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 کاربر انجمن قصھ سرا elahe63|  رمان نارگل
 
 

 لقب شوم و نحس رو بھش شی اتفاق تو زندگھی کھ بھ خاطر ھی دخترھی زندگینارگل قصھ         
 دور بشھ تا با مرھم ارشی از شھر و دشھی اطرافش مجبور می فرار از تھمت و آدمھایچسبوندن و برا

 ... برگردهی عادیزمان مشکلش حل بشھ و دوباره بھ زندگ
 
 
 
 

 بستھ اش نھی چروک و پیھمونطور تو فکر بودم و با آقاجون ھمقدم کھ آقاجون دستمو تو دستا        
 ،بھ خودم اومدم و با تعجب نگاش کردم... گرفت 
 ؟یخوب:  بھم زد و گفت ی و خستھ انیلبخند غمگ        
 ...!بلھ آقاجون:  و گفتم نییسرمو انداختم پا        

 !؟یواقعا خوب... واقعا:  دیدوباره پرس        
 ...سرمو تکون دادم کھ آره        
 خوامیم... خوب بھ حرفام گوش کن ... خوب پس اگھ واقعا حالت خوبھ :  و گفت دی کشیقینفس عم        

ون  چکردنیھمھ فکر م...  بود کھ شش تا دختر داشت یرمردی پھی ی روزھی...  کنم فی قصھ برات تعرھی
 بھشت ی در از درھاتا شش... اون شش تا بچھ داشت ...  نبود نطوری اما اصال اخورهیپسر نداره غصھ م

 ی خوبی ازدواج کردن کھ ھم خودشون زندگی خوبیخداروشکر دختراش ھم با مردھا... بروش باز بود 
 کھ ی وقتی تو ھمھ کارھا ھواشو داشتن حتیعنی پسر بودن ھی مثل رمردیداشتن و ھم شوھراشون واسھ پ

 داماداش بودن کھ ھمھ نی ا،یرانندگ ی مجبور بود کار نکنھ حتی و تا مدتنی کمبایانگشت دستش رفت ال
 نی کھ قلبش مشکل داشت ای وقتای...  اونو بھ مسافرت بردن ی مزرعھ اش رو انجام دادن و حتی کارھای

 یعنی ھی دختر آخریوقت...  لحظھ ھم تنھاش نذاشتن ھی بودن و  کنارشمارستانیداماداش بودن کھ تو ب
 ... اما...  تنھا بمونھ دیرس خواست از خونھ اش بره دلش گرفت و تشیسوگل

 تنھا غصھ اش دختر تھ رمردیاما اآلن اون پ:  داد و ادامھ داد ی دستمو فشارد،ی کشیقیآه عم        
 و شھی چشماش ذره ذره داره آب می جلوزشیدختر گل و عز ...غم دخترش کمرشو خم کرده ...  شھیتغار
 ... ھم پشت کردهشیشگی ھمی بھ آرزویحت...  ادی از دستش بر نمیکار

اون دختر ! ؟... کجاسترفتی مرونی خونھ بنی خنده اش از ای فقط صداشی کھ تا دو ماه پیدختر        
 !؟... اآلن کجاست بابایدونیتو م...  و سربھ ھوا و البتھ درسخونطونیش
 

اما فکرم . کردمی نگاه مرونی طاقچھ اتاقم کنار پنجره نشستھ بودم و داشتم بھ بی روشھیبازم مثل ھم        
اون روز ... برام گذشتی کھ با تلخییبھ ھمھ روزا... خونمون بود ،بھ دو ماه گذشتھاطی دورتر از حیلیخ

 بھ ری با تحقی گاھی با ترحم وحتگاه، کھ گاه با نفرتییاه ھا کھ پشت سرم بود،نگییحرفھا...یشوم و لعنت
 ...شدیمن دوختھ م

 بھ قول مامان اومده بود دنبال یکی زنگ در بھ گوشم خورد، انگار یتو افکارم غرق بودم کھ صدا        
 رو اعصابم کھ رفتی مزشی تی داشت صداگھید...داشتیدستشو رو زنگ گذاشتھ بود و برنم...طلبش



 2 

 باز شدن م پلھ ھا و بعدش ھی از رودنی دوی بازم صدایروشکر با بازشدن در صداش قطع شد، ولخدا
 ... بھ طرف در برگردمتی در اتاقم باعث شد با عصبانیناگھان

 ؟یینجایبازم تو ا:  زھرا گفتمدنیبا د        
 ینار/ ینار/ ینار:  و خوندن دنی وسط اتاق و شروع کرد بھ رقصدی پری با خوشحالھوی        
 ی ناریتو گل انار        
  و دور خودش چرخونددی اومد سمتم و دستمو کشدیرقصی میبا تعجب نگاش کردم داشت با خوشحال        

... 
 !؟...یینجای کھ ھمش ای نداری؟تو خونھ زندگ...باز چھ مرگتھ:دستشو کنار زدم و گفتم         
 :دوباره شروع کرد بھ خوندن        

 ی ناری نارینار        
 یتو کھ قبول شد        
 با خنده ھات        
 یسوزونیدلو م        
 ی نارینار        
 گھیدو سال د        
 شمیمنم قبول م        
 دلت بسوزه        
 ی نارینار        
 ... ! رو قبول شدمیچ...گھی می چنمینگاش کردم کھ بب        
 !یقبول شد...یقبول شد: با خنده و سروصدا گفت دی نگاه مات منو دیوقت        
 کنمی نگاش مجی فقط دارم گدی دی نکردم تا خودش بگھ، وقتی حرکتھ؟منمیبازم نگفت منظورش چ        
 از دونھیحاال ...یدانشگاه قبول شد... وونھید:  ذوق گفتی و کلدنی پرنییاومد روبروم با باالو پا        
 ... ! مکش مرگ ماتو بکن، دلم کباب شد باباینده ھااون خ
انگار فکرمو بلند گفتم چون ...؟ من اصال انتخاب رشتھ نکردم...گھی داره می چنیا!؟...دانشگاه        

 ؟یحاال بگو کجا قبول شد... کار رو کردمنی تو ای کھ من بھ جایتو انقدر خل... خرهدونمیم: گفت 
 ...!ستیمھم ن: تمسرجام نشستم و گف        
 !ست؟ی مھم نی چیعنی: اومد کنارم و گفت ... وا رفت        
 ی بھ جای کردجای و تو ھم برمی من نمیعنی:  رو بھش دوختم و گفتم جانمی از ھینگاه سرد و خال        

 ...!ی کار رو کردنیمن ا
 و ی دو ماھھ خودتو حبس کردھیچ...بلند شو جمع کن خودتو:  گفت یبلند شد و با لحن عصب        

 ... !دهی کھ بھ آخر نرسایدن... ی غم بغل گرفتیزانو
 ... !دهی من رسیبرا-        
 دونھی اگھ زھرا ساربونھ ، م،ی دانشگاه کور خوندی نریتونی ادا اطوارات منی با ایاگھ فکر کرد -        

 ...!شتر رو کجا بخوابونھ
 ھمون کھ خواب و پنبھ می ھم راجع بھ شتر دارگھی ضرب المثل دھیاقا اتف: زدم و گفتم یپوزخند        

 ...! دانھ توشھ
 تو یداری و تو بکنمی کار رو منی ایداریاما من تو ب:  سمت در ،بازش کرد و گفت رفتیداشت م        

 ...!ینیبیحاال م!  دانشگاه تھرانیمھندس کشاورز... یخانوم نارگل کرم...فرستمیرو دنبال پنبھ دانھ م
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 !یزدیا:  گفتم ارمی حرصشو در بنکھی ایبرا        
 ...!یخودتــــــــ: اونم قبل از رفتن برگشت طرفم و با حرص گفت         
 ، ومدی خوشش نمشی پدریالیچون از فام... ومدی صدا کنم بدش ملشوی اسم فامنکھی از اشھیھم        

 بھتر بگم ای کھ در حق مادرش ییتھای بھ خاطر اذنی از اریغ... بودندهی از اونھا ندیری خچی ھم ھشییخدا
 یی جوراھی لشی فامسم از اشھی ھمنی ھمی نداشت و برایخواھر من کرده بودن اصال از اونھا دل خوش

 گفتی ھاش می تو بچگیحت...کردمی اسم صداش منی ما فقط من بودم کھ بھ ایمتنفر بود و البتھ تو خونھ 
 ی بود و دوستکتری کھ فقط دو سال ازم کوچیخواھرزاده ا...شمی آقاجون می و بچھ ارمی رو مشناسنامھ ام

 نی داشت منو از ای زجرآور رو کنارم بود سعه دو مانی کھ تمام ایکس...  کردمی عوضش نمایکھ با دن
 پدرم بھ ی گاھی تمام تابستونا رو خونھ ما گذرونده بود و حتیخوب البتھ اون از بچگ...ارهی در بیدلمردگ

 !یینجایتو کھ ھنوز ا...  ای...  یتو بازم اومد:  گفتی میشوخ
! دوست دارم... خونھ مادر جونمھ :  گفتی با خنده مھی فقط شوخنھای ھمھ ادونستیزھرا ھم چون م        

 ...!امی و مکنمیمن از سھ دونگ مادرجونم استفاده م
 بودم و ی خوب من تھ تغارم،ی با ھم نداشتی رابطھ خوبامونیگرچھ بچگ...  دیخندیو پدرم فقط م        
 مثل من یازاتی داشت امتی سعشھی اومد و ھمای پدر و مادرم کھ دو سال بعد از من بھ دنی نوه نیاون اول

 یحت...  مثل کربال ،مکھ،تنرفی پدر و مادرم بھ مسافرت می وقتادمھی ما داشتھ باشھ ،مثال یتو خونھ 
 ...میاری برات سوغات بی کھ چدنیپرسی ازش میمشھد ، وقت

 !نیاری منم بی برانیاری خالھ نارگل می کھ برایھرچ: گفتی راحت میلیخ        
 اونام و تو نوه شون ، چرا یمن بچھ : گفتمی مشھی و ھمشدمی حرفش ناراحت منیو من چقدر از ا        

  ؟می داشتھ باشی مثل ھم سوغاتدیبا
 ی دلم برایحت...دونھی کس تا بزرگ نشھ قدرشو نمچی و ھھی خوبیلی خی روزای بچگواقعا کھ        

 اتفاق نی ادی چرا بادونمینم...  و افسردهی موجود اضافھی...  امیحاال من چ...  تنگ شدهیزدیدعواھام با ا
 ... کرد خونموندعوت  خواھرام روی و زھرا ھم ھمھ دی خرینیریاونشب بابام ش...  افتادیبرام م
 ...نی بھ ھمراه برادر ده سالھ اش حسقھیپدر و مادر خودش مسعود و صد        
 ...  سالھکی نی شش سالھ،مبی با شوھرش اکبر و بچھ ھاش فاطمھ نھ سالھ، مرتضھیمرض        
 ...  سالھ،بھنام ھشت سالھزدهی و شوھرش محسن با پسراشون جواد سنھیتھم        
 ...  ھفت سالھی چھارده سالھ،طاھا و کوثر دوقلوی و اصغر با بچھ ھاشون علدهیسپ        
 ...  و محمد و دختر چھار سالھ اش نفسمیمر        
 اسم رو پدرم بھ اصرار خواھرام برام نی البتھ ا،کھی ناریزدی بھ قول اای نارگل یمنم کھ تھ تغار        

 پسر و ھی اومدم و خانواده ام از داشتن ای کھ بھ دنی کردن روزفی کھ برام تعرنطوریا... گذاشتھ بود 
 ھی اون ی اصلتی کھ شخصبودن ی بھ اسم ناریلمی فی شدن خواھرام تو خونھ مشغول تماشادیبرادر ناام

 ی و طبق ھمھ سھی واگرانی دی نا بجای خواستھ ھای تونست جلویزن بھ اسم نارگل بود کھ با سخت
 و ی و سالھا بھ خوبشنی خوب موفق میتھای شخصی ،ھمھ ھی ھندیلمھای از فی کھ برداشتیرانی ایلمھایف

 کھ بھ پدرم دونمی قدر منی فقط ھمدونمینم  خوششون اومدلمی فنی اھیحاال از چ...  کننی می زندگیخوش
 رو ھی رو خودش گذاشتھ بود و بقنھیپدرم فقط اسم تھم...اصرار کردن تا اسم من بشھ نارگل

 رو ھم نھی کھ اسم تھمنجاستی بزرگترھا گرفتھ بودن و جالب ایھمھ .... پدربزرگ،مادربزرگ و عمو و 
 ی و براادی نمادشی بوده ی فکر کرد کھ چیاحوال ھر چ  پدرم تو ثبتی گذاشتھ بود ولسھی بزرگم نفیعمو
...  بشھینجوری من ایشده زندگ و اسمش باعث لمی فنی ھم اثر ادی شادونمینم...نھی تھمذارهی اسمشو منیھم
 کی، اونشب ھمھ بھم تبر... فکر کردمزھای چیلی دو ماه بھ خنیتو ا... دونمی ، نمشمی موونھی دارم ددمیشا
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 یول... رونی بامی دلمرده بی ھی روحنی من برم دانشگاه و از ادوارنی کھ امخوندمی ماشونگفتن و تو چشم
 ... رفتن و تالش کردنی برای درس خوندن داشتم و نھ رمقی برایمن نھ حوصلھ ا

 می با مانع کرده بود تا راضی تالششو کرد و بھ قول خودش رو مخ من دوی زھرا ھمھ یدو روز        
 ...خوردی بھ در بستھ مشھیکنھ اما ھم

 ؟... اطی تو حمی بریایم:  شب آقاجون اومد اتاقم و گفت ھی نکھیتا ا        
 !؟...ی رو داررمردی پھی درد دل دنیحوصلھ شن: با تعجب نگاش کردم کھ گفت         

 آقاجون بخواد نمیدر تمام عمرم نشده بود کھ بب...  باھام حرف بزنھخواستی بار بود کھ پدرم منیاول        
 ...  از بچھ ھاش صحبت کنھیکیبا 

 نشده بود کھ حرف چوقتیھ...  بھش بگھمیگفتیم بھ مامان می داشتازی نیزی کھ بھ چی وقتی حتیعنی        
 بود کھ نمونی از احترام بی حالھ اھی شھی باھاش درددل کنم ھمشدی روم نمیی جوراھیدلم رو باھاش بزنم ،

 یپدرم با ھمھ ...  احترام موند ط رفت و فقنی از بموردی ترس بنی با ترس بود و بعدھا اختھی آمیتو بچگ
 و ی بھم نگفتھ بود دوستم داره ،گرچھ مطمئن بودم عاشق زندگچوقتی کھ داشت ،ھی و دلرحمیمھربون

 من و پدرم مثل دو تا دوست نباشھ ی باعث شده بود کھ رابطھ نمیھم...  دادی بروز نمیزن و بچھ ھاشھ ول
 ... حرف ھمو بفھمنتوننی سالھ نم٦٥ مرد ھی با سالھ  دختر نوزدهھی نداره، یریخوب اونم تقص... 

... شھی می متر٧٠٠ ای ٦٠٠ حدود یزی چھی خونمون اطیح...  اطیبلند شدم و ھمراھش رفتم تو ح        
 ... بھ تمام معنایی خونھ روستاھی

 ی مرغ و اردک و غاز ھست و تو گوشھ گوشھ ی بزرگ برای لونھ ھی ی پشتاطی گوشھ تو حھی        
...  کاشتھ شده ی نارنج ،پرتقال و نارنگی درختانطوری خودرو و ھمی ھم پر از علفھا و گلھااطیح
و ھفت  دنی دنبال ھم دو،ی واسھ فوتبال و وسطدهی بزرگ و باصفاست و بھ قول زھرا ،جون ماطمونیح

 ... سنگ
خونمون ھم بھ خاطر ...  دادمی با دوستام کھ اکثرا دخترعموھام بودن انجام می کھ تو بچگییھایباز        

 ...می خونھ رو ده سالھ ساختنی بگم ادی متعدد کھ بای بزرگھ با اتاقای دو طبقھ یھ  خونھی ادی زتیجمع
کھ تو زمستون پختن غذا و آوردنش از ...اطی آشپزخونھ تو حھی با میقبال فقط سھ تا اتاق داشت        

اما بھ مرور زمان و ازدواج خواھرام و اضافھ شدن نوه ھا ... بودی مشکلیلیآشپزخونھ بھ خونھ کار خ
 ...افتھی خونھ بنیباعث شد پدرم بھ فکر ساختن ا

 !... شمالیی روستای خونھ بھ سبک خونھ ھاھی        
 بزرگ کھ اکثرا تو بھار و وونی اھی و ی بھداشتسیطبقھ باال فقط چھار تا اتاق خواب و سرو        

 ...میخوریونھ ، ناھار وشام رو اونجا متابستون صبح
 کھ مامان یی ھایبا چا...  ی از شبنم صبحگاھسی خاک خی مرغ و خروس و بویصبحونھ با صدا        

 از ی کھ محصولی محلری دستپخت مامان و شی با مربای محلی و کره زهیریاز سماور کنارش برامون م
 ... چسبھی اس واقعا مھیگاو ھمسا

 نور ماه و ستاره با ری کھ زھی عالیلی خکنھ،ی شب موقع خوردن شام اونو لذتبخشتر می صدایحت        
طبقھ ...  ی پاک و آسمون صاف لذت ببری و از ھوای راه انداختن غذا بخوررکھایرجی کھ جی ایسمفون

 ...یبھداشت سی اتاق خواب و سروھی بزرگ مجزا و ییرای پذھی ھال و آشپزخونھ ،ھی ھم نیی پای
 ،من پنج تا عمو با دوتا عمھ دارم کھ ھرکدوم اونا تھی عموھام ھم پرجمعی از ما خانواده ریالبتھ غ        

 ... شش تا بچھ دارنایپنج 
 سھ کمی کوچیفقط عمو... دارنتی پرجمعی و پنج تا خالھ ھم دارم کھ اونام خانواده ھاییچھار تا دا        

 ... ھم تو راھھیختر ده سالھ داره و دوم دھی کھ کمیتا بچھ داره و خالھ کوچ
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 ھی تو میری و ممیشی خونھ پدربزرگم جمع می دختر عمھ ھمسن خودم دارم کھ وقتھیپنج تا دخترعمو         
 کھ دلدرد میخندی و ممیگیانقدر م...در حال طرح نقشھ ان)  شامپوانیک(  گروهگنیاتاق پسرعموھام م

 ...میریگیم
 حوصلھ خودمم ندارم چھ برسھ گھید... فکر نکنم بتونم تو گروه باشمگھی کھ افتاده دی اتفاقنیاما با ا        

 بستھ اش نھی چروک و پیھمونطور تو فکر بودم و با آقاجون ھمقدم کھ آقاجون دستمو تو دستا...  ھیبھ بق
 ،بھ خودم اومدم و با تعجب نگاش کردم... گرفت 
 ؟یخوب:  زد و گفت  بھمی و خستھ انیلبخند غمگ        
 ...!بلھ آقاجون:  و گفتم نییسرمو انداختم پا        
 !؟یواقعا خوب... واقعا:  دیدوباره پرس        
 ...سرمو تکون دادم کھ آره        
 خوامیم... خوب بھ حرفام گوش کن ... خوب پس اگھ واقعا حالت خوبھ :  و گفت دی کشیقینفس عم        

 چون کردنیھمھ فکر م...  بود کھ شش تا دختر داشت یرمردی پھی ی روزھی...  کنم فی قصھ برات تعرھی
 بھشت ی در از درھاتا شش... اون شش تا بچھ داشت ...  نبود نطوری اما اصال اخورهیپسر نداره غصھ م

 ی خوبی ازدواج کردن کھ ھم خودشون زندگی خوبیخداروشکر دختراش ھم با مردھا... بروش باز بود 
 کھ ی وقتی تو ھمھ کارھا ھواشو داشتن حتیعنی پسر بودن ھی مثل رمردیشتن و ھم شوھراشون واسھ پدا

 داماداش بودن کھ ھمھ نی ا،یرانندگ ی مجبور بود کار نکنھ حتی و تا مدتنی کمبایانگشت دستش رفت ال
 نی کھ قلبش مشکل داشت ای وقتای...  اونو بھ مسافرت بردن ی مزرعھ اش رو انجام دادن و حتی کارھای

 یعنی ھی دختر آخریوقت...  لحظھ ھم تنھاش نذاشتن ھی کنارش بودن و مارستانیداماداش بودن کھ تو ب
 ... اما...  تنھا بمونھ دیرس خواست از خونھ اش بره دلش گرفت و تشیسوگل

نھا غصھ اش دختر تھ  ترمردیاما اآلن اون پ:  داد و ادامھ داد ی دستمو فشارد،ی کشیقیآه عم        
 و شھی چشماش ذره ذره داره آب می جلوزشیدختر گل و عز... غم دخترش کمرشو خم کرده ...  شھیتغار
 فقط شیماه پ  کھ تا دویدختر... ھم پشت کردشیشگی ھمی بھ آرزویحت...  ادی از دستش بر نمیکار

 و سربھ ھوا و البتھ طونیاون دختر ش! ؟... کجاسترفتی مرونی خونھ بنی خنده اش از ایصدا
 !؟... اآلن کجاست بابایدونیتو م... درسخون

 خوامینم: ادامھ داد ...  ختمیری صورت اشک میدستم ھنوز تو دست آقاجون بود و داشتم بھ پھنا        
 توش ھست کھ ما یری خھی یھر اتفاق...  گذرهی ما می خوب و بد، با ما و بی زندگی کنم،ولحتتینص

 مثل ی حرف دختردی دارم و نھ شاینھ سواد درست و حساب...  حرف بزنم ستمیمن خوب بلد ن ...میخبریب
 غمو کھ تو چشات لونھ نی بکنم تا ای ام حاضرم ھرکاردهیاما سرد و گرم روزگار چش... تو رو بفھمم 
 ... !کرده بپرونم

 بغلش دی عی کھ تا بحال فقط روزایپدر...  نتونستم تحمل کنم و خودمو انداختم تو بغل آقاجون گھید        
 ... ھی اونم در حد چند ثاندمیبوسی و مکردمیم

 خوامی برام سختھ،اما متی دورنکھیبا ا:  گفت ینی غمگی اش چسبوند و با صدانھیسرمو بھ س        
 ...!خانوم مھندس... ی برگردی با سر بلندخوامیم...یبر

 بھ من یخوای و میای مدهی ورپری زھرانیاونوقت بھ قول ا:  گفت ی کم مکث کرد و با لحن طنزھی        
 سالھ کشاورزم اونوقت تو با چھار تا کتاب خوندن ٥٥من ... برو بچھگمی بھت م،منمی بدادی یکشاورز

 ...!ی من بدادی رو ی کشاورزیخوایم
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 سالھا ازدست داده بودم نی رو تو ایزیعجب چ...  بغل بابام آرامش داشت دم،چقدری خندھی گرونیم        
 منو نی ھمی دارم براازی بود بھ آغوشش ندهیانگار آقاجون ھم فھم...  قلبش واقعا آرومم کرد یصدا... 

 ...  ساکت موندی اقھیمحکمتر تو بغلش گرفت و چند دق
 بھ قول نکھیبھ ا...  چقدر خودخواھم نکھی بودم بھ ادهی رسزای چیلی بھ خرونی از بغلش اومدم بیوقت        

...  بھ خودم بدم ی تکونھی دی بانکھیا...  کردمی نمی و کاردمیدی مرزنوی و پرمردی پنیزھرا آب شدن ا
 ... بکنمھیبق  آزاری برای الھی اونو وسنکھی خودم نگھ دارم نھ ایحداقل غصمو برا

 بودنش بتونھ سوادیب با بھ قول خودش کردمی وقت فکر نمچی کھ ھی بھ آقاجون زدم،بھ پدریلبخند        
 ...انقدر قشنگ حرف بزنھ

 ...  کھ احساساتشو تا حاال پشت نقاب ابھت پنھان کرده بودیپدر        
 ... ی ات باشندهی بھ فکر خودت و آشتریبھم قول بده کھ ب: گفت         
 ی ھمھ ی روزھی کنم ی کاردمیقول م...  خوب درس بخونم و سربلندتون کنم دمیقول م: گفتم         

 ...! رنی ھمشو پس بگزننی حرفارو اآلن پشت سرم منی کھ اییاونا
 نیبب...  خانوم ناز نازو دیکشی آقاجون نازتو مدیحتما با:  دمی زھرا رو شنطونی شی صداھوی        
 ... ھاکنھی خودشو لوس میچجور
 ...! زگار رویھــــ...  منو دوس نداره یشکیھ:  و ادامھ داد دی کشیآھ        
 کردی درخت اومد کنار و داشت بھ ما نگاه مھی کھ از پشت میمنو آقاجون ھر دو با خنده نگاش کرد        

... 
 تند تند آقاجونو مادرجونو ،یستی حسود نیحاال کھ تو... آخجــــــــــــون : اومد جلو و گفت         

ھمشو واسھ خودم ...  جور باشھ ھی امونی سوغاتدی چرا بای کھ بگیستی ھم تو نگھی مسافرت دفرستمیم
 !کنمی انتخاب مم ھم خوداروی کھ دلتنگم نشن سوغاترمیاصال نھ،خودمم باھاشون م...  دارمیبرم

در ضمن فکر ... ؟دختره فضول...یکنی مکاری چنجایتو ا: آقاجون با خنده زد پشت زھرا و گفت         
 ...!نارگلھ من تکھ. .. یریگینکن با نبود دخترم تو جاشو م

 .. آقاجونییای پدر دننیشماھم بھتر:منم بالبخند نگاش کردم و گفتم        
 واسھ یپدر و دختر چھ نوشابھ ا:  ابروشو انداخت باال و گفت ی تاھیزھرا دستشو زد بھ کمرش،         

 سی سروی ببرنوی ماشدیھم باشما...  دی خرمی بردیصبح منو نارگل با...می بخوابمیبھتره بر...کننیھم باز م
 ... !میکھ پسفردا عازم شھر دود بش

 ... واقعا ھم تھران شھر دوده...  گفتیراست م        
 

 کھ از ییالبتھ با پوال...  دی دست لباس برام خرنیچند...  دی خرمیصبح فرداش بھ زور زھرا رفت        
 و کار خودشو دادی کھ دارم خوبھ،گوش نمیی لباسانیخوام،ھمی نمگفتمی ھم میھرچ... آقاجون گرفتھ بود 

 ... کردیم
 مورد عالقھ ام، وطنم ی از زادگاھم ، از روستای مدتی برادیبا...  دی زود موعد سفر رسیلیخ        

 ... کردمی می کھ دوستشون داشتم خداحافظیی ام ، با آدمھای،محل زندگ
 ھم با زمی عزیزدیا...  کلمھ حرف بزنھ ھی نتونست یت اشکبار منو بغل کرد وحیمامان با چشما        

 ...  کردی بغض آلود ازم خداحافظیصدا
 کردن دای ثبت نام و پی برامیقرار شد اول بر...  کردن تی موفقیتک تک خانواده ام برام آرزو        

 ... ارنی برام بازموی مورد نلیخوابگاه،بعدم آقاجون و مامان وسا
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 ھی باعث نگراننی ھمھ پر بود و ھمی دولتی انجام شد اما متأسفانھ خوابگاه ھاعی سریلیثبت نام خ        
 ... پدرم بود
 ساختمون ھی عصر کیباالخره نزد...  دنبال خونھ میبعد از ناھار واستراحت تو ھتل ، دوباره رفت        

 تو تی سوئھی...دادی بھ دانشجوھا اجاره متی کھ سوئمی کرددای بود رو پی دولتمھی خوابگاه نیی جوراھیکھ 
 ...!گھیطبقھ سوم با چھار تا دختر د

دو تا ...  دنی رو بھ چھار نفر اختصاص مکی اتاق کوچھی بود کھ ی دولتیبازم بھتر از خوابگاه ھا        
بان  کھ نگھنطوریا...  آشپزخونھ جمع و جور ھم داشت ھیتخت تو اتاق خواب بود و سھ تا ھم تو ھال 

 مثل من گھی دی دوتاو  بودنی ھمخونھ ام سال سومی گفتھ بود دو تا از دخترای ھمدانیساختمون آقا
 ... !یورود

 ... ومدی نمی سالھ بود و بھ نظر آدم بد٥٥ مرد ھی ی ھمدانیآقا        
 ...شھی مداشونی پگھی ھم تا دو روز دگھی دیدخترا:  گفتیم        
 ی ھی آقاجونو مامان بقگھی دادم اونجا بمونم و دو روز دحی ساک از لباسام ھمرام بود ترجھیمنم کھ         

 مبارزه با ی داشتم تا بتونم خودمو برااجی دو روز احتنی تو اییبھ سکوت و تنھا...  ارنی رو برام بلمیوسا
 رونی بیالبتھ سروصدا... مدی شده و ترسیخال  آن حس کردم پشتمھیبعد از رفتن آقاجون ... کتابا آماده کنم 

 یتو اون دوروز با کمک آقا...  از دانشجوھاست باعث شد بھ ترسم بھا ندم گھی دیکی از اومدن یکھ حاک
 رونی ھم از ساختمون رفتم بی گرفتم و چندبارادی رفت و آمد بھ دانشگاه رو ی اتوبوس براری مسیھمدان

 ... کنمدای رو پشدیم ازی ندی خری کھ براییتا جاھا
 اومدن ، اسم ی سال سومیروز دوم دو تا دخترا...  تا دانشگاه راه بود ی اقھی دق٢٠با اتوبوس         

 مختلف یاما با رشتھ ھا... بودن ی بود کھ ھردوشون با من ھم دانشگاھسی مھدیکی مائده و اون شونیکی
 ... بودنی خوبیظاھرا کھ دخترا... 

 ... ! ما تازه واردھای خواب و سھ تا تخت تو حال موند براھردوشون رفتن تو اتاق        
 و نبی ھم اومدن، زھای من زھرا دو تا سال اولھیروز بعد ھمزمان با آقاجون و مامان و سرجھاز        

 ی شاخھ ی کم فرق داشت اون داشت کشاورزھی با من ھم رشتھ بود البتھ نای فقط متیتو اون سوئ...  نایم
 ... اقتصادین شاخھ  و مخوندیآب م

 یی جانی ھمچامی منم مگھی دو سال دیعنی... یـیوا:  ذوق کرد و گفت ی آپارتمان کلدنیزھرا از د        
 آره ،چرا کھ نھ؟ موفق یاگھ خوب درستو بخون: دستشو گرفتم و گفتم ...! ؟ خوش بحالت... خونمیدرس م

 ...!ی آقاجونم و مامان رو تنھا نذارستمیفقط من ن...  یشیم
...  ھم قبال تو خونشون بودهی بره نارگلادشونی اصال کنمی میکار...نترس بابا:  زد و گفت یلبخند        

! 
 ھم با پدر و نبی و زنایم...  کرده ھی گریلی مامان معلوم بود کھ تو دو روز گذشتھ خیاز چشما        

 یکی یعنی تک فرزند بود نایم...  می رو با کمک اونا جابجا کردلمونی وسایھمھ ... مادراشون اومده بودن
 ھرکدوم از مادرھا ھ کنجاستی بود جالب ای دوتا برادر داشت و خودش بچھ وسطنبی زی ولدونھی

 ... سپردی دخترا می ھیدخترشو دست بق
 در آورد و بھ بشی کارت عابر از جھیو مادرا عزم رفتن کردن آقاجون  پدر یبعد از ظھر وقت        
تو فقط درستو ...  کنمی مزی باشھ ھرماه ھم برات پول وارشتی پنایا:  بھم داد و گفت لی موباھیھمراه 

 ...  ھم نباشیچیبخون و بھ فکر ھ
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 زشی بغض و ری جلوی غصھ دار شدم ولنمشونی نبی قراربود مدتنکھیاز ا...  دلم گرفت ھوی        
 سخت بود مخصوصا با یلی برام خیخداحافظ...  بدرقھ کردم نیاونا رو تا کنار ماش...اشکھامو گرفتم 

 ... دمی آقاجون ھم غمو دی تو چشمایحت...  زھرا ھی اشکی مامان و چشماسی صورت خدنید
 داشتن ی و مائده سعسیمھد...  کردن ھیستم بھ گر رفتم باال و نشنبی و زنایبعد از رفتنشون مثل م        

 ... رهی مادمونی ی کھ دلتنگزهیری زود انقدردرس سرمون میلی بدن کھ خمونیدلدار
 و یاز زندگ... اآلن حتما تو روستامون چو افتاده کھ فرار کرد ...  من فرق داشت تی وضعیول        

 چھ شنی ھا جمع می حدس بزنم کھ خالھ خان باجتونستمیم... مردم فرار کرده و درس خوندن بھانھ اس 
 ... زننی پشت سرم مییحرفا

بذار ...  یبھ اندازه ده ســـال آبغوره گرفت... انقدر زرزر نکن : اشکامو پاک کردم و بھ خودم گفتم         
 ...!نی ھمآره مھم...  ی کھ بھ قولت بھ آقاجون عمل کننھیمھم ا...  بگھ خوادی دلش می ھر چیھر کس
 انداختم،فکر کنم مامان خونھ رو برام بار خچالی بھ ینگاھ... رفتم تو آشپزخونھ و صورتمو شستم         

از ... گرفتھ تا تخم مرغ و کره و مربا ی برنج و مرغ و گوشت و ماھلوی ک٧٠ از یھمھ چ...کرده بود 
 ...بودن  آوردهی چھمھ...  یرب انار و آلوچھ و نارنج تــــا گردو و حبوبات وسبز

 ی خوراکی ھم کلھیبق... از آقاجون تشکر کردن ی کلدنی برنج رو دی وقتنای و منبیپدرو مادر ز        
 ی اھل اصفھان بود و لھجھ نایم... می چند ماھو داشتھ باشحتاجی باعث شده بود تا مانمیآورده بودن و ھم

  کرد بودنبمی داشت، زینیری شیلیخ
 ...  اومده بودنرجندی و مائده ھر دوشون از بسیمھد        
 و مائده سیمھد... می بدست بھ سمت دانشگاه رفتفی و کدهی لباس پوشیتا ورود٣روز اول مھر         

 ...!می درس بخونمی خوب رفتی حرفشون مثل بچھ ھاالیخی ما بی ھنوز دانشگاه تق و لقھ ولنی نرگفتنیم
 ... تاھم دختر١٣ تا پسربودن و ١٢ حدود یزی چھیتو کالس         
 شونیی ھمسن و سال خودم بودن و پسرا ھم چند تاھی از دوتا بقریدخترا غ...  می گوشھ نشتھی نایبا م        

 ... دادنی سال بزرگتر نشون م٤ ای ٣
 ی چھره ھی... ستمی خوشگل نیلیخ...کنمی فکر مینطوری خودم ایعنیست،ی خاص نیلیچھره من خ        
 ی دهی کشی چشم و ابروھی...  ی بھ قول زھرا چشام سگ داره اونم از نوع تازیول...  ی شرقھیمعمول
 ام ھم ینیب...  کنی گفت نازک و کوچشھیلبھام ھم م...  دی گرد و سف،صورتی پرکالغاهی سی،موھایمشک

 ... ادی صورتم می بھ نظر خودم بھ اجزای ولھی کم عقابھی
 دادی از پسرا کھ بزرگتر از ما نشون میکی نشستم نای کھ با منیھم        
 ؟... خانوم کوچولو ھیاسمت چ: رو بھ من گفت         
 خانوم گنی کنن بھ ما دخترا می و برتری احساس بزرگخوانی می کھ پسرا وقتھی چھ سردونمینم        
 ... کوچولو
 ؟... خانوم کوچولویگی؟نم...ھیخوب اسمت چ:  دیمحلش ندادم کھ دوباره پرس        
 جرأت نداشت ی پسرچی کھ ھیکس...  شیرفتم تو جلد نارگل چند ماه پ...  رو اعصابمرفتیداشت م        

 ...  کنھجادی براش ای مزاحمت تلفنیحت
 ... آقابزرگدمی ندالتویبی بود سکی تاردیببخش: با انزجار نگاش کردم و گفتم         
 ...دنیخندی میرکیرزیدخترا داشتن ز        
 ؟...نی ھستیھمتون ورود:  بھ دانشجوھا کرد و با لبخند گفت ی نگاھھیاستاد کھ اومد         
 ... دانشگاه روھی خلوتلی و دلدمیفھمی رو مسی مائده و مھدی حرفایتازه معن        
 ... تا باھاتون آشنا بشمنیسیاسماتونو بنو:  وگفت یی جلوفی کاغذ داد بھ دختر ردھیاستاد         
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 ...  ھمھ اسمشونو نوشتن ورقھ رو بھش برگردوندنیوقت        
 ...  باال تا با چھره اش ھم آشنا بشمارهی دستشو بخونمی مویحاال اسم ھرک:  بھش کرد و گفت ینگاھ        
 ...یخانوم نارگل کرم... بھ اسم من دیتک تک اسمارو خوند تا رس        
خانوم نارگل ... !  اون پسرهی رهی خی بھ خاطر نگاه ھادمیشا...  باال اوردمی چرا دستمو ندونمیمن        

 ؟...یکرم
 لب پسره کھ اسمش بھراد ی گوشھ زی آمطنتی لبخند شھیباالجبار دستمو بردم باال کھ ھمون لحظھ         

 ...  توجھ نشون دادمیخودمو ب... روحنژاد بود نشست 
خانوم ... پس اسمت نارگلھ : بعد از تموم شدن کالس و رفتن استاد برگشت سمتم و گفت         
 ؟...کوچولو
 ی باشیپورچی فکر کنم تو شیول...  ستی مھم نادیاسم من ز:  بھش کردم و گفتم یدوباره نگاه بد        

 ؟...نمیبی؟ پسر شجاع رو نم... کجانیپس روباه و خرس قھوه ا... 
 با وجود ی لبش بود،حتی ھنوزم لبخند گوشھ ی از حرفم ناراحت بشھ ولکردمی فکر منکھیبا ا        
 ای...  رونی و از کالس رفتم باوردمی خودم نیتعجب کردم اما برو...  ھم ناراحت نشد ھی بقی خنده یصدا

 ...کردی می ھم داشت ظاھرسازایآب پشت اردک بود 
 ...! براتشھیدردسر م...یذاشتی سربھ سر پسره مدینبا:  تو بوفھ بھم گفت نایم        
 ... الیخی؟ ب... ؟ مگھ شھر ھرتھینھ بابا چھ دردسر:  حرفشو قبول داشتم گفتمنکھیبا ا        
 ی و مائده چسی مھدیدینشن...بھ ھرحال مواظب خودت باش:  باال انداخت و گفت یشونھ ا        

 ؟...گفتن
 ... پسر شجاع نبودمیلی کرده بود خودمم خی اونا تھ دلمو خالیخوب حرفا        

 
 اون سمت کردمی راھمو کج مدمیدیمتر جلوتر از خودم م٢٠ پسر رو ھی تا رستانی تو راه دبشھیھم        

 شده بود کھ تونستھ یحاال چجور... بکننیی کار خطاای بگن ی تا از کنارش رد نشم کھ مبادا متلکابونیخ
 ... ! مسخره اش کنم خودمم مونده بودمی پسره نگاه کنم واونجوریبودم تو رو

 ...حالت تھوع گرفتم...  ادمھی دانشگاه رو خوردم خوب ی کھ غذای بارنیاول        
 !؟...ھی مزه انی چرا انیاه ا: بشقاب رو کنار زدم و گفتم         
 ...یکنیعادت م... مزه کافوره ... با بخور با: مائده گفت         
 ؟...زننی مگھ اونو بھ مرده ھا نم؟ی چیکافور واسھ : با تعجب گفتم         
 ھ؟ی واسھ چیدونیواقعا نم:  بھم کرد و گفت ی نگاھھی        
 ...سرمو تکون دادم کھ نھ        
 ... ! بد بد نکننیکارا دختر ،پسرا تو دانشگاه نکھیواسھ ا:  زد و گفت یشخندین        
 ی خودتو زدایھ؟ی منظورم چیدیواقعا نفھم:  گفت ی داری از قبل نگاش کردم کھ با لبخند معنجتریگ        

 !؟...یبھ کوچھ خنگ
 خوننی؟ درس م... کنن کاری دانشگاه کھ چانیمگھ دختر ، پسرا م...  فھممیبھ جون خودم نم: گفتم         

 ... !گھید
 ... !ی آکبندیلی خگھیتو د:  زد و گفت ی اقھقھ        
 بھ قول خودش کافور با طعم غذا بھ ای کننی داد کھ چرا بھ غذا کافور اضافھ محیبعد برام توض        

 ...خوردیحالم داشت بھم م...دنیخورد دانشجوھا م
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 فکر یعنی...  فکر کردن کھی خودشون چشی پنایا...  اعتراض نکرده ی تا حاال کسیعنی: گفتم         
 ...! انجنبھی دانشجوھا انقدر بکننیم

 شھی دانشگاه ھا ھم اجرا میتو ھمھ ...  زمی قانونھ عزھی نیا: دستشو رو شونھ ام گذاشت و گفت         
 یرقانونی غشنی مجبور می و گاھموننی بازم پاک نمییزای چنی ھم ھستن کھ با خوردن ھمچھایلیتازه خ... 

 ...! ط کننبچھ سق
مگھ ...  من یخدا...  یعنی... یعنی شھ؟یمگھ م: گفتم ...از تعجب چشام گرد شدو دھنم باز موند        

 !؟.. ھم امکان دارهیزی چنیھمچ
 ی دختر رو از دانشگاه ما بھ خاطر حاملگھی پارسال نیھم...البتھ کھ امکان داره:  گفت سیمھد        

 ... ! انی ھم ساقھایلیخ... نی اعتماد نکنیشما سھ تا ھم حواستون باشھ وبھ ھرکس...اخراج کردن
 ؟...ھی چگھی دیساق:  دمیپرس        
 !؟...ی نکنھ مارو اسکل کرد؟ی چیعنی یدونی نمنمیواقعا ا:  با تعجب نگام کرد و گفت نباریمائده ا        
 ...!ی ساقگفتنی مفروختنی کھ آب میی بھ کسامایقد... چراخوب: سرمو خاروندم و گفتم         
 ...دنیخندی بودن و دلشونو داشتن و مدهیدراز کش... خندهری زدن زسیمائده و مھد        
 ؟... اشتباه گفتمنمی؟ا... خوبھیچ: گفتم         
 از کجا گھیتو د...  دمیمردم از بس خند...خدا نکشتت دختر:  گفت سی مھددنی خورده کھ خندھی        

 !؟...یاومد
 ... بھم گفتیبعد منظورشو از ساق        
... گھی ساختن دادی فساد و اعتیاونجا خونھ ...  دانشگاه میومدی ما ننیپس بگ: با حالت انزجار گفتم         

 ھان؟
بھ ... وفتھیم برات نی اتفاقچی ھی اگھ مواظب خودت باشدمیبھت قول م: مائده در جوابم گفت         
 حتما می بتونن،اگھی بگسی مھدای تاتون بھ من ن،ھرسھیاگر ھم بھ مشکل برخورد...  اعتماد نکن یھرکس

 !میکنیکمکتون م
 تا دی مدت طول کشھیخوب ...  گفتنی می چنای ساختھ بودم و اییای خودم از دانشگاه چھ روشیمن پ        

حاال خوب بود بھ حرف زھرا گوش کردم و قبل از ...گفتنی نمراھمی کھ پر بدمی حرفاشونو بفھمم و دیمعن
 ... بودن کھ البتھ گوش کردن من نبود، زور گفتن اودمی تو صورتم کشی دستھیاومدن 
 زد تو ی بھ شوخدونھیسرمو برگردوندم کھ ... اومد رو پام نشست و دستامو با پاھاش قفل کرد         

بعدش ...ادهیبھ خدا فقط اولش درد داره مثل ترک اعت...کارمو بکنم ینیشیمثل بچھ آدم م: صورتم و گفت 
 ... !ی راحت ترکش کنیتونی اونوقت مکنھی کم بگذره بدن عادت مھیکھ 

 و ی چخماقیالیبی سنی با ایخواینکنھ م...گمیبھ جون تو راست م: نگاش کردم کھ با لبخند گفت         
 ...! دانشگاهی بری پاچھ بزی ابروھانیا
 کارو کرد نی چھ بھتر کھ انمیبی مکنمیباالخره بزور ھم کھ شد کار خودشو کرد و حاال کھ فکرشو م        

...  بود عی ضایلی دانشگاه خومدمی می ھست کھ اگھ من اونجورنجایچون انقدر دختر ترگل ، ورگل ا... 
حاضر ...  درست کنم ی عالیذا غھی کھ از دانشگاه برگشتم خوابگاه رفتم تو آشپزخونھ تا نیروز بعدش ھم

 کھ کالس نبیز... اومدن تو ھالھی من بقیاز سرو صدا...  نزنم ی کافوری لب بھ اون غذای ولرمیبودم بم
 ... رفتھ بود حمومدنی ھم بھ محض رسنایداشت م
 !؟یکنی مکاریچ:  من با تعجب گفت دنی با دسیمھد        
 !...ستی معلوم نزنم،یدارم قدم م -        
 ؟یمگھ بلد:  بھ حرفم گفت توجھیب        
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 ؟یستیمگھ تو بلد ن...خوب آره:  و گفتم دمیخند        
 ...سرشو تکون داد کھ نھ        
 یاول پا:  بده گفتم ادی بچھ راه رفتن ھی بھ خوادی کھ مییرفتم کنارش دستشو گرفتم و مثل کسا        

 ... ی ،تاتیتات... دختر گلمنیآفر... چپیراست،بعد ھم پا
 ؟ی درست کنی چیخوایحاال م...وونھید:با خنده دستمو پس زد و گفت         
 ... خوشمزهزی چھی: گفتم         
 ...میخوری نمی کافوریآخجــون،امروز بھ قول تو غذا: دستاشو بھم زد و گفت         
حاضرم ...  ستی نی خونھ خبرنی از اون کافور با طعم غذا تو اگھیمطمئن باش د:  و گفتم دمیخند        

 مردھھ داره نگام کنمی مرده نزنم،بخدا حس می بوی لب بھ اون غذای کنم ولیھرروز آشپز
 !ــــــــشیا...کنھیم

 ... رونی و رفت بدیاونم خند        
 سسش ی ترش پختم و تویوچھ مرغ رو با رب آل...  ناھار برنج با مرغ ترش درست کردم یبرا        

 نیا... بودیناھار عال...  ھم سرخ کردم ینی زمبی ھم انداختم،سی حلقھ کردم وفلفل دلمھ اجیھم چندتا ھو
 ... واقعا ھم خوشمزه شده بود...  تک تک بچھ ھا بعد از خوردن غذا بود یجملھ 

 ...شھی کھ انقدر خوشمزه منیزیری تو غذاتون می ھا چی شما شمالدونمیمن نم:  گفت سیمھد        
 ؟... کھ دستپختت انقدر خوبھیکنی می آشپزیاز چند سالگ:  زدم کھ مائده گفت یلبخند        
 مونی آشپزشھی ھمگھی خواھرم کھ قبل از من بود ازدواج کرد،دنی آخری،وقتی سالگزدهیاز س: گفتم         

 ...کنم نفرم غذا درست ،چھلی شده واسھ سیحت... با من بود 
تازه ...  رسھی تو نمی بھ پای خوبھ،ولمی من آشپز؟یچطور... نفـــــر،چھلیس:  با تعجب گفت نبیز        
 ... غذا درست کنمتونمی ھمھ آدمم نمنی ایواسھ 

 ... بلدمگھی دی و چند تا غذاای و الزانیمنم فقط ماکارون: مائده ھم گفت         
 تی دارم،تو کھ آشپزیشنھادی پھیمن :  ورق و خودکار آورد و گفت ھیش مائده بلند شد و از اتاق        

تو ...می چند ماه داری ھم براگھی دیمواد خوراک...خوب...می دارادیخوبھ،برنج ھم کھ بھ لطف پدرت اآلن ز
...  نبی زناوی روزم مھیس،ی روز منو مھدھی...  و شستن ظرفا با ما ی کارزیغذا درست کن،درعوض تم

 ن؟ی موافقنجاشیتا ا...  میکنی ممی خونھ رو تقسی و کارامیکنیروز جمعھ ھم بھ نوبت غذا درست م
 دھای ھم بشھ مادرخرج و پول خریکی وسط،میذاری ھم می پولھی:  کھ ادامھ داد میھمھ سر تکون داد        

 ... سھینو دفتر بنی ھم خرج کرد تو ای؟ ھرچ...دهی انجام می کنویدستش باشھ،حاال ا
 ... تو تنموفتھی مدی خری وسوسھ نمیرو من حساب نکن،من پول بب:  گفت سیمھد        
 می کردن رو تقسدی خری فھی وظیمادرخرج ھم خودم ، ول:  ھم من من کردن کھ گفتم نای و منبیز        

 ...! میکنیم
 ... !  وقت شوھرتھ ھاگھید...  یظاھرا تو مامان ھمھ ا:  با خنده گفت سیھمھ قبول کردن ،مھد        
 راست سیمھد...  قطره اشک مزاحم از چشمم افتاد ھی...  تو دلم ختی حرفش غم عالم رنیبا ا        

 ؟...کنمی مکاری چنجایمن ا...وقت شوھر کردنمھ...گفتیم
 ؟... شده؟نارگلیچ:  کھ کنارم نشستھ بود دستشو گذاشت رو شونھ ام و گفت نایم        

 ...!ستی نیزیفقط سرمو تکون دادم کھ چ...انقذر بغض داشتم کھ نتونستم حرف بزنم        
 ری تو حموم،شدمی بلند شدم و چپنی ھمیبرا... بھ خودم بودمھی نگاه بقھینیمتوجھ جو ساکت و سنگ        

 دھنمو با نی ھمیبرا...  بفھمنیزی چھی بقخواستیدلم نم...  رشیآب سرد رو باز کردم و با لباس رفتم ز
 ... بودم کھ لرز کردمهستادی آب سرد اریانقدر ز... نرهرونی ھق ھقم بیدستم محکم گرفتم تا صدا
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 ھی دوش نشستم و بھ حال خودم زار زدم انقدر گرریز... لباسامو در آوردم و آب گرم رو باز کردم        
 ... کردم کھ چشام درد گرفتھ بود

 حالت خوبھ؟...نارگل جان:  مائده اومد کھیصدا        
 یزیاز تنھا چ...بھ خودم لعنت فرستادم کھ چقدر آب حروم شد... دوش بودمری زی ساعتھیفکر کنم         

 ... اسراف بودومدی بدم میلیکھ خ
 قرار ؟ی بھ آقاجون قول نداد،مگھی زر زر نکنگھیبھ خودم فحش دادم کھ احمق مگھ قرار نبود د        

 ...ی وانمود کننطوری الاقل اای ینبود فراموش ک
 نارگل با توأم حالت خوبھ؟: مائده دوباره صدام کرد         
 ...ی ھا رو ھم نگران کردچارهی بنی اایب: بھ خودم گفتم ... بودی از نگرانییتو صداش رگھ ھا        
 ؟...نارگل.. .درو باز کن... باتوأم... نارگل :  گفت یزد بھ در و با لحن نگرانتر        
  شده مائده جون؟یچ:  آبو بستم ، رفتم کنار در و گفتم ریش        
 ... راحت شده بودالشی خدم،انگاری شندنشوی نفس کشیصدا        
 ؟... دختریدیچرا جواب نم...یتو کھ مارو نصفھ عمر کرد:  دیپرس        
 ...!  خستھ بودم خوابم بردد،یببخش:گفتم        
 دوش خوابش برده کھ من ری تاحاال زیآخھ ک... نگفتیزی چیول... مطمئن بودم باور نکرده         

 ... باشمشیدوم
 ؟ی الزم نداریزیچ: دوباره گفت         
 روھم ی نفتی و اون بلوز آبیباشلوار مشک...اری حولھ ام رو بسی نیاگھ برات زحمت -        

 ... !لطفا...اریب
 ...زمی عزارمیاآلن برات م:  گفت شدیور کھ صداش دور مھمونط        
 ...دمی رو دھی کھ نگاه نگران بقرونی لباسم اومدم بدنیبعد از پوش        
 ...  خوابم بردرمی غذا گرفتم رفتم دوش بگی بوھ؟یچ:  زدم و گفتم ی زورکیلبخند        
 بخوابم،لطفا خوامی ،مکنھیاگھ اشکال نداره سرم درد م:  مسکن برداشتم و خوردم ھی خچالیاز تو         

 ...نی نکندارمیب
 ...!برو تو اتاق رو تخت من بخواب: شده گفتمی حرفش باعث ناراحتکردی کھ فکر مسیمھد        
 ربط سیمھد بھ حرف ھی قضکننی فکر مھیحاال حتما بق...  دمیتشکر کردم و رو تختش دراز کش        

 ...اگھ بفھمن...  خوردمیداره و من شکست عشق
 سرحال یخواب حالمو بھتر کرده بودو حساب... شدمداریساعت شش ب... خوابم بردی کدمینفھم        

 ی کھ کلی چای بھ خاطر من بود دونمیبعد از شامم نم... درست کرده بودای شام مائده الزانیواسھ ...شدم
 ...میدیو خند در آوردن یمسخره باز

 ھی شبقای کھ دقچوری شھی اومد تو کالس، با ھوی می کالس داشتیپورچی دوباره با شیھفتھ بعدش وقت        
امروز پسر شجاع ... خبر مھم ... خبر مھم :  بود ،دوتا توش فوت کرد و گفت یپورچی شپوریش
 ...خبر مھــــــــم...ومدهین

طبق مدارک موجود ، منظور از پسر : خبر کرد و گفتی ندهی گویاتی حیبعد صداشو مثل آقا        
 ... ھستییرزایشجاع ھمون استاد م

 ...خبر مھم:  زد وگفتپوریدوباره ش        
ھمھ کالس از ...  کرده بود ھشی شبی جورھی صداش ھم ی حتاورد،ی اونو در میکامال داشت ادا        

 ی پسر بددمیبعدھا فھم... خنده ام گرفتدنی نخندی ام برای سعی منم با ھمھ یحت...خنده منفجر شده بود
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 نشھ اسمشو گذاشت دمیشا... کھ داشتم یتو طول ترم تنھا مشکل...  داره یطونی شی ھی و کال روحستین
 ...مشکل

 ... اھل تھران ھم بود...  ی تھرانمی تو کالسمون بود بھ اسم مری دخترھی        
...  منو نداشت دنی انگار چشم دیول... درسش ھم خوب بودا ...  بامن لج بود ی سر چدونمینم        

اونم ... کرده بودمری دی اقھی و من ده دقمیاونروز امتحان داشت...  بھ خاطر اون اتفاق ناخواستھ بود دمیشا
 ...  بودری ھم سختگیلیکالس استاد معتمد کھ خ

 ... نھا بودم نگرفتھ بود و من تنایاون واحد رو م        
 ؟...ی چھ وقتھ اومدنھ خانومھ کرمنیا:  و اخم گفت تی من با جددنیاستاد با د        
 ...!شھی کالس برگزار نمو…نیریقراره فقط امتحان بگ... فکر کردم...راستش استاد:دستپاچھ گفتم        
 ...!م خــــــــاک بر سریعنی... رستانمی فک کردم ھنوزم دبمیعجب احمق        
وا ... ـــــــدی دادم شدی سوتنکھیاوخ اوخ، مثل ا...  دوختھ شد بھ من ی جفت چشم عصبان٢٠ ھوی        

 ...بھ من چھ اصال...خوب چتونھ
 نیبر...  نی مونده کھ امتحان دارادتونیظاھرا فقط شما :  بھ دفترچھ اش کرد و گفت یاستاد نگاھ        

 ...! تکرار نشھی ولنینیبش
 ...کشنی قتلمو می جور نقشھ ھیھرکدوم دارن ...  غضبناک رو ینگاه ھا... اوه...اوه         

...  ذارهی مری تأثانترمی می مخالفت بچھ ھا امتحان گرفت وگفت حتما تو نمره رغمیاونروز استاد عل        
 ...  چشمھا دوباره برگشت سمت منیبعد از رفتن استاد ھمھ 

 ...  رو جمع کردملمی و وسایالیخیخودمو زدم بھ رگ ب        
 بد ی کم فکر کنھیقبل از حرف زدن ...ی دھاتیدختره :  اومد طرفم و گفت ی تھرانمی مرھوی        

 ... !ستین
... درستھ... ؟ من از دھات اومدم ...ی بھم فحش دادالتیاآلن بھ خ:  بھش زدم و گفتم یلبخند        
 ...!زمی عزمی دھاتکنمی ھم مافتخار
از کنارش رد شدم و ...  کردنی ھم بھ ما نگاه مھای و بعضرونی برفتنی بچھ ھا داشتن میکی یکی        

 ... رفتم سمت در
 یدختره ...  ستی نشی حالیچی از کدوم کور دھات اومده کھ ھستیمعلوم ن:  گفت تیبا عصابن        

 ... ! شومھ نحس
 بامعرفتم بھ یچشا... رفت تو قلبم و قدرت حرکت رو ازم گرفتنی زھرآگری تھیحرف آخرش مثل         

 ... رو گرفتملشی سیخاطر درد قلبم خواستن ببارن اما سرسختانھ جلو
 ...شوم        
 ...نحس        
 ...بدقدم        
نکنھ واقعا من ...دارنی دست از سرم برنممنجایچرا ا... کھ ازشون فرار کرده بودمیی حرفایھمھ         

 ...دیچرخی آدمھا و صداھاشون تو سرم می؟ھمھ ...؟من شومم...باعثھ
 ... !یتو باعثش شد... بدقدم ... ! یتو شوم        
مات داشت تو چشمام نگاه ...  تعجب کرد دی نگامو دیوقت... سرمو برگردوندم و نگاش کردم         

 ... کردیم
نفسم ...  رونی مست تلو تلوخوران از کالس اومدم بی نگاش کردم و بعد مثل آدمھاھیفقط چند ثان        
 ...  نشستممکتی خلوت رو نی گوشھ ھی اطیرفتم تو ح...  آزاد داشتم ی بھ ھوااجیاحت...ومدیباال نم
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 ... بشھری غرورم رو بشکنھ و سرازی اشکھام تونست سد ترک خورده لیباالخره س        
 ...یخانوم کرم:  دمی بھراد روح نژاد رو شنی کھ صداکردمی مھی گرنطوریھم        
... نی برنجایاز ا...  تنھا باشم خوامیم:  گفتم ھی گرفتھ از گری صورتم رو پاک کردم و با صداعیسر        

! 
 ...!بھ من نگاه نکن... ترو خدا برو:  جلو کھ دستمو تکون دادم و گفتم ادیخواست ب        
 قبل از شروع کالس از یفقط اومدم بگم خانوم تھران:  حس کردم صداش ناراحتھ ی چرا ولدونمینم        

 ھیظاھرا ...  بعد ی جلسھ افتھی بره و امتحان بادشی کھ میھمھ خواستھ بود تا حواس استاد رو پرت کن
 کھ می رو کردمونی سعی ماھم ھمھ...  اومده کھ نتونستھ بود واسھ امتحان حاضر بشھ شی براش پیکلمش

 ...!ری اون حرفا رو زد بھ دل نگتی عصبانیبھ ھرحال فکر کنم از رو...  ونیشما اومد
 بھ شب نمونده بود یزی بھ خودم اومدم چیوقت...  سرصدا رفت یھمونطور کھ اومد ھمونجورم ب        

 ...  راه افتادمنی سنگی پر از غصھ و قدمھایبلند شدم و با دل... 
 ... خوابگاهدمیساعت ھشت رس...  شھیفکر کردم اگھ قدم زنان برم حالم بھتر م        
 کھ در آپارتمان رو باز کردم،ھمھ اومدن سمت در و ھرکدوم شروع نیھم... ھوا کامال تاربک بود         

 ...کردن بھ مالمت کردنم
  آخھ؟ییدختر تو کجا: مائده         
 ... از دلشورهمیما کھ مرد:  سیمھد        
 ؟یدادیچرا تلفنتو جواب نم:  نبیز        
 ؟ی کردری انقدر دشد،چرایمگھ کالست ساعت چھار تموم نم:  نایم        
 ... پف کرده و قرمزم افتاد ساکت شدنی نگاشون بھ چشای وقتیول...زدنیھمزمان ھمشون حرف م        
 ؟...ی کردھی افتاده؟گریاتفاق: مائده دستم رو گرفت و گفت         
 ...نھ:  گفتم ی گرفتھ ای زدم و با صدای زورکیلبخند        
 ...امتحانمو خراب کردم: فتم  راحت بشھ گالشونی خنکھی ایبرا        
 ...دوباره ھمھمھ شد        
 ...نیفقط ھم        
 ... سرتیفدا        
 ... امتحان ترم کھ نبودالیخیبابا ب        
 ...ی کردھی گرنیواسھ ھم        
 ...گاهیچشاشو ن        
 ...افشویق        
 ...جمع کن لب و لوچھ رو        
 ...!ی انقدر بچھ ننھ باشومدی نماصال بھت        
 نایا... شدمھی خودم منبع روحیاونشب موقع خواب برا...دمیانقدر سربھ سرم گذاشتن کھ باالخره خند        

تو ... مثالیی سرت دانشجوریخ... ھمش خرافاتھی و نحسیشوم... ندهتی اھمھیبھ حرف بق...ھمش مزخرفھ
 ...ی مردمی ھیھم مثل بق

 اما پروندی می اکھی تھی دیدیھربار کھ منو م... معذلھی شد بھ لی برام تبدی تھرانمیاز اون روز مر        
بعد از امتحانات آخر ترم و شروع فرجھ ھا بھ سمت خونمون پرواز ...شدی با سکوت من مواجھ مشھیھم

 ...کردم
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 ھیماریبھ خاطر ب... گرفتید و انتقال کریبھراد روح نژاد بعد از امتحان آخر از ھمھ خداحافظ        
 ...مادرش مجبور بودن از تھران برن

 ؟...یخانوم کرم:  از ھمھ اومد سمت من و گفتیبعد از خداحافظ        
 بلھ؟-        
 ... کھ ارزش غصھ خوردن ندارهکھی انقدر کوچایدن: نگام کرد و گفتکمی        
 ...متعجب نگاش کردم        
 حتی نصھیبھ ھر حال ... ھمنی ھمیبرا...ھنوزم ھست... زدیروز اول غم تو نگات موج م:تگف        

 ...! نارگلیآبج... رو ندارنی غصھ خوردن و ناراحت،ارزشیشکی و ھیچیھ...برادرانھ
 ... حالل کنیدی دیاگھ بد: زد و گفتیلبخند        
 ... آورد باال و تکون دادی خداحافظی دستشو براطونشیبعد ھمونطور با نگاه ش        
 ...! رو فراموش نکن خانوم کوچولویپورچی شیحرفا: چند قدم دور نشده بود کھ دوباره برگشت         
 و اخالق خوبش اشیطونیبھ خاطر ش... براش تکون دادم کھ دوباره دستشو تکون داد و رفتیسر        

 ...دنتو دل ھمھ جا باز کرده بود وھمھ از رفتنش ناراحت بو
 ھمھ تنگ یدلم برا... خونھ بشمھی رو زود جمع کردم تا زودتر راھلمی برگشتم خوابگاه وسایوقت        
 ... روستامونھیدلم لک زده بود واسھ سرسبز...شده بود
 ... خانومھی راضمونی ھمسامحلی خروس بی واسھ صدایحت...واسھ خونمون        
 نفس ھی و رونی آوردم بشھی اول روستا سرمو از شمیدی رسیوقت...بالم دننالیآقاجون اومده بود ترم        

 ...ی پاکیچھ ھوا...تا تھ اعماقم حال اومد...دمی کشقیعم
 باز شد و اطی در حنی بوق ماشیبا صدا... رو باال بکشمشھی شخواستی سرد بود اما دلم نمنکھیبا ا        

 ...رونیزھرا اومد ب
 ...می رو بغل کردگری و ھم دمیدی کشغی جیھردو از خوشحال        
 ...! ھم ھستناھیبق... یخواھرمو تموم کرد:  خواھرم بود کھ گفت می مریصدا        
 شتریتو بغل مامان ب... و دونھ دونھ خواھرام و بچھ ھاشونو بغل کردمرونیاز بغل زھرا اومدم ب        
 ...و تھران بھم ساختھھمھ اعتقاد داشتن کھ رنگ و روم باز شده ...موندم

 نیبازم ا: گفتی ساختگھی من و مامان بود با لبخند وناراحتی گوشھ مشغول تماشاھیزھرا کھ         
 رشتھ یھرچ... رو مخ مادرجون کار کرده بودم منو بھ جاش قبول کنھ ھانھمھیا... خانوم اومدزهللایعز

 ...بودم پنبھ شد
 ھسھ ،شمسھ زهللای ھاکردمھ کھ عزیونسھ چت...نھی اتا بو دایلھر گ: گفتیمامانم بھ زبون محل        
 نارگل ی داره،برایی بوھی یھر گل...( رهی تھرون کنار اسچارهیِو ب...ی درنیشما شھ ھمھ مھ پل...نکردمھ

 )ری تو تھران تنھاست و اسارهچی بنیا...نی منشی شما کھ ھمتون پنیستی و شما نزهللای کردم کھ عزکاریچ
 ...اونم لباشو کج کرد و ادامو در آورد...نگامو بھ زھرا دوختم و زبونمو در آوردم        
 ھر روز شی کھ تا چند ماه پییجا...عادگاهی گرم بود رفتم می ھمھ سرشون بھ کاریعصر وقت        

گفتم و اونم  ویھمھ چ...یھمھ چ... تو تھرانیاز دانشگاه ،از زندگ...درد دل کردم...حرف زدم...رفتمیم
 تونستی میک...تم پا اشکامو پاک کردم و بھ طرف صدا برگشی صدادنیبا شن...طبق معمول شنونده بود

 ... حواسش بھم بوده و ھستشھی مدت ھمنی کھ باوجود سن کمش تو ایکس... زمی عزھیزدی از اریباشھ غ
 ...یزدیا:  و گفتمدمی کشیقینفس عم        
 ...نگاشو با حرص بھم دوخت        
 ...!بخدا دوستت دارم...گھیعادت کردم د:گفتم...خنده ام گرفت        
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 ...! دوس دارمویکیمن خودم ...  واسھ من دون نپاشخودیب...بچھ پررو: با نازوعشوه گفت         
 ؟...ویک: کلفت گفتم ی متعصب با اخم و صدایاز لحنش دوباره بھ خنده افتادم، مثل مردا        
 ؟...یشیچرا مزاحم م... آقا من خودم نومزد دارم...واه واه واه: با عشوه گردنشو تکون دادو گفت        
 ...!یعروس خودم...ی کردجای بیلیتو خ:زدم پشتش و گفتم        
 وفتھی مخونمکشم،یبخدا خودمو م...ی بزور شوھرم بدیخوایم:سرشو بھ حالت قھر برگردوند و گفت        
 ...! پسر نداشتتو بکنغی تبلیحاال ھ...گردنتا

 ...بھ روبرو نگاه کردم و دوباره صداش زدم        
 ؟...جان دلم: دستمو گرفت و گفتیبا مھربون        
 من واقعا شومم؟: غمزده ام گفتمی و با صدادمی کشیآھ        
 فکر زای چنیچرا دوباره بھ ا...ربونت برمنھ ق: شدرهیصورتمو گرفت تو دستشو توچشام خ        

 ...! بھت گفتھیزی چی کسی اومدیمگھ از وقت...یکنیم
 ...! شومھ نحسی بھم گفت،دختره نوی ایکیچون تھرانم ...فکر کنم ھستم: زدم و گفتمینیلبخند غمگ        
 ؟چرا؟...واقعا:با تعجب گفت        
 ... کردمفی رو براش تعرھیقض        
 بھ تو یچھ ربط...  درسشو بخونھخواستیم... کردهیخوب خودش تنبل: باال انداخت و گفتیشونھ ا        

 ...!ری بگلیاصال عکسشو بده،جنازه تحو... داره
 ... بودھی و روحی منبع شادشھیزھرا ھم...دمیخند        
 فی واسم تعروی راھم ھمھ چتو...میبھتره برگرد...شھی داره شب مگھید: بلند شد دستمو گرفت        

 ...! تھرونیمخصوصا از پسرا...کن
 ...!مثال ازت بزرگترم... یکشیخجالت نم:گفتم        
بھ من ...اری ننھ بزرگا رو در نیادا... باباالیخیب: و در ھمون حال گفتوفتمی کھ راه بدیدستمو کش        

 ...!حاال بگـــــو... میای باھم بین صبر کیخواستی می اومدای دوسال زودتر دنیچھ عجلھ داشت
 ...!گفتمی موی و ھمھ چمیکردی صحبت می ھر روز تلفنبایآخھ ما کھ تقر -        
 خوامیمن کھ نم... سی خسگھیبگو د...  یپسرارو نگفت...  زوینھ ھمھ چ: زد و گفتیطونیلبخند ش        
 ...! بخورماتویھمکالس
از ...یپورچیاز ش... اون ترم رو براش گفتمی اتفاقای بھ خونھ ھمھ دنی تکون دادم و تا رسیسر        

 ...از خوابگاه...ریاستاد معتمد سختگ
... والبتھ پچ پچاشون ...  کھ بھم دوختھ شده بود بودمیی متوجھ نگاه ھای ولمیزدی حرف منکھیبا ا        

 ...ھنوز ھمھ حرفا ھست... ھنوز فراموش نشدهدمیفھم
 

 از ریغ...  لھای از فامیکی ی ھرشب خونھ بای و تقرمی روز فرجھ داشت٢٥ دیوع ترم جدتا شر        
 ...پدر و مادر مامان فوت شده بودن... میخونھ پدربزرگ پدر... ھا،خالھ ھاھا،عمھییخواھرام ،عموھا،دا

 ...خواستن زودتر برن کھ اونجا پر نشھ،جا داشتھ باشن:گفتیبھ قول خودش کھ م        
 ... دوست داشتمیلی رو خمی پدربزرگ و مادربزرگ پدرنمی ھمیبرا...منظورش قبرستون بود        
 رهی داس رو شونھ اش مھی با شھیھم... ھنوز سرحالھی سالش ھست ول٩٤ حدود نکھیپدربزرگم با ا        

 چقدر خرج رزنیپ رمردی پھیمگھ ... نداره کار کنھیازیھ،نی عالشیوضع مال...کنھیباغ بزرگش و کار م
 از یکی صلفقط حا...شھی صبحش بدون کار کردن شب نمچوقتیھ...کار کردنو دوست داره...دارن

 باغ و ی کھ بھ بچھ ھاش داده خودش ھم کلی کشاورزینای از باغ و زمریغ... در سالھونیلیباغاش چند م
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 نی باغ وچند ھکتار زم چند ھزار متر،ی زندگھی خودش بھ بچھ ھاش خونھ،سرمااتیتو ح... دارهنیزم
 ... بود می بزرگ قدنی از کدخداھا ومالکیپدر پدربزرگم حاج حسنعل... دادهیزراع

 شناختھ شده کمونیتو شھر کوچ... پدربزرگم با زحمت خودش بدست اومدهھی سرماشتری بیول        
 ٥٠در طول سال ... سالمشھھی سن بخاطر تغذنی سرحال بودنش تو انیالبتھ ا...کردی کمک مھایلیبود،بھ خ

 و زهیری مزی کھ عسلو تو ھمھ چنھیجالب ا...کننی عسل مصرف ملوی ک٧٠ و ی کره گوسفندلویک
 بار باھاش ھمراه شد بره ھی بود کھ پسرعموم ی جورھی... گرفتھ تا املت و برنجیی چاخوره،ازیم

 ...باغ،وسط راه از نفس افتاد
 خسھ یدو تا شاب بزوئ... جونھ مردنینازن... جوونید گننشما شھ خ: برگشت بھش گفتیحاج        

 خستھ یدوتا قدم برداشت... جوون،مرد جوون رعنانیگیشماھا بھ خودتون م...( وچھیپال بخرد ن...یبئ
 ...) بچھی پلو نخورد،مگھیشد

... تا رگ قلبشو کھ بستھ بود باز کردن ٤ عمل قلب باز داشت و ھی پارسال نای ایو البتھ با ھمھ         
ھروقت ھرکدوم از نوه ھاش رو ... بود یمرد خوش مشرب...بردمی پدربزرگم لذت مبتی ھدنی از دشھیھم
 ...)گوشم رو بوس کن(مھ گوشھ خش ھاده :گفتی مدیدیم

 ... ھم رو سرش بودیه نمد کالھی و دیپوشی مقھی جلھی بلند و دی سفراھنی پھی شھیھم        
 نھمھیبا ا...کردمی رو تحمل مھی نگاه بقھینیھرروز سنگ...  عادگاهی مرفتمی ھر روز میلیتو مدت تعط        

 ...  خودمو شاد نشون بدم وغمم رو تو صندوق دلم نگھ دارمکردمی میسع
 خوشحالم کرد یلی ھمخونھ ھام خی دوباره دنید...  آقاجون منو رسوند خوابگاه التیبعد از تعط        

 ... عادت کرده بودم...  نکردم ھی گرگھیبعد از رفتن آقاجون د...
 ... خودم زمزمھ کردنی روز کھ طبق معمول مشغول ناھار درست کردن بودم شروع کردم براھی        
 ی کھ صدادمکریآھنگ محبوبم رو زمزمھ م... صدام انصافا قشنگ بودی خوشگل نبودم ولیلیخ        

 مائده منو ترسوند
 ؟...ی داری خوبیچھ صدا-        
 ... بابامیترسوند:دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم        
 میخودمون...دهی داره آھنگ گوش میکی فکر کردم دمی صداتو شنیوقت..شرمنده: زدو گفتیلبخند        

 ...! کلکیرو نکرده بود... ھیصدات عال
 ...خونمی واسھ دلم میگاھ...نھ اونقدرا: زدم و گفتممنم لبخند        
ھمونجور کھ ...منم چشامو بستم و خوندم...اونروز بعد از ناھار مجبورم کردن واسشون بخونم        

 ...ی کھ برایمثل وقت... می با زھرا تنھا بودیوقت
 ... تموم شد ھمھ دست زدنیوقت        
 ...یده بود صدارو کجا قائمش کرنیتو ا        
 ... بود نارگلیعال        
 ... بخونگھی دزی چھی        
 ...بعد ھمھ با دست زدن گفتن دوباره،دوباره        
 ...ای کنسرت من تو آنتالنیای بنی بخرطی بلنی بدشھ،پولی نمیمجان:بلند شدم و با خنده گفتم        
 ....اوووووو:ھمھ باھم گفتن        
 ...میشوری ھفتھ لباساتو ما منیاصال ا...گھیبخون د: و گفتدی دستمو کشسیمھد        
 ...کشھی زحمتشو مشھی مثل ھمییخود لباسشو...شھیزحمتتون م: و گفتمدمیخند        
 ... کھیاھنگ...اھنگ خودمو...باالخره مجبورم کردن بازم براشون بخونم        
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 ... ھم اشک گوشھ چشمشون جمع شده بودھی و بقکردیم ھی داشت گرنایچشامو کھ باز کردم م        
 ...!یانگار واقعا عشقتو از دست داد...چقدر تو صدات غمھ:مائده گفت        
 ...! دوست دارمیلی آھنگو خنی اھ،ینھ بابا عخش چ: زدم و گفتمیلبخند تلخ        
 تا ابد گھیتو د... منصاحبیبفھم دل ب نویا...غمم مال خودمھ... ندمی کردم مثل دفعھ قبل سوتیسع        

... نی بباردیھمھ جا نبا...  نی درک کنزمی عزیچشا...اریپس انقدر بھ چشمام فشار ن...یی صاحب و تنھایب
 ؟...باشھ...  اشکاتونو حروم کنم دینبا

 کھ نیپاش... نمی ببنیپاش: تالشمو واسھ شاد نشون دادنش کردم گفتمی کھ ھمھ یبلند شدم و با لحن        
 ...!  تنبالنیبلندش...  خونمی منم واسشون منجاینشستن ا...  کننیآشپز خونھ و ظرفا صداتون م

 ؟... نھای دوننی غصھ رو مھی اونام مثل من معندونمینم        
 نی کالس تموم شد بازم ای بھمن بود و ھمھ جارو برف پوشونده بود، اونروز وقتی از روزایکی        
 ی بھ نکتھ ھای و گاھدمیپرسی کھ سر کالسا مییبھ خاطر سواال...  داد بھ من ری گی تھرانمی مردختره
 بچھ ھیمن بھ چشم   ھمھ دانشجوھا بھرفتی مادشونی کھ خود استادا ھم کردمی اما مھم اشاره مکیکوچ

 ... دی برعکس نگاه اساتکردنیخرخون نگاه م
کھ اون دختره داشت مثال پشت ...اونروزم استاد بھ خاطر مشارکت تو کالس ازم تشکر کرده بود        

 ھا ھمش ی بچھ مدرسھ ان،مثلیری خود شیدختره : گفتیسرم اما انقدر بلند کھ ھمھ صداشو بشنون م
 ...کالی کنن بگن بارقشیدوست داره تشو

 ...!پرونھی مکھی جور بھت تھی ھربار داره ؟یدیچرا جوابشو نم: در گوشم گفتنایم        
 کھ نقدری نھ ایعنی ستی بگھ اصال مھم نخوادی دلش میبذار ھرچ:  ھم بشنوه گفتم می کم بلند کھ مرھی        

 ...!گھی می چشنومیاصال نم...نھ... گوشم دروازه ھاھی گوشم دره ھیبگم 
اومده تو ... دھاتشگردهی چرا برنمدونمینم...ی دھاتیدختره :دمی کھ صداشو شنرونی برفتمیداشتم م        

 ...کنھی ھم می بلبل زبونخونھیشھر من درس م
 یخوای میاز جون من چ: دمی از حرفاش خستھ شده بودم برگشتم زل زدم تو چشماش و پرسگھید        

 ؟...یدختر تھرون
  ھم توش ھست؟ی بدرد بخورزی؟مگھ چ...جون تو:  زد و گفت یپوزخند        
 ؟ی کنم دست از سرم بردارکاریچ:  و گفتم کشیرفتم نزد        
 ...گورتو از شھر من گم کن: با نفرت گفت         
 رهی بگتموی عصبانی تا جلودمی کشقی نفس عمھی        
 ...!دمیقول م...کنمی کار رو منی حتما ایفردا کھ سندشو آورد: گفتم         
 ؟...ویسندش؟ سند چ: کرد و گفتگنگ نگام        
 بنام دمی و دی شھر رو آوردنیھر وقت سند ا...سند شھرتو: صاف تو چشاش نگاه کردم و گفتم         

 ....!پس تا اونموقع لطفا مزاحمم نشو... گورمو گم کنمدمیتوئھ،قول م
 ...نکردی ما گوش می از بچھ ھا تو کالس بودن و داشتن بھ حرفایھنوز تعداد        
 ...ی دھاتیھــــ:  گفت ی کھ دوباره بالحن بدرونیخواستم برم ب        
 می دھاتکنمیقبال بھت گفتھ بودم من افتخار م:  گفتم تمیبا شدت برگشتم طرفش و بدون کنترل عصبان        

 بھ نقدرمیا...  دونی و دودگرفتھ افی شھر کثنی تو ای تو دھات من شرف داره بھ زندگیزندگ...  کی نیا
 از پھن یخری کھ می کودن اویحت...  و ماست گرفتھ تا گوشت و مرغ ری بودنت نناز،چون از شیشھر

پس انقدر بھ خودت ...  خوشگلتیای گلدون بگونی پایزی کھ بررسھی بدستت می منھ دھاتیگاو و گوسفندا
 ...! و شھرت غره نشو
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 نای ای ھمھ ی جلویاگھ تو برد...  می بذاری شرطھی ایاصال ب:  بگھ کھ نذاشتم و گفتم یزیخواست چ        
 ؟...قبولھ...  اگھ من بردم دور منو خط بکش ی برم و پشت سرمم نگاه نکنم ولدمیقول م

 ....رشی زیاگھ زد:  گفتدیبا ترد        
 خودت یاصال شرطمون ھرچ...ستی نی تو خون من دھاتای نامردنیا:  و گفتمدمیحرفشو بر        

 خوبھ؟...یبگ
 ؟...ی چی ببری گفت کھ نتونیزی چھی اگھ ؟ی؟ اگھ برد چ...ی شدوونھید:  کنار گوشم گفتنایم        
 ...کنمی مکاری دارم چدونمیبا تکون دادن سرم مطمئنش کردم کھ م        
 ری شرط غ بھی تو خون تو ھم وجود نداشتھ باشھ و نخوادوارمیدوارم،امـــیام: گفتم یرو بھ تھران        

 ...!یمنصفانھ بذار
 ترم نی ایھرک...  درس نیاصال سر ھم... راحتالتی ، خرینخ:  بھم کرد و گفت ی نگاه عصبانھی        

 ...!معدلش کمتر شد شرطو باختھ
 یکی بھ اون ی کارچکدومی مدت ھم ھنیتو ا... قبولھ:  زدم ،رفتم طرفشو دستمو دراز کردم یلبخند        

 ؟...قبول...  میندار
 تو اوردمیگاو و گوسفندامو با خودم ن...زهینترس،تم: بھ دستم کرد کھ خنده ام گرفت،گفتمی نگاھھی        
 ...شھرت
 ...!رهیگی من تو رو نمی و نحسیمطمئن باش با دست دادن ھم شوم: پوزخند زدم و گفتمھی        
 دستشو دادم کی فشار کوچھی... ستشو گذاشت تو دستم  شد بھم و درهی کھ خدی دی تو نگام چدونمینم        

 ... رونیو از کالس رفتم ب
 غرغراشون ی در جواب ھمھ ی ولکردمی قبول مدی سرم غر زدن کھ نبای ھمخونھ ھام کلھی و بقنایم        

 ...فقط لبخند زدم
 مشخص بود داره تمام  کامالی دست از سرم برداشت،ولی تھرانمیخدارو شکر بعد از اون روز مر        

 !؟...ییفقط سر ھمون امتحان کذا...ادی انقدر از من بدش میبرام جالب بود بدونم کھ سر چ...کنھیسعبشو م
 ... آخر سال بود و کالسا تق و لقی روزادادی مدی عیھوا داشت کم کم بو        

 
 ی کھ افتاده بود رودمی دختر رو دھی خونھ کھ رفتمیاونروز غروب بعد از تموم شدن کالسم داشتم م        

 یچون پشت ساختمون بودم کس...ھی تھرانمی مردمیبدو خودمو بھش رسوندم و برش گردوندم کھ د...  نیزم
 ... رمی ازش کمک بگشدی نمدهید

 بھ صورتش زدم و صداش کردم یھرچ...لباش کبود شده بود...  خی بود و تنش ھم مثل ھوشیب        
 ...چشاشو باز نکرد

 لشویوسا... کھ رو دستم بغلش کنمستی ھرکول زورم انقدر نی پسرانیمن کھ مثل ا... کنم خداکاریچ        
 ... اون انداختم گردنمفی خودم و با کفی تو کختمیر

 یتو راه ھ... پاھاش قفل کردمو راه افتادمریدستامو ز... باالدمشیدستاشو انداختم رو شونھ ام و کش        
 ... دختر مردم گناه دارهایخدا... نشھشیزی چمکردیدعا م

 ... شده بودکیھوا ھم تار...بھ نفس نفس افتاده بودم... خداکنمیخواھش م...افتھی براش نیاتفاق        
 ... سمتمدی دوعیھنوز با اتاق نگھبان فاصلھ داشتم کھ متوجھ من شد و سر        
 ...خبر کن...نی ماشھی...ھی...یباقر...یآقا:از ھمون جا داد زدم        
مقنعشو ...مارستانی بمیرفتی ممی داشتنی بعد سوار ماشقھی و دو دقابونیاونم راشو کج کرد سمت خ        

  بود سرش کردمفمی تو کشھی شال کھ ھمھیدرآوردم و 
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 تا کردمی و ھا مدمیمالیدستاشو م... خودمو تنش کردمی بود اونم درآوردمو پالتوسیمانتوش ھم خ        
 ...گرم بشھ
 ... ام گرفتھ بودھیگر... تنم گرمش کنمی کردم تا با گرماخورد،بغلشی نمی تکونچیھ        
 و کنمیبخدا تو خوب شو من گورمو گم م...کنمیخواھش م...تروخدا چشاتو باز کن...میمر...میمر        

 ... جون تروخدا چشاتو باز کنمیمر...رمیم
منم ھمونجا تو راھرو نشستھ بودم و ... رو با برانکارد بردنشمی و مرمارستانی بمیدیباالخره رس        

 دادم حیبراش توض... کردمریمائده بود ،نگرانم شده بودن کھ چرا د... زنگ خوردمی کھ گوشکردمی مھیگر
 ...و قطع کردم

 کردم و تا خواستم دای پوشیگوش... بودلشی موبای برهیاحتماال و...دیلرزی داشت رو پام ممی مرفیک        
 ...دوباره زنگ خورد خودش بود...  جونیلی از مسکالیتا م٣٠...اوووووووه...جواب بدم قطع شد

 ... تو گوشمدیچی مرد جوون پھی داد ی تماس رو زدم صدایتا دکمھ         
جواب ... ستی نی االن کسگھیدانشگاه کھ د...می مری ھستی معلومھ کدوم گورچیھ -        

 ...ــــمیمر...بده
 ...الو:  گفتمی اھی گریبا ھمون صدا        
 ؟یخودت... میمر:  گقتدی لحن صداش عوض شد و با تردھوی        
 ...!می مرھیھمکالس...من نارگلم:بغضمو قورت دادم و گفتم        
 ... بھ خودم اجازه ندادم بگم دوستشمیحت        
 ... روز افتادنی با من بھ ایاون بخاطر لجباز        
  کجاست؟حالش خوبھ؟میمر: گفتی پسره با نگرانیصدا        
 ؟... کجاستمیتروخدا حرف بزن، مر:  کھ داد زدکردمی مھیداشتم ھنوز گر        
 ... بھش دادممارستانویآدرس ب        
 ...!میمر:  اومد سمت من و گفتمھی سالھ سراس٢٧،٢٨ن  مرد جووھی ربع گذشت کھ ھی فقط دیشا        
 ...بردنش اون تو:در اتاق رو نشونش دادم و گفتم        
  شده؟یچ:  دیپرس        
 ...رونیخواستم جواب بدم کھ در اتاق باز شد و دکتر اومد ب        
 حالش چطوره؟:میدی سمتش و با ھم پرسمیھردو ھجوم برد        
 ...ھر چند...شانس آورده کھ ھنوز زنده اس:شو تکون داد و گفتسر        
  امنھی ھرچند گفتنش نفسمو حبس کرد تو سنی نفس راحت بکشم با اھیتا اومدم         
 ؟...یھرچند چ:پسره گفت        
 ... شو از دست دادهھیمتأسفانھ ھردوتا کل: بھمون کرد و گفتیدکتر نگاھ        
 .... خـــــداای: زد تو سرش و گفتیستپسره دو د        
 ... ام بند اومده بود دوباره شدت گرفتھیمنم کھ تازه گر        
 ...! می بزنوندی تا بھش پنی کندای پھی کلھی دیھرچھ زودتر با: دکتر ادامھ داد        
 ...بعد ھم رفت        
 ... بھ مامان بگھخوادی میک:  دیچی پسره تو گوشم پیصدا        
 گوش رونی نرو بمی گفتی با اون حالش ھرچوونھی دیدختره :  نشست و گفت ی صندلیرفت رو        

 ... چھ بھ روز خودش آوردهنیبب...نکرد
 ...انگار تازه متوجھ من شد...رفتم کنارش نشستم        
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 ؟... افتادی چھ اتفاققای دقی بگشھیم: دیپرس        
 !میونتی ھمھ مون مدیممنون کھ جون خواھرمو نجات داد:  کردم،گفت فی تعررویھمھ چ        
 ...! منھریھمش تقص...نھ :  گفتم ھیبا گر        
 ... رو براش گفتمی شرطبندھیبا تعجب نگام کرد،منم قض        
 ...ھنوزم بچھ اس: سرشو تکون دادو گفت         
 قطع کرد اومد کنارم نشست و یوقت.. پدرش بودنکھی نفر زنگ زد مثل اھی بھ شیبلند شد و با گوش        

 ...! خونھی بررمیگی آژانس برات مھیپاشو ...حتما خانواده ات نگران شدن: گفت 
 شھی درش بستھ اس،نمگھیاالنم د...من تو خوابگاھم: بھ ساعت کردم از ده گذشتھ بود، گفتمینگاھ        

 ... بمونمدمی محیرفت،ترج
 ... مرد و زن با دو بھ سمت ما اومدنھی کم کھ گذشت،ھی        

 ؟...الدی شده میچ: کھ مرده گفتمیھردو بلند شد        
 !؟... سر دخترم اومدهیی شده؟ چھ بالیبگو چ: داد زدھی سرشو تکون داد کھ زنھ با گرالدیم        
 ...! فقط...شھیفت خوب م اس ،دکتر گژهی ویفعال تو بخش مراقبتھا: گفتالدیم        
 ...!گھیحرف بزن د...یکنیچرا جون م... یفقط چ: داد زدبایپدرش تقر        
 ... بشھھی کلوندی پدی ھاشو ازدست داده، باھیکل: با سر افتاده گفتالدیم        
 ...! داغون آه از نھادش بلند شدی افھی قھیپدرشم با ...مادرش کھ ھمونجا غش کرد        
 ... تو بھ اتاق ،رفت دنبال پرستارمشی کمک کردم ببرالدیرفتم سمت مادرش و بھ م        
 سرم بھ دستش وصل ھی بعد پرستار با دستگاه فشارسنج اومد و فشارشو چک کرد بعد ھم قھیچند دق        

 ...کردو رفت
 ... پدرتونشی پنی ھستم شما برنجایمن ا:کنار مادرش نشستم و گفتم        
 ...دونمی دست تنھا نمیاگھ نبود...زیبخاطر ھمھ چ... ممنون: بھم کردو گفتی ھمراه با قدردانینگاھ        
 ... روھی کلنیخوای میحاال چجور... نکردمیکار مھم: زدم و گفتمیلبخند        
 ...! بدمشی کھ آزمازنمیاالن با دکترش حرف م:حرفم رو قطع کردو گفت        
مثل مادرش خوشگل ... مادرش بودھی شبیلی خمیمر... رفت بھ مادرش نگاه کردمرونیی یوقت        

 ومدی ازمن بدش می چی برامیاصال مر... شدینجوریچرا ا...رفتیھزار جور فکر تو سرم رژه م...بود
 چقدر گذشت و تو فکر بودم کھ مادرش تکون دونمینم...چرا اون شرط مسخره رو گذاشتم... 

 شده چون ی اومد کھ چادشی زود یلی خیول... شدرهی نگاه مات بھم خھیچشاشو باز کرد و با ...وردخ
 ...چشاش پراز اشک شد

 ...شھی ،خوب منینگران نباش:دستشو فشار دادم و گفتم        
 ؟...یتو دوستش:با بغض گفت        
 ...مفقط بھش لبخند زد...  چرا بازم نتونستم بگم آره دونمینم        
 ....نمشی ببدیبا:نشست و سرشو بادستش گرفت،گفت        
 ...ارهی تا پرستار رو صداکنم سرمتونو در بنیصبر کن:بلند شدم و گفتم        
 ...دوباره فشارشو چک کرد و سرمشو در آورد... و با پرستار برگشتمرونیاز اتاق رفتم ب        
 یپدر و برادرش تو راھرو رو... بودی بسترمی کھ مریبخش میبازوشو گرفتم و کمکش کردم بر        

 ... نشستھ بودنیصندل
 ...نھی ما اومد و بھ مادرش کمک کرد تا بشدنی با دالدیم        
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فردا بمحض حاضر شدن ... گرفتھشیدکتر ازم آزما...نگران نباش مامان :کنار پاش زانو زد و گفت        
 ...شھی انجام موندی عمل پشیجواب آزما

 حاضر شیساعت ده باالخره جواب آزما... پلک روھم نذاشتھ بودمشبیاز د... صبح شده بودگھید        
 ...خوردی متاسفانھ خون برادرش بھش نمیشد ول

بھ ...  رو نجات بده می بتونھ مرشونیکی نکھی ادی بدن بھ امشیپدرومادرش ھر دو رفتن کھ آزما        
 ... خوابم برددهیسرم بھ بالشت نرس...اصرار اونا برگشتم خوابگاه تا استراحت کنم

 
فقط ... داشتنطیھمشون فردا بل... جمع کرده بودنلشونوی شدم ھمھ بچھ ھا وساداریعصر بود کھ ب        

 ...شھی می چمی وضع مردمیفھمیالاقل تا فردا م... داشتمطی بل٢٩ یعنیمن واسھ پس فردا 
صبح فرداش ... کمک کنھمی بتونھ بھ مرشونیکی دعا کردم و از خدا خواستم حداقل یلیسر نماز خ        

 ...مارستانیمنم چون تنھا بودم رفتم ب... تا ھمخونھ ام رفتن٤ھر 
،با احساس کنارش نشستم... داده بود و چشاش بستھ اسھی تکواری کھ سرشو بھ ددمی رو دالدیم        

 ...حضور من برگشت سمتمو نگام کرد
 پدر و مادرتون کجان؟:گفتم...دیباری از صورتش میخستگ        
 ...بزور فرستادمشون خونھ تا استراحت کنن: شد و گفترهیبھ روبرو خ        
شماھم بھ ... کنھی رو دوا نمیموندنتون درد...نیرفتیبھتر نبود خودتون ھم م: نگاش کردم و گفتم        

 ...!نی دارازیاستراحت ن
 ...مونمی منجاستی امی مریتا وقت...مونمیم-        
 ،نی کم استراحت کنھی نیبر...زنمی شد بھتون زنگ میاگھ خبر...من ھستم-        
 ... نگام کردرهیبرگشت و خ... خستتونی داره تا چھره ازی نشتری بھ وجود سرحال شما بمیمر        
  شد؟ی چشیجواب آزما:  گفتمرشی فرار از نگاه خیبرا        

 ...! بدهھی بھش کلتونھیبابا م: و گفتدی کشیقینفس عم        
 !ن؟ی ناراحتی چیپس برا...ھی کھ عالنیا: قطع کردم و گفتمیحرفشو با خوشحال        
 ...عمل براش خطرناکھ...قلبش ناراحتھ... عمل کنھتونھینم:صورتشو با دستاش پوشوند و گفت        
 ی چدونستمی نمیحت...کردی مھیداشت گر...لرزهیحس کردم شونھ ھاش داره م...صداش بغض داشت        
چرا تا لب چشمھ ... بده ھی کلمی بتونھ بھ مرشونیکی ازت خواستم ایخدا... کم کنھشوی کم از ناراحتھیبگم کھ 

 دخترشو تونھی و نمخورهی مش کھ خونیدی پدر بدبختو عذاب منی چرا اگھید...یگردونی و تشنھ برمیبریم
 ... نگاه کردم، ھنوز صورتش تو دستاش بودالدینجات بده؟بھ م

 ن،شمای بدتیمطمئنا االن خانوادتون تو وضع...نی بدھی ھم روحھی بھ بقدیشما با... خونھنیبر:گفتم        
 ...نیکنی بدترش منی کھ دارینجوری ایول...نی کمکشون کندیبا

 کنھی و مشکالتو راحت حل مکنھی مغز آدم خوب کار مین،وقتی استراحت کننیبر... داغوننطوریا        
 ...کھ بدن استراحت الزم رو داشتھ باشھ و فکر آزاد باشھ

 ھی تو روزنامھ ھا دنبال کلمیدی میاصال آگھ... اصال... شھی خوب ممیمن مطمئنم حال مر        
 ...!شھی درست میھمھ چ...خدا بزرگھ... شونو بفروشنھیستن کھ حاضرن کل ھایلیخ...میھست

 ... نگام کردسی خیدستاشو برداشت و با چشا        
 خوب باعث ی غذاھی خواب راحت بھ ھمراه ھی حموم گرم با ھی... خونھنی برنین،پاشیپاش:گفتم        

 ...ادیم راه حل بھ سراغتون ی کار کنھ،اونوقت کلی مغز حسابشھیم
 ... بدهتویگوش: گفتی باھام دست بده ولخوادیاولش فکر کردم م...بلند شد و دستشو دراز کرد سمتم        
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شمارشو وارد کرد چون بھ ... شروع کرد دکمھ ھا رو زدن... رو گذاشتم تو دستشی گوشاری اختیب        
  زنگ خوردشی کھ گوشدی نکشقھیدق

 ... شد زنگ بزنی اومد ،ھر خبرشی پیھر مشکل... منھی شماره نیا: بھم داد و گفتمویگوش        
 ...حتما: زدم و گفتمی بخشنانیلبخند اطم        
 ...واقعا متشکرم...ممنون: و آروم گفتنییسرشو انداخت پا        
 ...مونمی منجایمن تاشب ا...کنمیخواھش م -        
 نی قدر ھم کھ ھستنیھم... شھرتوننی برگرددی شماھم بادونمیم...امیظھر مبعداز:نگام کردو گفت        
 ....ممنون
 ...نی راحت استراحت کنالی با خنیبر...مونمیتا شب م... برمدیمن فردا با:سرمو تکون دادم و گفتم        
 ...دوباره تشکر کردو رفت        
 ھی براش کلی و اگھ نتونن بزودستی اوضاعش خوب نگفتیم...می دکتر مرشیبعداز رفتنش رفتم پ        

 یاونم قبول کرد،بعدم رفتم برا... دادمحی براش توضطمویشرا... براش کردی کارشھی کنن نمدایپ
 ... زنگ خوردلمیتازه تو راھرو نشستم کھ مبا... بودمشھای آزماریتا ظھر درگ...شیآزما

 ... آقاجون بودیشماره         
 سالم آقاجون-        
 ؟یخوب...سالم نارگل جان-        
  خوبن؟نای ان؟مامانیممنون آقاجون شما خوب-        
 ؟یستی دخترم،خوابگاه نییکجا...شکر خدا-        
 ...مارستانمیب...ششی اومدم پستی از دوستام حالش خوب نیکی...نھ-        
 ...!شتی پامیآدرسو بگو تا ب-        

 ؟یمگھ شما تھران-        
 ...!شتی پامیآدرسو بگو ب...آره بابا ،اومدم خوابگاه دنبالت-        
 ... چقدر دلم براش تنگ شدهدمی بغلش کردم تازه فھمیوقت...آدرسو دادمو نشستم منتظر آقاجون        
 خانوادش کجان؟:دیکنارم نشست و پرس        
 بچھ اش ھیضی رو عذاب مری پدرومادرچیخدا ھ: درھم شد و گفتافشیق... براش گفتمرویھمھ چ        

 ...! ناراحتنیلی ھا خچارهیحتما ب...نده
 براش عذاب شتری بنیا...تونھینم... وتونھی پدرش منکھیبدتر از ھمھ ا...یلیآره خ: و گفتمدمی کشیآھ        

 ...آوره
 ی کھ بخواد زنده بمونھ و بچھ اش طورستی نی پدرچیھ...آره: آقاجون سرشو تکون دادو گفت        

 ...!کنھیمن مطمئنم پدرش عمل م...بشھ
 صبر دی باشدی مشخص مشی تا فردا کھ جواب آزمای راجع بھ خودم بھ آقاجون بگم ولخواستیدلم م        

 ...کردمیم
 ...تو دلم دعا کردم الاقل من بتونم کمکش کنم        
 ؟...نیشما چرا اومد... داشتمطی فردا بلیھ برامن ک:دمیرو بھ آقاجون پرس        
 ... کنمزتی دنبالت بھ قول شما جوونا سوفرامیاده،بی زلتیگفتم بار و بند: بھم زدو گفتیلبخند        
 ...نیزی قربونتون برم کھ خودتون برام سورپرایالھ: و گفتمدمی شو بوسدهیصورت چروک        
 ؟...یری غلط منو بگیاالن مثال خواست:چپ چپ نگام کردو گفت        
 ...من غلط بکنم آقاجون: گفتمدمشویدوباره بوس        
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 یلی باز شده بود و رفتارمون خنمونی بخی دانشگاه امی کھ باھام حرف زده بود تا بیاز اون شب        
 ... تر از قبلمانھیصم

 تا مونمی منجایبھ خانوادش قول دادم ا: کھ قبول نکردم و گفتممیر بخور ناھامیازم خواست بر        
 ...می بخورنجای ھمنیری بگیزی چھیبھتره ...انیب

 ... و پدر ،مادرش اومدنالدیبعد از ظھر بود کھ م...رهیبلند شد رفت ناھار بگ        
 ... کردیدست داد و ابراز ھمدرد ی تھرانی و آقاالدیآقاجون با م... کردمیآقاجونو بھشون معرف        
 کھ ینیھم... دخترممی بھت زحمت دادیلی مدت خنیا:  بھم کرد و گفتی نگاه پدرانھ ای تھرانیآقا        

 یلیخ...پدرت ھم اومدن دنبالت...ی برگھیبھتره د...می تواونی مدکشھیاالن مربم تو اون اتاق داره نفس م
 ...!ازت ممنونم

 ...کنمیبخدا تعارف نم...مونمی منیاگھ بخوا... بودفھیھمش وظ... نکردمیکار: زدم و گفتمیلبخند        
 ...  من دعا کنمی مریبرا... زمیممنون عز: گفتی گرفتھ ای بغلم کردو با صدایخانوم تھران        
 دای براش پھی کلھی و حتما ھییاون دختر قو...شھیمن مطمئنم خوب م: و گفتمدمی پشتش کشیدست        

 ...شھیم
 ...دی کج شد،بعدم منو بوسکمی گوشھ لبش یلبخند کھ نھ ول        
 ی از قبل جمع شده بود با آقالمیوسا... کردمی نذاره و ازشون خداحافظخبری خواستم منو بالدیاز م        

 مارستانی تو بمی مرشیاما فکر و دلم پ... سمت شھر قشنگ خودممی کردم و راه افتادی ھم خداحافظیھمدان
 ...موند

 لیسال تحو...دمی زود خوابیاونشب بخاطر خستگ...بازار ماچ و بوسھ داغ بود... خونھمیدیشب رس        
 جمع شده نیشب بعد از شام با مامان و آقاجون دور سفره ھفت س... اسفند بود٢٩ شب ١٠ساعت 

 ...د دستمرو دا) مارمھ( ینی مامان سلی بھ سال تحوقھیپنج دق...میبود
 از ی سرھی کھ ینی سھی خونھ با ی از اعضایکی سال لی تو شھرمون کھ موقع تحوھیمارمھ رسم        

 از خونھ و بعد رونی برهیتوشھ م)  بھارشھی چند شاخھ از درخت ھمنھ،ویقرآن،سبزه،آ( نی ھفت سلیوسا
 تا ذارهیاتاق م ھی رو تو ینی تو سلی از وساکی خونھ و ھرادتوی راستش می توپ با پای صدادنیاز شن

 ...ارهی خودش بھ خونھ بی و برکت رو با قدمھاریخ
 !مـــــن؟؟: رو طرفم گرفت با تعجب گفتمینی مامان سیوقت        
 ...دادی کار رو انجام منیاکثرا آقاجون ا        
 با قدم خوب تو وامخیم...امسال تو برامون مارمھ کن...آره:آقاجونم با مامان ھمراه شد و گفت        

 ...سالمون شروع بشھ
 ... فرستادرونیخواستم مخالفت کنم کھ مامان بزور بلندم کرد و ب        
 ...!منھ بدقدم...منھ نحس...چرا من؟ منھ شوم         
 بھ حرف مردم ی بھم بفھمونن کھ اعتقادخواستنیم... داشتی معنیلی کارشون برام خنیا        
  توپ بسم هللا گفتم و رفتم تو خونھی صدادنیشنبعد از ...ندارن

 بھ ی اس ام اسکاتی تبرلی سقھیبعداز چند دق... کردمیرسم مارمھ رو انجام دادم و باھاشون روبوس        
 ...  گفتنکیخواھرام ھرکدوم زنگ زدن و تبر... شروع شد میگوش

 سرخاک ھاییاز اونجام خونھ عموھاودا... آقا ی خونھ حاجمیصبح فرداش با آقاجون و مامان رفت        
 .... خونھمیبعدش برگشت...میپدربزرگ ومادربزرگ مادر

 دی عی از مھموناای کردمی داشتم شام درست مای بشن خونمون ریتاعصر کھ ھمھ خواھرام سراز        
 ... روپام بند نبودمی ھمھ اومدن از خستگیوقت...کردمی مییرایپذ



 25 

 
 حاضر شمی جواب آزماروزیقرار بود د...رفتم تو اتاقم ،متعجب بودم چرا دکتر بھم زنگ نزده        

 ...بعد از چند تا بوق جواب داد...الدی میزنگ زدم گوش...بشھ،نکنھ نخورده باشھ
 ...دادی از حالش خبر می گرفتھ اش بخوبیصدا        
 الو -        
 ارگلم،نی تھرانیسالم آقا -        
 سالم -        
  مبارکدتونیع -        
 ... دارن آخھدی االن عنای دونھ زدم تو سر خودم کھ احمق اھی...دمی پوزخندشو شنیصدا        
 ... شماھم مبارک باشھیبرا -        
  رو بپرسممیراستش زنگ زدم حال مر -        
 ... بدیلیخ...بده:  و گفت دی کشیآھ        
االنم با ... کردی براش کارگھی دشھی جور نشھ نمھی اگھ زود کلگھیدکترش م:  کرد و ادامھ دادیمکث        

 بابا ،با یحت... دکترش قبول نکردی بھ زور عمل کنھ،ولخواستیبابا ھم م... کارمون سختترهدیوجود ع
 ... قبول نکردیدکترش دعوا ھم کرد ول

 ...میھممون داغون...  داغونمیلیخ: از بغضش بودگفتی کھ حاکی خش داریبا صدا        
 ...خدا بزرگھ...نی از دست نددتونویام -        
 پس االن کجاست؟ -        
 دای پھی زود براش کلیلیخ...  شھی حالش خوب ممیمن مطمئنم مر...نی نگینجوری اکنمیخواھش م -        

 ...شھیم
 ...ارمی دارم کم مگھید... دارم قوت قلبھاجی کھ احتیزیاالن بھ تنھا چ...ممنون -        
 ؟... پدر و مادرتون چطورهکنم،حالیخواھش م -        
 ...برامون دعا کن... تموم بشھتی وضعنیدعا کن ا... اونام بدتر از من  -        
 ی انشا ھمھ چنی بوده،بھ دلتون بد راه ندمی سال کردم واسھ مرلی کھ موقع تحویی دعانیبخدا اول -        

 ...زنمیبازم بھتون زنگ م...شھیدرست م
 ممنون،خداحافظ -        
 خداحافظ -        
 ... اومد تویزدی بھ دکتر زنگ بزنم کھ در اتاق باز شد و اخواستمی رو کھ قطع کردم میگوش        
 نجایخانوم ا...میانگار نھ انگار کھ ما مھمون: گفت  اومد دستمو گرفت و ی حالت طلبکارھیبا         

 ...! کوفت کنمی برایب... مینشستھ ما واسش شام حاضر کن
 کیاونشب تا نزد...  از شامم فرصت نشد بھ دکتر زنگ بزنم ن،بعدیی زدم و باھاش رفتم پایلبخند        

 ...میزدی و حرف ممی بودداری بیزدیصبح با ا
 ... بمونھنجای ادی ساک لباس با خودش آورده بود کھ تا آخر عھی التھای تعطیمھ طبق معمول ھ        
 بعد از چندتا بوق جواب یوقت...بعد از صبحونھ بھ دکتر زنگ زدم... شدمداری ب١٠صبح ساعت         

 !؟...نیچھ عجب باالخره تماس گرفت: گفتی ھر حرفیداد بھ جا
  دکتریسالم آقا -        
 ؟ی نگران دوستتینجوریا...ی قرار نبود بھم زنگ بزن؟مگھییکجا...سالم دختر جون -        
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 یحاال چ... حاضر شد بھم خبر بدبنشمیقرار بود جواب آزما... من منتظر تماس شما بودمیول -        
  خوبھ؟میشده مر
 ..ادی سرش بیی چھ بالستی معلوم نی و اگھ کمکش نکنمھیحال دوستت وخ... خانوم جوانریخ -        
 !؟...منظورتون -        
خونتون بھ ھم ...دی بھ دستم رسروزی دشتیآره،جواب آزما: گفتحوصلھیحرفم رو قطع کرد و ب        

 ...یری بگمتویفقط اگھ زودتر تصم...خورهیم
 یبھ محض راض... دمیزود خبرشو بھتون م...نی بھم دادی خوبیلیحتما،خبر خ: گفتمیبا خوشحال        

 ...زنمیکردن پدرم بھتون زنگ م
 ... وقت ندارهادیفقط زود،دوستت ز -        
 ... ھم مبارک باشھدتونی عیدم،راستیچشم قول م -        
 ... تو ھم مبارک منتظر خبرتمدیع -        
 چشم خداحافظ -        
 و مامان و خواھرام ھم داشتن تو کردنی می بازاطی ،بچھ ھا داشتن تو حنیی رفتم پایبا خوشحال        

 ...زدنی حرف موونیا
 آقاجون کجاست؟: دمیپرس        
 ... بھ باغ بزنھیرفتھ سر:مامان گفت        
 ... آقاجونشی پرمیم: نرده برداشتم و گفتمیچادر گلدار مامانو از رو        
  کردمنی تمرفتمگی مدی کردنش بای راضی کھ برایی حرفایتو راه ھمھ         
 ...ختیری درخت نارنج کود مریآقاجون داشت ز... رفتم تو باغنیاز کنار پرچ        
 ...نیخستھ نباش: رفتم کنارش و گفتم         
 ؟...ی اومدنجایا... یدرمونده نباش:  بھم زد و گفت یلبخند        
 ... دلم گرفتھکمیراستش ... ینجوریھم: لبخندشو با لبخند جواب دادم و گفتم         
  شده؟ی چ؟ی چیبرا:  رو تو خاک فرو کرد و گفت لیب        
 حالش گفتیامروز بھ برادرش زنگ زدم م... ،دوستم،مھی مرشیدلم پ:  نشستم و گفتم نیرو زم        

 ...ستیاصال خوب ن
 ...شھی مدای براش پھی کلھی و شھیانشا کھ خوب م: آقاجون کنارم نشست و گفت         
اگھ ... دردناکھیلی اون،خی لحظھ خودمو گذاشتم جاھیامروز ...دونمینم:  و گفتم نییسرمو انداختم پا        
 ...می مری و من جانی پدرش بودیشما جا
 ...خدا نکنھ دختر: و گفتدیحرفمو بر        
 ...نیکردی مکاریواقعا اگھ من جاش بودم چ...نھ: نگاش کردم و گفتم         
 ... تا جون دخترم رو نجات بدمدوختمی و زمان رو بھم منیزم... خوب معلومھ:  و گفت دی کشیآھ        
 ممکنھ ی شو بھش بده ولھی شده باشھ کھ بتونھ کلدای نفر پھیحاال اگھ :  نییدوباره سرمو انداختم پا        

 ؟یخانواده اش اجازه ندن چ
 یچطور؟ برا...وفتمی بھ دست و پاشون مرمیخوب معلومھ م:  دوخت و گفت آقاجون نگاشو بھم        

  شده؟دای پھیدوستت کل
 ی براش کارشھی عمل نشھ نمگھی اگھ تا چند روز دگفتیآره ،دکترش م: سرمو تکون دادم و گفتم         

 ...کرد
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 نجای ایومدی نینجوری نارگل؟ تو ھمی بگیخوای میچ:  بھ من گفت رهیآقاجون چشاشو تنگ کرد خ        
 ؟ی حرفا رو بھم بزننیا

 ...  کھشھیم...  یعنی... من ... آقاجون :  تو نگام و گفتم ختمی التماس تونستم ریھرچ        
 ... بشنومیزی چخوامی ھم نمگھیزنم،دی مکباریحرفمو ...نــــــھ:  بلند شد و حرفم رو قطع کرد ھوی        
 ... آقاجونیول: لند شدم منم ب        
 ...!گفتم نــــــــھ:  کھ با شدت برگشت سمتم و گفت لشی سمت برفتیداشت م        
 ...تونمیم... خورهیمن خونم بھش م...  کنمی آقاجون،خواھش مرهیمیاون داره م: از رو نرفتم         
 ی من ،سرخود رفتیبدون اطالع و اجازه ... چشمم روشـــن:  نگام کرد و گفت یآقاجون عصبان        

 ...ی دادشمیآزما
 ی کھ اگھ من جانیخودتون االن گفت...  آقاجون کنمیخواھش م...  نھ ای تونمی منمی ببخواستمیم -        

 ... دوست منھمیمر...نیکردی می بودم ھر کارمیمر
 ...حرف من ھمونھ:  گفت رفتی مرونی اش گذاشت و ھمونطور کھ بطرف ب رو شونھلشویآقاجون ب        
 خودمو چوقتی ھتونمی بشھ نمشیاگھ طور...کنھی عذاب وجدان ولم نمینجوریا:  داد زدم بایتقر        
 ...ببخشم

 ...ی بچھ دار بش،ی ازدواج کنیخوایآخھ دختر تو پس فردا م:برگشت نگام کرد و گفت        
  اخھ؟رهی منو بگادی می داشت پدرمن ،کی چھ دل خجستھ اھھ        
 روز وقت داره آقاجون ٢،٣فقط ...کننی می زندگھی کلھی ھمھ آدم دارن با نیا: با التماس گفتم         

 ...!رهیمیم...
 ... و رفتدی بھ حرفم راھشو کشتوجھیآقاجون ب        

 
 وقتھا ما آدمھا انقدر ی کنم،چرا بعضی آقاجونو راضتونمی مکردمیفکر م... ام گرفتھ بودھیگر        

 ھیاز باغ ... گرفتی من بازم آقاجون انقدر جبھھ می بودم و اون جامی مریاگھ من جا...میشیخودخواه م
 نداختنی سفره ناھار رو منداشت...  درددل برگشتم خونھیبعد از ساعت...  ام شھی ھمعادگاهیراست رفتم م

 ...و رفتم تو اتاقم رمی،بھ مامان گفتم س
 یعصر ھمھ برگشتن خونھ ھاشون و خونھ کم...  نگاه کردم رونیتا عصر تو اتاقم کنار پنجره بھ ب        

 کرد از الکم ی و ھرکارشمی اومد پیزدیا...بچھ ھا موندن... خلوت شد البتھ فقط خواھرام و شوھراشون 
 ...  نتونسترونی بامیب

 یای شد گفت حتما بی عصبانیلیآقاجون خ:  اومد دنبالم و گفت یزدی شام ھم نرفتم کھ ایشب برا        
 ...سر سفره

غذاتو :  خشک گفت یلی رو بھ آقاجون دوختم خنمی رفتم نشستم سر سفره و نگاه غمگحوصلھیب        
 ...بخور

 ... تموم بشھھی بقی کردم تا غذایبا غذام باز        
 وبھ آسمون شب چشم وونی رفتم تو اد،منمی ندارم زود خوابی حال خوشدیاونشب زھرا کھ د        
 ... ستاره دورش جمع شده بودنی بود و کلمھیماه ن...دوختم

 .... بشھشی کنم،اگھ طورکاریحاال کھ آقاجون اجازه نداده چ        
ماه و ستاره کمک کن دل آقاجونم نرم  نی شبت،بھ ای رمز و رازھای تورو بھ ھمھ ایخدا        

 ... بودم کھ اذان شدداریانقدر ب...بشھ
 ، نمازمو خوندموونیوضو گرفتم و ھمونجا تو ا        
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 ... میوفتی راه مگھی ساعت دھی جمع کن لتویوسا:  دمی آقاجونو شنی برم تو اتاقم کھ صداخواستمیم        
 ...م تو صورتش بودھنوزم اخ... باتعجب نگاش کردم         
از صبح تاحاال بھ حرفات فکر ...دمیفکر نکن بھ خاطر قھر و ناھار و شام نخوردنت اجازه م: گفت         

 ...میوفتی راه ممی بخوریزی چھی جمع کن و حاضر شو،لتویبرو وسا... استخاره کردمیحت...کردم
تا خودم با دکتر صحبت نکنم و مطمئن نشم :  سمتش کھ دستشو آورد باال و گفت دمی دویبا خوشحال        

 ؟یدی بدم شنتی برات نداره محالھ رضایکھ خطر
درضمن مادرتم : سرمو تکون دادم و دوباره خواستم بغلش کنم کھ دوباره دستشو تکون داد و گفت         

 ...! بفھمھیزی چدینبا
 !مگھ زبونتو ازت گرفتن بچھ؟: م کھ گفت دوباره سرمو تکون داد        
 قربون دلت برم کھ یالھ...  چشم گمی می بگیھرچ...ممنون آقاجون:  بغلش و گفتم دمیبا ذوق پر        

 ...انقدر مھربونھ
 چرا دارم بھ حرفت دونمینم... نشدم برو مونیتا پش:  لحظھ بغلم کرد و بعد از خودش جدام کرد ھی        
 ...!ی جراحغی تری زفرستمی مو مگرگوشھی ج ودمیگوش م
مادرم ... می بود کھ راه افتادومدهیآفتاب ھنوز درن... ساک بستمھی عی رفتم اتاقم و سریبا خوشحال        

 خونمون ادی ملیفام...  ششنی خانوادش پضھی دوستت مرمت،خوبینی ببمیتونی نمدمی غر زد کھ عیکل
 ...زشتھ

 داد کھ تی رضاامی بدر مزدهی سیبا ھزار ناز و بوسھ و قول کھ مراقب خودم ھستم و حتما برا        
 ...میبر

 ... نخوردم کھ ناشتا باشم و بشھ ھرچھ زودتر عمل کردیزیمن چ        
 ! ھم بکنم؟گھی خواھش دھی شھیم: تو راه بھ آقاجون گفتم         
 گھ؟ی دیکی بھ ی قلبت رو ھم بدیخواینکنھ م:  و گفت  بھم انداختینگاه کوتاھ        
 و خانواده اش نفھمن کار می مرنی اگھ اجازه بدخوامیم...نھ... شماستیاون کھ خونھ : باخنده گفتم         
 ...ننی ببمارستانی شمارو تو بدینبا...خوب...ی جورھی...من بوده
 !چرا؟: سرشو تکون داد         
 ... کردم تو بوق و کرنا کنم کھ ھمھ خبردار بشنی اگھ کارخوامینم...تونمدختر خود -        
 ی ھنوز ھم اجازه قطعم،منیحاال بذار برس:  گفت ی زود جمعش کرد و جدیحس کردم لبخند زد ول        

 یزی چرا چدمیفکر نکن نفھم...ادی برات بوجود نمی دکتر منو خاطرجمع کنھ کھ مشکلدیبا...ندادم
 ...یدی ھم اصال نخوابشبی دیحاال ھم بھتره بخواب...! ینخورد
 و می کردم مردی تھران و مقدمات عمل رو حاضر کنھ وتاکامی اس بھ دکتر دادم کھ دارم مھی        

 ... نفھمنیزی من چتیخانوادش از ھو
 ...می بودمارستانی شدم،کنار بداری بیبا تکون دست... دمیبعد ھم بدستور آقاجون خواب        
 من ی ندهی آھی زندگی برای و اون آقاجون رو مطمئن کرد کھ خطرمی دکتر مرشی پمیبا آقاجون رفت        

 ... ادی نمشیپ
 خودم گرفت و قرار شد بعد از ظھر بھ محض مساعد ی از سالمتگھی دشاتی آزمای سرھیتا ظھر         

 ...! اتاق عملمی برشیبودن آزما
 ...زدی محی بودم و آقاجون کنار تختم داشت تسبی اتاق بسترھیتو         
 !باشھ...نیآقاجون بعد از بھ ھوش اومدن من برگرد: گفتم         
 ؟... کنھی از تو پرستاریاونوقت ک:  بھم کرد و گفت ینگاھ        
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 ی کھ دکتر ھم گفت مشکلنیدید...! ھامارستانھی پر از پرستاره،مثال بنجایا:  گفتم زونی آویبا لبھا        
 من ن،دوستی و شما نباشادیزشتھ مھمون ب... نی بدی چنیخوای جواب مامان رو ماد،تازهی نمشیپ

 ... بزنمنگ ھر روز بھتون زدمیقول م...نیتروخدا بعد از عمل بر...نی چرا بمونضھ،شمایمر
 شھی می چمینی تا ببرونیی یای و بی خوب،بذار فعال عمل کنیلیخ: سرشو تکون داد         
 بعداز ظھر عمل میتونی وجود نداره و میخوشبختانھ مشکل: دکتر ھمون موقع اومد تو اتاق و گفت         

 ...میرو انجام بد
  زدمالدی زنگ بھ مھی برداشتم و مویگوش... رونیآقاجون با دکتر رفت ب        
 ...سالم -        
 ...نیای خوشحال بھ نظر میلی شده؟خیسالم،خبر:  گفتم یادچقدر صداش شاد بود منم با ش        
 کننیامروز بعدازظھر عملش م... جور شدهھی کلمی مریبرا... شدهدای پھیکل -        
 ؟... ھستی؟حاال ک...واقعا -        
 ھیفکر کن داره کل... بدهرشی ھست خدا خیھر کس... پنھان بمونھتشی خواستھ ھویعنیم،یدونینم -        

 دکتر گفت قبول ی ولمیدی کھ بخواد بھش می ھرمبلغمی بھ دکتر گفتیعنی ،میما خواست...کنھیشو اھدا م
 ...شھی حالش خوب ممیخـــدا ،فکرشو کن مر...کنھینم

 ... داشتدی امدی باشھ،فقطی گفتم جور منیدید... خوشحال شدمیلیخ -        
 ... خداروشکر... شده بودمدیآره،من کھ پاک ناام -        
 دونن؟یپدر و مادرتون کجان ؟ م -        
 ... دمت گرمــــایمارستانن،خدایاالنم تو ب... چقدر خوشحال شدنیدونیآره،نم -        
 ...خواستی دلم میلیکاش منم اونجا بودم،خ -        
بھ ھرحال ...  ازت ممنونمی بودریگی پ ھمی کھ تلفننقدریھم...ممنونم ازت: حرفمو قطع کرد و گفت         

 گشوی توئھ ونصف دونی نصف جونشو مدمیمر... می تواونی کھ االن زنده اس و منتظر عمل مدنیھم
 ... ی خانوادت باششی پدی ھم باده،تویاالنم ع... اھدا کنندهونیمد

 ... قطع کنمگھی دنی نداریخوب اگھ کار... بزنمی حتما بھش سرکنمی رو ممیسع -        
 خداحافظ... بھتون خوش بگذرهدیع...نھ،بازم ممنون -        
 سبز ھم روم یھمھ لباسھا سبز بود،چندتا مالفھ ... منو بردن اتاق عملمیبعدازظھر قبل از مر        
 ...انداختن
 ... بوددهی رو آوردن،صورتش رنگ پرمی کم بعد مرھی        
 اومد کھ دکتر کردمینگاھش م        
 !؟...ی کھ نشدمونیپش:  و گفت ستادیکنارم ا        
 ...سرمو تکون دادم کھ نھ        
 ؟یترسینم:  دیدوباره پرس        
 ... کمھی: گفتم         
 ...میکنی و ما کارمون رو شروع مکنھی مھوشتی بیھوشیخوبھ،االن متخصص ب: سرشو تکون داد         
 ... شدی چدمی نفھمگھی ام و بعدش دینی دھن و بی ماسک گذاشت روھی مرد ھی بعد قھیچند دق        
 یول... کردم چشمامو باز کنمی و دھنم خشک شده بود،سعسوختیپھلوم م...دمیشنی صدا می سرھی        

 ... کم چشمامو باز کردمھی بود یبھ ھر سخت...انگار رو پلکام وزنھ گذاشتھ بودن
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 خشک و بدمزه بود،فقط یگلوم بدجور... خواب بودی صندلی بود و آقاجون کنارم روکیاتاق تار        
کم کم از ... آقاجون نبود و اونم خواب بودری غی کسیول... آروم بگم آبدمی خشکی لبانیتونستم از ب

 ... خوابم بردیضعف و سست
 دنمیبا د...کردی عوض م پرستار داشت سرمموھی دوباره چشم باز کردم آسمون روشن بود یوقت        

 ...ی شدداریباالخره ب:  زدوگفت یلبخند
 ...آب: لبامو باز کردم و گفتم         
 کنھی ات منھی و معاادی دکتر مگھی ساعت دھی ،تای آب بخورشھیاالن نم: کارش تموم شد گفت         

 ... لباتو تر کنمتونمیفعال فقط م...ی آب بخوریتونیبعدش اگھ اجازه داد م
 زد ی لبخنددی بازم رو دی چشایوقت... در اتاق باز شد و آقاجون اومد تو ... بودمتیھمونم برام غن        
 ...یخوب: و گفت 
 م؟ی،مر...آره: آروم گفتم         
 ... رو قبول کردهوندی بدنش پگفتیاونم صبح بھوش اومد،دکتر م...حالش خوبھ: سرشو تکون داد         
 ...دی منو ندیکس:  و گفت دی بھ سرم کشی دستدینگران نگاش کردم کھ فھم        
 ن؟یگردی برمیشما ک...خوبھ:  زدم و گفتم یجونیلبخند ب        
 ...مونمی مشتیپ -        
 ...آقاجون: با عجز گفتم         
 کرد و یدکتر پرونده ام رو نگاھ... تو پرستار اومدنھی دکتر و نباریھمون موقع در اتاق باز شد و ا        

 ؟...خوب قھرمان ،حالت چطوره:  دیپرس
 !قھرمان؟: حرفشو تکرار کردم         
ھر ...ی کردیخوب آره،تو کار بزرگ: دستمو گرفت و بھ ساعتش نگاه کرد در ھمون حال گفت         

 ...کنھی رو نمنکاری ایکس
 ردم،االن حالش خوبھ؟ رو نکنکاری ای ھرکسیمنم برا -        
 ...شھی رو قبول کرده و حالش ھم کم کم بھتر موندیخوشبختانھ بدنش پ -        
 شما از شھی دکتر میآقا:  کنم وگفتم ی کردم دردمو مخفی کھ داشتم سعیبا ھمھ ضعف و درد        

 ...! پرستارا مراقبم ھستننجایا... برگردننیآقاجون بخوا
 پرستار ھی ،ی کرمی راحت آقاالتونیخ...خوب معلومھ کھ مراقبتن:  بھ آقاجون کرد و گفت ینگاھ        

 ...ذارمی دخترتون می برایاختصاص
 ؟...شھی مرخص میک:  دیآقاجون پرس        
 ...گھی روز د٤تای نھاای ٣ ادی نشی پیاگھ مشکل -        
 ازت یک... ی کجا بریخوای نباشم ، م،منمیایب یتونیخونھ کھ نم:  فکر کرد و گفتیآقاجون کم        
 ؟... کنھیپرستار
 ...ستی نی وھم کسلھی تعطشھ،ھمی نمدمی خوابگاه کھ درمیاول خواستم بگم م        
 ... برم خونشونمی ندارنجای ھم ایلیفام        
 تا مراقبش فرستمی پرستاره کارکشتھ ھمراش مھی بره ھتل،منم تونھیم: تو فکر بودم کھ دکتر گفت         

 ...ستی خونھ نی خانواده ام مسافرتن و کسی خودم ھست ولیالبتھ خونھ ...باشھ
 ... شد فردا صبح برگردهی دکتر راضیباالخره آقاجون با اصرار من و قولھا        
 تو اتاق راه رفتم و ی کم سفارش، بھ کمک پرستاریفرداش بعد از رفتن آقاجون اونم بعداز کل        

  زنگ زدمالدیبعدش بھ م
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 ... بودنیری اونا چقدر شی شادنی حالش خوبھ و ھممی گفت کھ مریباخوشحال        
 بود و بھ ی پرستارم ،انصافا خانوم خوبیخانوم صادق... پرستار بھ ھتل رفتمھیبعداز چند روز با         

 ...کردی ازم مراقبت میخوب
 ...کردمی صحبت میبا آقاجون ھم ھرروز تلفن...  زدیدکتر ھم ھر روز بھم سر م        
 ... بوددهی رنگم ھنوز پری سرپا شده بودم ولگھیبعد از شش روز د        
کھ ... بزنممی بھ مری و سرمارستانی بمی کنم کھ بری رو راضی تونستم خانوم صادقادیبا اصرار ز        

 ...کردمی رو نمنکاری کاش ایا
 نگھ داره ،خدارو شکر فروشنده خانوم بود با ھفتاد یشی لوازم آراھی خواستم کنار یاز خانوم صادق        
 ... صورتشی روشیقلم آرا
 رو بپوشونم اونم انگار میدگی کنھ تا رنگ پرشمی و ازش خواستم آرادمی خرشی لوازم آرایمقدار        

 ھی بودم ازش تشکر کردم و با ی نگاه کردم راضنھی تو آی قبول کرد وقت آورده با ذوقری گیمدل مجان
 ... بھ ھمکاراش بزنھی ازم جدا شد تا سری خانوم صادقمارستانیدستھ گل رفتم ب

 ... رفتم تودیی بفرمایدر زدم و با صدا... رفتممیمنم بھ سمت اتاق مر        
رفتم کنار ...  گفتمکی رو تبردی لبخند سالم کردم و ع خوشحال شدن،بایلی خدنمیخانواده اش از د        

 ... وگل رو گذاشتم بغلشدمیصورتش رو بوس... بودی جورھینگاھش ...میتخت مر
 حالت خوبھ؟: گفتم         
 ؟..نجای ای اومدی چیبرا:  کردی نگام میھنوز داشت ھمونجور        
 ...!میمر:  گفت یمادرش با ناراحت        
 ؟...نجای ای اومدی چیواسھ ... توئھری تقصنجامی اتی وضعنیاگھ من اآلن با ا: ادامھ داد         
 ...گھی دیخوب اومدم عذر خواھ:  کردم لحنم مھربون باشھ یسع        
تازه اون بود کھ ... خودت بودھی بھ اون نداره ھمش بخاطر کلھ شقی ربطچیھ:  در اومد کھ الدیم        
 ...دادنجاتت 
 ...رونیبرو ب... نمتی ببخوامینم:  روشو برگردوند و گفت میمر        
ھنوز شرطمون :  گفتم میرو بھ مر...  نگویچی بگھ کھ با دستم اشاره کردم ھیزی خواست چالدیم        

 سر جاشھ؟
 ...حاال برو...ھنوز سر جاشھ...آره: گل رو پرت کرد و داد زددفعھی        
 خورد قای دقی محکم نبود ولیلی خدی کھ بھ پھلوم زد گفت،مشتش شای اخر رو بھ ھمراه مشتیکلمھ         

 ...ییییییآ...دمیناخود آگاه از درد داد کش... ھامھی بخیرو
 ... شدهسی کرد چون حس کردم لباسم خیزیفکر کنم جاش خونر...خم شدم و با دستم پھلومو گرفتم        
 ..ر دردش وحشتناک بود کھ ضعف کردم و نفس کم آوردمانقد        
 ؟...می مری کار کردیچ...ھوی شد یچ: مادرش اومد طرفم و بازومو گرفت         
 ...کنھیم...درد ...پھلوم...از صبح...از ...ستین...یزیچ:  گفتم دهی بردهیآب دھنمو قورت دادم و بر        
 ... بودی تنم افتاد، کنار دستم خونین تو روشھی ابیچشمش کھ بھ مانتو        
 ؟...ھیلباست چرا خون... حضرت عباسای: داد زد         
 ... دستش ازاد کردم و رفتم سمت در کھ از شدت درد و ضعف افتادمنیخودمو از ب        
 ...گھی اتاق دھی و با پرستار برگشت و منو بردن تو رونی رفت بعی سرالدیم        
 ؟...یکنی مکاری چنجایتو ا:  من گفت دنی بخش اومد و با دی از پرستارایکی        
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 عمل داشتھ شی کھ چند روز پیاخھ آدم... با خودتی کردکاریچ:  نگاش بھ لباسم افتاد گفت یوقت        
 ... ،اونورنوری ارهی مشھیبلند م

 یھمھ ...  نداشتی ادهیھ بشھ فا کھ خفکردمی با التماس نگاش می و من ھر چزدی داشت غر میھ        
 کرد و رونشیپرستاره اونو ب...  کرد ی نگام می داشت با بھت و ناباورالدیچون م...رشتھ ھام پنبھ شد 

بعد ھم با کمال ... کرد   سرم ھم بخاطر خون از دست رفتھ بھم وصلھی...  و پانسمان کرد زیزخمم رو تم
 ...رونی رفت بی گند زده بھ ھمھ چنکھی از االیخی جمع کرد و بلشوی وسایخونسرد
 ؟...؟درستھ...کار تو بود:  گفت یی کھ صداکردمی نگاه مرونویداشتم از پنجره ب        
 ...ھنوز ھم تو نگاش تعجب بود... بودالدیم...برگشتم سمت در        
  ،مگھ نھ؟یتو اھدا کننده ا:  در و گفت کیاومد نزد        
 آروم سرمو تکون دادم کھ اره        
  کنم تا مطمئن بشھدیی من تاخواستیانگار ھنوزم شک داشت و م        
 !؟...چرا:  ولو شد و گفت ی صندلیرو        
 با شتاب بلند شد ی صندلیاز رو... گذشت کھ دوباره مغزش بکار افتادی اقھیچند دق...  ندادم یجواب        

 ،ت سرش افتاد پشی کھ صندلیطور
... اصال خانوادت...  می بدونیچرا نخواست...  ی نگفتیزیچرا چ...چرا:  توجھ بھ اون گفت یب        
 ؟... ممکنھ اخھیچجور
خودم ...  بود نجای روز بعد از عمل ھم اھیتا ... دونھی رو مزیپدرم ھمھ چ:  زدم وگفتم یلبخند        

 ...فرستادمش خونھ
  ؟می ما بدونیچرا نخواست: رار کرد دوباره تک        
 ...! نبود کھ بخوام جار بزنمیزیچ: بھ آسمون نگاه کردم و گفتم        
اونوقت اون ...ینجوری انجایتو ا:  زدیانگار داشت با خودش حرف م...زدیکالفھ تو اتاق قدم م        

 ...ـــــــایخدا...ی اونجورشعوریب
 ؟ی مرخصت کردن کجا رفتیوقت: دوباره اومد سمتم و گفت         
 ...ھتل -        
 کرد؟ی ازت مراقبت میاونوقت ک! ھتــــــل؟:  شد شتریتعجبش ب        
 ... پرستار ھمرام فرستاد ھتلھیدکتر لطف کرد و  -        
 !؟...چرا... بھمونیگفتیخوب اگھ م...خوب -        
 ادتیاگھ ...ادی از من خوشش نممی مریدیخودت کھ د..اما... باشھتونھی می چرا چنی اھی بقدونمینم -        

 چرا دونمینم...!  نھ دوستششمی رو جواب دادم گفتم ھمکالسمی مرھی گوشمارستانی کھ تو بیباشھ روز اول
 ... منھونی فکر کنھ مدخواستیدلم نم...ادیاما از من بدش م

 ...اما ھست:  و گفت دیحرفم رو بر        
 ی نخواستم کسنی فکر رو نکننی انکھی ایبرا...ستی نیکنیاشتباه م: سرمو تکون دادم و گفتم         

 ...بدونھ
 بغلم کرد،بادستم پشتش رو ھیمادرش با گر...  اومدن تو اتاقمیدر اتاق باز شد و پدر و مادر مر        

 ... نوازش کردم
...  بدم بازم کمھممی زندگیاگھ ھمھ ... تو بشھی کنم کھ جبران محبتھاکاریچ:  اروم شد وگفت کمی        

 ... ازت مراقبت کنمتونستمی ، مدونستمیحداقل اگھ م... یاخھ تو چقدر بزرگوار



 33 

 قابل جبران ی و ما کردمی کھ تو در حق مریم،لطفی تواونی رو مدمی مرھیما زندگ: پدرش ھم گفت         
 ...تسین

 ..ارهی رفت پرستار رو صدا کنھ تا از دستم درش بالدیم...سرمم تموم شده بود        
 ...!ـــــمیمر: اومد تو اتاق و گفت ھوی        
 ...رونی بدنیھرسھ دو        
آروم از تخت اومدم ...ادی سوزن رو فشار دادم تا خون نیسرم رو خودم جدا کردم و با انگشتم جا        

 دادش تا بخش یصدا...  می گذشتم و رفتم تو اتاق مری پرستارستگاهیاز ا...کردی پھلوم درد من،ھنوزییپا
 کردی التماس مھی با گراشت و پدرش گرفتھ بودنش تا بھ خودش صدمھ نزنھ،مادرش ھم دالدیم...  ومدیم

 ...آروم باشھ
 ...نیولم کن...رمی بمخوامیم....خوامی رو نمھی کلنیمن ا:  زدیداشت داد م        
 ؟..چھ مرگتــــــھ:  خونم بھ جوش اومد و داد زدمھوی        
 ...ھمھ ساکت شدن و با شوک بھ من نگاه کردن        
 تو رو ھیمن کل...  رونیبرو ب...نمتی ببخوامینم....رونیبرو ب: دوباره تقال کرد و گفتمیمر        

 ...خوامینم
؟ باشھ خودم کمکت ... یری بمیخوای م؟یگفتم چھ مرگتھ دختر تھرون:رفتم کنارش و داد زدم         

 ...کنمیم
 ...رونی اشاره کردم کھ با پدر و مادرش برن بالدیبھ م        
 کھ ی گردکی کوچنھیآ... ییدر رو بستم و رفتم سمت روشو...رونیاونم دستشونو گرفت و رفتن ب        
 شکستھ نھی آکھی تھی کردی داشت ھاج و واج نگام ممیمر...  بود رو برداشتم و انداختم زونیآوباالش 

 ...برداشتم و رفتم طرفش
 یکنیاگر ھم فکر م...!  از دستت راحت بشنھیبلکم بق...خودتو بکش...ایب: گرفتم سمتش و گفتم         

 نی اشھیم... بکشتتستی نی انقدر،ارتفاعشیری فکر نکنم بمی ولنیی از پنجره پرتت کنم پاتونمیدرد داره م
 ؟ی مردن رو دوست دارش کدوم روھ؟ینظرت چ... کرد و باھاش طناب دار درست کردکھیمالفھ رو ھم ت

 ...کردی داشت نگام مگفتم،اونمی می رو با لحن کامال جدنایا        
 ؟یار رو کرد کنی چرا ا؟یخوای میاز جون من چ:  گفت ھیبا گر        
 ی بدبختھا چنیتو از جون ا! ؟...یکشی خجالت نمخوام؟ی میمن از جون تو چ:  داد زدم بایتقر        

 سر یی کھ چھ بالدی فھمی مادرت وقتیدونی گذشتھ؟منای بھ ای روزچ١٠ نی تو ایدونی تو اصال م؟یخوایم
 ی وقتیدونیم...   شدهری چند روز چند سال پنی کھ تو ای از ھوش رفت؟ اصال نگاش کردیخودت اورد

 با دکترت ھم دعوا ی شد؟حتی عمل کنھ چھ حالدی بخاطر قلبش نبای ولخورهی خونش بھت مدیبابات فھم
 مراقب پدر و ای پشت در اتاقت بوده ای مدت نیتو ا...  بروز برادرت گذشتھی چیدونیم... کرد 

 بخاطر توئھ نای ایھمھ ...ی حالشونو بفھمی کنی و سعی نگاشون کنی بھ خودت زحمت دادچیھ...مادرت
 کردم داتی پی وقتیدونی دانشگاه؟ می شرط مسخره و بچگانھ با اون حالت اومدھیفقط بخاطر ... نفھمھ

 ... ی بودخی قالب ھیمثل ...  یچقدر دعا کردم کھ فقط زنده بمون
 !؟... ھود ، ژاندارکنی ، رابشتیدون ک...  ی اکارهی وسط چنیتو ا:  اش داد زد ھی گرونی مھوی        
 ھم ی قھرمانیادعا...  ارمی قھرمانھا رو در بی اداخوامیمن نم... نھ :  زدم و گفتم یپوزخند        

اونوقت ...ی خودت جور کردی واسھ ھی کلھی کھ یاما وقت... باشھ پسش بده... یخوای منو نمھیاگھ کل..ندارم
...  کمی یبھ اندازه ...کمی قطف...  و بندازه تو سطل اشغال ارهی منو در بھی کلی بھ دکترت بگیتونیم
 ...! شدنی تو داشتن نابود می ھا ھم باش کھ با غصھ چارهی قد سر سوزن بھ فکر اون بدونمینم
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 ... تخت نشستم و بغلش کردمیرفتم رو... بھ ھق ھق شده بودلی اش تبدھیگر        
 ...!ادیازت بدم م:  شونھ ام زد و گفت یبا مشتش رو        
 ...!دونمیم:  زدم و گفتم یلبخند        
 ...ازت متنفرم -        
 ...دونمی منمیا -        
 !؟...ی کار رو کردنیچرا ا -        
 ینطوری با من ایتو بھ خاطر لجباز...!  عذاب وجدانی واسھ دیدونم،شای نمگھی دنویراستش ا -        

 و دونستمی بوده خودمو مقصر میھر چ... دونمیدل خودم ،نم...ای....بخاطر خانوادت... دمیشا...یشد
 ...!یری بمخواستمینم

 ... کرد تا آروم شدھی کم تو بغلم گرھی        
کمرم شکست تا از ساختمون ...ری بگمیفقط تروخدا رژ:  اش گفتم ھی عوض کردن روحیواسھ         

 ...ی باشنی انقدر سنگخورهی نمتی مردنکلی ھنیبھ ا... برسونمت دم در یادار
 ...!لوامی ک٥٠ھمش ...نمیمن کجا سنگ... گمشو : با مشت زد بھ بازوم و گفت         
 ی گونھی روز ھیبذار ...ی ازم کمترلوی ک٣فقط ...یستی پر کاه ننمیھمچ...دایببخش: و گفتم دمیخند        
 کھ دی ببخشدی باگھی ، دیشی می چھ حالنمی پشتت ، از وسط دانشگاه تا دم در ببر ببذارمیم ییلوی ک٢٠برنج 
 ...! در توانم بودنی ، ھمنم کھ راحت رو دستم بلندت کستمی نی خارجلمی فی پسر ھرکوالنیمثل ا

 !؟ی کرددامی پیچجور:  گفت دیکشی کھ دماغشو باال منجوریھم        
از ... داشتمی کارھی یاز شانست اونروز رفتھ بودم ساختمون ادار: شونھ ھامو انداختم باال و گفتم         
بعد با خودم گفتم گناه داره ... تفاوت از کنارت بگذرمی اول خواستم بدمت،ی کھ درونی اومدم بیدر پشت

 ھمونجا ذاشتمی و مکردمی رو نمکار نی کاش ایکھ ا... زنده بمونھیی جاھی و لطف کن ببرش ایب... یوونیح
 ...شدنی ھم از شرت راحت می ملتھی و می گرفتی ملی تو تحوی و صبح آدم برفیتا صبح بمون

 فروش افتادم و کولت تی دختر کبرادی یول:  ادامھ دادم الیخیکرد،بیداشت چپ چپ نگام م        
 فروش ھم تی بھ نظرت دختر کبرگمیم... نکردمدای سوختھ پتی کنارت گشتم کبرمی ھر چیبدبخت..کردم

 یول...ش فروتی دختر کبرکردنیصداش م... مثل پدر پسر شجاع اسمم نداشتچارهیب... رفتیدانشگاه م
 ! بوده؟ی اومدن پسر شجاع اسم پدرش چایبھ نظر تو قبل از دن... جور اسمھ ھی خودش نیبازم ا

 چرت و پرتات تموم شد؟:  گفت...کردیھنوز داشت ھمونجور نگام م        
 ...!فکر کنم: سرمو خاروندم و گفتم         
 ذارهی مشی ،ادم اسم برادرشو تو گوششعوریب:  اومد و زدم تو سرش و گفتم ادمی گھی دزی چھی ھوی        

 فکر کردم حتما دمی جون رو دیلی زنگ خورد و اسم متی گوشی وقتیدونی نمیوا!؟... جــــــونیلیم
 اومد کھ پدر یداد ی صداھی...نھی جواب دادم چشمت روز بد نبیوقت...  دوستتھدونمی چھ مایخواھرت 

 ی داداشھ تو دارنمیا... کنمسی بود خودمو خکی صداش نکره بود کھ نزدنیھمچ...دمیجدمو جلو چشام د
 ی سالمھی اول مثل آدم زدنیزنگ م... وهللا...می قدیپسر ھم پسرا...  جــــــــــونیلیم...فکر کن...اخھ

 ...!دادی داداش تو با داد و بنی ،اکردنیم
 من دارم قایاآلن دق:  دھنمو با صدا قورت دادم و گفتم کنھ،آبی غضب نگام مری داره مثل مدمید        

 !زنم؟ی تو حرف منیراجع بھ برادر نازن
 صداش از پشت تلفن چقدر یدونینم... ی داری ماھ چھ داداشمی مریوا: سرشو تکون داد کھ گفتم         

تو دانشگاه ... یری براش زن بگبھی اگھ از غریونیبھ جون خودم ، مد...  و قشنگ بودنیخوش طن
 ...!ی باز کنو چشاتھیفقط کاف)دادمیداشتم با ادا خودمو نشون م(اده،یخودمون ، دوروبرت دختر خوب ز
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 ...دی کھ بھ سرم زد تنم لرزیاز فکر... خنده و بھ سمت در نگاه کردری زد زمی مرھوی        
 ! داداشت پشت سرمونھ ؟قایاالن دق:  اروم گفتم ی لرزونیبا صدا        
 ... با خنده سرشو تکون داد کھ ارهمیمر        
 اومدم ھی کشسی و گسیفکر کردم گ:  نخنده زنھی معلوم بود کھ چقدر داره زور مالدی میصدا        

 ...!نیبھ حرفتون ادامھ بد...شمی بود،پس مزاحم نمنتونی بینیری ظاھرا بحث شیسواتون کنم ،ول
 ...!الدی قھقھھ می بستھ شدن در اومد و پشت بندش ھم صدایصدا        
 دم؟ی در رو نشنی اومد کھ من صدای کنیا: مستاصل گفتم... برگردم در رو نگاه کنم دمیترسی میحت        
 ... اآلننیھم:  گفت دیخندی مزی ھمونجور کھ رمیمر        
 ؟...دی حرفمو شنی از کجاقایدق -        
 ... آخرشوی قسمتھاقایدق -        
 کھ من اون چرت و پرتھا رو نگم ، حاال راجع بھ ی بزنی حرفھی یالل بود: دوباره زدم تو سرش         
 کنھ؟ی فکر میمن چ

 ،ازیزنی ور منیاز ا... تو سرمزنھی می قلوه بھم داده ھمچھی نھی... إ:  و گفتدیال میسرشو کم        
 ...!شھی دفع منیی پاوفتھی ات مھیاونور کل
 ...!شعوری بیدختر تھرون...نمی بباری مو درش بھیاصال کل...بھ درک:  گفتم یبا اخم ساختگ        
 ...! لوسھیدختر دھات:  از من گفت تیاونم بھ تبع        
 ،لوس بودن مخصوص شما دختر یکنی نمدای پی بگردکلممی قلم جنس رو تو تمام ھھی نیا..عمرا -        
 ...!اسیتھرون

 بود انی کھ ھنوزم تو صورتش اثار خنده نماالدی بھ ھمراه ممیدر اتاق باز شد و پدر ومادر مر        
 ...اومدن تو اتاق

 
 ...مادرش اومد کنارم و دوباره بغلم کرد... بھش نگاه کنمشدیروم نم        
 ... ھاشھی ممیمامان خانوم من حسود:  با اخم گفت میمر        
 ... کردیزبونمو براش در آوردم و اونم برام دھن کج        
 یریممکنھ شماره پدرت رو برام بگ:  بھم کرد و گفت یپدرش اومد سمتمون و با محبت نگاھ        
 ... باھاش صحبت کنمامخویم...دخترم

 ... رو کھ بھ سمتم دراز کرده بود برداشتم وشماره آقاجونو گرفتمشیگوش        
 ...نییبفرما...بلھ : بعد از چند تا بوق جواب داد         
 سالم آقاجون -        
 ھ؟ی کی شماره نی ا؟یینارگل تو -        
 ...  شما صحبت کنن باخوانیم... آقاجونمھی پدر مرھیگوش -        
 دن؟یموضوع رو فھم -        
 ...بلھ آقاجون -        
 ؟یگردی برمیک -        
 ...گردمی ھمونروز برمکشنی ھامو مھی بخازدھمھی گھیدو روز د -        
 ...مواظب خودت باش -        
 ست؟ی دلخور نیلیچشم،مامان کھ خ -        
 ... سرو تھشو ھم آوردمی جورھینھ  -        
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 ...ی تھرانی آقادمی رو می از من خداحافظ گوشنی نداریخوبھ اگھ کار -        
 ....خدانگھدارت...نھ  -        
 ...رمی مگھیبا اجازتون منم د:  دادم و بھ مادرش گفتم می رو بھ پدر مریگوش        
 ؟...کجا: باتعجب گفت         
 ... االن منتظرمھیحتما خانوم صادق...ھتل:فتم  زدم و گیلبخند        
 خونھ میری ھم قراره امروز مرخص بشھ ،با ھم ممیمر....ذارمیمگھ من م! ؟...ھتــــل: با اخم گفت         

 ... مای
 ... مزاحم بشمخوامینم...نھ بخدا -        
 براتون ی مقوی غذاھینم ھم  خونھ تا ھم اتاق رو حاضر کرمیمن االن م... دخترھیمزاحم چ -        

 ... خونھنیای و بری بگلی برو مدارکتو از ھتل تحوالدیتو ھم با م....بذارم
عمرا ... کھ من کردمیبا اون خرابکار...الدی نھ و ممیشکی برم، ھالدی مونده با منمیتو دلم گفتم ھم        

 ...برم
 ...بخدا تو ھتل راحتم.... بشمالدی مزاحم اقا مخوامی نھ نمیوا -        
 خودشو ی جلویلی ھم معلوم بود خالدی مافھی بھش رفتم،قیچش غره ا....دیخندی مزی داشت رمیمر        

 ...گرفتھ نخنده
 رو انجام صی ترخی ھم کاراالدی خونھ ،ممیریم) ی تھرانیآقا(پس من و نادر: مادرش دوباره گفت        

 ... خونھنیایا مدارک ب ھتل ،بنی برییبده و سھ تا
 ...آخھ خالھ -        
 ... خالھ پس بھ حرفم گوش کنیگی میوقت:  دیحرفمو بر        
منم بھ پدرت قول دادم :  ھمون عمو نادر صحبتش با آقاجون تموم تموم شده بود گفت ای ی تھرانیآقا        

 سالھ دارم ی کھ سگمی می مننویا...یشی نمفشی حر،چونیبھتره با مھتاب ھم چونھ نزن... میکھ مراقبت باش
 ...!کنمی میباھاش زندگ

 ... چشمک زدھیآخر حرفاشم         
 ...اخھ ھمش دو روزه -        
 جوان ما چطوره؟ ضیمر... :  دکتر بھ ھمراه پرستار اومدن تونباریدر اتاق دوباره باز شد وا        
 ؟... خونھی برگردیحاضر
 ...ھیعال... آره :  گفت یشحال با خومیمر        
بابت رفتار بدم بازم عذر :  شونھ اش گذاشت و گفت یعمو نادر رفت سمت دکتر و دستشو رو        

 ... ممنونمی کھ در حق دخترام کردیی و بخاطر لطفھاخوامیم
 پرستار بخاطر مراقبت از دخترم نارگل و زحمت:  بگھ کھ نذاشت و ادامھ داد یزیدکتر خواست چ        

 ... ممنونمیلیھم خ
 ...دنی فھموی خودم بود ھمھ چریتقص:  زدم و گفتم ینیدکتر پرسشگر نگام کرد ،لبخند شرمگ        
 ... ام بودفھی،وظی تھرانی اقاکنمیخواھش م:  زد و گفت یدکتر ھم لبخند        
 ...  دوستتو بدوننیقدر ا:  و گفت میرو کرد بھ مر        
 از من لوی ک٣ وزنش ،خودش اعتراف کرد ی ولدونمیقدشو ھنوز نم:  گفت ی ھم با بلبل زبونمیمر        
 ...چاقتره
 ...میدیھمھ خند        
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 الدی و ممی با مری از خانوم صادقی انجام شد و بعد از تشکر و خداحافظعی سرصی ترخیکارا        
 ... ھتلمیرفت

 ... خواستم پول رو بھش بدم با اخم نگام کردی مونده پول ھتل رو حساب کرد،وقتی باقالدیم        
 ...دیشما نبا...  نیری پول رو بگنی اخوادی واقعا دلم مالدیآقا م:  گفتم می کھ سوار شدنیتو ماش        
 و نی خوش طنی صدانی با ایدی وقت دھی نیبب:  گفتوفتادی کھ راه میحرفمو قطع کرد و در حال        
 سر جات و حرف اضافھ ھم نی دختر خوب بشھیپس مثل ... داد خوشگلم سرت زدما ھیقشنگم 

 خوب؟...نزن
 دیکشیداشت حرفامو بھ رخم م... خواھرش شعور نداره نیع... یپسره         
 ...! جونیلیم:  گفتم رلبی شد کھ با حرص زی چدونمینم        
 ...دنی شروع کرد بھ خندمی بود چون مری لبری بلندتر از زیول        
 ...تی رو گوشی گذاشتھی چھ اسمنی توئھ ،اریھمش تقص:  گفت می ھم رو بھ مرالدیم        
 ...یخوبھ من صدات کنم نار: بعد رو بھ من ادامھ داد        
 ...کنھی م صدامینجوری ھمشھی ھم ھمیزدیخوب صدا کن، ا: شونھ ھامو باال انداختم و گفتم         
 ھ؟ی کیزدیا: دی نگام کرد و پرسنھیاز تو آ        
 ...خواھرزاده ام -        
 ؟یتو خواھرزاده دار:  برگشت سمتم و گفت میمر        
 ھ؟یزدیاونوقت اسمش ا:  گفتالدیسرمو تکون دادم،م        
نھ اسمش زھراست :  زدم و گفتم ی لبخندیزدی اگفتمی بھش می زھرا وقتی افھی قی آورادیاز         

 ...یزدی اگمی کردنش متیمنم واسھ اذ...ھیزدی الشی،فام
 یلی مگھی کردن بھ من متی واسھ اذنیا...خــــــــدا...گھی دمی مرھی:  سرشو تکون داد و گفت الدیم        

 گھی کار دھی کردن بقتیشما دخترا جز اذ...  یزدی اگھی کردن بھ خواھرزاده اش متیجون ،اونم واسھ اذ
 ؟...نیھم بلد

 ؟...چند سالشھ:  دی پرسمیمر        
 ...کترهیدو سال ازمون کوچ -        
 ؟ی دارینقدری؟ خواھرزاده ا...واقعــــــــا -        
 ... تاازدهی دو سالشھ ،جمعا شیاوھوم، از ھمشون بزرگتره آخر -        
 ....!تــــــــــــا ازدهی: ھردو با تعجب گفتن         
 !؟یبرادر چ:  گفتمیسرمو تکون دادم کھ مر        
 ...میندارم ،ما شش تا خواھر: شونھ ھامو باال انداختم و گفتم         
 ...!یخوشبحالت خواھر دار: با حسرت گفت         
 یلیھ اسمش ھم م ، مخصوصا کی بگم خوشبحالت کھ برادر دارتونمی من نمیول: با لبخند گفتم         

 ...جون باشھ
  جون؟ی نارھینجوریا...إإإإإإ: با حرص گفت الدیم        
 ...!شمی ناراحت نمینجوریمن ا...  جونیلی می کندای از من نقطھ ضعف پیتونینم: با خنده گفتم         
 من ی تو رو واسھ می کھ مریکشتی خودتو می داشتشی ساعت پھیحاال خوبھ تا :  گفت ظیبا غ        

 ...!رهیبگ
 ھی غضبری می افھی قیوقت... بودمی قبلی حرفاھیاونا کھ ماسمال:  گفتم دی ھم با من خندمی مرندفعھیا        

 ... کنمفی مجبور شدم ازت تعردمی دمویمر
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 ... شکل گرفتمی من و مرنی بیقی عمھیاز اون روز دوست        
  قشنگ بودیلیخود خونھ ھم خ... و آروم بودزی محلھ تمھیخونشون تو         
 تخت تو ھی منم ی پدر و مادرشون براشد،ی متر م١٣٠ ساختمون ده طبقھ کھ حدود ھیطبقھ ششم تو         

 یی آورد تو اتاق ،بعد از غذا دوتامی من و مری خوشمزه برایلی خی غذاھیمادرش ... گذاشتنمیاتاق مر
 ...میدیدراز کش
  نشونت بدمیزی چھی خوامی منجای اایب:  در آوردم و بھش گفتم مویگوش        
 زدهی عکس بود مال سھی... خانوادمو نشونش دادمی ومن ھم عکسادیاومد کنارم رو تخت دراز کش        

 ....شی سال پ٤بدر 
 خوش چقدر اون سال... می نفر تو عکس بود٣٢... آقا و ننھیخانواده ما با خانواده عموم وحاج        

 ...گذشتھ بود
 ھیزدی از انمیا:  ، گفتم یزدی عکس از خودم و اھی بھ دمی کردم تا رسیتک تک آدمھارو بھش معرف        

 ... حاج آقاجھی نتنیبزرگتر...من
 تو یراست...ی اون بوره و تو مو مشکی ھمھ ولھیفرم صورتتون شب:  بھ عکس کرد و گفت ینگاھ        

 ...!ستی ندی مردمکش گنده اس، انگار تو چشات اصال رنگ سفیعنی...چرا انقدر چشات بزرگھ
 چشمم بزرگتر از معمولھ و ھی اس نھ مردمک، چون عنبھیاون بخاطر بزرگ بودن عنب:  دمیخند        
 ...ھینجوریتو خانوادمون بعد از من فقط نفس چشاش ا...دهی مردمک چشمم بزرگتر نشون ماهیکامال س
 ...شھی پسرکش میشھ،حسابی می بزرگ بشھ چی و مشکدهی حالت کشنیآره چشاش با ا -        
 اجازه ھست؟:  اومد تو الدیدر اتاق بھ صدا در اومد بعد باز شد و سر م        
 چرا با ھم ھ؟ی کارا چنی مــــــن،ای وایھــــــــ:  چشمش و گفت ی ما دستشو گرفت جلودنی با دھوی        

 ی برو سر جامی ،مرنجاستیپسر مجرد ا...کنھی می خانواده زندگنجاین،ایکشیخجالت نم...نیدیوابخ
 ...خودت
 میدی خندکردی ادا می و حرفاش کھ با لحن بامزه اافھیبھ ق        
 ؟ی دارکاریچ:  گفت میمر        
 اجازه ھست؟ -        
 یخوای ؟ مھی اجازه ات واسھ چگھید...شھی تو مثل ھمی اومدنیی پای سرتو انداختگھیتو کھ د -        

 ؟...ی نارگل مودب جلوه کنیجلو
 ... مودبم محض اطالعشھیمن ھم:  نشست و گفت ی اومد رو صندلالدیم        
 ؟ی مزاحم شدی داشتکاریحاال چ -        
 ...حوصلھ ام سر رفتھ... بابا، مراحمھیمزاحم چ -        
 ...! کم کن سر نرهورشیخوب ز -        
 الدیھمون م...ـــــــالدیم... می؟منم مر... رفتادتی الدی می کرددایدوست تازه پ...إإإإ لوس -        

 ...!خوشگلھ ،مھربونھ ،دوستت دارم
 یمی ھم انقدر صملی فامی با پسرای برادرم دوس داشتم،من حتی جاالدی برادر نداشتم اما منکھیبا ا        

 دوست ھی اخالقش بھ دلم نشست و شد کردوی زود با آدم ارتباط برقرار میلیخ... الدینبودم کھ با م
در ... در واقع بودمی ولستمی از نداشتنش ناراحت نکردمی وانمود مشھی کھ ھمیکس....برادر نداشتھ ام...

