... تا وسا میبود دنبال منو مر

 ... نییبود و زهرا هم از خجالت سرشو انداخته بود پا ندهباز مو صدریبود ... دهنش قد دروازه غار عل یدنید

گفت : بانو نارگل ...  میشد و با تعظ ادهیما پ دنی... با د نهییهم پا الدیم نیماش دمیکه د نییپا میدوتا رفت ما
 ... در خدمت شماست یبه همراه راننده اختصاص نیماش

 ؟ یدیزحمت کش گهیخوب ، تو چرا د ومدمیم میو مر ثمیام گرفت و گفتم : منم با م خنده

سوار  مینموی... تقاضا م گرید یهست چرا کس ریحق ی... تا بنده  دیـــــــــیگاز گرفت و گفت : نفرما لبشو
 !... دیعروس هست یخاله  یو شما ناسالمت شودیم ریچون د مییشده و حرکت نما لیاتومب

 ... خنده و رفتم سوار شدم ریلحن حرف زدنش زدم ز از

 هیشده بود ... عطرش هم که از  پیخوشت یلیخ یو کراوات زرشک دیسف راهنیو پ یکت و شلوار مشک با
 ... ومدیبوش م یفرسخ

 !... جون یلیشما اق م یجشن دوماد ندفعهیا شاللهی: ا گفتم

 شهیبه خودشون بدن جشن شما زودتر م یتکون هی ایچپ نگام کرد و گفت : فعال که اگه خدا بخواد و بعض چپ

... 

حرفش  نی... اصال دوست نداشتم ا هیازش بپرسم که منظورش چ ایحرفش فکر کنم  یبه معن خواستینم دلم
 !گفتم : عمو و خاله کجان؟ رفتن جشن ...؟ نیهم یکنه برا دایکش پ

 ... لب گفت : خداروشکر ریو ز دیبه گوشاش کش یدست

من  یو مثال فکر کرد یتابلو عوض کرد یــــــــــــلینگاش کردم که خودش گفت : اخه نه که حرفو خ یسوال
خداروشکر نه  دمید ی، ول یفکر کرد ینجوریکه تو ا نی... با خودم گفتم نکنه واقعا پشت گوشام مخمل دمینفهم

 ... ... هنوز گوشام سالمن

 ... لـــــــــوس ی پسره

 ... ازت دمیسوال پرس هیکردم فقط  یفکر نیهمچ ی... من ک الدیاخم گفتم : بس کن م با

 یعل تو کوچه رمیم میدررو ... منم که دارم مستق رشیخوب ... از ز یلیبهم کرد و گفت : خ یلبخند نگاه با
 ... عروسن ی...اره مامان و بابا رفتن باغ ... فقط منتظر جلوس خاله  هیعال گنیچپ ... هواش م

 ییخودش قصه سرا ینکنه برا یسع الدیم نیاز ا شتریخواننده گوش دادم تا ب یصدا هیرو روشن کردم و  پخش
 ... کنه

 ... رو پارک کنه نیاز خدمه تا ماش یکیرو داد دست  چییو اون سو میشد ادهیباغ نگه داشت ... باهم پ دم

 گفتنیبودن و به مهمونها خوش امد م ستادهیکاوه و ... صد البته خود کاوه خان ا یدر باغ اقا مسعود و بابا دم

... 
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گرمش بود  یلیخنک خ ی... کاوه که انگار تو اون هوا میکرد یسمتشون و باهاشون احوالپرس میرفت الدیم با
به من کرد ... با ابرو  یکرد و نگاه یباهاش احوالپرس یلبخند مچهیبا ن الدیصورتش قرمز شده بود ... م چون

 ... ریبگ لیتحو یعنینامحسوس هم زد که  یاشاره  هی

 ... گفت اصال نداد ... فقط خصمانه نگام کرد شهیسالم منو م جواب

 ... ... اونا هم اومدن کنار ما نشستن دنیهم رس ثمیو م میباغ کنار مامان و خاله مهتاب نشسته بودم که مر تو

زهرا ... متاسفانه زنعمو  هیپدر لیما بودن تا فام لیدعوت داشتن ... اکثرا هم فام ینفر 50ما حدود  یلهایفام از
 ... داشتن فیهم تشر هیرق

: ماشالله نارگل جان  دمیزنعمو رو شن یکه صدا گفتمیو بهشون خوش امد م رفتمیاقوام م یزهایسر م داشتم
که باهات ازدواج  شهیم دایمرد خوب پ هیو  شهیامشب بخت توهم دوباره باز م شاللهی... ا یچه خوشگل شد

 ... کنه

 زشونیبزنم و تشکر کنم ... از م یا مهیکنم و لبخند نصفه ن یبود که حرصمو مخف نیکه کردم ا یتنها کار فقط
 ... شوهر دادن منه رهیچرا انقدر درگ دمیفهمیبهم نگفته ... نم یزیچ نیاز ا شتریفاصله گرفتم تا ب عیسر

به  الدیم یکه متوجه نگاه ها میو گرم صحبت بود زیم هیپشت  مینشسته بود ثمیو م الدیو م دهیو حم میمر با
 ... شدم دهیحم

داشتن باهم حرف  میو مر دهیبودن ... حم زیعز یلیلبم نشست ... هردوشون برام خ یناخوداگاه رو یلبخند
 هی... اروم با پام  کنهینگاه م دهیبه حم یرکیز ریداره ز الدیهنوزم م دمیو حواسشون نبود ... نگاه کردم د زدنیم

 ... شنهم متوجه ب هیو باعث شد بق دیضربه به پاش زدم که از جاش پر

زده بعد هم نگاشو به من دوخت  ششیبهونه اورد که پشه ن هیبق یام گرفته بود از حرکات هولش ... برا خنده
 ... اشاره کردم دهیبا ابرو به حم یدار یکه منم با لبخند معن

 ... ابروهاشو برد باال و سرشو تکون داد که بله لکسیر یلیخ یول کنهیاالن انکار م کردمیم فکر

... بلند شدم و به  نمیبش تونستمینم گهیبه کار افتاد و د یفضول ی... قوه  ومدنیداشت از جاش در م چشمام
 !... جا گذاشتم یزیچ هی نتیتو ماش ایب قهیدق هی الدیگفتم : م الدیم

 !، برگشتم سمتش و گفتم : خـــــــوب...؟ میفاصله گرفت زهایکه از م کمیشد و دنبالم راه افتاد  بلند

 !ابروشو برد باال و گفت : خوب ...؟ یتا هی

 اعتراف کن عیخان ... زود تند سر الدیم یدونی رفته گفتم : خودت خوب مباال یکردم و با ابرو دیازش تقل منم

...! 

 !... کشهی... حاال تا بشناسمش طول م نیخوب از دخترعموت خوشم اومده هم -

و مطمئن هم هستم دنبال  زهیعز یلیمن خ یبرا دهیخان حواست باشه هـــــــا ... حم الدی... م یه یه یه -
 !... ستین زایچ نیو ا یدوست
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از من گذشته  گهیسالمه ... د 27االن  ی...؟ ناسالمت یشناخت ینجوریخواست دوست بشه ... منو ا یحاال ک -
 ...بخوام به دوست شدن فکر کنم

 !پــــــــس ...؟ -

 مکه باهاش حرف بزن یاریب شیپ تشویو موقع یتکون داد و گفت : بعلــــــــه ... البته اگه تو کمک کن سرشو
...! 

 ... عده از سرها به طرف ما برگرده هیکه باعث شد  دمیکش یاز شاد یغیج ناخوداگاه

 !... یمنو ببر یابرو یتونیم نیباخنده گفت : حاال بب الدیم

...؟! شما  دهیمن حم یشوهر دخترعمو یتو بش یعنیخوشحالم ...  یـــــــلی... خ الدیم الدیم الدیم یوا -
 ... نیخوب یلیهردوتون خ

 !نه ...؟ ایهست  شیتو زندگ ی...؟ کس یبه لب گفت : حاال از دلش خبر دار لبخند

 !... ... بسپارش به خودم ارمیبرات ته توشو درم یول ستین ینه کس دونمیکه من م ییتا جا -

 ... ودتنها ب دهیرفته بودن برقصن و حم ثمیو م می... مر زیسر م میبرگشت الدیتمام همراه م یخوشحال با

 ... بلند شد رفت یصحبت کنم ... اونم با عذرخواه دهیاشاره زدم که بره تا با حم الدیم به

 !... تو درست چقدر مونده ...؟ دهیازمون دور شد گفتم : حم یوقت

 !... گهی... خوب مثل تو دوترم دارم هنوز د مایسال قبول شد هیباهم تو  نکهیوا حالت خوبه ...؟ مثل ا -

 ستیدانشگاه ... تو دانشگاه شما پسر خوب ن یریسه سال م گمایمن ... م می... عجب خنگ ایگیاِ اره راست م -
 !...؟ ی...؟! تو چرا هنوز تنها موند

 ... یخبر دار میهم ندونه تو از همه چ یشکی...؟! خوبه حاال ه ستایواقعا حالت خوب ن نکهیواااااااا مثل ا -

 ... داده بود ریبهت گ یلیدت خم هی...؟  یچ دیمج -

 ... کشمیتروخدا حرفشو دوباره نزن ... تازه دارم از دستش نفس م یگفت : وا حوصلهیب

 ... ستیکه ن یخوب پسر بد -

 !...؟ ستیتو دانشگاهتون ن ی؟ کس یمامانش ... اصال ولش کن ... خودت چ یخودش اره ول -

 نیوبب ایب ارنیبرام م یگره گور ی... ماشالله خواستگارا یدونیمنو م تیزدم و گفتم : خودت که وضع یتلخ لبخند
 ... به فکر شوهر دادن منه هیهم زنعمو رق شتریچرا از همه ب دونمی... نم

 ... یپسراشو بر بزن ترسهیالبد م -

 !دارم اخه ...؟ کاریاون چ یتروخدا نخندون منو ... من با پسرا -
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من رفته  دیدارم ... پسره به ام یچه حواس جمع نی... منو ببب کردیافتاد که داشت نگامون م الدیبه م نگام
 ... زنمیخودم حرف م یمنتظره خبره اونوقت من دارم از خواستگارا

 دونمیچه م ایتو دانشگاهتون ...  یعنی...؟!  ستین تیتو زندگ یکس یجد ی... جد دهیحم گمــــــــــایم -
 !...؟ یرو ندار یکس

 !...؟ ی...؟ پسر خوب سراغ دارهیچ -

 !... حالــــــــــــا ... تو بگو تا بهت بگم -

 یگی، حاال م ستین یکس ــــــــــریو پوک منم خبر داره ... نه خ کیج ی... خوبه از همه  نایبچه پررو رو بب -
 !...؟ هیمنظورت به ک

 ... ازم الدیم ی... ول ـــــــایتابلو نکن -

 ... بلند نشه غشیج یدهنش تا صدا یگذاشت جلو دستشو

 !... یدیبابا ... مگه جن د ـــــــــــهیچ -

 !...؟ می....؟! داداش مر لــــــــادیدستشو برداشت و با صورت سرخ شده گفت : م اروم

 ... تکون دادم که اره سرمو

 ... هخانوم هم بعلــــــ نیگاز گرفت و سرختر شد ... پس ا لبشو

...  هیخوب یلیمن جدا بشه ... دستشو گرفتم و گفتم : پسر خ یاز لبها خواستیامشب لبخند نم نکهیا مثل
 !... نیزیعز یلی... شما هردوتون برام خ دهیحم کنهیخوشبختت م

 ... که دوس خوامیمن ... نم ینگام کرد : ول نگران

 زاتیبذاره ...؟! بابا پسره مهندسه تجه شیپا پ یدوست یکه بخواد برا خورهیم الدیم هیبه نظرت به گروه خون -
با پسرا  یشناسی... خودت که منو م ســــــــــتیب گمی... اخالق هم که من بهت م فهی... کارش که رد هیپزشک

شدم ،  یمیراحت صم یلیدفعه اول خ همون الدیبا م یبراشون قائلم ، ول یحد هی شهیو هم شمینم یمیصم
 ... هیا لهیپ لهیش یاخالقش به دلم نشست چون ادم ب

 ... یعنی...  دونمیخوب ... خوب من نم -

حرف بزن  کمیبا خودش  یخوایجلو و گفتم : م ادیزدم که ب کردیبه ما نگاه م یکه چهار چشم الدیبه م یا اشاره
 !هان ...؟

 ... که گفت : دوباره سالم خانوما الدیم ینــــــــــــه اش همزمان شد با صدا یوا

 !شد...؟ یچ دیتکون سر و ابرو ازم پرس با
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 نینیعصر ارتباطاتته ... خودتون بش یلبخند زدم و گفتم : مگه من کبوتر نامه رسون شماهام ... ناسالمت ثانهیخب
 نمیتو ا نیوندم حاال اشما رو رس امیمن پ الدی...؟! اقا م نیبه مترجم دار یازیچه ن گهیباهم ، د نیحرف بزن

 ... ما ی دهیحم

 خوانیهردوشون االن م دونستمیهنر کردم ... م یلیقهقهه نزنم خ نایا ی افهیق دنیکه تونستم از د نیهم یعنی
 ... کردیکه کامال هنگ کرده بود و با دهن باز نگام م الدی... م دهیمنو بکشن مخصوصا حم

 ... کنن کهیت کهیو بخوان منو ت انیبه خودشون ب نکهیاز کنارشون فرار کردم قبل از ا بایتقر

شده بود و  یو خواستن بایکه زهرا چقدر ز یدور نشده بودم که عروس دوماد اومدن ... وا زشونیاز م یلیخ
 ... مهمونا خوش امد گفتن و رفتن سر جاشون نشستن ی... به همه  زدیدر کنارش قدم م یبا چه غرور رادیه

دوتا برقصن ... هههه مادر منو بگــــــو  نیکردن تا ا یرقص رو خال ستیپ یج یخواست د بعدش هم به کمی
 کتریاصال احترام بزرگتر ، کوچ نایلبشو گاز گرفت و گفت : ا یکل رقصنیدارن تو بغل هم م نایا دید ی... وقت

 !... تهرونه نجای... حقا که ا هیچ دوننینم

زوجها هم  ینه تنها عروس و داماد بلکه باق یو تو هر جشن هینجوریا نجایدادم که ا حیخنده براش توض با
 ... رقصنیم ینجوریا

 !لباشو به دندون گرفت گفت : مگه زمان طاغوته ...؟ باز

 !... یقربونت برم مادر گلم که انقدر ساده ا یاله

 ... کردن دنیوسط و شروع به رقص ختنیجوونا هم ر هیاز رقص عروس و داماد بق بعد

 هی... هرچند  شدمیرقص نم ستیپ کینزد حایترج نیهم یتکرار بشه برا میاتفاق مراسم مر مخواستین دلم
 ... تا دلخور نشه دمیکوتاه با زهرا رقص یلیدور خ

من که دلم روشن بود  یباشه ول یچ مشونیهم حرفاشونو زده بودن ... حاال تا تصم الدیو م دهیحم خداروشکر
 ... هم افتادم گهید یسعرو هیکه 

دوتا دارن عروس  نیاالن ... اونوقت االن ا یاونا ازدواج کردم ول یلحظه دلم گرفت ... من زودتر از هردو هی
 ... نمونده که عروس بشه یلیهم خ دهیزهرا که عروس شده و حم یعنی...  شنیم

دود باشن و برن هوا ...  دیغصه ها با ی...امشب همه  گهیبود د نینارگل ... قسمت منم هم ـــــــالیخیب
بد رو از خودم دور  یلبخند کامال شاد فکر ها هیو با  دمیکش قینفس عم هیفکرها  نی... با ا هیامشب وقت شاد

 !... کردم

 یصندل هیکه  میو مشغول خوردن شد مینشست زیم هیدور  ثمیو م می، مر الدی، م دهیکه سرو شد با حم شام
 !...؟ نیخوایکاوه اومد : مهمون نم یگرفت و صداکنار دستم قرار 

بشه که من  یداداش ... ک میبا خنده گفت : واال ما هم مهمون ثمیمن بود ... م یجفت صندل شیصندل قایدق
 !... نمیمراسم خر شدن تورو هم بب
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 !... ثمیاقا م شنومیم دیجد یبا ارنج زد تو پهلوش و گفت : حرفا میمر

... حواسم  یبود نجای... توهم ا ــــــــزمیگفت : اِ عز دهیکه مثال ترس یمانند غیزد تو صورتش و با لحن ج ثمیم
 !... نبود

 ... میدیخند اوردیحرف زدن در م نیبه حرکات مسخره اش که ح همه

من  یه براو زمان دار  نیتو صورتش بود گفت : فعال که از زم شهیکاوه با اخم مخصوص به خودش که هم اما
 !...؟ بارهیم

 ... نه ای دنیهم فهم هیبق دونمیمن حسش کردم نم یعنیبود ناراحته ...  مشخص

دار با ابروهاش داشت به کاوه اشاره  یمعن یاون با لبخند نباریکه ا الدیشد سمت م دهیکش اریاخت یب نگام
 ... کردیم

 یبرا نمیراحت بش خواستمیم کمیاگه  یعنی... راحت نبودم ...  شدیبه غذام فکر کنم اما نم تفاوتیکردم ب یسع
 ... من چسبونده بود یرو به صندل شیکاوه ... انقدر که صندل یبه بازو خوردیغذا خوردن دستم م

 ... خورهیهم ناراحته و هم داره حرص م کردمیاحساس م یعنی...  ستیاونم راحت ن کردمیم حس

 هیو کل مارستانیب هیکه داشت قض الدی... مخصوصا م خندوندنیو ماها رو م زدنیحرف م ثمیو م الدیشام م سر
از خودشون و اقاجون و زهرا خبر نداره  ریغ یکس دونستیالبته با سانسور ... چون م کردیم فیرو تعر میمر ی

 ... ماجرا نیاز ا

که از خنده  می... مر کردیم فیمن در مورد خودش و زن گرفتنش تعر یداشت راجع به حرفا شعوریب ی پسره
هم سرشو گذاشت  دهی... حم دیخندیو م ثمیم یداده بود به شونه  هیغذا بخوره و سرشو تک تونستینم گهید

برج  هی... با وجود  یبود ول ته... هرچند خودمم خنده ام گرف خوردیکه تنش تکون م دیخندیو چنان م زیم یرو
 !... یبخند یتونیچطور م یشنویرو م شیعصب یانفسه یزهرمار که کنارت نشسته و هر دم صدا

 الدیهم مثل من مات به رفتنش نگاه کردن که م هیرفت ... بق یحرف چیه یبلند شد و ب الدیم یوسط حرفا هوی
 !... ومدیمن خوشش ن ییگفت : فکر کنم از خاطره گو یپرمعن یبا لبخند

 ... اخر حرفش هم به من نگاه کرد در

به درد اون  دونمی... خودم که م تونمی... من نم نیکار رو نکن نیبا من ا کنمی... خواهش م نیولم کن تروخدا
 ... یاگه ... حت یحت خورمینم

که دوستش دارم اعتراف  نیخودم هم به ا یبا خودم هم روراست باشم و برا تونمینم یبدبختم من که حت چقدر
 ... کنم

 !!!گفتم ...؟ یمن چ ... من ... کاوه رو دوست دارم ...؟! من
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شدنش و اخمشو دوست دارم ...  یرتیدوستش دارم ... غ یکرده ... ول تمیبال سرم اورده و اذ نهمهیکه ا یاون
دوستش  اشیو غد باز اشیبداخالق یدوست دارم ... با همه  شهیم یعصب نهیبیمن م کیرو نزد یتا کس نکهیا

 !!!دارم ...؟؟؟

احساس  نیا ی... همه  یخوری... نه نارگل ... تو بدرد اون نم رونیفکر ها از سرم برن ب نیتکون دادم تا ا سرمو
 ... یاونو داشته باش یتونی... تو نم رهیم نیاز ب یکه بفهمه تو قبال ازدواج کرد یوقت

همو  هم الدیو م دهیزهراست ... حم یفکر ها رو از خودم دور کنم ... امشب عروس نیکردم ا یشدم و سع بلند
 تونهیامشب نم یمنو خراب کنه ... الاقل برا یشاد تونهیهم نم یچیخوشحالم و ه یلیدوست دارن ... من خ

 !... وردنغصه خ یدارم برا ادی... حداقل امشب ... از فردا وقت ز لی... غصه تعط

دارن با  یهست ول یغم هیتو نگاه اون و مامان  دمیدیکنارشون موندم ... م یزدم و کم نایاقاجون ا زیبه م یسر
 ... نگاهشونو یمعن دمیفهمیو خوب م کننیلبخند پنهانش م

کوتاه  یلـــــــیمدت خ یبرا یقیاون غم رو به هر طر خواستی... دلم م میدیسربسرشون گذاشتم و خند یکم
 ... ببرم نیهم که شده از ب

خودم قدم  یفاصله گرفتم ...داشتم برا ستیاز سر گرفته شد منم از پ یج یکه تموم شد و دوباره کار د شام
و گفت : دخترعمو  کیطرف من ... نگاش هم به من بود ... اومد نزد ومدی... داشت م دمیرو د دیکه حم زدمیم

 !...؟ گذرهیخوش م

 !...؟ گذرهی... به شما خوش نم یلیصورتم شده بود گفتم : اره ... خ نفکیلبخند که امشب جز ال با

 ... که گفت : نارگل می...راه افتاد میتکون داد و با دستش اشاره زد که قدم بزن سرشو

 !بله پسرعمو ...؟ -

ازت بپرسم  خوامیوقته که ذهنمو به خودش مشغول کرده ... م یلیخ یسوال هی...  یعنی...  یسوال هیراستش  -
 !... تونمینم یول

 ... گمیم حتما بهت مراحت باش پسر عمو ... اگه جواب سوالتو بدون -

مطرح کردنش ... راستش ...  یکنم برا دایپ یوقت گهیفکر نکنم د ی... ول ستین یاالن وقت مناسب دونمیم -
 یکه ... دوباره ... ازدواج کن یندار میتو تصم گمی... م یعنی... تو هنوزم ...  یعنیبدونم ... تو ...  خواستمیم

 !...؟

 دیکش قینفس عم هیگفتنش جون کند چون بعدش اب دهنشو قورت داد و  یحرف که انگار برا نیاز ا بعد
 یچ یبرا دیداشتم ... حم یحس بد هی... راستش هم متعجب بودم و هم ...  رهیشد تا جوابشو بگ رهی...بهم خ

 !...؟ دیپرسیازم م یسوال نیهمچ دیبا

 یبگم ... بگم به تو ربط یچ دیدر جوابش با دونستمی....نم لبخند از صورتم رفت و اخم جاشو گرفت ناخوداگاه
کنه که محمد  حتینص خوادی... بگم نه البد م شدیمحضه ... بگم تو فکرش هستم بازم نم هیادب ینداره که ب

 ... یکن یزندگ دیمرده و تو با
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که  یانقدر دینمشناختمش ... شا یلیخ یپسرعموم بود ول دینبود ... حم ینیب شیاصال برام قابل پ رفتارش
 ... شناختمیاونو نم شناختمیکاوه رو م ی، حت ثمیو م الدیم

 !گفتم : چطور ...؟ فقط

 !...؟ یتو دست به کار شد نباریمادرت موفق نشده ا یدی... د هیدلم با پوزخند گفتم : چ تو

 ... بگم ... محمد خواستمیمن من کرد و گفت : خوب ... م یکم

 یتو برام کس نبارینکنه ا نمیادامه بدم ... بب میبه زندگ دیمحمد مرده و من با دونمیقطع کردم و گفتم : م رفشوح
 !چند سالشه ...؟! پنجــــــاه ...؟ یکی نی؟! هان ...؟! حاال ا یکرد دایرو پ

 ... بلند شده بود بایو تقر یعصب اریاخت یب صدام

 !... فهممی...؟! من اصال نم یگیم یدار یاون بود که متعجب حرفمو قطع کرد : چ نباریا

 ... کردم یبدبخت خال دیرنگ برنگش رو سر حم یزنعمو و خواستگارها یحرصم از کارها ی همه

 گهیازش تشکر کنم ... د یچجور دونمیخوب کامال واضحه ... ماشالله مادرت انقدر خواستگار برام اورده که نم -
 !... یتو باشم ... بهتره به فکر من نباش ونیمد خوامینم

 ... رونیب زدیچشماش داشت از حدقه م نباریا

 !بهت گفت : مـــــــــــادر من ...؟ با

 ... میگرفتیو مهمونا فاصله م زهایاز م میداشت

 !!!... تکون دادم که گفت : اخه .. چطور ...؟! من سرمو

و گفت :  ستادیکه اومد روبروم ا کردمیقدم زد ... داشتم به حرکات کالفه اش نگاه م و دیدور خودش چرخ کمی
 !!!!!!!...؟ یبا من ازدواج کن شهیکه ... م خوامینارگل ... راستش من ... من م نیبب

که با من ازدواج  یچ یعنیگفت ...؟!  یاالن چ نی... ا دیحرفش بر نینفس منو با ا یول دیکش قینفس عم هی
 !... کن

 ... یپسراشو بر بزن ترسهیکه : البد م دیچیتو گوشم پ دهیحم یصدا

در  نهمهیمن رو از سر پسرش وا کنه ا نکهیبه خاطر ا یعنیپسرش دنبال من بود ... نکهی... به جرم ا واقعــــا
انقدر به  هیرق چارهیب گفتیــــــن مکنه ...؟! اونوقت مادر ساده دل و زود باور مـ دایتالش بود برام شوهر پ

 ... فکر توئه

 ... شدمیمطمئن م دیحال با نیمن چرا انقدر بدبختم ...با ا ایخدا

 !...؟ دونهی: زنعمو م گفتم

 ... شده بود دواریحرفم ام نیلبخند سر تکون داد که اره ... انگار با ا با
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 ... حرف رو تکرار نکنه نیا گهیدستش که د یرو ختمیریرو م یاب پاک یطور دی... با کردیداشت نگام م هنوز

 خوامیازت م یحاال که گفت ی... ول دیاقا حم یاوردیبه زبون م دینبا یحرف رو حت نیتمام گفتم : ا تیاخم و جد با
 !...؟ یدیمن و تو دفن بشه ... فهم نیب نجایهم

 ... اخه -

 یحرف چیه خوادیدلم نم گهید یعنیدفنش کن ...  نجایم هماوردم باال که ساکت بشه و گفتم : بهت گفت دستمو
 یو نه کمتر ... حت شتریپسرعمو ارزش و احترام قائلم ... نه ب هی یتو به اندازه  یمورد بشنوم ... من برا نیدر ا

 نیه ازده بشه ک یدوباره حرف خوادی...دلم نم سرعمـــوبرادر نداشته ام ... فقـــــــــــــط پ ینه به اندازه 
 !... از مــــــــــــن ریغ یازدواج کن خوادیدلت م یبا هرکس یتونیسوال بره ... تو م ریارزش ز

 کنمی... حاال هم خواهش م رمیگیم دهی... منم حرفتو نشن دینگو حم یچیه گهیبزنه که گفتم : د یحرف خواست
واقعا خودم مقصرم و  دمی... شا یازم خواست یزیچ نیکردم که تو همچ کاریچ نمیفکر کنم تا بب کمی دیبرو ... با

 ... یکرد یبرداشت اشتباه نیتو از رفتار من با خودت همچ

 !... نخواستم یبد زیمن ... چ یول -

 نی... ا دیحم میندار یتیسنخ چیبد بوده ... من با تو ه یلیحرف تو خ نیازت خواهش کردم ... از نظر من ا -
 ... ذارمیم زالخطایحرفت رو هم به حساب اشتباه و بشر جا

باشه جواب  ادتی یول رمی،من م یهست یخوب ... تو االن عصب یلیگفت : خ یبهش برخورد چون عصبان انگار
 ... یمنو نداد

 یکه من برا یرنه بزرگ ... لطفا انقد هی... نــــــــــه ...  دیکلمه اس حم هیافتاد که بره گفتم : جواب تو  راه
 !... مورد نزن نیدر ا یحرف گهیتو ارزش قائلم توهم به همون اندازه بهم احترام بذار و د

پسراش دام پهن نکردم ... خواهشا  یکه دستش مشت شد ... دوباره گفتم : به مادرت هم بگو من برا دمید
... تا  رهیمن لقمه بگ ید ساله رو برامرد هشتا هی نباریا خوادیدلم نم چیدست از شوهر دادن من برداره ... ه

که بتونم  دمیقول نم نمیتو خونمون بب رتاز طرف ماد یببعد اگه خواستگار نیاما از ا دونستمینم لشویحاال دل
 ... احترام نگه دارم

 ... حرص و محکم قدم برداشت و رفت با

 ... نشستم تا نفس تازه کنم نیزم یتن به اصطالح محکم و مغرور افتاد ... رو نیاز رفتنش باالخره ا بعد

... حق داشت ...  دمیشا یزنعمو ول ینداشت ... دلم شکسته بود از کارا یلی... دل زمیاشک بر خواستمینم
 ... وهیب هینه  رهیپسرش بگ یدختـــــــــــــــــر برا هی خواستیم

 ... دچار مشکل بشمبعدها  خواستیمحکم به پسرش گفتم نه ... دلم نم یلیبهتر که خ همون

با قسمت جشن داشتم ... قدم  یادینسبتا ز یاز جام بلند شدم و راه افتادم برم سمت مهمونا ... فاصله  اروم
 یکه با صورت قرمز و چشما هیک نمیزدم و برگشتم بب غیشد ... ج دهیدستم از پشت کش دهیاول به دوم نرس

 ... قرمزتر کاوه روبرو شدم
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درخت و قبل از  هیبه  دمیمحکم کوب یکنیم کاریچ ی...تا اومدم بگم دار بردیو با خودش م دیکشیمنو م داشت
 ... باز شدن دهنم خودشو بهم چسبوند

 نیهست ییقبول باشه لطفا هرجا هاتونیو عزادار گمیم تیرو بهتون تسل نیامام حس یعزا نیبه همه خوب سالم
 محتاجم بهش یلیکه خ نیاشکتون که رو گونه تون افتاد و دلتون غرق شد تو غمش منم دعا کن

 ... دار -

... انگار  خوردیبلکه داشت م دیس*بوی... نم خوردیکه داشت با ولع و محکم لبامو م ییخفه کرد ... با لبها صدامو
که  دیس*بوی... چنان محکم و با حرص م دینوشیم و با ولع تمام اب دهیکه باالخره به اب رس ابونیتو ب یتشنه ا
 ... اتشهیح ی هیانگار ما

 نشیس یبرد ... دستمو اوردم باال رو یپ تشیمن به کار افتاد و به موقع یمغز نداشته  نیتا ا دیطول کش کمی
... با دستش کمرمو محکمتر  دیچربیهم م یادی... ز دیچربیکه از خودم جداش کنم اما متاسفانه زور اون به من م

 ... کرد شتریمن ب ی چارهیب یلبها یگرفت و فشار لبها و دندوناشو رو

 نی... و ا ی... نگران یداشتم ... ترس ... تعجب ... دلخور یمتفاوت یشده بودم حسها ریاس ینطوریا نکهیا از
 !!!!!!!... ود... خوشم هم اومده ب یکه ... خودمم ازش در عجب بودم ...تا حدود یاخر

وقفه و مداوم  یب دنیس*بو قهیدق 5بعد از  دیتکون بخورم شا یحت تونستمی... نم وفتادیم اریاخت یهم ب اشکم
فاصله  یخسته شد که اروم اروم لبشو از لبهام جدا کرد ... البته فقط جدا کرد ول ایو محکم ... دلش سوخت 

 ... نگرفت

بود ... هر  دهی... سرش به سرم چسب کردیم دایتماس پ یکیلبمون با اون  میزدیاگه هرکدوممون حرف م هنوز
 ... یاز چ دونمی... من از کم اوردن هوا و اون ... نم میزدیدو نفس نفس م

کن ... با  یبازم سع ینفس زدنهاش گفت :حاال ... اگه جرات دار نیبزنم خودش ب یمن حرف نکهیاز ا قبل
 کُشمیکه باهات حرف زده رو م یاخر و ... اول اون میبه س زنمیم ینیبیاونوقته که م ... یو بخند یبگ گهید یپسرا

 مهیوقت نصفه ن چیاالن کردم ... ه هک کنمیرو م یکار نیاونهمه چشم هم نیبعد هم ... همون وسط جشن ب
خاله خانوم خوب  هیو مثل  ی... حواست باشه رو اعصابم نر یدونی...خودتم خوب م دمیرو انجام نم یکار
 فیبه عنوان خاطره تعر التشویاحمق که داشت تخ یسرجات ...کنار خـــــانواده ات ... نه اون پسره  ینیبش

 !!!...؟ یدی... فهمــــــ کردیم

...  نییپا ومدیاز چشمم نم یاشک گهیاشکهام ... د یقفل شده بود ... مغزم هم ... تنم هم ... حت زبونم
نفـــــــــس  تونستمیبود ... نه تنها تکون که نم دهیخورم و اون هنوز هم کامال به من چسبتکون ب تونستمینم

 ... بکشم

 ... لیتخ گفتیو م نیواقع الدیم یقبول کنه که حرفها خواستینم یحت هههه

 شدنیکل صورتش هم تو کادر چشمام جا نم یبود که حت کیانقدر صورتش نزد یعنی کردمیداشتم نگاش م فقط

... 
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سه *... چشماش تو صورتم در حال گردش بود ... دوباره سرش رو جلو اورد که ببو کردیداشت به من نگاه م اونم
 ... اش فشار اوردم نهیبه س کمیبه خودم بدم ... با دستم  کیهر چند کوچ یتکون هی... تونستم  نباریاما ا

...  کاریچرا اما گرفته بود گفتم : تو ... چ دونمینمکه  ییزبونم رو تو دهنم چرخوندم و با صدا ادیتالش ز با
 ... ی... لعنت یکردیم کاریچ یداشت

کردم و تقال کردم تا از خودم جداش کنم  شتریزبونم باز شد قدرت تنم هم برگشت ... فشار دستم رو ب یوقت
 ... سانت هم از جاش تکون نخورد هی کردمیاش وارد م نهیکه به س ی...با وجود فشار

...  کردمیم شیوقت پ یلیخ دیرو کردم که با یمن زد و گفت : همون کار ی هودهیبه تالش ب یلبخند مچهین
 ... یبکن یکار یتونیتالش نکن تا خودم نخوام نم خودیب

 ... ی... خفه ام کرد یابونیحرص گفتم : برو کنار غول ب با

 ... تو درخت رفتمیداشتم م گهید یعنیبهم چسبوند  شتریب خودشو

لبخند  یزنیکه حرف م یعوض یاونوقت با اون پسرا یشی... کنار من خفه م شهیبهت گفتم تا خودم نخوام نم -
 !...؟ شهیاز صورتت پاک نم

 ... دارم گهید یبه پسرا کاریکــــــدوم پسرا ... من چ -

 نکهیمثل ا یبگو بخند نکن ... ول گهید ینکن ... انقدر با پسرا یتو خونتون گفتم با اعصاب من باز شیدوماه پ -
که هرجور دوست داره  میکنم ...! اون از اون پسره داداش مر تیحال گهیجور د هی دی... با خارهیخودت تنت م
 !... یچ دونمینم ی، برا نجایا شوندتتکه ک لتیبود فام یپسره ک نیاز ا نمی... ا زنهیباهات حرف م

دستش  یتو شتریکنه کمرمو ب یحرصشو خال نکهیا یگفته بود ... انگار برا یاخرش رو با حرص و عصب یها جمله
 ... دادیفشار م

بد  یلیخ نهیبب ادیم یکیله شدم ... برو کنار ...  یوحش یکنیم کاریدرد صورتم جمع شد و گفتم : اخ ... چ از
 ... شهیم

 یمن اعصاب درست و حساب گمیتو باز کن نارگل ... دارم بهت م... خوب گوشا هیبا بق یبده ول یبا من باش -
 ... ندارم ... بهتره حواست به کارات باشه

 ... به تو دارم اخـــــــــــه کاریمن چ -

به  یزنی... باهاشون حرف نزن ... حرف م ریگرم نگ گهید یبا پسرا گمی...؟! بهت مییییییییییییییییندار -
 ... نده لشونیلبخند تحو گهیجهنــــــــــــم ، د

...  زنمیهم دلم بخواد لبخند م یبه هرک زنمیدلم بخواد حرف م یبه توچه ... هــــــــــــــــان ... من با هرک -
 !...؟ یکنیم فیتکل نییکه برام تع یهست یتو ک

 ... بود یزورش قد خود غولش غول شعوری... ب شدیکه خودمو خالص کنم نم خورمیتکون م یهرچ

 !... ام کارهیمن چ گمی... با حرص گفت : االن بهت م خوردیبه صورتم م نفساش
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...  گرفتیداشت گاز م یدندوناش ... عوضـــــــــ نیکردن ب ریگ چارمیب یسرش اومد جلو و بازم لبها دوباره
 نکهی... از ضعفم ، از اخوردیبه اسم لب تو صورتم نمونده باشه ... حالم داشت از خودم بهم م یفکر کنم عضو

 ... رمیبکنم و جلوشو بگ یکار تونستمینم

 ... دختر ینکن یلباشو جدا کرد گفت : بهتره منو عصب یوقت

محکم بزنم اما بازم مشت زدم  تونستمیکم نم یاش بود رو مشت کردم و بخاطر فاصله  نهیس یکه رو دستم
هـــــــان ...؟! برو کنــــــــــار ... وگرنه  یکنیم یهرکار دوست دار یهست یک یکنیبهش و گفتم : تو فکر م

 ... برمی... بخدا ابروتو م زنمیم غیج

 ... اخر میزدم به س گهی... من د ترسمیم ی... فکر کرد ننیبب ینجوریو مارو ا نجایا انیبزن تا همه ب غیج -

 !...؟ یعنتـــــــــل یخوایاز جون من م یداد زدم :اخـــــه تو چ بایتقر

 !دوستت دارم هـــــــــــــان ...؟ یکنم که بفهم کاریچ دیبا گهید یداد زد : خودتــــــــــــو ... دِ لعنت اونم

بکشم اما  قینفس عم هیبا فاصله اش باعث شد بتونم  نکهی... با ا دیدور خودش چرخ کمیفاصله گرفت و  ازم
 ... هام موند هیکه زد بازدم نفسم تو ر یکرد تو حلقم ... با حرف ریبازدمش گ دهیهنوز دم نفس رو نکش

حسم  یدیگفت : نگو که تا حاال از کارام نفهم دیگشاد شده نگاش کردم ... کالفه بود ... نگامو که د یچشما با
 ... شهیکه باورم نم هینسبت بهت چ

 ... دهنم رو گرفتم و بهت زده نگاش کردم یدستم جلو با

 .... رادیه یکنارم و گفت : من دوستت دارم نارگل ... بعد از عروس اومد

و  دیچرخیجمله اش تو سرم م هی... فقط  دمیشنیاما من نم خوردی...لباش تکون م دمیشنیحرفاش رو نم گهید
 ... زدیتو گوشم زنگ م

 !!!!!... دارم نارگل ... دوستت دارم نارگل ... دوستت دارم نارگل دوستت

امشب باالخره موفق شده بودم به خودم اعتراف کنم که دوستش دارم و  نیو دوست داشت ...؟! هممن کاوه
 ... رو نداشت جانیحجم از ه نی... قلبم تحمل ا کردیحاال ... اون بود که اعتراف م

وزنم رو تحمل  تونستنیشده بود ...؟ مگه چقدر غذا خوردم که چاق شدم ...؟! پاهام نم ادیامشب وزنم ز من
 ... کنن

 ... دهنم بود ی... هنوز دستم جلو نیزم یبه درخت نشستم رو هیتک با

 !و گفت : باشه ...؟ دیموهاش کش نیب ینشست ... دست نیزم یداد و رو هیکنار من به درخت تک اونم

 !کنم ...؟ دییمن تا خواستیگفته بود که حاال م یچ نیکردم ... ا نگاش

 دمیکش عیکه دستمو سر یچ ایاز ترس بود  دونمیدستشو دراز کرد ... نم دینگاه گنگمو د یبهم کرد و وقت ینگاه
 ... عقب
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 !...؟ ی... داد یتو چشمام دوخت و گفت : تو که به اون خواستگارت جواب نداد قشویعم نگاه

 !...؟ زدیاز کدوم خواستگار حرف م داشت

 !خونتون ...؟ انیب یگذاشت -

 ... گــــــــهیباال برد و گفت : دِ جواب بده د کمیهمچنان ساکتم صداشو  دید یوقت

 ... امیاز بهت در ب نکهیا یبود برا یتلنگر صداش

زده  بمونی...؟ اگه بفهمن هردومون غ یدنبال ما باشن چ هی... االن اگه بق میبود نجایوقت بود که ما ا چقدر
 !...؟ یچ

 ... دیواستم برم دستمو کشبلند شدم و تا خ عیسر

 گردنیدارن دنبالم م دی... شا شنینگران م هیسمتش و با التماس گفتم : تروخدا بذار برم ... االن بق برگشتم

... 

 !... میریخوب اول جواب منو بده بعد باهم م یلیخ -

کاوه ... تو بعد از  کنمی... بذار برم ... خواهش م یدونینم یچیبدم اخه ... من ... تروخدا ... تو ه ویجواب چ -
 ... شهیبد م یلیخ می... اگه بفهمن با هم بود ایمن ب

 !...؟ میکردیم کاریچ میاخم گفت : چرا بد بشه ...؟! مگه داشت با

 ... میکردیم کاریچ میمگه داشت گهیدلش خواست کرده بود تازه م یکنه ...؟! هرکار کاریچ خواستیم گهید

 یتو عروس نجای... چه بهتر االن و ا هیرابطمون چ فهمنیم هی... باالخره که بق میریباهم م هینجوریحاال که ا -
 !خونتون ...؟ انیب ی... اجازه داد گفتیکه زهرا م یبفهمن ... اما قبلش بگو اون خواستگار

 !...؟ ینگفتم که دوباره داد زد : جواب منو بده ...اجازه داد یزیچ

 ... و با خودش همراه کرد دیراحت شد چون دستمو کش الشیتکون دادم که نه ... انگار خ وسرم

 !اخه ...؟ یرابطه ا چه

 کنمی... اقاجونم ... مامانم ... خواهش م کنمی... گفتم : تروخدا ... خواهش م دنیدوباره شروع کرد به بار اشکم
 !بفهمن ...؟ دیرو با یچ یبذار خودم برم ... تروخدا دستمو ول کن ... اخه رابطه 

 ... میشدیم کیبه مهمونا نزد میداشت گهی... د دیکشیداشت منو با خودش م هنوز

 ... نکهیمن دوستت دارم رو ... ا نکهیا -

 !؟... مگه نه... ی... برگشت سمت من و گفت : تو هم منو دوست دار ستادیا

شده اما از صورتم  خی خهیدست و پام  کردمیبود ... چرا انقدر من گرمم شده ... حس م یچه سوال گهید نیا
 ... که لبخند زد دید یتو نگام چ دونمی... داغه داغ بودن ... نم دمی... دستمو به گونه هام کش بارهیم شیداره ات
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 یلیصاحاب دارن خانوم ... حواست باشه که خ نای... ا ینجوریگفت : نکن ا یکیگاز گرفتم که با اخم کوچ لبمو
 ... یمواظبشون باش

 ... درد گرفته یلیخ کردمیکه ازش گرفتم حس م یکیگاز کوچ هیبود که با  دهیس*که محکم لبامو بو انقدر

 ... بگذرون ریخودت بخ ایزد و دوباره راه افتاد ... خدا یچشمک دیمنو که د اخم

 ... تونمی... گفتم : تروخدا بذار خودم برم ... من ... بخدا ... من نم ستادمیو ا دمیکش دستمو

بودم گفت : باشه ... هرجور  دهیکم ازش د یلیکه خ یدستمو ول کرد و با لحن مهربون دیعجز و اشکامو د یوقت
 !...؟ یدی... فهم ینیشیمن م نی... تو عروس کشون تو ماش ی... ولـــــــ یراحت

 ... اخه -

 ـــــــدیخانوم ... من حاال حاالها باهات کار دارم ... کم امشب از دستت حرص نخوردم ... با میاخه ندار گهید -
 ... یبه حرف من گوش بد

دنبال عروس ...؟!  امیب کیکوچ انیبا جناب کاو خوامیبگم ...؟ بگم م یاخم گفتم : اخه من به اقاجونم چ با
 !...؟ یدار یتو با اون چه صنم گهینم

 یعروس هی... بگو در فکر تدارک  میرو دوست دار گریشو باال انداخت و گفت : راستشو بگو ... بگو همد شونه
 !... باشن گهید

حرف  یاز عروس نانیبا اطم ینجوریبود که ا دهید یمن چ یهم از خودش مطمئن بود ... مگه تو چشما چقدر
 ... زدیم

 یبرا ینجوری...؟! هم یزنیحرف م یاز چ یکدوم دوست داشتن ...؟! تو دار ... کدوم رابطه ... یکدوم عروس -
 !...؟ یکنیو تنت هم م یدوزیو م یبریخودت م

هم  یا گهی... حرف د ینیشیمن م نیبا کارات ... تو امشب تو ماش یکرد تمیامشب اذ یکاف ینارگل به اندازه  -
 !... بشنوم ... بگو خــــــــوب خوامینم

 ... خانوما مقدمترن گهید ایقدم که رفت برگشت و گفت : ب هیبشر امشب نجات بده ...  نیمنو از دست ا ایخدا

...! 

از گوشه از کنارش رد شدم که بلند زد  یجور هیدستامو به هم قفل کردم و  رهیدوباره دستمو بگ نکهیترس ا از
خوشمزه  یلقمه  نیا خوادی. هرچند دلم نمخنده و گفت : نترس کوچولو ... هنوز وقتش نشده بخورمت .. ریز

 !... امیرو از دست بدم اما به وقتش از خجالتت در م

رو  نیهم دمیترسیاما م ادیبگم پشت سرم با فاصله ب خواستیشد ... دلم م شتریخنده اش ب دیمنو که د اخم
 ... رهیهم از دست بدم و بخواد دوباره دستمو بگ
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 نیفکرم ا یکه اقاجون و مامان نشسته بودن ... همه  یزیسمت م میمکث رفت ... بدون داشتیقدم برم کنارم
 نییپا یچشمام قرمز نشده باشن ، با سر ایخراب نشده باشه  شمیارا ختمیکه ر یبود که با اون همه اشک

 ... انداختم یصندل یخودمو رو بایافتاده تقر

 ... کرد یشده و مشکوک به کاوه نگاه زیر یبا چشما اقاجون

داشته  یامشب بهتون خوش گذشته باشه اقاجون ... اگه امر دوارمیبهش گفت : ام ییاما با خوشرو کاوه
 !...؟ ستیکم و کسر ن یزیبنده در خدمتم ... چ نیباش

 !... نیریخودش ی... پسره کنهیم ینشده اقاجون اقاجون یچی...؟!!!! چه هنوز ه آقاجــــــــــــون

 خودت ( ی...!) عروسیته عروس شاللهیامان جوابشو داد : نه پسرم ... ااقاجون م یبجا

 یدختر خوب و خانواده دار هم برا هی نیبه من کرد و گفت : ان شالله ... مادرجون دعا کن یبا لبخند نگاه کاوه
 ... خوش شانس بوده که با زهرا خانوم اشنا شد یلیخ رادیبشه ... ه دایمن پ

 ... نای...؟! جلب رو بب یهم بکنــــــــــــ دایپ یخوایم تازه

 ... لبخند محو زد هیو  دیتو صورتمو د اخم

 هیبونه وچه ...) به حق پنج تن  دایهم تسه پ جایبه حق پنج تن اتا خار ک شاللهیزد و گفت : ا یلبخند مامان
 ( شهیم دایتو پ یدختر خوب هم برا

راست گفته بود و  شگرهیواقعا ارا دمیود که متوجه من نبودن شاانقدر حواسشون به کاوه رفته ب خداروشکر
 ... ستین دایتو صورتم پ ختنمیاز اشک ر یزیو چ ختهیانقدر خوب بود که اصال نر ششیارا

...؟! راستش من که مادر  نیبه من گفت : شما دختر خوب سراغ ندار یکنار مامان نشست و با نگاه کاوه
 ... مادر من یندارم شما جا

گفت من مادر ندارم که خودم دلم براش  یلحن مظلوم هی... با  تیخودشو زده به مظلوم یتروخدا چجور نیبب
 !!!... من ی دهیچه برسه به مادر پسر ند یمادرش برم براش خواستگار یسوخت و خواستم جا

 یفت : تو هم مثه مه وچه چچشماش پر از اشک شد و گ یفور دیحرف رو شن نیا یعشق پسر من وقت مامان
داره ... من  یکمه ...) تو هم مثل پسر خودم چه فرق دایپ جایاتا خار ک رمهیفرق کنه ... من شه تسه چرخ گ

 ( کنمیم دایدختر خوب پ هی گردمیخودم برات م

 رشتیهم خوب باشه ... ب شیگفت : فقط مادرجون اشپز یارومتر یمادرم و با صدا کیسرشو اورد نزد کاوه
 !... یحساب یخونگ یغذا هی ی... دلم لک زده برا خورمینم یخونگ یاوقات غذا

وگرنا من شه هرروز  یهم دن یکی... مه نزد رمیبم یقرار گرفت و گفت : اله ریتحت تاث شتریمن ب یساده  مامان
 دایتسه پ جایبلد هستنه ... اتا کدبانو ک یهمه اشپز جونی... نترس پسر ... امه مله ک اردمهیتسه غذا پتمه ا

 اوردمیم پختمیوگرنه خودم هرروز برات غذا م یستیما هم ن کیکمه که هر روز تسه خار خاره غذا بپجه ...) نزد
خوب و خوشمزه  یکه هرروز برات غذاها کنمیم دایکدبانو برات پ هیبلدن ...  یمحل ما همشون اشپز ی...دخترا

 درست کنه ...(
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 ... کردیمادر من سو استفاده م یداشت از سادگ شوریب ی... پسره  کندمیاز حرص پوست دستمو م تمداش

 ... نایا میمر شیپ رمیبلند شدم و گفتم : من م نیهم یتحمل کنم برا تونستمینم نیاز ا شتریب

 !!!... نارگل جان امیکاوه اومد : منم باهات م یصدا وفتادهیراه ن هنوز

...  نمیبرگردم و تعجب رو تو صورت اقاجون بب تونستمیگفت ...؟! نارگل جـــــــــــــــان ...؟! نم یچ نیا
 ... کردیو موشکافانه بهمون نگاه م قیدق یلیخ زدیکاوه داشت با مامان حرف م یوقت شینجوریهم

 ... گفت و اومد دنبال من یاجازه ا با

 !بود ...؟ یا غهیچه ص گهی...؟! نارگل جان د یو با حرص گفتم : عقلتو از دست داد اروم

مثلـــــــــــا ... عشق من ...! در ضمن  ــــــایتوهم بگو کاوه جونم ... یجبران کن یخوایمحبت ... م ی غهیص -
باهاش  یدار نمیپسره ...! بخدا نارگل بب نیا شیپ یریم ی... باز که دار ینیشیخانواده ات م شیمگه نگفتم پ

بهت  یدستشـــــــــــا ... اصال اون به چه حق فک ذارمیحقشو م رهیگیاون داره باهات گرم م ای یزنیحرف م
 !...؟ ینار گهیم

 ... هم هست یخوب یلیدوست منه ... پسر خ الدیمحض اطالعت م -

 !. نه ...؟رو ثابت کنم .. ییزایچ هی دیبا نکهیفشرده شده گفت : که دوستته ... اره ...مثل ا یو با لبا یعصب

 ... دورمونه لیفام ی... کل ستیدانشگاه ن نجایکن ... ا یامشب رو ابرودار هی کنمیازت خواهش م -

نبوده  ییابرو یوقت ب چیدوست داشتن ه ی... ول کنمیم یچشمم ابرو دار ینکن منم رو یتو با اعصاب من باز -
 ... ...محض اطالعت میرو دوست دار گریدیهـــــا ... ماهم هم

 ... بهت نگفتم یزیچ نی... من همچن یبهتره از طرف خودت حرف بزن -

 دهیچش غره بهم رفت ... کنار حم هینتونست جواب بده به جاش  نیهم ی...برا نایا دهیحم زیبه م میبود دهیرس
 ... نشستم ... کاوه هم کنار من

 !گفتم : چه خبر ...؟ دهیحم معلوم نبود کجان ... اروم دم گوش میو مر ثمیم

 نیباهم داشت دمیداشت ...؟ د کارتیچ دی... اونم دم گوشم گفت : حم کردیمشخص م ویکه زد همه چ یلبخند
 ... برگشت یتنها و عصبان یاون پشت ول نیرفتیم

 ... عاشقا رو برداشته پی... اقا تر یچیحرص اروم گفتم : ه با

 !... با تعجب داد زد : نــــــــــــــــه بایتقر دهیحم

 !... یکنیم یبهش رفتم که اروم گفت : شوخ یو کاوه هم به ما جلب شد ... چشم غره ا الدیم توجه

هم همش در فکر شوهر دادن من  نیهم ی... برا دونستهیبه عالمت نه تکون دادم و گفتم : زنعمو هم م سرمو
 ... بود
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 !؟... یگفت یتو بهش چ -

 ستمیرک و محکم گفتم نه ... بعدشم گفتم به مادرت بگو من دنبال پسراش ن یلیبگم ...؟ خ یخواستیم یچ -
 !... من دنبال شوهر نباشه یبرا

 !...؟ یگفت ینجوریا یدهن باز گفت : جــــــــــــد با

 ... گفتم ینجوریهم قایحالت چهره اش خندم گرفت و گفتم : اره ... دق از

 !... گهید نی...؟ خوب به ما هم بگ یواشکی نیگیم نیدار یحرفمون و گفت : چ نیاومد ب الدیم

 ... ... زنونه بود یچیبه کاوه انداختم و گفتم : ه ینگاه یچشم ریز

 !... هـــان ...؟ میمن و تو هم حرف مردونه بزن ایاقا کاوه ب گمیزد و گفت : م یدار یمعن لبخند

 دهی... شما با حم میتو صورتش بوده گفت : چرا زنونه مردونش کن شهیهم بایگفت تقر شهیکه م یبا اخم کاوه
 !... خانوم حرف بزن منم با نارگل جان

با همون لبخند  الدیم ینگه ... ول یزیفشار دادم که فعال چ زیم ریرفت باال ... اروم دستشو ز دهیحم یابروها
 ... نگام کرد شیهزار معن

 هیعروس کشون ... چه وقت حرف زدنه شماهام ... من که امشب  میبر دیکم کم با گهی: دشدم و گفتم  بلند
 !کو ...؟ میمر الدیم ی... راست دمیند یدرست حساب مویزدیبارم ا

 ... خانواده شوهرش زیرفته سر م -

خونه  میعروس رو ببر دیتموم شده و با گهیکه جشن د نی... شماها هم کم کم بلند ش یزدیا شیپ رمیمن م -
 ... اش

من چقدر ناز بود  یبگردم ... زهرا ی... اله رادیکنار زهرا و ه میهم با من بلند شد و راه افتاد ... باهم رفت کاوه
 ... شی... باالخره اونم رفت سر خونه و زندگ شدی... چقدر دلم براش تنگ م

اســــــــــت ... شب  یاروم خوندم : امشب چه شبگوشش  ری... ز میزد و همو بغل کرد یمن لبخند دنید با
 !!!... مراد است امشـــــــب

...بخدا  خونهیمن شعرم م یبرا نیاونوقت ا رمیمی... دارم از استرس م ینار یریمشت زد تو بازومو گفت : بم با
 !... ستینکردم اسمم زهرا ن یبذار نوبت تو بشه اگه من تالف

 !... شهیو گفتم : دلم برات تنگ م دمیکش یقیعم نفس

شوهر خوبم  هی...  گهی... گفته باشم ... اومدم تهران که مراقب تو باشم د ییما ی... هر روز خونه  یغلط کرد -
 ... یخودم بمون شیپ نجایکنم که هم دایبرات پ

 !... مونهیم نجای... نارگل جان هم ییزندا یدنبال شوهر باش ستین یازین -

 !تاحاال ...؟ یباال رفته و متعجب گفت : نه بابــــــــــــا از ک یبا ابروها زهرا
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 !... وقته یلیگفت : خ تیبا جد کاوه

 ... زد و نگام کرد یهم لبخند رادیه

 ... داره یمنظور هی نیا دنیمن ابرو نذاشته بود ... همه فهم یبشر امشب برا نیا

اومد کنارم وگفت : پس باالخره  الدی...م میبوق بوق کن ابونایدنبال عروس تو خ میتا بر نایسمت ماش میرفت یوقت
 !به خودش داد ...؟ یتکون هیاقا  نیا

 گفتمیاس ... وقت شام داشتم خاطره م شهینگاش کردم که با لبخند گفت : منظورم جناب عاشق پ متعجب
هلش  دینگفته ... حتما با یزیحاال صبر کرده و چچطور تا  دونمیکنه ... نم زیمنو حلق آو ادیفقط مونده بود ب

 !... بکنه یحرکت هیکه  دادمیم

 !... لـــــــــــادیدهن باز نگاش کردم و گفتم : م با

تند بود منم فقط  ششیجلو ... ات ادیکه ب شدیمجبور م یجور هی دی... خوب با ــــــــــهیو گفت : چ دیخند
... برو دعاشو به جون من بکن وگرنه  دهیجواب م ینجوریا دونستمی، م نی... هم ختمیر ششیتو ات زمیه کمی

 !... نگه یزیبخواد صبر کنه و چ یمعلوم نبود تا ک

 لیبه همون اوا میگشتینگفته بود ... کاش اصال برم یزی... کاش هنوزم چ الدیم یکرد یکار نیچرا همچ اخه
بخوام اصال باهاش حرف بزنم ...  کردمی... اونوقت غلط م میدادیرو حرص م گریاومدنش تو دانشگاه و فقط همد

حاال  ینکنم ... بازم برام سخت بود ول ارتو دلم به خودم اقر  یحت کردمیم یمن با خودم هم روراست نبودم و سع
که فکر  یبفهمه من اون دختر یکه ... حاال که اون هم اعتراف کرده بود ... بهم گفته بود دوستم داره ... وقت

 !کنم ...؟ کاریو بخواد ولم کنه ... اونوقت چ ستمین کنهیم

 !... گهیمن د نیتو ماش یایو گفت : م کمیتو خودم بودم که کاوه اومد نزد هنوز

 ... رفته بود یک الدیچرخوندم ... م چشم

 !... گهید میسوار ش میبر ای... ب ادی...؟! اقاجونت داره م یگردیم یگفت : دنبال ک دیکه نگامو سرگردون د کاوه

عروس  امیب بهیپسر غر هی نیبا ماش خوامیعجز نگاش کردم و گفتم : تروخدا دست بردار ... من به پدرم بگم م با
 !کشون ...؟

 !... ستمین بهیغر گهیمن که د -

 !... کنمی... کاوه نگامو دنبال کرد و گفت : بذار خودم درستش م نیسمت ماش ادیاقاجون داره م دمید

به من کرد  یگفت که اقاجون نگاه یبهش چ دونمیسمت اقاجون و شروع کرد باهاش حرف زدن ... نم رفت
... لبمو گاز گرفته بودم و تو دلم به خودم و کاوه بد  نمینب شویتا نگاه سرزنش گر احتمال نیی... سرمو انداختم پا

 و بعد هم سرشو تکون داد زنهیبا کاوه حرف م هاقاجون دار  دمیسرمو اروم اوردم باال د ی... وقت گفتمیم راهیو ب

... 

 !... میاز اجازه اقاجونت ... بزن بر نمیگفت : ا یسمت من و با سرخوش اومد
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 ... مار داشت انگار یپسره مهره  نیکه اجازه داده باشه ... ا شدیبه اقاجون کردم ... باورم نم ینگاه

و نگاه متعجب  دیحم یبود که نگاه عصب رونی... موقع سوار شدن نگام به ب میشدم و راه افتاد نشیماش سوار
 !... هم هرجور دوست دارن فکر کنن نای... من که اب از سرم گذشته بود بذار ا دمیمادرش رو د

 رادی... نگام به زهرا و ه میعروس بود نیکنار ماش ای... اکثرا هم پشت  دیکش ییبوق زد و ال یراه کاوه کل تو
 ... من قبال ازدواج کردم دیفهمیکه م یو دلخور بود وقت یعصبان یکاوه  ریچشمم تصو یخندون بود اما ... جلو

...  دیخندیدستش نگه داشته بود و شاد م ی... دستمو به زور تو دیخندیخوشحال بود و همش م یلیکه خ کاوه
 دمینفهم یزیگفت از عروس کشون چ شهیدستش و تپش تند قلبم ... تو فکر بودم ... م ادیتوجه به حرارت ز یب

نه و حرف تند ردش  هیکه بخوام با  ستین دیمح گهید نیکنه ... ا دیکاوه رو ناام ی... دلم در تکاپو بود که چطور
هم از دوست  یجور هیپسرا فرق داشت ... غد بود و حرف هم حرف خودش بود ...  یپسر با همه  نیکنم ... ا

 ... خودمم شک کردم نکنه منم بهش اعتراف کردم و خودم خبر ندارم یکه حت زدیداشتن من مطمئن حرف م

ندارم ... منم ... منم دوستش دارم ...  یستیبا تو رودروا ایبهش بگم قبال ازدواج کردم و ... خدا یچجور ایخدا
پسر  نی... بهتر شیبهم داد ینه ... من عاشق محمد نبودم ولبهتر از م یلی... اما ... حق کاوه خ خوامشیم

خدا ... دستمو  ترسمی...؟! م شیدیبه من م ونم... حاال عاشق کاوه ام ... ا یمن کنار گذاشت یروستا رو برا
حاال که اون  یاحساسمو گرفتم ول یازم رو برگردونه ... من تا تونستم جلو دیفهم ی... کمک کن ... نذار وقت ریبگ

 شهیخــــــدا ... م یبه صالحمه خودت برام مقدر کن ... ول ی... اصال هرچ ایخودش بهم گفته ... دلم ... خدا
با مرگ محمد  یکاف یخوب داشته باشم ... خــــــــدا ... به اندازه  یزندگ هی شهیمن باشه ...؟! م حکاوه صال
 !مش بعد از طوفانه هـــــــــــــان ...؟وقت ارا گهیمگه نه ...؟! حاال د دمیزجر کش

 ... ... با فشار دست کاوه به خودم اومدم میدیرس یک دمینفهم یتو فکر بودم که حت انقدر

 شتمیپ گهینامه اش ... من که د ای ادیخودش م ای گنیتو فکره بهش م یکی یلبخند نگام کرد و گفت : وقت با
 !...؟ یکنیفکر م یبه چ گهی... خودم اومدم ، د

 ... هــــــــــــــا هیبچه پرروئ عجب

 یاقاجونمو راض یو گفتم : به اعتماد به سقف کاذب تو ...! موندم چجور دمیحرص دستمو از دستش کش با
 !... ازش یکتک بخور نکهیبدون ا یکرد

 ... و شاد بود ... سرخوش دیاز کاوه د شدیکم م یلیخ یلیخ یلیکه خ یی... از اون خنده ها دیخند بلند

مثل من از  یو جذاب پیپسر خوشت هیهم خوشحال شد که  یلیاز اسراره مگوئه ... اتفاقا خ گهی: اون د گفت
 !... کرده یدخترش حواستگار

 یگفت یبه اقاجونم چ گمی...؟؟؟!!! بهت م یکرد ــــــکاریشدم و گفتم :تو چ ادهیپ یگرد شد ... عصب چشمام
 !...؟

 ... خدمتتون میرسیم ینیریبا گل و ش یبه زود یول دهیده گفت : نترس بابا ... هنوز وقتش نرسهمون ته خن با

 !... باش الیخ نیگفتم : به هم یحرص
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 ... رفتم تو خونه هیتوجه به صدا زدناش با بق یب

هم حرف زد که مسلما سفارش  رادیرو دست به دست کرد و تو گوش ه نایزهرا دوباره ا یعروس بابا یخونه  تو
 ... دادیهم سرشو تکون م رادیزهرا بود و ه

از  کهیت هی... حس کردم  میدیهمو بوس هیزهرا رو بغلش کردم و با گر ی... وقتمیکردیم هیگر میهمه داشت دوباره
... به جنگولک  گفتم : مواظبش باش رادیزود ازش جدا شدم و به ه یلیخ نباری... ا کننیقلبم رو دارن ازم جدا م

 !... دلش نازکه یلینگاه نکن ، خ اشیباز

 !... دمی... قول م دارمیچشمام نگهش م یزد و گفت : رو یلبخند رادیه

دست داد و گفت : فکر نکن من بچه ام ...  رادیبرادر زهرا بود ... با ه نیمال محمد حس یخداحافظ نیجالبتر
 !... شکنمیسرتو م یبشکن مویدل ابج

همونطور که دستشو گرفته بود گفت : چشم ... حتما مواظبش  رادی... ه دنیبه حرف مثال بزرگونش خند همه
 !... راحت باشه التیهستم ... خ

پدر  یخونه  میرفت یهمگ یو طبق قرار قبل میها و سفارشا باالخره زوج جوون رو تنها گذاشت یاز خداحافظ بعد
 !... مارو جبران کنه یاز مهمون نواز کمیاونجا تا بتونه  میکاوه ... اصرار کرده بود که حتما بر

خواهرام با خانواده شون  ی... همه  میبازم کم نبود نحالیهمون شبونه برگشتن شمال ... با ا دیحم ی خانواده
 یهم تو اتاقا هیعمو نادر و خاله مهتاب ...بق یرفتن خونه  مونیسر هی...  میی... دوتا از عموهام ... خاله و دا

 ... بود... ماشالله خونه نبود که قصر  میجا شد انیکاو یخونه 

 دمیترسیبخوابم اما واقعا از عکس العمل کاوه م میخاله مهتاب و کنار مر یمنم برم خونه  خواستیدلم م هرچند
 ... بزنم یجرات نکردم حرف گهیاونا شد چنان با اخم نگام کرد که د یاسم خونه  ی... وقت

 ... اونم با اصرار اومده بود دهیو فقط حم انیعمو بزرگم نتونسته بودن ب یاتاق ... خانواده  هیتو  میرفت دهیحم با

 خواستیهم که م دهیحم یبه اصرارها یزود خوابم برد ...حت یلیخسته بودم که لباسمو عوض کردم و خ انقدر
که خواب منو از  ومدیم هیبق یصدا رونیو ب نییز پابدم گوش نکردم ... هنوز ا حیدر مورد کاوه و حرفاش توض

 ... جدا کرد ایدن نیا

 ... چشممو باز کردم هیبه زور  قیصد یابج یبا صدا صبح

 ... ببر رادیزهرا و ه یصبحونه رو برا نیا ای... ب یقربونت برم ابج یگرفت و بلندم کرد و گفت : اله دستمو

بخورن که از  شهینم دایپ یزیگرفته از خواب گفتم : صبحونه ...؟! من ببرم ...؟ مگه تو خونشون چ یصدا با
 !... خسته ام یلیبذار بخوابم خ ی... تروخدا ول کن ابج میصبحونه ببر نجایا

 مکنی... خواهش م یمن براشون بفرستم ابج دی... با شونهی... صبحونه صبح عروس زمیدورت بگردم عز یاله -
 ... ینارگل

 !...؟ یبریخوب چرا خودت نم -
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و برو ازش برام  ای... ب زمیکه من ببرم عز شهیمن مادر عروسم ... نم یبابا ... ناسالمت یحوصله گفت : ا یب
 ستینه ...دل تو دلم ن ایدکتر  مشیهست ببر ازین نینه ... بب ای... حالش خوبه  هیبچم چجور نی... بب اریخبر ب

و  یمرض خواستمینگه وگرنه م هی... ممکنه به بق گهیداشته باشه م یو اگه مشکل هیمیجان ... با تو صم ینار
 !... گهیپاشو د یقربونت بشم ابج یرو بفرستم ... اله نهیتهم

اومد که : زود باش  رونی... هنوز مغزم خواب بود ... صداش از ب ییو فرستادم تو دستشو دیزور دستمو کش به
 ... انج ینار

 ... گفتم و صورتمو شستم یاَه

 ... بود زیم یکامل رو یصبحونه  هیشامل  ینیس هی... تو اشپزخونه  رونیو از اتاق رفتم ب دمیپوش لباسامو

 ... خانوم صبحونه هم ببرم یزدیا یبرا دیخسته و کوفته اونوقت با چارهیگفتم : منه ب یاوقات تلخ با

خودت برات جبران  یعروس شاللهیجونم ... ا یو گفت : قربونت بشم ابج ختیر ییبا لبخند برام چا یابج
 !... کنهیم

تلخ خوردم و بلند  موییمن ... چا هینگفتم تا دلخور نشه ... کدوم عروس یزیچ یدلم از حرفش گرفت ول نکهیا با
د شدنم کاوه هم اومد تو و خودم براشون ببرم که همزمان با بلن رمیرو بگ چییاز اقاجون سو خواستمیشدم ... م
 ... اشپزخونه

 ... یچشه سر صبح گهید نیکنم ... وا ا سیبود خودمو خ کیکرد که نزد یمن چنان اخم دنید با

 ی... ابج دیدیناهار تدارک م یکرد و نشست ... خدمتکارشون هم تو اشپزخونه بود و داشت برا یسالم یابج به
 ... گذاشت ییبراش چا قیصد

 !... خانوم یدونت ابج هی یکیکه برم صبحونه رو ببرم خدمت  رمیرو بگ چییاز اقاجون سو رمی: من م گفتم

 یممکنه تو راه ترمز کن ینجوریرو نگه دار ... ا ینی... خودت هم س یجان ... بهتره با اژانس بر ی: نه نار گفت
 !... و خراب بشن زنیهمشون بر

 ... ستادمیکاوه دوباره ا یدم که برم اما با صداپنچر شده سرمو تکون دا ی افهیق ای

 !...؟ ناسیا رادیصبحونه مال ه نیا -

 ... سرشو تکون داد که اره یابج

 ... میبریم رمیم یمن با نار -

 ... نینه ... شما چرا زحمت بکش یوا یا -

 ... رمیباهاش م رهیاژانس بگ ستین یازی...خودمم اونورا کار دارم ن ستین یزحمت -

اونورا فقط  یهم ندار ی... مطمئنم کار امیب ییباهات جا یکه تو دار یبرزخ افهیق نیبا ا دمیبه گور جدم خند من
 !... یاریسر من ب ییبال هی یخوایم
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 نی... شما بر نیو به کارتون نرس نی... ممکنه معطل ش رمی... خودم با اژانس م انیکاو یاقا گهی: نه د گفتم
 !... خودتون

و خدمتکارشون هم هستن ... بلند شد اومد سمتم ... بخدا حاضر  ینگام کرد که خداروشکر کردم ابج نیهمچ
با همون اخم و  ستادیکنارم ا یبخرم ... با خودم گفتم االن اشهدم خوندس ول یونیلیلونه موش رو م هیبودم 

 !... تا حاضر شم نی... برو تو ماش برمتیحرص گفت : گفتم که م

و منم  دیزود رس یلیخ نی... از شانس خوبم ماش رونیبه اژانس زنگ زدم و رفتم ب عیاون حاضر بشه سر تا
 ... راه افتاد نیبدون فوت وقت سوار شدم و ماش

 گهید رونیمونده بود با اون اخم و تخم اقا ، با اونم برم ب نمی... از دستش خالص شدم ... هم شیاخــــــــــــ
نه به امروز صبح  زدیکه کامال شاد م شبینداره ... نه به د یپسره تعادل روان نی... ا دیرسیه نمجنازه مم به خون

 ... خوردش شدیمن عسل هم نم هیکه با 

 ... اووووووووووووه چه خبره دمیبزنم خواب نباشن پشت در بمونم که د یزنگ هیدراوردم که به زهرا  مویگوش

 ...تا هم اس داشتم اس ها رو هم که باز کردم از خودش بودن 3پاسخ از کاوه و  یتا تماس ب 15

 ... کنار استخر کارت دارم نییپا ایب -

 ... کارت دارم دختر نجایا ایب گمیبهت م یدیچرا جواب نم -

 کارت دارمممممم ایب گمیو تووووو دِ م دونمیمن م یاینارگل به خدا ن -

 هم اخرش گذاشته بود نیشکلک خشمگ هی

 ی، من که از خستگ دونستمیم دی... خوب به من چه ... از کجا با کردینگام م یاوه پس بگو چرا انقدر عصبان اوه
 ... خوابم برده بود

رو  ینیکه س نیشدم ... هم ادهیرو حساب کردم و پ هینگه داشت کرا نیدر خونه زهرا و ماش دمیرس یوقت
اومده  یبا چه سرعت نیخودمو به خودت سپردم ... ا ایــدابرداشتم و برگشتم سمت ساختمون ... خـــــــــــ

 ... ستادهیمن ا یجلو یبرزخ ی افهیق نیبود که االن با ا

 ... دهنمو قورت دادم و اروم قدم برداشتم آب

ثابت کرده  شبی... د وفتادمیواقعا ته دلم داشتم پس م یبکنه ... ول تونهینم یغلط چینترس ... اون ه ینار
خمپاره شصت به سالمت عبور  نیبکنه ... خداجونم بذار از کنار ا خوادیکه م یهـــــــــر غلط تونهیبود که م

 فرستمیتا صلوات م 500... اصال نه  فرستمیتا صلوات م 100کنم و ترکشهاش بهم نخوره به جون خودم 
 !خـــــــــــوب ...؟

 ... و دمیکه به در ساختمون رس زدمیداشتم تو دلم با خدا سر صلوات چونه م هنوز

از االن  نمیا نییپا یومدیزنگ و اس زدم ن نهمهیکه ا شبیمعلوم هست تو چتــــــــــــه ...؟! اون از د چیه -
 !برات قابل درک نبود هــــــــــان ...؟ رسونمتیحرفم که م ی... کجا
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 یکنم و از کنارش ب یکردم ترسمو مخف ی... سع کنهیمشخص بود داره خودشو کنترل م یبلند بود ول صداش
 ... توجه بگذرم که بازومو گرفت

 !...؟ یریم یدار نییپا یبا تــــــــــــوام ... کجا سرتو انداخت -

به  شبی... من اگه د انیکاو یاقــــــــــا نیو گفتم : بب ستادمیا وفتهیصبحونه از دستم ب ینیس نکهیترس ا از
و بس ... اگه فکر  نیبوده هم لیفام یت راه اومدم فقط و فقط از ترس ابروم جلوحرفت گوش کردم و به دل

کن  یحواله کنه ... سع گهید یجا توی... برو خدا روز یخدمتت عرض کنم کور خوند دیبا هیخبر ییجا هی یکرد
...؟!  یداریتـــــــــو ...؟!چرا دست از سرم برنم ای... در ضمن من چمه  یادبــــــــــــــــ داشته باش کمی

 یتونست یاز االن ... هنوزم تو فکرم چجور نمیا یابرومو برد هیو بق دهیزهرا و حم یجلو یکه اونجور شبیاون از د
 ... نمیتو بش نیکه بذاره من تو ماش یکن یاقاجونم رو راض

کلمه  هینگو ... فقط  یچی... ه ــــــــــــسیفتم : هو گ دمیحرف بزنه که با زور بازومو از دستش کش اومد
بزرگ دور من بکش ...فقط  یلیخط خ هیقرمز گنده  کیماژ هیبزرگـــــــــــ ... با  یلینه خ هینــــــــــــــه ...

 ... ــــــــــــــمیخوریجمله ... ما به درد هم نم هی

فشارش  یشد ... جور ریاس شیقو یمچ دستم تو دستا نباریاز کنارش برم که دوباره دستمو گرفت ... ا خواستم
و  ینیس ریکه اون دستش رفت ز وفتهیاز دستم ب ینیبود س کیبشکنه ... نزد کردمیکه هر ان فکر م دادیم

 ... نگهش داشت

... اگه  یخــــــــــوب تو گوشت فرو کن نار نویشده اش گفت : ا دیکل یدوندونا نیفک منقبض شده و از ب با
 یتونینم یکن فیخودت رد یهم برا لیاگه هزارتا دل ی... حت یکور خوند دارمیمن دست از سرت برم یفکر کرد

تو دل تو هم همونه ...مطمئن  دونمیو م گذرهیم ی... حاال که بهت گفتـــــم تو دلم چ یمنو از سر خودت وا کن
 گهید یکی ذارمیم ی... اگه فکر کرد یخراب کن ویهمه چ یبا لجباز ذارمی... نم یایبا دلم راه ب کنمیم یباش کار

 ! ... یسخت در اشتباه تیپاشو بذاره تو زندگ

 !...؟ یزدم و گفتم : مطمئن یبود پوزخند دهیچیکه تو دستم پ یادیوجود درد ز با

 !... ـــنزد و گفت : مطمئنه مطمئــــــــــــــ یپوزخند اونم

 ...مینیبیم -

 !... ــــــــــــــــمینیبیتکون داد و گفت : م سرشو

 ... رو ازم گرفت و رفت تو ساختمون ینیول کرد وس دستمو

... قربون  کشهینازشو م یو کل ارهیبراش گل م شهیعاشقشون م یکی... همه دخترا  ینیبیشانس منو م تروخدا
 ی...ماشالله اعصاب درست حساب کنهیم دمیعاشقم شد که همش تهد یکی... حاال من بدبخت زد و  رهیصدقه م

 ... خدا شکرت یـــــــــــــع... هـــارهیسرم ب ییبال هینزنه  نمیا یهم نداره ...همش در هول و وال

. با لبخند بهش سالم در رو باز کرد .. رادیبعدش ه کمیپشت سرش رفتم تو ساختمون ...زنگ رو زدم و  منم
 ... تو میکردم و رفت



 

 
251 

 ... ادیسراغ زهرا رو گرفتم ... گفت االن م رادیرو گذاشت تو اشپزخونه ... از ه ینیس

 رفتیکه م شهیکه زهرا اومد ... معلوم بود تازه از حموم اومده چون مثل هم دمیچ زشونیم یرو رو صبحونه
 ... گفتم کیحموم صورتش گل انداخته بود ... با لبخند بغلش کردم و بهش تبر

 ... نشست رادیشد و اومد کنار ه دیسرخ و سف کمی

 !... مال عروس دوماده نه شما نیرفت با قاشق زدم روش و گفتم : ا یکاوه که به سمت ظرف کاچ دست

 یزیتو خونه چ ارمیصبحونه ب نایا یبرا نکهی... واسه ا گهیبخورم د خوامیداره ... منم م یخوب مثال چه فرق -
 !... نخوردم

 ارهیشوهرا رو در ن یواسه من ادا گهیکه د زدمیمنم سرش داد م دینبود ... حتما با یاز اخمش خبر گهید ههه

... 

 رمی... نه خ ادایمبدت ن نکهینارگل خانوم ... توهم مثل ا یچ گهیگفتم ...؟! شوهــــــــــــــر ...؟! د یچ من
 ... ستین یزیچ نیاصال هم همچ

 زیچ هیمال عروس دوماده ... خوب  نیا گمیدستش و گفتم : دارم م یبرداره که باز زدم رو خواستیم دوباره
 !... بخور گهید

... فقط اسمش عوض شده ، شده داماد  ــــــــمیدار یچه فرق رادیه نیمن االن با ا گمیمنم م -
 !... گهیبده من بخورم د روزهیهمون ادم د نی... بابا ا ــــــــــــــنیهم

 ... گهیداره م یچ فهمهیواقعا نم یعنی...  هیاز خجالت گاز گرفتم ... عجب پسره خنگ لبمو

خورده  هیو ته ظرف  دمیکش رادیزهرا و ه یبرا ی... از ظرف کاچ دمیبدتر خجالت کش دمیرو که د رادیه لبخند
 !... اون گذاشتم بمونه ... دادم دستش و گفتم : بفرما بخور ... شکمــــــــــو یاهم بر 

 ... دیفکر کنم شن یاخرشو اروم گفتم ول یاون شکمو البته

 !...؟ یندار ی...؟! مشکل ی... اروم بهش گفتم : خوب میتو هال نشست میاز صبحونه با زهرا رفت بعد

 !... کوچولو گاز گرفت و گفت : نه ، خوبم هی لبشو

 !حالت خوبه ...؟ ینه ... مطمئن ای یبه دکتر دار ازین نمینگران بود ... ازم خواست بب یلیمادرت خ -

 !... و سر زبون دار حاال با خجالت و صورت سرخ فقط سرشو تکون داد که خوبه طونیش شهیهم یزهرا

برات خوشحالم زهرا ... خوشبخت  یلیحالت صورتش ضعف رفتم و بغلش کردم ... دم گوشش گفتم : خ نیا از
 !... شاللهیا یباش

 !... هی...کاوه پسر خوب میهم شیپ شهی... هم یشیبغلم کرد و گفت : تو هم که خدا بخواد خوشبخت م اونم

محمد  هیقض یوقت یباشه ول یهم پسر خوب یچخودت قصه نساز زهرا ... اون هر یجدا شدم و گفتم : برا ازش
 ... رو بفهمه
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که  دونمیکاوه م یبا محمد باشه ول تیمن قسمت نبوده زندگ زی... عز ینار ینکرد ییخوب بفهمه ... تو خطا -
که به کاوه بگه ...هــــــــــان  خوامیو ازش م گمیم ویهمه چ رادیمن به ه ی... اصال اگه بخوا کنهیخوشبختت م

 !...؟

...  یا گهیبشنوه اون ادم خود منم نه کسه د یبه حرفش زدم و گفتم : نه ... اگه قرار باشه از کس یخند تلخ
 ... گمیبهش م وینشده ... بذار به وقتش خودم همه چ یزینگفته و چ یزیهنوز که چ

زهرا ادم راز  دونستمیحاال ... م یول دهیشن ییزایچ هی رادیز ها کردمیفکر م زدیمطمئن حرف م نیکه ا ینجوریا
 یزیچ هیقض نیهم از ا رادیاگه اون ادم شوهرش باشه ... پس هنوز ه یحت گهینم یرو به کس یزیو هر چ هیدار
به کاوه گفته بودم  نکهیا یچرا با همه  دونمیم... ن دونهیبود که الاقل اون م نیا دمیام ی... همه  دونستینم

 ... گذاشته باشه شیپا پ هیقض نیاون با دونستن ا خواستینه اما ته دلم م

 ... زدنیکه داشتن حرف م ومدیهم از اشپزخونه م رادیکاوه و ه یصدا

 ینزد و گذاشت تو سکوت فکر کنم ... وقت یاون شدم و خداروشکر حرف نیاجبارن سوار ماش گهیبرگشتن د یبرا
 الی... خ دنیمامان دورم کردن و از زهرا پرس یخواهرام و حت هیو بق قیصد یابج انیکاو یاقا یخونه  میبرگشت

 ... نداره و حالش خوبه یهمشونو راحت کردم که مشکل

شمال  میما همون روز بعد از ظهر برگشت نیهم ینداشتن ... برا یو زهرا مراسم پاتخت رادیخواست خود ه به
 ... تشکر کرد یلیخ انیکاو یاقا ی...آقاجون از مهمون نواز

 ... اومد سمت من انیکاو یاقا شدنیم نیهمه داشتن سوار ماش یها وقت یخداحافظ اخر

 نباریدخترم ... البته ا نمتیزود دوباره بب یلیخ دوارمیزد و گفت : ام یلبخند ازش تشکر کردم ... اونم لبخند با
 !... خونه نیس ابه عنوان عرو

 ... نتونستم بهش بدم یتنم به صورتم هجوم اورده ... جواب یخون تو یکردم همه  حس

 یلی... خ ستین یزیتو دلش چ یبداخالق هست ول کمی... غد و  هیدوباره به حرف اومد : کاوه پسر خوب خودش
 ... هیچجور ادم یبفهم یتا بتون شیبشناس دیهم دلسوزه ... با

بود و بس  ثمیدمخور نشد ... تنها دوستش م چکسیشد و ادامه داد : بعد از مرگ مادرش با ه نیغمگ لحنش
که  دونمیعوض شده م یلیرفتارش خ شیتو زندگ یکه تو اومد یاز وقت ی... تو الک خودش فرو رفت ...ول

اونو از الک  یتکه تونس یهست یدختر نیتا خوشبختت کنه ... تو اول کنهیم یدوستت داره و مطمئنم هر کار
 ... ... منتظر ما باش رونیب یاریب شییتنها

تموم شد ... با اقاجون دست داد و  انیکاو یاقا یبود ... باالخره با اومدن اقاجون حرفا نییهمچنان پا سرم
 ... میکرد یخداحافظ

دو روز  رادی... زهرا و ه دیشروع ترم جد یبرا گشتمیبرم دیهفته بود چون بعدش با هیمن تو خونه فقط  موندن
از خواهرام  یکی یپاگشا خونه  یموندن ... هر روز برا یمادرزن سالم اومدن و چند روز یبعد از برگشتن ما برا

 ... مهمون بودن
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 ی... برا شهیم تیخرابه و اذ شهیهم شیمیقد کانیپ دمیدیاقاجون گذاشتم بمونه ... م یرو برا نیاصرار ماش با
 یازین نیهم ی... برا خورمیسال از درسم مونده و واحدهام هم کمن و به شب نم هیکه فقط بهش گفتم  نیهم

 ... اومدم تهران رادیندارم ... با زهرا و ه نیبه ماش

 ... هم اومدن نایو م نبیتنها بودم که ز یبودم ... دو روز امیخوابگاه منتظر هم اتاق تو

ترک  یحت دیدر انتظارمه شا یچ دونستمی... اگه م میبود یال اخرشروع شده بود و ما س گهیدانشگاه د یکالسا
 ... خبر نداره ندهیاز ا چکسی... ه کردمیهم م لیتحص

 ونیروز درم هیگفت  شهیو م دمیدیکاوه رو م یترم شروع شده بود و کالسها هنوز تق و لق بودن ... گاه تازه
رو  دشیجد یشروع شده بود ... زندگ شی... اونم کالساش کم و بدمیدیم رونیب ایتو خونشون  ایهم زهرا رو 

 ... دوست داشت یلیخ

بود مجبورم کرد با اون برگردم خوابگاه ... دلم  دهیبار که منو د هیکنم چون  یخودمو از کاوه مخف کردمیم یسع
ها دور نمونده بود  یلیخ دیبار هم از د هیبدونه ... اما انگار همون  یزیچ یدانشگاه کس طیتو مح خواستینم

 ... شدیم دیشد که نبا یزی... و چ

و سرحال  دمیهام کش هیبه ر قینفس عم هیخوب و خنک مهر ماه رو با  یهوا رونیکه از خوابگاه اومدم ب اونروز
دراوردن و ما  ینرگس و مهتاب مسخره باز دمونیجد یدوتا دخترا نیو شاد راه افتادم ... شب گذشته انقدر ا

و شادشون نقش  طونیش هیلبم از روح یرو یدونده بودن که اشک از چشمامون راه افتاده بود ... لبخندرو خن
 ... بست

بعدش  کمینکردم ...  یتوجه هیغاتیتبل نکهیا الیدر اومد ... به خ میزنگ اس گوش یاتوبوس بودم که صدا تو
 ... زنگ خورد

 ... رفت میخوش یش همه بود ... سرحال جواب دادم اما با لحن میمر شماره

در تعجب کامله ... اسمت براش  میمعرفت خودم ... به جون خودم گوش یو ب قیشف قیسلــــــــــــام بر رف -
 !...؟ یبه من زنگ نزد ثمیم یو جا یاشتباه نگرفت یداشت... مطمئن یتازگ

 !...؟ ینار ییکجا -

 ... بود دهی... انگار ترس دیلرزیم صداش

 !شده ...؟! چرا صدات انقدر مضطربه ...؟ یچ -

 !...؟ ییبگو کجا -

 شیطور الدیشده ...؟! خاله و عمو خوبن ...؟! م ی... چ گهیدانشگاه د امیباشم تو اتوبوس دارم م یخوایکجا م -
 !شده ...؟

 !...؟ ینه نه همه خوبن ... اس رو خوند -

 !کدوم اس ...؟ -
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 ... دانشگاه ایامروز ن نی، بب الیخی. اصال باالن برات فرستادم .. نیهم -

 ... گیکالس د هیکالس هم  نیچـــرا ...؟! کالس کنسل شده ...؟! خوب من بعد از ا -

 ... گهیدانشگاه د این گمیبابا ... کالس کنسل نشده ...بهت م یحوصله گفت : ا یو ب دیبر حرفمو

 !خوب اخه چرا ...؟ -

 !خـــــوب ...؟ ــــــایبگم فقط ن یزیچ تونمیفعال نم -

 ... خوب اخه -

 ایاالن ن یول دمیم حیبرات توض امیبار رو به حرف من گوش کن باشه ... م هی نی... هم ینار کنمیخواهش م -
 ... دانشگاه

 ... خوب کالسمو -

 ... ... کالس به دررررررررررررک این گمیاههههههههههه دارم م -

 !... ایبد حیتوض یایب یزود دیبا یول امی... نم یخوب بابا چته سرصبح -

 !... باشه ...؟ ــــــــایایب یتروخدا پانش ی... نار یول گمیم ویبرات همه چ امیخوب م یلیخوب خ یلیخ -

از دست  یقانع کننده باشه برا حتی... فقط دعا کن توض امیتو ... باشه بابا نم بیغر بیعج یاز دست کارا -
 !... که امروز دارم یتا کالس 4دادن 

 ... ... فعال خداحافظ ویهمه چ گمیو بهت م امیخوب باشه ... م یلیخ -

 ... منتظر جواب من باشه قطع کرد نکهیا بدون

 ...... بازش کردم دمیبود که عالمت اس رو د میگوش یرو نگام

 : بود نوشته

 حیبرات توض امیدانشگاه شو ... م الیخیامروز رو ب یدوست دار یجون هرک مکنیدانشگاه ... خواهش م این امروز
 !!!... دمیم

 ییمغزم به جا کردمیفکر م یرو انقدر مضطرب و اشفته کرده بود ... هرچ میافتاده بود که مر یچه اتفاق یعنی
...؟! نه  ثــــــــمیافتاده ... م یمن مطلع بشم ... نکنه اتفاق بد خواستهیبوده که نم ی... حتما خبر دیرسینم

بشه ...؟!  شیطور ثمیبه من داره م یچه ربط اصال...  زدیبا من حرف نم ینجوریا میبابا اگه اون بود که مر
 ... نداره نرم دانشگاه یافتاده باشه بازم ربط یهم اتفاق الدیم ی...؟! خوب اگه برا لـــــــــــــادیم

 یعنیمن بدونم ...  خوادیاون افتاده که نم یبرا یوه ... نکنه ... اره خودشه ... نکنه اتفاق...؟! کــــــــــــا کاوه
 دادهیرو نشون م یا گهید زیچ میمر ینباشه ... هرچند لحن اشفته  یبد زیچ کنمیخواهش م ایشده ... خدا یچ
 ... ادیسر کاوه ام ب یی...؟! نذار بال ــــوبخـــــــ اریسر من ب یدار ییهر بال ای... خدا یول
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... نذار  گذرهیم یکه تو دلم چ یدونیاخرش ...!!! خدا خودت هم خوب م تیمالک میم نیام...؟!!!!!! ا کاوه
 گهیرو سر من به خودت قسم د زشونیبالهاتو جمع کن بر یهمه  کنمی... ازت خواهش م وفتهیب یاتفاق بد

ممکنه نداشته  نکهیبا علم به ا یدوستش دارم حت یدونیم ... کاوه نه ... من ... خودت هم یول کنمیگله نم
رو دوست دارم ...نه به خاطر  وونهیاعصاب خورد کنه د ی... دوستش دارم ... من اون پسر زورگو یباشمش ول

 وفتهیکاوه ب یبرا یبچه رو داره ... زنشو از دست داده نذار اتفاق هی نیمن که به خاطر پدرش ... خدا اون هم
 !ـــــــه خدا ...؟... باش

 یکه هنوز رو مینگاه به گوش هینگاه به در دانشگاه کردم و  هیبود ...  ستادهیدانشگاه ا ستگاهیا کینزد اتوبوس
 یچ دمیفهمیم دی... با اوردیبهش قول داده بودم نرم اما دلم طاقت ن نکهیمونده بود ... با ا میاس ام اس مر

 ... دمش ادهیازش پ عیاتوبوس حرکت کنه سر نکهیشده ... قبل از ا

خواسته نرم دانشگاه  میکه چرا مر دیرسینم جهیبه نت کردمیفکر م ی... به هرچ شستنیدلم داشتن رخت م تو
 دی، خوب اگرم باشه امروز نرم فردا با ستین نیمنو خواستن ...؟! نــــه بابـــــــــا ا یانضباط تهی... نکنه کم

امروز که تولدم  یکنه ... ول زیاد خونه منو سورپرایمثال ب خوادیو م ستین ی! نکنه اصال خبر بد...!! گهیبرم د
و  دونمیمن م ارهیدر ب ینشده باشه بخواد لوس باز یزی... به خدا اگه چ ستین یخاص خی... اصال تار ستین

 !... اون

...؟! باالخره  شدیامروز انگار کش اومده بود ... چرا تموم نم رفتمیهر روز تا ساختمون اموزش م بایکه تقر یراه
 ... و رفتم سمت کالسمون دمیبود رس یبا هر جون کندن

 شتری...؟! سرعتمو ب کردیدعوا م یبود ...!!! داشت با ک میمر ی... صدا دمیداد شن یکالس بودم که صدا کینزد
 ... از دانشجوها جمع شده بودن یسر هیشده ... دم در کالس  یچ نمیکردم که برم بب

 ... دمیدر کالس بودم که اسم خودم رو شن یمتر چند

 یهست یهـــــــــــان ...؟! اصال تو کـــــ یرو تو بوق و کرنا کرد ینار یخصوص یزندگ یرفت یتو به چه حق -
 !...؟ یقضاوت کن هیراجع به بق یکه بخوا

 کالس الس بزنه یکنه و با پسرا یاز همه مخف تونهیم کنهیفکر م وهیب ی...؟! دختره  گــــــــــمیمگه دروغ م -

...! 

...؟! تو  وهیب ی... دختره  وهیب ی... دختره  وهیب ی... دختره  ستادمیقدرتشونو از دست دادن و همونجا ا پاهام
 ... زدیگوشم زنگ م

 !... تــــــــــایارم نفر باشه ... هیمال  تونستیفقط م یتو دماغ یصدا نیا

آشغال ...؟!  یدختره  یگیم یزیچ نیپسر بوده که همچ هیبا  ی... نارگل ک هیعوض یالس زدن که کار توئه  -
و به تو نــــــه ... تازه کاوه هم اونو  ذارنیکه همه بهش احترام م ینیبی... م یسوزیاز کجا م دونمیمن که م

من  ی... ول یکنیجلز ولز م یکه دار نهیهم یراب یببر شیاز پ یکار یاداهات نتونست یدوست داره و تو با همه 
 !... یرو خراب کن یهمه چ ــــــذارمینم
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سمت کالس ... متوجه من نشده بود ... انگار  رهیکه داره م دمیپا از پشت سرم اومد و بعدش کاوه رو د یصدا
 کنمیکرد ... نـــــــــرو کاوه ... خواهش م شتریقدمهاشو ب بود که سرعت دهیرو شن دادیداد و ب یاونم صدا

داشتن با تعجب و تاسف نگام  شناختنیکه منو م ییکر کن ... اونا قهیچند دق یخــــــدا ... گوشاشو برا
 ... کردنیم

ه براش بکنم وگرنه به من چه ک یکار خواستمیمشخص بود : واال من دلم سوخته بود م تایارم یاز صدا حرص
 نیمنم اومدم ثواب کنم دلم سوخت خواستم ا گشتیپسرش دنبال زن م یاس ... باغبونمون برا کارهیچ یک

به زن باغبونمون  تونهیمهم  یخوب بود با خودم گفتم گاه شیکنم ... نه که اشپز یدختره رو بهشون معرف
از خداش  دیبا یدهات یدختره  نیشرکت مشغوله ...مطمئنا ا هیکرده اس تو  لیکمک کنه ... پسره هم تحص

بعد ... اونروز اون  نییچجور ادما نمیکنم بب قیبعدش فکر کردم اول برم تحق یکنه ... ول یشهر زندگ ادیب بودیم
 یراحت برا کننیولش نم ینجوریاگه واقعا ادم کشته باشه که هم دمدختره بود بهش گفت قاتــــل ... فکر کر 

 نکهی شوهر کرده تازهههههه زده شوهرشو هم ناکار کرده ... خوب شد قبل از اخودش بگرده ... نگو خانوم قبال
 !... رفتیوگرنه ابروم جلو باغبون خونمون م قیبدم رفتم تحق شنهادیاونو پ

بهت محل ســــــــگ هم  یکه کس سوزهیم نی... داره از ا ینار یبرا یتو دلت سوخته ، اما نه دلســــــــوز -
 یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یگردیخبر از کارات ندارم ... بخدا بفهمم دور وبر نارگل م یکرد... فکر  دهینم

 ... یچ یعنیکردن  یباز ریش دمبا  یفهمیاونوقته که م یکنیم تشیاذ یدار نمیبب هی... کاف

خودتو به اب  یکه انقدر دار ماسهیبه تو م ی... چ یزنیم نهیرو به س وهیحاال تو چرا انقدر سنگ نارگل خانم ب -
 ... یزنیم شیو ات

شد ...  یچ دمیو فقط چشمام به کاوه بود ... بچه ها رو کنار زد و رفت تو کالس ... نشن دمیشنینم یزیچ گهید
 یکاوه رو کر کن یازت خواستم گوشا ایبا نفس نفس از کنارم رد شد و رفت تو کالس ... خدا ثمیم یوقت یحت

... خم  ستادنیبودم که پاهام هنوزم ا جبهم تار شده بود ... در ع دمی... د شنومینم یچیهنه منو ... چرا 
 !...؟ کنمی... چرا من غش نم کننیدارن وزنم رو تحمل م ینشدن ... چجور

بره که چشمش به من افتاد ...  ومدی... داشت م رونیاومد ب هینفر با سرعت و تنه به بق هیاز در کالس  هوی
زل زد تو چشمام  یو عصب نیخشمگ ی... صورتش قرمز بود ... با چشما زدی... نفس نفس م ستادیاومد روبروم ا

فقط من و اون  دیحرکت بودن ... شا یعروسک ب هیدور ما مثل  یادما یبود و همه  ستادهیزمان ا دی... شا
از ته چاه ... سرد  دیو ... مـــــن ... شا یسوزنده و عصب ین نفسها... او میدیکشینفس م میکه داشت میبود

 !... و دلمرده

 ی... جلو هویو  دمیدیکاوه رو م یزمان هیکرده بودن ... انگار تا  رهیمغزم ذخ یکاوه رو رو ریانگار تصو چشمام
 !چشمام رفــــــت ...؟ یاز جلو یشد ... کاوه ک یخال دمید

و حرکت کردن ... اصال واقعا زمان  دنیادمها هم نفس کش هیبق یدوباره به حرکت دراومد ... ک ایدن یک دونمینم
 !متوقف شده بود ...؟
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چقدر  نباری... اما ا دمیرفت ...گوشام دوباره به کار افتادن و صداها رو شن گهیچک به طرف د یبا صدا صورتم
...  دنیپرسیکه از استاد سوال م ییدانشجوها یصدادانشگاه ...  یهمهمه تو راهرو یشده بود ... صدا زیت

 ... در کالس یکردن لوال ریج ریج یصدا یپاها ... حت یصدا

 ... زدی... داشت نگران حرف م دمیرو کنارم د میو مر دیرفت چشمام چرخ برهیکه رو و تنم

 ... یخــــــــدا ... تروخدا حرف بزن نار یدانشگـــــــاه ...؟! ا ـای...؟! مگه نگفتم ن ینارگل خوب -

 !: چرا ...؟ دمیپرس شدیم دهیبه زور شن یتو اون شلوغ دیکه شا یینگاش کردم و با صدا گنگ

 !گفتن وجود داشت که بگه ...؟ یهم برا یزینگفت ، اصال مگه چ یزیاونم پر غصه شد ... چ نگاه

 !... اروم گفتم : رفـــــــــــــــت دوباره

 ثمیاز کدوم طرف اومد که م دونمی... نم دهیم حیفرستادم دنبالش ... نگران نباش ... اون براش توض ثمویم -
دانشگاه ...  نیاین چکدومتونی... مثال قرار بود ه رهیاونو بگ یکه جلو سهی... بهش گفته بودم دم در وا دشیند
 !... حاال ...اههههههههههه یول

 ... کردیـــــت ... با نفرت نگام مکاوه رفــــــــــــــ -

درست  دمی... بهت قول م زمیدستشو گذاشت رو شونه ام و گفت : غصه نخور عز دینگاه درموندمو د یوقت
 !... هــــــان میکنی... با هم درستش م شهیم

 زمی... اخه من چه ه کردیم یلبش بهم دهن کج یداشت با پوزخند گوشه  تایرفت سمت در کالس ... ارم نگام
 !... ینجوریبهش فروخته بودم که ا یتر

 !... رسمی... خودم بعدا حسابشو م میبر ایرد نگامو دنبال کرد و با حرص گفت : فعال ب میمر

 ریمتنفر ، متاسف ، با تحق یبودن رو تکون دادم که بتونم از اون نگاه ها دهیچسب نیوزنه به زم هیکه مثل  پاهام
 ... فرار کنم

انقدر حالم بد بود که بخواد از ترسش دستمو نگه داره  یعنی...  دیکشیگفت م شهیدستمو گرفته بود و م میمر
 !!!... ...؟! من که حالم خوبه

 ... و نگام کرد ستادی... ا دمیکش رونیاز دستش ب دستمو

 بمونم دانشگاه دیبا شیبق یبرا یاز دست دادم ول شوی: من حالم خوبه ... امروز چهارتا کالس دارم ... اول گفتم

...! 

