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 یباسمه تعال

 
 

 :مقدمه
 دور شود... یشهر یراه خواهدیم او

 "شهر آرزوها". گذاردیرا م اسمش
 دور و درازش یسالها یبه پاسخ سوال ها دنیشهر رس گذاردیرا م اسمش
 یبه خوشبخت دنیرس گذاردیرا م اسمش

 رفت؟ شهیهم دیخوشبخت بودن با یبرا ایآ اما
 ست؟یگریدر شهر د یخوشبخت ایآ

 شد؟ یراه دیبا یدنیهر رس یبرا
 داند... یهم نم او
 ذهنش است... یبه جواب سوال ها دنیرس یبرا ماندهیتنها راه باق هیبورس و

 ...2 یبه باجه 126 ی شماره
صورت آ نگاه سر رفته.و بعد نگاه کردم به  دایکردم به  صلش  که معلوم بود حو

و  خیهم تار رشیبود و ز وارید یما رو یکه درساات روبرو یاون سااا ت بزر 
و  دایشااده بود.بعد دوباره بر شااتم به ساامت آ11سااا تو نوشااته بود.سااا ت 

 ؟ فتم:هان چه مر ته
 :به تو چه؟دایآ
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صوال مثه آدم -  ای یخندیبازه و م شتین ای شهی.همینیشینم ییجا هیآخه تو ا
 .یزنیتند تند حرف م یهم دار

 .اهیروت س گهیم گیبه د گی:ددایآ
 نکن. یدرد.منو با خودت قاط-
 یگوریف هیدکتر مهندسا  نیمثه ا لمشویف نی.ببیهست ی:آره ه ه..تو آدم حسابدایآ

 ..یخانوم دکتر کنهینشناسه فک م یام  رفته هرک
 قراره بشم. یول ستمیاالن ن-
مددایآ حاال جون من چرا او نک.نم می: کارت بکن شااادیبا به  از  ای..یکارت 
ناهارو شاااامتم جلو ؟تویپرداخت کن نترنتیا به تخته  تا یکه بزنم  بت لپ 
 ...یخوریم
ستم - شه.خ یتنو  هیخوا ش ومدمیوقته ن یلیب بهمون  نمیبب مینیبانک.مثه آدم ب
 نه. ای ادیم
 ؟یتور کن پویخوشت یپسرا نیاز ا یکی یاومد دمی:شادایآ

ان  یکه معلوم بود آدم حساب یزدو باسرش چن تا پسر جوون یبهم چشمک بعد
کنار ما نشسته بودن اشاره کرد.چپ چب به  یها یصندل یفاصله رو یو با کم

 ....یدختره  ینگاه کردمو  فتم:ا دایآ
 اش؟ هی:هان بقدایآ

 نیهم دساات از ا نجای.ایشاایتو آدم نم یآدما کنم ول یقاط ارمتیخواسااتم ب-
 .یداریکارات برنم
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 ه معلومه که اونا خرپولن.ا نیبانکه خنگه.بب نیا هیشااعبه مرکز نجای:خب ادایآ
 نمیم تالش کک هی دهیتا نوبتمون نرس ایپارال جون؟ب شهیم یچ میتور کن شویکی

 ..نه؟میچشمشونو  رفت دیشا
ست- شتها هم که ه صال مهم  یبرا یدونم ول ی.تو رو نمیخوش ا من که پول ا
 ..سی.پول که مالک انتخاب شور نهی.فقط آدم باشه و درکم کنه کافستین
 ؟ گهید یای.نمرمی...از خداتم باشه.اصال خودم مششششی:ادایآ

 نوچچچ...-
 ..نیهست نجایصدا اومد:به به..خانوما شمام ا هیخواست بلند بشه که  دایآ

نشسته  یبعد فیرد یها یازپشت سرم بود رو صندل هیک نمیبر ردونم بب سرمو
 خرخون دانشگاه. فتم:سالم.بله. هیملک الویت دمیبود.د

 ن؟یخودتون یملک یبا  شوه  فت:اواااااا...آقا دایآ
شما به شمی:پ ن پ روحممه...مزاحم نمالویت س.  ند لبخ هی.بعد نیکارتون بر

کم اون طرف تر نشست و مثال وانمود کرد که  هیدادو رفت  لمونیتحو یمعمول
سش به ما دوتا ن صال حوا  دمونید یرکیرزیز یدار دونمیمن که م ی.ولستیا

 کارتیچ مبهم زد و  فت:پارالخدا بگ یسااقلمه ا دایکه رفت آ نی.همیزنیم
 .گرهیج نیا شیشد؟کل آبروم رفت پ یچ یدیکنه.د

که همه  یخوری. تکون م یشاایجا بند نم هیزدم و  فت:آره از بس  یپوزخند
 .دهی.همه حرفامونو شنکننینگامون م

 :پارال...دایآ
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شن یصدا هوی شماره  دمیخانومه رو  همونطور که 3باجه  هی 134 یکه  فت:
اهاش ب نی.برو بشااسیآروم  فتم:پارال و کوفت.اجازه من الزم ن شاادمیبلند م

حرف بزن.بعد دوباره رفتم تو قالب همون خانوم دکتره و به ساامت همون باجه 
 رفتم.
ردمو .ضبطو روشن کمی رفت شیدانشگاهو در پ ریمس مویمن شد یک یپ سوار

 آهنگ هیشااوهرن. هیدوتا لنگ  نیا کنهی...االن پسااره فک موونهید ی فتم:آ
 .شدیهم پخش م یلیاز ساالر ق یسنت

 ..میستیباال انداخت و  فت:نه که ن یشونه ا دایآ
 دیچشم سف یمن نوووچ..دختره  یبلند کردمو  فتم:تو آره ول دستمو

شما ا جوبه ادایآ ست ی:آره خانوم  سه خودت..ا یه  هیآهنگ زاخارت چ نیوا
 .یشد هیروح یب نقدیکه ا یدی وش م ناروی؟همیدی وش م

 هیدانشگاه از بس روح ی المو آدم بسه...پسرا یبرا یدار هیکه تو روح نیهم-
 وقت ندارن به من وامثال من نگاه کنن گهید ننیبیاز تو م

آورد  رونیب فشیکاساات از ک هیاون که بله.اونا حق ندارن به تو نگاه کنن.بعد -
.صدو نتیماش نیضبطتت.ا نمیبه خدا.اون از آهنگت ا یا قهیو  فت:پارال  ت

  وضش کن.. نویا شهینم دایپ گهیبار  فتم دختر کاست د کی
 .نییدروباز کن  م شو پا کنمیدارم باهات محترمانه برخورد م-
 کالس دمده.. یاووه...ب-
 چرا خفه خون  رفت؟ نیا-
 .مشکل از ضبط خودته.سیمشکل از کاست من ن-

 شروع کرد به خوندن: هویکنم که  شیکم دسکار هی خواستم
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 و قانون باش ایدن الیخیتو آروم باش ب یاسترس دار چقد
 هردوتامون باهاش... میایهست که کنار م نمویمشکالت هنوز ب یسر هی
 یا قهی ت نیماشاا نیبفهمه آهنگش تو همچ نیآهنگ ..ا ه آرم نیا فی:حدایآ

 ...کنهیم یقطعا خودکش شهیهم پخش م
 ..کنمی وش نم ویهم دلش بخواد من هر آهنگ یلیخ-
قش دربست  اش نهیقراضه رو بب نیماش نیا ه راننده هم نی:اون که بله.آرمدایآ
 ..شهیم
 .میدی...رسیاه ...اه..حالمو به هم زد-

وبه..پخش خ شمیآرا نی فت:بب دایبشم که ا ادهیپارک کردمو خواستم پ نویماش
 و پال که نشده؟

 .ییحرفا نی.تو ماهرتر از ازمینه  ز-
ستم پ دوباره شم که آ ادهیخوا ش دایب وتا از د یکی فت:جون من  دیمقنعه امو ک

 کنم. یحال هیرو صورتت  زیاون موهاتو بر
 نکبت؟ یاون پسرا ای یتو حال کن-
 ..اول من بعد اونا به نوبت.کنهیم یحاال چه فرق-
 کارا رو دوس ندارم.ولم کن. نیمن ا-

 دیکشاایم دایآ ینجوریذره  قبتر..هم هیداده من مقنعمو بکشاام  ری  دایآ حاال
 غیج دایآ هویکه  میشااادیم ریدر  میکم کم داشاات کردمی قب من درسااتش م

گاه ن نهیپارال...تعجب کرده بودم که چرا ولم کرده داشااتم تو آ یری:بمدیکشاا
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:اون از دای.آهیکس هیوانگار منتظر  سادهیکم با فاصله وا هی الویت دمیکه د کردمیم
 از االن... نمیصبحت ا ی ندکار

به من وتو نگاه کنه.مطمئن  دهیپسااره ررروش اجازه نم نی.انیی م شااو برو پا-
 .دهیباش ند

 !یآره...نگا نگاه چقده خودشو رفته...دختر کش لعنت-
 تا دهنم بازنشده. نییبرو پا-
 میرفت ونابیطرف خ نیدستمو  رفت از ا دایسمت دانشگاه.آ میرفت مویشد ادهیپ

 یرو دمید هویکه  می.داخل سااااختمون شااادمیرد نشاا الویآقا ت یکه از جلو
 نیا گهی:آره ددایاون تجمع کردن.آ یزده و دانشااجوها جلو یزیچ هیا النات 

 ظ.خسااته شاادم ازبس چرت و پرت حفمیشاایدو ترمم تموم بشااه..راحت م
 ...یدیخوبو از دس م قیرف هی وونهید یتو ی.ولمیکرد
ترم 2 نیبچه ها جمع شاااده بودن  فتم:آره اکه محو همون نقطه بودم که  منم

 ...شمیتموم بشه من از دستت راحت م
 شینیبگه که دستمو  ذاشتم روب یزیدستمو محکم فشار داد وخواست چ دایآ

 چه خبره؟ مینیبب می!برشششیو فتم:ه
 بچه سوسول درسخوناس. نی.ماله اخورهیهم باشه به درد منو تو نم ی:هر چدایآ

 دمویبچه ها رد شاااد نیبه ساامت ا النات.از ب دمی رفتمو کشاا دسااتشااو
 دا؟یآ هیچ نی. فتم:ببمیدیرس

به چهره  دایآ و د نیا ی فت: فته هرک کردیخندون من نگاه م یهمونطور که 
شه بورس م شگاه ب شا رد اول دان سه. فتم به د یبرا شهیترمو  رد ما رفتن به فران

 .میبر ای.بخورهینم
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 خودمه! ؟؟مالیگیم یخنگه چ-
.احساااس کردنیبلند  فتم که همه با تعجب نگام م یجور هی"مال خودمه"رو 

 هی بادید تویوضااع نیکه ا دایکردم چن تا از بچه ها با تمسااخر بهم نگاه کردن.آ
 .زمی ز گهید می فت:بر یلبخندژکوند مصنو 

شن یصدا س نی.ایملک ی:خوش به حال آقاگفتنیکه م دمیچن نفرو  هم  هیبور
 چون وچرا مال اونه. یب
 اس... هیبورس نیا قیما هافقط اونه که ال نی:اصال بگهید یکی
 یچ یبرا نویساله که همش شا رد اول دانشگاه بوده..ا3 نی:آخه تو اگهید یکی

 .. شهیهر دو ترمو خودش اول م نجا؟امسالمیزدن ا
 .میبرس مونیبه درسو زند  می.برمیآره بابا.مبارکش باشه.بر-

 هم هستن که... گهید یایلی؟خیچ یعنیکه انگار بهم برخورده  فتم: منم
به  دی بور کردو رساا تیجمع نیاز ب یخود ملک هویکه  گفتمیم نویهم داشااتم

ند تمسااخرآم که لبخ گاه پر از ررورش  با همون ن هم همراهش بود  زیمنو
 دمومیحال شما خوبه؟صب که داشتم م ن؟اصالی فت یچ ی فت:خانوم ادهم

 نیردکید وا م نی.فک کنم داشااتنیهساات ریدر  نیبا دوسااتتون تو ماشاا دمید
 دخالت نکردم ؟خودمآره

که االن صورتم کامال سرخ شده.چون  رم شدن  دونستمی.مدنیهمه خند هوی
شو انداخته بود پادای.نگاه کردم به آکردمیصورتمو کامال حس م سر .حتما نیی.

 نیت نکرداونم مثه من لبو شده بود. فتم:خوبه که دخال

 

http://www.roman4u.ir/


 11 بورسیه

و  سید وا زنونه اس کار به   دمید یجلو جداتون کنم ول امی: خواسااتم بیملک
 داخل دانشگاه... نیایبعد ب نیکن هی فتم بهتره خودتونو تخل کشهیم یکش سی 
 هیشما تخل یهامونو رو کله  یانرژ نیکم از ا هیجلو ممکن بود  نیومدیا ه م-
 ...میناکارتون کن میوبزن میکن

 خواسااتمی.مدمیترساایداشااتم از نگاهش م گهی.االن ددنیخندیباز م تیجمع
ا اومد و از استاد یکی هویکه  میاز اونجا دورتر بش عتریوسر رمیرو بگ دایدست آ

 پراکنده شد. تیجمع
دست .کردمیبه جونم نشسته بود احساس م الویرو که از نگاه ت یهم ترس هنوز

مول بود.طبق مع یخال شهیمثله همآخر  فیسر کالس.رد میرو  رفتمو رفت دایآ
دوم نشسته بودن.همش فکرم  فیودوستش پرهام هم رد الویآخر.ت فیرد میرفت

س شغول بور ستمیبود.ا ه م هیم ستو پا تون ستیرو محکم م الویت ید وبعد  موب
قدر کتکش م کار زدمیان نه  نه ونتو گام ک نک بشاااه واونم فقط ن  یتا دلم خ

منو  هینثا یکیکه داشاات ا ه دسااتاش باز بود ا یکلیبا اون ه دونمیبکنه.چون م
ند م ته واریبه درود دیکوبیم کردویبل اون روز هم تموم  ی.کالس دو ساااا 

حرف  دایآ  ذاشااتمنه  زدمیشااده بودم که نه خودم حرف م یشااد.انقدر  صااب
 تو صد پارال نی. فتم:ببیو یت یجلو یکاناپه  یخونه.لم دادم رو دمیبزنه.رس

وال مونگ نیو به ا یآموزشگاه و اون آموزشگاه جون بکن نیا تویسال هم کار کن
جور  .حاال اونمیجور کن یتونیبازم پول رفتن به فرانسااه رو نم یزبان درس بد

 یموها نی.دستمو بردم بیکن نیتام یبتون مراپول موندن تو اون کشورو   یکرد
 .یتونی....آره..تو میبورسو ببر نیا دینشستم و  فتم:آره خره.حتما با میقهوه ا
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ت هی خه  تم:آ ف مو   کرد کوت  چ الویکم سااا نم؟پساااره  کارشیرو   یک
 خرخون...کاش نبود...

من خرخون  یشاادمو  فتم:اون خرخونه ول یکم  صااب هینگاهش  یآور ادی با
 ؟یبورس فقط مال پارال خانومه.اوک نیترم...رلط کرده..ا

عد ند زدمو  فتم:آور هی ب خاک منیلبخ به  ....بهش نشااون یمالی...پوزشااو 
 ..یقائیآفر ی.پسره دمیم

به قاب  کس روبرو بلند ز  کس ا هیشااادم. رهیتختم خ یشااادم رفتم اتاقم و
شو دور کمر مامان حلقه کرده اون  هیمامانم و بابام.که بابام  ست شته  ذ ویکید ا

مامان با اون  یطالئ یماهم بوده.موها 7مامان.من اونجا  یشکم برآمده  یرو
زن  هی نیکه ا دادینشون م کیکوچ ینیو ب دیخوشگل و پوست سف یآب یچشما

لندش وقد ب دهیکش ینیوب یقهوه ا یبابا با چشما اهیس ی.وبر کس موهاهیررب
 میا قهوه یاز اونا بودم.موها یبیبود.من ترک یرانیا لیمرد اص هی ینشون دهنده 

ورتم به ص یاجزا قهیپرپشتمو قدم به باباو چشمام و رنگ پوستمو وب یوابروها
ص ییبایبهم بگن ز انمیاطراف شدیبا ث م نیمامان.و ا م به شد رهیدارم.خ یخا

سه.مامان فران شتیپ امیب عتریکه سر دمی...قول مدمیمامانو  فتم:قول م یچشما
 ...فک کنم خدای.تو تازه مساالمون شااده بودیبرام د ا کن یحساااب دیفقط با
 ؟یکنیا مکمکم کنه.د  شتریروزا ب نیاداشته باشه..نه؟بهش بگو  شتریهواتو ب
 وارید یشاادنو قاب  کسااو از رو ریمن سااکوت بود.اشااکهام سااراز جواب

ه اول با ک یشاادمو  فتم:قربان سااالم.نکنه ناراحت بشاا رهیبرداشااتمو به باباخ
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 یمامان دردودل کردم.من دربست  اشقتم...دربست مخلصتم...باباتو هم برا
 دونه ات د ا کن. هی یکی

 یمطمئن بودم چ گهیقابو زدم ساارجاش.د دمویهردوتاشااونو ب*و*ساا بعد
سا ت خوامیم صب  صدا میون6. ش یبود که با صدا داریب میآالرم  و  یشدم.
م تیپ مو سااارواخ  غز م ته داشااات  م له  ث م تم:اکردیبل  ف تو  ی. 

 ع*و*ض*ی.. اشیروحت..م*ر*ت*ی*ک*ه  
 دایفتن شاادم.آنثارش کردمو آماده ر گهیچن تا فحش نون وآبدار د ینطوریهم

ش شو  یزیلب چ ریحرف بزنه ز کهیشد وبدون ا نیسوار ما سر ستا و   فتو د
 ؟؟؟یتکون داد. فتم:هان..چته باز؟الل شد

 حرف بزنم. تونمی فتم م-
خب حاال من  ادتمه به خاطر  یراحتترم.ول یلیکه من خ یریخفه خون بگ-

 بگذرم.چته؟ شمیو آسا یتو از راحت
رو  یاون دندونا.انقد فشااارشااون داد فی.حیکرده بود یقاط یبدجور روزید-

 دنبالم. یایطالم یاز دندونا فیرد هیامروز با  گهیهم که من  فتم د
 یتورلط کرد-
 رفته. ادتی ی..فک کردم همه چایدار یبازم قاط یاول صب-

 خانوم.تازه اولشه. دایرفته؟؟؟نه آ ادمیزدمو  فتم: یپوزخند
 !!!یفتیدرب والیبا ت یخواینگو که م-
 ؟یدی.شنخوامیندارم.من فقط اون بورسو م یمن به اون کار-
 .نییپا ایب طونیپارال ازخرش-
 .نمیبیحرفا م نیاز ا زتری م شو.من اونو ر-



  14 

 

شه من بهت  فتم.بعدا نگ ادتی- شتم  قیرف یبا تو چرا  کردمیم یرلط هیمن دا
 ..یجلومو نگرفت

 .اون بورس مال منه.رمیبگ نی.حالشو همچینیبیحاال م-
 کنه. ریسرشو تکون دادو  فت:خدا امروزمونو ختم به خ دایآ

شگاه.پ میدیرس ستم راه ب یک یدم در دان  ادمی هوی که فتمیرو پارکش کردمو خوا
 ثانهی.بالبخندم خبالوهیمن پارک شده مال ت یک یپ یکه جلو یا90ال نیاومد ا

 نیماشاا ینکیبرد و فت:تو رلط م میطانیبه فکر شاا یپ دایبهش نگاه کردم که آ
 .نهیمردمو..حرفشو قطع کردمو  فتم:برو اون وربوز یبچه 
ش رفتم ستم نارا دمی.فهمرهیراه افتاده م دایآ دمید یول الویت نیطرف ما حت از د

و  ل ت ی...به خاطر رودای...آدایشااده منصاارف شاادم افتادم دنبالشااو  فتم:آ
 منصرف شدم.

 .یکن یمعذرت خواه دی فت:با رفتیم عیهمونطور که سر دایآ
  مرا-
 پس  م شو مزاحم من نشو-
 جنبه یباشه...باشه..معذرت ب-

شت سمت کالس.خودمو آماده کرده بودم که  مینگاهم کردو با هم راه افتاد بر 
با ت یجنگ حسااااب هی به کار دخترا  یآدم اصااوال کار نیآراز بکنم.ا الویرو 

ه طرف ترک ک گرفتیچنان حالشو م دیچیپیبه پروبالش م یکیا ه  ینداشتم.ول
از دخترا رو  رفت  یکیپارسااال بود حال  نی.همکردیودانشااگاه م لیتحصاا

 یکم م هیکرد. یافتادو ازش معذرت خواه هیجمع به  ر نیکه دختره ب یطور
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فهیق یدر کالس کم ی.جلودمیترساا با  یخودمو جد ی ا با تر کردمو رفتم تو.
 و!!!من یجذبه....کشت

 دیبد دیند یدخترا نیوچن تا از ا زدیحرف م نیداشاات با پرهام و شاااه الویت
ذره  هی الویهستن.ت نایانگار نه انگار که ا یکالسمون هم دوره اش کرده بودن.ول

از دخترا  یکی یو وقت زدیتوجه به اونا حرف م یذاشااات.ب یهم محلشااون نم
.آماده بودم هر دادیم مهبحثو ادا دهینشن یزیانگار اصال چ دادیم یذوق زده نظر

ش یلحظه خمپاره ا سمتش ب یترک شد.با کل نینازن هویکه  ادیاز  شوه و   یوارد
کامال  پیت هیناز وادا.طبق  ادت هر ترمش رنگ موهاشااو  وض کرده بودو 

.اول رفت ساارا  زدیزننده اش هم حالمو به هم م شیمتفاوت زده بود.اون آرا
 بتیر روزیتو رو خدا من د نین؟؟ببخشای...خوبو با  شاوه  فت:ساالم الویت

 داشتما..
.بودو نبود دمیاصااال نفهم ن؟؟؟منینبود روزیهم جواب داد:شااما د الویت که

 ...کنهینم یفرق ادیشما ز
نفهم به  یخنده.ته دلم  فتم:خوب شااد.آخه دختره  ریوپرهام زدن ز نیشاااه

 .اتیازبچه ب نیببرن با ا.مرده شورتو یبود یکدوم قبرستون روزیاون چه که د
 شروع کرد. نیبهم زد و فت:باز ا یسقلمه ا دایفکرا بودم که آ نیهم تو

 ؟یگیم وی:ک فتم
 یاز بس تو دانشااگاه چشاام چرون نیشاااه نی.اگمیچشاام چرونو م نیشاااه-
ن م یعنیچشاام چرون. نیبهش..شاااه میلقب داده بود هیدخترباز بود  کردویم

 دمیفهمی فتن چشاام چرون زود م یا ه م یدونسااتم ول ینم شااویلیاصااال فام
 .شنیم ی. فتم:ولش کن.االن همشون محو نازنهیا
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 پسیچ هی.رفتم میسا ت وقت داشت هیما  یهم تموم شد وتا کالس بعد کالس
 دونه هی. فت:چرا دایآ شیاز بوفه  رفتمو اومدمپ

 پس چن تا؟-
 تو. یکیمن  یکی.گهیدوتا د-
شا...چ- ست کن تو اون ج یخوایهم م یا گهیزدیخجالت نک  وبتیبگو  مو.د

 خودت بخر. یبرا یکیوره برو  نیراهش هم از ا
 ندارم لی...اصال مسیخس یآ-
سویچ دایآ ستم قاپ پ  خورمیم یشد خودم تنها ینطوریو فت:حاال که ا دیاز د

 دارو؟خی فت:باز کجائ دیسااکوتمو د ی.سااکوت کرده بودم.وقتدمیبهت نم
 رو فراموش کرده. روزید هیسخاوت به خرج داده قض الویت نکهیشکر مثله ا

سویچ ستش  رفتمو  فتم:حاال که ا پ ت برات جون الویبرو اون ت هیطور نیاز د
بخره.بعد بر شااتم به ساامتش زل زدم تو چشااماشااو  فتم:اصااال فک کرده 

حفه چه ت کنهیمغرور...فک م ی فتهیخودشاا شااعوریب یکرده پسااره  ه؟رلطیک
 امخبر نی...نه آقا ارهیدل دخترا براش ضااعف م کنهی...فک مه؟؟؟هان؟؟نفهمیا
 پسرمغرورنفهمه... یاز هرچ ادی..بدم مادی.بدم مسین

 یشااادم.کم دایحالت آ رییکه متوجه تغ گفتمینفس داشااتم م هی ینجوریهم
 هی.بچه خوبیگیکه م یحد نیدسپاچه شده بود  فت:نه در ا

 .....الو.ی...تگایمو کج کردمو  فتم:اسمشو ن:هان؟؟!!!رلط کرده..دهن فتم
  فت:پارال؟؟ شویشونیدستشو  ذاشت رو پ دایآ

 جونش؟-
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 پارال؟؟؟-
 جون جونش...-
 هیبسه..کاف-
رم االن پشت س یقائیآفر یپسره  نیا شدیم یاالن پشت سرمه؟آخدا چ یعنی-

 ینیحرفا رو دلم ساانگ نیچن وقته ا یدونیم دای..آدیشاانیم نارویبود و همه ا
 .شدمیکم سبک م هیو  دیشنیم ناروی..کاش االن اکنهیم

ساس صدا یکیکردم که  اح سرمه. شت  شار م یپ سهاو که باف  ونریب دادینف
گار ترساا دایشاااده.آ کتریکه بهم نزد کردمی.حس مدمیشاانیم بود  دهیهم ان

  فت:پا....پا.....پا...
 :پا نه دست و پا...دمیشن ییصوا هی هوی

 زل یجوری.همزدیکه بازم خشم توش موج م شیخاکستر یبود.چشما خودش
شماش آت سعدیباریم شیزده به من ومنم به اون.از چ تر  یکردم خودمو جد ی.

 .. فتم:امرتون؟؟؟افتهین ینشون بدمو وانمود کنم اتفاق
 کارتون داشتن. یفی:استادشر فت

 .شدمینگاهس له م ریول کن نبود.داشتم ز یول
 یبرداشاات و فت:نم پسااوی.خم شااد چنیاز دسااتم افتاد زم پسیچ ترس از

 نیدار فیدونستم انقد سر به هوا تشر
 ...یستین ریشما سربه ز دونستمیمن م ی:ول فتم

 یشگاهدان طیبودم ا ه االن تو مح ؟مطمئنیگفتیم یزیچ هی دی..حاال بایریبم
فا مینبود یو آموزشااا به خودم نم کردیبارم م ییحر ته  تا دو هف  یکه 
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 میو دستمو  رفت و فت:بر دیبه دادم رس دایبگه که آ یزیچ هیاومدم.خواست 
 یفیاستاد شر نیکارت داره ا یچ مینیبب

 .یردکار ک یچ نی فت:فاتحه ات خوندس...بب دایآ میکه فاصله  رفت یکم
ستمیم سه هم دون مئن مط گهینگفتم.حاال د یزیسکوت کردمو چ نی ندزدم وا

 شیپ می.رفتکردمیجمع م شااتریحواساامو ب دی.بارهیگیحالمو م ییجا هیبودم 
شر ستاد  ضو  روهیفیا ست   شم که  هگاه ی.ازم خوا و به  شنیجمع م یب

.منم قبول کردم.از ساااختمون دانشااگاه دنیدرس م یکنکور ازمندین یبچه ها
 پسی.چزننیمودارن حرف  سادنیبا پرهام همونجا وا الویت دمیکه د رونیب میزد

شت م ستش بود دا شترع*و*ض*ی.بب دای.به آخوردیمنم د ن  ی فتم:ِا..ِا...ِا...
 .خورهیهم داره م یمنو با چه لذت پسیچ
 دستمو  رفت و فت:نوش جونش. دایآ

شتم شونه  دایبه آ بر  سرمو به ن سف تکون دادم. فت:هرچ ینگاه کردمو   یتا
 ؟؟؟ی..حاال طلبکارم هستیبارش کرد خواستیدلت م

 .رهیگی.آه من زود میاریدرن یباز سیانقد خس یضمن تا توباش در
 سرمو تکون دادمو  فتم:کوفتت بشه. وشت نشه به تنت. دوباره

سکوت کرد هی ستمو  فتم:آ یول میکم  شک سره از ک نیا دایسکوت رو   یجاپ
 حرفام پشت سرم بود؟؟؟

 یریناراحت نکن.م ...خودتونایتو کانال فحش وا یکه زد یاز همونجا قایدق-
 نداره تیبه کار یکار گهید یکنیم یمعذرت خواه هیازش 

 کنه؟؟رلط کرده؟؟ تیمنو اذ-
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.فقط مینداشت یکالس چینرفتمو اومدم خونه.دو روز ه یترسم سر کالس بعد از
 یساای.انگلکردمیتدرس زبان م رفتمیسااه بار م یرفتم آموزشااگاه زبان.هفته ا

سر رفته بود.زنگ زدم به خونه  صله ام  سه.روز دوم حو س یوفران  ی مه.تنها ک
دختر  :الو..سالمدادبرداشتو جواب  ویپسر  مه ام  وش ایداشتم.پور رانیکه تو ا

 ..چه  جب؟ییدا
 جمعه اونجا بودما. نیچه  جب.خوبه هم یسالم.چ-
 یباش انجیا شهیخونه شو..هم نی روس ا ایدلم ب زیصدبار بهت  فتم بابا  ز-

 .مینه حوصله ات سر بره نه ما نگران بش
 گهی..خب دشدمیکه حتما  روس مامانت م ی فتم:تو ا ه نبود دمویکم خند هی

 قلت کجاس؟ یکیپررو نشو.اون 
 کیروبیرفته ا-
 کیمناستی.. صر شنا وژ کیروبیهم شورشو درآورده ها..صب ا ایپر نیا-
 ؟یبه خواهرم دار کاریتر...چ واشی-
 با هم نی..خوب جوریخب تو هم قل همون خواهر-
 ؟یداشت یکار-
 اونجا امیحوصله ام سررفته. فتم ب-
 یبود نجایتوکه جمعه ا-

 ی.منم  فتم:به  مه سالم برسون بادیهم خند بعد
 سایپارال..پارال...وا-
 هان؟-
 مثال؟ یقهر کرد-
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 خونتون. امیب عتریکردم که برم حاضربشم سر ینه.خداحافظ-
 .باشه.شمیتو نم فیمن که حر-

مانتو هام انتخاب کردمو  نیرو از ب دیسااف یمانتو هیکردمو حاضاار شاادم. قطع
چرم  فیهم سرم کردمو ک یدی.شال سفدمیپوش مویمشک یلوله تفنگ یشلوار ل

شتم.جلو کمویکوچ  هیخوب بود. یانداختم.همه چ یبه خودم نگاه نهیآ یبردا
ش میمال شیآرا سرا  ما شتو  هی.نیهم کردمو رفتم  اه ر سختکم دنگو فنگ دا

نساابتا پولدار. مه  یخانواده  هی مه. یخونه  دمیراه انداختمش.رساا یافتاد ول
خودم  یپا یرو خواسااتمیم یاونا بمونم ول شیمن برم پ خواسااتیم شااهیهم
سه همسمیوا ت من ریوز ارمیتا خرج خودمو بدس ب کردمیم سیزبان تدر نی.وا

 نباشم. یکس
نه امو ب*و*ساا دیدو ایبزر شااون شااادم.پر اطیح وارد  دیطرف من و و

 دهیتو؟؟دلم برات تنگول یو فت:فدات شم.کجائ
 منم دلم برات تنگ شده بود-
 شتریمن ب-
 ؟یرو شروع کرد ایسرتق باز نیخب حاال بازم ا-
 ومدهیاصال محبت به تو ن-
 هم حساسه دختر  مه ام. چقده-

 بشه؟ یهفته چ نیقراره ا یدونیزد و  فت:م یبرق چشماش
شادش و نگاه ها افهیق از سامان.که  شهیمربوط م دمیخندونش فهم یش   هیبه 

 یبا هم ارتباط داشتن. فتم:مبارکه...به سالمت شدیم یسال
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 ایباهوش یلی؟؟؟خیدیاز کجا فهم-
رفتارتو  نیبود از ا نجایهم ا 20 یویک یآ هیآدم  هیکه..االن  خوادیهوش نم-
 .یچه مر ته...آب دهنتو جمع کن حالمو به هم زد دیفهمیم
 ...رسهیاز بازوم  رفتو  فت:حاال نوبت تو هم م یشگونین

 هم اومد سمتمو  فت:به..سالم پارالخانوم ایپور
 گانهیسالم ب-
من که دساات از  یبارم کن...ول خوادیدلت م یدسااتت دردنکنه.حاال هرچ-

 دارمیسرت برنم
 سقف.. هی ریالف بچه برم ز هی یمن  مرا با تو-
 ی.منم  اهیحرفا رو نزن..بهتره که.تو مواظبم هساات نیساااال ا هیبه خاطر -

 مامان.. کنمیاوقات صدات م
شت شو کتریسال از من کوچ هی ایوپر ای.پورمیکردیم یشوخ میدا ن کوتاه بود.قد

با  سااهیمقا در یاز من بلند تر بود ول نکهیباا ایتر بود و پوراز من کوتاه  ایبود.پر
سرها ز مبال ا یکیرو  یرائیتو ذهن من جذاب بودن کوتاه تر بود. مه تو پذ ییپ

فت: ز ند شاااد و  ته بود بل مدزمینشااساا ندی..او دادمو  لشیتحو ی؟لبخ
 باهات کار دارم.مهمه. نیبش ای فتم:سالم.بله.  مه  فت:قربونت برم ب

ستیم ارشیافتادم که ک یاون روز ادیجمله  نی فتن ا با ستیب خوا  یگارادخوا
گار دهیها منو د یاز دورهم یکی یتو ارشیمن.ک مدن خواساات  یبودو او

کسااو  یبشاااه که ب یمادرش  فت:من دوس ندارم  روساام کساا یمن..ول
با من  ..بزاریزنیباهاش حرف م ادیدستمو  رفتو  فت:مامان حاال م ایکاره...پر

 باال میبر ای.بیکنیذوق م یکل ینی..ا ه ببدمیخر یچ یدون یپارال نم ی.وادایب
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باهاش حرف  خوامیکم صااداشااو بلند کردو  فت: فتم م هی یجد یلیخ  مه
 .یخوب به حرفام  وش بد خوامیم نیبزنم.تو هم بش

ست. فتم:بفرما زیهمه چ الیخ یب ایجمله پر نی فتن ا با ش  نییشد کنار من ن
  مه جان.

غار نیا- ته بود؟؟؟ یزیبه تو هم چ یته ت به من چ اینگف ته و تو   یزی ف
 ؟؟؟ینگفت

سکوت کنم. مه  فت: حینگاه کردموترج ایپر به نگفته  یزیبه تو هم چ ایدادم 
 کاسه اس... هیدستتون تو  شهیهم که مثله هم ای

  مه جون؟ ویزدم دستشو  رفتمو  فتم:چ یلبخند
 ادیکه چهارشنبه براش خواستگار م نیهم-

 ادیار مکه تا اساام خواسااتگ یی.رفته بود تو قالب دخترااینگاه کردم به پر دوباره
 یب یچپ و  فتم:آ ی ل ی.خودمو زدم به کوچه شاانیم دابیساارخاب سااف

 بودم؟؟ بهیمنم رر یعنیمعرفت...با منم آره...دستت درد نکنه.
 ر کرده بود  فت:به منم نگفته پارال.وحرفمو باو دونستینم یزیهم چ ایپور

چه خنگ نی:بب فتم با ا یهساات یتو  تا شاااب   یچیه یول ینیکه از صاااب 
 ...یدینفهم

 ؟یدیچرا نفهم شهیم تیباهوش ی:خب تو که اد اایپور
لحظه خواسااتم بگم  مو  هی فت که بهم برخورد. یجمله رو طور نیا ایپور

ه که  فتم:من  ادت ندارم تو مسئل دونمیداستانو م ازیتا پ ریمن س یکار یکجا
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ها  ینگران نیدخالت کنم.بعد رو کردم به  مه و  فتم:خب ا هیبق یخصوص ی
 ..شهینم ای شهیم ایه؟یواسه چ

  فت:پارال...  مه
 شهیهم نم ای...شهینم ای:خب  فتم

 بنیدر اومد و  فتم:نگاه نگاه...ب غمیاز بازوم  رفتو منم ج شگونین هیبازم  ایپر
 شهیم دایپ یکچل یکور هینشد  نی..استیشوور که ن یچقد هول کرده...قحط

 ..رهیتو رو بگ
 من اون روز رو شاالی فت:ا ای.پورزدیو  مه هم لبخند م دیخندیداشت م ایپور

 .یخودت اومدن خواستگار یکورو کچل ها برا نیاز ا یکیکه  نمیبب
 ...یکنیتو کچلش م...کچل هم نباشه شهیزن خودت کور وکچل م شاالیا-

مه پور دیکه د   منو  م ایکم کم  باال  خب  رهیگیبحثمون داره  فت:  
لت هم نم جا بت  یمن ه یجلو کشاانیبساااه...خ از زن و شااوهر صااح

 .نیبر نی...پاشکننیم
س ایو پر ایتو اتاق پر میرفت ستگار یرو که برا یلبا سم خوا بود رو  دهیخر یمرا

.. فتم:سااامان ومدیبود و بهش م یکت ودامن بلند که صااورت هینشااونم داد.
 ده؟یپسند

 :آره..ایپر
 یبرا یتونیسااامانه.تو مگه خودت نم نی...بگو کار اومدهیخوشاام نم گمیم-

 ؟یخودت لباس انتخاب کن
 ...خوادیباشم که سامان م یدوس دارم طور یچرا..ول-
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از  یکنم ول تشیاذ دیرساایبه ذهنم م یخوبه و اه یلیکه حالش خ دونسااتمیم
واقعا دختر حسااااس و  ایاومد حالشااو خراب کنم..چون پر یدلم نم یطرف

 بود. یزودرنج
شاادم.امروز  داریبل از خواب ب تیمزخرف پ یبعد دوباره با همون صاادا روز

گاه داشااتم.آ که خودش م دایهم دانشاا  یمن هم خودم راه رهیبهم زنگ زد 
م و بود بونایمن خواب شد...کنارخ نیماش نیوسط راه باز ا یدانشگاه شدم.ول

هاش ورم ینجوریداشااتم هم مت  هیکه  رفتمیبا خد خانوم در  فت: صااادا  
 ...میشبا

 ...شمی. فتم:نه مزاحمتون نمپهیپسر خوشت هی دمیبلند کردم د سرمو
 .ینه بابا..چه مزاحمت-

 شد یفرج دیشا نیبنداز گاین هیکنار و  فتم:پس  دمیکش خودمو
ندش حس خوب ی اد حرکاتش گاهش و لبخ ..از دادنیبه من نم ینبود.ن

گاهش م ماشاا هیتو ساارشاااه... یکه فکر دمیفهمین با  عد  نیکم  ور رفتو ب
 ری..کالساات دی..خانوم معلومه دانشااجو هسااتشااهی فت:نه...درساات نم

 من برسونمتون؟ نیخوای..مشهیم
 کنمیم شیکار هیتر شدمو  فتم:نه.ممنون.خودم  یجد

تنها بمونه..بعدش هم  نجایخانوم خوشااگل ا هی زارمیمگه من مِد َن ِد نشااد...-
شما  انینما اهشیس مهین یو اون دندونا دیخند شد که حالمو به هم زد. فتم:
 به من بکن..برو. یلطف هیاالن 
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 تیوش حالزبون خ نکهیاز دستامو  رفتو  فت:مثله ا یکیشد و  کترینزد پسره
وار بعد ساا یکنیپارکش م نجایقراضااه رو هم نی...ارسااونمتی... فتم مشااهینم

دستمو  یکیبکشم که اون  رونی...خواستم دستمو از دستش بیشیمن م نیماش
فت:ا بد ینطوریهم  رفت ومحکم فشاااار داد و   مه  منو هم  یاون رو یادا

درساات  دیسااف90ال هی هویکه دسااتامو ول کنه که  کردمیها....تقال م یبنیم
ش یجلو سمت نگاه کردو  فت:انقد سادیمن وا نیما شت به اون  سره بر  ...پ

ست ت دمیکه...د یمعطل کرد شالویپرهامه دو سمت  ادهیپ نی.از ما شد اومد 
 اومده؟ شیپ یمشکل یمن و فت:خانوم ادهم

 بود خودشو جم وجور کردو  فت:شما؟ دهیترس یکه کم پسره
 ..خراب...خراب شدهنمیمن من  فتم:آره..ماش با

 آشناها هستن؟:آقا از پرهام
 :آشنا...نه... فتم
 ؟یکارش یدستمو ول کردو  فت:اصال شما چ پسره

دشون در هکمیتا  کردمیهمونطور که دستامو باز وبسته م کردیدستما درد م مچ
 کمتر بشه  فتم:داداشمه...برو ع*و*ض*ی مزاحم

سره ست دنبالش کنه ول پ شت.پرهام خوا سر یچن قدم به  قب بردا  ترعیاون 
شاادو رفت.پرهام اومد به ساامت من به دسااتام نگاه کرد و  نشیماشاا سااوار

 ...رتهیر یب یاالف ها نیا ن؟ازی فت:خوب
ش فتم سوند...نگاهم افتاد به ما شما رو به موقع ر شمام و فت نی:نه بابا.خدا  م:
 بودم دهیحاال ند ن؟؟تایدار نیماش
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 الوی.داشااتم با تالوهیت نیکجا بود؟ماشاا نمیزد و فت:نه بابا.ماشاا یلبخند
 .ومدمیم

نشااده  ادهیچرا اون پ یهم بود.ول الویدوخته شااد.ت 90به ساامت ال  نگاهم
شتم ول شکل دا سته من بااون م سته بود کمکم کنه؟در  هی دیانب یبود؟چرا نخوا

 یب تریر ی فتم ب دمویحرفم پر ونی...مشیکه هم کالساا شاادیم یرتیخرده ر
که  دیرساایفحش بهتر داشاات به ذهنم م...تازه هزار تا یسااتیشاارف....تو آدم ن

 گاهین هیبرد و  فت: ادمیاز  ویصااورتم همه چ یحرکت دسااات پرهام جلو
 گاین هیدونم...شاامام  ینه؟ فتم:نم ای ادیاز دسااتم برم یکار نمیبندازم...بب

 .نیبنداز
شغول کار ت فکرم شو بلند کردو با درماند  الویم سر  نی:نه..ا فت یبود.پرهام 

 ...ستیدرست بشو ن
 یظر.اسااتاد منتکنهیدرسااتش م ارمیرو م یکی رمی...من منی:پس شااما بر فتم
 ..دهیراهتون نم نیبرس ری.دسیبردار ن یشوخ

 گهیم یچ الویت نمیبرم بب-
ش بعد نا  فته او نیب ییزایچ هیو از همونجا کنار در راننده  الویت نیرفت کنار ما

 ...نیایبا ما ب نیپارکش کن نجایهم یمن.پرهام:خانوم ادهم شیشدو بر شت پ
ما قبول م الویجز ت یا گهیکس د ا ه با اکردمیبود حت بدجور نی. به  یکارش 

با جد یریکارش از صااادتا حال   نیکرده بود.ا نیمن توه بدتر بود.  تیهم 
 .رسونمی.منم خودمو منی فتم:نه.ممنون شما بر
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بار د یکی  نیتعارف نزد.خب ماشاا نیاز ا شااتریب یول ایهم  فت که ب گهیدو
 هیاقعا شدو رفتن."و الویت نیبود.باالخره سوار ماش الویت نیخودش نبود که ماش

شغال شد بب ادهیپ ی...حتیآ شد که ن ادهیخودش پ ینه...حت ایحالم خوبه  نهین
شیتعارف کنه...واقعا احمق س اقفل کردم و ب نوی..."در ما  هی واون نیاز ا دنیپر

سا ت باالخره درست شدو 2.بعد از نیدم باالسر ماشکردمو آور دایپ کیمکان
گاه.وقت نارمو  دایتموم شاااده بود.آ یکالس اول دمیرساا یرفتم دانشاا مد ک او

 ؟یکرد ری:چرا ددیپرس
 ومدیراه ن نمیماش-
  وضش کن ایبفروش راحت شو  ای نویصدبار  فتم ا-
 دایحوصله ندارم آ-

ود تعجب کرده ب الویهم از حرکت ت دایکردم.آ فیکل داسااتانو براش تعر بعد
هاشااون  شااتریکارپرهام ب یول با خب خره  فت: لب کرده بود.  نظرشااو ج
 خوردنی...اونا که تو رو نمیومدیم
 شدمیم الویت نی مرا سوار ماش-
مد ازا- به..خوشاام او له ات خرا چه پساار خوب نیته ک مه... بوده خبر  یپرها

 ...مینداشت
 ریبگ یاز آب  ل آلود ماه یتو هم ه-
 الویت نکاریجواب ا یکه چه جور کردمیبحث نکردم.داشااتم فک م دایباآ ادیز

که  بدم  تاه آ غیج یصااادا هویرو  ند شاااد:راساات دایکو  یکار هیقراره  یبل
 ؟؟؟ی...هستمیبکن

 ن؟یبکن نیخوایکار م یحاال چ-
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شد ا یصب که تو نبود- ش نیقرار  ی هگاه میدو ترم آخر رو با بچه ها جمع ب
  شق وحال میبر
 بود؟ یک ی دهیحاال ا-
 من ی دهیا-
 هستن؟ ایمعلومه...حاال ک-
 نیو پرهام و شاه نیمنو نازن-
 ستمیمن ن-
 یرو قبول کن یحرف هیبار مثه آدم  هی..نشد یضدحال شهیهم-
همشون نورچشممن و دلم براشون ضعف  نکهی...نه انی روهتونو بب یا ضا-
با ا دای...آرهیم که   یخوایچرا م یسااتیدمخور ن ادیز نایمن موندم تو خودت 

 ؟یباهاشون باش
 اهل  شق وحالن... نایآخه ا-
 امی بحاال کنمیتب م رمیم نمیبیم ختشااویدو سااا ت ر امیبگو...من م نوینازن-

صال نمالیخ یب نویباهاش برم  ردش..حاال ا شم چرونه رو که ا  شهی..اون چ
 تحمل کرد

 تو جمعمون... ادیاز بچه ها  فت اون دوستت جربزه نداره ب یکی-
 کدومشون  فته؟؟؟-
 گهی فت د شونیکی-
 یبگ دینه با-
 ...مگه دور   فته؟گمینم-
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 هستم دایافتادم... فتم:آ یداشتم رو دنده لج م گهید
که خوشااحال بود نقشااه اش  رفته دسااتاشااو به هم زد و فت:قربونت  دایآ

 گذرهیبه من اصلن خوش نم یایتو ن یکنیبرم..آخه تو فک نم
 یکی...کنهیمن دوتا دنده ام خوب کار م یدونی:تو خودت بهتر از همه م فتم

 یک نهی..ببرمیگیحال اون طرفو هم م امیهم دنده چپه.م یکیدنده لجه...اون 
 ارهجربزه ند

فک نکنم.روز  الویبه ت ادیز کردمیم یاون روز هم تموم شاااد.سااع کالس
بود  و  مه ازم خواسته ادیخواستگار ب ایپر ی.امروز قرار بود برادیچهارشنبه رس

شتم.از طرف یبرم اونجا.ول شو ندا صل صال حو شر یمن ا ستاد  ن به م یفیهم ا
ه که قراره ب یهآموزشااگا میو بر میبچه ها هماهنگ کن هیزنگ زده بود تا با بق

شای.زنگ زدم به پرمیدرس بد یکنکور یبچه ها شت و  فت:تو  ی. و رو بردا
 ؟؟؟؟یکجائ

 یانقد نگران حال من باش سی.الزم نزمیسالم..آره خوبم  ز-
 خراب شده؟ نتیاون ماش ؟بازمینده... فتم کجائ لمیپرت وپال تحو-
 امیمن نم ایپر-
 یاینم یخوری ه م-
 یکه به من دار یهمه لطف نیاز اممنون -
اشه اون کنارم ب یکی خوامیم رمیمی...من دارم از استرس منجایا ای فتم پاشو ب-

 یکنیواسه من ناز م شعوریوقت تو ب
 ؟یجانم.استرس دار یا-
 یلیآره...خ-
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 ینیدور اون ساا هیفقط  یبکن یادیکار ز سااتی..قرارم نیخواسااتگار هیچرا؟-
 ..یردونگیرو تو مجلس م ییچا
 ..ایب کنمیپارال خواهش م-

شد نظرمو تغ لحن سانه اش با ث  شه...فقط با رییملتم قبلش  دیبدم و  فتم:با
 امیبعد ب ییجا هیبرم 

ننده بود ز ادیکه نه ز دمیپوشیم یلباس دیکردمو رفتم سرا  کمدم.با یخداحافظ
به  نوان معلم ف نه ز رفتمیم کیزیچون مثال داشااتم  سااااده بود که  ادیاونجا 

ستگار سب خوا کمر  هیرو انتخاب کردم که  ینفت یآب یمانتو هینبود. ایپر یمنا
به نظر  کیبار یلیکمرم خ شااادیبا ث م نیهم دورش بود و ا ییطال تر 

عه ..اولش خواستم مقتدمیهم پوش مویمشک یلوله تفنگ نی.همون شلوار جادیب
صم یسرم کنم ول سر هی رفتم  میبعد ت اش هم که کناره ه رهیت یساتن آب یرو

 هی.ومدیم یلیداشااتو انتخاب کنم که به رنگ مانتوم خ یمشااک یها یخط خط
و ت ادیز خواسااتمیکردم.نم یمیمال شیهم برداشااتمو بعد هم آرا یدساات فیک

 دیتهد نوی.اولش ماشفتادیبشم که بازم راه ن نیچشم باشم.بعد رفتم تا سوار ماش
 اسقاط... برمتیفردا م نیهم یفتیا ه راه ن نیکردمو  فتم:بب

سو نم دایکه زنگ زدم به آ شهیم ریداره د دمید ش دونمیو فتم که آدر باز  منیو ما
 میایمشااورت کردو  فت:صاابر کن االن م یانگار با کساا دایخراب شااده.آ

تا ا ندم  لت.منتظر مو با کهیدن خت تو  وشاا هی ن ندا منم رفتم دم  مویتک ا
 یه ولانی نهیبیچشاامام درساات م نمیدر.چشااامو چن بار بازو بسااته کردم تا بب

 دایآ دینشسته بود. فتم شا نیبود.خودش هم تو ماش الویت نیدرست بود...ماش
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 فت:سااوارشااو  نوییداد پا نویماشاا یهم همراهشااه..رفتم جلوتر که پنجره 
راه  نیهم یجوابشااو بدم برا نکهیبود.خواسااتم بر ردم بدون ا الوی.فقط تمیبر

 ادسااتیمن ا یجلو رسااتشااد و اومد د ادهیپ الوی رفتم که ت شیخونه رو در پ
 من برم ای یشیسوار م ایندارم... دنوینازکش یمن حوصله  نیو فت:بب

 به آژانس.. زنمی:برو کنار.زنگ م فتم
 یزد و فت:آهان..پس به من ا تماد ندار یپوزخند

فا نیاز ا کتریتو کوچ- که  ییحر فت:ترسااو هم  که...حرفمو قطع کردو  
 ..ییدختر ترسو هی....تو یهست

ش یوقت سمت ما سو رفتم   رفتمیبا ا تماد به نفس م نی..همچنشیبهم  فت تر
ش نی.همکردمیکه خودمم باورنم ستم در قب ما ا دزد ب الویباز کنم ت نویکه خوا

بود داشاات  نقش صااورتش شااهیکه هم یدر ها رو بساات.با همون ررور ری 
کااه اومااد جاالااوتاار  دادیااماا لاامیاارو تااحااو یروزیاالاابااخاانااد پاا

 ینیشیآدم متمدن جلو م هیمثله  یای..مخورمتیو فت:نترس..نم
م .جلو نشااسااتمو اوننمیمجبور بودم جلوبشاا نیهم یبرا ارمیکم ب خواسااتمینم

شد و به راه افتاد.نم ستمیسوار  سفتهینگاهم بهش بف یحت خوا سرمو به  مت .
ا ذهنم داشااتم ب یتو ی.ولکنمیوانمود کردم اصااال بهش فک نمپنجره  رفتمو 

جار م مام فضاااا الویتلخ  طرت ی.بورفتمیاون کلن  هدپرکر نویماشاا یهم ت
 .کردم تا بهتر بشنوم.اولش رپ بود زیبلند شد. وشامو ت یقیموس یبود.صدا

 زهیخوش شانسه ت یلیدختره خ نی..آره...اآره
 زهیبرمش شانزلب خوامیبا طعمه دوس شده منم م که

 دوس پسرتاپ بمونم هیواسش  شهیهم دمیم قول
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 شرطو  ذاشت رپو ول کنم پاپ بخونم نیا باباش
طا بود نیا الوتویدلم  فتم:اولال..ت ته فک کردم تیکردیو رو نم یخ و ...من 
شمان آمد.آهنگ ادامه داد:چه خانوم ی وش بد نایباباکرم ا تشینها تینها .خو

 یقشنگه ه یلیخ یچه قد بلند یوا یا یکمند یچه ابروها یلوند
 یزرنگه ه یلیخ سانسهیباکالسه خوشگل وخوش لباسه مدرکش ل یکل
 خ*ته..شل* یبه تخته مخشو زدن چه سخته قربونش برم من خوشگله ول دیبزن

نگاه کردم.خودش  الوی.بر شااتم چپ چپ به تدهی وش م نیا هیچه آهنگ نیا
بروبر نگاش  یجوریبود زود خم شاد و صاداشاو قطع کرد.من هم دهیهم فهم

من  وش بده..انگار که  شیآهنگو پ نیا خواساااتیم ییبا چه رو نی.اکردمیم
به  هردبر  نکهیبا همون ررورش بدون ا الویبهم شاااده بود.ت یبزر  نیمثال توه

 ن؟یدار یسمتم  فت:کار
 لحظه هم هیشق جمالت شدم پررو.ته دلم  فتم:"نه  ا ی..پسره رهیرو هم نم از
زنگ  شیازت چشاام بردارم."ساارمو بر ردوندم و جوابشااو ندادم. وشاا شااهینم

 خورد
 امیدارم م-
-... 
 اونجام گهیربع د هی.باشه بهش بگو من میرسیم میبه استاد بگو دار-
-.... 
 کنم. ریمن  ادت ندارم د یدونیم یخودت بهتر از هرکس نیشاه نیبب-
-.... 
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ست- ه داره.تو ک ی وش کنم مثه خودت قاط یکه داد ید یس نیا یآره.تنهام.را
 دمی وش نم نیمثه ا ییمن به چرت و پرتا یدونیم
-... 
 باشه-

پشت خط بود.ته دلم دهنمو کج کردمو اداشو درآوردم و  فتم:مگه  نیشاه پس
دت کردم..خو ریکه د یزاریمن برات د وتنامه فرسااتادم که حاال ساارم منت م

تنهام.منو  گهیانگار من برگ چغندرم.م شااعوریب ی.م*ر*ت*ی*ک*ه یاومد
چون توقف کرد.من  میبود دهی.ع*و*ض*ی.انگار رسکنهیداخل آدم حساب نم

 ؟ی فت:خانوم ادهم یبشم.ول ادهیو منتظر بودم بگه پ کردمینم گاشبازم ن
جوابشااو  ؟بازمیجوابشااو ندادم.بازم  فت:خانوم ادهم ی کس العمل بدون

 ؟یکم بند تر  فت:خانوم ادهم هیبار  نیسوم یندادم.برا
 ه؟یسرمو بر ردونم  فتم:چ نکهیا بدون

.دوس ندارم با هم نجانی.اساتاد خودشاونم ارکردمیمن به خاطر شاما د دینیبب-
 تو... میبر

صبان هویسکوت کردم. بازم شو بلند تر کردو با   ا تو  فت:مگه من ب تیصدا
با درود سااتم؟مگهین به من نگاه  زنمیحرف م یزنم؟وقتیحرف م واریمن دارم 

 کنهینگاه م رونویب یکن.همش داره منظره ها
 بهتره... یلیخ یکه شما توش باش یخب اون منظره ها از منظره ا-
  فتم؟ یکه چ یدیشن-
 آره.-
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صبان ادهیپ بعد شماش م تویشد.  س یشدم.وقت ادهی.منم پخوندمیاز چ  میدیر
ه استاد ک یرفتم تو کالس یبچه ها رفته بودن سرکالساشون.بدون معطل یهمه 

 بهم نشون دادو مشغول شدم. یفیشر
++++ 

 _ممنوم
 .نیشمام خسته نباش-
 بمونه... ادتیحلش کن که تو  گهی.چن بار دهیجالب یلیاون تست خ-
شا ردام اومدم ب یخداحافظ با شر دای.آرونیاز  ستاد   تادهسیا یفیاونجا کنار ا

ستاد  گهیهم از سمت د نیو شاه الویبود.به سمتش رفتم.ت به ما ملحق شدن.ا
 جلسه اول خوب بود ی.برانیزد و فت:خب همتون خسته نباش یلبخند

م  رفتم رو محک دایآ ی.بازومیبر رد میبعدش خواست مویکم با استاد  پ زد به
 .زی.انقد زبون نرنمیبب میبر ایو فتم:ب

 شده؟ یوا...باز چ-
 نمکیدنبالت بعد من درو باز م امیم یگیآدرسااو بده...م زنمیمن به تو زنگ م-
 ه؟یچ نم؟؟؟ماجرایبیشاخ ودمو م یرول ب نیا

اومده تورو آورده بعد  ضاو دساتت درد نکنته؟؟پارال  دهیزحمت کشا چارهیب-
 که از دستت خسته شدم یکیمن 

 دنبالم..هان؟؟؟ شیفرستیچرا م ادیمن ازش خوشم نم یدونیتو که م-
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ستگار-  مدیرس ی.وقتیایدختر  مه ات نم یمن فک کردم امروز به خاطر خوا
منم  فتم  خوادیکه آدرس م هیک دی.اسااتاد پرساایآدرس خواساات یزنگ زد

 دنبالت. دایخواست ب الوینشه از ت رتید نکهی.به خاطر اییتو
 ؟یپس چرا تو تک انداخت-
 بهم زنگ زد  فت. الویت-
 همتون نیهست ی جب خر-
 نداره...تو آدم باش بی -

 ایبود  ایپر ایکال داشااتم.همش هم  سیتا م12آوردم. رونیب بمیاز ج موی وشاا
 کنهیپوست سرمو م ایکنم پر ریهم د گهیکم د هیبرم. گهیمن د دای. فتم:آایپور

 ی لهیب*و*ساا دیمعطلت کنم شااا نجایکم هم هیدسااتش درد نکنه.پس بزار -
 م؟یدختر  مه ات از دستت خالص شد

 مری.دیندار یکار گهیبدم تو رو آدم کنه.خب د دی....هه هه...اول بایکوه نمک-
 شد برم

 .ایهمشو بگ دیکن فردا با یبردار لمیف یحساب یباشه برو ول-
 .خداحافظیکشیمن سرک م یخصوص یتو زند  یکنیتو رلط م-
چندنفر  وبرم.دوباره رمیدربست بگ هیتا سرع  سادمی.وادمیرس یاصل ابونیخ به

 مزاحم شدن
 ؟ییخانوم خوشگله چرا تنها-
 بپرباال..-
 میابریبلدما..ب ییخوب جا-
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 ادهیپ نیول کن نبود.از ماشاا یکم جلوتر رفتم تا دساات از ساارم برداره ول هی
درساات  کلشااویآمپوال زده تا ه نیاز ا یشااد.اوه..اوه...قشاانگ معلومه حساااب

س ش فمویبه من.ک دیکنه.ر شب ت نیمگه من مردم ا زمیو فت: ز دیک نها وقت 
 باهات آشنا بشم؟؟ خوامیبده م ؟تازهیبر
 ..سین بیو  فتم:من ...تو...آرزو بر جوانان   دمیکش فمویک

بالم .پساره بازم دنگفتمیدربسات دربسات م یچند قدم رفتم جلوتر و ه دوباره
مد. که م-او له ات چهیتو نقشاااه ات چ دونمیمن   ادیگذره؟زیم ی..تو اون ک

 ....یکنینم دایامشبت پ یمنتظر نمون.بهتر از من برا
پسااره  دمید یول نییپا ارمیبزن فکشااو ب فمیکه  فت خواسااتم بر ردم با ک نویا

.اونم چه زدیداشااات کتکتش م یکی.ادیشاااده و از دمارش خون م نینقش زم
 نی.ولش کن.رفتم جلو و  فتم:آقا بسشهیکتکت
ش بعد شد...نوش جونت.تا تو با سره مزاحمو  فتم:خوب   گهید یرو کردم به پ

 ...یدخترنش هیمزاحم 
منو ساارجام  زدیکه داشاات اونو م یمرد یکه برق چشااما گفتمیم نویا اشااتم

 الو؟؟؟ی.تشهیکرد.نه باورم نم خکوبیم
 مونیکی ینکم صبر ک هی یتونستیو فت:نم دیبه سمت من سرم داد کش بر شت
 هی.دوباره خواسااتم ابونیکنار خ ؟رفتمیکشاایمن داد م مت؟؟؟سااریبرسااون

نگاهم تو  خواستمیاومد پشت سرم و فت:برو سوارشو.نم الوی.ترمیبگ یتاکس
 .سوارش شدم و رفتم.سادیمن وا یجلو یتاکس هی.فتهینگاهش ب
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شون م یخب لبخندها یکرده بودم ول ریکم د هیبود. ی ال زیچ همه  دادی مه ن
تاخ مانو خ ادیز ریکه   پیت شاااهیهم یبودم.ول دهید یلیهم نبوده.قبال ساااا

ده شاا پیخوشاات یلیبود وانصااافا خ دهی.امروز کت وشاالوار پوشاازدیاسااپورتم
 یلرو تعارف کرد و اومد کنارمن نشااساات.مادر وپدر سااامان ک ییاچایبود.پر

هم به  ایوپر کردینگاه م ایبه پر یرچشاامی.و سااامان زرفتنیقربون صاادقه اش م
گاه گاهم  ره م یاون. ه گاه پور خوردین تارو ز نیکه ا ایبه ن  نشیب رذرهیدو

تو  ی فتم جواب بله رو امشاااب نده ول ایپر ؟بهیدار کارشااونی رفته.آخه چ
قرار  قد  انبود با پدرساااام ی شااش نرفت.شااوهر  مه ام که مرد کوتاه تپل

 هی ایرپ گففتمیتموم شد.ته دلم م عیسر یلیخ یرو  ذاشتن وهمه چ یو روس
و قدش  ذاشته شد  ی. اشق شد..امشب هم قرار  روسکترهیسال از من کوچ

بهش  افتادم.من ارشیک ادی.باز ستیمشخص ن یبا زند  فمیمن هنوز تکل یول
 بود.دساات خانواده فاحر نیتر از ا شیریساا یبهش ندارم ول ی فتم که  القه ا

گار مد خواساات فت واو خانواده اش یاش  ر نه  نیتو هم.و آخرش هم  خو
 خواستم پسرشونو ارفال کنم... نکهی..به ا یکس یمنومحکوم کردن به ب

 ؟یی.....کجایییییییبه کمرم زد و فت:هو فیضربه خف هی ایپر
 نجامیهم-
 رسهیتو هم م ؟نوبتیتوفکر-
 من نوبتمو دادم به تو..-
پارال دوترمت مونده دختر.من  نی؟ببیازت خواساات بذل وبخشااش کن یک-

 نیو خونه نشاا ی.فردا که اومدکردمیرو  اشااق خودم م یکیتو بودم زود  یجا
 ته باشم. فتیخواستگار انیپسرخوشگال ب نی..انتظارنداشته باش از ایشد
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ش یضربه  هی برا خ نیا شم؟نهیم نیمحکم تر زدم به کمرش و فتم:من خونه ن
 .رسردارمیز ویکی...اتفاقا سین

تو؛تو  ..نامردهیک یبگ دی؟بگو...پارال بازد و فت:جون من یبرق ایپر یچشااما
 ؟؟ینگفت یزی..اونوقت به من چیمن بود یماجرا ازیتاسرپ ازیته پ

 ازیهم تو؛تو ته پ دیشاااا یدونیبهش انداختم و فتم:از کجا م یا ثانهیخب نگاه
 ت..پ ی..هی فت هیجمله چ نی...ا؟؟؟اهیبود یماجرا ازیتاسرپ

 ه؟یهان؟؟؟؟منظورت چ-
 خوامیمن سامانو م نکهیا یعنی-
شروع کردم به رش رش خند نویا س یاولش کم ای.پردنی فتم و  یود ولب دهیتر

 شهیبخارا از تو بلند نم نیبعدش خودشو جمع کرد و فت:برو  م شو. فتم از ا
++++ 

 ی.دو هفته اکردمیم لیبود وداشااتم جزوه هامو تکم دهیتخت دراز کشاا یرو
م.بچه نباش الویت دیتو د ادیز کردمیم یاون شب سع ی ذشته بود.بعد از ماجرا

ه رفتم.نگاه کردم ب یمن نم یول رونیب رفتنیو م ذاشااتنیها آخر هفته ها قرار م
 .ی سل یسا ت رو

 بعداز ظهره..5اوهووووو...سا ت -
 لم دادمو دوباره رفتم تو فکر فرانسه. یو یت یشدم.جلو بلند

 وامخیآزارشااون بدم فقط م خوامینم کنن؟منیخانواده مامانم منو قبول م یعنی-
 فرانسه. رمیکل ماجرا رو برام تعرف کنن.من م

 شد. یتو ذهنم تدا  الویت یچشما دوباره
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ع مان میزنگ  وشا یبهش بگم که صادا یزیچ هیدوباره شاروع کنم  خواساتم
 ؟یشگیشد.رفتم تواتاق و بر داشتمش و فتم:چه مر ته مزاحم هم

بار زنگ بزنم تو مثه آدم حرف  هیکه آمپرچساابونده بود  فت:نشاااد من  دایآ
 ...یبزن
 فرشته ام ستمیبار  فتم...من آدم ن کیاون که بله..صدو-
 ارهیتو کم م شیدوسر پ وی؟؟؟دیتو فرشته ا-
 ؟یکارم داشت یچ نمیخب بنال بب-
 ؟یکوه.هست میزنگ زدم بگم فردا قراره بر-
شر یدونیتو که جوابتو م-  ؟هان؟؟هان؟آخهیشیمن م فیچرا مزاحم اوقات 

 چرا؟
 .انیقراره باهامون ب ایلی.خشترهیفردا تعدادمون ب-
 مثال؟ ایک-
 میشیم ینفر15 ادنیواال ز-
 خب به من چه؟-
 به من چه؟ یگیبعد م یریگیآمار م یبه تو چه؟دوسا ته وقت منو  رفت-
شنبه هم دلم م- شر خوادیآخه  ستاد سره ا نیکوالک کنم.ا یفیتو کالس ا الن پ

 خونهیفردا تاشب درس م
 ؟یدونیاز کجا م-
 اون پسره زارول هم اونجاس یبگ یخواینکنه م-
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 رممکنهیاونجا باشااه من ر الویا ه ت دونسااتیم دیکم هول شااده بود.شااا هی
کارا  نیاز ا حی ردش ..تفر رنیبرم. فت:نه بابا. فتم جمعه اس...خب همه م

 گهید
هم  گهیاتفاق د هیقراره  ی فت:راساات دایکم سااکوت کردم تا فک کنم که آ هی
 .فتهیب

 ؟یچ-
 گمینم-
 شیاه...بگو..منو نذارتو خمار-
 ینیو بب یایخودت ب دیبا-
 ...ی ور به  ور یدایآ یا-
 ؟یایم-
 یاوک-
 رو بفرستم دنبالت؟؟؟ یکی ای یای.خودت مرمیم گهید یکیمن با-
قبل  یعه ..مثه دفیبفرساات ویکیکه تو  نهیبهتر از ا امیب ادهیروخدا..من پنه تو -

 ...یرو فرستاد الویکه ت
 خوبه پس؟ نتیماش-
 .خوبه االنریبردش تعم ایآره.پور-
به  یکجاس...حسااااب قایبگم دق زنمیاونجا بهت زنگ م یایپس خودت م-

 و ... هیو سا ملیخودت برسا...خطچشم و ر
 یاوکا ه حسش بود -
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سم.نگاهش کردم.همه چ رفتم سر جاش.تنها جا یسرا  کمد لبا ه ک ییمرتب 
نه  شاااهیهم مد بود. نیبود هم زیمن تم یتو خو  یشاالوار کتون قهوه ا هیک

شال چروک به رنگ شلوارم هم سرم کردم  هی..یکتون مشک یمانتو هیروشن...
وله و تو ک ختمیکم هله هوله ر هیبرداشااتم. دمویکوهنور یمشااک یو کوله پشاات

سم الله روشن کنم:ب نویبرداشتم که برم.چشمامو بستم و خواستم ماش چویسوئ
 ..میالرحمن الرح

 دمت  رم..روشن شد.. ایو فتم:خدا دمیکش فیخف غیج هی
 .دایشدم وزنگ زدم به آ ادهی.پدیطول کش یا قهیدق45 دنمیافتادم.رس راه
 شما؟ نییکجا-
 نمتیبیمن دارم م-
 ؟یذره  قل دار هیذره..فقط  هیبزر ت تواون کله -
  فتم؟ یمگه من چ-
 نمت؟؟؟یبیمن م یگی..بعد تو منمتیبی فتنم من نم-

 دمیطرف دارم دست تکون م نی فت:بر رد ا دیخندیکه م نطوریهم
 حد آخه نینه در ا یول ادهی فت تعدادمون ز دای له آدم...آ هی..بر شتم

 اد؟یز نقدریچرا ا-
 .گمی..مایحاال بدو ب-

 .دایآ شیپ رفتم
 سالم-

 همه آدم معطل تو شدن نیمحکم فشار داد  فت:ازصب ا دستمو
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. فتم:سااالم به کننیهمه دارن براندازم م دمیرو بدم که د دایجواب آ خواسااتم
 تو روخدا. نیی...بفرمایهمگ

ندمیم ساارمو نازن چرخو هام دسااات داد دمید نویکه  با مد ساامتم  .او
 ؟یجون خوبو فت:سالم.پارال 

 معلومه تو حالت بهتره ها ی...ولیمرس-
شاره کردم که تا چند دق نیشاه به ست نازن شیپ قهیا رفته بود   نویکنارش بود د

 .گفتیم یزیچ هیودر وشش 
شت شاه بر  شاه حیلبخند مل هینگاه کرد و نیبه  لعاده فوق ا نیزد و  فت:او..
 .یمعمول یفقط دوست یاس...ول

فت پآره جون خو  فتم باره ر به تنیشااااه شیدت.دو گاه  پی. فاوتش ن مت
 یمانتو هی دیبخواد متفاوت بشااه با نکهیا یبرا دیبا نیکم کم ا گهیکردم.واال د

 یجفت کفش  روسااک هیشاالوار قرمزبپوشااه و  هیو  یشااال آب هیزرد تنش کنه 
 دایآبود. رونیب شاااهیهم بزنه به موهاش که هم اهیساا ونیپاپ هیساابزبپوشاااه.

 بکنم یمعرفم خوامیم ناروی فت:ا
 بود؟ یولشون کن..اون اتفاقه چ-
 به قله بعد میبرس-
 میرو فتح کن ییجا هی دیحاال با-
ه آورده بود ومن خوشااحال بودم ک تارشااویاز پساارا   یکیباال و باالتر. میرفتیم

که برساا له  ما نوک ق  یشااااد یلی.جمع خگذرهیبهمون خوش م یلیخ میحت
که  میبود چایپ نیاز ا یکی ی.تومیدیخندیم دمویکریم یبا هم شااوخ یبود.کل
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 ده؟؟کهش یچ نمینگاه کردم تا بب شتری.بدنیسوت و هورا کش تیجمع دمید هوی
جمعمون  گهی فت:د دای.آشاانیبهمون ملحق م نجاینفر از بچه ها ا 3 دمیفهم

 جمع شد...
 فیمحبوب تشاار نقدیتا که ا3 نیا نینگاهش کردم و فتم:حاال ک یساارساار

 دارن؟
اومد.از صااب چرا  یزدو به جلو اشاااره کرد.پرهام بود که جلوتر م یچشاامک

کردو  یسالم واحوالپرس دایاصال متوجه نبودنش نشده شده بودم.قبل از من با آ
سالم هیبعد باهاش  صحبت حرف زد و بعد هم   ادیبه من داد ورفت.به آ یکم 

سرخوب شه.چون پرهام پ ست با سم در شتم حد  دظاهربو ینگاه کردم.دوس دا
باطن خوبشو هم نشون داده  شناختمشیکه م یچندسال نیداشت وتو ا یخوب

 ی فت:بازم تو فکر دایفکرا بودم که آ نیبود.تو هم
 دادمیآره...داشتم تو ذهنم تو رو شوهر م-
 داماد خوشبخت؟ نیبود ا یحاال ک-

 دایمقابلم چشاامام  ردشااد.آ یصااحنه  دنیاساام پرهامو ببرم که با د خواسااتم
 ؟یو فت:سنکوب کرد دیزخندیبهم زد ور یسقلمه ا

 نیا ه االن تو ا کنمیبهش انداختم و فک م یبهش نگاه خصاامانه ا بر شااتم
. فت:خ..خخخ..خب..اونا بعدا قرار شااد کردیم شیحتما ج مینبود تیموقع
 انیکه ب

 فرت نجایمنو تو ا یدوست دایآ-
  شخم.... شخم پارال...-
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 الویام و جلوتر راه افتادم.ت نهیدر اوردم ومحکم تو دسااتم چبوندم به ساا کولمو
با پساارا م جا هنوز داشااات  ندیهمون بازم دخترا دورش جمع شاااده  دیخ و 

 دایخودمون فقط آ یرفتم که ازشااون  ذشااتم.از بچه ها عیبودن.انقدر ساار
ده وما هک یاومد.داشتم به اون نفر سوم یدنبالم م زدیهمونطور که نفس نفس م

 کرد ساار خکوبیصاادا منو م هی.که کردمیبودمش فک م دهیبود و من فعلن ند
 جام.

اشه داشته ب دیبا یوبودم...فک کنم حس خوب یاون کوله پشت یکاش من جا-
 .یکه دوسش دار یکس ی نهیرو س یسرتو بزار یا ه بخوا

درساات  ی.ولشاادیحدساام اشااتباه م نباریآشاانا بود.دوس داشااتم ا صااداش
سمتش..ک شتم به  سوم ا ارشیبود.بر  و پرهام  الویبود.از کجا ت نیبود.پس نفر 

 یهمه از نقشااه ها نای...نکنه ادمشیاز چند ماه باالخره د شااناخت؟بعدیرو م
 ت رفودستمو  دینفس نفس زنان اومد بهم رس یهمونطور دایخل باشه؟آ دایآ

 شد ییهو هی...به خدا همه اش سای...واسایوخم شدو فت: فتم وا
 مخواسااتینم ی.حتکردیم یخط یداشاات ا صااابمو خط ارشیک نیساانگ نگاه

بود که  یکساا نیاول دایباهاش هم کالم بشاام و جوابشااو بدم.پرهام بعد از آ
 ..حالت خوبه؟دای...آدایو فت:آ دای.خم شد و زل زد به آدیبهمون رس

کم سرخ شده  هی دایهم تو راهه.آ شی؟؟؟خوشمز یساد  نیهم دا؟بهیآ جونم
 بود؟ نیباال.پس اتفاقت ا میو فتم:بر دمیبود.دستشو کش

نارم وا دایآ عد صااااف شاااد ک فت:خوبم.ب قدم  ساااادیبه پرهام   نار هم  و ک
 من یبه زند  یزنی ندم شهی:تو کال همدای.آمیزد
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 تیبگو برم از زند  یخوایخب م-
 خوش اخالق بمون ینه... شخم..هموجور-
 پرهام؟-
با هم  مدت هی...قراره میشناخت گرویهمد شتریب یکه نبود یدو هفته ا نیتو ا-

 میمناسب بود ازدواج کن طیتا ا ه شرا میباش
 یبود.نگاهش هنوزم همون نگاه ارشیتو فکر ک شااتریخوب نبود.ب ادیز حالم

 فتم:حاال ما چن ساااله با پرهام  دایبود که من طاقت تحملشااو نداشااتم.به آ
س شناخت میهمکال  ی.خلشیشناخت رونیب نیدوهفته که اومد نی..بعد تو اشین

 به خدا
بچه ام...خواست شروع  شدهیروش نم یاز همون اولش هم دوسم داشته ول-

به نشاااانه  فیکنه ماجرا رو کال برام تعر ا تراض باال آوردم  یکنه که دسااتمو
 تو رو ندارم یدنایچ یکبر یصغر یامروز اصالحوصله  دایو فتم:آ

هامو در آوردمو  ی.منم خوراکمیخور یزیچ هیه.بچه ها  فت اولش قل میدیرس
ه افتد ک یم الوینگاهم به ت یهم کنارم بود. هگا دایو شااروع کردم به خوردن.آ

سبز م هی نیو صحبت بود.ب یبا دوستاش  رم شوخ .سر تر اددی له پسر چرا  
 .ارشیک یاز همشون بود.حت

 ربزنهتایبچه ها از همون پسره خواستن تا   کمیازبساط خوردو خوراک وش بعد
 الویت قمیشااف قی فت:الو از رف یادا و اطوار وشااوخ یوبخونه.بلند شااد با کل

 ...ارمیداد به من تا ب تارشویکه   کنمیجان تشکر م
ش همه ست زدن و هورا ک سر ت دنید سه....من فقط  الویوآخر  رو یکی فت:ب

 حمل کنه. نجایا کوه تا نییاز پا تارویاون   خواستمیم
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 من حمال تو ام؟ یعنیکه اسمش پارسا بود  فت: پسره
ند الویت فت: یلبخ ما یزیچ هیزد و   نییاپ میریم یوقت ی..راسااتهیتو همون 

 ؟یببر شهیمنو هم م یکوله  نیقربون دستت ا
 .هم هست بگو.. گهیزدیزد و فت:چ الویمشت کوچولو تو شکم ت هی پارسا

 هم هست ارشیک یکوله -
شتن ساب دا سبت الویت نیبا ا ارشی.آخه کدنیخندیم یح س یچه ن ا بعد داره؟پار

شوخ شورع کنه.اول چن تا حرکت مثله حرکات ر*ق*ص زنونه  یاز  ست  خوا
 ..می...ما بر*ق*صیتوبخون میخوایانجام داد.بچه ها  فتن:م

 نه؟؟؟ ایخودمو  رم کنم  دیهم  فت:خب اول با پارسا
 شروع کرد به خوندن: باالخره

 ینشسته  طر  اشق یورازق بیکنارس
  اشقم یخبر از دلبستگ یب یاز تبار خستگ من

 یشاه شدم  دا شد یصداشد ابرشدم
 ی شق شدم تو رم شد یقلم شد شعرشدم

 من یایمن در یالیل
 من یایدر رو آسوده

 تو یلحظه در هوا نیا
 تو یشده در صدا  م
  اشقم مجنون تو  مشده در بارون تو... من

 خبر یب یلیل مجنون
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 دربه در یها درکوچه
 وخراب شونیو پر م*س*ت

 آرزو نقش بر آب هر
 در دلت... ردیکه  اقبت آروم بگ یکه روز دیشا

.ساارمو خوندیم بایآهنگو ز نی.وچقدر پارساااا ااربودیماز یلیمجنون ل آهنگ
 یخودم شاااده بودم. اشااق نشاااده بودم ول یایدن ریودر  نییانداخته بودم پا

ستمیم شق وجود داره. دون سهیم یروز هی یعنی  س ر  یو تموم زند  ادیب یکه ک
هم  نشیمادرم شااد ومادرم به خاطرش د یمن بشااه؟مثله پدرم که تمام زند 

باشه..سرمو بلند کردمو قبل از هرکس به  یناب یتجربه  دی وض کرد.. شق با
 دنبال کردم رنگاهشااویکه کنارم بود نگاه کردم.حواسااش به من نبود.مساا دایآ

ه کنار پرهام نشست ارشیزل زده بود.ک دایبه پرهام.پرهام هم به آ دیرسیآخرش م
م فک کرده من زل زد یعنی.کنهینگام م ظیلحظه متوجه شاادم که داره بار هیبود.

و  .سرمو بر ردوندمرو حس کردم گهینگاه د ینیبه پرهام؟اصال به اون چه.سنگ
تفاوت بود منم با اخم جوابشااو  ی.بکردیداشاات نگاهم م الوینگاهش کردم.ت

هم  گهیآهنگ چن تا آهنگ د نیدادمو ساارمو بر ردوندم.بعد از تموم شاادن ا
سپان هیخوند وآخرش هم  شدم..فقط  یچیخوند که من ه ییایآهنگ ا متوجه ن

بعد  میکم قدم بزن هی مین برکه  اشااقانه بوده.بعد بچه ها پاشاادنو  فت دمیفهم
من دوس نداشتم  یول می.پرهام اومد سمت ماو خواست با هم برمیفتیهم راه ب

خلوت تر.به شااهر  یجا هیرفتم  ییجمع دونفره اونا رو خراب کنم.خودم تنها
 دایکردم آپارتمان بلند خودمو پ ی.سعدیرسیبه نظر م کیوچنگاه کردم.چه قد ک
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صداخلوتمو به هم زد بر شتم  هی..شدینم دهیاون همه ساختمون د نیب یکنم ول
 .ارشهیک دمید
 ؟یگردیم یدنبال چ-
 یچیه-
 یخوشحال نشد دنمینگو که از د-

 هم بوده. یارشیک یروز هینبود  ادمی!من اصال یا تماد به سقف چه
 شدم؟یخوشحال م دیبا-
 میآره.ما  اشق هم بود-

ستامو  ذا یپوزخند شم.من  ادینم ادمیهمو  فتم: یشتم روزدمو د شقت با  ا
 نسبت به تو ندارم یاز همون اولش  فتم حس

 نیزم یرو یآدما نیاالن  اشااقتر گرفتمیا ه اون روز جواب بله رو م دیشااا-
 میبود

 ویاصال مامان جونت هم خواستگار گمیها...من م ییجا هیتو کله ات خورده -
 دادمیجواب بله رو نم زدیبه هم نم

 یدادیم-
 بلندتر  فتم:نه..برو. تی صبان با
  فتم اومد جلو و شونه هامو محکم  رفت نویا تا
مال من- منو تو  یجا گهید یکی یروز هیپارال..همون روزم  فتم ا ه  یتو 

 کشمشیم رهیبگ تیزند 
 ونهیولم کن د-
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 نه یگیبازم م-
بارت کنم...آخ...ولم  قتهیال یع*و*ض*ی..نزار دهنم باز بشه و هرچ شعوریب-

 کن...
دستامو  دیتا اونو د ارشی.کدیبود که به دادم رس الوی.بازم تدمیترسینگاهش م از

 ؟یدار یول کرد و فت:کار
سرتاپام نگاه الویت سر ..دنبالت بودم پیچیانداختو  فت:ه یاومد جلوتر و از 

 .ییدا
 که ارشیک یکه برا کردیفک م یعنیداشااات؟ یاون نگاهش چه معن دونمینم

سردا دمیحاال فهم سمت آ شهییپ شتم به  هم مثه  نایا یول دایتور پهن کردم؟بر 
 شی.به ناچار رفتم پداشااتنی اشااق دساات از ساار هم برنم یبلبل کفترها نیا

 .نیو شاه نینازن
سختتر یکیروز، اون شتم.فک نم ییروزها نیاز  سخ کردمیبود که دا ت انقدر 

 بگذره.
+++++ 

داشااات از  دایو آ میزدیدانشااگاه قدم م اطیح یهم بود.تو یاخمام تو هنوزم
 .کردیم فیپرهام تعر

 چقدمودبه. یدونیپارال نم-
 یبش الشیخیب دیاون موقع با-
 چرا؟-
  رفتم ادی یکیفحشو حرف زشته ازتو  ی.من هرچیچون تو ادب مدب ندار-
 ..یتو رلط کرد-



  50 

 

 یدیم ادمیحرف بدا نیاز ا یبازم دار نیبب-
سره ک نمی..بگو ببیزیچ هیحاال - ست ارشیاون پ سب یچرا دو دو ود به تو ب دهیچ

 نگاه اولش کار خودشو کرده؟؟؟ رد؟نکنهیولت نمک
 الوهیت ییپسره پسر دا نینه بابا.ا-
 تا حاال چارهیب الویمحرمت شااده؟؟؟خود ت الویت ییتا حاال پساار دا یاز ک-

قت ..اصااال ت هت هم نکرده اونو گا له آدم ن نامحرم مث قد رو محرمو  که ان و 
 ... یاون پسره اونجور یچرا  ذاشت یحساس

فه م حرفشااو قت پ یلیاونو از خ ؟؟؟؟منیشاایقطع کردموو فتم:خ  شیو
 شناسمیم
 جونم قصه  شقوالنه-
 یآدمو درک کن طیکم شرا هی دیحقته االن بزنم پس کله ات تا شا-
 نمیخب بگوبب-
 خواستگارم بود. ارشیک-
 خب-
 .زارمیاومد.االنم ازش ب یاصال ازش خوشم نم من-
 ؟یپیخوشت ییآقا یاواچرا بچه به اون خوب-
ازم  یخوای...پساارمو میکس و کار یمامانش زل زد تو چشاامام  فت تو ب-

 حرفا نیا ویریبگ
  جوزه کهیزن-
 آره....کم نزاشت از زخم زبون.-
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 ؟ی.اوکشمیپ یاریبه بعداسمشم نم نیاز ا دایآ-
 باشه...-

رو ب* *ل کنم و بگم من  دایاون موقع آ دایآ خواسااتیکرده بودم.دلم م بغض
شم ب نیاز زم ینجوریکه هم ستمیقارچ ن ستی.دلم مرونیصاف اومده با  خوا

 توقلب منن... یول ستنیپدرو مادر دارم که االن ن هیهمه  المو آدم بفهمن من 
کال دونفر دستشون باال بود که جواب بدن.من  دیپرس یزیاستاد هرچ توکالس

ستاد  اهالویوت ست بق ی.ا صبان هیاز د شجوگفتیوم شدیم ی  شته ر ی:دان
ته ا کیزیف قدر شااال و ب یهساا خه ان دونفر تو کالس  ل؟فقطیم یهم آ

ته نفس   قدر رقاب حاال د یریمنن؟وچ گاه هم م گهیشاااده بود.  یکل دانشاا
 الویت یجد بیو تنها رق خونمیدرس م هیبه بورس دنیرس یدارم برا مدونستن من

رو شااکساات  الویشااده ت یهرجور خواسااتنیازم م کردنویمنم.دخترا دورم م
 دخترو پسر بود... نیبدم..انگاررقابت ب

ا ب خواستیآموزشگاه.م یاومده بود جلو ای.پوررونیآموزشگاه زبانم اومدم ب از
 .میریزبانش بگ تیتقو یچن تا کتاب خوب برا رونیب میهم بر

 سالمعلکم-
 سالم-
رو  هری..مشاااهیاالنم خراب م نینه..آخه ا ی فت ارمیب نیپارال من  فتم ماشاا-

 ا صابمون
حرفت  نیکه با ا یی...االن تواینکرد یکرد نیمن توه نیبه ماشاا ایپور نیبب-

 ..یریرو ا صابم دراز نشست م یدار
 ؟یکردیکارمیچ یداشت یحاالفرار-
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 کنمیخوشگله خودمو انتخاب م نیهم بهم بدن من ماش یا ه فرار -
 بده؟ یبزنه به مالشو و به تو فرار شیخواست آت یحاال ک-

شتمو شو فتم:دوس دار انگ شم سمت چ ش ی رفتم  تو هم  یمن برم کتابفرو
 ایخودتو برسون دیبا قهیدق5تا  ی.ولایب ادهیپ

 ؟یشد یانگشتتو اونور.باشه رلط کردم.راض ری...بگیکورم کن یخوایم-
 .یرلطو صدبار کرد-
 ممنون-

ش میرفت مویشد سوار شق راه رفتن بیسرا  کتابفرو سه ها نی. ا کتاب  یقف
مادادیبهم م یبودم.حس خوب تهیفره ی.ژسااات آد ته بودم و راه  خ رو  رف

تا نوار برا ایپور ی.برارفتمیم تاب نگینیساایل تیتقو یچن  تا ک  یبرا و چن 
شنده م دمیمکالمه اش  رفتم و بعدش من دو تا رمان خر تیتقو  فتگیکه فرو

 یه که پرکتاباقفس هینگاهم افتاد به  هویکه  می شت یبرم میتازه منتشر شده.داشت
شمام برق زد. یخیتار شو خوب به  الویت ناریسم ادیبود.چ ضو   ادیافتادم.مو

شتم.دو تا کتابم خر صمدمیدا شو بگ می.ت ش.از کرمی رفته بودم که مچ  یتابفرو
با یخان وقت منو تلف کرد ای. فتم:پوررونیب میاومد  یبرا یمنو ببر دیاالن 

 یشام مهمونم کن
به پول کتابا- نم خودم شاااد.من رلط بک یاز کتابا شااتریتو ب یروتو برم...خو

 بود انی.همش ضرروزدیخر امیدفعه بعد باتو ب
 کنمیهمونت مخودم م می..اصال برسیخس-

 

http://www.roman4u.ir/


 53 بورسیه

مت و ساا می ذاشاا نیبه خودم  رفتمو و کتابا رو تو ماشاا یهم نگاه مظلوم بعد
دونفره  زیم هیها بود به راه افتادم.پشاات  یکیکه اون نزد یکیشاااب کوچ یکاف

 .مینشست
که م یاونجور یپارالالک-  نیتو پوسااات کلفت تر از ا دونمینگام نکن..من 

 ..ییحرفا
 نگات کردم بچه جون؟ یمن ک-
 ها.... یتر سیننه جون خودت خس-
 یدونی..م؟اصلنیبمال رهیسرم ش یخوایو م کیشاب کوچ یکاف هی یمنو آورد-

هام ا با کارویا ه دوس دخترم  گاهش هم  گهید کردمویولش م کردیم ن ن
 کردم؟ینم
 بخوره... کتیکوچ بیتا حسابش به اون ج کیکوچ یآوردمت جا-
 حساب کنم؟؟ دیمن با یعنی-
من  مرا پول  نیدار فیتشاار یکه حضاارت  ال ییتو روخدا...جا نیینفرما-

 خرج کنم یاضاف
ستمیم دیاز همون اولش هم با- سرمیحاال چون ننه من دون شکلی..تاج   ی..م

 نداره
ه اونم منو ک دونسااتمیبود.وم زیمثل برادر برام  ز ای.پورمیدیو خند می فت یکل

 دوس داره. ایمثله پر
 زنگ خورد. میکه  وش کردمیروشن م نویماش داشتم

 پارال بدبخت شدم-
 شده باز؟ یچ-
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 نکردم یفردا تولد پرهامه و من هنوز کار-
 خاک توسرت کنم. دایافتاده ...آ ادتیخانوم  ل تازه زود -

 .زدیرمان منو برادشته بود و ورق م یهم کتابا ایپور
 کار کنم؟ یخب چ-
 سوپرازش کنم.. دیبا-
 رو بکن. هیبهش قال قض ربدهیکادو بگ هیتو -
 سنگ تموم بزارم دیتولدشه که با منه.با نی.اولشهینه.نم-
 ..یخب برو سنگ تموم بزارباز چرا مزاحم من شد-
 ارینه ن گمیم یزیچ هیخب.. شخم... شخم..-
 رمیمن برم کادوم بگ-
 بکن یلطف هیمگه خودم چالقم... زمینه  ز-
 گهیجون بکن د-
 رم؟؟یبگ یخونه تو مهمون امیفرداشب ب شهیم-
ا ب ای.پوردمیلحظه از شاادت خشاام خنده ام  رفت بلند بلند رش رش خند هی

 که ندادن؟ یبد ؟؟خبریتعجب نگاهم کرد و فت:خوب
 تمومش کردمو  فتم:نه.. خندمو

 دایجون آ-
  فتم به جون خودت قسم نخور..-
شق رهی..آبروم مدایجون آ- ست   شک  مشیمعتادم رمیبعد م خورمیم یها...بعد 

 .یشیم دایآ ی...بیکنی..آخرش هم خودت ضرر مکنمیم لیبعد ترک تحص
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شه ب- شه زودتموش م ادتی ی...ولریبگ اتولدیبا شون نیکنیبا ش ها...تازه ق  یک
 .یکنید وت م کترنوی...چن نفر که نزد نیکیهم نم

 مایهم هست ای فت:تولده..منو پر ایپور
 ...انیو فت:باشه.بگو اونام ب دیصداشو شن دایآ

مدت دربو دارون شده  نیچقدر خونه تو ا یرو رسوندم و اومدم خونه.وا ایپور
چه  دمیفهمیبودم.تازه م دهیواصال به نظافت خونه نرس خودنمیبود.فقط درس م

طور کردمو بعدش هم همون زیشب خونه رو تم 11کرده بودم....تاسا ت یرلط
 .دمیخواب فرستادمیلعنت م دایکه به خودم و آ

 وشااام  ذاشااتم  یبل با ث شااد چشاامامو باز کنم.بالشااو رو تیپ یصاادا
شنوم ول شو ن صدا ستمو بشدیم شتریوب شتری ربده هاش ب یصدا یتا ردم .د

سل ش یسمت   شش کردم. ویو  و شتمو خامو هم تو تخت رلت  یربع هیبردا
 بود. دهیخوابم پر گهید یزدم ول

ود که افتاده ب ادمی...تازه کنهیخرابش م دایآ نیاونم ا میکاریدوروز تو هفته ب-
 بپوشم.... یچ دیبا
شاارت که رنگش  یت هیخوشاارنگ و  یکت صااورت هیبا  دیسااف یشاالوار ل هی

ش یبود ول یصورت ست بودن پو ود که ب نیو مدلش ا دمیکمرنگتر بود و با هم 
 یود کلب نجایبه خودم نگاه کردم... مه ا نهی.تو آزاشتمیکتو باز م یدکمه ها دیبا

صدقه ام م کم باز  هیکه  بوداش  قهی رادشی.تنها اومدیبهم م یلی.خرفتیقربون 
ساس بودم  سف هیبود و من هم که ح شتمو وطور ریحر دیشال  ش یبردا م بستم

هم آماده  موی روسااک دیچرم سااف یقساامتو کامل بپوشااونه.کفشااا نیکه ا
شب زدیتو خونه آماده بود و همه جا برق م یکردم.همه چ سارو در آوردم تا  .لبا
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 دی.رفته بود خردیرساابود که 2موندم.باالخره ساااا ت  دایبپوشاامو منتظر آ
سف هیلباس بنفش خوشگل با  هی.شگاهیوبعدش هم آرا سبون  .مثله دیشلوار چ

 حدودا سا ت مویکرد نیخونه رو تزئ میشده بود.شروع کرد یخواستن شهیهم
نازنب5 که  تا آرا نیود  تاقم  فت ا مد.ر ماده  لیتکم شااوییهم او نه و منم آ ک

 ؟:خوشگل شدم؟؟دیازم پرس وزد  یچرخ هیبودم.کارشو که تموم کرد بلندشد 
 خوبه-
 باشم..هستم؟ نیوخوشگل تر نیامشب بهتر خوادیدلم م-
 هیداشتو و یپوف نیسبزکه آست راهنیبه لباسش نگاه کردم.پ یشتریبادقت ب نباریا

شو ر ییکمر طلال شت.موها شون کرده بود  ختهیدا شونه اش و تازه رنگ بود رو
سل نیخدا ا ی.ارهیت یش*ر*ا*ب ه خوب ی. فتم:همه چهیا قهیدختره آخر خوش 

 خورهیکم به لباست نم هیرنگ موهات  یول
قرمز  یدونیها..مگه نم یاریتو انگار از مد و لباس سردرنم زمیاوا چرا؟؟؟ ز-

 شنیم دهیباکالس و خوشگل د یلیز مکمل هم ان کنار هم باشن خو سب
ندم.ول دایآ فت جوابشااو  با اشااااره   گاه کردو  من  فتم:قرمز و  یبه من ن

هم  قتی فتم.حق قتویحق زم؟منی ز یدینم صیرو از هم تشااخ ییش*ر*ا*ب
 تلخه...

 دوس داره یلیخ یمدل نیا نیرفتو  فت:شاه یرره ا چشم
چشاام چرونو  نیبچزونمش. فتم:شاااه شااتریآورده بود ودوس داشااتم ب کم

 ؟یگیم
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صااداش  نیزبیت نیبا آرامش  فت:من دوس دارم شاااه یخورد ول کهی نینازن
 کنم.

قط ف دوارمیو منم خنده ام  رفته بود.خودمو کنترل کردمو  فتم:ام دیخند دایآ
 اش! گهید ی.....نه جازباشهینگاهش ت

نازن فیخف یضااربه  هیزد  دایآ ندم. تا ادامه  بازوم  به  کم آورده  دیکه د نیزد 
 .وارید یخودشو برانداز کرد وبعد زل زد به قاب  کس رو گهیبار د هیبلندشد 

 ن؟؟؟یک نایپارال جان ا-
 منن. یتخت و فتم:اونا مامان و بابا یرو دایمقابل آ نشستم

 ؟یگیدرو  م-
 یجواب داد:ناز دایمن آ یاشاره کردم که خط چشممو بزنه و بعد به جا دایآ به

 درو  چرا...آره ننه باباشن
مامانشااه به  هیادامه داد:پارال شااب دیکشاایهمونطور که خط چشااممو م بعد

 ه؟ینظرم...نظر تو چ
 االن کجان؟-
دل صااد دل  اشااق  هیفرانسااه تا درس بخونه اما اونجا نه  رهیپارال م یبابا-

و بعد هم مامانش  اشااق باباش  شااهیخوشااگل شااهر قصااه ها مامان پارال م
سلمان نبوده و به  یبا هم ازدواج کنن ول خوانیوخالصه آخرش م مامان پارال م

شقش م سلمان م رهیخاطر    ایبه دن وچلوو پارال ک کننیو با هم ازدواج م شهیم
نه از دن کننویف مپارالدوساااالش بوده اونا تصااااد یوقت ی.ولادیم  ایمتاساافا
 شاانی.بعد هم چون چون خانواده مامانش اونو طردکرده بودن حاضاار نمرنیم

 .رانیا فرستنشیپارال رو بزرگ کنن و پارال رو م
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فت:اوه... ز نینازن فت و   نارم نشااسااات و دسااتمو  ر مد ک عا زمیاو ..واق
 !زیمتاسفم.چه رم انگ

م که تموم شد بر شت دای.کار ادمیفهمیاز نگاهش م نویناراحت شده بود وا واقعا
بدونه  یکساا خوامینم یناز نیمساائله کنار اومدم.بب نیساامتش و  فتم:من با ا

 ها...
 باشه.-
 ؟یدیمنم اونجام..د-
 ؟یشد مینکنه پشتشون قا-

ندازه فک م ا خانوم یدیفهمیم یکردینخودهم  له  یاون  حام که تو  کساااه 
 ؟ینیبیشدم.م می فتم:تو دل مامانم قا دمویاس.خند

 خونه مال خودته؟ نیا نمیآره.بب-
 آره-
 ؟یدیخودت خر-
م:مامان . فتارهیوپوک من سردرب کیازج خوادیراه انداخته.مثال م یسوال ستیب

سااالگردشااه.قبل فوتش خونسااو زده بود به  گهیساااله فوت کرده.ماه د هیبزر م 
مجبور  یول ..دوسااش داشااتمدمیترسااینامم.اون خونه بزرگ بود و منم توش م

 ...رمیخودمو بگ یخوابه نقل هیآپارتمان  نیا امیشدم انو بفروشم ب
 !!!!یریبورسو بگ یخوایم نیپس به خاطر هم-
.زنگ در به صااادا در اومد. فتم حتما ظیرل ادیکردم اما نه ز شیکم هم آرا هی

ومن  زدنیهنوز تو اتاق حرف م یوناز دای.حدساام درساات بود.آانیوپور ایپر
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دروتا بود. ی ال زینگاه به خودم انداختم همه چ هی.ایوپور ایرفتم اسااتقبال پر
سوپرا سادمیباز کردموا مهین شت در تا  شونیپ صدا ز و  کیقدم ها نزد یکنم.

طمئن م یومده؟وقتیکدومشااون ن یعنینفر بود. هیفکم کنم  ی.ولکترشااادینزد
 جلو  فتم:سالم. دمیپر دهیشدم به در رس

ظه  ینبود.برا یخبر ایو پور ایازپر یول ند لح ما.ت یطوالن یچ  الویرفتم تو ک
اونم مثه من االن  دی.شاااکردیدرونگاهم م یبود جلو سااتادهیبه دساات ا کیک
 کیبه خودم اومدم. فت: ل شیساختگ یچن تا سرفه  ی!با صداسین نجاهایا

 شما آوردما یبرا کویک نیکنار..ا یبر شهیسالم.خانوم م
 یشااده.اوه ما یبوده چ یچ دمیساارتاپاش انداختمو تازه فهم نگاه از هی قبلش

س شلوار طو شک راهنیپ هیو  ی اد.کت و  شیم  میوباکالس.از حق نگذر کی.
به دخترا رحم  یخواسااتن یلیخ خه المصاااب  و تو دل برو شاااده بود.آ

 حق دارن رش وضعف کنن. رونیب یایم ینجوریکن...ا
شت هی یبرا یعنی ساده انقد خو شم کل پیتولد  س یکرده بود؟به موها بود  دهیر

 .زنهیامشب مخشو م یکی.مطمئنم دیدرخش یوخالصه م
و ر ایپور یدروببندم که صاادا خواسااتمیرد شااد.م الویوت دمیکنار کشاا یکم

دو  یکینه  ؟اونمینیبیرو نم ی ند  نیبه ا ؟آدمیبندی:پارال کجا درو مدمیشاان
 دوقلو یدوتا یمعمول یتا...اونم نه دوتا

 تو نیایو فتم:ب دمیکم خند هی
که حاال از  نیو نازن دایو داشت با آ زی ذاشته بود رو م کویک الویبر شتم ت یوقت

سالم  هیبقو الویرفتن به ت ایوپور ای.پرکردیخوش وبش م رونیاتاق اومده بودن ب
باره من...ت فاق ر هی...الویدادنو منم رفتم آشااپزخونه.دو ه ک گهید رممکنیات
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شت م شد!!!مخم دا تو آروش هم  رفته بودن  رویهمد  ایوپر دای.آدیترکیممکن 
 :دلم برات تنگ شده..گفتنیوم
 هان؟؟؟ یدیخبر نم یکنیآره نامرد...منم دلم تنگ شده..تازه ازدواجم م-

شوه ها سادهیوا الویکنار ت نینازن شم خ ی.ولدادیم لشیتحو یشتر یبود و   و
 الویاومد سرارمو  فت:ت دای.آدهیه دختر جما ت رو نمپسره اصال ب نیا ومدیم

 یخداحافظ ای.برهیداره م
 تولد؟ یبرا مونهینه.مگه نم-
 رهینه م-

 نیکه بمونه؟مثالن خونه من بود...نه..ا کردمیتعارف م دیساارارش.من با رفتم
که بخوام بمونه.مهمون یمهمون که آ دایآ یمن نبود  عب بودم   چرا دایبود.متج

داره با  یناز دمیبر شااتم د ی.وقتمیتا دم دروبدرقه اش کرد میتعارف نکرد.رفت
 .زنهیحرف م ایپور

 ایپرمعنا به پور ینگاه از اون نگاه ها هیهم نداره. یرابیچقدر تنوع طلب.ساا اه
 ....ایکردم که خودش تا تهشو خوند و اومد کنار من و  فت:خوشگل شد

 ؟یشال چرا سرت کرد ی.ولی:آره.ماه شدایپر
 راحت ترم. ینجوری فتم:من ا دمویبه شالم کش یدست

 .ی:خود دانایپر
که همایپور پارال انقد خوشااگله  هم براش خواسااتگار  ینوجوری:تو نترس..

 ..خواستگار هم نداشته باشه خودم هستم درخدمتش.ختهیر
 سرجات نیبچه برو بش-

 

http://www.roman4u.ir/


 61 بورسیه

 بود؟ یناناز ک یپسره  نیزد و فت:ا یچشمک ایپر
 مونهیهمکالس-
.باوقار دمیند یکساا نیخدا شااانس بده.منم دانشااجوئم والال.تا حاال همچ-

 نجایخوشااگل قدبلند اوه...المصااب اخماش هم دخترکش بود...ا پیخوشاات
 کردمیکه من تاشب از رصه دق م موندیم
 خدا ببخشه به ننه اش-
 سرا  تو... ادیکن ب یکار هیپارال -
  مرا-
نذر ون رنیمردم م- جا  تا مامزاده و هزار بره  یپساار نی؟همچیکه چ ازیا

 یزاریاونوقت تو طاقچه باال م شونیخواستگار
 کن ببر. شیخوشت اومده بسته بند-
 اون خوشگله فی..حفی...حکنمیتب م یک یمن دارم برا نیبب-
 ا ه به سامان نگفتم-

 منو  رفته نی...چشم ایدار کارشی:چایپور
 :اه ه ه ه ه... میهم صدا  فت ایبا پر هردو

 الوه؟یاومد کنارمون و فت:بحث ت دایآ
 با شو وشوق  فت:آره.چرا رفت؟ ایپر

گار خوادی:مدایآ تا زنگ زدم  فتم هیبره خواساات نه  جا  چی.دسااتش درد نک
 کیک یبرا نیدادیساافارش م شیچن روز پ دیبا گنیوم کننیساافارش قبول نم

 دهیاز آشناهاش سفارش م یکی شیپ رهی فت خودش م
 ریادبگیکم  هی ای:چه آقا.پورایپر
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چه ناز ب نار  ک تن  ف ته  یها ر ف کر.ر ف تو  تم  ف نم ر م نه. مو ن ها  ن ت که 
 و بعدش هم ساارش رهیخوبه.االن تا جواب بله بگ یلی:خ؟ فتمیخواسااتگار

س نیا ویشلو  نومزد باز ساط  رو سورب شه و بعدش هم  سو  یحرفا ب من بور
شتم...خدا رفتمو ورفتم فران س نیشکر.ا ایسه وبر  سره ازدواج کنه قطعا  رش پ

 چنده. لویخرج داره...فرانسه ک یزند  فهمهیوتازه م شهی رم م
شحال نبودم. یول چه  نشه؟میم یچ یعنیجواب دختره مثبته؟ یعنیته دلم خو

از  روس بله  دیمن بود من با یمر م شاده؟اساترس داشاتم.انگار خواساتگار
 .گرفتمیم
 ینگاه ها یهم اومده بود ومن وقت نیبچه ها اومده بودن.شااااه یهمه  گهید

رهام  فته به پ دای.آدمیکه لباس باز نپوش کردمیتازه به خودم افتخار م میدیاونو م
 یتلف کن برا نهی:آخه انقد احساااس وقتو هزگفتمی.ته دلم مادیب8بود سااا ت

 داره به خدا. یجنس مذکر..اسراف هم حد
 :میممون با هم هم صدا  فتاومد تو ه یوقت

happy birthday to you….happy birthday toyou 
شده بودبهش.وکل یکل خالصه ود بهش  فته ب دایخوشحال بود.آ یشوک وارد 

 تمیاذ یزیچ هیته دلم انگار  یخوش  ذشااات ول ی رفتم.کل یدورهم هیمن 
کرده بودن همه داشااتن اون وسااطا  دبازیآهنگ شاااد جد هی.دادی.آزارم مکردیم
پوردنیر*ق*صااایم پر ای. ر ایو به رگ  باالخره  بودن. هم  با   رتشیهم 

 یتنها.رو یبا پرهام.من مونده بودم تنها دایو آ نیهم با شاااه نی.نازنخوردیبرم
 یگاریدود س هوی.که دمیخندیم کردمویاونا نگاه م یمبل نشسته بودم وبه اداها
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سمو پ یکه رو شد حوا سر که حدودا هیرت کرد.من فوت  ساله بودوچند 30پ
 .شدیم دایموهاش پ نیهم ب دیسف یتارمو

 ؟یبر*ق*ص یخوایشما نم-
 نه-
 گهید میبا هم بر*ق*ص نیایچرا؟منم مثه شما تنهام.ب-
 باشم نندهیب نمویبش نجایهم دمیم حیترج-
 ؟شوهرت؟یبر*ق*ص یخوایم یک یپس برا-

 انداخت رو همون دنده چپ. یداشت منو م ییپررو
بابا.پاشااو  تهیشااوهرت...مهم ن دونمیدوسااتت ...چه م یفک کن منم جا-

 .میحال کن میبر*ق*ص
 ادیاول اون المصبو خاموش کن بعد  م شو برو هوا ب-

که  هریجوابشااو بدم مات مونده بود.خواساات دسااتمو بگ ینجوریا کردینم فک
 بود؟ یاومدن سمتم و  فتن:ک ایوپر ای؟پورید وت کرد هیک نیا دایبلند شدم.آ

 ...یزلعنتیمرده هی-
سمت آبجایپور صت بد یمن..آبج ی:رلط کرده اومده  شو به  زاش  یرخ ننه ا

 کنمیپوشش م اهی...ننه اشو سشونمیم
 لحن حرف زدنش خنده ام  رفت. از
جواب  مه رو  دیبعد من با ارهیساارت م ییبال هی یریالزم نکرده.تورو خدا.م-

 بدم.
ست ی چهیماه شواز روآ سته ا شونم داد و فت:ا نیبرج سش ن فک نگاه.. نویلبا
 ه؟یالک یکرد
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 دندونا ریخم نیهمش باده..هواس...مثه ا-
 ..یررور منو ناکار کرد یکه زد یدستت درد نکنه آبج-

هنوز هم همون حالو داشااتم.نه خوشااحال بودم ازته  یخنده ام  رفت.ول بازم
 ...نیدلم نه رمگ

 یراه تویجمع نیا بتیبو که با هزار زحمت ومصاا 12ساااا ت حدو باالخره
 .دهیشرمنده..وقت خوابمون رس گهی:دمی فت مویخونشون کرد

 نخونده یجزوه  یوکل فیکث یخونه  هیرفتنو من موندم با  همه
++++++ 

شتم خونه رو تمشکر روز ب خدارو شتمو وقت دا  یادیکنم.آ زیعدش کالس ندا
تو  ادیب ایبزنه  یزنگ هی خواسااتیمعرفت زنگ هم نزده بود از صااب.دلم م یب

 یبدونم خواسااتگار خواسااتیدلم م شااتریب یخونه کمکم کنه ول یزکاریتم
 .دهیبه کجا رس الوخانیت

 دا؟؟؟یشدم خودم زنگ زدم:الو آ بلند
 ؟یسالم پارال.خوب-
 ه؟؟؟یخوبم.صدات چرا اونجور-
پام  هیپام خونه اس  هی...اسااهال  رفتم..سیازشااب که اومدم حالم خوش ن-

 .ییدسشو
 نخور...خوب شد. کوی فتم انقد خامه ک-
 چشمم زدن. گهی...مامان مرمیمیدارم م-
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 شیکه تو اول ادهیرو نکشااته...البته احتمالش ز ینترس اسااهال تا حاال کساا-
 یباش

 من... فیح-
 ؟دلیدار موی ال نیا نیهم ثه تو بود..بب یکی نمیبیم کنیالبته االن که فک م-
سرت   هی دیشد ی چهیپ  یول یبخور یزیچ هیخوادی...بعد دلت مرهیم جیکم 

 نییپا رسهیم گهید قهیتا چند دق یدونی..چون مشهیروت نم
 شد اون طرفه؟ ی.چنایهم قایآره.دق-
 کنه اون که مرده...خدا رحمتش-
 ...یاله یریاسهال بگ-

 :از آقا دومادچه خبر؟دمیوپرس ایزدم به در دلو
 .رسونهیکرد منظورم پرهامه  فت:خوبه.سالم م فک

 کنمی..االن سالم رسونده..باور نمزنهیم ریمنو با ت هیاون سا-
 نداره یپرهام با تو دشمن-
 که گمیخنگول من پرهامو نم-
 ؟یگیم ویک-
ته نرف شاابیمگه د الویها...بابا ت شااهی قلت هم ذره ذره کم م یاسااهال  رفت-

 ؟یخواستگار
 ..خبر ندارم ازش.یگیهان.اونو م-
 دونه؟یپرهام نم-
 نگفت. یزینه.چ-
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 الویت یبودم.وقت دهیکه خر ییکردمو شااروع کردم به خوندن کتابا یخداحافظ
سااوالم بپرسااه چن تا  یحت کنهیجرات نم یشااکیبده و ه حیخان قراره توضاا
 چه شود!!! رمیاشکال ازش بگ

رم کردم و س مویراسته ام تنم کردم.مقنعه مشک نیبا شلوارج موینفت یآب یمانتو
س دایراه افتادم.با آ شگاه.وقت میدیر س یبه دان شتن در میدیر باره سالن بچه ها دا

 باچن.کردنیدرسا صحبت م یترم بعض انیم یشدن امتحانا و امتحانا کینزد
کجا .نمیرو بب الویتا ت دنمتا از بچه ها سااالم واحوال کردمو رفتم ساارمو چرخو

شاه سمت ما.نازن نیبود؟باالخره با پرهام و  هم اومد.پرهام رو  نیاومد.اومدن 
ون دوسااتام نیدوس دارم االن ب یبه خودت  فتم ول زمیو فت: ز دایکرد به آ

تا حاال داشااتم.بازم  بود که یتولد نیهم بهت بگم ممنون..منحصااربه فردتر
رد  نشااونیب یدار ی.چه نگاه هاشاادیآب م دایآ لممنون.مطمئنم االن قند تو د

 ادیکه آ یحسااادت بکنم به حال خوب یمن کم شاادیبا ث م نیا شااویوبدل م
خبر دساات  هیبا آب وتاب  فت:بچه ها  نیداره.خواسااتم برم کالس که نازن

 اول...
 پارال بچه اون ور آبه؟؟؟؟ نیدونستیکردو  فت:م یبه من نگاه بعد
نخواستم  نهیبوز یدختره  نی ردشده نگاهم کردن.مگه من از ا یباچشما همه

 حاال یخواساات قبل از من بحثو  وض کنه ول داینگه؟؟؟!!!آ یبه کساا یچیه
 یچ نیول کن نبود.:نه؟؟؟نازن نیزبیت نیشااااه یبه قول ناز ایچشاام چرون 

 ...نبود. یخوب یاصال شوخ ی..اول صبیگیم
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قا من دارم راسااتشااو منینازن نه.اتفا به من و فت: زگمی: باره رو کرد   زمی.دو
 ؟یکن فیخودت تعر یخواینم

خدومو کنترل کردمو  یبگمو بشاورم بزارمش کنار ول یزیچ هی خواساتیم دلم
 داشته باشه... یمن به شما ربط ی فتم:فک نکنم زند 

 نه؟ ایزل زد به من  فت:حاال راسته  نیشاه
به شااما درو   فته وشااما بهش  ادیز یزدمو  فتم:معلومه که ناز یپوزخند

 یاز حرفا یلیخ یخان برا نی...شاااهیکنیکه حرفاشااو قبول نم یا تماد ندار
 دروازه... یکیدر باشه اون  دی وشت با هیدختر  نیا

شپرهام ستتونه.ا دایکه االن آ نهیمهم ا نی:متولد هر کجاکه با  یعنی نیخانوم دو
 بر ذشته شما دییمهر تا

شته منو تا یک حاال ست تو  ذ ا خانوم...خوبه خد دایخانوم آ دای؟آیکن دییخوا
ماه نه از آب  ل آلود  تاتونم  ادتو ته رو جور کرده...هردو  یخوب دروتخ

 ...نیریبگ
 س؟؟؟؟ین ی:آخه اسمت که خارجکنیشاه

که  هنیبه خاطر همپساارخاله شااده. دهیذره از  ذشااته منو فم هیتو رو خدا  نیبب
 پسرا رو داد. نیبه ا دینبا گمیم
 کالس. می.بهتره برسی:مهم نالویت

 هیرانیمنم سوال شد بدونم اسمتون چرا ا یبرا ی:نه.راستش خانوم ادهمپرهام
شه وهمه چ دایآ شیبود تا ن یپرهام کاف یجمله  نیهم انگار نگار بگه..ا ویباز ب

 که سین شی فت:پارال اسم واقع رنیگیدارن ازش ا تراف م
 ه؟یهم صدا  فتن:پس چ نیو شاه یناز
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ف مزخر یلبخندها ی رفتم تا خودشااو جمع کنه ول دایآ یاز بازو شااگونین هی
 از دس بده. ارشویپرهام با ث شده بود اخت

 نهیا شی فت:اساام اصاال کردیباز بود و به پرهام نگاه م شااشیکه ن همونطور
 رایژرو
 ؟؟؟ی:چنیشاه

 هم بگو... گهیبار د هی:یناز
شو ن یپوزخند الویت سم ه داره.تازه به "ر"ک یی...اوه اوه...واج آراگایزد و  فت:ا

 یبه وقف کوتاه هم بکن دیبا یدیرس
 .دنیها همه خند بچه
شکرکه حالتم همچنان آروم باق خدا شما  یرو  ستم بگم  س هیمونده بود.خوا م ا

 یاالن  وشااتان مثه  وش خردراز شااده.ول نهیواسااه هم نیدیبا کالس نشاان
سم  زانی فتم:خب....جنابان کنجکاو... ز شد.مهم ا شروع  ضول..کالس  ف

 مهم رسم آدماس.... سیآدما ن
سمت کالس و ب رفتم ستم.حت نیبه  ش شتم با یچن تا از دخترا ن  دایآ دوس ندا

به  فتنش  یلیرو که خودم تما یزیهم چشاام تو چشاام بشاام.حق نداشاات چ
شت جمله  نیا اقیافتادم.دق الویحرف ت ادیم و الزم نبود اونا بدوننو بگه...تازه ندا

ون روز تا ا نیبب ال"به خودم  فتم:پارگای فته بودم"اساامشااو ن الویرو من به ت
 مونده. ادشیکجاهاش سوخته که انقد خوب 

 

http://www.roman4u.ir/


 69 بورسیه

و ت شااتریب الویت یبودم جمله  دهیکه شاان یاون همه جمله ا نیدونم چرا ب ینم
شتم.آ یذهنم مونده بود.وقت شد بر  سا تموم  سرم دو دایکال شت   دیتا دم در پ

 نکرده بود. یمحلش نذاشتم.راز دار یول
کرد.آماده شادم  یادآوریکالس دوم رو بهم  میبهم زنگ زد و تا یفیشار اساتاد

 جوابشو نداده بودم. یچند بار زنگ زده بود ول دایورفتم.آ
م دادم رفتم سرا  استادوسال ییا تنا یظرم بودن.با بانگار همه منت دمیرس یوقت

 اومد:رلط کردم دایوخواستم برم سرا  کالس که ا
 نمتیبب خوامیبرو  م شو...نم-
 دیاز دهنم پر-
 یگرفتیاون دهن  شادتو م یجلو یخواستیم-
 میمونیبازم رلط کردم..پارال ببخش.ما پش-
م ه الویت یعنی؟؟؟؟یاز همشااون اومده منت کشاا یند یاالن آبدا به نما یعنی

عذرت خواه با ا الشیخ نیکه   الویکرده؟؟؟ت یم قهر کردم  نایهم نبود من 
سم م هیبق یول شون التما سمت آکردنیشون با نگاه شتم به  مونجا ه دای.برنگ
 ا؟یک یعنیو فتم:شما  سادمیوا
 گهیهممون د-
 ا؟؟؟یک قایدق-

 بشنوم.رو  الویاسم ت خواستمیم فقط
 .نیو نازن نیمن و پرهامو شاه یعنی-
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زبون دراز زبون نفهم....حاال که  ینخواسته؟؟ا یزیاون چ یعنی؟؟؟یچ الویت
جناب  ینبیتا جواب سااالمشااو بدم...حاال م فتهیپام ب ادبهیب دیشااد با ینطوریا

 !یملک
 ؟؟؟یآشت یعنیاومد دستمو  رفتو  فت: دایآ

تاد ب ینبود جلو درسااات با اخم  نیناز کنم واساااه هم نیاز ا شااتریاساا
که از بزر ان اسااات..منم ا خب...بخشااش  باروی فتم:  خودم یبه بزر وار ن

ش شم..اون با الیاون  وز ی...ولدمتونیبخ شخیخودش ب دیرو  مرا ببخ  صااد
 طلب  فو کنه.