 ...سوختمیحسرت داشتنش م
 ن؟یکردی مکاریچ:  گفت الدی افکار بودم کھ منیتو ھم        
 دادی خانوادشو نشونم مینارگل داشت عکسا -        
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 ... تو ھالمی برنیحداقل پاش -        
 ...! رو برام بخرستی لنی برو اای دخترا استراحت کنن،بنی بذار ارونی بای بلــــــــــادیم -        
 قلوه ھی...خترا کوه کندن،والــــــــا دنیانگار ا:  بلند شد و گفت یبا اوقات تلخ.. مادرش بودیصدا        

 ...رونی رفت بزدیھمونطور کھ غر م...!گھیبھ ھم پاس دادن د
 ... ھم کردھی گری چقدر نگرانت بود، حتیدونینم! ی داری خوبیلیداداش خ: زدم و گفتم یلبخند        
 ...! دوستش دارمیلیمنم خ...آره:  و گفت دی کشیقی نفس عممیمر        
 می بره ما ھم ھمراھش برخوادی مازدھمی چطوره نارگل کھ گمیم: اونشب سر شام خالھ مھتاب گفت        

 ...میکنی و ھم ازشون تشکر ممیشی ھم با خانوادش اشنا مینجوریو ا
 ...نـــــــــــــھ:  بلند گفتمھوی        
 ی قدمتون رونیای بیی اشنایبرا... یعنی...زهیچ: با خجالت گفتم... ھمھ با تعجب برگشتن سمت من        
 ...!خوب...یول...چشم 

 ...راحت باش دخترم حرفتو بزن: عمو نادر گفت        
 نی قرار نبود شما ھم متوجھ بشیعنی... خبر نداره ی از آقاجونم کسریغ:  و گفتمنییسرمو انداختم پا        

 دی عمل باتی واسھ رضادونن،آقاجونممی نمھیمامانم و بق...راستش...یعنی...  دادمھی کلمیکھ من بھ مر
 ...دونستیم

 ...! مثل تو دارنی کھ دختریخوشبحال اون پدر و مادر: دیخالھ از جاش بلند شد و منو بوس        
 ھمازدی... شمالانیاونشب بھ آقاجون اطالع دادم کھ اونا ھم با من م... زدم و تشکر کردمیلبخند        
 خوش گذشت یلی خالدی می ھای با وجود شوخیول... نی سنگکی جاھا ترافی شلوغ بود و بعضیلیجاده خ

 ...دمی کشقی نفس عمھی و رونی سرمو بردم بشھی بھ اول روستامون مثل ھممیدی کھ رسنیھم... 
 ...یکنی می زندگیی با صفایجا...یحق دار:  کارم زد و گفت نی بھ ایعمو نادر لبخند        
 ...موندمی ھم تو تھران نمھی ثانھی ،اگھ واسھ درس نبود نجامیمن عاشق ا: منم لبخند زدم و گفتم         
 دفعھی نفھمن ،یزی چھی مادرم و بقنیتروخدا مواظب باش:  رو بھ ھمھ گفتمستادی انیدم در خونھ ماش        

 ...! ھانی نگی اشتباھزی چھی
 ...میدینترس نم...نی ندیحت باش بگو سوترا:  با خنده گفتالدیم        
زنگ در ...  کرده بودتمی اذی نشستن رو صندلنھمھی بودم و ادهی ھامو کشھی شدم تازه بخادهیآروم پ        

 ...خالھ نارگل اومد:  من داد زد دنی در رو باز کرد ، با دی بعدش علکمیرو زدم و 
 باز یآقاجون و مادرجون اومدن استقبال و با رو... توانی تعارف کردم بھیبغلش کردم و بھ بق        

 رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم...  کردن یباھاشون احوالپرس
 بدجنسھ ھیلوسھ از خود راض...یشعــــوری بیلیخ: با اخم گفت ...در باز شد و زھرا اومد تو         
 ...مرموز
چھ خبره انقدر صفت خوب ... کنمی بابا از ذوق غش مری نگلمیانقدر تحو:  و گفتم دمیحرفشو بر        

 ...یواسم قطار کرد
 ؟...یچرا بھ من نگفت: چشاشو تنگ کرد و گفت         
 !؟..ویچ:  دمیپرس        
 گذروندم شی من چن سال پیخونی می کھ تو داری درسنی ،اایبقول ھمون تھرون: اومد جلو و گفت         

  کرده؟ی از آقاجون بشنوم خانوم چھ غلطدیاال باح... گرفتمیو نمره قبول
  کردم؟کاریمگھ چ:  خودمو نباختم و گفتمیشوکھ شدم ول        
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 چند روز کھ نی؟ اگھ تو ا...زنمی می دستھی دارم یفکر کرد:  کردیھمونطور با اخم داشت نگام م        
 چند روزه آقاجون انقدر نیتازه تو ا... بود کھ باھات قھرمنی ای بھت زنگ نزدم واسھ ی بودمارستانیب

 وقت تو ھی باشم تا شیآخرش بھم گفت کھ مواظب تھ تغار... کردیکالفھ بود کھ مادرجونم داشت شک م
 ...!ی لوسیلی خیعنی... بشھتیخونھ کار نکنھ اذ

 ...کنمی قبول می تو بگی ھرچدی خوب ببخشیلیخ: بغلش کردم و گفتم         
 ... مال توی دوس داشتیلیاون صندل کرم رنگمو کھ خ:  زدم و گفتم یھنوز اخم داشت لبخند        
 ...!خوامیاون شال بنفشتم م...کمھ: گفتی اخمش باز شد ولکمی        
 ...گھیحاال بخند د..باشھ ،اونم مال تو:  و گفتم دمیخند        
 ...ت تنگ شده بود خره دلم برایلیخ:  بغلم کرد و گفت ھوی        
 تشکر کرد و ی از ظھر عمو نادر از پدرم کلن،بعدیی پامیباھم برگشت...لحن صداش از تھ دل بود        

 من افت داره یبرا...شھی ھم نمی اجاره ایالی بھ اندازه ونجایا:  گفتیم... وخواست برن کھ پدرم نذاشت 
 ... نیبمون نجای ھمنیتا ھر وقت دوست داشت... برهینجوری خونم و بخواد اادیمھمون ب
 ی فارستونستی بود کھ مامان نمنجایباالخره با اصرا آقاجون ،من و مامان موندگار شدن جالب ا        

 ی من شدم مترجم و حرفانی ھمی کنھ براانی منظورشو درست بتونستی نمی ولشدیصحبت کنھ ،متوجھ م
 ...کردمی م خالھ مھتاب ترجمھیمامانو برا

 می مری ابجدمی کھ فھممیشدی نفر م٢٤ھممون ... تعجب کردنی کلدنی خانواده کامل منو دیاونا وقت        
 و م،آقاجونی حرف زدی و زھرا کلمیشب ھم موقع خواب با مر...  تو راھھ ی و پنجمستیھم بارداره و ب

 کھ تو ھی مرضی ابجی ھتھ بودن خون با دامادھا رفالدیم...  باھم جور شده بودن یلیعمو نادر ھم خ
چھاردھم ھم ...  باغ حاج آقا وچقدر ھم بھمون خوش گذشت می بدر رفتزدهی سیبرا... خودمون بودیروستا
 ...  تھرانمی و خانوادش برگشتمیبا مر

 نی اول١٦روز ...  آوردن ی اومده بودن و از شھرشون سوغاتھامی ھم خونھ ایتو خوابگاه ھمھ         
 ...میدی و بوسمی رو بغل کردگری ھمددمی رو دمی تو کالس مریکالسمون بود وقت

 ھی کھ سانای اگنیحتما با خودشون م...نی کالس افتاده بود رو زمی فک بچھ ھامیفکر کنم بقول مر        
 ... چھ باھم خوب شدنھوی زدنی مری ھمو با تی

کم کم تو درس و کتاب ... ما بودی آخر جافی ردشھی ،ھمنای داد و اومد کنار منو مریی جاشو تغمیمر        
 ...کی و بھ امتحانات نزدمیغرق شد
 روز ھفتھ رو ھی ھم شھی و ھممیکردی ھفتھ غذا درست مکی ی جمعھ ھا بھ کمک بچھ ھا براشھیھم        

 ....زنمی کھ چرا بھشون سر نمکردی خالھ مھتاب گلھ مرفتمی ،اگھ نممی خونھ مررفتمیم
 اومد یزدیباالخره امتحانات ھم تموم شد و من برگشتم خونھ طبق تابستون ھرسال ا        

...  بده ادی ی بود و اصرار داشت بھ من رانندگدهیآقاجون تازه دو ماه بود کھ ال نودشو خر...خونمون
 ...شدنی نگرانتر مھی حالم خرابتر و بقمیشدی مکتری بھ روز موعود نزدیھرچ

 ... بودری ت١٨ قایل از اون اتفاق شوم گذشت ، دقسا ١        
 

روزه ١٠ مسافرت ی اومدن خونمون و از ما برامی مریفکر کنم پونزدھم بود کھ خانواده         
آقاجون ازشون تشکر کرد وکار مزرعھ رو بھونھ کرد اما گفت کھ منو زھرا ... دعوت کردنیرانگردیا
 ...می با اونا برمیتونیم

 دی من باتونستم،ینم...  رو رد کرد شنھادشونی اونجا نباشم اما پجدھمی از خداشونھ من ھونستمدیم        
 ...! بمونم، باشمخواستمیمھم نبود، م...  آبرو شدن ی بمتیبھ ق...دنی تھمت شنمتی بھ قیحت... موندمیم
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 بازار می ازم خواست کھ با زھرا ھمراش برمیقرار بود بعد ازظھر فرداش حرکت کنن،صبح مر        
 و می شدالدی منی با زھرا سوار ماشدهی از ھمھ جا قبول کردم و لباس پوشخبریمنم ب...  دارهدی خریکم
 ... دی خریت دسعی ھم خرت و پرت و صنای توراه و کمی برای مقدار خوراکھیتو بازار ... میرفت

 و چشمش بھ جاده کردی می گفتم ھمونطور کھ رانندگره،بھشیباه م داره راھو اشتدمیموقع برگشتن د        
 ...!متیبابات اجازه داد ھمراه خودمون ببر...رمیاشتباه نم: بود گفت 

 ... بشمادهی پخوامیبزن کنار م...  بوقــــــــــمنجایمنم ا:  گفتم یعصبان        
 ...نھ: خونسرد گفت        
 ! مسافرت ، زوره؟امی بخوامیبابا نم:  داد زدم بایتقر        
 ...اوھوم: سرشو تکون داد و گفت         
 ...اوردمی با خودم نیچیمن ھ: گفتم ... افتاده بودمھیبھ گر        
 ... عمو نادرهنی برداشتم ، تو ماشیمن ھمھ چ: زھرا گفت         
 بھ خدا ام،یمن نم... داره اخـــــــــھیبھ تو چھ ربط...ھیتوطئھ خانوادگ: برگشتم طرفش و داد زدم         

 ...!ـــــــــمینگـــــــھ دار مر...رونی بکنمی خودمو پرت مینگھ ندار
 نی ھمچی سفر رو زھرمارمون کننی ای با لوس بازیبھ جون خودم اگھ بخوا:  داد زد میمر        

 ریبگ...  تو بھت پس بدم ھاھی کلی منت منو بکشیای و بوفتھی ات ھم از کار بھی کلدونھی کھ اون زنمتیم
 ...! سرجاتنیمثل بچھ آدم بش

 دی من بانی خونھ باشم،تروخدا درک کندیمن با... برگردمدی بان،منیفھمیبابا چرا نم:  گفتم ھیبا گر        
 ...!خونھ باشـــــم

 ؟...ی بارت کنن، کھ حرف مفت بشنوچاریکھ ل: گفت ی بغضداریزھرا با صدا        
 !گن؟ی می چستیبرام مھم ن...ستیمھم ن: با ھق ھق گفتم         
 ھی و بقھی مامان و خالھ مرضی آقاجون ھست ،برای من ھست، برای برایول:  و گفت دیحرفمو بر        
 ...!تو ھم درک کن...ی ما مھمھ ناری ھمھ یبرا...ھست

 ھی بقتونم،چرایزھرا من نم... کنن و پرت کنن سمت خانواده امری حرفا رو تیھمھ نباشم کھ : گفتم         
 ...! اونجا باشمدیمن با... من باشنی سپر بالدیبا

 ... گفتمی دورگھ از خشم و ناراحتی با داد و صدابایجملھ آخر و تقر        
 کھ میدی عمو نادر رو ھم دنی جلوتر ماشکمی..دادی توجھ بھ راھش ادامھ می ھنوز داشت بمیمر        

 اشک نی مشھد بود، من تا چند ساعت تو ماشمی شھر کھ رفتنیاول...دنبال ما حرکت کردن...منتظر ما بودن
  و گذاشتن تو حال خودم باشمدنیچی بھ پروپام نپدنی کھ حال منو دھیبق...  کردم تا آروم شدم ھی و گرختمیر

... 
 ...!ضجھ زدم ، نالھ کردم...  کردمھیصبح تا شب تو حرم امام رضا موندم و گر از جدھمیروز ھ        
... سوختی مادی زی ھیچشام بھ خاطر گر...  رو آروم کرد بی آقا برم کھ دل منھ غرھیبیقربون غر        

 ...دمی و زھرا خوابمیبرگشتم ھتل و تو اتاق مشترکمون با مر...اما مھم نبود، دلم آروم گرفتھ بود
 و الدی مزدم،انقدری حرف نمیلیخ... ساکت ھم بودمیآروم شد بودم ول... طوسمیصبح فرداش رفت        

 ... کردن کھ باالخره لبخند زدمی و زھرا باھام شوخمیمر
 ... بودرازی و مقصد آخر شزد،،اصفھانیبعد از اونجا ھم سمنان ، ...شابوریاز طوس بھ ن        
 شی غر زد کھ چرا کی کلمیھرچند آخرش مر... بودی ام عالھی روحریی بود، واسھ تغیسفر خوب        

 ... شدالیخی ببرهی و قشم مشی و با قول عمو نادر کھ تو سفر بعد حتما اونو بھ کمینرفت
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 ای کھ چرا من اون حال رو داشتم دنی بار ھم نپرسکی می مری ، حتچکدومشونیھ...دمشون گرم        
 روستا باشم،واقعا ازشون ممنون دی چھ خبره کھ من نباجدھمی ھای... داد کھ با اونا برم سفرھادشنیآقاجون پ

 ... بودم کھ درکم کرده بودن
 ... روستامی کھ آقاجون و مامان اومدن دنبالمون و برگشتمی روز تھران خونھ عمو نادر موندھی        
 مینشستم و گلھ کردم، باھاش حرف زدم،از سفر و مر. ..رفتمی مدی کھ بایی رفتم جادنیبھ محض رس        

 ... کھ برگشتم خونھشدی مکیھوا داشت تار...  کردم فی تعرھی رو با گریھمھ چ...گفتم
 یکھ خال... منو نگرفتھ بودن تا خودمو سبک کنمی جلونباری ای کھ کجا رفتم ولدونستنیھمھ م        

 ...!بشم
 ھی... شدنی می سال آخرسیمائده و مھد... شدکیماه مھر نزد...رفتنی و مومدنی تابستون میروزھا        

 ... اومد و سرجاش کنارم نشستمیھفتھ از شروع کالسھا گذشتھ بود و تو کالس نشستھ بودم کھ مر
 کھ پھیانقدر خوشت...! ھیگری چھ جیدونی نمیوا... اومدهدی استاد جدھی ، ی ناریوا:  گفت جانیبا ھ        

 ...!خدا کنھ استاد ما بشھ...نگو
 ؟...کنھی می نباشھ چھ فرقایباشھ :  گفتممی بھ اون ھمھ ذوق و شوق مرتفاوتیب        
 ... ذوقیآخھ ب...کنمی مفی تعری کیمنو بگو دارم واسھ :  و اخم گفت زونی آویبا لبھا        
 کھ وارد کالس شده بود نگاه یدیحرفش با ورود استاد قطع شد ، داشتم بھ استاد جوون و جد        

 کردمیم
 ...!پھی چھ خوشتشرفی بنیجون من بب...خودشھ:  با آرنج زد تو پھلوم و گفت میکھ مر        
 ... بودپی بود استاد جوان ما واقعا خوشتمیحق با مر        
داده بود و  کھ بھ سمت باال ی خوش حالت قھوه ای با موھاغھیقد بلند ،چھارشونھ،صورت شش ت        

 ... داشتی کھ با موھاش ھمخونی قھوه ایچشم و ابرو
 دی ھستم،استاد جدیمن انصار...سالم:  و با لبخند رو بھ بچھ ھا گفت زشی رو گذاشت رو مفشیک        

 نی کنیخوب حاال تک تک معرف...می پشت سر بذاری ترم رو بخوبنی امی بتوندوارمیام... یواحد خاکشناس
 ...!می بشتا با ھم آشنا

 دخترا رو گرفتھ بود چون بھ شتری چشم بمی از مرریفکر کنم غ... بودیاستاد خوش اخالق و خوب        
 ھم کالس تموم یوقت... روش حساب کردشھی ھم کھ دستش نبود، پس حتما مجرده و می حلقھ امیقول مر

 جلف ی دخترانیاز ا انقدر...!  ــــــــــشیا... دنیشد دخترا ھجوم بردن سمتش و شروع کردن سوال پرس
 ...ادیو سبکسر بدم م

 ... بوفھمی رفتنای و با مدمی رو کشمیدست مر        
خدا ...!ھ؟ی چکشی بچھ ھا بھ نظرتون اسم کوچیوا: زدی حرف می مدام داشت از استاد انصارمیمر        

 ! چقدر صداش قشنگ بود؟یدی شنیوا... بشر کم نذاشتھنیاصال تو خلقت ا
 ...! سرم رفتگھی بس کن دمیمر:  وگفتم دمی کشیاوف صدادار        
 شش تا شش تا خواستگار یھمھ کھ مثل جنابعال...برو گمشـــــــــو:  دونھ زد بھ پشتم و گفتھی        

 خوب یلی خگھی کھ دی آخرنی،ای خنگیلیواقعا خ...کنمی کنن و بگن شوھر نمیچیندارن کھ دم ھمشونو ق
 ...!بود

 !ھمش چھارنفر بودن کھ منم مودبانھ بھشون گفتم قصد ازدواج ندارم! شش تا؟: با خنده گفتم         
 خوامیم... قصد ازدواج ندارمگنی کھ می لوسی دخترانی از اادیبدم م: چشاشو تنگ کرد و گفت         

 از یکی یبھ قول خودت چھارتا خواستگار داشت... بکشمی رو تی ترقی پلھ ھاخوامیم... بدملیادامھ تحص
 فوق ی دارن، دانشجول رو ھمھ تو دانشگاه قبویمحسن جواد...! بودی کھ عالی آخرنیتازه ا... بھتریکی
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 اش افھی معلومھ، قشھی کھ سوار مینی االن جوره،وضعش ھم از ماشنیکارش ھم کھ از ھم...ھم کھ ھست
 ...!کردمی؟بھ جون خودم بھ من گفتھ بود با سر قبول م...یکنی کھ ناز م چھ مرگتھگھید...ھم کھ خوبھ

 من ھی زندگدونستی بدونھ، چھ مخواستیاون از کجا م... نگفتمیزی زدم و چیلبخند تلخ        
 و در ذاشتنی خودشون دمشونو رو کولشون مدنیشنی رو مقتینفر حق٤ اگھ ھمون دونستیچھ م...ھیچجور

 طی من شرایول...می بود اونم بھ قول مری مناسبسی ازدواج کی واقعا برایدرستھ کھ محسن جواد...رفتنیم
 ...ازدواج نداشتم

 تلفن کنن ای ی خواستگارومدنیخدارو شکر کھ خونمون تھران نبود و خودشون سرخود نم        
اصال ...ھی ادی میآخھ ک...کردنی قبول می حتما با خوشحالدنیفھمی آقاجون مایچون اگھ مامان ...خونھ

 ...رونی از ذھنم بپره بالھایسرمو تکون دادم کھ فکر و خ...الیخیب
 

 از جا ی دستی با ضربھ ھوی دانشگاه نشستھ بودم،اطی از اون روز گذشت کھ تو حیچند روز        
 ...دمیپر

 ... دخملـــــھیچطور:  با خنده کنارم نشست و گفت میمر        
 ...!شھی نگام نکن چشات چپ می جورنیا:  بھش رفتم کھ دستمو گرفتت و گفت یغره اچش         
 می بھ قول مرای می کالس داشتیاتفاقا اون روز ھم با استاد انصار... کالسمیبلند شدم و باھم رفت        

 ی و ترفند تونستھ بود اسمشو بفھمھ ، و چقدر ھم آه و وایباالخره با ھزار جور جاسوس باز... رادجونیھ
 ...کھ اسمش قشنگھ و تکھ و

 کھ دونفر تازه وارد اومدن تو می آخر کالس نشستھ بودیعنی یشگی ھمیتو کالس طبق معمول سرجا        
 ...کالس

 ٢٥،٢٦فکر کنم ...  بزرگتر بودنی کھ معلوم بود از ما چند سالپی و صد البتھ خوشتدیدوتا پسر جد        
 .. اون دوتا بودیچشم ھمھ رو...  داشتنیسال

صورتش ... ی قھوه ای رنگ و موھای درشت عسلی گندم گون داشت با چشمای کھ پوستھیپسر اول        
 ھی و دادی شو نشون مدهی ورزکلی بود و ھی کھ کامال اندامی قھوه ای چھار خونھ راھنی پھی با غھیشش ت

 با غرور راه نیھمچ...  از اندازه اش بودشی غرور بدمی کھ توش دی بدزیتنھا چ...وار کتان کرم رنگشل
 اخم ھم تو صورتش بود ھی... دارهی کھ داره روش قدم برمذارهی ھم منت منی کھ انگار داره رو زمرفتیم

 ...کردیکھ جذابترش م
 نی و شلوار جیبلوز اب... ی مشکی با موھایشی می بود، چشاپی ھم مثل اون خوشتھیپسر دوم        

 بھ یعنی... رو نداشتی غرور اولیول... بودنکلی ھم قد و ھبای بود ،تقردتری سفھیپوستش از اول... یخی
 ...پشت سر ما نشستن  اومدن آخر کالسھی توجھ بھ نگاه بقیب...  لبخند محو بود ھی اخم تو صورتش یجا

 کرد و خواست درس رو شروع کنھ کھ یسالم...  کھ استاد اومد کردنی ھا داشتن پچ پچ میبعض        
 ...نگاھش بھ تازه واردا افتاد

 ؟... ھستم و شمایمن انصار...نمیبی تو کالس مدیدو نفر جد:  زد و گفت یلبخند        
 ... ی مرادثمیم:  با لبخند گفت ھیپسر دوم        
 واسھ گفتن اسمش ی حتی کنھ ولیسکوت شد ، انگار ھمھ منتظر بودن اون اخمو ھم خودشو معرف        

 ...ھم غرور داشت
 !؟...و شما:  دیباالخره استاد سکوت رو شکست و رو بھش پرس        
 ...!انیکاوه کاو:  انگار کالفھ بوددمی شنقشوی نفس عمیصدا        
 ...و درس رو شروع کرد زد یاستاد لبخند        
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 بلند بود کھ فکر کنم ی صداش بھ قدردمی اوفشو شنی استاد ، صدادی درس و خستھ نباشانیبعد از پا        
 تن بھ دی خودم بای بھ آرزودنی بھ خاطر رسنیاوفـــــــــــــــــ بب:  گفتدن،ی کھ دم در بودن ھم شنییاونا

 ...خونمیخاک درس م  کالس دارم راجع بھھی  مشت بچھ نشستم توھیبا ...  بدمیچھ خفت
 کھ تو ھم بھ می گرفتیانتقال... بد عنق نباشزی مثل تبرگھی دنجایتروخدا ا: دوستش در جوابش گفت         

 ...!گھی دی برساتیرو
 ...دیمن االن با... بزرگانیباج دادن بھ کاو...اره:  کھ گفت شدنیداشتن از کنار ما رد م        
ھھ خودش داره بھ خاطر ! می ما بچھ اگھی مگھ چند سال ازمون بزرگتره کھ منای پررو رو ببیپسره         

 ی چرا جلودونمی من قطع شد نمی خنده یحرفش با صدا... بچھ گھی اونوقت بھ ما مدهی باج ماشیرو
 ... خندمو نگرفتم

 ... دادملشی تحوی بھم کرد منم پوزخندیبرگشت و اخم        
 !؟... وجود دارهی خنده دارزیچ: گفت ی اومد جلو و عصبھوی شد و ظتریاخمش غل        
 ی گاھشدی دلم براش تنگ می کھ گاھی ھمونشی دوسال پطونیرفتم تو جلد نارگل حاضرجواب و ش        

و ذھنم  مردم تی کھ بودم اون حادثھ و حرفایزی برگردم بھ چخواستمی برگردم بھ خودم اما تا مخواستمیم
تا آسمون فرق  نی زمی کھ با نارگل واقعیزی کھ االن ھستم چینی ھمشدمی و دوباره مگرفتیشکل م

 کھ نھیآدم بچھ باشھ بھتر از ا...! فکر کنم وجود داره...اره: ھمونطور کھ پوزخند رو لبم بود گفتم ... داشت
 ...! بھ ھدفش باج بدهدنیبخواد بخاطر رس

 اما از جام ترسمی مکردیفکر م...ستادی ای کمی من با فاصلھ ی روبروقای قدم بلند برداشت و دقھی        
 ...! اون عمرا بروز بدمی جلوی بودمـــــــا ولدهیتکون نخوردم ،حاال تو دلم مثل سگ ترس

 !؟یت گفیچ:  شدش با خشم گفتدی کلی دندونای ، از الخوردی بھ صورتم مشی گرم و عصبینفسھا        
 با تمسخر و تعجب بھ دوطرف صورتش ی کردم و نگاھدای اونھمھ شجاعت رو از کجا پدونمینم        

 !؟...یاوردیسمعکتو ن: انداختم و گفتم 
 ... ھم متورم ونبض دارشیشونیصورتش قرمز شده بود و رگ پ        
 ...!ی فوت من بندھیبھ ... جوجھیبھتره مراقب خودت باش:  گفت ی دورگھ ایبا صدا        
 با ای خرطومت نی با ا؟یکنی فوت میحاال با چ...دمی ترسیواااااااااااااا: دوباره پوزخند زدم وگفتم        
 !؟...دھنت

...  کاوهمی برایب:  گفت دیکشی بگھ کھ دوستش دستشو گرفت و ھمونطور کھ با خودش میزیاومد چ        
 ... دردسر درست نکنکنمیخواھش م

 نگام ی قرمز و عصبانی و چشادی اون ھنوز ھم داشت با اخم شدی با خودش ببره ولدیکشیاونو م        
 ...کردیم

پلو خوردن ) ی مره بزنیپال بخردن مره حرامھ تو بخا: ( لبم گفتمیبا ھمون پوزخند گوشھ         
 ...!!!حروممھ اگھ از تو کتک بخورم

 حرکت محکم دستشو از ھی با ھوی کھ بردیون با خودش اونو مدوستش ھمچنان داشت کشون کش        
بھ نفعت ... خلوت نرویجاھا... از دانشگاه مراقب خودت باشرونیب: دست دوستش جدا کرد و گفت 

 ...!ستین
 بھ دوستش راھشو توجھیب...  دمی لحظھ از ترس بھ خودم لرزھیلحنش واقعا ترسناک بود و واقعا         

 ... تکون داد و با عجلھ از کالس خارج شدیوستش ھم سرد... و رفتدیکش
 قلبش گذاشتھ بود و داشت نفس تازه ی دستشو رومی ولو شدن ، مری صندلی رونای و ممیمر        

 ... بوددهی ھم رنگش پرنایم...کردیم
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 کھ با ی اوونھیمن کھ تا مرز سکتھ رفتم ، د...یمرض دار:  با مشت زد بھ کمرم و گفت می مرھوی        
 !؟یندازی کل می ادم ترسناکنیھمچ

 !؟...ی نارارهی سرت نییبال... دمی ترسیلیاره منم خ:  گفت ی لرزونی ھم با صدانایم        
 ...!زدینھ بابا بلوف م:  بھ حرفم مطمئن نبودم گفتم یلی کھ خنیبا ا        
 کھی عجب تشیی ھا، خدامی خودمونیول:  گفت شیشگی بلند شد و با ھمون لحن شوخ ھمییھوی میمر        

 ...! بودنپیال مصبا چھ خوشت... بودنییھا
 گمی کنھ؟ می عملدشوی تھدینکنھ واقعن:  گفت یبا حرص برگشتم نگاش کردم کھ دوباره با نگران        

 ؟...رهی بگم حالشو بگالدی بھ میخایم... 
 !؟..مینجوریمگھ خودم ا:  دستم رو بھ پشتم کج کردم و گفتم شدمی کھ از کالس خارج میدر حال        
 !؟ی بود بھش گفتی اون چیراست:  دی پرسنایم        
 نیتو با ا... اخھ خره:  گفت ی با حالت بامزه امی و مردنی براشون گفتم ھردوشون خندشوی معنیوقت        

 اگھ با اون دعوات بشھ و کتک یرد واقعا فکرک؟نھی اون ارنولد رو بزنیخای می چجورکلینصف ھ
 ...!ی مشت اون تو مردھیبا ! ؟یبری تو منی کنیکار

 ... اون مثل مورچھ بود در برابر سوسکھی ورزشکارکلی من دربرابر ھکلی ھگفتیراست م        
 ھستم کھ حداقل با یانقدر قو... سرم بچھ کشاورزم تو باغ و مزرعھ بزرگ شدمریخ: با خنده گفتم         

 ...! لوسھیای مال شما دختر تھرونزای چنیا...رمیمشت اول نم
 ؟...ی پررو شددمی خندیباز من بھ تو دختر دھات:  چپ چپ نگام کرد و گفتمیمر        
 ؟... رو انتخاب کنمی چھ موضوعخوامی پروژه ام می واسھ ارائھ یدونیم:  و گفتم دمیدوباره خند        
 پسرا از چھ نوع نی انمی کنم ببقی تحقخوامیم:  نگام کردن ،ادامھ دادمیھردوشون با تعجب و سوال        

 ، ھم قد کشنی زرافھ قد می کھ ھم اندازه زنیری خودشون می پای چھ کودیعنی...  کننی استفاده میکود
 !؟...ادهی ، ھم قد خرس زورشون زشنی گنده ملیف

 !..ارنی باغ وحش سھیخوب بگو پسرا ھرکدوم :  گفت نای و مدنیھردوشون خند        
 !؟یمگھ شک داشت:  خنده گفتم ونیم        
 گاوه بعدا می بھ قول مرای ، خرس ،لی زرافھ،فی آقانی ھمنکھی فارغ از امیدیاونروز ھر سھ خند        

 ...کنھی من دردسر درست میچقدر برا
 
 

 ھم شھی بود و اکثر کالسھامون مشترک بود و ھممی من و مری  بود کھ اون ھم رشتھنجای ایبدبخت        
 ی بچھ ھای ھیحداقل با بق…  بھتر بودیلی از کاوه خیعنی بود ی پسر خوبثمی نشست میپشت سر ما م

کنم جزوه ھم   فکریاما کاوه کوه غرور بود حت...  و در کل خوش مشرب بودزدیکالس دوکلمھ حرف م
 ...!میدیشنی گفت بھ ندرت صداشو مشھی و مزدیس حرف نم کالی کس توچیبا ھ…  نوشتینم

 موندی نمجوابی و صد البتھ بزدی مھی وکناشی بھم نی داشت چون تو ھرفرصتنھی انگار ازمن کیول        
 ، اون از دعوام با یپورچی کھ من مشکل دارم ، اون از ترم اول و شدنیتوپی بھم منای و ممی مریگاھ... 
 موقع ھا بود کھ بھم خبر ونتو ھم …شھی دعوا نکنم روزم شب نمیاگھ با کس…  از آقا گاوه نمیا…  میمر

 ... دی اومد و اسمشو گذاشتن نوای بھ دنمی مری ابجیدادن بچھ 
 بر مواظبت ی و من کامال از صرافت حرف کاوه مبنگذشتیدو ماه از برخورد اول من و کاوه م        

 ...کھنیاز خودم افتاده بودم تا ا
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با عجلھ  …ومدی با من ننای مون بود و می تخصصی از درسایکی ، می داشتانترمیاونروز امتحان م        
از ...  دمیدوی مبای داشتم با عجلھ تقرنی ھمی بودم برادهیبھ اتوبوس نرس… سمت دانشگاهرفتمیداشتم م

 نی بوق و ترمز ماشی صداوھی کوچھ مونده بھ دانشگاه بودم کھ ھی کھ زودتر برسم ، تو رفتمیکوچھ ھا م
 … نی و افتادم زمدمیشن

 فکر کردم کھ کمی…  و کوفتھ بود کردی تنم درد می بودم و ھمھ مارستانی بھ ھوش اومدم تو بیوقت        
سرم … بود  تصادف ، دستم و گونھ ام خراش برداشتھ ی شده ، کم کم بھ ذھنم اومد صحنھ ی چادی بادمی

 کردمی نالھ مداشتم…ردکی درد میلی ، پام ھم خکردمی خون رو حس مھیھم فکر کنم شکستھ بود چون گرم
 کنار تختم کنار ی کھ پرده کردمیھنوز داشتم فکر م…  دمی شنکھاشوی و الستنی گاز دادن ماشیکھ صدا
 ؟…حالت خوبھ:  زد و گفت یلبخند… پرستار اومد توھیرفت و 
 ؟یتو خوب:  گفتونی گری وبا چشامھی سراسمی پرده با صدا کنار رفت و مری ھمھ ھوی        
 ...سرمو تکون دادم کھ درد گرفت و از درد صورتم جمع کردم        
 ...!  برسم مردمنجایمن کھ تا ا!  شد آخھ ؟یچ: اومد کنارم و دستمو گرفت و گفت         
 ...رونی و رفت بختی آمپول توش رھی رو چک کرد و پرستار فشار خونم رو گرفت ، سرمم        
 ومدمی داشتم مدونمینم:  گرفتھ و لرزون از درد گفتم یبا صدا…  لبخند بزنممی کردم بھ مریسع        
 ...دانشگاه
 ...امتحـــــــان:  اومد و اه از نھادم بلند شد ادمی امتحان ھوی        
 ...یدی صدمھ ندیلیخداروشکر خ…  سرت قربونت برمیفدا:  سرمو نوازش کرد و گفت میمر        
 یخداروشکر صدمھ : دکتر کھ اومد عکس پام رو کھ کنار تخت بود برداشت نگاه کرد و گفت         

 ...شھی داره کھ با استراحت خوب مفی خفھی شکستگھی مچ پات ،فقطیدی ندیجد
 ؟… دکتری آقاشھی مرخص میک:  میمر        
 رنی پاشو گچ بگی نبود، وقتی مشکلچیخوشبختانھ تو عکس سرش ھم ھ:  زد و گفت یدکتر لبخند        

 ...! بره خونھتونھیم
 ھم یھرچ…  دنبالمون ادی زنگ زد تا بالدی رو درآورد و بھ مشی گوشمیبعد از رفتن دکتر مر        

 ...  گوش نکردخوادیبھش اشاره کردم کھ نم
 ...!خوادی ، نمخوادی نمیگی می ھھیچتھ ؟ چ:  رو قطع کرد با تشر گفت ی گوشیوقت        

 ... گھی خوابگاه درفتمی تو زحمت؟ خوب با آژانس می اون بنده خدا رو انداختیواسھ چ -        
 !…  خوابگاهیمگھ قراره بر:  گفت ی جدیبا نگاھ        
 !؟… بابام ی؟ خونھ پس قراره کجا برم :  گفتم یعصب        
 ...!  مای خونھ یایم…  خانومریخ:  گفت یھمونطور جد        
 ؟... کاری شما چی خونھ امیب…  یبافی واسھ خودت میچ -        
 کردی و ساکت نگام میھمونطور با نگاه جد        
 ... شمای خونھ امیمن نم -        
 بکنھ حتما انجامش ی کارخواستی کھ اگھ مییاز اون نگاه ھا…  کردیھنوزم ساکت بود و نگام م        

 ...کردی کس ھم گوش نمچی و بھ حرف ھدادیم
 ؟…ی نگاه نکنی اونجورشھیم…میااااااه مر -        
 ...سکوت        
 ...ی پلک بزن کور نشھی.... خوب بابایلیخ -        



 47 

 ی ولدادی گچ پامو قلقلک مھیسیخ...  منو گچ گرفتن یو پا می و پرستار رفتمارستانی خدمتکار بھیبا         
 و گاز یبا ھزار بدبخت...  رفتھ بود نی کرده بودن ازبقی کھ بھم تزری بود، اثر مسکنادیخوب دردم ھم ز

اومدن کنارم ، ...  دمی دمیالد کنار مری برگردوندنم بخش میوقت...  کردم یریگرفتن لبم از آه ونالھ جلوگ
 ... دمی ، از اخمش و قدم زدن کنار تختم فھمدنشی کشقی عمی از نفسھانوی بود ای عصبالدیم

 ...!بادمجون بم آفت نداره... باباالیخیب:  کردم با وجود دردم لبخند بزنم کھ موفق نشدم یسع        
 ...راننده فرار کرد:  با ھمون اخم گفت الدیم        
 ... شده نمیزی ، خداروشکر چستیمھم ن -        
 نگاه بھ خودت بنداز ھی...  بشھی چیخواستی مگھی؟د... نشدهتیزیچ:  اومد تو حرفم و گفت یعصب        

 ...! نشدهیزیبعد بگو چ
 ...!  جونیلی منمی بھم بده تا ببنھی آھیخوب :  عوض کردن جو گفتم یبرا        
  رو انجام بدمصی ترخی کارھارمیم:  جمعش کرد و گفت عی اومد رو لبش اما سرکی لبخند کوچھی        

... 
 بھم بده ، از فموی خواستم کمیاز مر... رفتن صداش کردم برگشت و منتظر نگام کردرونیقبل از ب        

 ...  نگام کردیسوال... توش کارت بانکمو درآوردم و گرفتم طرفش 
 ...! مارستانی صورتحساب بیبرا: گفتم         

 کردی می کھ سعی دورگھ ای اومد باال و با صداشیشونی کرد ، رگ گردنش و پیدی اخم شدھوی        
 ...! فتیتا نشکستمش بذار تو ک: آروم باشھ گفت 

 ...!الدی میول -        
 ... فتیگفتم بذارش تو ک:  کم بلندتر شدھیصداش         
 کاره نمی اشھ؟ی ناراحت میدونیآخھ االغ تو نم:  نگاه کردم کھ گفت میبھ مر...  رونیاز اتاق رفت ب        
 ؟... یتو کرد
  منو بده؟مارستانی بنھی ھزدیخوب اون چرا با -        
 کنھ ، بھش بی دست تو جدی مرد ھمراه آدمھ نباھی ی وقتیدونینم...  نگم واقعا کھ یزیبھتره من چ -        

 ... میپاشو کمکت کنم بر... برخورد خوب 
 جفت عصا بھ ھمراه ھی راه ھم یتو...  می رفتالدی منی نشستم و تا ماشلچری رو ومیبا کمک مر        

  درد رو تحمل کنمتونستمی نمگھی دوتا مسکن خوردم چون واقعا دنیداروھام برام گرفت کھ ھمونجا تو ماش
... 

 یلی خخوردیدستش کھ بھ تن کوفتھ ام م... ھوارفتی مغمی بھم کمک کنھ جخواستی تا ممیر مچارهیب        
 ... گرفتیدردم م
تو ... خاک بھ ســــرم :  من زد تو صورتش و گفت دنیبا د... تو خونھ خالھ مھتاب منتظر ما بود         
 ھــــان؟ ... پاش دررفتھنی خورده زمی مگھ نگفتالدی م؟ی شــــــدی شکلنیچرا ا

 و خالھ رفتم و می کردن، با کمک مرفی تصادف و فرار راننده رو براش تعرانی جرالدی و ممیمر        
 ناراحت یلی من خدنیعمو نادر ھم با د... کم بعد بر اثر مسکنھا خوابم بردھی ، دمی دراز کشمیتو تخت مر

 و کردمی نمیبی احساس غرصال بود انی اونا ای خونھ ھیخوب...خداروشکر تا دو روز کالس نداشتم... شد 
 کردم اجازه بده برم یروز سوم با اصرار و التماس خالھ رو راض...دنیچرخیھمھ مثل پروانھ دورم م

 ...  مارو رسوندالدیم... دانشگاه 
 ...  شده بودنیپام ھم با وجود گچ سنگ...  سرم بود ھی شکستگیصورتم کبود و ھنوز باند رو        

 ... ی شدینجوریچرا ا...  شده ی کھ رفتم تو کالس ھمھمھ شد و دخترا دورم کردن کھ چنیھم        
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 ...  داد کھ تصادف کردمحی توضھی بقی سرجام و برانمی کمکم کرد بشمیمر        
 ای) لولک و بولک( کھ ادی می و چشمم بھ در کالس کھ استاد کمی داشتگھی امتحان دھیاونروز ھم         
 ... آوردنفی وکاوه تشرثمیھمون م
 ... پشت سرما نشستنقای دقیعنی و نگام کردن و بعد سرجاشون ستادنی لحظھ ھردو با تعجب اھی        
 !؟... براتون افتاده یاتفاق...  یخدا بد نده خانوم کرم:  گفت ثمیم        
 ...دیطلبی می پ نھ پ درست و حسابھی حرفش نی امیبھ قول مر        
  گچ گرفتمی کردم و پامو ھم الکی شکلنی اشی و آرامی بگم نھ محض خنده صورتمو با گرخواستمیم        

... 
 ی خدان کھ برای بنده ھانیا...  ی مرادی آقادهیخدا کھ بد نم:  حس فائق اومدم و گفتم نی بر ایول        

 ... تصادف کردم...  کننیھم مشکل درست م
 االن حالتون خوبھ؟...  گذشت ریبازم خدارو شکر بھ خ: و گفت زد یلبخند        
 کھ بھم زده داغون کھ ی بدبختنیاون ماش...  دمی خسارت ندادیتازه من ز... آره بابا : با خنده گفتم         

 ...! می بدھکار شدھید...! راننده ھم مرد ... چھ عرض کنم اوراق شد 
 گفتھ بودم مواظب خودت باش:  از پشت سرم گفت یی صداھی خنده ونیم...  دنی کالس خندیھمھ         

!... 
 کنھی داره با پوزخند نگام مدمیبا تعجب برگشتم عقب د...دمیاما من شن... آروم و نجواگونھی صداھی        

 ...  بودنی کار ایعنی... نــــــــــــھ ... 
 !ن؟یو قبل از مرگش گرفتحاال راننده ر:  منو از بھت درآورد ثمی میصدا        
...  زدمی می حرفھی دی ، بادادمی جوابشو مدیبا...  دیچرخیفکرم ھنوز حول حرف و پوزخند کاوه م        
 ...! شھیاگھ بفھمم کار اونھ خونش حالل م...  یعوض

 ھستن  دو دستھنیچون فقط ا...  ترسو ای طرف نامرد بود دونمینھ راستش نم:  گفتمثمیدر جواب م        
 گھی دیکی پشت ای کننی فرار ماینامردا و ترسوھا کھ از ترسشون ...  رنی و درمزننیکھ بھ آدم ضربھ م

 ...! شنیقائم م
از ... حاال نوبت من بود پوزخند بزنم ...  ھم بھ کاوه انداختم ی نگاھمی و نثمیبرگشتم سمت م        

 ...  زده بودیتفاوتی شده اما ماسک بی عصبدمیفھمیچشماش م
 من قبول کرد کھ تی وضعدنی ھمون کھ روز امتحانش تصادف کردم با دیاونروز استاد نظر        

 ... رهیدوباره ازم امتحان بگ
 زرد شده بود و حالم ھم خوب بود و تونستم با بای دست و صورتم تقریای ھفتھ کبودھیبعد از         

 ...  کنم کھ بھ خوابگاه برگردمیاض خالھ مھتاب و عمو نادر رو رادیاصرار ز
 ماه بعدش گچ پامو باز کردم ، از خانواده ام فقط ھی...  ھوامو داشتن یلیتو خوابگاه ھم بچھ ھا خ        

 ...  نگرانشون کنمیخودی بوفتادهی نی حاال کھ اتفاقخواستی تصادف خبر داشت ، دلم نمانی از جریزدیا
 بود دهی از اون تصادف چشمم ترسیی جوراھی با کاوه کمتر برخورد کنم کردمی میتو اون مدت سع        

خوب ...  کردی محی داشت تفریی جوراھی...  تا جوابشو بدم نداختی مکھی تشتری بود و بدهیو انگار اونم فھم
 ثابت کنم اون فقط با چرخ نستمتوی اثباتش نداشتم از اون گذشتھ اگھ ھم می برایلیاگھ کار اون بود دل

 ...!  آدم بودھی ی ھی نصف دمتی قنشی فقط چرخ ماشیعنی رونی بادی بذاره بغھی وصتونستی منشیماش
 خوب اون ی ھرطور شده نظرشو جلب کنن ولخوانی دختر چشمشون دنبالشھ و می کھ کلدمیدیم        

...  گذشتی دخترا منی تفاوت از کنار ای بھ اطرافش نداشت و بی وقت توجھچیھمون کوه غرور بود کھ ھ
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 ارتباط یم آدنی کنھ و بخواد با ھمچکی خودشو کوچدی دختر چقدر باھی کھ خوردمیو من چقدر حرص م
 ... وفتادی از طرف پسر مدی اتفاق بانی اشھیبھ نظرم ھم... داشتھ باشھ 

 از کنارش ھایلی شاخھ است و ممکنھ خی گلھ کھ روی غنچھ ھی خونده بودم کھ دختر مثل یی جاھی        
 بشھ زود دهیچون اگھ زودتر چ...  نھیچی و اون گل رو مکنھی دستشو دراز مدی کھ بای اونیرد شن ول
 و ھر خوادی ھاش بد نمه بندی وقت براچی موضوع ھم اعتقاد کامل داشتم کھ خدا ھنیبھ ا...  شھیپژمرده م

 ...  کھ وقتش باشھوفتھی می فقط وقتیاتفاق
 

 و نای و منبی با زی قبلمی دو ترم طبق تصمنی بیشدن امتحانات و شروع شدن فرجھ ھابعد از تموم         
 ...می بھ خونھ ھامون بریرانگردی امچھی مسافرت نھی قرار شد بھ میمر

  تھرانمی و بعد اصفھان، شمال و در آخر ھمھ برگردمی شروع کننبی زی از کردستان خونھ یعنی        
... 

چقدر ...  آروم ی محلھ ھی تو سنندج بود ، تو نبی زیخونھ ...  بود می سفر زندگنی گفت بھترشھیم        
 محمد ، ری ، امامزاده پدری بھ پارک ابنبی با زمی کھ اونجا بودیتو پنج روز... خانواده اش خونگرم بودن 

 اش جوری کھ نھیدو و نی شلممثل شونی محلی مادرش برامون از غذاھامیرفت...  صلوات آبادو یگردنھ 
 یلیسالھ و خ١٥ اسمش عباس بود نبی زکیبرادر کوچ... ھستن درست کرد و چقدر ھم خوشمزه بودن 

 ... برادر بزرگتر ھم بھ اسم آرام داشتن کھ ازدواج کرده بودھی کردی صدا میماھاروھم ابج...  طونیش
 ... می موندنای انای می ھم خونھ ی اصفھان و پنج روزمیاز اونجا رفت        
 نقش جھان دانی تو میموقع کالسکھ سوار...  می تو اصفھان نمونده بود کھ نرفتھ باشیی جابایتقر        

 ...میدیخندی و ممی نشستنی زمی درآورد کھ ھممون از خنده روی مسخره بازمیانقدر مر
آقاجون و مامان ...  ما یونھ  خمیاز اصفھان ھمھ با ھم اومد...  بود یخالصھ کھ سفر فوق العاده ا        
 ، اونا رو با خودم بھ باغمون ، زدی بھ خاطر کنکور کمتر سر میزدیا...  ازشون استقبال کردن یبھ گرم

 ... آقاجون و کال تو روستا گردوندمینای تپھ ، سر زمیامامزاده باال
 ی ھم دختر عموھام اومدن خونمون وکلی دوبارھی ، میزدی و حرف ممی بودداری بروقتیشبھا ھم تا د        

 ... ای کنار درمی و رفتمی درست کردکی نکی روز ھم بساط پھی...  میخوش گذروند
...  می رو حرص دادالدی و چقدر ممی موندمی مری خونھ ی دوروزمی ھم کھ بھ تھران برگشتیوقت        

 ... شدی بود کھ خواه ناخواه آدم جذبش می طورالدی رفتار می راحت نبودن ولیلی خالدی با منبی و زنایم
 ...! یکی ی ھمھ و ھمھ برای برایکی...  مبارز یرزنای گروه شمشگفتی بھ ما منکھیجالب ا        
 ...  جونیلیم:  گفتمی و مذاشتمی سربسرش میوقت        
 میاری ، حالتونو جا مارمی دوستامو مرمیمنم م:  گفتی و منی زمدیکوبیبا حرص مثل بچھ ھا پاشو م        
 سرشون ای حجب و حکمی م،ی قدیدختر ھم دخترا...  دوره ام کردن فھی باباااااااااا چند تا ضعیا... ھااااا 

 ... یچی ھگھی کھ دنایا...  شدیم
 گری جز جیالھ:  کردی منمونی و نفرزدی اش منھی با مشت بھ سرزنای و مثل پنی رو زمنشستیبعد م        

 اون زبون اتوبان تھران ، قمتون رو مار یالھ...  نی ھمتون از دم کچل بشیالھ...  نمیداغتونو بب...  نیبزن
 نای اشتباه شد ، االغا ھم گناه دارن ، چرا ایکی نی ااینھ نھ خدا...  انی کن بدای خدا چھارتا االغ پیا... بزنھ 

 ...! رنیرو بگ
بعد از ...  رو بھ خنده انداخت ھی اتاقش و در رو قفل کردو بق تودی دنبالش کردم کھ دوییبا دمپا        

 ... می بھ خوابگاه برگشتیدوروز ھمگ
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 با اون پسره ی و درسھا سرمون گرم درس خوندن بود البتھ ھنوز ھم گاھدیبا شروع شدن ترم جد        
 کالس بھ صدا دراومد  از کالس گذشتھ بود کھ درقھی دق١٠ و می روز تو کالس بودھی...  مینداختیکل م

 ...  دختر اومد توھی استاد دییوبعد از بفرما
 ھم داشت ینی کھ ظاھر سنگفی کھی کالسور و رو دوشش ھم ھیمقنعھ اش کج شده بود و تو دستش         

در کل دختر ...  دیکشی کم تند نفس مھی بود چون صورتش گل انداختھ بودو ھنوز ھم دهیانگار دو... بود 
 ...  بودیبانمک

 پخش لشیو وسا...  نی کرد و شاتاالپـــــــــ افتاد زمری کھ پاش گنھی استاد اومد بره بشیبا اجازه         
 ، دهیمعلوم بود خجالت کش...  جلودی مقنھ شو کشکمینشست و ...  کالس منفجر شد از خنده یشد ، ھمھ 

 ... گفتنی و پسرا ھم متلک مدنیخندیھنوز ھمھ داشتن م
 ... پاھات با ھم مسابقھ دارن-        

 ... پروننی جفتک مسازنی با ھم نمدیشا-        
 ... می حاال منتظر باالنسیپشتک زد-        
 ...درررررررررررد: خونم بھ جوش اومد و داد زدم         
 ...  کالس ساکت شدن و ھمھ برگشتن سمت منی ھمھ ھوی        
مورچھ افتاده بھ تنتون ...  ھرھر یچھ مرگتونھ ھ:  تا کمکش کنم گفتم شدمیھمونطور کھ بلند م        
 ...! نیخندیانقدر م
 حالت خوبھ؟:  گفتم داشتمی برملشویکنارش نشستم و ھمونجور کھ وسا        
 کھ چشاش پراز دمیدیم...  رهی شو بگھی گریفقط سرشو تکون داد ، لبشو گاز گرفتھ بود کھ جلو        

مامانش ... اوه اوه بچھ ھا ساکت :  اومد ی لوس کالس بھ اسم مھرداد احمدی از پسرایکی یصدا... اشکھ
 ...! اومد

 و اخم نگاش کردم کھ خیچنان با توب...  برگشتم سمتش کھ گردنم رگ بھ رگ شد عی سرنیھمچ        
 نگاش کردم کھ حساب کار رهی خگھی دکمی...  نیی کھ زل زده بود بھ من کم آورد و سرشو انداخت پایاون

و محجوب کالس ھم   خوبی از دخترایکیھنگامھ ...  دختره رو دستش دادم لیوسا...  ادی ھم بھیدست بق
 ...  و بلند شدمیدستشو گرفت...  کردیداشت کمکش م

 ... کنھ زی لباسشو تممی بود ، از استاد اجازه گرفتم کھ بریمانتو و شلوارش خاک        
 !ھ؟یاسمت چ:  دمی کھ پرسکردی مزی داشت مانتوشو تمییتو دستشو        
 ...! ایرو: برگشت نگام کرد و گفت         
 ...!منم نارگلم... مثل خودت ...  قشنگھیلیاسمت خ:  زدم و گفتم یلبخند        
 !دوست؟: دستمو دراز کردم گفتم ... اونم لبخند زد         
 !دوست:  نگام کرد ، دستشو تو دستم گذاشت کمی        
 ...  نشستنای کالس و اونم کنار ممیبرگشت        
 کالس بھم لقب مامان کالس رو داده بودن ی از دور و اطراف کھ پسرادمیشنیاز اون روز بھ بعد م        

 ...!!! گھیبذار دلشون خوش باشھ بچھ ان د...  برام حرفاشون مھم نبود یول
سال ...  بود با ما ھمراه بود یی دختر خجالتنکھی ھم با اای از ترم گذشتھ بود و روی ماھھی بایتقر        

 مشترک داشت چون ھم نای ھم با میی بود و چندتایکی اش با ما ی عمومی چند تا از درسای بود ولیاول
 ... اون بودیرشتھ 

 زنگ می کھ گوششدمیداشتم حاضر م...  خالھ مھتاب ی داشتم برم خونھ میاونروز جمعھ بود و تصم        
 ... خورد
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 ...! خاندان ماھیزدیسالم بر ا:  جواب دادم یبا انرژ...  جونم بود یزدی ایشماره         
 !؟یخوب...سالم :  زھرا گرفتھ بود ، انگار بغض داشت یصدا        
 .... افتاده باشھی دلم بھ شور افتاد ، نکنھ اتفاقھوی...  دیتوپی و بھم نمیزدی اگفتمیعمرا من بھش م        
 !؟... شده یزیچ... حالت خوبھ :  دمیپرس        
 ...  بشھ کھ من بھت زنگ بزنمیزی چدیمگھ با... نھ نھ -        
 ! شده زھرا؟یبگو چ... من بزرگت کردم -        
 ؟... شدهی چیعنی ایخدا...  کرد ھی و گردی بغضش ترکھوی        
 ...! حرف بزنیبا توام لعنت...  شده زھرا حرف بزن یچ: داد زدم         
 ...حاج آقا:  کلمھ گفت ھی فقط ھی گرونیم        
 ...فقط بگو زنده اس:  دیلرزیاشکم افتاد،صدام م... ھمون جا نشستم و زدم تو سرم         
 کھ نوه ھاش عاشقش بودن زمی پدربزرگ عزیعنی. .. تموم یعنی نی شد ، ادتری زھرا شدی ھیگر        

 ... برگردمدیآره با...  برم دیبا...  دمشیمن ند...من ...! رفتھ ...  ستی نگھید
 ... جواب دادن نداشتمیی توانایول...  شده ی چدنیپرسیبچھ ھا دورم کرده بودن و م        
 یکی کھ حس کردم وفتادمی ، داشتم مدیدیچشام تار م...  جلومو گرفتن ی رو برداشتم کھ برم ولفمیک        

 بچھ ھا دورم جمع شده بودن وبا یھمھ ...  رو صورتم چشم باز کردم یبا حس خنک... منو گرفت 
 جمع شدن و من چم ورم چرا اونا دنمی فکر کردم ببکمی...  شده ی چدونستمینم...  کردنی نگام مینگران
چشام پر از اشک شد ، بزور مائده چند ...حاج آقا... تلفن ... زھرا ...  می مری خونھ رفتمیمداشتم ... شده 

 ...! برمدیبا:قلپ از آبقند خوردم و گفتم 
مائده و ...  گفتن تی ھمشون ناراحت بھم تسلدنی موضوع رو فھمی اما وقترنی جلومو بگخواستنیم        

 ... کردمی مھیتوراه ھمش گر...  موندن شمی بشم پنیتا سوار ماش اومدن و نالی بزور ھمرام تا ترمسیمھد
 ...  داشتتی واقعشد،پسی قران از مسجد روستامون پخش می ،صدادمی رسیوقت        
 نی درصد ھم از بھی کنھ اون تمی کرده تا اذی زھرا با من شوخکردمی درصد ھم فکر مھی یاگھ حت        

 ... رفت
 ما جمع شده ی پسر ارشد بود ھمھ خونھ کنھی می زندگزدی بزرگم کھ تو یچون پدرم بعد از عمو        

 ... بودن
 ...  افتاداهی سی شدم چشمم بھ پارچھ ھااهیدم در کھ پ        
 را بھ بازماندگان آن مرحوم یکرم...  حاج فرج ازمانی تأثر و تأسف درگذشت پدر عزتیبا نھا        

 ...! مییگوی عرض متیتسل
 

 انجام ی داشت کاری ، ھرکساطیرفتم تو ح...  ستی نگھی پدربزرگ من دیعنی...  امکان نداشت نیا        
 ومدی آقاجون میصدا...  ناھار فردا بدن بھ آشپز ی احتماال برانی تو ماشبردی داشت برنج میکی...  دادیم

 ...  کننکاری چگفتیکھ بھ ھمھ م
 ... ومدی زنھا می ھی گریصدا        
 !؟... یاومد... نارگل جان ... نارگل -        
اون ...  رهیبم...  حاج آقا نباشھ شھیمگھ م...  من تو ھپروت بودم ی ، ولکردی نفر داشت صدام مھی        

  عملشی وضع قلبش کھ چند سال پیحت... حالش خوب بود ...  سالم بود ی داشت ولیی سن باالنکھیبا ا
 ...  نداشتیکرده بود مشکل

 ؟...حالت خوبھ ... نارگل -        
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...  شھی نمارمی دستمو دربکنمی می سعی دستمو گرفت ، ھرچیکی...  کننیچرا ولم نم... اه ه ه ه         
 ...! ھــــــــایعجب کنھ ا

ونگام رفت سمت اون چشام باز شد ...  زد تو صورتم یکی تو صورتم احساس کردم ، ی دردھی ھوی        
 بھ دلم چنگ زد و چشام پر از اشک یزی چھی نشی ناراحت وغمگی افھی قدنیبا د... آقاجون بود ... نفر 
 ... شد

 ...!!! جون... آقا :  شد و گفتم زونی لبم آویگوشھ ھا        
 ...  ام بلند شدھیمحکم بغلم کرد ومن ھق ھق گر        
مردم روستا و ...  برم سرخاکش خواستمیم...  دمی پوشاھمویبا کمک زھرا رفتم تو اتاقم و لباس س        

 ... رفتنی و مومدنی ملیفام
 زود نکھیزھرا ھمرام اومد ، چون غروب شده بود آقاجون اجازه نداد تنھا برم آخرشم با شرط ا        
 ...  شدیض راادی پسرعموم ھم ھمرامون بدی و مجمیبرگرد
 ...  خاکھاستنی اری االن ززمی عزی حاج آقایعنی...  دمی روش کشیکنار قبر نشستم و دست        
 ! شد؟یچطور:  دمی بود پرسادی زی ھی گرفتھ ام کھ بھ خاطر گریبا صدا        
 ...!  نشدداری بگھی ، صبح ددی کھ خوابشبید: زھرا ھم با بغض جواب داد         
 رو استشیس...  آل بود دهی پدربزرگ اھیحاج آقا ...  شھی و لبخندش تنگ می مھربونیم برادل        

 ...  مھربون بودیلی خیداشت ول
 کھ اقاجون گفت یدید... بلندشو :  زھرا بازومو گرفت و گفت کردمی مھی کھ نشستھ بودم و گرکمی        

 ... میزود برگرد
 ...! می بمونگھی دکمی -        
 ...! ایفردا دوباره ب... ھوا سرده :  بغلم و گرفت و گفت ری ھم اومد کمکش و زدیمج        
 ...  چشام بودی پدربزرگم جلویھمش چھره ... اونشب تا صبح خوابم نبرد         
 ییرای دختر عموھام و دختر عمھ ھام از مھمونھا پذھی ، با بقمیصبح فرداش تو مسجد مراسم داشت        

 ی گفت و خواست ھروقت تونستتیتسل...  تی زنگ زده بود بھ گوشمیمر:  کھ زھرا بھم گفت میکردیم
 ...! یحتما بھش زنگ بزن

 میاونروز پنج شنبھ بود و ھمھ بعدازظھر رفت...  شدم ییرایسرمو تکون دادم و مشغول پذ        
 ...سرخاک
 ی قنادھیقرار بود از ...  میکردیردا حلوا درست م مراسم فی برادیفرداش ھم مراسم سوم بود و با        

 ھی و می حساب کردی سرانگشتینجوریمھمونھا رو ھم...  میکنی زنعموم گفت خودمون درست می ولرنیبگ
 ...شدنی نفر م١٢٠٠ حدود یزیچ

 حاضر کی موندم و حلوا کھ تا ساعت داری بھی بودم اما ھمراه بقدهی شب قبل اصال نخوابنکھیبا ا        
 ... می بھ شکل گل درآوردی تو کاغذ روغنفیشده بود رو با ق

تا ...  می رو بکننکاری چطور امی و فقط منو دخترعموم بھار بلد بودمیکردیتا گل درست م١٢٠٠ دیبا        
 انقدر خستھ بودم کھ ی حلوا قرمز شده بود ولھی حلوا حاضر شد ، کف دست ھردومون از داغ٤ساعت 

 ...  شدمھوشیدستم ب بھ توجھیب
اونروز ھم بعداز مراسم ...  شدم داری باطی تو حی صبح از سروصدامیساعت بخواب٣ میفقط تونست        

 ...  سرخاکمیرفت
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 ی چشمامو باز نگھ دارم ، رفتم تو اتاقم تا کمتونستمی نمی از خستگگھی خونھ دمی برگشتیوقت        
 ام یی و چندتامی از مرسکالیده تا م… اوووه …  افتاد برداشتم و نگاه کردم میاستراحت کنم چشمم بھ گوش

 ... از ھم خونھ ھام
 !؟…یسالم نارگل ، خوب:  بوق جواب داد نی رو گرفتم ، با اولمیشماره مر        
 ...!سالم ممنون -        
  گرفتھ بودادی زی ھیصدام بخاطر گر        
 ... غم آخرت باشھشایا…  مزی عزگمی متیتسل -        
 ممنون -        
 گھی احتماال تا چند روز دی داشت ولی کارھیبابا …  ناراحت شدن یلی خدنی شنی ھم وقتنایبابا ا -        

 ...!  خونتونمیای می سرسالمتیبرا
 ... ممنون…  شھیزحمت م -        
 ... ی بدلی تحوگھی دو روز ددی با؟ی کنکاری چیخوای نارگل واسھ ارائھ پروژه ات میراست -        
 ...! ایگیراست م…  رفتھ بود ادمیپاک … آخ  -        
 ؟… من با استاد صحبت کنم یخوایم -        
 نصفھ اس ، بایتقر…  ارائھ ی مھلت آخره براندفعھیا…  گفت ی دفعھ قبل چیدیمگھ ند…نھ بابا -        

 ...ی انداختادمیممنون کھ …  کنمی مشی کارھید ،  جمعش کرشھیاگھ بتونم برگردم م
 ؟… کمکت کنم یخوای مکنمیخواھش م -        
 ... کنمی می کارھیخودم … نھ  -        
 ...  بھم خبر بدهیباشھ ، بھ ھرحال اگھ کمک خواست -        
 ... باشھ بازم ممنون -        
 برگردم کھ درس بخونم دیتم کھ پس فردا امتحان دارم وبا بھ آقاجون گفمی با مریبعد از خداحافظ        

 دونھی آقاجون نمدونستمی رو نداشتم و مزای چنی دادن در مورد پروژه و ارائھ و احی توضیچون حوصلھ 
 ...  گفتم امتحان دارمھیچ

 ...  صبح بروشھی مکی ھوا تارگھیاالن د: اونم گفت         
 با زھرا و دخترعموھام کھ خونمون شتری فراوون نتونستم خوب بخوابم و بیاونشب با وجود خستگ        

 گشتمی برمدی من چون بای ولدنی خوابھی صبح بقیدم دما…  میبودن از خاطراتمون با حاج آقا حرف زد
 ... نالی و حاضر شدم تا آقاجون ببرتم ترمدمیتھران لباسم رو پوش

 ... اماده کردم بود کھ صبحونھ رو شیھوا گرگ و م        
 !؟… یداریب:  آقاجون اومد ی کھ صداخوردمی تلخ مموییداشتم چا        
 بشھ ، بھش گفتم داشی پدیاالناست کھ حم:  کھ گفت ختمی ریبراش چا… بلند شدم و سالم کردم         

 ...!  بمونھشتی ھم پنیماش… برسونتت 
 !چرا بمونھ؟: با تعجب نگاش کردم و گفتم         

 خونھ ممکنھ شب بشھ یتو ھم از دانشگاه بر…  شھیروزھا داره کوتاه م: لقمشو قورت داد و گفت        
 ... شھی الزمت منیماش… 

 ، ترسمیبخدا م…  کنم ی کھ بخوام تو تھران رانندگستی نی در حدمیمن رانندگ… نھ آقاجون : گفتم        
 ... کردمی مکاریمگھ پارسال چ …خوامینم

تو …  کھی ترافشھیتھران ھم…  ی گرفتنامھی گواھی چیپس برا:  رو خورد و گفت شیی از چاکمی        
 ...  ندارهدنیترس…  ی بروننیی سرعت پادی ھم باکیتراف
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 ...  آقاجونیول -        
  منم راحتترهالی بمونھ خشتی پنی کھ گفتم ، ماشنیھم -        
 ؟... یآخھ خودتون چ -        
 ...  ازش استفاده کردشھی کنم می اساسری تعمھی...  ھم برام بسھ یمی قدکانیمن ھمون پ -        
 ... ممنون... چشم آقاجون : سرمو تکون دادم و گفتم         
 ...  اومددیحم: مامان اومد تو آشپزخونھ و گفت         
 ...گردمی کردم و گفتم بھ محض تموم شدن امتحان برمیبا مامان و آقاجون روبوس        
 ...! نی خستھ شده تو بشیدیھرجا د:  گفت دی رو دستم داد و بھ حمچییآقاجون سو        
 ... نینگران نباش... چشم عمو :  ھم سرشو تکون داد و گفت دیحم        
 دفعھ نکھیبا ا...  از من بزرگتر بود ی و چند سالدی برادر مجدیپشت فرمون نشستم و راه افتادم ، حم        

اونجا آش ...  ھم خستھ بودم اما تا امامزاده ھاشم روندم یلی و خکردمی می اولم بود کھ جاده ھراز رانندگی
 ...!  بخوابمکمی خوامی خستھ ام میلیمن خ:   دادم و گفتمدی رو بھ حمچییسو...  می و خوردمیدی خرییو چا

 ...  ، چشمامو نبستھ خوابم برددمی رو خوابوندم و دراز کشیقبول کرد ، صندلاونم         
  کرد و رفتی رو بھم داد و خدافظچییسو...  می شدم ، دم در خوابگاه بودداری بدیبا تکون دست حم        

... 
 ...  گفتنتیھردوشون بغلم کردن و تسل...  بودن نایتو خونھ فقط مائده وم        
 کردم کھ برم یبا بچھ ھا خداحافظ...  کردم دای رو پقمی ، تحقلمیازشون تشکر کردم و رفتم سر وسا        

 ...  بودری چون مطمئنا تا غروب کارم اونجا گدمی خری خوراکیتو راه ھم مقدار... کتابخونھ ... 
 ازی ھم کھ نیدادم و دوتا کتاب مونده رو انجام ی کارھاشتری نصفھ بمی خستگیتو کتابخونھ با ھمھ         

 کنم کھ پی تای و با چی رو کنایفقط مونده بودم کھ ا...  تو خوابگاه انجام بدم شویداشتم امانت گرفتم تا بق
 دیبا...  استفاده کنم وترشی ھم از کامپکنھ ازم خواست برم خونشون تا ھم بھم کمک...  دی بھ دادم رسمیمر

 ... دمیخری خودم می لبتاپ براھیحتما 
 ...  اونای خوابگاه رفتم خونھ یاز خدا خواستھ قبول کردم و بھ جا        
...  و شروع کردم میبعد از شام رفتم تو اتاق مر...  گفتن تی کردن و تسلیھمشون باھام ھمدرد        

  کردملی کھ از کتابخونھ گرفتھ بودم تکمی رو با دو تا کتابقمی تحقھی منم باقدادی رو انجام مپی کار تامیمر
... 

 وانی لھی خوابش گرفتھ ، فرستادمش بخوابھ و اول ی بدجورمی مردمی بود کھ دکی بایساعت تقر        
 تموم شد چشمام از زور یساعت پنج صبح وقت...  خودم آوردم و نشستم سرکارم یبزرگ قھوه برا

...  ام کولھ  کردم و گذاشتم توتی شو رای دیس...تھ بودم  و بھ زور باز نگھشون داشسوختی میخوابیب
 ...  افتادممی جنازه ھا کنار مرنیبعد ع

 می کالس دارگھی ساعت دھی... دانشگاه :  چشممو باز کردم کھ گفت ی المی مریبا تکونھا و صدا        
 ... شھی مریپاشو ، د... 

 دی ، درتمام چھار روز گذشتھ شاخوردمیم کھ تلو تلو مبا رخوت از جام بلند شدم انقدر خستھ بود        
 ...! خــــــــواب...  کردی رو التماس مزی چھی وجودم ازم ی بودم و االن ھمھ دهیجمعا ده ساعت خواب

 الدی و بعد از صبحونھ مدمیلباس پوش... چندتا مشت آب سرد بھ صورتم زدم تا چشمام باز بشن         
 ...  کنمی رانندگتونستمی کھ داشتم نمیچون واقعا با اون وضع خواب آلود... مارو تا دم دانشگاه رسوند 

تو کالس بعد از اعالم حضور سرمو گذاشتم رو ...  می کالس داشتی با استاد انصار٨/٥ساعت         
 ...  و ناخوداگاه چشمام بستھ شدزمیم
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 ... دادیکونم م بھ پھلوم و تزدی داشت میکی        
 ...!  بخوابمیاگھ گذاشت...اه ه ه ه ه        
 ...! وونھی دگھیپاشو د... نارگل :  اومد می مریصدا...  خنده بلند شد ی صدادفعھی        
فکر کنم نوبت ...  می کھ مزاحم خوابتون شددیببخش...  یخانوم کرم:  اومد کھ ی استاد انصاریصدا        

 ... شھارائھ با شما با
 ھم کھ یی آبرومچھی ننیھم... اه گندت بزنن نارگل ...  کالس بلندتر شد ی بچھ ھای خنده یصدا        

 ...  رفتیداشت
 ستیمعلوم ن:  دمی از پشت سرم شنیی صداھی کرده باشم ی بگم کھ مثال ماستمالیزیتا خواستم چ        

 ...!  بوده کھ خوابشو آورده تو کالسی کجا و تو بغل کشبید
 یچ! ؟... یبغل ک!؟...من کجا بودم ...  گفت ی چی عوضنیا...  دمی پوزخندشو ھم شنی صدایحت        

 ! بلغور کرد؟ی چنیا! ؟...؟ مـــــن ...شد 
 و یستگھم خ... ھم از دست دادن حاج آقا ...  بود ھجوم اورد بھم ی و ناراحتتی عصبانی ھرچھوی        

 ...  از دست بدمموی گاوه باعث شد تا خونسردنیھم حرف نامربوط ا...  یخوابیب
  حرفتو تکرار کنگھی بار دھی یاگھ جرأت دار: بلند شدم و رومو کردم طرفش و با حرص گفتم         

... 
 ... کنھی نگام متفاوتی و بی داره با خونسرددمید        
 ...! ی گفتی بلند شو و تکرار کن چیاگھ مرد:  گفتم ی بلندتریصدا و تی با عصباننباریا        
 ... کالس ساکت شده بودنیھمھ         
 ... ی کجا بودشبید:  تو چشمام زل زدیخی نگاه ھی خونسرد بلند شد و با یلیخ        
 ...  کھ تو گوشش زدم قطع شدیلیحرفش با س        
 نباریا...  زدم تو گوشش گھی دیکیتا خواست برگرده طرفم ...  دمی چند نفر رو شننی ھیصدا        

 ...  ھم زدمگھی دیکی برگشت سمت من کھ عیسر
 ...! انی کاویآقا...  یخانوم کرم... اونجا چھ خبره :  استاد اومد ی عصبانیصدا        
 با می کھ داشتکردنی از حدقھ دراومده داشتن بھ من و اون نگاه می کالس ساکت و با چشمایھمھ         
 ... میکردی بھم نگاه متی قرمز از عصبانیچشما

 اول تو دھنت مزش کن ی بزنیخوای می بھ بعد ھر حرفنیاز ا...  یلیسھ تا کلمھ ، سھ تا س: گفتم         
 ...  آشغالی اشتباه گرفتتی عوضیمنو با دوست دخترا... بعد بلغور کن 

 از نظم نمیا...  دنتونیاون از خواب... با شمام ...  یخانوم کرم:  دمی رو شنی استاد انصاریصدا        
 ... کالس رو بھم زدن

 ... میدیکشی خط و نشون میکی اون ی با چشم برامیھردو ھنوز داشت        
 !؟... چھ خبره نجای انی بدحی توضتونیکیممکنھ : برگشتم سمت استاد کھ گفت         
 خوامیعذر م... متاسفم استاد :  رو برداشتم و گفتم لمیوسا...  بچھ ھا تو شوک بودن یھنوز ھمھ         

 ... ستی من حالم خوب نیول... 
 !؟...کجــــا :  و خواستم برم کھ استاد گفت می رو دادم دست مری دیس        
پروژه ام دست ...  ستی حالم خوب نی استاد ولخوامیمعذرت م:  سمت در گفتم رفتمیھمونطور کھ م        

 ، نی ترم مشروطم کننی ایحت...  نی درسمو نمره ندنی اای ، نی قبول نکننیتونی منیاگھ خواست...  مھیمر
 ... دیببخش...  نیاصال از دانشگاه اخراجم کن
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 ی خودمو رسوندم خوابگاه و برانی ماشنیبا اول...  ، اصال حالم خوب نبود رونیاز کالس زدم ب        
 ...  و اتفاق تو کالس فکر نکنم لباسم رو عوض کردم کھ بخوابمی بھ حرف اون عوضنکھیا

...  بخوابم نیتروخدا بذار...  خودشھ ی کنھ خونش پاداری منو بیھرک:  برگھ آچھار نوشتم ھی یرو        
 ...!  بخوابمخوامی ، فقط منی نکندارمی اگھ مردم بیحت

 ھی کنھ مرگش حتمدارمی بی ھر کیعنی دمی کشی عصبانی چھره ھی طناب دار و ھی نوشتھ ھام ریز        
 ... کردمی می و داشتم نقاشومدیحاال خوبھ خوابم م... 

 ...! دمی کنار تختم و خوابواریچسبوندمش رو د        
 ...  کردمیچھ خواب خوب...  شدم داری دستم بیبا تکونھا        
 ... یکنیضعف م...  یدی روز کامل کھ خوابھیپاشو دختر : مائده بود کھ گفت         
  خستھ بودمیلیخ...  بخوابم نیممنون کھ گذاشت:  زدم و گفتم ی و نشستم لبخنددمیدست و پامو کش        

... 
 ... کنھیگام م و با اخم داره ننھی ک دست بھ سدمی رو دمیسرمو کھ برگردوندم مر        
 !؟... یکنی نگام مینجوری ؟ چرا اھیچ:  نگاش کردم و گفتم کمی        
خدا بھ ما دوتا چشم داده ...  جون دوست خوبم می مرنیبب:  رفتم کنارش و گفتم گھی نمیچی ھدمید        

 ھم سخت یلی ، خی ازش استفاده کنیتونیباور کن م...  زبون داده ھی حرف زدن ھم ی و برادنی دیبرا
 ی ک چفھمنی مھی بقینجوریا...  ی کندی و از ھنجره ات صدا تولشی تو دھنت بچرخونیفقط کاف...  ستاین
 ...! ی بگیخوایم

 ...!  مغزتو روشن کن بابانیا...  رهی مادتی ی ھمھ چیخوابیتو چرا ھر وقت م: با ھمون اخم گفت         
 کاری کھ قبل از خواب چکردمی فکر مکمی دی باشدمی مداریب ، ھروقت از خواب گفتی راست منویا        

 ...  کنمکاری بعدش چدی و باکردمیم
 رفت و غصھ نی از بمی سرخوشیھمھ ...  ستی نگھی اومد کھ حاج اقا دادمی...  فکر کردم کمی        

 ... جاشو گرفت
 ... من اون گاوه رو زدم...  یبعدش ھم ارائھ ام و ھـــــــــــــــــــ        
 ...  بودمی مریصدا...!  مغزت باال اومد ندوزیچھ عجب باالخره و -        
 رو کردم نکاری چرا ایدونیاصال م...  آشغال یپسره ... حقش بود :  بھش کردم و گفتم ینگاھ        

 !؟...
 !؟...  تو گوش پسر مردمی چرا سھ بار زددییبفرما...  رینھ خ -        
 ی تو بغل کشبی دگھی کثافت مھیعوض...  گفتھ ی برگشتھ چیدونیم... خوب معلومھ چرا زدم  -        

منو با اون دوست ...  زدنش ی بجاکردمی دستام خفھ اش منی با ھمدیبا...  یخوابی کھ تو کالس میبود
 ...! شعــــــــــوریب...  گرفتھ ی احمقش عوضیدخترا

 پدربزرگتو ھم براش ھی دادم بھ استاد قضقتوی تحقی دیمن س...ی کنکاری چیخوای مخوب حاال -        
 تھی بھ کمستیتازه معلوم ن...  یری ترم ازش نمره بگنی ای فکر نکنم با اون افتضاح جنابعالیگفتم ول
 ی از بچھ ھاگھی دیکی ای انی رو نکنھ خود کاونکاری اگھ اون ایحت...  نھ ای ھم گزارش بده یانضباط

 ...! ی کھ تو کالس گفتی از اونم با اون مزخرفاتریغ...  بزنھ رآبتویکالس ممکنھ ز
تو ...  وونھیآخھ دختر د...!  نیاصال اخراجم کن...  نی مشروطم کننیخوایم:  منو در آورد یبعد ادا        
 !؟... یکنی مکاری و چیگی می چستی اصال حواست نیشی می عصبانیچرا وقت
 !؟... کنم کاری چیگیحاال م...  دونمینم:  باال انداختم و گفتم یشونھ ا        



 57 

 ارائھ اومده یفقط بھ استاد گفتم کھ تو فقط برا... من چھ بدونم :  باال انداخت و گفت یاونم شونھ ا        
ال تا اون حا...  یای بعد از مراسم ھفت مگھی شھرتون و چند روز دی برگردیخواستی و بعدش میبود

 ... میکن ، حاضر شو بر  کوفتیزی چھیاالنم پاشو ...  رو سرت میزی برمیکنی مدای پی خاکھیموقع 
 !؟...کجا :  دمیپرس        
 !؟... گھی منتظرن زود باش دنایمامان ا...  شما یخونھ : بلند شد و گفت         
 ...  سمت شمالمیاونجا ھم راه افتاد خونشون و از می رفتمیبعد از خوردن صبحونھ با مر        
 شتری بقھی اون اتفاق ، چند دقھی ماسمالی واسھ دیرسی ممی کھ بھ ذھن من و مریتو راه ھر فکر        

 ...! می کنکاری و دوباره فکر کھ چخورهی بھ درد نممیدیفھمیبعد م...  کردیخوشحالمون نم
 موندن و بعد از ی دو روزمیخانواده مر...  بدم یجواب آقاجون رو چ...  یاگھ واقعا اخراجم کنھ چ        

 ... مراسم ھفت منم باھاشون برگشتم تھران
 کنھ و از کالس شوتم عمی بچھ ھا ضای جلودمیترسی بود ، می با استاد انصارقای کالسمون دقنیاول        

 ...  و باھاش حرف بزنمادی تا ب و منتظر بودمدی رفتم کنار اتاق اساتنی ھمی برارونیکنھ ب
:  کھ صداش کردم رفتی متوجھ من نشد و داشت بھ سمت کالس مرونی از اتاق اومد بیوقت        

 ...!استاد
 ...!!! یخانوم کرم... چھ عجب :  نشست رو صورتش ی من اخمدنیبرگشت سمت من و با د        
 !؟... تو کالس امی بتونمیم: سالم کردم و گفتم         
 ...! ؟با شاھکار اونروزتون... نیکنی فکر میخودتون چ:  گفت نھیدست بھ س        
... چند روز بود نتونستھ بودم درست استراحت کنم ...  خوب نبود می روحطیبخدا شرا:  گفتم عیسر        

 ... استاددیببخش... خوابم برد ... و 
 !؟... انی کاویو آقا:  دی ابروشو فرستاد باال و پرسی تاھی        
 ... گھی دوست داره میھر چرت و پرت... اون حقش بود : موضع گرفتم و گفتم         
... خوب ...  یعنی...  زهیچ:  و گفتم نیی سرمو انداختم پاعی کھ سرکنھی استاد با اخم داره نگام مدمید        

 از ریغ... متاسفم ... رلمو از دست دادم  بد بھم گفت منم کنتیلی خزی چھی یعنی زد ، یاون حرف بد
 ... مخوای و عذر ممونمی رفتارم پشھی کھ بھ اون آقا زدم از بقییھایلیس

 دوارمیو ام...  شد ی کھ چنیدی کامل محیبعد از کالس برام توض: راه افتاد منم دنبالش ،گفت         
 ...! نی ارائھ پروژتون اماده باشیامروز برا

 !؟... نیپرسیچرا از خودش نم...  گفتھ ی بھتون بگم چشھیبخدا روم نم:  گفتم میدم در کالس بود        
 ...!  حرف اضافھ موقوفیعنیبا دست بھ کالس اشاره کرد کھ         
 انی من و کاونی پچ پچا بلند شد و نگاه ھا بیبھ محض ورودم صدا... قبل از استاد رفتم تو کالس         

سرجام نشستم ، خداروشکر از ... پوزخند زدھی اون یبا انزجار نگاش کردم ول... ھ حرکت در اومد ب
 ...  بر اومدمیارائھ پروژه ام بخوب

 نی بمونانی کاوی و آقایخانوم کرم:  استاد اومد ی کھ صدارونیکالس کھ تموم شد خواستم برم ب        
!... 

 ... شار دادن کھ دلگرم بشم دستمو گرفتن و فمی و مرنایم        
 ... ستادی ھم اومد ایرفتم کنار استاد و اون عوض        
 دی کھ چرا نبانی قانع کننده بھم بدحی توضھی... خوب :  گفت کردی جمع ملشوی کھ وسایاستاد در حال        

 ... کنمتونی معرفی انضباطتھیحذفتون کنم و بھ کم
 ...  حرف دھنشو بفھمھدی آقاست کھ بانیا... بودم یطی دادم تو چھ شراحیاستاد من کھ توض -        
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 !؟... انی کاویخوب اقا: استاد رو بھ اون گفت         
 ی شب بھ جاستی خانوم معلوم ننیا:  شلوارش و گفت بی خونسرد دستشو گذاشت تو جیلیخ        

 !؟... بدم حی توضدیمن با...  تو گوشم زنھی تو کالس ، بعدم مارهی و خوابشو مکنھی می چھ غلطدنیخواب
با ...  زدمی مزخرفش قرمز شده بودم و نفس نفس می و خجالت حضور استاد و حرفاتیاز عصبان        

 رو ی انضباطتھی کمنباری نکنم چون بھ حتم ای استاد کاری فراوون خودمو کنترل کردم کھ بازم جلویسع
 ...!  خودتھی خونت پایزخرف بگ مگھی کلمھ دھیاگھ : شاخش بود گفتم 

 ...  لبخند محو رو لبشھھی حس کردم استاد ھم ی حتدمی چنان قھقھھ زد کھ ترسھوی        
 !؟...چھ مرگتھ ... مرض : با حرص گفتم         
 !؟... ی منو بکشیخوای بچھ ملینگیتو ف:  خنده گفت ونیم        
 ...  رفتادمی حضور استاد رو یحت...  بودم یعصبان        
 فکر یچ...  تونمیاگھ زدمت کشتنت رو ھم م...آره:  و گفتم ستادمی ای قدمھیرفتم روبروش تو         

تو ...  تصادف بزنم طرفمو شل و پل کنم ھی کنم و با ری رو اجیکی کھ ستمیمن مثل تو نامرد ن...  یکرد
 ...!  نھ از پشت و با نقابزنمی و مستمیمیروش وا
 ...!!! آره کاوه:  متعجب استاد بود یصدا...دی رنگش پرھوی        
 دفعھ یول...  ی خانوم کرمدی بردیتونیشما م:  اومد کھ منم اونجا ھستم گفت ادشی دفعھی انگار یول        

 با حذف واحد و گزارش بھ ی موضوع مساونیتکرار ا...  وفتھی اتفاقا منی آخر باشھ تو کالس من از ای
 ...! ی انضباطتھیکم

... چشم استاد :  شدم و گفتم الیخی حرف استاد بی از خوشحالی بود ولبی رفتارش بنظر عجنکھیبا ا        
 ...! ممنونم
 ختم بھ ھی قضدنی با لبخند من فھمی منتظرم بودن ولنای و مای و رومی مررونیاز کالس کھ اومدم ب        

 ...  شدریخ
 

 ی رو بھم داده بود چون بعضنیخداروشکر کھ آقاجون ماش...  گذشت ھی از اون قضیدو ھفتھ ا        
 و ھوا شدی از کالسھامون ساعت ھفت تموم میکیمخصوصا ... وقتھا واقعا سخت بود برگشتن بھ خوابگاه 

کھ سرما خورده  نگ زد بھم زمی مردیکشی از ھمون روزا کھ کالسم تا ھفت طول میکی...  کیکامال تار
از دو ...  ھم نبودن ای و رونای بود می ومن جزوه رو فردا براش ببرم ، چون درس اختصاصادی بتونھیو نم

 نکردم و باالخره دوتا کوچھ دای پارک پی انقدر کنار دانشگاه شلوغ بود کھ جایتا ھفت کالس داشتم ول
 ... رونی اومدم بدانشگاه ساعت ھفت از...  رو پارک کردم نی از دانشگا ماشنترییپا

 نگھ داشت و ابونی کنار خنی ماشھی توش پارک بود کھ نی کھ ماشی بھ سمت کوچھ ارفتمیداشتم م        
 ؟... آدرس کجاست نی انی بگشھیم...  خانومدیببخش:  گفت یی آقاھی

 دھنم ی جلویزی چھی شده یمنو گرفت و تا بفھمم چ از پشت یکیرفتم جلو بھ کاغذ نگاه کنم کھ         
 ... شدمھوشی ھم افتاد و بیگذاشت کھ چشمم رو

تنم ھم کوفتھ بود ، خواستم تکون بخورم کھ …  داشتم ی چشممو باز کردم احساس سردرد بدیوقت        
 ی چادی بادمیا  کم فکر کردم تھی… چرا منو بستن !  چھ خبره؟نجایا…  کردم ی نگاھھی …تونمی نمدمید

 ... شده
 کھ بخوان از میما کھ نھ پولدار! ؟… اخھ چرا ی ، ولدنیمنو دزد! …  من نـــــــــــــــــھیخــــــــدا        

 و لمھایتو ف...  تا دوستشون رو ازاد کنن رنی کھ بخوان ازش باج بگسھینھ آقاجون پل…  رنیبابام پول بگ
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 ی اشتباھیعنی…  دنی دزدی چی واسھ وپس من…  رو داشتھالی دلنی بوده ھمی آدم دزدیکتابا کھ ھرچ
 ... نمیدزد

 باز شد و پشت ژی قی صداھیدر با …  تو در اومد دی چرخش کلی کھ صداکردمیداشتم فکر م        
 !؟… چرا انقدر گنده اس نیا…  لی گورھی ی ھی سایعنی…  بود لی گورھیسرش 
 ؟… کوچولوی شدداریب:  بازم گفت ی چشمادنیاومد تو و باد        
 ...! نیحتما اشتباه گرفت …نجای انیچرا منو آورد: آب دھنمو قورت دادم و گفتم         
 ھی بشیاز ج…  میدرست گرفت… نھ کوچولو :  نگام کرد و گفت کیاز نزد… و اومد جلودیخند        

 مگھ نھ گھی عکس خودتھ دنیا:  داد و گفت  نگاه ھم بھ من و کاغذ رو نشونمھیکاغذ دراورد و نگاش کرد 
 ...!!! یخانوم نارگل کرم

نگاه وحشت زدمو بھ ...!  دانشگاه اطی عکس من بود تو حکردمیبا وحشت داشتم بھ عکس نگاه م        
دھنشم …  کنم سی بود خودمو خکی زخم چاقو ھم داشت انداختم ، از ترس نزدی زشتش کھ جایچھره 

 ...برهی ترس تو چشمام داره لذت مدنیعلوم بود از دم…  دادی می بدیبو
 ...! گردمیزود برم …زمی عزذارمی منتظرت نمادیز: رفت سمت در و گفت         
 اومد رونی کھ از بی کم نورھیتو ھمون …  قفل اومدی بلند در رو بست و صدای خنده ھیبعدم با         

 ...ومدی ھم می بدیلی خیبو…  املھی طوھیمتوجھ شدم کھ تو 
 یینکنھ بخواد بال…  خودت بھ دادم برسایخدا…  ذارهی منو منتظر نمنکھی بود از ایمنظورش چ        
 خودت کمکم کن ایخدا…کشمیخودمو م…  رو ندارمی عفتی و بیحرمتی من طاقت بایخدا …ارهیسرم ب

 …  انگار مغزم تازه بھ کار افتاد و فرمان داددفعھی...
 ...!کمــــــــک…  کمکم کنــــــھ یکی… کمــــــــک :  داد زدم        
 ...  اومد طرفمیابونیچندبار پشت سر ھم داد زدم کھ در با شدت باز شد و اون غول ب        
 نکنھ ای! ھـــــــان؟…  االن خفھ ات کنمنی ھمای یشیخفھ م: چونمو تو دستش گرفت و فشار داد         

 !؟یدیشن…  سروقتت امی مادی صدات در بگھی بار دھیاگھ …  کنم یدگیس زودتر بھ کارت ریخوایم
 ...  داغون شدکمرم…وفتمی بیبعد چونمو محکم ول کردو ھل داد کھ باعث شد از پشت با صندل        
 ...!یبھ نفعتھ خفھ بش: رفت سمت در و گفت         
 دونمینم...  کردم کھ بھ ھق ھق افتادم ھیانقدر گر…  ول کردنیدر و بست و منو ھمونجا رو زم        

 گوشت کھی تھی مثل ی باز کرد و بدون حرفیچند ساعت گذشت کھ اون غول دوباره اومد و منو از صندل
 ... رونی برد بلھیانداخت رو شونھ اش و با خودش از طو

ف انداختم  بھ اطرای کھ چشمام عادت کرد نگاھیکم...  رفتن نور چشممو زد رونیبھ محض ب        
 اتاق رو ھی باال رفت و در یی اصال کجا بودم ، از پلھ ھادونمینم …ی مرغداردمی شاای انبار بود ھیانگار 

 ...  تختیباز کرد و منو انداخت رو
 ...!ادی بسیی تا رینیشی منجای الل ھمینجوریھم:  کھ گفت کردمیداشتم با وحشت نگاش م        
 و دمی دست و پامو مالیکم...  منو نبست گھی بود کھ دنی اشی خوبیرفت و در رو قفل کرد ، ول        

 ی پنجره ھی بود کھ فقط یی بازش کردم دستشوی ھم بود کھ وقتگھی در دھیرفتم سمت در ،قفل بود ، 
 ...  گربھ ازش رد بشھھی انقدر کھ یعنی…  داشتکیکوچ

کل نور اتاق رو ...  پنجره ھم نداشت ی نداشت ، حتیزی چی صندلھی از تخت و ریخود اتاق ھم غ        
 با من خوانی فکر کردم کھ منی تخت نشستم و بھ ایرو …کردی منیوات تام١٠٠ المپ زرد رنگ ھی

 …شناختی کنن ، اصال اون غول منو از کجا مکاریچ
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 در باز یوقت…  تخت مچالھ شدمیوشھ از ترس گ... گذشت کھ قفل در باز شد ی دوساعتھی دیشا        
 ... یعوض... اون ...  من یخدا...  کھ اومد تو یکس… شد

 !؟...تـــــــو:  داد و گفتم تی ترسم جاشو بھ عصبانیھمھ         
 ؟...حالت چطوره :  گفت روزمندانھی پی نشست و با لبخندیاومد رو صندل        
 !؟... نجای ای منو آوردی چیبرا: داد زدم         
 ؟... گذرهیچطور؟ بھت خوش نم:  و گفت دیخند        
 ؟... نجای ایچرا منو آورد...  یعوض: بھش حملھ کردم و گفتم         
 تقال یھر چ...  دستم بھش برسھ در باز شد و اون غول اومد و جلومو گرفت نکھیاما قبل از ا        

 کلی من ھیاون غول برره شش تا...  تونمیخوب معلومھ نم...  شدی کھ از چنگش فرار کنم نمکردمیم
 ...داشت

 ...! ھستم آقارونیمن ب:  تخت و گفت یپرتم کرد رو        
 ...  و در رو بسترونیرفت ب        
 ...!دمی کھ تو عمرم دی ھستی آشغالنی و بدترنی تری تو عوضانیکاوه کاو -        
 ... دی بلند شد و خنددی شنیوقت        
 کردن منو یتالف...  کنمی نمی رو تالفیمن اصوال کار کس...  ھی چیدونیم: اومد طرفم و گفت         

 ...! کنمیمعموال طرفم رو نابود م...  کنھی نمیراض
 منو نکھیمگھ ا...  ی رو کور خوندنباریاما ا...  تو خونتھ ینامرد... آره :  زدم و گفتم یپوزخند        

 نرفتم خوابگاه و شبمیتازه د...  می مرشیمن قرار بود امروز برم پ...  ی قصر در بری بتوندی کھ شایبکش
 ، ی حرمتم کنی بی بتوندیشا...  انیکاو ی آقای گور خودتو کندندفعھیا...  خبر دادن سیحتما تا االن بھ پل

 ...!دمی بھت قول میریمی مطمئن باش خودت ھم میول...  می بکشیحت
 بھ دیخوب با! ؟... ی انقدر منو احمق فرض کردیعنی:  بھم انداخت و گفت یھیه عاقل اندر سفنگا        

 و چون ستی خوب ننی کھ حال خالھ ات تو قزوی خبر دادمی مرزتیعرضت برسونم کھ تو بھ دوست عز
 خوابگاه و ه کھ بریازشم خواست...  دنشی بھ دی بفھمھ رفتی کسیخوایاز طرف خانوادت طرد شده نم

 انای ھم تو خوابگاه بسپره کھ اگھ احھیقراره بھ بق... یی اونای االن تو خونھ یعنی...  رو موجھ کنھ بتتیغ
 ...!  دست بھ سرشون کننی جورھیخانواده ات زنگ زدن 

 ...! کنمی کار رو نمنی وقت اچیمن ھ: داد زدم         
 ...! ی کار رو کردنیگفتم ا...  یکنینگفتم م...  ستاین خوب اتتیاصال ادب:  و گفت دیحرفمو بر        
 ...! یگی دروغ میدار... امکان نداره :  گفتم ادی کھ انگار از تھ چاه در مییبا صدا        
 ...! خودت گوش کن...  ستیدروغ ن...  زمینھ عز:  زد و گفت یلبخند        
 ... باھاش ور رفت تا صدا پخش شدی کمھی درآورد و ی گوشھی بشیاز ج        
 ؟... یسالم خوب:  بود می مریصدا        
 ی بریتونی ممیمر...  خونتون امی بتونمیمن فردا نم... گوش کن ... سالم :  مرد اومد ھی یصدا        

 یسبھ بچھ ھا ھم بگو اگھ ک...  شمام ی و خونھ ستمی نیبگو چند روز...  ی رو موجھ کنبتمیخوابگاه و غ
 ...چوننی بپی جورھیاز خونمون زنگ زد 

 ؟... شده یچرا ، چ -        
 ... فقط... دمی محی بعدا برات توضیچیھ -        
 ... دهی نمصی من تشخی صدا رو با صدانی امی مری احمق فکر کردیتو: گفتم         
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 منو ی کھ صداستینقدر احمق نخوب معلومھ کھ دوستت ا: لبخند حال بھم زنشو تکرار کرد و گفت         
 دهی کھ دوستت شنییحاال بھ صدا...  ستمی احمق نیکنیقطعا منم انقدر کھ تو فکر م... تو رو تشخص نده 

 ... گوش کن
 ...  پخش شدی کم بعد صدا تو گوشھی        
 !؟... شده یچرا، چ -        
 دارم کھ از خانواده طرد شده ی خالھ اھیفقط بدون ...  دمی محیبعدا مفصل برات توض...  یچیھ -        

 رمیدارم م...  نھیخونھ اش قزو...  ستی خوابگاه کھ بھم زنگ زد و گفت حالش خوب نرفتمیداشتم م... 
 ...گمی موی چمھاومدم برات ھ...  نفھمھ یکس...  باشھ یتروخدا حواست بھ ھمھ چ... اونجا 

 ...  من بودیداص...  امکان نداشت نیا        
 یلی خزی علم ھم چشرفتیپ... خوشت اومد :  زد و گفت ی قھقھھ ادی مبھوت منو دی افھی قیوقت        

 خودمو بھ ی تو رو داشتھ باشم تا بتونم صدای بود کھ صدانی اکردمی مدی کھ بایفقط تنھا کار...  ھیخوب
 و کار منو یزنی استادھا حرف ماز شتری ھم کھ تو کالسھا بیجنابعال...!  ــــــنیھم...  بدم ریی تو تغیصدا

 ...! یراحت کرد
 !؟...ی کنکاری با من چیخوایم:  گفتم ی آرومیبا صدا        
قراره با ...  سر اصل مطلب میریم...! ممنون از سوال خوب و بھ جاتون :  گفت یبا لحن مسخره ا        

 چھ یلیبھ نظرت سھ تا س...! حتما ادتھی...  یلیتا کلمھ سھ تا س ، سھ یدونیخوب م...!!!  کنمکاریتو چ
 !؟... خوادی میجواب

 !؟... ی لعنتی کنکاری چیخوایبگو م: داد زدم         
 کھ قراره چھ اتفاق ی بدونی عجلھ داریلی خنکھیمثل ا:  کم قدم زد و اومد سمت من و گفت ھی        

 ...!وفتھی برات بیخوب
قراره ...  کی:  داد و گفت ھی تکی صندلی پشتی برعکس نشست و دستاشو روی صندلیرفت رو        

 ... ی رو بگذرونییای شب روھی
 ...! ی بھم دست بزنیحق ندار: گفتم         
  بھذارمینم...  قائلم یادی ارزش ززمی بدن عزیمن برا... اشتباه نکن ... نھ نھ نھ :  و گفت دیخند        

... با ارسالن ...!  نھ با من ی ولی رو بگذرونییای شب روھیخوب شما قراره ...  بخوره یتن ھرکس
 و لھای تو مبانطوریتھا و ھمی قراره تو ساییای شب رونی المیف...  دوم یلیس...  یدی کھ االن دینیھم

 ... ادی دربشیدانشگاه بھ نما
 ...  داری چوبھ ی باالفرستمتیم...  ی عوضبرمیآبروتو م...  کنمی متیازت شکا: داد زدم         
 یلی کھ خنیا!  ؟ھی مشکلت چیدونیم... صبر کن بذار حرفم تموم بشھ : دستشو آورد باال و گفت         
تو با کمال ...  یقراره خودت ھم لذت ببر! ؟... چرا یدونیم...  ی کنتی شکایتونیخوب تو نم...  یعجول

 کھ از دونمیم...  یکنیرو نم  کارنی کھ ایگیالبد االن بازم م...  یذاری ارسالن ماریر اخت خودتو دلیم
 ھمھ ی کھ واسھ ھی خوبیلی خزی علم چشرفتیھمونطور کھ گفتم پ...  ی ھستی وحشکمی و یدھات اومد

 ...!  راه حل دارهیچ
 ساعت زمان می بره تو تنت فقط نی امپول وقتنیا:  سرنگ و آمپول در آورد و گفت ھی بشیاز ج        

 لمی کھ ازتون فنجاستی ھم انی دوربھی...  یالزم داره تا بتونھ تو رو آماده کنھ کھ شبتو با ارسالن بساز
...!  فرستادن تھران یچ ی بدونن دخترشون رو واسھ ادیفکر کنم پدر و مادرت خوششون ب...  رهیبگ
 ی کار رو بکننیاگر ھم ا...  ی کنتی شکایتونی ھم نمیوا اگھ بخی کھ فکر ھمھ جاشو کردم ، حتینیبیم

 ...!  خودتھلیم...  ی ارسالن بشنی زن ھمکننی مجبورت متشینھا
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 کردن چھ ی بازھی بقی با آبرویفھمیم...  ی انقدر پست باشیتونیچطور م...  امکان نداره نیا -        
 ...! خانواده امیبا آبرو...  گھی چرا دی منو بکش ولیخوایاگھ م...!  دهی مییمعنا

 دای پی راھھی بشھ دیخوب شا:  بھم کرد و گفت یبلند شد و نگاھ...  کردن سیاشکام صورتم رو خ        
 ی تا آبرومونھی خودم مشی منتھا پرمیگی ملمیازت ف...  یکنیخوب تو امشب ارسالن رو ساپورت م... کرد 

 ...! خانواده ات نره
 تونستم ـــــــــدیشا...  دیشا... التماس کن : ھ اومد جلو و تو چشمام نگاه کرد و گفت نگاش کردم ک        

 ...!!! مورد دوم رو حذف کنم
 ستمی حاضر نرممیبم...  ی ھستی بدبخت روانھیتو :  تف کردم و گفتم نی زمیبا خشم و انزجار رو        

 ...! یکنیچون در ھر صورت تو کار خودتو م... بھت التماس کنم 
 شب دوارمیام...  دیشما شانس خود را از دست داد... جواب اشتباه بود : رفت سمت در و گفت         

 ...! نی داشتھ باشیخوب
 ...  قفل اومدیدر رو بست و دوباره صدا        
 یلعنتـــــــــ... تروخدا بذار برم :  بھ در و گفتم دمیرفتم سمت در و کوب...! بذار من برم : داد زدم         

 ...! بذار برم
 بھ در ھیھمونجا نشستم و با گر...  حال کنار در افتادم ی و داد زدم کھ خستھ و بدمیانقدر بھ در کوب        

 ...  جونتر از اون بودم کھ بخوام داد بزنمیاما ب...  دمیکوبیم
 ...  من برمنیتروخدا بذار...  کنمیخواھش م...  من برم نیبذار:  گفتمی مھیآروم و با گر        
 از یزی تقال و نخوردن چنھمھیا...  دمیخودمو کنار کش...  قفل اومد ی چقدر گذشت کھ صدادونمینم        

 ...  باشمحالی باعث شده بود کھ بروزید
 ایب:  زد و گفت یشخندی ندیل نزارم رو د پف کرده و حای چشمایوقت... در باز شد و کاوه اومد تو         

 ...! ی جون داشتھ باشگھی چند ساعت دی تا برای آوردم کھ بخوریزی چھیبرات ... 
 ...ادی دلش بھ رحم بدیشا...  خشم بلکھ عجز ینھ از رو... فقط تو چشماش نگاه کردم         
 ... رونی زود رفت بی نگام کرد رنگ نگاھش عوض شد ولکمی        
 ...  گذاشت و رفتنی کھ آورده بود رو زمیی غذاینیس        
 دینبا...  کردمی می کارھی دیبا...  بھ خوردن نداشتم یلی می ولرفتی مالش می دلم از گرسنگنکھیبا ا        

طمئنا  مدادی کھ گفتھ بود انجام مییاگھ واقعا کارھا...  ارنی خواستن سرم بیی تا اونا ھر بالنمی بشنجایھم
 حق درس خوندن تو دانشگاه رو نداشت ن از روستاموی دخترچی ھگھید...  کردن یآقاجون و مامان دق م

 مرور زمان ھم ی کھ حتیزیچ...  من بود ی و بدقدمی ھم صدبرابر بدتر از شومھی قضنی ایبدنام... 
 ، با رخوت از جام کنھی از من دوا نمی غم بغل کردن دردیزانو...!  بلند شم دیآره با...!  کنھیپاکش نم

 ...  نکردمدای کھ کمکم کنھ فرار کنم پیزی چیرو گشتم ول  اون اتاقیبلند شدم و رفتم گوشھ گوشھ 
با اونم فقط ...  بود یی دستشوی بود کھ تو مثال پنجره شھی شکھی تھی کھ بدردم خورد یزیتنھا چ        

 ...! یخودکشــــ....  کار کرد ھی شدیم
 بھ ی ولرمیحاضر بودم بم...  بھتر بود یلی خی حرمتی من از بی برای بود ولرهیھرچند گناه کب        

 ... خانواده ام بھ تاراج نرهی و آبرووفتمیدست اون آشغالھا ن
 و رونی دستمو از گوشھ اش بدم بتونستمی منی ھمی فقط نصف پنجره رو پوشونده بود براشھیاون ش        

شکست ...  دمی رو محکم کششھی رو آوردم و رفتم باالش و شیصندل...  دی رسی قدم بھش نمی ولمشریبگ
 ... دمی کشغی جو دیچی تو پام پیدیدرد شد...  نی پرت شدم رو زمدمیکشیو منم چون داشتم محکم م

 ...! ی قراره کھ برگھیتو د...  ستیمھم ن...  نارگل ستیمھم ن:  و گفتم دمی کشقی نفس عمھی        
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...  دوستام یھمھ ... میمر... یزدیا...  خانواده ام ، آقاجون و مامانیدلم برا...  شد ریاشکم سراز        
 ...! شدی ھمھ تنگ میبرا

 ...! دیمتأسفم ، منو ببخش...  چشمم اومد ی ھمشون جلویچھره         
 ی صندلتونستمی کھ می سرعتنیبا آخر...  دمی پلھ شن پا ازیلنگون لنگون برگشتم تو اتاق کھ صدا        

 ...رهی باز شدن در رو بگی دادم تا جلوھی تکرهیرو بردم و گذاشتم پشت در و بھ دستگ
 دادم و نگام رو ھی آخر اتاق تکواریبھ د...  رو تو دستم محکم فشار دادم و برگشتم عقب شھی شکھیت        

آرنج ...  شاھرگ دستم رو بزنم اما نھ تو مچ دستم خواستمیم...  دستم رو بردم باال نیآست... بھ در دوختم 
 انقدر قھی از آرنج قطع بشھ ظرف پنج دقرگ بودم کھ اگھ شاھدهی دلمی فھی تو نویا...!  مردمیزودتر م... 

 داشتھ باشھ و قتی حقلمی بودم کھ اون قسمت از فدواریفقط ام...  رهی کھ اون ادم بمشھیخون از بدن خارج م
بعد ...  قفل اومد ی پا قطع شد و صدایصدا...  بتونن بکنن ی کارنکھی قبل از ارمیواقعا من زود بم

 ... نیی شد پادهی کشرهیدستگ
:  کاوه اومد ھی عصبانی شد و بعدش صدادهی کشرهیچند بار دستگ...  مانع باز شدن در بود یصندل        

 !؟... یکنی می اون تو چھ غلطیدار
 ی در با صداھوی شده کھ الیخیفکر کردم ب...  رو چرخوند و ول کرد رهی دستگگھیچند بار د        
 ...  گوشھ و دوتاشون اومدن تو اتاقھی پرت شد ی باز شد ، صندلیمحکم

 کاری چیخوایم: گفت ...  دمی ، ترسو تو چشماش ددی تو دستم رنگش پری شھی شدنیکاوه با د        
 !؟یکن

 ...!  دست شما کفتارھا بھ من برسھذارمینم: داد زدم         
 ...!  بترسونمتخواستمی ، من فقط موونھیبذارش کنار د:  قدم اومد جلو و گفت ھی        
 ...! ی عوضی از جنازه ام استفاده کنیتونیتو فقط م...  زنمی میای جلو بگھی قدم دھیاگھ : داد زدم         
 رو بذار کنار ، بھت قول شھیاون ش...  خوب یلی خوب ، خیلیخ: ت و دستاشو برد باال عقب رف        

 ...!!!وونـــــــھیخطرناکھ د... فقط اونو بذار کنار ...  االن برت گردونم خوابگاه نی ھمدمیم
 سمت من ادی کھ بھ ارسالن اشاره کرد اونم تا خواست بھ سرعت بدمید... اخرش رو بلند گفت         

 نــــــــــھ یصدا...  و گرم از دستم روون شد کی رود کوچھیخون مثل ...  دمی دستم کشی رو روشھیش
 ... دمیبلند کاوه رو شن

 کــــــاریچ...  ووونھید:  سمتم و گفت دیدو...  شدم رهی و بھ خون رو دستم خنینشستم رو زم        
 ... ترسونمت بخواستمیمن کھ گفتھ بودم فقط م...  یکرد

 ...! ی خانواده ام رو ببری ابرویتونی نمی بھ خواستت برسیتونی نمگھید: اروم و با لبخند گفتم         
چشمام خود ...  درست بود لمھیخداروشکر ، پس اون قسمت ف...  شدمی محالی و بجیکم کم داشتم گ        

 ... بخود بستھ شد
 یخوای میشما گفت...  نبود نیقرارمون ا...  آقا می کنکاریحاال چ:  کھ گفت دمی ارسالن رو شنیصدا        

 ... دمیمن کھ گفتھ بودم دور خالف رو خط کش...  ی رو بترسونیکی
 اما انقدر توان نداشتم میدیشنی ضربان قلبشو میصدا...  دوهی بلندم کرده و داره میکیحس کردم         

 ... زدیمچشمامو باز کنم چقدر قلبش تند 
 ...!کنمیخواھش م...  ریتروخدا نم:  گفتی مبھم کھ می صداھی        
 ...!دیببخش:  کھ داشتم گفتم ی تواننیبا آخر...  شدی ماهی داشت سیھمھ چ        
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 گھی دنجایا...  اس بھی کھ برام غردمی تخت خوابھی ی اتاق و روھی تو دمی چشممو باز کردم دیوقت        
... ؟ طبق معمول ھنوز مغزم خاموش بود ...چرا انقدر ضعف دارم ...  دمی خوابنجای؟ من چرا ا...کجاست 

 !؟... نجامی چرا اادی بادمی کم فکر کردم کھ ھیچشمامو بستم و 
 دمی باز کردم و از تخت پرعیچشمامو سر...  چشمام رد شد ی بھ سرعت نور از جلوی ھمھ چھوی        

 گشاد و ی مردونھ وری پلھی تنم یلباسھا... من چرا زنده ام ...  نکردم ی توجھیام درد گرفت ولپ...  نییپا
 ؟... کجاست م خودیلباسا...  توشون گم بودم بای کھ تقرداسی شلوار آدھیگنده بود با 

از چشمام پر ...  دمی کشی بنفشغی کھ چشمم خورد بھ تخت و جگشتمیداشتم با چشم تواتاق رو م        
 ...  لکھ بزرگ خون بودھی تخت یرو... اشک شد 

 !؟یخوب...  شده یچ:  در اتاق باز شد و کاوه اومد تو ھوی        
از کارم تعجب کرده بود ، مچ ...  اش نھیبدون توجھ بھ درد پام رفتم طرفش و با مشت زدم تو س        

 !؟... چتھ: دستامو گرفت و گفت 
...  یآخرش کار خودتو کرد... آشغال ...  یعوضــــــ: داد زدم ...  زدمشی و مکردمی مھیگر        

 ...یروانــــــ
 !؟...  شده یچ...  یگی میچ:  و گفت دیدستامو محکم کش        
...  یولم کن عوض...  شده ی چیپرسیتازه م...  شده یچ:  کردم دستامو آزاد کنم و گفتم یسع        

 ...ولــــــــــم کــــــــــــــن...  ی عقــــــده اِشعوریب
 ...ستمی سرپا واتونستمی نمادیاز ضعف ز...  کھ دستمو ول کرد دمی کشغی رو جیاخر        
 چرا زنده یتو کھ کار خودتو کرد...  ی انقدر پست باشیتونیچطور م:  نشستم و گفتم نی زمیرو        

 ...!! خــــــــــــــــــدااااا اااا.. . کنم ی ننگ زندگنیچطور با ا...  ینگھم داشت
 !...  نکردمیبھ خدا من کار...  یزنی حرف میاز چ: کنارم نشست و گفت         
 !؟...  تنھ من ھی لباسا چنیپس ا! ؟... ی نکــــــردیکار:  ھق ھق گفتم ونی نگاش کردم و میعصب        
 !؟... اون تخت ی روھی اون چی نکردیاگھ کار:  دمی کشغیج        
 ...  کردنھی بلند شروع کردم بھ گریبا صدا        
 ... بھ قرآن...  نکردم یباور کن من کار... بھ خدا :  کرد و با تتھ پتھ گفت یبھ تخت نگاھ        
 !؟... ھی ، قرآن چھی خدا چیدونیتو اصال م: داد زدم         
 باھات یبھ روح مامانم من کار:  زل زد و گفت سمی خیبازوھامو تو دستش گرفت و تو چشما        
 یآره ، لباساتو من عوض کردم ول...  نیھم...  بترسونمت خواستمی ھم بھت گفتم فقط مروزید... نداشتم 

 نی ھمی بود واسھ ه شدی و خونفیھمھ لباسات کث...  اصال نگاتم نکردم ی کھ قبولش داریبھ ھمون قرآن
 ...! عوضشون کردم

 ! ؟ھی خون چنیپس ا: دستشو محکم پس زدم و گفتم         
 ...دونمینم: بلند شد رفت سمت تخت و گفت         
 ...! مال خودت باشھدیخوب شا... آھــــــــان :  کرده باشھ گفت ی کشف مھمھویبعد انگار         
 رهی ازش خون مینجوریمگھ آدم ھم...  مال خودتھ ی چیعنی... یگیچرا چرند م:  گفتم یعصب        

 !؟...
مگھ ! ؟...مال خودمھ ! ؟... گفت ی چنی انمیصبر کن بب...  بھم کرد کھھی عاقل اندر سفینگاھ        

 !؟...امروز چندمھ 
 ...!  و ھفتمستیب -        
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 یـــــــــــــھـ! ؟... یچــــــــ!!!  و ھفتم ؟ستیب...  اخرشو بلند گفتھ بودم نکھیمثل ا... نگاش کردم         
!... 

 طونی لبخند شھی داره با دمی نگاش کردم کھ دی چشمریز... حس کردم االنھ از خجالت آب بشم         
 ی جاگھی کھ دی عوضنیا...  ھی چھی قضدیفھمی بز ھم بود مھی دمی کھ من کشینی ھنیبا ا...  کنھینگام م

 ... خود داشت
 ...! رونیبرو ب:  با دستم پوشوندم و داد زدم صورتم گر گرفتھ بود ، صورتم رو        
 ...!  اتاق منھ ھــــــــانجای کھ ادیببخش:  گفت ی و خندونطونیبا لحن ش        
 ...! گردمیزود برم: رفت سمت در و گفت         
 !لباسام کجاست ؟:  دمی بره پرسنکھیقبل از ا        
 نرو تا ییجا...  انداختمشون دور نی ھمی بود ھم پاره شده بودن برافیھم کث:  کھ دمیصداشو شن        

 ...! امیب
 ! برم ؟تونمی لباسا کجـــا منیبا ا: دستمو از صورتم برداشتم و با اخم گفتم         
 ...! میکنی لباست ھم می برای فکرھی بعد ی بخورارمی بیزی چھیبذار اول  -        
...  دادی تکون بخورم ھم حس چندش بھم دست مخواستمی میحت...  خوردی بھم محالم داشت از خودم        

 ...  اومد توینی سھی تخت نشستم کھ با زی تمی گوشھ ھیرفتم 
 بھ من رفت ی رو کنار تخت گذاشت و بدون نگاھینی چون سکشمی بود خجالت مدهیانگار فھم        

 ...  حداقلدیرسی حد منیخداروشکر شعورش تا ا...  رونیب
بھ خاطر ضعفم نتونستم ...  اب بود وانی لھی قرص و ھی کم نون و ھی بشقاب سوپ ، ھی ینیتو س        

 ... ازش بگذرم و ھمشو خوردم و درحال خوردن بھ اتاق نگاه کردم
 ری تحرزی مھی...  ، تخت دونفره یواری کمد دھی رو گرفتھ بود ،واری از دیمی پنجره بزرگ کھ نھی        
 ...  بودسی کھ احتماال سروگھی در دھی...  روش وتریو کامپ
 تنھ می عکس نھی...  بود واری عکس بزرگ از اون پسره رو دھی روشن بود و فقط ی اتاق ابوارید        

 ...  نگاه کرده بودنی کم خم و بھ دوربھی اش باز بود و سرشو نھی سی کھ دکمھ بلوزش تا رودی و سفاهیس
 کلی و خوش ھپی انصاف داشتھ باشم واقعا خوشتخواستمیاگھ م...  کردیانگار داشت بھ من نگاه م        

 ...!  بودی از اون عوضشتری بیول... بود 
دوباره چند ضربھ ...  رمی در باعث شد نگامو از عکس و اتاق بگی گذشت کھ صدای ساعتمی ندیشا        

منم خوش و ...  بود ی چی در زدنش برانی اون لباسمو عوض کرده ای وقتدونمینم... بھ در زد و اومد تو 
 رو دمیکشی؟ مالفھ رو م  کنمکاری چخواستمیمثال م... خودم ی و حجاب نشستھ بودم برایخرم بدون روسر

 ... بدتر از ھمھ لباســـــــــام...  دستمو گرفتھ دهی منو دینجوری قبل ھمقھی چند دقنیھم... سرم 
 ...! سھی درم سرونیا...  اندازه ات باشن دوارمیام:  نگام کنھ گفت نکھی دستش بود بدون الونی ناھی        

 دوباره ھمش ی لباسمو عوض کنم بدون پد بھداشتی جورنی ، باخودم فکر کردم اگھ ھمرونیرفت ب        
 ...  کنمکاریحاال چ...  شھی مدهیبھ گند کش

 نیا...  خرمی مرمی بعدش مکنمی استفاده میفعال از دستمال کاغذ:  فکر کردم و با خودم گفتم کمی        
 ...  راھھنیبھتر

...!  مـــــــن یخــــــــــــدا... شلوار و ...  شال ھی...  مانتو ھی...  رو باز کردم لونیبلند شدم و نا        
 برام بھی پسر غرھی مونده بود کھ نمیھم... م رو گاز گرفتم لب...  ی بستھ پد بھداشتھی بود ھم ریھم لباس ز

 ...رهی بگیزی چنیھمچ
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 لباسا رو ھم ھیبق...  شده بود یچیآرنج دستم باند پ...  و لباسامو عوض کردم ییرفتم تو دستشو        
خوب معلومھ ... ھنوزم ضعف داشتم ...  گفت اندازه ام بودن شھیم...  رونی اومدم بیی و از دستشودمیپوش
 ی صدارونیاز ب...  کردمیم  ضعفدمی اومده بود باشی ھم کھ برام پیتی وضعنی غذا نخوردن و انیبا ا

 ...!!!  دوتا مردیصدا...  ومدیحرف زدن م
... وون با کاوه اومدن تو  مرد جھی...  بعدش باز شد کمی در اومد و ی صدارونیتا خواستم برم ب        

 !؟...حالتون خوبھ :  گذاشت ری تحرزی می دستش رو روفیسالم کرد و ک
اون کمک کرد ... پزشکھ ...  فروزش نیفرز...  آقا دوستمھ نیا: فقط نگاش کردم کھ کاوه گفت         

 ...! یزنده بمون
 ...! بابا لفظ قلم... پزشــــــــک ... اوه اوه         

 ...! نمیبذار دستتو بب:  فروزش اومد طرفم و گفت ارویاون         
 روش صورتم ی ھاھی زخم و بخدنیباند دستم رو باز کرد ، با د...  بھ کاوه کردم و نشستم ینگاھ        

 ... جمع شد
 بھ یبی آسیعنی...  نبود قی کھ زخمت عمیشانس اورد:  کرد و گفت زیفروزش دور زخم رو تم        

 شما جوونا چھ مرگتونھ کھ تا دونمیمن نم...!  ی بوددهی خروار خاک خوابھی ریشاھرگ نزد وگرنھ االن ز
 ...! نیکنی می خودکشخورهی می بھ توقیتق

با خشم بھ کاوه ...  چرخھی دور از جون ھم تو دھنش نمھی ھی عوضنی معلومھ دوست اشعوریب        
من ... اشتباه بھ عرضتون رسوندن جناب :  داده بود و گفتم ھی تکواری بھ دری انداختم کھ سربھ زینگاھ
 ١٢٠انگار خودش   شما جوونا کھگھی منیھمچ...!  بال سرم اومده نی دفاع از ناموس و ابروم ایبرا

 ...! سالشھ
 ... دنی ھردوشون شنی گفتم ولی لبری رو زی اخریجملھ         
 ...  دوستش با تعجب بھ من زل زدی گرفتھ تا نخنده ول خودش رویکاوه معلوم بود جلو        
 ی خون ساز و مقوی بھتره غذاھای کھ از دست دادیبا خون: کارش تموم شد بلند شد و گفت         
 شتری بیلی خیارزش زندگ...  یکردی می کارنی ھمچدی ھم کھ باشھ نبایدر ضمن واسھ ھرچ...  یبخور
 ...! یکنی کھ تو فکر مھیزیاز چ

 ھال نسبتا بزرگ ھی...  رونی ، بعد از رفتن دوستش منم از اتاق اومدم برونیبا کاوه از اتاق رفتن ب        
  و البتھ گرونکی لوکس و شلی وسایھمھ ...  کھ فکر کنم اونم خواب بود گھی در دھی، اشپزخونھ اپن و 

!... 
 !؟...  یخوری میزیچ:  گفت دیمنو کھ د        
 ...! لمیمبا...  فمیک...  کجاست لمیوسا...  رینھ خ: رومو طبق عادت دادم باال و گفتم  ابھی        
 ...!  پارک کردمابونی ، اونم کنار خنتھیھمشون تو ماش -        
 نقش ی جنابعالیی ادم ربایوی ھنوزم تو سنارای برم تونمیم:  بربر نگاش کردم و با حرص گفتم کمی        

 !؟... کنمی می رو بازیقربان
 بھ نیا...  تو گوشم ی و زدی پولم کردھی ی ھمھ سکھ یتو ھم جلو:  کمی نگام کرد و اومد نزدکمی        

 ...!  رو نداشتھی کارنی جرات ھمچیتا حاال کس...! اون در 
 !؟... رهیگی نشأت می از چی کھ داری ھمھ غرورنیا... معلومھ :  تکون دادم یسر        
 کھ بخوام ی و تا حد مرگ بترسونی منو بدزدشھی نملی بازم دلیول:  بردم باال و ادامھ دادم صدامو        
 کھ ی کنری رو اجیکی مثل دفعھ قبل بازم یتونستیم...  ی راه رو انتخاب کردنیتو بدتر...!  کنم یخودکش
 ...!  لھ کنھنشی ماشریمنو ز
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 یزیبھ ھر چ...  کنم تتی اذخواستمیفقط م... اوندفعھ ھم کار من نبود : تو چشمام نگاه کرد و گفت         
 ...! گمی کھ دروغ نمخورمی قسم میکھ قبولش دار

 کار ممکنھ رو نیتو بدتر... تو ...  ھی چوفتھی دختر بھی ی براتونھی کھ می اتفاقنی بدتریدونیم -        
حاال رو چھ ...  ھم براش با ارزشتره شی زندگی حتشی دختر از ھمھ چھیشرف و ناموس ...  یکرد

 رونیباش بھ محض ب مطمئن! ؟...  کنمی نمتی ازت شکارونی در برم بنی کھ اگھ از ایکنی فکر میحساب
 ...! ھی کھ برم کالنتریی جانی خونھ اولنیرفتن از ا

 حاال گھی بھم می حسھی یعنی...  ی کنتی شکای فکر نکنم بریول...  دونمینم:  نگام کرد و گفت کمی        
 ...! یکنی نمتیکھ جونتو نجات دادم توھم شکا

انگار نھ انگار کھ بھ خاطر اون ...  ی از خود راضی پررو یپسره ... با حرص نگاش کردم         
 ... مردمیداشتم م
 ...! ی من ندارھی ھم علیتازه مدرک -        

 !؟... یخوایمسکن م...  یاالن خوب:  زد و گفت طونی لبخند شھیچپ چپ نگاش کردم کھ         
 ...!  رو بدهنمی ماشچییسو...  ی عوضـــــــــیپسره :  دمی کشغیچشمام گرد شد ، ج        
ھم افتاد  مالفھ ھیشستن ... شدم آش نخورده و دھن سوختھ ...  یکشی مغیچرا ج:  و گفت دیبلند خند        
 ...! گردنم

 یری بمــیالھ...  ی شعــوری بیلـــــــــیخ:  و داد زدم دمی رو گرفت طرفم کھ از دستش کشچییسو        
 ...! َاھــــــــــــھ... آشغال ... 

 بھتر بگم ایخونش ...!  ومدی ھنوز ھم مدنشی خندیصدا... در رو باز کردم و محکم زدم بھ ھم         
 ...  کردم و سوار شدمدای رو پنمیماش...  طبقھ بود ٢٠ برج ھیآپارتمانش تو 

...  یلعنتـــــ... َاھـــــھ ...  کننی متیمردم دلشون خوشھ کھ بچھ ترب...  ننھ ، بابا نداره نی ایعنی        
 ... کنمی متیازت شکا...  کشمتی روز بھ عمرم مونده باشھ خودم مھیاگھ ...  انی کاوه کاوکشمتیم

 نگھ داشتم ، ی کنار کالنتریوقت...  رفتم ی کالنترنیبا سرعت از اون محل دور شدم و بھ سمت اول        
 آش نخورده و دھن سوختھ...  ی نداریمدرک:  دیچیصداش تو گوشم پ...  بشم ادهی رو گرفتم کھ پرهیدستگ
!... 

...  اش نداشتم ھی علی مدرکچیھ...  گفتیراست م...  و چشمامو بستم ی دادم بھ صندلھیسرمو تک        
 !؟... واقعا بھم دست نزده یعنی

 ؟... راست بود یعنی... !  ریتروخدا نم:  دیچی تو مغزم پگھی دی صداھی        
 ... تادم کردم و دوباره راه افیپوف...  نھ ای سرم آورده یی بفھمم کھ بالی چھ جورتی وضعنیبا ا        
 گوشھ نگھ داشتم و ھی...  شد ریروشنش کھ کردم بارون اس بود کھ سراز...  ام خاموش بود یگوش        

 ... نگاه کردم
 ...  و شش تا از زھرامیسھ تا از مر        
 !؟ی قھر؟یی ؟ کجایدیچرا جواب نم:  نوشتھ بود ی سومی زھرا جک بودن ولیدوتا از اس ھا        
 ...! بھم زنگ بزن...  یدی رو جواب نمتیحالت خوبھ ؟ چرا گوش:  شیعدب        
...  دنی خوابگاه جواب درست بھم نمی و بچھ ھامی ، مرشمیدارم نگران م...  ی نارییکجا:  یبعد        

 ...! تروخدا جواب بده
 اون تھرون خراب شده امیم...  گمی بھ آقاجون مرمیبخدا م...  ی جواب بده لعنتـــــــــــگمیم:  یبعد        
 ...  ھم گذاشتھ بودنی عالمت خشمگھی...! جــــــواب بـــــــده ...  رمااااااااایگیحالتو م
 ... نھی لبم بشی رویخوندنشون باعث شده بود لبخند        
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 ؟...یگردی برمیک:  ھم گفتھ بود میمر        
 ... نارگل زھرا بھم زنگ زد نگران بود -        
 ...! شمیتروخدا جواب بده من دارم نگران م -        
 نیا...  سر رهی خی دختره ییکجا: ھنوز بوق دوم نخورده جواب داد ...  میاول زنگ زدم بھ مر        

 !؟...ھــــــــان ...  یدادیزنگ زدم چرا جواب نم... ھمھ بھت اس دادم 
 !؟...ی، تو چطورمنم خوبم ... سالم :  و گفتم دمیخند        
 نگاه تیدوروز ھم کھ بھ گوش...  یری میذاری مخبریب...  کنمی لھت مزنمی مامینارگل بھ قرآن م -        

 !؟... انتن نداشت ی کھ رفتھ بودیاون خراب شده ا...  یکنینم
 !؟...بگم غلط کردم خوبھ ...  یشیانقدر حرص نخور ، چاق م -        
 ... رو ھم بگویکی کمھ اون رینھ خ -        
 ... گھیپررو نشو د: با خنده گفتم         
 !؟ییاالن کجا -        
 ...  خوابگاهرمیدارم م -        
 ؟... خالھ ات چطوره یراست...  نجای ااینھ ب -        
 ... گمی بھت منمتیبیحاال م -        
 !؟...یدیفھم...  نجای اای االن پاشو بنیھم -        
 ؟... یزنیخب بابا چرا م -        
 ... چونمشی بپی چجوردونستمی نمگھید...  خواھرزاده ات بزن ، کچلم کرد نی ھم بھ ای زنگھی -        
 ؟... ی نداریکار...  زنمیباشھ االن م -        
 ... خدافس...  ایزود ب...  باھات نداشتم یاز اولم کار -        
 فحش بارم کرد ی اول کلمیبعد از چندتا بوق برداشت و مثل مر... قطع کردم و بھ زھرا زنگ زدم         

 ...  خوب نبوده حوصلھ نداشتمادی دوروز ھم بھش گفتم کھ حالم زنی ایواسھ ...  دیبعد حالمو پرس
 ... ایبازم :  گفت یبا لحن نگران        
...   نگرانت کردمدی حوصلھ بودم ببخشیفقط ب... خوبم االن ... بھ خدا نھ :  و گفتم دمیحرفشو بر        

... 
 نھ ای یخونی میچی ، ھای امسال کنکور داریزدی اگمیم:  حال و ھواشو عوض کنم گفتم نکھی ایبرا        

 !؟...
 ...! شمی مطمئنم قبول مخونمی کھ میپس چ...  یزدیمرض و ا: با حرص گفت         
 ؟... فعال ی نداریخوبھ کار -        
 !؟...خوب...  نذار خبرمی بینجوری وقت اچی ھگھید -        
 ...!  سفارشات تموم شده خداحافظگھیاگھ د... باشھ مادربزرگ  -        
 ... خداحافظ...  وونھیبرو د -        
 می کردم کھ مریبا خالھ مھتاب احوالپرس... پارک کردم و زنگ زدم نوی ماشمی مری خونھ کینزد        

 ...  تو اتاقشمی و رفتدیدستمو کش
 !؟...خوب:  منو کنار خودش نشوند و گفت عیسر        
 !؟...خوب :  زدم و گفتم یلبخند        
 !؟...ھیات چ خالھ انیجر...  یکجا بود... خودتو لوس نکن :  بھ بازوم زد و گفت یمشت        
 ...  کھ مجبورم بھ ھمھ دروغ بگمانی کاوه کاویری بمیا...  نییسرمو انداختم پا        
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...  تنھا باشم و با خودم خلوت کنم کمی داشتم ازیفقط حوصلھ نداشتم ن...  ستی در کار نیخالھ ا -        
 ...!  دروغ گفتمدیببخش

 !؟... ی بھم بگیخوای کھ نمیزی چھی...  شده یزیچ: دستمو گرفت و گفت         
 ؟....باشھ... ببخش ...  نیھم...  تنھا باشم خواستمیفقط م... نھ : نگاش کردم و گفتم         
 ؟... وونھی دی بھم نگفتیزیچرا چ: بغلم کرد و گفت         
 ...!  تنھا باشمیذاشتی و نمیومدی کھ دنبالم مگفتمیاگھ م:  باشھ گفتم دای تو لحنم پی کردم شوخیسع        
 ...! ومدهی بھت نیاصال خوب:  کرد یمنو از بغلش دراورد و چپ چپ نگاھ        
 دوستتم بھم یھروقت فکر کرد... مطمئنم ...  ھست یزی چھی:  گفت ی کھ دوباره با لحن جددمیخند        

 خوب؟... بگو 
 ...! ـــــمیمر: با تعجب گفتم         
 ی و حس کردیھروقت دوست داشت...  ی دروغ بگخوامینم:  ساکت یعنیدستشو اورد باال کھ         

 باشھ ؟... اونوقت بھم بگو ...  یتونیم
 ... رونیبعد ھم بلند شد و از اتاق رفت ب        
و ھم  اونا دادم و سر و تھشی مختصر ھم واسھ حی توضھیاونشب بعد از شام برگشتم خوابگاه         
 ...! اوردم

 برم دیحتما با...  نکرده ی کاری کھ اون عوضشدمی مطمئن مدی فکر کردم ، بایلیموقع خواب خ        
 و دوستش اومدن و طبق ی کھ اون عوضمی نشستھ بودمیبا مر...  کالس داشتم ١٠فرداش ساعت ... دکتر 

 ... معمول پشت سر ما نشستن
 !؟...حالتون خوبھ ...  سالم خانومھا: صداش اومد         
 دوستشم تعجب کرده بود و داشت ی با تعجب ، حتمیمن با خشم و مر...  سمتشون می برگشتمیبا مر        
  صورتش بھ من بودی داشت و اون لبخند نصفھ روطنتی از شی اون نگاھش کھ برقیول...  کردینگاش م

...! 
 ...  نگاش کردمنی من فقط خشمگی اروم جوابشو داد ولمیمر        
 تا اون صورت خوشگل و رونی بادی بشی از دھنم اتشدی و کاش مشھی اتی سرم گلولھ کردمیحس م        

 ...! مغرورشو بسوزونم
 ؟... نیاالن بھتر...  نیفکر کردم کسالت دار...  نی نبودیدو روز: دوباره گفت         
 ھیمطمئن بودم اگھ ...  رونی شدم و از کالس رفتم ببلند...  زدمی نفس نفس متیداشتم از عصبان        

 ... کنمی سرش خورد می کالس رو رویای صندلی تو کالس بمونم ھمھ شتری بھیثان
 ...  سرم خنک بشھدی و چندتا مشت اب سرد بھ صورتم زدم تا شای بھداشتسیرفتم تو سرو        
چت شد ... حالت خوبھ :  بود می رو شونھ ام نشست مری کھ دستگفتمی مراهیداشتم تو دلم بھش بد و ب        

 ! ؟ھوی
اون ...  کشمی رو می روز بھ عمرم مونده باشھ من اون عوضھیاگھ فقط : و گفتم دمی کشیقینفس عم        
 ...!  خودم بکشمـــــــــــــشدمیقول م... َاھــــــــــــھ ...  یپسره 

 یاون بدبخت کھ حرف...  شده اخھ یچتھ ، چ... آروم ... روم باش آ:  اروم بغلم کرد و گفت میمر        
 ...!! دینزد ، فقط حالتو پرس

اصال ...چتھ بابا :  نگاش کردم کھ دستاشو اورد باال و گفت ی و عصبانرونی از بغلش اومدم بعیسر        
 !؟...  ، خوبھ کنمیخودمم کمکت م

 ...! می بخوریزی چھی بوفھ میالاقل بر...  میست دادکالسو کھ از د:  و گفت دیدستمو کش        



 70 

 تو کل شعوریب...  منظور نبوده ی بی اون عوضی بدونھ کھ احوال پرسخواستی از کجا ممیمر        
 ...! دیکشی رو بھ رخ من میداشت چ...  ھم خجالت وجود نداره لونی اپسھی گنده اش کلیھ

اون ...  خـــــــــــدا یا...!  بود ی بذارم عوضتونستمی کھ براش میتنھا اسم مناسب....  یعوضــــــــ        
از اون روز بھ بعد ...  بزنم غی کنم و جھی گرخوادی دلم موفتمی کھ مادشی...  منو عوض کرده بود یلباسا
ھنوز ھمون . .. کردی می شوخی گاھی حتزدی کالس حرف می پسراھی کاوه معجزه شد ، چون با بقیبرا

 ھیو ...  در عجب بودن شی ناگھانریی تغنی پسرا ھم از ای نبود ، حتلی مثل اواگھی دیکوه غرور بود ول
 بردی شدنم لذت میانگار از عصب...  ام کنھ ی داشت با من کل بندازه و عصبی سعشھی ھمنکھی اگھی دزیچ

... 
 سر من یی کاوه رفتم دکتر و خداروشکر کھ راست گفتھ بود و بالیده روز بعد از اتفاق خونھ         

 ...! تا برم دکتر و از خود دکتر بشنوم کھ ھنوز سالمم ، ھزار بار مردم و زنده شدم...  بود اوردهین
ھرچند بھ ...!  منحوسش راحت باشم ی افھی قدنی از دی مدتی اومد و من تونستم برادیخداروشکر ع        

 ی پسر ابجدینو...  بودم ی کنار خانواده ام بودم خودش کلنکھی بازم ای ولمی نداشتدی ما عیحاجخاطر فوت 
 ...!  بودنیری ھم شیلی کم بزرگ شده بود و خھی میمر

 از دست اون یدوباره اعصاب خورد...  بدر برگشتم تھران و دوباره درس و زدهیبعد از س        
 ...! یعوض

 یھمھ ...  جواب حرفاشو ندم تونستمی نمی بودم ولدهی ترسی بودم و تا حدودزاری ازش بنکھیبا ا        
 ... من با حرص و اون با لذت...  من و اون عادت کرده بودن یکالس بھ کل کال

 رو ی مرادی صداھوی کھ رونی بمیرفتی از کالس ممی با مرمی روز داشتھی بود ، نی فروردیآخرا        
 ...! یخانوم کرم:  دمیشن

 رمی چند لحظھ وقتتونو بگشھیم:  اومدن جلو و گفت شیبا اون دوست عوض... برگشتم طرفش         
 !؟...

 ی بگم نھ ، چون ھرچخواستمیم...  کھ کنارم بود و ھم اون گاوه با تعجب نگاش کردن میھم مر        
 بھتر و یلی بودم ، خدهیزش ند ای بدزی مدت چنی تو اشیی خدایول...  بود ینباشھ اونم دوست اون عوض

 ... مودبتر از دوستش بود
 ...! تو بوفھ منتظرتم:  نگام کرد و اروم گفت میمر        
 توھم برو گم شو یعنی نگاش کرد کھ ثمیم...  کردی بود و داشت با اخم نگامون مستادهیکاوه ھنوزم ا        

 ...  با دوستش رفتی و بدون خداحافظدی نگاھشو فھمی ، کھ فکر کنم معنگھید
 ... ی نداری ، حداقل با دوستت کھ دشمنھی کگھی دنیا        
 ... ی مرادی آقادییبفرما:  و گفتم می نشستمکتی نھی ی و رواطی تو حمی رفتثمیبا م        
...  یعنی...  ستمی نیمن انقدرا خجالت... خوب ، راستش ... راستش :  و گفت دی کشیقینفس عم        
 ... تونمی نمیول... خوب 
 ...  باشھینجوری بود ادیاز دوست گاوه بع... کالفھ بود         
 ...! کنمیاگھ بتونم کمکتون م...  نی و حرفتونو بزننیراحت باش:کمکش کردم و گفتم         
 ... اوفـــــــــــ...  شھیخوب م... خوب : سرشو تکون داد و گفت         

 ...! نیحرفتونو بزن -        
 

 ...! نیراجع بھ من صحبت کن...  یبا خانم تھران...  با شھیم -        
 ...  بلھممیباالخره مر...  لبم نشست ی روی حرفش فکر کردم و لبخندی کم بھ معنھی        



 71 

 ؟... بگم ی بھش چیعنی! ؟... ی راجع بھ چنی بگشھیفقط م... چرا کھ نھ ... البتھ : گفتم         
...  رهیامر خ... من ...  ھی نظرش راجع بھ من چیعنی...  خوامیخوب م:  بھم کرد و گفت ینگاھ        

 ... خوامیم
 ... کنمیباشھ ، من باھاش صحبت م... متوجھ شدم :  شد و گفتم قتریلبخندم عم        
 ...! شمی مینجوری باره انیاول...  و پا شدم  دستی چرا انقدر بدونمینم:  و گفت دی کشینفس راحت        
 ...! نیشی کھ دفعھ اولتونھ عاشق منھی ایاحتماال برا: گفتم         
 یفعال کار...!  دمی و بھتون اطالع مکنمی صحبت ممیمن با مر: سرشو تکون داد ، بلند شدم و گفتم         

 !؟... گھی دنیندار
 !؟.. ھی نظر شما جوابش چبھ:نگران نگام کرد و گفت         
 بود ، نگران نی فکر کنم بشھ خوشبی ، ولدونمینم: گفتم ...  ، چقدر ھم ھول بود دمیتو دلم بھش خند        

 ...! نینباش
 نشستھ بود و چشم بھ در می رفتم بوفھ ، مرثمی با می زد و تشکر کرد بعد از خداحافظیاونم لبخند        
 دمق بود افشی ھم قیکمی داشتھ ، بھ نظرم کارمی چثمی شده و می چنھی منتظر بود تا ببیعنی نیا... داشت 

 ... رم سربسرش بذاکمی ومدی ، بدم نمادی خوشش مثمی اونم از مدونستمیم... 
 ی ، با لبخند پھنکردیاونم داشت با حرص نگام م...  نشون دادم الیخیرفتم کنارش نشستم و خودمو ب        

حرف بزن ... مرده شور اون لبخند ژکوندتو ببرن :  بھ بازوم زد و گفت ی کھ با حرص مشتنگاش کردم
 !؟... داشت کارتی چثمی ، مگھید

 ؟... تا حاال یاز ک...  ثـــــــمیاوه اوه م: لبخندم پھنتر شد و گفتم         
 داشت کارتیبگو چ...  نـــــــایی پایای بگھی ھوا با برف سھ سال دی برزنمتی منینارگل ھمچ -        

 ؟...
 ...!  کرد منم قبول کردمی درخواستھی؟ ازم ... خوب بابا چتھ  -        
 ... یپس باالخره قبول کرد: اروم گفت ...  حس کردم شویناراحت        
 ...  منم قبول کردمھی پسر خوبدمیآره ، د: خنده ام گرفتھ بود گفتم         
 ...! مبارکت باشھ:  گفت ینیغمگبا لحن         
 ...! مبارک صاحابش:  و گفتم دمیخند        
ازم خواست با تو صحبت کنم و :  کنم ، گفتم تشی اذنی از اشتری بومدیبا تعجب نگام کرد ، دلم ن        

 ... نظرتو راجع بھش بپرسم
 ازم خواست نظر تورو راجع بھش گمیم! ؟یزنده ا:  با خنده گفتم کنھی داره مثل منگوال نگام مدمید        
 ... بپرسم

 !؟... ای آدیقصد ازدواج دار:  دھنش و گفتم ی گذاشتم جلوکرفنیدستمو شکل م        
 ...! نــــــــــــــھ: با تعجب گفت         
 ... آرھھھھھھھھھ: سرمو تکون دادم و گفتم         
از ...  نییسرشو انداخت پا...  قند تو دلش آب کردن ییلوی صورتش قرمز شد ، فکر کنم چند کھوی        

 ... دنی بود خجالت کشدی بعمیمر
من برم جواب ... باالخره نوبت تو ھم شد ... کشھی ھم میچھ خجالت:  و گفتم دمی بلند خندیبا صدا        

 ...! امی رو بدم بثمیم
 دختره چقدر گھیاونوقت م!  بھش؟ی بگیچ... نــــــــھ :  و گفت دیخواستم بلند شم کھ دستمو کش        

 ... ھول بوده
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 !پس جوابت مثبتھ ؟:  و گفتم دمیدوباره خند        
 ؟...یخندی می بھ چی دارقایاالن دق... درد :  و با حرص گفت یشگی ھممیبرگشت بھ قالب مر        
 ... بھ تو...  ی بخواقشویخـوب دق -        

 ...! ی لوس دھاتیدختره ... مرض : دوباره با مشت زد بھ بازومو گفت         
 ...! ی تازه عروس تھرونیدختره :  کوچولو براش زبونمو دراوردم و گفتم ھیمنم         
 دونمیمن نم... من ...  کنم کاری نارگل حاال چیوا:  گفت ی دستاشو تو ھم گره کرد و با کالفگھوی        

!! 
 ناز یخوای ؟ خوب میدونی چرا نمگھی ، دکنمینگو نھ کھ باور نم...  یخوب مگھ دوستش ندار -        
 ...! رتتی بگادی خر بشھ بی کسگھی کھ فکر نکنم دای نی خواھشا ، لطفا عشوه خرکی درست ولیکن

...  رسھیبذار نوبت تو ھم م:  چشمک ھم براش زدم کھ باعث شد با حرص نگام کنھ ھیدر آخر         
 ...  بخندمیاونوقت منم بلدم چجور

 ...!  لبمی لبخند تلخ نشست روھی رفت و نی از بمی سرخوشیھمھ         
  من با خالھ صحبت کنم ؟یخوایم: گفتم ...  کردم فکرمو منحرف کنم ی و سعدمی کشقی نفس عمھی        
 ؟...یکنی رو منکاریا: نگام کرد و گفت         
 یخوای ؟ می صحبت کنکمی ثمی با خود مستیاما قبلش بھتر ن... اره بابا حتما :  زدم و گفتم یدلبخن        

 !ھان؟...  گمی من بھ مامانت منی بعد کھ صحبت کردنی قرار بذارھی فردا یبرا
 بھتره ازش بخواد باھم ی نداده ولی جوابمی گفتم کھ مرثمیاونروز بھ م... سرشو تکون داد کھ باشھ         

 ...  بذارن تا صحبت کنن اونم قبول کردی قرارھی
بھ ...  شدی قدم مشی پدی قرار از طرف خودمونھ ، بھ ھرحال اون پسر بود و باشنھادی پدیفھمی مدینبا        

 ...  وانمود کنھ کھ از موضوع قرار خبر ندارهی ھم گفتم جورمیمر
آخر ھمون ھفتھ بعد از ... اھم صحبت کردن و منم بھ خالھ مھتاب خبر دادم  بمی و مرثمیباالخره م        

 بود کھ نجایجالب ا...  ی و خانواده اش رفتن خواستگارثمی رفتن ، مرونی و بمیچند بار قرار گذاشتن با مر
 تا دادی ھم بروز نمیزیچ... بوده   تا اون موقع صبر کردهیمعلوم نبود چجور...  عجلھ داشت یلی خثمیم

 ... قبل از صحبت با من
 نداشتن عقد کنن و بعد از تموم شدن درسا ھم ی باھم رفت و آمد کنن و اگھ مشکلی مدتھیقرار شد         
 ... یعروس
 عی استاد سردی روز تو کالس از بس اون پسره رو اعصابم رژه رفتھ بود کھ بعد از خستھ نباشھی        

کم آوردن فرار کردنم :  دمی کھ صداشو شنرونیزودتر از کالس برم ب خواستمی رو جمع کردم و ملمیوسا
 ...! داره

ِکوز ...  گی گل ، قشنیاشن: برگشتم سمتش و با حرص گفتم          داروگ ...  مھ جان جا ی خوانیچ... َ
 از جون من یموش بزرگ ، کالغ، الک پشت ، چ...(  ی مھ گوش بن وزوز کنی، شال ، مھاز دسور

 ...) یکنیمثل مگس دم گوشم وزوز م... روباه ... ی درختی قورباغھ ینوع...  یخوایم
 یتفاوتی زود ماسک بیول...  ھنگ بود افشی من کال قی بود از حرفادهی نفھمیزیاون بدبختم کھ چ        

 ...! ی حاال ترجمھ کنشھیم:  گفت شیشگی ھمھیخیزد و با ھمون نگاه 
 )اهیس...(  ــوــــیس:  گفتم ظیبا غ        
 ینی منو ببیخوای ؟می کھ بگی حرف زدنھمھیا:  و گفت کتری زد و اومد نزدیلبخند مرموز        

 )see you!(؟...
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 از لمی وسای چنان خندم گرفت کھ ھمھ ھوی...  برداشت کرد ی چنی گفتم ای خــــــــدا من چیوا        
 ...  نخندی نشستم و دلمو گرفتم ، حاال بخند و کنی زمی کھ رویدستم افتاد و قھقھھ زدم طور

 شوکھ شده بود داشت با دنمی بودن ، کاوه کھ از حرفا و خندچوندهی کالس رو پثمی و ممیاونروز مر        
 بود ی از دخترا کھ اونم شمالیکی کالس بودن از جملھ ی از بچھ ھایھنوز چند نفر...  کردیتعجب نگام م

 مردم وچھ ر ھی چانیا:  گفتنده رو جمع کرد و با خلمیاومد وسا...  منو متوجھ شده بود ی حرفایو ھمھ 
 )ی مردم گفتی بھ بچھ ھی چنایا...(  جای کیبت

 بھ نگاه کاوه با اون توجھی ، بومدی بودم کھ اشک از چشمام مدهیکمک کرد بلند شم ، انقدر خند        
 ... رونیب بود از کالس اومدم نیدختره کھ اسمش نگ

...  شدم وونھی دکننیاالن مردم فکر م...  دمیخندی افتادم و می حرفھام مادیتا برسم خوابگاه ھمش         
 خندمی ھم می ، کلفھمھی فحش بارش کنم ، اون کھ نمینجوری بھ بعد ھمنی حال داد ، خوبھ از ایلی خیول
... 

 ی گرفتھ بودن کھ بعد از امتحانات جشن نامزدمی تصمثمی و ممیامتحانات شروع شده بود ، مر        
 ... رنیبگ

 ...  پشت سر بذارم و برگردم خونھتیخداروشکر تونستم امتحانات رو با موفق        
 روز ھی کھ نی بود و ازم خواستھ بود ھمری ت٢٥ میجشن مر... دوسالھ کھ من ... دوسال گذشتھ         

 ...  کمکش کنمدی تو خر برگردم تھران تادمیخانواده ام رو د
 تلفن بھش گفتم کھ ی پای ، وقتنجای باشم اری ت١٨ حتما دیپارسال ھم نبودم ، امسال با... من ... اما        

 بازم صداشو ی رو گرفتھ بودم روبروم ولی کرد کھ گوشی چنان داد و قالامیپنج روز قبل از جشن م
 کمتر از میشدی مکترینزد  بھ روز موعودیھرچ... رو قطع کردیاخرشم با قھر گوش...  دمیشنیواضح م
 ھنوزم یدوسال گذشتھ ول...  کردی متمیاذ... پچ پچاشون ...  مردم ینگاه ھا...  رفتمی مرونیخونھ ب

 ...ادشونھی
 بود کھ موقع ظھر زنگ خونھ بھ صدا دراومد رفتم در رو باز کردم و با میچند روز بعد از قھر مر        

 ...  پشت در متعجب نگاش کردمالدی مدنید
 ...! ، منم خوبمیخوب... سالم :  ام با خنده گفت افھی قدنیبا د        
 ؟... یکنی مکاری چنجایا: گفتم         
 ؟... ھی مھمون نوازدیرسم جد -        
 ...!  توایب...  دی ببخشی وایا -        
 ...!  جشن خواھرتھگھیچند روز د...  نجای ای شده االن اومدی چ ،ینگفت:  ، گفتم اطیاومد تو ح        
 ... نیستادی ، چرا دم در انجاستی ای کنیبھ بھ بب -        
موقع ناھار گفت کھ از طرف ...  با لبخند رفت سمتش و باھاش دست داد الدی آقاجون بود ، میصدا        

 ...!  مأموره کھ منو با خودش ببرهمیمر
 خوامی بگم من مدی بایبابا با چھ زبون...  بمونم ذارنیچرا نم...  آخرش کار خودشو کرد می مرنیا        

 ...!  بمونمــــــدیبا... بمونمنجایا
 ...!  بابای برالدی جمع کن کھ فردا با آقا ملتویامشب وسا:  بھم کرد و گفت یآقاجون نگاھ        
 ...! وناما آقاج: ناراحت گفتم         
... برو تھران ...  ستی ھم بھ بودن تو نیازی ، نی بموننجای استیقسمت ن...  نداره یاما و ول -        

 ...  دارهاجی بھت احتشتریدوستت ب
 ...من... آقاجون  -        
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و بھ برو تھران ... حرفمو گوش کن بابا ...  شی ، مثل دوسال پی کھ برخوامیم...  نارگل یتو چ -        
 ...! دوستت کمک کن

 ی قطره اشک جمع شده ، مامانم داشت با گوشھ ھی نگاش کردم ، حس کردم تو چشماش کمی        
 ...کردی اشکشو پاک میروسر

 ...!چشم آقاجون:  گفتم می باطنلی مرغمی و علنییسرمو انداختم پا        
 دراورد و ی مسخر بازالدیتو راه انقدر م...  شدم ی راھالدیصبح فرداش دلمو اونجا گذاشتم و با م        

 ...  کرد کھ باالخره منو خندوندفیجوک تعر
 تخت نشستھ بود و داشت با تلفن حرف یپشت بھ در رو...  می ، رفتم تو اتاق مرمیدی کھ رسنیھم        

 ... زنھی حرف مثمی و از طرز حرف زدنشم معلوم بود کھ داره با مزدیم
 ...! م رفتم کنارش و بلند کنار گوشش پـــــــــــــــخ کردمآرو        
 شده دی سفواریرنگش مثل گچ د...  ھم از دستش افتاد ی و گوشنی کھ خورد زمدیچنان از جاش پر        

 ...  قلبشیبود و دستشو گذاشتھ بود رو
 !؟... یچطور: با خنده گفتم         
... درررررررررررد :  داد زد ھوی...  کردیزل بھم نگاه مھنوز ھم ھنگ بود و داشت زل         

 !  خلیدختـــــــره ...  ی کھ نصفھ جونم کردیریبم...  بود ی چھ کارنیا... مرررررررررض 
سربھ سر ...  بلند شد و با بالش بھ جونم افتاد نکھی ، تا ادمیخندی و منم مدادی فحش مزی رھی نجوریھم        

 ...  فراموش کردنی بود برای راه خوبمیگذاشتن مر
  کھ در اومده بود جا زد و روشنش کردشی رو برداشت و باطرشی منو زد رفت گوشی حسابیوقت        

... 
 ...  زنگش بلند شدیبھ محض روشن شدن صدا        
 ...  قطع شدییھوی دی ببخشزمیعز: جواب داد         
 اومده بود تو اتاقم منم وونھی خل و دھی:  بھم رفت و گفت یم غره ا گفت کھ چشی چثمی مدونمینم        

 ...! دمیترس
 وندیحاال خوبھ من باعث شدم پ...  ثمی مگھیمنو م:  و با خنده گفتم ی گوشیسرمو بردم کنار دھن        
 ؟... ی زنھ تو دارنمیا...  نیبخور

 بود قبض روح بشم کی اومد تو اتاق و پخ کرد نزدنیھمچ... برو کنار بابا :  ھولم داد و گفت میمر        
 ...! وونھی دیدختره ... 

: با لبخند نگام کرد و گفت ...  خالھ مھتاب شیبا خنده از اتاقش خارج شدم و رفتم تو اشپزخونھ پ        
 !؟... دراومد موی مری کھ صدای کردکاریچ

 !... اعصابش خورد شد...  دمی وسط صحبتشون پریچیھ:  و گفتم دمیخند        
؟ تو کھ منو سکتھ ... ی منو ترسوندای یدیوسط حرفمون پر:  مھی مردمید...  زد بھ پشتم ی دستھوی        

 ...! یداد
 وقت بعد از گذشت دوسال ھم چی غم دلم ھنکھی بھم خوش گذشت ، با ای کلمی و مرالدیاونروز با م        

 ... کردمی اونا رو خراب می با غصھ خودم شاددی بفھمھ ، نبایزی چی کستمذاشی مدی اما نبارفتی نمنیاز ب
 ی بپرسھ اما جلویزی چخواستیانگار م...  کنھی نگام می جورھی می کھ مردمیفھمیروز ھجدھم م        

تا عصر اونجا ... اونروز بعد از ناھار از خالھ اجازه گرفتم و رفتم امامزاده داوود ...  رهیگیخودشو م
چرا ...  خستھ شدم گھید:  گفتم  نگاه کردم وحیبھ ضر...  کردم ھی گریبغض تو گلومو آزاد و کل... موندم 
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 غصھ ی دغدغھ ، بیم ، ب کنی راحت زندگتونمیچرا نم...  داشتھ باشم ی معمولی زندگھی ھی مثل بقدیمنم نبا
 ...! گرانی ترس از نگاه دیب... 

 غصھ داشتم اما نھ شتری بودم بدهی زنعموم رو با مادرم شنی حرفھای کھ اتفاقیمخصوصا از وقت        
 ... خانواده ام... غصھ پدر و مادرم ...  ام ندهیغصھ خودم و آ

 پسر جوون ھی دنبال دی نباگھی نارگل دتی وضعنیابا ...  شھی نمدای نارگل پی برانیبھتر از ا -        
 ھم یوقت...  ھم کھ سربازه کھی کھ دخترش و پسر بزرگش سروسامون گرفتن ، پسر کوچنمیا...  نیباش

تازه خونھ و ...  شی و خونھ زندگمونھینارگل م...  خودش ی سر زندگرهی مرنیگیبرگشت براش زن م
 ٤٨ کھ سن و سال نداره ھمش ادمیز... !  خرهی نارگل می ھم طال گفتھ برای ھم از خودش داره ، کلنیماش

 !!!!... سالشھ
 من ی مادرم بود و دختر خودش جای اگھ زنعموم جادونمینم...  مادرم شدم یاونروز متوجھ ناراحت        
 !؟... نھای زدی حرفو منیبازم ا

 ... آخھ مگھ من خواستم کھ        
 بھم داده بود می کھ مری و با مسکنمی سردرد رفتم تو اتاق مری از خوردن شام بھ بھونھ اونشب بعد        

 کھ امتحان کنکور داشت چندبار روزی زھرا رو نداده بودم ، از دی جواب تلفنھایحت... زود خوابم برد 
 ...  پاسخ موندی بیباھام تماس گرفت ول

 شدم و فکر کردم ، سرمو رهیبھ سقف خ...  دمی دراز کش تو تخت موندم وکمی شدم داری بیصبح وقت        
...  دهی ازم نپرسیزی بود کھ چیچقدر دوست خوب...  شدی ،چقدر تو خواب معصوم ممیچرخوندم سمت مر

 ...  در موردش صحبت کنمی کھ با کسنمیبی رو نمی آمادگنیھنوزم در خودم ا
 قفلشو ی و در صندوق قلبم رو بستم و قفل کردم و ھھ مثل کارتون تام و جردمی کشقی نفس عمھی        

 ... قورت دادم
االن وقت غم و غصھ ...  داشت ازی بھش نمی کھ االن مری کھ قبال بودم ، نارگلیرفتم تو جلد نارگل        

 ...! نبود
 ...! ـــــــــــــــــمـیمر:  کنار گوشش داد زدم ثی لبخند خبھی و با میرفتم کنار مر        
 شده بود و با ترس و دی سفواریرنگش مثل گچ د...  کھ رفت تا سقف و برگشت دی پرنی ھمچچارهیب        

 ثمی مگھی ساعت دمیساعت نھ ، تا ن...  گھیپاشو د: لبخندم رو پھنتر کردم و گفتم ...  کردیتعجب نگام م
 ...! دی خرمی دنبالمون برادیم

معلوم بود اگھ دستش ...  و در رفتم دمی کھ منم ترسدی چنان از جاش پرھوی... ھنوز تو بھت بود         
  انگشتمای کھ بخواد بزرگش گوشم باشھ موندی نمی اکھی کنن تیی سلولھام منو شناسای از رودیبھم برسھ با

... 
 ... کردی و دنبالم مزدی مغیج        
 ...! ـــــــاسـی وایاگھ مرد -        
 ...! رمینامردمو در م -        
... سکتھ کردم ...  کردنھ داری چھ طرزه بنی اشوررررریب...  کشمــــــــــتینارگل بھ خدا م -        

 ...! ســـــــــــــــایوا
 خوردنیعمو نادر و خالھ مھتاب داشتن صبحونھ م...  دمیخندی تو آشپزخونھ و ھمونجور ھم مدمیدو        

... 
 خانواده لی سالم تحودیمن دست شما امانتم با...  منو بکشــــــــھ خوادی منیا: رفتم پشت عمو و گفتم         

 ...! نیام بد



 76 

 شد و رفت الیخی بمیباالخره با وساطت عمو مر...  دنیخندی ما میعمو و خالھ داشتن بھ بچھ باز        
 یقرار بود منم باھاشون برم برا...  صبحونھ میمنم رفتم حاضر شدم و با ھم رفت... کھ صورتشو بشوره 

 ...  لباسدیخر
 رو ھم با خودش شیاون دوست عوض... بعـــــــلھ ...  دمی کھ دنیی پامی رفتدی رسثمی منکھیبعد از ا        
 ...! آورده

 !؟...اوه چرا اومده  گنیا:  گفتم میبھ مر        
 ... شونھ شو باال انداخت        
 !ھان؟...  امی من نیخوای مگمیم -        
 اصال یای نیخواستیاگھ م...  تو انتخاب لباس کمکم کنھ یپس ک...  رمینھ خ:  و گفت دیدستمو کش        

 ؟...  رو فرستادم دنبالت الدی می چیبرا
 ...! دیکشی منو با خودش میعنیم ،  کردم و دنبالش رفتیپوف        
خواستم ...  پسره ھم ھست نی کھ ااوردمی مبارکم نی کردم و بھ روی گرمی سالم و احوالپرسثمیبا م        

 ...! یسالم عرض شد خانم کرم:  دمی کھ صداشو شننمی عقب بشیبرم رو صندل
خب بھ من ...  سالم کردم دمی خودمم نشنی کھ حتی آروم جوریلی نگاش کردم و خدواریبا نگام تھد        

 می مری ولنھی تعارف کرد کھ جلو بشمیکاوه اول بھ مر... سوار شدم ...  گھی کرده دیحتما لبخون... چھ 
 رفتمی وگرنھ من عمرا نمنھیبش  قبول نکرد کھ جلودی منو دی نگاه برزخی مطمئن بودم وقتیعنیقبول نکرد 

 ... نمی گاوه بشینار کاوه  مونده بود کھ کنمیھم...  دیخر
 و مادوتا ساکت زدنی حرف مثمی و ممیتو راه ھمش مر...  می کنارم نشست و راه افتادمیباالخره مر        

 ... میبود
 ...  کالفھ شدممی کھ از دست مریوااااا...  می شدادهی پاساژ نگھ داشت و ھمھ پھیکنار         
 با یقرار بود لباس خودم رو ھم بخرم ول...  گرفتی میرادی اھی دادمی رو کھ نشونش میھر لباس        

 ...  بودی خودش کلمیدیخری ھمون لباس خودش رو ھم امروز ممی کردن مردی خرنیا
 نشونش داده بود نگاه ثمی کھ می بھ لباسی داشت با موشکافمی و مرمی بودستادهی مغازه اھیکنار         

 خوشگل دکلتھ بود از جنس ساتن بھ یلی خی لباس ماکسھی...  افتاد ی کناریچشمم بھ مغازه ...!  کردیم
دامنش ھم کلوش بود و ...   کار شده بودنھی سری بندھاش گرفتھ تا زی کھ از روی اروزهی فیرنگ آب

 ...  کت کوتاه بخرمھی تونستمی روش ھم میحجابش ھم خوب بود ،واسھ 
 ...! ادیفکر کنم بھت ب:  درست کنار گوشم گفت یی کھ صداکردمیداشتم نگاش م        
 عیسر...  امروز اومده بود فقط منو حرص بده نی ادونستمی بود ، من کھ مشی خود عوضیصدا        

صورتمو ...  بود ستادهی ای کمیلی خی پشت سرم با فاصلھ قایدق...  بگم یزیسرمو برگردوندم سمتش کھ چ
 ...ماشتو چش...  کردیداشت نگام م...  داشت با صورتش  سانت فاصلھ١٠کھ برگردوندم فقط 

 ... دمی بھ خودم اومدم و کنار کشعیسر        
 ...!ادی بھت بیلیفکر کنم خ! ؟... ی امتحان کنیریچرا نم -        
وگرنھ ...  یبھتره دوروبر من نپلک... !  نداره یبھ تو ربط: با نفرت تو صورتش زل زدم و گفتم         

 ...! ینیبی مبد
 در برابر تونستمی مکاریمثال چ...  کنم کاری چخوامی کھ اگھ کارشو تکرار کنھ مدونستمیخودمم نم        

 ...!  تا نفرتدمیترسی ازش مشتری بود بدیفقط تھد! ؟... غول بکنم نیا
 ...  نگام کردی کج کرد و با لبخند مرموزکمیسرشو         
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 شد اخرش ، خدا بخواد مورد پسند یچ:  و گفتم می توجھ رفتم کنار مری بگھ کھ بیزیخواست چ        
  نھ؟ایواقع شد 

 !؟... ھینظر تو چ: چشمش بھ لباس بود         
 ی کھ روری از حری لباس سبز صدرھی... لباس واقعا فوق العاده بود ...  بھ لباسھ انداختم ینگاھ        

 اش مثل لباس پرنسسھا قھی...  قشنگش ی قھی نامنظم بود و با اون  پراکنده وی ھایدامنش سنگدوز
 ...  تماما کار شدهنھی سری بود و تا زیسلطنت

 ...! ھی تن خورش چجورنیبب...  ستی بد نشی بار بپوشھی ھیبھ نظر من کھ عال -        
 کھ کنار در ثمی در اتاق پرو رو باز کرد و مدیلباس رو کھ پوش...  تو مغازه میقبول کرد و رفت        

 ...  بود تا چشمش بھش افتاد مات شدستادهیا
 !؟... نمیاجازه ھست منم بب: با لبخند رفتم کنارش و گفتم         
  پرنسس شده بودھی تو اون لباس واقعا شکل میمر...  من یخـــــــدا        
 ...! یفوق العاده شد...  می مری ناز شدیلیخ: کردم و گفتم با ذوق رفتم تو اتاق پرو ، بغلش         
 ... کردی نگاش می قد نارنگی ، ھنوز داشت با دھن باز و چشماثمینگام رفت سمت م        
 نی کنھ تو گلوت دختر بھ اری گیالھ...  دمی ھم دروزتوی ببند دھنتو تا ناھار دثمیاه م: با خنده گفتم         
 ...! یخوشگل
 ...! زمی عزادی بھت میلیخ: با حرف من بھ خودش اومد و با لبخند اومد جلو و گفت         
با شرم و صورت قرمز لبخند زد کھ ...  شده ی تاحاال خجالتی از کنیا...  مــــــــویاوه اوه مر        

 میخداروشکر مر.. . دنی من خندیھردوشون بھ ادا...  ارمی عق زدن دربیباعث شد ازشون جدا بشم و ادا
 ... دیھم از اون لباس خوشش اومد و ھمونو خر

 ثمی ، مارهی خوردن بخره و بی برایزی بره چثمی کھ مزدی غر می ھم ھمی و مرمی خستھ شده بودگھید        
 شاپ ی خستھ شده و جون رفتن تا کافگفتی ممیاما مر... می بخوریزی چھی شاپ و ی کافمی ھمھ برگفتیم

 ... رو ھم نداره
 یزی چھی و کاوه رفتن ثمی چون مشنی مدانی مروزی خانوما پشھی جور مواقع ھمنیو خوب در ا        
 ... بخرن

 و من ھمونو یشدی الل میمردی می عوضیپسره ... َاھھھھھھھ ... کاش اون لباسھ رو گرفتھ بودم         
 ؟... دمیخریم

 ... کنمدای پی اگھی لباس ددی شانمی مغازه ھا رو ببکمی نشست و منم رفتم ی صندلھی ی رومیمر        
 نظرم رو جلب کرد ، ساده بود و ی مشکراھنی پھی کھ شدمی مغازه ھا رد منیتریداشتم از کنار و        

 ی ھم حلقھ انشیآست...  بود ی کمربند پھن قرمز داشت و دامنش ھم مدل ماھھی کمرش ی ، روکی شیلیخ
 ... پوشوندی و سرشانھ رو کامل مبود

 !؟... ھینظرت چ:  رو بلند کردم و بردم کنار لباس میبھ زور مر        
چقدر ھم کھ پسر ...  می تو مغازه و لباس رو از فروشنده خواستمیاونم خوشش اومد و باھم رفت        
 ...  کردفی و مدل لباس تعرقمونی بود و از سلیچاپلوس
 تن یلیخ...  شدی از پھلو باز مپشی بود کھ زنی اشیخوب... گرفتم و رفتم تو اتاق پرو لباس رو        

چون ...  کھ مختلط بود نای امی مجلس مری مجلس زنونھ نھ برای بود و خوشم اومد اما برایخورش عال
 باز کردم و دورم موھامو... !   تو جشن ھمھ بھم زل بزننومدی و من خوشم نمدادیکامال انداممو نشون م

 قشنگ شده بود ،در اتاق پرو کھ بھ صدا یلی لباس خیاھی و سدمی با صورت سفاھمی سی موھاختمیر



 78 

بھ نظرت :  گفتم کردمی بھ خودم نگاه منھی ، در رو باز کردم و ھمونطور کھ تو آمھیدراومد فکر کردم مر
 .!.. دهیھمھ بدنمو نشون م...  ستی تنگ نیادیز! ؟... میچطوره مر

 ...  چرا ساکتھ کھنمی سرمو چرخوندم ببگھی نمیزی چدمید        
اونم داشت ...  کنھی مکاری چنجای پسره انیا...  کھ نیا...  دھن منم مثل اون باز شد دمی کھ دیاز کس        
 خـــــــــدا یوا...  قلبم ی در رو بستم و دستمو گذاشتم روعیسر...  کردی گرد و دھن باز نگام میبا چشما

 ...  چرانیا... 
 ...  انداختمنھی تو اینگاھ...  از االن نمیاون از اوندفعھ کھ خودش گفت لباسمو عوض کرده ا        
 دی کھ نبایی ، چرا ھمش جاھاادی ازش خوشم میلیخ...  کنم کاریحاال چ...  من ی خـــــــــدایوا        

 !؟... شھی مداشیپ
 

 رونی و اومدم بدمی خودمو پوشی موھامو بستم و لباسو دراوردم ، لباساعی کجاست؟ سرمیاصال مر        
 ...!  تو مغازسشی فقط خود عوضدمیکھ د

...  ستی اصال مناسب ننیا!  ؟شی بخریخوایم: با اخم رفتم سمت فروشنده کھ اومد جلومو گفت         
 ...!  بھتر بودیلی خھیاون قبل
 داره کھ یاصال بھ تو چھ ربط! ؟...ھـــــــان! ؟...مگھ نگفتم دور و بر من نپلک : با اخم گفتم         

 ! کجاست ؟میمر...  یکنیاظھار نظر م
 نی اگمیبھت م:  با حرص گفت دی فھمشدی کھ تند تند بود مدنشی شده ، از نفس کشیمعلوم بود عصب        

 ی ھای ملت برجستگی ھمھ یخوایم...  تنگھ یادی کھ زی ، خوبھ خودتم اعتراف کردخورهیلباس بدرد نم
 ...!  جشنشون مختلطھیدونی ، تو کھ مننیتنتو بب

 !؟...خانم مورد پسند بود :  فروشنده نطق آقا رو خفھ کرد یصدا        
 تا جشن مختلط ، خوردی زنونھ می بھ درد مھمونشتری بیعنی بود ومدهی خوشم نیلی خودمم خنکھیبا ا        

 ...! برمی منویھم... بلھ آقا :  گفتم کردمیطور کھ تو چشماش نگاه ماما ھمون
 ی اما بخورهی حرص می داره چجوردمیدی ، مدهیواسھ من دستورم م...  ھیبچھ پررو فکر کرده ک        

 ...  اومدن تومی و مرثمیتوجھ رفتم سمت فروشنده کھ در مغازه باز شد و م
 ! شد ؟یچ:  اومد کنارم و گفت میمر        
 !؟...ی بودیتو کدوم گور: با اخم گفتم         
 حاال لباسھ چطور بود ؟...  رفتم ثمی ام گرفتھ بود با مییدستشو:  آروم کرد و گفت یلیصداشو خ        
 قشنگ بود یلیخ:  بلندتر از حد معمول گفتم کمی... فروشنده لباس رو تو پاکت گذاشت و دستم داد         

 ...!  تنم بودتی، کامال ف
 ...! رونی کردم ، کاوه رفتھ بود بی در مغازه اومد ، نگاھیصدا        
 ی کھ باعث شده از سر لجبازدادمی تو دلم ھمش بھ کاوه فحش میپول لباس رو حساب کردم ول        

 کاوه یری بمیا...  دمیخری مگھی لباس دھی دیحتما با...  کھ عمرا بپوشمش ی بخرم در صورتی لباسنیھمچ
 ... ی رو دستم گذاشتی کھ خرج الکانیکاو

 کھ ی اوهی آبمنیتو ماش...  نشستھ بود نی ، اون پسره مثل برج زھرمار تو ماشنی کنار ماشمیرفت        
 ...  ناھارمیاز اونجا ھم رفت...  شمعدون نھی آدی خرمی و بعدم رفتمی بود رو خورددهی خرثمیم

 زدم و ی لبخند گشادیزدی ای شماره دنی زنگ خورد ، با دمی کھ گوشمیتو رستوران نشستھ بود        
 : جواب دادم

 ...!  عشق منیچطور...  جونم یزدیسالم بر ا -        
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 ...  رفتھ بود دستشو بشورهمیمر        
 ...! عشق من و درد. .. و کوفت یزدیا... سالم و مرض :  دیچی زھرا تو گوشم پیصدا        
 ...! تروخدا انقدر احساسات بھ خرج نده...  ھــــــــا فھیمن قلبم ضع: با خنده گفتم         
 ...  کنجکاو شدنثمیمتوجھ بودم کھ کاوه و م        
... اونوقت من ...  یری خبر بگیزدی بھم زنگ مدیاصال تو با! ؟... یدی جوابمو نمروزیچرا از د -        

 ...! صال من باھات قھرما
 !؟... کردم کاری مگھ من چزمیعز... آخھ چرا قربونت برم :  و گفتم دمی بلند خندیبا صدا        
 نشد روزی ، فقط دمیزنی ما کھ ھر روز باھم حرف مگھی ددیببخش: ادامھ دادم ...  نگفت یچیھ        

 !؟... خوبھ خوامیمن معذرت م... جوابتو بدم 
 ...!  بھش زنگ بزنمدی خانوم بھم زنگ بزنھ از کنکورم بپرسھ من بانکھی ایبھ جا...  رمینھ خ -        
از جام بلند شدم و با ...  رنیمی می دارن از فضولی ولارنی خودشون نمی اون دوتا بھ رودمیدیم        

 یاز کنکورش راض... دامھ دادم  حرفام با زھرا اھی خلوت کنار پنجره و بھ بقی گوشھ ھی رفتم یعذرخواھ
 ... دواریبود و ام
 رونی بومدی کھ داشت ممیمر...  رفتم کھ منم دستمو بشورمییبعد از قطع تماس بھ طرف دستشو        

 ... می رفتزیصبر کرد تا منم دستمو بشورم و با ھم بھ سمت م
 ی حتما برایبھش گفت:  کھ گفت زیھ م بمی بوددهیرس... بھش گفتم کھ زھرا زنگ زد و سالم رسوند         
 !؟...  گھی دادیجشن ب
 بود اصال ری اونم کھ درگنجای اامی بنمی خانوادمو ببری سی ، تو ھم کھ نذاشتادیآره ، خدا کنھ بتونھ ب -        

 ...!  دلم براش تنگ شدهیلیخ...  دمشیند
 دستمو رمیم: و گفت رونی کھ نفسشو با حرص داد بمی کاوه بلند شد ، ھمھ با تعجب نگاش کردھوی        
 ... بشورم
 ...  حلقشو انتخاب کردی تو مغازه ھفتممیخدا کمک کرد کھ مر...  حلقھ دی خرمیبعد از ناھار رفت        
 ...! دمیشام نخورده خواب...  وفتادمی پس می خونھ داشتم از خستگمیدی رسیوقت        
 نوی با کاوه ای بفھمھ کھ از سر لجبازمی مرخواستمی بخرم ، نمگھی لباس دھینشد چند روز بعدش ھم         

 ... دمیخر
 ی کنم و ھربار کھ خستھ و دست خالدای مناسب پیروز جشن فردا بود و ھنوز ھم نتونستھ بودم لباس        

 ... کردمی مضی رو مستفی عوضی خونھ جد و آباد اون پسره گشتمیبرم
زھرا ھم قرار بود امروز ...  لباس حتما بخرم کھ اونو نپوشم ھی شانس اخره ، مجبورم گھیامروز د        

 ... ادیب
 کادو ی سکھ براھی ی ولادی خودش بتونستی مزرعھ و درو محصول بود و نمی کاراریآقاجون درگ        

 ... ھمراه زھرا فرستاد تا سر عقد بھ عروس و دوماد بدم
 زنگ زد و گفت کھ برگردم خونھ چون زھرا اومده و الدی کھ مگشتمینبال لباس مداشتم ھمچنان د        

 ... خالھ مھتاب ھم کارم داره
 اون زبونتو مار بزنھ کھ الل یا...  ــــــــــــــانی کاوه کاویری بمیا...  ومدی داشت اشکم درمگھید        

 ... گھی دداشتمی ، منم ھمون لباس رو برمیزدی و حرف نمیشدیم
 رفت ، چون ادمی گفت شھی لباس می برامی زھرا ناراحتدنیبا د... دست از پا درازتر برگشتم خونھ         

 ...  بودمی روزھی کھ خودمم یزیچ...  ھی دختر منبع انرژنیا
 ... میدی و خندمی کردیطونی شی کلمیاونشب با زھرا و مر        
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 دادم تو خونھ حاضر حی ترجیاز منم خواست باھاش برم ول...  شگاهی رفت آرامیصبح فرداش مر        
 ...! بشم

 ی خوشگلیلی خراھنیخوب واقعا ھم پ...  کرد فی خوشش اومد و تعری کلدی لباسمو دیزھرا وقت        
 ھم بودن و مونی دانشگاھی از اقوام دوستاریمطمئنا غ...  تو جشن مختلط بپوشمش تونستمی من نمیبود ول
 ...! کردی معذبم منی انداممو نشون بدم و ھمی ھمھ خواستیدلم نم

 ی رفتن بھ باغیباالخره شب شد و ما ھم حاضر و آماده برا...  ستی ھم بد نادی زگفتیاما زھرا م        
 ... کھ جشن رو اونجا گرفتھ بودن

 ھم یمی مالیلی خشیآرا...  ختمی صورتم ری ھم کج روکشوی تھی بستم ی سرم دم اسبیموھامو باال        
 داده بود و با ی خاصی ھمونم بھ لبم جلوه ی ولدمی لبم کشی کمرنگ رویلیکردم و رژ قرمز رو ھم خ

 ... بودمی تو چشم مشتری بیلی لباسم خھیقرمز
 مشکل من دونستی نمی خوشگل شدگفتی و مذاشتی پاکش کنم زھرا نمخواستمی ھم کھ میھرچ        

  رو نداشتمشی و عواقب بعدگرانی دیحوصلھ نگاه ھا...  خوشگل و تو چشم باشم خواستمی بود کھ نمنیھم
... 

 ...  بوددهی پوشی کت و شلوار مشکھیزھرا خودش         
 اتفاق تونستی کھ میزی چنیبدتر...  منتظر ما بود الدیخالھ مھتاب و عمو نادر رفتھ بودن باغ و م        

 ... اھھھھھھھ...  باشھ ینجوری ادیآخھ چرا با...  خــــدا یا...  وفتھیب
 ، دونستمیاگھ از قبل م...  رنیگی پدر کاوه می بھمون گفت کھ جشن رو تو خونھ الدیتو راه م        

 ...!  بذارمی اون عوضی حاضر نبودم پامو تو خونھ ی ولمردمیم
 ، کاوه و عمو نادر ثمی بودن ، دم در پدر مومدهین یادی زیھنوز مھمونا... دم در باغ نگھ داشت         

 ...  بودنستادهیا
 دمی کشعی و عمو نادر خوش و بش کردم و تا زھرا خواست بھ کاوه سالم کنھ دستشو سرثمیبا پدر م        
 ...!  خالھشی پمیریما م: و گفتم 
 پھی بھ اون پسر خوشتی نذاشتیواسھ چ... چتھ تـــــو :  دی ، پرسدیدوی داشت دنبالم مبایزھرا تقر        

 ...  تھرون بخت منم باز شدنی تو ھممویاومد...سالم کنم 
بھتره باھاش ھمکالم ! ؟... پھی کجاش خوشتیاون عوض:  برگشتم سمتش و با حرص گفتم یعصبان        

 ...! یدی از چشم خودت دیدی دی زھرا وگرنھ ھرچینش
 ، ھمھ از چشم نمیمگھ قراره از چشم تو بب...  خوب بابا یلیخ:  وار گفت میو برد باال و تسلدستاش        

 ...! مال خودت...  میاصال نخواست...  گھی دننیبیخودشون م
...  پھیخوشت...  مای خودمونیول:  بھش بگم کھ خودش ادامھ داد یزی چھی کردم کھ زیچشمامو ر        
 ...! نیخوریبھم م. .. ی برداشتی اکھیخوب ت
 موندیمطمئنا اگھ م...  و با خنده فرار کرد دی کشی کوتاھغی جدی منو دتی پر از عصبانی چشمایوقت        

 نھ و کاوه یشکیاونم ھ...  ـــــــــشیا...  احمق یدختره ...  بمونھ ذاشتمی سرش نمی دونھ مو روھی
 ...!!!ـــــــانیکاو

 ... کنھی کاوه ھم داره نگام مدمیبرگشتم سمت در باغ کھ د        
 خدمتکار اما ھی و مانتومو دادم دست فیک...  و رفتم تو ساختمون دمیبا نگام براش خط نشون کش        
   بھ خاطر لباسم معذب بودمی کافیبھ اندازه ...  کار رو بکنم نیعمرا ا...  اوردمی در نمویروسر
 ...!  نارگل جانیچقدر خوشگل شد:  اومد سمتم و گفت دیالھ کھ منو دخ        
 ...  از خودم دور کنمقی نفس عمھی رو با تی بد و عصبانی حسھای کردم ھمھ یسع        
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 ...!  خالھ جونرسمی شما کھ نمیبھ پا:  زدم و گفتم یلبخند        
 شیآرا...! مثل ماه ...  فوق العاده شده بود یگ دوز با اون سنیلیخالھ مھتاب تو اون کت و دامن ن        

 ... ومدی بھش میلیموھا و صورتش ھم خ
 !؟... اتاق عقد خوب شده نی ببایب: دستمو گرفت و گفت         
 ی گفت عالشھیم...  کرده بودن نیی عقد تزی رو برانیی پای طبقھ ی از اتاقایکی... ھمراھش رفتم         

 ...  بودمدهی ندییبای زنیبود ، تا حاال اتاق عقد بھ ا
 ...! قشنگھیلیخ...  شده خالھ ی عالیلی خنجایا: با ذوق گفتم         
کم کم ...  کرد فی از اتاق عقد تعریزھرا ھم کھ تازه لباسشو عوض کرده بود اومد و اونم کل        

 ...شدی و جشن داشت شروع مومدنیمھمونا داشتن م
 ... می داشت نشستدی رقص دستی بھ پزشی گوشھ کھ مھی میبا زھرا رفت        

 اومد کنارمون نشست الدیم...  کردم ی و باھاشون احوالپرسدمی دانشگاه رو ھم دیچندتا از بچھ ھا        
 ... اعالم کرد عروس و داماد اومدنی جی کھ دمیو گرم صحبت شد

 با مھمونا یبعد از سالم و احوالپرس...  پرنسس شده بود ھی واقعا مثل میمر...  من یخــــــــــدا        
 ...  نشستنگاھشونیرفتن تو جا

 ثمی ھم گذاشت و می خارجمی اھنگ مالھی...  و برقصنانی ازشون خواست تا بی جی بعد دکمی        
 ...دنی رقص و تو بغل ھم رقصستی رو گرفت و رفتن تو پمیدست مر
 ... و با عروس و داماد برقصنانی مھمونا ھم خواست تا بھی از بقی جی اھنگ اول دبعد از        
 !؟...می برقصمیبر: زھرا دم گوشم گفت         
:  لباسم گفتم نی وجھ نرقصم مخصوصا با اجی گرفتھ بودم بھ ھمیمن کھ قبل از اومدن بھ جشن تصم        

 .!..رقصمیمن نم...  برو برقص یاگھ تو دوست دار
 رو ی ھم کسنجایا...  برقصمتونمی کھ نمییتنھا...  نارگل گھی نکن دتیاذ:  و گفت دیلبشو ورچ        

 ...!شناسمینم
 ...  بروالدیبا م:  سمتمون گفتم ومدی کھ داشت مالدیھمون لحظھ چشمم افتاد بھ م        
 یدیافتخار م:  زھرا جلو اورد و گفتی بود دستشو برادهی بود و حرفامونو شندهی کھ بھ ما رسالدیم        

 !؟
 یی رقص پر از جووناستیپ...  بھم کرد ی نگاه حرصھی قبل از رفتن یزھرا ھم با لبخند بلند شد ول        

 ...دنیرقصیبود کھ داشتن شاد و خوشحال م
 ، عشقت یی تنھانمیبیم:  درست کنار من گفت یی کھ صداکردمی و زھرا نگاه مالدیداشتم بھ م        

 !؟...ومدین
 کھ بتونم خودمو کنترل کنم و برگشتم دمی کشقی نفس عمھی...  شناختمی صدا رو خوب منیا        
 ...  بودستادهی پشت سرم ازیکنار م... طرفش
 ...کردمی بشر نگاه منی اھییمتعجب داشتم بھ پررو...  و نشست دی رو عقب کشیاومد صندل        
 ...! راحت باشنیسرپا بده ،بفرما بش: با حرص گفتم         
:  برداشت و گفت وهی از تو ظرف میاریخ...  ارهی حرصمو دربخوادی زد کھ معلوم بود میلبخند        

 ...! راحتم ممنون
 کھ تو دلت براش تنگ یاونقدر...  ومدنی شد عشقتون نیچ: خواستم بلند شم کھ صداش نذاشت         

 !ده بود اون نشده بود؟ش
 !!!؟... گھی دھی؟ عشقم ک... زنھی حرف می داره از چنیا        
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 ...!ھھھھھ عشقـــــم...  بار مفرد ھی و بندهی منو جمع مباری...  با خودش چند چنده ستیمعلوم ھم ن        
 ...!  جانتونھیزدیمنظورم ا:  زد و گفت ی پوزخندکنمی گنگ نگاش مدید        

 یزدیسالم ا... ( با خودش فکر کرده کھ نی ایعنی... خــــــــــــدا ...  نیا... چشمام گشاد شد         
 ...)  عشق منیچطور... جونم

 زیسرمو گذاشتم رو م...  زل زدن بھ مامونی کنارزی چنان خنده ام گرفت و قھقھھ زدم کھ چنتا مھوی        
 ... دمیخندی میو ھ

 ...! عشـــــــــــق... عش .... ع ...  یزدیا... یا:  گفتم دهی بردهیبر        
 ...!  بگو منم بخندمھیاگھ جک خنده دار:  متعجب بود یصدا        
 ... بھتره بذارم تو اشتباه بمونھ...  انی دارن مالدی زھرا و مدمیسرمو بلند کردم خندمو خوردم د        
 !؟...ی ناریخندی میھ چب:  زدیزھرا داشت نفس نفس م        
 !؟...رقص خوش گذشت... یچیھ: گفتم ...  ھنوز اثارش تو صورتم بود ی نخندم ولکردمی میسع        
 ... یومدیتو کھ ن... آره :  گفت کردی بھ کاوه نگاه میزھرا کھ داشت با کنجکاو        
 !؟... یکنی نمی جان معرفینار: نگاش ھنوز رو کاوه بود گفت         
سالم من زھرام خواھرزاده :  نگاش کردم کھ خودش گفت یدی ابرومو بردم باال و با چشمام تھدھی        

 ... ی ناری
منم کاوه ام :  بھم کرد و گفت یکاوه نگاھ...  نگفت شویلیشانس اوردم کھ فام... اوفــــــــــــــــــــ         

 ...!تمخوشبخ...  خالتون و دوست داماد ھیھمکالس... 
 زشدهی ری و چشمادیھنوز داشتم با تھد...  دارم یجالب بود کھ اصال تعجب نکرد خاھرزاده انقدر        

 فرار از یبرا...  امشب خوابش نمبره ھی پسره کنی اگھ نفھمھ انیمطمئن بودم ا...  کردمیبھ زھرا نگاه م
 ...!  رقصستینگاه من دوباره رفت سمت پ

 دانشگاھمون بود کھ داشتن ی و دوستامینگام سمت مر...  ھم بلند شد و رفت سمت پدرش الدیم        
 ...  نھ تکون دادمی زدم و سرمو بھ معنی لبخندیدستشونو برام تکون دادن کھ منم برم ول...  دنیرقصیم

 مرد ھمھنی انی کھ بستی دختر خوب و باوقار نھیدر شان :  دمی اون مزاحم رو شنیدوباره صدا        
 ...!  برقصھبھیغر

 ...!  بود اصالیمنظورش ک...  بود ؟ یفی بود ؟ تعریدی بود؟ تھدی االن جملھ اش خبرنیا        
 خودش دمی کھ دنای امیرومو کردم سمت مر...  نچسب یپسره ... نگاش کردم کھ بلند شد و رفت         
 ...  سمت منادیداره م
تو :  رقص و گفت گاهی و بھ زور برد سمت جادیدستمو کش... بالبخند بلند شدم و بغلش کردم         

 !؟...یرقصی جشن من نمیکشیخجالت نم
 خود عروس اومده بود نکھی ھم اکردنی ھمھ داشتن نگامون منکھی واقعا زشت بود ھم ارفتمیاگھ نم        
 ...  بودمو خبر نداشتمیچھ شخص مھم... دنبالم 

 و دمیرقصی ممیداشتم با مر...  نمی برگردم بشی و زودامی تو رقصم کمتر عشوه بکردمی میسع        
 یلی اھنگ خھی...  دی ساده رقصشدی نمکردمی می ھم سعیاما خوب ھرچ... دخترا دورمون حلقھ زده بودن 

 ... دمیرقصیقشنگ گذاشتھ بودن و من ناخود اگاه داشتم باھاش م
 ای ھنرتو رو نکرده بودنیناقال ا:  گفت میبعد از تموم شدن رقص ھمھ برامون دست زدن کھ مر        

 ... یرقصی خوب میلیخ...
 دی باستی نیزی کھ چنیا:  زھرا بود کھ گفت یصدا...  کھ نذاشت نمی زدم و خواستم برم بشیلبخند        

 ...! رقصھی میاونا رو عال...  ینیباباکرم و تکنوشو بب
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 ...  تموم کنھشوی سخنرانگھیبھش چشم غره رفتم کھ د        
 ...! ی برامون برقصدی؟ امشب حتما با... ی برقصیتو تکنو بلد:  با تعجب گفت میمر        
 ... دی تکنو رقصشھی کھ نمراھنی پنی با ازمیعز: بھ زور لبخندمو نگھ داشتم و گفتم         
 ... م سمت زھرا و دوباره بھش چش غره رفتمرومو کرد        
 ...! ایدیبا من نرقص:  دی اومد و دستمو کشالدی مومدهیبعد از اھنگ دوم رفتم نشستم کھ نفسم جا ن        
 ... بھ زور بلندم کرد و برد وسط        
 نی من االدی مالیخیب: گفتم ...  اھنگ مخصوص رقص دونفره گذاشتن ھی وسط می کھ رفتنیھم        

 ... ستمیرقصو بلد ن
 ...  من و اروم حرکت کنی نداره دستتو بذار رو شونھ یکار:  زد و گفت یلبخند        
تاحاال ...  شدمیداشتم از خجالت اب م...  کمرم ی دستشم گذاشت روھی دستمو گرفت تو دستش و ھی        

 ...  نشده بودمکی انقدر نزدچکسی وقت بھ ھچیھ
 ...  و شروع کرد بھ حرکتستادی با فاصلھ ازم ابایخودش دستمو گذاشت رو شونھ اش و تقر        
 و کردمی می بود ، درستھ باھاش راحت بودم ، شوخنییسرم پا...  خوردمیمنم آروم ھمراش تکون م        

 ... کردی معذبم منی تو بغلش بودم و ھمبای االن تقری ولدمیخندیم
 و الدی تو بغل مامی بابام بی چشمایجلو... فکر کــــــــــــــن ...  ومدنیاوردم بابا و مامان نشانس         
 ... برقصم
 ...!  ازت فاصلھ گرفتم و دستتو بردم باال دور خودت بچرخیوقت:  اروم دم گوشم گفت الدیم        
 ...  ازم فاصلھ گرفت و دستشو برد باالتونمیتا اومدم بگم نم        
 ریغ...  افتاد ھی چرخ زدن نگام بھ بقنیح...  زدم و دوباره رفتم تو بغلش یناچار دور خودم چرخ        

 ھم کھ نشستھ بودن با ییاونا...  دنیرقصی و خود عروس و داماد ھم داشتن مگھیاز ما چند تا زوج د
 ... کردنی نگامون میخوشحال
 ...!!!  نفرھیاال         
 کاوه ھی نھ کھ نگام تو نگاه عصبانای دمی درست دنمی نگامو چرخوندم کھ ببالدی برگشتم تو بغل میوقت        
...  با نگاش منو بزنھ خواستیانگار م...  چشھ ستیمعلوم ن...  وسطنی اگھی می چگھی دنیا... نشست 
 ....! وااااانسیپسره د
 کردمی کھ فکرشو میزیکر زودتر از اون چخداروش... نگامو ازش گرفتمو بھ رقصم ادامھ دادم         

 ...! رونی اومدم بالدیاھنگ تموم شد و از بغل م
 ... ـــــای باشی خجالتادیبھت نم:  کھ اروم گفت ومدی مزیکنارم بھ سمت م        
 ...  زد و ازم دور شدیبا تعجب نگاش کردم کھ چشمک        
 دفھ دومم باشھ و خجالت نی کھ ادمی پسر رقصھی چنبار تو بغل اخھ من تاحاال... نموند جوابشو بدم         
 !؟...ھـــــــــــــان... نکشم 

 خودیب:  گفتم نی ھمی براکنھی فکر می بھ چدونستمیم....  دمیرفتم نشستم کھ نگاه مرموز زھرا رو د        
 ...!  نکنی الکیفکرا

 ... عاقد اومده بود...  بزنھ ھمھمھ شد یتا خواست حرف        
 ...  عقدی شدن خطبھ ی جاری از مھمونا رفتن تو ساختمون برایعروس و داماد و بعض        
 ...  لبم جا خوش کردی رویلبخند دردناک        
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 ی اخرمی خواھرم بودم خداروشکر تموم شدی عروسری درگخوامی عذر مری بابت تاخنیسالااااام خوب        
 خوب ی پست بذارم ولونی روز در مکی بھ طور منظم کنمی می رفت از حاال سعمیرو ھم شوورش داد

 دارم ھی من اتلدوننی کھ نمیی محض اطالع اونادوننی مخوندنی رومان رو منی کھ از قبل ایی اونادمیقول نم
 تا کنمی رو ممی سعی حال ھمھ نی با اتی تو ساامی بکنمی کم فرصت منی ھمیو سرم اکثرا شلوغ ھست برا

  دوستتون دارمیلی خنکھیزودتر پست بذارم بازم شرمنده و ا
  اتاق عقد ؟می بریایم: زھرا دستمو گرفت و گفت         
 ... امیتو برو منم م: بغضمو قورت دادم و گفتم         
 !؟... گھی دیایواقعا م: مشکوک نگام کرد و گفت         
 وجود نداره یاصال نحس...  و خرافاتھ ھیدرستھ کھ مطمئن بودم حرف مردم الک...  برم تمخواسینم        

 خواستمینم...  بد بذارم ری تاثمی مری درصد ھم حرفشون درستھ تو زندگھی ی اگھ حتخواستیدلم نم...  یول
 ... ادی بشی دوستم پھی زندگی برای من مشکلھی و نحسیبا شوم
 خنک زی چھی گرمم شده ، دمیانقدر رقص...  امی مرتری دکمی...  امیآره م: وغ گفتم  بھ درنی ھمیبرا        

 ...!  حتماامی مادیبخورم و نفسم جا ب
 ...  سرشو تکون داد و رفت سمت ساختمونی ولکردیداشت ھنوز مشکوک نگام م        
 ھیاونور ...  نکنھ رفتم پشت ساختمون دامی شد و اومد دنبالم پومدنمی متوجھ نی وقتنکھی ایمنم برا        

 ی بود برایجنگل... گذاشتھ بودن و دورش ھم پر از درخت بود یاستخر گنده بود کھ کنارش چند تا صندل
 ... زدمی و قدم مکردمی خودم فکر می درختا و برانیرفتم ب... خودش 
...  دوستم کنارش بودم ھی زندگیلحظھ  نی االن منم تو بھتروفتادی نمی اگھ اون اتفاق لعنتنکھیبھ ا        

 دیدرخشی ملکھ مھی و درشت مثل زی ری اونھمھ ستاره نیرومو کردم سمت اسمون و بھ ماه نگاه کردم کھ ب
... 