 ... گفت : نارگـــــــــــــل متعجب

نشه  شیزیاز خدا خواسته بودم کاوه چ یزنگ زد یاز دست دادن ندارم ... وقت یبرا یزیچ گهیکردم : د نگاش
نشده بود ... فقــــــــــــط  شیزیگله نکنم ... االنم که کاوه چ گهیدر عوض منم د ارهیو همه بالهاشو سر من ب

 هیباالخره  دونستمی... هست ...؟! مهمــــــــــه ...؟! من که م ستیمن قبال ازدواج کردم ... مهم ن دی... فهم
 !... ... هـــــــــان پرهیاز سرش م شیعاشق یو اگه بفهمه همه  فهمهیم یروز
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 !... یبمون نجایحالت ا نیبا ا ذارمی... نم میبر ایو گفت : ب دیبود که دستمو کش یصورتم چجور دونمینم

و غش  نیزم وفتمیب نکهیا یجا رفتمیپاهام راه م یخوب بودم ... داشتم رو یلیحالم چش بود ... من که خ مگه
 !... رمیبم نکهیا یکنم ... جا

ام با گفتن همون چند جمله  یانرژ یتوان مخالفت هم نداشتم ... همه  گهید یحت یول شدمیم دهیکش داشتم
 ... خونشون میدربست گرفت و رفت هیرفته بود ... دم در  لیتحل

دختر چرا  نی... ا میشده مر یمن طبق عادت زد به صورتش و گفت : خدا مرگم بده ... چ دنیمهتاب با د خاله
 !شده ...؟ تیرنگش دور از جون مثل م

قرص به  هی میابقند اومد و مجبورم کرد همشو بخورم ... مر وانیل هیمنو برد به اتاقش و خاله مهتاب با  میمر
 تونستمیکاوه رو نم گهینبودم ... بودم ...؟! نبودم ... فقط د ضیخوردم داد و کمک کرد دراز بکشم ... من که مر

زود  یلی... خ کننیم ینجوریدارن ا نای... پس چرا ا دونستمیم شهیموضوع رو هم خودم هم نیداشته باشم ... ا
 ... رفتم یخبریخوب ب یایچشمام بسته شدن و به دن

 ... کیبود و تار اهی... همه جا س زنمیانقدر گرمه ... انگار تو جهنم دارم دست و پا م چرا

 دمیشنیم یمبهم ی... من چم شده ...؟! صداها دمیلرزیکه انگار رفتم قطب ... م شدیهم انقدر سرد م یگاه
 ... ونبفهممش تونستمیاما نم

... به مغزم فشار اوردم  کردمیم کاریچ نجایبتونم بخوابم ... اصال من ا کمیراحت تا  یجا هیبا  خواستیآب م دلم
از کوره  یمثل قطب جنوب و گاه شدیسرد م یکه گاه کیتار ابونیب نیاز ا یشده و من چجور یچ ادیب ادمیکه 
 ... سردراوردم شدیهم گرمتر م یاجرپز ی

شده  یدانشگاه ... بعد از اون چ رفتمیبار داشتم م نیشده ... من اخر یکه چ ومدینم ادمیتالش کردم  هرچقدر
 ... بود

از سرما ...  دمیسوختم و لرز شیچقدر تو اون حال بودم و چقدر تو ات دونمی... نم کردینم یاریحافظه ام  چرا
 شدیم دهید یزیاونجا بود و نه چ یرسم ... نه کسب ییبه جا دیتا شا دمیاب و علف دو یب ابونیچقدر تو اون ب

... 

بودم ...  دهی... صداشو قبال هم شن کردیمرد بود که داشت صدام م هی یصدا به گوشم خورد ... صدا هی نکهیا تا
 ... بهتر بود ابونیتو اون ب ییهم که بود از تنها یاشنا بود ... هر ک

 ... نمشیبینم گردونمیچشم م یچرا هرچ پس

 !... ... کمکم کـــــــــــــن ترسمی، من تنهام ... م نجایا ای... تروخدا ب نمتیبی... من نم ییزدم : کجا داد

 ... دمشیشد د کتریشد و کم کم که نزد دایرنگ پ دیلکه سف هی یاهیس نیب از

 !!! ... محمـــــــــــد
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بود  ومدهیبارم به خوابم ن هی یاز بعد از مرگش حت...  دمشیمدت د نهمهیمحمد بود ... باالخره بعد از ا یصدا
 ... دمشیدیبرهوت داشتم م نیحاال ... تو ا ی... ول ادی... چقدر سر خاکش گله داشتم که چرا به خوابم نم

 ... کردیلبخند بهم نگاه م با

 !... مبارک نارگل من تیعاشق -

 ... زده نگاش کردم ... دستمو گرفت و با خودش همقدم کرد بهت

 ... شهیدرست م ینترس گل انار من ... همه چ -

 ... معرفتیب یبغض گفتم : تو کجا بود با

 ... کرده بود دنیاش ... اشکام شروع به بار نهیروبروش و با مشت زدم به س ستادمیا

که همه  یبشـــــه ... منو تنها گذاشت یکه چ یرفت میتو زندگ ومدهی... ن یخوشبختم کن یخواستیم ینجوریا -
 !... که همه به چشم قاتـــــــــــــل نگام کنن ...؟ یباهام دشمن کن لتویفام

 ... کردیلبخند داشت بهم نگاه م با

 ینرفت باریــان ...؟! چرا هـــــــــــــ یوقت کجا بود نهمهیبه من لبخند نـــــــــــــزن ... ا ینجوریزدم : ا داد
 ... یبه خواب من لعنت یومدین باریمن نکشتمت ... چرا  یبه مادرت بگ

 !... نشستم ... ارومتر و با هق هق گفتم : دلم برات تنگ شده بود نیزم یرفت و رو لیتحل صدام

نشست و سرمو تو بغلش گرفت ... اروم نوازشم کرد و گفت : متاسفم گل انارم ... ببخش ... اما منم  کنارم
 ومدمیهرگز نم وفتهیب یاتفاق نیممکنه همچ دونستمیعمر من پر شده بود ... اگه م ی مانهیمقصر نبودم ... پ

تو نارگل  ی... ول یدیحرف شن یلی... خ یدیزجر کش یلیخ دونمیکنه ... م تتیبخواد اذ یطرف تو تا بعدش کس
 ... شکننده بودن صبور نی... در ع یمن بود

 یوحشت دارم ... کاش بود ندهی... از ا ترسمیخوشبوش چنگ زدم و گفتم : من تنهام ... م دیلباس سف به
 ... یبردیمحمد... کـــــــــاش منم با خودت م

 ... نجایافتادم که هستم و بودن محمد ا ییجا ادی هوی

 !با شدت از بغلش دراوردم و گفتم : من مُـــــــردم ...؟ سرمو

... تب  نیهم یشد ضیمر کمیتکون داد و با همون لبخندش گفت : نه ... معلومه که نه ... تو فقط  سرشو
 !... من یارزوها یخودت هم به اندازه  ی... هم به اندازه  یکن یزندگ دی... تو با یشی...اما خوب م یدار

، از ادما ، از  ی... از زندگ ترسمیتو باشم ... م شیپ خوامی... م خوامیتند تند تکون دادم : نـــــــه ... م سرمو
 !... کردم یزندگ یکاف یتو ... به اندازه  شیپ ارهیمحمد ... تروخدا به خدا بگو منم ب ترسمیم ایدن

 دیکه با یدار ایکارها تو دن یلی... تو خ ستین تو یجا نجایمن ... ا زیدستاش گرفت و گفت : عز نیب صورتمو
 !... یدی... طعمشو چش یدیعشق رو فهم ی... تازه معن یانجام بد
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دختر  یهست یکه دوباره محکم بغلم کرد و با خنده گفت : تو که هنوزم خجالت نییخجالت سرمو انداختم پا با
 یتلخ نی... عشق در ع ی... برات خوشحالم که عاشق شد زمیکه خجالت نداره عز ایتو دن هیزی... عشق تنها چ

 !... که تجربه اش کنه خوادیبازم ادم م شیسخت یداره که با همه  یخاص ینیریش

 !...؟ یبخشیمنو م -

 !... نه -

 شتریکه ب یعشق منو ، کس یوقت یگفت : انتظار دار یسرمو بلند کردم و نگاش کردم که با اخم کمرنگ متعجب
دختر افسرده  هی... از نارگل من  ینگه داشت طیشرا نیدوستش داشتم رو سه سال تو بدتر ایتو دن یاز هر کس

تو  یبزن نکهیا یبزنه و به جا فتونست باهاش بد حر  دیاز راه رس یکه هرکس ی... کس یساخت ریگوشه گ ی
 !ببخشمت ...؟ یبازم انتظار دار نایا ی... با همه  یکرد هیدهنش فقط گر

... از حاال به بعد  زمیو گفت : برو عز دینگاش کردم ... خم شد و چشمامو بوس دنیبار یاماده  ییچشما با
... مواظب  کنهیاز من دوستت داره و خوشبختت م شتریب یحت دیهست که شا یکیازت راحته ...  المیخ گهید

 !... خودت باش

 ... شدی... محو م رفتیم داشت

 !... محمـــــــد ...؟! تروخدا جواب بده ... منو ببخش یبخشیمنو م : گفتم

 ... باش یسرشو تکون داد و گفت : قو باشیلبخند ز با

 ... شد بیغ

 ... هم رفت کیو تار اهیس یایشدن محمد اون دن بیغ با

چشمام نتونست نور رو تحمل  یکیبازشون کردم ... بعد از اون همه تار یبسته بود ... اروم و با سخت چشمام
کم کم بازشون کردم ...  نباریکردم و ا یبعدش بازم سع کمیزود دوباره بسته شدن ...  یلیخ نیهم یکنه برا

 ... کردیچشمام داشت بهش عادت م یبود ول ادیهنوزم نور ز

 ابونید روزه ام تو اون باز بودن چن تیترک خورده ام حکا ی... گلوم خشک و تلخ بود و لبها دیاتاق کامال سف هی
 ... دادیم

گلوم  یو تلخ یخشک نیا دیتا شا خواستیپر اب م وانیل هینبود ... دلم  یاروم چرخوندم تو اتاق ... کس سرمو
 ... غدد بزاقم هم از کار افتاده بودن یببره ... حت نیرو از ب

کردم تکون بخورم و  یز روم رد شده ... سعبا بارش ا لیجرثق هی... انگار  کردمیم یتمام تنم حس کوفتگ تو
 ... مانع بود یخودمو جابجا کنم اما درد و کوفتگ

کردم  ی...سع دمینرس یا جهیافتاده و من چرا اونجام ... چقدر وقته که اونجام اما به نت یکردم که چه اتفاق فکر
دانشگاه ... سرحال بودم ...  رفتمیبوده ... فکر کردم ... من داشتم م یکه افتاده چ یاتفاق نیاخر ارمیب ادمی

...نکنه  دیرسیبه ذهنم نم یزیچ کردمیفکر م یهرچ شبعد ی... ول میبود دهیخند امیبا هم اتاق یشب قبلش کل
 ... کنهیانقدر تنم درد م نمیتو راه تصادف کردم و بخاطر هم
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دلش سوخت و اومد سراغم ... در اتاق که باز شد سرمو گردوندم  یکیباالخره  نکهیهمونطور موندم تا ا کمی
 ... دمیسمتش ، زهرا رو د

 ... باهام بوده و هوامو داشته شهیکه هم یو مشکالتم ... کس هاییتنها یهمه  قی... رف زمیعز یزدیا بازم

...؟ تو که مارو نصف  زمیعز ی...؟! بهتر یشد داریاومد کنارم و گفت : ب یبا لبخند شاد دیبازمو د یچشما یوقت
 !... یعمر کرد

 !...؟ نجامیشده ...؟! من چرا ا یخروسک گرفته گفتم : چ ییصدا با

 !شده ...؟ یچ ستین ادتینشست و گفت :  کنارم

 ... یاب بهم بد کمی شهیتکون دادم و گفتم : م سرمو

 ... همشو بخورم اما نذاشت و اروم اروم تا نصفشو بهم داد خواستیاب برام اورد ... دلم م وانیل هیشد و  بلند

 یتونیم یبگذره کم کم که بهتر شد کمی... بذار  یاب بخور نهمهیا یدفعه ا هی شهینم یینجایچند روزه که ا -
 !... هم اب یهم غذا بخور

 !افتاده ...؟! تصادف کردم ...؟ یتعجب گفتم : چـــــــــند روز ...؟! چه اتفاق با

چند روز  نی... بخدا تو ا ی... دوبار هم تشنج کرد یشده ...؟! تب داشت یچ ستین ادتیمتعجب گفت :  اونم
 !... مرد امرزیکه محمد خداب یبدتر از وقت یبس که حالت بد بود ... حت ینصف جونمون کرد

مبارک ...! من عاشق شدم ...؟!  تیترسم ... گفت عاشق... اون گفت ن دمشی...؟! من د محمــــــــــــد
 ... انقدر که به مغزم فشار اورده بودم سرم درد گرفته بود

 ... تو پرونده ام نوشت ییزایچ هیپرستار اومد و سرممو عوض کرد و  هی

 !...؟یبه اقاجون که خبر نداد -

بود که دکتر گفت  شبی... د کردمیحتما خبرشون م دیکشیطول م شتریب کمیاگه  یعنینه بابـــــــــــا ...  -
بهشون خبر بدم که خداروشکر  یاگه تا امروز بهتر نشد خواستمینرمال شده و خطر رفع شده ... م تتیوضع

 ... حالت بهتر شد

شدم  داریب ی... از سردرد چشمامو بستم و کم کم بازم خوابم برد ... وقت گردهیو زود برم رونیب رهیگفت م زهرا
 ... کنارم بود میمر نباریشب شده بود ... ا

 !...؟ یلبخند بهم نگاه کرد و گفت : بهتر شد با

 ... انداختم ... تو ، زهرا یزدم و گفتم : همتونو از زندگ یلبخند کم جون منم

 !... خانوم یکنیخودتو لوس نکـــــــــــن ... جبران م -

 !...؟ یدونی... تو م ادینم ادمی کنمیفکر م یشدم ... هرچ ینجوریشد که من ا ی، چ ـــــمیمر -
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 ... یشد یعصب کمیفقط  زمیعز ستین یزیشد و گفت : چ نینگاش عوض شد ... لبخندش غمگ رنگ

 !...؟ یاز چ -

 !... ی... بهتره بهش فکر نکن ینار ستین یمهم زیچ -

داشتم و تشنج هم کردم ...؟! مگه  یچندروز تب عصب ستیارزش که مهم ن یب زیچ هیمن به خاطر  یعنی
که افتاده از  یممکنه ... زهرا گفت حالم از موقع مرگ محمد هم بدتر بوده ... پس حتما اتفاق یزیچ نیهمچ

 ... مرگ محمد هم بدتر بوده

 ... منش یوجه عصب چیکرد که به ه دیامضا کرد و تاک صمویکرد و برگه ترخ تمیزیاونشب دکتر و یفردا

خاله  یخونه  میرفت الدیگفت و مانع شد ... با م یزیدم گوشش چ میاونا اما مر یاصرار داشت برم خونه  زهرا
 ... میتخت راحت تو اتاق مر هیخوب و  یغذا هیسنگ تموم گذاشت برام ...  شهیمهتاب ... خاله مثل هم

بود که به من ربط  یزی... مطمئنا چ کردنیم یرو مخف یزیچ هی... انگار داشتن  کردنیرفتار م یجور هی همشون
 هیاز  غیبفهمم ... اما در یزیچ هیبق یبتونم از حرفا دیزود خودمو به خواب زدم شا یلیداشت ... اونشب خ

دوباره حالش بد  ترسمی... م ادینم ادشی الگفته بود خداروشکر که فع میحرف به درد بخور ... فقط خاله به مر
 ... دختر نیانداخت تو دامن ا شیات ینجورینده به اون دختره که ا ریبشه ... خدا خ

داشت خوابم  گهید بای... تقر گهیبابا خاله خوب ادامه بده ... درست حرف بزن منم بفهمم د یدختره ... ا کدوم
 ... زود صداش خفه شد یلیزنگ خورد و خ میمر یکه گوش بردیم

 ... اومد : سالم میاروم مر یصدا

 !خوابه ... از کاوه چه خبر ...؟ نجایا ینه نار -

مثال  یکه چ دهیفهم نمیبار ازدواج کرده ا هیقبال  یشورشو در اورده ... خوب حاال نار گهیدوست تو هم د نیا -
که اسم  ی... کل زمان رهیمیروز با پسره بودن بعدش هم پسره رفته سفر و موقع برگشت هم م هی...؟! همش 

 ... دو هفته اس شدهیبوده و متاهل محسوب م یپسره تو شناسنامه نار

 ... یرو از هم جداشون کرد نایا ینجوریکه ا تایارم ونیکام ریز یبر یخــــــــــــدا ... اله یا -

 ینار االن نیعاشقم عاشقمش فقط تب سر شب بود و سحر نشده سرد شد ...؟! اصال بهتر که هم نهمهیا -
 ... یهمه چ ریزده ز تایمثل ارم یاحمق هی... با حرف  هیپسره چجور ادم نیا دیفهم

 یهمه  یاونم جلو تایارم ی... حرفا دیرو ... کاوه فهم یاومده بود همه چ ادمی...  ومدینم میمر یصدا گهید
 هیتب داشتم ...  نیهم یشد ... پس برا ریپر از نفرت کاوه ... اشک از چشمم سراز ی... چشما امیهمکالس

ازم گرفته شدن ...  یو هر کدوم به نوع دناوم میبار سر مرگ محمد و حاال به خاطر کاوه ... دوتا مرد تو زندگ
 !.. یکی نیمرگ ا دنیبا فهم یکیبا مرگ و اون  یکی

نفهمه  میمر هم نکنم تا نیف نیف یصدا باشن و حت یکردم اشکام ب یبود با تمام قدرت سع میبه مر پشتم
 ... دارمیب
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 یبرا یزیچ گهیخوابش برد ... حاال د یک میمر دمیام که نفهم هیپنهون کردن گر یتو فکر بودم و تالش برا انقدر
 !... دونستیمنو م یزندگ یهمه  گهی... االن د دیو نبا دیکه با یاز دست دادن نداشتم ... هر کس

خانواده  نیبه دختر ا هیکل هیخوابگاه ... من  گشتمیبرم دیشدم ... با داریپف کرده ب یبا سردرد و چشما صبح
 ... بخوام مشکالتمو با کمک اونا حل کنم شهیهم شدینم لیداده بودم دل

پف  یدختر الغر و زرد با چشما هی دمید نهیخودمو تو ا یشدم ... وقت داریپف کرده ب یبا سردرد و چشما صبح
 یسهم افسردگ ینبود ... من قبال همه  یدیام چی... تو چشماش ه دمیود دو کب اهیس یچشما ریکرده و ز

 انیبه اسم کاوه کاو یاز امروز مرد یناراز کوپنم مصرف کنم ...  شتریحق ندارم ب گهیرو مصرف کردم ... د میزندگ
 یشهر لعنت نیتا از ا یکنیسر درست و زودتر تمومش م یریدختر خوب م هینداره ... مثل  یبرات وجود خارج

 !...؟ یدی... فهم یبر

هنوز  میهم بهترشون کردم ... مر شیمشت اب سرد به چشمام زدم تا پفشون زودتر بخوابه ... با لوازم ارا چند
و  دیاما هنوزم نور ام دمیلبخند د هیبهتر و  یبا رنگ و رو یدختر نبارینگاه کردم ا نهیخواب بود ... دوباره تو ا

 !... گشتیهم برم دیاول راه خوب بود ... کم کم ام یبرا نمی... هم تو نگاش نبود یزندگ

 !...؟ یبر یخوایرفتن متعجب گفت : کجا م رونیب یمن اماده  دنیشد با د داریکه ب میمر

خوابگاه  رمی... م کنمیخانوم خوابالو ... دارم اگه خدا بخواد رفع زحمت م ریکردم و گفتم : صبح بخ شتریب لبخندمو
 !...؟ نجاسیا لمیو وسا فیک ی... بعد از ظهر هم کالس دارم ... راست

 !شد و اومد کنارم : تو حالت خوبه ...؟ بلند

دهنت حالم بهم خورد ... معلومه  ی... برو صورتتو بشور از بو فیکث یجمع کردم و گفتم : اه اه ... دختره  افمویق
 !باشم ...؟ ضیمر شهیهم خوادیکه خوبم ... نکنه دلت م

 موینگفت ... رفتم تو اشپزخونه و به خاله و عمو سالم کردم ... تمام سع یزیچ یتعجب تو صورتش بود ول هنوز
 ... که سرحال نشون بدم کردمیم

همزمان  الدیو م می... مر دمیخاله د یوجود افسوس رو تو چشما نیو عمو هم با لبخند جوابمو دادن اما با ا خاله
... انگار براشون  کردنینگام م بیعج یجور هیهمشون  نکهی... با ا مینشستن و مشغول شد زیر ماومدن س

نداشتم که از دست بدم ...  یزیچ گهیقابل باور نبود که من انقدر شاد و سرحال باشم ... خوب واقعا هم د
... کاوه رو از دست  گشتیکرد و دهن به دهن م نیحس یتو دانشگاه شده بود مثل قصه  میخصوص یزندگ

و موندن داشت خانواده ام بودن ...  دنیهم ارزش جنگ یلیکه برام مونده بود و خ یزیداده بودم ... تنها چ
 ... داشتنباهام بودن و هوامو  شهیکه هم ییکسا

د تا بهم کمک کر  یلیخوابگاه ... هوا خوب بود و قدم زدن خ گردمیکنم که خودم برم شونیاصرار تونستم راض با
 یزیچ یاما ظاهرا به کس دونهیم ویمشخص بود همه چ نایم یکنم ... تو خوابگاه هم از نگاه ها تیتقو مویروح

 ... نگفته بود

بودم که بعداز ظهر برم دانشگاه ... مطمئنا برام سخت بود با بچه ها و به خصوص  لمیمرتب کردن وسا سرگرم
درسم رو نصفه ول کنم  یموضوع نیبه خاطر همچ خواستمیم ... نمفرار کن خواستمینم گهیکاوه روبرو بشم اما د
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درسم رو تا اخرش بخونم ... خودمم  من خواستیدلش م شهیکنم ... محمد هم هم دیو اقاجون رو از خودم ناام
 هیپشت کنم ...؟! چون بق یبه همه چ دیبا یچ یتا مدارج باال درسمو ادامه بدم ... برا شهیکه اروزم بوده هم

 چیکردم نه خالف شرع که بخوام بترسم ... من ه یمن قبال ازدواج کردم ...؟! خوب بفهمن ... نه دزد دنیفهم
شدم و نرفتم دانشگاه بسه ...  ضیقدر هم که مر نیوحشت داشته باشم ... هم شنکردم که از  یکار اشتباه

رو هم  نیکه من مشکالت سختتر از ابرم و به همه ثابت کنم  دیاز ترس فرار کردم ... با کننیفکر م هیحتما بق
جماعت دانشجو برام به وجود اومده مسلما بدتر از درد مرگ محمد  نیا دنیکه با فهم یاز سرم گذروندم ... درد

 !... نبوده

 ی... فقط ... کاوه .... روبرو شدن با مرد امیبر ب ـــــــــــــــدی... با امیمشکل هم برب نیاز پس ا تونمیم من
 تونمی...؟! م نمیو حاال ... اگه نفرت رو بب دنیبه ند زدمیو خودمو م دمیدیتو نگاش عشق رو م نیقبل از ا که تا

 !هم تحمل کنم ...؟ نویا

برگشتم خوابگاه و نگرانمه ...  دهیشن میاز مر دونستمیزنگ خورد ... زهرا بود ... م میکه گوش کردمیفکر م داشتم
 ... کردم لحنم شاد باشه یسع نیهم یبرا

 ... خانم گل یزدیسالم بر ا -

 !... نییپا ایو ... ال اله اال الله ... حاضر شو ب یزدیا -

 !...؟ یچ یتعجب گفتم : برا با

 ... دَدر میبر خوامی... م رونیب میرو کش رفتم ناهار بر رادیه نیماش نکهیا یبرا -

 یبه زمان داشتم ... هر کس ازیخودم ن یبازساز ینگام کنه تا بفهمه چقدر داغونم ... من برا هیکاف دونستمیم
 ... شدیگول بزنم زهرا رو نم تونستمیرو هم که م

 !... گهیروز د هی یبرم دانشگاه ... بذار برا دی: من ساعت دو کالس دارم با گفتم

 !... رسمــــــــــــایباال حسابتو م امیم یحاضر شو بگو چشم ... منتظرم بذار گمی... بهت م خودیب خودیب -

نشسته بود  نی... تو ماش نیی... حاضر شدم و رفتم پا وونهید ینذاشت جوابشو بدم و قطع کرد ... دختره  یحت
 ... من دستشو تکون داد دنیو با د

 !... ستیشدم و تا خواستم اعتراض کنم گفت : وارد ن سوار

 !...؟ ستیوارد ن یگفتم : چ متعجب

 یباهات ناهار بخوره تو حق خوادیم گهیحضرت زهرا بهت م ایعل ی...! وقت ستیافتاد و گفت : اعتراض وارد ن راه
 !... نه یبگ یندار

 !... ریبگ لیخودتو تحو کمی یحضرت ... وقت کرد ایاوه اوه ... عل -

هم به اعتماد به نفس کاذب نداره  یربط چی... ه دنیکار رو انجام م نیدارن ا یبه خوب هی... بق ستین یازین -
 !... چون مدارک و شواهدش هم تا دلت بخواد موجود است
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 !... دور نرو ادیدو برم دانشگاه ... ز دیزدم و گفتم : من با یلبخند

منو رنگ نکن ... من تو رو  یعنیکه خاص خودش ... از اونا  ینگفت ... از اون نگاه ها یچیبهم کرد و ه ینگاه
 !... شناسمتیکف دستم م نیع

 !... و تب کردم دهیکش مارستانیکارم به ب یچ یبرا دونمیکردم و گفتم : م یپوف

 !... دونمیخونسرد گفت : م یلیخ یبزنه رو ترمز ول ایتعجب کنه  کمیداشتم الاقل  انتظار

 ... شد و بعدش نگاشو دوخت به من رهیبه روبرو خ کمیکم کرد و نگه داشت ...  سرعتشو

... مطمئنا  یموندیو ساکت نم الیخیهرگز انقدر ب یدونستی... تو اگه نم شناسمتی... م یمن بزرگت کردم نار -
 یچ ارهیب ادیبه  خوادیذهنت نم گفتی... دکترت م یشد یبستر مارستانیروز تو ب 5چرا  یبفهم یکردیم یسع

 یشدیخوب م ی... تازه داشت ترسونهیم وسکوت و ارامشت من نیو ا یدونیم ویشده ... اما ... تو االن همه چ
 !... نبوده تاحاال روحینگاه انقدر ب نی... ا دمیند ینجوریموقع مرگ محمد هم ا یچشما رو حت نی... من ا

 تیچند روز از کار و زندگ نیا دونمی.. م. ینگران دونمیکردم لبخند بزنم ... دستشو گرفتم و گفتم : م یسع
 !... ... باور کــــــــن که من خوبم ی... ول یکنار من بود مارستانیو تو ب یافتاد

شد و محکم دررو بست ...! کالفه بود  ادهیپ نی... از ماش زهیتا اشکش نر دیدستشو به چشماش کش یعصب
 میزندگ دیبا یگفت تنها دوستم در زمان مشکالت ... بازم نگران من بود ... تا ک شهی... زهرا ... خواهرزاده ام و م

 !... که خوبم کردمیمطمنش م دینگران من باشن ... با هیکه همش بق گذشتیم ینجوریا

نارگل ...  یستیکه دستمو پس زد و بلند گفت : خوب ن رمیشدم و رفتم سمتش ... خواستم دستشو بگ ادهیپ
روز تو  5االن ...  ی... ول یشد یبستر مارستانیو تو ب یروز تب کرد 3محمد مرد  ی... تو وقت یـــستـــیخوب ن

 هی نیتو هم یدی...؟! د یخودت انداخت به نهینگاه تو ا هی...  یتب تشنج کرد نیو دوبارم ح یبود مارستانیب
که محمد  ینداره ... بدتر از وقت ی... رنگ نداره ... روح نداره ... زندگ یدی...؟! چشماتو د یهفته چقدر الغر شد

 زدمیبال بال م دادیبه من گذشته ... مثل مرغ سرکنده که داشت جون م یچند روز چ نیتو ا یدونیمرد ... م
... من  مهیخو تتیاقاجون ... دکتر گفته بود وضع یو نه حت هیبگم نه به بق یزیمادر خودم چ هب تونستمی...نه م

...  یاالن داد بزن دی... تو با یاروم بودنت اشتباهه نار نیگذشته ... ا یبه روزا یدوباره برگرد خوادی... دلم نم
 !... یکن هیگر

 دونمیتو خودت ... م زشی... نر ی... اومد دستامو گرفت و گفت : تروخدا نار زدیو حرف م کردیم هیگر داشت
 !... یاز دستش بد یترسیو م یکاوه رو دوست دار

ممکن  ینجوری... ا ختمیریتو خودم م دی... نبا کردمیم یخودمو خال دیحق با زهرا بود با دیداشتم ... شا بغض
 ... رمیبود غمباد بگ

 !... گفتم : از دستش دادم یلرزون و اروم یصدا با
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لق بود منم با دست محکم  یلیخ یعنیپسرم افتاد  یریدندون ش شیساعت پ مین نیهم نیخوب سالممممممم
 یهایهاش مث بچگ هیگر نیکرد و رفت رو اعصاب که نگو و نپرس حاال با همه ا هیانقدر گر وفتهیکه ب دمشیکش

 ساله 7و همش قلدرم بلدرم کنه بچه  ارهیرو درب یقو یادمها یخودم غد فقط بلده ادا

اشتباها  ییعوضش کردم اگه جا یلیبنا به دال یبوده ول ینجف نیشاه ای98قبال تو  یاسم سامان نجف یراست
 نیتعجب نکن دنیرو د نیرفت عوض کنم همون شاه ادمی

بهش زمان بده  کمی...  هیوار دوستت داره ... االن عصبان وونهی... من مطمئنم ... اونم د ی... بخدا نداد ینداد -
 !... سمتت گردهی... اروم که شد خودش برم

 شیمنو کم و ب یدانشگاه زندگ یهمه  گهیدم و به اشکام اجازه دادم ببارن ... گفتم : االن ددا هیتک نیماش به
درسمو تموم کنم وبرگردم خونه ...  خوامی... فقط م رنشیبرام نمونده که بخوان ازم بگ یچیه گهی... د دوننیم

...!  ونمیکه تاحاال کردم مد یهمه تالش نیو ا دماقاجون قول دادم ... به خو هی...  ونمیبه محمد مد نویمن ا
 تیدوبارش حالم ممکنه بد بشه و اذ دنیبه کاوه فکر نکنم ... مطمئنم با د گهید خوامیم یسخته ... ول دونمیم

که با از دست دادنش ضرر کردم ... اونه ... بهت  ستمیمن ن نی... ا امیاز پسش برب تونمی... من م یبشم ول
... من به خودم قول دادم که حق ندارم دوباره افسرده شم ... همه سهممو قبال  باشم خوبکه  دمیقول م

 دیشا یالنیم تایاز قبل ... ارم تری... قو ترمیمن قو نباریبرام دل بسوزونن ... ا هیبق خوامینم گهیمصرف کردم ... د
 ی... باور کن گاه یشده ول مخصوصا کاوه بندازه و احتماال موفق هم ایلیکارش منو از چشم خ نیبا ا خواستهیم

 نیو بازم هم دیفهمیم ویهمه چ یروز هیبهتره ... به هرحال کاوه  یلیخ ینجوری... ا شمیازش ممنون هم م
و  فیضع خوامینم گهیکردم ...! د هیرو تا خود صبح گر شبیاالن ارومم چون د ینیبی...! اگه م وفتادیاتفاق م

 !... زرزرو باشم

 !... یتعجب گفت : نــــــــــار با

... انگار  کنمیعوض نم یچیارامش رو با ه نیبهش زدم و گفتم : باور کن زهرا ا یلبخند سمیوجود صورت خ با
 شیپ ندهیکه ممکنه در ا ییزایبه چ خوامی... نم کنمیم یبار بزرگ از رو دوشم برداشته شده و احساس سبک هی
 تونمی... من م کنمیکه اومد بهش فکر م ندهیاکنم ...  یتوش خوب زندگ دیفکر کنم ... فعال مهم حاله که با ادیب

 !هم هست ... هـــــــــــان...؟ می... مر یکنی... توهم کمکم م

و راحت شد ... محکم بغلم کرد ... منم دستام الشیبود که اونم لبخند زد ... انگار خ یتو صورتم چ دونمینم
بزرگه رو خورد ... مثل  کهیدختر رو دوست داشتم ... اروم گفتم : روده کوچ نیدورش حلقه کردم ... چقدر ا

 !... میکنیم یزبا یهند لمیف می...! همش دار مایناهار بخور میقرار بود بر نکهیا

خوبه که انگشتاتم  ... انقدر غذاهاشیعال یجا هی برمتیبه چشــــــــــــم ... ناهار م یگفت : ا یشاد با
 !... یخوریم

... چقدر خوب  میو شاد بود میگفتی... از خاطرات م دمیخند یخوش گذشت ... کل یلیناهار با زهرا خ اونروز
 ایبودم  یبستر یروان شگاهیتو اسا ایمن فرستاده بود ... اگه زهرا نبود مطمئنا من االن  یبود که خدا اونو برا

 !... زدمیهنوزم تو اتاقم به پنجره زل م
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و خوش  میدیخر زیم زیچ ی... کل دیخر میخواست زهرا اونروز هم نرفتم دانشگاه و در عوض باهاش رفت به
 ... منو رسوند خوابگاه 9و ساعت  میدور دور کرد ابونی... تا شب تو خ میگذروند

مرگ محمد  دیکه داشتم متعجب بودم ... شا یاز ارامشبودم که دلدرد گرفته بودم ... خودمم  دهیخند انقدر
حاال ...  یلوس بودم و طاقت مشکل نداشتم ول یدختر ته تغار هیواقعا بزرگم کرده بود ... تا قبل از اون من 
هام هم  یطونیش یشده بود ... حت ضاما رنگش عو کردمیم طنتیاروم گرفته بودم ... هنوزم مثل گذشته ش

 ... فردا حاضر و مسلط برم دانشگاه یبهم کمک کرد تا بتونم برا یلیود ... بودن با زهرا خبزرگونه تر شده ب

 ریز یو کبود یدگیصورتم بود تا رنگ پر یرو یمیمال شیارا نکهیلباس مرتب و فقط با فرق ا هیمثل قبال با  صبح
حس  نیهم نگرانه و چقدر از ا نایکه نگاه م دمیدی... م رونیب میاز خوابگاه زد نایچشممو بپوشونه ، به همراه م

 ... هیحس خوب یلیخ شنیکه نگرانت م یمهم هیبق یانقدر برا نکهیدور و برم شاد بودم ... ا یادمها

 !... نایاتوبوس با لبخند دستشو گرفتم و گفتم : من حالم خوبه ... نگران نباش م تو

که  نی... هم میوارد کالس شد ییو سه تا میدیرو د میمر اطیاز در دانشگاه رفتم تو ... تو ح قینفس عم هی با
و  دمیرو د ثمی... تو پسرا م میخونسرد رفتم سمت صندل یلیخ یتو کالس متوجه نگاه بچه ها بودم ول میرفت
 !... کنارش رو یخال یجا

 ... از همه بلندتر یالنیم تایارم یپچ پچ بچه ها بلند شده بود و صدا یصدا

 گهیفرار کرده و د مینبود فکر کرد یهفته ازش خبر هیبازم اومده دانشگاه ...  ییتروخدا نگاه کن... با چه رو -
 !... چه پررو پررو بلند شده اومده نی... حاال بب ادینم

 تایارم یتوجه به زر زرا یخواست بره طرفش که دستشو گرفتم و سرمو تکون دادم ... بعد از کالس هم ب میمر
 ... دیبریحتما سرشو گوش تا گوش م دمیکشیرو با خودم نم میبوفه ... البته اگه مر میدوستش رفتو 

... از  کردمیرو بکنه و من داشتم با لبخند نگاش م تایکله ارم خواستیو م خوردیبوفه هم همش حرص م تو
...  ی...؟! اخه تو چرا انقدر اروم یخندیم یبه چ یدار قایاالن دق یبگ شهیشد و گفت : م تریلبخند من حرص

 !...؟ یزنـــــــــــیبهم لبخند م نجایا یرو بکشم اونوقت تو دار یتو اون عوض یجا خوامیمن م

به ترحم داره تا  ازین شتریارزش حرص خوردن داره ...؟! ب تایمثل ارم یکیهمون لبخند گفتم : به نظرت  با
 !... تیعصبان

و  گرفتیزبونمو م یو عقلم سرسختانه جلو رهیاز کاوه بگ یخبر خواستیدلم مسرانه م وفتادیم ثمیکه به م نگام
 !... تکون بخوره ذاشتینم

گذشت  یخوش رویبه خ تایارم یگفت صرف نظر از حرفا شهیغصه ام نبود کاوه بود و نگرانش بودم ...انروز م تنها
 ! ... شدیهم محسوب نم چیه تایارم یدر برابر اتفاق فرداش حرفا یعنی... 

 1تا با استاد راهنمام در مورد تزم صحبت کنم ... ساعت  یجدا شدم و رفتم ساختمون ادار نایاز م اونروز
تشنه ام بود ... هنوزم  یلیبود و تو اون لحظه خ کتریچون به بوفه نزد رونیاومدم ب یبعدازظهر بود ... از در پشت

 ... خوردیم کافور حالم بهم مو از طع خوردمیدانشگاه رو نم یغذا
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... با  دمیرو د یکه گروه سامان نجف زدمیخودم قدم م یساختمون فاصله گرفته بودم و داشتم اروم اروم برا از
پسر  نی... شرتر ستادینشسته بود ... از ترس قلبم ا مکتین یهمراش بودن رو شهیدوتا دوستاش که هم

 رهیخرش چهارنعل م یو پسر حاج اسحرمت کرده و چون اقازاده  یو باز دخترا ر یلیبودم خ دهیدانشگاه که شن
ساکت  یجور هیبکنه همه رو  یتیجرات نداشت ازش شکا یکس یعنیو هنوز نتونسته بودن اخراجش کنن ... 

 ی... و خدا به داد دختر کردنیم یپسرا هم ازش دور یدانشگاه ازش وحشت داشتن و حت ی... کال دخترا کردیم
 !... بشه کشینزد خواستیکه اون م دیرسیم

متوجه ام بشه راهمو کج کنم و برگردم تو  نکهی... خواستم قبل از ازدیاون اطراف پرنده هم پر نم نکهیا یبدبخت
 کشیهم ممکن بود بدتر تحر دمیدوینگاش افتاد به من ... از ساختمون دور بودم و اگه م دمیساختمون که د

از فردا کارم دراومده بود  رفتمی... به فرض امروز هم در م دیرسیو مطمئنا بهم م دیدویدنبالم م دیشا یکنم و حت
... داشتم با ترس به اون و  کردینگام م ی... بهتر بود بدون جلب توجهش از کنارشون رد شم ... داشت بدجور

کج  کمیراهمو  لباشون نقش ببنده ... یرو یباعث شده بود لبخند چندش اور نمیو هم کردمیدوستاش نگاه م
 ... با صداش متوقف شدم یرد نشم ول ارشونکردم تا حداقل از کن

 !...؟ یا وهیتو همون دختر ب -

 !!!... من یزندگ یقصه  دهیبه گوش اونم رس ی...؟! پس حت وهیب دختر

 ادیبودم از ترس دخترها خوشش م دهیکردم ترس رو از چشمام پاک کنم ... شن یدهنمو قورت دادم و سع اب
 ... بود یبه تمام معن یروان ماریب هی...  کنهیم حیو تفر

 !... درسته ...؟ یا وهیتو همون دختر ب دمیو گفت : پرس ستادیا روبروم

 یمحاصرم کرده بودن ... تنها راه فرارم قدمهام به عقب بود ول ییجورا هیبودن و  ستادهیدوطرفم ا دوستاش
 ینباشم چه فرق ای... باشم  یتالشم مرتعش بود : خوب که چ یام با همه ... صد دمیبفهمه ترس خواستمینم

 !به حال تو داره ...؟

 ... ... دوستاش هم دی... بلند خند زدیشده تند م ریاس شکیگنج هیمثل  قلبم

 !!!... یو گفت : نه ... خوشم اومد ... شجاع دیدور دورم چرخ هی

 !...؟ ی... خودش یو گفت : نگفت ستادیا روبروم

 !... نیتلف کردن ندارم پس لطفا مزاحم نش یقدم به عقب برداشتم و گفتم : من کار دارم و وقت برا هی

 !... دیو خشن گفت : اقا سامان ازت سوال پرس ستادیقدم بلند اومد پشت سرم ا هیاز دوستاش با  یکی

برات بدتر  نهی... اگه ترستو بب یباش یقو دیخودت کمک کن ... نارگل با ای... خدا ومدینم نطرفیا چکسیه چرا
 !... یاز خودت ... ناموست ... ناموس محمد دفاع کن ــــــــــــدی... تو با شهیم

 !داره ...؟ یاسم محمد جون تازه گرفتم و با اخم گفتم : به فرض هم که باشم به شما ربط با
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...  یداشته باش یمشکل دیت کنم خونم نباکه اگه دعوت نهیو گفت : خوب ربطش ا بشیگذاشت تو ج دستاشو
 یستین یزیاز سرتاپام کرد و ادامه داد : اما تو هم بد چ زینگاه ه هیاما ...  خورمیرو نم یمعموال پس مونده کس

 !!!!... یو بکارتت باش ندهیو نگران ا یکن رزرز یبخوا یستیدختر هم ن گهیمزه تنتو بچشم ... د ادی... بدم نم

فشارم افتاده  کردمیحرفاش حس م دنیتو تنم بود و با شن یماریشد ... هنوز ضعف ب خیحرفاش مو به تنم س از
 !...؟ یاومده خانم کرم شیپ یاومد : مشکل ییکه صدا وفتادمی... داشتم پس م

لوس و  نگاه کردم ... مهرداد بود ... همون پسر میصد هزار مرتبه شکرت ... سرمو چرخوندم و به ناج ایخدا
... با دستش دوست سامان رو  کردیکالسمون که حاال داشت با اخم به سامان و دوستاش نگاه م یمسخره 

 !... یسمت خانم کرم نیا نیایبه عقب هل داد و گفت : شما ب یکه پشت سرم بود کم

 ... ستادمیقدرتم رو به پاهام دادم و رفتم پشت سرش ا یاما همه  وفتمیبود از ضعف ب کینزد نکهیبا ا

 !... ینیبی... وگرنه بد م یخط قرمز بکش هیدختر رو  نیبه سامان کرد و گفت : بهتره دور ا روشو

... چقدر در موردش بد  کردیبود اما شجاعانه داشت ازم دفاع م کتریسامان کوچ یگنده  کلیدر برابر ه نکهیا با
 ... قضاوت کرده بودم

 !...؟ یسیمن وا یجلو یخوایپر شده اش و گفت : تو مس ی نهیبا نوک انگشت زد به س سامان

 !... ستیاز پشت سرمون گفت : تنها ن گهید یصدا هی

... سامان  دمیکالسمون رو هم کنارش د یاز پسرا گهیتا د 4بابک بود ... دوست مهرداد ... نگاه کردم و  یصدا
 ... نیساقط ش یستبخوام تا از ه هیزد و گفت : شما جوجه ها ... فقط کاف یقهقهه ا

 گهیبار د هی... راتو بکش و برو ...  ینجف ستیها ن یریاز اون تو بم یریتو بم نیاومد جلوش و گفت : ا بابک
 !... یبا ما طرف یمزاحمت کن جادیخانم ا نیا یهم برا

 !... رسمیپشت سرمون با اخم گفت : بعدا به حسابتون م یزیچ دنیبره طرفش اما با د خواستیم سامان

بکنه ... بعد  یاون نتونست کار دنیحراست اومده بود اون اطراف و سامان با د یاز نگهبانا یکیکه  خداروشکر
 ی... حت نیزم یدستم افتادن و پشت سرش خودم افتادم رو یتوانمو از دست دادم و کتابا گهیاز دور شدنش د

بخواد فقط  ستیکاوه ن گهید یعوض نیاخودت بهم رحم کن ...  ایدرست نفس بکشم ... خدا تونستمینم
کاوه اشکم افتاد ... اگه  ادی... با  ندازهیدستمال دورت م هیو مثل  کنهیو کارشو م هیبترسونتم ... اون واقعا عوض

 ... بشه کیبهم نزد کردیجرات م یعوض نیبود عمرا ا نجایا

 ... اریاب ب وانیل هیکنارم نشست و گفت : حالت خوبه ...؟! بابک برو  مهرداد

رو دوطرف بازومو  دشیببخش لیبفهمم دل نکهیقبل از ا دیترسونم رو بهش دوختم ... اروم گفت ببخش نگاه
 ... نشوندم مکتین یجلوتر رو کمیگرفت و بلندم کرد ... 

و نگهش دارم  تونستمیکه نم دیلرزیرو داد دستم ... دستم انقدر م وانیتو دستش اومد و ل وانیل هیبا  بابک
 ... ... مهرداد از دستم گرفتش و اروم اروم به خوردم داد نیزم ختیریداشت ابش م
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 ... بکنه تونهینم یغلط چی: نترس ه گفت

 ... ... من ... اون یگفتم : ول یاشک یترس و چشما با

 !...؟ یشده نار یبود که گفت : چ میمر ی... صدا نمیکنم و جملمو کنار هم بچ دایکلمات رو پ تونستمینم یحت

شده ... تا اسم  یچ دیپرسیاز پسرا داشت م ثمیاشکم افتاد ... اومد کنارم نشست و بغلم کرد ... م دمشید تا
 ... نکشه غیدستشو گذاشت جلو دهنش تا ج میمر دنیرو شن یسامان نجف

م گفت ... گفت ... به حضور پسرا به مانتوش چنگ زدم و با اشک گفتم : به توجهیبودم که ب دهیترس انقدر
 !...؟میکنم مر کاریخونم ... حاال چ یایب ی...! گفت مشکل ندار یا وهی... گفت تو دختر ب ترسمیمن م میمر

اگه بهت چپ نگاه کنه  ارمی... حالشو جا م یعوض یکه گفت : غلط کرده پسره  دمیرو شن ثمیم یعصبان یصدا
 ... ارمیسرش م ییچه بال نی... نگران نباش ... جرات داره غلط اضافه کنه بب

 ... بشه کتی... جرات نداره نزد می... ما همه پشتت یهم گفت : اره نترس خانم کرم مهرداد

سامان  ی..؟! ول. دیکه مهرداد به موقع رس کردمیخداروشکر م دینگاشون کردم ... چقدر با سیخ یچشما با
به خاطر من اونا هم تو مشکل  دیاونا هم دردسر درست کنه ... چرا با یبود ... ممکن بود برا یادم خطرناک ینجف

 ... وفتادنیم

...  ترسمی... م خوامیخطرناکه ... من ... نم یلیتکون دادم و با همون ترس گفتم : نه ... اون ... اون خ سرمو
 ... رهای... سر شما ب ییبال هی

محکم بغلم کرد و گفت : نارگل  می... مر خوردنیدندونام داشتن به هم م یرفته بود و حت برهیتنم رو و ی همه
 نی...بب تایخونت خراب بشه ارم یگفت : اله ی... بعد عصبان لرزهیتنت داره م ینترس ... همه  زمی... نارگل عز

 داشیپ یاز کدوم گور یمرخص شده بود ... نجف مارستانیدختر انداخته ... تازه از ب نیا یبه زندگ یشیچه ات
 !...؟ یدرداش اضافه کرد ونیبه کلکس نمیخدا که ا دهیشد ... کم درد کش

از  یهم کل ی... اگه بخوا می... خودمون هواتو دار ینشست و گفت : نترس ابج نیزم یاومد کنار پام رو بابک
 یغلط چیهم همش الفه ، بلوفه ... ه ی... نجف یریکمکت کنم حالشو بگ تونمیاتو دارم و م یعوض یالنیم نیا

 ... بکنه تونهینم

پسر کلمه  هیاز  چوقتیلبم نقش بست ... ه یبند رو میلبخند ن هیکه گفت  یا یترسم از لفظ ابج یهمه  با
 یکلمه با صدا نی... ا الدیاز م یرفت ... حت نجایاز ا یکه اونم زود یپورچیاز ش ریبودم غ دهیرو نشن یابج ی

 یاحساس افت فشار و ضعف داشتم ... نگاه و دیلرزیبود ... هنوز تنم م ییغوغا دهیمنه برادر ند یمردونه برا
 ... دمیدیبه همشون کردم ... تو نگاهشون محبت رو به وضوح م

گرفتم ... حس لرز  میکه مر وفتمیبود ب کیزدسرپا باشم ... ن تونستمینم یاز جام بلند شدم ول میکمک مر با
 نشویرفت ماش ثمیو م می...همونجا نشست دیلرزیتنم م یکرده بودم و همه  ریگ زریفر هی ی... انگار تو مکردیولم ن

از پس  ومدمیبر م یزی... از پس هرچ وفتنیدردسر ب و... نکنه به خاطر من ت کردنی...پسرا داشتن پچ پچ م ارهیب
 ... محافظت کن ممیخودمو به خودت سپردم ... خودت از حر ای... خدا امیبرب تونستمینم یسامان نجف
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و بهم  مارستانیب میدیرس یک دمیرو انداخت روم ... نفهم ثمیکت م میشدم و مر نیسوار ماش میکمک مر با
 ... ت من بودنمشکال ریدرگ شهیها هم چارهیرفتم خونشون ... ب میسرم وصل کردن ... بعدش هم با زور مر

محکم  وارید یرو برداشت اما به جا میگلدون مر یشد که حت یگفت ...چنان عصبان الدیرو به م هیقض میمر
 ... داشت صداش باال نره که خاله و عمو نفهمن یتخت ... فقط سع یپرتش کرد رو

شوهرت  رتی...؟! حاشا به غ نینکرد یچکاریزده و اونوقت شماها ه یبه نار ییحرفا نیاومده و همچ یعوض هی -
 !باشه ،هـــــــــــــــان ...؟ یپسره کاوه کجا بود که مواظب نار نیواقعا ... حاشــــــــــا ...! ا

اخه ... کاوه هم معلوم  هیچ ثمیم ریمثال ...؟! تقص میکردیم کاریبابا ... چ ــــــــــــسیاروم گفت : اااااا ه میمر
... خرش بدتر از اسب  هی...! بابــــــــــــا طرف سامان نجف ومدهیاس دانشگاه ن هفته هیکجاست ...  ستین

 !... رهیم ونیماد

تخت  یرو میاومد طرفش که مر نیهمچ میکه با حرف اخر مر کردیم یطول و عرض اتاق رو ط یعصب الدیم
 ... مچاله شد

 یغلط نیهمچ یباشه ... به چه حق خوادیم یتکون داد و گفت : هر خــــــــــــــر دیبه حالت تهد انگشتشو
 هیاضافه نخوره ...!  یگه ها نیاز ا گهیتا د نیکردیآش و الشش م نیزدیم دی...؟! با نیکردیم کاریکرده ... چ

 خودیموضوع ب هیکه سر  شهیخان عاشــــــــــــق پ هدختره ... رنگ به رو نداره ... اون از کاو نینگاه بنداز به ا
 ... رسمیغوز باالغوز ... خودم خدمتش م نیاز ا نمیفته ... اول کرده ر 

 !... خطرناکه یلی... اون خ گهیراست م میتو دخالت نکن ...! مر کنمی... خواهش م الدیگفتم : م اروم

بکنه  خوادیدلش م یهر غلط یهرک نمیبش ینجوریهم یخوایگفت : دخالت نکنـــــــــم ...؟! م یو حرص یعصب
مردم  یدخترا یهوس نکنه برا گهیکه د نمیدمشو بچ دی... اگه ... اگه ... با ارهیب رتیتنها گ یروز هی...؟! اگه 

 !... کنه یقلدر

من  ارهیسرت ب یی.. اگه بال الدیم کنمیلرزون گفتم : تروخدا ... خواهش م یگرفتم و با لبها نشویعجز است با
... من مواظب  الدیبدم ...؟! تروخدا م یرو چ دهیبدم ...؟! جواب حم یه رو چکنم ...؟! جواب عمو و خال کاریچ

 !... دمی... قول م رمینم ییهم تنها ییجا چیخودم هستم ... ه

هم نگران بود ... نگران تنها  می... مر رونی... کالفه از اتاق رفت ب دیکش نشویتو چشمام نگاه کرد و است کمی
 !... دیاز چهره اش فهم شدیم یبه خوب نوینگران بود و ا یهم من ... ول دیبرادرش ... شوهرش ... شا

خاله  یبه غذا نداشت و حت ییهم مثل من اشتها می... مر ومدیشام هم ن یبرا الدیرو اونجا موندم ... م اونشب
 ... افتاده یو عمو هم شک کرده بودن که اتفاق

گفتم :  یلحن التماس هیبا  میکه نشست نی... تو ماش رسونتمونیگفت خودش م الدیحاضر شدم م یوقت صبح
 !هان ...؟ یاونجا ... دعوا کن یای... ب یخوای... تو که نم الدیم

 یب نیهمچ نهیبب یاون عوض امیم یگفت : نه ... ول شدیتو صورتش مونده بود و پاک نم شبیکه از د یاخم با
 !... دلش بخواد بکنه یکه هر غلط یستیکس و کار هم ن
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دردسر  هیبق یبرا نیاز ا شتریب دی... نبا کردمیمشکل رو هم حل م نیا یجور هی دیبود ... با دهیهم ترس میمر
 ... کردمیدرست م

 دنیبودن ... با د ستادهیمهرداد و بابک دم در ا نکهی... جالب ا میشد ادهیپ میدر دانشگاه نگه داشت و با مر دم
 ... دن سمتمون و سالم کردناوم میمن و مر

 قهی... ده دق یابج گهید میشد وباهاشون دست داد ... ظاهرا منتظر ما بودن چون بابک گفت : بر ادهیپ الدیم
 !... تا شروع کالس نمونده شتریب

 الدیهم بود ... از م یحال نگران نیدر ع یول شدیپخش م یبرادرانشون تو دلم حس شاد تیاز حس حما چقدر
و بعد از چند  ششیبابک رو صداش کرد ... رفت پ الدیکه م میو هنوز چند قدم نرفته بود میکرد یخداحافظ

 5و  دیهم رس ثمیلحظه م همونهم زد به شونه اش و رفت ...  الدیحرف زدن بابک سرشو تکون داد و م قهیدق
 ... طرف کالس میرفت ییتا

تو  میرفتیبه بوفه م ییخوردن چا یبرا یوقت یگذشت ول ریخ و کالس اول به میدیکه سامان رو ند خداروشکر
 ... دمشید اطیح

 ینار یستیام رد نگامو گرفت و گفت : نترس ... تو تنها ن دهیرنگ پر دنیرو محکم گرفتم ... با د میمر دست
...! 

و از خودت ضعف  ینگاهشون بکن شتریب یبچه ها ... نارگل هرچ میهم از پشت سرمون اومد : بر ثمیم یصدا
 ... ... اصال بهشون توجه نکن برنیکردنت لذت م تیاز اذ شتریب ینشون بد

هفت سر بود ...  یاژدها هیبدتر از  یهر دختر یبرا یمثل نجف والیه هی...  گفتیم یزیچ هیخودش  یبرا ثمیم
 ... نداشت تیبراش اهم یکس یاون شرف و ابرو

...  شدیم دهیکردم نگاهش نکنم اما ناخوداگاه نگام به سمتش کش یسع و میبچه ها به راهمون ادامه داد با
 ... جالب داره یلیموضوع خ هیو  نهیبیم یکمد لمیف هی... انگار داره  دمیدیلبخندش رو م

... فکر کنم  ی، برام جالبتر شد هیچ یدونی... م یدار گاردی: چقدر باد دمیصداشو شن میکه رد شد کشونینزد از
 !... به دست اوردنت یبرا وفتمیکه به زحمت ب یارزششو داشته باش

که اون هست فرار کنم که  ییهرجور شده فقــــط از اونجا، از جا کردمیم یو سع وفتادیداشت فشارم م دوباره
دودمانتو  ینارگل رد شد یمتر 20بشنوم که از  ای نمی... بب ینجف ی: بهتره گوشاتو باز کن دمیرو شن ثمیم یصدا

چون نامزد داره و نامزدش هم مثل تو چپش پره  یبردار یکی نی... به نفع خودته که دست از سر ا دمیبه باد م
 !... کشهیم شیبه ات تویزندگ شیو ترسوند ی... بفهمه مزاحم نامزدش شد

... به نامزدش بگو  شهیم شتریهم ب جانشیه یباز ینجوریو گفت : خوبه ... خوبه ... ا دیبلند خند یصدا با
شم که از  زهیبهم کرد و گفت : جا یزی... نگاه ه هیک یباز نیبرنده ا نمیبب خوامیجلو ... منتظرشم ... م ادیب

 !... االن مشخصه نیهم

بچه ها ...  میگفتم : بر یرفته ا لیتحل یسمتش که خودمو انداختم جلو و با صدا رفتیهم داشت م مهرداد
 !...ــــــــمی... تروخدا بر میبر کنمیم خواهش
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هم رفت  میو مر دمیمهرداد رو کش نیاصال خوب نبود ... است نیو ا دمیدیرو تو صورت هرسه تا پسرا م خشم
 ... می... به زور از اونجا دورشون کرد دیرو گرفت و کش ثمیدست م

 دیو نبا ومدمیجلوش درم دیرحم نداشت ... خودم با یغش و ضعف کردن نبود ... سامان نجف یجا گهید
 ی... اگه خدا شهیباشم مثل هم یقو تونمیمشکل بشن ...! من م نیا یقاط نیاز ا شتریبچه ها ب نیا ذاشتمیم

 !... تو چشماشون نگاه کنم ییاونوقت با چه رو ارهیسرشون ب ییبال هینکرده بزنه 

 ... به خودم مسلط بشمبتونم ترس رو از خودم دور کنم و  دیبا

دم رفتن  یلحظه هم تنهام نذاشتن ... حت هیو پسرا کنارم بودن و  میکه دانشگاه بودم مر یتا اخر وقت اونروز
 ... دوباره اومد و رسوندم خوابگاه الدیهم م

زد و  یزهرخند الدیم دنیدوباره با سامان روبرو شدم که با د شدمیم نیداشتم سوار ماش یدر دانشگاه وقت دم
 ... راه افتاد

سراغ مهرداد  یاونروز بابک تنها بود ... وقت یمشکل هرچه زودتر حل بشه ... فردا نیخودت کمکم کن تا ا ایخدا
ترس  یهم نبود ... انقدر در هول و وال میدانشگاه ... مر ادیب تونهیرو گرفتم گفت حالش خوب نبوده و امروز نم

...  رفتیدر م گهیگوش د هیهم از  دیرس ی... م دیسر  یاصال به گوشم هم نم تایارم یاز سامان بودم که ور ورا
 ... نداشتم گهیاونو د یمسخره  یفکر کردن به حرفا یفرصت و مغز ازاد برا

بود ... انگار منتظر  گهیجور د هیبود ... همش همراه من بود اما نگاش هم به دور و برش  یجور هیبابک  اونروز
... از بابک تشکر کردم و برگشتم خوابگاه ... دو  میدیرو ند یخداروشکر که اونروز اصال نجف اتفاق بود ... هی

 !... اون رو هم نگران کنم خواستمینم یعنی...  دونستیمشکل نم نیاز ا یزیکالس نداشتم ... زهرا چ یروز

رفته بود به کاوه  ادمیکنم که اصال  دایمختلف بودم تا از دست سامان نجات پ یفکرها و راه حلها ریدرگ انقدر
 نکهیسمتش ... ا رفتیفکرم م شدیو همه جا سکوت م دنیخوابیکه همه م یفکر هم بکنم ... فقط گاه یحت

که محمد  خواستمی...؟! مگه من م شدهواقعا از من متنفر  یعنیدانشگاه ...؟!  ادیاالن کجاست ...؟! چرا نم
بار ازدواج کرده  هیبا اون  یینکرده بودم فقـــــــــط قبل از اشنا انتیش خ... من که به وهیو من بشم ب رهیبم

 !... ـــــــــــــنیبودم هم

بودم ...  دهیرو ند یبود که نجف نیاما مهم ا گشتیبودم ... فکرم همه جا م یروز تو خوابگاه تو ارامش نسب دو
سر کالس که دوباره سامان سر راهمون  میرفتیهمقدم بودم و م ثمیو م میروز سوم که برگشتم دانشگاه ... با مر

 ... قرار گرفت

که دختر ... پسره تا دوتا مشت خورد نقش  رنیم نیمشت و لگد از ب هی... با  یرو عوض کن گارداتیبهتره باد -
 ... شد نیزم

 !بود ..؟ ی...؟! منظورش ک زدیحرف م یاز چ داشت

گفت : نامزدش که  ثمیو رو به م دیبه چونش کش یبود ... دست دهیداشتم ... رنگم هم مطمئنا پر یبد حس
 !!!... هســــــــــــت...؟ ستیکه ن یتهران الدیچپش پره ... منظورت برادر زنت م
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 ... دهنش گذاشت یکرد و دستشو جلو ینیه میمر

 دمی... شن شهیمحسوب نم یقدر فی... حر ستیش پر نپسره چپ نیا یگفتیکه تو م ینطوریداد : اخه ا ادامه
زده ... نکنه  بشیو االنم غ یهمه چ ریاس زده ز وهیب دهیفهم یهم بوده که دوستش داشته و وقت گهید یکی

تا اون پسره  خورهیبهش م شتریب یکی نیا یکه تو کرد یفاتی... با توص انیمنظورت همونه اره ...؟! کاوه کاو
 شییدانشگاه ... دا ادیباشه ... چون االن درست دو هفته اس که نم تونهینم نمی... ا ی...! ولـــــــــ یتهران

 ... وهیدختره ب نیا لیفام شهیهم که م

بزنه اما سامان سرشو تکون داد و  یکرد به خودش مسلط بشه و حرف یبود ... سع دهیهم رنگش پر ثمیم یحت
 ... دهیاز دست م جانشویه یازب ینجوریگفت : نچ نچ نچ ... ا

گفت : نه نه ... نگــــــــــــو ... بذار  یصورتش و با لحن مسخره ا یبزنه دستشو اورد جلو یاومد حرف ثمیم تا
 !... سرگرم کننده تره ینجوری... ا هیخودم بفهمم نامزدش ک

رو گرفتم اما اونم حالش بهتر از من نبود ... برادرش  میبلند ازمون دور شد ... دست مر یخنده  هیهم با  بعدش
 ... کردمیم یکار هی دی... شوهرش ... در خطر بودن ... به خاطر من ... با

... با  میدیکالس د یبود که مهرداد رو تو یسامان وقت یهم فکرش مشغول شده بود ... بدتر از حرفا ثمیم
 ... دست شکسته و صورت کبود

 !... مگه نه ...؟ هیرفتم طرفش و گفتم : کار اون عوض هیتوجه به بق یو ب دمیکش یخفه ا غیج

نشستم و گفتم : فقط راستشو بگـــــــــــو ... کار  شیکنار یصندل یبگه که رو یزیزد و خواست چ یلبخند
 !درسته ...؟ هینجف

 !... نه بابا ... تصادف کردم -

... خودش ... خودش گفت  یگیدروغ م ی... دار یگفتم : نه ... دار وفتادنیاراده از چشمم م یکه ب ییاشکا با
 !... من ... اخه چرا ...؟ یکه کار اون بوده ... ول

 !... بابا وفتادهیکه ن یاتفاق -

...؟! اگه ...  یبود چ نیسرت اورده ... اگه بدتر از ا ییچه بال نی...؟! بب یدی...؟! خودتو د وفتادهین یاتفاق -
 ... گها

 ... امیاز پسش برب دی... خودم با نیمورد دخالت کن نیکدومتون تو ا چیه خوامینم گهیشدم و گفتم : د بلند

 !... کور خونده یکه راحتتر بتونه ... ول یتنها باش خوادی... م خوادیم نوی...؟! اون هم یتونیم یکنیفکر م -

حق نداره دخالت کنه ...  گهید چکسیبلند شد و گفتم : نه مهردااااااااد ... نه تو نه بابک ... ه اریاخت یب صدام
...  ادیب یسر کس ییاز من دوباره بال یبه خاطر طرفدار ذارمی... نم امیبتونم از پسش برب ــــــــــــــدیخودم با

 !... هیحرف حسابش چ نمیتا بب ششیپ رمیم
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، فکر کرده با  یایاز عهده اش برنم یی... تو تنها ـــــــــــذارمیهم بلندتر از حد معمول گفت : من نم مهرداد
 دایاتفاق ادامه پ نیتا ابد ا میاگه ما االن کنار بکش ی... ول مینیوادارمون کنه عقب بش تونهیدوتا مشت و لگد م

 دی... با گهید یپسرا یلی... خ گهیپسر د هیسامان نه  گه ...ید یدخترا یلی... خ گهیدختر د هی... تو نه  کنهیم
و داره با  والیه هیشده به  لیدخترا تبد یهمه  یاالن برا یاشتباه رو گرفت ... اگه نجف نیا یجلو ییجا هیاز 

 سر ییکه داره بال دینفر د نیاول ی... اگه وقت میما مقصر یکه همه  نهیبه خاطر ا تازونهیاسب قدرت و پول م
که همه  شدیوقت انقدر گردن کلفت نم چیاون ه کردیو اون دختر رو مثل خواهر خودش تصور م ارهیدختر م هی

 !... یابج ارهیسرت ب ییبال ذارمیچندتا مشته ... نم نیزورش هم یدخترا ازش بترسن ...! نترس ... همه 

 گهیخواهرمو از دست دادم ... دبار حواسم نبود و  هیگفت :  ینجوا گونه ا یو با صدا نییانداخت پا سرشو
 !... وفتهیب گهید یکی یاتفاق برا نیا ذارمینم

 یمهرداد ، اون پسر لوده و لوس کالس که همش در حال مسخره باز کردمینگاش کردم ... فکرشم نم متعجب
ظاهرش در موردش قضاوت  یداشته ... چقدر من کوته فکرم که از رو شیتو زندگ یمشکل نیهمچ دنهیو خند
 ... کردم

 یزد و گفت : نگران نباش ... اتفاق یمتعجب و ناراحتم نگاه کرد ... لبخند تلخ یبلند کرد و به چهره  سرشو
 !... بکنه یغلط چیه تونهینم میهممون با هم ی... تا وقت وفتهیبرامون نم

 یفردا درخواست مرخص دیرو گرفتم ... با ممیفکر کردم و اخرش تصم یلی... خ دمیاز درس نفهم یچیه اونروز
...  گرفتمیم یگرفت بعدش هم انتقال یمرخص شدیهنوز و م میرد کنم ... بازم خوب بود که اوله ترم یلیتحص

ارامش  ی... دلم کم وفتادیم یاتفاق بد انمیاطراف هیبق یو نه برا دیرسینه سامان دستش به من م گهید ینجوریا
خونمون تنگ شده  زیپاک و تم یهوا یبودم ... دلم برا دهیزهرا رنگ ارامش رو ند ی... از زمان عروس خواستیم

تو شب ... ! دلم  رکهایرجیاواز ج یصدا یاول صبح ... حت شکهایگنج یارامش و سکوتش ... صدا یبود ... برا
 ... و... صورت چروک و خندون مادرم ر خواستیرو م جونصورت مهربون و لبخند اقا

 یو خداحافظ گمیشد اونوقت بهشون م فیکارهام رد یهمه  ی... وقت رمیبفهمه که دارم م یکس خواستمینم
 !... نیهم شدمیدور م یو از سامان نجف بودمیمراقب خودم م دی... فقط تا اون زمان با کنمیم

مهرداد بود  ومدیروز بابک نم هی... اگه  ذاشتنیتنهام نم چوقتیه بایگفت اکثر دوستام باهام بودن و تقر شهیم
باهام بود تا سامان نتونه دست از پا خطا کنه ...  یکی شهیبودن ... خالصه هم میو مر ثمی... اگه مهرداد نبود م

تنها بشم و حرفمو  یفرصت بودم تا با نجف هیخودم نگران اونها بودم ... منتظر  یبرا ینگران یمن به جا یول
و اون لبخند  دمشیدی... اما بازم تا از دور م ارمیکم ن نمشیبیم یکرده بودم که وقت نیتمر یلیبهش بزنم ... خ

از خودم  وفتادی... هر وقت نگام به دست شکسته و صورت کبود مهرداد م باختمیلبش رو ، خودمو م یرو هیلعنت
 ... بال سرش اومده نیکه بخاطر من ا دمیکشیخجالت م

تموم شده و فقط تنها  یگرفتن مرخص یبهم گفتن مهلت برا یمرخص یرفتم برا یبه بخش ادار یوقت متاسفانه
 ... راهم موندن و محافظت از خودم و دوستام بود
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 یلیاتفاق باعث شده بود خ نی... ا میرفتیدانشگاه به سمت کالس م اطیبابک و مهرداد بودم و تو ح ونیم اونروز
 یاونا ابج یبرادر دوستشون داشته باشم ... من برا هیست ، دو هیکنم و به عنوان  تیمیباهاشون احساس صم

 ... من مهرداد و بابک یبودم و اونا برا

 راهیب نی... گفت : همچ دیبه مهرداد راجع به قضاوت ناعادالنه ام گفتم و ازش عذر خواستم خند یوقت یحت
 ... یابج یکردیهم فکر نم

گفته بود ممکنه  میبودم در موردش اشتباه کردم شرمنده ... مر دهیفهم نکهیبود و من چقدر از ا یپسر خوب چقدر
 ... دمیخندیکرده بود م فیکه مهرداد تعر ی...پا تو کالس گذاشتم و داشتم به جک ادیم ثمیکنه و با م رید

رو  یذاریحفظ کردن جک م یکه برا یسوم انرژ کیخنده گفتم : بس کن مهرداد دل درد گرفتم ... بخدا اگه  با
 ... شنیبهتر از االن م یلیخ یلیباور کن نمره هات خ ایدرس بذار یبرا

 یاشغال شده  یکه ... نگام به صندل دهید یچ نمیمهرداد به اخر کالس دوخته شده بود ... برگشتم بب نگاه
 ... پشت سرم افتاد

نداد فقط  یفرمان چیبدنم ه یرو از دست داد و به عصبها تشیچند لحظه قلبم تکون نخورد ... مغزم فعال یبرا
 یشگیدستور دادن به چشمام بود ... پس باالخره برگشته بود ... چقدر چهره اش سخت بود ... اخم هم ریدرگ

... خشم و نفرت چشماش داشت سلول  کردیاز قبل بود و داشت با نفرت نگام م قتریعم یلیخ یلیصورتش خ
... نگاه بچه ها رو هم  کردمیحس م شویعصب ینفسها ی. حت.. دادی... عذاب م کردیبه سلول تنم رو ذوب م

 دی... نبا وفتادمیم دیمن و اون در حال گردشه ... نبا نیبچه ها نگاشون ب یهمه  کردمی... حس م نطوریهم
موندم ... نه نفرت  صاحبیباشم نه دل ب یاز دست سامان نجف دررفتنبه فکر  دی... من االن با دیدیضعفمو م

 !... کاوه یچشما

 !... یمحکم باش دی: خودتو نباز ... تو با دمیاروم مهرداد رو کنار گوشم شن یصدا

تنم دستور حرکت  یرو دوباره از سر گرفت و به عصبها تشیاز گوشم به مغز مخابره شد مغزم هم فعال امیپ یوقت
بودم که خودمو خونسرد نشون بدم اما چقدر موفق  دونمیمن راه افتادن ... نم اریاراده و اخت یداد ... پاهام ب

 ... نمیکاوه بش یبرم و سر جام درست جلو میتونستم تا صندل

نگاه ها به ما بود و پچ پچها  یبود با قبول شکست ...همه  یمساو نکاریا یجامو عوض کنم ول خواستمیم اول
...  دونمی... کاوه رو نم خوندمشیـا مکتابم و داشتم مثلـــــــــــ یبه راه ... من که سرم رو انداخته بودم رو

 ... هم خندون وارد کالس شدن ثمیو م میکه مر دینکش ی... طول کنهیم کاریداره چ دمیدینم

 ... که خونسرد سرجام نشستم یاونا هم متعجبن از حضور کاوه و من دمیصداشون فهم نیمکث ب از

 !... ـــــــــــقیرف یبلند بود : چطور ثمیم یهم کنار من ... صدا میرفت کنار اون و مر ثمیم

 !...؟ یاروم گفت : خوب یلیکه خ میمر برخالف

 ... لبخند کج شد و سرمو تکون دادم یبه جا لبم

 ... میدیشنیم میبود کیچون ما نزد یهم ارومتر شده بود ول ثمیم یصدا
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چقدر  یدونی...؟! م یدادیجواب نم یچ یتلفن ...؟!برا ایگوش کوبه  صاحابیب نی...؟! ا یرفت یتو کجا گذاشت -
 !مدت ...؟ نیا یبود یدنبالت گشتم ...؟! با توام کاوه ... کدوم گور

همه  نیکاوه رو هم بعد از ا یصدا نکهی... قبل از ا گفتیرو اروم م نایصداش حرص داشت اما داشت ا نکهیا با
حواسم به پشت  ینگام به اون بود ول زدیکه استاد حرف م یدتمدت بشنوم استاد وارد کالس شد ... در تمام م

 یکه صدا دیکشیانقدر اروم نفس م یگاه ی... حت غیشده کوتاه ، صداشو بشنوم ... اما در یحت دیسرم ... شا
 !... خودش یبشنوم چه برسه به صدا تونستمینفسهاشم نم

کنار رفت و ادم روش به سرعت از در کالس  یبلند یپشت سرم با صدا یاستاد صندل دیاز خسته نباش بعد
 ... نکرد یهم توجه شیمیدوست صم یبه کاوه کاوه گفتنها یخارج شد ... حت

 ... نگران به من نگاه کرد میو مر دیدنبالش دو ثمیم

 کاوه

 ... خفقان اور دور شدم طیپدال گاز فشار دادم و با سرعت از اون مح یبهم برسه پامو رو ثمیم نکهیاز ا قبل

کالس  یخانوم داره با پسرا نمیبیم گردمیبرم یو حاال ... وقت دمیکشیمـــــــــدت داشتم عذاب م نهمهیا من
هم نـــــــــــــه دوتا ... تاحاال  یکی...  رهیهم م یخنده اش تا هفت فرسخ ی... صدا رهیگیو قلوه م دهیدل م

 یلــــــــــــــیکاوه ... خ یاحمق یلیکه خ عا... واق هیتر خوب و مظلومکه دخ کردهیم یهم داشته نقش باز
که  دهیککش هم نگز ی... حت نجای... اون ا یهمه وقت به خودم سخت گرفتم تا فراموشش کنم ... ول نی...! ا

 یمدرک مهندس نیا دیسر من اورده و بهم دروغ گفته ... چطور تونستم خامش بشم ...؟! من فقط با ییچه بال
 یمدت دل به کس نیخراب شده ... چرا تو ا نی... برم از ا شیبذاره برم اتر یاون لعنت ات گرفتمیرو م یکوفت

بود ، چطور  یکاراش ... مظلوم بودنش ... همه دروغ بود ... پنهون کار یبستم که همش دروغ بود ... همه 
 !ـــــــور ...؟نارگل ...؟! چطــــــ یرو بکن نکاریبا من ا یتونست

تو  یعنی...  سوختیانقدر دلم نم شدیبهتر از من دوست م یکی... حداقل اگه با  یزود خودتو نشون داد چقدر
 التیخ ی...؟!!! وقت ینبود که باهاشون باش یدوتا پسر جلف و سبک کس نیاون دانشگاه خراب شده بهتر از ا

فکر  دمیشا ای...؟!  یپسر گرفت وستدوتا دوتا د یرفت من نداره یرو یکارهات اثر گهیاز من راحت شد که د
 ... نمیبب تیوضع نیمن تورو تو ا یکردینم

 ... یلعنتــــــــــــــ یلعنتــ یفرمون و داد زدم : لعنت یمشت زدم رو با

و رفتم سمت اشپزخونه و  دمیتونستم بدون تصادف برسم خونه ... در اپارتمان رو بهم کوب یچجور دونمینم
 ... ممنوعه یهایبطر

دوز باال  ایباشه  نییمارک فرانسه ... دوز پا ایباشه  یرازیباشه ... ش ینداشت چ یبرداشتم ... فرق یبطر هی
... با حرص  دمیرو که امروز د یزیتا فراموش کنم چ شدمیمست م دی... با دادیحال و روز نجاتم م نیاز ا دی... با

 ... که به سرفه افتادم یگلومو سوزوند طور شی... تلخ دمیرو سر کش یلباسمو باز کردم و بطر یدکمه ها

اون  ونیدهنم و خوردم ... چرا صورت خندونش م یرو گذاشتم رو یمبل ... بازم سر بطر یانداختم رو خودمو
غصه  چی... بدون ه دیخندیخوردم ...داشت م گهیقلپ د هیکنار ...؟!  رفتیچشمام نم یدوتا پسر احمق از جلو
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از ترس ابروش بوده که تو  گفتیاونم م بار کیکه فقط  ی... دختر گهیقلپ د هی... با دوتــــــا پسر ...!!!  یا
و باهاشون  رهیدوتا پسر راه م نی... ب گهیقلپ د هیحاال ...  شهیو باهام همراه م کنهیاسم منو صدا م یعروس

شدن  یدوره زمونه هم قالب نیا ی... مشروبها گهیقلپ د هی...  کنهیون مراحت به اسم صداش یلیو خ خندهیم
 !!!... شدمی؟! پس چرا مست نم

 ... : بس کن مهرداد دلدرد گرفتم ... بس کن مهرداد ... مهردااااااااااد دیچیپیتو گوشم م صداش

 ... یلعنتــــــــــ یداریو داد زدم : چرا دست از سرم برنم واریرو پرت کردم سمت د یبطر یعصبان

... زدم  ختمیرو بهم ر زینقش بست... رفتم سمت اپن و همه چ وارید یرو اتشیشد و محتو کهیهزار ت یبطر
 شهیش زیم ی... شکستم ... پرت کردم ... داغون کردم اما ... دلم خنک نشد ... اروم نشد ... با مشت زدم رو

خونه ام رو داغون کرده  یشکسته ها نشستم ... همه  نیان بوسط سالن ... خورد شد ... خسته و نفس زن یا
هم که  ی... هرکس ومدیدر م یاپیزنگ پ یدلم کم نشد ... سبک نشد ... صدا یاز درد رو کمی یبودم اما حت

خواب راحت که دوهفته بود از چشمام  هی...  خواستیم یخبریو ب ییپشت در بود حوصلشو نداشتم ... دلم تنها
 ... کردمیدردشو حس نم یحت یول ختیریبود ... از دستم خون مشده  یفرار

 یو بهش بگم اگه نذاره حت ششیبرم پ دیراحتتر بشه بهش فکر نکرد ... با ینجوریا دیبرم ... شا نجایاز ا دیبا
 ... رمیمملکت خراب شده م نیاز ا یقانون ریشده غ

 ینگاه کردن به ادم یحوصله  یاومد ... حت دیچرخش کل یکه صدا دینکش یدر خفه شد اما طول یصدا باالخره
شد و بعدش ...  کیها نزد شهیخورده ش یپا رو یکه بدون اجازه وارد خونه ام شده رو هم نداشتم ... صدا

 ... کنهیکه با تعجب و بهت داره به من نگاه م دمیرو د ثمیم

کنه  لشیذل ینجوریدختر تونسته بود ا هیحاال ... پدرش نتونست اونو رام کنه ،  یمغرور و مقتدر که حت ی کاوه
 ... زبونش بند اومده بود ثمیبودم که م ی... معلوم نبود چجور

ام ... تـــاحــــاال  چـــــارهیب یلـــینـــــه ...؟! خ یتعجــــب کـــرد یلــــیزدم و گفتم : خ یپوزخند
 !مگـــه نـــــه...؟ ــــمیبود ــــدهیند ینجــــوریا

 ادمهیاما من که مست نبودم ... اگه مستم چرا هنوز  شدنیم دهی... حرفام کش ادیصدام کش م کردمیم حس
چشممن  یمثل روز جلو نایهنوز ... اگه مستم پس چرا ا ادمهیهنوز ... مهرداد گفتنش  ادمهی... خنده اش 

 ...!؟

 !!!پسر ...؟ یسرخودت اورد ییچه بال -

مبل ... خودش رفت  یاز مبلها رو که وارونه افتاده بود درست کرد و دستمو گرفت و منو نشوند رو یکیشد  ندبل
 ... تو اشپزخونه

کرد و مجبورم کرد بخورم ...  کیرو به لبم نزد وانیتو دستش برگشت ... ل وانیل هیو  هیاول یکمکها فیک با
 ثمیفرش باال اوردم ... م یهال رو یرو خوردم حالم بهم خورد و همونجا تو شیکمیکه  نیبود ... هم مویآبل

 ... و کمک کرد برم تو اتاق خواب دیپشتمو مال
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... صورت  دیکرده بود خجالت کش فیرو کث یروتخت نکهیافتادم ... چقدر از ا ادشیکه به تخت افتاد بازم  نگام
کردن ... چقدر بعدها از  طنتیتو صورتش و ش یایدم از حو چقدر لذت بر  ادمهیسرخ شده از شرمش هنوز هم 

 ... دمیشده بود خند یمن حرص یتهایاونروز و صورتش که از اذ ادی

 دستش برگشت یتو گهید وانیل هیبعدش با  کمیو  رونیدراورد و وادارم کرد دراز بکشم ... از اتاق رفت ب بلوزمو

... 

 !... بخور برات خوبهبخورمش اما گفت : اب و عسله  خواستمینم

 ... دمیچند قلپ خوردم و دوباره دراز کش اجبارن

... گلوم  دیخوشبخت بود که به عشقش راحت رس یلیخ ثمیرو بست ... م میکنارم و با باند دست خون نشست
 ... سوختنیو معده ام م

 ... که اونم نگاشو دوخت به من ثمیحرف زل زده بودم به م یب

 یکه بخوا یحرفها باش نیمقاومتر از ا کردمیپسر ...؟! فکر م هیچه وضع نیکاوه ...؟! ا یکرد کاریبا خودت چ -
 !... یانقدر دوستش دار ی... وقت یزیبهم بر ینجوریدوباره اش ا دنیبا د

 !... یبر نجایبهتره از ا یاحمق حرف بزن یدر مورد اون دختره  یخوایزدم : ازش متنفــــــرم ... اگه م داد

 ... شد و ساکت موند مونیبگه اما وسط راه پش یزیدهنشو باز کرد چ ثمیم

... با وجود سردرد اصال  کنهیتو هال مشخص بود داره جمع و جور م ی... از صداها رونیشد و از اتاق رفت ب بلند
 ... بالش و عکس رو دراوردم ری... دست بردم ز بردیخوابم نم

با من بود و باهاش  شهیکه هم یچسب به هم چسبونده بودمش ... عکس یکه با کل یشده ا زیر زیر عکس
... چقدر اونروز خوش بودم ... و  کردیگل انداخته داشت نگام م ی... با اون صورت متعجب و لپها زدمیحرف م

گذاشت و مسخره ام  سرمسربه  ثمیشونه اش گذاشتم ... چقدر م یدستم رو رو نکهیچقدر حرص خورد از ا
 رهیعکس جدا بگ هیازش خواسته بودم بگه عکس خراب شده و بعد زوم کنه رو ما دوتا و از ما هم  نکهیاکرد از 

 !لب گفتم : چرا ...؟ ری... نگاش کردم و ز

مسکن  هی...  اوردیکردم و به روم ن مشیقا دید ثمیبالش اما فکر کنم م ریگذاشتمش ز عیدر که اومد سر یصدا
 ... داد و دوباره رفت تو هالدستش بود به زور به خوردم 

 ... شد و پلکام افتاد نیخاطر اثر مسکن کم کم چشمام سنگ به

 نارگل

 ... بگذرون ریخودت به خ اینگاه کردم ... خدا میبا دلهره به مر ثمیاز رفتن م بعد

 ... ... حواسش بهش هست رهیباهاش م ثمیدستمو گرفت و گفت : نگران نباش ... م میمر

 یباش یقو دیکردن و رفتن ... قبل از رفتن بهم گفت : با یکنار من ازمون خداحافظ میمر دنیو بابک با د مهرداد
 ... بخوادت یکه هست یبتونه هرجور دی... اون با
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و مطمئنا االن  دهید یدادم که کاوه چ حیمنم براش توض دیحرف مهرداد رو پرس لیازم دل میاز رفتنشون مر بعد
 ... ندارم یه ر ز ه فرق هین با تو فکرش م

... غصه نخور ... درسته که ممکنه  زمیعز دهیم حیبراش توض ثمیکه گفت : م مینشست مکتین هی یرو اطیح تو
... کاوه دوستت  رسهیرو م یو حساب نجف رهیخودش م یبفهمه چرا با اونا بود یاشتباه برداشت کنه اما وقت

 ... یگفتیمرو هضم کنه ... کاش زودتر بهش  طتیداره نارگل ... بهش فرصت بده شرا

زهرا اعتراف کرد دوستم داره و تا قبلش همش در حال  ی...؟! اون تو عروس گفتمیم دیبا یغصه گفتم : ک با
شمال ... ترم هم که تازه شروع شده بود ... تازه من به درد  میحرص دادن من بود ... بعدش هم که ما برگشت

 وهیدختر ازدواج کنه نه منه ب نیبا بهتر تونهی... م پیپسر پولداره و خوشت هیبه نظرت ...؟! اون  خورمیکاوه م

...! 

 رهیم یچه انتظار هیاز بق یدار یطرز فکر نیتو خودت همچ ی...؟ وقت یبا حرص گفت : خل شــــــد میمر
طرف تو ...  ادیبفهمه خودش م ی.. وقت دونهیرو نم زایچ یلی... کاوه خ یروز با شوهرت بود هی...؟! تو همش 

 !... دمیبهت قول م

 !... ارهیسر خودش ن ییبال دیکه د یزی... خدا کنه با چ دونمیو گفتم : نم دمیکش یاه

 نجایتو هم هم میبخور رمیبگ یزیچ هیبوفه  رمیبابا ، نترس ... من م ستین وونهیشد و گفت : انقدرام د بلند
 !... امیم یتا برگردم ... زود نیبش

 دی، حتما امروز با ومدین ومدین ای... خدا وفتهیبراش ن یتکون دادم و به فکر فرو رفتم ... خدا کنه اتفاق یسر
 !...؟ رفتمیم سهیاز جک مهرداد ر دیمنم جلو چشمش با ومدیم

 !تنهات گذاشتن ...؟ گارداتیشد باالخره باد یچ -

 ... من بود لییعزرا یصدا

سرت  ییبال دنیکه ولت کردن به امون خدا ... نترس یست و گفت : حقوقشونو به موقع ندادنش مکتین یرو
 !...؟ ادیب

 یاز رفتار کاوه رو سر اون خال میو ناراحت تیعصبان یکه ازش داشتم اما ... همه  یشد ... با ترس یچ دونمینم
از دست  کشمیم ینــــــــه ...؟! هر چ یدست از سر من بردار یخوایداد زدم : نم بایکردم و بلند شدم و تقر

 ی...؟! به نفع خودته دور و بر من نباش یـــــــدی... شن یرو انتخاب کرد یدفعه بد کس نی... ا هیتوئه عوض
قبرستون تا همه  ی نهیخودم خفه ات کنم و بفرستمت س یخودم با دستا دمی... بهت قول م ینیبیوگرنه بد م

هم از  هیو بق یبکن یتونیم خوادیدلت م یهر غلط یچون اقازاده ا ی... فکر کردنفس راحت بکشن  هیاز شرت 
که  یبدبخت رو ساکتشون کرد یاون دخترا ی هیبق یتاحاال چجور دونمی...؟! نم گنیبهت نم یزیترسشون چ

نکن برم  یاونجا ... پس کار یبار هم پرونده داشت هیکه  دونمینکردن ... هرچند م تیشکا یانضباط تهیبه کم
 یــــــــــدی... فهم ادیبر نم یکار چیگزارش بدم و اخراجت کنن ... اونوقت از دست اون بابات هم ه ویهمه چ

 !!!...؟
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 ینجوریا دمیترسیاش هم م هیمثل من که از سا یکی کردی... البد فکرشم نم کردیبا بهت و تعجب نگام م داشت
... حاال که داد زده بودم و حرفامو بهش گفته  امینم جلوش درببتو کردمیسرش داد بزنم ... خودمم فکرشو نم

 ... بدبخته ط... فق ستین یادم ترسناک کردمیهم که فکر م نیهمچ کردمیبودم حس م

... اکثرشون هم متعجب بودن از مثلـــــــا  کردنیکه اطراف ما بودن داشتن نگامون م ییاز دانشجوها یلیخ
 ... شجاعت من

 یلیخ ی... اومد با فاصله  دمیترسیازش نم گهی... د دمیبه خودش اومد بلند شد و اومد جلو ... عقب نکش یوقت
 ... از صورتش کامال مشخص بود تی... عصبان ستادیازم ا یکم

که با  یبدبخت روان هیجز  یستین یچی... ه ینجف یبدبخت هیخواست دهنشو باز کنه گفتم : تو فقط  تا
که فقط صداش بلنده ...  یطبل توخال هی...  یستین یچیاما تو ه یهست یقو یثابت کن یخوایم هیترسوندن بق

 !... کشمتیمطمئن باش خودم م یبه دوستام صدمه بزن ای یمزاحم من بش گهیبار د هیاگه 

 ... و رفتم دمیبزنه راهمو کش یبتونه حرف نکهیقبل از ا

پر شده بود از دانشجو ... کنارشون زدم و از مهلکه فرار کردم ... اب دهنمو به زور قورت دادم ...من  اطرافمون
 !کردم ...؟ کــــــــــاریچ

 نکهی... نکنه بخواد منو بدزده و بعد از ا ارهیبچه ها ب هیسر بق ییداد زدم ...؟؟؟ نکنه بازم بال ینجفــــــ سر
خودم و  اینه در حد کشتن من ...! خدا ی. نه بابــــــــا، کله خر هست ولکنه .. ستمیکارشو کرد سربه ن

 ... دوستامو به تو سپردم

با نفس  دیبهم رس ی... وقت دیدویدستش رو انداخته بود و داشت سمت من م یها ییکه چا دمیرو د میمر
 !...؟ یزدی... داد ... م ی... شده ... چرا ... داش... ت ینفس گفت : چ

 ! ... کشمشیگفتم دست از سر من برداره وگرنه خودم م ی: به نجف گفتم

 !...؟ یکرد کاری... تو چ یهعـــــــــــ -

همه سرش داد زدم و ابروشو بردم ... گفتم اگه دوباره مزاحم من  یکردم و جلو دشیتهد یچیگفتم : ه یعصب
 !... ترسمیازش نم گهی... د دمیو گزارش م یانضباط تهیکم رمیبه شماها صدمه بزنه م ایبشه 

 !!!... نارگـــــــل -

سر پسر مردم اورده ...؟!  ییچه بال ینیبی... نم رمیاز خجالت بم خوامیم کنمیبخدا هروقت به مهرداد نگاه م -
 تیدارن به خاطر من اذ هیبق نمیو بب نمیساکت بش تونمی...! نم ننیبه خاطر مشکل من صدمه بب هیبق دیچرا با

دختر رو بدبخت  نهمهیا یچرا وقت فهممی...؟! نم یچ اوردیم ثمیم ای الدیسر م ییوقت بال هی...! اگه  شنیم
و رفت  دیوقت کاوه فهم هی...! اگه ... اگه  ترسنیبدبخت م نیا هینکرده ... از چ تیازش شکا یکرده کس

 !...؟ یچ ارهیسر اون ب ییسراغش ... بال

 ستادمیمیجلوش وا دیکردم مگه نه ...؟! با یبهش زل زدم و گفتم : من کار درست ومدیکه از چشمام م یاشک با

...! 
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...  میهم بشه غصه خور ... ما همه کنارت ی... هرچ زمیبغلم کرد و گفت : اره ... کارت درست بوده عز میمر
 ... ارهیسر هممون ب ییبال تونهینم میباهم باش یمطمئن باش وقت

 ... کردم و برگشتم خوابگاه یارومتر شدم ازش خداحافظ یو وقت میه نشستتو محوطه دانشگا کمی

شدن  ادهیپ نیپام نگه داشت و دونفر از ماش یجلو نیماش هیبرم دانشگاه ...  خواستمیم یاونروز وقت یفردا
 !...؟ یمرد ... مرده اومد سمت منو گفت : خانم نارگل کرم هیزن و  هی...

 !شک نگاشون کردم و گفتم : بله ...؟ با

 !... نیاریب فیبا ما تشر دیشما با -

 !کجا ...؟ -

 !... یکالنتر -

 !... بگذرون ریخودت به خ یاول صبح ای...؟! خدا یکالنتـــــــــــــر

 !...؟ یکالنتر امیب دیبا یچ یشده ...؟! برا یچ -

 !... دییخانم ... لطفا بفرما شهیمشخص م یاونجا همه چ -

 ... رو نشون داد نیدستش ماش با

 تونمی...؟! اصال م ستی... ن یکالنتر امیب دیحقه منه که بدونم چرا با کنمیدهنمو قورت دادم و گفتم : فکر م اب
 !...؟ نمیبب تونوییکارت شناسا

 ... ملکان رضایباز کرد و کارتشو نشونم داد ... سروان عل فشوی، ک بشیج یکرد تو دست

 ... نیاریب فیلطفا با ما تشر -

 ... یسمت کالنتر میکردن و رفت نمیزنه اومد سمتم و دستمو گرفت ... سوار ماش اون

صحبت  یبا کس دیزنگ خورد ... تا خواستم جواب بدم زنه از دستم گرفت و گفت : نبا میکه گوش میراه بود تو
 !... نیکن

 شهیدانشگاه ... حتما دوستمه ... اگه جواب ندم نگران م رفتمی...؟! من داشتم م نیگفتم : مگه دزد گرفت یعصب

...! 

 یدنبال من و ببرنم کالنتر انیب دیبودم و استرس داشتم ... اخه چرا با ینگفت ... عصب یزیتکون داد و چ سرشو
 !...؟

گوشه  هی...  هییکه اتاق بازجو دیفهم شدی... از ظاهرش م رونیاق و خودشون رفتن بات هیبردنم تو  یکالنتر تو
 یو دوتا صندل زیم هی...  کنهینفر داره نگاه م هیاس و  شهیپشتش ش دادینشون م لمایها بود که تو ف نهیا نیاز ا

... من که از خودم مطمئن  کردیرو روشن م زیم یرو یالمپ کم نور هم روشن بود که فضا هیوسط اتاق بود ... 
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و بفهمن که اشتباه گرفتنم ... هرچند که باعث شدن از کالس  انیتا ب یصندل یبودم پس راحت نشستم رو
 ... وفتمیامروزم ب

شده بودم  یواقعا عصبان گهیو بگه چرا اونجام ... د ادیب یکس نکهیتو اون اتاق بودم بدون ا یساعت کی حدود
 ... ازشون نبود یخبر بدم خودشونم که رفته بودن و اثر یبه کس تونستمیودن و نمکه گرفته ب موی... گوش

 هیبه امون خـــــــــدا ...؟!  نیرفت نیو ولم کرد نجایا نیگفتم : منو اورد ینسبتا بلند یو با صدا نهیکنار ا رفتم
با  ی... من دانشگاه دارم ... اهـــــــــا ستنین کاری...؟! ملت که ب نجایا نیبگه چرا منو اورد ادیب ستینفر ن

 گهید نجامیکردم که ا کاریمن چ نیبگ نیای... خوب ب نیکنینگام م شهیش نیاز پشت ا نیشمام ... شما که دار
 !......اهههههه

 دیدستام گرفتم ... شا نینشستم و سرم رو ب یصندل ینداشت ... رو یانگار اعتراضم هم اثر یگذشت ول کمی
 ... گذشت که در اتاق باز شد گهیاعت دس مین

 ... دمیکه کارتشو نشونم داده بود رو د یبلند کردم و همون سروان سرمو

رفته  ادتونی... فکر کردم  شدمیم دیگفتم : چه عجــــــــــــب ... داشتم کم کم ناام یحوصله و با لحن تند یب
 !... نجامیمن ا

 ... شلوغه کمیروبروم نشست و گفت : امروز سرمون  یصندل یخونسرد اومد رو یلیخ

...؟!  نجایا نمیچرا اورد نیبهم بگ نیتونینه ...؟! هنوزم نم گهید کنمیم کاریچ نجایاگه خدا بخواد قراره بفهمم ا -
 !بدونم چه خبره هـــــــان ...؟ دیو من نبا هیمل تیامن هینکنه قض

...  نیشیقطعا ازاد م نینداشته باش یو مشکل نیباش گناهی... اگه شما بخانم  میدیرو انجام م قاتمونیما تحق -
 کنهیکار ما رو راحتتر م نی... ا شهیهم مربوط م یمل تیبه امن ییجورا هی هیقض نیدونیخوبه که خودتون هم م

...! 

 دونمیچه م ایمن بمب گذارم  نینکنه فکر کرد نمی...؟! بب هیچ گهید یمل تیواااااااااااا ... حالتون خوبه ...؟! امن -
من چرا  گمی...؟! م نینداشته باش یکار ایرانیانقدر هم به ما ا گهیشش د نیبش نیگفتم جمع کن 1+5رفتم 

خودم تو دادگاه استفاده  هیبزنم بر عل یاالن هر حرف دونمی... م دمید یسیپل لمیاقا ... من ف نی...؟؟؟ بب نجامیا
 چیه تونمینم نجامیا یندونم به چه جرم یتا وقت ی... ول رمیبگ لیت کنم و وکحق دارم سکو دونمیو چه م شهیم

 نجامیا یمن به چه جرم نکرده ا دییبفرما ستین یاگه براتون زحمت کنمیبکنم ... لطفــــــا ... خواهش م یکار
 !...؟ شهیوقت مبارک هردومون کمتر گرفته م ینجوریبگم ... هـــــان...ا ویبهتون همه چ ات

 !...؟ نیشناسیرو م یسامان نجف یگذاشت و گفت : شما اقا زیم یتو دستش رو رو ی پرونده

کرده  یکار یاون عوض یعنیگفتم :  یتنم به مغزم هجوم اوردن ... عصب یخونها یاومد همه  یاسم اون عوض تا
 ... اشغال رو ی... حقش بود بزنم بکشمش پسره  نجایا نیاریکه منو ب

متهمم  یبه چه جرم ایبهتون گفته  یچ دونمیاقا ... سروان ... من نم نیو گفتم : بب دمیکش قینفس عم هی
 ... کنه ییقدرت نما خوادیکه فقط م هیاحمق عوض هی... اون پسره  گناهمیمن ب یکرده ول
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 !...؟ نیاونو بکش نیخواستیکه م نیکنیشما اعتراف م یعنی -

نـــــــه اصال اون کارد بزرگه اشپزخونه رو تو قلب نداشته  ای کردمیم خودم با دستام خفه اش تونستمیاگه م -
جرم من  نیو بگ نیرو ول کن یاون عوض شهیملت رو از دستش خالص کنم ... حاال م هیکه  کردمیاش فرو م

 !...؟ هیچ یبرا هایباز نی...؟! ا هیچ

 !...؟ هیباز هیاز نظر شما  نی... ا نی...؟! خانم محترم شما متهم به قتل هست یبـــــاز -

گرفته ... اره ،  شی... حتما شوخ گهیداره م یچ نی...؟!!!!!! مــــــــــــــــن ...؟!!!! ا قتـــــــــــــــــــــل
 ... از نفوذ باباش استفاده کرده که منو بترسونه یمسخره اس و حتما سامان نجف یباز هی نیا

 هی یشده که اون عوض کریدر و پ یانقدر مملکت ما ب یعنیبود ...  یا همز یب یو گفتم : شوخ دمیخند بلند
 !رو انتر و منتر خودش کرده که منو بترسونه ...؟ یکالنتـــــر

نقشه ات نگرفت ... به  ی... ول ینجف یکنینگام م شهیش نیاز پشت ا یدار دونمیو گفتم : م نهیسمت ا رفتم
 !... ینشد عیضا نیاز ا شتریبگو ولم کنن تا ب نایا

بخوام  خورهیمن م افهیخانم ... به نظر شما به ق ـــــــــــنیبش نجایا ـــــایو داد زد : ب زیم یزد رو هوی سروانه
 !کنم ...؟ یشوخ یبا کس

... امروز منو از دانشگام  دیی... رفتم نشستم و گفتم : خوب بفرما یبود اونم بدجور یکردم ... عصب نگاش
 ...!؟ نیرو راه بنداز یمسخره باز نیکه ا نیانداخت

 ... زیم یعکس دراورد و انداخت رو یسر هیپرونده  یتو از

 نیو شما مظنون به قتل هست دهیبه قتل رس ی...؟! سامان نجف هیاز نظر شما مسخره باز نی... ا دییبفرما -
...! 