طاقت  فتیتو اون دل لط دونمیزد و فت:من که م یبه بچه ها چشاامک دایآ
 ه؟یک الی... ودزیسر کن دایآ یب ارهینم
 شناسم؟؟؟یم الیچن تا  ودز میمن تو کل زند -
 الو؟؟؟یت-
 دلتو بشکنم ومدیدلم ن یبگم ول خواستمیپ ن پ...پرهامو م-

 هم من قهر کنما!!! نبارینکن ا یمحکم به کمرم زد و فت:کار یضربه  چند
 هم داره گهیشرط د هیتازه -
 ؟یچ-
 رونیشام ب یبریفرداشب منو م-
صال حاال که بیاوامر یامر گهید- شو ا ن همو فهممیم کنمیفک م شتری... م 

 شترهیبهتر که باهات قهر باشم.سودش ب
 ؟؟؟؟ی.اوکگمیجا وسا تشم م زنمیمن رفتم کالسم.زنگ م-
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 که.... سیرو ن-
+++ 
 یچرم قهموه ا یوخودمو برانداز کردم.باران سااادمیبار چندم وا یبرا نهیآ یجلو

رده کامل ک پمویکرم هم ت یدساات فیشااال کرم..ک هیبا شاالوار چساابون کرم و 
فتم بعد   یدنبالم.اولش خواسااتم نرم ول ادیم الوی فت با پرهام و ت دایبود.آ

هاساااتیکه لولوخرخره ن الویت اون از پس هم  مه یکی گمیمن م یکی تشی.ن
 .یکش سیو  سیبه   کشهیو کار م میکنید وا م میشیپام میومدیبرن

ش سالم و احوال کردم ول دایشدم.باآ نیسوارما  الویمنتظر موندم تا ت یوپرهام 
سالم بده که ا ست وبدون  یچ دونمیدفعه نم نیخودش  شک شو  شد آقا ررور

لبام  یرو ینگاهم کرد وسالم داد.ناخواسته لبخند نهیسرشو بر ردونه ازآ نکهیا
ست و به آ ش شو بب نهین شما سالمشو دادم.نموآروم  نمینگاه کردم تا چ  یجواب 

 هیمز با قر یمانتو هی دای....آگهیلبخندد ایبود  یروزیلبخند لبخند پ نیدونم ا
س ش اهیشلوار مخمل  سر هیبود  دهیپو س یرو سرش امیساتن براق قرمز و  هم 

خوشااگل شاااده بود.من  یلیبود.وخ لیتکم لیهم تکم شااشیکرده وبود آرا
 ینبود.تو غیانقدر ج همداشااتم.ورنگ لباساام  میآراش مال هیبرخالف اون 

ش ستاد نمره م نکهیاز امتحنات و ا شتریب نیما فر آدمو ک یکیوکدوم  دهیکدوم ا
بت کرد ارهیدرم  ادهیرساااتوران توقف کردو پ کی یجلو الوی.تمیصاااح
 وباکالس بود. کی.چقدر شمیشد

من  والیاندخات و  فت:ت یخوب به رسااتوران نگاه گهیبار د هی سااتادیا پرهام
ستورانو من ب نیحد..االن پول ا نیدر نه ا یخوب..ول یجا هی فتم برو   چارهیر

 !!!!قیرف یمنم بود بیپرداخت کنما..به فکر ج دیبا
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گذره ب یو  فت:به به..چه خوشاا دیدسااتاشااو به هم مال سااتادیکنار پرهام ا دایآ
 گذرهیبه تو خوش م شتریامشب...پرهام ب

 به دادم برس ای:آره...خداپرهام
 ...یسیکه خس مونهیم ادمینازک کرد و  فت: یچشم داپشتیآ

ست آ پرهام شب  فتم تو ام یعنی.زمیو فت:نه  ز دیکم خند هیرو  رفت  داید
 ...گذرهیخوش م یلیخ یمن شیپ

بود به رفتن  داده هیتک نیکه به ماش الویبه راه افتادن.نگاه کردم به ت ییهم دوتا با
 می.رو کرد به من  فت:ما هم برکردیاونا نگاه م

سمتم ومن تازه فهم یکم شگاهم هم یخفن پیچه ت دمیاومد   هی شهیزده.تو دان
شب  یبهتره ول هیسرو ردن از بق شلوار بادمجون گهید زیچ هیام  یشده بود....

 دادی.چن تا دکمه اش باز بود و نشون ماهیوس دیچهار خونه سف راهنیپ هیبا  رهیت
سترو ف کلشیکه ه شویرمه...آ شخص  وکم تا کرده بود  هی نا سا تش که م اون 

 :رفتمیبود مارک دار اصله...ته دلم با خودم کلنجار م
 ؟؟؟یاینم ینجوری....تو چرا دانشگاه ارمیبم یاله-
 ...خورنشیدرسته م ینجوریدختراهم ادیب ینجوریاه خنگه..دانشگاه که ا-
 فرشته؟؟؟ ایا؟؟؟یپسره  ا نی؟؟؟؟؟ایدیافر یچ ایخدا-
 ....دیبد دیند یکن چشماتو دختره  شیدرو-

لحظه به خودم اومدم و  فتم:پارال خوب فک  هیبودم که  دهیرساا نجایبه ا تازه
 شیپ یلحظه به خودم شک کردم.. هگاه هی؟؟؟یبلند بلند فک نکرد نیکن بب

 که بلند بلند فک کنم.. ومدیم
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 به دادم برس...رلط کردم. ایخدا-
فک م نایا رهیگیهم خودشااو م ینجوریهمپارال - که  نهیرو هم بشاانوه   ک

 .خاک تو سرت کنم..چشمات مشکل دارن...ناپاکن!!!هیخبر
 یآب یچشما نی...از خداشم باشه من با ارهیگیم ادیچاه فاضالب خونه منم ز-

 نظر مهمونش کنم والال!!! هیخوشگلم 
سم کیش رونشیب یرستوران هم مثله نما داخل شت که بود.دو ق از  یکیت دا

هام وپر دایمدرن داشت.آ ونیهم دکوراس گهیشده بود قسمت د دهیچ یاونا سنت
ود مقابل پرهام ب دایچهارنفره نشااسااته بودن.آ زیم هیتو قساامت مدرنش پشاات 

تا نشااسااتم آ الویت یومنم روبرو فت:داشاات دایبودم.  یم ویگ*ن*ا*ه ک ی 
 !یتو فکر بود ی؟؟؟بدجوریشست

شمامو ستمو از ته دل  فتم:آخ چ خوبه بلند بلند و ته دلم  فتم: شیییییییییییییب
  فتم:مگه من مثه توام؟؟؟ دایفکر نکردم.رو به آ

 ...مگه نه پرهام؟یاز خداتم باشه مثه من باش-
 نیجان منو وارد د واهاتون نکن دایبرداشاات و فت:آ زیم یمنو رو از رو پرهام
 لطفا

 خوانیم شاااهی ادت خانوماس که هم نیو فت:اهم منو رو برداشااات  الویت
زنونه!به نظر منم ما رو وارد د واهاتون  یتو د واها یکنن حت تشونیحما ونیآقا

 نینکن
 نظر شما رو نخواست ی:کس فتم

کرد وپامو لگد کرد و بعد رو به  یو به من نگاه دیمنو رو از دست پرهام قاپ دایآ
 رسمیپرهام  فت:بعدا به حساب تو م
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خواسااات بحثو  وض کنه و  فت:خب..پارال خانوم از دسااات ما که  پرهام
 ؟یستیناراحت ن

 نه داینه..از دست شما وآ-
 ی ل یخودشااو زده بود به کوچه  یمنظورمو بفهمه.ول الویت خواسااتیم دلم

نو رو  ذاشااات رو دایچپ.آ ل زیم یم هم ا به  تاشاااو   دیو دسااا
 ن؟یدیسفارش م یو فت:اووووووووم...خب چ

 .دمیمنم همونو سفارش م یتو سفارش بد یهرچ زمی:خب.. زمپرها
اه !نگکنهیم زشیسااقف ج هی ریفردا که رفتن ز کنهیرو دارش م دایداره آ االن

 .المصاابدهیبه کجاها رساا شیدونسااتم خواسااتگار ی.هنوزم نمالویکردم به ت
 .دادیبروز هم نم

 دیدختره خواسته فک کنه..وقت  رفته شا دیخب شا-
 خواد؟یفک کردن م الویت خنگ خدا-
 تو خونه اش... رهیباشه با کله م یهر ک-
 ینیساانگ یمنو رو داد به من.منو رو  رفتمو سااطر به سااطر خوندمش.ول الویت

 .سرمو بلند کردم زل زده بود به من.منم زل زدم به اون.کردمینگاهشو حس م
به من؟؟؟ا ینجوریهم خوادیتا اخرش م یعنی- نه   هیکه من  ینجوریزل بز

 کوفت کنم آخه! تونمیلقمه هم نم
حت نبودم.هر کس د نیته دلم از ا یول نارا گاهش  جا یا گهین اون بود  یبه 

سرش خال ستر نیدونم ا ینم یول کردمیم یقطعا پارچ آبو  شم خاک  یدو تا چ
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که منو الل کرده بودن.آ یچه راز به پهلوم وآروم دم  وشاام  دایداشااتن  زد 
 نیشد ری فت:فک کنم شما دو تا س

 م؟ینخورد یزیاه..چرا؟هنوز که چ-
 زمی ز نیخورد رویچرا باچشماتون همد -
 ماااااکن یکیزیپرهام باهات برخورد ف ینکن جلو یکار هی..ایباز شروع کرد-
 مگه درو   فتم؟-

ه از االن ب نی..آقا پرهام ا.یخوایم یبلند تر کردمو  فتم:خب بگو چ صااادامو
 شماس بیفکر ج

 :خوش به حالت پرهامالویت
 کردم دهیمن ه*و*س کوب یدونم ول ی:خب شما رو نمدایآ

 هی ال دهیکوب زمی:آره  زپرهام
 دهیتکون داد و فت:خوبه.پس منم کوب یتفاوت یب یشونه هاشو به نشونه  الویت
 خورمیم

ستوران ر رفتمیم یجمع هیبا  یوقت یداشتم جوجه کباب سفارش بدم ول دوست
هم کنارم بود و  ادتشااو  دایدوس داشااتم تابع جمع باشاام...مخصااوصااا که آ

خودت  یقاشااق هم از رذا هیکه آخرش  زدی.انقد به ذات ناخنک مدونسااتمیم
د . ارسون اومدمیرو سفارش م دهی. فتم:منم همون کوبشدیخودت نم بینص

کردنو  یبا هم شوخ یوپرهام کل دایو برسه آ ادی رفت و رفت.تا رذا ب شوسفار
 دیا.شمیداد یم حیما دو تا اصال سکوت رو ترج یهم رفتن.ول یقربون صدقه 

د از !بعرهیحالمو بگ تونهیم یکه چه جور کردیهم مثله من داشاات فک م الویت
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برداشااتو  الشااوقاشااق وچنگ دایورفت آ دیچ زیم ی ارسااون رذا رو رو نکهیا
 ..حمله!!!فتادهی فت:تا رذا از دهن ن

 یب کتیتا امشااب اب شاا یچن ساااله روزه  رفت زمیدر وشااش  فتم: ز آروم
 ؟؟؟یحساب ش
 ..تو رو خدا کوفتمون نکنمیافتاد یشام مفت هیبا دهن پر  فت: همونطور

منظم تر بود...در  یکم یول خوردیرذاشااو م عیبه پرهام افتاد.اونم ساار نگاهم
 دمیفهمیم شتری ذشت ب ینداشت و من هر لحظه که م دایاز آ یکل دست کم

 نگاه کردم.آروم وباکالس رذاشااو الویبه ت یچشاام ریِانننننننننند تفاهمن!ز نایا
شویل یکردیکه فک م خوردی.انقد با کالس رذا مخوردیم س  هیداره.منم که  سان

.هنوز نصااف رذامو رمیتا آروم بگ دمیجو یدفعه م42 دیبا خوردمیقاشااق م
سه جفت  یهمه تموم کردنو منتظر منن.رذا خوردن جلو دمینخورده بودم که د

 لیدل نینداشاات به هم یاصااال حس خوب یباشاا نشااونیذره ب ریکه ز یچشاام
 .دمش ریَتنکس..س یکم بردم  قب تر و فتم:اله هیبشقابو 

سا یول رونیب میاومد دایآ منو  کهیهم تعارف ت یب کنن.کلاون دوتا رفتن که ح
 .کردنیپاره م

 یبمونه تو حلق دوس دخترش اله یا-
 رو دست ننه اش مونهیکه داره م یاخالق  ند نیبا ا-
 رهتر باشه تو دل برو ت یزمرریاخالقش چ ی...پسر هرچسین تیحال یزیتوچ-
له ساارشااو م- له  وساااا هان..پس چرا پرهام مث له  نییپا ندازهیآ له ب و فقط ب
 تو دل برو تر بشه..صب کن یچه جور دمیم ادیبهش  ادیب کنه؟االنیم
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 کنمیکارت م یچ نیشوهر من شو...بب کینزد یجرات دار-
دو سه روز  زمیامسال شوهر؟؟؟نه  ز یتر..پارسال همکالس واشیاوه..اوه..-

 هریرو کولشو م زارهیکرده دمشو م یچه رلط فهمهیم چارهیب نیهم که بگذره ا
 ردمخو یادی...فک کنم زگهیشکمش و  فت:بس کن د ی ذاشت رو دستشو

 یخانواد  ومیپسر باکالسه...کل  نیا یجلو نیآره..آبرومو برد-
 یرو ادهیپ میبهتره بر-

 !میبه ما وپرهام  فت:موافقم...بر دنیرس الویو ت پرهام
 ندارم یبه سا تش انداختو  فت:من حرف ینگاه الویت

برسااونمت خونتون که نگرانت  یرو کرد به من و  فت:شااما ا ه دوس دار بعد
 نشن

س هوی شد.ک سشهینگران من نم یحالم خراب   من ای...خداسیمنتظرم ن ی..ک
حالمو از  شاااهیمثله هم دایکم دلم  رفت.آ هی الویحرف ت نیچقد تنهام...با ا

 .ادیپارال هم م دیبا مینگاهم خوند و فت:نه هرجا بر
ر بود و هوا هم ساارد.کمت زییشاالو  نبود.اواسااط پا یادیپارک که ز هیبه  میرفت

 شیتپه درست کرده بودن و از ز هی ی.پارک رو رورونیب ادیب سهیحاضر م یکس
 الویبا هم و ت دای.من و آمینشااساات مکتیدو تا ن ی.روکردی بور م ابونیهم خ

شگاهو درس بود.و من ه صحبت دان سکوت پرهام هم کنار هم بودن.بازم  نوز 
ها له  گاه دایکرده بود.آ یکامال منو خنث الویت یکرده بودم.اون جم  یبه من ن

شو  نکهیانداخت و فت:َاه ه ه ه ه....پرهام من اومدم قدم بزنم نه ا فک بزنم...پا
 میقدم بزن میبر
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 یدستشو بلند کرد به طرفشو  فت:من که حرف دایبلند شد اومد سمت آ پرهام
 میقدم بزن میندارم..بر

 ؟یای رفت  فت:پارال م یهمونطور که دستشو م دایآ
ند ب خواسااتمینم بازم به هم بزنم.لبخ نا رو  زدمو  یجون یجمع دونفره او

 نی فتم:نه..بر
کرد ورفت.بازم سااکوت بود.وهمراهش  الویبه ت یزد واشاااره ا یچشاامک دایآ

 اصاال خلوت بودم و یجا هیتو  الوی.من با تکردیکه منو آروم م یآرامش خاصاا
 کردنیکه  بور م ییناینداشتم.بلند شدم چند قدم رفتم جلوتر و به ماش یهراس

 :آخه چرا من؟کردمینگاه کردم.ته دلم بازم به خدا  له م
هم بلند شااد چند قدم  الوی.تشاادیذهنم مرور م یمامانم و لبخند بابام تو نگاه

 .نمونیفاصله بود ب یبه من.کم دیجلوتر اومد و رس
 ؟یانقد ناراحت شد یشکست و فت:از چ سکوتو

 ستمیناراحت ن-
 اخمات تو همه میسوار شد یاز وقت-
 بودم؟؟؟ نشیذره ب ریتاحاال ز یعنی

 سیمهم ن-
 ؟یخوایاون بورسو م-
 آره-
 دلتو خوش نکن..اون بورس مال منه...چمدونم هم بستم که برم یول-
 باش الیخ نیبه هم-
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 ؟یبر یخوایچرا م-
 نداره یتو ربطبه -
 ..حدسم درسته؟سیحرفا ن نیمطمئنم به خاطر درس و دانشگاهو ا-
 کاریچ یخوایم یدیفهم لشااویبهت بگم...ا ه دل لشااویدل نمیب ینم یلزوم-
 کنار؟ یکشیمثال؟خودتو م یکن
 نه. دمیآره..شا دیشا-
به بذل و بخشااش تو  یازیواصااال ن ارمینه جناب...من اون بورسااو بدس م-

 ندارم.
سکوت برقرار شد.سرمو خم کردم به سمتش ونگاهش کردم.دستاشو تو  دوباره

  ذاشته بود و زل زده بود به آسمون. بشیج
 بود؟ یاسمت چ یکیاون -
 رایژرو-
 ؟یدونستیاسم ترکه.م هیپارال بهتره..-
 آره-
 ؟یچ شویمعن-
 نه یدرست وحساب-
 شفاف و درخشان یعنی-

اساام من  یکه رفته ساارا  لغت نامه و دنبال معن کارهیانقد ب نیا ایآ خداوندا
 شده بودااا.. بی شته؟؟؟ ج

 ؟یچ یعنی..بهیاسم تو هم  ج-
 اسم ترکه هیاسم منم -
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 لبام و  فتم:چه جالب! ینشست رو یلبخند ناخواسته
 باالخره نکهیبپرساام.دل دل کردم تاا شیدرباره خواسااتگار خواساااتیم دلم
 ه؟ی:اسم نامزدت چدمیپرس

ظار به روت  یهر  کس العمل انت گه  نه تو  وشاام ب رو ازش داشااتم.مثال بز
ند له شاااد دمیخ خا قاه  ی!ولیدختر  قاه  به  برخالف فکر من شااروع کرد 
اخماش  شهیدوبار مثله هم یزده بودم؟ول یمن حرف خنده دار یعنی.دنیخند

 رفت تو همو  فت:
 نامزدم؟-
 ؟یخواستگار یمگه اون روز نرفت-
 منو داشته باشه اقتیکه ل دمیرو ند یپا نه با دل..من تاحال کسرفتم با -
  جب!!!-

شاد یی.ته دلم ر ه هاااای اد...کو ررور یما اوه  یبوجود اومد.مگه من نم یاز 
ستم ت ستمیازدواج کنه؟مگه نم الویخوا شه وب خوا  هیورسب الیخ یسرش  رم ب

 وسط؟؟؟ نیبود ا یحس چ نیبشه؟پس ا
 شتریحرف بزنه و ب شتریدوس داشتم ب ی.ولمیهردوتامون سکوت کرده بود بازم

 یصاادا سااتیپ یصااداش کپ دمیدرموردش بدونم.مخصااوصااا که امروز فهم
 یبودم.ول ندهی و نیا یجوانه ومن  اشااق صاادا ویراد ی ندهی و یطالب مانیپ
ر د وبرق بود که سااکوت رو شااکساات...و بعد هم نوبت قطره  یصاادا نباریا

شااده بود...من  یخاصاا یکنن...چه لحظه ها ییبارون بود که خودنما یها
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 نبارینگاه کردم....ا الویکه دوسااش داشااتم.دوباره به ت یو سااکوت الویبودمو ت
 !!!ی..و چه ژست فوق العاده ابشیبود ودوباره دستاش تو ج ابونینگاهش به خ

که  دیرساایم مداشاات به ذهن یآهنگ بارون هیچند قدم رفتم جلوتر تازه  دوباره
 زیر یدست راستمو بلند کردمو کفشو به سمت آسمون  رفتمو و فرود قطره ها

:ا ه تگفیحرف مامان بزر م افتادم که م ادیبارونو حس کردم.چشمامو بستمو 
 شهیم*س*تجاب م ی..زودیبارون د ا کن ریز

 هیکن من اون بورسو ببرم....خواهش...خواهش.. یکار هی ایته دلم  فتم:خدا از
ه ک یپساار نیبه خاک بمالم...آره هم تویقوزم یپسااره  نیا یکن پوزه  یکار

 سادهیکنارم وا
 بود... کینزد یلیاوم...خ الویت یصدا

 تیقوزم-
ش زده بودم.چشما نیبود که تو ذهنم تخم یزیاز چ کتریباز کردم..نزد چشمامو

با خشاام ب مام بود ونفسااشااو  بل چشاا قا  نای...ادادیم رونیدرسااات م
 آخر رو بلند  فتم؟؟؟؟ یجمله  نی...نه!!!من ایوا..یعنی

 دلم  فتم:بکش کنار اون دمارتو ته
 هنوزم همون حالتو داشت... الویت گرفتیفکر خودم داشت خنده ام م از

کنم.نگاهمو از نگاهش  شااتریکردم اخمامو ب یاوردم..سااع یکم م دینبا بازم
 میبود که با ث شاااد هردوتامون تساال دایآ یغویج غیج ی رفتم.صااادا ینم
 یم و دیدو یم یداشت به سمت در خروج دای.شرشر بارون تند ترشدو امیبش

 نایخور ی...االن سرما مگهید نی فت:بدو
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کم آرومتر...االن پات ساار  هیبابا  دای فت:آ ی.و مدیدو یهم دنبالش م پرهام
 ..نایزم یخوریم خورهیم
به و راه افتاد.منم پشت سرش راه افتادم. دیشپرپشتش ک یبه موها یدست الویت

 نه؟ ای نیایبه من رفت و فت:م یچشم رره ا دایوآ میدیرس نیماش
.شااده بود برج زهر مار.انگار نه انگار که میروشاان کرد وراه افتاد نویماشاا الویت

شت شیپ قهیچند دق سردانه با هم حرف م میدا سوندمیزدیخون  .قبل از اونا منو ر
 رفتن.خونه و بعد 

 ی گهیرو که دسااتم بود به ساامت د یوکتاب دمیاز جام پر فونیزنگ آ یصاادا با
سمت آ  و با هم درس ادیب دای.امروز قرار بود آدمیدو فونیتخت پرت کردم و به 

ز پشت سرم جمع کردمو رفتم آشپ پسی.در و باز  ذاشتمو موهامو با کلمیبخون
شن کنم.آ یکتر ریخونه تا ز ست و اومد تو پذ دایرو رو شو کوله ا یرانیدر ور ب

 مبلو  فت:سالم  رض شد... یانداخت رو
 سالم-
 چه خبرا؟-
 شماس شیخبرا که پ-
 ؟؟ی..سرما نخوردینه بابا چه خبر-
 خوش  ذشت..دست پرهام جونت درد نکنه ینه...ول-
 میبود الویمهمون ت الو،یدست پرهام نه..ت-
 اونجا؟؟؟ کردیکارمیکنون من و شما بود اون چ یاصال آشت-
 شب؟ینگفتم د-
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 ..ینگفت یزینه چ یول یدار فیدهن لق تشر نکهیباا-
 ی...مامان لی؟خوشجیدیرستورانه رو د-
 بود یخوب یآره..جا-
 اشه..ب یمامان لیپسمل خوشج هی یرستوران بابا نیحاال تصور کن صاحب ا-
 نه؟؟؟درو ؟؟؟-
 یارت...پمیکردیرزرو م زیم شیچن روز پ دیاونجا با میبر میخواسااتیما ا ه م-

 که راهمون دادن میداشت
 بود؟ الویت مونیپارت یعنیاز تعجب چند بار تکون دادمو  فتم: سرمو

صه ل- سا ته دارم ق  یگیآخرش م کنمیم فیمجنونو برات تعر یلیزهرمار...دو
 بود الویت یمجنون دختر بود با پسر؟؟؟آره...رستوران بابا

 !ه؟یپش شغلشم که بابا پولدار-
 ستهیب ستهیبعله!!!ماشاال از هر نظر ب-

 چه خبر؟ گهیتفاوت نشون دادمو  فتم:خب د یب خودمو
 یچیدرد و خبر... فتم که ه-
 نیگردیبچه برم هیمن  فتم حتما با  نیرفت یکه شما اونجور شبید-

فت: م شااوووووو...منحرف  کولشااو مت من و  برداشااات پرتاب کرد ساا
 ع*و*ض*ی

نهیحرف زد یحاال چ- کار  دایخدا ا ای فتم  ن؟منیکرد کارینه..چ ن؟؟؟
 دست خودشو پرهام نده خوبه!

 ارکیچ الویخودت با ت نمیرو نکن....اصااال بب رویمنو ز یخصااوصاا یزند -
 هان؟ یکردیم
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 به جان تو... میکشت یم گرویهمد نیدیرسیم رید گهیکم د هی-
 یگیم یچ-
 میشدیتو نگاه هم پودر م میداشت-
زل بزنه تو اون چشاامات و  ارهیطاقت م یچه جور نی....من موندم ادمیآره د-

 کنهیرو رام م یتو هر بشر یوحش ی اشقت نشه....اون چشما
 ابهی ونه کم هی الویت-
 م؟یتو سرمون کن دیبا یچه خاک نمیبب ویلعنت یاون جزوه ها اریب

 یوشه ا یجزو رو پرت کرد  دای.آمیخوندیدرس م میکه داشت شدیم یسا ت دو
 .خجالیبه بدنش داد ورفت سرا   یبلند شد کش وقوس

انار داره  خجالشیتو  ؟خانومیدی..به به انار هم خردی....مغزم ترکییییییییییوا
 ..واقعا که!!ارهیو صداشو درنم

 مبل. یو اومد دوباره نشست رو سیانار برداشت و ذاشت تو د هی
 ؟یدست از سر اون جزوه ها بردا یخوا ینم-

 هم یامکانات رفاه ریوقت.سااا هی یبلند کردمو  فتم:خجالت نکشاا ساارمو
 بگو ها... یخواست

 نه  لم...من راحتم-
 شد... بالیوال یباز یرو روشن کرد ومشغول تماشا ونیتلوز

 هیپسره چه قد دوس داشتن نیا نیال بباه پار-
شغول خودن بق یتوجه بهش صدا هینکردمو م شدم. سهام   یلیخ یو یت یدر

با ه ند بود و  باز جانیبل بال م یداشااات  که کردیرو دن گد زد تو  هی هوی. ل
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کمرم...بر شااتم چپ چپ نگاهش کردم.خودش از نگاهم همه حرفامو خوند 
 ...هیسه بعد ونیزیتلو یو  فت:خواستم فک کن

 ؟یکردیم کاریصحنه دار بود چ لمی....ا ه فیکرد خودیب-
 رمیبم یدرد داشت..اله-
 دهیبه ذهنم رس یراه هیشدمو  فتم:من  رهینوک خودکارم خ به
 ؟یچ یبرا-
 نبره الویکه اون بورسو ت-
 ...خبنیآفر-
شق خودش بکنه و ا الویت یکیکه  میکن یکار هی دیبا نیببب- سره ق نیرو  ا  دیپ

 رو به کل بزنه... ویبورس
 الویتا ت یبکن دیبا کاریچ یفک کن نکهیا یبود...به جا یمزه ا یب یشااوخ-

 یکه بورسو ببر یکن کاریچ دیفک کن که خودت با نیبورسو نبره به ا
 نگفتم.... یچیمظلوم کردم زل زدم تو چشماش و ه نگاهمو

 نکن گامین یاونجور-
-.... 
در نظدر  ویاسالحه ساردته کصاافت....خب ک شاهیدرد...اون نگاه تو هم یا-

 ؟یدار
شد و  فتم: شمین صت هیدنبال  شهیهم ادمهیباز  شاد  قتویکه دل رف یبود یفر

 ...االن وقتشهیکن
از تعجب  رد شد و فت:من؟؟؟؟ مرا.....مگه من مغز خر خوردم  چشماش

 ه؟یکه نقد ول کنم بچسبم به نس
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 الویتو و پرهام...در ضاامن ت ینشااده ب یکه رساام یچیداره...ه یچه اشااکال-
 بهتره یلیخ یلیخ
 می رفت مونوی.تصممیبا هم ازدواج کن میخوایمن و پرهام م-

 جزوه هام شدم هیتاسف تکون دادمو مشغول خوندن بق یبه نشونه  سرمو
کتاب درباره موضااو ش خونده بودم که انقد  یداشاات.کل ناریالوساامیت امروز

سم تا کم ب س یاز هر در ی.ولارهیسوال بپر شکال یجواب داد.از هر چ دمیپر  ا
 آوردو ومنو نشوند سر یم یومدرک معتبر  لم لیدل هی رفتمو ومخالفت کردم 

که تعجب  دبو یعی.خب کامال طبکردنینگاهم م رتیبچه ها با ح یجام.همه 
 تیترم قبل در حد پاس کردن واحدها به درسااو دانشااگاه اهمکه تا  یکنن...من

حاال م یم تر خواساااتمیدادم  گاه رو  نیمچ درساااخون  خرخون دانشااا
 گهید ای فت:کوتاه ب یو م دادیبازمو فشار م دایآ ی... هگاهرمیبگ
سته  یول ا هم ب یکل دمیکه پرس یسوال نی.آخرکردمیخودمو دنبال م یمن خوا

گ رفت که استاد  فت:جن یم شیوتازه داشت اوضاع به نفع من پ میبحث کرد
 نیکه...بس کن سین یجهان

:مطمئنم تو کل  مرت انقد دیاومد ساامتم و پرساا الویکالس تموم شااد ت یوقت
 ....یجا نخونده بود هیکتاب 

 ....یبه بن بست بخور ییجا هی خوامیزل زدم به چشماشو  فتم:م یپررو با
 که نشد-
 زود داره سوخت وسوز نداره ای رید-
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ادامه بدم دوباره خودم کم  شتریدونستم که ا ه ب ی.مرونیاز کالس اومدم ب زود
 یعفض یاز نظر  لم الوی.ترونیدادمو اومدم ب حیپس فرار رو بر قرار ترج ارمیم

شت.من هرچقدر هم که تالش م س یبهش نم کردمیندا ا تراف کنم  دی.بادمیر
 یسا ت هی فتن نداشتم. یابر یحرف چینابغه بود و من درمقابل اون ه هیکه اون 

م و اخر نشااسااته بود فیشااروع شااد.بازم رد یکالس بعد نکهیتا ا میبود کاریب
صحنه  شت  سته بود م فیرو که تو رد الویت یپ ش راه  ری.فکرم در دمید یدوم ن

س یدوم ش یاز دخترا یکی دیبود.با دهیبود که به ذهنم ر شگاهو   کردمویم ریدان
ستادمیم سط م فر شن بود  یدونم چرا ول ی!نمنیم دونیسرارش...و ته دلم رو

 شهینم دیناام دیام نیکه ا
خوشااگل  یدخترا کی کی....داشااتم کردمیمن فک م دادویم حیتوضاا اسااتاد

 یساانه...همه رو برر ای انیبه هم  نمیتا بب کردمیم یبررساا الویکالس رو کنار ت
مررا حسااابش  یقاط دیبا طیاوضاااع و شاارا نیکه با ا دایکردم جز سااه نفر.آ

باشه...من  والیتصورش هم بکنم که کنار ت تونستمیکه اصال نم نیونازن کردمیم
 شینما نیبودم دشاامنش که نبودم.و خودم که قرار بود کا ردان ا الویت بیرق

 باشم....
و داشااتم نقشااه شااوم  الویچونه امو زل زده بودم به ت ری ذاشااته بودم ز دسااتمو

س ش کردمیم یخودمو برر  رونیب بمیرو حس کردم.آروم از تو ج میکه لرزش  و
 بود!!!اس ام اس داده بود: یآوردمش و نگاه کردم...جناب ملک

 ریدختر انقد تو کف من دوش نگ یآها-
 بشر!!!! نیا هیپشت سرش هم چشم داره؟؟؟ جب موجود نیالخالق!ا جلل
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شد ب یوقت صدا با آ یکالس تمو  شت دایسر و سمیبر  خونه  خونه.دوباره دمی.ر
شهد بود که ا ه کردیرورا م شلو   ست ینم شدیآدم توش  م م هی.انقدر   یتون

نا نزد زی...مشااغول تمیکن داشیپ به امتحا  کیکردن خونه ام شااادم.کم کم 
ماده ریرقابت نفس   هی یبرا ویاز االن همه چ خواسااتمیو من م میشااادیم  آ

 شدمیاول م دیکنم.من حتما با
ت کننده و سرنوش نییمن لحظه لحظه اش تع ی.برامیامتحانات بود یفرجه  تو

با هیحاضاار نبودم  یسااااز بود و حت بدم...  دمیلحظشااو هم از دسااات 
 که حقم بوده وازشااون ییزایچ دنیو فهم سیرفتن به پار ی...براشاادینطورمیا

پدر  یدونسااتم برا ینم یزیچ مادرم...که هرفتن ساار قبر  ند چیو   دهیوقت 
و  دایآ یفرصت من بود.برا نیآخر نی...ادمیکشیاز خودم کار م دی..بادمشونبو

هرروز زنگ  دایرو داشاات....آ ینوروز التیفرجه ها حکم تعط نیپرهام هم ا
حال خوش دایآ ی...برادادیقراره برن بهم  زارش م ایکه رفتن و  ییو از جاه زدیم

سر به ز ساده و سر  تسوخیحال پرهام م هدلم ب یبود ول یریبودم.چون پرهام پ
 باشه! لیتا آخر مرش زن ذل دیکه با

مشب .الدایبه روزچله...شب  میبود دهیتموم شده بود و حاال رس یزییماه پا سه
شااب  نیا یدوس داشااتن یشااب سااال بود ومن منتظر ساانت ها نیتر یطوالن

ساااه ساااا ت درس  2 رفتم به خود م اسااتراحت بدمو فقط  میبودم.تصاام
سااا ت 5؛4شااده بود و شااهیروزا سااا ت خوابم هم کمتر از هم نیبخونم.ا

شااروع  ید یکیاز فردا  ی.زم*س*تون رساامخوندمیوفقط درس م دمیخوابیم
 بود و تمام کوچه دهیبود که زم*س*تون از راه رس یدرواقع دو هفته ا یول شدیم
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و  ختمیفنجون قهوه ر هیخودم  یپوش کرده بود...برا دیها رو سااف ابونیها وخ
به منظره  مدم از پنجره  گاه کردم.منتظر تلفن آ ابونیخ دیسااف یاو  داین

و تلفن ر یصدا ی.وقتدهیچ ی...مطمئن بودم که امروز هم برامون برنامه امبود
ش دمیشن سمتش رفتمو  و سر ت به  شتم و  فتم:الو...آ یبا  الل ح دایرو بردا

 کردمیاالن داشتم به تو فک م نی..همیزاده ا
 ؟یمنم هست ادی ؟بهیکنیبه منم فک م-
 ن؟ی...سالم...خوبداسیمن فک کردم آ نین؟؟؟ببخشییِا... مه جون شما-
 دلم.خوبم. زیسالم  ز-
 ذره شده هی مه دلم براتون -
حداقل بهم زنگ  یاینم دنمی...ددنمید یاومد یا ه دلت تنگ شاااده بود م-
 یزدیم
 شلوره... یلی مه جون به خدا سرم خ-
 سرتون شلوره شهیشما جوونا هم-
 ...یسلطان قلب من یدونی مه تو روخدا از دستم ناراحت نشو....تو که م-
 ستمینراحت بشم.نه ناراحت ن دینه قربونت برم..آخه چرا با-
 آخر ترمه و امتحانا شروع شده گهید-
..درک نیهم تلمبار کن یمنم که  ادتونه جزوه ها رو رو یوقلو هاد نیتو و ا-
 کنمیم
کردمو و جزوه هامو  دیرو سااف یهر خرخون یدونساات من رو ی مه نم گهید

 چند دور خوندم. فتم:بله..
 خونه ما. یایم یکنیپارال  مه امشب درسو ول م-
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شما د وتمم نم- شم... قول دادم  کممیش نیاومد...من به ا یمن م یکرد یچ
 خوشمزه اس یها یاونجا..امشب اونجا پراز خوردن امیب

 کمت؟یاز دست تو...فقط به خاطر ش-
 پارال!آبروت رفت. کمتیکارد بخوره تو ش یا

با.ا- با مام  نینه  مه.من مخلص شااا مه جون خود نه اس...مهم   بهو
 ؟یهستم..اوک

 ها یایپس زود م-
 اطا ت قربان-

سرجاش.خو ی وش شتم  ستم بر ردم به همون جلورو  ذا  یایپنجره و تو دن یا
س دیسف شم که نر صدا دهیخودم ررق ب شد...ا یبودم که بازم   نباریتلفن بلند 

 بود دایآ گهید
 الو.پارال....پارال...پارال-
 تکرار یدردوپارال...زده رو دکمه -
 خوشحال کنم نویا خواستمیم نیمنو بب-
 نیمنو خوشحال کن نییاجازه صادرشد..بفرما-
 ی..باخوامینم گهینه د-
 ؟یداشت کارمیدل پرهام چ زی... زیبا ویچ یچ-
 ؟یکاره ا یامروز چ-
 خونه  مه ام رمی...امشب مستمین-
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صدبار  فتم به تک تک کلمه ها- شب... فتم امروز..  یها جمله ینگفتم ام
 من  وش کن بعد اظهار نظر کن

 ه؟یبرنامه ات چ لسوفیخانوم ف-
 ستیپ میریدنبالت م امیم گهیسا ت د هی-
 که رهید-
 تازه اس..بدو حاضر شو یریرو هر وقت از اب بگ ینه بابا..ماه-
 هم هست؟ الویبکنم  فتم:ت یفکر نکهیبدون ا هوی

 کار؟یچ یخوایرو م الویکلک...ت یا-
جواب قانع کننده هم  هیبودم؟تو ذهنم مشااغول  دهیسااوالو پرساا نیچرا ا واقعا

 ...دایآ یخودم بودم هم برا یبرا
 الویکردم قالبش کردم به ت دایپ ویکی دی:شا فتم

 دلت برات تنگ شده دمیمنم خر..اصال نفهم-
 کاره؟هان؟یدل من مگه ب-
 یطبقات نگیهم شده پارک ی...دل اون نازکارهیدل تو ب-
 رکورد داره یالحق که ناز-
 چه خوبم بلده بحثو  وض کنه نیبب-

 بانو؟من برم حاضر شم؟ نیندار یام  رفت و  فتم:امر خنده
شه ت ادتینه فقط - س پیبا سیبزن یطو شالت بود که طو من  بود و ی...اون 

 برات  رفته بودم...
 ؟یمنگول یآها.. ل-
 همونو سرت کن-
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 باشه گهیاوامر د-
 به برنامه هام ی ند نزن.میست بش خوامینره ها....م ادتی...نیهم-
 دمیباشه بابا فهم-
 یتا ها یبا-

که قرار بود امروز رو استراحت کنم..چه بهتر روزو با دوستام بودم شب هم  من
نه.ساارا  کمد لباساام رفتم  ای ادیهم م الوینگفت ت دای...آخرش هم آنایبا  مه ا

لم د یرو انتخاب کنم ول گهیرنگ د هیمرتب ومنظم.اول خواستم  شهی.مثله هم
س یتوپال هی دایرو ناراحت کنم .به خاطر ا دایآ ومدین  که  مه ام از کیش یطو

 دهیربرام خ دایرو که آ یو همون شال زم*س*تون دمیبرام آورده بود رو پوش هیترک
کتون  اسپورت یکوله هی.دمیهم پوش دیشلوار چشبون سف هیبود رو سرم کردمو 

شتمو هندزفرب دهیهم تازه خر یطوس  موی وش یودم که توش فال حافظمو  ذا
ستکش هام. ویچن تا خوراک سا تید ل داده به خودم قو نکهیمنتظر بودم..با ا یه 

قت ن یدرس بشاام ول الیخ یبودم امروز رو ب با رو  یکی اوردمویطا تا از ک
 ی.بوتهادنیباال خره رساا نکهیبرداشااتم وچند صاافحه اشااو مرور کردم.تا ا

 دمیپوش یم نویپاره شده.ا ه ا شیکیکف  دمید یبرداشتم که بپوشم ول مویطوس
عا وقت س ح یبرام نمونده وب ییپا کردمیخونه احسااااس م گشااتمیبر م یقط

ستم بوتهاشدیم شمیس ی.خوا سم نم یول اههموبپو مال اومد.درک یبه رنگ لبا
که به رنگ لباسااام  یجفت کفش ال اسااتار طوساا هیدرماند ب مجبور شاادم 

ه راه پله ب ی.از پنجره رونیتک انداختو از خونه اومدم ب دایبپوشاام.و آ دخوریم
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به  یحدساام درسااته.وقت دمینه که د ایاومدن  الویبازم با ت نمینگاه کردم تا بب
 شد و اومد سمتم. ادهیپ نیاز ماش الویت دمیرس نیماش

 ...ارهیدرب یاومده درو برام بازکنه؟جنتلمن باز یعنی-
سالم داد.آ یلیسمتم خ اومد شک  اونا  دمیشدن.و من د ادهیپرهام هم پ داویخ

ساااه وبنفش زدن..با هم ساات کرده بودن...تازه متوجه رنگ  پیجفتشااون ت
 یبود وچقدر هم بهش م دهیپوشاا یشاادم.اونم مثله من طوساا الویت یلباسااا
 اومد سمتم دستمو  رفت و فت: دایاومد.آ

 ...اااایسالمعلکم...بعد آروم در وشم  فت:جذاب شد-
 ...ترسمیاز پسرا م شتریب یکیمن از تو-
 کارا؟؟؟ نیا ادیتو رو خدا به من م-
 با هم؟ نیست شد اد؟چهیچرا ن-
 ...میرنگ باش هیامروز کال  می رفت میآره..من وپرهام با هم تصم-
 یرنگ باشه اله هیدالتونم که  -
 هست-

 شهی.آدم دلتنگتون منایستیاومد جلوتر و  فت:پارالخانوم سالم..ن پرهام
بهش رفتو  فت:پرهامممممممم....الزم نکرده دلتنگ پارال  یچشاام رره ا دایآ

سا ت به اون فک 24 دیهست که با ییدایآ هیکن  یآرو ادی...به اون دلت یبش
 کنه...
 کنه؟ی:آخه دل آدم فک مپرهام

 رونیب کشمی:ا ه فک نکنه چشماشو از حلقومش مدایآ
 م داره؟:آخه دل چشپرهام
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 :ا ه چشم نداشته باشه....دایآ
ثتونو بح نیاونجا ا سااتیپ میحرفشااو قطع کرد و فت:خب خب....رفت الویت

 میبخند یکم هیکه ما هم  نیادامه بد
شم د نی:ببدایآ شبخت دنیتو رو خدا چ ستت درد نکنه  یخو ما دو تارو نداره...د

 .الویآقا ت
مت خودش  دیرو کشاا دایآ پرهام قه کرد  هیساا دسااتشااو دور کمرش حل

فت:آره...هوووو مارو  یتونینم یسااتیخودت  اشااق ن الویت یو   شااق 
باز کن  یخوای؟مینیبب هم  یلیخ دایکن...منو آ دایدختر خوب پ هیچشاامتو 

 .تمیخوشبخ
از خجالت ساارشااو انداخت  دایدادو آ دایآ لیلبخند پر از  شااق تحو هی بعد

به  والیکه ت کردنیکارشااون خنده ام  رفت.داشااتن کم کم د وا م نی.از انییپا
 میرب نیکردو  فت:کوله رو بزار تو ماش یبه من نگاه الوی.تدیدادشون رس

  فتم:کجا؟ باتعجب
 هی میریما هم م نینیبش نیتو ماش نیو پرهام و  فت:شما دوتا بر دایکرد به آ رو

 کجاس نجایپر مارکت ادونم سو ی..من که نممیایب میکم تنقالت بخر
ونستم د یچون م داشتمی.آروم قدم برممیراه افتاد نویماش یو پرهام رفتن تو دایآ

سهل انگار هیکه ا ه  ه دوس ندار یدختر چیو ه شمیم نیکنم نقش بر زم یکم 
 الویت!الوشیاونم با کله....اونننم از نوع ت نیپساار باکالس بخوره زم هی یجلو

سر ت من کم سوپر مارکت  یهم از  ه رو کرد ب الوی.تمیدیرسمتعجب بود..به 
 بردار.... یدوس دار یمن و فت:هرچ
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هر  یعنیجانم.. یخوشاامزه...ا یها یل یپر از قاقال یکردم به قفسااه ها نگاه
ورتو و فتم:مرده ش دمیلحظه به خودم توپ هی یبردارم....ول تونمیکدومو بخوام م

پارال.... بهت  یکه االن تو ذهنش کل یود شااادخ یاز خود ب یجور هیببرن 
ستان هیبا  گهیوم خندهیم شدیاومدم خر یدختر کودک شک و ترشک ق.... ا  لوا

تا برداشاااتم.ت زایچ نیو ا مد  الویبودم..دساااتمو بردم سااامتش و چن  او
فت:هم خاب کن ی!من  فتم تو وارد ترنی  که لواشااای فتم تو انت عد  ک ....ب

هم خودش برداشااتوانواع اقسااام مدلشااو  گهید یچن تا دیهارو تو دسااتم د
سا صابون م ی....منم هزشیو کنم.!خودش یخودم م نارویکه کلک ا زنمیدلمو 

سویشکالتو و چ یهم کل ساب کرد واومد پ شتو بعد ح سه رونیب میپفک بردا  .
من برداشااتم....بازم آسااته آسااته قدم  شااویکیمون. دهیشااده بود خر لونینا

 اودم سمتم و فت:اونم بده من... الویده.تاکشن رخ ن یکه صحنه  داشتمیبم
 .دست تو که پرهدارمینه خودم برم-
 به خودت... دمیاون توئه اخرش م ینترس..هرچ-

 ...ناسی..کوله من االن پرازاینیکوته ب یلیدستش و  فت:خ دادمش
 یحمل کن نویهس چرا تو ا نجایمرد ا هی یکردم... فتم وقت یبابا شوخ-

له  هی با به جم فت و من  فک  یحرکت از دسااتم  رفتو جلوتر ر آخرش 
 مرد باشه... هیمرد هست"واقعا چه خوبه که  هی یکردم...."وقت

 تو فضا ها پارال! یرفت بازم
باهم  هم نیو شاه نیذوق زده شدم.نازن یبچه ها کل هیبق دنیبا د میدیرس یوقت

 .اهیست کرده بودن.سبزوس
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شدم و با بچه ها سالم  ادهیپ نیخانوم بوده ها...از ماش دایآ نیا ینقشه  نایا همه
که  یو احوالپرساا کرد ساار  خکوبیصااادا ازپشااات ساارم منو م هیکردم 
 یاومد سمتم و م یبود که کولمو برداشته بود و داشت م ارشیک یجام....صدا

به منم  با  با فت:الو.. گاه هی  پارال کولت  ین نداز... جا متهرف ادتیب  یری..ک
 وروجک؟

شک یبر ردوندم.پالتو رموس ش یبلند م شب دهیپو ده بود.و ش لی زرائ هیبود...
 کردمیداد...حس م یرو به من نم یصااورتش بود حس خوب یکه تو یخنده ا

 .فتهیب یکه قراره اتفاق
شور وذوق یدونم چرا ول ینم شتم با د یاون  شما دنیکه تا االن دا  ارشیک یچ

اومد ساامتم.کوله رو  ارشیوک سااادمیبه دلشااوره شااده بود..همونجا وا لیتبد
 زم؟ی ز ی رفت سمتم و فت:سالم خوب

ضمن من  ز کوله سالم..در شو دادم: شمایرو  رفتمو وجواب  تزی.. زستمین ز
  مه اته

 یزنیم یبابا..بازم که ساز ناساز ار یا-
 ه؟یمشکل ینیبیکه م نمیمن هم-
و هر  م هرروزمن حاضر یلبخند نشست کنج لبش و فت:نه...ا ه تو مشکل هی

 لحظه از خدا مشکل بخوام
س دایدادمو راه افتادم.به آ لشیتحو یپوزخند سدمیر  نیا تگفیم ی:چدی.که پر

 لنده هور؟
 ...زنهیم یادیزر ز-
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 بود؟ یجواب ابلهان چ-
 یزبون دراز-
 یدیحاال که زبونت درازه جوابشم م-

 رهامپ میدرست کن یاونور آدم برف می:بردیرو کرد به سمت پرهام و پرس بعد
 ...یبش ایباز کیرمانت نیا الیخ یب دیامروز رو با دای رفتمو  فتم:آ دستشو

 کرد و نگام کرد و فت:چرا؟ اخم
محکم دساات شاااهزاده خانومو  دیبه کفشااام کردمو  فتم:چون با یا اشاااره

 ...نیکه نخوره زم یریبگ
ارو کفشاا نیا سااتویپ ادیم ی...کدوم آدم  اقلتیبه خر یبه من چه؟خودتو زد-
 هان؟ پوشهیم
 پاره بودن میطوس یبوت ها-
 باز به من چه؟-
سمون دهن باز کرده پرهام افتاده زم- صال برو...انگار آ سر د هی...تا نیا  یدیپ

 !شعوریمعرفت ب ی..بیهمه رفاقت چند سالمونو فراموش کرد
مظلوم تر کردمو چندلحظه تو چشااماش زل زدم تا اثر بکنه و بعد راه  نگاهمو

 معرفت شدن یآدما چقد ب نیزمونه ببب یافتادمو  فتم:برو ...آ
ش اومد ستمو  رفت و ک صب کن  دهیسمتمو د  هی .خبقهیدق هی فت: پارال..

 ؟یدیپوشیم گهیبوت د
 ؟دوتایراه انداخت هیچه باز نیا نمیبب سایباشه؟اصال وا یطوس یمگه امر نکرد-

 ن؟یدوتا ست کرد
 ااااااااااااااایست شد الویباز شد و فت:تو هم با ت ششین
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 ....دونستمی فتم:ا ه من م زکردمویر چشمامو
 سین یزای...نیپسرتودل برو ست شد هیکه با یکردیتشکر م یلیخ دونمیم-
  م شووووووووو-

 میدیرو محکم  رفته بودم.تا رساا دایبچه ها.دساات آ هیبه ساامت بق میافتاد راه
 دمیوده که دب یک نمیبر شتم تا بب عی لوله برف فرود اومد رو کمر...سر هی دمید

 لوله برف درساات کردم و نشااونه  هی....خم شاادم باساار ت نور نهیشاااه
 !م فت:آخ چشم نیهدف!شاه یدو سه...اولال نشست رو کی رفتم...

 هگی...دنهیتا حاال انجام داده باشاام هم دیکارمف هیدلم  فتم:خوب شااد... ته
 !لیتعط یحداقل امروز رو چشم چرون

 نباریبه سمتم پرتاب شد.ا گهید ی لوله  هیبودم که  دهیبه فعل جمه ام نرس هنوز
ساب یبرف باز هیشروع  نیبود...ا یناز  یسا ته بود....انقدر با هم باز هی یح

لند ب یبا صااادا دای.آمیبود دهیخند ینداشااتم.وکل یرمق گهیکه د میکرده بود
شت  فت:بچه ها  یاریتو اونم مثله من ازخنده اخ دیخند یهمونطور که م ندا

.همه با هر هر و کر کر  فتن:باشااه میدرساات کن یآدم برف می...برگهیبسااه د
رو  دایلحظه پرهام آ هی.دایبودم وبه آ دهی...از جام بلند شاادم..بازم چساابمیبر

 رو روش ییرفت ساارارش..پالتمو محکم تکون دادم تا برفا دایصااادا کرد و آ
تهیر  هی...دمیدور تر د یکم یخودم ول یروبرو ور الویت هویکه  زهیبود بر خ

که چه  رض کنم  ته بود دسااتش و منو نشااونه  رفته  هی لوله  ابر  لوله  رف
تو  خودمو به ای.ته دلم  فتم خدانیزم خوردمیهم کنارم نبود حتما م دایبود....آ

 سپردم...
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 :چشات سگ داره...گفتیم شهیافتادم که هم دایآ یادحرفایلحظه  هی یول
گاهمو گاه ن باط ن گاهش...ارت به ن ظه  یبرا مونیمظلوم کردم زل زدم  چن لح

 دیببرفو محکم کو ی لوله  یافتاد ول یدونم چه اتفاق یکوتاه قطع نشااد....نم
.من تازه داشااتم تو  مق  هیبق...انگار منصاارف شااد.و راه افتاد ساامت نیبه زم

 دایتموم شااد.به آ یکه همه چ شاادمیخوشااگلش ررق م یخاکسااتر یچشااما
 کیفحش و حرف رک یدونم که االن پرهام تو دلش هرچ ی.مدمیوپرهام رساا

 یبرسن ول شونیکه نزاشتم به زند  گهیو م فرستهی....و لعنت مکنهیبلده بارم م
 دسااتمو داینکنن...والال!آ ایول بازسااوساا نیبار از ا هیکنم...حاال  کاریمنم چ

ن.ما درساات کن یکنار بچه ها که شااروع کرده بودن آدم برف می رفتو با هم رفت
شد ش ادی...زمیهم دس به کار  ست کرد یکه آدم برف دیطول نک .همه میتپل در

دستکش نداشت....دستکشامو از دستم در آوردمو  نکهیبود جز ا لیتکم شیچ
 یحلقه  یکارو کرد...کنار ادم برف نیکه دستش کنه.اونم ا نی رفتم سمت شاه

 رونیم...فال حافظمو از کوله ام بیشد یمشغول شوخ مویداد لیتشک یکیکوچ
 ؟رهیفال بگ خوادیم یهم باشه نوبت فال حافظه.ک یآوردمو  فتم:نوبت

 ...االن نهمیریبگ دی:پارال اونو که شب بایناز
 منم خوشم اومد..هی:چرا اتفاقا نظر خوبنیشاه

شب با هم ن فتم سال بعدمیستی:ما ها که   ...حداقلستیهم که درکر ن ی...
 ن؟هوم؟یفته؟موافقیب یچه اتفاق ندهیقراره تو آ میبدون میریفال بگ نیایب
ون .چرهیبرامون فال بگ الویت خواسااتیکردن.دلم م تیهمه ا الم رضااا نباریا

شت و مثله  و ییبایز یصدا ساس م ندهیدا شعر رو با اح شدخوندیها  م .بلند 
 نیریفالنامه رو  رفتم سمتش و  فتم:شما برامون فال بگ
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 ارشینشااسااتم.ک میقبل ینگاهم کنه از دسااتم  رفت.رفتم ساارجا نکهیا بدون
 رهیگیفال م الویبعد هم ت میکنیم تی فت:خب همه با هم ن

شمامو ستمو و ن چ ست حافظ که خودش  تیب سپردم د ص هیکردم. ز ا یریوت
که داوطلب شااد تا فالش  رفته بشااه پرهام  یآدم نیبه من نشااون بده.اول ندهیآ

 کتابو باز کرد و شورع کرد به خوندن شعر: یآروم ال الویبود.ت
 دل که د ر باد صفا باز آمد هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد یا مژده

شعرخوان دیپر عیسر دایآ سط  سر ش نیما که از ا الویو  فت:آقا ت الویت یو عرا 
 بخون. رشوی...تعبمیاریدرنم

 یتفاوت یبا ب الوینگفتم.ت یزیمن چ یکردن.ول دییبچه ها هم حرفشااو تا هیبق
 یکیکه آقا پرهام شااما شاار گهیم نهیا رشیباال انداختو  فت:تعب یشااونه ا

ق تا موف دیاو کمک کن شااودبهیشااما م شاارفتیکه با ث پ دیانتخاب کرده ا
 ...دیشو

 شااوه  فت:بعله!!!حافظ جون  یوبا کل دیخند دایکرد و آ ینگاه دایبه آ پرهام
شت کن..آقا ت ی زهیپرهام حرف حاظو آو نیدمت  رم...ببب بت نو الوحاالی و

نه.ت فت وابرو الویم فال  ر بار  باره دو ند ییدو نداختو لبخ بش کنج ل یباال ا
 نشست و  فت:بخونم؟

 گهید نی:آره بخوندایآ
باتورا  یدوست یو اد ا کندیدر حق تو محبت م یفال شما..کس نمی.ا:باشهالویت
 است. نهی..مراقب باش...چون دل او پر ازکدینما یم
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 نهیباز که حالت خشاام داشااات رو کرد به پرهام:تو از من ک مهیبا دهن ن دایآ
مه کلیبد یلی؟خیدار ند.ه لت قهر روشااو از پرهام بر ردو حا به  عد   ی..ب

ند نازنمیدیخ قاد ارشیو ک نی. حافظ ا ت فال  به  که  فال  ی فتن  ندارن و 
شاه س نیهم فال  رفتو وفالش ا نینگرفتن. شبه   دنیرس یبرا یبود:ک  ماشق 

و خودشا یکل نی...شااهکندینم غیدر یتالشا چیراه از ه نیودر ا کندیتالش م
 فت:حاال نوبت شااماس...آروم  الوی رفتو مغرور شااد.حاال نوبت من بود.ت

 ...رشیکردو شروع کرد به خوندن تعبفالنامه رو باز 
سئول- شکالت یبر  هده  ینیسنگ تیم شده که م شته  شما  یرا برا یشما  ذا

ما ش نیب یبه زود یول شودیم جادیاختالف ا یشما و کس انیآورد.م یفراهم م
 صلح برقرار خواهدشد.

الن که همه ا دونستمیبود؟م الویاون شخص ت ایبلند کرد ونگاهم کرد.آ سرشو
 یعنی؟یچ یعنیزد و فت:صاالح  یسااقلمه ا دایسااوال من شاادن.آ نیا ریدر 

 بعله...بادا بادا مبارک بادا
 اصال مذکر نباشه! دی..شایاون آدم تو باش دیاصال شا-
از دساات من خالص  ایراحت نیمن  مرا باهات اختالف داشااته باشاام...به ا-

 یشینم
بت ت فتن:حاال دنویبچه ها هورا کشاا همه فالو  بود که الویت نباری...االوهی نو

فال بگ فت براش  مت منو   به ساا  کهیخودم هم  دمیکه د یزی.از چرمیآورد 
 رانی.حیشویدچار التهابات  شق م یخوردم...شروع کردم به خوندن:تو به زود

  مل کن... یکه دار ینیقیطبق  یبود ول یوسر شته خواه
 شیپ شیبچه ها  فتن:َا........نه بابا!مبارک باشه پ همه
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به ت همه  چارهیداره بگه که اونم ب رنظریز ویدادن که ا ه کساا ری  الویبچه ها 
بلند شااد بره اون  الویرها شاادن از مخمصااه ت یبگه.باالخره برا یمونده بود چ

و  رشایرو کرد به ک نی.شاهارهیرو ب میبود دهیرو صب با هم خر ییها یخوراک
 ؟؟زن تو شده؟ هیچقد شب هیآدم برف نیا نیبب ای فت:ک

 س.دونه ا هیکه قراره زن بشه  یزن خودته....اون هیاخم کرد و  فت:شب ارشیک
 : حتما هم جهت نمونه اسنیشاه

سمت من بر ردوند و فت:دختر خانومارشیک شو به   ی:اون که بعله!بعد نگاه
 که من  اشقشم تکه

 باشه؟ تونهیم یک ییایشاهزاده رو نیا ای:خدانیشاه
راز تر د متیپاتو از  ل گهیکرد و فت:د نیشاااه یبازو بینصاا یمشاات ارشیک

 نینکن شاه
چشماتو  نیرفت و  فت:شاه نیبه شاه یهم وارد بحث شد وچشم رره ا یناز

 هیک ارشیمنظور ک یفهم یم یباز کن
 سو کرد... یو فت:چشممو که پارال خانوم زد کور و ب دیکم خند هی نیشاه
 و فتم:حقت بود دمیخند

مه ا ارشیک که ه حاال  فت:راسااتش....راسااتش... ند شاااد و  جایبل  ن
 بگم یزیچ هی خوامی..ممیجمع

با ِمن ِمن حرف ختیر یدلم هر ته مت من و به ساا ..چون رو کرده بود 
 بگه؟ خواستیم یچ یعنی.زدیم

 گهیو دبگ ای:خب...کپرهام
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با نگاهش بهم  دایآ دسااات رو محکم تر فشاااار دادم.حالمو از نگاهم خوند و
نزد باشااام. تر  که آروم  فت  تو کی  مد و زل زد  مام و  یتر او چشااا

هسااتن بگم که ....که من  نجایحاال که همه ا خواسااتمی...مخواسااتمی فت:م
 کنم یشما خواستگار یهمه  شیاز پارال پ خوامیم

له ا دایا به کهیهم شااوک وارد شاااده بود.چون دسااتمو ول کرد..مث برق  ن
من نساابت بهش چه  دونسااتیکه م ارشی.کنیی رفتدش...ساارمو انداختم پا

 یبغض ها دمید امیمنو مجبور بکنه؟تا به خودم ب خواسااتیدارم چرا م یحساا
پشاات ساار  یهم ه نیبه  لوم حمله آوردن..همه دساات زدن وشاااه یادیز
 رو به افتخار  روس وداماد..:بزن دس قشنگه گفتیم
 دایهوا بلند شدم و خواستم بر ردم.آ یطاقت موندن تو اون مکانو داشتم.ب گهید

 امیمنم ب سای...واسایپارال؟وا یریبلند شد و صدام کرد:کجا م
 قلمداد ارشیمنو  روس ک نکهیکر شااده بودم.فقط دوس داشااتم برم.از ا یول

هم  ارشیک یتر کردم صاادا عیهامو ساار.قدم خوردیکنن حالم داشاات به هم م
 صبرکن... زمیاومد:پارال...پارال... ز یم

شت میلعنت شتم م گهیاومد دنبالم.د ی!دا سه...و کم کم  دمیدو یدا که بهم نر
 دهیهم از ساامت مقابل د الوی...تکردمیصااورتم حس م یاشااکامو رو ی رما

ث شااده بود که با  فرسااتادمینساال قبلش و بعدش لعنت م7..ته دلم به شاادیم
 ابآوردمو رو خر یبدساات م ارشیکه تازه داشااتم با فراموش کردن ک یآرامشاا

 کرده بود...
 ..ازت متنفرم!متنفر!شهیاز  ور تو بلندم شهیآت یع*و*ض*ی!هرچ-
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شتم صورتم پاک م دا شکامو از  سر خورد....وا هویکه  کردمیا م ک نوی!همیپام 
ستم تا ا شمامو ب شتم.چ سف بارو نب یصحنه  نیدا شتم به بعنمیا دش .تازه دا

تا ارشیک ادیکار کنم؟ یبلند شااادم چ نکهیکه بعد از ا کردمیفک م دم که اف
!داشااتم هتموم بشاا یکه همه چ نیبخورم زم یخواسااتم خودمو ول کنم تا طور

 یو آساامون معلق موندم...دسااتا نیزم نیب هویکه  نیبخورم زم شاادمیآماده م
د..اونم مثله من دسااتشااکش دسااتش نبود.آروم دور کمرم حلقه شااده بو ی رم

شماموباز کردم.اول شما دمیکه د یزیچ نیآروم چ بود.نگاهش پر از  الویت یچ
ا ت رخوندم.ساارمو چامیب رونیاز ب* *لش ب خواسااتمیبود.انگار نم ینگران

 رشای.کشااادنیو پرهام داشااتن ازخنده روده بر م دای...آنمیرو بب هیواکنش بق
هم مات و مبهوت داشااتن نگاه  نیو شاااه یساامت من و ناز دیدو یداشاات م

به تکردنیم باره  بدنمو تو  الوی....دو مام  گاه کردم ت نداز کرد  هین گاه برا ن
مام با ت ومن شاادیم شااتریدسااتاش ب یکه نشااد؟  رما تیزی؟چیو فت:خوب

 یزیتونسااتم چ ی....انگار الل شااده بودم و نمکردمیوجودم داشااتم حسااش م
  فتم:خوبم ؟؟؟؟آرومیخوب گمی:مدیپرس گهیردبا هی الویبگم.ت
تا صااااف وا کمکم کامو ساارساامیکرد   یا دهیفا یپاک کردم ول عی.اشاا

دنم ..تمام بکردیدستشو حس م یبود.هنوز دستم  رم دهیمنو د ینداشت.اشکا
 الویت.کردنیشده بودنو منو  رم م یدستا انگار بخار نیداشت  رم شده بود...ا

 ؟یخوب ی:مطمئندیبازم پرس
 رو فراموش کرده بودم  فتم:آره خوبم به خدا شیتموم نفرت چند لحظه پ انگار
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رد و ک الویبه ت ی.قبل از من نگاه ساارزنش باردیبه ساار ت بهمون رساا ارشیک
 ها یزن ی:دس به من نمدمیکش غیکه ج رهیخواست دستمو بگ

شه...آروم برد باال و فت:باشه..با میتسل یکنارو به نشونه  دیدستاشو کش عیسر
 باش.حالت خوبه؟

 برم وامخیبلند شدمو  فتم:من االن فقط م عیخشم ونفرت نگاهش کردم.سر با
شتمیتر قدم برم اطیبا احت نباریا یبه راه افتادم.ول عیسر دوباره ستمی.مدا که  دون

 هی عیساار یلی.خادیدنبالم ن گهید شاادیداشااتم با ث م ارشیکه با ک یبرخورد
حافظ یتاکساا خدا بدون  مه  یاز کساا یدربسااات  رفتمو  نه   نه خو روا

ه ب مداده بود هیرو ندم.سارمو تک یخاموش کردم تا جواب کسا مویشادم. وشا
 شترینم بذه یفک کنم ول ارشیک یبه خواستگار خواستمیو م یتاکس ی شهیش

و بود که ت یندیحس خوشاااا ریبود...ذهنم در  الویمتفاوت ت ینگاه ها ریدر 
 ارشی....چقدر دوس داشااتم کالویفال خودم و فال ت ریوشااش داشااتم و در آر
شب با بچه ها بود ینم شتم خوشمیاومدو امروز تا  و ر هیبق ی...چقدر دوس دا

اونا رو هم خراب کرده بودم و ذاب وجدان آزارم  یخراب نکنم...من خوشاا
ساس ها نی.بدادیم صدا یاح شده بودم که  راننده منو به خودم  یمتفاوتم ررق 

ا ته سااا میاالن من ن گمیبرو م نین؟ فتیبر نیخوایکجا م نیگیآورد:خانوم م
 !میزنیچرخ م میدار ینجوری!همنینگفت یچیه یمنتظرم ول

قات امروز رو رنیببخشاا- فا باره ات مه رو دادم.دو نه   عد آدرس خو تر  زی..ب
و ر یتاکساا هی...کرارهیمنطقمو نگ یکردم احساااساام جا یکردمو سااع یبررساا

 ایپور یزدم.صاادا فونویشاادم.آروم به ساامت دررفتم و آ ادهیحساااب کردمو پ
 ه؟یبود:ک
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 ایمنم پور-
 شما؟-
 ندارم..دروباز کن یحوصله شوخ-

ش پو دیبزر ش کامال سف اطیرو باز کرد و من وارد خونه بزرگ  مه شدم.ح در
ستخر بزرگ داخل ح  کمویکوچ نهیآب پر برف بود.آ یهم به جا اطیشده بود.ا

صه  یآوردم تا نگاه رونیاز داخل کوله ام ب شخ به خودم بندازم تا بفهمم بازم م
 ی.صاادادیفهمیم الموح شااهینگاه به صااورتم هم هینه. مه با  ایکردم  هیکه  ر

 ینجوریتر شااد:پارال تو هم کیو نزد کیقدم هاش به من نزد یبا صاادا ایپور
ا هم تودل من ج ینطوریکنه.هم دییتا نویا نهیصدبارآ سی..الزم نیهم خوشگل

 یدار
شما  یگیم یه یشناسیمنو نم یتو صدا نمیمن امروز حوصله ندارما.بب ایپور-

 شما؟
منم  گنیم ایدرصد مردم 99شما  یپرسیم فونیتو آ یوقت یتا حاال دقت کرد-
 دروباز کن... گنیم ای

ه شه بثبت ب نسیتو   دیپسر مه..اسمت با یکرد یخب؟ جب کشف بزر -
 جان تو

 به بعد اسم همه رو بپرسم بعد در رو باز کنم نی رفتم از ا میمنم تصم-
س ستیمگه ا- صاب ندارم  میبر ایه؟پوریبازر صاب م  یزیچ هیخونه...من ا 
 گماااایم
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به  یزم؟آبجیچرا  ز- که  لت خوب بوده االن  حا  لم چش شاااده؟ازصاااب 
 شد؟ یا صابت خط خط یدیمارس

شو ندادم.مثله هم به ستقبا ای مه و پر شهیسمت در حرکت کردمو جواب لم به ا
منو چن تا ماچ  شااهیمثله هم ایبود.پر ومدهیاومدن و شااوهر  مه ام هم فعلن ن

 ؟یکرد ریآبدار کرد و  فت:پارال بازم که د
 ی فتم:کمبود آب ندار کردمیکه صااورتمو باپشااات دسااتم پاک م همونطور

سر هم او یه مایتو؟هر دفعه که من م شت   لمیو ماچ آبدارتحو یشیم زونمیپ
 وقت؟ هی یرینگ ی...خشکسالیدیم
 زده؟ خیدستاش چه  نیکنم دوست دارم خب.مامان بب کاریچ-

دسااتامو تو دسااتش  رفت و  فت:خدا مر م بده.پارال دسااتکش  عیساار  مه
 دستت نبود؟

اون  ریوتصاا یافتادم.ول میکه درساات کرده بود یتپل دوس داشااتن یآدم برف ادی
با  یتا اخر  مرم برا یآدم برف ند هیمن همراه بود  بد.لبخ که از  یخاطره  زدم 

همه  نمیشب نهیکم جلو شوم هینشده که االن  یزیو فتم:نه.چ ادیب رونیب ینگران
 .شهیم یاوک یچ

 نیشااب ایبرد و  فت:ب نهیشااوم کینفره رو نزد هیاز مبلها  یکی عیساار ایپور
 سربه هوا شده دهیبرف د .بازنمیبب

 داره؟ یمبل نشستم و  فتم:به تو ربط یشدم رفتم رو بلند
 نداره؟-
 نووووچ-

 زنگ زده بود؟ دای فت:آ یتر کردو با چن تا اخم ساختگ یجد لحنشو
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 خب؟-
 نی فت با هم بود-

به پور هیقضاا ازیرتاپیساا دای.آدمیفهمیداشااتم منظورشااو م تازه ته  ف ایرو 
 یهم خوش  ذشت جاتون خال یلیخ میبوده. فتم:آره.بود

 منم با خودت ببر؟ نیریاومد کنارم و  فت:مگه صددفعه نگفتم هرجا م ایپر
ند ند لبخ ند تر  ایدادم سااکوت کنم.پر حیدادمو ترج لشیتحو یژکو بل

 نگفتم؟هان؟ ایمن نده. فتم  لی فت:لبخند ژکوند تحو
 رفت. ادمی...یچرا  فت-
 گمیشد منم خبرخوشمو بهت نم ینطوریحاال که ا-
ششییا- ش ش ش صن نگو...آخرش اون حرف انقد تو دلت مش بهت  مونهی...ا

 یگیم ویرلط کردم و بعدش همه چ یگیم یایکه خودت م ارهیفشار م
فت خوردیبود .زود بهش بر م یدختر لوساا ایپر با ساار ت ر ندشاااد و  .بل

شعله ه سمت  ستامو  رفتم به  شپزخونه.د ستم   نهیشوم شیآت یاآ رم تر و خوا
شن.پور شوم ایب که  یکنیم یباز لمیف یوقت یدونیداد وآروم  فت:م هیتک نهیبه 

 ؟یشیحالت خوبه چقد تابلو م
 کوچولو ا صاب ندارم هیحالم خوبه فقط -
 اونجا بود آره؟ ارشی.کیدرو  بگ یتونیپارال به منم که نم-

شد یدونم چرا ول ی رفتمو بهش نگاه کردم.نم شیاز آت نگاهمو  یدیباز بغض 
 ؟ی فت یبه  لوم چنگ زد.خودمو کنترل کردمو  فتم:آره.به کس

 نه-
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کبندت خوب استفاده کرد-  ؟یچه  جب از اون مغز آ
 کرده درسته؟ یازت خواستگار-
 که قبال بهش  فتم هیجوابم همون یآره..ول-
بل از ا- کهیق مان بگ ن ما به  مه چمن  تمومش  ویم خودت فکراتو بکن و ه

 ه؟شیم یکه چ یدونیبهش نگفتم م یزیو چ دونستمیکن.مامان بفهمه من م
 ایپور کنمی.دارم فک مخخخخخی...پدونمی فتم:آره م دمویخند

و  دونسااتمیخودم فقط خودم م نویکامال.و ا کردم؟نهیفک م ارشیبه ک داشااتم
باهاش  دیبود که با یبود.کساا بمیبود که رق یکساا ریدر  شااتریخدا.ذهن من ب

ن دسااتام  رم تر شااد نکهی.بعد از اکردمیبهش محبت م نکهینه ا کردمیجنگ م
رد و ک شااتریمن اخماشااو ب دنیها بود.با د وهیم نیرفتم.مشااغول تزئ ایساارا  پر

 ؟یمنت کش ی؟اومدی فت:چرا اومد
 نه فقط اومدم اون خبر خوشو بشنوم و برم-
 گمینم-
 نگو...به درک-
 انیب بامش نایقراره سامان ا دونمی از بهش زدمو  فتم:م هیبرداشتم و  بیس هی
 ...نجایا

 .سین نیخبرخوبم ا-
 !گهی!ِد بگو دیحوصلمو سر برد یخیمر یدلم  فتم:اه ه ه ه ه ه .......دختره  ته

 من رفتم اتاقت لباسامو  وض کنم! ایبگه. فتم:پر یزیخواست چ ینم فعلن
 برو-
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اتن کوتاه ساا یروساار هی. دمیبلند بنفش پوشاا یبلوز بافتن هیدر آوردمو  پالتومو
شوهر  مه ام هم  گهیموندم. حاال د فونیآ یبنفش هم سرم کردم.و منتظر صدا

 بود دهیرس
 بوی  نیو  فت:پارال بب شاامیبا اسااترس اومد پ ایکه بلند شااد پر فونیآ یصاادا

 ندارم؟ یرادیا
 یشد یدادمو  فتم:نه.. ال لشیپر از محبت تحو یلبخند

 ؟یگیراس م-
 ..نیمال هم گهیو تو د ؟سامانیاسترس دار شهیتو چرا هم-
 بشه. گهید یکیسامان جرات نداره مال -
 خوش به حال سامان!-

 هی  رفت.خانواده سامان یم افهیداشت برام ق شیپ قهینه انگار که چند دق انگار
 نساااایاز خودش به نام آ کتریخواهر کوچ هیبودن. تیخانواده نساابتا پرجمع

شت و  یله بودم و دیقبال د سانویبرادر بزر تر از خودش به نام ماهان.من آ هیدا
ومادر سااامان قبل از  دربودم.پ دهیهم ند یتو روز خواسااتگار یماهان رو حت

کردم و بعد سامان اومد تو.سامان  یهمه وارد شدن.باهاشون سالم واحوالپرس
و بعد اومد سمت منو سالم داد:سالم  دایسبد  ل بزرگ خوشگلو داد دست آ هی

 پارال خانوم
 مهندس یسالم آقا-
 ؟ییبازم که تنها-
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ه اون بشم...مخصوصا ا  کیشر یبشر یبا بن موییتنها نیا ستمیمن حاضر ن-
 بشرمذکر باشه

 شمارنیم زییجوجه رو آخر پا-
 ؟یکار یتموم شد رفت..کجا زییپا-

 یوارد شااد.دخترمهربون سااانیرفت.بعد آ هیو بعد ساارا  بق دیخند امانساا
 هیداشاات. یمیمال شیو آرا رونیبود ب ختهیبود.موهاشااو از دوطرف شااالش ر

 نیهم که به شکل  ل تزئ کیکوچ یهندونه  هیهم تنش کرده. یکوتاه آب یپالتو
ساابد  تارفت  دایآ میکرد یبا هم احوالپرساا نکهیشااده بود دسااتش بود.بعد از ا

 سانیدر رو ببندم که آ خواستمیومن م یرائیپذ یزهایاز م یکی ی لشو بزاره رو
مرد  هیبر شااتم  یبر شاات و  فت:پارال جون داداش ماهانم پشاات دره....وقت

بزرگ  یهندونه  هیکه  دمیساااله مقابل خودم د یحدودا ساا پیجوون خوشاات
شده بود.در رو ب سرما نوک دمارش قرمز  شدت  ستش بود.از  کرد تا وارد  ازد

دستش زل زده بودم و د ا  یتو یمنم به هندونه  کردیبشه.هاج وواج منو نگاه م
هندونه به من برسااه.هندونه رو  رفت ساامت من و  نیامشااب  ل ا کردمیم

 خانوم.. دایآ نیی فت:بفرما
 رفته؟ فتم:اوال که سااالم...دوما شااما  یاشااتباه دایمنو با آ یعنیدا؟یآ جونم

 رو من ببرم؟ یبزر  نیهندونه به ا نیخوایم
 نیآشااپز خونه رو نشااون دادمو  فتم:آشااپزخونه از ا ریبا دسااتم مساا بعد

 ...نیطرفه.خودتون ببر
م جوابشو بدم.چند قد ینطوریبا تعجب نگاهم کرد.انگار انتظار نداشت ا یکم

 جلوتر رفتو و  فتم:درضمن....
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 ..پارال هستمستمین دایماهان خان من آ یسمت من و فتم:آقا بر شت
ماهان  یبه اسااتقبالش اومد و بعد از سااالم و احوالپرساا ایزد و پور یلبخند

فت:نم نه رو از دسااات من بگ نیا یخوا ی  ندو خودم ببرم بزارم تو  ای یریه
 آشپزخونه؟

اضاار ح الویافتادم؛ت الویکار ت ادیهندونه رو  رفت و برد.ناخود ا اه به  ایپور
دن و بو یسبک رو حمل کنم.همه نشسته بودن.خانواده جالب سهیک هینشد من 

من اصااال به  ی.ولدنیخندیم کردنویم یبا هم جور بودن.همه اش شااوخ یکل
هاشااون  وش نم مه م یکردم.وقت یحرف ندیه به تبع دنیخ نا  زا تیمنم  او

ساکت م یوقت دمیخندیم سکوت م شدیهمه  نار بود.ک ری.فکرم در کردمیمنم 
.بلند دونست یروزم رو م نیاز راز ا ینشسته بودم وفقط اون بود که قسمت ایپور

 یآوردم.روشاانش کردمو.وقت رونیب مویو وشاا ایشاادم رفتم طبقه دوم اتاق پر
ل مشااغو سااانیهم با آ ایهمه دونفر دو نفر  رم صااحبت بودن.پور نییاومدم پا

س یبود.رو ستم و نگاهم به ماهان افتاد که اونم مثل من  ش  هیاکت وتنها مبل ن
 نشسته بود.اومد سرارم و کنارم نشست. ی وشه ا

 ستمیمزاحم که ن-
 کنمینه.خواهش م-
 ن؟ییشما هم مثه من تنها-
...همساارتون کجان؟آها...حتما یتنها باشاا دیقا دتا شااما نبا یمن تنهام ول-

 رفته خونه مادرش درسته؟
 زد و سرشو تکون داد و فت:من ازدواج نکردم یلبخند
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دمو و اشاره کر ایتعجب کردم.با تعجب دستمو بلند کردمو به سامان و پر یکم
س یخوایبگم ماهان  فت:حتما م یزیمن چ نکهیقبل از ا سامان ق یبپر بل چرا 

 من دوماد شده؟
 قایتکون دادمو  فتم:دق دییبه نشونه تا سرمو

 خب ماهان  اشق شده بود-
 ن؟یشما اشق نشد یعنی-
 دونم... ینم-
 اون جوابا بوداااااا ؟ازیچ یعنیوا..ا-
 ....یو فت:تا امروز مطمئن بودم ول دیکم خند هی

 آها خودم تا تهشو خوندم.-
زنگ خورد.نگاه کردم شااماره ناشااناس  میجواب منو بده که  وشاا خواسااتیم

بار د ند ماس کردم.چ هان  گهیبود.رد ت ما نگ زد.آخرش  پشااات ساار هم ز
 پارال خانوم نیجواب بد نی فت:راحت باش

شدم  یبه خاطر جواب نم ره؟منیگیزودم به خودش م چه دم نه خاطر تو؟بلند
 فاصله  رفتم و جواب دادم:الو ی..با اجازه و بعد هم کمنیو فتم:ببخش

 الو پارال منم تو رو خدا قطع نکن-
 میمنو نداشت.بعد از اون ماجرا من س یکه شماره  ارشیبود.ک ارشیک یصدا

ه بهش داد الویشااماره منو بهش داده بود ؟حتما ت یرده بودم.ککارتمو  وض ک
 ؟یکن یهم فشار دادمو  فتم:چرا ولم نم یبود.دندونامو رو

 پارال من...من دوست دارم  اشقتم-
 به من چه؟-
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 یتو هم  اشقم باش خوامیم-
 ...من  مرا  اشق تو بشمیادیز یرلطا-
 کنمیثابت م ویبار به من فرصت بده همه چ هیبار فقط  هی-
 ونی..بفهم امیخوریمن و تو به درد هم نم ارشی؟کیثابت کن یخوایم ویچ-
 تو ومامان تو رو انتخاب کردم نی..من بسیبرام مهم ن گهیمامان د-
مادرته..زحمتتو کشاایکرد خودیتو ب-  ینجوریا ساااتی..حقش ن دهی...اون 
 چه قد سخته ینیبب یمادر سر نکرد ی.تو بیکن تشیاذ
 کنم یبدون تو زند  سیمنم نحق -
دوس  ویکیمن خودم  هیچ یدون ی...اصااال میندار یتو درمورد من حق-

 دارم..اونم منو دوس داره
 ... یمیآدم تو زند  نیزتریپارال به جون خودت که  ز-
 ؟یبکن یچه رلط یخوایمثال م-
 ...رهیتو رو از من بگ خوادیکه م یهم اون کشمیهم تورو م-
 یقرصاااتو با آب  رم باال انداخت نکهیبود.برو مثه ا یجالب یهه...شااوخهه -

 یکرد یقاط
 ینیبیم-
باره  کینبودم.چرا به  ییلحظه ترس تمام وجودمو فرا رفت.من دختر ترسااو هی

قطع کردمو مات موندم سرجام.لحنش  ویانقد ترس به من هجوم آورده بود؟ وش
سب یواقعا ا ه من روز یعنیبود. یجد یلیخ شق ک شم چه اتفاق یخوام  ا  یب
 فته؟یم
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سامان در حال رفتن بودن.تا ح کی سا ت شون  اطیشب بود و خانواده  بدرقه 
حافظمیکرد خدا مه  باه فت:ازد ی. مد ساامتم و  هان او ما ما  دنیکردم. شاا

 خوشحال شدم.
 منم!-

حافظ تاق پر عیکردن و رفتن.منم ساار یخدا پالتومو پوشاا ایرفتم ا که  مدیو 
 یزارم که بر یتخت نشست و  فت:پارال نم یبرم. مه اومد رو

 درس بخونم...اجازه بده رفعه زحمت کنم نمیباز بش دی مه جون از فردا با-
 روقتهینه..د-
 خونه گردهیبرم رسونهی..منو مرمیم ایخب با پور-
 نه..-
نه م دمید مه  شااادم و  الیخ یپس ب ارهیتاصاااب هم اصاارار کنم  

 .مونمی فتم:باشه..م
 پارال امروز حالت خوب نبود؟-
 نه  مه جون خوبم.-
 شده؟ یزی...چیستیمن از چشمات خوندم که همون پارالن یاومد یچرا وقت-
 نه به خاطر امتحاناس.-
 باشه..پس هروقت دلت خواست به من بگو-

 شد ورفت. بلند
++++ 

شدم.تموم ایپور شغول خوندن جزوه ها  سوند خونه ام ورفت.دوباره م  یمنو ر
فضااا.مطمئن بودم تو همه درسااا  کیزیترمو فول بودم به جز ف نیا یواحد ها
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ضا کیزیف یول رمینمره کاملو بگ تونمیو م شمیم ی ال ودم که رو مطمئن ب ییف
با یبرا ها نی.بکردیکمکم م یکی دیپاس کردن بخونم.  نم که ییدانشااجو
ضر نبودم برا نیا الویفقط ت شناختمیم سو خوب بلد بود ومنم حا بار  ریز یدر

که من ازش  دادیچون احتمالشااو م کردیبرم و حتما اونم کمکم نم الویمنت ت
 فتمریخوردمو و داشتم دوباره م یقیبلند موس یجلو بزنم.ناهارمو همراه با صدا

 اومد. فونیآ یسرا  درس وجزوه که صدا
 ه؟یک-
 بازکن دررو....-

ه تو رو ک ییزایآوردم.بدو بدو چ یبود.داشتم از تعجب شاخ در م نینازن یصدا
بل و زم یرو یرائیپذ تهیر نیم مد جمع کردمو در  رض ا خ  هیثان یکیبو

 پسیبه خودم نگاه کردم.موهامو با کل نهیآ یپرتشااون کردم تو اتاق.و بعد جلو
شون شونه  شه  شخص ن سرم جمع کردم تا م شت  ه درب نگز نکهینکردم.تا ا پ

مد.آ نو د دایصااادا در او م تا  بود. نارش  ک باز شاااد  شاااشین دیهم 
 ؟یخوا ی..مهمون نملومیو فت:س

 ؟یریم ی رد یا ه مثال االن بگم نه برم-
 نه-
 تو نیایندارم...ب یپس چاره ا-

 پارال؟ ی:سالم...خوبنینازن
 تنکس-

 ؟یخوندیدرس م یآورد  فت:داشت یهمونطور که شالو کالهشو در م بعد
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 نیدیکه شما دوتا رس کردمیم لینه داشتم هام هام م-
فت:آخ جووون...چ یهم شاااال وکالهشااو پرت کرد رو دایآ بل و   یم
 ..به منم بده!شهیمن  شنم م شهیرذا که م ؟حرفیخوردیم
 تموم شد-
 ذره اش هم ؟ هی-
 نوووچ-
 ؟یچ گشیته د-
  فتم که نه-

 آره؟ یدادیآهنگ  وش م یاشت:د نینازن
 بله-
 کامران و هومن بود آره؟؟؟ دی...آهنگ جددمیصداشو شن-

اون  کردیداشاات از رذام سااوال م یکیو منکر اومده بودن ساارارم. رینک انگار
  فتم:اوهوم یتفاوت ی...با بکردمیکه داشتم  وش م یاز آهنگ یکی

 کامرانو؟ ای نی:بچه ها شما هومنو دوس دارنینازن
 :هومن بهتره...دایآ

 :اون مال منه..حرفشم نزننینازن
 زنهیکه م ییها پیت یبرا رمیمی...مال خودمه.من مرمینخ-

تا داشااتن ساار هومن د وا م اون دم کردمو واومدم  ییمنم رفتم چا کردنیدو
 دنیم ...نه هومنونیکنارشون نشستم.هنوز بحثشون ادامه داشت. فتم:بس کن
 به شما نه کامرانو..اونا االن اونجا هزارتا صاحب دارن....
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 یچرا اونجور روزیاش و  فت:تو د گهید یپا یپاشااو  ذاشااات رو نینازن
 ؟یکرد

 کردم مگه؟ کاری:چ فتم
 ...یپلنگ وحش هیتا دهن باز کرد مثه  چارهی...بیچیزد به پشتم و  فت:ه دایآ

 ..حرف دهنتو بفهمیهوووو-
 یرو  ازو رفت یپاتو  ذاشت یپلنگ زخم هیباشه مثه -
 چون قبال هم جوابشو داده بودم-

 خوشم اومد یلی.اتفاقا من ازش خهیپسرخوب ارشی:کنینازن
خه دختره  ته  یگیم ینیرو بب یهر اورانگوتان ابونمیبوق تو؛تو خ یدلم  فتم:آ

 خودشو داره... یکه جا ارشی اشقش شدم ازش خوشم اومده ک
جد دایآ فت:بب یخودشااو  با نیتر نشااون داد و  به نظر منم  فک  دیپارال 

 .ادی..هرچند ازشش خوشت نمیکن
ف حر ینجوریا ادیکه اصااال بهت نم رینگ گوریبرا من ف یتو رو خدا اونجور-

خواد منو  ی اشااقم باشااه منو نم نکهیاالن به خاطر ا ارشی...بعدشاام کیبزن
 چون با مادرش لج کرده خوادیم
 هیحرف نمی:ادایآ

 تو بودم ... ی:من جانینازن
 من باشه. یجا تونهینم یقطع کردمو  فتم:هرکس حرفشو
 یزیچ گهیکز کرد ود یکرده باشاا ی.انگار بادشااو خالدیمنظورمو فهم خودش

 هم دنبالم اومد. دای.آارمیب زمیبر یینگفت.رفتم تو آشپزخونه تا چا
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 ؟یدار کاریبدبخت چ نیپارال با ا-
 کنهینم یفضول گهی وضش د-
 کنه ی مل تونهیکردم که اون فکرتو م دایرو پ یکیمن  یراست-
 ؟یدستامو باشوق به هم زدمو  فتم:ک یرذا خور زیم یرو  ذاشتم رو ینیس
 خرج داره-
 حاال بگو-
 نه اول تو بگو-
 یبخوا ی.هرچااااایهست یپولک یلیاه خ-

 400چرمه بود چرمش هم اصل اصل بود  فهیزدنو  فت:اون ک یبرق چشماش
 خوامیتومن اونو م

 ؟ی..باشه کیریدردبگ-
 فرشته-
مم جلو چش شناختمیکه م ییذهنم شروع کردم به سرچ کردن.همه فرشته ها تو

ته پ گل کوچ ریصااف بسااتن.اونواع واقساااام فرشاا بزرگ  کیجون خوشاا
 . فتم:کدوم فرشته؟شناختمیم
 هیکشاورز یخوشگله..رشته اش مهندس ...همون دخترگهید یفرشته جهان-
 !هیسی.المصب بد کدیاه....کصافت چرا به ذهن خودم نرس-
 ...رسهینم یبه ذهن هر کس نیا-

ستم سنیورفت کنار نازن دیدو یدنبالش کنم ول خوا ش ییچا ینی. تمو به رو بردا
 رادشیبود تنها ا یفک کردم.فرشااته دختر خوشااگل و جذاب شااترینقشااه ام ب
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مل کرده بود و ز پارساااال   که اونم  مارش بود  ندان شاااده  شییباید دو چ
 :حاال حالت خوبه؟دیپرس یبا ناراحت نیمبل.نازن یبود.نشستم رو

پارال.ددایآ نه  تت درد نک ند یکل روزی:دساا خدادمیخ نه  شیی.اه ه ه ... صااح
 بود یکیرمانت

 داشت؟ دنیخوردن من خند نیمرضضض.زم-
 کال ادینجاتت داد..خوشم م دیاده سواربراسب سفکه ..شاهز ینخورد نیزم-

 یخوردن رو برفو دار نیاستعدادزم
 افتاده؟ یاتفاق نی:مگه قبال هم همچنینازن

 نیبا کله خورد زم نی مه اشااون..همچ اطیتو ح میپاسااال رفت نی:آره .همدایآ
 دمیخند یکل یناز یجات خال

 که نشد؟ تیزی:چیناز
ه جواب داد:نه بابا..تاز دایمن آ ی.به جاکردمیفعلن داشااتم به فرشااته فک م من
فت پساار  مه اش و  ایبلند شااد رو کرد به پور نکهیبعد ا ارهیکم ن نکهیا یبرا
 حرکتو؟ یدید

. فتم:اصال دمیرسیم جهیداشتم به نت شتریوب شتریومن ب دیخندیداشت م نینارن
 من درس دارم نمیبب نیبر نیپاش

بهترم  دیحالت خوبه؟البته حالت با مینیبب می..اومدومدهیهم بهت ن ی:خوبدایآ
 ودبعد رفتن تو فقط تو فکر ب چارهیرو بگو..ب الوی..تیوا یوا یشده باشه..وا

 جدا؟-
 هم از اون بدتر ارشیآره..ک-
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 ارشو؟یک یخواستگار دیفهم الویت-
 متر!6تا  مق قی م قیتو فکربود م گهیراس م دای:من بهش  فتم.آنینازن

 پس خطر ررق شدن نداشته...-
رس د نینیشاایپرت کردمو  فتم:م دایته مونده اشااو روآ دمویساار کشاا موییچا

 ؟ی..اوکشهیزده نم یپسر چیاز ه یهم حرف گهی...دنیخونیم
حانو م نیاول دیبا فردا به مغز هی رفتم  می. صاار بود تصااممیداد یامت م کم 

ستراحت بدم و برم خر شدیا ستم برم رونیب نگیاز پارک نموی.ما  هی آوردموو خوا
 ینیماشاا هی کرمیهمش فک م کردمیکه نگاه م نهیآ یبخرم.تو ییکم مواد رذا

نهیم بمیداره تعق به خودم مک گه ب گفتمی.  بال تیب کارنی:مردم م پارال فتن دن و..
 نباش نیبدب

 ایهساات  نهکیم بمیتعق کردمیکه فک م یکساا نمیشاادمو و نگاه کردم تا بب ادهیپ
زده بود به ساارت...تو مغزت  ادت نداره انقد  یدیرفته.نبود.به خودم  فتم:د

 رفته رو ابرا..توهم زده یدیاالن ازش کار کش یدرس بخون
ون ببرم.چ نمیتا ماشاا دیبا نارویا یکردمو مونده بودم چه جور دیخر یسااا ت هی

 ارشیک یاکه صد کردمیفک م نی.داشتم به همادیز یلیبودن هم خ نیهم سنگ
 کرد. خکوبیباز من وسرجام م

 کمکت کنم؟ یخوایم زمی ز-
 شدمو  فتم:نه رهیخشم بهش خ با
 کمکت کنم خوامیمن م یول-
 فقط  م شو برو.. یبه من کمک کن یخوایتو ا ه م-
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با - به خرج  ینزیبا من حرف م یتر!چرا وقت فیکم لط هیبا قد خشااونت  ان
 ؟یدیم
 ..ومدهیلطافت به تو ن-
 من خشن ترما... یخشن باش-
 .نمیبیدارم م-
 .یدیمنو ند ینه تو اون رو-
 ان یندارن..هردوشون سگ یفرق ادیروت ز نیاون روت و ا-
 ایپارال با من راه ب-
 برو کنمیخواهش م ارشیک-

وجه شد.تازه مت نشیمشت کرد و محکم فشارشون داد ورفت سوار ماش دستاشو
ش صب منوتعق ینیشدم که ما ش ارشیک کردهیم بیکه از  شویبوده.ما وض   ن

خوشااگل  یآزرا هیداشاات اما االن  ینوک مداد یایپرشاا هیکرده بود.اون روزا 
 ظرترسااوندم.من نیهامو به ماشاا دیخر بتیو مصاا یبود.با هزار بدبخت رپاشیز

ش الیخ یول فتمیبره و من بعد راه ب ارشیموندم تا ک شت.ما شن  نویرفتن ندا رو
 یشاایریچه ساا نیبازم دنبالمه.ا دمیکه جلوتر رفتم فهم یو راه افتادم.کمکردم

 ارهیه سرم بب یییبال نکهی.از ترس ادمیبود..دست بردار نبود.باالخره به خونه رس
.در رو چند دور قفل کردم تا خونهپارک کردمو رفتم  نگیتو پارک نویزود ماشاا

تا بب عد ساااا ت ب مینه که ن ای رهیم نمیمطمئن باشاام.از کنار پرده نگاه کردم 
کنه.ا ه  دایانقد ادامه پ میآالرم  وشاا یرفت.سااابقه نداشاات که بزارم صاادا

صداش م تیقطعا پ خوندیهم م شتریب قهیدق5  یزیچ یوبه آب دار گرفتیبل 
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ستمو تو آکردیم دایپ ازین ش صورتمو  سر و  سا ت نگاه کردم. شدمو به   نهی.بلند 
 خودم زل زدم... یبه چشما

 ینی..تو بهتری..تو آماده اشهیمروز استارت امتحانا زده مپارال ا-
 تونمیآره...من م-
 .کنهیفک نکن..فرشته همه کارا رو م الویشک نکن اون بورس مال توئه...به ت-
اون  دی..من باکنمیجا چالش م نیکه االن تو دلمه رو هم یآره..اون اسااترساا-

 بورسو ببرم
باهم بر ادیقرار بود ب دایبود.آ ازدهیساااا ت  امتحان  .االن دومیخونه منو بعد 

 بودم. دهیرو ند الویبود که ت یهفته ا
سامو ش لبا شتم از ا دمیپو سمتش قدم رو م یرائیسمت پذ نیآماده دا  یتا اون 

 یدیسر یکم به خودت م هی فت:اه.. دیزد و اومد باال.تا منو د فونویآ دایرفتم.آ
 فوتبال شده نیزم هیهات شبخب...حالم به هم خورد...اون ابرو

 وقت نداشتم-
 توش ببرم یدست هیدراز بکش رو تختت  ایب-
 االنم وقت ندارم-
 نمیدراز بکش بب االی...شششیا-
تونم  ینم یکنیچشاامم کور م یابرو رو درسااات کن یخواینه تورو خدا..م-

 بگذر رشی..از خیداریجا با هم برم هیهم ابرو رو با پوسم  ایامتحان بدم.
 امروز نهیدیباشه. کس العمال د-
 زنهی...دلم شور مشورنیانگار دارن تودلم رخت م دایآ-
 نه؟ ای شورنیننه منم دارن اون تو م یرخت چرکا-
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  م شوووو بابا-
 میبعد بر ییمن برم دسشو-

س یوقت ش یجلو میدیر شگاه ما کم  هی  فتم:تو برو من دایپارک کردم.به آ نویدان
 امیبعد م قهیدقاسترس دارم ده 

سک لمیتو حس ف یرفت بی ج- شده راس را س یها...انگار باورت  و قراره بور
 یببر
 دادنته؟ دی وض ام-
 حرفا.من رفتم نیمنو چه به ا-
 الویبود.ت یمن خال نیماش ی.جلودمیکش قیشد ومن چن تا نفس  م ادهیپ دایآ

مد درسااات جلو پارک کرد.نم نیماشاا یاو هاش روبرو  یمن  با خواسااتم 
هم  والیت دمیدر آوردم د چویکه سااوئ نیشاادم.هم ادهیبرداشااتمو پ فمویبشاام.ک

س نیشد.نگاهش کردم.اونم مثله من ا ادهیپ سابقه  دهیمدت به خودش نر بود.
نم مثله من او دادینشون م نیدانشگاه.ا ادینکنه ب غیصورتشو سه ت الوینداشت ت

 اش هم نگذشته. قهیدق هیاز 
 راه انداخته واسه خودش! یجنگل آمازون نیدلم  فتم:اه اه...چندش!بب ته
که  از جا سااالم داد و منم آروم جواب سااالمشااو دادم.خواسااتم برم  همون

 ؟ی فت:آماده ا
 یلیخ-
 منم آماده ام-
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شگاه.ورقه  راه سمت دان سم الله  فتم  یامتحان یافتادم  ستم ب رو که  رفتم د
 هیچن تا سوال رو بلد بودم بق شهی.من همکردمیموشروع کردم.از خودم تعجب 

اال سو یامروز داشتم به همه  ی.ولدادمیجواب م بتیشو با تقلب و هزارتا مص
به خودم مکردمیفکرم نم ادیز ی.حتدادمیجواب م  نیا یعنی!ولال:اگفتمی.

به ت یخودت گاهم  خاصاا الویپارال؟؟؟؟ن با آراش  تاد. به سااواال جواب  یاف
پا م.برخالف من دادیم هم  الشیخ نی.اون  زدمیکه تو اسااترس دسااات و 

که تموم سواال رو جواب دادم نفس  نیهم به خودش مطمئن بود.هم دینبود.شا
خداجون م دمیکشاا یقی م ند شاااد  الویت دمی!!!دیساایو  فتم: مال  دربل ک

سرد شو به مراقب تحو یخون ستمیمن م یداد ورفت.ول لیورقه ا چند دور  خوا
 مکردیبار دوم داشااتم مرور م ی.برارنیاز جلسااه برم ب هم مرور کنم که مطمئن

 تو کمرم فرو رفت... دایکه نوک خودکار آ
 شه؟یم یچ 4سوال -
 چمدونم-
 من ا ه به حسابت نرسم.... رونیب میبزار االن بر-

 ...حرومت بشه!سیکج کردمو  فتم:بنو ورقمو
 و  کس العملشااو نمیرو بب الویت خواسااتیدلم م رونیاز جلسااه اومدم ب یوقت

که  کردمیم نمیداشاات لعن ونفر داینه.آ ایبوده  یتا بفهمم از امتحان راضاا نمیبب
که پرهام وت ندادم  مه سااواال رو نشااونش  ما  الویچرا ه مت  به ساا با هم 

 کیتا  رم تر بشاان و از  دمیآوردمو به هم مال رونیب بمیاومدن.دسااتامو از تو ج
 دایبه ما.پرهام رو کرد به آ دنیساانشااده ر15شااروع کردم به شاامردن تا برساان.

 ؟یمن خراب کردم..تو چندچند دایو فت:آ
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 المروتم هم نشون نداد ورقشو یپارال نی:منم مثه تو پرهام.ادایآ
نشااساات.رو کرد به من و فت:مثله آب خوردن  الویلب ت یرو یتلخ پوزخند

 آسون بود
 آسون بود... یلیمنم خ یبخونه؟ فتم:هه هه برا یکر خواستیم یعنی
 گیدوتا جرقه شااما دوتا ب ن؟مایهان؟هان؟مثال ساار تر ی:مثالا که چدایآ

 بنگ..خوبه؟
 نیسربه سرش بزارم.نازن ادینخواستم ز نیبه خاطر هم دیرس یبه نظر م دلخور

 یبا پرهام بره.وقت خواسااتیهم م دای.آدمشااونیبا هم رفته بودن وند نمیو شاااه
بازم  یعنی.دمید ارشااویک یآزرا ابونیاون طرف خ رونیاومدم ب اومده بود که 

که  یافتادم.کم اهشاادمو ر نیسااوار ماشاا عیدنبالم؟چرا ول کن نبود؟ساار فتهیب
شته رو د س ستادهیکه ا دمیجلوتر رفتم فر ش.توقف کردمرهیبگ یتا تاک  ی شهیو 

 و فتم:خانوم خوشگله بپر باال نییپا دمیپنجره رو کش
 ؟یی:پارال توفرشته
 گهید میبر ایتکون دادمو  فتم:نه پس  مته!!!فرشته ب سرمو

شته صافا خ یباحال ی هیدختر پا فر  کلیش هخو یلیوخ افهیخوش ق یلیبود.ان
با یمشااک یبود.چشاام وابرو باال  ی مل ینیخوش فرم و وب یبا ل  یساار

گاه اول مکیکوچ ن تو  ته  ب ل تی.ا مارش  یبد صیتشاااخ یتونسااا که د
 . فتم:خب چه خبر؟هی مل

 ایمعرفت شد ی...بیسالمت-
 سرم شلوره به جان تو..-
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 منم سرم شلوره-
له آ ته ته هم مث نه فرشاا قاط دایدلم  فتم نک نه اونم  را شاااده  یپر!!!نک مر

 ه؟ی:خبردمیباشه؟؟؟!پرس
 نه بابا-
 دارم ویهر چ دنیجون پارال راستشو بگوو...من طاقت شن-
 و فت:فعلن که آس و پاسم دیکم خند هی

 ؟یاف ندار یب یعنیپس -
 شهیشدم...ماه بعد سرم شلو  م الشونیخ ینه..االن وقت امتحاناس ب-
 چرا؟-
 گهید نهیبابا ولنتا-
 اه کنهیکنم..خوب خرجت م یبهت معرف پیبچه پولدار خوشت هی یا هیپا-
 هست؟ یک-
 یملک الویت-
 شهینم یاون که  شقمه...ول-
 طرفت ادیقدم برو سرارش اون دو قدم م هیتو  یاخماش تو همه ول دونمیم-
 نشده یبچه ها خواستن تورش کنن ول-

ها خواسااته بودن  یلیخ میکه با هم بود یچند ساااال نیا ی فت.تو یم راس
 نیحرفا بود فتم:اونا ا نیتر از ا ریسااخت   الویت یبشاان ول یمیباهاش صاام

 یشنویکم برو جلو نه نم هیکاره نبودن..تو 
 رسه؟یمبه تو  یحاال چ-
 یچیبه من؟ه-
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 یگیهس که نم یچ هینه -
م دیبا هش  تم؟شاااایب ف م دیگ ن بول  تن  یکرد ول یق ف تر از دور    ه ب

با هم  دانشگاه هیسربورس می..منو اون داریرامش کن دیبود. فتم:هرطور شده با
 میجنگیم
 تعحب  فت:تو!!! با
 آره.مگه من چمه؟-
واحد هارو پاس  خواسااتیکه م یهساات ییو فت:تو همون پارال دیکم خند هی

 هم هست؟ یا گهیکنه.کس د
 ...سین یباز نیتو ا یکس الوینه..جز من وت-
 بابا دخترونه پسرونه شد که. یا-
 نه؟ ای یهست-
 هستن؟ یتو باز ایک ی فت-
 الویفقط منو ت-
 میبه بعد تو باز نی!منم از اگهیِد نشد د-

 ...دمت دا ولیفرمو زدمو  فتم:جان من؟ا یچن بار ور یاز شاد دستمو
 بورسو ببره نیدختر ا هی خوامی.مسیفقط به خاطر تو ن-
  اشقتم.....-
 دارم براش-
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سم شته رو  ارشیبود که ک حوا شون پ کینزد ییجا هیهنوز دنبالمه.فر  ادهیخون
 ارشیپارک کردم ک نویماشاا ی رفتم.وقت شیخودمو در پ یخونه  ریکردمو مساا

 ؟یکاردار ی فتم:الو..چ یلیم یآخرش باب یزنگ زد.چند بار جواب ندادم ول
 زمیسالم  ز-
 ؟یدار یسالم..کار-
 ندارم ینه کار-
 .شرمندهدمیجما ت جواب نم کاریمن به ب-

ش س نیقطع کردمو رفتم باال.هم وی و  زیوهمه چ دایخونه زنگ زدم به آ دمیکه ر
 هیثان هی ارشیک نکهیقبول کرده وا شنهادمویفرشته پ نکهیکردم.ا فیرو براش تعر

امتحانا افتاده بود رو دور تند و پشاات ساار هم  گهیهم ول کنم نبوده...حاال د
ستم همه امتحانا رو دارم به بهتر ی.من ممیداد یامتحان م شکل ممکن  نیدون

 نیا یهم نشون دهنده  الویت یاکشن ها ینداشتم.ر ینگران چیه کنمویپاس م
د و بو ارشیکرده بود ک ریکه ذهنمو در  یزی.تنها چهیراضاا زید که از همه چبو

 یدادو ازش سر در نم ینم جهینت خوندمیفضا....که هر چقدر م کیزیامتحان ف
شته هم خبر شد یآوردم.از فر فعلن  یلو فتهیب یبود و من منتظر بودم تا اتفاق هن

بود به خاطر ترساام از  ینبود.چند روز خواسااتمیکه من م یاوضاااع اون جور
بعد 5.سااا ت موندمیوقت اونجا م ریکتابخونه و تا د رفتمیم دایهمراه آ ارشیک

کارشاااو رو دایاز ظهر بود.آ ته خود بار  فت:بر زیم یچن   میزد وآروم  
 خورهیکتابه به هم م یداره از هرچ المح گهی...درونیب

 !باشه.سسسسسیه-
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ستامو شته بودم تو ج د شهیک نیبه ا یلی:پارال خزدیحرف م دایو آ بمی ذا رو  ار
 یداد

که نکردم؟من تا حاال صاادبار بهش  فتم آقا شااما به درد  کردمیم کاریچ دیبا-
 یخوریمن نم

 ...یکردیتا حاال نفله اش م دیبا-
 نه بابا-
 شیکشتیم یزدیاز شهر م رونیب ییجا هی شیبردیآره..م-

ناام ییوقتا هیتکون دادمو  فتم:من واقعا  ساارمو .....من دایآ شاامیم دیازت 
امتحان  ایبا ک یمنو دار نیخدا بب ی!ایموندم تو چطور دانشااگاه قبول شاااد

 !!!یکنیم
 شد؟ یفرشته چ-
 سین یخبر-
  شتهتخصصشو  رفته بر الویت یبره  م شه..بهش بگو تا تو دس بجنبون-
 کنم؟ کار یچ دیبا نمیمن فک کنم بب یکم دهنتو ببند هی شهیبابا...م یا-
الم :سدمیپرهامو از پشت سر شن یکه صدا نییپا میاومد یم میپله ها داشت از

 خانوما
 با ذوق بر شت جوابشو داد:سالم آقا. دایآ

 جوابشو دادم:سالم یتفاوت یبا ب منم
 صحبت کنم؟ یخصو دایبا آ قهیمن چند دق شهی:پارال خانوم مپرهام
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 گهیبه من  ادیاز ب بسم الله اشو م دایآ یتو بگ یاالن هرچ چارهی؟بیخصوص
جا ند یکار یتا اون تهش!ک له..خواهش م یبرادر!!!لبخ  مکنیزدمو  فتم:اوه ب

 نییبفرما
 تظرتمبخورم اونجا من رمیبگ ییچا هیو فتم:من رفتم بوفه  دایروکردم به آ بعد
سوال به ذهنم هجوم آوردن. بعد شدن از اونا چن تا   هم االن الویت یعنیاز جدا

 یچیدونسااتم و رنه تا حاال ه ینم نویبود؟خدا رو شااکر که از صااب ا نجایا
 یگاهن رونیبلند شاادم رفتم از پنجره به ب دمویساار کشاا مویینخونده بودم.چا

 رونیب موی وشاانبود.دوباره بر شااتم ساارجام نشااسااتم و  یخبر دایانداختم.ازآ
 .دایآوردم و زنگ زدم به آ

 سالم فرشته جون-
 ؟یسالم...خوب کی ل-
 ..چه خبر؟یخوبم...مرس-
 چه خبر؟ الویاز ت ایاز خودم چه خبر -
 خنده ام  رفتو  فتم:از جفتتون چه خبر؟ طنتشیش از
 نه الویت یمن خوبم ول-
 چرا؟-
 زارهیکه نگوووو..برا من طاقچه باال م هی نده دمار هی نیبابا ا-
 گهیانصافا طاقچه باال  ذاشتن هم داره د-
 خب بعدش-
 هم خوش فکره هم خوش... پهیهم خوش ت الویت-
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 المو داشااته باشااه خوش  یخوش ها یهمه راهوهمه  نیا رهیم یاوه ه ه..ک-
 رو نداره جون تو یاخالق

 نداره... یگیقلموراس م هی نیآره ا-
 ؟ینکنه  اشقش شد-
 من؟؟؟نه بابا مگه خر مغزمو  از  رفته-
 دی فتم شا-
 ؟یبکن یخوایکارم ینداره....حاال چ دیبا دیشا-
 بسپارش به من...-
 ها هدیمن م لیلبخند ژکوند تحو رونیب ادیهرروز از جلسه م نیفقط زودتر..ا-
 بهش فک نکن...من هواشو دارم-
 من برم یندار یباشه..کار-
 باشه خداحافظ-

ه مدت ب نیفک کردم.ا الویذهنم به ت ی ذاشااتم و دوباره تو زیم یرو وی وشاا
وابشو ج دینکرده بود.منم با غیدر یتالش چیاز ه ارهیحرص منو درب نکهیخاطر ا

شااونه ام قرار  رفت.خم شااد  یرو دایآ ی.دسااتادمیکشاا ی.از ته دل آهدادمیم
شمک  دی.شا.لشیمیا ای ادیخودش م ایبهش فک نکن  نقدیزد و فت:باب ا یچ

 هم اس ام اسش..
 داشت؟ کارتیچ نجایا یدوسا ته منو کاشت-
 یچیه-
 ؟؟؟؟یبگ یخوا یمثال نم یعنیآهان...-
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 ..پارال!!یدونیم-
شمام.ا زل  هیاالن  ینعیافتاده بود... یاتفاق نکهیا یعنی داینگاه آ نیزده بود به چ

رل م یتو یحرف رل  مه چ خواساااتیم کردویدلش داشااات  نفس  هی ویه
 .نییبگه...سرشو انداخت پا

 یترکیم هویها االن  رونیب زیبابا بر ی:ا فتم
 ؟یچ یدونیم-
 هان....-
 میخواستگار انیجمعه شب م نیا نایپرهام ا-

.بلند شاادم  ونه اشااو نییو دوباره ساارشااو انداخت پا دیکشاا یقی م نفس
س س دای....آگمیم کیو فتم:تبر دمیب*و* دبخت ب هی.باالخره یدیبه آروزت ر

 تیخواستگار ادیشد ب دایپ یینوا یب
 ونه هاش ساارخ شاادن.چپ چپ نگاهم کرد  دمیبلند کرد و من فهم ساارشااو

به  ینداره رصاااه نخور تو هم به زود بی... دمیو فت:باز من به آروزم رساا
 ...یرسیآرزوت م

 سهیمن فقط پار ی رفتمو  فتم:آروز شگونیدستشو ن یرو
 بپوشم؟ یحاال چ-
 اس؟نجیهم ا الویت دایدلت خواست..آ ی...شروع شد.هر چیوا یا-
 نه بابا.پرهام تنها اومده-
 ومده؟یچرا ن-
 ...شترهیتو خونه تمرکزم ب گهیم-
 ...ششششیا-
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ش نباریا شماره ک زیم یرو میلرزش  و شد حرفمو نتونم ادامه بدم.  ارشیبا ث 
 بود.

 یخسته نباش زمیسالم  ز-
 میبا هم خوشبخت باش میتونیما نم ارشیسالم..من چندباربگم ک-
 میشینمبدبخت هم -
بهت بگم من ....به.....تو ...َع...ال...قه  یچه جور دیبا گهیدونم د یمن نم-

 ...ن...دا...رم ی...ا
 شده یمامان راض-
 ستمیباشم که ن یراض دیمن با-
 حرف آخرته؟-
 نهیبود...حرف آخرم هم هم نیحرف اولم هم-
واظب م شااتریبه بعد ب نیکتابخونه که من دسااتم بهت نرسااه؟هه..از ا یرفت-

 شمیوارد نم یاز در دوست گهیخودت باش.من د
چشمم  یدونم چرا اون لحظه نگاهش جلو یزد.نم خیقطع کرد.دستام  وی وش

ست.ا صمم تر از هم گهید نبارینقش ب شو زد. شهیم ستتیواقعا م یعنیحرف  ون
ت تو دستامو  رف دایاومد؟آ یم اره؟دلشیبه سر ب ییبال خواستیبکنه؟م یکار

 خ؟یکوه  ی فت که شد یفت:چدستاش و 
 کرد.. دمی فتم:تهد یباز مونده بود.با منگ مهین دهنم

 کرده. خودیب-
 بودم دهیتو صداش بود که تا حاال ند یزیچ هی...کنهیم یکار دونمیم نبارینه ا-
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  فته...پارال...پارال انقد نگران نباش یزیچ هی-
 میپاشو بر-

ون اصرار کرد که به پرهام بگه و ا دای.آمیو راه افتاد میجمع کرد لمونویوسا میرفت
ستمیمن نم یصحبت بکنه ول ارشیبا ک م.فقط ماجرا بکن نیا ریاونا رو در  خوا
 ارشیاز کتابخونه.ک رونیب میکرد.اومد یزنگ زد و باهاش خداحافظ ارشیبه ک

ش شت فرمون ما سته بود.تا مارو د نشیپ ش سمتون ول ادهیپ دین من  یشد.اومد 
ش دمیود ش تیهم به تبع دایوا نیسمت ما سوار ما شد.نگران به  نیاز من بدو 

سینظر م شت دنبالمون مدیر شت نگاه کرد و فت:م ی.دا  یایب یخوایاومد.بر 
 خونه ما؟

 نه-
 شت؟یامشب پ امیمن ب یخوایم-
 شه؟یدونم...م ینم-
 زنگ بزنم به مامان بگم دیبا-

 دایآ و میدیمن بمونه.به خونه رس شیزد به مادرش و اجازه  رفت تا شب پ زنگ
ی ..رفت.ع*و*ض*شییییساارا  پنجره رفت و نگاه کرد.بلند  فت:آخ عیساار

 زنهیحالمو به هم م
 امشب زود فلنگو بست نیواسه هم یینجایتو ا دهید-
شم بگ خوادیبه کارت نداره..م یکار گمیمن که م- شب از .منو رهیزهرچ بگوام

 رو تخت نرمم محروم شدم دنیخواب
 تا دلم خنک بشه یخوابیخشک م نیرو زم نجایشد هم ینطوریحاال که ا-
 ..تخت امشب مال منهرمینه خ-
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به سرم  ییالب ارشیک نکهیا الی.فکر و خمیامتحان داشت یفضائ کیزیبعد ف روز
کهیطرف و فکر ا هیاز  ارهین خت تر نیا ن حان ساا حا نیامت طرف  هینه از امت

 دایآ مویدرست کرد ی جله ا یصبحانه  هی دایانداخت.با آ یداشت منو از پا م
 شروع کرد به خوردن..