 یتو زخمت رو...  ی تو از من خوش شانس تریول! ؟... نھ ییتوھم مثل من تنھا: اروم گفتم         
 ... اما...  باھات کنھی می و ھمدردسوزهی دلش منھی ببی و ھرکتھیشونیپ

 با حرفاشون روش یول...  وجود داره دوننی مننشیبی نمنکھیبا ا...  ھیو بق... اما من زخمم تو قلبمھ         
 !!؟...بنظر توھم من مقصرم ...  تازه بمونھ یتازه ...  کھ کھنھ نشھ پاشنینمک م
تو چشمام اشک جمع ...  ستادمی ازش افتاده بود ایبزرگ ی کھ شاخھ ی درختی تنھ شیکنار استخر پ        

 دای خروج پی برای تا راھرفتی اونور منوری ایاشک تو چشمام ھ...  کنم ھی گرخواستمی نمیشده بود ول
 ...  من ھمھ راھاشو بستھ بودمیکنھ ول

الاقل ...  زمی خودم اشک بری غصھ ادی مھمھ بھ یلی دوستم خی شب کھ برانی تو اخواستیدلم نم        
 ...!  شاد باشممی بھ خاطر مردیامشب رو با

 و برگشتم اون سمت و نگاه دمی شکستن شاخھ شنی درخت صدای دهی خشکی تنھ یتا نشستم رو        
 ... کردم کھ
 یدزی کھ بھ ای ؟ عذاب وجدان داری غم بغل گرفتی زانونجایچرا ا...  ھیچ: اومد کنارم و گفت         

اگھ االن عشقت ...  یکشی؟ خجالت نم... یدی احمق رقصی تو بغل اون پسره ی و رفتی کردانتیجونت خ
 !؟...ھــــان ! ؟... ی برقصگھی پسر دھی تو بغل یرفتی بود منجایھم ا

من خودم کم حالم ...  خوادی میاصال از جون من چ...  گھی داره می چنیا... ھنوز تو شک بودم         
 گھی مطونھیش...  دهی مری و بھم گشھی من ظاھر می راه براه جلوادی ازش خوشم میلی نھ کھ خنمی اخرابھ
 ...  تو لوزالمعده اش ھازهی بکوبم تو دھنش کھ دندوناش برنیھمچ
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اشک تمساح :  زد و گفت ی چون پوزخنددینگام کھ بھ نگاش افتاد انگار اشک رو تو چشمام د        
 !؟... بشھ ی کھ چیزیریم

 ...! جوابمو بده:  بلندتر از حد معمول گفت دی سکوتمو دیوقت        
انگار تازه متوجھ غم ...  گونھ ام یاشکم باالخره موفق شد و افتاد رو... حالم خراب بود واقعا         

 !؟... شده یچ:  دینگام شد چون رنگ نگاش عوض شد و آروم پرس
 ...  محاصرم کردیی جوراھی... م دستاشو گذاشت دو طرفم و نذاشت تا اومدم بلند شم بر        
 !؟... یکنی مھی گریچرا دار...  شده ی چدمیازت پرس:  دیدوباره پرس        
 ...  کنم و خودمو سبک کنمھی تا بتونم گرخواستی اروم و خلوت رو می جاھیدلم ... بغض داشتم         
 ...!  ندارهی ربطچیبھ تو ھ... ستتو بردار د:  گفتم ی لرزونیبا صدا        
 !؟... شده ، جواب منو بده ی چگمیبھت م:  دی پرسی عصبیکم        
 ی ربطچیمنم گفتم بھ تو ھ:  داد زدم بایتقر... دستشو محکم با دستم انداختم و ازش فاصلھ گرفتم         
 !!!!؟....ھـــــــــــــــــان ... یخوای از جون من میچ... دست از سرم بردار ... نداره 

 نجای بدونم اگھ عشقتم اخوادی دلم میلیخ...  نداره یبھ من ربط... آره خوب :  و گفت دی خندیعصب        
 ...!  نھای یگفتی منوی ھمدیدی رو مانتتیبود و خ
ضرت آقا ، محض اطالعتون ح...  رو اعصابم یری می دارگھید:  گفتم یبرگشتم سمتش و عصب        

 ، حاال کنمی صداش مینجوریمنم ا...  ھیزدی اشیلیزھرا خواھرزادم فام...  یدی کھ دھی دخترنی ھمیزدیا
 ...!  راحت شد برو بذار تنھا باشمالتیاگھ خ

 !؟... خواھرزادتھ یزدیا:  چشماش از تعجب گرد شد و گفت ھوی        
 ادی دستم کش ننیاه امشب ا...  شد دهیبازم دستم کش...  استخر کھ از اونجا برم یرفتم سمت لبھ         

 گھیولم کن د... اھھھھھھ :  و ھولش دادم دمی بزنھ دستمو کشی حرفنکھیبرگشتم سمتش و قبل از ا...  ھیلیخ
!... 

 اب و ری زرفتی میھ نگاش کردم کھ کمی...  افتاد تو استخر انیجناب کاو...  شاتالـــــــاپ ھوی        
 ...  باالگشتیبرم

 ! ک... کم ...  ستمیبلد ن... شنا ... من ... مک ...ک :  زدیداشت دست و پا م        
 دمی خندگھیبسھ د...  بود ی جالبھیکمد:  خنده ام گرفت شی جنگولک بازدنی اونھمھ غصھ از دونیم        
 ...! رونی بیایبھتره ب
 توھم رمیمن م:  گفتم ادی دست برداره و ھنوز داره ادا ملمشی از فخوادینم...  ری نھ خـــــدمید        

 ...! فکر کنم عقد تموم شده باشھ...  ای کردنت تموم شد بی بازلمیھروقت ف
 ...  ابھی روحرکتی بدمی نھ کھ دای رونی باالخره اومد بنمیچند قدم رفتم و برگشتم بب        
 !؟... ستیبلد ننکنھ واقعا شنا         
 خورمی متوی مسخره بازنی من گول ایاگھ فکر کرد...  رونی بیایبھتره ب...  یھ:  گفتم دیبا ترد        

 ...! یکور خوند
 ! گھیبسھ د...  با توام یھ:  استخر و دوباره گفتم یاروم رفتم لبھ ...  نکرد یحرکت        
بھ ...  خوردیتکون نم...  تو اب و رفتم سمتش دمی پرعی سر فکرنیبا ا... نکنھ واقعا مرده باشھ         

باالخره ...  ھم شده بود نتریبا اون کت و شلوار خودش کم گنده اس سنگ...  استخر ی لبھ دمشی کشیسخت
 بھ نفس نفس افتاده بودم...  بود دهی از سرم افتاده بود و لباسم کامال بھ تنم چسبمیروسر...  رونیاوردمش ب

... 
 ...!انیبا توام کاو...  یھ... بلند شو ...  یھ:  استخر و زدم تو صورتش یخوابوندمش لبھ         
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کراواتشو ...  زنھینم...  من ی خــــــــدادمیسرمو گذاشتم رو قلبش کھ د...  خوردی تکون نمرینھ خ        
 دم و شروع کردم ماساژ دادن قفل کرنشی سیدوتا دستامو رو...  شو باز کردم قھی یشل کردم و دکمھ 

.... 
 .... پــــــــــــــــــــوف...  ادیمن بدم م...  خــــــــدا یا...  دیکشی بازم نفس نمیول        
 ھام جمع کرده بودم رو تو ھی ری کھ تویقی نفس عمی بلند کردم و دماغشو گرفتم و ھمھ کمیسرشو         

 ... دھنش فوت کردم
زود باش ...  ینفس بکش لعنت... نفس بکش ...:  رو کردم و بازم قلبشو ماساژ دادم نکاریدوبار ا        

 ...! نفس بکش
 یچ... کھ دھنمو گذاشتم رو دھنش تا فوت کنم ی اخریدفعھ ... بازم نفسمو تو دھنش فوت کردم         

مغزم ھنگ ... خورهی چرا داره لباش تکون منیا...  نیا...  ام موند ھی نفسم تو ریھمھ ... شـــــــــــــــد 
 ...  کھکنھی مکاری داره چنی انمی ببھچشمامو باز کردم ک...  االن وفتھی میداره چھ اتفاق... کامل بود 

 !؟... چرا چشماش بــــــــــــــــازه نیا        
 کاری داره چیعوض... خواستم سرمو بکشم عقب کھ دستش رو گذاشت پشت گردنم و نذاشت         

 ... دادی اون ھنوز داشت بھ کارش ادامھ میتقال کردم کھ خودمو ازش جدا کنم ول...  کنھیم
 شد و من از دستش خالص ی ورھی کنار چشمش کھ سرش دمی کفرم در اومده بود با مشت کوبگھید        

 ...  لبمو پاک کردمی و محکم رودمیخودمو عقب کش... شدم 
 !؟...ھــــــــــــان ...  یکردی می داشتیچھ غلط :داد زدم         
آشغال :  اش و داد زدم نھی سیبا مشت چند تا محکم زدم رو...  بود دهیھنوز دراز کش        

 ...!  االنی بــــــــــود؟ وگرنھ اگھ واقعا غرق شده بودلمتیھمش ف...یعوضــــــ
 رژت چھ نمی ببخواستمیم:  مسخره اش گفت یون خنده با ھم... با خنده دستمو کنار زد و نشست         

 ...! متاسفانھ اصال خوشمزه نبود... ھھھھ ...  ھیمزه ا
 

 ... خوردی تکون ممینی بی پره ھاتیاز عصبان        
...  یری استخر بمنی تو ھمذاشتمی مدیبا...  ی پستھی عوضھیتو ...  وونیح... آشغال : داد زدم         

 ...اھھھھھھھ
 !؟...کجا :  برم کھ بلند شد و گفت خواستمیم        
 !؟... یداریچرا دست از سر من برنم... ھـــــــــــان ...  داره یبھ تو چھ ربط: داد زدم         
 ...  تو جشنی برگردیتونی سر و وضع کھ نمنیبا ا: اومد طرفم و گفت         
 اگھ بخوام از جشن برم ھم یحت...!  نداشتم ی فرقچی ھدهی بھ خودم انداختم ، با موش ابکشینگاھ        

 ...  مھمونا رد شمنی ساختمون و از بی از جلودیبا
 ....  بدترگھیکم لباسم تنگ بود حاال د...  کنم خدا کاریحاال چ        
 ...  توئھریھمش تقص:  کردم و ادامھ دادمبا خشم نگاش...  کنم کاریحاال چ: با عجز و غصھ گفتم         
 ...!  اتاق من خودتو خشک کنمی برایب: گفت         
 !؟... ی چگھید...  باشھ یامر:  گفتم یعصب        
 اونور تا ھمھ بھت بخندن و ی برینجوری ایتونی خودتھ ملیم: شونھ ھاشو انداخت باال و گفت         

 ...!جشن دوستت ھم خراب بشھ
 ...  نداشتمی اگھی دی چاره گفتیراست م...  دیچکیاز سر و صورت ھردومون اب م        
 ! گھی مھمونا بگذرم دنی از بدی ھم بایبخوام برم تو اتاق جنابعال...  داره یچھ فرق: با حرص گفتم         
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 ...  تا بگمایب:  زد و گفت یلبخند        
  دومی تراس تو طبقھ ھی بھ خورهی راه پلھ اس کھ مھی اخر ساختمون ی گوشھ دمیدنبالش رفتم کھ د        

... 
 کی لوکس و شلی وسای اتاق بزرگ با ھمھ ھی...  اتاق یباھاش از پلھ ھا باال رفتم و از تراس تو        

 ...یبا رنگ قھوه ا
  حمومی برارمی بیزی چھی تا برات سایوا:  در و گفت ھیرفت سمت ... از مبل و تخت تا پرده ھا         

!!!... 
 گوشھ ھی...  کھ اونم می استفاده نکرده بودبھی پسر غرھیاز حموم اتاق ...  نکرده یبھ حق کارا        

 شمی ارایھمھ ...  بعــــــــلھ دمی کھ دنھی ایفقط رفتم جلو...  نکنم سی اتاق رو خی بودم کھ ھمھ جاستادهیا
 ...  شدم موھامم کال داغون شده بودوالی ھھی بھ ھی و شبختھیر
 

 ... بازش کرد و...  کاور لباس دستش بود ھی برگشت یوقت        
 ی لجبازی از روی بخرم ولخواستمی کھ میھمون...  راھنسی کھ ھمون پنیا...  من یخــــــــــــــدا        

 ... دمشی پسره نخرنیبا ا
 یول...  کنم ھی نفر ھدھی گرفتھ بودم کھ بھ نویا:  کرد و گفت ی سرفھ ادی نگاه بھت زدمو دیوقت        

 ...! خرمی براش مگھی دزی چھی نداره یاشکال...  شی بپوشدیخب االن تو با... متاسفانھ 
 ...  شدمیختی رنی نجات جون اون ای حاال خوبھ کھ من براذاشتی داشت سرم منت مشعـــــــــوریب        
 آروم بھ حالت غرغر با خودش یلی کردم و نگاش کردم کھ رفت سمت کمدش و خزیچشمامو ر        

 ...! ننی گذاشتھ ملت ببشوی زندگیھمھ ...  می ھم خالص شدیاز شر اون لباس لعنت: گفت 
 ... دمی من شنی گفتھ بود ولنوی اروم ایلیخ!ھان؟...  بگھ بھ تو چھ اخـــــــــھ نی بھ استی نیکی        
 !؟... یاری اتو برام بھی شھیم: فتم گ        
 !؟...ی چیبرا: برگشت سمتم و گفت         
 ...!  رو اتو کنمیزی چھی خوامیم -        
 !؟...ی اون لباس مسخره رو بپوشیخوایمن کھ برات لباس اوردم بازم م:  شد و گفت یعصب        
خوب ...  با اتو خشک کنم راموی لباس زخوامیبگم م...  بگم اخھ ی چنیمن بھ ا...  خـــــــــــدا یا        

 ...!!! نفھــــــــــــم بفھم
 !؟... بدم حی توضدیحتما با...  گھی دارم داجیاحت:  و گفتم رونی دادم بینفسمو حرص        
 زیچ...  ارمیباشھ برات م... آھاااان :  کرده باشھ گفت ی بربر نگام کرد و انگار کشف مھمکمی        

 !؟... یخوای نمی اگھید
 ی عوضـــدونھی ھم مرموی لباس ززی سابندمیشرط م...  بودم دهی بشر تا حاال ندنی از ازتری ھیعنی        

 دمی باارهی تو خونش بودم برام لباس می خودش لباسمو عوض کرده و وقتی وقتدونھیخوب معلومھ کھ م...
 ... گھیبدونھ د
 ...!  کارش دارمنجای اادی بگو بیزدینھ بھ ا -        
 !؟... خواھرزادتھ یزدیواقعا ا -        
 ...! ھی جنابعالی عمھ رینھ خ -        
 خودم دوش دیالبتھ قبلش با...  باال ادی جانتون بگم بیزدیبرو حموم تا برم بھ ا...  خوب بابا یلیخ -        

 ... ادی بگمی ولباس بپوشم بعدش بھش مرمیبگ
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 لباس ھیسیخ...  ارمی کھ ھنوز دور گردنم بود برداشتم و دستم رفت سمت کتم کھ درش بمویروسر        
 ... کردی متمی اذیبدجور
 گھی درونیبرو ب... یکنی بربر نگاه میسادیوا...  ھیچ:  با اخم گفتم کنھی و داره نگام مستادهی ادمید        

!... 
 ...! دمشینھ کھ تا حاال اصال ند: آرومتر ادامھ داد ... خب حاال :  زد و گفت یطونیلبخند ش        
 ...! ی عوضی گفتی چدمیشن:  زدم غی سمت در کھ جرفتیداشت م        
 ... گھی دیگفتم کھ بشنو:  گفت طونیبرگشت و با ھمون لبخند ش        
اگھ ...  یراست:  ، ھنوز در رو نبستھ بود کھ برگشت و گفت رونی ب چشمک زد و رفتھیبعد         
 ...  اون رژ بدمزھھ رو نزنی کنشی ارایخواست

 ...! رونی گفت و رفت بنویا        
 کھ نثارش ادی نمادمی فحش خوبم ھی یاھھھھھھھھھھھ حت...  نیا...  نیمنو از دست ا...  خــــــدا یا        

 ...  نجات بدهی عوضنیاھھھھھھ ا...  نی منو از دست اایخدا. ..کنم دلم خنک بشھ 
 ی اعتباری عوضنیبھ ا... رفتم تو حموم و لباسمو دراوردم البتھ قبلش در حموم رو قفل کردم         

 ... ستین
 از یکی... بود دهی و موھامو باز کردم اما بھ خاطر تافت بھم چسبستادمی دوش ابگرم اریز        

 ... شامپوھاشو برداشتم موھامو شستم
 !!!نارگل:  کھ اروم گفت یزدی ای در حموم اومد و پشتش صدای شستم کھ صداراممیلباس ز        
 !؟... ییتنھا: رفتم سمت در و گفتم         
 ...! م مردی حموم تو خونھ ی اومدی چیواسھ ! ؟... یکنی مکاری چنجایتو ا... آره تنھام : گفت         
 رو ول کن اتو نایحاال ا...  شدم دهیبابا افتادم تو استخر، موش ابکش: در رو باز کردم و کالفھ گفتم         

 !؟... یرو اورد
 !؟... کنم کاریاره ، چ: سرشو تکون داد و گفت         
 کامل پاک شمیالباسامو دادم برام خشک کنھ و خودم برگشتم تو حموم و صورتمو خوب شستم تا ار        

 ...!  خشک شدنری بگایب:  در اومد ی کھ دوباره صدادمیچیحولھ رو دور خودم پ... بشھ 
 ... رونی و حولھ رو ھم دور خودم بستم و رفتم بدمیگرفتم پوش        
 ... کردی تخت نشستھ بود و نگام میزھرا رو        
 ... کمک زھرا لباس رو تنم کردمبا ...  خشک کردم یرفتم سمت کمد و موھامو کم        
 !؟... از کجا اومده نیا:  گفت نی حنیدر ھم        
 ...! ی عوضی پسره نیھم...  خونھ نیاز صاحب ا:  کردم و گفتم یپوف        
 ! تو داشت ؟زی ساقای پسره لباس اونم دقنی ایعنی: مشکوک گفت         
 کادو بده االنم مثال لطف کرده داده من یکی بھ دهی خرگفتیم...  بابا دونمیچھ م:  حوصلھ گفتم یب        
 ...!  توامــایپرسیسواال م... بپوشم 
 !؟...یکنی نگام مینجوریچرا ا...  ھیچ:  گفتم کردیداشت مشکوک نگام م        
 !؟... دتی ندی تو خونھ کھ کسی اومدیچجور... تو استخر ی افتادیتو چجور -        

 !؟... ھییبازجو:  گفتم یعصب        
 افتادنمم یچجور...  پلھ ھا اومدم تو خونھ نیبفرما از ا: دستشو گرفتم و بردم سمت تراس و گفتم         

 رفتم پشت ساختمون ی کندامی پی ھم نتونی تو اتاق عقد و جنابعالامی ننکھی ای خدمتت عرض کنم برادیکھ با
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 تیحاال اگھ کنجکاو... تو استخر   خوردم و افتادمزی ماه و اسمون کھ لی کھ حواسم رفت پزدمیو قدم م
 ...!امی برگرد تو جشن خودم مای کمکم ایارضا شد ب

 ...  و مشغول خشک کردن موھام شدمنھیولش کردم و رفتم سمت ا        
 ... دیببخش:  ناراحتش کھ گفت ی شونھ ام حس کردم و بعد صدایدستشو رو         
 پسره بپرس نیبرو از ا...  نداره یاشکال:  زدم و گفتم مھی لبخند نصفھ نھی و دمی کشیقینفس عم        
 ... میینجای ساعتھ اھی نھ ، جشن تموم شد ما ای داره موھامو خشک کنم یزی چیی اتو مویسشوار
 !؟... شد ی عقد چیراست:  دمی سمت در کھ پرسرفتیداشت م        
 ندازنی االنم دارن تو اتاق عقد عکس مگرفتی ھمش سراغتو ممیمر... تموم شد : و گفت برگشت         

 ... می عکس باھاشون بندازھی حاضر شو الاقل یزود
 ...  سشوار برگشت موھامو خشک کرد و مثل حالت قبل بستمشھی بعد با قھیرفت و چند دق        
 ...  کردمی مالشی اراھی اورد و برام رونی بشی لوازم ارافشیاز ک        
اون رژ بدمزھھ ... (  رژ قرمز زد دستم رفت سمت رژ قرمزم و نگاش کردم شدی لباس نمنیبا ا        

کل ...  زدم ی رژ مات کالباسھی ی حرص خوردنو بدم ولنھمھی جواب اخواستی دلم منکھیبا ا) رو نزن
 کت ھم براش کھ  کتشو دراوردم جالب بود کاور لباسی از توعیسر...  بود دهی ساعت طول کشمیکارم ن

 بھ نھی سنجاق سھی لباس با ی کار شده روی ھمرنگ سنگ ھای سھ رب نقره انی کت استھی... گرفتھ بود 
 نیی برم پاخواستمیاونم سرم کردم و حاضر م...  ھم توش بود ری شال حرھی...  رنگ ی ابیشکل پروانھ 
 ...! خانوم شماره بدم خدمتتون... واو :  و گفت دی کشیکھ زھرا سوت

 یلی ، خیگرفتی منی لباس مثل اھیکاش ...  ی خوشگلتر شدیلی خی ناریوا:  زدم کھ گفت یلبخند        
 ...! ادی بھت مشتریب

 ...! ذاشتنی مای اگھ بعضرمی بگنوی ھمخواستمی کھ می کاریکجا: تودلم گفتم         
 ...  ساختمونی سمت جشن و تونیی پامی تراس رفتیھ ھابا ھم از پل        
 ... نداختنی دانشگاه داشتن باھاشون عکس می شلوغ بود بچھ ھایلیتو اتاق عقد خ        
 کیبا لبخند رفتم جلو و بھشون تبر...  بھ لباسم انداخت ی چشمش بھم افتاد با تعجب نگاھی وقتمیمر        

 ... تاده بود رو بھشون دادم کھ آقاجون فرسیگفتم و سکھ ا
 ...! ی ناز شدیلیخ...  کلک یدی خری کنویا:  اروم دم گوشم گفت میمر        
 ... می عکس با زھرا کنار عروس و داماد انداختھی...  نگفتم یزی زدم و چیلبخند        
 ...  بندازمخوامی ھم با نارگل می تکھی:  دستمو گرفت و گفت می برم مرخواستمی میوقت        
استپ :  کاوه اومد کھ یتا عکاس اومد عکسو بندازه صدا...  ستادمیزھرا کنار رفت و من کنارش ا        
 یبابا ما دوستا...  ندازهی خودش عکس می عروس خانم ھمش داره با دوستانیا...  ستیقبول ن... استپ 

 ... !مـــــــایداماد ھم دل دار
 ی حرفھی بود شونی حالیزی چھی ایمی قدنی بھ خدا اادی مار از پونھ بدش مگنیم...  ــــــشیا        

 ...  تو عکسم ھم باشھدی باادی ازش خوشم میلیخ...  زدنـــــایم
 ...! ریخوب حاال بگ:  و گفت ثمی می دستشو انداخت رو شونھ ستادی اثمیاومد کنار م        
 کیچ...  نگاه کردم و لبخند زدم نیبھ ناچار بھ دورب ... ٢ ...٣: عکاس شمردن رو شروع کرد         

... 
 تو یومدی؟ چرا موقع عقد ن... تا حاال یکجا بود:  برگشت سمتم و گفت میبعد از گرفتن عکس مر        

 !؟...اتاق 
 ...!  کھ لباسمم عوض کردمینیبیم...  گمیمبعدا برات ... مفصلھ :  زدم و گفتم ی زورکیلبخند        
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 ...!!! یدی ھم ست پوشایچھ با بعض:  زد و آروم دم گوشم گفت یلبخند مرموز        
 ... گفتـــــایھھھ راست م...  رو نشون داد ثمیبا تعجب نگاش کردم کھ با چشم و ابرو سمت م        
 براق ی کت و شلوار نقره اھیلباسشو عوض کرده بود  پسره ھم کھ نیاصال متوجھ نشده بودم ، ا        

 ...  گفت لباسامون کامال ست ھم بودشھیم...  روشن ی ابراھنی پھی بود با دهیپوش
 ...! واال منم االن متوجھ شدم:  زدم و گفتم یپوزخند        
 ...! ی خر خودتیعنی بھم کرد از اونا کھ ی نگاھھی        
 ... رنی ھم بتونن عکس بگھی تا بقرونی و از اتاق رفتم باوردمیمنم بروم ن        

 
...  زدنی بودن و حرف مستادهی ای گوشھ اھی گھی دی آقاھی بھ ھمراه ثمیخالھ و عمو با پدر و مادر م        

 ...  گفتمکیرفتم کنارشون و بھشون دوباره تبر
 یمثل فرشتھ ھا شد...  زمی عزادیچھ بھت م...  ی بوددهی خری کنوی نارگل ایوا: خالھ مھتاب گفت         

!... 
 ھم دخترتون ھستن ، جناب شونیا:  بھ عمو نادر گفت شناختمشی زدم ، اون آقا کھ نمیلبخند        

 ...! یتھران
 من ی برامیدر واقع با مر...  مونھینارگل جان مثل دختر خودم م:  بھم زد و گفت یعمو نادر لبخند        

 ...! انی کاوی نداره اقای فرقچیھ
 ی باباخوردیاصال بھش نم...  پھی؟ چھ جوون و خوشت... کاوه اس ی بابایعنی نیا!!!! ؟... انیکاو        

 ...! زنھی مھربون میلی اش کھ خافھیق...  باشھ یاون عوض
 ...!  دور ھمنی جمع شدمی قدیبھ بھ ، جوونا:  کاوه اومد ی صداھوی        
 بدبختش ثموی منیشما کھ باالخره ا...  ثاقیعمو م:  و گفت ثمی می بابایدستشو انداخت دور شونھ         

 ... گھی دنی من بکنی ھم برای فکرھی ، نی و زنش دادنیکرد
 ...  ،اصال ھم حرفش با مزه نبودــــــشیا...  دنی مزه اش خندیھمھ بھ حرف ب        
 !؟... یخوای می چگھی بدبخت شده دیگیتو کھ م... پدرسوختھ :  گفت ی مرادیآقا        
 ...! ای بدبختنیتا باشھ از ا: کاوه با خنده گفت         
 نمشی اعصاب خورد کن ببی عوضھیعادت داشتم بھ چشم ...  بودم دهی کاوه رو ندی رونیتا حاال ا        

 ...  بودمدهی نددنشوی خندیحت... 
 ... زنھی حرف میمی گرم گرفتھ و صمی مرادی با آقاینجوریبرام جالب بود کھ ا        
محض : با دست خودشو نشون داد و ادامھ داد ...  یسالم بھ ھمگ: زھرا ھم اومد کنارمون و گفت         

 ...! ی ناری زھرا ھستم خواھرزاده نجانبیا...  شناسنی کھ نمیاطالع دوستان
 !؟...یزدی خانوم انیخوب ھست: برگشت سمتش و گفت کاوه         
 ... یزدیمرض و ا:  برگشت و با حرص گفت کردمی صداش میزدیزھرا طبق عادتش کھ من ا        
 ...! دیببخش...  یییییییییییھ:  گفتھ چشماش گرد شد گفت ی چدی فھمھوی        
ھمش ...  نارگل یریبم:  اروم گفت یلی و خدی کشنموی ، آستکردنیھمھ داشتن با تعجب نگاش م        

 !  توئھریتقص
 وھمھ ادی خوشش نمشیلی از فامیلی و خھیزدی خواھرزاده ام الیراستش اسم فام:  زدم و گفتم یلبخند        

 از من ریدر واقع غ...  یزدی اگمی سربھ سر گذاشتنش بھش می ،منم براکنھی میجا خودشو زھرا معرف
 ...!  کھ االنم فکر کرد منمنھیا...  یدزی اگھی بھش نمیکس

 ...!  زدنی از تعجب دراومدن و لبخندی من ھمگحیبا توض        
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واال ما ھم تو ...  کنھ تشونی بذاره و اذھی شما عادتشھ سربسر بقی خالھ نی انکھیمثل ا: کاوه گفت         
 ... میستی در امان نشونیکالس از دست زبون ا

 ... کنمی متشی گرفتھ و من دارم اذینھ کھ خودش اللمون....  یپسره         
 تو کالس ھمش کل ھیک...!  کنمی متتونی و من دارم اذیخینھ کھ شما اول مظلوم تار: با اخم گفتم         

 !؟... ندازهیم
 ... یاریشما ھم کھ کم نم:  حرص درار زد و گفت یاونم لبخند        
 یلی کاوه بود خیبدتر از ھمھ نگاه بابا...  کردنی لبخند بھ بحث من و کاوه نگاه مبزرگترا داشتن با        

 ... کردیموشکاف داشت بھ من نگاه م
 ...  زبونمی منم کھ بی بگی دوس داری ھرچنمیشینھ پس م: گفتم         
 ... استپ استپ:  زھرا دستشو اورد جلو و گفت ھوی        
 ...! نی ، حاال ادامھ بدنیخوب نفس گرفت:  کھ با خنده گفت میش کرد با تعجب نگاییدوتا        
 حرف نیبا ا...  تکواندو اورد جلو و مثال شروع مبارزه رو اعالم کرد یدوباره دستشو مثل داورا        

 ...!  خندهریو حرکتش ھمھ زدن ز
 وسطشون و ومدی مدنیرقصی می حتای زدنی دونفر حرف میعادتش بود وقت...  مسخره یدختره         
 ...! نی حاال ادامھ بدگفتی بگھ بعد میزی چخوادی کھ مثال مدادیاستپ م
 و ھمون موقع ھم اعالم کردن شام اطی تموم شده بود و عروس و دوماد برگشتن حیکار عکاس        
 ... حاضره
زھرا دوباره رفت وسط برقصھ و من داشتم نگاشون ... بعد از شام دوباره بساط رقص بھ راه افتاد         

 ردستی کھ زی منی برای راحت برقصھ ولی جشننی مھم نبود کھ ھمچیلی زھرا خیبرا...  کردمیم
 ی کلخودش دمی رقصمی و مرالدی ھم کھ با می سخت بود ھمونیلیاقاجون و مامان بزرگ شده بودم خ

 ... عذاب وجدان داشتم
 ...!  با من رو داشتھ باشھدنی رقصاقتی کردم کھ لدای رو پیکیفکر کنم بعد از مدتھا  -        
 !؟... می برقصمیبر:  گفت دیبا تعجب نگاش کردم ، نگامو کھ د        
 ... ادی ازش خوشم میلیخ...  پسره برم برقصم نی مونده بود با انمیھم        
 نی کھ بستی دختر خوب و باوقار نھیدر شان :  دیچیخواستم با تشر بگم نھ کھ صداش تو سرم پ        

 ...!  برقصھبھی مرد غرنھمھیا
 .... ی کفرش دراومده بود حسابـــــــیعنی...  حرفشو تکرار کردم قای زدم و دقیپوزخند        
 !شانت کم نشد ھان ؟ یدیتو بغل اون پسره رقص:  گفت یعصب        
 ...! انی جناب کاوالدهیاون پسره اسم داره اسمشم م: گفتم         
 ...! منم اسم دارم اسمم کاوه اس:  گفت یحرص        
 کممی من حرص بخورم و اون بخنده شھی کھ ھمشھی نمخورهی حرص مدهی میچھ حال...  ـــــــــشیاخ        

...  ھم صداش کنم کی مونده کھ با اسم کوچنمیھھھھھ ھم. .. ستیاون حرص بخوره براش بد ن
 !؟... ی ندارگھیامر د... چشـــــــــــــم 

 ...! انی کاوی ھستم آقایمنم خانم کرم...  دونستمینم...  یجد...ِا  -        
 ...  کردمدی تاکانی کاوی خانم و آقای کلمھ یعمدا رو        
 نی اھنگ با بھترھیعروس و داماد خواستن کھ ...  زیخوب دوستان عز:  اومد ی جی دی صداھوی        

 ... دوستانشون و ساقدوششون برقصن
 !؟... ساقدوش ھم داشتن نایمگھ ا! ساقدوش؟        
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 بھ افتخار خانم دیبزن:  سرم خراب شد ی روی جی دی ساقدوشھ کھ صدای کھ ککردمیداشتم فکر م        
 ...!!!!!! وه کاینارگل و آقا

 !ساقدوش ؟...  غول تشن نیبا ا... مـــــــــــن ! جاااااااااااااااااااااااا اااااااااااانم؟        
 اونم مثل من مبھوت داره دمی خودشھ کھ دیفکر کردم نقشھ ...  بھ کاوه انداختم ی حرصینگاھ        
 ... کردنید نگامون م بھ اون دوتا مارموز کھ وسط سن داشتن با لبخنکنھینگاه م

ھمھ دارن نگاتون ...  گھی دنیبر:  ھولم داد بایزھرا اومد کنارم و تقر...  زدنیھمھ داشتن دست م        
 ...! کننیم

 ...  رقصستی سمت پمی لبم نشوندم و با کاوه اروم رفتی گوشھ یبھ زور لبخند        
 نی ساقدوش ایوگرنھ من ک...  خود کلھ خرش بود ی ، نقشھ شناختمی رو خوب ممیلبخند مرموز مر        

 ساقدوشش کجا یمجلس نامزد...  بود کھ ساقدوش بخواد یتازه مگھ عروس... شدم کھ خودم خبر ندارم 
 !؟...بود اخھ 
 کن ی با زنت امشب خداحافظثمیم:  گفتم می کھ فقط خودمون بشنویرفتم کنارشون و آروم جور        

 ...! شینی نبگھیچون ممکنھ د
 !؟...چرا : با تعجب گفت         
 ...!!!  بکشمشخوامیچون من م:  لبم گفتم یبا ھمون لبخند مسخره گوشھ         
...  می سروع بھ رقص کردثمی و کاوه با ممیبا شروع اھنگ من با مر...  دنیھردوشون با صدا خند        

 واقعا قشنگ و ی ولدیرقصی بارش بود منیمشب اولکاوه ا...  کردمی داشتم بھ رقص مردا نگاه میرچشمیز
 ...! دیرقصیمردونھ م

بسھ : با تعجب نگاش کردم کھ گفت ...  ثمی ازم فاصلھ گرفت و رفت سمت ممی کم کھ گذشت مرھی        
 ...! نی با شوھرم برقصم شما دوتا ھم با ھم برقصخوامی مگھید

 یحاال فعال دور توئھ بتازون ول...  دمی حسابتو رسی کنی خانم ببمی مرشناسمیمن کھ اون لبخندتو م        
 ... بذار امشب تموم بشھ

 بود کھ باھاش چشم تو چشم نییسرم پا...  دیکاوه با لبخند و شاد اومد سمت من و کنار من رقص        
... س و داماد  عروی کھ ماشا بھ ساقدوشازدی ور می ھم ھی جید...  نداشتم یاصال حس خوب... نشم 
 اروم کاوه رو ی کھ صدانکنی مکاری بھ تو چھ کھ ساقدوشا دارن چکھیخواستم غر بزنم مرت...  کننیچھ م

 ...! میکنی مکاری چمی ما دارکھیبھ تو چھ مرت... مرض و ماشا :  دمیشن
 ... کردیشت مثل من فکر م دانمیھھھھھھ ا... سرمو باال اوردم ، دھنم باز موند بابـــــــــــا تفاھم         
ھمھ مردا دارن با نگاشون ...  یای کمتر تو رقصت عشوه بشھیم:  با اخم بھم نگاه کرد و گفت ھوی        

 ...! خورنتیم
خب ...  رقص ما بودن خی ، اکثرا مگھی راست مدمیکھ د... منم اخم کردم و خواستم بگم تورو سننھ         

 ... گھی بود دینشکلی ھمدنمی کنم مدل رقصکاریچ
 میکردی رقص منی اون وقتا کھ با دختر عموم بھ بھانھ درس تو خونشون تمرری بخادشیھھھھ         

 ... چقدر بھ نظرم اون زمانا دورن...  از اون بھترن یلی کھ حرکتام خگفتی بھم مشھیھم
 جام چراغا خاموش شد و تا خواستم برگردم سر... تو فکر بودم کھ خداروشکر اھنگ تموم شد         

 ...  وسطانی زوجا بی اعالم کرد ھمھ ی جی ھم گذاشتن و دتی اھنگ الھی... رقص نورھا روشن 
 بس شھی من دست نمی براگھی دست دنی اییخدا....  شد دهی کھ دستم کشزمونی سمت مرفتمیداشتم م        

 کامال لو شی کت نقره اھی براقی داد ولصی رو تشخافھی قشدی نمیکیتو تار...  دنشی اون کشنویکھ امشب ا
 ... ھی کھ کدادیم
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 ازم نظر بخواد نکھیبچھ پررروووووو بدون ا...  کمرم یدستمو اورد باال و اون دستشو گذاشت رو        
 ... رهیگی ممی من تصمیخودش داره برا

 ...! گھی تکون نخور دقھی دقھی: خواستم دستشو از کمرم جدا کنم کھ محکمتر گرفت و گفت         
 چادر ببندمت کولم و بخوابونمت ھی اخر جشن با یخوایم!  ؟ی نداری اگھیامر د:  گفتم تیبا عصبان        

 !؟...
 ...!  واقعایکنیلطف م...  شھی میعال: قھقھھ زد و گفت         
من چقدر امشب حرص خوردم ...  خــــــــدا یا...  دیرقصی و مدادیداشت منو ھم با خودش تکون م        

 ... اخھ
 ...! یی پررویلیخ -        
 ... دونمیم -        
 ... ولم کن -        
 سکوت        
 ...!  برمخوامیگفتم ولم کن م -        
 ...! نوچ -        
منو ...  کامال افتادم تو بغلش گھی محکمتر گرفتم و دی ولرونی بامی کم تقال کردم کھ از بغلش بھی        

 ...  پسر بودمھیحاال کامال تو بغل ...  عذاب وجدان داشتم الدیبگو بھ خاطر رقص با م
با ...  ی برشھیوسط اھنگ کھ نم... بذار رقصمون تموم بشھ ...  گھی دری اروم بگقھی دقھی: گفت         

 !؟... یخوری وول می ، چرا االن ھی نگفتیزی چیدیاون پسره رقص
 نکھی مثل ای جنابعالی ولکردی متی حد فاصلھ رو رعاالدیم...  با تو برقصم خوادیچون دلم نم -        

 ...! شھی داره خوشبحالت میلیخ
 تو ی االن ارزوشونھ کھ جاایلیخ...  خوشبحالت بشھ دی کھ بایی تونیاتفاقا ا:  کرد و گفت یخنده ا        

 ...!  استفاده رو بکنتی اومده نھاشیپس از فرصت پ...  کننیمباشن و دارن با حسرت نگات 
 کھ کندمیبا حرص داشتم لبمو م...  پسره بند اومده بود نی ایی زبونم از پررویعنی... اوفففففففففف         

 !؟...طعمش چطوره : سرشو اورد کنار گوشم و گفت 
 دهی می چھ مزه ایکی نیا...  کھ بد مزه بود یکیاون :  زد و گفت یمتعجب نگاش کردم کھ لبخند        

 !؟...
محکم با پام زدم بھ زانوش کھ دستش شل شد و از حصار دستاش ازاد ...  بکشم غی جخواستیدلم م        

 ی ھایلی طعم سخوادی بازم دلت منکھیمثل ا...!  ی ای عوضیلیخ:  و گفتم دمی کشفی خفغی جھی... شدم 
 !؟... نــــــھ یمنو بچش
 ... با خنده خم شد و پاشو گرفت        
 ھیرفتم ...  شدی میزی بود وگرنھ ابرورکیخداروشکر تار... ازش دور شدم کھ چراغا روشن شد         

 ...  کم بشھتمی تا از التھاب و عصباندمی جا سر کشھی شربت خنک رو وانیل
 داشتم می سرم مثال تصمریخ... رهیگی خودشو می جلوی بگھ ولیزی چھی خوادیمتوجھ بودم زھرا م        

بلکھ رفتم تو بغل دوتا پسر ... نھ تنھا با عروس کھ رقصمون بخوره تو سرم ...  حالـــــا یاصال نرقصم ول
 ...! یدی انجام معکسشو برقای دقی بکنیخوای میگندت بزنن نارگل کھ ھر کار... دمی و رقصبھیغر

 ...  کردنی خداحافظیکی یکی مھمونا باالخره جشن تموم شد و        
منم با زھرا مانتومونو ...  تو شھر بزنن و برگردن ی دورھی با اجازه عمو نادر رفتن ثمی و ممیمر        

 ...  خونھمی برگردالدی کھ با ممیدیپوش
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مھتاب منو با و البتھ خالھ ...  رقص دادن و رد کردم شنھادیبماند کھ در طول جشن چند تا پسر بھم پ        
 ...  تنھا خواھرش مھسا اشنا کردنطوری خانوم و ھمھی سمشیخواھرشوھرش ندا خانوم ، جار

 ی دختر خودشم و داره برام بازار گرمکردی فکر مدونستی نمی کھ ھرککردی مفیانقدر ھم ازم تعر        
 ... کنھیم

لباسمو در اوردم و با ...  افتاد کھ لباسم تو حموم اتاق کاوه جاموند ادمی خونھ تازه می برگشتیوقت        
 ...! فرستادمشی پس مدی بای لباس خوشم اومده بود ولنی از ایلیخ...  نگاه کردم راھنیحسرت بھ پ

 :  شماره ناشناس بود ، بازش کردمھی...  بلند شد می زنگ اس ام اس گوشیصدا        
 کھ یراھنی پنی ھمیتونیم...  کن چون انداختمش دور رونیمسخره رو از سرت ب راھنیفکر اون پ        

 ...!!!! ی اون برداریتنتھ رو جا
 !؟... کرده دای منو از کجا پی؟ اصال شماره ... لباس منو انداختھ دور ی؟ بھ چھ حق... ی چیعنی نیا        
اصال ...  فرستمی رو ھم پس مراھنی پنیا...  دور ی لباس منو انداختی کردخودی بیلیشما خ: نوشتم         
 ...  ھم گذاشتمنی شکلک خشمگھی! ؟...ھـــــــــان ...  ی گرفتی منو از کیشماره 
 ...!  بودشیخود عوض...  زنگ خورد می داده شد گوشلی تحوامی کھ پنیھم        
 دور ی لباسمو انداختی؟ بھ چھ حق... ی گرفتی منو از کیشماره :  اتصال رو زدم و گفتم یدکمھ         

 !؟
زھرا ھم حموم بود تا ...  داد بزنم تونستمی و عمو و خالھ خواب بودن نمالدی منکھیبھ خاطر ا        

 ...!  نفھمنھیمجبور بودم اروم صحبت کنم تا بق... موھاشو بشوره 
 خواستیاسو انداختم دور چون دلم مدوما سرخود لب...  سی نی کردن کار سختدای شماره پھیاوال  -        

 !؟...ھان ! ؟... و ھمھ مردا نگات کنن شی بپوشگھی دی جاھی یخواستینکنھ م... 
 !؟... یکنی کھ دخالت می اکارهیچ... ھــــــــان ...  داره ی بھ تو چھ ربطفھممیاخھ من نم-        
 یتو ھم کھ طبق حرفت نموند...  بخوابم خوامیمن خستم و م...  موضوع بھ خودم مربوطھ نیا-        
 ...!!!! ریپس شب بخ...  ی منو بخوابونیکولم کن
 پسره نیبھ جان خودم ا...  کردمی تو دستم نگاه مھیبا بھت بھ گوش...  حرف ھم قطع کرد نیبعد از ا        
 رو پرت یگوش... د  خاموش بویشمارشو گرفتم ول...  خوردیداشت خون خونمو م...  وانــــــــسیرسما د

 ...  دادمھی تخت و سرمو بھ دستام تکیکردم رو
اصال ...!  رمی تحمل کنم و مدرکمو بگگھی موجود بتونم دوسال دنی خودت بھم صبر بده با اایخدا        
 ... ی ادمنی کنم اونم بھ خاطر ھمچدی اقاجون رو ناامخوادیدلم نم

 ...  کھ اومدمیھمھ خواب بود. .. برگشت خونھ روقتی دمیاونشب مر        
 

 ھی:  خونھ کھ عمو نادر نذاشت و گفت می تا برگردنالی خواستم مارو ببره ترمالدیصبح فرداش از م        
 ...! رسونھی شما رو مالدی جشن از تنتون بره فردا خود مھی خستگنیروز بمون

 برخورد نی شد باھاش سرسنگداری کھ بمیمر... قبول نکرد میری اصرار کردم کھ خودمون میھرچ        
 ...! ھھھھ ساقدوش...  از دستش ناراحت بودم شبیھنوزم بھ خاطر د...  کردمیم

 نھار روخالھ می خورده بودری شد و چون ھممون صبحونھ رو دداری بمی ظھر بود کھ مرکینزد        
 ... دی کششھی از ھمرترید

 ھی و زھرا ھم اومدن تو اتاق ، میمر...  مین کھ مثال استراحت کن تو اتاقمومیبعد از نھار ھم رفت        
 ... دمی دراز کشواری پشت بھ اونا و رو بھ دنی زمیبالش برداشتم و رو
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... خوب بگو چھ مرگتھ از صبح تاحاال ...  بابـــــــا یا:  کھ از رفتار من کالفھ شده بود گفت میمر        
 ...! کنھی رفتار می چجورنی اونوقت خانوم رو ببشمی م من تازه عروس محسوبینا سالمت
 !؟... گھیبگو چتھ د... آره نارگل : زھرا ھم در ادامھ گفت         
 ... بلند شدم و با اخم نگاشون کردم        
نکنھ بازم ! ؟... کنم کاری چی ، انتظار دارستی جشنت نگھیاالن کھ د...  ھیچ:  گفتم میرو بھ مر        

 !ھــــان ؟...  الدنگ برقصم ی کنم و با اون پسره ی رو بازی نقش ساقدوش جنابعالدیبا
 تو ی منو حتدنی رقصیتو ک...  خانوم یزدی ایو جنابعال: رومو کردم سمت زھرا و گفتم         
من ! ؟ ...ھــــــــان ...  یکردی باباکرم مغی من تبلی واسھ ی کھ داشتی بوددهی مردا دنی بلی فامیایعروس

 !؟... یکنی ھم مغاتی بودم کھ حاال تو برام تبلدهی اونھمھ مرد رقصنی بیک
...  ساقدوش تو شدم خودم خبر نداشتم یمن ک:  گفتم ی بلندتری و با صدامیرومو کردم سمت مر        

....  چرا یول...  اون ھمھ ادم برقصم نی ساقدوشت و مجبور شدم بی اطالع کردیاصال بھ درک کھ منو ب
 ساقدوش نیردکی رو مگھی خر دھی رو ندارم الاقل ی عوضی اون پسره دنی چشم دیدونستیتو کھ م
 ...! شوھرت
بلند شدم ...  کردنی من نگاه متی باز شده از تعجب بھ عصبانیھردوشون داشتن با دھن و چشما        

 ...  مانتومو بستمیاسانسور دکمھ ھا و تو دمیکفشامو پوش...  رونیمانتومو برداشتم و از اتاق زدم ب
...  کردمی فکر میچی و ھی گفت بھ ھمھ چشھیم...  کردمی و فکر مزدمی خودم قدم می براابونیتو خ        
 دیپری شاخھ بھ اون شاخھ منی از ایھ...  فکر تمرکز کنم ھی ی روتونستمی شلوغ بود و اصال نمیلیذھنم خ

 ... لی پولم ھمرام بود نھ موبافیک نھ... ھ ھم سرم ھم پاھام درد گرفت انقدر راه رفتم و فکر کردم ک... 
 خواستیدلم م...  نشستم مکتی نھی ی پارک روھیکنار ...  ھمرام نبود ، خودم بودم و خودم یچیھ        

 ارامشم شدی کھ دوسال مییجا...  دادی بھم ارامش مشھی کھ ھمیی ھمون جارفتمیاالن خونمون بودم و م
 ...  و بسشدیاونجا خالصھ م

 ... شدی مکیھوا داشت تار...  شدم رهی نامعلوم خی نقطھ ھی و بھ دمی کشیاھ        
:  دمی نکردم و خواستم بلند شم کھ صداشو شنی توجھی نشستھ ولمکتی نی رویحس کردم کس        

 !؟.. ی ایھنوزم عصبان
خودش دوباره بھ حرف اومد و ...  کردی مکاری چنجایا...  لــــادیم... با تعجب برگشتم سمت صدا         

 ...!  ، دنبالت اومدمرونی بی از خونھ زدی عصباندمید...  کردم بتیتعق: جواب سوالمو داد 
 ... دوباره خودش سر صحبت رو باز کرد...  نگفتم یزی و چدمی کشیاھ        
 یلی خکردمیفکر نم... واقعا متاسفم ...  ی باشی از دست منم عصباندیاحتماال با...  دمیحرفاتو شن -        

 ... ! زای چنیبرات مھم باشھ ا
 ... ھست: فقط گفتم         
 صورتش ی زانوش نشست و دوتا دستاشو جلوی روھوی ، نگاش کردم کھ ستادیبلند شد روبروم ا        

 ... ایحیمثل دعا کردن مس... توھم قفل کرد 
 نیا...  بانو نارگل دیلطفا مارا عفو کن:  حال خنده دار گفت نی و در عیبا لحن مثال شرمنده ا        

 ... دی ما بگذرراتیخواھشمندم از سر تقص...  غلط کردند ریبندگان حق
 ... رهی کھ باعث شد خندم بگاوردی ھم درمیی حرف زدن اداھانیح        
 ...! مسخره: گفتم         
 ی بھ ان معننیا... بانو مرحمت کرده و لبخند زدند :  دوباره گفت یم خندش گرفتھ بود ولخودش        

 ؟...است کھ مارا مورد لطف واقع نموده و عفو فرمودند 
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 ...  شدفیلباست کث...  وونھیبلند شو د: گفتم         
 !؟... یدیاول بگو بخش... شد بانو فیبھ درک کھ کث -        
 ... زشتھ...  کننیبلند شو مردم دارن نگاه م... اره بابا  -        
 بخشش شام مھمون نیبھ افتخار ا... خوب : بلند شد و خاک شلوارشو تکوند و در ھمون حال گفت         
 ...!  رستوران خوبھیمن تو 
 !؟... سرو وضع نیبا ا:  بھ خودم انداختم و گفتم ینگاھ        
 ... میری بپوش بعد مکی لباس خوشگل و شھی خونھ میریاول م:  بھم کرد و گفت ی نگاھاونم        
  ؟میچطوره اون دوتا خل و چل رو ھم با خودمون ببر...  گمیم -        
 ... ادی بثممی ممیگیباشھ ، م: سرشو تکون داد و گفت         
  ھم خبر بدهثمی زنگ زد کھ حاضر شن و بھ ممی ، اونم بھ مرنی تو ماشمیرفت... سرمو تکون دادم         

... 
 ...! حالش خوبھ...  منھ شیآره پ:  کھ گفت پرسھی داره از من ممیاز حرفاش مشخص بود کھ مر        
 ...  تا برم لباسامو عوض کنمنیموند تو ماش...  خونھ میدیرس        
 مکھ نگام میتی تخت و دارن مثل یتا اماده نشستن رو اون دودمیرفتم باال ، تا پامو گذاشتم تو اتاق د        

 ...  خندمو گرفتم و رفتم سمت لباسامیجلو...  بود یدنی ھاشون دافھیق...  کننیم
 ؟یھنوز ناراحت... نارگـــــــل  -        

.....         
 ... یشی کھ ناراحت مدونستمی من واقعا نمدیخوب ببخش -        
 گھیببخش د...  کنم غاتی وگرنھ بمن چھ کھ بخوام برات تبلی ناراحت بشکردمی فکر نمیاره نار -        

.....         
 ھست نتونی بیی فکر کردم خبرانیدی لباس جفتتون عوض شده و ست ھم پوشدمیخوب چون د -        

 ... خواستم کمک کنم کھ
 ...  حرفشو خوردھی بقدی نگاه غضبناکمو دیوقت        
 بھ قول ی اتفاقیچون لباس من و اون عوض... ؟ ھان ... ی فکر کردیتو واقعا با خودت چ: گفتم         

 ...می مرخورهیواقعا کھ حالم از فکرشم بھم م...  ــــــــشیا...  یعنیتو ست شده بود 
 ...! دیببخش: ھردوشون اومدن سمتم و گفتن         
 تا دمی بھ سرش زده بود کشمی کھ مری از فکر مزخرفیقیفس عم مانتومو بستم و نیدکمھ ھا        
 !؟... ی زنگ زدثمیبھ م...  خوب حاال یلیخ:  زدم و گفتم یلبخند...  بره نی از بتمیعصبان
 ... دنی کشیقی ھردوشون نفس عمدنی لبخندمو دیوقت        
 ... ادیگفت ادرس براش اس کنم خودش م... اره بھش گفتم :  لبخند زد و گفت میمر        
 و سوار نیی پامیبا ھم رفت...  چشھ ، منم بغلش کردم دونستمیم...  نگفت یزی چیزھرا بغلم کرد ول        

 یا ادرس رو برمی راه ھم مرنیب...  و قشنگ کی شیلی رستوران خھی ما رو برد الدیم...  می شدنیماش
 رفت میبعد از شام مر...  د ما خورده شی و خنده ھایمی صمیشام تو فضا... ادی اس کرد کھ خودش بثمیم

 ...  برگردهثمیکھ با م
  برگردون خونھ ھــــــای ما رو زودیابج...  پسر یھـــــ:  گفت ی کلفتی برگشت و با صداالدیم        

... 
 ... میدی خندانشیھممون از طرز ب        
 ...! یزدی دستمال ھی با ی چخماقلیبی سھی! ؟... کم داره ی چپتیری االن تیدونی مالدیم: گفتم         
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 کی اسپرت و شپی با اون تالدی تصورشم خنده دار مالدی خود می حتدنی حرفم خندنیھمھ از ا        
 انی بمی با مری سرھیتابستون حتما  کردم و قول گرفتم کھ تو ی خداحافظثمیاز م...  بذاره و یلیبیھمچون س

 ...  مایشمال خونھ 
دلم بدجور ...  می کھ صبح فردا برگردمی جمع کردلمونوی خونھ و قبل از خواب وسامی برگشتالدیبا م        

 عجلھ یلیانگار روزھاش خ...  رفتی زود میلیتابستون داشت خ...  عادگاهی خونھ رو داشت و میھوا
 ...  بدنزییداشتن جاشونو بھ پا

 من رفتم و جوابشو نی ھمی دلشو نداره بره نگاه کنھ براگفتیجواب کنکور زھرا کھ اومد خودش م        
 اونم تھران خاستی دلش میلیخ...  قبول شده ی ساریحسابدار... خداروشکر قبول شده بود ... گرفتم 
 ...  خوب نشدی ولمی تا باھم باششدیقبول م
 ثبت نام و ی تا کارایباھاش رفتم سار...  می گفتکی و بھش تبرمی گرفتیخانوادگ جشن ھیبراش         

 ...  تنھا نذاشتھ بودی تلخ و بحرانیھمونطور کھ اون منو تو اون روزا... خوابگاھشو انجام بده 
 ... میسال سوم بود...  دی شروع ترم جدی روز قبل از مھر خودمم برگشتم تھران براھی        
 مائده و یدلم برا...  ھا اومدن تو اتاقمون ی و دونفر از سال دوممی بودی ھم اتاقنبی وزنایبازم با م        

 ... رنی و مانیادمھا م...  نی ھمیعنی ی خوب زندگی بودن ولی خوبی واقعا دوستاشدی تنگ مسیمھد
 ثمی با مشھی ھممیمر... ھا شروع بشن  کالسمی کارا کھ تموم شده بود و منتظر بودنیانتخاب واحد و ا        

 و نشستی مثل سال گذشتھ پشت سر من مقای و دقومدیاونم ھنوز م...  یاون پسره ...  دانشگاه و ومدیم
 ... کردیورور م
 کھ دادمشی ھم فحش می و کمکردمی باھاش دعوا می با زبون شمالی و من گاھدادیھنوزم حرصم م        

 بھش شروع کردم فحش دادن مثل من شروع کرد بھ ی بازم بھ شمالی روز وقتھی نکھیتا ا... دلم خنک شھ 
 ...  حرف زدنیشمال

 ...  چشم و دھنم باز بشھتونستی از اون نمشتری بگھی دیعنی        
 ینجوری اجای اتا کھیخار ن...ناچ ناچ ناچ ... کالج و داروگ و شال ...  ی تو شھ ھسی گنیھرچ -        

 ... حرف بزنھ
 ھی ستیخوب ن... نچ نچ نچ ...  ، روباه ی قورباغھ درختیکالغ ، نوع...  ی خودتیگی میھرچ        ( 

 ...)  حرف بزنھینجوریدختر ا
 !؟... ـــــــــــــدی منو فھمی ھمھ حرفاـــــــنیا...  نیا        
 یھرچند لھجھ ...  کردی م من نگاهی بھت زده ی افھی و مرموز داشت بھ قطونی لبخند شھیبا         

 بود ــــــــدهی منو فھمی حرفاھی بازم معنی سخت تونست بگھ اون حرفارو ولیلی افتضاح بود و خشیشمال
 ...  مــــــــنیخدا... 

بعدش با ھمون لبخند مسخره گفت ...  دمی گفتن کھ اصال نفھمزای چی سرھی ی شروع کرد بھ ترکھوی        
 ...!  گفتمی چنیحاال برو ترجمھ کن بب: 

 االن نگم یزیمن اگھ چ...  کھ بھ خودم اومدم رونی برفتیداشت از کالس م... ھنوزم تو بھت بودم         
 ... شمیخفھ م

 زبونمو ی و رفتگمی مین چ می مھم بوده بدونیلی خی جنابعالیظاھرا برا:  برداشتم و گفتم لمویوسا        
 ...  کھ حاال بخوام ترجمشم بکنمی گفتی نداره چیتی من اصال اھمی برای ولی گرفتادی

 اگھ فحش بودن اطیالبتھ محض احت:  زدم و ادامھ دادم یلبخند پھن...  کنھی داره با حرص نگام مدمید        
 ... یحرفات خودت
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...  کردی اون بود کھ داشت با بھت و حرص نگام منباری و ارونیبا ھمون لبخند از کالس اومدم ب        
بعد از ...  حرص خوردنش دهیچقدر حال م...  موندی تو دلم مگفتمی بھش نمیزیاگھ چ...  ــــــشیاخ

 ... امتحانات ترم برگشتم خونھ
 از یکل... ن  ترم اومدن خونمونی بی تو فرجھ ھای چند روزثمی و خانواده اش بھ ھمراه ممیمر        

ھر روز با زھرا ...  از خونھ و روستامون خوشش اومده بود یلی خثمی مامان تشکر کردن و مییرایپذ
 ... دمیخندی می و کلمیگشتی تو روستا ممیرفتیم

 ...  زخمھاستی کھ زمان مرھم ھمھ گنی بھتر از اون اتفاق شده بود ، راست میلی ام خھیروح        
 ...  زخم کھنھ تو دلم بودھی ھنوزم مثل یول        

 
 ...  برگشتم سر دانشگاه و دوباره درسدیبا شروع ترم جد        
 من ی کمتر بھ پروپایعنی...  ادم شده کمی کاوه نی بعد از فرجھ ھا اکردمی چرا حس مدونمینم        

 ... اوردی بدجور حرصمو درمیالبتھ ھنوزم گاھ...  ذاشتی و کمتر دھن بھ دھن مدیچیپیم
 یای بدیاصرار پشت اصرار کھ حتما تو ھم با...  رونی شام برن بثمی با مخواستی ممی بار مرھیمثال         

 توروھم ثمی مگفتی بشھ اخھ ، می بشم سرخر کھ چامیمن ب...  گفتم بابا شما دوتا کفتر عاشق یھرچ... 
 ...  حرفانی و از ایبرسون منو دی ندارم و بانیدعوت کرده و من ماش

 تو رستوران میرفت...  دوتا نی من نقشھ دارن ای برانکھیباالخره مجبورم کرد باھاش برم غافل از ا        
 ...  کھ چشمم افتاد بھ در رستورانمیزدی و حرف ممی بودثمیو منتظر م

 ...  داره اخھکاری چنجای پسره انیا...  منم باھاشون برم کردیپس بگـــــــــــــو چرا انقدر اصرار م        
چون پشتش بھ در رستوران بود ...  کپ کرد چارهی کردم کھ بمی پرحرص و خشمناک بھ مرینگاھ        

 و برگشت دی رو شنثمی سالم می صداکنمی نگاش مینجوریتا اومد بپرسھ چرا ا...  وارد شده ی کدیدیو نم
 ... وتا کرد و سالم کرد بھ اون دینگاھ... 

 ... یسالم خانم کرم:  کاوه اومد ی سالم کردم کھ صداثمیمنم بھ م        
 ... دمی کھ خودمم بزور شنی اروم جوابشو دادم طوریلیخ        
ما باھم ...  ھی چگھی دانی کاوی و اقایخانم کرم...  الیخیبچھ ھا ب:  گفت ثمیبا ھم نشستن کھ م        

 ...! می اسم ھمو صدا کنشھی م ،میدوست
 ظاھرا نارگل خانم ی ندارم ولیمن مشکل:  کردم کھ دوباره کاوه گفت ثمی بھ میبا حرص نگاھ        

 ... مشکل دارن
خوب فرق دارن ادما :  نباشھ گفتم ی کردم لحنم حرصی سعقی نفس عمھیاب دھنمو قورت دادم و با         

 ینجوری کھ ھمشھی دوست شوھر دوستمھ نمشونی ای ولی چون شوھر دوستمثمی مگمیمن بھت م...  گھید
 ...  و پسوند صدا کنمشوندی پیب

 ! ؟ھی جورھی نگاھاش دای چرا جدنیا...  نگفت یزی بھ من انداخت و چیقیکاوه نگاه عم        
 و زدی حرف میقتو...  گذرهی می تو سرش چدونمینم...  دهی دیالی من خواب و خینکنھ بازم برا        

 یلی خکنمیحس م...  جوابشو داد تا االن کھ ساکتھ شدی راحتتر بودم و بھتر میلی خاوردیحرصمو درم
 ... ترسونھی منو منیمرموز شده و ا

 و منو کاوه با فاصلھ کنار ثمی کنار ممیمر...  می گشت زدابونی تو خمی رفتکمی میشام رو کھ خورد        
خداروشکر اونم ظاھرا ... نگھ کھ حرص بخورم یزی سکوتو حفظ کنم تا چکردمی میسع... میرفتیھم راه م

 ...  سکوت گرفتھ بودیروزه 
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 کھ کاوه صداش ثمی منی سمت ماشرفتی داشت ممیمر...  می بود کھ عزم برگشت کرد١١ساعت         
 ... دراومد
 !؟... برگردم یحاال من چجور -        
 گردهی داره با تو برممی ، االنم کھ مراوردمی ننیخوب من کھ ماش:  کھ گفت میھمھ بھش نگاه کرد        

 ! برگردم خونھ؟یچجور...  مزاحم و سرخر شمیمنم م
 ! نھ؟گھی دی اوردنینارگل ماش... خوب تو ھم با نارگل برو :  گفت ثمی بگھ میزی اومد چمیتا مر        
 پسره نیا! ؟... کنـــــــــــم کاریمن چ...انقدر از حرفش شوکھ شده بودم کھ فقط سرمو تکون دادم         

 ... عمرااااااا اگھ بذارم! ؟... من بشھ نی سوار ماشادیب
 ...!!!! رمی منم با نارگل منیپس شما بر... باشھ :  کاوه گفت ارمیتا اومدم مخالفت کنم و بھونھ ب        

 و راحت کنھی خودشم اصال تعارف نمیچھ برا...  تاحاال یاز ک! ؟...نارگـــــــــل ... جانــــــــــــم         
 ... رهیگی ممیتصم

 بعد از جشنش یاز دعوا...  نی صداش کرد و رفتن تو ماشثمی نگران نگام کرد کھ مکمی میمر        
 ...  بوددهیترس

 !؟... کجاست نتیماش: ه گفت اونا کھ راه افتادن کاو        
 ایب:  گفت ستادمی ھنوز سرجام ادی دیوقت...  نی انداخت و خودش رفت سمت ماشابونی بھ خینگاھ        

 ...!!! روقتھید...  گھید
 ...  بشرنیمنو امشب نجات بده از دست ا...  خــــــدا یا        
نفس ... در کھ باز شد خودش در جلو رو باز کرد و نشست ...  رو زدم ری دزدگنیرفتم سمت ماش        

 ...  تا اروم بشمدمی کشیقیعم
 ...  تعارفش بکننھی ذارهینم...  کنھی خودش خودشو دعوت منایپررو رو بب:  گفتم رلبینشستم و ز        
 ... گھی دکنمی رو منکاری خودم اشمی دعوت نمدونمیخوب م:  زد و گفت ی چون لبخنددیشن        
 ...!!! ؟ من جونمو دوست دارما... نھ ای خوب ھست تیحاال رانندگ: استارت زدم کھ گفت         
 خونتون تا جونت حفظ ی برگردی خودت با تاکسیتونیم:  برگشتم سمتش و گفتم یبا حرص و عصب        

 ...! یبشھ مزاحم منم نباش
 ...! میمن تسل: ا خنده دستاشو برد باال و فت  چون بزدیکال امشب خوشحال م        
  بودادمی از ادرس ییزای چھی میاز شب جشن مر...  باباش ی برم سمت خونھ خاستمیم... راه افتادم         

... 
 !؟... یریکجا م: وسط راه گفت         
 ...خونتون -        
 ...! برو خوابگاه خودت -        
 !؟... خونھ ی بریخواستیگھ نمم! ؟...چرا  -        
 ...! تو برو خوابگاه تا بھت بگم -        
 ...!  خونھ باباتی بھتره برادی نمرتی خواب گیمطمئن باش اونجا جا -        
 ...  محالھی ھمھ خوشبختنی منو اشدی کھ مدادنی خواب بھم میاگھ جا:  زد و گفت یقھقھھ ا        
  منحرفیپسره ...  حرف زد نی با ادیاصال نبا...  شد شتریبا حرص برگشتم سمتش کھ خنده اش ب        

!... 
 ... برو خوابگاه تون: خنده اش کھ تموم شد گفت         
 ...! گھی دگمیتو برو بھت م...  بابـــــــا یا:  بگم خودش گفت یزیتا اومدم چ        
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 عطر ھی...  خوشبو بود یلی عطرش رو دوست داشتم خی بوومدیودش بدم م از خیالمصب ھرچ        
 ... سرد و تلخ

 نگفت و تا یزیضبط رو روشن کردم اونم چ...  دادم اھنگ گوش کنم حی نزدم و ترجی حرفگھید        
 ...  شدادهی خوابگاه نگھ داشتم و نگاش کردم کھ پیتو کوچھ ...  میخوابگاه فقط اھنگ گوش داد

 !؟...خوب :  شدم و گفتم ادهیمنم پ        
 ...  برسونمت خوابگاهخاستمی میچیخوب ھ -        
 ... مگھ قرار نبود... خودت یول -        
 ی برگردیی وقت شب تنھانی کھ بذارم ارتمی غی انقدر بیواقعا فکر کرد: حرفمو قطع کرد و گفت         

 !؟... ی خونھ و خودت تنھا برگردیمنو برسون!!!! ؟...خوابگاه 
 ...  خونھرمی می منم با تاکسگھیبرو د:  زد و گفت یبا بھت نگاش کردم کھ لبخند        
رفتم سمت ساختمون خوابگاه و کنار در !!! ؟... شــــــــھی سرش مزای چنی از انمینھ بابــــــــــا ا        

 ... کردیھ من نگاه م بود و بستادهیدوباره نگاش کردم، ھنوزم وا
 ...!!! ریشب بخ:  داد و گفت یدستشو تکون        
 حرمتم کنھ ی بخواستی و مدی نبود کھ منو دزدی مگھ ھموننیا...  بود رفتارش بیواقعا برام عج        

 ...!!! چقدر متحول شده بود! ؟...
 مثل اکثر سالھا کردی می زندگزدی  بزرگم کھیعمو...  شروع شده بود دی عالتی تعطیچشم بھم زدن        

 ...  ما بودنی اومده بود شمال و خونھ دیع
 و خوش رونی بمیرفتی باھاش داشتم می خوبی رابطھ یلی کھ خدهیمنم با زھرا و دختر عموم حم        

 دختر عموھام کھ ھی از بقشتری بیلی خی ولدمیدی درستھ کھ ازم دور بود و کم ھمو مدهیحم...  میگذروندیم
 ...  داده بودی بودن بھ خاطر اون اتفاق ناراحت شده و بھم دلدارکمینزد

 کالسام با اون ی کھ ھمھ ی چای بود ی شانسدونمینم...  بود و مشغول درس و دانشگاه بھشتیارد        
 ... می ھا رو با ھم داشتی ھم کھ فقط عمومنایم...  نبود می کھ مریی اونای بود حتیکیپسره 

 ... می جون سابق داشترادی ھمون ھای ی رو با استاد انصارمونی عمومی از درسایکی        
 ینای و تو زممی برنکھی ای جامی خاک داری کھ برایاونروز تو کالس مطرح کرد کھ کالس عمل        

 ...  اردومی برخوادی ممیدانشگاه کار کن
 و ھم میھم درسمون رو بگذرون...  می اردو برھی داد کھ شنھادی بود و پالتی تعطی چند روزیعنی        

...  برگردن خونشون التی تو تعطخوانی مخالفت کردن کھ می شھرستانی از بچھ ھایبعض...  حیتفر
 تو شھر خودشون نای ھم کھ نمیی اردو و اونامی برمیدی گرفت کھ اگھ بھ حد نساب رسمی تصمنی ھمیبرا

 ... ارنی رو با خودشون بجھین و نت رو انجام بدشیاون ازما
 می اردو کجا بری کھ برادی پرسیوقت...  بود لیروز تعط٤جمعا         
 ...! شمــــــــال:  با ذوق گفتم ھوی        
  خونھ ھم اردورفتمی ھم مزدمی دو نشون مری تھی با ینجوریا... اکثر بچھ ھا و استاد برگشتن سمتم         

... 
 می برمیتونیم... االنم کھ فصل نشاست ...  داره و ی خوبینایشمال زم... خوب ... خوب : گفتم         

 ... میری بگادی و بھتر ی کشاورزینایزم
 ...  شمال بگنمی کھ موافقن برییاونا...  ھیحق با خانم کرم:  زد و گفت یاستاد لبخند        
 ...  شمالمیقرار شد برخداروشکر اکثرا موافق بودن و         
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با ...  ادی روز برگردم خونھ و مطمئنا زھرا ھم مھی حداقل تونمی خوبھ میلیخ... اخجــــــون         
 ... گذشتی خوش میلیخ...  اردو ی ھم بودن برامی و مرنایم...  جمع کردم لموی وسایخوشحال
 میتونی و ممی روزھا ھم ازادھی و درس و بقشی و ازمانی سر زممیری روز مھیاستاد گفتھ بود فقط         

 ... می خودمون خوش باشیبرا
 اخر ی ھای صندلمی از بچھ ھا رفتگھی و دوتا دنای و ممی با مرمی با بچھ ھا سوار اتوبوس شدیوقت        

 ھرجا دوست داشت ی و ھرکمی راحت بودی فقط ھمراھمون بود کلیالبتھ چون استاد انصار...  مینشست
از ... بود پشت سر ما شستھ پسره نھیکاوه ھم با ...  می ومرثمی باھم و کنارمون منایمن و م...  تنشسیم

 ... می ھتل جا رزرو کرده بودھیقبل 
 اھنگ ھی کالس ی لوده ی از پسرایکی...  دراوردن ی و بچھ ھا مسخره بازمیدی خندی راه کلیتو        

 بچھ ھا ی از اداھاش کلیعنی...  مسخره یلیاونم خ...  دیرقصیبھ قول خودشون جواد گذاشتھ بود و م
 ... ی خود استاد انصاری حتدنیخند

 ...  راه از دماغمون دراومدی خوشی شھر مورد نظر کنار ھتل ھمھ میدی رسی وقتیول        
 

 ھی کھ استاد با میزدی حرف ممیداشت...  ارهی اتاقا رو بدی ھتل تا استاد بره برامون کلی البمیھمھ رفت        
 ...  اخمو اومد کنارمونی افھیق

 می کردری و دمیدیرسی تا ظھر مدیظاھرا چون با:  کھ گفت می اش نگاه کردافھیھمھ با تعجب بھ ق        
 ... ستی گروه تورھی مارو دادن بھ یاتاقا

 !؟... می کجا بخوابدی ادم حاال بانھمھیا... ھمھ وا رفتن         
 ؟... میکجا بر! ؟... کرد استاد کاری چدیحاال با:  گفت نی از دخترا بھ اسم نگیکی        
بھ خاطر ...  ھم رفت ی اگھی دی جاشدی ھتل رو داشت و نمھی نی بود ھمیکیچون شھر کوچ        

 ...  شلوغ شده بودیلی ھم خالتیتعط
 ... ه ھمھ ساکت شدن کھ با حرف کاودادی می نظرھی ی و ھرکسزدنیھمھ داشتن حرف م        
اونقدر ھم بزرگ ھست کھ ھمھ جا ...  رفت اونجا شھیم...  می دارالی وھی شھر نیخوب ما تو ا-        

 ...! می و راحت باشمیبش
 نی کھ ھمچکردی فکر می خودش چشی پدونمینم...  گفتی میزی چھی یدوباره ھمھمھ شد و ھرکس        

 ...  داده بودیشنھادیپ
 دختر و پسر نھمھیا...  ی حرفو زدنی کھ ای حساب کردیشما چجور...  ــــــدیببخش:  گفتم یعصب        

 !؟... شما یالی تو ومی برمیپاش
 ؟... ھی چرادشیخوب ا -        
 !؟... بھ اون راه ی خودتو زدای ھی قضنی تو اینیبی نمیرادیواقعا ا -        
 یگی منوی کھ ای فکر کردیبا خودت چ...  ی بگیخوای می؟ چ... ھیمنظورت چ:  گفت یاونم عصب        

 اردو و ھتل برامون جا نداره شما اگھ فکر میما اومد...  استاد ھم باھامونھ ھا نکھیمثلھ ا! ؟...ھـــــان ...
 ...! نیی بفرمانی داریبھتر

انتظار ...  مرد جوونھ ھی استاد ھم یول...  گمی منویا استاد کھ دیببخش:  بھ استاد کردم و گفتم ینگاھ        
 ...  کھیندار

 یخانم بھتره سع! ؟... بودن حل بود ری مرد پھی اگھ استاد یعنی:  قطع کرد و گفت یحرفمو عصب        
 ...! یکنی منی علنا بھ ما توھی داری؟ جنابعال... یگی می چی داری بفھمیکن

 ... رونی صورتش ناجور زده بی و رگھاھی واقعا عصباندمینگاش کردم کھ د        
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 می برمیتونی؟ م... ھی نظرشون چھیبق:  کرد و گفت یونی بزنم خود استاد پادرمیتا خواستم حرف        
 ی اگھی ھتل ، ھتل دنی از اری و غکھی کوچیلی خنجایا...  می بکندی باگھی فکر دھی ای انی کاوی اقایالیو

 ... نداره متاسفانھ
 بازم ی از بچھ ھا ھم متاھل بودن ولگھی چندتا دثمی و ممی از مرریغ...  بود یکاوه ھنوزم عصبان        

 ...  اونجامیدلم قرص نبود کھ بر
با ...  اونجا می ھم موافق بودن کھ برھی بقبای و تقرمی نداشتی اگھی دیظاھرا چاره ... اما خوب         

 ...! انی جناب کاویالی ومیاکراه سوار اتوبوس شدم تا بر
 ...  بودی قشنگیجا...  بھ اطراف انداختم ی ، نگاھمی شدادهیاتوبوس کھ نگھ داشت ھمھ پ        
 ظاھرا اونا اونجا نبودن ، از ی رو مرتب کنن ولالی زنگ زده بود تا ودارشونیکاوه تو راه بھ سرا        

  اونی خونھ گھی شھر دھی شده و اونا ھم رفتن ضی مرندارشوی کھ دختر سرادمی فھمثمی کاوه با میحرفا
!... 

 گل ی بزرگ و قشنگ کھ پر از درخت و باغچھ ھااطی حھی...  اطی تو حمیدر رو کھ باز کرد رفت        
 بلند ھم تو ی شاسنی ماشھی بود کھ بی عجیول...  بود اطی حی دوطبقھ ھم انتھادی ساختمون سفھی... بود 

 نی ماشنی خونھ و اشتھ ھمسفراش برگنی داد تو سفر اخرش با ماشحیخود کاوه توض...  پارک بود اطیح
 ...!  موندهنجایا

 ھی ھال بزرگ با ھی...  اس ھــــــا قھیعجب مادرش با سل...  قشنگ بود یلیداخل ساختمون ھم خ        
 ...  باالی طبقھ رفتی مچیراه پلھ ھم مارپ...  مجھز یاشپزخونھ 

 نیی پانی ھم ھمونی دوم و اقایخانومھا طبقھ :  گوشھ نشستن کھ استاد گفت ھیبچھ ھا ھرکدوم         
...  نی با فردا استراحت کننیتونیامروز سھ شنبھ اس م...  میخری رستوران مھی غذا ھم از یبرا...  نیھست

 ..! میگردی درس و جمعھ ھم بعد از ظھر برمی برانی سر زممیریپنج شنبھ م
 از رستوران غذا دی اونوقت بانجانی ھمھ خانم انیا:  لوس کالس بھ اسم مھرداد گفت ی از پسرایکی        

 ...! میبخر
 امبوالنس ھی دیاونوقت با... ول کن تروخدا مھرداد : دوستش بابک کھ کنارش نشستھ بود گفت         

 !؟... ی شدریمگھ از جونت س...  اماده باشھ الی ورونیب
 خوش ونی بھ شما اقایادی زیکنیاونوقت حس نم... نمکدون ...  یاخــــــ:  از دخترا گفت یکی        

 !؟... گذرهیم
 رو می زحمتشو بندازمی کھ بخواھی چمروی نھی...  بحثو نی انیبابا ول کن:  از پسرا گفت گھی دیکی        

 ...!  رستوران بھترهیھمون غذا...  امیخودمونم از پسش برم...  خانوما فیدوش نح
خانومھا ھم مثل شما اومدن اردو نھ ...  ونھی کھ تخصص شما اقامروین:  دراومد کھ می مرنباریا        

 ...!  شما رو فراھم کننی راحتلی وسانکھیا
 شرط حاضرم...  نیتونی نمیوقت...  یزنی می چرا زور الکمیخوب مر:  زد و گفت یکاوه پوزخند        
 ...! نیستی بلد نی کدوم از شما خانوما اشپزچیببندم ھ
 کاوه کھ نکھی تا اگفتنی میزی چھیھرکدوم از پسرا و دخترا ...  نگفتم یزی چی زدم ولیپوزخند        

 غذا ھی نیخب اگھ شما بتون:  دخترا گفت ی کھ شده بود سردستھ می پسرا بھ مریظاھرا شده بود سردستھ 
 کھ گمی از طرف پسرا منمم...  می کھ بھ قول بابک امبوالنس الزم نشنی خوب درست کنیا غذھیفقط ... 

 ، بعد از غذا شستن ظرفھا و اشپزخونھ نی ، درست کننیاگـــــــــھ بلد... شما غــــــذا .... ظرفھا با پسرا 
 ...! با ما
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 شما نی بگنیخوایم...  یزنیپوزخند م...  یخانم کرم:  لبم کرد و گفت ی بھ پوزخند روینگاھ        
 !؟... نی بلدیاشپز

 بگم یزیتا خواستم چ...  دهی کھ اومده بود خونمون شنثمی دستپخت منو از مفیمطمئن بودم کھ تعر        
 ...! اصال نارگل سراشپز ما... معلومھ کھ بلده :  گفت میمر

 ...! نی نکنتونی بچھ بازنی اھیمنو قاط: بلند شدم و گفتم         
 ... ستنیھمشون اعتراض داشتن کھ بچھ ن... ھھھھھ ...  ھمھ دراومد یصدا        
من ...!  ھیتیثیی حھیبابـــــــا نارگل قض:  دخترا نشست و گفت ھی گوشھ با بقھی و دی دستمو کشمیمر        

 ...!  تو باشھھی ھم فکر نکنم کارشون بھ خوبھیبق...  مرخصم یکھ از اشپز
 ...  کننی اشپزتوننی ادم نمنھمھی ای برای بلدن ولیچندتا از بچھ ھا گفتن کھ اشپز        
فکر ...  شنی می اساسھی تنبھیبھ نفع ماست و پسرا ھم ... تــــــازه :  زد و گفت یثی لبخند خبمیمر        

 ...!ظرفـــــــا... کــــــــن 
...!  کردمی مفی کثیادی بود کھ ظرف زنی ای من تو اشپزی تنھا بدگفتیراست م... خنده ام گرفت         
 ...! رمی حداقل حال کاوه رو بگومدیبدم نم

 ... ــــــــولیا: قبول کردم کھ ھمھ با ھم گفتن         
ه  قفل شدی بودن و منتظر با دستاستادهیھمشون پشت سر کاوه ا... بلند شدم و رفتم سمت پسرا         

 ...  دوئلی برامی ھم بودی دوتا گروه روبرولمھایمثل ف... کردنی بھ ما نگاه منھی سیجلو
 ...! قبولھ: نگاش کردم و گفتم         
 !نھ؟...  ستنی باشھ دم در وایفکر کنم دوتا امبوالنس کاف... خوبھ :  زد و گفت یلبخند مرموز        
 کھ نیدونیخوب م...  نی حرفا بھتره سر ظرفشورتونو انتخاب کننی ایبھ جا:  زدم و گفتم یپوزخند        

 ...! نی بدلمی تحوزی اشپزخونھ رو تمشھی ھمدی اشپزخونھ اس و باسییسراشپز ر
 !؟... میمونی شستن ظرفا زنده می برایحاال مطمئن...! خودم سرظرفشور : با ھمون لبخند گفت         
 دونمی نمیزنده کھ اره ول: فقط ھمون پوزخند رو تکرار کردم و گفتم ...  خنده ریپسرا زدن ز        
 !؟... نھ ای نی باھاشون ظرفا رو بشورمونھی براتون میانگشت

 ... دنی دخترا خندنباریا        
 چند ی برادیبا...  دی خرادی اماده بشھ کھ با من بیکیتا لباسمو عوض کنم : رفتم سمت ساکم و گفتم         
 ...! می کندی قشون خرنیروزه ا
تا پسر کھ بھ ١٣ نفر ادم بزرگ کھ اگھ بخوام درست حساب کنم ٢٥.... واقعا ھم قشون بودن         
 فکرمو تونستنیھھھھھھھ خوبھ کھ پسرا نم...!  نفر ٣٨جمعا ...  تا دختر ١٢و !!!  نفر٢٦ شھی میعبارت
 ...! بخونن
 ...!  بحثا استاد کجا بود کھ نبودنی موقع ادونمینم...  باال ی دخترا ھم ھمراه من اومدن طبقھ ھیبق        
 تو می رفتنای و ممیمن و مر...  ی بھداشتسی سروھی تا اتاق و ٤ بود با کی ھال کوچھی باال یطبقھ         

 ... شدی باز ماطی اتاق کھ پنجره اش رو بھ حھی
...  ھتل فقط با خودم تاپ و شلوار راحت اورده بودم میری مکردمید کھ چون فکر م بونجای ایبدبخت        

حتما ...  دوتا مانتو برداشتھ بودم و بس رونی بیفقط برا...  دی بلوز درست درمون کھ بشھ پوشھی از غیدر
 ...!  بلوز ھم بخرمھی امروز دیبا

 ... ستی نیازی گفتم نھ نی ولادیب اگھ کمک الزم دارم اونم دی خری گفت کھ برامیمر        
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...  نشستھ بودن یچندتا از پسرا تو ھال با لباس راحت...  نیی پایلباسموعوض کردم و رفتم طبقھ         
 نجانی دختر انھمھیانگار نھ انگار ا...  ی تاپ حلقھ اھی بود با دهی شلوارک پوشھی کھ پررو پررو شونیکی

!... 
پس بگـــــو موقع بحث ما ...  بود سیموھاش خ...  رونی از اتاقا باز شد و استاد اومد بیکیدر         

 ...! حموم بود
 فردا کھ استراحتمونھ ازش اجازه گرفتم برم خونمون و عصر برگردم چون تا یرفتم سمتش و برا        

 ...!  فاصلھ بودقھی دق٤٠شھر من ھمش 
امان :  دادم کھ با خنده گفت حی پسرا و دخترا توضنی بھ غذا و بحث باونم قبول کرد و بعدش راجع        

 !؟... میمونیحاال واقعا زنده م:  اورد و گفت کتری نزدیسرشو کم...! از دست شماھا 
 ...! استــــــــاد: منم خنده ام گرفت و با اعتراض گفتم         
 رفتمی کردم و داشتم می خداحافظنای و ممی مراز...  مبل یخنده اش بلندتر شد و رفت نشست رو        

 ... سمت در کھ
 ...!  دارمدی خرکمی...  امیمنم م:  گفت تای واقعا لوس کالسمون بھ اسم ارمیھای از دختر تھرونیکی        
 ...  جانمی بگم اشتباه گرفتخاستمی حرفو زد کھ منی با عشوه انیھمچ        
 قرمز ی متنھی بود کھ تاپ ندهی نازک پوشدی سفی نخی مانتوھی...  افتضاحھ پشی تدمینگاش کردم د        

 ھی...  نگم بھتره گھی ھم دششی سرش نبود و ارای گفت اصال روشھیشالش کھ م...  بود دای کامال پرشیز
 ...!!!  بوددهی پوشمتری سانت٢٠ با ارتفاع فکر کنم یخیکفش پاشنھ م

 ! رهیابروم م...  کنم دیعمرا با تو برم بازار خر        
 و پی تنیشما ھم با ا...  یی مواد غذادی بازار تره بار و خرمیریما م:  کردم و گفتم یکیاخم کوچ        
باشھ فردا برو ...  و وقت کمھ می کندی خری کلدیتا شب نشده با...  یای ما راه بی اونجا ھمپایتونیکفش نم

 ...! دیخر
 از چنگم درش یتونی و نمیرسی من نمی بھ پایخودتم بکش:  بھم انداخت و اروم گفت ینگاه تند        

 ...! یاریب
 ...! بعدم رفت سمت پلھ ھا        
 ویمن ک...  ھی حرفاش چی معندمیفھمیاصال نم!!!  ؟گفتی می چقای االن دقنیمتعجب بودم کھ ا        

 !؟... کھ خودم خبر ندارم ارمی دربی از چنگ کخوامیم
 ... اطی باال انداختم و رفتم تو حیشونھ ا        
 ...!  وقتھ منتظرتھیلیکاوه خ...  بابا ییکجا:  اومد و گفت ثمیم        

 
 

 ... کننیامروز چقدر ھمھ منو متعجب م        
 !؟... ی چیبرا -        
 ...! ادی ھست خودش گفت باھات منمیماش...  دی خرنیمگھ قرار نبود بر -        
 !؟... ادی داره با من ماروی نیادم قحط بود کھ ا        
 !؟... میای باھاتون بثممی منو میخوایم:  دم گوشم گفت میمر        
 و دمی کشیقینفس عم...  نیای بگم بتونمی شما رو نمادی گفتم نیریکبیحاال کھ بھ اون ا... نھ بابا -        

 ...! نمکی تحمل می جورھی: ادامھ دادم 



 105 

 ادم یکنیبخدا اونقدرا ھم کھ فکر م...  ادی چرا انقدر ازش بدت مدونمینم: سرشو تکون داد و گفت         
 ی دشمننی استیبھتر ن...  ھی پسر خوبیلی خمی رفترونی باھاش بی چندبارثمیباور کن با م...  ستی نیبد

 !؟... نی جا تموم کننیرو ھم
 !؟... ھی اون چھ موجودی بدونیخوایاخھ تو از کجا م...  زمی عزمیمر...  یھــــــ        
 ...! شناسھی نمچکسی ھشناسمی کھ من اونو میانقدر: فقط گفتم         
 بھ دهی بود چون نرسدهی منو دنھیاحتماال از تو ا...  نی کردم و رفتم سمت ماشیازش خداحافظ        

وگرنھ ...  بودن اطی از بچھ ھا تو حی سرھی بود چون عی ضاشدمیاگھ سوار نم...  در جلو باز شد نیماش
 ...  کنفش کنمخواستی دلم میلیکھ خ

 ھی ادی نشی پنمونی بی حرفنکھی ای راه افتاد برانکھیبعد از ا...  جلو نشستم ی صندلی رویمجبور        
 ...  رو نوشتممیدیخری مدی کھ باییزای چستیکاغذ و خودکار برداشتم و ل

 ... می بھ دوروبر انداختم ، کنار بازار بودینگاھ... دو صفحھ نوشتھ بودم کھ نگھ داشت         
 ... زود باش... وقتمون کمھ : گفتم         
 تو دست گھی کھ دمی رو انجام داده بوددای نصف خربایتقر... شدم ورفتم سمت بازار اونم دنبالم ادهیپ        

 ... می گذاشتنی رو تو ماشدای و خرمیارا برگشتناچ... ھردومون جا نبود 
 متی با قخواستنی منی ھمی برامیدونی نمیزی و چمی ما مسافرکردنیجالب بود کھ فروشنده ھا فکر م        

 بھ رشونی تزدمی باھاشون حرف می شمالی من با لھجھ ی وقتیول... و جنس بدتر بھمون غالب کنن شتریب
 از بس لھجھ داشت و ی بپرونھ ولی بھ شمالیزی چھی کردی می کاوه ھم سعیھھھھ گاھ...  خوردیسنگ م

 ...!  ازش خواستم ساکت باشھ بھترهستی ننکارهیمشخص بود ا
 ... فروختی برنج طارم شمال بھمون می بدرد نخور رو جایمثال برنج فروشھ داشت برنج خارج        
 ... دمینج ھا کردم و بعد بو کش بری مشت از برنج برداشتم و کف دستم روھی        
 نجھی ای؟ من شھ کشاورز وچومھ و شمھ وار... و کجھ طارم دونھ ھسھ ... عمو :  گفتم یبھ شمال        

 !؟... کجھ نتایطارم بک بو کجھ و ا... ادم ھسمھ 
 یبو.. . نجای؟ من خودم بچھ کشاورزم و مثل شما اھل ا... کجا برنج طارمھ اخھ نیا... عمو         (

 !)؟... کجا نی ایطارم کجا و بو
 ...  و البتھ حملشون ھم با اون بودکردی و کاوه حساب مکردمیمن فقط اجناس رو انتخاب م        
 ... میواقعا خستھ شده بود... می گذاشتنی تو ماشمی دست جفتمون پر شد وبردیدوبار        
 انقدر دردسر داره ھمون دونستمیاگھ م...  شمی دارم تلف میاز خستگ...  می بخوریزی چھی میبر-        

 نی بھ خورد ما بدبختا بدی قراره چنای با استیھرچند ھنوزم معلوم ن... خوردمــــــای رستوران رو میغذا
!... 

 ... کنھی ادمھ ، خودش خرابش منی بھ خودم بقبولونم کھ اامی چرا تا مدونمینم        
 ...! مرده شورتو ببرن با اون لبخند ژکوندت... طرفش  برگشتم یعصب        
 ...  گرمم شده بودیھم خستھ بودم ھم حساب...  شاپ نگھ داشت ی کافھی رو کنار نیماش        
 ... نطوری سفارش دادم ، اونم ھمی بستنھی        
چاکر داش :  جوون اومد  پسرھی ی قاشقو بذارم تو دھنم کھ صدانی رو برداشتم تا اولیقاشق بستن        

 ...! ممد گــــــل
 ... قاشقو انداختم تو ظرف و بلند شدم...  تونمیچرا نم... چرا ھمھ جا ھست ...  اسم نیبازم ا        
 ... ھنوزم برام تازه اس...  اسمش ھم بغض کردم دنی با شنی حتشھیمثل ھم        
 !؟... شد یچ: کاوه با تعجب بھم نگاه کرد و گفت         
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 ...  و چند مشت اب بھ صورتم زدمستادمی انھیکنار ا... اشکم افتاد ...  شاپ ی کافییرفتم تو دستشو        
 ی دست از سر من برداریخوایچرا نم...  گھیبسھ د:  لرزون گفتم ی صداھیبا ... اروم و با بغض         

 یتا ک... تمومش کن ... سھ ســـــــــــال ...  گذرهی سھ سالھ کھ مبایتقر... بس کن ... بسھ نارگل ! ؟...
 !؟... ی خودتو عذاب بدیخوایم

 ...  پرت کردمرمی تصوھی مشت آب ھی ی کردم و عصبی نگاھنھی خودم تو اریبھ تصو        
 ...! تمومش کــــــــن:  بلند گفتم بایتقر        
 ...!  زانومی سر خوردم و سرمو گذاشتم روارویکنار د... دوباره اشک از صورتم روان شد         
 ...  شونھ ام سرمو بلند کردمی روی چقدر گذشت کھ با حس دستدونمینم        
 !؟... یشما نارگل:  خانم جوون بود کھ گفت ھی        
ست نگرانت بود ازم خوا...  ، فکر کنم شوھرتھ رونھی بیی اقاھی: سرمو تکون دادم ، دوباره گفت         

 !؟...حالت خوبھ ...  دنبالت امیب
 ی بلندی پستیزندگ:  کھ بلند شم و در ھمون حال ھم گفت دیدستمو کش... دوباره سرمو تکون دادم         

 دمی کھ من دی مرد نگراننی ای ولیکردی مھی گرینجوری ای داشتی سر چدونمینم...  داره دختر جون ادیز
 ...! شیببخش بھتره...  ھم کھ کرده باشھ ی دوستت داره ، حاال ھر اشتباھیلیمطمئنم خ

بعد دوستمم داره ... شوھر من ... ھھھھھھ کاوه ...  حرص بخورم ای از حرفاش بخندم دونستمینم        
 ...!  حرفنیواقعا جک سال بود ا... 

 یی ، کاوه چشمش بھ در دستشورونی بییرفتم از دستشو...  چشمام قرمز بود یصورتمو شستم ول        
 !؟...حالت خوبھ ...  شده یچ:  اومد کنارم و گفت دیتا منو د... بود 

 ...! شھیداره کم کم شب م...  می مونده رو تموم کنیدای خرھی بقمیبھتره بر:  تکون دادم و گفتم یسر        
 کمی...  رونی منتظر جوابش باشم رفتم بنکھیبدون ا....  گرفتھ و خش دار بود ھیصدام بھ خاطر گر        

 ...!  رو زدنیبعدش اونم اومد و در ماش
 !؟... چت شد ھوی! ؟... شده ی چی بگشھیم:  کامال برگشت سمت من و گفت میسوار کھ شد        
 ...! شھیداره شب م...  وفتیراه ب: سرمو تکوندادم و گفتم         
 ...! وفتیگفتم راه ب... من حالم خوبھ :  گفتم یکھ با لحن تند بزنھ ی اگھیاومد حرف د        
 رو روشن نی تا ماشدی طول کشکمی...  کردمی نگاشو حس مھینی سنگی ولابونیرومو کردم سمت خ        

...  میدیرو خر...  و حبوبات و ی مثل ماکارونیی مواد غذای موندهی فروشگاه باقھیاز ... کرد و راه افتاد 
 ...  تموم شده بود و فقط مونده بود لباسدیر خرخداروشک

 ...!  نگھ دارکی بوتھیکنار :  گفتم می کھ نشستنیتو ماش...  شدی داشت شب مگھید        
 ! ؟ی داردیخر-        
  عرض کنم و حالشو بپرسمی سالمھی داره کی برم بھ بوتخوامیم... نھ : تند نگاش کردم و گفتم         

!... 
 ...  نگفتیچی ھی فکش منقبض شد ولدمید        
...  ومدیاونم کنارم م...  شدم و رفتم سمت مغازه ھا ادهی نگھ داشت ، پیکنار چندتا لباس فروش        
... رفتم داخل و نگاش کردم ...  زانو خورد کی نستا بلند تا نزدکی تونھی از مغازه ھا چشمم بھ یکیداخل 

 ...  بلند بود و حجابش خوب بودنیتر از ھمھ استطرحشم بد نبود و مھم
 نیکاوه ھم داشت ب...  ارمی خودم لباس می خونھ برارمی امشب فردا ھم کھ میھمونو برداشتم برا        

 ... کردیلباسا رو نگاه م
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اپ  تھی ژوپ با ینی مھیھھھھ فکر کن ...  خودش ی براگردهی می لباس زنونھ دنبال چنی بدونمینم        
 ...  خودش برداره و بپوشھی برایگردن

اصال حواسم ...  زدمی و لبخند مکردمی خودم تصورش می ، داشتم براشدی اش واقعا خنده دار مافھیق        
 ...  شدمرهینبود کھ بھ فروشنده خ

 لبخندت نی شاپ نھ بھ ای ھات تو کافھینھ بھ اون گر:  کھ کنار گوشم گفت شی عصبی با صداھوی        
 ...!  زودتری بخریخوایاگھ لباس م...  کھی مرتنیبھ ا

 ی گردن و چشمای بود ، با رگ ورم کرده ستادهی امی قدمھی... با تعجب برگشتم نگاش کردم         
 ... یعصب

 ...! تی قزمکھیمرت...  ــــــــشیا...  کنھی داره با لبخند نگام مدمیبرگشتم سمت فروشنده د        
 تا نیبرو تو ماش:  رو از دستم چنگ زد گرفت و گفت کی توندی فروشنده رو درهیکاوه کھ نگاه خ        

 ...!امیب
 ... خودش رفت سمت فروشنده...  رونی ھولم داد ببای رو داد دستم و تقرچییسو        
 بیع... منتظرت گذاشتھ جوجو :  دمی از پشت سرم شنیی از مغازه منتظرش بودم کھ صدارونیب        
 ...!!! کشمی خودم نازتو مایب... نداره 

 گفتم و رفتم سمت شی اھی...  اوا خواھر بود ی پسرانیاز ا...  ییییییییییییی ادمیبرگشتم نگاه کنم د        
 ....  با هسایوا...  گری جیری کجا مزمیعز:  کھ دنبالم اومد نیماش

 ...  داد کاوهی گرومپ قطع شد بعدش ھم صدای صداھیصداش با         
:  زنتشی شکمش داره با مشت می افتاده و کاوه رونی زمی پسره رودمیبا تعجب برگشتم طرفشون د        

 ... یعوضـــــــ...  ناموس ی بکھیمرت
 ... کردمی و نگاه مستادهیانقدر شوکھ بودم کھ ھمونجا الل ا        
... غلط کرد آقا :  گفتنی پسره بلند کردن ، ھمشم میدن و کاوه رو بھ زور از رو مرد اومییچندتا        

برو صلوات ... برو آقا ...!!!  یبھتره بھ اون برس..  دهینگاه کن خانومت رنگش پر...  شیولش کن کشت
 ...! بفرست
 کنم سی بود از ترس خودمو خکیحاضرم قسم بخورم نزد...  نگام کرد ی قرمز و عصبیبا چشما        

 شھی ترسناک میلی خشھی می عصباننمیا... قفل شده بود نی پاھام بھ زمی از نگاش فرار کنم ولخواستمیم... 
 بودم دهیواقعا ترس... دم نزکمی جی کھ دردم اومد ولیطور... اومد سمتم و مچ دستمو محکم گرفت ...ھا 

 ی پرت کرد روبای دستم دراورد و اول منو تقرنی رو از بچیی و سونی سمت ماشدمیکش... نکنھ منم بزنھ 
 ... شدی از جاش کنده مبستی مینجوری اگھی بار دھی و چنان در رو محکم بست کھ فکر کنم اگھ یصندل

 ...  شده بوددی دستاش گرفتھ بود کھ انگشتاش سفنیخودشم سوار شد ، فرمون رو انقدر محکم ب        
 ی چجوریکی نیبھ ا:  برگشت سمت منو گفت ھوی...  فرمون ی رودیو محکم کوبچند بار مشتش        

 !؟...ھــــان...  کھ دنبالت راه افتاد یلبخند زد
 ! ؟یدیبا توام چرا جواب نم... ھـــــــــان : شوکھ نگاش کردم کھ داد زد         
 راه افتاد گمی نمیزی چدی دیوقت...  زدی سرم داد می ھنمیخودم کم حالم خراب بود ا... بغض داشتم         

 ...ختمیری صدا اشک می دادم و بھی تکشھیسرمو بھ ش...  فشارم افتاده کردمیحس م... 
 ...! راجع بھم کرد نزدم تو گوششی ھمچون فکریچرا وقت...  چرا نتونستم جوابشو بدم دونمینم        
 ... شدادهی پنی بعد نگھ داشت و از ماشکمی        
 ...دهی بخور ، رنگت پرنوی اایب: برگشت و گفت         
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گفتم :  کھ گفت ختمیریھنوز داشتم اشک م...  گرفتھ ی چنمی نگاه نکردم ببیحت... صداش اروم بود         
 ... بخورنوی اایب

 ...!!! تو دھنتزمشیری بزور مای یخوری خودت مای...  نارگل نیبب:  نکردم کھ دوباره گفت یحرکت        
 ...!متاسفم:  تو چشمام نگاه کرد و گفت کمی...  نگاش کردم می اشکیبرگشتم با چشما        
 اونوقت حاال ی از دھنت دراومده بھم گفتیھرچ!  ؟یمتاسف...! نیفقط ھم:  گفتم ی لرزونیبا صدا        

 و حواسم کردمیچون داشتم فکر م... ــــان بھ من چھ کھ اون احمق دنبالم راه افتاد ھـــــ! ؟... یفقط متاسف
 !؟...ی بگی دوست داریرچ ھدی لبم بوده بای و لبخند روکنمینبوده دارم بھ فروشنده نگاه م

...  ی حرف زدینجوری با من ایبھ چھ حق...  ی منی کارهیاصال تو چ:  شدیصدام کم کم بلندتر م        
 !؟... یکنی نارگل صدام میبھ چھ حق! ھـــــــــان ؟

 ...! بخورنوی اایحاال ب...  دیگفتم کھ متاسفم ، ببخش...  خوب یلیخ...  خوب یلیخ: آروم گفت         
 !خوامینم... کوفت بخورم : رومو ازش گرفتم و گفتم         
 ...!ستیحالتم خوب ن...  دهیرنگت پر...  بخورش بگو خوب گمیبھت م:  گفت ی جدیلیخ        
 یزی از دست اون چخواستمی نمی وللرزهی تنم داره مکردمی واقعا خوب نبودم و حس مگفتیراست م        
 ...بخورم
 رو وانیخواستم ل...  بخورم کمی دھنم و مجبورم کرد کی اورد نزدوانی لکنمی نمی حرکتدی دیوقت        

 لباسم مجبور بھ خوردن شدم ، یرو اتشی شدن محتوختھی خمش کرد و منم از ترس رشتریکنار بزنم کھ ب
 و ھمشو خوابونمت شده بیبخدا اگھ نخور...  ستی حالت خوب نگمیبھت م...  لجباز یدختره : گفت 

 ...کنمی کار رو منی تو دھنت ازمیبر
 !؟... ھیچ:  عقب و گفت دی رو از کنار لبم کشوانیدستمو تکون دادم کھ ل        
 ...یکردی خفم میداشت:  دمی کشقی نفس عمھی کھ دھنم بود قورت دادم و یرموزیش        
 ...!خورمیخودم م:  سمت دھنم کھ گفتم ارهی رو بوانیخواست دوباره ل        
 از دستش گرفتم و کم کم خوردمش        
 ...! زور باال سرش باشھدی سرتق حتما بایدختره :  لب گفت ری کھ زدمیشن        
 ... رو برگردوند و اومد راه افتادوانیحالم بھتر شده بود ، ل        
 !؟... یبھتر:  بھم کرد و گفت ینگاھ        
 ی شد ؟ تو کھ تا قبلش خوب بودی شاپ چی تو کافی بگیخواینم: سرمو تکون دادم کھ دوباره گفت        

 ...ھوی... 
 ...! بھش حرف بزنم راجعخوامینم: حرفشو قطع کردم و گفتم         
 جوونم و جونمم دوست یلی ، منم ھنوز خمونیکشیم...  اون طرفھ ابونیخ:  نگام کرد کھ گفتم کمی        

 ...!دارم
 ...! منظره اش بھترهنوریآخھ ا:  جو رو عوض کنھ چون گفت خواستی انگار مدونمینم        
 ... رو دادم پررو شدنیباز من بھ ا        
 !... الی ومی و برگردمیری شام بگمیبر:  و گفت دی بلند خنددی اخممو دیوقت        
 ...گھی دکنمی درست میزی چھی میری ، ممی کرددی خرنھمھیا...  میری شام بگی چیبرا: متعجب گفتم         
 نھ شھی مالی ومیرس و تا بمھیھشت و ن...  نگاه بھ ساعت بنداز ھی...  گھینھ د: ھنوز لبخند داشت         

  ...!١٢ شھی ممی بخوری درست کنمــــــــرویتا شما ن... 
 ...نیستی بلد نی شما اشپزیعنی کھ دی اخر رو عمدا کشیجملھ         
 ... کل کل نداشتمیحرصم گرفت اما حوصلھ         
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 ... رستوران نگھ داشت و رفت غذا بخرهھی کی نگفتم ، نزدیزی چنی ھمیبرا        
 ...  حاضرهگھی ساعت دمین:  نشد کھ برگشت و گفت قھیده دق        
 ...  نگفتمیزیبازم چ        
 خوشگلھ ای اومد لای بھ دنمونی بچھ تھ تغارشی روز پ٦ خبر خوش یسالااااااااااام بازم اومدم با کل        

 یلی اومد باران کوچولو ھم خای شدم بچھ خواھرشوھرم ھم بھ دنییزندا نازه امروزم بعد از سالھا یلیخ
 کردم بھ ریخالصھ کھ اگھ د گھی شووره دلی کنم فامکاری اس چگھی دزی چھی بچھ خواھرم یخوشگلھ ول

  بودینی دوتا ننیخاطر ا
 ... رو روشن کردنی سکوت گذشت کھ دست برد و پخش ماشکمی        
 ...  بودیکی با حال من قای دقیول...  بودم دهی بود کھ تا حاال نشنیاھنگ اروم و قشنگ        
 تا حاال شده        
 دلت واسھ خودت تنگ بشھ        
  اھنگ بشھھیھر دردت         
 تا حاال شده        
 تاحاال شده        
  ازت کم بشھیزی چھی        
  غم بشھ تھشیخونی میھرچ        
 تاحاال شده        
 تاحاال شده        
 تاحاال شده        
 دلم واسھ خودم تنگ شده        
  اھنگ شدهیچقدر صدام ب        
  رنگ شدهی تو بی بمیزندگ        
  قلب تو از سنگ شدهیاز وقت        
  قفس رھا کننیمنو از ا        
 دوباره اسممو صدا کن        
  بار تو چشم من نگاه کنھی        
 ... بھ حال ما کنیفکر... خــــــــدا         
 یدلم واقعا برا... شدن ریدوباره اشکام سراز...  کردی اھنگ داشت حال خراب منو بدتر منیا        

 کھ ییروزا...  یالیخی شاد وبی اون روزایبرا...  و خندون طونی نارگل شیبرا.. خودم تنگ شده بود 
 ...کنمیم  رقصنی با دختر عموم تمریواشکی بود کھ مادرم نفھمھ دارم نی دغدغھ ام ایھمھ 

 شھیسرمو چرخوندم سمت ش...  بازم تھش دلم غم داره وفتھی ھم اتفاق خوب برام بیاالن واقعا ھرچ        
 ... خوندی می اھنگ چھی بقدمی نفھمیحت...  نھیتا کاوه اشکامو نب

 ...  دادمھی تکنی شدم و بھ در ماشادهی کھ پاوردمیداشتم نفس کم م        
؟ کھ ... ی کھ چیکشی مقیحاال انقدر نفس عم:  شوخ کاوه اومد ی کھ صدادمی کشقیچندتا نفس عم        

 !؟... خوبھ و تھرون ما بدیلی ھواش خنجای ایبگ
 سیدوباره صورتم خ...  رمیرو نتونستم بگ ی بعدی اشکازشی ری جلویصورتمو پاک کردم ول        

 ... اشک شد
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 و کج کردم کھ متوجھ صورتم نشھ چون اصال حوصلھ نداشتم و نییسرمو انداختم پا...  ستادیکنارم ا        
 وفتمی بنی فنی باعث شده بود بھ فھی گرنھمھیا...  لعنت بھ من یول...  بدم یحی بھش توضخواستیدلمم نم

... 
 ...!!! نمـــــتیبب...  شده یچ... نارگــــل :  باال صداش متعجب شد دمی کھ دماغمو کشنیھم        
 ! شده نارگل ؟یچ: پشتمو بھش کردم کھ شونمو گرفت و برم گردوند         
 ...!یدرضمن خانــــــوم کرم... بھ من دست نزن :  لرزون گفتم یبا صدا        
 ...!  کردمیاگھ بخاطر رفتار منھ کھ عذرخواھ! ھ ؟ چتی بگشھیم: کالفھ گفت         
 !؟... زودتر شام رو حاضر کنن ی بگشھیم... خستھ ام : فقط گفتم         
 گھی از طرف دی بھم بگھ خانم کرمگمی طرف مھیاز ...  با خودم چند چندم ستیھھھھ معلوم ن        

 ... کنمی از مفرد استفاده مکنمیباھاش صحبت م
 ... امی تا بنیبرو تو ماش:  و گفت دی تو موھاش کشیدست... معلوم بود کالفھ اس         
 ی چھ کسشیپ...  خودم ی واقعا شاھکار بودم براگھیامروز د...  شدم و چشمامو بستم نیسوار ماش        

 ... گاف دادمنھمھیھم ا
...  دیچی غذا پی بعدش بوکمی باز شد و نی خودم تکون دادم کھ در عقب ماشی از تاسف برایسر        

 ... نھای دزد باشھ دی شانمی نگاه نکردم ببیجت
 خوابم ی و خستگنی ماشیچشمامو بستھ نگھ داشتم و کم کم از تکونھا... در رو بست و سوار شد         

 ...برد
 و کاوه با چندتا الیم سمت ومن رفت...  می بودالی واطیتو ح...  شدم داری نارگل گفتن کاوه بیبا صدا        

 ...اوردنی و شام رو ملیاز پسرا داشتن وسا
 ... بخوابمرمی گفتم کھ خستھ ام و ممیبھ مر        
 ... کھ در باز شددمیتو اتاقمون دراز کش        
 !؟...با کاوه دعواتون شده :  بود اومد کنارم نشست و گفت میمر        
 !؟...چطور -        
 ! شده ؟یزیچ...  ی کردھیاخھ ھم اون کالفھ اس ھم تو گر -        

از شھر ...  ھم نکردم ھیگر... و ...  بخوابم خوامیفقط خستھ ام و م... نھ : سرمو تکون دادم و گفتم         
 ...!!!  شدهی شکلنی چشمام انی ھمی برادمی خوابنی رو تو ماشنجایتا ا

 رمیمن فردا م...  یراست:  ذھنشو منحرف کنم گفتم نکھی ای بھم کرد ، برای نگاه خر خودتھی        
 ... ادی بگم بخوامی ھم منایبھ م...  نیای ھم مثمیتو و م... خونمون 

 گمیم...  میایاحتماال ب...  گھی می چنمی بگم ببثمی بھ مدی ، بادونمینم:  باال انداخت و گفت یشونھ ا        
 !؟... ی قوم مغول پس چنی ا ناھاریریفردا م... 

 ... میری بعد مکنمی ناھار رو حاضر م٩تا :  زدم و گفتم ی لبخندھشیاز تشب        
 !؟... یخوریشام نم -        
 ...  بخوابمخوامینھ م -        
 ... بلند شد چراغ رو خاموش کرد و رفت        
 ابراز ی کھ زنگ زد و کلدی نکشقھیبھ دق...  خونھ امی برداشتم و بھ زھرا اس دادم کھ فردا ممویگوش        
بعد از صحبت با زھرا سرم بھ بالش ...  بھ غصھ ام نبره ی کردم تا از لحنم پمویسع...  کرد یخوشحال

 ...  خوابم برددهینرس
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 ...نمازمو خوندم و رفتم سروقت صبحونھ ...  شدم داریصبح ھنوز ھوا کامل روشن نشده بود کھ ب        
 ...  باز بشھخشی دراوردم تا زریسماور رو روشن کردم و نون رو از فر

 ناھار مرغ ی براخواستمی شدن و صبحونھ خوردن مداری بچھ ھا بیکی یکیساعت ھشت بود کھ         
 ...!  خودشو کشتلتیمبا:  دستم داد موی اومد و گوشنایترش درست کنم کھ م

مامان ... خواستم زنگ بزنم کھ خودش دوباره زنگ خورد ...  داشتم  تا تماس از خونھ٥نگاه کردم         
 ...  ھم با خودم ببرمھاموی خونھ حتما ھمکالسرمی دارم مگفتیم... بود 

 یحتما با ھمھ ...  یای بیی اومدن و خودت تنھانجایزشتھ تا ا:  کھ گفت امی و خودم مخوادیگفتم نم        
 ... ایدوستات ب

 اقاجون کجاست کھ گفت دمیپرس...  کرده بود کھ حتما ھمشونو با خودم ببرم خونھ دی تاکآقاجونم        
...  کردنی ناھار اونا رو حاضر مدی تا کارگر داشتن و با٢٥خودشون ...  می و امروز نشا دارنیسرزم
 ی خونھ میریما م:   قبول نکرد و گفتنی نشا ھستری خودتون درگارمی رو بنای اخوادی گفتم نمیھرچ

 یاخرشم حرف خودشو بھ کرس... میکنی ناھار ھم اونجا براتون درست منیخواھرت کھ شما راحت باش
 ...نشوند و قطع کرد

 بر ی اصرار من و تماس اقاجون مبنی وقتی استاد و بھش گفتم اول قبول نکرد ولشیرفتم پ        
 استاد ھمھ رو جمع کرد و موضوع دعوت  ندارمی گفت اگھ بچھ ھا موافق باشن منم حرفدیدعوتشون رو د

 میدی شام خرھ کشبید:  گفتنی از پسرا می سرھیھرچند کھ ... اکثرا موافق بودن ... اقاجون رو گفت 
  بمونھ رو دستمونمی نخریی مواد غذانھمھی تا انیگفتی منیستی بلد نیشماھا کھ اشپز...  میامروزم کھ دعوت

... 
 ... شھر من و خونمونمی تا برمی سوار اتوبوس راه افتاد١٠ساعت         
 ھی میدی اول روستا کھ رسشھیطبق معمول ھم...  کردمی مییجلو نشستھ بودم و راننده رو راھنما        

 ...!نیبھ وطن من خوش اومد:  و رو بھ بچھ ھا گفتم دمی کشقینفس عم
 در یزدیھمونطور کھ انتظار داشتم ا...  شدم و زنگ رو زدم ادهیھ پ اول از ھممیدیدم در کھ رس        

 ...  بغل ھممیدیپر... رو باز کرد 
 !؟... جونم یزدی ایچطور:  و گفتم دمشیبوس        
 ...!!! یزدیباز گفت ا:  پس کلھ ام و گفت دی کوبیکی        
 ی مثل اون دختره ای با لبخند و بعضنای م ومی مثل مرایبعض...  کردم ھی و رومو سمت بقدمیخند        

 ... کردنی داشتن نگامون مادی می بدی خورده کھ مثال بونی با اخم و دماغ چتای ارمیدماغ عمل
 ییرای پذھی نشستن و بعد از وونی بود ، ھمھ تو ای عالیلیھوا اونروز خ... تعارفشون کردم داخل         

 ...  در اومدیمختصر بود کھ صدا
 ...  بودن کھ برامون ناھار اوردنیزدی ایمامان و اقا مسعود بابا        
!  شمھ اسا ھسھ؟نتایا... دتر :  کردم گفت ی رو معرفی استاد انصاری کرد ، وقتیبا ھمھ احوالپرس        

 ...!!  وچوئھ کایوه شھ شمھ وار
 ...!!) کھ مثل شما بچسنی استادتونھ؟ انیا... دخترم         ( 

...  معلوم بود بھ زور خودشو نگھ داشتھ تا نخنده افشیاز ق...  چرا نگام رفت سمت کاوه دونمینم        
 ... گفتھی بود مامان چدهیپس فھم
 دامن بلند ھی...  دمی پوشموی محلی از لباسایکی... قبل از ناھار رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم         

 ... کوتاهقھی جلھی بلوز بلند کھ دو بغلش چاک داشت و ھی ، با یو گشاد گل گل
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 با یی روستاییرای پذھی خواستیدلم م...  چرا دونمی نمی لباسم استفاده کنم ولنی از اومدی مشیکم پ        
 بودن ی و دھاتیی روستاایلی خی برادیشا...  از بچھ ھا داشتھ باشم ی و لباس محلی عالیغذاھا ، ھوا

 ... کنمی و مکردمی من بھش افتخار می ول نباشھندیخوشا
باغ و ... با گردش بعد از ناھار تو روستا ...  خوب بسازم ی خاطره ھی ھمھ ی براخواستمیم        

 ...امامزاده
:  دم گوشم گفت می مریحت...  بود یدنی گفت دشھی مدنی منو تو اون لباس دی ھمھ وقتی افھیق        

 !؟... ھــــانیکنی می دلبری کی برایدار... کلــــــــک 
 !!!؟... تونستمیمگھ م...  ی خندم تلخ بود تا شادشتریالبتھ ب...  دمی خندیبھ حرفش کل        
 ی کھ اقاجون با پاھامیھنوز شروع نکرده بود...  می پھن کرداطی حیناھار رو بھ خواست ھمھ تو        

 ... و شلوار تا زانو باال زده اومد خونھیگل
 تشکر ی و کلستادنیاستاد و بچھ ھا بھ احترامش ا... کردم یرفتم بغلش کردم و اونو بھ ھمھ معرف        

 ...ییرایکردن از پذ
 ... نی برگرده سر زمدی در خدمتشون باشھ و باتونھی کرد کھ نمیاقاجون ھم ازشون عذر خواھ        
ھمھ از ...  نشستھ بودن می کنار مرثمی کنار زھرا و منای و زھرا بودم ممیع ناھار من وسط مرموق        

 ...  خوششون اومده بودی و مامان کلیدستپخت ابج
 ادی گفت حتما میای مدی فھمیخالھ وقت...  رفت بگم ادمی...  ییییییی ناریراست:  زھرا بلند گفت ھوی        

 ...!!! ادینامزدتم حتما م...  دنتید
 ...  سرفھ اومدی صداھوی        
 گرفتم شگونی زھرا رو نامحسوس نیپا...  پشت کاوه کھ از سرفھ قرمز شده بود زدی داشت مثمیم        

 ... کننی می چھ فکریگینم!  ؟ی بگنوی ادی ھمھ ادم بانی انیب...  ی الھیخفھ بش: و اروم گفتم 
 ! نارگل ؟یتو نامزد کرد:  دی پرسمیاومده بود کھ مر بند بای کاوه تقریسرفھ ھا        
 !؟... ی بھ ما نگفتیزیپس چرا چ:  نایم        
 ... خواستنی مینیری و شکی تبرشتریب...  گفتی میزی چیھمھمھ شد و ھرکس        
بابت ناھار :  گرفتھ و مرتعش حاصل از سرفھ گفت ی اون حرفا بود کھ کاوه بلند شد و با صدانیب        

 ...!دیببخش... ممنون ... 
 ... چش بودگھی دنیا... رفت سمت خونھ         
 ...! زداااااایمشکوک م: زھرا دم گوشم گفت         
 سرمو تکون دادم کھ چرا ؟        
...  شدیامزدت ، داشت از سرفھ خفھ متا گفتم ن...  یدیند:  لب حوض می از ظرفھا رو بردی سرھی        
 ...!  ھستیی خبراھیغلط نکنم ...  گذاشت رفت ینجوریبعدم ا

...  نطوری منو نداره منم ھمدنیاون چشم د... گمشو با اون فکرات : اروم زدم تو سرش و گفتم         
 ...!!  خنده داره واقعایلیخ... اونوقـــــت 

 ...بچھ ھا رفتھ بودن تو اتاقھا تا استراحت کنن...  میا شست و زھرمیظرفھا رو با مر        
 دوتا نیا...  زھرا رو زد ی بعدش ھمون حرفای ولدی خندی رو گفتم اونم کلی نامزدھی قضمیبھ مر        

با ...  دی سرم کششبی کھ دیبا اون داد... با اون غرور و تکبرش ...  ــــــــانیکاوه کاو... خلــــــــن 
 نیحتما اگھ خودشم ا...  عاشقمم بشھ ادیب  مونده بودنیھم... ھھھھھ ...  کھ سرم اورد یی و بالتیمھ اذاونھ

 ...!  خندهری ززدی مدیشنیحرفو م
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 و ستادهی اوونی رفتم باال کاوه تو ای چندتا چاختنی رو فرستادم اتاق خودم و بعد از رمیزھرا و مر        
 ... یاز کنارش رد شدم ول...  شده بود رهی خیی جاھیبھ 

 ! ھم دشمن ، االن مھمون خونمونھیبھ ھرحال ھرچ... زشتھ : بھ خودم گفتم         
 !؟... انی کاوی آقانیخوری میچا: رفتم کنارش و گفتم         
 یـــا اقـــگمی اونوقت حاال مگسی دیزای چیلی و خیھھھھھ تو ذھنم کاوه ، اون پسره ، عوض        

 خورد و بعد نگاه بھت زده شو بھ من ی تکونھی برگشت چون ای دننی من بھ ایانگار با صدا...!!!  انیکاو
 ... دوخت
 !؟... ی نامزد دارینگفتھ بود:  تعارف کردم کھ گفت یدوباره چا        
نکنھ ...  کھ دلم براش سوخت یتا حد...  دیباری میاز صداش ناراحت... متعجب نگاش کردم         

 ...  نارگلایتو ھم خل شد... نھ بابــــــــا ! واقعـــــا ؟
 ! ؟گفتمی مدیبا: خواستم راستشو بگم اما کرمم گرفت و گفتم         
 ھمھ حرص خوردن ی تالفنکھی ایبرا...  نکرد و ھنوز ناراحت بھ من زل زده ی حرکتدمی دیوقت        

 ... ارمیھامو در ب
 ...! رهی لپشو گاز بگخوادیادم دلش م...  چقدر خوشگل و بامزه اس یدونی نمیوااااااا: با ذوق گفتم         
 ...  و صورت قرمز نگام کردی عصبیبا چشما...  بعد کم کم قرمز شد ی ولدیرنگش پر        
 یگی من مشی رو پزای چنی ایکشیتو خجالت نم:  داشت آروم نگھش داره گفت ی کھ سعییبا صدا        

 !؟...
 ... نیی لبخند حرص درار نگاش کردم کھ دستشو مشت کرد و رفت پاھی نگفتم و با یزیچ        
 ... دنی و شروع کردم خندنی رو گذاشتم زمی چاینی کھ رفتم تو اتاقم سنیھم        

 
 

 ...کردنی ھم داشتن متعجب نگام ممی ، زھرا و مرنای ، مدمیخندی بودم و مدهیدراز کش        
...  سوختیداشت م... بکشھ ... از برق ...  دوستشو نیا...  ثمیم...  زنگ بزن ھی:  گفتم میبھ مر        

 ...!ـــــــــدیشد
 یدید:  باھم گفتن می اما زھرا و مردنیاول خند...  کردم فی رو تعرھی خنده ام تموم شد قضیوقت        

 !!!؟...گفتم 
 ...  شدنداریساعت حدود چھار بود کھ بچھ ھا ب...  بود دهی ھم باھاشون ھم عقنایتازه م        
 ...!  اومدنمایخالھ و ن:  کھ زھرا صدام کرد و گفت خوردنی می داشتن چاوونیھمھ تو ا        
 ی اومد و خالھ گفت نارگل عروس خودمھ بھش چای دنمای نی وقتادمھیخوب ...  زدم یلبخند تلخ        

 ... گفتم
 ...! خورهی خوشگلھ نمنینارگل شوم و نحس بھ درد ا! ؟... ی شدریخالھ از جون بچت س -        
 ... ناراحتش نکنم قبول کردم تا عروسش بشمنکھی ایچقدر اونروز خالھ دعوام کرد و اخرش ھم برا        
 ...دمیھردوشونو بغل کردم و بوس... ھ رفتم استقبال خال        
 ...شدی بامزه میلی خدیخندی می چھارتا دندون دراورده بود و وقتماین        
 ...  کردی تو خونھ و خالھ با ھمھ احوالپرسمیبا ھم رفت        
 ...  کنمی رو بھتون معرفمای نامزدم نخوامیم...  نی لحظھ توجھ کنھیدوستان : بلند گفتم         
 ...!! نامزد من...  ھستن مای نشونیا:  کھ تو بغلم بود رو بھشون نشون دادم و ادامھ دادم ماین        
 ...  خندهریبچھ ھا اول مبھوت نگام کردن و بعدش زدن ز        
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 مقدار از شما ھی نیکنی فکر نمی ولنی داری ، نامزد بامزه ایخانم کرم: استاد ھم با خنده گفت         
 !؟...وونترن ج

 ...دنیھمھ باز بھ حرف استاد خند        
 نھیا...  بود دی ناامدیبا:  از تاسف تکون دادم یسر... زمونھ نی ایاز پسرا... راستش استاد : گفتم         

 تو مشیقراره بذار...  جوونتر بودنشم راه حل دارم یبرا...  اس نھی گزنی بھترمایکھ با خودم گفتم ن
 ...!!! میکنیبعدش ازدواج م...  م بمونی شکلنی کھ ھمزری تو فررمی تا زودتر بزرگ شھ منم مویماکروو
 ...  اعتراض ھم کردنیھرچند کھ پسرا کل...  دنیبازم ھمھ بھ حرفم خند        
 دختر ھی تو کالس مثل شھیچون ھم...  من جالب بود ی رونی ادنی کالس دی بچھ ھایمطمئنا برا        

 ...!  بود براشوندی از من بعطنتھای شنی و اکردمیمحجوب برخورد مخوب و 
 ... ی پشتاطی کجان کھ لب زد حدمی پرسمیبا چشم و ابرو از مر...  و کاوه نبودن ثمی بچھ ھا منیب        
 ... بچھ بغل رفتم اونطرف        
 ... زدی ھم داشت باھاش حرف مثمی و مزدیکاوه کالفھ قدم م        
 بھتون نشون بدم خوامیم...  ی کھ ببرمتون روستاگردمی بخوریی چامیبر:  و گفتم کشونیرفتم نزد        
 ...  بھترهیلی من از تھرون شما خیروستا

 ...  بودستادهی کاوه ھمچنان ای زد و رفت ولی لبخندثمیم        
 ...!  و از نبودتون دلخور شنانیاونوقت ممکنھ نامزدتون ب -        
 ...  حرف رو با حرص زدنیچقدر ا        
 ...  جا بسشھ ، البتھ فعلـــــــانی دلم سوخت و بھ خودم گفتم تا ھمی کنم ولتشی اذشتریخواستم ب        
 ... تن ھسمای نامزد من اقا ننینیبی اقا پسر خوشگل کھ منی اکنمی میمعرف:  و گفتم کتریرفتم نزد        
 اروم کردم کھ مثلـــــــا کاوه نشنوه یصدامو کم...  انی کاوی اقاشونمی جون اماین:  گفتم مایرو بھ ن        

 ...!  جونمایدست بده ن...  پسر کالس ماست نی و بداخالقترنیمغرورتر: 
 ... کردیکاوه داشت مبھوت نگام م...  و تپلشو اورد جلوکی دست کوچماین        
 ...  دست نامزدم خستھ شدانی کاویاقا...  بابـــــــا یا: گفتم         
 !؟... نــــــــھینامزدت ا:  رو گرفت و گفت مایبا بھت دست ن        
 گفتم خوشگل و بامزه اس یدید...  شونھیبلھ نامزد من ا...  شونیا...  ھی چنیا:  زدم و گفتم یلبخند        

 !؟... رهیپشو گاز بگ لخوادیادم دلش م... 
 می برمیخوای کھ ممی و عصرونھ بخوری چامیبھتره بر:  کردم و گفتم مای محکم و ابدار از لپ نیبوس        

 ...! رونیب
 یاز حرص... چقدر خوب رفتھ بود سرکار ...  جمع کنم تونستمی لبم رو نمیراه افتادم ، لبخند رو        

 ... شاد شدمی مبھوتش کلی افھیکھ خورده بود و ق
 ... ازش خوششون اومده بودیلی و خکردنی رو دست بھ دست ممای عصرونھ ننیبچھ ھا ح        
 ... بردمشونی کـــــــاش نمیا...  کاش یکھ ا...  تو روستا می راه افتادیبعد از عصرونھ ھمگ        
 و لبخند زدمی حرف ممیبا مر...  میبردی لذت ممی روستا داشتیبای و زی ، از سرسبزمیتو راه باغ بود        

 ...  لبخندم خشک شدومدی کھ از روبرو می کسدنی لبم بود کھ با دیرو
 !؟...بنفشــــھ         
 ھی جماعت ھمش نی اشی من پایخدا...  نکنھ یزی ابرورکنمیالتماست م...  کنمی خواھش مایخدا        

 ...!  نبرهنیاونو از ب دختر نیمثقال ابرو دارم کمک کن ا
 ... چمھدیفھمیخوب م... با ترس دست زھرا رو گرفتم کھ اونم دستمو فشرد         
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 ...! نگران نباش: اروم کنار گوشم گفت         
:  کھ عمدا بلند گفت دمی ما کھ شدن صداشو شنکینزد...  ومدنیبنفشھ با دخترخالش ساجده داشتن م        

...  بدقدم ھم ھست نی امی کھ ھرجا برینیبیم...  می و صدقھ بذارمی خونھ اسپند دود کنمی باشھ رفتادتی
 ...! ادی سر ما ھم بیی بالشی با نحسترسمیم

 ... بلند تا ھمھ بشنون...  گفتھ بود ی کھ بھ فارسیھمشو نھ بھ محل        
 ...! یحرف دھنتو بفھم کبر:  شد و گفت یشیزھرا ات        
 اما کردنی صداش می ھم ھمھ کبرشی چند سال پنیتا ھم...  بود یھھھھ اسمش تو شناسنامھ کبرھ        

 ...  از ھمھ خواست تا بھش بگن بنفشھومدیچون از اسمش خوشش نم
...  مثال شھی مینفھمم چ:  کرد ، اونم کھ دنبال فرصت بود گفت شی گفتن زھرا عصبی کبرنیھم        

 ...!  نھای ی کھ تو ھم نحس باشستی معلوم ننمیھمچ...  ی قاتلی دختره نی ایتو خودتم خواھرزاده 
 ... کردنیھمھ بچھ ھا و استاد داشتن با تعجب نگامون م        
 ... کنمیخواھش م... ولش کن :  و گفتم دمیدست زھرا رو کش        
 میما ھم بھتره بھ راھمون ادامھ بد...برو ...  برو بنفشھ میما با تو دعوا ندار: رو بھ بنفشھ ھم گفتم         

!... 
 ...  کردخکوبمی بنفشھ میتا اومدم قدم اول رو بردارم صدا        
 بھ یخوای بدبختھا رو منی از ایکیکدوم ...  ی اب کنری زوی سر کیخوایدوباره م...  ـــــھیچ -        

 !ھــــــان؟...  یکشتن بد
من خودم ... تروخدا زھرا :  اروم گفتم ی اشکی و با چشمادمی بگھ دستشو کشیزیرا اومد چتا زھ        

 ...  نکردهیزی ابرو رنی از اشتری ببرشون تا بکنمیخواھش م...  نجای رو ببر از انایتو ا...  دمیجوابشو م
 بچھ ھا میبھتره ما بھ راھمون ادامھ بد:  بلند گفت دی بود و حرفامونو شنستادهی کھ کنارمون امیمر        

 ...! می برنیای جان بثمیم... 
 ...  از سکوتشون بفھمم کھ چقدر متعجبنتونستمیبدون نگاه کردن ھم م        
 ...  کردنی زھرا بچھ ھا رو راھای می و مرثمیم        
جز نگاش کردم و سرمو نامحسوس تکون دادم  سمت من کھ با عومدی بود داشت مثمیکاوه کھ کنار م        

 ...  رفتھیانگار متوجھ شد چون راھشو کج کرد و با بق...  ادیکھ ن
نفھمن ، توئھ قاتل محمد رو ...  شیتا نفھمن تو کشت... بفرستشون برن ... اره : بنفشھ دوباره گفت         

 ی چرهی مادشونیس خوندن و کم کم ھمھ  دری تھران بھ بھانھ یری میتو فکر کرد... تو ... یازم گرفت
 !نــــــــھ ؟...شده 

 ... کردی و نگامون مگشتی برمشونیکی ی گاھی ازمون فاصلھ گرفتھ بودن ولیبچھ ھا کم        
...  رو ی زندگنیتا نفس بکشم ا...  تا بتپھ دادی خودشو تکون می درد داشت بھ سختنیقلبم از فشار ا        

 ...! با تھمت...  محمد ی بیزندگ
 ... ستادمی کم ازش ایلی خی روبروش و با فاصلھ قایرفتم دق        
با ...  یکنی کارا رو منی ای چیبرا:  گفتم وفتھی کھ ھر آن ممکن بود بی لرزون و اشکیبا صدا        

 !؟... شھیائدت م عی چامی ھمکالسشیبا بردن ابروم پ...  شوم خوندنم ای...  ی اھالنیبدنام کردنم ب
تو محمد رو ...  شھی دلم خنک مکمیفقط ...  کمی الاقل ینجوریا: با خشم زل زد تو چشمم و گفت         

 ...!  اون االن زنده بودیاگھ تو نبود...  یازم گرفت
 ھیتو منو !!! ؟... یمطمئنــــ:  از حد لرزون شده بود شیصدام ب... اشکم باالخره موفق شد و افتاد         

 ...!  بنفشھمی دوست بودیزمان
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 تو یول...  ــــــمیبود:  زود دوباره بھ حالت اولش برگشت ی ان رنگ نگاش عوض شد ولھی        
 ...! یخرابش کرد

... ولش کن ...  می برگھی بھتره دشھی مریبنفشھ داره د:  بود گفت ستادهیساجده کھ تاحاال ساکت ا        
 ...! نارگل توھم برو

 ...  رفتنی اگھی حرف دچی و بدون ھدیدست بنفشھ رو کش        
کار ... ھم مونده بود کھ بخواد بزنھ ی حرفگھیمگھ د...  خودم رفتمید المصب من کھ داشتم م        

 ی برایحیچھ توض... اه کنم  نگھی تو چشم بقییحاال با چھ رو...  منو برده بود یخودشو کرده بود و ابرو
 ...! ارمی بنفشھ بی پر سوالشون از حرفاینگاه ھا
 تو باغ معطل ی ساعتکی اونجا و بچھ ھا رو رمیراه افتادم سمت امامزاده و بھ زھرا اس دادم کھ م        

ن حواس زھرا ھم استاد پرت کرد...  الوچھ مشغولن ی باغ و درختھادنیمطمئنا االن بچھ ھا با د... کنھ 
 ...  اسھیبق

 ... میشگی ھمینشستم سر جا        
 ...  شدمرهیبھ اسمش خ        
 ییجوان ناکام محمد نورا        
 نتریی پاکمی        
 ١٨/٤/١٣٦٥ تولد خیتار        
 ١٨/٤/١٣٨٩ وفات خیتار        
 ...! سھ سال گذشتھ بود        
 ...  شروع کردم باھاش حرف زدنشھیمثل ھم        
من ...  بھ خدا یول... منو ببخش ...  ارمی برات متاموی گلھ و شکاشھیھم...  ینیبیم... سالم محمد  -        

 سھ سال نی وگرنھ کھ تو اگھی دھینجوریالبد ھم! ؟... حرف بنفشھ درستھ یکنیتو ھم فکر م...  خواستمینم
 ...! کننی اشتباه مھی کھ بقیگفتی و میومدی بار بھ خوابم مھی

 ... حتما زھرا اونو فرستاده بود...  مھی مردمی پا حرفم نصفھ موند برگشتم دیبا صدا        
 !؟... یخوب: کنارم نشست و دستشو گذاشت رو شونھ ام         
 ...  ھم نکردمی نگفتم ، حرکتیزیچ        
 !؟... ی حرف بزنیخوایم -        
 !؟... ی بدونیخوای میچ: سرمو گذاشتم رو شونھ اش و گفتم         
 ؟...محمد ... اون دختره ... نارگل  -        
 !!! شوھرم بود:  دمی کشیآه پردرد        

 
 

 ...  بودیضربھ کار...  جا خورده دمیاز تکون خوردنش فھم        
 !؟...شوھـــــــرت ... ش  -        
 ...  پر از سوال بودلحنش        
 کنھ اما رشی کھ روز تولد شوھرش منتظر بود تا غافلگیاز عروس دوھفتھ ا...  می بگم مریاز چ -        

 ...  من پر از دردهی زندگیقصھ ! ؟... شد ری خبر مرگش غافلگدنیبا شن... 
حس ...  حرف بزنھ تونستی نمیانقدر شوکھ شده بود کھ حت... دستمو تو دستش گرفت و فشرد         
...  خبر نداره بگم یزی کھ از چی کھ دردمو بھ کسدهیوقتش رس...  حرف بزنم ی دارم کھ با کسازیکردم ن
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 ی بودن و از ھمھ چن کنارشوشھی کھ ھمیینھ اونا...  حرف بزنن بھی غرھی ی دارن براازی ادمھا نیگاھ
 ...  بودمدهی رو کھ کشییھا اون دردیبگم ھمھ ...  درددل کنم خواستمیم... خبر دارن 

 کھ دوستتھ ی دختر اروم و افسرده انیا...  رو ینارگل واقع... یدی کم نارگل رو دیلیتو تاحاال خ -        
 ... ستمیخودم ن...  ستینارگل ن... 

 !؟... شوم ی بھم گفتادتھی        
 ... ی انقدر ناراحت بشکردمیفکرشم نم...  کھ مات موندم دمیانقدر غم تو چشمات د... آره  -        
...  گھیبنفشھ راست م... حرفا فرار کرده و اومده بودم تھران نیمن از ھم... من ...  ھی چیدونیم -        

 ...! دمیدی مامان و اقاجون می کھ تو چشمایاز غم...  مردم ، از نگاه ھاشون یاز حرفا... من فرار کردم 
 ذاشتنیاشکھام انقدر بھ ھم وفادار بودن کھ نم... امان در حرکت بود ی رود بھیاشک چشمم مثل         

 ... گرفتنی جاشو معی خشک بشھ سرشونی اشک قبلیجا
 چون یول... بودم طونی شر و شیاز بچگ...  ھیغصھ ک...  ھی غم چدونستمی من نمشیتا سھ سال پ -        
 بار با ھی...  سوزوندمی مشی اتادیبچھ بودم ز... گفتی بھم نمیزی چی کس کرده ،زی بودم و عزیتھ تغار

 دوستشون داشت رو یلی خن کھ مامای چند روزه ای از جوجھ ھای و سر کلمی برداشتیچی پسرعموم قدیحم
 خودم تو ی و دختر عموھی واقعی خاطره ھی نیالبتھ ا( چقدر اونروز مامان دعوامون کرد ...  میدیبر

 ) مادربزرگم اورده خخخخی سر جوجھ ھایی بالنی ھمچشیبچگ
 پا ھی...  ی گل بازمیرفتی خشک بود و منای زمشدیموقع درو کھ م:  کردم و ادامھ دادم ی تلخیخنده         

 دعوا ای بود ی و گلفی لباسم کثای... از دستم دادش بھ اسمون بود شھیمادرم ھم...  می بودیاستاد کوزه گر
... نرگس ...  نیمھ... با بنفشھ ...  میدیدوی و ممیزدی از صبح تا غروب تو روستا پرسھ مشھیھم... کردمیم

 معاون شھی و ھممیسوزوندی مشی تو مدرسھ اتشتریب...  رنگشون عوض شد طنتامیبزرگتر کھ شدم کم کم ش
 برو خدارو شکر کن درست یکرم:  گفتی مشھیھم...  بود ی ما عصبانیمدرسھ از دست گروه چھارنفر

 ... یشدیخوبھ وگرنھ تاحاال صدبار اخراج م
 

 ی من جوری در جلب کردن توجھ پسرا رو داشتن ولی کھ بودم ھرکدوم از دوستام سعرستانیدب        
 شر بودم یلیتو جمع خودمون خ...  شدن بھ منو نداشت کی جرات نزدی پسرچی کھ ھکردمیرفتار م

 قاجون خوب اتی تربونی مدنمیا...  کردمی و سخت برخورد منی سنگیلی خرونی بیزبونمم دراز بود ول
 ... بودم

 خونھ رفتمی دو روز می ھفتھ ارستانیسھ سال دب!  از کجا بلدم تکنو و باباکرم برقصم ؟یدونیم        
 ساعت درس بعد دو ھی...  میکردی رقص منی درس خوندن تمریعموم و با دختر عموم تارا بھ بھانھ 

 موضوع نی از ایزی بود کھ اقاجون و مامان چنی ترسم ایھھھھ اونروزا ھمھ ...  رقص نیساعت تمر
...  پسر روستا بود نی و خوش اخالق ترنیمحمد بھتر...  ومدی اصال خوششون نمزای چنیاز ا... نفھمن 

 ... کردنی برو برگرد قبولش می بذاشتی میدست رو ھر دختر
مادرش دختر خالھ ...  گذروندی مشویداشت سرباز...  بود یمی داشت و مھندس پتروشسانسیفوق ل        

 بذار برات گمی بھ محمد میھرچ:  کھ بھ مادرم گفت دمی بار کھ اومده بود خونمون شنھی...  مادرم بود ی
 ...! خونھیزن من داره درس م...  ھنوز زوده گھی ممیریزن بگ
 مامان دعوتشون ی مرخصومدی کھ مییوقتا...  ھی کھ دوست داره کی دوست داشتم بدونم دختریلیخ        

 ...  خالھگفتمیمنم بھ مادرش م... محمد رو مثل پسر نداشتش دوست داشت ...  خونمون کردیم



 118 

جب تع...  در اتاقم اومد ی کھ صداخوندمی بار کھ خونمون دعوت بودن ، داشتم تو اتاقم درس مھی        
دوباره ...  باال ادیآقاجونم کھ مھمون تو خونست محالھ ب...  زدنی در نمچوقتی کھ ھیزدیکردم مامان و ا

 ... نییبفرما:  در اومد گفتم یصدا
...  ھول شدم و از جام پاشدم و سالم کردم یلیخ...  دمیدر کھ باز شد قد بلند محمد رو تو درگاه د        

 ! تو ؟امیاجازه ھست ب: ود ، جوابمو داد و گفت  قشنگ و مردونھ بیلیصداش خ
 ...  اونروز رو لبم نقش بستیاداوری از یلبخند        
...  بھ اتاقم انداخت یاومد تو اتاق ، نگاھ...  نییبفرما... ب ... بلھ :  ھول و دستپاچھ گفتم یلیخ        

 ...  تو اتاق منومدی بار بود کھ منیاول...  اتاق مرتب بود ھی از کتاب و دفترم بقریخداروشکر غ
 ...!  کمکت کنمی داری اگھ اشکالنمی اومدم ببیخونی درس می دارگفتیمادرت م: گفت         
  ممنونیلیخ -        
 ... کنار دفترم نشست و برش داشت        
 !درستھ ؟...  ی بلدوی و ھمھ چی نداری مشکلیعنی نیا -        
 ! بلدم... اره : نگام کھ کرد گفتم         
 ...!می بکنی امتحانھیخوب چطوره  -        
 سخت یلیانصافا خ... داد دستم کھ حل کنم ... خودکار رو برداشت و دوتا سوال تو دفترم نوشت         

 ...!  ، اونم تا نصف حل کردمشویکیفقط ... گرفتھ بود 
 !؟... ی بلدیورنجیا: اخم کرد و گفت         
 ... می جا فقط درس گرفتنیخب تا ھم -        
 ...!  دانشگاهی بریشی مطمئن باش موفق نمی برشی پینجوری ایاگھ بخوا:  گفت ی جدیلیخ        
من اصال دوست ندارم ...  داره ی چھ ربطنیاصال بھ ا: منم اخم نشست تو صورتم ، با خودم گفتم         

 ... برم دانشگاه
 نشم عی ضاششی و دوباره پرمی بگادی داد کھ خوب گوش کردم تا حیخودش دوتا سوال رو برام توض        

با افتخار دفتر رو دستش دادم ، انگار تونستم مسئلھ ...  ھم گرفت کھ تونستم حلش کنم گھی سوال دھی... 
 ... ھھھھھ...  رو حل کنم ی ھستھ اکیزیف

 بخون ری خونمون بگای ، بذارمی کتاب برات کنار می سرھی... خوبھ : گفت  کرد و نی بھ تمرینگاھ        
...  ی کل اون کتابھا رو بلد باشــــــــدی باامی کھ بگھی دو ماه دی ولگردمی تمومھ و برممیفردا مرخص... 

 ... دمی ھم اون موقع بھت مدی و چندتا کتاب جدرمیگیازت امتحان م
 بود کھ نتونستم تو روش ی بودم و انقدر پسر مودبدهی شنشوی خوبفینقدر تعرا... می مرھی چیدونیم        

با ...  ـــــــدی بھ نارگــل بگھ باکردی جرات نمی پسرچیوگرنھ ھ...  و با زبون درازم جوابشو بدم امیدرب
 یبرا...  ازش خواستھ باشم نکھی ابدون کنھیاونم داره کمکم م...  برم دانشگاه خوامیخودم گفتم من کھ م

 ...  کنمی ام بازندهی با ایچرا با لجباز...  رد کنم یچ
...  کھ برام نوشتھ بود شروع کردم درس خوندن یزیفرداش رفتم کتابھا رو گرفتم و طبق برنامھ ر        

 کھ گرفتھ یی جواب سواالیوقت...  ذوق داشتم کھ بھش نشون بدم موفق شدم ی برگشت کلیدو ماه بعد وقت
 ... دمی رو تو صورتش دی خوشحالدیبود رو نوشتم و د

 ... یاما ھنوز اول راھ... خوبھ :  گفت یول        
 روستا کھ ی گھی دی بچھ ھای از من براری ازش خواستم غیوقت...  ھم بھم داد گھی کتاب دی سرھی        

 ... دمی رو تو چشماش دنی کنکور شرکت کنن کالس بذاره و بھشون درس بده تحسخوانیم
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ھربار ...  ادی درنی برام حرفدی فھمی کسانای ، اون حرفو گفتھ بودم کھ اگھ احنی ایاما من فقط برا        
 تا ٤ تا پسر و ٥جمعا ...  برامون اوردی و کتاب مدادی بھ چند تا از بچھ ھا درس می مرخصومدیکھ م

 ... میدختر بود
 ...خوندمی کنکور می بکوب براگھی خرداد کھ تموم شد دیامتحانا        
 از مونھی مگھی دو ھفتھ دی مرخصنیمادرش گفتھ بود کھ بعد از ا...  بود شی مرخصنیاخر        
 ...  کھ تو تھران بھش کار دادنی شرکترهی و بعدش مشیسرباز
 ...  افتخار ھمھ روستامون بودیعنی ، کردیچقدر بھش افتخار م        
  تا بچھ اش تو تھران تنھا نباشھرهیگی حتما براش زن مشی بعد از تموم شدن سربازگفتیمادرش م        

... 
 انی تموم شد مادرش بھ مادرم گفت کھ شب مرستانمونی دبی کھ امتحانای روزیدرست فردا        

 ... خونمون
 ...  خونمونومدنی نبود اکثرا میدی جدزیچ        
 لباس ھیپاشو ... پاشو :  کھ مامان اومد سراغم و با ھول گفت خوندمیشب داشتم تو اتاقم درس م        

 ...! بدووووو... پاشو دختر ... خوب بپوش 
 ! شده؟یچ... چرا : با تعجب گفتم         
 دمی چطور نفھممن...  کردایشھربانو امروز کھ اومد فرق م: اومد دستمو گرفت بلندم کرد و گفت         

 !؟...
 ! شده ؟یمامان چ:  گفتم جیگ        
 ...!!!  محمدیبرا...  تو یاومدن خواستگار:  کھ تو چشماش بود گفت یمامان نگام کرد و با اشک        
 فکرشم یول...  روستامون ی دختراشتریمثل ب...محمد رو دوست داشتم ... خوب من ...  ستادیقلبم ا        

 ...  دختر اون منو بخوادنھمھی انیز ب اکردمینم
 یبرا...  دهیچرا رنگت پر:  چندبار اروم زد رو گونھ ھام و گفت دی مو ددهی رنگ پریمامان وقت        

 ...! می برری لباستو عوض کن زشتھ دایب...  دختر ادی خواستگار میھر دختر
چادر ... در اصل خودش تنم کرد یعنی...  از لباسامو دراورد و کمک کرد بپوشم یکیاز تو کمد         

 ... نیی پای سرم گذاشت و منو با خودش برد طبقھ دیسف
 ...  اروم کردمیلی سالم خھی و ییرای انداختھ رفتم تو اتاق پذریبا سر ز        
 ھم با لبخند رجیشوھرش عمو ا...  و کنار خودش نشوند دیخالھ شھربانو بلند شد اومد منو بوس        

 ...  روشنی ابراھنی پھی بود با دهی پوشی کت شلوار سرمھ اھیمحمد ...جواب سالممو داد 
 کھ اصال زدمی بود ، انقدر تو شوک و استرس دست و پا منییسرش پا...  شده بود پی خوشتیلیخ        

 ... می کھ حرف بزنزدمیم م داشتم با محمد قداطی بھ خودم اومدم کھ تو حیفقط وقت...  گفتن ی چدمینفھم
 کنمی چند روزم صبر منی صبر کردم انھمھی بھش گفتم ایھرچ... مامان اصرار کرد ...  دیببخش -        

 ...!!!  قبول نکردیتا کنکورتو بد
 !؟... نیمگھ چقدر صبر کرد!  ؟نھمـــھیا-        
 ...!!! روز١٣ دوسال و ھشت ماه و قایدق -        
 ! مـــــــن بودم؟خونھیپس منظورش از زنش کھ داره درس م        
 ... دونھی روز و ماھشو ھم میحت...  ھم داره قیچھ امار دق        
 شدم و گفتم نارگل االن فقط ی عصبکردی مفی مامان از خواستگارت تعریامروز وقت... راستش -        

 وونمیفکرشم د...  شدم ی بھ من داره و چرا عصبیھ ربطاونم اصرار کرد کھ چ...  درسشو بخونھ دیبا
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 دی فھمیمامانم وقت...  شتمذایعمرا اگھ م...  با خودش ببره توی زندگی از راه برسھ بخواد ھمھ یکی ، کنھیم
 می تا قبل از کنکورت و تموم شدن سربازخواستمینم...  قراره امشبو گذاشت نجایبال دراورد و اومد ا

 !... بکنمیاقدام
االنم : گفتم ...  حرف اخرش بھم برخورد ی ولشدی دلم اب می قند توییلوی از حرفاش کنکھیبا ا        

 ... نیتونی منیمونی مجبورتون نکرده ، اگھ پشیکس
 نمیخوب حاال بگو بب...! ارمی بدستت بخوامیتازه م... مگھ عقلمو از دست دادم ! ؟... مونــــــمیپش-        

 !؟... ی چیعنی ال از نظر تو دهی ھمسر ایعنی! ؟... ھی ات کھ من باشم چندهیتوقعت از ھمسر ا
 گرفتی ھم از حرفاش خنده ام مگھی از طرف ددمیکشی طرف ھم ھول کرده بودم ھم خجالت مھیاز         

 ... دونستی نشده نھ بھ بار بود نھ بھ دار خودشو ھمسر من میچیھ... 
 

 ... تاحاال بھش فکر نکردم...  یعنی...  دونمیخب نم... خب :  و گفتم نییانداختم پاسرمو         
االن ازت ... اما ...  ی فقط بھ درست فکر کندیتو االن با...  ی خوبھ کھ بھش فکر نکردیلیخ -        

من فقط ...  گھید زی چھی... و ! ؟... نھ ای تو رو دارم ی ھمسراقتی لنیبب... ی در مورد من فکر کنخوامیم
اگھ ...  گذاشتم شی حاال کھ پا پخوامیم...  تموم کنمموی کھ دوھفتھ اخر سربازرمیبعدش م...  نجامی ھفتھ اھی

 !... ی از بابت تو راحت بشھ کھ مال منالمیقبل از رفتنم خ...  یقبولم دار... 
 ؟... فکر کنم شھیم -        
 !؟... ازت بکنم ی خواھشھی تونمیم...  یول... چرا کھ نھ ... البتھ  -        
... نــھ ...  کھ ھست ی خواھش کنم جوابت ھرچتونمیم:  بگھ کھ گفت خوادی می چنمینگاش کردم بب        
 !؟...نباشھ 

 نکرده بود کھ من ی رفتارچی منو دوست داره ھگفتی کھ می مدتنیاخھ اون تو ا... تعجب کردم         
 ... کردی و آقاوار رفتار منی سنگشھیھم... بفھمم 

درسم ...  شناسمی متیمنم تو رو از بچگ...  میشناسیم...  نمیمن ھم:  لبخند خوشگل زد و گفت ھی        
 ی خونھ ھیشرکت بھم قول ...  تھران رمی کار میبعدش ھم برا...  اخرشھ ممیسرباز... تموم شده 

 ھم کھ ثبت نام نیماش...  میخری خونھ مگھی اونجا تا خدا بخواد چند سال دمیری رو داده ، فعال میسازمان
 ... شھی نوبتم مگھی ماه دکیکردم تا 
 !!!...!  بودختھی ھم ری زندگی خودش برنامھ یھنوز جواب نداده برا        
 ...  منونیدیفھم...  شد کھ یچ...  یعنی... شما : گفتم         
 ھم با پسرا در یلی کھ خیی دختر روستاھی ی بودم ولطونیدرستھ شر و ش... ت بود گفتنش برام سخ        

 ازش بپرسم شدمی از خجالت اب مدیمطمئنا با...  کی و سالم عللی فامیارتباط نبوده در ھمون حد پسرا
 ...  منو دوست دارهدهی فھمیچجور
 !؟... دوستت دارم درستھ  کھدمی فھمی چجوری بدونیخوایخوب م: صداش شاد بود گفت         
 ...  نھای نتونستم تکونش بدم کھ اره ی بود حتنییفقط سرم پا        
 نیکنی می اب بازنی کھ داردمی تو رو خونھ عموم با بنفشھ در حال شستن فرش دیخوب من وقت -        

 غی جیاز تو کوچھ صدا...  رمی ازش بگی کتابھی خونشون کھ میاونروز با احمد داداش بنفشھ اومده بود... 
 صورتت یموھات رو ،  بودسی لباسات خیھمھ ...  دمتی داطی تو حمی اومدیوقت... ومدیو خندتون م

 اب توشو سر بنفشھ غی با جی سطل دستت بود کھ داشتھی...  باال ی بود و شلوارتو تا زانو زده بوددهیچسب
 غی و با جیدی کھ مارو دیھمون وقت... کون خورد  دلم تتی و سادگیھمون موقع از پاک...  یکردی میخال
...  بودم دهی دمی دختر تو زندگنھمھیمن ا...  ستی نی مھمزی چکردمی فکر ملیاوا... ی خودتو قائم کردیرفت



 121 

...  یکنی برخورد منی و متنی کھ چقدر سنگدمتیدی مابونی تو خی وقتیول...  چھ تو دانشگاه نجایچھ ا
 خودم بنفشھ دوستت بود ی دخترعمونکھیکماا...  بشھ کی جراتشو نداره بھت نزدی پسرچی ھدمیشنی میوقت

کم کم تو فکر و ذھنم ...  باعث شد بھت افتخار کنم نای ایھمھ ...  کردی مفرق یلیاما رفتارش با تو خ
 اما تو از ھمھ کردمی مسشی با تو مقادمیدی میناخوداگاه ھر دختر... می زندگی ھمھ ی و شدیجاتو باز کرد

 ... یسر بود
 دختر تازه جوون بودم کھ دلم ھیخوب بھ ھرحال منم ...  وفتادمیاز حرفاش داشتم بھ حالت غش م        

 ...  کھ ھمھ دخترا ارزوشونھ بھشون نگاه کنھیپسر...  یاونم کـــــــ...  باشم ھی مورد توجھ بقخواستیم
؟ ... یشی باشم کھ عروس خونم مدواری امتونمیم: خت و گفت  من اندای بھ صورت مثل لبوینگاھ        

 دمیقول م...  گھی دھیاول زندگ...  ی شرکت ولی کھ ببرمت تو خونھ ناسی از اشتری بیلی خاقتتی لدونمیم
... حاال نوبت توئھ  ،  حرف زدمنھمھیمن ا... خوب ...  برات کم نذارم یزی چچیخوشبختت کنم و از ھ

 ! ؟ی بگیزی چیخواینم
 ...!  شدمری غافلگییھوی...  ھوی یلیخ...  خوندمیداشتم درس م... من ... راستش ... خب ... من  -        
 ...  جملھ رو درست بگمھی تمرکز کنم و تونستمی نمیھھھ حت        
 کھ زھرا بھم ی بھ خودم اومدم کھ سر سفره عقد با سقلمھ ای کامل بودم ، وقتیاون روزا تو ھنگ        

 ... زد بلھ رو گفتم
 اتاق عقد ی بعد از عقد ھم تا وقتی داشت کھ حتایمحمد من انقدر حجب و ح...  می مرھی چیدونیم        

 ... خلوت نشد دستمو تو دستش نگرفت
  تازهمی تا تنھا باشرونی ھمھ رفتن بیوقت...  ھا تموم ی گرفتھ شد و روبوسیادگاری ی عکسھایوقت        

 ... اونوقت چادرمو کنار زد
 !... یباالخره مال خودم شد:  و گفت دی کشقی نفس عمھی یبا لبخند شاد        
 اتفاقا افتاده بود کھ ھنوزم نتونستھ بودم ھضمش کنم ی ھمھ عیانقدر سر... من ھنوز تو بھت بودم         

 ...! عقد... بلھ برون ...  دیخر...  ازدواجمون ی کاملشون براتی آقاجون و مامان ، رضایخوشحال... 
...  نتونستم یول... دستمو کھ گرفت انگار بھم برق وصل کردن ...  ھفتھ اتفاق افتاد ھیھمش تو         

 ... شوھرم بود ، متوجھ خجالت من شده بود... نخواستم دستمو بکشم 
...  بدست اوردنت صبر کردم ی برایلیمن خ... از من خجالت نکش نارگلم :  گفت یبا لحن اروم        
 ...!  خوشبختت کنمدمیقول م

 ... تو چشمام اشک بود... سرمو بلند کردم و نگاش کردم         
 !؟... یستیخوشحال ن:  گفت ی پاکش کرد و با لحن ناراحتوفتھی بنکھیآروم با شصتش ، قبل از ا        
 ... از اشکم اشتباه برداشت کرده بود        

 ...! ترسمیم... فقط ... نھ نھ :  زدم و گفتم یجونیلبخند ب        
 !؟... زمی عزیاز چ -        
 ...  شدی جورھی کھ از تھ دل گفتھ بود دلم زمشیاز لفظ عز        
 ...!ندهیاز ا: گفتم         
تا منو ... نترس ... باھم .. .من و تو ... میسازی رو با ھم مندهیآ... قربونت برم :  زد و گفت یلبخند        

 !باشھ ؟...  رو نخور یچی ھی غصھ یدار
 ... سرمو تکون دادم کھ باشھ        
 ... ای نکنھی گرگھید:  کرد و گفت یکیاخم کوچ        
 ... باشھ -        
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 چشمام پر میرفتی از خونمون ممی داشتیوقت...  دووم نداشت شتری ساعت بکی من ی باشھ نی ایول        
 ...!  شد و چونھ ام پر از زلزلھایاز در

 کردی مھیمامان ھم گر...  اورد رونی زود منو از بغلش بیلی کردم آقاجون خھی گریتو بغل زھرا کل        
 بخوابم گھی دی جاھی دیشب با...  رمی دارم از خونمون منکھیا... اما ...  می روستا بودنی تو ھمنکھیبا ا... 
 ... سخت بود یلیخ... 

 اونا ی تا قبل از رفتن بھ خونھ می کھ شدنیسوار ماش... محمد منو بزور از بغل زھرا جدا کرد         
 ... می شھر دور بزنیابونای تو خیکم

  دختریتو کھ دل منو کباب کرد...  یکنی نمھی گری گفتینجوریا: دستمو گرفت تو دستش و گفت         
!... 

 ...  بودسیاشتم و صورتم از اشک خھنوز بغض د        
 ...! شھیدلم تنگ م: اروم گفتم         
 ...!  ھای کنارشوننیحاال خوبھ ھم...  قربون اون دلت برم یالھ:  دستمو فشار داد و گفت کمی        
 !؟... یکنی مھی گرینجوریا...  شھیمنم برم دلت برام تنگ م:  نگام کرد و گفت کمی        
 شوھرم بود و دوستش یعاشقش نبودم ول...  شناختمشی نمادیمن ز...  بدم ی جوابشو چدونستمینم        

 ... داشتم
 ...! آره: منتظر جواب بود کھ اروم گفتم         
 خانوم می ندارھیگر...  نھ ھی گریدلت تنگ بشھ خوبھ ول:  گفت ی تو صورتش نشست ولیلبخند پھن        

 !؟...باشھ ... 
 ... دیدستمو اورد باال و بوس... فقط سرمو تکون دادم         
...  کرد ی گوسفند قربونھی پامون یباباش جلو...  تو خونشون منتظر ما بودن الشونی فامیھمھ         

 ...  بود کھ صداش گرفتھ بوددهیانقدر کل کش...  پاش بند نبود ی رویمادرش از خوشحال
 استراحت نی برریمحمد جان دست زنتو بگ:  کھ رفتن مادرش گفت الشونیبعد از شام تک تک فام        

 ...!  خستھ شدهیلینارگلم امروز خ...  نیکن
 یاگھ کس...  دمیخوابی کنار محمد مدیشب با...  بردم ی پتمی کھ تازه اون لحظھ بھ خرشھیباورت نم        

 ...  خونمونرفتمی و مکردمی فرار می جورھیحواسش بھم نبود 
 ...  رفتم تو اتاقشدیکشیاب دھنمو قورت دادم و با محمد کھ دستمو م        
 ... دی تنم لرزی تشک وسط اتاق پھن کرده بود ، چشمم کھ بھ تشک افتاد ھمھ ھیمادرش         
 ...! یلباسو عوض کن راحت باش نیا... مادرت برات لباس فرستاده : محمد کتشو در اورد و گفت         
 گردمیتوھم تا من برم...  ارمی برامون اب برمیم:  و گفت دی فھمشویبا ترس نگاش کردم کھ معن        

 ...! لباستو عوض کن
 چشمم ی ، جلوی زنمگفتی پررو نمی پسرانی و مثل اکردی ازش ممنون بودم کھ درک میلیخ        

 ... لباستو عوض کن
  کھ تنم بود خستھ و کالفھ شده بودمیخودمم از کت و دامن...  رفتم سروقت ساکم عی رفت سریوقت        

... 
 کت و دامن ھی و لباس عقدمم شگاهیبھ خواست خودم و محمد نرفتھ بودم ارا...  برداشتم مویروسر        
 ...  رنگ بودیریساده ش
 کرد کھ اونم از بس ھمھ شمی اراکمی اومده بود خونمون و بعد از اصالح صورت شگریفقط ارا        

 ...  کرده بودن پاک شده بودیباھام روبوس
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اونموقع چقدر خداروشکر کرده ...  فرستاده بود ریلباس ز...  بلوز ، شلوار و تاپ ھیمامان برام         
 تو رمانا نبود کھ برام لباس خواب ی مادرانیا از ی و مثل بعضیی روستای زن ساده ھیبودم کھ مادرم 

 ... کوتاه و نازک بفرستھ
محمد واقعا اقا ...  برهی زمان نمنھمھی پارچ اب اوردن اھی کھ دونستمیم...  دمیتاپ و شلوار رو پوش        

 ... بود
 

 تقھ خورد و ھیتاق  کھ در ادمیکشی موھام میداشتم با دستم ال...  دمیموھامو باز کردم و برس کش        
 ... بعدش محمد اومد تو

 ... نیینگاش کھ بھ من افتاد سرمو انداختم پا        
 شھیھنوزم باورم نم: با دستش سرمو اورد باال و گفت ...  گوشھ گذاشت و اومد طرفم ھیپارچ رو         

... 
:  و گفت دی کشقی نفس عمھی  ،دی موھامو بوسیرو... دستشو دورم حلقھ کرد و اروم بغلم کرد         
 ...! ممنون
؟ ...پس کــــو ...  و زبون دراز یطونی شیلی بودم خدهیمن شن:  با خنده گفت گمی نمیزی چدی دیوقت        

 ...! دمی ھفتھ فقط خجالت دھی نیمن کھ تو ا
 !؟... ی خونتون جا گذاشتای یزبونتو اورد...  نمیباز کن دھنتو بب: خودشو ازم جدا کرد و گفت         
 ... خنده ام گرفت... دستشو اورد سمت دھنم کھ بازش کنھ         
قربون خنده ھات برم کھ انقدر از ... بنده ھم دل دارما ... خانوم ...  ــــــــشیاخ:  و گفت دیاونم خند        
 ...! دلم کباب شد بابا...  یکنی مغشیمن در
 !؟... کھ امروز ھمش کباب شد ھی دل شما مگھ چقدرنیا:  اروم گفتم یبا ھمون تھ خنده         
 ...  کھ منم بھ خنده افتادمیجور...  دی نگام کرد و بعد بلند بلند خندکمیاول         
...  یخانوم خانوما شما کباب کردن دل منو خوب بلد... خداروشکر ، پس زبونت ھمراھتھ  -        

 ...! دمیدامروز ھمش بغض و اشکتو 
 ...  داد بھ دستشھی و سرشو تکدیکنارم دراز کش… دستمو گرفت و رفت سمت تشک         
 ومدی بھ موھام ور بره بدم میکی نکھی از اشھیھم…  کردن یبا اون دستشم شروع کرد با موھام باز        

 و زدیھرچند انقدر قلبم تند م…  نگفتم بلکھ خوشمم اومد یزی نھ تنھا چکردی رو منکاریمحمد کھ ا…  یول
 ... دمیفھمی نمیزیاسترس کنارش بودنو داشتم کھ چ

 منو باز خی کمی حرف زدن ھم نیھم…  می تا خود صبح باھم حرف زدیاونشب با وجود خستگ        
 ... کرد

 و اومد اوردیاخرشم طاقت ن…  کردی و با لبخند نگام مدیرسی بھم میلیصبح سر صبحونھ مادرش خ        
 ... دمیخداروشکر کھ بھ ارزوم رس:  و گفت دیمنو بوس
 ... گشتی برمدی داشت و باطی خونھ ما چون محمد غروب بلمیاونروز ناھار رفت        
 کمی تو ساکش اومد و بغلم کرد و ذاشتمی کھ مامان داده بود رو مییھای تو اتاقش داشتم خوراکیوقت        

 ... بھ خودش فشارم داد
 دو ھفتھ نی ای برارهی ذخنمیا:  موند بعد اروم از خودش جدام کرد و گفت ی ھمونجوری اقھیچند دق        

 ...  حالم بد نشھنیی پاادیکھ نارگل خونم م
 ... ی بھ حرفم گوش کنخوامی می جدیلی دارم کھ خیی حرفاھی: کنارم نشست و گفت         
 سرمو تکون دادم        
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 حاال کھ مال خودم شھی دلم تنگ میلی دلت تنگ بشھ چون منم خی من رفتم حق دارنکھیاول ا -        
 !خوب؟...  یکنی نمھی گری چون کنارت بودنو تجربھ کردم ولشمی دلتنگ مشتری بیشد

 بازم سرمو تکون دادم        
 ی امتحان ولی باشم براشتی پخواستمینارگل م...  یاریوب ب خی رتبھ ھی خوادیدلم م... دوم  -        

 ھفتھ عقب ھی نی و ای چند روز مونده رو ھم خوب بھ درسات برسنیدوست دارم ا... مجبورم برگردم 
 خوادی دلم مبرگشتم  کھگھیدر ضمن دوھفتھ د...  ی قبول بشدی امسال بانیھم...  ی جبران کنتویموندگ

 !؟..باشھ ...  رو ی دختر خجالتنی نھ انمی و شاد رو ببطونیھمون نارگل ش
 ... چشم: اروم گفتم         
 ...!  بال خانوممیچشمت ب:  و گفت دی بوسمویشونیپ        
 ...! رونی محکم بغلم کرد و از اتاق رفت بگھی بار دھیساکشو کھ برداشت         
 رفت منم برگشتم یوقت...  اشکامو گرفتم ی جلوی بغض کردم ولشدی منی داشت سوار ماشیوقت        

 ...  کھ داده بودم عمل کردم و درس خوندمی محمد بود اما بھ قولشی فکرم پی ھمھ نکھیبا ا... خونمون 
 تلفنھا ھم باعث شد کم کم باھاش راحتتر حرف بزنم نیھم...  باھاش در ارتباط بودم یھر روز تلفن        

 خانوم یستی دم دستم نیشانس اورد:  گفتی و مشدی کنم کھ قھقھھ اش بلند می و شوخطنتی شی گاھیو حت
 ...! امی زبونت درمنی از خجالت ایحساب... بذار برگردم ... 