 ... رو برداشتم شیکیمت عکسا و رفت س اریاخت ی... دستم ب گهیداره راست م یعنینگاش کردم ...  شوکه

...  یعنی... امکان نداره ...  یتنم رفت ... خودش بود ... خوده سامان نجف یحسها یعکس همه  دنید با
شده ... عکس از دستم افتاد و نگام به صورت اون سروان دوخته  رنگیصورتم ب کردمیمرده ...؟! حس م یعنی

 !... شد

 ستین یکردم ... االن وقت جفنگ باز دشیبود که ... من ... من تهد روزید نی... هم شهیمــــن باورم نم یخدا
که اون مرده و من  یچ یعنیمزخرف بود از دهنت در رفت ...  ی... فکر کن ... حاال هم که هرچ ی... فکر کن نار

 !... خارج از توان منه گهید نیمتهمــــــــــم ...؟! ا

 ... کردینگام م ینیزبیسروانه داشت با ر اون

 !!!... مرده ...؟ یدهنم رو قورت دادم و گفتم : س ... سا ... سا ... ن ... نجف ینداشته  اب

 ... دنیبه قتل رس شونیخدمتتون عرض کنم بله ... ا دیمتاسفانه با -

 !داره ...؟ یخوب ... خوب چرا ... منو ... به من چه ربط -
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از  یلیخ نیتو دانشگاه و ب روزیاش قفل کرد : شما د نهیس یو دستاشو جلو یداد به صندل هیتک پشتشو
 دییبفرما شهی...! م نشیبکش نیخواست یم نی... االن هم که اعتراف کرد نیبه قتل کرد دیدانشجوها اونو تهد

 !بوده ...؟ یچ یتون از قتل سامان نجف زهیانگ

گفتم ... ادمها ... ادمها  یزیچ هیبودم ...  یداره اخه ... خوب ... خوب من عصبان ی...؟! چه ربط یچـــــــ -
بزنم  ومدهیچون ازش خوشم نم شهینم لی... دل کننیوقت بهش عمل نم چیکه ه زننیم ییحرفا هی تیتو عصبان

 قاتل باشم ...!؟ خورهیمن م افهیبکشمش که ... اصال به ق

 یزیچ نیوقت ازشون انتظار همچ چیکه ه زنهیسر م یاز قتلها از کسان یلیخانم ... خ ستین افهیقتل به ق -
 !... و انتقام بوده یهم جنون ان لشیو دل رهینم

 !... نیکار رو نکردم ... باور کن نیاما ... اما من ... من ا -

 نیکه گفت یمل تینبه همون ام ییجورا هی هیقض نی...؟! ا هیمقتول ک نیدونی... اصال شما م یخانم کرم نیبب -
گرفتن ...  نیذره ب ریما رو ز یخارج یرسانه ها ی....... سابق کشور کشته شده ... همه  ریربط داره ... پسر وز

 !... یبه نفع خودته که راستشو بگ

 !...؟ ومدمیغول برم نیهم از پس ا خواستمینگاه به من بنداز ... من اگه م هیاخه ... شما  یچ یعنی -

کمکت  دمی... منم قول م ی... به نفعه خودته که راستشو بگ هیتا بفهمم کار ک نجامیبگم که من ا دیخوب با -
 !... رمیبگ فیکنم و تو مجازاتت تخف

... اقـــــــــــــا  یریبرام بگ یخوایم یتو مجازات چ فیبلند گفتم : تخف بایتقر شدمیم وونهیاز حرفاش د داشتم
 یکیبا  یشیم یبکشم ...شما عصب دیرو ... نکشتم ... اصال چـــــرا با ین... کس... سروان ... برادر ... م

 !... گـــــهید یگیهم م یکی یشنویم یکی...؟ خوب یکنیم راتیاون وسط حلوا خ شهیدعوات م

 !بوده ...؟ یمشکلتون با مقتول سر چ دییبفرما شهیخوب ... م یلیخ -

نبودم  یگفتم : من تنها کس ییاتاق بازجو یخفه  یاومده و فضا شیو کالفه از اتفاق پ دمیکش یقیعم نفس
پسرا  یدانشگاه حت یدخترا یگفت همه  شهیمشکل نداشت ... م یاون با ک نیکه باهاش مشکل داشتم ... بگ

نداشت بهش بگه باال  تجرا یو کس کردیکارا م یلیپول و قدرت پدرش خ ی... به واسطه  دنیترسیازش م
 نیاز منم سواستفاده کنه که نذاشتم و باهاش دعوا کردم ... هم خواستیدخترا م هیمثل بق چشمت ابرو ...!

 !... من نکشتمش نیبخــــــدا ... باور کن

شماها  گذروندیدختر رو بدبخت کرد و واسه خودش خوش م نهمهیگفتم : اون موقع که ا وفتادیداشت م اشکم
سابق  ریجناب پسر وز نیهم نیدونی...؟! م یخون خواه نی... حاال که مرده اومد نیریکه جلوشو بگ نیکجا بود

 !... نیریداد اون دخترا رو ازش بگ کهنبود  داتونیمردم اورده ...؟! چرا اون موقع پ یسر بچه ها ییچه بالها

لرزون گفتم : واقعا  یو صدا یاشک یکه مرده باشه ... اروم با چشما شدیساکت نگام کرد ... هنوز باورم نم کمی
 !مرده ...؟

 !...؟ نیکجا بود 9تا  8حول و حوشه ساعت  شبیشو برداشت و گفت : شما د هیتکون داد ... تک سرشو
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 یمغازه بسته بود برا ی... من ... ربمون تموم شده بود ... رفتم رب بخرم ول شـــــــــــبیفکر کردم ... د کمی
 ... برگشتم خوابگاه نیهم

 ... کنم دیه بودم خررفت -

 ... نیشهادت بده که شما اونجا رفت تونهیپس مغازه دار م -

 !... نه ... اخه مغازه بسته بود منم برگشتم خوابگاه -

خوابگاه ... از خوابگاه شما تا مغازه چقدر فاصله  نیبرگشت نیدیمغازه رو بسته د یو وقت دیخر نیشما رفت یعنی -
 !اس ...؟

 !... ربع ساعت طول بکشه هی دیشا -

 !...؟ نیساعت ... درسته ... خوب شما ساعت چند از خوابگاه خارج شد میرفت و برگشت ن یعنی -

 ... هشت و ربع بود که رفتم ای 8فکر کنم  -

 ... برگشتن خوابگاه یک -

 ... برگشتم 9.5راستشو گفتم :  نیهم ی... برا دنیپرسیهم م امیدروغ گفت مطمئنا از هم اتاق شدینم

ساعته رو  مین یفاصله  هیشما  یعنیشد ... برگشت سمت من و گفت :  کینزد شهیقدم به ش هیشد و  بلند
و چرا انقدر  نیکجا رفته بود دییبفرما شهیخوابگاه درسته ...؟! خوب م نیبرگرد دهیساعت و ربع طول کش کی

 !برگشتنتون ...؟ دیطول کش

 ... نشستم مکیخوابگاه  کیتو پارک نزد -

 !...؟ دهیکه بگه شما رو تو پارک د نیدار یشاهد -

 !... تکون دادم و اروم گفتم : نه سرمو

از خوابگاه  دیخر یمن احمقــــــم ...؟! ساعت هشت و ربع برا نیداد زد : خانـــــــم محترم شما فکر کرد هوی
... در ضمن شما آلت  نیهم ندار ی، شاهد نیرو انجام بد دتونیخر نکهیبدون ا نیبرگشت 9.5و  نیخارج شد

... اونوقت  نیکنیبه مرگ م دیتهد روهم در مال عام مقتول  روزی... د نیشناسیخوب م یلیقتاله رو هم خ
 !...؟ نیگناهیباور کنم که شما ب نیخوایم

که زنده و  ینجفافتاده بودم ... لعنت به تو  ریگ یو تو خودم جمع شدم ... تو بد مخمصه ا دمیدادش ترس از
 ... من دردسر داره یمردت برا

 !: آلت قتاله ...؟ دمیپرس اروم

بزرگ  ی... همون چاقو نیکه باهاش مقتول رو به قتل رسوند یزیبله خانـــــــم ... آلت قتاله ... همون چ -
از قتل سامان  زتونیجور اعتراف باشه ... انگ هی تونهیحرفتون م نیتو قلبش ... ا نیکنیفرو م نیاشپزخونه که گفت

 !!!بوده ...؟ یچ ینجف
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 ... بود و اشکام روون زونیترس و لرز نگاش کردم ... لبهام او با

 ... من ... من نکشتمش نینکردم ... باور کن یبخدا ... بخدا ... من ... به جون اقاجونم من کار -

برام افتاده تو  بیسه سال دانشجو بودنم اتفاق عج نیکه تو ا ی. انقدرکن .. ریرو ختم به خ نباریخودت ا ایخدا
شهر خراب شده درس بخونم ... نونم کم بود ابم کم بود  نیکردم اومدم ا ی... چه غلط وفتادهین میکل زندگ

 ... مشکل به مشکالتم اضافه کردم نهمهیبود که ا یدرس خوندنم چ

...  وفتمیب ادشیکه بهش فکر کنم و  ادیم شیکم پ یلیخ یلیاال خح یغصه ام رفتن محمد بود ول یهمه  من
 ... شمیعاجز م یکه از حلشون گاه انیم یبه مراتب بدتر برام پ یاالن مشکالت

 !... ایدقه ب هی یسرشو اودر تو و گفت : عل یمرد هیاتاق باز شد و  در

هاش  لهیاتاق که از م هیخانم اومد و منو با خودش برد تو  هیبعدش  کمی...  رونیبلند شد و رفت ب سروان
خبر بدم نذاشتن و گفتن فعال امکانش  یخواهش کردم بذارن به کس یمشخص بود بازداشتگاهه ... هرچ

 ... ختمیر نمیبودم که ا ختهینمک نر ی...! به قول مامان تو فرن ستین

 ینشه چ دای...؟! اگه قاتل پ یگه منو به جرم قتل اعدام کنن چا اینرفته بودم که االن اومدم ... خدا بازداشتگاه
 یجور هی ای... خدا کننی... دق م رنیمی...؟! خـــــــــدا خودت به دادم برس ... ! اگه اقاجون و مامان بفهمن م

 ... گناهمیکه من ب یدونیمشکلو حل کن ... خودت م نیا

 نجای... اگه بخوان ا شهیمشخص بود داره شب م وارید یباال کیکوچ یکنم غروب شده بود ... از پنجره  فکر
 !...؟ ینگهم دارن چ

 ... رونیب ایباز شد و همون خانوم اومد و گفت ب ژیق یاتاق با صدا در

 ... نشسته بود زشیپشت م یصندل یمنو با خودش برد تو اتاق اون سروانه ... خودش هم رو نباریا

 دیکه نبا یزیو هرچ کردیکار م موقعیزبونم ب نیبودم ... بس که ا دهی... ترس گهیم یچ نمینشستم تا بب ساکت
 ... بازم دهنمو باز کنم و حرف بزنم دمیترسیم گفتیرو م

... خوشبختانه شانس با شما  یدستش بلند کرد و گفت : خوب خانم کرم ریز یسروان سرشو از کاغذا خود
کامال شک ما رو بر قاتل بودن خودتون  نیکه زد ییکرده ... هرچند با حرفا یبوده و قاتل خودشو معرف اری

... و شما هم با  میکن ییبازجو هاز هم میو معذور و موظف میکه ما مامور نیدرک کن دوارمی... ام نیختیبرانگ
 !... نیو اعتراف قاتل شما ازاد ی... به هرحال ... با معرف نیکه زده بود ییحرفا

 ... صد هزار مرتبه شکرت ایشکرت ... خدا ای... من ازادم ...؟! خدا یاز شاد نباریرفتم ... ا مبل وا یرو

تموم شد ...؟! واقعا ازاد  یعنی...  دمیجا سرکش هیاب دستم داد ... اب رو  وانیل هی دیحالمو د یوقت سروان
 !بودم ...؟

 !برم ...؟! تموم شد ...؟ تونمی... واقعا ... من... من م یعنی...  عیکردم و گفتم :  نگاش

 !... نیریبگ لیرو از دم در تحو لتونیوسا نیتونیشدم که گفت: م بلند
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بهم  شهیبدون دونستن برم ... برگشتم سمت سروان و گفتم : م تونستمیچرا نم دونمی... نمیسمت در ول رفتم
 !...؟ هیقاتل ک نیبگ

 : کاوه

 ادیم ادشونیشدم ... اون از دم در که بعد از سه سال تازه  شیعاد ریکه تو دانشگاه گذاشتم متوجه جو غ پامو
 هی نجای... امروز ا کننیجمع شدن و پچ پچ م پیاک پیاز بچه ها که اک نمیچک کنن ا ییکارت دانشجو دیبا

 یلیسمت پله ها ... خ رفتیت مدلقک مهرداد که با عجله داش یشده...؟! چشمم افتاد به اون پسره  یخبر
 ... داره ... مقصر نارگله یاون چه گناه یول امیبرم و از خجالتش درب خواستیدلم م

از دستت  الممیتو خ ی... حت یلعنت یکنیه ه ه ه ه ... همش نارگل ناگل نارگـــــــــــــل ... چرا ولم نم اه
 !... ارامش ندارم ... پـــــــــــــــوف

 شهیکه مثل هم ی... امروز اومد یهست یرفته ک ادتی نکهیکن خودتو پســـــــــــر ... اروم باش ... مثل ا جمع
دانشگاه و بازم اونو  امیب خواستیاصال دلم نم نکهی... با ا یکم اورد ششی... نذار فکر کنه پ یتفاوت باش یب
خودش فکر کنه شکستم  شیپ خواستمیاما نمکنه ...  یخندونش بهم دهن کج یو لبها نمیبب گهید یپسرا نیب

 ... داده

حوصلشونو  نکهیهم باهاش بود ... با ا رادی... ه ومدیکه به طرفم م دمیرو د ثمیبه ساختمون اموزش م دهینرس
 ... رفتار کنم یکردم عاد ینداشتم اما سع

 ... نذاشتم زهرا بفهمه گفتیداشت م رادیکه ه دمیصداشونو شن دنیبهم رس یوقت

 ... دانشگاه ادیامروز نارگل ن دوارمیتکون داد و گفت : ام یسر ثمیم

دختره  نیبه اب داده ا یباز چه دست گل ستیرو لبم نقش بست ... هه معلوم ن یاسمش پوزخند دنیشن با
دانشگاه  ومدیم دیهم نارگل نبا دیفهمیم دیشده که هم زهرا نبا یکنجکاو شده بودم بدونم چ نهمهی...؟! با ا
از فکرش هم حالم  یبچه سقط کرده ...؟! حت هی نباری... ههه نکنه ا دونستمیکرده بود که من نم کاری...؟ باز چ

 !چه خبره ...؟ نجایبگه ا خوادینم یکیبلند گفتم :  بایبد شد و تقر

 !... مرده یتکون داد و گفت : نجف یسر رادیه

 !به نارگل داره ...؟ ی...؟! خوب مرگ اون چه ربط هیک گهید...؟!!! اون  ینجف

 !... رنیمیدر روز م ایلیخـــــوب ...؟! خ -

هم روز قبلش  ایلی... خ ستنیکشور ن ریهم پسر وز ایلی... خ شنیدر روز کشته نم ایلیکالفه گفت : خ ثمیم
 !... نکرده به مرگ دشونینارگل تهد

 نجایخونه ا میو گفت : بر دیبپرسم دستمو کش یا گهی...؟! تا خواستم سوال د زدیحرف م یداشت از چ نیا
 ... حرف زد شهینم

 مهیزنگ خورد و از حرفاش معلوم بود با مر ثمیم یکرد و راه افتاد ... گوش نیزور منو با خودش برد سوار ماش به

... 
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 !...؟ ینکرد داشیپ یعنی -

 !...؟ یزنگ زد شیپس کجا مونده ...؟! به گوش ومدهی... دانشگاه هم که ن ستیخوابگاه هم ن یگیخوب م -

 یفکر هیکاوه تا  یخونه  میریم میکرد ... فعال دار دیبا کاریچ دونمی... منم نم یزنیخوب حاال چرا داد م یلیخ -
 !... میبکن

 !... جــــــــــان میمر -

 ... یو پرتش کردم رو صندل دمیاز دستش کش شویهم بدترش کرد ... گوش ثمیم یبودم و حرفا یعصب

به نارگل داره  یچه ربط ینجف ارویبود ...؟! مرگ اون  ینه ... منظورت از حرفات چ ای یزنیزدم : حرف م داد
 !...؟

 ... یافتاده که تو ازش خبر ندار یی... اتفاقا میگیبهت م ویخونه همه چ میگفت : بذار برس یبا لحن اروم رادیه

ارومش کرد  رادیه یدهن باز کرد جوابمو بده ول ثمیافتاده انگار من چند وقت نبودم ... م ییاتفاقا گهیم نیهمچ
اومد  ادمی ریواسش افتاده باشه ... باز اتفاقات اخ یشده ... نکنه اتفاق یبه خونه تو فکر بودم که چ دنیو تا رس

 !... هم افتاده باشه به من چه ... اما تو دلم اشوب بود یاتفاقو ... اصال براش 

 !که در اپارتمان رو بستم گفتم : خـــــــــــــــوب ...؟ نیهم

 ... دنیرسیکالفه و مستاصل به نظر م هردوشون

هم دوست  یبه اب داده و نجف یا گهیشــــــــــــده ...؟! نکنه نارگل خانوم دسته گل د یچ گمیزدم : م داد
 !...؟ میبد شیدلدار دیغم بغل کرده و ما با یکه مرده ...!!! حاال خانوم زانو دشهیپسر جد

 ... زد تو دهنم به عقب پرت شدم و حرفم نصفه موند ثمیکه م یمشت با

 ... از پشت گرفتش رادیسمت من که ه ادیدوباره ب خواستیم

تا  رادی... ولم کن ه یاریعاشقا رو درم یادا ی...؟!!! توئه عوض یزد : تو عــــــــــــــاشق نارگلــــــــ داد
 یبه ک یدار یفهمیصحبت نکنه ... م ینجوریا خورنیقسم م شیکه همه به پاک یکنم راجع به دختر شیحال

...؟!  یزنیحرف م یراجع به ک یردا یفهمینم ی...؟!!!!بزنم دهنتو پر از خون کنم وقت یزنیتهمت م
برف نارگل بدبخت داشت از  ریز یتو سرت رو کرده بود یاحمــــــــــــق ... وقت یـــل ... پسره نارگـــــــــــ

 ... ردیمیاز تو م تریعوض یترس اون نجف

رو از خودش  رادیهل محکم ه هیبا  ثمیگرد شده نگاش کردم از شدت تعجب الل شده بودم ... م یچشما با
و از عشقت  یباش نکهیا یمو گرفت و داد زد : بدبخته ترســــــــو ... به جا قهیجدا کرد و اومد سمت من ... 

 !بود...؟ ــــــــــــــــنیهم قمت...؟! عاشقم عاش یزنیبهش تهمت م یو االنم دار یفرار کرد یکن تیحما

دوتا  نیبرو راحت به دست اورده بود و اونو  میمر یوقت دونستیم یاز داغ دل من ... چ دونستیم یچ ثمیم
 ... بود دهیند دنیدر حال خند گهیپسر د
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 یکه من داشتم و دارم چ ی... از حال یدونیم یانداختم و مثل خودش داد زدم : تو چـــــــ دستشو
 یازدواج سابقشو ازت مخف میمر یاگه بفهم یبریمن باال م ی...؟! خود تو که صداتو واسه  یدونـــــــــــیم

برگشتم اونو  ی... وقت یدونیم یچ شیاز پنهون کار دمیکه کش یهــــــــــــان ...؟! از زجر یکنیم کاریکرده چ
 یمهرداد ... تو چ گفتی... بهش م دیخندی... داشت م یدونیم یچ دمیدوتا پسره جلف و احمق کالس د نیب
 !...؟ یلعنت یدونــــــــــــــیم

 یچ دیکه اون دختر کش ی... از درد یو حقو به من بده اما دوباره داد زد : تو چـــــ ادیداشتم کوتاه ب انتظار
... از  یدونیم یجون دادن رفت چ یتو تب سوخت و تا پا مارستانیروز تو ب 5از رفتن تو  نکهی... از ا یدونیم
اگه همون دوتا پسر جلف  نکهیکنه ... از ا ادهازش سواستف خواستیاس م وهیب دیفهم یعوض ینجف یوقت نکهیا

نه ... بدبخـــــــــــــت همون دوتا پسر از نظر تو جلف و احمق  اینبودن االن نارگل معلوم نبود سالم باشه 
 یکردیم دیرو که تـــــــــــو با یدست از پا خطا نکنه ... کار یهمه جا کنارش بودن و مواظبش بودن که نجف

که  یکه از عشق تو کـــــــــــرده ...! همون هیسته اش به خاطر دفاع...؟! دست شک یدید رو... مهرداد 
 !... یزنـــــــــیو بهش تهمت م یبافیمن خزعبالت م یبرا یدار نجایناموسته ... حاال ا یگفتیم

باشم  خبریهمه اتفاق افتاده باشه و من ب نیا شهی... مگه م شدیمنفجر م ثمیم یحرفا دنیداشت از شن مغزم
 !!!!از عشق من مراقبت کنه ...؟ گهیپسر د هی... 

 ... امکان نداره نیگفتم : ا دمیشنیکه خودم به زور م ییصدا با

 روزیکشتنش ... د یعنیمرده ...  یکه گفت : چرا ... متاسفانه امکان داره ... االنم نجف دمیرو شن رادیه یصدا
کرده ... ممکنه براش دردسر درست بشه ... ما هم دربدر دنبالش  دیدانشجو تهد یکل نیهم نارگل اونو ب

 ینه دانشگاه اومده و نه خبر یول رونیصبح به قصد دانشگاه از خوابگاه زده ب گنیم اشی... هم اتاق میگردیم
 ... دهیرو هم جواب نم شیازش هست ... گوش

 ... وا رفتم ... امکان نداره یصندل یرو

...  زنهیتو سر خودت بزن و بهش تهمت بزن که با پسرا الس م نیگفت : حاال تو بش تمام یرحمیبا ب ثمیم
با تو اشنا بشه ازدواج کرده و ولش  نکهیقبل از ا یتو بفهم یبود که وقت نیغصه اش ا یبدبخت همه  یدختره 

 یدونیو اصال م...؟! ت یبه روزش اورد یچ یدونیبده ... اصال م حیبهت توض ینذاشت ی... اونوقت تو حت یکن
 !روز بوده ...؟ 1مشترکش  یعمر زندگ یهمه 

 !روز ...؟ کیکردم :  زمزمه

بگذرونه و برگرده  شویسرباز ی موندهیکه باق رهیروز بعد از عقدشون شوهرش م هیروز ... درست  کیاره ...  -
 نیو اون ا یبهش فرصت حرف زدن داد چوقتی... تو اصال ه رهیمیتو دره و م وفتهیتو راه برگشت اتوبوس م یول

 ستیعشقــــــــه ... بخـــــــدا که ن عاواق یکه به نارگل دار یحس نیا یکنیرو بهت نگفت ... فکر م هیقض
 !... یدیاداهات به لجـــــــــــن کش نیعشقه با ا ی... اسم هرچ

تحمل کنم  تونستمینم گهید اوردنیفشار مخونه بهم  یوارایسرم خراب شد ... د یرو ایانگار دن ثمیم یحرفا با
تو  یکرد ... همه چ فرگید وتریمغز رو هم مثل کامپ شدی... کاش م کردمیفکر م دی... با رونی...از خونه زدم ب

و  وفتهیاتفاق دوروبرم ب نهمهیا شهیشدن و مرتب کردن داشت ... مگه م فرگیبه د ازیبود و ن ختهیمغزم بهم ر
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برف کرده بودم  ریسرمو ز ثمیکه دوستش دارم ... چطور به قول م یباشم ... اونم در مورد کس خبریمن ازش ب
بود حاال  دهیخواب خودمیسر نارگلم اوردم ... حاال که اون تعصب ب ییکردم ... چه بال کاریمن چ یو ... وااااااااااااااا

... اه گندت بزنن پسر که گند  وفتمیوزش منگاه مات و مبهوت اونر ادی دهیکش یمدت چ نیبودم تو ا دهینکه ش
 !... یبه همه چ یزد

 وترهیکامپ یوهایجور مرتب کردن درا هیکردن  فرگید-

 :نارگل

 !...؟ نیشناسیم یزدانی ایبه اسم رو یتکون داد و گفت : شما خانوم سرشو

 !داره اخه ...؟ یقتل نجف هیبه قض ی...؟! اون چه ربط ــــــــــــــــایگرد شد ... رو چشمام

 !براش افتاده ...؟ یرفتم جلو و گفتم : اتفاق ینگران با

 !...؟ نشیشناسیم -

شد ... تلفنشم  بیغ ییهوی ی... ول میاز کالسامون با هم بود ... دوست بود یسر هیتکون دادم و گفتم :  سرمو
داره ...؟! تروخدا  هیقض نیبه ا یاون چه ربط ... ی... ول میهم ازش نداشت ی... متاسفانه ادرس دادیجواب نم

 !شده ...؟ شیزیچ نیبگ

افتاد به  شهیمثل ت یفکر هیبه خودش داد و  یتکون هیمغز اکبندم باالخره  نباریبا تاسف تکون داد ... ا سرشو
که  یو خجالت یداشته باشه ... امکان نداره ... اون دختر دست و پا چلفت قتیحق تونهیام ... نه ... نم شهیر

 !... باشه ینجف نقاتل ساما تــــــــــــونهینم نیروز اول تو کالس خورد زم

 یزیچ نی... امکان نداره ... اون ... اخه ... چطور همچ ایمبل نشستم و گفتم : ر ... ر ... رو ...رو یرو دوباره
 !!!... کنمیکه دارم اشتباه م نی؟! بگقاتل باشه ...مگه نه ... تونهیباشه ...!اون ... اون نم یواقع تونهیم

 ... اما هست ... خودش اعتراف کرده -

 !...؟ کننیم کارشی... حاال ... حاال چ شهیم یزیچ نیو نگران گفتم : چطور همچ مضطرب

دادگاه  میبوده تصم ریبدن اما چون مقتول پسر وز فیچون خودش اعتراف کرده احتماال تو مجازاتش تخف -
 !... براش خوب باشه یلیخ تونهینم

 !...؟کننی... اع ... اعدام ... اعدامش م یعنی...  ی -

بده  یصیداره که پزشک چه تشخ نیبه ا یدادگاه داره ...بستگ میبه تصم یاحتمالش هست ... اما بازم بستگ -
 !... امکان داره یزی... هرچ

 !...؟نمشیبب تونمیمن ... من م -

 !... نینیرو بب شونیتو دادگاه ا نیتونیبشه ... م لیما تکم قاتیتا تحق نتشونیبب تونهینم یفعال کس -

 !...؟ هیدا ... دادگاهش ک -
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 ندهیا یاما چون خودش اعتراف کرده تو هفته  شهیزمان دادگاه مشخص م دیرس انیما به پا قاتیتحق یوقت -
 !... دادگاهش باشه خیتار دیبا

 دیبا کاریچ دونستمیشده بود ... مستاصل بودم و نم کی... هوا تار رونیاومدم ب یو اشفته از کالنتر مضطرب
که  کردمیبوده ... خودمو سرزنش م ینجف یایاز قربان یکیکه مطمئن بودم حتما اونم  یدوست یبکنم ... برا
شده ...انقدر  بیسرش اومده و غ ییچه بال دمی... چطور از دوستم انقدر غافل بودم که نفهم میچطور دوست

 ... غافل شده بودم انمیتو خودم و مشکالتم غرق بودم که از اطراف

تلفن کرد  میبه مر نایافتاده ... م یسرم ... کجا بودم ... چه اتفاق ختنیبچه ها ر یخوابگاه همه  دمیرس یوقت
منو  یاشفته  یچهره  یتوق یهم اومد ... اول با دعوا ول میکه مر دیطول نکش ادیکه من برگشتم خوابگاه ... ز

 ... برد تو اتاق و در رو بست دیدستمو کش دید

موقع ...؟! امروز دانشگاه غوغا بود ... تروخدا حرف  نیتا ا ی... کجا بود یشده نار ینشوند و اروم گفت : چ منو
 !شده ...؟ یبزن بگو چ

 !... مرده یگفتم : نجف یچشماش نگاه کردم و با لحن اروم و پر بغض تو

 یکردن ... برا قیدانشجوها تحق یلی...! امروز از خ یدیشد ... گفت: پس تو هم شن شتریتو چشماش ب ینگران
 !دانشگاه ...؟ یومدین نیهم

 !... من کشتمش گفتنیمنو گرفته بودن ... م -

 ... خـــــــدا...! پس ... پس یبه گونه اش و با ترس گفت : وا زد

 ... به گونه اش زدیم وفتادیم یاتفاق یلبم نشست ... درست مثل مادرش وقت یرو یکیکوچ حرکتش لبخند از

 !... کردن دایقاتل رو پ -

 !...؟ مشیشناسیبود ...؟! ما م ی... ک ی...؟! ک یچـــــــــــــــــــ -

 !...؟ ادتهیرو  ایتکون دادم و اروم گفتم : رو سرمو

 ... کشهن غیدهنش گرفت تا ج یجلو دستشو

که بخواد  ییکرده تا جا یو اروم رو عاص یسرش اورده بود که اون دختر دست و پا چلفت ییبه نظرت چه بال -
 !بکشتش ...؟

 قاتل باشه تونستیبود ... نم یدختر خوب ایکرد ... رو دییبود ... اونم حرفمو تا دهیهم با من هم عق میمر یحت

...! 

اخرش  دادنیبهم نم ی... اما جواب درست حساب یشدم و رفتم کالنتر الیخیاون روز هم دانشگاه رو ب یفردا
تو بازداشتگاه  ایکه بهم گفت رو نمیرو بب ایدست به دامن همون سروان شدم و ازش خواهش کردم بذارن رو

برم  ذاشتیدم در اتاقش بود و نم ازسرب هی... اونجا  مارستانیرفتم ب مهیسراس مارستانیتشنج کرده و بردنش ب
 ... شکستن ... سربازه رفت تو و منم دنبالش یاومد و بعدش صدا دادیداد و ب یصدا هویداخل ... 
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که دم  یها هرچ وونهیاالن داشت مثل د ومدیاروم بود و صدا ازش درنم شهیرو که هم ییای... رو دمشید
... منم که اشکام راه افتاده بودن رفتم  رونی... سربازه رفت ب دمید کردیو پرت م شکستیدستش بود رو م

... ناباور داشتم نگاش  نیزم یهولم داد که پرت شدم رو نی... اما همچ رمیسمتش و خواستم دستشو بگ
 کمیامپول بهش زد و  هی یکی... دیکشیم غیکه دکتر و پرستارا اومدن و دستاشو گرفتن ... داشت ج کردمیم

 وونهی... انگار واقعا د کردیم یخود زن یعنیهم اون اتفاق افتاد  گهیبار د هیز بعدش اروم افتاد رو تخت... اونرو
 ... خودت کمکش کن ای... خدا دنشده بود ... دستاشو به تخت بسته بو

 یبردن ... حت یروان مارستانیب هیانجام شد و اونو به  عیسر یلیدکتر دادگاهش خ دییو تا تشیوجود وضع با
که اکثر  دادنیبه خوردش م یقو ی... انقدر داروهادادنیبسته بود و پرستارا بهش غذا م اونجا هم دستاش اکثرا

 ... اوقات خواب بود

کالسام افتاده  یلیترم از خ نیگفت ا شهیرو تحمل کنم ... م یاون شهر لعنت تونستمینم گهید یول دونمینم
... همشون  ومدیهم م نایم ی... حت زدمیسر م ایکه به رو ییهمرام بودن وقتا شهیو زهرا هم هم میبودم ... مر

شده بود که به  ایرو ری... انقدر فکرم درگ دمیدیهم کاوه رو م یخونه ... گاه گشتنیبرم ونیگر یهم با چشما
 یزیچ یول کردمیبهم ... نگاهشو حس م شدیم رهی... خ دیدیاوقات منو م شتریکل کاوه از ذهنم رفته بود ... ب

 ... زدی... حرف نم گفتینم

به اقاجون زنگ  یان میتصم هیداشتم ... تو  روین دیبه تجد ازیاز دست داده بود ن ششوی... قلبم ... گنجا مخم
برگردم خونه  خوادیقوا دارم اما دلم نم دیبه تجد ازیزدم و ازش اجازه گرفتم برم مسافرت ... گفتم خسته ام و ن

... انقدر داغون بودم  شدنیم یاومده و پاپ شیپ یمشکل هی دنیفهمینزارم م ی افهینگاه به ق نیبا اول شکی... ب
به درددالم گوش  تونستی...! اون م دهی... حم خواستیمو م نهیری... دلم دوست د خواستمیم ییکه فقط تنها

و بعدش کاوه از جام باخبر  رادی... ممکن بود ه شدیکاوه هم م لیاما االن اون فام تونستیکنه ... زهرا هم م
که  یی... تنها کسا منالیخاموش کردم و رفتم تر مویبدونه کجام ... اونروز گوش یکس خواستمیبشن ... نم

 !... و اقاجون بودن دهیحم دونستنیم

 :کاوه

... نگرانش بودم  زدیبود ... دلم شور م ومدهیهم ن روزی... د دمشیچشم گردوندم ند ی... هرچ ومدهیهم ن امروز
،  ادیم ادشیانگار ارث باباش  وفتهیکه هروقت چشمش به من م می...؟! مر گرفتمیسراغشو م دیبا یاما از ک
 ... رهیو چشم غره م کنهیاخم م

ازش خبر داشته باشن اما ...  دیبا رادی... احتماال زهرا و ه ستیهم که اکثر کالساش با ما ن نایدوستش م اون
 نیا ی... درسته با همه  نهی... هنوز دلم چرک امیفهمن نگرانشم ... هنوز نتونستم با خودم کنار بب خوادیدلم نم

 ... بفهمن یزیچ هیبق خوادیدلم نم یول شمیاتفاقا هنوزم دوستش دارم و نگرانش م

 شهیراحت م المیو خ شنومیرو گرفتم ... حداقل صداشو م شیگوش یو شماره  یتلفن عموم وسکیسمت ک رفتم
 یهم که برا یکه من زدم و اون اتفاق ی... با اون گند ستیخوب ن دونمیکه حالش خوبه ... هرچند ... م

 ... شبش پر از غمه نگر  ی... نگرانه ... افسرده اس ... تو چشما ستیکه خوب ن دمیدیدوستش افتاده م
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 یقبل از دوستش اون پسره  تونستمیبغلش کنم و بگم که نگران نباشه ... کاش م تونستمیم خواستیم دلم
 ... بشه کیجرات نکنه به عشق من نزد یکس گهیرو بکشم تا د یعوض

 ... باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م -

 وونهیوگرنه د رمیازش خبر بگ دیدانشگاه ... امروز با یاینارگل ... چرا نم یخاموش یچ ی... برا اهههههههه
 ... شمیم

 ... رمیبگ یبزنن و منم بتونم از نارگل خبر یاونا حرف دیشا رادیه یگرفتم برم خونه  میتصم

...  دیباریم یزهرا نگران ی... از چهره  رونیبه همراه زهرا اومدن ب رادیخواستم زنگ رو بزنم در باز شد و ه تا
 ... کرد تیزهرا به منم سرا ینشناخته نشده ... چون ناخوداگاه نگرا یمسر یهایماریجز ب یچرا نگران دونمینم

 !افتاده ...؟ ی... اتفاقرادیشده ه ی...؟! با نگاه به زهرا گفتم : چ نیریم یی: جا دمیپرس

مو  هیراحت شــــــــد...؟! بخدا اگه  التی...؟! خ یبدون یخوایم یچ یزهرا اومد جلو و با دعوا گفت : برا هوی
 !... یگذاشت شیپا پ یغلط کــــــرد ینداشت اقتشوی... ل کشمتیاز سرش کم بشه خودم م

 ... زنهیداره حرف م ینگاش کردم که از چ متعجب

 شهیحل نم یچیو دعوا ه ی... با خودخور امی... منم االن م زمیعز نیدستشو گرفت و گفت : برو تو ماش رادیه
 !... ... نگران نباش میکنیم داشی... پ

 ... نشونیت سمت ماشبا اخم روشو از من گرفت و رف زهرا

 !...؟ زنهیبا من حرف م ینجوریزهرا داره ا یچ یشده ...؟! برا یو گفتم : چ رادیکردم به ه رو

هم  شی... گوش ستیازش ن یخبر چیه روزیو زهرا گرفت و گفت : نارگل گم شده ...! از د نیاز ماش روشو
 !... خاموشه

 !!!... شهیکه گم شده ...؟! مگه ادم بزرگ هم گم م یچ یعنی...  ختیفرو ر یزیچ هیدلم  تو

 !که گم شده ...؟ هیمنظورت چ -

... نه تو خوابگاهه ... نه دوستاش ازش  ستین روزی... از د دونمیو گفت : نم دیکش شیشونیبه پ یدست کالفه
 !... کجا رفته ستی... معلوم ن دهیرو هم جواب نم شیخبر دارن ... گوش

 ...عنیگم بشه ...  شهی...؟! مگه ... مگه م یچ یعنی -

 ... زهرا باعث شد حرفم نصفه بمونه یصدا

 !... گـــــــــهید ای... ب ــــــــــــرادیه -

 !... دنبالش ...فعال میریم میزهرا تکون داد و گفت : ما دار یبرا سرشو

 !دنبالش ...؟ نیریکج ... کجا م -
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 !... مارستانیو گفت : ب دیپشت گردنش کش یدست

 !!!... مارستـــــــــانیگرفتم و زمزمه کردم : ب واری... دستمو به د وفتمیبود ب کینزد مارستانیاسم ب دنیشن با

 !... زهرا گفت : من رفتم ... فعال یدوباره  یصدا با

سرش  یی.!؟ نکنه بال...؟! چرا .. مارستانیب یچ یعنیچشمم رفت ...  یو زود از جلو نشیسمت ماش دیدو
 !... کنم خــــــــدا کاریچ دیاومده ...! با

بهش  دیکنم ... با داشیبگردم دنبالش و پ دیکنم ... با داشیپ دیشدم و روندم ... با نیسوار ماش اریاخت یب
سر  دمیکه تو راهم د یمارستانیبگم منو ببخشه ... خدا کمک کن حالش خوب باشه ... کمک کن خدا ... هر ب

از عشق  یرش تو دفترش دنبال نشونیکه مسئول پذ یا هیهمون چند ثان دونهی... فقط خدا م دمیزدم و پرس
 ی( لبخند میندار نجایا یماریب نی)نه همچ یجمله  دنیبه من گذشته ... هربار هم با شن یچه حال گشتیمن م

 !... نشستیلبم م یرو

 میرو سر زده بود مارستانهایاز ب یلیخ بایر تماس بودم و تقر... باهاش د رادیه یبود که برگشتم خونه  شب
 ... نیقطره اب شده و رفته بود تو زم هینبود ... انگار  یخبر یول

... مطمئنا اون فحشها مال  دادی، فکر کنم فحش م گفتیم ییزایچ هیلب  ریهم ز یو گاه کردیم هیفقط گر زهرا
 یرو گرفتم اما بازم صدا شیبار گوش نیهزارم یکجاست ... برا یعنی ایباشه ... خدا تونستیاز من نم ریغ یکس

 ... که خاموشه گفتیمنحوس اون زن م

نارگل ... تو  ییاما نبود ... نارگل من نبود ... کجا میهم اومده بودن اونجا ... همه دنبال اون بود میو مر ثمیم
 ... ای... فقط ب ایبه همون خدا که ... نارگل ب ایفقط ب

اما خودش  دادیم شیداشت مثال دلدار میزهرا رو اعصابم بود ... مر ی هیگر ی... صدا زدمیداشتم قدم م الفهک
 ... کردیم هیاون گر یهم داشت همپا

 ممکنه کجا رفته باشه نینیبب نی... فکر کن شهیحل نم یزیشما چ ی هیاز دست دادم و بلند گفتم : با گر اریاخت

...! 

 ییتوئه ... اگه بال ریباروت منفجر شد و به سمتم حمله ور شد و گفت : همش تقص یبشکه  هیمثل  زهرا
کم از دست مردم  شی... نارگل بدبخت تو زندگ یلعنتـــــــــ کشمتیدستام م نیبخدا خودم با هم ادیسرش ب

 !... دلش یرو گهیزخم د هی یبود که تو هم شد دهیو زخم زبونشون نکش

 بدم خـــــــــــــدا یمبل و گفت : جواب اقاجون رو چ یق شده بود ، اوار شد روبه هق ه لیاش تبد هیگر

...! 

 !... کرد ارومش کنه یسرشو بغل کرد و سع رادیه

 ... مجرمم نداشتم گفتی... تحمل حرفا و نگاهاشون رو که بهم م کردیهم با اخم و طلبکار داشت نگام م میمر

 چی... بدون ه روندمینکردم ... با سرعت تمام م یتوجه کردیکه صدام م مثیم یو به صدا رونیخونه زدم ب از
که دلم باهاش  یخدا ... بعد از مادرم تنها زن کنمیخودت نارگل منو حفظش کن ... خواهش م ای... خدا یمقصد
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رو  دنمینفس کش یتو گلوم بود که جلو یزیچ هیخدا ...  ریازم نگ مویزندگ یخوش بوده نارگله ... تنها دلخوش
 ... شدیبزرگتر م یگلوم و ه یکردم قورتش بدم نشد ... مونده بود تو یسع ی... هرچ گرفتیم

و عکسشو دراوردم  فمینگه داشتم ... دست بردم تو ک نوی... فقط ماش ابونیکجا بودم ... تو کدوم خ دونمینم
به صورتش  یداره ... دست وجود دونستیکه نم یشده و چسب خورده ... همون عکس زیر زی... همون عکس ر

... واقعا من  دوننیمقصر نبودنت م ونارگلم...؟! دلم تنگته ... همه من ییو زمزمه کردم : کجا دمیعکس کش یتو
 !مقصرم ...؟

 ... روم تار شده بود یجلو عکس

که سرت  یی...؟! نارگل بال یتونینه ...؟! نم یاز خودت خبر بد یتونی...!؟ حداقل م یخاطر رفتار من رفت به
 !...هان ...؟ ومدهین

بار بود که  نی... بعد از مرگ مادرم اول سیشد و صورتم خ کتریتو گلوم کوچ یشد که اون گردو یچ دونمینم
شد  ی... پس چ کننینم هی... بعد از نبودن مادرم به خودم قول داده بودم مرد باشم و مردها گر کردمیم هیگر

 !... برگرد کنمی... نارگل برگرد ... ازت خواهش م سهیخکه االن صورتم 

براش  یرو گرفتم ... مطمئنم اتفاق هیبق زشیر یو جلو دمیصورتم و چشمام کش یپشت دست محکم رو با
... برگرد  دونمیتا نازشو بکشم ... من م کنهی... داره ناز م می... خودشو قائم کرده که دنبالش بگرد وفتادهین

 !... دمی... قول م کشمینازتو م شهیخودم تا همنارگلم ... 

... هــــان ...!؟ فقط یذاریم خبریرو ب هیبق ی...؟! به چه حق یرفتیم دیبا یچ یمن مقصر ... تو برا میریگ اصال
 ... یدختره  یبش مونیاز کرده ات پش کنمیم یکنم ... باور کن کار داتیبذار پ

 !!!کردم ... فقط برگرد ... خوب ...؟ غلط

شدم و شروع کردم به راه رفتن  ادهیپ نیکم و کمتر شد ... از ماش شیکیبا عکسش حرف زدم که هوا تار انقدر
که ممکنه براش افتاده باشه افتادم  ییبراش افتاده باشه ... از فکر اتفاقا یباشه ... نکنه اتفاق بد تونهی... کجا م

 یورزش صبحگاه یبرا رفتنیکه داشتن م یبهش ... چند نفر دمیرو و چند بار مشتمو کوب ادهیو پبه جون درخت ت
شده بود و ازش  ی... دستم زخم ستیو حالم خوب ن وونمیمن د دنی... انگار اونام فهم کردنیچپ چپ نگام م

 یتونی...؟! نم یفهمیبشه م تیزیچ یبهش عکسش رو گرفتم روبروم ... تو حق ندار توجهی... اما ب ومدیخون م
 !... ینارگل ... حق ندار ی... حق ندار یتنها بذار وراحت من ینطوریهم

به  یرو برداشتم و نگاه می... گوش وفتادینم یموندن اتفاق نجایشدم ... با ا نیاومده رو برگشتم و سوار ماش راه
هرکدوم بارها تماس گرفته  رادیو ه ثمیافتاد ... رفتم تو تماسها ... م سکالیم یساعت کردم ... نگام به عالمتها

شده باشه  یلحظه به فکرم افتاد نکنه خبر هیاما ...  ماز کنار اسمشون رد ش الیخیب خواستمیبودن ... اول م
 !!!کردن ...؟ داشی... نکنه پ

 ... رو گرفتم ... بعد از چندتا بوق جواب داد ثمیشماره م عیسر

 !تو پسر ...؟ ییکجا -
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 !...؟ نیکرد داشیشده ...؟! پ یشده ...؟! خبر یچ -

 !...؟ یرفت یگذاشت هوی... چرا  مینگرانت شد -

 !...؟ نیکرد داشیپ گمیم ثمیزدم : م داد

 ... گفت : نه هنوز یاروم یسکوت کرد و بعد با صدا کمی

 ... دنبالش مارستانایب یباق رمیخوب من م یلیخ -

 ... یهم با زهرا رفتن بگردن و بعدش برن کالنتر رادیه -

 !...؟ یکدوم کالنتر -

 ... خونشون کینزد یکالنتر نیهم -

بپرس کجاها رو دوست داشته و احتمال داره اونجا رفته باشه  می... از مر مارستانهایب رمیخوب ... من م یلیخ -
 !... نیاونجاها رو بگرد نیبر

و  رادینرفته بودم ... تا بعد از ظهر با ه شبیو د روزیکه د ییمارستانهایرفتم سمت ب رو که قطع کردم یگوش
 ... مینمونده بود که نرفته باش یو درمانگاه مارستانی... ب میهمه جا رو گشت ثمیم

زهرا از  ینموندن خونه و با ما اومدن ... تو کالنتر میکرد یرو هرکار می... زهرا و مر یکالنتر میبا هم رفت غروب
 ... عکس دراورد و به افسر داد هی فشیک

 خواستیزد ... دلم م شمیات شیکیسواالش  یهمه  نیو تو پرونده نوشت ... ب دیسوال ازمون پرس یسر هی
 ... در مورد نارگل من کرده یفکر نیبرم و دهنشو پر از خون کنم که همچ

 !...؟ نیهم رفت یقانون یپزشک -

 !اونجا ...؟ یچ یسوالش روح از تنم رفته ... برا نیکردم با ا حس

 تونهیو گفت : نارگل حالش خوبه ... مگه نه ... نم رادیگفت : چرا اونجا ...؟! روشو کرد سمت ه هیبا گر زهرا
 !...؟ ــــــرادیاونجا باشه ... مگه نه ه دی... نبا

که زهرا چقدر نارگل رو دوست داره  دیفهمیم دشیدیم یکرد ارومش کنه ... هر کس یدو روز سع نیمثل ا رادیه
 ... شدنیکرده بود چشماش باز نم هی... بس که گر

برد خونشون  میسرپا بمونه ، به همراه مر تونستینم گهیزهرا رو که د رادیه رونیب میاومد یاز در کالنتر یوقت
 ... میرو شروع کرد یگرد ابونیدوباره خ ثمی... با م

 ... چطوره گمی... کاوه ... بهتره ... م گمیبا من من گفت : م ثمیه مک میهدف گشت یب کمی

 ... یبگ یخوایم یچ نمیبودم که اعصاب من من کردنشو نداشتم و گفتم : د بنال بب حوصلهیب انقدر

 ... حرف رو بزنه نیا یچطور دونهیبود نم معلوم
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 یقانون یهم ... پز... پزشک یسر هیضرر نداره که  گمی... م میدست دست کرد و اخرش گفت : چطوره بر کمی
 !... هان ...؟ میبزن

 ی... عصبان رونیجلو پرت شده بودم ب ی شهیزدم رو ترمز که اگه کمربندم بسته نبود مطمئنا از ش نیهمچ
 یزدیحرفو م نیخودت هم بود هم می...؟! اگه مر یزد یگرفتم و داد زدم : چه زر قشویبرگشتم سمتش 

 !...؟ یــــــــــلعنتـ

 ... کرد ارومم کنه یگذاشت رو دستم و سع دستشو

 ... ک داشیاونجا حتما اونجا پ میاگه بر ستی... قرار ن ی... ول یدار یچه حال دونمیکاوه ... م -

 ... که زدم تو دهنش قطع شد یبا مشت حرفش

... حق نداره اونجا  ســـــــــــتی... نارگل اونجا ن ثــــــــــمیزدم : خفه شـــــــــــــــو ... خفه شو م داد
 !!!... باشه

 ... دمیشدم و درشو محکم بهم کوب ادهیپ نیماش از

افتاده باشه ... خدا  یخودت رحم کن ... نکنه اتفاق ای... خدا پروندمیو تو هوا لگد م دمیچرخیدور خودم م کالفه
انقدر بزرگ هست که بتونه من و عشقمو باهم تو خودش جا بده  اتیدن نینه ...؟! ا یبزرگ یلی... خ یتو بزرگ

 !...؟ یتونی... م شیریاز من بگ یتونیمگه نه ...؟! نم

نارگل اونجا  دونمی... منم م یسوار شو ... باالخره که چ ایکه گفت : ب ثمیم یو بعدش صدا نیدر ماش یصدا
 !که بهتره ... هان ...؟ یخبر یه ...! از بکاو میبر ای... ب شهیراحتتر م المونیخ ی... ول ستین

کرد  نیو با خودش به زور برد سوار ماش دیشونه ام گذاشته بود محکم انداختم ... دستمو کش یکه رو دستشو
دستشو پس بزنم و با مشتام لهش کنم اما  خواستی... خودش هم پشت فرمون نشست و راه افتاد ...دلم م

برم  الیخ یاسودگ یبرا یول ستینارگلم اونجا ن دونمیحق با اون باشه ... من که م دیشا کردمیته دلم فکر م
 ... اونجا رو هم بگردم

 شتریخودت به داد دل من برس ... نذار ب ایباشه ... خدا ییهمچون جا تونهیحق نداره اونجا باشه ... نم نارگل
 !... تنها بشه خدا نیاز ا

نه ... داشتم از  ایبا مشخصات نارگل رو اوردن اونجا  یدختر ایبپرسه که ارفت سوال  ثمیم یقانون یپزشک تو
 ... ضرب گرفته بودم نیو با پام رو زم ستادهیدنده سرجام ا هیاما غد و  ختمیریدرون فرو م

 شی... چرا انقدر تو نگاش تشو ستادنینگاه مضطربش پاهام از حرکت ا دنیکه سرشو برگردوند ...با د ثمیم
 ... شده ...؟! نکنه ... نکن ... نـــــــــــه ... امکان نداره یچ یعنی...  شهیم دهید

 کردمینگاه م ثمیپر از استرس م یداشتم به چشما ریقدم از قدم بردارم ... همونجا مات و متح تونستمینم یحت
 ... نزد یحرف ی... خودش اومد سمت من ول

 !شده ...؟ ی.. چ... چ . یخشک شدمو باز کردم و گفتم : چ دهن
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 ... نگفت یزیو چ نییانداخت پا سرشو

 !...؟ یگرفت ی... چرا اللمون یشده لعنتـــــــــ یچ گمیگرفتم و داد زدم : م قشوی

رو اوردن  یسر هیتصادف اتوبوس ... هیاز  گنی... م هی...  گنیگفت : م یاروم یدهنشو باز کرد و با صدا باالخره
 ... هم هست یخترد هیدختر...  هیکه ... 

 ... دهنشو قورت داد و با نگاه مستاصلش گفت : مشخصاتش با ... با نارگل اب

 ... باشه نجایا تونهی... امکان نداره ... نارگل من نم نیزم یشدم رو اوار

توان نگه داشتن خودمو  یپهن شدم ... حت نیزم یکنه رو یریکه از افتادنم جلوگ رهیتا اومد بازومو بگ ثمیم
 ... نشستم نیزم ینداشتم و رو

 تونمی... من بدون نارگل نم شیریاز من بگ یتونی... نم یانقدر نامرد باش یتونیدوباره تار شد ... خــــدا نم دمید
 یاریسرم ب ییبال نیهمچ یتونی... چطور م مینیبی... که م یکه هست اوردمیم مانی... تازه داشتم به تو ا یفهمیم

... 

 دی... با یکن یی... شناسا یکه بتون ی... باهاش داشته باش ینسبت هی دیبا گنیکنارم نشست و گفت : م ثمیم
 ... میبهش ... خبر بد ی... چجور یول ادیزهرا ... ب می... بگ

 !... انی... که ب زنمیزنگ م رادیبلند شد و گفت : به ه ثمیچقدر گذشته بود از نشستنم که م دونمینم

فکر  تونستمینم یزیچ چینبود ... به ه یچیروبرو زل زده بودم ... تو سرم ه واریو منگ نشسته بودم و به د جیگ
اومده داشتم اطرافم و ادما رو  ایادم تازه به دن هیاز دست داده بود و مثل  تشویکنم ... انگار خوابم ... مغزم فعال

 هیتفاوت به گر یعده هم ب هی...  شدنیاه داشتن از جلوم رد میو لباس س هیبا گر یعده ا نکهی... ا کردمینگاه م
 هی...؟! گر شهیکه سنگدل شدن ...؟! مگه م دنید یزار هیانقدر گر یعنی...  کردنیو سروصدا داشتن کارشونو م

... مــــــــــادر ...  کردیکه مادرشو صدا م یپسر بچه ا ی هی... گر کردیواقعا دل سنگ رو هم اب م ایبعض ی
 یکه ... مامان ... ازش بخواه ... من که مدتهاست باهاش قهرم ول یکه تنهام گذاشت ... روز یمادرم ... روز

... پس چرا با من سر لج داره ... بهش  نهیالرحمه الراحم یگفتیباهاش رابطه ات خوب بوده ... م شهیتو که هم
... اگه  کنمیمگه نه مامان ... بهش بگو گناه م تونهینارگل باشه ... اگه ... نم دیبگو ... بگو اگه اون دختر ... نبا

که  ی... همونجور شکونمی... همه گناه ها رو ... دلش رو م کنمیکه گفته نکن م یهرکار رتشیبخواد از من بگ
 !... امان ... نارگل نه... من ازش خواستم که تورو نبره ... م میازش بخوا دیبا یاون دلم رو شکسته ... تو گفت

 ... شد دهیو داد نگام به سمت در کش هیگر یکه با صدا زدمیتو دلم با مادرم و خداش حرف م داشتم

داد زد : فقط دعا  میبه من حمله کنن ... مر خواستنیزهرا رو ... هردوشون م رادیرو گرفته بود و ه میمر ثمیم
 !... یلعنتـــــــــ کشمتیخدا م ینباشه ... به خداوند یکه تو سردخونه اس نار یکن کاوه ... دعا کن اون

جدا بشه ... داشت دست و  رادیاز بغل ه زدیاز اسم سردخونه هم لرز به تنم افتاد ... زهرا داشت زور م یحت
 ... پروندیو لگد م زدیپا م
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... بخدا اگه نارگل من اونجا باشه زنده ات  ـــــــــــرادــــــــی... ولم کن ه رادیبذار برم بکشمـــــــــــش ه -
 ... توئه ... خـــــــــــــــــدا ری... همش تقص ذارمینم

مدت دارم صدات  نهمهیخودت کمکم کن ... بعد از ا ایکرد ارومشون کنه ... خدا یاز پرسنل اومد و سع یکی
خودت باهات  شیپ یو برد یمادرمو گرفت یزنم ... از وقتب ینخواستم باهات حرف گهید میسالگ 15... از  کنمیم

 یریازم نگ مویکه تنها دلخوش خوامی... ازت م کنمیسال دوباره دارم ازت خواهش م نهمهیقهر کردم ... بعد از ا
... 

ثابت کردن  یکه ممکن بود عشقت باشه ... برا یکس دنید یبرا خواستنیسخت بود که ازت نسبت م چقدر
 ... ستیکه تو اون اتاقه گل تو ن یاون نکهیا

 میدر ته راهرو رفتن ... مر هیو درست راه بره به سمت  ستهیپاهاش وا یرو تونستینم یکه حت ییبا زهرا رادیه
 ... کردیم هیگر ثمیتو بغل م

رفته بودن پشتش  رادیکه زهرا و ه ی... در کردمیراهرو نگاه م ینشسته بودم و داشتم به در انتها نیزم یرو هنوز
اومد و  ادیفر یصدا هوی...  کردنیها چقدر کش اومده بودن و بدتر از الکپشت ها حرکت م هیثان دونهیو خدا م

... تو  دمیرو د میبهش دوختم برادر مر روحمویبنگاه  یمو گرفت و بلندم کرد ... وقت قهیکه  یبعدش هم دست
 ... کم داشتم نویفقط هم تیوضع نیا

... خودم  یبه دست گرفت و داد زد : عوضــــــــــــ قمویتو صورتم و پرت شدم ... دوباره  دیمشت خواب هی
 ... کشمتیم

 ... شدم نیهم زد تو صورتم که باز هم پرت زم گهیمشت د هی

و  دستشو گرفت ثمیکه م رهیبگ قمویمنو بکشن ...!!! دست انداخت دوباره  خوانیروزها همه م نیچرا ا هههه
خدا ازش بدم  ی شهیپسره که هم نینتونستم از خودم در برابر ا یعقب ... چقدر بدبخت بودم که حت دشیکش

 ... انقدر حال و حوصله نداشتم که بخوام خون کنار لبمو پاک کنم یدفاع کنم ... حت ومدهیم

 ... جدا بشه ثمیداشت از م یو سع دیکشیهمچنان عربده م الدیم

که  ی... فقط دعا کن ... از خدا بخواه اون یدلشو شکوند یغلــــــــــــط کرد یباهاش باش یتونستیتو که نم -
... بذار خفه اش کنم  ثــــــــمی... ولم کن م یعوضــــــــــــــ کنمیجهنم م توینارگل نباشه ... زندگ نجاستیا
نگاهت بهش  ذارمی... نم ینبالش بگردتو خوابت د دیاون تو نباشه اونوقت با یاشغال رو ... دعا کن نار نیا
 !... یو ندار ینداشت اقتشوی... ل یــــــــــدی... شن وفتهیب

دهنشو ج  شمی... چرا بلند نم زنهیمن و داشتن عشقم حرف م اقتیپسره اومده از ل نیخدا ... ا نیبب تروخدا
... االن بهم ثابت کن که  یهست شهیهم گفتی... مامان م یمامان ...؟! تو ... هست یر بدم ...؟! چرا خدا*

 ... یمنم هست ی... که خدا ی... که وجود دار یهست

 ... که کنارش خون مرده شده بود یاش پاره و لب قهیکه  ینشسته بودم با لباس نیزم یرو هنوز
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 رونیو زهرا اومدن ب رادیراهرو باز شد و ه یدل خسته و دردمند من که باالخره در انتها یقرنها گذشت برا دیشا
و  رادیه یافتاد رو دستا هویکه  کردیم هیبلند گر ی... زهرا با صدااوردیاونو تو بغلش داشت م بایتقر رادی... ه

 ... شد هوشیب

بازم بهم پشت  یتونیخدا ... ازت دوباره خواستم ... نم یتونی...؟! نم یعنی... امکان نداره ...  نــــــــــــــــه
...  نیزم یهم مثل من افتاد رو الدیبلند شد و م میمر غیج ی... صدا یکردیبه حرفم گوش م دیبا نباری... ا یکن
شکسته اس ...  یدال ی... خدا هیمهربون یگفتن خدا خدا شهی... هم کردیداشت هاج و واج به اونا نگاه م ثمیم

خــــــــــــدا ...؟!  یبا من سر لج نهمهیبنده هاش ... پس چرا ا نیب کنهیبنده هاست و خوب و بد نم یخدا
 !...؟ یکنیم یباز یرو دار ندرالیس هیمن نقش نامادر یچرا برا

 دمیتموم شد ...؟! خــــــــــــدا ... بهت قول م یعنیبود که سرشو به دو طرف تکون داد ...  رادیبه ه نگام
خدا ... ازت خواستــــــــــــم  ی. همه چ.. یهم که فکرشو بکن ینخوام ... هر گناه یزیوقت ازت چ چیه گهید

 !!!... خدا

 میبهش کمک کن میکه بخوا میتوانشو نداشت یعنی...  میتونستینم چکدومیدستش بلند کرد ... ه یرو رو زهرا
 !!االن ... نارگـــــــــــل ...؟ یعنی... 

ام و  قهیرفت سمت  اریاخت ینمونده بود ... دستم ب دنینفس کش یبرا یینفس بکشم ... هوا تونستمینم
 غیبا ج میکه مر رادیقدم رفتم سمت ه هیتا راه هوا رو باز کنم ... از جام به زور بلند شدم و  دمیدکمشو کش

بودم ...  ستادهیا یدفاع ی، حت یتحرک چیمتحرک بدون ه یمرده  هیاومد سمتم و شروع کرد به زدنم ... مثل 
از دست دادن نداشتم  یبرا یزیچ گهی... من که د زدیقدرتش م یبا همه  تتونسیاما نم رهیاومد دستشو بگ ثمیم

 !... زنهینم ینداره و نبض یقلب گهید یوقت کنهیتن م نیبه حال ا یبزنه ... چه فرق نمیبذار ا

 ... پا تند کرد و اومد سمتمون رادیه

 !... زنتو جمع کن ثمیبا اخم داد زد : چه خبرتونه ... م دیکه رس کینزد

 !... بگه گفت : نبود ...! نارگل نبـــــود یزیدهنشو باز کرد چ میمر تا

 یخدا به حرفم گوش کرده باشه ... چطور شکرت کنم ...؟! مامان ... خدا نباریا شدیهوا باز شد ... باورم نم راه
به حرف من گوش کرده باشه ...؟!  نباریتو ا یخدا شهیتو ... خدات ... نارگل من اونجا نبود مامان ... باورت م

 !به دل من راه اومده ...؟ نباریا یعنی

 !... بلند شد و ناباور گفت : نبــــــــــــــــود ...!؟ پس ... پس زهرا الدیم

 !... بهش سخت گذشته یلیتحمل کنه ... خ نیاز ا شتریزهرا تو بغلش بود : نتونست ب هنوزم

چند روزه  نیکه ا یعذاب یداشته باشه برا یقانع کننده ا لیدل دوارمی... ام میکن داشیپ دی: فقط با رادیه
 !... میدیکش
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که تو سردخونه اس عشق من باشه کمک کن  یاون یو نذاشت یکرد یمردونگ نجای... حاال که تا ا ـــــــــــایخدا
 گهی... تو برش گردون د رمیگی... اصال همه حرفامو پس م دمیکنم ... دمت گرم خدا ... قول م داشیبرگرده که پ

 !... هــــــــــان ...؟ یتو بگ ی... هر چ کنمیگناه نم

خوابوند و از تو  یصندل یزهرا رو رو رادی... ه رونیب میباهم از در اون ساختمون نحس و مخوف زد یهمگ
و  الدیبا م میکه چشماش تکون خوردن ... مر دیاب به صورت زهرا پاش کمیدراورد ...  یاب معدن هیداشبورد 

 ... به کمک داشت ازین رادیکه ببرتش ... فعال ه ثمیدادم به م نمویماش چییرفته بودن ... سو ثمیم

 !... گفت : شرمنده ام داداش یبا شرمندگ ثمیم

 ... نیخونه استراحت کن نیزدم و گفتم : بر یلبخند مچهین

 ونی... نه تنها دوستشه بلکه جونشم مد زهیعز یلیببخش ... تو حال خودش نبود ... نارگل براش خ مویمر -
 !... مرده بود می... اگه اون نبود مر مهینارگل تو تن مر یها هیاز کل یکینارگله ... 

 ... نگاش کردم که دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت : ببخش کاوه متعجب

در  زایچ یلی... چقدر روحش بزرگه و من هنوز خ تونستهیبدم ... نارگل ... چطور متکون  یتونستم سر فقط
حداقل به خودم  نویبرسم ... ا دیرو حتما با یعوض یالنی... چقدر احمقم که ... حساب اون م دونمیموردش نم

 ... ونمیمد

 ... درمانگاه و بهش سرم زدن میزهرا رو برد رادیه نیماش با

 ... اومد کنارم رادیراهرو نشستم که ه تو

بهشون گذشته  ی... درک کن که چ یمن ... ول دمیشا ی... حت میاز رفتار همه ... زهرا ... مر یدلخور دونمیم -
 !... یبدتر از اونا بود دیشا یحت یاز اونا نداشت یخودت هم دست کم دونمی... م

 !... کنم داشیپ دی... االن فقط با ستیمهم ن -

بلند شد و رفت  نیهم یداشته باشه برا ریتاث تونهینم یحرف چیاالن ه دونستی... م شناختیخوب منو م رادیه
 ... زهرا شیپ

مبل تو  یبر استراحتش رو یمبن رادیبه اصرار ه توجهیسرم تموم شد با اونا برگشتم خونشون ... زهرا ب یوقت
...  ستیبه اقاجون خبر بدم ... االن سه روزه که نارگل ن دیگفت : نه ... با یگرفته ا یهال نشست و با صدا

 !... بشه یشده و ممکنه ازم شاک ریاالنش هم د نیهم

... من اقاجونمو  یبگ یچجور یدونیتو نم گفتیپا داشت ... م هیخودش زنگ بزنه اما مرغ زهرا  خواستیم رادیه
 ... شناسمیبهتر م

 یهم به من نم یو نگاه دونستیاما هنوزم منو مقصر م مینکرد دایتو اون ساختمون نحس پنارگل رو  نکهیا با
 ... انگار من وجود ندارم کردیرفتار م یانداخت ... جور

 ... رو کنار گوشش گذاشت و منتظر شد میسیب یگوش
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 ... سالم اقاجون -

 !؟ مادرجون خوبن ...؟ نیخوب

 !... ما خوردمسر  کمی...  ستین یزی...؟! چ صدام

 !خبر از ده ...؟ چه

 !!...دیپرسیداشت از اخبار روستا م یتو دلم نبود که حرفشو بزنه ول دل

 !... اقاجون ...! راستش گمیم

 ... اقاجون ... گم شده یگفت : راستش اقاجون ... نارگل ... نار یلرزون یپر از اشک شد و با صدا چشماش

 !... اقاجــــــــــون ستین یگفت : االن سه روزه گم شده ... بخدا همه جا رو گشتم ول هیگر با

 شده یتا بشنوم چ کریو رفتم زدم رو اسپ اوردمیطاقت ن گهیاش متوقف شد ... د هیچشماش گرد شد و گر هوی

... 

 ... یدونیمدت بره سفر ... فکر کردم تو م هی خوادیمگه به تو نگفته بود بابا ... بهم زنگ زد گفت خسته اس م -

 زنمیسه روزه مثل مرغ سرکنده دارم بال بال م نجای...؟! من ا یاز جاش بلند شد و داد زد : چـــــــــــــــ زهرا
به من بگه  تونستیرو خاموش کرد هـــــــــــان ...؟! نم شیاونوقت خانوم رفته سفــــــــــــــر ... چرا گوش

سه روزه ... مُردم تا تونستم  نیبه من گذشت اقاجون ... مُردم و زنده شدم تو ا یچ یدونی... م رهیاره مخبرش د
 گهیدخترت د نی... ا یقانونــــــــــــــ یپزشک ی... حت یبه شما زنگ بزنم ... همه جا رفتم دنبالش ... حت

و از  کشمشیخودم م نباریکه ا ادیلوس شده ... بهش بگو بهتره برنگرده تهرون ... اگرم اومد طرف من ن یادیز
 !... شمیراحت م دستش

 ... دیمبل انداخت و رفت اتاق خواب و در رو محکم بهم کوب یرو رو یگوش

 ... کردیم یرو برداشت و داشت از پدر نارگل عذرخواه یگوش رادیه

جمله تو سرم بود ... گفت خسته اس رفته سفـــــــــــر  هیفقـــــــــــــــط ...  دمیشنینو نماو یحرفا گهید
 !...؟

 ای...؟!  زدیم یبه زهرا حرف دینبا یحت یعنی...  کردیتنم کامال به جوش اومده بود و داشت قل قل م یتو خون
ودن ... تو فقط برگرد نارگـــــــل ... برگرد که دوستش ب نای...؟! من به دررررررررررررررررررک ا میدوستش مر

 نهمهیاگه بذارم از ا ستمیبه سرت نزنه ... کاوه ن فرهوس س گهید کنمیم ی... کار ارمیسرت م ییچه بال ینیتا بب
...! دعا کن  یوفتی... فقـــــــــط برگرد ...!!! اما دعا کن به چنگ من ن یاسترس و جنگ اعصاب قسر در بر

 !!!... نارگل

 ... رونیبلند شدم و از خونشون زدم ب یعصب

 نارگل
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 تیبهت زحمت دادم و اذ یلیچند روز خ نی: واقعا ممنونم ... ببخش ... تو ا دمیرو بغل کردم و بوس دهیحم
 !... یشد

همه  دمیبهت قول م نارگل ... یپشتم به حرکت دراورد و گفت : خوشحالم که بهتر ینوازش گونه رو دستشو
 یلیخ یخبرا ایزود نیو زود داره اما سوخت و سوز نداره ... من دلم روشنه که به هم ری... د شهیدرست م یچ

 !...شهیم یخوب

 ... تکون دادم دهیحم یاتوبوس شدم و با حرکتش دستمو برا سوار

گله  شهیو هم شدمیبودم که از داشته هام غافل م یناشکر یرو داشتم ... چه بنده  دهیخوب بود که حم چقدر
جاها بهم ثابت  یلیدوست داشته ... خ شهی... خدا منو دوست داره ... هم بردمیخدا م شینداشته هامو پ ی

... و باالتر از همه خـــــــــدا ...  دهی... حم میوقت تنها نبودم ... زهرا ... مر چیکرده که عاشقمه ... من ه
 ... که هوامو داشته باشن بودن شهیهم

 فیشدنم توسط کاوه رو ... عالقه ام به اون ... چقدر از کث دهیدزد ی...حت دونستیم ویهمه چ دهیحم حاال
 شمیاون روز خجالت زده م یاداوریکه منم به خنده انداخت ... هنوزم که هنوزه از  یجور دیشدن تخت کاوه خند

... 

...  می، زهرا ، مر دهی... حم دونستنیم زاشویچ یسر هیشده بود و هرکدوم  میسه نفر تقس نیب میزندگ یرازها
 !... کمک به من داشتن یبرا ینقش مهم میزندگ یبرهه زمان هیهر کدوم تو 

و گفت :  دینگاه عاشق بشه خند هیتو  ومدینم الدیبهش گفتم به م یگفت ... وقت الدیاز رابطه اش با م اونم
... اونجا  دمیدیبود که همو م یبار نیزهرا سوم ی... عروس یهم گرفت مرینگاه نبود که ... خداروشکر الزا هی

که من اومده بودم تهران همو  بارمیشما و  ی خونهبار قبال تو  هیرفته  ادتی نکهیاستارت رابطمون بود ... مثل ا
 !... میدید

...! هنوزم با  دنیزهرا همو د یتو عروس نایا کردمیود و فکر منب ادمی... من چقدر خنگ بودم که  گفتیم راست
 ... در ارتباط بودن یتلفن الدیم

 ... دوستم ، خواهرم ، دختر عموم یکردم از عاشق فیو من چقدر ک شدیلپهاش سرخ م زدیازش حرف م یوقت

مثل زهرا کامل منو  دهی... حم گردمیکه دارم برم یگذاشتم و امروز زدیکه پا تو  یروز اول نیتفاوت بود ب چقدر
رفتن و حرف زدن با اون باعث  رونیکنه تا اروم بشم ... تا حالم بهتر بشه ...ب کاریچ دونستیو م شناختیم

 ... دادناش یبه جاش و دلدار یکردناکردناش همراه من ... سکوت  هیگر یام برگرده ... حت هیشد روح

سخته  یلیخ یاخر نی... و ... به کاوه فکر نکنم ... ا تای... به ارم فکر نکنم ایو رو نیبه شاه گهیکردم د یسع
 ... هیاما شدن

 ادیب دیکاوه است که با نینشده ... ا دهیخونه پدرشه و چ یشاخه  یکه هنوز رو یدخترم ...! همون گل هی من
که مــــــــــن ... نارگـــــــــل  ینیتو خواب بب دیبا نویبخواد ... ا حیو ازم توض ادیو ازم درخواست کنه ... ب

 !... شیاز ازدواجش و زندگ بده حیو بخواد برات توض ادیو بهت التماس کنه ... ب ادیب
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کردم و سرپام  یشکسته و خرد شده رو دوباره بازساز یها کهیاما اون ت ختمیبارها در خودم فرو ر دیشا من
 ... ستادمیا

 یحساب یدعوا هیلبم نقش بست ... مطمئنا تو تهران  یناخود اگاه رو یندرفت به تماس اقاجون ... لبخ فکرم
که االن به خون من تشنه  دونمیبگذرونه ... م ریکه حقم هم بود ... خدا عاقبتمو با زهرا به خ دیکشیانتظارمو م

 میاز هم فاصله داشته باش یادیمدت ز میتونستیوقت نم چی... مطمئن بودم ، من و اون ه دیبخشیاس ... اما م
 ... دیرسیم یکمتر از نصف روز به اشت دیقهرامون شا ی... همه 

 دنیسوال پرس یخوشحال شده بودن و کل یلیخ دنمیتهران اول رفتم خوابگاه ... بچه ها از د دمیرس نکهیهم
 ... رونیاز خوابگاه زدم ب میزهرا و مر یهایدادم و با سوغات هاشونوی... سوغات

که در انتظارمه  یزیچ نیحداقلتر دونستمیذره شده بود ... هرچند م هیسراغ زهرا ...دلم براش  رفتمیم دیبا لاو
 ... کتکه

 !... بوسهی... م کنهیم هی... گر کنهی... بعدش بغل م کنهیم هی... گر کشهی... داد م کنهی... دعوا م زنهیم

دم در  رادیتا در باز بشه ... رفتم باال ... ه دیطول کش کمیزنگ رو زدم  ی... دم در خونشون وقت شناختمشیم
 ... ناراحته خوندمیاش م افهیبود ...از ق

 !... سرد جوابمو داد یلیدر نگه داشته بود ... سالم کردم که خ یرو دستشو

 !...؟ یزدم و گفتم : خوب لبخند

 ... ممنون -

 !تو ...؟ امیب شهیگفتم : م رهیو نه کنار م زنهیم ینه حرف دمید

 !... ... همه اش هم به خاطر توئه ستیزهرا حالش خوب ن -

 !...؟ یدیاومدم که حالشو بهتر کنم ... اجازه م نیهم ی... برا دونمیو گفتم : م نییانداختم پا سرمو

... البته فکر کنم حقت  یبهت بگه که ناراحت بش یزیچ هی... ممکنه  هیو گفت : اون االن عصبان دیکش یپوف
 !... بگذره ارومتر بشه بعد باهاش حرف بزن کمیرابطتتون خراب بشه ... بذار  خوامینم یهم باشه ول

...  شناسمیاز تو م شتری... من زهرا رو ب شهیاما مطمئنم تا با من حرف نزنه حالش خوب نم رادیه دونمیم -
از خونت برم زن تو مثل  یبهت که وقت دمی... قول م شهیخوب م یبزنه ول ییحرفا هیممکنه دعوا کنه و  دونمیم

 !... سابق بشه

 ... مستاصل نگام کرد و اروم رفت کنار کمی

 !... تو که گفت : تو اتاقه رفتم

اگه  یکنه ... حت یخال تشویتو ... بذار عصبان این یدیشن ییکه شد هر صدا یتشکر کردم و گفتم : هرچ ازش
 !... رونیب یو بندازمن یایصدات کرد ب
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 ... در رو باز کردم و رفتم تو اتاق نیهم یبرا ومدین ییتکون داد ... رفتم سمت اتاقشون و در زدم ... صدا سرشو

 !... بود ... اروم گفتم : سالم دهیتخت پشت به در دراز کش یرو

 ... نکرد یحرکت

 !!! ... خانوم یزدیسمتش و گفتم : ا رفتم

 ... نکرد یکار بازم

از مهمون خونت  ینجوریا یکه دار ینشستم و گفتم : دلم برات تنگ شده بود ... چقدر مهمون نواز کنارش
 !... یکنیم ییرایپذ

 !... نگفت ... دستمو رو شونه اش گذاشتم و گفتم : زهرا یزیچ بازم

 ... وفتمیبود ب کیبلند شد که نزد عیسر نیمنفجر شد ... همچ هوی

هـــــــــــــــان  یبرگشت یچ ی... برا یکه تاحاال بود یزد : به من دست نـــــــــــزن ... برو همون گور داد
هم  یتوقع مهمون نواز ی... بعد از پنج روز اومد نمیدخترشو بب خوادیدلم نم گهی...!؟ اقاجونت بهت نگفت د

 !... ـــــــــــــرونیب شبنداز  نویا ای... ب رادی...؟! هــــــــــــــــــ یدار

 ی هیما ینجوری... چقدر من بد بودم که ا ختهیاشک ر یلیمدت خ نیکه ا زدی... چشماش داد م رمیبم یاله
زدم ... چقدر  ادشیبه داد و فر ی... لبخند گفتمیشدم که انقدر دوستش داشتم ... کاش بهش م ییعذاب زهرا

 ... دختر تنگ شده بود نیا یدلم برا

 خوامینم گهی... د ـــــــــــــــرونیمن برو ب یسمتش بغلش کنم که هلم داد و گفت : گمشو از خونه  رفتم
 ... نمتیبب

 !... اما من -

به  یکنی... خودت قصد سفر م می... مگه ماها برات مهم نمتیبب خوامینم گهیحرفمو بزنم و داد زد : د نذاشت
داشته باشن ... مهم فقــــــــــط  یچه حال هیداره بق یتی... چه اهم میشیدررررررررررررررک که ماها نگران م

 خوامیدلت تنگ شده ... م یگیم یکه االن اومد ید... تا حاال کجا بو نجایا یاومد یچ ی... برا یخود خودخواهت
 ریبدبخت دعوا کردم که همش تقص یدلت تنگ نشه ...! منه خـــــــــــــر رو بگو با اون کاوه  اهیصد سال س

که  میهم وجود دار ییعشق و حالش ... انگار نه انگار ما یخانوم رفته بود پ نیتوئه ... اونوقـــــــــــــت ا
 !... مینگران بش ــــــهممکنـــــ

 !!!... زهـــــــــــــرا -

ــــــــــــــرض ... زهرا و کوفـــــــــــــــت : زهرا و مـ زدیو مشت م دادیو شروع کرد به زدنم ... هولم م اومد
 یرفتم پزشک یحت ی... لعنتــــ ی... کالنتر مارستانایب یتا کجاها دنبالت گشتم ... همه  یدونی... م

گم  شیبتونم به اقاجون زنگ بزنم که ته تغار تاچقدر با خودم کلنجار رفتم  یدونی... م یقانونــــــــــ
به من گذشت ...؟!  یخبـــــــــــــــر چ یسفر اونم ب یگفت رفت یوقت یدونی.؟! مشـــــــــــده ..

... فقـــــــــــــــط  یتو فقط خودت مهم ی... برا یکه بدون ستی... برات مهم ن یدونینــــــــــــــــــــه نم
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کتک خورد  الدیاز م ی... حت دی... بدبخت اون کاوه که بخاطر تو از همه حرف شن یا گهید کس چیخودت نه ه
 !هـــــــــــــــــــان...؟ یبد یخوایم ی... جواب اونو چ

 ... یشد هیبق ینارگل که انقدر باعث ناراحت یریبم یکرده بودن ... اله سیصورتشو خ اشکاش

 !!!!... زهرا -

 نیهمه ا نکهیم بهت باشه ... اهربار نگرانت باشم ... همه جا حواس نکهیزد : خسته شدم از دستت ... از ا داد
که فقط به فکر  یانقدر خودخواه باش یتونیم ی... چجور یتونست یتو نداره... چجور یبرا یارزش چیمحبتها ه

 یتـــــــــــونیگذشته ... نم یماها چ هچند روزه ب نیتو ا یدرک کن یتونیدرصد هم نم هی...  یخودت باش
 گهید خورمی... قســـــــــــم م ستیبرام مهم ن گهیبکن ... د تیبا زندگ خوادیدلت م ی... برو هر غلط یبفهم

 ی... من زندگ ستیبرام مهم ن گهینه د ایحالت خوبه  نکهیبه تو فکر نکنم ... ا چوقتیه گهینگرانت نشم ... د
وهرم باشم ... تو خودم و ش یبه فکر زندگ دیگذاشتم ... حاال با هیهم برات ما یکاف یاندازه  هخودمو دارم ... ب

 !!!... شتریاحمـــــــــق ... نه ب یخاله  هی... یمن یبه بعد فقــــــــــــــــط خاله  نیاز ا

 وقـــــــــــــت چی... ه نمتیبب مخوامیوقت ن چیه گهیمن برو ... د یگفت : برو ... از خونه  یلرزون یصدا با

...! 

 دیو بخوام برم سمت در قفلش کرده بود ... نبا امی... تا به خودم ب رونیبازومو گرفت و از اتاق پرتم کرد ب اومد
 نویطول بکشه و من ا یلیممکن بود خ دیبخشیبمونه ... اگه امروز نم ادیز یو ناراحت یدلخور نیا ذاشتمیم

ز کدوم ا چیبودم ... تو ه دهیند ینجوریوقت زهرا رو ا چیدلم شکست ... ه کنمی... اعتراف م خواستمینم
کنه ... زهرا فقط  رونمیاز خونه اش ب یحت ای نهیمنو بب خوادینم گهیدعواهامون به صراحت نگفته بود که د

 ی هیما شهیبود برام ... وجودش هم یگفت همه چ شهینبود ... فقط دوست نبود ... م لیفام ایخواهرزاده 
بزنه ، دستمو اوردم  یکه سرشو با تاسف تکون داد و خواست حرف دمیرو د رادیمن بوده ... ه یارامش و شاد

هق هق ارومشو  یزهرا هم پشت دره ... صدا دونستمیدادم ... م هینگه ... نشستم و به در تک یزیباال که چ
 ... دمیشنیم

ود کمک که ممکن ب ی... از همه چ مونیاسمشو صدا زدم ... شروع کردم حرف زدن از خاطراتمون ... بچگ اروم
 ... کنه زهرا ببخشتم

 یبچه  یبش یخواستیما ... م یخونه  یایو ب یشناسنامه تو بردار یخوایم یچندبار گفت میبچه بود ادتهی -
 ... وفتهیاتفاق ن نیدعا کردم که ا یلی... اونموقع خ یزدی، نه ا یکرم هیآقاجون ... 

ما به عنوان  یو مسلما اومدنت به خونه  یبود کتریمن کوچ زدم و ادامه دادم : تو از یاون روزا لبخند یاداوری از
خونمون  یای...؟! االنم خوشحالم که نشد ب هیچ یدونی... م نداختیمنو به خطر م یته تغار گاهیدختر خونه جا

 چوقتی... ه ینبود یزدیاگه ا دی... شا یام نبود هرزادهاگه خوا دیاما ... شا یما بزرگ شد ی... هرچند تو خونه 
و من ... دلم  یوفتیحال ب نیاز من به ا یخبریچند روز ب یکه االن هست ... که تو برا شدینم ینیرابطمون ا

 ... بغل کنم تویتپل و گوشت کلیاون ه نکهیا یضعف بره برا
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... من بد کردم باهاش  رمیکه م دادمیو الاقل به اون خبر م کردمیحماقت رو نم نیداشت نبخشه... کاش ا حق
 شیکه بتونم راض زدمیو حرف م گفتمی... انقدر م ومدمیمن کوتاه نم ی... ول نتمینخواد بب گهیداشت د، حق 

 !... کنم

 یبچه بودنمون ... با همه  ی... دفترتو پاره کرد و زدت ...؟! با همه  تویمونا همکالس ادتهیشروع کردم :  دوباره
هست چقدر سر  ادتی...؟!  ادتهیفرداش اومدم زدمش ...  میتو خونه باهم سر جنگ داشت شهیهم نکهیا

 ... هست ... روز عقدمو ادتیباهات دعوا داشتم ....؟!  اوردیکه اقاجون از مسافرتاش م ییها یسوغات

 ... اون روزا چشمام تر شدن یاداوری از

اشتباه کردم  دونمیها باشم ... مداشتم تن ازیقولم نزدم زهرا ... فقط ن ری...؟! من ز میبه هم قول داد یچ ادتهی
و همه جا از هم خبر  شهیپا بذارم ... قرار بود هم ریقولمو ز خواستمی... باور کن نم یول گفتمیبه تو م دیو با

بهت  ادتهیو من ...!!!!  ی... تو تهران نی... االنو بب تهران امیقرار بود من شوهر کنم ب ادتهی...  میداشته باش
 هیاس ...! زهرا ... من ... االن مدت دهیزن ند یگفتی...!؟ م یدیخند شهیم شیگفتم محمد به رابطه ما حسود

 ... که

 ... باالخره راهشونو باز کردن اشکام

مبهم ازش  ریتصو هیبوده ...  یچه شکل ادینم ادمی کنمیبهش فکر م ی...؟! هرچ ادیم ادتیچهره محمد رو  زهرا
درسته تو  نمیاونو بب تونستمیم شهی... قبال هم نمشیبینم گردمیهم تو ذهنم م ی... هرچ ستی.. نتو ذهنمه .

... به نظرت  ستیجا ن چی... ه ستین هک شهیم ی... االن مدت کردمیحسش م شهی... هم یول ومدهیخوابم نم
وقت حس  چیببخش ... من با وجود تو ه یبد کردم ... ول یلیخ دونمیشدم ...؟! دلم تنگه ... م ینجوریچرا ا

 ... تنهام یلینکردم خ

...؟! زهـــــــــــــرا  یبخشیگفتم : نم ومدیازش درن ییصدا یبزنه ...وقت یاونم حرف دیسکوت کردم تا شا کمی
 !...؟ یباهام حرف بزن یخوای... نم

بهش  دیبا دیبود بلند شدم ... شا اروم هق هقش یصدا ومدیکه از اتاق م ییو تنها صدا دمیسکوتشو د یوقت
 !... که ببخشه دادمیزمان م

 !... ستیتکون داد و گفت : بهت گفتم حالش خوب ن یبا تاسف سر رادیه

 ... رفتم سمت در که مونیگفتن نداشتم ... سر افکنده و پش یبرا یحرف

 !داد زهرا اومد : کجــــــــــــــــــــا ...؟ یصدا هوی

کجا  نییپا یسرتو انداخت حیتعجب برگشتم سمتش که اومد جلو ، هلم داد و بلند گفت : بدون توض با
... چرا  یبود یکـــــــدوم قبرستون یبد حیتوض ــــــــــــدیحاال با یرفت ی...؟! گورتو گم کرد یـــــــــریم

 !... یبهمون خبر نداد
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اما بغلش  کردیتقال م نکهیبود ... دوست و خواهرزاده ام ... با ا من یزهرا نیکرد با مشتاش منو زدن ... ا شروع
بغلم کرده بود اما همچنان  نکهی... اونم با ا ایدلتنگ نیکردم ... محکم تو بغلم فشارش دادم ... به اندازه تمام ا

 !... : چرا کردیکلمه رو تکرار م هی... فقط  کردیم هیبلند گر یو با صدا زدیمشت م

 رادیه دونمی... نم میکردیم هیو تو بغل هم گر میبود ستادهیکرد تا باالخره اروم شد ... هنوز دم در ا هیگر انقدر
شده بود ...  اهیچشماش گود رفته بود و س ریکجا رفته بود ... اروم از بغلم درش اوردم و بهش نگاه کردم ... ز

... صورتشو غرق بوسه  نطوریاونم هم دنشیکردم بوس عدر گردش بود ... شرو یکینگاه هردومون تو صورت اون 
 ... کردم

 ... کردیهم ... دستم تو دستش بود ... هق هق م کی... جفت هم ... نزد میمبل نشست یرو میرفت

 !...؟ یکجا بود -

 ... زدی -

بهم خبر نداد  یچ یبرا شعوریب ی دهی...؟! اون حم ــــــــــــزدیگفت :  یبلند یگشاد شده و صدا یچشما با
 نیرفت یقانون یپزشک دیافسره پرس یتو کالنتر یوقت یدونیهـــــان ...؟! م یچرا بهم نگفت شعورترتی... خود ب

هست که مشخصاتش با تو  یدختر هی یقانون یپزشک میزنگ زد که بر ثمیم یوقت یدونیشدم ...؟! م یچه حال
کاوه چقدر از من و  چارهی... ب دمیچشمم د یبه من گذشت ... مرگ رو جلو یچ ییشناسا میبر دیبا خونهیم

 ی... خودش از همه ما داغونتر بود ... وقت گفتیهم نم یچیکه زدش ... بنده خدا ه الدی... م دیحرف شن میمر
 !... یبود که تو نباش نیدعام ا یهمه  نمیدختره رو بب اونتو سردخونه تا جنازه  میرفت

...  یستیاون دختر تو ن نهیقدر تونست سرپا بمونه که بب نیبود که حرفشو قطع کرد : فقط هم ادر یه یصدا
بود ...! زهرا  هیخواب و خوراکش گر ینخورد ... همه  یچیگفت ه شهیچند روز م نیبعدش غش کرد ... تموم ا

 !... میتو ارزش ندار یبرا ماونقدرا نکهیاما مثل ا میدوستت داره نارگل ... هممون دوستت دار یلیخ

 ... کردیداده بود و با اخم نگام م هیبه ستون وسط هال تک نهیبه س دست

بهم  یلیمدت خ نیا نی... باور کن ی... واقعا هم متاسفم ول دونمیگفتم : من ... اشتباه کردم ... م شرمنده
 !... امیازم ... با خودم کنار ب... تا بتونم خودمو از نو بس ییتنها کمیداشتم به  ازیسخت گذشته بود و ن

مدت داشت  نیا یبوده ... همه  یتیزن من تو چه وضع یدونی... م یخبر بر یب نکهیا یدرست ول نایا یهمه  -
رو چون خودش  نباریباهاش نکن ... ا یکار نیوقت همچ چیه گهی... د شدیچشمم قطره قطره اب م یجلو

 بدبخت هم که ی...! کاوه  ینیزهرا رو بب گهید ذارمیمنم که نم نیا یاما دفعه بعد گمینم یزیگذشت منم چ

...!!! 

 ... زد و سرشو به عالمت تاسف تکون داد و رفت تو اتاقشون یپوزخند

سخت گذشت ... مخصوصا  یلیبغلم کرد گفت : به هممون خ دید مویافتاده و شرمندگ نییسر پا یوقت زهرا
 !... یاریاز دل اون درب یخوایم یکاوه ... چجور

 ... کنم خودمو خونسرد نشون بدم یبدست اورده بودم کمک کرد تا بتونم سع دهیبا وجود حم زدیکه تو  یارامش
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 الدیو احتماال م میاز تو ، مر ری... البته غ ارمیرو درب یزیچ یمن از دل کس ستیبغلش کردم و گفتم : قرار ن منم
 دمیم حی... اونوقت منم بهش توض یدر مورد همه چ خوادیم حیو ازم توض ادی... اون اقا هم اگه دلش خواست م

 ! ... نه ایبه خودش داره قانع بشه  ی... بعدش بستگ

 ... نگفت یزیمتعجب نگام کرد اما چ زهرا

 هیهم  گهید یجا هیبرم که  گهی... د یکن هم خداحافظ یهم عذرخواه رادیشدم و گفتم : از طرف من از ه بلند
 ... دارم شیدر پ گهیدجنگ 

 !کنم ...؟ کارشیچ مویمر یزود خر شد یسوغات هیزدم و گفتم : حاال تو با  یچشمک

 یمن بلبل زبون ی... حقته بزنم نصفت کنم که االن برا شــــــــــــــوریب یبه بازوم زد و گفت : دختره  یمشت
 ... اتیتو شدم ...؟!!! بخوره تو سرت سوغات ی... من خرِ سوغات ینکن

تحملش  تونمینذار نارگل ... واقعا نم خبریوقت منو ب چیوقته ه چیوقته ه چیه گهیمحکم بغلم کرد و گفت : د هوی
 ... کنم

شده  لیواقعا چرا ... مغزم تعط دونمیبد ... نم یلیخودم فشارش دادم و گفتم : ببخش ... من بد کردم ... خ به
 !... نیشهر و ادماش دور بشم ... هم نیز اا خواستمی... فقط م کردیبود و کار نم

 !... نباشه ایباشه  لیکه حاال بخواد تعط ی... مگه تو مغز هم دار یزنیچرا بهتون م -

 ... دی... اونم خند وفتادیزبونش از کار نم کردمیهم باهاش م یخنده ... هرکار ریزدم ز بلند

 هیخودخواه نیشده اما ... ا یچرا و چ دونمی... نم یعذرخواه هی ی... به عالوه  یبه کاوه بدهکار حیتوض هیتو  -
 یو ممکنه وقت هیعصبان یلیاالن از دستت خ دونمیبخواد ... هرچند م حیو ازت توض ادیاون ب یکه منتظر باش

... حقش نبود  وی... همه چ یبهش بگ یبر دیکه با ییتو نی... بنظر من ا یسراغت ول ادیب یبفهمه اومد
 !... نی...به هم فرصت بد یستین ریتقص یتو هم ب ی... درسته اونم اشتباه داشته ول یباهاش تا کن ینجوریا

بخندونمش  کــمیکه مسببش من بودم فقط  ییها هیگر یجو رو عوض کنم و بتونم عوض همه  کمی نکهیا یبرا
فصل کتک هم از  هیبرم  تونمیخانوم ...؟! حاال م یزدیا ستین یا گهیگفتم : چشم مادربـــــــــــزرگ ... امر د

 !بخورم ...؟ میمر

... برو شرت  ومدهیبه تو ن یخوب هیچ یدونیپررو ... اصال م یو گفت: گمشو برو دختره  رونیبغلش هلم داد ب از
 !... برسم میکم ... منم به زندگ

 ... دمشیسبه حرفاش زدم و رفتم سمت در ... دوباره بغلش کردم و بو یلبخند

 !... هم معذرت بخواه رادیاز قول من از ه -

طرف  دونستیهم شده بود توپ فوتبال ... نم چارهیبرگردوند سمت اتاقو نگاه کرد و گفت : اون ب سرشو
 !... مدت نیشد ا تیاذ یلیمنو ... خ ای رهیخواهرزاده شو بگ

 !... بتونه از ته دلش ببخشتم دوارمیام -
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 !... بخشـــــهیم -

از دل اون  ی... چجور مویبگذرونه مر ری... خدا بخ میمر یکردم ... رفتم سمت خونه  یکردم و خداحافظ بوسش
 !... ارمیدرب

چه  میکه مر زدیدم در زنگ رو زدم قلبم تند م یانقدر خوب برخورد کنه ... وقت میمر کردمیفکرشم نم اصال
که دلخور باشن ... اما  دادمیهرچند بهشون ... به همشون حق م ارمیاز دلش درب یو من چجور کنهیم یبرخورد

تا در باز بشه ... معلوم  دیکم طول کشیگفتم منم ...  ی... وقت هیک دیکه پرس دمیصداشو پشت اف اف شن یوقت
 ... تو بغلش دیمحکم منو کش یکس هی هویبود تعجب کرده ... در اسانسور که باز شد 

بهش زدم که با اخم  ی... لبخند کردیداشت نگام م یاشک یو نگام کرد ... با چشما دور صورتم گذاشت دستاشو
مهمن  هیبق یریبگ ادیبا تو باشم که  دیبا یتا حاال ...؟! من تا ک یبود یببند ... کدوم گور شتویگفت : ن

 !... رس رهیخ یدختره  میچقدر دنبالت گشت یدونیهـــــــــــــان...؟! م

 ... دمشیخودم محکم بغلش کردم و بوس نباری... ا شدیلبخند منم پهنتر م گفتیکه م یجمله ا هر

 ... دستاشو محکم دورم حلقه کرده بود اونم

 یچقدر بهمون سخت گذشت ...؟! بدون خبر گذاشت یدونی... م وونـــــــــــــهیدلم برات تنگ شده بود د -
 بشه ...!؟ یکه چ یرفت

درش هم باز  نیسادیجــــــــــان ... دم اسانسور وا میخاله مهتاب نذاشت : مر یصدااومدم جوابشو بدم  تا
شدن  ضیمستف یلیاسانسور استفاده کنن و مطمئنا تا االن امواتمون خ نیاز ا خوانی... ملت م نینگه داشت

 !... تو دختـــــــــــر نیای... خوب ب

 ــــــــــــه...!؟و گفتم : خاله شما هم بلـ دمیحرفش بلند خند از

 !... تو میبر نیای... ب گهید نهیو گفت: با شما جوونا که باشم هم دیاخرش خند یخودش هم از جمله  یحت

 کمی...  دیماجرا رو ازم پرس ازیتا پ ریبرد تو اتاق خودش و اول س دیدستمو کش میتو ... البته مر میرفت میمر با
 ینرو ... نبود خبریب ینجوریا گهید کنمی... خواهش م یمثلـــــــــــــا دعوام کرد و بعدش گفت : تروخدا نار

 !... به ما گذشت یچ ینیبب

به حرف زدن که  میشام موندم ... بعد از اماده شدن غذا تو هال رو مبل نشسته بود یبرا میاصرار خاله و مر به
 ... باز شدن در اومد یصدا

 !... : سلـــــــــــام الدیم یهم صدا بعدش

 ریبزنه که تو دهنش گ یحرف خواستیمن انگار م دنیشد و با د داشینگذشت که خودش هم تو هال پ یزیچ
تنگ شده بود  یلیهم خ الدیم ی... دلم برا کردیگشاد نگام م یکرد ... دهنش باز مونده بود و داشت با چشما

ابروهاش نشست و رفت  نیب یموند تا باالخره تونست به خودش مسلط بشه ... اخم بزرگ یهمونجور کمی... 
 ... سمت اتاقش
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دعوام کنه و  میمر کردمیکرده بودم ... فکر م ینیشبیعکس العملها رو برعکس پ نباریا یدلخوره ... ول دونستمیم
 ... بده اما برعکس شده بود میدلدار الدیم

که  مشهینگرانت شده بود ... باورت ن یلیرو شونه ام و گفت : بهش حق بده ... خدستشو گذاشت  میمر چون
دست من  ریکه کاوه ز دیرسیسر نم رادیبه خاطر تو با کاوه دعوا کرد و چند تا مشت هم تو صورتش زد ... اگه ه

 ... کتک خورده بود یکل الدیو م

 ... اومد دشییبفرما یم ... صداو در زد الدیو بلند شدم ... رفتم سمت اتاق م دمیکش یاه

 وتریکاغذ رو تو کامپ یسر هیپشت به در نشسته بود و داشت  زشیتو اتاق و اروم سالم کردم ... پشت م رفتم
 ... کردیوارد م

 ... به حضور من نداشت یتوجه چیجواب سالمم رو هم نداد ... ه یحت

 !... لــــــادیو صداش زدم : م زشیکنار م رفتم

 !...زودتر بزن کار دارم یدار یبلند نکرد ... اما گفت : اگه حرف سرشو

 ... سرد و دلخور بود صداش

 !... یاومدم عذرخواه -

 !!!!!!بابــــــت ...؟ -

 ... گذاشتم رفتم سفر خبریب نکهی... ا زنمیحرف م یاز چ یدونیخوب م -

 !خــــــــوب ...؟ -

بهتون  دی... به فکرم نرس گهیداشتم تنها باشم ... و ... خوب نداره د اجی... من ... احت دونمیخوب ... خوب نم -
 !... گهیخبر بدم ... ببخش د

 ... تو نگاش کامال مشخص بود یسرشو بلند کرد و نگاه سردشو بهم دوخت ... دلخور باالخره

 !... ...؟!!!! هـــــــه جالبه دیبه فکــــــــــرت نرس -

 ... یاشتباه کردم حاالم اومدم عذر خواه دونمی... م گهینباش د ینجوری... ا لـــــــادیم -

که بخاطر اشتباه تو به ماها گذشته فراموش بشه  یساده اون حال و روز یعذرخواه هیبا  یالبد انتظار هم دار -
 !تموم شه ... نـــــه ...؟ یو خوش یبه خوب یو همه چ

 یلی... نگامو به دکور اتاقش دوختم و گفتم : تو خ ادیکوتاه ب خواستیتختش نشستم ... ظاهرا نم یرو رفتم
همش سخت  گمیباشه ... نم شتریاز رشته کوه البرز هم ب دیشا بشیمن فراز و نش ی... زندگ یدونیرو نم زایچ

 یمثل همه  یبخورن ... ول ه حسرتشویداشتم که بق زایچ یلیهم تا دلت بخواد داشتم ... خ یبوده ... خوش
و گذشته ام گفت  یاز زندگ امیهمه همکالس یاون دختره تو کالس جلو یداشتم ... وقت ادیادما مشکالت هم ز

اون  خودیب یکاوه سوختم از حرفا یکه از نگاه عصبان ی... اونروز ... انقدر میزندگ یمسئله  نیتری... از خصوص
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... خودش حکم کرد و خودشم  دیشن یزیچ هیبدم ...  حیاد براش توضمهلت ند یدختره نسوختم ... کاوه حت
که از رفتنش  یدی... د یدفاع رو هم نداد ... خودت بود نیاخر یبه منه متهم اجازه  یاجراش کرد ... ههه حت

 اشتم... بعد مرگش ... بازد ینجف نیهم برگشت و مشکالت من با شاه یافتادم ... وقت یبه چه حال و روز
 دهی... اگه حم رفتمیبود ... اگه ... اگه نم نیزمان کوتاه ... برام سنگ هیهمه اتفاق بد تو  نی... ا سیتوسط پل

 ... بدم حیننشسته بودم که بهت توض نجاینبود ... االن انقدر راحت و خونسرد ا

کنم که  ییمظلوم نما امخویبهش زدم و ادامه دادم : نم یشد اومد کنارم نشست ... نگام کرد ... لبخند بلند
 ... میببخش

 !...یکنیکار رو م نیا یزد و گفت : اما دار یلبخند مچهین

 یزی... من اشتباه کردم که به شماها خبر ندادم ... اما اون موقع تنها چ گمیکردم و گفتم : نه واقعا م یا خنده
تونستم  دهیقوا داشتم ... که اونم با کمک حم دیبه تجد ازی... ن طیمح نیدور شدن بود از ا کردمیکه بهش فکر م

 ... دوباره سرپا بشم و برگردم

 !بهم نگفت ...؟ یزی...؟! پس چرا اون چ یاون بود شی...؟! پ ـــــــــــدهیحم -

داد بهم که  یهم سفارش زدیبسته قطاب  هیبود : بهت سالم رسوند و  یواقع یشاد یاز رو نباریا لبخندم
 ... ارمیمخصوص تو ب

 ... زد یلبخند واقع هیصورتش از هم باز شد و  باالخره

 !...نیشی... مطمئنم شما دوتا باهم خوشبخت م الدیم هیخوب یلیدختر خ دهیحم -

 !...یخواستگار میکه بر کنمی... دارم مقدماتشو فراهم م دونمیتکون داد و گفت : م یسر

 !...ـــــــــــولیو گفتم : ا دمیکش یفیخف غیج یشاد از

 !...شام ... بابا اومده نیایدر اومد تو حرفمونو نصفه کرد : ب یکه از ال میمر یدر و بعدش هم کله  یصدا

رفته بود ... خداروشکر کردم بخاطر  نیاز ب شیانداختم ... دلخور الدیبه م یکه رفت ... نگاه میتکون داد یسر
 !...که دارم یخوب یدوستا

زدمش  یقانون یدعوا کردم ... تو پزشک یبلند شم که با حرفش دوباره سر جام نشستم : با کاوه حساب خواستم
دستش بهت  ذارمی... نم نهیتورو تو خوابش بب دیبا ی... که اگه نباش یو گفتم دعا کنه اون دختره تو نباش

 !...برسه

 ...!؟ یرو دراورد هایرتیداداش غ یاوه اوه ... ادا -

 !داداشت باشم ...؟ یدونیقابل نم ای رتمیغ ی...؟!!! ب ستمینگام کرد و گفت : مگه ن یچپ چپ

 دی... با شیزد ی... اصال خوب کرد الدیم ی... تو واقعا مثل داداشم چکدومیبه نگاهش زدم و گفتم : ه یلبخند
 !...یاوردیپدرشم در م
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دوستش دارم ... اما ... کاوه  یول ستمین دهی... من عاشق حم یبد حیبراش توض یاگه نر هیاما فکر کنم نامرد -
 یوقت ایزدمش  یباورت نشه وقت دی... داغون بود نارگل ... خراب بود ... شا دمی... حال و روزشو د دمیرو د

بودم ... با همه  دهینگاه اون ند یروحیب بهرو  ینگاه چیاز خودش دفاعم نکرد ... ه یحت زدشیداشت م میمر
 !...... حقشه بدونه یو کجا رفت یکه چرا رفت یبد حیبراش توض دیکه بهش زدم به نظرم با ییرفاح ی

و ازم  ادی... منتها اگه خودش ب دمیم حیگفتم : باشه ... توض رفتمیکه به سمت در م یجام بلند و در حال از
 !...ششیمن برم پ نکهینه ا الدیم ادیبخواد ... خودش ب حیتوض

 میبزنه رفتم تو هال ... به عمو نادر سالم کردم و کمک مر یا گهیحرف د الدیم نکهیاتاق رو باز کردم و قبل از ا در
 ینذاشتم کس یول کردیبهم خوش گذشت ... درسته فکر و ذکر کاوه ولم نم یلی... اونشب خ میدیشام رو چ زیم

 !...رفتار کنم یکردم عاد یبفهمه و سع

 یلیخ نمیکاوه رو اونجا بب نکهیاحتمال ا دونستمیاومدم م رونیوابگاه به قصد دانشگاه باز در خ یوقت فرداش
 ... ادهیز

ترم هم از درسم افتادم و هم  نیا یکاف یبزنه ... به اندازه  یحرف ایبکنه  ینخواد تو دانشگاه کار دوارمیام فقط
 ... گشتمینم گهید ی عهیشا هیابروم رفته بود ... انگشت نما شده بودم و قطعا دنبال 

 یاضطرابم اما احساس آرامش داشتم ... نگاه ی، با همه  رفتمیاتوبوس م ستگاهیخوابگاه قدم زنان به سمت ا از
 ییلب گفتم : خـدا ...خدا ریانداختم و ز شدیم دهیتوش د یرنگ اب یروزها اندک یلیبه اسمون که بر خالف خ

سالها  نیا ی... مثل همه  یکه پشتم بود شهی. کمک کن ... مثل هم... خدا جونم .. یعاشق بنده هات یکه گفت
نخوام ...  یزیازت چ گهیگرفتم د می...؟! تصم هیچ یدونی... خــــــــدا ... م یکه پنهان و اشکار هوامو داشت

من دست خودت ... تو انقدر  یزندگ یچیو ق شیبسپارم دست خودت ... ر ویهمه چ خوامیم ینه که نخوام ول
خدا جونم ...  یبه خودت زد یزد ی... خالصه که هر گل یفرستیرو برام م نهایبهتر مکه مطمئن یمنو دوست دار

 ... خیمن م

از  یغیو باعث شد با ج رونی، منو از خلوتم با خدا کشوند ب ستادیکنارم ا قایکه دق ینیترمز ماش دیشد یصدا
اش  مالحظهیب یبود که راهم بسته شد ... برگشتم تا با راننده  ستادهیا ی... جور قدم به عقب برم هیترس 

 ... دعوا کنم که

 یچیه گهیازت د گفتمیاالن داشتم بهت م نیهم ایسرخ کاوه روبرو شدم ... خدا یو چشما یعصبان ی افهیق با
 نی... ا خوامینم یزیچ گهیواقعا د یخطر رو از سر من بگذرون از بار بعد نیا ندفعهیجون من ا یول خوامینم

 ... ها کشهیبه خون نشسته خطرناکه ... منو م یچشما نیپسره با ا

داشت با نگاش برام  یبرزخ ی افهیق نیپسره با ا نیخودم در تعجب بودم ... ا یخونسرد نی... واقعا از ا ههه
 ... کردمیم یمن داشتم با خدا شوخ دیکشیخط و نشون م

 خوادیکه مثال م کنهیو نگام م کنهیراه منو سد م ینجوریا ادیم یرو و به راهم ادامه دادم ... که چ ادهیتو پ رفتم
 !... نرفته نفرت تو چشماشو ادمینرفته نگاهشو ... هنوز  ادمی...؟! منم هستم ... هنوز  هیبگه عصبان
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کرد ... در رو  نیشد ... به زور منو با خودش برد و سوار ماش دهینرفته بودم که مچ دستم کش شتریقدم ب چند
که  دینکش هی... به ثان شدیدر از جاش کنده م بستیم ینجوریا گهیبار د هیکه فکر کنم اگه  دیچنان محکم کوب

 ... با صدا از اسفالت کنده شد نیخودش هم سوار شد و ماش

و  دادیفشار م نیرم که با گردن من اشتباه گرفتتش ... همچشک ندا دهیپدال گاز م یداره رو نیکه ا یفشار با
 ... دادم هیتک یصندل یبستم و به پشت عیکه من کمربندمو سر رفتیتند م

... من هنوز  میریمیم میکنی... تصادف م رهیتندتر م یاون پدال بدبخت رو فشار بد شتریب یالمصب هر چ خوب
 ... کردم خونسرد باشم ینگفتم و سع یزیترسم چ یجوونم و جونمو دوست دارم ... با همه 

... فوقش چند تا  ارهیسرم نم ییبازم مطمئن بودم بال یکله خره ول دونستمی... م شدیاز شهر خارج م داشت
 ... خودم کنمیشل و پلش م زنمی... جرات نداره بهم دست بزنه ... م ادیداد و فر

 !... وب ...؟! به جون خودت گناه دارماخودمو به خودت سپردم ... مواظبم باش خ خدا

...  گرفتی...؟! خودمم از حرفام تو دلم خنده ام م زدمیحرف م ینجوریداشتم ا تیموقع نیتو ا یچجور واقعا
... خداروشکر که کمربندمو  ستادیا یدیبا ترمز شد نیکه ماش دمیخندیو به خودم م زدمیداشتم با خدا حرف م

 ... رونیپرت شده بودم ب شهیشبسته بودم وگرنه حتما از 

 ... صداش در اومد یترمز کرد ینجوریاومدم اعتراض کنم که چرا ا تا

 ... بود که صداش دورگه شده بود یصداش هم ترسناک شده بود ...انقدر عصب یحرف زد ول باالخره

 !...؟ یکجا بود -

 یباهاش حرف بزنم که بدتر قاط یکردم جمله ها رو تو ذهنم مرتب کنم تا بتونم جور ینکردم ... سع نگاش
 کمیکه  خوردیوول م یکن ... کرم وجودم ه تشیاذ زدیاون ته ذهنم داشت داد م یکیچرا  دونمینم ینکنه ... ول

 ! ... کن تشیاذ

 ... دمیز ترس از جام پردادش گوشمو کر کرد و ا یبودم که صدا ریبا خودم و کرم درونم درگ هنوز

هم خودمو  نجایخدا هم ی...؟!!!! به خداوند یـــــــــــ ـــــــــــــــــــــیکجـــــــــــــــــــــــ ـــــا بود -
...  یخبر نداد یکه به کس یرفته بود ی... کدوم گور یهم تورو ... حرف بزن لعنتـــــــــــــ کشمیم

 !هـــــــــــــان ...؟

حرصش داد و بعدش  کمیباهاش حرف زد ...  شدیراحتتر م ینجوریکردم اروم باشم ... خونسرد باشم ... ا یسع
کوه اتشفشانه چه وقت  نیبودما ... االن ا یوگرنه شناگر قابل دمیدیهم ارومش کرد ... هههههه منم اب نم

 !... نکنم تشیاذ کمی که رمیخودمو بگ یجلو تونمیکردنه اخه نارگل ... به جون خودم نم تیاذ

 !... گفتم : مسافرت یخونسردمو بهش دوختم و با لحن اروم نگاه

 ... شیشونیاخرش هم با کف دستش محکم زد رو پ نیفرمون ماش یمشت چند بار زد رو با
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 یبه کس یچ ی... برا ی... چـــــــــرا رفته بود ینارگل نارگل نارگل .... حرف بــــــــــــــزن کجا رفته بود -
 !!!...؟ ییی یییییییییییییییییییییخبر نداد

 ازیکه ن ییاونا یبدم ...؟! همه  حیشما توض یبرا دیچرا با انیجناب کاو دیگفتم : ببخش یو بدجنس یتخس با
 !... و باهاشون حرف زدم ششونیبراشون داشته باشم رفتم پ یحیبوده توض

 ... شهیاالن منفجر م مدونستیشدم ... م ادهیباز کردم و پ کمربندو

 شدیاز اونجا رد م یکیحمله وار به طرفم اومد اگه  نیکه ا ینجوریشد و اومد سمتم ... ا ادهیکه پ دینکش هیثان به
 ... واقعا قصد کشتنمو داره کردیفکر م

 !...یلعنت ینکن نارگــــل ... بگو کجـــــــــــــــــا بود یبا اعصاب من باز -

 ... دادیتو دستش گرفته بود و فشار م بازوهامو

 ... یگذاشت خبریرو ب هی... چرا بق یرفت یگذاشت یبه چه حقـــــــــــ -

 ... کردمیکماکان خونسرد نگاش م یول شدیفشار پنجه اش داشت له م ریز دستم

که  ی.. خبر داشت کسبابامم ... هههه ... اجازه ام دست خودمه و پدرم . یمن هنـــــــــــوز دختر خونه  -
 ...!؟ یزنی... تو چرا جوش م دونستیم دیبا

 ی... کجا بود پرسمیگفت : به زبون خوش م زدیتوش موج م یو دلخور تیکه عصبان یشمرده با لحن شمرده
 !... شهیم یبشم چ وونهید یدونیام نکن ... خودت م وونهینارگل ... د

... تحمل نگاشو  دمینگامو دزد عیلحظه و بعدش سر هی یلحظه نگام افتاد تو چشماش ... فقط به اندازه  هی
 ... ینداشتم ... پر از حرف بود و دلخور

 !... ... حاال ولم کن زدیعموم تو  یبود : مسافرت بودم ... رفتم خونه  نییپا کمی سرم

 ــــــــــدنیکش یچ ثمیو م می... مر رادیه یفهمیــــــــــت ...؟! مبه زهرا گذشـــــــ یچ یدونیداد زد : م هوی
 ی... چـــــــــرا خبر نداد زنهیم بتیو پنج روز غ کنهیدلت هوس مسافرت م یــــــــــیهوی ینجوری...؟! هم

 !!!خامــــــــــــــــوش بود ...؟ تی... چرا گوش

 ... حفظ کنم مویکردم خونسرد یتو خودم جمع شده بودم اما سع کمیو  زدیداشت تو صورتم داد م نکهیا با

 !... نفر هیاال  یرفت ... اسم همه رو اورد ادتینفر رو  هیگفتم :  یلبخند مرموز با

 ... لباش نشست یکوتاه رو یلیلبخند هر چند خ هینگام کرد و کم کم نقش  گنگ

 !...؟ یابروشو داد باال و گفت : مثال ک هی

 !... یرفت بگ ادتی... اونو  ــــالدیپهنتر شد ... : مثلــــــــــــا ... م ملبخند

منظورم  یطفلک ... فکر کرد یمحوش رفت و صورتش کم کم قرمز شد ... داغ کرده بود ... اخــــــــــــــ لبخند
 !...؟ یجوش اورد ینجوریکه بعدش ا هیبه ک
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 ... برام نذاشت یخودش هم دستاش حصار شد دورم و راه فرارو  نیقدم به جلو منو چسبوند به ماش هی با

 یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یاریرو ب یعوض یاسم اون پسره  گهیبار د هیگفت : اگه  یدورگه ا یصدا با
...! 