 ؟یخور ینم-
 بودم.با همون حالت جوابشو دادم:نه اشتها ندارم توفکر

 رهینم نییکه من از  لوم پا ینجوریا-
 !نمیبیدارم م-

صبحانه آ بعد سرا  آ دایاز خوردن  ودش خ نیمشغول تزئ شویآرا زیو م نهیرفت 
شتم ورفتم تو پذ وارید یشد ومنم قاب  کس رو ا مامان تا بتونم ب یرائیرو بردا

مامان زل زدمو  فتم:صاابحت به  یوبابام تو خلوت درد و دل کنم.به چشااما
مان امروز برام د ا م ریخ ما مان  لم... نه  هی ترتدخ ؟امروزیکنیما حا امت

 امیب خوامیپارالت د ا کن امروز.باشااه؟من فقط م یاسااخت داره...باباجون بر
 نجایا امیب دیفقط دو ساااله بعد با سین یشااگیاونجا کنارتون باشاام...اونم هم

 تونو تحمل کنم...تورو خدا د ا کن یودور
شتم بغض م کم ستم  یاومد و به به قاب تو رونیاز اتاق ب دایکه آ کردمیکم دا د

 کرد و اومد سمتم و  فت:قربونت برم من ینگاه
 امروز استرس دارم دایآ-
 و قانون باش ایدن الیخ یتو آروم باش ب یچقد استرس دار-
 یندازیاالن کنسرت راه م میپاشو بر-
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بالمون نکرد.ا ارشیک فت:د یم دایامروز دن کارار  نی فتم جربزه ا یدی 
 پورنده بابا.. یزیچ هی یونداره...همون جور

شتم تو دلم نذر ون میصندل یرو ستم و دا ش بود  مدهویهنوز ن الوی.تکردمیم ازین
شروع کردم ستیازش ن یومن تعجب کرده بودم که چرا خبر .ورقمو که  رفتم 

رمو س ینبود.وقت یچیمشغول سواال بودم و حواسم به ه گهیبه خوندن سواال.د
سواالم مونده بود ومن جواب4بلند کردمو  شتمبراش ند یتا از  هم اومده  الوی.تا

صندل سواال رو جواب م هیتک شیبود.بازم آروم ومطمئن به   یه.دادیداده بود و 
شار م ضائ کیزیف گهید یآوردم ول یبه مغزم ف سم و  میف شده بود.نذر وق تموم 

سوال رو به آ یسا ت هیداد. یهم جواب نم ازین شته بود و من چن تا   هم دای ذ
سوندم.تاا سرد الویت نکهیتقلب ر شو د شیشگیهم یبا خون شد و ورق اد بلند 

 دیامتحان حکم شکست من بود. نیخورد بود.ا یرفت.ا صابم حساب رونیوب
خال یجور هی ند شااادمو رفتم  ی.منم بکردمیم یخودمو  بالش بل نگ دن در
مت خروج رفتمی.داشااات مرونیب ند صاااداش یساا بالش و بل تادم دن .راه اف

 ...یملک ی....آقایملک یکردم:آقا
 ؟نیداشت یبرنگشت که نگاهم کنه.در همون حالت  فت:کار یول ستادیا

 ؟یداد تییمنو به پسردا یسرش:شما شماره  دمیکش داد
 ؟یداد ارشیمنو شما به ک ی فتم: فتم شماره  گهیبار د هیکرد. سکوت

 :من دادم فت
دساات  یبدون اجازه شااماره منو داد یکرد جایب یلیبگم تو خ خواسااتیم دلم

 مانعم شد و فتم:شما...شما..... یزیچ هی ی...ولرشایک
 ؟یمن چ-
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 یکرد یکار اشتباه-
.زد تو چشاامام و دمیرو تو نگاهش د بیخشاام  ج هیو نگاهم کرد. بر شاات
 درخواست ازدواج بده خوادیکرده مگه؟اون فقط م کاری فت:چ

 یگرفتیقبلش از من اجازه م دیکرده..با خودیب-
باز نیا- نار...مثال م یایلوس  نه رو بزار ک به چ نیبا ا یخوایدخترو  یکارت 

 ؟یبرس
به  یشااماره منو داد یبه چه حق گمی.میمتهم بسااااز یتو  ادتته از شااااک-
 ارش؟یک

از  کارام یشد.خم شد و زل زد تو چشمام و فت:دوس داشتم...من برا کترینزد
 رمیگیاجازه نم یکس

 ع*و*ض*ی یکه نشنوه  فتم:تو رلط کرد یطور آرومتر
 ؟ی فت یزیتر کرد و فت:چ کیسرشو نزد دوباره

 . فتم:نهدمیترس ازنگاهش
شت ست یپوزخند ستادیا یراه افتاد که بره ول بر  ضائ کیزیف یزد و فت:را  یف

 آسووون بود.نه؟ یلیخ
شتم خفه م گهید شت  ی.دندونامو محکم روشدمیدا ستمو م شار دادمو د هم ف

.بعد از دمیجویذهنم خرخره اشااو م یتم تورفت و من هنوز داشاا الویکردم.ت
ش سوار ما سوئ نیشدم وهم نیرفتنش منم راه افتادم که برم. ستم   چویکه خوا

و و  فتم: ت یکنار یصندل یانداختم رو مویاس ام اس اومد. وش هیبچرخونم 
رو هم  ی....حوصااله نگاه انداختن به  وشااهیاوضاااع واحوال کدوم خر نیا
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 ری  منی.تو روز روشن ادهینور باال م نیماش هی دمیکه راه افتادم د نینداشتم.هم
 دمیلحظه با ساار ت ازم ساابقت  رفت ومن فهم هی.زدیبوق م یداده بود.و ه

 .ارشهیک
با قوم  جوج ومجوج در افتادم..اون  یچه جور نیشااانس!بب نیلعنت به ا یا-

 مشکل دارن ی...خانواد الویاز ت نمیا ارشیاز ک
شته بگم ب گهیم طونهیش شویک نیا ایشو ب الویت الیخ یزنگ بزنم فر خرش  ار

 کن دست از سر من برداره....
تو کوچه  دمیرس ی.وقتادیدنبالم ب خوادینم گهی. فک کردم دستادیرفت و ا جلوتر

 فتم  یداده بود ومنتظر بود.خواسااتم بر ردم برم ول هیتک نشیبه ماشاا ارشیو ک
بشاام در  دهایپارک کردمو خواسااتم پ نگیتو پارک نویماشاا عی.ساارارمیبهتره کم ن

مروز  فت:ا یو م دیخند یمسمت در.داشت  ادیداره م دمیببندم که د نگویپارک
 کلکت ساخته اس.... گهید

 رهی!دستشو دراز کرد که جلومو بگااااای.خدادیرفتم سمت در و اونم دو باسر ت
.اون نیزم یچارچوب در وبسااتمو نشااسااتم رو نیآخر دیکه به در رساا نیهم

د و ز نگی.چن تا لگد محکم به در پارکدیخند یبود و داشاات م سااتادهیطرف ا
 پارال.... یدی فت:د
 شااقم  خواسااتمیبه کارت نداشااتم فقط م ی..من که کاریخواساات خدوت

 .رسمی...امشب به حسابت میباش
 فویدر از جا کنده بشااه ک نکهیچن تا لگد محکم به در زد و من از ترس ا دوباره

 برداشتمو رفتم باال. لمویوسا
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رو کاناپه.از کنار پرده نگاه کرد هنوز  ختمیر لمویداشااتم.وساااا یبی ج بغض
مه ول ساااادهیوا به   جا.خواسااتم زنگ بزنم  مدیدلم ن یبود همون نگرانش  و

..خواسااتم زنگ بزنم ادیازش برنم یکار دمید دایکنم..خواسااتم زنگ بزنم آ
سع دمید سیپل سر ندارم... کردم به خودم آرامش بدم و به خودم  یحوصله درد

 ....رهیم نجایکردم که تا شب نشده حتما از ا نیتلق
شب بود و ک سا ت شتمو نگاه کردم.اس مویهنوز نرفته بود. وش ارشیده   بردا

اتاق  ی"توارمیبا زور به دسااات م خوامیرو که م یزیبود."من چ ارشیام اس ک
 امشاااب ول کن ینه ول ایرفته  کردمینگاه م رفتمیم یرفتم  هگاه یقدم رو م

هنوز  ردمبار از پنجره نگاه ک نیاخر یشااب شااده بود برا کینبود..سااا ت 
شو چک کردم تا بب سمت در و قفل سته اس.وق نمیهمونجا بود.رفتم   یتکامال ب

فت و بسااتش مطمئن شااادم رفتم تو تاق خواب و سااع یاز چ کردم  یا
 .دمیچن تا صلوات فرستادمو خواب یاومد ول ینمبخوابم.خوابم 

رفته  ارشیک نیپاشااو برو بب گفتمیبه خودم م یخوابم آرامش نداشااتم.ه یتو
نهی با هزار مصااا باره  بتی... تا برم ودو ماده کردم  نه خودمو آ گاه  هیو بهو ن

رو روشاان کنم راه  یچرار نکهیپام کردمو بدون ا ویپشاام یها ییبندازم.دمپا
ت که داش ودب یدر ورود یبا ث شدتوقف کنم.انگار صدا ییصدا یافتادم.ول

تر کردم.آروم رفتم پشت در....داشت  زی. وشامو تدی.خواب از سرم پرشدیباز م
شه؟نکنه واقعا م ارشیتر...نکنه ک کیونزد کینزد شدیم کینزد  ییبال دخوایبا

قو از اشدن...رفتم پشت در و خواستم در ات یکم اشکام جار اره؟کمیبه سرم ب
که پشاات  دادیم نشااوناون شااخص  ینفس ها یصاادا یپشاات قفل کنم ول
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ست درو باز کنه...لعنت نیدره.هم ستم در رو ببندم با زور خوا  !زورشیکه خوا
 قب  یکیتار یبشاام...وارد اتاق شااد.تو فشیاز من بود...نتوسااتم حر شااتریب

 ...داشتمی قب قدم برم
 ؟یهست یترس و لرز  فتم:تو....تو...توک با

 ؟یهست ی: فتم تو کدمیکش ادینداد.فر یجواب
 یم شااتریشااد.داشااتم ب کیبودم به تخت.اومد جلوتر و به من زد دهیرساا گهید

 قب تر برم که  گهی.خواساات به من دساات بزنه ومن خواسااتم به قدم ددمیلرز
 هیر  شتریخنده اش با ث شد ب یتخت...ولو شدم رو تخت وصدا یافتادم رو

 یترسیم یوقت یدونیر کنار تختو روشن کرد. و آروم  فت:مکنم.خم شد و آباژو
 ؟یشیتر م یدوس داشتن

بود. فتم:تو رو خدا  ارشی...کنطورینگاهش آشاانا بود و صااداش هم هم برق
 کنمی...خواهش مارشیک

 :دس نزن به من...دس نزندمیشرتم...داد کش یزد به ت چنگ
 :کمک!کمک!دمیکش غیشد...ج شتریخنده اش ب یصدا

ستم پاک کردمو و  فتم:ک لیس شت د شکامو با پ لت د یآخه چه جور ارشیا
شت نزد اد؟همونطوریم  فت:همونطور که تو دلت اومد دل  شدیتر م کیکه دا

 پارال تونمی....منم میمنو بشکن
ستم شم که  غیدوباره ج خوا شو جلو هیبک ست ست د ید  گهیدهنم  رفت وبا د

...دساتشاو  از یپارال....مال من ینمنو مهار کرد و  فت:تو مال م یاش دساتا
 دی.دستشو کشنیزم ی رفتمو وطعم خون تمام دهنمو پر کرد.زود تف کردم رو

 !یکنار و  فت:لعنت
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شو شت م کینزد صورت مونده  هریلبام خ ی.نگاهش روستادیا یتر کرد.قلبم دا
شو رو نیتر و هم کیشد..نزد کیبود.نزد ست لبا  نیلبام بزاره با آخر یکه خوا

 :نههههههههه!!دمیکش غیکه داشتم ج یرمق
 رق شااده  سی.تمام بدنم خدمیپر داریخودم از خواب ب غیبلند ج یصاادا با

بود...مرز  ی.کاب*و*س وحشتناکدیتپیم دیبود.زبونم بند اومده بود و قلبم شد
باور نم نیو خواب از ب تیواقع ته بود.من هنوز هم   هیفقط  نیکه ا کردمیرف

انداختم...آباژور رو روشن کردمو تو  یو به اطراف نگاهخواب بوده..بلند شدم 
چرا   و یرائیتخت هم نگاه کردم.بعد رفتم پذ رینبود....ز یاتاق قدم زدم کساا

شن کردمو با دقت همه جا شتم ول یرو رو س یخونه رو    وانیل هینبود.... یک
شتم وخوردم.بعد رفتم جلو  ارشینگاه کردم..ک رونویپنجره و ب یآب خنک بردا

کرده  .ذهنم قفلومدیخوابم ن گهیو د ماز مبال نشست یکی یرفته بود.همونجا رو
فل کرده بود فقط تونسااتم بگم:ا عا ق نت  یبود.....ذهنم واق ته  ا تو روح رف

 ...یکه آرامشمو ازم  رفت ارشیوزند انت ک
 یبخوابم.تا صاابح صاالوات فرسااتادم تا اتفاق خواسااتیخوابم اومد نه دلم م نه
 که دادمی.احتمال مرونیاذان صاابح نمازمو خوندم و از خونه زدم ب.بعد فتهین

له هرروز ک تهیتا ب ادیب ارشیمث نه  ف بالم.راه خو مه رو در پ یدن  شی 
 یزیچ تنها.دمی مه رساا یزود به خونه  یلیخلوت بود و من خ ابونای رفتم.خ

سیکه به ذهنم م  کنم.همه هیبود که خودمو بندازم تو ب* *ل  مه و  ر نیا دیر
شما شوهر  مه ام اول ییبا تعجب و چ ستقبالم اومدن. س نیپف کرده به ا  یک

 شده؟ یزی.در رو باز کرد و فت:پارال جان چدمشیبود که د
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 تکون دادمو  فتم:نه سرمو
شااده؟چه  ی:چدنیپرساا دنیتا به من رساا نییاز پله ها اومدن پا ایوپور ایپر

فاق مده بود.جواب یات ند او تاده؟زبونم ب مه اف گاهم منتظر   با ن ندادم. شااونو 
اومد.به سمتش رفتم.همه مات ومبهوت نگاهم  نییموندم. مه از پله ها آروم پا

 دینبود با دم.دساات خوهی ر ری...خودمو تو آروشااش جا دادم وزدم زکردنیم
 مزی:آروم باش.... زگفتیم ی. مه سااکوت کرده بود وفقط  اهشاادمیم یخال

 آروم باش
که  ذشااات پور هی مد برا ایکم  فت:ا رییتغ یاو مان  یحال وهوا   ما با.. با

 !یتو ب* *لت نگرفت ینجوریبار منو ا هیشد... میحسود
 برو اتاقت ایو فت:پور دی ونه ام ب*و*س یاز رو  مه
 شده ی! جب زند یها...حق ا تراضم ندار نهیا گنی:خفقان که مایپور

شتم امن حاال شو حس م تیکم کم دا  رونیاز آروش  مه ب.کم کم کردمیو آرام
و  فت:پساار مگه  ایپور یاومدم.شااوهر  مه ام دسااتشااو  ذاشاات رو شااونه 

  فت؟برو اتاقت یمادرت چ یدینشن
 ...یکنیکردن باور نم دایمنو از تو جوب پ نایا گمی:آخه چرا؟پارال من مایپور
 خنده داره االن؟ ی فت:هه هه..چ ایخنده.پور ریزد ز ایپر
پاها دیخندیهمونطور که م ایپر پاها یاشااااره ا ایپور یبه   یکرد و فت:اون 

 تو خنده داره...شلوارکشو نگاه... یپشمالو
متوجه شااد انقدر شااتابزده از اتاقش  یبه خودش انداخت و وقت ینگاه ایپور

از پله ها باال رفت و در  عیرفته لباس  وض کنه ساار ادشیکه  رونیاومده ب
 توئه ها.... ری فت:پارال همه اش تقص یهمون حال م
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زنگ زد.با دهن پر  دایکه آ میخورد یصاابحانه م می.داشااتمیدیبا هم خند همه
 جوابشو دادم:بله؟

 ؟یدرد و بله....مرض و بله...کجائ-
 خونه  مه ام-
 یخانوم رفته خونه  مه اش مهمون شهیامتحان شورع م گهیسا ت د مین-

 ..رسونمی. فتم:خودمو ممیامتحانو بد نیافتاده بود که امروز قراره آخر ادمی تازه
 ااااایاومد-

  فتم:پاشو منو ببر دانشگاه ایرو قطع کردمو به پور ی وش
 چرا؟-
 ...امتحان دارمگهیدانشگاه د رهیچرا؟دانشجو م یچ-

داره تازه االن  فیتشاار الیخ یما انقد ساارخوش و ب ییدختر دا نیبعله..ا--
 امتحان داره دهیفهم

 نمیزود باش بب-
رار اص ادی.ته دلم خوشحال بودم که  مه زمیتند آماده شد و با هم راه افتاد ایپور

تا خوابمو براش تعر بد نیکنم.فقط هم فینکرد  که خواب   دهید یقدر  فتم 
سع ای.پوردمیترسیبودمو م سر یهمونطور که  شت  سبقت  نه و یرانند  عتریدا

 ...نهکیم الیوخ فکرشده...االن مامان هزار تا  یچ ی فت:آخرش نگفت رهیبگ
 کاب*و*س بود که تموم شد هی...سین یمهم زی فتم که چ-
 چرا هست-
 نگو یبه کس یول گمیخب...به تو م-
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 حاال تو بگو-
 هیکرد و من  دمیهم چن بار تهد شاابیدنبالم..د فتهیمدته همش م هی ارشیک-
 یدونیو بعدشم که خودت م دمیترس زهیر
 ؟یالدنگ...مگه شهر هرته..چرا به من نگفت یرلط کرده پسره -

 گفتم؟هان؟یالف بچه م هی یاومدم به تو ی فتم:م دمویخند
 جوابشو بدم... تونستمیخب م-
 یپور یبکن یکار دینه تو نبا-
 پارال.. یول-
 فتهیب یتموم شد...اون کله خرابه.دوس ندارم اتفاق بد نجای!!!همسیه-
 ...ای.بچه جون امتحانتو خوب بدمیدیباشه...بدو که رس-
 باشه پسرشجاع-
 برم؟ ایبمونم -
 امیهم خونه شااماس...خودم م نمی....ماشاایمگه اومدم کنکور بدم که بمون-

 برو...
نفس  دمیرس یکرده بودم.وقت رید یلی.خدمیکردمو تا سر جلسه دو یخداحافظ

ستم و نگاه ک یصندل ی.روزدمینفس م ش سنمیرو بب دایردم تا آن الن .اون طرف 
باا نیبود ومنم ا مت م مایطرف....داشااتم  که  دادمیواشااااره بهش  ال

س سنگدمیر صندل الوینگاه ت ینی.. سته ب دایجلوتر از ا یرو چند تا  ش حس  دون
شو انداخت پا سر ستم اخم کنم  سعنییکردم.تا خوا کردم تمرکز کنم و همه  ی.

 فراموش کنم تا امتحانمو خراب نکنم. شبوید
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 گهیترم د هی....ششششییییو فت:آخ دیکش یقینفس  م دایآ میکه اومد رونیب
 یتا خوشبخت گهیترم د هیهم فرت...

 ؟یارشد بخون یبرا یخوایمگه نم-
 ...سیمغزم ن فیم؟حیدیبه کجا رس میزنیدست و پا م میچهارساله دار-
 ؟یکار کن یخوا ینم-
 حوصله داره صب خروس خون پاشه بره سر کار یبابا....کنه -
 خونه  مه ام رمی....دارم مکردمیتو بودم نظرمو  وض م ی قل کل من جا-
 دیخر میبر یایبا من ب دی..بارمینه خ-
 کردن ندارم دیرفتنو خر دیحوصله خر-
 که میبخر یزیچ هی دیها.....با مهی....مثال خواسااتگاریندار یکنیرلط م-
 پوشمب

 دایهم نزاشتم آ ی...از شب تا صب چشم روادیآخه خوابم م-
 چرا؟-

شته رو برا روزیاتفاقات د همه شب  ذ به  قیکه دق دایکردم....آ فیتعر دایآ یو 
به فکر فروفته بود  فت:پس بگو چرا امروز صاابح  دادیمن  وش م یحرفا و 

 پسره د واش شد... نیبا ا الویت
 مگه بازم اومده بود؟-
صب جلو- شگاه جولون م یآره... شویکه ک نیهم الوی...تدادیدان  رفت دید ار

 اثر نکرد یحرف زد ول یسمتش اولش باهاش کل
 در سنگ... یآهن خینرود م-
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 ؟یچ-
 ادامشو بگو.... یچیه-
هم  یفی....چه کیحساااب ید وا هی یشاادنو جات خال قهی هیآره آخرش دس -

 داد!
 تو خوشت اومده؟ کننیخاک تو سرت...مردم د وا م-
 یریتو سااروکله هم نم زننیدارن م ینیبیدونفرو م یوقت ابونیتو خودت تو خ-

 بودم... دهیند ییوقت بود د وا یلی....منم که خگهید دهیتماشا؟حال م
 نشد؟ شیزیکه چ الویحاال ت-
 ؟یدینپرس ارشویچرا ک-
 اه ه ه ه-
مصااادوم شاااد  ییجورا هی...فک کنم چوندیدسااات چپشااو پ ارشیچرا ک-
 ...یوونیح
 ؟؟؟یگیم یگینه!!!ج-
 دساات چپشااو با دساات الوی.تانیپرهام دارن با هم م الویت دمی فتم د نویا تا

 به ما پرهام  فت:سالم..امتحان خوب بود؟ دنیرس ی.وقتدادیراستش ماساژ م
 یزدمو  فتم: ال تیرضا لبخند

 خراب کردم ی فت: ال دایآ
 دایناراحت بود.آ یزینبودانگار از چ شااهیهنوز سااکوت کرده بود.مثل هم الویت

س س گهیشما هم که بزنم به تخته د الوی:آقا تدیپر ض ....حتمایندار دنیپر  یرا
 نیهست
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با اخم ها هی الویت نداخت و  به من ا با یشااگیهم ینگاه   دی فت:من امروز 
 زودتر برم...با اجازه

 ی...ولیننه ات قربونت بشه که به خاطر من د وا کرد یرفت.ته دلم  فتم:اله و
سر خودشه.پرهام سرشو به نشونه  ریز نجاسیا ارشیبعد  فتم:خفه!ا ه االن ک

 تاسف تکون داد و فت:چن تا سوالو نتونست جواب بده ی
 دونه!!! یبا تعجب  فت:چرا؟؟؟؟اون که همه چ دایآ

درد داشاات.به زور چن تا سااوالو  یلیدساات االنم دسااتش خ الوچپی:تپرهام
 جواب داد

 .....چارهی:بدایآ
گاه ها ن نیتریهمونطور که به و دای.آدیخر میو رفت میکرد یپرهام خداحافظ با
 ؟؟؟ی فت:خوشحال شد کردیم
 ؟یاز چ-
 نتونسته چن تا سوالو جواب بده الویت نکهیخودتو نزن به اون راه....از ا-
 ستمین لینه..من که بخ-
که اونم مثه تو  سی م شااووووو...من تو رو بزر ت کردم..االن دل تو دلت ن-

 امتحانش. هی ند زده به 
 فک کن یتو هر جور دوس دار-
 ..خوبه؟یریگیپر م یدار یاز شاد کنمیپس فک م-
 شروع نکن.... دایآ-
 کت ودامن قرمز اشاره کرد و  فت:اون خوبه؟ هی به
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 همون که قرمزه-
 ؟یگیم یخوشگله چ یلیآره...خ-

 ده؟چن نمیبب مینداشتم پس  فتم:آره...بر دنویچرخ شتریب ی حوصله
شد داخل شتم به  دایآ مویمغازه  شنده  رفت تا پرو کنه.دا کت ودامن رو از فرو

شده با ک نکهی.به اکردمیفک م الویت شه...با ب زی الو ارشیبه خاطر من مجبور 
 در پرو رو باز کرد و  فت:چه طوره... دایبوده.آ شییپسردا نکهیا

 ....اولالیشد یاوک-
 میخریم نویپس هم-

ت ق مد یو نگ زد... وشااا رونیب میاو من ز به  ته  مو  ویفرشااا جواب داد
 ؟ی فتم:سالم...فرشته خانوم چه خبرا؟موفق شد

 یتا حدود-
 ؟یگیم ینه...چ-
 جواب اس ام اسمو داد...-
 نه بابا!-
 ..گمیجون تو دارم راس م-
 حاال؟ گفتیم یفرشته دمت  رم...چ-
 کنهیفعلن که ارشاد م-
 سیپس هنوز تو مشتت ن-
 مال خودم شهیم الویهم بگذره آقا ت گهیدو روز د یکیچرا....-

شته ا یوقت شد...ت یجمله رو  فت لبخندم رو نیفر شک  کس  مال الویلبم خ
 دایو فرشااته وجومود  رفت.آ الویحس متفاوت نساابت به ت هیبشااه؟ یا گهید
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.. خوشم کی!بار؟یهست یک گهیو فت:فرشته....تو د دیرو از دستم قاپ ی وش
 اومد
شتن با هم حرف م دایآ حاال شته دا  یمن تو حال خودم نبودم.نم یول زدنیو فر

 ناراحت هم بودم... دیدونم چرا اما ته دلم شا
 فهیاون ک میریاالن م نیهمرو کرد به من و فت: دایمکالمشون تموم شد ا یوقت

 یخریرو برام م
 ف؟یکدوم ک-
 ویاز دسااتم  رفت و فت:حاال که خرت از پل  ذشااات همه چ یشااگونین

 ....یفراموش کرد
 خرمیتولدت م یآها..اون...اونو برا-
ص انیتولدم پا یبرا یخوای...مخودیب- سبتالتمیتح  ی....ازدواجم...کال هر منا

 یکنیضرر م ینجوری..نه ایاونو برام بخر رسهیکه به ذهنت م
 .خوبه؟خرمیبرات م میایم گهیروز د هیباشه.-
 یسیم-

صد خودمون راه افتاد هر سمت مق نبود.معلوم بود  یخبر ارشی.ازکمیکدوم به 
 نشده. دایحالشو  رفته که تاحاال سر وکله اش پ یبدجور الویت

++++ 
ل .مشااغوننیشااامو بچ زیکمک کردم تا م ایو به  مه وپر نییپله ها اومدم پا از

 ذاشااته بود  نمیشاالوار ج بیج یرو که تو می.لرزش  وشاامیخوردن رذا شااد
 یها!!!تنها کساا هیری.معلومه آدم  زدیندادم.بازم زنگ م یتیاهم یحس کردم.ول
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سیکه به ذهنم م صدایآ دیر ش بتی...باالخره با هزار م شتمو بدو ی و ن رو بردا
سمش نکهیا شماره و ا  نییلقمه از  لوم بره ا هی یزارینگاه کنم جواب دادم:م به 
 نه؟ ای

 مزاحم شدم؟ یخانوم ادهم-
 هیزود  ایکرد...به ساارفه افتادم.پر ریبود.رذا تو  لوم   الویت یمن!صاادا یخدا

 آب داد دستمو  فت:بخور... وانیل
 نیی فتم:بله بفرما دمویآبو سر کش وانیل

 که نشد؟ تونیزیچ-
 نه امرتون-
 شمیبعدا مزاحم م-
به خاطر تو خفه م یا  نه زنمیبعدا زنگ م یگیاالن م شااادمیبابا من داشااتم 

 لحظه هی.. فتم:شهینم
 جام بلند شدمو رو به  مه  فتم: مه جون دستت درد نکنه..خوشمزه بود از
 نییسمت پله ها رفتمو  فتم:خب بفرما به
از امروز دنبالتون  شاریباهاتون صااحبت کنم.ک ارشیدرباره ک خواسااتمیم-

 سیمدت ن هیبره سفر...تا  دی.فعلن هم باادینم
 چرا؟-

ند تا د یپوزخ فت:چرا؟ چرا  یگیچرا هسااات امروز م یگفتیم روزیزد و 
 یسفر کار س؟رفتهین

همه  الیخ یحرفش ب نیبا ا ینه ول ایدستش خوب شده  نمیبپرسمو بب خواستم
 یاومدم ..الزم نبود دخالت کن یشدمو  فتم:من خودم از پسش بر م یچ
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 یتا حاال کرده بود یبکن یکار یخواستیا ه م-
داده  یافتادم که  فت امتحانو  ال یفضاااائ کیزیاش بعد امتحان ف هیکنا ادی

 بود....آسوووون بود.نه؟ یامتحان امروز  جب امتحان ی فتم:راست
 شهیم معلوم گهیبود  فت:دو هفته د دهیکه منظورمو فهم الوی.تدمیکم خند هی و
 اوله... یک
 یستیآره...و مطمئن باش اون شخص تو ن-
 ..خداحافظمینیبیم-

 .میهم بود بیکه ما فقط رق کردم؟فعلنیازش تشکر م دیقطع کرد.من با زود
 یکرد.طبق قول وقرار فیبرام تعر شااویخواسااتگار یزنگ زد وتمام ماجرا دایآ

بعد مراساام  قد رو بر زار کنن.تو  یهفته  یکه  ذاشااته بودن قرار بود جمعه 
با هی نیا ته هم  ما رفتنیم دیمف کارا دیو خر شیآز بال  به آگهید یو دن  دای....

 ؟ید وت کن یخوایرو م ایدانشگاه ک ی فتم:از بچه ها
 یتو و ناز-
 ؟یپسرا چ-
 د وته...اونم یبرس الویبه ت یخوایآهان مثال م-
 خب پس فرشته رو هم د وت کن-
باال تو به هدفت  رهیمن م ی..خرج باباریخرجشااو بده هان؟نه خ خوادیم یک-
 ...یرسیم
 ...تو رو خدارسهینقشه ام داره به کجا م نمیبب خوامیم دایآ-
 خورهی وضش فرشته م یخور ینم یچیباشه...پس خودت ه-
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 وبه؟...خرمیگی!من اصال اون روز روزه مسیخس-
 باشه-

++++ 
نشاااده  یخبر ارشیمدت واقعا از ک نیخودم.تو ا یهفته اومد خونه  هی بعد

حاال د قد آ یحالم کم گهیبود. با دایبهتر بود.فردا مراساام    دیو پرهام بود.
 دهیبودمو نپوشاا دهیبود که خر ییکمدم پر لباس ها ی.توکردمیخودمو آماده م

 وومیپوشاا اموباشاام.چن تا از لباساا ی ال خواسااتمیم یدونم چرا ول یبودم.نم
به  روشاان یآب کیتون هیاونها کدوم رو انتخاب کنم که آخرش  نیمونده بودم ب

ساااپورت  هی.دیرساایزانوم م یتا رو شیرنگ چشاامامو انتخاب کردم که بلند
شک شک یهم انتخاب کردم.چکمه ها یم س یم ست فیک هیو  یچرم مجل  ید

ست به رنگ تون یچرم اب شن در تاد فردا به دلم اف هویکرد. لیتکم پمویت کمیرو
سر صرف کردم. یشال برم ول ای یبدون رو  از یآب ریشال حر هیزود خودمو من

ش ی ال یشالهام انتخاب کردم.همه چ نیب که  یبودم هم اونطور کیبود.هم 
 یفردا چه نقشه ا یباشم.دوس داشتم بدونم فرشته برا خواستیم شهیدلم هم

 الینه؟هزار تا فکر وخ ای ادیم الوی.با تپوشااهیم یبدونم چ خواسااتمی.مدهیکشاا
 داشتم..

گاهیآرا رفتم به ل یم شاااهیکه هم یشاا (و شااگریخانوم)آرا الیرفتم.رو کردم 
 یوندیبشاام...البته خودت که ساابک منو م یامروز  ال خوامیجون م الی فتم:ل

 شاامیآرا خوامیساااده باشااه.زنونه هم نم یادیتو چشاام باشاام نه ز یادینه ز
 دخترونه کیش شیآرا هیمشخص باشه که من دخترم.. خوامی.میکن
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تکرار  گهیصااادبار د سی..الزم نیدوس دار یتو چه جور دونمی:من که مالیل
 امیو من ب یاون صندل یرو نی.حاال برو بشیخانوم یکن
ستم و منتظر موندم.ل یصندل یرو ش سا الین شویخانوم همونطور که و ه آماد ل

 ؟یبر یخوایم یک ی فت:حاال  روس کردیم
 نمیبب شویمثله خواهر دوسش دارم.آرزوم بود  روس ی..دوستمه ولدایآ-
مه  روساا ه؟منمیچ یدون یم- فتی.تو قنمیتو رو بب یآرزو هم  ینجوریهم ا

 دختر یشیم یچ یخوشگله.. روس بش یحساب
 ی..مرسنهیبیچشماتون خوشگل م-

 بود؟ یخانوم:لباست چه رنگ الیاومد و کارشو شروع کرد.ل بعد
 رنگ چشامه-
 ها یکن یامشب اونجا دلبر یخوایم یحساب-

خانوم با دسااتش  ردنشااو ماساااژداد  الیدونم چقد تو اون حالت بودم.ل ینم
 یکنیو فت:تموم شد.بازم شال سرت م

 جون الیل یدونیخودت که بهتر م گهید-
ش- ش دهیمدل موهاتو ببندم که بهتر د هی نیخب پس ب شه.فقط تا تموم ن ده به ب
 یکنینگاه نم نهیآ

 نییچشم.بفرما-
 تموم شد  فت:حاال پاشو نگاه کن... یکم هم رو موهام کار کرد.وقت هی
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شده بودم و تو دل برو.امشب حتما بهتر از همه  ی.واقعا  الستادمیا نهیا یجلو
ستت درد نکنه ..واقعا که کارت حرف  الی.رو کردم به لشدمیم خانوم و  فتم:د

 نداره
 ؟یکن ی روس سیخودت که قرار ن نمیحاال بگو بب-

 بابا ؟نهیمحو خودم بودم  فتم:من؟ روس نهیکه تو آ همونطور
 چرا؟-
 حوصلشو ندارم و دو دوس ندارم کی-
 ها... یمنو د وت کن یخالصه  فتم که  روش شد-

 زود تر رفتم چون یدور نبود.کم ادیز دایآ یشدمو راه افتادم.خونه  نیماش سوار
که  لدایدا؛ی.با مامان و خواهر آنمیرو بب دایآ عتریهرچه ساار خواساااتیدلم م
سمت اتاق لدایکردم و توسط  یبود احوالپرس کتریکوچ سفره که ت یمنو به  وش 

لند ب دایمن آ دنیدکرد.با ییاوپرهام اونجا بودن راهنم دایشده بود و آ دهی قد چ
سمتم.خ شتن یلیشد اومد  ست دا و  یجور نگران هیشده بود.تو نگاهش  یدو

مدزدیموج م یدودل .آروم تو  وشااش  فتم: روش میب* *ل کرد گروی.ه
 یشد یخوشگل

 پارال استرس دارم-
 ونننننهیبرات بخونما د نویآرم ی ونهیآهان..االن نوبت منه اون آهنگ د-

 یخودت ونهیو فت:د نیزم یرو دیکوب پاشو
که شد اون موقع باطنتو نشون بده..االن  یثبت محضر یجان بزار همه چ دایآ-

 به چاک ها.... زنهیم شهیپرهام بلند م
 ادیم الویا ت. فت بادیاز کمرم  رفتو  فت:تبه فرشته هم  فتم ب شگونین هی
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قدم  چند دای.پرهام هم اومد جلو و من بهش سااالم دادم.آمیهم جدا شاااد از
اومدن!من چرا  یدوتا به هم م نی!چقدر ای.واستادیرفت  قب تر وکنار پرهام ا

 با هم تصور نکرده بودم؟؟ نارویچند سال ا نیتو ا
 امی فتم:برم آماده بشم م دمویرو ب*و*س دایآ صورت

انداختم  یبه خودم م نهینگاهو تو آ نیتا آماده بشم.داشتم آخر لدایتو اتاق  رفتم
و  .بر شااتم به ساامتشکردی.از همونجا داشاات برندازم مدمید نهیتو آ نویکه نازن

 ؟یاومد ی.کی فتم:سالم ناز
 یدار هی....بعد با لحن کناشیپ قهیانداخت و  فت:چن دق یساارتا پام نگاه از

ن م زمی...از حرفش حرصاام  رفت. فتم: زیبه خرج داد قهی فت:امروز ساال
 شتری..تو امروز چشماتو بهتر و ب.یدید یبودم منتها تو نم قهیخوش سل شهیهم

  فتن نداره نمی..البته ایباز کرد
ست جوابمو بده از اتاق ب تا صله  رونیخوا  یالک یجر وبحث ها یاومدم.حو

با ث شده بود  نیشال سرش نبود.. ا ای یکس مثل من روسر چیرو نداشتم.ه
 اومد سمتم و فت:چه خبر پارال خانوم؟ دیتا منو د نیمن تو چشم باشم.شاه

 سین یخبر-
 ن؟ییتنها-
 گهیکردم...تنهام د مشونیام پشت سرمن قا لهیَپ َن َپ قوم وقب-

 ن؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ هیزد و فت: یلبخند
شته وت نگاهم شن.با ب الویبه در بود و منتظر بودم هرآن فر سالن ب  یباهم وارد 

 مشینه ناراحت نم نی فتم:بگ رمیمو از در بگنگاه نکهیبدون ا یتفاوت
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 متفاوت تر نطوری...همنیتر شد یخواستن یلیامروز خ-
بده ول خواساااتیم  نیبه ما و  فت:شااااه دیرساا یناز یجمله اشااو ادامه 
 زم؟ی ز یخودشو جم وجور کرد و فت:آره..کارم داشت نی؟شاهینجائیا
 یبه ناز خوادیاالن م دادیداشااات به من نخ م شیتا چن لحظه پ نیخدا ا یا

بده...پساارا چرا ا نازنینجوریجون  ند قهوه ا راهنیپ هی ین؟  دهیپوشاا یبل
 شااهی فت:م نیکرده بود.امروز بهتر شااده بود.به شاااه یبود.موهاشاام قهوه ا

 ؟یایب
 چرا که نه..پارال خانوم با اجازه-

ا تزنگ بزنم به فرشته وبهش بگم:شما دو خواستیشد وبا هم رفتن.دلم م بلند
 یم ویهمه چ الویمنصاارف شاادم.اون موقع ت یآخه؟ول نیهساات یکدوم  ور

سته بودم رو کاری.بدیفهم ش ه اونجا ک ینگاه کردن به جما ت گهی.دیصندل ین
شده وبود. سته کننده  سرارم و فت:م لدایبودن هم برام خ ه لحظ هی شهیاومد 

 ؟یسیبا من دم در وا یایب
 نبود؟ شتیمن؟؟؟چرا من؟مگه مامانت پ-

 بکنه دایسفارشارو به آ نی اقد اومد؟مامان رفت آخر یدیند--
بار  یچ خوادیمثال م- عد ساااه  گه؟ب له ز یگیب  یچیه یهم نگرفت یلفظ ریب

 ..والال!دهیخانوم همه رو خودش درس م دای...آایگینم
 گهیحاال مثال د-
 آهان-

 یکه اومدن خوش آمد م یی.و به مهمونامیسادیدر وا ی رفتو با هم جلو دستمو
ستیکرده بودن که دلم م رید نقدریا گهی.دمی فت س نیهم خوا فت پا ج دنیکه ر



  158 

 

بپرم رو فرشااته و لگد مالش کنم..کجا مونده بودن آخه؟چند نفر از مهمونا که 
به  ته شااادم  مدن خساا ثه هو لدایاو ته شااادم از بس م جایا جی فتم:خساا  ن

 سیملکه انگل یمثه دربانها می..شدسادمیوا
رم رو جفت پا بپ دنیکه رس نیهم خواستیکرده بودن که دلم م رید نقدریا گهید

فرشااته و لگد مالش کنم..کجا مونده بودن آخه؟چند نفر از مهمونا که اومدن 
شدم به  سته  شدم از بس مثه هو لدایخ سته  شسادمیوا نجایا جی فتم:خ  مید..

 سیملکه انگل یمثه دربانها
 داره یبودنم  الم جیهو-
 رفتم گهیمن د-

کم  هیفرشته با ث توقفم شد.بر شتم  یخنده  یکه چند قدم رفتم صدا نیهم
کت وشاالوار  هیبا نگاه نافذش توجه منو جلب کرد. الویهول شااده بودم.اول ت

 رهیت یکراواتخاکستر هیو  دیسف راهنیپ هیبه رنگ چشماش و  کیش یخاکستر
با ث جذاب ته  فوق العاده تیتراز رنگ کت وشاالوارش   دلماش شاااده بود.

 یشیم گرتری...روز به روز هم جیشورشو در آورد گهی فتم:ال مصب د
 بوققققق یکن اون چشمارو دختره شیخودم زود جواب خودمو دادم:درو بعد

.با فشار دستم توسط فرشته به خودم کردیهم مات ومبهوت به من نگاه م الویت
 ؟یاومدم.فرشته  فت:سالم پارال خوب

 یسیم-
 یلی...خهگید ایجون ب لدای لها رو بده به  زمیوبا شوه  فت: ز الویکرد به ت رو

 شده رمونید
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سته  ل رزها الویجلوتر رفت.ت و سمت من آروم  ید شو  رفت  شگل قرمز خو
 بالبخند  فت:سالم

 زل زدم به رزها و  فتم:سالم نییانداختم پا سرمو
راه  الویکرد ودسااته  لو  رفت.ت یدساات شیپ لدای رمیخواسااتم دسااته  لو بگ تا

 یلیپشاات صااحنه اشاام برانداز کردم.انصااافا خ گهیبار د هیافتاد ورفت ومن 
شت شو  از  رفتو  فت: وناه... وناه...بعد نچ  لدایبود. پیخو ستمو  رفت لب د

 تو خط ها پارال ینچ کرد و فت:افتاد
 ؟یخط چ-
 کشاامی فت:اسااتغفرالله...خجالت م...بعد دوباره لبشااو  از  رفتو یقلم چ-

 بگم
 خودش صاحب داره یدیبرو باباند-
 من قانع نشم؟ نییفرمایاجازه م-
 کنهیاالن  اقد شروع م می...بسه بریتو هم لنگه همون خواهر-

س یوقت ستی.دلم مستادمیوپرهام ا دایا یتو اتاق روبر دمیر ا اون لحظه ه خوا
قت و چیرو ه دای.آشدیخنده م یسوژه  کنم بعدا حتما یبردار لمیف یرو حساب

بابا   رفتو  فت:با اجازه یلفظ ریز دایبودم.بعد از سااه بار آ دهیند یآروم نیبه ا
صدا شا یومامانم بعله... شد.همه  ست بلند  سمت آ دسوت ود  ادیبودن.رفتم 

 یدمررا ش یقاط یراست یراست گهی...دگمیم کیو  فتم:تبر دمشیب*و*س
 ما میتو ت یایکه تو هم ب یاون روز ادیب شاالیا-
 باز دهن مبارکشو باز کرد... نیا-
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 فت  یبهش چ الویدونم ت یکردن ونم یوپرهام هم با هم روب*و*ساا الویت
سالن.دحاال ددنیخند یکه کل ساط بزن وبکوب و برقس به پا  گهی.همه رفتن  ب

ش ادیبود..ز شته وت دیطول نک شدن.فر شغول  ست الویکه همه م ش ه مقابل من ن
 نیهاهم کنار من بودن.ش نیونازن نینظر داشتمشون.شاه ریودن و من قشنگ زب

 هم با  شوه جوابشو ی....نازگهید میکم بر*ق*ص هیپاشو  ی فت:ناز یمدام م
 باهاش بر*ق*صم تونمی..نمهیجور هیآهنگ  نی:ادادیم

جونم" هم باز کنم پا  یبچه!االن آهنگ "جون شااناساامیدلم  فتم:تو رو من م ته
 غهیچه ص یخرک ی شوه ها نیکه نگو...حاال ا یلرزونیسالنو م نیهمچ یشیم
 نوی..تا ابر*ق*صم. گهید یکیمن برم با یای فت:ا ه نم یبا کالفگ نیه؟شاهیا

 ...میو  فت:باشه بر دیمثل برق پر نی فت نازن
 یمونی!بعد به من  فت:پارال جون تنها مگهیزنونه اس د حسادت

 کن یخوب خال..خودتو نینه ...شما بر-
شتن م گهید حاال ص یهمه دا شته هم با  دنیر*ق* سر جوون د هیفر  یم گهیپ

 گفتینم ر*ق*صه؟مگهینم الویکه چرا با ت کردمیفکر م نیومن به ا دیر*ق*ص
 ینارنج راهنیپ هیزوم کنم. نیکردم رو لباس نازن یرو خرش کرده؟سااع الویت

ه ا ه بود.انقد کوتاه بود ک شااده دهیدکلته کوتاه بود.که روش کلن از پولک پوشاا
.ته شدیتمام دارو ندارش مشخص م کردیورجه وورجه م شتریکم سر سوزن ب هی

 !رتیر ی...بیروشن فکر یلیخ گهی فتم:تو د الویدلم به ت
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س یآدم رو یعنی ساس نم یک سش داره ح شده  ی شه؟دورهیکه دو آخرالزمان 
پسر  هی.رفتیور م شیهم مثل من تنها نشسته بود و داشت با  وش الویهااااا...ت

 ن؟یدیاومد سمتم و فت:افتخار ر*ق*ص م تیجمع نیجوون از ب
ه ن یبودمش. به مغزم فشااار آوردم ول دهیاش آشاانا بود.مطمئنم قبال هم د چهره

 بر*ق*صم خوامیداد. فتم:نه...من نم یآنتن نم
 یدینر*ق*ص نیواسه هم یله نداشتمن فک کردم اون روز تو تولد حوص-

بود که تو تولد پرهام ازم خواست باهاش  یرادارم فعال شده بود.همون پسر تازه
 زنمیحرفو دوبار نم هیتر کردمو  فتم:من  یجد افمویبر*ق*صم.ق

 میریگیسوم بله رو م یاصوال ما پسرا تو دفعه -
اخم آلود به ما انداخت  یونگاه دیسااررساا الویخواسااتم جوابشااو بدم ت تا

 و فت:کارتون دارم
 . فتم:فعلن سرم شلورهارمیحرصشو درب خواستیم دلم

باز شااده بود.ته دلم  شااشی.ندیرساایخوشااحال به نظر م یلیجوون خ پساار
 ....نووووویا رهیبگ یکی رفته؟ یحرف منو جد ابوی نی فتم:ا

 ؟یدار یکار واجب شونیا نی:آقا شما با االویت
گار مه ان ثل د ادشی یچ ه ته بود.م به من.د ونهیرف جواب  دمیها زل زده بود 

 خودم لب باز کردمو  فتم:اصال به شما چه؟ دهینم
 ؟یدیباهات کار دارم..فهم گمیم-

شم آلود بازم شما بر ینگاه خ سر بگم: شد به اون پ ن م نیبه من کردو با ث 
 امیبعدا م
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به ت تا با یمن کار یبدونم وقت خوامی فتم:م الویرفت  ندارم تو  من  به کارت 
 ؟یکار دار یچ
فته ر ادشی یزیچ نکهینبود...مثل ا یخبر شااشیچند لحظه پ تی صاابان از

 کنه  فت:خب...خب...خب امتحانا خوب بودن؟ یادآوریوبخواد اونو 
 شهیکه اصال باورم نم یازم بپرس نویا یخواستیهه هه...نگو که م-

 بگم خواستمینم ونیزد و فت:نه واقعا ا یلبخند
  جب!-
 آره واقعا  جب!-
 ن؟یمنو تکرار کن یحرفا نیخوایاالن هم م-
 نه-
  جب!-

 بگم کیبهتون تبر دیبا ی فت:درد و جب... فتم:راست یتو دلش م احتماال
 بابت؟-
 فرشته-
 چرا؟-

ش یبه اون راه یزد خودتو سافر ک که  رنطوی.... فتم:اکنمایم یکه منم توش م
  قدکنون شما..هوم؟ میایمعلومه هفته بعد هم م

 دونم یاخماش رفت تو هم و فت:نم دوباره

 

http://www.roman4u.ir/


 163 بورسیه

 هیبا  ایتراح نیکه به ا الویت کنه؟آخهیواقعا به فرشااته فک م یعنیدودله؟ یعنی
لحظه تو دلم به خودم  فت:خاک بر  هیشااد پس؟ یاومد..چ یدختر کنار نم

 سرت پارال
اومده ناراحت شااده بود چون بلند شااد ورفت.آخر شااب  شیاز بحث پ انگار
داشاات به  گهی...مراساام هم ددنیر*ق*صاایوپرهام داشااتن تانکو م دایبود.آ

سیآخراش م شته و تدیر صال اونجور یبا هم بودن ول الوی.فر شون ا نبود  یرابط
 لتموا....پرفتنیهم همش تو فکر بود.همه داشااتن م الویکه من انتظار داشااتم.ت

تو  ی..ول.نیبش ریهم پ یکردمو  فتم:به پا یروب*و*س دایومدم با آا دمویپوش
 نیرنکیپ رویروخدا همد 

 چشم مادربزرگ-
 فرزندم یسیم-

ته وفرشاا الویکنم.ت یهم خداحافظ هیکردمو اومدم تا با بق یخداحاف باهاشااون
به من فرشااته  دنیرساا یاومدن...وقت یداشااتن با هم در حال صااحبت کردن م

 منتظرتم نییپا رمیرو کرد به فرشته و  فت:من م الویت ستادیا
 هم نکرد.به درک! یخشک وخال یخداحافظ هی شعوریرفت.ب و

شته  فت:چرا اونجور چپ شته نگاه کردم.فر  یزیچ؟یکنینگام م یچپ به فر
 ؟یبگ یخوایم
شته تو خوامیبگم...م خوامیم یزیآره چ- شته فر شته ا یبگم فر شات نو  نیچ

 دختره چه زشته!
 من زشتم؟-
 ؟یبه امون خدا..وجداناکجا بود یرو ول کرد الویاز صب ت-
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 وجدانا تو توالت بودم-
 بخ یدادیبه من  زارش م یومدیم یداشتیکم دست از قر دادن بر م هیبابا -
 کم کم-
 ترم تموم شد رفت هی یکم کم نم نم کرد-

ند فت:ا دیخ نهیم جیزبون تو آدمو   نیو  چه  گ ندامر بگم  پارال...من دوس 
 فته؟یم ییاتفاقا

 چرا؟-
االن  یلو یاون بورسااو ببر نکهیپارال اولش به خاطر تو بود..به خاطر ا نیبب-

 الویبه ت یممنونم که با ث شد یلیشدم..دوسش دارم.ازت خ الویمن  اشق ت
 بشم. کینزد

د ه!قرار نبوبشاا الوینبود  اشااق ت ؟قراریچ یعنیو مبهوت نگاهش کردم. مات
صال چرا ا یاتفاق نیهمچ سئله ا نیبفته!ا شد؟من  یبرام جد نقدریم شد مهم 

 یظهم خداحاف هیو رفت.با بق دی ونمو ب*و*س شدم؟فرشتهیخوشحال م دیبا
 یقاط ینداشاات..همه چ یکردمو راه افتادم.امشااب حال خوب وبد برام معن

 چه مر مه! نمیفک کنم وبب یدرست وحساب نمیبش دیشده بود.با
++++ 

ستیم دلم لفن ت یصدا یرو تا لنگه ظهر بخوابم ول یلیروز آخر تعط نیا خوا
 رو برداشتم و فتم:بله یمانعم شد.بلند شدم رفتم سرا  تلفن. وش

 ؟یپارال خواب-
 ایکه پر یخواب بودم..نزاتش-
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 یکجائ سین یدختر بازم ازت خبر-
 خونه  مه ات؟ ایمن  ؟خونهیکجا رو  رفت یشماره  ایپر-
 بگم یزیچ هی خوامیخب ناراحت نشو م-
 بو و-
 ادتهیخبر خوشم -
 که.... ینگفت-
 بگم خوامیحاال م-

 فع منبه ن چیه کی نمیا ای..بیگی فتم آخرش خودت م یدی فتم:د دمویخند
شش اومده..- شه.پارال ماهان ازت خو شت  یعنیبا اون روز مامانش ازت خو

 ادیاونم به مادرش  فته ازت خوشش م دیاومده بود بعد که ماهان تورو د
 ه؟یَن َم َن؟ماهان ک-
 ماهان برادر سامان-
 میایدرصدم امکان نداره کنار ب هیتو بشم...اصلن  ی...فک کن من جارالیواو-
 قبول کن هی..ماهان پسرخوبیباش میمن از خدامه تو جار-
 .دمیبار د هی...من ماهانو کال کنمیبه خاطر شما چشم حتما قبول م-
 ماهان تو همون نگاه اول  اشقت شده یبرا رمیبم یاله-
 اه اه اه..از اون سن وسالش خجالت بکشه..سن پدربزر مه اومده  اشق شده-
 بود؟ نیاحساساتت هم تینها-
 کنم یخرج نم یهرکس یمن احساسمو برا-
 یخواستگار انیب خوانیمحاال امشب -
 نداشت یرادیا نیگفتیقوزباال قوز..منم دختره بودما..به من م-
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 ...خونه رو برق انداختهنجایاایزود آماده شو ب گهیمامان م-
 اصال دل ودمارشو ندارم گمایمن م یول امیباشه م-
شتم ا اه سترس دا شد.فردا قرار بود  نمیه ه...امروز خودم کم ا ضافه  به دردام ا

بدن و من نم نیجواب ا که من اول شااادم  یترمو  .چون الویت ایدونسااتم 
ساو بایهردوتامون تقر شرا میشده بود یم سانی طمونیو   یادیز جانیبود.ه ک
 ینم نود قیتا دق یعنی دادیرخ م ینطوریا شاااهیمن هم یزند  یداشااات.اتفاق

حالو داشااتم.به خودم  نیهم قایبشااه...االنم دق یکارم چ جهیدونسااتم قراره نت
جبران کنم  تونمیمونده وم گهیرتم د هیکه ا ه اول نشااادم هنوز  دادمیم یدلدار

رم بعد ت یبرا دیبا شمویکه اول م دادمیبه خودم ا تماد به نفس م گهیواز طرف د
و  رو که مد نظرم بود برداشااتم ییلباسااابخونم تا اون ترمو هم ببرم. شااتریهم ب

 مه خونه رو برق انداخته بود.تا  گفتیواقعا راسااات م ایرفتم خونه  مه.پر
 ..روش فک کننیخانواده خوب نای مه دستمو  رفت و  فت:پارال ا دمیرس

 ندارم شوی مه جون من آماد -
از همه مهتر  نی..فقط به ماهان فک کن..کارخوب خونه ماشااگنیم نویهمه ا-

شونه همچ یالق خوباخ شده..همه دخترا آرزو شقتم که  سر نیداره  ا  ادیب یپ
  مه شونیخواستگار

شکال-  هی نیشده به منم حق بد ییهوی یداره...همه چ یمن که نگفتم ماهان ا
 کم تو شوک باشم

فک  یتونی...تو مزدلمی ز دونمیم- لت خواسااات بهش  که د قت  تا هرو
 ...خب؟یکن
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 دنیر وضعت برس تا نرسحاال هم پاشو برو به س-
  فتم:دوقلوها کجان؟ شدمیکه بلند م همونطور

 دیهم رفته خر ای...پوررونیخونه با سامان رفته ب ایپر-
.تازه داشتم منظورشو کردمیمن اصال بهش فک نم یبود...ول یپسرخوب ماهان

 فت:تا امروز  اشق نشدم ...از امروز  لدای....که اون روز شب شدمیمتوجه م
سرم م دیبا ی..من چه  لستمیهم مطمئن ن سترس  ختم؟منیریبه  شتم از ا دا

 هیتو  دیبافک کنم اون وقت  هیفقط قدم بزنمو به بورساا خواسااتمیو م مردمیم
گار به  کس دونفرشااادمیحاضاار م یمجلس خواساات گاه کردم  و  ایپر ی.ن

صم  یوقت آدم آروم چیآروم بود.و من ه یلیبودن!ماهان خ یمیسامان.چقدر 
 و پرحرف بودم. طونیش یلیدوس نداشتم چون خودم خ

 .دایزدم به آ زنگ
 سالم نو روس-
 سالم کی ل-
 چه خبر؟-
 ...هی ال-
 دکریناجور م یمن بود فکرا یجا گهید یکیببند  شتوی..نهیزهر مار  ال-
 ینه که خودتم نکرد-
 به دادم برس دایآ-
 ؟یبزنم آتش نشان ؟زنگیافتاد ری  ه؟کجایچ-
 ...ادیزهر مار....امشب برام خواستگار م-



  168 

 

 ینیبب ینتونست نیکردن در آورد و  فت:حسوددددددددددد....بب هی ر یادا دایآ
 هی یزاشااتی..اقال میخودت جور کرد یخواسااتگار برا هیمن متاهل شاادم زود 

 آخه شدیهفته م
..من از اسااترس صااب یچیکه ه یخواسااتگارمن روحمم خبر نداش..تازه -

 ترکمیدارم م
 شدیاول م الوی...کاش تکنهیداره خفم م جانیدرو  چرا منم ه-
 با تو کنهیرلط م-
 ن؟یبریحاال واقعا کدومتون م-
 ترم بعد مهم تره یترم که فردا معلومه..ول نیا-
 اس؟ کارهی..برو تو کف پسره..چالیخ یاسترس رو ب-
 .ماهاندونمیدونم؟فقط اسمشو م ینم یکنیباور م-
 اسم دختراس هی...شب یوا-
با تو م- تا  با..آدم  با مه چ خوادیبرو  نه ه مه اختالط ک به هم  یدو کل
 ..خداحافظخورهیم

.مادر ماهان یو دوست داشتن یمی.همون خانواده صمدنیبود که رس 8 سا ت
 ....مونهیو  فت:ماشاال.. روسم مثه پنجه آفتاب م دیمنو ب*و*س

 مچکرم-
 یمیصاام یلیخ نباریهم ا ساااانی رم تر باهام برخورد کرد.آ نباریهم ا پدرش

مه م عه دو فت:دف هام دسااات داد و آروم دم  وشاام   نه  نیا میایبا خو
 م؟یریگیدفعه هم بله م نی...ایخواستگار
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 دونم ینم-
 پس بله-

ساب رفت شد.ح سر هم ماهان وارد  ست و آخر  ش شت یکنار مادرش ن  پیخو
دسته  ل بزرگ هم دستش بود.دسته  لو  رفت سمتم...ناخودآ اه  هیرده بود.ک
برام  یمن نبود ول یافتادم با اون دسااته  ل رزش...اون دسااته  ل برا الویت ادی

 داشت...دسته  ل ماهانو  رفتمو  فتم:ممنون ینیریحس ش
 یآوردم.از هر در یدلم نبود.واقعا داشتم از استرس باال م ینشستن.دل تو همه

 نی....از صااب منو االف کردیبه خواسااتگار دنیرساا نکهیصااحبت کردن تا ا
شه آخه؟ یکه چ نجایا ستگار هیب سا ت ون یخوا شه دو  سا ت با شیسعه   وم

صحبت م شو م مین کننیبزر ترها  ص می:خب حاال برگنیسا ت آخر ل سر ا
 طلبم

سر پ یبرا نباری...اسر اصل مطلب میماهان هم  فت:خب با اجازه شما بر پدر
شد سمت بود ما برا نکهی.مثله امیبزر ترم ماهان خان مزاحمتون  ازده ش نیا یق

 کرد!!! شهیچه م گهیخونه...قم*س*ته د نیا میایمون هم ب
 انجیا نینیبیوادامه داد:ماهان ما ساارش به کارش بوده.االن که م دیکم خند هی

داره.الحمدالله نون  یمائیداره...شرکت هواپ یخودش اسم ورسم ینشسته برا
 کنه..ا ه هم تاحاال نیپارال خانومو خوب تام تونهیو م ارهیحالل سر سفره اش م

 ..ومدهین شخوش یبوده که از دختر نیازدواج نکرده به خاطر ا
شاال تا پارال جونو د یبه من نگاه کرد و فت:ول مادرش صد دل  هی دهیما دل نه 

  اشقش شده..
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ستش  رفته بود و  فت:البته ماهان خان نییپا سرموانداختم ستمو تو د . مه د
 ...مونهیم ایهم پسر خودم پور

 ماهان و پارال جون هم برن با هم صحبت کنن... نیماهان:ا ه اجازه بد مادر
چه  نیوازدواجو بزنم؟ا یبرم حرف زند  دیبا طمیشرا نیمن تو ا یعنیخدا  یا

 نیتو سالن باال با هم حرف بزن نیدر  وشم  فت:بر ایآخه؟پر هیزند 
 کردمو یبه ماهان نگاه دمیشاادم و از پله ها رفتم باال.به مبل ها که رساا بلند

 نینیبش نی فتم:هرجا که راحت
 ...کنمیخواهش م-

 نکهیا ات میکم سکوت کرد هیاز مبال نشست و منم روبروش نشستم. یکی یرو
 ن؟یبگ نیخواینم یزی فتم:آقا ماهان چ

 .چرا...-
نوم خشک کرد و فت:پارال خا شویشونیآورد و  رق پ رونیب بشیاز ج یدستمال

 نیی مشده من شما مهین کنمی....فک مخوامیکه من م نیهست یشما اونطور
 ن؟یدیبرخورد فهم هیتو  نارویآقا ماهان همه ا-
 ن؟یبه  شق تو نگاه اول ا تقاددار-
 طیشرا نیندارم؟؟؟اونم تو ا یمن کال به  شق ا تقاد گفتمیبهش م دیبابا با یا

ر کال تا آخ رهیاومده  اشق من شده بگم نه م یسالگ یحساس؟که پسره تو س
 گفتم؟یم یچ دی!!باکنهی مرش ازدواج نم

 بله ییجورا هی:خب.. فتم
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 یزند  هیساااالها تالش کردم کار کنمو  نیمن افتاد...تموم ا یاون اتفاق برا-
 ناراحتم دمیکه شما رو د یخودم بسازم اما از اون روز یراحت برا

..چون من امشااب حال نیگفتیآقا ماهان به نظرم خوب بودقبلش به خودم م-
 ندارم یمسا د

 .گفتمیم دیبله...با-
 شوکم ...من هنوز تومیصحبت کن شتریبا هم ب گهید طیشرا هیتو  نیاجازه بد-

تا شااما  کنمیکه دلتون بخواد...من صاابر م یباال آورد و فت:هرجور ساارشااو
 نیخوب فکراتونو بکن

ند گاه منییپا میرفت مویشاااد بل ما ن به  نه  قا تا مه مشاا  من فقط یول کردنی.ه
داشت  هیوبورس الویاز اون مکان فرار کنم چون واقعا فک کردن به ت خواستمیم

 شااد ی مه آروم به من  فت:چ مینشااساات ی.وقتکردیوجودمو ذره ذره نابود م
 زم؟ی ز

فک  شاتریبرسام؟ فتم:قرار شاد ب جهیمن به نت قهیانتظارداشاتن تو دق دق واقعا
 کنم...

فک  شااتریب خوادیکه معلومه پارال جان ما م نطوری مه ام  فت:خب ا شااوهر
 نیاز ا شااتریامشااب ب نی.ا ه اجازه بدهی مر زند  هیکنه...حق هم داره..حرف 

 رنیبگ میتا بتونن  اقالنه تر تصم نمینک تیجوونا رو اذ
کردن.چون کال ساارمو انداخته  یدونم خانواده ماهان درمورد من چه فکر ینم

پا پامو کردم تو  نوییبودم  با هیتو فکر بودم.بعد رفتنشااون  بر ردوم  دیکفش که 
 شتریب خوامیم نکهیوا یاسترس خواستگار یخونه خودم. مه هم  ذاشت به پا

 یرن شااب رو سااپیمثل ا یاد.تو کل  مرم شااب پر التهابند ریفکر کنم پس  
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پام م تا قرص آرام بخش  خیو تنم  دیلرزینکرده بودم.دسااات و  زده بود.چن 
ار چه نیا ی جهیبرد.فردا قرار بود نت ینداشاات.خوابم هم نم دهیفا یخوردم ول

بدن.من خ به تالف یلیماهو  ها یتالش کرده بودم. مه ساااال نمره  یکه برا ییه
 وارید ی...قاب  کس روودمب دهیکش یچهار ماهو سخت نیدرس نخونده بودم ا

صب با من ب دیهم با شیم یداریتا  سا ت دیک ...کال ایبود.زنگ زدم به پور2.
 امروز که خونشوم بودم دو کلمه هم باهاش صحبت نکرده بودم.

 ایالو پور-
  فت:هان؟ خواب آلود یکرده بودم.با همون صدا دارشیبود ب معلوم

 منم پارال-
 ه؟یپارال ک-
 ؟یدیخواب ی...تازه اول شبه  رفتیریدرد بگ یا-
 ؟یکارم داشت یادامه دادا:چ دیکش یا ازهی..خمی....چ یچ-

حال خوب گهیم یزیچ هینداره  یاریاالن هوشاا نیا  فتم  رمیندارم م یمنم 
 ..بور بکپ...یچیقطع کنم. فتم:ه وی...پس بهتره  وشکشمشیم

م ...به خودنایافتاد رفته خونه ساااامان ا ادمی یول ایزنگ بزنم به پر خواسااتم
 یبعد نهیاالن دستش بند باشه..برو سرا   ز دی فتم:بابا شا

 سرحال بود. ایبود.بر کس پور دایآ یبعد نهی ز
 ؟یداریب دایالو آ-
 شده؟دزد زده به خونه ات؟ یآره..چ-
 جورناجور هیامشب.. میجور هی!رمینه خ-
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 ن؟یهم-
 دادمیخبر مر مو بهت م دیبا-
 نه خدا نکنه دختر-
 ؟یکردیکار م یچ یداشت-
 پرهام االن پشت خطه-
 حرفاتون تموم نشده؟ نیزنیحرف م نیشما چن ماهه دار-
 حراست ای شت ارشاد  یشد یشب ؟نصفیکار دار یچ میتو به من وزند -

 دانشگاه؟
 برهیخوابم نم-
 تتلو رو برات بخونم... برهیآهنگ خوابم نم اون سایوا-
 خفه شو بابا-

با اون داره؟نهیهم مثل من االن اسااترس داره؟اونم ب الویت یعنیکردم. قطع  با
متحان ا جهیدختراس که شااب قبل نت یکارا نی..ادهیاالن مثه خرس  رفته خواب

 ...کننیتشنج م
پ موی وشااا یویراد کردم... ب مانیروشااان  ل مه اجرا  یطا نا بر داشااات 

 با یبندازه.کم الویت ادیمنو  خواستیو همه کس م ی!انگار همه چی.لعنتکردیم
با دردو دل کردم و نم  کس با مان و  که خوابم  یما ند بود  دونم ساااا ت چ

ش شمامو باز  داریزنگ خورد ومنو ب میبرد...آالرم ذهنم قبل از آالرم  و کرد.چ
بل مثل هرروز  ربده  تیر موندم تا پشاادم.منتظ رهیکردمو وبه سااقف اتاقم خ

بده.تو تختم چن تا رل خوردمو تا  دیرو به من نو گهیروز د هیبکشاااه و آراز 
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ست چ شد تاخوا ش یزیصداش بلند  شو قطع  یبگه زود  و صدا شتم  رو بردا
 کردمو  فتم:ببر اون صداتو ع*و*ض*ی!

 نیبودم  .به خودم نگاه کردم شااده سااتادمیا نهیآ یوجلو دمیپوشاا لباسااامو
سااتام د یول امیب رونیب افهیوق ختیر نیکنم تا از ا شیآرا ی.خواسااتم کمتیم
 یبشاام.زودتر از هرروز جلو شیآرا الیخ یدادم امروز رو ب حی.ترجدیلرز یم

نه آ تا ا دایدر خو تا بوق پشااات ساار هم زدم  کهیبودم.چن   سااوار دایآ ن
 شد. فتم:سالم

سته ات..بابا  یسالم به رو- ش سیخودت مکم به  هین  یها  یلیبعد تعط یدیر
 شد؟ یدانشگاه...ماهان چ میریم میترم دار انیم

 موقوف یبه نشونه سکوت باالآوردمو  فتم:فعلن حرف اضاف دستمو
حد لحنم که آ ریتاث یبه  ند  یلینزد.خ یحرف گهید دای ذار بود  ند ران  یت

امروز در رض  شاادیم یط قهیدق 45در  رض  شااهیکه هم ی.فاصااله اکردمیم
سر ت خودم  اه یرانند  قهیدق 20  دیبا یول دمیترسیم یکردم وخودم هم از 

 یزده شاااده...وقت وارید یبه  نوان نفر اول ترم رو یاساام ک دمیدیوم رفتمیم
س ست هیکردم تو  دایپارک پ یجا هی میدیر  یحرکت پارک دوبلمو انجام دادمو د

چون .دهیترساا ینگاه کردم از حالتش معلوم بود کل دای.به آنییپا دمیرو کشاا
 نییشده بود. فتم:بپرپا زونیپنجره اش آو یباال ی رهیاز دستگ یدودست

 آروم.دست ی اه شدیتند م ی.سر ت قدم هام  اهمیو راه افتاد میشد ادهیپ زود
 ریگیهم پ یرو نزدن...کساا یاسااام دمیبه محوطه د دمیرساا یخودم نبود.وقت

 ؟یشد اول یو فت:چ دیمن رس به داینبود.آ
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 نه بابا..نزدن که-
ضع رانند گفتنیاه...حداقل قبلش م-  یتو جد وآبادم اومدن جلو ی...با اون و

 چشمم.. فتم کارمون تمومه
 شهیمشخص م یک نمیبرم از آموزش بپرسم بب-

س رفتم .به وارهیجوابا رو د میاومد رونیو  فتن که بعد کالس اولمون که ب دمیپر
حمل رو ت یاسااترس لعنت نیا دیهم با گهیکالس...دوسااا ت د می فتم:بر دایآ

 کنم
 دو سا ت هم روش نیا یهمه مدت تحمل کرد نیا-
 کشمیم یکه من چ یدون یِدآخه نم-
 تو کالسن الویباشه...پرهام و ت-

شون  رم بود.از حالت ت رفتم شون به کار خود سر  دمیفهم الویتو کالس.همه 
سترس مثه من داره...ول هیکه اونم  شو کنترل کنه ول کردیم یسع ینمه ا  یخود

 نیهم بعد از ما وارد شدن.نازن نیو شاه نیکه من داشتم تابلو بود.نازن یاسترس
شد دهیاومد کنارمو و فت:پارال رنگت پر شتیچرا...اول ن سته خودتو ک  ی؟در

 رترهس یلیخ الویکه ت یایهم کنار ب تیبا واقع دیخب با یول یکه اول بش
 !شبرمیمعلوم نشده...درضمن من م یچیخشم نگاهش کردمو  فتم:فعلن ه با

 و فت:نگفتن؟ دایکرد به آ رو
 برو کارش نداشته باش یتکون داد و  فت:ناز یسرشو به نشونه منف دایآ

 .انقد پوسااتکردمیساار م گهید یجا هیمن بازم تو  یول کردیصااحبت م اسااتاد
کارم خسااته شااده بودم.آخرش هم طاقت  نیاز ا لبمو کنده بودم که خدوم هم

برداشااتمو از اسااتاد اجازه  رفتم و  فمویسااا ت قبل کالس ک میو ن اوردموین
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 یخبرباز  یطرف ساااالن تا اون طرف  شااتم ول نیکم از ا هی...رونیاومدم ب
تا ا کهینبود... بت از جلوم رد  سیرئ ن حال صااح با چن نفر در  گاه  دانشاا

 یکم و ستادنیا النات ا ی.رفتن جلوزدنیحرف م هیشدن.داشتن درباره بورس
از دسااتم رها شااد...آروم آروم  فمیامتحانا بود...ک جهیبعد هم رفتن.فک کنم نت

 ایشده بود من  وشتهاونجا اول از همه ن یاسم ک یعنیبه سمت ا النات رفتم...
 ربودم به ا النات...ته دلم به خودم  فتم:پارال ه دهیرساا گهید الو؟؟؟؟حاالیت

 باش.... یکه بود فقط قو یچ
 نمره نوشته شده بود... فیبه رد یکردم.....اسام نگاه

 یملک الوی(ت1
 یادهم رای(ژرو2
3....) 

!از من جلو زد...دوباره بغض بود وبغض!من دوم یلعنت الویسست شد..ت پاهام
هم خوندمش...انگار  گهیچن بار د سادمیهمونجا وا یا قهیشده بودم.چند دق

!بچه ها از شاادینه نم ی وض بشااه ول الویمنو ت یانتظار معجزه داشااتم که جا
له من کنجکاو بودن...آرونیکالس اومدن ب قبل از همه  هامو پر دای...همه مث

 فت:پارال....دوم  یبازومو  رفتو با ساارد دایرو خوندن آ یاومدن و تا اسااام
 گمیم کیتبر یشد

به  دیبه ا النات و تا اسم خودشو د دیرس عیچند نفر سر نیب از دیهم رس الویت
 !شهیپرهام  فت:بزن قدش...اول شدم مثه هم
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رو  دایکه متوجه من شااد دساات آ نی.با نفرت نگاهش کردم.همدنیهم خند با
حال گاهم پر از نفرت وخون بود ک کهیپس زدم و در  برداشااتمو راه  فموین

ستی رفتم.دلم م شیرو در پ یخروج ش خوا  ستخوایکنم...دلم م هی ر نمیب
 یل...وزهیام اونم اشک بر هیباشه سرمو بزارم رو شونه اش وبا هق هق  ر یکس
س س نیهمچ ینبود.من از بچگ یک شتم!آخ مامان!کاش بود یک  !کاشیرو ندا
 وش  و ی!کاش بودرهیگیداره ازم م الویبه تو رو ت دنیکه راه رساا یدیدیم ویبود

 بهم زنگ زد... دایآ اطیتو ح دمیرس یدخترت!وقت تک یبه صدا یکردیم
 کارت دارم...تو رو خدا سایپارال جون من...وا-
 برم خوامیبگو م-
 میبا هم بر امیب سایوا دایجون من ..جون آ-

ستمینم گهی.دسادمیوا همونجا ستمی....منمیرو بب الویت خوا ش خوا  یم ولآروم ب
 یداشااتن م الویبا پرهام اومد.پشاات ساارشااون هم فرشااته با ت دای.آشاادینم

مدن...آ فت:االن ا دیتا رساا دایاو تصاااادف  یریم یبر ینجوریبه من  
 ادیسرت م ییبال هی....یکنیم
 ادیب-
 میریم ینگو..اصال با تاکس ینجوریا-

 محکم  رفتو  فت:باشه؟ دستامو
بودن.واقعا که آدم دوسااتو  دنی.با هم در حال خنددنیوفرشااته به ما رساا الویت

که  ینمک به حرام!فرشته با لحن ی!فرشته شناسهیم یطیشرا نیدشمنشو تو چن
همه رو مهمون کنه واسااه شااام به  خوادیم الوی فت:بچه ها ت یپر بود از شاااد

 خاطر اول شدنش
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 ولی:اپرهام
 و آروم  فتم:بزار برم دایکردم به آ رو

 میکنیحبت م فت:بعدا درموردش ص تیبا جد دایآ
 د وتن؟ ایک الوی:تفرشته

 همه امشب مهمون منن.-
 پارال خانوم؟ میایبا شما ب دای:خب من و آپرهام

شته شفر .البته .ستنی..پارال جون د وت نهیخودمون یمهمون نیا ی..ول نی:ببخ
 ها یایب یتونیم یپارال جون ا ه بخوا

و  رونیب دمیکش دایخودمو کنترل کنم...دستمو با قدرت از دست آ شدینم گهید
و وقتم ییبه هردوشااون انداختم و فتم:نه..دوس ندارم با آدما یبا خشاام نگاه

 کنم که دوسشون ندارم یسپر
 که دمیرو د دای ذشاتم آ یورو یاز جلو یشادم وقت نیافتادم...ساوار ماشا راه

شت نگاهم م صال برام مهم  یول کردیدا شدم  هینبود!ا شگاه دور  کم که از دان
.دلم کردیهق هق ام داشااات کرم م یخودمو آزاد  ذاشااتم...صااادا گهید
ستیم ستیبزنمو بگم:آخه چرا خدا؟من که فقط م ادیفر تونمیتا م خوا برم  مخوا

قاب  کس خالصه شدن...رفتن سرقبرشون  هیکه برام تو  یسر قبر پدر و مادر
 بود؟؟؟؟چرا؟ ادیمن ز یبرا

 خواستینداشت.برداشتم و خاموشش کردم.دلم م یتیزنگ خورد.اهم می وش
خونه در رو قفل  دمیروزا !رس نیشده بود ا یکه زنده مان یدور بشم...از زند ان

سا افتادم رو ستمیتخت...تا م یکردمو با همون لبا صدا هی ر تون تلفن  یکردم.
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 دمیکش زیاز پر ومشیبود و نگرانم شده بود.رفتم با خشم س دایبلند شد.حتما آ
نویب چ رو تم: ف م هی  ن بر  منیدار یچرا دسااات از سااارم   یدلساااوز ن؟

سخوامی...نمخوامینم صت م دیبا کردیدرکم نم ی.ک  نیا دادم تا با یبه خودم فر
که اساام  یو بعد دوباره از اول شااروع کنم...هر چند لحظه ا امیمساااله کنار ب

 بزنم.. ویهمه چ دیق خواستیدلم م دمیرو به  نوان نفر اول د الویت
 یجواب نم یرفتم به تلفن کساا یبود تو خونه بودم.کالسااا رو نم یروز چن

ته بودم تو پ خانوم  و ویخودم.راد لهیدادمو رف داشااات  ندهیرو رونش کردم.
 .کردیا الم م خویتار
 روز ازبهمن ماه امساله... نیام5امروز  زیشنوند ان  ز-
شاانبه هم 5سااال  ذشاات؟ هیعا واق یعنیبود؟ یتلخ خیبهمن؟؟؟؟چه تار5

سااال بود من  هیساار خاک خانوم جون. رنیبود.حتما  مه و خانواده اش هم م
شده بودم.دلم م ستیتنهاتر  شدم. خوا سر خاک.آماده  شک یپالتو هیبرم   یم

شک یشلوار ل هیبلند با  شک یم شال م س ی...وقتیو   نایسر خاک  مه ا دمیر
اومد ساارارم و  فت:پارال  مه چرا چن  ونی ر ییبودن. مه با چشااما جااون

 ؟یدیروزه جواب تلفنا مو نم
بگم که ناراحتش  یزیچ خواسااتمینم یجواب دادنو نداشااتم.از طرف حوصااله

 روزا دوس دارم خلوت کنم. نیکنم. فتم: مه ا
خوندن و  یادامه دادم.به همه سااالم دادمو نشااسااتم کنارقبرش.فاتحه ا راهمو

ما  فتم:شاا یاومدن تا کمکم کنن بلند بشاام..ول ایوپور ایخواسااتن برن.پر
 .امی.دوس دارم باخانوم جون خلوت کنم.من بعدا خودم منیبر

 امیمن با پارال م نی:مامان شما برایپور
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تنها باشاام.خودم  خوامیبلند کردم زل زدم تو چشااماش و فتم: فتم م ساارمو
 .امیوخانوم جون.تو هم برو.خودم م

 یاوردین نی:آخه ماشایپر
 نیبر امیم یبا تاکس-

س شوهر  میبر نیایاز جونش...ب نیخوایم یو  فت:خب چ دی مه ام به دادم ر
راحت  نیوابسااته نبود.بزار امرزیکس مثه پارال به اون خداب چیما ه نی.بگهید

 باشه
مل دور  گهید کا تا  ندم  طا ت شااادن و رفتن.منتظر مو به ا مه مجبور  ه

 بود.نگاه کردم به سانگ قبر کیتار ییجورا هیبشان.آسامون هم  رفته بود.هوا 
جائ خانوم جون من!ک خانوم جون! چه رم نی؟ببیو فتم:  یپارالت داره 

شهیم شدم...چرا  یتو رفت ی!از وقتک سته  آرامش هم رفت ....خانوم جون من خ
 ؟برامیمواظبم باشاا یبه پساارت محمد قول نداده بود ؟مگهید ا نکرد مبرا

صورتم پخش  یامان رو یهمه تنهام  ذاشتن؟اشکهام ب ؟چراید ا کن شهیهم
 شدن.ادامه دادم:

ر رو ببرم و برم ساا هیبورساا خواسااتمیمثه دل آساامون.من م نی.ببزمیپره  ز دلم
ترم اولو اول شااد...حاال  الوی؟تیدیخاک پساارت.اونا هم برام د ا نکردن...د

ده...کاش نمون یرمق یترم بعد یبرا گهی.حاال دنییاومده پا یلیشااانساام خ
اده ساا یزند  هی گهید ی.کاش منم مثه همه دختراشاادینبود.کاش اول نم الویت

 داشتم...کاش..کاش!!!
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نداختم رو خودمو با تمام وجودم  ر یا ها هیساانگش و  یکردم.کم کم قطره 
ها  یدزو نیبه ا خواستمیهنوز دلم پر بود.نم ی.ولکردنیم سمیبارون داشتن خ

ند دق تا ا یهمونجور قهیبرم.چ لت بودم  حا کهیتو همون   گهیحس کردم د ن
 ارونب.بلند شدم نشستم کردمیقطره هاشو حس نم گهیبارون بند اومده.چون د

ساارم بود.دساات اون  یچتر باال هیبودم؟ یسااقف هی ریمن انگار ز یول ومدیم
.اون الویت یبه چشما دمیسرم  رفته بود دنبال کردم ورس یکه چتر رو باال یکس

صال چرا اومده بود؟از ک ستدونیاز کجا م سال ماددربزرگ منه؟ا  نجایا یکه 
کردم  فت:هوا  بتعج یلیمن خ دید یده؟وقتیهمه حرفامو شاان یعنیبوده؟

 می.پاشو بریخوریسرده..سرما م
 ؟یاومد یشما..شما ک-
 یینجایکه ا شهیم یمیسا ت ون هیتو  ی..ولنجامیهست ا یسا ت میمن ن-
 نجاینه..من تازه اومدن ا-
 .خدا رحمتشون کنهمیپاشو بر-
 مچکرم-

باره  فتم:رفتم  رلبیساانگ قبرش وز ینگاه کردم به اساام خانوم جون رو دو
س نیا دیخانوم جون..برام د اکن.نوه ات حتما با شان شه تا  شته دا یترمو اول ب

 باشه.
من و آروزهام  نیچشاامام  م شااو!تو ب یبهش بگم برو از جلو خواسااتیم دلم

اومده بود ساار خاک مادر  شاادیحرمت واحترام ساارش م ی!ولیفاصااله انداخت
 چتر بزر ش ریکه باهاش مودبانه برخورد کنم.ز کردیبزرگ من...ادب حکم م
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ست و  فت:م نمویسکوت ب الوی.تمیرفت یتا خروج ییدوتا شک  لیدل خوامیرو 
 ه؟یچ لتی رفتن اون بورس بدونم.دل یبرا ویهمه پافشار نیا

 ندارم بگمقبال هم  فتم.من دوس -
 یدوس دارم بهم بگ ی.ولدمیفهم ییزایچ هیخودم االن -
بات بر هیبدون بورساا یتونیم یوقت هیخودت چ لیدل- با س و در یبا پول 

 ؟یبخون
 خودمو دارم لیمنم دل-
 ..میدار لیپس هردومون دل-
 فعلن که من بردم-
شو  فت:ول سادمیوا شما سمتش زل زدم تو چ موم هنوز ت یباز یسرمو  رفتم 

 تازه شروع شده.انقد به خودت مطمئن نباش یدوم باز مهینشده..ن
شد به خروج یوقت ستمی.ممیبود دهیرس یجمله ام تموم   یباهاش خداحاف خوا

 نیکردم ببخش ری:سالم پارال خانوم...من ددمیماهانو شن یکنم که صدا
 نیاومد نی.شما لطف کردکنمیسالم...نه خواهش م-
ستم باهاش راه ب رونیچتر ب ریز از  فت:از  والیدوباره برم که ت فتمیاومدم وخوا

 آشناها هستن؟
 ن؟یکنینم ی:پارال خانوم معرفماهان

هم آقا ماهان  شااونیمن هسااتن و ا یهمکالساا یملک الویت یآقا شااونیا-
 هستن..برادر سامان نامزد دختر  مه ام

 شد که.... یزد و فت:طوالن یپوزخند الویت
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 و  فت:خوشوقتم... نییسرشو انداخت پا ماهان
 میبر نییبفرما نجایا نیایکردم به ماهان و  فتم:شما دفعه اولتونه م رو

 .نیبهتره شما بر بارهی.بارونم که مرمی:نه..خودم مماهان
 شهیتلف م یکه وقتتون الک کنمینه بابا..تعارف نم-

 ن؟یون مسئله فک کردبدونم تاحاال به ا خواستمی:تعارف ندارم..فقط مماهان
و فک بخوام به ت نکهیبابا!من تا حاال وقت سرخاروندن نداشتم چه برسه به ا یا

 کنم..چه پرتوقع!!!
 ....نیایبهتره شما ب کننی:حاال که خودشون اصرار مالویت
سته پر نیا ش شق ن سط بحث؟؟؟!!! دیچرا مثه قا  هیم و انداخت الوینگاه به ت هیو

 ...دمیکه  رفتم بهتون خبر م مویبه ماهان و فتم:آقا ماهان من تصم گهینگاه د
 منتظرم.فعلن خداحافظ-
 بازم ممنون.خداحافظ-

ور به ساا یو فتم:بهتره بر الویماهان کامال دور شاااد رو کردم به ت دمید یوقت
 رسهیمطمئن باش نوبت منم م ی....ولیوجشنات برس

 برسونمت ایب-
 ...رمیخودم م-

 سیو فت سیباهاش ف نیاز ا شااتریب خواسااتی رفتم.دلم نم شیخودمو در پ راه
باز سااواال ته نم یعنی..یبه ذهنم رساا یادیز یباشاام.و نهیفرشاا  الویت دو

جاس؟اونیا با آ ن کاش  مارشااو  زدمیحرف م دایروز جشاان  رفتن؟؟؟؟ و آ
 !!!گرفتمیم
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 رفتمینه از خونه م دادمیرو م یروز بود تو خونه بودم.نه جواب تلفن کساا دو
حوصااله اشااو نداشااتم.روز دوم  یول نهیبار اومده بود تا منو بب هیهم  دای.آرونیب

ومده ا اینبود.پور دایآ یول داسیآ کردمی.فک مدمیرو شاان فونیآ یبود که صاادا
 تو ب* *لم  رفتم. وهامونشستمو زان نیزم یبود.در رو براش باز کردم و رو

 شده؟ یو فت:چ رو بست واومد کنارم نشست در
 نشده یزیزده بودم به فرش. فتم:چ زل
 ؟یرم به ب* *ل  رفت یپس چرا زانو-
 سیروزا حالم خوب ن نیمن ا ایپور-
 ارشه؟یبه خاطر ک-
 نه-
 به خاطر ماهانه؟-
 ننننننه-
 شده باز تیزیچ هی دمیشده؟اون روز سر خاک فهم یپس چ-

شت  ر دوباره شما چ یام م هیدا  یزی رفت.خودمو کنترل کردمو  فتم:من به 
 ..شهی مه ناراحت م دونستمینگفتم..چون م

 پارال؟ ویچ-
 بره فرانسه هریبگ هیکه دو ترم آخر رو اول بشه بورس یقرار بود تو دانشگاه هرکس-
 خب-
 نشد ی...من همه تالشمو کردم..ولایمن اول نشدم پور-
 نمیبب ؟پاشویقد افسرده شدشده که ان یخب منم فک کردم چ-
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 نشده به نظرت؟ یزیچ-
نده.تو م گهیترم د هی.سینه....مهم ن- عد رو اول بشاا یتونیمو فیترم ب قا .ات ا
 یخوندینم یچیه گهیترم بعد د یشدیترم اول م نیبهتره.ا ه ا ینجوریا

 تونم؟یم یعنی-
ستان- شو مثه بچه دب سته داره  ر ایپا ش الم به دمارتو ح...جم کن آب کنهیم هین

 هم خورد
س بعد ستمال دوارمیو ام ادیب یدو روز لبخندزدم.انگار منتظر بودم ک از  یکنه..د

 آورد وداد دستم. رونیب بشیج
 که خلوت کرده کنهیفک م شیحتما داره به خواستگار گهی:مامانم مایپور

 امان از دست  مه-
 فرانسه؟ یبر یخواینشست و  فت:چرا م نیزم یرو کنارم

 برم سر قبرمامان و بابا خوامی..مدونمیرو نم زایچ یلیبرم اونجا..خ دیمن با-
 داره؟ تیتو زند  یریتاث نایا دنیفهم یکنیفک م-

آره :خورد؟ فتمیبه دردم م دمیفهمیم یزیداشت؟ا ه از اون روزا چ یریتاث واقعا
شتم که دو یپدرومادر هیمنم  کنمیسر قبرشون حس م رمیداره.حداقل م م سدا

 یها یاز دلتنگ یچیتو ه ایکس وکارم.تنهام.پور یب کنمیفک نم گهیداشااتن..د
 !یچی.هیندو یدختر نم هی یها ییاز تنها یچی.هیدون یدختر نم هی

 نهرسو یتو رو به آرزوهات نم هیبدون اون بورس نویا یدونم.ول یباشه..من نم-
باهاش به جواب  خوامیخوام به آرزوهام برساام..م ینم هیمن با اون بورساا-

 باهاش به آرامش برسم خوامیسواالم برسم..م
 اونجا؟ یمونیم ای یایم یا ه بورسو قبول شد-
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 یچ دونستم ینم قیبود که تا حاال بهش فک نکرده بودم.خودمم دق یسوال نیا
 بگم. فتم:بهش فک نکردم دیبا
 تو رو شوهر بده خوادیمامانو بگو م-
 شیر خیتا آخر  مرم ب دونهینم یاز شاار من خالص بشاااه..ول خوادی مه م-

 خودشم
 شد؟ یچ مویکردیفک م یبابا..چ یا-
 هان؟؟؟ نجایا یاومد یچ یبرا نمیبو و بب یراست-

رت من به صااو ای...کمرم درد کرد.به خاطر تو و پرگهیشااد و فت:پاشااو د بلند
 رمیم ایناکام از دن

 حرفو بگو که تو رو نشناسه نیا یکیشدمو  فتم:ناکام؟تو؟به  بلند
 یکرد یزنگ زد  فت قاط دایآ-
 کردم؟ یها...من قاط زنمتیم امیم ایپور-
شوخ با شده...حاال د یلحن  سکه همه  گهی فت:دوره زمونه  وض  سو خاله 

 زنهیرو م
 .نمیاونجا بب سای...واخارهینه تو واقعا تنت م-

ستم سل خوا شه..بازم من ت  چارهیماهان ب نی!جواب امیدنبالش کنم که  فت:با
باور کن ماهان حتما ناکام  ی...ولیباهاش ازدواج کن یخوایرو بده حاال که نم

 رهیم ایاز دن
 کار خودشو راه بندازه یتو به فکر خودت باش...ماهان بلده چه جور-
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خودمو بدساات آورده  یبعد چند روز انرژ گهیبعد کالس داشااتم.حاال د روز
شورع م ویوهمه چ رفتمیم دیبودم.با تم وبهش  ف دای.زنگ زدم به آکردمیاز اول 

 خوشحال شد... یلیخ دایدنبالش و آ رمیطبق معمول فردا م
کدوم از اون روزا نبود..به  چیامروز مثله ه یشدم ول داریب گهید یهمه روزا مثله

شگاه م یدیجد یخودم  فتم:پارال  صمم شهیاز امروز وارد دان سورتر و م ...ج
دختر  هیفک کنه امروز  یخواسااتم کساا ی!نمیرو ببر الویت دیتر..پارال تو با

خاب انت یشااتریب تدانشااگاه...پس لباسااامو با دق گردهیشااکساات خورده برم
ف اسااپورت.بر خال نیج فیک هیو  یآب نیبا شاالوار ج یکرم یپالتو هیکردم.

 کردم. شیآرا یو کم نهیآ یجلو ستادمیهمه روزها ا
 !کننی!االن همشون کف مولیخودشه!ا-

 کردیم فک چارهیب دایروشن کردمو راه افتادم.آ نویشدم.ضبط ماش نمیماش سوار
 قبل که یبرخالف روزا نیدارم به خاطر هم فیو ناراحت تشر یمن االن  صب

امروز خودش قبل از من اومده بود  نییپا ادیتا ب زدمیمرتبه بوق م کیمن هزار و
 شد و  فت:سالم نیدر خونشون..سوار ماش یجلو
 ماهت بانو یروشن کردمو  فتم:سالم به رو نویماش

 کردم؟ ریترس  فت:د با
 نه-
 ه؟یک ؟بانویزنیم هیو کنا شیپس چرا ن-

ند ندار دمویخ به  نه حرف  ی فتم:اصااال جن با هات مود با چه آدم  ثه ب م
 بزنم تو سور کله ات؟ دیبزنم...همش با

 د وا؟؟؟ یبر یخوایپارال امروز م-
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ه ک کنمیتالشمو م شتریندارم از امروز ب یکس کار چیخره؟من با ه هید وا چ-
 ترمو ببرم نیا

تو  ادیامروز م نیو فت:من  فتم ا دیتموم شده بود چون خند دایآ ینگران انگار
 به ر بار.... بندهیدانشگاه همه رو م

 افتاده؟ یکه من نبودم اتفاق خاص یمدت نیخبر؟اچه -
 نه-
 شام؟ نیاون روز رفت-
 میکه نرفت میریکه نم میر یمن  فتم نم یول میپرهام  فت بر-
 جذبه! ولیا-
 ؟یدیحاال کجاشو د-
 با هم رفتن!! الویپس فرشته و ت-

واب ج یباهات حرف بزنه ول خواستیباال انداخت و فت:آره.فرشته م ییابرو
 ینداد

ما آد نجوریا هیچ یدونیم دایندارم..آ یبا اون دختره حرف گهیرلط کرده..من د-
 ارمیسرش درم شویتالف یروز هیهم کمشونه... یجیآرپ

بار باهاش صااحبت  هی!شااودی..پارال ترسااناک ممیبساام الله الرحمن الرح-
 قانع کنه تونهیکن..منو تونست قانع کنه حتما تو رو هم م

که خ یفااون طر- ته تعط یلیقانع شااادن مغز تو  قانع  قای...دقلهیوق جات  ک
 شده؟؟؟هان؟نشونم بده!
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شمیدیزد به بازوم و بازم خند فشیک با ادم.تو پارک کردمو راه افت نوی.با آرامش ما
دادمو  یو پرهام با هم بودن.پرهام جلوتر اومد سااالم داد.سااالم الویمحوطه ت

 یبهش حت شاامیرد م الویاز کنار ت یوقت خواسااتیتنهاشااون  ذاشااتم.دلم م
..شااکساات رو بشاامیقکه من هنوز ر دیفهمیم دیاون با یهم نندازم.ول ینگاه

 یملک ی فتم:سالم آقا ستادمویقبول نکردم.مقابلش ا
 سالم-
 خواستمیچن روز روز ازتون م نیا یکالسا یجزوه -
 .سین شمی.االن همشون پدمی...باشه بهتون مسین ادیز-
 خوادیکه من دلم م نیجزوه ها رو بد عتری ه امکانش هساات ساار.پس ایاوک-

 همه اشو بخونم عتریهرچه سر
تاک جمالتمو با  کردمیادا م دیبا  ب یدختر قو هیکه بفهمه  نه  با اراده طرفه.. ا و 

م و بشااه!من اومده بود دیو ناام هی ر ریبزنه ز خورهیبه توق م یکه تا تق یدختر
مت .راه افتادم به سادیب الویحضور به چشم ت نیا خواستیاز همه دلم م شتریب

مد طرفم دمید نویراهرو شااااه یکالس..تو فت.او خانوم ادهمو  جا  ی: ک
 شهینچسب م یلیکالس خ یستین ی؟وقتیبود

ستم ش خوا شب م یکالس کل یبگم  وضش تو نبا بودم کثافت!من ن شهیدل چ
 یدیپر نیواسااه هم یکن یبه چشااماش و چشاام چرون ینبوده زل بزن یکساا
عبه حرفه ش نیسمتم؟؟دوس نداشتم بشتر کنارش بمونم چون واقعا تو ا یاومد

 دوم نداشت! فتم:با اجازتون برم کالس
 نییبله بفرما-
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ستمو از پنجره ب یجا سر ش شته هم  ینگاه کردم.نم رونویخودم ن ستم فر دون
کهیذهنمو مشااغول کرده بود ا داینه....حرف آ ایامروز کالس داره  ته  ن فرشاا

 بگه؟ خواستیم یبامن حرف بزنه.چ وادخیم
شدن و آ دایپرهاموآ شتم  یبا چهره ا دایوارد کالس  ست.دا ش شاد اومد کنارم ن

 ویک اهیزا  ساا یدسااتمو  رفت و  فت:دار دای.آکردمینگاه م رونویاز پنجره ب
 باز؟؟؟ یزنیچوب م

ست تو  تونمینم چارهیمن ب- شا هیاز د سمونم نگاه کنم.... رفته دلم   دیکم به آ
 خب

که بر کس پ- به من درو  نگو  هت  فتم  بار ب  چشاااات  ردتر وینوکیصاااد 
 !ن؟یآسمون اومده رو زم ای...تاز شنیم
 انه؟؟ی ادیفرشته م نمیمنتظرم بب-
  فتم یدی..دیدید-
 ؟یحاال ازش خبر دار-
 دانشکده شون. میریم یخوایامروز کالس ندارن.بازم ا ه م-
 ولش کن.-

به ت دایبر ردونم ساامتش و فتم:آ صااورتمو ته بود الویاون روز تو   ادیب ی ف
 سرخاک؟

رفت بگم.شاارمنده من  ادمی..یوا یو فت:ا شیشااونیدسااتشااو زد به پ هی دایآ
 ...ومدمین

 امیتو رو نم یبه بعد مراسما نینداره...منم از ا بی -
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 بدجنس!آره من  فتم.-
 اونوقت؟ یومدیچرا خودت ن-
ستش دا- ستیپرهام م ییخب را صب مشغول بودم  خوا شا کنه منم از  منو پا 

 شددددن یول امیب خواستی...تو رو خدا ببخش پارال.به خدا دلم مامیب دمینرس
 ؟یچرا بهش  فت-
زنه بهت ب یحرف مهم هی خوادیسرارتو ازم  رفت  فت م ؟اومدیگیوم الویت-

شه..حاال یبر دیبا شینیبب یخوایمنم  فتم ا ه م سال مادربزر   سرخاک چون 
  فت؟ یچ

 نگفت! یزیتکون دادمو  فتم:چ سرمو
  رفته بود؟ یالل مون-
 هم نگفت. جب! یبه خصوص زیچ ینه ول-

دادم بحثمون ادامه  حیجمله من استاد وارد کالس شد و من ترج نیاز اخر بعد
هم امروز نبود.خدا رو شااکر که نبود!ا ه بود حتما زبون  رم  نینکنه.نازن دایپ
 شاااهیمدل حرف زدنش هم نی..نازنختیریاش ا صاااابمو بهم م هیوکنا شین

اصااال  کردمیاوقات فک م ی.من  اهگرفتیبود که دل آدمو نشااونه م یطور
ست خودش ن شد آ نکهی.بعد از استید رهام با پ خوادی فت م دایکالس تموم 
کردم و راه افتادم  یوپرهام خداحافظ داینشااادم.با آ چشیپاپ بره  ردش ومنم

ش هم  و الویهم ت گفتیبود که م دایآ یحرفا ری.همه اش فکرم در نمیسمت ما
ه به ک هیحتما حرف گفتمیبه من بزنن...ته دلم م یمهم یحرفا خوانیفرشااته م

با من حرف بزنن؟آدم  خوانیروزا همه م نی!اصال چرا اشهیهردوتاشون مربوط م
 شدماااا... یمهم
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ش سوار شد...ا نیما شن ن ست یشدم.بازم رو شب هی میبابا!خوا  یدماآ نیا هیروز 
م شاادم.کاپوتو زد ادهیزارن که!پ ینم میآرامش داشااته باشاا لمایدردره تو ف یب

اومدم!چن  یم یرکاریتعم یافه  یآوردم الک یساار در نم یزیباال.من که چ
آخرش به خودم  فتم:خرابو خراب ترش نکن....االن  یجاشااو دساات زدم ول

 اااایکنیناکارش م یزنیم
لگد  هیشدم  ادهیباز چه مر ش شد؟پ نیخدا!ا یدوباره استارت زدم..ا بر شتم

 فاتحه!من ا ه تو رو نبردم نفروختمت... نباریا گهیبهش زدمو  فتم:د
ومد ا یبود م بشیدسااتاش تو ج کهیکه از ساامت مقابل در حال دمیرو د الویت

شا ش دیسمت من.فک کردم  شویما سوار  نیا ن ستم فعلن  طرفا پارک کرده.خوا
شم بعد که ت شد رفت دوباره ب الویب ش فتمیرد  شون نیبه جون ما ه براش وخطون

 یشاایم میازش قا یکه دار هیک الوی!مگه تالیخ یبه خودم  فتم:ب یبکشاام ول
 دختر!

 خوادیم دیسمت من.حدس زدم شا ادیشد متوجه شدم داره م کتریکه نزد یکم
ستیرو که م یحرف شکل دیبهم بزنه االن بخواد بگه...رس خوا  شیپ یو فت:م

 اومده؟
 باال انداختمو  فتم:نه ییابرو یتفاوت یب با
 بهتون بگم..... خواستمیم-

 !گهیکرد.ِد بگو د سکوت
 ن؟یبگ نیخواستیم یخب چ-
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شو متفاوت تر م ینم ستیر و م یزی.انگار چدمیدیدونم چرا نگاه ه بگه ک خوا
 بگم.... خواستمیزد و فت:م یخودشم دو دل بود.لبخند

شدمممم!حتما مگهیبکن د جون صف  مر  س دیق خوادی!ن ن او یبزنه..وا ویبور
ار ب ری.امکان نداره قبول کنم.من زدیرو فهم زایچ یلیروز سارقبر خانوم جون خ

 وجه من الوجوه.... چیبه ه رمیمنتش نم
کرده  دایمشکل پ نونیماش دمیکه از  فته اش منصرف شده باشه  فت:د یطور

 بهش بندازم... ینگاه هیمن  نیا ه بخوا
 ژتیپرست نی...تو با ایبگ یخواستینم نویکه ا بندمی!شرط من؟یدلم  فتم:هم ته

بازم !!! فتم:بله.یاریخوشگل قراضه من سردرب نیماش نیاز ا یزیامکان نداره چ
 ته.درد و بال  رف

بهش انداخت.با حوصله و باآرامش چن  یپررنگ تر شد واومد نگاه لبخندش
ارش حتما ک گهی.دنیاسااتارت بزن هی نیکرد و فت:بر یتا قطعه رو دسااتکار
 .شهیتمومه.االن روشن م

دا خ یبه من انداخت...باز به خودم  فتم:ا یزیبساات و نگاه ررور آم کاپوتو
 فت نچچچچ روشاان  یم نیبعد ماشاا زدمیاالن من اسااتارت م شاادیم یچ
بهش  یمنم کل شااادیم خیپسااره ساانگ رو  نی....بعد اشاامیکه نم شاامینم
 یالکرساا هیآ هیکم معطلش کنم  هی خواسااتی.دلم مشاادیم ی...آدمیخندیم

ش مبخونم فوت کن شه..بر کس هم نیرو ما س هیکه آ شهیکه ن  وندمخیم یالکر
  انداختمو به دور ینگاه والیتا روشاان بشااه.بازم به ت نیرو ماشاا کردمیفوت م

 روشن بشه شما رو هم معطل کردمممم.. دوارمی فتم:ام
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و د کی....چینگاهم به سااوئ هیبود  الوینگاهم به ت هینشااسااتم  یصااندل رو
صدا شد ول یخفه ا یسه.  لحظه انگار تموم هینکرد. دایادامه پ یاز موتور بلند 

از نگاهم خوند.نگاه سرزنش  الویرو ت نیرو بهم دادن...خوشحال شدم و ا ایدن
 بهش انداختم و فتم:روشن نشد که!!! یبار

کار نیا با حرص  فت:امکان  ریتراز زهر هزارتا شاامشاا یجمله براش  بود.
 نمیاستارت بزن بب گهیبار د هینداره..
باطل..روشاان نشااد که نشااد!تو کل  مرم  الیخ یزه یاسااتارت زدم ول دوباره

شد یدفعه اول شن ن شبود که از رو شحال م نمین ما ششدمیانقدر خو  نی!از ما
 سیرار نق شاهی فتم:هم کردینگاهم م یکه حاال با کالفگ الویشادم و به ت ادهیپ

ذهن شااما  هداره که ب یا گهیمعادله راه حل د ییجاها هی..نیبه جواب برساا
 !رسهینم
 یدونیحتما اون راه حل هارو هم مشا م-

 یهمه چ کنمیمثله شااما اد ا نم یعنی...دونمیزدمو  فتم:نه من نم یلبخند
 دونم.

 نیدارن یا ه کار گهیبرداشتم در روقفلش کردمو  فتم:خب د فمویشدم ک خم
 من برم

 بهش بندازم؟ گهینگاه د هی نیخوایم-
شر پررو هنوز شو قبول نکرده بود!!!کال ب ست شک دفعه  هیبود! فتم:همون  ییهم 
ستیا ه م شه م یفرج خوا شناهام م یکیبه  زنمی.االن زنگ مشدیب  هی ادیاز آ
 ...ارهیم کیمکان
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 ن؟یماهان بود. فت:سالم...خوب یزنگ خورد.صدا می وش
 و فتم:خداحافظ الویکردم به ت رو

نکردمو جواب ماهانو  ی.بهش توجهسااتادی رفت وهمونجا ا دهینشاان حرفمو
 آقا ماهان؟ یدادم:سالم.ممنونم.شما خوب

 نیا ه جوابمو بد شمیمنم خوبم..بهترم م-
  رفتم آقا ماهان مویخب من تصم-
 ن؟یگیاالن م-
شه با هم  کنمینه فک م- صحبت میقرار بزار ییجا هیبهتر با  رو در رو باهاتون 

 کنم
 .امروز خوبه؟دیلیکه ما یچشم.هرطور-

گاهامروز؟؟ نداختم و  ی!!!ن با ادمیبه ساااا تم ا مد من امروز  برم  دیاو
حتما  ذرمو  رفتمیم ریا ه امروز هم د یآموزشااگاه.بعد چندهفته مرخصاا

 آموزشگاه زبانم. رمی. فتم:من امروز مخواستنیم
 دنبالتون؟ امیب-
 .ینه مرس-
 تا سا ت چنده؟-
 شهیتموم م میو ن7حدودا -
 ...یکه شما دوس دار یرستوران 8پس قرارمون باشه سا ت -
 !نیفتی.تو زحمت مهینه بابا..رستوران چ-
 .میزنیحرف م نکهیهم ا میخوری.هم شام میچه زحمت-
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رف مدل ح نیا گهید ی...از طرفارمینه ب تونسااتمیکه من نم کردیاصاارار م انقدر
شت تموم م یزدن کتاب ص گهیکم د هی..ا ه شدیمودبانه ام هم کم کم دا رار من ا

تو کانال خودمو  زدمیمن م یایب دینه به جون خودت با گفتیو اون م کردمیم
س وزشاگاهآم یایکینزد یرساتوران هی! فتم:باشاه.شادیکال منصارف م ت ما ه

 اس ام اس کنم براتون نیدون ی.آدرسو ا ه نمهیاونجا...رستوران خوب میریم
 نیبله بفرست-

سرجاش وا الویت دمیکردمو د خداحافظ وزل زده به من. فتم:بازم  سادهیهنوز 
 ن؟یدار یبا من کار

 رستوران ما نیایب نیخوایما ه -
ن  فتم:نه م ارمیبهت بگم دلم خنک بشه؟خواستم حرصشو درب یمن چ االن

 سرا  دارم یبهتر یجا
 زد و فت:باشه.خداحافظ یپوزخند

باره در  یتاکسااا هی گاه.فکرم دو تم آموزشااا تمو رف  زایچ یلیخ ری رف
شته....االویبود..ت با  هکیدر حال بدم یبه ماهان جواب منف یچه جور نکهی...فر

 مگفتینبودم حتما بهش م هیبورساا ریوآرزو اومده ساارا  من.ا ه در  دیهزار ام
 ندبود.هر چ یاش  ال گهید طیبله.چون هم ظاهرش مناساااب بود هم شاارا

بعدا  شااق هم خود به خود وارد  دیشااا یول شاادیبا  شااق شااروع نم میزند 
 ی.وقتزدیماهان فرسااتادم و دلم شااور م ی.آدرس رسااتورانو براشاادیم میزند 

 ایکردمو راه افتادم.زنگ زدم به پور یخداحافظ ایمرب هیکالسااام تموم شااد با بق
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 هیو اونم  فت فردا  دهیخراب شااده ودم در دانشااگاه خواب نمیو فتم که ماشاا
 سرش.... یباال برهیم کیمکان

که در مورد  سااتمدونیساامت رسااتوران راه افتادم.دل تو دلم نبود.خودم هم م به
دونفره  زیم هیوارد شاادم ماهانو که پشاات  ی.وقتکنمیم یرحم یماهان دارم ب
 .دمینشسته بود د

شاخه  ل رز یشد و لبخند بلند سمتش. ش زیم یکه رو یزد.رفتم  ت بود بردا
 شما یو فت:برا

 دادمو نشستم. یرو  رفتمو نشستم.سالم  ل
 ن؟یآقا ماهان سفارش داد-
 میبا هم سفارش بد نیموندم شما برسنه منتظر -

سفارش ما رو  نیبه ا ی!االن من چه جوررمیبم یاله سون اومد  بگم نه؟؟؟ ار
و خراب حالش هایزود نیبه ا خواستمی.فعلن نممیسکوت کرد ی رفتو رفت.کم

 ارسااون رذا رو آورد.ساارمو  نکهی ذشااات تا ا یهمونجور قهیکنم.چند دق
 فک کردم یلیو فتم:خب...خب من خ نییانداختم پا

 خوبه-
 یلیخ طی.شاارانیاز دخترا هساات یلیخ یآل برا دهیپساار ا هی...شااما نیدونیم-

 ...ی...ولیول نیدار یمناسب
 ؟یچ ی:ول فت

گاهش کردم.رنگش پر سااارمو ند کردمو ن ند دهیبل  دهیهم د یبود.لبخ
 مشما باش یبرا یهمسر مناسب تونمیمن نم کنمیفک م ی. فتم:ولشدینم
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 متونیزد و فت:م زیم یرو یبه هم  ره زد و به صااورت چند ضااربه  دسااتاشااو
 بدونم؟ لشویدل
ما از هر نظر یخاصاا لیدل- که  فتم شاا قا  نیآل هساات دهیا ینداره.من  آ

 ستمیشما ن ستهیماهان..من شا
 خوشبخت بشم تونمیکه من باشما م دونمیمن خودم م یول-
..من واقعا به درد شااما  نیمنو خجالت زده نک نیاز ا شااتریب کنمیخواهش م-

 نیکن دایاز من پ یبهتر یها سیک نیتونی.شما مخورمینم
 یت فته بودم.وق ارشیجمله رو به ک نیبر کس ا قای!!!!دقخورمیبه دردش نم من

دسااتشااو مقابل  هی!یخوریتو به درد من نم ارشیبهش  فتم ک کردمیردش م
ست د ضربه وار آروم به م گهیدهنش قرار داد ود شت کردومثله قبل   زیاش رو م

 ره؟ییقابل تغ ریو فت:نظرتون ر دیکوب
 نطورهیبگم بله هم دیبا-
شتباه ازنیفک کن شتریهم صبر کنم تا ب شتریب تونمیمن م- خودم بوده  ..اصال ا

سر شار آوردم تا  شما ف ست نیجوابمو بد عتریانقد به  شما هم نتون خوب  نیکه 
 نیکن یجم بند

:من سااات؟؟؟ فتمیبدوش!!!چرا ول کن ن گهیم یهم نینره ا گمیمن م یه
 ام دهیرس یوقته به جم بند یلیخ

:پارال خانوم . فتارهیدرب یباز وونهید ارشیمثله ک دی فتم شا دمیشد.ترس بلند
تون ا ه ناراحت نی...ببخشاانیکه هساات یبا هرکساا نیخوشاابخت باشاا دوارمیام

 کردم.
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  فتم:رذاتون؟ یشرمند  با
ساب م- شتها ندارم.من ح شرمیو م کنمیا  دیرسونمتون چون با یکه نم نی.ببخ

 برم.
 .خداحافظکنمیشدم و فتم:خواهش م بلند

لم ته د یدلشو بشکنم ول خواستیرفت.دلم براش سوخت.واقعا دلم نم ماهان
ض ش یواقعا را شقاب رذا رو ک شتهام  دمینبودم!!!ب شق خوردم.ا جلو و چند قا

ل رز خورد به شاخه   فمیکور شده بود.نتونستم ادامه بدم و بلند شدم برم.که ک
تاد زم گاهش کردم.وقتنیواف هان رو  ی.برش داشااتم و ن ما ند  ازخود   میز

ازش خونه ام ببرم؟شاااخه  لو  یاد اری هیداشاات که  یکردم چه لزوم رونشیب
 دم.اوم رونیو ب زیم ی ذاشتم رو

اخمامو .یتفاوت یدربود.خودمو زدم به ب یدم در خونه فرشته جلو دمیرس یوقت
آوردم.دسااتمو  رفت  رونیب بمیرو از ج دیتو هم کردمو از کنارش رد شاادمو کل

 کنمیو فت:پارال صبر کن...خواهش م
 ولم کن.-
که تو  یمن  وش کن.موضااوع اونجور یبه حرفا قهیدو دق کنمیخواهش م-

 سین یکنیفک م
به من خ*ی*ا*ن*ت کرد یمعرفت یب هیبرو..تو - نداره...تو  تو  یکه لنگه دوم 

 که بهت داشتم.برو یاوج ا تماد
 ستمیمعرفت ن یپر از اشک شد و فت:من ب چشماش

 بگو-
 بدم حیتو مفصل برات توض امیبزار ب-
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شته باش که ازت مهمون نواز یول ایب-  یرزشا یمن ب یکنم.تو برا یانتظار ندا
 فرشته!

نه من.رو میهم رفت با قابلش  یکی یخو ها نشااسااات و منم م از مبل
 نشستم. فتم:خب شروع کن

 ستین نمونیب یچیه الویمن وت-
شه به من چه؟تو قرار بود - صال با شق  یبر نکهینه ا یمن بکن یبرا یکار هیا  ا
 یبش الویت

 گهیکار دله د ی.ولدونمیآره م-
 ؟یبگ یخوایم یخب االن چ-
 من نشااد.آخرش هم آب یکردم دلبسااته  یمنو قبول نکرد..هرکار الویت نیبب-

شااده و ازم خواساات  یرو دسااتمو  فت خودش  اشااق کساا ختیرو ر یپاک
 فراموشش کنم

 ؟یکردیم یپس چرا نقش باز-
شاادمو اون حرفمو  الویخواساات.من واقعا  اشااق ت الویت یدونم چرا ول ینم-

 قبول نداره.
 الویکنه که  اشااق ت دیجمله اش تاک نیا یرو نیز اا شااتریب خواسااتینم دلم

با ایبکن یکار یکه نتونساات یگفتیشاااده. فتم:از همون اول م ت کار نی.
 ؟یثابت کن ویچ یخواستیم
ستمیمن م- شا خوادیم الویکه ت یهرکار خوا بفهمه  دیبکنم براش انجام بدم تا 

 نشد یچقدر برام مهمه..برام با ارزشه.ول
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 گهید یداشاات رو پاک کرد و  فت:ول انی ونه هاش جر یرو که رو ییاشااکا
ندارم ا بدم.وقت ویباز نیدوس  به  شااقم ا تماد نکرد  یهر کار یادامه  کردم 

خودت  یکه طرفو برا ستین نیکنم... شق ا تشیاذ نیاز ا شتریدوس ندارمم ب
م اون خوای..من االم واقعا میطرفتو بخوا یخوشاابخت نکهیا یعنی شااق  یبخوا

 .کنمیکه دوسش داره.من فراموشش م یباشه با کسخوشبخت 
دا ص ی.منم بدمشیترشد.رفتم کنارش و در آروش کش دیاش شد هی ر یصدا

شق ت هیهمراهش  ر رده که ک یشده بود!به خاطر کار الویکردم.فرشته واقعا  ا
 نیب یکه برخورد ها دادمیقبلش احتمال م دی!بادمیبخش یبودم هر ز خودمو نم

شه!نم هیمکنه منجر به م الویاون وت شق نافرجام ب ستم چ ی  شته ف نیب یدون ر
 الویت یلو کردیم هیحد  اشااقانه براش  ر نی ذشااته بود که فرشااته تا ا الویوت

شت.انقدر  ر یتو یادیهم خاطرخواه ز ینجوریهم شگاه دا کرده بود که  هیدان
 لوش  رفته بود.بلند شاادم براش آب قند آوردمو خواسااتم آرومش کنم  گهید

 برم. دیمن با رهینگاهش به سا ت افتاد  فت:پارال د یوقت یول
ستامو  رفت و  فت:خواهش م بعد  نکهیمنو ببخش...ببخش به خاطر ا کنمید

به  هر کدومتون که دوارمینبود.منو ببخش.ام نیا الویبه قولم وفا نکردم.حق ت
بازم منو ببخش.من رفتم ا نیحشاااه اصااال  یترمو مرخصاا نیبورسااو ببره.