 خونھ دمی کھ رسنیھم...  شمیمطمئن بودم قبول م...  کردمی بود کھ فکرشو میکنکور راحتتر از اون        
 ...  رو گفتم و تشکر کردمیبھش زنگ زدم و ھمھ چ

 ... گفتی نمیچی ھنوز ھمونطور نشستھ بود و ھمیمر        
 ...  اشکم دوباره جوشان شددهی خشکیچشمھ         
خودمم ...  پختم کیروز تولدش تو خونشون ک...  و دمی کت شلوار خوشگل خرھی تولدش یبرا        

 ... مادرش ھم مثل من ذوق داشت...  کردم نشییتز
 یول...  دنبالش نالی رفتھ بود ترمرجیعمو ا... می بود و منتظرش بوددهی لباس خوشگل پوشھیاونم         

 ... دلم شور افتاده بود... ومدی نمی منتظر شدیھرچ...  کرد رید
 ...  و بازش کردماطی سمت حدمی کھ اومد دواطی در حیصدا        
ھمونجا بھ ... حاضرم قسم بخورم کمرش خم شده بود ...  اومد تو  داغونی افھی قھی با رجیعمو ا        
 ...!  داد و نشستھیدر تک

 !!؟...پس محمد ... عمو :  از در کردم و گفتم رونی بھ بینگاھ        
 ... نگام کھ کرد اشکش افتاد        
 !؟...پس محمد کو ...  رجی شده ایچ:  دیخالھ اومد و پرس        
 !؟... رجی محمد من کو اگمیم:  داد زد گھی نمیزی چدی دیوقت        
 ... خالھ ھمونجا غش کرد...  دنیعمو سرشو تکون داد و شونھ ھاش شروع کرد لرز        
خونشون شلوغ شده بود و ھمھ ...  شده ی چدمیفھمیاصال نم...  کردمیمن مثل مسخ شده ھا نگاش م        

بعد ھا زھرا بھم گفت کھ راننده خوابش ...  کردمی ھا فقط بھشون نگاه موونھی من مثل دی ولکردنی مھیگر
 ... ھمھ مسافرام...  تھ دره وفتھی و اتوبوسم مبرهیم

 ... اروم باش...  زمیاروم باش عز:  محکم بغلم کرد و گفت میمر... ھق ھقم بلند شده بودم         
  شدموهیب...  روز عروس شدم و بعدش ستیمن تو ب... ــرد ُمــ...محمد من ...  میُمـــــــــرد مر -        

!... 
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 اومده بودن ایلی دفنش کنن خخواستنی کھ میروز:  ارومتر شدم ادامھ دادم یوقت...  کردم ھی گرکمی        
 ... می محلمون عزادارش بودیھمھ ...  شی سربازی دانشگاھش ، ھم سرھنگ و دوستایھم دوستا... 

 یپسرعمو...  رهی بمیتو باعث شد...  یتو شوم:  بنفشھ بھم حملھ کرد و داد زد ھوی اونھمھ ادم نیب        
 ...!!! یمنو تو کشتــــــ

چند ...  کردمی سالھ ام نگاه منیمبھوت داشتم بھ دوست چند...  وفتمی منو داشت کھ نیزھرا ھوا        
 ...  ختم نشدنجای جلوشو گرفتن ، اما بھ ھمینفر
حالش خوب نبود و منم از ...  کھ تو مسجد بود رفتم کنار مادرش نشستم یبعد از دفنش تو مراسم        

 ... اون بدتر
 خونھ رمیم:  مادرم گفت نرم بھ خرجم نرفت و گفتم یھرچ...  خالھ شھربانو یاونشب رفتم خونھ         

 ...!  مادرشوھرمی
 ھم خونشون بودن و کشونیاقوام نزد... شھ نشستھ بودن  گوھیتو خونشون ھردوشون بغ کرده و         

 ... دادنی میدلدار
 ...  ، نفرتنھیبا اخم ، ک... نگام کردن ی جورھیمن کھ رفتم ھمھ         
 ... دمیعکسشو برداشتم بغلم و دراز کش... تحمل نگاشونو نداشتم و رفتم تو اتاق محمد         
محمد ...  دختره نحسھ نیا...  گھی ھم نمراهیبنفشھ پر ب:  گفتنی کھ مدمیشنی پچ پچ اونا رو میصدا        

 ...! شی دختره اومد تو زندگنی کھ انیھم...  نشد شیزی چی سال رفت دانشگاه و سربازنھمھی اچارهیب
 ...  در اتاق محکم باز شد و مادرش اومد توھوی        
 ...! رونی من برو بیاز خونھ : داد زد         
 ...! خالھ: با بھت گفتم         
 یمحمد منو تو کشت...  یتو بدقدم...  ستمی تو نیمن خالھ : اومد بازومو گرفت و بلندم کرد و گفت         

!... 
 کردی و داشت پرت مدیمنو با خودش کش...  از زبون مادر محمد بشنوم ی حرفنی ھمچشدیباورم نم        

 ... تشو گرفت اومد و دسرجی کھ عمو ارونیب
برو ... برو نارگل :  منو کھ از فشار دست خالھ کبود شده بود از دستش درآورد و گفت یبازو        

 ...! خونتون دخترم
 ...!  شوھرمیخونھ ...  خونمھ نجایا... کجا برم : با عجز گفتم         
 ... وفتمی خودمو گرفتم کھ نیول کھ باعث شد تکون بخورم نمیبنفشھ اومد جلو و با دست زد تو س        
گم ...  یاری سر عمو و زنعموم بیی بالتی با نحسذارمینم...  شیتو کشت... کدوم شوھر : داد زد         
 ... رونی بنجایشو از ا
 ...! بس کن بنفشھ: دوباره ھولم داد کھ عمو داد زد         
 ...!احمد برادر بنفشھ رو صدا زد کھ منو برگردونھ خونھ...  رونی و برد بدیدستمو کش        
بھ خدا تا اخر عمرم ...  بمونم نیبذار...  نجاستیخونھ ام ا... من .. تروخدا ... عمو :  گفتم ھیبا گر        

 ...! کنمی متونویزیکن
 ...!  شر بخوابھنیفعال برو تا ا... برو دخترم :  دیلرزیصداش م        
 کھ بھ ی احترامی از بدونمیم...  دوستت داشت یلیمحمد من خ: تا اومدم دوباره التماسش کنم گفت         

 ...! فعال برو بابا...  شھیتو بشھ ناراحت م
 ...  و بغلش کردمدیبغضم ترک        
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ن نشده  زود منو از خودش جدا کرد و بھ احمد سپرد کھ تا مطمئیلی خی ولدی بھ سرم کشیاونم دست        
 ... رفتم تو خونھ برنگرده

 ...  کننمی بسترمارستانی کھ مجبور شدن بیجور...  کردم یدیاونشب تب شد        
 ...  ختم شرکت کنمی و نشد تو مراسماسوختمی بودم و تو تب می بسترمارستانی بیچند روز        
 ومدی از ترحم تو نگاه اونا ھم بدم می حتھمھ بھ نوبت کنارم بودن اما... زھرا ، خواھرام ، مادرم         

... 
 ...  خودمو مرخص کردم و رفتم سرخاکشادیروز ھفتش با اصرار ز        
 بود کھ مادرش ، خالھ اش ، عمھ اش و یی طعنھ ھادادی مردم ازارم می از نگاه ھاشتری کھ بیزیچ        

 ی کھ چھ قدم نحسزدنی سر خاکش ، طعنھ مکردنی کھ مھی مویحت...  زدندی ھاشون مھی تو موالشی فامھیبق
 ... اتفاق افتاده نیکھ اونھمھ سال رفت و امدش بدون مشکل بوده و حاال ا... باعث مرگش شده 

 گوشھ دورتر از قبرش ھی...  نشستن من نمونھ ی برایی کنار قبر نشستھ بودن کھ جایھمشون جور        
 ... زخم خوردم...  دمیشن. ..بھ کمک زھرا نشستم و فقط نگاه کردم 

 ...! می سالم بود مر١٨من ھمش ... من         
 نحس افھی چشمش بھ قخوادی نمگھی کھ بعد از مراسم ھفتش مادرش صراحتا تو جمع گفت کھ دیوقت        

 ...  کرده بودمیخودمو تو خونھ زندون...  وفتھیمن ب
 کرد و خودش برام انتخاب رشتھ دایامتحان و شمارمو پ کارت ی دار زھرا کروی تو اون گدونمینم        

 ...  درس بودکردمی بھش فکر نمگھی کھ دیزیتنھا چ... کرد 
 ...  کردمیباالخره اقاجون راض...  دانشگاه اما امی بخواستمی ھم اومد بھم گفت کھ قبول شدم نمیوقت        
 ھمون محسن یکنیفکر م! ؟... دادمی دانشگاه جواب رد می پسرای چرا بھ خواستگاریفھمیحاال م        

 با من ازدواج شدی ام بازم حاضر موهی بھی من دیفھمی اگھ می باھام دعوا کردی کھ بھ خاطرش کلیجواد
 !؟...کنھ 

 بار ھی نتونست ی حتدمیکشی حال من کھ خجالت متی بخاطر رعاچارهی محمد بنکھی با وجود ایحت        
 ندمونی آی براییچھ آروزھا...  ساعت بھ عنوان زنش کنارش بودم ٢٤ھمش ... ببوستم یدرست و حساب

 ...  از بچھ ھامونیحت... ھھھھ ...  گفتھ بود ندمونی از اییاونشب چھ حرفا... داشت 
 از کنار خونشون رد یوقت...  مثل روز اولھ نجایھنوزم نگاه مردم ا...  ی ولمیسھ سالھ گذشتھ مر        

 صلوات و دعا ی و صداکننی راھشونو کج مننیبی تو راه منو می وقتای بندنی در خونھ رو مشمیم
فقط مونده ... کرد اھکاربنفشھ ش... امروزم کھ ...  رهی من دامن اونا رو ھم نگی کھ نحسشنومیخوندشونو م
 ...!  دانشگاه بفھمن کھیبود بچھ ھا

با زھرا و ... نترس : بازومو نوازش کرد و گفت ...  من بود ی ھنوزم دستش دور شونھ ھامیمر        
 ... می و کاوه سرشونو گرم کردثمیم

 قتل ھی بدونن قضخوانی و مشھی من نگاھشون کنجکاو می دوباره دنی با دیدونیخودتم خوب م -        
...  بوده نیمو ھدف بنفشھ ھ...  شده ختھی کھ رھیاب... ھھھھ ...  قاتل شدم ی بوده و من چجوریچ
 ...! موفقم شده...  ابرومو ببره کھ خوب خواستھیم

دوسالھ ...  باشم نارگل بھی انقدر برات غرکردمیفکر نم:  داد و گفت ھیسرمو بھ شونھ اش تک        
 ... اونوقت...  توام ونیجونمو مد...  ی خبر دارمیاز ھمھ چ...  میدوست

 ...! دمیترسیم -        
 ! ؟یاز چ -        
 ...!  نسبت بھم عوض بشھدتی دنکھیاز ا -        
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 !؟... دیاخھ چرا با...  ی شدوونھید -        
 ی سال ھمکالس١٠ از شتریب...  یبنفشھ دوستم بود ، از زمان بچگ: حرفشو قطع کردم و گفتم         

 ایحاال ...  بھ ارتباط با من ندارن یلیوستام ھم تما دھی کھ بقدمیدی از بنفشھ مریبعد از اون اتفاق غ...  میبود
من ...  تورو ھم از دست بدم دمیترسیم...  می مردمیترسیم...!  ذاشتنی خانوادشون نمای خواستنیخودشون نم

...  بودم دهی کنار محمد خوابنجایاگھ زھرا رو نداشتم مطمئن باش االن منم ا...! یلیخ...  می تنھام مریلیخ
 ...!  تو ھم اثر بذارهی من رو زندگی نحسدمیترسیم...  ومدمیا تو اتاق عقدت ن چریدونیم

منو ...  وونھی بگم دیاخھ من بھ تو چ:  دستاش گرفت و گفت نیسرمو بلند کرد و صورتمو ب        
 نیا...  مشت خرافاتھ دختر ھی نایا...  ی جامعھ انی ای لکردهیتو مثال جوون تحص!  ؟ی شناختینجوریا

 دوست داشتھ کھ اول نو کھ خدا انقدر اویکنی فکر نمینجوریچرا ا...  خدا ھم عمرش ھمونقدر بوده یبنده 
 چقدر ناراحت بودم کھ تو اتاق عقدم یدونیم...!  خودش شی رسونده بعد برده پیاونو بھ آرزوش کھ تو بود

 تو عقد من ی فکر مسخره انی ناراحت شدم کھ بخاطر ھمچشتری بی بھم گفتلشوی اما االن کھ دلینبود
 ...! ینبود

 بھ ی ربطچی مرگ محمد ھیگی کھ می ھستی کسنیتو بعد از خانوادم اول:  زدم و گفتم یلبخند تلخ        
 ...! من نداره
 یرزنای خالھ پنینگو کھ مثل ا...  وونھیخب معلومھ کھ نداره د:  اروم زد تو سرم و گفت یکی        

 ...! ی خرافاتھا اعتقاد دارنی بھ اسوادی و بیمیقد
 ...  واقعا لبخند زدمگھی دنباریا        
 محکم اری اختیب...  ترحم ھم تو نگاش نبود ی ھم عوض نشده بود حتمی نگاه مریخداروشکر حت        

 بود کھ ثمیم... زنگ خورد شیھنوز تو بغلش بودم کھ گوش... بغلش کردم و بھ خودم فشارش دادم 
 ...  خونھ چون ھمھ کنار اتوبوس منتظرمون بودنمیتر برگرد زودخواستیم

حرف زدن با ... سبــــــــــک ... اروم شده بودم ...دستشو کھ دراز کرده بود گرفتم و بلند شدم         
 ...  خوب بودیلی خمیمر

شتن با اقاجون دم  و کاوه داثمی بچھ ھا سوار اتوبوس بودن و فقط استاد ، ممیدیکنار خونمون کھ رس        
 ... دمی تشکر کردنشون رو شنیاز کنارشون کھ رد شدم صدا...  زدنیدر حرف م

 داشتم ازی لباس و خرت و پرت کھ نی سرھی توجھ بھ نگاه کنجکاو بچھ ھا رفتم تو خونھ و یب        
 ... برداشتم چپوندم تو کولھ ام

 بپرسن ی بخوان در مورد پف چشمام سوالنکھیبل از ا کردم و قیدم در با اقاجون و مامان خداحافظ        
 ...  نشستممی اتوبوس کنار مری صندلنی اولیرو

 کنم ی کھ نتونستم از زھرا خداحافظکردمیبا اومدن استاد و اون دوتا اتوبوسم راه افتاد ،داشتم فکر م        
درش باز شد و زھرا نفس نفس زنون ... ستادی کھ اتوبوس امی از خونھ دور نشده بودیھنوز چند متر... 

 ...  ساکم دستش بودھیاومد تو ، 
 ...  تا بتونھ حرف بزنھدی کشقی نفس عمھی        
 نیای بچھ برنمنھمھی از پس ای نفرھی و نیی شما دست تنھادی دیاقاجون وقت: رو کرد بھ استاد و گفت         

البتـــــھ خودم ... من مواظب دخترام شما ھم پسرا  ... کھ کمکتون کنم امیاز من خواست ھمراھتون ب
 ... امی کھ ، منم باھاتون منھیبندازم ا نی اقاجونو زمی روتونستمی نمگھیاما د...  امـــــــایدوست نداشتم ب

بھ جون خودم :  کھ دوباره گفت کردنی با خنده نگاش می با تعجب و بعضیبچھ ھا داشتن بعض        
 خوب چھ کنم ی بچھ ھا افتخار ھمکالس شدن با من رو نداشتن ولنیدرستھ ا...  ھم دارم ییکارت دانشجو

 ...!  اردو براشون خاطره بشھنی کھ اامیکھ دلرحمم و م
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...!  دیی بفرمامیشی خوشحال میلی ، خکنمیخواھش م:  گفت دیخندی داشت مھی از بقشتریاستاد کھ ب        
 سرشونو گرم ی جورھی جمع شد پسرا رو ھم المیپس من از بابت دخترا خ... خدا شما رو رسوند واقعا 

 ...! کنمیم
 ... دنیخندی استاد میحاال ھمھ داشتن بھ حرفا        
ھمش ...  نمی ببنی شوھرت بششیپاشو برو پ:  گفت ی و با اخم ساختگدی کشمویزھرا اومد دست مر        

...  بزرگش کردم ی و بدبختی خالھ رو با دست خالنیمن ا...  کنھیکنار خالھ من در گوشش پچ پچ م ادیم
 ...!  پسر نداشتتو نکنغیپاشوبرو انقدر ھم در گوشش تبل...  دمشیبھ کس کسونشم نم

 ...! میخالت مال خودت نخواست...  بابا ایب:  ھم با خنده بلند شد میمر        
 زھرا ھمھ از خنده دلدرد گرفتھ یای از دست مسخره بازالی دوباره راه افتاد تا خود واتوبوس کھ        

 ... بودن
 غی کھ دخترا براش دست و سوت و جکردی و کنفشون مدادی جواب پسرا رو می جورھیمخصوصا         

 ...! من متعلق بھ ھمھ ام:  گفتی و مکردی ممی اونم تعظزدنیم
البتھ ... ممنون بودم کھ با اومدنش و کاراش ذھن ھمھ رو نسبت بھ من منحرف کرده بود یلیازش خ        

 زھرا باعث شده بود بعد یھای و حاال ھم شوخمیدرددل کردن با مر...  داشت ری خودمم تاثھی تو روحیلیخ
 گھیبود د نی خبرشیساعت پ از غم چند...  ی حس ارامش و سبکھی...  داشتھ باشم یاز مدتھا احساس خوب

... 
 مین...  می درست کنای و الزانھی شد کھ شام الونی بر امی و با دخترا تصمالی ومیدیعصر بود کھ رس        

 ...  تو اشپزخونھمی و رفتمی استراحت کردیساعت
 ونی بھ حال اقایاوه اوه پس وا:  و گفت دی خندی کلدی غذا درست کردن رو فھمھی قضیزھرا وقت        

!... 
 ھم کھ خنده دار بود یزی چنیشتری بمی و خنده درست کردیشام با چندتا از دخترا در حال شوخ        

 ... ھنوز شام نخورده پر شده بود...  بود یی ظرفشونکیس
 مثل یی و بھ بھانھ ھامیکنی مکاری چمی دارننی ببدنی از پسرا ھمش سرک کشییالبتھ بماند کھ چندتا        

 بھ خاطر حضور زھرا و شتری و ببردمی لذت می از اشپزشھیمثل ھم...  تو اشپزخونھ نومدیاب خوردن م
 ...  نمونھشادی بنفشھ رو ی حرفای ممنون بودم کھ باعث شده بود کسطنتشیوجود سرتاپا ش

 ... شی ازمای برامیرفتی مدی گذاشتم بپزه چون بامھی ناھار فردا ھم قیبرا        
 کھ اومدم تو نی شام رو بردن ، اما ھمیمن تو اشپزخونھ بودم وقت...  میدی شام رو کش١٠ساعت         

 ... ھال اعصابم خورد شد
چندتا رو مبلھا نشستھ بودن و داشتن شام ... چند نفر کنار پنجره ...  ی غذاخورزی رو میچند نفر        

 !...  چھ طرز غذا خوردنھ اخھنیا....  خوردنیم
 مقدار غذا ھی کردم ، تو ھال پھنش کردم و دای سفره پھیبرگشتم تو اشپزخونھ و از کشوھا باالخره         

 دنی از دخترا ھم تا سفره رو دگھیدوتا د...  ھم اومدن کنارم نشستن نایزھرا و م...  دمی خودم کشیبرا
...  سفره انداختنت نی شده ھم ایالھم شامت ع...  بده واقعا رتیخدا خ:  گفت شونیکیاومدن کنارمون و 

 ...! ستنی اصال اداب غذا خوردنم بلد ننایا
 رو خودتون درست نای انیمطمئن:  گفتنی از پسرا مثل مھرداد و دوستش بابک ھمش مییچندتا        

 !؟... نرفتھ غذا بخره یواشکی یکس...  نیکرد
مسخره ...  گشتنی اماده می غذای مصرف و کاغذاباری رفتن تو اشپزخونھ و دنبال ظرف یھھھ حت        

 ... ھا
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 نمی شما انیجناب سر ظرفشور ا: شام کھ تموم شد و ظرفھا جمع شد رو کردم بھ کاوه و گفتم         
 ...! نی سراشپز بدلی تحوزی اشپزخونھ رو تمنی ساعت وقت دارکی... ظرفھا 
 ... میگرفتی عکس مدنی کھ ظرفھا رو دیوقت پسرا افھی و از قمی داشتنی کاش دوربیعنی        

 
 

 و نیبتری چشماشون دراومده بود انگار عجنیھمچ...  شدیسوژه چند روز خندمون جور م        
 ... دنی دشونوی صحنھ زندگنیدردناکتر
 ... ومدی کوه بھ نظر مھی ھم تلنبار شده بود مثل یچون ظرفھا رو... البتھ حق ھم داشتن         
 ...! چقدر ظــــــــــرف...  ابوالفضل ای:  از پسرا گفت یکی        

 ...  کردهفی ظرف کثنھمھی شام خوردنمون اھی یعنی -        
 ...  رو مرتب کنھنجای اخوادی میک -        
 !؟...ھان ...  میشوریمثل خوابگاه قبل از غذا ظرفھا رو م...  فردا ی برامیذاری خوب مھیچھ کار -        
 ...  براشون سوختکمی ، فقط کمیدلم ...  ستنی کردن بلد نی از درست زندگیچیمعلوم بود ھ        
 ناھار فردا غذا گذاشتم و بعدش فقط یبرا...  ربع تو اشپزخونھ کار دارم ھیمن : رو بھشون گفتم         

 ...! میخوری جا فردا غذا مھی ھی چھ کارمی چون ما ھم نگفتنی کنزی رو تمنجای انی ساعت وقت دارکی
 ...  بابا و اوف رفتن سرجاشون نشستنیپسرا با اه و ا        
 دور ھم اب روشون ھی کردم و زی تو ظرفھا رو تمی زدم و بعدشم اول اشغالھامھی بھ قیرفتم سر        

 ... دمی ھم چیزدم و مرتب رو
 یگفت... غذا با شما بود ظرفھا با ما ...  یشوری میتو چرا دار:  گفت یی کھ صدادمشونیچیداشتم م        
 ...! ی فردا سر بزنی بھ غذایخوایفقط م

 مرتب کنم کمی خواستمیمنم قصد نداشتم بشورمشون فقط م: گفتم ... اومد بشقاب رو از دستم گرفت         
 ...!  غولھ ظرف مثل شکستن شاخکھی چھار تنیکھ دوستاتون فکر نکنن شستن ا

 خستھ یبھ اندازه کاف...  میدادی خودمون انجام مھی چھ جوریگفتیبھمون م: تو صورتش اخم بود         
 لی تحوزی رو مرتب و تمنجای ادمی و منم بھ عنوان سر ظرفشور قول می استراحت کنیبھتره بر...  یشد

 ...! شما بدم
 گاز ی رویفقط لطفا بھ غذا...  یھرجور راحت: خونھ  باال انداختم و رفتم سمت در اشپزیشونھ ا        

 کی ،خوردن و کلــــــــــا نزدی ھم ھرگونھ ناخونک ، دست درازنیمنظورم از دست نزن...  نیدست نزن
 ...! بھتره کم نشن...  دممحض اطالعتون تعداد گوشتھا و لپھ ھا رو ھم شمر... شدن بھ اون قابلمھ اس 

 ...! برو استراحت کن:  زد و گفت یلبخند محو        
 مادرت رو ناقص یسھایمواظب باش سرو: سرمو تکون دادم و قبل از خروج از اشپزخونھ گفتم         

 ...! ینکن
 تا نمی بعد از حرفم ببنشوی غمگی چشماتونستمی حرف روم بھش بود حتما منی اگھ موقع گفتنادیشا        

 ...  اشتباه رو نکنمنیبعدا دوباره ا
 ای کنار درمیبر:  و گفت الی از پسرا اومد تو ویکی کھ میزدی و حرف ممی گوشھ نشستھیبا دخترا         

 ... می روشن کردشیات
 ...! می کم دارتاری گھیاالن فقط :  گفت یکی کھ می نشستشی کنار اتمی رفتیھمگ        
 ی و صداایخوب خود در...  وفتنی میقی اھنگ و موسادی ننیبی مای و درشی چرا تا اتنای ادونمینم        

 ...! گھی دنی با سکوت بھش گوش کنکمی نینیبش...  بھتره کھ یلیامواجش خ
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 ...می دارنجای اتاریبھتر از گ:  ثمیم        
 ؟...!ارمی خودم برم بای یری اخم نکن مخودیب: کاوه با اخم نگاش کرد کھ گفت         
 ...ارشیبرو ب...اره :  چون گفت زننی حرف می دارن در مورد چدونستیگار ماستاد ھم ان        
 حوصلھ و باالجبار بلند شد ی شد کھ باالخره بچشی انقدر پاپثمیمعلوم بود کاوه دوست نداره اما م        
 ... ارهی بخوادی می چمینی ببمیھمھ منتظر و کنجکاو بود... رفت 

 ...!!! ولنیو... بازش کرد و ...  بود فی کھی برگشت تو دستش یوقت        
 ...!  بلد باشھزای چنی از اخوردی اخمو و اخالقش نمی افھیاصال بھ ق!!!  بزنھ ؟خوادیخودش م        
 گفت اصال ثمیاخرش م...  کھ بزنھ گفتی اھنگ رو مھی اسم یبچھ ھا ھرک... ھنوزم اخم داشت         

 ... زنھی کاوه ھم ممی اھنگ بخونھی یھرک
 یعنیصداش بد نبود ... شروع کرد بھ زدن و خوندن ...  نفر شد نی موافقت کردن و کاوه اولھیبق        

 از بدنشھ ی عضوھی... انگار ... انگار تو خونش بود ...  ولنیاھنگ زدنش ، نواختن و...  یخوب بود ول
 ...! زدی قشنگ میلیخ... 

 ... کردنیھمھ مات و محو داشتن بھش نگاه م...  کردی نگاه مشی خوندن فقط بھ اتیط        
 یلیبھم نگاه کرد و ھرچند خ...  میھمھ براش دست زد... تموم کھ شد ھنوزم اخم تو صورتش بود         

 !؟... ناراحت بود ی چیبرا...  اما تو ھمون نگاه کوتاه ھم تونستم غم نگاشو حس کنم دیزود نگاشو دزد
 از بچھ ھا یبعض...  خوند ی اھنگ رپ رو بھ حالت مسخره و خنده دارھی ثمیبعد از اون م        

 ... زدی مولنی ھمراشون وخوندنی کھ بچھ ھا میکاوه با ھر ترانھ ا... صداشون واقعا افتضاح بود 
 چنان غوشی جغیج و ی تو دماغیبا اون صدا...  بود تای اول از ھمھ ارمدینوبت کھ بھ دخترا رس        

 خوندیخداروشکر کھ چشماشو بستھ بود و م...  سر داد کھ اکثر بچھ ھا گوششون رو گرفتھ بودن یاواز
 ...! شدی بد میلی و خدیدیوگرنھ خنده بچھ ھا رو م

  غزل از حافظ رو برامون خوندنھی کالس بودن کھ ھرکدوم یبعد از اون دوتا از بچھ ھا محجبھ         
... 

 ...  اھنگ رو نصفھ خوندھی خجالت ی با کلنایم        
 ی بلد باششوی بخونم رو ملودخوامی کھ می اھنگنیفکر نکنم ا:  با اعتماد بھ سقف کامل گفت میمر        

 ...!!! کاوه
 ... اھم اھم:  می کھ کنارش بودی ما چند نفریپاشو دراز کرد و بعد پا        
 و اتل زدیرو پامون م...  بچھ ھا ی خنده یشروع کردنش بھ خوندن ھمزمان شد با بلند شدن صدا        
 ...! خوندیمتل م

من صدام چندان :  گفتم نی ھمی دوست نداشتم بخونم برایلی خدی نوبت بھ من رسمیبعد از مر        
 ... خونمی براتون میتی دوبھی نی ھمی نداره برایفیتعر

 ...!  خورد تو سرممی زھرا و مریعنیاز دو طرف         
 ... خودتو لوس نکن -        
 ... ستی کھ صدام خوب نایواس ما ادا ن -        
 ...! گھیبخون د... اره نارگل تو کھ صدات معرکھ اس :  ھم گفت نایم        
 ...  رو دارنھی گوگوش و مرضیا صددنی توقع شننای انیگی منیحاال ھمچ: سرمو مالوندم و گفتم         
 ...! می مریخود تو ھم از خوندن در رفت...  نیخوب دوست نداره مجبورش نکن: کاوه گفت         
... ھھھھ ...  دونمی انقدر عوض شده من نمی از کنیا...  کنھی می داره از من طرفدارنیا... نھ بابا         

 ...  نشستھ گرمش شدهشی اتکیاز بس نزد...  قرمز شده بود کمیصورتش ... نگاش کردم 
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 بخندن و ھی چشمام بستس بقی وقتخوادی ندارم و دلم نمی خوبیاوال من نخوندم چون صدا:  میمر        
... دوما نارگل صداش فوق العاده اس )  خخخھی منظورش کدنیقشنگ ھمھ فھم...( گوشاشونو نگھ دارن 
 ...! خالت نکن مزقونتو بزنسوما تو کار خانوما د

 رو ھی خوده خود عھدی ولستی و گوگوش نھی مرضیصدا:  دوباره زد بھ بازوم و گفت میمر        
 ...! نمیبخون ب...  یخونیم

 ...! ثمی مچارهیب...  ھا رهی ھرز میلیدستت خ...  می مرشیزنیچقدر م -        
 یکی رو لبش نشست و ی لبخند مرموزمیمر... ه  حرف زدن حرص دارنیحس کردم لحن کاوه ح        

 ... اروم زد بھ پھلوم
اونو ...  رو بخون یشگیھمون ھم:  من بلبل زبون شده بود ی کم حرف امروز براشھی ھمینایم        

 ...!  نارگلگھیبخون د...  یخونی قشنگ میلیخ
 !؟... یشگیھم:  دی پرسثمیم        
 خونھیاکثرا تو خوابگاه برامون م... خونھی خوب میلی اھنگ رو خنی ھم اھیاره ، ھم صداش عال -        

... 
 دوباره نگاه ھا بھ سمت من جلب شھ اما انقدر خواستمی بخونم ، نمگھی دزی چھیمخالفت کردم کھ         

 ... اصرار کردن کھ مجبور شدم بخونمش
 ... ن دادم و در مقابل اصرارشون سرمو تکودمی کشقی نفس عمھی        
 یوقت...  رو کھ محمد دوست داشت یھمون اھنگ...  شدم و بعد چشمامو بستم رهی خشی بھ اتکمی        

 قشنگھ و یلی و گفت صدام خدی زمزمھ کردنمو شنی صدامی کھ باھم بودی روزھی بار تو ھمون نیاول
 اما بعدش ھر بودم  اروم و با خجالت خوندهیلی کھ دفعھ اول خیھمون...  اھنگو براش بخونم نی اخوادیم

 ... کنھی رو کھ سحر میکیمن ...  صدات جادو داره گفتیم... تلفن یروز پا
 
 

 :  و شروع کردمرونینفسمو دادم ب        
 ... شبھی        
 ...  روزھی        
 ...  مـــــاهھی        
 ...  ســـــالھی        
 ...  بدحالگردمیــ عمره کھ مـــھی        
 ...  پــــــر و بالیچو کبوتر ب        
 ...  ھمھ جارمیم        
 ... گم شد جونــــمـــــــدمی روز دھی        
 ... ـــــونمیدور افتــــــادم از اش        
 ...  سرگردونمخونمونمیب        
 ...  او چھ کنمیب        
 ...یی کجاییسلطــــــان قلبم کجا        
 ... یی گشای کھ بر من بھ شادیرفت        
 ... یی بھشت طالیدروازه ھـــــا        
 ... اما صد افســــوس        
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 ... ی و برد از کفم زندگانیرفت        
 ... ی مرا در جواندیعشق و ام        
 ... ی کھ دردم ندانی کجا ایرفت        
 ... یدردم ندانــــــــ        
 ... میخوندی اونو باھم مشھیچون ھم...  خوندمی اخرشو نمی کھی وقت اون تچیبعد از مرگ محمد ھ        
 مزاحم تو چشمم ی کھ چشم باز کردم قطره نیھم...  خوندنم تموم شد سکوت محض بود یوقت        

 ... وفتھیباالخره موفق شد ب
 ... کردنی داشتن نگام مریھمھ مات و متح...  کردم ھی بھ بقی با دستم گرفتمش و نگاھعیسر        
 ...  دستشو فشار دادمکمی بفھمھ خوبم منم نکھی ایبرا... زھرا دستمو گرفت و فشار داد         
 ...! صدات فوق العاده اس نارگل:  بود کھ بھ خودش اومد ی نفرنی اولثمیم        
 بود کھ ھی ھمون کنجکاوشی بدیول...  گفتنیھرکدومشون م یزی چھی بچھ ھا ھم ھیبعد از اون بق        

 ... برگشت تو نگاھشون
 خودش الک یبغض ھم کھ داشت تو گلوم برا...  کردی موشکاف نگام میلیخ... مخصوصا کاوه         

 ...  قورتش بدمتونستمی نمکردمی می سعی و ھرچکردی میدولک باز
...!  خودمھ یعنی نجانبی ھم باشھ نوبت خواننده معروف ایخوب نوبت...:  دیبازم زھرا بھ دادم رس        

 بابا ، شماھا مثال ھیچ...  خونمی خوندم رو براتون ممی عشق زندگی کھ برای و ترانھ ادمیبھتون افتخار م
...  والــــــا... رو چھ بھ خوندن  اصال شما...  نیخونی غم منی انگار صد سالتونھ ، ھمش داری ولنیجون
نچ نچ ...  شاد بودم اونوقت شما یمن ھمسن شماھا بودم کل...  وفتھی ماشی بدھکارادی اھنگاتون ادم نیبا ا
 ...! نچ

 چھ طرز ساز نیا...  زننی می بدم چجورادیبده من اون مزقونتو تا بھت : رو کرد بھ کاوه و گفت         
 !؟...زدنھ اخھ 

 !؟... یبلد: کاوه متجب گفت         
 ...! یفقط خودت بلد... نھ پس :  و گفت دی رو از دستش کشولنی حق بھ جانب وافھی قھیزھرا با         
 ...!  شدهیمی قدگھی دیزنی کھ تو مینجوریا...  اضافھ اس نیا: ارشھ رو پرت کرد طرفش و گفت         
 ...  ھمھ باورشون شده بودبای کھ تقرزدی حرفھا رو منی ای جدنیھمچ        
 کنم بھ عشق می اھنگ رو تقدنی اخوامیم...  نی کنمیشماھا ھم با دستاتون ھمراھ: رو بھ جمع گفت         

 ...! رهیگی نملمی و تحودهی بھم محل نمخونمی براش می کھ ھرچزمیعز
 ...  پاک کرد وشویالیاشک خ        
 ... اھاش و شروع کرد روش ضرب گرفتن رو برعکس گذاشت وسط پولنی وھوی        
 ... یسوزونیبا ما دل م...  یبا ما نامھربون...  ی ناریتو گل انار...  ی ناری نارینار -        
 کھ ھمھ فقط اوردی و ادا در مکردی ھم با چشم و ابرو اشاره منیھمچ... بچھ ھا مرده بودن از خنده         

 ...!  حواسھا رو پرت کرده بود از منیدوباره ھمھ ... خداروشکر کھ اون بود ...  دنیخندیداشتن م
 ... می رو گذروندی خوبیلیشب خ        
  کھ با باغبونش صحبت کرده بودی باغمی کرد و رفتمی تقسی دونفریصبح استاد ھمھ رو بھ گروه ھا        

... 
 نمونھ ی خاک برای و مقدارمیکندیم) س (٣٠ھ اندازه  مختلف از باغ رو بی جا١٠ دیھرکدوم با        

 می تا پودر شن و ببرمیکردی ھفتھ خشک مکی ی و طمیکردی میبعد ھم ھمشونو قاط...  میداشتیبرم
 ... می کنھی و تجزشگاهیازما
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 ... می گوشھ مشغول شدھی می بود و ھر گروه رفتیباغ بزرگ        
 ھمراه ی جدنی قسمتش زھرا بود کھ ھمچنیجالبتر...  داشتی ھم خاک برمنای و منوی زمکندمیمن م        

 درست دادی بھشون تذکر میحت...  زدنی و دستاشو پشتش گذاشتھ بود و بھ گروه ھا سر مزدیاستاد قدم م
 ... کار کنن انگار واقعا استادمونھ

 ری گمی داشت بھ مرالیخیزھرا ھم ب...  شده رهی لبخند بھش خھی استاد با دمی کھ نگاش کردم دباری        
 ...  کننی خاکبرداری کھ چجوردادیم

 ...!  استاد مانی دارن افیکال تو ھپروت تشر...  ــــــــــری نھ خدمی نگاشون کردم دکمی        
چشمامو ...  بھ سمت ما نگاه کرد قای زھرا حرفاش تموم شد استاد ھم نگاشو ازش گرفت و دقیوقت        

 نیی نظر من بوده چون دستپاچھ سرشو انداخت پاری زدیفھم...  بھش نگھ داشتم رمویردم و نگاه خ کزیر
 ... بھ راه خودش ادامھ دادیشونی اخم تو پھی زود با یلی خیول

 ھی با نجای از ھمی کلمھ حرف بزنھی:  زھرا دھنشو باز کنھ گفتم نکھی قبل از ادنی کھ بھ ما رسنیھم        
...  ی مھندسا دارکارهی انجام بده چقتویشما ھمون جمع و تفر... گفتھ بـــــاشم ...  خونھ فرستمتیاژانس م

 !ھان؟
 من ی اونھمھ مسخره کردن رشتھ ی تالفنمیا...  ــــــــــــشیاخ...  و لبخند نگاش کردم طنتیبا ش        

 جا نی ھمای بھیخوب چھ کار یری بگادی ی کاری سبزی کھ بری درس بخوننھمھی اگفتی مشھیھم... 
 ...! گھی ددهی مادیمادرجون بھت 

 خوادی االن میعنی لبخند نی ادونستمیم...  ھاج و واج با دھن باز نگام کرد بعد اونم لبخند زد کمی        
 ... جوابمو بده

 !؟... سوال ھی... استاد : روشو کرد سمت استاد و گفت         
 !؟... دییبفرما -        
 !؟... نی اومده خبر داری کشاورزی کھ برای اشرفتھی پینھایشما از دستگاه ھا و ماش -        
 نکرده بود مردم شرفتی کھ علم پمایخب قد:  شد و گفت شتریاستاد متعجب نگاش کرد کھ لبخندش ب        

 استفاده نیکتور و کمبا مثل ترایینھای وقتھ کھ از ماشیلی االنھ خیول...  زدنی رو شخم منیبا گاوآھن زم
 ...! کننیم

 کردم و خودمو اماده کھ اگھ حرف زیچشمامو ر...  کردیاستاد ھنوزم داشت متعجب نگاش م        
 ...  زد بھش حملھ کنمینامربوط
 ھا رو بھ اسم چارهی بنی ای چیخوب پس برا:  کنھیاز صداش معلوم بود کھ خنده اش رو کنترل م        

 ... !  شخم بزنن براتونی باغ رو بکنن و بھ حسابنی انی اوردشیازما
 و داد دمیمنم دنبالش دو...  برداشتم با خنده در رفت زی بھ سمتش خدی کھ حرفش تموم شد و دنیھم        

 ....! ییییییییزدی اکشمتیم...  زھرا ســــــــایوا...  سای وایاگھ مرد: زدم 
...  سمی شدم واریمگھ از جونم س... راه نداره ... نھ جون تو : فت  گدیدویبا خنده ھمونطور کھ م        
 ...! ی خودتـــــــیزدیبعدشم ا
 بای تپلش کھ تقرکلیبا اون ھ...  ووونھی دومدی بدش میزدیخنده ام گرفتھ بود در ھمھ حال از ا        

 ... دمیرسی کھ من نسبتا الغر بھش نمدیدوی منیدوبرابر من بود ھمچ
 کھ بچھ ھا کنده بودن و با یی از چالھ ھایکی کھ پام رفت تو دمیدوی دنبالش منجوریداشتم ھم        

 و کردی درد مکمی فقط دستم نی ھمیبرا...  صورتمو گرفتم یاما زود جلو...  نیصورت خوردم زم
 ...  نشده بودشیزیخداروشکر پامم چ
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 فرصت نی بھترنیا...  اومد طرفم دی دنی زمی برگشت و منو کھ روستمی دنبالش ندیزھرا کھ فھم        
 ...  کنمیبود کھ تالف

 ... عمدا پامو تو دستم گرفتم و صورتمو مثال از درد جمع کردم        
 !؟... ی شدیچ:  ، کنارم نشست زدینفس نفس م        
 ...!  خوردچیپام پ -        
 بھ صورتش و با خنده دمی کھ دستم گرفتھ بودم رو مالی گلکھیرپا شدم تکمک کرد بلند شدم منم تا س        
 ... در رفتم
 میدیانقدر دو...  از بچھ ھا بودم کھ دنبال ماست یمتوجھ نگاه بعض... حاال اون دنبال من افتاده بود         

 ... می و اخرش اتش بس اعالم کردمیزدیکھ ھردو نفس نفس م
 ...  از جاھا نمونھ خاک گرفتھ بودی بود و کلدهی منم کش جورنای مچارهیب        
 دی صورت سفیبد...  بودم ھم عرق کردم ھم گرم بود و مطمئنا ھم لپام قرمز شده بود دهیانقدر دو        

 لپ ھی نارگلگفتی آقاجون بھم مشدمی و قرمز مدمیدوی می وقتشھیھم...  گرفتی زود گر مگھی بود دنیھم
 ...! یگل

:  کھ کاوه گفت میکردی جمع ملمونوی وسامیداشت...  میموقع ظھر ھمھ خستھ بودن و عزم رفتن کرد        
 ...  باغنی ھم از اردو ھم امیری بگیادگاری عکس ھی نیایب

 بدست ژست گرفتھ بودن لی از بچھ ھا بیی ، چندتامیستادی درخت بزرگ اھی ھی ساری زمی رفتیھمگ        
 عکس ھی نیای بنی اردو بودنی شما ھم تو ایزدیخانم ا: کس ازمون انداخت کھ استاد گفت  عھیزھرا ... 

 ...! نیریھم شما بگ
 ...  تو دلت شدهیی خبراھی دونمیمن کھ م...  رکاهی استاد اب زیا        
 نیدورب...  ششیکاوه ھم رفت پ...  می بندازگھی عکس دھی رو از زھرا گرفت کھ نی رفت دوربثمیم        

 با ثمی کھ مگھی می گفت ، معلوم نبود چثمی ھم بھ مییزای چھی باھاش ور رفت و کمیرو از دستش گرفت و 
 بھمون کرد ی نگاھثمیم... ادر زد بھ شونھ اش و اومد تو کیکیکاوه ھم ...  سرشو تکون داد یلبخند گشاد

 ...! نی جاھاتونو عوض کننیستادی اینجوری ھم ھمیتو عکس قبل: و گفت 
 ستادمی بودم ، ھمونجا انای و ممی مرنیتو عکس اول من ب...بچھ ھا با غر غر جاشونو عوض کردن         

 ...  جابجا بشنھیتا بق
 ...! زدی تابلو میادی زگھی دنیا...!!!  و استاد ھم کنار اون ستادیزھرا اومد کنارم ا        
... خراب شد ...  نیصبر کن... نھ نھ :  گفت می تکون بخورمیاخت تا اومد کھ عکس رو اندنیھم        

 ...! رمیگی مگھی دیکی
  ...٢ ... ٣:  و لنزش ور رفت و بعد گفت نی با دوربکمی        
 ...  شونھ ام حس کردمی روی رو نگفتھ بود کھ دستکیھنوز         
 ...! کیچ ... ١...  ھی کنمیبا تعجب برگشتم بب        
:  دستشو برداشت ثمی می کھ با صداکردیداشت با لبخند نگام م...  ستادی اومده بود کنار من ای کنیا        

 ...! یادگاری از عکس نمیا...  شد یعال
 

 ...  شددهی کھ دستم از اونور کشکردمیھنوز با بھت داشتم نگاش م        
 ... گھی دمی برایب...  بابا ییکجا: زھرا بود کھ گفت         
 کرده ی غلطنی ھمچیبھ چھ جرات! ؟... کرد کاری پسره چنیا...  دیبا حرف زھرا خون بھ مغزم رس        

 ... دمشی چشم گردوندم ندیھرچ...  راه افتادم یعصبان... 
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  باالخره کھیول...  رفتھ قائم شده نی ھمی اگھ دستم بھش برسھ ُمرده برادونستیخوب معلومھ م        
من ...  رو ھم با خودش برده بود نیکثافت دورب...  رسمیحســــــــابتو م...  نمشیبی کھ مالیتو و... یچ

 ...  جا ولو شدھی ی ، ھر کسمیدی کھ رسالیبھ و...  اقا گاوه کشمیتورو م
 لباسمو عی دوش سرھی برنج بعدشم رفتم تو اتاق و با ی براادیاول رفتم اشپزخونھ اب گذاشتم جوش ب        

 ... عوض کردم
 ، خودش دهی کھ دثمیم...  ی چننی ببھیاگھ بق...  اون عکس رو پاک کنم ی کھ چجورکردمیفکر م        

 ... فھمھی ھم مطمئنا ممیمر... عکاس بوده 
 ... فکر کن... فکر کن نارگل         
خونسرد نشون بدم و بعدش ھم  گرفتم فعال خودمو میانقدر فکر کردم سردرد گرفتم و اخرشم تصم        

 ... رهی ازش بگنوی دوربفرستمی رو میکی عکسھا دنیبھ بھانھ د
  راه انداختھ بودی خوبی و بوشدی ھم داشت گرم ممھیبرگشتم تو اشپزخونھ برنج رو ابکش کردم ، ق        

... 
حاال ...  حملھ کردن یی چا بھیھمھ با خوشحال...  بردم تو ھال تییسکوی و با بختمی ری چاینی سھی        

 خواستم بره میاز مر...  درست کرده بودم و خورده بودن چی ساندوی سرھی باغ ھم ی تویخوبھ برا
 با اضطراب تند تند مد بھ دست اونی دوربیوقت... مینی تو اشپزخونھ تا عکسھا رو ببارهی رو بنیدورب

 ممکنھ یعنی...  گشتم نبود یھرچ... اما اون عکس نبود ...  ی بعدزدمی کردم و میعکسھا رو نگاه م
 !عکس نگرفتھ باشھ ؟

...  می رو دادم بھ مرنیکالفھ دورب! ؟... پاکش کرده یعنی...  فالش زد حتما گرفتھ نینھ بابا دورب        
 ... خدا کنھ اصال عکس نگرفتھ باشھ... پــــــــــــوف 

 سر مینیمثل بچھ ادم بش...  نشھ ی ھرکی ھرکشبیره دادم پھن کنن تا مثل د سفھیموقع ناھار اول         
 ... میسفره غذا بخور

 بچھ ھی و دوستاش بودن ،بقتای از چند نفر کھ ارمری غدمی غذاھا رفتم تو ھال و ددنی بعد از کشیوقت        
 ...! اطر غذا و تعجب بھ خفی تعریو بازم کل... لبم نشست ی رویھا سر سفره نشستن لبخند

 حیفعال ترج...  نموندم کمک کنم ظرفھا جمع بشن و برگشتم تو اتاقم یبعد از خوردن ناھار حت        
 دمیترسیم... کردی ادمھ خودش خرابش مکمی نمی بھ خودم بگم نھ اومدمیتا م...  با کاوه روبرو نشم دادمیم
 ...!  بھش بگم کھ نشھ جمعش کردیزی چھی بچھ ھا ی بخاطر اون کارش جلوھوی

 باھام ھمراه ومدی ھم چون خوابش نممی ، مرای کھ بلند شدم برم لب درکردنیھمھ داشتن استراحت م        
 ... شد

:  گفت می کھ مرمیکردی نگاه مکشی ارام و امواج کوچیای و بھ درمی تختھ سنگھا نشستھ بودیرو        
 !؟... یر استاد دقت کردتاحاال بھ رفتا...  نارگل یراست

 !؟... یزدیراجع بھ ا:  زدم و گفتم یلبخند...  بود دهیپس اونم فھم        
 ...! یدیپس فھم:  و گفت دیاونم خند        
 ... دنی کھ فکر کنم ھمھ فھمکنھیالبتھ انقدر تابلو رفتار م...  ھیی خبرانکھیاره مثل ا -        
 ...! دوروزه مخ استادمونو زد...  ستای شما ھم کم بال نی زھرانیا -        
اگھ اون ...  بنفشھ ، خوندن من یحرفا..  کھ افتاده ییبا اتفاقا... خوشحالم کھ اومده :  و گفتم دمیخند        
 ...  نگام نکننی ذھن بچھ ھا رو منحرف کنم کھ با کنجکاوی چجوردونستمینبود نم
 ...  دخترنی اھیبع انرژمن... اره واقعا -        
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تو اون ...  بھش وابستم یلی خودخواھم اما خی بگدیشا...  بره ی زودنی بھ اخوادی دلم نمیول -        
 ...  پشتم بود و تنھام نذاشتشھی بعدش ھمی روزاھی بد و بقیروزا

 ....  بھ ھرحال تو هیخب اره ول -        
 ی باالینجوریھم...  و از جام بلند شدم دمی کشغینم باھاش ج کھ مدی و پردی کشغی جنی ھمچھوی        

 ... زدی مغی و جدیپریتختھ سنگ م
 ... یکشی مغی جیواسھ چ... چھ مرگتــــــــھ :  داد زدم ستی ول کن ندمید        
 ...! سوســــــــک... سوســــــــــــــک :  داد زد دناشی کشغیاونم وسط ج        
 کھ ازش یوونیتنھا ح...  کنار پاھاشھ اهی سزی چھی دمینگاه کردم د...  اخھ ایسوسک کجا بود لب در        

 ... دمی خنده شنی کھ صداکنھی چھ منجای سوسک انمینشستم کھ بب...  مار بود دمیترسیم
 خان و دوست ثمیمکار ...  کھ بعلــــــــــــھ می ھم با من برگشت پشت سرمونو نگاه کردمیمر        

 ...  کاوه بودشورشیب
 بتونھ بھ می مرنکھی و قبل از انیی پادمی تختھ سنگ پری بودم بدتر شد از رویکم از دستش عصب        

 نی بود کھ کردی چھ کار مسخره انیا... مرضضضضضضضضضضض :  حملھ کنھ داد زدم ثمیم
 ... کردی دختر داشت سکتھ منیا... ھـــــــــــان 

  کاوه ھنوزم رو لبش خنده بودی ولکردی با تعجب داشت نگام مثمیم        
  کردهتیمادرت دلش خوشھ بچھ ترب...  یرو اب بخند... درد :  برگشتم سمتش و گفتم ضیبا غ        

!... 
 ... شد بلند میمر)  نارگل ییییییییییھ( ی حرفم صدانی بعد از اقاینتونستم حرفمو تموم کنم چون دق        
 ...  غم نشست رو شونھ اش چون خم شد و افتادای دنھیانگار ...  کاوه رفت تو ھم افھیق        
 کنھ اما تمی دوست داشت درست تربیلیمادرم خ:  لبش بھم نگاه کرد و گفت ی زھر خند روھیبا         

 ...!  کار رو بھ اخر برسونھنی فرصت نداشت انقدریا
 گفتم ی؟ مگھ من چ... بود ی؟ چرا انقدر لحنش غصھ ا...ب تو چشماش اشک بود  انیا...  نیا        

 !؟...
 ...!!! دیدویم...  و رفت دی افتاده راھشو کشریبا سر ز        
 ...!  باھاش بروثمیم -        
 !؟... شدیچ:  انداختم و گفتم می بھ مرینگاھ        
 ...! یزدی اون حرفو مدینبا:  دستمو گرفت و گفت میمر        
 !؟... گفتم اخھ یوا مگھ چ -        
 ...! کاوه مادرش ُمرده -        
من ...  اومد تو خونش بودم بھم گفتھ بود بھ روح مادرم ادمیاره تازه ...  یی ییییییییییییییییییییییییھ -        

 ... خنگ اصال حواسم نبود
 !؟ی خونش بودیتو تو -        
 ... یعنی... من ... اره ... ار... ا  -        

 ... دمیاھان فھم        
 ...  من خر حواسم نبودیبھم گفت ول... اونجا ...  گھیجشن تو کھ بود تو خونشون بود د -        
 ...  بگممی رو بھ مرھی اصل قضخواستمی کھ می بھ روزی بستھ بودم وایچقدر خال        
تازه ...  کرده ی مادرش چھ گناھی ولھیدرستھ خودش شعور نداره و عوض...  چقدر بد شدا یول -        

 !؟... ناراحت شدیلیخ...  ستیزنده ھم ن
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 بھ خاطر نھی با پدرش ھم سر سنگیحت...  کاوه جونشو و اسم مادرش گھی مثمیناراحت شد ؟ م -        
 ... سر مرگ مادرش نبودهنکھیا

 !؟... ادم سر مرگ ھمسرش نباشھ شھیااااا مگھ مواااااااا -        
 بد شد یلیخ...  تو چشماش اشک بود یدی دیول...  بھم نگفت یشتری بزی چثمی میعنی دونمینم -        
 ... نارگل

  کار رو نکردمنیعمدا کھ ا...  نبود ادمی ی ولدونستمی میعنی...  دونستمیخوب من کھ نم -        
کالفھ بودم ...  کاوه ی چشمای سمت نگاه و اشک تورفتیفکرم ھمش م...  الی تو ومی برگشتمیبا مر        

 بھ می کجا رفتھ بودن ، مردونمینم...  نبود داشونی و کاوه ھم پثمیم...  بازار میقرار بود بعدازظھر بر... 
 ... ھ نای انی بتونن بستی بازار معلوم نمی زنگ زد کھ گفت ما برثمیم

... منم کھ عذاب وجدان گرفتھ بودم ...  بازار رهی و نمالی ومونھی گفت مثمیونم بھ خاطر نبود ما        
شام درست کردن ...  کھ بھش زده بودم ناراحت بودم ی کاوه سوخت و از حرفی بار دلم برانی اولیبرا

 زھرا رو باھاش فرستادم ی ولمونھ اصرار داشت اونم بنایم...  موندم الی تو ومیرو بھانھ کردم و منم با مر
 ...  بره بازارخوادی بھ خاطر تنھا بودنھ کھ نمشتری بدونستمی، م

 زبونتو ی جلویتونستیاه گندت بزنن نارگل نم...  کردم خودمو مشغول کنم کھ کمتر فکر کنم یسع        
ست کردم تا  درکی عصرونھ ھم کیبرا...  و کوکو درست کردم ی پلو با ماھی شام سبزیبرا...  یریبگ

 ... می بخورارمی بیی با چاگردنی کھ برمنایھم خودم مشغول باشم ھم ا
  کاوهچارهیب...  افتاده باشھ ینکنھ اتفاق...  ومدنی چرا ننای اگفتی ھمش می ولکردی ھم کمکم ممیمر        

... 
 نی انی و غمگی اشکی کھ چشماکردمی من خودمو مشغول میھرچ...  رفتی میکال رو مخ من اسک        
 ... اوردی اسمشو مشتری بنی تو ذھنم اادیپسره ن
 کنمی می ازش عذرخواھرمی سالم برگرده بخدا منی بذار اایخدا...  ارهی سر خودش بیینکنھ واقعا بال        
 !!!؟...خوب

... مدن او:  سمت پنجره و گفت دی دومیمر...  اومد نی ماشی کھ صداشدی مکی داشت تاربایھوا تقر        
 ...!  و کاوه انثمیم

 ...  دادم و اروم سالم کردمھیبھ در اشپزخونھ تک...  می سالم مری در اومد و بعدش ھم صدایصدا        
نشست و سرشو بھ ...  نامحسوس تکون داد یلی کاوه فقط سرشو اونم خی جواب سالممو داد ولثمیم        

 ...   داد و چشماشو بستھی تکیپشت
 

 ینجوری و حاال ادمیدیمعموال اونو در حال حرص دادن خودم م...  نمشی ببینجوری اخواستیدلم نم        
 ...  صدا کردموی رفت سمت اتاقش و مرثمیم...  شدی می جورھیمظلوم کھ بود دلم 

 یرو رو گذاشتم ینیس...  و رفتم تو ھالی دستشی ھم گذاشتم تو پکی برش کھی و ختمی ری چاھی        
 ... تا داغھ بخور:  و گفتم زیم

 دی بادهی کارم بھ کجا رسنی خـــــــــدا ببیا... نھ تکون خورد نھ چشماشو باز کرد ...  نکرد یحرکت        
 ...  باھاش سر جنگ داشتمشھی کھ ھمانیکاوه کاو...  ی پسر رو بکشم اونم نھ ھر پسرھیناز 

 ... خوامی کھ زدم معذرت میبابت حرف ...متاسفم ... من : اروم گفتم         
 و فقط نگام گفتی نمیچیھ...  کرده ھیچشماش سرخ بود انگار گر... چشماشو باز کرد و نگام کرد         

 ...  بودمدهی ندنی رو انقدر غمگی نگاھچیتا بحال ھ...  کردیم
 ... ! شھی سرد متییچا:  نمی تا نگاشو نبنییسرمو انداختم پا        
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 ... کردمی نگاشو حس مھینیھنوز سنگ        
 بھ روح یقبال تو خونت گفتھ بود...  مادرت فوت شدن دونستمی مدیخوب من از کجا با: گفتم         

 ... ! دیببخش...  ی راست گفتھ باشکردمی نبود ھم اگرم بود فکر نمادمیھم ...  خوب یمادرت ول
 ...  دوباره چشماشو بستھدمیم دنگاش کرد...  دی کشقی نفس عمھی        
 !؟...ی بگیزی چیخواینم -        
 ...! خورمی نمیچا -        
 رو برداشتم و برگشتم ینیس...  کردم ی ازش عذر خواھنھمھی من کھ افھیحرصم گرفت ، ح        

 ...  رو ھم خودم خوردمکی کردم و کی رو خالی چاوانیبا حرص ل... اشپزخونھ 
: زبونمو گاز گرفتم و بھ خودم تشر زدم ... اصال خوب کردم اون حرفو زدم ...  نچسب یپسره         

 ...! مادرش مرده... نارگــــل 
 ... یلعنت...  بخوره ومدی پسره ننیاونشب شام ھم ا        
 بچھ ی ھای بھ شوخیحت... بھ زور چندتا قاشق غذا خوردم ...  چرا منم اصال اشتھا نداشتم دونمینم        

 ...  ظرفھا شستھ شدی چجوردمی نفھمی نکردم و حتیھا ھم توجھ
 نفسھاشونو یصدا...  دنیکم کم بچھ ھا ھم اومدن و خواب... رفتم تو اتاقم و خودمو زدم بھ خواب         

 ... بردی خودم اصال خوابم نمی ولدمیشنیکھ منظم شده بود م
 لیوسا... اخرش کالفھ بلند شدم و رفتم تو اشپزخونھ ...  بود ٤ بھ کیدساعت رو نگاه کردم نز        

 و فکر کردن کھ بھتر یکاریاز ب...  ی نون محلی درست کردن برارینون رو در اوردم و شروع کردم خم
 ... بود

خوب شام نخورد کھ نخورد بھ ... چقدر خودمو عذاب بدم :  کردمی با خودم غرغر منجورمیھم        
 زدم ی حرفھیحاال من ... لوسھ نچسبھ ننر یپسره ... برم خودمو بکشم ... ررررررررررررررک درر

 ی بکنیالک ی عذرخواھھی یاوردی مبارکتم نی بھ روی حتی بال سرم اوردنھمھیا...  کھ کردم یعذرخواھ
 ...  شدداری حرف من پدھی نی ھمنھمھی انیب

 ...  و منم رفتم تا نمازمو بخونمرهی رو گذاشتھ بودم تا خودشو بگریخم        
 ... قبول باشھ:  گفت یی صداھیسالممو کھ دادم ... وضو گرفتم و تو ھمون ھال نمازمو خوندم         
 ... دمی کشی بلندییییییییییی قلبم و ھعی کھ دستمو گذاشتم رودمی ترسنیھمچ        
تو ...  دمیترس: اروم گفتم ...  کنھیھ و داره نگام م کھ کاوه رو مبل نشستدمی روشن اتاق دکیتو تار        

 !؟...ی اومدیک
 ... یزدی با خودت غر می داشتیوقت -        
 ھست یزیچ:  توجھ بھش رفتم اشپزخونھ کھ دنبالم اومد و گفت یب... بلند شدم و چادرمو تا کردم         
 ...!  گرسنمھیلیخ... بخورم 
 ... شھی معلومھ االن گشنت میکنی موقع شام مثل بچھ ھا قھر میوقت:  و گفتم  ابرومو دادم باالھی        
خودمم نشستم بھ نون ...  گذاشتم تا گرم شھ وی کھ براش کنار گذاشتھ بودم رو تو ماکروییغذا        

 ... درست کردن
 !؟... یکنی درست می داریچ -        
 ... کنمی درست می صبحونھ نون محلی ، براادیخوابم نم... نون  -        
 ... زی اب گذاشتم رو موانی لھی کھ اومد بشقاب غذاشو برداشتم و با وی بوق ماکرویصدا        
 !؟... یخوریخودت نم...  داره ییعجب بو:  و گفت دی کشییبو        
 ... خورمی جا صبحونھ مھی ذارمی میگرسنم ھست ول... نھ  -        
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 !؟... یگھ تو ھم شام نخوردم -        
 می باھم بخورای مونده بیلیحاال تا صبحونھ خ:  و گفت دی نگفتم کھ بشقابو وسط کشیزیچ        

 ... چسبھی بھ منم نمیی تنھاینجوریا...
 نی از ای اگھی کس دچی افتاده بود کھ تاحاال با ھنمونی اتفاقا بیلیدرستھ خ... چپ چپ نگاش کردم         

 ...  نوبر بودیلی ظرف باھاش غذا بخورم خھی تو گھی دیاتفاقا نداشتم ول
 با من ادی لوس نچسب ننرم ، بدت می و خوب منم کھ پسره نیشما دخترا حساس... اھـــــــــــــان  -        

  برا خودت بکش ،منم کھ ھنوز بھش دست نزدماری ظرف بھی ادهی زنیخوب ا...  ی ظرف غذا بخورھیتو 
 ... میخوریباھم م

 بود کھ ی چھ حسدونمینم...  دلخوره کمی ھنوزم کردمی حس می چرا ولدونمی نگاش کردم نمکمی        
 ... نمشی ببینجوری اخواستمینم

 ستمیمنم حساس ن...  اری ادا در نخودیپس ب...  ادی کھ اصلـــــــــا بھت نمھیمظلوم بودن تنھا صفت -        
 بھ قول خودت گفتم کھ یدی ھم کھ شنیدیشن...  ی حرفامو بھ رخم بکشستی ھم نیازین...  ادیو بدم نم

 ... اه اه اه... پسرم انقدر لـــــــــوس ...  ی قھر نکنگھیاصال حقتھ بھت غذا ندم تا دفعھ د...  گھی دیبشنو
 ی مامان باشادیبھتم م. .. کھ اخالقت مثل ماماناست گنیبچھ ھا راست م:  زد و گفت یلبخند محو        

... 
 ...  تا بذارمشون تو فرذاشتمی خورده از مواد مھی و وسطش کردمی رو گرد مریداشتم تو دستم خم        
 ی نرمالی زندگتونمی نمگھی دچوقتیبا وجود ازدواجم با محمد ھ...  دی لحظھ دلم لرزھی حرفش نیبا ا        

 !؟...کنم و مادر شم ازدواج تونمی نمیعنی... داشتھ باشم 
 ترگل ی کھ دخترای در حالرهی رو بگوهی بھی ادی بشھی حاضر میکدوم خر... خوب معلومھ کھ نھ         

 باھام ادی مرد بوهی بھی ای زن مرده ھی ارمی شانس بیلیخ... ورگل ھنوز موندن رو دست ننھ باباشون 
 ... ازدواج کنھ

 گذروندم ، موی روز با محمد زندگھی فقط ی حتیوقت...  وفتھیکھ اونم بعد از محمد ھرگز اتفاق نم        
 !؟... مثل محمد باشھ شھی مدای پیکس! ؟... کنم ھی فکر و تکی اگھی بھ کس دتونمیم

 ...  چشمم تکون خورد و از فکر درم اوردی جلویدست        
 !؟... بابا ییکجا -        

 !؟... ی گفتیزیچ... ھان  -        
 برا خودت ظرف یخوای گفتم اگھ می شروع کنم ولخوامیم! ؟... نھ ای یخوری اخرش غذا مگمیم -        

 ... اریجدا ب
 ... نھ بخور -        
 ... چسبھی بھم نمییمنم تنھا...  گرسنتم ھست یگی مگھیخوب بخور د -        
...  خوردم خوب شدایب:  قاشق از غذاشو خوردم و گفتم ھی قاشقو برداشتم و حواسی کردم و بیپوف        

 ...!حاال بخور
 ھیدلم ...  کردیداشت با لبخند نگام م...  کردم کاری کھ چدمی غذا رو قورت دادم فھمنکھیبعد از ا        

 ... حواسم نبود... دی ببخشکنمیاالن برات عوضش م: با ھول بلند شدم و گفتم ...  شده بود یجور
حاال کھ :  بھش دادم کھ گفت گھی قاشق دھی...  ستمیمنم حساس ن...  خوادینم:  ھمون لبخند گفت ای        
 ...  کمک کن تا اخرشوای بیخورد

 ...  گوشھ شروع کردم خوردنھینشستم و از ...  رفع شده بود شیانگار دلخور        
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 یبرام پد بھداشت! ؟...لباسامو عوض کرد ! ؟... دی منو دزدیھمون!  ؟ــھانـــــی ھمون کاوه کاونیا        
 !؟... پسر دنبالم راه افتاده ھی کھ سرم داد زد کھ چرا یھمون! ؟... دمیبوس! ؟... دیخر

 کھ خورده بودم ی قاشقھیھمون ... گشنمھ یلیفعال غذا تو بخور کھ خ...  نارگل ـــــــــالیخیب        
 ... خوردیاونم داشت با اشتھا م... اشتھامو باز کرده بود 

 ... خورنی از دستپختت مشھی کھ ھمیی ھا خوش بحال اوناھیواقعا دست پختت عال -        
 ...  نگفتمیزی زدم و چیلبخند        
 می کناری و اومد رو صندلییظرفشو گذاشت تو ظرفشو... بعد از غذا دوباره رفتم سروقت نونھا         
 ... نشست
 !؟... کمکت کنم یخوایم -        
 ... یستیبلد ن -        
 ...  سخت باشھیلی فکر نکنم خرمیگی مادیخوب  -        
 مواد کھ گردو ، کنجد و نی کف دستت بعد از ایکنی پھنش منیبب:  برداشتم و گفتم ری خمکھی تھی        

 ... نیھم...  گردش کن ی بعد ھم مثل نارنگیزیری مکمیشکره توش 
 مات شده بھ صورتم دمی برگشتم نگاش کردم دی ، وقتدادمی محی و توضکردمی نگاه مریداشتم بھ خم        

 ... کنھیو با لبخند داره نگام م
 ...!!! بچھ مردم خل شد رفــــــت! ؟... امشب چشـــــــھ نیا        
 ... فکر کنم بتونم:  کردم کھ بھ خودش اومد و گفت ی مصلحتی سرفھ ھی        
 تا رونی بختیری خراب کرد و موادش مییچندتا...  برداشت و شروع کرد درست کردن ری خمکمی        

 ... تونست درستش کنھ
 ... دیخندیاونم م...  دمی بودنش خندی بھ دست و پا چلفتی کلمی نونھا رو درست کنیتا ھمھ         
 نی با ای روزھی بتونم کردمیفکرشم نم...  میزدی حرف ممی بار بود کھ بدون دعوا و جنگ داشتنیاول        
 ...  می و بخندمی نصف شب نون درست کنمینی باھم بشنکھی بزنم چھ برسھ بھ ای حرف معمولھیپسره 

 یمثل پسربچھ ھا...  شده بود ی صورتش آردکمی...  نون رو گذاشتم تو فر نگاش کردم ینی سیوقت        
 ...!!! طونیش

 یکی یکیاالنھ کھ ھوا روشن بشھ و بچھ ھا ...  مثل بچھ ھا یشد... برو دست و صورتتو بشور  -        
 ...  سر صبحونھانیب

 ... رمیچشم االن م:  و گفت دیخند        
ھنوزم ...  روبروش نشستم ی و رو صندلختمی براش ری چاھی برگشت یوقت...  دم کرده بودم یچا        
 ... دادی بھش گفتھ بودم عذابم می مادرش مرده بوده و من اونجورنکھیفکر ا

 ...!!!!! انی کاویاقا -        
  بھ صورتم دوختیسرشو بلند کرد و نگاشو از چا        
... بابت مادرتم ...  خوامیرت م کھ زدم معذیمن واقعا بابت حرف:  و اروم گفتم نییسرمو انداختم پا        
 ...! متاسفم
 ... دمی شنقشوی نفس عمیصدا        
 یلیبھ قول خودت خ...  خوب نبوده یلیمنم تاحاال رفتارم باھات خ...  یدونستینم...  نداره یبیع -        

 ...  خوب نبودهیلی خمونییفکر کنم اشنا...  ھم نکردم ی عذرخواھی حتیبالھا سرت اوردم ول
 یبخدا قصد! ؟... یکنی نگاه مینجوریچرا ا:  و گفت دی کردم نگاش کردم کھ خندزیچشمامو ر        

 ... ندارم
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  اعتماد کردیلی بھ حرفت خشھینم...  ومدی سر من میی بالھی بعدش یشدیواال ھربار کھ ساکت م -        
... 

 ...!  و غذا ممنونییبابت چا:  گفت بلند شد و... نگاش دوباره دلخور شد         
 !؟...وااااااااااااااااا چرا رفت         
 باال چشمت ابرو بھ یگیتا بھش م...!!!  چھ سوسول شده ھـــــــــا دایجد!  بھش بر خورده ؟یعنی        

 ... کنھی و قھر مخورهی قباش برمجیتر
 !؟... شده ینجوریحاال چرا ا...  من بود یا بردنی ھمش در حال حرص دادن و نقشھ کشمایقد        
 ... عمراااااااااااا...  کنمی میاگھ فکر کرده دوباره ازش عذرخواھ        
 بال نھمھیحاال خوبھ خودشم قبول داره ا...  ازت معذرت بخوام جناب کاوه خان امیعمرا دوباره ب        

 ... دی بگھ ببخشارهی مبارکش نمی نکرده بعدم باز بھ رویسرم اورده و عذرخواھ
 ...! شھی و لوس مدهی بودن داره استعفا می از صفت عوضنی کھ ارسمی مجھی نتنیدارم کم کم بھ ا        
 داغ و تازه ینونھا...  بود دهیچی نون کامال تو خونھ پیبو...  زنگ فر منو از فکر دراورد یصدا        

 سرش یی بالھی ادیبھ جون خودم سر صبحونھ قھر کنھ و ن. .. سرد بشن کمیرو دراوردم و گذاشتم 
 ... ـــــــــارمیم

 تازه و گرم ی نونھادنی صبحونھ رو کھ پھن کردم ھمھ از دیسفره ...  شدنی مداریبچھ ھا کم کم ب        
 ...  ذوق کردن و تشکری کلیمحل

 دونستمیو صبحونھ شو خورد وگرنھ م صبحونھ اومد ی ادم برایکاوه ھم شانس اورد کھ مثل بچھ         
 ...  بود کھ ناراحتھدایھرچند از صورتش پ...  رمی حالشو بگیچجور
 شد کھ ی اما بھ اصرار بچھ ھا استاد راضمی اردو قرار بود بعدازظھر برگردیطبق زمانبند        

استاد جوون ...  ی گردش دستھ جمعمی صبح فردا بذاره و امروز بعدازظھر ھم بریبرگشتنمون رو برا
 ... گھی داره دییھای خوبھیداشتن ھم 

 بچھ ھا نی ادونستمیاردک شکم پر کھ م...  رو درست کردم می بوددهی کھ خریی ناھار اردکھایبرا        
 ...  نخوردنرشویتاحاال نظ

فتھ بود کھ  گثمی بازار و گردش ممی نرفتھ بودروزی حاضر بود ، چون دبای بود کھ غذا تقر٩ساعت         
 ... می بگردمیچند ساعتھ مونده تا ناھار رو بر

 گفتیزھرا م...  و دخترا ھم لب ساحل بودن کردنی می داشتن فوتبال بازاطی از پسرا تو حی سرھی        
 ...  و کاوه منتظرمون بودنثمیم...  غذاھا رو بھش سپردم و حاضر شدم نیحوصلھ گردش نداره بنابرا

 ثمی بھ مدهی کھ چسبمیدی خانوم رو دتای ارمنی کنار ماشاطی تو حرونی بمی اومدالیکھ از در و میبا مر        
 ...!!!! البتھ حاضر و اماده...  زنھیو کاوه و داره باھاشون حرف م

 !؟... دعوت کرده نوی ایک:  گفت ی با اوقات تلخمیمر        
  بھ ما داره اخھ ؟کاریچ...  می مرالیخیب:  گفتم ی ازش نداشتم ولیمنم دل خوش        
 ...! ثمیکم مونده بره تو بغل م... نھ اخھ تو نگاش کــــــن  -        
 یرتی بره تو بغل کاوه کھ تو ھم غمیگیخوب م...  یشی مریانقدر حرص نخور پ:  و گفتم دمیخند        

 ...! ینش
 !؟... یپس ناھار چ! ؟... یایتو ھم م:  گفت  من اخم کرد ودنی با دتای بھشون ارممیدی رسیوقت        
 ... انگار من کلفتشم...  ی زاقارت عملیدختره         



 142 

بعدشم نارگل ھم ...  گردش می برییما قرار بود چھاتا...  ادیمعلومھ کھ م:  من جواب داد ی جامیمر        
 لطف کرده و داره زحمت ای بودن بعضی و دست و پا چلفتی ھنریبھ خاطر ب...  اومده اردو ھیمثل بق

 ...!  و اردوش بزنھحی کھ از تفرشھی نملی ، دلکشھی مارو میغذا
 ... کردی کتک ھم مھمونش مھی تونستی اگھ ممی فکر کنم مریعنی        
 ھنـــــــر یگی می تو بھ اشپززمیعز:  کرد و گفت ی مصنوعی خنده خوردی حرص منکھی با اتایارم        

 مرتب و دی باشھی خانـــــوم ھمھی...  ادم انجام بده ی براتونھی کلفت ھم مای اشپز ھی کار رو نیخوب ا! ؟...
 ...!!!  غذا بدهی بونکھی باشھ نھ ابایز

 نجای اگھی دکمی...  گھی دنی سوار شرونی بمیاگھ قراره بر:  گفتم ی نسبتا بلندی با صدایعصب        
 ...  منو بھ جرم قتل بازداشت کننانی بھ حرف زدن ممکنھ بنیسیوا

 ...!!! من کھ منظورم بھ تو نبود...  زمی عزخورهیچرا بھت بر م -        
منم منظورم بھ تو نبود ، نھ کھ جرم قتل مال ...  ــــــــزمی عزدونمیم:  زدم و گفتم یلبخند حرص        

 ...!  گفتمنی ھمیکشتن ادماس برا
 ... دی خندی نخودمیمر        
 ...  کاوه مانع از باز کردنش شدی کھ صدانی با حرص رفت سمت در ماشتایارم        
 ...! یالنی خانوم منیای با ما بستیشما قرار ن -        
:  لبخند مسخره و عشوه برگشت سمتش و گفت ھی خشک شده بود با رهی کھ دستش بھ دستگتایارم        

 ...!!! چرا کاوه جـــــــــــون... ِاوا 
...  یالنی با شما داشتھ باشم خانوم می نسبتادی نمادمی:  ابروشو فرستاد باال و با اخم گفت ھیکاوه         

شما ھم اگھ ...  مدوی نشی فرصتش پروزی چون درونی بمی بریی خدمتتون فرمودن کھ قراره ما چھارتامیمر
 ...!!! رونی بمیری دوباره می ھمگھی بعدازظھر با بقدیی بفرمانی داریدیخر

 کھ بھ الی محکم رفت سمت وی و با قدمھادیپا کوب...  ومدی خونش درنمیزدی رو کارد متایارم        
 خنده اش رو ی جلومی مرگھی دنباریا...  نی کفشش خورد زمی و پاشنھ اطیخاطر سنگ فرش بودن ح

 بھش ستی نیکی...  دنیخندی مکردنی می ھم کھ داشتن فوتبال بازییپسرا...  خنده رینگرفت و بلند زد ز
 !؟... یپوشیرو م) س (٢٠ ی پاشنھ نی ایبگھ اخھ مگھ مجبور

 ... دیخندی ھنوز داشت ممی کھ راه افتاد مرنیماش        
 ادمی...  کردم دمت گرم فیمن کھ ک...  ی خوب حالشو گرفتییخدا...  کاوه ولیا:  خنده گفت ونیم        

 ...!  بخرم حتمنزهی جاھیبنداز برات 
 خوشم تای از ارمنکھیبا ا... ھی در چھ وضعنمی ببتونستمی صورت کاوه ھم نمدیخندی ھم داشت مثمیم        

 خوشحال یلی بازم خیدرستھ کھ حقش بود ول...  ومدی شدن ادمھا ھم خوشم نمعی کال از ضای ولومدینم
 ... نشدم

 بخوان االن برن تو نایتوقع داشتم ا!!! ؟...جمعھ بازااااااااااااار ...  کنار بازار نگھ داشت نیماش        
 کنھ و غی داشت جنسشو تبلی سعیھر کس...  تی تو جمعمی و رفتمی شدادهی پیھمگ...  یپاساژ ھا بگردن ول

 ... رفتنی اون طرف مبھ  طرفنی رو گرفت و از اثمیت م با ذوق دسمیمر... بفروش برسونھ 
...  زدمی مانتوم بود و اروم قدم مبی ، دستام تو جکردمی اون نگاه مجاناتیداشتم با لبخند بھ ھ        

 ... کردمی از پشتم احساس می کمی دستش رو با فاصلھ ی حتکردمیحضور کاوه رو کنار خودم حس م
 بھ یگاھ... دی خودش خری برای لباس محلی و حتی گرفتھ تا قاب منبت کاریری از کاله حصمیمر        
 نارگل تنگ یبازم دلم برا... و ...  شدی ممیحسود...  خوردمی و غبطھ مکردمی از تھ دلش نگاه میخنده ھا

 ... شدیم
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 !؟... ی بخری سوغاتی کسی برایخوایتو نم -        
زھرا ھم کنارمھ ...  شھی مدای تو شھر منم پزای چنی ایھمھ ...  جاننیمن خانوادم ھم: نگاش کردم         

 !؟... ی بخریزی چیخواینم! ؟... یتو چ:  مکث کردم و گفتم کمی... 
 ...!  رو ندارمیکس:  غصھ بود ای دنھیتو لحنش         
 !؟...پدرت  -        
 جنس ی ولدونمیپر از حرف ، غم ، نم...  بود ی جورھینگاش ...  نگفت یزی چی نگام کرد ولکمی        

 ... نگاش اشنا بود مثل نگاه خودم
 !؟... رو نداره ی اگھی کس دیعنی...  ی ولنھی گفتھ بود کھ با پدرش سر مرگ مادرش سرسنگمیمر        

 
 دیم مثل خراومد و باز...  شدی داشت پر مثمی می دستابای نشده بود ، تقرری سدی ھنوزم از خرمیمر        

 ...  کھ چشمشو گرفتھ نظرمو بپرسھیزی تا در مورد چدی دستمو کشی قبللیوسا
 ...  محکم بھم تنھ زد و از کنارم رد شدیکی کھ دمیکشیداشت م        
 زد یشونھ ام درد گرفتھ بود با اخم نگاش کردم کھ لبخند زشت... کثافت دستشم عمدا زده بود بھ پام         
 ...! دمتیند...  جوجو دیشببخ: و گفت 
 بھش خواستمیم...  رو شوری فصل مفصل تکش بزنم بھی کھ کرده ی بھ خاطر حرکتخواستیدلم م        

ھمشون ...  دوره چھ مرگشونھ نی ای پسرافھممینم...  ی جوجو باشخورهی مشتری خودت بی افھیبگم بھ ق
 کھ ی تکوننیکتر کھ با کوچپوشنی لباس کوتاه ھم مھی...  کرده شیھھھھھھ ارا...  ابرو برداشتھ ریز
 ...!  بکشن باالقھی دم بھ دقدی ، شلوارشون رو ھم کھ باشھی مدای تنشون پخورنیم

تا نزدم فکت رو :  دمی کاوه رو شنھی عصبیتا اومدم بشورمش و بذارم افتاب خشک بشھ صدا        
 ...! خورد نکردم گورتو گم کـــــــــــن

 بود تو دهی ترسشی ورزشکارکلی کاوه و صد البتھ ھھی سرخ و صورت عصبیپسره کھ از چشما        
 ...  در رفتھی از ثانیکسر

االن البد ...  رو بھ من دوخت شی کاوه نگاه دلخور و عصبی جناب قاضیبعد از فرار مجرم اصل        
 !!؟...بھ مــــن چھ اخھ ...  کنھ دادی سر منم داد و بشی پی مثل دفعھ خوادیم

 ...  بود چون اروم دستمو فشار داددهی ترسافشی ھم از قمیفکر کنم مر        
 و نیدوی خودتون مثل بچھ ھا می تو بازار واسھ ینجوری ھمیوقت:  رو بھ ما گفت تیبا عصبان        

 تموم شد بھتره دتونیاگھ خر. .. بھ شما چسبونھی خودشو میھر انتر...  گھی دشھی منی ھمنیچرخیم
 ...!!! ظھره...  الی ومیبرگرد
اره :  بود گفت ستادهی کھ پشت سرمون اثمیم...  و رفت دیراھشو کش...  تو ھم بود یاخماش حساب        

 ...! میای بعداز ظھر بازم بمیتونیم...  میبھتره برگرد... 
 ... ود پارک شده بنی کھ ماشیی سمت جامیراه افتاد        
 ...!  ناراحتھی کھ دم ساحل زدیفکر کنم ھنوزم از حرف:  اروم دم گوشم گفت میمر        
 از دوست داشتن رتیغ...  حرف اقاجون افتاده بودم ادی...  بود ریچون فکرم درگ...  نگفتم یزیچ        

 ...! وفتھی براش می کھ چھ اتفاقستی برات ھم مھم نی رو دوست نداشتھ باشیتو اگھ کس...  ادیم
 ... رونی فکرھا از سرم بپره بنیسرمو تکون دادم تا ا        
اومده ...  می ھمکالسنکھی ، بھ خاطر اتھی فقط حس مسئولنیا... امکان نداره ... نھ بابـــــــــا         

 ...  کھ مواظبمونھلھی دالنیمطمئنم فقط بھ ھم... خونمون نون و نمک مارو خورده 
 ...! مواظبتھ... مواظبمونھ ، نھ نارگل         
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  اخم کردمیاون ھم بھ من ھم بھ مر... نھ نھ         
 ... نگاش بھ تو بود        
 و زھرا میھر چقدرم کھ مر... کذب محضھ ... دروغھ ... دست از سرم بردار ... نـــــــــــــــھ         

 ...!  نسبت بھ من ندارهی حسچی ھانیکاوه کاو...  کنمیباور نم...  بگن ھیبق...  یتو بگ... بگن 
 !؟... یمطمئن        
 ...! دست از سرم بردااااااااااااااااار.... مطمئنم ... مطمئنم ... اره         
 ...  خاموشادی فرنی زدم کھ گلوم خراش برداشت از اادی درونم فریچنان تو خودم ، سر ندا        
 ... ر خالف صبح سکوت حاکم بود بنیتو ماش        
 ...!  گرفتمونتایفکر کنم اه ارم:  دم گوشم گفت میمر        
ناھار ...  کردی می ھم لودگطی شرانیمثل زھرا تو بدتر...  حرفش رو لبم نقش بست نی از ایلبخند        

 ...  و زھرا نشستممی مرنی بشھی مثل ھممیدیرو کھ کش
 بھ خاطر اتفاق تو بازار نکھیبا ا...  زده ھا بھ اردکھا حملھ کرده بودن ی گفت پسرا مثل قحطشھیم        

 درونم کھ ھنوز ادامھ داشت رو ی بچھ ھا تونستم دعوای با کارھا و اداھای بودم ولی ناراحت و عصبکمی
 ... پنھان کنم و مشغول خوردن بشم

 افتخار الی خانوم و دوستش نازتاید کھ امروز باالخره ارم افتاب از کدوم طرف دراومده بودونمینم        
 شد یچ...  ننی بشتونستنی داشت و نمخی منیتا حاال کھ زم...  نشستھ بودن نیداده بودن و سر سفره رو زم

 سفره غذا ھی کنار انی کھ منی ھمیھرچند طرز نشستنشون خنده دار بود ول... دونھیکھ االن اومدن خدا م
 و بچھ ھا میخوردی غذامونو ممیداشت... اثر کنف شدن از طرف کاوه بوده ھھھھھ دمیشا...ود  خوب بمیبخور

 ... گفتنی خوردن منی حیزی چھیھرکدوم 
 ی ندارمی بھ رژیازی و نھی عالکلتیتو کھ ھ!؟... بازم سالـــــاد زمیعز:  گفت تای رو بھ ارمالیکھ ناز        

 ...!  بھ فکر باشندی و چاقن بالی کھ بد استاییاونا... 
 و بدون عذاب الیخی بای مثل بعضتونمی چربھ و منم نمیلی غذا خنیا:  زد و گفت ی لبخندتایارم        

 ...!  فکر نکنمکلمیوجدان بخورمش وبھ ھ
 راحت انقدر غذا الی با خیدر عجبم کھ چجور... مثال شما زھراجون : روشو کرد سمت ما و گفت         

 ...  ھمکلتی کھ ھیرت در صویخوریم
 احمق یدختره ...  کردنی نگاه منای ساکت شدن و داشتن بھ اھویھمھ ... سرشو با تاسف تکون داد         

 چاق ی تپلھ و خوش خوراکم ھست ولکلشیدرستھ زھرا ھ...  مھمونھ نجای دختر انی کھ ارسھیفکرش نم
 ...! ـــــنیاضافھ وزن داره ھم...  ستین

 کردمیفکر م...  حساس بود کلشمی ھی رولشیمثل اسم فام...  زھرا االن در مرز انفجاره دونستمیم        
...  دی کھ تو دستش بود رو گذاشت تو دھنش و جویی قاشق غذای اما زھرا با خونسردشھیاالن دعوا م

 ...  کرد و لبخند زدتای بھ ارمی قورتش داد نگاھیوقت
ھمھ ساکت داشتن نگاش ...  شھی مکسانی با خاک گھی دی قھی تا چند دقتای ارمیعنی لبخند نیا        

 ... خوردی غذا ھم نمیشکی ھیحت...  کردنیم
 بگم بھ قول مادرجونم کھ مامان نارگل باشھ من سر سفره شما دیاوال با: با ھمون لبخند گفت         

 نھ کنھیدوما ادم موقع غذاخوردن بھ حرف شکمش گوش م... ی کھ نگران خرج خوردن مننمیشینم
 باشم کھ روش ون مثل شما چند پاره استخنکھی پرده گوشت داشتھ باشم تا اھی دمی محیسوما ترج... وجدانش 

 و غذامو رمی مھی و با گرکنمی حرفات من قھر منی کھ با ایاگھ االن باخودت فکر کرد... از پوستھ ھی الھی
 البتھ بھ خورمی راحت تا اخر غذامو میلی خنمیشیم...  زمی عزی بگم کامــــــال در اشتباھدی باخورمینم



 145 

...  برام ندارن یتی حرفاشونم چندان اھمستنی مھم نم کھ برایی بگم اصوال کسادیو با...  چسم حسودا یکور
 دیمن شا...  زنمی و حرفامو مکنمی تو چشم طرفم نگاه ممیمعموال مستق...  حرف بزنم ھی با کنانمیبی نمیازین
 یدونیم...  میاز خودم راض...  کنمی کھ ھستم افتخار مینی بھ ایول...  اضافھ وزن داشتھ باشم و تپلم کمی

 ای دننی خوردن حوا شوتش کرد تو ابی کھ خدا خلق کرد و بھ جرم سیھمون... چون خودمم ! ؟...چرا 
...  ھی منظورم چیشی متوجھ می بندازنھی تو ای نگاھھی...  ستمی دست دکترا نیساختھ ...  میھمون شکل...
 ...!!! ــــــــــــزمیعز

 کھ تای زھرا با لبخندش و ارمنی چشما گرد شده و متعجب بیھمھ ...  ومدی درنمیصدا از کس        
 ...  در گردش بودشدیھرلحظھ صورتش قرمزتر م

ھروقت با ...  گمـــــای خودت می سالمتیالبتھ برا...  ھم برات دارم شنھادی پھی یراست: ادامھ داد         
 ...! بردتی ، چون باد می نشادهی پکنمی مشنھادیپ...  ی رد شدی از کمربندنتیماش

 از جاش بلند بشھ و تی با عصبانتای کارشم باعث شد کھ ارمنیھم...  خنده ری زد زی پخمی مرھوی        
 ...  سرش ھم پشتالیناز... بره 

 براش یلیفکر کنم خ:  قاشق ماست گذاشت تو دھنش و گفت ھی تفاوت ی و بلکسی ریلیزھرا خ        
 !!!؟...نـــــھ ... مھمم کھ حرفام براش مھم بود و بھش برخورد 

 ، دییتروخدا بفرما:  کرد و گفت کردنی بھ جمع کھ با چشم و دھن باز شده داشتن نگاش مینگاھ        
 ...!!! وفتھیاز دھن م...  نینکنتعارف 
 ... نیخندی کھ ولو شده بودن و میچند نفر...  خنده ری ھمھ زدن زگھی دندفعھیا        
حال کردم ...  ــــزی دمت جیعنی... بزن قدش زھرا :  خنده گفت ونی دستشو اورد باال و ممیمر        

 کھ ی بودی نفرنی امروز تو دومیوونــــــیح...  دختر یسوسکش کرد...  ی حالشو گرفتیعال...  یاساس
 ...!  کردعشیضا

من ...  رو اعصاب بود یلی چند روز خنیا...  میچاکر:  زد و سرشو خم کرد میدستشو بھ دست مر        
 ی خواست بگھ منم حرفی ھرچی کھ ھرکشھی نمیدرستھ مھمونم ول... خواستم ساکت باشم خودش نذاشت 

 و حرف می نشستھ بودھا  بچھھیبعد از ناھار تو ھال کنار بق... سرد شد نیاال ھم غذاتونو بخورح... نزنم 
 باز و شی بھ اشپزخونھ و بعدش با ندیکشی سرک می ھمی ، مرشستنیپسرا ھم داشتن ظرف م...  میزدیم

 خنده شبندی با اون پثمی مدنی ھم از دمی بود و مرثمیامروز نوبت ظرف شستن م...  گشتیلب خندون برم
 ...  گرفتیاش م

 
 اول مھر مبارکھھھھھھھ پسر من امروز رفت مدرسھ جشن شکوفھ ھااااااا نیسالااااااااااااااااااام خوب        

  مدرسھرنی کھ میی خوشبحال ھمھ اوناری مدرسھ واقعا بخادیانقدر ذوق دارم و خوشحالم کھ حد نداره 
 رو در یی کندن کوه بلند ظرفشویشد و اومدن ولو شدن تو ھال تا خستگپسرا کھ کارشون تموم         

 ...  و اوردمختمی ھمھ ری برایکنن رفتم و چا
 اومده بود کھ باز بحث شی پی بودم چھ حرفختنی ری کھ در حال چای مدت کوتاھنی تو ھمدونمینم        

 ...  کردن خانوما بودی و حسودونی اقا شدنیرتیبحثشون ھم سر غ...  دخترا و پسرا باال گرفتھ بود نیب
 ی حسودی ولنی ھم کھ بگیشما خانومھا ھرچ:  گفت داشتی برمشویی از پسرا ھمونطور کھ چایکی        

 طرف و ی چشمانیخوای بشھ ، اونوقتھ کھ مکی بھ مرد شما نزدگھی زن دھیخدا نکنھ ... تو ذاتتونھ 
 ...! نیاریمردتون رو باھم درب

 چھ عکس ونیشما اقا...  مشابھ و برعکس تی موقعھیاونوقت در : زھرا در دفاع از دخترا گفت         
 !؟... نیکنی و بربر نگاشون منیستیمیوا! ؟... نیدی از خودتون نشون میالعمل
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 مرد اجازه ھی رتیغ... اون بحثش کال جداست :  از پسرا ابروشو انداخت باال و گفت گھی دیکی        
چون ! ؟...چرا ...  ـــــــنی شما خانوما حسودیول...  بشھ کی کھ مال اونھ نزدی بھ زنگھی مرد دھی دهینم

 ...!  مردتونو بدزدهنیترسی و منیبھ ھمجنس خودتون ھم اعتماد ندار
 ... کردنی نگاه مخوردنی و لبخند بھ دخترا کھ حرص مطنتیپسرا داشتن با ش        
! ؟... حسادت شھیو در مورد ما خانوما م...  رتی غشھی مونی کھ در مورد شما اقاھیچجور: گفتم         

 تی حس مالکنی خاطر اھیشماھا ... ادی بھ وجود متی و حسادت ھردوشون از عشق و حس مالکرتی غنیا
 حسم نیھم...  شھ بکی مال شماست نزدنیکنی و فکر منی کھ دوستش داری بھ زنی مردنیذاریھست کھ نم

 نھی اشی معننیشی میرتی شما ھم کھ غیعنی...  بشھ کی بھ مردش نزدی اگھی زن نذاره زن دھی شھی مباعث
 !؟... نیکھ بھ ھمجنساتون اعتماد ندار

 انقدر خودخواه باشن کھ بھ حس دیچرا مردھا با:  کھ ادامھ دادم کردنیھمھ داشتن ساکت نگام م        
 ، رگ گردنتون ورم نینیبی کھ مال شماست می رو کنار زنگھی مرد دھی شما یوقت! ؟...زنھا بگن حسادت 

 ی ھم تھ مونده د بعنیزنی می و اول اون مرد بدبخت رو حسابرهیگی چشمتونو می ، خون جلوکنھیم
...  مرد کنارت بوده و فالن و فالن نی کھ چرا انیکنی می خالچارهی سر زن بدادی رو با داد و بتتونیعصبان

 نیایبعدش م...  شھی زنھ نوشتھ می بھ پابھی ھم باشھ از نظر شما گناه اون مرد غرگناهیب اگھ زنھ یحت
 ھم ھست کھ شما با تمسخر اسم حسادت رو روش ھا کھ گفتم تو زننھای ایھمھ ...  رتی غنیذاریاسمشو م

 نی بزرگ شنیخوای میک... متاسفم کننی فکر مینجوری کھ دانشجوھاش ای جامعھ ایواقعا برا...  نیگذاشت
 ی بحثھیتا ! ؟... نی رد نشی و سرسری سطحیزی و از کنار ھر چنی ، بزرگ فکر کننیبزرگ نگاه کن... 

متاسفم کھ ...! مردا بلن .  ،زنا الن یکھ چ! ؟... بشھ ی کھ چنیکنیم  زود زنونھ مردونھ اشادی مشیپ
 ...!  حقارتشوننھ از...  بھ قول شما حسادت زنھا از دوست داشتنشونھ نی انیدونینم

اگھ ...  نمی حرفامو تو صورتش ببری تاثخواستمی مدی شادونمینم...  بھ کاوه انداختم یاخر حرفام نگاھ        
 نای اما با ھمھ اوفتھی اتفاق بنی ادی اشتباھھ و نبانای ایکھ ھمھ ...  شھی میرتیواقعا منو دوست داره ، اگھ غ

 ...  مورد بودهی ھم بتشی بودم و عصبانریتقص ی ، من بدی امروز و اون روز خری بدونھ تو اتفاقادیبا
 من کامال خلع سالح یانگار با حرفا...  پسرا تو فکر بودن ی گفت ھمھ شھیم...  تو فکر بود قیعم        

 یخنداستاد با لب... دست زدن ھمھ رو از فکر دراورد یصدا... شده بودن و تازه چشمشون باز شده بود 
 ... زدیداشت دست م

 چون ییواقعا لذت بردم و خوشحالم کھ دانشجو...  ی بود خانم کرمییبای زیسخنران: رو بھم گفت         
 ... شما دارم

 یمی کھ زھرا بلند شد و تعظدمیخندیداشتم م... دخترا ھم شروع کردن دست زدن ، بعدش پسرا ھم         
مثل ضرب المثل ...  خندهی ماست نشستھ منیخودش کھ ع... بود  ی ھم از طرف نارنیا: کرد و گفت 

 ... !!! نخوانش پسر  بدونشبھیتو کال غر... کو ندارد نشان از زھرا یپسر کو ندارد نشان از پدر ، نار
 ی چنیریخودتون بگ...  ییزای چنی ھمچھی:  خاروند و گفت ی کھ سرشو کمدنیخندیبچھ ھا داشتن م        
 بھ چنگ و دندون ی خودم تنھا با دست خالنینیبی دختر کھ منیا...  نیی دانشجوی ناسالمتگھیگفتم د

حوض شکوندم بزرگش  خی ، یھمون با دست خال...  رهیگینھ ، اون کھ گربھ اس بھ دندون م... گرفتمش 
 ی دانشمنداکال...  می من چگھی دنینیبب...  کننی کھ بھش افتخار مھینجوری انی انی فکر کنگھید... کردم 

 ...!!!  من استفاده بشھی کھ براگردنی باالتر از افتخار می دارن دنبال کلمھ ااتیادب
 نداشت و یی اردو بدون حضور شما صفانیا... صد البتھ خانوم : استاد ھمونطور با خنده گفت         

 ...! نیستی بنده نیمتاسفم کھ شما دانشجو
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کارش از نخ ...  فرستھی میی استادم کھ عجب طنابھانیا...  زد و سر تکون داد یزھرا لبخند خجول        
 ... ی ملوانی اونم با گره فرستھیگذشتھ طناب م

 یثی کھ با لبخند خبزدنی من حرف می غرای و بچھ ھا ھم از سخنرانمیشدی تو اتاق حاضر ممیداشت        
خوب بل ھم ...  بود نیمنظورم بل و سباست... مردا بلن  گفتم زنا الن و ی خودمون بمونھ ، وقتنیب: گفتم 

 ... گھی بود دیی بود ھم خوشگل بود ھم سگ باوفادیسف
 ... خودمم خنده ام گرفتھ بود...  دنیخندی و زھرا دلشونو گرفتھ بودن و منای و ممیمر        
 امشب کھ شب اخره یراست:  گفت ی چرا و بھ چھ منظوردونمی زھرا نمھوی حاضر بودم کھ بایتقر        

 ...! می اجرا کنشی نمای با نارمیخوایم...  دارم زی سورپراھی دخترا ی ھمھ یبرا
 !؟... شینما:  دی پرسمی بگم مریزی چنکھیمتعجب نگاش کردم و قبل از ا        
 ...!!! یمش قل... اره :  گفت طنتی زد و با شی نگاش کردم کھ چشمکیمنم سوال        
 ی کافیبھ اندازه ...  اجرا کنم ی مش قلشی جماعت نمانی ای مونده برانمیھم!!! ؟...  یچــــــــــــــــ        

 مرد چندش ھی...  ی ، مش قلــــــــیاونم نھ ھر نقش! ؟... کنم ی نقش ھم بازامی ابروم رفتھ حاال بششونیپ
 ...!!! زیھ

 ...!  بکنمی کارستیمن قرار ن... رف بزن از طرف خودت ح:  کردم و گفتم یاخم        
 !؟... ی چیبرا:  دیاونم اخم کرد و پرس        
بھ اندازه ...  جماعت دلقک ھم بشم نی ای مونده برانمیھم...  کنمی نمیعنی کنمی کار رو نمنیگفتم ا -        

 ...!  اردو ابروم رفتھنی تو ای کافی
 !؟... یمش قل! ؟... شینما! ؟... ھی چھیقض:  میمر        
 ستی نی مھمزیچ:  رو بھ جون من بندازه گفتم گھی دیکی کنھ و فیتا زھرا اومد با اب و تاب تعر        

من اگر بخوام ...  خانوم فکر کرده االنم ھمون موقع اس نی کردم ، حاال ای غلطھی تیمن زمان جاھل... 
 ...  ، نھمینھ لباساشو دار...  تونمیھم نم
 ...! لباسامونو اوردم:  حرفم ونیاومد م        

 ی کردکاریتو چ:  گفتم یخون بھ صورتم و مغزم ھجوم اورد و عصب... بھت زده نگاش کردم         
من ...  ی سخت در اشتباھکنمی می غلطنی ھمچیاگر فکر کرد...  یلیخ...  زھرا ی احمقیلیخ... تو ! ؟...

 ... ی بفـــــــــــــھم لعنتنوی ، استمی نیاون ادم قبل
 و انی بودن تا بھی منتظر بقاطیاکثر بچھ ھا تو ح...  رونی سرم و رفتم بی انداختم رویشالمو سرسر        

 من ی گردش برانی باشم و مطمئنا ای کار مسخره اش باعث شده بود عصبنیزھرا ھم با ا...  گردش میبر
 ... مشدی لذت بخش نیلیخ

 ی دختر عموم نقششو بازی و چندش کھ من تو عروسزی بود حدودا چھل سالھ ، ھی مردیمش قل        
 یو خوب حرف زدنمون نصف فارس...  مخشو بزنم خواستمی بود کھ میی دختر روستاھیکردم و زھرا ھم 

 خل ی دختره نیحاال ا...  کردی جالبش ممیدیفھمی خودمون کھ حرفارو می برانمی بود و ھمیو نصف محل
 ...  اجرا کنمیشی نمانی دخترا ھمچنی ای براامی من بوادخیم

با فاصلھ از ...  اروم بشم کمی تا دمیکشی بلند و صدا دار می و نفس ھازدمی و دلخور قدم میعصب        
 ...  شددهی دستم از پشت کشھوی بودم کھ ستادهیبچھ ھا ا
 داد بای کھ تقرارمی کردم دستمو از دستش در بیسع... کشھی زھرا داره منو با خودش مدمیبرگشتم د        

 ...!  بکنی خواستیبعدش ھر غلط...  یدی و بھ حرفام گوش میای ادم با من میمثل بچھ : زد 
 باھاش ھمراه شدم تا بازم یمجبور...  شده بود اطی تو حی دادش باعث جلب توجھ بچھ ھایصدا        
 ...  نشدهیزیابرو ر
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 پرت کرد بھ جلو کمی و دستمو ستادی ، لب ساحل اای سمت دررفتیداشت م...  دیکشیمھنوز دستمو         

 ی و داره سعھیاز رفتارش معلوم بود عصبان...  دی قدم زد و نفس کشکمی... ستمیکھ باعث شد روبروش وا
 ...  خودشو کنترل کنھکنھیم

کم ابروم ! ؟... ھان ی بچھ ھا داد زدیچھ دردت بود کھ جلو! ؟... گھیخوب بگو چھ مرگتھ د: گفتم         
 !؟...رفتھ 

 ... ی لعنتــــــــــییمرگ من تو!  ؟ھی دردم چی بدونیخوایم! ؟...چھ مرگمـــھ :  داد زد بایتقر        
 ...  قدم اومد جلو و ھولم دادھی        
 !؟... یفھمـــــــیچرا نم...  ییدرد من تو -        
درست حرف بزن بفھمم :  گفتم یدم عقب برده بود کھ دوباره برگشتم سرجام و عصب قھیھولش منو         

 !؟...چتــــــــــھ! ؟... یگی میچ
 کشھی طول میتا ک...  ی تا کــــــــیِد لعنت! ؟... ی بدونــــیخوایواقعا م! ؟...چمـــــــــــــھ : داد زد         

 !؟... ی کھ بودی ھمونی بشیخوای میک... ی ادامھ بدی بازنی ا بھیخوای میتا ک! ؟... نقش افسرده ات نیا
 !؟... ، کـــــــــدوم نقــــــــش یکدوم باز -        
 ھات ازش خستن بازم با نندهی ھمھ بینیبی منکھیبا ا...  یکنی اجرا می کھ سھ سالھ داری نقشنیھم -        
 ، نفس یتو زنده ا...  بفـــــــــھم نویا... محمد مـــــــــــرده ...  یدی ادامھ اش می داری و سرتقیبدجنس

 نجای کھ ای قبول کنیخوایچرا نم...  ـــــــــھرفت...  تموم شده شھی ھمیمحمد تموم شد ، برا...  یکشــیم
تا ...  ی داریتو ھنوزم حق زندگ...  زن با فوت شوھرش تا ابد عزادار باشھ ھی نھ ھندوستان کھ رانھیا

 ...  مھمھھی بقی براتی بودنت ، شادی ، تا وقتی زنده ای ، تا وقتیکشی نفس میوقت
 ... وساکت شدایروشو کرد سمت در        
دلم ...  ی تنگھ ناریلیخ... دلم تنگ شده :  گفت ی و ارومی بغضی گذشت کھ با صدای اقھیچند دق        

 ی ولی کھ بودی ھمونیشیدوباره م...  شھی سھ سال ھمش بھ خودم گفتم درست منیا...  نارگل تنگھ یبرا
...  دعواھامون تنگ شده یبرا یحت...  طنتھامونی ، شھامونی بازیدلم برا...  ی کرددمی ناامشتریھربار ب

 یکیتا ...  ی برات کردم تا بھتر بشیسھ سالھ ھمھ جوره ھواتو داشتم و ھرکار...  ی برگردیخوای میک
 دونمی چون مستی سرت نیمنت...  چشمت ابرو جلوش دراومدم و ازت دفاع کردم یاومد بھت گفت باال

 خستھ شدم دلم گھیاما االن د...  یکردی من می کارا رو برانی توھم ھمشدیاگھ جاھامون باھم عوض م
 بھ یخودتو زد...  یخوای خودت نمنکھی مثل ایول...  موجود افسرده رو نی نھ انمی رو بازم ببی نارخوادیم

 ... ی بشداری بیخوای جوره ھم نمچیھ... خواب 
 ...  بودسی برگشت طرفم صورتش خیوقت        
 ی کھ وقتخوادی رو میدلم خالھ نارگل... دلم ...  یبرگرد نار...  صبرم تموم شده نارگل گھید -        

 تونمینم...  تونمینم...  ی نارکشمی نمگھید...  کھ بھش بگم خالھ کردی دعوام مکردمی صداش مینار
 ھم یمن ھرچ...  یخوا بدی کھ بای خودتنی ای از دستم براومده کردم ولیھرکار...  نمتی ببینجوریا

 ، یای بود کھ تو بھ خودت بنی ھم ھمش بخاطر ای و مش قلشینما...  شھی نمیتالش کنم تا خودت نخوا
 اجرا کنم کھ بخندن شی نماشناسمشونی کھ چند روزه مبھی مشت غرھی ی براستمی دلقک ننیوگرنھ منم ھمچ

 ینی بشیخوای میتا ک...  نھ من یومدی درمفشھ بنی جلودی کھ بای تو بودنیاونروز ا...  ایبھ خودت ب... 
 نی ای بار جلوھی بار ، فقط ھی سھ سال نیاگھ تو ا...  یری بگی دوست داره بگھ و اللمونی ھرچیھرک

 رو قشھی دوست داره و خودش الی ھرچکردی جرات نمگھی کس دچی ھیومدیجماعت حرف مفت زن درم
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اگھ ...  بوده کھ اون حرفا رو پشت سرت درست کرد یاز چ  درد بنفشھیدونیخودتم م... بھ تو نسبت بده 
 ... بنفشھ نبود کھ در وجود دی رو در تو دیزی بود کھ چنیمحمد تو رو انتخاب کرد نھ اونو ، بھ خاطر ا

 از کنار یحت...  کنھ ھی زھرا گرومدی مشیکم پ...!!!  سشیاز حرفاش شوکھ بودم ، از صورت خ        
چقدر حرف تو دلش بود ... شدی پدرش سرشون اورده بودن ھم با خنده رد ملی کھ فامییدردسرھا و بالھا

 ... کردمیمچقدر من خودخواه بودم کھ متوجھ نبودم و فقط بھ خودم فکر ... 
 ی بشو کھ بودیھمون نارگل... تروخدا نارگل :  دستاشو گذاشت رو شونھ ھام و گفت کمیاومد نزد        

 بلند خنده اش ی صدایبرا...  نارگل تنگ شده یھمھ دلشون برا...  ھیبق... اقاجون ، مادرجون ، من ... 
 چھ با من و ایدن...  اطرافت بھ نگاه کن...  ی نارایبھ خودت ب...  طنتاشی کردناش و شغی جغی جیبرا... 

 بھ ی روزھی...  منتظر ما بمونن نکھی بدون ارنی و مانیروزھا م...  دهیتو چھ بدون ما بھ راھش ادامھ م
 یتونیم...  ی ، خوشگلیتو ھنوز جوون...  کرد شی کارشھی نمگھی شده و دری دینیبی کھ میایخودت م

 ... ی کنیزندگ
 ...  برداشت و ازم فاصلھ گرفتدستاشو        
نھ بھ خاطر ...  کن یزندگ...  ی کن ناریزندگ: چند قدم دور شد و دوباره برگشت سمتم و گفت         

 ...! بھ خاطر خودت...  ھیمن ، نھ بھ خاطر بق
و اشک تو چشمم پر بود ...  ای درینگام رو دوختم بھ اب... الیاروم ازم دور شد و رفت سمت و        

 ... گرفتمی رو مزششی ری مصرانھ جلوی ولشدی مزیداشت لبر
 کھ داشتم نیھم...  باشم ھی فکر نکرده بودم کھ ممکنھ با رفتارم باعث ازار بقنیچطور تاحاال بھ ا        
 انمی اطرافھی بودم کھ بقنی از االی خی بود و بی مثل سابق رفتار کنم برام کافکردمی می و سعخوندمیدرس م

سرمو بلند ...  کھ قبال بودم ستی نین اوکنمی کھ دارم تظاھر مینی افھمنیم... ھم چشم دارن و ھم عقل 
 ... دمیکردم و اسمون رو د

 ... دی سفی بود با ابرھایاب        
 یحرفا! ؟..محمد رو ! ؟... فراموش کنم تونمیبھ نظرت م! ؟...  کنم کاریچ...  یگی میتو چ -        
 !؟...مردمو 
 روز با تو بودن رو تجربھ کردم و بعدش ھی روز ، فقط ھی...  یسھ سالھ کھ تنھام گذاشت... محمد         

 یشیازم دلخور نم! ؟... شھی میاگھ فراموشت کنم چ... قاتل ... خونھ خراب کن ... نحس ... شدم شوم 
 کھ ی من نداره در صورتیزندگ  تویری تاثچی بھم بفھمونن کھ مردن تو ھکننی می دارن سعھیچرا بق! ؟...

 !؟... کنم کاریچ! ؟... کنم محمد کاریچ...  مھم بوده یلی خدوننیخودشونم م
 ...  کردنش شده بودن پاک کردمسی و صورتمو کھ باالخره اشکام موفق بھ خدمی کشیقینفس عم        
 !؟... یایھمھ منتظر توان ، نم -        
 ...  دوختای و اونم نگاشو بھ درستادیاومد کنارم ا... برنگشتم نگاش کنم ...  بود می مریصدا        
 !؟... کردیزھرا چش بود کھ داشت باھات دعوا م -        
 ...! یلیخ...  می بدم مریلیمن خ -        
 ! ؟یگی منوی ای شده کھ داریچ! ؟... یزنی کھ مھی چھ حرفنی ای شدوونھید -        
 ... الیتم و راه افتادم بھ سمت و نگفیزیچ        
 !؟... ی بگیزی چیخواینم: دنبالم اومد و گفت         
 ... سرمو تکون دادم کھ نھ        
تو راه ھم ساکت بود و ...  نشستھ بود و اخم داشت نایزھرا کنار م...  میباھم سوار اتوبوس شد        

 ... زدی نمیحرف
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تو ...  کردی مری سی اگھی دی روحم جاھای ولکردمی رو تماشا مرونیمنم ظاھرا داشتم از پنجره ب        
 ... رفتی مختلف می و جاھاکردیزمان سفر م

 رو کھ محمد گفتھ ی اونروزارمی بادمی کردم یسع...  قبلترشیحت...  و عقد یاز روز خواستگار        
 کھ یروز...  می بھش خبر دادم کھ از کنکور راضی کھ تلفنیروز...   من تکون خوردهدنیبود دلش با د

 کھ زھرا بھم یروز...   کھ بنفشھ اون حرفا رو بھم زدیروز...  کرد ھی کنار در نشست و گررجیعمو ا
 بھ خاطر امتحان و شوم می مریحرفا...  دانشگاه امی بنکھی ای اقاجون برایحرفا...  داد مویخبر قبول
و ...  ثمی با ممیازدواج مر...  شدنم توسط اون دهیدزد... دعوام با کاوه ...  ھی کلیعمل اھدا... خوندنم 

 ...  بنفشھیباز ھم حرفا... اردو 
 شدن تا برن تو جنگل و کنار رودخونھ ادهی مورد نظرمون و بچھ ھا پی جامیدی رسی وقتیحت        

 ... ودمھنوزم تو فکر ب
 

 سنگ بزرگ تو ی کلنکھیبا ا...  تختھ سنگ نشستم و بھ اب چشم دوختم ھیرفتم کنار رودخونھ رو         
 کھ مجبور شده یی و نرم داشت از کنار سنگھا و جای قویلیخ...  داشت انیرودخونھ بود اما اب بازم جر

 ... شدی و رد مکردی خودش راه باز میبود از داخل سنگ برا
 ی سھ سال با ھمھ نیا...  داره چھ من بخوام و چھ نخوام انی جری زندگگفتیزھرا راست م        

 ...  گذشتیدرستھ سخت گذشت ول...  زود گذشت یلی خنمیبی مکنمیاتفاقاتش حاال کھ خوب فکر م
 زمان نیاالن تو ا...  کھ قبال بودم بلکھ بھتر از اون باشم ینھ اون...  بتونم خودم رو بسازم دیمن با        

 ...  ھستنمی خبر دارن زھرا و مرمی ھستن و از ھمھ چمی کھ دوست واقعییتنھا کسا
اصال ...  ازم خستھ بشھ و بخواد ولم کنھ ی ھم روزمیاگھ مر... زھرا کھ امروز گفت خستھ شده         

 ؟... کنم یندگ زھی رونی با اتونمی میخودم تا ک
 تو جلد رفتمی می سھ سال ھم گاھنی تو انکھیکما ا...  شمی از خودم خستھ می روزھیمطمئنا خودمم         

 ...  خودم ھم تحمل خودمو ندارمگھیاون وقت د...  میخود واقع
 !؟... ی محمد چیول        
 ...  کرده بودمری گی بدیتو دوراھ        
 بالی ھم بھ دوتا درخت طناب بستھ بودن و والگھی دی سرھی و ی از بچھ ھا داشتن اب بازی سرھی        

 ...  بودی زندگشی نمانی بچھ ھا عی و خنده ی بازی شرشر آب با صدایصدا...  کردنی میباز
 نطوری دلخوره و ھمدونستمی ، مکردی ھم بھ من نمی نگاھیحت...  زدنی داشتن قدم منایزھرا با م        

 ...  فکر کردن بدهی بھم زمان براخوادیم
 !؟... محمد رو فراموش کنم تونمیمن واقعا م        
 !؟... ی نشستنجایچرا ا -        
 از ھویاخھ تو ...  انیکاوه کاو...  شھیمثل ھم...  نبود برگردم تا صاحب صدا رو بشناسم یازین        

 !؟... ی کھ االن ھستینی بھ ای شدلی من تبدیدشمن خون از یچجور! ؟... شد داتی من پیکجا تو زندگ
 و ھی حس تازه متولد شده از پانیا...  قبول کنم کھ تو خوامینم...  باور کنم خوامی کھ من نمیزیچ        

 ... رمی جلوشو بگدیبس اشتباھھ و با
 !؟... اومده شی پیمشکل...  ی خواھرزاده ات ھم اونجورینجوریتو ا...  افتاده یاتفاق -        
 ... ستی نیزیچ... نھ :  و گفتم دمی آه بود کشھی شبشتری کھ بیقینفس عم        
...  بھ گپ زدن نی نشسترمردی ، پرزنی مثل پھیبچھ ھا چ:  اومدن کنارمون و گفت ثمی با ممیمر        

 ... می قدم بزنکمی و نی خوب استفاده کنی ھوانی از انیپاش
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 ھوا بھ نی از اامی دوباره مگھی ماه دکی جان من کھ خدا بخواد تا میمر:  زدم و گفتم یلخلبخند ت        
 ھا ی شما بچھ تھروننیا...  بعدشم کھ دو ترم درسم مونده و خلـــــــاص برمیمدت سھ ماه استفاده کامل م

 ...! ادی نمرتونی ھوا گنی از اھ رقمچی چون تو تھرون شما ھنی استفاده رو ببرتی نھادی کھ بانیھست
 ی گنده کمی شوور بداخالقھ زشتھ شھی خــــــــدا یا:  دستاشو بلند کرد بھ اسمون و گفت میمر        
 ...! نی آمیالھ...  دود شھرمونو نکوبونھ تو سرمون نی نارگل بده انقدر انی بھ ایتھرون

چشمام کھ دوباره ...  و اونا کجا  من کجای خنده یول...  دمیمنم خند...  دنی و کاوه خندثمیم        
 ...  پر بشن رو محکم بستم و از سرجام بلند شدمخواستیم

 دفعھ ھیاگھ ھوسھ ھمون ...  خوامی من شوھر نمگھی دروغ مایخدا:  کردم صدام نلرزه و گفتم یسع        
 ...  ھفت پشتم بسھیواسھ 

 خودشو میازشون فاصلھ گرفتم کھ مر...  نشنون ھی اروم کھ بقیلیخ... دوم رو آروم گفتم یجملھ         
 ... بھم رسوند و بازومو گرفت

 !؟...  ی شده ناریچ -        
 ...  و دوباره بھ راھم ادامھ دادمستی نیزیسرمو تکون دادم کھ چ        
 از خودش رمی میبخدا اگھ نگ! ؟... ختھی بھت گفتھ کھ انقدر بھمت ریزھرا چ: دنبالم اومد و گفت         

 ...! پرسمـــــــایم
 نیھم... قبال انجام شده یعنی خوامی تورو نمیفقط دعا... فقط ...  گمی ، بخدا راست مستی نیچیھ -        
!!!... 

 !؟... ی چیعنی -        
ش  زود پسیلی ندارم خاقتشوی لدی دی برام شوھر فرستاد ولی تو بخوانکھی خدا قبل از انکھی ایعنی -        
 ... گرفت

 ... میاز بچھ ھا دور شده بود...  دیلرزیچونھ ام داشت م        
 ...! نارگــــــــل:  نگھم داشت و با بھت گفت میمر        
 ...  من غلبھ کرد و افتادیبازم اشکم بھ اراده ...باالخره افتاد ... افتاد         
 ...! نیھم...  بود ی شوخھیفقط ...  زمی نداشتم عزیبخدا منظور: بغلم کرد و گفت         
دل ...  زھرا ھم حق داره دونستمی بوده ، می حرفش شوخدونستمیم...  زدمیتو بغلش داشتم زار م        

 ... امی با خودم کنار بتونستمینازک شده بودم ، ھنوز نم
 کردیوم پشتمو نوازش مار... یــــــلیخ... سخت گذشت یلیاما خ... زود گذشت ...درستھ گذشت         

 ی وقتیحت...  دمی نفھمیزی گفت چشھیاز گردش اونروز م...  و من چقدر ممنونش بودم گفتی نمیچیھ... 
 ...  بازارمیبعد از جنگل رفت

 نگیمثل ر... تو سرم جنگ بود ...  من اصال حواسم بھ اطرافم نبود ی ھمھ جا کنارم بود ولمیمر        
 یکی اون شدنی کدوم ھم موفق نمچیھ...  کردنی و دوباره شروع مذاشتنیتراحت م اسی برایمی تاھیبکس 

 ...  بودنی قوی کافیھردوشون بھ اندازه ... رو شکست بده 
انقدر اقا و ...  بود ، کھ تمام عمرم رو وفادارش بمونم ی محمد مردگفتی جنگ منی از طرفیکی        

 ... خوب بود کھ ھمھ عمرم ھم براش کم بود
ھنوز زنده ...  از نو شروع کنم تونمی کردن دارم ، جوونم و می نھ منم حق زندگگفتی مگھی دیکی        

 گذشتھ نھ یعنی... ـــــــود بــ...  بود بودنشھ نھ ھست بودنش نی مھم ھمی بود ولیمحمد مرد خوب... ام 
 ...  نھ گذشتھمیکنی می در حال زندگمیو ما دار... حال 

 ... دیجنگی طرف اول ھنوزم سرسختانھ می بود ولتریطرف دوم قو        
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 ...  شدمداری بشھیصبح زودتر از ھم...اونشب اخرش با سردرد خوابم برد         
 امواج اروم با یصدا... نمازمو خوندم و رفتم لب اب ...  بودن  بچھ ھا ھنوز تو خواب نازیھمھ         

 ...  لذت بخش بودیلی خبھشتی خنک اردیھوا
 داشت کم کم دیخورش...  شدی کھ کم کم داشت روشن می و نگامو دوختم بھ اسموندمی کشیقینفس عم        

 بود کھ با خودش یامی بود اما مھمتر پی قشنگیلی خیمنظره ...  کردی طلوع مایاز اون اخـــــــــر در
 راکد نجوری ھممیخوا و اگر بگذرهیزمان م...  گھی طلوع دھی شروع شده ، گھی روز دھی... داشت 

 ...!!! موننی منتظر تو نمدی و خورشای وقت دنچیھ...  میمونی عقب مای از دنمیسرجامون بمون
 نی گفت تو اشھیم...  یتو خود زندگ...  ی زندگیگنھ تو علم و روزمر... من سھ سال درجا زدم         

 ...  کردنی تا زندگدمیکشی فقط نفس مشتریب...  کنم ی کھ زندگومدی مشی کم پیلیسھ سال خ
منو ...  بتونم دیمن با...  ھام فرستادم ھی پاک صبح دم رو بھ ری و ھوادمی کشقیچندتا نفس عم        

 خوادیدلم م...  رکود نیخودمم خستھ شدم از ا...  کنم ی زندگخوامی میول... ببخــــــش ... ببخش محمد 
 نارگل یخوای کھ می گلھ کردر روز چقدھی تو ھمون ادتھی...  شاد بخندم نھ از سر اجبار خندمی میوقت

 کھ یھمون...  ھمون باشم خوامیم...  شیدی دنای بنفشھ ای روز تو خونھ نی کھ اولی ، ھمونینی رو ببیواقع
 ... ی کھ تو دوست داشتی دوست دارن ، ھمونھمھ

 دیبا...  بذارمت کنار شھی ھمی تورو برادی باشم کھ ھمھ دوست دارن بای ھمون نارگلنکھی ایبرا        
 با مرد ای نتونم دوباره ازدواج کنم دیشا...  مونھی گوشھ از ذھن و قلبم مال تو مھی شھیھم... فراموشت کنم 

...  ی خوشبختم کنیبھم قول داده بود چندبار...  بسازم موی زندگتونمی میدلخواھم نتونم ازدواج کنم ول
 زنده ام شاد و سرحال باشم و یتا وقت...  خوشبخت بشم دمیاما االن من بھت قول م... نشد ...  ینتونست

 پارچھ ھی قلبم و روت رو با ی طاقچھ یمنو ببخش کھ مجبورم بذارمت گوشھ ...  کنم یخوب زندگ
 ...  کردن توئھراموش دوباره ام با فیاما جواز زندگ... بپوشونم 
 اومده دیخورش...  بلرزم کمی سرد بشھ و شتری بسمی باعث شد صورت خدیوزی کھ میمی مالمینس        

 !!...! من برگشتم...  یسالم زندگ:  زدم و اروم گفتم دی بھ خورشیلبخند... بود باال 
 
 

 رو لشونی تا وسااطی رفتن تو حی ھمگالی و مرتب کردن ولیبعد از صبحونھ و جمع کردن وسا        
 ... بذارن تو اتوبوس

 و ھم می تا ھم زھرا رو برسونمی کاوه برنی با ماشمی و مرثمی شد کھ من ، زھرا ، منی بر امیتصم        
 ...  تھرانمیخودمون برگرد

 ناقابل ی ھی ھدھی نیا:  بستھ دستم داد و گفت ھی و نی ماشی کالس اومد جلوی از دخترایکینگار         
 ی کردی و واقعا ھم کاری ما تو خستھ شدی از ھمھ شتری اردو بنیتو ا...  بچھ ھاست یاز طرف ھمھ 

 با ھم خواھرزاده ات  خانواده ات وی و مھمون نوازتیھم تو با دستپخت عال... کھ بھمون خوش بگذره 
 ...  اردو رو برامون خاطره ساز کردنی ھاش ایشوخ

 کردم و در اصل فای گفت فقط نقش مادرھا رو اشھیم...  نکردم یمن کار:  زدم و گفتم یلبخند        
 بگم اصال دی ممنونم و بایلیخ...  نی شماھا کمکم بودیھمھ ...  کردنی کارا رو می خونھ ھمھ یدخترا

 ...  شما ممنونمیاز ھمھ ...  رو نداشتم ی کارنیتوقع ھمچ
 ... می و راه افتادمی کردیاز بچھ ھا خداحافظ        
 کھ با سرعت از کنارمون یینھای درختھا ، ماشیسبز... تو راه ساکت بھ جاده چشم دوختھ بودم         

بود و فقط من بودم کھ  انی در جریزندگ... آدمھا ...  کھ کنار جاده بودن ی کمیمغازه ھا...  گذشتنیم
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 زھرا ممنون بودم اگھ از...   گند ھم بدمی مرداب در رکود و سکون بودم ، کم کم ممکن بود بوھیمثل 
 ...  چشمامو باز کنمخواستمی بھ خواب و نمزدمی حاال حاالھا خودمو مدیاون نبود شا

 ادهیدر خونمون نگھ داشت و ھمھ پدم ...  روستا میدی رسی کدمیاونقدر تو فکر بودم کھ اصال نفھم        
 ... میشد

 رتری دی ساعتکیممکنھ ...بچھ ھا :  کرد و خواست بره تو خونھ کھ گفتم یزھرا از ھمھ خداحافظ        
 ... نی منتظر بموننجای اشھی انجام بدم اگھ مدی دارم کھ بای کارھی...  میوفتیراه ب

  بغلش کردماری اختیرفتم کنارش و ب... تو نگاش سوال بود ...  بھم کرد یزھرا نگاھ        
 ...  نگفتیزی چیشوکھ شد ول        
 ... منو ببخش...  کنم ی خداحافظشھی ھمی برارمیدارم م: فقط اروم گفتم         
 تکون داد زد و سرشو یلبخند... خوشحال یمتعجب ول... منو از خودش جدا کرد و نگام کرد         
 ساکت نگاش کمی... کنار قبرش نشستم و فاتحھ خوندم... ازشون جداشدم و رفتم سر خاک محمد         

 کھ زدمی و انقدر حرف ماوردمی درددلھامو براش مشھیھم...  شدی حرف زدن باز نمیکردم ، دھنم برا
 ...  حالــــــای ولشدیساعتھا م

 ی چدونھی محمد کنارم نشستھ و خودشم مکردمیحس م... وت بود  بود حرف بزنم سکازیحاال کھ ن        
 ... دنیبازم اشکام بودن کھ بھ دادم رس...  بگم خوامیم

... منو ببخش ...  ادما ی کنم ، مثل ھمھ ی زندگخوامیاما م... اما ...  سختھ محمد یلیخ... سختھ  -        
 نی غمگی نارگل افسرده نی ھم از اھیبق! ؟... مگھ نھیکنیمحمد تو درک م... منو ببخش کھ کنمیخواھش م

 ... تو... تو ھم ...  محمد یی از تنھاترسمیم... خستھ شدن 
 بلند ی بار با صدانی اولیبرا...  بلند ی کردم اونم با صداھی گرکمی...  ادامھ بدم ذاشتیبغض نم        

 بلند بلند خواستمی االن می متوجھ نشھ ولی کس اشکھام در سکوت بود تای سھ سال ھمھ نی کردم ، تو اھیگر
 ...  کنم و حرف بزنمھیگر

...  یھمون کھ عاشق خنده ھاش بود...  ی خوشبختش کنیخواستیمنم نارگل ، ھمون کھ م... محمد         
 خنده یمن ھمونم کھ صدا...  رو یزندگ...  رو یخوشبخت...  ی رو ازم گرفتدنیسھ سالھ با رفتنت خند

 یخوام دوباره زندگیمن م... من ...  ی بودطنتھاشی کھ عاشق شیھمون...  کردیوش فلک رو کر مھاش گ
! ؟... ی منو ببخشیتونیتو م...  کنم ی الاقل زندگخوامی می خوشبخت نشم ولدی شادونمیم... بخندم ... کنم 

 یشیتو کھ ازم دلخور نم...  از نو شروع کردن تو رو بذارم کنار ی دوباره ، برای زندگیمجبورم برا
 !؟...نھ

 بھ مشامم می کنار امامزاده ھمراه نسی وحشی گلھایبو...  کرد دنی خنک شروع بھ وزمی نسھی        
 ... خوردیم

 بود کھ دهی خوابی محمدرشی کھ زیبھ سنگ قبر...  بھ اسمون کردم و بعد ھم بھ محمد ینگاھ        
... بلند شدم و دوقدم از قبر دور شدم اما دوباره برگشتم ...  شناختنشی بود کھ میی ادمھایمحبوب ھمھ 

 ای اون دندوارمیام...  جانی بود کھ اومدم ای بارنی آخرنیا:  و اروم گفتم دمینشستم و سنگ سرد رو بوس
 ... ! خداحافظ...  نمتیبازم بب
 ...  و از قبرستون دور شدم تا وسوسھ نشم کھ بازم برگردمدمیم بھ سرعت دو بلند شدی وقتنباریا        
 ...! خداحافظ... خداحافظ محمد من         
 فرو دادم یتلخ بود ول...  نی بار غم بزرگ رو گذاشتھ بودم زمھیانگار ...  کردمی میاحساس سبک        

 ...  رو حس کنمینیری رو تا بتونم باز ھم طعم شی تلخنیا
 ... خوردنی بود رو مدهی براشون چوونی کھ مامان تو ایرفتم خونھ ، بچھ ھا داشتن صبحونھ ا        
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 ... سالم نارگل:  و اروم بھ خودم گفتم دمی کشقی نفس عمھی        
 و راه می کردیبعد از صبحونھ از مامان و زھرا خداحافظ...  کردم و نشستم کنارشون یسالم بلند        

 یخوشحالم کھ برگشت...  یخوشحالم نار: زھرا دم رفتن محکم بغلم کرد و اروم دم گوشم گفت ...  میافتاد
... 

 ...  تو بغلم فشارش دادم و ازش جدا شدمکمیمنم         
 ھی...  نارگل خانوم:  کاوه گفت می کھ از روستا دور شدکمی...  دمیخندی و ممیگفتیتو راه با بچھ ھا م        

 !؟... یدی بپرسم جواب میسوال
 !؟... یپرسی شما نمدمیاالن بگم جواب نم -        
 !؟... نھ ایاالن بپرسم ... خوب ... نھ : با خنده گفت         
خوب حاال شما بپرس اگھ در توانم باشھ جواب :  خنده اش گرفت گفتم می بھ گردنم دادم کھ مریقر        

 ... دمیم
 !؟... ھی چرادینظرت در مورد ھ -        
تو ...  می کالس نداشتی تو بچھ ھای اسمنیھمچ...  بود ی کگھی درادیھ!!!! ؟... ـــــــــــرادیھ        

 ...! آشناھامون ھم نبود
 ...! ھیمنظورم استاد انصار:  گفت دی دنھی عالمت سوال منو از تو ای افھی قیوقت        
 !؟... ــــــرادیھ! ؟...نظر مـــــن ! ؟... یاستاد انصـــار...  شد شتری بتعجبم        
 ...!!! ــــــــــــرادیھ...  نی شدیچھ خودمون: با تعجب گفتم         
 جانت یزدی کھ تو با ایھمون اندازه ا...  می وقتھ ھستیلی کھ خیخودمون: حس کردم لبخند زد         

 ...! یھست
 ...  دوتا داشتنی بھ ای چھ ربطیزدی منو ایرابطھ ...  ابروھام بره باال شدی نمنی از اشتریب گھید        
 ...!!! فھممینم! ؟... دیببخشـــــــ -        
 یی ھم دارادی خواھرزاده و ھشمیمن م...  ھم شما رادی و ھیزدیاگھ من باشم ا... خوب ساده اس  -        

 ...! ام
بس کھ چشم و دھنم باز و بازتر شد صورتم درد ...  کردی چرا اصال بھ صورت من فکر نمنیا        

 گرفتھ بود
 !؟... یــــــــــــــــــیدا:  داد زدم بایتقر        
 اصال تعجب ثمی اون و منکھیجالب ا... چتھ بابا ، گوشم درد گرفت :  زد بھ بازوم و گفت میمر        

 ... نکرده بودن
 !؟.. یدونستیتو ھم م:  گفتم میرو بھ مر        

 ... سرشو تکون داد کھ آره        
جلبا تا االن ...  بھش گفت آره کاوه ی و تصادف اونجوریلی سھیپس بگــــــــو چرا اون بار سر قض        

رده بود ،  نکیپس بگو چرا آقــــــا روز اول خودشو معرف...  بود دهی نفھمی کسکردنی رفتار میھم جور
 ...  کھخواستی نمی معرفگھی بود دشییدا

 !؟... ھی نظرت چیخوب نگفت: کاوه دوباره بھ حرف اومد و منو از فکر دراورد         
 ...! نیاستاد خوب:  باال انداختم و گفتم یشونھ ا! ؟...نظــــــر من         
 !؟... ھیبھ نظرت چجور ادم... منظورم راجع بھ خودشھ ... نـــــــــھ  -        
 ییتازه دا!  داشتھ باشم ؟ی نظردیچرا با...  شناسمشونیمن کھ نم...  ی چیعنی...  فھممینم -        

 !؟... ھی چھ جور ادمیپرسیشماست از من م
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 یعنی...  نھ ای خورهی می ، بده ، بھ درد زندگھی کھ آدم خوبنھیبابا منظورم ا... پـــــــــــــــــوف  -        
 !؟... نھ ای دنی بھش زن میبره خواستگار

 یپرسی سواال رو ازم منی ای دارھویاصال چرا ...  ادی نمیخب بھ نظر آدم بد...  دونمیمن چھ م -        
 !؟...

 !؟... زھرا خانمتون قصد ازدواج ندارن نی اگــــــمیم -        
 ...!!!  داشتشی قبلی بھ حرفای چھ ربطنیا        
 !؟... داره یبھ شما ربط:  تو ھم و گفتم دمیاخمامو کش        
 بدمش بھ تو زموی عزیعمرا زھرا...  سوختیقلبم داشت م...  شورنیحس کردم تو دلم رخت م        

 ... اھھھھھھھھھھھھ...  با زھرا ذارمینم...  خوامیاصال نم... چرا زھرا ...! بچھ جون 
 !؟... ی خالھ خانومش بشی ام ازم خواست ازت بپرسم حاضریی کھ دانھیخب ربطش ا -        
چشمام دوباره گرد شد ...  دیپری شاخھ بھ اون شاخھ منی و از اکردی حرف رو عوض می چرا ھنیا        

 ... فتھ بود رادشی حرف زدن نی اای خنگ شدم یلی من امروز خای... 
 ... مگھ من چند سالمھ کھ! ؟...مــــــــن بشم خالھ خانومش : متعجب گفتم         
 ١٥٠ بود کھ ھر یی کھ زد حرفم نصفھ موند ، مات بھ خنده اش موندم از اون صحنھ ھایبا قھقھھ ا        

آخھ چرا انقدر : ود گفت  کھ ھنوز توش خنده بیی با صدادی خندی حسابی ، وقتوفتادی بار اتفاق مھیسال 
 ... !  زنشی خالھ یبش یعنی...  ی خانومش بشی خالھ گمیدارم م... حرف زدن با تو سختـــــــھ 

 ...  ، بس کھ گشاد شدن امروزگھی دشدنی چشما برام چشم نمنیفکر کنم ا        
 !؟...مگھ خانومش خالھ نداره کھ من برم بشم خالھ اش : گفتم         
 ... دنیخندی ھم داشتم مثمی و ممی مرنباریا        
 خودت ی برایخوای مینجوریا...  خـــــــــــاک یعنی:  زد رو سرش و گفت یکی خنده ونی مثمیم        

 !؟... ی کنیھم خواستگار
 بھ نظرت گمی مخانوم دارم... بابـــــــــــا ...  بگم ی چجوردونمی نمگھیبخدا د: کاوه ھم خندون گفت         

 ام خواست از شما بپرسم کھ بھ نظرت یی دایعنی! ؟... نھ ای دنی من میی جانت رو بھ دایزدی انیا
 ...!!! ـــــــنیھم...  نھ ای دهیخواھرت دخترشو بھ اون م

 !؟... یچــــــــــــ:  دمی کشغیج        
 !؟...چھ خبرتھ ... مــــــرض :  گوششو گرفت و گفت میمر        
 ...  ھم نبودیخودکی بنی استاد تو باغ بھ زھرا ھمچیپس بگو نگاه ھا        
 شناسھی ما رو میمگھ ھمش چقدر زھرا...  حرفو زده نی ای شما رو چھ حسابییدا: با اخم گفتم         

 !؟...
 ... ادیشناخت کم کم بوجود م -        
 !؟... ادی بھ وجود می چجورننیبی ھمو نمنای ای وقتی ولادیاره بوجود م -        
 ... گھی دننیبی قرار باشھ ازدواج کنن ھمو میخوب وقت -        
 بخاطر دیاون کھ نبا... یخوب اره ، باالخره کھ چ... زھـــــــــرا ! ؟...ازدواج ...  فکر کردم کمی        

 ... ی ولشمی تنھا میلیاگھ بره خ... نھ من تا ابد تنھا بمو
 پسره راست نیاما از کجا معلوم ا...  از استاد خوشش اومده دی فھمشدیاز رفتار زھرا ھم تو اردو م        

 ...  بازم سربسرم بذاره و دستم بندازهینجوری اخوادیاز کجا معلوم کھ م... بگھ 
 بفرستھ جلو نوی انکھی نھ ازدی با خودم حرف مومدی مخواستیاگھ استاد خودش م... اره بابــــــــــا         

 ...  فرستادهنویھھھھ مگھ بزرگترش کاوه اس کھ ا... 
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 ... بھتره منم دست بھ سرش کنم        
 ... تازه خود زھرا ھم ھست...  با خواھرم صحبت کنم و اقاجونم دی ، بادونمیمن نم -        
 خوادیم...  تنده یلی ما خیی داشی اتنکھی ، مثل ای خواھش کنم زودتر باھاشون صحبت کنشھیم -        

 ...  رو بدونھجھیزودتر نت
 ... ھھھھ منتظر بمون تا منم برم بھ خانواده ام بگم        

 
 ... می کاوه جــــــــــون بودبیناھار مھمون ج... ناھار نگھ داشت  یسر راه برا        
...  پسره نی حرف زد شده بود ای کاوه جون اونوخ کھ از خواستگارشھی مکنھیحاال کھ مھمون م        

 ... یثی خبیلیواقعا کھ نارگل خ
سن دوست دارم بھ تو چھ ا... چرت بعد از ناھارت مونده ھا ...  ی بکپیری بگشھیوجدان جان م        

 ... والـــــــــــا...اخــــــھ 
 و نگاش کردم ستادمیا...  طرفم و صدام کرد دی دوثمی کھ منی سمت ماشرفتمیبعد از ناھار داشتم م        

 ...  دارهکارمی چنمیکھ بب
 !؟... ینی جلو بشی برشھیم -        
 ؟... ی چیبرا! ؟...بلـــــھ  -        
 ھی خوامیبھ خدا م...  نارگل گھی دنیبرو جلو بش...  خواھر من گھی دنمی زنم بششی پخوامیخوب م -        

 ...  بگممی بھ مریزیچ
 ...!  خوب بابایلیخ... از دست شما ... پـــــــوف  -        
 لبخند زد و ھی ی ولکاوه اول تعجب کرد... جلو نشستم ی رفتم رو صندلی ولخواستی دلم نمنکھیبا ا        

 پی واقعا خوشتشییخدا...  زده بود بھ چشماش نکشمی گذاشتھ بود و عمی مالکی موزھیتو راه ... راه افتاد 
 ...  منی نھ برایول... بود 

 ؟...چرا مگھ تو چتھ  -        
 ...  بخواب باباریبگ...  ی شدداریباز تو ب -        
 ... خوابمینھ خوب بگو چتھ من م -        
 کھ یفھمی می صفحھ دوم شناسنامھ ام رو نگاه کنی کردم ولیدرستھ رفتم خداحافظ! ؟...من چمھ  -        

 !؟... یپرسی سوال می کھ االن داری بودی تو روز عقد من کدوم گورنمیبب... چمھ 
 و ی بود ساعت کنارش٢٤ ھمش یھمھ ...  یریگی سخت مادی زی تو ھم داریخوب درست ول -        

 ... ــــــــــنی بالش اون بوده ھمی ھم سرت روتونیکی نزدنیشتریب
 !؟... کمھ نی؟ ھم... ــــــــنیھم -        
 ... نیدی ھمو نبوسی حتوفتادی تو و محمد ننی بی اتفاقچیھ... خوب معلومھ  -        
 کھ ھیبق...  و من یدونی رو تو مزای چنی ای ولزی و حق با تو باشھ وجدان عزی درست بگدیشا -        

...  وهی دختـــــــر بھی ھستم نھ وهی زن بھی من االن ایلیاز نظر خ...  ، نبودن کھ بخوان بدونن دوننینم
 !؟... یفھمیم

 رو ازت ی فرصت زندگخوانی حرفھا منی با ایوقت... ھان !  داره ؟یتیحرف مردم چھ اھم -        
 !؟... یبد بھشون بھا دی چرا بارنیبگ

 !؟... یتو فکر -        
 ...  من و وجدانمی حرفانی انداخت بتی کاوه بود کھ پارازیصدا        
 ...! ستی نیزیچ -        
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...  تو ھستم ونی ھم مدشویلی عمرم بود و خی سفرھانی از بھتریکی سفر نی بگم اخواستمیم -        
 ...! ممنونم
 ... سرمو تکون دادم        
 !؟... رو بده رادی جواب ھی زھراتون چیکنیفکر م: دوباره گفت         
 ...  بھشون بگم بعددیبا...  دونمیگفتم کھ نم -        
 صفت یلـــــــــیخ...!  من یی زندای خالھ یشیفکر کن م! ؟... نھ می بشلی کھ فامشھی جالب میلیخ -        

 ...  ھاھیبزرگ
 نی ھمچخوردی مرزنھای بھ خالھ پشتری بگفتیراست م...  دیبعد ھم خودش بھ حرف خودش خند        
 ... ییصفتھا
 ...  جوابشون مثبت باشھستیتازه ھنوز معلوم ن... حاال کو تا بھشون بگم و جواب بدن  -        
 ... یدیفھمی میشدی مقی دوتا دقنی بھ رفتار اکمیاگھ تو ھم مثل من ...  مثبتھ کنمیمن کھ فکر م -        
 ھی داره کھ بقیبھ من چھ ربط...  بشم قی دقھی کھ تو رفتار بقستمیخوب فکر کن من مثل شما ن -        

 ... کننی مکاریچ
 ... واقعا متشکرم...!  من فضولم یگی می ممنون کھ داریلیخ: نگام کرد و گفت         
 ...  نزدمی حرفنیمن ھمچ: گفتم ... دیفھمی مزدمی لبخند ھم می اگھ حتیخنده ام گرفتھ بود ول        
 ... گھی بود دنی منظورت ھمی ولی نگفتقایدق -        
 ...  نگفتمیزی باال انداختم و چیشونھ ا        
 عذر... کھ تو بازار باھات دعوا کردم ... یمن بھ خاطر اون دوبار: دوباره خودش بھ حرف اومد         

 ...! خوامیم
 کھ فکر کردم کمی...  ی زدروزی اون حرفا رو دیراستش وقت: متعجب نگاش کردم کھ ادامھ داد         

 ... سمی تو بنوی ھا رو بھ پای کنم و گناه اون عوضیمن حق نداشتم با تو اوقات تلخ...  حق با توئھ دمید
 تھران میدی رسیوقت...  اون پشت خواب بودن ثمی وممیمر...  لبم نشست ی رواری اختی بیلبخند        

 ...  شدن و بعدش ھم منو رسوند خوابگاهادهی نگھ داشت و اون دوتا پمی مریاول کنار خونھ 
...  ی خستھ شدیلیخ... میممنون کھ رسوند: دم در خوابگاه ساکم رو از دستش گرفتم و گفتم         

 ھمھ راھت ھم دور نیا... رسوندی منو مالدی مای امی بی و اخرش با تاکسمی مری بمونم خونھ تونستمیم
 ... شدینم

 و ھستم چرا مزاحم تونمی خودم میوقت...  بود فھیوظ...  ی خانومکنمیخواھش م:  زد و گفت یلبخند        
 !؟... میشدی مالدیم

 ... بوداااااادی جدیکی نیا! ؟...یخانومــــــــ -        
 وجدان میزنی مفصل حرف ممینیشی پسره بره بعد منی اری زبون بھ دھن بگقھی دقھیتو رو قران  -        

 !؟...جان باشھ 
 انگار واقعا بندهی جمع منیھمچ...  ـــــــمیشدی مالدی؟ مزاحم م... گھی می چینیبینھ جـــــان من م -        

 ... ھیخبر
 ... یبھ ھرحال مرس -        
 ...!!! مواظب خودتم باش...  نمتیبیپس فردا م...  استراحت کن ی حسابمیفردا کھ کالس ندار -        
 ...  شد و بوق زد و رفتنیسوار ماش... سرمو تکون دادم         
 !؟... اسراف نشن ی جا بذارھی قندھا رو نی ایخوای نمی نارگمـــــایم -        
 !؟...قندھـــــا -        
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 ...  ھستادمیماشا ز...  گمی رو مکننی کھ دارن تو دلت اب میینای ھمگھیاره د -        
 ... قندم کجا بود...  شد دای از شرت خالص بودم دوباره سرو کلھ ات پی مدت نبودھیبرو بابا ،  -        
 ...! یگیتو کھ راست م -        
 ...  بودمری سمت واحدمون با خودم و وجدانم درگرفتمی کھ منطوریھم        
 ...  بود و خواب بوددهی ساعت قبل از ما رسمی ھم ننایم... خونھ چھ خوبھ ھا ...  ــــــشیاخ        
 ... دمیرفتم دوش گرفتم و منم خواب        
 کھ یی جواب نمونھ ھایتو کالس استاد انصار...  کاوه گذشتھ بود ی از اون روز و حرفایده روز        

 ... دادی محیورده و ھر گروه ھم کارشو توض رو امیتو اردو گرفتھ بود
 شما لطفا یخانوم کرم:  استاد مانع شد ی کھ صداکردمی رو جمع ملمیبعد از کالس داشتم وسا        

 ... نیبمون
 موندم تو کالس تا ھی کار استاد درسکردمی کاوه رو فراموش کرده بودم و فکر میمن کھ کال حرفا        

 ...  دارهکارمی استاد چنمیبب
 !؟... نی داشتی استاد ، با من امردییبفرما:  استاد و گفتم زیبعد از خلوت شدن کالس رفتم کنار م        
 !؟... نی بدونم با خانواده تون صحبت کردخواستمیم -        
 !؟... ی چیبرا! ؟...با خانواده ام : متعجب گفتم         
راجع بھ خواھرزاده ! ؟...مگھ کاوه در مورد من با شما صحبت نکرده بود : اونم با تعجب گفت         

 ...! تون
 !؟... گفتی پسره راست منی ایعنی...  من ی وایھـــــــــــ        
 ... فراموش کردم کھ... من ...  یعنی... راستش ...  استاد راستش دیببخش -        
 !؟... نی نکردی ھنوز صحبتیعنی:  کرده باشن گفت یر باد استاد رو خالانگا        
 انی کاوی آقاکردمیفکر نم...  من نیراستش رو بخوا...  بھ خدا دیببخش:  و گفتم نییسرمو انداختم پا        

 !؟... نی ھستشونی ایی شما دای راستیراست...  نگرفتم کھ بخوام ی اصال حرفشو جدیعنی... راست بگن 
 !؟... یخوب االن چ:  تکون داد و گفت یاستاد سر        
 شو بھتون جھی ھم نتندهیتا چند روز ا...  گمی و بھشون مزنمی امروز بھ خواھرم تلفن منیمن ھم -        

 ... دمیاطالع م
 بھ ینجوریبازم خداروشکر کھ خودم باھاتون صحبت کردم وگرنھ اگھ ھم: از جاش بلند شد و گفت         

 ...  کھموندمی شما مدیام
 ...! خوامیعذر م...  استاد دیبازم ببخش -        
 ... پس من منتظر خبر از شما ھستم -        
 ... چشم استاد:  و گفتم رونیھمراھش رفتم از کالس ب        
 ...  رو بھش گفتمی تلفن زدم و ھمھ چقھیھمون روز بھ خواھرم صد        
 شدی داشت و نمی خوب و مناسبتی ھم نبود اما موقعشی خواستگار زھرا نبود و قطعا اخرنیل اونیا        

 یلی کرد کھ خوب چون خیی سواالھیخواھرم در مورد استاد ...  از کنارش گذشت ینجوریھم
 کنھی مشورتاونم بھم گفت کھ با آقاجون م...  بھش جواب دادم ی در حد ھمون استاد و شاگردشناختمشینم

 ... دهی جواب مبعد
 ... فرداش آقاجون باھام تماس گرفت و در مورد استاد سوال کرد        
 شھیھم...  کنھ قی تحقی تھران و خودش در مورد استاد انصارادی گرفت بمیاخرش ھم تصم        

 پاش رو دادی اجازه نمی وقت حتچی ھشدی و مطمئن نمکردی نمقی بود تا اول در مورد طرف تحقینجوریھم
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بھ ھرحال نوه   ،شتری ھم بدی شایحت... زھرا رو ھم مثل من و خواھرام دوست داشت ... تو خونش بذاره 
 ...  بچھ بادومھ و نوه مغز بادومگنیبود و م
 رو ھم از شیآدرس محل زندگ...  قیدوروز بعد آقاجون اومد تھران و با کمک عمو نادر رفتن تحق        

 دوجا ھم رفتن نیا...  ھم داشت شگاهی آزماھیمحل کارش ھم کھ دانشگاه ما بود و ...  می درآورده بودثمیم
 ...  کردنقیتحق

براشون شربت خنک ...  دیباری میاز صورت ھردوشون خستگ... عصر بود کھ برگشتن خونھ         
 !؟... شد آقاجون یچ: بردم و گفتم 

 ...  کنم بعد دخترم تازهییبذار اول گلو:  زد و گفت یلبخند        
 
 

ھمھ :  گفت زنمی بال بال می نگاش بھ من افتاد کھ دارم از فضولی از شربتش رو خورد و وقتیکم        
 ھیپدر و مادرش فوت شدن و فقط ...  ھم محل کارش شیھم محل زندگ...  کردنی مفیجا ازش تعر

 ...  ھستنشر خواھر و خواھرزاده ا شوھکشی نزدیالیخواھر داشتھ کھ اونم فوت شده و االن تنھا فام
 !؟... آقاجون ھینظر خودتون چ -        
انشا ...  خوادی می خدا چمینی نداشتن مبارکھ تا ببی ھمو ، اگھ مشکلننی ببانی بگمیواال من کھ م -        
 ...! شھی ھمون مرهی خیھر چ

 مارک پوشک طرف رو ی و تا وقتکنھی نمفی تعریاقاجون از ھرکس...!!!  شد یپس زھرا ھم رفتن        
 کھ دهی شنفی از استاد تعریلیمعلومھ خ...  ی خواستگاری خونھ براانی بدهی نمتی رضاارهیھم در ن

 ھمون ــــــــاــی ی زنگ زدم و خبر دادم کھ استاد انصارقی صدیھمون روز بھ ابج... گھی مینجوریا
 ...!  موندهیلیحاال تا خان ھفتم خ... ردن  جون ھھھھ از خان اول بھ سالمت عبور کرادیھ

 گفتم از ی وقتی ولکردی رو گفتم ، اولش شوکھ شد و قبول نمی ھم بھ زھرا زدم و ھمھ چی زنگھی        
 ...  صادر شدهی اقاجون گذشتھ و اجازه خواستگارقیخان تحق
 بعد تو گمی بھ تو مامی رو از اول مینامــــــــــــــرد من ھمھ چ: دعوا کھ یتازه بھ خودش اومد و کل        

 !؟... ی اخر از ھمھ بھم گفتی بودم گذاشتی و من کھ اصل کاریبھ ھمھ گفت
و چقدر ھم حال داد ، چقدر ...  و البتـــــــــھ مسخره اش کردم عروس خانوم رو دمی نازشو کشیکل        

 محمد اشک رو بھ ادیبازم ... کنم ی کرده بود حاال نوبت من بود تا تالفتیمحمد منو اذاون سر ازدواجم با 
 ...  زھرابھ ، من قول دادم بھ خودم...  زود کنارش زدم یلی خیچشمام اورد ول

 نفس از ھی ی ھفتھ بھ استاد خبر دادم کھ خانواده ام اجازه دان بره خواستگارھی باالخره بعد از یوقت        
 و بھ نیری نگی نکنھ حرف منم جدکردمی ھفتھ فکر منیتمام ا... ممنون واقعا :  و گفت دی کشی اسودگسر

 ندفعھی کھ خداروشکر ادمی اومدن فھممن  ازقی تحقی برادمی ام شنھی از ھمسای وقتیول...  نیخانوادتون نگ
 ...! نیحرف منو باور کرد

 !؟... ــــــقی تحقمی اومدیدی کھ فھمی مثال بھم بفھمونیخواستیم        
 ما ی ھم تو خونھ شتری نوه شھ و بنیچون زھرا اول...  کردن قیپدرم اومدن تحق... بلھ : گفتم         

 رو ھم ی خواستگاری اجازه ی و کال پدرم تا از آدمش مطمئن نباشھ حتزهی عزیلیبزرگ شده براش خ
 ... یھ خواستگار تو خونش چھ برسھ بادی بدهی اجازه نمیحت...  دهینم

 اومدم و اجازه رونی حق دارن ، خداروشکر کھ از امتحانشون سربلند بشونیا...  ریچھ با تدب -        
 ...  رو بھ بنده دادنیخواستگار
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 قبل از امتحان ترممون بود ی فرجھ ھانی بعد کھ بی اخر ھفتھ ی گذاشتھ شد برایقرار خواستگار        
 دکش کنم ی احترامی و بی ادبی بدون بکردمی می سعی ولگشتی دور و بر من مشیکاوه ھنوزم کم و ب...
 ...  بدترگھی دمیشدی ملی فاممیالبتھ حاال کھ داشت... 

 ی خواستگاری امتحانات رو بخونم ھم برای و من برگشتم خونھ تا ھم درسادیباالخره فرجھ ھا رس        
 کھ تونست بخوره یزید و فکر کنم تو اون ھفتھ تنھا چزھرا کھ کال دل تو دلش نبو...زھرا حاضر باشم

 ...  و فکر کرددی دستش بود بس کھ انگشتاشو جویناخونا
 رو ھم اب و اطیح...  مھمون ھا اماده باشن ی کرده بود تا برازی خونشون رو تمی کلقی صدیابج        

 تو کی کوچیباغچھ ھا... از گل بود  پر اطشی حشھی بود و ھمقھی باسلیلی خمی ابجنیا... جارو کرده بود 
 و جون دادیگل م  عطری بواطشی تمام حشدی مبھشتی کھ اردی قشنگ بودن مخصوصا وقتیلی خاطیح
 ... ی و فقط نفس بکشینی بشاطشی تو حدادیم

 دهی دمی کاوه کھ قبال تو جشن مریاول بابا...  و مھمونھا ھم اومدن دیباالخره روز موعود رس        
 شوننی و خوشگل کرده بودن ، انگار داماد اکی شی اقاو خانوم مسن بعد کاوه کھ کلھیبودمش بعدش ھم 

 ...! ی جان انصاررادی دامــــاد استاد ھیدر اخر ھم اقا...  ــــــــشیا
بال  و مثل گربھ کھ دندیلرزی مجنون مدی تو اتاق نشستن رفتم تو اشپزخونھ کنار زھرا کھ مثل بیوقت        

 بود پوستمو ی و در حال عاددیفھمی ھم زدم اگھ میی ھاھیھھھھ چھ تشب...  دیچرخیدمشھ دور خودش م
 ... کندیم

 مونی پشھی دختر ما غشکننی فکر میوفتی بخور االن پس منویا:  ابقند بھش دادم و گفتم وانی لھی        
 ...!  تا در نرفتھششی بھ رمتی ببندرتتی بگادی شده خر شھ بدای نفــــــــــر پھیبذار ...  شنیم

 حوالھ بازوم کرد و گفت ی مشتدی و لبخند گشادمو ددی حرف منو شنی کھ وقتخوردیداشت ابقند رو م        
 ...  اونھمھ خواستگار کھ رد کردمرهیچشمتو بگ: 

 ...  ھم نبودن حاال توھمی اش دھن سوزنیھمچ -        
 ... اری رو بییادر چام... زھرا جــــــان  -        
بھ جون :  گفتم دیلرزیھنوزم م...  و دادم دستش ختمی ری چاینی سھی...  بود قی صدی ابجیصدا        
 تو یدی قبال ، خواھرزاده شم کھ دیدی رو کھ دیاستاد انصار...  ستنی ادم خوارھا نلھی از قبنایخودم ا

 فکر نکنم چشم و چال کھ رمردی پرزنی اون پمونھیم...  بوده می کاوه ھم تو جشن مریاردومون ،بابا
 یــــــــــزدی بشن ، پس نترس و بدون استرس برو امونی کھ بخوان پشننتیدرست درمون داشتھ باشن و بب

 ...! جون
 ...!  گفتمی کنیبب...  ھا رسھینوبت منم م: با حرص گفت         
 ...!  ھا سرد شدنیی چاگھیبرو د : پشت لبخندم پنھون کردم و گفتم مویناراحت        
 ...  استکانھا از قبل ورودش رو اطالع بدنیفکر کنم صدا... ھمونطور با دست لرزون رفت         
 از یکیامروز ... االن وقت غصھ نبود ...  کنار بذارم موی نشستم تا بتونم ناراحتی رو صندلکمی        
 تا کمتر احساس ختمیریحداقل کرم م...  موندمیکنارش م دی زھرا بود و من بای زندگی روزھانیمھمتر

 ... استرس داشتھ باشھ
 بودن رادی ھی مسن عمو و زنعمویاون خانوم و اقا... بلند شدم و رفتم تو ھال و کنار زھرا نشستم         

 ... کھ بھ عنوان بزرگتر با خودش اورده بود
 خونسرد نشستھ بود و منو نگاه یلیکاوه ھم خ...  زدنی کاوه ھم داشت با اقاجون حرف میبابا        

 ...  کن جلو اقاجونمشیبچھ پرررووووووووو چشاتو درو...  کردیم
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...  کردی مزی رزی عرق کرده اش ری رو با دستای بود کھ داشت دستمال کاغذرادیاز ھمھ بدتر ھ        
 ...  باشھینجوریا االن کردمی بودم کھ فکرشم نمدهیانقدر اونو سر کالسھا مسلط د

 ...  سر اصل مطلبدنیرس...  زای چنی و انی در مورد ھوا و خاک و زمی معمولیبعد از حرفا        
 صبر گھی دکمی سر اصل مطلب کھ فکر کنم می بریخوب جناب کرم:  شروع کرد رادی ھیعمو        

 ... شھی ما پر از دستمال مرادی ھنی ای پای جلومیکن
 ... دنی بود خندختھی پاش دستمال خورد شده ری کھ رورادی ھدنیحرفش و دھمھ با         
 ...  بنده در خدمتمدیی بفرمای انصاری اقاکنمیخواھش م: اقاجون         
 از دخترتون زھراخانوم ی و خواستگارری امر خی ما برانیدونیخوب ھمونطور کھ خودتون ھم م -        

 کھ بنده بھ عنوان نھیبرادرم و ھمسرشون بھ رحمت خدا رفتن ا...  می اومدرادی برادرزاده ام ھیبرا
 قی تحقی خودتون برامدیراستش شن... ھی پسر اقا و خوبیلی ما خرادی اقا ھنیا... دمیبزرگترش خدمت رس

 پسر ما استاد نیا...  کھ منم بھتون بگم دونمی مفھی وظی ولنیدونی رو می و ھمھ چنی اوردفیتشر
 اواخر رفتن زھرا خانومتون نی کھ ایی و ظاھرا تو اردوکننی مسیدانشگاه دخترتون تدردانشگاھھ و تو 

خدمت ...  شده اس نیکھ خداروشکر تام  ھمنیاز نظر خونھ و ماش...  ھم داره شگاهی ازماھی دن،یرو د
 درس خوندن و نھمھی بعد از ارهی سنش باال میدوست نداشت وقت...  کھ قبل از درسش رفت شمیسرباز

 ... یکالسھ دکتر بودن بره سرباز
 ... رادی خود ھی حتدنی خندشیھمھ بھ شوخ        
اما ...  کم نداره یزی چی زندگطیخالصھ بگم کھ از نظر شرا: عمو دوباره حرفشو از سر گرفت         

 کال وفتھی کاوه خان منی چشمش بھ ای اصوال وقتی سرش تو کار خودش بوده ولشھی ھمرادیھ...اخالقش 
 ... شھی ارومش گم متیشخص

 ...  اعتراض کاوه ھم بلند شدی کھ صدادمیدوباره ھمھ خند        
 ، بعدا بھ یکنی منو خراب می چرا داریری زن بگرادی ھی برایخوایشما م...  بابا عمــــــو یا -        

 ...! دنــــــایخودم زن نم
 ...  جمع بلند شدیبازم خنده         
 پسر ارهی تو وقت بسی برامی رو دامادش کنرادی ھنیبذار فعال ا:  تکون داد و گفت یعمو جان سر        

 ... جان
 رادی کھ برادرم بھ رحمت خدا رفتھ ھی چند سالنی تو ای جدا از شوخیول: رو کرد سمت اقاجون         

 ھارو داشتھ و کتری کوچی ھواشھیھم...  گرفتھ ادی رزشامیثابت کرد کھ احترام گذاشتن رو از پدر خداب
خوب ...  دهیبا بزرگترش ند  رورادی ھی تندیتا االن کس...  قائل بوده یادی بزرگتر ھا ھم احترام زیبرا

 نی امینی ببنی کنفی از زھرا خانمتون تعرکمیبھتره شما ھم ...  کردم فی ازش تعریادی زنکھی مثل اگھید
 زھرا خانوم شما مثل خودش گھیالبتھ کاوه کھ م...  ما رو برده ی دل برادرزاده یخانوم خانوما چطور

 ...  گفتھنویطنتھاش ای تبرئھ خودش از شی براای گھی ، راست مطونھیش
 ...  بلند شدھی بقی خنده ی اعتراض کاوه بھ ھمراه صدایدوباره صدا        

 
 گھی نباشھ دختر اون بود دی زھرا اشاره کرد کھ حرف بزنھ ھرچیعود بابااقاجون اول بھ اقا مس        

 ...  اقاجوننیی زھرا شمااری ،صاحب اختکارمی من چنیتا شما ھست:  اون گفت یول
 از شتری اول منھ و بی بگم زھرا نوه دی بایجناب انصار:  براش تکون داد و گفتیاقاجون ھم سر        

 از نارگل نی کھ بدونگمی منویا... باشھ تو خونھ ما و با نارگل من بزرگ شده  خودشون ی تو خونھ نکھیا
خانم و با وقاره ...  کرده م تمویامسال سال اول دانشگاه رو بھ سالمت... ستی نباشھ کمتر ھم نزتریعز
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 دی بد و خوب دختر و پسر رو باگنی ، اصوال مرفتی راست باال مواری از دیاز بچگ...  طونیامـــــــا ش
 داشتھ باشھ کال ی ارومتی ھمسرشون شخصخوانی شما بدونن و اگھ مرادی کھ اقا ھگمی رو منایگفت منم ا

 وقت خنده از چی باعث شده ھطونشی شھی روحنیبا ھم  دخترنی انکھیخالصھ ا...  ادی ما نیطرف زھرا
 ...  نرهرونی ما بیخونھ 

 و دهی داتی خصوصنی ھم مسلما دختر شما رو با ارادیھ...  نییفرمایدرست مبلھ شما : عمو         
 ...نجاستی کھ االن ادهیپسند

 !؟... ی بزنی حرفیخواینم...  ی ساکتیلیخوب پسرم شما خ: اقاجون         
 ھھھھھ...  اب دھنشو قورت داد رادیحس کردم ھ        
 رو یھمھ چ...  بزنم تونمی می کھ بزرگترھا ھستن بنده چھ حرفییجا...  بگم یراستش چ: گفت         

 ...! عموجان فرمودن خدمتتون
 ...  دوتا جوون برن با ھم حرفاشونو بزنننی انیی اگر شما اجازه بفرمای کرمیاقا: عمو         
 رو رادیقا ھزھرا جان بابا ا... اجازه ما ھم دست شماست قربان :  تکون داد و گفت یاقاجون سر        
 ی کھ شک و شبھھ انیخوب حرفاتونو بزن...  ھی عمر زندگھیصحبت از .... اطی تو حنی کن برییراھنما

 ...!  وسط نمونھنیا
 ...ــــــایتو ھم ب...  ترسمیمن م:  اروم گفت یلیزھرا دست منو گرفت و خ        
 ھمون نیبابا ا...  اخھ امی بی چیمن برا! ؟... ی اوونھید:  گفتم یرلبی فشار دادم و زکمیدستشو         

 و ی گوشاش مخملکمی نکرده ، فقط ی فرقچیھ... یزدی کھ تو اردو باھاش راحت حرف مھیاستاد انصار
 ...! ـــــــنی ھمنجاستیدرازتر شده کھ اونم بھ خاطر حضورش در ا

 ما دوتا در گردش بود بعد از نی ھم کھ تا االن نگاش برادیھ... با حرص دستمو ول کرد و بلند شد         
 ...  رفتناطیزھرا بلند شد و باھم بھ سمت ح

 کاوه ، عمو ، اقا مسعود و اقاجون باھم و خانومھا ھم کھ ی بابایعنیبعد از رفتن اون دوتا مردا         
 ...  و زنعمو بودن باھم مشغول حرف زدن شدنقی صدیمامان و ابج

 ... دمی شنسی پسی اروم پی صداھی کھ کردمیداشتم بھ اونا نگاه م        
 ... کردی مسی پسی پنچر شده پکی داشت مثل الستیجناب کاوه خان ھ        
 ی خوشینیبی؟ ما رو نم... ی خوبییِ خالھ خانوم زنداگمیم:  گفت دی نگامو متوجھ خودش دیوقت        

 !؟...
 ...  لبش بودی ھم رویطانی لبخند شھی        
  ھم خوبمیلی ، بھلـــــــــھ ، خنمیبی رو نمای کھ خونھ ام و بعضی مدتنیتو ا... چرا بد باشم : گفتم         

!... 
 شنی ملی دارن فامای بعضنیا...  سر اومده تی بگم دوران خوشدیمتاسفم کھ با: ھنوز لبخند داشت         

!... 
 ... بعد ھم ابروشو برام چند بار فرستاد باال بچھ پرروووووووو        
 کوچولو با ھی نیاقاجون ھمچ...  سرفھ و اھم اھم اقاجون حواسمون رو بھ سمت اونا کشوند یصدا        

 ... اخم بھ کاوه نگاه کرد و دوباره برگشت سمت عمو
 !؟... ی کرمی دختر شما ھستن اقاشونیا: عمو خان ھم با لبخند نگامون کرد و گفت         
 ھستن درس رادی کھ اقا ھینارگل تو ھمون دانشگاھ... بلھ :  با لبخند جواب داد نباریاقاجون ا        

 ... خونھیم
 ... نی داریدختر خانوم و خوب... ماشا  -        
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کاوه ...  می متوجھ شدمی دار بھ کاوه کرد کھ چون فقط من و کاوه روبروشون بودیاه معن نگھیبعد         
 ... نییبا لبخند سرشو انداخت پا

 ھی چشماشون ی خانوادگنایا...  کردی نگامون می جورھینگام کھ بھ پدر کاوه افتاد اونم داشت         
 ... کنھی نگام مینجوریچرا ا...  داره یمشکل

 فنجونھا رو یی اوردن چای دوباره ھمھ حواسشون بھ حرف زدن گرم شد بلند شدم و بھ بھانھ یوقت        
 موی حس فضولنی گذاشتم و اروم رفتم لب پنجره تا انتی رو کنار کابینیس... جمع کردم و رفتم اشپزخونھ 

 ... ارضا کنم
...  بودن ی و چقدر ھم کھ خجالتزدنی حرف م ھم کنار باغچھ نشستھ بودن و داشتنی روبروییدوتا        

 حرفاشون نی بکردنی تتھ پتھ ھم منکھیجالبتر ا... ھھھ ھردوشون عرق کرده با صورت قرمز نشستھ بودن 
استاد رو ...  بکشھ جالت خینجوری بلد باشھ اطونی شی زھراکردمی ، فکرشم نمنای اخرش بودن ایعنی... 

 تو حرف زدن بمونھ ینجوری اکنھی باور نمی عمرا کسزنھیرف م تو کالس مسلط و محکم حنیبگو ھمچ
 ستـــــــــای ھم نیفکر بد...  می و بعدا نشونشون بدم بخندرمی ازشون بگیلمی فھی می با گوششدیکاش م... 
!... 

 !؟... یخالھ خانوم و فضولــــــــــ -        
 صدا چنان از جام نی حواسم بھ زھرا و استاد بود و مواظب بودم متوجھ من نشن کھ با ایھمھ         

 ...  گفتمیـــــــــــــــنی و ھدمیپر
 ی بخوره بھ سر اون کاوه میشونی پی از جام و برگشتن بھ عقب باعث شد گرومپدنی پرنیھم        

 نطوریاونم ھم...  گفتم ی با دستم گرفتم و اخمویشونیپ...  بغل گوشم حرف زده بود قای کھ دقشــــــــــــوریب
... 

 ھم بخاطر باز بودن پنجره صدامونو بشنون و متعجب رادی بود کھ متاسفانھ زھرا و ھنجای ایبدبخت        
 ...برگردن و نگامون کنن

 !؟... یکنی مکاری چنجایتو ا...  کشــــــمیمن تورو م: اروم گفتم         
 ...! یفضول...  یکنی کھ تو میھمون کار:  گفت دیمالینطور کھ سرشو مھمو        
 ھوی بھم کردن و ی نگاھھی کردنیزھرا و استاد کھ تا اون لحظھ مثل برق گرفتھ ھا داشتن نگامون م        

 ...  خندهری زدن زیپخ
 رو برداشتم و یقور...  ابروم نرفتھ نی از اشتریبا خجالت از کنار پنجره رفتم تو اشپزخونھ تا ب        

 تو یری میھمھ جا مھمون باش! ؟... نجای ای کھ اومدیخواستی میچ:  و گفتم ختنی رییشروع کردم چا
 !؟... یبردی ابرومو مدیحتما با! ؟... یکشیخونھ مردم سرک م

 یزی ابرورنی از اشتری تو خونھ نفھمن و بھی کھ بقگفتمی می ارومی اما صدای رو با لحن عصبنایا        
 ... نشھ

 ...! یزی بریی چایاومده بودم اب بخورم مثل تو کھ اومده بود:  خونسرد گفت یلیخ        
 یزیچ:  بھ ھردومون کرد و گفت ی کاوه متعجب نگاھدنی اومد تو اشپزخونھ وبا دقی صدیابج        

 !؟... نیالزم دار
 ندونھ فکر ی ھر کھی با بقزنھی مودب حرف منیھمچ...  من بلبل زبونھ ی پرووو فقط برایپسره         

 ... اتھی استاد ادبکنھیم
 ... راستش اومدم اب بخورم...  کردم و خودم اومدم تو اشپزخونھ ی ادبی اگھ بدیببخش... نھ  -        
 من براتون نیگفتیم... نیدی چرا خودتون زحمت کشگمیم...  ھی چھ حرفنیا...  نھ ی وایا -        

 ...! ارهی براتون بگفتمی می بھ نارای اوردمیم
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 وانی لھینارگل لطف کردن و ...  متشکرم خانوم یلیخ:  بھ من گفت ی زد و با نگاھیلبخند ژکوند        
 ...!  من برم تو ھالنیاب بھم دادن اگھ اجازه بد

 حرف رو بھش بگم کھ تو گوشش بره ھی دیچقدر با...  گــــــھی دھینارگل ک...  باز پسرخالھ شد نیا        
 ...! بابـــــــــــــا ، نارگل خانــــــوم! ؟...