رو  زیچ هیکه توش بودم معذب بودم اما گفتم : خوب من  یتیاز موقع نکهیزدم ... با ا یحرص درار لبخند
دادم  حیتوض یکه گفت یینایهمه ا ی...؟! من برا انیکاو یاقا یزنیجوش م یتو چرا انقدر دار نکهی... ا فهممینم

 !... که کجا بودم و چرا رفتم

رو  یکیوسط  نیگفت : دِ نـــــــــــه دِ ... ا یگفت تو بغلش بودم ... با اخم و عصب شهیم شدیخم م کمی اگه
 یچلغوز ... همه  یاز اون پسره  یو کتک خورده حت دهیکه از همه حرف شن هم بوده یکی...  یفراموش کرد

 یفهمــــــــــــــی... م دونستنیم نبودنتمنــــــــــــــو مقصر  یداد حیبراشون توض یرفت یگیکه م ییاونا
 !...؟

... دست  مکنهیدل چه کارها که ن نیبه چشماش که افتاد ... چقدر دلتنگش بودم و چقدر ازش دلخور ... ا نگام
 ... خونتو پمپاژ کن نینداره ... خو المصب بش یکه اصال بهش ربط زنهیم ییبه کارها

نگاه اونروزش تو  ادی...  ی... ول شهیم کی... حس کردم سرش داره نزد کردیتو چشمام داشت نگاه م اونم
 هیاقا به  نی... ا دنشیبخش ی. هنوز زود بود برانفرت چشماش .. ادیشدنش ...  بیغ ادیدانشگاه افتادم ... 

 دیشن یزیچ یداشته باشه و اگه از کس دبهم اعتما دیداره تا بفهمه اگه منو دوست داره با ازین یاساس هیتنب
 ... بخواد بعد محاکمه کنه حیاول ازم توض

 ... قدم به عقب پرت بشه و من ازاد شم هیدادم و چون حواسش نبود باعث شد  هولش

و ... هم  دنشیدوباره د جانی... هم ه زدیم 400 یرو باز کردم و سوار شدم ... قلبم داشت رو نیدر ماش رفتم
باعث شده بود  نایا یبه خاطر برخورد اونروزش ... همه  یلذت بردن از حرص خوردن و تعصبش ... هم دلخور

 !... مول بزنهتندتر از حد مع یلیقلبم خ

از سر و روش  ی...! کالفگ دمشییپایهم م یچشم ریز یول کردمیم یباز فمیک یبود و با دسته  نییپا سرم
... دست  رمیبم یدرخته دردم گرفت ... اله یدرخت و چندتا مشت بهش زد که من جا هی... رفت سمت  دیباریم

 !!!... خـــــــــــــوب رهیگیخودش هم درد م

... اما ... بعدش به خودم اومدم و سفت سرجام نشستم ...  رمیبشم و برم جلوشو بگ ادهیخواستم پلحظه  هی
 خواستیم حیازم توض دیاون حرفا رو شن یوقت دیکه اعتماد تو عشق حرف اوله ... بـــــــــــــا رهیبگ ادی دیاون با

 !... بذاره بره و بعدش هم با نفرت نگام کنه نکهینه ا

از باال  تونستمیرو م قشیعم ی، نفسها دیدست تو موهاش کش یرو ول کرد چند بار چارهیدرخت ب نکهیاز ا بعد
 ... نیو بعدش اومد سمت ماش ستادیا ینجوریهم کمی...  کردمیاش کامال حس م نهیشدن س نییپا

 !؟بگذرون ... به جون خودم منو سالم برگردون خوابگاه ... باشه خدا... ریامروز رو بخ ایخدا

 ایرو روشن کرد و راه افتاد ... خدا نیاما ماش زنهیاالن باز داد م کردمیرو باز کرد و اومد نشست ... فکر م در
 ... انداخت تیپاراز شیبم و جد یکه صدا زدمیخداجونم ... داشتم با خدا حرف م یخوب یلیشکرت ... خ
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وجود نداشته باشه وگرنه مطمئن  یا گهید ی... بهتره دفعه  یرفت یگذاشت خبریب ینجوریبود که ا یاخر یدفعه  -
 !!!... کنمیبعد انقدر اروم برخورد نم یباش سر

 !!!... برخوردش االن اروم بود ...؟! فقط منو نخـــورد نی!!! اجـــــــــــانم؟

و  دیم بود رو برکه توک زبون یتو چشماش حرف یکرد ... حرفا یجوابشو بدم که نگام با نگاش تالق خواستم
 رهیبگ ادیتا اونم  کردمیمحکم برخورد م دیبا یجلوشو گرفت ... چقدر تو چشماش حرف بود ... دلم سوخت ول

کنه و قبولش داشته باشه نه  رحرفشو باو دیهستم که با یدوستم داره من کس گهیعاشقمه اگه م گهیاگه م
 ... گرانید

شد ... دستمو  ریدر رو بکشم که بازش کنم مچ دستم اس رهیتگدر خوابگاه نگه داشت ... تا خواستم دس دم
 ... وفتهیکردم نگام به چشماش ن یمحکمتر گرفتش ... سع یو برم ول ارمیکه از دستش در ب دمیاروم کش

 کاریحرف بود ... من چ یسکوتش هم کل نیتو هم ی... فقط دستمو تو دستش گرفته بود ... حت گفتینم یچیه
 ... بودن زیعز یلیکه برام خ یعاقالنه باعث عذاب چند نفر شدم ...؟! چند نفر ریغ میتصم هیکردم ...؟! با 

که گذشت دستش شل شد  کمی...  دیکش قیحضورمو حس کنه ... چندتا نفس عم خواستیم ینجوریا انگار
...  کردمیاز پشت سر هم نگاشو حس م یسرعت رفتم تو خوابگاه ... حت نیعتری... با سر دمیو دستمو کش

...  خوردنیتکون م اش... سرش رو به اسمون بود ... لب دمیدر سرک کش ی... اروم از ال ومدین نشیماش یصدا
چند وقت  نیا یدر نگاش کردم ... به قدر دلتنگ یاونجا بود از ال ی... تا وقت زدیانگار اونم داشت با خدا حرف م

 !... بشه هیتنب دی... نه ... هنوزم معتقدم با ی... ول رمیبتونم منم دستشو بگ خواستی... چقدر دلم م

ترم با  نیآقــــــــا نذاشت امروز هم برم ... ا نیکالسمون تنگ شده بود اما ا یدانشگاه و بچه ها  یبرا دلم
 ... هنر کردم یلیاگه مشروط نشم خ بتیهمه غ نیا

خودمون  معرفتیخانوم ب یاومد سمتم و گفت : سلـــــــــــــام بر ابج دنمیاونروز تو دانشگاه مهرداد با د یفردا
 !...؟ میشیدل نگران م یگیهم ازت خبر نداره ... نم یشکی...؟! ه یشیم بیغ هوی یریم یذاری... کجا م

 !...؟داشتم ... چه خبرا ...؟! بابک کو  اجیبا لبخند جواب دادم و گفتم : رفته بودم سفر ... بهش احت سالمشو

 !اسم منو اورد ...؟ یکس -

 مدت نبودم چه خبرا بود ...!؟ نیسرمون بود ... سالمشو جواب دادم و گفتم : ا پشت

 ... اخراج شد یالنی... م نشیمهمتر یبود ول ادیخبر که ز -

 ... ستمیخبر برام انقدر بود که سرجام وا شوک

 ...!؟ یک -

 ... یالنیم تایارم -

 چرا ...!؟ -

 ... پسر رابطه داشته هیتو دانشگاه پخش شد که با  لمشیف -
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 !پخش شد ...؟ یگاز گرفتم : چجور نموییپا لب

 یعنیلوش داده ...  یکی...  شناختنشیهمه م شمینجوریباهاش مشکل داشته ... چون هم یکی گمیمن که م -
دانشگاه رو با  اطیهههه ... وسط ح ... کنهیم یزیو تو دانشگاه ابرور ادیبوده م لمهیکه باهاش تو ف یپسر

 !... ... بعدشم حراست و اخراج رهیگیهم اشتباه م وودیهال یابونایخ

 ... چارهیب -

اصال ککش هم نگزه که اخراج  دمیاس ...؟! بهت قول م چارهیب یالنی...؟! م چـــــــــارهی... ب یچــــــــــ -
 !... یابج الیخی...؟! ب سوزهیبال سرت اورده بعد دلت براش م نهمهیشده ... ا

 ... گهیبه هرحال اونم ادمه د -

 !سرت اورد ...؟ ییرفته چه بال ادتی...  دنیها فقط لباس ادم پوش یلی... خ یکنیاشتباه م گهینه د -

منو تو بوق و کرنا  یخصوص ینداشت بخواد زندگ یحقش بود ... اون واقعا حق دیشا نمیبیم کنمیکه فکر م خوب
 یتو کل دانشگاه پخش کن نکهینه ا یگفتیصاف به خودش م یرفتیم یمنو از چشم کاوه بنداز یخواستیکنه ... م

درمان بشن ..! به قول  دیدارن ... با شکل... م ضنیادما به نظرم مر نی... ا سوختیبازم دلم براش م ی...! ول
منو برد تا کاوه رو  ی... ابرو یریگیاز همون دست هم م یبد یهم گفتن از هر دست می... از قد الیخیمهرداد ب

 ... ... خودش بدتر ابروش رفت رهیازم بگ

چش غره  هی...  دمیام افتاد حضرت اقا رو اخم کرده د شهیهم یپسرا وارد کالس شدم و تا چشمم به جا همراه
 !... دونهیخدا م گازش گرفته نویا یک یهم بهم رفت ... باز سر صبح

 ... بودن ومدهیهنوز ن ثمیو م میرفتم سر جام نشستم ... مر الیخیب

باهاشون  نمی... نب ادیجلف خوشم نم یدوتا پسره  نی: از ا دمیشن شویعصب یبا کتابم گرم کردم که صدا سرمو
 !...؟ یدینارگل ... شن یبگرد

برگردم بهش  خواستیدلم م ی... ا کنهیم فیتکل نییمن تع یکه برا هیگفت االن ...!؟ واقعا فکر کرده ک یچ نیا
... کما  دهیحرصش م شتریمحل کردنش ب ینه ... ب یارث کن ... ول یثابت کن بعد ادعا تویبگم تو اول برادر

لبخند  ی... ول ارمیخودم ن یدادم به رو حی... ترج میصندل ی هیفکرم درست بود چون محکم با پاش زد به پا نکهیا
دراوردم  مویاقا کاوه ... گوش ی...حاال حاالها مونده تا بکش رفتیکنار نم کردمیم یلبم بود که هرکار یرو یسبدجن

 !... یی... البتــــــــــه خودمون دوتا تنها رونیب میدنبالم بر ادیاس دادم که ساعت اخر کالسم ب الدیو به م

 !!!... انیبخوره جناب کاو یقُل قُل چه

 رونیب میزد میکردم و با مر یجمع کردم از مهرداد و بابک خداحافظ لمویاعالم کرد وسا دیاستاد خسته نباش یوقت
 یواقعا حق یول هیبه حرفش گوش نکردم عصبان نکهیاز ا دونستمیو کاوه هم پشت سرمون بودن ... م ثمی... م

 ... مشخص کنه فیبرام تکل دادمیبهش نم

 !!!هان...؟ رونیب میچطوره ناهار بر گمی: بچه ها مصدا کرد و گفت  مویمر ثمیم

 ... چرا انقدر بدجنس شده بودم دونمی... نم یزد یقربون دهنت ... عجب حرف ثمیم یوااااااااا
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 !... قرار دارم یکیشرمنده ... با  یول امیب خوادیدلم م یلیزدم و گفتم : خ یکه مسلما موافق بود ...لبخند میمر

 لیزود به خشم تبد یلیتعجبش خ ثمیکنار م یاخمالو یشون چشماشون متعجب شد ... البته اون اقا هرسه
 ... ... لبخندمو پررنگتر کردم و نگاش کردم کردیشد ... داشت خطرناک نگام م

ــچ رو دستت ها ...! نــــــــــــــ وفتهیم کنهی... سکته م خورهیداره حرص م یچجور نینارگل بب یریبم یاله
 !!!... ... حقشه ستین ی... هنوز دلم راض

 !... یکردینم ایزیناپره نی... از ا ایگرفت ادی: ناقلــــــــا ... خوب  دیاروم پرس میدم در که مر میبود دهیرس

 !... دنبالم ادیکار داشتم قراره ب الدینکن ... با م خودیفکر ب -

 !!!... شیکرد یدوستن اورد یلـــــــــــیکاوه خ نیپس مجلس کاوه کشـــــونه ... داداش من نه که با ا -

 !... نارگل -

 ... رو قطع کرد میبود که حرف مر الدیم یصدا

 !... یکه اومد ی...؟! مرس یجـــــون خوب یلیلبخند رفتم طرفش و گفتم : سلـــــام م با

...  دمیکنم که کاوه رو ند یخداحافظ هی... برگشتم با بق نمیهم بب الدیم یتو چهره  یتعجب رو حت تونستمیم
 ... شدن ثمیم نیخوش و بش کردن و رفتن سوار ماش الدیبا م ثمیو م میمر

به خون داداش من تشنه هست  یبکن یکار یتونیم نمیکه گفت : بب دمیدر مورد کاوه پرس میاز رفتن از مر قبل
 شعــــوریب گهیبود د یجــــــــــــون چ یلیم نیگذاشت رفت ... ا دید الدیشنه تر بشه ...؟! تا حرف زدنتو با مت

...!!! 

 ... رهیگیخودشو م یجلو یسوال بپرسه ول خوادیم دمیدیشدم ... م نیسوار ماش الدیزدم و با م میبه مر یلبخند

هوا برش نداره  انیکه جناب کاو یای... خواستم ب گمیم ویخودم همه چ یبپرس یزیچ خوادیراه افتاد گفتم : نم تا
 کاریبهم بگه چ تونهیباهاش ندارم ، نم یو من صنم وفتادهین یاتفاق چیمنه ... که بفهمه هنوز ه اریصاحب اخت

 !... نکن کاریکن چ

 ... ابونینگام کرد و بعد نگاشو دوخت به خ کمی

نکن  یهم نباشه مرده ... با غرور و احساسش باز یدرست نبود ... اون هرچ کارت یقضاوت کنم ول خوامینم -
... نارگل  دمی... حال و روزشو د یازش ندارم ول یمدت دل خوش نیا یای... درسته به خاطر سفر رفتنت و قضا

 !... اون

بفهمه من به عنوان  دیمنه ... با ی چکارهیمنه ... هنــــــــــوز ه یکاره  چیبفهمه ه دیاوووووووووون بـــــــــا -
اون سامان ...  یحرف نزنم ...! وقت یبگردم با ک یبهم بگه با ک تونهیدارم ... نم یو زندگ میادم حق تصم هی

اون مهرداد و بابک هوامو داشتن  یبجا کردیم تمیاذ اشتد یاون عوض یوقت یپشت سر مرده بد بگم ول خوامینم
من  یکردم ول یپنهان کار گهینبود ... م بودیم دیکه بـــــــا ی!! نبود ... اون موقع... تو ...! میو مر ثمی... م

به فرصت مناسب داره ... من فرصتشو  ازیگفتن ن یبرا یرو پنهان کنم ... هر حرف یزیوقت نخواستم ازش چ چیه
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نخواه که موعظه ام  گهید یکیتو  کنمیخواهش م الدیکه ... م کردینگام م یجور هیو بهش نگفتم ...؟!  داشتم
 نیا ی شهی... شده ر دیکه با ستین یکاوه اون نمی... اگه بب دمیبار طعم شکست و رنج رو چش هی... من  یکن

اگه خودمم  یرو ندارم ...! حت گهیشکست د هیتحمل  گهیچون د کنمیکار رو م نیدوست داشتن رو بسوزونم ا
 !... کنمیکار رو م نیباهاش بسوزم ا

 ... دیلرزیم و صدام مداشت بغض

...  الدیم دمیخودم کش یکه ... من به اندازه  رهی... مگه من خواستم محمد بم رهینم ادمینفرت تو چشماش  -
و  ادیم دیشن یاز کس یحرف یبترسم اگه روز نکهیکنم ... نه ا هیتک یکیبه  خوامی... م دمیاز سهمم کش شتریب

در مورد من حرف زد بزنه تو دهن  یبد قتیقاز ح یاومد و حتـــــــ یاگه کس خوامی... م کنهیمنو مواخذه م
 !!!...؟ هیادیز یخواسته  نیبخواد ... ا حیطرف و بگه دروغه بعدش از خودم توض

 ... اب بهم داد یبطر هیگوشه نگه داشت و از داشبورد  هیرو  نیماش

 ... و بتونم حرف بزنم رمیاشکمو بگ یتا جلو دمیکش قیاز اب خوردم و نفس عم کمی

از اون ... اگه اون از رفتن من ناراحت  شتریب یکه اون ناراحته منم هستم ... حت یبفهمه همونقدر دیکاوه با -
منو با مهرداد  یناراحتم ... وقت زنهیکه بهم م یبوده منم از رفتارش ، از قضاوت ناعادالنه اش ناراحتم ... از تهمت

اقـــــا جلف دستش  نیبه قول ا ی... ههه همون پسره  یجلف بگرد یپسره  نیبا ا ادیخوشم نم گهیم نهیبیم
 !... به خاطر دفاع از من شکست

 نهی... مشکل ما ادما ا هیچ یدونینگفتم ... م یزیخوب بابا ... چه اشکش هم دم مشکشه ... من که چ یلیخ -
 یرو به خودش گفت یکه االن به من گفت یینایا... خوب همه  میشیساکت م میحرف بزن دیکه با یکه اون موقع

 !!!...؟ یبا حرف زدن مشکلتون رو حل کن یکنینم ی...؟! چرا سع

بشه ...  هیتنب کمی دیاقا با نیاز اب خوردم و گفتم : االن نه ... ا گهید کمیکردم به خودم مسلط بشم ...  یسع
 !!!... گشنمه یلیخ میخوب که ناهار بخور یجا هی... االن برو  زنمیبه وقتش باهاش حرف هم م

 !نه ...؟ گهیلبخند گفت : حتما هم مهمون من د با

 !... کنه فشیخانم دست تو ک ستیخانم هست درست ن هیاقا همراه  هی یخوب معموال وقت -

م که خوب بهت ناهار بد یجا هی برمتیکم اوردم ... االن م کنمیتکون داد و گفت : من رسما اعالم م یسر
 !... یانگشتاتو هم باهاش بخور

 ... هیواقعا دوست خوب الدیسربه سرم بذاره و بخندونتم ... م کردیم یراه سع تو

... غذا رو سفارش  میو نشست میدونفره رو انتخاب کرد زیم هیرستوران نگه داشت ... کنار پنجره  هیدر  دم
 الدی... م زدمیبه زهرا زنگ م دیاومد که با ادمیبمونه اما  نیو گذاشتم تو ماش اوردمیرو با خودم ن فمی... ک میداد

 ... بردارم مویشرو گرفتم که برم گو چییدستشو بشوره ازش سو رفتیداشت م
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... بعدشم خوده  نیماش یپرت شدم تو هیشد و تا بفهمم ک دهیبرداشتم دستم از پشت کش فمویکه ک نیهم
 یعنیاژدهــــــا ...  نیرو از اسفالت کند ... خدا بهم رحم کنه با ا نیخـــــــــرش سوار شد و ماش یراننده 

 !!!کرده ...؟ بمونیتعق نجایتا ا

 ... رونیب ادیم نیاتش یاز دماغش نفسها کردمیحرف زدن هم نداشتم ... صورتش قرمز بود و حس م جرات

نگران  نکهیا یبود ... برا الدی... م فمیک یو دستم رفت تو رمیازش بگ مویرچشمیباعث شد نگاه ز میگوش یصدا
 ... نشه جواب دادم

 ... سالم -

 !...؟ زنهیم بتیغ هویبعدش  یدی...؟! ناهار سفارش م یباز گذاشت یچ یرو برا نی...؟! در ماش یکجا رفت -

 ... گمیبعدا بهت م -

 !شده ...؟! حالت خوبه ...؟ یزیچ -

 ... جان ... بهت توض الدیخوبم ... شرمنده م -

 ... کردمی... ؟!!! داشتم هاج و واج نگاش م رونیکه ... پرتش کرد ب شهیشد و باورم نم دهیاز دستم کش یگوش

 ... از حدش گذرونده بود گهید

ه ... نگ نمی...؟! نگه دار بب یروانــــــــــــ رونیب یپرت کرد مویگوش یچ یزدم : چه مرگتــــــه ...؟! برا داد
 !... یشم ...! با تــــــــــــــــــوام ... نگه دار لعنتــــــــــــــــ ادهیپ خوامیدار م

 ... رو زد یرو باز کنم که قفل مرکز نی... خواستم در ماش کنهینم یتوجه دمید

 ... ... کم کم صداش بلند شد کردیزمزمه م ییزایچ هیلب  ریز داشت

 یخوایبوقـــــم ... هرجا م نجایجون ... هــــــــــان ...؟! منم ا یلــــــــیاره ... م یناهار قرار دار یکه برا -
نارگل خانم ...  کنمیم تی... حال یزنیصدا م کیرو به اسم کوچ گهید ی... پسرا یزنیحرف م یبا هرکس یریم

 !!... کنمیم ــــــــــــتیحال

 صیخودمم که تشخ نیمن فقـــــــــــط به خودم ربط داره ... ا یداره اخه ... بابا بفهم کارا یبه تو چه ربط -
 !!!...؟ یــــــــــــــدیفهم رونیبرم ب یحرف بزنم و با ک یبا ک دمیم

 دونمیهـــــــــان ...؟! من که م یزنیم شمیات ی... چرا دار یفهمیبه منم ربـــــــــــط داره ... چرا نم ید لعنت -
کنم که نکردم  کاریچ دیبا گهی...؟! د یکنیکارا رو م نیا ینارگل ... چرا دار یچ یکارات از عمده ... برا یهمه 

 !!!... دمی...؟! من که بخش

 !!!...؟ وی...؟! چ دیگفت ...؟ بخشــــــــــــ یچ نیا

 !...؟ یدیبخش ویچ قایدق یبگ شهیمتوجه نشدم ، م دیببخش -

 ... اشم دور فرمون محکم شده بودشد ... دست یعصب نفسهاش
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 ... نکهی... ا تی... قبال ... قبال اِز ... پنهان کار نکهیا -

 ... بود گفتنش براش سخته معلوم

 !!!... ی... ازدواج کرد نکهیا -

 !!!اقا داره ...؟ نیبه بخشش ا ازیمن قبال ازدواج کردم کجاش ن نکهی...؟! ا زنهیحرف م یداره از چ وونهید نیا

 هی یعنی ای... خدا بخشهیمنو م گهیو بلند ... بچه پرررووووووووووو تازه م یعصب یخنده  هیخنده ...  ریز زدم
 !!!پررو باشه ...؟ تونهیادم چقدر م

 ... ستهیوا نیخنده ام باعث شد سرعت سرسام اورش کم و کمتر بشه و ماش نیهم

 خنده داره ...؟ یچ -

 !... تموم کردم و گفتم : تـــــــــــورو  خندم

... تـــــــــــــو  دمیپرروتر از تو تا بحال ند یعنیبزنه گفتم :  یحرف نکهیشد و قبل از ا ظتریابروهاش غل اخم
به  یبدونم ادم نکهیقبل از ا یتو رو بشناسم ...؟! حت نکهی...؟!!! قبل از ا یبخشیازدوااااااااااااااااااج سابقمو م

...؟!!! ازدواج منــــــــو  یبخشــــــــــــــی... تو م ــــــــــــــردم هیاسم تو وجود داره ازدواج کردم اونم با 
 یبه بخشش جنابعال ازینکردم که ن یکار اشتباه چیخنده داره واقعا ...! من ه یلیمـــــــــــن ، خ ی...؟! خدا

 ... ... اگه موندیم گه... خدا نخواست بمونه ... ا ستمین مونیاصال پش داشته باشم ... از ازدواجم با محمد هم

 ! ... بشنـــــــــــوم خوامیتمومـــــــــــــــش کن ... نم -

 !...؟ یــــــــــــدیفهم یندار یحق چیسر من داد نــــــــــزن ... ه -

اگه منو  دی... با دیباریاز سر و روش م ی... کالفگ دیکشیم قیعم یگذاشت رو فرمون و داشت نفسها سرشو
 یمن دوست یمهرداد دوستم ... برا ای الدیبتونه درک کنه من با م دی... با ادیکنار ب هیقض نیبتونه با ا خواستیم

 امینشده کوتاه ب یچـــــــــــیاول راه که ه نیهم ازنداره ... اگه  نایو م میبا مر یبا دوست یتفاوت چیبا اونا ه
 ... گاه هیتک هیبه همدم دارم  ازیبرام اقا باالسر باشه ... من ن دیتا اخرش با

در  ی...صدا یدر رو باز کردم و دِ برو که رفت عیرو زدم و سر چییسو یاستفاده کردم و دکمه  شیحواس پرت از
 یواقعا عصبانتا از دستش خالص شم ...  ابونیاون سمت خ دمیشد ... دو ادهیکه اونم پ دمیرو شن نیماش

...  میکه فعال از هم دور باش هترههردومون ب ینداره برا یوقت اعصاب درست و حساب چیبودم ... اونم که ه
 یفعال برامون دور یول شیو کدوم ات میکدوممون پنبه ا دونمیاز هم جدا نگه داشت ... نم دیرو با شیپنبه و ات

 ... بود نهیگز نیبهتر

... ازدواج سابقمو ...  بخشـــــــــــــــــهی... م بخشهیم گهیاحمــــــــــــــقِ پرروووووووووووو م ی پسره
 ... اس وونهید

 الدیبه م یتلفن عموم هیکه نفسم جا اومد از  کمیبرداشتم ...  دنیاز نبودنش مطمئن شدم دست از دو یوقت
 یپرت کرد مویگوش یچ یبرا شووووووووووووریب ی... پسره شد البته با سانسور  یدادم که چ حیزنگ زدم و توض
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ناهارمو کوفت جونم  یذاشتیبگم ...؟! م یدربست برگشتم خوابگاه ... خو اخه من به تو چ هیاخه ... با  رونیب
 !!!کنم ...؟ کاریچ مویبخورم خوب ...؟! گوش یمحاکمه ... االن گشنمه چ یبردیمنو م یومدیبعدش م کردمیم

کردم بخوابم نشد ...  یسع ی... هرچ دمیدراز کش کمیدرستش کرده بودم  یاملت که سرسر هیاز خوردن  بعد
 !!!... ... خـــــــــــــدا ــــــــــدمی... بخش بخشمی... م شدیکاوه تو گوشم اکو م یهمش حرفا

... مگه اب  یخام الیچه خ کاوه از تو سرم برن ... هههه یفکرا و صدا نیا دیشدم و رفتم حموم تا شا بلند
و  شیو خوب بشور یاریسرت و مغزتو درب یتو کاسه  یدست کن شدیادمو هم بشوره ... کاش م یفکرا تونهیم

 !... یشدیو از شرشون خالص م یشستیازار دهنده رو م یفکرا یهمه  ینجوریسر جاش ... ا یبعد بذار

 یاز روش رد شد فعال گوش نیماش هیاز دستم افتاد و  ابونیتو خ میبه زهرا زنگ زدم و گفتم گوش نایم یگوش با
بخرم ...  دیجد یگوش هیکه  فرستهیگفت برام پول م چارهیندارم به اقاجون هم خبر دادم که نگران نشن ... ب

 یریبم یبگم اله ادیدل صاحاب مرده ام نم نیبازم ا اتیباز یعوض یکنه کاوه ... با همه  کارتیبگم خدا چ یاله
 !!!... کاوه

 ... بشر نجات بده نیمنو از دست ا خــــــــــــــدا

 !... به سمتم گرفت و گفت : زهراست با تو کار داره شویشدم ... گوش داریاز خواب ب نایم یبا صدا صبح

 !خواب الود گفتم : بله ...؟ ییصدا با

 ... زهرا باعث شد خواب از سرم بپره یزده  جانیه یصدا

 !!!... کمک نجایا ایبه دامنت تروخدا بدستم  ینار -

 !خوبه ...؟ رادی...؟ ه یافتاده ... خوب یشده ...؟! اتفاق ینشستم و با دلهره گفتم : چ خیس

 ... یول میاره بابا هردومون خوب -

 !شده ...؟ یبگو چ وونهید یدختره  ی... نصف جونم کرد یچ یول -

 ادشی شعوریب رادیخونمون فکر کـــــــــــــــن ه انیشوورم دارن م یالیجونم قربونت بشم ... ناهار فام ینار -
 دونمیکمکم ... نم ای... تروخدا ب میناهار مهمون دار یراست گهیبهم خبر بده تــــــــازه االن برگشته م روزیرفت د

 ... ست و پامو گم کردمما ... د یخونه  انیباره دارن م نیکنم ... اول کاریچ

مهمون داشتن انقدر استرس  هیخوب  کردمیداشتم سکته م یروان یو گفتم : دختره  دمیکش یاز اسودگ ینفس
 !... گهید خورنیدرست کن بذار جلوشون م یچ هیداره اخه ...؟! خوب 

فقط ...  چرخمیها دور خودم م وونهیکنم ... مثل د کاریچ دونمیبخدا نم گهید ایتروخــــــــــــــــدا نارگل ... ب -
 ... کنمیخواهش م

 !...؟ رمیسر راه برات بگ یخواینم یزی... چ امیخوب بابا ... انقدر التماس نکن ... م یلیخ -

 ای... تو فقط زود ب میتو خونه دار یهمه چ دیبه سرم زده بود رفتم خر ینجوریخودم هم روزینه خداروشکر د -
 !... باشه ...؟
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 ... امیار صبونه بخورم مبذ -

 !... االن نیهم ـــــــای... ب گهینکن د تی... جون اقاجون اذ شهیم رینه ... د یوااااااااااااااا -

... خوبه همه خاندان شوهرش جمع بشن  امیخــــــــــــــــوب ... لباسمو که اجازه دارم بپوشم ... م یلیخ -
 کاریسرت چ ختنیریم ینفر بودن و همگ 45و خانواده شوهرت  یبود نهیتهم یابج ینفرن ...! حاال اگه جا4
 !... یکردیم

 ... سرم ریکدبانوئه ... من تازه عروسم خ یلیخ نهیتصورشم بکنم ... خاله تهم تونمی... من اصال نم یوا -

 !... یاره خوب شمـــــــــــا تازه عروس -

 !! !...هــــــــــــــــاااااا یینجایا گهیربع د هی...  ایب نارگل انقدر حرف نزن برو لباستو بپوش یوا -

به دست و صورتم زدم  ی... ساعت هنوز هفت نشده بود ... اب وونهید یقطع کرد ... دختره  یخداحافظ بدون
 ... زهرا یرفتم خونه  ی... هوا خنک و خوب بود ... با تاکس رونیو از خوابگاه زدم ب

نگاشون  یبود و داشت با ناراحت ختهیر زیم یرو یمواد خوراک یو خنده دار شده بود ... کل یدنیاش واقعا د افهیق
 ... کردیم

 ... میغذا درست کن دیصبحونه خوردم که زهرا کوفتم کرد بس که گفت زودتر بخور با کمی اول

 ... باال زدم و شروع کردم نامویاست

 یبمونه تا پختش بهتر بشه ... مرغ رو شکم پر درست کردم و قورمه سبز سیخ کمیرو شستم و گذاشتم  برنج
 خچالیهم درست کردم و گذاشتم تو  ی... ژله و مشکوف کردیهم گذاشتم بپزه ... زهرا داشت ساالد درست م

ظهر بود که  کینزد بایدرست کنم ... تقر یشتریب ینداشت که بخوام غذا یادیبس بود ... مهمون ز نای... هم
 ... کارامون تموم شد

حاال خودت  یدیزحمت کش نهمهی... ا یاگه بذارم بر رادیبرم که جلومو گرفت و گفت : به جون ه خواستمیم
 !... پشتم گرمه یقوم شوهرن ... تو که باش نای...؟! امکان نداره بذارم ... تازشم ا ینخورده بــــــــــر

و  رزنیازش محافظت کنم ... دوتا پ دیو من با نجایا انیب خوانیپشتم گرمه انگار قوم تاتار م گهیم نیهمچ -
 !... حرفا رو ندارن ...! تازه اونا دعوت دارن نه من ... زشته بمونم نیکه ا رمردیپ

 دیبا ادیاز دلم درب یخوایدلخورمــــــــا ... م خبرتیتروخدا ... هنوزم از بابت سفر ب گـــــــــــــمیدارم م -
 !... گهی... جون اقاجون بمون د یناهار بمون

 یخوریمن کشکه که همش قسم م ی... مگه جون بابا دهیاهههههههههه درد ... همش جون اقاجون رو قسم م -
 !...؟

 !... گــــــــــــــهیکرد ...! بمون د یبا قسم جون اقاجون راض شهیتو رو فقط م ی... ول ستیکشک ن رینه خ -

غذا گرفته ... تازه لباس  ینگاه به من بنداز ... همه جونم بو هیاصال بخوام بمونم هم خوب حاال ...  یلیخ -
 ... مناسب هم ندارم
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 !... خـــــــــوب ...؟ دمی... برو حموم بعدش بهت لباس م دمیخودم بهت لباس م -

 !... شمیاخه خلـــــــــــه ... لباس تو رو بپوشم که توش گم م -

 !... که اندازه ات باشه دمیحموم و گفت : تو بــــــرو ... من بهت لباس م داد سمت در هولم

بود  ی... چون کش دمیکه زهرا گذاشته بود رو پوش یرفتم تو اتاق مهمون و لباس رونیبا حوله اومدم ب یوقت
قسمت  یرو یمشک کیکوچ ونیپاپ هیو چسبون که  یسه رب ، کش نیبلوز قرمزِ است هی...  شدیاندازه ام م

که اونم اندازه ام بود ... مسلما زهرا  یمشک یلوله تفنگ نیشلوار ج هی... خوشگل بود ... با  خوردیاش م نهیس
 یوقت یوجه امکان نداشت اندازه اش باشه ... لباسم خوب بود ول چیبود ... چون به ه دهیخودش نخر یبرا

که داشتم با  یو درحال رونیم ... از اتاق رفتم بمعذب بود کمیباشم  یشکل نیا دیبا رادیه یفکر کردم که جلو
 ... کردم از همون تو راهرو شروع کردم با زهرا حرف زدنیموهامو خشک م یکیکوچ یحوله 

 شهیتو نم یکه اندازه  نی... ا یبود دهیخر یک یشلواره رو برا نی... ا ـــــــــــوونهیخانم د یزدیا یهــــــ -
و  رهیعموش پ میگیبپوشم ... حاال م نویا رادیه یجلو شهیتنگه ... من روم نم یلیخل ... تازشم خ یدختره 

 ... چش و چال درست و حسا

 مهین یاومده بودن ... با موها یمن ... مهمونا ک یتو سالن زبونم بند اومد ... خـــــــــــــدا یادما دنید با
 ... کردیلب اونا هم حالمو بدتر م یاونا خشکم زده بود ... لبخند رو یو همون لباس جلو سیخ

 ... بد شد ... قدرت حرکت نداشتم یلی... خ گفتمیم رادیه یعمو هیریمن داشتم از پ یواااااااااااااااااااااا

مهمونا بلند  یقهقهه  یمنو با خودش کشوند تو اتاق ... پشت سرمون صدا یعذرخواه هیاومد سمتم و با  زهرا
 ... شد

 شهیو نشاسته درست م ریکه با ش هیجور دسر شمال هی یمشکوف

... خوب اول  یزنیو حرف م یکنیدهنتو باز م ینجوری... هم ی... اوهون یاِهِن هیخل و چــــــــــــــل ... اول  -
 !... یمن و خودت نذاشت یزبون وامونده تو باز کن ... ابرو برا نیتو خونه هست بعد ا یک نیبب

 ... دیبه زور تو دهنم چرخ زبونم

 !اوم ... دن ...؟ ی... ک ... ک نایا -

 !... یحموم بود یجنابعال یوقت -

 ... ششونیپ امیب ییتخت ولو شدم و گفتم : حاال من با چه رو یرو

 !...؟ یکردیاومدن خبرم م یوقت یمردینگاش کردم و گفتم : م یعصب

 !...؟ زنهیحرف م یو اونجور ادینکرده بودم خانـــــــــــوم مبه کمرش زد و گفت : کف دستمو بو  دستشو

 ... رادیه یدر اتاق اومد و بعدش صدا یصدا

 !... ... زشته رنیگی... همه دارن سراغتونو م گهید نیایبچه ها ب -
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 !... شدمیاب م دیتو هال ... از خجالت با رفتمی... عمرا اگه دوباره م کردمیصداش خنده رو حس م تو

 !نداره ...؟ یبه زهرا نگاه کردم و گفتم : خونتون در پشت ملتماسانه

 !... نشه یزیابرور نیاز ا شتریکه ب میبر ای... پاشو ب هیگفت : گمشو بابا ... االن وقت شوخ یعصب

 ... شهیمن روم نم -

 هیبه سالن و بق یدیرسیاخه ... اگه نم یداشت رادیه یبه عمو کاریتو چ وونهید یروت نشه ... دختره  دمیبا -
 ... ومدیم رونیاز دهنت ب ایچ دونهیو خدا م یدادیادامه م یهنوز داشت یدیدیرو نم

 !... بمون یداد ریکنم ...؟! بهت گفتم من نباشم بهتره هـــــــــا ... گ کاریزهرا ... چ شهیواقعا روم نم -

راحت  یلیهــــــــــــان ...! خ اریخودت ن یو به رو ای... پاشو ب یایاگه ن شهی... بخدا بدتر م یزشته نار -
 !... نییپا یسرتو بنداز یایبا خجالت ب ای یاین نکهیبهتره بخدا تا ا ینجوریا نیسالم کن و بش

بدتر بود ...  کردمیبرخورد م یخجالت ای رفتمی... اگه نم گفتیکرده بودم ... زهرا راست م ریگ یبد منگنه ا تو
 ... جمعش کرد شهیشده نم ختهیکه ر هینارگل ... اب الیخیاز عموش ... ب کردمیم یو عذرخواه رفتمیوقش مف

 ... رونیب میو با همون لباس همراه زهرا از اتاق رفت دمیکش سمیخ مهین یشالمو رو موها ناچار

سرها به سمتمون برگشت ...  یسالم من همه  یو رفتم تو سالن ... با صدا دمیکش قینفس عم هیراهرو  تو
 !!!...؟ ومدیخودش هم م یعنیکاوه هم بود ...  یخدا بابا ی... وا کردنیعمو و زنعمو با لبخند داشتن نگام م

 ... ممکن بود نشستم یجا نیکه گوشه تر یسالم منو جواب دادن ... رفتم رو مبل تک یبا مهربون همشون

 ... کردیم ییرایداشت پذ رادی... زهرا به کمک ه دیده ام پرساز حال و احوال منو خانوا انیکاو یاقا

 با لبخند نگام کرد و گفت : خوب دخترم ... چقدر از درست مونده؟ عموش

بند زدم و  میلبخند ن هی...  گفتمیم ییزایداشتم چه چ شیپ یکه چند لحظه  ارمیخودم ن یکردم به رو یسع
 !... شهیتموم م گهیترم د هیگفتم : 

 !...؟ یتو شهر ما چطوره ...؟! راحت ی...! زندگ یبه سالمت شاللهیا -

 ... کرد یزندگ شهی... م ستیبد هم ن ی... هواش دود گرفته اس ول ستیگفت بد ن شهیم -

سخت بگذره ... واقعا که تو  دیبا نجایا یکرد یکه تو اون اب و هوا زندگ ییشما یو گفت : البته برا دیخند
 !... نیکنیم یبهشت زندگ

لبم  یرو یزدن ناخواسته لبخند شمین هاشونیلیمردمش که خ یروستامون ... خونه ... هواش ... حت یاداوری با
 !... نشست

 یلیمشخصه که خ یزنیاز فکر کردن به اونجا م یکه دار یلبخند نی... با ا یدوست دار یلیمعلومه اونجا رو خ -
 !... یدوستش دار
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 !... یلـــــــیتکون دادم و گفتم : بله ... خ سرمو

کاوه نباشه ... با اون حرفا و رفتارش  هیبودم هرک دواری... فقط ام هیک نهیبلند شد که بره بب رادیزنگ ه یصدا با
 ستین دی... بع ادیبر م ی... واقعا حوصله شو نداشتم ... اونم که ازش هرکار نمشیاالن بب خواستیاصال دلم نم

 هی ایفرار کردم و به حرفاش گوش ندادم ... خدا نشیو باهام دعوا کنه که چرا از ماش ادیب نایچشم همه ا یجلو
خسته ات  دونمی... م یمدت همش ازت درخواست داشتم کمکم کن نیا دونمیکن ... م ریامروز رو ختم به خ

جماعت رفته تروخدا نذار  نیبا مزخرفاتم ابروم جلو ا یکاف ی... به اندازه  کنمیخدا جونم خواهش م یکردم ول
 !... کنه شترشیبپسره هم  نیا

 ... شد دینا ام دمیهمه ام رادیه یکه با صدا زدمیبا خدا حرف م داشتم

 !... اس کاوه

 !!!اخه چرا ...؟ ایخدا پوووووووووف

 ... کردم خونسرد باشم ی... سع دمیسالمشو شن یصدا

 ... یگسلــام بر هم -

بِربِر نگام کرد  کمی...  دیشدم و رومو کردم سمتش ... انگار متوجه من نشده بود و تازه با بلند شدنم منو د بلند
 !... مادرش ی... البته زنعمو دیتونست زود خودشو جمع کنه ... با مردا دست داد و صورت زنعموشو بوس یول

 !... سته رفتم کمکشبلند شد که ناهار رو بکشه منم از خدا خوا زهرا

 ... شد زهرا همه رو صدا کرد دهیکه چ زیم

 !... عروس گلم یبه زحمت افتاد یبا به به و چه چه نشستن ... زنعمو با لبخند تشکر کرد و گفت : حساب همه

 !... کمکم کرد یلیکار نارگله ... خ شترشیبا لبخند گفت : راستش ب زهرا

...  خورمیم یدرست و حساب یغذا هیشکرت ... باالخره دارم  ایگفت : خدا یبا حالت خنده دار رادیه
 !!!هـــــان ...؟ یکن یزندگ نجایهم یایب هینارگل اتاق مهمون که خال گمـــــــــــــایم

...؟! من دست تنها  دادمیم یتاحاال بهت گشنگ یعنیخان ...  رادیبا حرص گفت : دست شما درد نکنه ه زهرا
 !... غذا درست کنم ستمیانگار بلد ن یگیم نیهمچ یاومد کمک ول یبودم نار

 یهست یاشپز نی... شما بهتر کنمیم یدارم شوخ زمیهم با خنده گفت : عز رادی... ه دنیخندیداشتن م یهمگ
 !... غذاست نیمن خوشمزه تر یجلوم برا ی... املت سوخته هم بذار دمیکه تو عمرم د

 ... از طعم غذا فیکردن به خوردن و دوباره تعر شروع

 !... دست پخت تورو بخوره دخترم شهیکه قراره هم یگفت : خوشبحال اون انیکاو یاقا

 ... به کاوه انداخت که روبروش نشسته بود یحرف هم نگاه نیاز ا بعد

 ... و مشغول غذام شدم دنیزدم به ند خودمو
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داده ... منه  امیبهم پ هیک نیگرفت سمت کاوه و گفت : کاوه جان ، بابا بب لشویکه عمو موبا میناهار بود وسط
 !... ندارم یکه چش و چال درست و حساب رمردیپ

 ... کردینگام م طونیلبخند ش هیسنش داشت با  نیسرمو بلند کردم و با تعجب نگاش کردم ... با ا هوی

 ... زنعمو ی... حت دیخندیم زیر زیرهم  رادیخنده ... ه ریبلند زد ز انیکاو یاقا هوی

جوون که  نهیخان عمو االنش ا نی... ا نییکردم صورتم قرمز شده ... لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا حس
 !بود ...؟ یبود چجور

 !...؟ هیچ انی: جر دیمشکوک کاوه بود که پرس یصدا

سقلمه محکم  هی... با ارنجم  دیخندیمرده هم داشت م لیذل یاون زهرا یخنده شون بلندتر شد ... حت یصدا
 !... خنده اش رو قطع کنه یبهش زدم که صدا

 !به ما بگه چه خبره ...؟ خوادینم یکیگفت :  یحرص کاوه

 !... نکن تیدختر ما رو اذ نیانقدر ا ریپسرم ... اردش ستین یخاص زیتو صداش گفت : چ یبا ته خنده  زنعمو

 ! ... شهیم شونیزیچ هی یخانوادگ نای... غذا کوفتم شد ... ا کردمیمشکوک کاوه رو هنوز حس م نگاه

 !... رمردی...؟! خوب حق داره پ شهیم شونیزیچ هی نایا یکنیم ی... خودت خرابکار شهیم شونیزیچ هی یچ یچ

 !... باشم هیبق دیدادم خودمو با شستن ظرفا مشغول کنم که کمتر تو د حیاز ناهار ترج بعد

 ... مهمونا شیالاقل خودش کمکم کنه قبول نکردم و خواستم بره پ ایزهرا اصرار کرد که نشورم  یهرچ

 !... میسمت خرابکار رفتیکمتر فکرم م ینجوری... ا خوندمیخودم اواز م یلب هم برا ریبودم و ز مشغول

 !... یکنار گوشم گفت : خوشگل شد قایکه دق ییصدا با

... برگشتم که بهش بگم به تو  دیکه خداروشکر به سالن نرس دمیکش ینسبتا بلند ـــــــــنیو ه دمیجام پر از
 ... تو بغلش رفتمیم خوردمیتکون م کمی یعنی...  ستادهیپشت سرم ا قیدق دمینداره د یربط

 یاقا نمی، ترسوند نیایم ییهوی یچ یو عمدا از افعال جمع استفاده کردم و گفتم : برا دمیخودمو کنار کش کمی
 !... انیکاو

 ... دیکش یشو بهم دوخت و پوف بلند رهیخ نگاه

 !...؟ نییپا یخنده و تو هم سرتو انداخت ریبود که همه سر ناهار با حرف خان عمو زدن ز یچ هیقض -

نداشت ...! اگه مهم بود که  تی... لبمو گاز گرفتم و گفتم : چندان اهم دمیکشیهم خجالت م شیاداوری از
 !... هستن ی...! خان عمو ادم شوخ گفتنیبهتون م

 !... درک کنم تونمیرو نم هیبق یخنده  لیدل یخوب اره شوخن ... ول -
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 یحرف موقعیلعنت فرستادمو زبونمو گاز گرفتم که ب طونیبر ش یبگم درک دونت خرابه ول میبه قول مر خواستمیم
 !... بار برا هفت پشتم بس بود هینزنه ... همون 

... معذب بودم و  کردمینگاشو از پشت سرم حس م ینی... سنگ کردیاشپزخونه نشست و نگام م یصندل یرو
 ... راحت کارمو انجام بدم تونستمینم

 !تو اشپزخونه ...؟ نیدار یبرگشتم سمتش و گفتم : شما کار کالفه

 !...؟ کنمیم تتیچطور ...؟! اذ -

 نجایا یادیشما زمان ز ستیهمه تو سالن هستن خوب ن ی... وقت ستیاالن درست ن نجای... حضورتون ا بله -
 ... نیباش

 !چـــــرا ...؟ -

 نیبگ نیدار یاگه کار کنمیپــــــــــــــوف ... خب مشخصه ... من و شما تنها تو اشپزخونه ... خواهش م -
 ... نیبر نجایوگرنه از ا

... سرشو خم کرد و  نکیبه س دمیکه چسب کی... بلند شد اومد سمتم ... انقدر نزد کردینگام م یحرص داشت
 ... خم شم ییظرفشو نکیباعث شد تو س

 !...؟ یکنیرفتار م ینجوریا یمن طلبکار باشم تو دار نکهیا یرو تمومش کن نارگل ... به جا یباز نیا -

گفتم : برو کنار کمرم درد  یلحن مودب و افعال جمع شدم ... عصب الیخیافتادم و ب روزشید یحرفا ادی دوباره
 !بهت دارم ...؟ یمن چه بده یبگ شهیگرفت ... م

 نگی... منم رومو کردم سمت س رهیباعث شد ازم فاصله بگ شدیم کیکه داشت به اشپزخونه نزد رادیه یصدا
 ... شستمیکه مثال داشتم ظرف م

 ... هییسوالش کامال مشخص بود که مشکوک شده و حدس زده خبرا با

 !شده ...؟ یزیچ -

 زیبزنه گفتم : چ یکاوه بخواد حرف نکهیلبم نشست ... قبل از ا یرو یبه سرم زد و لبخند بدجنس یفکر هی هوی
 نهمهیمقابل ادر  گهیو اصرار دارن کمکم کنن ...منم د نجایاومدن ا انیکاو ی... راستش اقا ستین یخاص

 ... بگم یزیچ تونمیاصرارشون نم

 ... دراوردم و گرفتم طرفش دستکشامو

 عیبه ظرفا تا ما نیهم خوب دست بکش ی... موقع ابکش نایبابت کمک ... فقط خوب بشور ی... مرس دییبفرما -
 !... پاک بشه ییظرفشو

 ... دیاز دستم کش باینگام کرد و دستکش رو تقر یو حرص متعجب
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... طلبکارم هست  نهیهم یادم نش یباز کردم و ابروهامو فرستادم باال ... حقته ... تا وقت شتریلبخندمو ب منم
 !... اقــــــــــــا

 !... میرسیکه گفت : به هم م دمیارومشو شن یصدا

 !!!... میدلم گفتم : خدا کنه برس تو

 !... خواستمشیهم نم خواستمشینبود ... هم م با خودم معلوم فمیخودمم خنده ام گرفته بود تکل ههههه

 یدنیکاوه د ی افهیکه ق ی... وا شدیمتعجب رد شدم و رفتم تو سالن ... لبخندم جمع نم رادیلبخند از کنار ه با
 !... شده بود

واقعا از خنده دلدرد  ییجاها هی...  گفتیم طنتاشیو ش ایتو جمع نشستم ... خان عمو داشت از جوون رفتم
 !!!... دهیاز دستش کش یزنعمو چ چارهیخان عمو واقعا ب نیبوده ا ییفته بودم ... چه بالگر 

 !من نشسته بود رو به من اروم گفت : اوضاع چطوره دخترم ...؟ یکه رو مبل بقل انیکاو یاقا

 !...؟ یکردم و گفتم : اوضاع چ نگاش

 !... دختر جان گمیبا کاوه رو م ونتیخنده گفت : اوضاع اب و هوا ...! م با

 ... نگفتم یزیانداختم و چ نییپا سرمو

 !خوبه ...؟ یعنیسکوت  نیا -

......... 

 !با خودمون ...؟ میاریب میریو دست عروس گلمو بگ میایب میتونیم یباالخره ک نمیبب -

 زادیمرد بگم ... دست مر نیبه ا دیبا یچ دونستمیبد بود ... واقعا نم موندمیحرف بزنم اگرم ساکت م تونستمینم
 !طلبکار ...؟ شهیپسر هم نیا تیبه خاطر ترب

 !... انیکاو یاقا ستیمعلوم ن یزی... هنوز که چ دونمیبلند کردم و گفتم : فعال نم سرمو

عروسم  ی... االن هم تو بش خواستیدختر م هیدلم  شهیاه بود ، گفت : هم هیشب شتریکه ب دیکش یقیعم نفس
... اون دفعه هم بهت  یبابا صدام کن انیکاو یاقا یکه به جا یزود برسه روز دوارمیدختر خودم ... ام یشیم

دوستت  یلیکه خ دونمی... م ایب راهبا دلش  کمی...  ستین یچیتو دلش ه یگفتم کاوه سرتق و لجباز هست ول
 !... داره

به خاطر حفظ  یاز راه رفتن گذشته ول رمین مماراتو یبهش بگم من دارم با دل پسرت دو خواستیدلم م واقعا
 !... دادم حیاحترام سکوت رو ترج

 تمیاذ خواستی... م طنتیبود و خطرناک ... البته همراه با ش یاوردن ... نگاش به من زخم فیاقا تشر باالخره
 ... و خونسرد نگاش کردم و بعد نگامو ازش گرفتم الیخیب نیهم یکنه ... مطمئن بودم ... برا

 !تو پسر ...؟ ی: کجا بود دیپرس عمو
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 ... لبم نشست یناخواسته رو یلبخند

 !... خصمانه بهم کرد و گفت : اشپزخونه ینگاه

ه واردن ... اخه ما پارسال که رفت یلیخان عمو ... نه که خ شستنیداشتن ظرف م شونیجاش ادامه دادم : ا به
سرظرفشور  ییجورا هیمسئول ظرفها بودن ...  انیکاو یاقا دنیما رو اونجا د یخان شما زهرا رادیاردو و ه میبود

 شونیبا من بوده ظرفها هم با ا یکردن اشپز صرارا میقد ادیبه  شورمیدارم ظرف م دنیاالن هم د نیهم ی... برا

...! 

 !... بابا نیکاوه جان ... افر ایدینشون م تویلیدرصد ذل یاالن دار نیو گفت : از هم دیعمو خند خان

 دیکشیدوپهلو بود ... کاوه داشت با نگاش برام خط و نشون م یادیحرفش ز نکهی... با ا میدیبه حرفش خند همه
...! 

 !!!... ترسمیاز نگاهات نم گهی... د یکنینگام م ینجوریا یهمش دار شناسمتیو م ادمهی یبابـــــــا از وقت برو

 !... نداشتم تیرو تو دلم گفتما ... هنوز جرات ابرازشو تو واقع نایا البته

از  شتریعمدا ب یکنه ... حت یعمل شوینگاه یدهایبکنه و تهد یکاوه خان نتونست کار یاون روز اقا خداروشکر
 ... به سرشون نزنه از کاوه بخوان منو برسونه هویموندم که  هیبق

 رونیب میاز کالس زد نایو م میزهرا گذشته بود و اونروز هم کالس داشتم ... با مر یخونه  یاز مهمون یروز دو
 ... پسرا هم پشت سرمون

 ... صدام کرد یکیکه  میشدیاز راهرو رد م میداشت

 !... یخانم کرم -

 ... دمیرو د یداره که محسن جواد کاریو باهام چ هیمردونه ک یصدا نیا نمیعقب تا بب برگشتم

 !...؟ رمیشد و سالم کرد : ممکنه چند لحظه وقتتون رو بگ کیداره ... نزد کاریموندم که باهام چ متعجب

فکرش  دونستمیم دی... اما خودم بع کنهیفکر م یکه داره به چ دادینشون م یعنیبه پهلوم  میمر ی سقلمه
 یکه از من تو دانشگاه پخش شده بود بخواد درباره  ییاتفاق و حرفا نهمهیدرست باشه ... امکان نداشت با ا

 بای... بدتر از اونا کاوه بود که تقرموننیمرفتن و گفتن تو بوفه منتظرم  نایبا م میحرف بزنه ... مر یزیچ نیهمچ
 !... با زور اونو با خودش برد و اخم وحشتناک رو صورتش ثمیم

 !تا بتونم حرفمو بزنم ...؟خلوتتر  یجا هی میکردم که گفت : ممکنه بر نگاش

 ... مینشست مکتین یقسمت خلوت رو هیدانشگاه تو  اطیتو ح میهمقدم شدم و رفت باهاش

 ... منتظرم یعنیبهش کردم که  یبود ... نگاه نمونیسکوت ب کمی

درخواستمو مطرح کردم و ... شما  شیکه ... من دوسال پ یو گفت : راستش من ... وقت دیکش یقیعم نفس
...  نیکنیحتما قبول م کردمیکه چرا ... راستش با خودم فکر م کردمی... فکرش هم نم یعنی...  نیدش کردر 
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هست به عنوان استاد تو  یسال کیاالن  نیدونیخوبه ... درسمم تموم شده و همونطور که م تمیخوب موقع
 ... نرمال رو اداره کنم یزندگ هی تونمیو م ستیهم بد ن میاقتصاد تیدانشگاه مشغولم ... وضع نیهم

حتما  کردمیبودم که فکر م فتهیخودش دمیاعتماد به نفس داشتم ... شا یادیزد و ادامه داد : اما انگار ز یپوزخند
...  نیکه قبال ازدواج کرد دمیشن ی... وقت نیدونیدر مورد شما ... م عاتی... اون شا ی... وقت نیکنیقبول م

من همونقدر ارزش و احترام  یبگم که ... برا خوامیم...  یعنی.. من هنوزم ... . ینجف نیبعدش هم که قتل شاه
... من  گنیم یچ هیبق ستیبگم که ... مهم ن خوامینداره ... م یتیمردم برام اهم ی... حرفا یعنی...  نیدار

 یازی... ن هیچجور نمیبیکه االن حدود سه ساله تحت نظر دارمش ... منشش ... رفتارش ... دارم م یدختر
 خوامیبه شما هستم و ... م شنهادمیبگم هنوزم رو پ خواستمی... م یعنیه بها بدم ... من ... یبه حرف بق ستین

موضوع  نیبه خاطر ا دیبا خودم گفتم شا نیقبال ازدواج کرد دمیفهم یکه ... دوباره ازتون درخواست کنم ... وقت
با شما  خوامیشماست و من م یزندگ یضوع مربوط به گذشته مو نیبگم ا خوامی... م نیبوده که منو رد کرد

... بدون در نظر گرفتن  نیمن فکر کن یرو یجد نباریا خوامیکه بوده رفته ... م یمو بسازم ... گذشته هرچ ندهیا
هستم ... خواهر بزرگم ازدواج  ینفر 5 یخانواده  هی... فرزند دوم  ی... من محسن جواد ی... هر حرف یزیهر چ

هستم و در  یشناس نیزم یرشته  لی... خودمم فارق التحص لهیمشغول تحص ندنهم تو ل کمیکرده و برادر کوچ
هم از خودم دارم که  ینقل یخونه  هی...  دهیرو م یزندگ هی... حقوقم کفاف  کنمیم سیتدر نجایحال حاضر ا

با  دیبا نیشما فکراتون رو کرد نکهیو بعد از ا رمیدارم تند م دونمی... م میرو اونجا شروع کن یاول زندگ میتونیم
که  نیاز من داشته باش یا نهیزم شیپ هی خوامی... م یحرفا زده بشه ... ول نیو بعد ا میخانواده خدمت برس

 ... باشه که خوشحالم کنه یزیجوابتون چ نباریا دوارمی... ام نیبهتر فکر کن

... لطفا  نیاالن جوابمو بد نی: انتظار ندارم هم ستادیبلند شد و روبروم ا زنمینم یشوکه ام و حرف دید یوقت
حرف زدم  یلیکه خ دیبخشی... م نیمن گذاشت اریو ... بعدش ... ممنون که وقتتون رو در اخت نیفکراتون رو بکن

 !... ... منتظر خبرتون هستم ... خدانگهدارتون

 ... شو زد و رفت ...؟! منو که خشک شده سر جام نشسته بودم ول کرد و رفتراحت حرفا یلیخ

و حرف بازم از من خواست باهاش  عهیشا نهمهیبا ا یکه چجور کردمیو واج به رفتنش نگاه کردم ... تعجب م هاج
 ... ازدواج کنم

 یمحسن جواد دیفکر کنم و تنها باشم ... شا کمیداشتم  ازی... ن رونیجام بلند شدم و از دانشگاه زدم ب از
دختر  نهمهیا نینگاشون بکنه ... چرا ب یدخترا ارزوشون بوده جواد یلینه حتما خ دیبود ... شا ایلیخ یارزو

 !مــــــــن ...؟

خاله مهتاب ... زنگ رو زدم و در باز شد ...  دمید میمر یخونه  یراه رفتم و فکر کردم که خودمو جلو ادهیپ انقدر
که روم  ییحرفا تونستمیم دیبا خاله مهتاب حرف زد ...شا شدیم دیدر رو برام باز کرد و دعوتم کرد داخل ... شا

 ... به مادرم بزنم به اون بزنم شدینم

 ... گذاشت و کنارم نشست زیم یرو رو یچا ینیس

 !...؟ ومدهی...؟! چطور اون ن یدانشگاه نبود میمگه با مر -

 !...؟ زمیعز یشونیشده ؟ چرا انقدر پر یزیدستمو گرفت و گفت : چ دیکه د نگامو
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 ... ... از من یکیخالـــــــه ...  -

 !... کرده خاله ی... ازم خواستگار یکیاشکم افتاد و گفتم :  اریاخت یب

 ... لبخند بغلم کرد و به خودش فشرد با

 !... ... مبارکت باشه زمینداره عز هیکه گر نیقربونت برم ا یاله -

لوسم کنه ... چرا  کمیکه  یکیبه  دمیبه محبت داشتم ... شا ازین دیخودمو جمعتر کردم ... شا کمیبغلش  تو
 !شده بودم ...؟ یانقدر نازک نارنج دایجد

 ... دونمیمن ... نم -

 !هست ...؟ یپسر خوب -

 ... اوهوم ... استاد دانشگامونه -

 !هست ...؟ یبه شغلش ندارم ... پسر خوب یکار -

داده  یکرده بود و من جواب منف یو دوستش دارن ... قبال هم ازم خواستگار کننیم فیهمه از اخالقش تعر -
 !... گذاشته شی... بازم پا پ عاتیشا با وجود یقبال ازدواج کردم ... حت دونهی... االن ... اون ... م یبودم ... ول

دوباره درخواستشو مطرح کنه  عاتیتوجه به شا یکه ب یخوبه ... انقدر براش ارزش داشت یلیکه خ نیخوب ا -
 !...؟ هی... پس چرا گر

 !... خاله ترسمیکنم ... م کاریچ دونمینم -

 ... تو دستاش گرفت و تو چشمام نگاه کرد سرمو

... به قلبت  زمیبهش بده نارگل ... عز تویاالن جواب منف نیهم ستیاگه دلت باهاش هست که فبها ... اگه ن -
 !...؟ یادم انقدر برات مهم هست که تو قلبت براش خونه بساز نیا نیرجوع کن ... بب

 ... ...؟! قلبم که قلبم

ه و رفته ... من درسته که ازش دلخورم اما ... قلبم خاله از کنارم بلند شد یک دمیغرق فکر شدم که نفهم انقدر
محسن  شنهادیفکر کردن به پ یقلبم با اونه حت ی...؟! وقت ستین انتیخ نی... ا زنهیفقط اسم اونو صدا م

کنم ...  کاریچ دیبا دونستمی... حاال م اومدمدر  ی...؟! اروم شده بودم ... از اون سردرگم ستین انتیخ یجواد
 !... میشیم تیاذ می... هم من ... هم کاوه ... هردومون دار نی... هم میحل کن دیرو با هایدلخور نیا

 !... ... از پشت بغلش کردم و گفتم : ممنون کردیم یاشپزخونه ... خاله کنار اجاق داشت اشپز رفتم

 زمیعز یو حس کنر یخوشبخت یتونیم ینجوریگفت : برو دنبال دلت نارگل ... ا یسمت من و با لبخند برگشت
 !... یخوشبخت ش یا گهیبا کس د یتونیهست نم یکیدلت با  ی... وقت

 رونیدعوام کرد که چرا از دانشگاه بدون خبر اومدم ب یکل دیفهم یوقت میاونا موندم ... مر یشام خونه  اونشب
 یبه جواد دیدلم با کاوه اس نبا یداشت وقت دهیدنبالم گشتن ... همشـــــــــون ...!!! اونم عق یلیخ نکهی... ا
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 کمی...  یچیبدون ه ینجوریکه هم شهینم وبخ یهم بهتر باشه ...! ول یلیخ یفکر کنم هرچند که جواد
 !الزمه نه ...؟ طنتیش

به خودشون  ایتا بعض میحرف بزن کمی یکه پسرا بشنون در مورد جواد یفردا تو کالس طور میقرار گذاشت میمر با
 !... جلو بذارن قدم هیو  انیب

خوب قالمون  روزی... د شعوریبا مشت زد به بازوم و گفت : ب میطبق قرار تو کالس بعد از رفتن استاد مر فرداش
 عیداشت ... زود تند سر کارتیچ دهیند ریخ یهـــــــــــان ...؟! بگو اون جواد یرفت ی... کدوم گور ایگذاشت

...! 

 دونستینم یکه هر ک گفتیحرفا رو با حرص م نیداشت ا ی... جور شدیم گریباز رفتیم دیبا میمر نیا یعنی
 ... خبر نداره یزیواقعا از چ کردیفکر م

داشت ... تو دانشگاه  کاری...! خوب معلومه چ ثمیم چارهیبابا ... ب نهیو گفتم : چقدر دستت سنگ دمیرو مال بازوم
 !داشته باشه ...؟ تونهیم کاریدختر چ هیپسر با  هی

 !...؟ خــــــواستیازت جزوه م یعنیبربر نگام کرد و گفت :  کمی

روش نشد خودش بهت بگه منو واسطه کرد  ثمیکه م ی... همون کار ووونهیخنده و گفتم : نه د ریزدم ز بلند
جان  می... درس و جزوه بهانه اس مر رسنیبعدش به مقصود م یول شهیکه از جزوه شروع م ی... همون کار

 !...؟ یدیهنوز بعد از سه سال نفهم

 !...؟ یگیم یچ نمیزد به پشتمو گفت : درست حرف بزن بب نباریا

 !... فکر کنم دیکرد ... منم گفتم با ینشنون و گفتم : بابا ... ازم خواستگار هیمثال اروم کردم که بق صدامو

 ننیبیکه چشاتو نم نایبهش بگم بابا ا واستمخیلحظه م هی...  رونیبود از حدقه بزنه ب کینزد میمر یچشما
 !... یکن ینقش باز یعیانقدر طب خوادینم

 !!!...نـــــــــــــــه -

قبال ازدواج کردم که البته به لطف اون دختره االن همه  دونهیم نکهیتکون دادم و گفتم : اره ... با وجود ا سرمو
پوزخند نشست  هیبازم اومده درخواستشو مطرح کرده ...  یاز مرگ نجف عهیهمه شا نیو ا دوننیدانشگاه م ی

...  گنیم یچ هیبق ستیکه براش مهم ن فتگ یو ادامه دادم : حت میپشت سر یعصب ینفسها یرو لبم از صدا
به من اعتماد  شتریان ... ب هیمهمتر از حرف بق دهیکه سه ساله تحت نظرش گرفته و اخالقشو د یدختر گفتیم

 !... هیبق داره تا خزعبالت

 !... در بدبخت سرکوفت نزن نیانقدر به ا دهیشن وارید یعنیزد که  یهم لبخند میمر

 !... لبخندشو جواب دادم و با حرکت لب بهش گفتم : حقشه منم

استراحت  هیبرداشتم ... دلم  لمویبلند شدم و وسا یساعت کالس متوال 4اخرمون که تموم شد خسته از  کالس
درس  یا گهیاز هر ترم د شتریب دیبودن و با کیمتاسفانه امتحانات نزد ی... ول خواستیمو خواب جانانه 
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هم عقب مونده بودم  یلیو خ اشتمد بتیمجاز غ یکالسهام به اندازه  یگفت همه  شهیترم م نی... ا خوندمیم
 !... به درسم اضافه بشه گهیترم د هیو پوچ  چیبه خاطر ه خواستی... دلم نم

 نشیسوار ماش میبخور یزیچ هیشاپ  یکاف میکه اصرار داشت بر ثمی، بخاطر م رونیب میهم از در دانشگاه زد با
 ... ... کاوه کنارم نشست یول ادیهم ب میعقب نشستم و رفتم کنار که مر ی... رو صندل میشد

 ! ... هگفت پشت راحتتر  یول نهیهم ازش خواست بره جلو بش میمر ینگاش کردم ... حت متعجب

 ... ارهیسرم ب ییبال تونهیهم هستن و نم ثمیو م میرحم کن ... هرچند مر ایدورگه بود ... خدا صداش

زنگ خورد ... از خونمون بود ...  میگوش نکهیبودن تا ا میو مر ثمیم گاهیگاه و ب یفقط حرفا نیتو ماش یصدا تنها
 !... احتماال مامان بود که بازم دلش نگران بود و تنگ

 !... سالم مامان جان -

 ...( ی...) سالم دخترم خوب یسالم دتر خار -

 {... که ترجمه الزم نباشه سمینویم یبه بعد رو فارس نجایاز ا}

 !... اقاجون خوبن ...؟ نیممنون شما خوب -

 ؟ یی... کجا میاره مادر همه خوب -

 !... چه خبر ...؟ رونمیب ثمیو م میبا مر -

 !خونه ...؟ یایب یتونیم یک زمینارگل جان عز -

 ... خونه امیمادرم بخواد ب هوی دیگواه بد داد ... چرا با دلم

 !شده مامان ...؟ یزیچ -

 ... حرفم برگشت عقب و زل زد به من نیهمزمان با ا میمر سر

 !!! ... دلم برات تنگ شده ستین یزینه دخترم ... چ -

 !... نشده ... اقاجون خوبه ...؟! بچه ها همه خوبن ...؟! تروخدا راستشو بگو یزیچ یمامـــــان ... مطمئن -

 ... یشده ول یعنینشده ...  یزی... چ ی... چرا هول کرد زمیاره عز -

 !... تو دهنم ادیشده ...؟! حرف بزن مامان دلم داره م ی... چ یچ یلو -

خونه ... قراره ...  یایهفته ب نی... راستش اقاجونت گفت زنگ بزنم بگم اخر ا ستین یبد زینترس بابا ... چ -
 ... خوب ... عموت رفته با اقات ... حرف زده

 !...؟ یزنیحرف م هی... چرا نس یمادر من ... نصف جونم کرد گهیبگو د -

 !... تو ی... برا انیعموت رفته با اقات حرف زده ... که ... ب -
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 !...؟ یچ یعنی...؟!  انیمن ب یبرا -

 !... تو یخواستگار انیب دی... واسه حم خوانیم یعنی -

 !!!!...؟ دیحمــــــــــــــــــ -

 نی... ا یایاخر هفته ب ی... اقات هم خواست بهت بگم برا دیدختر ... گوشم کر شد ... اره حم یزنیچرا داد م -
و قبول کن  اریبهونه ن ندفعهیو ا اینه سن باالس نه بچه داره ، تازه مجرد هم هست ... تروخدا مادر ب گهید یکی

 !... هی... اقات هم راض میشناسیهم م شوو شناخته شده اس ...خانواده  هیپسر خوب دی... بخدا حم

براش  کنمیحرفم که من باهات ازدواج نم یاحمق نفهم کجا یکنم ... پسره  کاریچ دونستمینم تیعصبان از
 حرف بزنم یمجبور شدم با لهجه شمال گمیدارم م ینفهمن چ هیبق نکهیا یمفهوم نبود که ... برا

اس که اگـــــــــــــــــه  وهیدختر ب هینارگل ما  نیو بگ نیبد یمامان ... خودتون بهشون جواب منف امیمن نم -
 یهمسن بابابزرگش نه ادم یکیبا  یحت کنهیمثل خودش ازدواج م یکیدوباره ازدواج کنه با  یروز هیقرار باشه 

 !... دیمثل حم

مشت شده  یمامان ... دستا یشدن ... بدتر از لبها ریدندوناش اس نیمامانمو تصور کنم که ب یلبها تونستمیم
لب  ریکه ز دمی... چون شن زنمیحرف م یبود دارم از چ دهی...! مطمئنا فهم دمیدیوه رو مکا قیعم یو نفسها

 !!!... رسدیم یباغ بر نیگفت : هر دم از ا

...  یای... پدرت خواسته ب لهی... هم فام هی... هم اهل زندگ هیهم پسر معقول دیدختر ... حم یگیم یدار یچ -
 !... موافقه دینظرش هم به حم

 !... امیب تونمی... نم کهیمن ... من درس دارم ... امتحانام نزد زیاخه مادر من ... عز -

 هی...  یبمال رهیسرمو ش ینه انقدر که تو بچه بخوا یبازه ...؟! درسته سواد ندارم ول یجمعه کدوم دانشگاه -
... ردش نکن  هیپسر خوب دیا حم... بخد زمینارگل جان ... عز ی... ول یریو م نیزنیو حرفاتونو م یایروزه م

 ... شهینم دایبرات پ دیبهتر از حم دونمی...م

 ... االن کنارم نشسته نشونیکرده و بهتر یازم خواستگار روزید دیبهتر از حم یلیمادر من که خ یکار یکجا

به  هیاحترام یبازم ب مییخواینباشه که ما م یاگه جوابت اون یخونه ... حت یایبه هرحال پدرت خواسته که ب -
 !... یایعموت اگه ن

 !... امیم ی... ول ستیشما ن لی... هرچند جوابم باب م کنمیم شیکار هیخوب ...  یلیو گفتم : خ دمیکش یپوف

 !... امیاحمق رو ادب کنم م دیاون حم امیلب با خودم گفتم : اگه شده ب ریز

 ... نگه داشت ثمیکردم م یمامان که خداحافظ با

 !افتاده ...؟ یشده ...؟ اتفاق ی: چ دیپرس میمر

 !درسته ...؟ گمیم یمن چ یفهمینه ...؟! تو م گهید زنمیحرف م یگفتم : من االن دارم فارس یعصب
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 !واااااااااااااااا ... حالت خوبه ...؟ -

 !مگه نه ...؟ یفهمیمنو م یحرفا میجواب بده مر -

 ...!؟ یکه چ فهممیشده ... اره م یخوب بگو چ -

 یاون پسرعمــو ی... از مغز نداشتـــــــه  ستیاز حرف زدن و زبون من ن رادیخوب خداروشکر ... ا -
بعد االن رفته عموم رو  کنمیو رک بهش گفتم باهاش ازدواج نم حیزهرا صر یاحمقمــــــــــــه که تو عروس

 !... یپدرم خواستگار شیفرستاده پ

بود االن سرشو  نجایا دیو مسلما اگه حم شدمیمنفجر م تیبود باال ... داشتم از عصبانناخوداگاه رفته  صدام
 !... کندمیم

 هینـــــــه ... اصال خودم برات  یگیم یریکه حرص خوردن نداره نارگل ... م نیلبخند اروم گفت : ا هیبا  ثمیم
 !که دهن همه بسته بشه هــــــان ...؟ ارمیخواستگار بهتر م

شاپ  یکاف نیبر می... با مر میبر ییجا هیتا  نتیبا ماش شهی... م ثمیاز کنارم گفت : م یبم و دورگه ا یصدا
 !... ارمیبرات م نتویمن ماش

 ... کردمیم دایرو پ ـــــمیبر یکلمه  یتو ذهنم معن داشتم

 ... جو رو عوض کنه یکرد با شوخ یسع ثمیم

دار  هیها ... من مثل تو بچه ما ییجا یواریبه در و د یداره ... نزنهم ن نیفقط مواظب باش داداش ... بنز -
 !... ستمین

 ... بار بست و باز کرد هینگام کرد و چشماشو  میمر

 ... شد دهیدستم کش یکیشم اون  ادهیکه منم پ رهیحرکتشو ... تا دستم رفت سمت دستگ یمعن دمینفهم

هم بود  تیبودمش ... عصبان دهیند ینجورینگاش کردم که ... تو چشماش چقدر غم بود ...؟! تا حاال ا برگشتم
 تشیبدجنس شده بودم و اذ یادیز کمی دونمی... م دیکشیخودشو به رخ م تیاز عصبان شتریب یلیغمش خ یول

 ... یکردم ول

 !!!... بمون -

ام کرد  ادهیو با خودش پ دیبود کش ریتمو که هنوز تو دستش اسدر رو باز کرد و دس ثمیو م میاز رفتن مر بعد
 ... هولم داد سوار شم خودشم پشت فرمون نشست ییجورا هی... در جلو رو باز کرد و 

نبوده ...  یقاط یاصال ک یعنیاحتماال ،  هیاالن قاط نمیندارم ا یمن خودم اعصاب درست و حساب ایخدا
 ... میو تاپ هم ... فقط کمک کن زنده بمون پیتو ت میزنیوالـــــــــــــــا ... م

 دمیکه گذشت د کمی یتا برونه ... ول 200 یباال خوادیاالن دوباره م نیکه راه افتاد کمربندمو بستم ... ا نیماش
 ینجوری... خدا کنه هم دیرسینگاش کردم ... به نظر اروم م یچشم ری... ز رسهیهم نم 100نه ... سرعتش به 

 ... بمونه و ارامش قبل از طوفان نباشهاروم 
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 !...؟ هیچ یجواد هیقض -

 ... شد ... صداش هنوز دورگه بود شروع

 !... نداره هیقض -

 !...؟ یگفتیم یچ میبه مر یپس داشت -

 !... انیجناب کاو ستیمردم اصال خوب ن یگوش کردن به حرفا -

 ... اعصاب یخله ب یکنم ... پسره لباسمو چک  خواستمیلحظه م هینگام کرد که  نیهمچ

 !!!...؟ گهید یجوابشو داد -

 !...؟ ویدهنمو قورت دادم : جواب چ اب

که درس خوندن بهونه اس و  یرو که بهت زد ... همون یچپ چپ نگام کرد و گفت : جواب همون حرف دوباره
 ... شهیاز جزوه گرفتن شروع م

 ... صداش رفت باالتر کمینکنه که  یبگم قاط یکه بهش چ کردمیفکر م داشتم

 !نـــــــه ...؟ گهیبود د یشوخ می... حرفات به مر گهید ینارگل جوابش کرد -

 ... اخر میمثل ادم باشه تا منم نزنم به س نیکن ا یبهت گفتم که منم امروز اعصاب ندارما خودت کار ایخدا

 !...؟ یدیبا تـــــــوام چرا جواب نمـــــــــــــ -

رو رد کنم  یمثل جواد یخواستگار خوب دیبا یچ یزدم : نــــــــــــه ... همش راست بود ... برا داد
 !هـــــــــــــان ...؟

 !... ستادیا نیشد ... دستم ناخوداگاه رو صورتم نشست ... ماش یور هیصورتم سوخت و ... سرم  هوی

ترس  ایاما نه از درد  دیلرزیکه زده تو صورتم ... تنم م کردمیباور نم...  ینگاش کردم ... کالفه بود ... ول متعجب
 ... تی... بلکه از عصبان

اشغـــــــــال ... بابام هنوز رو  یعوض یکرد یانداختم رو سرم و با تمام توانم داد زدم : چه غلطـــــــ صدامو
 !هــــــــــــان ... ؟ یمنو زد یمن دست بلند نکرده بـــــود ... به چه حق

رفتـــــارات ...  نی...؟! با ا یمثلــــــــا منو دوست دار یکنیمشت زدم تو بازوش و داد زدم : تو واقعا فکر م با
و جواب مثبـــــــــت بهت  یبذار شیتو پا پ مونمیدرصد فکر کــــن من منتظر م هیحرکاتــــــــت ...  نیبا ا

ِ احمق منو دوست نداربــــــــدم ... تو خو  ی... پسره  یبنشون یحرفتو به کرس یخوای... فقط م یدخواه
... براش  زنــــــهیخوب م یرو دوست داره باهاش خوش رفتـــــــاره ... حرفا ی... ادم کس شعـــــــــــــوریب

 هالقه ات به من بــــــــودع ی... کدوم رفتارت نشون دهنده  یکارا رو کرد نیاز ا یکی... کدوم  ــــــارهیگل م
بار تو  هیتو فقط  ی... لعنتـــ یاریسرم ن ییبترسم که بال دیکنارتم با یوقت شهی...هــــــــــــان ...؟! هم

دم در خونشون بهت گفتم  شونیعروس یفردا ادتــــــــهیبعدش  یدوستـــــــــم دار یزهرا بهم گفت یعروس
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 ی... گفت ادتــــــــــــهی...  یتا اخرش هست ی... گفت خــــــــــــورمینــــــــــــــــــه ... گفتم به دردت نم
 یدختر احمق با نفرت نگام کــــــــرد هیماه هم از حرفت گذشت که به خاطر حرف  هی ی... لعنت ـــــــــمینیبیم

شده و چرا بهت نگفتــــــــم ... به  یچ یبپرس یایب یبه خودت زحمت نداد باری ی. حت.. یرفت ی... گذاشت
... ههههه تو  ـــــــــــــانیجناب کاو رهینم ادمیوقت نفرت تو نگات  چیکردم ... ه یقول تو پنهون کار

خودت  یمنم برا یخوایم یول یچ یبرا دونمیکه نم یخودخواه هی...؟! نه عمــــــــو ... تو  یعاشقـــــــــــــ
ازدواج کنم  یدوست داشتن معمول هیبا  یادم مثل جواد هیبا  دمیم حی...! ترج ــــــــــنی... هم یاریبدست ب

مثل تو نــــــــــــــــــــــــ ه ...  یبا خودخواه یمثل پسرعموم ول یاحمق هی ایداشته باشم  یاروم یو زندگ
 !... یفهمـــــــــــــیم

تو دلم تلنبار کرده و ساکت  یکه ته دلم مونده بود ... بسه هرچ یحرفامو بهش زدم ... هر چ یهمه  الخرهبا
 ادهی... خواستم در رو باز کنم پ ینیبی... حاال م ذارمی... داغمو به دلت م یزنیمنو م یروانـــــــ یبودم ...پسره 

 ... دیشم که دستمو کش

سر راه من  یحق ندار گهیر اوردم و گفتم : به من دست نـــــــــزن ... دبا شدت دستمو از دستش د نباریا
نگردم ... تو  یحرف بزنم با ک یبا ک ی... بگ ی... به من دست بزن یکن فیتکل نییمن تع ی... برا یسبز بش

 !!!...؟ یـــــــــــــدیفهم یستیمن ن یچــــــــیه کنمیم دی... تاک یچیه

 ... پرت شدم تو بغلش بایتقر نباریو ا دیشم دوباره دستمو کش ادهیخواستم پ تا

 ی... اصال حق ندار یخواستگار ادیاحمقت ب یخونتون تا اون پسرعمو یبر یگوشم با حرص گفت : حق ندار ریز
 فکر ینارگل ... حق ندار یتو گوشــــــــت فرو کن ... تو تا ابد مال من نوی... ا یفکر کن یکس یبه خواستگار

 !... یبش یا گهیمال کس د یتونیم یکن

 ... به مچ دستم اورد که حس کردم استخونش ترک برداشته یچنان فشار دیکه د پوزخندمو

 !... ... ولم کــــــــــن ی... دستمو شکوند یروانــــــــــ -

 ای... گشت بود ... خدا میکم داشت نوی... هم دادیداد ب یکه ا میسمت من هردو برگشت ی شهیش یصدا با
 !... رحم کن گهیرو د یکی نیخودت ا

 !... نیش ادهیپ نیافسر گفت : لطفا از ماش یدادم که اقا نییرو پا شهیش

 ... حفظ کنه شویکرد خونسرد یسع کاوه

 !اومده ...؟ شیپ یمشکل -

 !دارن ...؟ یخانوم با شما چه نسبت -

 !هست ...؟ یدمه جناب ... مشکلبپرونم گفت : نامز  یزیچ هیاومدم  تا

 شونیکردم و گفتم : بله اقا ... ا دییحرفشو تا نایاز دست ا یخالص یبه من کرد ... باالجبار برا ینگاه افسره
 ... نامزدم هستن

 !... شهیمشخص م یهمه چ گاهیپا نییخوب بفرما یلیخ -
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خودت  ایکردم ... خدا دییکردم حرفشو تا ی... عجب غلط رهیاگه ببرنمون و زنگ بزنن اقاجون ابروم م ایخدا یوا
 ... کنمیرحم کن خواهش م

 ... فکر کن نارگل فکر کــــــــــن کردمیم یکار هی دیبا

... برگشتم سمت افسره و  رمی... من باهاشون م هیچ یدونیکردم به کاوه و مثال با حالت قهر گفتم : اصال م رو
دارم ... خسته ام کرده ...  تیاقا شکا نی... اصال من از دست ا یکالنتر نمونی... ببر امیادامه دادم :اقا من م

 مونیسر زندگ میبر میریبگ یزودتر عروس گمیمهم بهش  ی... هرچ کنهیدخالت م مونیهمش خواهرش تو زندگ
 یاقا ک نیکه ا دمی... خوب منم ادمم ... خسته شدم از بس تو خونه از بابام سرکوفت شن تونمیاالن نم گهیم
 ومدیاقا هم ن نیمدت از شر همه راحت شم ... ا هیزندان  نی... اقا تروخدا اصال منو ببر رهیبگ یعروس خوادیم
 !... امیباهاتون م م... من خود ومدین

هم به صدام دادم که مثال بغض  یلرزش هی یکنم حت یباز ینقش رو واقع نیرو کردم که بتونم ا میسع ی همه
افسره حرفامو قبول کنه و ولمون کنه  نیکه ا کردمیحرفها هم فقط داشتم تو دلم دعا م نیگفتن ا نیح کردم ...

هم هوامو  ندفعهی... خداجونم دمت گرم ا یکالنتر بردیاگه واقعا مارو م شدیبدترم م گذشتیم یوگرنه هرچ
 ... داشته باش

جناب سروان  نیهم ی... من که بهت قول دادم ... بخدا جلو زمیشد : عز دهیاومدم در رو باز کنم دستم کش تا
ما دخالت کنه  یخواهرم تو کارا دمیاجازه نم گهی... باور کن د رمیرو بگ یعروس ندهیتا دو ماه ا دمیدوباره قول م

 !... هان ... باشــــــه ...؟ رمیگیکه خوشت اومده بود رو م یهمون لباس میری... اصال م

 !...؟ ابونیتو خ نیاریرو م تونیخانوادگ یعواهاد شهیشما هم -

 کمیدستم تنگه ... خواهرم هم ... راستش  کمیجناب ... راستش من تازه مشغول به کار شدم و  دیببخش -
 ... خوامیبودم ... عذر م یعصب

دچار  هیکه بق ابونینه خ نی...بهتره بحث و دعواهاتون رو هم تو خونتون حل کن نیبر نیتونیخوب ... م یلیخ -
 !... سوتفاهم نشن

 !... ... با اجازه یدادیتو انجام م فهیوظ یچشم جناب سروان ... ممنون ... شما هم داشت -

... هرچند  شهیباورش نم یشکیه هیروان نیا گمیخنده ... من م ریزد ز میدور شد ابونیاز اون خ یافتاد و وقت راه
 ... گرفتیخودمم خنده ام م میکرد یباز تیکه ما وسط دعوا و عصبان یشیبا اون نما

 میرو بهم زده ...خوب خانومم بر ونمونی... خودمم باورم شده بود خواهرم م ایکنیم یخوب نقش باز یلیخ -
 !...؟ میریکه خوشت اومده رو بگ یهمون لباس

قبلش چه  قهیچند دق رهیم ادمی یکردن منو ... فکر کرد یخانومم ...اقــــــــــا باورش شده نقش باز ههه
 !...؟ یزنــــــی... منو م یکرد یغلط

 یخودم همه  یحفظ ابرو یمسخره اونم فقــــــــط برا شینما هیمن با  یخانومـــــــــم ...؟! واقعا فکر کرد -
 !...؟ یکنیم نییمن حق تع یکه برا یهست یک یکنی...؟! تو واقعا فکر م رهیم ادمیحرفا و رفتارت 
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 ... شدم ادهیبگه اما نذاشتم ، در رو باز کردم و پ یزیو نگه داشت و برگشت سمتم تا چر نیماش

... برو  شهیم تیعاشق یو ... نه جناب ... تو فقط ادعا یتو دوستم دار کردمیخودم متاسفم که فکر م یبرا -
تو  زننیم شنیم یادعا کن ... تو محل شما عاشق کس ایبعد ب ریبگ ــــــــــــــادیدوست داشتن رو 

مسخره رو بزنم ...  یدوباره دعوا راه بندازم که بازم مجبور شم اون حرفا خوامیگوشــــــــــــش ...؟! نم
بار  هی... من قبال  میبشکن مونیکی نکهی... مگه ا هیمواز مونی... من و شما خط زندگ انیخداحافظ جناب کاو

 !... شکستم ... تحمل دوباره شکستن رو ندارم

... داشت در  کردیکه صدام م دمیشنی... صداشو م ابونیراه افتادم و رفتم اون سمت خ نیجهت خالف ماش در
 !... دست بلند کردم : دربســــــت یتاکس نیاول یکه برا کردیرو قفل م نیماش

 ... حرکت کرد نیبه من برسه ماش نکهیاز ا قبل

هم از رفتار کاوه  میمر یبرا یترم رو زده بودم ... حت نیا دیق گهیخودمو تو خوابگاه حبس کردم ... د یروز دو
خونمون که  رمی... بهش گفتم چهارشنبه م دیخند یکردم که کل فیرو تعر سیاون پل هینگفتم ... فقط قض

 !... و بتونم جمعه برگردم انیب نایپنجشنبه عموم ا

کردم بدون  یچند وقت سع نیراه و اعصاب داغون ا یخونه ... با وجود خستگ دمیعصر بود که رس چهارشنبه
 ... ، رفتارم خوب باشه و خودمو شاد نشون بدم کردمیکاوه که نخونده پاکشون م یفکر کردن به اس ام اس ها

 ... باشم شیپدر مادرشو گول بزنه که من دوم تونهیم یخوب کدوم بچه ا اما

 !...؟ یخسته ا یلیخ ای میحرف بزن کمی یصله دارشب قبل از خواب اقاجون اومد تو اتاقم : حو اون

 !... نیی... بفرما ستمینه اقاجون خسته ن -

 ... خونه سوت و کوره هیخال یلیجات خ یستین یبه اتاق انداخت و گفت : وقت ینگاه هیکنارم نشست ...  اومد

...! 

 مونمیم شتونیتا اخـــــــــــر پ امیو م کنمیدرسمو تموم م یاخراشه اقاجون ... زود گهیقربونتون برم ... د یاله -

... 