 چشم تو چشم باشم.خداحافظ الویاز با ت شتریب خوامی رفتم.نم
س گرویشد و همد بلند سوخت!امروز برخالف  میدیب*و* و رفت.دلم براش 

 نبود...چون دل دو آدمو شکسته بودم.فرشته و ماهان. یتصورم روز خوب
 یبودم. فتم کاش جزوه ها لیاشااتم.صااب تا شااب تعطند یهم کالساا امروز

س ی.توکردمیم سیبودن ورونو نجایاالن ا الویت جزوه  والیبه اندازه ت یکالس ک
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شو دق شتم فک م یو مرتب نم قیها شدم با خودم دا شت!بلند  ز امرو کردمینو
 زنگ زد. ایکنم که پر کاریچ
 ؟؟؟؟ی...چرا ردش کردشعوررررریب یالو پارال-
 زمی ز ریجون سالم...صبحت بخ ایپر-
 ؟یبه اون خوب ؟پسریجواب منو بده.چرا ماهانو ردش کرد-
ه من ب یماهان خان  ل و الب تو خوب یمن مگه  فتم بده؟بهش  فتم آقا-

 خورمیدردت نم
 مثه خودته.... یو افاده ا سیپسر ف هی اقتیل-
 ....ایپر-

پارو روشاانش کردم و ن ونیزیرو قطع کرد.تلو ی وشاا مه  یشااسااتم  نا بر
 نباریزنگ خورد.ا میهاش.دوباره  وش

 نییبود.شوکه شدم.جواب دادم:الو بفرما الویت
 ن؟ییپا نیایلحظه ب هی شهیدم در خونتون هستم..م نییسالم من پا-

داده بود  هیتک نشیکه به ماشاا الویرفتم ساامت پنجره و از کنار پرده به ت عیساار
 نگاه کردم. فتم:چرا؟

 رو براتون آوردمجزوه ها -
 امیممنونم.االن م-

شک یرفتم مانتو عیسر ش یم شک دمیکتانمو پو شبون م شلوار چ شال  هیو  یبا 
.تا نییهم سرم کردمو وکاپشن اسورت بنفشمو هم تنم کردم رفتم پا اهیجروک س

 بهش بر شت سمتم و  فت:سالم دمیرس
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 گه؟ید لنیسالم.جزوه ها تکم-
آورد و  رفت ساامتم و فت:جزو  رونیزوه ها رو بباز کرد و ج نوی قب ماشاا در
 کامال.... شهیمن هم یها 

 ها رو  رفتمو  فتم:مچکرم. جزوه
نه من قبول ک یالک نمی فتم ا یخونه ول ادیتعارف کنم ب یخواسااتم الک اولش

 ن؟یندار یکار گهیخونه نامرتبه!ادامه دادم:د زمیبه سرم بر یچه خاک
 همون اخماش  فت:نه.خداحافظ با

 باز متفاوت بود.بر شتم که برم.چند قدم نرفته بودم که صدا زد:پارال.... نگاهش
.حتما زدیم شهیاز هم عتری..قلبم سرزدیصدا م کیبار بود منو به اسم کوچ نیاول

ستیم شتم  سادمی.وازدیازش حرف م دایرو بزنه که آ یحرف خوا سر جام.برنگ
 کارت دارم.... سایادامه بده. فت:وا سمتش.منتظر موندم

 لشیباب م ادیرو بزنه که ز یحرف خوادیبود که م نینشااون دهنده ا اخماش
 نییبفرما نیدار یتر از خودش جوابشو دادم:بله..کار ی.جدستین

ست ستمی فت:من...من م یبه موهاش برد وبا کالفگ ید  شنهادیپ هیبهت  خوا
 بدم

به  و فقط کنهیمغزشااون قفل م طیشاارا نیچن ی!!!اصااوال دخترا توشاانهاد؟؟؟یپ
سف سب  سوار بر ا شونیشاهزاده  سمت کننیفکر م د .دور  چرا منم ذهنم به 

سبش رفت.. فتم:پ  هشیندارم ا ه م یادیوقت ز ؟منیچ شنهادیشاهزاده و ا
 زود تر لطفا!

 یمدت با من باش هیبدم  شنهادیکه بهت پ خوامیمن م-
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بود که روم  یخیمثله آب  الویحرف ت نیلحظه بند اومد.ا هی ؟؟؟نفساامیچ
شااده بود و بهم  یبود...قبال هم از من خواسااتگار یبشااه!شااوک بزر  ختهیر
 یکه با چه شااور و ذوق ادمهیداده شااده بود.نگاه همشااون  یدوساات شاانهادیپ

 هاز جانب من بودن..اما نگا یو چه قدر مشااتاق  کس العمل زدنیحرفشااونو م
حدس  یدونم چرا ول یروح.نم یوت بود.نگاهش خشاااک بود و بمتفا الویت
نو با روح م روزیکه تا د الوی!تستی شق و  القه ن یاز رو شنهادشیپ نیا زدمیم
که م یامروز چ زدیم ریت با هم  خواساااتیشاااده بود  به قول خودش 

 م.اومد رونیاز  الم فکرام ب الویت یبودار بود.با صدا شنهادشیم؟پیباش
 ه؟یجوابت چپارال -

 کنم فک دیمنتظره بود.من با ریذره ر هیو  فتم:خب... نییانداختم پا سرمو
 ؟یندار ی.کاریکه جوابمو بد دارمیفک کن..به من خبر بده.من تا صب ب-

ستم فک کنم؟؟؟من که  القه ا چرا ساس  الویبه ت یخوا شتم؟همه اش اح ندا
شه و ب یشوخ هی نایا دیشا کردمی...حس مکنهیم یداره نقش باز کردمیم عدا با

 شده بود. بیتو دانشگاه منو مسخره کنه و بخنده.واقعا  ج
 نه برو.فعلن.-

 یتاز کهیذهن من نگاهش و حرفاش  یهنوز تو یشد ورفت ول نشیماش سوار
آب ساارد  وانیل هی.یرذاخور زیم ی.رفتم خونه.جزوه ها رو  ذاشااتم روکردیم

بود!از  ی.نه واقعداریب ایخوابم  نمیبه صااورتم تا بب دمیذره آب پاشاا هیخوردم و 
با من  خواسااتی.ا ه هم حرفش راساات بود و واقعا مگرفتیحرفش خنده ام م

شش اومده..با خودم  فتم من  شه ررورش بهش اجازه نداده بود بگه ازم خو با

 

http://www.roman4u.ir/


 205 بورسیه

ستمیکه م سره ق نیکنه ا یکار هیفرشته  خوا  نکارویبورسو بزنه حاال خودم ا دیپ
شم که  مکنیم ساخته اس..آره  هیخود شون داده قطعا کلکش  سبز ن ذره چرا  

 نکن یخودت باز ی ته قلبم بلند شد:دختر با زند ییندا هیخودشه!
 کوه رو پودرش نیمن هم یبشر کوه رروره ول نیبدم.ا شیباز خوامیمن فقط م-
 .آره!کنمیم

هرچقدر  یول رمیبگ می اقالنه تصم خواستمی.مکردمیبود داشتم فکر م سا تها
شتمیباز هم برم کردمیهم فک م ستمیاولم.م یسرجا گ م بکنم که ه یکار خوا

 .رمیانتقام فرشته رو بگ نکهیبشه هم ا هیبورس الیخ یب
شتم و رونو جزوه کردم.منظم بود وخوش خط.منم خوش خط  یسیها رو بردا

جزوه  که  رفتم فردا می.تصمسمیحد مرتب بنو نیحوصله نداشتم تا ا یبودم ول
شو بهش م شتم.اول ا هی یبگم قبوله.ول دمیها ستمیم نکهیشرط دا تا  نمیبب خوا

عه وا قاط ندازه رو حرفش  کهیچه ا مه شااکسااات ت خواسااتمیمن م ن  الویه
الها س نیکه  نده اش کرده بودن و با ث شده بودن اون تو ا یی.همه آدماننیربب

سط بهمن ماه بود.هوا د شه!اوا شدم  ادیز گهیمغرور ومغرورتر ب سرد نبود.آماده 
 رهیاس ام اس داده بود که با پرهام م دایکالس داشتم.آ11تا برم دانشگاه.سا ت 

م ساار مویومقنعه مشااک رهیت یآب نیبا شاالوار ج یمشااک یمانتو هیدانشااگاه.
 اهمی. و شال راه راه بنفش و سدمیکردم.همون کاپشن بنفش اسپورتمو هم پوش

کتانمو هم برداشااتمو راه  اهیساا یتشااد.کوله پشاا پمیهم با ث بهتر شاادن ت
 ی. اهبگم الویبه ت دیبا یکه چه جور کردمیفک م نیراه همش به ا یافتادم.تو

 شاانهادشااویپ نیا دیکه با کردمیم جابباز خودمو م یول شاادمیهم منصاارف م
 قبول کنم.
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س سرجا دمیر ستم.اخم دایخودم کنار آ یبه کالس.همه اومده بودن. ش کرد  ین
به  قهیکردمو  فتم:اوال که االن ده دق یبه سااا تم نگاه ؟یکرد ریو فت:چرا د

 اون روز خراب شده بود با آژانس اومد نمیمونده بعدش هم ماش ازدهی
 باشد فرزندم.چه خبر یموجه م-
 ادهیخبر که اوووووووف..ز-
 ده؟یتعداد خبرا تا اوووووووووف هم رس یعنی میکه با هم نبود یروز هیتو -

و  زدیرو ورق م یانداختم که داشاات کتاب الویبه ت یو نگاهتکون دادم ساارمو
  فتم: آره

 ...شهیهم مربوط م الویبه ت یعنینگاهمو دنبال کرد و فت: رد
 یلیخ-
 بگو..بگو...-
کنم اسااتاد وارد کالس شااد و  فیخواسااتم دهن باز کنم ماجرا رو براش تعر تا

شده بودم ترج شتریترم ب نیمنم که ا ساس  سکوت کنم و  حیرو درس ح دادم 
وفه.حاال ب میرو  رفتم و رفت دایبعد کالس بگم.بعد از تموم شدن کالس دست آ

رفت دو تا قهوه  دای.آکردیداشاات خفه ام م یشااده بود و دودل شااتریب دمیترد
قلمه .سکردمی رفت واومد کنارم نشست.زل زده بودم به جزوه ها و داشتم فک م

 !گهیو دشده بگ یبه پهلوم زد و  فت:خب چ یا
 عیو ضاا نیکردم...از خراب شادن ماشا فیرو براش تعر روزیپر یماجرا تمام

د به برخور دمیبه ماهان وبعدش هم فرشاته..و رسا میتا جواب منف الویشادن ت
 ه؟ی فتم:نظر تو چ دمویجر ه از قهوه امو نوش هی.الویبا ت روزمید
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 .الویبچب به ت یباز شد و فت:به نظر من که دودست ششین
 کنمیبعدا ولش م یام ول هیبهش بگم من پا خوامیاالن م-

خورد به ساانگ و خودت  اشااقش  رتیتر کرد و فت:ا ه ت یه اشااو جد چهر
 ؟یکرد نجاشویا ؟فکریچ یشد

مام بشاام.ت ایباز نیا یقاط سااتمیزدمو  فتم:من که مثه شااما بچه ن یپوزخند
 هیفکروذهن من االن شده بورس

 شااق نارافل  یول یدونیپارال تو خودت صااالح خودتو بهتر از همه م نیبب-
 .از من  فتن بودکنهیم ری  نیسرا  آدم..بعدش هم آدمو زم ادیم
خطبه  قدت خونده شااده  اقل  یها..از وقت یزنیحرف م یاوه....مادر بزر -

 یتر شد
 خونه بخت فرزندم میهمه جوونا رو بفرست دیبا گمیکه م نهیواسه هم-
 ورژنتو دوس ندارمااااا. فته باشم نیا دایآ-
 ؟ی رفت متوی م شو ....پس تصم-
 نهیمن اول بشم.تنها راهشم هم دیترم با نیترم قبل اون اول شد..ا -
 پارچ آقا بوده. هیماهان دلم براش سوخت. یوونی.حیپس خوددان-
 بود. یآره انصافا پسرخوب-
 میکن یرو بهش معرف لدای ایب-
 ادهیز شونیکنکور بده اختالف سن خوادیتازه م لدایشو.. م -
در  وش  دمید اطی وشه از ح هیوپرهامو تو  الویت یوقت رونیب میبوفه که اومد از
ن کلمه  ل پسر چ نیبا ا خوامیمن م ییپرهامتو بردار ببر جا نیآروم  فتم:ا دایآ

 مردونه حرف بزنم
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 ...اینکرد یکرد نیبه پرهام توه-
 گهید یزنیوداد م غیکه چن تا ج نهیا تشی؟نهایکنیم کاری...چلیذلشوهر -
 اهیدنبال نخود س میاز دست تو....باشه ما بر-
 ...نیاتم کشف کن نیبا هم بر فرستمونی.دارم م نیینفرما-

س ست پرهامو  رفت و فت:وا دایپرهام.آ الویبه ت میدیر  رونیب می..پرهام برید
 م؟یرذا بخور

 بپرسم الویرو از ت نایا دیلحظه من االن با هیباشه..-
به پرهام داد و  یچه  المت دایآ دونمینگاه کردم و ساارمو تکون دادم.نم دایآ به

گاه آ که ساار یچ دایپرهام از ن با آ الوی فت:ت الویبه ت عیخوند   رمیم دایمن 
 .پرسمیرو ازت م نایا امی.بعدا مرونیب

نا رفتن و  یخداحافظ پاکردن ورفتن. او به ساارتا قت کردم  تازه و  الویت یمن 
رد به رو ک الویرفتن ت نکهیو جذاب .بعد از ا کیشاا شااهیبندازم.مثله هم ینگاه

 ..درسته؟ییپرهامو با خودش ببره جا ی فته بود دایمن و فت:تو به آ
 اوهوم-

جا بود نشااسااتم وت یمکتین یرو به تبع الویکه اون نارم  تیهم  از من ک
 مونیپش ی...کمزدیتو دولم موج م ی.دودلمینزد یحرف قهیچند دق ینشست.برا

سره چه جور نیا دیشده بودم.واقعا با  تا خودش کردم؟منتظرموندمیسر م یپ
که جوابم چ جازه  الیخ یزه ی..ولهیازم بپرساااه  ماررورش ا طل!حت با

ها  بی... دادینم خاطر جزوه  به  ها رو  رفتم ساامتش و  فتم: نداره.جزوه 
 ممنونم.
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ار د حهیررورم جر خواسااتینگفت.م یزیجزوه ها رو  رفت وچ یتفاوت یب با
مهم بود که بعدا  نیبرام ا خوادیم یچ الویبشاااه.اون لحظه برام مهم نبود که ت

 کنم. فتم:من فکرامو کردم.باشه قبوله. تشیاذ شتریصدبرابر ب
سمت من.لبخند سرشو سکوت کرد.نم یبر ردوند   یدونم چرا ول یزد و بازم 

 شرط دارم هی ی. فتم:ولستیهم براش مهم ن ادیز کردمیهمه اش فک م
 نگاهم کرد و فت:شرط؟؟؟ متعجب

 آره شرط دارم..-
 هست؟ یحاال چ-
صمدمینم یپنهون یمن تن به رابطه  نیبب- ش که با من ی رفت می..ا ه ت  دیبا یبا
 .از جمله خانواده ات وخانواده ام.ی.به همه بگیکن ی لن متویتصم نیا

 ...یول-
شرط من ا یول- شکل ی.ا ه قبول کردنهینداره.تنها  ه نه ا  یندارم ول یکه منم م

 و ما رو به سالمت ریکه شما رو به خ
رو  یکالس بعد ی.بلند شاادم و فتم:حوصااله ارهیو بهونه ب لیندادم دل اجازه

 !من رفتم.انهی یسیحرفت وا یمردونه پا یتونیم نی.فکراتو بکن ببرمیندارم.م
 یزیرو.تنها چ یرو حس کنم نه ناراحت یخوشااحال تونسااتمینگاهش نه م یتو

ا آدما ب خوامیم یبود. ادتم بود که وقت یتفاوت یاز نگاهش خوند ب شااادیکه م
شون..ممکنه زبون درو  بگه ول شما نگاه آدم هر ز!  یحرف بزنم زل بزنم به چ

فک کرده من هم باز امیم ینجوریپاشااادم ورفتم.  لومکه آخرش مع یتو 
 خسااته بودم نکهیخونه و با ا دمی!ا ه اون زرنگه من ازش زرنگ ترم!رسااسااتین

 مکردیجبران م دیکه نرفته بودمو با یمدت نیمشغول خوندن جزوه هام شدم.ا
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از کنار هم  یمعمول یلی ذشت.خ یم الویبرخورد من وت نیاز آخر یهفته ا هی
 ریذهن منو در  خواستیم الوی.تمیداد یسالم هم نم یو به هم  اه میشدیرد م

کرده بودم .مخصوصا مطمئن بودنم  ریاز خودش ذهنشو در  شتریمن ب یکنه ول
از  شااترینه"ب ای سیحرفت وا یمردونه رو یتونیم نیآخرم که  فتم"بب یجمله 

ل از کا سیم هی دمیو د رونیکرده.از آموزشااگاه اومدم ب رشیدر  یو بحث یحرف
کارم داشااته؟خواسااتم زنگ بزنم  یچ یعنیدارم.دلم به تاپ و توپ افتاد. الویت

داره بزار خودش زنگ بزنه!پنج شاانبه بود ومن طبق معمول  ی فتم ا ه کار یول
 رفتم خونه  مه.

مو و کالسور دمیپارک شده بود. مه رو ب*و*س نایبزرگ  مه ا اطیتو ح نمیماش
ست پور س ای.پرایدادم د تم:باز و ف ای.رو کردم به پورنایامان اهم رفته بود خونه 

 ؟یگردیم کاریکه تو ب
 کارم؟ی..بعدشم من بدبخت فلک زده کجا بهیواسه خودش کار یکاریب-

 یکار هیبرو ور دست بابات شرکت  گمیم نیبگو من به ا یزیچ هی:پارال تو  مه
 ...ریبگ ادی یزیچ هیبکن 

 دروازه یکی وششش دره اون  هیدونم  مه جون... یم-
 م؟؟؟ینجوری:من اایپور

تاق  ایدنبالم.حاال من بدو پور افتاد بدو.رفتم طبقه باال و خودمو انداختم تو ا
از  ایکم منتظر موندم تا پور هیو در رو قفل کردم.زود لباسامو  وض کردمو  ایپر

 ایورمبل نشااسااتم تا خواسااتم به پ یرو ی.وقتنییوبعد برم پا فتهیتب وتاب ب
 ...یبگم:بازم که کم آورد
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!و با سسسسسسسیاش و  فت:ه ینیب یانگشتشو  ذاشت رو هی عیسر ایپور
م دون ی.نمزدیاش اشاااره کرد به  مه که داشاات با تلفن حرف م گهیانگشاات د

 .کردیباهاش مکالمه م یبود که  مه انقدر رسم یپشت خط ک
شد اومد کنارم رو یوقت ستمو تو  یکی یمکالمه اش تموم  ست و د ش از مبال ن

بهت بزنم که قول بده ناراحت  یحرف هی خوامیم زمیدسااتش  رفت و  فت: ز
 .ینش
 نییبفرما ه؟شمایچه حرف نی مه جون ا-

 :بله..دخترا  مرا از حرف شوهر و خواستگار ناراحت بشن..ایپور
ب جدونستم با تع ینم یزیرفت و من که از ماجرا چ ایبه پور یچشم رره ا  مه

 ؟؟� � فتم:شوهر؟خواستگار؟؟؟بازم
نگاه کرد بعد رو کرد به من و فت:پارال جان تو  ایدوباره چپ چپ به پور  مه

 بود.. یپسر فوق العاده ا نکهیبا ا یماهانو رد کرد
 اونا... میمعرفت هم که رفته ت یب یایپر نیاز ماهان چه خبر؟ا یآها.راست-

 کنه؟ یچمدونم خودکش ای..رهیمزمن بگ یافسرد  یخواستی:مایپور
 س؟یکه دلخور ن یادینه حاال واقعا از دست من ز-

با  نی:ماهانو ول کن.بب مه  گفتیکه م زدمیحرف م یخانوم هیاالن داشااتم 
 .یپسرشون خواستگار یبرا انیب خوانیم

 یگارخواساات یتکرار الیساار نیقبول کن..بلکه منم از ا نویپارال ا گهی:دایپور
 راحت بشم

 بچه یبگ یتونی...به منم که دور  نمیزنیم نهیتو سنگ خودتو به س-
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مه اش حرف تو و پر- به  خوامی..مشاامی..منم دل دارم. اشااق ماسیآره.ه
 دوماد بشم یسالمت

 ایپور کنمیم یتو هم فکر یبعدا برا ادیخواستگاره ب نی:حاال بزار ا مه
اول  از نویبلند شااد چن تا بشااکن زد و فت:مامان قربونت برم...خب ا ایپور

 گهید یگفتیم
کاره هسااات؟ فت؟اصااال منو از کجا  یچ هیخواسااتگاره ک نی مه جان ا-
 شناسن؟یم
مانش ز ینم- ما نداد.ول ادیدونم.. معلوم بود وضااعشااون  یاطال ات 

 شرکت... هیدارن و  یا رهیرستوران زنج گفتیخوبه..م
کم از  هی ایهمه راهو؟خدا نیا رهیم یک..� �:اووووووووووووووووووایپور

 دختر به منم بده نیشانس ا
 رفت.؟؟؟ ادمی گفتمیم ی.چای:نپر وسط حرفم پور مه

 حرفا.. نیشرکت دارنو ا نیگفتیم نیرفتمو  فتم:داشت یچشم رره ا ایپور به
 :آها...پسره دانشجوئه.تک پسر هم هست مه

 نو نگفت؟اسمشو یاسمش چ-
تم  مه جان.به مادرش  ف انی.بزار فردا بهیبچه خوب نمیرفت.ا ادمی ی فت ول-

 مه نه  ان؟جانی..بزارم بزنمیاول با خانواده مشااورت کنم بعد بهتون زنگ م
 هاااا یخوایکه م هیهمون نی..من دلم روشنه اارین
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 یوتامثله د نمی.اادیخواستگار ب یبرام به طور جد خوادیسومه که م یدفعه  نیا
شونه اکنمیخودم درش م یول انیب گمی!!!به خاطر  مه میقبل و باال انداختم ی.

 .دمیمن بگم که قول م یول انی فتم:باشه.به خاطر شما  مه جان.ب
.به خاطر خودت و زمیو  فت:قربونت برم  ز دیب*و*ساا میشااونیاز پ  مه
 !تیزند 

صدا صبح ضعت  داری مه ب یزود با  سر و شو به  شو....بلند  شدم:پارال بلند 
 برس.لنگه ظهره

 مبش داریزود ب دیکم بخوابم.فردا کالس دارم با هی مه جان جمعه اس بزار -
 ها یاریپاشو وقت کم م-
 حاال کو تا شب-
 انیم 7سا ت -
 ها... شنیاول پررو م نیهم ن؟ازیشما د وتشون کرد یبرا-
 حاال تو پاشو-

ش لحافو ستم  دیاز روم کنار ک شدم.موهامو با د طرف جمع کردمو  هیومن بلند 
 ومده؟ین ای فتم:پر

 ادینه نم-
 قهره با من؟-
 ولش کن ..پاشو برو حموم-

وب خ ینبود ول ادیخودم هم استرس داشتم.ز نباریرفت و من رفتم حموم.ا  مه
سش م سها نی.بکردمیح شتم  ییلبا صورت هیکه تو خونه  مه دا شلوار   یکت و 

پشت سرم جمع کردم و شالو که  پشیرو انتخاب کردم.موهامو با کل یا روزهیف
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سرم خ شها دهیخوب د یلیانداختم  سف یشد.کف شنه بلند  هم  یسانتده  دیپا
و  کردم شیآرا میمال شااهیساات بشااه.مثل هم دمیانتخاب کردم تا با شااال سااف

 شااتریاسااترس منم ب شاادیم کترینزد 7منتظر موندم.هر لحظه که به سااا ت 
ستگارشدیم شتریوب شا جانیانقدر برام ه یقبل ی.دوتا خوا شتن. چون  دیندا
اره به قر یدونسااتم چه کساا یچون نم نباریا ی...ولهیخواسااتگارم ک دونسااتمیم

هم به خاطر  ایداشااتم.پر جانیه یخونه بشااه کم نی نوان خواسااتگار وارد ا
 شتریب نیمراسم شرکت بکنه و ا نیتو ا خواستیماهان با من قهر کرده بود و نم

سترس م شت و ده دقدادیبه من ا صدا 7به  قهی!باالخره زمان  ذ  فونیآ یبود که 
 .. مه اومدنایبا ث شد  مه بلند بگه:پارال بود ب

بزرگ  مه  اطیکه وارد ح دمید نشااونویپنجره نگاه کردم.ماشاا ی وشاااه  از
صدا کرد شدیم سوناتا! مه بازم منو  دن ش ادهیفرصت نکردم پ گهیو د...جونم 

دم به خو ینگاه نهیهسااتن.تو آ یوبفهمم ک نمیخواسااتگارم وخانواده اشااو بب
 ...برو!یشد ی ال شهیانداختم و به خودم  فتم:مثله هم

 ی به خانواده نییاومدم پا ی.همونطور که از پله ها منییبعد از پله ها رفتم پا و
ام لب یرو یحیکردم لبخند مل یسااعکه اومده بودن نگاه کردم و یتیکم جمع

رر نبود و ال نکهیخانم قد بلند که با ا هیو  پیقد بلند خوشت یآقا هیداشته باشم.
شت و چهر یخوب کلیه ی فت توپره ول شدیم شد  یمهربون ی هدا که با ث 

مه سااکوت کردن و  هی...دمید ییجا هیمن فکر کنم قبال هم آدمو  ظه ه لح
شنه  یصدا شها یپا صدا یکف شن ییمن تنها  به اون  نکهیتا ا شدیم دهیبود که 

 و فت:ماشاال...هزار ماشاال... دیمن صورتمو ب*و*س دنی.با ددمیخانوم رس

 

http://www.roman4u.ir/


 215 بورسیه

شکم بزنه و  یصدا سر جام خ شد من مات و مبهوت  سر جوون با ث  سالم پ
مو سالم داد یجیبود..به پدرش هم با   الویت ینتونم جواب مادرشو بدم.صدا

ما دالویبه ت باز زل زدم زنگ زده بوده  روزی.خودش بود...من خواب نبودم.حت
 شرط منو قبول کرده بود الویبگه!ت نویهم

نگاه کرد بعد رو کرد به من و فت:پارال جان تو  ایدوباره چپ چپ به پور  مه
 بود.. یپسر فوق العاده ا نکهیبا ا یماهانو رد کرد

 اونا... میمعرفت هم که رفته ت یب یایپر نیاز ماهان چه خبر؟ا یآها.راست-
 کنه؟ یچمدونم خودکش ای..رهیمزمن بگ یافسرد  یخواستی:مایپور

 س؟یکه دلخور ن یادینه حاال واقعا از دست من ز-
با  نی:ماهانو ول کن.بب مه  گفتیکه م زدمیحرف م یخانوم هیاالن داشااتم 

 .یپسرشون خواستگار یبرا انیب خوانیم
 یگارخواساات یتکرار الیساار نیقبول کن..بلکه منم از ا نویپارال ا گهی:دایپور

 راحت بشم
 بچه یبگ یتونی...به منم که دور  نمیزنیم نهیتو سنگ خودتو به س-
مه اش حرف تو و پر- به  خوامی..مشاامی..منم دل دارم. اشااق ماسیآره.ه

 دوماد بشم یسالمت
 ایپور کنمیم یتو هم فکر یبعدا برا ادیخواستگاره ب نی:حاال بزار ا مه
اول  از نویبلند شااد چن تا بشااکن زد و فت:مامان قربونت برم...خب ا ایپور

 گهید یگفتیم
کاره هسااات؟ فت؟اصااال منو از کجا  یچ هیخواسااتگاره ک نی مه جان ا-
 شناسن؟یم
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مانش ز ینم- ما نداد.ول ادیدونم.. معلوم بود وضااعشااون  یاطال ات 
 شرکت... هیدارن و  یا رهیرستوران زنج گفتیخوبه..م

 دختر به منم بده نیکم از شانس ا هی ایهمه راهو؟خدا نیا رهیم ی:اوووه.کایپور
 رفت.؟؟؟ ادمی گفتمیم ی.چای:نپر وسط حرفم پور مه

 حرفا.. نیشرکت دارنو ا نیگفتیم نیرفتمو  فتم:داشت یچشم رره ا ایپور به
 :آها...پسره دانشجوئه. مه

 اسمشونو نگفت؟ یاسمش چ-
تم  مه جان.به مادرش  ف انی.بزار فردا بهیبچه خوب نمیرفت.ا ادمی یول  فت-

 مه نه  ان؟جانی..بزارم بزنمیاول با خانواده مشااورت کنم بعد بهتون زنگ م
 هاااا یخوایکه م هیهمون نی..من دلم روشنه اارین
 یوتامثله د نمی.اادیخواستگار ب یبرام به طور جد خوادیسومه که م یدفعه  نیا

شونه اکنمیخودم درش م یول انیب گمی!!!به خاطر  مه میقبل و باال انداختم ی.
 .دمیمن بگم که قول م یول انی فتم:باشه.به خاطر شما  مه جان.ب

.به خاطر خودت و زمیو  فت:قربونت برم  ز دیب*و*ساا میشااونیاز پ  مه
 !تیزند 

صدا صبح ضعت  داری مه ب یزود با  سر و شو به  شو....بلند  شدم:پارال بلند 
 برس.لنگه ظهره

 مبش داریزود ب دیکم بخوابم.فردا کالس دارم با هی مه جان جمعه اس بزار -
 ها یاریپاشو وقت کم م-
 حاال کو تا شب-
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 انیم 7سا ت -
 ها... شنیاول پررو م نیهم ن؟ازیشما د وتشون کرد یبرا-
 حاال تو پاشو-

شاز  لحافو ستم  دیروم کنار ک شدم.موهامو با د طرف جمع کردمو  هیومن بلند 
 ومده؟ین ای فتم:پر

 ادینه نم-
 قهره با من؟-
 ولش کن ..پاشو برو حموم-

وب خ ینبود ول ادیخودم هم استرس داشتم.ز نباریرفت و من رفتم حموم.ا  مه
سش م سها نی.بکردمیح شتم  ییلبا صورت هیکه تو خونه  مه دا شلوار   یکت و 

پشت سرم جمع کردم و شالو که  پشیرو انتخاب کردم.موهامو با کل یا روزهیف
سرم خ شها دهیخوب د یلیانداختم  سف یشد.کف شنه بلند  هم  یسانتده  دیپا

و  کردم شیآرا میمال شااهیساات بشااه.مثل هم دمیانتخاب کردم تا با شااال سااف
 شااتریاسااترس منم ب شاادیم کترینزد 7منتظر موندم.هر لحظه که به سااا ت 

ستگارشدیم شتریوب شا جانیانقدر برام ه یقبل ی.دوتا خوا شتن. چون  دیندا
اره به قر یدونسااتم چه کساا یچون نم نباریا ی...ولهیخواسااتگارم ک دونسااتمیم

هم به خاطر  ایداشااتم.پر جانیه یخونه بشااه کم نی نوان خواسااتگار وارد ا
 شتریب نیمراسم شرکت بکنه و ا نیتو ا خواستیماهان با من قهر کرده بود و نم

سترس م شت و ده دقدادیبه من ا صدا 7به  قهی!باالخره زمان  ذ  فونیآ یبود که 
 .. مه اومدنایبا ث شد  مه بلند بگه:پارال بود ب
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بزرگ  مه  اطیکه وارد ح دمید نشااونویپنجره نگاه کردم.ماشاا ی وشاااه  از
صدا کرد شدیم سوناتا! مه بازم منو  دن ش ادهیفرصت نکردم پ گهیو د...جونم 

دم به خو ینگاه نهیهسااتن.تو آ یوبفهمم ک نمیخواسااتگارم وخانواده اشااو بب
 ...برو!یشد ی ال شهیانداختم و به خودم  فتم:مثله هم

 ی به خانواده نییاومدم پا ی.همونطور که از پله ها منییبعد از پله ها رفتم پا و
ام لب یرو یحیکردم لبخند مل یسااعکه اومده بودن نگاه کردم و یتیکم جمع

رر نبود و ال نکهیخانم قد بلند که با ا هیو  پیقد بلند خوشت یآقا هیداشته باشم.
شت و چهر یخوب کلیه ی فت توپره ول شدیم شد  یمهربون ی هدا که با ث 

مه سااکوت کردن و  هی...دمید ییجا هیمن فکر کنم قبال هم آدمو  ظه ه لح
شنه  یصدا شها یپا صدا یکف شن ییمن تنها  به اون  نکهیتا ا شدیم دهیبود که 

 و فت:ماشاال...هزار ماشاال... دیمن صورتمو ب*و*س دنی.با ددمیخانوم رس
شکم بزنه و  یصدا سر جام خ شد من مات و مبهوت  سر جوون با ث  سالم پ

مو سالم داد یجیبود..به پدرش هم با   الویت ینتونم جواب مادرشو بدم.صدا
ما دالویبه ت باز زل زدم زنگ زده بوده  روزی.خودش بود...من خواب نبودم.حت

ص نیبعد ا یدونم چرا ول یشرط منو قبول کرده بود!نم الویبگه!ت نویهم  یله افا
ستش از  زیهمه چ الیخ یب الویت کردمیکه افتاده بود فک م شده و حتما درخوا

 یرو هنکیمثله ا یکنه ول ریذهن منو در  خواسااتهیم نکهیا ایبوده  یشااوخ هیمن 
سته  ل کوچ صر بود...د ستش م ه ک یصورت یهم آورده بود..رزها یکیدرخوا

 یکت شاالوار قهوه ا هی الویتو چشاام نواز بودن. بایز یلیخ یساااد  نیدر  
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 شااهیروشاان.مثله هم یکراوات قهوه ا هیکرم رنگ و  راهنیپ هیبود و دهیپوشاا
 ت:سالم ف یتفاوت یشده بود.دسته  ل رو به دستم داد و با ب یدوست داشتن

همون حالت مات ومبهوتم جواب سااالمشااو دادم. مه و شااوهر  مه ام  با
سمت پذ الویخانواده ت سته نکهیکردن ومن بعد از ا ییراهنما یرائیرو به   ل  د

ش هیرو تو  الویت شتم آوردم و جلو کی لدان  شم ت ی ذا وخانواده اش  الویچ
ز آب و ا هاکنار مبل  ذاشتم وکنار  مه نشستم.طبق معمول بزر تر  یزیم یور

.بر خالف دنیرساا الویسااا ت به بحث من وت میهوا شااروع کردند و بعد از ن
ستام  دیتپ یدفعات قبل قلبم تندتر م سرمو انداخته بودم پ خیو د و  نییازده بود.

 یاون آرامش خاصاا یل.وهیدر چه حال الویت نمیتا بب کردمیساارمو بلند م ی اه
زود نگاهمو معطوف  یلیو من خ خوردینگاهمون در هم  ره م یداشااات. اه

مت د پدر تکردمیم یا گهیساا قا الوی. خب آ فت: ماد ی   یلیمن خ یا ت
برازنده و  یلی.دختر خانوم شااما هم خمیدیخوشااحالم که امروز خدمتتون رساا

ص بینج ستن هم  اقل و تح ستن  لیه سر ما هم که همکالس ه کرده..با آقا پ
 .میمطلع هست شونیو از کماالت ا

 دنیاس ومن امرزو با د قهیخوش ساال شااهی:بله.البته پساار من همالویت مادر
 .نیخودم بش شیپ ای روس خوشگلم مطمئن تر شدم.پارال جون ب

ش ی مه نگاه به شاره  فت که برم کنارش ب شنمیانداختم و  مه با ا م و د.بلند 
شاال دخترم..هزار  الویکنار مادر ت شو  فت:ما ست ستمو  رفت تو د ستم.د ش ن

 پسرم. ی قهیماشاال به سل
 نیلبام نقش بست و  فتم:شما لطف دار یرو یحیمل یلبخند
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شته  یزیکه منو دختر  مه خطاب کردن حدس زدم که چ ییاونجا از درباره  ذ
بدساات  یشااوهر  مه ام فرصاات ایمنتظر بودم  مه  لیدل نی.به همدوننیمن نم

سم پدر ت دمیبگن.تازه فهم الویبه پدر و مادر ت ویوهمه چ ارنیب صر والیکه ا ,نا
 :جونمگفتیبود که م الویپدر ت یو اساام مادرش هم نر سااه.حواساام به حرفا

ست ستون بگه ما ه سر...الحمدالله تا االن هم هی نیو ا میوا شازده پ  هشیدونه 
 یدساات من ومادرش بوده وما ازش راضاا ی صااا شااهیسااربلندمون کرده.هم

ست ات شرکت وارد هی.من کنهیم یخواهر هم داره که تو کانادا زند  هی.البته میه
به  میشااروع کرد ساارمپ نیهم شاانهادیهم به پ شیخودرو دارم و چن سااال پ

 کمیتو کار ش ی ذار هیسرما
 زد و فت:آقا ناصرررر!منظورشون همون رستورانه. یخانوم لبخند نر س

خانوم...اساامشااو با کالس تر کردن  ذاشااتن  هیو  فت:چ دیناصاار خند آقا
همون  به میرس ی...آخرش ممیکاله بزرا میتونیسر خودمون که نم یرستوران ول

 .کمیش
شتن م نر س شما!همه دا ست  صر از د رو کنار  الویو من ت دنیخندیجون:آقا نا

ته بود ز خب  ریپدرش نشااسااا مه داد: ناصااار ادا قا   یچنظر داشاااتم.آ
دا بوده.شااکر خ الویاش هم مال ت هیاول دهی...همونطور که  فتم اگفتم؟بعلهیم

تو  هرب ی.از من  فتن هرکمیشااعبه دار رانیکارمون  رفتو االن چن شااهر بزرگ ا
ضرر نم شکم  سمی!البته من نمکنهیکار  در  الویت شتریکنم.ب تیریهمه رو مد ر

شجوئه و ا انشیجر ست.االنم دان ص شاالیه شد من م لیفار  التح  خوامیکه 
 کار هارو بسپارم دستش و خودمو بازنشسته کنم
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حال شااوهر مه ام در  ند م کهی  با تحساا زدیلبخ گاه م الویبه ت نیو   کردین
ه تو ک یهسااتن...آدم یتیکه پساارتون فرد با شااخصاا یملک ی فت:معلومه آقا

 .هشیم یدار ندهیسفره پدر ومادرش با نون حالل بزرگ شده باشه آدم موفق و آ
 ایهسااتن  یواقع نایا ایکه آ کردمیفک م زیچ کیاون لحظه ها به  یتمام من

اون شاارطو  فته؟منیم یچه اتفاق قایدونسااتم که داره دق یخواب؟خودم هم نم
 هیه!ها برساا نجایکار به ا خواسااتمیرو محک بزنم.نم الوی ذاشااتم تا در واقع ت

ستنیم نایا ایکه آ شدیذهنم مدام تکرار م یهم تو گهیسوال د ومده ا ارشیک دون
ستگار صدا ینه؟تو ایمن  یخوا شده بودم که با  ه به ک الویمادر ت یفکر ررق 

 فتن سخن دوست خوشتر  میاز قد میهر چقدر هم ما بگ زمیخودم اومدم: ز
...بعد رو کرد به  مه و شااوهر  مه ام نیاساات بهتره خودتون ساانگاتونو وا بکن

 نیدیبزنن البته ا ه اجازه م حرف شتریبو فت:به نظر من جوونا برن با هم 
. مه جون پارال کنمیبه من انداخت و  فت:خواهش م ینگاه پر از شااوق  مه

 !نییبفرما الویسالن باال...آقا ت نیبر
ساکت  یافتاد که ب ایرفتن نگاهم به پور نیح صله و  شه ا هیحو سته ن ی و ش

روهاشو اب شمیدارم از کنارش رد م دیچونه اشو تا د ریبود.دستشو  ذاشته بود ز
 کرد. دییرو تا الویکه داد ت یباال برد و با  المت

س یطبقه  به ستم و ت یراحت یاز مبال یکی ی.رومیدیدوم ر ش ابل هم مق الوین
شو بندازه پا سر شتم مثله ماهان  ست.انتظار ندا ش شه نییمن ن  ای و خجالت بک

 نستمدوینده که دهنمو باز کنم...متنه حرف بزنه و به منم مهلت  هی ارشیمثله ک
جب آور برام تع یلیخ الوی.حرکات ورفتار تزنهیحرف م دهیکامال سنج الویکه ت
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 ینه شااور ی...نه هول شااادنیبود.انگار نه انگار که اومده بود خواسااتگار
 !فقط ررورشو با خودش آورده بود!یچی...ه

تا روش ت به به  که دارم یپودر کن الویخودم  فتم:حاال دارم براش...بزار چن 
 !عورشیب یکه خودشم باور نکنه...پسره  فتهیبه پام ب نیکار ببندم همچ

 پاش انداخت و  فت:چه خبر؟ یرو پاشو
جه بگم تو دیچه خبر؟حتما منم با پرساانیم انیم یو خبر؟تو خواسااتگار درد

شاماس.چرا به من  شی!!! فتم:خبر ها پکنمیشاما را به مشاروح اخبار جلب م
 هان؟ یخواستگار نیایب نیخوایم ینگفت

 !یبار زنگ زدم جواب نداد هی روزیمن د-
 یگرفتیخب دوباره م-
 !شهیوقت آدم تلف م شتریبار ب هینه!-

تت تلف م که حاال بزار من  مرتو تلف کنم ببشاااهیوق  نیاون موقع هم ا نمی!
بل زبون یجور نه؟مطمئنی یکنیم یبل که ن ا مدهیبودم  گار و به  من یخواساات

شده حتما  شق قد وباالم  شته  یبرا ینفع هیخاطر چون  ا  صرفا ایخودش دا
 یاررک رو کردم بهش و فتم:راسااتشااو بگو...ب یلیاومده.خ یرو کم کن یبرا
 م؟یخواستگار یاومد یچ
 یچون خودت خواست-
 نیا ایبا من ازدواج کنه هاااا..خدا خواستهیمنت سرم بزاره که نم خوادیاالن م از

 آخه؟ نینجوریا چرا اپسر
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ستی:تو خودت م فتم ش یخوا تادمو انگار به پات اف یگیم یجور هی..یبا من با
 ریمنو بگ ای فتم آقا تو رو خدا روح ننه ات ب

 نزدم یحرف نیلحن حرف زدنم خنده اش  رفت و  فت:من همچ از
 ؟ی فت یبود...به پدر ومادرت درباره من چ نیهم قایمنظورت دق یول-
 که الزم بود ی..هر چیچیه-
 .یدون ینم یزیچ قیمن دق یتو خودت هم درباره  ذشته  نیبب-
 بدونم؟؟؟ دیبا یکرد و فت:مگه چ یپوف یتفاوت یب با
بوده.من هم تو  یومادرم هم فرانسو یرانی.پدرم اشمیدور ه محسوب م هیمن -

 سالم بوده اونا فوت کردن 2 یوقت یاومدم.ول ایفرانسه به دن
نه.اخدا - قدر م نیرحمتشااون ک چه  تاث یتو زند  تونهیموضااوع االن   ریما 

شه؟مهم ا ست یکه تو االن چطور آدم نهی ذاربا شته ها برایه  خودت ی..تو  ذ
 نساز! ندهیآ

 نیجملتو تکرار کن و بزار من روش فک کنم! فتم:ا گهیبار د هی قایجان؟؟؟دق
 حرف پدر ومادرت هم هست؟

 ؟یچ یعنی-
 کس و کاره... یدختره ب نی ن ا ینمچمدونم  یعنی-
؟مهم  فته یرو کدوم آدم احمق نایزل زد به چشمامو  فت:ا یتفاوت یهمون ب با
 نن.ک تتیسرت که ترب یبودن باال یوکسان یهست نجایکه تو االن ا نهیا

شم اومد.وقت نیا از زدم  فت پارال ا ه مامان  ارشیحرفو به ک نیا یحرفش خو
شو .. فتم مگه چ یزیچ شا خوادیم یبهت  فت ناراحت ن  دیبگه؟جواب داد 
ناراحتت کنه ووقت یحرف هی با من رفتار کرد خ یبزنه که   یعساا یلیاون طور 
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تا خودمو کنترل کنم.ا م دل به یلیطرز فکرش خ نیوا الویحرف ت نیکردم 
 ؟یبگ یهست که بخوا یزینشست. فتم:تو چ

 من یدونی..خودت که بهتر ممیبشاا یروساا قد و  ریفعلن در  خوامیمن نم-
محرم  میبخون غهیتمرکزم به هم بخوره.به نظر من صاا خوامیام!نم هیبورساا ریدر 
 !شهیم یچ مینیتا بب میبش

س ه که به من بفهمون خوادیهم م نجایا دمی فت که فهم دیبا تاک یرو طور هیبور
س س تیبراش اولو هیبور س هیداره و اون بور  هیمال اونه.تو دلم  فتم:دا  اون بور

 ...زارمیرو به دلت م
شت کرده بودم و ز از ستمو م شتم رر رر م ریشدت حرص د که  کردمیلب دا
 ه؟ینظرت چ ی فت:نگفت الویت

 یوقت ایخاله باز نجوریا یبرا کنمیام هسااتم.فک نم هیبورساا ریمنم فعلن در -
 داشته باشم

 نییپا می... فت:پس بررهی فتم تا جوابشو بگ دیرو با تاک هیبورس منم
 بله-
بلند شااد و اومد ساامتم و منو  الویمادر ت دمیرساا یو من وقت نییپا میهم رفت با

..نبود پدر ومادر حتما برات سااخت بوده..ناراحت زمیو فت: ز دیب*و*ساا
ساارت  یخوب باال یلینباش.اما خدا رو شااکر که  مه ات و مادربزر ت خ

 نیچیمه تیبه شااما به خاطر ترب دیرد به  مه و فت:واقعا که بابودن.بعد رو ک
 مه  میما باال بود کهی فت.متوجه شاادم زمان کیتبر یا دهیدختر  اقل و فهم

 اونا تعرف کرده. یرو برا زیهمه چ
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شم اومد وتو همون برخورد اول مهرش  یلیخ الویلحن و حرکات مادر ت از خو
 ه؟ی فت: روس  لم نظرت چ الویبه دلم نشست.تا نشستم پدر ت

ستیم دلم شتم رو د الویانقدر  طش له کردن ت یفرصت بخوام ول شتریب خوا ا
 به  ردن من دارن بله یکه حق پدر اری مه جون و آقا شهر یکه  فتم:با اجازه 

ست زدن و ب همه صدا یصدا نید ستا  سم گفتیبود که م الویمادر ت ید : رو
 مینخورد ییچا میاومد یز وقت..امیبخور اریب ییچا هیبلند شد 

شت یقرار طبق وبعد  شدیخونده م تیمحرم ی غهیص هی الویمن وت نیب میکه دا
پا م شااادیترم تموم م نیا نکهیاز ا به  .و من میکردیبسااااط  قد و جشاان رو 

با  الویتبود و هی!من انتخابم بورسرسهینم یکه کار ما به  قد و  روس دونستمیم
 نیا کردمیحس م نودرخواست ازدواج داده بود م یاومده بود خواستگار نکهیا

اونم حتما  نکهیبه ا شااتری. و من هر لحظه بسااتی القه ن یدرخواسااتش از رو
سرارم  یفکر شته که اومده  شاکردمیم دایپ نیقیدا سبت یهم  القه ا دی. به  ن

 القه به شکستن ررورش منجر  نیانقدر مغرورو بود که ابراز ا یمن داشت ول
 کهی.زمانکردیانتخاب م و شااق وررورش؛ررورش ر نیقطعا ب و اون شااادیم

 هیباشااه.در مورد مهر یمن اصااال برام مهم نبود که چ کردنیم نییرو تع هیمهر
سکه تع دنیبزر ترها بر سال تولدم  سال تولدم ه نییودوختن و به  م شد و به 

س الویپدر ت یشاخه  ل رز...وقت ضدیاز من پر ست ی:" روس  لم را و "ت؟یه
من مهم  یو مقدار پولش که برا هتعداد سااک دمیکردم د نیساابک ساانگدلم 

رو  والیبود که قلب ت نیازدواج دادم فقط به خاطر ا نی!من ا ه تن به اساااتین
صاحب کنم!من نم ستمیت سته  الویت خوا شه..من م یواب ستمیمن ب ون دل ا خوا
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سته  سرمو بلند کردمو  فتم:ا یب شه! قلب  ...منستنیمن مهم ن یبرا نایمن ب
 خوامیرو م الویت
 چیبه نظر من ه دینی.ادامه دادم:ببکردیخورد و متعجب نگاهم م یا کهی الویت

شبخت تونهینم نایکدوم از ا شه...من م یضامن خو شو ق الویت خوامیدونفر با لب
 !هیزیمهم تراز هرچ نیام بکنه.ا هیمهر

چه روز نیبب تاد یبه   هیکه خودتم  یگیرو م ییچرت وپرتا یپارال..دار یاف
 !یدرصد بهش ا تقاد ندار

ند الویت پدر فت:از ا دیخ عد ت نیو   خاطر تو جونش هم م الویبه ب  هدیبه 
 !ستین یزیدخترم.قلبش که چ

شد.روز بعدش قرار بود با هم  هیاز مهر یهم جزئ الویشد که قلب ت نیا و من 
صبح زود بشگاهیآزما میبر سا ت دم در خونه  داری. شدم و منتظر موندم.راس 

 ییشدم.با خوشرو نشیاز  مه سوار ماش یبود و من بعد از خداحافظ نای مه ا
ون با شلوار کت سپورتا یکاپشن قهوه ا هی.میکرد و راه افتاد یاز  مه خداحافظ

ش رهیت ش الویاومد.برخالف انتظارم ت یبهش م یلیبود که خ دهیپو برام  نویدرما
 ؟ید و  فت:سالم.خوبباز کر

بلد  ایجنتلمن باز نیاز ا کردمیکه از کارش متعجب شده بودم  فتم:فک نم من
 ...خوشم اومدیباش

له ام ت با که روحم از تنم پر الویتموم شااادن جم به هم زد   دویدر رو محکم 
 !هم من سکوت کرده بودمینمک یب نیشور؛نه به ا یرفت. فتم نه به اون شور

باباحوصااله ام  یهر دوتامون سااخت بود فتم"ا یباورش برا دیهم اون.شااا
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باز بشاااه د یزیچ هیسااررفت! بت  "خودم جواب خودم گهیبگو ساار صااح
صبح یونجوردادم"ا ش یتو اول  ه هم نیبچه کما رفت" .طاقت ا یدیپنجول ک

 ؟یتو بساطت ندار یزیچ یآهنگ الویو فتم:آقا ت اوردمیسکوت رو ن
و آرامش  میکالم باز کرد.مال ینگ بآه هیبرد به ساامت ضاابط و دسااتشااو

 ی اه دشیبچه مثبتا م هیشب دیاوقات شد یدهنده.حوصلمو سر برده بود.... اه
 !اریتمام   یدر منف یمنف هی شدیاوقات هم چه  رض کنم م

از سااااختمون زدم  الویهم تموم شاااد و من قبل از ت شااگاهیکار آزما باالخره
ش هی.تکرونیب ض نیدادم وبه ما ست هیوبه خودم  فتم:ق ستس را  یاره جدد یرا
 باز؟ یکرد یها....دختر تو چه رلط شهیم
 پسر کله اشو هیتوقف کرد و  الویت نیماش یجلو 206 هیکه  گفتمیداشتم م نویا

 آورد و  فت:خانوم خوشگله اخمات چرا تو همه؟ رونیاز پنجره ب
ست  یرو نم!راننده ا؟؟یشادن خدا دایها از کجا پ یآدم فضاائ نیا تونساتم در

شت.ب یخوب افهیق یکی نیا یول نمیبب ست اهیس هیشب شتریندا  یجور هیا بود.پو
جربه !تنهیزم یپساار رو نیانگار جذابتر کردیهم با ا تماد به نفس صااحبت م

صااداق م کنهیم دادیکه زشاات ترن ا تماد به سااقفشااون ب ییثابت کرده پساارا
شت تره اداش ب یهرچ مونی"م نه بهش ندادم  فت:نک یجواب دید ی"وقتشترهیز

 خودم. یسو ل یشیم یایبپر باال ..م نجا؟اصالیبه زور آوردنت ا
 حرکت هی.به ساارم زد برم با کردیدراز تر م مشیداشااات پاشااو از  ل گهید نه

کروبات  ادیب الوی فتم ت یبزنم تو کله اش و پرت بشااه تو ب* *ل راننده ول کیآ
بود.اخمامو  ادمی میاومد یرو که از آموزشااگاه م ی.هنوز اون روزشااهیشاار م

 ...سوسک توالت با توام!یتو هم کردم و  فتم:ه شتریب
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 ..جانم؟کنهیجور ابراز  القه م هی یحرفم خنده اش  رفت و  فت:هر کس از
  ورتو  م  ن-
 میسوار شو با هم  ورمونو  م  ن ایخب خوشگلم ب-
ستم حرکت تا ص یخوا صدا میرج طانیش حتیبکنم و به ن از  الویت ی وش بدم 

 پشت سر اومد:
 گهید یشدی..سوار میسادیپارال چرا وا-
 که دست من نبود..دست خودته چیو  فتم:سوئ دمینفس راحت کش هی

شد در رد  206به  نگاهش شد و خم  سوار  شد.زود  افتاد و چهر ه اش در هم 
 من باز کرد و  فت:سوار شو. یبرا

 رنبایدادم ا حیکه ترج دیرساایبه نظر م یهم زود سااوار شاادم.انقدر  صاابان من
 میشد یوارد اصل یفر  ابونیاز خ ینگاه کنم.وقت رونوینزنم و از پنجره ب یحرف

سرها هم دنبالمون راه افتادن.ا دمید  یادیز یلیخ ایپرتن  یلیخ ای گهید نایاون پ
 یهم جلو م الویت یاز کنار من  بور کنن و وقت کردنیم یشااوتن!همه اش سااع

سر شونو م عیافتاد  سوندن.د یخود شور م گهیر  یا قهی!چند دقزدیکم کم دلم 
تا خ ما از چن  بونی ذشااات و  کرد ا رو  206اون  گهید میکه  بور 

شدم که قبل از ادمیند شحال  ش یپ الویت نکهی.خو ضوع ببره رفتن! رو  شهیبه مو
 تر شده..نه؟  رمکم  هی یو  فتم:هوا آلوده اس!ول نییدادم پا
سع هیموندم. الویجواب ت منتظر شتم با نگاهم آرومش کنم  ینگاه به من که  دا

ش یانداخت وبا لبخند سرده.. شه..هنوز  شده با و ر شهیکمرنگ  فت: رم هم 
 بده باال
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 دوس دارم باز باشه یول-
 یخوریسرما م ینجوریجون  رفت و فت:ا لبخندش

شدم! نیشد!از ا یجور هیلحظه ته دلم  هی سرما  یعنیحرفش خوشحال  نگران 
 تکون دادمو و  فتم:باشه دییخوردنم بود؟!سرمو به نشونه تا

 ی:جمع کن لب و لوچه روو....اون همه شااعارت چدمیلحظه به خودم توپ هی
ضا رفت لومتریچند ک نیجمله بب هی چاره؟بایشد ب شد ..تا از جو خارجیتا ف  ین

 بر رد!!!
الم ک ی.خم شد همون آهنگ بشهیدادم به ش هیو سرمو تک نییرو دادم پا شهیش

باز کرد و ا باریرو  ها  ن اون آهنگ برام آرامش بخش بود...از نبودن اون مزاحم 
به چهارراه.چرا   میدیراحتم شااده بود و تو افکار خودم ررق بودم.رساا المیخ

اره ررق بودم که دوب ارم.تو افکسااتادیا ادهیپشاات خط  ابر پ الویقرمز بود و ت
بودن و هردوتاشون با  ستادهیشد.درست کنار من ا دایاون مزاحما پ یسروکله 

سرمو بر ردوندم نگاه کردم به ت شین ه من .نگاهش بالویباز زل زده بودن به من.
سر شد. ضور اون دوتا  ست عیبود.متوجه ح ش ید ست پ نییپا دیرو ک  ادهیو خوا

دو  ...نرو...اوناالویبازوشااو  رفتم. فتم:ت مومو دراز کرداراده دساات یبشااه.ب
 نفر هینفرن..تو 

ما با ماشاا یچشاا فت:تو فقط تو  گاهم کرد و   نیپرخشاامش بر شااات ن
 خب؟ یشینم ادهی..پیمونیم
 ادی.در راننده رو با خشاام باز کرد و فر206شااد و با خشاام رفت ساامت  ادهیپ

 آشغال ع*و*ض*ی نمیشو بب ادهی:پدیکش
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شو ا قهیو  نیوچسابوندش به ماشا دیکشا رونیحرکت ب کیراننده رو در پسار
تاد فت:ع*و*ض*ی چرا از صاااب اف ما؟چرا زل زد ی رفت و   بال  به  یدن

 ...هان؟جواب بده...ارمیب رونیچشماتو از کاسه ب یخوایما؟م
شدن نداشت.معلوم بود  ادهیپ الیشروع کرد به زدنش.پسر دوم هم انگار خ بعد

س یلیخ سن و با ترس  فتم:ت شهیش.دهیتر س  کنمی..خواهش مالویرو دادم پا
 !شیکشی..االن مالویولش کن..تو رو خدا ت

 ادبش کنم دیآدمش کنم..با دیکثافتو با نینه ا-
سرم  یآرومش کنم ول خواستمیشدم ورفتم سمتش.م ادهیکنش نبود!ناچارا پ ول

 نشو؟..برو..برو سوار شو ادهی:مگه من نگفتم پدیداد کش
شده بودم که  چندقدم شتم ود هیدور  سر دوم دمیلحظه بر  ش یپ  ادهیپ نیاز ما

پشاات ساار  دی!رساادمشیشااده که من ند ادهیپ یک نیا دمیشااده...اصااال نفهم
ستی!نامرد مالویت شت رافلگ خوا شته یکنه!اون چند قدم رشیاز پ بودم  رو بر 

ست با چوب نیو هم دمیبا تمام توانم دو شه بزنه ت یکه خوا ست  الویت سر وکه د
 خخوبلند  فت:آخخخخخ نیبا تمام قدرتم کوبوندم تو سرش وافتاد زم فمویک
اال !حیرو ول کرد و افتاد به جون دوم یمن شد پسر اول یکه متوجه صدا الویت

 رو نوش جان فرمودن یمطمئن شد هر دوتاشون کتک مفصل یبزن!وقت ینزن ک
ستمو  رفت و رو کرد به اونا و فت:احمقا هر وقت ق د که ش یجور هی افتونید

 م...یمذاکره کن نیای ق نزنه اون وقت ب کنهینگاتون م یآدم وقت
 میکرد و  فت:بر یبعد هم به من  اه
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شو ست ش میمحکم  رفتم و راه افتاد د شده  جادیا ینیسنگ کی.ترافنیسمت ما
.خدا رو شااکر شااانس کردنیهم جمع شااده بودن ما رو نگاه م یابود و  ده 

به کالنتر یساایپل میآورد  و من اصااال دیکشاایم یاونجا نبود.و رنه کارمون 
سر ز صله درد شتم..ه یادیحو  شناک لمیف هیبود! یجا کاف نیتا هم جانشیندا

شدکیرمانت سوار  شت رو الویت می!تا  شو  ذا شد یپا  .تمام راهومی از ودور 
م سگرمه هاش تو هم بود!ته دل یبود که حساب الویت شیشده بودم و فکرم پالل 
خار م الویبه ت به خودم هم همکردمیافت حاالی..  یدونم؟!وقت یچرا نم نطور،
ساامتم و   رفتخاموش کرد و روشااو  نویماشاا الویمن،ت یبه خونه  میدیرساا

 میدی فت:رس
پاره شاااده و ازش کم تازه مده و خشاااک خون او یمتوجه شااادم کنار لبش 

 لبت ی.. وشه الویشده. فتم:ت
 ...سین یزیبرد سمت لبش و فت:چ دستشو

ش و لب ی وشاه  یسارمو بردم جلوتر و زل زدم به پار  دمویکنار کشا دساتشاو
ما خ نی...ببسین یزی فتم:چرا چ مده..حت قد خون او هم سااوزش  یلیچ

 داره.آره؟
 کیلحظه نگاهم افتاد به نگاهش.زل زده بود به من.تاحاال انقدر بهش نزد هی

صدا شده بودم. شو خوب م ین س  نیهم داره به هم الوی.حس کردم تدمیشنینف
ساله فک م صله  رفتم و چهره  هی...کنهیم شکر یذره فا م و به خودم  رفت یمت

 .یشد تیاذ یلی فتم:امروز به خاطر من خ
 مه بدمو  فت:به خاطر تو نه...به خاطر ررور مردونه ام!نداد حرفمو ادا اجازه
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شه!اون چهره  یسوزن بادش خال هیکه با  یمثل بادکنک شدم  دوس یشده با
شتن شو به  یجا الویت شیو قهرمانانه چند لحظه پ یدا شب یچهره  هیخود  نچ

تف به اون ررورت!منو باش از صااب دارم قربون  یدلخراش داد!تو دلم  فتم:ا
 !یریکبیا ی!پسره سیآدم بشو ن نی...ارمیم یصدقه ک

خونه ام شدم.روز بعد  یشدم وراه ادهیکردم و پ یسرد باهاش خداحافظ یلیخ
تفاوت  یزنگ زد.تن صداش ب الویبه ده بود که ت کی.نزدمیدانشگاه کالس داشت

 نبود  فت:
 الو پارال سالم-
 سالم-
 دنبالت؟ امیب یخوای؟میخوب-
 .امیبابا.خودم مدنبالم؟نه  یایب-
 ...نه؟گهیخونه  مه ات مونده د نتیآخه ماش-
 ارمشیو آورده وقت نکردم ب کیدادتش دست مکان ایپور یآره.از وقت-
 اونجام. گهیسا ت د میدنبالت..حاضرشو ن امیپس م-
 آخه...-
 اد؟یب شیپ روزید یماجرا یخوایآخه نداره..م-
نداشااتم.همون ررور لعنت یبرا یحرف گهید ماده ی فتن  !قبول کردم و رفتم آ

شم.مانتو سورمه ا یسرمه ا یب سف یبلندم با مقنعه  سبون  شلوار چ  میون.دیو 
سورمه ا هی.یسرمه ا یوبت ها شن  ش یکاپ و  ستادمیا نهیآ ی.جلودمیهم پو

 دمیخند یم یکه وقت ییکردم..لبخند زدمو به چالها شیآرا شااهیمثل هم میمال
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 یاچال ه نیاز ا شهیهم داینگاه کردم....آ شدیم جادیکنار لبم ا زدمیلبخند م ای
س یتفاوت بودم.وقت یاومد و منم نسابت بهشاون ب یخوشاش م کیکوچ  دیر

 ایبدو ب دمیاس ام اس داد:رس
به تالف اولش تا کالس  دمید یکم معطلش کنم ول هی روزید یدلم خواسااات 

 .نییاشدم و رفتم پ الشیخ ینمونده ب یزیچ
 شد در رو برام باز کرد و  فت:سالم... خم

 سالم-
 بشاار نیا ایلباش بود و من هاج وواج مونده بودم که خدا یلبخندش رو دوباره

 شدیلبخندش پررنگ م یا؟وقتی ا یدندان خلق کرد ریخم غیتبل یرو صرفا برا
شم آدمو م شبزدیبرق دندوناش چ ستفاده ک هی!به خودم  فتم:باز از وجه ت  یردا

ک دندوناش ف یدیدارم به سااف دیکنم فهم الو؟؟؟فکیدختر؟؟؟؟اونم درباره ت
 به دندونام؟ یچون  فت:زل زد کنمیم

چه شااود؟الک فک نات! ندو به د نه  یکن بهش بگم آره زل زده بودم   فتم:
 ..خوب شده؟کردمیبابا..داشتم به زخم  وشه لبت نگاه م

!تو دلم  فت:خداوندا زیماهرانه و صاالح آم!گمااااایاوقات خوب دور  م ی اه
 توبه!رلط کردم!

 زخم کوچولو بود که درست شد هینشده.. یزی فت: فتم که چ الویت
انداختم  یراه م یدادیداد وب هیزخم کوچولو  هی نیمن بودم به خاطر هم حاال

تانیکه نگووووو...دب نه م نویهم بودم ا یرساا مدرساااه هم نم کردمیبهو  یبه 
م دانشااگاه ه یمساااله فک کرده بودم که به بچه ها نیبه ا یلیخ شاابیرفتم!د

شااگاه تو دان الویت دونسااتمیچون م ینه..ول ای میکه قراره مثال ازدواج کن میبگ
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 یلیخبر خ نیازدواج از دخترا رو داره و ا یکانون  اشقان در آروز هیمشهوره و 
شگاه پخش م ست ا یدلم نم شهیزود تو دان ضوع رو ب نیخوا  ی.دلم نممیگمو

من  نکهیبعد از ا دیاز ماجرا بفهمه!از کجا معلوم شااا یزیخواساات فرشااته چ
 نیرفت دنبالش!به خاطر هم یم الویت کردمیو ترکش م شدمیرو قبول م هیبورس

 بگم؟ یزیچ هی شهیم الوی فتم:ت الویبه ت
قانعش کنم. یلیخ لحنمو که بتونم  کم ساااکوت کرد  هیآروم کرده بودم 

 و فت:بگو
 ه؟ی...نظرت چمینگ یزیچ یبه نظر من فعلن تو دانشگاه به کس-

شت شرع کن بر  ستم که خالف   نیابچه؟ یوبر و بر نگاهم کرد....اوا؟؟؟نخوا
به جواب رساادمیترساا هیچه نگاه کردن له بچه هادمی..از نگاهش  که  یی.مث

 صورتمو!رهیگیو اون بچه تا ته مطلبو م کنهیپدرشون تا نگاهشون م ایمادرشون 
 ؟یدیبر ردوندم و  فتم:جواب نم

 نفهمه؟ یکس یخوایچرا م-
بشن  زی!بزار بچه ها سوپراینجوریانداخت! فتم:هم یراه م یسوال ستیب حاال

 ...هوم؟؟؟میوبعدا بگ
شناخته  دیسکوت کرد و من با دوباره صد زبان نا سلط م ایدن یبه  تا  شدمیم

ستش  میدیرس ی.وقتگذرهیم یبفهمم تو مغزش چ م کم دلخور بود هیچون از د
 کجاااا؟ یشدم.پشت سرم  فت:خانوم ادهم ادهیبدون توجه به اون پ
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مان ولیحرفمو قبول کرده؟ا یعنی یخانوم ادهم نیا مان خوشااا !از خود
س شوندم!آ یآمد!حرفمو به کر ا تو ب* *لم و  فت:بادا باد دیپر دیتا منو د داین

 بادا شاالمبارکیمبارک بادا..ا
 ه؟ی..خبریاومد الویزد وادامه داد:با ت یشمکچ بعد

فاق فه ب نیکه قرار بود آخر ا یات تهیب الویمن وت نیهم مب ف خبر  خبر نبود...ب
ستم به آ سته دهنش لقه ول ینگم ول هیهم مثل بق دایبود!اول خوا  یبعد  فتم در
جونم و  فتهیو ا ه نگم بعدا مثله الشااخورا م داسیآ میمیتنها دوسااات صاام

 یراب رونیو پرهام ب دایبا آ الویمن وت یچون  هگاه ی...از رفکنهیپوسااتمو م
ماجرا میرفتی ردش م که اونا  بدونن.حاال دوسااات  الویمن و ت یبهتر بود  رو 

ار ک نیا یاز دانشااگاه رو برا ریر ییجا هی دیقطعا با یبگم ول دایداشااتم به آ
کل  یچیکل دانشااگاه که ه غوشیج غیج یبا صااادا دای...آکردمیانتخاب م

 سین ی! فتم:نه...خبرکردی المو خبر م
 پارال به من نگاه کن-

 هی ریکردم ذهنشااو در  یسااع نی...به خاطر همبردیبه رازم م یاز نگاهم پ حتما
 ؟یدیرخ یپرهام چ ی..براکهینزد نیولنتا گنیم دایکنم و  فتم:آ گهیموضوع د

 رفته؟ ادمیِاواااااا؟؟؟خاک بر سرم!من چرا -
ها بود- که تن له..هرساااال  چل م یبع تا یکردیمنو ک  رونیب میبر نیکه تو ولن

سول باز میبگرد سو شق نگاه کن یکالر یایبه  سال که خمی ا  لتای...حال ام
 انگار نه انگار... یراحت شده که خودتو به پرهام قالب کرد

 ...ایکنیم یل یرو ا صاب من ل یپارال بازم دار-
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رو حس  الوینگاه ت ینیخواساات دنبالم کنه وتاخواسااتم پا بزارم به فرار ساانگ تا
!با بچه ها جمع دیرساایکم مهربون تر به نظر م هی!کردیکردم!داشاات نگاهم م

 به اندازه لغو کالس یچی!انصافا همیو کالس امروز رو به کل کنسل کرد میشد
 دیخر رمیم دایاس ام اس دادمو  فتم:من با آ الوی!به تچسبهیوامتحان نم

شاه چند شت نگاهم کرد و اس ام اس زدیحرف م نیقدم جلوتر از من با  ..بر 
 داد:باشه.مواظب خودت باش!

 القه  یز روا الویبه جونم که نکنه واقعا ت فتهیب یدودل شدیرفتارش با ث م نیا
بهش  ادیز کردمیم یسااع کردمویزود خودمو مشااغول م یاومده دنبالم؟؟؟؟ول

ساژ پاساژ به اون پا نیکه از ا شدیم یفک نکنم.نگاه کردم به سا ت..سه سا ت
 یکفر دایدسااات آ ازداشااتم  گهی.دمیپرهام بود یمناساااب برا هیهد هیدنبال 

 یه امغاز نیشد که بعد سه سا ت درست از اول شتریب ی...حرصم وقتشدمیم
شده بود سا ت دوباره بر  دیخر میکه وارد  سه   دایهمونجا و آ میشتکرد...بعد 

 الویت یبرا یزیبه ساارم زد منم چ هوی.دیپرهام خر یبرا کیساااا ت شاا هی
به گهیمهم بود؟نبود د یبخرم..ول بت  که نسااا نان الویت!من   یحس آنچ

شتم..پس چرا با ساژ ب یکردم؟وقتیخرج م یپولمو الک دیندا  میاومد رونیاز پا
ه التماس  رفت یدستفروش چن تا جوراب دستش  رفته بود و باصدا رمردیپ هی
رفت جلو و دو جفت جوراب مردونه  دایازش بخره...آ یزیچ یکه کساا کردیم

.چون دلش سااوخته بود.جورابارو داد دساات من و خودش رفت پولشااو دیخر
تا چن لحظه پ  دوس نیولنتا یبه خاطر کادو شیبده...دوتا پساار جوون که 

 ؟یدیبابات خر یه؟برایچ نایاومدن سمتم و فتن:ا زدنیر مدختراشون ر
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با رگهید فوضااولن نه برا ظی!بر شااتم  گاهشااون کردمو  فتم: بام ین  ینم با
 نهیولنتا گهیبخرم..آخه چن روز د خوامیدوس پسرم م یخوام..برا

جفت  هیما هم ساارو ته اش با  شاادی فتن:خوش به حالت..کاش م دنویخند
 میاریجوراب به هم ب

 !با دختر مردم حرف بزنه.. فتهیکه ب سیدوس پسر من آقاس..مثه شما جلف ن-
ا زودتر کرد که چر بمی فتم و بماند که چقدر فحش و لطف نص دایرو به آ هیقض

 بهش نگفتم!
 غهیص الویو ت نیشدم.امروز جمعه بود وقرار بود ب داریب لمیزنگ موبا یصدا با

به خودم اومدم  یلیخ زیخونده بشاااه.همه چ تیمحرم ی زود اتفاق افتاد.تا 
ه ک الویت یخانواد  یازآشناها یکی...دهیبعد از ظهر رو نشون م4سا ت  دمید

 یجار الویت ومن  نیرو ب غهیهم ازش  ذشااته بود قرار بود صاا یساان وسااال
تا حاال  ی.خونه االویت یپدر یخونه  میهم قرار بود بر نیبکنه.به خاطر هم

 مه خودشااون  ی المت سااوال شااده بود.خانواده  هیبودمش وبرام شااب دهیند
جا وت رفتنیم میم*س*تق مدیهم م الویاون با هم م و بال من و  دم .خومیرفتیدن

ستمیم شم. مه خ یخودم راه یاز خونه  خوا صر یلیب  یکرد با اونا برم ول ارا
م با پدر و مادر یحساااب ادیب الویخودم بمونم و تا ت یتو خونه  خواسااتمیمن م

مادر پدرو  ته بودن ول کیقاب  کس کوچ هیکه تو  یدردودل کنم.  یجا  رف
م کرده بود.هر چقدر ه رید یکم الویرو رقم زده بودن.ت ایدن نیمن بزر تر یبرا

هم  زهیبا ث شااده بود هم ا صااابم به هم بر نیداد.ا یجوابمو نم زدمیزنگ م
 ریختا نیا یبود ول یخوش قول اوصااال آدم الویکم کم نگرانش بشاام.ت نکهیا

سته  نهی.از بس تو آبردیسوال م ریاونو ز یخوش قول به خودم نگاه کرده بودم خ
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شده بود  با ث دیو شال سف دیسف کیتون هیبا  دیسف یشلواردامن هیشده بودم.
خودم هنوز باور  یول شدمی روسها به نظر برسم... روس هم محسوب م هیشب

 الویمبل انداخته بودم تا هر وقت ت یام رو رو یکوتاه  لبه ینکرده بودم!پالتو
دم نگران شااده بودم.زنگ ز یلیخ گهی.دنییزنگ زد زود بپرم بپوشاامش و برم پا

 نه؟که اونم در جوابم  فت ایراه افتاده  الویکه ت دمیبه نر س جون و ازش پرساا
شاااد.کم کم  شااتریمن ب یکه خونه رو ترک کرده و نگران شاااهیم یدوساااا ت

براش افتاده..نه خدا نکنه!نکنه  ی"نکنه...نکنه:هام شااروع شااادن:نکنه اتفاق
 یه ه..ا قالم بزاره ه خوادی!نکنه منجایا ادیرفته ب ادشیتصادف کرده..نکنه اصال 

به نکنه  فونیآ یکه..صدا ارمیم رتبه س ییبال یقالم بزار یا ه بخوا الوی!تیوا
 دمیرو د الوی.با خودم  هد بستم تا تدیمن خاتمه داد و به موقع به دادم رس یها

بار تو  نیرآخ یکارا نکنه!برا نیبخوابونم تو صورتش تا دوباره از ا یکف  ر  هی
کردمو خودمو کامال آروم نشااون  یبه خودم نگاه کردم.لبخند زدم وسااع نهیآ

واقعا با  دمیفهمیشااده بود و من تازه م جادیبدم.دوباره همون چال ها کنار لبم ا
شتن یلیها خاون چال به  یلیخ الوی:تدمیلحظه به خودم توپ هی!شمیم یدوس دا

شب  رهیصورتت خ یکم تو به چال وچوله ها هیموقع اومده  شه ده  شو بزار ب
 یها شفرو دسااتم  رفتم و ک یدساات ینقره ا فی!خنگول!کنییاون وقت برو پا

ه ب که در رو باز کردم چشاامم خورد نیراه افتادم.هم دمویپاشاانه بلندمو پوشاا
ش یسوناتا شم برا نیباباش!پس با ما ش یباباش اومده!تمام تال سرد ن ون خون

س صبان الویبه ت دنیدادن خودم به هدر رفت.چون به محض ر م:از  فت تیبا  
 ؟؟؟؟هان؟؟؟یصب تا حاال کجا بود
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 کار واجب داشتم یکس هیو فت:با  دیبه موهاش کش یدست
دلم هزار راه رفت؟؟همه مردا  یگیشم؟نمینگرانت م یگیکار واجب؟هه..نم-

 کرب*ا*س*ن! هیسرو ته 
 ؟؟؟یزد و فت:واقعا نگرانم شد یلبخند

صورتش  تو یهم بخوابون یکف  ر  هی یخواستی!از صب میخودم  فتم:زک به
مد ... فتم:نگران تو نبودم یپارال آبرومو برد ؟؟َاهیکنیلوسااش م یحاال او

 میکن ریکه...نگران بودم د
باز کرد و  دیکنم فهم فک ندش در رو برام  با همون لبخ درو   فتم.چون 

 نشو...سوار شو ی فت: صبان
 ؟یکار داشت یهم سوار شد  فتم:حاال با ک الوینشستم.تا ت نیماش تو

 ؟؟؟؟یشناسیطرفو م هیبه من انداخت و  فت:بگم ک یهی اقل اندر سف نگاه
 میرس ی...نممیکرد ریاخمامو تو هم کردمو  فتم:د بازم

 رسونمت ینباش.م دنتینگران رس-
سفت ومحکم  یمنیکمربند ا بعد ست و  فت:تو هم کمربندتو ببند.. اش رو ب
 نیبش

 ؟یکار کن یچ یخوایرو بستم و  فتم:م کمربند
 اونجام گهیربع د هی-

 ادیز جانشی.همیپدال  از و با ساار ت هر چه تمام رفت ی ذاشاات رو پاشااو
 الوی فتم:ت دمویکش یکوتاه غی!جادیز یلیبود!خ

 ه؟یچ-
 یریتند م یلیخ-
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 آروم تر برم یترسیم-
 نه فوق العاده اس-

 نیانصاااافا نه در ا یکنم ول یتند رانند  زدیاوقات به ساارم م یهم  اه خودم
شت م ش یم غیج یافتاد کف پام!!! هگاه یحد؟؟!!!واقعا قلبم دا  الویو ت دمیک

 می.کم مونده برس..میکیخنده هاش  فت:نزد نی...بدیخند یهم م
ادن و افت دنید ییجا هی!معلوم بود مارو جانمونی ند زد به ه سیپل ریآژ یصدا

ما  یجلو سیپل نیشااد.ماشاا ادهیمجبور شااد بزنه کنار وپ الویدنبالمون....ت
و داد ر مهیبر ه جر سی.پلدمیدیرو واضااح م الویو ت سیبود ومن پل سااتادهیا

فتم شدم ر ادهیپ.کردنیشده بود که داشتن بحث م یدونم چ یو نم الویدست ت
 هست؟ ی..مشکلنی فتم:خسته نباش سیسرارشون وروبه پل

 نگیبره پارک دیبا نتونی:ماشسیپل
 می قد کن میریم میما دار گمی:جناب سروان ...من مالویت

 یم مایبا ساار ت هواپ یقانون قانونه...االن شااماداشاات ی..ولیبه سااالمت-
 !نگیبره پارک دی..نه بایاومد

س فهیوظ یدونم چرا آدمها ینم صراط یشنا همه  شنینم میم*س*تق یکه به 
که من دارم فقط من  یشااانساا نیچرا؟ا خورن؟؟؟واقعایاش به پساات من م

هم  یاون چند بار دی فت.شا ینم یزیچ گهیبود ود ستادهیساکت ا الویدارم!ت
م ه نجایبشاار ا نیمارو  فو کن به خاطر تعارفش بوده!ا نیکه  فت آقا ماشاا

ضرح صرار والتماس که  ا ست ازررورش برداره!حاال من افتاده بودم به ا نبود د
ش رمونیآقا والله د بع ر هی!باالخره بعد از میمارو بده بر نیشده....تو رو خدا ما
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شدن  یضشناس را فهیوظ سیپل یتوسط بنده آقا لیو سب شیبا  رو  ذاستن ر
ش سوار ما صبان میشد نیکه ما رو ول کنن! ستتم ف تیو با    یکار ی:چرا نخوا

 اجازه نداد هان؟ تیها؟حتما اون ررور لعنت یکن
فت:چ لکسیر یلیخ حت کنم.. یمهم زی  نارا خاطر خودمو  به  که   هینبود 

 هم هست گهید نیماش
 دیبا یچرا وقت نیکردم!ا ی...از دسااات تو!خداوندا من چه رلط بزر ی..آ یآ

 پساار چرا کال نیا اجانینباشااه هساات؟!خدا دیبا یوقت سااتیباشااه ن ی صااب
درست وصل نکردن؟به خودم قول دادم بعدا  ماشویس کنه؟نکنهیمعکوس کارم

باامیاز خجالتش درب یحسااااب به حساااابش  میشااادیمحرم م دی...اول  عد  ب
ونه خ هی یجلو الویو ت میکرد یمونده رو هم ط یکوتاه باق ی!فاصاله دمیرسایم

سالیاز زدن چن تا بوق مرد مبزرگ توقف کرد.بعد  ییالیو ی شخص یان  که م
تو  .....دلمیبزرگ شد اطیدر روباز کرد وما وارد ح دارشونهیسرا ایبود باربان و

بود...پنجره  ابیز یلیدوطبقه که خ دیبزرگ سف یخونه  هیبشم! ادهیدلم نبود که پ
ها یرنگ یها ها یداشااات.از پنجر  حال معنو یمیقد یخونه  به آدم  یکه 

مات و مبهوت زل زده بودم  دایبد دیبود و منم مثل ند بایز یلی!خونشون خدنیم
تا ا یبه خونه و تکون نم پارال...حالت  الویت نکهیخوردم! اومد کنارمو  فت:

 خوبه؟
 طانی!دوباره شرمیمیم جانیدارم از ه یحالم خوبه ول گفتمیگفتم؟میم یچ دیبا

لدم وم یداشااات م میرج فت تو ج فت:ب یر بافر الیخ ی  با  یانساااه.. ور
 بخور و بخواب... ی..تا  مر دارالوی..خره بچسب به تهیبورس
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خاطر پول  یکنی:تو رلط مدمیکشاایزود ساارش داد م یول رو  گهید یکیبه 
 سر کارررررر..آدم شو آدم! یزاریم

 ...آره..آره خوبمی:چ فتم
ش سمت نیما سامان هم ق شده بود وا اطیاز ح یشوهر  مه ام  شون  نیپارک  ن

که وارد ساااختمون  میهساات ینفرات نیو ما آخر دنیبود که همه رساا نیدهنده ا
سرم اومد و وقت الوی.جلوتر راه افتادمو تمیشیم شت  س یهم پ صدا  دمیبه در ر

 تو میکم صب کن با هم بر هیکرد:پارال...
 میو  فت:حاال بر ستادیکنارم ا اومد

و  یخوش ذوق بایز ونیوراساادک نینداشاات!ا رونشیب یخونه کم از نما داخل
جلو اومد چند  دی.مادرش تا منو ددادیرو نشون م الویبودن مادر ت قهیخوش سل

...ماشااال یو  فت: روس خوشااگلم خوش اومد دیبار از  ون هام ب*و*ساا
  روسم..برم اسپند دود کنم هیمثه ماه شد

 ممنون مامان جون..-
 منم راحت ترم یبا من راحت باش.نر س صدام کن زمی ز-
س- شده ک صدا کنم.....هم یمن تا حاال ن ستیدلم م شهیرو مادر  س خوا  یک

 باشه که مامان صداش کنم..
من شما رو مامان صدا کنم.چون شما رو مثل مامانم دوس  نیا ه اجزه بد االن
 دارم

 درو  نبود واقعا دوسش داشتم! حرفم
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سع مامان شکها یجون  شده بود پاک کنه و  ییکرد ا شماش جمع  رو که تو چ
 !زمی فت: ز

 یمنم بتونم مادرانه برات مادر دوارمیو فت:ام دیمنو تو آروشااش کشاا دوباره
 کنم...

روس   شااهیم می فت:به نر س حسااود یتر اومد و با مهربون کینزد الویت پدر
 یبابا صدا کن دیشد من با ینطوری لم..حاال که ا

 زدمو  فتم:چشم باباجون یلبخند
خانواده  با با  باجون هم دسااات دادمو  مه هم سااالم و احوالپرساا یبا  ی 

 اید  تر از آش!برخالف پر ی.شااده بود کاسااه کردیم ینیساارساانگ ای.پرمیکرد
.در دیدر رفتارش به من سااالم داد و از حالم پرساا یرییتغ چیسااامان بدون ه

الم س هرو بخون غهیه اودمه بود صک یمرد خوش زبون و مهربون ریهم با پ تینها
رو به ساامت مبل  الویمن وت الویو احوال کردم.بعد از در آوردن پالتوم مادر ت

 خوش یاونجا.بعد از کم میکرد و ما دوتا نشااساات تیهدا یدونفره ا یساالطنت
م شااد یآسااون نیرو خوند و من بله رو  فتم و به ا غهیصاا ریپ یوبش همون آقا

و شاااد  زدنی!همه دساات مامبه آرزوه کتریقدم نزد هی!به نظر خودم الویمحرم ت
پدر  ی.. مه و نر س جون کلگفتنیم کیبودن و تبر ب*و*ساام کرده بودن و

س میشونیهم از پ الویت  یبرا یهمراهو همقدم خوب دوارمیو  فت:ام دیب*و*
 نیهم باش

شت به همه تعارف کرد و در آخر پر زیم یرو ینیریش ایپور د هم اوم ایرو بردا
 ....هنوزم ازت دلخورمدمتااااایوتو  وشم  فت:فک نکن بخش دیمنو ب*و*س

 هاااا زیکاسه ج یشد ایپر-
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..اون یناراحتم که به من نگفت نیپارا..به خاطر ا سااتمیبه خاطر اون ناراحت ن-
 !یگفتیبه من م دیبا دایروز تو تولد نامزد آ

 ریهمو با ت هیکه ما االنشاام سااا یکار یکجا ایدا؟پرینامزد آ ؟جان؟تولدیچ
 یازود  قربه ه یلیواونم تشنه به خون من!خ الویتشنه ام به خون ت م؟منیزنیم

 زیر مبود...س تسیب یواقعا کدبانو الوی...مادر تدیسا ت  ذشتو زمان شام رس
 کننیم لیبا آقا داماد م اشونواصوال تازه  روسا رذ نکهیبودم.با ا الویشام کنار ت

مانه م یول کایا یبرا یلین ت نه ت ن خاطر الویداشااتم  به  ...اونم فقط وفقط 
ستور شت ی زهیا تقادات پا شده بود یبهدا شام همه دوباره جمع   میخودم!بعد 

سالن پذ صدا یرائیتو  ظر  فت:نر س خانوم منت الویاومد....پدر ت فونیآ یکه 
 م؟یبود یکس

 ...هیک دونمینه واال..منم نم-
 ...کنهیدر رو باز م مونیخطاب به جمع  فت:االن مش سل بعد

 یبود..کم الویبه ت نگاهم
ت..در نفر بر ش هیبه سمت در رفت..و همراه  الوی.مادر تدیرسیبه نظر م آشفته

صدادنیخندیم کهیحال شنا بود.. صداش ا  ادیخوش وبش مردونه اش منو  ی..
 انداخت... ینفر م هی

ش هی الوی..تالویپناه بردم به ت دنشیبود!با د ارشیبود..ک خودش ست شت د و  ذا
بود  ارشیتر کرد...نگاهم به ساامت ک کیپشااات کمرم و منو به خودش نزد

 .شهکی...حتما منو مکشهیلب  فتم:اون منو م ری!و زکردمیوباترس نگاهش م
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ام  چونه ریدسااتشااو برد ز یکیبود چون اون  دهیصاادامو شاان نکهیمثل ا الویت
 یاتفاق چینباش..ه یچیساامت خودش و  فت:نگران هصااورتمو بر ردوند 

 !فتهینم
سم س ارشیشد که ک شتریب یوقت تر ست و روب*و* ون با نر س ج یبعد از د

ه .من بکردنینگاه م ارشیهم مات ومبهوت به ک نایبه ما... مه ا دیرساا هیوبق
 ی کاصااال یعنی...شااناساانیم گرویهمد الویو ت ارشینگفته بودم که ک یکساا

شتن چ ارشیدوباره منو با ک یزند  کردیفکرشو م ماه  دنروبرو کنه...بعد از  ذ
 ی نهیشد با نفرت و ک کیبه ما نزد ارشیک ی ذشته بودم.وقت ارشیمن هم از ک

منو  الوی.تنییو سرمو انداختم پا اوردمیزل زد به من ...طاقت نگاهشو ن یخاص
که با  شی.چن سا ت پیخوش اومد ارشیبه خودش چسبوند و  فت:ک شتریب

 نجایا یایب یخوایم ینگفت میزدیهم حرف م
خاطر ک الویکردن ت رید پس به  بدون ایلعنت ارشیبوده؟!ک ارشیهم   کهنی!

 آره؟ یاز اومدنم ناراحت شد نکهی فت:مثل اا رهینگاهشو از من بگ
سردا دیخند الویت شم؟پ هم روز م نیتو همچ زی ز ییو فت:نه..چرا ناراحت ب

شر یاومد یزیو  ز شد یشاد کیو  شحال  یلی..اتفاقا خیمنو پارال  هم خو
 شدم

ودمو بزاره؟خ ارشیسربه سر ک خواستیم ای زدیحرفا رو از ته دلش م نیا الویت
 کرده بودمااااا... یبد مخمصه ا ریدر 

 پارال گمیم کیتوزانه  فت:تبر نهیزد وک یپوزخند ارشیک
رت با نف ینجوریا یدوتا چشم چیبلند کردم نگاهش کردم...تا به حال ه سرمو

 بهم نگاه نکرده بودن. فتم:مچکرم
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خوش  رازیش ی فت:نگفت دیشدن تن منو حس کرد و حالمو فهم خیکه  الویت
سااخت  ذشااته  ادی.فک نکنم زهیشااهر قشاانگ رازینه؟؟؟البته شاا ای ذشاات 
 باشه.نه؟

  مرمو  ذروندم یروزها نیچرا اتفاقا سخت تر-
 یخودمون نم یبه رو ی!ولنطوریهم هم الوی..ت.هیدونسااتم منظورش چ یم

 ارشیرو آروم کنه رو به ک ارشیداشت هم من و هم ک یکه باز سع الوی!تمیآورد
لحظه با پارال کار  هیکن من  یرائی...از خودت پذارشیجاباش ک نی فت:هم

 شتیپ میایدارم..م
ه ک یرائیاز سااالن پذ یا گهیمنو  رفت ودنبال خودش به ساامت د خی دساات

 نیاز مبال اشاره کرد و فت:بش یکی...به دیبود کش ارشینقطه به ک نیدورتر
ستم ش شم دنبال ک یول ن شتمیم ارشیباچ شاکنهیم کاریچ نمیتا بب گ اومده  دی..

مه چ نه..شاااا ویبود ه مده بود  دیبه هم بز مادر ت یحرف هیاو پدر و  الویبه 
 الوی!تدیترکیبگه..سرم داشت م یزیبه  مه چ الویاومده بود درباره ت دیبزنه..شا

 !؟ فت:پارال کردیبودن دستام خوب حس م خیکه ترسمو از 
حرف  ایبود که داشاات با پور ارشیندادم و دوباره چشاامم دنبال ک جوابشااو

 دودست  رفت و  فت:با توام پارال نی.خم شد صورتمو بزدیم
 هان؟بله؟-
 شما تموم نشده بود؟ نیب یهمه چ ؟مگهیترسیم ارشیچرا از ک-
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 خبریازش ب شاادیم یبه خورد و چن ماه یاون خواسااتگارم بود.همه چ الویت-
افتاد دنبالم و همه  ی...چن روزدمشیاون روز اومدم کوه و باز د نکهیبودم..تا ا
 باهاش ازدواج کنم و.... دیکه با دیاش تهد

به  ییرسااوت گمیم ی فت:وقت الویبه  لو چنگ زد ونتونسااتم ادامه بدم.ت بغض
سر وته  یآدم ب هی...به خاطر گهید نهیخاطر هم شم مثه خودش  سروته که حرفا

 ؟یختینداره انقد به هم ر
...تو یحال خراب من نیترسناکه!اصال تو با ث ا یادی..اون زستمیمن ترسو ن-

 کوه هان؟؟؟ یچرا اون روز اونو با خودت آورد
 ارشیتو ک یبه بعد تو زند  نیاز ا یکردم ول تیدوباره وارد زند  ارشااویمن ک-

 ازش دیمن کنارت هسااتم چرا با ی...وقتیکنیبهش فک نم گهیمرده...خب؟د
 کنه با من طرفه تیکه بخواد تو رو اذ یهرکس ارشیتنها ک ؟نهیبترس

تاحاال ه دمیرو د ینفرت ارشیک یمن امشاااب تو چشااما یول- وقت  چیکه 
 حسش نکرده بودم

 امیب نیجا بش نی.همارمیآب ب وانیل هیبرات  رمیآروم باش...من م-
شد.ت قند س الویتو دلم آب  سته کس نتو چیبهم داد که تاحاال ه یا تماد به نف ن

ا ه....حرفمو ادامه  شااادیکارو روانجام بده.چه خوب م نیا یخوب نیبود به ا
فک کنم هم خطرناک بود!حاال ا ه اون  یالوجدیبه ت نکهیفکر ا یندادم.حت
وشااش   ارشیکبزر ه  کهی...حتما تشاادیم یچ کردمیم فیراش تعرخوابمو ب

مهربون  یچهره  هی تونستیم الویبود؟ت الویت نی.خوشم اومد!االویبود...اولال ت
 زیهم داشااته باشااه و رو نکرده بود؟چقدر برام سااوال برانگ یدوساات داشااتن
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که ب قدر  تازه شاااده بود؟هر چ قدر راز ورمز تو وجودش برام   شااتریبود..چ
 بردمیم تشیپنهون شخص یها هیبه ال یپ شتریب شناختمشیم

م*ر*ت*ی*ک*ه  نیا یدونسااتیاومد ساارارمو  فت:م ایرفت پور الویت یوقت
 نجا؟یا ادیزاروله ب

 نه-
 پره ها یتوپش حساب-
 کنمیرلط کرده..توپشو پنچر م-
 !؟ییهو هیپارال؟ هیچ الویت هی..قضادیخوب برم نکارایآره.از دست تو ا-
 گمیاالن ا صاب ندارم.برو حاال بعدا ا ه دلم خواست بهت م ایپور-
 بشکه باروت هی یشد نمیبیدارم م-

قش لبام ن یرو یاز حال خرابمو بهتر کنه...لبخند کمرنگ یکم خواستیم اونم
که رو وانیل هیبا الویبسااات.ت ته بود اومد  کیکوچ ینیساا هی یآب   ذاشاا

تو  الویت دنیبا د ایآبو برداشتم.پور وانیرو  رفت سمتم و منم ل ینیسمتون...س
.معلوم شااد دخوشاام اوم الویبه کمرش زد و فت:به..آقا ت یحال ضااربه ا نیا

 هااا یدختر خونه ا
شد...معلومه خونه  ییدختر دا نیرو کرد به من و فت:خوش به حال ا بعد من 
ه بعد بخور ب نی فت:پارال از ا ی!و بعد هم با لحن خنده دارستهیب ستهیب تمیدار

 الویو بخواب مال تو..بشورو بساب هم مال ت
 ااااایو من  فتم:پور دیخندیآروم م الویت
 ؟یستین گهی:نگران که دالویت
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که با نر س جون در حال حرف  ارشیسرمو چرخوندمو نگاهم افتاد به ک دوباره
 ستمیزدن بود و نگاهش به ما بود. فتم:درو  بگم؟؟؟نه ن

 ارشیک دمیترسی..مهیومد سمتمو دستمو  رفت وبرد سمت بقجون منو ا نر س
ود. ب فی رم ولط شااهینگاه نر س جون مثله هم یبهش  فته باشااه.ول یزیچ

 م؟یرو فراموش کرد یزیچ هی یکنی...فک نمزمی فت:خب  روس  ز
 م؟؟؟؟یفراموش کرد ویزدمو  فتم:چ یلبخند

 خوشگلم گهیحلقه د-
سر به هوا نیا گهیم االن ص هییچه  روس  شاره  بین شد..دختر خل وچل!ا من 

شک یجعبه  هیبا الویو ت الویکرد به ت سمتم.حلقه رو ب کیکوچ یزر  رونیاومد 
 کردینگاهم م یمتفاوت یآورد و بعد دساات منو  رفت و همونطور که با لبخند

شاد بودن و ا ه بود ک ارشیکوسط فقط  نیحلقه رو تو انگشتم انداخت....همه 
ثه  یخونش در نم یزدیکارد م مد...م گاهمون م یمار زخم هیاو .ذوق کردین

 !دیطول نکش شتریچن لحظه ب میزد 
آورد و من دساات  رونیب فشیحلقه از ک هیبود چون اونم  ادشی مه هم  خوبه

امشااب  ارشی!کمیبود یالیخ یکردم...چه  روس و داماد ساارخوش و ب الویت
عا ه گاه م ییوالیواق مدیکه بوش م نطوریها ا ینگران نیبودمو ا.نگران کردین  و

تا زخم ما  مه هم داشااات!اون حت ما نم یحاال حاالها ادا کنمون  ولزد  یبه 
 یاه هانگ ریز نیاز ا شتریمراسم تموم بشه وب نینبود!دوس داشتم هرچه زودتر ا

قا ارشیک باشاام.اون آ عدشاااام برا ریپ ین که ب  یآروز الویمن و ت یمهربون 
شبخت سا ت  نایت.اما  مه اکرد ورف یخو ستن برن.رفتم  11حدوا  بود که خوا

 ن؟یمنو کجا  ذاشت یسرا  نر س جون و بهش  فتم:مامان پالتو
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 کار؟ یچ یخوایم-
 برم خوامیبا اجازتون م-
 زارم؟ی..مگه من میبر یخوایِاوا؟؟؟م-

 لب  فتم: مه جووون ریبه  مه نگاه کردم و آروم ز ملتسمانه
 دایو  فت:نر س جان بزار بچه ام امشااب ب دیاز نگاهم درخواسااتمو فهم  مه

 خسته شده یلیخ یاله رمیخونه ما...بم
به بعد پارال رو  نیخونه اس..از ا نیامروز پارال جون دختر ا ه؟ازیچه حرف نیا-

 خودم دوس دارم یمثله تارا
با َن  تارا  تارا؟! ناد الویخواهر ت دیَم َن؟ کا که  چه  نیاس!ببباشاااه...همون  من 

 .دمیرو ازش نپرس الویبودم که تاحاال اسم خواهر ت یکودن
 !شعوریب یدختره  کشتمهایم زنمینکن پارال...م ی:خودزندمیبه خودم توپ زود

صله  گهید واقعا سرا  ت نیا یحو شتم.رفتم  سم مزخرف رو ندا رم که   الویمرا
 بود.. ونیآقا هیصحبت با بق

 لحظه کارت داشتم هی الوی..تدیببخش-
 ی...قدر آزادالویشااروع شااد ت نایمهمه وا ایکارت دارم و ب ای..بگهی:بله دایپور

 یخودتو ندونست
 زمی ز امی:االن مالویت

ده خور یزیچ هیخالصه  یپاره سنگ یپاره آجر هیامشب واقعا  زم؟نهیجونم؟ ز
 شده بود امشب. کونیپسره...کن ف نیبود تو مالج ا

 ؟یبگ یخواستیم یچ ی فت:خ میکم که فاصله  رفت هی
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 زارهیبرم مامان نم خوامیم-
 بمون گهید گهیراس م-
 خودم یبرم خونه  خوامینه م-

تر کرد و  فت:هنوز بودن ما کنار هم  کیو ساارشااو نزد دیبار خند طنتیشاا
 ندارم تینشده...نترس امشب کار یقطع
شااده بودم...برق  رفته ها؟؟نه  یچه موجود هیاون لحظه شااب دونهیخدا م فقط

شااده بودم قطعا!چشاامام از تعجب اندازه  یترسااناک خنده آور یزیچ هینه!
روز  یبشااقاب شااده بودن وشاااخ هم در آورده بودم از تعجب...امروز هم  ج

 یحد که تا مرز سااکته قلب نینه در ا یبودم ول جانیبود.من  اشااق ه یمتفاوت
 کن... رونیکارا رو از سرت ب نی فتم:فکر ا یبرم!!!جد شیپ

..مشااکلش می.. فت:چرا؟من و تو االن محرمدیباریاز چشااماش م طنتیشاا
 با تو بکنم تونمیبخوام م یاالن هرکار ه؟منیچ

 والیبه ساار ت کردمیفکرشااو م شیکه چن لحظه پ یشاادم اون پاره آجر مطمئن
ن که فک نخورده بود که اخالقش  وض بشه..اون پاره آجر خورده بود به سر م

 بشر آدم شده. نیا کردمیم
 برم خوامیبرو به مامانت بگو م االی االیباش.... الیخ نی:به هم فتم

 و ا ه نرم؟-
رده ک ی... جب رلطمیما االن محرم بود الویافتاد؟نه!به قول ت یاتفاق م واقعا
 بودم!

 ...یا ه نر-
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شرف  یب...تو دلم  فتم:کردیمارو نگاه م نانهیزبیکه باز ر ارشیافتاد به ک نگاهم
 هدار یبازار ناخالص ینی!انگار مثه جنس چدارهیلحظه هم ازمون چشم برنم هی

بخند ل هیکوچولو بحثمون شااده. هیاالن  الویمتوجه بشااه که منو ت خواسااتمینم
 یریزدمو و فتم:ا ه نداره..چون تو م یزورک

مو  رفت کردم و خودش که منظورمو  رفت دساات ارشیبه ک یساار اشاااره ا با
 و فت:ترسو! دیخند

مان و ا میرفت باهم ما باریساارا   پادرم ن ته دلم  یراضاا الویت یونیبا  شاااد...
ستی فتم:واقعا م شب ا خوا شو بندازه به جون من؟!آخه  نیام شنه ا سر    هیپ

 آخه.... یزیچ یا نهیزم شیپ
شون داد و فت:ت یاز اتاقا یکیجون  نر س پارال  یمامان پالتو الویطبقه اولو ن

 اونجاس...خودت ببر بهش بده
 چشم-

 یریبرداشاات و به ساامتم  رفتو  فت:م زی.پالتو رو ازآومیوارد اتاق شااد باهم
 خونه خودت؟

 گهیکسو ندارم د چیآره..حوصله ه-
 ارمیب چویبرم سوئ یشیتا تو آماده م-

 شااهیم یسااا ت6افتاده بود حدود  ادمی..تازه نهیآ یجلو سااتادمیا الویرفتم ت بعد
سرم بوده.. شالو بردارم و  هویشال  سرم زد  و به موهام بدم...پالتو ر یتکون هیبه 

اونجا بود و شااالو انداختم روش...موهامو باز  ینفره ا هیتخت  ی ذاشااتم رو
کم از خسته  هی.احساس کردم دم.سرمو آروم تکون داختمیکردمو دور شونه ام ر
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و بود سکوت من ستادهیچوب در اکه تو چار الویت یامروزم رفع شده...صدا ی 
 به هم زد..

 یها هست یررب هیشب یلیموهات بلوند باشه..خ کردمیفک م-
حجاب  ی!خاک  الم....منو بیوا یتخت بود...به خودم  فتم:ا یرو شاااالم

 دددددید
ست و الویبازم بلند بلند فک کرده بودم چون ت انگار  خنده اش  رفت..در رو ب

شتادسیاومدجلوترو مقابلم ا شو ک ست نگ ر نیا یموهام و  فت:ول یرو دی..د
 تیمحرم غهیما صاا نیب شیچن سااا ت پ نی..در ضاامن همادیبهت م شااتریب

 رفت؟ ادتی...یخونده شد خانوم
...االن اون نامزد من بود و محرمم!نگاهش متفاوت کردمیازش فرار م دیبا چرا

نه حرف جازه م زدمیم یشاااده بود و منم  به خودم ا فک  شااتریکه ب دادمینه 
دونسااتم دارم تو دلم با خودم  یکنم...انقدر امروز شااوکه شاااده بودم که نم

ستمو همه دارن بهم  وش م ای کنمیاختالط م .زل زده ..کننینه بلند و  رفتم د
 تو چشااماش نوی.برق تحساادیدیبود که منو م یاول یبود به من و انگار دفعه 

ه تاحاال  ذرا نگاه کرده بودم ک الویت ی....منم دوس داشااتم تو چشاامادمیدیم
 قدم  قب تر بره... هیمامان بود که با ث شد  یررق بشم.صدا

 ...رنایدارن م نایخانوم ا ترای مه پارال م الویت-
 مامان میایاالن م-

 سرمو و فت:زودباش یشالمو برداشت انداخت رو زود
 شاریک رونیب میایما ب...تا میاومد رونیوتند آماده شاادم و با هم از اتاق ب زود

خودم  برم خونه خوامیراحت تونست همه رو قانع کنه که م یلیخ الویرفته بود.ت
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منو به خونه  الویکه بود تموم شااد.ت ی...اون شااب هرچمیخونه شااد یو راه
 بود! یرسوند و رفت.وچه روز وشب

شمام  رم م کم شت چ که اس ام اس اومد...فرستنده  بردیوخوابم م شدیکم دا
 پارال نگران نباش دمیبود:رس الویتاش 

..خدا والیبه خوابم ت ی... ندزدشاادمیپرپر م یاز نگران نجایکه منم داشااتم ا نه
 .دمینکنه!جوابشو ندادمو خواب کارتیبگم چ
باره کالس  11...ساااا ت گهیروز د هیبل بود و آراز  تیچه چه پ یصااادا دو

 هیهم بخوابم... گهیسااا ت د مین هیخاموش کردمو  فتم بزار  ویداشااتم. وشاا
باس دشاامیم داریب گهیکوچو د تازه داشااتم ل به! به  م رو تو خواب الویت روزی!

 هیو  دیسااف راهنیپ هیبا  یکت وشاالوار دود هیکه  کردمیم یموشااکافانه بررساا
 مردم به من نیبابا ا یتلفن بلندشااد...ا یزده بود...که صاادا یکراوات طوساا

بلند شاادمو رفتم ساارا   دادمیم دارن آخه!همونطور که چشاامامو مالش کایچ
 تلفن...

 بله..الو؟-
 ؟ینشد داری.بیخانوم ریسالم ...صبحت به خ-
 ؟ییشدم.کجا داریب ؟تازهییتو الویالو ت-
 تریرون؟دیب یاز خونه بزن یخوایم یبه دانشگاه..سا ت دهه.ک رسمیدارم م-

 شده
 قدنیبر من!واقعا ده بود!من ا ی..وایوارینگاه کردم به سا ت د دمویچرخ عیسر

 بودم؟! دهیخواب
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 من رفتم-
ش سرا   ی و شکم  یی...از اوناخجالیرو قطع کردم و رفتم  نبودم که به خاطر 

 هیتا ذهنم فعال بشااه. خوردمیم یزیچ هی دیبا یجان مبارک؛ ساار شااونو بدن ول
شتم رو ریش وانیل سه تا خرما  ذا و رفتم جزوه هاو کتابامو  یرذاخور زیم یبا 

شد زود لباس پ نیاز ا المیخ یجمع کردم.وقت صال هم  دمویوشجهت راحت  ا
تلف کردن نداشااتم!فقط مقنعه ام  ینه...وقت برا ایدقت نکردم ساات شاادن 

 فونیزنگ آ یکه صااادا دمیکشاایرو ساار م ریشاا وانیمونده بود...داشااتم ل
که داشااتم م مد.همونطور  به شااا یاو نت  خه اول رفتم  فتم:لع انس من!آ

 نجا؟یپاشده اومده ا یک ی...نه بابا لنگه ظهریصبح
 ه؟یک-
 میبر ازودیپارال..ب الومیت-
مگه نگفت رفته دانشگاه؟پس  نیلحظه دست و پامو  م کردم...هول شدم.ا هی
 کرد؟یم یچه رلط نجایا

 باال ایب ستمیآماده ن الویت-
باز  ذاشااتم وبدو رفتم تو اتاق خواب و مقنعه امو ساارم کردم..تو اون  مهین درو

ش ست از مخم بر نم یطانیلحظات هم افکار  شت. ید سرم زد  هویدا  کم هیبه 
هامو بر  کارمو تموم کردم از ی...وقتنمیرو بب الویو واکنش ت رونیب زمیاز مو

 دمیاق پراز ات ودز یساامت اتاق..ول ادیکه داره صاااف م دمیپاش فهم یصاادا
 ختهیبه فرار.انقد به هم ر ذاشتیپا م دیدیدرشو بستم...ا ه داخل اتاقو م رونویب

فته نر ؟مگهی. فتم:سااالم..چرا اومدنهیاونو بب خواسااتمیونا منظم بود که نم
 دانشگاه یبود
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 امی فتم ب شهیم رتید دمید-
تم:خب برداشتمو  ف فموی..زود کارهیب نویامروز ماش ایزنگ بزنم پور دیآره..با-
 میبر
 نمیبب سایوا-

 ه؟ی..خبریتفاوت بهش نگاه کردم... فت:متفاوت شد یب بر شتم
ادامه تکون دادم. یمنف یبه نشااونه  یتفاوت یرادارش فعال بود!ساارمو با ب پس

 داد:موهات؟!!
 ؟یموهام چ-

فت:آفر ته پارال..االن د تیبه خر ی..خوب خودتو زدنیدلم   نهیها  اش  و
 باز ینکیم
 یچیه-

 میودوباره  فتم:بر یسمت درخروج رفتم
 سایدستمو  رفت و  فت:وا رونیب امیکه خواستم از خونه ب نیهم
 میریدستاش  رفتو  فت:صب کن من کارمو انجام بدم م نیصورتمو ب بعد
 هی یاش در آورد و حت یشااگیشااروع کرد با حوصااله موهامو به حالت هم بعد

 نموند. رونیتار مو هم ب
 بهتره ینجوریزد و  فت:ا یلبخند

تم نداشاا یا ونهیم نکارایکنم و با ا تشیاذ خواسااتمیخودم هم فقط م نکهیا با
 باشه..مده؟ ینجوریدارم ا ؟دوسیکنیکار م ی فتم:چ

 رشدیتا حاال مد نبود امروز مد شد؟از دست تو..د-
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....کم کم با هم از میروشاان کرد و راه افتاد نویماشاا عیساار یلیندادم.خ ادامه
 .میدیو رس میدانشگاه و بچه ها حرف زد

مو به مو  شاابوید ی...تمام ماجرارونیاومدم ب دایاولمون تموم شااد و با آ کالس
ها فیبراش تعر کار به  ندیم الویمن وت یکردم و اونم فقط   ینم دای...آدیخ

 مترسیم ارشیرو متحمل شدم واالنم از اسم ک یمیدونست من چه استرس  ظ
 یزیچ یبه کس هامو پر دایبکنه....خدارو شکر آ یبخواد کار نکهیچه برسه به ا
 سرشو تکون دادو  فت:خاک برسرت پارال داینگفته بودن.آ

 ممنون.چرا؟-
با  نکهینه ا یایبراش قر و  شااوه ب دیبا یرو خرش کن الویت یتو ا ه بخوا نیبب-

 ؟یستیکارا رو بلد ن نی....راه و روش ایزبون تل*خ*ت اوقاتشو تلخ کن
ار تا روشااا چن ب نیخودت از ا نمی فتم:راسااتشااو بگو بب دمویخند طنتیشاا با

 پرهام! چارهی...هان؟بیحاال استفاده کرد
شو....خ یمشت ودم من به خ ی.زند یخاک برسر یلیبه بازوم زد و  فت:خفه 

 مربوطه
 م؟یدار میحرفا رو ندار نینه حاال چن بار؟من و تو که ا-
که داشت  نیکه چشمم افتاد به نازن دمیدو یبلند شد افتاد دنبالم و داشتم م ادیآ
 ..زدیحرف م الویت ای
تا  دایداشت؟آ کاریچ الویدختره با ت نیلحظه خشم تمام وجودمو فرا رفت.ا هی

زنم به تخته ....بریادبگی نیکرد و فت:بب ینگاه نیو نازن الویبه من به ت دیرساا
 پدر سگ! ادیهم م یچه  شوه ا

 ؟یدون ی..مالویبه ت گهیم ینگاه کردم... فتم:چ دایبه آ باخشم
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 من از کجا بدونم-
قدر نازن چ قدر  رم  الویبا ت خواساااتی..دلم نمخوردیبه هم م نیحالم از  ان

 برخورد کنه  فتم: یمیوصم
 چشم چرونه کو؟؟؟-
 دمشیامروز ند-
 دختره قرارمدار نداشتن؟ نیمگه با ا-
 کردن نه...کات-
 ازصب خونهیم الویتو  وش ت یداره چ نیا نمیبرم بب-
 پرهام شیمن رفتم پ-
 باشه-

 نینازن مدیکردم خونسرد به نظر برسم رفتم کنارشون.تارس یکه سع یطور آروم
 ؟یدار ی فت:پارال جون کار

نه  ز تو کارم چزمیدلم  فتم: مد رهی.. ماشااااکنم و  هیتورو  ختی..او نظر ت
قاب یندارم...ول ینگاه کردمو  فتم:با تو کار الویبه ت یجد یلیبرم....خ  یا آ

 کار دارم یملک
چند  شاااهیم ی فت:خانوم ادهم امیبا ث شاااده ب یچ دیهم انگار فهم الویت

 میکنیسر به موضوع مهم صحبت م می..ما االن دارنیایبعد ب قهیدق
له اال الله!تیکنیم جایب یلیخ شااما !!؟؟؟بزار یدیبه من حرص م الوی....ال ا
کم فاصااله  رفتمو  فتم:خب  هی!نیحرصاات بدم بچه!!!صااب کن وبب نیهمچ

 زنهحرفاشو به تو هم ب رهیکه خودش باهات تماس بگ گمیجان م ارشیپس به ک
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من که  گهیلحظه حالتش  وض شااد.حاال حتما ته دلش م هیجان!!!تو  ارشیک
ده ش ارشیک یول صدام نکرده یباآب وتاب جان جون ینجوریبار ا هینامزدشم 

بزار  بیجان!  ارشیک به ا هینداره  دختره  نیکم حرص بخوره...منو 
 ونشتیپ امیاالن م نیسیلحظه وا هی فت: تی.حقشه!با  صبانفروشهیم
شاات پ ادینداره ز تیدوباره زنگ بزنه..خوب ارشیبرم...ممکنه ک دیبا گهینه د-

 خط بمونه
ستمو جزوه امو ب مکتایاز ن یکی یلبخند ژکوند هم زدمو رفتم....رو به ش  رونین

اومد  الوی ذشته بود که ت یسا ت مین هیآوردمو شروع کردم به خوندن.فک کنم 
 کارباهات داشت؟ یچ ارشیکنارم نشست و فت:ک

 به خودم مربوطه-
 پس به خودت مربوطه هان؟-
 جون بهت سالم رسوند ارشی!درضمن کتیترب یهان نه بله..ب-

نکنم  یکردم بهش توجه ی!سعکردمیم یومن چه حال ردخویم یچه حرص آخه
شدم...جزوه امو  رفت و فت:ک شغول خوندن ادامه جزوه ام  جونت  ارشیوم

 کشمت؟یم امینکرد..مثال بگه مواظب خودت باش...م دتیتهد انایاح
حرفا رو قبال به من هم  فته  نیهم قایکرده بود؟؟؟دق دیرو هم تهد الویت یعنی

 هیپسرخوب ارشی...کرمیبود. فتم:نه خ
 زنهیپس بهت زنگ م-
 شهیآره...زنگ نزنه که روزم شب نم-

که م نی.اخوردیحرص م بازم دختره خورد  نیا شیمنو پ خواساااتیبه اون در 
 ییجا میبر دیکنه!دستمو محکم  رفت و فت:پاشو با
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ستمو ول کن..همه دارن نگامون م- کالس دارم با توام  ؟منیشد ونهی.دکننید
 امینم ییجا چیه

تو هم  ایدستمو فشار داد و فت: فتم ب شتریبداخالق شده بود....ب الویت همون
 یایم

 نیخوب دنبالش راه افتادم...سااوار ماشاا یکه مثل بچه ها دمیازش ترساا انقدر
 یتشد و اومد سمت من و وق ادهی.پمیستادیپاساژ بزرگ ا هی یجلو میورفت میشد

 شو ادهیو فت:پدر روباز کرد  شمینم ادهیپ دید
نداخت می...منو از درسااو زند امیب خوامینم- بال تفر یایکه ب یا ودت خ حیدن

 امینم
 شو ادهیپارال  فتم پ-
 شمینم-

چه چ دیمحکم کوب درو عا  فت.واق مهم تراز کالساامون  تونساااتیم یزیو ر
کالسااشااو  هی دیشااده ق یراضاا یچه جور نیباشااه...من به جهنم مونده بودم ا

نه..کساا تادا روساارش قساام م یبز عال  شاااهیاز بس هم خورنیکه اساا ف
ضربود!دوباره جزوه امو ب شدم...هم رونیوحا  نطورکهیآوردم ومشغول خوندش 

تمیم ق خواسااا میر مو از  با دونیب نم  ک مو  دیبه در  تالشااا هم  خودم 
ساب یا قهیدق45....کردمیم صله ام ح شته بود.منم حو اس  هیسررفته بود  ی ذ

به پور باز خوندن جزوه  ارهیشاااب برام ب نویماشااکه  ایام اس دادم  و بعد هم 
بود که کجا رفت؟باالخره اومد و  نیا رینداشتم ذهنم در  یادیشدم....تمرکز ز

 مال توئه ری رفت سمتم و  فت:بگ کویکوچ یبسته  هینشست...
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 هست؟ یتعجب نگاهش کردم و فتم:مال منه؟چ با
 کارت  رفتم میس-
بازار رو جمع م سین یاس ازش خبر قهیدق 45منم  فتم االن رفته -  کنهیکل 

 ..مال خودتکاریچ خوامیکارت م می....سارهیبرام م
 من با ث حال خرابتم؟ ی فت:مگه نگفت کردیروشن م نویکه ماش همونطور

 صدالبته-
 باز بشه؟ تیبازم به زند  ارشیک یمن با ث شدم پا یمگه نگفت-
 درسته-
کنم..من خودم شاامارتو داده بودم به  یچیق تیپاشااو از زند  خوامیخب م-
 گهیکه مطمئن بشاام د نهیا یبرا دمیکارتو برات خر میساا نی.االنم ا ه اارشیک

مت نم عد هم اون  نی..از اشاااهیمزاح فاده  میساا یکیبه ب کارتتو اساات
 ...باشه؟یکنینم

اوت متف یلیهم فک کرده بود؟خ نایبه ا الویت یعنی...کردمیواج نگاهش م هاج
شو م یزیتر از چ صور فت:من زد و  یلبخند دیتعجبمو د ی.وقتکردمیبود که ت

 مدیکه خونه رساا شاابی..دکنهیم دتیتهد زنهیزنگ م ی اه ونهیاون د دونمیم
 کنه تیزنگ بزنه تو رو هم اذ خوامیکرد.نم دمیتهد یکل

 نگاهش کردمو  فتم:ممنون... متشکرانه
 نداره یقابل-
 ...گهید یدیخریهم برام م ی وش هی یحاال که تا اونجا رفته بود-

م باشااه:رو داد تونسااتیم نیکه معناش فقط ا ینگاه هینگاهم کرد... بر شاات
 هیادیزر نزن...اونم از سرت ز نمیاز ا شتریسرجات بچه ب نی...بشیخوایآستر م
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 حاال شماره اش چنده؟-
  فتم شماره اش رند باشه که خوب تو ذهن آدم بمونه-
 ؟یبه خاطر خودت  فت-
 زنگ بهت بزنم هیفعالش کن -

نداختم.وقت میآوردم تو  وشاا رونیکارتو ب میساا نه رساا یجلو یا  میدیخو
 زنگ بزنم سای فت:وا

 خب بزنگ.-
و  زنگ نیزنگ زد...اول هی ذاشاته بود برداشاو  نیماشا یرو که جلو شی وشا

 ها جواب دادم:الو... دیبد دیمنم مثه ند
 ؟یقطع کنه  فت:سالم خوب وی وش نکهیا بدون

 ؟یخوبم...تو خوب-
به خاطر من از دس  دیهم خند الویام  رفت..ت خنده و فت:امروز کالسااتو 

 ...یداد
 دمیرو از دس نم هیبورس یبه خاطر تو کالسو از دس دادم ول-
 شروع نکن لطفا یخانوم-
 ....یانداخت ادمیتو -

کنار وبا لبخند  فت:برو به درست برس..کارم  دیرو از کنار  وشش کش ی وش
 ؟یندار

 کنار بردمو  فتم:نه کارت ندارم.برو به سالمت وی!منم  وشالویت کنمی!باور نمنه

 

http://www.roman4u.ir/


 263 بورسیه

دسات خودم  نیو ا ومدیخوشام م الویداشاتم.کم کم داشات از ت یخوب حس
برام  شااهیبرام متفاوت بوده هم شااهیهم دمیفهمیم کردمیکه فکر م شااترینبود..ب

.اما .خوادبکنهیم کاریچ نمیدوس داشااتم نگاهش کنم و بب شااهیم بوده...هممه
 یه اتو تل اشتمباره به من هجوم آورده بود؟د کیافکار به  نیچرا االن ا دونمینم

س چقدر دردناک بود.کاش  نیپهن کرده بودم وا الویت یکه خودم برا شدمیم ریا
نو م رشییتغ نیراحت تر بودم..ا ینجوریدنده بود ومنم ا هیرد و شااهیمثله هم

. وارد نمیروبب الویرفتار ت رییتغ نیخواساات ا ی..دلم نمدادیم رییهم داشاات تغ
رفتم ساارا   کردمیچون دا  شاادن تنمو حس م یزیخونه شاادم و قبل از هرچ

سرد با ث م هیحمام...  یچندان رییتغ یسرجاش.ول ادی قلم ب شدیدوش آب 
مه .هالویم وجودم پر شده بود از فکر وحس تنشد.تما جادیمن ا الیدر فکر وخ

به خودم نه پارال بزدمیم بیاش  باز ی: به  بت اریدرن یجن قده مح به   ...خو
 یندار
 مویآورد و رفت..مثله همه روزا رفتم آموزشگاه.موقع بر شت  وش نویماش ایپور

لت ساااا رونیب فمیاز ک حا تا از  نتیآوردم  تا اس ام اس 4خارجش کنم. ل
 بود....شروع کردم به خوندن: الویداشتم.همه اش هم از طرف ت

 ینیبینم ای یدید یوقت منو نم چینبود که ه نیدارم بگم مشکل من ا دوس
 ....نمیبیونم دمید یرو نم یکه جز تو کس نهیمن ا مشکل

کاف نیهم مه  تا من ب یچن خط چن کل  الیرو وهم وخ شااتریوب شااتریبود 
شت.چرا انقدر تغ نیهم هم یبعد یفروبرم...اس ام اس ها ضموم رو دا  رییم

ن هر دوتامو هیبه بورساا دنیرساا یبرا شااد؟مگهیم یچ هیکرده بود؟پس بورساا
شا ینجوریچرا ا م؟منیقاطع نبود  صداقت یواقعا از رو الویت دیشده بودم....
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 یاومده بود ساارا  من و من بهش شااکاک بودم.خودم هم سااردر م بودم.نم
فاق دمیفهم باز دهیداره رخ م یچه ات که آخرشااو  یو چرا وارد  شااادم 

 ختهیمن به هم ر یهمه معادله ها یول دونمیم کردمیفک م یعنی..دونسااتمینم
 بود...