خدا کنھ ...  بودا یعجب پسر مودب:  رو برداشت و گفت یی چاینی اومد سقی صدی رفت ابجیوقت        
 ... ! ارهی زھرا نھ نگھی دندفعھی باشھ و ای خوبنی ھم بھ ھمشییدا

 تو شناسھی نمنوی خواھرم اایخدا...  باشھ نی مثل اشییخدا نکنھ دا:  زدم و تو دلم گفتم یپوزخند        
 ... دعاشو گوش نکن

 ...  برگشتم تو ھال کھ ھمزمان شد با برگشتن زھرا و استادیبا ابج        
 استاد شی ابروم پی ولھیزھرا خر خودمون...  استاد نگاه کنم ی تو روی خـــــــــدا حاال چجوریوا        
 ...  لبشون بودی چون صورت ھردوشون قرمز بود و ھنوز ھم لبخند رودنی خندیلیمعلوم بود خ... رفت 

 !؟... می نخورای می بخورینیریش! ؟...خــــوب :  گفت دنشونیعمو با د        
 امتحانات دانشگاه کیو چون نزد...  فکر کنن خوانیراستش زھرا خانوم م: استاد در جوابش گفت         

 فکر کنن و ی ھفتھ اھی درسشون تمرکز کنن بعدش ھم یھاست بھشون گفتم تا اخر امتحانات فقط رو
 باھاشون ی تلفنیھالبتھ با اجازه پدر و پدربزرگشون من شمارشونو داشتھ باشم و گا... جوابمونو بدن 

 ...! صحبت کنم
 کردنی بھ من و کاوه نگاه می دوتا ھنی بود کھ انجای ایبدبخت...  تکون دادن تی از رضایھمھ سر        

 متوجھ بودم کاوه ی ولنییمن کھ کال از خجالت سرمو انداختھ بودم پا...  زدنیو بعدش بھ ھم و لبخند م
داشت نشون  ی و خونسردییرو و با کمال پرکنھیخان داره در جواب لبخند اونا لبخند ژکوندشو تکرار م

 ...! ستی اصال ھم ناراحت نمی کھ کردی از کاردادیم
بعد از رفتن اونا بزرگترا تو ھال نشستھ و داشتن در مورد ... باالخره مھمونا عزم رفتن کردن         

 عادت کنم دیفکر کنم با...  بود دای تک تکشون پی از چھره تیرضا...  زدنیاستاد و خانواده اش حرف م
 ...! ـــــــــرادیاد بگم ھ استیبھ جا

 ...  شددهی رو جمع کردم و بردم تو اشپزخونھ کھ دستم کشوهی می ھای دستشیپ        
...  و بردم تو اتاق خودش دی دستمو کشنکی رو گذاشتم تو سھای دستشی کھ پنی ھموونھی دیزھرا        

 ...! کشـــــــــــھی االن منو منی خودت رحم کن اایخدا
 ...  بگذرونری بھ خی جورھی من ھنوز جوونم ارزو دارم ، خودت ایخدا        

 
 بود ی چھ کارنیا...  خـــــــــــل ی دختره یابرومو برد:  با مشت زد بھ بازومو گفت یچند بار        

من ! ؟... بود اخھ ی کردنت چی فضولگھی ، دگفتمی موی بھت ھمھ چومدمیخوب خودم م! ؟... ھـــــان یکرد
 من تو ی ندهی شوھر ای رزاده تو با خواھنمیتازشم بگو بب! ؟... نگاه کنم رادی ھی تو روی چجورگھید

 ی کارانیداشت...  یھــــــــــــ! ؟... بوده کیچرا انقدر سراتون بھ ھم نزد! ؟... نیکردی مکاریاشپزخونھ چ
 ... ی نبودینجوری تو کھ ای خدا ، ناریوا! ؟... ــــــــنیکردی میخاک برسر

 ی دستمو گذاشتم رونی ھمی برابافھی چرت و پرت منجوری تا خود فردا ھمرمی اگھ جلوشو نگدمید        
 ... دھنش و صداشو خفھ کردم

 ییمن اومده بودم اشپزخونھ چا...  ور ور ور ی ھامی پوی مثل رادگھی دری اروم بگقھی دقھی: گفتم         
حواسم پرت شما بود کھ کاوه خان بغل گوشم حرف زد ...  نمتونید و اومدم بب گل کرمی بعدش فضولزمیبر
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 و رادی شدن ھــــــــــی انصاراب تاحاال جنیبعدشم از ک...!  ـــــــــــنیھم... و سرامون خورد بھ ھم 
 !؟... ندهیشوھر ا
 تو روش ی ، حاال من چجورششی پی ابرومو بردگمیم...  ی حرف رو عوض نکن نارخودیب -        

 ...!  شھمونینکنھ فکر کنھ منم مثل تو فضولم و پش! ؟... داره ی فضولی چھ خالھ گھینم... نگاه کنم 
 نمی لحظھ اومدم ببھی... بھ من چھ ...  خودشم بودا یحاال خوبھ خواھرزاده ... برو بابـــــــا  -        

 ...  شدیی ابروی و اون بدنیومدن سرک کش فضول خان ای کھ اقــــــــانیکنی مکاریچ
 ... میشیخداروشکـــــــــر ، از شرت خالص م...  ی شدی رفتنگھیپس د:  زدم و گفتم یلبخند        
 ...  فکر کنمدی من بارمینھ خ:  کرد و گفت یاخم        
 ی بھم بگی کم اوردوقت و مغز...  ی بھ فکر دارازیاره کامال مشخصھ کھ ن:  و گفتم دمیخند        

 ...! رو کمک من حساب کن... ھــــــــا 
 ... ینـــــــــار:  و گفت دی تختش طاق باز دراز کشیرو        
 !؟...ھــــــــــان :  و گفتم دمیمنم کنارش دراز کش        
 !؟... کنم کاریبھ نظرت چ -        
 !؟...ویچ -        
 ... گھی دگمی رو مرادی ھیخواستگار -        
 !؟... ی کنکاری چوی چگھید...  یخوب تو کھ دوستش دار -        
 ... ترسمیم -        
 ...  ادم بخورهدمی کھ استاد ماست ھنوز نشنی دوسالنیواال تو ا! ؟... ـــــــــــــرادیاز ھ -        
  مثل مادرمترسمیم...  رو شروع کنم دی جدیگ زندھی دی بانکھیاز ا...  ندهیاز ا...  گھیلوس نشو د -        

... 
 تو ھم ی مادرت افتاده برای برای ھر اتفاقستیقرار ن! ؟... ی اوونھید: حرفشو قطع کردم و گفتم         

مادرشوور و مھمتر از ...  ی کھ ازشون بترسی ھم نداری قوم شوورنیتازه ھمچ...  کھ دختر خل وفتھیب
و زنعمو با کاوه و باباش   عمونی ھمموننیم...  یچیبرادرشوور ھم کھ ھ...  یاون خواھر شوور کھ ندار

 ...! ـــــــــنیھم... 
 ... ترسمیم...  فقط دونمینم -        
 بخاد یستیتو کھ ادم ن...  ھم باشھ میریگ...  ستی ادم خوار نرادیمن شخصا حاضرم تعھد بدم کھ ھ -        

 ...!رونیفت کنھ بُ نخورده تدمیقول م...بخورتت 
 ...  نگاش کردمیطانی لبخند شھیبا         
 ... زنمی حرف میمنو بگو دارم با ک...  زنمتـــــــایم: اخمو نگام کرد و گفت         
 ...  کرد و کم کم لبخند بھ لبش اومدشی بھ گوشینگاھ...  باعث شد بلند شھ شی اس گوشیصدا        
 ...  کنھی ساعت بگذره بعد اظھار دلتنگکی ذاشتیبابا الاقل م... اوه اوه اوه  -        
 !؟...یک -        
 ... !  جناب مجنونگھیخوب معلومھ د... ؟ مــــن ... یکـــــــــــ -        
 !؟... رادهی گفتھ ھیک...  رمینھ خ -        
 ...! ی خودت لو دادیدید...  مجنـــــــون گفتم...  ـــــرادیمنم نگفتم ھ -        
 رو بده بعد وقت رادیاول جواب مجنون ھ:  سمت در و گفتم دمی طرفم بزنتم کھ پرادیخواست ب        

 ... گناه داره پشت خط ، منتظره...  خدمت من برس ای بیکرد
 ...  سمتم کھ با خنده در رفتماوردیداشت ھجوم م        
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 حرفاشو سر ی ھمھ ی سربسر زھرا گذاشتم و تالفی و من کلمی موندقی صدیاوشب شام خونھ ابج        
 ...  محمد دراوردمیخواستگار

کنارش نشستم کھ ...  کنھی مھی داره گرقی صدی ابجدمی لحظھ کھ رفتم تو اشپزخونھ دھیاونشب         
 ... اشکاشو پاک کرد و خودش بھ حرف اومد

 !؟... کنم کاری چییبعد از اون تنھا...  راه دور رهی دونھ دختر داشتم اونم داره مھی -        
بابا تھران ...  بندرعباس شی فرستادی راه دور انگاریگی منیھمچ...  ی قربونت برم ابجیالھ -        

اقا ...  ی رو دارنیحاال حاالھا حس... بعدشم تنھا چرا ...  شتی اومده پیتو ندا بد...  بغل گوشمونھ نیھم
 و از شرش خالص یکنی میندگ تو ارامش زرهیزھرا م... تازه فکر کـــــــن ... مسعود ھم کھ ھست 

 منو گرفتھ بود تو خونمون ، حاال نوبت منھ ی اون جانھمھیا...  بچھ ات شمی مامیاصال خودم م...  نیشیم
 ... گھید

 چشمام جا یتو ھم رو...  ھیبچھ ام ھمش شاد...  ینجورینگـــــو ا:  زد و گفت ی لبخند محویابج        
 ... زمی عزیدار

...  ھی مرد خوبیاستاد انصار...  قربونت برم یخوری موی چیپس غصھ : دستشو گرفتم و گفتم         
  کدومشون نگاه ھم نکردهھی بھ ی تو دانشگاس ولتانی پتانی دختر چنھمھیا... دوسالھ تو دانشگاه استادمونھ 

!... 
 ...!  من بزرگترهی سال از زھرا١١ یول -        
 ندارن و از یچی باشھ کھ ھی امروزی جوونانیاز ا! ؟... ھیبده مرد پختھ ا... خوب باشھ  -        

 بچھ ھی مرد پختھ و خوب ازدواج کنھ تا ھیبذار با ...  یدیخودت کم کش! ؟... بھتره ادی برنمیدستشونم کار
 ... کھ

 نھمھیا...  ارهی رو نھ نندفعھیفقط خدا کنھ زھرا ا...  دمیخودم کم نکش...  یگیاره راست م -        
 ... خواستگار خوبشو رد کرد

 ...! ستی نلی می بنیزھرا ھم ھمچ...  می افتادی عروسینیری رو شندفعھیفکر کنم ا... نترس  -        
 ھم قی صدی ابجالیخ...  رو داره ی خوشبختاقتیاون ل...  کمک کن زھرا خوشبخت بشھ ایخدا        

 ... شھیازش راحت م
در طول امتحانات فقط دوبار استاد ...  امتحانات ی برگشتم تھران برایدو روز بعد از خواستگار        

 ...  دادم و فرار کردمی سالم سرسرھی ی کھ اونم از خجالت روز خواستگاردمیرو د
 ...  و البتھ خوشحال شددی خندی کلدی رو شنانی جری وقتمیمر        
 دیدی ھربار کھ منو مشعوری با من فاصلھ نداشت ، بشتری بیکاوه ھم کھ موقع امتحانات چندتا صندل        

 دستم ابروھاشو از تھ بردارم رمی بگنی موچھی گھی مطونھیش...  باال فرستادی و ابروشو مزدیلبخند ژکوند م
واقعا ...  ابرو خنده ام گرفت ن لحظھ از تصور صورتش بدوھی...  من تکونش بده ی نتونھ براگھیکھ د

 ... شدی اش مسخره مافھیق
 می و کاوه رفتثمی و ممی امتحان با مرنیروز اخر... خوشبختانھ امتحانا رو خوب پشت سر گذاشتم         
 ...  گفت خوش گذشتشھیفت م گردی کاوه رو ندیاگھ بشھ حرص دادنھا و نگاه ھا و کارھا... دربند 

 ...!  خالھ خانومگھیاز من بزرگتره اونوقت بھم م...  گنده یپسره         
 

 با یوقت...  اقا انداخت ی ابروھانی کور بی گره ھی نمی ھم بھ ما ملحق شد و ھمالدی ناھار میبرا        
 ... ھی واقعا خبری انگاردیکشی با چشماش برام خط و نشون منی ھمچدمیخندی و مزدمی حرف مالدیم
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ماشا ...  شوھر خواھرزاده ام ی خواھرزاده یتو قراره بش...  ، اصال بھ من چھ ی توھمیپسره         
 !؟... شھی ھم مگھ مکتری نزدنی، نسبت از ا

 ...  ورمش بخوابھنی اـــــــدی سوزن بردارم و فرو کنم تو رگ گردنش شاھی خواستیانقدر دلم م        
 سرشو بھ گوشم الدی ممی برسنھای تا بھ ماشمیگذشتی مینیی از سرپامی داشتیتو راه برگشت وقت        

 ھی خوادی ھم دلش می کھ بھ خون من تشنھ اس و بدجورنجاستی نفر اھیفکر کنم :  کرد و گفت کینزد
 ...! کتک مفصل بزنتت

 با ابرو بھ دی گنگمو دی افھی قی کھ وقتزنھی حرف میبا تعجب نگاش کردم کھ بفھمم داره از چ        
 و قرمز کاوه روبرو ی عصبی با چشماھی منظورش چنمیبرگشتم عقب کھ بب... پشت سرمون اشاره کرد 

 ...  حملھ بودی پارچھ قرمز نشون دادن اماده ی گاو وحشھی بھ یانگار... شدم 
 بھش فروختھ بود ی ترزمی چھ ھالدی مفھممینم...  نزده شمی رومو برگردوندم تا باچشماش اتعیسر        

 ... دیخندی ھم خوب بود و میلی خالدی کھ تا قبل از اومدن منی اکردی مینجوریکھ ا
...  کردم و راه افتادم یاز بچھ ھا خداحافظ...  من نی اومد تو ماشالدی منھای بھ ماشمیدی رسیوقت        

 ...  بلند بودیلی حرکت کرد خی کاوه وقتنی ماشکی الستیصدا
نافرم از حضور ! ؟... دوستمون بود نیحواست بھ ا:  بھ حرف اومد الدی ممی از راه رو کھ رفتکمی        
 ...  کرده بودایمن قاط
 ...!  بھ تو ندارهیربط...  ھی قاطینجوری ھمشھی کال ھمنی االیخیب -        
 ... گمی دارم دروغ مدونستمیالبتھ خودم م        

 !؟... نھی رو دوروبر عشقش ببی کستونھینم... خوب عاشقھ بچھ  -        
 ... دمی نفھمیعنی نگاش کردم کھ یجی با گی ولھی منظورشو گرفتم چنکھیبا ا        
 ! ؟یدی باور کنم نفھمیعنی:  زد و گفت یلبخند        
 ...! ھی منظورت چدمی نکن اما واقعا نفھمیخوای باور کن میخوایم -        
منو دست ! ؟... ھی کیبرا! ؟... ھی از چیفھمی نگاه ھاش و حرکاتشو نمنی تو ای بگیخوای میعنی -        

 ...! ننداز نارگــــــل
 ...! یگی می چی داردونمیواقعا نم...  تورو دست بندازم دی بای چیواااااااااااا برا -        
 جناب کاوه خان زمونی دوست عزنی شرح بدم کھ ایـــــــــــدونـی تو کھ نمی خوب بذار برایلیخ -        

 ببر ھی مثل ی ھم اونجورنی ھمی احساس خطر کرده برادهی منو دیاونم عاشق شما و وقت... عاشق شدن 
 ... کردی داشت نگام میزخم

 پسره بھ خون من نیا...  جون یلی بود میواقعا جوک بامزه ا: گفتم ...  خنده ریعمدا بلند زدم ز        
 !؟... عاشق منـــــــــــھ یگیتشنھ اس اونوقت تو م

 دونستی میزی چھی الدی میگی و میرسی بھ حرفم می روزھی... بخند ...  خانوم یبخند نار -        
 ...  حرفو زدنیاونروز ا

 و االنم خواھرزاده ثمی م از دوستری پسره غنیا...  برادر من یدی رو اشتباه فھمنباریشما ا... نھ  -        
 ...  و نخواھد بودستی نی اگھی دزی چچی شوھر زھرامون ھی

 ...  نگفتیزی دار نگام کرد و چی لبخند معنھیبا         
 ... گمیباور کن راست م...  نگام نکن یاونجور -        
 ...  دم خروس روایاخھ موندم قسم حضرت عباس رو باور کنم  -        
 !؟... ی چیعنی -        
 !؟... چشماتو ای حرف زبونتو باور کنم نکھی ایعنی -        
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 !!!؟... یگی می چدمیبازم نفھم -        
 ...!  گفتمی کھ من امروز چیفھمی می بھ زودشایا... باشــــھ  -        
 نزنم تا مجبور نباشم باھاش بحث کنم و بھ حرفاش فکر ی حرفگھی کردم دی خونشون سعمیتا برس        

 ... دنی خودمو بزنم بھ نفھمالدی بھ قول مخواستیدلم م... کنم 
 ی زھرا اتفاقایخوشحال بودم کھ قراره برا...  جمع کردم و برگشتم خونھ لموی اونروز وسایفردا        
 شلوغ و دردسر امتحانا برگشتھ بودم خوب  کھ از اون شھری منیارامش خونھ چقدر برا... وفتھیخوب ب

 ... ــا ، البتھ مثلــــــکردی ھنوز ھم داشت فکر میزھرا ھم برگشتھ بود ول... بود 
 فکر ھی بقنکھی ای برای در ارتباط بودن و جواب مشخص بود ولی مدت ھمش تلفننی دوتا تو انیا        

 ...  ھفتھ صبر کردھی کنھیره فکر مکنن واقعا موقع امتحانا فکر درسش بوده و االن دا
 ھم جواب قی صدیابج...  زنگ زد تا جواب رو بپرسھ رادی ھی و زنعمودیباالخره اونروز رس        

 ... مثبت زھرا رو بھشون اعالم کرد
 ...  بلھ برونی اومدن براگھی بھ ھمراه چند نفر دی قبلی خواستگاریدو روز بعد ھمون ادمھا        
 یزیجناب کاوه خان ھم مثل برج زھرمار نشستھ بود و چ...  ھم بودن رادی ھی عمھ ندفعھیا        

 ی کارنیری شی ھنمی و اخوردی کھ انگار تو وجودش کرم تکون مینھ بھ روز خواستگار...  گفتینم
 ...  نھ بھ االن کھ ُصمم ُبکم نشستھ بود و اخم کرده بودکردیم

 ھی نجایقرار شد ا...  نشون دست زھرا کرد ی انگشتر براھیھ خانوم ھم  زده شد و عمھی اولیحرفا        
 ... رنی جشن مفصل ھم تھران بگھی و نجای ای جشن عروسھی ھم وری و اخر شھررنیعقد ساده بگ

 عقد انجام بشھ اقاجون نذاشت و ی چند روز بمونن تا کارانی ای برن ھتل کھ براخواستنی میوقت        
 ...  ما دعوت کردیھمھ رو بھ خونھ 

...  ما ی اقاجون و مامان ھمھ باھم اومدن خونھ ادی اما باالخره با اصرار زکردنیاولش قبول نم        
 تو شھر من و بخواد بره ھتل ادی بلمی من کسر شانھ فامی برامیشی ملی فاممیحاال کھ دار:  گفتیاقاجون م

 ھتل رو نداشتھ باشھ اما ھیراحت دی من شایخونھ ...  ھتل نی برذاشتمی نمنی نبودلی اگر ھم فامیحت.. .
 ...  کنمییرایانقدر ھست کھ بتونم از مھمونم پذ

 ...  باالی خونمون و خانومھا ھم طبقھ نیی پای طبقھ ونیاقا        
ھنوزم جناب کاوه خان تو اخم ...  کردنی مفیربماند کھ چقدر از خونمون خوششون اومده بود و تع        

 !؟... چھ مرگشھ گھی دنیا...  زدی نمیغرق بود و حرف
 ، با نون مونی پرو پی صبحونھ ھی صبحونھ رو پھن کرد و با ی سفره وونیصبح فردا مامان تو ا        

 ...  کردییرای کھ صبح زود خودش درست کرده بود ازشون پذیمحل
 یظھر بود کھ با جواب برگشتن و گفتن کھ مشکل...  شی ازمای رفتن برارادیانروز زھرا و ھ        
 ... ندارن

...  می من و کاوه ھم ھمراھشون بودرادیالبتھ بھ اجبار زھرا و ھ...  می رفتدی خریفرداش ھم برا        
 بزرگترھا ھم ھی بقیعنی...  عقد باشھ دی تو خردمیبا...  خندهی و مزنھی حرف میلی اقا خنیحاال نھ کھ ا

 منو و کاوه رو فرستادن نیھم ی با جوونا رو ندارن برادی اومدن خریاصرار کردن و گفتن کھ اونا پا
 ...ھھھھھھھ...  نکنن ی وقت کار اشتباھھی کھ می دوتا جوون باشنیمواظب ا

 نزنم اقا لب از ی اگھ من حرفدمید...  و من و کاوه ھم پشت سرشون زدنی باھم قدم مرادیزھرا و ھ        
 !؟... بخرم یلی برات قاقالیخوایم! ؟... پسرم یخستھ شد:  گفتم نی ھمی براکنھیلب باز نم

 ...  متعجب برگشت نگام کردھوی        



 169 

 من االن خالھ خانوم یمتناسال...  ی بھم احترام بذارشتری بدی بھ بعد بانیخوب شما از ا: گفتم         
 ...!  خودم بزرگمی برایکل...  تمییزندا

شما ... خوب بلــــــھ :  اخم کرد و گفت ی لبخند محو رو تو صورتش حس کردم ولھی نکھیبا ا        
 ادتی ی بزرگیرسی کھ مگرانیبھ د...  ی من بزرگی چرا فقط برادونمیاما نم...  ی بزرگیـــــــلیماشا خ

 ...! بگو بخندت ھم براھھ...  ی نـــــــــــــارای نارگل یشیو م رهیم
 !؟...منظور  -        
 !؟... خانتون خوبن الدیم -        
 !؟... اس اخھ کارهی وسط چنی االدیم! ؟... بھ حرفش داشت ی االن چھ ربطنیا        
 کھ چشمشو ی داره کھ زھرا صدام کرد تا در مورد لباسالدی بھ میخواستم ازش بپرسم چھ ربط        

 ... گرفتھ بود نظر بدم
خوب ...  نگاه کردم دادی کھ زھرا نشون میبھ لباس...  کرد و رفت کنار اونھا عتریاونم قدمھاشو سر        

... نبالھ دار بود  لباس قرمز ساده کھ باالتنھ اش با تور دانتل دوختھ شده بود و دامنش ھم بلند و دھی... بود 
 ...  کار شده بودز قرمی داشت کھ روش با سنگھای کمربند مشکھیقسمت کمرش ھم 

 ... ومدی میلی زھرا خدیقطعا بھ پوست سف        
 ... ادیبھ نظرم خوبھ و بھت م... برو بپوشش : گفتم         
زھرا با لباس رفت تو اتاق پرو ...   اون لباس رو از فروشنده خواسترادی تو مغازه و ھمیباھم رفت        

رفتم تو اتاق ...  کوچولو باز کرد و صدام زد ھیدرو ...  نمشی ببدی پوشی بودم تا وقتستادهیو من کنار در ا
 ... پرو

 ... ی خوشگل شدیلیخ...  زھرا یوااااااااااااااا -        
 ھی...  ومدیواقعا بھش م... شونھ اش  رو ختمی رو رشی سرش جمع کردم و باقینصف موھاشو باال        

 ...  شدم و اشک تو چشمام جمع شدیلحظھ احساسات
 ... زمی عزی خوشبخت بششایا: بغلش کردم و اروم گفتم         
 ... ی ناریمرس: اونم دستاشو دورم حلقھ کرد و مثل من اروم گفت         
 بود رادیھ...  ھی کنمی باز کردم ببکمی در رو یال...  می در اتاق پرو باعث شد از ھم جدا بشیصدا        
 !؟... لباس خوبھ ! ؟... شد یچ:  دیکھ پرس
  نھ مننی بپسنددیتو و زھرا با...  نی خودت ببایب:  در رو کامل باز کردم و گفتم ثانھی لبخند خبھیبا         

... 
 رادی در کنار رفتم تا ھی گرفتھ بود اما از جلو از پشتمشگونی نھی حرکتم نی زھرا بعد از انکھیبا ا        

 ... نھیبتونھ زھرا رو بب
 ھم با دھن رادی بود و ھستادهی اری سرخ شده سر بھ زیزھرا با لپھا...  شدمیداشتم از خنده منفجر م        

بدون توجھ ...  بود ستادهی گوشھ اھیازشون فاصلھ گرفتم و رفتم کنار کاوه کھ ...  کردیباز داشت نگاش م
 کھ کردی رو نگاه مییخالصھ ھرجا...   مغازهرونی ، بھ فروشنده ، بکردیبھ من داشت بھ لباسھا نگاه م

 ... وفتھینگاش بھ من ن
 کنار اتاق پرو بودم نگاش بھ من بوده و ی وقتنکھیا...  خنده ام گرفتھ بود شی ھمھ بچھ بازنیاز ا        

 ی جلوقای گل کرد ، دستامو پشتم گذاشتم و رفتم دقطنتمیش...  توجھ ی بھ من ب نشون بدهکنھی میحاال سع
 دوباره گھی سمت دھی کردیم ھر بار ھم روشو...  و نگاش کردم ستادمی پام ای پنجھ یصورتش و رو

  تا خنده شو بروز ندهکنھی کھ خنده اش گرفتھ اما مصرانھ داره تالش مدمیدیم...  ستادمی ای جلوش مرفتمیم
... 
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 ھی کم بود و اگھ ھر کدوممون یلیفاصلمون خ...  نگاشو بھ چشمام دوخت رمی از رو نمدی دیوقت        
 ... یکی تو بغل اون رفتی مداشتیقدم برم
 ... دوباره چشمام... چونھ ام ... لبھام ... گونھ ھا ... چشمام ... نگاش تو صورتم در چرخش بود         
انگار اب ...  گلوش تکون خورد بی نگاه کرد و سکمی...  ستادی اشتری لبھام بی نگاش رونباریا        

 ...  و ازم فاصلھ گرفتدی بھ موھاش کشیاخرشم کالفھ دست... دھنشو قورت داده 
...  رونی ، ھمزمان در اتاق پرو باز شد و زھرا اومد بدی کشقی چشماشو بست و نفس عمھیچند ثان        

 ...  بودن لباسودهی ھردوشون پسندنکھیمثل ا... رفتن سمت فروشنده  رادیبا ھ
  نگاه نکنینجوری اچکسی وقت بھ ھچی ھگھید:  بغل گوشم گفت یی کھ صداکردمیداشتم نگاشون م        

!... 
 ...  گوشم اوردهکی و سرشو نزدستادهی پشت سرم ادمیبرگشتم د        
 ...!  نگاه نکنینجوری مرد اھی وقت بھ چیھ: وم گفت  بھ چشمام انداخت و ارینگاھ        
 !؟...چرا :  ارومش اروم گفتم ی صداریمنم تحت تاث        
 ھی یدی وقت دھی...  ینجوری استیبھ نفع خودت ن...  ی کار رو نکننی بدون بھتره انویفقط ھم -        

 ...!  افتاددی کھ نبایاتفاق
 ... می اومدن کنارمون و گفتن بررادی کھ زھرا و ھیخواستم دوباره بپرسم چھ اتفاق        
 مرد رو ھی ی وقتی چیعنی...  حرف کاوه بود ی من ھمش حواسم پی ولمیگشتی ممیتو پاساژ داشت        
 نیا... ودم گفتم وللش  نگرفتم با خی اجھی از افکارم نتیوقت! ؟... وفتھی بی مثال ممکنھ چھ اتفاقکنمینگاه م

 ... گھی پروند دیزی چھیپسره باز توھم زد 
 ھی و با بقدیخندی ھم مکمی کمتر بداخالق بود و حداقل مثل صبح اخم نداشت ، گھی خداروشکر دیول        
 ... زدیحرف م
 ...  گفت خوش گذشتشھی مدیاونروز خر        
 کنار زھرا رادیھ...  می رو انجام بددھای خرھی و بقمی استراحت کنی تا کممی شاپ نشستیتو کاف        

زھرا ھم با لبخند داشت ... زدینشستھ بود و سرشو تو گوش زھرا فرو کرده بود و اروم باھاش حرف م
 ی سرفھ ھی  صورتم کردم وی چاشنی اخمنی ھمی کنم براتشونی اذکمیھوس کردم ...  کردیگوش م
 ...  کردمیمصلحت
 ... زدنیظاھرا اصال متوجھ نشدن چون ھنوز داشتن حرف م        

 ... اھم اھـــــــــم: دوباره بلندتر گفتم         
 ...! ستنی اصال تو باغ ننایا...  ـــــــــــری نھ خدمید        
 ...! اھم اھم اھـــــــــم:  زھرا زدم و دوباره گفتم ی ضربھ بھ پاھیبا پام         
 ری تو گلوت گیزیچ! ؟... ی شده ناریزیچ: زھرا گفت ...  متوجھ شدن و متعجب نگام کردن نباریا        
 !؟... ارمی برات اب بیخوایم! ؟...کرده 

 حواستون کمیشما دوتا ھم بھتره ...  رینھ خ:  گفتم ی ساختگی کنم و با اخمی کردم خندمو مخفیسع        
 ھم کی تو جکی ھنوز عقد نکرده ، محرم نشده جدهی میچھ معن...  نشستھ ھـــــــــا نجایبزرگتر ا... باشھ 

 ...!!!  هللاال ال الھ...  گمی نمیچی من ھیھرچ...  نی کنتی رعاکمی! ؟... نیباش
 ...  نگفتیزی با دست لبخندشو پوشوند و چکنمی می بود دارم نقش بازدهیکاوه کھ فھم        
 ... کردنی گشاد شده از تعجب داشتن نگام می با چشمارادیم ھھم زھرا ھ        
 ستی قرار نی ولرادی اقا ھینیحاال درستھ من اجازه دادم تو لباس زھرا رو بب: دوباره با اخم گفتم         

 ... نمیاصال پاشو جاتو با من عوض کن بب...  کھ ی بکنی دوست داری باشم ھرکاررتی غی بگھید
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 حرف می فقط داشتمی نکردیما کھ کار:  گفت رادیھ... از جام بلند شدم کھ مثال جامونو عوض کنم         
 ... میزدیم

 جاتو عوض دی باشھینم...! سرت رفتھ بود تو گوش زھرا ...  جناب نی نکردتیفاصلھ رو رعا -        
 ... یکن

 ... دکری و التماس نگام میزھرا ھم داشت با ناراحت        
! ؟... ما رو فرستادن دنبال شما ی بزرگترا برا چیفکر کرد...  نگام نکن زھرا ینجوریا: گفتم         

  من االن بزرگترمـــــــــای؟ ناسالمت...! نیریگی قلوه منیدی دل منی چشم من داری جلونی نشستی چیعنی
... 

 !!!؟...بزرگتـــــــــر :  با تعجب گفت رادیھ        
 جاتو عوض دیحاالم بلند شو با...  کھ ستیبھ سن ن...  زنت ی خالھ شمیمن االن م! ؟... یپس چ -        
 ... یکن

 ...  کنمتی رعاکنمی میسع...  خوب یلیخ:  شد و گفت ی رنگ نگاه اونم التماسنباریا        
 و زی میسرشو گذاشتھ بود رو...  خنده ری و بلند زد زرهی خندشو بگی جلومتونستی نگھیکاوه د        

 ...  دوباره متعجب شدرادینگاه زھرا و ھ...  خوردی تکون مادی زیتنش از خنده 
 ھم کھ تازه نایا...  نخند ی نشستم و حاال بخند و کی صندلی کاوه خنده ام گرفت و رویمنم از خنده         

 ... کردی ھم داشت با کاوه دعوا مرادیھ... دن زھرا شروع کرد با مشت منو ز... متوجھ شدن سرکارن 
 ی کنیبب...  من کھ برات دارم کاوه یعنی! ؟...ارررررررررررره ...  یدونستیتوئھ ناجنس ھم م -        

 ...! رسھی منم مدنینوبت خند... بھت گفتم 
اونوقت امروز رو ...  دانشگاه خالھ خانــــــــــوم یای مندهیشما ترم ا: روشو سمت من کرد و گفت         

 ... اری بادتی
 راه ھی خان بھتره از رادی گذروندم ھداشتمی با تو برمدی کھ بایی واحدھایھمھ :  خنده گفتم ونیم        

 بود دهی رنگ جفتتون پرنی حال داد ھمچیلی خیول...!  درسم خوبھ یدونی چون خودتم میری انتقام بگگھید
 ... کھ

 خانوم ینار:  مشت زد بھ بازوم و گفت ھی دوباره یزھرا حرص... خنده نذاشت حرفمو تموم کنم         
 ...  کردمی تالفی من کنی ، ببرسھینوبت تو ھم م...  باشھ ھـــــــــــا ادتی

 ... گذشت کاوه کھ خداروشکر اخماشو کنار گذاشتھ بود خوش ی من و ھمراھیطنتھایاونروز با ش        
 
 

 نازک کھ بھ صورت شل اهی کراوات سھی و دی با بلوز سفی کت و شلوار مشکھی خودم ھم یبرا        
 عقد زھرا باباکرم ی براخواستمیم...  ومدی بھم میلی مردونھ بود اما خپمی گفت تشھیم...  دمی خرشدیبستھ م

کھ ...  ستمی شوھر مرده نی  نارگل افسردهگھی بود کھ بھ ھمھ نشون بدم من دیعقد زھرا فرصت... برقصم 
 ... کنمی میدارم زندگ

 با خانواده ھاشون ثمی و ممیمر... عقد رو خونھ ما برگزار کردن ...  دی زود رسیلیروز عقد خ        
 ...  ما ھم بودنیلھای فامی ھمھ بایتقر... بودن 

منم بر خالف ...  گھی عقدش نباشم بلھ رو نمزھرا از قبل با من اتمام حجت کرده بود اگھ تو اتاق        
 ... دمی مردم کھ شگون نداره رفتم تو اتاق عقد و قند ھم سابیسنت و حرفا
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 ھم دفعھ اول بلھ گفت و رسما زن و رادیھ...  بزرگترھا گفت ی سوم بلھ رو با اجازه یزھرا دفعھ         
 رفتارم و ریی کھ متعجبن از تغدمیدیز اقوام م ای و شاد بودم و تو نگاه بعضدمیکشیکل م...شوھر شدن 

 ... کردنی نگام می جورھی ھیانگار شاد بودنم گناه بزرگ
 نی نبود کھ بخوام بھ نگاه انیاالن وقت ا...  دمی رقصمی ندادم و رفتم وسط و با مرتیبھشون اھم        

 تظاھر نبود و واقعا احساس نباری امیشاد...  بدم و فکر کنم تیجماعتھ بھ قول زھرا حرف مفت زن اھم
 ...  ازدواج کردهی زھرا با مرد محترم و خوبنکھی از اکردمیشعف م
 رو خراب ھی خودم و بقی ادم کوتھ فکر و احمق شادی سرھی حرف ای بھ خاطر نگاه و خواستمینم        

 ... کنم
 دهی چاطی رو وسط حزھایم. .. خوب برگزار شد یلی خی مختصر بود ولنکھیمراسم عقدشون با ا        

 کھ دوستشون یی رو تو نگاه تک تک کسایشاد... قشنگ کرده بود یلی رو خاطمونی حی و چراغونمیبود
 ... رهای دووم نادی من زی برای شادنی بودم کھ امکان داره انی اما غافل از ادمیدیداشتم م
 کم بفھمم یلی خی بھ اندازه ی رو حتی شادی بذاره معنخواستی نمچوقتی ھایبعد از مرگ محمد دن        

 گردهی درست شده و چرخ سرنوشت داره بھ دل من می رو بدم کھ ھمھ چدی امنی بھ خودم اومدمیتا م... 
 ... ذاشتی میار و سر ناسازگدیکشی با خشونت قدرتشو بھ رخم مری و تقدختیری بھم می ھمھ چھوی

 ... شدمی محسوب مزبانیرو باشم چون بھ ھرحال منم م با ھمھ خوشکردمی میدر طول جشن سع        
از خواھرزاده ...  رو جمع کنن زھای تا مکردنی داشتن کمک میبعد از جشن ھمھ خستھ بودن ول        

 در ی سرھی بزنن و ما ھم ی دورنی رفتھ بودن با ماشرادیزھرا و ھ... ھام تا پسرعمو و دخترعموھام 
 ...یزکاری ھم در حال تمی سرھی شام بودن و یفکر تدارک غذا

 ھارو ی اقا کاوه داره صندلدمیبرگشتم د...  شد دهی کھ از دستم کشکردمی جمع مھارویداشتم صندل        
 دونھی گاز گرفتھ خدا منوی ایباز ک...  نھی بھ سطح زمدنی رسکی ابروھاش نزدی و گره نھیچی ھم میرو
... 

 ...! ز کمکت ممنون اتونستمیخودم م: اروم گفتم         
 ... یتونی کھ مدونمیاره م:  گفت ی عصبیبا ھمون اخم و لحن        
 !؟...ی اخم داری شده جنابعالیباز چ -        
 !؟... یبھتره از خودت بپرس -        
 !؟... کردم کاری؟ مگھ چ... ی چیعنی -        
 و یزنی لبخند میزنی حرف می؟ چرا با ھر پسر... ی پسرا بگو بخند داری با ھمھ ی چی برانمیبب -        

 !؟...ھــــــان ... بشن رهی بھت خیذاریم
 !؟...وااااااااااااااا من با کدوم پسرا بگو بخند داشتم : متعجب گفتم         
 ... شناسمی جونتو مالدیمتاسفانھ فقط م...  دوتا ھم نبودن کھ یکیماشا :  زد و گفت یپوزخند        
 ...!  بودنلی ھمشون فامیگی کھ میینای؟ ا...حالت خوبھ  -        
 ... ی برخورد کنیمی انقدر باھاشون صمشھی نملیخوب باشن دل -        
 داغتر از ی بھم نگفتھ تو چرا کاسھ یزی بوده چنجایبابام ا... حاال اصال تو چرا بھت برخورده  -        
 یکی نزدیلیبھ قول خودت ماشـــــا ، نسبت خ...  کنمی کھ باور نمتیلینگو بھ خاطر فام! ؟... یشیآش م

 رو یرتی غی ادمایبھتره ادا...!   شوھر خواھرزاده امی خواھرزاده یشیشما م...  ــــــــمیھم دار
 ...! یاریدرن

 ...  بھمون جلب بشھھی کھ باعث شد نظر بقنی کھ دستش بود رو محکم انداخت زمیزی می ھیپا        
 ... کننی دارن نگامون مھیبق...  ی شدوونھید: اروم گفتم         
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 ... ستیبھ نفعت ن... پا رو دم من نذار نارگل :  تمام گفت تیبدون توجھ بھ حرف من و با عصبان        
 ... ی روانی پسره وانسید...  خل ی بھ دم تو دارم اخھ پسره کاری بھش بگھ من چستی نیکی        
 ادی و دمیدی رو می دلتنگرادی زھرا و ھیتو چھره ...  زود مسافرامون قصد رفتن کردن یلیخ        

 ... زهی رو بھ پام برای بعد برگرده و بعدش دنی بره تا دو ھفتھ خواستی افتادم کھ محمد میروز
 تو افتاد ی برای ھر اتفاقستیقرار ن... خدا نکنھ : لبمو از درون گاز گرفتم و بھ خودم تشر زدم         

 در کنار ی خوشبختاقتیزھرا ل...  کنن ی باھم زندگی طوالنیلــــــــــی خدی بانایا...  وفتھی ھم بھی بقیبرا
 ...  رو دارهرادیھ

 جشن شما ندفعھی اشایا:  بھم زد و گفت ی ، خان عمو لبخند کردمیباھاشون با لبخند خداحافظ        
 ... می خستھ تون کردیحساب... دخترم 
 کھ اقا دوماد ما قھر کرده و ی کردکاری چدونمیالبتھ نم:  گفت ی شوخیتشکر کردم کھ با خنده         

 ...!!! میرسی بگذره انشا دوباره خدمت خانواده تون مکمیاما ... اخماش تو ھمھ 
 ...  شدنی تکون داد و رفت سوار ماشیبا تعجب نگاش کردم کھ سر        
 وسط من نیا...  دلش تنگھ شھیخوب داره از زنش جدا م! ؟... داشتم مگــــــھکاری چرادیمن با ھ        

 !!!؟... ام کارهیچ
 ...  و بھش فکر نکنمرمی بگی کردم بھ خاطر لحن شوخش حرفشو بھ شوخیسع        
 کمتر از دوماه فاصلھ ی بود چون ھمش تا عروسھیزی جھدیبعد از رفتن مسافرامون شروع خر        

 قی صدی اما اقاجون و ابجستی بھ جھاز نیازی گفتھ بود کھ خونش مبلھ اس و نرادیھرچند ھ...  میداشت
 ...  تو خانواده شوھرشی جھاز حق دختره و سربلندگفتنیم

 ...  وقتمون رو تو اون دوماه تابستون گرفتشتری ببای جھاز تقردنیخر        
 ...  دم بنفشھ بوددنی گفت تنھا اتفاق مھم تابستون اون سال چشھیم        
 ی و ھمون حرفامی سر خاک حاج اقا کھ دوباره تو راه بھش برخوردمیرفتی با زھرا ممیداشت        

 ...  زھرا خواست بره سمتش کھ جلوشو گرفتمارمنبیا...  رو تکرار کرد شیشگیھم
 ی بنھمھی اگھ تا حاال بھ ایدونیخودت خوب م:  گفتم ی و با لحن آرومستادمی بنفشھ ایرفتم روبرو        
 گھی بھ بعد دنیاما از ا...  بوده مونی دوستی تو نسبت بھ خودم جواب ندادم بھ حرمت ھمون سالھایاحترام
 از کنارم رد ی و حتیراھتو کج کن ینیبی منو میبھ نفعتھ وقت...  بھ اسم بنفشھ ندارم ی دوستکنمیفکر م

 ... ینش
 !؟... یدی منم بھ کشتن متی و بدقدمیبا شوم! ؟... ی بکنی چھ غلطیخوایمثال م: با اخم گفت         
خوب :  گفتم یحن عصب لباسشو گرفتم و با لقھی خودمو کنترل نکردم و دست انداختم گھی دنباریا        

 ھمھ نی منو بنکھی ای برایکنی انقدر جلز ولز می چرا داردونمی کھ میدونیم...  خانـــــــوم یگوش کن کبر
...  ادم افسرده باشم ھی عمرم ی سالھانی سھ سال از بھتری تھمت مسخره باعث شدنیبا ا...  یخراب کن

 بود کھ با نی تنھا کارش ایکردی بارش می اون ادم ساکت افسرده رو کھ ھرچگھید...  نھ گھی حاال دیول
 شدن کی جرات نزدی پسرچی کھ ھھی کھ جلوتھ ھمون نارگلی دخترنیا...  ینیبیاشک نگات کنھ رو نم

 ... ینیبی بد مدمی وگرنھ بھت قول میکن درازتر نمتیبھ نفعتھ پاتو از گل... بھش رو نداشت 
...  کردی داشت نگام میبا بھت و ناباور...  قدم بره عقب ھی ول کردم کھ باعث شد قشویبا ھول         

 دیدی ازم نمیزی از سکوت چری و غگفتی دوست داشت بھم می باشم کھ ھرچی من ھمونشدی باورش نمدیشا
... 

 احمقانھ ی کارانی از ایخوای تو نمنکھی حفظ کنم اما مثل امونوی دوستخواستمیمن تا حاالشم م: گفتم         
 ی سالھایتوھم ھمھ ...  بھ اسم بنفشھ نداشتم و ندارم ی دوستکنمی بھ بعد فکر منیاز ا...  یات دست بردار
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 نکن ی سعچوقتی ھگھی داشتھ باش دازم  ھشدارھی بھ عنوان نویو ا...  فراموش کن مونویمدرسھ و دوست
 و اونوقتھ کھ یشناسیخودت منو خوب م. .. ی در موردم بگی حرف چرندی بخواای ی بشیجلوم افتاب

 ...! شھی ھمیخداحافظ برا...  ادی ازم برمی ھرکاریدونیم
اونم متعجب داشت نگام ...  جواب بنفشھ رو بدم ینجوری کھ بخوام اشدی زھرا ھم باورش نمیحت        

 ... دمیدستشو گرفتم و کش...  کردیم
 ری بسم هللا زھی یمنم خنده ام گرفتھ بود ول...  خنده ری زد زھوی کھ می قبرستون بودکی نزدبایتقر        

 ... لب گفتم و بھش فوت کردم
 !؟... ی شدی جنھویچتھ ،  -        
 زبونش بند اومده چارهیب...  یخوب حالشو گرفت...  دمت گرم یعنی...  ی ناریوا:  خنده گفت ونیم        

 ...  حرف بزنھتونستیبود و نم
 ... نینھ شاد بودم و نھ غمگ...  بود ی گفت حالتم خنثشھیکھ نھ ، م...  شاد منم        
 ...!  بودیبنفشھ دوست خوب...  شھی تنگ ممونی دوستی برایلی دلم خیول: گفتم         
 ... دمی بنفشھ رو ندگھی کھ دی چای اثرگذار بود دمی واقعا تھددونمینم        
 ...  کھمیشدی مکی نزدی بھ عروسمیکم کم داشت        

 
 

 و ھم پرده ھا رو اونجا سفارش ننی رو ببرادی رفتھ بودن تھران تا ھم خونھ ھیزھرا بھ ھمراه ابج        
 خودم برسم و ی ھم بھ کارای کمدادمی محیترج... از منم خواستھ بود باھاشون برم اما قبول نکردم ... بدن 
 ...  اماده بشمی عروسیبرا

 ... زدمی بھ دانشگاه می سرھی دی ھم بانطوریلباسم مونده بود و ھم دیخر        
 بھم یبا لبخند نگاھ...  لباسم کھ زنعموم اومد خونمون دی خری برارفتمی کھ داشتم مادمھیاونروز         

 ...  بھش دادم و رفتم بازار تا لباسمو بخرمیسالم... کرد و رفت تو خونھ 
 بود ی عروسکی صورتراھنی پھی...  رمی بگی جشن عروسی شبھای لباس براباالخره تونستم دوتا        

 خوش دوخت یلیخ...  خوردی گنده مونی پاپھی کمربند پھن داشت و پشتش ھم ھی کمرش یتا زانو کھ رو
  باغ برگزار بشھی شب جشن تھران کھ قرار بود توی برادمی ھم خری بلند کرم قھوه اراھنی پھی... بود 
... 

 ی چاھی تا نییلباسھامو تو کمد جا دادم و رفتم پا...  برگشتم خونھ دیخستھ و کوفتھ بعد از خر        
 ...  برهنی از بمیبخورم کھ خستگ

دستشو ...  ختمی ریی چاھی اونم یبلند شدم برا... تو اشپزخونھ نشستھ بودم کھ مامان ھم اومد کنارم         
 ... کرش مشغول بود گذاشتھ بود و فیدور فنجون چا

 ... نجای زنعموت اومده بود ارونی بیرفتھ بود:  رو خورد و گفت شیی از چاکمی        
 !؟... داشتن کاریحاال چ...  دمشی درفتمیداشتم م...  دونمیم -        
 شده یزیچ:  نھ کھ کمکش کردم و گفتم ای داشت حرفشو بزنھ دیانگار ترد...  من من کرد کمی        
 !؟...مامان 
 ازش خواستھ کھ واسطھ یکی کھ گفتی منجایراستش اومده بود ا...  ستی نی مھمزیچ... نــــــھ  -        

 ... بشھ
 ...  حرفشو خوردھیبق        
 !؟... بشھ یواسطھ چ: گفتم         
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 ی خواستگاری و ازمون اجازه ادی ازش خواستن کھ بیعنی... راجع بھ تو ...  و نجای اادیکھ ب -        
 ...!!!  تویبرا...  رهیبگ

 ...  نداشتمی کھ بود حس خوبی ھرچدونمینم...  ایبد بود ...  بھم دست داد یبی لحظھ حس عجھی        
 ھم خوبھ شی و خونھ ، زندگیوضع مال...  ھی مرد خوبگفتیم:  نگفتم کھ خودش ادامھ داد یزیچ        

 ... فقط... 
 پسر ھم ھی...  ھی... فقط قبال ازدواج کرده و از زنش جدا شده :  سکوت کرد و دوباره گفت کمی        

 ...  سالشھ٣٦خودش ھم ...  سالشھ ٩داره کھ 
خواستم داد ...  رفتی درجھ حرارت خون منم باال مومدی مرونی کھ از دھن مامان بیبا ھر کلمھ ا        

 ...  کرده کھ حرف مامان داد منو تو گلوم خفھ کردی درخواستنی ھمچیبزنم کھ اون مرد بھ چھ حق
بزرگ ... شما نداره ی بھ زندگیبچشم کھ کار...  ھی مرد خوبگفتی؟ م... نارگل جان ھینظرت چ -        

 یگی میچ!!! ؟...ھان ...  مثل ھمھ بای ھم تقرتتونیخوب موقع...  کنھی بعدشم ازدواج می سربازرهی مشھیم
 !؟... انی؟ بگم ب...

 ...!!!  بھ ما ندارهیبچش کار...  با بچھ اون مرد ھم فکر کرده بود مونی بھ زندگیھھھھ حت        
 ...  کھ خودمو کنترل کنم و داد نزنمدمیکشی مقی و نفس عمدمیجویداشتم از حرص لبمو م        
... من ...  سالمھ ٢١من تازه .. . ســــــــال ٣٦ یگی میخودت دار! ؟...حالت خوبھ ... مامان  -        

 ھـــــــــان ی نکردرونشی تو گوش زنعمو و از خونھ بی نزدیچجور...  بگم یمادر من اخھ من بھت چ
 !؟...ھان ...  رنعمو چرا انقدر بھ فکر شوھر دادن منھ نیا! ؟...

 ...  باالتررفتیکم کم صدام م        
 ی عمر زندگیمن ھمھ !!! ھان؟... ھمھ نیاون اقـــــــــــا ع من و تی موقعیگی می داریچجور -        

 ٩ پسر ھی کھی کھ اون مرتیگی می خودت داری روز بود و تو شناسنامھ دو ھفتھ ولھیمشترکم با محمد 
 ... اخھ... مامان ... مامان ... سالھ ھم داره 

 اوندفعھ یدیند...  ی مردم چی ولیگی می چفھممیمن م... دختر من ، گل من :  و گفت دیحرفمو بر        
 کھ ھمھ دخترا ی زمونھ انی تو ایکنیفکر م...  ســـــالش بود ٤٧...  تو ی مرد چندسالھ اومد خواستگارھی

 ی روز با محمد زندگھی کھ یبگ  ھمیھرچ! ؟... سراغ تو ادی منی بھتر از ایتو خونھ باباشون موندن کس
 ھی...  می زنده ای من و پدرت تا کیکنیفکر م...  ی اوهی زن بھی مردم تو االن نی تو چشم ای ولیکرد

 ... شھی مثل جھنم مشی مردم زندگنی انی بوهی بیدختر تنھا
 بار شوھر ھی...  دوباره ازدواج کنم خوامیاصال من نم:  داد زدم بای تقری اشکیبلند شدم و با چشما        

 حاال کھ تازه تونستم داغشو نیبذار...  بھ حال خودم باشم نیبذار...  مامان ھی ھفت پشتم کافیکردم برا
 بھ بعد فقـــــــــــط بھ فکر نیبگو از ا بھ زنعمو ھم محترمانھ...  ی چیعنی ی بفھمم زندگکمیکمرنگتر کنم 

 ...!  دختر خودش باشھ نھ مـــــــــنی ندهیا
 دنیباریاشکام بدون وقفھ م... و اتاق خودم  رفتم تدمی بھ مامان فرصت حرف زدن بدم دونکھیبدون ا        

 دختر ھیمن ...  گھیاره مامان راست م...  کردمی مھی بلند گریسرمو تو بالشت فرو کردم و با صدا... 
 ...!!! وهی زن بھی مردم احتماال نی تو چشم ایھھھھ حت...  ام وهیب

 ی در مورد من فکرادمی اجازه نمیی ادمانی اما بھ ھمچکنمی ازدواج نمچوقتی اگھ شده ھی حتیول        
 ... احمقانھ بکنن و بھ دلشون صابون بزنن کھ ھلو برو تو گلو

 ھوامو داشت و شھی کھ ھمیی زھرایحت...  فکر کردم انمیاونشب شام نخوردم و بھ رفتار اطراف        
 یھرچ...  کردی نگام مگھی د جورھی دی منو تو اتاق کاوه دمی تو جشن مری بود ھم وقتزتریبرام از ھمھ عز
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 ام وهی زن بھیمن ... مامانھ   حق بانمیبی مکنمی نکرده اما خوب کھ نگاه میرییھم بگن کھ طرز فکرشون تغ
 ...  بزنھی گازھی اون ھم خوادی دلش مرسھی از راه می گاز زده شده کھ ھرکبی سھیمثل 

خودش ...  برسم دی ترم جدی دانشگام برایصبح از اقاجون اجازه گرفتم کھ برم تھران تا بھ کارا        
 ...  رسوندنالیمنو تا ترم

) زنعموم( ھی بھم گفت کھ رقشبیمادرت د:  سوار اتوبوس بشم بھم گفت نکھی قبل از انالیتو ترم        
 مادره و ھیخوب ...  نشو ریاز حرفاش دلگ... مادرتم ... بھش گفتم از طرف ما بگھ نھ ...  گفتھ یچ
تو خودتو ...  کنھ فکر نھی بد بودن قضای و ممکنھ بھ خوب نھی سروسامون گرفتن دخترشو ببخوادیم

 فکر تو بھ سرش بزنھ ی حتطی با ھمچون شرای کسگھی دذارمینم...  موضوع نکن نیناراحت و نگران ا
 .!.. فقط بھ درست فکر کن بابا...! 

 از قبل ھم یلی نکرده بود بلکھ خریی بود کھ نھ تنھا تغی گفت تنھا کسشھیاقاجون م... بغضم گرفت         
 ... کردیبھتر باھام رفتار م

 ...  ممنونمیلیخ... ممنونم اقاجون :  گفتم ی لرزونیبغلش کردم و با صدا        
  از گل نازکتر بھت بگھی کسذارمینم...  یتنم یپاره ...  یتو دخترم: سرمو نوازش کرد و گفت         

... 
 ...  تھران سوار شنیمسافرا...  تھران زدی شاگرد اتوبوس بود کھ داد میصدا        
 ادتی...  قی صدشی پرادی ھی برو خونھ یدیرس:  و منو از خودش جدا کرد دیاقاجون سرمو بوس        

 ...! مواظب خودت ھم باش...  ینره زنگ بزن
 رو ی دلمردگنی اکمی اقاجون یدلم ھنوز گرفتھ بود اما حرفا...  گفتم و سوار اتوبوس شدم یچشم        

 واقعا دیشا...  حق با مامان بود دی روراست باشم شاخواستمیراستش با خودم کھ م...  برده بود نیاز ب
 ...  ھم خوب بودهیلی من خی اون مرد براتیموقع

 گرفتم بھ می کھ تصمھی با بقای اقاجون گفتھ بود ھوامو داره اما با خودم لج کردم ھنکی با ادونمینم        
 با من جور بود و مرد تشی ھم واقعا موقعدیشا...  ی خواستگاری براادیمامان بگم بھ اون مرده بگھ ب

 ...  ساختشدیبھ قول مامان با بچشم م...  ھم بود یخوب
 
 

تمام طول راه ...  اشک شد سی کھ صورتم خدی نکشی فکرھا اشک بھ چشمم اومد و طولنیاز ا        
 ...  نرمال داشتھ باشمی زندگھی تونمی چرا نمنکھی و اکردمی نامعلومم فکر می ندهیداشتم بھ ا

 ... رادی ھی دربست گرفتم و رفتم خونھ ھی تھران دمی رسیوقت        
 اپارتمان سھ ھی رادی ھیخونھ ...  تو خونھ تنھا بود قی صدی و ابجرونیب رفتھ بودن رادیزھرا و ھ        
 از یکی رفتم تو یبھ خاطر خستگ...  شده بود دهی واقعا ھم خوب چلشی بزرگ بود کھ وسایخوابھ 

 مشغول بود یلیفکرم خ...  شدیاما نم... بخوابم کمی یزی کردم بدون فکر کردن بھ چی مھمون و سعیاتاقھا
 یزنگ زدم خونھ کھ خود مامان گوش...  گرفتم با مامان حرف بزنم و بھش بگم موافقم میخره تصمباال... 

 ... رادمی ھیبھش گفتم کھ خوبم و االن خونھ ... رو برداشت 
 ... مامان:  قطع کنم گفتم نکھیقبل از ا        
 ... جان مامان -        
 ... نیخوایاگھ م...  اگھ گمیم -        
 ... یکنی چرا دست دست مگھیبگو د...  مادر یچ -        
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من از تھران ... اون مرده رو ...  نی بھ زنعمو بگنیاگھ دوست دار:  گفتم دیلرزیصدام از بغض م        
 ...! ی خواستگارانی بتوننیم...  نیاومدم بگ
 !؟... انی بیگی میال دار دعوام کرد حای ، باباتم کلی دعوا کردنھمھیا... چرا مادر  -        
 کردن اقاجون ھم با یراض...  حق با شماست دمید... خوب بھ حرفاتون فکر کردم ... خوب  -        

 ... خودم
 فھمھی رو نمزای چنیا...  زنھا خبر نداره ی و زندگرونیبابات مرده و از ب...  مادرجون یدید -        

 مرد جوونتر و ھی حداقل ای پسر ھی...  ی داشتیی سھ سالھ کھ محمد مرده چھ خواستگارانی کھ تو ایدید...
 ... ستی نادی زنیسنشم ھمچ...  ھی خوبیلی ادم خگفتی مھی کھ رقینجوری مرده ھم انیا...  ومدهیخوب ن
 ... باشھ -        
 مواظب خودت باش نارگل جان.. . انی بی کھ کمیریگی ممی خوب حاال برگرد بعد براش تصمیلیخ -        

... 
 ... خداحافظ... چشم  -        
 زھرا بود کھ یبا صدا...  کھ خوابم بردختمی رو کھ قطع کردم انقدر بھ حال خودم اشک ریگوش        

و ...  انی بادمی قبل از خواب یو اتفاقا...  ببرم ی پتمی تا بھ موقعدی طول کشکمیطبق معمول ...  شدم داریب
...  ناراحتش کنم ومدی کھ دلم نود زھرا انقدر سرحال بیصدا...  سرم ی اوار شد رومی زندگقتیوباره حقد

 ...  تو ھالھی بھ صورتم زدم و رفتم کنار بقیاب...  زدم و بلند شدم ی زوریلبخند
 کھ یدی چقدر خوابنیبب... چشماشو ...اوه اوه :  شادش گفت ی من با ھمون صدادنیزھرا با د        

 ...  خالھ قورباغھ شدهیچشات اندازه چشما
 ...!  شدهی چاملھی شبکلتیانقدر بھت خوش گذشتھ کھ ھ...  یتو چ: با لبخند نشستم کنارش و گفتم         
من ...  شــــوری بیخودت چاق:  گفتی و مدیدویدنبالم م...  برداشت طرفم و منم در رفتم زی خھوی        

 ...  ھم خوبھیلی خکلمیھ
...  یشی تو کادرش جا نمینی ببنھی خودتو تو ایخوایفقط م...  یگیاره راست م: با خنده گفتم         

 ... یاری بریمواظب باش لباس عروس اندازت گ
من ...  ھی خوبھ و عالکلشی ھم ھیلیخانوم من خ...  نارگل یھ:  گفت دیخندی کھ داشت بھ ما مرادیھ        

 ...  دوستش دارمینجوریھم
اصال شوھرم دوست داره من چاق باشم بھ تو ...  یخـــــــورد:  برام دراورد و گفت یزھرا زبون        

 !؟...چھ ھـــــــــــان 
 ی بھ حال خرابم پھی بغضمو قورت بدم و بقنکھی ایبلکھ برا...  ی شد اما نھ از شادشتریخنده ام ب        
 رفتم از می کھ خوردیچا...  می داد کھ بھ خاطر حرفم منو نزنھ و باھم نشستتیضاباالخره زھرا ر... نبرن 

 بھارنارنج خوشش یچقدر از مربا...   رو اوردمرادی ھی کھ مامان فرستاده بود برایی ھایتو اتاق سوغات
 ...  تشکر کردیاومده بود و کل

ھرچند زھرا اصرار داشت ... خوابگاه  ی انتخاب واحد و کارای اونروز رفتم دانشگاه برایفردا        
 اول خواستی دلم نمی ولستی تنھا ھم نینجوری کھ دارن ای اتاق خالگفتیم...  رادی اون و ھیبرم خونھ 

 ...  راحتتر بودمیلیھمون خوابگاه خ...  دوتا بشم نی مزاحم ایزندگ
 یسع...  کردم یرفتم کنارشون نشستم و باھاش احوالپرس...  برگشتم خونھ کاوه ھم اونجا بود یوقت        

 ...  جوابمو دادی معمولیلی باشھ اونم خیکردم لحنم معمول
 !؟... کو یزدیپس ا:  دمی پرسیاز ابج        
 ... زنھیتو اتاقھ داره با مامان حرف م: گفت         
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 ی کھ فعال بھ کسکردمیکاش بھش سفارش م...  رو بھش بگھ ھینکنھ مامان قض... د دلم بھ شور افتا        
 ...  نگھیزیچ

 کھ زھرا از اتاق اومد زدنی مونده حرف میدھای و خری داشتن در مورد عروسرادی و ھیابج        
 ...  من بدتر ھم شددنیبا د...  ھی معلوم بود کھ عصبانافشیاز ق...  رونیب

 !؟... گھی میمادرجون چ:  داد زد بای سمت منو و تقراومد        
 ی مادرجون چگمیم...  احمق یبا توام دختره :  کھ دوباره داد زد کردنی داشتن با بھت نگاش مھیبق        
 !؟...ھـــــــــان ...  گھیداره م
 ...  چھ طرزه حرف زدن با خالتھنیا... زھــــــرا :  کنھ و گفت ی کرد ابرو داری سعیابج        
 ... کردی بکنھ فقط داشت با حرص بھ من نگاه می اصال بھ حرف مادرش توجھنکھیزھرا بدون ا        
 یپرسی اونوقت از من میزدی با اون حرف میتو داشت...  دونمینم:  کردم لحنم اروم باشھ گفتم یسع        

 ...!  بدونمدیمن از کجا با...  گھی میچ
 کارت بھ گھید...  قبرستون ی کلھ برھی کھ زنمتی منی بھ جون خودم ھمچینار:  گفت ضیبا غ        
 من یفکر کرد! ؟...ھـــــــــان ...  ھی چھ کار احمقانھ انیا...  خـــــــــــل یدختره ...  نکشھ مارستانمیب
 !؟... ی بکنی حماقتنی ھمچذارمیم

 ...  خودمھیزندگ... ھرا من از تو نظر نخواستم ز -        
ِااااا  -         ِ ِ ِ  !؟... شی بھ گند بکشیخوای خودتھ میچون زندگ! ؟... یجـــــــد... ِ
 با نارگل حرف ینجوری ایچرا دار...  زھرا گھیبسھ د:  داد زد بای و تقراوردی طاقت نگھی دیابج        

 !؟... شده یچ...  یزنیم
اونم چھ ...  ــــــــــادیخانوم داره براش خواستگار م:  برگشت سمت مادرشو گفت یعصب        

 ...! ی افتادگھی دی عروسھی...  شوھر کنھ مامان خانوم خوادیخواھرت م...  یخواستگــــــــــار
 شھی ھمی شوھرت و اون خواھرزاده یحاال واجب بود جلو...  خدا بکشتت دختر یزھرا الھ        
اول متعجب ، ...  بود یدنی کاوه دافھیق...  الیخی رو برادی متعجب ھیچھره ...  یرش حرف بزنطلبکا

 ...  زل زد بھ منیشی اتیاخرشم با چشما...  قرمز شد ، بعدشم خشم کمیبعدش 
! ؟... ھیطرف ک...  بھ ما نگفت یزیپس چرا مامان چ! ؟...اره نارگـــــل :  با بھت گفت یابج        

 ؟... اس کارهیچ
 ... َ بھی خوب کھ یلی جــــوون و خیــــــــــــلی مرد خھی... بذار من بگـــــــم  -        
 ی تو زندگی نداری حقچیتو ھ... تمومش کن ...  زھرا گھیبسھ د:  بلند گفتم بای و تقردمیحرفشو بر        

 ...  خانومیزدی ای خودت برسیبھتره بھ زندگ...  یمن دخالت کن
 ندارم یکھ من حق: از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق کھ با حرص اومد سمتم و ھولم داد         

 !؟...ارھھھھھھھھھھھ
 یلی خی چون شوھر کردینکنھ فکر کرد...  ی نداری حقچیھ... اره : دستشو پس زدم و داد زدم         

 نره من خالتــــــم و ادتی! ؟...ن  ھــــــای با من حرف بزنیتونی و ھرجور دلت بخواد میبزرگ شد
 !؟... یـــــــدی فھمی کھ بودی ھستی ایزدی من ھمون ایتو ھنوزم برا... دوسال ھم ازت بزرگترم 

 کھ من و زھرا یمدتھا از زمان...  ھم قی صدی ابجیحت...  کردنی داشتن با تعجب بھ ما نگاه مھیبق        
 می و تونستمی بزرگتر شدکمی یاما از وقت...  مونیزمان بچگ...  سالھا دیشا...  گذشتی ممیدعوا کرده بود

 ...  بوددهی از ما ندیی دعوای کسگھی دمیدوست باش
 اونا تکون داد یدستشو برا...  از جاشون بلند شن رادی و ھی تو گوشم زد کھ باعث شد ابجیلی سھی        

 ...  تو اتاقدیدستمو گرفت و با خودش کش...  کھ بھم زده بود شوکھ بودم یلیخودمم از س...  انیکھ جلو ن
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چرا :  ارومتر گفت یلی خنباری تا اروم بشھ و ادی کشقی نفس عمکمی... در رو بست و قفل کرد         
 ؟... یکنی رو منکاری ایدار

 رادی ازدواج کردن ؟ تو چرا با ھخوادی ملیدل:  خونسردم نھمھیاز خودم در عجب بودم کھ چطور ا        
 ! ؟یازدواج کرد

بگو چرا ...  نارگــــــــــل شناسمتیمن م...  یری جواب دادن در مری از زی داریدونیخودتم م -        
 ی کسنی کھ بھ ھمچی کردیاخھ تو چھ فکر...  ی ادمنیھمچ... اخھ ...  یکنی می بازتی با زندگیدار

 !؟... ی خواستگارادی بیاجازه داد
 ... شیدی ندی؟ تو کھ ھنوز حت... ھیمشکلش چ -        
 سال ازت ١٥ نکھی؟ ا...حالت خوبھ ! ؟... ـــــــــــھیمشکلش چ: دوباره صداش رفت باال و گفت         

 ...! یبچھ ھم داره لعنت... بزرگتره بخوره تو ســـــــــــرش 
 !؟... داره کاریبا من چخوب داشتھ باشھ بھ قول مامان بچش  -        
 ؟... دختر یکنی لج می با کیدار -        
 تو بھ یمگھ وقت:  بھ جاش گفتم دی زبون تو دھنم نچرخیول...  یبا زندگ... خواستم بگم با خودم         

مگھ ...  سال بزرگتره ١٠ ھم از تورادیفراموش نکن ھ! ؟... ی لج کردی با کسی جواب مثبت دادرادیھ
  مو بھ خطر بندازم ؟ندهی ایمن بچم کھ بھ خاطر لجباز

 ھست اصال اسی مرده قابل قنی با ارادیھ...  ی کھ بچھ ایکنی ثابت میاره دار: بلندتر گفت نباریا        
 !؟...

 شده یبگو چ...  یبگو نار:  با التماس گفت نباری کھ دستمو گرفت و ارونیخواستم از اتاق برم ب        
 !؟...

 ...  التماس صداش وادارم کرد منم داد بزنمدمی شاای بود ی تو نگاش چدونمینم        
 نی ھمچی مادر خودم وقتنکھی؟ ا... بده یلی مردم بھ من خنی نگاه انکھی؟ ا... بگم ھـــــــــان ویچ -        

 خوادی منھ و می کردن برافیو ھمش در حال خواستگار رد؟ زنعم... کنھی ذوق ممی اومده خواستگاریادم
 ؟... اس ھی نگات مثل بقــــــــــــو تی حتنکھیا...  یــــــــــــیاونم چھ خواستگارا!؟...شوھرم بده 

 ...!  نگاه منمی چیعنی...  یگی می داریچ: با بھت گفت         
 ادتھی...  یدی منو تو حموم اتاق کاوه دمی تو جشن مریوقت:  زدم گفتم ی تخت نشستم و پوزخندیرو        
 کھ ی از اونجا سردراوردم در صورتی کھ چجوریخواستی محیازم توض...  ی مشکوک نگام کردیچجور

 مدت نیکھ در تمام ا درستھ...  ی نبوده کھ بھم شک کنچوقتیھ...  ی بھم اعتماد داشتشھیقبل از اون ھم
 ما از سرطان ھم ی تو جامعھ وهی بیزنھا...  ام وهی بھی من یکنی فکر مھیق تو ھم مثل بی ولیھوامو داشت

 ... بدترن
...  و سخت بود نیانگار درک حرفام براش سنگ... اومد کنارم نشست ...  دنیباری وقفھ میاشکام ب        

...  ی احمقیلیخ: سرشو برگردوند سمت منو گفت ...  کھ ھضمشون کنھ زدیداشت دست و پا م
 ... یـــــــــــلیخ

 یکنیتو واقعا فکر م...  یتو چجور... اخھ ...  ی ناری احمقھیتو :  بلند شد و دوباره داد زد ھوی        
 گفتــــــــــمی بھت نمیزی چدمیدی مبھی پسر غرھی و من تورو تو حموم اتاق وفتادیاگھ اون اتفاق برات نم

 تو ی من جامی جشن مری و توشدیعوض م  اگھ من و تو جاموناصال...  ی خـــــــــریلیواقعا کھ خ! ؟...
 !؟... کنمی می چھ غلطـــــبھی پسر غرھی کھ تو حموم اتاق یخواستی نمحیبودم تو ازم توض
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 کمی...  بگم احمــــــــق تونمیفقط م... احمق :  اشک نگاش کردم کھ دوباره گفت یاز پشت پرده         
... ھان ...  یکردی مکاری چیتو بود...  من ی اون مغز اکبندتو بھ کار بنداز و خودتو بذار جاکمیفقط ... 

 ... ی اــــــوونھیتو د...  چون یواقعا فکر کرد
 یواقعا اگھ زھرا جا...  کردمی داشتم شلوغش میادی حق با زھرا بود و من زدمیشا...  نگفتم یزیچ        

 بدتر از اون دی شادمشیدی متی ، باز ھم اگھ در اون موقعوهی نھ مثل من ب خودشطی در شرایمن بود و حت
 ... کردمیرفتار م
 خوردم کھ زی گفت غلط کردم ، چی نارگمی و مزنمیخودم بھ مادرجون زنگ م: بلند شد و گفت         

 دمیفھمیودم ،نم خواب الود بنکھیاونموقع ھم کھ قبول کردم بھ خاطر ا...  شوھر کنم ی کسنیبخوام بھ ھمچ
 ... گمی دارم میچ

 کنمیخودم درستش م...  نگــــــــو یچیھ:  دھنم و گفت ی بزنم کھ دستشو اورد جلویخواستم حرف        
 !خوب؟... 

االن ھم بھت ...  ی داشتاقتشوی پسر اومد سراغت چون لنیاون بار ھم بھتر: کنار پام نشست و گفت         
 ...  اسھی از بقشتری باقتتی سراغت چون ھنوزم لادی پسر منی بازم بھتردمیقول م

 شوھر خوب و اکبند با مغز اکبند و البتـــــــھ ھیصبر داشتھ باش تا : لحنش شوخ شد و ادامھ داد         
 ...!  صبر کن فقطکمی...  ادنی خـــــر زیباور کن ھنوزم پسرا...  بشھ دایکلھ خر و احمــــــــق برات پ

 ...  بھ بازوش زدمی مشتیاز حرفش خنده ام گرفت ول        
 ... خواستمینم... دیببخش: اروم صورتمو با دستش نوازش کرد و گفت         
...  دونمی مویخودم ھمھ چ...  نگو یچیھ:  و خنده اروم گفتم ھی گرونیدستمو گذاشتم رو دھنش و م        

 نمونی بی دوستنی اومدم و اای دنری من ددمی شاای ی اومدای دن ممنونم کھ تو انقدر زودیلی از خدا خیگاھ
 ...! یزدی اشدمی تنھا میلیبدون تو من خ... شکل گرفت 

 گھیاصال من د...  یزدیمــــــــــرض و ا:  بھ سرو گردنش گفت ی رفت و با قریچش غره ا        
 ... می خانوم انصارستمی نیزدیا

 زن ازدواج کرد ھی خارجھ کھ نجایمگھ ا...  ـــــــــشیا:  کھ دراورده بود گفتم ییبا لبخند از ادا        
 ...  موندی و خواھی ھستیزدی اشھیتو ھم...  بکشھ دکی شوھرشو لیفام

 رادی و ھیتو ھال ابج...  رونی بمیقفل در رو باز کرد و باھم رفت... دستمو گرفت و بلندم کرد         
 ...  دوباره با تعجب نگامون کردندنی خندون دی مارو با لبھایوقت... بود نشستھ بودن اما کاوه ن

 االن ھردوتون با لباس پاره و صورت کبود کردمیفکر م:  بھ حرف اومد و گفت رادیباالخره ھ        
 !؟... نیکردی دعوا منی داشتنیشما مطمئن...  رونی بنیایم

ما دخترا ...  کننی دعوا مینجوریاون پسران کھ ا...  زمیعز: خندمون گرفت ، زھرا با خنده گفت         
 !؟... میکردی دعوا ممی گفتھ ما داشتیحاال اصال ک...!  میکنی با قربون صدقھ دعوامونو تموم مشھیھم

 ...  باعث شدت خندمون شدرادی گرد ھیچشما        
 ...! نی ھمو بکشیسای ، فقط مونده بود گمیدی دعوا نکردن رو ھم فھمیکر معنخداروش: گفت         
  بود ؟ی خواستگاره چنی اھی قضیراست:  دی پرسی کھ ابجمیدیباز ھم خند        
 ببرتش خواستی دختر رو از سر راه اوردم منی اکردی شده بود فکر مدای پیکی...  مادر من یچیھ -        

 حوض شکستم و لباس مردمو شستم خی بزرگش کردم و چقدر نوی ای من با دست خالدوننیمردم کھ نم... 
 ...  کردمری سنوی اکمیتا ش

 ... دنیخندی اون می بودن کھ داشتن بھ چرت و پرتھارادی و ھی ابجگھیحاال د        
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 و زنعمو رو ُ بھ مامان گفت کھ بھتره خودش دم اون خواستگاری جدیلیخود زھرا زنگ زد و خ        
 ازش ی بدی شمال و اونوقتھ کھ دھنش ھم چفت و بست نداره و باز بشھ ممکنھ حرفاادی کنھ وگرنھ میچیق
 ... کردی مدی خل مادر منو تھدیھھھھ دختره ...  رونی بادیب

لباس عروس ...  رونی بمیرفتی می عروسدی خری برارادی تھران موندم و با زھرا و ھیچند روز        
 کھ انتخاب ی لباسی پر بود ولکلشی ھنکھیبا ا...  تک زی چھی...  بود کی ساده و شیلی گفت خشھیزھرا م

 ... دادی نشون مکلی خوش ھیلیکرده بودن اونو خ
 یحت...  ومدی ھمراه ما نمدی خری چرا اون برادونمینم...  بودم دهی کاوه رو ندگھیبعد از اونروز د        

البتھ من فکر کنم بدونم ...  چشھ ستیمعلوم ن...  بود کھ اونم گفت پسره خل شده دهی پرسرادیا از ھزھر
 ... زنمی نمیچشھ اما تا خودش زبون باز نکنھ حرف

 ی انتقالی کارارادیھ... می زھرا تو شمال اماده بشی عروسی خونھ تا برامی برگشتیبا زھرا و ابج        
 آرزوش شھی کھ ھمیزی چدادی اونم تھران درسشو ادامھ مگھیران انجام داده بود و دزھرا رو بھ دانشگاه تھ

 ... بود
 من و ی زھرا ھم مثل نارگلھ براگفتی مشھیھم...  گفت اقاجون گرفت شھی زھرا رو میعروس        

 ی شھر براش عروسی تاالرھانی از بھتریکی چون تو ذارهی من و اون نمنی بیواقعا ھم ثابت کرد کھ فرق
 ... ییرای پذنیگرفت با بھتر

 شیبا ارا...  دمیرقصی و کوتاھم تو مجلس می صورتراھنیجشنشون مختلط نبود و من راحت با پ        
 کردنی نگاه مگھی جور دھی بھم ھایلیھرچند ھنوز ھم خ... سرم جمع کرده بودم ی کھ باالیی و موھامیمال
 من ارزش قائل ی برام بودن کھ دوستشون داشتم و اونا ھییمھم اونا. .. نداشت تی برام اھمگھی دیول
 ... اقاجون... مثل زھرا ...  شدنیم

ھرچند با ...  دمی تموم شد و من تو جشن بھ افتخار اون براش باباکرم ھم رقصیجشنش بھ خوب        
...  دمی بازم خوب رقصی نداشتم ولنی بود تمری گفت سھ سالشھی رقص باباکرم و مخوندی من نمراھنیپ

 داشتن ھایخودمون  مھمونھا رفتن ویاخر جشن وقت...  اخر رقصم اومد و بغلم کرد ی اشکیزھرا با چشما
 گفت ھمھ شھیم...  رادیپدرش اومد و دستشو گذاشت تو دست ھ...  کردنی میبا عروس دوماد خداحافظ

 بھ من ی وقتی کرد ولھی ھم گرقی صدی ابجزھرا تو بغل اقاجون و...  گرفتھ بود از جملھ خودم شونیگر
...  شدی اونو ازم جدا کنھ نمخواستی مدرای ھیھرچ...  ھی گرری بلند زد زی محکم بغلم کرد و با صدادیرس

 خل یچتھ دختره :  لرزون گفتم ی از اشک اونو از خودم جدا کردم و با صداسیاخرش خودم صورت خ
 ی برایما ھم کھ ھمگ...  خودت ی سر خونھ زندگیری میشوھر کرد...  کھ بکشنت ی بریخواینم... 

حاال خوبھ ...  یاشک ھمھ رو دراورد...  یزنی مزر  چرا انقدرگھی دمیای باھاتون ممی تھران داریعروس
 ...  خانــــــومیــــــــــــزدی ایکردی مکاری چدادنتی اگھ بھ زور مخواستیخودش ھم م

اصال ...  سمینوی میادگاری ی کواریمنو بگو دارم رو د...  یخودت:  زد و گفت ی اشکاش لبخندنیب        
 ...! ی کھ تو ندارخوادی ماقتی من لیاشکا! ؟... خوب شد کنمی نمھی تو گری براگھید

 ... شھیدلم برات تنگ م: اروم گفتم         
 ... منم:  و گفت دی و اشکاش باردیدوباره چونھ اش لرز        
قدر ...  یشی تـــــو خوشبخت مشایا...  زمی عزیخوشبخت بش:  خودم بغلش کردم و گفتم نباریا        

 ... تیلحظھ ھاتونو بدون و خوش باش تو زندگ
...  ی سالھ ا٧٠ رزنی انگار پیکنی محتی نصنیھمچ:  گفت ی شونھ ام تکون داد ولیسرشو رو        

 ... ی الھیننھ خوشبخت بش:  کرد و ادامھ داد زناریصداشو مثل پ
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 شی ھم دست از مسخره بازطی شرانی ترکی و رمانتنی تری تو جدیحت...  خـــــــــل یدختره         
 ... داشتیبرنم

اونشب زھرا و ...  کرد ی ھم خداحافظھی دراومده بود کھ ازم جدا شد و رفت با بقھی بقی صداگھید        
 ... شدی تو تھران برگزار مشونیاخر ھفتھ عروس...  سمت تھران مین ھتل تا فرداش ھمھ باھم بر رفترادیھ

 گرفتھ بود دهی لباس پوشھی ھم زھرا نی ھمی و مختلط بود براشدی تھران تو باغ برگزار میعروس        
 ...  رو کرده بودنکاری خودش مھم نبود اما بھ احترام پدر و اقاجون ای برایلی خنکھیبا ا

 در ی چدونستمی کھ اگھ من ممی عازم تھران شدالشی و فامرادی خانواده ام بھ ھمراه زھرا و ھیھمھ         
 ... گذشتمی می عروسری و از خرفتمی اصال نمدیانتظارمھ شا

 کرم میمال شی اراھی...  کردن شمی اراکمی و ھمونجا ھم شگاهی ارامی و زھرا رفتمیروز جشن با مر        
 ی ولندازهی می بھم گفتھ بود نوک موھامو ھم برام رنگ قھوه اشگریارا...  راھنمی درست رنگ پیقھوه ا

 ھم راھنمیپ...  داشتمیبرنم موی تو جشن مختلط عمرا روسرکردمیبھ ھرحال اگرھم قبول م...قبول نکردم 
 یونی پاپی گره ھی بود کھ کھی اش دو تقھی یرو...  بستھ بود بای اش ھم تقرقھی سھ رب بود و نیاست

 ... خوردیم
 خودش یروز جشن شمال موھاشو رنگ نکرده بود چون موھا...  زھرا فوق العاده شده بود شیارا        

 یدی کرد کھ با سفی پرکالغی موھاشو مشکنباری گفت بلوند بودن و خوشگل ھم شده بود اما اشھیم
 ...  کرده بودشی خواستنیلی ھم محشر بود و خششیرامدل ا...  ناز شده بود یلیصورتش خ

 
رفتم ...  کرده ریی تعجب کرد کھ انقدر تغی خودش ھم کلنھی و رفت کنار ادی لباسشو پوشیوقت        

 چھ رادی ھچارهیمن کھ دخترم دلم برات ضعف رفت ب... خدا بھت رحم کنھ امشب : کنارشو اروم گفتم 
 ...  تا اخر شبکشھیم

 رادیھ...  منحرف یدختره :  کھ زھرا زد تو سرم و گفت دیخندی مزی رزی ھم داشت کنار من رمیمر        
 ... ستی نینجوریاصال ھم ا

...  یکنی مگاهی نینجوریچرا ا... خوب حاال توھم :  نگاش کردم کھ از رو رفت و گفت یپر معن        
 ... یشی میزنشم دوست داره اصال بھ تو چھ کھ نخود ھر اش

 زمی نداره عزیواال بھ من ربط:  و گفتم میدی بلند خندی با صدامیمنو مر...  دهیمعلوم بود خجالت کش        
 ... دوست داره...  ی ھم حق داره زنشرادی ھیول... ، من نگران خودتم 

 خدا کنھ الاقل تا اخر شب صبر ی ولیاره خوب زنش:  ھم گفت میمر...  اونم خنده اش گرفت نباریا        
 ... یولـــــــــــ... ھرچند شما قبال تو ھتـــــــل ... کنھ 

 ...  دوست نداشت تو ھتلرادیھ...  رمینھ خ:  گفت اری اختیب...  خوردیزھرا داشت حرص م        
 ما بلند شد کھ با حرص ی خنده یدوباره صدا... حرفشو خورد ی و باقگھی می داره چدیتازه فھم        

 ... ارمی اشکتونو درمی چجورنینیاونوقت بب...  ھــــــــا شھی شما دوتا ھم مینوبت عروس: گفت 
 ثمیم...  صدامون کرد کھ اومدن دنبالمون شگریشاگرد ارا...  کرد شتری حرفش خنده ما رو بنیھم        

 افشیق...  خــــــــــدا یوا...  ھم اومد رادی ھمیردار بلمونویتا وسا...  میبود کھ اومده بود دنبال منو مر
 باز مونده بود و زھرا ھم از خجالت رصدیدھنش قد دروازه غار عل...  بود یدنی ددی کھ زھرا رو دیوقت

 ... نییسرشو انداختھ بود پا
بانو :  گفت می شد و با تعظادهی ما پدنیبا د...  نھیی ھم پاالدی منی ماشدمی کھ دنیی پامیما دوتا رفت        
 ...  در خدمت شماستی بھ ھمراه راننده اختصاصنیماش... نارگل 
  ؟یدی زحمت کشگھی خوب ، تو چرا دومدمی ممی و مرثمیمنم با م: خنده ام گرفت و گفتم         
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 مینمویتقاضا م.. . گری دی ھست چرا کسری حقیتا بنده ...  دیـــــــــینفرما: لبشو گاز گرفت و گفت         
 ...! دی عروس ھستی خالھ ی و شما ناسالمتشودی مری چون دمیی شده و حرکت نمالیسوار اتومب

 ...  خنده و رفتم سوار شدمریاز لحن حرف زدنش زدم ز        
عطرش ھم ...  شده بود پی خوشتیلی خی و کراوات زرشکدی سفراھنی و پیبا کت و شلوار مشک        
 ... ومدی بوش می فرسخھیکھ از 
 ...!  جونیلی شما اق می جشن دومادندفعھی اشایا: گفتم         
 بھ خودشون بدن جشن شما ی تکونھی ایفعال کھ اگھ خدا بخواد و بعض: چپ چپ نگام کرد و گفت         

 ... شھیزودتر م
اصال دوست نداشتم ...  ھیچ ازش بپرسم کھ منظورش ای حرفش فکر کنم ی بھ معنخواستیدلم نم        

 !؟...عمو و خالھ کجان؟ رفتن جشن :  گفتم نی ھمی کنھ برادای حرفش کش پنیا
 ... خداروشکر:  لب گفت ری و زدی بھ گوشاش کشیدست        
 و مثال فکر ی تابلو عوض کردیــــــــــــلیاخھ نھ کھ حرفو خ:  نگاش کردم کھ خودش گفت یسوال        

 دمی دی ، ولی فکر کردینجوری کھ تو انیبا خودم گفتم نکنھ واقعا پشت گوشام مخمل...  دمیھم من نفیکرد
 ... ھنوز گوشام سالمن... خداروشکر نھ 

 ...  لـــــــــوسیپسره         
 ...  ازتدمی سوال پرسھی کردم فقط ی فکرنی ھمچیمن ک...  الدیبس کن م: با اخم گفتم         
 تو رمی ممیمنم کھ دارم مستق...  دررو رشیاز ز...  خوب یلیخ:  بھم کرد و گفت یبا لبخند نگاھ        

  عروسنیفقط منتظر جلوس خالھ ... اره مامان و بابا رفتن باغ ... ھی عالگنیھواش م...  چپ یکوچھ عل
... 

 خودش ی نکنھ برای سعالدی منی ا ازشتری خواننده گوش دادم تا بی صداھیپخش رو روشن کردم و         
 ...  کنھییقصھ سرا

 رو پارک نی از خدمھ تا ماشیکی رو داد دست چیی و اون سومی شدادهیباھم پ... دم باغ نگھ داشت         
 ... کنھ

 بودن و بھ مھمونھا خوش ستادهیصد البتھ خود کاوه خان ا...  کاوه و یدم در باغ اقا مسعود و بابا        
 ... گفتنیامد م

 یلی خنک خیکاوه کھ انگار تو اون ھوا...  می کردی سمتشون و باھاشون احوالپرسمی رفتالدیبا م        
 بھ من ی کرد و نگاھی باھاش احوالپرسی لبخندمچھی با نالدیم... گرمش بود چون صورتش قرمز شده بود 

 ... ری بگلی تحویعنی نامحسوس ھم زد کھ ی اشاره ھیبا ابرو ... کرد 
 ... فقط خصمانھ نگام کرد...  گفت اصال نداد شھیجواب سالم منو م        
اونا ھم اومدن کنار ما ...  دنی ھم رسثمی و ممیتو باغ کنار مامان و خالھ مھتاب نشستھ بودم کھ مر        
 ... نشستن
...  زھرا ھی پدرلین تا فام ما بودلیاکثرا ھم فام...  دعوت داشتن ی نفر٥٠ ما حدود یلھایاز فام        

 ...  داشتنفی ھم تشرھیمتاسفانھ زنعمو رق
ماشا :  دمی زنعمو رو شنی کھ صداگفتمی و بھشون خوش امد مرفتمی اقوام میزھایداشتم سر م        

 کھ شھی مدای مرد خوب پھی و شھی امشب بخت توھم دوباره باز مشایا...  ینارگل جان چھ خوشگل شد
 ... زدواج کنھباھات ا
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...  بزنم و تشکر کنم ی امھی کنم و لبخند نصفھ نی بود کھ حرصمو مخفنی کھ کردم ایفقط تنھا کار        
 شوھر رهی چرا انقدر درگدمیفھمینم...  بھم نگفتھ یزی چنی از اشتری فاصلھ گرفتم تا بعی سرزشونیاز م

 ... دادن منھ
 ی کھ متوجھ نگاه ھامی و گرم صحبت بودزی مھی پشت می نشستھ بودثمی و مالدی و مدهی و حممیبا مر        

 ...  شدمدهی بھ حمالدیم
 داشتن می و مردهیحم...  بودن زی عزیلیھردوشون برام خ...  لبم نشست ی ناخوداگاه رویلبخند        

 کنھی نگاه مدهی بھ حمیرکی زری داره زالدی ھنوزم مدمینگاه کردم د...  و حواسشون نبود زدنیباھم حرف م
 ... متوجھ بشن  ھمھی و باعث شد بقدی ضربھ بھ پاش زدم کھ از جاش پرھیاروم با پام ... 

 زده بعد ھم نگاشو بھ ششی بھونھ اورد کھ پشھ نھی بقیبرا... خنده ام گرفتھ بود از حرکات ھولش         
 ...  اشاره کردمدهی با ابرو بھ حمی داریمن دوخت کھ منم با لبخند معن

 ...  ابروھاشو برد باال و سرشو تکون داد کھ بلھلکسی ریلی خی ولکنھی االن انکار مکردمیفکر م        
بلند ...  نمی بشتونستمی نمگھی بھ کار افتاد و دی فضولیقوه ...  ومدنیچشمام داشت از جاش در م        

 ...!  جا گذاشتمیزی چھی نتی تو ماشای بقھی دقھی الدیم:  گفتم الدیشدم و بھ م
 !؟...خـــــــوب:  ، برگشتم سمتش و گفتم می فاصلھ گرفتزھای کھ از مکمیبلند شد و دنبالم راه افتاد         
 !؟...خوب :  ابروشو برد باال و گفت ی تاھی        
 عیزود تند سر...  خان الدی میدونیخودت خوب م:  باال رفتھ گفتم ی کردم و با ابرودیمنم ازش تقل        

 ...! اعتراف کن
 ...! کشھیحاال تا بشناسمش طول م...  نیخوب از دخترعموت خوشم اومده ھم -        
 و مطمئن ھم زهی عزیلی من خی برادهیحم...  خان حواست باشھ ھـــــــا الدیم...  ی ھی ھیھ -        

 ...! ستی نزای چنی و ایھستم دنبال دوست
 از گھید...  سالمھ ٢٧ االن ی؟ ناسالمت... ی شناختینجوریمنو ا...  خواست دوست بشھ یحاال ک -        

 ...من گذشتھ بخوام بھ دوست شدن فکر کنم
 !؟...پــــــــس  -        
 کھ باھاش یاری بشی پتشوی و موقعیالبتھ اگھ تو کمک کن... بعلــــــــھ : سرشو تکون داد و گفت         

 ...! محرف بزن
 ...  عده از سرھا بھ طرف ما برگردهھی کھ باعث شد دمی کشی از شادیغیناخوداگاه ج        
 ...! ی منو ببری ابرویتونی منیحاال بب:  باخنده گفت الدیم        
! ؟... دهی من حمی شوھر دخترعموی تو بشیعنی...  خوشحالم یـــــــلیخ...  الدی مالدی مالدی میوا -        

 ... نی خوبیلیشما ھردوتون خ
 !؟... نھ ای ھست شی تو زندگی؟ کس... یحاال از دلش خبر دار: لبخند بھ لب گفت         
 ...! بسپارش بھ خودم...  ارمی برات تھ توشو درمی ولستی نی نھ کسدونمی کھ من مییتا جا -        
  تنھا بوددهی رفتھ بودن برقصن و حمثمی و ممیمر...  زی سر ممی برگشتالدی تمام ھمراه میبا خوشحال        

... 
 ...  بلند شد رفتیاونم با عذرخواھ...  صحبت کنم دهی اشاره زدم کھ بره تا با حمالدیبھ م        
 !؟...تو درست چقدر مونده ...  دهیحم:  ازمون دور شد گفتم یوقت        
 گھیخوب مثل تو دوترم دارم ھنوز د...  مای سال قبول شدھی باھم تو نکھی؟ مثل ا...وا حالت خوبھ  -        

!... 
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تو دانشگاه شما پسر ...  دانشگاه یری سھ سال مگمایم...  من میعجب خنگ...  ایگیِا اره راست م -        
 !؟... یتو چرا ھنوز تنھا موند! ؟... ستیخوب ن
 خبر می ھم ندونھ تو از ھمھ چیشکیخوبھ حاال ھ! ؟... ستای واقعا حالت خوب ننکھیواااااااا مثل ا -        

 ... یدار
 ...  داده بودری بھت گیلی مدت خھی؟ ... ی چدیمج -        
 ... کشمیتازه دارم از دستش نفس م...  تروخدا حرفشو دوباره نزن یوا:  گفت حوصلھیب        
 ... ستی کھ نیخوب پسر بد -        
 !؟... ستی تو دانشگاھتون نی ؟ کسیخودت چ... اصال ولش کن ...  مامانش یه ولخودش ار -        
 برام ی گره گوریماشا خواستگارا...  یدونی منو متیخودت کھ وضع:  زدم و گفتم یلبخند تلخ        

 ...  بھ فکر شوھر دادن منھھی ھم زنعمو رقشتری چرا از ھمھ بدونمینم...  نی وببای بارنیم
 ... ی پسراشو بر بزنترسھیالبد م -        
 !؟... دارم اخھ کاری اون چیمن با پسرا... تروخدا نخندون منو  -        
 دیپسره بھ ام...  دارم ی چھ حواس جمعنیمنو ببب...  کردی افتاد کھ داشت نگامون مالدینگام بھ م        

 ... زنمی خودم حرف میمن رفتھ منتظره خبره اونوقت من دارم از خواستگارا
 چھ ای...  تو دانشگاھتون یعنی! ؟... ستی نتی تو زندگی کسی جدیجد...  دهی حمگمــــــــــایم -        

 !؟... ی رو نداری کسدونمیم
 !؟... ی؟ پسر خوب سراغ دار...ھیچ -        
 ...! تو بگو تا بھت بگم... حالــــــــــــا  -        
 ستی نی کســــــــــرینھ خ...  و پوک منم خبر داره کی جیخوبھ از ھمھ ...  نایبچھ پررو رو بب -        

 !؟... ھی منظورت بھ کیگی، حاال م
 ...  ازمالدی میول...  ـــــــایتابلو نکن -        
 ...  بلند نشھغشی جی دھنش تا صدایدستشو گذاشت جلو        
 ...! یدیمگھ جن د...  بابا ـــــھــــــیچ -        
 !؟... میداداش مر! ؟.... لــــــــادیم: اروم دستشو برداشت و با صورت سرخ شده گفت         
 ... سرمو تکون دادم کھ اره        
 ...  خانوم ھم بعلــــــھنیپس ا... لبشو گاز گرفت و سرختر شد         
 ھی خوبیلیپسر خ: دستشو گرفتم و گفتم ...  من جدا بشھ ی از لبھاواستخی امشب لبخند نمنکھیمثل ا        

 ...! نیزی عزیلیشما ھردوتون برام خ...  دهی حمکنھیخوشبختت م... 
 ...  کھ دوسخوامینم...  من یول: نگران نگام کرد         
بابا پسره ! ؟... بذاره شی پا پی دوستی کھ بخواد براخورهی مالدی مھیبھ نظرت بھ گروه خون -        

خودت کھ ...  ســــــــــتی بگمیاخالق ھم کھ من بھت م...  فھیکارش کھ رد...  ھی پزشکزاتیمھندسھ تجھ
 یلی ھمون دفعھ اول خالدی ما بی براشون قائلم ، ولی حدھی شھی و ھمشمی نمیمی با پسرا صمیشناسیمنو م

 ... ھی الھی پلھی شیب شدم ، اخالقش بھ دلم نشست چون ادم یمیراحت صم
 ... یعنی...  دونمیخوب من نم... خوب  -        
 با خودش یخوایم:  جلو و گفتم ادی زدم کھ بکردی بھ ما نگاه می کھ چھار چشمالدی بھ میاشاره ا        

 !؟... حرف بزن ھان کمی
 ... دوباره سالم خانوما:  کھ گفت الدی می نــــــــــــھ اش ھمزمان شد با صدایوا        
 !؟... شدی چدیبا تکون سر و ابرو ازم پرس        
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...  عصر ارتباطاتتھ یناسالمت... مگھ من کبوتر نامھ رسون شماھام :  لبخند زدم و گفتم ثانھیخب        
 شما رو امیپ من الدیاقا م! ؟... نی بھ مترجم داریازی چھ نگھی باھم ، دنی حرف بزننینیخودتون بش

 ...  مای دهی حمنمی تو انیرسوندم حاال ا
 ھردوشون االن دونستمیم...  ھنر کردم یلی قھقھھ نزنم خنای ای افھی قدنی کھ تونستم از دنی ھمیعنی        

 ... کردی کھ کامال ھنگ کرده بود و با دھن باز نگام مالدیم...  دهی منو بکشن مخصوصا حمخوانیم
 ...  کننکھی تکھی و بخوان منو تانی بھ خودشون بنکھی از کنارشون فرار کردم قبل از ابایتقر        
 ی و خواستنبای کھ زھرا چقدر زیوا...  دور نشده بودم کھ عروس دوماد اومدن زشونی از میلیخ        

تن سر  مھمونا خوش امد گفتن و رفیبھ ھمھ ...  زدی در کنارش قدم می با چھ غروررادیشده بود و ھ
 ... جاشون نشستن

ھھھھ مادر ...  دوتا برقصن نی کردن تا ای رقص رو خالستی پی جی بعدش ھم بھ خواست دکمی        
 اصال احترام نایا:  لبشو گاز گرفت و گفت ی کلرقصنی دارن تو بغل ھم منای ادی دیوقت... منو بگــــــو 

 ...! رونھ تھنجایحقا کھ ا...  ھی چدوننی نمکتریبزرگتر ، کوچ
 ی نھ تنھا عروس و داماد بلکھ باقی و تو ھر جشنھینجوری انجای دادم کھ احیبا خنده براش توض        

 ... رقصنی مینجوریزوجھا ھم ا
 !؟...مگھ زمان طاغوتھ : باز لباشو بھ دندون گرفت گفت         
 ...! ی قربونت برم مادر گلم کھ انقدر ساده ایالھ        
 ...  کردندنی وسط و شروع بھ رقصختنی جوونا ھم رھیبعد از رقص عروس و داماد بق        
...  شدمی رقص نمستی پکی نزدحای ترجنی ھمی تکرار بشھ برامی اتفاق مراسم مرمخواستیدلم ن        
 ...  تا دلخور نشھدمی کوتاه با زھرا رقصیلی دور خھیھرچند 
 من کھ دلم ی باشھ ولی چمشونیحاال تا تصم...  ھم حرفاشونو زده بودن الدی و مدهیخداروشکر حم        

 ...  ھم افتادمگھی دی عروسھیروشن بود کھ 
 دوتا نیاونوقت االن ا...  االن ی اونا ازدواج کردم ولیمن زودتر از ھردو...  لحظھ دلم گرفت ھی        

 ...  نمونده کھ عروس بشھیلیم خ ھدهی زھرا کھ عروس شده و حمیعنی...  شنیدارن عروس م
 دود باشن و برن دی غصھ ھا بایامشب ھمھ ... گھی بود دنیقسمت منم ھم...  نارگل ـــــــالیخیب        

 بد رو از ی لبخند کامال شاد فکر ھاھی و با دمی کشقی نفس عمھی فکرھا نیبا ا...  ھیامشب وقت شاد... ھوا 
 ...! خودم دور کردم

 ھی کھ می و مشغول خوردن شدمی نشستزی مھی دور ثمی و ممی ، مرالدی ، مدهیشام کھ سرو شد با حم        
 !؟... نیخوایمھمون نم:  کاوه اومد ی کنار دستم قرار گرفت و صدایصندل

شھ کھ  بیک...  داداش میواال ما ھم مھمون:  با خنده گفت ثمیم...  من بود ی جفت صندلشی صندلقایدق        
 ...! نمیمن مراسم خر شدن تورو ھم بب

 ...! ثمی اقا مشنومی مدی جدیحرفا:  با ارنج زد تو پھلوش و گفت میمر        
 ی بودنجایتوھم ا...  ــــــــزمیِا عز:  گفت دهی کھ مثال ترسی مانندغی زد تو صورتش و با لحن جثمیم        

 ...! حواسم نبود... 
 ... میدی خنداوردی حرف زدن در منیھمھ بھ حرکات مسخره اش کھ ح        
 و زمان نیفعال کھ از زم:  تو صورتش بود گفت شھیاما کاوه با اخم مخصوص بھ خودش کھ ھم        

 !؟... بارهی من میداره برا
 ...  نھای دنی ھم فھمھی بقدونمی من حسش کردم نمیعنی... مشخص بود ناراحتھ         
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 دار با ابروھاش داشت بھ کاوه ی معنی اون با لبخندنباری کھ االدی شد سمت مدهی کشاری اختینگام ب        
 ... کردیاشاره م
 راحت خواستمی مکمی اگھ یعنی... راحت نبودم ...  شدی بھ غذام فکر کنم اما نمتفاوتی کردم بیسع        

  من چسبونده بودی رو بھ صندلشیانقدر کھ صندل...  کاوه ی بھ بازوخوردی غذا خوردن دستم می برانمیبش
... 

 ... خورهی ھم ناراحتھ و ھم داره حرص مکردمی احساس میعنی...  ستی اونم راحت نکردمیحس م        
 ھی کھ داشت قضالدیمخصوصا م...  خندوندنی و ماھا رو مزدنی حرف مثمی و مالدیسر شام م        

 از خودشون و ری غی کسدونستیچون م...  البتھ با سانسور کردی مفی رو تعرمی مری ھی کل ومارستانیب
 ...  ماجرانیاقاجون و زھرا خبر نداره از ا

 میمر...  کردی مفی من در مورد خودش و زن گرفتنش تعری داشت راجع بھ حرفاشعوری بیپسره         
 ھم دهیحم...  دیخندی و مثمی می داده بود بھ شونھ ھی غذا بخوره و سرشو تکتونستی نمگھیکھ از خنده د

 ی ام گرفتھ بود ولهھرچند خودمم خند...  خوردی کھ تنش تکون مدیخندی و چنان مزی میسرشو گذاشت رو
 چطور یشنوی رو مشی عصبی نفسھای برج زھرمار کھ کنارت نشستھ و ھر دم صداھیبا وجود ... 

 ...! ی بخندیتونیم
 ھم مثل من مات بھ رفتنش نگاه کردن ھیبق...  رفت ی حرفچی ھی بلند شد و بالدی میحرفا وسط ھوی        

 ...! ومدی من خوشش نییفکر کنم از خاطره گو:  گفت ی پرمعنی با لبخندالدیکھ م
 ... در اخر حرفش ھم بھ من نگاه کرد        
 بھ دونمیخودم کھ م...  تونمیمن نم...  نی کار رو نکننی با من اکنمیخواھش م...  نیتروخدا ولم کن        

 ... یحت...  اگھ ی حتخورمیدرد اون نم
 کھ دوستش نی خودم ھم بھ ای با خودم ھم روراست باشم و براتونمی نمیچقدر بدبختم من کھ حت        

 ... دارم اعتراف کنم
 !!!؟... گفتم یمن چ! ؟...کاوه رو دوست دارم ... من ... من         

 شدنش و اخمشو یرتیغ...  دوستش دارم یول...  کرده تمی بال سرم اورده و اذنھمھی کھ ایاون        
 و اشی بداخالقیبا ھمھ ...  دوست دارم شھی می عصبنھیبی من مکی رو نزدی تا کسنکھیا... دوست دارم 

 !!!؟؟؟... دوستش دارم اشیغد باز
ھمھ ...  یخوریتو بدرد اون نم... نھ نارگل ...  رونیرن ب فکر ھا از سرم بنیسرمو تکون دادم تا ا        

 ... ی اونو داشتھ باشیتونیتو نم...  رهی منی از بی کھ بفھمھ تو قبال ازدواج کردی احساس وقتنی ای
 و دهیحم...  زھراست یامشب عروس...  فکر ھا رو از خودم دور کنم نی کردم ایبلند شدم و سع        

 یالاقل برا...  منو خراب کنھ ی شادتونھی ھم نمیچی خوشحالم و ھیلیمن خ...  ھم ھمو دوست دارن الدیم
 ...!  غصھ خوردنیا دارم برادیاز فردا وقت ز... حداقل امشب ...  لیغصھ تعط...  تونھیامشب نم
 ھست ی غمھی مامان  تو نگاه اون ودمیدیم...  کنارشون موندم ی زدم و کمنای اقاجون ازی بھ میسر        

 ...  نگاھشونوی معندمیفھمی و خوب مکننی دارن با لبخند پنھانش میول
 مدت ی برایقی اون غم رو بھ ھر طرخواستیدلم م...  میدی سربسرشون گذاشتم و خندیکم        

 ...  ببرمنی کوتاه ھم کھ شده از بیلـــــــیخ
 یداشتم برا... فاصلھ گرفتم ستی از سر گرفتھ شد منم از پی جیشام کھ تموم شد و دوباره کار د        

 و کیاومد نزد... نگاش ھم بھ من بود ...  طرف من ومدیداشت م...  دمی رو ددی کھ حمزدمیخودم قدم م
 !؟... گذرهیدخترعمو خوش م: گفت 

 !؟... گذرهی خوش نمبھ شما...  یلیخ... اره :  صورتم شده بود گفتم نفکیبا لبخند کھ امشب جز ال        
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 ... نارگل:  کھ گفت میراه افتاد... میسرشو تکون داد و با دستش اشاره زد کھ قدم بزن        
 !؟...بلھ پسرعمو  -        
 خوامیم...  وقتھ کھ ذھنمو بھ خودش مشغول کرده یلی خی سوالھی...  یعنی...  ی سوالھیراستش  -        

 ...! تونمی نمیازت بپرسم ول
 ... گمیاگھ جواب سوالتو بدونم حتما بھت م... راحت باش پسر عمو  -        
...  مطرح کردنش ی کنم برادای پی وقتگھی فکر نکنم دیول...  ستی نی االن وقت مناسبدونمیم -        

دوباره ...  کھ ی ندارمی تو تصمگمیم...  یعنی... تو ھنوزم ...  یعنی... تو ...  بدونم خواستمیم... راستش 
 !؟... یازدواج کن... 

 قی نفس عمھی گفتنش جون کند چون بعدش اب دھنشو قورت داد و ی حرف کھ انگار برانیبعد از ا        
 دیحم...  داشتم ی حس بدھی... راستش ھم متعجب بودم و ھم ...  رهی شد تا جوابشو بگرهیبھم خ... دیکش
 !؟... دیپرسی ازم می سوالنی ھمچدی بای چیبرا

بگم ...  بگم ی چدی در جوابش بادونستمینم....ناخوداگاه لبخند از صورتم رفت و اخم جاشو گرفت         
 حتی نصخوادیبگم نھ البد م...  شدیبگم تو فکرش ھستم بازم نم...  محضھ ھی ادبی نداره کھ بیبھ تو ربط

 ... ی کنی زندگدیکنھ کھ محمد مرده و تو با
 دیشا...  نمشناختمش یلی خی پسرعموم بود ولدیحم...  نبود ینی بشیرفتارش اصال برام قابل پ        

 ... شناختمی اونو نمشناختمی کاوه رو می ، حتثمی و مالدی کھ میانقدر
 

 !؟...چطور : فقط گفتم         
 !؟... ی تو دست بھ کار شدنباری مادرت موفق نشده ایدید...  ھیچ: تو دلم با پوزخند گفتم         
 ... محمد...  بگم خواستمیم... خوب :  من من کرد و گفت یکم        
 تو نباری نکنھ انمیبب...  ادامھ بدم می بھ زندگدی محمد مرده و من بادونمیم: حرفشو قطع کردم و گفتم         
 !؟...پنجــــــاه ! ؟... چند سالشھ یکی نیحاال ا! ؟...ھان !  ؟ی کرددای رو پیبرام کس
 ...  بلند شده بودبای و تقری عصباری اختیصدام ب        
 ...! فھممیمن اصال نم! ؟... یگی می داریچ:  اون بود کھ متعجب حرفمو قطع کرد نباریا        
  کردمی بدبخت خالدی رنگ برنگش رو سر حمی زنعمو و خواستگارھای حرصم از کارھایھمھ         

... 
 ازش ی چجوردونمیماشا مادرت انقدر خواستگار برام اورده کھ نم... خوب کامال واضحھ  -        

 ...! یبھتره بھ فکر من نباش...  تو باشم ونی مدخوامی نمگھید... تشکر کنم 
 ... رونی بزدی چشماش داشت از حدقھ منباریا        
 !؟...در من مـــــــــــا: با بھت گفت         
 ... میگرفتی و مھمونا فاصلھ مزھای از ممیداشت        
 ...!!! من! ؟...چطور .. اخھ : سرمو تکون دادم کھ گفت         
 کھ اومد روبروم کردمیداشتم بھ حرکات کالفھ اش نگاه م...  و قدم زد دی دور خودش چرخکمی        

 !!!!!!!؟... ی با من ازدواج کنشھیم...  کھ خوامیمن م. ..راستش من ...  نارگل نیبب:  و گفت ستادیا
 کھ با من ی چیعنی! ؟... گفت ی االن چنیا...  دی حرفش برنی نفس منو با ای ولدی کشقی نفس عمھی        

 ...! ازدواج کن
 ... ی پسراشو بر بزنترسھیالبد م:  کھ دیچی تو گوشم پدهی حمیصدا        
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 من رو از سر پسرش وا کنھ نکھی بھ خاطر ایعنی... پسرش دنبال من بود نکھیبھ جرم ا... واقعــــا         
 چارهی بگفتیاونوقت مادر ساده دل و زود باور مـــــــن م! ؟... کنھ دای در تالش بود برام شوھر پنھمھیا

 ...  انقدر بھ فکر توئھھیرق
 ... شدمی مطمئن مدی حال بانیبا ا...م  من چرا انقدر بدبختایخدا        
 !؟... دونھیزنعمو م: گفتم         
 ...  شده بوددواری حرفم امنیانگار با ا... با لبخند سر تکون داد کھ اره         
 حرف رو نی اگھی دستش کھ دی روختمیری رو می اب پاکی طوردیبا...  کردیھنوز داشت نگام م        

 ... تکرار نکنھ
 حاال کھ یول...  دی اقا حمیاوردی بھ زبون مدی نبای حرف رو حتنیا:  تمام گفتم تیبا اخم و جد        

 !؟... یدیفھم...  من و تو دفن بشھ نی بنجای ھمخوامی ازت میگفت
 ... اخھ -        
 چی ھخوادی دلم نمھگی دیعنی...  دفنش کن نجایبھت گفتم ھم: دستمو اوردم باال کھ ساکت بشھ و گفتم         

 و نھ شترینھ ب...  پسرعمو ارزش و احترام قائلم ھی ی تو بھ اندازه یمن برا...  مورد بشنوم نی در ایحرف
 زده ی دوباره حرفخوادیدلم نم... پسرعمـــو ـــــطفقــــــــ...  برادر نداشتھ ام ی نھ بھ اندازه یحت... کمتر 

  از مــــــــــــنری غی ازدواج کنخوادی دلت می با ھرکسیتونیتو م...  سوال بره ری ارزش زنیبشھ کھ ا
!... 

حاال ھم ...  رمیگی مدهیمنم حرفتو نشن...  دی نگو حمیچی ھگھید:  بزنھ کھ گفتم یخواست حرف        
 دمیشا...  یست ازم خوایزی چنی کردم کھ تو ھمچکاری چنمی فکر کنم تا ببکمی دیبا...  برو کنمیخواھش م

 ... ی کردی برداشت اشتباھنیواقعا خودم مقصرم و تو از رفتار من با خودت ھمچ
 ...!  نخواستمی بدزیچ...  من یول -        
 می نداریتی سنخچیمن با تو ھ...  بد بوده یلی حرف تو خنیاز نظر من ا... ازت خواھش کردم  -        

 ... ذارمی مزالخطای حرفت رو ھم بھ حساب اشتباه و بشر جانیا...  دیحم
 ی ولرمی ،من می ھستیتو االن عصب...  خوب یلیخ:  گفت یانگار بھش برخورد چون عصبان        

 ... ی باشھ جواب منو ندادادتی
 کھ یلطفا انقدر...   نھ بزرگھی... نــــــــــھ ...  دی کلمھ اس حمھیجواب تو : راه افتاد کھ بره گفتم         
 ...!  مورد نزننی در ای حرفگھی تو ارزش قائلم توھم بھ ھمون اندازه بھم احترام بذار و دیمن برا
...  پسراش دام پھن نکردم یبھ مادرت ھم بگو من برا: دوباره گفتم ...  کھ دستش مشت شد دمید        

 من لقمھ ی مرد ھشتاد سالھ رو براھی نباری اادخوی دلم نمچیھ... خواھشا دست از شوھر دادن من برداره 
 قول نمیطرف مادرت تو خونمون بب  ازی ببعد اگھ خواستگارنی اما از ادونستمی نملشویتا حاال دل...  رهیبگ
 ...  کھ بتونم احترام نگھ دارمدمینم

 ... با حرص و محکم قدم برداشت و رفت        
 نشستم تا نفس تازه نی زمیرو...  تن بھ اصطالح محکم و مغرور افتاد نیبعد از رفتنش باالخره ا        

 ... کنم
حق ...  دمی شای زنعمو ولیدلم شکستھ بود از کارا...  نداشت یلیدل...  زمی اشک برخواستمینم        
 ... وهی بھی نھ رهی پسرش بگی دختـــــــــــــــــر براھی خواستیم... داشت 
 ...  بعدھا دچار مشکل بشمخواستیدلم نم...  محکم بھ پسرش گفتم نھ یلی کھ خھمون بھتر        
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 با قسمت جشن داشتم یادی نسبتا زیفاصلھ ... اروم از جام بلند شدم و راه افتادم برم سمت مھمونا         
رت قرمز و  کھ با صوھی کنمی زدم و برگشتم ببغیج...  شد دهی دستم از پشت کشدهیقدم اول بھ دوم نرس... 

 ...  قرمزتر کاوه روبرو شدمیچشما
 درخت ھی بھ دمی محکم کوبیکنی مکاری چیتا اومدم بگم دار... بردی و با خودش مدیکشیداشت منو م        

 ... و قبل از باز شدن دھنم خودشو بھم چسبوند
 قبول باشھ لطفا ھاتونی و عزادارگمی متی رو بھتون تسلنی امام حسی عزانیسالم بھ ھمھ خوب        
 محتاجم یلی کھ خنی اشکتون کھ رو گونھ تون افتاد و دلتون غرق شد تو غمش منم دعا کننی ھستییھرجا
 بھش

 ... دار -        
 بلکھ داشت دیس*بوینم...  خوردی کھ داشت با ولع و محکم لبامو مییبا لبھا... صدامو خفھ کرد         

چنان محکم و ...  دینوشی و با ولع تمام اب مدهی کھ باالخره بھ اب رسونابی تو بیانگار تشنھ ا...  خوردیم
 ... اتشھی حی ھی کھ انگار مادیس*بویبا حرص م

دستمو اوردم باال ...  برد ی پتشی من بھ کار افتاد و بھ موقعی مغز نداشتھ نی تا ادی طول کشکمی        
با ...  دیچربی ھم میادیز...  دیچربین بھ من م کھ از خودم جداش کنم اما متاسفانھ زور اونشی سیرو

 ...  کردشتری بن می چارهی بی لبھایدستش کمرمو محکمتر گرفت و فشار لبھا و دندوناشو رو
...  یدلخور... تعجب ... ترس ...  داشتم ی متفاوتی شده بودم حسھاری اسینطوری انکھیاز ا        
 ...!!!!!!! خوشم ھم اومده بود...  یتا حدود...خودمم ازش در عجب بودم ...  کھ ی اخرنیو ا...  ینگران

 وقفھ و ی بدنیس* بوقھی دق٥ بعد از دی تکون بخورم شای حتتونستمینم...  وفتادی ماری اختیاشکم ھم ب        
 یھ فقط جدا کرد ولالبت...  خستھ شد کھ اروم اروم لبشو از لبھام جدا کرد ایدلش سوخت ... مداوم و محکم 
 ... فاصلھ نگرفت

 دهیسرش بھ سرم چسب...  کردی مدای تماس پیکی لبمون با اون میزدیھنوز اگھ ھرکدوممون حرف م        
 ... ی از چدونمینم... من از کم اوردن ھوا و اون ...  میزدیھر دو نفس نفس م... بود 

 کن ی بازم سعیاگھ جرات دار... حاال : نفس زدنھاش گفت نی بزنم خودش بی من حرفنکھیقبل از ا        
 کھ باھات حرف یاول اون...  اخر و می بھ سزنمی مینیبیاونوقتھ کھ م...  ی و بخندی بگگھی دیبا پسرا... 

 چیھ...  کھ االن کردم کنمیم  روی کارنی اونھمھ چشم ھمنیھمون وسط جشن ب...  بعد ھم کُشمیزده رو م
 ھی و مثل یحواست باشھ رو اعصابم نر...  یدونیخودتم خوب م... دمی رو انجام نمیکار مھیوقت نصفھ ن

 بھ التشوی احمق کھ داشت تخینھ اون پسره ... کنار خـــــانواده ات ... سرجات ینیخالھ خانوم خوب بش
 !!!؟... یدیفھمــــــ...  کردی مفیعنوان خاطره تعر

 نیی پاومدی از چشمم نمی اشکگھید...  اشکھام یحت... تنم ھم ... مغزم ھم ... زبونم قفل شده بود         
 تونستمینھ تنھا تکون کھ نم...  بود دهی تکون بخورم و اون ھنوز ھم کامال بھ من چسبتونستمینم... 

 ... نفـــــــــس بکشم
 ... لی تخگفتی و منی واقعالدی می قبول کنھ کھ حرفھاخواستی نمیھھھھ حت        
 کل صورتش ھم تو کادر چشمام ی بود کھ حتکی انقدر صورتش نزدیعنی کردمیفقط داشتم نگاش م        
 ... شدنیجا نم

دوباره سرش رو جلو ... چشماش تو صورتم در حال گردش بود ...  کردیاونم داشت بھ من نگاه م        
 اش نھی بھ سکمیبا دستم ...  بھ خودم بدم کی ھر چند کوچی تکونھیتونستم . .. نباریسھ اما ا*اورد کھ ببو
 ... فشار اوردم
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... تو :  چرا اما گرفتھ بود گفتم دونمی کھ نمیی زبونم رو تو دھنم چرخوندم و با صداادیبا تالش ز        
 ... یلعنت...  یکردی مکاری چیداشت...  کاریچ

 کردم و تقال کردم تا از خودم شتریفشار دستم رو ب...  زبونم باز شد قدرت تنم ھم برگشت یوقت        
 ...  سانت ھم از جاش تکون نخوردھی کردمی اش وارد منھی کھ بھ سیبا وجود فشار...جداش کنم 

 شی وقت پیلی خدی رو کردم کھ بایھمون کار:  من زد و گفت ی ھودهی بھ تالش بی لبخندمچھین        
 ... ی بکنی کاریتونی تالش نکن تا خودم نخوام نمخودیب...  کردمیم

 ... یخفھ ام کرد...  یابونیبرو کنار غول ب: با حرص گفتم         
 ...  تو درخترفتمی داشتم مگھی دیعنی بھم چسبوند شتریخودشو ب        
 کھ حرف ی عوضینوقت با اون پسرا اویشیکنار من خفھ م...  شھیبھت گفتم تا خودم نخوام نم -        

 !؟... شھی لبخند از صورتت پاک نمیزنیم
 ...  دارمگھی دی بھ پسراکاریمن چ... کــــــدوم پسرا  -        
...  بگو بخند نکن گھی دیانقدر با پسرا...  نکن ی تو خونتون گفتم با اعصاب من بازشیدوماه پ -        

 کھ میاون از اون پسره داداش مر...!  کنم تی حالگھی جور دھی دیبا...  خارهی خودت تنت منکھی مثل ایول
 ی ، برانجای کھ کشوندتت التی بود فامی پسره کنی از انمیا...  زنھیھرجور دوست داره باھات حرف م

 ...! ی چدونمینم
ھ کمرمو  کنی حرصشو خالنکھی ایانگار برا...  گفتھ بود ی اخرش رو با حرص و عصبیجملھ ھا        

 ... دادی دستش فشار می توشتریب
 ادی میکی... برو کنار ...  لھ شدم ی وحشیکنی مکاریچ... اخ : از درد صورتم جمع شد و گفتم         

 ... شھی بد میلی خنھیبب
 من اعصاب گمیدارم بھت م... خوب گوشاتو باز کن نارگل ...  ھی با بقی بده ولیبا من باش -        

 ... بھتره حواست بھ کارات باشھ...  ندارم یدرست و حساب
 ...  بھ تو دارم اخـــــــــــھکاریمن چ -        
حرف ... باھاشون حرف نزن ...  ری گرم نگگھی دی با پسراگمیبھت م! ؟...ییییییییییییییییندار -        

 ... نده لشونی لبخند تحوگھی بھ جھنــــــــــــم ، دیزنیم
 ھم دلم بخواد لبخند ی بھ ھرکزنمی دلم بخواد حرف میمن با ھرک... ھــــــــــــــــان ... بھ توچھ  -        

 !؟... یکنی مفی تکلنیی کھ برام تعی ھستیتو ک...  زنمیم
 ...  بودی زورش قد خود غولش غولشعوریب...  شدی کھ خودمو خالص کنم نمخورمی تکون میھرچ        

 ...!  امکارهی من چگمیاالن بھت م: با حرص گفت ...  خوردینفساش بھ صورتم م        
 داشت گاز یعوضـــــــــ...  دندوناش نی کردن بری گچارمی بیدوباره سرش اومد جلو و بازم لبھا        

از ... خوردیحالم داشت از خودم بھم م...  بھ اسم لب تو صورتم نمونده باشھ یفکر کنم عضو...  گرفتیم
 ... رمی بکنم و جلوشو بگی کارتونستمی نمنکھیضعفم ، از ا

 ...  دختری نکنیبھتره منو عصب:  لباشو جدا کرد گفت یوقت        
 محکم بزنم اما بازم تونستمی کم نمی اش بود رو مشت کردم و بخاطر فاصلھ نھی سیدستم کھ رو        

برو ! ؟... ھـــــــان یکنی می ھرکار دوست داری ھستی کیکنیتو فکر م: مشت زدم بھش و گفتم 
 ... برمیبخدا ابروتو م...  زنمی مغیوگرنھ ج... کنــــــــــار 

 می زدم بھ سگھیمن د...  ترسمی میفکر کرد...  ننی ببینجوری و مارو انجای اانی بزن تا ھمھ بغیج -        
 ... اخر

 !؟... ی لعنتـــــــــیخوای از جون من میاخـــــھ تو چ: داد زدم بایتقر        
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 دوستت دارم ھـــــــــــــان ی کنم کھ بفھمکاری چدی باگھی دیِد لعنت... خودتــــــــــــو : اونم داد زد         
 !؟...

 قی نفس عمھی با فاصلھ اش باعث شد بتونم نکھیبا ا...  دی دور خودش چرخکمیازم فاصلھ گرفت و         
 ھام ھی کھ زد بازدم نفسم تو ریبا حرف...  کرد تو حلقم ری بازدمش گدهیما ھنوز دم نفس رو نکشبکشم ا

 ... موند
نگو کھ تا حاال از کارام :  گفت دینگامو کھ د... کالفھ بود ...  گشاد شده نگاش کردم یبا چشما        

 ... شھی کھ باورم نمھی حسم نسبت بھت چیدینفھم
 ...  دھنم رو گرفتم و بھت زده نگاش کردمیوبا دستم جل        
 .... رادی ھیبعد از عروس... من دوستت دارم نارگل : اومد کنارم و گفت         
 جملھ اش تو سرم ھیفقط ...  دمیشنی اما من نمخوردیلباش تکون م... دمیشنی حرفاش رو نمگھید        

 ... زدی و تو گوشم زنگ مدیچرخیم
 ...!!!!! دوستت دارم نارگل... دوستت دارم نارگل ... دوستت دارم نارگل         
 امشب باالخره موفق شده بودم بھ خودم اعتراف کنم کھ دوستش نیھم! ؟...کاوه منو دوست داشت         

 ...  رو نداشتجانی حجم از ھنیقلبم تحمل ا...  کردیاون بود کھ اعتراف م... دارم و حاال 
 وزنم تونستنیپاھام نم! ؟...؟ مگھ چقدر غذا خوردم کھ چاق شدم ... شده بود ادیمن امشب وزنم ز        

 ... رو تحمل کنن
 ...  دھنم بودیھنوز دستم جلو...  نی زمی بھ درخت نشستم روھیبا تک        
باشھ :  و گفت دی موھاش کشنی بیدست...  نشست نی زمی داد و روھیاونم کنار من بھ درخت تک        

 !؟...
 !؟... کنم دیی من تاخواستی گفتھ بود کھ حاال می چنیا... نگاش کردم         

 
 کھ دستمو ی چای از ترس بود دونمینم...  دستشو دراز کرد دی نگاه گنگمو دی بھم کرد و وقتینگاھ        

 ...  عقبدمی کشعیسر
 !؟... یداد...  یتو کھ بھ اون خواستگارت جواب نداد:  تو چشمام دوخت و گفت قشوینگاه عم        
 !؟... زدیداشت از کدوم خواستگار حرف م        
 !؟... خونتون انی بیگذاشت -        
 ... گــــــــھیِد جواب بده د:  باال برد و گفت کمی ھمچنان ساکتم صداشو دی دیوقت        
 ... امی از بھت در بنکھی ای بود برایصداش تلنگر        
؟ اگھ بفھمن ھردومون ... ی دنبال ما باشن چھیاالن اگھ بق...  می بودنجایچقدر وقت بود کھ ما ا        

 !؟... ی زده چبمونیغ
 ... دی بلند شدم و تا خواستم برم دستمو کشعیسر        
 دارن دنبالم دیشا...  شنی نگران مھیاالن بق...  برم تروخدا بذار: برگشتم سمتش و با التماس گفتم         

 ... گردنیم
 ...! میری خوب اول جواب منو بده بعد باھم میلیخ -        
 کاوه کنمیخواھش م... بذار برم ...  یدونی نمیچیتو ھ... تروخدا ... من ...  بدم اخھ ویجواب چ -        

 ... شھی بد میلی خمیم بوداگھ بفھمن با ھ...  ایتو بعد از من ب... 
 !؟... میکردی مکاری چمیمگھ داشت! ؟...چرا بد بشھ : با اخم گفت         
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 کاری چمی مگھ داشتگھی دلش خواست کرده بود تازه میھرکار! ؟... کنھ کاری چخواستی مگھید        
 ... میکردیم

 نجایچھ بھتر االن و ا...  ھی رابطمون چفھمنی مھیباالخره کھ بق...  میری باھم مھینجوریحاال کھ ا -        
 !؟... خونتون انی بیاجازه داد...  گفتی کھ زھرا میاما قبلش بگو اون خواستگار...  بفھمن یتو عروس

 !؟... یاجازه داد...جواب منو بده :  نگفتم کھ دوباره داد زد یزیچ        
 ...  و با خودش ھمراه کرددیشد چون دستمو کش راحت الشیانگار خ... سرمو تکون دادم کھ نھ         
 !؟... اخھ یچھ رابطھ ا        
... مامانم ... اقاجونم ...  کنمیخواھش م... تروخدا : گفتم ...  دنیاشکم دوباره شروع کرد بھ بار        

 !؟... بفھمن دی رو بای چیاخھ رابطھ ... تروخدا دستمو ول کن ...  بذار خودم برم کنمیخواھش م
 ... میشدی مکی بھ مھمونا نزدمی داشتگھید...  دیکشیھنوز داشت منو با خودش م        
 ... نکھیا...  من دوستت دارم رو نکھیا -        
 !؟...مگھ نھ...  یتو ھم منو دوست دار: برگشت سمت من و گفت ...  ستادیا        
 شده اما از خی خھی دست و پام کردمیحس م... قدر من گرمم شده چرا ان...  بود ی چھ سوالگھی دنیا        

 کھ دی دی تو نگام چدونمینم... داغھ داغ بودن ...  دمیدستمو بھ گونھ ھام کش...  بارهی مشیصورتم داره ات
 ... لبخند زد
حواست . .. صاحاب دارن خانوم نایا...  ینجورینکن ا:  گفت یکیلبمو گاز گرفتم کھ با اخم کوچ        

 ... ی مواظبشون باشیلیباشھ کھ خ
 درد یلی خکردمی کھ ازش گرفتم حس میکی گاز کوچھی بود کھ با دهیس*انقدر کھ محکم لبامو بو        
 ... گرفتھ

 ...  بگذرونری خودت بخایخدا...  زد و دوباره راه افتاد ی چشمکدیاخم منو کھ د        
 ... تونمیمن نم... بخدا ... من ... تروخدا بذار خودم برم : گفتم ...  ستادمی و ادمیدستمو کش        
باشھ :  بودم گفت دهی کم ازش دیلی کھ خی دستمو ول کرد و با لحن مھربوندی عجز و اشکامو دیوقت        

 !؟... یدیفھم...  ینیشی من منیتو عروس کشون تو ماش...  یولـــــــ...  یھرجور راحت... 
 ... اخھ -        
کم امشب از دستت حرص نخوردم ... من حاال حاالھا باھات کار دارم ...  خانوم می اخھ ندارگھید -        

 ... ی بھ حرف من گوش بدـــــــدیبا... 
 دنبال امی بکی کوچانی با جناب کاوخوامی؟ بگم م... بگم یاخھ من بھ اقاجونم چ: با اخم گفتم         

 !؟... ی داری تو با اون چھ صنمگھینم! ؟...عروس 
بگو در فکر ...  می رو دوست دارگریبگو ھمد... راستشو بگو : شونھ شو باال انداخت و گفت         
 ...!  باشنگھی دی عروسھیتدارک 
 از نانی با اطمینجوری بود کھ ادهی دی من چیمگھ تو چشما... چقدر ھم از خودش مطمئن بود         
 ... زدی حرف میعروس
! ؟... یزنی حرف می از چیتو دار! ؟...کدوم دوست داشتن ... کدوم رابطھ ...  یکدوم عروس -        

 !؟... یکنی و تنت ھم میدوزی و میبری خودت می براینجوریھم
حرف ...  ینیشی من منیتو امشب تو ماش...  با کارات ی کردتمی امشب اذی کافینارگل بھ اندازه  -        

 ...! بگو خــــــــوب...  بشنوم خوامی ھم نمی اگھید
...  گھی دایب:  قدم کھ رفت برگشت و گفت ھی...  بشر امشب نجات بده نی منو از دست اایخدا        

 ...! خانوما مقدمترن
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 از گوشھ از کنارش رد شدم ی جورھی دستامو بھ ھم قفل کردم و رهی دوباره دستمو بگنکھیاز ترس ا        
 نی اخوادیھرچند دلم نم... ھنوز وقتش نشده بخورمت ... نترس کوچولو :  خنده و گفت ریکھ بلند زد ز

 ...! امی خوشمزه رو از دست بدم اما بھ وقتش از خجالتت در میلقمھ 
 دمیترسی اما مادی ب بگم پشت سرم با فاصلھخواستیدلم م...  شد شتری خنده اش بدیاخم منو کھ د        

 ... رهی رو ھم از دست بدم و بخواد دوباره دستمو بگنیھم
 یھمھ ...  کھ اقاجون و مامان نشستھ بودن یزی سمت ممیبدون مکث رفت...  داشتیکنارم قدم برم        
ا  چشمام قرمز نشده باشن ، بای خراب نشده باشھ شمی اراختمی کھ ری بود کھ با اون ھمھ اشکنیفکرم ا

 ...  انداختمی صندلی خودمو روبای افتاده تقرنیی پایسر
 ...  کردی شده و مشکوک بھ کاوه نگاھزی ریاقاجون با چشما        
 یاگھ امر...  امشب بھتون خوش گذشتھ باشھ اقاجون دوارمیام:  بھش گفت ییکاوه اما با خوشرو        

 !؟... ستی کم و کسر نیزیچ...  بنده در خدمتم نیداشتھ باش
 ...! نیری خودشیپسره ... کنھی می نشده اقاجون اقاجونیچیچھ ھنوز ھ!!!! ؟...آقاجــــــــــــون         
 )  خودتیعروس...!( ی تھ عروسشایا... نھ پسرم :  اقاجون مامان جوابشو داد یبجا        
 دختر خوب و خانواده ھی نیرجون دعا کنماد... ان شا :  بھ من کرد و گفت یکاوه با لبخند نگاھ        

 ...  خوش شانس بوده کھ با زھرا خانوم اشنا شدیلی خرادیھ...  بشھ دای من پیدار ھم برا
 ... نایجلب رو بب! ؟... ی ھم بکنــــــــــــدای پیخوایتازه م        
 ...  لبخند محو زدھی و دیاخم تو صورتمو د        
بھ حق پنج ...(  بونھ وچھ دای ھم تسھ پجای بھ حق پنج تن اتا خار کشایا: د و گفت  زیمامان لبخند        

 ) شھی مدای تو پی دختر خوب ھم براھیتن 
 راست شگرهی واقعا ارادمیخداروشکر انقدر حواسشون بھ کاوه رفتھ بود کھ متوجھ من نبودن شا        

 ... ستی ندای تو صورتم پختنمی از اشک ریزی و چختھی انقدر خوب بود کھ اصال نرششیگفتھ بود و ارا
راستش من ! ؟... نیشما دختر خوب سراغ ندار:  بھ من گفت یکاوه کنار مامان نشست و با نگاھ        

 ...  مادر منیکھ مادر ندارم شما جا
 کھ خودم  گفت من مادر ندارمی لحن مظلومھیبا ...  تی خودشو زده بھ مظلومی تروخدا چجورنیبب        

 ...!!!  منی دهی چھ برسھ بھ مادر پسر ندی مادرش برم براش خواستگاریدلم براش سوخت و خواستم جا
تو ھم مثھ :  چشماش پر از اشک شد و گفت ی فوردی حرف رو شننی ایمامان عشق پسر من وقت        

تو ھم مثل پسر خودم چھ ...(  کمھ دای پجای اتا خار کرمھیمن شھ تسھ چرخ گ...  فرق کنھ یمھ وچھ چ
 ) کنمی مدای دختر خوب پھی گردمیمن خودم برات م...  داره یفرق

 ھم خوب باشھ شیفقط مادرجون اشپز:  گفت ی ارومتری مادرم و با صداکیکاوه سرشو اورد نزد        
 ...! ی حسابی خونگی غذاھی یدلم لک زده برا...  خورمی نمی خونگی اوقات غذاشتریب... 

 وگرنا ی ھم دنیکیمھ نزد...  رمی بمیالھ:  قرار گرفت و گفت ری تحت تاثشتری من بیمامان ساده         
اتا کدبانو ...  بلد ھستنھ ی ھمھ اشپزجونیامھ ملھ ک... نترس پسر ...  اردمھیمن شھ ھرروز تسھ غذا پتمھ ا

 وگرنھ خودم ھرروز یستی ھم نما کینزد...(  کمھ کھ ھر روز تسھ خار خاره غذا بپجھ دای تسھ پجایک
 کھ کنمی مدای کدبانو برات پھی...  بلدن ی محل ما ھمشون اشپزیدخترا... اوردمی مپختمیبرات غذا م

 ...)  خوب و خوشمزه درست کنھیھرروز برات غذاھا
 مادر من سو استفاده ی داشت از سادگشوری بیپسره ...  کندمیداشتم از حرص پوست دستمو م        

 ... کردیم
 ... نای امی مرشی پرمیمن م:  بلند شدم و گفتم نی ھمی تحمل کنم براتونستمی نمنی از اشتریب        
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 ...!!!  نارگل جانامیمنم باھات م:  کاوه اومد ی صداوفتادهیھنوز راه ن        
 رو تو صورت اقاجون  برگردم و تعجبتونستمینم! ؟...نارگل جـــــــــــــــان ! ؟... گفت ی چنیا        

 ... کردی و موشکافانھ بھمون نگاه مقی دقیلی خزدی کاوه داشت با مامان حرف می وقتشینجوریھم...  نمیبب
 ...  گفت و اومد دنبال منیبا اجازه ا        
 !؟... بود ی اغھی چھ صگھینارگل جان د! ؟... یعقلتو از دست داد: اروم و با حرص گفتم         
عشق من ...  مثلـــــــــــا ــــــای... توھم بگو کاوه جونم ی جبران کنیخوایم...  محبت ی غھیص -        

بخدا نارگل ...!  پسره نی اشی پیری میباز کھ دار...  ینیشی خانواده ات مشیدر ضمن مگھ نگفتم پ...! 
اصال ...  کف دستشـــــــــــا ذارمیم  حقشورهیگی اون داره باھات گرم مای یزنی باھاش حرف می دارنمیبب

 !؟... ی نارگھی بھت میاون بھ چھ حق
 ...  ھم ھستی خوبیلیپسر خ...  دوست منھ الدیمحض اطالعت م -        
...  رو ثابت کنم ییزای چھی دی بانکھیمثل ا...اره ... کھ دوستتھ :  فشرده شده گفت ی و با لبایعصب        

 !؟...نھ 
  دورمونھلی فامیکل...  ستی دانشگاه ننجایا...  کن ی امشب رو ابرودارھی کنمیازت خواھش م -        

... 
 وقت چی دوست داشتن ھیول...  کنمی می چشمم ابرو داری نکن منم رویتو با اعصاب من باز -        

 ... محض اطالعت... می رو دوست دارگریدیماھم ھم...  نبوده ھـــــا یی ابرویب
 ...  بھت نگفتمیزی چنیمن ھمچن...  یبھتره از طرف خودت حرف بزن -        
...  چش غره بھم رفت ھی نتونست جواب بده بھ جاش نی ھمیبرا... نای ادهی حمزی بھ ممی بوددهیرس        

 ... کاوه ھم کنار من...  نشستم دهیکنار حم
 !؟...چھ خبر :  گفتم دهیاروم دم گوش حم...  کجان  معلوم نبودمی و مرثمیم        
 دمی؟ د... داشت کارتی چدیحم: اونم دم گوشم گفت ...  کردی مشخص موی کھ زد ھمھ چیلبخند        

 ...  برگشتی تنھا و عصبانی اون پشت ولنیرفتی منیباھم داشت
 ...  عاشقا رو برداشتھپیاقا تر...  یچیھ: با حرص اروم گفتم         
 ...! نــــــــــــــــھ:  با تعجب داد زد بای تقردهیحم        
 ...! یکنی میشوخ:  بھش رفتم کھ اروم گفت یچشم غره ا...  و کاوه ھم بھ ما جلب شد الدیتوجھ م        
ھم ھمش در فکر شوھر  نی ھمیبرا...  دونستھیزنعمو ھم م: سرمو بھ عالمت نھ تکون دادم و گفتم         

 ... دادن من بود
 !؟... ی گفتیتو بھش چ -        
بعدشم گفتم بھ مادرت بگو من دنبال ...  رک و محکم گفتم نھ یلی؟ خ... بگم یخواستی میچ -        

 ...!  من دنبال شوھر نباشھی براستمیپسراش ن
 !؟... ی گفتینجوری ایجــــــــــــد: با دھن باز گفت         
 ...  گفتمینجوری ھمقایدق... اره : از حالت چھره اش خندم گرفت و گفتم         
 ...! گھی دنی؟ خوب بھ ما ھم بگ... یواشکی نیگی منی داریچ:  حرفمون و گفت نی اومد بالدیم        
 ... زنونھ بود...  یچیھ:  بھ کاوه انداختم و گفتم ی نگاھی چشمریز        
 !؟...ھـــان ...  می من و تو ھم حرف مردونھ بزنای اقا کاوه بگمیم:  زد و گفت ی داریلبخند معن        
شما ...  میچرا زنونھ مردونش کن:  تو صورتش بوده گفت شھی ھمبای گفت تقرشھی کھ میکاوه با اخم        
 ...!  خانوم حرف بزن منم با نارگل جاندهیبا حم
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 با الدی میول...  نگھ یزی فشار دادم کھ فعال چزی مریاروم دستشو ز...  رفت باال دهیم حیابروھا        
 ...  نگام کردشیھمون لبخند ھزار معن

من کھ ... چھ وقت حرف زدنھ شماھام ...  عروس کشون می بردی کم کم باگھید: بلند شدم و گفتم         
 !؟... کو می مرالدی میراست...  دمی ندی درست حسابمویزدی بارم اھیامشب 
 ...  خانواده شوھرشزیرفتھ سر م -        
 عروس رو دی تموم شده و باگھی کھ جشن دنیشماھا ھم کم کم بلند ش...  یزدی اشی پرمیمن م -        

 ...  خونھ اشمیببر
 من یزھرا...  بگردم یالھ...  رادی کنار زھرا و ھمیباھم رفت... کاوه ھم با من بلند شد و راه افتاد         

 ... شیباالخره اونم رفت سر خونھ و زندگ...  شدیچقدر دلم براش تنگ م... چقدر ناز بود 
 اســــــــــت یامشب چھ شب:  گوشش اروم خوندم ریز...  می زد و ھمو بغل کردی من لبخنددنیبا د        

 ...!!! شب مراد است امشـــــــب... 
 من شعرم ی برانی اونوقت ارمیمیدارم از استرس م...  ی ناریریبم: ازومو گفت با مشت زد تو ب        

 ...! ستی نکردم اسمم زھرا نیبخدا بذار نوبت تو بشھ اگھ من تالف... خونھیم
 ...! شھیدلم برات تنگ م:  و گفتم دمی کشیقینفس عم        
...  گھیاومدم تھران کھ مراقب تو باشم د.. .گفتھ باشم ...  یی مایھر روز خونھ ...  یغلط کرد -        

 ... ی خودم بمونشی پنجای کنم کھ ھمدای شوھر خوبم برات پھی
 ...! مونھی منجاینارگل جان ھم...  یی زندای دنبال شوھر باشستی نیازین -        
 !؟... تاحاال ینھ بابــــــــــــا از ک:  باال رفتھ و متعجب گفت یزھرا با ابروھا        
 ...!  وقتھیلیخ:  گفت تیکاوه با جد        
 ...  زد و نگام کردی ھم لبخندرادیھ        
 ...  دارهی منظورھی نی ادنیھمھ فھم...  من ابرو نذاشتھ بود ی بشر امشب برانیا        
:  اومد کنارم وگفت الدیم... می بوق بوق کنابونای دنبال عروس تو خمی تا برنای سمت ماشمی رفتیوقت        

 !؟... بھ خودش داد ی تکونھی اقا نیپس باالخره ا
وقت شام داشتم خاطره ...  اس شھیمنظورم جناب عاشق پ: متعجب نگاش کردم کھ با لبخند گفت         

حتما ...  نگفتھ یزی چطور تا حاال صبر کرده و چدونمینم...  کنھ زی منو حلق آوادی فقط مونده بود بگفتمیم
 ...!  بکنھی حرکتھی کھ دادمی ھلش مدیبا

 ...! لـــــــــــادیم: با دھن باز نگاش کردم و گفتم         
 تند بود منم ششیات...  جلو ادی کھ بشدی مجبور می جورھی دیخوب با...  ــــــــــھیچ:  و گفت دیخند        

برو دعاشو بھ جون من بکن ...  دهی جواب مینجوری ادونستمی ، منیھم...  ختمی رششی تو اتزمی ھکمیفقط 
 ...!  نگھیزی بخواد صبر کنھ و چیوگرنھ معلوم نبود تا ک

 بھ میگشتیکاش اصال برم...  نگفتھ بود یزیکاش ھنوزم چ...  الدی می کردی کارنیاخھ چرا ھمچ        
 بخوام اصال کردمیاونوقت غلط م...  میدادی رو حرص مگری اومدنش تو دانشگاه و فقط ھمدلیھمون اوا

...  اقرار نکنم خودم  تو دلم بھی حتکردمی میمن با خودم ھم روراست نبودم و سع... باھاش حرف بزنم 
... بھم گفتھ بود دوستم داره ... حاال کھ اون ھم اعتراف کرده بود ...  حاال کھ یبازم برام سخت بود ول

 !؟... کنم کاریاونوقت چ...  و بخواد ولم کنھ ستمی نکنھی کھ فکر می بفھمھ من اون دختریوقت
 ...! گھی من دنی تو ماشیایم:  و گفت کمیھنوز تو خودم بودم کھ کاوه اومد نزد        
 ...  رفتھ بودی کالدیم... چشم چرخوندم         
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 سوار می برایب...  ادیماقاجونت داره ! ؟... یگردی میدنبال ک:  گفت دیکاوه کھ نگامو سرگردون د        
 ...! گھی دمیش

 پسر ھی نی با ماشخوامیمن بھ پدرم بگم م... تروخدا دست بردار : با عجز نگاش کردم و گفتم         
 !؟... عروس کشون امی ببھیغر

 ...! ستمی نبھی غرگھیمن کھ د -        
 کنمیبذار خودم درستش م: کاوه نگامو دنبال کرد و گفت ...  نی سمت ماشادی اقاجون داره مدمید        

!... 
 بھ ی گفت کھ اقاجون نگاھی بھش چدونمینم... رفت سمت اقاجون و شروع کرد باھاش حرف زدن         

لبمو گاز گرفتھ بودم و تو دلم بھ ...  نمی نبشوی تا نگاه سرزنش گر احتمالنییسرمو انداختم پا... من کرد 
 و زنھی داره با کاوه حرف ماجون اقدمی سرمو اروم اوردم باال دیوقت...  گفتمی مراهی کاوه بد و بخودم و

 ... بعد ھم سرشو تکون داد
 ...! میبزن بر...  از اجازه اقاجونت نمیا:  گفت یاومد سمت من و با سرخوش        
  مار داشت انگاری پسره مھره نیا... ھ  کھ اجازه داده باششدیباورم نم...  بھ اقاجون کردم ینگاھ        

... 
 و دی حمی بود کھ نگاه عصبرونیموقع سوار شدن نگام بھ ب...  می شدم و راه افتادنشیسوار ماش        

  ھم ھرجور دوست دارن فکر کنننایمن کھ اب از سرم گذشتھ بود بذار ا...  دمینگاه متعجب مادرش رو د
!... 

نگام بھ ...  می عروس بودنی کنار ماشایاکثرا ھم پشت ...  دی کشیی بوق زد و الیتو راه کاوه کل        
 من دیفھمی کھ می و دلخور بود وقتی عصبانی کاوه ری چشمم تصویجلو...  خندون بود اما رادیزھرا و ھ

 ... قبال ازدواج کردم
تش نگھ داشتھ بود و شاد  دسیدستمو بھ زور تو...  دیخندی خوشحال بود و ھمش میلیکاوه کھ خ        

 گفت از عروس شھیم... تو فکر بودم ...  دستش و تپش تند قلبم ادی توجھ بھ حرارت زیب...  دیخندیم
 کھ ستی ندی حمگھین دیا...  کنھ دی کاوه رو ناامیدلم در تکاپو بود کھ چطور...  دمی نفھمیزیکشون چ
غد بود و حرف ھم حرف ...  پسرا فرق داشت یمھ  پسر با ھنیا...  نھ و حرف تند ردش کنم ھیبخوام با 

 خودمم شک کردم نکنھ منم ی کھ حتزدی ھم از دوست داشتن من مطمئن حرف می جورھی... خودش بود 
 ... بھش اعتراف کردم و خودم خبر ندارم

منم ... منم ...  ندارم یستی با تو رودرواایخدا...  بھش بگم قبال ازدواج کردم و ی چجورایخدا        
 بھم یمن عاشق محمد نبودم ول...  بھتر از منھ یلیحق کاوه خ... اما ...  خوامشیم... دوستش دارم 

! ؟... شیدیاونم بھ من م...  ام حاال عاشق کاوه...  ی من کنار گذاشتی پسر روستا رو برانیبھتر...  شیداد
 یمن تا تونستم جلو...  ازم رو برگردونھ دی فھمیار وقتنذ... کمک کن ...  ریدستمو بگ...  خدا ترسمیم

 بھ صالحمھ خودت یاصال ھرچ...  ایخدا... دلم ...  حاال کھ اون خودش بھم گفتھ یاحساسمو گرفتم ول
...  خوب داشتھ باشم ی زندگھی شھیم! ؟... صالح من باشھ کاوه شھیم...  خــــــدا یول... برام مقدر کن 

 وقت ارامش بعد از گھیحاال د! ؟... مگھ نھ دمی با مرگ محمد زجر کشی کافیبھ اندازه ... خــــــــدا 
 !؟...طوفانھ ھـــــــــــــان 

 ... با فشار دست کاوه بھ خودم اومدم...  میدی رسی کدمی نفھمیانقدر تو فکر بودم کھ حت        
من کھ ...  نامھ اش ای ادی خودش مای گنی تو فکره بھش میکی یوقت: با لبخند نگام کرد و گفت         

 !؟... یکنی فکر می بھ چگھیخودم اومدم ، د...  شتمی پگھید
 ...  ھــــــــــــــاھیعجب بچھ پرروئ        
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 اقاجونمو یموندم چجور...! بھ اعتماد بھ سقف کاذب تو :  و گفتم دمیبا حرص دستمو از دستش کش        
 ...!  ازشی بخور کتکنکھی بدون ای کردیراض

 سرخوش و شاد بود...  دی از کاوه دشدی کم میلی خیلی خیلی کھ خییاز اون خنده ھا...  دیبلند خند        
... 

 مثل ی و جذابپی پسر خوشتھی ھم خوشحال شد کھ یلیاتفاقا خ...  از اسراره مگوئھ گھیاون د: گفت         
 ...!  کردهیمن از دخترش حواستگار

 بھ اقاجونم گمیبھت م!!! ؟؟؟... ی کردــــــکاریتو چ: شدم و گفتم ادهی پیعصب... چشمام گرد شد         
 !؟... ی گفتیچ

 میرسی مینیری با گل و شی بھ زودی ولدهیھنوز وقتش نرس... نترس بابا : با ھمون تھ خنده گفت         
 ... خدمتتون
 ...!  باشالی خنیبھ ھم:  گفتم یحرص        
 ...  رفتم تو خونھھی توجھ بھ صدا زدناش با بقیب        
 ھم حرف زد کھ رادی رو دست بھ دست کرد و تو گوش ھنای زھرا دوباره ای عروس بابایتو خونھ         

 ... دادی ھم سرشو تکون مرادیمسلما سفارش زھرا بود و ھ
حس ...  میدی ھمو بوسھیو بغلش کردم و با گر زھرا ریوقت... میکردی مھی گرمیدوباره ھمھ داشت        
:  گفتم رادی زود ازش جدا شدم و بھ ھیلی خنباریا...  کننی از قلبم رو دارن ازم جدا مکھی تھیکردم 

 ...!  دلش نازکھیلی نگاه نکن ، خاشیبھ جنگولک باز... مواظبش باش 
 ...! دمیقول م...  دارمی چشمام نگھش میرو:  زد و گفت ی لبخندرادیھ        
فکر نکن من :  دست داد و گفت رادیبا ھ...  برادر زھرا بود نی مال محمد حسی خداحافظنیجالبتر        
 ...! شکنمی سرتو می بشکنمویدل ابج... بچھ ام 
حتما ... چشم :  ھمونطور کھ دستشو گرفتھ بود گفت رادیھ...  دنیھمھ بھ حرف مثال بزرگونش خند        

 ...!  راحت باشھالتیخ... ظبش ھستم موا
 می رفتی ھمگی و طبق قرار قبلمی ھا و سفارشا باالخره زوج جوون رو تنھا گذاشتیبعد از خداحافظ        
  مارو جبران کنھی از مھمون نوازکمی اونجا تا بتونھ میاصرار کرده بود کھ حتما بر...  پدر کاوه یخونھ 

!... 
 خواھرام با یھمھ ...  می بازم کم نبودنحالیبا ا... مون شبونھ برگشتن شمال  ھدی حمیخانواده         

 عمو نادر و خالھ مھتاب ی رفتن خونھ مونی سرھی...  مییخالھ و دا... دوتا از عموھام ... خانواده شون 
 ... کھ قصر بود ماشا خونھ نبود...  می جا شدانی کاوی خونھ ی ھم تو اتاقاھیبق...

 بخوابم اما واقعا از عکس العمل می خالھ مھتاب و کنار مری منم برم خونھ خواستیھرچند دلم م        
 ...  بزنمی جرات نکردم حرفگھی اونا شد چنان با اخم نگام کرد کھ دی اسم خونھ یوقت...  دمیترسیکاوه م
 اونم با اصرار دهی و فقط حمانیبودن ب عمو بزرگم نتونستھ یخانواده ...  اتاق ھی تو می رفتدهیبا حم        

 ... اومده بود
 ھم کھ دهی حمی بھ اصرارھایحت... زود خوابم برد یلیانقدر خستھ بودم کھ لباسمو عوض کردم و خ        

 ومدی مھی بقی صدارونی و بنییھنوز از پا...  بدم گوش نکردم حی در مورد کاوه و حرفاش توضخواستیم
 ...  جدا کردای دننیکھ خواب منو از ا

 ...  چشممو باز کردمھی بھ زور قی صدی ابجیصبح با صدا        
 زھرا و ی صبحونھ رو برانی اایب...  ی قربونت برم ابجیالھ: دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت         

 ...  ببررادیھ
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 شھی نمدای پیزیونشون چ؟ مگھ تو خ...من ببرم ! ؟...صبحونھ :  گرفتھ از خواب گفتم یبا صدا        
 ...!  خستھ امیلی بذار بخوابم خیتروخدا ول کن ابج...  می صبحونھ ببرنجایبخورن کھ از ا

...  ی من براشون بفرستم ابجدیبا...  شونھیصبحونھ صبح عروس...  زمی دورت بگردم عزیالھ -        
 ... ی نارگلکنمیخواھش م

 !؟... یبریخوب چرا خودت نم -        
 و برو ایب...  زمی کھ من ببرم عزشھینم...  من مادر عروسم یناسالمت...  بابا یا:  حوصلھ گفت یب        

 نھ ای دکتر مشی ھست ببرازی ننیبب...  نھ ایحالش خوبھ ...  ھی بچم چجورنیبب...  اریازش برام خبر ب
 نگھ ھیممکنھ بھ بق...  گھی ماشھ داشتھ بی و اگھ مشکلھیمیبا تو صم...  جان ی نارستیدل تو دلم ن...

 ...! گھی پاشو دی قربونت بشم ابجیالھ...  رو بفرستم نھی و تھمی مرضخواستمیوگرنھ م
 اومد رونیصداش از ب... ھنوز مغزم خواب بود ...  یی و فرستادم تو دستشودیبھ زور دستمو کش        

 ...  جانیزود باش نار: کھ 
 ... شستم گفتم و صورتمو یَاھ        
 ی کامل روی صبحونھ ھی شامل ینی سھیتو اشپزخونھ ...  رونی و از اتاق رفتم بدمیلباسامو پوش        

 ...  بودزیم
 ...  خانوم صبحونھ ھم ببرمیزدی ای برادی خستھ و کوفتھ اونوقت باچارهیمنھ ب:  گفتم یبا اوقات تلخ        
 خودت برات ی عروسشایا...  جونم یقربونت بشم ابج:  و گفت ختی ریی با لبخند برام چایابج        

 ...! کنھیجبران م
 تلخ موییچا...  من ھیکدوم عروس...  نگفتم تا دلخور نشھ یزی چی دلم از حرفش گرفت ولنکھیبا ا        

ا بلند شدنم  و خودم براشون ببرم کھ ھمزمان برمی رو بگچیی از اقاجون سوخواستمیم... خوردم و بلند شدم 
 ... کاوه ھم اومد تو اشپزخونھ

 ... ی چشھ سر صبحگھی دنیوا ا...  کنم سی بود خودمو خکی کرد کھ نزدی من چنان اخمدنیبا د        
 ناھار تدارک یخدمتکارشون ھم تو اشپزخونھ بود و داشت برا...  کرد و نشست ی سالمیبھ ابج        

 ... اشت گذیی براش چاقی صدیابج...  دیدیم
 ی دونت ابجھی یکی کھ برم صبحونھ رو ببرم خدمت رمی رو بگچیی از اقاجون سورمیمن م: گفتم         
 ...! خانوم

 ممکنھ ینجوریا...  رو نگھ دار ینیخودت ھم س...  یبھتره با اژانس بر...  جان ینھ نار: گفت         
 ...!  و خراب بشنزنی ھمشون بریتو راه ترمز کن

 ... ستادمی کاوه دوباره ای پنچر شده سرمو تکون دادم کھ برم اما با صدای افھی قای        
 !؟... ناسی ارادی صبحونھ مال ھنیا -        
 ...  سرشو تکون داد کھ ارهیابج        
 ... میبری مرمی میمن با نار -        
 ... نیشما چرا زحمت بکش...  نھ ی وایا -        

 ... رمی باھاش مرهی اژانس بگستی نیازیخودمم اونورا کار دارم ن... ستی نیزحمت -        
 ھم یمطمئنم کار...  امی بیی باھات جای کھ تو داری برزخافھی قنی با ادمیمن بھ گور جدم خند        

 ...! یاری سر من بیی بالھی یخوای اونورا فقط میندار
...  نی و بھ کارتون نرسنیممکنھ معطل ش...  رمیخودم با اژانس م...  انی کاوی اقاگھینھ د: گفتم         
 ...!  خودتوننیشما بر
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... بلند شد اومد سمتم ...  و خدمتکارشون ھم ھستن ی نگام کرد کھ خداروشکر کردم ابجنیھمچ        
 با ستادی کنارم ای ولبا خودم گفتم االن اشھدم خوندس...  بخرم یونیلی لونھ موش رو مھیبخدا حاضر بودم 

 ...!  تا حاضر شمنیبرو تو ماش...  برمتیگفتم کھ م: ھمون اخم و حرص گفت 
 زود یلی خنیاز شانس خوبم ماش...  رونی بھ اژانس زنگ زدم و رفتم بعیتا اون حاضر بشھ سر        

 ...  راه افتادنی و منم بدون فوت وقت سوار شدم و ماشدیرس
 مونده بود با اون اخم و تخم اقا ، با اونم برم نمیھم... از دستش خالص شدم ...  شیــاخــــــــــ        

 زدی کھ کامال شاد مشبینھ بھ د...  نداره ی پسره تعادل رواننیا...  دیرسی جنازه مم بھ خونھ نمگھی درونیب
 ...  خوردششدی من عسل ھم نمھینھ بھ امروز صبح کھ با 

 اووووووووووووه دمی بزنم خواب نباشن پشت در بمونم کھ دی زنگھی دراوردم کھ بھ زھرا مویگوش        
 ... چھ خبره
 ... تا ھم اس داشتم اس ھا رو ھم کھ باز کردم از خودش بودن٣ پاسخ از کاوه و یتا تماس ب ١٥        
 ...  کنار استخر کارت دارمنیی پاایب -        
 ...  کارت دارم دخترنجای اای بگمیبھت م یدیچرا جواب نم -        
  کارت دارممممممای بگمیِ و تووووو د مدونمی من میاینارگل بھ خدا ن -        
  ھم اخرش گذاشتھ بودنی شکلک خشمگھی        
 ، من دونستمی مدیاز کجا با... خوب بھ من چھ ...  کردی نگام میاوه اوه پس بگو چرا انقدر عصبان        

 ...  خوابم برده بودیز خستگکھ ا
 کھ نیھم...  شدم ادهی رو حساب کردم و پھی نگھ داشت کرانی در خونھ زھرا و ماشدمی رسیوقت        

 با چھ نیا...  خودمو بھ خودت سپردم ایخـــــــــــــدا...  رو برداشتم و برگشتم سمت ساختمون ینیس
 ... ستادهی من ای جلوی برزخی افھی قنی اومده بود کھ االن با ایسرعت

 ... آب دھنمو قورت دادم و اروم قدم برداشتم        
 ثابت شبید...  وفتادمی واقعا تھ دلم داشتم پس میول...  بکنھ تونھی نمی غلطچیاون ھ...  نترس ینار        

اره شصت بھ  خمپنیخداجونم بذار از کنار ا...  بکنھ خوادی کھ می ھـــــــــر غلطتونھیکرده بود کھ م
 تا ٥٠٠اصال نھ ...  فرستمی تا صلوات م١٠٠سالمت عبور کنم و ترکشھاش بھم نخوره بھ جون خودم 

 !؟... خـــــــــــوب فرستمیصلوات م
 ...  ودمی کھ بھ در ساختمون رسزدمیھنوز داشتم تو دلم با خدا سر صلوات چونھ م        
 نمی انیی پایومدی زنگ و اس زدم ننھمھی کھ اشبیاون از د! ؟...ھ  معلوم ھست تو چتــــــــــــچیھ -        

 !؟... برات قابل درک نبود ھــــــــــان رسونمتی حرفم کھ میکجا... از االن 
 کنم و از ی کردم ترسمو مخفیسع...  کنھی مشخص بود داره خودشو کنترل میصداش بلند بود ول        

 ...  توجھ بگذرم کھ بازومو گرفتیکنارش ب
 !؟... یری می دارنیی پایکجا سرتو انداخت... با تــــــــــــوام  -        
من اگھ ...  انی کاوی اقــــــــــانیبب:  و گفتم ستادمی اوفتھی صبحونھ از دستم بینی سنکھیاز ترس ا        

 و بس نی بوده ھملی فامیط از ترس ابروم جلو بھ حرفت گوش کردم و بھ دلت راه اومدم فقط و فقشبید
 گھی دی جاتویبرو خدا روز...  ی خدمتت عرض کنم کور خونددی باھی خبریی جاھی یاگھ فکر کرد... 

چرا دست از !؟... تـــــــــو ایدر ضمن من چمھ ...  ی ادبــــــــــــــــ داشتھ باشکمی کن یسع... حوالھ کنھ 
 از االن نمی ای ابرومو بردھی و بقدهی زھرا و حمی جلوی کھ اونجورشبیاون از د! ؟... یداریسرم برنم

 ... نمی تو بشنی کھ بذاره من تو ماشی کنی رو راضاجونم اقی تونستیھنوزم تو فکرم چجور... 
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 ھیفقط ...  نگو یچیھ...  ــــــــــــسیھ:  و گفتم دمیاومد حرف بزنھ کھ با زور بازومو از دستش کش        
 بزرگ دور من بکش یلی خط خھی قرمز گنده کی ماژھیبا ...  بزرگـــــــــــ یلی نھ خھی...کلمھ نــــــــــــــھ 

 ... ــــمــــــــــیخوریما بھ درد ھم نم...  جملھ ھیفقط ...
...  شد ری اسشی قوی مچ دستم تو دستانباریا... خواستم از کنارش برم کھ دوباره دستمو گرفت         

 کھ اون دستش وفتھی از دستم بینی بود سکینزد...  بشکنھ کردمی کھ ھر ان فکر مدادی فشارش میجور
 ...  و نگھش داشتینی سریرفت ز
 خــــــــــوب تو گوشت فرو کن نویا:  شده اش گفت دی کلی دوندونانیبا فک منقبض شده و از ب        

 ی ھم برالی اگھ ھزارتا دلیحت...  ی کور خونددارمی من دست از سرت برمیاگھ فکر کرد...  ینار
 دونمی و مگذرهی می چمحاال کھ بھت گفتـــــم تو دل...  ی منو از سر خودت وا کنیتونی نمی کنفیخودت رد

 ین خراب کوی ھمھ چی با لجبازذارمینم...  یای با دلم راه بکنمی میمطمئن باش کار...تو دل تو ھم ھمونھ 
 ... ! ی سخت در اشتباھتی پاشو بذاره تو زندگگھی دیکی ذارمی میاگھ فکر کرد... 

 !؟... یمطمئن:  زدم و گفتم ی بود پوزخنددهیچی کھ تو دستم پیادیبا وجود درد ز        
 ...! مطمئنھ مطمئـــــــــــــــــن:  زد و گفت یاونم پوزخند        
 ...مینیبیم -        
 ...! ــــــــــــــــمینیبیم: سرشو تکون داد و گفت         
 ...  رو ازم گرفت و رفت تو ساختمونینیدستمو ول کرد وس        
 کشھی نازشو می و کلارهی براش گل مشھی عاشقشون میکیھمھ دخترا ...  ینیبیتروخدا شانس منو م        

ماشا اعصاب ... کنھی مدمی عاشقم شد کھ ھمش تھدیکیحاال من بدبخت زد و ...  رهیقربون صدقھ م... 
 خدا یھــــــــــــــــع... ارهی سرم بیی بالھی نزنھ نمی ایھمش در ھول و وال... ھم نداره یدرست حساب

 ... شکرت
با لبخند ...  در رو باز کرد رادی بعدش ھکمیزنگ رو زدم و ...منم پشت سرش رفتم تو ساختمون         

 ...  تومیبھش سالم کردم و رفت
 ... ادیگفت االن م...  سراغ زھرا رو گرفتم رادیاز ھ...  رو گذاشت تو اشپزخونھ ینیس        
 شھیمعلوم بود تازه از حموم اومده چون مثل ھم...  کھ زھرا اومد دمی چزشونی میصبحونھ رو رو        

 ...  گفتمکیبا لبخند بغلش کردم و بھش تبر... تش گل انداختھ بود  حموم صوررفتیکھ م
 ...  نشسترادی شد و اومد کنار ھدی سرخ و سفکمی        
 مال عروس دوماده نھ نیا:  رفت با قاشق زدم روش و گفتم یدست کاوه کھ بھ سمت ظرف کاچ        

 ...! شما
 تو ارمی صبحونھ بنای ای برانکھیواسھ ا...  گھی بخورم دامخویمنم م...  داره یخوب مثال چھ فرق -        
 ...!  نخوردمیزیخونھ چ
 شوھرا ی واسھ من اداگھی کھ دزدمی منم سرش داد مدیحتما با...  نبود ی از اخمش خبرگھیھھھ د        

 ... ارهیرو در ن
نھ ...  ادای بدت نمنکھیتوھم مثل ا...   نارگل خانومی چگھید! ؟...شوھــــــــــــــر ! ؟... گفتم یمن چ        

 ... ستی نیزی چنی اصال ھم ھمچرمیخ
...  مال عروس دوماده نی اگمیدارم م:  دستش و گفتم ی برداره کھ باز زدم روخواستیدوباره م        
 ...!  بخورگھی دزی چھیخوب 
فقط اسمش عوض شده ، شده داماد ...  ــــــــمی داری چھ فرقرادی ھنی من االن با اگمیمنم م -        

 ...! گھی بده من بخورم دروزهی ھمون ادم دنیبابا ا...  ــــــــــــــنیھم
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 ... گھی داره می چفھمھی واقعا نمیعنی...  ھیعجب پسره خنگ... لبمو از خجالت گاز گرفتم         
 و تھ دمی کشرادی زھرا و ھی برایاچاز ظرف ک...  دمی بدتر خجالت کشدمی رو کھ درادیلبخند ھ        
 ...! شکمــــــــــو... بفرما بخور : دادم دستش و گفتم ...  اون گذاشتم بمونھ ی خورده ھم براھیظرف 
 ... دی فکر کنم شنی اخرشو اروم گفتم ولیالبتھ اون شکمو        
 !؟... ی نداریمشکل! ؟... یخوب: اروم بھش گفتم ...  می تو ھال نشستمیبعد از صبحونھ با زھرا رفت        
 ...! نھ ، خوبم:  کوچولو گاز گرفت و گفت ھیلبشو         
 حالت خوبھ یمطمئن...  نھ ای ی بھ دکتر دارازی ننمیازم خواست بب...  نگران بود یلیمادرت خ -        

 !؟...
جالت و صورت سرخ فقط سرشو تکون داد کھ  و سر زبون دار حاال با خطونی ششھی ھمیزھرا        

 ...! خوبھ
 برات خوشحالم زھرا یلیخ: دم گوشش گفتم ...  حالت صورتش ضعف رفتم و بغلش کردم نیاز ا        

 ...! شای ایخوشبخت باش... 
 کاوه پسر... می ھمشی پشھیھم...  یشیتو ھم کھ خدا بخواد خوشبخت م: اونم بغلم کرد و گفت         

 ...! ھیخوب
 ی وقتی باشھ ولی ھم پسر خوبیاون ھرچ...  خودت قصھ نساز زھرا یبرا: ازش جدا شدم و گفتم         

 ...  محمد رو بفھمھھیقض
 ی با محمد باشھ ولتی من قسمت نبوده زندگزیعز...  ی ناری نکردییتو خطا... خوب بفھمھ  -        
 کھ بھ خوامی و ازش مگمی موی ھمھ چرادی من بھ ھیاصال اگھ بخوا...  کنھی کھ خوشبختت مدونمیکاوه م

 !؟...ھــــــــــان ...کاوه بگھ 
 بشنوه اون ادم خود منم نھ کسھ یاگھ قرار باشھ از کس... نھ :  بھ حرفش زدم و گفتم یتلخ خند        

 ... گمی بھش مویھمھ چبذار بھ وقتش خودم ...  نشده یزی نگفتھ و چیزیھنوز کھ چ...  ی اگھید
 دونستمیم...  حاال ی ولدهی شنییزای چھی رادی از ھکردمی فکر مزدی مطمئن حرف منی کھ اینجوریا        

 رادیپس ھنوز ھ...  اگھ اون ادم شوھرش باشھ ی حتگھی نمی رو بھ کسیزی و ھر چھیزھرا ادم راز دار
 ی چرا با ھمھ دونمینم...  نھدوی بود کھ الاقل اون منی ادمی امیھمھ ...  دونستی نمیزی چھی قضنیھم از ا

 ...  گذاشتھ باشھشی پا پھی قضنی اون با دونستن اخواستی بھ کاوه گفتھ بودم نھ اما تھ دلم منکھیا
 ... زدنی کھ داشتن حرف مومدی ھم از اشپزخونھ مرادی کاوه و ھیصدا        

 
 نزد و گذاشت تو سکوت یاون شدم و خداروشکر حرف نی اجبارن سوار ماشگھی برگشتن دیبرا        

 مامان دورم کردن و ی خواھرام و حتھی و بققی صدی ابجانی کاوی اقای خونھ می برگشتیوقت... فکر کنم 
 ...  نداره و حالش خوبھی ھمشونو راحت کردم کھ مشکلالیخ...  دنیاز زھرا پرس

 ما ھمون روز بعد از ظھر نی ھمیبرا...  نداشتن ی و زھرا مراسم پاتخترادیبھ خواست خود ھ        
 ...  تشکر کردیلی خانی کاوی اقایآقاجون از مھمون نواز... شمال میبرگشت

 ...  اومد سمت منانی کاوی اقاشدنی منی ھمھ داشتن سوار ماشی ھا وقتیاخر خداحافظ        
...  دخترم نمتی زود دوباره ببیلی خدوارمیما:  زد و گفت یاونم لبخند... با لبخند ازش تشکر کردم         
 ...!  خونھنی بھ عنوان عروس انباریالبتھ ا

 ...  نتونستم بھش بدمیجواب...  تنم بھ صورتم ھجوم اورده ی خون تویحس کردم ھمھ         
 یزی تو دلش چی بداخالق ھست ولکمیغد و ...  ھیکاوه پسر خوب: خودش دوباره بھ حرف اومد         

 ... ھی چجور ادمی بفھمی تا بتونشی بشناسدیبا...  ھم دلسوزه یلیخ...  ستین
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 ثمیتنھا دوستش م...  دمخور نشد چکسیبعد از مرگ مادرش با ھ:  شد و ادامھ داد نیلحنش غمگ        
 عوض یلی رفتارش خشی تو زندگی کھ تو اومدی از وقتیول...تو الک خودش فرو رفت ... بود و بس 

 کھ ی ھستیتر دخنیتو اول...  تا خوشبختت کنھ کنھی می کھ دوستت داره و مطمئنم ھر کاردونمیشده م
 ... منتظر ما باش...  رونی بیاری بشیی اونو از الک تنھایتونست

با اقاجون ...  تموم شد انی کاوی اقایباالخره با اومدن اقاجون حرفا...  بود نییسرم ھمچنان پا        
 ... می کردیفظدست داد و خداحا

زھرا و ...  دی شروع ترم جدی براگشتمی برمدی ھفتھ بود چون بعدش باھیموندن من تو خونھ فقط         
 پاگشا یھر روز برا...  موندن ی مادرزن سالم اومدن و چند روزی دو روز بعد از برگشتن ما برارادیھ

 ...  از خواھرام مھمون بودنیکی یخونھ 
 تی خرابھ و اذشھی ھمشیمی قدکانی پدمیدیم...  اقاجون گذاشتم بمونھ ی رو برانیبا اصرار ماش        

...  خورمی سال از درسم مونده و واحدھام ھم کمن و بھ شب نمھی بھش گفتم کھ فقط نی ھمیبرا...  شھیم
 ...  اومدم تھرانرادیبا زھرا و ھ...  ندارم نی بھ ماشیازی ننی ھمیبرا
 ...  ھم اومدننای و منبی تنھا بودم کھ زیدو روز...  بودم امیتو خوابگاه منتظر ھم اتاق        

 دی در انتظارمھ شای چدونستمیاگھ م...  می بودی شروع شده بود و ما سال اخرگھی دانشگاه دیکالسا        
 ...  خبر ندارهندهی از اچکسیھ...  کردمی ھم ملی ترک تحصیحت

 ھی گفت شھی و مدمیدی کاوه رو میگاھ... تازه ترم شروع شده بود و کالسھا ھنوز تق و لق بودن         
...  شروع شده بود شیاونم کالساش کم و ب... دمیدی مرونی بای تو خونشون ای ھم زھرا رو ونیروز درم

 ...  دوست داشتیلی رو خدشی جدیزندگ
 بود مجبورم کرد با اون برگردم دهی بار کھ منو دھی کنم چون یف خودمو از کاوه مخکردمی میسع        

 یلی خدی بار ھم از دھیاما انگار ھمون ...  بدونھ یزی چی دانشگاه کسطی تو محخواستیدلم نم... خوابگاه 
 ... شدی مدی شد کھ نبایزیو چ... ھا دور نمونده بود 

 ھام ھی بھ رقی نفس عمھی خوب و خنک مھر ماه رو با ی ھوارونیاونروز کھ از خوابگاه اومدم ب        
 نرگس و مھتاب مسخره دمونی جدی دوتا دخترانیشب گذشتھ انقدر ا...  و سرحال و شاد راه افتادم دمیکش
 ھی لبم از روحی رویلبخند...   دراوردن و ما رو خندونده بودن کھ اشک از چشمامون راه افتاده بودیباز
 ... ست و شادشون نقش بطونیش

...  نکردم ی توجھھیغاتی تبلنکھی االیبھ خ...  در اومد می زنگ اس گوشیتو اتوبوس بودم کھ صدا        
 ...  بعدش زنگ خوردکمی

 ...  رفتمی خوشیسرحال جواب دادم اما با لحنش ھمھ ...  بود میشماره مر        
...  در تعجب کاملھ میبھ جون خودم گوش...  معرفت خودم ی و بقی شفقیسلــــــــــــام بر رف -        

 !؟... ی بھ من زنگ نزدثمی می و جای اشتباه نگرفتیمطمئن...  داشتیاسمت براش تازگ
 !؟... ی نارییکجا -        
 ...  بوددهیانگار ترس...  دیلرزیصداش م        
 !؟...چرا صدات انقدر مضطربھ ! ؟... شده یچ -        
 !؟... ییبگو کجا -        
! ؟...خالھ و عمو خوبن ! ؟... شده یچ...  گھی دانشگاه دامی باشم تو اتوبوس دارم میخوایکجا م -        

 !؟... شده شی طورالدیم
 !؟... یاس رو خوند... نھ نھ ھمھ خوبن  -        
 !؟...کدوم اس  -        
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 ...  دانشگاهای امروز ننی ، ببالیخیال باص...  االن برات فرستادم نیھم -        
 ... گی کالس دھی کالس ھم نیخوب من بعد از ا! ؟...کالس کنسل شده ! ؟...چـــرا  -        
 ... گھی دانشگاه دای نگمیبھت م...کالس کنسل نشده ...  بابا یا:  حوصلھ گفت ی و بدیحرفمو بر        
 !؟...خوب اخھ چرا  -        
 !؟... خـــــوب ــــــای بگم فقط نیزی چتونمیفعال نم -        
 ... خوب اخھ -        
 دمی محی برات توضامیم...  بار رو بھ حرف من گوش کن باشھ ھی نیھم...  ی نارکنمیخواھش م -        

 ...  دانشگاهای االن نیول
 ... خوب کالسمو -        
 ... کالس بھ دررررررررررررک...  ای نگمیاھھھھھھھھھھھ دارم م -        
 ...! ای بدحی توضیای بی زوددی بای ولامینم...  یخوب بابا چتھ سرصبح -        
باشھ ...  ــــــــایای بی تروخدا پانشینار...  ی ولگمی موی برات ھمھ چامی خوب میلی خوب خیلیخ -        

 !؟...
 قانع کننده باشھ حتیفقط دعا کن توض...  امیباشھ بابا نم.. . تو بی غربی عجیاز دست کارا -        

 ...!  کھ امروز دارمی تا کالس٤ از دست دادن یبرا
 ... فعال خداحافظ...  وی ھمھ چگمی و بھت مامیم...  خوب باشھ یلیخ -        
 ...  منتظر جواب من باشھ قطع کردنکھیبدون ا        
 ...بازش کردم...  دمی بود کھ عالمت اس رو دمی گوشینگام رو        
 : نوشتھ بود        
...  دانشگاه شو الیخی امروز رو بی دوست داری جون ھرککنمیخواھش م...  دانشگاه ایامروز ن        

 ...!!! دمی محی برات توضامیم
 کردمی فکر میھرچ...  رو انقدر مضطرب و اشفتھ کرده بود می افتاده بود کھ مری چھ اتفاقیعنی        

...  افتاده ینکنھ اتفاق بد...  من مطلع بشم خواستھی بوده کھ نمیحتما خبر...  دیرسی نمییمغزم بھ جا
 بھ من داره یاصال چھ ربط...  زدی با من حرف نمینجوری امینھ بابا اگھ اون بود کھ مر! ؟... ثــــــــمیم
 نداره ی افتاده باشھ بازم ربطی ھم اتفاقالدی میخوب اگھ برا! ؟... لـــــــــــــادیم! ؟... بشھ شی طورثمیم

 ... نرم دانشگاه
 من خوادی اون افتاده کھ نمی براینکنھ اتفاق... اره خودشھ ... نکنھ ... کــــــــــــاوه ! ؟...کاوه         
 گھی دزی چمی مریھرچند لحن اشفتھ ...  نباشھ ی بدزی چکنمی خواھش مایخدا...  شده ی چیعنی... بدونم 

 سر کاوه ام یینذار بال! ؟... خـــــــــــوب اری سر من بی داریی ھر بالایخدا...  ی ولدادهی رو نشون میا
 ... ادیب

 گذرهی می کھ تو دلم چیدونیخدا خودت ھم خوب م...!!!  اخرش تی مالکمی منیا!!!!!! ؟...کاوه ام        
 رو سر من بھ خودت زشونی بالھاتو جمع کن بری ھمھ کنمیازت خواھش م...  وفتھی بی اتفاق بدنذار... 