 یبره خونه  دیباباش ... باالخره با ی... دختر امانته خونه  یبر دی... بازم با گهیگرفت و گفت : نه د دستمو
 !... شوهر

بار خجالتو کنار گذاشتم و بدون  نیاول یو برا نییحرف بزنه ... سرمو انداختم پا دیاز حم خواستیم پس
 ... با پدرم حرف زدم ... حرف دلمو گفتم یستیرودروا

قبولش کنم ... اگرم هم ... اومدم ... فقط  تونمی.. نم یاقاجون ... من متاسفم ... ول خورهیبه درد من نم دیحم -
 ... به خاطر شما و ... مامان بود

 !افتاده ...؟ یباشه ... اتفاق نیا یادا دراوردنات برا نینم ا... منتها فکر نک هیجوابت منف دونمیم -
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 نی... فقط اعصابم از ا ستین یگفتم : نه اقاجون ... مشکل یلبخند مسخره و ساختگ هیکردم و با  نگاش
زهرا ... خودش بهم گفته بود و منم ... بهش  ی... تو عروس دی... حم یعنیداغون بود ... اخه ...  یخواستگار

 !... نی... نگران نباش دخراب بو کمیاعصابم  نیهم یگفته بودم که نه ... بعد دوباره ... برا

... تو به درست فکر  رنیو م میدیخوب ... فردا شب که اومدن جوابشونو م یلیتکون داد و بلند شد : خ یسر
 !... ناراحت بشه یلیط احتماال مادرت خرو نخور ... فق یزیچ یکن و غصه 

 من با اون فرق داره تیدرک کنه که ... وضع دی... مامان هم با میندار یوجه اشتراک چیه دیاقاجون من با حم -

...! 

 !... رهیگیعاقالنه م میتصم دونمیکردم اعتماد دارم ... م تیکه ترب یسمت در و گفت : من به عقل دختر رفت

گفتم ... خداروشکر که اقاجون  ریبهش زدم و شب بخ یاز خودش ...؟! لبخند ایکرد  فیاقاجون از من تعر االن
 !... من بوده و پشتمه یحام شهیهم

کمک خونه رو  انیگفته بود ب نهیو تهم هیمامان از صبح به مرض یول انیب نایقرار بود شب عمو ا نکهیبا ا فرداش
 ... میکن زیتم

تو  ایسرم کنم  دیبه حرف مادرم گوش بدم و چادر سف دمیدینم یلیاومدن ... دل نایبعد از شام عمو ا شب
محمد هم ... بغضمو فرو خوردم  یوارد شم ... موقع خواستگار ییاشپزخونه منتظر باشم که صدام کنه و با چا

 ... ستادمیا نهیتهم یو کنار ابج

لب نامفهمون جواب سالممو  رینگام کرد و ز یبعدش زنعمو ... با اخم کمعمو با لبخند جواب سالممو داد و  اول
که دستش بود رو به طرفم گرفت که  یانداخته دسته گل ریبا سر ز دی... حم دمیداد که فقط س سالمشو شن

 ریاورده ... شمش ییچه گال نمیبب نکردمنگاه  ی... حت نهیانداختم تو بغل تهم بایاز دستش گرفتم و تقر عیسر
 شدنیابروهام باز نم ی... متوجه حرکتم شد و نگام کرد ... گره  میکه ناراض دیفهمیم دیرو از رو بسته بودم ... با

نشستم ... اقاجون و  نهیتهم ی... منم پشت سرش رفتم و کنار ابج ییرایو رفت تو پذ دیکش یقی... نفس عم
زنعمو  یتازه در اومده  یو مامان و زنعمو هم از جوجه اردکا زدنیحرف م یاریو اب یکشاورز نیعمو داشتن از زم
 ... میسر اصل مطلب که خالص ش رنی... زودتر هم نم

باال که عمو با خنده گفت : ما اصال  زدیساکت نشسته بودم و کم کم داشت امپرم م ینجوریهم یساعت مین
... خوب  میبچه ها رو فراموش کرد نیدن و ابه حرف ز  می... نشست نجایا میاومد یچ یرفت در اصل برا ادمونی

 ... سر اصل مطلب میبر گهیبهتره د

 !... و برن رنیرو بزنن و جواب ردشون رو بگ شونیحرف اصل دیکه با دنیخداروشکر ... باالخره فهم خب

: منتظر  دیکه عمو پرس میبه هم کرد ینگاه هیزنگ خونه اومد ... همه  یعمو اومد حرفشو ادامه بده صدا تا
 !...؟ نیبود یکس

 !... گفت : نه شدیکه بلند م یدر حال اقاجون

 ... همونقدر که رفتنش اروم بود برگشتش پر سر و صدا بود یول دیطول نکش ادیو برگشت اقاجون ز رفت
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 تونستمینم دمیدیرو که م یزی... چ شدیچه خبره که ... باورم نم مینیبب رونیب میو رفت میبلند شد یمامان و ابج با
 !!!... باور کنم

دسته گل بزرگ  هی...؟! دست کاوه  کننیم کاریچ نجایا نای... کاوه ...!!! ا رادیه ی، عمو و زنعمو انیکاو یاقا
 ... بود

 نجایبلند شده اومده ا ی... به چه حق دادی... کم کم بهت جاشو به خشم م کردمیدهن باز داشتم نگاش م با
با  خبریسرزده و ب هیمهمون نیکه نفهمه منظورشون از ا ستیکس احمق ن چیه نجایدسته گل ... ا نیاونم با ا

 ... اونم فکر منو کرده دادینشون م زدهم که اروم به پهلوم  یابج ی... سقلمه  هیدسته گل چ ــــــــــنیا

 ... هم تعارفشون کرد داخل ... کاوه اومد سمت منو دسته گل رو به سمتم گرفت مامان

 !... خدمت شما -

 ... کردم و با خشم نگاش کردم زیر چشمامو

 !...؟ یکنــــــیم کاریچ نجایا -

 ... انقدر اروم بود که فقط خودش بشنوه صدام

 ... کردیلبش بود و نگام م یلبخند کج رو هیاونم  کردمیداشتم خشمناک نگاش م هنوز

 !... داخل دیی... بفرما یاومد کنارمو گفت : نارگل چرا اقا کاوه رو دم در نگه داشت یابج

 ... دراز کرد و گل رو از دست کاوه گرفت دستشو

ازشون  ییرایمسئول پذ یسالمشون رو جواب دادن ... همه نشستن و ابج ییبلند شدن و با خوشرو نایا عمو
 ... شد

 ... شروع کرد به صحبت کردن رادیه یعمو

 گهیوقت د میذاشتیوگرنه م یکرم یاقا نیمهمون دار میدونستی... نم میاومد خبریکه سرزده و ب دیببخش دیبا -
 !... پسر عجله داشت نی... بس که ا میشدیمزاحمتون م یا

 ... به کاوه کرد و سرشو به عالمت تاسف تکون داد ینگاه

 ... با اعتماد به نفس کامل راحت نشسته بود و نگاهش به من بود کاوه

 نیدادی... کاش خبر م نیخوش اومد یلی... خ یجناب انصار کنمیبه من کرد و گفت : خواهش م ینگاه اقاجون
 !... نیدیرو د گریهمد رادیزهرا و ه یبرادرم هستن ... احتماال تو عروس شونی... ا میشام در خدمتتون بود

 ... ندارم یعمو تکون داد و گفت : راستش من که چشم و چال درست و حساب یبرا یعمو سر خان

بــــــــــــــود ...؟! بابا  ادشیهنوز  نی... ا کردمیبه من کرد که داشتم با دهن باز نگاش م یلبخند نگاه با
 !... گهیحرف من بشو د الیخیازت گذشته ... ب ی... خوب سن یستیزدم تو چرا ول کن ن یحرف هیمن 
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هم انقدر سرمون شلوغ بود که خاطرم  یبه من زد و ادامه داد : و تو عروس یعمو چشمک نامحسوس خان
 !... نمونده

 ... کرد یبلند یپاره کردن گذشت که کاوه سرفه  کهیحرفاشون به تعارف ت کمی

ابـــا جان ... پسر جان به فکر گلوت هم باش خـــــــوب ب یلیبهش کرد و گفت : خ یعمو با خنده نگاه خان
 سر اصل مطلب میعجله داره که بر یلیپسر خ نیا یباشه ... راستش جناب کرم دیانقدر بلند نبا یالک یسرفه 

...! 

 نیفرع باشم ، منو معاف کن خوامی... بابا من م شهیم دایما اصل مطلب پ یچقدر امشب تو خونه  هههههههه
 !... پررو یپسره  نیاز ا نمیا ربرنجیش دیاز حم نی... ا ــــــــــــادیازشون خوشم م یلی...! خ

خدا بخواد  میخوای... م میینجایصاف کرد و ادامه داد : امشب ما بخاطر دختر گلم نارگل جان ا ییعمو گلو خان
و رو تخم چشمامون نگهش  میدخترتون رو ببر نیاگه قبول کن می... اومدمیاقا کاوه رو هم سر و سامون بد نیا

...  ستین یکردن فیتعر گهیهم که د نارگل...  هیخوب یلی... خداروشکر زهرا عروس و دختر و همسر خ میدار
 ادیب نیریش یبه دهن بز دیبه دلمون نشسته ... هرچند که علف با یلیخ مشیدیکه د یچند برخورد نیتو هم

... 

 ... دیبلند خند یحرفش با صدا نیاز ا بعد

 !... نیبه سر خودتون زد نیزد یصبره ... خالصه که هر گل یعجول و ب یما هم بدجور یاقا بز نیا -

 ... دادیکه معموال موقع فکر کردن انجام م ی... کار دیبه صورتش کش یدست اقاجون

 !... ... خوب نارگل یعنیشدم ...  ریما غافلگ نیخوب ... راستشو بخوا -

 ... که به باباش بود دمید رو دیحم ی اشاره

اوردن و  فیرو بگم که مهمونا تشر یمطلب خواستمیو گفت : داداش ... منم م دیوسط حرف اقاجون پر عمو
 یخواستگار ی... قبال هم بهت گفته بودم که ما هم برا نجایا میاومد یچه منظور یما برا یدونینشد ... خودت م

... عقد پسرعمو و دختر عمو رو هم که تو  دیحم یبهتر از نارگل برا ی... ک دیحم یواسه  میاز نارگل جان اومد
 !... اسمونا نوشتن

 شتریب کمیکنه و  دایادامه پ شینما نیبذار ا ای... دوئل نشه خوبه...!!! خدا گرفتیکم داشت خنده ام م کم
 ... بخندم

 تیهم موقع یکیبرادرزاده اش بود و اون  شیکی. شب دوتا خواستگار باهم .. هیبگه ... تو  یمونده بود چ اقاجون
 !... ـــــــــــــــــوهیبود ...! ب وهیدختر خودش هم ب نکهیداشت ... بدتر از همه ا یخوب یلیخ

 ... از اونا ازدواج کنم یکیبا  خواستیاقاجون هم دلش م یاون دوتا اقا پسر مجرد بودن ... مطمئنا حت و

... خودم اما  طنتیو ش یهام با خوش یخصمانه بود ... نگاه مامان متعجب ... نگاه ابج ییجورا هیزنعمو  نگاه
 ... گهیهم نبود د تی... اون عصبان یداشتم و نه حت ی... نه شوق یبودم ... از هر حس ی... خال
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 ... اقاجون به خودم اومدم یفکر خودم بودم که با صدا تو

 ... نارگل جان -

 ... بله اقاجون -

 !...؟ هینظر خودت چ گمیدخترم ... م ییکجا -

 !...؟ یدر مورد چــــ -

 ! ... یداشته باش یصحبت هیدوتا خواستگارت  نیکه با ا نینگام کرد و گفت : خوب معلومه ... ا متعجب

...  کشمیونو ما میاتاق که حرف بزن هیبرم تو  دیحرف بزنم ... من اگه با حم نایکنــــــــــــم ...؟! با ا کاریچ
 !... بشم بهتره الشیخی... پس ب رهیمینفر م هی... در هر دو صورت  کشهیاگرم با کاوه برم اون منو م

 میشیم کینوشته بودم نزد ای98که تو  یاخر یبه اون قسمتا میکم کم دار گهید ششششششششیآخ
 یول نیخونیبگه نارگل به چند من ... فقط م ادیهم نم یشکیحالتون خوبه هاااااا ه یلیخ یعنیخداروشکررررر 
 من دوزتون دارم

 !بگم ...؟ یزیچ هیمن  شهیبه اقاجون کردم و گفتم : م یننداختم ... نگاه نییپا سرمو

 ... تکون داد که بگو سرشو

جمعن ... ندونن ... من  نیکه ... تو ا ییاز ادما یسر هی... ممکنه  یول نیدونی... اکثرتون م یعنیخوب من ...  -
 ... ... قبال

که  یروزه ا هیام ... عروس  وهیدختر ب هیبار ... ازدواج کردم ...  هیبه کاوه دوختم و ادامه دادم : قبال  نگامو
رو براش اوردن ...  جانشیو بعدش بدن ب یاروم و خوشبخت رفت سفر دو هفته ا یزندگ هیشوهرش با قول 

... من شدم شوم و نحس ...  نیدونیکه نم گمیم ییشما یرو برا نای... ا دوننیرو م نایخانواده من و عمو همه ا
و  لیتحص یکه سالها برا یدر حال سفر رو به کشتن داد ... کس شهیکه با قدم نحسش محمد هم یکس

 !... رهیمیگفت مثل کف دستش بوده ... بعد از ازدواج با من ... م شهیتو جاده بود و اون جاده م شیسرباز

 ... دهنمو قورت دادم تا الاقل بتونم بغضمم باهاش فرو بدم ینداشته  اب

با من جور باشه نه  طشیکه شرا یکی...  کنمیمثل خودم ازدواج م یمن اگر هم بخوام دوباره ازدواج کنم با کس -
 52مرد  هیمن اوردن ...  یبرا یادیز یبه من لطف داشتن و خواستگارا یلیپسر مجرد ... زنعمو تا االن خ هی

بچه داشت ... االنم که  هیبود و فقط  سالش 36هم که از همشون بهتر بود  یاخر نیساله ... ا 47ساله ... 
 یبهتر از منو داره ... اقا یلیخ اقتیل دی... حم تونمیپسر خودشون اومدن ... اما عمو جان ... من ... نم یبرا
... حتما جلوتون رو  هیو اومدنتون به چه منظور نیایم نیدار دونستمیاگه م...  خوامیاز شما هم عذر م انیکاو

 !... دیمنو ببخش طفا...ل گرفتمیم

کاوه متوقفم  یخفقان اور برم که صدا طیتو جمع حاکم شده بود ... بلند شدم تا از اون جمع و مح یبد سکوت
 ... کرد
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 !... پدرت یاجازه  حرف بزنم ...! البته ... با ییباهات تنها خوامیم -

که تو  زنمی... الاقل حرفامو م خوامیم نویهم بلند شد و گفت : منم هم دیبگم که حم یزیسمتش که چ برگشتم
 !... وجدانم سربلندم که من همه تالشمو کردم شیدلم نمونه ، پ

 !...؟ شهینم شونیچرا حرف حال نایا

 یحرف گهیها رو گفتم ... د ی... با اخم گفتم : گفتن فهمنیکه نم یسیانگل ای زنمیحرف م یمن دارم ترک مگه
 !... مونهینم

 !... یحرف منم بشنو دیبا ی... حرفاتو زد یبشنو دیرو هم با هایدنیشن یول -

 !... حرفامو بزنم خوامیمنم م -

 !... شهیبزنه که گفتم : نظر من عوض نم یاومد حرف اقاجون

قدم بزرگ راهمو سد  هیبه اتاق خودم پناه ببرم که کاوه با  وونهیدوتا د نیاتا از دست  ییرایسمت در پذ رفتم
 ... کرد

 یذاریکنم ... نم داتیکه بتونم پ گهید ینه جا یای... نه دانشگاه م یچند روزه خودتو تو خوابگاه حبس کرد -
 !حرفامو بهت بزنم هــــــان ...؟ دی... کجا با یدی... جواب تلفن و اس ام اسهامو هم نم نمتیبب

...  کندمی... از حرص داشتم پوست لبمو م ی... پسره  هیما خبر نیفکر کنن ب هیحرف زده بود که بق یجور هی
 ... ابرو برام نذاشته تو خانواده ام ... بدتر از همه زنعمو رو بگووووووووو ایخدا

 می... بر ستین نجایا گهیما د یقبال حرفاشونو زدن ... جا نایا نکهیکه گفت : مثل ا دمیشن شویحرص یصدا
 !... دیحم

 !... مشخص بشه فمیتا امشب تکل امینم یی: نه مامان ... من جا دمیرو هم شن دیحم یعصب یصدا

مشخص کرده بودم  شیوقته پ یلیتو رو که خ فیاز دست دادم و برگشتم سمتش داد زدم : تکل کنترلمو
خانواده ام و خوانواده ات رو  نکهیقبل از ا یازدواج داد شنهادیبهم پ یزهرا وقت یپسرعمـــــــــــو ... تو عروس

 نیامشب ا یچ ی... برا خورمیبهت گفتم نـــــــــــــه ... گفتم به درد تو نم یکن تیمسخره باز نیا ریدرگ
وقــــــــــــــــت  چیه گهیبگم من د ی...؟! بابا به چه زبونهــــــــــان  یرو راه انداخت شینما
... به  انیازدواج کنم ... نگامو دوباره به کاوه دوختم و ادامه دادم : و تـــــــــــــو جناب کاو خــــــــــــوامینم

ـــــــــا دست از سرم ... بابـــــ یزنیزور م یدار خودی... ب خـــــــــورمیمن به درد تو نم گفتمتو هم قبال 
 !... ــــــــــــــــنیبردار

 !... محکم اقاجون بود که با اخم گفت : نارگــــــــــــل یصدا

گذشتم و خودمو به  عیاز کنار کاوه سر دیببخش هیبلند و لحن تندم ... با  یتو اتاق شوکه بودن از صدا یادما
 زدمیاتاقم رسوندم ... در اتاق رو قفل کردم و همونجا پشت در نشستم ... اشکام دست خودم نبودن ... زار م

بود و خودمو تو خونه حبس کرده بودم هم  ردهکه محمد تازه م یوقت یدلم برا ی... حت خواستی... دلم ارامش م
 یکیرو ...  دهی... حم موی... مر خواستیا االن ...! دلم زهرا رو مبود ... ام یکی... اون موقع دردم  شدیتنگ م



 

 
348 

 ریبه خ ی... همه چ ستین یزیبده ... بگه چ میکنم و اونم دلدار هیکه بتونم سرمو بذارم رو شونه اش و گر
 ریو خوش رو هم درگ خبریب یاونا خواستمی... نم یزنگ بزنم ول شونیکیبه  شدی... کاش م شهیمو تموم  گذرهیم

 یو چطور یک دمی... نفهم انیاز پس مشکالتشون برب ییتنها دیادما با ی... گاه یو ناراحت کنم ... باالخره که چ
 !... بخواد یحیکاوه توض یتا در مورد حرفا ومدیسراغم ن یمنتظر موندم هم کس یمهمونا رفتن ... هرچ

فکر کنه که ... مطمئن بودم با وجود زنعمو  ایکاوه اعتمادش ازم سلب بشه  یحرفا دنیاگه اقاجون با شن ایخدا
 ادی کمی... فقط  کمیتحمل تنش نداشتم ... کاش کاوه  گهیداغه داغه ... واقعا د لیاز فردا تو فام عهیبازار شا

شده و فکر  ینجوریا نیکه ا کردهیرفتار م ورپدرش با مادرش چط دونمی... نم هیدوست داشتن چجور گرفتیم
اروم داشتم ...  یزندگ هیو  یخواستگار ادیاونم مثل بچه ادم ب شدیم خواستی... دلم م هییعشق زورگو کنهیم

 ادی دیبد و تندش ... اما اون با یاخالقا نیا یبا خودم که تعارف نداشتم ... من کاوه رو دوست دارم با همه 
اون بخواد و اون بگه بشه  یکه هرچ شهی... نم کنهیکه داره ابراز م ستین ینجوریعشق و دوست داشتن ا رهیبگ

 !... یگرید یبرا یاز خودت بگذر یعنی... عشق 

اونشب هم به خواست و اصرار خودم برگشتم تهران  یکردم که همونجا خوابم برد ... فردا هیپشت در گر انقدر
ابت ب نی... و من چقدر از ا دیازم نپرس یسوال موقعشونیحضور ب یکاوه و حت یکس در مورد حرفا چی... ه

 ... خوشحال و ممنون بودم

منتظر حرکت  نالیتو ترم ی... اما وقت مینزد یبود و حرف نییرسوند ... تو راه سرم پا نالیمنو تا ترم اقاجون
 ... اتوبوس نشسته بودم اقاجون به حرف اومد

نارگل ...اون  یهست یا لکردهیاون همه بزرگتر ... تو دختر تحص یاصال درست نبود ... جلو شبتیرفتار د -
به خاطر  شهینم لیبهت نزدم ... اما دل یازت بپرسه خودمم حرف یزیچ یبود ... نذاشتم کس دیحرکات ازت بع

گذاشته  شیبدون اطالع خانواده پا پ نکاوه خودشو ای دیاگه حم یرفتارت شرمنده نباشم و سرزنشت نکنم ... حت
 انیکاو یبا حضور عموت و خانواده  شهینم لیبازم دل یکرد بودن و تو هم بدون در نظر گرفتن مــــــــا ردشون

 !... یداشته باش یرفتار نیهمچ

بره چندتا بزرگتر اونجا نشستن  ادمیباعث شده بود  تیآن عصبان هیکرده بودم ... حق با اقاجون بود ...  بغض
درصده ... بازم به  99که احتمالش  نتونم با کاوه ازدواج کنم گهیاگه د یو ... حرفا و رفتارم افتضاح بود ... حت

بدتـــــر ...  گهینگاه کنم ...عمو هم که د چشماشوندوباره تو  تونستمی، چطور م مینیبیهمو م تیلیخاطر فام
 !؟

بدونم ... تو هم اون پسر رو  زیچ هی خوامی... فقط م کنهینم یکار اشتباه دونمیمن به دخترم اعتماد دارم ... م -
زود  یلیممکنه خ دمی... فهم دمیزهرا نگاهاش به تو رو د یاومدن خواستگار ی...؟! من از وقت یدوست دار

نه  ایبدونم تو هم ... دلت باهاش هست  خوامیمشک دارم ...  زیچ هیدوباره در خونه ام زده بشه ... فقط به 
 !...؟

چطور جواب اقاجون  ایبگم  یچ ونستمدی... نم دیام چسب نهیکه چونه ام به س یاومد انقدر نییپا شتریب سرم
 ... رو بدم
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... اگه هم  یکرد ینطوریا شبید یچ یپس برا گفتیدوستش دارم نم گفتمی...؟! اگه م گفتمیم یچ اصال
 ... نه که گفتمیم

 ... دستاش گرفت و اورد باال ... نگام که به چشماش افتاد اشک تو چشمام جمع شد نیب سرمو

باور  ویچ دونمیلبخند محو نشست رو لباش ... سرمو تو بغلش گرفت و گفت : نم هیهمون اخم تو صورتش  با
 رونشیب یچ یبرا یرو ...؟! خوب دختر جان تو هم که دوستش دار شبتید یدعوا اینگاه و اشکا رو  نیکنم ... ا

 !!!...؟ یکرد

 ... لباسش چنگ زدمو اشکام روون شدن به

نباش ... برو  یچی... نگران ه دونمیرو م یبا زهرا حرف زدم ... همه چ شبیو گفت : د دیشبه سرم ک یدست
 !... شهیو صالحه همون م ریکه خ یدرستو بخون ... انشاالله هرچ

که  دیشن یوقت می... مر امیباهاش کنار ب دی... با یباالخره که چ یمدت نرم دانشگاه ول هیگرفتم  میتصم اول
 یبود که وقت دهیباز مونده بود ... زهرا هم با اقاجون هم عق قهیده دهنش از تعجب تا چند دقافتا یچه اتفاق

 !!!منم کاوه رو دوست دارم چرا ردش کردم ...؟

و به محض  شدمیکنم ... قبل از ورود استاد وارد کالس م یاز کاوه دور کردمیم یسع تونستمیدانشگاه تا م تو
 خوادی... اما بر خالف تصورم متوجه شدم اونم انگار نم رونیب رفتمیو م داشتمیبرم لمویتموم شدن درس وسا

 دمیناراحت ... شا ای یدور نیاز ا خوشحالم...  هیحسم چ دونمی... نم کنهیم یدور ییجورا هیسمت من ...  ادیب
 ... ستمیهم ن یاش دهن سوز نیغرورشو حفظ کنه و مثال به من بفهمونه همچ کنهیم یداره سع

... کاوه بهم  خوامیم یچ دونمیخودمم نم ی... حت ستمین یوضع راض نیاز ا یلیکه هست خ یهر چ دونمینم
 کنهیم تمیداره اذ شتریب شیتوجه یب نیبهم نداشته باشه ... اما ... ا یتوجه نکهیا ایبده و زور بگه  ریگ

 کردینگاه م گهیطرف د هیداشت به  نمینگاشو بب گشتمیهر بار که برم ی... ول کردمینگاهشو حس م ینی...سنگ
 !... دیدزدیاون فرز بود و نگاشو م ای زدمیتوهم م دونمی... نم

 هی... انتظار  زدیو باهام حرف نم ومدیطرفم هم نم ی... حت گفتینم یزیچ یجالب بود از شب خواستگار برام
 ... شد بمیبود که نص یزیسکوت تنها چ یرو داشتم ول یحساب یدعوا

بودن و سخت خودمو با درسا سرگرم کرده  کیگذشته بود ... امتحانا نزد ییکذا یاز اون خواستگار یهفته ا هی
 !... بودم تا کمتر به کاوه فکر کنم

 ... زنگ خورد میتو اتاقم مشغول درس خوندن بودم که گوش اونروز

 ... نا اشنا سالم کرد یصدا هیکه دادم  جواب

 ... دییسالم بفرما -

 !نارگل خانم ...؟ -

 ... دییخودم هستم ... بفرما -
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 !دخترم ...؟ مزاحمت که نشدم ...؟ یچطور -

 !شمـــــا ...؟ ـــدیببخش -

 !... هستم دخترم ... پدر کاوه انیکنم خودمو ... کاو یرفت معرف ادمیاوه بله  -

 !داشت ...؟ کاریکــــــــــــاوه ...؟! اون با من چ پدر

 گهیعمرا د دونستمیم دیشوکه شده بودم که زبونم بند اومده بود ... با اون رفتار احمقانه و افتضاح من بع انقدر
 ... االن ی... ولارنیبخوان اسم منو به زبون ب یحت

 !...؟ یدخترم هنوز پشت خط -

 !... دییتونستم با لکنت بگم : ب ... ب ... بله ... بفر ... بفرما میسع یهمه  با

 !حالت خوبه ...؟ -

 !...؟ نیب ... بله ... ش ... شما خوب -

 ... لکنت زبونم رو کنترل کنم و حداقل مثل خونمون گند نزنم نیتا بتونم ا دمیکش قینفس عم هی

 !... ازت بکنم یخواهش هیبهت زنگ زدم که  ستمین یپرداز هیاهل حاش ادیممنون ... منم خوبم ... معموال ز -

 !... دییخواهـــــش ...؟! بفرما -

خونمون که در خدمتت  یایفردا ناهار ب یبرا خوامی... اگه برات ممکنه م نمتیبب یوقت دار یک نمیبب خواستمیم -
 ... باشم

 !!!!من و کاوه ...؟ گهید ذارنیاز رفتار زشتم ناراحتن و عمرا نم گهیو بهم  نهیمنو بب یحضور خوادیم یعنی

 ... ... من دونمیخوب ... خوب نم -

 ... گهیروز د هی یبذارم برا یاگه کالس دار -

 ... یعنینه ... نه ...  -

دعوتت کنم شرکت  خواستمیبهت بگم ... اول م خوامیهست که م ییحرفا هیدخترم با من راحت باش ...  نیبب -
 !... خونه یایخواستم ب نیهم یبشه برا یممکنه حرفامون طوالن دمیرستوران ... اما د هی ای

 ... و هنگ بود دادیبگم ... مغز نداشته ام ارور م یچ دونستمینم

 !... ی... خواهش منو رد نکن دوارمیگفت : و ام دیسکوتم رو د یوقت

 !... خدمتتون رسمی... چشم ... م یعنی... من ...  انیکاو یاقا کنمیخواهش م -

 !کجاست ...؟ یدونیتظرت هستم ... خونه ما رو که ممتشکرم دخترم ... من فردا من -

 !... بله ... بلدم-
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 !... پس تا فردا خدانگهدار دخترم -

 ... خداحافظ -

 کارمیچ یعنیبگذرون ...  ریخودت به خ ای... پــــــــــــوف ... خدا دمیکش قینفس عم هیاز قطع تماس  بعد
 خوردیلحن محترم و دخترم گفتناش به دعوا نم نی؟! نه بابــــــــــــا ... اداره ...؟!نکنه بخواد باهام دعوا کنه ...

کنم به خاطر رفتارم تو خونمون ... به قول  یخواه ذرتازش مع یحضور تونمیم ینجوری... اصال بهتر شد ، ا
 ... بد بود یلیهم که نبود اونا مهمون ما بودن من کارم خ یاقاجون هر چ

 یخونه  رهیکاوه خودش خونه داره و نم دونستمیهستم ... م انیکاو یکس نگفتم که ناهار مهمون اقا چیه به
نگاهاش تنگ شده بود ... چقدر من احمقم ... درسته اون  یپدرش ... دلم ... با خودم که صادق باشم دلم برا

حرص  دی... من نبا یو گوشم ... ول... زد ت یطلبکار بود و دعوا داشت ... حت شهیبد بود ... هم یلیرفتارش خ
 یدختر ب هیهم من ادم بده شناخته شدم هم ابروم رفت هم به عنوان  ینجوری... ا کردمیم یاونو تو جمع خال

 ... بزرگترا نیادب ب

دربست رفتم سمت خونه باغ  هیو با  دمیدسته گل هم خر هیو وسواس حاضر شدم ...  یقرار یبا ب فرداش
 !... انیکاو

 !... در انتظارم نباشه یبد زیچ دوارمیام طفق

 زمیعز یزد و گفت : تو خودت گل یدسته گل لبخند دنیخودش شخصا به استقبالم اومد ... با د انیکاو یاقا
 ...!؟ یدی... چرا زحمت کش

 !... که خوبه ... خدا تا اخرشو بذار خوب بمونه نجاشی... تا ا مخورهیبه دعوا و برخورد بد ن افهیلبخند و ق نیا

 !... ... قابل شما رو ندارن کنمیرو به دستش دادم و گفتم : خواهش م گل

کرد  ییرایبعدش هم خدمتکار ازمون پذ کمی...  میهم نشست یروبرو یسلطنت یمبلها یتو سالن رو میهم رفت با
کردم رفتارم مودبانه باشه  ینکردم و سع یکنجکاو نیهم یبرا ... میبودم تو جشن مر دهی... قبال خونشون رو د

 !... تا الاقل رفتار اخرم تو خونمون رو کمرنگتر کنم

 ... بگم که اون هم به حرف اومد یزیچ خواستم

 !... دیی... گفتم : شما بفرما دمیو خند میبه هم کرد ینگاه

 !... هیطوالن کمی... حرف من  یبگ یخواستیم ی... تو بگو چ زمینه عز -

... معذرت  یعنیادبانه و ...  یبابت ... رفتار ب خواستمیانداختم و گفتم : راستش ... من ... م نییپا یکم سرمو
 !... خوامیم

 ... کردیداشت نگام م قیلبخند عم هیچرا ساکته ... با  نمیسرمو اوردم باال که بب گهینم یچیه دمید

 ... و نیما مهمون بود ی... خوب ... شما تو خونه  ینطوراو دیدادم : من ... نبا ادامه

 !کرده نه ...؟ تتیاذ یلیخ -
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مثل تو صبرش تموم شد و اون حرفا  یکرده که دختر صبور تتیانقدر اذ دونمینگاش کردم که گفت : م متعجب
 یخواستگار یبرا میایکه بدون خبر مجبورمون کرد ب نی... هم میاز تو ندار یناراحت چیرو زد ... مطمئن باش ه

 دونستیپسرعموت رو م یخواستگار انیجر یاز کجا ول دونمیبه کفشش هست ... نم یگیر هی دونستمیم دیبا
 گمیبهش م یو گفت : موفق هم شد ... بچه پررو وقت دیمجلس اونا رو بهم بزنه که ... بلند خند خواستیو م

 !... با پسرعموش حرف بزنه خواستمیمن گهیم گردهیبا لبخند برم یکرد خیچرا مارو سنگ رو 

حرف نزنم اون همه راه رو اومده بود با  دیمن با حم نکهیا یواقعا ... کاوه برا یعنیدهن باز نگاش کردم ...  با
 دونستیم نکهیاومدن ...با ا نینداره ا یخوب جهینت دونستیم نکهی...؟! با ا میاز دستش عصبان دونستیم نکهیا

 !!!...؟ هیچ دیجوابم به حم

 ستیرو خورد و گفت : کاوه مغروره ... کله شقه ... اما ... دوستت داره ... هرچند بلد ن شییکم از چا هی
 ... ابرازش کنه دیبا یچجور

هم نداشته باشه ... اون ... عاشق مادرش بود ... و ... الله ...  یریتقص دیو گفت : شا دیکش یقیعم نفس
 !... چشماش ... جون داد یجلو

 ... بود حرف زدن براش سخته مشخص

 خوامیاز ... الله برات بگم ... م خوامیکنم ... م فیتا برات تعر یایدهنشو قورت داد و گفت : امروز خواستم ب اب
 !!!... شده ...! چرا ... از من ... متنفره ینجوریپسر ا نیچرا ا یبفهم

 یغم نی... ا یبودم باهاش مشکل داره ول دهیشن می.؟! از مر... کاوه از پدرش متنفره .. رونیبا اه داد ب نفسشو
 !نفر از پدرش متنفر بشه ...؟ هی شهیتو صداش ...!!! مگه م یغصه  نیمرده ... ا نیا یکه تو چشما

 !... ناهار اماده اس اقا

 ... حرفامون نیانداخت ب تیخدمتکار بود که پاراز یصدا

 میزنیو حرف م میزنیبعدش تو باغ قدم م میناهار بخور میکرد لبخند بزنه و بلند شد : فعال بر یسع انیکاو یاقا
 ... وفتهی... ممکنه حرفام طول بکشه و غذا از دهن م

باهاش  دیوحشتناک رو با هیحس فضول نیناهار حاضره ... ا یبگ یایب رتریساعت د مین شدیحاال نم اهههههه
 !!!کنم ...؟ کاریچ

 ... یغذاخور زیبلند شدم و همراهش رفتم سمت م بارباالج

مرد رو انقدر ناراحت  هی یوقت صدا چیتا بتونم حرفاشو بشنوم ... ه میزودتر غذامونو بخور شدیم خواستیم دلم
 ... بودم دهینشن

بشنوم بود  انیکاو یکه قرار بود از اقا ییزای...انقدر فکرم مشغول حرفا و چ دمینفهم یزیگفت از ناهار چ شهیم
 ... همون باغش ایخونش  اطیتو ح میکه نتونستم خوب غذامو بخورم ... بعد از ناهار همراهش بلند شدم و رفت
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...  زدینم یحرف یول رفتی...؟! ساکت کنار من راه م زدینم ی... پس چرا حرف میزدیدرختها و گلها قدم م نیب
 کنهیکمک م شتریسکوتم بهش ب کردمی... فکر م ینفره ولکاوه ازش مت کنهیازش بپرسم چرا فکر م خواستیدلم م

 ... گذاشتم گریو دندون رو ج

 در گردش بود باالخره شروع کرد یدرختها ، اسمون ، گلها و خالصه همه چ نیو اون نگاش ب میکه راه رفت کمی

... 

 ... قیعم یلینفس خ هی با

 شدیمحلمون ... دوستام تنگ م ینبودم ... دلم برا یگرفت اصال راض یبه اسباب کش میپدرم تصم یوقت ادمهی -
خسته شدم و شبش زود خوابم برد  یکل یکنون بود ... روز اسباب کش یکوچه اشت هیتو  دمونی... خونه جد

 ... تو اتاق ومدیپنجره باز بود و صدا م یشدم ... ال داریاهنگ ب هی ی... از صدا ی... ول

 یجور هی... انگار رفته بود به اون موقعها ...  کردیلبخند رو لبش بود و فکر م هیمکث کرد ... نگاش کردم ...  کمی
از حال و هواش درش  ومدی... دلم ن دیدیبود که انگار داشت اون زمان و مکان رو م رهیبا لبخند به روبروش خ

هه ... بلند شدم ... ههه یخواب شده بودم و عصب د... سکوت کردم تا دوباره خودش به حرف اومد : ب ارمیب
پنجره  یوقت شب چه موقع اهنگ گوش دادنه ... وقت نیبه طرف بگم ... اخه ا یزیچ هیپنجره رو باز کردم که 

بگم و ساکت فقط گوش  یزیسازش قشنگ بود که نتونستم چ یرو باز کردم صدا واضحتر شد ... انقدر صدا
 ... کردم

صدا کنم و بگم دوباره بذارتش ... با خودم  دادیکه داشت اهنگ رو گوش م یتموم شد خواستم اون یوقت یحت
 پرسمیم اینوارشو بهم قرض بده  خوامیاونوقت ازش م نمشیبیجوونه و باالخره م هیاتاق حتما  نیگفتم صاحب ا

 !... خرمیم رمیو م هیاهنگ مال ک نیا

و در مورد اهنگ باهاش حرف بزنم...  نمیبرو ب هینتونستم صاحب اتاق همسا لیوسا ییبخاطر جابجا فرداش
قشنگ و پر سوز بود ... من دانشجو بودم و سرم تو کتاب  یلیاهنگ اومد ... خ یشب موقع خواب دوباره صدا

 رفتمی... چند هفته گذشت ... م بود یینداشتم اما ... اون صدا جادو یبا اهنگ و ساز کار یلیو درس بود ... خ
...  نمیقشنگ داشت رو بب یاهنگها نهمهیکه ا یهنوز هم نتونسته بودم ادم مرموز ... گشتمیدانشگاه و برم

 ... خودم بخرم و داشته باشم یحداقل اسم اهنگهاشو بدونم که برا خواستیخوش بحالش ... دلم م

اهنگش قطع شد  یصدا ی... وقت کردمیشب که کنار پنجره نشسته بودم و به صداش گوش م هی نکهیا تا
 !... ناخوداگاه گفتم : دوباره بذارش

 دهیاهنگها رو گوش م نیداره ا یو ک هیصاحب اون اتاق ک دونستمیهنوز نم نکهیخودم لعنت فرستادم ... از ا به

... 

رو لبم  یاهنگش اومد ... لبخند ی... تا خواستم پنجره رو ببندم دوباره صدا ومدین ییصبر کردم اما صدا کمی
 ... شدینم دهیاونور پنجره د یتموم شد بلند تشکر کردم ... اما بازم کس یست ... وقتنش

اهنگها رو گوش  نیکه ا ستیپسر ن هی کردمیعادت کرده بودم ... حس م گهیشبش منتظر اهنگ بودم ... د فردا
و  رونیب ومدیمازش خواستم دوباره بذارتش  یهم غلط باشه اگه پسر بود وقت تونستی... خوب حسم نم دهیم
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هم وضعشون خوب بود  یلیلقمه نون ، خ هیدنبال  ایتو کافه ها بودن  ایاز اون زمان من پسرا  ری...غ زدیحرف م
 ... خوندنیمثل من درس م

 یب گهی... د نمیمرموزمو بب ی هیو من هنوز نتونسته بودم همسا دیجد یخونه  میکه اومده بود شدیم یماه کی
 ی... با موها فیدختر ظر هی...  دمشیو دانشگاه نرفتم تا باالخره د دمیکش کیطاقت شده بودم ... دو روز کش

 دمید یکالسور تو بغلش بود ... راننده در رو براش باز کرد و اون نشست بعدش هم از جلو هی...  ییبلند خرما
 ی... حت نمیبب کلشویفقط وقت کردم ظرافت ه...  نمیبلند و فرشو بب یرفتن ... من فقط تونسته بودم موها

 ... داره یا افهیچه ق نمینتونسته بودم بب

 نباریبود منتظر موندم ... ا دهیدانشگاه برام خر یقبول یکه پدرم برا ی... با موتور دنیکش کیکارم شد کش دوباره
که خواست بره تو  نیشد و هم ادهینگه داشت ... دختره پ یقیموسسه موس هیرفتم ... کنار  نیدنبال ماش

 ... برگشت سمتش گهیدختر د هی یموسسه که با صدا

 !... اللــــــــه -

 ... بود یبرام کاف نیبا هم رفتن تو ...اسمش الله بود ... هم دیکه بهش رس دختره

صدا  دونستمیم گهیتو اتاقش ... حاال د نداختمیگل الله م هیشده بود الله ... هر شب  میزندگ گهیاون روز د از
از  کنهیکه گلها رو پرت نم نیخوش بود ... هم زایچ نی... دلم به هم زنهی... اونه که داره م ستینوار ن یصدا

 ... نه ای دهیمنو د دونستمینم ی... حت منه... حتما اونم ته دلش با  کنهیدعوا نم ایو  رونیاتاقش ب

 شیتو اتر یقیدانشگاه موس هیدخترش از  ی... برا شیبرن اتر خوانیم مونیروز مادرم سر ناهار گفت : همسا هی
 !... همه برن خوانیهم م نایدعوتنامه اومده ... ا

نتونسته بودم  یبرن ...! مسلما منظورش الله نبود ... من حت خوانیکه م یچ یعنیتو گلوم موند ...  ناهار
براش دعوتنامه  شیساز بزنه و از اتر تونهیم که دخترش میداشت هیمگه چندتا همسا یباهاش حرف بزنم ... ول

 !بفرستن ...؟

 ... سازش تموم شد صداش کردم یصدا یوقت اونشب

 !!!... الله -

 !...؟ شیاتر یبر یخواینداد ... دوباره صداش گردم و گفتم : راسته که م جواب

 ... نمشیپشت پنجره تا بب ومدین ینزد ... حت یحرف بازم

 !...؟ یبر یخوای... راسته ...؟! واقعا م یدی: چرا جواب نم گفتم

اروم ...  نیطن هی... با  ییجادو یصدا هی...  دمیبار شن نیاول ی... صداشو برا دمیشو پشت پرده اتاقش د هیسا
 ... ... اب یمثل صدا

 ... اره -

 !...؟ یپس ... پس ... من چ -
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 ... و نگام کرد رونیپشت پرده اومد ب از

 !کنم ...؟ کاری: من چ گفتم

 !...؟ یکن کاریچ ویچ -

 !... یریبدون تو ... سازت ... الله بگو که نم -

 ... قشنگ دور صورتشو قاب گرفت چکیپ هی... موهاش دور صورتش افتاد ... مثل  نییانداخت پا سرشو

 !... برم ... مجبورم دیمن ... با -

 ... ... دعوتنامه شونو قبول نکن ینر یتونی...؟! م یچرا مجبور -

 !... ... خانواده ام تونمین ... نم -

 !... به خاطر من -

 !!!... شناسمتیمن ... من نم -

 ... رو صورتم نشست یلبخند

 !... باشه ...؟! بمون ... خــــــوب ...؟ میتا بشناس امیگفتم : م بهش

 دهیند ادیبجنبم ... من ز دیتم تو اتاقم ... تا از دستش ندادم بانگام کرد ... سرمو براش تکون دادم و برگش گنگ
 ... هر شب سازش منو جادو کرده بود یصدا یبودمش اما ... همون چندبار به اضافه 

 ... یخواستگار میکردم با پدرم حرف بزنه و بر یچطور مادرمو راض دونهیخدا م فقط

 ... ونخونش میرفت ینیریروز بعد با دسته گل و ش چند

 ... هیناراض یرفتارش خوب بود اما مشخص بود از خواستگار مادرش

 ... فرشته بود هیکه رو موهاش زده بود ... مثل  یدی... با اون تل سف دیکه اومد ... با اون لباس سف الله

 !روشو سمت من کرد و گفت : سرتو درد اوردم نه ...؟ هویساکت شد و به فکر فرو رفت ...  دوباره

 !... بهش زدم و گفتم : نه اصال یلبخند

 !... که گلوم خشک شد میبخور ییچا هیو  مینیبش میپس بر -

از  رفتیچشمم رژه م یرو که از جلو میشب جشن مر یکردم اتفاقا یها نشستم و سع یاستخر رو صندل کنار
 ... فکرم دور کنم

شده  یکه نگاهاش دزدک یمدت کم نیپررو تنگ شده ... تو هم یاون کاوه  یدلم برا کنمیخودم اعتراف م با
 !... شییپروا یب ی... دلم تنگ شده بود برا زدینم یبودن و حرف
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و پدر الله اونجا منتظرشونه ...  شیاتر رنیمادرش گفت که دارن م یدوباره به حرف اومد : وقت انیکاو یاقا
برن اونجا ... پدر و مادرم چشم  دیشده و با رفتهیپذ یقیوسدانشگاه معتبر م هیتو  شیگفت الله تو اتر یوقت

 !... شیاتر ادیب خوادینم شبا کدوم جسارت گفتم : الله خود دونمیبه من رفتن اما نم یغره ا

 !...؟ هیچه حرف نی...؟ ا یچ یعنیشد :  یمتعجب نگام کرد و بعد کم کم عصب مادرش

... با کمک الله  ی... سخت بود ول میدیجز بحث و بدتر شدن اوضاع نرس یا جهینت چیکه اونشب به ه خالصه
همو  شدیسخت م یلیبود ... خ یسخت یلیخ یکردن مادرش و بعدش هم پدرش ... روزا ی... راض میتونست

مخالفت خانواده  یباهاش حرف بزنم ... حت قهیچند دق تونستمیم شیقیموس یفقط تو کالسا ی... گاه مینیبب
ازدواج منصرف کنه گفت که دخترش آسم داره ... راست گفته بود  نیاونا رو از ا نکهیا ی. مادرش برامن .. ی

باورت نشه اما به فکر فرار هم افتاده  دیدست بکشم ... شا تونستمی... من نم یول بردیآسم رنج م یماریالله از ب
 !... زنهیم دشونویق شهیهم یو برا ونهیبا من م ای شیاتر رهیبا اونا م ای فتن...! اخرش هم خانواده اش گ میبود

 میاروم داشت یزندگ هی... رفتم سرکار ...  میانتخاب کرد ... ترم اخر دانشگاه رو تموم کرده بودم که ازدواج کرد منو
له ال یاما اونا هم از رفتار خانواده  کردنیم تمیحما یمن تا حدود ی... خانواده  یمستاجر کیکوچ یخونه  هی... 

 ... زدنیو کمتر بهمون سر م نبود نیازدواج با اون دل چرک یمن برا یو لجباز

 میکه تونست یمشغول بودم ... با پس انداز ی... منم تو شرکت ساختمان کردیم سیتو همون موسسه تدر الله
... کم کم  می... با کمک شرکت ساختمش و فروخت دمیخر نیزم هی میکار کردنمون داشته باش کسالیدر عرض 

خودمون  یاز دوسال برا دو فروشش باعث شد که بتونم بع یو خونه ساز نیزم دیوضعمون خوب شد ... خر
شد ...  لیما با اومدن کاوه تکم یزندگ یمن بود ... شاد یبرا ایالله بهم گفت بارداره دن یخونه بخرم ... وقت

رو براشون بسازم  یزندگ نیبتونم بهتر نکهیا ی... برا نوه شون رابطشون با ما بهتر شد دنیپدر و مادرم هم با د
 ... کردمیو کار م موندمیتو شرکت م روقتیکردم ... تا د وعو شر سیخودم تاس یشرکت برا هی

پسرمو بفرستم  خوامیم گفتیداده بود م ادیرو  ولنیبهش و یوابسته بود ... از همون بچگ یلیبه مادرش خ کاوه
 دونستمیاما م دمیدیم مونیعشقشو به زندگ نکهیو بزنه ... با ا رهیبگ ادیمادرش هم ساز  یتا بتونه جا شیاتر

 یقیهم که مهد موس شیبود و اتر یقیوس... عاشق ساز و م رفتیم شیکه به اتر خواستیم یته دلش هم گاه
 نهایا یما با همه ...ا کردیناراحتش م شتریهم ب نیازش نگرفتن ... و هم ی... خانواده اش هرگز سراغ استیدن

و  زدیلبخند م شیاتر یرفتیازدواج با من م یجا خواستیکه دلت م گفتمیبهش م یعاشق منو کاوه بود ... وقت
 ... با تو برم اونجا تونمیسر جاشه و هر وقت بخوام م شیو خوشبختم ... اتر ردم: من تو رو انتخاب ک گفتیم

 میخوشبختتر میداشته باش یشتریپول ب یهرچ کردمیکم نداشت ...! جز اشتباه من ... فکر م یچیه مونیزندگ
 ... با اون بودن رو ندونستم ی... اما ... قدر لحظه ها

که درد رو توش حس کردم ... چقدر عاشق زنش بوده که هنوز  دیکش یقیبه اسمون گرفت و نفس عم سرشو
 !... کشهیدرد م ادشیسال با  نهمهیبعد از ا

سالش  15سرد شده اش رو خورد و ادامه داد : سرم تو کار و شرکت و جلسه هام بود ... کاوه ...  ییاز چا کمی
هرطور شده باهاشون قرارداد ببندم ... تو  خواستمی... م میشرکت بزرگ جلسه داشت هیبود ... اونشب ... با 
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لحظه  هی...  گردمیبرم یبپرسه ک خواستید ... حتما الله مجلسه بودم که ... تلفنم زنگ خورد ... شماره خونه بو
 !... گردمیبرم ریبزنه گفتم : تو جلسه ام د یحرف نکهیجواب دادم و قبل از ا عیسر

...  مونی...کار دورم کرده بود ... از الله ام ... از کاوه ... زندگ شتریکردم ... دور شده بودم ... طمع پول ب قطع
 ... دوساعت بعدش خسته و کوفته برگشتم خونه ی... وقت یوقت

داره  ینجوریکه ا دمی... دوباره سرشو باال گرفت و من تازه فهم کنهیم یکه داره باز دمیدیتو چشماش رو م اشک
 ... رهیگیاشکشو م زشیر یجلو

افتاد ...  فمی... کبود ... سرش ... رو شونه اش افتاده بود ... ک دمی... برگشتم ... الله رو ... بسته د یوقت
 پارچه بسته و صورتش کبود و سرد بود کهیت هیسمتش ... به ستون سالن بسته بودنش ... دهنش با  دمیدو

... 

گلدون شکسته هم اون سمتتر ...بازش کردم و بغلش کردم ...  هیکنار دست بسته اش افتاده بود ...  تلفن
کردم اما ...  یاوردم ... چندبار تو دهنش خال شویرده سرد بود ... صداش کردم ... رفتم از اشپزخونه اسپرس

ناله از اونطرف سالن باعث شد برگردم  ی... شوکه شده بودم ... صدا دیکشی... نفس نم خوردیالله ... تکون نم
 ... و نگاه کنم ... کاوه رو هم ... به ستون وسط سالن بسته بودنش

...  ــــــشیتو کشت زدیکه دستش باز شد شروع کرد به زدنم ... داد م نیشدم و رفتم بازش کردم ... هم بلند
جلسه ات مهمتر بــــــــــــــود  ی... توئه عوض ی... بهت زنــــــــگ زد ... گلدونو شکوند بفهم یلعنتـــــــــ

 یول کردیم هیو بلند گر زدیسمت الله ... بغلش کرد ... صداش م دیبهم وارد کرد ... دو ی... حرفاش شوک بدتر
 ... زدیمن ... هنوزم حرفاش تو گوشم زنگ م

 «... ... جلسه ات مهمتر بود یزنگ زد ... گلدونو شکوند که بفهم بهت»

.. کبود کاوه کم کم جون داد . یچشما ینذاشتم ... جلو یبهم زنگ زده بود تا مطلعم کنه اما من ... حت اون
 ... شد

 : ادامه داد یلرزون یجاش بلند شد و پشت به من روشو به درختها کرد و با صدا از

وضع نابسامون خونه گفت دزد بودن ... کاوه هم حرفشونو  دنیبا د سیخبر داد ... خود پل سیبه پل یک دونمینم
منو  یونو بستن که داد نزنن ... دهن الله کنن ... دهنش یکرد ... اونا رو بسته بودن که بتونن راحتتر دزد دییتا

 ... بستن تا داد نزنه ... تا ... مُــــــــرد

 یچشماش جون داد و نتونست کار یکاوه ... مادرش جلو چارهیدوباره به اسمون کرد... دلم سوخت ... ب سرشو
با جواب دادن به تلفنت  یتونستیم گفتیکه بهش م یبا عذاب و درد وجدان انیکاو یتر اقا چارهیبکنه ... ب
 !... عشقتو ینجات بد

 : با همون سر رو به آسمون ادامه داد ینسبتا طوالن یاز سکوت بعد

 ریو خانواده اش نبودن من و کاوه هم االن ز ثاقی... اگه م زمیاشک بر تونستمینم یتو شوک بودم که حت انقدر
بود ... همه  ی... مادرش براش همه چ شی... من عزادار عشقم و کاوه ... عزادار همه چ میخروارها خاک بود
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 هیعذابم بده  خواستی... م رهیمن بگ ازانتقام مرگ الله رو  خواستیکه م ییباورت نشه وقتا دیکس ... شا
 ... که حتما به گوش من برسه بردیو صداشو تا اخر باال م ذاشتیاهنگ رو تو اتاقش م

 ... نفرتشو بهم نشون بده با اون اهنگ و متنش خواستی... م ادمهیاهنگه هنوزم  یها لهجم

 ... نکردش هیگر یکس چیخاک مادر من ه سر

 ... با همون نگاه سردش گفتینم یچیه بابامم

 ... بهونه کرده ییبابا یبدون دیبا مادرم

 ... تو نشونه کرده یما جا یرو تو خونه  یکی

... اون اشک  تونستمی... مثل الله وجود نداره ... چطور م نمیالله بب یرو جا یوقت نتونستم کس چیه من
حق  دونستمیعذابم بده ... م خواستیتصور کرده بود ... م ییوفا یو شوکه بودن من رو سر خاک الله ب ختنینر

 ... بودک هم نیدر حد سالم و عل یمن و اون حت ی... رابطه  گفتمینم یزیداره ... چ

 شهیکنه ... مادرش هم یمادرش رو عمل یارزو خواستیکه بهم برسونه ... م گفتیم ثاقیحرفاش رو به م
 Vienna) «وينا فيل هارموني» کیبرسه که بتونه تو ارکستر سمفون یقیتو موس یکاوه به سطح خواستیم

philharmonic) استعدادشو داره که  تونهیپسرم م تگفیکنه ... م یهست نوازندگ نیارکستر و نیکه معروفتر ...
 ... باشه نیبهتر

گرفت  پلمشوید یاما دست بردار نبود ... وقت شدنیکه دستاش زخم م ییتا جا کردیم نیچند ساعت تمر یروز
خوند ... با من  یقیموس ی... درسشو تو رشته  رهیبگ لیاجازه تحص شیبره دانشگاه تا بتونه اتر دیبا دونستیم

تو  لیتحص نیاونم به اجبار ... در ح لمهدر ماه چند ک دیکم ... شا یلی... خ زنهی... االن هم نم زدیحرف نم
 خواستیسفرش پول جمع کنه ... نم یواردات صادرات با دوستش زدن که بتونه برا کیشرکت کوچ هیدانشگاه 
 ... تو مادرمو ازم گرفت یپولها نیهم گفتی... م رهیبگ یاز من پول

ورشکست شد با چند تا  دهیبودم ... چون چم و خم بازار دستش نبود شرکتش به سال نرس دهیخر شویسرباز
و توسط اونا ممنوع  دمیفرار کنه از کشور ...چکهاشو خر خواستی... م دمید شوی... درموندگ ادیچک با مبلغ ز

کردم اروم  یشکست ... سع زیچ یکار منه اومد و دعوا کرد ... داد زد ... کل دیفهم یالخروجش کردم ... وقت
 یری... م یاریمن ب یبرا یمدرک مهندس هیکه  دمیچکهاتو بهت م یخسته شد بهش گفتم وقت یباشم ... وقت

مدرکتو  نکهی... بعد از ا ستی... مهم ن ی.... حاال مهندس هر چ یشیمهندس م ویخونیدانشگاه ... درس م
... خونسرد نگاش کردم و  هیچ لشیدل دونستمیزد که م یخند... پوز  کنمیرو لغو م تیمنم ممنوع الخروج یاورد

 دیاون ارکستر با هیو رفتن  شیدرس خوندن تو اتر یکن ... برا رونیرو هم از سرت ب یگفتم : فکر خروج قاچاق
 !...اونجا یو بر یریبگ زایمثل ادم ازشون و

بشه و  یفرج دیخودم نگهش دارم ... شا شیپ شتریب خواستمیاخماش تو هم رفت ... فقط م دیکه شن حرفمو
...  رمیکه براش خونه بگ ی... قبول کرد در صورت گشتیوقت برنم چیه گهید رفتیاز رفتن منصرف بشه ... اگه م

...  کردیکار م ثاقیتو شرکت با من و م واهل درس نبود  ثمیاپارتمان بهش دادم ... م هیاز برجامون  یکیمنم تو 
قبول شدن  زیبا کاوه باهاش درس بخونه که برن دانشگاه ... قبول کرد ... تبر شیدوست ازش خواستم به خاطر
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گرفتم و اوردمش  یبود ... براش انتقال دهیکش یانضباط تهیسال هم نتونست اونجا بمونه ... کارش به کم کی... 
افتاد که کم کم  نتونیب یشد ... چه اتفاق یچ دونمی... نم نکهیبه رفتن داشت تا ا رارتهران ... هنوز هم اص

...  کردیم یشوخ هی... با بق زنهیکه تو فکره و لبخند م دمیدیم ی... گاه کردیم طنتیرفتارش عوض شد ... ش
وقت  چیشد ... اون ه لیدتب نیقیشکم به  کنهیداره با تو کل کل م دمیکه د ثمی... تو جشن م ـــــــــدیخندیم

 ... ارهیچه برسه که کل کل کنه و بخواد لجشو درب زدیحرف نم یبا دختر

اما  ارهیخودش نم یاس ... به رو دهی... کاوه درد کش یدیکش رونیتو ... اونو از الکش ب یو گفت : ول دیخند
با تو  یول دونمیابراز کردن درستشو ، م ستی... بلد ن نمیبی... عشقش به تو رو هم م نمیبی... رنجشو م
 ... یتصورشو بکن یکه نتون کنهیغرق م یتو رو هم انقدر تو خوشبخت دمی... بهت قول م شهیخوشبخت م

 ... مکردیصادر ن یدستور چیبگم ... مغز به قول زهرا نداشته ام ه یچ دونستمی... نم نییانداختم پا سرمو

 دوارمیر ما باش ... اممنتظ یبرگردم خوابگاه با لبخند گفت : به زود انیکاو یخواستم از خونه  یوقت اونروز
 !... بابا رو از دهنت بشنوم یزود بتونم کلمه  یلیخ

 ... لبخند خجول زدم هیزبونمو گرفتم و فقط  یجلو یبهش بگم فعال که اقا داماد ناز کرده و ساکته ول خواستم

چشمات کبود بشه و کم کم جون بده ...  یسخته مادرت جلو یلیفکرم به کاوه بود ... خ یراه خوابگاه همه  تو
به نبودشون فکر کنم ... مطمئنم کاوه هم  تونمیروز هم نم هی یاز اون اقاجون ... حت شتریمن عاشق مادرمم و ب

اون بودم بدتر رفتار  یمنم جا دی... هنوز نتونسته ببخشتش ... شا نهیازش دلچرک یپدرشو دوست داره ول
 ... داشته باشه یالاقل با اون رفتار بهتر دیاما ... اون االن فقط پدرشو داره و با کردمیم

و هرگز  سوختیدلم براش م یعنینسبت به کاوه بهتر شد  دمینگفتم اما د یبه کس یزیمالقاتم با پدر کاوه چ از
 کنهیمادرش تالش م یارزو یراب نکهیکه براش افتاده از ا یاتفاق نهمهیاون بذارم اما با ا یخودمو جا تونستمینم
 !کنم ...؟ کاریش من چیطرف هم اگه واقعا بخواد بره اتر هیخوشحالم ... از  یلیخ

... من عمرا بتونم باهاش  ی...؟! درسته مرگ مادرش دردناک بود ... ول نجایممکنه هنوزم بخواد بره از ا یعنی
به خودم و افکارم زدم و گفتم : تو  ی... پوزخند ارمیدووم ب تونمیروزم بدون خانواده ام نم هیکشور برم ...  نیاز ا

 ... بکش هبعد برا خودت نقشه سفر خارج تیخواستگار ادیبذار ب

...؟! اون مگه با خانواده  یچ رادیپس ه دمیپرس انیکاو یکه ازاقا یبرگشته بود ... وقت رادیخداروشکر ه بازم
 !اش نرفت ...؟

خانواده اش  ای خواستیزد و گفت : چرا اونم رفته بود ... اما باهامون در تماس بود ... خودش م یتلخ لبخند
هم الله رفت ... تماسمون قطع شد  یبا الله ارتباط داشت ... وقت شهیهم یول دونمیازش خواسته بودن رو نم

کنه  یکشور خودش زندگ تو خوادیعاشق کشورش بوده و م شهیهم گفتیبرگشت ... م شیچند سال پ نکهیتا ا
 الشیتا حداقل با تنها فام رانیتنهاست اومد ا دی... پدر و مادرش هردو تو تصادف فوت شده بودن ... اونم د

 !... داشته و داره یخوب یلیخ یکنه ... با کاوه رابطه  یزندگ

 ... من کجا و اونا کجا ی...!!! خانواده  یتیکم جمع یخانواده  چه
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ترم  نی... امتحانا شروع شده بود و سرم تو درسام بود ... ا گذشتیم یپدر کاوه دوهفته ا ی خونه یمهمون از
فرجه ها هم  یبرا ی... حت کردمیجبران م دیکرده بودم ... حداقل حاال که موقع امتحانات بود با یکم کار یلیخ

زهرا مجبورم کرد برم خونه اونا که هم  شهرشونخوابگاه برگشته بودن  ینرفتم خونه ... اما چون اکثر بچه ها
 ... هم من تنها نباشم میمثلـــــــــــا باهم درس بخون

 یهم اونجا بود و کل رادیبود که ه نیا شیخوب یبرم و حس مزاحم بودن داشتم ول خواستیدلم نم هرچند
 ... تو درسا کردیکمکمون م

 یموضوع برا نی... جالبتر شدمیم شیدزدک یوجه نگاه هامت ی... فقط گاه یکماکان سکوت کرده بود و گاه کاوه
شده بود ... احتماال اون  مونی... البد پش ومدین شیدنبال جواب خواستگار گهید یبود که محسن جواد نیمن ا
که اشتباه  دمیخورده بود ... اما چند روز بعدش فهم ییکه با من در مورد ازدواج حرف زده سرش به جا یروز

 ... کردم

 یبود ... سرمو به نشونه  نی... جز مراقب دمیرو د یجواد شدمیروز که داشتم از سالن امتحانات خارج م هی
 ... دمی... هنوز چند قدم نرفته بودم که صداشو شن رونیدادم و رفتم ب ییتکون کوچولو ییاشنا

 ... که تو صورتش بود اومد طرف من یداره که با اخم کارمیچ نمیسمتش بب برگشتم

 !...؟ رمیچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم -

 !... دییگفتم : البته ... بفرما نیهم یبرا رهیجوابشو بگ ادیزبونش باز شد که ب نیخودم گفتم باالخره ا با

قبل ... تا اومدم من حرف بزنم خودش به حرف  یساکت بود مثل دفعه  کمی...  مینشست مکتین هیرو  میرفت
 !اومد : چرا ...؟

 ... بهش نگفتم یزیمن که هنوز چ ی...؟! ول هیجوابم منف دونهی...؟! نکنه م گهیبود د یاز چرا چ منظورش

 چرا ...!؟ یچ دیببخش -

 !!!بدونم چرا ...؟ شهیاحمق منتظر جوابتون نمونم ...؟! م هیتا مثل  نیبهم نگفت نینامزد داشت یچرا وقت -

 !از کجاش دراورده ...؟ گهید نویمــــــــــن ...؟! ا ی...؟! ک نامـــــــــــــزد

 ... من نامز نیکنیاشتباه م یول یجواد یاقا دیببخش -

بهم خورده از دستش  ونتونیدعواتون شده و م کمیمنو گفت نامزدتونه ... گفت چون  شیخودش اومد پ -
 !!!احمقهام ...؟ هیشب یلیظرتون خ...؟! به ن نیکه چرا منو مضحکه کرد نهی... من سوالم ا نیهست یعصب

 !... در مورد شما نکردم یفکر نیوقت همچ چیه نی... باور کن شمینـــــــــــه ... من ... من واقعا متوجه نم -

 المیتو خ نیو گذاشت نیکه ازتون درخواست ازدواج کردم راستشو نگفت یچرا همون روز نیفکر رو نداشت نیاگه ا -
 ... کردیم ینیو سنگ موندیتو دلم م گفتمی... اگه نم یبزنم ول یحرف خواستمیبمونم ...؟! نم

 !... یشد و گفت : به هرحال ظاهرا من نتونستم ... خدانگهدار خانم کرم بلند
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منظورت  یگفتیم یموندی...! خوب حداقل م هیک گهینامزدم خودش رفته و بهش گفته ...؟! نامزدم د یچ یعنی
 !؟...هیاز نامزد من ک

 ... کنارم نشست ... با صداش به خودم اومدم میمر یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر

 !!!... ادیداره م نی... بب ادی... بازم خودش م ای ادیخودش م ای -

 ... مثل برق از ذهنم گذشت یزیچ هی هوی...  رونیب ومدی... داشت از سالن م دمینگاشو گرفتم و به کاوه رس رد

 !... اخه ... خوب چرا یممکنه کار ... ول یعنی... امکان نداره ...  نـــــــــــــــه

 ... ستادمیراهش ا یرفتم سمتش ... جلو زدیکه داشت حرف م میبه مر توجهیبلند شدم و ب اریاخت یب

 !شده ...؟ یزیبه صورت اخم الود من نگاه کرد و گفت : چ متعجب

 !... هفقط بگو که کار تو نبود -

 !... کار من نبوده یچ -

 !... کنمی...! بگو دارم اشتباه فکر م ینامزد من یبگ یبه جواد یبگو تو نرفت -

 ... فکر کرد و گفت : نه کمی

 !... ... من بهش گفتم یکنیگفت : اشتباه نم یاز مکث کوتاه بعد

درست بوده که االن بهم خورده  ونمونیم یککه خودم خبر ندارم ...  مینامزد کرد یما ک یبگ شهیگفتم : م یعصب
فکر کنم تو هم  کمی... فقــــــط  کمی خوامی... چرا تا م یبه پسر مردم دروغ گفت ی...؟! چرا رفت میو من عصب

 !!!...؟ ـــان... هـــــــــــ یکنیخودت خرابش م یباش یادم خوب یتونیم

... هـــــان  شهیحرف منم دروغ نم ینجوری... ا میکنینامزد م خوادیخونسرد گفت : خوب اگه دلت م یلیخ
 !!!...؟

به  شییپررو نیا فیدر توص یکلمه ا ایجمله  چیبگم ... زبونم کامال بند اومده بود ... ه یچ دونستمینم یحت
 ... ومدیذهنم نم

باور  یخواینم که نهیو خواستم برم که مچ دستمو گرفت و گفت: مشکل من و تو ا دمیکوب نیپامو به زم یعصب
اال خودت ...  دنیفهم لیکه همه تو دانشگاه و فام یزی... چ یمن دوستت دارم و تو هم منو دوست دار یکن
 !... یباور کن یخـــــــواینم

حرفاست ... مشکل  نیو گفتم : نــــــــــــه ... مشکل من و تو بزرگتر از ا دمیکش رونیاز دستش ب دستمو
دارم ... اگه قرار  یریمگیادمم مثل تو ، حق انتخاب و تصم هیمنم  یبفهم یخوایکه تــــــــــــو نم نجاستیا

 نجاستیندارم ... مشکل ا گهید یکیاز به زبون یبهش بگم ... ن دیباشه خودم با یباشه جوابم به خواستگارم منف
...  یکه منو ببخش یدار نویکردم پس حق ابشناسمت ازدواج  نکهیمن قبل از ا نکهیبه خاطر ا یکنیکه تو فکر م

...  نطوریهم هم الدی...م گهید زیمن برادرن نه چ یمهرداد و بابک برا یدرک کن یتونیکه نم نجاستیمشکل ا
که  نجاستیبه من داشته باشه ... مشکل ا یچشم نظر تونهینم کنهیمن ازدواج م یترعموکه داره با دخ یکس
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همه به  یکنی... تو فکرت خرابه که فکر م کنمی، معاشرت م رمی، راه م زنمیحرف م گهید یکیبا  ینیبب یتونینم
که  نهینسبت به من داشته باشه ... مشکل من ا یهم نداره نظر یحق چکسیمن نظر دارن و ه

 یه بره نه جلوکنارم را خوامیرو م یکی...  خـــــــوامی... من اقاباالسر نم امیکنار ب زایچ نیبا ا تونـــــــــــــمینم
 !...؟ یفهمـــــــــــــــیگاه باشه ... م هیکه تک یکیمن ... 

 رونیکردم زودتر از همه بزنم ب یهم سع یازش دور شدم ... تو امتحانات بعد تونستمیکه م یسرعت نیشتریب با
 یو حت یاظهار دلتنگ ی، گاه خواستیعذر م ی... گاه دادمیو برگردم خوابگاه ... جواب اس ام اسهاشو هم نم

 ... کردمیجن و بسم الله ... از دستش فرار م می... شده بود کردیم دیتهد یگاه

 یعمو برا یخونشون ... قرار بود اخر همون هفته برن خونه  میرفت میامتحان که تموم شد با مر نیاخر
 ... شدیتو لباس عروس حتما محشر م دهی... حم یخواستگار

 دیاونو تو اون کت شلوار سف ی... دلم ضعف رفت وقت دمیگذاشتم و خند دهیسربه سر حم یعمو کل یخونه  تو
عقد  هی... قرار شد  دنی... حرفها زده شد و عروس و داماد هم باهم صحبتهاشونو کردن و به توافق رس دمید

 دهیزهرا و حمخوشحال بودم ...  یلیکه همه بتونن باشن ... خ دیع یرو بندازن برا یو عروس رنیساده بگ
 سپرمیخودمو به تو م ای... خدا وفتهیغصه به دلم ب گهید ذارمی... نه نم یهردوشون سر و سامون گرفته بودن ول

 ... صالحمه یمقدره ... هر چ ی... هرچ

من خوابم  یتو گوشم بود ... همه خواب بودن ول یو هندزفر زدمیخودم قدم م یعمو داشتم برا یخونه  اطیح تو
 ... بردینم

 ... دادیبهم ارامش م شتریب یلیخ خوندیهم که م یاهنگ

 و تنها بمونم یباش شهیم مگه

 محاله بتونم یبذار محاله

 شماره یب اشیدلتنگ گهید دلم

 رو نداره یبه جز تو کس هنوزم

 !مگه نه ...؟ یرو ندارم ... هوامو دار چکسی... دلم به تو گرمه ... خوشه ... جز تو ه خدا

 مویزندگ یکنیم عوض

 مویعاشق یداد ادمی تو

 دمیتا ته خاطراتم کش تورو

 دمیرو ند یتو کس ییبایز به

 اب از سر من گذشته گهید نگو

 سرنوشتو نوشته یجز تو ک مگه



 

 
363 

 ینداره نباش تحمل

 یکه تو تنها خداش یدل

برسم ...؟! اگه  یندارم که بتونم به ارامش و خوشبخت ی... به نظرت اب از سر من گذشته ...؟! راه خداجونم
... هان  سیبه بعدشو دوباره بنو نجای...!؟ الاقل از ا یسیخواهش کنم سرنوشتمو از اول بنو شهیم هینجوریا

 !...؟

 سرد یستاره  هی یخیغرور  هی

 به خدا گله کرد یشب از همه چ هی

 رو سپرد یبه خودش همه چ دفعهی

 نکرد فقط حوصله کرد هیگر گهید

مگه نه ...؟! حوصله کنم ...؟! قول  یکنیبه ستاره ها کردم و اروم گفتم : خــــــــــــــدا ... درستش م ینگاه
 ی... نگران ینگران بنده هات شهیرو ندارم ... هم ی... باشه ...!؟ من که جز تو کس هینه گله کنم نه گر دمیم

 ... ی، بخشنده ا یبزرگ وت یاشتباه نداشتم ، ولمنم کم  دونمی... م رهیدلشون نگ

 ... کنارم نشست دهیاز گوشم دراومد ... برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که حم یهندزفر هوی

 !...؟ ینشست نجایا -

 !... کردمیداشتم درددل م -

 !...؟ یبا ک -

 !... خدا -

 ... یدرددل انتخاب کرد یرو برا یخوب کس -

 نهمهیا یبرا ارهی...؟! قصه کم نم سهیاگه بخواد سرنوشت منو دوباره بنو شهیخسته م یلیاوهوم ... به نظرت خ -
 !بنده اش ...؟

 ... زد و گفت : معلومه که نه یلبخند

 !مگه نه ...؟ یتو خوشحال -

 ... با ارامش داشته باشم یزندگ هیباهاش  کنمی... فکر م کنهیخوبه ... با محبته ... مالحظه م الدیاره ... م -

 ... کنهیخوبه ... من مطمئنم خوشبختت م یلیخ الدیاوهوم ... م -

 !...؟ یتو چ -

 ! ... یچیو گفتم : من فعال ه دمیکش یاه
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 !...؟ یکنینم یچرا ...؟! چرا خودت کار -

که ... کاوه خوبه ... دوستش دارم  یکس ی...!؟ اونم خواستگار یکنم ...؟! برم خواستگار کاریچ یانتظار دار -
 !... خودش حل کنه ... بفهمه یرو برا ییزایچ هی دی... با یول

دوروبرش نبودن  یزن ایبده ... اون با پدرش تنها بوده ... دختر  ادیکمکش کن تا بفهمه ... بهش زمان بده ...  -
 فتت رو بهش نشون بده تا اونم نوازش کنهرفتار با زنها رو ... لطا رهیبگ ادیبدن ... کمکش کن  ادیکه بهش 

...! 

 !...؟ یدیتو چرا نخواب ی... راست کنهیبدم ... فعال که مخم کار نم ادیبهش  دیبه قول تو با دی... شا دونمینم -

 کمی... راستش  گهیادم د هی...با  گهیشهر د هی... به  رمیپدرم م یاز خونه  یبه زود نکهی... ا برهیخوابم نم -
 !... استرس دارم

... تهران تا  هیخوب یلیپسر خ الدیاخه ...؟! م ی... استرس چ ـــــــــــــزمیلبخند بغلش کردم و گفتم : عز با
... راهت هم به شمال  یبهشون سر بزن نجایا یایب یتونی... هروقت دلت تنگ شد م ستین یهم که راه زدی

 !... من دنید یایشده ... زود به زود م کترینزد

شمال ...  امیباشه که ب یازیتو ن دنید یبرا کنمیستاره بارون نگام کرد : فکر نم یاومد و با چشما رونیبغلم ب از
 !... دمیزودتر از من ...بهت قول م یتو هم خونت تهرانه ... حت

 !... نشستیبود به دل خودم هم نم یپوزخند بود ... هرچ دمیاجبار بود ... شا یاز رو لبخندم

هم بود ... از پدرش به خاطر  دیاز عموهام اومدن ... مادر حم گهیعقد اقاجون و مامان به همراه دوتا د یبرا
بود ...  یچیرفتار بدم عذر خواستم ... مادرش هم باالجبار باهام دست داد و حرف زد ... اما بازم بهتر از ه

 ... با من ازدواج کنه شبه جون من دعا کرده که نذاشتم پسر  یتو دلش کل دونمیهرچند م

 بزرگه اش با دوتا خاله هاش هم اومده بودن ییشلوغ شده بود ... دا یلیغوغا بود ... خ نایا دهیحم یخونه  تو

... 

 !!!... رنیعقد رو ساده بگ خواستنیم خوبه

هم  دهیا حمخوب برگزار شد ... از اونشب حرف زدنم با خدا ارومتر بودم ... حرف زدن ب یلیعقدشون خ مراسم
 دادینشون م کیارامش کمکت کنه و مشکالت رو انقدر کوچ نیدر ع کردیم یسع شهیخودشو داشت ... هم ریتاث

 !!!...؟ وردمانقدر غصه خ یکیمشکل کوچ نیهمچ یمن برا یکردیکه واقعا با خودت فکر م

باغ ... تو روستا قدم  رفتمیروستا تنگ شده بود ... هرروز م طیمح یاقاجون و مامان برگشتم خونه ... دلم برا با
...  دمیدی... خدا رو م کردمیو ارامش رو با بند بند وجودم حس م کردمیپاکش استفاده م ی... از هوا زدمیم

بود ...  ی... خدا دوست خوب خوردمیم ییچا یباهاش حت گفتیو به قول اون خواننده که م زدمیباهاش حرف م
رو باور کردم ، خود درونم باور کرده بود  هیچرند بق یمن بودم که حرفا نیا هیاز بق شتریب دیوب ... شاخ یلیخ

 التیکه تونستم تو اون تعط یمردم بود ...ارامش هیمن شومم ... کنار اومدن با خودم سختتر از کنار اومدن با بق
 یکه برا یبوده و اتفاق نیلوندم سرنوشت من همکنار اومدن با خودم بود ... به خودم قبو جهینت ارمیبه دست ب

کردم  شیدعوا کردم تا حال یتوش نداشتم ... به خود درونم تشر زدم و کل یدخالت نیکتریمحمد افتاد من کوچ
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 یسخت اما شد ... اما بعدش آرامش همه  یلــــــــــیدست از محاکمه کردن من برداره ... سخت بود خ
 ... وجودمو پر کرده بود

مشکل در عرض ترم قبل  نهمهیبرگشتم تهران انقدر وجودم اروم بود که انگار نه انگار ا دیترم جد یبرا یوقت
رو حداقل بهتر از  یترم اخر نیا خواستیداشتم ... اونهمه اتفاق تو چند ماه گذشته برام افتاده بود ... دلم م

...! دلمو کاوه رو هم به خدا سپردم تا خودش  رانگیباشم ... هم از نظر درس هم از نظر رفتارم با د شهیهم
 نکهیبا ا ی... حت دمیفهمیتو کار بوده که من نم یهرجور بلده به هم وصلشون کنه ... اگه هم نکرد حتما حکمت

 ! ... حکمتش برام دردناک باشه

 دیدزدیبود ...نگاهاشو مشده  رترینشه ... سربه ز کیبهم نزد کردیم یقابل توجه رفتار کاوه بود ... سع زیچ اما
 !شده ...؟ مونیپش یعنی...!!!  زدی... حرف نم

... داشت  دمشید رونیب رفتمیبار که از نمازخونه دانشگاه داشتم م هی نکهیکرده بود ... تا ا جمیگ رفتارش
بودن ... حواسش به من نبود و رفت تو  سیبود ... دستاش خ نشیو نگاش به است نییپا اوردیم ناشویاست

...؟!!!  ــــــــــــــــونهرفت نماز بخــ یعنینمازخونه ... متعجب نگام به در نمازخونه موند ... 
 !...؟ خونهیکـــــــــــــــــاوه ...؟! مگه نماز م

 خوندیبود داشت نماز م ادهستی... واقعا ا رونیتو نمازخونه برادران که چشمام از حدقه زد ب دمیسرک کش اروم

... 

 !متحول شده ...؟ یعنینماز بخونه ...  ومدی... اصال بهش نم کردمیاالن شبه راحتتر باور م گفتنیم اگه

به  ی... انقدر تو اون حالت نماز خوندن مهربون و دوست داشتن کردمینگاش م یواشکیپشت در نمازخونه  از
سر  یکس نکهیمغروره ... قبل از ا انیپسر همون کاوه کاو نیکنه اباور  تونستیکس نم چیکه ه دیرسینظر م

و تو اون  دمیکش قینفس عم هیشکرت ...!  ایبشه بلند شدم و از نماز خونه دور شدم ... خدا یزیبرسه و ابرور
و کدر زمستون  رهیو به اسمون ت گذشتمیلخت و بدون برگ م یدرختا نیسرد به راه رفتن ادامه دادم ... از ب یهوا

 ... خوشحال بودم جهتیوجه قصد رفتن نداشت ... ب چیلبم بود که به ه یلبخند رو هی...  کردمینگاه م

 یول شدیپررو تنگ م یاون کاوه  یاز شروع ترم گذشته بود ... کاوه واقعا عوض شده بود ... دلم برا یماه کی
که حواسش به من  دمیدیکه عوض شده بود اما بازم مبود ... درسته  یکاوه هم خوب بود ... دوست داشتن نیا

...  کنهینم یحرکت چیشده و خوبه چرا ه مثبتو اگه ... مونده بودم حاال که انقدر بچه  میهست ... ترم اخر بود
 ... نباریتا ا ذارهینم شیکه خودم منتظرشم قدم پ نباریچرا ا

...  دنیخندی... اونا که زن و شوهر بودن کنار هم بودن و باهم م رونیب میبا بچه ها رفت ییتا6هم  یدوبار یکی
ما بود ...  نیو سکوت تنها حرف ب مینداختیبه هم م یدزدک ینگاه ها شتری... ب میمن و کاوه اما ... ساکت بود

که کاوه بودم  دهیو باهاشون نرفتم ... از زهرا شن مقبول نکرد گهید میکشیبدتر عذاب م ینجوریا دمید یاما وقت
 شدنیهم به جمعشون اضافه م دهیو حم الدیتهران بود م دهیهم که حم ی... گاه رهینم رونیباهاشون ب گهیهم د

...  تونستمیاگه من هم م شهیکم م اتیدن نیاز ا یزیچ ایبه حال خوششون ... خدا خوردمی... ته دلم حسرت م
 ... یدونیخودت صالح م یگله نکنم ... هرچ مباشه قول داد
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 دونمیتو لواسون دعوت کرد و نم الشونیبه و دیع التیتعط یمنو برا یکاوه خانواده  یکه بابا میبود دیع کینزد
 ... انیکرد که ب یاما پدرمو راض یچطور

 کیلواسون نزد میبر رادیو ه انیکاو یتهران تا با خانواده  انیدوروز بعد م یاقاجون زنگ زد و بهم گفت برا یوقت
مار داشتن  یها مهره  انی... کاو چوقتیه کردیگنده رو سرم سبز بشه ... عمرا اقاجون قبول نم بود دوتا شاخ

 !!!...؟

 التیتعط یاز پدرش که برا نیاون باشم و ا نیکرده بود تو ماش یزهرا پدرمو راض یاز پسرش که شب عروس اون
 تهران انیب خواستنیمن م یشمال اونوقت خانواده  رنیم التیتعط یاونو کشونده بود تهران ...هههه همه برا

...!!! 

بچه ها  شتریب دونستیتو خوابگاه تنها نمونم ... م گفتی... م انیتا اونا ب انیکاو یاقا یگفت برم خونه  بهم
 ... برگشتن خونه هاشون

 ... واقعا تنها شده بودم تو خوابگاه گهیهم برگشت خونه ... د نایاسفند بود که م 29

شب  11امشب ساعت  لیتا اونها برسن ... سال تحو انیکاو یاقا یخونه  رفتمیم دیاقاجون با دیاک ی هیتوص به
 !... راننده اش رو فرستاده بود دنبال من انیکاو یافتادن ... اقا یبود و اونا فردا صبح راه م

در مورد مرگ عشقش و روح  شیکه چند وقت پ ی... کس انیکاو یاقا یو رفتم خونه  دمیدسته گل خر هیراه  تو
 ... من گفته بود یپسرش برا یزخم خورده 

کرد ... با نگام  ییرایاز من استقبال کرد و از بابت گلها تشکر ... تو هال خدمتکارش ازمون پذ یبه گرم اطیح تو
 !!!... قرمز رو یتنگ بلور ماه ی... حت دمیند یزیچ یول گشتمیم نیدنبال هفت س

 !...؟ نیدینچ نیهنوز هفت س -

 !... میندار نیهفت س گهیکه د شهیسال م یلیزد و گفت : خ یتلخ لبخند

بودن که همراه من غصه بخورن و  هایلیمحمد رو از دست دادم خ ی... من هم وقت یلینگاش غصه بود ... خ تو
هم ... براش متاسف بودم ... دلم پسرش  یحت انیکاو یهوامو داشتن ... اما ... اقا هایلیکنن... خ یهمدرد

 ... ارمیحال و هوا درش ب نیاز ا خواستیم

 خرمیم لشویوسا رونیب رمیداشتم ... م نیهفت س دایع شهیبه سرم زد و بلند شدم و گفتم : اما من هم یفکر
 !... نمیچیم ارمیم

 !... دخترم خوادی... نم دهیبه خودش ند یوقته که شاد یلیخونه خ نیا -

رو متفاوت کنم ... دلم  دشونیامسال ع خواستیرو از کجا اورده بودم ... اما دلم م ییپررو نهمهیا دونمینم
 یادیاحترام ز انیکاو یاقا یبرن ... برا نیغم و غصه تو نگاش کمرنگ بشن و از ب نیکنم که ا یکار خواستیم

 ... شادش کنم کمی خواستیقائل بودم و دلم م

 !... بابا یاقا نیاگه واقعا دخترتونم پس به حرفم گوش کن -
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... تو نگاش اشک بود اما  شکنهیسرشو باال اورد و نگام کرد که فکر کردم االن استخون گردنش م نیهمچ هوی
که بهش گفته بودم جمع شده بودن که لبخند  ییبابا یکلمه  هیاز شوق ... انقدر تو چشماش ستاره به خاطر 

 !... دیع دیخر میبر نیحاضر ش نیبابا ... بر گهید نیگفتم : زود باشزدم و 

 ... دخترم شمیحاضر م رمیلبخند اونم جوندارتر شد و بلند شد : االن م

 میخورد رونیو ناهار رو ب میدیداشتم خر ازین نیهفت س یکه برا ی... هرچ میگشت یتو بازار کل انیکاو یاقا با
بار تو  هی یانقدر خوشحال بود که حت انیکاو ی... اقا میدیاب من براش لباس خرو به انتخ می... بعدش رفت

کرده بود  فیمن تعر ی قهیفروشنده از سل یاز مغازه ها به فروشنده با ذوق گفت که من دخترشم ... وقت یکی
 !... حرف رو زد نیا

 ... انیکاو یخونه  میگشتیرو تو بغلم گرفته بودم و برم یتنگ ماه نیبود که تو ماش غروب

 خواستیباعث خنده ام شده بود ... دلم م یبود و کل یمرد شوخ طبع انیکاو یخوش گذشته بود ... اقا یلیخ
باغچه  یزن لیدل کاوه رو باهاش صاف کنم ... هههه تو دلم به خودم پوزخند زدم و گفتم : تو اگه ب تونستمیم
 باباش شیسمتت بعد اونو ببر پ ادیب بارهحل کن تا اقا کاوه دوبزن ...!!! اول برو مشکل خودتو  لیخودتو ب ی

...! 

 یرنگ رو یاب یسفال یرو هم تو ظرفا نیهفت س لیقلم کار رو انداختم و وسا یذوق سفره  یخونه با کل تو
 ... من شیو اومد پ دیپوش دشویجد یلباسها انیکاو یسفره گذاشتم ... اقا

 !دخترم ...؟ یخوایکمک نم -

 ... ینه بابا ...مرس -

 ... دمیکش یبهش کردم و سوت ینگاه

 ... دزدنتیاز من م انی... م رونـــــــــایب ینر ینجوری... بابا ا پیخوشت یاوه اوه اقا -

 ... و با تعجب نگاش کرد رونیکه خدمتکارشون از اشپزخونه اومد ب یخنده اش بلند شد ... طور ی قهقهه

 !... سخــــــــت یلیسخت بود ... خ یر ... ولکا هیمونده بود  فقط

از تماسم و حرفام چه  دونستمیبرداشتم ... نم مویمن در نظر گرفته شده بود و گوش یکه برا یتو اتاق رفتم
 یمعطلیبود ...! شمارشو اوردم و ب انیکاو یکه برام مهم بود دلِ شاد اقا یزیاما ... االن تنها چ کنهیم یبرداشت

...بوق  خوردیوصل شد ... داشت بوق م تماسبشم  مونیپش نکهیتماس فشار دادم ... قبل از ا یدکمه  یرو
 ... دمیپنجم که صداشو شن ایچهارم بود 

 !بله ...؟ -

 ... الو ... نارگل -

 ... رو لبم نشست ... پس هنوز شمارمو داشت یلبخند

 !الـــــــو ...؟ -
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 سالم -

 !...؟ یزدیو بعدش گفت : سالم ... چرا حرف نم دمینفسشو شن یصدا

 !...؟ یخوب -

 !...؟ یممنون ، تو خوب -

 ... شهی... م خواستمیم یعنیاره ... من ...  -

 !شده ... ؟ یزیچ -

 ... ... خونه پدرت یایب شهینه ... م -

 !افتاده ...؟ ی: اتفاق دمینگرانشو شن یسکوت شد و بعدش صدا کمی

 ... شد ... پس پدرشو دوست داشت شتریصداش لبخند رو لبم ب ینگران از

 !...؟ ی... چطور خبر ندار وفتهیاتفاق مهم داره م هیاره  -

 !افتاده ...؟ ی... پدرم ... اتفاق ی... برا یشده ... برا یچ -

 ... وفتهیم گهیاتفاق مهمتر چند ساعت د یگفت اره ... ول شهیم -

 یدونی...؟ از کجا م ییشده ...؟ اصال تو کجا ی... چ یزنیحرف م یدرست حرف بزن منم بفهمم ... چرا رمز -
 !افتاده ...؟ یپدرم اتفاق یبرا

پدرت ... اتفاق مهم در شرف وقوع هم  یخونه  یعنیشمام ...  یخدمتت عرض کنم که من خونه  دیخوب با -
 !... نجایا یومدیو شما هنوز ن شهیم لیسال تحو هگیتا چند ساعت د یعنی...  لهیسال تحو

 !!!...؟ یپدر منــــــــــــــ یتو خونه  -

 !اره خوب انقدر تعجب داره ...؟ -

 !...؟ یکنیم کارینـــــــــــــــداره ...؟! تو اونجا چ -

 !...؟ میلواسون شما باش یالیرو تو و دیع میایمن و خانوادمو دعوت کرده ب شونیا یتو خبر ندار یعنی -

 ... تو ... االن یخوب ... خوب چرا ... ول -

تنها نباشم ... پاشو تو  یلیکه سال تحو نجایهم رفت شهرشون و من تو خوابگاه تنها بودم اومدم ا نایامروز م -
 ... میدور هم باش نجایا ایهم لباس بپوش ب

 !...؟ یاقا کاوه ... هنوز پشت خط -

 !. باشه ...؟.. ایب -
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قطع کرده  یبدون خداحافظ یحت یا گهیکه قطع کرده ... بدون حرف د فهموندیبوق ازاد داشت بهم م یصدا
خودمو کنترل  یرو بهش بگم ... ول ادیاز دهنم در م یدوباره زنگ بزنم و هرچ خواستمیبود ... لجم گرفت ... م

 ... با اعصاب خراب نباشم یدیکردم تا دم ع

 ... اعتقاد داشتم داستیکه نکوست از بهارش پ یسال یجمله  نیبه ا شهیهم

و خانواده ام بودم و ارزوهامو به خدا  نیکنار سفره هفت س شهیهم لیسال تحو یلحظه  یبرا نیهم یبرا
 ... گفتمیم

 ... نشستم نیهفت س یکردم و رفتم تو هال کنار سفره  شیکوچولو ارا هیو  دمیپوش لباسمو

 ... کردیبودم نگاه م دهیکه چ یهم نشسته بود و با لبخند به سفره ا انیکاو یاقا

بچه رو با  نی... دل ا ای... خدا شدنیم کتریبهم نزد کمیپدر و پسر  نیا ینجوری... ا ادیبودم کاوه هم ب دواریام
مت مرگ محمد ... منم ته دهیعذاب کش یکاف یمرد خودش به اندازه  نیپدرش صاف کن ... کمکش کن ... ا

تلفنش  یجواب دادن ساده  هیبا  تونستیمرد که م نیا یبودم ... خودتو بذار جا ریتقص یب نکهیداغونم کرد با ا
پدر  نیکمکِ ا خوامیم نباری... ا خوامینم یزیخودم چ یبرا یلیسال تحو نیعشقشو نجات بده و ... خدا ... تو ا

 !... باشن قیتا دوباره باهم رف یو پسر کن

تو  نیپارک کردن ماش یاومد و بعدش صدا اطیدر ح یسال مونده بود که صدا لیتحو یبه لحظه  یا قهیدق پنج
 ... سنگفرش اطیح

 !!!خودش بود ...؟! اومـــــــــــــد ...؟ یعنی... اما من لبخند هم داشتم ...  میمتعجب به هم نگاه کرد هردو

بلند شدم و رفتم سمت در سالن و پررو  انیکاو یخونه ، قبل از اقانه انگار که من مهمونم و اون صاحب  انگار
 !!!... امیتا ب نی... شما شمع ها رو روشن کن هیک نمیبب رمیپررو گفتم : م

 ... کردیداشت با اخم نگام م نیماش یکنار عمارت نگه داشته بود ... از همون تو قایدق

تا اخر  یکنیانقدر اخم م لیموقع سال تحو یدیاخمو خان ...شب ع یو گفتم : اه اه ... اقا نیسمت ماش رفتم
 !... ... از من گفتن بود ــــــــــــــایمونیاخمو م ینجوریسال هم

 ... کردینگام م نیماش یاز تو هنوز

. االن سال .. گهید نییپا ای...؟! ب یش ادهیپ یخوایم یلفظ ریبابـــــــــا ... ز یدر رو باز کردم و گفتم : ا رفتم
 !... زنمیبا تو چونه م نجایمن دارم ا شهیم لیتحو

 !!!...؟ نجایا ی...؟! چرا اومد میمر ایزهرا ،  یخونه  ینرفت یچ یبرا -

 یدعوتم کردن منم با اجازه  انیکاو یتو رو تنگ نکردم ... اقا ی، جا ومدمیتو ن یواااااااااااااااااااا ... خوبه خونه  -
 ... نجایاقاجونم اومدم ا

 !... شهیخوشحال م دنتیبه در سالن کردم و اروم گفتم : گناه داره ... مطمئنم از د ینگاه

 !... لب گفت : مادر منم گناه داشت ریز
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بعدها حسرت به دلت بمونه که  یخوایگفتم : مادرت مرده ... اما پدرت هنوز زنده اس ... تو که نم کالفه
 !... هان ...؟ یو نداشت یباهاش داشته باش یر خوبرفتا یتونستیم

 ... گفت :مادرم مرده چون اون مسبب مرگشه ... زنده اس چون ینسبتا بلندتر یصدا با

 ... کرد خشمشو کنترل کنه یهم فشار داد و سع یرو دندوناشو

 ... استخویدلش نم انیکاو یاقا دیمرگ مادرش خبر دارم ... شا هیبفهمه من از قض نخواستم

مهمه که کجام و  یلیهم برام خ لیبه گذشته ندارم... وقت سال تحو ی... من کار کیکوچ انیکاو یاقا نیبب -
 یبعدش هرچ نیسفره بش شیپ میبر ایب ومدیصداش در ن یپس خواهشا تا اون توپ کوفت کنمیم کاریچ

 !بگو هـــــــــــــان ...؟ یخواست

بود و با شوق به من و  ستادهیا انیکاو ی... دم پله ها اقا رونیپاشو بذاره ب نیداد از اون ماش تیرضا باالخره
که اومده بود  نیهم یناراحته ول دونستمیباال ... م میو همقدم باهاش رفت ستادمی... کنارش ا کردیکاوه نگاه م

امشب رو  هیدا لب گفتم : تروخ ری... اروم ز دبو یلیما باشه خودش خ کیتو جمع کوچ ومدیکه م نی... هم
 !... مهربونتر رفتار کن کمیخوب باش ... به خاطر مادرت باهاش 

... نگام کرد  دمیکش نشویبره تو خونه که اروم است خواستیم یاما بدون حرف ستادیا کمی دیبه پدرش رس یوقت
 ... که بلد بودم نگامو مظلوم کردم که سالم کنه الاقل یی... تا جا

شروع خوب  یبرا یول شدیم دهیاروم سالم کرد ...انقدر اروم که به زور شن یلیو خ دیاز دستم کش نشویاست
 ... بود

... بدو بدو رفتم  شهیم لیسال تحو گهید ی قهیدق 1گفت تا  ونیزیتلو یمجر یتو سالن که صدا میرفت یهمگ
 ... کاوه اماده کرده بودم اوردم سر سفره گذاشتم و روشن کردم یکه برا گهیشمع د هی

... رفتم  ونهیزیکاوه رو مبل نشسته و نگاش به تلو دمیبرگشتم تو هال د یوقت یشمع ... ول هیهر نفر  یبرا
 شمیبده ... بخدا ناراحت م یلیخ ینجوریسر سفره ... ا دییتروخدا ... بفرما دییو گفتم : بفرما سادمیجلوش وا

...! 

لبش  یدار رو یکردم که دارم جلو پدر کاوه با اون لبخند معن دایرو از کجا پ ییپررو نهمهیامشب ا دونمینم
 !... زنمیباهاش حرف م ینجوریا

 ... پــــــــــــــوف از جاش بلند شد و اومد کنار ما نشست با

اشنا بودم  ی بهیکنار دوتا غر لیتوپ اومد و سال نو شد ...! امسال لحظه سال تحو یبعدش هم صدا هیثان چند
پدر کاوه  ی هیروح یکردم برا یبه من نداشتن و داشتن ... دور از خانواده ام ... سع یدخل دیکه شا ی... دو نفر

 ... میو بخند ارمیدرب یهم که شده شلوغ باز

 ... گفتم کیرو تبر دیدست زدم و با خنده ع لیاز سال تحو بعد

 !!!... نره بزرگتـــــــــر ادتیما  یدیشما مبارک ... ع دیشما مبارک ... تولد ع دیتولد ع -
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 ... با قهقهه بلند شد و رفت تو اتاقش انیکاو یاقا

 یخوب ، خوشحالم مگه بده ...؟! ارومتر ول دهی...؟! ع ـــــــــــهیگفتم : چ یینگاش به من بود ...با پررو کاوه
 !... که بشنوه گفتم : بداخالق یجور

 ... بربر نگام کرد واز جاش بلند شد کمی

 !... رمیم گهی... من د بهیفقط عج ستینه بد ن -

 !...؟ یـــــــــــــریم -

 !... خونه بخوابم نصف شبه ها رمیم گهیبلندم برگشت و گفت : اره د یاز صدا متعجب

 یایکه با ما ب یبش داریب یخوایم یباغ لواسنتون ...تو ک میبر دیاتاق هست ... تازه فردا با نهمهیا نجایخوب ا -
 !...؟

شما  یدیع نمیبسته کادو به طرفم گرفت : ا هیاومد و با خنده  انیکاو یبزنه اقا یزد و تا اومد حرف یپوزخند
 !... دختر گلم

 یدیکردم ... ع یادامه دادم : شوخ طنتیبه زحمت نبودم ... با ش ی... اصال راض یمرســـــــــــــــــ یوا -
 !... دهیحال م یلیگرفتن خ

... شما هم از من  ــــــــــــدایتکون داد که پشت چشم براش نازک کردم و گفتم : ببخش یبا تاسف سر کاوه
 !!!شما کو ...؟ یدی... ع یبزرگتر

 ... بگه یرفتار من چ رییتغ نهمهیمونده بود از ا چارهیب

 !... تو پسرم یدیع نمیپاکت تو دستشو به طرف کاوه گرفت و گفت : ا انیکاو یاقا

 ... حرف بره که باباش بازوشو گرفت یشد و خواست ب شتریاخماش ب کاوه

 !... الاقل بازش کن بعد برو -

بهش شام داد چه برسه  دیبه من ... بچه که قهر کنه نبا نشیبد نمیخواست دوباره بره که گفتم :اصال ا کاوه
 !... ـــــــــــــمی... انقده دختر خوب نینی...منو بب یدیع

التماس  ی... برگشت و نگام کرد ... سرمو کج کردم و هر چ کشهیکالفه بود ... معلوم بود داره عذاب م کاوه
 !... بهش گفتم : خواهــــــــــــش یو با لبخوان ختمیداشتم تو چشمام ر

ش تو نیبب یکنیدراز کرد و پاکت رو گرفت ... اههههههههههه حاال اگه باز کرد ... انقدر فس فس م دستشو
 ... ...انگار گذاشتنش رو دور کند گهید هیچ

 یزیچ یورق از توش دراورد ... احتماال سهام یسر هیدستش تکون خورد و اروم در پاکت رو باز کرد ...  باالخره
بودن به  کیکوچ ی... ول گهیرو هم داره د تایمز نیپولدار داشتن هم ی... بابا ییسند جا دونمیچه م ایبود ... 
 ... ردنخویسند نم
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بود که سرشو اروم اورد باال و ناباور به پدرش نگاه  یتو دستش چ دونمی... نم شدیکاوه کم کم گرد م یچشما
 ... تو دستشه یچ نمیمن مجبورم کرد بلند شم و برم بب یفضول نیکرد ... اخرش ا

به  دمیانقدر تعجب داشت ...؟! دوباره نگاه کردم که د نای...؟!!!! حاال ا ـــــــــــــــنیتا چک بود ... هم چند
 !... داشت یهم مهر دادگستر شیریبرگه منگنه شده و ورق ز هی

 (... و ممنوع الخروجش کردم دمیهم داشتن خر ییچکهاشو که مبلغ باال)

 ـــــــرهیم نیکه ا ینجوری... ا دهیهمون چکا بودن ... چرا االن داره بهش م یعنیه ...  نــــــــــــــــــــــــ

...!!! 