 خونه بهم زنگ زد. دمیرس یوقت
 الو پارال سالم-
 سالم-
 ؟یدیرس-
 آره.-
 خب چه خبر؟-
 ...یچیه-

 نفس یتخت نشاساتم و ساکوت کردم.اونم ساکوت کرده بود.فقط صادا لب
 الوی:تدمیو پرس ایهاش بود.دلو زدم به در

 بله-
 ؟یگیبگم راستشو به من م یزیچ هی-
 داره یبستگ-
 یراستشوبگ دیاوووووه...با-
 سرا  من؟ یتو چرا اومد-

 !؟ی؟رفتیینگفت. فتم:الو..کجا یزیکرد.چن لحظه چ سکوت
 یندار یا گهی.سوال دنجامیا-
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 ؟یجواب بد یخواینم یعنی-
 یخودت جواب سوالتو بفهم یروز هی دیدونم.شا ینم-
 ه؟یمنظورت چ-
 که  فتم. نیهم-
زوه استاد برم ج ایتفاوت  فت:من ب یلحن سرد و ب هیبگم با  یزیخواستم چ تا

 حرومش کنم. یالک خوامیکمه.نم یلیرو بخونم.وقتم خ یمنتظر
باره خور شااادم. دو نیازش دل تش  یع ق کردن و لف  ت نو  م با  حرف زدن 

ست؟کثافتیم شتم فک مدون سش  کردمی!حالم از خودم به هم خورد که دا دو
 یرو خوندم.اشکال داشت یدارم!سرد تر از خودش  فتم:من جزوه استاد منتظر

 کم از ررورتو خرج کن ازم بپرس.فعلن هی
بدم والک خواساااتیدلم م یجزوه رو نخونده بودم ول خودمم  هی یحرصااش 

به  تخت یبود.رو ریسااخت   یاز اسااتادا یکی ی فتم.اسااتاد منتظر یزیچ
 تو سرش داره ینقشه ا هی فتم اون  یدی فتم:د دمویپشت دراز کش

ته دلش نم نی فتم ا یدید نهیکارا رو از   پاک تشی فتم اون ن یدی...دک
دلت  یبعد برو هر رلط ریبورسااو بگ نی..اایدیرو از دس م هیبورساا..پارال سین

 خواست بکن..
و موشااکافانه مشااغول  قیرو برداشااتمو شااروع کردم به خوندن.انقدر دق جزوه

..به خودم  فتم:خاک تو ادیلحظه حس کردم خوابم م هیخوندن جزوه شدم که 
 یا هازی..خمادیجزوه اونوقت خوابت م نیا یپا یسا ت نشده نشست هیسرت..

شاب بود.من  میو ن کی!ساا ت ی سال ینگاهم افتاد به ساا ت رو دمویکشا
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مونده بود و  یجا بند شااده بودم؟دو سااه صاافحه از جزوه باق هی میسااا ت ون5
 بخورم خوابم برد. یزیچ نکهیاونم خوندم و بدون ا

+++++ 
که داشتن با هم صحبت  الویاز در سالن به پرهام و ت ینگاه میخم شد و ن دایآ
 م؟کن زشیبتونم سوپرا یکنیانداخت.با ذوق و شور  فت:فک م کردنیم

 یو لو ندوخودت یریبگ دنتویخند یجلو یتکون دادمو  فتم:آره..ا ه بتون سرمو
تا ادتیکه  یکنیم یباز لمیمثال ف یکه دار ته امروز ولن فل  یتونیم نهیرف را

 یکن رشی 
 بهش بدم یچه جور دونمینم یو  رفتم...ولنفر کاد هی ی:من برانینازن

 ن؟یشاه ی:برادایآ
 گهینفر د هی ینه برا-
 حاال نشونم بده... دیخر ی؟چیبه من چرا نگفت ؟؟؟؟کلکی:کدایآ

 ییجورا هیمدته کمکم کرده.. نیا یلیبهش کادو بدم خ خوامیکه م یکساا نیا-
 یزیچ هیبهونه که براش  هیشااد  نمی.اکردمیم یازش قدران دیبا ونشاامیچون مد

 بخرم
هم  به نیدختر اومده بود؟ فتم:چرا با شاااه نیحرفا؟چه به ساار ا نیا نوینازن
 ؟یزد

 :نپرس پارالنینازن
 یهرجور راحت-
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 ..من ندونم تویدیخر یچ نمینشااونم بده بب االی..ی:حرفو  وض نکن نازدایآ
 کنمیدق م یاالن از فوضول یدیخر یچ یک یبرا
د آور رونیب کیشاا یشاااده  یکادو بند یبسااته  هیباز کرد و  فشااویک پیز

 ادی..کاش خوشش بنهیو فت:ا
 ه؟ی:چدایآ

 ادکلن-
 الویشد.نگاهش به ت نیومن بازم ذهنم مشغول نازن فشیرو  ذاشت تو ک بسته

کال .رمیمن ازش فاصااله بگ شاادیبا ث م نی رم وسااوزاننده بود.ا شااهیمثله هم
شده بود  نی.و ادمیدیروزا کمتر م نیا نویشاه ست ینفس راحت هیبا ث  ش از د

 یدبعدها ج یبوده ول ی فت اولش رابطه اشون کامال معمول یم نیبکشم.نازن
به ت  ینم یبه کساا لشااویو تاپ هم ودل پیشاااده و آخرش هم که زده بودن 

س یبا ما خداحافظ نی فتن.نازن رهام تا و پرهام.پ الویبه ت میدیکرد ورفت و ما ر
 دایآ ی فت:خسته نباش دیرو د دایآ

 ..کالس کسل کنند بود آره؟
 زمیشده  فت:نه  ز فیخرک یکه معلوم بود حساب دایآ

که خسااته  خونمیرو  رفت و فت:نه من از چشاامات م دایدسااات آ پرهام
 در بره تیخسته   میکم قدم بزن هی میبر ای..بیشد

شما شش  فتم:ا دیخند یم دایآ یچ شدم در  و شحال بود.خم  مثال  نمیو خو
شتستاین ادشیبگه  خوادیم برتت تو ب خوادیکاراتون...حتما م نیمنو با ا نی....ک

 دربره تیماچ و موچ که خستگ یفضا
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ازم  رفت و آروم  فت:بعدا به  یشااگونین هی دای..آدمیبلند کردمو خند ساارمو
 ..رسمیحسابت م

 دونمیم.نزدیاز کتابارو ورق م یکیکه داشاات  الویبا هم رفتن.رو کردم به ت بعد
که  یچرا ول گار برام مهم بود  چه روز ادشیان که امروز  با اهیباشاااه  کهی...  ن

شقم نبود با ا شقش نبودم ول نکهی ا شتم  ی ا ست دا شه که امرو ادشیدو ز با
 داشتمااااا. یروز  شقه!منم چه توقع

 ن؟یکتابو تا آخرش خوند نیا یملک ی:آقا فتم
 !؟یملک یکرد و فت:آقا یاخم

 جون بگم؟ یپس ملکنه -
 ادته؟یاش  رفتو  فت:از دست تو پارال.قرار امروز که  خنده

 نمتیبیتو زحمت افتاده..من رفتم آماده بشم.شب م یمامانت حساب-
 بگم مامان اونم برات بپزه یدوس دار یزد وکتابو بست و فت:چ یلبخند

دم دسااتم  یخوارم.هرچ یحس خوب اومد ساارارم. فتم:من همه چ هی بازم
 خورمیباشه م

 ؟یدوس دار شتریرو ب یو  فت:چ دیخند بازم
نگو  به مامانت یام.ول مهیازدساتش  رفتمو  فتم:من  اشاق خورشات ق کتابو

 .شهیم ادیدردسرش ز یالک
 خوامیم ینطوری...من خودم ا ینه خانوم-
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 وونهیمنو د یدار ؟؟؟چرایچرا انقدر  وض شااد الویت یبهتر شااد...وا حالم
پا ؟ساارمویکنیم نداختم  که خودت  نییا حاال  حالم نشاااه.. فتم: تا متوجه 
 زود برو خونتون که مامانت دس تنها نباشه یخوایم

دساات از ساارم  می.بازم افکارلعنتنیکردمو راه افتادم ساامت ماشاا یخداحافظ
تش جمال نیا یول نهینبود که امروز ولنتا داشی!اصال ایخدا ی...واداشتیبرنم

به خودم توپ باره  ها برد...دو جا  تا ک خاک برساار بدمیمنو  به ات  ی: جن
شدم و ح یخونه و حساب دمیکنم....رس صر درس خوندم.بعد آماده   یسابتا  

س ستمی.مدمیبه خودم ر سر خوا شال ورو شم به خاطر هم یبدون  موهامو  نیبا
ش شوارک سرم...م دمویس ستمیل*خ*ت انداختم دور   بنفشکت ودامن  هی خوا

 الوی....تفمیجفت صااندل بنفش هم انداختم تو ک هی نیبپوشاام.به خاطر هم
ور د تشاودسا هیشادم اومد کنارم  ادهیکه پ نی.از ماشامیاومد دنبالم وبا هم رفت

شهیوقته انتظارتو م یلیخونه خ نیکمر حلقه کرد وبا لبخند  فت:ا ..پس زود ک
 میبر
 میلبخند جوابشو دادمو  فتم:بر هیمهربون شده بود.با  یلیخ
شد تا ش میوارد  س دیمامان منو تو آروشش ک  و دیو چن بار از ته دل منو ب*و*

ه بودن ک یکسااان نی...چقدر خوب و مهربون بودن.اولدیبعد هم نوبت بابارساا
ده تا من آما الویتو اتاق ت میمثله پدر ومادرم دوسااشااون دارم.رفت کردمیحس م
شم. س کیش یلیاتاق بزرگ خ هیب سف یکه به رنگ طو شده ب دیو سته   هیود.آرا

...انگار یآباژور طوساا هی یکمد طوساا هی یطوساا یتخت دونفره با روتخت
 یشادیبا رنگ چشاماش سات باشاه!وارد اتاق که م ایدن زیهمه چ خواساتیم

 یپنجره  هیاومد و طرف چپ هم  یمقابلت طرف راساات تختش به چشاام م
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سف یقد  ندیشاوبرام خ یزیهرچ شترازیپنجره ب نیبودن... و ا دیکه پرد ه هاش 
جا یتونسااتیبود..چون ازپنجره م مه   دررو بسااات و الوی.تینیبب اطویح یه

  فت:حاضر شو
 حاضر بشم رونیتو برو ب-

تا بره.ول یرو دمویسااف کاپشاان ندم  خت  ذاشااتمو منتظر مو جلوتر  یت
 ...یکارو بکن نیمن ا شیپ خوامیسرم برداشتو  فت:م یاومد.شالمو از رو

تکون  نیبنشااونم واسااه هم یحرفمو به کرساا خواسااتمی رفت..م حرصاام
ها یبازم تکون دید ینخوردم.وقت مه  باز کردن دک به   ینخوردم شااروع کرد 

اهم بعد به نگ کردیدکمه باز م هیآروم با مکث دکمه ها رو باز کرد یلیمانتوم..خ
عد کردیم مه ب باره دک گاه د هیو یدو تا خو..ومن گهین  اساااتماتم برده بود..

 کنمیکارو م نیدکمه روباز کنه دستشو  رفتمو  فتم:خودم ا نیآخر
صلمون شو دور کمرم حلقه کرد و فت:از  یلیاز هم خ فا ست شده بود...د کم 

 من خجالت نکش پارال
 یوار م وانهیداشااتم.قلبم داشاات د یبیحس  ج هی ی...ولدمیکشااینم خجالت

سهاش کرد.نف کتری...سرشو نزدفهمهیب حالمو مخو الویت کردمیو حس م دیتپ
 شاادی.زل زده بودم به چشااماش.باز از نگاهش نمشاادیصااورتم پخش م یرو
مه چ یزیچ ند...ه نداشااتم همچ یرو خو ظار   نیرو فراموش کرده بودم.انت

صدام  دهیاز قبل داره منو به خودش فشار م شتریحس کردم ب ی.وقتفتهیب یاتفاق
 کنهی..االن مامانت صدامون میکنیم کاریدر اومد و فتم:چ
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 تخت نشست و فت:پارال اون یدورویکش قینفس  م هیو دیکنار کش خودشو
 ؟یرو هنوز دار یبود دهیپوش دای قد پرهامو آ یکه برا کهیتون
شد.همونطور که کارمو  الیخ دمید یوقت شغول آماده کردن خودم  رفتن نداره م

 دمشیر پوشبا هی فتم:آره..فقط همون  دادمیانجام م
ستمینم شماش نگاه کنم.انگار نم خوا ستمیبر ردم تو چ قبل  چن لحظه ادی خوا

 .فتمیب
 یمن بپوش یاونو جلو گهیبار د هی خواستمیم-

 از خودم مطمئن شدم بر شتم سمتش و  فتم:چرا؟ نهیآ یتو یوقت
شم  دنمید با شو خم کرد ودر  و سر سمتم و  شد اومد  ماتش برد...دوباره بلند 

 ....یشدیم رینفس   یلیآروم  فت:چون با اون لباس خ
 ی...داشااتم بکردیم کاریداشاات با من چ الویداشااتم...ت یبیحال  ج دوباره

 نییاپ می.دسااتشااو دور کمرم حلقه کرد و  فت برشاادمیاش م فتهیشاا اریاخت
شاره ا دنی.مامان با دزمی ز ..هزار .انیچه به هم م نیبه بابا کرد و فت:بب یما ا

 ماشاال
سبوند و فت:پارال طرفدارت تو ا شتریمنو ب الویت ونه االن از خ نیبه خودش چ

 ها شترهیمنم ب
 الو؟یبه دختر خوشگل من ت یکنیم ی:حسودبابا

گاه به ت ین نه د الویکردم  دونفر طرفدار تو هسااتن ...دو نفر هم  گهیو  فتم:
 طرفدار من.مامان جون وباباجون
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شتم کنارش رو همونطور ستمیمبل م یکه دا ش سگهی فت:نه د الویت ن اب ..ح
ضع سه نفر طرفدار تو....بابا  نی.دونفر تو افهیکتابت  ستن  خونه طرفدار من ه
 مامان و من

واقعا  اشااقم شااده  الویت یعنیوارد ر هام شااد... یکردم خون تازه ا احساااس
 یلی.شاااب خبردیفرو م الیحرفاش داشااات منو بدجور توفکر وخ نیبود؟با ا

 یشااام مامان چن نوع رذا درساات کرده بود ومن همون رذا یبود.برا یخوب
شت ق  نوم میدیو خند میبود خوردم...وچه قدر  فت مهیدلخواه خودمو که خور

محروم  یبردم که من از داشااتن چه نعمت بزر  ینکته پ نیاز قبل به ا شااتریب
 بودم..خانواده!

بار نرفت...ومن  ریمامان جون ز نباریا یشب که شد خواستم برم ول 12 سا ت
تاق ت به ا مامان  تاق وخودش  ییراهنما الویتوسااط  شااادم...منو هل داد تو ا

ساار  یهاشاام...امشاابو قراره چه جور یقمر بن ایدروبسااات...ته دلم  فتم:
تخت  یشااود امشااب!!!!رو یمن خل فکر شااباشااو نکرده بودم.چه شاابکنم؟
نفس بکشه  هتونیم یتنگ که آدم به سخت یلباسا نیافتاد با ا ادمیو تازه  تمنشس

باس راحت دیبا یچه جور که  اوردم؟منیخودم ن یبرا یبخوابم...من چرا ل
ودم تکون به خ هیباشه  یخوب یهم بچه  الوی..تذرهینمگ ریامشب به خ دونمیم

 عیبابا!ساار ی...ارهیتاکوچه اونور تر هم م7صااداش تا  خورهیکته جر م نیبدم ا
 الویت یقدم ها یکه صدا نی...همفمیک یو دامنو  ذاشتم تو دمیشلوارمو پوش

نجا وقته او یلیتخت و وانمود کردم که خ یرو دمیپر عیسر دمیرو پشت در شن
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:لباس زد و فت یلبخند دنمیدر رو باز کرد ووارد اتاق شد....با د الوینشستم.ت
 ؟یاوردین یراحت

 نوچ-
 ارم؟یتارا رو برات ب یاز لباسا یکی یخوایم-

نه ول اولش نگ وفنگش نم یخواسااتم بگم  به د قل  ی فتم  حدا  هیارزه..بزار 
شمو فکرم از ا یدردره فکر شته با شونه ا نیدا شه...پس  باال  یبابت راحت با

بگما حوصله ندارم خواهرت بعد  نمینداره باشه...ا یانداختمو  فتم:ا ه اشکال
 اومدنش سرم منت بزاره

 حرفم خنده اش  رفت و فت: از
لد ن- تارا ب باز سینترس  که داشااات ارهیدرب یخواهر شااوهر  .بعد همونطور 
 یکه تو از اون خواهر شااوهرها دونسااتهیساامت در  فت:خدا خوب م رفتیم

 که بهت برادر نداده... یشیم بدجنس
 ...من بدجنسم؟ ادیدلت م-
ست اتفاقا کل- ش ینه جن شو االن  طنتیهم مرروبه...بعد دوباره   فت:آماده 
 میبخواب امیم

شب همه اش ذهنم منحرف م دونمینم شباس شد؟؟یچرا ام شب از اون  !!نه ام
 رشیرتح زیمن ثبت بشااه!در رو بساات ورفت.ساار م یزند  خیتو تار دیکه با

ستم و به رد ش  یشده بودن نگاه دهیهم چ یمرتب رو یلیجزوه ها که خ فین
 وشااده ت نییبسااته تز هیشاارت و  یت هیبا  الوی ذشااته بود که ت یربع هیکردم.

 دستش بر شت...
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قت کردم فهم شااتریب کادو نیا دمیکه د بان هی...نهینازن یهمون   یکم  صاا
ت پس  چه روز دونساااتیم الویشااادم. مروز  بوده و صاااداشاااو در  یا

 هیهد الویت هی یبه چه حق یلعنت نیااس!اون نازن ااااااااااااای....خساوردهین
تا بانیداده بود؟!اونم تو روز ولن .دلم دمیرساایبه حسااااب هردوتاشااون م دی!

هت ب یک نویازش بپرساام ا یوقت دهیم یجواب منو چ الویبفهمم ت خواسااتیم
شاارتو از دسااتش  رفتمو  فتم:خوش به  یبهت داده؟ت یداده..به چه مناساابت

  رفته؟ هیو برات هد بشیدستشو کرده تو ج یحالت..ک
 از دوستام یکی-
 کدوم دوستت-
 حرفاس نیدوستام که تو کار رستورانو ا نیزتریاز  ز یکی-
 به چه مناسبت؟-
 بخواب.. ریبپوش بگ نویپارال پاشو برو ا-
 نکن...به چه مناسبت؟ یالپوشون-
 حرفا نیو تشکر و ا ریتقد-

دوسااتت؟!خواسااتم داد بکشاام ساارش و  نیزتریتشااکر؟؟!!! ز رویتقد که
 ؟یفک کرد یپسره من  وشام درازه؟؟؟؟چ یبگم:اوهو

مز شاارت قر ی.تامیدادم فعلن سااکوت کنم وبعدا از خجالتش درب حیترج یول
 بپوشم نوی فتم:روتو بکن اون ور من ا الویرو  رفتم و به ت
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رفت...موقع رفتن در رو  رونیحرفم با ث شد اخماش بره تو هم واز اتاق ب نیا
ار از ک ی...ولکننیکه فک کردم االمامان وباباش سااکته م دیچنان محکم کوب

 کرد.باالخره شب دراز است و ... ینم بیکه   یمحکم کار
تخت...چه نرم  یرو دمیشاارتو زود تنم کردم و پر یحرفم خند ه ام  رفت.ت از
خت ت ینتونه خودشو رو ادیب الویکه ا ه ت دمیهم دراز کش یمدل هیاحت بود.ور

به خواب....دلم م نه وخودمو زدم  خودمو  فیامشاااب تکل خواساااتیجا ک
 ردمکیمچون فک  ایخوشم اومده  الویبدونم واقعا از ت خواستمیمشخص کنم.م

فکرارو  نینوع  ذاب وجدان شااادم؟هم هیدچار  قتیاون دوساام داره در حق
 به دادم برس پلکام حرکت ایسرم.خدا یاومد باال الویکه در باز شد و ت کردمیم

ه که منو جابه جا کن ادی.انتظار داشتم بدارمیکه ب دی!نفهمااااااااااشینکنن!آخ
به رو به ول نیزم یرو یزیچ هی نکهیا ایتختش و  یبخوا نداره وبخوا نگار ا یب

کار د نه ول....منتظر موندم کردیم یا گهیداشااات  خاموش ک  یخبر یچرارو 
سمتش تا بب شتم  شد....آروم بر  ساس هیکه  کنهیم کاریچ نمین کردم  لحظه اح

 یکردم خودمو آروم کنم ول ی!سعخوندیداشت در س م الوی!تنییفشارم افتاد پا
نه و من بزارم  یچ یعنی...دمیترکیداشااتم از حساااادت م که اون درس بخو

نه م نه م تونسااتمیبخوابم... ند بشاام بگم منم م شااادیبخوابم  رس د خوامیبل
به ول یلیاومد...خ یخونم در نم یزدیبخونم....کارد م تا بخوا  یصاابر کردم 

بخونه.فک کنم سااا ت دوشااده  ینجوریتا خود صاابح هم خواسااتیانگارم
 نجای....فردا جنازهمو از اگهیبشاام د تبخواب منم راح ریبود..ته دلم  فتم:بگ

چه رونیب برنیم  یچ کردمویفک م یبکنم من؟چ یرلط...فردا ساار کالس 
 الو؟یت یکنیم کاریآب بلند شدمو  فتم:چ یشد؟باالخره به بهانه 
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 یاوردیآخرش طاقت ن-
 ه؟یمنظورت چ-

 تونمیآب بخور.من نم نیی.برو پایچیزد و فت:ه ینگاهم کرد پوزخند بر شت
 خورهیبکنم..تمرکزم به هم م یا گهیوسط درس کار د

شمامو شدت حرص بستم تا د چ اش  کهیت کهیبرم ت دمیترسی!ممنمشینب گهیاز 
 یچرخ هی ینجوری...همکردمیبود که تصااورشااو م یزیبکنم.خرخون تر از چ

شنه نبودم......خواب شتم تو اتاق.واقعا که ت .حرصم تخت یبود رو دهیزدمو بر 
 ااااااااالو؟یکنارو  فتم:ت دمیدر اومد...لحافو کش

 بله؟-
 خوابم؟من کجا ب-
 نجایهم-
 نجا؟؟؟؟؟یا-
 آره-

هم بلد نبود!چرارو خاموش کردمو  یاومد...رساام مهمون نواز یبدم م ازش
نشااسااتم لب تخت.پاهامو جمع کردم تو ب* *لم و ساارمو  ذاشااتم رو 

اومد...لعنت به  ینشااده بودم.از خودم بدم م ریتحق نقدریزانوهام...تو  مرم ا
 بود که باالخره خوابم برد.... یچه سا ت دونمی..لعنت به تو!نمالویتو ت

 مامان جون آروم آروم چشمامو باز کردم.. یصدا با
 ها. شهیم رتونی.دگهید نی..پاشالویپارال...ت-
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 هیبود و  دهیدراز کشاا نیزم یهم رو الویبودم و ت دهیتخت دراز کشاا یرو من
جامون دق که شاااب  ما  جب کردم. ته بود....تع نداخ نازک روش ا حاف   قایل

خت آروده بود ومن  یمنو رو الویت یعنیشاااده بود؟ یبر کس بود؟پس چ ت
 رهبودم...آ دهیاتفاقات شبو خواب د ی...حتما من همه شدیبودم؟نه نم دهینفهم

نم تا او الویکه به خودم دادم چشم دوختم به ت ینانیهمه اش خواب بوده.با اطم
شه....ب داریب شو بنجایکمر  رفته ا سکیفک کنم د چارهیب شما از !آروم آروم چ

 ؟یشد داری فت:پارال ب دیمال یکرد ونشست..همونطور که چشماشو م
 .دارمیب-

 ؟؟یدینگاهش کردمو  فتم:جات راحت بود؟خوب خواب انهیموذ
 شیپ نجایا ری فت:مگه من نگفتم بگ یجد یلیاخماشااو تو هم کرد و خ بعد

 اونجا؟ ینشست یتخت بخواب؟چرا مثله بچه ها کز کرد یمن رو
جد یخودش منو آورده بوده رو الویخواب نبوده و ت پس خت... تر از  یت

 ..دمیتخت خواب یکه من آخرش رو نهیخودش  فتم:مهم ا
من  یباشااه آقا پساار جا ادتی فتم: رفتمیکه داشااتم م یشاادم و همونوط بلند
 ..نیتو رو زم یمن اون باالس وجا یباالتر از توئه...جا شهیهم

 اومدم. رونیجوابش نموندم و از اتاق ب منتظر
++++ 

سنگ هیاز اون روز  بعد سر شمیزد ینم یبا هم حرف ادی.زمیشده بود نیکم  ده .
فکر دوساات داشااتنش اشااتباه بوده.در  دمیفهمیسااابق مغرور و من م الویبود ت

 نی ذاب وجدان رو داشتم که ا ینو  الویت یمن در مقابل ابراز  القه  قتیحق
شغول درس خوندن  نیروزا ا شدت م شده بود...هردوتامون به  ساس کمتر  اح
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شون هر کدوممون  یهم م یو هگاه میبود شغول  هیرفتم خون شه از اتاق م  و
 والیت یرفتارها کردمیو من حس م می...راحت تر با هم بودمیشاادیم یخرخون

 یب یبود نه از محبتها یخبر یشگیکرده...نه از اون ررور هم دایپ رییدوباره تغ
 که دوسشون نداشتم. ییهایو لوس باز لیدل

صندل هیتک سرمو ستم..حس م یدادم به  شمامو ب سرم داره منفجر  کردمیوچ
س هی.شهیم ست ک شمامو که باز کردم مهیشونیپ یرو یلحظه حس کردم د .چ
 :حالت خوبه؟دی...ازم پرسکنهینگاهم م یبا نگران الویت دمید

 کنهی..سرم درد ممدونیچشمامو بستم و  فتم:نم دوباره
 ...پاشویمارستانیب یدرمانگاه می..پاشو بریتب دار نکهیمثه ا-
 شهیکم بخوابم حالم خوب م هیبده..بزار  یلیحالم خ-
خه چرا ا- قدیآ  یبا درس خودکشاا یپارال؟تو دار یکنیم تیخودتو اذ ن
 نه ای نییپا میاریداره تبتو ب یزیچ یمامان قرص نمی...بزار برم ببیکنیم

شن یصدا شدن در رو  سته  ستم دوباره کتابو  دمیب شدم که رفته...خوا ومطمئن 
حه  نده رو بخونم ول یباق یباز کنم و چن صااف کارو هم  نیا ینا یمو

شتم.مامان و ت شدن و نر س جون زود کنارم  یبا هم با نگران الویندا وارد اتاق 
 تینوبا  صاابا الویو رو کرد به ت میشااونیپ ینشااساات و دسااتشااو  ذاشاات رو

شت پ یخوایم یچه جور ؟تویدیو تو نفهم سوزهیدختر داره تو تب م نی فت:ا
 ؟یدختر باش نیوپناه ا

باز کردمو  فتم:مامان جون د واش نکن...خودمم تازه متوجه  مهیتا ن چشمامو
 شهیکم استراحت کنم حالم خوب م هی.سیشدم حالم خوب ن
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به درس و کتاب.آخه چقد؟هربار که  دهیول کرده و چسااب ویپسااره همه چ نیا-
ه ..آخنیخونیدرس م یاتاقو تا خود صااب ه نیتو ا نیایبا هم م ییدوتا نیایم

 زم؟ی ز یآورد یسر خودت چ نیداره.بب یداره.اندازه ا یحد یزیهر چ
عد به ت ب باساااا الویرو کرد  فت:برو ل  مشیببر اریپارال رو ب یبا خشااونت  

 درمانگاه.منم رفتم آماده بشم
شالمو از کمدش ب مانتو ست کنارم.موهامو از رو رونیو ش صورتم  یآورد و ن

 کنار زد و  فت:پارلااااااا
مانتو مو تنم کرد...نگران یجواب ندم کردو  گاه یبی ج یندادم.آروم بل ش تو ن

.تا دیرساایپکر و آشاافته به نظر م یلیبودمش.خ دهیند نطوریبود.تاحاال انقد ا
خت ت یام ومنو هل داد رو نهیقفسه س یت روخواستم بلند بشم دستشو  ذاش

 ؟یراه بر یتونیو  فت:م
 ناله  فتم:آره با
ضعف کردم.ا تا شم احساس  ستم بلند ب روزا نه خورد وخوراک درست  نیخوا

ساب ص یو ح شتم نه اوقات فرارت خا خونه  ومدمیهم م ی!از وقتیچی...هیدا
شار م از قبل به شتریب خونهیدرس م یچه جور دمیدیو م الویت وردم آ یخودم ف

مک اون ک هبازوم و تعادلمو ب ریزود دستشو برد ز الویشده بود.ت فیوبدنم ضع
 گهیبلند کرد ود نیراه برم زود منو از زم تونمیاصااال نم دید یحفظ کردم...وقت

 افتاد... یچه اتفاق دمینفهم
شماو باز کردم مامان باال یوقت سا ت انداختمو  ینگاه میسرم بود...ن یچ به 

از جزوه ها رو  یکیامروز  دی.من بامیینجای...ما چهار ساااا ته ایوا ی فتم:ا
 کردمیتموم م
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وئه.مهم ت یمهم سالمت زمیدستش  رفته بود  فت: ز یکه دستمو تو همونطور
 ...طیتفر ای نیکنیافراط م ای شهی.شما جوونا همستیدرس و دانشگاه ن

به.. یمحو لبخند کم ضااعف کردم.شااما  هیزدمو  فتم:مامان من حالم خو
 کجاست؟ الوی.تینگران شد یادیز
 .شهینگران م میستین نهیبیم ادی...االن آقا ناصر هم مرهیرفته داروهاتو بگ-
با حرف م یچه  شااق با با به هم  رم  شاااهی.همزدیهم در مورد  گاهشااون  ن

 خواستین و من دلم مچقدر  اشق هم هست یدیفهمیم زدنیبود...حرف که م
 بود که انقدر دوسش داشتم...دوسم داشت. یکس
ستار م الویلحظه ت نیهم شو  رفتم.پر شد و  فت:مامان داروها  گهیوارد اتاق 

 مرخصه دیتونیسرمش که تموم شد م
 رو کرد به من و  فت:خانوم چه خبر؟ الم هپلوت خوش  ذشت؟ بعد

 یشتکتابا ک نینجا هم داشتم با ا.اویجون  رفت و  فتم:آره جات خال لبخندم
 گرفتمیم

بلند شد و فت:من برم به آقا  یصندل ی.مامان از روستادیو اومد کنارم ا دیخند
 نگران نشه میایم میزنگ بزنم..بهش خبر بدم دار هیناصر 
س دوباره ستمو  رفت  یصندل یرو الویو رفت...ت دی ونمو ب*و* ست و د ش ن

 ؟ی..بهتریو فت:خوب
 خوبم-
باره لبخند زدمو  فت:ا یاز رو یشااگونین  یرو یچالها نی ون ام  رفت..دو

 ااایکنی ونه اتو نابودش م
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 اونا سر جاشون هستن-
 یچالها نیو ا شااهیصااورتت هم الرر م یوردا نخور یبر شیپ ینجوریا ه ا-

 ...یخانوم شهیونابود م ستی ونه ات هم ن
 و فت: دی ونه ام کش یرو یچالها یبه جا یدست بعد

با هم درس  نیا ؟ازیبه ساار خودت آورد یچ ینیبیم عد جفتمون  به ب
مه مون دار یو  ردش وخوش  ذرون حی.تفرمیخونیم به میهم تو برنا قد  ...ان

شار آورد ستانیکه کارت به ب یخودت ف ش مار  یتسیشد...فکر خودت ن دهیک
 فکر من باش

 دهیدراز کشاا تانمارساایتخت ب یدلم قند آب شاااد.انگار نه انگار که رو تو
صه  شیبودم..انگار نه انگار که تا چن لحظه پ ست رفته رو 4 یر سا ت از د

له  نی..مخصاااوصاااا اخوردمیم بدجور یجم کرده  ریمنو در  یآخرش 
 نیحالتو ا نی...امیبه هم نپر گهیود میبمون ینجوریبود....دوس داشااتم هم

شتم...فک کنم فهم ساب دینگاهو دوس دا ستیشدم و دارم ز فیخرک یح  یرپو
 یساااا تو درس نخوند4 نیکه  فت:آره...به فکر من بدبخت باش.ا خندمیم

 منم درس بخونم ینزاشت
س یرو لبخند شدیلبم ما ستش ک ستمو از د شم نگاهش رونیب دمی....د  و با خ

حرفو زده نگو آقا داشااته  نینگرانم شاااده ا یادیکردم...منم فک کردم چون ز
 بار هزارم به خودم ی....برازدهیم اش نهیسنگ خودشو به س

 جنبه ات پارال ی:خاک بر سر ب فتم
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ازومو ب ریو ز نییاز تخت اومدم پا الویتموم شدن سرم آماده شدم وبا کمک ت با
فعلن مجبور  یساامت خونه.دوس نداشااتم کمکم کنه ول می رفت وراه افتاد

 بودم.
شته بود و حالم من خ یدورز چن شده بود...د یلی ذ صله  گهیبهتر  از ن یحو

شتم.تو ا شقه و  الویت دمیدیکه م نیچندروز هم نیکردنو ندا سرش به درس وم
تحمل  المو م یدردها نیبا کتابام خلوت کنم بزر تر ریدل ساا هیمن نتونسااتم 

 نیا نکهی..فکر ابزنهبخونه و ازمن جلو  شتریاز من ب الویت نکهیشده بودم..فکر ا
 نمیاومدم وسوار ماش رونی.از آموزشگاه بکردیاول بشه دارونم م الویترمو هم ت

دم بهونه آور یبرم و الک خواستمینم یشدم...مامان زنگ زد و فت برم اونجا ول
 سرم و.... ختهیکار ر یبه خونه برسم و کل دیکه با

خونه رو مرتب  دیبه مامان درو  نگفتم...با دمیتازه فهم دمیخونه که رساا به
سبتا 5 ادتم بود  .منکردمیم سم.با اون حال ن ضع خونه ام بر سر و شنبه ها به 

با  نقدریکه من ا شااادیبا ث م یچ دونمیبدم همه خونه رو برق انداختم...نم
شه هز ونهکه تا مرتب کردن خ شهیکارو بکنم..برخالف هم نی القه ا ار تموم ب

ب مرت یلیحوصااله به خرج دادم و خونه خ یکل نباریا دادمیتا فحش به خودم م
شم.راد نیمن ا کردمیشده بود...خودمم باور نم شن  ویکارو انجام داده با رو رو

د شااادم.چق الویدلتنگ ت هوی..دیچیتو  وشاام پ یطالب مانیپ یکردمو صااادا
شب ش ندهی و نیا هیصداش  ستم  و و  درس یرو بردارم به بهانه  یبود...خوا

ه ارال حواساات باشااخودمو کنترل کردمو  فتم:پ یدانشااگاه بهش زنگ بزنم ول
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 یهم کرور کرور ررور داره وا ینجوریپسره هم نی...ایبکن یخوایم یچه رلط
 ...یشیکه بفهمه دلتنگشم م یبه روز

و  که شب یهفته ا هی نی..بعد اکردمیدلتنگش شده بودم؟خودم هم باور نم من
نار هم بود ته شاااده  ییجورا هی میو هم نفس شاااده بود میروز ک بهش وابساا

از تنم بره  یوخستگ خونهیداره درس م الویت نمیسرمو بلند کنم وبب نکهیبودم...ا
 میکن با هم کل کل میخوریرذا م یوقت نکهیدرس تمرکز کنم ا یرو شتریو منم ب

 یداص نکهی وش دادم تا ا ویبه راد یسا ت میو مامان و بابا بهمون بخندن....ن
 امد. فونیآ

 ه؟یک-
 ؟یخانوم ادهم-
 بله خودم هستم-
 نییپا نیاریب فیلحظه تشر هیبسته آوردم. هیبراتون -

ستم ک ینم ستاده بود؟بدو  هیبرام  یک یعنی...هیدون سته فر و تنم کردمو مانت هیب
سر هی سرمو پله ها رو پا یرو س کیرفتم.در رو باز کردم وپ نییانداختم  ته رو ب

 برم دیهم با گهید ی..من هزار جایاومد ری رفت سمتم و  فت:خانوم چرا د
سته  هیرو  رفتم و با تعجب نگاهش کردم... بسته ش کیکوچ یب بود  دهیدراز ک

 قرمز هم روش زده شده بود.. ونیپاپ هیشده بود و  یچیکادوپ اهیکه به رنگ س
ضاش کردم وپ دفتر سمتم و ام بار  به خونه چن دنیرفت...تا رس کیرو  رفت 

 یزیچ ینه ول ای هیداره نوشته از طرف ک ینشون نمیبسته رو پشت و رو کردم تا بب
ته رو زنگ خورد.بس میخونه  وش دمیکه رس نیبسته نوشته نشده بود...هم یرو
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 ینگدلت ادیبود.. الوی..تیکاناپه و رفتم ساامت  وشاا یجلو زیم ی ذاشااتم رو
 پاسخ رو فاشر دادم:الو پارال سالم یافتادم و با شوق دکمه  شیچن لحظه پ

 سالم-
 به؟حالت خو-
 مگه قرار بود بد باشم؟-
 نه...چه خبر؟-
جب تونسااتیسااالمت- چه   از من  یادیو یبکشاا تیدل از خرخون ی.

 هان؟ رهیکارت به من   ؟؟؟نکنهیبکن
 زنگ زدم ینجوریو فت:نه...هم دیخند

ضا....دلم م دوباره ستیرفتم توف ساله نگاه کنم که اون نیبه ا ینجوریا خوا م م
شنوه...ول صدامو ب سته  شده...خوا  زود به خودم  فتم:پارال از یدلش برام تنگ 

 ؟افتاد؟یممنوع...اوک دایبه بعد رفتن به فضا اک نیا
ش همونطور شا یتو یکه  و سته و حدس زدم  سرا  ب ستم بود رفتم   الویت دید

ستم رو نویا ش ستاده و ن شغول باز یبرام فر شدم.ت کاناپه وم انگار  والیکردنش 
 ؟یکنیپاره م یو فت:جزوه هاتو ودار دیپاره شدن کارذ کادو رو شن یصدا

بشاام و همه کتابا و جزوه هامو پاره کنم  ونهید خوادیدلت م یلیخ دونمینه..م-
 سادمیوا هیبورس یقطره خونم پا نیآقا..من تا آخر یکور خوند یول
 مال منه هی...بورسیمنم منم کن یخوایبازم م-

 هی.ختیذهنم به هم ر یتو یچاقو همه چ هی دنیکنار و با د دمیجعبه رو کش در
ساارارم اومد.صاااف  یبیبراق....ترس  ج یلیو خ یقهوه ا یچاقو با دسااته 
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ش ستم و و ش ستم افتاد زم ین اون طرف خط  فت:پارال...کجا  الوی..تنیاز د
 ؟یآورد ؟کمیرفت

 باشه... زنمیت زنگ مرو برداشتمو  فتم:من بعدا به ی وش
 کم کم داره ... زتیاون زبون تند وت-

شو صبان حرف ش.زنمیقطع کردمو  فتم: فتم بعدا بهت زنگ م تیبا   رو  ی و
 دمیرود یکارذ رشیقطع کردم و اجازه ندادم حرف بزنه.چاقو رو برداشااتم و ز

 روش نوشته شده بود یکه چن خط
 سالم زمی ز ی"پارال

 ترسونمتیکارم م نیا ه با ا ببخش
 خواستم بهت بگم آماده باش یول

 مقدمه برم شکار... یکه ب ستمینامرد ن انقدرا
 ..الوهیتو با ت ینامزد ی هیهد نیا

 یشکست تومنو
 روزاس که منم تو رو بشکنم نیهم

 "ارشیک
رفت...احساااس کردم فشااارم افتاد.بعد از  جیلحظه احساااس کردم ساارم   هی

فراموش  ویهمه چ کردمیزده بود...فک م بشیبودم ور دهیند ارشااویمراساام ک
انگار حدساام  یول کنهیدوسااتانه بامن برخورد م یلیبه بعد خ نیکرده و از ا

باره نگران مه  یها ینگران نیهام درسااات بود...ا یدر حاال ادا حاال من 
ستم زنگ بزنم به ت شت.خوا سیدلم نم یبراش بگم ول ویوهمه چ الویدا  تخوا

هت در  یوب خودیذهنشااو ب خواساااتینگرانش کنم.دلم نم  یکنم...ول ریج



  286 

 

ستمیم سم که از ک خوا صت ازش بپر سینه...م ایخبر داره  ارشیسر فر  تمخوا
شاابا  ونا مثله دیلحظه فک کردم شااا هینه... ایاالن تهرانه  ارشیک نمیبپرساام بب

ش یجلو ادیبخواد ب سونه...چاقو رو انداختم  کیدر خونه ک بده و بخواد منو بتر
مدم مطمئن شدم او یرفتم سمت در....قفلشو چن دور بستم و وقت عیکنار وسر

 ه بود.حرفش پاره شد نیبند دلم با ا یاز کنار پنجره به کوچه نگاه کردم.نبود!ول
 ادی...من که  فتم ازت خوشاام نمیخوایاز جون من م یکثافت..چ ارشیک-

 ؟یداریاز سرم برنمچرا دست 
 اشکهام به راه افتاد.... لیو دوباره س دیام لرز چونه

 یصاابحه...دسااتمو بردم ساامت  ساال 7سااا ت  دمیکه باز کردم د چشاامامو
نگ  یو وشااا مروز ز چرا ا که  بود  برام ساااوال شاااده  تم.... برداشااا رو 

زمختش داره...بره  م  یبلو با اون صاادا تیپ یحوصااله  ینخورده...بهتر..ک
 ع*و*ض*ی شه کچل

 شاابی..کتابم بود.حتما درپامهیز یزیچ هیحس کردم  نییتخت که اومدم پا از
تاده بود... چه برق یچرخ هیخوابم برده بود و از دسااتم اف نه زدم..  یتو خو

نا وقتزدیم مه قبل فاوت!  با ت با فتیم دیدیخونمومرتب م ی. قت شااوه گ ر و
صبحانه م جمله  هی...زدمیاز جزوها رو ورق م یکی خوردمیدادنته!همونطور که 

ش هینامفهوم بود..چن بار بلند با خودم تکرارش کردم... یلیبرام خ مم لحظه چ
چاقو به اون  تاد  تاده بود رو ارشیکه ک ییاف جا اف تاده بود..همون  یبرام فرساا

 ییچه بال خواستیداشت م یچه نقشه ا ارشیک نیشد.ا خی..مو به تنم سنیزم
 لحظه هام. دم....دوباره ترس شد همدونهیخدام ارهیبه سرم ب

 

http://www.roman4u.ir/


 287 بورسیه

ن روز او دیازش نبود..شااا یخبر یزنگ بزنه..ول الویبه تلفن بود که ت چشاامم
 باهاش حرف زدم بهش برخورده بود...به من چه! یکه اونجور

 ایاومده  الویت نمیزدم که بب دیبه دانشگاهو با دقت د دنیرس ریمس دمیرس یوقت
 نمیبب کردمینگاه م نهیاز آ یهم نبود! هگاه نشیاز ماشاا ینبود.خبر ینه...ول

 نبود ینه...از اونم خبر ای کنهیم بمیداره تعق ارشیک
به خودم  فتم نکنه ا هی  منو خوانیکاساااه اس وم هیدسااتشااون تو  نایلحظه 

 بکشن....
 اد؟یم الویکارا به ت نیشده دختر..ا عی قلت ضا-
 نوچچچ-
 پس زر نزن.-
ام .پرهشادنیم ادهیپ یکه از تاکسا دمیوپرهام رو د دایشادم و آ دهایپ نیماشا از

 بازومو  رفت و فت:چه خبر؟ دایبه من داد ووارد دانشگاه شد..آ یسالم
 ؟یشد زونیبازم از من آو دای....َاه..آیچیه-
 بش.تو رو َسَننه؟ زونیخودمه دوس دارم ازش آو قیخودمه...رف ه؟دوستیچ-
 ....کشهیم یچ ونهید یاز دست تو چارهیپرهام ب نیا ودنهیخدا م-
 اون که درخدمتشم در بست-
 ..یآموزش طیخفه شو تو مح-
 کجاس؟ یت یت نمیبابابچه مثبت!خب بگو بب-
با تعجب  ستادمیبود؟ ا یک گهید نی!امینداشت یت یما ت ادیم ادمیکه  ییاونجا تا

 ه؟یکدوم خر یت ی؟تیت ینگاهش کردمو  فتم:ت
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تادیهم ا دایآ نده دار ساا لت خ حا با  فت:نگو  یو  فت و   لبشااو  از  ر
 !هی...زشته.خر خوبینجوریا

 الویو فت:بابا ت دی.خندهیهاج وواج نگاهش کردم تا بفهمم منظورش ک دوباره
 ...گهید

شو محکم  رفتمو  فتم:از ا افتادم ست  یونیب هماالقا نیدنباش وتا  رفتمش د
 ؟یمنم به شوهر تو بگم پر به؟هان؟خویدیچرا به شوهر خودت نم

..دوسش یروش حساس ینجوریا یو فت:خوبه دوسش ندار دیرش خند رش
 یکردیم کاریچ یداشت

شد.ا یچندبار تو دایآ حرف سر  یروزا خودم هم از فکرا نیذهنم تکرار  خودم 
 آوردم. یدر نم

 دی...شاااشاادمینشااد.کم کم داشااتم نگران م یخبر الویتموم شااد و از ت کالس
ته بود ساارارش..دلم هر ارشیک به محض  می.تصاامختیر یرف  رفتم 

 دایبا آ نیماشاا یجلو میزنگ بزنم.داشاات الویو پرهام به ت دایاز آ یخداحافظ
 یمک یال نود ساافد هیکه برسااونمشااون که  میکردیپاره م کهیوپرهام تعارف ت

ما ا ترجلو تادیاز  ندن  عی...ساارساا به خو ساارمو خم کردمو شااروع کردم 
شت ر نکهیبود!ا الویپالکش..خودش بود.ت  کنه...مثه من خوش بتی ادت ندا

 ستدونیکرده بود؟اصال اون که م ریخابم نبود که بگم خواب مونده..پس چرا د
ندارم گهیاالن د مده بود؟هم یکالس  نازن ادهیکه پ نیچرا او که از  نیشاااد 

رفت سمتش وبا هم مشغول صحبت شدن....حالم از اومد  یم رونیب دانشگاه
کرده بود به من هم که زنگ نزده بود حاال  ری...نکبت!دخوردیدختره به هم م نیا
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قابل ارماض بود...حتما  ریر گهید نی..ازدیدختره حرف م نیهم داشااات با ا
ه تازه ک دایکرد وراه افتاد ساامت ما....آ یخداحافظ نی!با نازنشاادیم هیتنب دیبا
مدن تمت پارال...ت الویوجه او فت:َاه  تو  پشیشاااده بود ذوق زده در  وشاام  

 هم زده امروز! یپیچه ت نیحلقم...بب
ا ب یکت اسااپورت قهموه ا هیمتفاوت شااده بود. یلی..خگفتیراساات م دایآ

معرکه اش کرده بود..موهاشااو هم حالت دار  دیسااف راهنیپ هیو  یشاالوار ل
 دمشیدیم ابونیبود و توخ بهینبود ا ه رر بمیدرساات کرده بود وانصااافا ا ه رق

 لوجلوتر رفت همونطور که مشااغ یرفت!پرهام کم یم یلیو یلیدلم براش ق
س شو دادم.با پرهام درباره  یلیبه ما...خ دنیصحبت بودن ر سالم سرد جواب 

فت:موهاشااو بب دایزدن و آ یکالس امروز حرف م بار آروم   پارال!چه  نیدو
 خوش حالته موها.....چه بایخوشگل....چه ز

 ی...آبرومو بردشیدرو شیحرفش خنده ام  رفت و  فتم:درو از
مثه برج زهرمار جوابشااو  کنهیذوق اومده طرفت سااالم م یبا کل چارهیب نیا-
 از استت نپره خوبه نی....ایدیم
...ا صااابم خورد شااهی رم صااحبت م یچرا ه نیمن با نازن یحقشااه...جلو-
 زنهیحرف م نیبا نازن یوقت شهیم
 یلیروزا خ نیشااازده کار خودشااو با دل تو کرده..ا نیا نمیبینه پارال..دارم م-

 اااااایشیروش حساس م
عد نده...ب ریهم زد ز ب که ا یهم نم راهیخ نا  فت.قبل زا رو نینبودم.ا ینجوری 

 دایآ یاطرافش حساااس شااده بودم...پرهام که خنده  یو آدما الیت یرو یلیخ
 ...گهید میما هم بخند نیشده؟به ما هم بگ ی فت:چ دیرو د
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 ینجوری..همزمی ز یچی:هدایآ
 دی..ما با.ارهیبده پرهام برات ب چویسااوئ یخوایاومد کنارم و  فت:پارال م الویت

 ییجا هی میبر
که  شاادیبودم که فالن کتابو بخونم...نم ختهیبرنامه ر یامروزم کل یتازه برا من
 بشم. فتم:واجبه؟ یهمه چ الیخ یب ینجوریهم

 آروم بود. فت:بله یلیخ لحنش
 م؟یبعدا بر شهینم-
 نه-

 .... یا گهیروز د شهیآورد... فتم:من کار دارم امروز..نم یلجمو در م داشت
تا روزسااپندارمذ ان  یلیقطع کرد وخ حرفمو آروم  فت:پارال...مگه ما چن 

 م؟یدار میتقو یتو
رم؟من چرا تاحاال به  ای هیشاااد یهساات؟برا یچ ه؟اصااالیچه روز گهید نیا

شم نخورده؟آ شما دای و شده  یکه چ شاق ا دیمنو د ی رد  هیرانی فت:روز  
 .نهیولنتا یرانیروز ا نیا یول نهی!همون ولنتاکیچه رمانت ی!واگهید

حداقل من که  ای..میکه  اشااق هم نبود الویرلطا!!!!من وت ؟چهیرانیا  شاااق
شقش نبودم!لبخند ست رو ی ا ش ش ین لدم کم تو ج هیرفت  طونهیلبم.اولش 

بامبول درب مدیدلم ن یول ارمیوازم خواسااات نرم و  به هم  و مه اشااو  نا بر
 می رفت... فتم:بر یکلمه خنده ام م نی!از ایرانیبزنم... شاق ا

 ...ادیرد کن ب چوی:کجا؟؟؟سوئدایآ
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ضع ش یفیتعر دایا یرانند  و شت.ا ه االن ما ست دادمیم نویندا شب بد  هیا ش 
ست سیهم به خونه نم کشیال ست پرهام  چویسوئ نانی...محض اطمدیر دادم د

 هی ی.راسااتنیاریب ی.همون کالس بعدنیاریشاااب ب سی..الزم ننیو فتم:ببر
 خانومت نده نیمنو دست ا نیماش نی..آقا پرهام ایزیچ
 هم که هست ینیاز ا نیماش نینازک کرد و  فت:وا....مگه ا یپشت چشم دایآ

 شه؟؟؟؟یخراب تر هم م
 ...شهیو  فتم:دست تو باشه کال نابود م دمیخند

 ....نمیبب سایبلند  فت:پارال وا دایکه آ میوراه افتاد میکرد یخداحافظ
 بر ردوندم و فتم:بله؟ سرمو

...تو ینحال ک یبر یمفت یکه مفت شااهیکرد..نم زتیکه تو رو سااوپرا الویآقا ت-
 بود؟ ادتیامروز رو  ؟اصالیکار براش کرد یچ
به  ور یدایآ  میهم تو تقو یروز نیچیهم دونسااتمی...من اصااال نمی ور

...صاااب کن!آخه چرا منو مالمی...بعدا صاااابون حرص االنمو به تنت ممیدار
شت شم  فتم:منم  عیضا شتریب نهیا یتو آمپاس؟برا ی ذا شام  الوی...تبود ادمین

 امشبو مهمون منه
 و فت:خوش دیبار خند طنتیش نیهم یبه هدف خورده برا رشیت دیفهم ادیآ

 نیباش
ش با شدم ا نیتوقف ما ست که بار اول با ت یهمون پارک نجایمتوجه  تنها  والیه

شب ستوران بابا میوپرهام رفته بود دایکه با آ یبودم.همون  شب..الویت یر  ی.چه 
 هم بود؟!
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ش ستادهیکه چند قدم جلوتر از من ا الویشدم و به ت ادهیپ شو  ذا ستا ته بود و د
 هست؟ ادتی نجارویبود رو کمرش نگاه کردم... فت:ا

 بره؟ ادمی شهیآره...مگه م-
 تو هم خاطره شده یپس برا-
ظه  دای فک کردمو ت یآخر یاون لح ند  ند بل که بل تادم  بان الویاف  یرو  صاا

 یلی فتم:آره خ دمویخند زیر زیر اریاخت یکردم....ب
 ؟یآخرش افتاد یصحنه  اداونی فت:حتما  دیمنو د یکه خنده  نیهم بر شت

 قایدق-
 همونجا.... میدستمو  رفت و فت:بر دیخند
 یشروع شده بود.بو دی  دنیاسفند بود.روزشمار رس لیهمونجا...اوا میدیرس

معرکه  ی..هواکردمیزم*س*تانو حس نم گهیتازه شاادن..د یاومد...بو یم دی 
ش ستادهیا الویشده بود.کنار ت یا  ردنکیکه رفت و آمد م ییها نیبودم و به ما

 .کردمینگاه م
 پارال؟ یکنیفک م یبه چ-
 زایچ یلیبه خ-
 ؟یکنیبه منم فک م-

ستم سرمو که باال  رفتم با نگاه خ خوا رو خودم روب یاش رو رهینگاهش کنمو
 چرا که نه... یباش ی فتم:ا ه پسر خوب دمویشدم...زود نگاهمو دز

 تی.در قبالش احساااس مساائولکردمیفک م الویبود که من به ت نیا قتشیحق
صکردمیم شده بود...طور یلیخ غهی.بعد از  شو  یکه هر دختر یمهربون  آرزو

 

http://www.roman4u.ir/


 293 بورسیه

شت.. هگا س زدیهم م یدا صابم باز میبه   یلنمره قبو یول رکدیم یآخر و با ا 
که م فتیرو  چار  الوی....من در مورد تگر احسااااس مبهم شاااده  هید

نه... ذاب  نیا دونسااتمی.نممبود نه... اشااق شاااد حس دوس داشاات
 !دونستمیوجدانه...نم

 دونمیم سیرفتن به پار یتو رو برا لیمن دل-
 ی...به من نگفتالویت دونمیتو رو نم لیمن هنوز دل یول-
 یفهمیم ویبه وقتش همه چ-
 ؟یبر یخوایواقعا م-
 که بمونم؟ زنمیم همه دست وپا نیَپ َن َپ ا-
 مسئله مهم باشه نیا نقدریا کنمیحد برات مهمه؟من که فک نم نیتا ا-

چن  نیا یدختر به پدر و مادرش مهم نبود؟جواب دادن به سااوالها هی دنیرساا
 یدیلحظه بغض شاد هیدونسات.. یاز حال من نم یزیساال من مهم نبود؟چ

 نیا نکهی.از اخوردیهمه سااوال وابهام حالم به هم م نیراه  لومو سااد کرد.از ا
صبر کرده بودم تا  سال  شم وبب داریب یروز هیهمه  سمون ریز نمیب س یآ تم که ه

 اه.تو  هیتک هیداشتم به  ازیبار  شق رو تجربه کردن...ن نیاول یمادر و پدرم برا
صدامم در ن ستادهیخودم ا یپا یسالها من رو نیهمه ا  ید ولبو ومدهیبودم و 

ساس ناتوان الویحاال در مقابل ت شتو بر دی...زود حالمو فهمکردمیم یاح س د د
 کردم؟شد؟ناراحتت  یچونه ام و  فت:چ ریز

شکهام ستمو  رفت و رورنیبگ یاز من اجازه ا نکهیشدن بدون ا یجار ا  ی..د
ست مکتین ش شکهام امون ندادن... مین سرم زده  یهوا یهویو ا مامان و بابا به 
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نه و م یبود...سااع عا  یداشااات آرومم ک پارال..منو ببخش.من واق فت:  
 نکن. هی ر کنمیناراحتت کنم.خواهش م خواستمینم

اش و وبا  نهیساا ینداره ساارمو  ذاشاات رو یا دهیها فا یدلدار نیا دید یوقت
نه ودوس  ی...آروش  رمکردیدساااتش صاااورتمو نوازش م داشااات.مردو

داشتم  ینه پدر ی.توگرفتمیمرد جا م هیبود تو آروش  یبرا نیاول نی..ا.یداشتن
هق هق ام بلند شااد و  فتم:تو هم  یجمله صاادا نی.با فک کردن به اینه برادر
 دیمن چن ساله به ام یدونی...نمدمیکش یمن چ یدونی...تو هم نمیا هیمثل بق

که مادرو پدرم توش آروم  رفتن چشاامامو باز کردم و شاابا با  یبودن تو شااهر
شمامو بستم....نم یآروز شهر چ سخته  یدون یرفتن به اون  سخته چقد  چقد 

جای یبفهم یکشاایو نفس م یهساات یکنیکه حس م یکه از همون وقت  یه 
سخته وقتیفرق داره...متفاوت هیبابق تیزند  شم ترحم ب ی!چقد  هت همه به چ

 ایار...بعضکس و ک یب گنیبهت م ایبعض میتی گنیبهت م ایبعض..کننینگاه م
 ایتو مدرسه روز اول یوقت دمیکش یمن چ یدون ی...نمکننیآدم هم حسابت نم

س شدیم شتم وقت یو من ک  یسومن ک یاریب وات ر یول دیبا گفتنیم یرو ندا
شتم که بار ا شه...نم نیرو ندا ش یمن چ یدونیکلمه رو به دوش بک  یقتو دمیک

شتم پدر خوردمیم نیهربار که زم ستمو بگ یدوس دا شه تا د خترم و بگه د رهیبا
تو  یوقت دمیکشاا یمن چ یدونیکنه...نم میباشااه زخمم ترم یپشااتتم...مادر

م کس پدر ومادر آد چیداشتم...ه رمپدر وماد نیبه تحس ازین میشاد زند  یروزا
من بچه هارو کنار پدر ومادرشااون  ی.وقتمونهیبا من م شااهیدرد هم نی.اشااهینم
بچه  ینگفتم وقت یتا حاال به کس گمی...دارم به تو مومدیاز خودم بدم م دمیدیم
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بدم م بام هم  با اومد که منو تنها ول کردن رفتن...سااخت  یبودم از مامان و
کلمه باشااه...حسااشااون  هیپدر ومادر برات  نکهیه؟ایچ یدونیم یسااخت تیتر

ه هزار بار ب یکه روز نهیا یسخت نی....سخت ترگهید یمثه همه کلمه ها ینکن
گاه کن هی هاشااون حرف بزن یقاب  کس ن با خودت جواب خودتو  یول یو 

 ...یبگ
حالمو  کردمیسااکوت کرده بود.حس م الویو ت کردمیم هی ر فقط خوب 

 یحرفارو به کساا نیذره بهتر آروم شااادم..تاحاال ا هی کردمی...حس مفهمهیم
 نقدریآروم شاادم اشااکامو پاک کرد و  فت:چرا ا یکم نکهینگفته بودم.بعد از ا

شت یدیبه خودت زجر م شت یدختر؟تو پدر ندا ست ول یمادر ندا خدارو  یدر
 ...یداشت که
با اون حرف م یخدا داشاات هی تو با اون ب یزدیکه رشاااب   داریهر صاااب 
و  یداشاات هیاز من و بق شااتریسااالها خدارو ب نیا ی...پارال تو تو همه یشاادیم

ما حواسااش به تو  یاز همه  شااتریکه خدا ب ودنمی....من مدهینفهم نویا یکساا
 .یبوده..تو خدارو دار

نگفت....انتظارم  یول یاون لحظه دوس داشااتم بگم بگه بعد خدا منو دار تو
سرمو باز رو یب شماش.تونگاهش  نهیس یثمربود. شتم.زل زدم به چ اش بردا

که من نم یزیچ هینبود. یترحم نبود..دلسااوز حس  ی.ولهیچ دمیفهمیبود 
 ردکنوع قوت قلب بود.اشکامو پاک  هی...حرفاش کردیرو به من منتقل م یخوب
شک یدادیادامه م گهیکوچولو د هی فت: کنمینم هیدوباره  ر دید یو وقت منم  ا
 اااایاوردیدر م
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ندل از به دیلبم نشااسااات و  فتم:ببخشاا یرو یحنش لبخ ند زدم   ...
 بود؟ یروز....اسمش چ

 سپندارمذ ان-
 همون-
 خواستن؟یم یاز مدرسه ول ی فت نمیبب سایوا-
 بله-
 یطونیهمه ش نی...من فک کردم مقابل من ایسوزوند یم شیپس از اولش آت-
با  یخوایم یبودم....راساات طونیمن از اولش شاا-  رهیپارک شاا هیساار منو 

 نیچمنو ببره هم خوادیم نیخدا ا ایسااپندارمذ ان من  فتم  ی فت ؟انقدیبمال
 سوپرازم کنه که  قل از سرم بپره....

ند مت ا دیخ فت:مثال آورد جایو  به  هی ن ند میفتیاون روزمون ب ادیکم   میبخ
 .یکنم خانوم زتیسوپرا یحساب خوامیم ریشد...نه خ ینجوریا

 ؟یبکن یخوایکار م یذوق  فتم:چ با
 گمیم میبر-

ود.بدون ب ستادهیرستوران خودشون ا ینگاه کردم...جلو رونویب ستادیکه ا نیهم
 رستورانتون؟ میبر میخوایسرمو بر ردونم سمتش  فتم:م نکهیا

 بله با اجازتون-
 الویت-
 بله-
 بگو ؟راستشویتو چرا انقد  وض شد-
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 چن بار  فتم. نویپارال من که بهت تا االن ا-
 کنمایصب کنم تا وقتش برسه...من کم کم دارم بهت شک م دیبا نمیا یعنی-
 کردمیدرصدم به خودم ا تماد نم هیتو بودم اصن  ی.من جایحقم دار-
 من االنشم بهت ا تماد ندارم.-

سمتش و د سرمو ش دمیبر ردوندم  شو ک شته رو فرمون...کت شو  ذا و  دمیسر
 ...یپخت یچه آش مینیبب می فتم:بر

 هی..رهیدر  ییجورا هیکالفه اس.. ییجورا هی کردمیحس م یدونم چرا ول ینم
سترهیبا خودش داره کلنجار م ییجورا شو بلند کرد د سر ش ی.  دیبه موهاش ک

به من و  نیماشاا یجلو ی نهیتو آ یونگاه نداخت و بعد رو کرد  به خودش ا
 می فت:بر

ل   یچشاامم افتاد به  لبر ها یزیقبل از هرچ میکه وارد رسااتوران شااد نیهم
 الویشااده بود.رو کردم به ت ختهیر نیزم یطبقه دوم رو یکه تا پله ها یساارخ

 ؟یچ یعنی نایو فتم:ا
به  ینیبب یردشونو دنبال کن یخوای ذاشت پشت کمرم و آروم  فت:نم دستشو
 رسه؟یکجا م

 آخه...-
 ذاشااات و  مینیب یکم فشاااار داد انگشااات دسااات چپشااو رو هی کمرمو

 ی...برو خانومسسسسسی فت:ه
دادم.از اون لبخندا که چال  ونه هامو خوب به رخ  شیتحول نیلبخند دل نش هی
که بود خوب  یهر چ یداشااتم ول ی. همراهش راه افتادم.حس متفاوتدیکشاایم

و  نجایهاش وحاال ا ی.آروشااش و توجهش..حرفاش دلدارکردیبود..آرومم م
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 دایپ یمعن مروز متفاوت برام رقم بزنه داشاات برا هیبخواد  نکهیا یتالشااش برا
صا که نوازنده کردیم صو شت آهنگ خ انویپ ی...مخ  یرو م یمیمال یلیهم دا

که حاضاار شااده بودم با  ومدیاز خودم بدم م شااترینواخت و من هر لحظه ب
همه به من محبت داشااات...درسااته  نیکنم و اون ا یآدم باز نیاحسااااس ا

ونه ...شکردیکاراش منو مجنون م نیا یول کردیام م ونهیبونش دز شین ی هگاه
 ردمکیبهش نگاه م چرخوندمیصورتمو م ی اه میداشتیهم قدم بر م یبه شونه 

بود هر ز خودمو  یدوس داشااتن واقع نی...ا ه اکردیو اون در با محبت نگام م
 ...هر ز!دمیبخش ینم
س به ستوران که ر شم دنبال کردمو ستادمیا میدیطبقه دوم ر  رد  لبر ها رو با چ

 ؟یسادیدو نفره...اسممو صدا زد و فت:چرا وا زیم هیبه  دمیرس
 یچیه-

شت م یوقت س زیپ ش معدان ش هیبودن نگاه کردم... زیم یکه رو ییزایبه چ مین
شن بودن... ینقره ا شمع ها رو شمع رو تو خودش جا داده بود و  سه تا   هیکه 

به جعبه کرد  یجعبه  رد....اشاااره ا هیبود و  زیم یهم رو دیشاااخه  ل سااف
 ؟یبازش کن یخوایو فت:نم

 مال منه؟-
 نه پس مال  ممه...-

شتم و بازش کردم... جعبه ه که ب یو هر مدل یجعبه پر الک..هر رنگ هیرو بردا
کم  یلیبودن و من واقعا ماتم برده بود.من خ ادیز یلیتوش بود.خ دیرسیذهنم م

 الک بزنم.در جعبه رو بستم و  فتم:ممنون ومدیم شیپ
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  فتم خودم برات بخرم نیواسه هم یالک بزن دمیبارم ند هیتا حاال -
نگ و قلمو آرا ادیمن ز- هل الک و آبر فا ن نیو ا شیا که  سااتمیحر خودت 
 یدونیم
 یدار یکه ندونه...تو کال ا تماد به نفس خانمان سوز هیبله.ک-
 مال توئه نمیرو برداشت و  فت:ا دی ل رز سف .بعد شاخهدیبعد هم خند و
 د؟یحاال چرا سف-
 یمعن هینگاه به من و فت:هر رنگ  ل رز  هینگاه به شااااخه  ل انداخت  هی
 دهیم
با ف- با فک م یبود لسااومینه  قا من   نیا الیخ ی...بیفقط خرخون کردمیآ

 ریسخت نگ ادیحرفا...ز
 خودشو داره یهم معنا دیرز سف-
ز ا نیا کردمیفک م روزیروبرو هسااتم من.....من تا د یدلم  فتم باچه آدم ته

تاب م گاه م رهیک گاه از دانشاا فک م رهیبه دانشاا تاب... چه کردمیبه ک  ازاون ب
 یسا ت درس بخونن ول هیتا  دنیوتبارو شکنجه م لیباشه که کل ا ییخرخونا

عادل ...تدهیم انجامرو به تناساابش  یهرکار دمیفهمیم میمدته که با هم بود نیا
شم تا بلک دیبا کردمی..برخالف من که فک مکردیحفظ م ویهمه چ ه خودمو بک

باا یفرج هی که اونم  نده بشاام شاااا رد اول...  دیاوصااااف بع نیبشاااه وب
 داره؟ ییچه معنا دی. فتم:خب رز سفدمیدیم
 یصلح و آشت -
رض ف تلریمنو ه م؟؟؟حتمایکه صلح کن میشده بود یمگه ما وارد جنگ جهان-
 به پروبالم آره؟ یدیچیپیم یکه اونجور یکردیم
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نابود  تلری....هیتلریرحم تر از ه یو  فت:تو ب دیکم خند هی جساام آدما رو 
 دختر یریگیتو روح آدما رو نشونه م کردیم

شو نفهم یمعن خوب سما هنگ کرده بودم.انقدر مودب و موقر و تدمیحرف  ی.ر
 دمیکشاا مویبگم....صااندل یچ دونسااتمیکه من نم دادیجوابمو م یمامان شیت

ندم و  فتم:من ه به نشااونه قهر صااورتمو بر ردو قب و  دت خو نیتلرم؟ببی 
 بهت.... گمیم یزیچ هیاالن منم  یخواست
 مثال؟ ینگاهم کرد و  فت:چ مشتاق

 بود؟ ی...اسمش چییمغلوال سیتو هم....تو ...تو هم رئ-
 زیچنگ-
 ..خودشهیباش زالدولهیچنگ ادیبهت م-

باره ند دو ل دیخ حا هم در  عد  ب م کهیو   کردیبه  ارساااون اشااااره 
 امروزمون خراب بشه خوامینم یتو بگ ی...هرچمی فت:تسل

هم جوجه کباب ساافارش  الویرو آرود و من جوجه کباب ساافارش دادم.ت منو
شد شغول  حاال که امروز اخماش تو  دی...به ذهنم رسمیداد و بعد آوردن رذا م

 ارشیخوش اخالق شاااده ازش درباره ک یتا قساامت یو کال کم ساااتیهم ن
 ازت چن تا سوال بپرسم خوامیم الویبپرسم.... فتم:ت

 ارشینگاهم کرد ومن متوجه شدم منتظره لب باز کنم  فتم:از ک ینزد ول یحرف
 االن کجاس؟ یدونی؟میخبر دار

االن  شاری فت:ک کردیم یتر شااد و همون طور که با رذاش باز یکم جد هی
 سین نجایا
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 ؟یازش خبر دار-
 ؟یکارش دار یبلند کرد و زل زد تو چشمام و  فت:چ سرشو

 ینجوری...همیچیو فتم:ه نییسرمو انداختم پا زود
 رازهیش-

 ه؟یچ رازیسکوت کردم...بعد دوباره ادامه دادم:کارش تو ش یکم
بالت و رلطا فتهیم ی فت یکه اومد یاز همون روز- م رفت کنهیم یادیز یدن

 سرارش
 خب-
شرکت بابا بود..وقت ارشیک- شو ن دمیباهاش حرف زدمو د یتو  با بابا  سیآدم ب

 رازیش یند یحرف زدمو فرستادمش نما
 خب-
 نیدوباره اخم کرده بود  فت:خب نداره.هم کهیو در حال دیآب سرکش وانیل هی

به فک و  ینگاه کرد هر چ میجور هیماررررر! زهر خورده بودم کوفتم شااد.خو
 ارشینمه ذوق کردم چون نخواسااته بود ک هیدوباره ته دلم  یخودته....ول لیفام

شه اذ شدن من ناراحت م دمیدیم نکهیبکنه از ا تمیمزاحمم ب و  هشیبا ناراحت 
ا رذ نتونساات ارشیبعد بحث ک دمیداشااتم....د یبراش مهم بوده حس خوب

با رذاش  با  مه اش  که تموم کردم د یزبخوره..ه رذاش  دمیکرد.خودم 
لحنم شوخ به نظر برسه  فتم:رذا  کردمیم یسع کهیمونده..در حال ینجوریهم
 ؟؟؟یایدرب کمتیخونه من از خجالت ش یایشب ب یخورینم
منو به کشااتن  یخوایامشااب م ای یرذا درساات کن یاشااتها ندارم..حاال بلد-

 ؟یبد
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خوشاامان  ااااااایکرد نیپا آشااپزم واسااه خودم..توه هیهه..آقا رو...من خودم -
 امدین

 جلوتر آورد و فت:خب حاال سرشو
 امروز ی..خسته شدامیاز  ونه ام  رفت و فت:امشب نم شگونین هی بعد

 یامشب دس پخت منو بخور یایب دیبا یحرفو زد نی.چون استمیمن خسته ن-
 ندارم یمن شوخ یکه بفهم

 هیهم  ی..به خاطر خودمه.االن هم خسااته شاادیکه خانوم سیبه خاطر تو ن-
قام بگ یخوایکم م خاطر هم یریازم انت قط که ف یپزیم ییرذا هی یریم نیبه 

سر جاش بود یبخور ینویخودت م صابت  ..من که وقتم آزاده بزار هر وقت ا 
 اونوقت مهمونم کن

 یایامشب ب دینه با-
 پارال-
 یایب دی..باپزمینم یچیتا آخر  مربرات ه نکهیا ایامشااب  ایکه  فتم  نیهم-

 یرستورانتون رذا بخور
 نیهم جر ا یپا داره مجبور شاااد قبول کنه ..البته چاره ا هیمر  من  دید یوقت

شت.من وقت س کردی ود م میلج ولجباز یندا  ....به خودمشدیجلو دارم نم یک
 دیرا کنم ..بارو یبه خودم برسم وتو آشپز یقول مردونه دادم که امشب حساب

کدبانو دادمیبهش نشااون م ب یخوب یکه  ازش  دیاهم هسااتم.وآخرش هم 
 مااااایتمومم....َاه چه لجباز یکه من همه چ گرفتمیا تراف م
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خودمو تو دردسر انداختم...بعد راه افتادن به سمت خونه  یلجباز نیخاطر ا به
شتم به ا ی ست کنم...به خودم م یچ کردمیفک م نیمن تازه دا  یوقت:گفتمیدر
ها.... جب  هییزمانا چنیهم یاول چن لحظه فک کن بعد حرف بزن برا گنیم

 ااااا پارال....ینداره..از اون کارا کرد یفیتعر میکردم.من که آشپز یرلط
ه چ ختشیخونه ساارور نمیبدو پله ها رو رفتم باال که بب میدیکه رساا نیهم

شاانبه 5رفته بود  ادمی..دمیکشاا قینفس  م هیکرد  که در و باز نی...همهیجور
در و باز کردمو  دیکه رساا نیبه خونه داده بودم...هم یکوزت وار سااروسااامون

 .نیی فتم:بفرما
 ..مرتب و منظم.خوبهیا قهیخونه شد و  فت:نه معلومه خوش سل وارد

 ؟یتداش نویاز ا ریلبخند متشکر بهش زدم و  فتم:انتظار ر هیجواب  یجا به
 یکه  مشون کرد یگردیم لتیدنبال وسا یکنیم رید یفک کردم وقت-
 زیشااماس چنگ یهایژ یبه من انگ نچساابون..اون از و ینچچچچچ..الک-

 خان
 سین یمبل لم داد و  فت:نظر لطفته..اون که کار هرکس یرو

 ودو به شااک دیلباسااهام چرخ نیتو اتاقم ودر کمد رو باز کردم..نگاهم ب رفتم
وتاه دامن ک هیازاون پرزرق و برقا که آخرش هم  ایلباس ساده بپوشم  هیبودم که 

مداد  هی نهیآ یانتخاب کردم و بعدش هم جلو دیتاپ سااف هیبا  یساارمه ا
 یورترژ ص هیکمرنگ و  یرژ  ونه صورت هیبه چشمام دادم... یینوا هیبرداشتمو 

هامو رو نه ام رها کردم و  یهم زدم ومو ندل سااف هیشااو فت صاا هم  دیج
که منم بله..بلدم خانومانه  ومدیحساااب کار دسااتش م دی...امشااب بادمیپوشاا

دم .از اتاق که اومدیطول نکش قهیدق ستیباهاش برخورد کنم.کل آماده شدنم ب
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با کنترل ت دمید رونیب به من ن وز...هنرهیور م یو یداره  گاهش  تادهین  ف
از اون  الوی فتم:ت کردمیآماده م لویبود...رفتم تو آشپز خونه و همونطور که وسا

 اونجا میترم نشده که بر انیپا ؟بعدیخبر دار یکنکور یبچه ها یکالسا
ت  ف ییزایچ هی فت:نه..اسااتاد اون روز  کردینگاه م یو یکه به ت همونطور

 نگفت یزیچ یکس یول
 ...دمیپس من چرا نشن-

 یآب دس به یرفته بود دی..شااایدیموردو چرا نشاان نیا دونمیو  فتکنم دیخند
 یزیچ

 درست کنم؟ یو  فتم:چ دمیکم خند هیهم  خودم
 ؟یکنیبخوام درس م یمثال هرچ یعنی-
ست کم  رفت یلیتو منو خ- سر..بهتر ید شپزها نیآقا پ ست من د ریز ایدن یآ

 دنیآموزش د
با - که خودت اصاارار م شااادمیم یهم راضاا رینون و پن هیمن   یکنیحاال 

 برام درست کن نگیآالک کنیباشه...چ
 نایبگه ا ادخوی.مثال مارمایمن کم ب خوادیشرف م یب نیلحظه ته دلم  فتم بب هی

شت هم نخورده.....د صال به  و سه بودن من  یننه بابا دونهینم گهیا من تو فران
بار خوردمو چن بار درساات کردم....صاادامو  هیرذاهارو کم کمش  نیهمه ا
سه بلند  یلیکه خ یجور شم.اتفاقا  ممکردم:اون که خودشاد به نظر بر شق  ا

 کنمیدرست م نویآسونه.هم یلیخ
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شم  یبود که همه  نیا مینگران تنها شته با شو دا ه زدم ک خجالیسر به  هیمواد
برات درس  ینگیآالک کنیچ هیهساات...حاال بزار  یشااکر خدا همه چ دمید

ست و پاتو باهاش با هم بخور الف رذا برخ نی....البته چون االویآقا ت یکنم د
خودم  یآشااپز تاثبا ی رفتم برا میساابک بود تصاام یرذا هی ایرونیما ا یرذا

وقت کم  کهیبود و زمان یمن درآورد ییجورا هی گهید یرذا هیو  یقورمه ساابز
شبا ییبپزم...چه کدبانو پختمویخودم م یآوردم برا یم  یشده بودم من!از اون 

 ییراحت شاااد دوتاچا المیکم از رذاها خ هی نکهی مرم!بعد ا یتکرار نشااادن
سرارش.....ز ختمیر سرفه  ورفتهفر لمیتو حس ف یادیرفتم  ص یبود...  ینو م

شت طرفم.....هم الویکارم ت نیکردم و با ا س خیس دیکه منو د نیبر  ش ت و ن
شمام؛ لبام و بعد  قیو دق زیر شروع کرد..موهام چ صورتم  نگاهم کرد...اول از 

س س یباز بود و رو یتاپ هفت ی قهیو ...به  ردنم  دیهم ر سمت  م اش ه نهیق
ظر به ن بیکار شده بود.....نگاهش انقدر  ج یو سرمه ا دیسنگ سف فیرد هی
 یمشااتر دیکه منم کم کم حس کردم تنم دا  شااده....تمام بدنمو با د رساادیم

 ؟یدی فتم:چته آدم ند گذرهیداره بهش خوش م یلیخ دمینگاه کرد...د
شمام و  فت:آدم د ینیس ستم  رفت و زل زد به چ  دهیتو رو ند یول دمیرو از د

 بودم...
 تونسااتمینم گهیخرده  رممه...د هی کردمیکنارش و بازم احساااس م نشااسااتم

ش شم الوی..هم از خودم تعجب کرده بودم هم از تنمیکنارش ب ستم بلند ب .خوا
ستمو  رفت... شو م شکیخدا!قلبم مثه  نج ایکه د شت خود شتیدا ...منو .ک

ش شوند و دوباره نگام کرد...فقط  یسمت خودش و کنار خودش رو دیک مبل ن
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گاهشااو ن قت ن طا گاه بود. نه  اوردموین ها کهیا یبا ب خت رفتم  ن رذام سااو
 آشپزخونه...

جا بود شااتریکم ب هی ونهیرذا سااوخت د ویچ یچ ما  یاون که خودت از  ر
بود..تا حاال تجربه اش نکرده  بیحسو حال برام رر نی.....چه قدر ایسوختیم

 ی...هرچدمیچ یرذاخور زیم یشامو رو یبودم....بعد آماده شدن شام سفره 
 یلیهم خ اکردم...و انصاااف ادهیبلد بودم ساار ساافره پ یباز یو قرت ییساافره آرا

که اصااالدوس نداشااتم دس بهش  بایو خوشااگل شااده بود..انقدر ز لیشااک
 نییه اس..بفرمابزنم...رفتم کنارش و  فتم:رذا آماد

که چون  دونمیکرد...م یبررساا ویدور همه چ هیو  ساااادیوا زیبه م دیرساا تا
کارا خوب آشاانا بود و اون لحظه به احتمال  نیرسااتوران دار بود از فوت وفن ا

صدون 99 سوت یزیچ هیدنبال  میدر من  اجانیدم خدا ی...ولرهیبگ یبود تا ازم 
 !گهید مینیا ا...مرهیبگ رادیا هی رم انقدر کارم درست بود که نتونست 

 ی...نکنه زنگ زدیکنیتعارف م کردمینشااسااات و  فت:فک م زیم پشااات
 ؟ییجا یرستوران

 تعصااب میمن به آشااپز کیبهش انداختم و  فتم: یهی اقل اندر سااف نگاه
صابمو خط خط نیدارم...با ا شما اونجا روبرو یحرفت ا  در رو  ینکن....دو

 هی..شااما که یدیرسااتوران رذا رو آورد که ند یچه جور یکاناپه من لم داد
 نجایا یاومد یقرض  رفت گهید یامشب هم چن تا یجفت چشم دار

پر  انجی....امشااب ایخانوم ننیبیرو م ایدنیحرفم شااد...و  فت:د شین متوجه
 ...هیدنید
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پر  انجی....امشااب ایخانوم ننیبیرو م ایدنیحرفم شااد...و  فت:د شین متوجه
 ...هیدنید

بت.....ول زیبگم ه خواسااتم خدا وک ینک پارال  حاال د یلی فتم  و ت یدیتا 
گاه  خدا از ا نیا گهید یجا ایدانشاا نده  به کساا نیب ها  گا ندازه؟تو هم  ین ب

 یکنینکن که خودت دا  م ادیدارشو ز ازی...پس پیمحرمش
تو  نگیآالک کنیدو قاشااق از چ یکیخورد وبعد هم در حد  یقورمه ساابز اول

 ؟یمورد  القه ات بود..چرا کم خورد یو خورد... فتم:رذا ختیبشقابش ر
 .ادیرذا خوشم نم نینه اتفاقا بر کس..من از ا-

شم نم  فتم شم نم ادیخو ستیدرمون...م یو دردب ادیو مرض...خو  ینیبب یخوا
تنکس که  ای..خدایدسااات و پام...خدارو شااکر که خودت کم آورد یمن ب

و خرچنگ  یمار ماه زدیبشاار به ساارش م نی....حاال ا ه ایآبرومو حفظ کرد
ست کنم اون وقت چه خاک ینیچ سرم با یبراش در  هت ...دوبارهختمیریم دیبه 

ست از رذا سر خوا شکر کردم.آخر  صد بار خدارو  شون من  یب یدلم  نام و ن
ش یجالب افهیبود...الحق که ق تزایکوکو و پ نیب یزیچ هیبخوره که  مزه  یت ولدا

براش درست  نیاز ا شهیاومد خونه من هم یم یوقت دایبود...آ گهید زیچ هیاش 
 ه؟یچ نی:افتو تو بشقابش  ذاشت و   دیازش بر کهیت هی...کردمیم

 یرسااتوران دار ؟مثالیدونی فتم:اساامشااو واقعا نم یبا ژساات خاصاا مغرور
 رهینگو که آبروت م گهید یکی شیپ یحرفو زد نیمن ا شیآخه.....پ

 فت:خوشمزه اس..واقعا  کردیاشو مزمزه م کهیت هیزد و همونطور که  یلبخند
 ه؟یاسمش چ
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درساات  ینجوریخودم هم یبود که  هگاه یکوفت هیاساام نداشاات که.. واقعا
عدش هم  ختمیریهم دم دسااتم بود م ی..هرچکردمیم عد هم فر و ب توش وب

سر آشپز یرذا گهید نیبگم  فتم:ا یچ دونستمیفرت....چون نم ه مخصوص 
 آقا....بخور تا از دستت نرفته

 و  فت:دست سر آشپز خودم درد نکنه... دیخند
هم از  گهیکم د هی....رهیمنو بگ یکی ی ل انداخت..ساار آشااپز من!!!وا لپام
شپز طرز ته یرذا سر آ صوص من خوردو بعد  فت:خانوم   سیاونو بنو هیمخ

 ادیهم خوششون م ایببرم رستوران حتما مشتر
 ...شرمندههیسر گهیزدم و  فتم:اون د یلبخند

سا میدیهم خند با شب نممیجمع کرد لویو و ستمی....ام س یحرف خوا  هیاز بور
و  میکردیم یهر دوتامون قاط ومدیم ونیبه م هیاز بورس یزده بشه.هر وقت حرف

تاد یم خاطر هم میاف به  و درس  هیبورساا ریذهنمو در  ادیز نیبه جون هم...
باره الو رفت دویت میدیخند یو کل میظرفا رو با هم شااساات نکهینکردم...بعد ا

تا وساا یو یت یپا داد  هویکه  کردمیرو جا بجا م لهینشااسااات....منم چن 
 کنهیتموم شده؟؟چرا کار نم شیکنترله باطر نی:پارال ادیکش

ار کنه ک نیهمچ نهیساارارش  فتم:بزار االن منو بب رفتمیکه داشااتم م همونطور
 مثه فشنگ

 چرا؟-
 ترسهیچون انقد من زدم تو سر و کله اش که از من م-
 نمیبب ایو  فت:ب دیباز خند الویت
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 الویساارش آوردم کار نکرد که نکرد المصاااب!حاال ت یی رفتم هر بال کنترلو
شیکنترلو م شیسمت خودش و منم م دیک سمت خودم که مثال به طرف  دمیک

بت کن ثا بل  قا که  دیکل میم نه  ترلو کن الویکه ت نیح نیتو هم هویکار دس م
 که تو ب* *لش افتادم نیافتادم تو ب* *لش.....هم دیکشیداشت از دستم م

منو  رفت....کنترلو ول کرد و زل زد به چشاامام....داشااتم رسااما اوت  ساافت
لبهام و چشاامام نوسااان  نیهم مثل منه..نگاهش ب الویت کردمی.حس مشاادمیم
اش که دکمه  قهیاز  یکرد...انگار دو دل بود....نگاهمو دوختم به قساامت دایپ

ش شو ک ست شو باز کرده بود....د شو با  وب ر ه ن ه ام  یبازوها یرو دیها س نف
تو  شااتریوب شااتریانگار دساات خودم نبود....ب ارمیداد ومنم اخت رونیصاادا ب

به خودش فشاااار  شااتریو اون هم ب شااادمیآروشااش  م م بل من و از ق
سرموپادادیم شو برد ز نیی... ست سرمو بلند کرد...دوباره  ریانداختم..د چونه ام 

سوزان بودخ شو نزد رهیهمون نگاه  سر  کیکرد...نزد کیشده بود به لبهام.....
 تر..چشمامو بستم کیونزد

 متر از صورتم فاصله داشت که زنگ در به صدا در اومد.... یلیم هی دیشا
 یباز کردم.نگاهش به سمت در بود...حتما داره تو دلش فحش ناموس چشمامو

شت دره م یبه اون ش یقی...نفس  مدهیکه پ شویک ستا شل کرد و من آروم  دد
باز کنم ول که در رو  ند شااادم برم  که صااادام زد  یبل ته بودم  قدم نرف چن 

 در؟ یجلو یبر یخوایم ینجوریو فت:پارال..ا
ر ...بلند شد و رفت سمت دشدیمن که کوتاه نمدا هیتاپ و  هیبا  گفتیم راست

 کنمیو  فت:من باز م
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بسته  هی...با دمینبود...فقط رفتنشو و اومدنشو فه گهید زیچ چیحواسم به ه من
ستش رس سا دید سته فرستادن.م هیات بود...برات  هیبه من و  فت:هم  گفتیب

 میبود رونیکه با هم ب هی.فک کنم مال همون وقتیخونه نبود یآورده ول کیپ
مت شد س دهیذهنم کش اریاخت یرو  رفتم و هاج وواج نگاهش کردم....ب بسته

ستاده بود...ا هیکه برام  یقبل یو دفعه  ارشیک سته فر شکلهم قایدق نمیب  یون 
شت  دیکه بهت منو د الوی...تیچیبود..همون انداره همون کادو پ سته رو  ذا ب

 ؟شد دوباره یو بازوهامو تو دودستش  رفت و  فت:چ نیزم
 یچیه-

گاهم کادو چرخ ن مت   دونمیرو نگران کنم...م الویت خواسااتمی.نمدیبه ساا
 یسته اب نیکه برام همچ هی ود کرده بود که بفهمه ک یهم حساب الویت یفوضول

 یاون بسااته رو برداشااتم وبردم تو یتوجه به کنجکاو یمن ب یرو فرسااتاده ول
دوس ندارم درموردش حرف بزنم  ادیز دیهم انگار فهم الویاتاق  ذاشااتم...ت

شد.ول چمیپاپ ادیکه ز سیقطعا بعدا م ین  یچ دیاون موقع با دونمیومن نم دیپر
شب گفتمیبهش م شب ها یکی...اون  شب  زیخاطره انگ یاز  شد.اون   مرم 
رو  والیحس تازه نساابت به ت هیکه من  دمیرساا جهینت نیراحت به ا یلیمن خ

اون  داشت...اون شب یز برام تا ینه ول ایشقه   دونستمینم کنمیدارم تجربه م
 یکرد اون قساامتش که م دایبرام معنا پ یلهراسااب ی ل ییدایقساامت آهنگ شاا

 یالیخ ی شق وب نیب رمی فت:اس
 دو حس:رقابت و  شق نیشده بودم ب ریمن واقعا اس و
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رو  بسااته نکهیبعد ا نیهم یبخواد شاابو تو خونه من بمونه برا کردمینم فک
 شبه... 11اومدم و  فتم:سا ت  رونی ذاشتم تو اتاق ب

 ...خب؟نمیبیدارم م-
ته بود ول نیتر از ا زیکه ت دونسااتمیم ما منظورمو  رف فاس..حت زم با یحر
 ها.. شهی... فتم:مامانت نگران مارهیحرص منو درب خواستیم

 یدوحالت. فت:مامانم وقت نیا نیب یزیچ هیبود نه شوخ... ینه جد صورتش
رانم نگ گهیبا تو هسااتم د یاما االن از وقت شاادیتنها بودم مجرد بودم نگرانم م

 شهینم
 هم چن وجب اون طرف تر بود. نیقزو ینبود که سنگ پا رو

تخت  یو من هم رو دیکاناپه خواب یتو خونه من موند...اون رو الویت شاااب
بسااته رو هم  نیدرساات بود ا.حدساام میکرد یرو سااپر یاتاقم و شااب آروم

شب ارشیک به بود و تو جع گهید یچاقو هی یقبل یچاقو هیفرستاده بود...درست 
بازم تهد هی  ی...اولش کمیو هارت وپوت اضااااف دینوشااته هم همراهش و 
مثه دفعه قبله...از دفعه قبل تا حاال  نمیدادم که ا یبه خودم دلدار یول دمیرساات

ساار من  ییبخواد بال نکهیبودم چه برساااه به ا دهیند ارشااویکه من اصااال ک
ذهنمو  دیکه..پس چرا با دیرساای.دسااتش به من نمرازهیشاا گفتیم الوی..تارهیب

بایمشااوش م به خودم کم نی فتن ا کردم؟ ها  له  و خوابم  مآروم شاااد یجم
 هیاوپن آشپزخونه اس..... یرو میافتاد  وش ادمی هویخواب بودم که  یبرد...تو

سرجام.از اون روزالحظه مثه برق  ر ستم  ش شدم ن رم بود که آال ییفته ها بلند 
 یباق میون7به سااا ت  قهیدق هیجلو زده بود...درساات  میذهنم از آالرم  وشاا
ثان نده بود و چن  با ح تیپ گهید هیمو ندیم یتا مرز خفگ رارتبل   .دلمخو
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دلخراش آراز بکنه و تا آخر  یصاادا نیصاابحشااو با  چارهیب الویت خواسااتینم
ندر سااف باال  اقل ا  یلیرو صااادا خ کردمینگاهم کنه...فک م هیروز از اون 

شا شه. ساس با سر هیا ه  دیح ش عتریکم  سیبودم م دهیپر یسمت  و  تمتون
بود...من رو هوا بودم که  ذشااتهکار از کار   یبردارمش و خاموشااش کنم ول

 :دنیبل شروع کردن به نال تیپ
You put it down like New York City 

 یکنیرفتار م ورکیویمثل شهر ن تو
I never sleep! 

 خوابمینم چوقتیه من
Wild like Los Angeles 

 مثل لوس انجلس ی)من(وحش
My fantasy! 

 و ه*و*س من! ایرو
Hotter than Miami 

 یامیتر از م دا 
!I feel the heat 

 کنمیرو حس م  رما
Ohh, Miss International love 

 یخانم  شق جهان اوهههه،
Ohh, Miss International love 

 یالملل نی شق ب هیاوهه،خانم
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ادامه بده...داشاات چرت و پرت  شااتریزود خاموشااش کردم و نزاشااتم ب گهید
اا..تمام دکمه هادیاز خواب پر هوی الوی.تگفتیم ا ا ا ا  ی.و بلند صدا زد:پارل
ثل ..مشاادیم دهید یخوش فرمش تا حدود یو باال تنه باز کرده بود  راهنشااویپ

 یجلو مدو رفتم ساامت آشااپزخونه..او نییخطاکارساارمو انداختم پا یبچه ها
ساااز رو زدم به برق و خواسااتم بر ردم برم  یوزل زد به من..چا سااادیاوپن وا

 که از پشت دستمو  رفت:کجا؟ ییسمت دسشو
 با اجازتون دس به آب-
 آهان-
 گهیو فتم:برم د دیمت خودش کشکم منو س هی

 یتر کرد و  فت:چرا روزتو با صاادا کیمنو به خودش نزد شااتریکم ب هی دوباره
مثه اون بهت بگه پاشو  یزمخت یصدا سین فی؟حیکنیاون لنده هور شروع م

 ؟یبهت فرصت داده..بهت بگه هنوز زنده ها گهیروز د هیخدا 
 یشد.... فتم:من رو صدا دهیستبرش کش ی نهیآ اه نگاهم به سمت س ناخود
صدا یلیاون خ سم...تنها  سا ستیکه م ییح صدا تون شه   یبا ث واکنش من ب

 بل بود تیپ
به خودش نزد شااتریکم ب هی فت تو  شااادیکه م یتر کرد...طور کیمنو   

 کنم؟ دارتیهروروز من بهت زنگ بزنم ب یخوایب* *لشم... فت:م
هرروز  خوادیدلش م نکهیحساااساام...مثه ا شااتریتو که ب یرو صاادا جونم؟من

ه رو هرروز ب ییفحشها نیاز ا یکیمن شروع کنه...ا ه  یصبحشو با فحش ها
م ناخود فکر نی...از ایشیم ررضبیم نیبه تو بگم که تا شب   گمیم اروی نیا

 ؟ینگفت: فتدور نموند و  الویت زیکنج لبم نشست که از نگاه ت یا اه لبخند
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ودته با خ شی واقب بعد یباشااه ول خوادیم بلند کردم و  فتم:ا ه دلت ساارمو
 نگفتم یهاااابعدا نگ

  واقب؟-
 بزار برم...-

شو ستا سر د شو عیشل کرد و من  س سمت د ه به خودم نگا نهی....تو آییرفتم 
ستم و به خودم  فتم:  الوینگاه ت ادیکردم. ش صورتمو   بیکه افتادم با لبخند 

 ...یکم مودب بش هیبتونه کمکم کنه  الویت دینداره شا
ل از قب شااتریبهار ب ینفسااها ی ذشاات...حاال بو یاز اون شااب م یهفته ا هی

ششدیحس م شتم و به اس ام اس ت یکنار یصندل یاز رو موی. و که  الویبردا
 .امیپارک کردم االن م نوی"جواب دادم:ماش؟ییبود:کجا دهی"پرس

 دیطبقه دوم اتاق اسات ایداد:ب جواب
نفر از بچه ها جمع شااده 6؛ 5دوم رسااوندم. یم به طبقه نکردم و خود معطل

 کالس ما بودن.. یهم از بچه ها شترشونیبودن و ب
 شده؟ یرفتم کنارش و  فتم:سالم چ دایآ دنید با
با ساار به اون هم سااالم  دمیرو د الویهم سااالم دادم وتا ت یفیاسااتاد شاار به

ه اون بچه ب میبر میخوایبازم م نهیبپرسااه بب خواسااتی فت:اسااتاد م دایدادم...آ
 نه؟ ای میدرس بد ازمندین یها
 نداره دنیکه پرس نیا-
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شلوره ما هم ترم آخر دهیدم   گمیآره..منم م- شون  سر ....منو بگو که میهمه 
 یبرا یوقت گهیام واصال وقت سر خاروندن هم ندارم د هیزیجه دنیمشغول خر

 که مونهیدرس دادن نم
 نیا خواسااتنیرو داشااتن.همه م دایونا هم نظر آانداختم که ا هیبه بق ینگاه

خالفت م دمید ی...وقتگفتینم یزیهم چ الویموکول بشه.ت دیکالسها به بعد  
 رو کردم به استاد و  فتم:استاد من هستم دهیها شد

 اتسر ج نمیبب نی فت:بابا قهرمان...بش دایبا تعجب نگاهم کردن و آ همه
بدونم  تمخواسی..مهیواکنش اون چ نمینگاه کردم تا بب الویبه ت یچرا ول دونمینم

باره ا قه هیکاره من چ نینظر اون در خالف.من هنوز نظر اونو نم ای..مواف  یم
 ست؟یزد و فت:شما سرتون شلو  ن یلبخند یفیدونستم.استاد شر

ن روزا م نیدا  دلمو تازه نکن که ا یکار ی!استاد کجاست؟؟؟یمن شلو  ن سر
سرم ندارم همه اش درس و کتاب وجزوه.... فتم:چرا همه  یبرا یوقت خودم و 

ستاد اما من م شلوره ا شون  سر شونو دارن.همه  شغله خود بچه ها  نیا گمیم
 یآدم ده  هیمن  یکه دوس ندارم به خاطر خودخواه یکیگ*ن*ا*ه دارن.من 

 یااز بچه ه یلیو خ دهیدارن ضرر کنن.االن دم   ازیکه واقعا به اطال ات من ن
ض یکنکور شدن و بع سته  شونمیخ سگ هیتازه با  ها ابت وارد رق دیجد یرینف

نا  که میکن یپشاتشاونو خال میشادن ا ه ما االن بخوا دواریشادن..اونا به ما ام
 یلیخودم خ یخودمو ببخشم.من به شا ردا تونمی...اونوقت من نمشنیم دیام
 ازیا االن به ما ن. وبهشااون قول دادم که پشااتشااون باشاام...اون بچه هدوارمیام

 دمیو بهشون درس م رمیدارن.من م
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ه من خوشحال شد یحرفا نینا فته بود...انگار از ا یزایهم پر از چ الویت نگاه
آدم  نیاز ا یری...هه!منم چه تفاسکردیداشت تو دلش به من افتخار م دیبود شا

س یبرا ستاد نگاه تح  یبه من کرد و  فت:خانوم ادهم یبار نیخودم دارماااا ! ا
 درسته؟ نیدادیم درس کیزی....شما فنهیشما قابل تحس ی فته ها نیا

 بله استاد-
ها از اهیدرس مهم کیزیف- چه  کامال  نی...بهتره ب قب نمونن.ا ه  درس  

 کنمیشما رو بر زار م یمن کالسا نیدار نانیاطم
 من مطمئنم استاد-
که وقت کالسااا  نیایحتما ب دیم بعد  خوب..خب بچه ها شااما ه اریبساا-

 نیایشما با من ب ی قب نمونن...خانوم ادهم ادیمشخص بشه و بچه ها ز
ب* *لم جا  ریکم بچه ها متفرق شاادن و اسااتاد داشاات دوباره هندونه ز کم

 از پشت سر با ث توقف هر دومون شد. الویت یکه صدا دادیم
 استاد منم هستم-
 بله جانم؟-
 داشته باشم دیکالسامو قبل   خوامی فتم منم م-
 درسته؟ نیدادیدرس م یاضیشما ر-
 بله-
 .میکن میشما رو هم تنظ یزمان کالسا نیایپس شما هم با ما ب-
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گاهم ته دلم فکرا یب ن  گفتمیطرف م هیجور واجور داشااتم از  یحس بود..
 گهیاز طرف د کنهیاونم مثه من فک م گفتمیطرف م هیمنو تنها بزاره از  خوادینم
 ..تو سرم دا  بود یخیمر یخالصه بازار فکرها کنهیم یبه من حسود گفتمیم

 کارت دارم رونیب ایاومدم بهش اس دادم:زود ب رونیکه از دانشگاه ب نیهم
برم جفت پا  خواسااتمیداشااتم.م ییاومدن...حالت تماشااا رونیب نینازن همراه

نازن تا م نیبپرم رو  ته  خوردیو  که کوه  الویتبزنمش...الب گاه همون  تو دانشاا
و  یرسم یلیذره هم اخالقش  وض نشده بود..خ هیبود که قبلها بود و  یررور

باهاش برخورد م با  نیا دنیمن چشاام د یول کردیمغرور  چن کلمه اختالط 
چن وقته در حد سااالم و  نیهم مثل قبلنا نبود.ا نیهم نداشااتم...نازن وینازن

که فکرش  دیفهم شااادیاز نگاه اونم م یباهاش ارتباط داشااتم ول یخداحافظ
رو از  هیکردن تا بورس یکیدس به  الوینکنه با ت گفتمیاوقات م یمشغوله... اه

...حداقل .ستینامرد ن الوینه ت گفتمیبعد به خودم م یول ارنیب رونیچنگ من ب
ده باطل شاا رو از قبل بهش داشااتم یاز افکار یلیکه باهاش بودم خ یمدت نیا

 یدستشو دراز کرد و  فت:خسته نباش نیبود.با هم اومدن سمت من.نازن
د لبخن هیکردم.با  یدسااتش خال یانگشااتا ی رفتم و حرصاامو رو دسااتشااو

  فتم:مچکرم. یساختگ
 .سرت شلوره ها...نمتیبیکم م یلیروزا خ نی:چه خبرا؟؟؟انینازن

 اریکه بفهمه منظورم اونه  فتم:اخت یدوختم و طور الویبه ساامت ت نگاهمو
شلو  ن یناز یدار سرم  شلوره.با از ما بهترون  سیجون..من  سرت  شاال تو  ما

 زمی ز یمن ندار یبرا یوقت گهی.دیگردیم
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 یشاادن چون به هم نگاه زمیکنم هر دوتاشااون متوجه نگاه و زبون تند و ت فک
مزده شر ییجورا هی نیبود ونگاه نازن یخشک و جد یلیخ الویانداختن..نگاه ت

 ار دارمک ی..بعد دوباره به من نگاه کرد و  فت:من برم پارال کلدیرس یبه نظر م
:ا ه  فت نیوسااط بحث و رو به نازن دیپر الویکنم ت یخواسااتم خداحافظ تا
 برسونمتون تونمیمن م دی جله دار یلیخ

شم دونهیخدا م فقط شروع  یتو یاون لحظه چه خ شد.باز  شعله ور  وجودم 
ت به  ب الویکردم  بدو  نم  ه باز راهیتو ذ من  با  غال..داره  تم:آشااا ف  ی 

ق ِان بار  اشاا یدختره اس که روز نیت هم اقتی...لشااعوری..کثافت...بکنهیم
 نمکیمنگاهم بهت ن هیبه بعد  نی...من از انیهم نیِان بار فار ..همتون   شهیم

 .جونت بهت نگاه کنه... یبرو ناز
شده و اخما الویصورت ت یام رو رهینگاه خ دمیخودم که اومدم د به  یمتوقف 
ظه ب الویت نازنشاااهیم شااتریهر لح عارف کرد ول نی... با ت یاولش ت عد   الویب

 یپساار کش خبر یشااتر یاز اون  شااوه ها گهید یچرا ول دونمیرفتن...نم
تمو با تو مشتش بود..دس الویت دیخودش کرده بود شا ریرو اس الویت دینبود..شا

اش باه خواسااتمیرو فرمان و  فتم:آه..لعنت به همتون.مثال م دمیفشاااار کوب
 .سوار کرد و رفت ویکلمه از حرفامو بشنوه ناز هی نکهیبدون ا یحرف بزنم ول

 خودم درست کردمو یبرا مروین هی شهیحوصله تر از هم یب دمیخونه که رس به
 وندن جزوه و کتابهام شدم.بعدش هم دوباره اومدم مشغول خ

داده تا از  یکنه نه اس ام اس یروز  ذشته بود نه زنگ زده بود معذرت خواه دو
!با سوختمی!فقط من بودم که داشتم از حرص و خشم میچی..بازم هارهیدلم درب
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سر نیا زد؟مگهیچرا حرف م نینازن  یمقابل نگاه ها شهینبود که هم یهمون پ
برخورد  یتر از هرکس جهتو یب نی...نسبت به نازنشدیسد ررور م هی نیدا  نازن

ستیکرد؟میم ستیمنو حرص بده...آره م خوا  یکنه!طرفا ریذهن منو در  خوا
صدا در اومد.ت فونیشب بود که زنگ آ 8سا ت  سرت  الویبه  بود.به..باالخره 

نگ خوردآدم شاااد لت نم یبه ساا  یجد یلی.خی..کور خوندزارمی؟من مح
 ه؟ی فتم:ک

 کن درومنم باز -
 ه؟ی فتم ک-
 الویمنم ت-
 شناسمینم الویمن ت-
 نشدم درو باز کن یپارال تا  صب-
 110به  زنمیلطفا..زنگ م دی..مزاحم نششناسمینم الویآقا  فتم که من ت-

آهنگ شاد رو تو لپ تاپم بازکردم..برج  هیرفتم نشستم  دمیخندیکه م همونطور
پساار  نیکه از کنف کردن ا شاادمیخوشااحال نم نقدریا دادنیرو به من م الدیم

شده بودم...ا شحال  سر هم زده م نباریخو شت  شمس شدیزنگ در بود پ .از چ
 بود.اولش کردهها درو براش باز  هیازهمسااا یکی..حتما الوهیت دمینگاه کردم د

ه هم نیشد دلم به حالش سوخت که ا یچ دونمینم یخواستم درو باز نکنم ول
خشااک  یلیودرو باز کردم.خ نجایبلند شاااده اومده ا یمنت کشاا یراهو برا

 ن؟یدار ی فتم:بله کار
 بدم حیتو تا برات توض امیب یخواینم-
 ...سیمهم ن-
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 من مهمه یبرا-
 ن؟ی؟نازنیهه..چ-

 دمب حیبهت توض خوامیو  فت: فتم برو کنار م دییهم سا یرو دندوناشو
با ا ای به دادم برس!  ایاون دن یمنو راه یایم یکه تو دار یخشاام نیخدا 
 تو! یای... مرا بزارم بیکنیم
 برم تو خونه ام دیمن با یندار یا ه کار-

و ت ادی..خواساات درو بزنه کنار وبدیدینه کامل و فقط چشاامامو م درروبسااتم
در وامونده که دوتن وزنش بود  نیزدم تا ا دیرساا یزورم م یخونه که منم هرچ

..مزاحم درس خوندن من نشو که دوس الویباز نشه و  فتم:من درس دارم آقا ت
 فتهیام فاصله ب هیمن وبورس نیندارم ب

به  ادیآهنگو بردم باالتر...مطمئنم خودش نخواست ز یبستمو اومدم صدا درو
پساار..به هر  نیا ینبودم مقابل زور و بازو یو رنه که من  دد ارهیدر فشااار ب

 اس ام هیسا ت بعدش  میمن کم آورده.ن یجلو نبارمیحال خوشحال بودم که ا
ستمیاس داد:م ست با زبون آدم ویهمه چ خوا ض یبرات رک و را  بدم حیزاد تو

 یباشه خودت خواست ادتی..فقط خوامیمنم نم یحاال که نخواست
+++ 

 یدق نهیآ هیساختمون  یشدم و رفتم داخل ساختمون...تو ورود ادهیپ نیماش از
شب شته بودن.به خودم نگاه کردم  شده بودم. هیبزرگ  ذا  یانتوم هیخانوم معلما 

و دستم ت یژاکت طوس هیو  یمشک یو مقنعه  یمشک یتیشلوارکبر هیو  یطوس
س یلپ تاپ فیوک شهام هم  اهمیتو  ستم.کف س هیتو د سپورت   اهیجفت کفش ا
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طرف منو  هیبود.داخل که شااادم چن تا از دخترا اومدن ساامتم و هرکدوم از 
 ب* *ل کردن..