 نکھی با علم بھ ای حتدارم  دوستشیدونیخودت ھم م... من ... کاوه نھ ...  ی ولکنمی گلھ نمگھیقسم د
 رو وونھی اعصاب خورد کنھ دیمن اون پسر زورگو... دوستش دارم ...  یممکنھ نداشتھ باشمش ول

زنشو از دست ...  بچھ رو داره ھی نیخدا اون ھم... نھ بھ خاطر من کھ بھ خاطر پدرش ...دوست دارم 
 !؟... باشـــــــھ خدا...  وفتھی کاوه بی برایداده نذار اتفاق
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 کھ می نگاه بھ گوشھی نگاه بھ در دانشگاه کردم و ھی...  بود ستادهی دانشگاه استگاهی اکیاتوبوس نزد        
 دیبا...  اوردی بھش قول داده بودم نرم اما دلم طاقت ننکھیبا ا...  مونده بود می اس ام اس مریھنوز رو

 ...  شدمادهیپ  ازشعی اتوبوس حرکت کنھ سرنکھیقبل از ا...  شده ی چدمیفھمیم
 خواستھ نرم می کھ چرا مردیرسی نمجھی بھ نتکردمی فکر میبھ ھرچ...  شستنیتو دلم داشتن رخت م        

 ، خوب اگرم باشھ امروز نرم ستی ننینــــھ بابـــــــــا ا! ؟... منو خواستن ی انضباطتھینکنھ کم... دانشگاه 
 یول...  کنھ زی خونھ منو سورپراادیمثال ب خوادی و مستی نینکنھ اصال خبر بد...!!!  گھی برم ددیفردا با

 در ی نشده باشھ بخواد لوس بازیزیبھ خدا اگھ چ...  ستی نی خاصخیاصال تار...  ستیامروز کھ تولدم ن
 ...!  و اوندونمی من مارهیب

چرا تموم ...  امروز انگار کش اومده بود رفتمی ھر روز تا ساختمون اموزش مبای کھ تقریراھ        
 ...  و رفتم سمت کالسموندمی بود رسیباالخره با ھر جون کندن! ؟... شدینم

! ؟... کردی دعوا میداشت با ک...!!!  بود می مریصدا...  دمی داد شنیس بودم کھ صدا کالکینزد        
 ...  از دانشجوھا جمع شده بودنی سرھیدم در کالس ...  شده ی چنمی کردم کھ برم ببشتریسرعتمو ب

 ... دمی در کالس بودم کھ اسم خودم رو شنیچند متر        
 

اصال تو ! ؟... ھـــــــــــان ی رو تو بوق و کرنا کردی ناری خصوصی زندگی رفتیتو بھ چھ حق -        
 !؟... ی قضاوت کنھی راجع بھ بقی کھ بخوای ھستیکـــــ

 ی کنھ و با پسرای از ھمھ مخفتونھی مکنھی فکر موهی بیدختره ! ؟... گــــــــــمیمگھ دروغ م -        
 ...! کالس الس بزنھ

 یدختره ...  وهی بیدختره ...  وهی بیدختره ...  ستادمی دست دادن و ھمونجا اپاھام قدرتشونو از        
 ... زدیتو گوشم زنگ م! ؟... وهیب

 ...! تــــــــــایارم...  نفر باشھ ھی مال تونستی فقط می تو دماغی صدانیا        
 ی دختره یگی میزی چنی پسر بوده کھ ھمچھی با ینارگل ک...  ھی عوضیالس زدن کھ کار توئھ  -        
تازه ...  و بھ تو نــــــھ ذارنی کھ ھمھ بھش احترام مینیبیم...  یسوزی از کجا مدونمیمن کھ م! ؟...آشغال 

 جلز ی کھ دارنھی ھمی برایش ببری از پی کاری اداھات نتونستیکاوه ھم اونو دوست داره و تو با ھمھ 
 ...! ی رو خراب کنی ھمھ چــــذارمــی من نمیول...  یکنیولز م

متوجھ من نشده ...  سمت کالس رهی کھ داره مدمی پا از پشت سرم اومد و بعدش کاوه رو دیصدا        
... نـــــــــرو کاوه ...  کرد شتری بود کھ سرعت قدمھاشو بدهی رو شندادی داد و بیانگار اونم صدا... بود 

 داشتن با تعجب و شناختنی کھ منو مییاونا...  کر کن قھی چند دقیشو براگوشا...  خــــــدا کنمیخواھش م
 ... کردنیتاسف نگام م

 براش بکنم وگرنھ ی کارخواستمیواال من دلم سوختھ بود م:  مشخص بود تای ارمیحرص از صدا        
 منم اومدم ثواب کنم دلم گشتی پسرش دنبال زن میباغبونمون برا...  اس کارهی چیبھ من چھ کھ ک
 ھم یگاھ  خوب بود با خودم گفتمشینھ کھ اشپز...  کنم ی دختره رو بھشون معرفنیسوخت خواستم ا

 نیمطمئنا ا... شرکت مشغولھ ھی کرده اس تو لیپسره ھم تحص...  بھ زن باغبونمون کمک کنھ تونھیم
 کنم قی بعدش فکر کردم اول برم تحقیول...  کنھ ی شھر زندگادی ببودی از خداش مدی بای دھاتیدختره 

فکر کردم اگھ واقعا ادم کشتھ ...  اونروز اون دختره بود بھش گفت قاتــــل...  بعد نیی چجور ادمانمیبب
نگو خانوم قبال شوھر کرده تازھھھھھھ ...  خودش بگرده ی راحت براکننی ولش نمینجوریباشھ کھ ھم

 وگرنھ ابروم جلو قی بدم رفتم تحقشنھادی اونو پنکھی قبل از اخوب شد... زده شوھرشو ھم ناکار کرده 
 ...! رفتیباغبون خونمون م
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 بھت محل ی کھ کسسوزهی منیداره از ا...  ی ناری برایتو دلت سوختھ ، اما نھ دلســــــــوز -        
 ی ھرچیگردیبخدا بفھمم دور وبر نارگل م...  خبر از کارات ندارم یفکر کرد...  دهیســــــــگ ھم نم

 کردن ی بازری با دم شیفھمی اونوقتھ کھ میکنی متشی اذی دارنمی ببھیکاف...  یدی از چشم خودت دیدید
 ... ی چیعنی

 یقدر دار کھ انماسھی بھ تو میچ...  یزنی منھی رو بھ سوهیحاال تو چرا انقدر سنگ نارگل خانم ب -        
 ... یزنی مشیخودتو بھ اب و ات

 دمینشن... بچھ ھا رو کنار زد و رفت تو کالس ...  و فقط چشمام بھ کاوه بود دمیشنی نمیزی چگھید        
 ی ازت خواستم گوشاایخدا...  با نفس نفس از کنارم رد شد و رفت تو کالس ثمی می وقتیحت...  شد یچ

در عجب بودم کھ پاھام ھنوزم ...   ھم تار شده بوددمید...  شنومی نمیچیچرا ھ...  نھ منو یکاوه رو کر کن
 !؟... کنمیچرا من غش نم...  کننی دارن وزنم رو تحمل میچجور... خم نشدن ...  ستادنیا

ھ من  بره کھ چشمش بومدیداشت م...  رونی اومد بھی نفر با سرعت و تنھ بھ بقھی از در کالس ھوی        
 ی و عصبنی خشمگیبا چشما... صورتش قرمز بود ...  زدینفس نفس م...  ستادیاومد روبروم ا... افتاد 

...  حرکت بودن یعروسک ب ھی دور ما مثل ی ادمای بود و ھمھ ستادهی زمان ادیشا... زل زد تو چشمام 
 دیشا... مـــــن ...  و ی سوزنده و عصبیاون نفسھا...  میدیکشی نفس ممی کھ داشتمی فقط من و اون بوددیشا

 ...! سرد و دلمرده... از تھ چاه 
 و دمیدی کاوه رو می زمانھیانگار تا ...  کرده بودن رهی مغزم ذخی کاوه رو روریچشمام انگار تصو        

 !؟... چشمام رفــــــت ی از جلویکاوه ک...  شد ی خالدمی دیجلو...  ھوی
...  و حرکت کردن دنی ادمھا ھم نفس کشھی بقیک...  دوباره بھ حرکت دراومد این دی کدونمینم        

 !؟...اصال واقعا زمان متوقف شده بود 
...  دمیگوشام دوباره بھ کار افتادن و صداھا رو شن... رفت گھی چک بھ طرف دیصورتم با صدا        

 کھ از استاد یی دانشجوھایصدا... نشگاه  دای ھمھمھ تو راھرویصدا...  شده بود زی چقدر تنباریاما ا
 ...  در کالسی کردن لوالری جری جی صدایحت...  پاھا یصدا...  دنیپرسیسوال م
 ... زدیداشت نگران حرف م...  دمی رو کنارم دمی و مردی رفت چشمام چرخبرهیتنم کھ رو و        
 ... یتروخدا حرف بزن نار...  خــــــــدا یا! ؟... دانشگـــــــاه ـایمگھ نگفتم ن! ؟... ینارگل خوب -        
 !؟...چرا :  دمی پرسشدی مدهی بھ زور شنی تو اون شلوغدی کھ شاییگنگ نگاش کردم و با صدا        
 !؟... گفتن وجود داشت کھ بگھ ی ھم برایزی نگفت ، اصال مگھ چیزیچ... نگاه اونم پر غصھ شد         
 ...! رفـــــــــــــــت: دوباره اروم گفتم         

 از کدوم طرف اومد دونمینم...  دهی محیاون براش توض... نگران نباش ...  فرستادم دنبالش ثمویم -        
 نیای نچکدومتونیمثال قرار بود ھ...  رهی اونو بگی کھ جلوسھیبھش گفتھ بودم دم در وا...  دشی ندثمیکھ م

 ...! اھھھھھھھھھھھ... حاال یول... دانشگاه 
 ... کردیبا نفرت نگام م... کاوه رفـــــــــــــــــــت  -        
 دمیبھت قول م...  زمیغصھ نخور عز:  دستشو گذاشت رو شونھ ام و گفت دی نگاه درموندمو دیوقت        

 ...!  ھــــــانمیکنیبا ھم درستش م...  شھیدرست م
اخھ ...  کردی می لبش بھم دھن کجی داشت با پوزخند گوشھ تایارم... در کالس نگام رفت سمت         

 ...! ینجوری بھش فروختھ بودم کھ ای ترزمیمن چھ ھ
 ...! رسمیخودم بعدا حسابشو م...  می برایفعال ب:  رد نگامو دنبال کرد و با حرص گفت میمر        
 متنفر ، یودن رو تکون دادم کھ بتونم از اون نگاه ھا بدهی چسبنی وزنھ بھ زمھیپاھام کھ مثل         

 ...  فرار کنمریمتاسف ، با تحق
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 انقدر حالم بد بود کھ بخواد از ترسش دستمو یعنی...  دیکشی گفت مشھی دستمو گرفتھ بود و ممیمر        
 ...!!! من کھ حالم خوبھ! ؟...نگھ داره 

 ...  و نگام کردتادسیا...  دمی کشرونیدستمو از دستش ب        
 دی باشی بقی برای از دست دادم ولشویاول... امروز چھارتا کالس دارم ... من حالم خوبھ : گفتم         

 ...! بمونم دانشگاه
 ... نارگـــــــــــــل: متعجب گفت         
 از خدا خواستھ بودم کاوه ی زنگ زدیوقت...  از دست دادن ندارم ی برایزی چگھید: نگاش کردم         

 نشده بود شیزیاالنم کھ کاوه چ...  گلھ نکنم گھی در عوض منم دارهی نشھ و ھمھ بالھاشو سر من بشیزیچ
من کھ ! ؟...مھمــــــــــھ ! ؟... ستھ...  ستیمھم ن...  من قبال ازدواج کردم دیفھم... فقــــــــــــط ... 

 ...! ھـــــــــان...  پرهی از سرش مشی عاشقی اگھ بفھمھ ھمھ  وفھمھی می روزھی باالخره دونستمیم
 ی بموننجای حالت انی با اذارمینم...  می برایب:  و گفت دی بود کھ دستمو کشی صورتم چجوردونمینم        

!... 
 وفتمی بنکھی ای جارفتمی پاھام راه میداشتم رو...  خوب بودم یلیمن کھ خ... مگھ حالم چش بود         

 ...! رمی بمنکھی ایجا...  و غش کنم نیزم
 

 ام با گفتن ھمون چند ی انرژیھمھ ...  توان مخالفت ھم نداشتم گھی دی حتی ولشدمی مدهیداشتم کش        
 ...  خونشونمی دربست گرفت و رفتھیدم در ...  رفتھ بود لیجملھ تحل
 نیا...  می شده مریچ... خدا مرگم بده :  من طبق عادت زد بھ صورتش و گفت دنیخالھ مھتاب با د        

 !؟... شده تیدختر چرا رنگش دور از جون مثل م
 ھی میمر...  ابقند اومد و مجبورم کرد ھمشو بخورم وانی لھی منو برد بھ اتاقش و خالھ مھتاب با میمر        

 گھیفقط د... نبودم ! ؟...بودم ...  نبودم ضیمن کھ مر... قرص بھ خوردم داد و کمک کرد دراز بکشم 
 دارن نایپس چرا ا... دونستم ی مشھی موضوع رو ھم خودم ھمنیا...  داشتھ باشم تونستمیکاوه رو نم

 ...  رفتمیخبری خوب بیای زود چشمام بستھ شدن و بھ دنیلیخ...  کننی مینجوریا
 ... کی بود و تاراهیھمھ جا س...  زنمیانگار تو جھنم دارم دست و پا م... چرا انقدر گرمھ         
 ی مبھمیصداھا! ؟...من چم شده ...  دمیلرزیم...  کھ انگار رفتم قطب شدی ھم انقدر سرد میگاھ        

 ...  بفھممشونتونستمی اما نمدمیشنیم
بھ ...  کردمی مکاری چنجایاصال من ا...  بتونم بخوابم کمیراحت تا  ی جاھی با خواستیدلم آب م        

 مثل قطب شدی سرد می کھ گاھکی تارابونی بنی از ای شده و من چجوری چادی بادمیمغزم فشار اوردم کھ 
 ...  سردراوردمشدی ھم گرمتر می اجرپزی از کوره یجنوب و گاھ

بعد از اون ...  دانشگاه رفتمی بار داشتم منیمن اخر...  شده ی کھ چومدی نمادمیھرچقدر تالش کردم         
 ...  شده بودیچ

 دمی سوختم و لرزشی چقدر تو اون حال بودم و چقدر تو اتدونمینم...  کردی نمیاریچرا حافظھ ام         
بود و نھ  اونجا ینھ کس...  برسم یی بھ جادی تا شادمی اب و علف دوی بابونیچقدر تو اون ب... از سرما 

 ... شدی مدهی دیزیچ
صداشو قبال ھم ...  کردی مرد بود کھ داشت صدام مھی یصدا...  صدا بھ گوشم خورد ھی نکھیتا ا        

 ...  بھتر بودابونی تو اون بیی ھم کھ بود از تنھایھر ک... اشنا بود ...  بودم دهیشن
 ... نمشیبی نمگردونمی چشم میپس چرا ھرچ        
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 کمکم کـــــــــــــن...  ترسمیم...  ، من تنھام نجای اایتروخدا ب...  نمتیبیمن نم...  ییکجا: داد زدم         
!... 

 ... دمشی شد دکتری شد و کم کم کھ نزددای رنگ پدی لکھ سفھی یاھی سنیاز ب        
 ... !!! محمـــــــــــد        
 بارم بھ خوابم ھی یاز بعد از مرگش حت...  دمشی مدت دنھمھیبعد از اباالخره ...  محمد بود یصدا        

 برھوت داشتم نیتو ا...  حاال یول...  ادیچقدر سر خاکش گلھ داشتم کھ چرا بھ خوابم نم...  بود ومدهین
 ... دمشیدیم

 ... کردیبا لبخند بھم نگاه م        
 ...!  مبارک نارگل منتیعاشق -        
 ... دستمو گرفت و با خودش ھمقدم کرد...  زده نگاش کردم بھت        
 ... شھی درست میھمھ چ... نترس گل انار من  -        
 ... معرفتی بیتو کجا بود: با بغض گفتم         
 ...  کرده بوددنیاشکام شروع بھ بار...  اش نھی روبروش و با مشت زدم بھ سستادمیا        
 یمنو تنھا گذاشت...  بشـــــھ ی کھ چی رفتمی تو زندگومدهین...  ی خوشبختم کنیخواستی مینجوریا -        

 !؟...کھ ھمھ بھ چشم قاتـــــــــــــل نگام کنن ...  ی باھام دشمن کنلتویکھ ھمھ فام
 ... کردیبا لبخند داشت بھم نگاه م        
چرا ! ؟... ھـــــــــــــــان ی وقت کجا بودنھمھیا...   بھ من لبخند نـــــــــــــزنینجوریا: داد زدم         

 ... ی بھ خواب من لعنتیومدی نباریچرا ...  من نکشتمت ی بھ مادرت بگی نرفتباری
 ...! دلم برات تنگ شده بود: ارومتر و با ھق ھق گفتم ...  نشستم نی زمی رفت و رولیصدام تحل        
... ببخش ... متاسفم گل انارم : اروم نوازشم کرد و گفت ... ش گرفت کنارم نشست و سرمو تو بغل        

 ھرگز وفتھی بی اتفاقنی ممکنھ ھمچدونستمیاگھ م...  عمر من پر شده بود ی مانھیپ... اما منم مقصر نبودم 
...  یدی حرف شنیلیخ...  یدیکش  زجریلی خدونمیم...  کنھ تتی بخواد اذی طرف تو تا بعدش کسومدمینم
 ...  شکننده بودن صبورنیدر ع...  ی تو نارگل من بودیول

کاش ...  وحشت دارم ندهیاز ا...  ترسمیم... من تنھام :  خوشبوش چنگ زدم و گفتم دیبھ لباس سف        
 ... یبردیکـــــــــاش منم با خودت م...  محمدیبود

 ... نجای افتادم کھ ھستم و بودن محمد ایی جاادی ھوی        
 !؟...من ُمـــــــردم : سرمو با شدت از بغلش دراوردم و گفتم         

 نی ھمی شدضی مرکمیتو فقط ... معلومھ کھ نھ ... نھ : سرشو تکون داد و با ھمون لبخندش گفت         
 ی ارزوھای خودت ھم بھ اندازه یھم بھ اندازه ...  ی کنی زندگدیتو با...  یشیاما خوب م... یتب دار... 
 ...! من

 ، از یاز زندگ...  ترسمیم...  تو باشم شی پخوامیم...  خوامیم... نـــــــھ : سرمو تند تند تکون دادم         
 ...!  کردمی زندگی کافیبھ اندازه ...  تو شی پارهیتروخدا بھ خدا بگو منم ب...  محمد ترسمی مایادما ، از دن

 ای کارھا تو دنیلیتو خ...  ستی تو نی جانجایا...  من زیعز:  دستاش گرفت و گفت نیصورتمو ب        
 ...! یدیطعمشو چش...  یدی عشق رو فھمیتازه معن...  ی انجام بددی کھ بایدار

 یتو کھ ھنوزم خجالت:  کھ دوباره محکم بغلم کرد و با خنده گفت نییبا خجالت سرمو انداختم پا        
...  یبرات خوشحالم کھ عاشق شد...  زمی کھ خجالت نداره عزای تو دنھیزیعشق تنھا چ ... دختر یھست

 ...!  اش کنھتجربھ  کھخوادی بازم ادم مشی سختی داره کھ با ھمھ ی خاصینیری شی تلخنیعشق در ع
 !؟... یبخشیمنو م -        
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 ...! نھ -        
 عشق منو ، ی وقتیانتظار دار:  گفت یمتعجب سرمو بلند کردم و نگاش کردم کھ با اخم کمرنگ        

از نارگل ...  ی نگھ داشتطی شرانی دوستش داشتم رو سھ سال تو بدترای تو دنی از ھر کسشتری کھ بیکس
 بد حرف بزنھ و اش تونست باھدی از راه رسی کھ ھرکسیکس...  ی ساختری گوشھ گی دختر افسرده ھیمن 

 !؟... ببخشمت ی بازم انتظار دارنای ایبا ھمھ ...  ی کردھی تو دھنش فقط گری بزننکھی ایبھ جا
از ...  زمیبرو عز:  و گفت دیخم شد و چشمامو بوس...  نگاش کردم دنی باری اماده ییبا چشما        

 از من دوستت داره و خوشبختت شتری بی حتدی ھست کھ شایکی...  ازت راحتھ المی خگھیحاال بھ بعد د
 ...! مواظب خودت باش...  کنھیم

 ... شدیمحو م...  رفتیداشت م        
 ...! منو ببخش... تروخدا جواب بده ! ؟... محمـــــــد یبخشیمنو م: گفتم         
 ...  باشیقو:  سرشو تکون داد و گفت باشیبا لبخند ز        
 ...  شدبیغ        
 ...  ھم رفتکی و تاراهی سیای شدن محمد اون دنبیبا غ        
 چشمام نتونست نور یکیبعد از اون ھمھ تار...  بازشون کردم یاروم و با سخت... چشمام بستھ بود         

 کم کم نباری کردم و ای بعدش بازم سعکمی...  زود دوباره بستھ شدن یلی خنی ھمیرو تحمل کنھ برا
 ... کردی چشمام داشت بھش عادت می بود ولادیھنوزم نور ز... بازشون کردم 

 از بودن چند روزه ام تی ترک خورده ام حکایگلوم خشک و تلخ بود و لبھا...  دی اتاق کامال سفھی        
 ... دادی مابونیتو اون ب

 
 و ی خشکنی ادی تا شاخواستی پر اب موانی لھیدلم ...  نبود یکس... سرمو اروم چرخوندم تو اتاق         

 ...  غدد بزاقم ھم از کار افتاده بودنیحت...  ببره نی گلوم رو از بیتلخ
 کردم تکون یسع...  با بارش از روم رد شده لی جرثقھیانگار ...  کردمی میتو تمام تنم حس کوفتگ        

 ...  مانع بودیبخورم و خودمو جابجا کنم اما درد و کوفتگ
 دمی نرسی اجھیچقدر وقتھ کھ اونجام اما بھ نت...  افتاده و من چرا اونجام یفکر کردم کھ چھ اتفاق        

...  دانشگاه رفتمیمن داشتم م... فکر کردم ...  بوده ی کھ افتاده چی اتفاقنی اخرارمی بادمی کردم یسع...
 بھ ذھنم یزی چکردمی فکر می بعدش ھرچیول ... می بوددهی خندامی با ھم اتاقیشب قبلش کل... سرحال بودم 

 ... کنھی انقدر تنم درد منمینکنھ تو راه تصادف کردم و بخاطر ھم... دیرسینم
در اتاق کھ باز شد سرمو ...  دلش سوخت و اومد سراغم یکی باالخره نکھی ھمونطور موندم تا اکمی        

 ... دمیگردوندم سمتش ، زھرا رو د
 باھام بوده و ھوامو شھی کھ ھمیکس...  و مشکالتم ھایی تنھای ھمھ قیرف...  زمی عزیزدیبازم ا        
 ... داشتھ

؟ تو ... زمی عزیبھتر! ؟... ی شدداریب:  اومد کنارم و گفت ی با لبخند شاددی بازمو دی چشمایوقت        
 ...! یکھ مارو نصف عمر کرد

 !؟... نجامیمن چرا ا! ؟... شده یچ:  خروسک گرفتھ گفتم ییبا صدا        
 !؟... شده ی چستی نادتی: کنارم نشست و گفت         
 ... ی اب بھم بدکمی شھیم: سرمو تکون دادم و گفتم         
 ھمشو بخورم اما نذاشت و اروم اروم تا نصفشو خواستیدلم م...  اب برام اورد وانی لھیبلند شد و         
 ... بھم داد
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 بگذره کم کم کھ بھتر کمیبذار ...  ی اب بخورنھمھی ای دفعھ اھی شھی نمیینجایوزه کھ اچند ر -        
 ...!  ھم ابی ھم غذا بخوریتونی میشد

 !؟...تصادف کردم ! ؟... افتاده یچھ اتفاق! ؟...چـــــــــند روز : با تعجب گفتم         
 نیبخدا تو ا...  یدوبار ھم تشنج کرد...  یتب داشت! ؟... شده ی چستی نادتی: اونم متعجب گفت         

 ...!  مردامرزی کھ محمد خدابی بدتر از وقتیحت...  بس کھ حالت بد بود یچند روز نصف جونمون کرد
من عاشق شدم ...!  مبارک تیگفت عاشق... اون گفت نترسم ...  دمشیمن د! ؟...محمــــــــــــد         

 ...  کھ بھ مغزم فشار اورده بودم سرم درد گرفتھ بودانقدر! ؟...
 ...  تو پرونده ام نوشتییزای چھی پرستار اومد و سرممو عوض کرد و ھی        
 !؟...یبھ اقاجون کھ خبر نداد -        
 بود کھ دکتر شبید...  کردمی حتما خبرشون مدیکشی طول مشتری بکمی اگھ یعنی... نھ بابـــــــــــا  -        

 بھشون خبر بدم کھ ی اگھ تا امروز بھتر نشدخواستمیم...  نرمال شده و خطر رفع شده تتیگفت وضع
 ... خداروشکر حالت بھتر شد

... از سردرد چشمامو بستم و کم کم بازم خوابم برد ...  گردهی و زود برمرونی برهیزھرا گفت م        
 ...  کنارم بودمی مرنباریا...  شدم شب شده بود داری بیوقت

 !؟... یبھتر شد: با لبخند بھم نگاه کرد و گفت         
 ... تو ، زھرا...  انداختم یھمتونو از زندگ:  زدم و گفتم یمنم لبخند کم جون        
 ...!  خانومیکنیجبران م... خودتو لوس نکـــــــــــن  -        
 !؟... یدونیتو م...  ادی نمادمی کنمی فکر میھرچ...  شدم ینجوری شد کھ من ای ، چـــــمیمر -        
 ی شدی عصبکمی فقط زمی عزستی نیزیچ:  شد و گفت نیلبخندش غمگ... رنگ نگاش عوض شد         

... 
 !؟... یاز چ -        
 ...! یبھتره بھش فکر نکن...  ی نارستی نی مھمزیچ -        
 داشتم و تشنج ھم کردم ی چندروز تب عصبستی ارزش کھ مھم نی بزی چھی من بھ خاطر یعنی        

 یپس حتما اتفاق... زھرا گفت حالم از موقع مرگ محمد ھم بدتر بوده ...  ممکنھ یزی چنیمگھ ھمچ! ؟...
 ... کھ افتاده از مرگ محمد ھم بدتر بوده

 ی وجھ عصبچی کرد کھ بھ ھدی امضا کرد و تاکصموی کرد و برگھ ترختمیزی اونشب دکتر ویفردا        
 ... نشم

 می رفتالدیبا م...  گفت و مانع شد یزی دم گوشش چمی اونا اما مریزھرا اصرار داشت برم خونھ         
 تخت راحت تو ھی خوب و ی غذاھی...  سنگ تموم گذاشت برام شھیخالھ مثل ھم...  خالھ مھتاب یخونھ 

 ... میاتاق مر
 یزیمطمئنا چ...  کردنی می رو مخفیزی چھیانگار داشتن ...  کردنی رفتار می جورھیھمشون         

 یزی چھی بقی بتونم از حرفادی زود خودمو بھ خواب زدم شایلیاونشب خ... بود کھ بھ من ربط داشت 
 ادی نمادشی کھ فعال کر گفتھ بود خداروشمیفقط خالھ بھ مر...  حرف بھ درد بخور ھی از غیاما در... بفھمم 

 نی انداخت تو دامن اشی اتینجوری نده بھ اون دختره کھ اریخدا خ...  دوباره حالش بد بشھ ترسمیم... 
 ... دختر

 گھی دبایتقر...  گھیدرست حرف بزن منم بفھمم د...  بابا خالھ خوب ادامھ بده یا... کدوم دختره         
 ...  زود صداش خفھ شدیلیورد و خ زنگ خمی مری کھ گوشبردیداشت خوابم م

 ... سالم:  اومد می اروم مریصدا        
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 !؟...از کاوه چھ خبر ...  خوابھ نجای اینھ نار -        

 
 دهی فھمنمی بار ازدواج کرده اھی قبال یخوب حاال نار...  شورشو در اورده گھی دوست تو ھم دنیا -        

کل ...  رهیمی پسره بودن بعدش ھم پسره رفتھ سفر و موقع برگشت ھم م روز باھیھمش ! ؟... مثال یکھ چ
 ...  اسفتھ دو ھشدهی بوده و متاھل محسوب می کھ اسم پسره تو شناسنامھ ناریزمان

  
 ... ی رو از ھم جداشون کردنای اینجوری کھ اتای ارمونی کامری زی بریالھ...  خــــــــــــدا یا -        

 
 االن نیاصال بھتر کھ ھم! ؟... عاشقم عاشقمش فقط تب سر شب بود و سحر نشده سرد شد نھمھیا -        

 ... ی ھمھ چری زده زتای مثل ارمی احمقھیبا حرف ...  ھی پسره چجور ادمنی ادی فھمینار
نم  اوتای ارمیحرفا...  دیکاوه فھم...  رو ی اومده بود ھمھ چادمی...  ومدی نممی مری صداگھید        

 نی ھمیپس برا...  شد ریاشک از چشمم سراز...  پر از نفرت کاوه یچشما...  امی ھمکالسی ھمھ یجلو
 اومدن و ھر کدوم بھ میدگدوتا مرد تو زن...  بار سر مرگ محمد و حاال بھ خاطر کاوه ھی... تب داشتم 

 ..! یکی نی مرگ ادنی با فھمیکی با مرگ و اون یکی...  ازم گرفتھ شدن ینوع
 

 می ھم نکنم تا مرنی فنی فی صدا باشن و حتی کردم اشکام بی بود با تمام قدرت سعمیپشتم بھ مر        
 ... دارمینفھمھ ب
حاال ...  خوابش برد ی کمی مردمی ام کھ نفھمھی پنھون کردن گریانقدر تو فکر بودم و تالش برا        

 منو ی زندگی ھمھ گھیاالن د...  دی و نبادی کھ بایھر کس...  از دست دادن نداشتم ی برایزی چگھید
 ...! دونستیم

 بھ دختر ھی کلھیمن ...  خوابگاه گشتمی برمدیبا...  شدم داری پف کرده بیصبح با سردرد و چشما        
 ...  بخوام مشکالتمو با کمک اونا حل کنمشھی ھمشدی نملی خانواده داده بودم دلنیا

 دختر الغر و زرد با ھی دمی دنھی خودمو تو ایوقت...  شدم داری پف کرده بیصبح با سردرد و چشما        
 سھم یمن قبال ھمھ ...  نبود یدی امچیتو چشماش ھ...  دمی و کبود داهی سی چشماری پف کرده و زیچشما

 از امروز ینار...  کنم  از کوپنم مصرفشتری حق ندارم بگھید...  رو مصرف کردم می زندگیافسردگ
 سر درست و زودتر یری دختر خوب مھیمثل ...  نداره ی برات وجود خارجانی بھ اسم کاوه کاویمرد

 !؟... یدیفھم...  ی بری شھر لعنتنی تا از ایکنیتمومش م
...  ھم بھترشون کردم شیبا لوازم ارا... چند مشت اب سرد بھ چشمام زدم تا پفشون زودتر بخوابھ         

 اما دمی لبخند دھی بھتر و ی با رنگ و روی دخترنباری نگاه کردم انھیدوباره تو ا...  ھنوز خواب بود میمر
 گشتی ھم برمدیکم کم ام...  بود وب اول راه خی برانمیھم...  تو نگاش نبود ی و زندگدیھنوزم نور ام

!... 
 !؟... ی بریخوایکجا م:  رفتن متعجب گفت رونی بیاده  من امدنی شد با دداری کھ بمیمر        
 کنمیدارم اگھ خدا بخواد رفع زحمت م...  خانوم خوابالو ریصبح بخ:  کردم و گفتم شتریلبخندمو ب        

 !؟... نجاسی المی و وسافی کیراست... بعد از ظھر ھم کالس دارم ...  خوابگاه رمیم... 
 !؟...تو حالت خوبھ : بلند شد و اومد کنارم         
 دھنت حالم بھم یبرو صورتتو بشور از بو...  فی کثیدختره ... اه اه :  جمع کردم و گفتم افمویق        
 !؟... باشم ضی مرشھی ھمخوادینکنھ دلت م... معلومھ کھ خوبم ... خورد 
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رفتم تو اشپزخونھ و بھ خالھ و عمو سالم کردم ... ت  نگفیزی چیھنوز تعجب تو صورتش بود ول        
 ...  کھ سرحال نشون بدمکردمی ممویتمام سع... 

 و میمر...  دمی خالھ دی وجود افسوس رو تو چشمانیخالھ و عمو ھم با لبخند جوابمو دادن اما با ا        
 کردنی نگام مبی عجی جورھی ھمشون نکھیبا ا...  می نشستن و مشغول شدزی ھمزمان اومدن سر مالدیم

 نداشتم کھ یزی چگھی ھم دواقعا خوب... انگار براشون قابل باور نبود کھ من انقدر شاد و سرحال باشم ... 
...  گشتی کرد و دھن بھ دھن منی حسی تو دانشگاه شده بود مثل قصھ می خصوصیزندگ... از دست بدم 

 و موندن داشت دنی ھم ارزش جنگیلی کھ برام مونده بود و خیزیتنھا چ... کاوه رو از دست داده بودم 
 ...  ھوامو داشتنو  باھام بودنشھی کھ ھمییکسا... خانواده ام بودن 

 بھم یلیھوا خوب بود و قدم زدن خ...  خوابگاه گردمی کنم کھ خودم برمشونیبا اصرار تونستم راض        
 اما دونھی موی مشخص بود ھمھ چنای می ھم از نگاه ھاتو خوابگاه...  کنم تی تقومویکمک کرد تا روح

 ...  نگفتھ بودیزی چیظاھرا بھ کس
مطمئنا برام سخت بود با بچھ ھا و ...  بودم کھ بعداز ظھر برم دانشگاه لمیسرگرم مرتب کردن وسا        

 ی موضوعنی بھ خاطر ھمچخواستمینم...  فرار کنم خواستمی نمگھیبھ خصوص کاوه روبرو بشم اما د
 من درسم رو خواستیم  دلششھیمحمد ھم ھم...  کنم دیدرسم رو نصفھ ول کنم و اقاجون رو از خودم ناام

 بھ ھمھ دی بای چیبرا...  تا مدارج باال درسمو ادامھ بدم شھیخودمم کھ اروزم بوده ھم... تا اخرش بخونم 
 کردم نھ خالف ینھ دزد... خوب بفھمن  !؟... من قبال ازدواج کردم دنی فھمھیچون بق! ؟... پشت کنم یچ

 قدر ھم کھ نیھم...  کھ ازش وحشت داشتھ باشم دم نکری کار اشتباھچیمن ھ... شرع کھ بخوام بترسم 
 برم و بھ ھمھ ثابت دیبا...  از ترس فرار کردم کننی فکر مھیحتما بق...  شدم و نرفتم دانشگاه بسھ ضیمر

 جماعت دانشجو نی ادنی کھ با فھمیدرد...  رو ھم از سرم گذروندم نیکنم کھ من مشکالت سختتر از ا
 ...! بدتر از درد مرگ محمد نبوده برام بھ وجود اومده مسلما

روبرو شدن با .... کاوه ... فقط ...  امی بر بـــــــــــــــدیبا...  امی مشکل ھم بربنی از پس اتونمیمن م        
 نمیاگھ نفرت رو بب...  و حاال دنی بھ ندزدمی و خودمو مدمیدیش عشق رو م تو نگانی کھ تا قبل از ایمرد
 !؟... ھم تحمل کنم نوی اتونمیم! ؟...

 برگشتم خوابگاه دهی شنمی از مردونستمیم... زھرا بود ...  زنگ خورد می کھ گوشکردمیداشتم فکر م        
 ...  کردم لحنم شاد باشھی سعنی ھمیبرا... و نگرانمھ 

 ...  خانم گلیزدیسالم بر ا -        
 ...! نیی پاایحاضر شو ب... ال الھ اال هللا ...  و یزدیا -        
 !؟... ی چیبرا: با تعجب گفتم         
 ...  َددرمی برخوامیم...  رونی بمی رو کش رفتم ناھار بررادی ھنی ماشنکھی ایبرا -        
...  بھ زمان داشتم ازی خودم نی بازسازیمن برا...  نگام کنھ تا بفھمھ چقدر داغونم ھی کافدونستمیم        
 ... شدی گول بزنم زھرا رو نمتونستمی رو ھم کھ میھر کس
 ...! گھی روز دھی یبذار برا...  برم دانشگاه دیمن ساعت دو کالس دارم با: گفتم         
 باال حسابتو امی میمنتظرم بذار... و بگو چشم  حاضر شگمیبھت م...  خودی بخودیب -        

 ...! رسمــــــــــــایم
 نیتو ماش...  نییحاضر شدم و رفتم پا...  وونھی دیدختره ...  نذاشت جوابشو بدم و قطع کرد یحت        

 ...  من دستشو تکون داددنینشستھ بود و با د
 ...! ستیوارد ن: سوار شدم و تا خواستم اعتراض کنم گفت         
 !؟... ستی وارد نیچ: متعجب گفتم         
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 باھات خوادی مگھی حضرت زھرا بھت مای علیوقت...!  ستیاعتراض وارد ن: راه افتاد و گفت         
 ...!  نھی بگی نداریناھار بخوره تو حق

 ...! ری بگلی خودتو تحوکمی یوقت کرد... ضرت  حایعل... اوه اوه  -        
 ھم بھ اعتماد بھ نفس ی ربطچیھ...  دنی کار رو انجام منی دارن ای بھ خوبھیبق...  ستی نیازین -        

 ...! کاذب نداره چون مدارک و شواھدش ھم تا دلت بخواد موجود است
 ...!  دور نروادیز ... دو برم دانشگاه دیمن با:  زدم و گفتم یلبخند        
 منو رنگ یعنیاز اونا کھ ...  خاص خودش یاز اون نگاه ھا...  نگفت یچی بھم کرد و ھینگاھ        

 ...! شناسمتی کف دستم منیمن تو رو ع... نکن 
 ...!  و تب کردمدهی کشمارستانی کارم بھ بی چی برادونمیم:  کردم و گفتم یپوف        
 ...! دونمیم:  خونسرد گفت یلی خی بزنھ رو ترمز ولای تعجب کنھ کمیانتظار داشتم الاقل         
 ...  شد و بعدش نگاشو دوخت بھ منرهی بھ روبرو خکمی... سرعتشو کم کرد و نگھ داشت         
 و ساکت الیخی ھرگز انقدر بیدونستیتو اگھ نم...  شناسمتیم...  یمن بزرگت کردم نار -        

 گفتیدکترت م...  ی شدی بسترمارستانی روز تو ب٥ چرا ی بفھمیکردی میمطمئنا سع...  یموندینم
 منو رامشت سکوت و انی و ایدونی مویتو االن ھمھ چ... اما ...  شده ی چارهی بادی بھ خوادیذھنت نم

...  دمی ندینجوری موقع مرگ محمد ھم ای چشما رو حتنیمن ا...  یشدی خوب میتازه داشت...  ترسونھیم
 ...!  نبوده تاحاالروحی نگاه انقدر بنیا

 چند روز از کار و نی ادونمیم...  ی نگراندونمیم: دستشو گرفتم و گفتم ...  کردم لبخند بزنم یسع        
 ..!. باور کــــــــن کھ من خوبم...  یول...  ی کنار من بودمارستانی و تو بی افتادتیزندگ

...!  شد و محکم دررو بست ادهی پنیاز ماش...  زهی تا اشکش نردی دستشو بھ چشماش کشیعصب        
بازم نگران من بود ...  گفت تنھا دوستم در زمان مشکالت شھیخواھرزاده ام و م... زھرا ... کالفھ بود 

  کھ خوبمکردمیمطمنش م دیبا...  نگران من باشن ھی کھ ھمش بقگذشتی مینجوری امی زندگدی بایتا ک... 
!... 

 یستیخوب ن:  کھ دستمو پس زد و بلند گفت رمیخواستم دستشو بگ...  شدم و رفتم سمتش ادهیپ        
 یول...  ی شدی بسترمارستانی و تو بی روز تب کرد٣ محمد مرد یتو وقت...  یستــــــیخوب ن... نارگل 
 ی بھ خودت انداختنھی اتو  نگاهھی...  ی تب تشنج کردنی و دوبارم حی بودمارستانی روز تو ب٥... االن 

 یزندگ... روح نداره ... رنگ نداره ...  یدیچشماتو د! ؟... ی ھفتھ چقدر الغر شدھی نی تو ھمیدید! ؟...
مثل مرغ سرکنده ...  بھ من گذشتھ ی چند روز چنی تو ایدونیم...  کھ محمد مرد یبدتر از وقت... نداره 

 اقاجون ی و نھ حتھی بگم نھ بھ بقیزیتونستم بھ مادر خودم چینھ م... زدمی بال بال مدادیھ داشت جون مک
 اروم نیا...  گذشتھ ی بھ روزای دوباره برگردخوادیدلم نم... من ...  مھی وختتیدکتر گفتھ بود وضع... 

 ...! ی کنھیگر...  ی االن داد بزندیتو با...  یبودنت اشتباھھ نار
 تو زشینر...  یتروخدا نار: اومد دستامو گرفت و گفت ...  زدی و حرف مکردی مھیداشت گر        
 ...! ی از دستش بدیترسی و می کاوه رو دوست داردونمیم... خودت 
...  ختمیری تو خودم مدینبا...  کردمی می خودمو خالدی حق با زھرا بود بادیشا... بغض داشتم         

 ... رمی بود غمباد بگ ممکنینجوریا
 ...! از دستش دادم:  گفتم ی لرزون و ارومیبا صدا        
 لق بود منم با دست یلی خیعنی پسرم افتاد یری دندون ششی ساعت پمی ننی ھمنیسالممممممم خوب        

 ھاش ھی گرنی کرد و رفت رو اعصاب کھ نگو و نپرس حاال با ھمھ اھی انقدر گروفتھی کھ بدمشیمحکم کش
  سالھ٧کنھ بچھ   و ھمش قلدرم بلدرمارهی رو دربی قوی ادمھای خودم غد فقط بلده ادایھایمث بچگ
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 یی عوضش کردم اگھ جایلی بنا بھ دالی بوده ولی نجفنی شاھای٩٨ قبال تو ی اسم سامان نجفیراست        
 نی تعجب نکندنی رو دنی رفت عوض کنم ھمون شاھادمیاشتباھا 

 
 کمی...  ھیاالن عصبان...  وار دوستت داره وونھیاونم د... من مطمئنم ...  یبخدا نداد...  یادند -        

 ...!  سمتتگردهیاروم کھ شد خودش برم... بھش زمان بده 
 منو کم ی دانشگاه زندگی ھمھ گھیاالن د: گفتم ...  دادم و بھ اشکام اجازه دادم ببارن ھی تکنیبھ ماش        

 درسمو تموم کنم خوامیفقط م...  رنشی برام نمونده کھ بخوان ازم بگیچی ھگھید...  دوننی مشیو ب
 کھ تاحاال ی ھمھ تالشنیبھ خودم و ا...   اقاجون قول دادمھی...  ونمی بھ محمد مدنویمن ا... وبرگردم خونھ 

 دوبارش حالم دنیا دمطمئنم ب...  بھ کاوه فکر نکنم گھی دخوامی میول...  سختھ دونمیم...!  ونمیکردم مد
 کھ با از دست دادنش ضرر ستمی من ننیا...  امی از پسش بربتونمیمن م...  ی بشم ولتیممکنھ بد بشھ و اذ

من بھ خودم قول دادم کھ حق ندارم دوباره افسرده شم ...  کھ خوب باشم دمیم بھت قول... اونھ ... کردم 
 تریقو...  ترمی من قونباریا...  برام دل بسوزونن ھی بقخوامی نمگھید... ھمھ سھممو قبال مصرف کردم ... 

احتماال   مخصوصا کاوه بندازه وایلی کارش منو از چشم خنی با اخواستھی مدی شایالنی متایارم... از قبل 
 ھیبھ ھرحال کاوه ...  بھتره یلی خینجوریا...  شمی ازش ممنون ھم میباور کن گاھ...  یموفق ھم شده ول

 رو تا خود شبی االن ارومم چون دینیبیاگھ م...!  وفتادی اتفاق منی و بازم ھمدیفھمی موی ھمھ چیروز
 ...!  و زرزرو باشمفی ضعخوامی نمگھید...!  کردم ھیصبح گر
 ...! ینــــــــــار: با تعجب گفت         
 عوض یچیا ھ ارامش رو بنیباور کن زھرا ا:  بھش زدم و گفتم ی لبخندسمیبا وجود صورت خ        

 کھ ییزای بھ چخوامینم...  کنمی می بار بزرگ از رو دوشم برداشتھ شده و احساس سبکھیانگار ...  کنمینم
 کھ اومد بھش ندهیا...  کنم ی توش خوب زندگدیفعال مھم حالھ کھ با...  فکر کنم ادی بشی پندهیممکنھ در ا

 !؟...ھـــــــــــان...  ھم ھست میمر...  یکنیتوھم کمکم م...  تونمیمن م...  کنمیفکر م
منم ... محکم بغلم کرد ...  راحت شد الشیانگار خ...  بود کھ اونم لبخند زد ی تو صورتم چدونمینم        

 بزرگھ رو کھیروده کوچ: اروم گفتم ...  دختر رو دوست داشتم نیچقدر ا... دستامو دورش حلقھ کردم 
 ...! میکنی می بازیھند لمی فمیھمش دار...!  مایناھار بخور می قرار بود برنکھیمثل ا... خورد 
انقدر غذاھاش خوبھ کھ ... ی عالی جاھی برمتیناھار م...  بھ چشــــــــــــم یا:  گفت یبا شاد        

 ...! یخوریانگشتاتم م
...  می و شاد بودمیگفتیاز خاطرات م...  دمی خندیکل...  خوش گذشت یلیاونروز ناھار با زھرا خ        

 شگاهی تو اساایاگھ زھرا نبود مطمئنا من االن ...  من فرستاده بود یچقدر خوب بود کھ خدا اونو برا
 ...! زدمی ھنوزم تو اتاقم بھ پنجره زل مای بودم ی بستریروان

 میدیخر زی مزی چیکل...  دی خرمیبھ خواست زھرا اونروز ھم نرفتم دانشگاه و در عوض باھاش رفت        
 ...  منو رسوند خوابگاه٩ و ساعت می دور دور کردابونیتا شب تو خ...  میو خوش گذروند

 مرگ دیشا...  کھ داشتم متعجب بودم یخودمم از ارامش...  بودم کھ دلدرد گرفتھ بودم دهیانقدر خند        
 یدم و طاقت مشکل نداشتم ول لوس بوی دختر تھ تغارھیتا قبل از اون من ... محمد واقعا بزرگم کرده بود 

 یحت... رنگش عوض شده بود   اماکردمی مطنتیھنوزم مثل گذشتھ ش... اروم گرفتھ بودم ... حاال 
 فردا حاضر و ی بھم کمک کرد تا بتونم برایلیبودن با زھرا خ...  ھام ھم بزرگونھ تر شده بود یطونیش

 ... مسلط برم دانشگاه
 صورتم بود تا رنگ ی رویمی مالشی ارانکھی لباس مرتب و فقط با فرق اھیصبح مثل قبال با         

 ھم نای کھ نگاه مدمیدیم...  رونی بمی از خوابگاه زدنای چشممو بپوشونھ ، بھ ھمراه مری زی و کبودیدگیپر
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 نشی کھ نگرانت می مھمھی بقیا انقدر برنکھیا...  دور و برم شاد بودم ی حس ادمھانینگرانھ و چقدر از ا
 ... ھی حس خوبیلیخ

 ...! ناینگران نباش م... من حالم خوبھ : تو اتوبوس با لبخند دستشو گرفتم و گفتم         
...  می وارد کالس شدیی و سھ تامیدی رو دمی مراطیتو ح...  از در دانشگاه رفتم تو قی نفس عمھیبا         

 ثمیتو پسرا م...  می خونسرد رفتم سمت صندلیلی خی تو کالس متوجھ نگاه بچھ ھا بودم ولمی کھ رفتنیھم
 ...!  کنارش روی خالی و جادمیرو د

 ...  از ھمھ بلندتریالنی متای ارمی پچ پچ بچھ ھا بلند شده بود و صدایصدا        
 فرار می نبود فکر کردی ھفتھ ازش خبرھی...  بازم اومده دانشگاه ییبا چھ رو... تروخدا نگاه کن -        

 ...!  چھ پررو پررو بلند شده اومدهنیحاال بب...  ادی نمگھیده و دکر
 توجھ بھ زر یبعد از کالس ھم ب...  خواست بره طرفش کھ دستشو گرفتم و سرمو تکون دادم میمر        

 حتما سرشو گوش تا گوش دمیکشی رو با خودم نممیالبتھ اگھ مر...  بوفھ می و دوستش رفتتای ارمیزرا
 ... دیبریم

 رو بکنھ و من داشتم با لبخند نگاش تای کلھ ارمخواستی و مخوردیتو بوفھ ھم ھمش حرص م        
اخھ تو چرا ! ؟... یخندی می بھ چی دارقای االن دقی بگشھیم:  شد و گفت تریاز لبخند من حرص...  کردمیم

 یزنـــــــــــی لبخند مھم بنجای ای رو بکشم اونوقت تو داری تو اون عوضی جاخوامیمن م...  یانقدر اروم
 !؟...

 بھ ازی نشتریب! ؟... ارزش حرص خوردن داره تای مثل ارمیکیبھ نظرت : با ھمون لبخند گفتم         
 ...! تیترحم داره تا عصبان

 زبونمو ی و عقلم سرسختانھ جلورهی از کاوه بگی خبرخواستی دلم مسرانھ موفتادی مثمینگام کھ بھ م        
 ...!  تکون بخورهذاشتی و نمگرفتیم

 بھ تای ارمی گفت صرف نظر از حرفاشھیانروز م...تنھا غصھ ام نبود کاوه بود و نگرانش بودم         
 ... ! شدی ھم محسوب نمچی ھتای ارمی در برابر اتفاق فرداش حرفایعنی...  گذشت ی خوشرویخ

...  تا با استاد راھنمام در مورد تزم صحبت کنم ی جدا شدم و رفتم ساختمون ادارنایاونروز از م        
 یلی بود و تو اون لحظھ خکتری چون بھ بوفھ نزدرونی اومدم بیاز در پشت...  بعدازظھر بود ١ساعت 

 ... خوردی مم و از طعم کافور حالم بھخوردمی دانشگاه رو نمیھنوزم غذا... تشنھ ام بود 
 رو ی کھ گروه سامان نجفزدمی خودم قدم میداشتم اروم اروم برااز ساختمون فاصلھ گرفتھ بودم و         

...  ستادیاز ترس قلبم ا...  نشستھ بود مکتی نی ھمراش بودن روشھیبا دوتا دوستاش کھ ھم...  دمید
 ی اس و پسر حاجاقازاده  حرمت کرده و چونی از دخترا رو بیلی بودم خدهی پسر دانشگاه کھ شننیشرتر

 بکنھ یتی جرات نداشت ازش شکای کسیعنی...  و ھنوز نتونستھ بودن اخراجش کنن رهیخرش چھارنعل م
 ی پسرا ھم ازش دوری دانشگاه ازش وحشت داشتن و حتیکال دخترا...  کردی ساکت می جورھیھمھ رو 

 ...! بشھ کشی نزدخواستی کھ اون مدیرسی میو خدا بھ داد دختر...  کردنیم
 متوجھ ام بشھ راھمو کج کنم و نکھیخواستم قبل از ا... زدی اون اطراف پرنده ھم پر نمنکھی ایبدبخت        

 ھم ممکن بود دمیدویاز ساختمون دور بودم و اگھ م...  نگاش افتاد بھ من دمیبرگردم تو ساختمون کھ د
 از رفتمی مبھ فرض امروز ھم در...  دیرسی و مطمئنا بھم مدیدوی دنبالم مدی شای کنم و حتکشیبدتر تحر

 کردی نگام میداشت بدجور... بھتر بود بدون جلب توجھش از کنارشون رد شم ... فردا کارم دراومده بود 
 لباشون ی روی باعث شده بود لبخند چندش اورنمی و ھمکردمیداشتم با ترس بھ اون و دوستاش نگاه م... 

 ...  با صداش متوقف شدمی ول از کنارشون رد نشمقل کج کردم تا حداکمیراھمو ... نقش ببنده 
 !؟... ی اوهیتو ھمون دختر ب -        
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 ...!!!  منی زندگی قصھ دهی بھ گوش اونم رسیپس حت! ؟... وهیدختر ب        
 بودم از ترس دخترھا دهیشن...  کردم ترس رو از چشمام پاک کنم یاب دھنمو قورت دادم و سع        

 ...  بودی بھ تمام معنی روانماری بھی...  کنھی محی و تفرادیخوشش م
 
 

 !؟...درستھ ...  ی اوهی تو ھمون دختر بدمیپرس:  و گفت ستادیروبروم ا        
تنھا راه فرارم قدمھام بھ عقب ...  محاصرم کرده بودن یی جوراھی بودن و ستادهیدوستاش دوطرفم ا        
 نباشم ایباشم ...  یخوب کھ چ: تالشم مرتعش بود  یصدام با ھمھ ...  دمی بفھمھ ترسخواستمی نمیبود ول
 !؟... بھ حال تو داره یچھ فرق
 ... دوستاش ھم...  دیبلند خند...  زدی شده تند مری اسشکی گنجھیقلبم مثل         
 ...!!! یشجاع... خوشم اومد ... نھ :  و گفت دی دور دورم چرخھی        
 !؟... یخودش...  ینگفت:  و گفت ستادیروبروم ا        
 نی تلف کردن ندارم پس لطفا مزاحم نشیمن کار دارم و وقت برا:  قدم بھ عقب برداشتم و گفتم ھی        

!... 
 دیاقا سامان ازت سوال پرس:  و خشن گفت ستادی قدم بلند اومد پشت سرم اھی از دوستاش با یکی        

!... 
اگھ ترستو ...  ی باشی قودینارگل با...  خودت کمک کن ایخدا...  ومدی نمنطرفی اچکسیچرا ھ        

 ...! یناموس محمد دفاع کن... ناموست ...  از خودت ــــــــــــدیتو با...  شھی برات بدتر منھیبب
 !؟... داره یبھ فرض ھم کھ باشم بھ شما ربط: با اسم محمد جون تازه گرفتم و با اخم گفتم         
 داشتھ ی مشکلدی کھ اگھ دعوتت کنم خونم نبانھیخوب ربطش ا:  و گفت بشیشت تو جدستاشو گذا        

اما تو ھم :  از سرتاپام کرد و ادامھ داد زی نگاه ھھی...  اما خورمی رو نمیمعموال پس مونده کس...  یباش
 و ندهی و نگران ای زرزر کنیخوا بیستی دختر ھم نگھید...  مزه تنتو بچشم ادیبدم نم...  یستی نیزیبد چ

 ...!!!! یبکارتت باش
 کردمی حرفاش حس مدنی تو تنم بود و با شنیماریھنوز ضعف ب...  شد خیاز حرفاش مو بھ تنم س        

 !؟... ی اومده خانم کرمشی پیمشکل:  اومد یی کھ صداوفتادمیداشتم پس م... فشارم افتاده 
ھمون ... مھرداد بود ...  نگاه کردم میخوندم و بھ ناجسرمو چر...  صد ھزار مرتبھ شکرت ایخدا        

با دستش ...  کردی کالسمون کھ حاال داشت با اخم بھ سامان و دوستاش نگاه میپسر لوس و مسخره 
 ...! ی کرمانم سمت خنی انیایشما ب:  بھ عقب ھل داد و گفت یدوست سامان رو کھ پشت سرم بود کم

 ستادمی قدرتم رو بھ پاھام دادم و رفتم پشت سرش ای اما ھمھ وفتمیضعف ب بود از کی نزدنکھیبا ا        
... 

 ...! ینیبیوگرنھ بد م...  ی خط قرمز بکشھی دختر رو نیبھتره دور ا: روشو بھ سامان کرد و گفت         
چقدر ...  کردی بود اما شجاعانھ داشت ازم دفاع مکتری سامان کوچی گنده کلی در برابر ھنکھیبا ا        

 ... در موردش بد قضاوت کرده بودم
 !؟... یسی من وای جلویخوایتو م:  سپر شده اش و گفت ی نھیسامان با نوک انگشت زد بھ س        
 ...! ستیتنھا ن:  از پشت سرمون گفت گھی دی صداھی        
 کالسمون رو ھم کنارش یا از پسرگھی تا د٤نگاه کردم و ... دوست مھرداد ...  بابک بود یصدا        

 ... نی ساقط شی بخوام تا از ھستھیفقط کاف... شما جوجھ ھا :  زد و گفت یسامان قھقھھ ا...  دمید
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... راتو بکش و برو ...  ی نجفستی ھا نیری از اون تو بمیری تو بمنیا: بابک اومد جلوش و گفت         
 ...! یبا ما طرف ی مزاحمت کنجادی خانم انی ای ھم براگھی بار دھی

 رسمیبعدا بھ حسابتون م:  پشت سرمون با اخم گفت یزی چدنی بره طرفش اما با دخواستیسامان م        
!... 

 اون نتونست دنی حراست اومده بود اون اطراف و سامان با دی از نگھبانایکیخداروشکر کھ         
 دستم افتادن و پشت سرش خودم ی توانمو از دست دادم و کتاباگھیبعد از دور شدنش د...  بکنھ یکار

 گھی دی عوضنیا...   خودت بھم رحم کنایخدا...  درست نفس بکشم تونستمی نمیحت...  نی زمیافتادم رو
...  ندازهی دستمال دورت مھی و مثل کنھی و کارشو مھیاون واقعا عوض...  بخواد فقط بترسونتم ستیکاوه ن

 ...  بشھکی بھم نزدکردی جرات می عوضنی بود عمرا انجایاگھ ا... اشکم افتاد  کاوه ادیبا 
 ... اری اب بوانی لھیبابک برو ! ؟...حالت خوبھ : مھرداد کنارم نشست و گفت         
 رو دوطرف دشی ببخشلی بفھمم دلنکھی قبل از ادیاروم گفت ببخش... نگاه ترسونم رو بھش دوختم         

 ...  نشوندممکتی نی جلوتر روکمی... ت و بلندم کرد بازومو گرف
 نگھش تونستمی کھ نمدیلرزیدستم انقدر م...  رو داد دستم وانی تو دستش اومد و لوانی لھیبابک با         

 ... مھرداد از دستم گرفتش و اروم اروم بھ خوردم داد...  نی زمختیریدارم و داشت ابش م
 ...  بکنھتونھی نمی غلطچینترس ھ: گفت         
 ... اون... من ...  یول:  گفتم ی اشکیبا ترس و چشما        
 شده یچ:  بود کھ گفت می مریصدا...  نمی کنم و جملمو کنار ھم بچدای کلمات رو پتونستمی نمیحت        

 !؟... ینار
...  شده ی چدیپرسیسرا داشت م از پثمیم... اومد کنارم نشست و بغلم کرد ...  اشکم افتاد دمشیتا د        

 ...  نکشھغی دستشو گذاشت جلو دھنش تا جمی مردنی رو شنیتا اسم سامان نجف
... بھم گفت :  بھ حضور پسرا بھ مانتوش چنگ زدم و با اشک گفتم توجھی بودم کھ بدهیانقدر ترس        
 کنم کاریحاال چ...  خونم یای بیگفت مشکل ندار...!  ی اوهیگفت تو دختر ب...  ترسمی من ممیمر... گفت 

 !؟...میمر
 اگھ بھت ارمیحالشو جا م...  ی عوضیغلط کرده پسره :  کھ گفت دمی رو شنثمی می عصبانیصدا        

 ... ارمی سرش میی چھ بالنیجرات داره غلط اضافھ کنھ بب... نگران نباش ... چپ نگاه کنھ 
 ...  بشھکتیجرات نداره نزد...  میما ھمھ پشتت...  یاره نترس خانم کرم: مھرداد ھم گفت         
! ؟... دی کھ مھرداد بھ موقع رسکردمی خداروشکر مدیچقدر با...  نگاشون کردم سی خیبا چشما        

 بھ خاطر دیچرا با...  اونا ھم دردسر درست کنھ یممکن بود برا...  بود ی ادم خطرناکی سامان نجفیول
 ... وفتادنی اونا ھم تو مشکل ممن

...  خوامینم... من ...  خطرناکھ یلیاون خ... اون ... نھ : سرمو تکون دادم و با ھمون ترس گفتم         
 ... ارهیسر شما ب...  یی بالھی...  ترسمیم

 محکم بغلم کرد و میمر...  خوردنی دندونام داشتن بھ ھم می رفتھ بود و حتبرهی تنم رو ویھمھ         
 خونت یالھ:  گفت یبعد عصبان...  لرزهی تنت داره میھمھ ...  نترس زمینارگل عز... نارگل : گفت 

...  مرخص شده بود مارستانیب تازه از...  دختر انداختھ نی ای بھ زندگیشی چھ اتنیبب... تایخراب بشھ ارم
 !؟... ی درداش اضافھ کردونی بھ کلکسنمیا خدا کھ دهیکم درد کش...  شد داشی پی از کدوم گورینجف

اگھ ...  میخودمون ھواتو دار...  ینترس ابج:  نشست و گفت نی زمیبابک اومد کنار پام رو        
 ھم ھمش الفھ ینجف...  یری کمکت کنم حالشو بگتونمی اتو دارم و می عوضیالنی منی از ای ھم کلیبخوا

 ...  بکنھتونھی نمی غلطچیھ... ، بلوفھ 
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 پسر ھی از چوقتیھ...  لبم نقش بست ی بند رومی لبخند نھی کھ گفت ی ای ترسم از لفظ ابجیبا ھمھ         
 کلمھ نیا...  الدی از میحت...  رفت نجای از ای کھ اونم زودیپورچی از شری بودم غدهی رو نشنی ابجیکلمھ 

 و احساس افت فشار و ضعف دیلرزیم ھنوز تنم ... بود یی غوغادهی منھ برادر ندی مردونھ برایبا صدا
 ... دمیدیتو نگاھشون محبت رو بھ وضوح م...  بھ ھمشون کردم ینگاھ... داشتم 

...  گرفتم می کھ مروفتمی بود بکینزد...  سرپا باشم تونستمی نمی از جام بلند شدم ولمیبا کمک مر        
 و میھمونجا نشست... دیلرزی تنم می کرده بودم و ھمھ ری گزری فرھی یانگار تو...  مکردیحس لرز ولم ن

از پس ...  وفتنی من تو دردسر باطرنکنھ بھ خ...  کردنیپسرا داشتن پچ پچ م... ارهی بنشوی رفت ماشثمیم
خودت از ...  خودمو بھ خودت سپردم ایخدا...  امی بربتونستمی نمی از پس سامان نجفومدمی بر میزیھرچ
 ...  محافظت کنممیحر

 مارستانی بمیدی رسی کدمینفھم...  رو انداخت روم ثمی کت ممی شدم و مرنی سوار ماشمیبا کمک مر        
 مشکالت من ری درگشھی ھا ھمچارهیب...  رفتم خونشون میبعدش ھم با زور مر... و بھم سرم وصل کردن 

 ... بودن
 ی رو برداشت اما بھ جامی گلدون مری شد کھ حتیچنان عصبان... گفت الدی رو بھ مھی قضمیمر        

 ...  داشت صداش باال نره کھ خالھ و عمو نفھمنیفقط سع...  تخت ی محکم پرتش کرد رووارید
حاشا ! ؟... نی نکردیچکاری زده و اونوقت شماھا ھی بھ ناریی حرفانی اومده و ھمچی عوضھی -        

 باشھ ،ھـــــــــــــــان ی پسره کاوه کجا بود کھ مواظب نارنیا...! حاشــــــــــا ...  شوھرت واقعا رتیبھ غ
 !؟...

کاوه ...  اخھ ھی چثمی مریتقص! ؟... مثال میکردی مکاریچ...  بابا ــــــــــــسیاااااا ھ:  اروم گفت میمر        
خرش بدتر ...  ھیجفبابــــــــــــا طرف سامان ن...!  ومدهی ھفتھ اس دانشگاه نھی...  کجاست ستیھم معلوم ن
 ...! رهی مونیاز اسب ماد

 اومد طرفش کھ نی ھمچمی کھ با حرف اخر مرکردی می طول و عرض اتاق رو طی عصبالدیم        
 ...  تخت مچالھ شدی رومیمر

 نی ھمچیبھ چھ حق...  باشھ خوادی میھر خــــــــــــــر:  تکون داد و گفت دیانگشتشو بھ حالت تھد        
 اضافھ ی گھ ھانی از اگھی تا دنیکردی آش و الشش منیزدی مدیبا! ؟... نیکردی مکاریچ...  کرده یغلط

 کھ شھی از کاوه خان عاشــــــــــــق پناو... رنگ بھ رو نداره ...  دختره نی نگاه بنداز بھ اھی...! نخوره 
 ... رسمیدم خدمتش مخو...  غوز باالغوز نی از انمیا...  ول کرده رفتھ خودی موضوع بھیسر 

  خطرناکھیلیاون خ...  گھی راست ممیمر...!  تو دخالت نکن کنمیخواھش م...  الدیم: اروم گفتم         
!... 

 دلش ی ھر غلطی ھرکنمی بشینجوری ھمیخوایم! ؟...دخالت نکنـــــــــم :  گفت ی و حرصیعصب        
 ھوس نکنھ گھی کھ دنمی دمشو بچدیبا... اگھ ... اگھ ...  ارهی برتی تنھا گی روزھیاگھ ! ؟... بکنھ خوادیم

 ...!  کنھی مردم قلدری دخترایبرا
 سرت ییاگھ بال..  الدی مکنمیخواھش م... تروخدا :  لرزون گفتم ی گرفتم و با لبھانشویبا عجز است        

تروخدا ! ؟... بدم یچ رو دهیجواب حم! ؟... بدم یجواب عمو و خالھ رو چ! ؟... کنم کاری من چارهیب
 ...! دمیم قول...  رمی نمیی ھم تنھایی جاچیھ... من مواظب خودم ھستم ...  الدیم

...  ھم نگران بود میمر...  رونیکالفھ از اتاق رفت ب...  دی کشنشوی تو چشمام نگاه کرد و استکمی        
 از چھره اش شدی می بھ خوبنوی نگران بود و ایول...  ھم من دیشا... شوھرش ... نگران تنھا برادرش 

 ...! دیفھم
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 بھ غذا نداشت و یی ھم مثل من اشتھامیمر...  ومدی شام ھم نی براالدیم... اونشب رو اونجا موندم         
 ...  افتادهی خالھ و عمو ھم شک کرده بودن کھ اتفاقیحت
 
 

 ی لحن التماسھی با می کھ نشستنیتو ماش...  رسونتمونی گفت خودش مالدی حاضر شدم میصبح وقت        
 !؟... ھان یدعوا کن...  اونجا یایب...  یخوایتو کھ نم...  الدیم: گفتم 

 نھی ببی اون عوضامی میول... نھ :  گفت شدی تو صورتش مونده بود و پاک نمشبی کھ از دیبا اخم        
 ...!  دلش بخواد بکنھی کھ ھر غلطیستی کس و کار ھم نی بنیھمچ

 ی برانی از اشتری بدینبا...  کردمی مشکل رو ھم حل منی ای جورھی دیبا...  بود دهی ھم ترسمیمر        
 ... کردمی دردسر درست مھیبق

 بودن ستادهی مھرداد و بابک دم در انکھیجالب ا...  می شدادهی پمیدم در دانشگاه نگھ داشت و با مر        
 ...  اومدن سمتمون و سالم کردنمی من و مردنیبا د... 

...  ی ابجگھی دمیبر: ظاھرا منتظر ما بودن چون بابک گفت ...  شد وباھاشون دست داد ادهی پالدیم        
 ...!  تا شروع کالس نموندهشتری بقھیده دق

 ھم بود ی حال نگراننی در عی ولشدی پخش می برادرانشون تو دلم حس شادتیچقدر از حس حما        
 ششیرفت پ...  بابک رو صداش کرد الدی کھ ممی و ھنوز چند قدم نرفتھ بودمی کردی خداحافظالدیاز م... 

ھمون لحظھ ...  رفت  ھم زد بھ شونھ اش والدی حرف زدن بابک سرشو تکون داد و مقھیو بعد از چند دق
 ...  طرف کالسمی رفتیی تا٥ و دی ھم رسثمیم

 بھ بوفھ یی خوردن چای برای وقتی گذشت ولری و کالس اول بھ خمیدیروشکر کھ سامان رو ندخدا        
 ... دمشی داطی تو حمیرفتیم

تو تنھا ... نترس :  ام رد نگامو گرفت و گفت دهی رنگ پردنیبا د...  رو محکم گرفتم میدست مر        
 ...! ی ناریستین

 و از ی نگاھشون بکنشتری بینارگل ھرچ...  بچھ ھا میبر:  ھم از پشت سرمون اومد ثمی میصدا        
 ... اصال بھشون توجھ نکن...  برنی کردنت لذت متی از اذشتری بیخودت ضعف نشون بد

 ی اژدھاھی بدتر از ی ھر دختری برای مثل نجفوالی ھھی...  گفتی میزی چھی خودش ی براثمیم        
 ...  نداشتتی براش اھمی کسیاون شرف و ابرو ...ھفت سر بود 

 شدی مدهی کردم نگاھش نکنم اما ناخوداگاه نگام بھ سمتش کشی و سعمیبا بچھ ھا بھ راھمون ادامھ داد        
 ...  جالب دارهیلی موضوع خھی و نھیبی می کمدلمی فھیانگار داره ...  دمیدیلبخندش رو م... 

 ی ، برام جالبتر شدھی چیدونیم...  ی دارگاردیچقدر باد:  دمی صداشو شنمی کھ رد شدکشونیاز نزد        
 ...!  بھ دست اوردنتی براوفتمی کھ بھ زحمت بیفکر کنم ارزششو داشتھ باش... 

 کھ اون ھست یی ھرجور شده فقــــط از اونجا، از جاکردمی می و سعوفتادیدوباره داشت فشارم م        
 نارگل ی متر٢٠ بشنوم کھ از ای نمیبب...  ی نجفیبھتره گوشاتو باز کن:  دمی رو شنثمی میفرار کنم کھ صدا

 چون نامزد داره و ی برداریکی نیبھ نفع خودتھ کھ دست از سر ا...  دمی دودمانتو بھ باد میرد شد
 ...! کشھی مشی بھ اتتوی زندگشی و ترسوندیبفھمھ مزاحم نامزدش شد... نامزدش ھم مثل تو چپش پره 

بھ ...  شھی مشتری ھم بجانشی ھی بازینجوریا... خوبھ ... خوبھ :  و گفت دی بلند خندیبا صدا        
:  بھم کرد و گفت یزینگاه ھ...  ھی کی بازنی برنده انمی ببخوامیم... منتظرشم ...  جلو ادینامزدش بگو ب

 ...!  االن مشخصھنی شم کھ از ھمزهیجا
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 بچھ میبر:  گفتم ی رفتھ الی تحلی سمتش کھ خودمو انداختم جلو و با صدارفتی ممھرداد ھم داشت        
 ...!ــــــــمیتروخدا بر...  می برکنمیخواھش م... ھا 

 و دمی مھرداد رو کشنیاست...  اصال خوب نبود نی و ادمیدیخشم رو تو صورت ھرسھ تا پسرا م        
 ... میبھ زور از اونجا دورشون کرد...  دی رو گرفت و کشثمی ھم رفت دست ممیمر

 و ومدمی جلوش درمدیخودم با...  رحم نداشت یسامان نجف...  غش و ضعف کردن نبود ی جاگھید        
اگھ ...  شھی باشم مثل ھمی قوتونمیمن م...!  مشکل بشن نی ای قاطنی از اشتری بچھ ھا بنی اذاشتمی مدینبا

 ...!  کنمگاه تو چشماشون نیی اونوقت با چھ روارهی سرشون بیی بالھی نکرده بزنھ یخدا
 ...  بتونم ترس رو از خودم دور کنم و بھ خودم مسلط بشمدیبا        
 یحت...  لحظھ ھم تنھام نذاشتن ھی و پسرا کنارم بودن و می کھ دانشگاه بودم مریاونروز تا اخر وقت        

 ... ه دوباره اومد و رسوندم خوابگاالدیدم رفتن ھم م
 الدی مدنی دوباره با سامان روبرو شدم کھ با دشدمی منی داشتم سوار ماشیدم در دانشگاه وقت        

 ...  زد و راه افتادیزھرخند
...  اونروز بابک تنھا بود یفردا...  مشکل ھرچھ زودتر حل بشھ نی خودت کمکم کن تا اایخدا        

...  ھم نبود میمر...  دانشگاه ادی بتونھی سراغ مھرداد رو گرفتم گفت حالش خوب نبوده و امروز نمیوقت
 دی رسیم...  دی رسی نمھم  اصال بھ گوشمتای ارمی ترس از سامان بودم کھ ور ورایانقدر در ھول و وال

 گھی اونو دیخره  مسی فکر کردن بھ حرفایفرصت و مغز ازاد برا...  رفتی در مگھی گوش دھیھم از 
 ... نداشتم

 بود گھی جور دھیھمش ھمراه من بود اما نگاش ھم بھ دور و برش ...  بود ی جورھیاونروز بابک         
از بابک تشکر کردم و ...  میدی رو ندیخداروشکر کھ اونروز اصال نجف...  اتفاق بود ھیانگار منتظر ... 

 خواستمی نمیعنی...  دونستیم مشکل ننی از ایزیزھرا چ...  کالس نداشتم یدو روز... برگشتم خوابگاه 
 ...! اون رو ھم نگران کنم

 رفتھ ادمی کنم کھ اصال دای مختلف بودم تا از دست سامان نجات پی فکرھا و راه حلھاریانقدر درگ        
 رفتی فکرم مشدی و ھمھ جا سکوت مدنیخوابی کھ ھمھ میفقط گاھ...  فکر ھم بکنم یبود بھ کاوه حت

مگھ من ! ؟... متنفر شده ن واقعا از میعنی! ؟... دانشگاه ادیچرا نم! ؟... االن کجاست نکھیا... سمتش 
 با یی نکرده بودم فقـــــــــط قبل از اشناانتیمن کھ بھش خ...  وهی و من بشم برهی کھ محمد بمخواستمیم

 ...! ـــــــــــــنی بار ازدواج کرده بودم ھمھیاون 
 رو ی بود کھ نجفنی اما مھم اگشتیفکرم ھمھ جا م...  بودم یدو روز تو خوابگاه تو ارامش نسب        

 سر کالس کھ دوباره میرفتی ھمقدم بودم و مثمی و ممیبا مر... روز سوم کھ برگشتم دانشگاه ...  بودم دهیند
 ... سامان سر راھمون قرار گرفت

پسره تا دوتا ...  کھ دختر رنی منی مشت و لگد از بھیبا ...  یض کن رو عوگارداتیبھتره باد -        
 ...  شدنیمشت خورد نقش زم

 !؟.. بود یمنظورش ک! ؟... زدی حرف میداشت از چ        
:  گفت ثمی و رو بھ مدی بھ چونش کشیدست...  بود دهیرنگم ھم مطمئنا پر...  داشتم یحس بد        

 !!!؟...ھســــــــــــت...  ستی کھ نی تھرانالدیمنظورت برادر زنت م... نامزدش کھ چپش پره 
 ...  دھنش گذاشتی کرد و دستشو جلوینی ھمیمر        
 شھی محسوب نمی قدرفیحر...  ستی پسره چپش پر ننی ایگفتی کھ تو مینطوریاخھ ا: ادامھ داد         

 زده بشی و االنم غی ھمھ چری اس زده زوهی بدهی فھمی ھم بوده کھ دوستش داشتھ و وقتگھی دیکی دمیشن... 
 خورهی بھش مشتری بیکی نی اید کھ تو کریفاتیبا توص...  انیکاوه کاو! ؟...نکنھ منظورت ھمونھ اره ... 
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 دانشگاه ادیچون االن درست دو ھفتھ اس کھ نم...  باشھ تونھی نمنمیا...  یولـــــــــ...!  یتا اون پسره تھران
 ... وهی دختره بنی الی فامشھی ھم کھ مشییدا... 

 بزنھ اما سامان سرشو ی کرد بھ خودش مسلط بشھ و حرفیسع...  بود دهی ھم رنگش پرثمی میحت        
 ... دهی از دست مجانشوی ھی بازینجوریا... نچ نچ نچ : تکون داد و گفت 

... نھ نھ :  گفت ی صورتش و با لحن مسخره ای بزنھ دستشو اورد جلوی اومد حرفثمیتا م        
 ...!  سرگرم کننده ترهینجوریا...  ھیبذار خودم بفھمم نامزدش ک... نگــــــــــــو 

ز من نبود  رو گرفتم اما اونم حالش بھتر امیدست مر...  بلند ازمون دور شد ی خنده ھیبعدش ھم با         
 ... کردمی می کارھی دیبا... بھ خاطر من ... در خطر بودن ... شوھرش ... برادرش ... 

 میدی کالس دی بود کھ مھرداد رو توی سامان وقتیبدتر از حرفا...  ھم فکرش مشغول شده بود ثمیم        
 ... با دست شکستھ و صورت کبود... 

 !؟...مگھ نھ ...  ھیکار اون عوض:  رفتم طرفش و گفتم ھی توجھ بھ بقی و بدمی کشی خفھ اغیج        
فقط راستشو بگـــــــــــو :  نشستم و گفتم شی کناری صندلی بگھ کھ رویزی زد و خواست چیلبخند        

 !؟... درستھ ھیکار نجف... 
 ...! تصادف کردم... نھ بابا  -        
... خودش ...  یگی دروغ میدار...  یدار... نھ :  گفتم وفتادنی چشمم م اراده ازی کھ بییبا اشکا        

 !؟...اخھ چرا ... من ...  یول... خودش گفت کھ کار اون بوده 
 ...!  باباوفتادهی کھ نیاتفاق -        
 یبود چ نیاگھ بدتر از ا...  سرت اورده یی چھ بالنیبب! ؟... یدیخودتو د! ؟... وفتادهی نیاتفاق -        

 ... اگھ... اگھ ! ؟...
 از پسش دیخودم با...  نی مورد دخالت کننی کدومتون تو اچی ھخوامی نمگھید: بلند شدم و گفتم         

 ... امیبرب
 کور یول...  کھ راحتتر بتونھ ی تنھا باشخوادیم...  خوادی منویاون ھم! ؟... یتونی میکنیفکر م -        
 ...! خونده

 حق نداره گھی دچکسیھ... نھ تو نھ بابک ... نھ مھردااااااااد :  بلند شد و گفتم اری اختیصدام ب        
 یی از من دوباره بالی بھ خاطر طرفدارذارمینم...  امی بتونم از پسش بربــــــــــــــدیخودم با... دخالت کنھ 

 !... ھی حرف حسابش چنمی تا ببششی پرمیم...  ادی بیسر کس
 ، فکر یای از عھده اش برنمییتو تنھا...  ـــــــــــذارمیمن نم: مھرداد ھم بلندتر از حد معمول گفت         

 اتفاق نی تا ابد امی اگھ ما االن کنار بکشیول...  مینی وادارمون کنھ عقب بشتونھیکرده با دوتا مشت و لگد م
 ی پسرایلیخ...  گھی پسر دھیسامان نھ ...  گھی دیخترا دیلیخ...  گھی دختر دھیتو نھ ...  کنھی مدایادامھ پ

 ھی شده بھ لی دخترا تبدی ھمھ ی االن برایاگھ نجف...  اشتباه رو گرفت نی ای جلویی جاھی از دیبا...  گھید
 دی نفر دنی اولیاگھ وقت...  می ما مقصری کھ ھمھ نھی بھ خاطر اتازونھی و داره با اسب قدرت و پول موالیھ

 وقت انقدر چی اون ھکردی و اون دختر رو مثل خواھر خودش تصور مارهی دختر مھی سر یی بالهارکھ د
 ذارمینم...  چندتا مشتھ نی زورش ھمیھمھ ... نترس ...!  کھ ھمھ دخترا ازش بترسن شدیگردن کلفت نم

 ...! ی ابجارهی سرت بییبال
 بار حواسم نبود و خواھرمو از دست دادم ھی:  گفت ی نجوا گونھ ای و با صدانییسرشو انداخت پا        

 ...! وفتھی بگھی دیکی ی اتفاق برانی اذارمی نمگھید... 
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 مھرداد ، اون پسر لوده و لوس کالس کھ ھمش در حال کردمیفکرشم نم... متعجب نگاش کردم         
 ظاھرش در یکرم کھ از روچقدر من کوتھ ف...  داشتھ شی تو زندگی مشکلنی ھمچدنھی و خندیمسخره باز

 ... موردش قضاوت کردم
نگران نباش :  زد و گفت یلبخند تلخ...  متعجب و ناراحتم نگاه کرد یسرشو بلند کرد و بھ چھره         

 ...!  بکنھی غلطچی ھتونھی نممی ھممون با ھمیتا وقت...  وفتھی برامون نمیاتفاق... 
 فردا دیبا...  رو گرفتم ممی فکر کردم و اخرش تصمیلیخ...  دمی از درس نفھمیچیاونروز ھ        

 گرفت ی مرخصشدی ھنوز و ممیبازم خوب بود کھ اولھ ترم...  رد کنم یلی تحصیدرخواست مرخص
 اتفاق انمیطراف اھی بقی و نھ برادیرسی نھ سامان دستش بھ من مگھی دینجوریا...  گرفتمی میبعدش ھم انتقال

دلم ...  بودم دهی زھرا رنگ ارامش رو ندیاز زمان عروس...  خواستی ارامش می کمدلم...  وفتادی میبد
 اول صبح شکھای گنجیصدا...  ارامش و سکوتش یبرا...  خونمون تنگ شده بود زی پاک و تمی ھوایبرا

...  خواستی اقاجون رو مبخنددلم صورت مھربون و ل... !  تو شب رکھایرجی اواز جی صدایحت... 
 ... صورت چروک و خندون مادرم رو

 و گمی شد اونوقت بھشون مفی کارھام ردی ھمھ یوقت...  رمی بفھمھ کھ دارم می کسخواستمینم        
 ...! نی ھمشدمی دور می و از سامان نجفبودمی مراقب خودم مدیفقط تا اون زمان با...  کنمی میخداحافظ
 ومدی روز بابک نمھیاگھ ...  ذاشتنی تنھام نمچوقتی ھبایبودن و تقر گفت اکثر دوستام باھام شھیم        

 باھام بود تا سامان نتونھ دست یکی شھیخالصھ ھم...  بودن می و مرثمیاگھ مھرداد نبود م... مھرداد بود 
 فرصت بودم تا با ھیمنتظر ...  بودم  خودم نگران اونھای برای نگرانی من بھ جایول... از پا خطا کنھ 

اما بازم تا از ...  ارمی کم ننمشیبی می کرده بودم کھ وقتنی تمریلیخ...  تنھا بشم و حرفمو بھش بزنم یجفن
ھر وقت نگام بھ دست شکستھ و ...  باختمی لبش رو ، خودمو می روھی و اون لبخند لعنتدمشیدیدور م

 ...  بال سرش اومدهنی کھ بخاطر من ادمیکشی مخجالت  از خودموفتادیصورت کبود مھرداد م
 تموم شده ی گرفتن مرخصی بھم گفتن مھلت برای مرخصی رفتم برای بھ بخش اداریمتاسفانھ وقت        

 ... و فقط تنھا راھم موندن و محافظت از خودم و دوستام بود
 باعث  اتفاقنیا...  میرفتی دانشگاه بھ سمت کالس ماطی بابک و مھرداد بودم و تو حونیاونروز م        

...  برادر دوستشون داشتھ باشم ھی دوست ، ھی کنم و بھ عنوان تیمی باھاشون احساس صمیلیشده بود خ
 ...  من مھرداد و بابکی بودم و اونا برای اونا ابجیمن برا
: گفت ...  دی بھ مھرداد راجع بھ قضاوت ناعادالنھ ام گفتم و ازش عذر خواستم خندی وقتیحت        

 ... ی ابجیکردی ھم فکر نمراهی بنیھمچ
 میمر...  بودم در موردش اشتباه کردم شرمنده دهی فھمنکھی بود و من چقدر از ایچقدر پسر خوب        

 کرده بود فی کھ مھرداد تعریپا تو کالس گذاشتم و داشتم بھ جک... ادی مثمی کنھ و با مریگفتھ بود ممکنھ د
 ... دمیخندیم

 حفظ کردن جک ی کھ برای سوم انرژکیبخدا اگھ ...  کن مھرداد دل درد گرفتم بس: با خنده گفتم         
 ... شنی بھتر از االن میلی خیلی باور کن نمره ھات خای درس بذاری رو برایذاریم

 اشغال ینگام بھ صندل...  کھ دهی دی چنمیبرگشتم بب... نگاه مھرداد بھ اخر کالس دوختھ شده بود         
 ...  افتاد پشت سرمیشده 

 چی بدنم ھی رو از دست داد و بھ عصبھاتشیمغزم فعال...  چند لحظھ قلبم تکون نخورد یبرا        
چقدر چھره اش سخت ... پس باالخره برگشتھ بود ...  دستور دادن بھ چشمام بود ری نداد فقط درگیفرمان
خشم و ...  کردیم  از قبل بود و داشت با نفرت نگامقتری عمیلی خیلی صورتش خیشگیاخم ھم... بود 

 حس شوی عصبی نفسھایحت...  دادیعذاب م...  کردینفرت چشماش داشت سلول بھ سلول تنم رو ذوب م
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 من و اون در حال نی بچھ ھا نگاشون بی ھمھ کردمیحس م...  نطورینگاه بچھ ھا رو ھم ھم...  کردمیم
 باشم یبھ فکر دررفتن از دست سامان نجف دیمن االن با...  دیدی ضعفمو مدیانب...  وفتادمی مدینبا... گردشھ 
 ...!  کاوهینھ نفرت چشما...  موندم صاحبینھ دل ب
 ...! ی محکم باشدیتو با... خودتو نباز :  دمی اروم مھرداد رو کنار گوشم شنیصدا        
 تنم ی رو دوباره از سر گرفت و بھ عصبھاتشی از گوشم بھ مغز مخابره شد مغزم ھم فعالامی پیوقت        

 چقدر موفق بودم کھ خودمو دونمینم...  من راه افتادن اری اراده و اختیپاھام ب... دستور حرکت داد 
 ... نمی کاوه بشی برم و سر جام درست جلومیخونسرد نشون بدم اما تونستم تا صندل

 نگاه ھا بھ ما بود یھمھ ... بود با قبول شکست ی مساونکاری ای جامو عوض کنم ولخواستمیاول م        
کاوه رو ...  خوندمشی کتابم و داشتم مثلــــــــــــا میمن کھ سرم رو انداختھ بودم رو... و پچ پچھا بھ راه 

 ...  ھم خندون وارد کالس شدنثمیم و می کھ مردی نکشیطول...  کنھی مکاری داره چدمیدینم...  دونمینم
 ...  کھ خونسرد سرجام نشستمی اونا ھم متعجبن از حضور کاوه و مندمی صداشون فھمنیاز مکث ب        
 ...! ـــــــــــقی رفیچطور:  بلند بود ثمی میصدا...  ھم کنار من می رفت کنار اون و مرثمیم        
 !؟... یخوب:  اروم گفت یلی کھ خمیبرخالف مر        
 ... کج شد و سرمو تکون دادم لبخند یلبم بھ جا        
 ... میدیشنی ممی بودکی چون ما نزدی ھم ارومتر شده بود ولثمی میصدا        
! ؟... یدادی جواب نمی چیبرا!؟... تلفن ای گوش کوبھ صاحابی بنیا! ؟... ی رفتیتو کجا گذاشت -        

 !؟... مدت نی ای بودیکدوم گور... با توام کاوه ! ؟... چقدر دنبالت گشتم یدونیم
 کاوه رو ھم ی صدانکھیقبل از ا...  گفتی رو اروم منای صداش حرص داشت اما داشت انکھیبا ا        

 نگام بھ اون بود زدی کھ استاد حرف میدر تمام مدت...  ھمھ مدت بشنوم استاد وارد کالس شد نیبعد از ا
 انقدر اروم ی گاھیحت... غ یاما در... نوم  شده کوتاه ، صداشو بشی حتدیشا...  حواسم بھ پشت سرم یول

 ...!  خودشی بشنوم چھ برسھ بھ صداتونستمی نفسھاشم نمی کھ صدادیکشینفس م
 کنار رفت و ادم روش بھ سرعت از ی بلندی پشت سرم با صدای استاد صندلدیبعد از خستھ نباش        

 ...  نکردی ھم توجھشیمی دوست صمی بھ کاوه کاوه گفتنھایحت... در کالس خارج شد 
 ...  نگران بھ من نگاه کردمی و مردی دنبالش دوثمیم        

 
 کاوه        

 
 خفقان اور طی پدال گاز فشار دادم و با سرعت از اون محی بھم برسھ پامو روثمی منکھیقبل از ا        

 ... دور شدم
 ی خانوم داره با پسرانمیبی مگردمی برمیوقت...  و حاال دمیکشی مـــــــــدت داشتم عذاب منھمھیمن ا        

...  ھم نـــــــــــــھ دوتا یکی...  رهی ھم می خنده اش تا ھفت فرسخیصدا...  رهیگی و قلوه مدهیکالس دل م
...  کاوه ی احمقیلیواقعا کھ خ...  ھی کھ دختر خوب و مظلومکردهی میتاحاال ھم داشتھ نقش باز

 یحت...  نجایاون ا...  یول...  ھمھ وقت بھ خودم سخت گرفتم تا فراموشش کنم نیا ...! یلــــــــــــــیخ
من فقط ! ؟...چطور تونستم خامش بشم ...  سر من اورده و بھم دروغ گفتھ یی کھ چھ بالدهیککش ھم نگز

...  خراب شده نیبرم از ا...  شی بذاره برم اتری تا اون لعنتگرفتمی رو می کوفتی مدرک مھندسنی ادیبا
ھمھ دروغ ... مظلوم بودنش ...  کاراش یھمھ ...  بستم کھ ھمش دروغ بود ی مدت دل بھ کسنیچرا تو ا

 !؟...چطـــــــــــــور ! ؟... نارگل ی رو بکننکاری با من ای بود ، چطور تونستیپنھون کار... بود 
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...  سوختی انقدر دلم نمشدیر از من دوست م بھتیکیحداقل اگھ با ...  یچقدر زود خودتو نشون داد        
!!! ؟... ی نبود کھ باھاشون باشی دوتا پسر جلف و سبک کسنی تو اون دانشگاه خراب شده بھتر از ایعنی

 ی دوتا دوست پسر گرفتا دوتی من نداره رفتی روی کارھات اثرگھی از من راحت شد کھ دالتی خیوقت
 ... نمی ببتی وضعنی من تورو تو ایکردی فکر نمدمی شاای! ؟...

 ... ی لعنتــــــــــــــی لعنتــیلعنت:  فرمون و داد زدم یبا مشت زدم رو        
 و رفتم سمت دمیدر اپارتمان رو بھم کوب...  تونستم بدون تصادف برسم خونھ ی چجوردونمینم        

 ...  ممنوعھیھایاشپزخونھ و بطر
 باشھ نییدوز پا...  مارک فرانسھ ای باشھ یرازیش...  باشھ ی نداشت چیفرق...  برداشتم ی بطرھی        

 رو کھ امروز یزی تا فراموش کنم چشدمی مست مدیبا...  دادی حال و روز نجاتم منی از ادیبا...  دوز باال ای
 کھ یطور گلومو سوزوند شیتلخ...  دمی رو سر کشی لباسمو باز کردم و بطریبا حرص دکمھ ھا...  دمید

 ... بھ سرفھ افتادم
چرا صورت ...  دھنم و خوردم ی رو گذاشتم رویبازم سر بطر...  مبل یخودمو انداختم رو        

داشت ... خوردم گھی قلپ دھی! ؟... کنار رفتی چشمام نمی اون دوتا پسر احمق از جلوونیخندونش م
 بار اونم کیفقط   کھیدختر...  گھی قلپ دھی...!!! با دوتــــــا پسر ...  ی غصھ اچیبدون ھ...  دیخندیم
 گھی قلپ دھی...  حاال شھی و باھام ھمراه مکنھی اسم منو صدا می از ترس ابروش بوده کھ تو عروسگفتیم

...  گھی قلپ دھی...  کنھی راحت بھ اسم صداشون میلی و خخندهی و باھاشون مرهی دوتا پسر راه منیب... 
 ...!!! شدمینم پس چرا مست!  شدن ؟ی دوره زمونھ ھم قالبنی ایمشروبھا
 ... مھردااااااااااد... بس کن مھرداد ... بس کن مھرداد دلدرد گرفتم :  دیچیپیصداش تو گوشم م        
 ی لعنتــــــــــیداریچرا دست از سرم برنم:  و داد زدم واری رو پرت کردم سمت دی بطریعصبان        

... 
 رو بھم زیرفتم سمت اپن و ھمھ چ...  نقش بستواری دی رواتشی شد و محتوکھی ھزار تیبطر        

با مشت ... اروم نشد ... دلم خنک نشد ... داغون کردم اما ... پرت کردم ... شکستم ... زدم ...  ختمیر
 یھمھ ...  نشستم ا شکستھ ھنی نفس زنان بخستھ و... خورد شد ...  وسط سالن ی اشھی شزی میزدم رو

 یاپی زنگ پیصدا... سبک نشد ...  دلم کم نشد ی از درد روکمی یخونھ ام رو داغون کرده بودم اما حت
 ھی...  خواستی میخبری و بییدلم تنھا...  ھم کھ پشت در بود حوصلشو نداشتم یھرکس...  ومدیدر م

 دردشو حس ی حتی ولختیری خون مماز دست...  شده بود یرخواب راحت کھ دوھفتھ بود از چشمام فرا
 ... کردمینم

 و بھش بگم اگھ ششی برم پدیبا...  راحتتر بشھ بھش فکر نکرد ینجوری ادیشا...  برم نجای از ادیبا        
 ... رمی مملکت خراب شده منی از ای قانونری شده غینذاره حت
 نگاه ی حوصلھ یحت...  اومد دی چرخش کلی کھ صدادی نکشی در خفھ شد اما طولیباالخره صدا        

 کی ھا نزدشھی خورده شی پا رویصدا...  کھ بدون اجازه وارد خونھ ام شده رو ھم نداشتم یکردن بھ ادم
 ... کنھی کھ با تعجب و بھت داره بھ من نگاه مدمی رو دثمیم... شد و بعدش 

 دختر تونستھ بود ھی... نتونست اونو رام کنھ ، حاال  پدرش ی مغرور و مقتدر کھ حتیکاوه         
 ...  زبونش بند اومده بودثمی بودم کھ میمعلوم نبود چجور...  کنھ لشی ذلینجوریا

تـــاحــــاال ...  ام چـــــارهی بیلـــیخ! ؟... نـــــھ ی تعجــــب کـــردیلــــیخ:  زدم و گفتم یپوزخند        
 !؟... مگـــھ نـــــھــــمی بودــــدهی ندینجــــوریا
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اگھ مستم چرا ھنوز ...  اما من کھ مست نبودم شدنی مدهیحرفام کش...  ادی صدام کش مکردمیحس م        
 ی مثل روز جلونایاگھ مستم پس چرا ا...  ھنوز ادمھیمھرداد گفتنش ...  ھنوز ادمھیخنده اش ...  ادمھی

 ؟...!چشممن 
 !!!؟... پسر ی سرخودت اوردییچھ بال -        
 مبل ی از مبلھا رو کھ وارونھ افتاده بود درست کرد و دستمو گرفت و منو نشوند رویکیبلند شد         

 ... خودش رفت تو اشپزخونھ... 
 کرد و مجبورم کرد کی رو بھ لبم نزدوانیل...  تو دستش برگشت وانی لھی و ھی اولی کمکھافیبا ک        
 فرش باال ی ھال روی رو خوردم حالم بھم خورد و ھمونجا توشیکمی کھ نیھم...  بود مویآبل. ..بخورم 
 ...  و کمک کرد برم تو اتاق خوابدی پشتمو مالثمیم... اوردم 
 دی کرده بود خجالت کشفی رو کثی روتختنکھیچقدر از ا...  افتادم ادشینگام کھ بھ تخت افتاد بازم         

 کردن طنتی تو صورتش و شیای و چقدر لذت بردم از حادمھیصورت سرخ شده از شرمش ھنوز ھم ... 
 ... مدی شده بود خندی من حرصیتھای اونروز و صورتش کھ از اذادیچقدر بعدھا از ... 

 گھی دوانی لھی بعدش با کمی و رونیاز اتاق رفت ب... بلوزمو دراورد و وادارم کرد دراز بکشم         
 ...  دستش برگشتیتو

 ...! اب و عسلھ بخور برات خوبھ:  بخورمش اما گفت خواستمینم        
 ... دمیاجبارن چند قلپ خوردم و دوباره دراز کش        
 دی خوشبخت بود کھ بھ عشقش راحت رسیلی خثمیم...  رو بست مینشست کنارم و با باند دست خون        

 ... تنسوخیگلوم و معده ام م... 
 ...  کھ اونم نگاشو دوخت بھ منثمی حرف زل زده بودم بھ میب        
 حرفھا نی مقاومتر از اکردمیفکر م! ؟... پسر ھی چھ وضعنیا! ؟... کاوه ی کردکاریبا خودت چ -        

 ...! ی انقدر دوستش داریوقت...  یزی بھم برینجوری دوباره اش ادنی با دی کھ بخوایباش
 نجای بھتره از ای احمق حرف بزنی در مورد اون دختره یخوایاگھ م... ازش متنفــــــرم : داد زدم         

 ...! یبر
 ...  شد و ساکت موندمونی بگھ اما وسط راه پشیزی دھنشو باز کرد چثمیم        
با ...  کنھی و جور م تو ھال مشخص بود داره جمعیاز صداھا...  رونیبلند شد و از اتاق رفت ب        

 ...  بالش و عکس رو دراوردمریدست بردم ز...  بردیوجود سردرد اصال خوابم نم
 با من بود و شھی کھ ھمیعکس...  چسب بھ ھم چسبونده بودمش ی کھ با کلی شده ازی رزیعکس ر        

چقدر اونروز ...  کردی گل انداختھ داشت نگام میبا اون صورت متعجب و لپھا...  زدمیباھاش حرف م
ثم سربھ سرم یچقدر م...  شونھ اش گذاشتم ی دستم رو رونکھیو چقدر حرص خورد از ا... خوش بودم 

 ازش خواستھ بودم بگھ عکس خراب شده و بعد زوم کنھ رو ما دوتا و نکھیگذاشت و مسخره ام کرد از ا
 !؟...چرا :  لب گفتم رینگاش کردم و ز...  رهی عکس جدا بگھیاز ما ھم 

...  اوردی کردم و بھ روم نمشی قادی دثمی بالش اما فکر کنم مری گذاشتمش زعی در کھ اومد سریصدا        
 ...  مسکن دستش بود بھ زور بھ خوردم داد و دوباره رفت تو ھالھی

 ...  شد و پلکام افتادنیبھ خاطر اثر مسکن کم کم چشمام سنگ        
 نارگل        

 
 ...  بگذرونری خودت بھ خایخدا...  نگاه کردم می با دلھره بھ مرثمیبعد از رفتن م        
 ... حواسش بھش ھست...  رهی باھاش مثمیم... نگران نباش :  دستمو گرفت و گفت میمر        
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: بھم گفت قبل از رفتن ...  کردن و رفتن ی کنار من ازمون خداحافظمی مردنیمھرداد و بابک با د        
 ...  بخوادتی کھ ھستی بتونھ ھرجوردیاون با...  ی باشی قودیبا

 و دهی دی دادم کھ کاوه چحی منم براش توضدی حرف مھرداد رو پرسلی ازم دلمیبعد از رفتنشون مر        
 ...  ندارمی ه ر ز ه فرقھیمطمئنا االن تو فکرش من با 

... غصھ نخور ...  زمی عزدهی محی براش توضثمیم:  کھ گفت می نشستمکتی نھی ی رواطیتو ح        
 رو ی و حساب نجفرهی خودش می بفھمھ چرا با اونا بودیدرستھ کھ ممکنھ اشتباه برداشت کنھ اما وقت

 بھش دترکاش زو...  رو ھضم کنھ طتیبھش فرصت بده شرا... کاوه دوستت داره نارگل ...  رسھیم
 ... یگفتیم

 زھرا اعتراف کرد دوستم داره و تا قبلش یاون تو عروس! ؟... گفتمی مدی بایک: فتم با غصھ گ        
ترم ھم کھ تازه شروع شده بود ...  شمال میبعدش ھم کھ ما برگشت... ھمش در حال حرص دادن من بود 

 دختر نیتر با بھتونھیم...  پی پسر پولداره و خوشتھیاون ! ؟... بھ نظرت خورمیتازه من بھ درد کاوه م... 
 ...! وهیازدواج کنھ نھ منھ ب

 چھ ھی از بقی داری طرز فکرنی تو خودت ھمچی؟ وقت... یخل شــــــد:  با حرص گفت میمر        
 بفھمھ یوقت..  دونھی رو نمزای چیلیکاوه خ...  ی روز با شوھرت بودھیتو ھمش ! ؟... رهی میانتظار

 ...! دمیبھت قول م...  طرف تو ادیخودش م
 ...! ارهی سر خودش نیی بالدی کھ دیزیخدا کنھ با چ...  دونمینم:  و گفتم دمی کشیاھ        
 تو ھم می بخوررمی بگیزی چھی بوفھ رمیمن م...  بابا ، نترس ستی نوونھیانقدرام د: بلند شد و گفت         

 ...! امی میزود...  تا برگردم نی بشنجایھم
 ، حتما ومدی نومدی نایخدا...  وفتھی براش نیخدا کنھ اتفاق... کر فرو رفتم  تکون دادم و بھ فیسر        

 !؟... رفتمی مسھی از جک مھرداد ردی منم جلو چشمش باومدی مدیامروز با
 !؟... تنھات گذاشتن گارداتی شد باالخره بادیچ -        
 ...  من بودلیی عزرایصدا        
 دنینترس...  کھ ولت کردن بھ امون خدا یحقوقشونو بھ موقع نداد:  نشست و گفت مکتی نیرو        

 !؟... ادی سرت بییبال
 از رفتار کاوه رو می و ناراحتتی عصبانیھمھ ...  کھ ازش داشتم اما یبا ترس...  شد ی چدونمینم        

 یھر چ! ؟... نــــــــھ یمن بردار دست از سر یخواینم:  داد زدم بای کردم و بلند شدم و تقریسر اون خال
بھ نفع خودتھ ! ؟... یـــــــدیشن...  ی رو انتخاب کردی دفعھ بد کسنیا...  ھی از دست توئھ عوضکشمیم

 نھی خودم خفھ ات کنم و بفرستمت سی خودم با دستادمیبھت قول م...  ینیبی وگرنھ بد میدور و بر من نباش
 خوادی دلت می ھر غلطی چون اقازاده ایفکر کرد...  نفس راحت بکشن ھی قبرستون تا ھمھ از شرت ی
 ی اون دخترای ھی بقی تاحاال چجوردونمینم! ؟... گنی نمھت بیزی ھم از ترسشون چھی و بقی بکنیتونیم

 بار ھم پرونده ھی کھ دونمیھرچند م...  نکردن تی شکای انضباطتھی کھ بھ کمیبدبخت رو ساکتشون کرد
اونوقت از دست اون بابات ...  گزارش بدم و اخراجت کنن وی نکن برم ھمھ چیپس کار...   اونجایداشت
 !!!؟... یــــــــــدیفھم...  ادی بر نمی کارچیھم ھ

 اش ھم ھی مثل من کھ از سایکی کردیالبد فکرشم نم...  کردیداشت با بھت و تعجب نگام م        
حاال کھ داد زده بودم ...  امی بتونم جلوش دربکردمیخودمم فکرشو نم...  سرش داد بزنم ینجوری ادمیترسیم

 ... فقط بدبختھ...  تسی نی ادم ترسناککردمی ھم کھ فکر منی ھمچکردمیو حرفامو بھش گفتھ بودم حس م
ب بودن از اکثرشون ھم متعج...  کردنی کھ اطراف ما بودن داشتن نگامون میی از دانشجوھایلیخ        

 ... مثلـــــــا شجاعت من
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اومد با ...  دمیترسی ازش نمگھید...  دمیعقب نکش...  بھ خودش اومد بلند شد و اومد جلو یوقت        
 ...  از صورتش کامال مشخص بودتیعصبان...  ستادی ازم ای کمیلی خیفاصلھ 
 کھ ی بدبخت روانھی جز یستی نیچیھ...  ی نجفی بدبختھیتو فقط : تا خواست دھنشو باز کنھ گفتم         

 کھ فقط صداش بلنده ی طبل توخالھی...  یستی نیچی اما تو ھی ھستی قوی ثابت کنیخوای مھیبا ترسوندن بق
 ...! کشمتیخودم م  مطمئن باشی بھ دوستام صدمھ بزنای ی مزاحم من بشگھی بار دھیاگھ ... 

 ...  و رفتمدمی بزنھ راھمو کشی بتونھ حرفنکھیقبل از ا        
اب دھنمو بھ زور ... کنارشون زدم و از مھلکھ فرار کردم ... اطرافمون پر شده بود از دانشجو         

 !؟... کردم کــــــــــاریمن چ...قورت دادم 
منو بدزده و بعد نکنھ بخواد ...  ارهی بچھ ھا بھی سر بقیی؟؟؟ نکنھ بازم بال... داد زدم یسر نجفــــــ        

 ایخدا...!  نھ در حد کشتن من ینھ بابــــــــا، کلھ خر ھست ول...  کنھ ستمی کارشو کرد سربھ ننکھیاز ا
 ... خودم و دوستامو بھ تو سپردم

 با دی بھم رسیوقت...  دیدوی دستش رو انداختھ بود و داشت سمت من می ھایی کھ چادمی رو دمیمر        
 !؟... یزدیم... داد ...  یت... داش... چرا ... شده ...  یچ: نفس نفس گفت 

 ... ! کشمشی گفتم دست از سر من برداره وگرنھ خودم میبھ نجف: گفتم         
 !؟... ی کردکاریتو چ...  یھعـــــــــــ -        
گفتم اگھ دوباره ...  ھمھ سرش داد زدم و ابروشو بردم ی کردم و جلودشی تھدیچیھ:  گفتم یعصب        

 ...! ترسمی ازش نمگھید...  دمی و گزارش می انضباطتھی کمرمی بھ شماھا صدمھ بزنھ مایمزاحم من بشھ 
 ...!!! نارگـــــــل -        
 سر پسر مردم یی چھ بالینیبینم...  رمی از خجالت بمخوامی مکنمیبخدا ھروقت بھ مھرداد نگاه م -        
 دارن بھ ھی بقنمی و ببنمی ساکت بشتونمینم...!  ننی بھ خاطر مشکل من صدمھ ببھی بقدیچرا با! ؟...اورده 

 نھمھی ای چرا وقتفھممینم! ؟... ی چرداوی مثمی مای الدی سر میی وقت بالھیاگھ ...!  شنی متیخاطر من اذ
 وقت ھیاگھ ... اگھ ...!  ترسنی بدبخت منی اھیاز چ...  نکرده تی ازش شکایدختر رو بدبخت کرده کس

 !؟... ی چارهی سر اون بییبال...  و رفت سراغش دیکاوه فھم
 جلوش دیبا! ؟... کردم مگھ نھ یمن کار درست:  بھش زل زدم و گفتم ومدی کھ از چشمام میبا اشک        

 ...! ستادمیمیوا
ما ھمھ ...  ھم بشھ غصھ خور یھرچ...  زمیکارت درست بوده عز... ره ا:  بغلم کرد و گفت میمر        

 ... ارهی سر ھممون بیی بالتونھی نممی باھم باشیمطمئن باش وقت...  میکنارت
 ...  کردم و برگشتم خوابگاهی ارومتر شدم ازش خداحافظی و وقتمی تو محوطھ دانشگاه نشستکمی        
 نی پام نگھ داشت و دونفر از ماشی جلونی ماشھی...  برم دانشگاه واستمخی می اونروز وقتیفردا        

 !؟... یخانم نارگل کرم: مرده اومد سمت منو گفت ...  مرد ھی زن و ھی... شدن ادهیپ
 !؟...بلھ : با شک نگاشون کردم و گفتم         
 ...! نیاری بفی با ما تشردیشما با -        
 !؟...کجا  -        
 ...! یکالنتر -        
 ...!  بگذرونری خودت بھ خی اول صبحایخدا! ؟... یکالنتـــــــــــــر        
 !؟... ی کالنترامی بدی بای چیبرا! ؟... شده یچ -        
 ...! دییلطفا بفرما...  خانم شھی مشخص میاونجا ھمھ چ -        
 ...  رو نشون دادنیبا دستش ماش        
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! ؟... ستین...  ی کالنترامی بدی حقھ منھ کھ بدونم چرا باکنمیفکر م: اب دھنمو قورت دادم و گفتم         
 !؟... نمی ببتونویی کارت شناساتونمیاصال م
 ...  ملکانرضایسروان عل...  باز کرد و کارتشو نشونم داد فشوی ، کبشی جیدست کرد تو        
 ... نیاری بفیلطفا با ما تشر -        
 ... ی سمت کالنترمی کردن و رفتنمیسوار ماش... اون زنھ اومد سمتم و دستمو گرفت         
 با دینبا: تا خواستم جواب بدم زنھ از دستم گرفت و گفت ...  زنگ خورد می کھ گوشمیتو راه بود        

 ...! نی صحبت کنیکس
اگھ جواب ندم ... حتما دوستمھ ...  دانشگاه رفتمیتم ممن داش! ؟... نیمگھ دزد گرفت:  گفتم یعصب        

 ...! شھینگران م
 دنبال من و انی بدیاخھ چرا با...  بودم و استرس داشتم یعصب...  نگفت یزیسرشو تکون داد و چ        

 !؟... یببرنم کالنتر
 ھیی کھ اتاق بازجودیفھم شدیاز ظاھرش م...  رونی اتاق و خودشون رفتن بھی بردنم تو یتو کالنتر        

 ھی...  کنھی نفر داره نگاه مھی اس و شھی پشتش شدادی نشون ملمای ھا بود کھ تو فنھی انی گوشھ از اھی... 
 رو روشن زی می رویکھ فضا  المپ کم نور ھم روشن بودھی...  وسط اتاق بود ی و دوتا صندلزیم
 و بفھمن کھ اشتباه گرفتنم انی تا بی صندلیمن کھ از خودم مطمئن بودم پس راحت نشستم رو...  کردیم

 ... وفتمیھرچند کھ باعث شدن از کالس امروزم ب... 
 ی واقعا عصبانگھید...  و بگھ چرا اونجام ادی بی کسنکھی تو اون اتاق بودم بدون ای ساعتکیحدود         

 ازشون ی خبر بدم خودشونم کھ رفتھ بودن و اثری بھ کستونستمیگرفتھ بودن و نم کھ مویگوش... شده بودم 
 ... نبود

 بھ امون نی رفتنی و ولم کردنجای انیمنو اورد:  گفتم ی نسبتا بلندی و با صدانھیرفتم کنار ا        
من دانشگاه دارم ...  ستنی نکاریملت کھ ب! ؟... نجای انی بگھ چرا منو اوردادی بستی نفر نھی! ؟...خـــــــــدا 

 کاری من چنی بگنیایخوب ب...  نیکنی نگام مشھی شنی از پشت انیشما کھ دار...  با شمام یاھـــــــــا... 
 ...!اھھھھھھ... گھی دنجامیکردم کھ ا

 دستام نی نشستم و سرم رو بی صندلیرو...  نداشت ی انگار اعتراضم ھم اثری گذشت ولکمی        
 ...  گذشت کھ در اتاق باز شدگھی ساعت دمی ندیشا.. .گرفتم 
 ... دمی کھ کارتشو نشونم داده بود رو دیسرمو بلند کردم و ھمون سروان        
فکر کردم ...  شدمی مدیداشتم کم کم ناام... چھ عجــــــــــــب :  گفتم ی حوصلھ و با لحن تندیب        

 ...! نجامی رفتھ من اادتونی
 ...  شلوغھکمیامروز سرمون :  روبروم نشست و گفت ی صندلی خونسرد اومد رویلیخ        
 نمی چرا اوردنی بھم بگنیتونیھنوزم نم! ؟... نھ گھی دکنمی مکاری چنجایاگھ خدا بخواد قراره بفھمم ا -        

 !؟... بدونم چھ خبره ھـــــــان دی و من نباھی ملتی امنھینکنھ قض! ؟... نجایا
 قطعا ازاد نی نداشتھ باشی و مشکلنی باشگناهیاگھ شما ب...  خانم میدی رو انجام مقاتمونیما تحق -        

 کار ما نیا...  شھی ھم مربوط می ملتی بھ امنیی جوراھی ھی قضنیدونیخوبھ کھ خودتون ھم م...  نیشیم
 ...! کنھیرو راحتتر م

 من بمب گذارم نی نکنھ فکر کردنمیبب! ؟... ھی چگھی دی ملتیامن! ؟...حالتون خوبھ ... واااااااااااا  -        
! ؟... نی نداشتھ باشی کارایرانی انقدر ھم بھ ما اگھی شش دنی بشنی گفتم جمع کن١+٥ رفتم دونمی چھ مای
 خودم تو ھی بزنم بر علی االن ھر حرفدونمیم... دم ی دیسی پللمیمن ف...  اقا نی؟؟؟ بب... نجامی من چرا اگمیم

 ی ندونم بھ چھ جرمی تا وقتیول...  رمی بگلی حق دارم سکوت کنم و وکدونمی و چھ مشھیدادگاه استفاده م
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 من بھ چھ دیی بفرماستی نی اگھ براتون زحمتکنمیخواھش م... لطفــــــا ...  بکنم ی کارچی ھتونمی نمنجامیا
 وقت مبارک ھردومون کمتر گرفتھ ینجوریا...ھـــــان...  بگم وی تا بھتون ھمھ چنجامیا یجرم نکرده ا

 !؟... شھیم
 !؟... نیشناسی رو می سامان نجفیشما اقا:  گذاشت و گفت زی می تو دستش رو رویپرونده         
 اون یعنی:  گفتم یعصب...  تنم بھ مغزم ھجوم اوردن ی خونھای اومد ھمھ یتا اسم اون عوض        
 ...  اشغال رویحقش بود بزنم بکشمش پسره ...  نجای انیاریکرده کھ منو ب ی کاریعوض

 ی بھ چھ جرمای بھتون گفتھ ی چدونمیمن نم... سروان ...  اقا نیبب:  و گفتم دمی کشقی نفس عمھی        
 ...  کنھیی قدرت نماخوادی کھ فقط مھی احمق عوضھیاون پسره ...  گناھمی من بیمتھمم کرده ول

 !؟... نی اونو بکشنیخواستی کھ منیکنی شما اعتراف میعنی -        
 نـــــــھ اصال اون کارد بزرگھ اشپزخونھ رو تو ای کردمی خودم با دستام خفھ اش متونستمیاگھ م -        

 نی رو ول کنی اون عوضشھیحاال م...  ملت رو از دستش خالص کنم ھی کھ کردمیقلب نداشتھ اش فرو م
 !؟... ھی چی براھای بازنیا! ؟... ھی جرم من چنیو بگ

 !؟... ھی بازھی از نظر شما نیا...  نیخانم محترم شما متھم بھ قتل ھست! ؟... یبـــــاز -        
...  گرفتھ شیحتما شوخ...  گھی داره می چنیا!!!! ؟...مــــــــــــــــن !!!!!! ؟...قتـــــــــــــــــــــل         

 ...  از نفوذ باباش استفاده کرده کھ منو بترسونھی مسخره اس و حتما سامان نجفی بازھی نی، ااره 
 شده کھ اون کری در و پی انقدر مملکت ما بیعنی...  بود ی امزهی بیشوخ:  و گفتم دمیبلند خند        
 !؟... رو انتر و منتر خودش کرده کھ منو بترسونھ ی کالنتـــــرھی یعوض

 نقشھ ات نگرفت یول...  ی نجفیکنی نگام مشھی شنی از پشت ای داردونمیم:  و گفتم نھیرفتم سمت ا        
 ...! ی نشدعی ضانی از اشتری بگو ولم کنن تا بنایبھ ا... 

 من افھیبھ نظر شما بھ ق...  خانم ـــــــــــنی بشنجای اـــــایب:  و داد زد زی می زد روھویسروانھ         
 !؟... کنم ی شوخی بخوام با کسخورهیم

امروز منو از ...  دییخوب بفرما: رفتم نشستم و گفتم ...  ی بود اونم بدجوریعصب... نگاش کردم         
 ؟...! نی رو راه بندازی مسخره بازنی کھ انیدانشگام انداخت

 ... زی می عکس دراورد و انداخت روی سرھی پرونده یاز تو        
 و شما مظنون بھ قتل دهی بھ قتل رسیسامان نجف! ؟... ھی از نظر شما مسخره بازنیا...  دییبفرما -        

 ...! نیھست
 رو شیکی رفت سمت عکسا و اری اختیدستم ب...  گھی داره راست میعنی... شوکھ نگاش کردم         
 ... برداشتم
... امکان نداره ...  یخوده سامان نجف... ودش بود خ...  تنم رفت ی حسھای عکس ھمھ دنیبا د        

عکس از دستم افتاد و نگام بھ صورت اون ...  شده رنگی صورتم بکردمیحس م! ؟... مرده یعنی...  یعنی
 ...! سروان دوختھ شد

االن وقت جفنگ ...  کردم دشیمن تھد... من ...  بود کھ روزی دنیھم...  شھی مــــن باورم نمیخدا        
 یعنی...  مزخرف بود از دھنت در رفت یحاال ھم کھ ھرچ... فکر کن ...  یفکر کن نار...  ستی نیباز
 ...!  خارج از توان منھگھی دنیا! ؟... کھ اون مرده و من متھمــــــــــم یچ
 

 ... کردی نگام مینیزبیاون سروانھ داشت با ر        
 !!!؟...مرده ...  ینجف... ن ... سا ... سا ... س :  دھنم رو قورت دادم و گفتم ی اب نداشتھ        
 ... دنی بھ قتل رسشونیا...  خدمتتون عرض کنم بلھ دیمتاسفانھ با -        
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 !؟... داره یبھ من چھ ربط... منو ... خوب چرا ... خوب  -        
 یلی خنی تو دانشگاه و بروزیشما د:  اش قفل کرد نھی سی و دستاشو جلوی داد بھ صندلھیپشتشو تک        

 شھیم...!  نشی بکشنی خواستی منیاالن ھم کھ اعتراف کرد...  نی بھ قتل کرددیاز دانشجوھا اونو تھد
 !؟... بوده ی چی تون از قتل سامان نجفزهی انگدییبفرما

...  گفتم یزی چھی...  بودم یخوب من عصبان... خوب ...  داره اخھ یچھ ربط! ؟... یچـــــــ -        
 چون ازش شھی نملیدل...  کننی وقت بھش عمل نمچی کھ ھزننی میی حرفاھی تیادمھا تو عصبان... ادمھا 

 ؟...!  قاتل باشمخورهی من مافھیاصال بھ ق...  بزنم بکشمش کھ ومدهیخوشم نم
 نی وقت ازشون انتظار ھمچچی کھ ھزنھی سر می از قتلھا از کسانیلیخ... م  خانستی نافھیقتل بھ ق -        

 ...!  و انتقام بودهی ھم جنون انلشی و دلرهی نمیزیچ
 ...! نیباور کن...  کار رو نکردم نیمن ا... اما من ... اما  -        
 ی ملتی بھ ھمون امنیی جوراھی ھی قضنیا! ؟... ھی مقتول کنیدونیاصال شما م...  ی خانم کرمنیبب -        
 ری ما رو زی خارجی رسانھ ھایھمھ ... سابق کشور کشتھ شده .......  ریپسر وز...  ربط داره نیکھ گفت
 ...! یبھ نفع خودتھ کھ راستشو بگ...  گرفتن نیذره ب

 ومدمیغول برم نی ھم از پس اخواستمیمن اگھ م...  نگاه بھ من بنداز ھیشما ...  اخھ ی چیعنی -        
 !؟...

 دمیمنم قول م...  یبھ نفعھ خودتھ کھ راستشو بگ...  ھی تا بفھمم کار کنجامی بگم کھ من ادیخوب با -        
 ...! رمی بگفیکمکت کنم و تو مجازاتت تخف

...  یری برام بگیخوای می تو مجازات چفیتخف:  بلند گفتم بای تقرشدمی موونھیداشتم از حرفاش د        
 یشما عصب... بکشم دیاصال چـــــرا با... نکشتم ...  رو یکس... من... برادر ... سروان ... اقـــــــــــــا 

 گـــــھی دیگی ھم میکی یشنوی میکی ؟ خوب...یکنی مراتی اون وسط حلوا خشھی دعوات میکی با یشیم
!... 

 !؟... بوده ی سر چ مشکلتون با مقتولدیی بفرماشھیم...  خوب یلیخ -        
 یمن تنھا کس:  گفتم یی اتاق بازجوی خفھ ی اومده و فضاشی و کالفھ از اتفاق پدمی کشیقینفس عم        

 دانشگاه ی دخترای گفت ھمھ شھیم...  مشکل نداشت ی اون با کنیبگ... نبودم کھ باھاش مشکل داشتم 
 جرات نداشت یکس  وکردی کارا میلی پول و قدرت پدرش خیبھ واسطھ ...  دنیترسی پسرا ازش میحت

 از منم سواستفاده کنھ کھ نذاشتم و باھاش دعوا خواستی دخترا مھیمثل بق...! بھش بگھ باال چشمت ابرو 
 ...!  من نکشتمشنیباور کن...  بخــــــدا نیھم... کردم 

رو بدبخت کرد و واسھ خودش خوش  دختر نھمھیاون موقع کھ ا:  گفتم وفتادیاشکم داشت م        
 نی ھمنیدونیم! ؟... ی خون خواھنیحاال کھ مرده اومد...  نیری کھ جلوشو بگنی شماھا کجا بودگذروندیم

 نبود کھ داد اون ونداتیچرا اون موقع پ! ؟... مردم اورده ی سر بچھ ھایی سابق چھ بالھاریجناب پسر وز
 ...! نیریدخترا رو ازش بگ

 ی و صدای اشکیاروم با چشما...  کھ مرده باشھ شدیھنوز باورم نم... اکت نگام کرد  سکمی        
 !؟...واقعا مرده : لرزون گفتم 

 نی کجا بود٩ تا ٨ حول و حوشھ ساعت شبیشما د:  شو برداشت و گفت ھیتک... سرشو تکون داد         
 !؟...

 مغازه بستھ یرفتم رب بخرم ول... ربمون تموم شده بود ... من ...  شـــــــــــبید...  فکر کردم کمی        
 ...  برگشتم خوابگاهنی ھمیبود برا
 ...  کنمدیرفتھ بودم خر -        
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 ... نی شھادت بده کھ شما اونجا رفتتونھیپس مغازه دار م -        
 ...! اخھ مغازه بستھ بود منم برگشتم خوابگاه... نھ  -        

از خوابگاه شما تا ...  خوابگاه نی برگشتنیدی مغازه رو بستھ دی و وقتدی خرنی شما رفتیعنی -        
 !؟...مغازه چقدر فاصلھ اس 

 ...!  ربع ساعت طول بکشھھی دیشا -        
 نیخوب شما ساعت چند از خوابگاه خارج شد... درستھ ...  ساعت می رفت و برگشت نیعنی -        

 !؟...
 ...  ھشت و ربع بود کھ رفتمای ٨فکر کنم  -        
 ...  برگشتن خوابگاهیک -        
 ...  برگشتم٩.٥:  راستشو گفتم نی ھمیبرا...  دنیپرسی ھم مامی دروغ گفت مطمئنا از ھم اتاقشدینم        
 می نی فاصلھ ھی شما یعنی: برگشت سمت من و گفت ...  شد کی نزدشھی قدم بھ شھیبلند شد و         

 کجا رفتھ دیی بفرماشھیخوب م! ؟... خوابگاه درستھ نی برگرددهی ساعت و ربع طول کشکیساعتھ رو 
 !؟... برگشتنتون دی و چرا انقدر طول کشنیبود

 ...  نشستمکمی خوابگاه کیتو پارک نزد -        
 !؟... دهی کھ بگھ شما رو تو پارک دنی داریشاھد -        
 ...! نھ: سرمو تکون دادم و اروم گفتم         
 دی خریساعت ھشت و ربع برا! ؟... من احمقــــــم نیخانـــــــم محترم شما فکر کرد:  داد زد ھوی        

در ...  نی ھم نداری ، شاھدنی رو انجام بددتونی خرنکھی بدون انی برگشت٩.٥ و نیاز خوابگاه خارج شد
 بھ مرگ دی مقتول رو تھدم ھم در مال عاروزید...  نیشناسی خوب میلیو ھم خضمن شما آلت قتالھ ر

 !؟... نیگناھی باور کنم کھ شما بنیخوایاونوقت م...  نیکنیم
 کھ یلعنت بھ تو نجف...  افتاده بودم ری گیتو بد مخمصھ ا...  و تو خودم جمع شدم دمیاز دادش ترس        

 ...  من دردسر دارهیزنده و مردت برا
 !؟...آلت قتالھ :  دمیاروم پرس        
 یھمون چاقو...  نی کھ باھاش مقتول رو بھ قتل رسوندیزیھمون چ... آلت قتالھ ... بلھ خانـــــــم  -        

 زتونیانگ...  جور اعتراف باشھ ھی تونھی حرفتون منیا...  تو قلبش نیکنی فرو منیبزرگ اشپزخونھ کھ گفت
 !!!؟... بوده ی چیز قتل سامان نجفا

 ...  بود و اشکام روونزونیلبھام او... با ترس و لرز نگاش کردم         
 ... من نکشتمش...  من نیباور کن...  نکردم یبھ جون اقاجونم من کار... من ... بخدا ... بخدا  -        
 بی سھ سال دانشجو بودنم اتفاق عجنیھ تو ا کیانقدر...  کن ری رو ختم بھ خنباری خودت اایخدا        

نونم کم ...  شھر خراب شده درس بخونم نی کردم اومدم ایچھ غلط...  وفتادهی نمیبرام افتاده تو کل زندگ
 ... کردم  مشکل بھ مشکالتم اضافھنھمھی بود کھ ایبود ابم کم بود درس خوندنم چ

 ادشی کھ بھش فکر کنم و ادی مشی کم پیلی خیلی حاال خی غصھ ام رفتن محمد بود ولیمن ھمھ         
 ... شمی عاجز می کھ از حلشون گاھانی می بھ مراتب بدتر برام پیاالن مشکالت...  وفتمیب

 ...! ای دقھ بھی یعل:  سرشو اودر تو و گفت ی مردھیدر اتاق باز شد و         
 لھی اتاق کھ از مھیخانم اومد و منو با خودش برد تو  ھی بعدش کمی...  رونیسروان بلند شد و رفت ب        

 خبر بدم نذاشتن و گفتن فعال ی خواھش کردم بذارن بھ کسیھرچ... ھاش مشخص بود بازداشتگاھھ 
 ... ختمی رنمی بودم کھ اختھی نمک نریبھ قول مامان تو فرن...!  ستیامکانش ن
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 دایاگھ قاتل پ! ؟... ی اگھ منو بھ جرم قتل اعدام کنن چایداخ... بازداشتگاه نرفتھ بودم کھ االن اومدم         
...  کننیدق م...  رنیمیاگھ اقاجون و مامان بفھمن م... ! خـــــــــدا خودت بھ دادم برس ! ؟... ینشھ چ

 ... گناھمیب  کھ منیدونیخودت م...  مشکلو حل کن نی ای جورھی ایخدا
اگھ ...  شھی مشخص بود داره شب مواری دی باالکی کوچیاز پنجره ... فکر کنم غروب شده بود         
 !؟... ی نگھم دارن چنجایبخوان ا
 ... رونی بای باز شد و ھمون خانوم اومد و گفت بژی قیدر اتاق با صدا        
 ...  نشستھ بودزشی پشت می صندلیم روخودش ھ...  منو با خودش برد تو اتاق اون سروانھ نباریا        
 یزی و ھرچکردی کار مموقعی زبونم بنیبس کھ ا...  بودم دهیترس...  گھی می چنمیساکت نشستم تا بب        
 ...  بازم دھنمو باز کنم و حرف بزنمدمیترسی مگفتی رو مدیکھ نبا

خوشبختانھ ...  یخوب خانم کرم:  دستش بلند کرد و گفت ری زیخود سروان سرشو از کاغذا        
 کامال شک ما رو بر نی کھ زدییھرچند با حرفا...  کرده ی بوده و قاتل خودشو معرفاریشانس با شما 

 از ھمھ می و معذور و موظفمی کھ ما مامورنی درک کندوارمیام...  نیختیقاتل بودن خودتون برانگ
 و اعتراف قاتل شما یبا معرف... بھ ھرحال ...  نی کھ زده بودییبا حرفاو شما ھم ...  می کنییبازجو

 ...! نیازاد
 صد ھزار مرتبھ ایخدا...  شکرت ایخدا! ؟...من ازادم ...  ی از شادنباریا...  مبل وا رفتم یرو        
 ... شکرت
! ؟... تموم شد یعنی...  دمی جا سرکشھیاب رو ...  اب دستم داد وانی لھی دی حالمو دیسروان وقت        

 !؟...واقعا ازاد بودم 
 !؟...تموم شد ! ؟... برم تونمیمن م... من... واقعا ...  یعنی...  عی: نگاش کردم و گفتم         
 ...! نیری بگلی رو از دم در تحولتونی وسانیتونیم: بلند شدم کھ گفت        
: برگشتم سمت سروان و گفتم ...  بدون دونستن برم تونستمی چرا نمدونمینم... یرفتم سمت در ول        

 !؟... ھی قاتل کنی بھم بگشھیم
 

 : کاوه        
 

اون از دم در کھ بعد از سھ سال تازه ...  شدم شی عادریپامو کھ تو دانشگاه گذاشتم متوجھ جو غ        
...  کننی جمع شدن و پچ پچ مپی اکپی از بچھ ھا کھ اکنمی چک کنن ایی کارت دانشجودی باادی مادشونی

 سمت رفتیبا عجلھ داشت م  دلقک مھرداد کھیچشمم افتاد بھ اون پسره ! ؟... شدهی خبرھی نجایامروز ا
 ... مقصر نارگلھ...  داره ی اون چھ گناھی ولامی برم و از خجالتش دربخواستی دلم میلیخ... پلھ ھا 
 از الممی تو خیحت...  ی لعنتیکنیچرا ولم نم...  نارگـــــــــــــل ھمش نارگل ناگل... اه ه ه ه ه ه         

 ...! پـــــــــــــــوف... دستت ارامش ندارم 
 کھ یامروز اومد...  ی ھستی رفتھ کادتی نکھیمثل ا... اروم باش ... جمع کن خودتو پســـــــــــر         
 امی بخواستی اصال دلم نمنکھیبا ا...  ی کم اوردششینذار فکر کنھ پ...  ی تفاوت باشی بشھیمثل ھم

 شی پخواستمیاما نم...  کنھ یج خندونش بھم دھن کی و لبھانمی ببگھی دی پسرانیدانشگاه و بازم اونو ب
 ... خودش فکر کنھ شکستم داده

 نکھیبا ا ... ھم باھاش بود رادیھ...  ومدی کھ بھ طرفم مدمی رو دثمی بھ ساختمون اموزش مدهینرس        
 ...  رفتار کنمی کردم عادیحوصلشونو نداشتم اما سع

 ...  نذاشتم زھرا بفھمھگفتی داشت مرادی کھ ھدمی صداشونو شندنی بھم رسیوقت        
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 ...  دانشگاهادی امروز نارگل ندوارمیام:  تکون داد و گفت ی سرثمیم        
 نی بھ اب داده ای باز چھ دست گلستیھھ معلوم ن...  رو لبم نقش بست ی اسمش پوزخنددنیبا شن        
 ومدی مدی ھم نارگل نبادیفھمی مدی شده کھ ھم زھرا نبای کنجکاو شده بودم بدونم چنھمھیبا ا! ؟...دختره 

ز  ایحت! ؟... بچھ سقط کرده ھی رنبایھھھ نکنھ ا...  دونستمی کرده بود کھ من نمکاری؟ باز چ...دانشگاه 
 !؟... چھ خبره نجای بگھ اخوادی نمیکی:  بلند گفتم بایفکرش ھم حالم بد شد و تقر

 ...!  مردهینجف:  تکون داد و گفت ی سررادیھ        
 !؟... بھ نارگل داره یخوب مرگ اون چھ ربط! ؟... ھی کگھیاون د!!! ؟... ینجف        
 ...! رنیمی در روز مایلیخ! ؟...خـــــوب  -        
 ھم روز ایلیخ...  ستنی کشور نری ھم پسر وزایلیخ...  شنی در روز کشتھ نمایلیخ:  کالفھ گفت ثمیم        

 ...!  نکرده بھ مرگدشونیقبلش نارگل تھد
 میبر:  و گفت دی بپرسم دستمو کشی اگھیتا خواستم سوال د! ؟... زدی حرف می داشت از چنیا        
 ... د حرف زشھی نمنجایخونھ ا
 زنگ خورد و از حرفاش ثمی میگوش...  کرد و راه افتاد نیبھ زور منو با خودش برد سوار ماش        

 ... مھیمعلوم بود با مر
 !؟... ی نکردداشی پیعنی -        

 
 زنگ شیبھ گوش! ؟... پس کجا مونده ومدهیدانشگاه ھم کھ ن...  ستی خوابگاه ھم نیگیخوب م -        

 !؟... یزد
 

 ی خونھ میری ممیفعال دار...  کرد دی باکاری چدونمیمنم نم...  یزنی خوب حاال چرا داد میلیخ -        
 ...! می بکنی فکرھیکاوه تا 

 
 ...!  جــــــــــانمیمر -        
 ی و پرتش کردم رو صندلدمی از دستش کششویگوش...  ھم بدترش کرد ثمی می بودم و حرفایعصب        

... 
 ی چھ ربطی نجفارویمرگ اون ! ؟... بود یمنظورت از حرفات چ...  نھ ای یزنیحرف م: داد زدم         

 !؟...بھ نارگل داره 
 افتاده کھ تو ازش ییاتفاقا...  میگی بھت موی خونھ ھمھ چمیبذار برس:  گفت ی با لحن ارومرادیھ        

 ... یخبر ندار
 رادی ھی دھن باز کرد جوابمو بده ولثمیم...  افتاده انگار من چند وقت نبودم یی اتفاقاگھی منیھمچ        

باز ...  واسش افتاده باشھ ینکنھ اتفاق...  شده ی بھ خونھ تو فکر بودم کھ چدنیارومش کرد و تا رس
 ...! وداما تو دلم اشوب ب...  چھ من  ھم افتاده باشھ بھیاصال براش اتفاق...  اومد و ادمی ریاتفاقات اخ

 !؟...خـــــــــــــــوب :  کھ در اپارتمان رو بستم گفتم نیھم        
 ... دنیرسیھردوشون کالفھ و مستاصل بھ نظر م        
 ھم ی بھ اب داده و نجفی اگھینکنھ نارگل خانوم دستھ گل د! ؟... شــــــــــــده ی چگمیم: داد زدم         

 !؟... می بدشی دلداردی غم بغل کرده و ما بایحاال خانوم زانو!! ...! کھ مرده دشھیدوست پسر جد
 ...  زد تو دھنم بھ عقب پرت شدم و حرفم نصفھ موندثمی کھ میبا مشت        
 ...  از پشت گرفتشرادی سمت من کھ ھادی دوباره بخواستیم        
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ولم کن ...  یاری عاشقا رو درمی ادایتوئھ عوض!!! ؟... یتو عــــــــــــــاشق نارگلــــــــ: داد زد         
 یفھمیم...  صحبت نکنھ ینجوری اخورنی قسم مشی کھ ھمھ بھ پاکی کنم راجع بھ دخترشی تا حالرادیھ

 حرف ی راجع بھ کی داریفھمی نمیبزنم دھنتو پر از خون کنم وقت!!!!؟... یزنی تھمت می بھ کیدار
 برف نارگل ری زی تو سرت رو کرده بودیوقت...  احمــــــــــــق یپسره ... نارگــــــــــــــل ! ؟... یزنیم

 ... ردیمی از تو متری عوضیبدبخت داشت از ترس اون نجف
 رو از رادی ھل محکم ھھی با ثمیم...  گرد شده نگاش کردم از شدت تعجب الل شده بودم یبا چشما        

 و ی باشنکھی ایبھ جا... بدبختھ ترســــــــو :  مو گرفت و داد زد قھی...  و اومد سمت من خودش جدا کرد
 ــــــــــــــــنی عاشقمت ھماشقمع! ؟... یزنی بھش تھمت می و االنم داری فرار کردی کنتیاز عشقت حما

 !؟...بود
 رو راحت بھ دست اورده بود و اونو می مری وقتدونستی میچ...  از داغ دل من دونستی می چثمیم        

 ...  بوددهی نددنی در حال خندگھی دوتا پسر دنیب
 ی کھ من داشتم و دارم چیاز حال...  یدونی میتو چـــــــ: دستشو انداختم و مثل خودش داد زدم         

 یاج سابقشو ازت مخف ازدومی مری اگھ بفھمیبری من باال میخود تو کھ صداتو واسھ ! ؟... یدونـــــــــــیم
 برگشتم یوقت...  یدونی می چشی کارنھون از پدمی کھ کشیاز زجر! ؟... ھــــــــــــان یکنی مکاریکرده چ
تو ...  مھرداد گفتیبھش م...  دیخندیداشت م...  یدونی می چدمی دوتا پسره جلف و احمق کالس دنیاونو ب

 !؟... ی لعنتیدونــــــــــــــی میچ
 کھ اون دختر یاز درد...  یتو چـــــ:  و حقو بھ من بده اما دوباره داد زد ادیانتظار داشتم کوتاه ب        

 جون دادن رفت ی تو تب سوخت و تا پامارستانی روز تو ب٥ از رفتن تو نکھیاز ا...  یدونی می چدیکش
 اگھ نکھیاز ا...  سواستفاده کنھ ش ازخواستی اس موهی بدی فھمی عوضی نجفی وقتنکھیاز ا...  یدونی میچ

بدبخـــــــــــــت ھمون دوتا پسر از ...  نھ ایھمون دوتا پسر جلف نبودن االن نارگل معلوم نبود سالم باشھ 
 رو یکار...  دست از پا خطا نکنھ ینظر تو جلف و احمق ھمھ جا کنارش بودن و مواظبش بودن کھ نجف

 کھ از عشق تو ھیدست شکستھ اش بھ خاطر دفاع! ؟... یدیمھرداد رو د ... یکردی مدیکھ تـــــــــــو با
 و بھش تھمت یبافی من خزعبالت می برای دارنجایحاال ا...  ناموستھ یگفتی کھ میھمون...! کـــــــــــرده 

 ...! یزنـــــــــیم
 خبری ھمھ اتفاق افتاده باشھ و من بنی اشھیمگھ م...  شدی منفجر مثمی می حرفادنیمغزم داشت از شن        

 !!!!؟... از عشق من مراقبت کنھ گھی پسر دھی... باشم 
 ...  امکان ندارهنیا:  گفتم دمیشنی کھ خودم بھ زور مییبا صدا        
 کشتنش یعنی...  مرده یاالنم نجف... متاسفانھ امکان داره ... چرا :  کھ گفت دمی رو شنرادی ھیصدا        

ما ھم دربدر ... ممکنھ براش دردسر درست بشھ ...  کرده دی دانشجو تھدی کلنی ھم نارگل اونو بروزید... 
 نھ دانشگاه اومده و ی ولرونی زده ببگاه صبح بھ قصد دانشگاه از خواگنی ماشیھم اتاق...  میگردیدنبالش م

 ... دهی رو ھم جواب نمشیگوش...  ازش ھست ینھ خبر
 ... امکان نداره...  وا رفتم ی صندلیرو        
 تو سر خودت بزن و بھش تھمت بزن کھ با پسرا الس نیحاال تو بش:  تمام گفت یرحمی با بثمیم        

 با تو اشنا بشھ نکھی قبل از ای تو بفھمی بود کھ وقتنی غصھ اش ای بدبخت ھمھ یدختره ...  زنھیم
 بھ روزش ی چیندویاصال م...  بده حی بھت توضی نذاشتیاونوقت تو حت...  یازدواج کرده و ولش کن

 !؟... روز بوده ١ مشترکش ی عمر زندگی ھمھ یدونیتو اصال م! ؟... یاورد
 !؟... روز کی: زمزمھ کردم         
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 شوی سربازی موندهی کھ باقرهی روز بعد از عقدشون شوھرش مھیدرست ...  روز کی... اره  -        
 بھش فرصت چوقتیتو اصال ھ...  رهیمی تو دره و موفتھیو راه برگشت اتوبوس م تیبگذرونھ و برگرده ول

 واقعا یدار  کھ بھ نارگلی حسنی ایکنیفکر م...  رو بھت نگفت ھی قضنی و اون ایحرف زدن داد
 ...! یدی اداھات بھ لجـــــــــــن کشنی عشقھ با ایاسم ھرچ...  ستیبخـــــــدا کھ ن... عشقــــــــھ 

 تونستمی نمگھی داوردنی خونھ بھم فشار میواراید...  سرم خراب شد ی روای انگار دنثمی میبا حرفا        
 کرد فرگی دوتری مغز رو ھم مثل کامپشدیکاش م...  کردمی فکر مدیبا...  رونیاز خونھ زدم ب...تحمل کنم 

 نھمھی اشھیمگھ م...  داشت دن شدن و مرتب کرفرگی بھ دازی بود و نختھی تو مغزم بھم ریھمھ چ... 
چطور بھ قول ...  کھ دوستش دارم یاونم در مورد کس...  باشم خبری و من ازش بوفتھیاتفاق دوروبرم ب

...  سر نارگلم اوردم ییچھ بال...  کردم کاری من چیوااااااااااااااا...  برف کرده بودم و ری سرمو زثمیم
 نگاه مات و مبھوت ادی دهی کشی مدت چنی بودم تو ادهی کھ شناال بود حدهی خوابخودمیحاال کھ اون تعصب ب

 ...! ی بھ ھمھ چیاه گندت بزنن پسر کھ گند زد...  وفتمیاونروزش م
 وترهی کامپیوھای جور مرتب کردن دراھی کردن فرگید-        
 :نارگل        

 
 !؟... نیناسشی میزدانی ای بھ اسم رویشما خانوم: سرشو تکون داد و گفت         
 !؟... داره اخھ ی قتل نجفھی بھ قضیاون چھ ربط! ؟... ــــــــــــــــایرو... چشمام گرد شد         
 !؟... براش افتاده یاتفاق:  رفتم جلو و گفتم یبا نگران        
 !؟... نشیشناسیم -        
 شد بی غییھوی یول...  میدوست بود...  از کالسامون با ھم بود ی سرھی: سرمو تکون دادم و گفتم         

 داره ھی قضنی بھ ایاون چھ ربط...  یول...  می ھم ازش نداشتیمتاسفانھ ادرس...  دادیتلفنشم جواب نم... 
 !؟... شده شیزی چنیتروخدا بگ! ؟...

 مثل ی فکرھی بھ خودش داد و ی تکونھی مغز اکبندم باالخره نباریا... سرشو با تاسف تکون داد         
 یاون دختر دست و پا چلفت... امکان نداره ...  داشتھ باشھ قتی حقتونھینم... نھ ...  ام شھی افتاد بھ رشھیت

 ...!  باشھی سامان نجفاتل قتــــــــــــونھی نمنی کھ روز اول تو کالس خورد زمیو خجالت
چطور ... اخھ ... اون ... امکان نداره ...  ایرو...رو ... ر ... ر :  مبل نشستم و گفتم یدوباره رو        

 کھ دارم اشتباه نیبگ! ؟...مگھ نھ ... قاتل باشھ تونھیاون نم... اون ...! باشھ ی واقعتونھی میزی چنیھمچ
 ...!!! کنمیم

 ... خودش اعتراف کرده... اما ھست  -        
 !؟... کننی مکارشیحاال چ... حاال ...  شھی میزی چنیچطور ھمچ: مضطرب و نگران گفتم         
 بوده ری بدن اما چون مقتول پسر وزفیچون خودش اعتراف کرده احتماال تو مجازاتش تخف -        

 ...!  براش خوب باشھیلی ختونھی دادگاه نممیتصم
 !؟...کننیاعدامش م... اعدام ... اع ...  یعنی...  ی -        
 داره کھ پزشک چھ نی بھ ایبستگ... دادگاه داره می بھ تصمیاما بازم بستگ... احتمالش ھست  -        

 ...!  امکان دارهیزیھرچ...  بده یصیتشخ
 !؟...نمشی ببتونمیمن م... من  -        
 ...! نینی رو ببونشی تو دادگاه انیتونیم...  بشھ لی ما تکمقاتی تا تحقنتشونی ببتونھی نمیفعال کس -        
 !؟... ھیدادگاھش ک... دا  -        
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 اما چون خودش اعتراف کرده تو ھفتھ شھی زمان دادگاه مشخص مدی رسانی ما بھ پاقاتی تحقیوقت -        
 ...!  دادگاھش باشھخی تاردی باندهی ای

 دونستمیمستاصل بودم و نم...  شده بود کیھوا تار...  رونی اومدم بیمضطرب و اشفتھ از کالنتر        
خودمو ...  بوده ی نجفیای از قربانیکی کھ مطمئن بودم حتما اونم ی دوستیبرا...  بکنم دی باکاریچ

 سرش اومده ییدم چھ بالیچطور از دوستم انقدر غافل بودم کھ نفھم...  می کھ چطور دوستکردمیسرزنش م
 ...  غافل شده بودمانمی غرق بودم کھ از اطرافانقدر تو خودم و مشکالتم... شده بیو غ

 می بھ مرنایم...  افتاده یچھ اتفاق... کجا بودم ...  سرم ختنی بچھ ھا ری خوابگاه ھمھ دمی رسیوقت        
 ی چھره ی وقتیاول با دعوا ول...  ھم اومد می کھ مردی طول نکشادیز... تلفن کرد کھ من برگشتم خوابگاه 

 ...  برد تو اتاق و در رو بستدی دستمو کشدی منو دیاشفتھ 
امروز دانشگاه غوغا بود ! ؟... موقع نی تا ایکجا بود...  ی شده ناریچ: منو نشوند و اروم گفت         

 !؟... شده یتروخدا حرف بزن بگو چ... 
 ...!  مردهینجف:  گفتم یتو چشماش نگاه کردم و با لحن اروم و پر بغض        
 قی دانشجوھا تحقیلیامروز از خ...!  یدیپس تو ھم شن: گفت...  شد شتری تو چشماش بیگرانن        
 !؟... دانشگاه یومدی ننی ھمیبرا... کردن 
 ...!  من کشتمشگفتنیم... منو گرفتھ بودن  -        
 ... پس... پس ...!  خـــــــدایوا: زد بھ گونھ اش و با ترس گفت         
 بھ زدی موفتادی می اتفاقیدرست مثل مادرش وقت...  لبم نشست ی رویکیتش لبخند کوچاز حرک        

 ... گونھ اش
 ...!  کردندایقاتل رو پ -        
 !؟... مشیشناسیما م! ؟... بود یک...  یک! ؟... یچـــــــــــــــــــ -        
 !؟... ادتھی رو ایرو: سرمو تکون دادم و اروم گفتم         
 ...  نکشھغی دھنش گرفت تا جیدستشو جلو        
 کرده تا ی و اروم رو عاصی سرش اورده بود کھ اون دختر دست و پا چلفتییبھ نظرت چھ بال -        

 !؟... کھ بخواد بکشتش ییجا
 تونستینم...  بود ی دختر خوبایرو...  کرد دییاونم حرفمو تا...  بود دهی ھم با من ھم عقمی مریحت        

 ...! قاتل باشھ
 بھم یاما جواب درست حساب...  ی شدم و رفتم کالنترالیخی اون روز ھم دانشگاه رو بیفردا        

 کھ بھم گفت نمی رو ببای اخرش دست بھ دامن ھمون سروان شدم و ازش خواھش کردم بذارن رودادنینم
 سرباز دم در ھی ااونج...  مارستانیتم ب رفمھی سراسمارستانی تو بازداشتگاه تشنج کرده و بردنش بایرو

سربازه رفت ...  شکستن ی اومد و بعدش صدادادی داد و بی صداھوی...  برم داخل ذاشتیاتاقش بود و نم
 ... تو و منم دنبالش

 ی ھا ھرچوونھی االن داشت مثل دومدی اروم بود و صدا ازش درنمشھی رو کھ ھمییایرو...  دمشید        
منم کھ اشکام راه افتاده ...  رونیسربازه رفت ب...  دمی دکردی و پرت مشکستیکھ دم دستش بود رو م

ناباور ...  نی زمیو ھولم داد کھ پرت شدم رنیاما ھمچ...  رمیبودن رفتم سمتش و خواستم دستشو بگ
 امپول ھی یکی... دیکشی مغیداشت ج...  کھ دکتر و پرستارا اومدن و دستاشو گرفتن کردمیداشتم نگاش م

 کردی می خود زنیعنی ھم اون اتفاق افتاد گھی بار دھیاونروز ...  بعدش اروم افتاد رو تختکمیبھش زد و 
 ...  خودت کمکش کنایخدا... بستھ بودن  دستاشو بھ تخت...  شده بود وونھیانگار واقعا د... 
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 بردن ی روانمارستانی بھینجام شد و اونو بھ  اعی سریلی دکتر دادگاھش خدیی و تاتشیبا وجود وضع        
 بھ خوردش ی قویانقدر داروھا... دادنی اونجا ھم دستاش اکثرا بستھ بود و پرستارا بھش غذا میحت... 

 ...  کھ اکثر اوقات خواب بوددادنیم
 کالسام یلی ترم از خنی گفت اشھیم...  رو تحمل کنم ی اون شھر لعنتتونستمی نمگھی دی ولدونمینم        

...  ومدی ھم منای میحت...  زدمی سر مای کھ بھ رویی ھمرام بودن وقتاشھی و زھرا ھم ھممیمر... افتاده بودم 
 شده ای روریانقدر فکرم درگ...  دمیدیم  ھم کاوه رویگاھ...  خونھ گشتنی برمونی گریھمشون ھم با چشما

نگاھشو حس ...  بھم شدی مرهیخ...  دیدی منو م اوقاتشتریب... بود کھ بھ کل کاوه از ذھنم رفتھ بود 
 ... زدیحرف نم...  گفتی نمیزی چی ولکردمیم

 بھ ی انمی تصمھیتو ...  داشتم روی ندی بھ تجدازی از دست داده بود نششویگنجا... قلبم ... مخم         
 قوا دارم اما دلم دی بھ تجدازیگفتم خستھ ام و ن... اقاجون زنگ زدم و ازش اجازه گرفتم برم مسافرت 

 ی اومده و پاپشی پی مشکلھی دنیمفھی نزارم می افھی نگاه بھ قنی با اولشکیب...  برگردم خونھ خوادینم
...!  دهیحم...  خواستی مو منھیریدلم دوست د...  خواستمی مییانقدر داغون بودم کھ فقط تنھا...  شدنیم

ممکن بود ...  شدی کاوه ھم ملی اما االن اون فامتونستیزھرا ھم م...  بھ درددالم گوش کنھ تونستیاون م
 خاموش کردم و مویاونروز گوش...  بدونھ کجام ی کسخواستمینم...  ن و بعدش کاوه از جام باخبر بشرادیھ

 ...!  و اقاجون بودندهی حمدونستنی کھ مییتنھا کسا...  منالیرفتم تر
 

 :کاوه        
 

...  زدیدلم شور م...  بود ومدهی ھم نروزید...  دمشی چشم گردوندم ندیرچھ...  ومدهیامروز ھم ن        
 انگار ارث وفتھی کھ ھروقت چشمش بھ من ممیمر! ؟... گرفتمی سراغشو مدی باینگرانش بودم اما از ک

 ... رهی و چشم غره مکنھی ، اخم مادی مادشیباباش 
 ازش خبر داشتھ دی بارادیاحتماال زھرا و ھ...  ستی ھم کھ اکثر کالساش با ما ننایاون دوستش م        

...  نھیھنوز دلم چرک...  امیھنوز نتونستم با خودم کنار ب...  بفھمن نگرانشم خوادیدلم نم... باشن اما 
 ...  بفھمنیزی چھی بقخوادی نملم دی ولشمی اتفاقا ھنوزم دوستش دارم و نگرانش منی ایدرستھ با ھمھ 

 المی و خشنومیحداقل صداشو م...  رو گرفتم شی گوشی و شماره ی تلفن عموموسکیرفتم سمت ک        
 ھم ی کھ من زدم و اون اتفاقیبا اون گند...  ستی خوب ندونمیم... ھرچند ...  کھ حالش خوبھ شھیراحت م

ز  رنگ شبش پر ایچشما تو... افسرده اس ... نگرانھ ...  ستی کھ خوب ندمیدی دوستش افتاده میکھ برا
 ... غمھ

 قبل از دوستش اون تونستمیکاش م...  بغلش کنم و بگم کھ نگران نباشھ تونستمی مخواستیدلم م        
 ...  بشھکی جرات نکنھ بھ عشق من نزدی کسگھی رو بکشم تا دی عوضیپسره 

 ... باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م -        
 رمی ازش خبر بگدیامروز با...  دانشگاه یایچرا نم... ارگل  نی خاموشی چیبرا... اھھھھھھھھ         

 ... شمی موونھیوگرنھ د
 ... رمی بگی بزنن و منم بتونم از نارگل خبری اونا حرفدی شارادی ھی گرفتم برم خونھ میتصم        
 زھرا یاز چھره ...  رونی بھ ھمراه زھرا اومدن برادیتا خواستم زنگ رو بزنم در باز شد و ھ        
 یچون ناخوداگاه نگران...  شناختھ نشده ی مسریھایماری جز بی چرا نگراندونمینم...  دیباری مینگران

 ...  کردتیزھرا بھ منم سرا
 !؟... افتاده یاتفاق... رادی شده ھیچ: با نگاه بھ زھرا گفتم ! ؟... نیری مییجا:  دمیپرس        
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! ؟... راحت شــــــــدالتیخ! ؟... ی بدونیخوای می چیبرا: و و با دعوا گفت  زھرا اومد جلھوی        
 ...! ی گذاشتشی پا پی غلط کــــــردی نداشتاقتشویل...  کشمتی مو از سرش کم بشھ خودم مھیبخدا اگھ 

 ... زنھی داره حرف میمتعجب نگاش کردم کھ از چ        
 و دعوا یبا خودخور...  امیمنم االن م...  زمی عزنیبرو تو ماش:  دستشو گرفت و گفت رادیھ        

 ...! نگران نباش...  میکنی مداشیپ...  شھی حل نمیچیھ
 ... نشونیزھرا با اخم روشو از من گرفت و رفت سمت ماش        
 !؟... زنھی با من حرف مینجوری زھرا داره ای چیبرا! ؟... شده یچ:  و گفتم رادیرو کردم بھ ھ        
...  ستی ازش نی خبرچی ھروزیاز د...! نارگل گم شده :  و زھرا گرفت و گفت نیروشو از ماش        

 ...!  ھم خاموشھشیگوش
 ...!!! شھیمگھ ادم بزرگ ھم گم م! ؟... کھ گم شده ی چیعنی...  ختی فرو ریزی چھیتو دلم         
 !؟... کھ گم شده ھیمنظورت چ -        
نھ ... نھ تو خوابگاھھ ...  ستی نروزیاز د...  دونمینم:  و گفت دی کششیشونی بھ پیکالفھ دست        

 ...!  کجا رفتھستیمعلوم ن...  دهی رو ھم جواب نمشیگوش... دوستاش ازش خبر دارن 
 ...عنی...  گم بشھ شھیمگھ م... مگھ ! ؟... ی چیعنی -        
 ...  زھرا باعث شد حرفم نصفھ بمونھیداص        
 ...! گـــــــــھی دایب...  ــــــــــــرادیھ -        
 ...! فعال... دنبالش میری ممیما دار:  زھرا تکون داد و گفت یسرشو برا        
 !؟... دنبالش نیریکجا م... کج  -        
 !... مارستانیب:  و گفت دی پشت گردنش کشیدست        
:  گرفتم و زمزمھ کردم واریدستمو بھ د...  وفتمی بود بکی نزدمارستانی اسم بدنیبا شن        

 ...!!! مارستـــــــــانیب
 ...! فعال... من رفتم :  زھرا گفت ی دوباره یبا صدا        
 یی؟ نکنھ بال...!چرا ! ؟... مارستانی بی چیعنی...  چشمم رفت ی و زود از جلونشی سمت ماشدیدو        

 ...!  کنم خــــــــداکاری چدیبا...! سرش اومده 
 دیبا...  کنم داشی بگردم دنبالش و پدیبا...  کنم داشی پدیبا...  شدم و روندم نی سوار ماشاری اختیب        

 کھ تو راھم یمارستانیھر ب... کمک کن خدا ... خدا کمک کن حالش خوب باشھ ... بھش بگم منو ببخشھ 
 ی تو دفترش دنبال نشونرشی پذسئول کھ می اھی ھمون چند ثاندونھیفقط خدا م...  دمی سر زدم و پرسدمید

 نجای ایماری بنینھ ھمچ( ی جملھ دنیھربار ھم با شن...  بھ من گذشتھ ی چھ حالگشتیاز عشق من م
 ...! نشستی لبم می رویلبخند)  میندار

 رو سر مارستانھای از بیلی خبایباھاش در تماس بودم و تقر...  رادی ھیشب بود کھ برگشتم خونھ         
 ... نی قطره اب شده و رفتھ بود تو زمھیانگار ...  نبود ی خبری ولمیزده بود
ئنا اون مطم...  دادی ، فکر کنم فحش مگفتی مییزای چھی لب ری ھم زی و گاھکردی مھیزھرا فقط گر        

 رو شی بار گوشنی ھزارمیبرا...  کجاست یعنی ایخدا...  باشھ تونستی از من نمری غیفحشھا مال کس
 ...  کھ خاموشھگفتی منحوس اون زن میگرفتم اما بازم صدا

 ییکجا... نارگل من نبود ...  اما نبود میھمھ دنبال اون بود...  ھم اومده بودن اونجا می و مرثمیم        
 ... ایفقط ب...  اینارگل ب...  بھ ھمون خدا کھ ایتو فقط ب... نارگل 
 دادی مشی داشت مثال دلدارمیمر...  زھرا رو اعصابم بود ی ھی گریصدا...  زدمیکالفھ داشتم قدم م        

 ... کردی مھی اون گریاما خودش ھم داشت ھمپا



 239 

 ممکنھ کجا نینی ببنیفکر کن...  شھی حل نمیزی شما چی ھیبا گر:  از دست دادم و بلند گفتم اریاخت        
 ...! رفتھ باشھ

اگھ ...  توئھ ریھمش تقص:  باروت منفجر شد و بھ سمتم حملھ ور شد و گفت ی بشکھ ھیزھرا مثل         
 کم از دست شینارگل بدبخت تو زندگ...  ی لعنتـــــــــکشمتی دستام منی بخدا خودم با ھمادی سرش بییبال

 ...!  دلشی روگھی زخم دھی ی بود کھ تو ھم شددهیمردم و زخم زبونشون نکش
 بدم یجواب اقاجون رو چ:  مبل و گفت ی بھ ھق ھق شده بود ، اوار شد رولی اش تبدھیگر        

 ...! خـــــــــــــدا
 ...!  کرد ارومش کنھی سرشو بغل کرد و سعرادیھ        
 مجرمم گفتیتحمل حرفا و نگاھاشون رو کھ بھم م...  کردیبا اخم و طلبکار داشت نگام م ھم میمر        
 ... نداشتم

...  روندمیبا سرعت تمام م...  نکردم ی توجھکردی کھ صدام مثمی می و بھ صدارونیاز خونھ زدم ب        
بعد از مادرم تنھا . .. خدا کنمیخواھش م...  خودت نارگل منو حفظش کن ایخدا...  ی مقصدچیبدون ھ

 تو گلوم بود کھ یزی چھی...   خداری ازم نگموی زندگیتنھا دلخوش...  کھ دلم باھاش خوش بوده نارگلھ یزن
 ی گلوم و ھیمونده بود تو...  کردم قورتش بدم نشد ی سعیھرچ...  گرفتی رو مدنمی نفس کشیجلو

 ... شدیبزرگتر م
 و عکسشو فمیدست بردم تو ک...  نگھ داشتم نویفقط ماش...  ابونیتو کدوم خ...  کجا بودم دونمینم        

...  وجود داره دونستی کھ نمیھمون عکس...  شده و چسب خورده زی رزیھمون عکس ر... دراوردم 
ھمھ منو مقصر ...  دلم تنگتھ! ؟... نارگلمییکجا:  و زمزمھ کردم دمی عکس کشی بھ صورتش تویدست

 !؟...واقعا من مقصرم ...  دوننینبودنت م
 ...  روم تار شده بودیعکس جلو        
نارگل ! ؟... یتونینم! ؟... نھ ی از خودت خبر بدیتونی؟ حداقل م...! یبھ خاطر رفتار من رفت        

 !؟...ھان ... ومدهی کھ سرت نییبال
 نیبعد از مرگ مادرم اول...  سی و صورتم خ شدکتری تو گلوم کوچی شد کھ اون گردوی چدونمینم        

 کننی نمھیبعد از نبودن مادرم بھ خودم قول داده بودم مرد باشم و مردھا گر...  کردمی مھیبار بود کھ گر
 ...!  برگردمکنیازت خواھش م... نارگل برگرد ...  سھی شد کھ االن صورتم خیپس چ... 

 یمطمئنم اتفاق...  رو گرفتم ھی بقزشی ری و جلودمی صورتم و چشمام کشیبا پشت دست محکم رو        
...  دونمیمن م...  تا نازشو بکشم کنھیداره ناز م...  میخودشو قائم کرده کھ دنبالش بگرد...  وفتادهیبراش ن

 ...! دمیقول م...  کشمی نازتو مشھیخودم تا ھم... برگرد نارگلم 
... یذاری مخبری رو بھی بقیبھ چھ حق! ؟... یرفتی مدی بای چیتو برا.. . من مقصر میریاصال گ        
 ... ی دختره ی بشمونی از کرده ات پشکنمی میباور کن کار...  کنم داتی؟ فقط بذار پ...!ھــــان 
 !!!؟...خوب ... فقط برگرد ... غلط کردم         
 شدم و شروع کردم ادهی پنیاز ماش... ر شد  کم و کمتشیکیانقدر با عکسش حرف زدم کھ ھوا تار        

 کھ ممکنھ براش ییاز فکر اتفاقا...  براش افتاده باشھ ینکنھ اتفاق بد...  باشھ تونھیکجا م... بھ راه رفتن 
 رفتنی کھ داشتن میچند نفر...  بھش دمیب رو و چند بار مشتمو کوادهیافتاده باشھ افتادم بھ جون درخت تو پ

...  ستی و حالم خوب نوونمی من ددنیانگار اونام فھم...  کردنی چپ چپ نگام می ورزش صبحگاھیبرا
 یتو حق ندار...  بھش عکسش رو گرفتم روبروم توجھیاما ب...  ومدی شده بود و ازش خون میدستم زخم

 یحق ندار. .. نارگل یحق ندار...  یراحت منو تنھا بذار ینطوری ھمیتونینم! ؟... یفھمی بشھ متیزیچ
!... 
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 رو برداشتم و میگوش...  وفتادی نمی موندن اتفاقنجایبا ا...  شدم نیراه اومده رو برگشتم و سوار ماش        
 ھرکدوم رادی و ھثمیم... رفتم تو تماسھا ...  افتاد سکالی مینگام بھ عالمتھا...  بھ ساعت کردم ینگاھ

 لحظھ بھ فکرم افتاد ھی...  رد شم اما شون از کنار اسمالیخی بخواستمیاول م... بارھا تماس گرفتھ بودن 
 !!!؟... کردن داشینکنھ پ...  شده باشھ ینکنھ خبر

 ... بعد از چندتا بوق جواب داد...  رو گرفتم ثمی شماره معیسر        
 !؟... تو پسر ییکجا -        
 !؟... نی کردداشیپ! ؟... شده یخبر! ؟... شده یچ -        
 !؟... ی رفتی گذاشتھویچرا ...  مینگرانت شد -        
 !؟... نی کردداشی پگمی مثمیم: داد زدم         
 ... نھ ھنوز:  گفت ی ارومی سکوت کرد و بعد با صداکمی        
 ...  دنبالشمارستانای بی باقرمی خوب من میلیخ -        
 ... یش برن کالنتر ھم با زھرا رفتن بگردن و بعدرادیھ -        
 !؟... یکدوم کالنتر -        
 ...  خونشونکی نزدی کالنترنیھم -        
 بپرس کجاھا رو دوست داشتھ و احتمال داره میاز مر...  مارستانھای برمیمن م...  خوب یلیخ -        

 ...! نی اونجاھا رو بگردنیاونجا رفتھ باشھ بر
تا بعد از ظھر ...  نرفتھ بودم شبی و دروزی کھ دییمارستانھای رو کھ قطع کردم رفتم سمت بیگوش        

 ... می نمونده بود کھ نرفتھ باشی و درمانگاھمارستانیب...  می ھمھ جا رو گشتثمی و مرادیبا ھ
تو ...  اومدن  نموندن خونھ و با مامی کردی رو ھرکارمیزھرا و مر...  ی کالنترمیغروب با ھم رفت        
 ...  عکس دراورد و بھ افسر دادھی فشی زھرا از کیکالنتر
دلم ...  زد شمی اتشیکی سواالش ی ھمھ نیب...  و تو پرونده نوشت دی سوال ازمون پرسی سرھی        

 ...  در مورد نارگل من کردهی فکرنی برم و دھنشو پر از خون کنم کھ ھمچخواستیم
 !؟... نی ھم رفتی قانونیپزشک -        
 !؟... اونجا ی چیبرا...  سوالش روح از تنم رفتھ نیحس کردم با ا        
مگھ ... نارگل حالش خوبھ :  و گفت رادیروشو کرد سمت ھ! ؟...چرا اونجا :  گفت ھیزھرا با گر        

 !؟... ــــــرادیمگھ نھ ھ...  اونجا باشھ دینبا...  تونھینم... نھ 
 کھ زھرا چقدر نارگل دیفھمی مدشیدی میھر کس...  کرد ارومش کنھ ی دو روز سعنی مثل ادرایھ        

 ... شدنی کرده بود چشماش باز نمھیبس کھ گر... رو دوست داره 
 می سرپا بمونھ ، بھ ھمراه مرتونستی نمگھی زھرا رو کھ درادی ھرونی بمی اومدی از در کالنتریوقت        

 ... می رو شروع کردی گردابونی دوباره خثمیبا م... برد خونشون 
 ...  چطورهگمیم... بھتره ... کاوه ...  گمیم:  با من من گفت ثمی کھ ممی ھدف گشتی بکمی        
 ... ی بگیخوای می چنمید بنال بب:  بودم کھ اعصاب من من کردنشو نداشتم و گفتم حوصلھیانقدر ب        
 ...  حرف رو بزنھنی ای چطوردونھیمعلوم بود نم        
... پز...  ھم ی سرھی ضرر نداره کھ گمیم...  میچطوره بر:  دست دست کرد و اخرش گفت کمی        
 !؟...ھان ...  می بزنی قانونیپزشک



 241 

...  رونی جلو پرت شده بودم بی شھی زدم رو ترمز کھ اگھ کمربندم بستھ نبود مطمئنا از شنیھمچ        
 حرفو نی خودت ھم بود ھممیاگھ مر! ؟... ی زدیچھ زر:  گرفتم و داد زدم قشویتم سمتش  برگشیعصبان

 !؟... ی لعنتـــــــــــیزدیم
 ...  کرد ارومم کنھیدستشو گذاشت رو دستم و سع        
 ...  کداشی اونجا حتما اونجا پمی اگھ برستیقرار ن...  یول...  ی داری چھ حالدونمیم... کاوه  -        
 ...  کھ زدم تو دھنش قطع شدیحرفش با مشت        
حق نداره ...  ســـــــــــتینارگل اونجا ن...  ثــــــــــمیخفھ شو م... خفھ شـــــــــــــــو : داد زدم         

 ...!!! اونجا باشھ
 ... دمی شدم و درشو محکم بھم کوبادهی پنیاز ماش        
 افتاده ینکنھ اتفاق...  خودت رحم کن ایخدا...  پروندمی و تو ھوا لگد مدمیچرخیودم مکالفھ دور خ        
 انقدر بزرگ ھست کھ بتونھ من و عشقمو باھم اتی دننیا! ؟... نھ ی بزرگیلیخ...  یخدا تو بزرگ... باشھ 

 !؟... یتونیم...  شیری از من بگیتونینم! ؟...تو خودش جا بده مگھ نھ 
 دونمیمنم م...  یباالخره کھ چ...  سوار شو ایب:  کھ گفت ثمی می و بعدش صدانیر ماش دیصدا        

ھان ...  کھ بھتره ی خبریاز ب...!  کاوه می برایب...  شھی راحتتر مالمونی خیول...  ستینارگل اونجا ن
 !؟...

 و با خودش بھ زور برد سوار دیدستمو کش...  شونھ ام گذاشتھ بود محکم انداختم یدستشو کھ رو        
 دستشو پس بزنم و با مشتام خواستیدلم م...خودش ھم پشت فرمون نشست و راه افتاد ...  کرد نیماش

 ی برای ولستیاونجا ن  نارگلمدونمیمن کھ م...  حق با اون باشھ دی شاکردمیلھش کنم اما تھ دلم فکر م
 ...  برم اونجا رو ھم بگردمالی خیاسودگ

...  خودت بھ داد دل من برس ایخدا...  باشھ یی ھمچون جاتونھینم... نارگل حق نداره اونجا باشھ         
 ...!  تنھا بشھ خدانی از اشترینذار ب

 نھ ای با مشخصات نارگل رو اوردن اونجا ی دخترای رفت سوال بپرسھ کھ اثمی می قانونیتو پزشک        
 ...  ضرب گرفتھ بودمنی و با پام رو زمستادهی دنده سرجام اھی و  اما غدختمیریداشتم از درون فرو م... 

چرا انقدر تو نگاش ...  ستادنی نگاه مضطربش پاھام از حرکت ادنیبا د... کھ سرشو برگردوند ثمیم        
 ... امکان نداره... نـــــــــــھ ... نکن ... نکنھ ! ؟... شده ی چیعنی...  شھی مدهی دشیتشو

 ثمی پر از استرس می داشتم بھ چشماریھمونجا مات و متح...  قدم از قدم بردارم تونستمی نمیحت        
 ...  نزدی حرفیخودش اومد سمت من ول...  کردمینگاه م

 !؟... شده یچ... چ ...  یچ: دھن خشک شدمو باز کردم و گفتم         
 ...  نگفتیزی و چنییسرشو انداخت پا        

 !؟... ی گرفتیچرا اللمون...  ی شده لعنتـــــــــی چگمیم:  گرفتم و داد زدم قشوی        
 تصادف اتوبوس ھی از گنیم...  ھی...  گنیم:  گفت ی ارومیباالخره دھنشو باز کرد و با صدا        

 ...  ھم ھستی دخترھی...  دخترھی...  رو اوردن کھ ی سرھی...
 ... با نارگل... مشخصاتش با : اب دھنشو قورت داد و با نگاه مستاصلش گفت         
 ...  باشھنجای اتونھینارگل من نم... امکان نداره ...  نی زمیاوار شدم رو        
 توان نگھ داشتن یحت...  پھن شدم نی زمی کنھ رویری کھ از افتادنم جلوگرهی تا اومد بازومو بگثمیم        

 ...  نشستمنی زمیخودمو نداشتم و رو
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من بدون ...  شیری از من بگیتونینم...  ی انقدر نامرد باشیتونیخــــدا نم...  دوباره تار شد دمید        
 نی ھمچیتونیچطور م...  مینیبیکھ م...  ی کھ ھستاوردمی ممانیتازه داشتم بھ تو ا...  یفھمی متونمینارگل نم

 ... یاری سرم بییبال
 ی کنییشناسا...  ی کھ بتونیباھاش داشتھ باش...  ی نسبتھی دی باگنیم:  کنارم نشست و گفت ثمیم        

 ... میخبر بد...  بھش یچجور...  ی ولادیب...  زھرا میبگ...  دیبا... 
 ...! انیکھ ب...  زنمی زنگ مرادیبھ ھ:  بلند شد و گفت ثمی چقدر گذشتھ بود از نشستنم کھ مدونمینم        

 
 

 یزی چچیبھ ھ...  نبود یچیتو سرم ھ...  روبرو زل زده بودم واری و منگ نشستھ بودم و بھ دجیگ        
 اومده ای ادم تازه بھ دنھی از دست داده بود و مثل تشویمغزم فعال... انگار خوابم ...  فکر کنم تونستمینم

...  شدنی داشتن از جلوم رد ماهیلباس س  وھی با گری عده انکھیا...  ردمکیداشتم اطرافم و ادما رو نگاه م
 کھ دنی دی زارھی انقدر گریعنی...  کردنی و سروصدا داشتن کارشونو مھی تفاوت بھ گری عده ھم بھی

 پسر بچھ ی ھیگر...  کردی واقعا دل سنگ رو ھم اب مای بعضی ھیگر! ؟... شھیمگھ م! ؟...سنگدل شدن 
مامان ...  کھ یروز...  کھ تنھام گذاشت یروز... مادرم ...  ـادرمـــــــــ...  کردی کھ مادرشو صدا میا

 یگفتیم...  باھاش رابطھ ات خوب بوده شھی تو کھ ھمیمن کھ مدتھاست باھاش قھرم ول... ازش بخواه ... 
  نارگل باشھدینبا... گھ اون دختر بگو ا... بھش بگو ... پس چرا با من سر لج داره ...  نھیالرحمھ الراحم

 کھ گفتھ ی ھرکاررتشیاگھ بخواد از من بگ...  کنمیبھش بگو گناه م...  مگھ نھ مامان تونھینم... اگھ ... 
 یتو گفت...  کھ اون دلم رو شکستھ یھمونجور...  شکونمیدلش رو م... ھمھ گناه ھا رو ...  کنمینکن م

 ...! نھ نارگل... مامان ... م کھ تورو نبره من ازش خواست...  می ازش بخوادیبا
 ...  شددهی و داد نگام بھ سمت در کشھی گری کھ با صدازدمیداشتم تو دلم با مادرم و خداش حرف م        
 داد میمر...  بھ من حملھ کنن خواستنیھردوشون م...  زھرا رو رادی رو گرفتھ بود و ھمی مرثمیم        

 کشمتی خدا میبھ خداوند...  نباشھ ی کھ تو سردخونھ اس ناریدعا کن اون... فقط دعا کن کاوه : زد 
 ...! یلعنتـــــــــ

...  جدا بشھ رادی از بغل ھزدیزھرا داشت زور م...  از اسم سردخونھ ھم لرز بھ تنم افتاد یحت        
 ... پروندی و لگد مزدیداشت دست و پا م

بخدا اگھ نارگل من اونجا باشھ ...  ـــــــــــــــــــرادیولم کن ھ...  رادیبذار برم بکشمـــــــــــش ھ -        
 ... خـــــــــــــــــدا...  توئھ ریھمش تقص...  ذارمیزنده ات نم

مدت  نھمھیبعد از ا...  خودت کمکم کن ایخدا...  کرد ارومشون کنھ ی از پرسنل اومد و سعیکی        
 ی و بردی مادرمو گرفتیاز وقت...  بزنم ی نخواستم باھات حرفگھی دمی سالگ١٥از ...  کنمیدارم صدات م

 کھ خوامیازت م...  کنمی سال دوباره دارم ازت خواھش منھمھیبعد از ا...  خودت باھات قھر کردم شیپ
 ... یری ازم نگمویتنھا دلخوش

 یبرا...  کھ ممکن بود عشقت باشھ ی کسدنی دی براخواستنیچقدر سخت بود کھ ازت نسبت م        
 ... ستی کھ تو اون اتاقھ گل تو نی اوننکھیثابت کردن ا

 در تھ راھرو ھی و درست راه بره بھ سمت ستھی پاھاش وای روتونستی نمی کھ حتیی با زھرارادیھ        
 ... کردی مھی گرثمی تو بغل ممیمر... رفتن 

 رادی کھ زھرا و ھیدر...  کردمی راھرو نگاه می نشستھ بودم و داشتم بھ در انتھانیزم یھنوز رو        
...  کردنی ھا چقدر کش اومده بودن و بدتر از الکپشت ھا حرکت مھی ثاندونھیرفتھ بودن پشتش و خدا م
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 بھش دوختم روحموی نگاه بیتوق...  مو گرفت و بلندم کرد قھی کھ ی اومد و بعدش ھم دستادی فری صداھوی
 ...  کم داشتمنوی فقط ھمتی وضعنیتو ا...  دمی رو دمیبرادر مر

 یعوضــــــــــــ:  بھ دست گرفت و داد زد قمویدوباره ...  تو صورتم و پرت شدم دی مشت خوابھی        
 ... کشمتیخودم م... 