 یلیمبل نشست و گفت : خ ی... که اروم رو میچشم دوخته بود انیکاو ینگام ناباور شده بود و هردو به اقا منم
 !... یازاد گهیاومد ... از حاال د شیپ تیموقع نیبهت برگردونمشون ... امشب ا خواستمیوقته که م

 ... م نگاش به کاوه بودبربر پدرشو نگاه کرد ... اون کمی

 انیکاو یاقا یبعد از حرفا دیکادو گرفته شده بود ... شا نیکردم جو رو عوض کنم هرچند که حال منم با ا یسع
کار  نی... با ا گهیبره و ... اما االن د تونهیراجع به ممنوع الخروج بودن کاوه مطمئن بودم که حاال حاالها نم

ارزوشو براورده  خوادیگفت عاشق مادرش بوده و م پدرشکه  یپدرش نگران بودم نکنه واقعا بخواد بره ... اونجور
 !... کنه

 چسبهیم یکه حساب میبخور ینیریبا ش ارمیم ییاالن چا میکه گرفت یدیرو گفتم : خوب ع ینیریسمت ش رفتم

...! 

دادم تنها بذارمشون ...  حیو ترج دمیشنیحرف زدنشون رو ممبهم  یطولش دادم چون صدا کمیاشپزخونه  تو
 !... فقط خدا کنه دعواشون نشه

کاوه رو  یهنوز رو مبل نشسته بود ول انیکاو یبرگشتم تو هال ... اقا هاییربع ساعت با چا هیبعد از  باالخره
 ... دمیند

 !پس اقا کاوه کجاست ...؟ -

 !... رفت باال تو اتاقش -

 ... جلوش گذاشتم و خودمم رو مبل روبروش نشستمرو  ییچا

 !رو مزه کردم و گفتم : چطور بود ...؟ مییاز چا کمی

 خوامیم کنهیبرعکس عمل کرد ... حاال فکر م نکهیرفتارش بهتر بشه اما ... مثل ا نهیچکاشو بب یوقت کردمیفکر م -
...؟! که  یدیرو بهم م نایا یکردم دار دایموندن پ یبهونه برا هیحاال که  گفتیاز سر خودم بازش کنم ... م

 !!!نه ...؟ یوسوسه بشم و برم ...؟! که راحت باش

 ثمیچکها رو بهش بدم ... از جشن م نیا خواستمیوقت بود که م یلیبه من کرد و گفت : من خ ینگاه ناراحت
 یخونه صدا نیب بعد از سالها تو اکرده ...! امش دایموندنش پ یبرا یلیکه مطمئن شدم دل ی... از همون وقت
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دلمرده ...  یخونه  نیکردن جو ا ضعو یبرا یکه داشت یا یو سع تیخنده اومد ... تو با وجودت ...با شاد
 !... ازت متشکرم دخترم یلی... خزمیعز یخوشحالم کرد یلیامشب خ

صبر  کمی... فقط  کنهیداره اشتباه م فهمهی... اقا کاوه هم حتما کم کم م کنمیزدم و گفتم : خواهش م یلبخند
 ... نیکن

ساله که نتونستم پسرمو بغل کنم و باهاش حرف بزنم  10از  شتری... ب کنمیساله که دارم صبر م 10از  شتریب -
ساله که الله  10از  شتری... ب کنهیساله که پسرم به من به چشم قاتل مادرش و دشمن نگاه م 10از  شتری... ب

 !... منو نداره دنیهم چشم د ادگارشیتنها رو ندارم و 

احمق  یلیخ دی... دلم براش کباب شد ... کاوه با دیلرزیحرفها انقدر بغض داشت که م نیموقع گفتن ا صداش
 ... پدر رو شاد کن نیدل ا یدیشب ع نیا ایباشه که نفهمه پدرش چقدر دوستش داره ... خدا

صداش  نجامیبهش که زنگ زدم و گفتم ا نی... باور کن دمیتون قول م... به کردهیکه اشتباه فکر م فهمهیم -
دنده اس  هیافتاده ...! اونم دوستتون داره فقط به قول خودتون غد و  یاتفاق دیازم پرس یانقدر نگران شد وقت

 نیرو جواب نداد تونیاونشب گوش نکهیبفهمه شما هم از ا نی... کمکش کن نیرو بکن تونی... شما هم سع
 نیمنتظره قدم اول رو شما بردار دیشما تنگ شده اما شا یبرا یلی... مطمئنم اونم دلش خ نیمونیناراحت و پش

 !... شهیحل م یهمه چ نیکن یصبور گهید کمی...  نی... که امشب برداشت

 !... داشته باشه باهات حرف بزنه ازین دی...؟! شا ششیپ یبر شهیم -

چرا  دونمیگفت : برو دخترم ... از من خجالت نکش ... نم یانداختم که با لحن مهربون نییخجالت سرمو پا از
 رمیجشنتون رو بگ دیع نیاز طرف جفتتون که تو هم کمیکوچ یاشاره  هیمنتظر  یول نیکنیانقدر دست دست م

...! 

 سوال مثل خوره به جونم افتاده بود هیهمون خجالت از کنارش بلند شدم و چند قدم رفتم اما  با

 !...؟ رهیواقعا نم یعنیکه ...  نی: حاال ... مطمئن دمیسمتش و اروم پرس برگشتم

 !... رهیگ یراحت ... دلش بدجور التیشد و گفت : خ قتریعم لبخندش

 ... رفتم سمت پله ها ریزدم و با گفتن شب بخ یلبخند محو منم

 ... ستادمیاتاقش ا کنار

 بمیاز ج موی... گوش رونیب ادیکنم خودش از اتاق ب یکار هینه ...؟! بهتره  ای ششیدرسته برم پ دونستمیمن
 ... دراوردم و رفتم کنار پله ها و بلند بلند شروع کردم حرف زدن

 ... گل یبانو میسالم بر مر -

 !... توهم مبـــــــــــــارک دیع -

 ... دمیگوش م میمر یکه انگار دارم به حرفا کردمیمکث م کمیحرفام  وسط

 !!!دور دور ...؟ میبر ثمیو م الدیبا م نیای... م ــــــــــمیمر گمیم -
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دعوتم ... فردا قراره اقاجون  انیکاو یاقا ی... مگه بهت نگفته بودم خونه  گهیوااااااااااااااا ... خوب من تهرانم د -
 ... لواسون میکه بر انیب نایا

 !نه ...؟ ای یا هیحرفا ، حاال پا نیا الیخیب -

امسال  هی...  خوادیهــــــــــا ... من دلم دور دور م دهیشب ع یزنگ بزن ناسالمت ثممیبگو به م الدیبابا به م -
 !... شما هستما هیمهمون شهر دود

 ... بودم دم در اتاقش دهیرس گهید

 ــــــــــــــاینیبیمنو نم گهیخودش ... د یس رهیم یمن تهرانم بعدشم که ترم تموم بشه هرک دیامسال ع هی -
 !... مینیهمو بب ی، دوسال یبشه سال ی... چ

 نــــــــهیو طلبکار ... اره هم نهی... دست به س ستادیاتاقش باز شد و خودش با اخم اومد تو چهارچوب ا در
 ... ! لبخندمو خوردم و ادامه دادمکاوه اس ... ی افهیق نی... ا

 ... انیکه اونام ب گمیم زنگمیم یزدیخب پس من به ا -

 ... شدیم ظتریداشت غل اخماش

 !... یرینم ییقرار نذار شما جا یبا کس خودیب -

 زنمیصبر کن خودم دوباره بهت زنگ م کمیپشت خط گفتم  یالیخ میبردم باال و نگاش کردم ... به مر ابروهامو
 !... رونیب امیبهم اجازه بده تا من بتونم ب دیهست که توهم زده با نجایبابابزرگ ا هی... 

 !!...؟ ــــــــــدیرو مثال قطع کردم و رو بهش گفتم : ببخش یگوش

... نصف شب چه وقته دور دور کردنه ... در ضمن اونا  یدیکه شن نیهمون اخم اومد سمتم و گفت : هم با
 !... یبخواب یریبهتره بگ یمونیهم اونا با جفتشون هستن و تو تنها م رونیب نی... برهمشون متاهلن 

برم بگردم ... چه  خوادیمن دلم م ی، ول یگیکوچولو گاز گرفتم و گفتم : خــــــــوب ... راست م هی نموییپا لب
 بهیبا اون باشم ... غر تونمیم تنهاست الدمیپس م ستشیکه ن دهیوقت خوابه الـــــــــآن ...؟ اهــــان ... حم

 !... شوهر دختر عمومه ستیهم ن

حساس  یلیازدواج کردن رفتارش بهتر شده بود اما هنوزم روش خ دهیبا حم الدیبود م دهیفهم یاز وقت نکهیا با
 ... گفت : برو بخواب نارگل یبود ...چشماشو از حرص بست و با لحن محکم

... همش مثل  رونیب میبر ایتو ...؟! خوب اصال توهم پاشو ب یبابــــــــا ... چقدر امشب بداخالق یا -
 رونیمنو ببر ب ایب یدیع ی...! اصلنشم به جا ــــــــــــایبهم نداد یدیرفته ع ادمی... تازه فکر نکن  ییبابابزرگا

 !... خودته لی، م رمینا ماو اب گهیکه د یخوای... اگه هم نم رمینم نایا میمنم با مر

 گرفتیچرا اما دلم م دونمیعوض شده بود حاال اون شده بود بچه مثبت و من شده بودم بچه پررو ... نم جامون
 کمیهرجور شده امشب  خواستمیو تالشش برا پنهان کردنشو ... م دمیدیتو چشماش غم م ینجوریا یوقت

 ... ارمیحال و هوا درش ب نیشادش کنم و از ا
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 نی... منم که ماش ادیکه خوابش م انیکاو ی... خوب اقا ـــــــــــــهیکه گفتم : چ کردیمتعجب نگام م داشت
 ... رونیو خودم برم ب رمیبگ نشویبرم ازش ماش شهیندارم ، رومم نم

 گهیگفت : چشمم روشن ... د یظیگذاشت دو طرف چهارچوب و خم شد سمت من و با اخم غل دستاشو
 !وقت شـــــــــــــب ...؟ نیاونم ا رونیب ی...؟! تنها بر یچـــــــــــــ

 سمیخودمو نباختم و به قول زهرا از روش مظلوم یول دمیترس کمیترسناک شده بود ... راستش  چشماش
برم  وادخیمگه ...؟! خوب دلم م هیبه خودم گرفتم و گفتم : خوب چ یبق کرده و ناراحت ی افهیاستفاده کردم و ق

 ... بخوابم رمی...! اصال م گهید دهیبگردم ، شب ع رونیب

 !... که بشنوه گفتم : بداخالق یاما جور ارومتر

 ... نهیاما نگاش نکردم تا لبخندمو نب ستادمیبه در اتاقم بودم که صدام کرد ... ا کینزد

 !... ... گفته باشــــــم میگردیزود برم ی... ول میبرو حاضر شو بر -

 !... بخوابم خوامی... م خوادینم گهیتو صدام انداختم و گفتم : نه د یلرزش هی

 !... رمیخودم م ینبود نییپا گهید قهیبرو حاضر شو... ده دق گمیم -

 نینار ماشمنو ک یمنتظرش بودم ... وقت اطیحاضر و اماده تو ح قهیدق 4سر  دمیلباس پوش یتو اتاقم و تند رفتم
 ... تنها برگردم خونم و بخوابم دیبا خودم فکر کردم حتما با یاینم یکه تو گفت یمتعجب گفت : اونجور دید

جواب ندادم و سوار شدم  یبهم برخورده بود ول نکهی... با ا خرمینم ی، ناز کن کنمینم یمنت کش گفتیم داشت
 خواستمیامشب رو م هی... مهم نبود با حرفاش ناراحتم کنه  نیخوشحالش کنم ... فقط هم خواستی... دلم م

 !... میما قسمت هم نبود واقعا دی... شا ومدینم شیفرصت پ نیوقت ا چیه گهید دیخوشحالش کنم ... شا

سوار شدم گفتم : به  یوقت نیهم یبرا موندیو تو دلم هم م کردیپرروش م یلیاصال هم جواب ندم خ نکهیا البته
ناز  یچ یبرا خودی، ب ستین یکس دونستمیپاتو دراز کن ... من هم م یناز کن ندار یم نازکش دارقول مامان
 !کنم ...؟

 حیبود ... ترج نمونیراه افتاد ... تو راه سکوت ب حرفیشو حس کردم اما خودمو زدم به اون راه ... ب رهیخ نگاه
 ... کنم یریاز تنش جلوگ شهیدادم حرف نزنم و تا م

 ... اون موقع ... پر از دست فروشا و مردم یبرا یشلوغ و عال یجا هیسمت دربند ...  رفت

 ... میشم گفت : شلوغه صبر کن باهم بر ادهیتا اومدم پ میدیرس یوقت

 یاز هر دست فروش بای... تقر زیهم ل نیبرف بود و زم ییگوشه ها هی... هنوز  میو راه افتاد ستادیکنارم ا اومد
 !... میدیرخ یزیچ هی

بود سر بخورم که کاوه از پشت بازومو گرفت ... کنار گوشم  کیرفتم سمتشون ... نزد اریاخت یلواشکا ب دنید با
داره که از جونت مهمتره  یلواشکا چ نی... ا نیزم یبود با مخ بخور کیبا حرص گفت : مواظـــــــب باش ... نزد

 !...؟
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...؟! حاال اجازه  یبازومو از دستش دراوردم و گفتم : ترشه ... خوشمزه اس ... دوست دارم ... قانع شد اروم
 !هست بخرم ...؟

دلم  دمیدیکه م یتا پشمک و ... هرچ ریبگ یاز لواشک و الوچه جنگل کردیحساب م ویپول همه چ خودش
 دیخانوم هست خانوم نبا هیمرد با  هی ی) وقت یرانیا یمردا یبخرم و اونم که طبق قانون نانوشته  خواستیم

و چه خبره  شهیدلت درد م که زدیهم غر م یوسط کل نی... البته ا دیخریرو م یبکنه ( همه چ بشیدست تو ج
 ..... و یخوریهمه هله هوله م نیا

 یخوای... خوب نم یزنیغر م یفقط دار رزنایمثل خاله پ هیبابـــــــــــا ، چ یگفتم : ا ستیول کن ن دمید اخرش
 ... خرمینخر خودم م یبخر

 یانقدر احمق یعنی...  یدر موردم کرد یفکر نیو گفت : دفعه اخرت بود همچ ستادیجلوم ا یبا اخم و عصب نباریا
 ضیامشب مر یبخور ول یدوست داشت یهرچ هینجوری...؟ حاال که ا ینخور گمیپولشه که م یبرا یکنیکه فکر م

 !...؟ یدی... فهم یایسراغ من نم یشد

 ... باشه یدلخور و عصب خواستمیگرفت از رفتارش اما امشب شب اون بود ... نم دلم

بشم به تو  ضیلوس رومو ازش گرفتم و گفتم : اووووووووه ... بداخالق ... باشه اقـــــــا ، مر یدخترا مثل
 !... منو ببره دکتر ادیب گهید یکیبه  زنمی... زنگ م گمینم

 !...؟ ی: مثال ک دیهمون اخم پرس با

... شوهر  رادیترش رو گذاشتم دهنم و گفتم : اوووووووووم ... مثلــــــــــا ... ه یقاشق از الوچه ها هی
 ینـــــــیبی،شوهر دوستمه ...! م ثمیم یحتـــ ـــــــــای، شوهر دخترعمومه ...  الدیم ـــــای...  گهیخاهرزادمه د

 ! ... شهر نیتو ا ستمیو کار ن کس یهم ب نیهمچ

بزنه که  یاروم باشه که نزنه لهم کنه ... خواست حرف خواستی... م کردمیتو صورتم حس م قشویعم ینفسها
خورد  زیبه خاطر حرصش حواسش نبود و ل دهیکه به قدم دوم نرس وفتهیقدم برداشت تا راه ب هیشد و  مونیپش

 !... مانع پخش شدنش شد نیزم یکه با دستش رو وفتادی... داشت م

 نیخودمو گرفتم ... چون همچ یخنده اما جلو ریبود بزنم ز کینشسته بود نزد بایتقر نیزم یکه رو یاون شکل با
که لبخندم معلوم نشه ... هنوز  دادمیهم فشار م یرو ی... لبامو ه دمیبرگشت و با حرص نگام کرد که واقعا ترس

... با همون اخم  دادمیو لبامو رو هم فشار م اونور نوریا گردوندمیسرمو برم یو منم ه کردیبا اخم داشت نگام م
 !... ... حال و روز من خنده دارم هست یبخند یتونیو حرص گفت : م

 خندمی، منم نم یدی... تو بهم نخند ستی... تو مرام من ن هی... نامرد گهیزور لبخندمو خوردم و گفتم : نه د به

...! 

که  نجاستیشدم ... جالبتر ا نیمنم سر خوردم و کنارش پخش زم نباریاما ا کشیتم که برم نزدقدم برداش هی
 ... نشست نیو اونم رو زم رهیگاهش بود رو برداشت تا منو بگ هیاون دستش که تک

خودمو  یدردم گرفته بود اما واقعا نتونستم جلو نکهی... با ا مینشسته بود خزدهیسرد و  نیزم یکنار هم رو هردو
هم  شیی... خدا دیمن کم کم لبخندش باز شد و اروم خند یخنده  دنیخنده ... اونم با د ریو بلند زدم ز رمیبگ
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هم که اون  ی... مردم دمیخندیو م میبود شستهن نیرو زم ییدوتا ابونیخنده دار بود ... وسط خ تمونیوضع
اخماش باز شد ... خدا کنه بتونم باهاش  کمیبود که  نیا شی... حداقل خوب دنیخندیاطراف بودن داشتن م

 !... حرف بزنم تا رفتارشو با پدرش عوض کنه

... اروم  رمیبهش کردم ... منتظر بود دستشو بگ یشد و دستشو سمتم دراز کرد تا کمکم کنه ... نگاه بلند
و گرفت و بلندم کرد بذارمش تو دست اون مچ دستشو گرفتم اونم مچ دستم نکهیا یدستمو بلند کردم اما به جا

 ... اما مچ دستمو ول نکرد می... باهم دوباره راه افتاد

 !... یوفتیدستمو بکشم که گفت : ممکنه دوباره ب خواستم

...؟! هرچند که  رهیکه دستمو تو دستش بگ دهیحق رو م نیبه اون ا وفتمی... چون ممکنه ب ـــــــــــنیهم
من قفل کنه ، مثل باباها مــــــــچ دستمو تو دستش محکم  یعاشقانه نبود که بخواد انگشتاشو تو انگشتا

حرف زدن در مورد پدرش  ی... تو راه برگشت تنها زمان ممکن برا میاونجا بود 3ساعت  کیگرفته بود ... تا نزد
 ... بود

 !... یسمتش و گفتم : مرس برگشتم

 ... کرد ابونیکرد و دوباره روشو به خ منگا

 !... گـــــــــــهیبگو د یزیچ هیقفل زده به زبونش خوب  انگار

تو خونه کنار  شهیقبل بود ... هم یلهایبهم خوش گذشت ... متفاوت از سال تحو یلیگفتم : امشب خ دوباره
خاطره  یلیشما خ یبود ... از شهر دود گرفته  یشما ... تجربه جالب یپدر و مادرم بودم و امشب در کنار خانواده 

 !... با خودم برمیم

 !...؟ یبر ییقراره جا -

 !... خونه گردمی... برم گهیزدم و گفتم : ترم اخره د یبه حرف اورده بودمش لبخند نکهیا از

و مــــــــــــــرض ... خوب چرا  یدیداد بزنم سرش فهم خواستی... دلم م دمیفهم یعنیتکون داد که  سرشو
 ... مایشد ی... عجب گرفتار گهید یخواستگار ایپاشو ب یگرفت یاللمون هوی

برم  خوامیترم م انیزود گذشت ... من که بعد از پا یلیبه جاش لبخندمو حفظ کردم و گفتم : چهار سال خ یول
 هی دمیکنم ... شا یخوندم رو اونجا عملکه  ییو درسا رمیمدت استراحت بعدش هم باغ بابامو ازش بگ هی

 !...؟ یکنیم کاریخودم درست کردم ... تو چ یگلخونه برا

 !...؟ ی: چ دمی... پرس دمیلب گفت که نفهم ریز یزیچ هی

 ... کنمیم کاریچ دونمی... فعال نم یچیه -

 !سوال بپرسم ...؟ هی تونمیم -

 ... تکون داد که بپرس سرشو

 ... شده که ی... چرا ... چ یعنی...؟!  ی... چرا با ... پدرت ... مشکل دار یعنی...  یبهم بگ شهیم -
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 !... مشکل من به خودم مربوطه -

 !... حرف زدن رو کامال بست با اون جملش ی... همه راه ها شعـــــــــــــوریب پسره

بهت زنگ زدم  ی... وقت نیرو ندار یهم کس از رینگاه بنداز ... شما دوتا غ هی... خودت  یول دونمیخوب اره م -
 ... که مطمئنم دروغه یکه اونجام صدات نگران بود ... نگو دوستش ندار

... بعدش هم اون  ینیبچ نیما ... هفت س یخونه  یایب نکهیاونه نــــــــــــه ...؟! ا یهمش نقشه  نایا -
 !... یلعنت یچکها

 ی... برا دمی...؟! من که نفهم هیاون چکها چ هیقض یحاال که خودت گفت یراست ... گهید هیوااااااااااااا نقشه چ -
 ... یول هییبهت داد ...؟! اول فکر کردم که سند جا ییکادو نیپدرت همچ یچ

 ... زد رو ترمز و برگشت سمت من هوی

نوشته احمــــــــــــق  میشونیمسخره رو تمومش کــــن ... من رو پ شینما نیزد : بـــــــــــــس کن ... ا داد
 نیبا اون چکها منو ممنوع الخروج کرده بود ... که اگه ا انیکاو یکه اقــــــــــا یخبر ندار یبگ یخوای...؟! م

 !...شده رفته بودم رابمملکت خ نیتا االن هفتصد بار از ا کردیکار رو نم

 ... که زد شوکه شده و زبونم بند اومد یداد از

 ... رونیب دادیرو با حرص م شیتند و عصب یو نفسا دیاش کشبه موه یدست

 تونهینم یچیه یعنی...؟!!!  یراحت نیبره ... تا االن هفتصد دفعه رفته بـــــــــــود ...؟! به هم خوادیم پس
 !...نارگل ـــــــــــــریبرو بم یعنینگهش داره ... 

هم بکنم اون با پدرش  یشادش کنم ... هرکار کمیدوختم ... امشب من تالشمو کردم که  ابونیبه خ نگامو
 یذره غرور رو برا هی نی... بهتره حداقل هم هیخودیب یبره ... پس سع خوادیداشته باشه بازم م یبهتر یرابطه 

 !... کنم ... هه تیموفق یخودم حفظ کنم و موقع رفتن براش ارزو

 ... م پوزخند زدمدلم به فکر خود تو

 هیدل  دمیتالشمو بکنم ... حداقل اگه خودم به مراد دلم نرس کردیوادارم م انیکاو یاقا ینه ... بغض تو صدا اما
امشب بس بود  یبرا یکنه ... ول یکه کاوه قبل از رفتن با پدرش اشت نهیا شیخوب نیو کمتر کنمیپدر رو شاد م

 !... سال 10از  شتریقهرِ ب نیدادن ا یآشت اشتبه نقشه و فکر د ازیبذارم تو باغ لواسون ... ن دی... با

 !... پدرش نگه داشت ... اروم گفتم : ممنون ... خداحافظ یخونه  دم

 ... شد دهیشم ... تا در باز شد از اونور دستم کش ادهیکه پ دمیرو کش رهیدستگ

 !... ... ببخش که ... سرت داد زدم نکهیاز ا -

 ... مکث کردم و بعدش برگشتم طرفش ... در رو بستم و رومو بهش کردم کمی
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و دارم  دونستمیم یزیچکها چ هیمن از قض یفکر کن نکهی... ا دمیبرات نقشه کش یفکر کن نکهی... ا ستیمهم ن -
...  دونمی... درسته ... من راجع به مرگ مادرت م کنهیم تمیکه اذ ناسی... ا نکهی... ا کنمیم یبرات نقش باز
امشب  دونستمیبه جون اقاجونم من نم امااون چکها رو ...  هیقض یکرد حت فیرو برام تعر یپدرت همه چ

 ... فهممشیکه م نهیا یبرا یکن یبا پدرت اشت گمیبهت برشون گردونه ... اگه بهت م خوادیم

 دمیزبون چش شیرو لبم نشست و صدام لرز گرفت : منم ... چند ساله متهمم به مرگ محمد ... منم ن یپوزخند
 نی... ا نکهیپسرت تورو مقصر مرگ عشقت بدونه ... ا نکهی... ا کنمیکه درکش م نهیهم ی... زخم خوردم ... برا

 !... داره دررررردهمه سال تو روت نگاه هم نکنه ... زجــــــــــر داره کاوه ...

 ... االن وقت تلنگر زدن بود دیکردم ... اخماش تو هم بود ... شا نگاش

 !سوهان روحش ...؟ یکه تو هم شد کشهیعذاب نم یاون ...؟! فکر کرد یجا یبار گذاشت هیخودتو  -

 !... بشنوم خوامینم -

 هیندارم ،  ی... من با تو نسبت یکه بشنو یحرفا رو بهت بگه ... مجبــــــور نیا دیبا یکی...  یبشنو دیبا یول -
 یرفتم مسافرت وقت خبریروز ب5...  شهیاونم تموم م گهیبودنه که تا چند ماه د یهمکالس هیو  یبیتقر یلیفام

تا  ی... حت دونستنیهمه تورو مقصر نبودنم م بودمن ی...؟! وقت یکه چــــــــــ یخفتم کرد یبرگشتم اومد
 یتو نبودم و اون قشرق رو به پا کرد یچـــــــی... من ه ادتــــــــــهی...  ی... کتک خورد نیرفت یقانون یپزشک

اشتباه ...  هیرو از دست داده با  شیپدرت ... عشقش ، زنش ، همه زندگ یکاوه ...؟! حاال خودتو بذار جا
االن  کردیو دقت م دادیم که اگه اون روز به تلفنش جواب کنهیفکر م نیبه ا یوقت کشهیم یعذاب هچ یدونیم

 !حالشـــــــــــو ...؟ یبفهم یتونیمادرت زنده بود ...؟!!! م

 ... بس کـــــــــــــن گمیزد : بهت م داد

امشب با چه  یدونیتنها پسرش تنگ شده ... م یاون ... دلش برا یبار هم که شده خودتو بذار جا هیواسه  -
 دنیامروز با شن یدونیساله نتونسته پسرشو بغل کنه ... م 10از  شتریدرددل کرد که االن ب بهیبا منه غر یبغض

نگاش  ضیکه تو با غ ینیبابا از دهن من چقدر ذوق کرد ... چقدر خوشحال شد از همون هفت س یکلمه  هی
 !... کـــــــــمی... فقط  یخودخواه نباش کمیکن  ی...؟! سع یکردیم

من  یفهمی... نم یچــــــــــــــی... ه یدونــــــــــینم یچی...؟!تو ه یلعنتـــــــــــــــــ یدونیم یتو چ -
 !... یکنیمن نطق م یبرا یاالن نشست دمیکش یچ

 هی: مادرم جلو چشمم جون داد ... انقدر تقال کردم که تا  کردیاروم شد انگار داشت با خودش زمزمه م صداش
 هوی...  یزنیمن حرف از بخشش م یو برا ینشست نجایکه ا یفهمیم یماه زخم طنابا رو مچ دستام بود ... چ

 ... ...اگه دادیم لفنشوجواب ت ی...؟!اگه اون لعنت یفهمیم یداد زد : هــــــــــــان ...چ

 ... کاوه یکنیـاه ماشتبــــــ یخوب بگــــــــــــو ... حرف بزن ... بذار بفهمم ... بخدا دار -

بابــــــــــــــــا ... دست از  نیاشتباه کنـــــــــــــم ... ولم کن خوامیداد زد:بذار اشتباه کنــم ... م دوباره
 !!!... ــــــــــــــنیسرم بدار
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 !... برم خونم بخوابم خوامیکه زد خم شد در طرف منو باز کرد و گفت : من خستم ... م یاز داد بعد

 ... نداشت یا گهید یبرو گمشو معن نکهیکارش جز ا نیا خوب

 ... کردیم ریتو گلوم گ گفتمینم نویاما اگه ا رونیپامو گذاشتم ب هی

 دیبهت بگم ... تو شا خوامیرو قبلش م یزیچ هی یول شمیگم م ـــــــرمیسمتش و گفتم : باشه من م برگشتم
 یخوایفقط نم ی... تو هم دوستش دار دمیرو فهم یا گهید زیتو صدات چ هیمن از نگران ی... ول یانکار کن یبتون

 دیبا ی... اگه مسلمون یخونیکه م دمی... من د یخونی... تو نماز م یخـــــــوای، نم ینه که نتون یکه ببخش
ت از سه روز قهر باشه ، چه برسه که اون ادم پدر  شتریب گهیمسلمون د هیمسلمون با  هی ستیخوب ن یبدون

 یتونستیم یکه اگه مادرتو ندار یروزا رو بخور نیو حسرت ا یبش مونینکن بعدا پش یهم باشه ... فقط کار
 شهیهم یارزششو داره که پدرتم برا نی... برو با خودت خلوت کن ، فکر کن ... بب یالاقل پدرتو داشته باش

 !...؟ ینداشته باش

 ... شدم اونم گازشو گرفت و رفت ادهی... پ گفتینم یچیتو هم بود و نگاش به روبروش ، ه یحساب اخماش

صورتمو از نظر گذروندم ...  یبه خودم انداختم ... اجزا نهیتو ا یباال تو اتاق و لباسامو عوض کردم ... نگاه رفتم
ت دفعه هم سرنوش نیتالشتو بکن ، نذار ا نباری، ا یبار محمد رو از دست داد هینارگل ...؟!  شهیم یعاقبتت چ

 !... شکستت بده

به خاطر دانشگاهِ جفتشون  رادی... با ه ایآنتال رنیبود ... زهرا که از قبل بهم گفته بود م دیفرداش روز اول ع صبح
امروز  یبرا ثمیم یبا خانواده  می... مر اینتونسته بودن برن ماه عسل ، و االن به عنوان ماه عسل رفته بودن انتال

 نیفرورد 10 شونیعمو ، عروس یخونه  زدی رهیصبح زود م امروزگفته بود  شبیهم د الدیداشتن ...م شیک طیبل
 نهیتهم یگفته بود ابج کردمیبا اقاجون صحبت م یوقت شبی... د دادنیانجام م عیبود و داشتن کاراشون رو سر

 !... انیهم با خانواده اش م

من  ومدی... اگه اون نم گذشتیخوش م یلیا خو پسراش حتم نهیتهم یحداقل تنها نبودم ... با ابج خداروشکر
 !!!... کم کاوه یلیخ یلی، و البته به احتمال خ انیکاو یو اقاجون و مامان و اقا موندمیم

وقته  یلیتو خونش خ گفتیچقدر خوشحاله ، م انیکاو یکه اقا دمیدی... م دنیرس نایبود که اقاجون ا ظهر
 ... نبوده دیع یبچه ها و شاد یسروصدا

رفتن  ی... بعد از شام همگ میکرد یفوتبال باز ی... حت میدیسربه سر گذاشتم و خند یمحمد جواد و بهنام کل با
 ... میوفتیاستراحت کنن تا صبح زودتر راه ب

 غامیتالشمو بکنم ... براش پ خواستمیم یول ادینم دونستمیخاموش بود ... م یکاوه زنگ زدم ول یبه گوش صبح
 ... لواسون هر وقت که تونست خودشو برسونه میریگذاشتم که ما م

کاوه  ومدنیاز ن دمیدیکردم بخندونمش و شاد باشه ... م ینشستم ... تو راه سع انیکاو یاقا نیتو ماش من
 ... ارهیخودش ن یبه رو کنهیم یناراحته اما سع

 !... ... من مطمئنم گردهی... برم نیقاچ گرفتم سمتش و گفتم : انقدر ناراحت نباش هیپوست کردم و  بییس هی
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 ... رو برداشت بینگام کرد وس یجونیلبخند ب با

 ... خاموش بود گرفتمیتماس م شینشد ... هربار هم که با گوش یاز کاوه خبر میکه لواسون بود یروز چند

سردم شده بود  مکی...  کردمیتاب نشسته بودم و به اسمون نگاه م یهمه خواب بودن اما من تو باغ رو اونشب
 ... اسمون پرستاره محروم کنم دنیخودمو از د یلحظه ا یبرا یحت خواستمینم یول

 ... کنارم نشست نهیتهم یشونه هام برگشتم ... ابج یرو یزیچ هی یحس گرما با

 !...؟ یکنیفکر م یبه چ -

 ... نکهی... ا شهیم یام چ ندهیا نکهی...! ا یو همه چ یچیو گفتم : به ه دمیکش یقیعم نفس

 !...؟ ی: ابج دمیهوا پرس یکردم سمتش و ب رومو

 !: بله ...؟ دیتکون سرش پرس با

 !...؟ یتو با اقا محسن خوشبخت -

 ... به تاب داد یبه اسمون دوخت و تکون نگاشو

 !... ینیبب یچ یرو تو یتا خوشبخت -

باهات مهربون  انتیخوب باشه ، اطراف تی... زندگ یخوشحال باش یعنی ی...؟! خوب خوشبخت یچ یعنی -
 ... باشن

 یبرا یخوشبخت ی... معن هینسب زیچ هی یزد و گفت : خوبه ... نگاهت هنوزم پاک و بکره ... خوشبخت یلبخند
 ی... هر کس هیعال التیتحص یکیتو خانواده ...  یکیتو عشق ...  یکیپول ...  یتو یکیادما فرق داره ... 

 !... هی... ساختن ستین یشدن دایپ یکه ارزوشه ... اما خوشبخت نهیبیم یزیچ یرو تو یخوشبخت

 شیهم پ یاتفاقات هیخودشون هستن اما ،  یبدبخت ای یخوب اره ... قبول دارم ادمها خودشون باعث خوشبخت -
 !... ... مثل مرگ محمد ستیکه دست ادما ن ادیم

، اما با خودشون درس  رنیاتفاقات اجتناب ناپذ یسر هیدور شونه هام گذاشت و گفت : درسته ...  دستشو
 یرو دار یقشنگ یلی... حس خ یاما ... االن ... عاشق شد یدید یادیز یهم دارن ... تو از مرگ محمد صدمه 

 !... کهیکوچ یابج یکنیتجربه م

 !... ترسمیم یدادم و گفتم : ول هیبه شونه اش تک سرمو

 ... نهیریو دلهره اش هم ش جانی... ه زمیو گفت : عشق ترس نداره عز دیخند

 !... بره خوادی... اون ... م نکهیاز ا ترسمیم -

 !کجا ...؟ -
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 نیسیکار کنه ... مادرش موز یقیموسسه موس هیبره تو  خوادیمادرشو براورده کنه ... م یارزو خوادی... م شیاتر -
 هیخودخواه رمیکنم و اگر هم بخوام جلوشو بگ کاریاگه بره من چ کنمیکاوه مُرد ...فکر م یچشما یبود ... جلو

 !... کنم کاریچ دونمی...! نم

،  گذرهیبهت م یاگه بره چ ینی... بب یریبگ میتصم دیخودت با گهید نویدستش موهامو نوازش کرد گفت : ا با
...؟! انقـــــــــــدر دوستش  یخوشبختش کن یتونی... م یکنیم کاریو اگه بمونه تو براش چ یدیاز دست م ویچ

خودش و مادرش بگذره تو  یخوانواده ات ... اون از ارزو ی... حت یبگذر زاتیچ یلیکه به خاطرش از خ یدار
 ! ... خوادیم ثارینارگل ... ا خوادیم ی... عشق فداکار یکنیم کاریبراش چ

 ... ارمیروزم دووم نم هیه ام بگذرم ... من بدون اقاجون و مامان از خانواد تونمی... نم دونمینم -

 هیکه نباشن ... هممون  شهیم ی... اقاجون و مامان هم روز ستین یکس ابد چیهمش حرفه نارگل ... ه نایا -
 ینره که عاشق ادتی...  یکنیبراش م کاریارزوش بگذره تو چ نیاگه اون از بزرگتر نی... بب میکه نباش شهیم یروز
 !...؟ تی... از همه چ یگذریعشقت از ارزوت م یهم هست ... تو با جون و دل برا ریسخته اما دلپذ یلیخ

... همش دعوا داره ... تاحاال نشده باهم حرف  یعنی... کاوه خوبه اما ... سخته ...  خوادیاروم م یزندگ هیدلم  -
 ... اگه میباشه ... اگه از هم خسته بش نی... اگه بعدها هم هم هنکیاز ا ترسمیاخرش دعوامون نشه ... م میبزن

... 

... ارامش  یدرکش کن یتونیوقت نم چیارامش باشه که ه شهی... اگه هم هیزندگ شیبلند یبا پست یزندگ -
شون  ینشن قدر سالمت ضیوقت مر چی... اگه ادما ه یهم طوفان داشته باش یکه گاه شهیقابل درک م یوقت

 یشاد یغصه و گاه ی... گاه میخوب یو گاه میشیم یعصب یالخطا ... گاه زی... جا می... ماها ادم دوننیرو نم
وقت رنگ دعوا به  چیه تونیزندگ نطوریو اونم هم یچون عاشق کاوه ا یفکر کن نکهی... ا نیهم یعنی ی... زندگ

، چه برسه به  شهیباهم دعواشون م یپدر و مادر هم گاه هیاشتباه محضه ... دوتا خواهر از  نهیبیخودش نم
 یخوب تنها زمان هیمختلف ... طرز فکر متفاوت ... زندگ یزندگ طیمختلف ... با مح یدوتا ادم از دوتا خانواده 

مشترک  ی... زندگ نی... من هاتون رو بشکن نیاز خودتون بگذر نیریبگ ادیکه هم تو ، هم کاوه  شهیدرست م
 !... ییوجود داره نه تو یما ... نه من یعنی

 !...؟ نیشما تونست -

 مونی... زندگ میخوشبخت ی... ول میشیم ی، از هم عصب میکنیدعوا م ی... گاه میما هم همونطور که گفتم ادم -
 !...؟ میخوایم یاز زندگ یچ گهی... د میریگی...کنار هم ارامش م میو بچه هامون رو دوست دار

 !...؟ تونمیبنظرت منم م -

دل  نیمن با ا ی کهیکوچ ی... ابج زمیعز یتونیدستشو دور شونه ام فشرد و محکمتر بغلم کرد : البته که م یکم
رو فقـــــــط  یخوشبخت کنه ... تو تالشتو بکن و همه چ تونهیرو م هایلیبکنه و خ تونهیکارا م یلیپاکش خ

 !... بسپر به خدا

 !... دورش حلقه کردم گفتم : ممنون دستمو

 !... خفتمون کنه ومدهیتو تا محسن ن میو گفت : پاشو بر دیبوس سرمو
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بگذرونم  یرو تو باغ لواسون به خوب یبعد یگرفته بودم بهم کمک کرد تا روزها نهیتهم یابج یکه از حرفا یارامش
 !... اب تلفنهامو نداد... جو ومدیفکر کنم که با ما ن یبه کاوه ا نکهی... بدون ا

 یو عمو انیکاو یروزه بود ... بعدش به همراه اقاجون برگشتم خونه ... اقاجون از اقا 5به لواسون  سفرمون
 !... خونمون انیب دیع امیا نیدعوت کرد حتما تو هم رادیه

شب  راهنیپ هی...  دمیبرام اورده بود پوش هیرو که زهرا از ترک یبرگزار شد ... لباس یعال دهیو حم الدیم یعروس
همون شب بهمون  می... مر میسوزوند شیو زهرا ات می... چقدر اون شب با مر یشمیمخمل بلند به رنگ سبز 

 دهیزهرا و حم نیکه ا گفتی... با حرص داشت م کننیرو برگزار م شونیگفت که بعد از امتحانات اونا هم عروس
و اون عقب افتاده ...! با لبخند به جمعمون  شونیامزد کردن اما زودتر رفتن سر زندگاز اون ن رتریمرده د لیذل

خودش  یسر خونه زندگ رفتیم گهیهم تا چند ماه د میخوشبخت شده بودن ... مر ییجورا هینگاه کردم ، همه 
 !!! ... شکرت ــــــــــــــایبود با حوضش ... خدا وندهوسط نارگل م نی... ا

باغ اقاجون ... جمع  میباهم رفت یو عموش ، همگ رادی، ه انی، کاو یتهران یرو با جمع خانواده  بدر زدهیس
سبزه گره زد  یبا لودگ میمر ی... حت بردنیلذت م دیو از روز اخر ع دنیخندیبود و همه خوش بودن .. م یبزرگ

 !... نبود یهم از کاوه خبر نوزهتل شهر برگزار بشه ... ه نیتو بهتر شیتا بختش باز بشه و عروس

قبل ...  یسختتر از ترمها یلیترم برگشتم تهران ... درس از نو شروع شد ، ترم اخر بود و خ یشروع دوباره  با
 هیباعث شده بود کمتر  ادیز یو مطالعه  قی... تحق میدادیم لیتحو دینامه رو هم با انیاز درسهامون پا ریغ

 ... زدینم یاصال حرف بای... تقر گفتینم دیاز اون شب ع یزیدرسش بود ... چ کاوه فکر کنم ... اونم سرش تو

که  کردمینامه ام کار م انیو پا قیتحق یتو کتابخونه داشتم رو شهیخرداد بود ... مثل هم لیکه اوا ادمهی خوب
 ... اومد کنارم نشست میمر

 یدار ـــــــــالیخیب ینشست نجایبلند گفت : همه جا دنبالت گشتم اونوقت ا بایحرص کتابمو بست و تقر با
 !...؟ یخونیدرس م

 ... بلندش باعث شد همه برگردن سمت ما و مسئول کتابخونه هم بهمون تذکر بده یصدا

 !... کارت دارم رونیب میگفت : جمع کن بر یارومتر یجاش بلند شد و با صدا از

دختر بازم با لگداش به  نیشده که ا یباز چ دونهی... فقط خدا م هیعصب دیفهم شدیاز راه رفتنش هم م یحت
 !... افتاده نیجون زم

 یادامه بد ینجوریهم یخوایبرگشت سمت منو گفت : تو واقعا م میدور شد کمیکتابخونه  طیکه از مح نیهم
 !...؟

 !...؟ ویگفتم : چ متعجب

 یکنیتو برف و وانمود م یمثل کبک سرتو کرد نکهیحماقتتـــــــــــــو ... ا نیصداشو بلند کرد و گفت : ا دوباره
 !... ینیبینم یزیچ

 !غرق شده که من مقصر شناخته شدم ...؟ تیبفهمم باز کدوم کشت یدرست حرف بزن شهیم -
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 ییکذا یاز اون دعوتنامه  یخبر ندار یبگ یخوایم یعنی...؟!  زنمیحرف م یمن دارم از چ یدونیتو نم یعنی -
 !...؟

 !کدوم دعوتنامه ...؟ -

 !... کنم نار گل کاریخــــــــــــــدا ... من از دست تو چ یحرص داد زد : ا با

 ... مینشست مکتین یو برد رو دیکش دستمو

 ! : بازم خداروشکر که ممنوع الخروجه زدیداشت با خودش حرف م انگار

 !...؟ هیدعوتنامه چ هی...قض یزنیحرف م یاز چ یدار یبگ شهیم -

تو سر خودت بزن درس بخون  نیدست رو دست بذار تا پسره بپره ... حاال بش ینگام کرد و گفت : ه یحرص
 !... یبد لینامه تحو انیپا

 !... رمیم ایچته  یگیم ای می: مر شدمیم یداشتم عصب گهید

 یدعوتنامه اومده ...برا شیکاوه خان از اتر یکه برا یخبر ندار الیخیب ینشست انجیچمــــــــــــه ...؟! ا -
 !!!...؟ یفهمــــــــــــی... م یقیتو دانشگاه موس لیتحص

 ... گهی...؟!!! چرا الـــــــــان ...؟! االن که د یقی... تو دانشگاه موس شیتو اتر لیرفتم ... تحص وا

کاوه  دونستنیاز کجا م نایدعوتنامه بفرستن ...؟! ا یکس یبرا ینجوریهم شهی...؟! مگه م ـــــــــــرهیم یعنی
...! مطمئنا بعد از چند  گهیفرستاده که اونام قبول کردن د ییهم وجود داره ... خوب مسلما خودش تقاضا یا

ن هفتصد دفعه رفته بودم ... ) تا اال فرستادهدرخواستشو  شیچند ماه پ نیهم یعنیسال که جوابشو ندادن ... 
 !بـــــــــره ...؟ خوادی( پس م نجایاز ا

 ... از فکر دراومدم و نگاش کردم میتکون دست مر با

 !... بره تونهیکاوه ممنوع الخروجه ... بخواد هم نم گفتیم ثمیحالت خوبه ...؟! نترس م -

 !!!... ستین گهید -

 !...؟ ستین یچ -

 ! ... ستین هگیممنوع الخروج ... د -

 !...؟ یتو از کجا خبر دار -

بهش برگردونده ...  یدیبه عنوان ع دیع یبود ... با اونا ممنوع الخروجش کرده بود ول دهیباباش چکاشو خر -
 !... بره تونهیراحت م الیحاال با خ

 !حالت خوبه ...؟ یبـــــــــــــره ...؟! تو مطمئن -
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از  شیادم بالغ و عاقله ... به نظرت دانشگاه اتر هی، اون  مشیببند میتونیخودتو گول نزن ... ما که نم میمر -
... و  گهیکجا از وجود کاوه مطلع شده ...؟! مطمئنا توسط خودش ... حتما براشون درخواست فرستاده د

... حاال  کردهیبه رفتن فکر م هشیهم ناو یعنی...  شهیماه پ 6مال  میباش نیخوشب گهید یلیدرخواستش هم خ
 !...؟ وفتمیبه دست و پاش ب یخوایبمونه ...؟! نکنه م نجایکنم به زور ا یکار هی یخوایتو م

بود ... به  دهیکه ... راجع به ... محمد فهم شیدرخواستشو فرستاده بود اتر ی... اون وقت یکنیاشتباه م یدار -
اخر و مدارکشو  می... زده به س دهیهم ... تو رو با مهرداد و بابک د یبوده و وقت یگفته اون موقع عصبان ثمیم

... اسمشو فکر  هیقیموس یدانشگاه ها نیمعتبرتر از یکیدانشگاهش هم  گفتیاون دانشگاه فرستاده ... م یبرا
 !... که قبولش کنن کردهیاصال فکرشم نم گفتی، م ((kug کنم گفت

 کردنیهم بود قبولش م خیاال که قبول کردن ... اگه شانس منه که کره مربه بخت بدم زدم و گفتم : ح یشخندین
فردا بار سفر ببنده و  نیهم تونهیبره ... االن ازاده ... م ایکه بمونه  رهیبگ میتصم دی... اونم خودش با رفتیو م

 !... رمیگینم لوشوکار رو بکنه من ج نیبره دنبال ارزوش ... اگه بخواد ا

...  یریجلوشو بگ ــــــــدیبره ...؟! تو با ینجوریکه هم یدست رو دست بذار یخوای... م یــــدشــــ وونهید -
 !...؟ ادیسرت م ییبعد از رفتنش چه بال یدونی... م یول یفهمیکه شده ... االن نم یقیبه هر طر

راحت  التی...خ دمیبار طعم مرگ رو چش هیرو که  یمن یترسونیم یجام بلند شدم و با پوزخند گفتم : از چ از
زنده  ایاون سر دن ییجا هیراحته که  المی... حداقل خ امیحرفاست که با رفتن اون از پا درب نیپوستم کلفتتر از ا

کنار من  نجایوادارش کنم ا یبا خودخواه خوامی...! نم کنهیمادرش تالش م یارزو یاس و دنبال هدفشه ... برا
کردم ...  یبرام تموم شد ...؟! نـــــــه ... من زندگ ی... مگه با مرگ محمد همه چ کنمیدت مبمونه ... منم عا

برامون بهتره  یچ دونهی... خدا خودش م میمر گذرهیم یدرس خوندم ... عاقــــل شدم ...بزرگ شدم ...! زندگ
 !... میگذرونی، م میزنیراهشو بره ... ما هم باهاش قدم م ی...! بذار زندگ کنهی... همونو برامون مقدر م

تا غرورمو حفظ کنم ... اگه قراره بشکنم تو خلوته  زدمیکنارم و نگاشو تو چشمام خوند ... اشکامو پس م اومد
کـــــــــاوه ...!  شیپ یزهرا خواهرزاده ام ... نه حت شیپ یدوستم ... نه حت نیبهتر شیپ یخودمه نه حت

واقعا خودش بخواد و بمونه  مونهیم اگه خوامینقش داشته باشم ... م مشیدرصد هم تو تصم هی یحت خوامینم
 !... با دل خوش بره رهیاگر هم م

 !... و گفتم : من خوبم دمیکش قینفس عم هی

 ... نیزم زنیتو دستم بر لیمحکم بغلم کرد که باعث شد وسا هوی

 ذارمیبار هم که شده فقط به خودت فکر کن ... من نم هی ی... تروخدا برا نمتینب ینجوریکه ا رمیات بمبر  یاله -
 !... ــــــــذارمی...! نم یبش تیاذ ذارمیکاوه بره ... نم

... بذار غرورم برام بمونه ... بذار کاوه خودش  میمر یکنیکار رو نم نیدورش حلقه کردم و گفتم : تو ا دستمو
 ذارهیقدم هم جلو نم هیروحشم خبر نداره ،  ینه ... هههه پسره حت ایکه با من بمونه براش بهتره  رهیبگ میتصم

راحت  المی... بذار اگه قرار شد بمونه خ میکنیم بحثسر موندن و رفتنش  مینه اونوقت ما دار ای خوادیکه منو م
 رفتیم گرفتمیکنه که اگه جلوشو نم تمیال اذسو نیتا اخر عمرم ا نکهیداد ، نه ا حیباشه که خودش منو ترج

 !...؟
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 ... دمیرو از پشت سرم شن ثمیم یکه صدا میتو بغل هم بود هنوز

 !...؟ رمیبه سرم بگ یمن دلم بخواد چه گل یگینم یکنیبابــــــــــــا ... تو ملع عام زنمو بغل م یا -

وقت تنها نبود ...  چیه ثمیکردم لبخند بزنم ... م یچشمم افتاده بود پاک کردم و سع یکه از گوشه  یاشک
 ... نهیحال نزارمو بب خواستمیمطمئن بودم کاوه کنارشه و نم

هم به کاوه نندازم ... گفتم :  ینگاه یکردم حت مویبرگشتم سمتشون و تمام سع یهمون لبخند ساختگ با
االن دلم براش تنگ  نی... از هم ثمیا مشدم اق یجنابعال ریخ یدوست خودمه ... حاال خوبه مــــن واسطه 

 !... کردمیم رهیذخ مینیبیکه همو نم ییروزا ی، داشتم برا شهیم

 !...؟ یبر ییجا یخوایمگه م -

 نمشیبیمثل االن هر روز که نم گهیخونمون ... د گردمی... درسم تموم بشه برم گهیواااااااااا خوب اخر ترمه د -
 !... دوستمو

 نیهم یاز بغض ... برا دیلرزیم کمیهم صدام  شینجوری... هم فهمنیبمونم همه حالمو م شتریب دونستمیم
کاراش مونده و تا اخر ترم  یلیهنوز خ کردمیکار م قمیبرم ... داشتم رو تحق گهیبرداشتم و گفتم : من د لمویوسا

 !... نمونده ... فعال خداحافظ یزیهم چ

... اگه کاوه بره ...  کردمیو فکر م رفتمیرو راه م ادهی... تو پ رونیزدم باز کنارشون رد شدم و از دانشگاه  عیسر
شدنشون رو بخورم ... مهم  دهید یغصه  نکهیبدون ا دنیباریبرام دردناکه ... اشکام حاال راحت م یلیمطمئنا خ

چجور  کردنی...! البد فکر م یبا خشم حت یسر هیو  یحتبا نارا یسر هی...  کردنینبود عابرا با تعجب نگام م
 !... کردم ... هههههه یبد یلی... حتما کار خ کنمیم هیدارم گر ابونیهستم که تو خ یدختر

خوابگاه  دمیرس یوقت یچقدر راه رفتم ول دونمی... نم میندونسته قضاوت نکن میریبگ ادی میخوایم یک دونهیم خدا
 !... بود کیپاهام تاول زده بودن ... هوا هم تار

 حیو مجبور به توض شدیو رفتم تو حموم ... حداقل پف چشمام کمتر م نیگذاشتم زم لمویهمون دم در وسا از
 !... براشون شدمینم

فکر کردم و اخرش  یلیچشمام هم شد کف صابون ...هههه... اونشب تا صبح خوابم نبرد ... خ یقرمز ی بهانه
رو تا حاال برام فرستاده پس  نهایرو به خودش بسپارم ... بهتر یکه طبق معمول همه چ دمیرس جهینت نیبه ا

 ... رهیبگ میبهتره خودش بازم برام تصم

ذهنم و تمرکزم رو به  ینرفتن کاوه و همه  ایبود که کمتر فکر کنم به رفتن  نیا میاخر دانشگاه همه سع یروزا
 ... نامه و امتحانات بدم انیپا

 میکه مر ی... راجع به دانشگاه ادهیاحتمال رفتن کاوه ز نکهیبر ا یمبن دمیشنیرو م هیبق یپچ پچ ها وسط نیا
 نیخوش شانس بوده که همچ یلیو هنر جهانه ... کاوه خ یقیدانشگاه برتر موس 6کردم جز  قیگفته بود تحق

 هیبمونم و با  نجایبخوام ا نکهیارزوم تا ا لدنبا رفتمیاون بودم مسلما م یو اگه منم جا رفتنیاونو پذ یدانشگاه
دعوتنامه  هیاوردم که از قض یخودم م یقرار نگفته و ننوشته نه من به رو هیازدواج کنم ... طبق  مهیعشق نصفه ن
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از زهرا  ی... حت میرفتیم رونیبا بچه ها ب یبگه ... هنوز گاه یزیاورد که بهم چ یخبر دارم و نه اون به روش م
کاوه مطلع نبود ...  میاز تصم یهنوز کس یکرده ول یحساب یدعوا هیهم باهاش  انیکاو یکه اقا دموب دهیشن

، دانشگاه  شی، اتر یقیوسط همه با اون در مورد موس نی... ا مونهیم ای رهینگرفته بود که م یمیهنوز تصم یعنی
 ... بودم اهاماجر  نیاال من ... من تنها نظاره گر ا زدنیحرف م زیگفت همه چ شهیو م

رو کشونده بود  می... اونم من و مر گشتینبود و عصر برم رادیناهار رفته بودم خونش ... ه یاصرار زهرا برا به
 ... میخوش بگذرون یخونش تا مثال مجرد

رفتار نکنم که اونا  یکرده بودم که شاد باشم و جور موینگاهشون به من رنگ ترحم داره ... تمام سع دمیدیم
 ... برام غصه بخورن بخوان

 یو خنده دار بود ... وقت یکمد لمیف هیو تخمه شکستن ...  دنید لمیبه ف مینشسته بود ییازظهر سه تا بعد
کنم هم  یکار خواستمیرو برداشتم ... م رادیه یازلباسا یکیبود رفتم تو اتاق زهرا و  دنیهواسشون پرت خند

 رهنیپ ری... چادر نماز زهرا رو گذاشتم ز ستیانقدر هام بد ن باورشون بشه من حالم نایهم ا میبخند شتریب
و جوراب لنگه  زدیبه تنم زار م یلیکه خ رادیه راهنیکت شلوار و پ دنیکه شکمم بزرگ بشه ... بعد از پوش رادیه

 ... بودم رفتم سر وقت صورتم دهیشلوار پوش یپاچه  یرو رو شیکیبه لنگه که 

شده  افمیگذاشتم ... ق اهیس یگنده  لیبیو س شیر هیابروهامو پهن و بزرگ کردم و کل صورتمو  اهیمداد س با
نقششو ... فقط کاله نداشتم که  کردمیم یبا زهرا باز لیفام یهایعروس یخودمون که برا یبود همون مش قل

 ... کردیم یباز رو برام کالهلنگه جوراب زنونه بپوشونم که نقش  هیمجبور شدم موهامو ببندم و با 

 ... نیخندیبودن و داشتن م ونیزیتلو خیتو هال هردوشون هنوز م رفتم

داشته  یکلفت کردم و گفتم: به بـــــــــــــه ... اووووووووووم دوتا دختر ترگل ورگل ... امشب چه بساط صدامو
 !!!... مـــــــــــــا میباش

... زهرا  شتریب میبا مکث سرشون رو برگردوندن و نگام کردن ... دهن جفتشون باز شد البته مال مر هردوشون
تنشون به گردش دراوردم و زبونمو دور دهنم  یرو زیه یبود ... چشمام رو مثل مردا دهید بتیه نیمنو قبال تو ا

 ... دمیکش

... سکته  ینار یـــــــــــــریو گفت : بمگذاشت جلوش  پایکه چندشش شده بود دستشو به حالت چل میمر
 !... لخته کنهیچه طرز نگاه کردنه ، ادم فکر م نی... ا شعـــــــــــوریکردم ب

...!  یهست یهم خوردن ینجوری... همگــــــــــــــــریج یلخت ش ستین یازیکلفت گفتم : ن یهمون صدا با
 !... بغل عمـــــــــــــــــو ایب

 !... شـــــودیوارد م یبا خنده گفت : مش قل زهرا

...؟!  هیا افهیچه ق نیکشتمت ... ا یایبرداشتم سمتش که رفت پشت مبل و گفت : نارگل طرف من ب قدم
 !!!... یشد یعوض یمردا نیا نیع
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 ییامشبم تو دیسمتش و گفتم : جـــــــــــــــــــــون ... بخورمت من ... فرار نکن که ص دمیدو
 !... جوجـــــــــــو

 ... خوردیخودم داشت حالم بهم م عقققققققققق

 ... و منم دنبالش یکیپشت اون  رفتیمبل م نیداشت از پشت ا غیبا ج میمر

 ... از پشت خوردم بهش ... تعادلمو حفظ کردمو تو بغلم گرفتمش دمیدوی... منم که دنبالش م ستادیا هوی

 ... بخورمت مـــــــــن ــــــــــــزمیعز ینش تیاذ ادیز دمیترس نداره ... قول م یدید جــــــــــــــون ... یا -

...! 

 خوردینبود و فقط ساکت داشت تکون م یخبر غاشی... از ج دادیخودشو تکون م یرو شونش بود که ه سرم
سرفه که معلوم بود صداش ... صداش مال ...  هی...  دمیسرفه شن یصدا هویبزنم  یا گهی... تا اومدم حرف د

 ... مردونــــــــــــه بود ...؟!!! اروم سرمو بلند کردم و

 رهیبدتر هم امکان داره ...؟! سه جفت چشم گرد شده بهم خ نیاز ا یزیابرور یعنیمن ...  یخـــــــــــــــدا
و همه  یچیگفت ه شهینگاش معلوم نبود ... ماز  یچی... ه یکیخندون و  بایتقر یکیمتعجب ،  یکیبودن ... 

 !!!... عشق یکم ــــــــــدی... فقط شا دی... تعجب ... خشم ... شا دید شدیم یعسل یتو اون دوتا گو یچ

 !!!... ادیبهت م یلیمن خ یکم کم تعجب چشماش کم شد و جاشو به خنده داد : لباسا رادیه

انقدر بلند  ثمیو م رادیقهقهه ه یاز جلو چشمشون فرار کردم و خودمو به اتاق رسوندم ... صدا یچجور دمینفه
به خل بودن من شک  ثمی... فقط م یمنو حفظ کن یبار ابرو هیخدا شد  یبود که از تو اتاق هم بشنوم ... ا

 ... کرد دایپ نیقیداشت که اونم االن 

 که در اتاق باز شد و زهرا اومد تو رفتمیچقدر تو اتاق رژه م دونمیل ... نمبرگردم تو هـــــــــــــا یچجور حاال

... 

نداره که ادم بخواد در بره بتونــــــه  یدر پشت هی...؟!  نیدیکه خر هیچه خونه ا نیگفتم : ا یو عصب ناراحت
 ... دفعه که نیاز ا نمی.... ا ادشهیهنوز  رادیه یکه عمو ی... اون از افتضاح اون سر

 !کنـــــم ...؟ کاریفرق سرم و گفتم : حالــــــــا من چ دمیدوتا دستامو کوب هیحالت گر با

 ... کردیرو لبش حالمو بدتر م لبخند

 !... رونیب میبر میخوای... برو صورتتو بشور م یچیکنارم و گفت : ه اومد

...؟!  امیب رونمیباهاتون ب ی، اونوقت انتظار دار رونیب امیاتاق ب نی...؟! من عمرا از ا ـــــــــــــرونیب میبر -
 یاوهون هی،  یاِهن هی تونهیهم هستن نم گهیاز زنش دوتا دختر د ریغ دونهیکه م یتو خونه ا رهیشوهر تو م نیا

تو  ادیبا اون دوتا ب نییسرشو بندازه پا دیبا ینجوریهم نی... ا میو ما لخت بود میبگه ...؟! اومد یااللهی هی، 
 !خونـــــــــــــه...؟
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...  یکه بفهم یو نبود یکردیم میگر یاون لحظه تو اتاق داشت یخونه ... جنابعال انیزنگ زده بود که دارن م -
... حاال هم برو صورتتو  گهیخودته د ریرفت بهت بگم ...! تقص ادمیکال  دمتید یاونجور یهم که اومد عدشی

 !... بدتره بخدا یتو اتاق باش شتریب یهرچ... زشته ...  رونیب میبر اریرو درب رادیه یلباسا نیبشور و ا

...؟!  یعاقبت نداره به زن مردم چشم داشته باش یدیو گفت : د دیمن خند دنیهم اومد تو اتاق و با د میمر
 یرو باز زیو ه فیمرد کث هیخوب نقش  یلیخ مـــــایخودمون یبود واقعـــا ...! ول یدنید افتینارگل ق یوا

صورت  نینارگل با ا گهیگفت االن ...؟! میم یچ رادیه یدونیبودم ازت ...! م دهیترس شیی... خدا ـــــایکرد
 ستیمعلوم ن نهیهم بکنه ... مظلومشون ا ییکارا نیهمچ ومدیکه تاحاال داشته بهش نم یمعصوم و رفتار

 !... نیچجور شونیبق

و لباسام بلکه  افهیبودن ... نه تنها ق دهیممکن منو د تیوضع نیبدتر... تو  ومدیداشت اشکم درم گهید واقعا
 دنیکه د یصحنه ا نیو ا وفتهیحافظه کوتاه مدتشون از کار ب نایا شهیم یعنیخـــــــدا ...!  یحرف زدنم ... وا

 !رو فراموش کنن ...؟

 هیبق شیبرم پ تونستمیو صورتمو شستم ... لباسامو عوض کردم اما هنوز هم نم ییزور زهرا رفتم تو روشو به
... خــــــــــواب ... حتما هم اونا  یو بگه من خوابم ... چه حرف رونیبه زهرا گفتم خودشون برن ب ی... حت

 !!!... شدیباورشون م

کردم ... بلند شدم و با زهرا رفتم تو  ارکیو من چ دنید یکه اونا چ ارمیخودم ن یبه رو یمثل اون سر دیبا خوب
شم  میمن پشتت قا نیمن بش شیپ اینه ...؟! ب گهید یهست ای... خدا دنیخندیهال ... هنوز داشتن م

 !خــــــــــــوب ...؟

خونه  هیخـــــــــــــان ... شما وارد  رادیاز راهرو رفتم تو هال و به حالت طلبکار گفتم : ه قینفس عم هی با
 !... هم بودنـــــــــا گهیدوتا خانم د یاز خانم جنابعال ریغ نجای...؟! ا یبگ االلهی هی یتونینم یشیم

 میدیشن غیج یهم بگم که صدا االلهی خواستمی، م میایم میخنده گفت : واال من زنگ زدم به زهرا که دار با
 ... چه خبره که مینیبب میدیدو

مرد  هی... فقط  دمیند یا گهی، خانم د میاز زهرا و مر ریبعدشم من غ خنده هاش گفت : نیو ب دیخند بلند
 ! ... حمله کرده بود میکه به مر دمید بهیغر

 !... یتو به زن من نظر دار دونستمیگفت : من از اول هم م رادیه یهم در ادامه حرفا ثمیم

رو به کاوه  ضی... با غ خوردمیبودم و هم حرص م دهی... هم خجالت کش دنیخندیبلند بلند م رادیبا ه داشتن
 !...؟ یبگ یزیچ یخوای...؟! نم یندار یگفتم : شما نظر

 !!!!... شو به من دوخت و گفت : نــــــه رهیخ نگاه

پررو ... همون  ی... همون کاوه  خواستمیحرص درار رو م ی... عوض شده بود ... من همون کاوه  دمشیفهمینم
کاوه  نیصبح با کمکش نون درست کردم ... ا 4که  یپسر دنبال من افتاده ... همون هیکه سرم داد زد که چرا 

 !... شناسمشیشده ... نم یجور هی...  خوامیرو نم
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 ... دنیخندیدوتا مرد نشدم ... هنوز داشتن م نیمضحکه ا نیاز ا شتریشدم که برگردم خوابگاه تا ب بلند

 !...؟ یکجا بر رونیب میبر میخوایجلومو گرفت که : م زهرا

 ... دمیصداشو شن دهیناممو بهانه کردم ... دم در نرس انیپا

 !... رسونمتیم -

 کاوه

 ... کردم یخداحافظ هیمخالفت کنه رفتم کنارش و از بق نکهیشدم و قبل از ا بلند

تو  نداختمیرو دوشم و م ذاشتمشیم ارهیدرب یباز خواستیا اگه ماما واقع ادیباهام ب خوادیبودم نم مطمئن
 !... کرده هــــــا هیخودشو مضحکه دست بق یچجور نیسر با اون وضع ... بب رهیخ ی... دختره  نیماش

رو باز کرد و کنارم نشست  نیاشاره کردم که سوار شه و خودمم سوار شدم ... با مکث در ماش نیسرم به ماش با
چشم نگاش کردم  یهام بسپرم ... از گوشه  هیتنشو به ر یتا بو دمیکش قینفس عم هیوم و نامحسوس ... ار

 نینفساش ... هم یصدا یتنش ... برا یبو یبود ... دلم براش تنگ شده بود ... برا رهی... با اخم به روبرو خ
دعوتنامه  انیاز جر دونستمیبود ... م متیدل تنهام غن یکه کنارم داشتمش برا نیکه کنارم نشسته بود ، هم

بار هم که شده تو  هی ی... خوب دختر برا اوردیحرصمو درم شتریب نمی... هم ارهیخودش نم یبه رو یخبر داره ول
 !!!... ... منم آدمم خــــــــوب خورهیبرنم ایدن یجا چی... واال به ه ی... دوستم دار یخــــــــــوایبگو منو م ایب

نزنم اونم قصد شکستن سکوت  یبود ... انگار اگه من حرف رهیخ رونینگاش کردم ... از پنجره به ب یچشم ریز
 !نامه ات چه خبر ...؟ انیو گفتم : از پا دمیبه اه نبود کش شباهتیکه ب قینفس عم هیرو نداره ... 

 !... کنمیگفت : دارم روش کار م یاروم یبرگردوند و نگام کرد ... با صدا سرشو

 ... حرفم پشت لبام موند یزنگ خورد و باق شیگوش

من ازش  ایکه پشت خط بود  یبه من کرد ... انگار تو جواب دادن مردد بود ... هر ک یشماره نگاه دنید با
 ... شناختمشیم ای ومدیخوشم نم

خطشه که پشت  یتنم به گوشام اضافه شدن تا بفهمم ک یاعضا یگرفت جواب بده ... همه  میتصم باالخره
 !نگرانش کرده ...؟ ینجوریا

 ... سالم -

 !باباجون ...؟ نیخوبم ممنون ... شما خوب -

به من زل  ینجوریشد باباجون ...؟! چرا ا هویاقاجون چرا  گفتیکه به پدرش م نی...؟!!! ا باباجـــــــــــــون
...؟! ناخوداگاه اخمام تو هم رفت و گوشام  ونهیاحمقش درم یاون پسرعمو یزد و نگران نگام کرد ... نکنه بازم پا

 ... شد زتریت

 !من ...؟ -
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نامه  انیخوابگاه که رو پا رمیبه من کرد و گفت : راستش امروز کال خونه زهرا بودم االنم با اقا کاوه دارم م ینگاه
 ... ام کار کنم ... اگه واجبه که

 ... بله -

 !... امیچشم ... فردا م -

 !... باشه چشم ... حتما -

 خداحافظ -

تا برات برقصم ...؟!  یبار به دل من ساز بزن هیشد  ای...؟! خدا یچ یبرگرده خونشون ...؟! برا خوادیم فردا
 !... برام نذار تو کاسه گهید دیجد زیچ هیتو شوک هستما ... تروخدا  ییهویهمه اتفاق  نیخودبخود از ا

 ... شدنیکردم باز نم یابروهام هر کار ی گره

 !خونتون ...؟ یفردا بر یخوایم یچ یاومده ...؟! برا شیپ یمشکل -

 ... و مصرانه منتظر نگاش کردم اوردمیخودم ن یبه رو ی...؟! ول یفضول یعنیبهم کرد که  ینگاه

 ... کرد و گفت : نه یپوف

 ... دختر درست حرف زد نیحاال اگه ا اهههههههههههه

 !...؟ ینه چ -

برم خونمون ...!  ستیو من قرار ن ومدهین شیپ یمشکل یعنیبرگشت سمتم و گفت : نه  تند
 !برطرف شد ...؟ ــــــــــــتونیکنجکاو

 ... نارگل خانم کنمیمن تا نفهمم چه خبره ولت نم یبدتر بود ول یاز صدتا فضول یگفت کنجکاو نیهمچ

 دنشید یبر یخوایبود که فردا م یک یبگ شهیم قایدق یکه گفت ینباباجو نیکردم و گفتم : بعد االن ا نگاش
 !...؟ یکه با من یداد حیو تو براش توض شناسهی...که منم م

 !...؟ یگوش کن شیبا گوش گهینفر د هیبه صحبت کردن  دینبا یدونیشما م -

 ... اوردیهمونقدر هم حرص منو درم خوردیحرص م داشت

 یانتظار دار یزنیحرف م یتو دار یوقت نیوجب ماش هیگفتم : تو  یانداختم باال و با تظاهر به خونسرد شونمو
 !من گوشمو ببندم که نشنوه ...؟

 !بود ...؟ یباباجونتون ک نیا یبگ یخوای: خــــــوب ... نم دمیساکته دوباره پرس دمید

 !... انیکاو یو گفت : اقا دیکش یپوف دوباره

باشه ... پدر مــــــن ... بابا جــــــــــــــــون  تونهی...؟!!! منظورش که پدر من نم ـــــــــــــانیاوک یاقا
 !تاحاال ...؟ ی...؟!!! از ک
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بخواد ازدواج کنه  ایباباجون که با اون پسره ازدواج کرده باشه  گهیپسر م هیدختر به پدر  هی یوقت نمیکن بب صبر
 ... نامحسوست برم من یابراز عالقه ها نیقربون ا ی... ا یعنی نی... ا

اما خودمو کنترل کردم که نفهمه و با همون اخم  دادیو جاشو به لبخند م شدنیداشتن باز م اریاخت یب اخمام
 ... انداختم کهیت

 !... مبــــــــــارک دیجد یبابا -

دختر  خواستهیم شهیدخترم ... منم چون خودشون خواستن و دلشون هم گنیبه من م شهیهم شونیخوب ا -
 !... متهیهم غن مهیپسر خودشو نداره داشتن دختر نصفه ن یباباجون ... وقت گمیداشته باشن بهشون م

 !... یبش الشیخیاالن ب نیبهتره هم یبکش شیاون بحث مسخره رو پ یخوایاگه باز م -

 ... : چرااااااااااااا ...؟! واقعا انقدر برات سخته که دیسطرف منو طلبکارانه پر  برگشت

بشم صورت کبود مادرم جلو چشمم  کیبهش نزد کمی خوامیداد زدم : اره ... اره ... سختمه ... تا م اریاخت یب
 !...؟ یفهمــــــــی... م شهیزنده م

... بازم  یشگیهم یبحث لعنت نیکه نارگل هم بهشون اضافه شده ... باز ا دمیشن هیو بق ثمیو م رادیاز ه کم
 تونستمینم تیفراموش کنه ... از عصبان تونهیاون روز نحــــــــــس ... لعنت به ذهن من که نم یخاطره 

 یراحت بشم ... تقالها یخفگ نیا زتا ا دمیکش قینفس عم هیو  نییپا دمیرو کش شهیدرست نفس بکشم ... ش
 ... دمیدی... صورت کبود شدش ... نگاهش به من ... تو نگاش التماس رو م دنینفس کش یمادرم برا

 !... ی... لعنتـــــــــــــــــ ی... لعنت یمشت زدم رو فرمون و داد زدم : لعنت با

 شدمیاق کالفه ماز فکر اون اتف یچند سال وقت نیا یرو عوض کردم ... طبق همه  ریهوا راهنما رو زدم و مس یب
 تونستمیبود ... دست خودم نبود ... نم ادی... سرعتم ز ششیپ رفتمیم دیارومم کنه و با تونستیفقط خودش م

... دلم  یبود به صندل دهیچسب دهیه بچه ترسیبه نارگل انداختم که مثل  یچشم نگاه یاروم باشم ... از گوشه 
بهشت زهرا رو روندم  ریمن شده بود ... سرعتمو کم کردم و مس تیعصبان یقربان شهیبراش سوخت ...مثل هم

به سنگ سرد  یسر خاکش نشستم ... دست یمادرمو رفتم ... ک یتا خونه  نیاز ماش یچجور دونمی... نم
قشنگش با اون صورت خوشگلش  یو نگاه کردم ... به اسمش ... زمان مرگش ... جلو چشمم لبخندا دمیکش

حضور  یبود ... انقدر تو خودم بودم که حت ــــــــفیجوون بود ... ح یلیمردن خ یمن برا ... مادر گرفتیجون م
 ... نارگل هم فراموشم شده بود

مرگتو فراموش  یخوایببخشمش مامان ...؟! چطور م یخوایبه اسم مادرم بود و زمزمه کردم : چطور از من م نگام
 !کنم ...؟

... اون مقصره مرگ توئه ... ازم نخواه ... مامان نخواه که ببخشم ... من ببخشمش ... اون  تونمی... نم مامان
... اگه  کردیدقت م کمیازش متنفر باشم ...؟! اگه اون  تونمیمامان ...؟! چرا من نم تونمی... اما ... چرا نم

ببخشمش ...هـــــــــــــان  تونمی... اگه ... اگه ... اگه ... مامان چطور م کردیتلفنشو جواب نداده قطع نم
 !...؟
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... من  ومدیدلم به رحم م ختیری... اگه م زهیبر ذاشتمیو نم ومدیچشمم م یسالها تا تو نیا یمثل همه  اشک
 ... وقت نبخشه چی... که ه خواستمیاز سنگ م انیکاو یدل رو برا نیا

قبر نشست و  یرو فیظر یم که دستسرد نشسته بودم و به سنگ سردتر چشم داشت نیچقدر رو زم دونمینم
 ... گالب شستش ... بعد هم با دوتا انگشت روش ضربه زد ... نگامو بهش دوختم شهیش هیبا 

تورو  یارزو خوادیاگه ... من ... مامان دلم م یبخشیهم مهمه مامان ... منو م یلیدختر برام مهمه ... خ نیا
دلخور  یلیتو بگذرم خ یتش دارم ... اگه به خاطر دل خودم از ارزوبراورده کنم اما ... من ... مامان نارگلو دوس

 !...؟یشیم

 ... کردیساکت نشسته بود و به سنگ قبر نگاه م روبروم

تالشمو بکنم تا اونم  یکه همه  دمی... بهت قول م شمیخوشگله مگه نه ...؟! من باهاش خوشبخت م مامان
نامرد نتونست تورو خوشبخت کنه ... همونقدر که نتونست  انیخوشبخت کنم ... به همون اندازه که اون کاو

 ... نجاتت بده

و تو عالم  میشدن ... هردومون ساکت بود دیمشت کردم و انقدر فشار دادم که رنگ انگشتام سف دستامو
 ... خودمون

 ... و... برگشتم پشت سرم  رونیب امیکه رو شونه ام نشست باعث شد از جام بپرم و از فکر ب یدست

خونه  نجایاومدن نداره ... ا یبرا یحق نجامیمن ا ی...؟! وقت نجایاومده ا یچ ی...؟! برا کنهیم کاریچ نجایا اون
 !!!...؟ خوادیم یاز من و مادرم چ گهیمادر منه نه زن اوووووووون ...! د ی

 ... داغونش دستشو پس زدم و بلند شدم افهیبه ق توجهیب

 ... زد صدام

 !... کـــــــاوه -

 !... کــــــاوه سایندادم که دوباره بلندتر گفت : وا محل

بود و التماس داشت ... مثل نگاه  یجلوم سبز شد ... نگاش اشک فیظر کلیه هیرو بردارم  یاومدم قدم بعد تا
 !... کنمیاون روز مادرم ... سرشو اروم تکون داد و لب زد : خواهش م

 ... تونــــــــــــــمی... بخدا نم یو شاهد یینجای... مامان خودت ا تونمیکه نم فهمنینم چرا

 !... برم خوامیشدم گفتم : خواهش نکن ... برو کنار م دیکل یدندونا نیب از

... کاوه منم زنمو از دست دادم ... عشقمو ...  یمنو مقصر بدون یخوایم ی... تا ک یازم فرار کن یخوایم یتا ک -
 !...؟ ــــــــــــستیبس ن یکرد یهمه سال ازم دور نی... ا مویدگزن یهمه 

... ههههه عشقت ... ؟! مادر من مـــــــــــــــرده  ستیسمتش و داد زدم : نـــــــــــــــه بس ن برگشتم
موشمون وقت بود که فرا یلیکه تو جلسه ها و طمع پولت گم شد ...؟! خ ی... کدوم عشــــــــــــــق ... همون

 !!!رفته ...؟ ادتی...  میشرکتت گم شده بود یپرونده ها یبرگه ها نی... ب یکرده بود
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از دست دادم  مویزندگ یاشتباهم همه  نی... با ا کنمیسمت منو گفت : بابـــــــــا منم ادمم ... اشتباه م اومد
 !...؟ دمیکه منم عذاب کش یبفهم یخوای... چرا نم

به اون شرکت خراب شده ...؟! تو  یکفنش خشک بشه برگشت یکه نذاشت ییعــــــــــــــــذاب ...؟!!! تو -
 یذاشتی... م یاوردیبال رو سر من نم نیا یدیکشی... اگه عذاب م انیکاو ی...؟! نه اقــــــا یـــــــــدیعذاب کش

 یشرکتمو به مرز ورشکستگ یکن یسع نکهیا همن بتونم ارزوشو براش براورده کنم ... ن ستیحداقل خودش ن
 !... یریخروجمو بگ یکه جلو یو چکامو بخر یبرسون

 ... ستادیکه اومد جلوم وا وفتمیدوباره راه ب اومدم

بمونم که الله  یتو خونه ا تونستمیبودم ... نم یبد طینفــــــــــــهم ... منم تو شرا یزد : اخه پسره  داد
... فرار کردم که که بتونم نفس بکشم ... بتونم سرپا  شدمی... عشقم پر پر شده بود ... تو خونه خفه م ستین

 ... بشم

...  ـــــــــرهیبم یذاشتی... نم یدادیمهم بــــــــــود به تلفنت جواب م یلیداد زدم : اگه عشقت برات خ منم
تقال کردم  ی... هر چ دمیدی... مادر من جلو چشمام کبود شد ... تو چشماش التماسشو م یلعنتـــــــــــــــ

... همش  یلعنت ی... نفسش قطع شد ... تو ـــــــرددستامو باز کنم نتونستم ... جلو چشمم پرپر زد و مـــــ
 ...هیتوئه لعنت ریتقص

 لیشده بود ... صدام رفته رفته تحل سیخشد که سد چشمام بعد از سالها شکست ... صورتم  یچ دونمینم
 ... رفتیم

که با سرش  دمیخودشو به تلفن رسوند که بهت زنگ بزنه ... د یکه با چه سخت دمی... من د شیتو کشت -
 ... یگلدونو انداخت شکوند تا تو بفهم

به تو و جلسه هات ...  ... لعنت یو قطع کرد یجلسه دار یتـــــــــــــــــو ... گفت یداد زدم : ول دوباره
 !!! ... لعنــــــــــت

...  دمیسالها کم خودمو سرزنش کردم ... کم عذاب کش نیا یتو همه  یکنیهامو گرفت و گفت : فکر م شونه
رو ... بخدا  یدور نیتمومش کن ا ای... ب دمیاز تو نبوده کمتر هم زجر نکش شتریمنم اگه ب یباور کن یخوایچرا نم

 !... یعشقم ی... ثمره  یبسمه ... تو پسرم گهید

 یعشقـــــــــــــت ...؟!!! ههههههه خنده داره واقعا ... ثمره  یمحکم پس زدم و داد زدم : ثمره  دستاشو
منو برد دکتر ... که تا  ثاقی... که عمو م ینشد میکه متوجه افسردگ یکارات بود ریعشقت بودم و انقدر درگ

 یبود ...؟!!!عاشق مادرم بود نیعشقت بودم و وضعم ا ی...؟! ثمره  شدمینشناس درمان ممدتها تحت نظر روا
 !...؟ یاوردیسرم در م ییچه بالها یخواستی...؟! اگه مادرمو نم یاز پسرش مراقبت کرد ینجوریوا

 !درمانت نبودم ...؟ یتو جلسه ها یدونیکه خبر از دکتر رفتنت ندارم ... از کجا م یدونیاز کجا م -

 ... بگه براش مهم بودم ...؟! امکان نداره خوادینگاش کردم ... هههه م شوکه
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 حیدکور اتاقشو برات توض یحت یخوایم ایادرس مطب دکترتو بگم ...  یخوایاومدم دهنمو باز کنم گفت : م تا
باز  مهین شهیر که درشو همطول درمانت کنارت بودم ... پشت در اتاق مخصوص دکت یبدم ...؟! من همه 

برام  یکنیکنم ...! فکر م ملدرد رو تح نیتا صداتو بشنوم ... خودمم تحت نظرش بودم که بتونم ا ذاشتیم
 !اسون بوده که عشقمو از دست بدم و تنها پسرم هم منو مقصر بدونه و ازم رو برگردونه ...؟

 ... فهیاراج نای... مطمئنم همه ا گهیدروغ م داره

اگه بهت  یکردینگاهمم نم یخودش بردت دکتر ...؟! تو اون روزا حت ثاقیم یکنیبهم کرد و گفت : فکر م شوپشت
 ی... به دکتر مشرق ادیبخوام باهات ب ثاقی... مجبور شدم از م یکردی... لج م شدیدکتر بدتر م میبر گفتمیم

به روز  یبه روزت اومده ... که بدونم چ یچباشم ... که بشنوم  تیدرمان یالتماس کردم تا بذاره تو جلسه ها
 !... الله ام اوردن

 ... یگـــــــــــــــیدروغ م یلرزونش داد زدم :دار یبه صدا توجهیب

کردم ...  قی... نتونستم تحمل کنم ... تحق یبر یکه با پولش بتون یبا دوستت شرکت بزن یخواست یوقت -
که بارشو ببنده و بره ... مدرک ازش  کنهیوئه ... داره ازت استفاده مپسره نات دمیدنبال کارات افتادم ... فهم

گرفتمش ... سهمشو بهش دادم و با سهم  کهبا پوال بزنه به چاک  خواستیبدست اوردم که سرت کاله نره ... م
...  دمتیدیوقت نم چیه گهید یرفتی... اگه م یبر ینجوریبذارم هم تونستمی... نم دمیخودت چکاتو خر

که  ایدن ی... بعدش هرجا دمیمنم درد کش یبفهم یکه بتون یتا وقت گرفتمیجلوتو م دی... با میدیبخشینم
 !... کردمیم تتیو حما ومدمیم هات... خودمم با یبر ذاشتمیم یخواستیم

 ی...! ول تیتوجه یهمه سال ب نیاز ا یکه خودتو تبرئه کن یبافیرو بهم م نایا ی... دار فـــــــــهیهمش اراج -
 !... ستــــــــــمی... من احمق ن یکور خونــــــــــــد

 گهیخوش بود چند سال د نی... دلم به ا یبر ذارمیم یاریب یمدرک مهندس هیبرات شرط گذاشتم که برام  -
رقم عالقش با تو  یخواهش کردم عل ثمیشد و موندگارت کرد ... از م یفرج دینگهت داشتم ... که شا نجایا
 یبر یبذار خبریو ب یقانون ریغ وبزنه به سرت  یاگه سال اول قبول نش دمیترسیرس بخونه و کمکت کنه ... مد

 !... دیرسیهرگز دستم بهت نم گهی... اونوقت د

 ی...؟! دار کنمیدروغاتو باور م نیا یکنیگرفتم : بــــــــــــــــس کن ... فکر م قشویجلو برش گردوندم و  رفتم
 ... که یگیرو م نایا

... به  وفتمیبود ب کیشد و نزد یور هیکه سرم  یبا قدرت دستمو انداخت و محکم زد تو صورتم ... جور هوی
 ... وفتمیتعادلمو حفظ کردم که ن یسخت

 ... سال نهمهیزد ...؟! اون ... بعد از ا منو

بهت دروغ بگم ... مدارک  دی... چرا با نفهــــــــــمه احمــــــــق یگرفت و داد زد : پسره  قمویجلو ،  اومد
 ... راسته ... من پدرتـــــــــــــــم ایدروغه  نیحرفام هست ... شاهداش هم هستن ... برو بب یهمه 

 نارگل
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بود از ضرب  کینزد یییییییییییییزد تو گوش کاوه ... هع انیکاو یاقا هویکه  کردمینگاشون م هیبا گر داشتم
من ... اومد جلو  یخـــــــــــدا یتعجب کرده ... وا یلیخودشو نگه داشت ... معلوم بود خ یول وفتهیب یلیس
 یبهت دروغ بگم ... مدارک همه  دی... چرا با ــقنفهــــــــــمه احمــــــ یشو گرفت ، داد زد : پسره  قهیو 

 ...من پدرتـــــــــــــــم راسته ... ایدروغه  نیحرفام هست ... شاهداش هم هستن ... برو بب

... کاش به  یبشه چ شتری... اگه دعواشون ب کنمی... خواهش م ایتروخدا زودتر ب ثمی... م دمیکش یخفه ا جبغ
 … !یباش دهیرس دیپس ... تا االن با یکجا موند ثمیکردمــــــــا ... م ی... عجب غلط زدمیزنگ نم انیکاو یاقا

 ... یکه خودتو تبرئه کن یاریحرفا رو از خودت در م نیا یداد زد : داردست پدرشو انداخت و  کاوه

 !!!...کـــــــاوه ستیدروغ ن -

 ... انقدر خوشحال بشم ثمیم یصدا دنیاز شن کردمیوقت فکر نم چینجات بود ... ه یفرشته  یصدا

 !... خدا پدرشم هم همراش هست یوا

کاوه ... من به  گهیداره راستشو م زیاومد جلو و گفت : کامب ثمیو پدرش نگاه کرد که پدر م ثمیبا بهت به م کاوه
مشاورت شرکت داشت تا بتونه  یجلسه ها یتو همه  یدکتر ... حت بردمتیم تیافسردگ یخواست اون برا

 !... نداشت یبهتر درکت کنه ... هر چند خودش هم اوضاع روبراه

خواهش کرد  یلیبود که ازم خواست باهات درس بخونم و هواتو داشته باشم ... خ هم اضافه کرد : عمو ثمیم
 !...تا تنها پسرشو تنها نذارم

 تونستیبود که نم ادیاونا انقدر براش ز ینشست ... انگار شوک حرفا نیزم یرو زشیکوه در حال ر هیمثل  کاوه
 ... سهیپاهاش وا یرو

اما ... سرشو اورد باال و  رهیافتادنشو بگ یقدم برداشت که جلو هی عیحالش خراب بود که پدرش سر انقدر
 ... رمیبم ینگاهش ... نگاهش انقدر دردمند بود که دلم براش کباب شد ... اله

از گلوش  ینامفهوم ی... فقط صداها تونستیبگه اما نم یزیچ خواستیدوخته بود به پدرش ... انگار م نگاشو
 یتونی... نم یبگه : ام ... امکان ... نداره ... من ... تو بد یلرزون و بغض یت با صدا... باالخره تونس شدیخارج م

 ی... امکان نداره که ... من ... تو ما رو دوست نداشت ـالهمه ســـــــــ نی... ا یتونـــــــــی... نم یخوب باش
 !!!... ... چطور ممکنه

بچشو دوست نداشته باشه  یپدر شهیلش و گفت : مگه متو بغ دشیکنارش زانو زد و محکم کش انیکاو یاقا
 ... نیبود نیتو و الله برام مهمتر شهیداشتم اما هم ادی... من اشتباه ز

طول  کمی... کاوه اما  ارهیجا در ب هیسالها رو  نیا یدلتنگ خواستیکاوه رو بغلش کرده بود که انگار م یجور
بود که داشت تو  نیا شدیکه باورم نم یزیباالخره دستاشو دور پدرش حلقه کرد و بغلش کرد ... چ یول دیکش

شکرت ...  ایه ، اونم بلنـــــــد ...؟!!! خدایمغرور ...؟! هق هق و گر ی... کاوه  کردیم هیبغلش بلند بلند گر
 ینجوریا یپسر روز نیا گفتیمبهم  یکس دمشیکه د یباالخره طلســـــم قهرشون شکست ... اگه روز اول
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 یبیعج یلیخ ی... صحنه  کردمیو عمرا باور نم دمیخندیبهش م یکل کنهیبچه پدرشو بغل م هیو مثل  کنهیم هیگر
 ... کردنیم هیسرد و تو بغل هم گر نیبود ... دوتا پدر و پسر نشسته رو زم

حواسشون به من نبود ... راه افتادم و ازشون دور شدم ... من کارمو کردم ... حاال  هیپاک کردم ... بق اشکامو
از  یحالم خوب بود ... حت یچرا ول دونمیهم باهم برن ... نم دی... شا هیاگه کاوه بخواد بره هم با پدرش آشت

با  فشیاسمون تکل یتکمان بود ... وق نیرنگ وندلم مثل اسم ی... هوا شدینم نیفکر رفتن کاوه هم دلم چرک
 یفیوسط هم خدا از بالتکل نی... ا کردیم ییخانوم رونما دیاز خورش کمی دیباریم کمیخودش معلوم نبود و 

تا دل مردمش شادتر بشه ... دل من هم  دادیو نشون مردم م کردیقوس و قزح خوشگل درست م هیاسمون 
کمان به  نیرنگ هیبودم  دواریبا هم بودن ... ام یشاد دیغصه و هم خورش ابربود ... هم  یکمان نیهواش رنگ

 ... دلم درست بشه یتو ایدن یکمانها نیرنگ یهمه  هیقشنگ

 المیانقدر خ یول یچطور دونمیاس دادم که خودم برگشتم و نگران نشن ... نم ثمیخوابگاه ... به م برگشتم
...  دادمیم لینامم رو هرچه زودتر تحو انیپا دیراحت بود و حالم خوب که با فراغ بال نشستم سر درسم ... با

 گرفتمیم یتو کتابخونه داشتم با کتابا کشت اینامه بودم ،  انیدرس و پا ریترم نمونده بود ... درگ انیتا پا یزیچ
... متوجه کاوه هم بودم اما محلم  دمشونیدیبودم و فقط سر کالسا م خبریب هی... از بق نوشتمیداشتم جزوه م ای

کار رو  نیا یچ یچشه و برا دمیفهمیمنو ... نم گرفتیم دهیعمدا ناد یجور هی...  کردی.. نگام هم نم. دادینم
 دادمیم حیکنه ... منم سکوت کرده بودم ... ترج یو با پدرش آشت ادی... خوبه من کمک کردم از اشتباه درب کنهیم

 ... رهیبگ مشوینزنم تا خودش تصم ینکنم و حرف یکار

خودمو بدونم  فیزودتر اعالم کنه تا حداقل تکل مشیهست تصم یهرچ خواستمیاما ... م دونمیدلم ... نم تو
... اصال  انهیدلش هنوزم با من هست  مونهی... اگه م مونهیم ای رهیزودتر مشخص کنه م خواستی... دلم م

 ... کنهیم یبهم کم محل یچ یبرا دونمینم

 میاسمش تو گوش دنیبهم زنگ زد ...دلم با د انیکاو یهرا گذشته بود که ... اقااز اتفاق تو بهشت ز  یهفته ا دو
 ایصداش کنم  انیکاو یاقا دیرفتار کاوه با تیبا وضع دونستمیداشت ... نم کارمیچ یعنیبه تکاپو افتاد ... 

مرد بود که بابا صداش کردم نه پسرش ...  نیباباجون ... بعدش به خودم تشر زدم که من به خاطر دل خود ا
 قطع بشه جواب دادم نکهی... قبل از ا مونهیبازم همون باباجون م وفتهیب یپس هر اتفاق

 ... سالم باباجون -

 ... سالم دختر گلم -

کرده بود ... بعد از ده سال پسرشو  ی، با پسرش اشت بودیشاد م ـــــدیشاد بود ... خوب مسلما با صداش
 ... عشقشو ادگاریداشت ... 

 !...؟ نیخوب -

 !...؟ یخوبم دخترم ... تو چطور یلیالبته که خوبم ... به لطف تو من خ -

 ... نکردم ... ممنون منم خوبم ... با درسا مشغولم ی... من که کار کنمیخواهش م -

 !... بکنم یخواهش هیازت  خواستمیم -
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 !... ... من دربست در خدمتتون هستم باباجون دیی... شما امر بفرما کنهیبابا از دخترش خواهش نم هی -

 ... دختر گلم برم که انقدر به باباش محبت داره نیقربون ا -

ازت  خواستمیاومد و بعدش گفت : م یفیضع یصدا هیبود چون  ریلحظه مکث کرد و انگار با خودش درگ هی
 !... دارم اجیخونه ما ... به کمکت احت یایهفته ب نیاخر ا یخواهش کنم برا

 !افتاده ...؟ یاتفاق -

 !... بدم یمهمون هی خوامی... به خاطر کاوه م وفتهیداره م یاتفاق هیاره  -

 ... دمیرو پرس دیکه به ذهنم رس یزیچ نیخاطر کاوه ...؟! اول به

 !تولدشونه ...؟ -

 ... یو باالخره همه چ شیو آشت شیلو گفت : نه ... به خاطر دانشگاهش ، قبو دیخند

 !!!... بــــــــــره ...؟ خوادی... م یعنی...؟!پس  وفتهی...؟! دانشگاهش ...؟! اتفاق داره م شیقبول

رو حرفام تمرکز  تونستمیکردم ... دست و پام رو گم کرده بودم و نم یخداحافظ انیکاو یبا اقا یچطور دونمینم
صداش  یبه حالم برده بود که موقع خداحافظ یپ انیکاو یکه لکنت گرفته بودم ... مطمئنم اقا ادمهیکنم ... فقط 
 !... خندون بود

 !کنم ...؟ کاری...؟!!! من برم چ خواســـــــــتیم یمن چ از

تا کارشون رو درست انجام بدن ،  یو نظارت کن یرو به تو بسپارم ... باالسر آشپزها باش یمهمون خوامیم -
زبونمه ...  ریخوردم ز رادیکه خونه ه یبه تو بسپارم ... هنوز مزه اون دسر خوامیخونه و دسر رو هم م نییتز

 !... نحو برگزار بشه نیبه بهتر یمهمون نیا خوامیاما م شهیزحمتت م دونمیالبته م

بره  خوادیکنم که م نییدسر درست کنم...؟! خونشون رو تز و کیرفتن کــــــــــــــــاوه ک یمن برم برا یعنی
که  نیبکنم ...؟! واقعا از احساس من خبر نداشت ...؟! هم یکار نیاز من انتظار داشت همچ ی...؟!! چجور

اما ... من چــــــــرا قول دادم ...؟!  کنمیم رو ایکار دن نیکه ... دارم سختتر نیهم زنمیرفتن کاوه زار نم یبرا
 !!!بـــــــــرم ...؟ دیبا

بابا از  هیدانشگاه قدم زدم ... راه رفتم و فکر کردم ... بهش گفته بودم شما امر کن ...  کیتو پارک نزد رفتم
... هههه من با  دمیخریرفتن کاوه م یکادو هم برا هی دی... با امی... گفته بودم حتما م کنهیدخترش خواهش نم

... مگه ادما بدون قلبشون  بردیبا خودش م همرو که مطمئنا قلبم رو  یکس کردمیم شیراه دیدست خودم با
...  شیخدا ... ازم گرفت یبار بدرقه کردم خـــــدا ... مواظبش نبود هیزنده بمونن ...؟! من  توننیهم م

 یخوایم ندفعهیبکنم براش ...؟! خدا ا تیو موفق یسالمت ی... اروز برم بدرقه کنم دی...؟! بازم با ادتــــــــــــهی
نه ...؟!  یکرد یشرط بند کنمیم کاریمن چ نکهیسر ا نی...؟ با فرشته هات نشست یاریمن درب سر یچه باز

ته دره  ی...؟! اون دفعه اتوبوس رو فرستاد یبکن یخوایم کاریکنم ...؟ چ کاریخـــــــــــــدا ... خودت بگو چ
 !...؟ ماشویهواپ یخوایکه نم نباریا
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 یی... تو خدا یقول بده مواظبش باش نباریاما ا کنمیم شیبدرقه ... راه رمیکردم به اسمون و گفتم : من م رومو
 !!بسپرمش ...؟! مواظبش باش خدا ، باشـــــــــــه ...؟ تونمیم یتو به ک ری... غ

 دادمیسفارش گل م دیکار داشتم ... با یاخر هفته کل یده بود ... براسبک ش کمیپارک که خارج شدم دلم  از
 خواستمیکه بلدم برگزار کنم ... م یشکل نیرو به بهتر یدسرها رو درست کنم و مهمون نیبهتر خواستمی... م

 ... بره نجایکاوه با خاطره خوب از ا

بگم که نگاهشون با ترحم بهم دوخته بشه ... حداقل  دیخواسته ... چرا با یازم چ انیکاو ینگفتم اقا یکس به
 ... دنمیاگه از درون در حال پوک یحت کنمیعزت نفسمو حفظ م

 یلیالزم رو انجام بدم ... خ یدهایبهم داد تا خر یکارت اعتبار هیرفتم دفترش ...  انیکاو یخواست اقا به
 یکه تونستم کار نیبود ... هم یمن کاف یه شاد برانگا نی...هم رفتیخوشحال بود ... لبخند از رو لبش کنار نم

 ... دبو یبخنده برام کاف یاز شاد نطوریکنه و ا یبکنم با پسرش اشت

 !چقدر در خرج کردن پوالتون ازادم ...؟ دیینفهمه حال خرابمو با خنده گفتم : خوب بفرما نکهیا یبرا

بهتر  یمهمون کنهیکمک م یو فکر کرد یدوست داشتکه  یدخترم ... هرچ یزد و گفت : صددرصد ازاد یا قهقهه
 !... بهم بگو یبرگزار بشه رو بخر ... اگر هم پول کم اورد

 شونیتو زندگ یتنوع هی خواستیکنم ... دلم م جادیا راتییتو دکور خونش هم تغ کمیخواستم  انیکاو یاقا از
...  میدیخریم دیمبل جد دی... با رونیرو گذاشتم ب یراحت یرو عوض کردم و مبلها یسلطنت یمبلها یبدم ... جا

با  خواستمی... م شدیخونه م نیشدن ا ریگباعث دل نیبود و ا رهیت ی... همه چ شدنیعوض م دیپرده ها هم با
 رفتمیکنن و م کاریچ گفتمیبه کارگرا م ینجوریکه ا یباور کنه من تونستیم یخونه روح بدم ... ک نیرنگها به ا

اسکار امسال رو به من بدن ...  زهیجا دیبا میتو دلم طوفان غمه ... فکر کنم به قول مر دیلوازم جد یبرا دیخر
 ... شده بودم یخوب گریخودم باز یبرا

سالن  ینییتز لیها و وسا قهیاز عت کمیستش سالن رو قشنگتر کرده بود ...  یبا پرده ها یا روزهیف یاب یمبلها
 یاتاق کار اقا لیوسا ی... حت شدینم دایتو سالن پ یخال یفضا چیوغ بود و هشل یادیرو هم کم کردم ... ز

 دیبا یکار یاما بهش زنگ زدن که برا کردیمن کمک م یهم پابه پا انیکاو ی... اقا میرو هم عوض کرد انیکاو
سالن  دنیبه سالن انداختم ... از د یشد نگاه دهیچ یهمه چ یبره شرکت و مجبور شد وسط کار بره ... وقت

 ی... عکس مینصب کرده بود نهیشوم یکه باال یشده بود ... مخصوصا اون عکس یرو لبم نشست ... عال یلبخند
 14،  13مبل نشسته بود ، مهمتر از اونا پسر  یکنارش رو بایزن ز هیستاده بود و یا انیکاو یسه نفره ... اقا

از کاوه و مادرش  ریغ یبود ، مسلما کس بود که خم شده و دستشو دور گردن مادرش گذاشته یساله ا
 مادرش یکه دور شونه  ینوجوون و دست ی افهیباشن ... مادرش واقعا خوشگل بود ... کاوه با اون ق تونستنینم

 باشم دهیلبش د یرو یلبخند نیوقت همچ چیه ادینم ادمیلبش بود ...  یکه رو یقیگذاشته بود ، لبخند عم

... 

هم  یخوب شد ... رفتم تو اتاق کار و نگاه یلیدرسم عقب افتاده بودم ... دو روز وقتمو گرفت اما اخرش خ از
اونجا رو هم عوض کرده بودم ...  یبهتر شده بود ... رنگ مبلها و پرده  یلیاونجا هم خ یبه اونجا کردم فضا

مبل  یرو یبه اتاق داده بود ... از خستگ یخاص شارام میسبز مال یحاال مبلها و پرده ها رهیت یاون قهوه ا یبجا
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کار افتاد ... قاب عکس روش توجهمو جلب کرد ... بلند شدم و رفتم سمتش ... قاب  زینشستم که نگام به م
 !... ــــــــــایبچه خوردن نیساله بود که واقعا خوشگل بود ... از ا 2پسر حدود  هیعکس رو برداشتم ... عکس 

 ... ای...  زهیعز یلیکه خ لشونهیفام ایخودم فکر کردم  با

 !...؟ یکنیم کاریچ -

 صدام کرد چنان برگشتم که قاب عکس از دستم افتاد ... خم شدم و برش داشتم یغرق عکس بودم وقت انقدر

... 