 براتون تنگ شده بودخانوم چقد دلم -
 یپارال جون چه زود مارو فراموش کرد-

بود که دسااتشااو  الویرو حس کردم...ت ینگاه ینیکنار وساانگ دمیرو کشاا همه
 میشااونیپ یرو ی...اخمکردیچونه اش و داشاات مارو نگاه م ری ذاشااته بود ز

نشااساات و رومو رفتم ساامت بچه ها و دوباره باهاشااون مشااغول حرف زدن 
سااالم خشااک  هیبه هم  یفت ساارا  کالس خودش و ما حتر یشاادم.هر کساا

ند یوخال بل بودو نممیادهم   خواساااتی...هر کدومون مغرورتر از طرف مقا
 کاش یشده بودم که ا مونیواقعا از همون شب پش یکنه...ول کیخودشو کوچ

در موردش قضاوت  یالک یبهش فرصت داده بودم تا از خودش دفاع کنه...الک
 شدیروشن م هیقض نیکاش ا ی!انیکرده بودم..هم درمورد اون هم در مورد نازن

کرد  دشااایچه م ی...ولکردینم دایپ خیب نیاز ا شااتریمن ب خودیب ین فکرایو ا
مت و جر یرلط هیخودم  قاو قانون اهم و م باره   انیکرده بودم.داشااتم در

ش کردمیصحبت م یکیالکتر  بابا!چن بار رد تماس ی..ازنگ خورد.. میکه  و
 یدایقلو بشه آ 10بچه ات  ی فتم:اله دمیول کن نبود.شماره رو که د یکردم ول
 مزاحم

و جوابشااو بدم.داخل راهرو که  رونیب امیبچه ها اجازه  رفتم و خواسااتم ب از
 تو ب* *لم... دیپر یکیشدم 

داشتم بکشمش کنار  فتم:دسمال بده صورتمو  یبود.همونطور که سع خودش
 یتتو مگه نگف دایآ نمیبب سااای.وااااایشاایم یپاک کنم...َاه حال به هم زن معروف
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با فت د هیزیبرم جه دیکار دارم و تا کو جای..االن اگهیبخرم و هزار   کاریچ ن
 ؟یکنیم
 دلم برات تنگ شده بود-
ا تراف کن  نجایا یاومدشااده  یچ دمتیتو دانشااگاه د روزیدور ؟!من که د-
 نمیبب
 نجایاز ا مایکم خرت و پرت بخرم  فتم ب هیبرم  خواستمیجناب زندانبان من م-

 خوبه! یلیتو خ ی قهی..سلمیبا هم بر
آخه  ..منم آدممیبه من  فت دیکه قبلش با دمیکشاایدلم داشااتم ساارش داد م تو

شم ول یکار هی دیشا شته با احت ر یلیحرفا نبود با همه خ نیکه اهل ا دایآ یدا
 ؟یدادیم یاشاره ا هی شدیبود مخصوصا با من بدبخت! فتم:نم

 یاریمن نه نم یتو برا دونمیمن که م-
له که من بهتون بگم ب نیکاره ا ین؟چیهست یشما ک نی ادددد..ببخش یاو ما-

 به تو بگم؟ امیب گمیهم بله بله نم الویقربان..من به ت
  وض شده الوی فتم نگاهت به ت یدیباز شد و فت:د ششین

 یول مایو باهات م بخشمتیخودم م یهم به خانوم نباروی...حاال اشتویببند ن-
 هم تکرار بشه... گهیبار د هینکرده  یخدا

 یشیدوتا چشم خوشگلم م یقطع کرد و  فت:فدا حرفمو
شتم  دایآ شدن کالس باهاش برم..دل ندا شد بعد تموم  ست و قرار  ش همونجا ن

سوز م یادیاومد وز یاوقات باهام راه نم یصاحاب  اه یکه..ب !کالس شدیدل
نبود..حدس زدم که  یهم خبر الوینبود.از ت یول دایکه تموم شااد رفتم ساارا  آ
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ه دادم رال بپا وبود:ال دایمضطرب آ یزنگ خورد.صدا میرفته باشه. دوباره  وش
 برس

 شده؟؟؟ یچ دایآ -
 نگو چاه فاضالبش  رفته... نجایکردم اومدم ا یرلط هی...من یچیه-
 راهش باز بشه زیتوالت؟؟؟؟آب بر-
رو  نجایاالن کم مونده ا نجایا ختمیآفتابه رو پرش کردم ر یخاک بر ساارم..ه-
 ببره.. لیس
راش ب یفکر هیخودشاون بعدا  الیخ ی...بگهید رونیب ایساروصادا ب یخب ب-
 کننیم
 رونیب نیایپشت دره.چن بار  فته ب الویتونم.ت ینم-
 داره؟ ییدسشو هی نجایمگه ا-
 آره...-
 !؟شهیروت نم یسر وصدا راه بنداز یخوایراستشو بگو نکنه م-
 بکشش به حرف الوی..زنگ بزن به تخورهیخفه شو...من داره حالم به هم م-
 ...میبا هم قهر الویمن وت شهینم-
 تا آخر  مرم اسمتو یارین رونیب نجای...منو از ایباهاش قهر یرلط کرد-

 ارمینم
 بهش زنگ بزنم تونمیمن نم-
 شمیم هوشیمن االن ب ای یزنیزنگ م ای-

آموزشگاه بود آخه؟؟؟کالساش  نمیکنم؟؟؟ا کاریخدا....حاال من چ ی:ادمینال
ندازه قوط مد تیکبر یکه ا ناتش هم یچیکه کال ه تشیریبودن  کا ها ام  نیتن
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که اونم ا لت بود  با ینجوریتوا حاال   کاریچ دیکار دسااات من داده بود...
 ونیب ایدا بیبوداااا !آ یروز بد گفتم؟ جبیم یچ الویبه ت زدمیم کردم؟زنگیم

!ررورم اجازه یشاایخودم کشااته م تیبه د یری..اونجا هم نمکشاامتیخودم م
نگ بزنم و دادینم نگ زدم برا که بهش ز نه ز فک ک رلط کردم  یاونم 

ارو از بچه ه یکیزنگ زد.خواسااتم  دایکه دوباره آ کردمی فتن...داشااتم فک م
شون ول سرار ستم  سالیم یآقا هیهمه رفته بودن..خودم بودم با  یبفر که  ریپ ان

 د...کر جکتیرو  رفتمو اونم چن بار ر الویبود..باالخره شماره ت ریمثال مد
جا آ خدا نه همون فه ات ک باال  یپسااره االن برا نی..ببدایخ چه  طاق من 

 شاهزاده اس! کنهی...االن فک مزارهیم
 جواب داد:بله نباریزنگ زدم.ا دوباره

 کارت دارم ایلحظه ب هی الویت-
 شما؟ نیببخش-

 !یملکه  ذابم شهیهم دای.....آیآسمون یو هزار درد و بال شما
 و  فتم:پارال ادینظر ب کردم لحنم خونسرد به یسع

 شناسمیمن پارال نم-
بودم...دوس داشتم سرمو بکوبم به  تیاون لحظه تو اوج  صبان کنمیم ا تراف

 یشناسیم رونیب ایادامه ندم. فتم:ب گهیمکالمه رو د نیا یول واریدر ود
 دیمزاحم نش-

ش شدیم بایتقر سرش داد ک االنم  نیکارت دارم..هم ایو فتم: فتم ب دمی فت 
 هااا یینجایکارت دارم.ا
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 ریمد یونگاهم افتاد به اون آقا سااادمیرو قطع کردم.همونجا وا یهم  وشاا بعد
به ساار م حاال تو افق  فک کنم روحش  گاهم  نی...همچبردیکه  هاج وواج ن

با همون ژسااات  الوی.تگرفتیاش خنده ام م افهیکه خودم از ق کردیم اومد و 
 ؟یدار کارمی:چدیمغرور خودش پرس

شاادن..من چرا وقتو از  تیداشااتم؟؟؟!!!تازه مخم شااروع کرد به آپد کارشیچ
تا ت با نیبه ا ادیب الویدس داده بودم و  که   یبهش چ دیفک نکرده بودم 

 گفتم؟؟؟؟یم یبگم؟؟؟حاال چ
 بگم که...که.. خوامی:م فتم

فرصااتو بهت بدم از  نیدوباره ا خوامیپر از تمسااخر بود...ادامه دادم:م نگاهش
 یخودت دفاع کن

 کی ذاشت وسرشو نزد وارید یداده بودم.دستشو کنار سر من رو هیتک وارید به
 یول یفرصااتو بهت بدم که حرفامو بشاانو نیا خواسااتمیتر کرد و فت:من م

 ....یفرصتت استفاده نکرد نیخودت از ا
 دیرستیم ییجورا هیوهم  ومدیبود و هم ازلحنش بدم م یتو خودم آشوب نکهیا با

 یهسااتم  فتم دوباره لطفمو شااامل حالت کنم ول ی فتم:من آدم سااخاوتمند
 تو...

 ؟یمن چ-
آموزشگاه شد..اومد سمتون  کیبار یاومد و وارد راهرو رونیب دایآ نیح نیهم

 شده بچه ها؟ یزیو  فت:چ
نگاهش دوباره رو صورت من بود و  فت:از دوستتون  یول دیدستشو کش الویت

 نیبپرس
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ست سابرونیرو  رفتم و اومدم ب دایآ د سرم نگاهم نکردم.ح شت  بهم  ی...به پ
 8حالش!سااا ت  نیروز چرت  شاااقش نه به ا یبرخورده بود.نه به اون کارا

 هیسا ت منو تلف کردو آخرش هم 4 ونهید یدایرو رسوندم.آ دایشب بود که آ
 رخوندمچیم لتو قف دویآشااپزخونه.داشااتم کل یترازو هیبا  دیآباژور خر هیفقط 

منو به خونه ات  یخوایاز پشاات ساار با ث توقفم شااد:نم ارشیک یکه صاادا
 ؟ید وت کن

شوینگفت ک الویت مگه ش ار ستاده   ادی رد؟؟؟باکیم کاریچ نجایا نیپس ا رازیفر
لحظه ترس ولرز تمام وجودمو فرا  رفت...حتما اومده بود به  هیچاقوها  یآرو

شت بارهیسرم ب ییبال هی فته اش  مل کنه و بره...حتما اومده بود  از  شتری.نذا
 نه؟ ای یکه د وتم کن یکنیفک م یبمونم و  فت:دار یتو ذهن خودم باق نیا

 بیج  یساارما هیافتاده بود و تمام بدنم با  برهیاز ترس دسااتام رو و نکهیا با
 الویت یندارم.بعدا وقت یرائیپذ یمن االن آماد  ارشیروبرو شاااده بود  فتم:ک

 خونه ام.فعلن خداحافظ یایب کنمیهم بود د وتت م
ساامت  به دیبر شااتم و خواسااتم قفلو باز کنم که دسااتمو  رفت وکشاا دوبار

 یکنیم کاریو بلندتر  فتم:چ رونیخودش..تقال کردم دستمو از دستش بکشم ب
 برم ارش؟؟؟؟بزاریک

من  یول یندار یرائیپذ ی فت:تو آماد  یزیزد و با لحن نفرت انگ یپوزخند
 خونه خودم.چطوره؟ برمتیخوبم دارم.االن م یلیدارم...خ شویآماد 

پاهام و منو  ریدستشو برد ز کنمیحرکت م یلیدارم خ دید یتقال کردم وقت شتریب
 دهی..هر چقدر دساات وپا زدم فانیبلند کرد و با ساار ت راه افتاد ساامت ماشاا
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 کردمی..خدا خدا مدیدیهم ما رو نم ینداشت.کوچه خلوت بود و فک کنم کس
 اینبود...خدا یسااک یبه دادم برسااه ول ادینفر از ساار وصاادام بفهمه و ب هیکه 

هاییکجا ا ه اشااکامو  دیبود...شاااا هی ر ومدیکه از دسااتم بر م یکار ؟تن
واشک هم چاره ساز نبود..اتفاقا باهر  هینه  ر یاومد ول یبه رحم م ددلشیدیم

شک من ب صدا بردیلذت م شتریوب شتریا .در  قبو .شدیم شتریخنده اش ب یو
که خواستم در وباز کنم  نیو زود سوار شد ..هم نیباز کرد منو انداخت تو ماش

پا با پشااات دسااات  نییوبپرم  خوابوند تو  یکیزود بر شااات ساامت من و 
تا حاال منو نزده بود..چقدر  ی..کسااسااوختیم مصااورتم...حاال صااورتم ه

شمو بکنم تا درو باز کنم ول شم و دوباره تمام تال ستم بلند ب  یسخت بود.خوا
 دارمیدست از تالش بر نم دید یشده بود...وقت وونیدرا رو قفل کرده بود .مثه ح

شت و  شت د هیدوباره بر  ص گهیم ش یصورتم کرد...مزه  بین  دمیخون رو چ
ش یول ست از تالشم نک ستمال قرمز  رفت هیو  ستادیا دمیکه د دمیباز هم د  د

و از  شدم خودیاز خودم نشون بدم از خود ب ی....تا خواستم واکنشمینیسمت ب
 هوش رفتم.

شمامو باز کردم...ک ختهیر خیآب  وانیل هی صورتم و کم کم چ ا ب ارشیشد رو
 یتیدر چه موقع نمیتا بب خندون زل زده بود به من..ساارمو چرخوندم یچهره ا

ه منو ک یصااندل هیبود.به جز  یخونه بودم.اتاق خال هیهسااتم.فک کنم تو اتاق 
 دیرا باچ یتو اتاق نبود...خواستم التماسش کنم ول زیچ چیروش نشونده بود ه

ماس م کار کردم؟منیالت باره آ یکه  گه حق من نبود در ام  ندهینکرده بودم..م
گه حق من رمیبگ میتصاام ند  کینبود خودم شاار...م خاب  یز خودمو انت

با ته من  ارشی...ککردمیالتماس م دیکنم؟پس چرا  خواسااات ونشاااد.درساا
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ه بود بست کمنخواستن مجازات نداشت..دستامو مح نیا ینخواستم که بشه ول
تکون هم بخورم...با دستش سرمو بلند کرد و  رفت  تونستمیومن نم یبه صندل

 یمن خوش اومد یمقابل صورت خودش و  فت:به خونه 
سااکوت کردم.ساارمو با دسااتش تکون داد و  یبگم ول یزیچ هیداشاات  انتظار
 نجا؟یچرا آوردمت ا یبپرس یخوایبه صورتم وارد کرد و فت:نم یفشار
صورم ولم کرد و  بازم س یچرخ هیسکوت کردم.برخالف ت  یرگایتو اتاق زد.

رم نداره..و زود کا گهی.فک کردم دزدیحالمو به هم م گارشیس یروشن کرد.بو
و انداخت اون  دیاز ساارم کشاا ویمشااک یاومد مقنعه  یول رونیب رهیاز اتاق م

شر ر ومدیهم صدام در ن نباریطرف....ا صورتم  یوو فقط اشکهام کم کم شر 
شته بودم ه یجار  ایرپو ی..حتنهیموهامو بب ینامحرم چیشدن...من تا حاال نزا

 بود اونم دهید الویبود فقط ت دهیکه حکم برادرمو داشاات هم تا حاال موهامو ند
که انگار فقط نامشااو به نامم زده بود نه  ینامزدم.نامزد شاادیکه نامحرم نبود..م

که اون واقعا  اشااقم شااده و کم کم داشااتم  کردمیقلبشااو...من احمق فک م
...لعنت به ارشاااهیاونم مثه ک دمیرفتارش فهم نیبا ا یول شااادمی اشااقش م

بود...نگاهم کرد و  سیهمشااون.زل زد به چشااماش همونطور که چشاامام خ
نگام نگن...هنوزم موندم تو  ی...اونجوریزد شمیچشمات آت نی فت:تو با هم

معصااومه اما دلت  یلی.چشاامات خرالپا یهمه پارادوکس رو از کجا آورد نیا
 دمیکه د هیزیچ نیرحم تر یب

 یلعنت الویاز اون ت ؟منیداشاات که به خاطرش از من  ذشاات یکثافت چ اون
 کم دارم هان؟ یچ
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فتن   یبرا یجواب نکهیزبونم بند اومده باشاااه نه ا نکهیجواب ندادم..نه ا بازم
.اومد چنگ انداخت به دمیدیحرفا م نینداشااته باشاام نه اونو پساات تر از ا

ش سرم وباز کرد و موهامو ک صدام  یم مدرد نکهی..با ادیموهامو  ل  اومد بازم 
ش ادی....فرومدیدر ن ش یزیچ ی:ِد لعنتدیک و که من از بگ یمونیبگو...بگو که پ

 بهترم الویت
 ادی.. ذابش فوق العاده زشاانیموهام دارن کنده م کردمیداشااتم فک م گهید

مد وا دمینم یجواب دید یبود.وقت فت:جواب  یجلو ساااادیاو صااورتم و  
نداره امشااب  بی.. یع*و*ض*ی هساات الوی..هنوزم هم تو فکر اون تیدینم

مه چ ی.فراموشاایریبگ یفراموشاا کنمیم یکار فراموش  ویمطلق چطوره؟ه
ته یکنیم کار  یا ندهیآ یخوایو نم یکنیفراموش م رو... ذشااا هم در 

مانتومو باز کنه که تف انداختم تو  یباشااه..چطوره؟دساات انداخت دکمه ها
ست از ا ش نیصورتش....د ست کم  قب هی دیکارش ک ش به موها یتر رفت..د

شبت  نیبهم زد و  فت:خودتو آماده کن ا گهید ی دهیکش هیو بعد دوباره  دیکش
 من کنارت بخوابم. نکهیامگه  شهیروز نم

...نوبت کشامیپدر و مادر آشاغال اون کثافت حروم زاده رو هم م یب الویت اون
 رسهیاونم م

 فت حروم زاده زبونم باز شااد...مادرش منو به کس و کار بودن  الویبه ت یوقت
بود و همه رو  فیرو به حروم زاده بودن ..خودش کث الویمتهم کرد خودشاام ت

شه تو صدام مشخص نبا یلرزش نیکردم کمتر یشدم و سع ری.شدیدیم فیکث
ستو ح  الویت به یخوایاون وقت م ی...تو خودت انگلوونیو  فتم:ببند دهن نج

سبونان صر همه ا یگ بچ ..آره یهام تو بود یحرفا رو کم توجه نیآره؟؟؟؟مق
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له نگفتم دل هت ب لت نزاشااتم ا ه ب کت  لشیخودت.ا ه من مح پا نا دل 
به دن پا  مادرتو بهونه کردم.خودم نخواسااتم   یدونیتو بزارم.م فیکث یایبود..

 سیبزنه آدم ن رشااوماد دیخدتر  قلشااو از دس بده و ق هی دنیکه با د ه؟آدمیچ
...از کجا سیسااوال ببره آدم ن ریرو ز یکه حرمت و احترام مادر ی..آدموونهیح

خاطرش منم ب یدیدختر تر ل وور  ل م هیفردا  دیمعلوم شاااا  الیخ یبه 
وچن سااال  سااتیب ی..وقت ادیکارا خوب برم نی...آره از امثال شااما ایشاادیم

 یازندیتما مثه تفاله مح هکس وکارو ک یمن ب یریگیم دهیزحمت مادرتو ناد
بزنه آدم  یخودش دس به هر کار رلط یکه به خاطر خودخواه ی...آدمرونیب
داشات.اون هر چقدر هم  الویت یع*و*ض*ی.ول یمنو نداشات اقتی..تو لسین

رو بهت  فتم ب یبه هر زبون ؟منیتو چ یول شهیبد باشه آدمه..زبون آدممم حال
 .....ینرفت یول

ش داد  دید.بعد خنووونیبه قول تو ح ایکرده  وونهیزبونت منو د نیسرم:هم دیک
باره  تاق زد وا یچرخ هیو دو باریتو ا نم در  ن ت تم واز  ک به ژا نگ زد  چ

شو آورد جلو و  فت:م دهیبود که د یآدم نیآورد..مزخرفتر سر ن م یدونیبودم.
ش شدم؟چون بر کس دوتا دختر قلب که باها ی فتهیچرا انقد  ودم تو ب شونتو 

و سر ت ی ذاشتن ول ارمی...اونا زود خودشونو در اختیسر به سرم  ذاشت یلیخ
 .یباور نکرد ی....ولی.من بهت اخطار دادم ولیداشت ینترس

قدر ان خواستمی...نمگهیتر کرد و من صورتمو چرخوندم سمت د کینزد سرشو
 خوامیبه چشااماش زل بزنم.صااورتمو  رفت ساامت خودش و  فت:م کینزد

 چیچموش نباش چون دساات و پات بسااته اس و ه ادیز زمیبب*و*ساامت. ز
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بدون همراه یدونی....میبکن یتونینم یکار طرف مقابلت  یکه ب*و*ساااه 
 نداره یلذت چیه
 ...یول رمیمن حاضرم بم-
که  هیمجازات کس نیقبرسون...ا نهیفردا س یخوابینداره امشب کنار من م یول-

 کنه. یبا من باز
...با تمام وجود خدا رو صاادا مینیبود که نوک دمارش خورد به ب کینزد انقدر

 نیمنو هم ایباشااه..خدا ارشیک یب*و*سااه ام برا نیاول خوامیکردم...من نم
سمت م تیبزر  هی ایکار نه...خدا نیا یلحظه بکش ول قدر چ دونمی...نمدمیق

 ی...صاادادیحرفمو با دل سااوخته و حال خراب به خدا  فتم که صاادامو شاان
س نف هی.رونیخودشااو بکشااه  قب و بره از اتاق ب ارشیبا ث شااد ک می وشاا

 شااتریب نباریلب شااکر کردم...دوباره بر شاات و ا ریو خدارو ز دمیکشاا یقی م
که دور من مدمیلرز پارال  یو  وشاا دیچرخی...همونطور  دسااتش بود  فت:

 الویچاکت...آقا ت نهیپشت خطه؟ اشق س یک یبدون یخوایم
صدا یقهقه اهم م*س*تانه  وبعد شت خط  الویت ادیفر یسرداد.و  بود که از پ

دس  رشاینباش...ک رتیر یب ارشیپارال رو ولش کن...ک ارشی:کشدیم دهیشن
 ...کنمیم کارتیچ دونهیمو از سر پارال کم بشه خدا م هی

ند ارشیک باره خ م دیدو تو  فت: بکشااا یخوایو  تویمنو  الف  هی ی..
 تو که یزنیم رتیمنه.تو که دم از ر .پارال خانوم امشااب مهموندمیبچه؟ترساا

من  دونهیکس نم چیکن...ه دایامشااب پارال رو پ ایب یتونیا ه م شااهیاد ات م
 شبام یبه پارال برس یخوای..ا ه واقعا ممییما کجا دونهیکس نم چیبر شتم.ه

 کن... داشیپ ایب
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قرمز قطع تماسااو فشااار  یصااورتم و دکمه  یآورد جلو مویبعد هم  وشاا و
 یخودیآدم ب یکنیهم که فک م نقداریو  فت:من ا ساتادیداد.رفت کنار پنجره ا

 ادیب دیفرصت دادم.ا ه واقعا  اشقت باشه امشب با هیکه بهش  ینیبی..مستمین
ا پارال...ام شااتهرو ندا یهمه بدبخت نیاون ارزش ا یفهمیدنبالت...ا ه نه که م

اومد  الویت یدارم.ب*و*س و ماچم بمونه وقت امشااب ینقشااه توپ برا هیمن 
..خنده ام ..یرتیمثال ر یآقا نیا کنهیم کاریچ نمیبب خوامیکنار اون انجام بدم.م

 .کشهیمن خط ونشون م یوجب بچه برا مین نی.ارهیگیم
باره حه  ی وشاا یصااادا دو به صااف ند شاااد... گاه کرد و  ی وشاا یبل ن

 سی فت:خودشه...کثافت دس بردارم ن
ما یزنگ زد هیداد:چ جواب نه ا ییراهن نا نیکنم؟ حا ثه امت ما م مت  یمع تر

 .مرد ومردونه.یایخودت ب دی...باسین
-.... 
 شهینم-
-... 
 بهت تا حاال چن بار  فته بودم؟ نویمال منه ا ؟پارالیترسونیم یهه..منو از چ-
-.... 
 باشه فقط چن لحظه-

آقا پسار بفهمه من باهاش  نیکم بنال ا هیرو  رفت سامت من و  فت: ی وشا
 ندارم یشوخ
 ؟ی:الو پارال خوبدیچیتو  وشم پ الویت دایفر یصدا
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 ؟ی:پارال  فتم خوبدیکش ادیهق هق ام بلند شد.دوباره فر یصدا
 کجاس دونمیکه نم ییجا هیمنو  رفته آورده  ارشیک الویآره..ت-
جر بزارم تو ز تونمیمن چه طور م یمن ی....تو تمام زند زمی ز شتیپ امیمن م-

 .رسونمیصبر کن خودمو م گهیکوچولو د هیکوچولو  هی..یبکش
شه...ت نیو ا یهمه نگران نیا سته ب شد راه  لوم ب ساس با ث  لند !بالویهمه اح

 ای..زود بایب الویصداش کردم:ت
 نفسم امی...مزدلمی ز امیم-
ش ارشیک ش ی و شار داد و فت:َاه  دیرو کنار ک و دوباره همون دکمه قرمز رو ف

به هم زد چه دل وقلوه ا نیبا ا نیحالمو  فاتون...  زمی ز دهیهم م یحر
 فتهینم یحرفا اتفاق نیبا ا دونهینم گهینفسم...د

کامو داشتم اش یشدم و همونطور که سع ریجون تازه  رفته بودم.دوباره ش انگار
.اون نهکیات م مهیق مهیوق ادی...اون مادیم الوی فتم:ت ارمیخودم درب یبه سلطه 

 .ادیبه من قول داد که م
 که از حال یتو صااورتم بود...طور گهید ی دهیکشاا هیحرفم دوباره  نیا جواب
 رفتم.

صورتم  مهین یاز پنجره  یباد باز به داخل اتاق هجوم آورد وحس کردم پوست 
شد شده بود. انقدر دایپ یدیسوزش  سردم هم  شده بودم که به  کرده... منگ 

 یزبا نیا کنمیچشاامامو باز م یو فقط دوس داشااتم وقت کردمیفک نم یزیچ
شه و بر ردم به روزا شده با  ییخودم به روزا یخودم...به زند  یاحمقانه تموم 

شتم اما حاال قدر تک تک لحظه  هیپر از روزمر  کردمیکه فک م شون ندا س ودو
 نیتا ا وقت چیبازشون کنم.ه خواستمی...چشمام بسته بود و نمدونستمیهامو م



  334 

 

ها ناام دواریهنوز ام یبودم.ول دهینترساا ییحد از تن به نظرم اوج   یدیبودم.
نباشه اما من منتظر معجزه  داشتهمعجزه رو هم ن هیانتظار  یاونجاس که آدم حت

صداالویت دنیبودم منتظر رس شمامو  ی. شد چ شار با ث  شدن در با اون ف باز 
سا ت چنده؟سا ت سه نصف  یدونیاومد سمتم و  فت:م ارشیباز کنم...ک

 نشده یشما خبر الویهنوز از آقا ت یشبه ول
 ادیم الویت-
که نم یفک کن ول یتو هر جور دوس دار- نهیمن مطمئنم  جارویا تو  دایپ ن

 کنه...
 دایا رو پم تونهینم الوی فت ت یم شتریب ارشیهر چقدر که ک یچرا ول دونمینم

 یکه االن دنبالمونه و زود خودشااو به ما م شااادیدلم قرص م شااتریکنه من ب
به من...درو ن یصااندل ینشااسااات روبرو ارشیرسااونه.ک باز  مهیو زل زد 

 مکردی.فک مشدی.از نگاهش هم چندشم مگهی ذاشت.نگاهمو  رفتم سمت د
بهت  خوامیلحظه نگام کن م هیحد!آروم  فت:پارال  نینه تا ا یبه سرش ول بزنه

 بگم یزیچ هی
 نیزانوهاش رو زم یجلوتر اومد همونطور که رو یندادم.کم یخودم تکون به

 نشسته بود و بعد  فت:پارال منو نگاه کن
 با خشم  فتم:نگاه کردن به تو کفاره داره ع*و*ض*ی.. ینکردم ول نگاهش

شار دادو فر نباریا ستش  رفت و ف ش ادیچونمو با د ...من  یفهم ی:چرا نمدیک
 دوست داشتم یفهمیدوست داشتم...م
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م یم دردم ن مد. تمیاو ل تونسااا نم و بز حرف  حت  دوس  نی:ادمیرر یرا
 دوس داشتنه هیشب یباز نیا یداشتنه؟کجا

شد یباز نی...حاال که از ایدیوقت منو نفهم چیتو ه- سته   هگیچطوره د یخ
ه  رضاا یب هیبهت ثابت کنم اون  خواسااتمیهان؟من م میمنتظر شاااهزاده نمون

به ساارت  یی..آره اما االن بالیپسااربچه ننه منو دور زد هی اس...تو به خاطر
 که... ارمیم
به سرم  یی..قطعا ا ه بالکردمیسکته م د؟داشتمیرس یکجا بود؟؟؟چرا نم الویت

 ...ادیم الویآوردم.جمله اشو قطع کردم:ت یآورد خودم تا فردا دووم نم ینم
 اید.خداش خیتنم س ...مو بهدی ردنم کش ی وشم و صورتشو رو ریبرد ز سرشو

ستش موهامو نوازش کرد...در همون  ست را به دادم برس.چونمو ول کرد و با د
 ؟ی.آماده ازمیشروع کنم  ز خوامیبا رو م یباز نیا انیحالت  فت:آره...پا

سراز دوباره شکام بودن که   شیاز زبونم حال زار دلمو به نما شتریشدن و ب ریا
 .کردیمهدفو دنبال  هی ارشیک ی ذاشتن ول

 ولم کن. کنمی..خواهش مارشششششیک-
 هیا ه  اشااقت باشااه که به خاطر  یلعنت الوینه..بزار منم حساات کنم.اون ت-

 کنهیشب ولت نم
 نشون بدم دوباره ی.تا خواستم واکنشزدیدارش داشت حالمو به هم م ینفسها

فت: بل صااورتم قرار  رفت و   قا تهیصااورتش م تگ  یکه چ اد  فتم...جف
 .ایننداز.باهام راه ب

 ...ولم کنیدوس دار یتو رو به هرک-
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از  ترشاایاون طرف تر و  فت:ب یآورد و پرت کرد کم رونیب بشیچاقو از ج هی
سم.بعد همبرمی وش تا  وشتو م یحرف بزن نیا  ..بزار  وش تا  وشتو بب*و*

 و بعد هم خودمو. الویاول تو رو بعد ت کنمیراحتت م
 ای.خداکردمیبه خدا التماس م دیبا ارشیک یپشااات هق هق...به جا هق هق

آدم آشااغال منو مثه  هیحفظ کردم نزار  مویخودت کمک کن...من تا حاال پاک
شااروع کنه به  خواسااتیبود.م ی!دوباره همون حالت قبلایخودش کنه...خدا

س صدا دنمیب*و* شدن  ییکه  شد ک هیمثله باز  شو  قب  ارشیدر با ث  خود
باره نزد ی.ولهبکشااا گار براش مهم نبود چون دو شاااد و زل زد تو  کیان

ستم د شمامو ب شمام..چ شت.منتظر بودم اتفاق یا دهیفا گهیچ که با  تهفیب یندا
 یچشمامو باز کردم....داشت از سرش خون م ارشیآخخخخخ بلند ک یصدا

که پشت سرش بود و داشت نفس نفس  یشد سمت کس دهیاومد..نگاهم کش
 الویتو ساارش.ت یبود رو دهیدسااتش بود محکم کوب یکه تو یوبچو با  زدیم

نگاه انداخت تا  هی ارشی.اول خم شااد به کنیزم یپخش شااد رو ارشیبود!ک
نه بعد که مطمئن شااد چوبو انداخت کنار و اومد  ایشااده  هوشیکامل ب نهیبب

که  وونیح نیدو دستش  رفت اشکامو پاک کرد و  فت:ا نیکنارم...صورتمو ب
 پارال؟؟؟؟پارال حرف بزن. یکرده؟خوبن تیکار

 رید گهیکم د هیا ه  یدونی؟می فتم:کجا بود هیبا  ر ومدیاز ته چاه م صااادام
 ...خواستیم ارشیاومد...ک یسر م م ییچه بال یدیرسیم

 امونم نداد.ساارمو بلند هیو  ر نیینتونسااتم ادامه بدم ساارمو انداختم پا حرفمو
 نشده که. یزی...چزمیاش و  فت:اومدم  ز نهیس یکرد  ذاشت رو
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 کم که  ذشت خواست دست وپامو باز کنه.... هی
همه فشاااارو نداره  نیتو تحمل ا فیظر ینامرد چه محکمم بسااته..دسااتا-

 .زدلمی ز
لحظه جون  هی ارشیجون ک مهیکامل دسااتامو باز نکرده بود که جساام ن هنوز

ت تو سااار  نه  بز خواسااات  برداشااات و  بو  چو مون  ه فت. که  الوی ر
 ارشیک..و� �ااااااااااااالی:تدمیدادکش

 ریر د ارشی.با کنیافتاد زم ارشیبر شاات و بلند شاادچوب از دساات ک عیساار
 یخال دونویم خواسااتنیکدومشااون هم نم چی.هیحساااب یریدر  هیشااد...

خارج شااادن.نم تاق  مت در و از ا فاق دونسااتمیکنن.رفتن ساا چه ات  یداره 
 .دمیشنیم ادهاشونویفر ی...فقط صدافتهیم
 یبه زن من دس دراز یخواسااتیم یشاارف ع*و*ض*ی تو به چه حق ی:بالویت

 ؟یبکن
 سرارش یایب ی:اون مال منه...تو حق نداشتارشیک

دل رد وب نشااونیب یدوباره بزن بزنشااون شاادت  رفته بود چون کلمه ا انگار
ظه صااادا هی.شااادینم ند شاااد...م الویآخخخخ ت یلح  ادیام فر هی ر ونیبل

 الوی...تی....تی:تدمیکش
به سرش آورد.دست و پامم که بسته بود.دستامو  ییبال ارشینداد.نکنه ک یجواب

رو خودم تمومش کنم و کامل باز بشااه  الویتموم ت مهیکم تکون دادم تا کار ن هی
سمت در  دمیخودمو کش یصندلسفت دستامو بسته بود!با  یلیخ ارشیک یول

...خون تمام دهنمو پر کرد.مهم نیچن قدم دور نشده بودم که با سر خوردم زم



  338 

 

ت با ک نیبود.مهم ا الوینبود.مهم  کارش  بدونم  که  جا  ارشیبود  به ک
باره حرکتدیکشاا ند بشاام دو و ر یکار چیه ینا یبکنم ول ی...خواسااتم بل

داره  بدنم کردمیاومدن...کم کم داشتم فک م یم ینداشتم.نفسهام هم به سخت
کرد...چقدر د ا  ندمنو از جام بل یکساا ی.ولمردمیداشااتم م دی.شاااکنهیم خی

 یطوساا یباشااه..د ام م*س*تجاب شااد چون چشااما الویکردم که اون آدم ت
گاهم م الوینگران ت که داشااات ن مارش خون مکردیبود  مد. ی.از د  ی قهیاو

سش کامل جر خورده بود .د سرلبا ستمو  عیستامو  باز کرد و بعد هم پاهامو.د
 می رفت و فت:بلند شو زود بر

 ارش؟؟؟یک-
 کشتمش....-
 نه؟!!!-
شا یخی ستامو  ضربه خ دید   ونه ام زد و یرو فیخف یلیحس کرد که چن تا 

 ؟ی فت:پارال...خوب
 میاومد رونیپاهام وبلندم کرد...از اتاق که ب ریندادم.دسااتشااو برد ز یجواب

 یکه رو کف پارکت خونه پهن شااده بود.صااورتش خون ارشینگاهم افتاد به ک
 نیاشم یصندل یمنو  ذاشت رو عیاومد.سر نییمرده بود.از پله ها پا دیبود.شا

 و سوار شد...زود راه افتاد.چشمامو بستم وخوابم برد...
 گهیدستش فرمونو  رفته بود وبا دست د هیچشم باز کردم.با  الویت ینوازشها با

گاهش کردم و  ری.از زکردیاش داشااات صاااورت منو نوازش م چشااام ن
 م؟یدی فتم:نرس
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 نه..هنوز-
 ؟یکرد دامونیپ یچه جور-
.اما دونمی...من مقصاار بودم مارمیاومدم دم خونه ات که از دلت درب شاابید-

باز نکرد یهرچ نگ زدم درو  به  وشاایز نگ زدم  بار ز آنتن  یول تی.چن 
شتم برمیباهام لج کن یخوای.فک کردم هنوزم مدادینم شتمی.دا سر گ بچه  که پ

به زور  یکیکه تو رو  دهیاومدن  فت د یم رونیطبقه باالتون که با مادرش از ب
اما در  گهیداره درو  م دیکرد ه روفته..اولش فک کردم شاااا نشیسااوار ماشاا

 ینوز روه دمیدسااته  ل رز سااف نینگران ترم کرد..بب تیدسااترس نبودن  وشاا
که  ی.همه چارمیبهت بگم و از دلت درب وی...من اومدم همه چهی قب یصااندل

 یازت معذرت خواه دی.من بامیمدته با ث شااده بود ما از هم دور بشاا نیا
با نه دایمنو ببخشاا دیکنم...تو  ته ام خو باور میی..رف ها هم  خدا نده  ...اون ب

شه ا نجای...اکردنینم  ارشی...کنجایرو تازه  رفته بود حدس زدم تو رو آورده با
 کارو کرد؟ نیچرا ا دونمینداره.نم یذات بد

 رلبی...زدمید یصااندل یرو ور دیساارمو خم کردمو دسااته  ل رزسااف یکم
 ؟؟یبخر دیرز سف یخوایم یآشت ی فتم:حاال هربار که قهرمون شد برا

 .زمیزد و  فت:آره  ز یلبخند
 یوت یدیترد چی.با تمام وجودم دوسش داشتم.هکردمیتمام وجودم حسش م با

 نفس ی.من داشااتم کنار مردزدیدلم موج م ی شااق بود که تو نباریدلم نبود ا
که جونشو به خاطر من به خطر انداخته بود.خواستم ازش بپرسم چه  دمیکشیم

 النکم صب کن ا هی ی..خانومسسسسسیاومده بود اونجا که  فت:ه یجور
 کن. ییحالت که خوب شد ازم بازجو مارستانیب برمتیم
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لحظه احساااس کردم ساار ت  هیبزنم.چشااامو بسااتم. توسااتمیهم نم لبخندم
 دمی.تاچشاام باز کردم دکردمیرو هم حس نم الویشااده. دساات ت ادیز نیماشاا

ته و یدودساات الویت مانو  رف به آ هیفر گاهش  به  هیاس و  نهین به  گاهش  ن
ن تا جون چ نیافتاده بود دنبالمون.ا ارشیک ی...وانمیجلو...بر شااتم  قبو بب

شت سر ت نور هم مدا شت مومدی.با  ص نیتو دهنم.ا ومدی...دلم دا  یبتیچه م
 بود آخه
کااه  الویااچااوبااو باارداشاااات و خااواساااات باازنااه تااو ساااار تاا هاامااون

 ارشی..کااااالوی:تدمیدادکش
 ریر د ارشی.با کنیافتاد زم ارشیبر شاات و بلند شاادچوب از دساات ک عیساار

 یخال دونویم خواسااتنیکدومشااون هم نم چی.هیحساااب یریدر  هیشااد...
خارج شااادن.نم تاق  مت در و از ا فاق دونسااتمیکنن.رفتن ساا چه ات  یداره 

 .دمیشنیم ادهاشونویفر ی...فقط صدافتهیم
 یبه زن من دس دراز یخواسااتیم یشاارف ع*و*ض*ی تو به چه حق ی:بالویت

 ؟یبکن
 سرارش یایب ی:اون مال منه...تو حق نداشتارشیک

دل رد وب نشااونیب یدوباره بزن بزنشااون شاادت  رفته بود چون کلمه ا انگار
ظه صااادا هی.شااادینم ند شاااد...م الویآخخخخ ت یلح  ادیام فر هی ر ونیبل

 الوی...تی....تی:تدمیکش
به سرش آورد.دست و پامم که بسته بود.دستامو  ییبال ارشینداد.نکنه ک یجواب

خودم تمومش کنم و کامل باز بشااه رو  الویتموم ت مهیکم تکون دادم تا کار ن هی
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سمت در  دمیخودمو کش یسفت دستامو بسته بود!با صندل یلیخ ارشیک یول
...خون تمام دهنمو پر کرد.مهم نیچن قدم دور نشده بودم که با سر خوردم زم

با ک نیبود.مهم ا الوینبود.مهم ت کارش  بدونم  که  جا  ارشیبود  به ک
باره حرکدیکشاا ند بشاام دو و ر یکار چیه ینا یبکنم ول یت...خواسااتم بل

داره  بدنم کردمیاومدن...کم کم داشتم فک م یم ینداشتم.نفسهام هم به سخت
کرد...چقدر د ا  ندمنو از جام بل یکساا ی.ولمردمیداشااتم م دی.شاااکنهیم خی

 یطوساا یباشااه..د ام م*س*تجاب شااد چون چشااما الویکردم که اون آدم ت
گاهم م الوینگران ت که داشااات ن مارش خون مکردیبود  مد. ی.از د  ی قهیاو

سر ستامو  سش کامل جر خورده بود .د ستمو  عیلبا باز کرد و بعد هم پاهامو.د
 می رفت و فت:بلند شو زود بر

 ارش؟؟؟یک-
 کشتمش....-
 نه؟!!!-
شا یخی ستامو  ضربه خ دید   ونه ام زد و یرو فیخف یلیحس کرد که چن تا 

 ؟ی فت:پارال...خوب
 میاومد رونیپاهام وبلندم کرد...از اتاق که ب ریندادم.دسااتشااو برد ز یجواب

 یکه رو کف پارکت خونه پهن شااده بود.صااورتش خون ارشینگاهم افتاد به ک
 نیاشم یصندل یمنو  ذاشت رو عیاومد.سر نییمرده بود.از پله ها پا دیبود.شا

 و سوار شد...زود راه افتاد.چشمامو بستم وخوابم برد...
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 گهیدستش فرمونو  رفته بود وبا دست د هیچشم باز کردم.با  الویت ینوازشها با
گاهش کردم و  ری.از زکردیاش داشااات صاااورت منو نوازش م چشااام ن

 م؟یدی فتم:نرس
 نه..هنوز-
 ؟یکرد دامونیپ یچه جور-
.اما دونمی...من مقصاار بودم مارمیاومدم دم خونه ات که از دلت درب شاابید-

نگ زدم درو یهرچ به  وشاایباز نکرد ز نگ زدم  بار ز آنتن  یول تی.چن 
شتم برمیباهام لج کن یخوای.فک کردم هنوزم مدادینم شتمی.دا سر گ بچه  که پ

به زور  یکیکه تو رو  دهیاومدن  فت د یم رونیطبقه باالتون که با مادرش از ب
اما در  گهیداره درو  م دیکرد ه روفته..اولش فک کردم شاااا نشیسااوار ماشاا

 ینوز روه دمیدسااته  ل رز سااف نینگران ترم کرد..بب تیدسااترس نبودن  وشاا
که  ی.همه چارمیبهت بگم و از دلت درب وی...من اومدم همه چهی قب یصااندل

 یازت معذرت خواه دی.من بامیمدته با ث شااده بود ما از هم دور بشاا نیا
 یمنو ببخش دیکنم...تو با

 رلبی...زدمید یصااندل یرو ور دیفساارمو خم کردمو دسااته  ل رزساا یکم
 ؟؟؟یبخر دیرز سف یخوایم یآشت ی فتم:حاال هربار که قهرمون شد برا

 .زمیزد و  فت:آره  ز یلبخند
 یوت یدیترد چی.با تمام وجودم دوسش داشتم.هکردمیتمام وجودم حسش م با

 نفس ی.من داشااتم کنار مردزدیدلم موج م ی شااق بود که تو نباریدلم نبود ا
که جونشو به خاطر من به خطر انداخته بود.خواستم ازش بپرسم چه  دمیکشیم
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 النکم صب کن ا هی ی..خانومسسسسسیاومده بود اونجا که  فت:ه یجور
 کن. ییحالت که خوب شد ازم بازجو مارستانیب برمتیم

لحظه احساااس کردم ساار ت  هیبزنم.چشااامو بسااتم. توسااتمیهم نم لبخندم
 دمی.تاچشاام باز کردم دکردمیرو هم حس نم الویشااده. دساات ت ادیز نیماشاا

 فرمانو یدودست الویت
 ی...وانمینگاهش به به جلو...بر شتم  قبو بب هیاس و  نهینگاهش به آ هیو  رفته

بالمون.ا ارشیک تاده بود دن با ساار ت نور هم  نیاف تا جون داشااات. چن 
 بود آخه؟؟؟ یبتیچه مص نیتو دهنم.ا ومدی...دلم داشت مومدیم
 یکیبه  میخوریتر...االن م واشی الویت-
 ...ادیداره دنبالمون م ینیبینم-

بار کوب دسااتشااو  لویف هیساابقت  رفت و  فت:ا ه  هیرو فرمون و  دیچند 
ناکس صاادتا جون  نیتا االن هفت تا کفن پوسااونده بود اما ا زدمیم یاونجور
 دستش به تو برسه.. زارمیکرده من نم خودیداره...ب

ته بود...حس م ترس مام وجودمو فرا رف با مرگ دسااات و  میدار کردمیولرز ت
ترسااناک شااده بود...دلم  یلیخ نیماشاا یچی.حرکات مارپمیکنیپنجه نرم م

که  ارشیک نیممتد ماشاا یبوقها ی.صاادانییدر و باز کنم بپرم پا خواسااتیم
به ما  زنهب خواستیاز قبل منو به ترس انداخته بود...انگار م شتریکنارمون بود ب

 یم ییزایچ هیو داشاات  نییرو داده بود پا شااهی...شاادادیم یجاخال الویت یول
 ...چیسرپ میدی فت.رس

 رو مواظب باش.... نجایتو رو خدا ا الوی:تدمیکش داد



  344 

 

شده بود که  جمله ش هیام تموم ن صداش انقدر بلند بود نیضربه خورد به ما ...
که  الویرو از من  فت..فقط ساارمو چرخوندم ساامت ت یکه قدرت هر کار

ماشاا ارشیک به  مت  به من  نیاز اون ساا گاهش  به زده بود..اونم ن ما ضاار
شتزدمی...ته دلم زجه مادین الویسر ت ییبال ایبود..خدا به کنار  میافتاد یم می.دا

فا ش ز مامیتو هوا بود ییجورا هیکم هم نبود... ینبود ول ادیجاده...ارت م ...ت
شتن از جلو لمیمثه ف میزند  یهاروز شمم رد م یدا .انگار باور کرده شدنیچ

س شتم زمان بر رده  قب و تدهیبودم که زمان مر م فرا ر  شتریرو ب الوی.دوس دا
در و قبر پ سیبه پار نرفتنحساارت  یبود.حت نیبشااناساام..تنها حساارتم هم

ش س نیومادرم رو هم فراموش کرده بودم.ما چن تا رلط زد و من  نیبه زم دیتا ر
 ....دمینفهم یزیچ گهید

 دی.اومد سمتم  ونمو ب*و*سدمیدینورها مادر رو م نیبود..ب دیجا نور سف همه
شو ن صدا شروع کرد به حرف زدن... سی..فقط ازش مدمیشنیو  ان که مام دمیپر

 هیاومد از زنده بودنش بپرسم...مامان بازم  یکجاست..سالمه؟؟؟دلم نم الویت
 هی دسااتم...دسااتمو  رفت و کف دمیشاانیبازم صااداشااو نم یت ول ف ییزایچ
نوشاات و رفت...هرچقدر صااداش کردم برنگشاات.بازم تنهام  ذاشااته  یزیچ

.نوشته رو خوندم.فرانوس نوشته بود.تا خواستم ترجمه اش شیبود.مثله سالها پ
 شدم... داریب ییکنم با صدا

فک کنم صااادا یمردم ول کردمیم فک ته شاااده  یزنده بودم. که بساا در بود 
 هیبودم.. مارسااتانیحدساام درسااته..ب دمیفهم دمیساارم د یبود.ساارمو که باال

قات د فا مام ات ظه ت تاد...وا ادمی شااابیلح مده  الویساار ت ییچه بال یاف او

 

http://www.roman4u.ir/


 345 بورسیه

ش ستم ک سرمو از د سوزن  ستمو دراز کردم  د یو راه افتادم..با رونیب دمیبود؟د
جاس؟هم الویت دمیفهمیم ت نیاالن ک تاد  هی رونیاق زدم بکه از ا تار اف پرساا

هامو ساار قدم بالم... به من  یهنوزم زور یکردم...ول عتریدن نداشااتم.زود 
 ..دستمو  رفت و  فت:خانوم کجا؟دیرس

 کجاس؟ الوی..تالوی...تدبرمیمن با-
 سیکم استراحت کن تو حالت خوب ن هی ایب زمی ز-
 بدونم اون کجاس خوامینه..من حالم خوبه.م-

 رونیبه تقال افتادم دسااتمو از دسااتش ب دهینم یجواب دمید ینداد.وقت یجواب
.تو رو برم. نی:تو روخدا ولم کندمیهم اومد...داد کش گهیپرستار د هیبکشم که 

 ..تو رو خدانمیبب الومویبرم ت نیخدا بزار
 که.... شهینم-

شون نم هیدو نفر بودن من  اونا سینفر..زوم به ش ادی.دوباره فردیر داقل ح:دمیک
 نیبگ نیپرستیم ینه...تو رو به هرک ایاالن سالمه  نیبگ

 گه؟یم یچ نیاز پرستارا سرشو تکون داد و  فت:ا یکی
 بابا تصادف کردن یچیدوم:ه پرستار

شااوهرش  نکهیداشااات من نشاانوم  فت:مثه ا یکه سااع یآروم طور وبعد
 دوس داشتن! رویهمد  یلیمعلومه خ چارهیمرده...ب

م الوی؟؟؟؟؟تیچ کاش من  مرده؟ نم نیو ا مردمیمن  به سااارش   یبال 
نجات من...کاش...صاادامو بلند تر کردم  یبود برا ومدهیاومد...کاش اصااال ن

 شهیمنو تنها بزاره بره...نه نم تونهیودست ا زدم:نه اون نمرده...اون نم
 که از حال رفتم. دمیکش ادیدست وپا زدمو انقدر فر انقدر
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..آروم چشاامامو باز دیب*و*ساا مویشااونیپ یکساا دمیدا  شااد..فهم میشااونیپ
شما شم دیبود که به من زل زده بود.تا فهم الویت یطوس یکردم.دوباره چ امو چ

ند چ نار رفتو ومنتظر مو ظه  یزیباز کردم آروم ک بگم...دوس داشااتم اون لح
اومدم  :منمتم. فداریب ایمرده...خوابم  ایزنده ام  دوسااتمی.نمکردیم دایامتداد پ

 تموم شد. یتو.همه چ شیپ
ستمو ستش و  فت:همه چ د شده خانوم ی رفت تو د شروع   یدونی...میتازه 

 چقد نگرانت شدم؟
 نیتو روخدا ا نیتو درسااته؟بب شی..منم مردم که اومدم پیاونا  فتن تو مرد-
 انجیانگار معذورن که منو آوردن ا ضیمر رشیدارن...از پذ مارسااتنیهم ب ایدن

 رم..اول خوب بشم بعد ب
سیبه نظر م نیرمگ شتریکه با ب یلبخند زد.لبخند یکم الویت  نیو فت:با ا دیر

ساار  نجامی فته من مردم؟من االن ا ی؟کیکن یمزه پرون یخوایحالت هم م
اونارو انجام بدم.ما  دیتموم دارم که با مهین یکارا یسر هیومرو  نده..من هنوز 

 دختر. مونهیهنوز اول جون
 س؟ین ایاون دن نجایا یعنیسر جام نشستم و  فتم: خیبلند شدم مثه س زود

 .نمی...دراز بکش ببشهیسرمت کنده م ؟االنیکنیم کاریِا چ-
 ؟یتو نمرد یعنی-
 ..متاسفانه زنده امرینه خ-
 نشده. تیزینگو..خدارو شکر که چ ینجوریِا..ا-
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فک  ینجوریشد که ا یتخت خوابوند و  فت:چ یمنو رو دیکه بهتمو د الوی.ت
 ؟یکرد

ش هی ستمو ک صورتمو حس کردم و د ست  سوزش پو  الویروش که ت دمیلحظه 
 دستمو  رفت و  فت:نه...نکن.

با بغض  فتم:د زل ز و دوتا ا نمتیبب رونیاومدم ب شااابیزدم تو چشااماش و
شتن ب ستارا نزا شون هم بدنتید امیپر که  هیهمون نیبودن. فتن ا شعوری..جفت

 شوهرش مرده..
.دوباره نییو ساارمو انداختم پا دیاشااک از چشاامم چک هیجمله  نی فتن ا با
 برات مهم بود که من زنده بمونم؟ یعنیو  فت: دیب*و*س مویشونیپ

 منو بکشه؟ ارشیتو مهم نبود که ک یبرا-
 چرا بود -
 منم مهم بود یپس برا-

ست یسکوت کردم ول یکم به  ی وونهید هیشد؟اون  یچ ارشیک یبعد  فتم:را
ستیتمام معناس...اون واقعا م شتباه  خوا شه.مرده؟نکنه تو رو با اون ا مار وبک
 که منو تا لب مرگ یاله رنیخل..که جفتشااون بم ی رفته بودن اون پرسااتارا

 بردن
 نمرده ارشیک-

باره مام وجودمو پر کرد.رنگم پر دو  نشیبا همون لحن رمگ الوی.تدیترس ت
به  نیا برسااونه.من کنارتم.از یبیبه تو آساا تونهینم گی فت:نترس پارال...اون د

شتباه  رفته بودن.مثه ا گهید یکیمنو با  شبی.دزارمیبعد هم تنهات نم  هی نکهیا
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 انمارستیآورده بودن ب روهم تصداف کرده بودن و اونا گهیدختر و پسر جوون د
 .کنهیو تموم م ارهیکه پسره دووم نم

دوسااش  یلیخ دیاون دختر سااوخت.شاااا یکردم.دلم برا هی ر ناخودآ اه
ته..ا فا!!!!اِ  یروز ار ب یداشاا پاک کرد و فت: ر الوی!تیو ن نک هیاشااکهامو 

بازمی ز بده. تانیهم تو ب گهیدو روز د دی..برات  دو روز و  نیا یبمون مارساا
 نکن لطفا شترشیب

 .بدبخت پسره..االن چقد تنها شده.کشهیم یدختره....االن چ چارهیب-
 .یخداس خانوم دست یهمه چ-
 !!!سیخدا بهش صبر بده..آخه انصافه؟؟؟نه ن-
 م.کرده بود دایکرد آرومم کنه.کنارش آرامش از دست رفته ام رو پ یسع الویت

کجاس؟ازش  ؟اونیچ ارشی:پس کدمیپرساا دیام که کمتر شاااد با ترد هی ر
 س؟ین یخبر

 طبقه باالس ارشیک-
 ما رو ادیو فتم:اون بال؟؟؟اون االن م الویشاادم خودمو چساابوندم به ت بلند

 ...گهی؟پاشو د ی..چرا انقد راحت نشستمی..پاشو فرار کنکشهیم
ستهیم نکهیبکنه.مثه ا یکار تونهینم گهیپارال  فتم که اون د- شخ خوا کنه  یودک

با ماشاا پا نیچون اونم  .االن رفته کما.وضااعش نییخودشااو پرت کرده بود 
 .مهیوخ

ه ن خواستمیرو م ی.من نه مرگ کسومدیدلم ن یبگم خدارو شکر ول خواستمیم
ساارش به ساانگ بخوره و آدم  ارشیک خواسااتمیرو...من م یکمارفتن کساا
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شه.چ شده  یزیب صادف بدنم کوفته  ست بود.هم در اثر ت س نگفتم.بدنم هنوز 
کهیبود هم ا تک زده بود و صااورتم خ یحسااااب ارشیک ن درد  یلیمنو ک

 ادیرف خواسااتمیکه م سااوختیکنده بودن انقدر پوسااتم م انگار مو.پوسااتکردیم
 یوارد اتاق شااد.اومد کنارمون و با چهره ا ایبه در خورد و پور یبکشاام.تقه ا

 ؟؟؟یداریکارات بر نم نی رفته  فت:دختر تو چرا دست از ا
 ؟یکنیکار م یچ نجای..تو اسیحالم خوش ن-

 یه موترو ب نمیبیکه دارم م.حالتو سیحالش خوش ن دمیرس نی:باز من به اایپور
 دمیازت پرس گهیسوال د هی

 کردنه؟ یوقت شوخ ؟االنینیبی..نمشهیمن االن اوضام قاراشم ایپور-
ده ش یا ه بفهمه چ ی فت بهش نگم ول الویت یعنیشده. یچ دونهیمامان نم-

 هی نمکیهم م ی ل ..شوخ الویآقا ت نیبه خصوص ا کنهیپوست از سر دوتون م
ب که دل آدم کبا نیکرد یاخم هیچون هردوتاتون  نیشاااد بشاا نیبزنذره لبخند 

 نداره یعنم گهیاخما د نیا نی.خدارو شکر جفتتون هم سالم و سالمتشهیم
 سین الویت ریتقص-
 .اون باالسدمیلنده هورم د ارشی..کنیهردوتون مقصر-
 استراحت کنه دیپارال با رونیب میبر ای:پورالویت

ضع ت از شته..خودش  دیفهم شدیم الویسر و سر پا نگه دا شو به زور  که خود
 هرو ببر استراحت کن الویاشاره کردم و فتم:ت اینداشت.به پور یحال خوب

َاند مجنون وبنده نوکر باباشااون رالم  یلیل کنمیم یمعرف انی:خانومها آقاایپور
شو براهیس ستانهی.فک نکن رو تخته بالویت می..پا ستش ب مار  ادیرنمکارس از د
 میا ه به حرفش  مل نکن خورهیهم مارو درسته م ینجوریهم
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سرم برداره.چون ا ه لبخند نم ایکردم لبخند بزنم تا پور یسع ست از  تا  زدمید
 ای دیخندیم ای شهی.. ادتش بود همارهیدرب یباز جکیمل نجایا خواستیصب م

 کردم بخوابم. یلحاف و سع ری.بعد رفتنشون سرمو بردم زخندوندیم
+++ 

بود.خدارو شکر  میبهتر از وضع جسم میبهتر شده بود.وضع روح یکم حالم
نده هم ز الویممنون بودم که ت شااتریفرصاات دوباره بهم داده.وب هیکه  کردمیم

شتیبود..دوباره بر م شب بدتر میگ  مرم  شب نیسر رقابتمون!هرچند که اون 
ش یلیبود و خ شار ک ستمیم یول دمیدرد و ف شش کنمتو ا خوا روز تو ن دویفرامو

هم  ببخشم.آخرش ارشویبا خودم کلنجار رفته بودم که ک یلیخلوت با خودم خ
دو روز مثه دو قرن  نیبردنم به خونه.ا یبرا ادیب 1سا ت  الوینتونستم.قرار بود ت
شت.هنوزم جا ستمیچون م میصورتم بود.به  مه نگفت یزخمهام رو ی ذ  دون

تا  مه  ثه ک هیا ه بفه که برم م جا  بهیم هنمدت هر   هیرو تنب الویبهم و ت چساا
که  مشنیبب رفتمیمدت هم نم هی دیموند.فقط با یهم رازدار خوب ای..پورکنهیم

ما ت یهمه چ  فت هم  یبه خانواده اش  فته بود..نم ویهمه چ الویلو نره...ا
مه م مه م دنیفهمیناخود ا اه ه ندیچون ه .دوروز بود از ارشیک ادتی  وم

شگاه هم افتاده  س ادی.میبوددرس ودان سردر م م یکه م هیبور .اون مشدیافتادم 
س شانس ت نی....و اشدینفر داده م هیفقط به  هیبور سط  ود و من ب شتریب الویو

.پرسااتار لباسااامو کردمیبودم که خودمم درکش نم یزیچرا نگران چ دونمینم
تار :خانوم پرساادمیوشاامون.ازش پرسااوبپ نییپا امیآورد و کمکم کرد از تخت ب

 شد آخه؟ کی ومده؟؟؟سا تین المدنب یکس
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 ..رونهیب یچرا فک کنم شوهرت اومده ول-
 ومد؟؟؟یچرا ن-
 ؟یبراش ناز کن یخواستی...مدونمیمن نم گهیاونو د-
 دمشیند شبی.دلم براش تنگ شده از دنمشیبب خواستمینه والال.م-
 نیپس هنوز نامزد-
 بله-
بد گهیم ادیدو روزه م گمیم- پارال رو بب نیخانوم تو رو خدا اجازه  لم د نمیبرم 

شده االنم که تو م شده..کچلمون کرده تو ا یگیبراش تنگ   نیدلت براش تنگ 
 دو روز.

 ه؟یعیطب ریکجاش ر-
نازد نیا-  هیا ت تشینها تینها ینیبیخونه خودت م ی...رفتهیکارا مال دوران 

 شهیشروع م ی اد یبعدش زند  کنهیم دایکارا ادامه پ نیا گهیسال د
نو مثال م خواستیاز طرفش پره!م یبوداااا !معلوم بود دلش حساب یچه آدم نمیا

که ب تاق  بده!از ا مدم د رونیدرس  ندل هی یرو الویت دمیاو نار د یصاا  واریک
سته..با د ش شد اومد کنارم و  فت:خوب دنمین که  تیی؟جایشد ؟خوبیبلند 

 کنه؟یدرد نم
 .دمیسالم خوبم.نه بابا.دو روزه  رفتم خواب-

 یقربون یزیچ ی وساافند هیحتما  یملک یو  فت:آقا الویرو کرد به ت پرسااتار
شما تعر ی..اونجورنیکن سالم به  نیکرد فیکه  شده که جون  معلومه معجزه 

 وره.نخ مارستانیراهتون به ب گهیکه د شاالی.هم شما هم پارال جون...انیدربرد
 کرد و بازومو  رفت و  فت:بله..واقعا معجزه اس. دییسر حرفشو تا با
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 فت:آره معجزه اس که من و تو  میکم که فاصااله  رفت هیو  میکرد یخداحافظ
 .نمیبی.معجزه اس که من هنوز تو رو کنارم خودم ممیهنوز کنار هم

 لباسامو بپوشم..دلخور شدم یتو بهم کمک کن یومدیچرا ن-
 نویروتو بکن اونور تا لباسمو  وض کنم االنم هم یاتاقم بهم  فتاون شب تو -
 گهید یگفتیم

شمی چه  یود!ولنب شتریب گی  کی الویت یمن مقابل حافظه  یبود..حافظه  اد
تاز  نکهی الوه بر ا الویت یرفتارا نیا  الویهم بود..ت ی اد ریداشااات ر یبرام 

 یدیدش یری اشق من شده بود؟؟؟نه بابا خواسته کمکم کنه مثال!کال خوددر 
 یشاااده  اه اشااقم  فگتمیم یکرده بودم. اه دایبا خودم پ الویبه خاطر ت

 ...هنوزم مطمئن نبودم!ادیسرم ب یینه نخواسته بال گفتمیم
 بخوام یزیچ هیازت  شهی فتم:م میدیرس یخروج یبه پله ها یوقت

 یخانوم شما امر کن-
 نمیبب ارشویبرم ک خوامیم-
 داره؟ یلیسرجاش.بر شت به طرفم و فت:چرا؟دل ستادیا

به بده؟مهیحالش چه جور نمیبب خوامیآره م- ه آرومه چ یبدونم وقت خوامی..خو
 دمیقمر در  قربشو د افهیمن همه اش ق هیشکل

ره و دوبا یفتیاون شااب ب ادی دنشیبا د خوامی.نمقهیدق 3فقط  یول میباشااه بر-
 .یناراحت بش

 باال رفتمی.من مفتمیاون شااب ب ادی فت!خودمم دوس نداشااتم  یم راساات
اومد طرفم و ذوق زده ازم خواساات  دنمیاول با د یکه دفعه  نمیرو بب یارشاایک
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شم...همون  شتریب شنا ب شویک افهیبار ق هیباهاش آ  شهیبعدش هم دمیآروم د ار
 یطبقه  به دنیمنو بکشه!با رس خواستیکه اون شب م یارشیبود نه ک یطوفان
 ش؟؟؟ینیبب یخوایم ی:مطمئندیپرس الویت مارستانیسوم ب

 آره-
 کنهیا ه ناراحتت م گمیبازم م-
 نمشیبب خوامی...واقعا مرینه خ-

 وی یساا یآ یا شااهیشاا وارید یکه جلو ارشیمادر ک دنیبا د میکه رفت جلوتر
تادهیا جاس..ت ارشیک دمیبود فهم ساا تادیا الویاون فت:من د ساا  گهیو  

 .نمیبب ختشویر خوامی.خودت برو.نمرمینم
بود اما انگار  دهیکنار مادرش و نگاهش کردم.آروم خواب سااادمیجلوتر.وا رفتم

بان کردیناراحتش م یزیچ هیهنوزم  به نظر  نیو رمگ یکه چره اش  صاا
 ؟ینیبب ویچ یکردن و  فت:اومد هیشروع کرد به  ر دی.مادرش تا منو ددیرسیم
 نه؟ ایآروم شده  نمیاومدم بب-
ت- خ ب بد مه  ه با ث  ن یهایتو  تر.آره آروم یم خ گذره د ن خداازت  ..

 یدنبال  شااق و حال خودت..برو نمره ول یراحت بر رهیبم یخواسااتیشااده..م
 .سیحالش کم از مردن ن نیا

کار بغض که  منو مقصاار جلوه  خواساااتینکرده بودم.چرا م یکردم.من 
با صااادا نیاول ا فیبده..متهم رد نه من نبودم... ته  ییقصاااه من بودم؟  رف

ما دل منو  کارو  نیبار دوم ا یامروز هم برا یبار شااکساات هی فتم:شاا
شما رو پس م ارشی...کیکرد شما دهیداره تاوان زبون تلخ  ش هی.. شد ب  ینیبار 

شش اومده  هیدردش چ یتا بفهم دودلشدر یپا فقط منو متهم  ایچرا از من خو
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م ه ؟شاامایوتار کن رهیمنو تو ذهنش ت یکه نبودم و خواساات یزیبه چ یکرد
نگاه اون شاابش  یشاارم یکنه؟ب کاریچ خواسااتیم ارشیک یدونی.میمقصاار

...نه ارشاااهیقصاااه ک نیا یقربان یگیو شااما م کنهیم خیهنوزم مو به تنم ساا
صر شما هم مق ستمی.من از حق خودم دفاع کردم.من نمیخانوم. هم اونو  خوا

 ..بدبخت کنم هم خودمو
شت م چونه شکام جار کردمیهم اونجا معطل م گهیکم د هی..دیلرز یام دا  یا

م:من  فت نیهم یبرا نهیوقت دوس نداشتم اشکامو دشمنم بب چیومن ه شدنیم
 بارنی.شما هم اخوامیکه خوب بشه..من مر شو نخواستم و نم کنمیبراش د ا م

 نی شتن به دنبال گ*ن*ا*هکار براش د ا کن یبه جا
 می..زود برمیدادم بهش و  فتم:بر هیتک دمشی.تا دالویو رفتم سمت ت بر شتم

ستمینم گهید شک بر ارشیبه خاطر ک خوا رد د یخودم کل ی.من خودم برازمیا
 گهید یبرام مشکل درست کرده بود ول یوسط کل نیسر ومشکل داشتم اونم ا

 س؟؟؟کجا نیتعجب کردم و  فتم:ماش الویپدر ت یسوناتا دنیبس بود!با د
 آهن مچاله شده. کهیت هیندارم.شده بود  گهیداشتم د نیماش-
 !هشینم م؟؟؟باورمیاومد رونیسالم ب ینیماش نیواقعا ما از تو همچ یعنینه!!!-

 آوردم. یم مانیا مونیداشتم به معجزه بودن سالمت تاره
 آره...خدا به هردوتامون رحم کرد-
 نتیماش فیح-
 شده بود یخودمم تکرار یکه شده...برا هیکار گهید-
 یخریم گهید یکینداره  بی -
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 هیبخرم.فعلن  نیدارن من برم ماشاا نیخانوم خانوما ماشاا ی..وقتهیچه کار-
 میراننده شخص یبش ویجور منو بکش دیمدت با

امروز شده بود  گفتنیم خواستیدلشون م یمن هر چ نیبه ماش روزیتا د حاال
 !کیونی نیماش هی

 دست خودت دمیم چوی..سوئترسمیم یو رانند  نیاز ماش گهیمن د-
++++ 

س یکم صورت مامانو ب*و* سوپمو خوردمو و  س دمیاز  سه به خدا   ریو فتم:ب
 شدم.

 دخترم یریکم هم بخور..جون بگ هی-
..اونوقت شاامااایچاق م دمیمامان جون من چن روزه همه اش خوردمو خواب-

 زارهیم رادیروم ا یه ادیپسرتون م
 هم بدونه شتریقدر تو رو ب دیکرده...پسر من حاال با خودیب-

شیکم ازم خجالت م هی مامان سر برادرش بود و  ارشی..چون به هرحال کدیک پ
هفته هم از تصادفمون  ذشته بود  هی..االن دیرسیبه من م یلیخ نیبه خاطر هم

شگاه برم وم دادیمامان اجازه نم یوول شه که دوباره مثه  گفتیبه دان تا مطمئن ن
فقط دوروز نرفته بود  الوی...البته تدهیقبل شاااداب و ساارحال شاادم اجازه نم

از  دیوبعدش همه اش تو دانشااگاه پالس بود..من بدبخت فلک زده بودم که با
شبو م هی شیطرف درد و رنج اون  فکر  قب افتادن از درسا  گهیاز طرف د دمیک

 یوه رمیاون شب آبغوره بگ یبرا نمیوقت ندارم بشکه  دونستمیو کالسا رو...م
ال اص نیوا موندمیشتر از درسم  قب می ذشت ب یکشش بدم من هرروز که م
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د هر که بو یهرچ رکردمیفراموش م دیام نبود... ذشااته رو با ندهیبه نفع من و آ
 چند سخت بود.

هم شااکر که شااما  یلیمن حالم خوبه...خدارو شااکر..خ نیمامان جان بب-
 برم سرا  درسم...تازه اشم شما دی..من بارمیقوت بگ نیو بهم کمک کرد نیبود
 شمی...بد ادت ماااایکنیلوس م یلیمنو خ یدار

 ونمتیهم نم امتیق امیکرد که من تا ق یکار ارشی...کهیچه حرف نیا زمینه  ز-
 دمیامو انجام م فهیتو بلند بکنم...من دارم وظ شیسرمو پ
س دوباره شما چرا با دمشیب*و* ش دیو  فتم: شما  زیخجالت بک  دل زی..

فا رو د نی.ایمن عا بهم برمنینزن گهیحر ته خورهی.چون واق ..االن هم چن وق
 داشتم استادا حذفم نکنن خوبه. بتینرفتم کالس همه اش ر

ستمی.مالویشدم رفتم اتاق ت بلند ستم لباس برا خوا خودم  یبرم حموم.اول خوا
عد برم..ا ماده کنم ب ته بودم  هیکه خونشااون بودم فقط  یمدت نیآ بار رف

 یها یماریانتقال ب کیمنبع درجه  شااادمیرفت م یم شیپ ینجوریحموم..ا
ا ب لباسااامواز  یرفته بود خونه ام ومقدار الوی!همون روز اول تیو پوساات ی فون

ر از اون خودم ت قهیهم بود!البته خوش ساال قهیخودش آورده بود.چه خوش ساال
بنفش  شرت یبه ت ای یشلوار  رمکن طوس هیبودم. دهیبودم که اون لباسارو خر

تخت و حوله حموممو برداشااتم و رفتم ساامت  یانتخاب کردم و  ذاشااتم رو
ها یحموم ادا رفتمیم شاااهیحموم.هم نده   هیآوردم  یم رمختلفو د یخوان

 امروز حنجره ام یول کردمیبار صدامو بم م هی خوندمیم کردمیبارصدامو نازک م
 هنیا یبود که بخوام ازش کار بکشاام...الل شااده بودم.جلو یخسااته تر از اون
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تادمیا ها ساا که نشااون دهنده ییو چسااب ها یرو  بود کندم  ارشیک یزخم 
غال.از اون روز نب نداختم تو سااط آشاا  یباق میزند  یتو ینشااون چیه دیوا

حموم دل کندم و حوله رو تنم باالخره از آب دا  و  یساااا ت هی.بعد از موندیم
ب مدم  کردم درونیکردم و او باز  تا درو  خت دراز  یرو الویت دمی... ت

ومده ا یک نیباال تنه اش کامال ل*خ*ت بود.ا ی.شاالوارش تنش بود ولدهیکشاا
گه نم گاه م یبود..م عد دانشاا فت ب جایا ؟پسرسااتوران؟؟ رهی   کاریچ ن

 خدا!اول یبود...ا دهیمن و خواب یلباسااا ی..دسااتشااو  ذاشااته بود روکرد؟یم
شم خواستم دستشو بک ستادمیسرش ا یکم باال هیخواستم برم همونارو بردارم.

 نی..هملباس بردارم گهیدست د هیکنم و  فتم برم  دارشیب ومدیدلم ن یکنار ول
 ا؟؟؟که بر شتم دستمو از پشت  رفت و فت:کج

 ..یهربازبود واسه خودشااااا  فتم:ش یبود؟؟؟مارموز داریب
 ل*خ*ت؟؟؟-

ش از دست عیسر خواستمیشدم.فقط م یجور هی؟؟؟؟یاریبه روم ن شدینم حاال
 رونیب رمیساامت تخت و  فت:من م دیحرکت منو کشاا هیبا  یدر برم...ول

 لباساتو بپوش
ن م دونهیاز کمد برداشاات و تنش کرد ورفت...حاال خدا م راهنیپ هیشااد  بلند

 هم دا  بود نکنه اونم.... الویداشتم.دست ت یچه حال
سرت دختره دمیخودم توپ به سف ی:خاک بر شم  از  سین شتریهفته ب هی...دیچ

ه به تو بود بساط توب یجا ی...هرکیکنیجلز ولز م یدار یمرگ بر شت یدو قدم
 پا کرده بود اونوقت تو...توووووووووووووبه!
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نم.بعد کردم لبخند بز یانداختم.سع یبه خودم نگاه نهیتو آ دمیکه پوش لباسارو
 زدمیانگار روزه سکوت  رفته بودم تو دلم با خودم حرف م ییجورا هیاون شب 

لبته تر شااده بودم.ا ریکم  وشااه   هیو زدمیحرف م انیکمتر با اطراف یلیخ یول
کتر د شیپ میبر گفتیم مشاااده بود و مدا الویت یکم هم با ث نگران هی نیهم
همون  وهیکشوها شتم که  نی طر و ادکلن ب.دنبال رفتیمن تو کت من نم یول

تا یکادو باره دمیرو د نینازن نیولن نازن هی.دو به  مام ت نیحس نفرت نساابت 
چه من!!! الوی...تکرد؟اووووهیمن صحبت م الویوجودمو پر کرد.چرا داشت با ت

متر شده آرو نینازن گفت؟چرایبه من نم یزیچ الویبود؟چرا ت نشونیب یسروسر
 الویت خوادیدوس داره؟حتما م الویرفتار بکنه که ت یطور خواسااتیبود؟نکنه م

شب از ز دیشده با یکور خونده.هرجور ی...ولارهیرو از چنگم درب زبون  ریام
ما از حرص م رونیبکشاام ب الویت  گفتینم الوی!اصااال مگه تترکمیو رنه حت
 یهمونجور نینازن یگفت؟؟؟کادویبگه پس چرا نم منبه  ویهمه چ خوادیم

تو دلم به وزش  یخنک مینساا هیبا ث شااد  نیمونده بود و ا ینخورده باقدس 
سرجاش  الویت یکه الاقل برا ادیدرب شتم  مهم نبوده که بازش نکرده!ادو رو  ذا

الش و راست رفتم دنب هیبارهم بااون دوش  رفتم. هیبرداشتم و  گهیادکلن د هیو 
جادادم و  نشااونی...خودمو بخوردیم ییکردم.داشااات با مامان چا داشصااا

 بشم ابیاز فردا به دانشگاه شرف  نجانبی فتم:خب با اجازتون ا
 کم هم استراحت کن دخترم هیدستمو  رفت و  فت: دیخند مامان

ند مان دار یپر از مهر بالبخ ما .. روس لوس نااااایکنیلوساام م نی فتم:
 دوره زمونه؟ نیتو ا ن؟اونمیخوایم
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 ستیبهتر که مال  هد قجر نو فت:وا چشه  روسم؟؟؟همون  دیخند
مان من کل- باشاان  یما حذفم نکرده  تادا  تادم درضاامن االن اساا قب اف  

ش یبتهایر گهیخوبه.د شان راه  سربه کهک ست  ش یری رو  هی.من خوبم..دهیک
 شمیکم بخورم و بخوابم بد ادت م

چا هی الویت مان راس  شییجر ه از  ما به نظرمنم  فت: عد   رو خورد و ب
 توئه! یمهم سالمت سی..درس مهم نیاستراحت کن دی..هنوز باگهیم

هم کرده واساااه من!ا ه به خاطر لباس  وض کردنه که خودت راه  یاخم چه
 هی..ا ه یریا ه حرف درسه که خودت چرا م رونیب یو زد یدشت و دمنو  رفت
شب پ دیبا یذره به فکر من بود صب تا   یشدیو مراقبم م یموندیم شمیاالن 

س س نی!اهیمثال!بازم بور سر بور ستم  هیحرفت  پت  اخم هیاس مطمئنم آره!خوا
مان آبرو دار یخواسااتم جلو یبدم ول لشیوپهن تحو مدیکنم و دلم ن یما  و

 یکن فک نیبه ا دی فت:شا الویخرابش کنم.رومو بر ردوندم سمت مامان که ت
 یام بوده کنارت باشاام ول فهیوظ نکهینموندم با ا شااتیچن روزه پ نیکه چرا ا

ل من ...حداقمیفتی قب ن نیاز ا شااتریبگم رفتم تا ب دیمحض اطالع شااما با
 بدم... ادیبهت  تونمی رفتم و االن م ادیرفتم و درسا رو 

 شهیمن!کال من هم میآدم فداکار نی فت:بعله..همچ یتر میلحن مال هیبا  بعد
ه هم شکم ب یطیشرا نیبلده شک داشتم و تو همچ یذهن خون الویکه ت نیبه ا

مت بگم جلل الخالق!مامان بلند شد رفت س تونستمیوفقط م شدیم لیتبد نیقی
 نهی ذاشتم رو س وآشپزخونه و تا از نگاهم کامل محو بشه دنبالش کردم.دستام

 رمی..من ملسوفیف یبار منت تو بره آقا رینخواست ز یام و  فتم:کس
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 ی...من کگمیبر ردوند ساامت خودش و  فت:به خاطر خودت م صااورتمو
 ایکنیم تیاوقات اذ یخواستم سرت منت بزارم پارال... اه

شتتتت! فتم:خب من دوس دارم  نیبه اون اخم و تخمت نه به ا نه لحن پارال ک
 آرومه. ی...باور کن همه چامیب

 ؟یمطمئن یلبخند کم رنگ  فت:خانوم هینوازش کرد و با  صورتمو
صله اخمش به  نباری....ای فتم:آر طنتیش با شد و فا سا یکل محو   ینتچند 

تم کرد و  فت:پس باشه.دستمو  ذاش لیمتر تبد یلیرو به چند م نمونیب یمتر
 نییپا یاومد طونیممنون که باالخره از خر ش یلیدستش و  فتم:خ یرو

 یو  فت:به ادکلن منم که رحم نکرد دیخند دوباره
 کارو کردم نیچون مال تو بود ا-
 که میدلم منو تو ندار زی ز-

صداشدیتو دلم آب م قند شته بود که  شتم!چند لحظه نگذ سش دا  ی.چقدر دو
 مامان از آشپزخونه اومد:پارال  مه ات زنگ زده بود

نگرانته.حق هم  یلیآشااپزخونه خارج شااد و اومد ساامت ما.و ادامه داد:خ از
ته تو هم حق دار  یول یکنناراحتش  یخواسااتینم دونمیدخترم م یداره.الب

 بهتره.. نیخدارو شکر االن که حالت خوبه بر
 !کشمی..از مامان خجالت م یکن تیخط فاصله رو ر ا شهی فتم:م الویبه ت آرم

سخت هی شد که به  سانت یکم ازم دور  شم ادیکه اونم ز شدیمتر م یچن   به چ
 دیما نبا نی..بیاومد و آروم در وشاام  فت:خجالت نداره..االن تو مال من ینم

 فتهین نیبود که حرفت زم نیکم رفتم کنار واسه ا هی یدیکه د نمی..افتهیفاصله ب
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ما داشااتم رش م یا با!رساا قد دوس داشااتنش دوس داشااتنکردمیبا چه   ی!
 .نیگی.شما راس ممیریبود.. فتم:بله مامان جونم.حتما م

 دوره زمونه...امان نیا یو  فت:امان از دست شما جوونا دیخند مامان
شب بر نی:پارال همالویت سوپرا میام شونیخونه  مه ات که هم  و هم ت میکن ز

 ..چطوره؟ی وض کن ییآب و هوا
 باشه..خوبه-

 یجا دمی...دسااتمو کشااکردمیاتاق که شاادم دا  بودن تمام تنمو حس م وارد
واسااتم به !خگرفتنیم شی! ونه هام که آتدیتپیدسااتش..دا  تر بود...مثه قلب م

م در کمد رو باز کرد نیهم یلباس انتخاب کنم برا الویت یخودم برا ی قهیساال
س سارو برر ستمیکردم.م یو با دقت همه لبا د مهمه چق برامبدونه که چقد  خوا

سل شتم ز قهیخوش  سم ادیام!دوس ندا شه برا یر سپورت  هی نیهم یبا کت ا
شاالوار خوش دوخت کتان  هیانتخاب کردم و با  یمشااک راهنیپ هیو  یقهوه ا

 ذاشااتم.خودم هم دس به کار شاادم و مشااغول آماده شاادن  تخت یرو اهیساا
تخاب ان یاو کفش قهوه  یبا روسر یوشلوار تنگ مشک یمشک یمانتو هیشدم.

 میمال شااهیهم به صااورتم دادم و مثل هم ییصاافا هی..دمیپوشاا عیکردم و ساار
دسااتم انداختم.از اتاق  یرو هم برداشااتم و رو میکردم.کت چرم قهوه ا شیآرا

ها داشااتم مرونیرفتم ب له  پا ی.از پ مدم  رد توقف ک دنمیبا د الویکه ت نییاو
 و فت:به به..

 یدیند لیخوشج-
 ...نمیبیبودم که دارم م دهیند نویاما خوشگلتر دمینه...خوشگل د-
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 نییتم پا فتم:من رف نیهم یبرا شدمیدوباره مثه لبو م کردمیمعطل م شتریب ا ه
 ایزود ب
باه دمیمامانو ب*و*ساا عیساار  نیکردم و رفتم کنار ماشاا یاش خداحافظو

 دهیباالخره اومد.همون لباسارو پوش نکهیمنتظر موندم تا ا یا قهیدق 20.ستادمیا
اومد..داشااتم  یبهش م یلیبود.خ نیبهتر شااهیبود...محشاار شااده بود مثه هم

 ؟یدیند پیخوشت هیکه  فت:چ کردمیهاج وواج نگاهش م
 هویرا چ دونمینم یول نمیبیدارم م نویتر پیدوس داشت منم بگم خوشت دونمیم

ستی...مرمی فتم:نه خ ستی.مشدیزودتر آماده م می روس ببر میخوا ده  هی یخوا
 امیب گهید قهیدق
 امیبعد ب قهیبرم ده دق یدوس دار-

بودن  میر آن تابه خاط دیکه االن با میسوار شو بر ایکتشو  رفتم و  فتم:ب نیآست
 آقا میکن داریرو از خواب ناز ب نایشما  مه ا

 شد میون 7..آقا
 میریباشه بابا..فقط ررنزن االن م-

 لشااون کم بود که حاال با اومدن ما اونم  یجمع بود...به  بارت نای مه ا جمع
کردم و از همون  یسامان هم اومده بود.با همه سالم و احوالپرس یکم نبود!حت

مه خ دمیبرخورد اول فهم گاهمو مظلوم کردم رفتم دلخ یلیکه   وره!ن
 خودم..چه خبر؟ یو  فتم:سالم  مه جون جون دمشیسمتش.ب*و*س

 ینمک نشناس شد یلیبا من حرف نزن.پارال واقعا خ-
  مه جوووووون-
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 ه؟یچ-
 من قلم  فو بکش لطفا ی اشقتم...رو خطاها-
 مه  هیمن  یگیبدم؟نم یمن جواب داداشاامو چ ایاون دن یگیآخه بچه نم-

 جوشه؟؟؟؟یوسرکه م ریدارم که دلش مثه س
 ستمیبابا من که مقصر ن-
پارال رو نبخش بلکه دل منم خنک  نیهم سااالم داد و  فت: مه جان ا الویت

 بشه
 ...الوهیت نینگاهش کردم و  فتم:اصال مقصر ا یچپ چپ
رفتار  مه  نی.ایو  فت:خوش اومد دیو  مه هم منو ب*و*ساا دنیخند همه

 دیو من انقد با کردیکم باهام قهر م هی شاااهیدور از انتظار بود.چون همکم  هی
حاال انگار  وض  یاومد...ول یکه آخرش دلش به رحم م دمیکشاایمنتشااو م
 شده بود!

 دیاشده ب رمیمن د دی:ببخشدمینامفهموم شن یصدا هیما  یخنده ها یصدا نیب
 برم

سرد جوابمو داد و  یلی رفته ماهان به خودم اومدم و سالم دادم.خ افهیق دنید با
 ن؟ی فت:چه خبر خوب

 یمچکرم مرس-
 ؟یکنینم یمعرف زمیزود دستمو  رفت و فت: ز الویت-

شدم  ز نیا باز ساس خطر کرد من  شد اح من  نکهی!قبل از ازمیرادارش فعال 
بازکنم پور فتیلب  قا نی:اا  ها ینیبیکه م ی ل یآ ما قا ماه داداش اآ قا آ نین 

 هیسامان دوماد ماس...مثه خودت پسرخوب
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 تم.نامزد پارالهس یملک الویداد و فت:خوشوقتم...منم ت یبا ماهان دست الویت
 فت.و ماهان هم در جواب  فت:منم خوشااوقتم.با  دینامزد رو با تاک ی کلمه

 االن از شرکت زنگ زدن نیبرم.هم دیمن با یهمگ یاجازه 
بازو ایپور لت مخصااوص خودش  حا فت  یبا همون لحن و  هانو  ر ما

 میراه بنداز یبساط کباب پز اطیتو ح میخوایبابا...امشب م مینیب نیشیو فت:ب
 ؟یریکجا م

 شده رمید-
 شب زنگ زده؟ میون 8که سا ت  هیحساب کتاب یکدوم آدم ب نیا-
 ...بمونگهید گهی:ماهان راس مایپر

عدا ب کننیاصرار م ایو پور ای.االن پرکنمیاصرار نم..من ی:داداش خوددانسامان
 .یزنیتو خونه رر به جون من م

شار داد.باالخره  الویت یول میدیهمه خند دوباره ستمو محکم تر ف لبخند زد ود
که ماهان  دونستمیبا اصرار همه ماهان هم موند ار شد.هرچند من خودم هم م

جمع  اطیکم جا خورده بود.تو ح هی الویمن کنار ت دنیاز د دینداره شاااا یکار
 ینیساانگ یشاااد نبود و  هگاه ادی.ماهان زمیدیخندیو م میگفتی.ممیشااده بود

 حساس الویت خواستمیآوردم.نم یخودم نم یبه رو یول کردمینگاهشو حس م
شت م ستم پ ش شدم ون شه.از جمع دور  نور چرا  بود و حس کردم  ریکه ز زیب

شار دادم.انگار که بخار ییسردمه...فنجون چا یکم ستم محکم تر ف  یرو تو د
ا هم با که داشتن ب ایو پر انشده بودم به سام رهی رفته بودمش.خ یبود دودوست

زرال نگه داشااته بود  یکبابو رو یها خیکه با ساا ایوبه پور زدنی شااق حرف م
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س زدیرر م یوهر از  اه شوهر  مه  الوی.تکنهیکمکش نم یکه ک شت با  هم دا
ماهان با ث شد رشته افکارم  یشده بود.صدا ی.حرفشون طوالنزدیمام حرف 

 ستم؟ی فت:مزاحم ن یشگیهماز دستم خارج بشه.با همون متانت 
 کنمینه خواهش م-

 ؟یهست ینشست و فت:راض یصندل یرو کنارم
 ؟یاز چ-

 یملک الویکرد و فت:از ت الویبه ت یاشاره ا باسر
 بود. فتم:من از انتخابم مطمئنم یداد...معمول یحسادت نم یبو لحنش

هاته با یحس خوشبخت نمیبیکه م نیخوشحالم که کنارش حالت خوبه...هم-
 ..هیبرام کاف

 ..من واقعادیمنو ببخش کنمیآقاماهان خواهش م-
 نینگفتم.خوشبخت باش یزی...من که چسیه-
 شتریدم بکر.حس کردیکه داشت برو بر منو نگاه م الویلحظه نگاهم افتاد به ت هی
 :سردته؟دیزدم.ماهان پرس خی

 ...نه نه...خوبه؟یچ-
 ارمیکتتو ب رمیمن م-

ساختمون.بعد رفتن  شترینداد من ب اجازه سمت  شد ورفت  حرف بزنم..بلند 
 شده؟ یزیاومد کنارم و فت:چ عیسر الویماهان ت

جایشاااده؟االن ا یزیچ- فاق قایدق ن که چ یچه ات تاد  که حس  یدید یاف
  ل کرد؟ تیکنجکاو
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آقاماهان  نیا گهیخاموشااه فعلن...حس شااشاام مردونه ام م میحس کنجکاو-
 بهت  القه داره

 بزر ش نکن ی القه داشته...الک-
 نداره یفرق-
 اس دهیآدم باشعور و فهم هیچرا داره..ماهان -
 ؟یچ گهیبه به...د-
 الویَاه...ت-
 رینگ لشیتحو ادیز زمیجونم... ز-
 سین طرف آدم خور که نبابا..آقاجو یا-

 یمثه خانوما دیاالن با یعنیاخمشااو نداشااتم  فتم: نیکرد..طاقت ا یاخم
 بگم بله؟ دیخور با یحرف  وش کن تو سر

 گمیصالحتو بهت م یول گمیوقت بهت زور نم چیپارال من ه-
 ؟یحرف زد یلسوفیبازم ف-

 سردته؟ یلیتو دستش  رفت و فت:خ خموی دست
 اوهوم-
 ؟یدیچسب یدودست نیذره فنجونو واسه هم هی نیا-
 اوهوم-

ردم س گهید کنمیدر آورد انداخت رو شونه هام و دستامو  رفت.ا تراف م کتشو
ما مه چ الویحضااور ت ینبود...از  ر نار هم  ادمی یه تا ک ما دو ته بود. رف
ما ا ه بورساامیشااادیخوشاابخت م  ینبود ا ه رفتن ینبود ا ه رقابت یا هی...ا
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ونم :جفتمتو.بلند شاادم و   میبلند شااد:شااام آماده اس..بر ایپور ینبود!صاادا
 کباب

فتن بهت   یزیچ هی فت:پارال ا ه  داشااتیمن قدم برم یکه پا به پا همونطور
 که ناراحتت کرد خودتو کنترل کن..باشه؟

که کت من دسااتش بود بر شااات و وارد  یما دوتا همونجور دنیبا د ماهان
سوخت شد.دلم براش   الویبگن؟ت خوانیم یو فتم:مگه چ ستادمی.اساختمان 

 دونم؟یشده که من نم یزیچ
 نشده یچیه-
 پس چرا...-
 .میشام بخور می فتم.بر ینجوریهم-

باره در  خوادی...دلم نمخوادینم دیدلم اتفاق جد دمیفک کردم د باخودم  ریدو
ساله د هی شم وکل زند  گهیم شغرهیقرار بگ رشیتحت تاث میب جمله ول ..فکرم م

ستم پ گهید یشد ول الویت یها شوخرمیموضوع رو بگ ینخوا شام هم در  و  ی.
 کنن.منم جمع لویخنده صرف شد.با تموم شدن شام جوونا بلند شدن که وسا

شدم ول شوهر  مه ام که در باالتر نیهم یبلند  ستم به پارچ آب خورد   نیکه د
سته بود با تحکم زینقطه م ش ش ین صداش بود پارال ب ضو نیکه تو   یع مهممو

با شیپ کم از حرفش  هی.کننیبهت بگم بچه ها هسااتن جمع م دیاومده که 
شااده؟ مه هم  یچ یعنی دمیاز خودم پرساا لمیجاخوردم و برخالف مطابق م

سته بود ونگاه نگرانش منو نگران تر کرد.ت ش ستش ن ز بازوم آروم ا الویسمت را
شوهرش و  یصندل ی رفت و منو رو شوند.همه رفته بودن...فقط  مه بود و ن

 دیسااف یداشاات آرومم کنه.زل زدم به  لها یسااع شااهیکه مثه هم الویمن و ت
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باالخره  نکهیدونستم.دلم به شور افتاده بود.تا ا یکه اسمشو نم زیم ی لدون رو
 شروع کرد به صحبت کردن.

کم  یی...درد تنهایدیکشاا یسااالها چ نیکه تو ا دونمیدخترم پارال من م نیبب-
 یکه دختر کامل یو به همه ثابت کرد ی.اما تو از پسااش بر اومدسین یدرد

که مادرت چرا به خاطر  یذهنت  فت یبه  مه ات از سااوالها شااهی.همیهساات
تصااادف کردن چرا خانواده  ی وض کنه چه جور نشااویپدرت حاضاار شااد د

 ...رانیچرا تو رو فرستادن ا نکهیا ایطردش کردن و  ادرتم
شنا بودم.من با ا با شتم به  یجمله ها زند  نیتک تک جمله اش آ کرده بودم.دا

 هیطرفش  شااق بود  هیکه  ی....جنگدمیجنگ یم الویسااواال با ت نیخاطر ا
شن یطرفش رقابت..جنگ شده بودم. سته  جمله ها از زبون  نیا دنیکه ازش خ

گار نمکردیدارونم م گهیآدم د هی نه چ یکساا خواسااتمی.ان  هنمتو ذ یبدو
 لیحصت یفرانسه برا میخواسته تو رو بفرست شهی..ادامه داد: مه ات همگذرهیم
ضوع بودم.خانوم جون خداب نیمخالف ا شهیسفر...اما من هم ای هم  امرزیمو

ستیمخالف بود.نم شهیهم شه.اما االن اتفاق میخوا شت مختل ب اده که افت یآرام
مه ات صاااالح م هت بگ مینیبیمن و   ته منمیب نت  مهنوز .الب با رفت

رشااو زد فشااا یدوختم.پلک الوی لدون  رفتم و به ت یمخالفم.نگاهمو از  لها
ه سه ب گردهیبگم برم خوامیکه م یکرد. مه ادامه داد:موضو  شتریدستم ب یرو

از سفارت به ما زنگ زدن و  فتن که خانواده  شیپارالجان.سه سال پ شیسال پ
فرانسااه  یتو بر خوانی...پارال اونا مننیتورو بب خوانیوم گردنیمادرت دنبالت م

 تخواسیزنده بود نم ی.مامان هم تا وقتمیاونا...اما ما هربار مخالفت کرد شیپ
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ا م یظلم بوده در حق تو ول نیا دونمی مه من م نی...ببیموضااوع رو بفهم نیا
 ...میاز تو و آرامشت دل بکن میتونستیهم نم

و پرسااشااگر مردن له  زیترحم آم ینگاهها ریسااالها ز نیتو ا گفت؟منیم یچ
سته بودن من آرامش منو مختل کنن؟از کدوم آرامش  شده بودم و اونوقت نخوا

و  یحام شاااهیهم کردمیکه فک م ییآرامش بود؟آدما نیا زدن؟اساامیحرف م
 شیحال دلم شده بودن...من از سه سال پ یبودن حاال با ث ناخوش بانمیپشت

سه  من یشده بودن زجرها یبودن...راض نخواسته یآروم بخوابم ول تونستمیم
شتم م شه؟دا شته با شدم.تدمیلرزیسال هم ادامه دا ش الوی!بلند  ستمو ک و  دید

 آروم  فت:آروم باش
رو  ی فت: مه قربونت برم...مارو ببخش.ماکار یبا لحن ملتساامانه ا  مه
 یکه به نفعت بود.شااوهر  مه ام ادامه داد:تموم نشااده...حاال که حرفا میکرد

شنما شنو دیبا یدیرو  شو ب صم یتا اخر ساله یریبگ میوبعد ت  یترمهم ی..م
 ...میگفتیاومد  مرا به تو م ینم شیمساله پ نیاتفاق افتاده که ا ه ا

که  یبگن؟دوباره نشستم.در صورت خواستنیم یچ گهیهنوز ادامه داشت.د پس
شت خفه ام م ضم دا شده بود. مه  کردیبغ سرخ  شم  شدت خ صورتم از  و

فتیم له ات وکگ خا ته و وک لی: فت کن گهیم لشی رف خال باره م ما دو  میا ه 
 ادیروزاس که ب نی...همرانهی.پساار خاله ات هم  ازم اکننیم تیازمون شااکا

ما خواسااترانیا مه چ می. هت بگ زرویه بل از ا میخودمون ب کهیق هت  ن ب
شده ام  فتم:فک نم گهید نباریبگن...ا شم کنترل  شدم وبا خ  یکم نیکنیبلند 

 .نیدر حقم  مه..ظلم کرد نی...ظلم کردنی فتزود
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ستمو ست ت د ش الویاز د شتش کردم.از اتاق اومدم ب رونیب دمیک  الوی.ترونیو م
سا شتم و از اتاق اومدم ب المویهم دنبالم راه افتاد.زود و سد  والیکه ت رونیبردا

 باش...اونا نخواستن که یراهم شد بازوهامو  رفت و فت:منطق
 برم خوامیفقط م یچینگو..ه یچیه-
 ...یول-
 رمیا ه نه که خودم م ایب یایبا من ب یخوایا ه م-

که  شدی.احترام سرم مرهیمنو بگ یجلو تونستینم یکس یدنبالم اومدن ول همه
بان یزیچ قدر  صاا باز م ینگفتم...و رنه ان که ا ه دهنمو   کردمیشاااده بودم 
رفته بود اش   هیهم  ر ای.پرشدمیم مونیکه بعدا حتما ازش پش گفتمیم ییزایچ

 کردنیم نگاهمهم با تعجب  هیشااده؟مامان....پارال؟بق ی:چدیپرساایو مدام م
سررفتمیم دیمهم نبود...با یول سیکه واکنش ه رونیاومدم ب عی.انقدر  رو  یچک
سر ت دنبالم م چارهیب الوی.تدمیند گهید سر یهم با   چیراه افتاد و ه عیاومد...

 یرو در پ الویراه اتاق ت میدیخونه رس یبودم.وقت نزد.اشکامو کنترل کرده یحرف
  رفتم.
 نمیج نیخواب بودن.و رنه حتما ساا نایبود و مامان ا روقتیشااکر د خدارو

در رو بساات و کنارم نشااساات و زل زد به  الویتخت نشااسااتم.ت ی.روکردنیم
 چشمام و  فت:پارال

ردن.منو ک هیبود تا بغضم لب باز کنه.شروع کردم به  ر یکلمه کاف نیهم انگار
ش ضعفیحرفا بود نیتر از ا یتو ب* *لش.و فت:تو که قو دیک  .از خودت 

 ....یدادینشون نم
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 شتریبو شتریام ب هیکلماتو  رفته بودن.هر لحظه شدت  ر یچشمام جلو اشک
 .شدیم
 اشکارو. نیا زی....خانومم نرزمیپارال... ز-

 دی*و*سب مویشونینشون بدم.سرمو بلند کرد پ یاجازه نداد واکنش هی ر دوباره
 پارال...تو رو خدا بسه. کنمیاشکهامو با دستش پاک کرد و  فت:خواهش م

ستها یحلقه  کردمیم هی ر شتریچقدر که من ب هر  دور کمرم محکم الویت ید
 انشی.لحن بدادیم یاز قبل بهم دلدار شااتریب نشیدل نشاا یو صاادا شاادیتر م

نداشات. انگار  یمدتها بود  وض شاده بود اما امشاب انگار اونم حال خوشا
شده بود.م یهم پا به پا الویت ستمیمن رم زده  ال ح نیبگم و از ا یزیچ هی خوا

 زده بودن...فقط خیرو زبونم  یاما انگار تک تک کلمه ها ارمشیب رونیوهوا ب
 خواسااتمیکه  ذشااته بود ومن ازشااون نم ییسااالها یاشااک بود.اشااک برا

صورتمو ب شو تو  ود نیبگذرم. صورت سرمو آورد باال و  ستش  رفت و   یدو د
ام  هی ر تسوزوند.کم کم از شد ی ردنم فرو کرد..نفسهاس دارش پوستمو م

ه .تا بدی ردنمو ب*و*ساا ریآروم ز یلیمقدمه خ ی..بشاادیقطع نم یکم شااد ول
باالو  ذاشااتم رو  ردنمو ب*و*سااه بارون کرد.دسااتامو آوردم  دمید امیخودم ب

خودش رو به سکوت داد....متعجب  یپهنش.کم کم هق هق ام جا یشونه ها
ده دارون شاا ییجورا هیمتعجب کرده بود.انگار  شااتریبودم اما خشااونتش منو ب

نمناکم زل زد..منم زل زدم به  یبود مثله من.ساارشااو آورد باال و تو چشااما
من.سارشاو از  یند که حاال شاده بودن تمام ز ییبا نفوذش.چشاما یچشاما

انقدر  نمینب گهی وشاام و آروم  فت:د یالله  ریصااورتم خم کرد و ز یجلو
 ...یخودتو زجر بد
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 الویت-
 ..الویجان ت-

ستمینم خودمم شته  یچ خوامیم دون شده بود.اون  یبگم.ر افکارم به کل پاره 
همه  تمتوساایم الویکنارشاام.کنار ت نکهیبه ا کردمیفک م الویلحظه فقط به ت

کامو رو حل کنم.پل باریهم  ذاشااتم و ا یمشااکالتمو  کامو آروم  یرو ن پل
ق .تو  شااکردمیبهش فکر هم نم یدر کار نبود.حت یاشااک گهی...ددیب*و*ساا

خودم ررق شااده بودم...دسااتاشااو دوباره دور کمرم حلقه کرد و منو به  ینوپا
 وستبرش و کم کم چشمام  رم شد  ی نهیس یخودش فشرد.سرمو  ذاشتم رو

 خوابم برد.
صورتم  رفت و جا شگونین هی س شگونویهمون ن یاز  شد و دیب*و*  و بلند 

 ؟یخانوم یشینم داری فت:ب
 بزار بخوابم خب-
ستیمگه نم- شو که جامعه  یبر یخوا شگاه...پا شگاه یدان  انتظار تورو یدان
 کشهیم
شمامو باز کردم.د دنیشن با شگاه" چ شدم  دمی"دان سته و زل زده به من.بلند  ش ن

 و فتم:
 آقا؟ ییالوووووووووووو...کجا-

 خانومم شیزد و دمارمو فشار داد و  فت:پ یلبخند
 آقااااا ری..پس آقا سالم. صبحتون به خاسینجوریِا......ا-
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ه و  فت:بدو ک دیو رفت ساامت پنجره و پرده رو کنار کشاا نییتخت اومد پا از
 حاال میریکم هم بخوابم م هیو  فتم: دمیفت چسبشده.لحافو س رمونید
بهت سااااخته ها...تنبل  یحسااااب یچن روزه که خونه بود نینه...معلومه ا-

 یخانوم یشد
 آقا یتنبل خودت-

نم کنار تازه متوجه شاادم مانتومو از ت دمی فتم ولحافو که کشاا دیرو با تاک آقاش
 ریبودم. ادت نداشتم ز دهیمانتوم پوش ریبود که ز یدیدر آورده.همون تاپ سف

 یتشاالوار راح هیبلند بپوشاام.شاالوارم هم  وض کرده بود. نیمانتو لباس آساات
محرمم نبود؟مگه  الویمگه ت یول دمیکم از فکرش خجالت کشاا هیبود. یکرم

شت منو هر جور که دوس داره بب  یسر هی.مگه من به  نوان نامزدش نهیحق ندا
 مینداشات.صابحونه رو که خورد یمعن ایشارم وح کردم؟پسیم دیکارهارو نبا

شگاه.مثل بچه ها میمثه برق رفت عیسر سال تحص ییدان  یلیشده بودم که همه 
سه و  کننیرو د ا م ستون بر شننفس راحت  هیتاب ست بک ون هم اونوقت تو تاب

شوق  کننیهمه اش د ا م شور و  سر کالس!انقدر  شه و برن  سه ها باز ب مدر
شب  هی شبی.دکردمیفکر هم نم شبید یه ماجرارفتن به دانشگاهو داشتم که ب

ها ی اد مام حرف مه از  ینبود.ت ها هی  گاه و  الویت یطرف ب*و*ساااه  و ن
زم هنو یساخته بودن.ول متفاوتشب  هیبرام  شبیطرف از د هیاز  هاشیدلدار

صله ب هی ش کیبه هم نزد دادیسد که اجازه نم هیبود. الویمن و ت نیفا شامیب  دی.
ظه  جدا بشاا میکردیم نویا یمالح با  رفتن بورساامیکه قراره از هم   هی.قراره 

م که فکر ینجایدر رمش بسااوزه.به ا یگریبشااه و د گهید ارید هی یراه مونیکی
که من  اشق شده  م؟حاالیشدیاز هم جدا م دیما با یعنیبغض کردم.. دمیرس
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لش د کردمیو حس م دیباری شااق م الویبار!حاال که از نگاه ت نیاول یبودم..برا
من تو حرکاتش حسااش  یبود ول اوردهیکه به زبون ن ی رمه به  شااقم.. شااق

 هم  اشقم نبود دیکردم؟؟؟؟شایم
ما چه  ی!ساارنوشااات براسااوختیدلش برام م دیمن توهم زده بودم...شاااا و

رمو ساا نهیدوباره نم اشااک تو چشااام بشاا نکهی رفته بود؟قبل از ا یمیتصاام
چه با ث ناراحت شدنش بشم.ب میراحتبر ردوندم سمت پنجره و نخواستم با نا

صا آ دنمیها همه از د صو سروکولم باالم دایشاد بودن..مخ  ی...کلرفتیکه از 
که چرا ا مدت حت نید واش کردم  مه  ما بهم  هیبهم  یه زنگ هم نزده بود ا

بار زنگ زده ول تا وقت الویت ی فت که چن  که حالم کامل  یازش خواسااته 
 الویت ینکارایا یاستراحت کنم.همه  یحسابخوب نشده زنگ نزنه تا درست و

 یلیداخیقبل دوسااش داشااتم.آ یاز لحظه شااتریرو دوساات داشااتم.هرلحظه ب
شه هم بر زار ب شی روس دجشنیقرار بود سوم   نکهیخوشحال بود خصوصا ا

..نزده خجالت بکش.. دایآ یو  فتم:واااااا دمی.لپشو کششیو بره سر خونه زند 
 باش نیباش مت نیدختر به کم سنگ..بابا اااااایر*ق*صیم
 بخار. یهمه مثه خودتن ب یکنی....فک میفک کرد یپس چ-
 اتفاقا منم بله...-
 هس؟ ینه بابا..جون من خبرمبر-

 وجوابشو ندادم. دمیخند
 آره؟ الویراستشو بگو...تو و ت رهیتن بم نیتا ضربه به صورتش زد و فت:ا چن
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و  نشااسااته بود یمکتین یکه رو الویمت تو نگاهمو  رفتم ساا دمیخند دوباره
ستش بود.آ یجزوه ا شونه  یکتاب تو دایتو د شو آورد باال و به ن ست  دیهدت ید

 پشه ها نوش جونت کننا دمیم کنمیم تیقربون ی رفت سمتم و  فت:نگ
 شااهیکه هم یام شااد.ساارشااو بلند کرد و با همون ررور رهیمتوجه نگاه خ الویت

خنده ام  شااتریچشاامک زد.از کارش ب هیمهمون چهره اش بود نگاهم کرد و 
  فتم:خاک بر سر منحرفت بکنم... دای رفت و روبه آ

اه در راه اساات...لبخند ژکوند و نگ یواقعا خبر ایو فت:نه  و نییآورد پا کتابو
 !یاری...اونم چه اری یچشمک از سو هیو بعد هم  ی اشقونه و  شوه شتر

 ؟یسر کالس...اوک می رفتم و  فتم:بر دستشو
 ....دونمیمن که م-
نگاه  هینگاه کنم.دوس داشااتم بر رده و با  الویکالس هم دوس داشااتم به ت یتو

 ی رفتم به جا می.تصاامدادیاون به درس  وش م یپر جذبه اش جوابمو بده ول
از درس  قب افتاده  یادیمدته هم ز نیبه درس و مشااقم برساام.ا یوونگید

حس  واسااتاد شاااد و  ذر زمان یتمام تمرکزم معطوف صااحبتها نباریبودم.ا
ستاد  فت:خانوم ادهم ار باهاتون ک دیشما بمون ینکردم...آخر کالس بود که ا

 دیخسته نباش هیدارم...بق
قه هارمو جمع کردم و   یها ور ما  جیآچ گاه کردم.حت تاد ن به اساا نگ  و م

 یحذفم کنه!ا خواسااتی!حتما میباهام حرف بزنه.وا بتمیدرباره ر خواسااتیم
س دیق دیمن با ینجوریخدا!ا صلوات نذر کردم زدمیرو م هیبور ...ته دلم چن تا 

بره لحظه  دهم بلند ش الوینکشه!همه رفته بودن.ت شیکه حذفم نکنه و بحثشو پ
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هم  یمتعجب کم یآخر بر شاات نگاهم کرد.نگاهش پر بود از سااوال...کم ی
 .باالخره رفت.رفتم سمت استاد.دیرس ینگران به نظر م

 نیداشت یاستاد کار نییبفرما-
 ؟یخب دخترم خوب-
 بله..ممنونم-
 بگذارم ونیرو درم یباهات موضوع مهم خوامیدخترم م-
 در خدمتتون هستم-
رم ت نی..انیهست یریو سربه ز بینظر دارم.دختر نج ریمن مدتهاس شمارو ز-

شا و موفق بوداخر  یها ستون هم کو ست یآل دهی.آدم انیهم که تو در  یبرا نیه
 .یزند  لیتشک

پرم !!!برم بگنه؟؟؟؟یم یخودش خواسااتگار یداره از من برا یعنیدلم  فتم  ته
و معرکه  یریبلدم ونابلدم بارش کنم؟ساار پ یجفت پا رو صااورتش و هر چ

چه روزی!!!م*ر*ت*ی*ک*ه ه؟؟؟یری  حذفم  یی!!! حاال  تا هم داره بگو چرا 
ا ب هجواب نون و آبدار بهش بدم ک هی کردمینکرده!کم کم داشااتم خودمو آماده م

مه داد:م یکم کث ادا باره پساارم  رشاا خواسااتمیم هاتون صااحبت  ایدر با
بال  هی ایبکنم. رشاا ته ودن ندن بر شاا که ل  یمناساااب برا سیک هیهفته اس 

 یلیکرده و اونجا خ لیق تحصاابر یتو رشااته مهندساا ایازدواجه.پساارم  رشاا
 یما بشاا یو  روس خونه  یاونجاس و ا ه شااما قبول کن شیموفقه.خونه زند 

 لندن... یریم
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 الویپساارش؟پساارجونش؟ت ایشااد! رشاا یوچ میکردیفک م ی!!!چزرشااک
فتم ...به خودم  کردیهمونجا تو لندن ناکوتش م رفتیم کردیم کاریچ دیفهمیم

به بهم  .ساارمو انداخته بودم رمیکم صاابر داده تا زبون به کامم بگ هیحاال خو
شتم از  نییپا شرم دا ستش... ستاد به خاطر درخوا شتم اما نه از ا شرم دا  قش.