 ...  شدمنی ھم زد تو صورتم کھ باز ھم پرت زمگھی مشت دھی        
 دستشو ثمی کھ مرهی بگقمویدست انداخت دوباره ...!!!  منو بکشن خوانی روزھا ھمھ منیھھھھ چرا ا        

 ی شھی پسره کھ ھمنی نتونستم از خودم در برابر ایچقدر بدبخت بودم کھ حت...  عقب دشیگرفت و کش
 ... ر لبمو پاک کنم کناخون  انقدر حال و حوصلھ نداشتم کھ بخوامیحت...  دفاع کنم ومدهیخدا ازش بدم م

 ...  جدا بشھثمی داشت از می و سعدیکشی ھمچنان عربده مالدیم        
از خدا بخواه ... فقط دعا کن ...  ی دلشو شکوندی غلــــــــــــط کردی باھاش باشیتونستیتو کھ نم -        

بذار خفھ ...  ثــــــــمیولم کن م...  ی عوضــــــــــــــکنمی جھنم متویزندگ...  نارگل نباشھ نجاستی کھ ایاون
 ذارمینم...  ی تو خوابت دنبالش بگرددی اونوقت باھ اون تو نباشیدعا کن نار...  اشغال رو نیاش کنم ا

 ...! ی و نداری نداشتاقتشویل...  یــــــــــدیشن...  وفتھینگاھت بھش ب
 شمیچرا بلند نم...  زنھی و داشتن عشقم حرف م مناقتی پسره اومده از لنیا...  خدا نیتروخدا بب        

االن بھم ...  ی ھستشھی ھمگفتیمامان م...  یھست... تو ! ؟... مامان یچرا خدا! ؟...ر بدم *دھنشو ج 
 ... ی منم ھستیکھ خدا...  یکھ وجود دار...  یثابت کن کھ ھست

 ...  کھ کنارش خون مرده شده بودی اش پاره و لبقھی کھ ی نشستھ بودم با لباسنی زمیھنوز رو        
 و رادی راھرو باز شد و ھی دل خستھ و دردمند من کھ باالخره در انتھای قرنھا گذشت برادیشا        

 ھوی کھ کردی مھی بلند گریزھرا با صدا... اوردی اونو تو بغلش داشت مبای تقررادیھ...  رونیزھرا اومدن ب
 ...  شدھوشی و برادی ھیافتاد رو دستا

 بازم یتونینم... ازت دوباره خواستم ...  خدا یتونینم! ؟... یعنی... امکان نداره ... نــــــــــــــــھ         
 ھم مثل من افتاد الدی بلند شد و ممی مرغی جیصدا...  یکردی بھ حرفم گوش مدی بانباریا...  یبھم پشت کن

 یخدا...  ھی مھربونی گفتن خدا خداشھیھم...  دکریگاه م داشت ھاج و واج بھ اونا نثمیم...  نی زمیرو
 با من سر نھمھیپس چرا ا...  بنده ھاش نی بکنھی بنده ھاست و خوب و بد نمیخدا...  شکستھ اس یدال
 !؟... یکنی می بازی رو دارندرالی سھی من نقش نامادریچرا برا! ؟... خــــــــــــدا یلج

بھت ... خــــــــــــدا ! ؟... تموم شد یعنی...  بود کھ سرشو بھ دو طرف تکون داد رادینگام بھ ھ        
ازت ...  خدا یھمھ چ...  ی ھم کھ فکرشو بکنیھر گناھ...  نخوام یزی وقت ازت چچی ھگھی ددمیقول م

 ...!!! خواستــــــــــــم خدا
 بھش می کھ بخوامی توانشو نداشتیعنی...  میتونستی نمچکدومیھ...  دستش بلند کرد یزھرا رو رو        

 !!؟...نارگـــــــــــل ...  االن یعنی...  میکمک کن
 ام قھی رفت سمت اری اختیدستم ب...  نمونده بود دنی نفس کشی براییھوا...  نفس بکشم تونستمینم        

 با می کھ مررادی قدم رفتم سمت ھھیاز جام بھ زور بلند شدم و ...  تا راه ھوا رو باز کنم دمیو دکمشو کش
 ستادهی ای دفاعی ، حتی حرکتچیھ  متحرک بدونی مرده ھیمثل ...  اومد سمتم و شروع کرد بھ زدنم غیج

 از ی برایزی چگھیمن کھ د...  زدی قدرتش می با ھمھ تونستی اما نمرهی اومد دستشو بگثمیم... بودم 
 زنھی نمی نداره و نبضی قلبگھی دی وقتکنھی تن منی بھ حال ایچھ فرق...  بزنھ نمیدست دادن نداشتم بذار ا

!... 
 ...  پا تند کرد و اومد سمتمونرادیھ        
 ...!  زنتو جمع کنثمیم... چھ خبرتونھ :  با اخم داد زد دی کھ رسکینزد        
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 ...! نارگل نبـــــود...! نبود :  بگھ گفت یزی دھنشو باز کرد چمیتا مر        
! ؟...چطور شکرت کنم ...  خدا بھ حرفم گوش کرده باشھ نباری اشدیباورم نم... راه ھوا باز شد         
 بھ حرف من نباری تو ای خداشھیباورت م... نارگل من اونجا نبود مامان ... خدات ...  تو یخدا... مامان 

 !؟... بھ دل من راه اومده نباری ایعنی! ؟...گوش کرده باشھ 
 ...! پس زھرا... ؟ پس ...!نبــــــــــــــــود :  بلند شد و ناباور گفت الدیم        

 ...!  بھش سخت گذشتھیلیخ...  تحمل کنھ نی از اشترینتونست ب: ھنوزم زھرا تو بغلش بود         
 چند نی کھ ای عذابی داشتھ باشھ برای قانع کننده الی دلدوارمیام...  می کنداشی پدیفقط با:  رادیھ        

 ...! میدیروزه کش
 کھ تو سردخونھ اس عشق من ی اونی و نذاشتی کردی مردونگنجایحاال کھ تا ا...  ـــــــــــایخدا        

...  رمیگیاصال ھمھ حرفامو پس م...  دمیقول م... دمت گرم خدا ...  کنم داشیباشھ کمک کن برگرده کھ پ
 !؟... ھــــــــــان...  ی تو بگیھر چ...  کنمی گناه نمگھیتو برش گردون د

 ی صندلی زھرا رو رورادیھ...  رونی بمی باھم از در اون ساختمون نحس و مخوف زدیھمگ        
 کھ چشماش تکون دی اب بھ صورت زھرا پاشکمی...  دراورد ی اب معدنھیخوابوند و از تو داشبورد 

 ازی نرادیفعال ھ...   کھ ببرتشثمی دادم بھ منموی ماشچییسو...  رفتھ بودن ثمی و مالدی با ممیمر... خوردن 
 ... بھ کمک داشت

 ...! شرمنده ام داداش:  گفت ی با شرمندگثمیم        
 ... نی خونھ استراحت کننیبر:  زدم و گفتم ی لبخندمچھین        
نھ تنھا دوستشھ بلکھ ...  زهی عزیلینارگل براش خ... تو حال خودش نبود ...  ببخش مویمر -        

 ...!  مرده بودمیاگھ اون نبود مر...  مھی نارگل تو تن مری ھاھی از کلیکی...  نارگلھ ونیجونشم مد
 ... ببخش کاوه: متعجب نگاش کردم کھ دستشو رو شونھ ام گذاشت و گفت         
چقدر روحش بزرگھ و من ھنوز ...  تونستھیچطور م... نارگل ...  تکون بدم یفقط تونستم سر        

...  برسم دی رو حتما بای عوضیالنیحساب اون م... چقدر احمقم کھ ...  دونمی در موردش نمزای چیلیخ
 ... ونمی حداقل بھ خودم مدنویا

 ...  درمانگاه و بھش سرم زدنمی زھرا رو بردرادی ھنیبا ماش        
 ... ارم اومد کنرادیتو راھرو نشستم کھ ھ        
 یدرک کن کھ چ...  یول...  من دمی شایحت...  میمر... زھرا ...  از رفتار ھمھ ی دلخوردونمیم -        

 ...! ی بدتر از اونا بوددی شای حتی از اونا نداشتی خودت ھم دست کمدونمیم... بھشون گذشتھ 
 ...!  کنمداشی پدیاالن فقط با...  ستیمھم ن -        
 بلند نی ھمی داشتھ باشھ براری تاثتونھی نمی حرفچی االن ھدونستیم...  شناختی خوب منو مرادیھ        

 ...  زھراشیشد و رفت پ
 بر استراحتش ی مبنرادی بھ اصرار ھتوجھیزھرا ب...  سرم تموم شد با اونا برگشتم خونشون یوقت        

االن سھ روزه کھ ...  بھ اقاجون خبر بدم دیبا... نھ :  گفت ی گرفتھ ای مبل تو ھال نشست و با صدایرو
 ...!  بشھی شده و ممکنھ ازم شاکری االنش ھم دنیھم...  ستینارگل ن
 ی بگی چجوریدونی تو نمگفتیم...  پا داشت ھی خودش زنگ بزنھ اما مرغ زھرا خواستی مرادیھ        

 ... شناسمیمن اقاجونمو بھتر م... 
 ھم ی و نگاھدونستی اما ھنوزم منو مقصر ممی نکرددایون ساختمون نحس پ نارگل رو تو انکھیبا ا        

 ...  انگار من وجود ندارمکردی رفتار میجور...  انداخت یبھ من نم
 ...  رو کنار گوشش گذاشت و منتظر شدمیسی بیگوش        
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 ... سالم اقاجون -        
 !؟... ؟ مادرجون خوبن نیخوب          

 ...!  سرما خوردمکمی...  ستی نیزیچ! ؟...صدام                 
 !؟...چھ خبر از ده             

 ...!!دیپرسی داشت از اخبار روستا میدل تو دلم نبود کھ حرفشو بزنھ ول        
 ...! راستش...!  اقاجون گمیم        

 ینار... نارگل ... راستش اقاجون :  گفت ی لرزونیچشماش پر از اشک شد و با صدا              
 ... گم شده... اقاجون 

 ...!  اقاجــــــــــونستی نیبخدا ھمھ جا رو گشتم ول... االن سھ روزه گم شده :  گفت ھیبا گر               
 تا کری و رفتم زدم رو اسپاوردمی طاقت نگھید...  اش متوقف شد ھی چشماش گرد شد و گرھوی        

 ...  شدهیشنوم چب
فکر کردم ...  مدت بره سفر ھی خوادیبھم زنگ زد گفت خستھ اس م... مگھ بھ تو نگفتھ بود بابا  -        

 ... یدونیتو م
 سھ روزه مثل مرغ سرکنده دارم بال نجایمن ا! ؟... یچـــــــــــــــ: زھرا از جاش بلند شد و داد زد         
 تونستینم! ؟... رو خاموش کرد ھـــــــــــان شیچرا گوش... تھ سفــــــــــــــر  اونوقت خانوم رفزنمیبال م

 سھ روزه نیُمردم و زنده شدم تو ا... اقاجون   بھ من گذشتی چیدونیم...  رهیبھ من بگھ خبرش داره م
...  ی قانونــــــــــــــی پزشکیحت...  یحت... ھمھ جا رفتم دنبالش ... ُمردم تا تونستم بھ شما زنگ بزنم ... 

 کھ ادیاگرم اومد طرف من ن... بھش بگو بھتره برنگرده تھرون ...  لوس شده یادی زگھی دخترت دنیا
 ...! شمی و از دستش راحت ممشکشی خودم منباریا

 ... دی مبل انداخت و رفت اتاق خواب و در رو محکم بھم کوبی رو رویگوش        
 ... کردی میبرداشت و داشت از پدر نارگل عذرخواھ رو ی گوشرادیھ        
گفت خستھ اس رفتھ ...  جملھ تو سرم بود ھی...  فقـــــــــــــــط دمیشنی اونو نمی حرفاگھید        

 !؟...سفـــــــــــر 
 ی بھ زھرا حرفدی نبای حتیعنی...  کردی تنم کامال بھ جوش اومده بود و داشت قل قل میخون تو        

تو فقط ...  کھ دوستش بودن نایمن بھ دررررررررررررررررررک ا! ؟... می دوستش مرای! ؟... زدیم
گھ ھوس سفر بھ سرت نزنھ ی دکنمی میکار...  ارمی سرت میی چھ بالینیبرگرد تا بب... برگرد نارگـــــــل 

اما ...!!! فقـــــــــط برگرد ...  ی استرس و جنگ اعصاب قسر در برنھمھی اگھ بذارم از استمیکاوه ن... 
 ...!!! دعا کن نارگل...!  یوفتیدعا کن بھ چنگ من ن

 ... رونی بلند شدم و از خونشون زدم بیعصب        
 نارگل        
 بھت زحمت دادم یلی چند روز خنیتو ا... ببخش ... واقعا ممنونم :  دمی رو بغل کردم و بوسدهیحم        

 .!.. ی شدتیو اذ
بھت قول ...  نارگل یخوشحالم کھ بھتر:  پشتم بھ حرکت دراورد و گفت یدستشو نوازش گونھ رو        

 نیمن دلم روشنھ کھ بھ ھم...  و زود داره اما سوخت و سوز نداره رید...  شھی درست می ھمھ چدمیم
 ...!شھی می خوبیلی خی خبراایزود

 ...  تکون دادمدهی حمی براسوار اتوبوس شدم و با حرکتش دستمو        
 و شدمی بودم کھ از داشتھ ھام غافل می ناشکریچھ بنده ...  رو داشتم دهیچقدر خوب بود کھ حم        

 جاھا یلیخ...  دوست داشتھ شھیھم... خدا منو دوست داره ...  بردمی خدا مشی نداشتھ ھامو پی گلھ شھیھم
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و باالتر از ھمھ ...  دهیحم... م یمر... زھرا ...  وقت تنھا نبودم چیمن ھ... بھم ثابت کرده کھ عاشقمھ 
 ...  بودن کھ ھوامو داشتھ باشنشھیھم... خـــــــــدا 

چقدر از ... عالقھ ام بھ اون ...  شدنم توسط کاوه رو دهی دزدیحت... دونستی موی ھمھ چدهیحاال حم        
 اون روز یاداوریھنوزم کھ ھنوزه از ... ده انداخت  کھ منم بھ خنی جوردی شدن تخت کاوه خندفیکث

 ... شمیخجالت زده م
 ، زھرا دهیحم...  دونستنی مزاشوی چی سرھی شده بود و ھرکدوم می سھ نفر تقسنی بمی زندگیرازھا        

 ...!  کمک بھ من داشتنی برای نقش مھممی زندگی برھھ زمانھیھر کدوم تو ...  می، مر
 و دی نگاه عاشق بشھ خندھی تو ومدی نمالدی بھش گفتم بھ میوقت...  گفت الدیاونم از رابطھ اش با م        
 بود کھ ھمو ی بارنی زھرا سومیعروس...  ی ھم گرفتمریخداروشکر الزا...  نگاه نبود کھ ھی: گفت 

 کھ من بارمی شما و ی تو خونھ قبال  بارھی رفتھ ادتی نکھیمثل ا... اونجا استارت رابطمون بود ...  دمیدیم
 ...! میدیاومده بودم تھران ھمو د

 دنی زھرا ھمو دی تو عروسنای اکردمی نبود و فکر مادمیمن چقدر خنگ بودم کھ ...  گفتیراست م        
 ...  در ارتباط بودنی تلفنالدیھنوزم با م...! 

 دوستم ، خواھرم ، ی کردم از عاشقفی و من چقدر کشدی لپھاش سرخ مزدی ازش حرف میوقت        
 ... دختر عموم

 مثل دهیحم...  گردمی کھ دارم برمی گذاشتم و امروززدی کھ پا تو ی روز اولنیچقدر تفاوت بود ب        
 رفتن و حرف رونیب...تا حالم بھتر بشھ ...  کنھ تا اروم بشم کاری چدونستی و مشناختیزھرا کامل منو م

 بھ جاش و یسکوت کردنا...   کردناش ھمراه منھی گریحت...  ام برگرده ھیزدن با اون باعث شد روح
 ...  دادناشیدلدار

 ی اخرنیا... بھ کاوه فکر نکنم ... و ...  تایبھ ارم...  فکر نکنم ای و رونی بھ شاھگھی کردم دیسع        
 ... ھی سختھ اما شدنیلیخ

 کاوه است نیا...  نشده دهی خونھ پدرشھ و چی شاخھ ی کھ ھنوز رویھمون گل...!  دخترم ھیمن         
...  کھ مــــــــــن ینی تو خواب ببدی بانویا...  بخواد حی و ازم توضادیب...  و ازم درخواست کنھ ادی بدیکھ با

 ...! شی بده از ازدواجش و زندگحی توضت و بخواد براادیب...  و بھت التماس کنھ ادینارگـــــــــل ب
 ی شکستھ و خرد شده رو دوباره بازسازی ھاکھی اما اون تختمی بارھا در خودم فرو ردیمن شا        

 ... ستادمیکردم و سرپام ا
 ھیمطمئنا تو تھران ...  لبم نقش بست ی ناخود اگاه رویلبخند... فکرم رفت بھ تماس اقاجون         

 کھ دونمیم...  بگذرونھ ریخدا عاقبتمو با زھرا بھ خ...  کھ حقم ھم بود دیکشیرمو م انتظای حسابیدعوا
 یادی مدت زمیتونستیوقت نم چیمطمئن بودم ، من و اون ھ...  دیبخشیاما م... االن بھ خون من تشنھ اس 

 ... دیرسی می کمتر از نصف روز بھ اشتدی قھرامون شایھمھ ...  میاز ھم فاصلھ داشتھ باش
 سوال ی خوشحال شده بودن و کلیلی خدنمیبچھ ھا از د...  تھران اول رفتم خوابگاه دمی رسنکھیھم        

 ... رونی از خوابگاه زدم بمی زھرا و مریھای دادم و با سوغاتھاشونویسوغات...  دنیپرس
 کھ یزی چنی حداقلتردونستمیھرچند م...  ذره شده بود ھیدلم براش ... سراغ زھرا رفتمی مدیاول با        

 ... در انتظارمھ کتکھ
 بوسھیم...  کنھی مھیگر...  کنھیبعدش بغل م...  کنھی مھیگر...  کشھیداد م...  کنھیدعوا م...  زنھیم        

!... 
... رفتم باال ...  تا در باز بشھ دی طول کشکمی زنگ رو زدم یدم در خونشون وقت...  شناختمشیم        

 ...  ناراحتھخوندمی اش مافھیاز ق...بود  دم در رادیھ
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 ...!  سرد جوابمو دادیلیسالم کردم کھ خ...  در نگھ داشتھ بود یدستشو رو        
 !؟... یخوب: لبخند زدم و گفتم         
 ... ممنون -        
 !؟... تو امی بشھیم:  گفتم رهی و نھ کنار مزنھی می نھ حرفدمید        
 ...! ھمھ اش ھم بھ خاطر توئھ...  ستیزھرا حالش خوب ن -        
 !؟... یدیاجازه م...  اومدم کھ حالشو بھتر کنم نی ھمیبرا...  دونمیم:  و گفتم نییسرمو انداختم پا        
فکر البتھ ...  ی بھت بگھ کھ ناراحت بشیزی چھیممکنھ ...  ھیاون االن عصبان:  و گفت دی کشیپوف        

 بگذره ارومتر بشھ بعد باھاش حرف کمیبذار ...  رابطتتون خراب بشھ خوامی نمیکنم حقت ھم باشھ ول
 ...! بزن

 از تو شتریمن زھرا رو ب...  شھی اما مطمئنم تا با من حرف نزنھ حالش خوب نمرادی ھدونمیم -        
 از ی بھت کھ وقتدمیقول م...  شھیم خوب ی بزنھ ولیی حرفاھی ممکنھ دعوا کنھ و دونمیم...  شناسمیم

 ...! خونت برم زن تو مثل سابق بشھ
 ...  مستاصل نگام کرد و اروم رفت کنارکمی        
 ...! تو اتاقھ: رفتم تو کھ گفت         
...  کنھ ی خالتشویبذار عصبان...  تو ای نیدی شنیی کھ شد ھر صدایھرچ: ازش تشکر کردم و گفتم         

 ...! رونی بی منو بندازیای اگھ صدات کرد بیحت
 در رو باز کردم و نی ھمی براومدی نییصدا... رفتم سمت اتاقشون و در زدم ... سرشو تکون داد         

 ... رفتم تو اتاق
 ...! سالم: اروم گفتم ...  بود دهی تخت پشت بھ در دراز کشیرو        
 ...  نکردیحرکت        
 ... !!!  خانومیزدیا: سمتش و گفتم رفتم         
 ...  نکردیبازم کار        
 از ینجوری ای کھ داریچقدر مھمون نواز... دلم برات تنگ شده بود : کنارش نشستم و گفتم         

 ...! یکنی مییرایمھمون خونت پذ
 ...! زھرا: دستمو رو شونھ اش گذاشتم و گفتم ...  نگفت یزیبازم چ        

 ... وفتمی بود بکی بلند شد کھ نزدعی سرنیھمچ...  منفجر شد ھوی        
 ی برگشتی چیبرا...  ی کھ تاحاال بودیبرو ھمون گور... بھ من دست نـــــــــــزن : داد زد         

 توقع یبعد از پنج روز اومد...  نمی دخترشو ببخوادی دلم نمگھی؟ اقاجونت بھت نگفت د...!ھـــــــــــــــان 
 ...! ـــــــــــــرونینو بندازش بی اایب...  رادیھــــــــــــــــــ! ؟... ی ھم داریمھمون نواز

 ینجوریچقدر من بد بودم کھ ا...  ختھی اشک ریلی مدت خنی کھ ازدیچشماش داد م...  رمی بمیالھ        
 زدم ادشی بھ داد و فریلبخند...  مگفتیکاش بھش م...  شدم کھ انقدر دوستش داشتم یی عذاب زھرای ھیما

 ...  دختر تنگ شده بودنی ایچقدر دلم برا... 
 

 گھید...  ـــــــــــــــرونی من برو بیگمشو از خونھ : رفتم سمتش بغلش کنم کھ ھلم داد و گفت         
 ... نمتی ببخوامینم

 ...! اما من -        
خودت قصد سفر ...  میمگھ ماھا برات مھم...  نمتی ببخوامی نمگھید: نذاشت حرفمو بزنم و داد زد         

...  داشتھ باشن ی چھ حالھی داره بقیتیچھ اھم...  میشی بھ دررررررررررررررک کھ ماھا نگران میکنیم
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 یگی می کھ االن اومدی کجا بودتا حاال...  نجای ای اومدی چیبرا...  یمھم فقــــــــــط خود خودخواھت
 بدبخت یمنھ خـــــــــــــر رو بگو با اون کاوه ...!  دلت تنگ نشھ اهی صد سال سخوامیم... دلت تنگ شده 

انگار نھ ...  عشق و حالش ی خانوم رفتھ بود پنیاونوقـــــــــــــت ا...  توئھ ریدعوا کردم کھ ھمش تقص
 .!.. می نگران بشمکنـــــــــــھ کھ ممی ھم وجود دارییانگار ما
 ...!!! زھـــــــــــــرا -        
زھرا و ... زھرا و مـــــــــــــــرض :  زدی و مشت مدادیھولم م... اومد و شروع کرد بھ زدنم         

 رفتم ی حتیلعنتــــ...  یکالنتر...  مارستانای بیھمھ ...  تا کجاھا دنبالت گشتم یدونیم... کوفـــــــــــــــت 
 شی رفتم تا بتونم بھ اقاجون زنگ بزنم کھ تھ تغارار چقدر با خودم کلنجیدونیم...  ی قانونــــــــــیپزشک

! ؟... بھ من گذشت ی خبـــــــــــــــر چی سفر اونم بی گفت رفتی وقتیدونیم! ؟...گم شـــــــــــده 
فقـــــــــــــــط ...  ی تو فقط خودت مھمیبرا...  ی کھ بدونستیبرات مھم ن...  یدونینــــــــــــــــــــھ نم

 کتک الدی از میحت...  دیبدبخت اون کاوه کھ بخاطر تو از ھمھ حرف شن...  ی اگھی کس دچینھ ھ خودت
 !؟... ھـــــــــــــــــــانی بدیخوای میجواب اونو چ... خورد 
 ... ی شدھی بقیدر باعث ناراحت نارگل کھ انقیری بمیالھ...  کرده بودن سیاشکاش صورتشو خ        
 ...!!!! زھرا -        
... ھمھ جا حواسم بھت باشھ ...  ھربار نگرانت باشم نکھیاز ا... خستھ شدم از دستت : داد زد         

 انقدر خودخواه یتونی میچجور...  ی تونستیچجور...  تو ندارهی برای ارزشچی محبتھا ھنی ھمھ انکھیا
 ی روزه بھ ماھا چد چننی تو ای درک کنیتونی درصد ھم نمھی...  ی کھ فقط بھ فکر خودت باشیباش

 ستی برام مھم نگھید...  بکن تی با زندگخوادی دلت میبرو ھر غلط...  ی بفھمیتـــــــــــونینم... گذشتھ 
 نھ ای حالت خوبھ نکھیا.. . بھ تو فکر نکنم چوقتی ھگھید...  نگرانت نشم گھی دخورمیقســـــــــــم م... 

 بھ دیحاال با...  گذاشتم ھی ھم برات مای کافیبھ اندازه ...  رم خودمو دایمن زندگ...  ستی برام مھم نگھید
 احمـــــــــق ی خالھ ھی... ی منی بھ بعد فقــــــــــــــــط خالھ نیتو از ا...  خودم و شوھرم باشم یفکر زندگ

 ...!!! شترینھ ب... 
 چیھ...  نمتی ببمخوامی وقت نچی ھگھید...  من برو یاز خونھ ... برو :  گفت ی لرزونیبا صدا        

 ...! وقـــــــــــــت
 و بخوام برم سمت در قفلش کرده امیتا بھ خودم ب...  رونیاومد بازومو گرفت و از اتاق پرتم کرد ب        

 طول یلی ممکن بود خدیبخشیاگھ امروز نم...  بمونھ ادی زی و ناراحتی دلخورنی اذاشتمی مدینبا... بود 
...  بودم دهی ندینجوریزھرا رو ا  وقتچیھ...  دلم شکست کنمیاعتراف م...  خواستمی نمنویبکشھ و من ا

 رونمی از خونھ اش بی حتای نھی منو ببخوادی نمگھی کدوم از دعواھامون بھ صراحت نگفتھ بود کھ دچیتو ھ
...  بود برام ی گفت ھمھ چشھیم... فقط دوست نبود ...  نبود لی فامایزھرا فقط خواھرزاده ... کنھ 

 کھ سرشو با تاسف تکون داد و خواست دمی رو درادیھ...  ده من بوی ارامش و شادی ھی ماشھیوجودش ھم
 زھرا ھم پشت دونستمیم ... دادم ھینشستم و بھ در تک...  نگھ یزی بزنھ ، دستمو اوردم باال کھ چیحرف
 ... دمیشنی ھق ھق ارومشو میصدا... دره 

 کھ یاز ھمھ چ...  مونیبچگ... شروع کردم حرف زدن از خاطراتمون ... اروم اسمشو صدا زدم         
 ... ممکن بود کمک کنھ زھرا ببخشتم

 ی بشیخواستیم...  ما یونھ  خیای و بی شناسنامھ تو برداریخوای می چندبار گفتمی بچھ بودادتھی -        
 ... وفتھی اتفاق ننی دعا کردم کھ ایلیاونموقع خ...  یزدی ، نھ ای کرمھی...  آقاجون یبچھ 

 و مسلما اومدنت بھ ی بودکتریتو از من کوچ:  زدم و ادامھ دادم ی اون روزا لبخندیاداوریاز         
االنم ! ؟... ھی چیدونیم...  نداختی منو بھ خطر می تھ تغارگاهی ما بھ عنوان دختر خونھ جایخونھ 
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 یاگھ خواھرزاده ام نبود دیشا...  اما ی ما بزرگ شدیھرچند تو خونھ ...  خونمون یایخوشحالم کھ نشد ب
 چند روز یکھ تو برا...  کھ االن ھست شدی نمینی رابطمون اچوقتیھ...  ی نبودیزدی اگھ ادیشا... 

  بغل کنمتوی تپل و گوشتکلی اون ھنکھی ایدلم ضعف بره برا...  و من یوفتیب حال نی از من بھ ایخبریب
... 

من بد ...  رمی کھ مدادمی و الاقل بھ اون خبر مکردمی حماقت رو نمنیکاش ا... حق داشت نبخشھ        
 کھ زدمی و حرف مگفتمیانقدر م...  ومدمی من کوتاه نمیول...  نتمی نخواد ببگھیکردم باھاش ، حق داشت د

 ...!  کنمشیبتونم راض
 بچھ یبا ھمھ ! ؟...دفترتو پاره کرد و زدت ...  توی مونا ھمکالسادتھی: دوباره شروع کردم         

! ؟... ادتھی...  فرداش اومدم زدمش می تو خونھ باھم سر جنگ داشتشھی ھمنکھی ایبا ھمھ ... بودنمون 
 ھست ادتی! ؟.... اشتم باھات دعوا داوردی مسافرتاش م کھ اقاجون ازیی ھای ھست چقدر سر سوغاتادتی

 ... روز عقدمو... 
 ...  اون روزا چشمام تر شدنیاداوریاز         
 دونمیم...  داشتم تنھا باشم ازیفقط ن...  قولم نزدم زھرا ریمن ز! ؟... می بھ ھم قول دادی چادتھی        

 و ھمھ شھیقرار بود ھم...  پا بذارم ری قولمو زخواستمیور کن نمبا...  ی ولگفتمی بھ تو مدیاشتباه کردم و با
 و من یتو تھران...  نیاالنو بب...  تھران امی بنم قرار بود من شوھر کادتھی...  میجا از ھم خبر داشتھ باش

... زھرا ...!  اس دهی زن ندیگفتی؟ م...! یدی خندشھی مشی بھت گفتم محمد بھ رابطھ ما حسودادتھی...!!!! 
 ...  کھھیاالن مدت... من 

 ... اشکام باالخره راھشونو باز کردن        
 ھی...  بوده ی چھ شکلادی نمادمی کنمی بھش فکر میھرچ! ؟... ادی مادتیزھرا چھره محمد رو         

 تونستمی مشھیھمقبال ...  نمشیبی نمگردمی ھم تو ذھنم میھرچ...  ستین...  مبھم ازش تو ذھنمھ ریتصو
 جا چیھ...  ستی کھ نشھی میاالن مدت...  کردمی حسش مشھیھم...  ی ولومدهی درستھ تو خوابم نمنمیاونو بب

من با ...  ببخش یول...  بد کردم یلی خدونمیم... دلم تنگھ ! ؟... شدم ینجوریبھ نظرت چرا ا...  ستین
 ...  تنھامیلی وقت حس نکردم خچیوجود تو ھ

! ؟... یبخشینم:  گفتم ومدی ازش درنیی صدایوقت... بزنھ ی اونم حرفدی سکوت کردم تا شاکمی        
 !؟... ی باھام حرف بزنیخواینم... زھـــــــــــــرا 

 دیشا...  اروم ھق ھقش بود بلند شدم ی صداومدی کھ از اتاق میی و تنھا صدادمی سکوتشو دیوقت        
 ...! ھ کھ ببخشدادمی بھش زمان مدیبا

 ...! ستیبھت گفتم حالش خوب ن:  تکون داد و گفت ی با تاسف سررادیھ        
 ...  رفتم سمت در کھمونیسر افکنده و پش...  گفتن نداشتم ی برایحرف        
 !؟...کجــــــــــــــــــــا :  داد زھرا اومد ی صداھوی        
 کجا نیی پای سرتو انداختحیبدون توض: با تعجب برگشتم سمتش کھ اومد جلو ، ھلم داد و بلند گفت         

چرا ...  ی بودی کـــــــدوم قبرستونی بدحی توضــــــــــــدی حاال بای رفتیگورتو گم کرد! ؟... یـــــــــریم
 ...! یبھمون خبر نداد

 تقال نکھیبا ا... دوست و خواھرزاده ام ...  من بود ی زھرانیا...  شروع کرد با مشتاش منو زدن        
 بغلم نکھیاونم با ا...  ای دلتنگنیبھ اندازه تمام ا... محکم تو بغلم فشارش دادم ...  اما بغلش کردم کردیم

 ...! اچر:  کردی کلمھ رو تکرار مھیفقط ...  کردی مھی بلند گری و با صدازدیکرده بود اما ھمچنان مشت م
...  میکردی مھی و تو بغل ھم گرمی بودستادهیھنوز دم در ا...  کرد تا باالخره اروم شد ھیانقدر گر        

 چشماش گود رفتھ بود ریز... اروم از بغلم درش اوردم و بھش نگاه کردم ...  کجا رفتھ بود رادی ھدونمینم
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 اونم دنشیشروع کردم بوس...   در گردش بودیکینگاه ھردومون تو صورت اون ...  شده بود اهیو س
 ... صورتشو غرق بوسھ کردم...  نطوریھم

 ... کردیھق ھق م... دستم تو دستش بود ...  ھم کینزد... جفت ھم ...  می مبل نشستی رومیرفت        
 !؟... یکجا بود -        
 ... زدی -        
 بھم ی چی براشعوری بی دهیاون حم! ؟... ــــــــــــزدی:   گفتی بلندی گشاد شده و صدایبا چشما        

 ی پزشکدی افسره پرسی تو کالنتری وقتیدونیم! ؟... ھـــــان ی چرا بھم نگفتشعورترتیخود ب... خبر نداد 
 ھست کھ ی دخترھی ی قانونیم پزشکی زنگ زد کھ برثمی می وقتیدونیم! ؟... شدم ی چھ حالنی رفتیقانون

 چارهیب...  دمی چشمم دیمرگ رو جلو...  بھ من گذشت ی چیی شناسامی بردی باخونھیمشخصاتش با تو م
خودش از ھمھ ...  گفتی ھم نمیچیبنده خدا ھ...  کھ زدش الدیم...  دی حرف شنمیکاوه چقدر از من و مر

 ی بود کھ تو نباشنی دعام ای ھمھ نمی جنازه اون دختره رو ببا تو سردخونھ تمی رفتیوقت... ما داغونتر بود 
!... 

 اون دختر تو نھی قدر تونست سرپا بمونھ کھ ببنیفقط ھم:  بود کھ حرفشو قطع کرد رادی ھیصدا        
 خواب و خوراکش یھمھ ...  نخورد یچی گفت ھشھی چند روز منیتموم ا... بعدش غش کرد ...  یستین

 تو یاونقدرام برا نکھی اما مثل امیھممون دوستت دار...  دوستت داره نارگل یلیزھرا خ...!  بود ھیگر
 ...! میارزش ندار

 ... کردی داده بود و با اخم نگام مھی بھ ستون وسط ھال تکنھیدست بھ س        
 یلیمدت خ نی انیباور کن...  یواقعا ھم متاسفم ول...  دونمیم... اشتباه کردم ... من : شرمنده گفتم         

 ...! امیبا خودم کنار ب... تا بتونم خودمو از نو بسازم ...  یی تنھاکمی داشتم بھ ازیبھم سخت گذشتھ بود و ن
 یھمھ ...  بوده یتی زن من تو چھ وضعیدونیم...  ی خبر بری بنکھی ای درست ولنای ایھمھ  -        

 نباریا...  باھاش نکن ی کارنی وقت ھمچچی ھگھید...  شدی چشمم قطره قطره اب می مدت داشت جلونیا
کاوه ...!  ینیرو بب  زھراگھی دذارمی منم کھ نمنی ای اما دفعھ بعدگمی نمیزیرو چون خودش گذشت منم چ

 ...!!!  بدبخت ھم کھی
 ...  زد و سرشو بھ عالمت تاسف تکون داد و رفت تو اتاقشونیپوزخند        
...  سخت گذشت یلیبھ ھممون خ:  بغلم کرد گفت دی دموی افتاده و شرمندگنیی سر پایزھرا وقت        

 ...! یاری از دل اون دربیخوای میچجور... مخصوصا کاوه 
 کنم خودمو خونسرد ی بدست اورده بودم کمک کرد تا بتونم سعدهی با وجود حمزدی کھ تو یارامش        

 ... نشون بدم
 می از تو ، مرریالبتھ غ...  ارمی رو دربیزی چی من از دل کسستیرار نق: منم بغلش کردم و گفتم         

اونوقت ...  ی در مورد ھمھ چخوادی محی و ازم توضادیاون اقا ھم اگھ دلش خواست م...  الدیو احتماال م
 ... !  نھای بھ خودش داره قانع بشھ یبعدش بستگ...  دمی محیمنم بھش توض

 ...  نگفتیزیزھرا متعجب نگام کرد اما چ        
 ی جاھی برم کھ گھید...  ی کن ھم خداحافظی ھم عذرخواھرادیاز طرف من از ھ: بلند شدم و گفتم         

 ...  دارمشی در پگھی جنگ دھی ھم گھید
 !؟... کنم کارشی چموی مری زود خر شدی سوغاتھیحاال تو با :  زدم و گفتم یچشمک        
 من یحقتھ بزنم نصفت کنم کھ االن برا...  شــــــــــــــوری بیدختره :  بھ بازوم زد و گفت یمشت        

 ... اتیبخوره تو سرت سوغات!!! ؟... تو شدم یِمن خر سوغات...  ی نکنیبلبل زبون
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واقعا ... ر نارگل  نذاخبری وقت منو بچی وقتھ ھچی وقتھ ھچی ھگھید:  محکم بغلم کرد و گفت ھوی        
 ...  تحملش کنمتونمینم

مغزم ...  واقعا چرا دونمینم...  بد یلیخ... من بد کردم ... ببخش : بھ خودم فشارش دادم و گفتم         
 ...! نیھم...  شھر و ادماش دور بشم نی از اخواستمیفقط م...  کردی شده بود و کار نملیتعط

 ...!  نباشھای باشھ لی کھ حاال بخواد تعطیمگھ تو مغز ھم دار...  یزنیچرا بھتون م -        
 ... دیاونم خند...  وفتادی زبونش از کار نمکردمی ھم باھاش میھرکار...  خنده ریبلند زدم ز        
...  شده اما ی چرا و چدونمینم...  ی عذرخواھھی یبھ عالوه ...  ی بھ کاوه بدھکارحی توضھیتو  -        

 یلی االن از دستت خدونمیھرچند م...  بخواد حی و ازت توضادی اون بی کھ منتظر باشھی خودخواھنیا
...  ی بھش بگی بردیکھ با یی تونیبنظر من ا...  ی سراغت ولادی بی بفھمھ اومدی و ممکنھ وقتھیعصبان
 یستی نری تقصی تو ھم بیدرستھ اونم اشتباه داشتھ ول...  ی باھاش تا کنینجوریحقش نبود ا...  ویھمھ چ

 ...! نیبھ ھم فرصت بد...
 کــمی کھ مسببش من بودم فقط یی ھاھی گری جو رو عوض کنم و بتونم عوض ھمھ کمی نکھی ایبرا        

 ھی برم تونمیحاال م! ؟... خانوم یزدی استی نی اگھیامر د... چشم مادربـــــــــــزرگ : بخندونمش گفتم 
 !؟...خورم  بمیفصل کتک ھم از مر

 ومدهی بھ تو نی خوبھی چیدونیاصال م...  پررو یگمشو برو دختره :  و گفترونیاز بغلش ھلم داد ب        
 ...!  برسممیمنم بھ زندگ... برو شرت کم ... 

 ... دمشیدوباره بغلش کردم و بوس...  بھ حرفاش زدم و رفتم سمت در یلبخند        
 ...!  ھم معذرت بخواهرادیاز قول من از ھ -        
 دونستینم...  ھم شده بود توپ فوتبال چارهیاون ب: سرشو برگردوند سمت اتاقو نگاه کرد و گفت         

 ...!  مدتنی شد اتی اذیلیخ...  منو ای رهیطرف خواھرزاده شو بگ
 ...!  بتونھ از تھ دلش ببخشتمدوارمیام -        
 ...! بخشـــــھیم -        
...  موی بگذرونھ مرریخدا بخ...  می مریرفتم سمت خونھ ...  کردم یبوسش کردم و خداحافظ        

 ...! ارمی از دل اون دربیچجور
 کھ زدی دم در زنگ رو زدم قلبم تند میوقت...  انقدر خوب برخورد کنھ می مرکردمیاصال فکرشم نم        

 کھ دادمیبھ ھمشون حق م...  ھرچند بھشون ارمی از دلش دربی و من چجورکنھی می چھ برخوردمیمر
 تا دی طول کشکمی...  نم گفتم میوقت...  ھی کدی کھ پرسدمی صداشو پشت اف اف شنیاما وقت... دلخور باشن 
 ...  تو بغلشدی محکم منو کشی کسھی ھویدر اسانسور کھ باز شد ... معلوم بود تعجب کرده ... در باز بشھ 

 بھش یلبخند...  کردی داشت نگام می اشکیبا چشما... دستاشو دور صورتم گذاشت و نگام کرد         
 یری بگادی با تو باشم کھ دی بایمن تا ک! ؟... تا حاال ی بودیکدوم گور...  ببند شتوین: زدم کھ با اخم گفت 

 ...!  سررهی خی  دخترهمی چقدر دنبالت گشتیدونیم! ؟... مھمن ھـــــــــــــانھیبق
 ... دمشی خودم محکم بغلش کردم و بوسنباریا...  شدی لبخند منم پھنتر مگفتی کھ میھر جملھ ا        
 ... اونم دستاشو محکم دورم حلقھ کرده بود        
بدون خبر ! ؟... چقدر بھمون سخت گذشت یدونیم...  وونـــــــــــــھیدلم برات تنگ شده بود د -        

 ؟...! بشھ ی کھ چی رفتیاشتگذ
 درش نیسادیدم اسانسور وا...  جــــــــــان میمر:  خالھ مھتاب نذاشت یتا اومدم جوابشو بدم صدا        

 ضی مستفیلی اسانسور استفاده کنن و مطمئنا تا االن امواتمون خنی از اخوانیملت م...  نیھم باز نگھ داشت
 ...!  تو دختـــــــــــرنیایخوب ب... شدن 
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 ؟...!خالھ شما ھم بلـــــــــــــھ:  و گفتم دمیاز حرفش بلند خند        
 می برنیایب...  گھی دنھیبا شما جوونا کھ باشم ھم:  و گفتدی اخرش خندی خودش ھم از جملھ یحت        

 ...! تو
 ماجرا رو ازم ازی تا پری اتاق خودش و اول س برد تودی دستمو کشمیالبتھ مر...  تو می رفتمیبا مر        

 ینجوری اگھی دکنمیخواھش م...  یتروخدا نار:  مثلـــــــــــــا دعوام کرد و بعدش گفت کمی...  دیپرس
 ...!  بھ ما گذشتی چینی ببینبود...  نرو خبریب

 بھ میبعد از اماده شدن غذا تو ھال رو مبل نشستھ بود...  شام موندم ی برامیبھ اصرار خالھ و مر        
 ...  باز شدن در اومدیحرف زدن کھ صدا

 ...! سلـــــــــــام:  الدی میبعدش ھم صدا        
 بزنھ کھ تو ی حرفخواستی من انگار مدنی شد و با دداشی نگذشت کھ خودش ھم تو ھال پیزیچ        

 یلی ھم خالدی میدلم برا...  کردی گشاد نگام میدھنش باز مونده بود و داشت با چشما ... کرد ریدھنش گ
 نی بی بزرگاخم...   موند تا باالخره تونست بھ خودش مسلط بشھی ھمونجورکمی... تنگ شده بود 

 ... ابروھاش نشست و رفت سمت اتاقش
 می مرکردمیفکر م...  کرده بودم ینیشبیس پ عکس العملھا رو برعکنباری ایول...  دلخوره دونستمیم        

 ...  بده اما برعکس شده بودمی دلدارالدیدعوام کنھ و م
باورت ...  نگرانت شده بود یلیخ... بھش حق بده :  دستشو گذاشت رو شونھ ام و گفت میچون مر        

 کھ دیرسی سر نمرادیاگھ ھ...  کھ بھ خاطر تو با کاوه دعوا کرد و چند تا مشت ھم تو صورتش زد مشھین
 ...  کتک خورده بودی کلالدی دست من و مریکاوه ز
 ...  اومددشیی بفرمایصدا...  و در زدم الدیرفتم سمت اتاق م...  و بلند شدم دمی کشیاھ        
 کاغذ رو ی سرھی پشت بھ در نشستھ بود و داشت زشیپشت م...  کردم رفتم تو اتاق و اروم سالم        
 ... کردی وارد موتریتو کامپ
 ...  بھ حضور من نداشتی توجھچیھ...  جواب سالمم رو ھم نداد یحت        
 ...! لــــــادیم:  و صداش زدم زشیرفتم کنار م        
 ...! زودتر بزن کار دارمیدار یاگھ حرف: اما گفت ... سرشو بلند نکرد         
 ... صداش سرد و دلخور بود        
 ...! یاومدم عذرخواھ -        
 !!!!!!؟...بابــــــت  -        
 ...  گذاشتم رفتم سفرخبری بنکھیا...  زنمی حرف می از چیدونیخوب م -        
 !؟...خــــــــوب  -        
بھ فکرم ...  گھیخوب نداره د... و ...  داشتم تنھا باشم اجیاحت... من . .. دونمیخوب نم... خوب  -        

 ...! گھیببخش د...  بھتون خبر بدم دینرس
 ...  تو نگاش کامال مشخص بودیدلخور... باالخره سرشو بلند کرد و نگاه سردشو بھم دوخت         
 ...! ھـــــــھ جالبھ!!!! ؟... دیبھ فکــــــــــرت نرس -        
 ... ی اشتباه کردم حاالم اومدم عذر خواھدونمیم...  گھی نباش دینجوریا...  لـــــــادیم -        
 کھ بخاطر اشتباه تو بھ ماھا گذشتھ ی ساده اون حال و روزی عذرخواھھی با یالبد انتظار ھم دار -        

 !؟...نـــــھ ...  تموم شھ ی و خوشی بھ خوبیفراموش بشھ و ھمھ چ
: نگامو بھ دکور اتاقش دوختم و گفتم ...  ادی کوتاه بخواستیظاھرا نم...  تختش نشستم یرفتم رو        

 گمینم...  باشھ شتری از رشتھ کوه البرز ھم بدی شابشی من فراز و نشیزندگ...  یدونی رو نمزای چیلیتو خ
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 یول...  حسرتشو بخورن ھی کھ بقم داشتزای چیلیخ... واد داشتم  ھم تا دلت بخیخوش... ھمش سخت بوده 
 و ی از زندگامی ھمھ ھمکالسی اون دختره تو کالس جلویوقت...  داشتم ادی ادما مشکالت ھم زیمثل ھمھ 

 کاوه ی کھ از نگاه عصبانیانقدر... اونروز ...  می زندگی مسئلھ نیتریاز خصوص... گذشتھ ام گفت 
 دی شنیزی چھی...  بدم حی مھلت نداد براش توضی حتکاوه...   اون دختره نسوختمخودی بیسوختم از حرفا

...  دفاع رو ھم نداد نی اخری بھ منھ متھم اجازه یھھھ حت... خودش حکم کرد و خودشم اجراش کرد ... 
 با  ھم برگشت و مشکالت منیوقت...  افتادم ی کھ از رفتنش بھ چھ حال و روزیدید...  یخودت بود

 نیبرام سنگ...  زمان کوتاه ھی ھمھ اتفاق بد تو نیا...  سیبازداشتم توسط پل...  بعد مرگش...  ی نجفنیشاھ
 ننشستھ بودم کھ بھت نجایاالن انقدر راحت و خونسرد ا...  نبود دهیاگھ حم...  رفتمیاگھ نم... اگھ ... بود 
 ...  بدمحیتوض

 یی مظلوم نماخوامینم:  بھش زدم و ادامھ دادم یلبخند... گام کرد ن... بلند شد اومد کنارم نشست         
 ... میکنم کھ ببخش

 ...!یکنی کار رو منی ایاما دار:  زد و گفت ی لبخندمچھین        
اما اون موقع ... من اشتباه کردم کھ بھ شماھا خبر ندادم ...  گمینھ واقعا م:  کردم و گفتم یخنده ا        
کھ اونم با ...  قوا داشتم دی بھ تجدازین...  طی محنی دور شدن بود از اکردمی کھ بھش فکر میزیتنھا چ

 ...  تونستم دوباره سرپا بشم و برگردمدهیکمک حم
 !؟... بھم نگفت یزیپس چرا اون چ! ؟... ی اون بودشیپ! ؟... ـــــــــــدهیحم -        
 داد بھم ی ھم سفارشزدی بستھ قطاب ھیبھت سالم رسوند و : ود  بی واقعی شادی از رونباریلبخندم ا        

 ... ارمیکھ مخصوص تو ب
 ...  زدی لبخند واقعھیباالخره صورتش از ھم باز شد و         
 ...!نیشیمطمئنم شما دوتا باھم خوشبخت م...  الدی مھی خوبیلی دختر خدهیحم -        
 ...!ی خواستگارمی کھ برکنمیدارم مقدماتشو فراھم م...  دونمیم:  تکون داد و گفت یسر        
 ...!ـــــــــــولیا:  و گفتم دمی کشیفی خفغی جیاز شاد        
بابا ...  شام نیایب:  در اومد تو حرفمونو نصفھ کرد ی کھ از المی مری در و بعدش ھم کلھ یصدا        

 ...!اومده
خداروشکر ...  رفتھ بود نی از بشیدلخور...  انداختم الدی بھ مینگاھ...  کھ رفت می تکون دادیسر        

 ...! کھ دارمی خوبیکردم بخاطر دوستا
 یتو پزشک...  دعوا کردم یبا کاوه حساب: خواستم بلند شم کھ با حرفش دوباره سر جام نشستم         

 ذارمینم...  نھی تورو تو خوابش ببدی بای اگھ نباشکھ...  ی زدمش و گفتم دعا کنھ اون دختره تو نباشیقانون
 ...!دستش بھت برسھ

 ؟...! ی رو دراوردھایرتی داداش غیادا... اوه اوه  -        
 !؟... داداشت باشم یدونی قابل نمای رتمی غیب!!! ؟... ستمیمگھ ن:  نگام کرد و گفت یچپ چپ        
 یاصال خوب کرد...  الدی میتو واقعا مثل داداشم...  چکدومیھ:  بھ نگاھش زدم و گفتم یلبخند        

 ...!یاوردی پدرشم در مدیبا...  شیزد
...  دوستش دارم ی ولستمی ندهیمن عاشق حم...  ی بدحی براش توضی اگھ نرھیاما فکر کنم نامرد -        

 ی باورت نشھ وقتدیشا...  بود خراب... داغون بود نارگل ...  دمیحال و روزشو د...  دمیکاوه رو د... اما 
 نگاه اون یروحی رو بھ بیگاھ نچیھ...  از خودش دفاعم نکرد ی حتزدشی داشت ممی مری وقتایزدمش 

 ی و کجا رفتی کھ چرا رفتی بدحی براش توضدی کھ بھش زدم بھ نظرم بایی حرفایبا ھمھ ...  بودم دهیند
 ...!حقشھ بدونھ... 
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 ادیمنتھا اگھ خودش ب...  دمی محیتوض... باشھ :  گفتم رفتمی کھ بھ سمت در میاز جام بلند و در حال        
 ...!ششی من برم پنکھی نھ االدی مادیخودش ب...  بخواد حیو ازم توض

ر سالم بھ عمو ناد...  بزنھ رفتم تو ھال ی اگھی حرف دالدی منکھیدر اتاق رو باز کردم و قبل از ا        
درستھ فکر و ذکر کاوه ولم ...  بھم خوش گذشت یلیاونشب خ...  میدی شام رو چزی ممیکردم و کمک مر

 ...! رفتار کنمی کردم عادی بفھمھ و سعی نذاشتم کسی ولکردینم
 کاوه رو اونجا نکھی احتمال ادونستمی اومدم مرونی از در خوابگاه بھ قصد دانشگاه بیفرداش وقت        

 ... ادهی زیلی خنمیبب
 ترم ھم از درسم نی ای کافیبھ اندازه ...  بزنھ ی حرفای بکنھ ی نخواد تو دانشگاه کاردوارمیفقط ام        

 ... گشتمی نمگھی دی عھی شاھیانگشت نما شده بودم و قطعا دنبال ... افتادم و ھم ابروم رفتھ بود 
 اضطرابم اما احساس آرامش ی ، با ھمھ رفتمی اتوبوس مستگاهیاز خوابگاه قدم زنان بھ سمت ا        
 لب ری انداختم و زشدی مدهی توش دی رنگ ابی روزھا اندکیلی بھ اسمون کھ بر خالف خینگاھ... داشتم 
...  ی کھ پشتم بودشھی ھممثل...  کمک کن... خدا جونم ...  ی عاشق بنده ھاتی کھ گفتییخدا...خـدا : گفتم 

 گرفتم میتصم! ؟... ھی چیدونیم... خــــــــدا ...  یالھا کھ پنھان و اشکار ھوامو داشت سنی ایمثل ھمھ 
 یچی و قشیر...  بسپارم دست خودت وی ھمھ چخوامی مینھ کھ نخوام ول...  نخوام یزی ازت چگھید

خالصھ کھ ...  یفرستی رو برام منھای مطمئنم بھترکھ یتو انقدر منو دوست دار...  من دست خودت یزندگ
 ... خیمن م...  خدا جونم ی بھ خودت زدی زدیھر گل

 و باعث شد با رونی ، منو از خلوتم با خدا کشوند بستادی کنارم اقای کھ دقینی ترمز ماشدی شدیصدا        
 یبرگشتم تا با راننده ...  بود کھ راھم بستھ شد ستادهی ایجور...  قدم بھ عقب برم ھی از ترس یغیج
 ...  اش دعوا کنم کھالحظھمیب

 ازت گفتمی االن داشتم بھت منی ھمایخدا...  سرخ کاوه روبرو شدم ی و چشمای عصبانی افھیبا ق        
 یزی چگھی واقعا دی خطر رو از سر من بگذرون از بار بعدنی اندفعھی جون من ای ولخوامی نمیچی ھگھید

 ... ا ھکشھیمنو م...  بھ خون نشستھ خطرناکھ ی چشمانی پسره با انیا...  خوامینم
 داشت با ی برزخی افھی قنی پسره با انیا...  خودم در تعجب بودم ی خونسردنیواقعا از ا... ھھھ         

 ... کردمی می من داشتم با خدا شوخدیکشینگاش برام خط و نشون م
 کھ کنھی و نگام مکنھی راه منو سد مینجوری اادی میکھ چ...  رو و بھ راھم ادامھ دادم ادهیرفتم تو پ        
 نرفتھ نفرت تو ادمیھنوز ...  نرفتھ نگاھشو ادمیھنوز ... منم ھستم ! ؟... ھی بگھ عصبانخوادیمثال م

 ...! چشماشو
 

 کرد نیبھ زور منو با خودش برد و سوار ماش...  شد دهی نرفتھ بودم کھ مچ دستم کششتریچند قدم ب        
بھ ...  شدی در از جاش کنده مبستی مینجوری اگھی بار دھی کھ فکر کنم اگھ دیدر رو چنان محکم کوب... 
 ...  با صدا از اسفالت کنده شدنی کھ خودش ھم سوار شد و ماشدی نکشھیثان

 نیمچھ...  شک ندارم کھ با گردن من اشتباه گرفتتش دهی پدال گاز می داره رونی کھ ایبا فشار        
 ...  دادمھی تکی صندلی بستم و بھ پشتعی کھ من کمربندمو سررفتی و تند مدادیفشار م
 میریمی ممیکنیتصادف م...  رهی تندتر می اون پدال بدبخت رو فشار بدشتری بیخوب المصب ھر چ        

 ...  کردم خونسرد باشمی نگفتم و سعیزی ترسم چیبا ھمھ ... من ھنوز جوونم و جونمو دوست دارم ... 
فوقش ...  ارهی سرم نمیی بازم مطمئن بودم بالی کلھ خره ولدونستمیم...  شدیداشت از شھر خارج م        

 ...  خودمکنمی شل و پلش مزنمیم... جرات نداره بھم دست بزنھ ...  ادیچند تا داد و فر
 ...! بھ جون خودت گناه دارما !؟...مواظبم باش خوب ... خدا خودمو بھ خودت سپردم         
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خودمم از حرفام تو دلم خنده ام ! ؟... زدمی حرف مینجوری داشتم اتی موقعنی تو ایواقعا چجور        
خداروشکر ...  ستادی ایدی با ترمز شدنی کھ ماشدمیخندی و بھ خودم مزدمیداشتم با خدا حرف م...  گرفتیم

 ... رونی پرت شده بودم بشھیکھ کمربندمو بستھ بودم وگرنھ حتما از ش
 ...  صداش در اومدی ترمز کردینجوریتا اومدم اعتراض کنم کھ چرا ا        
  بود کھ صداش دورگھ شده بودیانقدر عصب... صداش ھم ترسناک شده بود یباالخره حرف زد ول        

... 
 !؟... یکجا بود -        
 باھاش حرف بزنم کھ یرو تو ذھنم مرتب کنم تا بتونم جور کردم جملھ ھا یسع... نگاش نکردم         

 وول یکرم وجودم ھ...  کن تشی اذزدی اون تھ ذھنم داشت داد میکی چرا دونمی نمیول...  نکنھ یبدتر قاط
 ... !  کنتشی اذکمی کھ خوردیم

 دمی دادش گوشمو کر کرد و از ترس از جام پری بودم کھ صداریھنوز با خودم و کرم درونم درگ        
... 

 ھم خودمو نجای خدا ھمیبھ خداوند!!!! ؟... ی ــــــــــــــــــــــــــــــــیکجـــــــــــــــــــــــ ـــــا بود -        
...  ی خبر ندادی کھ بھ کسی رفتھ بودیکدوم گور...  یحرف بزن لعنتـــــــــــــ...  ھم تورو کشمیم

 !؟...ھـــــــــــــان 
 کمی...  باھاش حرف زد شدی راحتتر مینجوریا... خونسرد باشم ...  کردم اروم باشم یسع        

 نیاالن ا...  بودما ی وگرنھ شناگر قابلدمیدیھھھھھھ منم اب نم... حرصش داد و بعدش ھم ارومش کرد 
 تشی اذکمی کھ رمیبگ  خودموی جلوتونمیجون خودم نمبھ ...  کردنھ اخھ نارگل تیکوه اتشفشانھ چھ وقت اذ

 ...! نکنم
 ...! مسافرت:  گفتم ینگاه خونسردمو بھش دوختم و با لحن اروم        
 ... شیشونی اخرش ھم با کف دستش محکم زد رو پنی فرمون ماشیبا مشت چند بار زد رو        
 یبرا...  یچـــــــــرا رفتھ بود...  یحرف بــــــــــــــزن کجا رفتھ بود.... نارگل نارگل نارگل  -        

 !!!؟... ییی ییییییییییییییییییییی خبر ندادی بھ کسیچ
 یی اونایھمھ ! ؟... بدم حی شما توضی برادی چرا باانی جناب کاودیببخش:  گفتم ی و بدجنسیبا تخس        

 ...!  و باھاشون حرف زدمششونی براشون داشتھ باشم رفتم پیحی بوده توضازیھ نک
 ... شھی االن منفجر مدونستمیم...  شدم ادهیکمربندو باز کردم و پ        
 از یکی حملھ وار بھ طرفم اومد اگھ نی کھ اینجوریا...  شد و اومد سمتم ادهی کھ پدی نکشھیبھ ثان        

 ...  واقعا قصد کشتنمو دارهکردیکر م فشدیاونجا رد م
 ...!ی لعنتیبگو کجـــــــــــــــــا بود...  نکن نارگــــل یبا اعصاب من باز -        
 ... دادیبازوھامو تو دستش گرفتھ بود و فشار م        
 ... ی گذاشتخبری رو بھیچرا بق...  ی رفتی گذاشتیبھ چھ حقـــــــــــ -        
 ... کردمی کماکان خونسرد نگاش می ولشدی فشار پنجھ اش داشت لھ مریدستم ز        
خبر داشت ... اجازه ام دست خودمھ و پدرم ... ھھھھ ...  بابامم یمن ھنـــــــــــوز دختر خونھ  -        

 ؟...! یزنیتو چرا جوش م...  دونستی مدی کھ بایکس
...  پرسمیبھ زبون خوش م:  گفت زدی توش موج می و دلخورتیصبان کھ عیشمرده شمرده با لحن        
 ...! شھی می بشم چوونھی دیدونیخودت م...  ام نکن وونھید...  نارگل یکجا بود
تحمل ...  دمی نگامو دزدعی لحظھ و بعدش سرھی یفقط بھ اندازه ...  لحظھ نگام افتاد تو چشماش ھی        

 ... یبود و دلخورپر از حرف ... نگاشو نداشتم 



 256 

 ...! حاال ولم کن...  زدی عموم تو یرفتم خونھ ... مسافرت بودم :  بود نیی پاکمیسرم         
 ی چثمی و ممیمر...  رادی ھیفھمیم! ؟... بھ زھرا گذشـــــــــــــــــت ی چیدونیم:  داد زد ھوی        

...  زنھی مبتی و پنج روز غکنھی دلت ھوس مسافرت میــــــــــیھوی ینجوریھم! ؟... ــــــــــدنیکش
 !!!؟...  خامــــــــــــــــوش بودتیچرا گوش...  یچـــــــــرا خبر نداد

 حفظ موی کردم خونسردی تو خودم جمع شده بودم اما سعکمی و زدی داشت تو صورتم داد منکھیبا ا        
 ... کنم

 ...!  نفرھی اال یاسم ھمھ رو اورد...  رفت ادتیر رو  نفھی:  گفتم یبا لبخند مرموز        
 ...  لباش نشستی کوتاه رویلی لبخند ھر چند خھیگنگ نگام کرد و کم کم نقش         
 !؟... یمثال ک:  ابروشو داد باال و گفت ھی        
 ...! ی رفت بگادتیاونو ...  ــــالدیم... مثلــــــــــــا ... : لبخندم پھنتر شد         
فکر ...  طفلک یاخــــــــــــــ... داغ کرده بود ... لبخند محوش رفت و صورتش کم کم قرمز شد         

 !؟... ی جوش اوردینجوری کھ بعدش اھی منظورم بھ کیکرد
 برام ی و خودش ھم دستاش حصار شد دورم و راه فرارنی قدم بھ جلو منو چسبوند بھ ماشھیبا         

 ... شتنذا
 از یدی دی ھرچیاری رو بی عوضی اسم اون پسره گھی بار دھیاگھ :  گفت ی دورگھ ایبا صدا        

 ...! یدیچشم خودت د
 ھیخوب من :  کھ توش بودم معذب بودم اما گفتم یتی از موقعنکھیبا ا...  زدم یلبخند حرص درار        

 ی کھ گفتیینای ھمھ ایمن برا! ؟... انی کاوی اقایزنی م جوشی تو چرا انقدر دارنکھیا...  فھممی رو نمزیچ
 ...!  دادم کھ کجا بودم و چرا رفتمحیتوض

ِد نـــــــــــھ د :  گفت یبا اخم و عصب...  گفت تو بغلش بودم شھی مشدی خم مکمیاگھ           وسط نیا... ِ
 ی از اون پسره ی و کتک خورده حتدهی ھم بوده کھ از ھمھ حرف شنیکی...  ی رو فراموش کردیکی

...  دونستنی مقصر نبودنت مـو منـــــــــــــی دادحی براشون توضی رفتیگی کھ میی اونایھمھ ... چلغوز 
 !؟... یفھمــــــــــــــیم

 دل چھ کارھا کھ نیا... چقدر دلتنگش بودم و چقدر ازش دلخور ... نگام بھ چشماش کھ افتاد         
 ...  خونتو پمپاژ کننیخو المصب بش...  نداره ی کھ اصال بھش ربطزنھی مییدست بھ کارھا. .. مکنھین

 نگاه ادی...  یول...  شھی مکیحس کردم سرش داره نزد...  کردیاونم تو چشمام داشت نگاه م        
 دنشی بخشیھنوز زود بود برا...  نفرت چشماش ادی...  شدنش بی غادی... اونروزش تو دانشگاه افتادم 

 اعتماد داشتھ باشھ و اگھ از ھم بدی داره تا بفھمھ اگھ منو دوست داره باازی نی اساسھی تنبھی اقا بھ نیا... 
 ...  بخواد بعد محاکمھ کنھحی اول ازم توضدی شنیزی چیکس

 ...  قدم بھ عقب پرت بشھ و من ازاد شمھیھولش دادم و چون حواسش نبود باعث شد         
 دوباره جانیھم ھ...  زدی م٤٠٠ یقلبم داشت رو...  رو باز کردم و سوار شدم نیرفتم در ماش        

...  بھ خاطر برخورد اونروزش یھم دلخور... ھم لذت بردن از حرص خوردن و تعصبش ...  و دنشید
 ...!  تندتر از حد معمول بزنھیلی باعث شده بود قلبم خنای ایھمھ 

 از سر و یکالفگ...!  دمشییپای ھم می چشمری زی ولکردمی می بازفمی کی بود و با دستھ نییسرم پا        
 یالھ...  درختھ دردم گرفت ی درخت و چندتا مشت بھش زد کھ من جاھیرفت سمت ...  دیباریروش م

 ...!!!  خـــــــــــــوبرهیگیدست خودش ھم درد م...  رمیبم
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بعدش بھ خودم اومدم و سفت سرجام ... اما ...  رمی بشم و برم جلوشو بگادهی لحظھ خواستم پھی        
 ازم دی اون حرفا رو شنی وقتدیبـــــــــــــا...  کھ اعتماد تو عشق حرف اولھ رهی بگادی دیاون با... نشستم 

 ...!  بذاره بره و بعدش ھم با نفرت نگام کنھنکھی نھ اخواستی محیتوض
 رو قشی عمی ، نفسھادی دست تو موھاش کشی رو ول کرد چند بارچارهیرخت ب دنکھیبعد از ا        

 و بعدش اومد سمت ستادی اینجوری ھمکمی...  کردمی اش کامال حس منھی شدن سنیی از باال پاتونستمیم
 ... نیماش

 !؟...باشھ خدا... بھ جون خودم منو سالم برگردون خوابگاه ...  بگذرون ری امروز رو بخایخدا        
 رو روشن کرد و راه نی اما ماشزنھی االن باز داد مکردمیفکر م... در رو باز کرد و اومد نشست         
 شی بم و جدی کھ صدازدمیداشتم با خدا حرف م...  خداجونم ی خوبیلیخ...  شکرت ایخدا... افتاد 
 ...  انداختتیپاراز

 وجود نداشتھ باشھ ی اگھی دیبھتره دفعھ ...  ی رفتی گذاشتخبری بینجوری بود کھ ای اخریدفعھ  -        
 ...!!! کنمی بعد انقدر اروم برخورد نمیوگرنھ مطمئن باش سر

 ...!!! فقط منو نخـــورد! ؟... برخوردش االن اروم بود نیا!!! جـــــــــــانم؟        
 کھ توک زبونم بود ی تو چشماش حرفیحرفا...  کرد یخواستم جوابشو بدم کھ نگام با نگاش تالق        

 تا کردمی محکم برخورد مدی بایدلم سوخت ول... چقدر تو چشماش حرف بود ...  و جلوشو گرفت دیرو بر
 باور کنھ و قبولش رفشو حدی ھستم کھ بای دوستم داره من کسگھی عاشقمھ اگھ مگھی اگھ مرهی بگادیاونم 

 ... گرانیداشتھ باشھ نھ د
...  شد ری در رو بکشم کھ بازش کنم مچ دستم اسرهیتا خواستم دستگ... دم در خوابگاه نگھ داشت         

 کردم نگام بھ چشماش یسع...  محکمتر گرفتش ی و برم ولارمی کھ از دستش در بدمیدستمو اروم کش
 ... وفتھین

...  حرف بود ی سکوتش ھم کلنی تو ھمیحت... فقط دستمو تو دستش گرفتھ بود ...  گفتی نمیچیھ        
 یلی کھ برام خیچند نفر! ؟... عاقالنھ باعث عذاب چند نفر شدم ری غمی تصمھیبا ! ؟... کردم کاریمن چ

 ...  بودنزیعز
 کھ گذشت دستش مکی...  دی کشقیچندتا نفس عم...  حضورمو حس کنھ خواستی مینجوریانگار ا        

 از پشت سر ھم نگاشو حس یحت...  سرعت رفتم تو خوابگاه نیعتریبا سر...  دمیشل شد و دستمو کش
لباش ...  دسرش رو بھ اسمون بو...  دمی در سرک کشیاروم از ال...  ومدی ننشی ماشیصدا...  کردمیم

...  در نگاش کردم ی اونجا بود از الیتا وقت...  زدیانگار اونم داشت با خدا حرف م...  خوردنیتکون م
ھنوزم ... نھ ...  یول...  رمی بتونم منم دستشو بگخواستیچقدر دلم م...  چند وقت نی ایبھ قدر دلتنگ

 ...!  بشھھی تنبدیمعتقدم با
 نیا...  آقــــــــا نذاشت امروز ھم برم نی کالسمون تنگ شده بود اما ای دانشگاه و بچھ ھا یدلم برا        
 ...  ھنر کردمیلی اگھ مشروط نشم خبتی ھمھ غنیترم با ا
 خانوم یسلـــــــــــــام بر ابج:  اومد سمتم و گفت دنمی اونروز تو دانشگاه مھرداد با دیفردا        

 دل یگینم...  ھم ازت خبر نداره یشکیھ! ؟... یشی مبی غھوی یری میذاریکجا م...  خودمون معرفتیب
 !؟... میشینگران م
بابک ! ؟...چھ خبرا ...  داشتم اجیبھش احت... رفتھ بودم سفر : سالمشو با لبخند جواب دادم و گفتم         

 !؟...کو 
 !؟... اسم منو اورد یکس -        
 ؟...! مدت نبودم چھ خبرا بود نیا: سالمشو جواب دادم و گفتم ... پشت سرمون بود         
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 ...  اخراج شدیالنیم...  نشی مھمتریبود ول ادیخبر کھ ز -        
 ... ستمیشوک خبر برام انقدر بود کھ سرجام وا        
 ؟...! یک -        
 ... یالنی متایارم -        
 ؟...!چرا  -        
 ...  پسر رابطھ داشتھھی تو دانشگاه پخش شد کھ با لمشیف -        
 !؟... پخش شد یرچجو:  گاز گرفتم نموییلب پا        
 لوش داده یکی...  شناختنشی ھمھ مشمینجوریچون ھم...  باھاش مشکل داشتھ یکی گمیمن کھ م -        

 اطیوسط ح... ھھھھ ...  کنھی میزی و تو دانشگاه ابرورادی بوده ملمھی کھ باھاش تو فی پسریعنی... 
 ...! بعدشم حراست و اخراج...  رهیگی ھم اشتباه موودی ھالیابونایدانشگاه رو با خ

 ... چارهیب -        
 اصال ککش ھم نگزه کھ دمیبھت قول م! ؟... اس چارهی بیالنیم! ؟... چـــــــــارهیب...  یچــــــــــ -        

 ...! ی ابجالیخیب! ؟... سوزهی بال سرت اورده بعد دلت براش منھمھیا... اخراج شده 
 ... گھیم ادمھ دبھ ھرحال اون -        
 !؟... سرت اورد یی رفتھ چھ بالادتی...  دنی ھا فقط لباس ادم پوشیلیخ...  یکنی اشتباه مگھینھ د -        
 منو ی خصوصی نداشت بخواد زندگیاون واقعا حق...  حقش بود دی شانمیبی مکنمیخوب کھ فکر م        

 تو نکھی نھ ایگفتی صاف بھ خودش میرفتی می منو از چشم کاوه بندازیخواستیم... تو بوق و کرنا کنھ 
... مشکل دارن ... ضن ی ادما بھ نظرم مرنیا...  سوختی بازم دلم براش میول...!  یکل دانشگاه پخش کن

 از ھمون دست ھم ی بدی ھم گفتن از ھر دستمیاز قد...  الیخیبھ قول مھرداد ب..!  درمان بشن دیبا
 ... خودش بدتر ابروش رفت...  رهی منو برد تا کاوه رو ازم بگیابرو...  یریگیم

 ھی...  دمی ام افتاد حضرت اقا رو اخم کرده دشھی ھمیھمراه پسرا وارد کالس شدم و تا چشمم بھ جا        
 ...! دونھی گازش گرفتھ خدا منوی ای کیباز سر صبح... چش غره ھم بھم رفت 

 ...  بودنومدهی ھنوز نثمی و ممیمر... ر جام نشستم  رفتم سالیخیب        
 نمینب...  ادی جلف خوشم نمی دوتا پسره نیاز ا:  دمی شنشوی عصبیسرمو با کتابم گرم کردم کھ صدا        

 !؟... یدیشن...  نارگل یباھاشون بگرد
 خواستی دلم میا...  کنھی مفی تکلنیی من تعی کھ براھی؟ واقعا فکر کرده ک...! گفت االن ی چنیا        

 شتری محل کردنش بیب...  نھ یول...  ارث کن ی ثابت کن بعد ادعاتویبرگردم بھش بگم تو اول برادر
 دادم بھ حیترج...  میدل صنی ھی فکرم درست بود چون محکم با پاش زد بھ پانکھیکما ا...  دهیحرصش م

حاال حاالھا ... رفتی کنار نمکردمی می ھرکار لبم بود کھی روی لبخند بدجنسیول...  ارمی خودم نیرو
 می دنبالم برادی اس دادم کھ ساعت اخر کالسم بالدی دراوردم و بھ ممویگوش...  اقا کاوه یمونده تا بکش

 ...! ییالبتــــــــــھ خودمون دوتا تنھا...  رونیب
ُچھ قل قل          ...!!! انی بخوره جناب کاویُ
 کردم و با ی جمع کردم از مھرداد و بابک خداحافظلموی اعالم کرد وسادی نباش استاد خستھیوقت        

 بھ حرفش گوش نکردم نکھی از ادونستمیم...  و کاوه ھم پشت سرمون بودن ثمیم...  رونی بمی زدمیمر
 ...  مشخص کنھفی برام تکلدادمی بھش نمی واقعا حقی ولھیعصبان
 !!!؟... ھانرونی بمی چطوره ناھار برگمیبچھ ھا م:  صدا کرد و گفت موی مرثمیم        
 ...  چرا انقدر بدجنس شده بودمدونمینم...  ی زدیعجب حرف...  قربون دھنت ثمی میوااااااااا        
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 یکیبا ...  شرمنده ی ولامی بخوادی دلم میلیخ:  زدم و گفتم یلبخند... کھ مسلما موافق بود میمر        
 ...! رار دارمق

 زود بھ خشم یلی تعجبش خثمی کنار می اخمالویالبتھ اون اقا... ھرسھ شون چشماشون متعجب شد         
 ... لبخندمو پررنگتر کردم و نگاش کردم...  کردیداشت خطرناک نگام م...  شد لیتبد

...!  رو دستت ھا وفتھی مکنھیسکتھ م...  خورهی داره حرص می چجورنی نارگل ببیری بمیالھ        
 ...!!! حقشھ...  ستی نیھنوز دلم راض... نــــــــــــــــچ 

 ایزی ناپرھنیاز ا...  ای گرفتادیخوب ... ناقلــــــــا :  دی اروم پرسمی دم در کھ مرمی بوددهیرس        
 ...! یکردینم

 ...! م دنبالادی کار داشتم قراره بالدیبا م...  نکن خودیفکر ب -        
 شی کردی دوستن اوردیلـــــــــــی کاوه خنیداداش من نھ کھ با ا... پس مجلس کاوه کشـــــونھ  -        
!!!... 

 ...! نارگل -        
 ...  رو قطع کردمی بود کھ حرف مرالدی میصدا        
 ...! ی کھ اومدیمرس! ؟... ی جـــــون خوبیلیسلـــــام م: با لبخند رفتم طرفش و گفتم         
 کنم کھ کاوه رو ی خداحافظھیبرگشتم با بق...  نمی ھم ببالدی می تو چھره ی تعجب رو حتتونستمیم        

 ...  شدنثمی منی خوش و بش کردن و رفتن سوار ماشالدی با مثمی و ممیمر...  دمیند
 بھ خون داداش من ی بکنی کاریتونی منمیبب:  کھ گفت دمی در مورد کاوه پرسمیقبل از رفتن از مر        

 بود ی جــــــــــــون چیلی منیا...  گذاشت رفت دی دالدیتا حرف زدنتو با م! ؟...تشنھ ھست تشنھ تر بشھ 
 ...!!! شعــــوری بگھید

 خودشو ی جلوی سوال بپرسھ ولخوادی مدمیدیم...  شدم نی سوار ماشالدی زدم و با ممی بھ مریلبخند        
 ... رهیگیم

 ھوا انی کھ جناب کاویایخواستم ب...  گمی موی خودم ھمھ چی بپرسیزی چخوادینم: تا راه افتاد گفتم         
 تونھی باھاش ندارم ، نمی و من صنموفتادهی نی اتفاقچیکھ بفھمھ ھنوز ھ...  منھ اریبرش نداره صاحب اخت

 ...!  نکنکاری کن چکاریبھم بگھ چ
 ... ابونی نگام کرد و بعد نگاشو دوخت بھ خمکی        
با غرور و ...  ھم نباشھ مرده یاون ھرچ...  کارت درست نبود ی قضاوت کنم ولخوامینم -        

...  ی ازش ندارم ولی مدت دل خوشنی ایایدرستھ بھ خاطر سفر رفتنت و قضا...  نکن یاحساسش باز
 ...! نارگل اون...  دمیحال و روزشو د

 بفھمھ دیبا...  منھ ی چکارهیھنــــــــــوز ھ...  منھ ی کاره چی بفھمھ ھدیاوووووووووون بـــــــــا -        
...!  حرف نزنم ی بگردم با کی بھم بگھ با کتونھینم...  دارم ی و زندگمی ادم حق تصمھیمن بھ عنوان 

 اون ی بجاکردی متمی داشت اذی عوضن اوی وقتی پشت سر مرده بد بگم ولخوامینم...  اون سامان یوقت
...  نبود بودی مدی کھ بـــــــایاون موقع... نبود ...!!! تو ...  می و مرثمیم... مھرداد و بابک ھوامو داشتن 

 گفتن ی برایھر حرف...  رو پنھان کنم یزی وقت نخواستم ازش چچی من ھی کردم ولی پنھان کارگھیم
 الدیم...  کھ کردی نگام می جورھی! ؟...فرصتشو داشتم و بھش نگفتم  من...  بھ فرصت مناسب داره ازین

اگھ ...  دمی بار طعم شکست و رنج رو چشھیمن ...  ی نخواه کھ موعظھ ام کنگھی دیکی تو کنمیخواھش م
 گھی چون دکنمی کار رو منی دوست داشتن رو بسوزونم انی ای شھیشده ر...  دی کھ باستی نی کاوه اوننمیبب

 ...! کنمی کار رو منی اگھ خودمم باھاش بسوزم ایحت...!  رو ندارم گھی شکست دھی تحمل
 ... دیلرزیبغض داشتم و صدام م        
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 دمی خودم کشیمن بھ اندازه ...  کھ رهیمگھ من خواستم محمد بم...  رهی نمادمینفرت تو چشماش  -        
 ی از کسی حرفی بترسم اگھ روزنکھینھ ا...  کنم ھی تکیکی بھ خوامیم...  دمی از سھمم کششتریب...  الدیم

 در مورد من حرف زد ی بدقتی از حقیــ اومد و حتـــــی اگھ کسخوامیم...  کنھی و منو مواخذه مادی مدیشن
 !!!؟... ھیادی زی خواستھ نیا...  بخواد حیبزنھ تو دھن طرف و بگھ دروغھ بعدش از خودم توض

 ...  اب بھم دادی بطرھی گوشھ نگھ داشت و از داشبورد ھی رو نیماش        
 ...  و بتونم حرف بزنمرمی اشکمو بگی تا جلودمی کشقی از اب خوردم و نفس عمکمی        
اگھ اون از رفتن ...  از اون شتری بیحت...  کھ اون ناراحتھ منم ھستم ی بفھمھ ھمونقدردیکاوه با -        

...  ناراحتم زنھی کھ بھم میاز تھمت... من ناراحت بوده منم از رفتارش ، از قضاوت ناعادالنھ اش ناراحتم 
 بھ قول یھھھ ھمون پسره ...  ی بگردلف جی پسره نی با اادی خوشم نمگھی منھیبی منو با مھرداد میوقت

 ...!  اقـــــا جلف دستش بھ خاطر دفاع از من شکستنیا
مشکل ما ...  ھی چیدونیم...  نگفتم یزیمن کھ چ... چھ اشکش ھم دم مشکشھ ...  خوب بابا یلیخ -        
 رو بھ ی کھ االن بھ من گفتیینایخوب ھمھ ا...  میشی ساکت ممی حرف بزندی کھ بای کھ اون موقعنھیادما ا

 !!!؟... ی با حرف زدن مشکلتون رو حل کنیکنی نمیچرا سع! ؟... یخودش گفت
 ھی تنبکمی دی اقا بانیا... االن نھ :  از اب خوردم و گفتم گھی دکمی...  کردم بھ خودم مسلط بشم یسع        

 ...!!!  گشنمھیلی خمی خوب کھ ناھار بخوری جاھیاالن برو ...  زنمیبھ وقتش باھاش حرف ھم م... بشھ 
 !؟... نھ گھیحتما ھم مھمون من د: با لبخند گفت         
 ...!  کنھفشی خانم دست تو کستی خانم ھست درست نھی اقا ھمراه ھی یخوب معموال وقت -        
 خوب بھت ناھار ی جاھی برمتیاالن م...  کم اوردم کنمیمن رسما اعالم م:  تکون داد و گفت یسر        

 ...! یبدم کھ انگشتاتو ھم باھاش بخور
 ... ھی واقعا دوست خوبالدیم...  سربھ سرم بذاره و بخندونتم کردی میتو راه سع        
غذا رو ...  می و نشستمی دونفره رو انتخاب کردزی مھیکنار پنجره ...  رستوران نگھ داشت ھیدم در         

 بھ زھرا زنگ دی اومد کھ باادمی بمونھ اما نی و گذاشتم تو ماشاوردمیبا خودم ن رو فمیک...  میسفارش داد
 ...  بردارمموی برم گوشھ رو گرفتم کچیی دستشو بشوره ازش سورفتی داشت مالدیم...  زدمیم

بعدشم ...  نی ماشی پرت شدم توھی شد و تا بفھمم کدهی برداشتم دستم از پشت کشفموی کھ کنیھم        
...  اژدھــــــا نیخدا بھم رحم کنھ با ا...  رو از اسفالت کند نی خـــــــــرش سوار شد و ماشیخوده راننده 

 !!!؟... کرده بمونی تعقنجای تا ایعنی
 ادی منی اتشی از دماغش نفسھاکردمیصورتش قرمز بود و حس م... جرات حرف زدن ھم نداشتم         

 ... رونیب
 یبرا...  بود الدیم...  فمی کی و دستم رفت تورمی ازش بگمویرچشمی باعث شد نگاه زمی گوشیصدا        

 ...  نگران نشھ جواب دادمنکھیا
 ... سالم -        
 بتی غھوی بعدش یدیناھار سفارش م! ؟... ی باز گذاشتی چی رو برانیدر ماش! ؟... یکجا رفت -        

 !؟... زنھیم
 ... گمی بھت مبعدا -        
 !؟...حالت خوبھ ! ؟... شده یزیچ -        
 ... بھت توض...  جان الدیشرمنده م... خوبم  -        
داشتم ھاج و واج نگاش !!! ؟...  رونیپرتش کرد ب...  کھ شھی شد و باورم نمدهی از دستم کشیگوش        

 ... کردمیم
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 ...  از حدش گذرونده بودگھید        
نگھ دار ! ؟... ی روانــــــــــــرونی بی پرت کردموی گوشی چیبرا! ؟...چھ مرگتــــــھ : داد زدم         

 ...! ینگھ دار لعنتــــــــــــــــ... با تــــــــــــــــــوام ...!  شم ادهی پخوامینگھ دار م...  نمیبب
 ...  رو زدیز کنم کھ قفل مرکز رو بانیخواستم در ماش...  کنھی نمی توجھدمید        
 ... کم کم صداش بلند شد...  کردی زمزمھ مییزای چھی لب ریداشت ز        
ھرجا ...  بوقـــــم نجایمنم ا! ؟...ھــــــــــان ...  جون یلــــــــیم...  اره ی ناھار قرار داریکھ برا -        

 کنمی متیحال...  یزنی صدا مکی رو بھ اسم کوچگھی دیپسرا...  یزنی حرف می با ھرکسیری میخوایم
 ...!! کنمی مــــــــــــتیحال... نارگل خانم 

 خودمم کھ نیا...  من فقـــــــــــط بھ خودم ربط داره یبابا بفھم کارا...  داره اخھ یبھ تو چھ ربط -        
 !!!؟... یــــــــــــــدی فھمرونی برم بی حرف بزنم و با کی با کدمی مصیتشخ

من ! ؟... ھـــــــــان یزنی مشمی اتیچرا دار...  یفھمیچرا نم...  بھ منم ربـــــــــــط داره ید لعنت -        
 دی باگھید! ؟... یکنی کارا رو منی ایچرا دار...  نارگل ی چیبرا...  کارات از عمده ی ھمھ دونمیکھ م

 ...!!! دمیمن کھ بخش! ؟... کنم کھ نکردم کاریچ
 !!!؟... ویچ! ؟... دی؟ بخشــــــــــــ... گفت ی چنیا        
 !؟... یدی بخشوی چقای دقی بگشھی متوجھ نشدم ، مدیببخش -        
 ... دستاشم دور فرمون محکم شده بود...  شد ینفسھاش عصب        
 ... نکھیا...  تیپنھان کار... ِقبال از ... قبال ...  نکھیا -        
 ... معلوم بود گفتنش براش سختھ        
 ...!!! یازدواج کرد...  نکھیا -        
 اقا نی بھ بخشش اازی من قبال ازدواج کردم کجاش ننکھیا! ؟... زنھی حرف می داره از چوونھی دنیا        

 !!!؟...داره 
...  بخشھی منو مگھیبچھ پرررووووووووووو تازه م...  و بلند ی عصبی خنده ھی...  خنده ریزدم ز        

 !!!؟... پررو باشھ تونھی ادم چقدر مھی یعنی ایخدا
 ... ستھی وانی خنده ام باعث شد سرعت سرسام اورش کم و کمتر بشھ و ماشنیھم        
 ؟... خنده داره یچ -        
 ...! تـــــــــــو: خندم رو تموم کردم و گفتم         
...  دمی پرروتر از تو تا بحال ندیعنی:  بزنھ گفتم ی حرفنکھی شد و قبل از اظتریاخم ابروھاش غل        

 نکھی ا قبل ازیحت! ؟... تو رو بشناسم نکھیقبل از ا!!! ؟... یبخشیتـــــــــــــو ازدوااااااااااااااااااج سابقمو م
!!! ؟... یبخشــــــــــــــیتو م...  مــــــــــــــرد ھیبا   بھ اسم تو وجود داره ازدواج کردم اونمیبدونم ادم

 ازی نکردم کھ نی کار اشتباھچیمن ھ...!  خنده داره واقعا یلی مـــــــــــن ، خیخدا! ؟...ازدواج منــــــــو 
...  نھخدا نخواست بمو...  ستمی نمونیزدواجم با محمد ھم اصال پشاز ا...  داشتھ باشم یبھ بخشش جنابعال

 ... اگھ...  موندیاگھ م
 ... !  بشنـــــــــــومخوامینم... تمومـــــــــــــــش کن  -        
 !؟... یــــــــــــدی فھمی نداری حقچیھ... سر من داد نــــــــــزن  -        
...  دیباری از سر و روش میکالفگ...  دیکشی مقی عمین و داشت نفسھاسرشو گذاشت رو فرمو        

...  مھرداد دوستم ای الدی بتونھ درک کنھ من با مدیبا...  ادی کنار بھی قضنی بتونھ با اخواستی اگھ منو مدیبا
 اول راه کھ نیاگھ از ھم...   ندارهنای و ممی با مری با دوستی تفاوتچی با اونا ھی من دوستیبرا
 ...  گاهھی تکھی بھ ھمدم دارم ازیمن ن...  برام اقا باالسر باشھ دی تا اخرش باامی نشده کوتاه بیچـــــــــــیھ
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ِ در رو باز کردم و د برو کھ عی رو زدم و سرچیی سوی استفاده کردم و دکمھ شیاز حواس پرت        
 تا از دستش خالص شم ابونی اون سمت خدمیدو...  شد ادهی کھ اونم پدمی رو شننی در ماشیصدا... یرفت
 بھتره کھ ردومون ھی نداره برای وقت اعصاب درست و حسابچیاونم کھ ھ...  بودم یواقعا عصبان... 

 و کدوم می کدوممون پنبھ ادونمینم...  از ھم جدا نگھ داشت دی رو باشیپنبھ و ات...  میفعال از ھم دور باش
 ...  بودنھی گزنی بھترین دور فعال براموی ولشیات

ازدواج ...  بخشـــــــــــــــــھیم...  بخشھی مگھیِ احمــــــــــــــق پرروووووووووووو میپسره         
 ...  اسوونھید... سابقمو 
 بھ ی تلفن عمومھی کھ نفسم جا اومد از کمی...  برداشتم دنی از نبودنش مطمئن شدم دست از دویوقت        

 ی چی براشووووووووووووری بیپسره ...  شد البتھ با سانسور ی دادم کھ چحی زنگ زدم و توضدالیم
! ؟... بگم یبھ تو چ خو اخھ من...  دربست برگشتم خوابگاه ھیبا ...  اخھ رونی بی پرت کردمویگوش

 بخورم خوب یاالن گشنمھ چ...  محاکمھ یبردی منو میومدی بعدش مکردمی ناھارمو کوفت جونم میذاشتیم
 !!!؟... کنم کاری چمویگوش! ؟...

 کردم ی سعیھرچ...  دمی دراز کشکمی درستش کرده بودم ی املت کھ سرسرھیبعد از خوردن         
 ...!!! خـــــــــــــدا...  ــــــــــدمیبخش...  بخشمیم...  شدی کاوه تو گوشم اکو میھمش حرفا... بخوابم نشد 

...  ی خامالیھھھھ چھ خ...  کاوه از تو سرم برن ی فکرا و صدانی ادیفتم حموم تا شابلند شدم و ر        
 و یاری سرت و مغزتو دربی تو کاسھ ی دست کنشدیکاش م...  ادمو ھم بشوره ی فکراتونھیمگھ اب م

 و از شرشون یستشی ازار دھنده رو می فکرای ھمھ ینجوریا...  سر جاش ی و بعد بذارشیخوب بشور
 ...! یشدیخالص م

 از روش رد شد نی ماشھی از دستم افتاد و ابونی تو خمی بھ زھرا زنگ زدم و گفتم گوشنای میبا گوش        
 ی گوشھی کھ فرستھی گفت برام پول مچارهیب...  ندارم بھ اقاجون ھم خبر دادم کھ نگران نشن یفعال گوش

 دل صاحاب مرده ام نی بازم ااتی بازی عوضیبا ھمھ ... ھ کاوه  کنکارتی بگم خدا چیالھ...  بخرم دیجد
 ...!!!  کاوهیری بمی بگم الھادینم

 ...  بشر نجات بدهنیخــــــــــــــدا منو از دست ا        
زھراست با تو کار :  بھ سمتم گرفت و گفت شویگوش...  شدم داری از خواب بنای میصبح با صدا        

 ...! داره
 !؟...بلھ :  خواب الود گفتم ییبا صدا        

 ...  زھرا باعث شد خواب از سرم بپرهی زده جانی ھیصدا        
 ...!!!  کمکنجای اای دستم بھ دامنت تروخدا بینار -        

 
 !؟... خوبھ رادی؟ ھ... یخوب...  افتاده یاتفاق! ؟... شده یچ:  نشستم و با دلھره گفتم خیس        
 ... ی ولمیاره بابا ھردومون خوب -        
 !؟... شده ی بگو چوونھی دی دختره ینصف جونم کرد...  ی چیول -        
 رادی خونمون فکر کـــــــــــــــن ھانی شوورم دارن میالیناھار فام...  جونم قربونت بشم ینار -        

تروخدا ...  می ناھار مھمون داری راستگھیالن برگشتھ م بھم خبر بده تــــــــازه اروزی رفت دادشی شعوریب
 ... دست و پامو گم کردم...  ما ی ونھ خانی باره دارن منیاول...  کنم کاری چدونمینم...  کمکم ایب

 مھمون داشتن انقدر ھی خوب کردمی داشتم سکتھ می روانیدختره :  و گفتم دمی کشی از اسودگینفس        
 ...! گھی دخورنی درست کن بذار جلوشون می چھیخوب ! ؟...استرس داره اخھ 
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 ھا دور خودم وونھیمثل د...  کنم کاری چدونمی بخدا نمگھی دایب... تروخــــــــــــــــدا نارگل  -        
 ... کنمیخواھش م...  فقط چرخمیم

 !؟... رمی سر راه برات بگیخوای نمیزیچ...  امیم... انقدر التماس نکن ...  خوب بابا یلیخ -        
تو ...  می تو خونھ داری ھمھ چدی بھ سرم زده بود رفتم خرینجوری خودم ھمروزینھ خداروشکر د -        

 !؟...باشھ ...  ایفقط زود ب
 ... امیبذار صبونھ بخورم م -        
 ...!  االننی ھمـــــــایب...  گھی نکن دتیجون اقاجون اذ...  شھی مرید...  نھ یاااااااااواااااا -        
خوبھ ھمھ خاندان شوھرش ...  امیم... لباسمو کھ اجازه دارم بپوشم ...  خــــــــــــــــوب یلیخ -        

 ختنیری می نفر بودن و ھمگ٤٥ و خانواده شوھرت ی بودنھی تھمی ابجیحاال اگھ جا...! نفرن ٤جمع بشن 
 ...! یکردی مکاریسرت چ
 ریمن تازه عروسم خ...  کدبانوئھ یلی خنھیخالھ تھم...  تصورشم بکنم تونمیمن اصال نم...  یوا -        

 ... سرم
 ...! یاره خوب شمـــــــــــا تازه عروس -        
 ...! !! ھــــــــــــــــاااااایینجای اگھی ربع دھی...  ایرو لباستو بپوش ب نارگل انقدر حرف نزن بیوا -        
 بھ دست و یاب... ساعت ھنوز ھفت نشده بود ...  وونھی دیدختره ...  قطع کرد یبدون خداحافظ        

 ...  زھرای رفتم خونھ یبا تاکس... ھوا خنک و خوب بود ...  رونیصورتم زدم و از خوابگاه زدم ب
 بود و داشت با ختھی رزی می روی مواد خوراکیکل...  و خنده دار شده بود یدنی اش واقعا دافھیق        
 ... کردی نگاشون میناراحت

 ... می غذا درست کندی صبحونھ خوردم کھ زھرا کوفتم کرد بس کھ گفت زودتر بخور باکمیاول         
 ...  باال زدم و شروع کردمنامویاست        
مرغ رو شکم پر درست کردم و ...  بمونھ تا پختش بھتر بشھ سی خکمیبرنج رو شستم و گذاشتم         

 ھم درست کردم و یژلھ و مشکوف...  کردیزھرا داشت ساالد درست م...  ھم گذاشتم بپزه یقورمھ سبز
 بایتقر...  کنم درست یشتری بی نداشت کھ بخوام غذایادیمھمون ز...  بس بود نایھم...  خچالیگذاشتم تو 

 ...  ظھر بود کھ کارامون تموم شدکینزد
 یدی زحمت کشنھمھیا...  ی اگھ بذارم بررادیبھ جون ھ:  برم کھ جلومو گرفت و گفت خواستمیم        

 پشتم یتو کھ باش...  قوم شوھرن نایتازشم ا... امکان نداره بذارم ! ؟... یحاال خودت نخورده بــــــــــر
 .!.. گرمھ

دوتا ...  ازش محافظت کنم دی و من بانجای اانی بخوانی پشتم گرمھ انگار قوم تاتار مگھی منیھمچ -        
 ...! زشتھ بمونم... تازه اونا دعوت دارن نھ من ...!  حرفا رو ندارن نی کھ ارمردی و پرزنیپ

 از دلم یخوایم...  دلخورمــــــــا خبرتیھنوزم از بابت سفر ب...  تروخدا گـــــــــــــمیدارم م -        
 ...! گھیجون اقاجون بمون د...  ی ناھار بموندی باادیدرب

 من کشکھ کھ ھمش یمگھ جون بابا...  دهیھمش جون اقاجون رو قسم م... اھھھھھھھھھھ درد  -        
 !؟... یخوریقسم م

بمون ...!  کرد یجون اقاجون راض با قسم شھی تو رو فقط میول...  ستی کشک نرینھ خ -        
 ...! گــــــــــــــھید

...  غذا گرفتھ یھمھ جونم بو...  نگاه بھ من بنداز ھیاصال بخوام بمونم ھم ...  خوب حاال یلیخ -        
 ... تازه لباس مناسب ھم ندارم

 !؟...ـوب خــــــــ...  دمیبرو حموم بعدش بھت لباس م...  دمیخودم بھت لباس م -        
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 ...! شمیلباس تو رو بپوشم کھ توش گم م... اخھ خلـــــــــــھ  -        
 ...!  کھ اندازه ات باشھدمیمن بھت لباس م... تو بــــــرو : ھولم داد سمت در حموم و گفت         
چون ...  دمیپوش کھ زھرا گذاشتھ بود رو ی رفتم تو اتاق مھمون و لباسرونی با حولھ اومدم بیوقت        

 ی مشککی کوچونی پاپھی و چسبون کھ ی سھ رب ، کشنیِ بلوز قرمز استھی...  شدی بود اندازه ام میکش
 کھ اونم اندازه ام بود یمشک ی لولھ تفنگنی شلوار جھیبا ... خوشگل بود ...  خوردی اش منھی قسمت سیرو

لباسم ...  وجھ امکان نداشت اندازه اش باشھ چیچون بھ ھ...  بود دهی خودش نخریمسلما زھرا برا... 
 رونیاز اتاق رفتم ب...  معذب بودم کمی باشم ی شکلنی ادی بارادی ھی فکر کردم کھ جلوی وقتیخوب بود ول

 از ھمون تو راھرو شروع کردم با زھرا کردمی خشک مو موھامیکی کوچی کھ داشتم با حولھ یو درحال
 ... حرف زدن

 ی کھ اندازه نیا...  ی بوددهی خری کی شلواره رو برانیا...  ـــــــــــوونھی خانم دیزدی ایھــــــ -        
 میگیحاال م...  بپوشم نوی ارادی ھی جلوشھیمن روم نم...  تنگھ یلیتازشم خ...  خل ی دختره شھیتو نم

 ...  و چش و چال درست و حسارهیعموش پ
با ...  اومده بودن یمھمونا ک...  من یخـــــــــــــدا...  تو سالن زبونم بند اومد ی ادمادنیبا د        

 کردی لب اونا ھم حالمو بدتر میلبخند رو...  اونا خشکم زده بود ی و ھمون لباس جلوسی خمھی نیموھا
... 

 قدرت حرکت نداشتم... د شد  بیلیخ...  گفتمی مرادی ھی عموھیری من داشتم از پیواااااااااااااااااااااا        
... 

 ی قھقھھ یپشت سرمون صدا...  منو با خودش کشوند تو اتاق ی عذرخواھھیزھرا اومد سمتم و با         
 ... مھمونا بلند شد

 
 شھی و نشاستھ درست مری کھ با شھی جور دسر شمالھی یمشکوف        

 
ِ اھنھیاول ... خل و چــــــــــــــل  -          یزنی و حرف میکنی دھنتو باز مینجوریھم...  یاوھون...  یِ

 ی من و خودت نذاشتیابرو برا...  زبون وامونده تو باز کن نی تو خونھ ھست بعد ای کنیخوب اول بب... 
!... 

 ... دیزبونم بھ زور تو دھنم چرخ        
 !؟...دن ...  اوم یک... ک ...  نایا -        
 ...! ی حموم بودیال جنابعیوقت -        
 ... ششونی پامی بییحاال من با چھ رو:  تخت ولو شدم و گفتم یرو        
 !؟... یکردی اومدن خبرم می وقتیمردیم:  نگاش کردم و گفتم یعصب        
 حرف ی و اونجورادیکف دستمو بو نکرده بودم خانـــــــــــوم م: دستشو بھ کمرش زد و گفت         

 !؟... زنھیم
 ... رادی ھی در اتاق اومد و بعدش صدایصدا        
 ...! زشتھ...  رنیگیھمھ دارن سراغتونو م...  گھی دنیایبچھ ھا ب -        
 شدمی اب مدیاز خجالت با...  تو ھال رفتمیعمرا اگھ دوباره م...  کردمیتو صداش خنده رو حس م        

!... 
 !؟... نداره یخونتون در پشت: ملتماسانھ بھ زھرا نگاه کردم و گفتم         
 ...!  نشھیزی ابرورنی از اشتری کھ بمی برایپاشو ب...  ھیاالن وقت شوخ... گمشو بابا :  گفت یعصب        



 265 

 ... شھیمن روم نم -        
 بھ یدیرسیاگھ نم...  اخھ ی داشترادی ھیو بھ عمکاری تو چوونھی دیدختره ...  روت نشھ دمیبا -        

 ... ومدی مرونی از دھنت بای چدونھی و خدا میدادی ادامھ می ھنوز داشتیدیدی رو نمھیسالن و بق
  بمونی دادریگ... بھت گفتم من نباشم بھتره ھـــــــــا ! ؟... کنم کاریچ...  زھرا شھیواقعا روم نم -        

!... 
 یلیخ...!  ھــــــــــــان اری خودت نی و بھ روایپاشو ب...  یای اگھ نشھیبخدا بدتر م...  یزشتھ نار -        

 ...! نیی پای سرتو بندازیای با خجالت بای یای ننکھی بھتره بخدا تا اینجوری انیراحت سالم کن و بش
 کردمی برخورد میخجالت ای رفتمیاگھ نم...  گفتیزھرا راست م...  کرده بودم ری گیتو بد منگنھ ا        

 شھی شده نمختھی کھ رھیاب...  نارگل الیخیب...  از عموش کردمی می و عذرخواھرفتمیفوقش م... بدتر بود 
 ... جمعش کرد

 ... رونی بمی و با ھمون لباس ھمراه زھرا از اتاق رفتدمی کشسمی خمھی نیناچار شالمو رو موھا        
 سرھا بھ سمتمون ی سالم من ھمھ یبا صدا...  و رفتم تو سالن دمی کشقی نفس عمھیتو راھرو         

 خودش ھم یعنی...  کاوه ھم بود ی خدا بابایوا...  کردنیعمو و زنعمو با لبخند داشتن نگام م... برگشت 
 !!!؟... ومدیم

بود  ممکن ی جانی کھ گوشھ تریرفتم رو مبل تک...  سالم منو جواب دادن یھمشون با مھربون        
 ... نشستم

 کردی مییرای داشت پذرادیزھرا بھ کمک ھ...  دی از حال و احوال منو خانواده ام پرسانی کاویاقا        
... 

 چقدر از درست مونده؟... خوب دخترم : عموش با لبخند نگام کرد و گفت         
 بند می لبخند نھی...  گفتمی مییزای داشتم چھ چشی پی کھ چند لحظھ ارمی خودم نی کردم بھ رویسع        

 ...! شھی تموم مگھی ترم دھی: زدم و گفتم 
 !؟... یراحت! ؟... تو شھر ما چطوره یزندگ...!  ی بھ سالمتشایا -        
 ...  کردی زندگشھیم...  ستی بد ھم نیھواش دود گرفتھ اس ول...  ستی گفت بد نشھیم -        
...  سخت بگذره دی بانجای ای کردی کھ تو اون اب و ھوا زندگیی شمایالبتھ برا:  و گفت دیخند        

 ...! نیکنی میواقعا کھ تو بھشت زندگ
 زدن ناخواستھ شمی نھاشونیلی مردمش کھ خیحت... ھواش ... خونھ ...  روستامون یاداوریبا         

 ...!  لبم نشستی رویلبخند
 یزنی از فکر کردن بھ اونجا می کھ داری لبخندنیبا ا...  ی دوست داریلیو خمعلومھ اونجا ر -        

 ...! ی دوستش داریلیمشخصھ کھ خ
 ...! یلـــــــیخ... بلھ : سرمو تکون دادم و گفتم         
با اون ...  کاوه نباشھ ھی بودم ھرکدواریفقط ام...  ھی کنھی بلند شد کھ بره ببرادی زنگ ھیبا صدا        

 یاونم کھ ازش ھرکار... واقعا حوصلھ شو نداشتم ...  نمشی االن ببخواستیحرفا و رفتارش اصال دلم نم
 فرار کردم و بھ نشی چرا از ماشھ و باھام دعوا کنھ کادی بنای چشم ھمھ ای جلوستی ندیبع...  ادیبر م

 مدت ھمش ازت درخواست نی ادونمیم...  کن ری امروز رو ختم بھ خھی ایخدا... حرفاش گوش ندادم 
 با مزخرفاتم ی کافیبھ اندازه ...  کنمی خدا جونم خواھش می خستھ ات کردم ولدونمیم...  یداشتم کمکم کن

 ...!  کنھشترشی ھم بپسره نی جماعت رفتھ تروخدا نذار انیابروم جلو ا
 ...  شددی نا امدمی ھمھ امرادی ھی کھ با صدازدمیداشتم با خدا حرف م        
 ...! کاوه اس        



 266 

 !!!؟... اخھ چرا ایپوووووووووف خدا        
 ...  کردم خونسرد باشمیسع...  دمی سالمشو شنیصدا        
 ... یسلــام بر ھمگ -        
 کمی...  دینو دانگار متوجھ من نشده بود و تازه با بلند شدنم م... بلند شدم و رومو کردم سمتش         

ِبربر نگام کرد ول البتھ ...  دیبا مردا دست داد و صورت زنعموشو بوس...  تونست زود خودشو جمع کنھ یِ
 ...!  مادرشیزنعمو

 ...! زھرا بلند شد کھ ناھار رو بکشھ منم از خدا خواستھ رفتم کمکش        
 ...  شد زھرا ھمھ رو صدا کرددهی کھ چزیم        
 ی بھ زحمت افتادیحساب: زنعمو با لبخند تشکر کرد و گفت ... ھ با بھ بھ و چھ چھ نشستن ھم        

 ...! عروس گلم
 ...!  کمکم کردیلیخ...  کار نارگلھ شترشیراستش ب: زھرا با لبخند گفت         
 خورمی می درست و حسابی غذاھیباالخره دارم ...  شکرت ایخدا:  گفت ی با حالت خنده داررادیھ        

 !!!؟... ھـــــان ی کنی زندگنجای ھمیای بھی نارگل اتاق مھمون کھ خالگمـــــــــــــایم... 
من ! ؟... دادمی می تاحاال بھت گشنگیعنی...  خان رادیدست شما درد نکنھ ھ: زھرا با حرص گفت         

 ...!  غذا درست کنمستمی انگار بلد نیگی منی ھمچی اومد کمک ولیدست تنھا بودم نار
 نیشما بھتر...  کنمی می دارم شوخزمیعز:  ھم با خنده گفت رادیھ...  دنیخندی داشتن میھمگ        

 ...!  غذاستنی من خوشمزه تری جلوم برایاملت سوختھ ھم بذار...  دمی کھ تو عمرم دی ھستیاشپز
 ...  از طعم غذافیشروع کردن بھ خوردن و دوباره تعر        

 ...!  دست پخت تورو بخوره دخترمشھی کھ قراره ھمیخوشبحال اون:  گفت انی کاویاقا        
 ...  بھ کاوه انداخت کھ روبروش نشستھ بودی حرف ھم نگاھنیبعد از ا        
 ...  و مشغول غذام شدمدنیخودمو زدم بھ ند        
 داده امی بھم پھی کنیکاوه جان ، بابا بب: و گفت  گرفت سمت کاوه لشوی کھ عمو موبامیوسط ناھار بود        

 ...!  ندارمی کھ چش و چال درست و حسابرمردیمنھ پ... 
 کردی نگام مطونی لبخند شھی سنش داشت با نیبا ا...  سرمو بلند کردم و با تعجب نگاش کردم ھوی        

... 
 ...  زنعمویحت...  دیخندی مزی رزی ھم ررادیھ...  خنده ری بلند زد زانی کاوی اقاھوی        
 نھی خان عمو االنش انیا...  نییلبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا... حس کردم صورتم قرمز شده         

 !؟... بود یجوون کھ بود چجور
 !؟... ھی چانیجر:  دی مشکوک کاوه بود کھ پرسیصدا        
 سقلمھ ھیبا ارنجم ...  دیخندی مرده ھم داشت ملی ذلیزھرا اون یحت...  خنده شون بلندتر شد یصدا        

 ...!  خنده اش رو قطع کنھیمحکم بھش زدم کھ صدا
 !؟... بھ ما بگھ چھ خبره خوادی نمیکی:  گفت یکاوه حرص        
 دختر ما رو نی انقدر اریاردش...  پسرم ستی نی خاصزیچ:  تو صداش گفت یزنعمو با تھ خنده         

 ...!  نکنتیاذ
...  شھی مشونیزی چھی ی خانوادگنایا... غذا کوفتم شد ...  کردمینگاه مشکوک کاوه رو ھنوز حس م        

! 
خوب حق ! ؟... شھی مشونیزی چھی نای ایکنی میخودت خرابکار...  شھی مشونیزی چھی ی چیچ        
 ...! رمردیداره پ
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 ...!  باشمھی بقدی دادم خودمو با شستن ظرفا مشغول کنم کھ کمتر تو دحیبعد از ناھار ترج        
 شی الاقل خودش کمکم کنھ قبول نکردم و خواستم بره پای زھرا اصرار کرد کھ نشورم یھرچ        
 ... مھمونا
 سمت رفتی کمتر فکرم مینجوریا...  خوندمی خودم اواز می لب ھم براریمشغول بودم و ز        

 ...! میخرابکار
 ...! یخوشگل شد:  کنار گوشم گفت قای کھ دقییبا صدا        

 
برگشتم کھ بھش بگم ...  دی کھ خداروشکر بھ سالن نرسدمی کشی نسبتا بلندـــــــــنی و ھدمیاز جام پر        

 ... تو بغلش رفتمی مخوردمی تکون مکمی یعنی...  ستادهی پشت سرم اقی دقدمی نداره دیبھ تو ربط
 ، نیای مییھوی ی چیبرا:  و عمدا از افعال جمع استفاده کردم و گفتم دمی خودمو کنار کشکمی        
 ...! انی کاوی اقانمیترسوند
 ... دی کشی شو بھم دوخت و پوف بلندرهینگاه خ        
 نیی پای خنده و تو ھم سرتو انداختری بود کھ ھمھ سر ناھار با حرف خان عمو زدن زی چھیقض -        

 !؟...
اگھ مھم بود ...!  نداشت تیچندان اھم: لبمو گاز گرفتم و گفتم ...  دمیکشی ھم خجالت مشیاداوریاز         

 ...!  ھستنیخان عمو ادم شوخ...!  گفتنیکھ بھتون م
 .!..  درک کنمتونمی رو نمھی بقی خنده لی دلیول... خوب اره شوخن  -        
 لعنت فرستادمو زبونمو گاز گرفتم طونی بر شی بگم درک دونت خرابھ ولمی بھ قول مرخواستمیم        

 ...!  بار برا ھفت پشتم بس بودھیھمون ...  نزنھ ی حرفموقعیکھ ب
...  کردمی نگاشو از پشت سرم حس مینیسنگ...  کردی اشپزخونھ نشست و نگام می صندلیرو        

 ...  راحت کارمو انجام بدمتونستمیممعذب بودم و ن
 !؟... تو اشپزخونھ نی داریشما کار: کالفھ برگشتم سمتش و گفتم         
 !؟... کنمی متتیاذ! ؟...چطور  -        
 شما زمان ستی ھمھ تو سالن ھستن خوب نیوقت...  ستی االن درست ننجایحضورتون ا... بلھ  -        

 ... نی باشنجای ایادیز
 !؟...چـــــرا  -        
 ی اگھ کارکنمیخواھش م... من و شما تنھا تو اشپزخونھ ... خب مشخصھ ... پــــــــــــــوف  -        

 ... نی برنجای وگرنھ از انی بگنیدار
سرشو ...  نکی بھ سدمی کھ چسبکیانقدر نزد... بلند شد اومد سمتم ...  کردی نگام میداشت حرص        
 ...  خم شمیی ظرفشونکی و باعث شد تو سخم کرد
 رفتار ینجوری ای من طلبکار باشم تو دارنکھی ایبھ جا...  رو تمومش کن نارگل ی بازنیا -        

 !؟... یکنیم
برو :  گفتم یعصب...  لحن مودب و افعال جمع شدم الیخی افتادم و بروزشی دی حرفاادیدوباره         

 !؟... بھت دارم ی من چھ بدھی بگشھیم... کنار کمرم درد گرفت 
منم رومو کردم ...  رهی باعث شد ازم فاصلھ بگشدی مکی کھ داشت بھ اشپزخونھ نزدرادی ھیصدا        
 ... شستمی کھ مثال داشتم ظرف منگیسمت س
 ... ھییبا سوالش کامال مشخص بود کھ مشکوک شده و حدس زده خبرا        
 !؟... شده یزیچ -        
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 بزنھ ی کاوه بخواد حرفنکھیقبل از ا...  لبم نشست ی روی بھ سرم زد و لبخند بدجنسی فکرھی ھوی        
 در گھیمنم د... و اصرار دارن کمکم کنن نجای اومدن اانی کاویراستش اقا...  ستی نی خاصزیچ: گفتم 

 ...  بگمیزی چتونمی اصرارشون نمنھمھیمقابل ا
 ... مو دراوردم و گرفتم طرفشدستکشا        
 بھ نی ھم خوب دست بکشیموقع ابکش...  نایفقط خوب بشور...  بابت کمک یمرس...  دییبفرما -        

 ...!  پاک بشھیی ظرفشوعیظرفا تا ما
 ... دی از دستم کشبای نگام کرد و دستکش رو تقریمتعجب و حرص        
...  نھی ھمی ادم نشیتا وقت... حقتھ ...  باز کردم و ابروھامو فرستادم باال شتریمنم لبخندمو ب        

 ...! طلبکارم ھست اقــــــــــــا
 ...! میرسیبھ ھم م:  کھ گفت دمی ارومشو شنیصدا        
 ...!!! میخدا کنھ برس: تو دلم گفتم         
 ...! خواستمشی ھم نمخواستمشیھم م...  با خودم معلوم نبود فمیھھھھھ خودمم خنده ام گرفتھ بود تکل        
 ی افھی کھ قیوا...  شدیلبخندم جمع نم...  متعجب رد شدم و رفتم تو سالن رادیبا لبخند از کنار ھ        
 ...!  شده بودیدنیکاوه د
 واقعا از خنده ییاھا جھی...  گفتی مطنتاشی و شایخان عمو داشت از جوون... رفتم تو جمع نشستم         

 ...!!! دهی از دستش کشی زنعمو چچارهی خان عمو واقعا بنی بوده اییچھ بال... دلدرد گرفتھ بودم 
 !؟...اوضاع چطوره دخترم :  من نشستھ بود رو بھ من اروم گفت ی کھ رو مبل بقلانی کاویاقا        
 !؟... یاوضاع چ: نگاش کردم و گفتم         
 ...!  دختر جانگمی با کاوه رو مونتیم...! اوضاع اب و ھوا : نده گفت با خ        
 ...  نگفتمیزی انداختم و چنییسرمو پا        
 !؟... خوبھ یعنی سکوت نیا -        

.........         
 !؟... با خودمون میاری بمیری و دست عروس گلمو بگمیای بمیتونی می باالخره کنمیبب -        
...  مرد بگم نی بھ ادی بای چدونستمیواقعا نم...  بد بود موندمی حرف بزنم اگرم ساکت متونستمینم        

 !؟... طلبکار شھی پسر ھمنی اتی بھ خاطر تربزادیدست مر
 ...! انی کاوی اقاستی معلوم نیزیھنوز کھ چ...  دونمیفعال نم: سرمو بلند کردم و گفتم         
 یاالن ھم تو بش...  خواستی دختر مھی دلم شھیھم:  اه بود ، گفت ھی شبشتری کھ بدی کشیقینفس عم        

اون ...  ی بابا صدام کنانی کاوی اقای کھ بھ جای زود برسھ روزدوارمیام...  دختر خودم یشیعروسم م
 کھ دونمیم...  ایبا دلش راه ب کمی...  ستی نیچی تو دلش ھیدفعھ ھم بھت گفتم کاوه سرتق و لجباز ھست ول

 ...!  دوستت دارهیلیخ
 بھ ی از راه رفتن گذشتھ ولرمی ماراتون می بھش بگم من دارم با دل پسرت دوخواستیواقعا دلم م        

 ...!  دادمحیخاطر حفظ احترام سکوت رو ترج
...  طنتیالبتھ ھمراه با ش...  بود و خطرناک ینگاش بھ من زخم...  اوردن فیباالخره اقا تشر        

  و خونسرد نگاش کردم و بعد نگامو ازش گرفتمالیخی بنی ھمیبرا... مطمئن بودم ...  کنھ تمی اذخواستیم
... 

 !؟... تو پسر یکجا بود:  دیعمو پرس        
 ...  لبم نشستی ناخواستھ رویلبخند        
 ...! اشپزخونھ:  خصمانھ بھم کرد و گفت ینگاھ        
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اخھ ما ...  واردن یلینھ کھ خ...  خان عمو شستنی داشتن ظرف مشونیا: بھ جاش ادامھ دادم         
 مسئول ظرفھا بودن انی کاوی اقادنی ما رو اونجا دی خان شما زھرارادی اردو و ھمیپارسال کھ رفتھ بود

 اصرار کردن می قددای بھ شورمی دارم ظرف مدنی االن ھم دنی ھمیبرا...  سرظرفشور یی جوراھی... 
 ...! شونی با من بوده ظرفھا ھم با ایاشپز

 ...!  بابانیافر...  کاوه جان ایدی نشون متویلی درصد ذلی االن دارنیاز ھم:  و گفت دیخان عمو خند        
کاوه داشت با نگاش برام خط و ...  دوپھلو بود یادی حرفش زنکھیبا ا...  میدیھمھ بھ حرفش خند        

 ...! دیکشیون منش
 از نگاھات گھید...  یکنی نگام مینجوری ای ھمش دارشناسمتی و مادمھی یبرو بابـــــــا از وقت        

 ...!!! ترسمینم
 ...!  نداشتمتیھنوز جرات ابرازشو تو واقع...  رو تو دلم گفتما نایالبتھ ا        
 یحت...  کنھ ی عملشوی نگاھیدھای بکنھ و تھدی کاوه خان نتونست کاریخداروشکر اون روز اقا        
 ...  بھ سرشون نزنھ از کاوه بخوان منو برسونھھوی موندم کھ ھی از بقشتریعمدا ب
 از نای و ممیبا مر...  زھرا گذشتھ بود و اونروز ھم کالس داشتم ی خونھ ی از مھمونیدو روز        

 ...  پسرا ھم پشت سرمونرونی بمیکالس زد
 ...  صدام کردیکی کھ میشدی از راھرو رد ممیداشت        
 ...! یخانم کرم -        
 ... دمی رو دی داره کھ محسن جوادکاری و باھام چھی مردونھ کی صدانی انمیبرگشتم عقب تا بب        
ممکنھ چند لحظھ وقتتون رو :  شد و سالم کرد کینزد...  داره کاریمتعجب موندم کھ باھام چ        

 !؟... رمیبگ
 

 دونستمی مدیاما خودم بع...  کنھی فکر می کھ داره بھ چدادی نشون میعنی بھ پھلوم می مریسقلمھ         
 کھ از من تو دانشگاه پخش شده بود بخواد یی اتفاق و حرفانھمھیامکان نداشت با ا... فکرش درست باشھ 

بدتر از اونا ... موننیمنتظرم م  رفتن و گفتن تو بوفھنای با ممیمر...  حرف بزنھ یزی چنیمچ ھیدرباره 
 ...!  با زور اونو با خودش برد و اخم وحشتناک رو صورتشثمی مبایکاوه بود کھ تقر

 !؟... خلوتتر تا بتونم حرفمو بزنم ی جاھی میممکنھ بر: نگاش کردم کھ گفت         
 ... می نشستمکتی نی قسمت خلوت روھی دانشگاه تو اطی تو حمیقدم شدم و رفتباھاش ھم        
 ...  منتظرمیعنی بھش کردم کھ ینگاھ...  بود نمونی سکوت بکمی        
 درخواستمو مطرح کردم و شیمن دوسال پ...  کھ یوقت... راستش من :  و گفت دی کشیقینفس عم        

 حتما قبول کردمیراستش با خودم فکر م...  کھ چرا کردمیفکرش ھم نم...  یعنی...  نیشما ردش کرد... 
 ھست بھ ی سالکی  االننیدونیدرسمم تموم شده و ھمونطور کھ م...  خوبھ تمیخوب موقع...  نیکنیم

 نرمال رو ی زندگھی تونمی و مستی ھم بد نمی اقتصادتیوضع...  دانشگاه مشغولم نیعنوان استاد تو ھم
 ... اداره کنم
 بودم کھ فکر فتھی خودشدمیشا...  اعتماد بھ نفس داشتم یادیاما انگار ز:  زد و ادامھ داد یپوزخند        

 کھ قبال دمی شنیوقت...  نیدونیم...  در مورد شما عاتیاون شا...  یوقت...  نیکنی حتما قبول مکردمیم
 من یبرا...  بگم کھ خوامیم...  یعنی... من ھنوزم ...  ی نجفنیبعدش ھم کھ قتل شاھ...  نیازدواج کرد

مھم ...  بگم کھ خوامیم...  نداره یتی مردم برام اھمیحرفا...  یعنی...  نیھمونقدر ارزش و احترام دار
... رفتارش ... منشش ...  کھ االن حدود سھ سالھ تحت نظر دارمش یمن دختر...  گنی می چھی بقستین

 بگم ھنوزم رو خواستمیم...  یعنی... من ...  بھا بدم ھیحرف بق  بھستی نیازین...  ھی چجورنمیبیدارم م
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 نی قبال ازدواج کرددمی فھمیوقت... دوباره ازتون درخواست کنم ...  کھ خوامیم...  بھ شما ھستم و شنھادمیپ
 موضوع مربوط بھ نی بگم اخوامیم...  نی موضوع بوده کھ منو رد کردنی بھ خاطر ادیبا خودم گفتم شا

 خوامیم...  کھ بوده رفتھ یگذشتھ ھرچ...  مو بسازم ندهی با شما اخوامی شماست و من می زندگی گذشتھ
...  یمن محسن جواد...  یھر حرف...  یزیبدون در نظر گرفتن ھر چ...  نی من فکر کنی روی جدنباریا

ھم تو لندن  کمیج کرده و برادر کوچخواھر بزرگم ازدوا...  ھستم ی نفر٥ ی خانواده ھیفرزند دوم 
 سی تدرنجای ھستم و در حال حاضر ای شناسنی زمی رشتھ لیخودمم فارق التحص...  لھیمشغول تحص

 رو ی اول زندگمیتونی ھم از خودم دارم کھ می نقلی خونھ ھی...  دهی رو می زندگھیحقوقم کفاف ...  کنمیم
 با خانواده خدمت دی بانی رو کردراتون شما فکنکھی و بعد از ارمی دارم تند مدونمیم...  میاونجا شروع کن

 نی کھ بھتر فکر کننی از من داشتھ باشی انھی زمشی پھی خوامیم...  یول...  حرفا زده بشھ نی و بعد امیبرس
 ...  باشھ کھ خوشحالم کنھیزی جوابتون چنباری ادوارمیام... 

 نی االن جوابمو بدنیانتظار ندارم ھم:  ستادید شد و روبروم ا بلنزنمی نمی شوکھ ام و حرفدی دیوقت        
 کھ دیبخشیم...  نی من گذاشتاریممنون کھ وقتتون رو در اخت... بعدش ...  و نیلطفا فکراتون رو بکن... 

 ...! خدانگھدارتون... منتظر خبرتون ھستم ...  حرف زدم یلیخ
 

 ... منو کھ خشک شده سر جام نشستھ بودم ول کرد و رفت! ؟... راحت حرفاشو زد و رفت یلیخ        
 

 و حرف بازم از من عھی شانھمھی با ای کھ چجورکردمیتعجب م... ھاج و واج بھ رفتنش نگاه کردم         
 ... خواست باھاش ازدواج کنم

 
 محسن دیشا...  فکر کنم و تنھا باشم کمی داشتم زاین...  رونیاز جام بلند شدم و از دانشگاه زدم ب        

 نیچرا ب...  نگاشون بکنھ ی دخترا ارزوشون بوده جوادیلی نھ حتما خدیشا...  بود ایلی خی ارزویجواد
 !؟... دختر مــــــــن نھمھیا

 
 در باز زنگ رو زدم و...  دمی دمی مری خونھ ی راه رفتم و فکر کردم کھ خودمو جلوادهیانقدر پ        

 دیشا... با خالھ مھتاب حرف زد شدی مدیشا... خالھ مھتاب در رو برام باز کرد و دعوتم کرد داخل ... شد 
 ...  بھ مادرم بزنم بھ اون بزنمشدی کھ روم نمیی حرفاتونستمیم
 

 ...  گذاشت و کنارم نشستزی می رو روی چاینیس        
 

 !؟... ومدهیچطور اون ن! ؟... ی دانشگاه نبودمیمگھ با مر -        
 

 !؟... زمی عزیشونی شده ؟ چرا انقدر پریزیچ:  دستمو گرفت و گفت دینگامو کھ د        
 

 ... از من...  یکی... خالـــــــھ  -        
 

 ...!  کرده خالھیازم خواستگار...  یکی:  اشکم افتاد و گفتم اری اختیب        
 

 ... با لبخند بغلم کرد و بھ خودش فشرد        
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 ...! مبارکت باشھ...  زمی نداره عزھی کھ گرنی قربونت برم ایالھ -        

 
 لوسم کنھ کمی کھ یکی بھ دمیشا...  بھ محبت داشتم ازی ندیشا...  خودمو جمعتر کردم کمیتو بغلش         

 !؟...  شده بودمی انقدر نازک نارنجدایچرا جد... 
 

 ... دونمینم... من  -        
 

 !؟... ھست یپسر خوب -        
 

 ... استاد دانشگامونھ... اوھوم  -        
 

 !؟... ھست یپسر خوب...  بھ شغلش ندارم یکار -        
 

 کرده بود و من جواب یقبال ھم ازم خواستگار...  و دوستش دارن کننی مفیھمھ از اخالقش تعر -        
بازم پا ...  عاتی با وجود شایحت...  قبال ازدواج کردم دونھیم... اون ... االن ...  یول...  داده بودم یمنف

 ...!  گذاشتھشیپ
 

 دوباره عاتی توجھ بھ شای کھ بیانقدر براش ارزش داشت...  خوبھ یلی کھ خنیخوب ا -        
 !؟... ھیرپس چرا گ... درخواستشو مطرح کنھ 

 
 ...!  خالھترسمیم...  کنم کاری چدونمینم -        

 
 ... سرمو تو دستاش گرفت و تو چشمام نگاه کرد        

 
...  زمیعز...  بھش بده نارگل توی االن جواب منفنی ھمستیاگھ ن... اگھ دلت باھاش ھست کھ فبھا  -        

 !؟... یمھم ھست کھ تو قلبت براش خونھ بساز ادم انقدر برات نی انیبب... بھ قلبت رجوع کن 
 ...  قلبم کھ! ؟...قلبم         
من درستھ کھ ازش دلخورم ...  خالھ از کنارم بلند شده و رفتھ ی کدمیانقدر غرق فکر شدم کھ نفھم        

 شنھادی کردن بھ پ فکری قلبم با اونھ حتیوقت! ؟... ستی نانتی خنیا...  زنھیقلبم فقط اسم اونو صدا م... اما 
 دی بادونستمیحاال م...  در اومدم یرگماز اون سرد... اروم شده بودم ! ؟... ستی نانتی خیمحسن جواد

 تی اذمیھردومون دار... ھم کاوه ... ھم من ...  نیھم...  می حل کندی رو باھای دلخورنیا...  کنم کاریچ
 ...! میشیم

 ممنون: از پشت بغلش کردم و گفتم ...  کردی میخالھ کنار اجاق داشت اشپز... رفتم اشپزخونھ         
!... 

 رو حس ی خوشبختیتونی مینجوریا... برو دنبال دلت نارگل :  گفت یبرگشت سمت من و با لبخند        
 ...! ی خوشبخت شی اگھی با کس دیتونی ھست نمیکی دلت با یوقت...  زمی عزیکن
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 دعوام کرد کھ چرا از دانشگاه بدون خبر ی کلدی فھمی وقتمیمر...  اونا موندم یاونشب شام خونھ         
 دلم با کاوه اس ی داشت وقتدهیاونم عق...!!! ھمشـــــــــون ...  دنبالم گشتن یلی خنکھیا...  رونیاومدم ب

 بدون ینجوری کھ ھمشھی خوب نمیول...!   ھم بھتر باشھیلی خی فکر کنم ھرچند کھ جوادی بھ جواددینبا
 !؟... الزمھ نھ طنتی شکمی...  یچیھ

 تا می حرف بزنکمی ی کھ پسرا بشنون در مورد جوادی فردا تو کالس طورمی قرار گذاشتمیبا مر        
 ...!  قدم جلو بذارنھی و انی بھ خودشون بایبعض

...  شعوریب:  با مشت زد بھ بازوم و گفت میفرداش طبق قرار تو کالس بعد از رفتن استاد مر        
 کارتی چدهی ندری خیبگو اون جواد! ؟... ھـــــــــــان ی رفتیکدوم گور...  ای خوب قالمون گذاشتروزید

 ...! عیزود تند سر... داشت 
 ی کھ ھر کگفتی حرفا رو با حرص منی داشت ایجور...  شدی مگری بازرفتی مدی بامی مرنی ایعنی        

 ...  خبر ندارهیزی واقعا از چکردی فکر مدونستینم
 داشت کاریخوب معلومھ چ...!  ثمی مچارهیب...  بابا نھیچقدر دستت سنگ:  و گفتم دمیبازوم رو مال        

 !؟... داشتھ باشھ تونھی مکاری دختر چھی پسر با ھیتو دانشگاه ... 
 !؟... خــــــواستی ازت جزوه میعنی:  بربر نگام کرد و گفت کمی        
 روش نشد خودش بھت بگھ منو ثمی کھ میھمون کار...  ووونھینھ د:  خنده و گفتم ریبلند زدم ز        

درس و جزوه ...  رسنی بعدش بھ مقصود می ولشھی کھ از جزوه شروع میھمون کار... واسطھ کرد 
 !؟... یدی جان ھنوز بعد از سھ سال نفھممیبھانھ اس مر

 !؟... یگی می چنمیدرست حرف بزن بب:  زد بھ پشتمو گفت نباریا        
 فکر دیمنم گفتم با...  کرد یازم خواستگار... بابا :  نشنون و گفتم ھیصدامو مثال اروم کردم کھ بق        

 ...! کنم
 کھ چشاتو نای بھش بگم بابا اخواستمی لحظھ مھی...  رونی بود از حدقھ بزنھ بکی نزدمی مریچشما        

 ...! ی کنی نقش بازیعی انقدر طبخوادی نمننیبینم
 ...!!!نـــــــــــــــھ -        
 اون  قبال ازدواج کردم کھ البتھ بھ لطفدونھی منکھیبا وجود ا... اره : سرمو تکون دادم و گفتم         

 بازم اومده درخواستشو مطرح کرده ی از مرگ نجفعھی ھمھ شانی و ادوننی دانشگاه میدختره االن ھمھ 
 گفت کھ براش مھم یحت:   و ادامھ دادممی پشت سری عصبی نفسھای پوزخند نشست رو لبم از صداھی... 

 مھمتر از حرف دهی کھ سھ سالھ تحت نظرش گرفتھ و اخالقشو دی دخترگفتیم...  گنی می چھی بقستین
 ...! ھی بھ من اعتماد داره تا خزعبالت بقشتریب...  ان ھیبق

 ...!  در بدبخت سرکوفت نزننی انقدر بھ ادهی شنواری دیعنی زد کھ ی ھم لبخندمیمر        
 ..!. حقشھ: منم لبخندشو جواب دادم و با حرکت لب بھش گفتم         
 ھیدلم ...  برداشتم لموی بلند شدم و وسای ساعت کالس متوال٤کالس اخرمون کھ تموم شد خستھ از         

 گھی از ھر ترم دشتری بدی بودن و باکی متاسفانھ امتحانات نزدیول...  خواستیاستراحت و خواب جانانھ م
 ھم عقب یلی داشتم و خبتی غز مجای کالسھام بھ اندازه ی گفت ھمھ شھی ترم منیا...  خوندمی درس میا

 ...!  بھ درسم اضافھ بشھگھی ترم دھی و پوچ چی بھ خاطر ھخواستیدلم نم... مونده بودم 
 می بخوریزی چھی شاپ ی کافمی کھ اصرار داشت برثمی ، بخاطر مرونی بمیبا ھم از در دانشگاه زد        

 ... کاوه کنارم نشست...  ی ولادی ھم بمی عقب نشستم و رفتم کنار کھ مریرو صندل...  می شدنشیسوار ماش
 ... !  گفت پشت راحتترهی ولنھی ھم ازش خواست بره جلو بشمی مریحت... متعجب نگاش کردم         
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 ارهی سرم بیی بالتونھی ھم ھستن و نمثمی و ممیھرچند مر...  رحم کن ایخدا... صداش دورگھ بود         
... 

از ...  زنگ خورد می گوشنکھی بودن تا امی و مرثمی مگاهی گاه و بی فقط حرفانی تو ماشیتنھا صدا        
 ...! احتماال مامان بود کھ بازم دلش نگران بود و تنگ... خونمون بود 

 ...! سالم مامان جان -        
 ...) یسالم دخترم خوب...(  یسالم دتر خار -        

 }...  کھ ترجمھ الزم نباشھسمینوی می بھ بعد رو فارسنجایاز ا        {
 !؟...اقاجون خوبن ...  نیممنون شما خوب -        
  ؟ییکجا...  میاره مادر ھمھ خوب -        
 !؟...چھ خبر ...  رونمی بثمی و ممیبا مر -        
 !؟... خونھ یای بیتونی می کزمینارگل جان عز -        
 ...  خونھامی مادرم بخواد بھوی دیچرا با... دلم گواه بد داد         
 !؟... شده مامان یزیچ -        
 ...  حرفم برگشت عقب و زل زد بھ مننی ھمزمان با امیسر مر        
 !!! دلم برات تنگ شده...  ستی نیزیچ... نھ دخترم  -        
تروخدا راستشو ! ؟...بچھ ھا ھمھ خوبن ! ؟...اقاجون خوبھ ...  نشده یزی چیمطمئن... مامـــــان  -        

 ...! بگو
 ... ی شده ولیعنی...  نشده یزیچ...  یچرا ھول کرد...  زمیاره عز -        
 ...!  تو دھنمادیحرف بزن مامان دلم داره م! ؟... شده یچ...  ی چیول -        
 خونھ یای ھفتھ بنیراستش اقاجونت گفت زنگ بزنم بگم اخر ا...  ستی نی بدزیچ... نترس بابا  -        

 ... حرف زده... عموت رفتھ با اقات ... خوب ... قراره ... 
 !؟... یزنی حرف مھیچرا نس...  ینصف جونم کرد...  مادر من گھیبگو د -        
 !...  تویبرا...  انیب... کھ ... عموت رفتھ با اقات حرف زده  -        
 !؟... ی چیعنی! ؟... انی من بیبرا -        
 ...!  توی خواستگارانی بدیواسھ حم...  خوانی میعنی -        
 !!!!؟... دیحمــــــــــــــــــ -        
 اخر ھفتھ یاقات ھم خواست بھت بگم برا...  دیاره حم... گوشم کر شد ...  دختر یزنیچرا داد م -        

 ندفعھی و اایتروخدا مادر ب...  نھ سن باالس نھ بچھ داره ، تازه مجرد ھم ھست گھی دیکی نیا...  یایب
اقات ھم ...  میشناسی شو ھم مخانواده...  و شناختھ شده اسھی پسر خوبدیبخدا حم...  و قبول کن اریبھونھ ن

 ...! ھیراض
 کنمی حرفم کھ من باھات ازدواج نمی احمق نفھم کجایپسره ...  کنم کاری چدونستمی نمتیاز عصبان        

  حرف بزنمی مجبور شدم با لھجھ شمالگمی دارم می نفھمن چھی بقنکھی ایبرا... براش مفھوم نبود کھ 
 اس کھ وهی دختر بھی نارگل ما نی و بگنی بدیخودتون بھشون جواب منف...  مامان امیمن نم -        

 یکی با ی حتکنھی مثل خودش ازدواج میکیباره ازدواج کنھ با  دوی روزھیاگـــــــــــــــــھ قرار باشھ 
 ...! دی مثل حمیھمسن بابابزرگش نھ ادم

 یدستا...  مامان یبدتر از لبھا...  شدن ری دندوناش اسنی مامانمو تصور کنم کھ بی لبھاتونستمیم        
 دمیچون شن...  زنمی حرف می بود دارم از چدهیمطمئنا فھم...!  دمیدی کاوه رو مقی عمیمشت شده و نفسھا

 ...!!! رسدی می باغ برنیھر دم از ا:  لب گفت ریکھ ز
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پدرت ...  لھیھم فام...  ھیھم اھل زندگ...  ھی ھم پسر معقولدیحم...  دختر یگی می داریچ -        
 ...!  موافقھدینظرش ھم بھ حم...  یایخواستھ ب

 ...! امی بتونمینم...  کھیامتحانام نزد... من درس دارم ...  من زیعز... اخھ مادر من  -        
 رهی سرمو شی نھ انقدر کھ تو بچھ بخوایدرستھ سواد ندارم ول! ؟... بازه یجمعھ کدوم دانشگاھ -        

 پسر دیبخدا حم...  زمیعز...  نارگل جان یول...  یری و منیزنی و حرفاتونو میای روزه مھی...  یبمال
 ... شھی نمدای برات پدی بھتر از حمدونمیم...ردش نکن ...  ھیخوب

 االن کنارم نشونی کرده و بھتری ازم خواستگارروزی ددی بھتر از حمیلی مادر من کھ خی کاریکجا        
 ... نشستھ

 یب بازم مییخوای نباشھ کھ ما می اگھ جوابت اونیحت...  خونھ یایبھ ھرحال پدرت خواستھ کھ ب -        
 ...! یای بھ عموت اگھ نھیاحترام
 یول...  ستی شما نلیھرچند جوابم باب م...  کنمی مشی کارھی...  خوب یلیخ:  و گفتم دمی کشیپوف        

 ...! امیم
 ...! امی احمق رو ادب کنم مدی اون حمامیاگھ شده ب:  لب با خودم گفتم ریز        
 ...  نگھ داشتثمی کردم میبا مامان کھ خداحافظ        
 !؟... افتاده ی؟ اتفاق... شده یچ:  دی پرسمیمر        
 !؟... درستھ گمی می من چیفھمیتو م! ؟... نھ گھی دزنمی حرف میمن االن دارم فارس:  گفتم یعصب        
 !؟...حالت خوبھ ... واااااااااااااااا  -        
 !؟...ھ نھ  مگیفھمی منو می حرفامیجواب بده مر -        
 ؟...! ی کھ چفھممیاره م...  شده یخوب بگو چ -        
 اون یاز مغز نداشتـــــــھ ...  ستی از حرف زدن و زبون من نرادیا... خوب خداروشکر  -        

 بعد االن کنمی و رک بھش گفتم باھاش ازدواج نمحی زھرا صری احمقمــــــــــــھ کھ تو عروسیپسرعمــو
 ...! ی پدرم خواستگارشیرفتھ عموم رو فرستاده پ

 بود االن نجای ادی و مسلما اگھ حمشدمی منفجر متیداشتم از عصبان... صدام ناخوداگاه رفتھ بود باال         
 ...! کندمیسرشو م
اصال ... ـــــھ  نــیگی میریم...  کھ حرص خوردن نداره نارگل نیا:  لبخند اروم گفت ھی با ثمیم        

 !؟... کھ دھن ھمھ بستھ بشھ ھــــــان ارمی خواستگار بھتر مھیخودم برات 
 نی برمیبا مر...  می بریی جاھی تا نتی با ماششھیم...  ثمیم:  از کنارم گفت ی بم و دورگھ ایصدا        

 ...! ارمی برات منتوی شاپ من ماشیکاف
 ... کردمی مدای رو پـــــمی بری کلمھ یداشتم تو ذھنم معن        
 ...  جو رو عوض کنھی کرد با شوخی سعثمیم        
من مثل تو بچھ ...  ھا یی جایواری بھ در و دینزن...  ھم نداره نیبنز... فقط مواظب باش داداش  -        

 ...! ستمی دار نھیما
 ...  بار بست و باز کردھی نگام کرد و چشماشو میمر        
 ...  شددهی دستم کشیکی شم اون ادهی کھ منم پرهیتا دستم رفت سمت دستگ...  حرکتشو ی معندمینفھم        
...  بودمش دهی ندینجوریتا حاال ا! ؟...تو چشماش چقدر غم بود ... برگشتم نگاش کردم کھ         
 یادی زکمی دونمیم ... دیکشی خودشو بھ رخ متی از عصبانشتری بیلی غمش خی ھم بود ولتیعصبان

 ... ی کردم ولتشیبدجنس شده بودم و اذ
 ...!!! بمون -        
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 و با خودش دی بود کشری در رو باز کرد و دستمو کھ ھنوز تو دستش اسثمی و ممیبعد از رفتن مر        
 ...  ھولم داد سوار شم خودشم پشت فرمون نشستیی جوراھیدر جلو رو باز کرد و ...  ام کرد ادهیپ

 نبوده ی قاطی اصال کیعنی احتماال ، ھی االن قاطنمی ندارم ای من خودم اعصاب درست و حسابایخدا        
 ... میفقط کمک کن زنده بمون...  و تاپ ھم پی تو تمیزنیم... والـــــــــــــــا ... 

 کھ کمی یول...  تا برونھ ٢٠٠ ی باالخوادی االن دوباره منیا... و بستم  کھ راه افتاد کمربندمنیماش        
...  دیرسیبھ نظر اروم م...  نگاش کردم ی چشمریز...  رسھی ھم نم١٠٠سرعتش بھ ...  نھ دمیگذشت د

 ...  اروم بمونھ و ارامش قبل از طوفان نباشھینجوریخدا کنھ ھم
 !؟... ھی چی جوادھیقض -        
 ... صداش ھنوز دورگھ بود... شروع شد         
 ...!  ندارهھیقض -        
 !؟... یگفتی می چمی بھ مریپس داشت -        
 ...! انی جناب کاوستی مردم اصال خوب نیگوش کردن بھ حرفا -        
 ...  اعصابی خلھ بیپسره ...  لباسمو چک کنم خواستمی لحظھ مھی نگام کرد کھ نیھمچ        
 !!!؟... گھی دیجوابشو داد -        
 !؟... ویجواب چ: اب دھنمو قورت دادم         
 کھ درس خوندن یھمون...  رو کھ بھت زد یجواب ھمون حرف: دوباره چپ چپ نگام کرد و گفت         

 ... شھیبھونھ اس و از جزوه گرفتن شروع م
 ...  صداش رفت باالترکمیکھ  نکنھ ی بگم قاطی کھ بھش چکردمیداشتم فکر م        
 !؟... نـــــــھ گھی بود دی شوخمیحرفات بھ مر...  گھی دینارگل جوابش کرد -        
 می مثل ادم باشھ تا منم نزنم بھ سنی کن ای بھت گفتم کھ منم امروز اعصاب ندارما خودت کارایخدا        

 ... اخر
 !؟... یدیــــــبا تـــــــوام چرا جواب نمـــــــ -        
 رو رد کنم ی مثل جوادی خواستگار خوبدی بای چیبرا... ھمش راست بود ... نــــــــــــھ : داد زدم         

 !؟...ھـــــــــــــان 
 ستادی انیماش... دستم ناخوداگاه رو صورتم نشست ...  شد ی ورھیسرم ...  صورتم سوخت و ھوی        

!... 
 

 اما دیلرزیتنم م...  کھ زده تو صورتم کردمیباور نم...  یول... کالفھ بود ... متعجب نگاش کردم         
 ... تیبلکھ از عصبان...  ترس اینھ از درد 

...  اشغـــــــــال ی عوضی کردیچھ غلطـــــــ: صدامو انداختم رو سرم و با تمام توانم داد زدم         
 !؟...  ھــــــــــــان ی منو زدیبھ چھ حق... دست بلند نکرده بـــــود بابام ھنوز رو من 

 نیبا ا! ؟... ی مثلــــــــا منو دوست داریکنیتو واقعا فکر م: با مشت زدم تو بازوش و داد زدم         
 و جواب یبذار شی تو پا پمونمی درصد فکر کــــن من منتظر مھی...  حرکاتــــــــت نیبا ا... رفتـــــارات 

 ی حرفتو بھ کرسیخوایفقط م...  ی نداروستِتو خودخواه احمق منو د... مثبـــــــــت بھت بــــــــدم 
 یحرفا...  رو دوست داره باھاش خوش رفتـــــــاره یادم کس...  شعـــــــــــــوری بیپسره ...  یبنشون

کدوم رفتارت نشون دھنده ...  ی کارا رو کردنی از ایکیکدوم ...  ــــــارهیبراش گل م...  زنــــــھیخوب م
...  یاری سرم نیی بترسم کھ بالدی کنارتم بای وقتشھیھم! ؟...ھــــــــــــان ... ــــــوده عالقھ ات بھ من بــی

 شونی عروسی فرداادتــــــــھی بعدش ی دوستـــــــــم داری زھرا بھم گفتی بار تو عروسھی تو فقط یلعنتـــ
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...  ی تا اخرش ھستیگفت...  ـــــــورمخـــــیگفتم بھ دردت نم... دم در خونشون بھت گفتم نــــــــــــــــــھ 
 دختر احمق ھی ماه ھم از حرفت گذشت کھ بھ خاطر حرف ھی یلعنت...  ـــــــــمینیبی میگفت...  ادتــــــــــــھی

 شده و ی چی بپرسیای بی بھ خودت زحمت ندادباری یحت. .. ی رفتیگذاشت...  یبا نفرت نگام کــــــــرد
 جناب رهی نمادمی وقت نفرت تو نگات چیھ...  کردم یبھ قول تو پنھون کار...  مچرا بھت نگفتــــــــ

 ی چی برادونمی کھ نمی خودخواھھیتو ... نھ عمــــــــو ! ؟... یھھھھھ تو عاشقـــــــــــــ...  ـــــــــــــانیکاو
 ھی با ی ادم مثل جوادھی ا بدمی محیترج...!  ــــــــــنیھم...  یاری خودت بدست بی منم برایخوای میول

 با ی مثل پسرعموم ولی احمقھی ای داشتھ باشم ی ارومی ازدواج کنم و زندگیدوست داشتن معمول
 ...! یفھمـــــــــــــیم...  مثل تو نــــــــــــــــــــــــ ه یخودخواھ

 تو دلم تلنبار کرده یبسھ ھرچ...  کھ تھ دلم مونده بود یھر چ...  حرفامو بھش زدم یباالخره ھمھ         
خواستم در ...  ینیبیحاال م...  ذارمیداغمو بھ دلت م...  یزنی منو می روانـــــــیپسره ...و ساکت بودم 

 ... دی شم کھ دستمو کشادهیرو باز کنم پ
 سر ی حق ندارگھید... بھ من دست نـــــــــزن :  با شدت دستمو از دستش در اوردم و گفتم نباریا        

 ی حرف بزنم با کی با کیبگ...  یبھ من دست بزن...  ی کنفی تکلنیی من تعیبرا...  یراه من سبز بش
 !!!؟... یــــــدـــــــی فھمیستی من نیچــــــــی ھکنمی مدیتاک...  یچیتو ھ... نگردم 
 ...  پرت شدم تو بغلشبای تقرنباری و ادی شم دوباره دستمو کشادهیتا خواستم پ        
...  ی خواستگارادی احمقت بی خونتون تا اون پسرعموی بریحق ندار:  گوشم با حرص گفت ریز        

 یبد مال منتو تا ا...  تو گوشــــــــت فرو کن نویا...  ی فکر کنی کسی بھ خواستگاریاصال حق ندار
 ...! ی بشی اگھی مال کس دیتونی می فکر کنیحق ندار... نارگل 
 ...  بھ مچ دستم اورد کھ حس کردم استخونش ترک برداشتھی چنان فشاردیپوزخندمو کھ د        
 ...! ولم کــــــــــن...  یدستمو شکوند...  یروانــــــــــ -        
... گشت بود ...  می کم داشتنویھم...  دادی داد بی کھ امی سمت من ھردو برگشتی شھی شیبا صدا        

 ...!  رحم کنگھی رو دیکی نی خودت اایخدا
 ...! نی شادهی پنیلطفا از ماش:  افسر گفت ی دادم کھ اقانیی رو پاشھیش        
 ...  حفظ کنھشوی کرد خونسردیکاوه سع        
 !؟... اومده شی پیمشکل -        
 !؟... دارن یخانوم با شما چھ نسبت -        
 !؟... ھست یمشکل... نامزدمھ جناب :  بپرونم گفت یزی چھیتا اومدم         
بلھ اقا :  کردم و گفتم دیی حرفشو تانای از دست ای خالصیباالجبار برا...  بھ من کرد یافسره نگاھ        

 ...  نامزدم ھستنشونیا... 
 ...! شھی مشخص می ھمھ چگاهی پانیی خوب بفرمایلیخ -        
 کردم دیی کردم حرفشو تایعجب غلط...  رهی اگھ ببرنمون و زنگ بزنن اقاجون ابروم مای خدایوا        

 ... کنمی خودت رحم کن خواھش مایخدا... 
 ...  فکر کن نارگل فکر کــــــــــنکردمی می کارھی دیبا        

برگشتم ...  رمیمن باھاشون م...  ھی چیدونیاصال م: رو کردم بھ کاوه و مثال با حالت قھر گفتم         
...  دارم تی اقا شکانیاصال من از دست ا...  ی کالنترنمونیببر...  امیاقا من م:سمت افسره و ادامھ دادم 

 ی زودتر عروسگمیھش مھم ب یھرچ...  کنھی دخالت ممونیھمش خواھرش تو زندگ... خستھ ام کرده 
خستھ شدم از بس تو خونھ از بابام ... خوب منم ادمم ...  تونمی االن نمگھی ممونی سر زندگمی برمیریبگ



 277 

 مدت از شر ھی زندان نیاقا تروخدا اصال منو ببر...  رهی بگی عروسخوادی می اقا کنی کھ ادمیسرکوفت شن
 ...! امیمن خودم باھاتون م. .. ومدی نومدی اقا ھم ننیا... ھمھ راحت شم 

 ھم بھ صدام دادم کھ ی لرزشھی ی کنم حتی بازی نقش رو واقعنی رو کردم کھ بتونم امی سعیھمھ         
 افسره حرفامو قبول کنھ نی کھ اکردمی حرفھا ھم فقط داشتم تو دلم دعا منی گفتن انیح... مثال بغض کردم 

خداجونم دمت گرم ...  ینتر کالبردی اگھ واقعا مارو مشدی بدترم مگذشتی میو ولمون کنھ وگرنھ ھرچ
 ...  ھم ھوامو داشتھ باشندفعھیا

 نی ھمیبخدا جلو... من کھ بھت قول دادم ...  زمیعز:  شد دهیتا اومدم در رو باز کنم دستم کش        
 خواھرم تو دمی اجازه نمگھیباور کن د...  رمی رو بگی عروسندهی تا دو ماه ادمیجناب سروان دوباره قول م

باشــــــھ ... ھان ...  رمیگی مو کھ خوشت اومده بود ری ھمون لباسمیریاصال م...  ما دخالت کنھ یکارا
 !؟...

 !؟... ابونی تو خنیاری رو متونی خانوادگی دعواھاشھیشما ھم -        
راستش ... خواھرم ھم ... تم تنگھ  دسکمیراستش من تازه مشغول بھ کار شدم و ...  جناب دیببخش -        

 ... خوامیعذر م...  بودم ی عصبکمی
 ابونی نھ خنیبھتره بحث و دعواھاتون رو ھم تو خونتون حل کن... نی برنیتونیم...  خوب یلیخ -        

 ...!  دچار سوتفاھم نشنھیکھ بق
 ...! با اجازه...  یدادی تو انجام مفھی وظیشما ھم داشت... ممنون ... چشم جناب سروان  -        
 باورش یشکی ھھی رواننی اگمیمن م...  خنده ری زد زمی دور شدابونی از اون خیراه افتاد و وقت        

 ... گرفتی خودمم خنده ام ممی کردی بازتی کھ ما وسط دعوا و عصبانیشیھرچند با اون نما...  شھینم
خوب ... رو بھم زده ونمونیخودمم باورم شده بود خواھرم م...  ایکنی می خوب نقش بازیلیخ -        

 !؟... میری کھ خوشت اومده رو بگی ھمون لباسمیخانومم بر
 قبلش قھی چند دقرهی مادمی یفکر کرد...  کردن منو یاقــــــــــا باورش شده نقش باز...ھھھ خانومم         
 !؟... یزنــــــیمنو م...  ی کردیچھ غلط
 ی حفظ ابروی مسخره اونم فقــــــــط براشی نماھی من با یواقعا فکر کرد! ؟...خانومـــــــــم  -        

 یکنی منیی من حق تعی کھ برای ھستی کیکنیتو واقعا فکر م! ؟... رهی مادمی حرفا و رفتارت یخودم ھمھ 
 !؟...

 ...  شدمادهیذاشتم ، در رو باز کردم و پ بگھ اما نیزی رو نگھ داشت و برگشت سمتم تا چنیماش        
 تی عاشقیتو فقط ادعا... نھ جناب ...  و ی تو دوستم دارکردمی خودم متاسفم کھ فکر میبرا -        

 شنی میتو محل شما عاشق کس...  ادعا کن ای بعد بری بگــــــــــــــادیبرو دوست داشتن رو ...  شھیم
 مسخره رو ی مجبور شم اون حرفازم دوباره دعوا راه بندازم کھ باخوامینم! ؟... تو گوشــــــــــــش زننیم

من ...  می بشکنمونیکی نکھیمگھ ا...  ھی موازمونیمن و شما خط زندگ...  انیخداحافظ جناب کاو... بزنم 
 ...! تحمل دوباره شکستن رو ندارم...  بار شکستم ھیقبال 

...  کردی کھ صدام مدمیشنیصداشو م...  ابونی راه افتادم و رفتم اون سمت خنیدر جھت خالف ماش        
 ...! دربســــــت:  دست بلند کردم ی تاکسنی اولی کھ براکردی رو قفل منیداشت در ماش

 ...  حرکت کردنی بھ من برسھ ماشنکھیقبل از ا        
 ھم می مری برایحت...  ترم رو زده بودم نیا دی قگھید...  خودمو تو خوابگاه حبس کردم یدو روز        

 رمیبھش گفتم چھارشنبھ م...  دی خندی کردم کھ کلفی رو تعرسی اون پلھیفقط قض... از رفتار کاوه نگفتم 
 ...!  و بتونم جمعھ برگردمانی بنایخونمون کھ پنجشنبھ عموم ا



 278 

 ی چند وقت سعنی راه و اعصاب داغون ایبا وجود خستگ...  خونھ دمیچھارشنبھ عصر بود کھ رس        
 ، رفتارم خوب باشھ و خودمو کردمی کاوه کھ نخونده پاکشون میکردم بدون فکر کردن بھ اس ام اس ھا

 ... شاد نشون بدم
 ...  باشمشی پدر مادرشو گول بزنھ کھ من دومتونھی میاما خوب کدوم بچھ ا        
 ی خستھ ایلی خای می حرف بزنکمی یحوصلھ دار:  تو اتاقم اون شب قبل از خواب اقاجون اومد        

 !؟...
 ...! نییبفرما...  ستمینھ اقاجون خستھ ن -        
خونھ ...  ھی خالیلی جات خیستی نیوقت:  بھ اتاق انداخت و گفت ی نگاھھی... اومد کنارم نشست         

 ...! سوت و کوره
 تا اخـــــــــــر امی و مکنمی درسمو تموم میزود... اخراشھ اقاجون  گھید...  قربونتون برم یالھ -        

 ... مونمی مشتونیپ
 بره دیباالخره با...  باباش یدختر امانتھ خونھ ...  ی بردیبازم با...  گھینھ د: دستمو گرفت و گفت         
 ...!  شوھریخونھ 

 بار خجالتو کنار گذاشتم و نی اولی و برانییسرمو انداختم پا...  حرف بزنھ دی از حمخواستیپس م        
 ... حرف دلمو گفتم...  با پدرم حرف زدم یستیبدون رودروا

... اگرم ھم ...  قبولش کنم تونمینم..  یول... من متاسفم ...  اقاجون خورهی بھ درد من نمدیحم -        
 ... مامان بود... فقط بھ خاطر شما و ... اومدم 
 !؟... افتاده یاتفاق...  باشھ نی ای ادا دراوردنات برانیمنتھا فکر نکنم ا...  ھی جوابت منفدونمیم -        
فقط اعصابم از ...  ستی نیمشکل... نھ اقاجون :  گفتم ی لبخند مسخره و ساختگھینگاش کردم و با         

خودش بھم گفتھ بود و منم ...  زھرا یتو عروس...  دیحم...  یعنی... اخھ ...  داغون بود ی خواستگارنیا
 ...! نینگران نباش... خراب بود  کمی اعصابم نی ھمیبرا... بعد دوباره ... بھش گفتھ بودم کھ نھ ... 

تو بھ ...  رنی و ممیدیفردا شب کھ اومدن جوابشونو م...  خوب یلیخ:  تکون داد و بلند شد یسر        
 ...!  ناراحت بشھیلیفقط احتماال مادرت خ...  رو نخور یزی چی و غصھ درست فکر کن

 من با تیوضع...  درک کنھ کھ دیمامان ھم با...  می نداری وجھ اشتراکچی ھدیاقاجون من با حم -        
 ...! اون فرق داره

 عاقالنھ می تصمدونمیم...  کردم اعتماد دارم تی کھ تربیمن بھ عقل دختر: رفت سمت در و گفت         
 ...! رهیگیم

...  گفتم ری بھش زدم و شب بخیلبخند! ؟... از خودش ای کرد فیاالن اقاجون از من تعر        
 ...!  من بوده و پشتمھی حامشھیخداروشکر کھ اقاجون ھم

 انیھ بود ب گفتنھی و تھمھی مامان از صبح بھ مرضی ولانی بنای قرار بود شب عمو انکھیفرداش با ا        
 ... می کنزیکمک خونھ رو تم

 ای سرم کنم دی بھ حرف مادرم گوش بدم و چادر سفدمیدی نمیلیدل...  اومدن نایشب بعد از شام عمو ا        
بغضمو فرو ...  محمد ھم یموقع خواستگار...  وارد شم ییتو اشپزخونھ منتظر باشم کھ صدام کنھ و با چا

 ... ستادمی انھی تھمیخوردم و کنار ابج
 لب نامفھمون ری نگام کرد و زیبا اخم کم... اول عمو با لبخند جواب سالممو داد و بعدش زنعمو         

 کھ دستش بود رو بھ ی انداختھ دستھ گلری با سر زدیحم...  دمیجواب سالممو داد کھ فقط س سالمشو شن
 یی چھ گالنمی نگاه نکردم ببیتح...  نھیھم انداختم تو بغل تبای از دستش گرفتم و تقرعیطرفم گرفت کھ سر

... متوجھ حرکتم شد و نگام کرد ...  می کھ ناراضدیفھمی مدیبا...  رو از رو بستھ بودم ریشمش... اورده 
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 یمنم پشت سرش رفتم و کنار ابج...  ییرای و رفت تو پذدی کشیقینفس عم...  شدنی ابروھام باز نمیگره 
 و مامان و زنعمو ھم از زدنی حرف میاری و ابی کشاورزنی زماز  عمو داشتناقاجون و...  نشستم نھیتھم

 ... می سر اصل مطلب کھ خالص شرنیزودتر ھم نم...  زنعمو ی تازه در اومده یجوجھ اردکا
ما :  باال کھ عمو با خنده گفت زدی ساکت نشستھ بودم و کم کم داشت امپرم مینجوری ھمی ساعتمین        
 بچھ ھا رو فراموش نی بھ حرف زدن و امینشست...  نجای امی اومدی چی رفت در اصل براادمونیاصال 

 ...  سر اصل مطلبمی برگھیخوب بھتره د...  میکرد
 رنی رو بزنن و جواب ردشون رو بگشونی حرف اصلدی کھ بادنیباالخره فھم... خب خداروشکر         
 ...! و برن
 کھ عمو می بھ ھم کردی نگاھھیھمھ ...  زنگ خونھ اومد یبده صداتا عمو اومد حرفشو ادامھ         

 !؟... نی بودیمنتظر کس:  دیپرس
 ...! نھ:  گفت شدی کھ بلند میاقاجون در حال        
 ھمونقدر کھ رفتنش اروم بود برگشتش پر سر و صدا ی ولدی طول نکشادیرفت و برگشت اقاجون ز        

 ... بود
 رو کھ یزیچ...  شدیباورم نم...  چھ خبره کھ مینی ببرونی بمی و رفتمی بلند شدیبا مامان و ابج        

 ...!!!  باور کنمتونستمی نمدمیدیم
 
 

 دستھ ھیدست کاوه ! ؟... کننی مکاری چنجای انایا...!!! کاوه ...  رادی ھی ، عمو و زنعموانی کاویاقا        
 ... گل بزرگ بود

 بلند شده اومده یبھ چھ حق...  دادیکم کم بھت جاشو بھ خشم م...  کردمیبا دھن باز داشتم نگاش م        
 سرزده و ھی مھموننی کھ نفھمھ منظورشون از استی کس احمق نچی ھنجایا...  دستھ گل نی اونم با انجایا
 اونم فکر منو دادی پھلوم زد نشون مھ ھم کھ اروم بی ابجیسقلمھ ...  ھی دستھ گل چــــــــــنی با اخبریب

 ... کرده
 ... کاوه اومد سمت منو دستھ گل رو بھ سمتم گرفت... مامان ھم تعارفشون کرد داخل         
 ...! خدمت شما -        
 ...  کردم و با خشم نگاش کردمزیچشمامو ر        
 !؟... یکنــــــی مکاری چنجایا -        
 ... در اروم بود کھ فقط خودش بشنوهصدام انق        
 ... کردی لبش بود و نگام می لبخند کج روھی اونم کردمیھنوز داشتم خشمناک نگاش م        
 ...!  داخلدییبفرما...  ینارگل چرا اقا کاوه رو دم در نگھ داشت:  اومد کنارمو گفت یابج        
 ... تدستشو دراز کرد و گل رو از دست کاوه گرف        
 ییرای مسئول پذیھمھ نشستن و ابج...  سالمشون رو جواب دادن یی بلند شدن و با خوشرونایعمو ا        

 ... ازشون شد
 ...  شروع کرد بھ صحبت کردنرادی ھیعمو        
 میذاشتی وگرنھ می کرمی اقانی مھمون دارمیدونستینم...  می اومدخبری کھ سرزده و بدی ببخشدیبا -        
 ...!  پسر عجلھ داشتنیبس کھ ا...  میشدی مزاحمتون می اگھیوقت د
 ...  بھ کاوه کرد و سرشو بھ عالمت تاسف تکون دادینگاھ        
 ... کاوه با اعتماد بھ نفس کامل راحت نشستھ بود و نگاھش بھ من بود        
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کاش ...  نی خوش اومدیلیخ...  ی جناب انصارکنمیخواھش م:  بھ من کرد و گفت یاقاجون نگاھ        
 گری ھمدرادی زھرا و ھیاحتماال تو عروس...  برادرم ھستن شونیا...  می شام در خدمتتون بودنیدادیخبر م
 ...! نیدیرو د

  ندارمیراستش من کھ چشم و چال درست و حساب:  عمو تکون داد و گفت ی برایخان عمو سر        
... 

 بــــــــــــــود ادشی ھنوز نیا...  کردمیمن کرد کھ داشتم با دھن باز نگاش م بھ یبا لبخند نگاھ        
 حرف من بشو الیخیب...  ازت گذشتھ یخوب سن...  یستی زدم تو چرا ول کن نی حرفھیبابا من ! ؟...
 ...! گھید

غ بود کھ  ھم انقدر سرمون شلویو تو عروس:  بھ من زد و ادامھ داد یخان عمو چشمک نامحسوس        
 ...! خاطرم نمونده

 ...  کردی بلندی پاره کردن گذشت کھ کاوه سرفھ کھی حرفاشون بھ تعارف تکمی        
پسر جان بھ فکر گلوت ...  خـــــــوب بابـــا جان یلیخ:  بھش کرد و گفت یخان عمو با خنده نگاھ        

 سر می عجلھ داره کھ بریلی پسر خنی ایراستش جناب کرم...  باشھ دی انقدر بلند نبای الکیھم باش سرفھ 
 ...! اصل مطلب

 فرع باشم ، منو خوامیبابا من م...  شھی مدای ما اصل مطلب پیھھھھھھھھ چقدر امشب تو خونھ         
 ...!  پرروی پسره نی از انمی اربرنجی شدی از حمنیا...  ــــــــــــادی ازشون خوشم میلیخ...!  نیمعاف کن
 میخوایم...  میینجایامشب ما بخاطر دختر گلم نارگل جان ا:  صاف کرد و ادامھ داد ییخان عمو گلو        

 و رو تخم می دخترتون رو ببرنی اگھ قبول کنمیاومد... می اقا کاوه رو ھم سر و سامون بدنیخدا بخواد ا
 گھینارگل ھم کھ د...  ھیب خویلیھمسر خخداروشکر زھرا عروس و دختر و ...  میچشمامون نگھش دار

 دیھرچند کھ علف با...  بھ دلمون نشستھ یلی خمشیدی کھ دی چند برخوردنیتو ھم...  ستی نی کردنفیتعر
 ... ادی بنیری شیبھ دھن بز

 ... دی بلند خندی حرفش با صدانیبعد از ا        
 بھ سر خودتون نی زدیخالصھ کھ ھر گل...  صبره ی عجول و بی ما ھم بدجوری اقا بزنیا -        

 ...! نیزد
 ... دادی کھ معموال موقع فکر کردن انجام میکار...  دی بھ صورتش کشیاقاجون دست        
 ...! خوب نارگل...  یعنی...  شدم ری ما غافلگنیراستشو بخوا... خوب  -        
 ...  کھ بھ باباش بوددمی رو ددی حمیاشاره         
 فی رو بگم کھ مھمونا تشری مطلبخواستمیمنم م... داداش :  و گفت دیعمو وسط حرف اقاجون پر        

قبال ھم بھت گفتھ بودم کھ ما ھم ...  نجای امی اومدی چھ منظوری ما برایدونیخودت م... اوردن و نشد 
عقد پسرعمو ...  دی حمیا بھتر از نارگل بریک. .. دی حمی واسھ می از نارگل جان اومدی خواستگاریبرا

 ...! و دختر عمو رو ھم کھ تو اسمونا نوشتن
 کمی کنھ و دای ادامھ پشی نمانی بذار اایخدا...!!! دوئل نشھ خوبھ...  گرفتیکم کم داشت خنده ام م        

 ...  بخندمشتریب
 برادرزاده اش بود و اون شیکی...  شب دوتا خواستگار باھم ھیتو ...  بگھ یاقاجون مونده بود چ        

 ـــــــــــــــــوهیب...!  بود وهی دختر خودش ھم بنکھیبدتر از ھمھ ا...  داشت ی خوبیلی ختی ھم موقعیکی
!... 

 از اونا ازدواج یکی با خواستی اقاجون ھم دلش میمطمئنا حت... و اون دوتا اقا پسر مجرد بودن         
 ... کنم
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 طنتی و شی ھام با خوشینگاه ابج... نگاه مامان متعجب ...  خصمانھ بود یی جوراھینگاه زنعمو         
 گھی ھم نبود دتیاون عصبان...  ی داشتم و نھ حتینھ شوق...  یاز ھر حس...  بودم یخال... خودم اما ... 
... 

 ... اقاجون بھ خودم اومدم یتو فکر خودم بودم کھ با صدا        
 ... نارگل جان -        
 ... بلھ اقاجون -        
 !؟... ھی نظر خودت چگمیم...  دخترم ییکجا -        
 !؟... یدر مورد چــــ -        
 ی داشتھ باشی صحبتھی دوتا خواستگارت نی کھ با انیا... خوب معلومھ : متعجب نگام کرد و گفت         

! ... 
 اونو می اتاق کھ حرف بزنھی برم تو دیمن اگھ با حم...  حرف بزنم نایبا ا! ؟... کنــــــــــــم کاریچ        

 بشم الشیخیپس ب...  رهیمی نفر مھیدر ھر دو صورت ...  کشھیاگرم با کاوه برم اون منو م...  کشمیم
 ...! بھتره

 میشی مکی نوشتھ بودم نزدای٩٨ کھ تو ی اخری بھ اون قسمتامی کم کم دارگھی دششششششششیآخ        
 نیخونیفقط م...  بگھ نارگل بھ چند من ادی ھم نمیشکی حالتون خوبھ ھاااااا ھیلی خیعنیخداروشکررررر 

  من دوزتون دارمیول
 

 !؟... بگم یزی چھی من شھیم:  بھ اقاجون کردم و گفتم ینگاھ...  ننداختم نییسرمو پا        
 ... سرشو تکون داد کھ بگو        

...  جمعن نیتو ا...  کھ یی از ادمای سرھیممکنھ ...  ی ولنیدونیاکثرتون م...  یعنی... خوب من  -        
 ... قبال... من ... ندونن 
 ھیس عرو...  ام وهی دختر بھی... ازدواج کردم ...  بار ھیقبال : نگامو بھ کاوه دوختم و ادامھ دادم         
 رو جانشی و بعدش بدن بی اروم و خوشبخت رفت سفر دو ھفتھ ای زندگھی کھ شوھرش با قول یروزه ا

من ...  نیدونی کھ نمگمی میی شمای رو برانایا...  دوننی رو منایخانواده من و عمو ھمھ ا... براش اوردن 
 کھ سالھا یکس...  در حال سفر رو بھ کشتن داد شھی کھ با قدم نحسش محمد ھمیکس... شدم شوم و نحس 

بعد از ازدواج با ...  گفت مثل کف دستش بوده شھی تو جاده بود و اون جاده مشی و سربازلی تحصیبرا
 ...! رهیمیم... من 

 ...  دھنمو قورت دادم تا الاقل بتونم بغضمم باھاش فرو بدمیاب نداشتھ         
 با من طشی کھ شرایکی...  کنمی مثل خودم ازدواج میوباره ازدواج کنم با کسمن اگر ھم بخوام د -        

 من ی برایادی زی بھ من لطف داشتن و خواستگارایلیزنعمو تا االن خ...  پسر مجرد ھیجور باشھ نھ 
 ھی سالش بود و فقط ٣٦بود   ھم کھ از ھمشون بھتری اخرنیا...  سالھ ٤٧...  سالھ ٥٢ مرد ھی... اوردن 

 یلی خاقتی لدیحم...  تونمینم... من ... اما عمو جان ...  پسر خودشون اومدن یاالنم کھ برا... بچھ داشت 
 و اومدنتون بھ چھ نیای منی داردونستمیاگھ م...  خوامی از شما ھم عذر مانی کاویاقا... بھتر از منو داره 

 .!.. دیلطفا منو ببخش... فتمگریحتما جلوتون رو م...  ھیمنظور
 ی خفقان اور برم کھ صداطیبلند شدم تا از اون جمع و مح...  تو جمع حاکم شده بود یسکوت بد        

 ... کاوه متوقفم کرد
 ...!  پدرتیبا اجازه ... البتھ ...!  حرف بزنم یی باھات تنھاخوامیم -        
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الاقل حرفامو ...  خوامی منویمنم ھم:  ھم بلند شد و گفت دی بگم کھ حمیزیبرگشتم سمتش کھ چ        
 ...!  وجدانم سربلندم کھ من ھمھ تالشمو کردمشی کھ تو دلم نمونھ ، پزنمیم

 !؟... شھی نمشونی چرا حرف حالنایا        
 گھید...  ھا رو گفتم یگفتن: با اخم گفتم ...  فھمنی کھ نمیسی انگلای زنمی حرف میمگھ من دارم ترک        

 ...! مونھی نمیحرف
 ...! ی حرف منم بشنودی بایحرفاتو زد...  ی بشنودی رو ھم باھایدنی شنیول -        
 ...!  حرفامو بزنمخوامیمنم م -        
 ...! شھینظر من عوض نم:  بزنھ کھ گفتم یاقاجون اومد حرف        
 قدم بزرگ ھی ببرم کھ کاوه با  بھ اتاق خودم پناهوونھی دوتا دنی تا از دست اییرایرفتم سمت در پذ        

 ... راھمو سد کرد
 کنم داتی کھ بتونم پگھی دی نھ جایاینھ دانشگاه م...  یچند روزه خودتو تو خوابگاه حبس کرد -        

 !؟... حرفامو بھت بزنم ھــــــان دیکجا با...  یدیجواب تلفن و اس ام اسھامو ھم نم...  نمتی ببیذارینم... 
از حرص داشتم پوست ...  یپسره ...  ھی ما خبرنی فکر کنن بھی حرف زده بود کھ بقی جورھی        
 ... بدتر از ھمھ زنعمو رو بگووووووووو...  ابرو برام نذاشتھ تو خانواده ام ایخدا...  کندمیلبمو م

 ستی ننجای اگھی ما دیجا...  قبال حرفاشونو زدن نای انکھیمثل ا:  کھ گفت دمی شنشوی حرصیصدا        
 ...! دی حممیبر... 