 !...؟ یایم خبریب هوی... چرا  میترسوند -

 ... عوض شده انداخت لیبه وسا یداخل اتاق نگاه ومدیکه م همونطور

 !کار توئه ...؟ -

 !...؟ یچ -

 !... ... خونه راتییتغ نی: ا کمینزد اومد

 !بد شده ...؟ -

 ... نداد یکرد و جواب نگام

 !...؟ هیبچه ک نی: ا دمیپرس

 ... به عکس تو دستم دوخت نگاشو

 !!!... پسر بابام -

هم  گهید یبچه  هی... ازدواج کرده و  انیکاو ی... اقا یعنیه ... ک نهیبابـــــــــــــاش ...؟! منظورش ا پسر
 !داره ...؟

 !...؟ یدار کی... برادر کوچ هی... بابات دوباره ... دوباره ازدواج کردن و تو  یعنینگاش کردم و گفتم :  متعجب

 ... نگفت یزیابروهاش نشست و چ نیب ظیغل یحرفم اخم از

 ینکنه دوباره بخواد با پدرش قهر کنه ... ول ایاخم کرده ... خدا ینجوریمادرشو گرفته ا یجا یکس نکهیاز ا حتما
 نیبهم بخوره و ا نشونیبازم ب خواستمیدروغ گفته بوده ...؟! نم یعنیکه گفته بود ازدواج نکرده...  انیکاو یاقا

 ... گره ها تو ابروهاش بمونه

 !بگم ...؟ یزیچ هی -

 ... تظر نگام کردبهم دوخت و من نگاشو

 نجایبانمکه ... اگه االن ا یلیلقمه اش کنه ... خ هی خوادی... ادم دلش م یدار یناز یلیداداش خ میخودمون -
 !... گرفتمیگاز گنده از اون لپش م هیبود 
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 یلبخند رو لبش نقش بست ... لبخند هینگاش کردم که اخمش کمرنگتر شده بود ... کم کم طرح  یچشم ریز
 ... بودم دهیند شدیدتها مکه م

 یمهمون ی: برا دمیپرس نیهم یبرا ستیهم اوضاع خراب ن یلیراحت شد که خ المیخ دمیلبخندشو د یوقت
 !...؟ انیم

 ... تکون داد که اره سرشو

 خوادیدلم م نیبه منم برسه که بغلش کنم ، همچ میبا بودن زهرا و مر دوارمیزدم و گفتم : خوبه ... ام یلبخند
 !... هیچه خوردن نیبچلونمـــــش ... تروخدا نگاه کن بب

 ... شد لیلبخندش به قهقهه تبد نباریا

...!  یبغلش کن یکه بتون یباش یتو تنها کس دمیخنده اش گفت : بهت قول م ونیتعجب نگاش کردم که م با
 !... یچلوندنش رو فکر نکنم بتون یول

 ... خنده ریزد ز دوباره

 !...؟ یخندیم یچ یاااا ... براواااااااا -

 ! ... خــــــــــل ی... پسره  رونیتکون داد و رفت ب یچیه یباال اورد به معن دستشو

...!  ینیتو بهتر دونستمیم گفتیلبش نشست و تشکر کرد ... م یرو یقیخونه لبخند عم دنیبا د انیکاو یاقا
 !بره ...؟ یپسرتو بفرست یخوایم یچ یبرا نمیاگه بهتر

من دارم  دونستنی... هههههه ، نم زدنیدعوتشون کرده بود حرف م انیکاو یکه اقا یو زهرا از مهمون میمر
 ...دمیکاراشو انجام م

و منم گلها رو که تازه  کردنی... اشپزها داشتن تند تند کاراشونو م انیکاو یاز صبح رفته بودم خونه  یمهمون روز
 یبپوشم ... همون لباس نجایسالن بذارمشون ... لباسمو اورده بودم تا هم یتا تو دمیچیبود تو گلدونا م دهیرس

بخرن  دیلباس جد یهر مهمون یبرا دینبودم که با ییرابودم ... خداروشکر از اون دخت دهیپوش میکه تو جشن مر
...  رفتیلباس م دیروز هم وقتم به خر هی دیخونه با نیا راتیینامه و تغ انیدرس و پا ریواگ ریهاگ نیوگرنه تو ا

خاطره خوب از من داشته باشه  هیکاوه حداقل  خواستی... دلم م دمیپوشیکه خودش بهم داده بود رو م یلباس
 !... کنم رهینبودنش خاطره ذخ یبعدها یاخر بودنش استفاده کنم و برا یروزها نی... منم از ا

 ...شپزها تموم شده بودکار ا بایو دسرها که حاضر شد ، تقر کیک

حاضر شم ... از صبح  رفتمیم دیرو پام بند نبودم اما با یعصر ... از خستگ 5به ساعت کردم ... اوه اوه  ینگاه
گرفتم و موهامو خشک کردم ... انقدر  عیدوش سر هیطبقه باال  یاز اتاقا یکیبودم ... تو  دهیکاوه و پدرشو ند

تو  ی، نگاه دمیاتاق نگاه کردم و لباسمو پوش و... با حسرت به تخت ت شدینم یبخوابم ول کمی خواستیدلم م
تو  دهیکه خودش خر یاز دستش حرص خوردم و حاال ... با لباس میبه خودم انداختم ... چقدر تو جشن مر نهیا

 یمخف هیو درون متالطمم رو از بق زدمی... لبخند م کردمیشرکت م شیپارت یهمون گودبا ایجشن رفتنش 
 ... کردمیم
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 ... پام نره ریتو دستم گرفته بودم که ز کمی... دامن لباس رو  نییبود که برگشتم پا 8 ساعت

 ... به طرفم اومد و بازوشو اورد جلو انیکاو یاقا دمیپله ها که رس نییاز مهمونا اومده بودن ... پا یسر هی

به عنوان دختر  دیرسیکه م ی... به هرکس میزدم و بازوش رو گرفتم ... با هم به سمت مهمونا رفت یلبخند
 !!!... کردیم میمعرف زشیعز

نداشتن ... هم  لیاصال فام نایما ا لیگفت در برابر فام شهیهم که ، م لیادمها همکاراش بودن ... فام شتریب
 رادیه نکهیمرد حدودا همسنش سر رفته بود ... تا ا هیو  انیکاو یاقا یکار یخسته بودم و هم حوصلم از حرفا

 ... نجاتم داد

 ... نارگل فکر کنم زهرا باهات کار داشت -

 ازشون جدا شدم که همرام اومد و گفت : نجاتت دادم نه ...؟ یعذرخواه هی با

 !... زدم و گفتم : اره ... ممنون واقعا یلبخند

 ... نشستن زیم هیپشت  ثمیکه با م دمیرو د میو مر زهرا

 ... نشستم یصندل یطرفشون و رو میرفت

...  یشده نار ی: چ دیحالم پرس دنیبخوابم ... زهرا با د رمیهمونجا بگ خواستیخسته بودم که دلم م انقدر
 !...؟ ستیحالت خوب ن

 !...؟ ادیعروس خانم نم نیبخوابم ...چرا ا نجایهم خوادیخستم ... دلم م یلینه خوبم ... فقط خ -

 !عروس خانوم ...؟ -

که زودتر  ندیفرمای... چرا نزول اجالل نم ستیاون ن یبرا یمهمون نی... مگه ا گهیگفتم : اره د میجواب مر در
 !...؟ میبخواب میریخونمون بگ میتموم بشه و بر

 !، چته تو ...؟ میهست رشیهم درگ ثمی... خوبه من و م ایسینویم ینامه دار انیپا هیحاال  -

 یبا دستا نیفرمود لیکه االن م ییکهای...؟! همش کار منه ... دسر و ک ینیبیونه رو نمخ نیبرو بابــــــا ... ا -
 !... اصال هینامه چ انیپا دونمیمن درست شدن ... االن دو روزه نم

 !... یعنینـــــــــــــــــــه ...  -

ازم خواستن منم قبول کردم ... االنم از صبح سر پا بودم  انیکاو یکارا رو کردم ... اقا نیا یمن همه  یعنیاره  -
 !... هالکم

شد  ی... مطمئن بودم مزش اشناس ... حاال چ ستناین یکار قناد کهایک نیا گمیبهم گرد و گفت : م ینگاه زهرا
 !... مستخدم و اشپز نهمهی...؟! ا یکارا رو بکن نیبه تو گفت ا

کارا رو بکنم  نیا امیزبونشه ازم خواست ب ریتو خورده هنوز ز یتو خونه  که ی... گفت مزه دسر دونمیچه م -
 !... منم قبول کردم
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 ... اوردن فینگاش به در سالن بود که گفت : باالخره تشر میمر

 !که تا دهنم اومده بود رو گرفتم و گفتم : چه عجــــب ...؟ یا ازهیخم یجلو

شده  پیخوشت یادیز یاسمون یاب رهنیو پ یمهمونا از جام بلند شدم ... تو اون کت شلوار مشک هیمثل بق منم
... رفت  رهیروشن و ت یکراوات راه راه اب هیبود ...  شیمهمون یپهایت یبود ... کراوات هم که جزء جدا نشدن

. خوشحال بودم که منم بود .. لبخندصحنه  نیا دنیاز د هایلیسمت پدرش و باهاش دست داد ... رو لب خ
 ... ما زیکرد و اومد سمت م یمهمونا خوش و بش یداشتم ... با همه  یاشت نیتو ا یسهم

زود خودشو  یثابت موند ول کمیکرد و ... نگاش به من  یهم احوالپرس میدست داد و با زهرا و مر ثمیو م رادیه با
 ... کرد یبا منم احوالپرس یعاد یلیجمع کرد و خ

گفت همون  شهیکه م زدیانقدر به اشپزخونه رفت و امد داشتم و کاوه هم به مهمونها سر م یطول مهمون در
 ... نمشیما تونستم بب زیورودش و نشستنش سر م یلحظه 

برگردم خوابگاه و تا  خواستی... دلم م شدیسر پا بمونم ... کمرم داشت نصف م تونستمیاز شام واقعا نم بعد
 یظهر بخوابم ... برگشتم باال تا لباسمو عوض کنم که با خودم گفتم زشته بخوام زودتر از همه برم ... ممکنه اقا

...  نییپا رمیکمرم ارومتر بشه بعدش دوباره م درددراز بکشم تا  کمیگرفتم  میهم ناراحت بشن ... تصم انیکاو
...  دمیاورده بودم رو پوش یاشپز یکه باخودم برا یاوردم و بلوز شلوارلباسم چروک نشه درش  نکهیا یبرا
 ... رو تنم کنم راهنیو مجبور نبودم دوباره اون پ شدیتموم م یاالن مهمون نی... کاش هم ــــــــــشیاخ

... اهههههه بعدش دوباره اومد رو دماغم  کمیدماغم حرکت کرد ... سرمو تکون دادم که بره کنار ...  یرو یزیچ هی
 ... استراحت کنم کمیمگسه گذاشت من  نیاگه ا

 یو لزج شده ... تا اومدم چشم باز کنم صدا سیحس کردم صورتم خ هویدستم زدم رو صورتم کنار بره که  با
 ... نشستم خیو س دمیبلند خنده شن

 یبخنده ... ول ینجوریبودم ا دهی... تاحاال ند زدیبه کاوه دادم که دلشو گرفته بود و بلند داشت قهقهه م نگامو
 !...؟ کنهیم کاریتو خوابگاه ما چ نیچه خبره ...؟! ا نجایا نمیصبر کن بب

 !تورو راه داده ...؟ یتو خوابگاه ...؟! اصال ک یاومد ی: تو چجور گفتم

بم کامل رو صورتم که خوا دمی... با دستم کش نیرو زم دیکشیشد ... کم کم داشت دراز م شتریخندش ب دمید
 ... و سرد شد سیشده بوده که صورتم خ یقبل از خواب چ ادیب ادمیبپره و 

کف  نیمثل خامه کف دستم بود ... ا یزیچ هیکف دستم ...؟!  هیچ نی... ا دهیسف دمیبه دستم کردم د ینگاه
 ... یکه خونه  نجایبه اتاق کردم ... ا ی...؟! نگاه کنهیم کاریدست من چ

 نحایهم ی... من اومدم باال استراحت کنم و ... وااااااا یمهمون شبی... د کنمیم کاریفکر کردم که من اونجا چ کمی
 هینجوری...؟! چرا دست من ا کنهیم کاری... کاوه تو اتاق چ یبد شـــــد ... ول یلیخ یییییییخوابم برد ... هع
بهش کردم که هنوز  یشده و چربه ... نگاه دیسف مورتکل ص دمیکه د دمیصورتم کش یرو زمی...؟! با دست تم
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 نیا یعنی...  یعنیقاشق توش بود ...  هیو  دیکه داخلش سف یظرف بلور هی... کنار دستش  دیخندیداشت م
 ... دمیبنفش کش غیج هی... 

 ... کشمــــــــــــتیبلند شدم و داد زدم : م غیج با

 ... من خنده ش بلندتر شد و فرار کرد سمت در غیج با

 ... کردمیم دشیو تهد دمیکشیم غیدنبالش ... ج دمیبه سر و وضعم دو توجهیب

تا  سای... وا یسر من اورد هییچه بال نی... ا ســـــــــــایکاوه ... وا سایاگه دستم بهت برسه کشتمت ... وا -
 ... کنم تیحال

... کوسن مبلها رو  دمیچرخیو پشت مبلها سنگر گرفت ... همراهش دور مبلها م نییپا دیخنده از پله ها دو با
در  زیاز کنار م خواستیم یباالخره تونستم وقت نکهی... تا ا دیخندیو اون م زدمیو داد م کردمیبه طرفش پرت م

نذاره  کردیم یمچ دوتا دستمو گرفته بود و سع به صورتش بمالم ... مویدست خامه ا خواستمی... م رمشیبره بگ
 ... دیخندیتا دستم به صورتش برسه و اون م دمیپریو م دمیکشیم غیکنم ... من ج فیصورتشو کث

...  کردیافتاد ... با تعجب داشت نگامون م انیکاو یو نگامون به اقا میچه خبره هر دو برگشت نجایا یصدا با
 ... مخصوصا به من

 !...؟ یشد یشکل نیاتو چرا  -

که  تمونی...وضع کنمیدارم دنبال کاوه م یافتاد که با همون صورت چرب و خامه ا ادمیتازه  انیکاو یحرف اقا با
به سر و وضعم کردم ...  یخودمو ازش جدا کردم و نگاه عیتو بغل کاوه بودم ... سر بایشاهکـــــار بود ... تقر

 یتا لباس تو خونه ا خوردیبه لباس خواب م شتریتنم بود ... ب یبلوز و شلوار گشاد و گل منگول هیخدااااااااا  یوا
خواب  یکه اگه زد و مجبور شدم برا بردمشی... منم به خاطر گشاد و راحت بودنش هرجا قرار بود برم با خودم م

گرد  یدر اشپزخونه و با چشما ما اومده بود دم یبمونم لباس راحت داشته باشم ... خدمتکارشون هم از صدا
 ... کردیم امونشده نگ

 ... بود دهیفکر کنم تو عمرش انقدر نخند شعــــــوریب ی... پسره  دیخندیم زیر زیداشت ر کاوه

 یبشم ... صدا یاونا مخف دیسمت پله ها تا زودتر از د دمیدو یخفه ا غی...؟! با ج شدیافتضاحتر هم م نیا از
 ... رو مخم بود یکاوه بدجور یخنده 

من ... صورتم افتضاح بود ،  یبه خودم انداختم ... خــــــــــــدا ینگاه نهیو از ا ییتو دستشو رفتم
 !کنه ...؟ کارتیموهـــــــــــــام ... کــــــــــــــــــــاوه ... خدا بگم چ

 خواستیرو نداشتم ... دلم م نییرفتن به پا یرو یشستم و برگشتم تو اتاق ... لباسمو عوض کردم ول صورتمو
کنم ...؟!  کاریتو بغل کـــــــــــاوه ... خدا چ ــــــــنیکنـــــم ... من با اون صورت و لباس ... بدتر از ا هیگر
دونه زدم  هیبخنده ...  ینجوریوقت ا چیبودم ه دهی... ند نشستیلبخند رو لبم م وفتادیبه خنده هاش م ادمی

 انیکاو ی... ابروم رفت ... االن اقا نییپا یبر یخوایم ییبا چه رو نیفکر کن بب دنیخند یو گفتم : بجا تو سرم
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 ی... ول گهید شهی... از تو اتاق کاوه م رونیب زنمیم یاز در پشت یواشکی... اصال  کنهیفکر م یبا خودش چ
 ... شهیم یزی... بدتر ابرور ــــــــــهنــــ

و چشمم به  رونیاز در سالن بپرم ب خواستی... دلم م نییخودمو کشوندم سمت پله ها و رفتم پا یبدبخت با
من  دنیو با د رونیهم از اتاق کارش اومد ب انیکاو یپله ها اقا نییپا دمیکه رس نیهم یول وفتهین انیکاو یاقا

 !... میصبحونه بخور میبر ایگفت : ب

... انقدر از  خوردیتمام نشسته بود و داشت صبحونشو م یاوه با خونسرددنبالش راه افتادم ... ک ریبه ز سر
رو که خانم خدمتکار جلوم گذاشته بود اروم اروم خوردم و  ییبودم ... چا ریدستش حرص خورده بودم که س

 ... بلند شدم

 !... نامم هم مونده انیبا اجازتون برم ... کالس دارم و ... پا گهیمن د -

 !... ینخورد یزیبهم کرد و گفت : تو که چ ینگاه انیکاو یاقا

 !... خورمیم یزیچ هیدانشگاه  رمیاشتها ندارم ... م ادیممنون معموال صبحونه ز -

 نمیپررو باشم که بش یلیخ دیخور ، با اون افتضاح االن با لیصبحونه تکم شهیسر جــــــــــدم ... منه هم اره
 !صبحونه هم بخورم ...؟ نجایا

 !... ... دستت درد نکنه معصوم خانم امیکتشو برداشت و گفت : منم م یصندل یهم بلند شد و از پشت کاوه

 !... میبه من گفت : بر رو

 ... پسرجون کشمتیکه م امی...؟! من اگه با تو ب یشد ریجونت س از

 !... شمی... مزاحم نم رمی: ممنون ... خودم م گفتم

 !... شد رید میهمون دانشگاه هـــــا ... بر رمیو راه افتاد : منم دارم م دیاز دستم کش فمویک

 ... بدتر باعث خجالتم شده بود انیکاو یلب اقا یرو لبخند

 ... نیکاوه زود برگرد -

 !... حتما بابا -

 نیع شوریب یسرشو نکنم ... پسره  یکردم که خودمو کنترل کنم و موها مویسع یشدم و همه  نیماش سوار
داره که دوباره  یازیچه ن رهیکه داره م نیسر من اورده ...! اصال ا ییانگار نه انگار که چه بال ستیهم ن الشیخ
 !دانشگاه ...؟ ادیب

دل شکسته رو بند  هی شهی...؟! م یبلد ی...؟! خدا حواست به دلم هست ...؟! شکسته بند ـــــــــرهیم داره
 شنوهیدلشکسته رو م یادما یخدا صدا گنیم شهیخــــدا ...؟! هم یو نکندوباره قصد شکستنش شهی، م یبزن

...؟! اشک تو  یایباهاش راه ب یاکه بخو ستیدل من انقدر ن هی... بنظرت شکستگ دهیو خواستشونو انجام م
 ابونیراه افتاد ... رومو کردم به خ نیکه اونم سوار شد و ماش دمیجنگیچشمم جمع شد ... داشتم با بغضم م
 ... وفتادینزنم که بخاطر کار صبحش مطمئنا دعوا راه م یو هم حرف نهیکه هم اشک جمع شده تو چشمم رو نب
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... اشک گوشه  یرفت تو سوپر دمید رهیشد ... نگاه که کردم کجا م ادهینگه داشت و پ میکه از راه رو رفت کمی
 ... افمیداشته باشه ق یکردم حالت عاد یچشممو با انگشت برداشتم و سع ی

اومد و گذاشتش رو پام ... نگاش کردم که دوباره راه افتاد و گفت : بخور ... صبحونه  لونینا هیبعدش با  کمی
 !... یکنیضعف م ینخورد یچیه

...؟! من که اونهمه خامه نوش جان  یبا حرص بهش دوختم و گفتم : واقعا نگران صبحونه خوردن من نگامو
 !رفـــــــــت ...؟ ادتی،  یکردم از دست جنابعال

 ... یخفش کنم ... ول خواستی... واقعا که دلم م یپسره  یخنده ... رو اب بخند ریکرد و زد ز نگام

 !... ـــــــــــرهیداره م یول

دختر ... غصه هاتو نگه دار به وقتش که  اریدر ن یباز ی... انقدر کول رهینارگل به درک که داره م اهههههههه
 !... یریمیاز فکر رفتنش م یبفهمه که دار دیپسر نبا نیهمشو بخور ... ا نیبش یتنها شد

 ... رو بخورشون بابا نایحرص خوردن ا ینکنم ... به جا تتیاذ ومدیکه دلم ن یبود دهیانقدر خوشگل خواب -

بابات  شیپداد زدم : ابروم  بایتقر کردنیدرونم که همش رفتنش رو برام تکرار م یخفه کردن نداها یبرا
 !رو بخــــــــــــورم ...؟ نایا نمیراحت بش الیبا خ یرفـــــــــــت اونوقت االن انتظار دار

 !... از من دوست داره ... ابروت هم نرفته شتریبابـــــــــــــا ... مطمئن باش بابام تو رو ب الیخیب -

 ... تو بغل تو بودم و بایافشون تقر ینرفتــــــــــــــه ... من با اون لباس گشاد با موها -

مدت ادم شده  هی...؟!  یحرفه تو زد نمی... ا رقصهیخودش نزده م نیا ینیبی...؟ نم یگیم یدار یچ ینار یوا
 !... شیانگار دوباره برگشته به همون جنس قبل یبود ول

 ... ـــــــزمیعز یکه نبود یبد یزد و گفت : خب جا یگل و گشاد لبخند

با خودم معلوم  فمیباهاش حرف نزنم ... منم تکل گهیو د رمیخودمو بگ یتا بتونم جلو دمیکش غیج هی فقط
 شمیم یحاال که دوباره اقا برگشته به پررو بودنش عصبان ستیپررو ن گهیبار گله دارم چرا د هی...  ستــــــــاین

نگفت ... تو  یزیچ میواقعا عصبان دید یوقت ونمکردم و تا خود دانشگاه ساکت موندم ... ا ابونی... رومو به خ
 میکار دارم کارت تموم شد اس بده باهم بر یساختمون ادار رمیدانشگاه رفتم سمت کتابخونه که گفت : من م

...! 

رامو ادامه دادم ...  یحرف چیبدون ه ی... ول دمیبگم چشــــــــــــم حتما هم من به تو خبر م خواستمیم
پنچر  نیماش ریداره که ... مثل تا کاریچ یشد که تو ساختمون ادار نی...؟!!! فکرم مشغول ا یساختمون ادار

 تونستمیبود که م یتنها کار قیعم یلیخ یا... نفسه کردی... پس داشت مدارکشو اماده م ـــــــــــــسیشدم پ
که انقدر  یکرد ی! چرا کار...؟ یاشکام ازشون استفاده کنم ...! خوب ... پس من چ زشیاز ر یریشگیپ یبرا

مونده که دل من به اون  گهی...؟! به نظرت چقدر د ستیبهت دلبسته و وابسته بشم که االن ... خدا بس ن
 !...؟ یگوش بد فشبرسه تا به حر  یشکستگ یدرجه 
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 هی...؟! منتظرش موندن کار اشتباه گهیبره ...؟ چند روز د خوادیم یک یعنیپنجره نشستم ...  کیکتابخونه نزد تو
االن دل  یبه دفتر کنار دستم انداختم ... ک ینگاه حوصلهی...؟! امکانش هست بعد از درسش برگرده ...؟!!! ب

 یلیخ طشی... به نظرم مح رونیاز کتابخونه زدم ب وتو کولم چپوندم  لمویکردن داره اخه ... وسا قیو دماغ تحق
راف انداختم ... گوشه به گوشه محوطه دانشگاه پر بود از دانشجو... هر جا رو نگاه به اط یخفه بود ... نگاه

ترم بود و حتما اکثر حرفا حول محور امتحانات  ی... اخرا زدنیبودن که داشتن حرف م یگروه چند نفر هی یکردیم
تو  یادیخوب و بد ز یزها... رو شدیتنگ م نجایا ی... دلم برا رفتمیم نجایاز ا گهیماه د کی... من تا  گشتیم
 ... دانشگاه گذروندم نیا

باز اتاقم  یپنجره  یخونه رو کرده بود ... هوا یراه افتادم ...دلم هوا ابونیو قدم زنان تو خ رونیدانشگاه زدم ب از
 یبرنجها یبو یبود ... االن برنجا بلند و سبز رو به زرد شدن هستن ... دلم برا یزراع نیپشتش زم یکه منظره 

کنار  هیقض نیبا ا تونستمیخونه بهتر م رفتمیاگه م دی... شا یعزرا نیتو زم یگِل باز یتازه تنگ شده بود ... برا
و خاله شهربانو  رجیعمو ا ی... دلم برا یبرا ی...دلم حت کردیو کاوه مطمئنا کمکم م نجایدور بودن از ا کمی...  امیب

... نخواستنم ... البته  نمشونینذاشتن که بب یعنی...  نمشونیبهم تنگ شده بود ... از مرگ محمد نتونستم ب
دراومد و پشتمو گرفت ... کاش  لشیهمه فام یبود که جلو یخواسته خاله بود تا عمو ... عمو تنها کس شتریب

 !!!... محمد بود

کنم اما ...  یدوباره زندگ خوامی... بهش گفتم م زنمیبهش سر نم گهیرفتم سر مزارش و بهش گفتم د درسته
اونم ...  ونیدانشگاه اومدنم رو مد نیگفت هم شهیکه م یمحمد هست ... کس هیگوشه از ذهنم  هی شهیهم
... اگه االن بود ... بهم گفته  تمگرف ادیازش  زایچ یلیکوتاه بود اما خ یلیباهاش خ میکه گرچه مدت زندگ یکس

 یشد محمد ...؟! تو که گفت یمن راحته ... پس چاز بابت  الشیخ گهیمبارک ... گفته بود د تیبود عاشق
 !...؟ رهیمبارک ... پس چرا داره م میعاشق

 دونمیمن م یمبارک نگفت کاوه هم عاشق منه ... ول میخودم جواب خودمو دادم ... اون گفت عاشق هههههه
 ... دلش با منه اون دونهیهم م رازیش یخواجه  گهی، مطمئنم اونم دوستم داره ... با رفتارهاش االن د

 یکار خبریبازم ب خواستمیزهرا رو گرفتم ... نم یدراوردم و شماره  بمیاز ج موینشستم و گوش مکتین هی یرو
 !... قبل تکرار بشه یسر یبکنم و اتفاقا

 ما کردن ادیخانم گل گلــــــــاب ... چه عجب خانوم  یاز چندتا بوق جواب داد : به سلـــــــــام بر نار بعد

...! 

نبره ... اون منو  ییکنم تا بو قیبه صدام تزر یشاد کمیکردم  یبود ... سع یشاد و پرانرژ شهیمثل هم صداش
 ... ول کن نبود اوردیتا ته و توشو درنم هیخبر کردیو اگه شک م شناختیخوب م

 ... یزدیسالم ا -

و االن خانم  ستمین یزدیا گهیمن د ینگرفت ادیهنوز  یو مـــــــــــــــرض ... درست تموم شد ول یزدیا یا -
 !ام ...؟ یانصار

 ... یمونیم یزدیاش ... تو تا ابد ا قهیبرو گمجو بابا ... با اون شوهر عت -
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 یچ هیبه شوهرت  یبگ یچ هیراجع به شوهر من درست حرف بزنـــــــــــا ... به شوهرم  یاووووووووووووو -
 !... گمایم

 یپشت سر مرده حرف بزن یخوایخروار خاکه ... م هی ریاز حرفش زدم و گفتم : اون بنده خدا که ز یتلخ لبخند
 !...؟

 !...؟ ینگران شد و گفت : خوب صداش

 هیگفتم :  دادیم ینشون از پشت خط میبوق تو گوش یازش پنهان کنم ... صدا تونستمی... مسلما نم دیفهمیم
 ... لحظه

پشت خط و  یاز کاوه  الیخیرو کنار گوشم گذاشتم و ب یم ... کاوه بود ... دوباره گوشانداخت یبه گوش ینگاه
خونه  رمیم یچند روز هی... زنگ زدم بهت بگم  رهیم ادشی یکه ادم احوالپرس یزنیمنتظر گفتم : انقدر حرف م

 !... یمنت کش امیگفتم بهت خبر بدم بعدش ن

 !شده ...؟ یشد : چ یجد صداش

 ... بشه که من بخوام برم خونه یزیچ دیمگه با -

 !شـــــــده ...؟ ینارگل چ -

استراحت کنم چند  کمی رمیخستم کردن م یلینشده ... هم دلم برا خونه تنگ شده هم درسا خ یچیباور کن ه -
 ... گردمیبرم گهیروز د

 !االن ...؟ ییکجا -

 !چطور ...؟ -

 !...؟ یی... بگو کجا شتیپ امیب خوامیم -

 ... خیبابا زهرا ب -

به  یباور کنم ربط یخوایو دلت تنگ خونه اس ...؟! م یشد داریصبح ب هویباور کنم  یخوایبلند گفت : م بایتقر
 !نارگـــــــــــــل ...؟ ییکاوه نداره ...؟! کجا یبابا یتو خونه  دنتیخواب شبید

 !... برگردم خوابگاه خوامیدانشگاه ... م کیکردم و گفتم : پارک نزد یپوف

 !... اونجا امیبمون همون پارک ، من دانشگاه شمام ... االن م -

 یدیاس ام اس که نوشته بود : چرا جواب نم هیپاسخ از کاوه داشتم و  یرو که قطع کردم دوتا تماس ب یگوش
 !... ...؟ من تو کتابخونه ام یی...؟ کجا

و زنگ خورد ...  دیتو دستم لرز یرو بستم که دوباره گوش امیو خودخواهانش زدم و پ یبه لحن دستور یپوزخند
 ... خودش بود

 !رو گذاشتم دم گوشم : بله ...؟ یسبز رو زدم و گوش ی دکمه
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... مگه نگفتم کارت تموم  یدیجواب تلفنتو نم یچ ی، برا یستیتــــــــــو ...؟! من اومدم کتابخونه ن ییکجا -
 !...؟ میبهم بگو باهم بر شد

 ... ارهیرو گفت که فکر کردم االن نفس کم م نایا یتند و عصب انقدر

 !گفتم : تموم شد ...؟ خونسرد

 !...؟ نیبابا گفت زود برگرد یدی...؟! نشن یرفتــــــ یکجا گذاشت گمیتموم شد ...؟! م یچ یعنیداد زد :  هوی

 ... انیکاو یاقا نیسر من داد نزن -

 !!!...؟ ــــــــــانیکاو یکه گفت : اقا دمیناباورش رو شن یزمزمه  یصدا

که ازم خواسته بودن انجام دادم حاال  ییکارا نیو بگ نیتوجه به تعجبش گفتم : به پدرتون سالم منو برسون یب
 ... به درسم برسم دیبا

 !شده که االن شده پدرتون ...؟ یکه باباجون بود چ روزیطعنه گفت : تا د با

 یلزوم ستنیخودشون ن یباباجون اما وقت گمیپسرشون رو دارن ... هنوزم به خودشون م گهیاالن د شونیا -
 ... صداشون کنم انیکاو یاز اقا ریغ یزینداره چ

 !... باباجونـــــــــــت گفت ناهار منتظرمونه انِ یکاو یاقا نیهم -

 گهیکمه و امتحانات هم د یلیدعوتشون رو قبول کنم ...! وقتم خ تونمینم نیو بگ نیکن یاز طرف من عذرخواه -
 ... رو تموم نکردم قمی... و من هنوزم تحق شهیداره شروع م

بود ...  یشوخ هی... همش  یشده نارگل ...؟! به خاطر اتفاق صبح ناراحت یو گفت : چ دیکش یکالفه ا نفس
 !!!... باور کن

 ... به کارام برسم دیهم نشده ، فقط من سرم شلوغه و با یزی... چ ستمینه ناراحت ن -

 !... برم ... خداحافظ دیبا گهیمن د دیگفتم : ببخش نیهم یبرا ادیکه داره به سمت من م دمیرو د زهرا

 !... قطع نکن کارت دارم -

 ... هش اشاره زدم ساکت باشهموندم تا حرفاشو بزنه ... زهرا کنارم نشست با دستم ب ساکت

شدم به  لیاقـــــــــا کاوه تبد یحت اینشده و من از کاوه  یزی: چ دمیاز پشت خط شن قشوینفس عم یصدا
نشده و ... نارگل من ... من  یزیهاست ...؟! چ بهینشده و لحن حرف زدنت مثل غر یزی...؟! چ انیکاو یاقا

 ... یبه خاطر صبح ول خوامیمعذرت م

شهر که درس بخونم و  نیرفته بود من اومدم تو ا ادمی... فقط  وفتادهین یقطع کردم : گفتم که اتفاق حرفشو
 !... ... خدانگهدارتون نیبرگردم خونــــــم ، هم

 ... خاموش کردم مویقرمز رو زدم و بعدش هم گوش یدکمه  عیصبر نکردم و سر نباریا
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بغلش کردم ... فقط  اریاخت ی... ب دمیرو د یدستم نشست ... نگام که به چشماش افتاد نگران یزهرا رو دست
 ی... نگاش به من مثل مادر یدوست واقع هیو مهربون بود ،  یدختر چقدر دوست داشتن نیا دونستیخدا م

 !... نگران بچشه ... انگار نه انگار من بزرگترم و خاله اش شهیبود که هم

بود پشت تلفن ،  ی...؟! ک یشده نار یبود گفت : چ دایتوش پ یکه نگران ییدش جدا کرد و با صدااز خو منو
 !کاوه ...؟

 !...؟ یحرف بزن یخوایتکون دادم که دوباره گفت : نم سرمو

که دلم تنگ  نهیکه افتاده ا یشده ...؟! تنها اتفاق یزیچ یکنیو گفتم : بابا چرا همش فکر م دمیخند یمصنوع
 !... نیتموم کنم ... همــــــــــــــ قمویبه استراحت دارم تا بتونم با ذهن باز تحق ازیشده و ن

انقدر  یکنیفکر م یجد ی...؟! جد یگولم بزن یتونیم یکنیشده نگام کرد و گفت : واقعا فکر م زیر یچشما با
 نکن نیبه شعور من توه یبگ یخوایر هم نماگ ایشده  یچ یگیم ایهست ...؟!  تیزیچ هیکودنم که نفهمم 

...! 

 !... نگو یچیه ای یگیراستشو م ایبگم که دستشو اورد باال و گفت :  یزیکردم چ نگاش

نداره از درد دلم بهش بگم ... هرچند  یو همه حال کنارم بوده ... اشکال شهیکه هم زمیعز یزدیزهرا بود ... ا اون
 ... ستادمینگفته هم خبر داره ... بلند شدم و چند قدم رفتم جلوتر ا دونمیم

 یراحت دنبال کارا یلیخ یشوهر محترم جنابعال یکه خواهرزاده  نهی...؟! راستش ا یبدون یخوایراستشو م -
 هیا بقت زنهیاما لبخند م شهیم یهم هست که داره از درون متالش ینارگل بدبخت هیفکر کنه  نکهیرفتنشه بدون ا

که محمد بهم گفته  نهی... راستش ا رمیبگ وشوجل تونمیکاوه بره اما نم خوامیکه نم نهینفهمن چشه ... راستش ا
برم خونه تا حداقل شاهد  خوامیکه م نهیجز درد برام نداره ... راستش ا یزیعشق چ نیمبارک اما ا تیبود عاشق

 یبخاطر رفتنش ازم خداحافظ ادیشهر دور باشم تا ن نیز اا خوامیکه م نهیرفتن نباشم ... راستش ا یتالشش برا
 ... که نهیاکنه ... راستش 

که صورتم  دمیو تازه فهم دیصورتم کش یکه رو شونه ام نشست برگشتم سمتش ... با دستش رو دستش
...  دادیو فقط منو تو بغلش فشار م گفتینم یچیو اون ه هیگر ریشده ... محکم بغلم کرد ... بلند زدم ز سیخ

تسالم  یو فقط برا کردکه گوش  نی... هم گهینم یزیچقدر محتاج اغوشش بودم ... ازش ممنون بودم که چ
 !... برام با ارزش بود یلیتا بگه من هستم ... خ دهیکه به خودش فشارم م نیبغلم کرده ، هم

داشت  یکه سع یبا لبخندبود ...  سیاونم خ ی، چشما کردمیم یاحساس سبک یاومدم کم رونیبغلش که ب از
عوض  ییاب و هوا هی... هم دلم تنگ شده ، هم  امی... منم باهات م هیچ یدونیمثال شاد باشه گفت : اصال م

 !... کنمیم

 !... یریبا اون م یبر یو هرجا که بخوا یکردم و گفتم : نه ... تو شوهر دار یاخم

خونمون تنگ  یگفت : برو بابـــــــــا ... منم دلم برا یکامال مصنوع یکرد جو رو شاد کنه و با خنده  یسع
 نهیهم اگه چند روز منو نب رادی... خودم و خودت ... مطمئن باش ه خوادیم یسفر مجرد هیشده و تازه دلم 

 !... شهینم شیچیه
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 !... گفتم نه زهرا -

 !هــــــــــــان ...؟ مینیبی... اونجا همو م امیخودت تنها برو منم تنها م یخوایخوب باشه اگه م -

 !پا داره نه...؟ هیمرغت  -

...  ــــــــایبگه زن منو با خودت برد ادیکردم و گفتم : پس فردا شوهرت ن یلبخند سرشو تکون داد ... پوف با
 !... خودت یعواقبش پا

 میوفتیم بعدش هم راه بما لباس بردار  یخونه  می، بر یالزم ندار یزی... تو که چ گهیو گفت : نم دیکش دستمو
 !... ... دلم لک زده برا اقاجون و مادرجون

خونه ... البته به خواست من بهش  ادیبا من ب یکرد که چند روز شیاما راض یچجور دونمیزنگ زد و نم رادیه به
 !... نگه یزیچ ـــــــــــــــــزشیعز یگفت به خواهرزاده 

که زنده اس خداروشکر ... کنارم نباشه مهم  نی... هم امیمدت تنها باشم تا بتونم با خودم کنار ب هی خواستمیم
 ستین یزیچ گهیکه د نیمردم کنار اومدم ا یکه هســــــــــت ... من با مرگ محمد و حرفا نهی، مهم ا ستین

...! 

 میاصرار کردم که با اتوبوس بر ی... هرچ میکه دست زهرا بود تو راه شمال بود رادیه نیساعت بعد تو ماش کی
 شیکه بعدش ات میبا اتوبوس بر میضیمر میدوتا خانم راننده هم که هست میکه دار نیماش گفتیقبول نکرد ... م

 !... میو زنده زنده کباب بش رهیبگ

 وفتنیم ریو مسافراش هم تو اتوبوس گ رهیگیم شیبود که اتوبوس در حال حرکت ات دهی... تو اخبار شن ههههه
 ... شهیسوار اتوبوس نم گهیعمرا د گفتیم نیهم ی... برا سوزنیو همشون م

دراورد و منو خندوند که به کل مشکل و غصه مو فراموش کردم ...  یراه مسخره باز یانقدر تو وونهید ی دختره
... اما انصافا دست  شهیو هول م ترسهیکه مثال م زدیم غیج ومدیکه از روبرو م سانین ای ونیکام هی دنیبا د

به بدن ... انقدر  میکباب مشت زد هیرستوران نگه داشت و ناهار رو به قول خودش  هیفرمونش خوبه ... کنار 
 ی افهیکه قبل از راه افتادنمون بود عوض شد ... ق یزیزهرا کمک کرد که حالم کامال با چ یهوا خوب بود و کارا

خونه ... منو زهرا با  میایم میدار می... چون بهش خبر نداده بوددیما دوتا رو دم در د یبود وقت یدنیمامان د
تو خونه ... زهرا به مادرش هم  میاومد بغلمون کرد و رفت ی... با خوشحال میکردیمتعجبش نگاه م افهیخنده به ق

خونه  یبچه  شتریههههه واقعا که انگار ب ... زنهیبه اونها م یسر هیماست و احتماال فردا  یخبر داد که خونه 
ما انقدر خوشحال  دنیبود که اقاجون هم اومد خونه ... از د کیهوا تار بایخودشون ... تقر یما بوده تا خونه  ی

کرد که چرا بدون شوهرش  یحساب یدعوا هی... البته اولش با زهرا  ذاشتیشده بود که همش سر به سرمون م
 ... میدیو خند میدش تا اخر شب گفتاومده سفر ... اما بع

 میرفت ییدوتا مونیبچگ ادیتشک گذاشتم و پشه بند بستم ... به  هیباال ...  یطبقه  وونیتو ا میخواب رفت یبرا
منه  ی هیعوض کردن روح یکاراش برا نیا یهمه  دونستمیتو پشه بند که زهرا بالششو پرت کرد طرف من ... م

 ... کردم و جنگ بالش راه افتاد یباهاش همکار نیهم یبرا
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...؟!  ـــــــــــنیشیم دارینماز صبح ب یاقاجون دراومد : شما برا یکه صدا میدیو خند میسروصدا کرد انقدر
 !... نی... من اگه صبح گذاشتم شماها بخواب گهید نیبخواب نیریبگ

 یی... قبل از ازدواجم با محمد وقتا مترهایقد ادمهی...  میدیدراز کش یواشکی یبا خنده ها مایمثل قد هردومون
 یو اکثرا هم برا شدنیخواهرام خونه ما جمع م یفطر و ... همه  دیمثل روز مادر ، روز پدر ، شب سال نو ، ع

و  میبود داریب یزدیصبح با ا کینزد ادمهیه بار ی...  دمیخندیو م میزدی... تا خود صبح حرف م موندنیخواب م
 میزد رجهیش نیشون برده بود که اقاجون طبق عادتش اومد بهمون سر بزنه ، من و زهرا همچخواهرام تازه خواب

بعد  یول میو زهرا هم پاش درد گرفت ... خودمون رو به خواب زده بود واریتو رختخواب که من سرم خورد به د
 ... میبمون داریب میبورمگه مج میترسیما که م گفتیخنده ... زهرا م ریز میاز مطمئن شدن از رفتن اقاجون زد

 نینماز صبح بتون یکه برا نیبخواب یموقع هی گفتیم شهی، هم دادیم ریگ دنمونیخواب ریسر د شهیهم اقاجون
 !... نیبش داریب

 ... ی... نگام به اسمون پرستاره بود که زهرا گفت : نـــــــار میغصه بود یاون روزها چقدر ب ریبخ ادشی

 ... هـــــــــــــــوم -

 !...؟ یکن کاریاخرش چ یخوایم گمیم -

 !...؟ ویچ -

 ... گاه سرش کرد هیسمت منو دستشو تک برگشت

که تو هم  یدی... اگه واقعا بره ... چرا نشونش نم یریجلوشو بگ یخوایخنگ خدا ... نم گهید گمیکاوه رو م -
 ... اشاره از طرف توئه که هیمنتظر  دیدلت با اونه ... شا

 ... نه من یخواستگار ادیب دیدخترم اونه که با هیمن  -

بهت بگه  یچجور ی، انتظار دار یکرد خشیسنگ رو  یخواستگار نجایبار اومد ا هیاون که  شوریب یدختره  -
بدبخت از کجا  ی...؟!!! اخه پسره  یکه دوستش دار یبار بهش نشون داد هیدوستت داره ، اصال تو تاحاال 

 !بدونه که تو هم دلت باهاشه ...؟ دیبا

 ... منم دونهیاطالع باشه ... مسلما کاوه هم م یما به هم ب ینمونده باشه از عالقه  یکس گهیواال فکر کنم د -

به  یبدبخت خواست رادیاز ه ی... هــــــــان ...؟! ، حت یدوستش دار یکه بهش ثابت کن یکرد کاریتاحاال چ -
تهران شوهر من کچل بود  میبرگشت دونــــــــــمی، من نم یکه خاموش کرد تمی... گوش نجایا یاون نگه اومد

 !... و تو دونمیمن م

سر  یبا موها دمی... قول م شهیمن نم بتیرفتنشه که متوجه غ یکارا ریانقدر درگ دمیکه من د ینترس اون -
 !... نداشته باشه یشوهر توام کار

پا گذاشته و االنم  ریدوستت داره ... مطمئنم االن کل تهران رو دنبال تو ز یلی... کاوه خ یانصاف نباش نار یب -
بار  هی... خودم  یفهمیروشن کنم م موینه بذار گوش یگیبهش برسه ... م یما بس نشسته که خبر یتو خونه 

که  یکرد ی...؟! کار ینشون داد ... بهش ستمیاز حس نارگل مطمئن ن گفتیم رادیکه داشت به ه دمیشن
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 یدوستت داره اما تو برا میدیما فهم یکرده که نه تو بلکه همه  ییکارا هیعشق تو رو باور کنه ...؟! اون بارها 
 دی...؟! من مطمئنم اگه از تو خاطرجمع بشه ق یبکن یحاضر کاریموندنش چ ی...؟ برا یکرد کاریعشقش چ

 !... زنهیرو هم م شیاتر

 !... خودخواهم یلیخ کنمیحس م ینجوریمادرش و خودش بگذره ... ا یبه خاطر من از ارزو خوامینم -

تا تو رو داشته باشه  گذرهیبه تو بگم ... اون از آرزوش م دیرو من نبا نای... ا یداره نار یبه فداکار ازیعشق ن -
... بهش بگو  یاز خودت بگذر دیبا یو عاشق یدوستش دار یگیم ی...؟! وقت یکنیعشقت م یبرا کاری... تو چ

...  یبمون ونیرفتنو ... نذار به عشقت مد ایانتخاب کنه موندن  دیاگه به انتخاب کردنه بدون ترد ی... بذار حت
 !... یبراش بکن که بعدا افسوسشو نخور یکار هی یتا زمان دار

...!  ریمنو بگ ایکاوه جونم دوستت دارم ب زمیاالن بهش زنگ بزنم بگم عز نیهم یخوایباشه مامان بزرگ ... م -
مثل ادم اومد بهم گفت  یبپرسه هـــــــــــان ...؟! ک دینه با ایاگه مردده که من دوستش دارم  یبابا زهرا حت

مثل آدم  میمن و اون تونست ی...؟! اصال ک دمندا یکه من بهش جواب هیحس من چ دیدوستم داره و ازم پرس
 یزندگ هیدوستت دارم گفتناش با دعوا و تنش بوده ... من  یحت شهیوامون نشه ... همو دع میباهم حرف بزن

داشته باشه  تونستیم یکار داشت ... به نظر خودت چه کار ی... امروز رفته بود ساختمون ادار خوامیاروم م
 ... رفتن یبرا رکشاز اماده کردن مدا ریغ

کارت انصـــــاف  نیکه ا دونمیم نویا یبگم ... ول یچ دونمی: نم دیسرش برداشت و دوباره دراز کش ریاز ز دستشو
بهشون  یسر هیمامانم  یخونه  رمی...! من فردا ناهار م یینجای... حداقل بهش خبر بده که ا ستیو حق کاوه ن

براش  یعشقت انقدر ارزششو داره که بخوا نی... بب یتا خوب فکراتو بکن ذارمی... تنهات م گردمیبزنم عصر برم
 !باشه ...؟ میبرس مونیکه به درس و زندگ مینه ... پس فردا برگرد ای یاز غرورت بگذر

 دمیزهرا فهم قیعم ینفسها یکه گذشت از صدا کمیگفتم و دوباره نگامو به اسمون دوختم ...  یاروم ی باشه
بود که سردرد گرفته بودم ... ... انقدر تو سرم شلوغ  دمیرسینم یا جهیبه نت کردمیفکر م ی... هرچ دهیکه خواب

ناهار رفته خونشون و گفته  یبرا گفتیم مانشدم زهرا نبود ... ما داریخوابم برد ... صبح که ب یک دونمینم
 دیمن مهم نبود اما مادرم رو شا یرو بهمون داد که برا ی... موقع ناهار اقاجون خوشحال خبر گردهیبرم یعصر

 ... ناراحت کرد یلـــــیخ

 رهیگیهم داره سروسامون م دیخواهرش ... خداروشکر حم ی هیبود با دختر همسا دیماه جشن عقد حم نیا اخر
 دونستینم یکیکه  کردی... چنان با غم نگام م اوردمیخودم ن یاما به رو دونستمینگاه غصه دار مامان رو م لی... دل
 شهیبخت من باز نم گهیشه و بعد از اون دبا ایپسر دن نیاخر دیممکنه حم ایدارم  یسخت یضیمن مر کردیفکر م

جفت مناسب  هیخودش  ی... همون بهتر که به عقل اومد و برا میخوردیبه درد هم نم دی...هههههه ... من و حم
 ... انتخاب کرد

که قابل  ینه انقدر یگرم بود ول کمی... هوا  رونیمامان و اقاجون خواب بودن از خونه رفتم ب یاز ناهار وقت بعد
سر از امامزاده دراوردم ...  یچطور دمیکه نفهم کردمیو فکر م زدمیخودم قدم م یتحمل نباشه ... تو روستا برا

 شدیم تیامامزاده بود خواه ناخواه به ادم سرا یفضا وکه ت ینماز خوندم ... آرامش ارتیرفتم داخل و بعد از ز
نگام به سنگ قبر محمد افتاد ... بعد از اردو و قولم به زهرا و  خوندم ... یاقا و فاتحه ا ی... رفتم سر خاک حاج

 یشدم ... کنارش نشستم و فاتحه ا دهیبودم ... ناخودآگاه به سمت قبرش کش ومدهیسر خاکش ن گهیخودم د
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 گهیسنگ صبورم نبود ... د گهیباعث شد که بمونم ... که نخوام زود بلند شم ... اون د یچ دونمیخوندم ... نم
اونجا نگهم  یبود ول یچه حس دونمیاما ... نم بردمیمحمد نم شیو گله هامو پ زدمیل قبل با اون حرف نممث

 ... با دلم مشخص کنم فمویارومتر شم و تکل یکم دیداشت شا

وسط  نی... اما ... ا رمیکه اگه بخواد بره نخوام جلوشو بگ ی... من ... کاوه رو دوست دارم ... انقدر محمـــــد
با  یدوستش دارم حت یلیدروغ بگم خ تونمی... به خودم که نم شهی...؟! دلم براش تنگ م شهیم یدل خودم چ

 !راحت و اروم رو تجربه کنم ...؟ یزندگ هیمنم  شهیم یعنی...  شیایو غد باز ایبد اخالق یهمه 

تنهام  شهی... بازم مثل هم دمیشن پا یکه صدا زدمیحرف م یالینگام به اطراف بود و تو دلم داشتم با محمد خ
 نکهیهمه جا همراهم بوده ... هنوزم از ا شهیبه فکر من بود ... هم یاز هر کس شتریدختر ب نینذاشته بود ... ا

پاهاش رو سنگها  یرو لبم نشست ... صدا ورشاز حض ی... لبخند شمیشرمنده م زدیبهش رفتم  خبریاوندفعه ب
 ... به من متوقف شد دنیقبل از رس

بگه گفتم :  یزیچ نکهیقبل از ا نیهم یبرا دهیکه منو سر قبر محمد د دهیکردم حتما شوکه شده و ترس فکر
 یبا محمد خداحافظ گهی... به تو ، به خودم قول دادم ، د شمیسابق نم یاون نارگل افسرده  گهینترس بابا من د

 ... بکنم دیبا کاریچ نمیفکر کنم بب کمینشستم  نجایا ینجوریکردم ... االنم هم

... اگه ... اگه به کاوه بگم دوستش دارم اونوقت اون بمونه  ترسمینزد ، ادامه دادم : من ... زهرا من م یحرف
که چرا  خورهیوقت تو دلش غصه نم چیموندنشـــــــــــو ... ه کشهی... بعدها تو دعواهامون به رخم نم نجایا

و  یخواستگار نجایاومد ا نکهیجنگ و دعوا ، بعد از ا نهمهی..! بنظرت بعد از ا. یــــــزدیا ترسمیموندم ...؟! م
بهم گفته بود  یکه اونسر یدر صورت نجایاومدم ا خبریب ینجوریدوباره ا نکهیجوابشو دادم ، بعد از ا یاونجور

زده  کنهیبه خاطر من بمون ، فکر نم ایبرم بهش بگم دوستت دارم  هوی... ییجا رمیم خبریدفعه اخرم باشه که ب
 ... دختره خلـــــــــــــه گهی... با خودش نم مبه سر 

 ... شد کتریراه افتاد و نزد دوباره

 !... گهینه نم -

 !!!...؟ کنهیم کاریچ نجــــــــــــــــــای... اون ا ینبود ... صدا یزدیا یکه ... صدا نیا

که  دینه ... به لحظه هم نکش ایباشه  یواقع تونهیتوهم م نیا نمیبرنگشتم بب یتوهمه ... حت یکردم حتم فکر
 ... اومد روبروم نشست ... خودش بود ... خود کـــــــــــاوه ... نگاش به قبر بود

خودش  شدی... باورم نم کردمی، نگاه اون به سنگ قبر و عکس محمد بود و منم مات بهش نگاه م زدینم یحرف
و توهمه که باالخره  الیخ ای نمیبیدارم خواب م کردمیرم سر قبر محمد نشسته ... هنوزم فکر مباشه که کنا

ابروهاش جا  نیاخم هم ب هی...  ودتر شده ب رهیچشماش ت ینگاشو اورد باال و به چشمام دوخت ... رنگ عسل
 ... به هم میخوش کرده بود ... بدون حرف زل زده بود

اروم برخورد  ییجا یبر خبریخودش به حرف اومد : مگه دفعه قبل بهت اخطار ندادم که اگه دوباره ب نکهیا تا
بهم نگه  یهم خواست رادیاز ه ی... حت یاز خودت گذاشتـــــــــ یخبریدوباره منو تو ب یچ ی...؟! برا کنمینم
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دختر  یکرد دایکه پ هیچه عادت بد نی...؟! ا ـــــــهنـــــ یکن تمیاذ ادی... چـــــــــــرا ...؟! خوشت م ییکجا
 ! ... مطمئن بودم حالت خوبه رادیه یالیخیهــــــــــان ...؟! هرچند با نبودن زهرا و ب

هم که  شیطلبکار و عصبان شهیهم ی افهیداد نزنه ... ق کنهیم یبود ... مشخص بود داره سع یحرص لحنش
اگه  یحرف بزنم ، حت تونستمی... نم ـــــــــــلی...هنوزم زبونم ِسر بود ... مغزم هم که تعط یچیه گهید
 ... بگم یچ دونستمیهم نم تونستمیم

 یزیچ یبار بمون و برا هی...  یریم یذاریم خورهیم یبه توق یاز دستت شکار نباشم ... تا تق شهینم لیدل یول -
 !... تالش کـــن یخوایکه م

 !...؟ یکنیم کاری.. چ نجای... تو ا نیزبونمو به کار انداختم و گفتم : تو ... ا خرهباال

من کجا  یینجایتو ا یکنم ...؟! وقت کاریبهم رفت و گفت : پس کجا چ یوحشتناک یهمون اخم چشم غره ا با
 !باشم ...؟ دیبا

 !...؟ شیاتر یبر یخواستیاالن ... مگه نم دیخب ... خب ... تو با -

 !... برم خواستمیچرا ... م -

 ... پس ... پس االن -

 ... شما ... همه منتظر توان یخونه  میشد و گفت : پاشو بر بلند

 !!!همـــــــــــــه ...؟ -

 !... محفلشون روشن بشه یبله ... منتظرن شما نزول اجالل کن -

 !...؟یک یعنیکردم تته پته نکنم : همه  یبه خودم مسلطتر شدم و سع کمی

 یپدر و مادرت ، عمو جون و زنعمو ، باباجونــــــــــــــــــ ـت که کشت منو از بس گفت دلش برا یعنی -
 !... و زهرا رادیدخترش تنگ شده ... ه

 !...؟ یواقعا دوباره اومدن خواستگار یعنی...؟!  یبرا نجایدوباره بلند شدن اومدن ا یعنی

نشسته بودم و  نجایا فیمن نبودم که بالتکل نیخونسرد باشم ... اصال انگار اکردم ذوقمو نشون ندم و  یسع
 ... خوردمیغصه م

 !... میشدم و گفتم : بر بلند

 !...؟ یریگیو حرص گفت : تو چـــــــــــرا جلومو نم تیو با عصبان ستادیاومد جلوم وا وفتمیاومدم راه ب تا

 ... گرد شد چشمام

 !...؟ شینرم اتر یخوایو گفت : چرا ازم نم دیکش یقینفس عم دیتعحبمو د یوقت
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رو زودتر به خودم  یزهرا بودن من ، گفت الیبه خ نجایکه االن ا ییحرفا نیبهم کرد و گفت : بهتر نبود ا پشتشو
ه توئ شیپ نجایدلم ا یوقت یبارها بهت گفتم ... واقعا فکر کرد نویمن دوستت دارم ... ا ی...؟! نار یگفتیم
 !... نه تنها رمیبرم با تو م هبخونم ...؟! اگه قرار هم باش یقیکه موس شیاتر رمیم ذارمیم

 ... امی... نم خوامیاما ... من نم -

 رمیکلمه بگو نم هینگفت ...؟! خوب  یزیچ امیگفتم من نم ینگفت و فقط برگشت نگام کرد ... چرا وقت یزیچ
 !...؟ دهیم یاومدنت با خانوادت چه معن نجایا گهید امیو منم که عمرا باهات نم یبر یخوای... اگه م گهید

 ... ... قبر ... قبره نی... ا نجایگفت : ا یاروم ینگاشو به قبر محمد دوخت و بعدش با صدا دوباره

 د شوهرمهپوزخند نشست رو لبم و گفتم : اره ... قبر محم هی یچرا ول دونمیبراش سخته گفتنش نم دونستمیم

... 

 !... دندوناش گفت : شوهر سابــــــــــــــق نیبست و از ب چشماشو

 !... مو انداختم باال و گفتم : اره خوب ... شوهر سابق شونه

... فاتحـــــــــــه ...؟!!! اونم  خوندیگفتن ... فکر کنم داشت فاتحه م یزیچ هیلب شروع کرد  ریو ز نشست
 !... دهیند یزایـــــــــد ...؟!!!! جل الخالق ، به حق چمحمـــــــ یکاوه برا

 ... میارومتر شده ...بلند شد و بدون نگاه به من گفت : بر کمیحس کردم  یچرا ول دونمینم

 ... ... نگاش به اطراف بود رونیب میهم از محوطه امامزاده زد کنار

 !...؟ رمیدستتو بگ شهیگفت : م میکه از اونجا دور شد کمی

شده ... نه به قبال که که همش طلبکارانه دستمو  ینجوریچرا امروز ا نیو نگاش کردم ... ا ستادمیتعجب ا با
 ... رهیگینه به االن که داره اجازه م گرفتیم

 !...؟ یشیم یتو شاک کنهیبار هم داره خوب رفتار م هی حاال

 ... که نه اما یشاک

 !... ابرومو بردم باال و گفتم : نه هیو هنوز نگاش به من بود  ستادیا اونم

 ... شد دهیدستم کش دینکش هیافتادم که به ثان راه

 !!!... رمیگیکه گفت : اصال چرا اجازه م دمیشن صداشو

،  یگفتم : هــــــــــــــ شهیچقدر بد م نتمونیبب ینجوریا یو اگه کس مییروستا طیتو مح نکهیاز ا یعصب
 ... دستمو ول کن

 !!!... که تو دستش محکمتر گرفت و گفت : نــــــــــــــچ دمیکش دستمو

 ... نکن جاش خوبه خودیکه گفت : تالش ب دمیدستمو کش دوباره
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 ... که ارمیدستمو از دستش درب کردمیداشتم تالش م هنوز

داشت از  یس یب یخاتون معروف به ب ی.. مشتدلم بذارم . یکجا گهید نویا ایشد ... خدا شدیم دیکه نبا یزیچ
 ... اومد یروبرو م

 رفتیدستش در نم ریاز ز یخبر چیروستا رو داشت و ه یادما یزن فضول بود که امار همه  هیخاتون  یمشت
 یشدیمطلع م نجایمردم ا زیاز همه چ ششیپ یرفتیم وفتهیروستا م نیتو ا یچه اتفاقات یبدون یخواستی... م

 ... روستا رو هم داشت یخونه ها یامار مرغ و جوجه ها ی... حت

 یدراوردن دستم از دست کاوه ول کردم و اروم موندم تا از کنار مشت یاوضاع بدتر نشه تالشمو برا نکهیا یبرا
 ... میخاتون بگذر

رد  یگفتم و خواستم زود یسالم سرسر هی دمیمن ... نگاش زوم شده بود رو دستمون ... کنارش که رس یخدا
 !...؟ خبری...؟! مبارکا باشه ... چه ب یکه خودش به حرف اومد : سالم نارگل جان خوب میبش

دست تو  بهیپسر غر هیکه نارگل با  شنونیکل روستا خبر رو م گهید ی قهیدق 20کنم ... تا  هیگر خواستیم دلم
 یبکنم خال نجایاالن ا نیهم خواستمیکه م یا هیکردم لحنم از گر یو سع رونیدست بوده ...نفسمو اروم دادم ب

 !... باشه ، گفتم : ممنون خاتون ... خداحافظ

 ... میدیما نفهم نینامزد کرد ی...؟! ک ییتا اومدم قدم بردارم خاتون به حرف اومد : پسر اهل کجا دوباره

خانوم  ستیوقت ن یلیفقط گفت : خ یجد یلینگه ... خداروشکر خ یزیدست کاوه رو فشار دادم که چ اروم
 !... ... با اجازه

 ... رو بپرسه و راه افتاد یاون بود که نذاشت خاتون سوال بعد نباریا

 ... دیدیگره کرده م یما رو با دستا دیهمشون خاتون با نیادم تو روستا بودن ب نهمهیشکرت ا ایخدا

و با حرص گفتم : ول کن دستمو ... االن کل روستامون با  رونیکردم دوباره دستمو از دستش بکشم ب یسع
 ... زدنیپسر دست تو دست داشتن تو روستا قدم م هیکه نارگل با  شنیخبر م

 !... دنیفهمیگفت : خوب بشن ... باالخره که م تفاوتیکه نگاش به اطراف بود ب نجوریهم

 توجهینه به االن که ب کردیدستمو ول نم نکهینه به ا وانهید ی...پسر ه  گهیسمت د هیدستمو ول کرد و رفت  هوی
 یوحش قیگل شقا هیخم شد و  دمید ستی... تا خواستم بگم خونمون از اون سمت ن گهیسمت د هی رهیداره م
 ... بودن ادیز یوحش یگلها نیاز ا نجای... ا دیرو چ

رو دوست دارن  یکیاگه  یت گفتگفت : خود دیطرفم و گل رو گرفت سمت من ... نگاه گنگم رو که د اومد
 !... گهید رشیاز االن شروع کنم ... بگ خوامی... م کننی، محبت م زننیخوب م ی، حرفا دنیبهش گل م

موها  نیبرد عقبتر بعد گل رو گذاشت ب مویروسر کمیدستشو اورد باال و  کنمیهنوز گنگ دارم نگاش م دید یوقت
 ... بکنم یحرکت تونستمینم یکارش بودم و حت جیو گوشم ... گ

 ... دوباره اخم کرد و گل رو برداشت یلبخند محو نشست رو لبش ول هی
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... گل رو گذاشت تو دستم  دارهیموهام خودش هم برم نیب ذارهیپسره خلـــــــــه ... خودش گل م واااااااااااا
 ... خونتونه تو یداشته باش اصل کار نوی... دستمو گرفت و دوباره راه افتاد : فعال ا

 یکس خوامینم یشیخوشگل م یلیخ یموهام که جلومو گرفت و گفت : اونجور نیخواستم گل رو بذارم ب دوباره
 !... نهیبب یتو رو اونجور

خانوادم الاقل دستمو ول کنه  یهم دستمو ول نکرد ... ازش خواهش کردم جلو میدیبه خونه رس یوقت یحت
 ... بهتره ننیحداقل االن زنده شو نب یول رسهیبه گوش مامان م یس یب یب قیهرچند مطمئن بودم از طر

 یبگ یتونیجا نم چیوقت ، ه چیه گهیبهم کرد و دستمو ول کرد : فقط تا قبل از عقد ... بعدش د یقیعم نگاه
 ... دستمو ول کن

...  میکنیعقد م گهیز دو تاچند رو میتا قبل از عقد که خودمم باورم شد ما باهم حرفامون رو زد گهیم یجور هی
 !...؟ ادینم ادمیپس چرا من 

جواب  یخواینم نباریدوباره دستم رو گرفت و نگام کرد : تو که ا هویدر باز بشه که  میدر رو زد و منتظر بود زنگ
 !... جوابت مثبته مگه نه ...؟ یهست نه مزاحم یینه پسر عمو گهیدفعه د نیهان ...؟! ا یبد یمنف

بود تا اومدم حرف بزنم در توسط زهرا باز شد و به کاوه تعارف کرد بره تو ، منم  یجور نگران هیچشماش  تو
لباس بپوشم ... داشت با  یو برد باال تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم و مناسب مهمونها و خواستگار دیکش

 ... گشتیوسواس تو لباسام م

بهم داد که  نیج قهیجل هیبعد  کمیگشتن شد ... داد دستم دوباره تو کمدم مشغول  دمویسف زیشوم بلوز
 ... هم خوشگل بود یلیسرشانه اش به صورت بافت و خ

 ... کنم شتیارا کمی امیرو بپوش تا ب نایبلند هم بهم داد و گفت : ا نیدامن ج هی

 ... کردن شینشست روبروم و شروع کرد ارا دمیلباس رو پوش یوقت

 !... و گفت : اهههه دیدست از کار کش هویکارش تموم شده بود که  بایتقر

 !شده ...؟ ی... چ هیتعجب گفتم : چ با

 ... تو دلم نگهش دارم تونمینم گهیکردم که االن عذاب وجدان دارم ... د یکار هینگام کرد و گفت : من  کمی

 !...؟ یکرد کاریمگه چ -

 ... بود یمونیچشمام نگاه کرد ... تو نگاش ندامت و پش تو

 ... که شبی... خوب راستش ... د شبیمن ... د -

 ! ... اصال بعدا بگو یخوایمنتظرن زشته ...م نییزهرا ... مهمونا پا یچ شبید -

 !... یو دعوا نکن ینش ی... فقط قول بده عصبان گمیخوب باشه م -

 !زهرا ...؟ یکـــــــــــــرد کاریحوصله گفتم : چ یب
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 ... میزدیمن و تو حرف م شبی... که ... د شبیبخدا ... فقط د یچیه -

 !خــــــــــــــوب ...؟ -

 ... من یعنی... روشن بود ... بعد کاوه ...  میگوش یعنیمن ...  -

 !... زهــــــــــــــــــــــر ا -

 ... دهیکاوه حرفامون رو شن میزدیکه ...که ما با هم حرف م شبی... د گمیم گمیخوب باشه م -

 !...؟ دهیشن یچ یعنیکردم و نگاش کردم :  زیر چشمامو

رفت  ادمی... من بهش زنگ زده بودم  گهینگام نکن د ینجوریا ی... من بهش ... نار نکهیا یعنی... خوب  یعنی -
 ... دیقطع کنم حرفامون رو شن

 یتمام مدت یعنی...؟!  دهینکه همه حرفامون رو ش یچ یعنی...؟!  گهیم یچ نی... ا شــــــــــــــدینم باورم
...؟!!! پس بگو اومدن کاوه سر قبر محمد از کجا آب  کردهیاون داشته گوش م میزدیکه من و زهرا حرف م

 ... هرفتــــــــــــه قطع کنه واقعا خنده دار  ادشی... هههههه  خورهیم

شته بخدا جلو مهمونا ... همه منتظر پس ... ز  نیاومدم حرف بزنم مادر زهرا اومد تو اتاق و گفت : کجا موند تا
 !... شمان

 شعوریب یدختره  رسمیبه وقتش حسابشو م یدختر فضول احمق بدم ول نیبه ا یجواب درست و حساب نشد
 ... نییپا یراه افتادم طبقه  ینگاش کردم و با ابج یبود کرده ... فقط عصب یچه کار نیخـــــــــــــــر ... ا

 ... تو هال همه با لبخند نگام کردن و جواب سالمم رو دادن میرفت یوقت

بره ، که خودش هم  خواستیبود که اگه کاوه م نیا ریبودم اما هنوز فکرم درگ یاز دست زهرا عصبان نکهیا با
 مونیکی...  نکهی...! مگه ا شهیم یمنتف هیقض نی... پس کال ا رمیگفت و من که بهش گفتــــم باهاش نم نویهم

 ... م تو گوشم زنگ خوردیتو لواسون بود یوقت نهیتهم یابج ی... حرفا میز خودمون بگذرا

 یخوانواده ات ... اون از ارزو ی... حت یبگذر زاتیچ یلیکه به خاطرش از خ یانقـــــــــــدر دوستش دار)
 ! ... خوادیم ثارینارگل ... ا خوادیم ی... عشق فداکار یکنیم کاریخودش و مادرش بگذره تو براش چ

 ... ارمیروزم دووم نم هیاز خانواده ام بگذرم ... من بدون اقاجون و مامان  تونمی... نم دونمینم -

 هیکه نباشن ... هممون  شهیم ی... اقاجون و مامان هم روز ستین یکس ابد چیهمش حرفه نارگل ... ه نایا -
 ینره که عاشق ادتی...  یکنیبراش م کاریرزوش بگذره تو چا نیاگه اون از بزرگتر نی... بب میکه نباش شهیم یروز
 (!...؟ تی... از همه چ یگذریعشقت از ارزوت م یهم هست ... تو با جون و دل برا ریسخته اما دلپذ یلیخ

 نمشونینب تونمی... م نمیرو بب یخوشحال تونستمیبه اقاجون و مامان انداختم ... تو صورت هردوشون م ینگاه
از خانوادم بگذرم  تونمیهم کاوه رو دوست داشته باشم بازم نم یامکان نداره ... من عاشقشونم ... هرچ نی...ا

... فاصله  میکشور هیراحته که تو  المیخ یسخته ول یلیکه برم تهران و ازشون دور باشم خودش خ نی... هم
 !... ام باهاشون چند ساعته
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خوردن  ییچا نیاز دست عروسمون بخورم که ا ییچا هی خوامین ماما م دونمیرو نم هیگفت : بق رادیه یعمو
 !... مینیبهتر بب میچشم و چال ما هم روشن بشه بتون نیداره ... بلکه ا

 !!!... با عجز گفتم : خان عمــــــــــــــو اریاخت یب

 ... ، خودش که قهقهه زد دنیاطالع داشتن خند انیکه از جر ییکسا ی همه

 !... عموجان نینکن تیدختر منو اذ نیکاوه رو به عمو با خنده گفت : انقدر ا یبابا

 اریلبسوزِ  لبدوزِ ب ییچا هیباباجان ... برو دخترم  کنمیم یگفت : باهات شوخ دیخوب خند نکهیبعد از ا عمو
 !... بونمهز  ریاز دست پختت خوردم و هنوزم مزه اش ز رادیه ی، هرچند که خونه  ییچقدر کدبانو مینیبب

عمو دوباره رشته سخن رو به دست گرفت  ییبرگشتم تو هال و به همه تعارف کردم ... بعد از چا ییچا ینیس با
دخترمون رو  نیا گهید نباریکه اگه خدا بخواد ا ریامر خ یبرا میدوباره مزاحم شد یو گفت : راستش جناب کرم

 ...میبا خودمون ببر

دختر کور و کچل داشتم هم  هیرک و راست بگم من اگه  نیت و ادامه داد : بذاربه کاوه انداخ طنتیپرش ینگاه
 ...دادمشیوقت به کاوه نم چی،ه

...  هی... خان عمو هم با همون خنده اش گفت : کاوه پسر خوب هیبق یاعتراض کاوه همراه شد با خنده  یصدا
روش  یتو زندگ شهیاس ... اما مهربونه ... م کدندهی... شر و شوره ... غد و  ستیو اروم ن ریسر به ز رادیمثل ه

 ایبعد از درسش بره شرکت پدرش  تونهی... م ره... االن دانشجوئه اما اهل کا شهیم یحساب کرد ... مرد زندگ
 نشیهم از خودش داره ... من همه جوره تضم نیرو شروع کنه ... خونه و ماش یکار هیهرجور که دوست دارن 

 !... دست خودتون یچیو ق شیر گهی... د کنمیم

 ... زهرا تو گوشم پژواک شد یحرفا نباریبود ... ا نییپا سرم

بدونه که تو  دیبدبخت از کجا با ی...؟!!! اخه پسره  یکه دوستش دار یبار بهش نشون داد هیاصال تو تاحاال )
 !هم دلت باهاشه ...؟

به  یبدبخت خواست رادیاز ه ی... هــــــــان ...؟! حت یدوستش دار یکه بهش ثابت کن یکرد کاریچ تاحاال
 ... یکه خاموش کرد تمی... گوش نجایا یاون نگه اومد

 یهمه حرفا یعنی...  کردیگوش م هینشسته بود به حرف بق لکسیر یلیبه کاوه کردم ... خ ینگاه یچشم ریز
 !...؟ دهیما رو شن شبید

 ی...؟! کار ی... بهش نشون داد ستمیاز حس نارگل مطمئن ن گفتیم رادیکه داشت به ه دمیبار شن هیخودم )
دوستت داره اما  میدیما فهم یکرده که نه تو بلکه همه  ییکارا هیکه عشق تو رو باور کنه ...؟! اون بارها  یکرد

...؟! من مطمئنم اگه از تو خاطرجمع بشه  یبکن یحاضر کاریموندنش چ ی...؟ برا یکرد کاریعشقش چ یتو برا
 (!... زنهیرو هم م شیاتر دیق

جور  هیو  یکاوه ... تو نگاه همشون شاد ی، خانواده  رادیتو سالن چرخوندم ... اقاجون و مامان ، زهرا و ه نگامو
 !...؟ میانداختفاصله  نمونیب یبا لجباز یهرچ ستیوصلت ... با خودم گفتم بس ن نیاز ا دمیدیرو م نانیاطم
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تا تو رو داشته باشه  گذرهیبه تو بگم ... اون از آرزوش م دیرو من نبا نای... ا یداره نار یبه فداکار ازیعشق ن -)
... بهش بگو  یاز خودت بگذر دیبا یو عاشق یدوستش دار یگیم ی...؟! وقت یکنیعشقت م یبرا کاری... تو چ

...  یبمون ونیرفتنو ... نذار به عشقت مد ایموندن  هانتخاب کن دیاگه به انتخاب کردنه بدون ترد ی... بذار حت
 ( !... یبراش بکن که بعدا افسوسشو نخور یکار هی یتا زمان دار

 ... کردنیانداختم که منتظر داشتن به من نگاه م هیبه بق یاقاجون سرمو بلند کردم ... نگاه یصدا با

تو سرم  یکردم بدون در نظر گرفتن حرفا و فکرا ی...؟! سع ینگران بود ... لب زد : خوب ییجورا هیکاوه  نگاه
 !... گنیم یچ نمیحواسمو بدم به جمع و بب

 !... خوادیم یخدا چ مینیتا بب نیتو اتاقت حرفاتون رو بزن نیبود که گفت : دخترم با اقا کاوه بر اقاجون

قبلش  شهی... کاوه پشت سرم بود اما برگشتم سمت جمع و گفتم : اقاجون مشدم و رفتم سمت در سالن  بلند
 !صحبت کنم ...؟ انیکاو یبا شما و اقا

 !... که گفت : تروخدا خرابش نکن نارگل دمیاروم و نگران کاوه رو شن یصدا

 یول دمیهمه تعجب رو د یگفته ...تو چهره  یچ دمیبود و اروم حرف زده بود فقط من شن ستادهیکنارم ا چون
 ... نگامو به اقاجون دوختم

 !... دخترم میاز جاش بلند شد و گفت : بر انیکاو یاقا

 افتاده برگشت سر جاش نشست ریهم با سر ز چارهیب یهم بلند شد و همراه من راه افتادن ... کاوه  اقاجون

... 

 ... دیطول کش یساعت میمن با اقاجون و پدر کاوه ن یحرفا

 نیو اقاجون به کاوه گفت : پسرم بلند شو بر ستادمیمن دم در ا یعنیتو هال ...  میساعت برگشت میاز ن بعد
 !... نیحرفاتون رو بزن

... دفعه قبل با محمد رفته بودم  میگرفت شیکاوه معلوم بود که کالفه است ... باهم راه اتاقم رو در پ افهیق از
 هی... تو زندگ ارمیب ادیاز خاطرات گذشته رو به  یچیه خواستمین تو اتاق خودم ... نماال میحرف زده بود اطیتو ح
 !... ستین یازیبه مرور گذشته ن دیجد

...؟!  دیطول کش نهمهیبا پدرت و بابام که ا یداشت کاریدر رو بست و گفت : چ عیسر میکه وارد اتاق شد نیهم
 !...؟ یبهشون گفت یچ

 !... اقا کاوه نینیبش دییکنار پنجره و گفتم : بفرما نشستم

با اونا که واجبتر از حرف زدنت با من بود ... تو قراره با من ازدواج  یداشت کاریچ گمیو گفت : بهت م کمینزد اومد
 !!...؟ یزنیبا پدر من حرف م یریبعد م یکن

 ... نیهم کردمیخودم روشن م یرو برا زایچ یسر هی دیبا -



 

 
422 

نبود  یخاص زیادامه نده کاوه چ کنمیدهنش گرفتم و گفتم : خواهش م یبگه که دستمو جلو یزیاومد چ بارهدو
با تو صحبت  دیمسائل برام حل بشن ... حرف من با پدرم و پدرت تموم شده االن با یسر هی خواستمیفقط م

و  هیانتخاب همسر چ یبرا ارامونیعم نکهیروشن بشه ... ا نمونیب یو همه چ میرو بشناس گریکنم تا بهتر همد
 !...؟ شهی، م میتا حرف بزن نیان ...پس بش گهیمهمتر از مسائل د نای... ا انهی میدار یتفاهم نکهیا

اما نظرش عوض شد و دوباره برگشت  نهیبش شیکه رو صندل رمیتحر زینگام کرد و اول رفت سمت م متعجب
 !... شهیگفت : م قینفس عم هیمن کنار پنجره نشست و با  کینزد

 !من بگم ...؟ ای یگیاول تو م -

 !... بشنوم خوامیدوسال بگو ، م نیتو ا تیچشم نگام کرد و گفت : نه تو بگو ... قد تمام بدهکار یگوشه  از

 !...؟ یتعجب نگاش کردم و گفتم : کدوم بده با

 !!!...؟ یدونیکرد و گفت : نم نگام

 !بدونم ...؟ دیبه چپ و راست تکون دادم و گفتم : با سرمو

واسه  یاز هر راه یکرد یو فقط سع یدوسال که حرف نزد نینگاه چپ چپ بهم انداخت و گفت : قد تمام ا هی
 ... نارگل خانوم یبدهکار یکردن من استفاده کن تیاذ

رو  شونیوساله شده بودکه اسباب بازد یاش مثل بچه ها افهیکردم اخه ... ق تشیاذ یگرفت ... من ک خندم
 ... ازشون گرفتن

 طنتمیزهرا رو خفه کنم اما ش خواستیهرچند دلم م دهیرو شن شبمونید یحرف زهرا افتادم که کاوه حرفا ادی
 !... یدیهم امروز شن شبیهم د ویهمه چ گهیبگم خودت که د ویگل کرد و گفتم : چ

 ... که گفتم گردنش شکست یبا شتاب سرشو برگردوند طرفم جور نیفاصلمون کم بود اما همچ نکهیا با

خودت  یکن تیاذ یباال سرمون بازم بخوا یگرفت جلو صورتم و گفت : نارگل به خدا دیاشاره شو با تهد انگشت
 ... بعدش خودمو کشمیاول تورو م زنمی... م یدونیم

 کنهیم دیعروس رو تهد شیتو مراسم خواستگار ی... اخه ک دمینتونستم خندمو کنترل کنم و با صدا خند گهید
مدل  یفرق داره حت هیبا بق شی... کاوه همه چ دیتا تهد زدیم یبه شوخ شتری... هرچند لحن صداش ب

 ... کردن و اعتراف گرفتنش یخواستگار

 ... : خب حالـــــــــــا گفتم

 ... شنومینثارم کرد و گفت : زود باش ، م یلب کوفت ریز

 !بگم ...؟ یکنترل کردم و گفتم : خوب اخه چ یبه سخت خندمو

 ... بود که خنده از لبم پاک شد قینگام کرد ... نگاش انقدر عم فقط
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با وجود ازدواج سابقم تو رو دوست دارم  نکهیا ایقبال ازدواج کردم  نکهی...؟! ا یبشنو یخوایم یگفتم : چ آروم
 !...؟

 یرو دوباره مطرح کنم ... اما گفتن بعض یدونیکه م یمسائل خوامی: من نم و ادامه دادم نییانداختم پا سرمو
سر خاکش ... بعد از مرگ محمد  یبار ازدواج کردم ... امروز هم اومد هیکه قبال  یدونی... خوب م هیحرفها الزام

بودم و  ریس ی... از زندگ نطوریزبون هم هم شین... حرف و  دمیکش ادیز یاتفاقات برام افتاد ... سخت یلیخ
... سنگ قبرش  شدی... مدام تو ذهنم تکرار م رفتینم ادمیافسرده ... زخم زبون مردم از  ییجورا هیگفت  شهیم

شمال به  یتو اردو نکهی، تا ا کردمیاونجا و درددل م رفتمیم شهی... سنگ صبورم ... هم امییشده بود همدم تنها
کار رو هم  نیبرگردم ... ا یکنم تا بتونم دوباره به زندگ یبا محمد خداحافظ شهیهم یقول دادم برا اخودم و زهر 
امروز  نیکه با زهرا دعوامون شده بود ...! از همون موقع تا هم ینه ، روز اخر ایهست  ادتی دونمیکردم ... نم

اروم بشم و  نکهیواسه اکنم ...  کاریچ دیبا نمیفکر کنم بب کمینرفته بودم سر خاکش ... امروز هم رفته بودم که 
باز  یکه با چشما نهیا یبرا گمیحرفا رو بهت م نی... اگه ا رمیبگ میزندگ یو درست برا دیجد میتصم هیبتونم 

 ... احساس ینه از رو یانتخاب کن

 ... کنهیلبخند محو نگام م هیداره با  دمی... سرمو بلند کردم که د ومدیازش در نم ییصدا

 ... مورد دوم بدونم یدرباره  خوامیم شتریب دونستمیرو قبال هم م نایتو چشمام گفت : ا رهیخ

 !گفتم : مورد دوم ...؟ متعجب

...!  یبا وجود ازدواجت منو دوست دار نکهی... ا ــــــــــای یقبال ازواج کرد نکهیهمون لبخند گفت : اره ... ا با
 !... بدونم شتریمورد ب نیدر ا خوامیم

 !!!... و با اعتراض گفتم : کــــــــــاوه دمیلحظه از حرفش خجالت کش هی

 ... و افتادم تو بغلش دیانتظارشو نداشتم اما دستمو کش اصال

منتظرم ...  یاز ک یدونی... دختر خوب م یبشنوم دوستم دار خوامیگوشم گفت : جــــــان کاوه ... خوب م دم
 چیبه ه یبار هم به خودم بگ هیاال خودم ... خوب  یکه منو دوست دار دنیشنچند وقته همه از زبونت  یدونیم

 !... خورهیجا بر نم

حالتمون معذب بودم و از  نیاما از ا رونیب امیب خواستیخوبه و دلم نم یلیجام خ کردمیحس م نکهیوجود ا با
 نجایکه دستشو سفتتر کرد و گفت : جات هم رونیب امی... خواستم از بغلش ب دمیکشیخودم و حسم خجالت م

 !... خوبه ... خـــــوب ... ادامه بده

 !...؟ ینجوریگفتم : ا رونیب امیکه ب خوردمیکه تو بغلش وول م نجوریهم

 !... ی...؟! بهتره از االن عادت کن ی: پس چجور گفت

 !... مشکل دارم کمی تییاخالق زورگو نیبا ا یکاوه خان من دوستت دارم ول یگفتم : آقا آروم

 !... کم کم یایکه گفت : کنار م دمیشن زشویر یخنده  یصدا

 !... به خدا ییپررو یلیزدم و گفتم : خ نشیبه س یمشت
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 ... شناسمی... بهتر از تو خودمو م زمیعز دونمیگرفت و گفت : م مشتمو

 !اش آورد باال و گفت : خوب ... ادامه اش ...؟ نهیس یبا دستش گرفت و از رو چونمو

 !تعجب گفتم : مگه ادامه داره بازم ...؟ با

با من در مورد ازدواجمون صحبت  دیکه با یاونم زمان یدار یتو با پدر من و خودت چه حرف نکهینداره ...؟! ا -
 !...؟ ستیبه نظرت ادامه اش ن میکن

 !... شماست اقا کاوه یو سرمو آزاد کردم : نه ادامه اش حرفا دمیاز دستش کش چونمو

 ... فهممیباشه نگو ... باالخره که اخرش من م -

نه  یفهمی...! تو دلم ادامه حرفمو گفتم : اما آخرش م ستین یهامو باال انداختم و گفتم : باشه مشکل شونه
 !... اآلن

و گفت : نارگل جات خوبه  دیچیه بودم که دستاشو محکمتر دورم پکاو یدستا نیتالش واسه آزاد شدن از ب تو
 !... یایکه از پس من برنم یدونیمصرف نکن ... م یانقدر انرژ

 !... امیاما تو دلم اعتراف کردم : چقدر خوبه که از پست بر نم خوردمیاز دستش حرص م نکهیا با

 ... جام اروم نشستم تا اون حرفاشو بزنه تو

 میهم خبر داره ... از زندگ یرازیفکر کنم خواجه حافظ ش گهیو گفت : از عالقم به تو ، که د دیکش قینفس عم هی
آزارت دادم اما باور کن دست خودم  ادیشدم ... ز ونتیجاها مد یلیازت ندارم ، خ یپنهون زیچ چی... ه یدونیم

و خداروشکر  یهرچند تو هم کم منو حرص نداد در برابرت آروم باشم ... تونمیوقتها نم یلیچرا خ دونمینبود ... نم
 نجامیاالن که ا نایا ی... اما با همه  یکردیرو له م چارهیهدفمند اعصاب منه ب نیو همچ یپات کرد یاهن نیپوت

که به حرفات  نهیاروم برخورد کنم به خاطر ا کنمیم یو سع شمیم یفقط به خاطر توئه ... اگه االن کمتر عصب
رفتارم عوض بشه اونم به چشم  یخوای... م رمیگیم ادیبهت محبت کنم باشه  گهیجور د یخوای... م دمفکر کر 
... من قبول دارم که  یاریدر ب تویاهن یکفشا نیو ا یکه توام دست از کارات بردار ی... اما به شرط کنمیقبول م

ت گذشتم استثناست ... پس خبر اومدنیب نیآروم از کنار ا ینیبی، االن هم که م ستمین یو اروم یآدم منطف
از  رینگ ی... امروزم اخالق منو جد کشمتیخودم م یبر یبذار خبریب گهیبار د هیمطمئن باش فقـــــــــــــط 

 !... شمیسابق م یفردا همون کاوه 

 نیهم یمنو حرص بده ...برا خوادیشوخ و سرخوش بود ... معلوم بود که م یلیاخرش خ یتو چند جمله  لحنش
 !خرت از پل بگذره ...؟ یخوایبا خنده گفتم : پس فقط م

 ... و گفت : تو فکر کن آره دیخند اونم

 !... گمیسابق بله نم یگفتم : اما من به کاوه  یلجباز با

 متیرمستقیغ یابراز عالقه ها نی...قربون ا یگیامروز بله رو م یخودش فشارم داد و گفت : پس به کاوه  به
 ! ... برم
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 !... ندارم کاوه یلب گفتم : من طاقت تند ریز آروم

 !...به بعد با خانومم تند باشم نیدورم محکمتر کرد و گفت : من غلط بکنم از ا دستشو

 !... تا جهنم یحت خواستیکاوه رو م نیوانت قند تو دلم آب شد ... دلم ا هیلفظ خانوممش  از

 ... منتظرمونن نییپا هیافتاد بق ادمی هویتو بغلش بودم که  یا قهیکنم چند دق فکر

 !...؟ نییپا میممکنه نگران بشن ... بر میحرف بزن میوقته اومد یلیبلند کردم و گفتم : خ سرمو

... چقدر هم  مینباش هینگران بق گهید میازدواج کن شهیم ی... ک میخنده سرشو تکون داد و گفت : باشه بر با
 !... میحرف زد ارامونیکه ما در مورد مع

هامون بود ...  قهیو سل قیو عال ارهایدر مورد مع میکه نزد ییتنها حرفا گفتیخندم گرفته بود ... راست م منم
 رونیبه حرف نبود ... از تو بغلش ب یازیکه ن میشناختی... انقدر همو م میهردومون از هم مطمئن بود ییجورا هی

 !... اومدم و رفتم سمت در که صدام کرد

 !... شی... اتر نارگل -

 ... ... مادرم بودیکه آرزو یدونیکردم ، اونم نگاشو تو چشمام دوخت و گفت : م نگاش

 ... فقط نگاش کردم بازم

 !... گرفتم که نرم میتصم نیهم یبرات سخته برا دونمی... م یول -

 !... منتظرن هیکه بق نییپا می، بر الیخیو گفت : اصال ب دیکش یکه آه حسرت بار دید یتو چشمام چ دونمینم

که به خاطر من  نی... هم ی... ول شیاتر امی، باهات م دونمیحرف زده بود که انگار منتظر بود بگم م یجور هی
 !... نهیبرام ارزش داشت ... پشتمو بهش کردم تا نتونه لبخندمو بب یلیخودش و مادرش گذشت خ یاز ارزو

 !... میگفتم : بر فقط

 ... تو هال میو رفت نییپا مینگفت ... با هم از پله اومد یزیچ گهید یول دمیشو شن اه دوباره یصدا

 نیریما دهنمون رو ش یدی... خوب دخترم اجازه م نیما زودتر از همه گفت : باالخره اومد دنیبا د انیکاو یآقا
 !داره ...؟ هیبه تنب ازیپسر ما ن نیهنوزم ا ای میکن

 ... بود ستادهی... کاوه هم کنارم ا نییزدم و سرمو انداختم پا ی، منم لبخند دنیخند همه

 !عمو رو به کاوه گفت : آقا کاوه ، بلـــــــــه...؟ خان

 !... کاوه بر خالف چند لحظه قبل شاد بود ... گفت : بله عموجون یصدا

عمر تحمل  هیحاضر هست تورو  مینیدخترم بده بب دیبا خنده گفت : بچه پررو به تو چه ، بله رو با انیکاو یآقا
 !نه ...؟ ایکنه 

 !... اجازه بدن دیو گفت : اون بله رو که آقاجون با دیهم خند کاوه
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 دونستمی... م سهیچشماش خ کمیصدام کرد ... سرمو اروم اوردم باال و نگامو بهش دوختم ، حس کردم  اقاجون
صورتش لبخند  نکهی... با ا شویبار دوم ته تغار یاقاجونم نشسته ... داشت برا یتو چشما یسیخ نیا یچ یبرا

 ... بود سیداشت اما چشماش خ

 !... مبارکتون باشه اقاجون -

دراورد  کیجعبه کوچ هیکتش  بیرو برداشت به همه تعارف کرد ... پدر کاوه از ج ینیریبلند شد و ظرف ش زهرا
 !... راحت بشه الشیخ گهیانگشتر رو دست عروسم بکنه که د نیشما کاوه ا یو رو به بابا گفت : با اجازه 

انگشتر دستم کنه  تیکاوه قبل از محرم دهیمهمه و اجازه نم یلیبراش خ یبودم اقاجون محرم نامحرم مطمئن
چه محشر بدتــــــر از اون لباس منو عوض کرده  یحت ای... ههه اگه خبر داشت تاحاال چند بار تو بغلش بودم 

 ازیکه ن شناسمیشما رو انقدر م نو گفت : راستش م دیکوتاهش کش شیبه ر ی...آقاجون دست شدیم ییکبرا
 تیمحرم غهیص هیو  ننیدوتا بش نیا نیدوتا هم باهمه ، اگه اجازه بد نیدل ا دونمینباشه ... م قیبه تحق

نشون رو دست  نینداشته باشن هم اقا کاوه ا یمشکل رسنیبخونم که هم قبل از عقد به کاراشون م نشونیب
 !... نارگل بذاره

 کمی ییجورا هیندارم ...  شویامادگ کردمیمن هنوز حس م یول دیگنجیگفت تو پوست خودش نم شهیکه م کاوه
 ... بد رو از خودم دور کنم یکردم حس ها یترس داشتم ... اگه نتونم ...!!! سع

 !... بهتر نیاز ا ی: چ گفت یهم با خوشحال انیکاو یاقا

تا منم  نینیبش نیایکه اقاجون با دستش به مبل دونفره اشاره کرد و گفت : ب میبود ستادهیا فیبالتکل هنوز
 !... امیو ب رمیبرم وضو بگ

اقاجون انقدر دوستم داره ، دستش درد نکنه  دونستمیکاوه رو مبل دونفره نشستم که دم گوشم گفت : نم کنار
 گهیاالن د یذاشتیاما تو نم تونستمیهرچند قبلش هم م رمیدستتو بگ تونمیراحت م گهیکه انقدر به فکر منه ... د

 !... شهی... باورم نم یمال خودم نار یشیم غهیص نیبا ا

 !...؟ یکه گفت : بهم اعتماد دار دید یتو نگام چ دونمیکردم ... نم نگاش

سرمو  یاعتماد دارم ... با لبخند ایپسر اندازه تمام دن نیچشماش نگاه کردم ... با خودم گفتم اره من به ا تو
 !... تکون دادم

که  نیدیبه هم تعهد م نیبه جفتمون کرد و گفت : شما دار ی... اول نگاه میاقاجون نگاه از هم گرفت یصدا با
مراقب هم ...  نیبا هم باش شهیهمه جا و هم یضیچه مر یو چه غم چه سالمت یدر هر حال چه شاد شهیهم

خونه با فکر به جود  ادیم یکه وقت ی، جور یشوهرت درست کن یتنش رو برا یاروم و ب یزندگ هی دینارگل تو با
 ی هیپسرم مثل بق ی... کاوه تو هم از حاال شد شیشونیرو لبش نه اخم رو پ نهیخونش لبخند بش یتو تو

دستت ... ازش  دمیبوده و هست ... دارم نصف جون و عمرمو م زمونی... عز مهیدختر ته تغار نیدامادهام ... ا
 ییتو نیاز مردا هستن ... ا فتریباش ... زنها ضع تونیمراقبت کن و مواظب خودت هم باش ... مواظب زندگ

 !... کنه هیبهت تک یکن یکار دیکه با
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چرا از کاوه خواسته مواظب خودش هم  دونستنیاشک تو چشمام نشست ... همه م پرده هیاقاجون  یحرفا با
 !... دیلرزیکم ... اما م یلـــــــــــــی... خ لرزهیصداش م کمیحس کردم  یباشه ... حت

اشک  ذارمی... نم زهیبرام عز یلیاقاجون ... نارگل خ دمیبلند شد رفت سمت اقاجون و گفت : بهتون قول م کاوه
نتونه خرابش  یطوفان چیمواظبت کنم که ه مونیاز خودم و اون ، از زندگ یجور دمی... قول م ادیبه چشمش ب

 !... نیشینم مونیاز اعتمادتون به من پش نیکنه ...مطمئن باش

 !... جوون دونمیکاوه زد و گفت : م یبه شونه  یبا لبخند دست اقاجون

 ... غهیص ی هیشروع کرد به خوندن ا یقاجون با بسم اللهکاوه کنار من ا ینشستن دوباره  با

رو  انیبرل نیدست زدن ... کاوه دستمو تو دستش گرفت و انگشتر تک نگ هیخونده شد و بق غهیص نکهیاز ا بعد
 هیبق یوقت یگفتن ... حت کیو بغلمون کردن ، بهمون تبر دنیتو انگشتم گذاشت ... همه دست زدن ، کل کش

 ... کردینگام م شتخودشون شدن هنوز دستم تو دستش بود و با لبخند دا یدوباره مشغول حرفا

 !... تو اتاقت میدم گوشم گفت : بر آروم

 ... میباهم تنها باش کمی خوامی... م یزنم گهینگاش کردم که گفت : حاال که د متعجب

 !... نشستن ، زشته نجایم ااد نهمهی...؟! ا یگیم یگاز گرفتم و گفتم : چ نموییپا لب

 !زشته ...؟ شی... بخوام با تو تنها باشم چ یگفت : زشت چرا ...؟! تو االن زنم کالفه

تو اتاقت  نیشما دو تا بر یخوایم گمیم یکرد و گفت : نار یکه انگار متوجه حرف زدن اروم ما بود ، سرفه ا زهرا
 !... نجایا انی... االنه که همه خانواده ب میکنیتا ما شام رو اماده م نیکار کن کمینامه ات  انیپا قیرو تحق

دار رو  یحرفاش و لبخند معن نیبا ا گهیپسر تنها باشم حاال که د نیبا ا دمیترسینبوده م یخبر چیقبال که ه من
 ... لبش عمرا برم

 میکنیما شام رو اماده م نیبه درستون برس نیکرد و گفت : اره نارگل جان شما بر دییزهرا هم حرفشو تا مادر
 !... نی... اقا کاوه بلند ش

کمک  مونمی... گفتم : نه فعال شام مهمتره ... م دیباز بلند شد و دست منم که تو دستش بود کش شیبا ن کاوه
 !... کنمیتهران روش کار م برمیرو م قمیشما ، تحق

پله ها کرد : نه دخترجان، ما  یبه زور راه دین دست منو کشاو قیصد یکوچولو دستمو فشار داد ... ابج هی
 !... ... برو به درس و مشقت برس میکمک تو رو الزم ندار شهیم داشونیهم پ هیکم کم بق میهست

اتاقم شدم ... خواستم بعد از اون برم داخل که حداقل در رو باز بذارم مسلما کاوه در رو  یناچار با کاوه راه به
 به سنگ خورد ... چون با لبخند دستشو به سمت اتاق گرفت و گفت : اول خانومها رممیت نی... اما ا بستیم

...! 
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درست رفتار نکنم  دمیترسیاما از خودم ... م دمیترسیم یعنیبترسم نه ...  ایبا کاوه تنها باشم  ادیبدم ب نکهیا نه
ه گفتم و چندتا صلوات فرستادم و رفتم داخل ... طبق لب بسم الل ری...! ز ری... اون کاوه اس ، نه محمد سربز

 ... در رو بست مینیب شیپ

از پشت  هویکه  گشتمیم قمیتحق یکتابام دنبال کاغذا نیکردم خونسرد باشم ، رفتم سمت کمد و ب یسع
 ... شدم تو بغلش دهیکش

 ایب و به فکر من باشن... خدازهرا و مادرش انقدر خو کردمیگذاشت رو شونه ام و گفت : واقعا فکر نم سرشو
....!!! ییییییکه همه هوامو دارن اال زنم ... هع ییتو خانواده ا یمنو انداخت ییو تنها یسال مجرد نهمهیبعد از ا

 !... بازم دمت گرم

 !سمتش و گفتم : من هواتو ندا ...؟ برگشتم

لباشو از لبام جدا کرد نفس  ی... وقت دیبوسیبودم و اون داشت م ستادهیخفه کرد ... مثل مجسمه ا صدامو
 !... مزه شون ی... دلم لک زده بود برا یو گفت : آخــــــــ دیکش یقیعم

 !واقعا ...؟ یکشیو گفت : تو هنوزم از من خجالت م نیی... سرشو اورد پا دمیازش دزد نگامو

بار بود  نیشوکه شد چون اول کمی دادم به شونه اش ... حس کردم هیسرمو اروم تک نمیصورتشو نب نکهیا یبرا
رفتن تو بغلش ... دستشو دورم حلقه کرد و محکم بغلم کردو سرشو گذاشت رو  یبرا شدمیقدم م شیخودم پ

 !... نفسو نیا دهیشاش حس کردم از تهِ ته دلش ک نهیکه با تکون س دیکش قینفس عم هیسرم ... 