ه وارد قلبم بش یا گهیاجازه بدم شخص د خواستنیداشتن ازم م نکهیخودم از ا
قلب  یتو الویمن قلبم اشغال شده بود...مدتها بود که اشغال شده بود و ت یول

تازه پزدیمن حرف اولو آخر رو م چه خودم  موضاااوع برده  نیبه ا ی.ا ر 
 کردم و بلندشااد  واقبش.ساارمو  نیو ا مینگ یبودم.خودم نخواسااتم به کساا

 اونجاس پس چرا همونجا ازدواج نکردن؟ شونی فتم:ا ه خونه زند 
 ازدواج یرونیدختر ا هیبا  خوادی:چون مدمیمضحکو شن یهمون جواب تکرار و

 کنه
ستیم دلم شق و  خوا شم و بگم:م*ر*ت*ی*ک*ه رفته اونجا   سرش داد بک

ا منو ب ایبابا!خدا یاس...ا دهیدختر آفتاب مهتاب ند هیحال کرده االن دنبال 
به  تاساایکم ساا هیدختر  یاز  قلم  فت:آها ییندا هی ی؟ولیکنیامتحان م ایک

 هانومخ گهیدارم اونم م ویکیبزن به چاک خودم  یخرج بده..االن به طرف بگ
تاد  فتم:اس کردمیم یمقنعه ام باز ی.....پس همونطور که با  وشه یحذف یهر

 من...
 بگم.افتاده بودم به ِمن ِمن... دیبا یچ دونستمینم خودمم

 دخترم؟ یفک کن یخوایم-
 راستش....-
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شه فکراتو بکن...ول- شیکن زود جواب بد یسع یبا ته فقط دوهف ای.چون  ر
 بر رده. دی.بانجاسیا

دلم بزارم حاال؟ فتم:به هر حال ممنونم از درخواسااتتون.با  یرو کجا ای رشاا
 .رمیاجازتون من م

ش قینفس  م هیاز کالس. رونیافتادم و اومدم ب راه شتمیم الویو دنبال ت دمیک  گ
با  نی.خونم به جوش اومد.اکنهیداره در  وشااش پچ پچ م نیبازم نازن دمیکه د

چ الویت متشاااون و  کاریمن  تم سااا ف حرص ر با  خه؟؟؟؟ داشااات آ
 ستم؟ی فتم:سالم...مزاحم که ن

 ..دمیرس شیپ قهیده دق نیبودم هم ومدهیکالس ن ؟منیخوب زمی: زنینازن
منو شما  چیانگار سوئ یملک یوبا تمسخر  فتم:آقا الویممنونم..رو کردم به ت-

 آره؟ نیکرده بود دایپ نیزم یاز رو
 سیاز من ساخته ن یکار گهی فت:من تالشمو کردم...د نیبه نازن رو

 رم.و  فتم:بده ب الوی.دستمو دراز کردم سمت تنییسرشو انداخت پا نینازن
 یرو که از  وشااه  یساارشااو بلند کردو همونطور که با انگشااتش اشااک نینازن

 یلی فت:ممنونم. به خاطر من خ کردیشاااده بود که پاک م یچشاامش جار
 .نیدیزحمت کش

شاااده االنم به  میبهت حسااود شاااهیهم رو کرد به من و  فت:پارال هم عدوب
 ...خرابش نکن.خورمیربطه م تیزند 
مت خروج عیساار فت و من نفهم شیرو در پ یساا فاق دمی ر  یچه ات

تاده...اول که  ر یبار نیاف تازه وقتدمیدیم نوینازن ی هیبود  ر از پشااات ساا ی.
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شده...مثل قبلنا آرا دمیفهم دمشید شم ز شیالرر تر  شت و موها  رونیب ادیندا
 کهنیهنوزم  مان بد بهش داشااتم.ا یشاااده بود.ول کونینبود.کال انگار کن ف

زد.به ن یو حرف نیراه افتاد ساامت ماشاا الویتور پهن کنه...ت الویت یبخواد برا
 شده؟ ی فتم:چ میدیکه رس نیماش

 میسوار شو بر-
 شده؟ یچ گمیم-
 ؟یدش قضاوت کردپارال چرا انقدر  جوالنه درمور-
 سته؟در یاش زد نهیبرات تور پهن کنه و تو دست رد به س خواستهیهه..پس م-

ش سوار ست و  فت:نازن نیما شو ب شدم.کمربند سوار   یاونجور نیشد.منم 
 فرق کرده یلی....اون خیکنیکه تو فک م سین

 چشمم روشن.خجالت نکش بگو-
 حرفا... نیا زمی ز دهیاز تو بع یهست لکردهیآدم تحص هیپارال تو -

.دوس داشااتم گفتی.راساات مزدیهم حرف م یبود.منطق یجد یلیخ لحنش
لب چ تاد. یزیچ ی.ولهیبفهمم اصااال مط که  ذشااات  هینگفتم.راه اف کم 

 داشت؟ کارتی فت:استاد چ
 با تو داشت. نیکه نازن یهمون کار-
 پارال-
 داشت که ازم کمک خواست یمشکل هی نینازن نیبب-
شاه یچ یبرا- شده..اون   گفتینم یکاره اس؟مگه ه یچ نهیدس به دامن تو 

 شدپس؟ ی شقمه  مره..چ
 نامرده نیشاه نیمشکلش هم-
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 باز منتظر ادامه حرفش موندم.که ادامه داد: یدهن با
 نیمنجر به  شااق نازن یبا  شااق شااروع نشااد ول نیو شاااه نینازن یرابطه -

 شد. نیمدت  اشق شاه هیبعد  نیشد.نازن
 ب؟؟؟خ-
ناکس هم ازش  نی..شااااهدیدینم باشااویانقدر  اشااقش شاااده بود که  -

 سواستفاده کرد نیمشروع داشته و از  شق نازن ریر یدرخواستا
اروع؟؟؟ ری؟ریتعجب دوچندان  فتم:چ...چ..چ با ا ا ا ا ا ا ا ا ا اایمش ا ا  عن
 !!!یاا

 نیاول نیکاره اس.نازن نیا نیتاسف تکون داد و  فت:آره...شاه یاز رو سرشو
 شدیشرف م یب نینبود که مسخ ا یدختر

 واقعا.... یعنی-
فشار  نیانداخت و  فت:انقدر به نازن ینگاه میحرفمو ادامه بدم.بهم ن نتونستم

سل نیکه نازن ارهیم  که فقط دادهیسر خرمن م یو ده  نیشده...به نازن میهم ت
 ینبرام نک خوامیکه م ویو ا ه کار شااهیکه  شااقت به من ثابت م نصااورتهیدر ا

 کنمیوباهات ازدواج نم تیخواستگار امینم
داره  دوس دختر یادیز زهیه یادیز نیشاه دونستمیباور کنم...من م تونستمینم
!چه ارهچی.بسااوختیم نینازن ی!حاال دلم برافهیحد کث نیتا ا دونسااتمینم یول
 !د؟یکش یم
 یخانومم زود قضاوت کرد یدید-

 داشت؟ کاریبود... فتم:خب با تو چچشمام از تعجب  رد شده  هنوزم
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با شااااه نینازن- که بره  شیحرف بزنم و راضاا نیاز من خواسااات  بکنم 
ستگار سر دختر مردم آورده  یشرف ع*و*ض*ی هر کار ی..بشیخوا سته  خوا

 کنار. دهیاالنم خودشو کش
 یطرف .ازهیموضوع  صبان نیچقدر از ا دمیداد و من فهم رونیبا فشار ب نفسشو

 یعنیزده؟؟ فتم: الویحرفا رو به ت نیا ییبا چه رو نیفک کردم که نازن نیبه ا
 خواد؟ینم نویاالن نازن

 نه-
 استخوناش خورد بشه. یلیتر یرهایتا ریز یاله-
 ..زمینکن  ز فیخون خودتو کث-
باالویت یگیم یچ- قاص ا دی....اون  فک کرده خ نیت بده.  یلیکارشااو پس 

 زرنگه!
نازنهر دوشااون گ*ن*ا*ه- با نیکارن. ته  میتساال دین  نیشااااه یخواساا
اله مساا نیبا ا یداره ول یروشاان فکر یخانواده  نکهیبا ا گهیم نی...نازنشاادهیم

 انیکنار ب توننینم
 نینازن چارهیب-
بکارت  یکنیفک م یول شااهیدرساات م یجراح هیبا  سین یاون که مشااکل-

 وقت! چی....نه هشهیروحش درست م
شتم لب لبو م از شت خ الوی.تشدمیخجالت دا  اونم زدیراحت حرف م یلیدا
لت م نیکم از ا هیبار ومن  نیاول یبرا جا  نینازن ی.دلم برادمیکشاایحرفا خ
حقش  نیاما ا دادیواون نخ م نیبه ا ادیبود که ز ی.درسااته دخترسااوختیم

 .تم رفته بشه!تو فکر فرو رف یاحساساتش به باز سین یدختر چینبود!حق ه
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  فت؟ یپارال استاد چ-
 ادیشاااازده پساارش ب یبرا خوادیم گفتمیم گفتم؟؟؟؟ا هیم یچ دیبا حاال

ستگار ستادو ت رفتیم یخوا ستادو!!!ول کردیم کهیت کهیهم ا سر ا دوس  یهم پ
 خونمون انیب خواسینداشتم درو  بگم. فتم:م

 خونتون؟-
 یخواستگار یتته پته  فتم:برا با

به  .با خشمدمیرو به وضوح شن نیماش یکایالست یکه صدا یرو ترمز.طور زد
 ؟ی فت یبرداشت و  فت:تو چ زیسمتم خ

 نگفتم یچیم...م..من ه-
 یخودت نامزد دار یگفتیم-
 نگفتم-
 ؟یچرا نگفت-
 رفته؟؟؟؟ ادتیقرارمون -
 افتاد ادمیتازه -

گفت.منم ن یزیراه انداخت و راه افتاد.چ نویکنار.دوباره ماشاا دیکشاا خودشااو
ورد شده. دست برد سمت داشب یبفهمم چقدر  صبان تونستمینگفتم.م یزیچ
ن آدمو م نیور رفت.کال ماش نیکم با ضبط ماش هی.و دیکش رونیکاست ب هیو 

 د:کر  ر ونحالمو د یریبکنه!آهنگ احسان خواجه ام دیکار مف هیتا  دادیدق م
 ستین دنیرس نیاما ا میباهم
 ستی اشق من ن امهیکه دن اون
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 میهم سرد شیاما پ میهم با
 میهمدرد نکهیا نهیتسک هی نیا
 میهمدرد نکهیا نهیتسک هی نیا
 یینجایتو ا ی...وقتییهمه تنها نی...استیحقم ن نیا

 دمیبر ینیبیم یوقت
 دمیروزباتو روز خوش ند هی مر باتو بودم اما  هی...حق من که ستیحقم ن نیا
 یینجایتو ا ی...وقتییهمه تنها نی...استیحقم ن نیا

 دمیبر ینیبیم یوقت
 دمیروزباتو روز خوش ند هی مر باتو بودم اما  هی...حق من که ستیحقم ن نیا

 چون دلت اونجاست یگردی...برنماستیقلب تو در یریشب م یتو
 یریم یمعلومه که دار یلیخ یریدر  یلیخ یآشوب یلیخ

 دمیروزباتو روز خوش ند هی مر باتو بودم اما  هی...حق من که ستیحقم ن نیا
 یینجایتو ا ی...وقتییهمه تنها نی...استیحقم ن نیا

 دمیبر ینیبیم یوقت
 دمیروزباتو روز خوش ند هی مر باتو بودم اما  هی...حق من که ستیحقم ن نیا

 هی مه افتاده بودم از  یحرفها ادیطرف  هیآهنگ حالم خراب شاااد.از  نیا با
ت :لعنگفتمیطرف هم به خودم م هیاز  دادیطرف آزارم م هیاز  نیطرف فکر نازن

 درنقی..لعنت به تو!اادی شااقت ب یخم به ابرو یشاااد یبه تو پارال که راضاا
 ریبخوابونه ز یکیو  ادیب یکی.دوس داشااتم کردیناراحت بودم که ساارم درد م

 رفتمش  دهیکارو بکنه و بگه چرا ناد نیا الویانتظار داشتم خود ت ی وشم...حت
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ا ب ایخونه خودت  یری فت:م میدی...به ساار چهاررا که رسااکردینم یکار یول
 ؟یایمن م

 خونه خودم رمیترسناک شده بود.جواب دادم:م یلیخ لحنش
ش ادهی رفت.پ شیراه خونه منو در پ یحرف چیه یب شدم  از ما رفت و   نویکه 

تا پ دمیخونه که شااادم فهم.وارد دیترکیرفت!ساارم داشااات م  غامی مه چن 
مارو ببخش...باور کن ما قصااد  کنمیاول:پارالجان خواهش م غامی ذاشااته.پ

 زمی ز یتو ناراحت بش میخواستی.ما نممینداشت یبد
هم  نایا الویت ینگرانت هسااتم....خونه  ؟منیدیدوم: مه چرا جواب نم غامیپ

ده شااا یبه نر س خانوم نگفتم چ گهی.تو رو خدا جواب بده.دیزنگ زدم نبود
پدرت زیخبر بود از همه چ یاز ب نکهی.مثه ا  هی. مه جون تو رو ارواح خاک 
 برسه رانیپاشون به ا زارمینم یبده..نخوا یجواب

سابکردیم نیف نیکه ف کردیادا م یسوم رو در حال غامیپ  هی ر ی...معلوم بود ح
د دلخور ح نی ذاشتم که ازم تا ا برات کم نقدریسالها ا نیتو ا یعنیکرده:پارال 

 ؟؟؟یشد
صدا و ستی.دلم مغامیبودو اتمام پ هی ر یبعد هم  و  واریسرمو بکوبم به د خوا

ال م نکهیخسته شدم...خسته شدم...از دست خودم خسته شدم. از ا گهیبگم:د
ناراحت  زانمویخسته شدم...من دارم  ز ستمیکس ن چیهمه ام و در واقع مال ه

 یرو ناراحت کرد الویپارال.هم ت یرحم شد ی...بیرحم شد ی...پارال بکنمیم
 برات نذاشته وحاال تو.... یکه کم از مادر یهم  مه اتو...کس

 کاناپه ولو شدم و چشمامو بستم. یرو
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تا خود  دیخاموش کرده بودم.با مویشاادم. وشاا داریبود که ب 8سااا ت  یطرفا
 وامخیم یچ میاز زند  خوامیم یم چاز خود دمیفهمیم دی.باکردمیصاابح فکر م

شکالتو ناد یکه ه شدی...نمخوامیم یچ الویاز ت صب تو خورمیبگ دهیم نه .تا 
القه   ایا نه...آیکار  مه قابل بخشش هست  نیا ایفک کردم که آ نیقدم رو به ا

با  تونمیم اینه...آ ایرو بزنم  هیبورساا دیکه بخوام ق دهیرساا یبه حد الویام به ت
که خودم مشتاقش بودم اما االن انگار مردد  یزیخانواده مادرم مواجه بشم...چ

صال م هیشده بودم...در واقع  شتم..ا ستنیجور ترس دا  یچ که ننیمنو بب خوا
خانواده منم  قتیو خانواده اش در حق  مه دمیکه فک کردم د شااتریبشاااه؟ب

 نکهیا اب ایلیکه خ یزی...چشدنیدلتنگم م شهینگرانم بودن هم شهیهستن...هم
 ننزیاز خونه م یهسااتن که صااب وقت ایلی..خکننیخانواده دارن تجربه اش نم

س رونیب شون نم یک س گردنیبرم یووقت کنهیبدرقه  ستق یخونه ک شون به ا بال
 یمن انقدر ب دیو مواظبم بود.حاال چرا با زدیبهم زنگ م شااهیاما  مه هم ادینم

و تو حسرت  ذرونده بودم و سه سال ...درسته سه سال از  مرم رشدمیرحم م
ستمیم شیپ شتم اونا رو اذ ارمیسر درب یاز همه چ تون  تیاما حاال من حق ندا

شون بد نبوده...فقط نم صد ستنیکنم...اونا که ق شم.با خوا  یم دیمن ناراحت ب
بچه  انه بود  ی.رفتارم تا حدودکردمیم ی مه و ازش معذرت خواه شیرفتم پ

ظه هر کس د ما اون لح جا یا گهیا به کردیکارو م نیمن بود هم یهم  ما  ...ا
شم ی.نه نگاهش از جلومیشده بود همه زند  الوی...تکردمیفک نم الویت ام چ

 یگفتیم:"شااادینه صاااداش..همه اش جمله اش تو ذهنم تکرار م رفتیکنار م
سااوال  نیجواب ندادن به ا ی"وبهونه من برا؟ی...چرا نگفتیخودت نامزد دار

ا من!حتم الویداشاات؟ت یاالن چه حال الوی...تدیرساایه نظر ماحمقانه ب یلیخ
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اونم امشااب تا صااب مثه من تو فکره...حتما اونم مثه من امشااب لب به رذا 
....حتما اونم تاصب کشهیچه قدر درد م کنهی...حتما اونم مثه من فک مزنهینم

د استا....من چرا جواب شدهیم یباز نیوارد ا دیچرا با کنهیهو فک م زنیقدم م
شکام رو سر باز کرد و ا ضم  شتم  ی ونه هام جار یرو ندادم!بغ شد..دوس دا

که من به بودن کنارش  یهساات یکساا نیوآخر نیبهش زنگ بزنم وبگم تو اول
ستمیاما نم کنمیفک م ر بود.فردا بهت ینجوری.اگفتمیبهش م ورو در ر دی...باتون

قلبم  گهید که من گفتمیم دی!باوی...همه چگفتمیبه استاد م ویهمه چ رفتمیم دیبا
سستیمال خودم ن شکار کنم اما اون  ی.قلبمو به ک شو  باختم که قرار بود قلب

س یماهرتر یشکارچ س یبود..ک سمو  ریکه منو ا سا خودش کرده بود..تمام اح
ستمینم شا کنم انیب تون شه از ا هی دیاما  شق رو م نی و صه   ستیق تو چند  متون

دو  در  رض دی.شااارفتمیم دیکنم.حتما با فیاسااتاد تعر یجمله جا بدم و برا
صبح  دمیرس جهی مه به نت یراجع به به ماجرا قهیدق شاهد بود تا خود  اما خدا 

 شاادی فتمو تا م راهیرو ناراحت کرده بودم به خودم بد وب الویت نکهیبه خاطر ا
فک  زدی...تا صاابح به نگاه پر از خشاامش که رم توش موج مختمیاشااک ر

قط ف ینجوریمن از شب هم دمیاز طلوع آفتاب بود که فهم...صب بعد کردمیم
قت که و کردمیم یشاامار هیفک کردم. ذر زمانو حس نکرده بودم.ثان الویبه ت

صال حذفم م شگاه.ا سه و برم دان  والی!ارزش ترک..به دکردیکالس امروز هم بر
 دمی.تا ددادمیاز دساات م دیرو نبا الویبود که من ت نیبود.مهم ا نایاز ا شااتریب

شده  سم و هر چ یرفتم جلو 9سا ت  ستم م یکمد لبا شتم  دیرس یدم د بردا
 یهم به نظر نم کیمرتب و شا یلیخ شاهیمثله هم ی.نامرتب نبودم ولدمیپوشا
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ندم.از رسو یخودمو به دانشگاه م رزود ت دی.بازم به درک!مهم نبود!فقط بادمیرس
خارج م که  نه  ماشاا ادمیتازه  شااادمیدر خو تاد  ظه  هیرده...ب الویت نویاف لح

ماشاا نامرد  نگ هم نم هیبرده  نمی فتم: نهیز  ارهیبا ط رمیم ادهیمن پ نهیبب ز
سر خ یعنی...رمیم شده؟ ستم ناراحت  ست هیبا هول و وال  ابونیانقدر از د  درب

 یکیه ک داشتمی رفتم و خودمو رسوندم دم در دانشگاه.داشتم قدم هامو تند برم
 فت:بابا دمت  یاومد ساامتم و با لحن مخصااوصاا دنمیکالس با د یاز دخترا

 ؟؟؟؟یآورد یو صداتو درنم یکاره بود نی رمممممم...ا
 ؟یگیم یسرمو تکون دادمو  فتم:چ یجی  با
 .هینوش جونت.خوب لقمه ا زمیآره...خودتو بزن به اون راه... ز-

 با لبخند برام ساار تکون دمیدیهر کدوم از بچه هارو که م یچرا ول دونمینم
 یعنیآوردم. یازشااون ساار در نم ادی...زگفتنیم یزیچ هی ومدنیم ای دادنیم

صال بهشون  وش نم ن م ی. اون لحظه ها براگنیم یکه بخوام بفهم چ کردمیا
س دایرو پ الویبود که ت نیکه مهم بود ا یزیتنها چ ا و نگاه خنده ه نیا ریکنم.تف
دم در کالس.در  دمینبود.رساا تمیاصااال اولو یمتعجم کرده بود ول نکهیها با ا

زده بود.حتما تو کالس بود.در کالس بسااته  خی.دسااتام سااتادمیبسااته بود.ا
شکامو که حتما رو ستاد کالس بود.رد ا ضوح د یبود.حتما ا  دهیصورتم به و

شک ر دیفهم یم دیپاک کردم.نبا شدیم ستام ختمیمن ا س خی.د مو زده بود.نف
 ه صداس استاد مانعم شد.و آماده شدم در بزنم ک رونیفوت کردم ب

.شااما در کنار هم یکرد ییمبارکه....انتخاب درساات وبه جا یخانوم ادهم-
هانیشاایم یزوج خوشاابخت تاتون از دانشااجو بده و موفق ا ی.هر دو  نیز

 نیدانشگاه
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ایبند اومده بود. زبونم ا ا ا ا ا ا ا دست  هیو حتما اومده بود  الی!!!ت؟؟؟؟یعن
ا ت قیاسااتاد شااروع کردم و ساارم وبلند کردم و دق یکتکش زده بود..از پاها

 ریز دیکتک ومشت و لگد مشهود نبود...شا یصورت استاد نگاه کردم...نه جا
شته بود ول شمش  وجه کا شا یخبر نمینه از ا یچ ضعف  دمینبود... من انقد 

!اسااتاد که نگاه موشااکافانه و دیدیسااو شااده بود ونم یکرده بودم که چشاامام ب
دخترم؟در مورد اون  یهساات یزی فت:نگران چ دیخودش د یمبهوت منو رو

 یا گهید یمورد ها تونهیحتما م ای. رشااسیمساااله هم اصااال فک نکن..مهم ن
 هم داشته باشه

ن آخه؟االناس که م ییکجا الویخدا!ت یوا یرو بزنه...ا ای!نکنه رفته  رشای رش
 !استاد درو باز کرد و  فت:بفرمافتمیپس ب
با شااما  هی یرفت الک ادمیو منگ بودم که  جی  انقدر با نه  تعارف بکنم که 
صدانییبفرما ست و ج ی...ورود من به کالس همراه بود با  سوت بچه  غید و 

مه دسااات م یها مالزدنیکالس...ه گار  عا ان نه واق ته  یزیچ ییایخولی.  رف
 دیپاش یو خنده م یو نگاهشون شاد زدنیدست م یبودم....همه داشتن با شاد

شمرو  شد به دوتا چ همه  از شتریجمع ب نیا نیکه ب یصورتم...نگاهم دوخته 
ه رصه اشو نداشتم.مثل دنینافذ که طاقت د یدنبالشون بودم..دوتا چشم طوس

ونم .اولش اکردیبود.با لبخند نگاهم م ستادهیهمونجا بود.کنار پرهام.ا شهیهم
زل زده بود به  بود و ندهمو یاما حاال دسااتاش همونجور زدیدساات م هیمثله بق

 یحتما خودمو م میبود.ا ه تو جمع نبود ایدن هیبرام  نشیمن...لبخند دل نشاا
....نامرد نه زنگ زده دمیکشاا یچ شاابید گفتمیانداختم ب* *لش و بهش م
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نه چ نارش...آروم زیزیبود  خانوم ری!رفتم ک خب  فت:  نیا یخواینم یلب  
کارو  نیهم ا اب یکردم خودت برساا ؟صاابریهارو پخش کن ینیریشاا
 رهینم یکار چیکه بدون تو دست و دلم به ه یدونی...ممیبکن

ست کنج لبم.انگار همه چ یلبخن ش شو با لبخند  ین شده بود.جواب شم  فرامو
 ...یاز من کار بکش یخوای...آقا شما مرمیدادم و  فتم:نه خ

 رو باز کرد و  رفت سمتم و  فت:من رلط بکنم.... ینیریجعبه ش هی در
 شااهیشااد.مثل هم یو چ کردمیفک م ی...چشاادیآب م لویک لویتو دلم ک قند

 یبار اتفاق خوب جا نیحدساام اشااتباه از آب در اومده بود.خدا رو شااکر ا
ته دلم صااادا م یمنف تیذهن خدا رو  ته بود. و ازش تشااکر  زدمیمنو  رف

با هم دوتا ینیری.شااکردمیم چه ب نکهیو بعد از ا میپخش کرد ییهارو پخش 
 هیردن ک یشوخ یانداختن و کل کهی فتن و ت کیبه هردوتامون تبر السک یها

حس  یاون جمع کس نیدونم ب یو کالس تموم شد...نم میکم هم درس خوند
!چون اونم  اشق شده بود.اما  شق تونستیم دایآ دینه...شا ای کردیمنو درک م

هر بار .کردیبود که منو به آسمونا وصل م ینی شق زم هی شق ساده نبود. هیمن 
ش نیافتادم.انگار ب یخدا م ادیاز هر لحظه  شتریبودم ب الویکه کنار ت  الویق ت 

پر  یو اون نگاهها کردیناراحتم م زیچ هیوصاال شااده بود.اما  یریزنج هیوخدا 
 نیشاه یچرا ول دونمیسر کالس.نم نیشاه یخال یبود به جا یاز حسرت ناز

شگاه ند یرو از وقت بار  یبرا رونیب می.از کالس که اومدمبود دهیاومده بودم دان
رفتم کنارش و چنگ زدم به بازوش.سرشو بر ردوند و  یمالحظه ا چیه یاول ب

 مشتاق نگاهم کرد.
 جونم؟-
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هم خودتو  یآقا..دسااتت طال که هم منو راحت کرد زیبگم دمت ج خواسااتم
 ?یدیخر ینیریش یرفت ی فتم:ک یول
س روزید- ش نیآخر هم میزده بودم به  سوندم خونه رفتم  رفتم   ینیریکه تورو ر

کم زودتر  هیبزار  میبفهمن ما نامزد دیکه با نایبار ا هی ونمیبار شاا هی فتم مرگ 
 بفهمن..

 داشااتم بال بال شیکنم...انگار نه انگار که تا چن سااا ت پ تشیاذ خواسااتم
ز هر نظر پسر استاد ا ای. فتم:فک کنم  رشارمیو از دلش درب نمشیکه بب زدمیم
 ؟یتوپ منو  رفت تیموقع یآل بود...چرا جلو دهیا

شما یجد شو فوت کرد بمیآب ینگاهم کرد.زل زدم به چ س از و  فت: رونی.نف
شون م یتهایموقع نیبه بعد ا نیا شوت رو  یکی نی....حاال اایاون دن کنمیتوپتو 

ستیچون نم سته بخ یکی نمیا ه بازم بب ی رفتم ول دهیناد یتو مال من دون  ادیوا
 خودشه یطرفت اون وقته که خونش به پا

مال من یجمله اش تو بازم  ی..."حساام بهم دور  نمیذهنم تکرار شاااد:"تو 
منو دوساات داشاات که من دوسااش داشااتم.نگاهش  یهم انقدر الوی فت...ت

 کردمینگاه مهربونش م میساارشاااار از  شااق بود.همونطور که لبخندمو تقد
  فتم:اوه اوه چه خشن... فته باشم من مرد خشن دوس ندارمااااا

 زمی ز شمیبه وقتش خشن هم م-
 خونه  مه؟ می. فتم:حاال بردمینفهم منظورشو

 ؟ی رفت متویتصم-
 اوهوم-
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نداز غیج یکه بر یخوایترس نگاهم کرد و  فت:نم با اون  نی؟ببیو داد راه ب
 ...دهیبزر ترته برات زحمت کش

به ج هی- ز ا رمیاسااتاد بزار منم حرف بزنم خب.من م ریبگ گریلحظه دندون 
عذرت خواه مه م تار اون روزم منو  ی  خاطر رف به  که  کنم و بهش بگم 

 انتظار داشااته باشاان من باهاشااون دینبا یول رانیا انیب توننیببخشااه.اونا هم م
 برخورد کنم یمیصم
بعد تموم  نیخاطر همنفس  فته بودم.به  هیجمله هامو پشاات ساار هم  همه

 اااااااشیو  فتم:آخ دمیکش قینفس  م هیشدن جمله هام 
ش یزیلبخند زد و چ دوباره سوار ما شو تکون داد. سر ش نینگفت.فقط   میدکه 

ستم و  نباریا ش شت فرمون ن ستم راه  هیخودم پ شاد هم باز کردم و خوا آهنگ 
 کنون؟ یآشت اید وا  یبر یخوایکه  فت:م فتمیب

 کنون... یخب آشت-
ضعت م هیخونه  میریم کیخب پس - سر و سیکم به  صد باربهت  فتم  یر

 یری..میکرد هی ر شاابید دونمی...مرهیتو  وشاات نم یاشااکاتو حروم نکن ول
شه دو م یشوریصورتتو م سته  ل هم م هی میریکه  مه ات ناراحت ن  میخرید

 ه؟ی.نظرت چمینرفته باش یکه دست خال
 بگم؟حرف حساب جواب نداره...چشم یچ دیمن االن با-
 ؟یکنیم کاریدرسو چ-

شگاهو پ کردمیم فک شده حرف درسو دان ش شیبه خاطر رقابتمونم که  ه اما نک
. فتم:اونو امیمدته بود که نتونسااته بودم ب نیاز من نگران ا شااتریب الویانگار ت

 ..یجورشو بکش دیخودت با گهید
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ند فت:من لمیتحو یپر از مهر لبخ کت م داد و  مه کم مه رق خودتو  کنمیه
 ...دیخودتم با یبرسون

ته من اون بورساا ادتی....یتو حس معلم رهیچه زودم م- رو  هیکه نرف
 آقا کنمیبهش تمام تالشمو م دنیرس ی.براخوامیم

 کاری...حاال من چدونمیازم  رفت و به پنجره دوخت و  فت:آره م نگاهشااو
 کنم؟

با یمدت نیخب...ا- بد دیکه من نبودم رو  به من و بعدش هم  یجزوه هاتو 
 یبد ادیآقا معلم خوب نمونه بهم  هیهمه اشو مثه 

 باشه...-
 و من دوباره خدارو به خاطر تک تک لحظه هام شکر کردم. میافتاد راه

به قول آ نهیآ یجلو گاه کردم. به خودم ن باره  ملیج دایدو شاااده  یماه گ
 یشیو م شهیبا رنگ چشات ست م یپوشیکه م یآبلباس  گفتیم شهیبودم.هم

سااروته  یب ینبود.انقدر حرفا نجایا دای....حاال خوب بود آیخوردن یهلو هی
ل یسااا ت به تحو می.نشاادمیم مونیکال پشاا دنیپوشاا یکه از آب دادیم لمیتحو

 بار صاادم رفتم به سااا ت بزرگ یهنوز برنگشااته بود.برا الویسااال مونده بود.ت
 نکرده؟ رید الوینگاه کردم و  فتم:مامان ت یرائیپذ یتو
  روسم انقد خودتو نگران نکن ادیاالن م-
 کرده رید یلیآخه خ-
 سا ته رفته میهمه اش ن-
 سین ادیز دنیخر یماه یسا ت برا میخب ن-
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 رشیبهتر از تو   الویرو داد دسااتم و  فت:نترس  روس خوشااگلم...ت ساابزه
 ادینم

 شااکل ممکن نیخودم به بهتر ی قهیکه با ساال زیم یرو هم  ذاشااتم رو ساابزه
کامل  زی...همه چییطال یترمه و ظرفا یو زرشااک ییطال یبودم.ساافره  دهیچ

شمردم  یها نیس گهیبار د هیفوت وقت  یبود.برا  بیس 2سبزه.....1سفره رو 
پر پول بشااه!د اهامم دو نفره شااده  بمونیج شاااالیکووووو؟آهان سااکه...ا 3

کم  ل ساانبلو جابه جا کردم و  هی...ریهم ساا یبل و هفتمساان نمیبود.ساامنو ا
 سر جاشه. ی فتم:درست شد.حاال همه چ

سا ت نگاه کردم که بابا  فت:آره  ز دوباره شه.فقط  ی...همه چزمیبه  سر جا
 ه؟یکم داره چ زیچ هی

 رو کم داره... الویسفره خوشگل فقط ت نی فتم:ا یمعطل بدون
بابا دوتا مامان پادنیبا هم خند ییو خودم  یو از  فته  نیی.ساارمو انداختم 

شون  الویرنگ ت امیخنده ام  رفت.چه قد دن رو به خودش  رفته بود.اونا منظور
مش حتما اشااتباه  رفت یبا ماه گفتمیم الوی...ا ه به تالویبود من  فتم ت یماه

 هدیرو روشن کنم که با ب*و*س یشمعدون ی!بلند شدم شمعادیترکیاز خنده م
سرمو به  قب بر ردوندم...چهره  شت  ردنم   هشیخندونش مثله هم یشدن پ

 من بود. ینظاره  ر چشما
 یخسته نباش یخانوم-

سمت مامان و بابا که تو حس تحو نگاهمو سال فرو رفته بودن و  لیچرخودنم 
هم به  دیاش کردنیکه  ذشته بود فک م یداشتن به سال دیتو خودشون بودن.شا

 نی.ا.ییآقا یباشاا ی...ساارمو خم کردم و  فتم:سااالمتادیکه قرار بود ب یسااال
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کدوم  لیوبدونم دم سااال تح خوامی..اصااال میریبگ روزید شاادیرو نم یماه
 باز بود؟ یمغازه ا

 ؟یرو دست کم  رفت الویت-
 حضرت آقا رودست کم  رفت؟ شهیمگه م-

 انوم که سافارشپارال خ یماه نمیرو  رفت مقابل صاورتم و فت:ا یماه تنگ
از دست فروشنده در  یباشه....مثه خودته!ه طونیزرنگ و ش یلیکرده بودن خ

 !رفتیم
شت رو یاش خنده ام  رفت.تنگ ماه سهیمقا از شو  زیم یرو  ذا ست و دو د

 ....یکنیم یطونیش یه هی ذاشت دور بازوهام و  فت:چ
 یچیه-

نصاافه  مر شااد..همه اش  یای...بچه ام تا تو بالویت یکرد ری:چرا انقد دمامان
 .دادیم کیسا ت کش یجلو

 یول امیب خواسااتمی فت:مامان من خودم م کردیکه به مامان نگاه م همونطور
 خودت... طونیبود مثه  روس ش طونیش یادیز هیماه

 ی....زبر و زرنگه...قربونش برم الهسین طونی: روس من شمامان
صااورتم و بعد کنار هم  یاچال ه یجا دمیکشاا یخنده ام  رفت.دساات دوباره

 ونطیخنده هات منم شاا نیو فت:با ا مینشااساات زیمبل دو نفره کناردور م یرو
 ایکنیم
 یکاره ا نیتو خودت ا-
 کاره ام....اونم فقط با تو نیآره ا-
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 یم؛شاار یموضااوع هم فک کرده بودم.ما نامزد بود نی.به ادمیفهم منظورشااو
 یلیبرام خ الویت یها یخوددار نی.امینکرده بود یتا حاال کار یول یورساام

شا ستیاونم مثله من م دیباارزش بود. شه  فمونیاول تکل خوا  دیاش ایمعلوم ب
دوس  یهر دختر کردیهم فک م دیندارم....شااا شااویمن آماد  کردیهم فک م

ل مطلب...از فکر خودم لبخند نیداره اول  یبار تو خونه خودش بره ساار َ سااَ
شدم.تره ا شونه هام رها کرده بودم رو  یاز موهامو که آزادانه رو یمهمون لبام 

 ؟یکنیفک م یو فت:به چ دیکنار کش
 به آرزوهام-

 هی..شااک نکن.زمیبه خودش فشاارد و فت:امسااال سااال تو و آرزوهاته  ز منو
 یخانوم یرسیآرزوهات م

س یبود؟اون لحظه مگه هدف یمن چ یآرزو سقف آروزها هیجز بور شتم؟  یدا
 واستمخیمن نم گرفت؟نهیرو ازم م الویکه ت یا هیبه بورس دنیمن شده بود رس

 یبرساام.دسااتامو تو دسااتا الویبه ت خواسااتمیآروزم برساام...من فقط م نیبه ا
 سرو پر کرد...تن دارشااو ح نمونیب یچند سااانت یدارش  رفت و فاصااله 

ما حت.اونم کردمی. شق سوزانشو حس مکردمی رمشو حس م ی.نفسهاکردمیم
 یکه د ا میشاادیتو هم نگاه هم ذوب م میدارم.داشاات یمن چه حال دیفهمیم

 یمجر یدونفره مون شد.....و بعد هم صدا یلحظه ها سیسال هم ان لیتحو
 :آراز سال.....گفتیکه م ونیتلوز

س دادنیهمه با هم دسات م ویتوپ .تو اساتود یبعد هم صادا و  یو روب*و*
امان ..ممیکردینگاه م گرویهمد رمفقطیازش فاصااله بگ خواسااتمی.نمکردنیم

 ه .االوی....و بعد هم بابا.اما تدمشیبلند شد ومن هم زود بلند شدم و ب*و*س
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با  یاما جلو کردمشیحتما دوتا ماچ آبدار م میتنها بود با  ییجورا هیمامان و
شیخجالت م ش میمارو داد و بعد هم رفت یدی.بابا  دمیک  میبر میاتاق تا آماده ب

 .درو که بست صدام زد:پارالرونیب
 بله-
صله ا تا سونده بود..فا شو بهو ر  یکینبود.انگار  نمویب یسرمو بر ردونم خود

.دسااتاشااو دور کمرم حلقه کرده بود.ساارمو بلند کردم و نگاهش میشااده بود
 مونده بود... رهیلبام خ یکردم.نگاه مشتاقش رو

 ؟یبه من بدهکار یزیچ هی یکنیفک نم-
مآرهی...مخوادیم یچ دمیفهم خودم چت نکردم...لپتو ب دونمیم گفت  اریما

 کالیجلو..آ بار
 ؟ی:چ فتم

 .شدمیتو آروشش فشرده م شتریوب شتریلحظه ب هر
 ؟یدونینم یعنی-

 چپ.. یزدم به کوچه  ل خودمو
 ....ادینم ادمینه -

ش قیموهام و چن مرتبه نفس  م یبرد تو سرشو صار  شتریوب شتری.بدیک تو ح
 ....یکنیم طونینکن منو ش طنتیش گمیدستاش فشرده شدم و فت:م

ثه کوره دا  شاااده  یتو بو منم  طش ررق شاااده بودم.تنم دا  بود...اونم م
 گهی.دشدیم قیمثبت بود از وجودش به من تزر یآرامشو انرژ یبود.انگار هرچ

مت کنم.منتظر بودم خودش پ قاو نداشااتم م قدم بشاااه و منو  شیدوس 
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مام ستبرش جا  رفته بود.تو چش ی نهیس یب*و*سه...چشمامو بسته بود و روب
مازدزل  پا در م ی.چشاا مارش منو داشااات از  کامو رو یخ هم  یآورد.پل

 نفسهاش یشدن  رما کینفسهاش و از نزد ی ذاشتم.منتظر بودم....از صدا
شو داره نزد دمیفهم صورت  کردمیکامال حس م گهی...دکنهیتر م کیو نزد کیکه 

 ما تو یب*و*سااه  نیاول شاادیم نیکه صااورتش مماس صااورتم قرار  رفته...ا
صدا  تسا نیاول سال.اما  سپاچه به خودمون  یسال ام شد د مامان با ث 

شو میایب شت در بود.چن تقه به در زد و  فت: مه ات زنگ زده پارال...جواب .پ
 بده
 ....ااااادمیرسیم مونیبه زند  میشانس....داشت یبخشک یدودلم  فتم:ا تو
 دهیجواب مامانو داد:االن جواب م الویمن ت یجا به

صورتمو ب همونطور ستش  رفته بود پ نیکه  س مویشونیدو د کم  هیو دیب*و*
کنار...چشاامامو که باز کردم  دیکشاا میشااونیپ یمکث کرد و بعد لباشااو از رو

من به هم  ره  یو نگاه آب یدوباره با نگاه ملتبهش روبرو شاادم....نگاه طوساا
:پارال دمامان در اوم یخورده بود...چند لحظه نگذشااته بود که دوباره صاادا

 .. مه ات منتظره هااااایدیجواب نم
و با  دمی...منم دسااتشااو ب*و*ساامیبابا!کال ما امروز رو دور شااانس نبود یا

 لرزون  فتم:برم جواب تلفنو بدم... ییصدا
 شد ییهوی یع کن...به خدا همه چخانوم تو رو خدا اون اخماتو جم الیل-
 خودم شیپ یایب دیحتما با تی روس یمگه من نگفته بودم برا-
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ند  یاز رو ساارمو له  فت یدرما فاقیتکون دادم و فتم:ب که ات  ی....حاال هم 
 امیم ی روساا یبرا شاااالی!انی.هممیخوند تیمحرم غهیصاا هی..مافقط فتادهین
 خودت. شیپ

ما با فت:قول داد شیشااونیکه رو پ ییهمون اخ  خوامی...من نمااااایبود  
 مثه تو ور از دس بدم ی روسک خوشگل

 خودتون شیپ امیچشم م-
 اد؟یچطوره؟خوشت م نیخب بب-
کار ل یتر رو قیدق فا  گاه کردم.انصاااا به جز صااورتم ن خانوم حرف  الیجز 

شت.کارش ب ود.با فراتر از اون ب یزیچ هینبود  شگریبود...آرا ستیب ستیندا
از  یخانوم.لبخند الیل شیپ ومدیم شااشیآرا یهم برا دایکاش آ گفتمیخودم م

ضا یرو سمش که  لشیتحو تیر شدم بب*و* شدم و خم  دادم.از جام بلند 
...دو سااا ته دارم رو یدیمانعم شااد و  فت:االن همه زحمتمو به باد م عیرساا

باشاام خرابش کنبهش. ی ند بزن یخوایاونوقت م کنمیلبات کار م  ی.. فته 
 کنمااااایدرستش نم گهید

د و دخترونه بو میکه مال شاااهیتر بود.بر خالف هم ظیکم رل هی نباریا شاامیآرا
کنه که تفاوتم احساااس  شاامیآرا یجور هیخانوم خواسااته بودم  الیاز ل نباریا

شه...م ستمیب ش الویت نمیبب خوا شون م یچه واکن ب .به نظر خودم که خودهین
سا سا هیبود.خودم رو  ساس بودم..  ی هیسا هی.شتندا یرادیاش که ا هیو رژح

ش یو آب ینقره ا سم که نقره ا نیدل ن رژم  ی...ول ومدیبود م یبود که به رنگ لبا
رو  الویت یامشااب چشاامها خواسااتمیچشاام نواز تر بود.منم که کال م دیشااا
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نده ام  رفت.. دوسااتم  یساابود. رو یگریرژج هیبنوازم....از فکر خودم خ
ست ش فمویخواهرم بود. ک یکه جا یبود.دو شتم و دنبال  و شت میبردا  یم...ا 
م خانومو که حساااب کرد الیتو خونه جا  ذاشااته بودمش!پول ل نکهیبابا مثله ا

 تلفنش زنگ خورد.
 نیِسل شگاهیآرا نییسالم بفرما-
-...... 
 هستن. نجایشما؟بله پارال جون ا نین؟؟؟خوبیآها..شما هست-

 یک یعنیبا من کار داشااتن؟؟!!! یعنیخانوم چشاام دوختم. الیبه ل باتعجب
 خانوم هنوز مشغول مکالمه اش بود. الیباشه؟؟؟ل تونستیم
 .از من خداحافظنی.سالم برسونکنمیبله..بله..خواهش م-

 ...گهید ای فت:ِد ب وی وش رندهیدستشو  ذاشت رو   بعد
 دارن؟ خودم اشاره کردم و  فتم:با من کار به
 دختر.حاج آقاس گهید اینه پس با  مه ام کار دارن...ب-

 .رو  رفتم و  فتم:بله حاج آقا. یام  رفت.رفتم  وش الو؟؟خندهیآقا....ت حاج
  فت:حاج آقا؟ یجمله ام تعجب کرده بود.با لحن متعجب از
 حرف بزنم. یکارت داره...منم اومدم با حاج یحاج گهیخانوم م الیآخه ل-

ند با من حرف م دیخ پارال تو فقط  فت: حاج یزنیو   با  با پساار  ینه  نه 
 شد؟ رفهمی...شیحاج

 ؟یکشیخط و نشون م ی...باز داراااااایدوباره شروع کرد-
 ؟یچرا جا  ذاشت توی... وشیمن رلط بکنم خانوم-
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خط چشاام  یبا مداد ها یو با دساات آزادم مشااغول باز یرو صااندل نشااسااتم
شتم از د یجا مداد یرنگارنگ تو شونیشدم...تازه دا .جواب کردمیکف م دن

 دادم:مونده خونه...
 میداریبرش م میریبا هم م-
 نجا؟یا یبرس کشهیچه قد طول م-
 زنمیاالن برات بوق م نی..ببشگاهمیاالن دم در آرا-

عدش هم صااادا یصااادا مد.و ب نده  یبوق او از پسااات خط  الویت زیر یخ
 ؟یوقته منتظر یلیتلفن.منم خنده ام  رفت و  فتم:خ

 ایبدو ب ی..آماده اسیمهم ن-
ظه اسااترس  رفتم.برام خ هی که بب یلیلح به من  نمیمهم بود  واکنشااش 
فهی...قکردمیم شیآرا نطوریبود ا یبار نی...اولهیچ ده کر رییکم تغ هیام  ا

مده بود ول  ای ادیهم خوشااش م الویت دونسااتمینم یبود.خودم خوشاام او
 ...شمیآماده م گهید قهیو  فتم:ده دق نروینه..نفسمو فوت کردم ب

نقره  یلباس ماکس هیشدم... رهیبه خودم خ نهیرو قطع کردم و دوباره تو آ ی وش
تو  یادیکار شده بود...ز یسنگ آب فیاش دو رد نهیقسمت س یبلند که رو یا

شم م شتم! یچه ذوق یشباهت به لباس  روس هم نبود...وا ی..بزدیچ  یعنیدا
س دیدیمنو م الویت ست م یچه ح س الی...لدادیبهش د شوخانوم د شت  ت  ذا

استرس  روس  نکهیهم ا ی....هم ماه شدیبازوم و  فت:مثه  روسا شد یرو
ه فرشت هی..از خداشم باشه ادی...نترس آقا داماد حتما خوشش میخانوما رو دار

 بشه بشیخوشگل مثه تو نص
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 معطلش نکن ... نیاز ا شتریداد دستم و  فت:برو ب فمویکردم.ک نگاهش
ش مانتومو شتم.به قول ل دمیپو شو باز  ذا خانوم از  روس بودن  الیاما دکمه ها

اومد دسااته  ل  روس  یکه به چشاام م یکم نداشااتم..تنها کم وکساار یزیچ
شال نقره ا سرم..ل مویبود! ش الیانداختم رو   یکرده بود ول ونینیخانوم موهامو 

 یخوشاام نم چیمردا ه ی رهینگاه خشااالمو بردارم.از  خواسااتمیهم نم نباریا
شب فقط وفقط نگاه خ ستمیرو م الویت ی رهیاومد...من ام  یره انق فی!به کخوا

 یخانوم خداحافظ الیوارد کردم و از ل یدستم از استرس فشار نا محسوس یتو
نگاه به چپ و راساات انداختم.بر خالف  هیخارج شاادم. شااگاهیکردم و از آرا

ظارم خبر از پ که نبود... یک یانت فک کردم منو دسااات یمن نبود  ظه  ه لح
سه ت ستم بهت نر ش هی..فقط الوووویانداخته!مگه د شک نیما ود که معلوم ب یم

هم  نی...اون طرف ماشااکردیم ییخودنما دنیتو کارواش بهش رساا یحساااب
شت ییآقا هیکنار در راننده  شت خو س یبه نظر م پیکه از پ ش دیر  هیتک نیبه ما

ند ل گاهش کردم ولداده بود...چ ظه ن گاه من فقط برااوردیتاب ن لمد یح  ی.ن
که حت یکاریبا من چ دونمیبود..نم الویت  هی گهید یبه مردا یوقت یکرده بود 

ل ما گاه اج م ین م یهم  نداختم حس  بهش خ*ی*ا*ن*ت  کردمیا دارم 
ستم وارد آراکنمیم شتم و خوا صدا شگاهی!بر  شم که  شنگش با ث ت یب وقفم ق

 شد...
 ؟یخوشگله کجا به سالمتخانوم -

خونسرد  یلو دیبود.رنگم پر دهیبلند کفشامو شن یتق تق پاشنه ها یصدا دیشا
شاااده  یچ یلبام نقش بسااات!وااااااااااااا یرو یلبخند دنشیبر شااتم و با د

به  دست شهیتر از هم پیکه رو دست منم بلند شده بود!خوشت نیبووووووود!!!ا
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شت نگاهم م نهیس س...از نگاکردیدا ش ونم..ادیباریم نیهش برق تح ده شوکه 
نشااوندم و  میشااونیپ یرو یاخم سااااختگ هی عیبود.شااوکه تر از من!ساار

 ؟؟؟یاومد ادهیپ یدرب و دارونش کرد یکووووو؟؟؟نکنه زد نمی فتم:ماش
ش چند ش نیقدم اومد جلوتر در ما  فت:مگه  نشیباز کرد و با همون لحن دل ن
که امشااب ماه ترم  ن؟؟؟مخصااوصااایکوچه بازار بب یماه منو آدما زارمیمن م

 ...یشد
 هیا ب یکت وشلوار مشک هی...دوباره براندازش کردم.رفتیداشت ضعف م دلم

امشب همه فک  دیمثله داماد هاااا!شا قای..دق یکراوات طوس هیو دیسف راهنیپ
 ه؟یک نیتر شدم و  فتم:ماش کیو پرهام!!!نزد داینه آ الوهیمنو ت ی روس کردنیم
 خودم یمال صاحبش...خانوم-
  فتم:جاااااااااااان؟ نشستمیم کهیتعجب در حال با

ست و  فت:دختر تو چرا وقت اومد ش شمات انداز یکنیتعجب م یکنارم ن ه چ
لهیپ نتیشاا خوادی.آدم دلش مشاااهیم ا ماشاا ط نه... پارک نتیبک  نگیتو 

 ...می رفتم امروز رو خوش باش نیماش هی!رفتم ادته؟یمنم که  نیخونته...ماش
قسمت  ی...ولرادیا ای فیتعر یرو بزارم به پا الهیبودم اون قسمت کاسه پ مونده

من مثه همدمم  زی ز نیمن ماشا نی...ماشاشادیجواب داده م دیدوم حرفش با
 کم از دست من کتک نخورده بود. چارهیبود!ب
 ؟یخوش بودمن نا نی...مگه با ماششششیبر ردوندم و  فتم:ا رومو
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خراب  هقی..دم به دقمیهم نبود کاریب یول میجواب داد:ناخوش نبود طنتیشاا با
 المونیساارجاش و خ نهیبار کال بشاا هی رفتی.مثه خودت از رو هم نمشاادیم

 راحت بشه...
باره گاهش کردم...از ن دو ندم و ن جذاب مرخیساارمو بر ردو وصااف  تیهم 

پذ خدا م یداشااات منو پ رشینا قدرت  گاهم بردیبه  ند و ن !ساارشااو بر ردو
بدون ا کهیکرد...آروم  تو یحرف ن نه! ل یبز ک هش  گا بود..ا ین  نیحرف 

 نا فته.... یسکوتممون پر بود از حرفها
 آهنگ  اشقانه فضارو  اشقانه تر کرد. هیافتاد و همراه با حرکتمون  راه
 حسو من اصاال  ذر زمان رو  مییافتاد کجا ادمیتازه  میساتادیدر خونه که ا دم

وصااف  قایبرد هوش دل فرزانه را"دق دی"  شااق چون آگنیم نکهینکرده بودم!ا
برام باز کرد و  نویشاااده بود!در ماشاا لیحال االن من بود.. قل مقل کال تعط

 م؟یبردار توی وش میبر یخوای فت:نم
 میآهاااا..آره...بر-

 شد رمونیبا خنده تکون داد و  فت:از دست تو...بدو که بازم د سرشو
شتم.ا عیسر سوندم اتاق و دنبالش   ش نیبابا کجا بود ا یخودمو ر  ؟نبودی و

اونجا رو  نی...بببنجایا ستین ااااااااااالوی!از همونجا بلند  فتم:تشدینم دایپ
شپزخونه رو هم سین زیم شوها هی...آ  ینگاه هیرو هم  نهیآ زیم ینگاه بنداز...ک

خدا  ای.به خودم  فتم:دمید نهیآ انداختم..ساارمو که بلند کردم دوباره خودمو تو
 ندم خوبه. الویامشب من کار دست خودم و ت

فاوت ت یتو چهارچوب در شوکه شدم.نگاهش بو دنشیبر ردم که با د خواستم
 ؟؟؟ی فته انقد خودتو خوشگل کن یکم اومد جلوتر و  فت:ک هی.دادیم
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باره نزد دسااتمو تر شاااد.منم محو نگاهش  کی رفت تو دسااات دارش و دو
 ....یشدم. فتم:دوس ندار

 فت:دوس دارم اما  سوزوندیکه نفسهاش  ردنمو م ی وشم طور ریشد ز خم
شتن یلیتو رو ازم بدزدن...خ هیدوس ندارم بق  ینجوری!من همیشد یدوس دا

 .....ینجوری اشقت بودم دختر...حاال ا
مشااتاق  ینجوریبگه ا خواساااتیبگه حتما م خواساااتیم ینداد...چ ادامه

م شده بود...من یکی...ا تراف کرد که  اشقمه!حاال  شق دل و زبونش شهیترم
شقش بودم. وا شت!هم یچه لذت نی ا س کردمی دا م شهیدا شم ک یکنار ک ه با

شم...و احاال کنار ت شق شقمه و  ا  رفتهچقدر اوج   ودنهیبودم...خدا م الوی ا
رم..منم کم یدسااتشااو  ذاشااته بود تو  ود یکیبودم..تنم  ر  رفته بود.اون 

 یشاادم به چشااماش و  فتم:کساا رهیدسااتامو دور شااونه هاش حلقه کردم و خ
 کارو بکنه پارال فقط مال توئه... نیا تونهینم

 ننگاهم نک یبه وجودم منتقل کرده بود... فتم:اونجور یبیحس  ج نگاهش
فت:امروز نم ساارشااو هت کنم...ام خوامیخم کرد و  گا  خوامیروز مفقط ن

 .نمتیفقط بب خوامیم یفهمی...منمتیبب
ستیم دلم س نمی...انقدر ببنمیتو رو بب خوامیبلند بگم منم م خوا شم که خ ته ب

 .شدیمانعم م یحس هی یول
لبام و چشاامام در حال نوسااان بود...تمام بدنم از دورن دا  شااده  نیب نگاهش

 کیونزد کیبود.ساارشااو آورد جلو..نزد شااتریب الویحضااور ت یبود.اما  رما
منتقل کرده بودم که آره منم  نانویاطم نیبا اون جمله ام منم بهش ا دیتر.شاااا
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نه  فهم ی اشاااقتم.منم تشااا گاهش  ن منو  خوادیم دمیحضاااورتم!از 
.نگاهمو کردمیممانعت م دیچرا با میهم بود ی...حاال که تشاانه هبب*و*ساا

شو نزدکردم و زل زدم به لب شهیخمار تر از هم سر تر آورد... لبهام  کیهاش...
ستش تو  ود شار د ستم.ف شمامو ب شد..چ شد . شتریکمرم ب یدا   زمان از قبل 

ارم د دونسااتمیفرو رفته بودم...فقط م یبی ج یبود و من تو خلسااه  سااتادهیا
 !کشمیکنارش نفس م

سته ستم و  یسرخ ی ل رزها د شت دور  هیرو که  رفته بود داد د شو  ذا ست د
شه بهتره...االن همه مکمرم و  ست تو با سته  له نیکه ا یاون گنی فت:د تو  د

 دستشه خودش  لتره...
شت ریسا ت تاخ هی فتم: رمینگاهمو از  لها بگ نکهیا بدون  دونمی...من ممیدا
 .ارهیمنو از حدقه درم یکفشش چشما یبا پاشنه  دایاالن آ

 ...زنمینگاه چپ به تو بکنه من پرهامو م-
با چارهیدادم و  فتم:پس ب لشیپت وپهن تحو یلبخند تار بره اساا دیپرهام  ت
 کنه...

شد با بزرگ  سالن هیبا  یشدیبود.وارد تاالر که م ی..تاالر بزر میهم وارد تاالر 
شده بودن  دهیشکل چ یا رهیدا دیسف یزهایکه دور تا دورش م یشدیروبرو م
 دهید ییو بعضاااا طال دیسااف یشاااده  نیتزئ یها یهم صااندل زهایو دور م

سالن شدیم سمت چپ   کیش یلیو خ خوردیبه طبقه دوم م ضی ر یپله  هی.
ن بودن.سال یشده بود که همه نقره ا زونیهم از سقف آو یبزر  یبود.لوسترها

ر*ق*ص مشااغول  سااتیپ یجلوتر رو یکم ای زدنیشاالو  بود...همه حرف م
 و کیشاا یلیخ یاج هی یمکانش تو نیر*ق*ص بودن.اما آخر سااالن تو بهتر
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 دایآ هرخوا لدایمن و پرهام. یدای روس و داماد قرار  رفته بودن...آ کیرمانت
 پارال یکرد ریاومد سمتم و  فت:سالم..د

سته ستش و  فتم:خب  د شد شیپ یکار فور هی لمو دادم د  هی میاومد مجبور 
 میایب ریکم د

باال و لبخند یتا هی ره خورد... الویت ی رهیبه نگاه خ نگاهم  یابروشااو داد 
که من فک  کردیفک م یزینشااساات کنج لبش.حتما اونم داشاات به همون چ

مدتها  نهکیاالن فک م ی فت یزیچ هیکردنمون!به خودم  فتم  ری! لت دکردمیم
کار فور یدختره  یبود قرارشیب  هی الویساارجات ت یبتمر  شااادی!!!نمیخل!

 رو دس به سر کنه؟؟؟؟ لدای یجور
ه شد یگریچه ج یو پرهام...وا دایبه آ میدیرس دمیفکرم که خارج شدم فهم از

ش شور  شر و  ساکت طور بیحاال نج طونیبود!اون دختر  ه لبخند ب هیکه  یو 
ص صو ستش پرهام  ره خورده بود آروم  یرو یخ ستش تو د شت و د لباش دا

ز من کرد و بعد نگاهشااو ا یاخم دنمیاومدن!با د یبود.چقدر به هم م سااتادهیا
با  الویجلوتر.ت میکه در حال ر*ق*ص بودن نگاه کرد...رفت یتیو به جمع دیدزد

س سالم  شهیکرد و من نگاهمو مثل هم یپرهام روب*و* مظلوم کردم و  فتم:
  رض شد...

 نداد. جواب
 سالم گمیجنبه جواب سالم واجبه...م یب یِا..دختره -
 .نیدیشما تازه رس گردنیچه وقته اومدنه؟همه دارن برم نیسالم...ا کی ل-
 اومد.... شیپ یکار هیخب -
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صبان ؟؟نگاهیچه کار- ر از مهم ت یسمتم  رفت و  فت:چه کار نباریا شوی 
 دوستت بود؟ نیبهتر

ست هیآخه؟ گفتمیم یچ دیبا شقمون حال کن میبار خوا صد  دیحاال با میبا   به 
شاادم و  الوی شااانس نداشااتم!دساات به دامن ت...اصااالمیدادینفر جواب پس م
 قدنیخانومت بگو ا نیبده. فت:پرهام به ا یتا اون جواب دمیدسااتشااو کشاا

 نکنه چیمنو سوال پ یخانوم
 داشتن خب! ی...حتما کارگهیبسه د زمی فت: ز دایرو به آ پرهام

 ی...منم تو  روساارهیم ادمیفک نکن  نیکرد و  فت:بب زیچشااماشااو ر دایآ
 ر*ق*صم! ی...براتون نمکنمیم یخودتون تالف

شکر مثل ا از شت.نگاهم افتاد  ریبه خ نکهیحرفش خنده ام  رفت.خدا رو   ذ
هم  ی..دندونامو از حرص رودیر*ق*صاا یم یکه داشاات با دختر نیبه شاااه

 ...اصالکشهیکه کرده بود خجالت نم ی.آشغال ع*و*ض*ی!با اون کاردمییسا
لت هم نخواساات جا خه  بکشاااه میخ نه بترساااه!ول هیآ خدا شاارم ک  یکم از 

شت یحرفا بود..بدجور نیع*و*ض*ی تر ازا  میتو نخ دختره بود!همونطور که دا
 هیه ک گشااتمیم نیبا چشاام دنبال نازن یخال یزهایاز م یکیساامت  میرفت یم

لباس شااب  هیکردم...ِکز کرده بود و تو خودش بود. داشی وشااه از سااالن پ
از احساااس و فکرش  یزیچ یعنی...زدیدل آدمو نم ادیز نباریساااده!ا یمعمول

نده  به  بودنمو تاسااف بودم برا ادیکه بخواد  نه...فقط براش م ها رو ک  یقبل
لگد مال شاااده  نیشااااه یپا ریولطافت دخترانه اش که ز فیاحسااااس ظر

 حرف بزنم. یکم با ناز هی..برم الوی فتم:ت میکه نشست نیبود.هم
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از پشاات دسااتمو  رفت.با صااورت  یکی دمیکه خواسااتم بلند بشاام د نیهم
ندون پر جه شااادم... فت:چ ایخ ند هیموا به  یزل زد یکه اونجور یدیآدم 

 من؟؟؟
 هم از پشت سر سالم داد:سالم پارال خانوم. سامان

 � �نجا؟؟ی....ان؟؟شمایسالم...خوب-
 رفته ادتی نکهیدوست منم بودا..مثه ا دای:آایپر
 اومده؟؟؟.. مه هم یگیآها..راس م-

و مراسم جشن  یو  روس مینداشت یتیزده شده بودم.چون خانواده پر جمع ذوق
 یبهم دست داده بود...صدا یشور خاص میحاال که کنار هم بود میداشت یکم
 فیشاااد:نه مامان خان بنده  مه جان شااما تشاار دهیشاان ایقبل از پر ایپور

 ...اوردنین
 چه خوب! ی...وایتو هم اومد ایوبا ذوق  فتم:ِا..پور دمیخند

 ..امروز قرارهزمی فت:آره  ز کردیکه تا حاال داشااات با لذت منو نگاه م الویت
 خوش بگذره... یبهمون حساب

باهاش حرف زدم و ازش بابت قضااااوت  جوالنه ام  یو کم نیکنار نازن رفتم
ستم.ب سابق نبود!آخرش  چارهیمعذرت خوا صال همون آدم  شده بود..ا دارون 

ست تنهاش بزارم.ت هم ست  الویازم خوا ست چپم تو د سته بود کنارمو د ش ن
ستش رو شتم رو یرا سرمو  ذا شت یپاش  ره خورده بود... ه ب میشونه اش.دا

ما گاه م دمیر*ق*صاا یکه م ییآد خار ر*ق*ص میکردین فت:بهم افت .آروم  
 ؟یدیم
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 ؟یهمون حالت  فتم:ر*ق*ص؟؟؟مگه بلد تو
 باهات بر*ق*صم وامخی....مفمیبا تو همه فن حر-
سکوتم ا یزیچ صم... ضا نبارینگفتم.من که از خدام بود باهاش بر*ق*  تمویر

سمتم و  فت:جواب  شو دراز کرد  ست شد و د سرمو بلند کردم.بلند  شون داد. ن
 ..نینداد

بازوش حلقه  دمیخندیلحنش خنده ام  رفت.همونطور که م از دسااتمو دور 
سالن رو پر کرده بود...با هم شروع  یفضا تیال کیموز هیکردم وبلند شدم...

ص میکرد شجو نیاون خرخون تر شدی.باورم نمدنیبه ر*ق* شگاه از  یدان دان
 دیر*ق*صاا یآهنگ باهام م تمیهماهنگ با ر یلیکارا هم بلد باشااه...خ نیا

سته اش م شتریو ب شتریب ومن شم  فت: ری.....زشدمیدل ب قد پرهام   ادتهی و
 ..دایوآ
مهیآره - ثه  اد بایمم ته بود ررضاا  هی ی وشاااه زل زده بود هی ینشااساا

 یگرفتیهم پاچه منو م ی... هگاهتی وش
 ؟یبا اون پسره بر*ق*ص یخواستیاون روز م-
 پسره؟کدوم پسره؟نه بابا..-
 شده بود شیریهمون که س-
و ت یول خواسااتمیکم حرصااش بدم  فتم:آره م هیافتاد...خواسااتم  ادمیآهان -

 یوسط از امتحانو و درس صحبت کرد یدیپر هویشد  داتیاز کجا پ دونمینم
 خوبه پس نزاشتم به هدفش برسه-
 بود؟ ی مد-
 تو فک کن آره-
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 یکه تموم شااد با حزکت آخرتو ب* *لش افتادم...فشااار دسااتش رو آهنگ
 ردنم پخش شااد و نگاهم  یسااراساار دارش رو یشااد و نفسااها شااتریکمرم ب

 یدا!با صشدینم یوقت برام تکرار چینگاه ه نیدوباره تو چشماش قفل شد...ا
ن داشت یعنی...میبه خودمون اومد کردنیکه داشتن نگاهمون م یتیدست جمع

 ایپر یاز همه هم متوجه نگاه ها شاتریاز همون اولش؟؟؟؟ب کردنیم گاهمارو ن
شت نگاهمون م رکانهیبودم که ز شم به هم بزنکردیدا شده می...تا چ شب   آخر 

 رهیمتوجه نگاه خ هوی..میدیخند یو با هم م کردیتو  وشاام پچ پچ م الویبود.ت
 یکردم...ولیم یباف الیهم من داشااتم دوباره خ دیشاادم.شااا لدایبه  ایپور ی

تنها فرد  میدر اومده بود یی.همه ما از تنهادیرساا یبه نظر نم ینگاهش معمول
تصااور  ذهنم کنار هم تصااورشااون کردم...از یبود...تو ایمجرد جمعمون پور

نار  ایپور خه ه هیک نده ام  رفت...آ باور نم چیدختر خ قت  به  کردمیو بخواد 
نه.پور نه!خ لدایو ایازدواج فکر بک که  مدنیبه هم م هم یلیچرا  باو ته   دی.!الب

سر پ یبعد برا انهی ادیشوخ من خوشش م یپسر  مه  نیهم از ا لدای دمیفهمیم
 یپارال چ ی فت:باز تو فکر الویباال بزنم...تو فکر بودم که ت نی مه ام آساات

 شده؟
 انیچقد به هم م لدایو  ایکه پور کنمیفک م نیدارم به ا-
 ه؟یو فت:مگه خبر لداینگاه هم به  هیانداخت  اینگاه به پر هی

 بوداره...بد هم بوداره.... اینگاه پور-
 ...یگیاز دست تو!آره راس م یخانوم-
 ...گهید مینیما ا-

 

http://www.roman4u.ir/


 411 بورسیه

 هی شااهیپارال جون م دایاومد کنارم و  فت:ببخشاا لدایلحظه  نی.در همدیخند
 باال یایلحظه با من ب

 ؟یچ ی...براامیباشه م-
 گهیکارت دارم د ایخب ب-
س زدیم ییهویمثله خواهرش بود... نمیا شو ز ادمیآخر! میبه  شه اخالق نظر  ریبا

صا باال رفتن  یبگم!خودمم بدم نم ایبه پور رمیبگ صو اومد برم طبقه دوم...مخ
که تو همون نگاه اول چشااممو  رفته بودن برام جالب به نظر  ییاز اون پله ها

بود  الوینگاهم به ت رفتمی.بلند شدم و کنارش رفتم.همونطور که باال مدیرس یم
 یصااحنه  دنیاز ساار ذوق د میدی.به طبقه دوم که رساازدیکه با سااامان حرف م

 انجیآورده بودن رو ا هیکه هد یی لها ی...همه دمیکشاا فیخف غیج هیمقابلم 
شته  یا شهیش یوارهایمن د یجا داده بودن!روبرو شون  ل  ذا بودن که جلو

سالن طبقه پا نسال هیهم  نجای فت ا شدیبودن و م س نییمثل  صف  الن بود.ن
 هبود.محو  لها شده بودم ک بایز یلی.خیوهر مدل یپر شده بود از  ل..هر رنگ

 صدام زد... لدای
 اس؟ کارهیپسر  مه ات چ نیپارال ا-
واقعا انگار فکرم درساات از آب در اومده بود...با تعجب ساارمو بر ردوندم  نه

چه چ به تو  مه من  کارس؟؟؟؟پسااریو فتم: لب  ییهوی  جا چرا برات 
 ؟یروش دار یشده؟؟کلک نظر خاص

 هیجور هینگاهش  یدونینه...آخه...م-
 ؟یکن رینگاهشو از جز به کل برام تفس شهیه؟میچه جور-
 خب....خب...-
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شااده اش  کوریماد یکردن با ناخن ها یو مشااغول باز نییانداخت پا ساارشااو
 شد...

 کارهیفعلن ب ی...ولهیبچه خوب ای رفتم و  فتم:پور دستشمو
 .دنیکردم به خند وشروع

 به نام حق-
 بشم میتو سه یببخش که نتونستم حضورا در شاد زمی ز یدایآ

 ...نمیرمگ من
 و دلتنگ... رمیدلگ

 ...دهیکه روز ارم بودن آزارم م ییچشما دنیهم د وهنوز
 رو دارم زتیکنار  ز یخوشبخت یآروز برات
 روز ار:فرشته یخورده  زخم

سته  ل دق نیا نکهیهمون فرشته بود؟ا نیا یعنی سته  ل ت قاید  شتریبود ب والید
اومده  الویو پرهام فرشااته با ت دای قد آ ی...اون شااب برادزیفکرم دامن م نیبه ا

ته خودش ن حاال چرا فرشاا ما  مدهیبود...ا چه معن نیبود وا و ها ته   ینوشاا
من  والی اشااقانه ت هنوزمبود؟ ومدهین رونیب الویهنوزم از فکر ت یعنیدادن؟یم

شت؟؟؟من با ا شد...اما  کاریدختر چ نیرو دوس دا شغول  کرده بودم؟فکرم م
و با فرشااته صااحبت  رفتمیم دیدوس داشااتم حواسااشااو پرت کنم.حتما با

مه چکردمیم مده بود وه نه بهش زنگ زده  وی.از اون روزکه او ته بود  به من  ف
ردم ک ی!ساعگرفتمیم یخبر هی ازش دیبودمش....اما حاال حتما با دهیبودم نه د

و  اطراف شااهر یک نکنم.قرار بود همه برن بارکنم و به فرشااته ف ریذهنمو در 
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 دیهمون آخر شب از تاالر با الویداشته باشن اما من و ت یکوبیاونجا تا صب پا
از فرانساااه به  ی...چون قرار بود فردا ظهر مردمیکردیم یاز بچه ها خداحافظ

سرخاله  که ی..مردادیب رانیا ساب م یدر ظاهر پ اما من تا حاال نه  شدیمن ح
شو م دهید سم شن یبودمش نه ا شو  صدا ستم نه   یزیبودم... در کل چ دهیدون

که  ره از سااواالم باز  دونسااتیرو م یادیز یزایاما اون چ دونسااتمیازش نم
سااه ساااله خبرامو از  مه  رفته  نیچون ا شااناختی... اون منو خوب مکردیم

ستیاومد و م یم که یبود.مرد شه کل خوا ه مپارال...قفل ه یقفلها یهمه  دیب
سخت یلیخ دنیفهم یبسته!انتظار من برا یدرها ی سواالم انتظار   دایود.آب یاز 

درکم  دیبا یزود برم ول خواسااتمیاومده بودم هم م ریاز دسااتم دلخور بود هم د
 ....کردیم
 حیوقت بود و ترج ریخونه من..د میاومد یمعذرت خواه یبعد از کل شاابید

 بودم و تو دسااتاش حفاظ دهیکه کنارش خواب شاابی...تمام دنجایا میایب میداد
 یعنی....فتهیبرامون ب یکه قراره چه اتفاق کردمیفک م نیوجودم شاااده بود به ا

جدا هیبورساا ته هنوز از فکر ت یعنیشاااه؟یما م ییبا ث   رونیب الویفرشاا
که  یا پسرخاله نیبکنه....ا یکار الویبدست آوردن ت یبخواد برا ومده؟نکنهین

سر هم  ناینه....همه ا ایخبر داره  زیاز همه چ هیرچطو ادیقراره ب شت  تو ذهنم پ
حانه ...بعد صبکردمیم یاحساس سردر م شهیاز هم شتریو من ب شدنیتکرار م

شغول درس خوندن بود سته  میم ساط د دی.در ا دا  بود اما ب دیوبازد دیبود و ب
س جهینت نیهم به ا شه جا میدیر و  میهمون دو روز اول بر میبر ییا ه قرارهم با

ش هیبق سامیروزها رو خودمون تو حال خودمون با بودن و  یرو که  موم یی.در
له بهم  الویهارو ت یاختصااااصاا یول خوندمیخودم م یحفظ  ادیبا حوصاا
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آب پرتقال آوردم و  ذاشتم جلوش...سرشو آورد  وانی...بلند شدم دو تا لدادیم
 بعد... میتموم کن نارویا نیبش ایباال و زل زد به چشمام و  فت:حاال ب

 ...الویمن که حوصله ام سررفته ت-
 سر جاش؟؟؟ ادیکه حوصلتون ب میکن کاریخب مثال چ-
 ...باشه؟میکم استراحت کن هی...یچیه-

 ...شا رد تنبلیبست  فت:باشه هر طور تو بخوا یکه کتابو م همونطور
شو تک و سر ست و  شو ب شما شت هیبعد هم چ ش ادی...یصندل یداد به پ ته فر

ش شدم رفتم اتاق. و شتم و زنگ زدم بهش.چند بار جواب  مویافتادم.بلند  بردا
س ینداد ول س یباالخره ک شناس بود.فک کردم  یجواب داد..ک صداش نا که 

 اشتباه شده نکهیمثه ا دیاشتباه  رفتم و فتم:ببخش دیشا
 ؟یکار داشت یزنونه جوابمو داد:شما با ک یصدا

 ته جون کار داشتم...من با فرش-
 شماره اس..من مادر فرشته هستم نیهم یدرست  رفت-
...فرشااته جون خوبه؟چن وقته ازش خبر اوردماااایبه جا ن نیببخشاا یوا یا-

رفته ازش   یخبر هیبگم هم  کیبهش تبر دوینداشااتم  فتم زنگ بزنم هم  
 باشم

 سیمسا د ن ادیو  فت:دخترم فرشته حالش ز دیکش یکش دار آه
 فتاده؟یکه ن ی:چرا؟؟؟خدا نکرده اتفاقدمیتعجب پرس با
  رفته ی.بچه ام افسرد دونمیمنم نم قتشینه والال..حق-
 با خودش حرف بزنم؟ شهی؟؟؟؟می؟؟؟افسرد یچ-
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ا رو به اون رو شد..شب نیاز ا هویفرشته االن خوابه...تازه خوابش برده.بچه ام -
 نوی..ببخش که ادهیانش تازه داره جواب مدرم یقرار..دوره ها یصبحها ب دارهیب
ناراحتش م یبهش بگ یزیچ یخوایا ه م یول گمیم نهیکه  فا د ک  گهیلط

 ریسرارشو نگ
 حالشو بپرسم... خواستمینه من فقط م-
 دخترم؟ یشما کدوم دوستش بود یراست-
 .شناسهی.خودش میمن پارال هستم...پارال ادهم-
 ؟یندار یکار.خب گمیخوب که شد بهش م شاالیا-
 نی.سااالم برسااونشااهیخوب م عتریکه حالش هر چه ساار شاااالینه ممنون.ا-

 خداحافظ
 خداحافظ-

ه تا بود ک نطوریشااده بود؟ا ه ا ینطوریفرشااته به خاطر من ا یعنی رفت. دلم
ودم..و ب الویرفتنش به سمت ت ی..من با ث وباندمیبخشیآخر  مرم خودمو نم

سرد  سش پ الویچون ت دیشا دونمی رفته بود.نم یحاال اون حالش بد بود.اف
..آره بودم شااق فرشااته بشااه و مقصاار من  میزده بود..چون نتونسااته بود تساال

ست وب س شتم پ یمن!انقد  دارونم  به حال یپ دیکه تا منو د الویت شیحال بر 
 شده؟ یزی:چدیبرد و پرس

 نه-
شااده...مگه اون  یزیساامت خودش و  فت:چرا چ دی رفت کشاا دسااتمو

 کنه؟ میرو از من قا یزیچ تونهیتو م یچشما
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..اون گفتمیم یچ دیبا یو ازش درباره فرشته بپرسم ول ایدلو بزنم به در خواستم
من فرشته رو فرستاده بودم سرارش به  دیفهمی!حتما مرفتیلو م یموقع همه چ

 شدم و  فتم دلم  رفته. زیهمه چ الیخ یب نیخاطر هم
  ردش؟؟؟ ییجا میبر میدلت  رفته پاش-
 نه-
 خونه ما ایخونه  مه ات  میبر-
صله هالوینه ت- صال حو سافرمون  گهیکم د هیرو ندارم.. زیچ چی...االن ا هم م
 کم استراحت کنم تا کسل نباشم هی خوامیم رسهیم

...باشااه برو اسااتراحت یاریچرا بهونه م یدرس بخون یخوای:نمدو فتیخند
 کن.
شکل دل سرخاله ام چه  سترس  یو ک هیتو دلم نبود که پ ستام از ا ست؟د  خیه

ستا یزده بود و  رما شته بودم رو  یریتاث ادیهم ز الویت ید سرمو  ذا شت. ندا
هم اومده بودن واونا  نایحال و کساال! مه ا یشااونه اش و تو حال خودم بودم.ب

...فک کنم نبوداومده بودم!مهم  یمن دست خال یبودن ول دهیدسته  ل هم خر
مخصااوص ما  فاتیاز تشاار دیبا نمیمرسااوم نباشااه!ا یزیچ نیچیاون طرفا هم

سااالن پخش شاادو وفرود  یتو یخانم فیظر یها باشااه.باالخره صاادا یرانیا
شد-سیپار یمایاومدن هواپ  یجلوتر.. ده ا میو رفت میتهران رو مژده داد.بلند 

سافران ستادهیهم مثل ما منتظر ا اونا ..کردنیاومدن نگاه م یمرو که  یبودن و م
قدمت  هیانتظار  نیهم منتظر بودن اما جنس انتظار من با اونا فرق داشااات.ا

شمم خ نیچند شد کرده بود..چ شت و با من ر پله  یمونده بود رو رهیساله دا
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تو ذهنم ثبت نشده بود...دوس داشتم  ی. مه اسمشو بهم  فته بود ولیبرق یها
که من  یدونسااتم شااخصاا ی.مدومشااونهک لمیبدم که فام صیخودم تشااخ

نواده ...اول چند خاگشتمیاونها دنبالش م نیب دیمرد جوونه.پس با هیمنتظرشم 
پله  یکه رو یاومدن... و بعدش هم چند مرد جوون.مرد سااوم نییاز پله ها پا

به خودش  رفته بود که از همون اول  یاومد ژساات خاصاا یم نییپا یبرق یها
 یقهوه ا یو موها یآب یهمون باشه..چشما نید ایکرد که با کیحس منو تحر

س رهیت صله  یررب هیشب ادی.چهره اش ززدیم یاهیکه به   یها نبود...از همون فا
شما شت توجه آدمو جلب م ییدور چ .فک کنم اونم متوجه من شده کردیکه دا

سکردیبه من نگاه م رهیبود چون اونم خ و  تادسی.مقابل من ادی...باالخره به ما ر
 ؟یهست رای:سالم...تو ژرودیپرس یرانسوبه ف

 یانداختم..دسااتمو محکم تر فشااار داد.در جوابش به فرانسااو الوینگاه به ت هی
 یخوش اومد رانی فتم:بله...به ا

 رهیم ادمیبود...همه اش  ی:اسمش چدمیآروم پرس الویت از
 موندیر چاردیر-
 سخته خب!-

ستشو ست بده.نگاهش م د  اصال یشاد نیا یول دیخند یدراز کرد که باهام د
 هیباشااه. یاومد آدم خوب یداشاات.به نظر م یآروم ی افهی...قشاادیبه منتقل نم

 دیمنو حس کنه حاال با یمرد چیذاشااتم ه یکنم..من نم کاریلحظه موندم چ
گار بودم.ان الویاون همه چشاام به دنبال برق نگاه ت ونی.دوباره مکردمیم کاریچ

سکوت کرده بود چ ستمو تو ج ینم یزینگاهش  ست را رو مانتو ف بی فت.د
 بردم و  فتم:پروازت خوب بود؟
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با لبخند جوابمو  دیبوده دسااتشااو  قب کشاا یمنظورم چ دیفهم خودش و 
 نبود.. یداد:سفر بد

از کارم خوشش اومده چون منو به خودش چسبوند و خودشو  الویکردم ت حس
مه ار یلیبود و خ یکرد...آدم راحت یمعرف با ه حت  باط برقرار کرد حترا با  یت

 ی.نو کردیارتباط برقرار م یبا کس یسخت هیحساس بود و یکم شهیکه هم ایپر
کاتس موج م تارو حر با طنز تو رف نت همراه  تا در  وشاام  مآرو الوی.تزدیم

 پسر خاله شد... ومدهی فت:ن
 پسر خاله ام بود... ومدهین-
 آره خب...فقط حواست باشه پسرخاله تر نشه-
.از حرفش دادیمردونه اش قلکقکش م یفکرا نیهم ا طیاوضاااع و شاارا نیا تو

 هیرونی...انگار اسیها ن یخارج هیاصال شب ینیبیخنده ام  رفت و فتم:م
 ترم یخارج نی...من از ایگیآره راس م-

سمتون و با کنجکاو چاردیخنده ام  رفت.ر دوباره شت   نگاهمون کرد و یبر 
 یکرده باشهنوز ازدواج ن کردمی فت:فک م

 مینکرد ی...ازدواج رسممیهم غهیما فقط ص-
 غهی:صدیپرسیسوال م یبار کن...رادارش فعال شده بود و ه یباقال اریخر ب حاال

 رسمو دارن؟ نیا ایرانیا ایاز آداب مسلموناس  نیدارن؟ا یفرق ؟چهیچ یعنی
اا! یا ااب  یفرانسو یکس الویاز من وت ریبده.چون به ر حیتوض نیبه ا ادیب یکیب

ا کم دست وپ هیو سامان  ای...پورمیدادیخودمون جوابشو م دیرو مسلط نبود با
نبودن.آخرش جونم به لبم  یخب  ال یول دنیفهمیم ییزهایچ هیشااکسااته 
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 اتیزئبا ج اتخونه بعد تک تک مسااائلو بر میبزار برساا چاردیو فتم:ر دیرساا
 ..کنمیم فیتعر

 یکارشااناساا دیخونه همه اش با میتا برساا دیداد و رنه با تیالله رضااا الحمد
 !کردمیحرفا رو م نیو ا یمحرم ساز

شت ایپر با ص چاردیو ر الویو ت ای...پورمیدیچیشما رو م زیم میدا شغول  حبت م
 سیهمونطور که د ایبحث اونا بودن.پر یبودن و  مه و شااوهرش هم شاانونده 

 یلیون خ ذاشاات  فت:به نظرم چشاامات یم یرذا خور زیم یساااالد رو رو
.به تیپدر ات یهست تیبه خانواده مادر هیشب شتریبه همه....اصال انگار ب هیشب

 نظرت چن ساله اس؟مجرده؟
 نمیبشااقاب هارو مرتب بچ کردمیم یتکون دادم و همونطور که سااع ساارمو

هنوز  دونمیسااالش باشااه...مجرد بودنشااو نم یو خورده ا 30 فتم:به نظرم 
 آمارشو نگرفتم

 رسهیبه نظر م یپسر خوب-
 ؟یدیسامانو به دور د ؟چشمیشد یمشتر هیچ-
 دمینم نیمثه ا یسامانمو به صدا تا اجنب یتار مو هیمن -
ها شادم.و رنه مدت الشیخیب ارهیدرب یقهر کنه و باز خوادیادامه بدم بازم م دمید

 رمیگبودم پاچشااو ب یکساا هینکرده بودم دنبال  دیزبونم اسااتفاده مف نیبود از ا
ه بلند شد اومد سمتم و همونطور ک ایباشه...پور توستینم اینفر پر هیاون  یول

اه....بابا  زدیبه خورشت ناخنک م ا ا ا مهمون واس خاطر تو اومده  نیا فت:ب
 کنارش نیبش ایها...ب
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 گهیم نهیبیکارتو م نیکه تو دسااتم بود زدم رو دسااتش و  فتم:االن ا یقاشااق با
 !سین شونیشت هم حالچقد شکم پرستن...بهدا ایرونیا

از تر نیریشاا یزند  نجایخودشااو  ادت بده..ا دیبا ی...ولیگی:راس مایپور
 اونجاس..

ر س زیبود..همه چ یانداختم. ال ینگاه زی.سرمو بلند کردم و مدیهم خند بعد
و من  نهیدوس داشاات کنار من بشاا چاردی.رزیجاش بود.همه اومدن پشاات م

 رذا با من نیساامتم هم اون.ب هینشااسااته بود  الویساامتم ت هیممانعت نکردم.
 ربارهاصال د ی فت ول یو حرف از تفاوت فرهنگ و آب و هوا م کردیم یشوخ

آورد...از حرکاتش تعجب  ینم ونیبه م ی ذشااته و مادرم و خانواده اش حرف
اله اش س نیچند ی مشده  شیبود.انگار نه انگار که پ لکسیر یلی..خکردمیم

بود  ومدهیکه ن نیبابا ا یالم تا کام درباره  ذشته حرف نزد!ااومده.بعد شام هم 
تار م ینجوری!!!چرا ایخوش  ذرون باش دلمو بوداااااااا بی! جکردیرف ! منو 

 ی...ولرونیزبوش بکشم ب ریرو همون شب اول از ز زیصابون زده بودم همه چ
.آخر دادیحرفا بود.نم پس نم نیزرنگ تر از ا نکهیالمصب مثه ا چاردیآق ر نیا

بره اما  مه اصاارار کرد که بمونه و همه تو خونه  مه  خواسااتیم الویشااب ت
 ...میبود

شده بود م الویت شت  ردنبندمو که قفلش باز  ستیدا شونه  سمت هی.موهامو ب
که مشااغول قدم  کردمینگاه م چاردیمقابلم به ر یام رها کرد.داشااتم از پنجره 

ش الویبه وجد اومده بود...ت یبهار یهوا نیزدن تو با  بود..حتما اونم از ا ت پ
س س تیسرا دمبه تمام وجو هیثان هینفس تو  ی.. رمادی ردنمو ب*و* رمو کرد.
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 دسااتاش  رفت نیبر ردوندم بهش لبخند زدم و اونم لبخند زد...صااورتمو ب
 گذره؟یم یو فت:تو اون ذهنت چ

 یچیه-
 .دمیازش دزد نگاهمو

مه چ- هت ه گا پارال....ن هت  نهیزار م وی فتم ب نکن فکراتو ازم  یپس سااع ز
 یپنهون کن

 زنهی...اصال حرف نمچاردیبر ردوندم سمت پنجره و  فتم:ر سرمو
 کنهیم یاومده بلبل زبون یاون که از وقت-
 .درباره مادرم...پدرمزنهینگفتم که الِل.. فتم درباره  ذشته حرف نم-
 کنهیهم فک م دی.شا.یندار یلیتو تما کنهیاون فک م دیخب ازش بپرس..شا-
ن پس کارو بکنه چو نیزود ا یلیخ دیبزنه با یزوده..البته ا ه بخواد حرف یلیخ

 بر رده خوادیفردا م
 که تازه اومده؟ ؟؟؟؟؟بر رده؟اونیچ-
فت:بهتره بر شااگونین هی فت و  هاش رو در رو حرف  یاز صااورتم  ر با

 هم اونو...ته تهش هم منو یکنیهم خودتو خالص م ینطوری.ایبزن
 تو چرا؟-
 تو رو ندارم یاخما نیا دنیمن طاقت د-
 پس به نظرت االن برم؟-
 کنه فیبرات تعر ویآره برو بهش بگو همه چ-

 یسرم وبه چشما یتخت برداشت انداخت رو یول کرد شالمو از رو دستمو
 نه؟ ای یریمردد من نگاه کرد و فت:م
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 رمیم-
 نیهولم داد ساامت در و  فت:برو خودتو از ا یدرسااات کرد و کم شاااالمو

 کاب*و*س نجات بده...
 والی!ا ه تدادیمنو از درون آزار م یحساا هیرفتم.واقعا  نییپله ها آروم آروم پا از

برم ساامتش...دوس داشااتم خودش  کردمینم دایجرات پ دیشااا کردیوادارم نم
مه چ به خودم م فیرو تعر زیه مه اش  نه!ه ظار ا نی:اگفتمیک مه انت مه  نیه ه

کل آخرش ا کل  مه  که ننید وا اون ه پارال  خاک برساارت   یچ یدونیم...
 !یخوایم

 با ث توقفم شد. چاردیر یصدا هویفکرا بودم که  نیا تو
 امروز برم کل تهرانو بگردم خوامی.مریسالم...صبحت به خ-
مد دیکه تو   یتو شاااانس آورد- هیتهران...فقط   ینوروز او تهران  یاد
 ه؟ینجوریهم ا سیپار ی..راستهیسال فقط شلور یروزا هی..بقهیدنید
 نجاسیآرومتر از ا سیپار-

 االی ؟دِ ؟؟یبپرساا سیاز پار یجنبه اومد یب ی:دختره گفتمیبه خودم م داشااتم
ساار خرمن  ی....اون همه شااعار و و ده هاگهیجون بکن شااروع کن بپرس د

 رفت کجا؟
بودن  اطیح یکه  وشااه  ی دیسااف یها یو صااندل زیخودم قدرت دادم.به م به

 م؟ینیاونجا بش میبر شهیاشاره کردم و فتم:م
 هیخوب ی...هوالیبا کمال م-
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ست نیهم ش ش یدختر آروم کردمی فت:فک نم میکه ن نظر  آروم به یلی..خیبا
 یرسیم
 چرا؟-
 بوده یطونیمادرت دختر ش گهیآخه مادرم م-

 دمیادامه م دیکش شیمامانمو پ..خودشه!حاال که حرف آها
 بدونم شتریدرباره مامانم ب خوامیم-
تا حد یدختر شاار نیژاکل- به اخراج شاااده  دیتهد رسااتانیکه از دب یبوده 

آرامش بود  هیدنبال  شااهیاون هم گهیمتفاوت بوده ...مادرم م شااهیبوده...اما هم
که  یاقاتفاق بود اتف هیدنبال  شهی م شده...هم شیتو زند  گفتیکه م یآرامش

 سوق بده یتر عیوس یایاونو به دن
 مکث کرد وادامه داد:و اون اتفاق افتاد یکم

 ی...من بودم خاله اکنهیجالب بود که انقدر راحت مادرمو به نام صاادا م برام
حرفا بود...نگاه  نیراحت تر از ا چاردیر یب* *ل اساامش ول زدمیم یزیچ

بوده  یطونیبود دختر ش دهیمادرم انقدر مظلوم بود که اصال تا حاال به ذهنم نرس
 یای!مادرم دندونسااتم؟یدونه دخترت نم هیو من  یبال بود یعنیباشااه.مامان 

 مادرم بود درسته؟ یجالب داشته! فتم:اون اتفاق ورود پدرم به زند 
 بله...-

شو ش ی فتهیش نیلو فت:ژاک نییانداخت پا سر شده بود.. نگاه  ی تهفیپدرت 
تارش و مهم تر از همه د همون آرامش  نیا کردی.فک منشیهاش حرکاتش رف

  م شده اِش 
 با پدرم مسلمان شد و با هم ازدواج کردن... ییمامانم بعد از آشنا-
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که تازه تو بارچه کاشااته شااده بودن و  ییشااد به  لها رهیباال آورد و خ ساارشااو
 رفت..اون  اشااق  دهیجواب داد:مادرت بامساالمان شاادنش خانواده اشااو ناد

شد.اونا ازدواج  نیشد که هم جنس ما نبود.و ا یمرد شون تموم  ضرر هردو به 
 بود. یو بدبخت یاهیکردن که خوشبخت بشن اما ماحصل ازدواجشون س

 خت بودنکه اونا کنار هم خوشب دونمیمن م-
خواست  نیژاکل یکه وقت ادمهیسالم بود...خوب  8من  یاومد ایتو به دن یوقت-
 یکه هنوزم دا  بزر  یباهاش شاااد.برخورد یچه برخورد شیخونه مادر ادیب

و هرشاااب  کنهیدل مادرم  ذاشااته..هنوز هم  ذاب وجدان رهاش نم یرو
 .نهیبیو تو رو م نیکاب*و*س ژاکل

 من؟-
شتن. با دآره...اونا با پ- شکل ندا شتن.ا نیدرت م شکل دا درت پ نکهیپدرت م
فتیم طرد شاااد و چون وجود تو از اون بود  نی...ژاکلنهید نیمن برتر نید گ

 قبولت نکردن
 برخورد کنن. ینطوری...حق نداشتن با من ابخشمیرو نم کایمن خاله جس-
 ..رایدر  ذابه ژرو نیهم به خاطر هم کایجس-
 .یصدام کن ینجوریدوس دارم تو هم ا چاردیر کننیمنو پارال صدا م نجایا-
ا تورو !اونیرسی.لبجباز به نظر میمادرت هست هیمورد شب نی...در ایرانیاسم ا-

شون با ا س نیکار دِ  نیقبول نکردن وبه نظر خود شونو به م اما  ادا کردن حیخود
 از ما خواسته بود... حینبود که مس یزیاون چ نیا
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  ذاشاات بشیدسااتاشااو تو ج یشاااد چند قدم جلوتر رفت و باکالفگ بلند
حرف  ذشته ها رو  ومدمین زنم؟؟؟منیحرفا رو به تو م نیو فت:من چرا دارم ا

 بکشم. شیپ
رو  نیژاکل یاد اریتا  رانیسمتم...زل زد تو چشمام و فت:من اومدم ا بر شت

 به فرانسه زاد اهش بر ردونم...
 ردم؟تو بر  س؟؟؟؟بایپار امیمن ب یگیتو م یعنیتکون دادم و  فتم: سرمو
چون  یبر رد دیخم شااد و  فت:آره...تو با زیم یدسااتشااو  ذاشاات رو اومد

 یاحرفا بر یلی..اون خیمنتظره که بر رد کایاونجاس..جساا تیمادر نیساارزم
  فتن به تو داره

 فک کنم دیمن با-
 بر شت دارم طیپس فردا بل یپس زود ترفکراتو بکن چون من برا-

رو  هیورسااب نکهیبرم فرانسااه بدون ا تونسااتمیحاال م یعنی.نییانداختم پا ساارمو
ستی...اونم مشدیم یچ الویرم؟؟؟تیبگ س تون  ینجوری..اادیو ب رهیرو بگ هیبور

 ی!صااداشاادیم یچ شاادی!دل تو دلم نبود...ا ه مسیپار میرفت یهر دوتامون م
به هم زد و همونط الویت من دسااتش بود به  یور که  وشااجمع دو نفره مارو 

 سمتون اومد...
 .کشهیداره خودشو م تیپارال  وش-
 ه؟یک-
 نگاه نکردم-
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ش بلند صفحه اش خ یشدم  و شمک  رهیرو  رفتم و به  شته چ سم فر شدم.ا
بله جوابشو دادم: یتفاوت یب س؟بای فت حالش خوب ن ی.مگه مادرش نمزدیم

 نییبفرما
 الو پارال سالم..فرشته ام.-
 ...چه خبر؟یپشت سرت هم نگاه نکرد یرفت ؟دختری.خوبزمیسالم  ز-
 .یدارم باهاش نامزد کرد گذره؟؟؟خبریخوش م الوی...با تادهیخبرا که ز-

 یهم به نظر نم نیرمگ یادیشااااد و ساارحال نبود...ز مایمثل قد صاااداش
 یزنیبا من حرف م ینفهمه دار الویکن ت یسع نی.ادامه داد:ببدیرس

 چرا؟-
باره ت زایچ یلیچون هنوز خ- که در پارال منو  الویهسااات  هت نگفتم... ب

 نه همشو یبهت  فتم ول تویببخش!من اون شب واقع
 ه؟یمگه چ تیحرفا؟؟؟واقع نیا یچ یعنی نمیصب کن بب-
متیبب دیبا- قا زارویچ یلیخ الویت ن  ایب کنمیکرده...خواهش م میازت 
 ...کشمی.من دارم  ذاب مدنمید
 مهمون دارم. هی.من شهیاالن نم ی...ولامیباشه م-

 اش  رفته بود تو همو نحالت  فت: هی ر
 رونیب امیقفس  ذاب ب نیفقط خودتو زودتر برسون من از ا دونمینم من

 نکن هی ر ی..اونجورامیم گهی..دو سه روز دامیباشه م-
 مونمیباشه پس منتظرت م-
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شغول حرفا تمام شد... یفکرم م شته  ستیم یزیچه چ یعنیفر مهم  درنقیا تون
رو  چاردیکنه؟ر هیحد ناراحت کنه و به خاطرش  ر نیباشااه که فرشااته رو تا ا

 داشاات انه؟ساارمیفتم  ریباهاش م دادمیم یچ دی...جوابشااو باکردمیم کاریچ
ته چ ی.وادیترکیم باره دن یبگ یخواساااتیم یفرشااا  امویدختر...چرا دو

همه رو خراب  یکه زد دمیرساا یم یجمع بند هیداشااتم به  ؟تازهیلرزوند
 ....یکرد

فرشااته مدام تو ذهنم تکرار  یحرفها یمن با فرشااته تموم شااد ول ی مکالمه
باره ت زایچ یلی:" هنوز خشااادیم که در پارال منو  الویهسااات  هت نگفتم... ب

 زارویچ یلیخ الوینه همشااو.... ت یبهت  فتم ول تویببخش!من اون شااب واقع
 هنوز الوی.تکشاامی.من دارم  ذاب مدنمید ایب نمکیکرده...خواهش م میازت قا

به من نگفته بود...هنوز هم وجودش پر از  هی رفتن بورساا یبرا شااویاصاال لیدل
ه نه کرده...ن یمساااله؟نکنه با فرشااته کار نیبه هم شاادیراز بود.نکنه مربوط م
 یچقدر  صااب نیبه خاطر کار شاااه ادمهی!سین یآدم نیمطمئنم که اون همچ

 یرحم نبود!اصال از کجا معلوم فرشته نخواد زند  یمرام و ب یب الویشده بود..ت
شا سته ت یاز رو دیمارو به هم بزنه... سادت زنگ زده به من و خوا  رو تو الویح

شق ت محلش  دی...من نباهینجوریبود!آره حتما ا الویذهن من خراب کنه.اون  ا
 زیر یوفه هاکه درختاش با شااک اطیاز ح یشااده بودم به  وشااه ا رهیبزارم!خ

 منو به خودم آورد. چاردیر یصداکه  کردنیم ییخودنما یصورت
 بود؟ یچ تیرانی..اون نه اسم ارایژرو-
 اومد  فت:پارال یآهسته سمتمون م ییکه با قدم ها الویت
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و  یهستم کنارم باش نجایدو روز رو که من ا نیا خوامیپارال م نی:بله..ببچاردیر
 یبرام رقم بزن رانیاز ا یخوش یخاطره 

 میواسه  شتن دار یکه کل میپس پاشو حاضر شو بر-
 نیا یعنی...شیخاکسااتر یو زل زدم به چشااما الویبر ردوندم ساامت ت ساارمو

 !کردم؟یم یبه من دور  بگه؟چقدر احساس سردر م تونستیچشما م
 یخونه  نیاز ا یی.سااه تامیکه مشااغول  شاات و ذار بود شاادیم یسااا ت چن
 رسهیکه به ذهنمون م یخوب یهر جا میکردیم یاون موزه وسع میرفتیم یخیتار

 یدوباره جمله هاش ب ی هگاه ی.ولکردمی.به فرشااته فک نممیرو ببر چاردیر
مه تو ذهنم تکرار م قد  ی:از روگفتمیم گرفتمیجلوشاااو م ی.ولشااادیم

اره د سیکه معلوم ن یدختر یخاله زنک یبا چن تا جمله  توی...زند تهحسااااد
 !اینه نباززززز...پارال به خودت ب ای گهیم ونیهذ

گار پارال هیبود چن روز دهیهم فهم الویت ان ساااابق  یتو خودمم و همون 
لب باز کنم  تونسااتمیمن نم یکه من ِچمه ول دیپرساا یازم م ی.چون هسااتمین

قا زنهیحرف م ییوبگم فرشااته از نگافته ها  نهکی...اد ا میکرد میکه تو ازم 
باره تو م یقیحقا ها  کس العمل من مقابل  یکه من ازش ب دونهیدر خبرم!تن

 یحواسااشااو پرت کنم ول نکهیو ا یزورک یسااواالش شااده بود لبخند ها نیا
منو  چاردیهم ذ ی!از طرفشادیپرت نم ییجا چیه ؟المصابیحواس خودم چ
 طیراشاا نیتو ا یری  میمنگنه که زودتر جوابشااو بدم و تصاام ی ذاشااته بود ال

سخت بود.تو سعد آباد بود سخت واقعا  هم  وزهم یاز راهنماها یکیو  میکاخ 
به سااواال ته دادیجواب م چاردیر یهمراهمون بود و  له ام ساار رف .حوصاا
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فک  نیخلوت پناه بردم.داشااتم به ا ی وشااه  هیبود.ازشااون فاصااله  رفتم و به
با چاردیکه جواب ر کردمیم هاش برم نرم...برم ت یچ دیرو  با  یچ الویبدم؟
ت چون  ف یم چاردیتونم برم.ر یرو ببرم نم هینرم بعدا ا ه نتونم بورساا شااهیم

سو ست کنه..اونم برا تونهیراحت م یلیبوده خ یمادرم فران  شهیهم یاقامتو در
که من بخوام.مپس ت یزیچ نیا یول کهیشاااد؟ایم یچ الوینبود  ه ا  گنیم ن

م فک به خوددرسته..اصال  رهیم نیاز ب اتی"من"تو دن یکلمه  گهید ی اشق بش
 ییه بالچ کردمیامون خدا ولش م ه.ا ه تنها بکردمیبه اون فک م شتریب کردمینم

تاب  توسااتمیخودم نم کردیرو قبول م چاردیر یاومد؟خواسااته  یساارش م
 ری  یدوراه نیبه دادم برس!ب ای!خدکردم؟یم کاریچ دی..پس باارمیب شااویدور

 که بروو.... دیکش ی قلم سرم داد م یقبول نکن ول گفتیکرده بودم.دلم م
 که پشت سرمه... دمی طرش فهم یبو از

 ؟یاومد یتنها  ذاشت چاردوی:ر فتم
 که تو رو تنها نزارم. نهیمهم ا-

 الو؟یبهت بگم ت یزیچ هیزل زدم تو چشماشو  فتم: بر شتم
 بگو زیمشتاق تر از قبل به چشمام دوخت و  فت:دوتا چ نگاهشو
ستمو سمت  د شده بود و همونطور که درستش  هیکتش که  ی قهیبردم  کم خم 

سته باهاش ب چاردیمقدمه  فتم:ر یو ب نییسرمو انداختم پا کردمیم رم ازم خوا
 ه؟یفرانسه.نظرت چ

که برم  ردکینم رمیش روزینکرده بود.و رنه د نجاشویفکر ا دیبست.شا خی انگار
بلند کردم و با حالت  یآروم نگفت.ساارمو به یزیحرف بزنم.چ چاردیو با ر



  430 

 

شدم.حالت شت پرده  یکالفه اش مواجه  شت پ از آرامش پنهانش  یکه دوس دا
 یجواب بد یخوا یکم که  ذشت  فتم:نم هیکنه.

لت که د حا مو  ظر ت ن چ دیم خودت  فت: قورت داد و   هنشاااو   یآب د
 ؟یبر یخوای؟میخوایم
 دونم! یدونم!واقعا نم یخب...من...من نم-
خودت  دیتوئه.با یزند  نیکنم پارال...ا لینظر خودمو بهت تحم تونمیمن نم-

عدا از ایریبگ میو خودت تصاام ندارم ب کهی..دوس   سیپار یبر ینتونساات ن
 یبش مونیپش
 یول-
 ؟؟یچ یول-
رم دوس نداره ب نکهیبردم.ا شیقلب یبه خواسااته  یجمله ها و لحنش کامال پ از

 جاینوم که "پارال نرو من بهت احتجمله رو از زبونش بشاا نیاما دوس داشااتم ا
 داشتم. اجیدارم"همونطور که من بهش احت

 نظرتو برام مهمه...-
 واقعا؟-
 دمیپرسینبود نم-
 یمن دوس ندارم تنها بر-

 تو صورتش و  فتم:منم دوس ندارم تنهات بزارم دمیپاش یظیرل لبخند
سته سته  ی خوا ضر نبودبم اون  چیدل من بود.ما ه یدلش خوا  یکیکدوم حا

 فیبا مشااخص شااادن تکل دی.شاااامیکردیم دای.کنارهم معنا پمیرو تنها بزار
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چرا ازش  میکنار هم باشاا میاما حاال که وقت دار میشاادیاز هم جدا م هیبورساا
 فتمگیم چاردی.بعدا هم ا ه به ردادمی...من فرصااتمو از دس نمنمیاسااتفاده نک

کنارم داشته  رو الویکه ت کردمیفک م نیفقط به ا دیفرانسه.پس حاال با بردیمنو م
.دساتمو حلقه کردم دمیرسا جهیچن جمله و اخمش به نت نیباشام.انگار با هم

 ...گهید میدور بازوش و  فتم:بر
 ؟یرینم یریاالن م یچ یعنی-
حاج- فا سیپار یبدون  هر  فلیکه برج ا رمیم یوقت شااااالینداره...ا ییصاا

 .دیدوتامونو طلب
 یمرح یب نیاون دلت از ا دونستمیدست راستش دمارمو فشار داد و فت:م با

 سیها بلد ن
 جربزه ها نداره. نی.......دل کوچولوم از ا یآره اوخ-
خ کامال سر ی افهیو با ق دنیبهمون رس چاردیخواست جوابمو بده راهنما و ر تا

 هااااااااااااااااااااا.معلوم بود خوب کچلش کرده میراهنما مواجه شد
س یوقت ش یپوف دیبه ما ر صدام م دیکرد و  فت:ببخ سمیم رمیم کننیدارم  به  ر

 خدمتتون
 سرشو تکون داد و  فت:رفت؟ چاردیر
به فارساا ینگاه الویت  فت:رفت که  یبه من انداخت و خنده اش  رفت و 

 رفت..الفرار.
تش به پساا یشاایریساا تیتورساا نیو فتم:فک نکنم تا حاال همچ دمیخند منم

 خورده باشه
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 یبفهمم چ نیتر کرد و  فت:به زبون من حرف بزن زیچشااماشااو ر چاردیر
 نیگیم

 و خنده امون  رفت. میدوباره به هم نگاه کرد الویو ت من
+++++ 

 کردیپرواز داشت.فک م 10نگفته بودم.امشب سا ت  چاردیجوابمو به ر هنوز
سر  رفتن یبرا زدمیبرم...درساته بال بال م خواساتمیهنوز نم یقبول کردم ول به 

ستمینم یقبر پدر و مادرم ول ش الویاز ت تون  میدل بکنم!ا ه قرار بود از هم جدا ب
.شاااممون رو که میبود زشااامی.ساار مفتهیاتفاق ب نیا گهیبزار همون چن ماه د

ستمال چاردیر میخورد شو پاک  یهمونطور که د شته بود و باهاش دهن  رو بردا
در  با شما دیهس که با یمهم یرسا  فت:مسئله  ییرو به جمع با صدا دکریم
 بگذارم. ونیم
به ا و مدن  هدف من از او فت: به من و  عد رو کرد  بل از هر چ رانیب  یزیق

بود که اونو  نیا قتیدر حق میپارال بود ..اما هدف اصاال یاز سااالمت نانیاطم
من از من خواسته هرطور  .مادرشیبه شهر مادر سیکنم با من بر رده پار یراض

به من  یجواب زکه شااده اونو بر ردونم..من باخود پارال صااحبت کردم اما هنو
 نداده.
شتم با دکمه ها نییانداخته بودم پا سرمو سم باز یو دا صکردمیم یلبا  مویم.ت

 هیبه دلم نفوذ کرده بود و  دیدونم چرا اون لحظه دوباره ترد ینم ی رفته بودم ول
ش سترس دا شدن حرفهاکم ا سنگ هی چاردیر یتم.با تموم  مه نگاه ه ینیلحظه 

سم بهم درو  نم سرمو بلند کردم با نگاه  ی فت.چون وقت یرو حس کردم..ح
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شده بودن و زل  یهمه رو ی رهیخ یها شم  سراپار چ شدم.همه  خودم روبرو 
باز کنم و جواب ر تا لب  به من  بازم نم چاردویزده بودن   والیا ه ت دونمیبدم.

 دسااتش  رفت و آروم یتو یچون دسااتمو به  رم کردمیم کاریچ دیمن با نبود
 ؟یبگ متویتصم یخوای فت:پارال نم

از هم اون نگران  شتریمشوش  مه.مطمئنم ب یبه چهره  دمیچرخوندم و رس سر
خب من  قاطع کردم و  فتم: به ساارم و بخوام برم...لحنمو  نه  نه بز که نک بود 

 مخواسااتیبودمو م نجایکه ا ییمن تموم روزا یدونی...مچاردیفک کردم ر یلیخ
 اال...ح یول مبپرس نویمنو قبول نکرد نکهیاز شما  لت ا امی.بسیپار امیب

 پارال؟ ی:حاال چ مه
 مه.لبخند از سر اجبار  ی رفتم و زل زدم به نگاه ملتسمانه  چاردیاز ر نگاهمو

فک م یبرا حاال   امیکه ب دهیوقتش نرساا کنمیآروم کردنش زدم و  فتم:
تا رو ا یشااتریبه وقت ب ازیمن ن یدونیم یعنی..سیپار له فک نیدارم   مساااا

 یلیخاالن سااخته  دمیآدما بزرگ شاادم باهاشااون نفس کشاا نیا نیکنم.من ب
 ...دمشونیکه تا حاال ند ییآدما نیب امیسخته که ازشون دل بکنم و باتو ب

تو  خوانیاهل خانواده منتظر تو هسااتن اونا م یو همه  کای:اما جسااچاردیر
 موننی..من که بهت  فتم همه پشیبر رد

تم  ف خوره؟منیبه درد من م یمونیپشاا نیبه نظر خودت ا نیاما ا یبله  فت-
 یفک کنم و از تو هم انتظار دارم منو درک کن شتریب خوامیم
نظرم حاال حاالها  دیبود که فهم یلحنم انقدر جد دینگفت.شااا یزیچ گهید

 !شهی وض نم
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زود پاکش کرد  یکرد.ول سیوصورتشو خ دیچشم  مه چک یاز  وشه  یاشک
 حاال قلبم آروم شده بود. یچرا ول دونمیو با ررور و لبخند نگاهم کرد.نم

++++++++ 
رو که  ییهمه درسا الویبود وما همه مشغول درس خوندن.ت بهشتیارد اواسط

 شیصفحه نما یرو فلی کس برج ا دنیداده بود.با د ادی قب افتاده بودم بهم 
آخر  یفرود اه...تو لحظه ها میرو برد چاردیاون شب افتادم که ر ادیبه  می وش

نظر پارال  وض  یانگار انتظار معجزه داشاات که من بگم نظرم  وض شااده ول
بهم  فت هر وقت که بخوام کارامو  زنهیم یداره زود الک دی!آخرش هم دشدینم
د چق مایبا بلند شااادن هواپ ریبه خ ادشیکه برم اونجا! کنهیم سیاسااات و رر

شک ر  اوردیهم آخرش طاقت ن الویکرده بودم که ت هیصدا  ر ی.انقدر بختمیا
 یه من چقدر تشاانه  دونسااتینمکس  چیاشااکا د وام کرد...ه نیو به خاطر ا

از  یکیدونساات که من چقدر حساارت  یکس نم چیهسااتم.ه زانمیحس  ز
...فقط خودم شااادیم سیپار یکه راه خوردمیرو م ییمایهواپ یها یصااندل

ستمیم ست!ول شهیو خدا که هم دون ش یبوده و ه  نینبودم.تو ا مونیاز کارمم پ
شته بود همه چ یمدت شق ت یکه  ذ و  شدیم شتریبه روز ب وزر الویآروم بود. 

برم دانشگاه.امروز  شدمی.داشتم آماده مدادیخوششو نشون م یداشت رو یزند 
زدم و  مویقهوه ا پیدانشگاه.ت ادیب خواستیرستوران کار داشت و نم یتو الویت

 مدیبرداشااتم وب*و*ساا نهیآ یرو رکه  ذاشااته بودم جلو الویت ی کس تک
که  نیزنگ خورد.هم می... وشااایشااتامروز تنهام  ذا پیخوشاات یو فتم:ناقال

 ا فتم:بچه ام حالل زاده اس هااا دمیاسمشو د
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 زنهیبهم زنگ م ارمیکه اسمشو م نیهم
نه خ خودم کهیخانوم...ا ریجواب خودمو دادم:  میدال تلفن و ساا نیب گنیم ن

 افتاده ادتی...اونم االن گهید نهیکردن هم یکش
دوباره خودم جواب خودمو دادم:خاک بر سارت..بچه ام تلف شاد اونور؛  بعد

 جواب بده خب...
 الو-
 چه خبر؟ یسالم خانوم-
 خبر ندارم. یچیورحمته الله و برکاته...ه کمیسالم  ل-
 ؟یخوب-
 خوبممم.-
 ..تموم شده؟شدیتموم م شبید دیبا کنه؟قرصاتیسرت که باز درد نم-
 ..یاد ارینگه داشتم واسه  وینه اون آخر-
 ؟ینخورد یعنی-
 باز شد و فتم:نع... شمین

 تو حلقت ندازمیامشب اونجا...اونو م امیبزار ب-
 دیدفتر خاطراتم اونم که قفلش بسته ب ی.. ذاشتم الرسهیدستت بهش نم-
 ینیبی!مرفت ادمیبهت بگم... یزنگ زده بودم چ نمیبب سای....واکنمیم داشیپ-

 دختر!نوک زبونم بودا یمن نذاشت یحواس برا
 خرده فک کن... هی-
 افتاد... ادمیآهان -

 یدیم دبرا یباز چه خواب نمی فتم:بگو بب دمیپوشیکه کفشامو م همونطور
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 تو از چشمات باشه یسرداد نیا دیمتخصص حرف زدم  فت شا هیبا روزید-
 ؟یدیتوا مف یخودت دار ای یبا متخصص حرف زد نمینه بابا..راستشو بگو بب-
چشمات  دینه به جون خودم زنگ زدم دو سا ت با طرف حرف زدم  فت شا-

 شده فیضع
 من سالمه سالمه... یچشما-
نبالت د امیتوپ..م یاز چشم پزشکا یکی یامروز  صر وقت  رفتم برا یبرا-
 خب؟ میبر

 کفشامو که بستم و تموم شد بلند شدم و راه افتادم. بند
 ..من درس دارم آخهیکارو کرد نیبا من چرا ا یآخه بدون هماهنگ-
 یسردردات خانوم نیا شهیمن ندارم؟نگرانتم...االن دو هفته اس خوب نم-
نامزد کردم دچار هزار جور دردو وبال یوالال من ساااالم بودم از وقت-  یبا تو 

رو  هیخودت بورس یمنو دق بد یخوایشدم...راستشو بگو نم یو آسمون ینیزم
 ؟یببر
 بخوره تو سر من... هیبورس-
به بورساانمیکن بب یاووووه...معذرت خواه-  یکرد نیخوشااگل من توه هی.

 ااینکرد
 .خب؟یباشه بابا..پس آماده باش-
 سرورم فمیضع یچشم ها یبه رو-
 .مواظب خودت باشزمی..فعلن  زگهیخب د-
 باشه.خداحافظ-
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رد دانشگاهم به د الوی.انگار بدون تدیدانشگاه امروز اصال بهم نچسب یکالسا
شانس من امروز آ شده بود.از  شونیو پرهام هم ر داینخور   نیزده بود و با نازن ب

 امیهنوز هم اوضااا ش مثه قد یکم حالش بهتر شااده بود ول هینشااسااته بودم.
قبول  یلو رسونمشیمبره که  فتم  یبا تاکس خواستینبود.بعد کالس م زونیم

که  دمیدم در دانشااگاه.د میدی.از من اصاارار بود و از اون انکار که رسااکردینم
 کنهیداره از دور صدام م نیشاه

 یادهم...خانوم یخانوم ادهم-
شو ندادم.ناز یو درد م*ر*ت*ی*ک*ه  یادهم خانوم که  یه*و*س باز...جواب

ش خوامیدنبالمون  فت:پارال تو رو خدا بزار برم..نم ادیداره م نیشاه دید مم چ
 فتهیاون کثافت ب زیه یبه چشما

 یری...کجا م نمیبب سایوا-
تو  نیآوردمو و به زور دادم دسااتش و  فتم:تو برو بشاا رونیب چویتند سااوئ بعد
 داره کارمیلنده هور چ نیا نمیمن بب نیماش

 آخه...-
 که  فتم.برو نی..همسییو  فتم:ه مینی ذاشتم رو ب انگشتمو

ش نینازن سمت ما شاه نیرفت  س نیو  ه ب ی.دوباره نگاه چندش آوردیبه من ر
 یزیچ یپاره آجر هیِچش شااده بود..حتما  یناز یمن انداخت.ته دلم  فتم:ا

 ...نیبا ا خواستیم یرو فرق مبارکش فروداومده بود وقت
 ...خودم. الویجمله امو ادامه ندادم و فقط تو دلم  فتم:بابا  شق است ت خودم

 خواسته دارم هیمن ازتون  یخانوم ادهم-
 .کردمیداشتم نگاهش م ظیتو هم بود و با ر اخمام
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 کنمیکه من قبول م دیانقد مطمئنو از کجا -
 شناسمی.من شمارو منیدار ی..چون قلب مهربوندیکنیم-

سر تو  خاک س نیدختر از ا هیبر  شنا شونم بده که ن شگاه ن ابا!مثه ب ی...اشیدان
 من آدم شناس شده. فتم:خب کارتون؟ یبرا مونهیم وونیح
 دیخانوم حرف بزن نیشما با نازن خوامیمن م-
 ن؟یبهش بگم مثال؟خودتون الل یچ-
 شیبرم خواستگار خواستمینه...من م-
خط قرمز بکش..اون ازت متنفره.فک  هی نویدور نازن گمیآقا دارم بهت م نیبب-

 یکرد کاریکه تو چ رهیم ادسی ینکن کس
 مونمیمن پش یول-
 خورهینم یبه درد-

 نبود! اومد.دس بردار ی.داشت دنبالم منیکج کردم سمت ماش راهمو
ش یلیمن خ- م فرصت ه هیبهم  یبگم ول خوامی...به خودش هم ممونمیوقته پ

 دهینم
 نی....پس مزاحم منم نشنیپس جوابتونو  رفت-
 ...یول-

شاادم و روشاانش کردمو راه  نی.سااوار ماشاانیرسااونده بودم به ماشاا خودمو
هم  چارهیب نینچساابشااو تحمل کنم!نازن افهیق نیاز ا شااتریب خواسااتمیافتادم.نم

شک م شت ا سکوت کرده بود.نم ختیر یدا ستمیو  ش برا نویشاه یحرفا خوا
خت و فج نیررور ا دونسااتمیتکرار کنم چون خوب م قدر ساا  عیدختر چ
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هاشیز پا که چ له ر ته بود  حاال بر شاا جازات  دیبا ؟اونیشاااده بود.. م
س نی.نازنشدیم شون الم تا کام حرف میتا بر م نزد.من بغض کرده بودم اون یخون
 .ختیریک ماش یه

قول  به خودم نگاه کردم.به گهیبار د هیبنفشمو محکم تر کردم و  یریروس ی  ره
هم زده  یرژ صااورت هیتو دل برو شااده بودم.مخصااوصااا که  شااهیمثه هم دایآ

شمو ه فی.کرهیت یآب نیشلوار ج هیو  دیسف یمانتو هیبودم. شف بنف م در و ک
 نیدکتر !هم میبر میخواستیکامل بشه.حاال خوبه م پمیت نکهیا ینظرفته بودم برا

 داره برام دساات نیتو ماشاا الویت دمیکه چن تا بوق زد از پنجره نگاه کردم و د
صوا نی.همدهیتکون م ش یکه در رو قفل کردم  شد.اولش فک کردم  می و بلند 

دنم زن تمام ب هیداد  یصدا دنیبا شن یسر به سرم بزاره ول خوادیو م الوِ یخود ت
 :دیلرز

ها- چه ام  یهرجائ یدختره  یآ عه نگفتم دسااات از ساار ب گه من اون دف م
من  ینفهم من مگه بهت هشااادار ندادم که به پرو بال بچه  یبردار...دختره 

 نکن تشیو باحرفات درباره اذ چینپ
 بود...ن ادمیبود رو  یصدا متعلق به ک نیا نکهیا یول ومدیآشنا به نظر م صداش

حالش خوب ن- گه نگفتم دخترم  که  یبزن یحرف یخوایا ه م سیمن م
 الل شو... کنهیناآرومش م

 یاشتباه  رفته  فتم:خانوم فک کنم اشتباه  رفت دیکردم شا فک
 ؟یستین یمگه تو پارال ادهم-
 .سین ادمیمن اصال شما رو  یبله خودمم ول-
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که خودت ن ادتیهم  دیبا- حاال  غال... باشاااه آشاا مدین  یاون پسااره  یو
تاد فک کرد یع*و*ض*ی رو فرسااا قت دخترم؟آره؟ ما رو دس  یسااارو

 .میستی...نه ما ازاوناش نمیخوریم
عد .من بارمیشما سر درنم یدرسته...من از حرفا یمادر فرشته باش دیشما با-

خدا شاااهد من  یبار زنگ زد ول هیاز اون روز به خدا به فرشااته زنگ نزدم.اون 
 بهش زنگ نزدم

 یبچه ام...آخه شااما از زند  شیاومد پ الویاون نامزدت ت ی.ولیگ نزدتو زن-
 ن؟یداری...چرا دست از سرمون برنمنیخوایم یما چ

 !یکنیاشتباه م الو؟؟حتمایت-
حال فرشااته تازه داشاات  گمیدارم بهت م نیبود...بب نجایامروز صاابح ا نیهم-

شه خدا شیزیا ه دوباره چ شدیخوب م  ادینکرده دوباره خون از دمارش ب ییب
 هیآسمون به حال تو و اون پسره الدنگ  ر یکه مررا ارمیبه سرت م ییبال امیم

 ؟یکنن. رفت
ه بود ک یتر از اون نیقطع کرد.بغضاام ساانگ وینداد جواب بدم.زود  وشاا اجازه

رفته بوده  الویواقعا ت یعنیام  رفت. هی.بر شااتم خونه و  ررمیبتونم جلوشااو بگ
و زانوهامو به  نیداشاات؟پشاات در نشااسااتم رو زم کارینجا...با فرشااته چاو

شک م اریاخت یب* *ل  رفتم.ب ست داده بوختمیریا شو از د از  دیبا.دم.کنترل
خاطر خودم ن الویکه ت دمیفهم یهمون روز اول م مدهیبه  با و  دیجلو...

از  ییجورا هیساارمو  رم کنه تا  خواسااتهی!حتما مسااتیکه  اشااقم ن دمیفهمیم
مله ها ج نی..حتما با فرشااته قول و قرار  ذاشااته بود...افتمیدرس ودانشااگاه ب
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 یکه حت دادنیو به من فرصاات نم شاادنیذهنم تکرار م یپشاات ساار هم تو
اش شااده بودم در  چهیپاک کنم.چرا من باز ساامیخ ی ونه ها یاشااکامو از رو

ستمیخودم م کهیصورت صدا شیباز خوا و  بود هق هق هام اوج  رفته یبدم...
م اومد..حتما نگران یاز پشت در م الویت یصدا یدونستم چقد  ذشته ول ینم

 تا نگرانم بشه!پشت داشتنه اون که دوسم ن یکرده بودم.ول ریشده بود چون د
 ...نمیکن درو بب ؟بازیکنیم هیشده؟ ر ی:پارال...پارال چدیکشیم ادیدر فر

ستمینم شو بدم.فقط م خوا ستمیجواب باره کنم.دو هیبه حال و روز خودم  ر خوا
ش ادیفر شکنما..پارال تو رو  یکار هی...گمیوامونده رو م نی:باز ادیک نکن درو ب

 شده تو رو خدا؟؟ یخدا نصفه  مر شدم..چ
شده باز نم دیشا دونمینم ن بار برام افتاده که چ یاتفاق ای شهیفک کرد در قفل 

گد زد.صااادا نگ شاااده هق ه یبا صااادا ادشیفر یبه در ل ماه ق من ه
صدا اون  هم الویت ادیفر یصدا شدیم شتریب نطرفیناله من ا یبود..هرچقدر 

 .شدیم شتریسمت در ب
 شده؟ یچ یعنی!!!!!!ای...خداکنمیخواهش م زمی ز-
پارال همه اش داره با  یدیلحظه صااداش قطع شااد.فک کردم رفته. فتم د هی

ر کس وکار طرفه که ه یدختر لوس و ب هی.فک کرده با کنهیم یاحساااس تو باز
نه...ت یاز زند  تونهیجور بخواد م  ز؟؟؟هنویکرد کاریتو چ الویسااااقطش ک

 یمن چه گ*ن*ا*ه ااااااای؟خدایشاارمانه رو ادامه بد یب یباز نیا یخوایم
 کاریپساار.من چ هیدساات  ی چهیشااد باز میهمه زند  ینجوریکرده بودم که ا

سم دود سا ست  کرده بودم که همه اح صب من که دو شد رفت هوا.آخه الم
باز با ررور من  مال توام و دوسااات دارم..چرا  هت  فتم  که ب  یداشااتم من 
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اشااکها  ی.....صاادام خفه شااده بود.جا؟چرایخردم کن یخواساات ؟چرایکرد
 خیتنم  کردمیبرام نمونده بود.حس م یخشااک شااده بود.رمق رتمصااو یرو

ه در باز لحظ هیاز خودم نشون بدم. یحرکت تونستمینه م دمیشنیم ییزده.نه صدا
ست ب یشد.وقت ستم..فر دیدر رو هول بده فهم شتریخوا ش شت در ن  ادیکه پ

 شده؟ ی:برو اونور پارال...پارال..پارال چدیکش
تو وجودم نبود..انگار همه وجود من بسااته به  یجون یبرم کنار ول خواسااتمیم

 یرمو دوس داشتم ولازش نمونده بود.ررو یچیبود که حاال ه یهمون احساس
تازه فهم نیا ررورم دوس  یحت یاز همه چ شااتریرو ب الویبودم من ت دهیروزا 

شتم.م یدارم..من که به خاطر تو حت سه هم  ذ  شیماه پ هیکه  ناز رفتن به فران
نامرد  یو حاال به خاطر تو زامی ز شیپ سیدنگ وفنگ برم پار یب تونسااتمیم

صم سرنوشت برامون ت سرنوشت من که فقرهیبگ میمونده بودم تا  ط ...لعنت به 
 و شاادیسااواال تو ذهنم تکرار م نیبرام بد خواسااته بود.چطور دلت اومد؟همه ا

به هر چ یهمشااون هم ب به هرچ یجواب مونده بودن.تف   ی شااق....تف 
.سرم خورد به کف رفتمی...داشتم از هوش منیزم یول شدم رو گهیاحساسه!د

بود که اون لحظه قلبم  یکمتر از درد یلیخپارکت خونه..درد داشت اما دردش 
 و خودمو سپردم به دست خواب.. دمینفهم یچیه گهی..دکردیداشت تحمل م

م رو سمت چپ الویکم کم باز کردم.سرمو که چرخوندم صورت نگران ت پلکامو
ستش بود و  رفته بود مقابل لباش و مدمید ستم تو د س ی.د .کم کم دشیب*و*

به هوش اومدم حس کردم انگار  دید یاومد.وقت ادمیمادر فرشااته به  یحرفا
رو بهش دادن که اون طور با شورو شوق دستمو ب*و*سه بارون کرد  ایتموم دن
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چن  یدونی...میو  فت:به هوش اومد دیو بعد خم شااد  ونه امو ب*و*ساا
 زم؟ی ز یهوش بود یسا ته ب

ند ته هالو ام و ه یدلم پوزخ فک کرده من هنوزم   میحال یچیزدم و  فتم 
 ریکه ساارشااو برده ز هیکبک تیحکا هیمن هنوزم شااب تی.فک کرده حکاشااهینم

خدا فت: ند شاااد و  ل ب تم. مو ازش  رف ندادم و رو جوابشاااو   ایبرف...
 .امیدکتر رو خبر کنم ب رمیصد هزار مرتبه شکرت.من م ایشکرت...خدا

سرمو بر ردوندم و  رونیاتاق ب از ا تمام لحظه ب هینگاه به اتاق انداختم. هیرفت.
کاش مرده بودم و همچ له کردم و  فتم  خدا    یرو نم یروز نیوجودم از 

 یراحت داره جلوم نقش آدما نطوریکه  شااقمه ا یکساا میدی...کاش نمدمید
باره سمتم و دو ومدکه با دکتر وارد اتاق شد ا نی..همکنهیم یرو باز شهی اشق پ

د بو یانسااالیدسااتش که اجازه ندادم.دکتر که مرد م رهیخواساات دسااتمو بگ
 حالتون چطوره؟ یجا به جا کرد و فت:خب خانوم ادهم شینیب یرو نکشوی 
 ستمیاومد جوابشو دادم:بد ن یکه از ته چاه در م ییصدا با

 ؟یستیخوبم ن یعنی:دکتر
ستمیم کاش سجون بدم..انگ تونمینم یول رمیمیبهش بگم دکتر دارم م تون  ریار ا

 ؟ییخدااااا کجا یحالت خوبه.ا یگیجونم شدم اونوقت شما م هی نیا
 ستمیخوبم ن-

 فت:با  نوشاااتیم ییزایکارذ دسااتش چ یو همونطور که رو کترینزد اومد
شتن همچ  ای.شدیهم حالم خوب م یلیتو بودم خ یمن ا ه جا یشوهر نیدا

ستمیا ه هم بد بود م سر خوا شم.م عتریهر چه  سا ت  یدونیخوب ب سه  از 
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شوهرتو بدون و به خاطر  ده؟قدریکش یجوون  اشق چه زجر نیتا االن ا شیپ
 شده مواظب خودت باش کهاونم 

 نیاما من ا دادی.نگاهش بهم آرامش مالویت یشااد رو چشااما دهیکشاا نگاهم
 نباریتو دستش که ا رهی.دوباره خواست دستمو بگخواستمیرو نم یآرامش سور

نشااون بدم دسااتمو محکم تو  یمن واکنشاا نکهیکرد و قبل از ا یدساات شیاون پ
ده و نگران شاا یلیخ کردمیحس م دیرسااینگران به نظر م یلیدسااتش  رفت.خ

تو دلم خفه  کمویکوچ یاحسااااس ها نیکم کم ا دینداره اما با یحال خوشاا
دکتر !نوی...بفهم ادهیم تیاون داره باز ااااااسیه گفتمیو به همشون م کردمیم

سرتون خوبه ...فقط  یملک یداد:آقاادامه  صب هیحال هم بهش وارد  یشوک  
شارش افتاده بود. صبر کن هیشده بود و ف شون که تمو دیکم   دیتونیشد م مسرم

 سین ینگران یمنزل..جا دشونیببر
 ازتون تشکر کنم یبا چه زبون دونمیدکتر..نم یممنونم آقا-

 یاز من تشااکر کن سی فت:الزم ن کردیهمونطور که داشاات اتاقو ترک م دکتر
ضمن ب ییجوون از اون باال شکر کن...در  سرت باش.ا ه  شتریت مواظب هم

 دادیاتفاق رخ نم نیا یکنارش بود
 بله.بازم ممنون.-

منتظرت  نییشااد؟من پا یچ ییهویکه اتاقو ترک کرد لب باز کرد و  فت: دکتر
 هی ر یتداش یدر لعنت تو پشت اون کردمی.داشتم سکته میومدین دمیبودم که د

 بهم دیکل هیافتاد  ادمیاومد. یاز دسااتم بر نم یطرف کار نیو من ا یکردیم
 ..ای رفته  شیآت ییجا دیرفتم سرارش...فک کردم شا یداده بود
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 رونیب برو الویو فتم:ت دمیجونم زل زدم بهش و وسط حرفش پر یب یچشما با
 اشمتنها ب خوامی..مرونینگاهم کرد که  فتم:برو ب یتعجب و حالت ناباور با
 شده؟ یپارال چ-
 رونیبرو ب کنمیخواهش م-

 داشت از اتاق خارج شد.با رفتنش قرارشیکه نشون از دل ب یشد و با حالت بلند
صدا  یو من ب ختیو من اشکام فاصله انداخته بود دوباره فرور نیکه ب یوارید

و پا زدم.تنها بودم.دوس داشاتم داد بکشام و  از رم فرورفتم و دسات یتو موج
سمنم تنها.. نیبب ماصفت مال خودمه ا نیفقط من تنهام ا ی فت ایبگم خدا  یک

اون از بدبخت باشه.. یپارال یها یقراریب سیکه ان یکه کنارم باشه..کس سین
شکهام ب نیپدر و مادر و ا سر ت ا شق  شقم!با  فتن کلمه    و شتریهم از  

ستم در رفته  یمن قاط هیشد.دوباره زمان و  ر شتریب شده بودن وهم زمان از د
 اومد... یاذان م یبود هم تعداد اشکام.صدا

 الله اکبر....الله اکبر-
موذن  یآقا ی.صااداگرفتمیبا صااداش انس م شااهیبود که هم یموذن یصاادا
ساب  دونمیزاده!نم شتم اون لحظه رو بزارم به ح شونه از ط هیچرا دوس دا رف ن

 یها تنها  ذاشااتن ول ینیبگه پارال آروم باش..زم خوادیم کردمیخدا..حس م
ک یکه از رگ  ردن بهت نزد یکساا ادتهیهساات که به  یکیتو آساامون  نجایا

 تره..آروم باش.
قلب ترک خورده ام شااده بود.چشاامامو بسااتم و  یاذان مرهم زخم ها یصاادا

شک نر گهیکردم د یسع  یخودم م یپا یسالها رو نیمثه همه ا دی.من بازمیا
 هیبهش تک دی...من خدارو داشااتم باکردمیدوباره شااروع م دی.من باسااتادمیا
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با یم یقو دی.باکردمیاز اول شااروع م دی..باکردمیم ا وف لمبه قو یبودم..من 
به قولکردمیم ته دلم ام ی.  نیداشااتم که همه ا یدیکه داده بودم.انگار هنوزم 

شه چون م ستمیحرفا درو  با شنوم هم به ت یبرم هم حرفا خوا شته رو ب  الویفر
بدم همه چ  ویکنه..اون حق داشااات خودش همه چ فیبرام تعر ویفرصااات 

که تصاام نه منم حق داشااتم  هاش بمونم  رمیبگ میا تراف ک نه..دلم  ایبا
تاز  تونساااتینم که نبود هرروزش برام  داشااات  یازش دس بکشاااه! ادت 

س یم یهرروزباهاش به حس بهتر سش دمیر شتم اما با..دو  دمکریقبول م دیدا
 اون دوسم نداشته و نداره!

وجودمو فرا رفته بود که خودم هم ازش تعجب  یتموم شااادن اذان آرامشاا با
 اول در زد و وارد اتاق شد... الوی.کم کم سرمم تموم شد.تکردمیم
 ادیبه پرستار بگم ب رمیسرمت تموم شده م-
 باشه-
نه و ز خواساااتیم  هیبهش تک خواسااتمینم یول رهیبگب* *لمو  ریکمکم ک

 تمگفیم ای دادمیجواب نم ای گفتیم یخسااته شااده بود هرچ امیکنم.از لج باز
 یخونه خودم.هرچ رمی فتم م یمنو ببره خونه خودشااون ول خواساااتینه...م

 کلمه بود:نه هیاصرار کرد جوابم بهش 
ه تعجب کرد یلی فتم بره.خ یخواساات کنارم بمونه ول میدیهم که رساا خونه

تا لحظه آخر بهش لبخند م یبود.من باهاش خوب برخورد م زدمیکه   کردمیو 
سرد ب هیشده بودم به  لیحاال تبد ساس..اول م یموجود  ستمیاح شت خوا ه فر

ستیتا م چارهی..بالویکنه بعد ت فیتمام ماجرا رو برام تعر صرا تون کرد به هر  را
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خودم فرو برم مثله همه  ییاتنه لهیتو پ خواسااتمیواصاال شااد اما من م یزبون
 میزند  یشاابا نیاز سااخت تر یکی.اون شااب میقبل اومدنش به زند  یروزا

شمامو رو یبیشد.به هر ترت شمام  فتم به جا یچ شتم و به چ ش یهم  ذا ک ا
درو  باشاااه  یچبه خواب فک کنن!بازم قبل خواب د ا کردم که همه  ختنیر

 خواب بوده. نایشدم بفهمم ا داریب یوصب وقت
 یبود.مدتها بود با صدا 8کاناپه خوابم برده بود.سا ت  یبازکردم.رو چشمامو

ن نبود.چو یبل خبر تیپ ی...مدتها بود از صااداشاادمیم داریاز خواب ب الویت
شدم به ام الویت شتم!بلند  سش ندا شت منم دو شو دوس ندا مه ه نکهیا دیصدا

ند م که بلیشزنگ  و یخودم صبحانه درست کردم..صدا یخواب بوده برا یچ
 شد رفتم سمتش.خودش بود.

 زم؟ی ز یشد داریالو پارال سالم..ب-
 ری.صبح به خدارمیسالم...ب-
هم  یکنارت بمونم تا صب نتونستم چشم رو یکه نذاشت روزیحالت خوبه؟د-

 بزارم
ش یرو ایدن انگار شد...چن لحظه مکث کردم. و سفت  رفتم  ویسرم خراب 

ستم ن سنیزم افتهیکه از د صدام زد:تو رو به همون ک ستیکه م ی.  یگو چب یپر
 ..یکلمه باهام حرف نزد هیتا حاال  روزیشده..حال منم درک کن.از د

 برم دیقورت دادمو  فتم:من با بغضمو
 میریبا هم م امیزم؟می ز یکجا بر-
 ؟یندار یکار الوی..تیایتو ب خوادینه...نم-

 م؟کرد یشده آخه...من باهات کار یبگو چ یبلند تر قبل شد:ِد لعنت صداش
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 خداحافظ-
ش سفره رو  یقطع کردم.لقمه ا وی و سفره و شتم داخل  ستم بود رو  ذا که تو د

پا گهیجمع کردم..د بار هم زنگ زد ول ینم نییاز  لوم  ند  فت.چ جواب  یر
 یقش بازن تونستمی..من نمانهیبوده  یزیاون و فرشته چ نیب مدیفهیم دیندادم.با

 نشده. یزیکنم و بگم چ
شته.با همون بوق اول جواب داد.فک کردم مامانش جواب م زنگ  دهیزدم به فر

..سااالم تو رو خدا ببخش یی:الو پارال تودیچیخودش تو  وشاام پ یاما صاادا
 آخر میمامانم زده بود به س روزید
 نمتیبب خواستمینداره..م ینه اشکال-
 ؟شده یزیه؟چیجور هیپارال؟صدات  یخوب-
 م؟یقرار بزار گهید یجا هی ای یدی..آدرس خونتونو مستمیبد ن-
شه...نه خونه نم- شقرق روزیکه د یدی.دشهیبا به  ایراه انداخت.ب یمامانم چه ق
 دمیکه بهت اس م یآدرس نیا

 باشه-
 ...هان؟این یشیناراحت م یکنیپارال ا ه فک م-
 اونجا باش.منتظرم 6نه من راحتم فرشته..سا ت -
 باشه.-
 پس فعلن-

گاهم ساارم از  ریخراب شاااده بود.خ یجور هیترم من کال  نینرفتم.ا دانشاا
ص شگاه هم دو ترم مرخ ش یآموز  یبهتر درس بخونم ول دیبعد   نمی رفتم تا ب
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برسه هزار  6رفت!تا سا ت  یکنار نم میزند  یاز رو یبدبخت هیشد....سا یچ
 ازیت فرسااتادم چقدر نذر ونچقدر صاالوا دونهیبار مردم و زنده شاادم..خدا م

شته بگه م ستهیکردم تا فر ستهیمثال بگه م ایکنه  یشوخ خوا به  مونوید زن خوا
داشتم!هنوزم همون  اشق دل خسته بودم که بودم!سا ت  ییاالیهم بزنه..چه خ

روح آدمو  شیبهار یپارک بزرگ که فضاااا هیپارک... دمیبود که رساا میون 5
با ت ادی..دادینوازش م پا الویخاطرات خودم  با  رکتو اون  بار  افتادم.ما کال دو

پارک رفت بارم من خرابش کردم!اِ  میهم  جا بود...هر چه  یاونم همون روز ار 
 با من... یکرد
سبز بود و  لها همه سر ص ییبایرنگارنگ دورتا دور بارچه ها ز یجا  ه ب یخا

و تو  شااق و حال ..بچه ها سااوار تاب وساارسااره شااده بودن دادنیمنظره م نیا
شتم  شون بودن.چقد دوس دا سوار  هیخود شم و ت هیروز   هولم بده و الویتاب ب

 یبه کنده  هیکه شااب ی رد ساافال زیم هی!پشاات یفتیبگه من پشااتتم نترس نم
به تنه درخت  هیهم شااب هاشیدرخت ساااخته شااده بود نشااسااته بودم.صااندل

فرشااته رو که از  یداچونه ام بود و تو افکارم ررق بودم که صاا ریبود.دسااتم ز
 .دمیاومد شن یروبرو م

ستم صدا ریز د شته رو که از روبرو  یچونه ام بود و تو افکارم ررق بودم که  فر
 بزرگ رو چشماش بود. یدود نکی  هی.دمیاومد شن یم
 یسالم چه زود اومد-
 کنمینم ریوقته که د یلیسالم..خ-
 کرده تیبه تو هم سرا الوی ادت ت-
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سته تحت تاث نیبود.منم ا میآن تا شهیهم الوی...تگفتیم راس  رشیمدته ناخوا
مه چ مدم ه ته من امروز او ته بودم. فتم:فرشاا ..از همون یبهم بگ ویقرار  رف

 امروز نیهم یعنی شیدیکه د یبار نیتا آخر الویسرا  ت یکه رفت یروز
 بگم ویچشماش برداشت و فت:من دوس ندارم همه چ یاز رو نکشوی 

شتامو شون و  فتم:ول زیم یبه هم  ره زدم و رو انگ شتم و زل زدم به من  ی ذا
 ازیتا پ ری.سیبگ ویدوس دارم همه چ

پارال..همون روزم  فتم بهت.من سااِر  فتهیب یاتفاق نیهمچ خواسااتمیمن نم-
ست سرا  ت یدو بلنا شد...من ق ینجوریشد که ا یچ دونمیاما نم الویبا تو رفتم 

فکرشااو  دیبا دونسااتمیاون انقدر مغرور بود که م یول ومدیهم ازش خوشاام م
سرم ب سرارش باور کن به خاطرتو دس به  یکنم..از همون روز رونیاز که رفتم 
ستمیزدم..م یهر کار ش خوا ش ی فتهیاون  شه..اما کم کم خودم  ش ا فتهیمن ب
من گ*ن*ا*هکار بشاام..هربار که  خواسااتی..اون نمهیپساار خوب الویشاادم.ت

س گفتیسرارش بهم م رفتمیم سرش بردارم و برم  ست از   خودم..اما من یِی د
قلم از   شااتریقلبم ب ی اشااقش شااده بودم.صاادا گهیدس بردار نبودم..د گهید

شقمو بهش  نکهیا ینداد..آخرش برا یشده بود.بهش التماس کردم اما جواب  
 یواسااتخ ویکه تو منو فرسااتاد نیکردم.ا فیتو رو براش تعر یثابت کنم ماجرا

بار بهت زنگ زدم و  ذاشااتم رو  هی یول کردیساارشااو  رم کنم..اولش باور نم
تو رو به روش  خواسااتیباورش شااد..اولش م دیکه صااداتو شاان نی.همفونیآ

مدت نقش دوس دخترشااو  هیازم خواسااات  نیکنه به خاطر هم هیخودت تنب
اون  دتهایرو  دای..مثال  قد آ شهیم ینقشه ات داره  مل یکنم تا تو فک کن یباز
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عد .بمیای.قرار بود از همونجا با هم بدمیرو د الویت نایا دایشب من دم در خونه آ
برم.بازم التماسش کردم به پاش  دی فت با هک دید یشد از من چ یچ دونمینم

تادم ول نه..ب یاف فت  نگ!تو ا ی  ثه ساا گاهمم  هیمدت  نیرحم بود.م بار ن
ستمو لمس نکرد.خ هینکرد.. به  یحرفا بود.اون کار نیتر از اخوددار  یلیبار د

 نگم. یزیکه به تو چ یبه شرط بخشهیکار من نداشت. فت منو م
به چشااما ساارمو ند کردم و زل زدم  .بغضاام داشااات خفه ام شیبارون یبل

 آوردم دادم دستش و  فتم:خب بعدش رونیب فمیاز ک ی.دستمال کارذکردیم
ستمالو شم آب پاک د ست رد به  ختیرو ر ی رفت و فت:آخر ستمو و د رو د

 ام زد... نهیس
 دستتو هم لمس نکرده یاون حت ی...تو خودت  فتستنیکه بد ن نایا-

شو پاک م همونطور شکا ..تا ستیتو بد ن یبرا ستنیبد ن نای فت:آره ا کردیکه ا
 یخوب  وش بد دیبه بعدشو با نیقصه زخم خورده من بودم اما از ا ینجایا

 لروزنش تا ادامشو بشنوم. یل زدم به لباوجودم  وش شد و ز تمام
اومد ساارارت تا ازت به روش  الوی...تیبدون دیبا یسااخته ول دونمیپارال م-

 یباز هیبده و منو وارد  یمنو باز خواستی..اون  فت پارال مرهیخودت انتقام بگ
شق سرارت تا تو ارمیسر خودش درم ویباز نیکنه حاال من هم ی  ...اون اومد 

 یبش هیبورس الیخ یو ب یبشوابسته اش 
باور نم ساارمو نداره... کان  نه ام تا یلیخ الوی.تکنمیتکون دادم و فتم: منو  وق

 که درس بخونم کردیم قیتشو یحت
 .یقبولش کن دیبا یتلخه ول قتهیولم کنه بره...حق کردمیمنم باور نم-
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شدم و  فتم:اون نم از شه...اون..اون آد یانقد ب تونهیجام بلند  سنرحم با گ م 
 سین یدل
سخت نبود که ا- سرد و سنگ  سنگ دله...دلش مثه   ینطوریسنگ دله به خدا 

 کردیاحساس هر دوتامونو له نم
شت لب باز م کم ضم دا ستمی.نمکردیکم بغ شته بب خوا ستنمو فر  دی.بانهیشک

ند  یخوای. فتم:تو مرفتمیم به هم بزن یز  دنیچشاام د دونمی...میمارو 
 یما رو ندار یخوشبخت

 یدیشاان یهرچ ی...کاش من آدم بِد بودم.ولیگیبود که تو م ینطوریکاش ا-
ه .ا ه واقعا دوساات داشااتیاز خودش بپرساا یبر یتونیبود پارال.م قتیحق نی 

 رو پنهون کنه یزیازت چ دیباشه نبا
 گهیاون به من درو  نم-

 یکنم خواسااتم دور بشاام که بلند شااد و فت:راساات یکه خداحافظ نیا بدون
پار خوادیم الویچرا ت یبدون یخواینم درس  لشیباش دل س؟مطمئنیبره 

 ...سیودانشگاه ن
 یمهم برا لیدل هیبهم  فته بود که  الوی.تکردینم هی ر گهیساامتش.د بر شااتم

ش که برسه وقت گفتی...مکردیاز  فتنش امتناع م شهیرفتن به فرانسه داره اما هم
!نگاه منتظرمو دوختم به ؟ِی  فت وقتش ک یاما نم فهممیرو م زیخودم همه چ

شما سرشو انداخت پااهشیس یچ  لیلد هیکه اون  نبدو نویو  فت:فقط ا نیی.
پار یمهم داره....اون برا یلیخ به  قدر دل سیرفتن  که تو  لیهمون  داشااات 

 ...ی..همون قدر مصر بود که تو بودیداشت
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 س؟یبره پار خوادیم الویت ه؟چرایچ-
شو نم- ص یبه زند  نیبگم...ا تونمی لت رفتن صو من  شهیمربوط م الویت هیخ

 بگم یزیچ نیاز ا شتریب تونمینم
شک رفتم شال زر شته...ت شیسمتش چنگ انداختم به  چرا  الویو  فتم:بگو فر

 س؟یبره پار خوادیم
ستمو کم یسع شه و فت:آروم باش...من نم یکرد د سا خوامی قب بک ئل تو م

 یجانیکه تا ا نهیبه خاطر ا امنجیاالن ا ینیبیآدما دخالت کنم..ا ه م یشااخصاا
 زارمیبهت  فته باشم.امشب سرمو راحت م ویهمه چ خواستمیقصه منم بودم.م

بالش...م  م؟توی به زند دهیچن وقته  ذاب وجدان مثه کنه چسااب یدونیرو 
مرد باشااه که  یاون قدر دیاون دوساات داره..برو از خودش بپرس اون با یگیم

 بتونه بهت بگه
 فرشته؟ ویچ-

سمتش تو هوا  رفت و  فت:بهش بگو خودش  رفتیکه دوباره داشت م دستمو
 بگه... یچ دیبا ودنهیم
ستمینم گهید ش نیازا شتریب خوا ستمو ک ساس  جز کنم.د غض  قب.ب دمیاح

 یجلو دینبا یول کردمیم جهی...احساااس ساار کردیداشاات خفه ام م میلعنت
با شااهامت  یارالهمون پ دی.پارال بادادمیفرشااته از خودم ضااعف نشااون م

 شجاع! یبمونه...همون پارال
ستمی رد کردم و راه افتادم.نم  قب شو تحمل ک افهیق نیاز ا شتریب خوا  دینم.باا

با اشااکام دردو دل  نمیبه ماشاا رسااوندمیخودمو م و اونجا تو خلوت خودم 
..خاک بر ساار من که زود دلمو بهش دونهی.تا خونه چطور اومدم خدا مکردمیم
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شتم ول دیبهش ترد باختم..اولش شو باز یدا ش م خر که من ردک یانقد خوب نق
 نیچرا با من ا الوی شااق اومده ساارارم.ت یشاادم و فک کردم اون واقعا از رو

مدام  برهیرو و می؟ وشاایکارو کرد نیبا دل من ا ؟چرایکارو کرد بود و 
ما تدیلرزیم نگ م الوی.حت که ز نه رساا نی.همزدیبود  در  یجلو دمیکه خو

که داده بودم  اشااتمزاپاس د دیکل هی.حتما اومده بود خونه ام.دمید نشااویماشاا
ستش تا هروقت اومد د هم حتما با همون  روزینمونه.د رونیب ستمیخونه ن دید

 نیتموم شاده بود.با آسات گهید نیماشا یدرو باز کرده بود.دساتمال کارذ دیکل
 ادهیانداختم و پ یروح خودم نگاه یب افهیبه ق نهیمانتوم اشااکامو پاک کردم تو آ

.از پله ها باال دمیدیشاااد و شاانگول رو نم تردخ هی شااهیمثه هم نهیآ یشاادم.تو
ش یقیرفتم.نفس  م شو ب دمیک سر شدم. ستش  رفته بو نیوارد خونه  د و دو د

با اون .دیرساای.کالفه و آشاافته به نظر منینگاهش به من نبود.زل زده بود به زم
شن یهمه حرف شتم!درو که بستم  نیا دنیبودم بازم تحمل د دهیکه  شو ندا اخما

تم  ذاشا فمویو زل زد به من.رفتم ساامت اپن آشااپزخونه و ک دساارشااو بلند کر
 سالم..منم خوبم.چه خبر؟ کیهمونجا و فت: ل سادیروش.بلند شد و وا

نا لحنش بدون ا هیپر ک کهیبود. گاهش کنم رفتم آشااپزخونه ساامت  یحت ن ن
شو شییظرف شتمو پر اب کردم و ر ری. صورتم.بل ختمیآبو باز کردم و م ند تر رو 

 ؟یگیشده که من نم ی فت:پارال چ
 پرآب کردم و رفتم سمتش. مهیتا ن وانویل هی

 نشده؟ یچیبشه؟ه یچ یخواستیم-
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از دسااتم  رفت و فت:چرا رفتارت  وانوی.اومد جلو لدمیآبو الجر ه کشاا وانیل
پارال؟ا به خا نی وض شاااده   یکردم که ازم دور کاریچ ه؟منیطر چاشااکا 

 رو خدا بگو ؟تویکنیم
 ی..من خودمو زده بودم به نفهمینکرد یزدم و فتم:تو کار یپوزخند

 شده رک و راست بگو ی..چیبزن هیو کنا شیدوس ندارم حرفتو با ن-
ستم س نیبرم که محکم منو ب خوا ستاش ا صار د  کرد و بازوهامو  رفت تو ریح

 ... ایشده  یچ یگیم ایدستاش و با خشم  فت:
 ؟یچ ای-
 رونیب کشمیزبونت م ریبه زودم که شده از ز-
ترسااا- بر خوامیفقط م ه؟منیچ یدونی.مدمیهه  ند یتو   می..برو از ز
 .روووووووونیب

سرت برنم ینجوریمن هم ی...نه کور خوندلیدل یب یالک- ست از  ا .تدارمید
 خودتم شیر خیآخر  مرت ب

 پنبه دانه ندیشتر در خواب ب-
شار داد و ا بازوهامو صدام درب نیمحکم تر ف شد  سه...چقددمی.نالادیبا ث   :ب

باز ؟بایزجرم بد یخوایم  یکاف یکرد یباز میبا زند  یکرد یاحسااااساام 
 از سرم بردار ؟دستیبکن تمیاذ ینجوریا نبارمیا یخواینبود؟م

 ؟یزنیحرف م یتو؟از چ یگیم ید و فت:چشل کر یکم دستاشو
بازگهیبساااه د-  نوی.آره من خرت شااادم.امی.من تساالیبود یخوب گری...تو 
 ؟یبدون یخواستیم

 .ستادیول کرد و مات و مبهوت سرجاش ا دستامو
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فک م- خت  بدب فک میدوساام دار کردمیمن  قه  کردمی.. از رو  شااق و  ال
 مرتکب شدم مویاشتباه زند  نیسمتم.من بزر تر یاومد

 یدست چپم اشکامو که صورتمو پوشونده بودن پاک کردم و انگشت اشاره  با
ش سمتش وداد ک ستمو  رفتم  ست را شتباهم تودمید ن  ول ..مالویت یی:اون ا

 ظاهرتو خوردم.
 و خدارو از ته دل صدا زدم. نیزم یرو نشستم

ذره احساس داشتم چرا  هیفقط  میخداااااااااااااااا..چرا من؟من که تو کل زند -
 شد..چرا چرا؟ دهیاون احساسمم به لجن کش

ست رو اومد ش ست بگ نیزم یکنارم ن ستامو خوا که داد زدم:به من دس  رهیو د
 ؟یخوایاز جونم م یچ گهیحاال د یکرد یخواست ینزن..هرکار

 دمیم حیبهت توض ویداد و فت:آروم باش...من همه چ رونیبا فشار ب نفسشو
 دمیفهمیم دیرو که با ییزایهمه چ ؟هان؟فرشااتهیبد حیتوضاا یخوایم ویچ-

آره؟آره  یخر کن نیاز ا شااتریبشااه..منو ب یکه چ یکن دشیتهد یبهم  فت.رفت
شده بودم مثه  گهید سک خ هیمن  ست تو یشب باز مهی رو نامرد..من  یتو د

 تو حروم شد یکه به پا یاحساس فیمن!ح فیاحمق دوِست داشتم.ح
ش سرم ستون بدنم لرز یطور دیداد ک شو...اون دختره  دیکه چهار و فت:خفه 

 یرلط کرد یدیفهم یاون  وش داد یبه حرفا یرلط کرده..تو هم رلط کرد
از خشاام ساارخ شااده اشااو نشااونه  رفت و  فتم:رلط بزرگ  یچشااما نگاهم

 ..توییتو میزند 
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 به هم ینجوریا یدختر روان هیو  فت:با حرف  دیمنقبض شاااده اش لرز فک
 باور کن دونهینم ویرو بهت نگفته پارال.اون همه چ زیهمه چ ؟اونیختیر
 خب بگو بدونم...-
 گمیبه من فرصت بده بهت م-
بدم که چ- پرده از اساارارت  ادیب گهید یکیدفعه  نیبشاااه..که ا یفرصااات 

 ریداده!ررورمو ز تیباز یساااده ا یلیبرداره؟زل بزنه تو چشاامامو بهم بگه خ
 ؟یخوایم نویسوال ببره ا

از تو,تو  ذابم.آره  شااتریب ؟منیکشاایزجر م یفقط خودت دار یفک کرد-
سرارت ول شه اومدم  شته راس  فته .من اولش با نق صال یفر  باور کن بعدش ا

شه نبود.تو با من کار شو چ دونمیکه نم یکرد ینق سم ن بزارم..پارال باور ک یا
شدم.االنم ا ه ا شقت  اطر .به خکنه باور به خاطر خودت نجامیمن رفته رفته  ا

روع شاا ویباز نیکه نفسااام بنِد به نفسااهات.دساات خودم نبود.تو خودت ا نهیا
ستاد یکرد تو منو چقد احمق فرض  کردمیسرا  من..فک م یاون دختره رو فر
 دیو بعدش من ق یدخترباز بکن یآدما هیمنو شااب یتونیم یکه فک کرد یکرد

 ر وبزنم... هیبورس
 ساس منو داشت؟با اح یارزش باز هیبورس-
ش هم ارز یزیمن پش یبرا هی.االن اون بورسکنمیپارال منو ببخش..خواهش م-

 خوبه؟فقط تو منو ببخش نگام  ن زنمیم دشوینداره.من ق
مت وقت یچه جور- بد ویباز نیا یخوایهنوزم م یببخشاا مه  ..هنوز یادا
حال یدوساام دار یبگ یخوایم لت دار کهیدر  به احمق بودن من  یتو د
 ببخشمت تونمیمن نم الویآقا ت ؟نهیخندیم
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 فت به ررورم برخورد  فتم  ویهمه چ شاامیکه فرشااته اومد پ یاز همون روز-
ما دلم نم ارمیبال رو ساار خودت ب نیهم دیبا که کس د یا مد  رو  یا گهیاو

 از همون یعنی.شاادیکار نم نیبه ا یوقت راضاا چیبفرسااتم ساارارت..ته دلم ه
.تو .دمدخترا...خودم وارد  ود شاا هیبا بق یفرق داشاات یاولشاام برام خاص بود

ما .رتمی.االنم اساایخودت کرد ریموند ار بشاام پارال.تو منو اساا یکرد یکار
سه بر میکنار هم بر نمیتویم ..ما مینک یزند  میاونجا کنارهم درس بخون میفران

 .میشیکنار هم خوشبخت م
سه درس م رمیوجود نداره...من م ییما گهیشدم و  فتم:د بلند  یلو خونمیفران

 بدون تو.
ضادو ر اومد شم..دوتا حس مت شده بود از التماس و خ  ختهیسمتم لحنش پر 

االن  مخوریمن قسم م یخانوم نیداشت منو قانع کنه:بب یبود رو کلماتشو سع
به تو فقط دوس یگیکه تو م سین یاونجور گهید بت  ..االن حس من نساا

 داشتنه.باور کن من دوست دارم.
من ازش فاصااله  شاادیم کیهر چقدر که اون نزد کردمیاز دسااتش فرار م انگار

رفتن  یبرا تیاصل لیکه بود نشستم و  فتم:دل ینفره ا هی.رفتم رو مبل گرفتمیم
 ه؟یچ سیبه پار

 .سیمهم ن گهید لیاون دل-
من که  یکه فرشااته ازش خبر داره ول هیچ لیدل نیمن مهمه.ا یچرا مهمه..برا-

 بگو لتویخبرم؟دل یم ازش بنامزدت بود

 

http://www.roman4u.ir/


 459 بورسیه

مد خدا مهم ن او به  فت: ته مسیجلوم زانو زد و  به  خوادی..فرشاا نه  ند بز  
ند  قه  ی..تو چرا دارمونیز  خوادینم ؟اونیخوریاونو م فیکث ی ول ح

 آشغال! یکرده؟دختره  کاریبا تو چ تهی.اون افرمیخوشبخت باش
شت که ب یحداقلش اون انقد- س ویهمه چ ادیمعرفت دا ست و ح به من  ینیرا

 تو... یبگه ول
شد و کم الویت نباریا شتش به من بود.انگار   یبود که بلند  صله  رفت.پ فتن فا
شو م یزیسخت تر از چ یلیبراش خ لیدل نیا صور م:چرا . فتکردمیبود که ت

 شهیتموم م نجایما هم نیب یهمه چ ای یگیم ویامشب همه چ ای...الویت یگینم
 بره شیآروم پ ینجوریهم یبزار همه چ سیمهم نپارال به خدا -
 ...بگو هم خودتو راحت کن هم منوالویبگو ت-

شت شه من م بر  و بعدا  ی وش بد یبهم قول بد دیاما با گمیسمتم و  فت:با
 یبرخورد کن یاالن احساس خوامینه.نم ای یکه کنارم بمون یریبگ میتصم

بگه داره  خوادیکه م یزیچ دونسااتمیبه دهنش دوختم.م اقیبا اشاات چشاامامو
ستمیاما نم دهیآزارش م سرشو تکون داد شتریحرف قراره منو ب نیا دون  آزار بده.

 ...تارا اونشیبه دو ساااال پ گردهیبرم یو  فت:همه چ دیکشاا قینفس  م هی
ست هیبود.تارا  رانیموقع ا سال از خودش کوچ یدو شت که چن   هیک تر بود.یدا
با هم م کتریهم ازمن کوچ یساااال .اساامش رها یقیکالس موساا رفتنیبود.

وسش د کردمیمن هم فک م دیرس یبه نظر م یدختر خوب یعنیبود.قشنگ بود 
بود.من به تارا  فتم که با رها حرف  الیباور کن همه اش وهم و خ یعنیدارم..

شش م شو راجب من بدونه...اون هم از من خو رفتم  یاما وقت ومدهیبزنه و نظر
همه اش بهونه آورد بهونه پشت  شیخواستگار میش خواستم برمامان و از شیپ
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کم  ه  ذشاات  هیاما  دهیم ریشاا یدهنت بو یتو بچه ا گفتیبهونه..اولش م
له تارا هم مث گهی...دسااتنیاونا وصااله تن ما ن گفتیرفت و م یهمه اش تفره م
ازم  و همه اش گفتنیکه به من نم دونسااتنیم یزی.اونا چکردیقبل با رها تا نم

  اشق شدم... کردمیمن فک م یول رونیب امیاز فکر رها ب خواستنیم
شک رو سوزش صورتمو حس کردم و فهم یا ست  شکام خ دمیپو وقته  یلیا

 چشمامو یبهشون بدم صورتمو پوشوندن.انگار جلو یمن اجازه ا نکهیبدون ا
 .دمیدینم یزیپرده از اشک  رفته بود چون چ هی

 ی...تو دختر حساااساایشاایم تیاذ دونسااتمیبهت بگم چون م خواسااتمینم-
پارال.االن رها تو  رهیگیمساااله خواب وخوراکتو ازت م نیاالن ا دونمیم یهساات

به اون دختر فکرم نکرده  ینداره.باور کن من مدتها بود که حت ییقلب من جا
 ...شیآورد ادمیبودم اما تو امروز 

 ه؟یچ هیمساله به بورس نی...ربط ایگیدور  م یتو دار-
 نکهیا ی.براساااهیِمن ِمن کرد و بعد  فت:خب اون...خب رها..االن پار یکم

ستم  یقیبتونه موس شه رفت اونجا...اون موقع هر چقدر من خوا بخونه و آزاد با
.من کنهیبرم دنبالش بابا و مامان اجازه ندادن.بابا  فت ا ه برم دنبالش  اقم م

 یروز خودم ب هینزدم...صاابر کردم تا  یرم حرفوقت رو حرف پدر وماد چیه
ه بود .کله ام باد کرددادیمن برم نه پولشو م دادیمنت برم دنبالش..بابا نه اجازه م

 وقته تموم شده یلیمن خ یبرم دنبالش.رها برا خواستمیم
بره رو ب هیکرده بود که بورس ی. با احساسات من بازخوردیداشت به هم م حالم

ستمو بردم باال تا گهیدختر د هی شیو بره پ شش ریبزنم ز یکی...د شو  و صورت .
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...با من دادیخودشم به من حق م دیخم کرد و چشماشو بست.مانعم نشد.شا
ش دستم وصورت یکه مرز فاصله  نیکرده بود.هم یکرده بود بدجورم باز یباز

س تریم یلیبه چند م صدا دیر شت کردم و همونطور که  ستمو م هق هق ام  ید
 .الویبرو ت شهیهم یاومد  فتم:برو..برا ینمبند 

مه االن یزیبزن چرا نم- پارال االن هر  ریز یبخوابون یکی..حق  وشااام..
الن فقط من ا غمبریبه پ ریازم نخواه ولت کنم..به پ یول کنمیرو قبول م یمجازات
 خوامیتو رو م

 میند ز. م شو از فتهینگام بهت ب گهید خوامی:برو.. فتم برو نمدمیکش داد
ستمیم شش بدم اما دلم نم خوا سِر هم یفح شتم. سش دا  نیاومد...هنوزم دو

شتم از  مق وجودم م شتنم هم بود که دا سسوختمیدوس دا رو دوس  ی.من ک
شو به کس د شتم که دل  خورهیاز جاش تکون نم دمید یباخته بود.وقت یا گهیدا

ند  بازش کردم و  فتم:برو از ز با حرص  مت در  پارالرونیب میرفتم ساا ... 
 .نمتیبب خوامینم گهیمرد.د
شو شت یکه رو کت شت و با کالفگ یپ  نیرفت.هم رونیب یمبل انداخته بود بردا

ن م یمن..لعنت به کساا یوا رفتم.لعنت به زند  نیزم یکه در رو بسااتم رو
 ...زیلعنت به همه چ

که  شدم.تو سیپار الیخ یمن به خاطرش ب یدیکنم..تو که د کاریمن چ ایخدا
 یلیتو چطور دلت اومده..خسااته ام.خ الویمن شااب وروزم شااده بود ت یدید

دم دستم  یهمه سوال من سکوت بود.بلند شدم هر چ نیخسته!دوباره جواب ا
 یها کهیپر شااده بود از ت نیزم ی..رونیزم یبود رو برداشااتم وپرت کردم رو
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سته کر سفال یداخل بوفه و لدون ها یها ستالیشک م ..مهم نبود!دلیبلور و 
 شکسته بود. شتریب
شت کم یسع دایآ س دهیمنو بخندونه اما فا یدا شت.راننده تاک شت ب یندا ه دا

از  ارهچیحرف نزنه.ب گفتمیبهش م زدی.چن کلمه که حرف مکردی وش م ویراد
ستم چ شیم ید که رو  ییپارال نیزبون دراز بذله  و نه به ا ی!نه به اون پارالدیک

.جون خودم که اشااتمنکردم.تمرکز ند یرانند  گهیبود.از همونروز د لنتیسااا
ما از ا گهید کهیبرام مهم نبود ا ند  یبزنم کساا ن سااااقط کنم  یرو از ز
 تو خونه منتظرشون هست یکس رونیب رنیم یوقت شهی.همه مردم همدمیترسیم

رو  یکساا یمن طعم تلخ ب یکساا یاون آدم منتظر به خاطر درد ب خواسااتمینم
صدا شه.تو  شدم.کم قیدق ندهی و یبچ  یالبط مانیپ دمیمکه حرف زد فه یتر 

اش صااد یباشااه...دلم برا یطالب مانیجوان نبود که بخواد پ وی.اصااال رادسین
اخماش..دلم تنگ شااده بود.سااه روز بود  ینگاهش برا یتنگ شااده بود...برا

ستینم گهیکارتمو  وض کرده بودم و د میس بهم زنگ هم بزنه.دل بدبخت  تو
آهنگ پخش  هیو  ردک یخداحافظ ندهیاز خود من هنوز هواشااو داشااات. و

 که دا  دلمو تازه کرد. یشد..آهنگ
  ل نبود از تو چرا خوشم اومد یقحط نه

 تمومشونو زد دیاز تو بود دلم ق قشنگتر
 دیتو ند ریو ر شکسیچشام کور شده بود ه انگار

 دیمشکل جد ی یشد میتو زند  یاومد تا
 دیمشکل جد ی یشد میتو زند  یاومد تا
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  مرم باتو بود یروزا نیو بهتر نیبدتر من
 خوب بود ازت اما چ سود تصورم

 چ سود اما
 سرزنش یو هِـ یداشت واسم؟! خودخور یاشتباه چ ی
 دمشینم یدل و دست کس نیب بعد من ا نیا از
 دمشینم یدل و دست کس نیب بعد من ا نیا از
. 
. 
. 

 نویا دمیبود فهم یزیچ ی یقحط نه
 دفعه نیا

 شهینم دایروزا.پ نیتو وجودت ا ک
  اطفه

 بود واسه من؟! یچ یقحط
 دل ک زود دل نبره ی

 خوره یپر احساس من ب درد تو نم دل
. 

  مرم باتو بود یروزا نیو بهتر نیبدتر من
 خوب بود ازت اما چ سود تصورم

 چ سود اما
 سرزنش یو هِـ یداشت واسم؟! خودخور یاشتباه چ ی
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 دمشینم یدل و دست کس نیب بعد من ا نیا از
 دمشینم یدل و دست کس نیب بعد من ا نیا از
. 

  مرم باتو بود یروزا نیو بهتر نیبدتر من
 خوب بود ازت اما چ سود تصورم

 چ سود اما
 سرزنش یو هِـ یداشت واسم؟! خودخور یاشتباه چ ی
 دمشینم یدل و دست کس نیب بعد من ا نیا از
 دمشینم یدل و دست کس نیب بعد من ا نیا از

 (زادهیمحمد  ل -)آهنگ سرزنش
قدر ا هیتک ساارمو به پنجره و تو فکر فرو رفتم.چ حال دل من  نیدادم  نگ  آه

مدام خودمو سااارزنش م به جون خودم و کردمیبود.من  تاده بودم  .منم اف
حاال  شاادی..اصااال مگه مالوی..دلمم که داده بودم دساات تکردمیم یخودخور

شتم هنوزم دلم براش پر مگهید یکیدلمو بدم به  سش دا ش ی.هنوزم دو  ماا دیک
ش به موضوع رو تحمل کنم که اون تو قلب نیا تونستمیببخشمش.نم تونستمینم

 هوتویدونسااات چرا ما  یکس هم نم چیرو جا داده.ه گهیدختر د هیمن  یجا
 گهیاما د دادی..دوباره بغضاام از درد قلبم خبر ممیاوج  شااق و  القه به هم زد

که  ی.اون روزشیپ اهکه پنهونش کنم.نه راه پس داشااتم نه ر کردمی ادت م دیبا
قدر .چرهینم ادمیخونه  ارمیتا خرت و پرتامو جمع کنم و ب شیرفتم خونه پدر

 میستیم ما قسمت هم نو  فت دمشیکرد.هرچقدر ب*و*س هیاون روز مامان  ر
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فتیقانع نشاااد.م  یچ میدونسااتیکه م الویمن و ت یچشااممون زدن.ول گ
تابا تک تک لباسامو ک و.رفتم اتاقش میشد که سر خودمون کاله بزار یشده..نم

 شااهینکردم شاا داشیکه پ یزیجمع کردم.تنها چ مویشاایو جزوه هامو لوازم آرا
شتم نبود.چمدون کوچ ستم کموی طرم بود.هر چقدر دنبالش    پر کردم و خوا

فا رو دیساار رساا الویکه ت رونیب امیب باره همون حر ..ساااد راهم شاااد.دو
ستیزد.نم سم یول فتهیبررورش بزاره و به التماس  یپا رو خوا انه نگاهش ملت

بود.دسااتمو  رفت و  فت نرو پارال به ردوتامون بد نکن...اما  یتر از هر زمان
 نیمن  وشاام بدهکار نبود.مامان هم چمدونمو  رفت و  فت:نروووببخش ا

تو اونو به خاطر من  یکرده که دلت شااکسااته ول یکار الویت دونمیپساارمو.م
 زمیببخش  ز

شبخت دخترم شما بدون هم به هرینگ الویرو از خودت و ت یفرصت خو  یچی..
 .نیمکن دای..شما دوتا باهم معنا پنیرسینم

خودمم از  ی. ونه هادمی.دوباره صورتشو ب*و*سنیزم ی ذاشتم رو چمدونو
شک خ ستا سیا ستا خی یشده بود.د شو  رفت و  فتم:مامان  یزده ام د سرد

 ییجدا هیما  ییجدا نی..امیبرساا یبه خوشاابخت میتونسااتیجان ما با هم نم
به که زود فهم هینباش و ر .شااما هم ناراحتهیتوافق  یو همه چ میدینکن.خو

شد...و ر نه بعدا ب نجایهم ش شتریتموم  حاللم  خوامی..ازتون ممیشدیم مونیپ
 یراماحت یناخواسته ب دما هیند یزیچ یمدت از شما جز خوب نی.من تو انیکن

 ب* *لش منو جا داد ی.تونیزدم دلخورتون کرده باشم منو ببخش یکردم حرف
فت: ز با ا زیو   نابود م نیدلم  ل یکنیرفتن هم خودتو  شااق  ههم پساار ک

 برو. یکنیفک م نطوریحاال که ا یمنو..ول
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 نیباش الویو آروم دم  وشش  فتم:موظب ت اوردمیطاقت ن آخرش
ستیشد.نم شتریهق هق مامان ب یصدا نجایا منو از خودش جدا کنه.آخر  تون

التماسااش کردم بسااه.بزار هر طور  ی فت:بزار بره مامان..هر چ الویساار هم ت
 راهو بره. هیبق خوادیخودش م

 نیهم از من نداشاات.تو ا یاد اری هی یبود.تموم شااد.حاال حت شیروز پ سااه
تا  ردمکیم تیاز قبل خودمو اذ شتریترم آخر شروع شده بود ب یمدت که امتحان

و مادرم  ررفتنم رفتن ساار قبر پد لیتنها دل گهیترمو اول بشاام.حاال د نیبتونم ا
 هیاما  .نفرت نبودسیربه پا الویت دنیرساا نیمانع بشاام ب هی خواسااتمینبود..م

و  سیبخواد بره پار الویموضااع فک کنم که ت نیبه ا یحت دادیاجازه نم یحساا
ستمیدنبال رها بگرده.نم س یازش دل بکنم.ا ه حت تون  بردمیرو خودمم نم هیبور

.شااب وروزم شااده بود هق هیاونم ببره.شااب و روزم شااده بود  ر ذاشااتمینم
 سیکتاب از اشااکام خ یهاصاافحه  خوندمیدرس م یاوقات وقت یهق. اه

ص کردید وام م دای...آشدیم سر  قل ب کردیم حتمی مه ن  دهیاف یب یول امیکه 
ست داره اما من باور نم تهیمرد زند  الویت گفتنیبود.همه م صکردمیدو  یدا...

 ؟یبش ادهیپ یخوای:نمدیکش رونیمنو از منجالب فکرام ب دایآ
 ؟یزل زدم تو چشماش و  فتم:چ بر شتم

 دانشگاه... میدیرس یشینم ادهیپ گمیم-
تادهیا نیماشاا که نفهم ساا قدر حواساام پرت شاااده بود   یبودم ک دهیبود.ان

و  رفت دستم دایرو حساب کنم که آ هیتا کرا فمی.دستمو بردم سمت کمیدیرس
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شو فتیو فت:بزار تو ک شهیبه رخ من م اون پولتو...پول شما لطف کک  ادهین پ.
 شو مادمازل.حساب کردم من

مونجا ه نشیسمت دانشگاه.ماش میبزنم.راه افتاد یحرف نکهیشدم بدون ا ادهیپ
 ساارم یکه رو یرحم یب یایدن نیرو به من دادن..هم ایانگار دن دنشیبود.با د

 ادیها بود.آ یکینزد نیهم دی.شاااکردمیرو حس م الویت یخراب شااده بود.بو
ش سادمیوا دیفهم ستمو   کنمینگاه م نشویدارم بر و بر ما و  دیشک یو آه رفتد

نفس  هی میامتحان آخرم بد نیو  فت:ا دیمنو کشون کشون سمت دانشگاه کش
 ادتهی..شهیسال  ذشت.اصال باورم نم4..چه زود تموم شد.ماااایکشیم یراحت

 ترم اول؟
سر ب سرمو سته  ال یتکون دادم.ادامه داد:آره من خاک بر  ه که ب ییجنبه چه د

ترم اولمون تموم شاااد  نکهیبعد ا ادتهیکه ندادم. ییها یآب ندادم..چه سااوت
 کردم؟ کاریچ

بود.خودش جواب خودشااو  جهینت یجواب دادن از طرف من ب یبرا انتظارش
شد مثه اترم او نکهی..بعد اریبه خ ادتی ییکجا یجوون یداد:آ  دیدن نیل تموم 

ر چن تا پسر ازم جزوه  رفتن..خاک ب نمینشستم کنارت وحساب کردم بب دایبد
شم د سرا ب هینکبت به  یتو دمیسرم.آخر چقد  یداد زوهاز من ج شترینفر از پ

 یبرا یعنیجزوه  رفتن  شتریاالن که از تو ب کردمیپارال؟فک م ادتهیجوش زدم..
 ...ادیشوهر م یمن قحط

ند و به خ عد شااروع کرد  نارم ادنیب ها بود ک مدت ند ینجوری. ته دل نخ  دهیاز 
ند کمرنگ بام نقش بسااات. یرو یبود.لبخ ما ادیل تادم.همون  یاون تر اول اف

با بق هیبرام  الویروزها هم ت نظر  ریاوقات ز یپساارا فرق داشااات. اه هیکم 
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شتم  گرفتمشیم ستم...چه روزا یسوت هیو دوس دا دن!تنها بو ییبده و آتو بده د
شگاه وخوش  ذرون س دایبا آ یدردره ام درس دادن تو آموز د به بر دنیبود.با ر

افتادم که همه بچه ها جمع شده بودن  یهمون روز ادی یسبز رنگ سالن ورود
ها جلو ی.امروز هم همونجورخوندنیرو م هیوداشااتن ا الن بورساا چه   یب

ب بده آ یتا سرو وش فتر دایوآ ستادمیا النات جمع شده بودن.من با فاصله ا
 یه که کنوشتن که  فت:نوشت یچ دمیبر شت ازش پرس یچه خبره...وقت نهیبب
ترم اول  نیا یک شهیمشخص م ریت 16 فتن که  نمی..امینیبب جوینتا تیسا میبر

امتحان آخر رو  نیپارال ا ی.واشهیهم مشخص م هیبورس فیشده وبعدش تکل
 گمیبعدا به بچه هات م یتقلب ند خدابهم برسااوناااا.به  اریدرن یباز سیخساا

 بود که نگوووو یرد  قده ا لیبخ سیآدم خس هیمادرت  نیخاله ا
 .میباشه بر-

 ینیاما انگار سنگ دنیرسیهمه خوشحال به نظر م میاومد رونیاز جلسه ب یوقت
.حداقل تا حاال, تا دمید یرو نم الویشده بود.از امروز ت شتریدل من ب یرم ها

شگاه مامروز با  سش کنم اما حاال با تونستمیاومدن به دان که  ردمکیقبول م دیح
و چشمم بود.ت یهام جلو هاون تو تک تک لحظ یفراموشش کنم..ول دیبا گهید

شم م هیتک تک ثان صداش تو  و با  یکرده بود که حت کاری..با من چدیچیپیها 
نوزم از بودم هنوزم دوسااش داشااتم..ه ریانقدر ازش دلخور و دلگ نکهیوجود ا
 نیا ی شااق ساااده نبود.ول هیجلو پام بزاره! شااق من  یراه هی خواسااتمیخدا م
شده بود..دختر یخورد؟وقتیم یطرفه من به چه درد هی شق  شق رها   یاون  ا
ند  ازش دل بکنم!بعد شااادیبه دل  رفته بودم.نم نهینشااناخته ازش ک دهیکه 
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شده بود رفته بود توزمدمشیامتحان هم ند ستی.منی.انگار آب  شو ت خوا ا دار
 ده  هیکردن. یابد رو دلم بزاره.به درک!همه با هرهر و کر کر با هم خداحافظ

کهی ده از ا هی زدنیاز ارشاااد حرف م بدن هرکس تو دن خوانینم ن مه   یایادا
س یول نمشیمجال که بب هیخودش بود..منم دنبال  شد.به ک  میودهم نگفته ب ین

شده. نمونیب سنخوا الویت یعنیشکر آب  ستم ک  یسته بود.جالب بود من نخوا
نامزدکرد باهم  ما  نه  نه از هم  یهم نخواسااات کساا الویت میبدو بدو

 یحساا گهیبودن که د دهیما همه فهم یساارد نیاز ا دونمی.هرچند ممیجداشااد
سسیما ن نیب شده بود همون کردمینم افتیدر الویاز ت ی.ال اقل من ح .دوباره 

برن به  خواسااتنیم دایکه فکر و ذکرش فقط درساااه.پرهام وآ یپساار مغرور
شدن ترم  سبت تموم  سن دونفره بگ هیمنا ستوران.آ رنیج ازم  دایو نهارو برن ر

اونا کوفت  یجشاانو برا نیهم ا رفتمیا ه م یبرم ول باهاشااونخواساات منم 
م .نرفتم.خودم راه افتادشدی شق و  القشون خودم کوفتم م دنیهم با د کردمیم
 ینشااسااته بود و منتظر کساا نی.انگار تو ماشاادمید نشااویرم.دم در دوباره ماشااب

نگاهش  یرچشاامیز شااتریبود.خودم از قصااد ساار ت قدم هامو کم کردم تا ب
صبر کرد ول هی اونمکنم. شت رو  هیشد که  یچ دونمینم یکم  شو  ذا دفعه پا

شق نیهرچه زودتر فاتحه ا دیبا گفتمیبه خودم م ی از و رفت.ه شق و  ا  توی 
 دیاون دوساات نداره با ی...وقتچارهیو ر نه فاتحه خودت خونده اس ب یبخون

 داده بودم. ماتومیبرو بر شت.به خودم اولت یب یبش الشیخیب
 هی کیالساات یصاادا دنیلحظه با شاان هیاومدم. ادهینبود چقدر راهو پ حواساام

ا ب نیماشاا هیو  ابونمیوسااط خ دمیبه خودم اومدم.تا چشاام باز کردم د نیماشاا
شد  ادهیدپبو انسالیمرد نسبتا م هی.راننده که سادهیکم روبروم وا یلیخ یفاصله 
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و ر یبه  ند  نی...ماشاایخانوم مگه کور ی:اودنیکشاا ادیو شااروع کرد به فر
 یروان یپر شااده از آدما ابونایروزا خ نی؟ایدیجواب نم یالل هی؟چینیب ینم
 که نشد؟ تیزیچ یدختر با تو اوم.خوب ی..اوونهید
چادر هی با لحن مهربون یخانوم  بازومو  رفت و  مد طرفم  فت:حالت  یاو  

 زم؟یخوبه  ز
 ستمی فتم:بد ن آروم

 که نشد تیزیچ-
که ساارم داد م انساااالیم مرد مت و همونطور  مد ساا فت:ا دیکشاایاو  نای 

 یا هید هیتا  یبه موش مرد  زننیخودشااونو م ابونیوسااط خ انی...ملمشااونهیف
شده بود ا هی..االن ادیب رشونی  یزیچ سرش کم  شته ب نجایتار مو از  ود رو  ذا

 رو سرش
که معلومه تو  چارهیب نی؟ایگیم یرو کرد به مرد و  فت:آقا چ یچادر خانوم

 یزنیکاره باشه چرا تهمت م نیا ادی..بهش نمسیخودش ن یحال وهوا
 نیهم هم والیکه دورمونو  رفته بودن.حس کردم ت دیچرخ یتیجمع نیب نگاهم

ر پساا هی دنی.با ددادمینم یتیاهم کردیمرد که داشاات د وام م یجاس.به حرفا
ه شااکم ب کردینگاهم م تیجمع نیبه چشااماش زده بود و ب نکیقد بلند که  

بدم  صینگاهشو تشخ تونستمیشد.مطمئن بودم خودشه...هنوزم م لیتبد نیقی
پنهون  اهیساا یها شااهینگاهو پشاات اون شاا نیا خواسااتیا ه اون م یحت

بود.از همون جا رو به  دهیترس یلی.انگار خدیلرز یکنه..خودش بود.دستاش م

 

http://www.roman4u.ir/


 471 بورسیه

اون خانوم  نیآقا دهن به دهن نشااو...بب نی:خانوم با ادیداد کشاا یخانوم چادر
 نه..رنگ به رو نداره ایشده  شیزیچ

شخ کردینگرانم بود.چرا فک م هنوزم شو ت صدا دا ص نی.من با ادمینم صیمن 
گاهکردمیم یزند  باره بهم ن خانوم دو فت: ز ی. خت و   ندا  یساااالم زمیا

 ؟یسالمت
 بله..خوبم-
 انگار خوب شده بودم. دنشید با

که خودش  نیدی..دنجایا نیجم شااد هیصااداشااو دوباره برد باال و  فت:چ مرد
 نیبابا بر نی فت حالش خوبه..بر

 آورد رونیب فشیآب از ک یبطر هیپراکنده شاااد و اون خانوم  تیکم جمع کم
دادم که حالم خوبه راهشااو  نانیبهش اطم نکهیو بعد از ا دمیازش نوشاا یوکم

ودم  رفتم و رفتم خونه.مطمئن ب یو تاکساا سااتادمیا ابونی رفت ورفت.کنار خ
 ...کردهیبود.حتما داشته دنبالم م الویکه اون ت
+++++ 

 یو شااروع کرد به ورجه وورجه کردن...همه اش م دیبا شااور و شااوق پر دایآ
ترمم تموم شااد...همه واحدا رو قبول  نینوکرتم ا ای:خدادیکشاایو داد م دیخند

 شدم..دمت  رم
لبام نقش بساات.همه  یرو یانداختم و لبخند یخودم نگاه یبه نمره ها منم

 کاریچ الویت دونسااتمینوزده بودن.همه نمره هام الف شاااده بود.نم ساااتیب
ترم من اول  نینه.نذر کرده بودم ا ه ا ای.مثه منه هیده..اون نمره هاش چه جورکر

شم  س شدیوال م الوی.ا ه ترمیماه روزه بگ هیب س یم نبه او هیبور ن ترم چو دیر
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 از لپم شااگونین هیاومد ساامتم و  دیپریقبلم اون برده بود....همون طور که م
  رفت و  فت:بخورم اون لپا رو...

 ..یکنیم خودیب-
 ارمیشد بخورم اون لپارو بعد باال ب ینجوریَاه حاال که ا-

ست کنارم و  فت:خرخون بدنیکرد به خند شروع ش  نی...ِا ِا..ببشعوری.اومد ن
 هینوزده  سااتینوزده..بابا حالم به هم خورد از ب سااتیتو رو خدا همه اشااو ب

 یگرفتیهم اون وسط واس خاطر دوستت م یدوازده
 دنشااویچشاام د هیچشاامم برداشااتم و  فتم:چ یاز رومطالعه امو  نکی 

 یاله لیچشم حسود وبخ ؟بترکهیندار
 اد؟یمظلوم کرد و فت:دلت م لحنشو

 نه؟ ایاول شدم  نمیدانشگاه بب میبا من بر یایاِم..م 16فردا -
 دیکه قبول شااادم با نیهم شاامی.من که اول نمزارمیپامو اونجا نم گهیمن د-

 تازه شروع شده التمونیکالمو بندازم هوا..تعط
 !زمی ز یالتیتعط شهیتو که هم-

شدم.تا به من  میمثله قبلنا نبودم.زود تسل گهی.درهیدنبالم وخواست منو بگ افتاد
 بود. نیاز بازوم  رفت. ادتش ا شگونین هی دیرس

 ؟یایپس نم-
 مسافرت میبر میخوایپارال ما م-
 معرفت یب یا-
 گمیم به جون مادر شوهرم دارم راس-
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 به درک..-
 ...گهیدلخور نشو د-
 نه من  ادت دارم-
 زنهیم مخشک گهید قهیتا دو دق ینگام کن یبابا جذبه بابا اخم وتخم...اونجور-

 ها
 برو به سالمت...-

 یبه جونم و ملچ مولوچ صورتمو ماچ و موچ کرد. فت:اولال دوست  رام افتاد
 خودم ی ل خوشگل دلبند دوست داشتن

 بابا...بسه -
شلوار ج یچهارخونه  یمانتو هیبرم. ییبودم تنها مجبور ش نیبنفش با  و  یکم

شها سپرت بنفش منو از ت یکف س نیکه ا یاهیس پیال ا شده  رشیچن وقته ا
سم الله  فتم و از خونه ب شتم. رونیبودم آزاد کرد.ب سترس دا  یک یعنیاومدم.ا

 اول شده بود؟
سترس شتم. ا شده بود؟همه چ یک یعنیدا دو ترم آخر  نی.اشدیمعلوم م یاول 

ند  که ت نیبرام ا یزیکرد.مهم تر از هرچ کونیمنو کن ف یز اول  الویبود 
اما ا ه من اول  الویبه ت دیرساا یدربساات م هیبورساا شاادینشااه.ا ه اون اول م

س شدمیم شت که منم بور شتم. هیاحتمال دا شو دا س شان  یستاک هیرو ببرم.
زود  دی.بازنمیبه مالم م شیروزا دارم آت نیدربسااات  رفتم.برام مهم نبود که ا

باره ا ایخدا یعنی.دمیرساایم کمک  اینه؟خدا ای یدیشاااانسااو به من م نیدو
 یا خورهیبرم اتیدن یخواهش خدا!من اول بشاام به کجا کنمیکن..خواهش م

هم چون من  دی.شااااکردیم دادیهم امروز ب کیخداااااا..صااادامو بشاانو.تراف
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ستمیم شلو  تر وطوالن خوا  ی.به جادیرس یتر به نظر م یزودتر برسم به نظرم 
و سااواره رو  رفته بودم به فحش...مسااااله مرگ  ادهیراننده من  الم و آدم و پ

شگاه دوان دوان  ادهی.زود پدمیبود!باالخره رس یوزند  ستم تا در دان شدم و خوا
 تون؟ هی:خانوم کجا؟کرا فت ینشد و با لحن خش ادهیبرم که راننده پ

نگاهش کردم که بنده  یجور هیداده بر تم  یکه مثال بهم فحش ناموساا انگار
رو حساااب کردم و  هیخب!کرا خواسااتیکرد تو تومبونش!حقشااو م شیخدا ج

 فمیدسااتمو بردم تو ک دمیدویبه ساامت دانشااگاه.همونطور که داشااتم م دمیدو
 متنفس هام حبس شده بود.صور گهید برداشتم و زدم به چشمام.حاال نکمویو 

 استیدانشگاه.به در ر سیاز شدت استرس سرخ شده بود.رفتم سمت اتاق رئ
س ستادم تا کم هی ستادمیا دمیکه ر ستم در بزنم ک یصلوات فر شم.خوا ه آروم ب

 ...ی:سالم خانومدیچیتو  وشم پ الویت یصدا
شتم سرم ا بر  شت  ست پ صله امون خ ستادهینگاهش کردم.در کم  یلیبود.فا

 بود.با اخم بهش جواب دادم:جواب سالم واجبه سالم..
شاره کرد و لبخند نکمی  به شد یزد و فت:انقدر درس خوند یا  یکه آخرش 

 ااایچهار چشم
صبان یلحن با شن تیکه   سکه تو ب خوندمیشده بود  فتم:درس نم شیچا  هیور

 ؟یرو ببر
 وقته به تو باختم یلیمن خ-

ستیم زمهنو شتکردیم یبا کلمات باز نطوریبده که ا یمنو باز خوا نم .دوس دا
مو موندم.رو یاون تا فک کنه من هنوزم تو حماقت خودم باق یبرا شدینم یلیدل
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 یهم سااالم الویبه در زدم و وارد اتاق شاادم.به دنبال من ت یبر ردوندم و تقه ا
 یشده چون اخماش حسابر یدلگ یلیداد و وارد اتاق شد.معلوم بود از لحنم خ

له هم بل م یچرم قهوه ا یبه مبال سی!رئشاااهیتو هم بود مث  بودن زشیکه مقا
 دینیاشاره کرد و فت:بش

اسااتاد  زیمبل به م نیتر کیخفه شاااده بودم تو نزد جانیکه از شااادت ه من
 ادیکه ب الوینزنه به سر ت هوی ذاشتم تا  میمبل کنار یرو فموینشستم.از قصد ک

 شینیب یرو نکشویمن نشست.استاد   یی...اومد رو مبل روبروهنیمن بش شیپ
هر دونفر شااما  هجا به جا کرد و چن تا ورقه کارذ رو نگاه کرد و  فت:معلوم

 یه حرفاب نیمشااتاق دار نقدیکه ا نیتالش کرد هیبورساا نی رفتن ا یبرا یلیخ
و ببره ر هیبورس نیانتظار نداشته ا یجز شما دونفر هم کس نظاهرایدیمن  وش م

 تا حاال مراجعه نکرده یچون کس
هم  والیبشه؟ت یکه چ دیچیم یصغر یکبر ی...هبردیداشت حوصلمو سر م َاه

قا مه داد:آ زخمت  یلیترم خ نیشااما ا یملک یمثل من کالفه شاااده بود.ادا
 ....نیدیکش
تا تهشااو خوندم  نیهم فت من  که   له رو  قا یعنیجم ما اول  یملک یآ شاا

ترم  نیا یکه  فت:اما خانوم ادهم شدیسرم خراب م یداشت رو ای...دننیشد
 ترم اول شدن نیا شونیسبقت رو از شما ربودن و ا ی و
من اول شااادم؟به خودم  یعنیهم بگو....من ... گهیبار د هیمن  ؟؟؟جونیچ

 من اول شدم؟ یعنیاشاره کردم و فتم:
 نیترم شما اول شد نیا گمیم کیبله...به شما تبر-
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تا آخر  مر بنده  یبهم داد گهیشانس د هیکه  نیداجون مخلصتم....همخ یوا
ساو کی کیبرات.االن که  شمیم یخوب ی ه افتاد؟ب یم یچه اتفاق میشد یم

سرجاش.خ الویت سته بود  ش سته ب لکسیر یلینگاه کردم.آروم ن ش ود و راحت ن
صال انگار نه انگار...رئ شما د سیسرجاش.ا سوال ذهنم جواب داد: نفر به  وبه 

شگاه  مل کرد شا نیو در وطول ا نیشرط دان شون  یستگیدو ترم  خودتونو ن
شااما  یپا شیاسااتفاده کنه...من دوراه پ هیبورساا نیاز ا تونهینفر م هیاما  نیداد

تو اون  و هرکس میآزمون بر زار کن هیشااما دونفر  نیب میتونیم نکهی.اول ازارمیم
ره ب یک نیکه خودتون به توافق برساا نهیراه دومم ا سیآزمون اول شاااد بره پار

 ه؟یمنصرف بشه.نظرتون چ تونیکی یعنی سیپار
  فت:به نظر من راه دوم معقول تره الویبگم ت یزیمن چ نکهیاز ا قبل

با همون لحن  معقول قا پساار! با تو حرف بزنم آ باره  و درد!من  مرا بخوام دو
 یملک یآقا دمیم حیمن راه اولو ترج یخشنم  فتم:ول

 ومدیکارذ که م یخودمم واقعا از کتاب ودرس خسااته شااده بودم وبو هرچند
 راه بهتر بود. نیاما ا خوردیحالم به هم م

صحبت کن دی:به نظر من برسیرئ س جهی..به نتدیبا هم   ونین درمبا م دیدیکه ر
 دیبگذار

 نطورهی:بله ..همالویت
 یظخداحاف الویاز ت تیکرد و به راه افتاد.منم به تبع یشاااد و خداحافظ بلند

صدامو کم یکردم و رافتادم دنبالش.کم شت از همون جا  صله دا  بلند یازم فا
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و  یربیم ییکه خودت تنها یهساات یک یفک کرد یملک یتر کردم و فتم:آقا
 ؟یدورزیم
 میحرف بزن دیپارال ما با-
 با شما ندارم یمن حرف-

 ؟یدیرو کشش م هیقض نیسمتم و  فت:چرا ا بر شت
..مهم نبود که کشااش دمی:من کشااش نمدمیمار زخم خورده بهش توپ هی مثل

باره فک کن یبدم.شااما دوس دار  احمق ینقدریکه مقابلته ا یدختر نیا یدو
 نه! یملک یفرانسه دنبال  شقت...نه آقا یهست که بکشه کنار و توبر

 بحثو تمومش کن.من واقعا از ته دلم حرفامو بهت  فتم. نیا کنمیخواهش م-
 .میراه اولو انتخاب کرد یگیم یریاالنم م نیما نمونده...هم نیب یحرف-
 فک کنم خوامیمن م یول-
 ..فک کن.یملک یفک کن آقا-

 اومد  فت:بزار برسونمت ی.دنبالم میسمت خروج رفتم
 رونیمن بکش ب یپاتو از زند  گمیبار  فتم االنم م هی-

  رفتم و سوارش شدم. یتاکس هی عیسر
نه ررور من اجازه  زدینبود.نه اون زنگ م الویاز ت یروز  ذشااته بود.خبر سااه

 .همونختمیخودم ر یبرا ییچا هیشده. یکه بهش زنگ بزنم وبفهمم چ دادیم
 تمگرفیرو باز کردم و داشتم کم کم باهاش انس م زادهیآهنگ سرزنش محمد  ل

که تلفن به صاادا در اومد.رفتم ساامتش وجواب  کردمیو نم اشااکامو حس م
 نییدادم:بله بفرما

 دانشگاه سیهستم رئ یعین؟رفیخودتون هست یخانوم ادهم-
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 اوردمیسالم استاد..شرمنده به جا ن-
 یملک یباهاتون حرف بزنم.آقا هی.زنگ زده بودم راجب بورس کنمیخواهش م-

 با من تماس  رفته بودن شیپ قهیچن دق نیهم
با من حرف بزن هو همون  تونهینم گهیبود که د دهیفعال شااد.حتما فهم رامرادا

 کنن؟ کاریچ خوانیم شونیراه اول انتخاب کرده بود. فتم:ا
  رفتن یبی ج میتصم-
ر تعجب لحنتو پ نقدیکه نگرفته ا یکبر میدلم  فتم تصاام ؟تهیمیچه تصاام-

 والال! یکرد
 دنیرقابت کنار کش نیبه نفع شما از ا شونیا-
س هیبورس الیخ یب الویمن؟ت دمیشنیخواب نبودم؟درست م یعنی شده و فران ه 

 ه؟یمن!انگار به  وشام شک داشتم چون  فتم:منظورتون چ یبود؟؟؟خدا
 نیشما بر خوانیانصراف دادن.م یملک یکه آقا نهیمنظورم ا-
 واقعا؟-
مد- تا آخر  مر  ما  عا..شاا له واق کار ب دیمونیم شااونیا ونیب  یزر خانوم...

 با پساات ای نیاریدارم.مدارک الزمو فردا ب تیموفق یشااما هم آرزو یکردن.برا
 دانشگاه. نیبفرست

 .ممنونم خداحافظارمیجوابسو دادم:بله...فردا م یمنگ با
 خداحافظ-

تو از فرص نیبره دنبال رها؟پس چرا ا خواستینم الویمبل.مگه ت یشدم رو ولو
تمام  یعنی.شاادیم شااتریوب شااتریخودش  رفته بود؟ساار ت قلبم هر لحظه ب
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شت؟ زدیکه به من م ییحرفا س دیواقعا به خاطر من ق یعنیصحت دا رو  هیبور
ستیزده بود....دلم م ش خوا شقتو ث دمتیبهش زنگ بزنم و بگم بخ  بتاتو  

 یبکننگاهمم  یحاضاار نبود روزیتا د گفتیگفت؟میم یاون چ یول یکرد
س شدم..نه!به خاطر خودم زنگ  یشدم مامان زیرو دادم به تو  ز هیحاال که بور

 .زدمیبهش زنگ م دی!منصرف شدم.نباینزد
دونامو چم گهیدور د هی دایو آ ای.پردیدیم شهی رفته بود..چشام تار تر از هم دلم

م زنگ منتظر موندم تا به یلیباشااه.خ فتادهیاز قلم ن یزیچ ننیچک کردن تا بب
.فرداشااب پروازم بود. قربه دادیکدوممون اجازه نم چینزد...ررور ه یبزنه ول

ره ب شیپ یزمان به کند خواستمیسا ت  جله داشتن انگار.حاال که من م یها
... مه زدنیسا تو دور م شهیاز هم عتریزنگ بزنه سر الویبشه وت یفرج دیتا شا

ش هیانقدر  ر سه کرده بود که چ شدهبود کا همه اش من و  یخون.ول یماش 
لدار ایپور له و بر م میگفتیو م میداد یم شید مه اش دو ساااا مه گردمیه ...ه

حت بودن.ه ند هم نم یکس حت چینارا مه فکرم زدیلبخ بدتر از ه .خودمم 
بارون گاهم  کدوم  ای.پوریمشااغول بود و ن مان هر  نامو  یکیو ساااا مدو از چ

ش سمت ما شتن و راه افتادن  شته بود و ک ینیس هیتو  ای.پرنیبردا نارش قرآن  ذا
 آب هم  لبرگ یبود و تو ختهیآب ر مهیتا ن یخوشااگل آب یکاسااه  هی یهم تو

شده  یها سرخ  یپر پر  شتم  ومدهیبودن..پرهام ن شناور ل رز  ست دا بود.دو
 فتگیحساام بهم م یچرا ول دونمیرفته..نم الویت شیفک کنم که پ ینطوریا

و به همه جا ساارک  دمیتو خونه چرخ گهیبار د هیاونم امشااب مثله من دارونه..
 حواساات گهیته دلش به خودش م شااهیبره ساافر هم خوادیم ی.آدم وقتدمیکشاا

ور خونه د هیاحتمال  نیتو کار نباشه...منم سر هم ی شتبر گهیباشه ها ممکنه د
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و  مه رو چند  ایرو پ دایهمه رو نگاه کنم.آ ریدل ساا هیرو  شااتم.دوس داشااتم 
آروش  رم  نیاز ا دیهم تو ب* *ل  مه بودم.من با ریدل س هی.دمیبار ب*و*س

رم و من   یوبرا الیافتادم...آروش ت الویآروش ت ادیرفتم.به  یو م کندمیدل م
اال بزرگ اما ح یایدن نیبود تو ا کیبهشااته کوچ هیبود..مثه  ییتر از هرجا امن

م.قرار دل بکن الویآروش دل بکنم..از ت نیاز ا دیبا گهیکه د کردمیقبول م دیبا
شم...االنم دور بودم!خودمم نم نیبود از ا ستمیآروش فرسنگها دور ب و حق دون

  رفته بودم تا شاار شاار کامواشاا زشیر یسااا اتا آخر جلو نیبدم.ا یبه ک دیبا
بارن چون ا به  یو من دلم نم کردیم یتاب یب شااتری مه ب ینجورین اومد خم 

 .ارمیابروش ب
نده بود.البته خ ایپور دیخند ی فت و م یم نیکه تو اون جو ساانگ یکساا تنها

صنو  یها ستیم شتریبود.ب یاونم م شکنه.د نیا خوا سکوت رو ب  گهیجو و 
سرم  مه  ریاومد.از ز یرفتن م یبو شت  شدم و پ  نیزم یکم آبو رو هیقرآن رد 
شختیر ش نموی.قرار بود خونمو اجاره بدن و ما شم...ما ضه نیهم بفرو  من قرا

 ریبه خ خوردیکه از دسااتم کتک م ییروزا ادی.شاادیداشاات از دسااتم خالص م
تو سااالن  می.همه نشااسااته بودمیبود دهیزودتررساا نیم 45واقعا!به فرود اه 

فرود اه خشاک شاده بود.دلم  یانتظار.چشام منم از بس زل زده بودم به ورود
ستیم سر مالیف نیو بگه نرو مثه ا ادیب خوا شق یجلو انیکه که م االیو  شونو  
خال نیا ای!پورادیقرار نبود ب الویت ینرو...ول گنیو م رنیگیم رو  یسااکوتو 

متون ه هیاونور اب..چ میبفرساات مونوییدختر دا میشااکساات و فت:بابا اومد
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 شیپ رمیم گفتمیم یتو چرا اخمات تو همه؟مگه تو نبود ای...پرنیآبغوره  رفت
 ه؟شد یفرنگ...پس چ رهیم مییداکه دختر زارمیسامان کالس م لیفک و فام

شاره ا ایپر سر ا شو به دندون  رفت و با  سامان کرد و  فت:چ یلب  یگیم یبه 
 ...ینیمثه آدم بش قهیدو دق یتونیتو...نم

 خواهرم گمیمگه دور  م-
 نگو یچی..هسسیه--

 داره ریسا ت هم تاخ میکرد و  فت:پرواز ن یپوف سامان
 ...خدا شانس بدهمیپارال ما معطل بش نیبه خاطر ا یه نیبابا بب ی:اایپور

ند  ینفساا هیهمتون از دسااتم  رمیم یکم هم صاابر کن هیزدم و  فتم: یلبخ
 نیکشیم

شده بود آه  مه ش یکه انگار دا  دلش تازه باز  رد من تازه د یو فت:تو بر دیک
درس  یبر شااادینم جانیدانشااگاه نبود ..ا نجایدختر..ا شاااهیوبالم شااروع م

 آخه؟ یسرکن یچه جور یخوای.اونجا تو رربت میبخون
 ام..مامان باب شیپ رمی.مزمی ز ستمیو  فتم:تنها که ن دمشیب*و*س دوباره

نه تو بر ریزبونتو  از بگ- خدا نک نا..هنوز جوون شیپ یدختر..  یلمن ک یاو
 آروز برات دارم.

بحثو  وض کرد و کم کم همه مشااغول خنده شاادن..منم مجبور  ایپور دوباره
تو دلم چقدر زجه  دونهی...خدا مکردمیم هیتو دلم خون  ر یبدوم بخندم ول

من وررورش,ررورشااو انتخاب کرد.چه  نیو آخرش هم ب ومدین الوی..تزدمیم
با پا نه  فتمریکه برم..داشتم م دیکشیپام نم یول رفتمیداشتم.داشتم م یحال بد

ندیبا دل..دلم م نار ت جایهم مو مه روب*و*ساا نی.آخرالویک و  یبار ه
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 یسااک گهی...درفتمیباال م یپله برق یکردم وراه افتادم.داشااتم رو یخداحافظ
شکام اجازه دیدیصورتمو نم شتم بر ردم.حاال به ا شتم به اونا بود.دوس ندا .پ

شونن..د صورتمو بپو شکام بند نم گهیدادم که آزادانه   هیتنب دیبا الویاومد...ت یا
سته خودمم کم زجر نم یدور نی..مجازاتش اشدیم شیبود در  دیبا یاول دمیک

 دهی.بخشسیممکن ن یمتیکه داشتن من به هرق مدیفهیم دی..باکردمیم هیاونو تنب
شدهبود  یبودش.تمنا  ممیکه تقد الویصدا از ت هینگاه و  هیوجودم اون لحظه 

 جواب موند. یاما ب خشکنه و از ته دل بگه منو بب
رو که تو  یدیسااف یاز رزها یکیو خم شاادم  نیزم یپاشااو  ذاشااتم رو آب

 اهویوقتمو با  ل و   سیاومده بودم پار یبارچه کاشااته بودم بو کردم.از وقت
ا از صاابح نکهیخالصااه شااده بود تو ا می.تمام زند کردمیپر م وینوشااتن و راد

هم  یرو  ص سمیو بنو نمیشخونه وب امیبشم و برم دانشگاه بعد ب داریخواب ب
سا صدا تیبرم تو  صداش به  یطالب مانیپ یشبکه جوان و  رو  وش بدم و با 

صداش هم نوا فتمیب میزند  زیتنها  ز ادی شکا یو شبا یا شه.  سیارپ یمن ب
 الویبدون ت یعنیاومد. یبه چشاامم نم ییبایز نیوقت ا چیبود اما ه بایز یلیخ

اه دارم راهو اشااتب دونسااتمیمفرورفته بود.خودمم  قیرکود  م هیتو  میهمه زند 
دوس داشتم به خودم درو  بگم و سر  یول نمشیدوباره بب ستیو ممکن ن رمیم

 یسترکش بکنم...خاله ج تونستمی ادت شده بود که نم هیاحساسم کاله بزارم.
نگاه  اشو زهیینشسته بود وداشت مجله مد پا اطیاش تو ح یچوب یصندل یرو

 یخسته شد نیبش ایمون جا بلند  فت:ب.از هکردیم
 منن یزند  دیسف ی ال نی..اشمینه من خسته نم-
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به خودت سااخت م- ب یبرو جوون ی..تو جوونیریگیدختر تو چرا انقد  ه کن 
 یهم ساان تو بودم همه اش دنبال خوش  ذرون یبده..من وقت یخودت زند 

هم انقد به خودش سااخت  نی.ژاکلیبار اومد ینجوریچرا تو ا دونمیبودم.نم
 .گرفتینم

 رو شاادنیم دهید رشیاز ز میقهوه ا ی قب تر رفته بود و موها یکه کم شااالمو
 کنم یزند  نطوریمن دوس دارم ا یجلوتر و  فتم:خاله جس یکم دمیکش

باهه محضاااه دختر..به خودت آزاد یزند  نیا-  فیبده.ح یتو رلطه..اشاات
 یپشت اون حجاب بپوشون یخوایکه م سین تییبایز
موضااوع بحث  نیراجب ا میماهه که دار هیسااال و  هیما االن  یخاله جساا-
 ن؟ی.شما قانع نشدمیکنیم
 یتو رد و لجباز-

 بکشم  فتم:مثله مادرم؟ یا گهیداشتم بحثو به سمت د دوس
 مثله مادرت-
 بابا محمدم. نطوریمامانم باشم.هم هیمن دوس داشتم شب-
 تر از شماها بود.محمد آروم -
 ؟یازشون برام بگ یخواینم گهید-
  اشقانه مادرتو برات  فتم.. یو ماجرا ییآشنا یصد بار تا حاال قصه -
 کنمیبار هم بگو خواهش م هینه -
سمت و  یکی صفحات مجله رو  رفت   که لباس بایمانکن ز هی کس از  هیاز 

مراسم  یخوبه برا نیبه تنش کرده بود رو نشونم داد و  فت:ا یقشنگ یشب آب
 چارد؟یو ر یسوز ینامزد
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رام از ب نیخواینم ی..ول هی ال شیتکون دادم و  فتم:انتخابتون مثله هم یساار
 ن؟یاون روزا بگ

مادرت تو - که دلش خ کیاز  یکیخب  ها  به  ته بود  یلیشاان ته بود رف  رف
 یبرسااونه..وقت یآرامش ابد هیکه اونو به  دخوایم حی...و اونجا از مسااسااایکل

شتهیبرم صدا یتو گ شنگ یپارک  صدا رهی...مشنوهیرو م یق صاحب  و  دنبال 
 خوندهیپدرت اونجا داشته قران م فهمهیم

 پرساااهیازش م خونهیآهنگ م هیاون داره  کردهیادامه دادم:مامانم فک م خودم
پدرم م هیچ که  خوادیما مساالموناس..مامانم ازش م ینیکتاب د نیا گهیکه 

 .شهیاسالم  القه مند م نیبراش بگه و کم کم به د نشیدرباره د شتریب
 یدونیتو که بهتر از من م-
سلمان م یاولش پنهون- سلمون خوب هی تونهیم نهیبب خوادیمدت م هی شهیم  م

پدرم  با خوادیمدت م نینه و تو هم ایرو انجام بده  ینیباشاااه و همه ا مال د
 ازدواج کنه

ستیما نم- شون فهم نیکه ژاکل میدون شده..بعد ازدواج سلمان  ه پاپا .البتمیدیم
منه و  یاهایاون مردرو گفتیم شااهیهم نیاز اولش چندان موافق نبود اما ژاکل

هم از محمد  یشااد.مام یباالخره راضاا نکهیکرد تا ا یآخرش انقد پافشااار
شش م ش یاومد.محمد چهره  یخو شت.چهره ا ینیدلن  شدیمکه با ث  یدا

 ..مشیدزدینبود ازش م نی..ا ه  شق ژاکلیریآروم بگ
 اون مهم نبود؟ شد؟دلیم یوسط چ نیمن ا یاووووه..پس بابا-
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 ایکنم که واقعا  اشقم باشه.. دایرو پ یجوون بودم دوس داشتم کس یمن وقت-
س شم.پ یک شقش با س نیکردن همچ دایکه  ا سخته.خ یک ش ایلیواقعا  ق  ا

شون ماند ار ن شنیم شق هم ار بارد کهیدر حال نیروز ژاکل هی..بعدش سیاما  
 بود اومد خونمون

 به همه بگه که من مسلمان شدم خواستیم گهیاون روز مامانم د-
 سرش یپارچه انداخته بود رو هی نیاون روز ژاکل-
 اون حجابه-
ه اما اون  فت ک کنهیم یکنه وداره شوخ طنتیش خوادیمن فک کردم دوباره م-

 مسلمون شده
 از همون روز طرد شد؟-
سته اش بر رده ول ینه...چن روز مام- صرار کرد که از خوا اون  فت  یبهش ا

 شهیمنصرف نم مشیتصم نیوقت از ا چی مرشو  رفته و ه میتصم نیبهتر
 مامان خوب من-
 دیبه احترام به پدر ومادر تاک یلیشااما خ نی...تو ددیزجر کشاا یلیاون خ-

و پاپا رو داشااته  یمساالمان بمونه هم دل مام خواسااتیهم م نیشااده..ژاکل
 کارساز نبود یول کردیالتماس م ومدیباشه.م

ست د- سما طرد کرد و ازش خوا شو ا گهیآخرشم هم بابابزرگ مامانو ر  انجیپا
 نزاره

....تو از همون نیکنار ژاکل میرفت یاومدن تو من و مام ایبعد از دن یاوهوم وول-
ما اون اتفاق زمی ز یبود باتریهم ز نی.از ژاکلیناز و خوشااگل بود یبچگ .ا

 رو به هم زد. یهمه چ
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ست رو مجله شو پاک کرد  یا شهیش زیم یرو ب شک شت و نم ا جلومون  ذا
 و فت:

و  نیکه بهم خبر دادن ژاکل یبود..لحظه ا میزند  یلحظه  نیاون لحظه بدتر-
که  میدونسااتیتنها دخترش زنده بود.ما م یتصااادف فوت کردن.ول هیمحمد تو 

 نیپاپا که هنوز از ژاکل ی..از طرفسیما درساات ن نیو بودن تو ب یتو مساالمان
نداد تو روب جازه  جایا ارمیدلخور بودا تاد  ن خانواده  شیپ رانیاو تو رو فرساا

 ...تیپدر
ه بود پاک کردم و  فتم:اما شااد یصااورتم جار یچن قطره اشااکمو که رو منم

 .یشهر رسوند خاله جس نیسرنوشت دوباره منو به ا
 یخوایدوباره تو فکر رفتم مجله رو برداشت و به پهلوم زد و فت:م دیکه د یوقت

 رون؟یب یبر چاردیامروز با سوزان و ر
 نه-
 یکشیتو خودتو م-
 نیمن حالم خوبه نگران نباش-

شااد که  یماه هیسااال و  هی نیشاادم رفتم تو اتاق و دوباره ذهنم معطوف ا بلند
واقعا دوساام  دیشااا کردمیبودم.چرا ازم خبر نگرفته بود..همه اش فک م نجایا

 اول فک ینداشااته حتما دلش برام سااوخته بوده که انصااراف داده بود.اون روزا
دم سااتمو براون رفته بود...د یخواسااته  شااق و القشااو ثابت کنه ول کردمیم

سا شنش کردم. شده  ویراد تیسمت لپ تاپ و رو صرونه من  جوان همراه  
صدا شکهام قدرت  رفتن و من رو یطالب مانیسالم پ یبود...با  لو تخت و یا
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شتیتنهام نم ییتنها نجایشدم.ا سانذا شون  ی...باز اونجا ک شتم که باها رو دا
شنوا  یکس برا چیه نجایدرد و دل کنم اما ا شمن  وش  اوقات با  ی. اهتندا

 دایمن مثه آ یکس برا چیبود اما ه ی.دختر آروم ومهربونکردمیسوزان دردودل م
 و یدوس داشتن یدختر با چهره  هیمثه خواهر هوامو داشت.سوزان  دای.آشدینم

 اردچیر یاب یبلوندش به چشما یسبز روشن و موها یقد متوسط بود..چشما
 یدلم تاب نم رفتمیم شااشااونیوقت پ راومدن..ه یبه هم م یلی.کال خومدیم

ار رو کن یمنم کساا یافتاد که روز یم ادمی ی..وقتکردمیآورد و زود ترکشااون م
 دای.هرچقدر که برنامه ادامه پگرفتیبود دلم م دهیخودم داشااتم که حاال ازم بر

شکا کردیم شو کرده بود ه ی...دلم هواشدنیم شتریو ب شتریمنم ب یا ستا  یواد
 هویحس کردنش تنگ شده بود. یبودنش برا ی...دلم برارشووپراز رر ینگاهها

سرم زد و رفتم ا سته بود حتما  لیمیا هی دایچک کردم.آ لمویمیبه  زده بود و خوا
داده بود که اساامش آشاانا  لیمیهم بهم ا یا گهیبهش زنگ بزنم..شااخص د

 یحت یانداخت ول الویت ادیبود..اساام تارا به  نوان فرسااتنده منو فقط وفقط 
ه .درسااتدونسااتمینم زیچ چی...من از تارا هدیرساا یاحمقونه به نظر م کرشاامف

ستمیبود اما فقط م الویخواهر ت ص یبرا دو از  شتریرفته کانادا.متن نامه ب لیتح
  نوان و فرستنده اش منو تکون داد:

 زی ز یپارال سالم
تو  بیرر ی...من آشاانایفرساانگها از من دور کهیدر حال یخونینامه رو م نیا

تارا خواهر تزمیهسااتم  ز  بتیکه رق یهسااتم.همون پساار یملک الوی.من 
 رفت.پارال من برادرمو خوب  یتو رو به باز یکه فک کرد یبود.همون پساار

 نی شااق به هم کردیفک م ی اشااق شااده روز کردیفک م ی.روزشااناساامیم
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س یدلداده  کردیو فک م فتهیم تفاقا یساد  ست منه..اما ا یک  نیشده که دو
شتن  ج ست دا شق نبود.ه*و*س هم نبود.اما دو سبت به رها تجربه  یبی  رو ن

که  مرش کم بود.اون دوس داشااتن ا ه از ته دل بود  ی.دوساات داشااتنکردیم
ش دنیوقت با د چیه الویت  قا ما تو شهیسپرد و هم ینم یتو اونو به باد فرامو

ن شد.بعد از رفت یبیتو دچار حس  ج دنی...اما با دموندیقلبش به رها وفادار م
به ت مادرم  هادیپ الویتو  ما ه شاان نه ا باره ازدواج ک تا دو قت قبول  چیکرد  و

 ایده بخن دمیوقت ند چیمدت ه نیبر شتم اما تو ا رانینکرده..من دو ماه که به ا
به  شااتریب پارال اون  نه. مه حرف بز ند کل به اون ن ازین تواز چ  ازیداره وتو هم 

س مدتها الوی.تیکنیفک م الویکه تو هم در ا ماق قلبت به ت دونمی...میدار
نهیم یتو خونه تو زند  جاس..و اک جاره کرده و همون با ث  نی.خونه تو رو ا

تک برادرمو به خاطر ررورش از  خوامیمن و مادرم شااده.من نم شااتریب ینگران
وقت  چیسکوتو تو بشکن..مطمئن باش ه نیو ا زارررورت ب یدست بدم.پا رو

کهیا از به ررورت ترج ن .من منتظرت یشااینم مونیپشاا یداد حی شااق رو 
ستم.دوس دارم چهره  ش یه ازش حرف بزنه از  شهیرو که بردارم هم ینیدل ن

با  دیساااال برادرم بوده..شاااا کی نیآهنگ همراه و همدم ا نی.انمیبب کینزد
ست دارم..اما چون فک م نوزاون ه یبفهم یبتون دشیشن تو ازش  کنهیهم دو

 دنبالت... ادیب خوادینم یدل کند
 یتو:تارا ملک یشگیو منتظر هم دوستار

اولم دلم به  ینامه شده بود باز کردم و با همون جمله  ی مهیرو که ضم یآهنگ
 شد: دهیکش شیآت
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 بزن شمیو آت بر رد
 فاصله کوتاه شه نیباشه که ا یراه هی دیشا

 با حس من همراه شه هیثان هیتو واسه  قلب
 یکمتر کن شمویباشه تشو یراه هی دیشا

 یلحظه با من سرکن هی مره با توام  هی
 کنمیخلوت م هیو بودن تو با  ر یستین تو

 کنمیبه صحبت کردن با  کس  ادت م دارم
 ام یقرار یو بدون تو دچار ب یستین تو

 ام یها از خودم فرار هیسا نیتو از ا یب
 بزن شمیو آت بر رد

  فته که من مانعم یک
 قانعم نمیمن به هم نمتیبزار بب تنها

 فاصله نیفاصله ا نیو ا یستین تو
 زنهیبه جونم م شیآت

 با منه رمیلبخند تو هر جا که م تصور
 هستم با منه... هرجاکه

 ررق توام یباشه که باور کن یراه هی دیشا
 چه کم توقعم نیمنه بب یاوج خواسته  نیا

 کمتر کنم شمویباشه تشو یراه هی دیشا
 یلحظه با من سر کن هی مره  اشق توام  هی

 کنمیخلوت م هیو بودن تو با  ر یستین تو
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 کنمیبه صحبت کردن با  کس  ادت م دارم
 ام یقرار یو بدون تو دچار ب یستیتون

 ام یچرا من از خودم فرار یدیفهمیم کاش
 بزن شمیو آت بر رد

  فته که من مانعم یک
 قانعم نمیمن به هم نمتیبزار بب تنها

 فاصله نیفاصله ا نیو ا یستین تو
 زنهیبه جونم م شیآت

 لبخند تو هر جا که هستم با منه تصور
 با منه.. رمیکه م هرجا

 بابک جهانبخش(-بزن شمی)آهنگ بر ردوآت
 هنم تا صااداموبالشااو  رفتم به د دمیتخت دراز کشاا یتموم شاادن آهنگ رو با
زجه زدم...اون هنوزم دوساام داشاات وهنوز م  تونسااتمیاز اتاق نره و تا م رونیب

معجزه بود که  هیساااال منتظر  هی نیاونم مثله من ا کردیداشااات به من فک م
باالویبر ردم...ت با رفتمیم دی!من  نارش...ن منو ازم  والیت ینتررور لع نیا دیک

 .رفتمیم دی!باگرفتیم
بهم داد.در  لدایو  ایپور یخبر  روساا دایزنگ زدم و آ دایبعد از شااام به آ شااب

ها حال بودم..بهش تبر یاوج رم  ی فتم و براشااون آروز کیخودم خوشاا
با  یماه بر ذار بشه.چند روز نیآخر هم شونیکردم.قرار بود  روس یخوشبخت

تو  یدید.تردیکشاایرفتن کنارش پر م یبودم.حاال تمام وجودم برا ریخودم در 
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 چیه ی.دو خط موازمیتو اوج دوس داشتن حسرت بخور خواستمیدلم نبود.نم
به نم قت  کهیمگر ا رساانیو نه.ت یکی ن نا بشااک خاطر من  هی الویاز او به  بار 

رو زد..حاال نوبت من که بشکنم..حاال نوبت ررور من  هیبورس دیشکست و ق
 بشه.. الوی شق ت یبود که فدا
خوشااحال  یلیو سااوزان خ چاردیبودم...آماده و آراسااته!ر دهیپوشاا لباساامو
 مدت نی!تو اشدنیبودن..داشتن تا ابد مال هم م یهم خوشحال م دیبودن...با

ه و  شااق پاک هیکه با هم داشااتن به من ثابت کرده بود که  شااقشااون  یرفتار
شال آب یجاودانه باق تونهیم س زرو درست کردم.نگاه پر ا میبمونه...  الویت نیتح
س ینگاهش....آب هی یبرا زدیاومد...دلم پر م ادمی شت.خاله ج ست دا  یرو دو

برم داخل  تونمیدونسااتم که نم یبود..م دهیرو پوشاا یهمون لباس شاااب آب
سلمونا حق ورود به کلسایکل موندم و از همونجا  رونیرو ندارن...ب سای.چون م
ته دلم د ا کردم.برا چاردیسااوزان و ر یبرا خودم هم د ا  ید ا کردم..از 

مه شاان که ا ه وقت دهیکردم.از    ید ا بکن کننیدو نفر دارن ازدواج م یبودم 
د ام م*س*تجاب بشااه...خودم و  خواسااتمی...منم مرسااهید ات به مقصااد م

س صد بر سوزمید ام با هم به مق شده بود و  سم تموم  با هم  چاردیو ر ی.مرا
ه ...دستدنیخند یم یاز هر موقع شتریسبز سوزان ب یاومدن...چشمها رونیب

 یشااااد من کم یچهره  دنیاز جوونا  رفت....از د یکی لشااو پرتاب کرد و 
 بودم... دهیکنارشون نخند ینجوریتا حاال ا دیتعجب کرده بودن.شا

عد از وب ایبگذره..باالخره دلو زدم به در چاردیهفته از ازدواج ر هیکردم تا  صاابر
و  ...مخالفت نکردنرانیبرم ا وامی فتم که مخ چاردیور یهفته به خاله جساا هی

شدن.م ستنیمانعم ن برام  چاردیکنم....خود ر یهرطور که دوس دارم زند  خوا
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تان رفتم نم....روز آخر به قبرسیکرد وکمکم کرد تداراکات بر شتو بچ هیته طیبل
قبر هر کدومشون  ذاشتم.هنوزم مثل ه همون روز  یرو دیدسته  ل رز سف هیو 

..اون روز هم مثله امروز مات دیلرز یه اومده بود ساار قبرشااون دلم ماول ک
.مادر من زنده بود پدرم هم ختمیومبهوت به سنگ قبرشون نگاه کردم و اشک ر

بگن؟که اونا مردن نه اونا زنده بودن تو  یچ خواسااتنیساانگا م نی..انطوریهم
نفس  ونو با  شقش کردمیم یزند  ادشونی..هرروز با دنیکشیقلب من نفس م

کنارهم  بودم.قبرشون گانهیسنگا ب نیسنگا رو دوس نداشتم.با ا نی..ادمیکشیم
بابا  کردمیفک م شااهیاز هم دور باشاان..هم خواسااتنیهم نم نجایبود.انگار ا

سه...هم شبا نتر ستش  رفته که مامان  ست مامانو تو د شبا  مکردیفک م شهید
نفهمه...چه  یزیخفقان آور قبرسااتان چ یتااز فضااا دهیم یبابا مامانو دلدار

تو  چاردیکنم.سااوزان و ر یداشااتم!حاال اومده بودم ازشااون خداحافظ ییفکرا
مامان و  فتم:سااالم ژاکل نیماشاا به ساانگ قبر   نیمنتظرم بودن.نگاه کردم 

 گفتیم یاز بابا بپرسم.خاله جس دی..بابا چطوره خوبه؟حال تو رو هم بانومخا
ما بهتر از خودتون هم ناختیرو م گهید شاا ته از انیشاا مان دلم  رف ما  نی.

ص هیخدا  یدونیروزا.م شخ ش میرو وارد زند  یبار بهم فرصت داد و  ه کرد تا ب
 یکساا یب همهرو به من داد تا  الویت یهمه کساام..شااما دو تارو ازم  رفت ول

 هامو پر کنه...ومن قدرشو ندونستم.
 رفتم ساامت قبر بابا و  فتم:حال مامان چطوره خوبه؟بابا اومدم ازتون  ساارمو

زت ا یازدواج دختر شرطه...اون روز تو نبود یاجازه پدربرا گنی.مرمیاجازه بگ
جازه بگ جازه بگ رمیا مدم ازت ا حاال او ما  بال  رمیا بال ازدواج.برم دن که برم دن
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ما مالویت باجو ییچه دختر پررو یگی..حت با دم من دوسااش دارم خو ندارم.
شما م یبرم.برا نیبزار کنمی..خواهش مدمیبر گهی..دتونمینم گهیبدون اون د ن 

شما رو ز چی..من هنیهست شهیهم صور کنم دوس  ریوقت دوس ندارم  خاک ت
 .نیمنو ببخش کنمی...خواهش منیبمون یبا صالبت باق ذهنمیتو  شهیدارم هم

 ی مهین الویکه ت یدونیخودت م اینبودم...خدا نجایهمون اولشاام من مال ا از
شده  شده  الوی...تسیمن ن ی م شتم  نیمنه.ا یتمام  م سالها درواقع من دا

بال  شااق م با ت گشااتمیدن بال کساا دایپ الویکه   که فقط مال من یکردم..دن
!اشکامو هشکن برسم ب یکار هی ایباشه..بشه همدردم همراهم هم نفسم...خدا

 یپروانه کوچولو هیقبر مامان... یرو یاشااادم به نوشااته ه رهیپاک کردم و خ
 یقبر نشااساات و بعد هم اومد رو یرو دیسااف ی لها یاومد اول رو دیسااف

نشااونه از جانب خدا در نظر  هی نویا یچرا ول دونمی...نمسااتادیانشااگت من ا
 یعنی دیسف ی نهپروا نیرنگ صلحه.حاال ا دیسف گفتیم شهیهم الوی رفتم..ت

شتم تو دن الویبرم با ت  ینجوریخودم قدم بزنم و ا الیخ یایصلح کنم؟دوس دا
 کردم وبه راه افتادم. یفک کنم...بلند شدم و باهاشون خداحافظ

روز شاااهد اشااکام بودن..اما حاال  هیکه  ییبودن.همونا یبرق یپله ها همون
شک نم شتم لبخند به رو نباری..اختمیریا شیهمه م یدا  فته  دای.فقط به آدمیپا

 نجایا امیب خواستمی رفته بودم..م یترم مرخص هی.از دانشگاه گردمیبودم که برم
سمو ادامه ب فمیتکل شه و بعد برم دوباره در شخص ب ده ام خن دایآ دنی.با ددمم

شت کمرش حکا ستش پ شکم بر آمده و د شده بود. ار از بارد تی رفت..چاق 
افتاد به جون صااورتم و ماچم  مایبهش مثه قد دمیکه رساا نی.همدادیبودنش م

ماشاا تا  نامو  مدو جا کرد. نیکرد...پرهام هم چ به   دهیخر نیماشاا هیجا
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 نجایا امی...من انتظار داشااتم بیبودن. فتم:به به....بزنم به تخته تکون نخورد
 ینه خوب موند یول نیرو به موت بب یزن سالخورده  هی

  فت:خاک بر وشغیج غیج یازم  رفت و با صاادا شااگونین هی ادتش  طبق
 ااااایرو ا صاب من قر بد یخوایم ومدهیسرت...ن

ست خودت داد به شاره کردم و  فتم:کار د .آخه تو که خودت بچه یشکمش ا
 وسط؟ نیبود ا یبچه دار شدنت چ یا

 ؟یآورد یزیمن چ لینگیف یقربونش برم...برا-
ه من ..چرا بنیدار شااد لینگیشااما ف نمیمن کف دسااتمو بو نکرده بودم که بب-

 ن؟ینگفت
 ...گهید یبش زی فتم سوپر-
 چه خبر؟ ایو پور لدایاز -
 زنه؟یبهت زنگ نم ای...پورلهیتکم لدایجهاز -
 کم آقاتر شده هیدرد نکنه  لدایبهم داد.دست  اتیچرا زنگ زد خبر ب-
 خودمه یدست پررود-

 ....شییییجلو افتاد که  فتم:ا یبا نگاه پر ررور بعد
با خانواده اش رفته بود  نی...شاهمیصحبت کرد یاز همه و از هرکس ریمس یتو

که  پدرش یاز شاارکا یکیردش کرده بود وبا  نینازن یول نینازن یخواسااتگار
مه  یپساار جوون ته هنوز ازدواج نکرده بود و ادا بود ازدواج کرده بود..فرشاا

و من  بودن دهیرس شونیزند  دیما به سر رس ی.خالصه به قصه دادیم لیتحص
پرهام  دمیکه نگاه کردم د ریمساا ی..تومیقساامتو تجربه نکرده بود نیا الویوت
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بره ساامت خونه  مه که بهش  فتم بره خونه خودم...هر دوتاشااون از  خوادیم
اونجا خبر  الویمن از حضااور ت کردنیخواسااته من تعجب کرده بودن.فک م

که ت عه بود مطمئن بودم  که جم س...دم در خونه ا خونه الویندارم.امروز هم 
 دمویشاادم و ازشااون خواسااتم که منتظر بمونن.هنوزم همون دسااته کل ادهیپ

شتم.خدا خدا م شه...با نگاه ها کردمیدا و  دایمتعج آ یکه قفلو  وض نکرده با
صل یکردم وراه افتادم.برا یپرهام خداحافظ سا یکیزنگ  یدر ا ها رو  هیاز هم
 ییبه در خونه..چه روزا دمیرفتم و رساا الپله ها رو با کی کیزدم و باز کرد..

شتم. نجایا ش قینفس  م هیدا ست خدا و کل یهمه چ دمیک سپردم د و ت دویرو 
 قفل چرخوندم...

بود به خونه بگردم که قفلو  وض نکرده بود...با باز شااادن در  دواریام دیشاااا
 :دیچیهمون آهنگ بابک جهانبخش تو  وشم پ یصدا
 بزن شمیو آت بر رد

 فاصله کوتاه شه نیباشه که ا یراه هی دیشا
 با حس من همراه شه هیثان هیتو واسه  قلب

 یکمتر کن شمویباشه تشو یراه هی دیشا
 یلحظه با من سرکن هی مره با توام  هی

 کنمیخلوت م هیو بودن تو با  ر یستین تو
 کنمیبه صحبت کردن با  کس  ادت م دارم

 ام یقرار یو بدون تو دچار ب یستین تو
 ام یها از خودم فرار هیسا نیتو از ا یب

 بزن شمیو آت بر رد
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  فته که من مانعم یک
 قانعم نمیمن به هم نمتیبزار بب تنها

 فاصله نیفاصله ا نیو ا یستین تو
 زنهیبه جونم م شیآت

 با منه رمیلبخند تو هر جا که م تصور
 هستم با منه... هرجاکه

 ررق توام یباشه که باور کن یراه هی دیشا
 چه کم توقعم نیمنه بب یاوج خواسته  نیا

 کمتر کنم شمویباشه تشو یراه هی دیشا
 یلحظه با من سر کن هی مره  اشق توام  هی

 کنمیخلوت م هیو بودن تو با  ر یستین تو
 کنمیبه صحبت کردن با  کس  ادت م دارم

 ام یقرار یو بدون تو دچار ب یستیتون
 ام یچرا من از خودم فرار یدیفهمیم کاش
 بزن شمیو آت بر رد

  فته که من مانعم یک
 قانعم نمیمن به هم نمتیبزار بب تنها

 فاصله نیفاصله ا نیو ا یستین تو
 زنهیبه جونم م شیآت

 لبخند تو هر جا که هستم با منه تصور
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 با منه... رمیکه م هرجا
و که ت هیهمون  طر دمیکه دقت کردم د شتریاومد.ب یهم از خونه م یخوب یبو

جا مه  ته بودم..ه جا  ذاشاا نه اش  باق یخو نه دس نخورده  نده  یخو مو
تاقم بود.آروم و  یبود ول دهیکه خودم چ یبود..همونطور  منظم تر بود.تو ا

کردم  باز وزده ام در ر خی یباز بود.با دستا مهیآهسته رفتم سمت اتاق...درش ن
ش یو نگاهم دوختم بهش...رو ستش رو هیبود. دهیخت دراز ک  شیشونیپ ید

 یتخت بود...خدا یدسااتش هم مشااات کرده بود و کنارش رو یکیبود اون 
باور نم که  گار  نارش بودم...ان حاال ک مد دسااتشااو از رو کردیمن!من   یاو

شت و همونطور که با دهن باز بلند م شیشونیپ  جبعتو چشماش از  شدیبردا
  رد شده بود  فت:پ...پ.. پار...پارال؟؟؟؟

 ونم؟تیبیدارم خواب م ای یچن بار باز وبسااته کرد و  فت:خودت چشااماشااو
 ی...تو..فرانسه باشدیاالن..با
 ینیبیتو.خواب نم یمنم..پارال نیصورتم پاک کردم و  فتم:ا یاز رو اشکامو

آروش  نیا یم براشااد اومد ساامتم و منو تو آروشااش جا داد...چقدر دل بلند
 کردم... هیاش و  ر نهیس یتنگ شده بود.سرمو  ذاشتم رو

 دنبالم؟ یومدیچرا ن-
آرومم کنه  فت:اون روز تو فرود اه اومدم..من و  کردیم یکه سااع همونطور

تم اون ...من که  فیو شاهد رفتنت بودم.تو رفت میبود دهیپرهام قبل از شما رس
.اون وامخیرو بدون تو نم اینداره..من که  فتم دن یبرام بدون تو ارزشاا هیبورساا
رت ساارا امیکه ا ه ب یازم متنفر شااد یانقدر کردمی..فک میچیکه ه هیبورساا

 ؟یمن یدختر تو واقعا پارال ی...وایزنیدوباره َپَسم م
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 یعنی؟یاز خودش جدا کرد دوباره تو چشاامام زل زد و  فت:واقعا بر شاات منو
 شکر... ای؟؟؟خدامنو م*س*تجاب کرده یخدا د ا

باره .موهامو دیساارم کنار کشاا یمنو تو آروشااش جا داد و شاااالمو از رو دو
حاال ..یکنیم هیچرا  ر میحاال که با هم یو  فت:حاال که بر شاات دیب*و*ساا

م دوباره سااال یبه زند  دی..بامیبا هم خوشااحال باشاا دیبا میکه منو تو با هم
 نکردم پارال. یمن زند  یکه رفت ی.از رومیبد
 نکردم...روزا  ذشتن ومن فقط از روزام  ذشتم. یمنم زند -

ستاش و رو نی رفت ب صورتمو س یدو د سرموبردم باال تردیپلکامو ب*و* و  .
س ریز شو بور شار داد و با ولع رودمیچونه ا مو لبا ی.محکم تر منو به خودش ف

 ....دیب*و*س
که  یی.تنها جاکنمیم ییمطمئن بودم که من هنوز تو قلبش فرمانروا گهید حاال

ها تو قلبش تک وتن دی...من باالویتنها باشاام همونجا بود قلب ت خواسااتمیم
 .موندمیم

+++++ 
...بسااه از باال ایب نیو رفتم تو تراس.و با حرص  فتم:الو دمیرو کنار کشاا پرده

 یکنیم یباز یصب دار
 یمظلوم کرد و  فت:مامان تو رو خدا...من دالم با مورچه ها باساا لحنشااو

 ...کنمیم
 کن یبا خودم باز ایمورچه ها ول کن ب-
 کنم.. یبا مورچه ها باز نییپا امیآخه بابا  فت ب-
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.مگه اهیناقال...بچه رو فرستاده دنبال نخود س الویت یتکون دادم و  فتم:ا سرمو
 من دستم به تو نرسه

بود که از پشاات دسااتاشااو دور کمرم حلقه کرد.و تو  دهینرساا انیم به پاا جمله
 ؟یدار کاری وشم  فت:با دختر من چ ریهمون حالت ز

شد...اونو ب گهینه د-  دیشد منم با ینطوری.حاال که ایاز من دوس دار شترین
 اونم بشه مال من ارمیپسر ب هیبرم 

شو دور  یصورت راهنیبود که با اون پ نیسمت الو نگاهم سکا خوشگلش  رو
 شدیم ی.دو سالکردیم یباز اطیح یتو یخودش جمع کرده بود و با مورچه ها

 گهی رفته بود و چن تا شااهر د الوی.خدا رو شااکر کارتمیخونه رو  رفته بود نیا
رو  الویت یوررستورانشو زده بود و اوضاع خوب بود.من نتونستم د یهم شعبه 

 یادامه دادم.تو لمویتحصاا نجای.ارانیم اتحمل کنم وانصااراف دادم و بر شاات
 ؟یخوای وشم  فت:پسر م

 اوهوم-
 بهت بدم میبر ایب-

ستمو ش د شد دیک س هی...میسمت خونه و داخل خونه  با  تنم بود اهیدامن کوتاه 
 ...یتاپ قرمز بند هی

 خورهیسرما م نیلوس نشو...االن الو الویت-
 خورهیوسط تابستون سرما نم-
 کنزشته...ولم -
 بهت پسر بدم خوامینه م-
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س مویشونیحرکت بلند کرد و پ هیبا  نیزم یاز رو منو س دیب*و* ر دار و فت:پ
 م؟یبزار یاسمشو چ یخوایم میبش
 دونمینم-
 نی..الویخب اسم دخترمونو که تو  ذاشت-
 ادیکه به اسم باباش ب نیخب اسمشو  ذاشتم الو-
و از ر یکه هر پسر یآب یمامانش شده..مخصوصا اون چشما هیشب شتریاون ب-

 زارمیبشااه..اساامشااو هم م یرتیبراش ر میاریپساار ب هی دی...نه باکنهیراه به در م
 پارسا

 حاال چرا پارسا؟-
 ادیفشار داد و  فت:که به اسم مامانش ب دمارمو

 ووونهیستبرش و  فتم:د ی نهیس ی ذاشتم رو سرمو
 مونمیزند  نیو وات ی وونهیآره من د-

 میرفت ییودوتا نیزم یمنو  ذاشاات رو عیبلند شااد.ساار نیالو غیج یصاادا
 سمت تراس...

ند نیالو به م دیخ مان  ر ما فت: از سااوپ مورچه من بخوره  خواساااتیو  
  روسکمو پرت کردم سمتش

و و همه ر زهیریهنر م هیمثه مامانش از هر انگشااتش  نمیو  فت:ا دیخند الویت
 زنهیم
 الویت-
 جونم؟-
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 یچیه-
 یبگ یزیچ هی یخواستیچرا م-
 نه-
 جمله رو نگفتم نیامروز بهت ا زمیبزار من بگم....ته دلم مونده  ز-
 رو؟ یچ-
 دوست دارم... نکهیا-

شق تحو یلبخند شت ل لشیاز    یکنان م یل یدادم و زل زدم به دخترم که دا
سمون و ز سمت خونه...و بعد هم زل زدم به آ شکر کردم  ریاومد  لب خدارو 

س نیا ریکه خدا منو در  س هیبور سوند  سیکه فقط منو به پار یا هیکرد...بور نر
به  مه  هام و مهم تر از ه ته  مام خواساا به ت  الویت یعنی یقی شااق حق هیمنو 

 رسوند..
 یرحمان هیسام
 زیتبر-29/12/1392

 انیپا
من تالشمو  ینه..ول ایدونم خوشتون اومد  یتموم شد.نم هی...رمان بورسخب

تو ذهنتون باشااه...به هر حال ا ه  یخوشاا یرمانم خاطره  نیکردم به  نوان اول
 دوارمی.امنیخودتون ببخش یبه بزر وار نیدید یپیاشکال تا یرادیا یخوب یبد

 ...سمیبنو یبهتر و پخته تر یبه بعد بتونم رمانها نیاز ا
 رو دنبال کردن ممنونم.. هیمدت همراهم بودن و بورس نیکه ا یهمه کسان از
شو یلی...که خزمیبه خواهر  ز کنمیم میرمان رو تقد نیا  یکرد و حام قیمنو ت

 کردن... یکه همراه یبه همه دوستان کنمیم میمن بود.و بعد هم تقد
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 ...نیهمراهم باش شمیرو هم شروع کردم خوشحال م یدوم رمان
 وجب باالتر از آسمان کی رمان
 گردمیرفتم و دوباره بر م شب

 گردمیب* *ل استعاره برم کی با
 ستیستاره در دستم ن کیکه  هرچند

 گردمیدل پر ستاره برم کی با
 نیرو نشکن یکس لیو با دل لیدل یب
 ی ل ای
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