و ارامش  یبرام ارامش بخش بود ... حس سبک یلیکه بود خ یاما هرچ میچقدر تو اون حالت بود دونمینم
 ... قدم شدم واسه ابراز عالقه شیبار پ نیاول یداشتم ... دستمو دورش گذاشتم و برا

 !... دوستت دارم -

 !... من ی... دستش دورم محکمتر شد و گفت : نه به اندازه  قیعم یلینفس خ دوباره

ازت  ایشروع کردم انقدر خوب بخواد تموم بشه ... خدا یفیو بالتکل یرو که با ناراحت یروز کردیفکرشو م یک
 !... ممنونم

 ... ما ی ندهیا یبرا دواریخوشحال و ام یهمه خونه ما دعوت بودن ... همگ اونشب

مردا رفت و  هیاه و ناله همراه بق یو بماند که اقا کاوه با کل قیصد یابج یخواب رفتن خونه  یبرا ونیاقا شب
تنها بخوابم و من چقدر  دیحاال که زن گرفتم چرا با گفتیکرد ... م تشیسربه سرش گذاشت و اذ رادیچقدر ه

 ... بود رادیزهرا و ه شیحرفاش و حرکاتش فقط پ یاز حرکاتش ... هرچند که همه  دمیخجالت کش

 انی، درس و پا یاز همه چ الیخیتهران ... اخر ترم بود و من ب گشتمیبرم دیبا ایاونشب به همراه تهران یفردا
ذهنم رو  یلیهم خ یفکر هی یصبح با اس دادن به کاوه گذشت ول کینامه اومده بودم خونه ... اونشب تا نزد

ار ک نی... زهرا مخالف صددرصد ا رمیرج اجازه بگیبرم از خاله شهربانو و عمو ا خواستیکرده بود ... دلم م ریدرگ
االنشم همه  نیبه هرحال من عروسشون بودم هم یبهم بزنن که ناراحتم کنه ... ول یممکنه حرف گفتیبود ... م

 ... روستا با خبر شده بودن و زشت بود که خودم بهشون سر نزنم و نگم ی



 

 
429 

دت مادر اخرش خو یدیو گفت : د دیمامان دستشو بوس شیاز خانواده ام کاوه رفت پ یموقع خداحافظ صبح
 !...؟یکرد یخواستگار خواستمیرو که م یبرام دختر

 نیکه خوشبخت بش شاللهیو گفت : ا دیکاوه کش یبه موها یاشک دم مشکش دست شهیهم یبا چشما مامان
 ... پسرم

صحنه  نیگرفت تو بغلش ... همه داشتن با لبخند به ا دیرسیاش م نهیکاوه خم شد و مامانو که قدش تا س هوی
 ... کردنینگاه م

و سفارش کرد اروم برونه و  نیکنار کاوه نشستم ... اقاجون اومد کنار ماش نیکردم و تو ماش یخداحافظ منم
 ریدستمو تو دستش گرفت و ز میکه راه افتاد نیمواظب باشه ... کاوه هم با ارامش و لبخند جوابشو داد ... هم

 ... دنده نگه داشت

 !... بهش کردم و گفتم : کــــــاوه ینگاه

 !جـــــــونم ...؟ -

کردنش  یدر اونصورت راض میو ممکنه از روستا خارج بش ستیوقت ن دمید یکنم ول ینیخواستم مقدمه چ اول
حرف دلمو بهش  میاز روستا خارج بش نکهیقبل از ا یا هیمقدمه و حاش چیبدون ه نیهم ی... برا شدیسختتر م
 ... پدر محمد یبرم خونه  خوامیگفتم : م

 !...؟ یزد رو ترمز و برگشت سمت من : کجــــــــا بر هوی

 ... سر خاکش دنبال من یکه اومد یخونه پدر محمد ... همون -

 ... حساسه هیقض نیو رو ا شهیم یعصب دونستمیبگم شوهر سابقم ... م نتونستم

 !...؟ یچ یزود اخم کرد و گفت : برا یبا تعجب نگام کرد ول کمی

 !... ، بهشون خبر بدم رمیازشون اجازه بگ دی، با کنمیمن عروسشون بودم و دارم دوباره ازدواج م -

 ... یبر دمیافتاد و گفت : اجازه نم راه

 !... میباهم بر یکه اگه دوست داشت دمیگفتم : من که اجازه نخواستم دارم بهت اطالع م متعجب

حرف  یاونجا که کل یبر ینه ، اجازه ندار گمین شوهرت هستم و منگام کرد و گفت : نارگل خانم من اال اخمو
 ... یمفت بشنو

 ... گفته قراره حرف مفت بشنوم یک -

 ... دمیبگه ، حال و روزتو د یکس ستین یازین -

 زنمیسر بهشون م هی رمینگه دار ، صبر کن خودم م یای... اگه نم ششونیبرم پ دیکاوه ... من با کنمیخواهش م -
 ... امیو م
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تو تنها  ذارمیو م مینیشیم نیتو ماش نجای...؟! من ا یچــ گهیتو هم و گفت : د دیرو وحشتناک کش اخماش
 !... کنمیکار رو م نیدرصد فکر کن ا هیاونجا ...؟!!!  یبر

 !... کنــــــــمی... خواهش م وفتهین یاتفاق دمیقول م -

 ... گفتم نه نارگل -

 !... ممکن گفتم : خواهــــــــــــــــش ی افهیق نیدستش و با مظلومترگذاشتم رو  دستمو

 ... بهم کرد و بعدش کالفه نفسشو فوت کرد ینگاه

 ... میریخوب ، باهم م یلیخ -

 ... نکن ینجوریچشماتو ا گهینگام کرد و گفت : د دوباره

 !...؟ یو گفتم : چجور یزدم به خنگ خودمو

 !... خانــــــــــــــوم یدونیبه دستم که تو دستش بود داد و گفت : خودت خوب م یفشار

سخت  یلیخ کردمیکه فکر م یکنم به کار شینگاه تونستم راض نینگفتم ... فعال با هم یزیزدم و چ یلبخند
 !... بده تیبهش رضا

 یاونا خودشون برن ... طبق ادرس میبر ییجا میخوایو م میوفتیراه م رترید کمیتماس گرفت و گفت ما  رادیه با
 دمیترسیاومده بودم م نجاینگه داشت ... استرس داشتم ... حاال که تا ا رجیعمو ا یکه بهش دادم دم در خونه 

 !...؟ ی، اگه با کاوه بد برخورد کنن چ کنمیم... نکنه دارم اشتباه  دمیترسی... از برخوردشون جلو کاوه م

 !...؟ مینر یخوایکه متوجه حالم بود گفت : م کاوه

من رو  یروز عقدم با محمد افتادم ...با چه ارج و قُرب ادیلحظه  هینگاه به در خونه ...  هینگاه به اون کردم و  هی
 یحرفا ریکردن ... هرچند خاله شهربانو هم تحت تاث رونمیب یوارد خونه کردن ... و روز مرگش ... با چه افتضاح

 یهم که اصال رفتار بد رجیبودم ... عمو ا دهیازش ند یبد تاروقت رف چیرفتار رو کرد وگرنه تا قبلش ه نیا هیبق
شده  ریبا من نداشت ... پس حقشون بود باهاشون با احترام برخورد کنم و به عنوان عروسشون هرچند که د

 !... گفتمیبهشون م دیبا یبود ول

 !... نگاش کردم و سرمو تکون دادم ... کردمیکار رو م نیا دیبا من

و دستمو گرفت ... اب دهنمو  ستادیشدم ... کاوه کنارم ا ادهیرو باز کردم و با نفس حبس شده پ نیماش در
 ... اومد رجیعمو ا یبعدش صدا کمیقورت دادم و دست لرزونمو به سمت زنگ بردم ... 

قدم رفتم عقب که خوردم به  هی... ناخوداگاه  شدیتر م کیکه داشت به در نزد دمیشنیسرفه اش رو م یصدا
داد که پشتمه و مواظبمه ... در که  نانیبار باز و بسته کرد و با نگاش بهم اطم هیکاوه ... نگاش کردم ، پلکاشو 

بود ... نگاش که به من افتاد  یدوست داشتن یلاش همون شک افهی... ق دمیرو تو استانه در د رجیباز شد عمو ا
بودم و اونم  دهیکاملن به کاوه چسب نکهیشد ... مخصوصا ا شتریکاوه ب دنیب نگام کرد اما تعجبش با دبا تعج
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 کمیمن و کاوه در گردش بود که باالخره  نیسالم کردم ... نگاش ب یاروم یدستش رو شونه ام بود ... با صدا
 ... با محبت شهینگاشو به من دوخت و جواب سالمم رو داد ... مثل هم وبه خودش مسلط شد 

 !... طرفا نیسالم باباجان ... چه عجب از ا -

 !...؟ میمزاحمتون بش یا قهیچند دق نیدیانداختم که کاوه گفت : پدرجان اجازه م نییو خجل سرمو پا شرمنده

 !... نیخوش امد یلی... خ دییو گفت : بفرما دیکنار کش ینگاه پرسوالشو به کاوه دوخت اما بدون حرف رجیا عمو

 ... تو میلب بسم الله گفتم و رفت ریز

و رو عکس محمد  دیچند لحظه تنهامون گذاشت ... نگاه کاوه دور اتاق چرخ یو برا ییرایکرد تو پذ دعوتمون
که  نیی، از حضورم با کاوه تو خونشون ... سرمو انداختم پا دمیلحظه از محمد خجالت کش هی یقفل شد ... برا

 !... ومدهیم ی: به نظر پسر خوب دمیشن اروم کاوه رو یصدا

 ... ... بهمون تعارف کرد و روبرومون نشست ییرایاومد تو پذ ییچا ینیبا س رجیا عمو

 یدور نیمقصره ا لیرفتار شهربانو و فام دونمی...؟! م یاز ما کرد یادیخوب دختـــــرم ... چه عجـــــــــــب  -
 ... یهم نباشه تو عروسمون بود یتو بوده اما خوب هرچ

 ... بود نییخجالت همش سرم پا از

 !... گفتم : عمو ... من یلرزون و اروم یصدا با

 !...؟ یکن یمعرف یخوای... نم ادهیز یگله گذار یحاال وقت برا -

 !عمو صداتون کنم ...؟ تونمیخورد و گفت : راستش عموجان ... م شییاز چا کمی کاوه

 !... البته پسرم ... بفرما -

شوهر زهرا خانم ...  ینارگل تو دانشگاه و خواهرزاده  ی، همکالس انیعموجان من اسمم کاوه اس ... کاوه کاو -
 !!!... و خوب ... راستش ... خواستگار نارگل

قورت دادم و اروم  بود ... اب دهنمو یبد و طوالن یلیبه نظرم خ نمونیسر بلند کردن نداشتم ... سکوتِ ب جرات
 ... کردم رجیبه عمو ا ینگاه یچشم ریز

 رنیو از شما هم اجازه بگ ننیشکستن سکوت ادامه داد : راستش نارگل جان اصرار داشتن شما رو بب یبرا کاوه
 !... میکه مزاحم شما شد نهی... ا

همون لحظه از اونجا  خواستیم شدم ... دلم مونیاومده بودم پش نکهی... از ا ومدیدر نم رجیاز عمو ا ییصدا
 ... فرار کنم

 !... : نارگل بابا دمیعمو رو شن یصدا باالخره

 ... اروم اوردم باال و نگاش کردم سرمو
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 ... که تو جشمش نشسته بود تضاد داشتن یرو لبش با اشک لبخند

 ... یکرد دایخودتو پ اریخداروشکر ... پس باالخره تو هم  -

 ... ختیریتا بغضم با صدا نشکنه ... فقط اشک اروم از چشمام م دادمیرو هم فشار م لبامو

 !... از تو راحته گهیمحمد هم االن د الیخ دونمیاز تو راحت شد ... م المیخ گهیچرا دخترم ... حاال د هیگر -

مو به عمو بدوزم نگاه کنم و بعدش هم نگا اطیباعث شد با ترس برگردم سمت ح اطیبسته شدن در ح یصدا
فکر کنم ترسمو خوند چون  یول دمیعمو بفهمه ترس خواستمی...نم لرزوندیدلمو م ی... اضطراب و ترس بدجور

 !... اومده ... احتماال شهربانو باشه یک نمیبلند شد و گفت : برم بب

 !... ذارمیپسرم چند لحظه تنهاتون م دیبه کاوه گفت : ببخش رو

و با اون دستش دستمو گرفت، گفت : نارگل جان ...  دیچیدر دست کاوه دور کمرم پمحض بسته شدن  به
 ...... نگران نباش خانومم یایکه ب ی... مگه خودت نخواست خهی...؟! دستت  یشد ینجوریمن چرا ا زیعز

...  یحال و هوامو عوض کنه با خنده گفت : اخ اخ نارگل خانوم نکهیا یاوردم باال و نگاش کردم ... برا سرمو
 !نه ...؟ گهید یفکر دل منم هست یکنیمظلوم نگام م ینجوریا

قول  یبه نگاه کردنت ادامه بد یبخوا ینجوریارومتر و با قباحت تمام گفت : ا یو با صدا نترییاورد پا سرشو
 !... گفته باشمپا نذارما ... از االن  ریکه اصول رو ز دمینم

اش  افهیق دنیرو فراموش کردم ، از د تمونیلحظه موقع هیپررو شدن و قباحت چشمام گشاد شد و  نهمهیا از
 !... کــــــــــــاوه یادب یب یلیخندم گرفت و زدم به بازوش و گفتم : خ

 ... خاله شهربانو خندمونو قطع کرد یکه صدا دیمثل من خند اونم

 !من ...؟ یتو خونه  یدادراهش  یچ یبرا -

برخورد کرد و برگشت ... با دستش در رو دوباره محکم هل  واریکه با صدا به د یباز شد جور ادیبا شتاب ز در
 ... داد و نگه داشت

 ... از جام بلند شدم و سالم کردم ... کاوه هم سالم کرد اریاخت یب تشیو عصبان یبرزخ یچهره  دنید از

من ...؟! هـــــــــان ...؟! به  یتو خونه  یگفته پاتو بذار یشوم ک یقدم جلو اومد و گفت : دختره  هی خاله
 !...؟ نجــــــــــایا یاومد یچه حق

 ... خونه تو گلوم نشست و حاال دوباره نیتو هم شیکه چند سال پ یسر باز کرد ، همون بغض بغضم

 ... رونیمن برو ب یمن نلرزون ، گمشو از خونه  ینتو براداد خاله باعث شد از جام بپرم : چو یصدا

 ... ضربه زد ، در واقع هلم داد نمیجلوتر و با دستش به س اومد

 ... ستادیقدم رفتم عقب ، دوباره اومد که هولم بده کاوه جلوم ا هی
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 رونیزد ب شیشماش اتکم کم از چ یبهش کرد ول یباشه ... نگاه متعجب دهیخاله تازه کاوه رو د یچشما انگار

... 

 ... گفتیبه بـــــــــــه ... چشمم روشـــــــــن ... پس خاتون راست م -

که عکس محمدم  یمــــــــــــــن ...؟! تو اتاق یتو خونه  یپسره اومد نیبا ا یکشیداد زد : تو خجالت نم هوی
 ...رووووووووووووونیمن برو ب یهســـــت ... گمشو از خونه 

 ... گفت و رفت سمت اتاق محمد نویا

 !... کاوه کنمیو گفتم : خواهش م دمیبزنه که دستشو کش یخواست حرف کاوه

 !... گهیدل خودم نه کس د یفقـــــــط برا نجایا ومدمیم دینگفت ... من با یزیکرد و چ یبود ... پوف یعصبان

 !بنده گفتم : چرا خاله ...؟خاله پاش بره تو اتاق محمد و بخواد در رو ب نکهیاز ا قبل

 ... سمتم برگشت

 گهیعقدمون رفت و د یچرا من شوم و نحسم ...؟! چون محمد فردا نیگفتم : چرا خاله ...فقط بگ دوباره
 !برنگشت ...؟

 دنیکه افتاده بود دور کمرش محکم کرد و اومد طرفم ... انگار منتظر بود ازش بپرسم ... گفت : پرس چادرشو
حاال  ی... اگه اصال نبود شیتو زندگ یبود ومدهی... اگه ن یمحمد رو تو ازم گرفت یدونیداره ...؟! خودتم خوب م

 ... ـــــــــــو... تـــــــــ شیمن پسرمو داشتـــــــــــــم ... تو کشت

 نیکه با ا رهیازمون اجازه بگ نجایدخالت کرد : زن اروم باش ... نارگل به ما احترام گذاشته اومده ا رجیا عمو
 !... جوون ازدواج کنه

داد زد: برن گم شــــــــــــــــن ... کم برامون عذاب اورده بود که حاال  شییتوان صدا یکنم خاله با همه  فکر
 ... شوهر کنم ...؟! پسرمو کشتــــــــــه حاال خامیم گهیپسره رو اورده م نیبا وقاحت ا

اتوبــــــــــــوس  هی...  نیفهمیاتوبوس بود خاله ... همه ادماش مردن ... م هیشک گفتم : از ا سیصورت خ با
چرا مردن  هیتموم شد بق شیمن مردن ...؟! به نظرتون اگه محمد از قدم نحس من زندگ یادم به خاطر شوم

 ... خاله یرفتیم قمقربون صد شهی...؟! چرا تا قبل از اون اتفاق من شوم نبودم ... هم

که قبل از مرگ محمد بهم  ینگاه دمیرو د میقد یدوباره نگاه خاله شهربانو هیصدم ثان هیلحظه به اندازه  هی
 ... کوتاه یلـــــــــــــیخ یول کردیم

دختر جز  نی... ا یرسینم ییدختر به جا نیجوون ، با ا یدوست دار تویسمت کاوه و گفت : اگه زندگ برگشت
 !... کنهینابود م تویزندگ شینحس یمار داره ول یبرات نداره ... محبتش مهره  یزیچ یو بدقدم ینحس

 شکنهی...! مگه گوشت هم م شکستنیهاش م کهی... هنوزم ت دمیاز دل شکستم رو شن کهیت هیشکستن  یصدا
 !!...؟ شکنهیشده ام باز م کهی...؟! پس چرا هنوز دل شکسته و ت شهیم کهیشده بازم ت کهی...؟! مگه ت

 !... میو گفت: بر دیدستمو کش کاوه
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 یهایخوب نیتونیبودم ... شما نم نجایبه در برگشت سمت خاله و گفت : از اولم مخالف اومدنش به ا دهینرس
من شده فقط برام شانس بوده  یوارد زندگ ی... نارگل از وقت نیکرد اهیچون قلبتون رو س نینیدختر رو بب نیا

اطرافم... االنم اگه جواب اشکها و دل شکسته شو  یخانواده ام و ادمها یاورده ... نه من ، که همه  یو خوش
بود  فمونیداشته ... ما وظ یو روح پسرتون که مطمئنم ذات خوب دتونهیسف یفقط و فقط به حرمت مو دمینم
 شهیهم یبرا تونییبه تنها ای نیصاف کندلتون رو  نیاش با خودتون ... که بخوا هیبق گهی، د میو اومد نجایا میایب

 ... نیادامه بد

خودش پامو بلند کرد و  ی... خم شد کفشامو جلو پام جفت کرد و حت میوباهم از خونه خارج شد دیکش دستمو
 !... پدر هیکفشمو پوشوند ... مثل 

 دمیفهمینفسهاش م یاز صدا یول گفتینم یزی... چ کردمیم هیو راه افتاد هنوز داشتم گر میکه نشست نیماش تو
 ... کالفه اس

 ادهیرستوران نگه داشت ... اومد در سمت منو باز و پ هیکنار  دیسکوتمو د یکم اشکام خشک شدن ... وقت کم
تخت  هیام کرد ... با خودش برد سمت حوض تو کنار رستوران و خودش صورتمو شست ... بعدش هم بردم رو 

گرفت و داد دستم ... دوباره  هرمو بپرسه صبحونه سفارش داد ... خودش لقمنظ یحت نکهی... بدون ا مینشست
 ... ختیبغض اومد سراغم و اشکام ر

 ... بهم کرد و لقمه رو انداخت تو سفره یاش گرفت ... نگاه هیمحبتاش دلم دوباره گر از

 !...؟ یکن هیگر یخوایم یکرد : نارگل تا ک یشد و پوف بلند بلند

 ... رو دستام ... اومد کنارم زانو زد و چونمو گرفت باال ختیرید و اشکام مبو نییپا سرم

... هان  دمیمن هستم ... تا ابد تا اخـــــــــرش ... قول م ی... نار شهیحل نم یزیچ هیدل من ... با گر زیعز -
 !...؟

... دست خودم نبود ...  ومدنیچرا اشکام بند نم دونمینم یداشتم ول نانیتو چشماش بود ، بهش اطم نگام
اشکات به  نی... به نظرت ارزششو داره ا زمیعز یکنیم تیبغلم کرد : چرا انقدر خودتو اذ بایکنارم نشست و تقر

 !ادم کوته فکر ...؟ هیخاطر 

دختر  هیدختر گلم ... مثل  نیلقمه رو گرفت و اورد سمت دهنم ... مجبورم کرد بخورمش و گفت : افر دوباره
 !... میوفتیونه تو بخور که راه بخوب صبح

... دلم به حالش سوخت ... اون  ارهیخاطرات بامزه منو از حال و هوام درب فیبا تعر کردیم یصبحونه سع سر
کردم به  یاورد تا منو بخندونه ... سع یدرم یمن دلقک باز یمغرور داشت برا یکرده بود ، کاوه  یچه گناه

 ... و بخندم خاله شهربانو و حرفاش فکر نکنم

 ... کردیبه قهقهه شد و اثر غصه رو کمرنگ و کمرنگتر م لیحالم بهتر شد کم کم لبخندم تبد کیلبخند کوچ هی با
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 لشی... اوا دمیشن ییمحمد و چه حرفا یرفته بود رفتم خونه  ادمیکه کال  ی... جور میدیخند یراه هم کل تو
کردن کنار رفت و واقعا  یانقدر خوب بلد بود بخندونه که کم کم نقش باز یتظاهر بود تا کاوه ناراحت نشه ول

 ... دمیخندیم

عقب بردارم که گفت : من  یشم و ساکمو از صندل ادهیدر خوابگاه نگه داشت ... خواستم در رو باز کنم تا پ دم
 ... ه منتظرمک ایجمع کن ب لتویباال کمکت ... خودت زودتر با کمک دوستات وسا امیب تونمیکه نم

 !!!جمع کنم ...؟ لمویوسا -

 !بمونن ...؟ نجایهم یبذار یخوای... نکنه م گهینگام کرد و گفت : اره د متعجب

 !...؟ میبر یی، قراره جا مایجمع کنم ...؟! تازه از سفر برگشت لمویوسا هیمنظورت چ -

 ...گهیخونه د میبر حالت خوبه ...؟! خوب معلومه قراره ی...؟! مطمئن ینار یچ یعنی -

 !خــــــــــــــونه ...؟!!!! کدوم خونه ...؟ -

زنم تو خوابگاه  دیشهر خونه دارم چرا با نیمن خودم تو ا ی... وقت یو متاهل ینارگل جان شما االن همسر من -
 !... شد رید میجمع کن که بر لتویباشه ...؟! بدو برو وسا

 !...؟ گهیم یخودش چ یداره برا نیا

 !... ادینم ادمیخونه تو که خودم  امیمن ب میقرار گذاشت یما ک قایدق یبهم بگ شهیم دایببخش -

 یهمسر من یعنی یشما به من بله داد ی... وقت شنیکه ... خودبخود گذاشته م ستنین یقرارها گفتن یبعض -
 !... مونهیو همسر منم تو خونه من م

خونده شده و من هنوز همسر شما  تیساده محرم غهیص هیما دوتا ،  نیاقا کاوه محض اطالعتون ب رینه خ -
کنه ... در ضمن من هم ترم اخرم  یخونه نامزدش زندگ رهیو نامزد ادم نم میبلکه فعال در حد نامزد هست ستمین

بدم ... بعدشم با  لیخوابگاه رو تحو دیبا اهخواه ناخو گهیماه د هی یعنیترم فقط امتحاناش مونده  نیو کال از ا
 ... دنیتو خونه تو ... تازشم مطمئنم اقاجون هم اجازه نم امیعمرا ب یزد رجیکه تو خونه عمو ا ییاون حرفا

بعدش شروع  کمیشماره گرفت و گذاشت کنار گوشش ...  هیدراورد ...  شوینگام کرد و گوش هیاندر سف عاقل
 ... کرد حرف زدن

 ... سالم اقاجون -

 ... میدیاالن رس نی...؟! بله ما هم نیبخو -

 ... دمیدیگفت خلوت بود راحت رس شهیخوب بود ... جاده هم م -

 !نارگل ...؟ -

 ... جمع کنه لشویگفت : رفته باال وسا یبه من کرد و با لبخند مرموز ینگاه

 ... نگاش کردم و تا اومدم دهن باز کنم با دستش نشون داد ساکت باشم متعجب
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و خونه دارم عروسم رو چشمم  کنمیم یشهر زندگ نیراستش بابا گفتن حاال که نارگل عروسمه و منم که تو ا -
 ... جمع کنه لشویکه نارگل هم رفته وسا نهیخودم چرا تو خوابگاه بمونه ... ا یتو خونه  ادیم ذارهیقدم م

 !!!... کردمیگشاد داشتم بهش نگاه م یدهن باز و چشما با

 ... بهتون زنگ بزنه گمیباشه چشم ... بهش م -

........ 

 !...؟ نیندار یا گهیامر د -

........ 

 ... راحت باشه التونیچشم حتما ... خ -

........ 

 خداحافظ -

 ... دندون نما زل زد به من ونطیلبخند ش هیرو قطع کرد و با  یگوش

 !... جمع کن لتوی... بدو برو وسا زمیاقاجون عز یاز اجازه  نمیا -

درش اوردم و نگاه کردم ...  فمیزنگ خورد ... از تو ک میبزنم گوش یبودم از دروغش ، تا اومدم حرف یعصبان
 ... اقاجون بود

 سالم اقاجون -

 ... یسالم دخترم خوب -

 ... خودم بهتون زنگ بزنم خواستمی... م دمیدیممنون اقاجون ... تازه رس -

 !...؟ یکنیجمع م لتویوسا یبابا ، دار نیدیکاوه تلفن کرد خبر داد که رس -

 ... یعنی...  زهیام ... چ -

 ... بمون انیکاو یبرو خونه اقا یبهترم هست ، تا عقد و عروس ینجوریخود کاوه بهم گفت دخترم ... ا -

 ... اقاجون من -

 الیخ ی... خونه پدرش باش یکم کم عادت کن دی...با یعضو خانواده اونا هم هست گهیسختته ... تو د دونمیم -
 ... منم راحتتره

 ... کردیباز نگام م شیبغل کرده و ن یزده بود و با دستا هیتک نیخصمانه به کاوه انداختم که به در ماش ینگاه

 ... جونچشم اقا -

 ... برو به کارات برس مواظب خودت هم باش شمیمن مزاحمت نم گهیخوب د -
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 ... چشم -

 ... خدانگهدارت دخترم -

 ... خدانگهدار -

 ... رو به کاوه دوختم نمیرو که قطع کردم نگاه خشمگ یگوش

 ... رو به کاوه دوختم نمیرو که قطع کردم نگاه خشمگ یگوش

 !... جمع کن منتظرم لتویچپ چپ نگاه کردن بدو برو وسا یبه جا -

 !...؟ یچرا به اقاجونم دروغ گفت امیمن نم رمینه خ -

 ... ... بابا تو خونه منتظرمونه زمیجمع کن عز لتویجان قربونت برم برو وسا ینار -

 ... سمت خودش دیمچ دستمو گرفت تو و کش هویعقب ساکمو بردارم که  ی... دستم بردم رو صندل امینم گفتم

 قهیدق 20... تا  میجمع کن بر لتوی... برو وسا زمیپس منو سگ نکن عز یدونینارگل خودت اخالق سگ منو م -
دختر خوب به حرف من گوش بده و بگو  هیخب ...؟! پس مثل  میریم نجایبدون اونا از ا ای لتیبا وسا ای گهید

 !... خـــــــــــب

انتظار داره  دوزهیم برهیهم تو صورتشه ... خودش م کیاخم کوچ هی دمیبود ... نگاش کردم د یصداش جد نلح
 !... خودش یباباش نگفت خونه  یبدون چون و چرا تنم کنم ... باز خوبه گفت خونه 

 و مجبور بودم به حرفش فعال گوش بدم ... دستمو از دستش شناختمیرو م شیقول خودش اخالق سگ به
 ... زدمیحال هم با خودم غر م نیرو باز کردم ... در ع نیو در ماش رونیب دمیکش

چشم ...  یبگ دیخانم تو با یاقا بگن نار یانگار نه انگار منم ادمم ... هرچ رهیگیم میخودش تصم یخودش برا -
 ... یایتو که داخل ادم به حساب نم

 !... شد ریغر نزن خانــــــــوم ... بدو برو که د -

 !... سر به سرم بذاره و بخندونتم خوادیبودم که اصال برام مهم نبود م یمن انقدر عصب یصداش خنده بود ول تو

و شروع  دنیکش یغیچنان ج میبا کاوه نامزد کرد دنیفهم یجمع کردم ... وقت لمویوسا نبیو ز نایکمک م با
جمع کردن ...  لمویوسا شتریخوشحال شده بودن ... خودشون ب یلی... خ کردمیکه فکرشم نم دنیکردن رقص

کردم ... دلم  یخداحافظ ونو ازش میرو بغل کرد گری... همد هیگر ریاخرش موقع رفتن هردوشون زدن ز یول
... اشکامو پاک کردم و با کمک اونا چمدون و دوتا ساکمو برداشتم که  شدیبا هم بودنمون تنگ م یبرا یلیخ

 ... نیببرم تو ماش

باهاش نزدم  یحرف چیهم سفارشمو به کاوه کردن تا مواظب باشه ... تو راه ه یباهام اومدن و کل نیدم ماش تا
 ... زل زدم ابونیو ساکت به خ

 ... چمدون و دوتا ساکمو برداشت رو نگه داشت ... خودش نیخونه پدرش ماش اطیح تو
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 !...؟ ننیانقدر سنگ یختیر یچ نایگفت : تو ا دمیدیپله ها که رس سر

 ... من با لبخند اومد استقبال و بغلم کرد دنیندادم و رفتم تو ... باباجون با د جوابشو

. باالخره عروس خونمون بابا جان .. یجوابمو داد : سالم دختر گلم ... خوش اومد ییکردم که با خوشرو سالم
 !... یشد

اخر  گهیهم بهش گفتم که د ی، هرچ نجایا امیاصرار داشت ب یلیباباجون مزاحم شما شدم ... کاوه خ دیببخش -
 !... تو خوابگاه هستم قبول نکرد گهیماه د هی تایترمه و نها

 یلی،خ نجایا اردتیتنهام ... خودم به کاوه گفتم ب یبزرگ نیخونه به ا نیتو ا نجایبابا ... من ا هیچه حرف نیا -
 !... یکن یمن زندگ شیپ نجایتو عروس گلم ا نکهیاز ا شمیهم خوشحال م

 !... ستمیگذاشت و گفت : سالم خوش اومدم ، ممنون اصال خسته ن نیچمدونا رو زم کاوه

 !... ارهیب ییمهتاب بگم براتون چادخترمو بذار تو اتاقش تا به  یکرد و گفت : برو چمدونا یخنده ا بابا

 یجفت من نشست جور قایکه کاوه هم اومد کنارم ، دق میزدیحرف م میباباجون رو مبل نشستم و داشت همراه
 ینبود که بخوام بکشم کنارتر ، ناچارا همونجور ییتو بغلش بودم چون گوشه مبل نشسته بودم جا بایکه تقر

 !... نیاونطرفتر بش کمیم برو بگ شدینشستم جلو باباجون هم که نم

 کردیمبل و من کامل تو بغلش قرار گرفتم ... باباجون داشت با لبخند بهمون نگاه م یانداخت رو پشت دستشو
انگار  یبکشه کنار ول کمی... با ارنجم اروم به پهلوش فشار دادم که خودشو  شدمیو من داشتم از خجالت اب م

 ... نشسته بود الیخینه انگار ... ب

 ... لباسمو عوض کنم رمیشدم و گفتم : با اجازتون م بلند

توش نبودن  لمیوسا یرفتم ... ول دمیتوش خواب نجایکه اون شب ا یپله ها رفتم باال و سمت همون اتاق قبل از
 لیوسا یچ یدم ... براکر  دای... در چندتا اتاق رو باز کردم تا اخرش تو اتاق خود اقـــــــــــا کاوه چمدونم رو پ

در اومد  یبرداشتم و تا خواستم لباسمو عوض کنم صدا حتلباس را هیگذاشته ... از تو چمدون  نجایمنو اورده ا
 ... کم بعدش هم بدون اجازه من باز شد هی...

 ... کردیمبود و نگام  ستادهیچمدونم کردم ... دم در ا یتوجه به کاوه که اومد تو اتاق خودمو مشغول لباسا یب

 نجای... مگه ا نجایا یاورد لمویوسا یچ یگفتم : برا کردمیهمونطور که مثال لباسا رو مرتب م شهینم الیخیب دمید
 ...؟ ستیاتاق تو ن

...... چه راحت  ی... پسره  کردمیگذاشت و اومد کنار من ... نگاش نم نشیشلوار ج بیبه زور تو ج دستاشو
کنم اقا  یکنم ... فعال قصد ندارم باهات اشت دییبه اقاجون اونم جلو چشمم دروغ گفت و مجبورم کرد حرفشو تا

 ... نکن هودهیکاوه ، پس تالش ب

 یخانوم دارمیجـــــــــــــــــان ... قهرتم خر یو به صورتم نگاه کرد و بعدش با خنده گفت : ا نییاورد پا سرشو
 ... بخورم اون لبها رو ...



 

 
439 

 شمایخطرناک م ینگام کن ینجوریو گفت : نازدار خانم ا دیبهش نگاه کردم که دستشو رو صورتم کش متعجب

... 

 ... باز مونده بود از وقاحتش دهنم

 !... کــــــــــــــــــــــاو ه -

 ... ــــــــــــادیخوشم م نیهمچ یکشیجون دل کاوه ... اسممو م -

 !...؟ ــــــــــایحی، ب یزنیحرف م ینجوریا یچرا دار -

زن  یبرا ای... ح یزن من گهیهنوز باورت نشده ... خانومم ، گلم ... شما االن د نکهی... تو مثل ا زمیعز یچجور -
 !...؟ یتو مال خودم گهیواقعا االن د یعنی،  شهیناگــــــــل ، باورم نم ی... وا ینداره خانوم یو شوهر معن

 !... یاالن تو خانوم من یعنی...  یمال خوده خودم گهیتموم شد ... د شهیو گفت : باورم نم دیکش یقیعم نفس

 ... نگاه پرمهر نگام کرد هیلبخند و  هی با

با اخم گفتم : پاشو برو  نیهم ی... برا یآشت یزود بود برا یاز نگاش گرم شده بودم و خوشحال ول نکهیا با
بشه...  یور دل من که چ نجایا یتنهاست اونوقت تو اومد نییباسمو عوض کنم ... زشته باباجون پال خوامیم

 !... ینرفته که به اقاجونم دروغ گفت ادمیدرضمن ، 

کمکت  یخوای... راحت باش ، م ستی... من که شوهرتم نامحرم هم تو اتاق ن زمیخوب لباستو عوض کن عز -
 !کنم ...؟

 ... تا بتونم لباسمو عوض کنم رونیبه کمک ندارم ... برو ب یازی... ن ــــرــــــــینه خ -

 !... خوب کمکت کنمـــــا یلیخ تونمیمن قبال هم لباستو عوض کردما ... م -

...برو  یاون اتفاق درخشانو به رخ من بکش ستین ازیو گفتم : ن دمیکش فیخف غیج هی گهید ندفعهیا
 !... ـــــــــرونیب

حرفا زودتر لباستو عوض  نیا یخستم واقعـــــــا ... به جا یلی، خ ینار الیخیو گفت : ب دیتخت دراز کش یرو
 ... میبخواب ایکن ب

 !...؟ ــــــــمی؟! بخواب گهیم یچ نیالله ... ا بسم

 !...؟ ـــــــــــــــــمیبخواب یچ یعنی -

 ... رو تخت بلند شد و اومد کنار من نشست از

 ... رو تخت بلند شد و اومد کنار من نشست از

بذارم  میو خونه دار میشهر نیخودم و پدرم تو ا یوقت تونستمیمن ... قربونت بشم ... من نم زی... عز ینارگل -
 !... ... درکم کن گل خانم یکه تو خوابگاه بمون
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 نیهم یو اونم نازمو بکشه برا براش ناز کنم خواستی، دلم م زدیداشت با محبت باهام حرف م ینجوریا یوقت
، از کجا معلوم بعدا به خودم  یبه اقاجونم دروغ بگ شهینم لیاخمم رو همچنان نگه داشتم و گفتم : بازم دل

 !، هــــــــان ...؟ یدروغ نگ

... اون دروغ رو هم مجبور شدم به پدرت  ی... رو تخم چشم من و خانوادم جا دار یمن زی، عز یتو همسر من -
دل من ، اخه من  زی... عز یهست یکه چه لجباز شناسمتی... چون خوب م نجایا یایب یبش یگم که تو راضب

 ای...؟! تو خوابگاه راحت هست  رهازم دو یشهره ول نیزنم تو ا دونمیم یراحت بخوابم وقت تونستمیم یچجور
 !... زمیخوب ، درک کن عز زدینه ... دلم شور م

 نیکتریکوچ خوادیتو با منه ... دلم نم تیمسئول گهیو گفت : حاال د دیرو صورتم به حالت نوازش کش دستشو
 !... مواظبت کنم یتا بتونم ازت به خوب یکنارم باش شهیهم خوامی، م وفتهیبرات ب یاتفاق

ر مهم و با ارزش نف هی یانقدر برا نکهیا هیدادم و چشمام رو بستم ... چه حس خوب هیدستش تک یرو رو صورتم
 ... یباش

ازش دور بودم ... تو  یکه من چندسال یزی... چقدر ارامش خوبه ... چ دیتو بغلش و سرم رو بوس دمیکش اروم
 ... شدیم بمیارامش نص لویک لویبغل کاوه مشت مشت ، ک

که تو چجور  دمیچقدر منت سرم گذاشت و چقدر من نازشو کش میخوب شروع شده بود ... بماند که مر یروزها
،  رهیگیم لی...!) چه خودشم تحو یکنیدوستت شوهر م نیبه بهتر یبدون خبر حت یهست یدوست
 دوست ...!!!( ـــــــــــنیبهتر

... همه بچه ها دورمون حلقه زده بودن  ینیریجعبه ش هیدانشگاه با  میروز با کاوه رفت نیاول یوقت رهینم ادمی
...  کردیباباجون و منو خوشحال م یزیاز هرچ شتریب نیپدرش بود و ا یشب خونه ... از اون روز کاوه هر روز و 

 رفتمیدرم رشیاز ز یجور هیبخوابه اما هربار  منتو اتاق  خواستیم یبا تخس یو گاه کردیم طنتیش کمیهرچند 
تو اتاق  ومدیتند آقا کاوه هم مسلما اگه م شیات نی... با ا وفتهیب نمونیب یاتفاق یتا عروس خواستی... دلم نم

 ... وفتادیم ییاتفاقا هیمن 

...  میبود یعقد و عروس یبرا دیخر یو همزمان هم با کاوه در تکاپو میذاشتیپشت سر م یکی یکیرو  امتحانات
 میریگیرو م ی... بعد از امتحانات عروس ادیز یداره به نامزد یچه لزوم میشناسیرو م گریما که همد گفتیم
خودمون ... منم باهاش موافق بودم ... باباجون هم دنبال کارامون بود ... از اون طرفم مامان  یسر زندگ میریم

کارامون  یبه همه  میخداروشکر تونست یبود ول یریتو ش ریجهاز بودن ... اوضاع ش دیو خواهرم دنبال خر
 ... میبرس

 یروز 10حدود  یامتحان تا روز عروس نیاخر خیخودش ... از تار یداستان جدا بود برا هیاز امتحانات هم  بعد
... کاوه هم  میرو تموم کن هیزیجه دیخونه تا با خانوادم خر گشتمیبرم دیداشتم و با یفاصله بود و من وقت کم

 نکهیه آخرش به شرط ا... باالخر  یبمون تا روز عروس نجایو هم یبر دیکه چرا تو با کردیم یوسط بدخلق نیا
 ... شد یخودش منو برگردونه راض
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و زهرا هم اومدن ... امتحانات  رادیتنگ شده بود ... روز بعد از برگشتن من به خونه ه یلیخونمون خ یبرا دلم
 شیزیچ هیزهرا  کردمیمن بمونه ... اما ... حس م شیپ یزهرا تموم شده بود و قرار گذاشتن تا وقت عروس

 ... دیرسیهست ... ناراحت به نظر م

انقدر خوشحال  شیناراحت لیدل کردمیو فکرشم نم دمیازش پرس میزدیقدم م اطیقبل از خواب با زهرا تو ح شب
 ... کننده باشه

 ... ستین نجایکه متوجه شدم اصال حواسش ا زدمیباهاش حرف م داشتم

 !خوبه نـــــــه ...؟ یمتاهل ی... زندگ گمایم -

 ... اوهوم -

 !...؟ یخواستیکه م هی، همون یخوشبخت رادیبا ه یعنی -

 ... اوهوم -

 !...؟ شهیپدر مادرت تنگ نم یدلت برا -

 ... اوهوم -

 زنهیکتکت م رادی: ه دمیچقدر حواسش پرته پرس نمیبب نکهیا ی... برا ستیاصال تو باغ ن ـــــــــــــرینه خ دمید
 !...؟

 ... اوهوم -

 !...؟ یدیپرس یبهم کرد و گفت : چ ینگاه گهیداره چرت و پرت م دیانگار فهم خودش

 !...؟ ییمعلوم هست کجا زنمایدارم با تو حرف م نهمهیدادم و گفتم : حواست کجاست ...؟! ا تکونش

 ... بابا نجامیکنار زد و گفت : هم دستمو

 !اره کامال مشخصه ... چته تو ...؟ -

 ... یچیه -

 ... ، من برزگت کردما یچیخانم به من نگو ه یزدیا -

 !... ... فقط ستین یزیچ -

 !...؟ یهمون فقطه مهمه ... فقط چـــــــــ -

 ... دونهیهم نم رادیه یبه تو بگم ، حت خوامینفر م نیها ... اول دونهینم یکس یمن ... نار -

 !.؟شده .. ی، چ شمیگرفتم و گفتم : دارم نگران م دستشو

 !... من ... فکر کنم که ... من حامله ام یبفهمه ها ... ول یفعال کس دینبا نیمن ... خوب من ... بب -
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به مغزم مخابره شده از  امیپ یوقت یبفهمم ... ول شویکنم و معن لیتحل هیتا حرفش رو تجز دیطول کش کمی
بود از  کیسمت ما نزد دیدو نی... کاوه که همچ رونیکه همه از تو خونه اومدن ب دمیکش یغیچنان ج یخوش

 ... وفتهیپله ها ب

 !شده ...؟ یکنارم و با نفس نفس گفت : چ اومد

 ... هم اومدن هیو بق رادیه

از بازوم گرفت که الل بشم و گفت  یاساس شگونین هیداد بزنم و به همه بگم که زهرا  خواستمیم یخوشحال از
 !... بچه سوسول زنهیم غیازوش گرفتم جاز ب شگونین هی: کوفت ... 

 ... دلم براش سوخت دیکش قینفس عم نیکاوه همچ چارهیب

شما دوتا ...  نیاطیتو ح یچ یبود سکته کنم ... اصال برا کیبه زهرا رفت و گفت : نزد یچش غره حساب هی
 !... تو نیبر نیایب

 یزدیا یگفتم : واااااا جانیو رفتم تو اتاقم ، در رو بستم و با ه دمیبهش زدم و دست زهرا رو کش یلبخند
 ... جونـــــــــــم

 !انکر االصواتت ...؟ غیبا اون ج یهمه رو خبر کن یخواستی... م یزدیمـــــــــرض و ا -

را به ... چ یدیفهم یفداش بشم ... ک یخدا ... اله یخوشحالم ، وا یلیمحکم بغلش کردم و گفتم : خ رفتم
 ... بشم ینی... قربون ن ینگفت رادیه

 !...؟ یانقدر خوشحال یچ یداد و گفت : اصال تــــــــــو برا هولم

 !متعجب بودم گفتم : چته تو ...؟ شیناراحت از

 !... برم کار کنم خواستمیچمــــــــه ...؟! االن وقت بچه بود اخه ...؟! من هنوز درسم مونده ... م -

 !...؟ یا وونهی...؟! د یناراحتــــــــــــ یشیبچه دار م یدار نکهیواقعا از ا یعنی -

 ... یلینــــــــــــــه ... من ... هنوز خودم بچم ... فقط ... من فقط ... خ -

دستاش ... کامال مشخص بود که مستاصله ... کنارش زانو زدم و  نینشست و سرشو گرفت ب یصندل یرو
 ... سرشو گرفتم باال

 !دلم ...؟ زیعز یچشماش اشک جمع شده بود ... بغلش کردم و گفتم : توچ تو

 !... ترسمیافتاد و گفت : من م اشکش

 !...؟ یدونیم یآخه ... از ک یچ ی... ترس برا یبغلم فشارش دادم و گفتم: قربونت برم اله تو

 !کنم ...؟ کاری چچک گرفتم و ... حاال یبیب هی... شک داشتم  روزیبغض گفت : د با

 !...؟ یهم نداد شیهنوز آزما یعنی -
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 ... به عالمت نه تکون داد سرشو

 میریچک ممکنه اشتباه بکنه ... اصال فردا باهم م یبیخنــــــــگ ... ب یدونه زدم تو سرش و گفتم : دختره  هی
 !، خوب ...؟ یکن کاریچ میریگیم میبعدش تصم یاگه واقعا حامله بود یدیم شیآزما

بچه داشتن حرف زدم ...  یبود باهاش راجع به بچه و خوب داریکه ب یسرشو تکون داد ... اونشب تا وقت بازم
بچشو دوست  نکهیهم برسه ... انقدر از ا شیبه درس و کار و زندگ یکنار بچه دار تونهیکردم که م دوارشیام

 !... کشتمت یحرف بزن چهاز ب گهیکلمه د کیگفت : اگه  یدارم گفتم که اخرش خسته شد و عصبان

 یول انیاصرار داشتن باهامون ب رادی... هرچند که کاوه و ه رونیب میبا زهرا رفت دیخر یفرداش به بهانه  صبح
 ... مشونیچوندیبود پ یقیبه هر طر

 کی نیتا ا میجوابش اماده اس ... همون دور و اطراف قدم زد گهیساعت د کیبهمون گفتن که  شگاهیآزما تو
 نباریگفت ا کیجواب رو دستمون داد و با لبخند تبر شگاهیآزما رشیخانم مسئول پذ یساعت بگذره ... وقت

 ... هنوزم گرفته اس دمیدیمنزنم و محکم زهرا رو بغلش کردم ...!  غیکردم خودمو کنترل کنم تا ج یسع

چون دارم دوباره  نباریا یول یبد ینیریهم شب دیو با یشیمامان م یبهش گفتم : هرچند که تو دار نیهم یبرا
 هیخدمت تو و شوورجانت و  میایروز م هیآمـــــــــــــا ، با شوورجانمان  دمیم ینیریبهت ش شمیخاله م

 ... میریگیازتون م یحساب ینیریش

 !...؟ شهیم یبفهمه چ رادیکنم ...؟! به نظرت ه کاریگفت : حاال چ میشاپ که نشست یکاف تو

و بعدش  کشهیفرابنفش م غیج هیبفهمه  رادیفکر کردن رو دراوردم و گفتم : به نظر مـــــــــن ... اگه ه یادا
 !... شکرت ایخدا گهیو م کنهیهم محکم بغلت م

 !اگه نخوادش ...؟ -

 !نخوام ...؟ ویمن چ -

 !...؟ کردنیم بمونیقتع نایا یعنی...  ستادنیپشت سر زهرا ا ونیهردوتا اقا دمیکه بلند کردم د سرمو

 یچ یبفهمم زهرا ...؟! برا دیبا ویدست زهرا رو تو دستش گرفت و گفت : من چ رادینشستن ... ه هردوشون
 !برات افتاده ...؟ ی...؟! اتفاق شگاهیازما یرفته بود

 ... که دوباره اشک تو چشماش جمع شده بود سرشو تکون داد زهرا

بلندتر گفت : زهرا با توام حرف  رادی... ه کردیحرف بزنه ... کاوه هم با تعجب داشت نگاه م تونستینم انگار
 !شـــــــده ...؟ یبزن ... چ

...  یبا خنده گفتم : چته بابا جان ... خواهرزادمو کشت نیهم ی... برا کنهیسکته م رادینگم ه یزیاگه چ دمید
 !... خوب افتاده یلـــــــــــــیخ یلیاتفاق خ هینه اتفاق بد ،  یاتفاق افتاده ول

 !... گمایمن م ینگام کرد ... رو به زهرا گفتم : اگه خودت نگ جایمثل گ رادیه
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مواظب  رادیخونه ... ه نیبرگرد نیحرفاتونو زد یشما هم وقت رونیب میریکاوه رو گرفتم و گفتم : ما م دست
 !... جفتشون باش

 نیو سوار ماش رونیب میشاپ زد یگفتم چون سرشو تکون داد ... با کاوه از کاف یچ دیکنم اصال نفهم فکر
 ... میشد

که از صبح تو خودم نگهش داشته بودم  یغیموشکافشو به من دوخت ... برگشتم سمتش و با خنده و ج نگاه
 !... شهیگفتم : زهرا داره مامان م

 ... لبخند خوشگل رو لبش نقش بست هیطرح  گمیم یدارم چ دیکم کم انگار فهم یلحظه هنگ کرد ول هی

 ... ی، قربونش برم اله ادیب ایخوشحالم براشون ... کاش زودتر دن یلیکاوه خ یواااااااااااا -

 !...؟ یدوست دار ادیرو روشن کرد و راه افتاد : بچه ز نیماش

 ... یلــــــــــــــیاوهــــــــــــوم ... خ -

 !...؟ یکنیم کاریبچه خودمون چ یبرا یکنیانقدر ذوق م هیو گفت : واسه بچه بقلبخند نگام کرد  با

بسته بودم و با لباس  یبچه مال خودم ... مال خوده خودم ... تو فکرم با دختر ملوسم که موهاش رو دوگوش هی
خوب  یلیباشه ... لبخند رو لبم جاش خ دیبا ی... حس فوق العاده ا کردمیم یباز دیدویداشت م نشیقرمز پرچ

 ... پاک بشه خواستیوجه نم چیبود چون به ه

 نیاز هم یزنیلبخند م ینجوری... از فکر بهش ا یه یکرد و گفت : ه یبلند یسرخوشم خنده  ی افهیاز ق کاوه
 !... ها شهیم میاالن داره بهش حسود

...  دیخندیو همش م شناختیکه سراز پا نم رادیبود ... هزهرا غلغله  یتو خونمون به خاطر خبر باردار اونشب
 قیصد یگوشه نشسته بود ... مامان و ابج هی ریشده بود ... ساکت و سربز یخجالت کمی یما ول یپررو یزهرا

خونه  نیاز ا خوامیمنه و م یعروس گهید زرفته بود چند رو ادشونی... انگار همه  دنیچرخیمثل پروانه دورش م
 ... برم

 یهمشون اومدن شمال و موندگار شدن تا خود عروس ایزهرا تهران یبود کاوه برگرده تهران که با خبر باردار قرار
تو تهران  یعروس هیتو شمال و  یعروس هی... قرار بود  میبود دیخر ریوسط هر روز با کاوه و خواهرام درگ نی... ا

و تو  میشمال ببر یبعد از عروس میهم قرار گذاشت روفاصله بود جهاز  یچند روز نشونیکه خداروشکر ب میریبگ
 ... مینیکاوه بچ یخونه 

چرا اصرار داشت تو خونه  دونستمینم یخونمون برگزار شد ... تا روز عروس اطیما به خواست کاوه تو ح یعروس
اصرار  نهمهیچرا ا دمیفهم دمیخونه شن رونیساز و دهل رو از ب یصدا یوقت یروز عروس یول میریبگ یعروس

 یابج یعروس یکرده بود ... حت رستد شیخونمون رو ات اطیگوشه از ح هیغذاها رو هم عموم  ی... حت کردهیم
 ... نبود ینجوریهم ا ادمهیازش  یکم زیسالم بود و چ 5که من همش  هیمرض

به به و چه چه که  یهو زهرا تو اتاق کنار من بودن و  میهم به خواست کاوه اومده بود خونمون ... مر شگریآرا
 یلباسمو بپوشم که صدا خواستمیتموم شده بود و م شگریکار ارا بایکاوه و ... تقر چارهیو ب یچقدر خوشگل شد
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و  کینزد ی... صدا به قدر دمی( رو شن شدیم هنواخت یمیقد یهایکه تو عروس یمازندران یساز محل یسرنا )نوع
دست زدن ... با تعجب در اتاق رو باز کردم و رفتم تو  ی... صدا دیشن شدیم یبلند بود که تو اتاق هم به راحت

 ... دهنم باز موند دمیخونمون د اطیکه تو ح یزیچه خبره ، با چ نمیتا بب وونیا

خانواده  یداماد برا یاز طرف خانواده  هیکه توش خلعت و هد یمیقد یمس یهاینینفر مجمعه به سر ) س چند
 یشده بود ، چندتا جوون که با لباس محل نییتز نشیکه با ربان و تور دور ز دیسب سفا هی(  بردنیعروس م ی

 نهایا یهمه  یجلو یمازندران یمحل اسکاوه که با لب نهایا یاز همه  شتریو ب دادنیانجام م یداشتن رقص محل
 !!!... بود ستادهیا

عروس و داماد  یتخت گذاشته بودن برا هیخونمون  اطیداماد ... تو ح یو مادرم رفتن به استقبال خانواده  پدر
 ... دنبال من ادی... زهرا منو به زور کشوند تو اتاق تا داماد ب

 !نه ...؟ نمیبیبهش کردم و گفتم : من دارم خواب م یتعجب نگاه با

 یزیکه تو چکاوه بود و پدر ماها رو دراورد  یهمش نقشه  نای... ا ستیخواب ن زمیزد و گفت : نه عز یلبخند
 ... اطیچه خبره تو ح نیبب ایمردم روستا اومدن ، ب یباحال شده ها ... همه  یلیخ ی... ول ینفهم

باال ... تروخدا  انیدارن م رادیو ه ثمیجالبه ... کاوه و م یلی، خ ینار یهم برگشت تو اتاق و گفت : وا میمر
 ... نیفقط لباساشونو بب

 ... خوشگل بود یلیبودمش ، خ دهیو داد دستم ... تاحاال ند دیکش رونیب یلباس محل هیاز تو کمد اتاقم  زهرا

 !... لباس عروس شما ... بدو بپوش که داماد منتظره نمیا -

 !لباس ...؟ نیکه رو تخت بود اشاره کردم و گفتم : پس ا یعروس دیلباس سف به

... بدو  یبود که تو شک نکن یواسه رد گم کن نی... انباشه خوبه  ایشوهرت عضو ماف نیبا خنده گفت : ا زهرا
 !... شد ریبپوش که د

 ! ... کاراش نی...؟! از دست کاوه با ا یالک دهیلباس عروس خر هی یرد گم کن یبرا یعنی

سرم کردم ... ظاهرا  شویو روسر دمیبنفش خوشرنگ ... لباس رو پوش قهیدامن و جل هیبلند با  دیبلوز سف هی
و  دیساده کش یاتو هیهم چندان موهامو درست نکرده بود و  شگریاز قبل مشخص شده بود چون ارا یهمه چ

 ... بسته بود

 ... ادیتا کاوه ب میسرم گذاشت و منتظر موند دیچادر سف زهرا

و کاله رو سرش هم خنده دار  یبود با اون لباس محل یوحش یدسته گل از گلها هیکه اومد تو دستش  کاوه
کنم  فیازش تعر ایبخندم  دونستمینم نیهم یبود برا شیقبل یپهای... کال متفاوت از ت پیشده بود هم خوشت

کرده  یزیرو برنامه ر نهایا یهمه  یک دونمیبپوشن ... نم یلباس نیرو هم مجبور کرده بود همچ رادیو ه ثمی... م
 ... دمیبود که من نفهم
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متعجب  شترشونیروستا بودن و ب یاهال ی... همه  میروز زندگ نیشده بود به بهتر لیتو خونمون تبد میعروس
که  یو خاله شهربانو تنها کسان رجی... عمو ا دهیما رو داره انجام م یمیرسوم قد یکه همه  یداماد تهران نیاز ا

 ... یول ادیرو کنار بذاره و ب نهیک نیا بانوخاله شهر  خواستیحضور نداشتن ... چقدر دلم م میبودن تو عروس

 ... که باباجون بهم داده بود خوشحالم کرد یمدت خبر نیخوب ا یاتفاقا یاز همه  شتریب

 نی... مطمئن بودم که ا دنیرقصیم یداشتن دسته جمع اطیتنشون بود و تو ح یعموهام هم لباس سنت دختر
 ی، تو صورت همه خوشحال گشتیمهمونا م نید شد ... نگام بخاطره خواه ایلیخ یمن که برا ینه تنها برا یعروس

 ... خندان کنارم نشسته انداختم یبه کاوه  ی... نگاه دمیدیرو م

جشن  نیا یحاال همه تا سالها خاطره  میتلخ قبل یجشن ، بعد از خاطره  نیا یته دلم ازش ممنون بودم برا از
 ... کنهیبه گذشته ام فکر م یو کمتر کس مونهیتو ذهنشون م

 ... کردیبه اسم رقص نگاه م ثمیم یهنوز به کاوه بود که داشت با خنده به روبرو و ادا اطوارها نگام

برام نمونده بود ...  ششیپ یپنهان یزیچ چیکه ه ی... همون کس ومدهیازش بدم م یکه روز هیهمون ادم نیا
اخم و  یکه گاه یمن ... کس یهایلیس یتالف یرسونتم فقط براتا بت دینقشه منو دزد یکه با کل یهمون کس

فوق العاده مهربون  تونهیهم م هاخصلت نیا یاما ... با وجود همه  شهیوحشتناک بداخالق م یتخم داره ، گاه
نگام رو حس  هینیافتاده من دوستش داشته باشم ...سنگ نمونیکه ب یاتفاقات یکنه که با همه  یباشه و کار

 ... کرد و برگشت سمت من

 یچیه یشده تکون داد ... لبخندشو با لبخند جواب دادم و سرمو به نشونه  یلبخند سرشو به عالمت چ با
نگام  ینجوریگوشم کرد و گفت : نکن دختر ... ا کیکه سرشو نزد کردمیتکون دادم ... همچنان داشتم نگاش م

کنمـــــــــا ... نکن دختر ،  تحملتهران  یبتونم تا عروس دمیقول نم یبد به نگاه کردنت ادامه یو بخوا یکن
 !... نکن یطونی... پس ش ینکن ... بذار من اروم بمونم و تو خونه خودمون مال خودم بش

 ... نثارش کردم یلب منحرف ریبه بازوش زدم و ز یخنده ... مشت ریزد ز دیگرد شدم رو که د یچشما

نون رو با دستمال به کمرم بست ... با اشک از بغلش جدا  کهیت هی یمیاجون طبق رسم قدمراسم هم اق آخر
باال سر دوه  گریهمد شهیهم هیدتر ... شمه سا یخوشبخت بو شاللهیشدم ... مامان هم بغلم کرد و گفت : ا

 سر هم باشه ( یباال تونیو سا یخوشبخت بش شاللهی) ا

مراسم درست برگزار بشه با ترس و لرز سوار اسب شدم و از خونمون  یهمه  خواستیکمک کاوه که حتما م با
امشب رو اونجا  میداماد بود و چون ما فردا عازم تهران بود یمثال خونه  قهیصد یابج ی... خونه  رونیب میاومد

 ... همراهمون اومدن یتا خونه ابج زدنبال ما راه افتادن و با دست و سا لیفام ی... همه  میگذروندیم

اقاجون و قبل از رفتن اومد در گوشم گفت :  یمهمونا رو با خودش برد خونه  یهمه  قیصد یاز شام ابج بعد
هم برات گذاشتم تو اتاق ، صبح براتون صبحونه  ی... حموم هم روشنه ... لباس راحت یمواظب خودت باش ابج

 !... ارمیم

 !... یاج یخوشبخت بش شاللهیو با بغض گفت : اانداختم ... بغلم کرد  ریخجالت سرخ شدم و سرمو ز از
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صورتم رو پاک کنم ...  شیکه کاوه تا دم در بدرقه اش کرده بود رفتم تو اتاق تا ارا قیصد یاز رفتن ابج بعد
پرزرق و برق انداختم و تک تک لحظات امشب از جلو چشمم رد شدن ...  یبه خودم با اون لباس محل ینگاه

که افتادم  میحرف مر ادیاز جشن گرفته ...  یخوب یعکسا ثمیبود ... مطمئنا م یو فراموش نشدن یشب عال هی
 ... خندم گرفت

امشب کوفتت بشه من قبل از همتون عقد کردم االن تو و  شاللهیبغلم کرد تو گوشم گفت : ا یجشن وقت اخر
کاله  یفقط سر من ب شهیداره مامان هم ممن موندم اخر از همه ، تازه زهرا خانم  نیو زهرا عروس شد دهیحم

 !... مونده

 کندم و نگامو بهش دوختم نهییکاوه دل از ا یصدا با

 !خانوم ...؟ یخندیم یدار یبه چ -

کـــــــــاوه ... چرا همسر  ی: راست دمیکه از سرشب تا االن تو ذهنم بود رو پرس یسمتش و سوال برگشتم
...؟! تو جشن تو هم که بابات  دمشونین امشب ...؟! اصال چرا من هنوز ندپدرت و داداش کوچولوت نبود

 !!!... دمشونیند یول انیم یگرفته بود گفته بود

 ... منافات داشت کنهیکه معلوم بود به زور داره کنترلش م ینشست با لبخند شیشونیکه رو پ یکیکوچ اخم

 ... کنار من و دستاشو رو شونه هام گذاشت اومد

 !...؟ یبه اونا دار کاریتو چ -

 خواستیدلم م یلینبودن ...؟! خ مونی، چرا تو عروس گهید شنیاونام خانوادت محسوب م ییجورا هیوااااا خوب  -
 !... رمیگاز جانانه بگ هیدوس داشتم لپشو  نی... همچ نمیرو بب شیاون پسر ناز و خوردن

 ... به قهقهه شد لیکش اومد و تبد شدیکه به زور کنترل م لبخندش

 !... شما ... من در خدمتم اریلپ در اخت نیا ای... ب زمیکرد و گفت : قربونت بشم عز بغلم

دلم ...  زیخودم بود عز یخنده گفت :اون عکس بچگ ونیتعجب نگاش کردم که به خودش فشارم داد و م با
 لپ بنده نمیشما و دندونات ا نیبفرما ا ، کتری... حاال هم گردن ما از مو بار ذاشتمیفقط داشتم سربه سرت م

...! 

 ... شد شتریب تعجبم

 !تــــــــــو بــــود ...؟ یاون عکس بچگ -

 ... تکون داد که اره سرشو

 !... ، کاش بچمون به تو بره یخوشگل بود تیچقدر بچگ -

باعث شد بلند  نمیهم لبمو گاز گرفتم بخاطر گفتنش که هم عیسر یلیاز دهنم در اومد و خ اریاخت یحرف ب نیا
 !...؟ ستمیاالن ن یعنیبخنده و گفت : 
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 یبهم دروغ گفت یچ یکه محکمتر گرفتم ... با حرص گفتم : برا رونیب امیکردم و خواستم از بغلش ب نگاش
... ؟ هـــــــــــان یبخند هم تو دلت بهم یو اونوقت جنابعال هیخوردن کتی...؟! که من بهت بگم داداش کوچ

 !...؟

 !... یریاون گاز جانانه رو از لپ من بگ یتونیکنم ... االنم م یباهات شوخ خواستمیدلم ... فقط م زینه عز -

بمون  کمیکه تموم شد ...  شهیکه منو به خودش فشرد و گفت : باورم نم امیب رونیاز بغلش ب خواستمیم هنوز
و  یوقت انقدر از ته دلم احساس خوش چی... تاحاال ه ترسمیانقدر خوشحالم که مبذار حست کنم ... نارگل 

 ... ترس دارم یخوش نیاز ا نیهم یارامش نکرده بودم برا

که برام منبع ارامش بود ... سرمو  یکرد و دلم خواست که بمونم ... تو آغوش تیوجود کاوه به منم سرا آرامش
 ... دادم و چشمامو بستم هیاش تک نهیبه س

 شـــــبیاومد ... د ادمیبه دور و برم نگاه کردم تا کم کم  کمیبرام ناآشنا بود ...  کمیچشمامو باز کردم اتاق  یوقت

... ! 

حموم رفته بودم که لباسمو عوض  نیاتاق تنها بودم ... اروم از جام بلند شدم و رفتم تو حموم ... قبال هم تو ا تو
 ... کنم

مالفه هم  هینا خودآگاه رو لبم نشست ... ) آش نخورده و دهن سوخته ... شستن  یاون روز لبخند یاداوری از
 افتاد گردنم ...(

 کردمیمطمئنا به عقلش شک م یآدم ازدواج کن نیتو قراره با هم یروز هی گفتیو بهم م ومدیم یکیاون روزا  اگه

... 

عروسشو ول  شیروز اول زندگ نمیتا بب دمینبود ... لباسامو پوش یهنوزم از کاوه خبر رونیحموم که اومدم ب از
 ... کرده کجا رفته

 ... دمیاواز خوندنشو از اشپزخونه شن یاتاق رو که باز کردم صدا در

 ی... حواسش به من نبود و داشت سرخوش برا دیچیصبحونه رو م زیلبخند بهش نگاه کردم که داشت م با
 ... خوندیخودش اواز م

کاشت و گفت : خوب  میشونیرو پ یرو که بلند کرد متوجه من شد و با لبخند اومد سمت من ... بوسه ا سرش
 !...؟ یدیخواب

 ... تکون دادم سرمو

 !...؟ ی...؟! درد ندار یو گفت : خوب دیکش سمیخ مهین یبه موها یدست

 ندفعهیشده بود گفتم : نه خوبم ... فقط ا شتریلبخندم ب یول دمیشکیخجالت م دیبا نکهیشد با ا شتریب لبخندم
 !... که دهنت بخواد بسوزه ، برو مالفه رو بشــــــــور یآش خورد



 

 
449 

رو  ایتو بگو دن هیمالفه چ شمیخنده ... بغلم کرد و گفت : من قربون تو م ریزد ز هویمتعجب نگام کرد و  کمی
 !!... ی... آش به اون خوشمزگـــــــــــ کنمیرو م نکاریعوض کن ا

 ... دمیواقعا خجالت کش گهیحرفش د نیا با

 یفرودگاه برا میرفتیتا ظهر م دی... چون با میو صبحونه رو با ارامش خورد میصبحونه نشست زیهم سر م کنار
 ... ماه عسل ... چمدونامون بسته و آماده بود

 ... ازدواجتون یکادو نمیت دستمون داد و گفت : اپاک هیپدر کاوه  یتو جشن عروس شبید

انداخت و بعدش  طهایبه بل یکاوه متعجب نگاه یبودم ول یهمه چ انیتو پاکت بود ... من که در جر طیبل دوتا
 ... به پدرش نگاه کرد

ها هم چندتا کشور ... هتل  یبرا ختمیروزه ر ستیسفر ب یماه عسلتون برنامه  یبا لبخند گفت : برا پدرش
 !... نیخوش بگذرون نیو بر نیبش مایفردا ظهر سوار هواپ دیرزور شدن ... شما فقط با

دورمون  یکل میتور بر هیتعداد بدرقه کننده مال ما بود ... چون قرار بود با  نیشتریتو فرودگاه فکر کنم ب ظهر
 ... از همه بود شتریما ب تیبازم جمع یبدرقه مسافراشون اومده بودن ول یشلوغ بود و همه خانواده ها برا

داشت  یاشک ی... مادرم با چشما میمواظب هم باش بیتو کشور غر کردیداشت به کاوه سفارش م اقاجون
 مایبهش بگم تو هواپ ومدیقربونت برم مامان گلم ، دلم ن ی، اله دادیم حیکه برامون پخته بود بهم توض ییغذاها

 ... ستین ازیو ن دنیبهمون ناهار م

 ادی... با تالش ز دهیکه کش ییزحمتها یاومد سمتم و بغلم کرد ... ازش تشکر کردم به خاطر همه  باباجون
 ... سفر رو برامون جور کنه نیتونسته بود ا

و هم روح الله رو به ارامش  یمنم که از تو ممنونم ... هم پسرمو بهم برگردوند نیگوشم اروم گفت : ا دم
 ... زمیعز یهست یو شاد ری... تو پر از خ یرسوند

 ... یول شدیهمشون تنگ م یبه جمع همراهمون کردم ... دلم برا ینگاه شهیبود از پشت ش دهیرفتن رس وقت

 ... شدنیاز جلو چشمم رد م لمیف هیمثل  شبی... اتفاقات د مینشست مایهواپ یکاوه رو صندل کنار

که  یدر حال هیاقواممون بودن ... زنعمو رق یکنار کاوه قدم زدن ... همه  دیسفتو تاالر ... با اون لباس  یعروس
 ... گفت کیرو گرفته بود بهم تبر دیدست عروسش ، زن حم

جشنم  یعکاس مخصوص خواسته بودم تا از همه چ هیمراسممون  لمبرداریاز ف شبیهم بودن ... د نبیو ز نایم
 یادمها یجشن ... با همه  ی... از همه ادمها ... از همه اتفاقها دی... به قول خودشون عکس کاند رهیعکس بگ

 ... نمشونیببعکس گرفته بودم تا هر وقت دل تنگ شدم  میزندگ یمهم و دوست داشتن

خانــــــوم  یینگام کرد و گفت : کجا یکاوه بود که از جلوم گذشت و کمربندمو بست ... بعدش با لبخند دست
 !...؟

 ... نجایواب نذاشتم و گفتم : همج یب لبخندشو
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 !...؟ یترسیتو دستش گرفت و نوازش کرد : م دستمو

 ... نه -

 ... ستاین نجایحواست ا یول -

 !... زهیریترسم م یتو کنارم یوقت ی...ول ترسمیم کمیبه حالم نبره گفتم :  یپ نکهیا یبرا

 ... دشیبه دستم داد و بوس یکم فشار

 ... نترس یچیباشم ، از ه شـــهیهم دمیمن کنارتم که قول م یتا وقت -

 ... گذاشتم رو شونه اش و چشمامو اروم بستم سرمو

 ... ... من کنار تو مونهیخواب م هیمثل  -

 ... کردیدستمو نوازش م یدستم تو دستش بود و با انگشت شصتش رو هنوز

کنار هم بودنمون  نی... ا وستهیپ قتیبه حق نهیریش یایرو هیمحضه ... مثل  تی... واقع ینار ستیخواب ن -
 !... بعد از اونهمه دردسر و صبر حقمونه

 ... تکون دادم دییتا یرو شونه اش به معن سرمو

 هیبهمون داد ... گر یرو با چه شاد طهای... باباجون که بل گفتیم مونیداشت از دور یاقاجون وقت یسفارشها
 ... ه بودبغلم کرد یمامان وقت یها

دختره  نمیعوض کردن جو مادرمو ازم جدا کرد و تو بغلش گرفت : برو کنار بب یبرا یساختگ یکاوه با حسادت یوقت
 یکنیدختر رو بغلش م نی... همش ا ستمی... اصال مگه من پسر شما ن ستی، مادر منو بغلش کرده ول کنم ن

 !... میقد ی... مادر شوهرم مادرشوهرا

جمله اش رو  هیکه تنها  کردیرو براش زمزمه م ییزایچ هیکاوه بود و اون داشت اروم  ی نهیمادرم رو س سر
 ... باشم یمواظب خودم و نار دمی... قول م دمیشن

مادرم کاوه  نمیبب تونستمیاالن م نیام جا کنه ... از هم دهیخوب تونسته بود خودشو تو دل مادر پسر ند چقدر
 ... که به خانواده من داشت غرق لذت شدم یاز احترام و عالقه ادوست داره ...  یرو جور خاص

 ی... از عروس کردیم ریس یمختلف یطول پرواز دستم تو دست کاوه بود و سرم رو شونه اش ... اما فکرم جاها در
 نیاز هم یول دمشونیدیم یکه دوباره به زود یی... ادمها میکه تو فرودگاه جاشون گذاشت ییتا ادمها شبید

 ... االن دلم تنگشون بود

زوجها  هیو مثل بق میرو تنها بخور مونیشام عروس خواستی... دلم نم شبید یفکرم رفت به عروس بازم
 گهیداشت ... سه زوج د یتا صندل 8شام من و کاوه  زی... به خواست من م میرو اطاعت کن لمبرداریدستورات ف

 ... شام کنار ما نشستن زیگفت اکثر اوقات با ما بودن سر م شهیکه م
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بهتر  یلیخ الدیکاوه و م ی ونهی... م دی... و چقدر شام بهمون چسب دهیو حم الدیو زهرا ، م رادیه م،یو مر ثمیم
نبودن که سر نبود  ییدوتا همونا نی... انگار ا دنیخندیو م زدنیشام باهم حرف م زیسر م یاز قبل بود ... حت

 ... کردن و یمن کتک کار

 ... خندوندیم شتریهمه رو ب کردیم فیتعر مونیکه زهرا از بچگ یحرفاهامون خاطرات نیب

 میهستن که ما درست کرد یهمون هیشمعها رو ... شب یبودن گفت : نار زیم یکه رو یپهن یشمعها دنید با
... 

 ... دمیبه شمع کردم و خند ینگاه

 یچندتا بسته شمع از سوپر باری... مثال  میکردیم بیغر بیعج یکارا یلیخ میبه جمع گفت : بچه که بود رو
 شیبا ات یکی یکی، شمعها رو  میبرداشت کردیمادرجون که استفاده نم لیاست یوانایاز ل یکیو  میدیمحل خر

کم  میکه داشت یی... شمعها میکن رستشمع د میخواستی... مثال م وانیتو ل میختیو قطره قطره ر میابشون کرد
برگشت  یکه پسر سوپر میدیخر گهیتا بسته د10... حدود  میشمع بخر یدوباره از سوپر میرفت نیهم یبودن برا

 یشورا ی... شما بچه  نیهمه رو شما نخر میما هم واسه خونه شمع بردار نیبرق بره بگ خوادیگفت : اگه م
 میخوایو م میبرق خبر دارما دوتا بچه از قطع  کردی... بدبخت فکر م نیبگ مونبه هی... اگه خبر نیدونیم نیمحل

 میهم با هنرمون ذوق کرد یو کل میشمع کج و کوله گنده درست کرد هی...اخرش هم  یکیواسه تار میشمع بخر
...! 

و  یهمشو با هم قاط میبرداشت میقرص و شربت تو خونه داشت یهرچ ینار یبا دوستا باری...  یچیه نیا حاال
 یلیخ میکردیپاش و فکر م میختیتو باغ ر میکرد دایپ اهیگ هی میخخخخخ برد ییمثال شد کود جادو میخورد کرد

که  شیچند شب پ نیرو هم نای... ) ا یتو بچگ میداشت ادیشاهکارها ز نی...! خالصه که از ا کنهیزود رشد م
شاسکوال  هیکردن و واقع فیخودشون تعر یعنیکشف کردم  میخونه مادرجان بود مونیو ته تغار یزدیگفتم با ا

راج ب  دیرو بگو ازشون واقعا پرس مونیدرست کردن پسر همسا تیشمع در پ هیاون همه شمع رو حروم کردن 
 قطع برق خخخخخخخخخ (

... هر  می... نگام به جمعمون بود ... هممون عوض شده بود دنیخندیداشتن به خاطرات منو زهرا م همه
، تو رابطه ام  میداشتم تو زندگ یادی... من اشتباهات ز میبهتر شد... بزرگتر و  میکرد رییتغ یکدوممون به نحو

ممنون  الدیکردم رفعشون کنم ... از م یو سخت اما متوجهشون شدم و سع دیطول کش یلی... خ هیبا کاوه و بق
کاوه رو داشت ...  یهوا شهیممنون بودم که هم ثمیهولمون داده بود سمت هم ... از م ییجاها هیبودم که 

قبلتر  یلیگفت خ دیبا دیکه شا شهیکه االن داره مادر م زمیعز یوقت تنهام نذاشت ... زهرا چیکه ه یمیمر
که  یرادیاز من ... ه کتریدوسال کوچ یخواهرزاده  نیکرد ا یمن مادر یگرفته بوده ... برا ادیکردن رو  یمادر
فاصله  یسختم بود با همه  یکه همراه روزها میدوست داشتن ی دهیکاوه بود ... حم یبرا یدوست خوب شهیهم
 ... وفتهیدلهامون ب نیب یفاصله ا مینذاشت چوقتیه یمکان ی

 !...؟ یکنیفکر م یبه چ -

 !... شهی... دلم تنگ م ی... عروس شبید -
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سفر زودتر  نی...ا یسفر بهت خوش بگذره که کمتر دلتنگ بش نیکنم انقدر ا یکار دمیدلم ، بهت قول م زیعز -
خونه  میریم میبندیبار سفر م یکرد ی... هروقتم احساس دلتنگ میگردیو برم شهیتموم م یاز اونچه فکرشو بکن

 اقاجون ... خوبه ...!؟

... لبمو گاز گرفتم از خجالت  یلکه خون روتخت ادیپا تو اتاق کاوه گذاشتم ... نگام که به تخت افتاد  شبید یوقت
 دمیخندیدر اونروز از دستش حرص خورده بودم ... اما االن داشتم به اون حرص خوردنام مو البته خنده ... چق

... 

دو  دیهــــــــــا ... واقعا با شهینم دایخجالت تو وجود تو پ کرونیم هی یعنیمشت زدم به بازوش و گفتم :  با
 !...؟ یاوردیبه روم م میدیروز بعدش که تو دانشگاه د

 ... خنده ریزود گرفت حرفمو و بلند زد ز ید ولمتعجب نگام کر  کمی

 ... ایخوردیو حرص م یخدا ، انقدر قشنگ قرمز شده بود یواااااااااااا -

 ... دمیخندیخنده ... خودمم داشتم م ریزد ز دوباره

... چند  یخیپر از اثار تار کیو کوچ بایز یبود ... کشور ایتالیکه باباجون برامون در نظر گرفته بود ا یکشور نیاول
 یتور و راهنمامون تو شهرها ی... همراه مسافرا یو ماندن بایز یپر شد از خاطره ها ایتالیروز اقامتمون تو ا

... موزه  زیتو ون یسوار قیاش در رم ... قا دهیچیپ اختمانبا اون س کانیوات ی... موزه  میگشت یدنیمختلف و د
همسفرامون دوتا تازه  نیبود ... ب یدنیو د بایکشور ز کیکوچ ی... واقعا چکمه  ایارسانتا م یسایفلورانس ... کل
 ... میباهاشون دوست شده بود یهم بودن که حساب گهیعروس دوماد د

... اکثرا تو گردشها  مانیو همسرش پ دایکردنهامون معموال باهم بود ... سمانه و همسرش احسان ، و دیخر
 ... گذرهیکه داره بهش خوش م دمیدیشده بود و واقعا م قیرف مانی... کاوه هم با احسان و پ میباهم بود

آلپ  یکنارش ... کوه ها لونیژنو و قصر ش اچهی، در سیسوئ ی... پارک مل میرفت سییبا قطار به سو ایتالیا از
 دنیدویجسم کردم که دنبال بزغاله ها مرو ت تری، کالرا و پ یدی... تو ذهنم ها وفتادیم یدیکارتون ها ادی... ادم 

 ... بود میبچگ یمورد عالقه  یاز کارتونها یکی... 

... گفت احتماال االن  دیخند یشدن کل یچه شکل تریو کالرا و پ یدیکه به نظرش االن ها دمیاز کاوه پرس یوقت
درست  ریپن رشونیبا ش یدیها گردهیبا گوسفندا برم تریازدواج کرده و دوتا بچه داره ... غروبا که پ تریبا پ یدیها
 !... کنهیم

سرسبز کوه برم باال تا قله و کنار دشت پر از گل تاج گل  یبرهنه رو چمنها یبا پا یدیمثل ها خواستیم دلم
 ... درست کنم

 یوزهابودن و در کنارشون ر یخوب ی... همسفرامون ادمها شدیبهتر م گذشتیم یبود و هرچ یرینظیب سفر
 ... میگذروندیرو م یخوب

 ... میبه المان رفت سیاز توقف چند روزه تو سوئ بعد
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فقط  کردمی... فرانکفورت ، کلن ... منو بگو فکر م میکرد رهیذخ یخاطرات خوب شیدنید یهم از شهرا اونجا
 نیو البته با حضور کاوه ا بردمیداره ... واقعا از سفرم داشتم لذت م یستیتور یجاذبه  نهمهیکشور خودمه که ا

 یسی... من انگل کردیخوب صحبت م یلیبود ... خ یحرف زدن کاوه عال یسفر لذت بخشتر شده بود ... آلمان
 ... دونستمیم لشوی... خوب دل زدیحرف م یرو عال یرو دست و پا شکسته بلد بودم و اون آلمان

بود  دهیشده بود ... از همون اول که فهم یکاوه چه جور افهیق میترک کرد شیالمان رو به مقصد اتر یوقت ادمهی
مقصد چهره اش درهم شد ... متوجه بودم سخت شده ...  نیاخر دنیسفرمون به کدوم کشورهاست با شن

سخت بود تو فرودگاه سالزبورگ  افشیهمون اندازه که تو فرودگاه المان ق ی...ول خوادیم یتو دلش چ دمیفهمیم
 ... متعجب شده بود افشیق

 ... کردیو کاوه با دهن باز داشت نگاش م دادیبرامون دست تکون م شهیاز پشت ش رادیه

 !من توهم زدم ...؟ ای ینـــــــیبیرو م رادیگفت : تو هم ه یاروم یلیخ یصدا با

 !... خودشه یغرق تعجبش زدم و گفتم : توهم نزد یبه چهره  یلبخند

برگشت سمتم و  هوی...؟!  کنهیم کاریچ نجایکه دوباره با همون لحن گفت : ا میبود دهیرس رادیه کینزد بایتقر
 !...؟ ادیداره م یدونستیمتعجبتر گفت : تو م

سروسامون دادن به ملک و امالک مونده از پدرش  یبرا رادیه دیزهرا بهم گفته بود شا میبود ایتالیا ینه ... وقت -
خبر نداشتم  یکردن ... ول یزندگ نجایسال ا نهمهیهم که نداشت ا نایو ا زایبه و ازی... ن شیاتر ادیسر ب هی
 !... ادیاالن ب خوادیم

 !...؟ گذرهیبه سمتمون اومد و با کاوه دست داد : سفر چطور بود بچه ها ... خوش م رادیه

 !...؟ یکنیم کاریچ نجای: تو ا دیهمون سوال رو از خودش هم پرس کاوه

 !... خونه میاز چمدونها رو برداشت و گفت : بر یکیبود که من بهش گفتم ...  یهمون رادیه جواب

 !!!خــــــــونه ...؟ -

 کردمایم یزندگ نجایمن سالها ا نکهیخونه ... مثل ا گهیزد و گفت : اره د یجواب تعجب و سوال کاوه لبخند در
 !... سرمون ریخ می... خونه دار

و خواهش من  رادیاصرار ه یول میبا اونا باش دیو با میبود که با تور اومد نیاول مخالفت کرد و بهانه اش ا کاوه
دوبلکس  یخونه  هینداره ، باعث شد باالجبار قبول کنه ... خونشون  یرادیمسئول تور که ا دییبه همراه تا

 یتابلو هیبه چشمم اومد ... ییرایتو پذ هنیومش یبزرگ باال یتابلو شتریخونه ب یخوشگل بود ... از همه جا
 ... بزرگ از چهار نفر

 ... بودن ستادهیپسر بچه ا هیدختر جوون و  هیمبل  یمرد و زن رو مبل نشسته بودن و کنار دسته ها هی

کاوه تو  ینوجوون هیعکس شب نیتو ا یتا حدود نکهیباشه و جالب ا رادیحدس زد که اون پسربچه ه شدیم
 ... بود دمیکه تو خونشون د یعکس
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 ... اون دختر هم مادرش بوده ... چقدر خوشگل بود حتما

 ... دیرسیشده بود ... حالش گرفته به نظر م رهیهم مثل من به اون عکس خ کاوه

 ... استراحت کنه یاتاقمون رو نشون داد ... دست کاوه رو گرفتم و بردمش تو اتاق تا کم رادیه

 !...؟ یخوب -

 ... ادینه ز -

 ... گیکاوه م -

 ... باشم که مادرمو طرد کردن ییادمها یتو خونه  خوادی... دلم نم میومدینم نجایکاش ا -

 ... نهیکه عکسشون رو شوم یدی... د زمیرو شونه اش گذاشتم و گفتم : عز دستمو

با پوزخند قطع کرد و گفت: خودشو نخواستن و خون به دلش کردن اونوقت عکسشو تو ابعاد بزرگ زدن  حرفمو
 ... بشه یکه چ نهیشوم یباال

 ... یکنیم تی... چرا خودتو اذ ستنیکدومشون ن چیکردم رو تخت دراز بکشه و گفتم : حاال که ه مجبورش

 یاز دور دمیدی... من غصه شو م یبود نار یزن خوب یلیادرم ختو بودنشون هم نبودن ... م ی... ول ستنیاره ن -
چقدر دلش  دمیدیاومدم ... م ایمنه نوه شون به دن یوقت ی... حت ننشیحاضر نشدن بب یحت نهایا ی... ول نهایا

 !... یمظلوم بود نار یلی... مادرم خ شهیتنگ م نهایا یبرا

هتل  میریم یستیراحت ن نجایغم داشت که دلم گرفت ... سرشو تو بغلم گرفتم و گفتم : اگه ا یبه قدر صداش
 ... نمتیبب ینجوریا خوادی... دلم نم

گفت : تو رو هم ناراحت کردم ... منو ببخش ، مثال  دمیدیکه غصه رو توش م یازم جدا کرد و با لبخند سرشو
 ... بهت خوش بگذره دیماه عسل با میاومد

... ببخش ،  کننیاشتباه م شونیادمها تو زندگ ینباش ... کاوه همه  ینجوریبهم خوش بگذره ا یخوایاگه م -
اشاره  هیمنتظر  دیو شا شدهیدخترشون تنگ م ی... مسلما اونا هم دلشون برا یدیفقط خودتو عذاب م ینجوریا

 خواستنیپدر مادرش م دیبوده ، شا اطباهاتون در ارتب رادیاز طرف مادرت بودن ، همونطورم که پدرت گفت ه
غرورشون نذاشته بود ... مثل تو که غرورت  دیاز دخترشون خبر داشته باشن ... شا ینجوریرو بکنه تا ا نکاریا

 ... سالها از پدرت جدات کرده بود

 ... در اتاق باعث شد حرفم قطع بشه یصدا

 ... نیکه استراحت کن نیرشام اماده اس... زودتر بخو نیخسته ا دونمیبچه ها م -

 ... میایاالن م -

 یجا یو همه  ی: پاشو ... از ماه عسلمون فقط چند روز مونده ها ... قراره منو ببر دمیگفتم و دستشو کش نویا
 ... ... بلند شو تنبل خان یکشور رو نشونم بد نیا
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 ... که باعث شد پرت شم تو بغلش دیزد و دستمو کش دنشیکش یمن برا ی هودهیبه تالش ب یلبخند

 !... نــــــــــه ...؟ گهیماه عسل ، پر از عسل باشه د نیگفت : قراره ا یطونیگوشم با لحن ش ریز

 ... چپش نگاش کردم و گفتم : عسل هم به وقتش ... االن شام منتظرمونه چپ

که  هیتو کشور ارهیبه روش ن کنهیم یمن نفهمم ... داره سع خوادیخوب باشه ، م کنهیم یداره سع دونستمیم
 تیموقع نیبه ا دنیرس یفکر نکنه برا کنهیچندتا شهره ...داره تالش م یمادرش با ما فاصله  یتحقق ارزو یبرا

... و من چقدر از ته دلم خوشحال  اشتکه دوستم د یبه خاطر من گذرهیچقدر تالش کرده و االن داره ازش م
 ... ودمعشقش به خ زانیم نیبودم از ا

 دانیقیاز محل تولد موزارت موس نطوریو هم رابلیقصر م میرفت مونیو تور مسافرت رادیاون شب با ه یفردا
که  میبراو خورد گلی، ناهار رو تو رستوران اشت میکرد دنیمربوط به اون د یها شگاهیو نما یشیمعروف اتر

بودن ... بعد از  یعال ذاشساخته شده بود و هم مکانش هم غ شیاتر یسنت یرستورانش به سبک خونه ها
 ... میهوهن رفت یظهر هم به قلعه نظام

... از نگاه  دادیخودشو مشغول نشون م شدیم رادیه ایبودم کاوه تو خودشه و هربار که متوجه نگاه من  متوجه
 کاوه رو یحال و هوا دهیاونم فهم دمیو اشاره اش به کاوه فهم رادیه

و از  میروز موند هینمونده بود مجبورا تو شهر سالزبورگ فقط همون  شتریاز سفرمون چند روز ب نکهیخاطر ا هب
 ... نیو میاونجا رفت

 ... رانیبرگرده ا مایهواپ هیهمراه ما تو  دیو موند تا به کارهاش سامون بده و شا ومدیباهامون ن رادیه

 بایاطرافش فوق العاده ز طیسنت استفان و قصر شنبرون که مح یسایبود مثل کل یادیز یدنید یجاها نیو تو
 یو موزه  یعیطب خیتار یموزارت ... موزه  ادبودی یباغ وحش اروپا هم اونجا بود ، بنا نیتریمیبود و قد رینظیو ب

 ... هنر

 نیو بعد از اون اخردو روز بود  نی... توقف ما در و میحاال حاالها برگرد خواستیبود که دلم نم یسفر خوب انقدر
 !!!... ...گراتــــــــــــس میرفتیم دیکه با یشهر

 دونستمیبزنه ... سکوت داشت و اخم ... م یحرف ای... نه که بخواد مخالف رفتن باشه  کردیم یبد قلق کاوه
 یبا راهنما تمونیو مسئول میشده بود ... با تور اومده بود دهیخوب نقشه ها از قبل چ یبراش چقدر سخته ول

و بعد از  میاستراحت کرد یشده بود کم زروکه برامون اتاق ر ی... تو هتل میاز گروه جدا بش شدیتور بود و نم
 ... رونیب میناهار رفت

... بعدش  بایساختمون بزرگ و ز هیانتخاب کرده بود عمارت شهر بود  دنید یکه مسئول تور برا ییجا نیاول
 هیشاپ هم بود ...  یکاف هیپل  یاما قشنگ در وسط رودخونه مور که تو بیجپل ع هی aiola یا رهیپل جز

 ... وسط پل ساخته بودن کیکوچ رهیجز هی هیشب یزیچ ییجورا

مرد  هیکشوند ،  ابونیما رو به کنار خ یقیموس یکه صدا میرفتی... قدم زنان م دیخر میرفته بود ییدوتا اونروز
که دورش جمع شده بودن  یکاله گذاشته بود و مردم هی نی... کنار پاش رو زم زدیدستش بود و داشت م ولنیو
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 یزیچ نکهیبودم و با ا دهیزدن کاوه رو د ساز... کاوه غرق نگاه کردنش بود ... هرچند من  نداختنیتوش پول م
گ مرده تموم شد اهن ی... وقت زدیبهتر از اون مرد م یلیبه نظرم کاوه خ یول اوردمیاز ساز و نواختن سر در نم

... انگار به سمتش  ستیمتوجه بودم که دست خودش ن یعنیبه سمت اون رفت ...  اریاخت یکه ب دمیکاوه رو د
رو داد  ولنشیبهش گفت ... مرده هم با لبخند سرشو تکون داد و و ییزایچ هیشده ... رفت کنارش و  دهیکش

 ... دستش

آرشه رو  دنیکش یزدنش ... برا یبرا رهیاز اون ساز اجازه بگ خواستیرو گرفت و نگاش کرد ... انگار م ولنیو
 ... ...اروم بلندش کرد و گذاشت رو شونه اش سرشو خم کرد سمتش و چشماشو بست مهاشیس

دورمون چندبرابر  تیبود ... کم کم جمع انینما یلی... غم سازش خ زدیکرد به زدن ... انگار از ته دلش م شروع
اومده بودن ... همه داشتن تو کاله اون مرد پول  دیخر یبودن که برا یو کسان ستهایم تورشد ... اکثرا ه

 ... ختنیریم

اشک جمع شده  ایدر هیبسته اش  یپشت پلکها گفتیکه احساسم م کردمینگاه م یشده داشتم به کاوه ا مسخ
ت همون مرده نوازنده اومد و دست زدن از سم ینواختنش تموم بشه چشماش رو باز نکرد ... صدا ی... تا وقت

کردن ... روشو به مرد کرد و سازشو به سمتش گرفت ... پشتش به من بود و  قشیتشو تیبعدش همه جمع
فرو افتاده اش رو از صورتش پاک کنه  یاشکها یسیچرا دستاش رفت سمت صورتش ... تا خ دونستمیم دهیند

که دستشون رفت سمت چشمشون و اشکاشون رو پاک کردن ...  دمیرو د هایلیخ تیجمع نی... همونطور که ب
 ... داشت لبخند بزنه یبه سمت من اومد سع یوقت

...  گمــــــــــایلبخند زدم و گفتم : م نیهم یپنهون کردن احساسش برام قابل احترام بود برا یبرا تالشش
ادم دورت جمع  یساز بزن کل ابونیتو خبرو  ایشرکت پدرت ب یبه جا یزنی... تو انقدر خوب ساز م یفکر هی
 !؟یگیم ی، هـــــــــــــان ...؟! چ دنیپول م شنیم

 ... میدار دیخر یدختر که کل میگفت : بر یگرفته ا یو با صدا دیکش دستمو

...  میکرد دیکاوه خر یاقاجون و مامان و بابا یمورپارک برا دیشد ... تو مرکز خر شیگرفته اش دلم ر یصدا از
 یاما گاه کردیم میهمراه دیو تو خر زدی... لبخند م ارهیخوب بودن رو درم یداره ادا دمیدیکردنها م دیتو خر
شادش کنم و حواسش  کردمیم یتونستم سعیکه م ییخب ... تا جا یول دمیشنیاه مانندش رو هم م ینفسها

 ادشی...که  وفتهین میزدیقدم م ابوناشیو خکه ت یو دانشگاه و گراتس یقیموس ادیبدم که دوباره  ییزایرو به چ
 ... فاصله داره و ابونیهمش چندتا خ دیخودش و مادرش شا نیرید یبا ارزو ادین

... همونطور که تو المان از حرف زدن مسلطش  زدیباهاشون حرف م یبود و کاوه به راحت یمردم اونجا المان زبان
و بعد از مرگ مادرش هم مصممتر  رفتهیم یکالس زبان المان یسالگ13بودم که از  دهیلذت بردم ، از پدرش شن

 گهیبه خودش م زنهیحرف م یادمها المان نیداره با ا دیاالن که تو خر کردمی... احساس م کردهیکالساشو دنبال م
 یدرس خوندن بتونم راحت ارتباط برقرار کنم ول یبرا نجایا امیم یکالس رفتم و تالش کردم وقت نهمهیا

 ... ــــــاحالـــ

 یلیبود ... خ ی، شهر جالب شدیدر اون برگزار م یقیکه جشنواره موس میبه گراتس رفته بود یزمان قایدق ما
 یمختلف داشت ، خوب وقت یدانشجو از کشورها یبودن تو شهر ... به خاطر دانشگاه هاش کل ادیدانشجو ز



 

 
457 

شلوغ  نطوریا دمیاروپا ... با یگفرهن تختیپا نطوریدانشگاه معتبر و هم یهست با کل شیشهر بزرگ اتر نیدوم
 ... بودیم

 میهمسفرامونم حاضر بشن و بعدش باز بر هیقدم بزنه تا بق کمی رهیاز ناهار بهم گفت استراحت کنم اونم م بعد
تم و ...بعد از رفتن کاوه دوش گرف میگشتیبرم دی... از کل سفرمون فقط فردا مونده بود ... پس فردا با میبگرد

خودشو جمع کنه ... که مثال من  کمیقدم زدن تا  یبذارم تنها بره برا دیبا دونستمیاستراحت کردم ... م کمی
 ... سفر نیاز ا شهیم تینفهمم داره اذ

 هیمنو تنها گذاشته چون با بق نکهیکرد از ا یهرچند بعدش عذرخواه دیزدن کاوه تا عصر طول کش قدم
 راهی... که خــــــــــوب پر ب کردیفکر م ینجوریاون ا یعنیو مونده بودم هتل ...  نرویهمسفرامون نرفته بودم ب

 !!! ... هتل هم بمونم شدینم لیدل ینرفته بودم ول یی... من با همسفرام جا کردیهم فکر نم

بهش  یلیقدم زدن بعد از ظهر تا عصر کاوه خ نکهی... مثل ا میکردن تو سنتر وست گذروند دیرو هم با خر شب
 ... خوبه کردیبهتر وانمود م دمیشا ایکمک کرده بود ... حالش بهتر بود 

 یامروز تنها برا روزمیتا به جبران تنها موندن د میروز سفرمون به خواست من از تور جدا شد نیاخر صبح
 ... میو قدم بزن میخودمون بگرد

توجه کنه ... جلوتر  رمونیکه کمتر به مس کردمیم فیو خاطره تعر زدمیحرف م یجور میزدیو حرف م میرفتیم راه
سر به سر  یکه چجور کردمیم فیمدرسه ام رو تعر یو خاطره  رفتمیاز اون رومو کردم سمتش و عقب عقب م

شده بود ...  یاز دستم عاص سهگروهمون بودم که معاون مدر  سیی... که من ر میذاشتیمعلمها و بچه ها م
خنده اش ساکت شد که  هویچرا نمیخنده اش قطع شد ... نگاش کردم بب یصدا هویکه  میدیخندیم میداشت

 ! ... کنهینگاه م یداره به کجا و چ دونستمی... م دمید ییبه جا رهینگاه ماتشو خ

مدارکشو دراوردم و گفتم  فمی... متعجب نگام کرد ، از ک ابونیاون طرف خ دمشیکش ییجورا هیگرفتم و  دستشو
 !... شهیم رمونید داره گهیکه د می: بر

 رانیا میبرگشت یکه وقت یریبگ ادیبهش زدم و گفتم : فقط قول بده انقدر خوب  یشد ... لبخند شتریب تعجبش
 !همه برات سرو دست بکشنن ... باشه ...؟

 بستیو م کردیدهنشو باز م ی... ه تونستیحرف بزنه که انگار نم خواستی... م کردینگام م یبهت و ناباور با

... 

 !... اروم گفت : نارگــــــــــــل یصدا هیبا  باالخره

پول  یو کل دیزحمت کش یلیرو صورتش گذاشتم و گفتم : همه کارهات انجام شده اس ... باباجون خ دستمو
هم  رادیپدر مادرته ، ه یعنیپدربزرگت  یمیاز دوستان قد نجایا سییکرد ، ر یریگیکاراتو پ لشیخرج کرد ، وک

 یتا برا یکن یخودتو معرف یبر دیبااون تونست ثبت نامتو انجام بده اما امروز  قیو از طر دیزحمت کش یلیخ
 !... نجایا یدانشجو ی... بعدش هم بش یاس خودتو اماده کن گهیماه د هی بایامتحان و مصاحبه ات که تقر
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از اون  شتریمحترمه ... ب یلیمادرت برام خ یشده بود ... گفتم : ارزو قتریبهت داشت ... لبخندم عم هنوز
 تونستمیبرام ارزش داشت ... نم یلیبه خاطر من ... خ یات بگذر نهیرید یخواستن من از طرف تو که از ارزو

 ... ببندم و خودخواه باشم نایا یچشمامو رو

... انگار  تگشیاورد باال و گذشات رو دست من ... هنوز تعجب داشت ... چشماش تو چشمام م دستشو
 ... گمیبفهمه دارم راستشو م خواستیم

 ... رو نایا یهمه  یگفت : ک یاروم و بم یصدا با

با تو حرف بزنم که مثـــــــــــال  نکهی...؟! قبل از ا ادتهی یصورتشو نوازش کردم و گفتم : روز خواستگار اروم
 ... میبه تفاهم برس

اون روز زد که ادامه دادم : رفتم با پدرت و پدرم صحبت کردم ... بهشون  یاداوریاز  یلبخند طونمیلحن ش از
بعد از  یکنم،از اقاجون اجازه گرفتم و به بابات هم گفتم از همون موقع کاراتو دنبال کنه برا کاریچ خوامیگفتم م
 یهم با خوشحال... بابات  میداشت ی... وقت کم تکه اون دعوتنامه اعتبار داش یتا وقت نجایا میایب یعروس

 یخودش جور بود ول بایبود و تقر یلیسخت بود ... مال تو تحص یلیمن خ یگرفتن برا زایدنبال کارتو گرفت ... و
منم تونستم  یگذار هیسرما یزایپول خرج کردن پدرت به عنوان و یسختتر بود ... اخرش با کل کمیمن  یبرا

 ... امیباهات ب

...  ستماین یهستم ... کم الک یادم مهم یلیگفتم : االن من خ یلحن خنده داربا  ارمیانکه از بهت درش ب یبرا
اس و پاس ...  یگذارم اونوقت تو ... نچ نچ نچ ... دانشجو هیواسه خودم سرما ی... کل میالک یلـــــــــــیخع

 ... میدار هیسرما نیبا ا دمیچه کنم که دلرحمم و خرجتو م یییییییخور ... هع مروین

 ستین رانیا نجایبود خداروشکر ا نیا دیکه به ذهنم رس یزیچ نیتو بغلش ... اون لحظه اول دمیمحکم کش هوی

... 

تمام  یبه اندازه  یتا به حرف اومد : ممنونم ... نار میبود ینجوریهم یا قهی... چند دق دادیخودش فشارم م به
کارت چقدر برام با  نیا یدونیداشته باشم ... نم عشقتو نهمهیا اقتیکنم تا ل کاریازت ممنونم ... بگو چ ایدن

 ... ینکه بفهمم ... چجوریکار رو بدون ا نهمهیکه ا شهی... باورم نم زهیارزش و عز

 یریگیم یعروس هی... و  یواسه رد گم کن یخریلباس عروس م هی یکه جنابعال یزدم و گفتم : همونجور یلبخند
 ... قبلش رو یبره اتفاقا ادشونیبرام که تا مدتها حرفش نقل مجلس مردم محل باشه تا 

...  یکن یامروز خودتو معرف دیها ... با شهیم رمونیکه گفتم : کاوه جان د چلوندیداشت تو بغلش منو م هنوز
 ... میکار دار یکل

امضا  هیاالن  نیاش زدم و گفتم : از هم فتهیبه نگاه ش یاز خودش جدا کرد و مشتاق نگام کرد ... لبخند منو
 ... اوردت ریگ شهینم یبهم بده بعدا معروف شد

 نارگل من یتیتو اولو شهیمن هم یبغلم گذاشت بلندم کرد وچرخوند : تو برا ریدستاشو ز هویزد ...  یا قهقهه

... 

 انیپا