 ...!  مشخص بشھفمی تا امشب تکلامی نمییمن جا... نھ مامان :  دمی رو ھم شندی حمی عصبیصدا        
 مشخص کرده شی وقتھ پیلی تو رو کھ خفیتکل: کنترلمو از دست دادم و برگشتم سمتش داد زدم         

 خانواده ام و نکھی قبل از ای ازدواج دادشنھادی بھم پیا وقت زھریتو عروس... بودم پسرعمـــــــــــو 
 یبرا...  خورمیگفتم بھ درد تو نم...   بھت گفتم نـــــــــــــھی کنتی مسخره بازنی اریخوانواده ات رو درگ

 وقــــــــــــــــت چی ھگھی بگم من دیبابا بھ چھ زبون! ؟... ھــــــــــان ی رو راه انداختشی نمانی امشب ایچ
...  انیو تـــــــــــــو جناب کاو: نگامو دوباره بھ کاوه دوختم و ادامھ دادم ...  ازدواج کنم خــــــــــــوامینم

بابــــــــــــــا دست از سرم ...  یزنی زور می دارخودیب...  خـــــــــورمی قبال گفتم من بھ درد تو نمھم بھ تو
 ...! ــــــنــــــــــیبردار

 ...! نارگــــــــــــل:  محکم اقاجون بود کھ با اخم گفت یصدا        
 گذشتم و عی از کنار کاوه سردی ببخشھیبا ...  بلند و لحن تندم ی تو اتاق شوکھ بودن از صدایادما        

م دست خودم نبودن اشکا... در اتاق رو قفل کردم و ھمونجا پشت در نشستم ... خودمو بھ اتاقم رسوندم 
 تازه مرده بود و خودمو تو خونھ د کھ محمی وقتی دلم برایحت...  خواستیدلم ارامش م...  زدمیزار م... 

...  خواستیدلم زھرا رو م...! اما االن ...  بود یکیاون موقع دردم ...  شدیحبس کرده بودم ھم تنگ م
بگھ ...  بده می کنم و اونم دلدارھی شونھ اش و گر کھ بتونم سرمو بذارم رویکی...  رو دهیحم...  مویمر
...  ی زنگ بزنم ولشونیکی بھ شدیکاش م...  شھیو تموم م گذرهی مری بھ خیھمھ چ...  ستی نیزیچ
 یی تنھادی ادما بایگاھ...  یباالخره کھ چ...  و ناراحت کنم ری و خوش رو ھم درگخبری بی اوناخواستمینم

 ی منتظر موندم ھم کسیھرچ...  مھمونا رفتن ی و چطوری کدمینفھم...  انیاز پس مشکالتشون برب
 ...!  بخوادیحی کاوه توضی حرفارد تا در موومدیسراغم ن
مطمئن بودم با ...  فکر کنھ کھ ای کاوه اعتمادش ازم سلب بشھ ی حرفادنی اگھ اقاجون با شنایخدا        

 کمیکاش کاوه ...  تحمل تنش نداشتم گھیواقعا د... ھ داغھ  داغلی از فردا تو فامعھیوجود زنعمو بازار شا
 نی کھ اکردهی چطور رفتار ممادرش  پدرش بادونمینم...  ھی دوست داشتن چجورگرفتی مادی کمیفقط ... 

 و ی خواستگارادی اونم مثل بچھ ادم بشدی مخواستیدلم م...  ھیی عشق زورگوکنھی شده و فکر مینجوریا
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 بد ی اخالقانی ایمن کاوه رو دوست دارم با ھمھ ... با خودم کھ تعارف نداشتم ...  اروم داشتم ی زندگھی
 کھ شھینم...  کنھی کھ داره ابراز مستی نینجوری و دوست داشتن اق عشرهی بگادی دیاما اون با... و تندش 

 ...! یگری دی برای از خودت بگذریعنیعشق ...  اون بخواد و اون بگھ بشھ یھرچ
 اونشب ھم بھ خواست و اصرار خودم یفردا...  کردم کھ ھمونجا خوابم برد ھیانقدر پشت در گر        

و من ...  دی ازم نپرسی سوالموقعشونی حضور بی کاوه و حتی کس در مورد حرفاچیھ... برگشتم تھران 
 ...  بابت خوشحال و ممنون بودمنیچقدر از ا

 نالی تو ترمیاما وقت...  می نزدی بود و حرفنییتو راه سرم پا...  رسوند النیاقاجون منو تا ترم        
 ... منتظر حرکت اتوبوس نشستھ بودم اقاجون بھ حرف اومد

 ی ھستی الکردهیتو دختر تحص...  اون ھمھ بزرگتر یجلو...  اصال درست نبود شبتیرفتار د -        
اما ...  بھت نزدم ی ازت بپرسھ خودمم حرفیزی چی کسنذاشتم...  بود دیاون حرکات ازت بع...نارگل 

 خودشون بدون وه کاای دی اگھ حمیحت...  بھ خاطر رفتارت شرمنده نباشم و سرزنشت نکنم شھی نملیدل
 شھی نملی بازم دلی گذاشتھ بودن و تو ھم بدون در نظر گرفتن مــــــــا ردشون کردشیاطالع خانواده پا پ

 ...! ی داشتھ باشی رفتارنی ھمچانی کاویه با حضور عموت و خانواد
 بره چندتا بزرگتر ادمی باعث شده بود تی آن عصبانھی... حق با اقاجون بود ... بغض کرده بودم         

 ٩٩ نتونم با کاوه ازدواج کنم کھ احتمالش گھی اگھ دیحت... حرفا و رفتارم افتضاح بود ... اونجا نشستن و 
عمو ھم ... تو چشماشون نگاه کنم باره دوتونستمی ، چطور ممینیبی ھمو متیلیبازم بھ خاطر فام... درصده 

 !؟...  بدتـــــر گھیکھ د
تو ھم  ... بدونم زی چھی خوامیفقط م...  کنھی نمی کار اشتباھدونمیم... من بھ دخترم اعتماد دارم  -        

 دمیفھم...  دمی زھرا نگاھاش بھ تو رو دی اومدن خواستگاریمن از وقت! ؟... یاون پسر رو دوست دار
دلت ...  بدونم تو ھم خوامیم...  ارم شک دزی چھیفقط بھ ...  زود دوباره در خونھ ام زده بشھ یلیممکنھ خ

 !؟... نھ ایباھاش ھست 
 چطور جواب ای بگم ی چدونستمینم...  دی ام چسبنھی چونھ ام بھ س کھی اومد انقدرنیی پاشتریسرم ب        

 ... اقاجون رو بدم
...  ی کردینطوری اشبی دی چی پس براگفتی دوستش دارم نمگفتمیاگھ م! ؟... گفتمی میاصال چ        

 ...  نھ کھگفتمیاگھ ھم م
 ... نگام کھ بھ چشماش افتاد اشک تو چشمام جمع شد...  دستاش گرفت و اورد باال نیسرمو ب        
 دونمینم: سرمو تو بغلش گرفت و گفت ...  لبخند محو نشست رو لباش ھیبا ھمون اخم تو صورتش         

 یدارخوب دختر جان تو ھم کھ دوستش ! ؟... رو شبتی دی دعواای نگاه و اشکا رو نیا...  باور کنم ویچ
 !!!؟... ی کردرونشی بی چیبرا

 ... بھ لباسش چنگ زدمو اشکام روون شدن        
 یچینگران ھ...  دونمی رو میھمھ چ...  با زھرا حرف زدم شبید:  و گفت دی بھ سرم کشیدست        
 ...! شھی و صالحھ ھمون مری کھ خیانشاهللا ھرچ... برو درستو بخون ... نباش 

 ی وقتمیمر...  امی باھاش کنار بدیبا...  ی باالخره کھ چی مدت نرم دانشگاه ولھی گرفتم میاول تصم        
 بود دهیزھرا ھم با اقاجون ھم عق...  باز مونده بود قھی افتاده دھنش از تعجب تا چند دقی کھ چھ اتفاقدیشن

 !!!؟... منم کاوه رو دوست دارم چرا ردش کردم یکھ وقت
 

 و شدمیقبل از ورود استاد وارد کالس م...  کنم ی از کاوه دورکردمی می سعتونستمیا متو دانشگاه ت        
اما بر خالف تصورم متوجھ شدم اونم ...  رونی برفتمی و مداشتمی برملمویبھ محض تموم شدن درس وسا
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 ی دورنیخوشحالم از ا...  ھیچ  حسمدونمینم...  کنھی می دوریی جوراھی...  سمت من ادی بخوادیانگار نم
 ھم ی اش دھن سوزنی غرورشو حفظ کنھ و مثال بھ من بفھمونھ ھمچکنھی می داره سعدمیشا...  ناراحت ای
 ... ستمین

...  خوامی می چدونمی خودمم نمیحت...  ستمی نی وضع راضنی از ایلی کھ ھست خی ھر چدونمینم        
 تمی داره اذشتری بشی توجھی بنیا... اما ...  بھم نداشتھ باشھ ی توجھنکھی اای بده و زور بگھ ریکاوه بھم گ

 گھی طرف دھی داشت بھ نمی ببشو نگاگشتمی ھر بار کھ برمیول...  کردمی نگاھشو حس مینیسنگ... کنھیم
 ...! دیدزدی اون فرز بود و نگاشو مای زدمی توھم مدونمینم...  کردینگاه م

 زدی و باھام حرف نمومدی طرفم ھم نمیحت...  گفتی نمیزی چیبرام جالب بود از شب خواستگار        
 ...  شدبمی بود کھ نصیزی سکوت تنھا چی رو داشتم ولی حسابی دعواھیانتظار ... 

رسا  بودن و سخت خودمو با دکیامتحانا نزد...  گذشتھ بود یی کذای از اون خواستگاری ھفتھ اھی        
 ...! سرگرم کرده بودم تا کمتر بھ کاوه فکر کنم

 ...  زنگ خوردمیاونروز تو اتاقم مشغول درس خوندن بودم کھ گوش        
 ...  نا اشنا سالم کردی صداھیجواب کھ دادم         
 ... دییسالم بفرما -        
 !؟...نارگل خانم  -        
 ... دییبفرما... خودم ھستم  -        
 !؟...؟ مزاحمت کھ نشدم ... دخترم یچطور -        
 !؟... شمـــــا ـــدیببخش -        
 ...! پدر کاوه...  ھستم دخترم انیکاو...  کنم خودمو ی رفت معرفادمیاوه بلھ  -        
 !؟... داشت کاریاون با من چ! ؟...پدر کــــــــــــاوه         
 دونستمی مدیبا اون رفتار احمقانھ و افتضاح من بع... انقدر شوکھ شده بودم کھ زبونم بند اومده بود         
 ...  االنیول... ارنی بخوان اسم منو بھ زبون بی حتگھیعمرا د
 !؟... یدخترم ھنوز پشت خط -        
 ...! دییبفرما... بفر ... بلھ ... ب ... ب :  تونستم با لکنت بگم می سعیبا ھمھ         
 !؟...حالت خوبھ  -        
 !؟... نیشما خوب... ش ... بلھ ... ب  -        
 ...  لکنت زبونم رو کنترل کنم و حداقل مثل خونمون گند نزنمنی تا بتونم ادمی کشقی نفس عمھی        
 ی خواھشھی بھت زنگ زدم کھ ستمی نی پردازھی اھل حاشادیمعموال ز... وبم منم خ... ممنون  -        

 ...! ازت بکنم
 ...! دییبفرما! ؟...خواھـــــش  -        
 خونمون یای فردا ناھار بی براخوامیاگھ برات ممکنھ م...  نمتی ببی وقت داری کنمی ببخواستمیم -        

 ... کھ در خدمتت باشم
 من و گھی دذارنی از رفتار زشتم ناراحتن و عمرا نمگھی و بھم نھی منو ببی حضورخوادی میعنی        

 !!!!؟...کاوه 
 ... من...  دونمیخوب نم... خوب  -        
 ... گھی روز دھی ی بذارم برایاگھ کالس دار -        
 ... یعنی... نھ ... نھ  -        
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 دعوتت خواستمیاول م...  بھت بگم خوامی ھست کھ میی حرفاھی...  دخترم با من راحت باش نیبب -        
 ...!  خونھیای خواستم بنی ھمی بشھ برای ممکنھ حرفامون طوالندمیاما د...  رستوران ھی ایکنم شرکت 

 ...  و ھنگ بوددادیمغز نداشتھ ام ارور م...  بگم ی چدونستمینم        
 ...! یخواھش منو رد نکن...  دوارمیو ام:  گفت دیکوتم رو د سیوقت        
 ...!  خدمتتونرسمیم... چشم ...  یعنی... من ...  انی کاوی اقاکنمیخواھش م -        
 !؟... کجاست یدونیخونھ ما رو کھ م... من فردا منتظرت ھستم ... متشکرم دخترم  -        
 ...! بلدم... بلھ -        
 ...! پس تا فردا خدانگھدار دخترم -        
 ... خداحافظ -        
 یعنی...  بگذرون ری خودت بھ خایخدا... پــــــــــــوف ...  دمی کشقی نفس عمھیبعد از قطع تماس         

 لحن محترم و دخترم گفتناش بھ نیا... نھ بابــــــــــــا ! ؟...نکنھ بخواد باھام دعوا کنھ !؟... داره کارمیچ
 کنم بھ خاطر رفتارم ی ازش معذرت خواھی حضورتونمی مینجوریاصال بھتر شد ، ا...  خوردیدعوا نم

 ...  بد بودیلی ھم کھ نبود اونا مھمون ما بودن من کارم خیبھ قول اقاجون ھر چ... تو خونمون 
 رهی کاوه خودش خونھ داره و نمدونستمیم... ھستم  انی کاوی کس نگفتم کھ ناھار مھمون اقاچیبھ ھ        
... چقدر من احمقم ...  نگاھاش تنگ شده بود یبا خودم کھ صادق باشم دلم برا... دلم ...  پدرش یخونھ 

...  یول... زد تو گوشم ...  یحت...   طلبکار بود و دعوا داشتشھیھم...  بد بود یلیدرستھ اون رفتارش خ
 ھم من ادم بده شناختھ شدم ھم ابروم رفت ھم بھ ینجوریا...  کردمی میتو جمع خال حرص اونو دیمن نبا
 ...  بزرگترانی ادب بی دختر بھیعنوان 
 دربست رفتم سمت ھی و با دمی دستھ گل ھم خرھی...  و وسواس حاضر شدم ی قراریفرداش با ب        

 ...! انیخونھ باغ کاو
 ...!  در انتظارم نباشھی بدزی چدوارمیفقط ام        

 
 یتو خودت گل:  زد و گفت ی دستھ گل لبخنددنیبا د...  خودش شخصا بھ استقبالم اومد انی کاویاقا        

 ؟...! یدیچرا زحمت کش...  زمیعز
خدا تا اخرشو بذار ...  کھ خوبھ نجاشیتا ا...  مخورهی بھ دعوا و برخورد بد نافھی لبخند و قنیا        

 ...! خوب بمونھ
 ...! قابل شما رو ندارن...  کنمیخواھش م: گل رو بھ دستش دادم و گفتم         
 بعدش ھم خدمتکار ازمون کمی...  می ھم نشستی روبروی سلطنتی مبلھای تو سالن رومیبا ھم رفت        

 کردم ی نکردم و سعی کنجکاونی ھمیبرا...  میو جشن مر بودم تدهیقبال خونشون رو د...  کرد ییرایپذ
 ...! رفتارم مودبانھ باشھ تا الاقل رفتار اخرم تو خونمون رو کمرنگتر کنم

 ...  بگم کھ اون ھم بھ حرف اومدیزیخواستم چ        
 ...! دییشما بفرما: گفتم ...  دمی و خندمی بھ ھم کردینگاھ        
 ...! ھی طوالنکمیحرف من ...  ی بگیخواستی میتو بگو چ...  زمینھ عز -        
 یعنی...  ادبانھ و یرفتار ب...  بابت خواستمیم... من ... راستش :  انداختم و گفتم نیی پایسرمو کم        

 ...! خوامیمعذرت م... 
 ... کردی داشت نگام مقیم لبخند عھیبا ...  چرا ساکتھ نمی سرمو اوردم باال کھ ببگھی نمیچی ھدمید        
 ...  ونی ما مھمون بودیشما تو خونھ ... خوب ...  ی اونطوردینبا... من : ادامھ دادم         
 !؟... کرده نھ تتی اذیلیخ -        
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 مثل تو صبرش تموم شد ی کرده کھ دختر صبورتتی انقدر اذدونمیم: متعجب نگاش کردم کھ گفت         
 میای کھ بدون خبر مجبورمون کرد بنیھم...  می از تو نداری ناراحتچیمطمئن باش ھ... و اون حرفا رو زد 

 ی خواستگارانی جریل از کجا ودونمینم...  بھ کفشش ھست یگی رھی دونستمی مدی بای خواستگاریبرا
... موفق ھم شد :  و گفت دیبلند خند...  مجلس اونا رو بھم بزنھ کھ خواستی و مدونستیپسرعموت رو م

 با پسرعموش خواستمی نمگھی مگردهی با لبخند برمی کردخی چرا مارو سنگ رو گمی بھش میبچھ پررو وقت
 ...! حرف بزنھ

 حرف نزنم اون ھمھ راه رو دی من با حمنکھی ایکاوه برا...  واقعا یعنی... با دھن باز نگاش کردم         
با ... اومدن نی نداره ای خوبجھی نتدونستی منکھیبا ا! ؟... میز دستش عصبان ادونستی منکھیاومده بود با ا

 !!!؟... ھی چدی جوابم بھ حمدونستی منکھیا
ھرچند بلد ... دوستت داره ... اما ... کلھ شقھ ... کاوه مغروره :  رو خورد و گفت شیی کم از چاھی        

 ...  ابرازش کنھدی بای چجورستین
... و ... عاشق مادرش بود ... اون ...  ھم نداشتھ باشھ یری تقصدیشا:  و گفت دی کشیقینفس عم        

 ...! جون داد...  چشماش یجلو... اللھ 
 ... مشخص بود حرف زدن براش سختھ        
اللھ برات ...  از خوامیم...  کنم فی تا برات تعریایامروز خواستم ب: اب دھنشو قورت داد و گفت         

 ...!!! متنفره... از من ... چرا ...!  شده ینجوری پسر انی چرا ای بفھمخوامیم... گم ب
 ی بودم باھاش مشکل داره ولدهی شنمیاز مر! ؟...کاوه از پدرش متنفره ...  رونینفسشو با اه داد ب        

 نفر از پدرش متنفر ھی شھیمگھ م...!!!  تو صداش ی غصھ نیا...  مرده نی ای کھ تو چشمای غمنیا... 
 !؟...بشھ 

 ...! اقا ناھار اماده اس        
 ...  حرفاموننی انداخت بتی خدمتکار بود کھ پارازیصدا        
 و میزنی بعدش تو باغ قدم ممی ناھار بخورمیفعال بر:  کرد لبخند بزنھ و بلند شد ی سعانی کاویاقا        
 ... وفتھی غذا از دھن مممکنھ حرفام طول بکشھ و...  میزنیحرف م
 وحشتناک رو ھی حس فضولنیا...  ناھار حاضره ی بگیای برتری ساعت دمی نشدیاھھھھھھ حاال نم        

 !!!؟... کنم کاری باھاش چدیبا
 ... ی غذاخورزیباالجبار بلند شدم و ھمراھش رفتم سمت م        
 مرد رو ھی ی وقت صداچیھ... نم حرفاشو بشنوم  تا بتومی زودتر غذامونو بخورشدی مخواستیدلم م        

 ...  بودمدهیانقدر ناراحت نشن
 ی کھ قرار بود از اقاییزایانقدر فکرم مشغول حرفا و چ... دمی نفھمیزی گفت از ناھار چشھیم        

 اطی تو حمیبعد از ناھار ھمراھش بلند شدم و رفت...  بشنوم بود کھ نتونستم خوب غذامو بخورم انیکاو
 ...  ھمون باغشایخونش 
 ی حرفی ولرفتیساکت کنار من راه م! ؟... زدی نمیپس چرا حرف...  میزدی درختھا و گلھا قدم منیب        

 سکوتم بھش کردمیفکر م...  ی کاوه ازش متنفره ولکنھی ازش بپرسم چرا فکر مخواستیدلم م...  زدینم
 ...  گذاشتمگری و دندون رو جکنھی کمک مشتریب

 در گردش بود ی درختھا ، اسمون ، گلھا و خالصھ ھمھ چنی و اون نگاش بمی کھ راه رفتکمی        
 ... باالخره شروع کرد

 ... قی عمیلی نفس خھیبا         
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...  محلمون یدلم برا...  نبودم ی گرفت اصال راضی بھ اسباب کشمی پدرم تصمی وقتادمھی -        
 خستھ شدم و ی کلیروز اسباب کش...  کنون بود ی کوچھ اشتھی تو دمونیخونھ جد...  شدیدوستام تنگ م

 تو ومدی و صدا مود پنجره باز بیال...  شدم داری اھنگ بھی یاز صدا...  یول... شبش زود خوابم برد 
 ... اتاق

ر رفتھ بود بھ اون انگا...  کردی لبخند رو لبش بود و فکر مھی... نگاش کردم ...  مکث کرد کمی        
دلم ...  دیدی بود کھ انگار داشت اون زمان و مکان رو مرهی با لبخند بھ روبروش خی جورھی... موقعھا 

بد خواب شده بودم و :  اومد سکوت کردم تا دوباره خودش بھ حرف...  ارمی از حال و ھواش درش بومدین
 وقت شب چھ نیاخھ ا...  بھ طرف بگم یزیچ ھیبلند شدم پنجره رو باز کردم کھ ... ھھھھھ ...  یعصب

 سازش قشنگ بود یانقدر صدا...  پنجره رو باز کردم صدا واضحتر شد یوقت... موقع اھنگ گوش دادنھ 
 ...  بگم و ساکت فقط گوش کردمیزیکھ نتونستم چ

...  صدا کنم و بگم دوباره بذارتش دادی کھ داشت اھنگ رو گوش می تموم شد خواستم اونی وقتیحت        
 نوارشو بھم قرض خوامی اونوقت ازش منمشیبی جوونھ و باالخره مھی اتاق حتما نیبا خودم گفتم صاحب ا

 ...! خرمی مرمی و مھی اھنگ مال کنی اپرسمی مایبده 
 باھاش  و در مورد اھنگنمی رو ببھی نتونستم صاحب اتاق ھمسالی وساییفرداش بخاطر جابجا        

من دانشجو ...  قشنگ و پر سوز بود یلیخ...  اھنگ اومد یشب موقع خواب دوباره صدا... حرف بزنم
...  بود ییجادو اون صدا...  نداشتم اما ی با اھنگ و ساز کاریلیخ... بودم و سرم تو کتاب و درس بود 

 ی اھنگھانھمھی کھ ایدم ادم مرموزھنوز ھم نتونستھ بو...  گشتمی دانشگاه و برمرفتمیم... چند ھفتھ گذشت 
 خودم بخرم ی حداقل اسم اھنگھاشو بدونم کھ براخواستیدلم م... خوش بحالش ...  نمیقشنگ داشت رو بب

 ... و داشتھ باشم
 اھنگش قطع ی صدایوقت...  کردمی شب کھ کنار پنجره نشستھ بودم و بھ صداش گوش مھی نکھیتا ا        

 ...! باره بذارشدو: شد ناخوداگاه گفتم 
 اھنگھا رو نی داره ای و کھی صاحب اون اتاق کدونستمی ھنوز نمنکھیاز ا... بھ خودم لعنت فرستادم         
 ... دهیگوش م
...  اھنگش اومد یتا خواستم پنجره رو ببندم دوباره صدا...  ومدی نیی صبر کردم اما صداکمی        

 ... شدی نمدهی اونور پنجره دیاما بازم کس...  تموم شد بلند تشکر کردم یوقت...  رو لبم نشست یلبخند
 نی کھ استی پسر نھی کردمیحس م...  عادت کرده بودم گھید... فردا شبش منتظر اھنگ بودم         

 ازش خواستم دوباره ی ھم غلط باشھ اگھ پسر بود وقتتونستیخوب حسم نم...  دهیاھنگھا رو گوش م
 لقمھ نون ھی دنبال ای تو کافھ ھا بودن ای از اون زمان من پسرا ریغ... زدی و حرف مرونی بدومیبذارتش م

 ... خوندنی ھم وضعشون خوب بود مثل من درس میلی، خ
 نمی مرموزمو ببی ھی و من ھنوز نتونستھ بودم ھمسادی جدی خونھ می کھ اومده بودشدی می ماھکی        

 دختر ھی...  دمشی و دانشگاه نرفتم تا باالخره ددمی کشکیدو روز کش...  طاقت شده بودم ی بگھید... 
رو براش باز کرد و اون  راننده در...  کالسور تو بغلش بود ھی...  یی بلند خرمایبا موھا...  فیظر

فقط وقت کردم ...  نمی بلند و فرشو ببیمن فقط تونستھ بودم موھا...  رفتن دمی دینشست بعدش ھم از جلو
 ...  دارهی اافھی چھ قنمی نتونستھ بودم ببیحت...  نمی ببکلشویظرافت ھ

 بود منتظر دهی دانشگاه برام خری قبولی کھ پدرم برایبا موتور...  دنی کشکیدوباره کارم شد کش        
 کھ نی شد و ھمادهیدختره پ...  نگھ داشت یقی موسسھ موسھیکنار ...  رفتم نی دنبال ماشنباریا... موندم 

 ...  برگشت سمتشگھی دختر دھی یخواست بره تو موسسھ کھ با صدا
 ...! اللــــــــھ -        
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 ...  بودی برام کافنیھم... اسمش اللھ بود ... با ھم رفتن تو دیدختره کھ بھش رس        
 گھیحاال د...  تو اتاقش اختمندی گل اللھ مھیھر شب ...  شده بود اللھ می زندگگھیاز اون روز د        

 کھ گلھا نیھم...  خوش بود زای چنیدلم بھ ھم...  زنھیاونھ کھ داره م...  ستی نوار نی صدا صدادونستمیم
 دهی منو ددونستمی نمیحت... دلش با منھ  حتما اونم تھ...  کنھی دعوا نمای و رونی از اتاقش بکنھیرو پرت نم

 ...  نھای
 دانشگاه ھی دخترش از یبرا...  شی برن اترخوانی ممونیھمسا:  سر ناھار گفت  روز مادرمھی        

 ...!  ھمھ برنخوانی ھم منایا...  دعوتنامھ اومده شی تو اتریقیموس
 نتونستھ یمن حت... مسلما منظورش اللھ نبود ...!  برن خوانی کھ می چیعنی... ناھار تو گلوم موند         

 براش شی ساز بزنھ و از اترتونھی کھ دخترش ممی داشتھی مگھ چندتا ھمسایول... بودم باھاش حرف بزنم 
 !؟...دعوتنامھ بفرستن 

 ...  سازش تموم شد صداش کردمی صدایاونشب وقت        
 ...!!! اللھ -        
 !؟... شی اتری بریخوایراستھ کھ م: دوباره صداش گردم و گفتم ... جواب نداد         
 ... نمشی پشت پنجره تا ببومدی نیحت...  نزد یبازم حرف        
 !؟... ی بریخوایواقعا م! ؟...راستھ ...  یدیچرا جواب نم: گفتم         
 ھیبا ...  یی جادوی صداھی...  دمی بار شننی اولیصداشو برا...  دمی شو پشت پرده اتاقش دھیسا        

 ... اب...  یمثل صدا...  اروم نیطن
 ... اره -        
 !؟... یمن چ... پس ... پس  -        
 ...  و نگام کردرونیاز پشت پرده اومد ب        
 !؟... کنم کاریمن چ: گفتم         
 !؟... ی کنکاری چویچ -        
 ...! یریاللھ بگو کھ نم... سازت ... بدون تو  -        
 قشنگ دور صورتشو قاب چکی پھیمثل ... موھاش دور صورتش افتاد ...  نییسرشو انداخت پا        
 ... گرفت

 ...! مجبورم...  برم دیبا... من  -        
 ... دعوتنامھ شونو قبول نکن...  ی نریتونیم! ؟... یچرا مجبور -        
 ...! خانواده ام...  تونمینم... ن  -        
 ...! بھ خاطر من -        
 ...!!! شناسمتیمن نم... من  -        
 ...  رو صورتم نشستیلبخند        
 !؟...خــــــوب ... بمون ! ؟...باشھ ...  می تا بشناسامیم: بھش گفتم         
من ...  بجنبم دیاتا از دستش ندادم ب... سرمو براش تکون دادم و برگشتم تو اتاقم ... گنگ نگام کرد         

 ...  ھر شب سازش منو جادو کرده بودی صدایھمون چندبار بھ اضافھ ...  بودمش اما دهی ندادیز
 ... ی خواستگارمی کردم با پدرم حرف بزنھ و بری چطور مادرمو راضدونھیفقط خدا م        
 ...  خونشونمی رفتینیریچند روز بعد با دستھ گل و ش        
 ... ھی ناراضیمادرش رفتارش خوب بود اما مشخص بود از خواستگار        
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 فرشتھ ھیمثل ...  کھ رو موھاش زده بود یدیبا اون تل سف...  دیبا اون لباس سف... اللھ کھ اومد         
 ... بود

وردم نھ سرتو درد ا:  روشو سمت من کرد و گفت ھوی... دوباره ساکت شد و بھ فکر فرو رفت         
 !؟...

 ...! نھ اصال:  بھش زدم و گفتم یلبخند        
 ...!  کھ گلوم خشک شدمی بخوریی چاھی و مینی بشمیپس بر -        
 چشمم رژه ی رو کھ از جلومی شب جشن مری کردم اتفاقای ھا نشستم و سعیکنار استخر رو صندل        

 ...  از فکرم دور کنمرفتیم
 کھ نگاھاش ی مدت کمنیتو ھم...  پررو تنگ شده ی اون کاوه ی دلم براکنمیتراف مبا خودم اع        

 ...! شیی پروای بیدلم تنگ شده بود برا...  زدی نمی شده بودن و حرفیدزدک
 و پدر اللھ اونجا شی اتررنی مادرش گفت کھ دارن میوقت:  دوباره بھ حرف اومد انی کاویاقا        

...  برن اونجا دی شده و بارفتھی پذیقی دانشگاه معتبر موسھی تو شیت اللھ تو اتر گفیوقت... منتظرشونھ 
 شی اترادی بخوادی خودش نماللھ:   با کدوم جسارت گفتمدونمی بھ من رفتن اما نمیپدر و مادرم چشم غره ا

!... 
 !؟... ھی چھ حرفنی؟ ا... ی چیعنی:  شد یمادرش متعجب نگام کرد و بعد کم کم عصب        
با ...  یسخت بود ول...  میدی جز بحث و بدتر شدن اوضاع نرسی اجھی نتچیخالصھ کھ اونشب بھ ھ        

 یلیخ...  بود ی سختیلی خیروزا...  کردن مادرش و بعدش ھم پدرش یراض...  میکمک اللھ تونست
 یحت...  بزنم رف باھاش حقھی چند دقتونستمی مشیقی موسی فقط تو کالسایگاھ...  مینی ھمو ببشدیسخت م

 ازدواج منصرف کنھ گفت کھ دخترش آسم نی اونا رو از انکھی ایمادرش برا...  من یمخالفت خانواده 
 باورت دیشا...  دست بکشم تونستمیمن نم...  ی ولبردی آسم رنج میماریراست گفتھ بود اللھ از ب... داره 

 ونھی با من مای شی اتررهی با اونا مای اش گفتن اده ھم خانواخرش...!  مینشھ اما بھ فکر فرار ھم افتاده بود
 ...! زنھی مدشونوی قشھی ھمیو برا

 ھی... رفتم سرکار ...  میترم اخر دانشگاه رو تموم کرده بودم کھ ازدواج کرد... منو انتخاب کرد         
 اما اونا کردنی متمی حمایود من تا حدیخانواده ...  ی مستاجرکی کوچی خونھ ھی...  می اروم داشتیزندگ

 زدنی بودن و کمتر بھمون سر منیرک ازدواج با اون دل چی من برای اللھ و لجبازیھم از رفتار خانواده 
... 
 
 

 کھ یبا پس انداز...  مشغول بودم یمنم تو شرکت ساختمان...  کردی مسیاللھ تو ھمون موسسھ تدر        
با کمک شرکت ساختمش و ...  دمی خرنی زمھی می کار کردنمون داشتھ باشکسالی در عرض میتونست

 بعد از بتونم  و فروشش باعث شد کھی و خونھ سازنی زمدیخر... کم کم وضعمون خوب شد ...  میفروخت
 ما با ی زندگیشاد...  من بود ی براای اللھ بھم گفت بارداره دنیوقت...  خودمون خونھ بخرم یدوسال برا

 بتونم نکھی ایبرا...  نوه شون رابطشون با ما بھتر شد دنیپدر و مادرم ھم با د...  شد لیکاوه تکماومدن 
 تو شرکت روقتیتا د...  و شروع کردم سیس خودم تای شرکت براھی رو براشون بسازم ی زندگنیبھتر

 ... کردمی و کار مموندمیم
 خوامی مگفتی داده بود مادی رو ولنی بھش ویاز ھمون بچگ...  وابستھ بود یلیکاوه بھ مادرش خ        

 مونی عشقشو بھ زندگنکھیبا ا...  و بزنھ رهی بگادی مادرش ھم ساز ی تا بتونھ جاشیپسرمو بفرستم اتر
 بود و یقیساز و موس عاشق...  رفتی مشی کھ بھ اترخواستی می تھ دلش ھم گاھدونستمی اما مدمیدیم
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 شتری ھم بنیو ھم...  ازش نگرفتن یخانواده اش ھرگز سراغ...  استی دنیقیھم کھ مھد موس شیاتر
 ی جاخواستی کھ دلت مگفتمی بھش میوقت...  عاشق منو کاوه بود نھای ایاما با ھمھ ... کردیناراحتش م

 سر شیاتر...  کردم و خوشبختم انتخاب من تو رو:  گفتی و مزدی لبخند مشی اتریرفتیازدواج با من م
 ...  با تو برم اونجاتونمیجاشھ و ھر وقت بخوام م

 می داشتھ باشیشتری پول بی ھرچکردمیفکر م... جز اشتباه من ...!  کم نداشت یچی ھمونیزندگ        
 ...  با اون بودن رو ندونستمیقدر لحظھ ھا... اما ...  میخوشبختتر

چقدر عاشق زنش بوده ...  کھ درد رو توش حس کردم دی کشیقیت و نفس عمسرشو بھ اسمون گرف        
 ...! کشھی درد مادشی سال با نھمھیکھ ھنوز بعد از ا

کاوه ... سرم تو کار و شرکت و جلسھ ھام بود :  سرد شده اش رو خورد و ادامھ داد یی از چاکمی        
 ھرطور شده باھاشون خواستمیم...  میسھ داشت شرکت بزرگ جلھیبا ... اونشب ...  سالش بود ١٥... 

 بپرسھ خواستیحتما اللھ م...  شماره خونھ بود... تلفنم زنگ خورد ... تو جلسھ بودم کھ ... قرارداد ببندم 
 گردمی برمریتو جلسھ ام د:  بزنھ گفتم ی حرفنکھی جواب دادم و قبل از اعی لحظھ سرھی...  گردمی برمیک

!... 
... از کاوه ... از اللھ ام ... کار دورم کرده بود ... شتریطمع پول ب... دور شده بودم ... قطع کردم         

 ...  دوساعت بعدش خستھ و کوفتھ برگشتم خونھیوقت...  یوقت...  مونیزندگ
 کھ دمیه فھمدوباره سرشو باال گرفت و من تاز...  کنھی می کھ داره بازدمیدیاشک تو چشماش رو م        

 ... رهیگی اشکشو مزشی ری داره جلوینجوریا
 فمیک... رو شونھ اش افتاده بود ... سرش ... کبود ...  دمیبستھ د... اللھ رو ... برگشتم ...  یوقت        

 پارچھ بستھ و صورتش کبود و کھی تھیدھنش با ... بھ ستون سالن بستھ بودنش ...  سمتش دمیدو... افتاد 
 ... سرد بود
بازش کردم و بغلش کردم ... گلدون شکستھ ھم اون سمتتر ھی... تلفن کنار دست بستھ اش افتاده بود         

 کردم یچندبار تو دھنش خال...  اوردم شویرفتم از اشپزخونھ اسپر... صداش کردم ... سرده سرد بود ... 
 نالھ از اونطرف سالن باعث یصدا...  شوکھ شده بودم...  دیکشینفس نم...  خوردیتکون نم... اللھ ... اما 

 ... بھ ستون وسط سالن بستھ بودنش... کاوه رو ھم ... شد برگردم و نگاه کنم 
 تو زدیداد م...  کھ دستش باز شد شروع کرد بھ زدنم نیھم... بلند شدم و رفتم بازش کردم         

 جلسھ ات یتوئھ عوض...  یگلدونو شکوند بفھم... بھت زنــــــــگ زد ...  یتـــــــــلعن...  ــــــشیکشت
صداش ... بغلش کرد ...  اللھ سمت دیدو...  بھم وارد کرد یحرفاش شوک بدتر... مھمتر بــــــــــــــود 

 ... زدیھنوزم حرفاش تو گوشم زنگ م...  من ی ولکردی مھی و بلند گرزدیم
 »... جلسھ ات مھمتر بود...  یگلدونو شکوند کھ بفھم... بھت زنگ زد         «
 کاوه کم کم جون داد ی چشمایجلو...  نذاشتم یحت... اون بھم زنگ زده بود تا مطلعم کنھ اما من         

 ... کبود شد... 
 :  ادامھ دادی لرزونیاز جاش بلند شد و پشت بھ من روشو بھ درختھا کرد و با صدا        
کاوه ھم ...  وضع نابسامون خونھ گفت دزد بودن دنی با دسیخود پل...  خبر داد سی بھ پلی کدونمینم        

... دھنشونو بستن کھ داد نزنن ...  کنن یاونا رو بستھ بودن کھ بتونن راحتتر دزد...  کرد دییحرفشونو تا
 ... ـــــــردُمـ... تا ...  منو بستن تا داد نزنھ یدھن اللھ 

 چشماش جون داد و یمادرش جلو...  کاوه چارهیب... دلم سوخت ... سرشو دوباره بھ اسمون کرد        
 با جواب یتونستی مگفتی کھ بھش می با عذاب و درد وجدانانی کاوی تر اقاچارهیب...  بکنھ ینتونست کار

 ...!  عشقتویدادن بھ تلفنت نجات بد
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 :  با ھمون سر رو بھ آسمون ادامھ دادیسبتا طوالن نیبعد از سکوت        
 و خانواده اش نبودن من و کاوه ثاقیاگھ م...  زمی اشک برتونستمی نمیانقدر تو شوک بودم کھ حت        

مادرش براش ...  شیعزادار ھمھ چ... من عزادار عشقم و کاوه ...  می خروارھا خاک بودریھم االن ز
...  رهی رو از من بگاللھ  انتقام مرگخواستی کھ میی باورت نشھ وقتادیشا... ھمھ کس ...  بود یھمھ چ

  کھ حتما بھ گوش من برسھبردی و صداشو تا اخر باال مذاشتی اھنگ رو تو اتاقش مھی عذابم بده خواستیم
... 

 ... اون اھنگ و متنش نفرتشو بھم نشون بده با خواستیم...  ادمھی اھنگھ ھنوزم یجملھ ھا        
 ...  نکردشھی گری کسچیسر خاک مادر من ھ        
 ...  با ھمون نگاه سردشگفتی نمیچیبابامم ھ        
 ...  بھونھ کردهیی بابای بدوندیمادرم با        
 ...  تو نشونھ کردهی ما جای رو تو خونھ یکی        

 
اون ...  تونستمیچطور م... مثل اللھ وجود نداره ...  نمیبب اللھ ی رو جای وقت نتونستم کسچیمن ھ        

...  عذابم بده خواستیم...  تصور کرده بود یی وفای و شوکھ بودن من رو سر خاک اللھ بختنیاشک نر
 ...  ھم نبودکی و علم در حد سالی من و اون حتیرابطھ ...  گفتمی نمیزیچ...  حق داره دونستمیم
 
 

مادرش ...  کنھ ی مادرش رو عملی ارزوخواستیم...  کھ بھم برسونھ گفتی مثاقیحرفاش رو بھ م        
» وینا فیل ھارموني« کی برسھ کھ بتونھ تو ارکستر سمفونیقی تو موسی کاوه بھ سطحخواستی مشھیھم
)Vienna philharmonic (تونھی مم پسرگفتیم...  کنھ ی ھست نوازندگنی ارکستر ونیکھ معروفتر 

 ...  باشھنیاستعدادشو داره کھ بھتر... 
 یوقت...  اما دست بردار نبود شدنی کھ دستاش زخم میی تا جاکردی منی چند ساعت تمریروز        

 یدرسشو تو رشتھ ...  رهی بگلی اجازه تحصشی بره دانشگاه تا بتونھ اتردی بادونستی گرفت مپلمشوید
 چند کلمھ اونم بھ اه در مدیشا...  کم یلیخ...  زنھیاالن ھم نم...  زدیبا من حرف نم...  خوند یقیموس

 ی واردات صادرات با دوستش زدن کھ بتونھ براکی شرکت کوچھی تو دانشگاه لی تحصنیدر ح... اجبار 
 ...  تو مادرمو ازم گرفتی پولھانی ھمگفتیم...  رهی بگی از من پولخواستینم... سفرش پول جمع کنھ 

 ورشکست شد دهیچون چم و خم بازار دستش نبود شرکتش بھ سال نرس...  بودم دهی خرشویسرباز        
 و دمیچکھاشو خر... فرار کنھ از کشور خواستیم...  دمی دشویدرموندگ...  ادیبا چند تا چک با مبلغ ز

 زی چیکل. .. زد ادد...  کار منھ اومد و دعوا کرد دی فھمیوقت... توسط اونا ممنوع الخروجش کردم 
 مدرک ھی کھ دمی چکھاتو بھت می خستھ شد بھش گفتم وقتیوقت...  کردم اروم باشم یسع... شکست 

...  یحاال مھندس ھر چ....  یشی مھندس مویخونیدرس م...  دانشگاه یریم...  یاری من بی برایمھندس
 زد کھ یپوزخند...  کنمی ملغو  روتی منم ممنوع الخروجی مدرکتو اوردنکھیبعد از ا...  ستیمھم ن

...  کن رونی رو ھم از سرت بیفکر خروج قاچاق: خونسرد نگاش کردم و گفتم ...  ھی چلشی دلدونستمیم
 ...! اونجای و بریری بگزای مثل ادم ازشون ودی اون ارکستر باھی و رفتن شی درس خوندن تو اتریبرا

 ی فرجدیشا...  خودم نگھش دارم شی پشتری بتمخواسیفقط م...  اخماش تو ھم رفت دیحرفمو کھ شن        
 کھ یقبول کرد در صورت...  گشتی وقت برنمچی ھگھی درفتیاگھ م... بشھ و از رفتن منصرف بشھ 

 نبود و تو شرکت رس اھل دثمیم...  اپارتمان بھش دادم ھی از برجامون یکیمنم تو ...  رمیبراش خونھ بگ
 با کاوه باھاش درس بخونھ کھ برن دانشگاه شیازش خواستم بھ خاطر دوست...  کردی کار مثاقیبا من و م
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 دهی کشی انضباطتھیکارش بھ کم...  سال ھم نتونست اونجا بمونھ کی...  قبول شدن زیتبر... قبول کرد ... 
 ی چدونمینم...  نکھی ھم اصرار بھ رفتن داشت تا اوزھن...  گرفتم و اوردمش تھران یبراش انتقال... بود 
 کھ تو فکره دمیدی میگاھ...  کردی مطنتیش...  افتاد کھ کم کم رفتارش عوض شد نتونی بیچھ اتفاق... شد 

 کنھی داره با تو کل کل مدمی کھ دثمیتو جشن م...  ـــــــــدیخندیم...  کردی می شوخھیبا بق...  زنھیو لبخند م
 چھ برسھ کھ کل کل کنھ و بخواد لجشو زدی حرف نمی وقت با دخترچیاون ھ...  شد لی تبدنیقی شکم بھ

 ... ارهیدرب
 خودش یبھ رو...  اس دهیکاوه درد کش...  یدی کشرونیاونو از الکش ب...  تو یول:  و گفت دیخند        

 ی ولدونمی ابراز کردن درستشو ، مستیبلد ن...  نمیبیعشقش بھ تو رو ھم م...  نمیبیرنجشو م...  اما ارهینم
 تصورشو ی کھ نتونکنھیغرق م ی تو رو ھم انقدر تو خوشبختدمیبھت قول م...  شھیتو خوشبخت مبا 
 ... یبکن

 صادر ی دستورچیمغز بھ قول زھرا نداشتھ ام ھ...  بگم ی چدونستمینم...  نییسرمو انداختم پا        
 ... مکردین

 منتظر ما باش یبھ زود:  برگردم خوابگاه با لبخند گفت انی کاوی خواستم از خونھ یاونروز وقت        
 ...!  بابا رو از دھنت بشنومی زود بتونم کلمھ یلی خدوارمیام... 

 لبخند ھی زبونمو گرفتم و فقط ی جلویخواستم بھش بگم فعال کھ اقا داماد ناز کرده و ساکتھ ول        
 ... خجول زدم

 چشمات کبود بشھ و کم کم ی سختھ مادرت جلویلیخ... بھ کاوه بود  فکرم یتو راه خوابگاه ھمھ         
 بھ نبودشون فکر کنم تونمی روز ھم نمھی یحت...  از اون اقاجون شتریمن عاشق مادرمم و ب... جون بده 

 ی منم جادیشا... ببخشتش  ھنوز نتونستھ...  نھی ازش دلچرکیمطمئنم کاوه ھم پدرشو دوست داره ول... 
  داشتھ باشھی الاقل با اون رفتار بھتردیاون االن فقط پدرشو داره و با...  اما کردمیبدتر رفتار ماون بودم 

... 
 دلم براش یعنی نسبت بھ کاوه بھتر شد دمی نگفتم اما دی بھ کسیزیاز مالقاتم با پدر کاوه چ        

 ی برانکھی کھ براش افتاده از ای اتفاقنھمھی اون بذارم اما با ای خودمو جاتونستمی و ھرگز نمسوختیم
 کنم کاری من چشی اتربره  طرف ھم اگھ واقعا بخوادھیاز ...  خوشحالم یلی خکنھی مادرش تالش میارزو

 !؟...
من عمرا ...  یول... درستھ مرگ مادرش دردناک بود ! ؟... نجای ممکنھ ھنوزم بخواد بره از ایعنی        

 بھ خودم و یپوزخند...  ارمی دووم بتونمی روزم بدون خانواده ام نمھی...  کشور برم نیبتونم باھاش از ا
 ...  خارجھ بکشسفر  بعد برا خودت نقشھتی خواستگارادیتو بذار ب: افکارم زدم و گفتم 

اون ! ؟... ی چرادی پس ھدمی پرسانی کاوی کھ ازاقایوقت...  برگشتھ بود رادیبازم خداروشکر ھ        
 !؟... با خانواده اش نرفت مگھ

 ای خواستیخودش م... اما باھامون در تماس بود ... چرا اونم رفتھ بود :  زد و گفت یلبخند تلخ        
...  ھم اللھ رفت یوقت...  با اللھ ارتباط داشت شھی ھمی ولدونمیخانواده اش ازش خواستھ بودن رو نم

 تو خوادی بوده و مش عاشق کشورشھی ھمگفتیم...  برگشت شی چند سال پنکھیتماسمون قطع شد تا ا
 تنھاست اومد دیاونم د... پدر و مادرش ھردو تو تصادف فوت شده بودن ...  کنھ یکشور خودش زندگ

 ...!  داشتھ و دارهی خوبیلی خیبا کاوه رابطھ ...  کنھ ی زندگالشی تا حداقل با تنھا فامرانیا
 ...  من کجا و اونا کجایخانواده ...!!!  یتی کم جمعیچھ خانواده         
امتحانا شروع شده بود و سرم تو درسام بود ...  گذشتی می پدر کاوه دوھفتھ ای خونھ یاز مھمون        

 یحت...  کردمی جبران مدیحداقل حاال کھ موقع امتحانات بود با...  کرده بودم ی کم کاریلی ترم خنیا... 
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 بودن شھرشون زھرا مجبورم تھ خوابگاه برگشیاما چون اکثر بچھ ھا... خونھ  فرجھ ھا ھم نرفتم یبرا
 ...  ھم من تنھا نباشممیکرد برم خونھ اونا کھ ھم مثلـــــــــــا باھم درس بخون

 ھم اونجا بود و رادی بود کھ ھنی اشی خوبی برم و حس مزاحم بودن داشتم ولخواستیھرچند دلم نم        
 ...  تو درساکردی کمکمون میکل

 نیجالبتر...  شدمی مشی دزدکی متوجھ نگاه ھایفقط گاھ...  یکاوه کماکان سکوت کرده بود و گاھ        
 شده مونیالبد پش...  ومدی نشی دنبال جواب خواستگارگھی دی بود کھ محسن جوادنی من ایموضوع برا

اما چند ...  بود ده خوریی سرش بھ جا کھ با من در مورد ازدواج حرف زدهیاحتماال اون روز... بود 
 ...  کھ اشتباه کردمدمیروز بعدش فھم

سرمو بھ ...  بود نیجز مراقب...  دمی رو دی جوادشدمی روز کھ داشتم از سالن امتحانات خارج مھی        
 ... دمیھنوز چند قدم نرفتھ بودم کھ صداشو شن...  رونی دادم و رفتم بیی تکون کوچولویی اشناینشونھ 
 ...  کھ تو صورتش بود اومد طرف منی داره کھ با اخمکارمی چنمیبرگشتم سمتش بب        
 !؟... رمی چند لحظھ وقتتون رو بگتونمیم -        
 دییبفرما... البتھ :  گفتم نی ھمی برارهی جوابشو بگادی زبونش باز شد کھ بنیبا خودم گفتم باالخره ا        

!... 
تا اومدم من حرف بزنم خودش ...  قبل ی ساکت بود مثل دفعھ کمی...  می نشستمکتی نھی رو میرفت        

 !؟...چرا : بھ حرف اومد 
 

 بھش یزی من کھ ھنوز چیول! ؟... ھی جوابم منفدونھینکنھ م! ؟... گھی بود دیمنظورش از چرا چ        
 ... نگفتم

 ؟...! چرا ی چدیببخش -        
 بدونم چرا شھیم! ؟... احمق منتظر جوابتون نمونم ھی تا مثل نی بھم نگفتنی نامزد داشتیقتچرا و -        

 !!!؟...
 !؟... از کجاش دراورده گھی دنویا! ؟... مــــــــــن یک! ؟...نامـــــــــــــزد         
 ...  من نامزنیکنی اشتباه می ولی جوادی اقادیببخش -        
 بھم خورده از ونتونی دعواتون شده و مکمیگفت چون ...  منو گفت نامزدتونھ شی پخودش اومد -        

 احمقھام ھی شبیلیبھ نظرتون خ! ؟... نی کھ چرا منو مضحکھ کردنھیمن سوالم ا...  نی ھستیدستش عصب
 !!!؟...

 در مورد شما ی فکرنی وقت ھمچچی ھنیباور کن...  شمیمن واقعا متوجھ نم... من ... نـــــــــــھ  -        
 ...! نکردم

 و نی کھ ازتون درخواست ازدواج کردم راستشو نگفتی چرا ھمون روزنی فکر رو نداشتنیاگھ ا -        
 ... کردی مینی و سنگموندی تو دلم مگفتمیاگھ نم...  ی بزنم ولی حرفخواستمینم! ؟... بمونم المی تو خنیگذاشت

 ...! یخدانگھدار خانم کرم... ظاھرا من نتونستم بھ ھرحال : بلند شد و گفت         
 یگفتی میموندیخوب حداقل م...!  ھی کگھینامزدم د! ؟... نامزدم خودش رفتھ و بھش گفتھ ی چیعنی        

 !؟...ھیمنظورت از نامزد من ک
 ... با صداش بھ خودم اومدم...  کنارم نشست می مری کدمیانقدر تو فکر بودم کھ نفھم        
 ...!!! ادی داره منیبب...  ادیبازم خودش م...  ای ادی خودش مای -        
 مثل برق از یزی چھی ھوی...  رونی بومدیداشت از سالن م...  دمیرد نگاشو گرفتم و بھ کاوه رس        

 ... ذھنم گذشت
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 ...! خوب چرا ... اخھ یول...  ممکنھ کار یعنی... امکان نداره ... نـــــــــــــــھ         
 ... ستادمی راھش ایجلو...  رفتم سمتش زدی کھ داشت حرف ممی بھ مرتوجھی بلند شدم و باری اختیب        
 !؟... شده یزیچ: متعجب بھ صورت اخم الود من نگاه کرد و گفت         
 ...! فقط بگو کھ کار تو نبوده -        
 ...!  کار من نبودهیچ -        
 ...! کنمیبگو دارم اشتباه فکر م...!  ی نامزد منی بگی بھ جوادیبگو تو نرفت -        
 ... نھ:  فکر کرد و گفت کمی        
 ...! من بھش گفتم...  یکنیاشتباه نم:  گفت یبعد از مکث کوتاھ        
 درست بوده کھ ونمونی میک...  کھ خودم خبر ندارم می نامزد کردی ما کی بگشھیم:  گفتم یعصب        

فقــــــط ...  کمی خوامیچرا تا م...  ی بھ پسر مردم دروغ گفتیچرا رفت! ؟... میاالن بھم خورده و من عصب
 !!!؟... ـــــــــــانھـــ...  یکنی خودت خرابش می باشی ادم خوبیتونی فکر کنم تو ھم مکمی

...  شھی حرف منم دروغ نمینجوریا...  میکنید م نامزخوادیخوب اگھ دلت م:  خونسرد گفت یلیخ        
 !!!؟...ھـــــان 
 نی افی در توصی کلمھ اای جملھ چیھ... زبونم کامال بند اومده بود ...  بگم ی چدونستمی نمیحت        
 ... ومدی بھ ذھنم نمشییپررو

 کھ نھیمشکل من و تو ا:  و خواستم برم کھ مچ دستمو گرفت و گفتدمی کوبنی پامو بھ زمیعصب        
 لی کھ ھمھ تو دانشگاه و فامیزیچ...  ی من دوستت دارم و تو ھم منو دوست داری باور کنیخواینم

 ...! ی باور کنیخـــــــواینم...  اال خودت دنیفھم
...  حرفاست نیمشکل من و تو بزرگتر از ا. ..نــــــــــــھ :  و گفتم دمی کشرونیدستمو از دستش ب        
...  دارم یریمگی ادمم مثل تو ، حق انتخاب و تصمھی منم ی بفھمیخوای کھ تــــــــــــو نمنجاستیمشکل ا

...  ندارم گھی دیکی بھ زبون ازین...  م بھش بگدی باشھ خودم بایاگھ قرار باشھ جوابم بھ خواستگارم منف
 نوی بشناسمت ازدواج کردم پس حق انکھی من قبل از انکھی بھ خاطر ایکنی م کھ تو فکرنجاستیمشکل ا

 زی من برادرن نھ چی مھرداد و بابک برای درک کنیتونی کھ نمنجاستیمشکل ا...  ی کھ منو ببخشیدار
 بھ من ی چشم نظرتونھی نمکنھی من ازدواج می با دخترعموره کھ دایکس...  نطوری ھم ھمالدیم... گھید

 کنمی ، معاشرت مرمی ، راه مزنمی حرف مگھی دیکی با ینی ببیتونی کھ نمنجاستیمشکل ا... داشتھ باشھ 
 نسبت بھ من ی ھم نداره نظری حقچکسی ھمھ بھ من نظر دارن و ھیکنیتو فکرت خرابھ کھ فکر م... 

...  خـــــــوامیمن اقاباالسر نم...  امیب کنار زای چنی با اتونـــــــــــــمی کھ نمنھیا مشکل من... داشتھ باشھ 
 !؟... یفھمـــــــــــــــیم...  گاه باشھ ھی کھ تکیکی...  من ی کنارم راه بره نھ جلوخوامی رو میکی

 کردم زودتر از ھمھ ی ھم سعیتو امتحانات بعد...  ازش دور شدم تونستمی کھ می سرعتنیشتریبا ب        
 اظھار ی ، گاھخواستی عذر میگاھ...  دادمیجواب اس ام اسھاشو ھم نم...  و برگردم خوابگاه رونیبزنم ب
 ... کردمی فرار مستشاز د...  جن و بسم هللا میشده بود...  کردی مدی تھدی گاھی و حتیدلتنگ

 عمو یونھ قرار بود اخر ھمون ھفتھ برن خ...  خونشون می رفتمی امتحان کھ تموم شد با مرنیاخر        
 ... شدی تو لباس عروس حتما محشر مدهیحم...  ی خواستگاریبرا

 اونو تو اون کت یدلم ضعف رفت وقت...  دمی گذاشتم و خنددهی سربھ سر حمی عمو کلیتو خونھ         
...  دنیحرفھا زده شد و عروس و داماد ھم باھم صحبتھاشونو کردن و بھ توافق رس...  دمی ددیشلوار سف
 خوشحال بودم یلیخ...   کھ ھمھ بتونن باشندی عی رو بندازن برای و عروسرنی عقد ساده بگھیقرار شد 

...  وفتھی غصھ بھ دلم بگھی دذارمینھ نم...  ی ھردوشون سر و سامون گرفتھ بودن ولدهیزھرا و حم... 
 ...  صالحمھیھر چ...  مقدره یھرچ...  سپرمی خودمو بھ تو مایخدا
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ھمھ خواب بودن ...  تو گوشم بود ی و ھندزفرزدمی خودم قدم می عمو داشتم برای خونھ اطیتو ح        
 ... بردی من خوابم نمیول

 ... دادی بھم ارامش مشتری بیلی خخوندی ھم کھ میاھنگ        
  و تنھا بمونمی باششھیمگھ م        
  محالھ بتونمیمحالھ بذار        
  شمارهی باشی دلتنگگھیدلم د        
  رو ندارهیھنوزم بھ جز تو کس        
 !؟... مگھ نھ یھوامو دار...  رو ندارم چکسیجز تو ھ... خوشھ ... دلم بھ تو گرمھ ... خدا         
 موی زندگیکنیعوض م        
 موی عاشقی دادادمیتو         
 دمیتورو تا تھ خاطراتم کش        
 دمی رو ندی کس توییبایبھ ز        
  اب از سر من گذشتھگھینگو د        
  سرنوشتو نوشتھیمگھ جز تو ک        
 یتحمل نداره نباش        
 ی کھ تو تنھا خداشیدل        
 برسم ی ندارم کھ بتونم بھ ارامش و خوشبختیراھ! ؟...بھ نظرت اب از سر من گذشتھ ... خداجونم         

 بھ بعدشو دوباره نجای؟ الاقل از ا...! یسی خواھش کنم سرنوشتمو از اول بنوھشی مھینجوریاگھ ا! ؟...
 !؟...ھان ...  سیبنو

  سردی ستاره ھی یخی غرور ھی        
  بھ خدا گلھ کردی شب از ھمھ چھی        
  رو سپردی بھ خودش ھمھ چدفعھی        
  نکرد فقط حوصلھ کردھی گرگھید        
حوصلھ کنم ! ؟... مگھ نھ یکنیدرستش م... خــــــــــــــدا :  بھ ستاره ھا کردم و اروم گفتم ینگاھ        

 ی نگران بنده ھاتشھیھم...  رو ندارم ی؟ من کھ جز تو کس...!باشھ ...  ھی نھ گلھ کنم نھ گردمیقول م! ؟...
 ... ی ، بخشنده ایگ تو بزریول ،  منم کم اشتباه نداشتمدونمیم...  رهی دلشون نگینگران... 

 ...  کنارم نشستدهیبرگشتم پشت سرمو نگاه کردم کھ حم...  از گوشم دراومد ی ھندزفرھوی        
 !؟... ی نشستنجایا -        
 ...! کردمیداشتم درددل م -        
 !؟... یبا ک -        
 ...! خدا -        
 ... ی درددل انتخاب کردی رو برایخوب کس -        
قصھ کم ! ؟... سھی اگھ بخواد سرنوشت منو دوباره بنوشھی خستھ میلیبھ نظرت خ... اوھوم  -        

 !؟... بنده اش نھمھی ای براارهینم
 ... معلومھ کھ نھ:  زد و گفت یلبخند        
 !؟... مگھ نھ یتو خوشحال -        
 با ارامش ی زندگھی باھاش کنمیفکر م...  کنھی ممالحظھ... با محبتھ ...  خوبھ الدیم... اره  -        

 ... داشتھ باشم
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 ... کنھیمن مطمئنم خوشبختت م...  خوبھ یلی خالدیم... اوھوم  -        
 !؟... یتو چ -        
 ... ! یچیمن فعال ھ:  و گفتم دمی کشیاھ        
 !؟... یکنی نمیچرا خودت کار! ؟...چرا  -        
... کاوه خوبھ ...  کھ ی کسی؟ اونم خواستگار...! یبرم خواستگار! ؟... کنم کاری چیانتظار دار -        

 ...! بفھمھ...  خودش حل کنھ ی رو براییزای چھی دیبا...  یدوستش دارم ول
 ی زنایر دخت... اون با پدرش تنھا بوده ...  بده ادی... بھش زمان بده ... کمکش کن تا بفھمھ  -        

لطافتت رو بھش نشون بده ...  رفتار با زنھا رو رهی بگادیکمکش کن ...  بدن ادیدوروبرش نبودن کھ بھش 
 ...! تا اونم نوازش کنھ

 تو چرا یراست...  کنھیفعال کھ مخم کار نم...  بدم ادی بھش دی بھ قول تو بادیشا...  دونمینم -        
 !؟... یدینخواب

...  گھی ادم دھیبا ... گھی شھر دھیبھ ...  رمی پدرم می از خونھ ی بھ زودنکھیا...  برهینمخوابم  -        
 ...!  استرس دارمکمیراستش 
...  ھی خوبیلی پسر خالدیم! ؟... اخھ یاسترس چ...  ـــــــــــــزمیعز: با لبخند بغلش کردم و گفتم         

راھت ...  ی بھشون سر بزننجای ایای بیتونیھروقت دلت تنگ شد م...  ستی نی ھم کھ راھزدیتھران تا 
 ...!  مندنی دیایزود بھ زود م...  شده کتریھم بھ شمال نزد

 باشھ کھ یازی تو ندنی دی براکنمیفکر نم:  ستاره بارون نگام کرد ی اومد و با چشمارونیاز بغلم ب        
 ...! دمیبھت قول م... زودتر از من یحت... تو ھم خونت تھرانھ ...  شمال امیب

 ...! نشستی بود بھ دل خودم ھم نمیھرچ...  پوزخند بود دمیشا...  اجبار بود یلبخندم از رو        
از پدرش ...  ھم بود دیمادر حم...  از عموھام اومدن گھی عقد اقاجون و مامان بھ ھمراه دوتا دیبرا        

اما بازم بھتر از ... مادرش ھم باالجبار باھام دست داد و حرف زد ... بھ خاطر رفتار بدم عذر خواستم 
 ...  پسرش با من ازدواج کنھاشتم بھ جون من دعا کرده کھ نذی تو دلش کلدونمیھرچند م...  بود یچیھ

 بزرگھ اش با دوتا خالھ ھاش ھم ییدا... وغ شده بود  شلیلیخ...  غوغا بود نای ادهی حمیتو خونھ         
 ... اومده بودن

 ...!!! رنی عقد رو ساده بگخواستنیخوبھ م        
حرف ... از اونشب حرف زدنم با خدا ارومتر بودم ...  خوب برگزار شد یلیمراسم عقدشون خ        

 ارامش کمکت کنھ و مشکالت رو نی در عکردی می سعشھیھم...  خودشو داشت ری ھم تاثدهیزدن با حم
 غصھ در انقیکی مشکل کوچنی ھمچی من برایکردی کھ واقعا با خودت فکر مدادی نشون مکیانقدر کوچ

 !!!؟...خوردم 
...  باغ رفتمیھرروز م...  روستا تنگ شده بود طی محیدلم برا... با اقاجون و مامان برگشتم خونھ         

خدا ...  کردمی و ارامش رو با بند بند وجودم حس مکردمی پاکش استفاده میاز ھوا...  زدمیتو روستا قدم م
خدا ...  خوردمی میی چای حتباھاش گفتی و بھ قول اون خواننده کھ مزدمیباھاش حرف م...  دمیدیرو م

ور کردم ،  رو باھی چرند بقی من بودم کھ حرفانی اھی از بقشتری بدیشا...  خوب یلیخ...  بود یدوست خوب
 مردم بود ھیکنار اومدن با خودم سختتر از کنار اومدن با بق... خود درونم باور کرده بود من شومم 

بھ خودم قبولوندم ...  کنار اومدن با خودم بود جھی نتارمیدست ب  بھالتی کھ تونستم تو اون تعطیارامش...
بھ خود ...  توش نداشتم ی دخالتنیترکی محمد افتاد من کوچی کھ برای بوده و اتفاقنیسرنوشت من ھم

سخت بود ...  کردم دست از محاکمھ کردن من برداره شی دعوا کردم تا حالیدرونم تشر زدم و کل
 ...  وجودمو پر کرده بودیاما بعدش آرامش ھمھ ...  شد ما سخت ایلــــــــــیخ
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 مشکل در نھمھی برگشتم تھران انقدر وجودم اروم بود کھ انگار نھ انگار ادی ترم جدی برایوقت        

 ی ترم اخرنی اخواستیدلم م... اونھمھ اتفاق تو چند ماه گذشتھ برام افتاده بود ... عرض ترم قبل داشتم 
ھم بھ دلمو کاوه رو ...!  گرانید ھم از نظر درس ھم از نظر رفتارم با...  باشم شھیرو حداقل بھتر از ھم

 تو کار بوده کھ من یاگھ ھم نکرد حتما حکمت... خدا سپردم تا خودش ھرجور بلده بھ ھم وصلشون کنھ 
 ... !  حکمتش برام دردناک باشھنکھی با ایحت...  دمیفھمینم

 شده بود رتریسربھ ز...  نشھ کی بھم نزدکردی میسع...  قابل توجھ رفتار کاوه بود زیاما چ        
 !؟... شده مونی پشیعنی...!!!  زدیحرف نم...  دیدزدیمنگاھاشو ...

...  دمشی درونی برفتمی بار کھ از نمازخونھ دانشگاه داشتم مھی نکھیتا ا...  کرده بود جمیرفتارش گ        
حواسش بھ من نبود و رفت ...  بودن سیدستاش خ...  بود نشی و نگاش بھ استنیی پااوردی مناشویداشت است

!!! ؟... بخــــــــــــــــــونھ ماز رفت نیعنی... متعجب نگام بھ در نمازخونھ موند ... تو نمازخونھ 
 !؟... خونھیمگھ نماز م! ؟...کـــــــــــــــــاوه 

 بود داشت ستادهیعا اواق...  رونی تو نمازخونھ برادران کھ چشمام از حدقھ زد بدمیاروم سرک کش        
 ... خوندینماز م
 متحول شده یعنی...  نماز بخونھ ومدیاصال بھش نم...  کردمی االن شبھ راحتتر باور مگفتنیاگھ م        

 !؟...
انقدر تو اون حالت نماز خوندن مھربون و دوست ...  کردمی نگاش میواشکیاز پشت در نمازخونھ         

قبل از ...  مغروره انی پسر ھمون کاوه کاونی باور کنھ اتونستی کس نمچیھ کھ دیرسی بھ نظر میداشتن
 نفس ھی...!  شکرت ایاخد...  بشھ بلند شدم و از نماز خونھ دور شدم یزی سر برسھ و ابروری کسنکھیا

 و گذشتمی لخت و بدون برگ می درختانیاز ب...  سرد بھ راه رفتن ادامھ دادم ی و تو اون ھوادمی کشقیعم
 وجھ قصد رفتن نداشت چی لبم بود کھ بھ ھی لبخند روھی...  کردمی و کدر زمستون نگاه مرهیبھ اسمون ت

 ...  خوشحال بودمجھتیب... 
 پررو ی اون کاوه یدلم برا... کاوه واقعا عوض شده بود ...  از شروع ترم گذشتھ بود ی ماھکی        
 دمیدیدرستھ کھ عوض شده بود اما بازم م...  بود یت داشتندوس...  کاوه ھم خوب بود نی ای ولشدیتنگ م

 بچھ مثبت شده و خوبھ چرا قدرمونده بودم حاال کھ ان...  و اگھ میترم اخر بود... کھ حواسش بھ من ھست 
 ... نباری تا اذارهی نمشی کھ خودم منتظرشم قدم پنباریچرا ا...  کنھی نمی حرکتچیھ

اونا کھ زن و شوھر بودن کنار ھم بودن و باھم ...  رونی بمیبا بچھ ھا رفت ییتا٦ ھم ی دوباریکی        
 و سکوت تنھا مینداختی بھ ھم می دزدکی نگاه ھاشتریب...  میساکت بود... من و کاوه اما ...  دنیخندیم

از ...  نکردم و باھاشون نرفتم بول قگھی دمیکشی بدتر عذاب مینجوری ادمی دیاما وقت...  ما بود نیحرف ب
 دهی و حمالدی تھران بود مدهی ھم کھ حمیگاھ...  رهی نمرونی باھاشون بگھی بودم کھ کاوه ھم ددهیزھرا شن

 اتی دننی از ایزی چایخدا...  بھ حال خوششون خوردمیتھ دلم حسرت م...  شدنیھم بھ جمعشون اضافھ م
 ... یدونی خودت صالح میھرچ... ل دادم گلھ نکنم قو باشھ...  تونستمی اگھ من ھم مشھیکم م

 تو لواسون دعوت الشونی بھ ودی عالتی تعطی منو برای کاوه خانواده ی کھ بابامی بوددی عکینزد        
 ... انی کرد کھ بی اما پدرمو راضی چطوردونمیکرد و نم

 رادی و ھانی کاوی تھران تا با خانواده انی دوروز بعد می اقاجون زنگ زد و بھم گفت برایوقت        
...  چوقتی ھکردیعمرا اقاجون قبول نم...  بود دوتا شاخ گنده رو سرم سبز بشھ کی لواسون نزدمیبر

 !!!؟... مار داشتن ی ھا مھره انیکاو
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 از پدرش نی اون باشم و انی کرده بود تو ماشی زھرا پدرمو راضیاون از پسرش کھ شب عروس        
 من ی شمال اونوقت خانواده رنی مالتی تعطیھھھھ ھمھ برا... اونو کشونده بود تھران التی تعطیراکھ ب

 ...!!!  تھرانانی بخواستنیم
 شتری بدونستیم...  تو خوابگاه تنھا نمونم گفتیم...  انی تا اونا بانی کاوی اقایبھم گفت برم خونھ         

 ... بچھ ھا برگشتن خونھ ھاشون
 ...  واقعا تنھا شده بودم تو خوابگاهگھید...  ھم برگشت خونھ نایاسفند بود کھ م ٢٩        
 امشب لیسال تحو...  تا اونھا برسن انی کاوی اقای خونھ رفتمی مدی اقاجون بادی اکی ھیبھ توص        
 فرستاده بود دنبال من راننده اش رو انی کاویاقا...  افتادن ی شب بود و اونا فردا صبح راه م١١ساعت 

!... 
 در مورد مرگ شی کھ چند وقت پیکس...  انی کاوی اقای و رفتم خونھ دمی دستھ گل خرھیتو راه         

 ...  من گفتھ بودی پسرش برایعشقش و روح زخم خورده 
 ییرایپذتو ھال خدمتکارش ازمون ...  از من استقبال کرد و از بابت گلھا تشکر ی بھ گرماطیتو ح        

 ...!!!  قرمز روی تنگ بلور ماھیحت...  دمی ندیزی چی ولگشتمی منیبا نگام دنبال ھفت س... کرد 
 !؟... نیدی نچنیھنوز ھفت س -        
 ...! می ندارنی ھفت سگھی کھ دشھی سال میلیخ:  زد و گفت یلبخند تلخ        
 بودن کھ ھمراه من ھایلی محمد رو از دست دادم خیمن ھم وقت...  یلیخ... تو نگاش غصھ بود         

براش ...  پسرش ھم ی حتانی کاویاقا... اما ...  ھوامو داشتن ھایلیخ...  کننیغصھ بخورن و ھمدرد
 ... ارمی حال و ھوا درش بنی از اخواستیدلم م... متاسف بودم 

 لشوی وسارونی برمیم...  داشتم نیت س ھفدای عشھیاما من ھم:  بھ سرم زد و بلند شدم و گفتم یفکر        
 ...! نمیچی مارمی مخرمیم

 ...!  دخترمخوادینم...  دهی بھ خودش ندی وقتھ کھ شادیلی خونھ خنیا -        
 رو متفاوت کنم دشونی امسال عخواستیاما دلم م...  رو از کجا اورده بودم یی پررونھمھی ادونمینم        

 انی کاوی اقایبرا...  برن نی غم و غصھ تو نگاش کمرنگ بشن و از بنی کنم کھ ای کارخواستیدلم م... 
 ...  شادش کنمکمی خواستی قائل بودم و دلم میادیاحترام ز

 ...!  بابای اقانیاگھ واقعا دخترتونم پس بھ حرفم گوش کن -        
تو نگاش ...  شکنھیون گردنش م سرشو باال اورد و نگام کرد کھ فکر کردم االن استخنی ھمچھوی        

 کھ بھش گفتھ بودم جمع شده یی بابای کلمھ ھیانقدر تو چشماش ستاره بھ خاطر ... اشک بود اما از شوق 
 ...! دی عدیخر می برنی حاضر شنیبر...  بابا گھی دنیزود باش: بودن کھ لبخند زدم و گفتم 

 ...  دخترمشمی حاضر مرمیاالن م: لبخند اونم جوندارتر شد و بلند شد         
 و ناھار رو میدی داشتم خرازی ننی ھفت سی کھ برایھرچ...  می گشتی تو بازار کلانی کاویبا اقا        

 انقدر خوشحال بود کھ انی کاویاقا...  میدی و بھ انتخاب من براش لباس خرمیبعدش رفت...  می خوردرونیب
 من ی قھی فروشنده از سلیوقت...  با ذوق گفت کھ من دخترشم از مغازه ھا بھ فروشنده یکی بار تو ھی یحت

 ...!  حرف رو زدنی کرده بود افیتعر
 ... انی کاوی خونھ میگشتی رو تو بغلم گرفتھ بودم و برمی تنگ ماھنیغروب بود کھ تو ماش        
دلم ...  باعث خنده ام شده بود ی بود و کلی مرد شوخ طبعانی کاویاقا...  خوش گذشتھ بود یلیخ        

تو اگھ : ھھھھ تو دلم بھ خودم پوزخند زدم و گفتم ...  دل کاوه رو باھاش صاف کنم تونستمی مخواستیم
 سمتت بعد ادیکاوه دوباره ب اول برو مشکل خودتو حل کن تا اقا...!!!  بزن لی خودتو بی باغچھ ی زنلیب

 ...!  باباششیاونو ببر پ
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 ی ابی سفالی رو ھم تو ظرفانی ھفت سلی قلم کار رو انداختم و وسای ذوق سفره یھ با کلتو خون        
 ...  منشی و اومد پدی پوشدشوی جدی لباسھاانی کاویاقا...  سفره گذاشتم یرنگ رو

 !؟... دخترم یخوایکمک نم -        
 ... یمرس...نھ بابا  -        
 ... دمی کشی بھش کردم و سوتینگاھ        
 ... دزدنتی از من مانیم...  رونـــــــــای بی نرینجوریبابا ا...  پی خوشتیاوه اوه اقا -        
 و با تعجب نگاش رونی کھ خدمتکارشون از اشپزخونھ اومد بیطور...  خنده اش بلند شد یقھقھھ         

 ... کرد
 ...!  سخــــــــتیلیخ...  سخت بود یول...  کار ھیفقط مونده بود         
 از تماسم و دونستمینم...  برداشتم موی من در نظر گرفتھ شده بود و گوشی کھ برایرفتم تو اتاق        

شمارشو ...!  بود انی کاویِ کھ برام مھم بود دل شاد اقایزیاالن تنھا چ...  اما کنھی میحرفام چھ برداشت
داشت ... مون بشم تماس وصل شد ی پشنکھیقبل از ا. .. تماس فشار دادم ی دکمھ ی رویمعطلیاوردم و ب

 ... دمی پنجم کھ صداشو شنایبوق چھارم بود ... خوردیبوق م
 !؟...بلھ  -        

     
 ... نارگل... الو  -        
 ... پس ھنوز شمارمو داشت...  رو لبم نشست یلبخند        
 !؟...الـــــــو  -        
 سالم -        

 !؟... یزدیچرا حرف نم... سالم :  و بعدش گفت دمی نفسشو شنیصدا        
 !؟... یخوب -        
 !؟... یممنون ، تو خوب -        
 ... شھیم...  خواستمی میعنی... من ... اره  -        
 !؟...  شده یزیچ -        
 ... خونھ پدرت...  یای بشھیم... نھ  -        
 !؟... افتاده یاتفاق:  دمی نگرانشو شنی سکوت شد و بعدش صداکمی        
 ... پس پدرشو دوست داشت...  شد شتری صداش لبخند رو لبم بیاز نگران        
 !؟... یچطور خبر ندار...  وفتھی اتفاق مھم داره مھیاره  -        
 !؟... افتاده یاتفاق... پدرم ...  یبرا...  یبرا...  شده یچ -        
 ... وفتھی مگھی اتفاق مھمتر چند ساعت دیول...  گفت اره شھیم -        
؟ ... یی؟ اصال تو کجا... شده یچ...  یزنی حرف میچرا رمز... درست حرف بزن منم بفھمم  -        

 !؟... افتاده ی پدرم اتفاقی برایدونیاز کجا م
اتفاق مھم در ...  پدرت ی خونھ یعنی... ام  شمی خدمتت عرض کنم کھ من خونھ دیخوب با -        

 ...! نجای ایومدی و شما ھنوز نشھی ملی سال تحوگھی تا چند ساعت دیعنی...  لھیشرف وقوع ھم سال تحو
 !!!؟... ی پدر منــــــــــــــیتو خونھ  -        
 !؟...اره خوب انقدر تعجب داره  -        
 !؟... یکنی مکاریتو اونجا چ! ؟...نـــــــــــــــداره  -        
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 می لواسون شما باشیالی رو تو ودی عمیای من و خانوادمو دعوت کرده بشونی ای تو خبر نداریعنی -        
 !؟...

 ... االن...  تو یول... خوب چرا ... خوب  -        
 تنھا نباشم یلی کھ سال تحونجای تو خوابگاه تنھا بودم اومدم ا ھم رفت شھرشون و مننایامروز م -        

 ... می دور ھم باشنجای اایپاشو تو ھم لباس بپوش ب... 
     

 !؟... یھنوز پشت خط... اقا کاوه  -        
 !؟...باشھ ...  ایب -        
 ی بدون خداحافظی حتی اگھیبدون حرف د...  کھ قطع کرده فھموندی بوق ازاد داشت بھم میصدا        

...  رو بھش بگم ادی از دھنم در می دوباره زنگ بزنم و ھرچخواستمیم... لجم گرفت ... قطع کرده بود 
 ...  با اعصاب خراب نباشمیدی خودمو کنترل کردم تا دم عیول

 ...  اعتقاد داشتمداستی کھ نکوست از بھارش پی سالی جملھ نی بھ اشھیھم        
 و خانواده ام بودم و ارزوھامو نی کنار سفره ھفت سشھی ھملی سال تحوی لحظھ ی برانی ھمیبرا        

 ... گفتمیبھ خدا م
 ...  نشستمنی ھفت سی کردم و رفتم تو ھال کنار سفره شی کوچولو اراھی و دمیلباسمو پوش        
 ... کردی بودم نگاه مدهیھ چ کی ھم نشستھ بود و با لبخند بھ سفره اانی کاویاقا        
 نیدل ا...  ایخدا...  شدنی مکتری بھم نزدکمی پدر و پسر نی اینجوریا...  ادی بودم کاوه ھم بدواریام        

منم تھمت ...  دهی عذاب کشی کافی مرد خودش بھ اندازه نیا... کمکش کن ... بچھ رو با پدرش صاف کن 
 جواب ھی با تونستی مرد کھ منیا یخودتو بذار جا...  بودم ریص تقی بنکھیمرگ محمد داغونم کرد با ا

...  خوامی نمیزی خودم چی برایلی سال تحونیتو ا... خدا ...  تلفنش عشقشو نجات بده و یدادن ساده 
 ...!  باشنقی تا دوباره باھم رفی پدر و پسر کننی کمکِ اخوامی منباریا

 پارک ی اومد و بعدش صدااطی در حی سال مونده بود کھ صدالی تحوی بھ لحظھ ی اقھیپنج دق        
 ...  سنگفرشاطی تو حنیکردن ماش

اومـــــــــــــد ! ؟... خودش بود یعنی... اما من لبخند ھم داشتم ...  میھردو متعجب بھ ھم نگاه کرد        
 !!!؟...

 بلند شدم و رفتم سمت در انی کاویاقاانگار نھ انگار کھ من مھمونم و اون صاحب خونھ ، قبل از         
 ...!!! امی تا بنیشما شمع ھا رو روشن کن...  ھی کنمی ببرمیم: سالن و پررو پررو گفتم 

 ... کردی داشت با اخم نگام منی ماشیاز ھمون تو...  کنار عمارت نگھ داشتھ بود قایدق        
 یکنی انقدر اخم ملی موقع سال تحویدیشب ع... اخمو خان یاقا... اه اه :  و گفتم نیرفتم سمت ماش        

 ...! از من گفتن بود...  ــــــــــــــایمونی اخمو مینجوریتا اخر سال ھم
 ... کردی نگام منی ماشیھنوز از تو        
...  گھی دنیی پاایب! ؟... ی شادهی پیخوای می لفظریز...  بابـــــــــا یا: رفتم در رو باز کردم و گفتم         

 ...! زنمی با تو چونھ منجای من دارم اشھی ملیاالن سال تحو
 

 !!!؟... نجای ایچرا اومد! ؟... می مرای زھرا ، ی خونھ ی نرفتی چیبرا -        
 دعوتم انی کاویاقا...  تو رو تنگ نکردم ی ، جاومدمی تو نیخوبھ خونھ ... واااااااااااااااااااا  -        

 ... نجای اقاجونم اومدم ایکردن منم با اجازه 
 ...! شھی خوشحال مدنتیمطمئنم از د... گناه داره :  بھ در سالن کردم و اروم گفتم ینگاھ        
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 ...! مادر منم گناه داشت:  لب گفت ریز        
 بعدھا حسرت بھ دلت یخوایمتو کھ ن... اما پدرت ھنوز زنده اس ... مادرت مرده : کالفھ گفتم         

 !؟...ھان ...  ی و نداشتی باھاش داشتھ باشی رفتار خوبیتونستیبمونھ کھ م
 ... زنده اس چون... مادرم مرده چون اون مسبب مرگشھ : گفت ی نسبتا بلندتریبا صدا        
 ...  کرد خشمشو کنترل کنھی ھم فشار داد و سعیدندوناشو رو        
 ... خواستی دلش نمانی کاوی اقادیشا...  مرگ مادرش خبر دارم ھینخواستم بفھمھ من از قض        
 مھمھ یلی ھم برام خلیوقت سال تحو...  بھ گذشتھ ندارمیمن کار...  کی کوچانی کاوی اقانیبب -        

 بعدش نی سفره بششی پمی برای بومدی صداش در نی پس خواھشا تا اون توپ کوفتکنمی مکاریکھ کجام و چ
 !؟... بگو ھـــــــــــــان ی خواستیھرچ

 بود و با ستادهی اانی کاویدم پلھ ھا اقا...  رونی پاشو بذاره بنی داد از اون ماشتیباالخره رضا        
 ی ناراحتھ ولدونستمیم...  باال می و ھمقدم باھاش رفتستادمیکنارش ا...  کردیشوق بھ من و کاوه نگاه م

:  لب گفتم ریاروم ز...  بود یلیخ  ما باشھ خودشکی تو جمع کوچومدی کھ منیھم...  کھ اومده بود نیھم
 ...!  مھربونتر رفتار کنکمیبھ خاطر مادرت باھاش ...  امشب رو خوب باش ھیتروخدا 
...  دمیکش نشوی بره تو خونھ کھ اروم استخواستی می اما بدون حرفستادی اکمی دی بھ پدرش رسیوقت        

 ...  کھ بلد بودم نگامو مظلوم کردم کھ سالم کنھ الاقلییتا جا... نگام کرد 
 ی برای ولشدی مدهیانقدر اروم کھ بھ زور شن... اروم سالم کرد یلی و خدی از دستم کشنشویاست        

 ... شروع خوب بود
بدو ...  شھی ملی سال تحوگھی دی قھی دق١ گفت تا ونیزی تلوی مجری تو سالن کھ صدامی رفتیھمگ        

 ...  کاوه اماده کرده بودم اوردم سر سفره گذاشتم و روشن کردمی کھ براگھی شمع دھیبدو رفتم 
 ونھیزی کاوه رو مبل نشستھ و نگاش بھ تلودمی برگشتم تو ھال دی وقتیول...  شمع ھی ھر نفر یبرا        

بخدا ...  بده یلی خینجوریا...  سر سفره دییبفرما... روخدا  تدییبفرما:  و گفتم سادمیرفتم جلوش وا... 
 ...! شمیناراحت م

 دار ی کردم کھ دارم جلو پدر کاوه با اون لبخند معندای رو از کجا پیی پررونھمھی امشب ادونمینم        
 ...! زنمی باھاش حرف مینجوری لبش ایرو

 ... با پــــــــــــــوف از جاش بلند شد و اومد کنار ما نشست        
 ی بھی کنار دوتا غرلیامسال لحظھ سال تحو...!  توپ اومد و سال نو شد ی بعدش ھم صداھیچند ثان        

 یرا کردم بیسع... دور از خانواده ام ...  بھ من نداشتن و داشتن ی دخلدی کھ شایدو نفر... اشنا بودم 
 ... می و بخندارمی دربی پدر کاوه ھم کھ شده شلوغ بازی ھیروح

 ...  گفتمکی رو تبردی دست زدم و با خنده علیبعد از سال تحو        
 ...!!!  نره بزرگتـــــــــرادتی ما یدیع...  شما مبارک دیتولد ع...  شما مبارک دیتولد ع -        
 ...  شد و رفت تو اتاقش با قھقھھ بلندانی کاویاقا        
! ؟... خوب ، خوشحالم مگھ بده دهیع! ؟... ـــــــــــھیچ:  گفتم ییبا پررو...کاوه نگاش بھ من بود         

 ...! بداخالق:  کھ بشنوه گفتم ی جوریارومتر ول
 ...  بربر نگام کرد واز جاش بلند شدکمی        
 ...! رمی مگھیمن د...  بھی فقط عجستینھ بد ن -        
 !؟... یـــــــــــــریم -        
 ...!  خونھ بخوابم نصف شبھ ھارمی مگھیاره د:  بلندم برگشت و گفت یمتعجب از صدا        
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 کھ ی بشداری بیخوای میتو ک... باغ لواسنتون می بردیتازه فردا با...  اتاق ھست نھمھی انجایخوب ا -        
 !؟... یایبا ما ب
 نمیا:  بستھ کادو بھ طرفم گرفت ھی اومد و با خنده انی کاوی بزنھ اقای زد و تا اومد حرفیپوزخند        

 ...!  شما دختر گلمیدیع
 کردم یشوخ:  ادامھ دادم طنتیبا ش...  بھ زحمت نبودم یاصال راض...  ی مرســـــــــــــــــیوا -        

 ...! دهی حال میلی گرفتن خیدیع... 
شما ھم ...  ــــــــــــدایببخش:  تکون داد کھ پشت چشم براش نازک کردم و گفتم یکاوه با تاسف سر        

 !!!؟... شما کو یدیع...  یاز من بزرگتر
 ...  بگھی رفتار من چریی تغنھمھی مونده بود از اچارهیب        
 ...!  تو پسرمیدی عنمیا:  پاکت تو دستشو بھ طرف کاوه گرفت و گفت انی کاویاقا        
 ...  حرف بره کھ باباش بازوشو گرفتی شد و خواست بشتریکاوه اخماش ب        
 ...! الاقل بازش کن بعد برو -        
 بھش شام داد چھ دیبچھ کھ قھر کنھ نبا...  بھ من نشی بدنمیاصال ا:کاوه خواست دوباره بره کھ گفتم         
 ...! ـــــــــــــمیانقده دختر خوب...  نینیمنو بب... یدیبرسھ ع
سرمو کج کردم و ھر ... برگشت و نگام کرد ...  کشھیمعلوم بود داره عذاب م... کاوه کالفھ بود         

 ...! خواھــــــــــــش:  بھش گفتم ی و با لبخوانختمی التماس داشتم تو چشمام ریچ
 یکنیانقدر فس فس م... اھھھھھھھھھھھ حاال اگھ باز کرد ... دستشو دراز کرد و پاکت رو گرفت         

 ... انگار گذاشتنش رو دور کند... گھی دھی توش چنیبب
...  ورق از توش دراورد ی سرھی... باالخره دستش تکون خورد و اروم در پاکت رو باز کرد         

 گھی رو ھم داره دتای مزنی پولدار داشتن ھمیبابا...  یی سند جادونمی چھ مای...  بود یزی چیاحتماال سھام
 ... خوردنی بودن بھ سند نمکی کوچیول... 

 بود کھ سرشو اروم اورد باال و ناباور بھ ی تو دستش چدونمینم...  شدی کاوه کم کم گرد میچشما        
 ...  تو دستشھی چنمیرم کرد بلند شم و برم بب من مجبوی فضولنیاخرش ا... پدرش نگاه کرد 

دوباره نگاه کردم کھ ! ؟... انقدر تعجب داشت نایحاال ا!!!! ؟... ـــــــــــــــنیھم... چند تا چک بود         
 ...!  داشتی ھم مھر دادگسترشیری برگھ منگنھ شده و ورق زھی بھ دمید

 ...)  و ممنوع الخروجش کردمدمی ھم داشتن خرییچکھاشو کھ مبلغ باال        (
 نی کھ اینجوریا...  دهیچرا االن داره بھش م...  ھمون چکا بودن یعنی... نــــــــــــــــــــــــ ه         

 ...!!! ـــــــرهیم
 مبل نشست و یکھ اروم رو...  می چشم دوختھ بودانی کاویمنم نگام ناباور شده بود و ھردو بھ اقا        
 گھیاز حاال د...  اومد شی پتی موقعنیامشب ا...  بھت برگردونمشون خواستمی وقتھ کھ میلیخ: گفت 
 ...! یازاد

 ... اونم نگاش بھ کاوه بود...  بربر پدرشو نگاه کرد کمی        
 

 ی بعد از حرفادیشا...  کادو گرفتھ شده بود نی کردم جو رو عوض کنم ھرچند کھ حال منم با ایسع        
اما االن ...  بره و تونھی راجع بھ ممنوع الخروج بودن کاوه مطمئن بودم کھ حاال حاالھا نمانی کاویاقا
 کھ پدرش گفت عاشق مادرش یجوراون...  کار پدرش نگران بودم نکنھ واقعا بخواد بره نیبا ا...  گھید

 ...!  ارزوشو براورده کنھخوادیبوده و م
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 ی کھ حسابمی بخورینیری با شارمی میی االن چامی کھ گرفتیدیخوب ع:  رو گفتم ینیریمت شرفتم س        
 ...! چسبھیم

 دادم تنھا حی و ترجدمیشنی مبھم حرف زدنشون رو می طولش دادم چون صداکمیتو اشپزخونھ         
 ...! فقط خدا کنھ دعواشون نشھ... بذارمشون 

 ھنوز رو مبل نشستھ بود انی کاویاقا...  برگشتم تو ھال ھایی ربع ساعت با چاھیباالخره بعد از         
 ... دمی کاوه رو ندیول

 !؟...پس اقا کاوه کجاست  -        
 ...! رفت باال تو اتاقش -        
 ...  رو جلوش گذاشتم و خودمم رو مبل روبروش نشستمییچا        
 !؟...چطور بود : گفتم  رو مزه کردم و میی از چاکمی        
حاال ...  برعکس عمل کرد نکھیمثل ا...  رفتارش بھتر بشھ اما نھی چکاشو ببی وقتکردمیفکر م -        
 نای ای کردم داردای موندن پی بھونھ براھی حاال کھ گفتیم...  از سر خودم بازش کنم خوامی مکنھیفکر م

 !!!؟... نھ یھ راحت باشک! ؟...کھ وسوسھ بشم و برم ! ؟... یدیرو بھم م
از ...  چکھا رو بھش بدم نی اخواستمی وقت بود کھ میلیمن خ:  بھ من کرد و گفت یناراحت نگاھ        
 نیامشب بعد از سالھا تو ا...!  کرده دای موندنش پی برایلی کھ مطمئن شدم دلیاز ھمون وقت...  ثمیجشن م

 نی عوض کردن جو ایبرا ی کھ داشتی ای و سعتیبا شاد...تو با وجودت ...  خنده اومد یخونھ صدا
 ...!  ازت متشکرم دخترمیلیخ... زمی عزی خوشحالم کردیلیامشب خ...  دلمرده یخونھ 

فقط ...  کنھی داره اشتباه مفھمھیاقا کاوه ھم حتما کم کم م...  کنمیخواھش م:  زدم و گفتم یلبخند        
 ... نی صبر کنکمی

 سالھ کھ نتونستم پسرمو بغل کنم و باھاش ١٠ از شتریب...  کنمی سالھ کھ دارم صبر م١٠ از شتریب -        
 از شتریب...  کنھی سالھ کھ پسرم بھ من بھ چشم قاتل مادرش و دشمن نگاه م١٠ از شتریب... حرف بزنم 

 ...!  منو ندارهدنی ھم چشم دادگارشی سالھ کھ اللھ رو ندارم و تنھا ١٠
 دیکاوه با... دلم براش کباب شد ...  دیلرزی حرفھا انقدر بغض داشت کھ منیصداش موقع گفتن ا        

 ...  پدر رو شاد کننی دل ایدی شب عنی اایخدا...  احمق باشھ کھ نفھمھ پدرش چقدر دوستش داره یلیخ
 نجامی بھش کھ زنگ زدم و گفتم انیباور کن...  دمیبھتون قول م...  کردهی کھ اشتباه فکر مفھمھیم -        

 ھیاونم دوستتون داره فقط بھ قول خودتون غد و ...!  افتاده ی اتفاقدی ازم پرسیصداش انقدر نگران شد وقت
 رو جواب تونی اونشب گوشنکھیھم از ا  بفھمھ شمانیکمکش کن...  نی رو بکنتونیشما ھم سع... دنده اس 

 منتظره قدم اول رو دی شما تنگ شده اما شای برایلیمطمئنم اونم دلش خ...  نیمونی ناراحت و پشنیادند
 ...! شھی حل می ھمھ چنی کنی صبورگھی دکمی...  نیکھ امشب برداشت...  نیشما بردار

 ...!  داشتھ باشھ باھات حرف بزنھازی ندیشا! ؟... ششی پی برشھیم -        
... از من خجالت نکش ... برو دخترم :  گفت ی انداختم کھ با لحن مھربوننییاز خجالت سرمو پا        

 دی عنی از طرف جفتتون کھ تو ھمکمی کوچی اشاره ھی منتظر ی ولنیکنی چرا انقدر دست دست مدونمینم
 ...! رمیجشنتون رو بگ

  سوال مثل خوره بھ جونم افتاده بودھیفتم اما با ھمون خجالت از کنارش بلند شدم و چند قدم ر        
 !؟... رهی واقعا نمیعنی...  کھ نیمطمئن... حاال :  دمیبرگشتم سمتش و اروم پرس        
 ...! رهی گیدلش بدجور...  راحت التیخ:  شد و گفت قتریلبخندش عم        
 ...  رفتم سمت پلھ ھاری زدم و با گفتن شب بخیمنم لبخند محو        
 ... ستادمیکنار اتاقش ا        
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 از مویگوش...  رونی بادی کنم خودش از اتاق بی کارھیبھتره ! ؟... نھ ای ششی درستھ برم پدونستمینم        
 ...  دراوردم و رفتم کنار پلھ ھا و بلند بلند شروع کردم حرف زدنبمیج

 ...  گلی بانومیسالم بر مر -        
 ...!  توھم مبـــــــــــــارکدیع -        
 ... دمی گوش ممی مری کھ انگار دارم بھ حرفاکردمی مکث مکمیوسط حرفام         
 !!!؟... دور دور می برثمی و مالدی با منیایم...  ــــــــــمی مرگمیم -        
...  دعوتم انی کاوی اقاینھ مگھ بھت نگفتھ بودم خو...  گھیخوب من تھرانم د... وااااااااااااااا  -        

 ...  لواسونمی کھ برانی بنایفردا قراره اقاجون ا
 !؟... نھ ای ی اھی حرفا ، حاال پانی االیخیب -        
...  خوادیمن دلم دور دور م...  ھــــــــــا دهی شب عی زنگ بزن ناسالمتثممی بگو بھ مالدیبابا بھ م -        

 ...!  شما ھستماھی امسال مھمون شھر دودھی
 ...  بودم دم در اتاقشدهی رسگھید        
 منو گھید...  خودش ی سرهی می من تھرانم بعدشم کھ ترم تموم بشھ ھرکدی امسال عھی -        

 ...! مینی ھمو ببی ، دوسالی بشھ سالیچ...  ــــــــــــــاینیبینم
اره ...  و طلبکار نھیدست بھ س...  ستادیچوب ادر اتاقش باز شد و خودش با اخم اومد تو چھار        

 ... لبخندمو خوردم و ادامھ دادم...!  کاوه اس ی افھی قنیا...  نــــــــھیھم
 ... انی کھ اونام بگمی مزنگمی میزدیخب پس من بھ ا -        
 ... شدی مظتریاخماش داشت غل        
 ...! یری نمیی قرار نذار شما جای با کسخودیب -        
 صبر کن خودم دوباره بھت کمی پشت خط گفتم یالی خمیبھ مر... ابروھامو بردم باال و نگاش کردم         
 ...! رونی بامی بھم اجازه بده تا من بتونم بدی ھست کھ توھم زده بانجای بابابزرگ اھی...  زنمیزنگ م
 !!؟... ــــــــــدیببخش:  رو مثال قطع کردم و رو بھش گفتم یگوش        
در ... نصف شب چھ وقتھ دور دور کردنھ ...  یدی کھ شننیھم: با ھمون اخم اومد سمتم و گفت         

 ی بخوابیری بھتره بگیمونی ھم اونا با جفتشون ھستن و تو تنھا مرونی بنیبر... ضمن اونا ھمشون متاھلن 
!... 

 برم خوادی من دلم می ، ولیگیراست م... خــــــــوب : م  کوچولو گاز گرفتم و گفتھی نموییلب پا        
 با اون تونمی تنھاست مالدمی پس مستشی کھ ندهیحم... ؟ اھــــان ...چھ وقت خوابھ الـــــــــآن ... بگردم 

 ...!  شوھر دختر عمومھستی ھم نبھیغر... باشم 
 ازدواج کردن رفتارش بھتر شده بود اما ھنوزم روش دهی با حمالدی بود مدهی فھمی از وقتنکھیبا ا        

 ... برو بخواب نارگل:  گفت یچشماشو از حرص بست و با لحن محکم... حساس بود یلیخ
ھمش ...  رونی بمی برایخوب اصال توھم پاشو ب! ؟... تو یچقدر امشب بداخالق...  بابــــــــا یا -        

 منو ببر ای بیدی عیاصلنشم بھ جا...!  ــــــــــــای بھم ندادیدی رفتھ عادمیتازه فکر نکن ...  ییمثل بابابزرگا
 ...!  خودتھلی ، مرمی با اونا مگھی دھ کیخوایاگھ ھم نم...  رمی نمنای امی منم با مررونیب

 چرا اما دونمینم... جامون عوض شده بود حاال اون شده بود بچھ مثبت و من شده بودم بچھ پررو         
 ھرجور شده خواستمیم...  و تالشش برا پنھان کردنشو دمیدی تو چشماش غم مینجوری ای وقتگرفتیلم مد

 ... ارمی حال و ھوا درش بنی شادش کنم و از اکمیامشب 
منم کھ ...  ادی کھ خوابش مانی کاویخوب اقا...  ـــــــــــــھیچ:  کھ گفتم کردیداشت متعجب نگام م        

 ... رونی و خودم برم برمی بگنشوی برم ازش ماششھی ندارم ، رومم نمنیماش
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... چشمم روشن :  گفت یظیدستاشو گذاشت دو طرف چھارچوب و خم شد سمت من و با اخم غل        
 !؟... وقت شـــــــــــــب نی اونم ارونی بیتنھا بر! ؟... ی چـــــــــــــگھید

 خودمو نباختم و بھ قول زھرا از روش ی ولدمی ترسکمیراستش .. .چشماش ترسناک شده بود         
خوب ! ؟... مگھ ھیخوب چ:  بھ خودم گرفتم و گفتم ی بق کرده و ناراحتی افھی استفاده کردم و قسمیمظلوم
 ...  بخوابمرمیاصال م...!  گھی ددهی بگردم ، شب عرونی برم بخوادیدلم م

 ...! بداخالق: تم  کھ بشنوه گفیارومتر اما جور        
 ... نھی اما نگاش نکردم تا لبخندمو نبستادمیا...  بھ در اتاقم بودم کھ صدام کرد کینزد        
 ...! گفتھ باشــــــم...  میگردی زود برمیول...  میبرو حاضر شو بر -        
 ...!  بخوابمخوامیم...  خوادی نمگھینھ د:  تو صدام انداختم و گفتم ی لرزشھی        
 ...! رمی خودم می نبودنیی پاگھی دقھیده دق...  برو حاضر شوگمیم -        
 منو یوقت...  منتظرش بودم اطی حاضر و اماده تو حقھی دق٤ سر دمی لباس پوشیرفتم تو اتاقم و تند        

 تنھا برگردم خونم دی با خودم فکر کردم حتما بایای نمی کھ تو گفتیاونجور:  متعجب گفت دی دنیکنار ماش
 ... و بخوابم
 جواب ندادم و ی بھم برخورده بود ولنکھیبا ا...  خرمی نمی ، ناز کنکنمی نمی منت کشگفتیداشت م        

 امشب رو ھیمھم نبود با حرفاش ناراحتم کنھ ...  نیفقط ھم...  خوشحالش کنم خواستیدلم م... سوار شدم 
 واقعا ما قسمت ھم دیشا...  ومدی نمشی فرصت پنی وقت اچی ھگھی ددیشا...  خوشحالش کنم خواستمیم

 ...! مینبود
 سوار ی وقتنی ھمی براموندی و تو دلم ھم مکردی پرروش میلی اصال ھم جواب ندم خنکھیالبتھ ا        

 ، ستی نی کسدونستمیمن ھم م. .. پاتو دراز کن ی ناز کن نداریبھ قول مامانم نازکش دار: شدم گفتم 
 !؟... ناز کنم ی چی براخودیب

 نمونیتو راه سکوت ب...  راه افتاد حرفیب...  شو حس کردم اما خودمو زدم بھ اون راه رهینگاه خ        
 ...  کنمیری از تنش جلوگشھی دادم حرف نزنم و تا محیترج... بود 

 ... پر از دست فروشا و مردم...  اون موقع ی برای شلوغ و عالی جاھی... رفت سمت دربند         
 ... میشلوغھ صبر کن باھم بر:  شم گفت ادهی تا اومدم پمیدی رسیوقت        
 از ھر بایتقر...  زی ھم لنی برف بود و زمیی گوشھ ھاھیھنوز ...  می و راه افتادستادیاومد کنارم ا        

 ..!. میدی خریزی چھی یدست فروش
 بود سر بخورم کھ کاوه از پشت بازومو گرفت کینزد...  رفتم سمتشون اری اختی لواشکا بدنیبا د        

 ی لواشکا چنیا...  نی زمی بود با مخ بخورکینزد... مواظـــــــب باش : کنار گوشم با حرص گفت ... 
 !؟...داره کھ از جونت مھمتره 

! ؟... یقانع شد... دوست دارم ... خوشمزه اس ... ترشھ :  و گفتم اروم بازومو از دستش دراوردم        
 !؟...حاال اجازه ھست بخرم 

 کھ یھرچ...  تا پشمک و ری بگی از لواشک و الوچھ جنگلکردی حساب مویخودش پول ھمھ چ        
 خانوم ھی مرد با ھی یوقت(  یرانی ای مردای بخرم و اونم کھ طبق قانون نانوشتھ خواستی دلم مدمیدیم

 کھ دلت زدی مغر  ھمی وسط کلنیالبتھ ا...  دیخری رو میھمھ چ)  بکنھ بشی دست تو جدیھست خانوم نبا
 .....  ویخوری ھمھ ھلھ ھولھ منی و چھ خبره اشھیدرد م

.. . یزنی غر می فقط داررزنای مثل خالھ پھی بابـــــــــــا ، چیا:  گفتم ستی ول کن ندمیاخرش د        
 ... خرمی نخر خودم می بخریخوایخوب نم
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...  ی در موردم کردی فکرنیدفعھ اخرت بود ھمچ:  و گفت ستادی جلوم ای با اخم و عصبنباریا        
 ی دوست داشتی ھرچھینجوری؟ حاال کھ ا... ی نخورگمی پولشھ کھ می برایکنی کھ فکر می انقدر احمقیعنی

 !؟... یدیفھم...  یای سراغ من نمی شدضی امشب مریبخور ول
 ...  باشھی دلخور و عصبخواستمینم... دلم گرفت از رفتارش اما امشب شب اون بود         
 ضیباشھ اقـــــــا ، مر... بداخالق ... اووووووووه :  لوس رومو ازش گرفتم و گفتم یمثل دخترا        

 ...!  منو ببره دکترادی بگھی دیکی بھ زنمیزنگ م...  گمیبشم بھ تو نم
 !؟... یمثال ک:  دیبا ھمون اخم پرس        
...  رادیھ... مثلــــــــــا ... اوووووووووم :  ترش رو گذاشتم دھنم و گفتم ی قاشق از الوچھ ھاھی        

...!  ،شوھر دوستمھ ثمی می حتــــــــــــای...  ، شوھر دخترعمومھ الدی مـــــای...  گھیشوھر خاھرزادمھ د
 ... !  شھرنی تو استمی کس و کار نی ھم بنی ھمچینـــــــیبیم

خواست ...  اروم باشھ کھ نزنھ لھم کنھ خواستیم...  کردمی تو صورتم حس مقشوی عمینفسھا        
 بھ خاطر حرصش دهی کھ بھ قدم دوم نرسوفتھی قدم برداشت تا راه بھی شد و مونی بزنھ کھ پشیحرف
 ...!  مانع پخش شدنش شدنی زمی کھ با دستش رووفتادیداشت م...  خورد زیسش نبود و لحوا

 خودمو گرفتم ی خنده اما جلوری بود بزنم زکی نشستھ بود نزدبای تقرنی زمی کھ رویبا اون شکل        
 کھ مدادی ھم فشار می رویلبامو ھ...  دمی برگشت و با حرص نگام کرد کھ واقعا ترسنیچون ھمچ... 

 اونور و لبامو نوری امگردوندی سرمو برمی و منم ھکردیھنوز با اخم داشت نگام م... لبخندم معلوم نشھ 
 حال و روز من خنده دارم ھست...  ی بخندیتونیم: با ھمون اخم و حرص گفت ...  دادمیرو ھم فشار م

!... 
 ، منم یدیتو بھم نخند...  ستیتو مرام من ن...  ھینامرد...  گھینھ د: بھ زور لبخندمو خوردم و گفتم         

 ...! خندمینم
جالبتر ...  شدم نی منم سر خوردم و کنارش پخش زمنباری اما اکشی قدم برداشتم کھ برم نزدھی        

 ...  نشستنی و اونم رو زمرهی گاھش بود رو برداشت تا منو بگھی کھ اون دستش کھ تکنجاستیا
 دردم گرفتھ بود اما واقعا نتونستم نکھیبا ا...  می نشستھ بودخزدهی سرد و نی زمی روھردو کنار ھم        

 دی من کم کم لبخندش باز شد و اروم خندی خنده دنیاونم با د...  خنده ری و بلند زدم زرمی خودمو بگیجلو
...  دمیخندی و ممی نشستھ بودنی زمو ریی دوتاابونیوسط خ...  خنده دار بود تمونی ھم وضعشییخدا... 

خدا ...  اخماش باز شد کمی بود کھ نی اشیحداقل خوب...  دنیخندی ھم کھ اون اطراف بودن داشتن میمردم
 ...! کنھ بتونم باھاش حرف بزنم تا رفتارشو با پدرش عوض کنھ

...  رمیبگمنتظر بود دستشو ...  بھش کردم ینگاھ... بلند شد و دستشو سمتم دراز کرد تا کمکم کنھ         
 بذارمش تو دست اون مچ دستشو گرفتم اونم مچ دستمو گرفت و نکھی ایاروم دستمو بلند کردم اما بھ جا

 ...  اما مچ دستمو ول نکردمیباھم دوباره راه افتاد... بلندم کرد 
 ...! یوفتیممکنھ دوباره ب: خواستم دستمو بکشم کھ گفت         
ھرچند ! ؟... رهی کھ دستمو تو دستش بگدهی حق رو منی بھ اون اوفتمی ممکنھ بچون...  ـــــــــــنیھم        

 من قفل کنھ ، مثل باباھا مــــــــچ دستمو تو دستش محکم یکھ عاشقانھ نبود کھ بخواد انگشتاشو تو انگشتا
 در  حرف زدنی تنھا زمان ممکن براگشتتو راه بر...  می اونجا بود٣ ساعت کیتا نزد... گرفتھ بود 

 ... مورد پدرش بود
 ...! یمرس: برگشتم سمتش و گفتم         
 ...  کردابونینگام کرد و دوباره روشو بھ خ        
 ...! گـــــــــــھی بگو دیزی چھیانگار قفل زده بھ زبونش خوب         
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 تو شھیھم... د  قبل بویلھایمتفاوت از سال تحو...  بھم خوش گذشت یلیامشب خ: دوباره گفتم         
از شھر دود گرفتھ ...  بود یتجربھ جالب...  شما یخونھ کنار پدر و مادرم بودم و امشب در کنار خانواده 

 ...!  با خودمبرمی خاطره میلی شما خی
 !؟... ی برییقراره جا -        
 ...!  خونھگردمیبرم...  گھیترم اخره د:  زدم و گفتم ی بھ حرف اورده بودمش لبخندنکھیاز ا        
...  و مــــــــــــــرض یدی داد بزنم سرش فھمخواستیدلم م...  دمی فھمیعنیسرشو تکون داد کھ         

 ... مای شدیعجب گرفتار...  گھی دی خواستگارای پاشو بی گرفتی اللمونھویخوب چرا 
 ترم انیمن کھ بعد از پا...   زود گذشتیلیچھار سال خ:  بھ جاش لبخندمو حفظ کردم و گفتم یول        

 کنم ی کھ خوندم رو اونجا عملیی و درسارمی مدت استراحت بعدش ھم باغ بابامو ازش بگھی برم خوامیم
 !؟... یکنی مکاریتو چ...  خودم درست کردم ی گلخونھ براھی دمیشا... 

 !؟... یچ:  دمیپرس...  دمی لب گفت کھ نفھمری زیزی چھی        
 ... کنمی مکاری چدونمیفعال نم...  یچیھ -        
 !؟... سوال بپرسم ھی تونمیم -        
 ... سرشو تکون داد کھ بپرس        
  شده کھیچ... چرا ...  یعنی! ؟... یمشکل دار... پدرت ... چرا با ...  یعنی...  ی بھم بگشھیم -        

... 
 ...! مشکل من بھ خودم مربوطھ -        
 ...!  حرف زدن رو کامال بست با اون جملشیھمھ راه ھا...  شعـــــــــــــوریپسره ب        
 یوقت...  نی رو نداری از ھم کسریشما دوتا غ...  نگاه بنداز ھیخودت ...  ی ولدونمیخوب اره م -        

 ...  کھ مطمئنم دروغھینگو دوستش ندار... بھت زنگ زدم کھ اونجام صدات نگران بود 
بعدش ھم ...  ینی بچنیھفت س...  ما ی خونھ یای بنکھیا! ؟... اونھ نــــــــــــھ ی ھمش نقشھ نایا -        

 ...! ی لعنتیاون چکھا
من کھ ! ؟... ھی اون چکھا چھی قضی حاال کھ خودت گفتیراست...  گھی دھیوااااااااااااا نقشھ چ -        

 ... ی ولھییاول فکر کردم کھ سند جا! ؟... بھت داد یی کادونی پدرت ھمچی چیبرا...  دمینفھم
 ...  زد رو ترمز و برگشت سمت منھوی        
 نوشتھ میشونیمن رو پ...  مسخره رو تمومش کــــن شی نمانیا... بـــــــــــــس کن : داد زد         

با اون چکھا منو ممنوع الخروج کرده  انی کاوی کھ اقــــــــــای خبر نداری بگیخوایم! ؟...احمــــــــــــق 
 ...!مملکت خراب شده رفتھ بودم نی تا االن ھفتصد بار از اکردی کار رو نمنیکھ اگھ ا... بود 

 ...  کھ زد شوکھ شده و زبونم بند اومدیاز داد        
 ... رونی بدادی رو با حرص مشی تند و عصبی و نفسادی بھ موھاش کشیدست        
 یچی ھیعنی!!! ؟... ی راحتنیبھ ھم! ؟...تا االن ھفتصد دفعھ رفتھ بـــــــــــود ...  بره خوادیپس م        

 ...! نارگلـــــــــــــری برو بمیعنی...  نگھش داره تونھینم
ا  ھم بکنم اون بیھرکار...  شادش کنم کمیامشب من تالشمو کردم کھ ...  دوختم ابونینگامو بھ خ        

 ذره ھی نیبھتره حداقل ھم...  ھیخودی بیپس سع...  بره خوادی داشتھ باشھ بازم می بھتریپدرش رابطھ 
 ...! ھھ...  کنم تی موفقی خودم حفظ کنم و موقع رفتن براش ارزویغرور رو برا

 ... تو دلم بھ فکر خودم پوزخند زدم        
حداقل اگھ خودم بھ مراد دلم ...  تالشمو بکنم کردیرم م واداانی کاوی اقایبغض تو صدا... اما نھ         

 یول...  کنھ ی کھ کاوه قبل از رفتن با پدرش اشتنھی اشی خوبنی و کمترکنمی پدر رو شاد مھی دل دمینرس
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 شتریِ قھر بنی دادن ایو فکر داشت آشت  بھ نقشھازین...  بذارم تو باغ لواسون دیبا...  امشب بس بود یبرا
 ...!  سال١٠از 

 ...! خداحافظ... ممنون : اروم گفتم ...  پدرش نگھ داشت یدم خونھ         
 ...  شددهیتا در باز شد از اونور دستم کش...  شم ادهی کھ پدمی رو کشرهیدستگ        
 ...! سرت داد زدم... ببخش کھ ...  نکھیاز ا -        
 ... در رو بستم و رومو بھش کردم... رفش  مکث کردم و بعدش برگشتم طکمی        
 یزی چکھا چھی من از قضی فکر کننکھیا...  دمی برات نقشھ کشی فکر کننکھیا...  ستیمھم ن -        

من راجع بھ ... درستھ ...  کنھی متمی کھ اذناسیا...  نکھیا...  کنمی می و دارم برات نقش بازدونستمیم
اما بھ جون ... رو   اون چکھاھی قضی کرد حتفی رو برام تعری چپدرت ھمھ...  دونمیمرگ مادرت م
 نھی ای برای کنی با پدرت اشتگمیاگھ بھت م...  بھت برشون گردونھ خوادی امشب مدونستمیاقاجونم من نم

 ... فھممشیکھ م
 شیمنم ن... چند سالھ متھمم بھ مرگ محمد ... منم :  رو لبم نشست و صدام لرز گرفت یپوزخند        

 پسرت تورو مقصر مرگ عشقت نکھیا...  کنمی کھ درکش منھی ھمیبرا... زخم خوردم ...  دمیزبون چش
 ...!  دارهدرررررد... کاوه زجــــــــــر داره...  ھمھ سال تو روت نگاه ھم نکنھ نیا...  نکھیا... بدونھ 

 ...  االن وقت تلنگر زدن بوددیشا... اخماش تو ھم بود ... نگاش کردم         
 سوھان روحش ی کھ تو ھم شدکشھی عذاب نمیفکر کرد! ؟... اون ی جای بار گذاشتھیخودتو  -        

 !؟...
 ...!  بشنومخوامینم -        
من با تو ...  ی کھ بشنویمجبــــــور...  حرفا رو بھت بگھ نی ادی بایکی...  ی بشنودی بایول -        

 خبریروز ب٥...  شھی اونم تموم مگھی بودنھ کھ تا چند ماه دی ھمکالسھی و یبی تقریلی فامھی ندارم ، ینسبت
 نبودم ھمھ تورو مقصر نبودنم یوقت! ؟... ی کھ چــــــــــی خفتم کردی برگشتم اومدیرفتم مسافرت وقت

 تو نبودم و یچـــــــیمن ھ...  ادتــــــــــھی...  یکتک خورد...  نی رفتی قانونی تا پزشکیحت...  دونستنیم
 رو شیعشقش ، زنش ، ھمھ زندگ...  پدرت یحاال خودتو بذار جا! ؟... کاوه یاون قشرق رو بھ پا کرد

 کھ اگھ اون روز بھ تلفنش کنھیر م فکنی بھ ای وقتکشھی می چھ عذابیدونیم...   اشتباهھیاز دست داده با 
 !؟... حالشـــــــــــو ی بفھمیتونیم!!! ؟... االن مادرت زنده بود کردی و دقت مدادیجواب م
 ...  بس کـــــــــــــنگمیبھت م: داد زد         
 یدونیم...  تنھا پسرش تنگ شده یدلش برا...  اون ی بار ھم کھ شده خودتو بذار جاھیواسھ  -        

...  سالھ نتونستھ پسرشو بغل کنھ ١٠ از شتری درددل کرد کھ االن ببھی با منھ غریامشب با چھ بغض
 شد از ھمون ھفت الچقدر خوشح...  بابا از دھن من چقدر ذوق کرد ی کلمھ ھی دنی امروز با شنیدونیم
 ...! کـــــــــمیفقط ...  ی خودخواه نباشکمی کن یسع! ؟... یکردی نگاش مضی کھ تو با غینیس

 من یفھمینم...  یچــــــــــــــیھ...  یدونــــــــــی نمیچیتو ھ!؟... ی لعنتـــــــــــــــــیدونی میتو چ -        
 ...! یکنی من نطق می برای االن نشستدمی کشیچ

انقدر تقال ... مادرم جلو چشمم جون داد :  کردیصداش اروم شد انگار داشت با خودش زمزمھ م        
 من حرف از ی و برای نشستنجای کھ ایفھمی میچ...  ماه زخم طنابا رو مچ دستام بود ھیکردم کھ تا 

 اگھ... دادی جواب تلفنشو میاگھ اون لعنت!؟... یفھمی میچ...ھــــــــــــان :  داد زد ھوی...  یزنیبخشش م
... 

 ...  کاوهیکنی اشتبـــــــاه میبخدا دار... بذار بفھمم ... حرف بزن ... ــــــــو خوب بگــــ -        
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دست ...  بابــــــــــــــــا نیولم کن...  اشتباه کنـــــــــــــم خوامیم... بذار اشتباه کنــم :دوباره داد زد        
 ...!!! ــــــــــــــنیاز سرم بدار

  برم خونم بخوابمخوامیم... من خستم : د خم شد در طرف منو باز کرد و گفت  کھ زیبعد از داد        
!... 

 ...  نداشتی اگھی دی برو گمشو معننکھی کارش جز انیخوب ا        
 ... کردی مری تو گلوم گگفتمی نمنوی اما اگھ ارونی پامو گذاشتم بھی        
تو ...  بھت بگم خوامی رو قبلش میزی چھی ی ولشمی گم ممـــــــریباشھ من م: برگشتم سمتش و گفتم         

 یتو ھم دوستش دار...  دمی رو فھمی اگھی دزی تو صدات چھی من از نگرانیول...  ی انکار کنی بتوندیشا
اگھ ...  یخونی کھ مدمیمن د...  یخونیتو نماز م...  یخـــــــوای ، نمی نھ کھ نتونی کھ ببخشیخوایفقط نم
 از سھ روز قھر باشھ ، چھ برسھ شتری بگھی مسلمون دھی مسلمون با ھی ستی خوب نی بدوندی بایمسلمون

 کھ اگھ ی روزا رو بخورنی و حسرت ای بشمونی نکن بعدا پشیفقط کار... کھ اون ادم پدرت ھم باشھ 
 ارزششو نیبب... برو با خودت خلوت کن ، فکر کن ...  یباش  الاقل پدرتو داشتھیتونستی میمادرتو ندار

 !؟... ی نداشتھ باششھی ھمیداره کھ پدرتم برا
 شدم اونم گازشو گرفت و ادهیپ...  گفتی نمیچی تو ھم بود و نگاش بھ روبروش ، ھیاخماش حساب        

 ... رفت
 صورتمو از یاجزا...  بھ خودم انداختم نھی تو اینگاھ... رفتم باال تو اتاق و لباسامو عوض کردم         
 تالشتو بکن ، نذار نباری ، ای بار محمد رو از دست دادھی! ؟... نارگل شھی میعاقبتت چ... ذروندم نظر گ

 ...!  دفعھ ھم سرنوشت شکستت بدهنیا
 بھ خاطر رادیبا ھ...  ای آنتالرنیزھرا کھ از قبل بھم گفتھ بود م...  بود دیصبح فرداش روز اول ع        

 با میمر...  ایرن ماه عسل ، و االن بھ عنوان ماه عسل رفتھ بودن انتالِدانشگاه جفتشون نتونستھ بودن ب
 خونھ زدی رهی بود امروز صبح زود مفتھ گشبی ھم دالدیم... داشتن شی کطی امروز بلی براثمی میخانواده 

 با ی وقتشبید...  دادنی انجام معی بود و داشتن کاراشون رو سرنی فرورد١٠ شونی عمو ، عروسی
 ...! انی ھم با خانواده اش منھی تھمی گفتھ بود ابجکردمیاقاجون صحبت م

اگھ اون ...  گذشتی خوش میلی و پسراش حتما خنھی تھمیبا ابج... خداروشکر حداقل تنھا نبودم         
 !!...!  کم کاوهیلی خیلی ، و البتھ بھ احتمال خانی کاوی و اقاجون و مامان و اقاموندمی من مومدینم

 یلی تو خونش خگفتی چقدر خوشحالھ ، مانی کاوی کھ اقادمیدیم...  دنی رسنایظھر بود کھ اقاجون ا        
 ...  نبودهدی عی بچھ ھا و شادیوقتھ سروصدا

بعد از شام ...  می کردی فوتبال بازیحت...  میدی سربھ سر گذاشتم و خندیبا محمد جواد و بھنام کل        
 ... میوفتی رفتن استراحت کنن تا صبح زودتر راه بیھمگ

...  تالشمو بکنم خواستمی می ولادی نمدونستمیم...  خاموش بود ی کاوه زنگ زدم ولیصبح بھ گوش        
 ...  لواسون ھر وقت کھ تونست خودشو برسونھمیری گذاشتم کھ ما مغامیبراش پ

 
 ومدنی از ندمیدیم...  کردم بخندونمش و شاد باشھ یو راه سعت...  نشستم انی کاوی اقانیمن تو ماش        

 ... ارهی خودش نی بھ روکنھی میکاوه ناراحتھ اما سع
من ...  گردهیبرم...  نیانقدر ناراحت نباش:  قاچ گرفتم سمتش و گفتم ھی پوست کردم و بیی سھی        
 ...! مطمئنم
 ... اشت رو بردبی نگام کرد وسیجونیبا لبخند ب        
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 خاموش گرفتمی تماس مشیھربار ھم کھ با گوش...  نشد ی از کاوه خبرمی کھ لواسون بودیچند روز        
 ... بود

 کمی...  کردمی تاب نشستھ بودم و بھ اسمون نگاه میاونشب ھمھ خواب بودن اما من تو باغ رو        
 ...  اسمون پرستاره محروم کنمدنی خودمو از دی لحظھ ای برای حتخواستمی نمیسردم شده بود ول

 ...  کنارم نشستنھی تھمیابج...  شونھ ھام برگشتم ی رویزی چھی یبا حس گرما        
 !؟... یکنی فکر میبھ چ -        
 ... نکھیا...  شھی می ام چندهی انکھیا...!  ی و ھمھ چیچیبھ ھ:  و گفتم دمی کشیقینفس عم        
 !؟... یابج:  دمی ھوا پرسیرومو کردم سمتش و ب        
 !؟...بلھ :  دیبا تکون سرش پرس        
 !؟... یتو با اقا محسن خوشبخت -        
 ...  بھ تاب دادینگاشو بھ اسمون دوخت و تکون        
 ...! ینی ببی چی رو تویتا خوشبخت -        
 باھات انتی خوب باشھ ، اطرافتیزندگ...  ی خوشحال باشیعنی یخوب خوشبخت! ؟... ی چیعنی -        

 ... مھربون باشن
 یمعن...  ھی نسبزی چھی یخوشبخت... نگاھت ھنوزم پاک و بکره ... خوبھ :  زد و گفت یلبخند        

 تالی تحصیکی...  تو خانواده یکی...  تو عشق یکی...  پول ی تویکی...  ادما فرق داره ی برایخوشبخت
...  ستی نی شدندای پیاما خوشبخت...  کھ ارزوشھ نھیبی میزی چی رو توی خوشبختیھر کس...  ھیعال

 ...! ھیساختن
 ھی خودشون ھستن اما ، ی بدبختای یقبول دارم ادمھا خودشون باعث خوشبخت... خوب اره  -        
 ...! مثل مرگ محمد...  ستی کھ دست ادما نادی مشی ھم پیاتفاقات

 ، اما با خودشون رنی اتفاقات اجتناب ناپذی سرھی... درستھ : دستشو دور شونھ ھام گذاشت و گفت         
 یلیحس خ...  یعاشق شد... االن ...  اما یدی دیادی زیتو از مرگ محمد صدمھ ... درس ھم دارن 

 ...! کھی کوچی ابجیکنی تجربھ می رو داریقشنگ
 ...! ترسمی میول: دادم و گفتم  ھیسرمو بھ شونھ اش تک        
 ... نھیری و دلھره اش ھم شجانیھ...  زمیعشق ترس نداره عز:  و گفت دیخند        
 ...!  برهخوادیم... اون ...  نکھی از اترسمیم -        
 !؟...کجا  -        
...  کار کنھ یقی موسسھ موسھی بره تو خوادیم...  مادرشو براورده کنھ ی ارزوخوادیم...  شیاتر -        

 کنم و اگر ھم بخوام کاری اگھ بره من چکنمیفکر م... کاوه ُمرد ی چشمایجلو...  بود نیسیمادرش موز
 ...!  کنمکاری چدونمینم...!  ھی خودخواھرمیجلوشو بگ

 بھت ی چ اگھ برهینیبب...  یری بگمی تصمدی خودت باگھی دنویا: با دستش موھامو نوازش کرد گفت         
! ؟... ی خوشبختش کنیتونیم...  یکنی مکاری و اگھ بمونھ تو براش چیدی از دست موی ، چگذرهیم

اون از ...  ات ده خوانوایحت...  ی بگذرزاتی چیلی کھ بھ خاطرش از خیانقـــــــــــدر دوستش دار
 خوادی مثاریا...  نارگل خوادی میعشق فداکار...  یکنی مکاری خودش و مادرش بگذره تو براش چیارزو
! ... 

 ... ارمی روزم دووم نمھیمن بدون اقاجون و مامان ...  از خانواده ام بگذرم تونمینم...  دونمینم -        
...  کھ نباشن شھی میاقاجون و مامان ھم روز...  ستی نی کس ابدچیھ...  ھمش حرفھ نارگل نایا -        
...  یکنی براش مکاری ارزوش بگذره تو چنی اگھ اون از بزرگترنیبب...  می کھ نباششھی می روزھیھممون 
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 یگذری عشقت از ارزوت میراتو با جون و دل ب...  ھم ھست ری سختھ اما دلپذیلی خی نره کھ عاشقادتی
 !؟... تیاز ھمھ چ... 

تاحاال ... ھمش دعوا داره ...  یعنی... سختھ ... کاوه خوبھ اما ...  خوادی اروم می زندگھیدلم  -        
اگھ از ھم ...  باشھ نیاگھ بعدھا ھم ھم...  نکھی از اترسمیم...  اخرش دعوامون نشھ مینشده باھم حرف بزن

 ... اگھ...  میخستھ بش
...  ی درکش کنیتونی وقت نمچی ارامش باشھ کھ ھشھیاگھ ھم...  ھی زندگشی بلندی با پستیزندگ -        

 نشن قدر ضی وقت مرچیاگھ ادما ھ...  ی ھم طوفان داشتھ باشی کھ گاھشھیقابل درک م یارامش وقت
 یگاھ...  می خوبیگاھ  ومیشی می عصبیگاھ...  الخطا زیجا...  میماھا ادم...  دوننی شون رو نمیسالمت

 نطوری و اونم ھمی چون عاشق کاوه ای فکر کننکھیا...  نی ھمیعنی یزندگ...  ی شادیغصھ و گاھ
 ی پدر و مادر ھم گاھھیدوتا خواھر از ...  اشتباه محضھ نھیبی وقت رنگ دعوا بھ خودش نمچی ھتونیزندگ

طرز ...  مختلف ی زندگطیبا مح...  مختلف ی  ، چھ برسھ بھ دوتا ادم از دوتا خانوادهشھیباھم دعواشون م
 نی از خودتون بگذرنیری بگادی  کھ ھم تو ، ھم کاوهشھی درست می خوب تنھا زمانھیزندگ... فکر متفاوت 

 ...! یی وجود داره نھ توینھ من...  ما یعنی مشترک یزندگ...  نیمن ھاتون رو بشکن... 
 !؟... نیشما تونست -        
...  می خوشبختیول...  میشی می ، از ھم عصبمیکنی دعوا میگاھ...  میما ھم ھمونطور کھ گفتم ادم -        

 !؟... میخوای می از زندگی چگھید...  میریگیکنار ھم ارامش م... می و بچھ ھامون رو دوست دارمونیزندگ
 !؟... تونمیبنظرت منم م -        
 ی کھی کوچیابج...  زمی عزیتونیالبتھ کھ م:  دستشو دور شونھ ام فشرد و محکمتر بغلم کرد یکم        
 یتو تالشتو بکن و ھمھ چ...  خوشبخت کنھ تونھی رو مھایلی خ بکنھ وتونھی کارا میلی دل پاکش خنیمن با ا

 ...! رو فقـــــــط بسپر بھ خدا
 ...! ممنون: دستمو دورش حلقھ کردم گفتم         
 ...!  خفتمون کنھومدهی تو تا محسن نمیپاشو بر:  و گفت دیسرمو بوس        
 رو تو باغ لواسون ی بعدیھم کمک کرد تا روزھا گرفتھ بودم بنھی تھمی ابجی کھ از حرفایارامش        
 ...! جواب تلفنھامو نداد...  ومدی فکر کنم کھ با ما نی بھ کاوه انکھیبدون ا...  بگذرونم یبھ خوب
 یاقاجون از اقا... بعدش بھ ھمراه اقاجون برگشتم خونھ ...  روزه بود ٥سفرمون بھ لواسون         

 ...!  خونمونانی بدی عامی انی دعوت کرد حتما تو ھمرادی ھی و عموانیکاو
 

...  دمی برام اورده بود پوشھی رو کھ زھرا از ترکیلباس...  برگزار شد ی عالدهی و حمالدی میعروس        
 میمر...  می سوزوندشی و زھرا اتمیچقدر اون شب با مر...  یشمی شب مخمل بلند بھ رنگ سبز راھنی پھی

با حرص داشت ...  کننیم  رو برگزارشونیگفت کھ بعد از امتحانات اونا ھم عروسھمون شب بھمون 
 و اون شونی از اون نامزد کردن اما زودتر رفتن سر زندگرتری مرده دلی ذلدهی زھرا و حمنی کھ اگفتیم

 ھم تا چند میمر...  خوشبخت شده بودن یی جوراھیبا لبخند بھ جمعمون نگاه کردم ، ھمھ ...! عقب افتاده 
 ــــــــــــــایخدا... نارگل مونده بود با حوضش   وسطنیا...  خودش ی سر خونھ زندگرفتی مگھیماه د

 ... !!! شکرت
 باغ اقاجون می باھم رفتی و عموش ، ھمگرادی ، ھانی ، کاوی تھرانی بدر رو با جمع خانواده زدهیس        

 با می مریحت...  بردنی لذت مدی و از روز اخر عدنیخندیم..  بود و ھمھ خوش بودن یجمع بزرگ... 
ھنوز ھم از کاوه ...  شھ ھتل شھر برگزار بنی تو بھترشی سبزه گره زد تا بختش باز بشھ و عروسیلودگ
 ...!  نبودیخبر
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 سختتر از یلیدرس از نو شروع شد ، ترم اخر بود و خ...  ترم برگشتم تھران یبا شروع دوباره         
 باعث ادی زی و مطالعھ قیتحق...  میدادی ملی تحودی نامھ رو ھم باانی از درسھامون پاریغ...  قبل یاترمھ

 بایتقر...  گفتی نمدی اون شب عز ایزیچ... اونم سرش تو درسش بود ...  کاوه فکر کنم ھیشده بود کمتر 
 ... زدی نمیاصال حرف

 نامھ ام کار انی و پاقی تحقی تو کتابخونھ داشتم روشھیمثل ھم...  خرداد بود لی کھ اواادمھیخوب         
 ...  اومد کنارم نشستمی کھ مرکردمیم

 ـــــــــالیخی بی نشستنجایھمھ جا دنبالت گشتم اونوقت ا:  بلند گفت بایبا حرص کتابمو بست و تقر        
 !؟... یخونی درس میدار

 ... مسئول کتابخونھ ھم بھمون تذکر بده بلندش باعث شد ھمھ برگردن سمت ما و یصدا        
 ...!  کارت دارمرونی بمیجمع کن بر:  گفت ی ارومتریاز جاش بلند شد و با صدا        
 دختر بازم با نی شده کھ ای باز چدونھیفقط خدا م...  ھی عصبدی فھمشدی از راه رفتنش ھم میحت        

 ...!  افتادهنیلگداش بھ جون زم
 ینجوری ھمیخوایتو واقعا م:  برگشت سمت منو گفت می دور شدکمی کتابخونھ طی کھ از محنیھم        
 !؟... یادامھ بد
 !؟... ویچ: متعجب گفتم         
 تو برف و ی مثل کبک سرتو کردنکھیا...  حماقتتـــــــــــــو نیا: دوباره صداشو بلند کرد و گفت         

 ...! ینیبی نمیزی چیکنیوانمود م
 !؟... غرق شده کھ من مقصر شناختھ شدم تی بفھمم باز کدوم کشتی درست حرف بزنشھیم -        
 از اون ی خبر نداری بگیخوای میعنی! ؟... زنمی حرف می من دارم از چیدونی تو نمیعنی -        

 !؟... یی کذایدعوتنامھ 
 !؟...کدوم دعوتنامھ  -        
 ...!  کنم نار گلکاریمن از دست تو چ...  خــــــــــــــدا یا: با حرص داد زد         
 ... می نشستمکتی نی و برد رودیدستمو کش        
 ! بازم خداروشکر کھ ممنوع الخروجھ:  زدیانگار داشت با خودش حرف م        
 !؟... ھی دعوتنامھ چھیقض... یزنی حرف می از چی داری بگشھیم -        
 تو سر خودت بزن نیحاال بش...  دست رو دست بذار تا پسره بپره یھ: گام کرد و گفت  نیحرص        

 ...! ی بدلی نامھ تحوانیدرس بخون پا
 ...! رمی مای چتھ یگی مای میمر:  شدمی می داشتم عصبگھید        
 دعوتنامھ اومده شیتر کاوه خان از ای کھ برای خبر ندارالیخی بی نشستنجایا! ؟...چمــــــــــــھ  -        

 !!!؟... یفھمــــــــــــیم...  یقی تو دانشگاه موسلی تحصیبرا...
 ... گھیاالن کھ د! ؟...چرا الـــــــــان !!! ؟... یقیتو دانشگاه موس...  شی تو اترلیتحص... وا رفتم         
 از کجا نایا! ؟... دعوتنامھ بفرستن ی کسی براینجوری ھمشھیمگھ م! ؟... ـــــــــــرهی میعنی        

...!  گھی فرستاده کھ اونام قبول کردن دییخوب مسلما خودش تقاضا...  ھم وجود داره ی کاوه ادونستنیم
تا االن ... (  فرستاده خواستشو درشی چند ماه پنی ھمیعنی... مطمئنا بعد از چند سال کھ جوابشو ندادن 

 !؟... بـــــــــره خوادیپس م ) نجایھفتصد دفعھ رفتھ بودم از ا
 ...  از فکر دراومدم و نگاش کردممیبا تکون دست مر        
 ...!  برهتونھیبخواد ھم نم...  کاوه ممنوع الخروجھ گفتی مثمینترس م! ؟...حالت خوبھ  -        
 ...!!! ستی نگھید -        
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 !؟... ستی نیچ -        
 ... ! ستی نگھید... ممنوع الخروج  -        
 !؟... یتو از کجا خبر دار -        
 بھش یدی بھ عنوان عدی عیبا اونا ممنوع الخروجش کرده بود ول...  بود دهیباباش چکاشو خر -        

 ...!  برهتونھی راحت مالیحاال با خ... برگردونده 
 !؟... حالت خوبھ یتو مطمئن! ؟...بـــــــــــــره  -        
بھ نظرت دانشگاه ...  ادم بالغ و عاقلھ ھی ، اون مشی ببندمیتونیما کھ نم...  خودتو گول نزن میمر -        

حتما براشون درخواست فرستاده ... مطمئنا توسط خودش ! ؟... از کجا از وجود کاوه مطلع شده شیاتر
 بھ رفتن فکر شھی اون ھمیعنی ... شھی ماه پ٦ مال می باشنی خوشبگھی دیلیو درخواستش ھم خ...  گھید
 وفتمی بھ دست و پاش بیخواینکنھ م! ؟... بمونھ نجای کنم بھ زور ای کارھی یخوایحاال تو م...  کردهیم

 !؟...
 دهیمحمد فھم... راجع بھ ...  کھ شی درخواستشو فرستاده بود اتریاون وقت...  یکنی اشتباه میدار -        

 میزده بھ س...  دهیتو رو با مھرداد و بابک د...  ھم ی بوده و وقتی گفتھ اون موقع عصبانثمیبھ م... بود 
 ی دانشگاه ھانی از معتبرتریکیھم   دانشگاھشگفتیم...  اون دانشگاه فرستاده یاخر و مدارکشو برا

 ...!  کھ قبولش کننکردهی اصال فکرشم نمگفتیم، )) kug اسمشو فکر کنم گفت...  ھیقیموس
 ھم بود خیاگھ شانس منھ کھ کره مر... حاال کھ قبول کردن :  بھ بخت بدم زدم و گفتم یشخندین        

 نی ھمتونھیم... االن ازاده ...  بره ای کھ بمونھ رهی بگمی تصمدیاونم خودش با...  رفتی و مکردنیقبولش م
 ...! رمیگی من جلوشو نمنھک کار رو بنیاگھ بخواد ا... فردا بار سفر ببنده و بره دنبال ارزوش 

 جلوشو ــــــــدیتو با! ؟... بره ینجوری کھ ھمی دست رو دست بذاریخوایم...  ی شــــــــدوونھید -        
 ادی سرت میی بعد از رفتنش چھ بالیدونیم...  ی ولیفھمیاالن نم...  کھ شده یقیبھ ھر طر...  یریبگ
 !؟...

 دمی بار طعم مرگ رو چشھی رو کھ ی منیترسونی میاز چ: از جام بلند شدم و با پوزخند گفتم         
 ھی راحتھ کھ المیحداقل خ...  امی حرفاست کھ با رفتن اون از پا دربنی راحت پوستم کلفتتر از االتیخ...
 با خوامینم...! کنھ ی مادرش تالش می ارزویبرا...  زنده اس و دنبال ھدفشھ ای اون سر دنییجا

 برام یمگھ با مرگ محمد ھمھ چ...  کنمیمنم عادت م...  کنار من بمونھ نجای وادارش کنم ایخودخواھ
 یزندگ...! بزرگ شدم ...عاقــــل شدم ... درس خوندم ...  کردم یمن زندگ... نـــــــھ ! ؟...تموم شد 

 یبذار زندگ...!  کنھیھمونو برامون مقدر م.. .  برامون بھترهی چدونھیخدا خودش م...  می مرگذرهیم
 ...! میگذرونی ، ممیزنیما ھم باھاش قدم م... راھشو بره 

 
اگھ قراره ...  تا غرورمو حفظ کنم زدمیاشکامو پس م... اومد کنارم و نگاشو تو چشمام خوند         

 شی پینھ حت... خواھرزاده ام  زھرا شی پینھ حت...  دوستم نی بھترشی پیبشکنم تو خلوتھ خودمھ نھ حت
 واقعا مونھی اگھ مخوامیم...   نقش داشتھ باشممشی درصد ھم تو تصمھی ی حتخوامینم...! کـــــــــاوه 

 ...!  با دل خوش برهرهیخودش بخواد و بمونھ اگر ھم م
 ...! من خوبم:  و گفتم دمی کشقی نفس عمھی        
 ... نی زمزنی تو دستم برلید وسا محکم بغلم کرد کھ باعث شھوی        
 بار ھم کھ شده فقط بھ خودت فکر کن ھی یتروخدا برا...  نمتی نبینجوری کھ ارمی برات بمیالھ -        

 ...! ــــــــذارمینم...!  ی بشتی اذذارمینم...  کاوه بره ذارمیمن نم... 
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بذار ... بذار غرورم برام بمونھ ...  می مریکنی کار رو نمنیتو ا: دستمو دورش حلقھ کردم و گفتم         
 ھی روحشم خبر نداره ، یھھھھ پسره حت...  نھ ای کھ با من بمونھ براش بھتره رهی بگمیکاوه خودش تصم

بذار اگھ ...  میکنی رفتنش بحث مو  سر موندنمی نھ اونوقت ما دارای خوادی کھ منو مذارهیقدم ھم جلو نم
 کنھ کھ تمی سوال اذنی تا اخر عمرم انکھی داد ، نھ احیاشھ کھ خودش منو ترج راحت بالمیقرار شد بمونھ خ

 !؟... رفتی مگرفتمیاگھ جلوشو نم
 ... دمی رو از پشت سرم شنثمی می کھ صدامیھنوز تو بغل ھم بود        
 !؟... رمی بھ سرم بگی من دلم بخواد چھ گلیگی نمیکنیتو ملع عام زنمو بغل م...  بابــــــــــــا یا -        
 وقت تنھا چی ھثمیم...  کردم لبخند بزنم ی چشمم افتاده بود پاک کردم و سعی کھ از گوشھ یاشک        

 ... نھی حال نزارمو ببخواستمیمطمئن بودم کاوه کنارشھ و نم... نبود 
گفتم ...  کاوه نندازم  ھم بھی نگاھی کردم حتموی برگشتم سمتشون و تمام سعیبا ھمون لبخند ساختگ        

 االن دلم براش تنگ نیاز ھم...  ثمی شدم اقا می جنابعالری خیحاال خوبھ مــــن واسطھ ... دوست خودمھ : 
 ...! کردمی مرهی ذخمینیبی کھ ھمو نمیی روزای ، داشتم براشھیم

 !؟... ی بریی جایخوایمگھ م -        
 مثل االن ھر روز گھید...  خونمون گردمیدرسم تموم بشھ برم.. . گھیواااااااااا خوب اخر ترمھ د -        
 ...!  دوستمونمشیبیکھ نم

 یبرا...  از بغض دیلرزی مکمی ھم صدام شینجوریھم...  فھمنی بمونم ھمھ حالمو مشتری بدونستمیم        
 کاراش مونده و یلی ھنوز خکردمی کار مقمیداشتم رو تحق...  برم گھیمن د:  برداشتم و گفتم لموی وسانیھم

 ...! فعال خداحافظ...  نمونده یزیتا اخر ترم ھم چ
...  کردمی و فکر مرفتمی رو راه مادهیتو پ...  رونی از کنارشون رد شدم و از دانشگاه زدم بعیسر        

 دهی دی  غصھنکھی بدون ادنیباریاشکام حاال راحت م...  برام دردناکھ یلیمطمئنا خ... اگھ کاوه بره 
 با خشم ی سرھی و یبا ناراحت ی سرھی...  کردنیمھم نبود عابرا با تعجب نگام م... شدنشون رو بخورم 

 ی بدیلیحتما کار خ...  کنمی مھی دارم گرابونی ھستم کھ تو خی چجور دخترکردنیالبد فکر م...!  یحت
 ...! ھھھھھھ... کردم 

 ی وقتی چقدر راه رفتم ولدونمینم...  می ندونستھ قضاوت نکنمیری بگادی میخوای می کدونھیخدا م        
 ...!  بودکیھوا ھم تار...  خوابگاه پاھام تاول زده بودن دمیرس

 و مجبور بھ شدیحداقل پف چشمام کمتر م...  و رفتم تو حموم نی گذاشتم زملمویاز ھمون دم در وسا        
 ...!  براشونشدمی نمحیتوض

 فکر یلیخ... اونشب تا صبح خوابم نبرد ... ھھھھ... چشمام ھم شد کف صابون یمز قریبھانھ         
 رو تا حاال نھایبھتر...  رو بھ خودش بسپارم ی کھ طبق معمول ھمھ چدمی رسجھی نتنیکردم و اخرش بھ ا

 ... رهی بگمیبرام فرستاده پس بھتره خودش بازم برام تصم
 ذھنم و ی نرفتن کاوه و ھمھ ای بود کھ کمتر فکر کنم بھ رفتن نی امی اخر دانشگاه ھمھ سعیروزا        

 ...  نامھ و امتحانات بدمانیتمرکزم رو بھ پا
 یراجع بھ دانشگاھ...  ادهی احتمال رفتن کاوه زنکھی بر ای مبندمیشنی رو مھی بقی وسط پچ پچ ھانیا        
 خوش شانس بوده یلیکاوه خ...  ھنر جھانھ  ویقی دانشگاه برتر موس٦ کردم جز قی گفتھ بود تحقمیکھ مر

 نجای بخوام انکھی دنبال ارزوم تا افتمری اون بودم مسلما می و اگھ منم جارفتنی اونو پذی دانشگاھنیکھ ھمچ
 اوردم ی خودم می قرار نگفتھ و ننوشتھ نھ من بھ روھیطبق ...  ازدواج کنم مھی عشق نصفھ نھیبمونم و با 
 با بچھ ھا یھنوز گاھ...  بگھ یزی اورد کھ بھم چیخبر دارم و نھ اون بھ روش م دعوتنامھ ھیکھ از قض

 ھنوز ی کرده ولی حسابی دعواھی ھم باھاش انی کاوی بودم کھ اقادهیشن  از زھرایحت...  میرفتی مرونیب



 315 

 وسط ھمھ نیا...  مونھی مای رهی نگرفتھ بود کھ میمی ھنوز تصمیعنی...  کاوه مطلع نبود می از تصمیکس
من تنھا نظاره ...  اال من زدنی حرف مزی گفت ھمھ چشھی ، دانشگاه و مشی ، اتریقیبا اون در مورد موس

 ...  ماجراھا بودمنیا گر
اونم من و ...  گشتی نبود و عصر برمرادیھ...  ناھار رفتھ بودم خونش یبھ اصرار زھرا برا        

 ... میخوش بگذرون ی رو کشونده بود خونش تا مثال مجردمیمر
 رفتار ی کرده بودم کھ شاد باشم و جورمویتمام سع...  نگاھشون بھ من رنگ ترحم داره دمیدیم        

 ... نکنم کھ اونا بخوان برام غصھ بخورن
...  و خنده دار بود ی کمدلمی فھی...  و تخمھ شکستن دنی دلمی بھ فمی نشستھ بودییبعد ازظھر سھ تا        

 خواستمیم...  رو برداشتم رادی ھی ازلباسایکی بود رفتم تو اتاق زھرا و دنی ھواسشون پرت خندیوقت
چادر نماز زھرا رو ...  ستین  باورشون بشھ من حالم انقدر ھام بدنای ھم امی بخندشتری کنم ھم بیکار

 بھ یلی کھ خرادیھ راھنی کت شلوار و پدنیبعد از پوش...  کھ شکمم بزرگ بشھ رادی ھرھنی پریگذاشتم ز
 بودم رفتم سر وقت دهی شلوار پوشی پاچھ ی رو روشیکی و جوراب لنگھ بھ لنگھ کھ زدیتنم زار م

 ... صورتم
...  گذاشتم اهی سی گنده لیبی و سشی رھی ابروھامو پھن و بزرگ کردم و کل صورتمو اهیبا مداد س        

فقط ...  نقششو کردمی می با زھرا بازلی فامیھای عروسی خودمون کھ برای شده بود ھمون مش قلافمیق
 یکھ نقش کاله رو برام باز  لنگھ جوراب زنونھ بپوشونمھیکاله نداشتم کھ مجبور شدم موھامو ببندم و با 

 ... کردیم
 ... نیخندی بودن و داشتن مونیزی تلوخیرفتم تو ھال ھردوشون ھنوز م        
امشب چھ ... اووووووووووم دوتا دختر ترگل ورگل ... بھ بـــــــــــــھ : صدامو کلفت کردم و گفتم        

 ...!!!  مـــــــــــــامی داشتھ باشیبساط
 میدھن جفتشون باز شد البتھ مال مر... ھردوشون با مکث سرشون رو برگردوندن و نگام کردن         

 تنشون بھ گردش ی روزی ھیچشمام رو مثل مردا...  بود دهی دبتی ھنیتو ازھرا منو قبال ...  شتریب
 ... دمیدراوردم و زبونمو دور دھنم کش

...  ی ناریـــــــــــــریبم:  گذاشت جلوش و گفت پای کھ چندشش شده بود دستشو بھ حالت چلمیمر        
 ...!  لختھکنھی چھ طرز نگاه کردنھ ، ادم فکر منیا...  شعـــــــــــوریسکتھ کردم ب

 ی ھم خوردنینجوریھم... گــــــــــــــــری جی لخت شستی نیازین:  کلفت گفتم یبا ھمون صدا        
 ...!  بغل عمـــــــــــــــــوایب...!  یھست

 ...! شـــــودی وارد میمش قل: زھرا با خنده گفت         
 ھی اافھی چھ قنیا...  کشتمت یاینارگل طرف من ب: م سمتش کھ رفت پشت مبل و گفت قدم برداشت        

 ...!!! ی شدی عوضی مردانی انیع! ؟...
 یی امشبم تودیفرار نکن کھ ص... بخورمت من ... جـــــــــــــــــــــون :  سمتش و گفتم دمیدو        

 ...! جوجـــــــــــو
 ... خوردیاشت حالم بھم معقققققققققق خودم د        
 ...  و منم دنبالشیکی پشت اون رفتی مبل منی داشت از پشت اغی با جمیمر        
 تعادلمو حفظ کردمو تو بغلم گرفتمش...  از پشت خوردم بھش دمیدویمنم کھ دنبالش م...  ستادی اھوی        

... 
بخورمت ...  ــــــــــــزمی عزی نشتی اذادی زدمیقول م...  ترس نداره یدید...  جــــــــــــــون یا -        

 ...! مـــــــــن
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 نبود و فقط ساکت داشت تکون ی خبرغاشیاز ج...  دادی خودشو تکون میسرم رو شونش بود کھ ھ        
...  صداش  سرفھ کھ معلوم بودھی...  دمی سرفھ شنی صداھوی بزنم ی اگھیتا اومدم حرف د...  خوردیم

 ... اروم سرمو بلند کردم و!!! ؟...مردونــــــــــــھ بود ... صداش مال 
سھ جفت چشم گرد شده ! ؟... بدتر ھم امکان داره نی از ایزی ابروریعنی...  من یخـــــــــــــــدا        
 گفت شھیم...  از نگاش معلوم نبود یچیھ...  یکی خندون و بای تقریکی متعجب ، یکی...  بودن رهیبھم خ

 ی کمــــــــــدیفقط شا...  دیشا...  خشم... تعجب ...  دی دشدی می عسلی تو اون دوتا گوی و ھمھ چیچیھ
 ...!!! عشق

 ...!!! ادی بھت میلی من خیلباسا:  کم کم تعجب چشماش کم شد و جاشو بھ خنده داد رادیھ        
 

 و رادی قھقھھ ھیصدا... لو چشمشون فرار کردم و خودمو بھ اتاق رسوندم  از جی چجوردمینفھ        
 بھ خل ثمیفقط م...  ی منو حفظ کنی بار ابروھی خدا شد یا...  انقدر بلند بود کھ از تو اتاق ھم بشنوم ثمیم

 ...  کرددای پنیقیبودن من شک داشت کھ اونم االن 
 کھ در اتاق باز شد و رفتمی چقدر تو اتاق رژه مدونمینم... ـال  برگردم تو ھــــــــــــیحاال چجور        

 ... زھرا اومد تو
 نداره کھ ادم بخواد در بره ی در پشتھی! ؟... نیدی کھ خرھی چھ خونھ انیا:  گفتم یناراحت و عصب        

 ...  دفعھ کھنی از انمیا....  ادشھی ھنوز رادی ھی کھ عمویاون از افتضاح اون سر... بتونــــــھ 
 !؟... کنـــــم کاریحالــــــــا من چ:  فرق سرم و گفتم دمی دوتا دستامو کوبھیبا حالت گر        
 ... کردیلبخند رو لبش حالمو بدتر م        
 ...! رونی بمی برمیخوایبرو صورتتو بشور م...  یچیھ: اومد کنارم و گفت         
 رونمی باھاتون بی ، اونوقت انتظار داررونی بامی اتاق بنیمن عمرا از ا! ؟... ونـــــــــــــری بمیبر -        

 ھی تونھی ھم ھستن نمگھی از زنش دوتا دختر دری غدونھی کھ می تو خونھ ارهی شوھر تو منیا! ؟... امیب
 نیی سرشو بندازه پادی باینجوری ھمنیا...  می بودت و ما لخمیاومد! ؟... بگھ یااللھی ھی ، ی اوھونھی ، یِاھن

 !؟... تو خونـــــــــــــھادیبا اون دوتا ب
 ی و نبودیکردی ممی گری اون لحظھ تو اتاق داشتیجنابعال...  خونھ انیزنگ زده بود کھ دارن م -        
...  گھی خودتھ دریتقص...!  رفت بھت بگم ادمی کال دمتی دی اونجوری ھم کھ اومدعدشی...  یکھ بفھم
 تو اتاق شتری بیھرچ...  شتھز...  رونی بمی براری رو دربرادی ھی لباسانی برو صورتتو بشور و احاال ھم

 ...!  بدتره بخدایباش
 ی عاقبت نداره بھ زن مردم چشم داشتھ باشیدید:  و گفت دی من خنددنی ھم اومد تو اتاق و با دمیمر        

 رو زی و ھفی مرد کثھی خوب نقش یلی خمـــــای خودمونیول...!  بود واقعـــا یدنی دافتی نارگل قیوا! ؟...
 نی نارگل با اگھیم! ؟... االن گفتی می چادری ھیدونیم...!  بودم ازت دهی ترسشییخدا...  ـــــای کردیباز

 معلوم نھیمظلومشون ا...  ھم بکنھ یی کارانی ھمچومدی کھ تاحاال داشتھ بھش نمیصورت معصوم و رفتار
 ...! نی چجورشونی بقستین

 و افھینھ تنھا ق...  بودن دهی ممکن منو دتی وضعنیتو بدتر...  ومدی داشت اشکم درمگھیواقعا د        
 نی و اوفتھی حافظھ کوتاه مدتشون از کار بنای اشھی میعنی...!  خـــــــدا یوا... لباسام بلکھ حرف زدنم 

 !؟... رو فراموش کنن دنی کھ دیصحنھ ا
 تونستمیلباسامو عوض کردم اما ھنوز ھم نم...  و صورتمو شستم ییبھ زور زھرا رفتم تو روشو        

خــــــــــواب ...  یچھ حرف...  و بگھ من خوابم رونی بھ زھرا گفتم خودشون برن بیحت...  ھی بقشیبرم پ
 ...!!! شدیحتما ھم اونا باورشون م... 
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بلند شدم و با ...  کردم کاری و من چدنی دی کھ اونا چارمی خودم نی بھ روی مثل اون سردیوب باخ        
 می من پشتت قانی من بششی پایب! ؟... نھ گھی دی ھستایخدا...  دنیخندیھنوز داشتن م... زھرا رفتم تو ھال 
 !؟...شم خــــــــــــوب 

شما وارد ...  خـــــــــــــان رادیھ:  از راھرو رفتم تو ھال و بھ حالت طلبکار گفتم قی نفس عمھیبا         
 ...!  ھم بودنـــــــــاگھی دوتا خانم دی از خانم جنابعالری غنجایا! ؟... ی بگاهللای ھی یتونی نمیشی خونھ مھی

 غی جی ھم بگم کھ صدااهللای خواستمی ، ممیای ممیواال من زنگ زدم بھ زھرا کھ دار: با خنده گفت         
 ...  چھ خبره کھمینی ببمیدی دومیدیشن

 ھیفقط ...  دمی ندی اگھی ، خانم دمی از زھرا و مرریبعدشم من غ:  خنده ھاش گفت نی و بدیبلند خند        
 ... !  حملھ کرده بودمی کھ بھ مردمی دبھیمرد غر
 ...! ی تو بھ زن من نظر داردونستمیمن از اول ھم م:  گفت رادی ھی ھم در ادامھ حرفاثمیم        
 رو ضیبا غ...  خوردمی بودم و ھم حرص مدهیھم خجالت کش...  دنیخندی بلند بلند مرادیداشتن با ھ        

 !؟... ی بگیزی چیخواینم! ؟... ی نداریشما نظر: بھ کاوه گفتم 
 ...!!!! ــھنــــ:  شو بھ من دوخت و گفت رهینگاه خ        
 یھمون کاوه ...  خواستمی حرص درار رو میمن ھمون کاوه ... عوض شده بود ...  دمشیفھمینم        
 صبح با کمکش نون ٤ کھ یھمون...  پسر دنبال من افتاده ھیھمون کھ سرم داد زد کھ چرا ... پررو 

 ...! شناسمشینم...  شده ی جورھی...  خوامی کاوه رو نمنیا... درست کردم 
 دنیخندیھنوز داشتن م...  دوتا مرد نشدم نی مضحکھ انی از اشتریبلند شدم کھ برگردم خوابگاه تا ب        

... 
 !؟... ی کجا بررونی بمی برمیخوایم: زھرا جلومو گرفت کھ         
 ... دمی صداشو شندهیدم در نرس...  ناممو بھانھ کردم انیپا        
 .!.. رسونمتیم -        

 
 کاوه        

 
 

 ...  کردمی خداحافظھی مخالفت کنھ رفتم کنارش و از بقنکھیبلند شدم و قبل از ا        
 رو دوشم و ذاشتمشی مارهی دربی بازخواستی اما واقعا اگھ مادی باھام بخوادیمطمئن بودم نم        

 کرده ھی خودشو مضحکھ دست بقی چجورنیبب...  سر با اون وضع رهی خیدختره ...  نی تو ماشنداختمیم
 ...! ھــــــا

 رو باز کرد و نیبا مکث در ماش...  اشاره کردم کھ سوار شھ و خودمم سوار شدم نیبا سرم بھ ماش        
 یاز گوشھ ...  ھام بسپرم ھی تنشو بھ ری تا بودمی کشقی نفس عمھیاروم و نامحسوس ... کنارم نشست 

 یبرا...  تنش ی بویبرا...  دلم براش تنگ شده بود...  بود رهیبا اخم بھ روبرو خ... چشم نگاش کردم 
...  بود متی دل تنھام غنی کھ کنارم داشتمش برانی کھ کنارم نشستھ بود ، ھمنیھم...  نفساش یصدا

...  اوردی حرصمو درمشتری بنمیھم...  ارهی خودش نمی بھ روی دعوتنامھ خبر داره ولانی از جردونستمیم
 ی جاچیواال بھ ھ...  یدوستم دار...  یخــــــــــوای بگو منو مای بار ھم کھ شده تو بھی یخوب دختر برا

 ...!!! منم آدمم خــــــــوب...  خورهی برنمایدن
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 نزنم اونم قصد یانگار اگھ من حرف...  بود رهی خرونیاز پنجره بھ ب...  نگاش کردم ی چشمریز        
 نامھ ات چھ خبر انیاز پا:  و گفتم دمی بھ اه نبود کششباھتی کھ بقی نفس عمھی... شکستن سکوت رو نداره 

 !؟...
 ...! کنمیدارم روش کار م:  گفت ی ارومیبا صدا... سرشو برگردوند و نگام کرد         
 ...  حرفم پشت لبام موندی زنگ خورد و باقشیگوش        

 ای کھ پشت خط بود یھر ک... انگار تو جواب دادن مردد بود ...  بھ من کرد ی شماره نگاھدنیبا د        
 ... شناختمشی مای ومدیمن ازش خوشم نم

 پشت ی تنم بھ گوشام اضافھ شدن تا بفھمم کی اعضایھمھ ...  گرفت جواب بده میباالخره تصم        
 !؟... نگرانش کرده ینجوریخطشھ کھ ا

 ... سالم -        
   

 !؟... باباجون نیشما خوب... خوبم ممنون  -        
     

 ینجوریچرا ا! ؟... شد باباجون ھوی اقاجون چرا گفتی کھ بھ پدرش منیا!!! ؟...باباجـــــــــــــون         
اخوداگاه اخمام ن! ؟... ونھی احمقش درمی اون پسرعموینکنھ بازم پا... بھ من زل زد و نگران نگام کرد 

 ...  شدزتریتو ھم رفت و گوشام ت
 !؟...من  -        
 خوابگاه رمیراستش امروز کال خونھ زھرا بودم االنم با اقا کاوه دارم م:  بھ من کرد و گفت ینگاھ        

 ... اگھ واجبھ کھ...  نامھ ام کار کنم انیکھ رو پا
     

 ... بلھ -        
    

 ...! امیفردا م... چشم  -        
       

 ...! حتما... باشھ چشم  -        
      

 خداحافظ -        
 تا برات ی بار بھ دل من ساز بزنھی شد ایخدا! ؟... ی چیبرا! ؟... برگرده خونشون خوادیفردا م        
 برام نذار تو گھی ددی جدزی چھیتروخدا ...  تو شوک ھستما ییھوی ھمھ اتفاق نیخودبخود از ا! ؟...برقصم 

 ...! کاسھ
 ... شدنی کردم باز نمی ابروھام ھر کاریگره         
 !؟... خونتون ی فردا بریخوای می چیبرا! ؟... اومده شی پیمشکل -        
 ... نھ منتظر نگاش کردم و مصرااوردمی خودم نی بھ رویول! ؟... ی فضولیعنی بھم کرد کھ ینگاھ        
 ... نھ:  کرد و گفت یپوف        
 ...  دختر درست حرف زدنیاھھھھھھھھھھھھ حاال اگھ ا        
 !؟... ینھ چ -        
...!  برم خونمون ستی و من قرار نومدهی نشی پی مشکلیعنینھ : تند برگشت سمتم و گفت         
 !؟... برطرف شد ــــــــــــتونیکنجکاو
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  نارگل خانمکنمی من تا نفھمم چھ خبره ولت نمی بدتر بود ولی از صدتا فضولی گفت کنجکاونیھمچ        
... 

 ی بریخوای بود کھ فردا می کی بگشھی مقای دقی کھ گفتی باباجوننیبعد االن ا: نگاش کردم و گفتم         
 !؟... ی کھ با منی دادحی و تو براش توضشناسھیکھ منم م... دنشید

 !؟... ی گوش کنشی با گوشگھی نفر دھی بھ صحبت کردن دی نبایدونیشما م -        
 ... اوردی ھمونقدر ھم حرص منو درمخوردیداشت حرص م        
 یزنی حرف می تو داری وقتنی وجب ماشھیتو :  گفتم یشونمو انداختم باال و با تظاھر بھ خونسرد        

 !؟...من گوشمو ببندم کھ نشنوه  یانتظار دار
 !؟... بود ی باباجونتون کنی ای بگیخواینم... خــــــوب :  دمی ساکتھ دوباره پرسدمید        
 ...! انی کاویاقا:  و گفت دی کشیدوباره پوف        
بابا ... پدر مــــــن ...  باشھ تونھیمنظورش کھ پدر من نم!!! ؟... ـــــــــــــانی کاویاقا        

 !؟... تاحاال یاز ک!!! ؟...جــــــــــــــــون 
 ای باباجون کھ با اون پسره ازدواج کرده باشھ گھی پسر مھی دختر بھ پدر ھی ی وقتنمیصبر کن بب        

 ...  نامحسوست برم منی ابراز عالقھ ھانی قربون ایا...  یعنی نیا... بخواد ازدواج کنھ 
 اما خودمو کنترل کردم کھ نفھمھ و با دادی و جاشو بھ لبخند مشدنی داشتن باز ماری اختیاخمام ب        

 ...  انداختمکھیھمون اخم ت
 ...!  مبــــــــــارکدی جدیبابا -        

 
 خواستھی مشھیمنم چون خودشون خواستن و دلشون ھم...  دخترم گنی بھ من مشھی ھمشونیخوب ا -        

 ...! متھی ھم غنمھی پسر خودشو نداره داشتن دختر نصفھ نیوقت...  باباجون گمیدختر داشتھ باشن بھشون م
 ...! ی بشالشیخی االن بنی بھتره ھمی بکششی اون بحث مسخره رو پیخوایاگھ باز م -        
 ... واقعا انقدر برات سختھ کھ! ؟...چرااااااااااااا :  دیبرگشت طرف منو طلبکارانھ پرس        
 بشم صورت کبود مادرم کی بھش نزدکمی خوامیتا م... سختمھ ... اره ... اره :  داد زدم اری اختیب        

 !؟... یفھمــــــــیم...  شھیجلو چشمم زنده م
 یشگی ھمی بحث لعنتنیباز ا... افھ شده  کھ نارگل ھم بھشون اضدمی شنھی و بقثمی و مرادیکم از ھ        

 تیاز عصبان...  فراموش کنھ تونھیلعنت بھ ذھن من کھ نم...  اون روز نحــــــــــس یبازم خاطره ... 
 راحت بشم ی خفگنی تا از ادمی کشقی نفس عمھی و نیی پادمی رو کششھیش...  درست نفس بکشم تونستمینم

تو نگاش التماس رو ... نگاھش بھ من ... صورت کبود شدش ...  دنی نفس کشی مادرم برایتقالھا... 
 ... دمیدیم

 ...! یلعنتـــــــــــــــــ...  یلعنت...  یلعنت: با مشت زدم رو فرمون و داد زدم         
 از فکر اون ی چند سال وقتنی ایطبق ھمھ ...  رو عوض کردم ری ھوا راھنما رو زدم و مسیب        

دست خودم ...  بود ادیسرعتم ز...  ششی پرفتمی مدی ارومم کنھ و باتونستی فقط خودش مشدمیھ ماتفاق کالف
 دهی چسبدهی بچھ ترسھی مثل کھ  بھ نارگل انداختمی چشم نگاھیاز گوشھ ...  اروم باشم تونستمینم... نبود 

سرعتمو کم کردم و . .. من شده بود تی عصبانی قربانشھیمثل ھم...دلم براش سوخت ...  یبود بھ صندل
 سر خاکش یک...  مادرمو رفتم ی تا خونھ نی از ماشی چجوردونمینم...  بھشت زھرا رو روندم ریمس

 یجلو چشمم لبخندا... زمان مرگش ...  اسمش ھب...  و نگاه کردم دمی بھ سنگ سرد کشیدست... نشستم 
 ــــــــفیح...  جوون بود یلی مردن خیمادر من برا...  گرفتیقشنگش با اون صورت خوشگلش جون م

 ...  حضور نارگل ھم فراموشم شده بودیانقدر تو خودم بودم کھ حت... بود 
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چطور ! ؟... ببخشمش مامان یخوایچطور از من م: نگام بھ اسم مادرم بود و زمزمھ کردم         
 !؟... مرگتو فراموش کنم یخوایم

مامان نخواه کھ ... ازم نخواه ... اون مقصره مرگ توئھ ... اون . .. ببخشمش تونمینم... مامان         
 دقت کمیاگھ اون ! ؟... ازش متنفر باشم تونمیچرا من نم! ؟... مامان تونمیچرا نم... اما ... من ... ببخشم 

مش  ببخشتونمیمامان چطور م... اگھ ...  اگھ... اگھ ...  کردیاگھ تلفنشو جواب نداده قطع نم...  کردیم
 !؟...ھـــــــــــــان ...

 دلم بھ رحم ختیریاگھ م...  زهی برذاشتمی و نمومدی چشمم می سالھا تا تونی ایاشک مثل ھمھ         
 ...  وقت نبخشھچیکھ ھ...  خواستمی از سنگ مانی کاوی دل رو برانیمن ا...  ومدیم

 قبر ی روفی ظری سرد نشستھ بودم و بھ سنگ سردتر چشم داشتم کھ دستنی چقدر رو زمدونمینم        
 ... نگامو بھش دوختم... بعد ھم با دوتا انگشت روش ضربھ زد ...  گالب شستش شھی شھینشست و با 

 خوادیمامان دلم م... من ...  اگھ یبخشیمنو م...  ھم مھمھ مامان یلیخ...  دختر برام مھمھ نیا        
 یاگھ بھ خاطر دل خودم از ارزو... مامان نارگلو دوستش دارم ... من ... رو براورده کنم اما  تویارزو

 !؟...یشی دلخور میلیتو بگذرم خ
 ... کردیروبروم ساکت نشستھ بود و بھ سنگ قبر نگاه م        
تالشمو بکنم تا  ی کھ ھمھ دمیبھت قول م...  شمیمن باھاش خوشبخت م! ؟...مامان خوشگلھ مگھ نھ         

ھمونقدر کھ ...  نامرد نتونست تورو خوشبخت کنھ انیبھ ھمون اندازه کھ اون کاو... اونم خوشبخت کنم 
 ... نتونست نجاتت بده

 و تو میھردومون ساکت بود...  شدن دیدستامو مشت کردم و انقدر فشار دادم کھ رنگ انگشتام سف        
 ... عالم خودمون

 برگشتم پشت سرم و...  رونی بامیو شونھ ام نشست باعث شد از جام بپرم و از فکر ب کھ ریدست        
... 

...  اومدن نداره ی برای حقنجامی من ایوقت! ؟... نجای اومده ای چیبرا! ؟... کنھی مکاری چنجایاون ا        
 !!!؟... خوادی می از من و مادرم چگھید...!  مادر منھ نھ زن اوووووووون ی خونھ نجایا

 ...  داغونش دستشو پس زدم و بلند شدمافھی بھ قتوجھیب        
 ... صدام زد        
 ...! کـــــــاوه -        
 ...!  کــــــاوهسایوا: محل ندادم کھ دوباره بلندتر گفت         
 و التماس داشت  بودینگاش اشک...  جلوم سبز شد فی ظرکلی ھھی رو بردارم یتا اومدم قدم بعد        

 ...! کنمیخواھش م: سرشو اروم تکون داد و لب زد ... مثل نگاه اون روز مادرم ... 
 ... تونــــــــــــــمیبخدا نم...  ی و شاھدیینجایمامان خودت ا...  تونمی کھ نمفھمنیچرا نم        
 ...!  برممخوایبرو کنار م... خواھش نکن :  شدم گفتم دی کلی دندونانیاز ب        
کاوه منم زنمو از دست دادم ...  ی منو مقصر بدونیخوای میتا ک...  ی ازم فرار کنیخوای میتا ک -        

 !؟... ــــــــــــستی بس نی کردی ھمھ سال ازم دورنیا...  موی زندگیھمھ ... عشقمو ... 
مادر من مـــــــــــــــرده ! ؟... ھھھھھ عشقت ...  ستینـــــــــــــــھ بس ن: برگشتم سمتش و داد زدم         

 وقت بود کھ یلیخ! ؟... کھ تو جلسھ ھا و طمع پولت گم شد یھمون... کدوم عشــــــــــــــق ... 
 !!!؟... رفتھ ادتی...  می بودده شرکتت گم شی پرونده ھای برگھ ھانیب...  یفراموشمون کرده بود

 از موی زندگی اشتباھم ھمھ نیبا ا...  کنمیاشتباه م... بابـــــــــا منم ادمم  :اومد سمت منو گفت         
 !؟... دمی کھ منم عذاب کشی بفھمیخوایچرا نم... دست دادم 
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 بھ اون شرکت خراب شده ی کفنش خشک بشھ برگشتی کھ نذاشتییتو!!! ؟...عــــــــــــــــذاب  -        

 یاوردی بال رو سر من نمنی ایدیکشیاگھ عذاب م...  انی کاوینھ اقــــــا! ؟... یـــــــــدیتو عذاب کش! ؟...
 شرکتمو بھ ی کنی سعنکھینھ ا...  نم من بتونم ارزوشو براش براورده کستی حداقل خودش نیذاشتیم... 

 ...! یری خروجمو بگی کھ جلوی و چکامو بخری برسونیمرز ورشکستگ
 ... ستادی کھ اومد جلوم واوفتمیاومدم دوباره راه ب        
 بمونم کھ ی تو خونھ اتونستمینم...  بودم ی بدطیمنم تو شرا...  نفــــــــــــھم یاخھ پسره : داد زد         

بتونم ... فرار کردم کھ کھ بتونم نفس بکشم ...  شدمیتو خونھ خفھ م... عشقم پر پر شده بود ...  ستیاللھ ن
 ... سرپا بشم

 یذاشتینم...  یدادی مھم بــــــــــود بھ تلفنت جواب میلیاگھ عشقت برات خ: منم داد زدم         
ھر ...  دمیدیتو چشماش التماسشو م... مادر من جلو چشمام کبود شد ...  یلعنتـــــــــــــــ...  ـــــــــرهیبم
 یتو... نفسش قطع شد ...  مــــــــــــرد و جلو چشمم پرپر زد...  تقال کردم دستامو باز کنم نتونستم یچ

 ...ھی توئھ لعنتریھمش تقص...  یلعنت
صدام رفتھ رفتھ ...  شده بود سیصورتم خ...  شد کھ سد چشمام بعد از سالھا شکست ی چدونمینم        

 ... رفتی ملیتحل
 کھ با دمید...  خودشو بھ تلفن رسوند کھ بھت زنگ بزنھ ی کھ با چھ سختدمیمن د...  شیتو کشت -        

 ... یسرش گلدونو انداخت شکوند تا تو بفھم
لعنت بھ تو و جلسھ ھات ...  ی و قطع کردی جلسھ داریگفت...  تـــــــــــــــــو یول: دوباره داد زدم         

 ... !!! لعنــــــــــت... 
کم عذاب ...  سالھا کم خودمو سرزنش کردم نی ای تو ھمھ یکنیکر مف: شونھ ھامو گرفت و گفت         

 نی تمومش کن اایب...  دمی از تو نبوده کمتر ھم زجر نکششتری منم اگھ بی باور کنیخوایچرا نم...  دمیکش
 ...! ی عشقمیثمره ...  یتو پسرم...  بسمھ گھیبخدا د...  رو یدور

... ھھھھھھھ خنده داره واقعا !!! ؟... عشقـــــــــــــت یثمره : دستاشو محکم پس زدم و داد زدم         
 منو برد ثاقیکھ عمو م...  ی نشدمی کھ متوجھ افسردگی کارات بودری عشقت بودم و انقدر درگیثمره 
 بود نی بودم و وضعم ات عشقیثمره ! ؟... شدمیکھ تا مدتھا تحت نظر روانشناس درمان م... دکتر 

 یی چھ بالھایخواستیاگھ مادرمو نم! ؟... ی از پسرش مراقبت کردینجوری وایرم بودعاشق ماد!!!؟...
 !؟... یاوردیسرم در م

 !؟... درمانت نبودم ی تو جلسھ ھایدونیاز کجا م...  کھ خبر از دکتر رفتنت ندارم یدونیاز کجا م -        
 ... امکان نداره! ؟... بگھ براش مھم بودم خوادیھھھھ م... شوکھ نگاش کردم         
 دکور اتاقشو ی حتیخوای مای...  ادرس مطب دکترتو بگم یخوایم: تا اومدم دھنمو باز کنم گفت         

پشت در اتاق مخصوص دکتر کھ درشو ...  طول درمانت کنارت بودم یمن ھمھ ! ؟... بدم حیبرات توض
...!  رو تحمل کنم رد دنیخودمم تحت نظرش بودم کھ بتونم ا... وم  تا صداتو بشنذاشتی باز ممھی نشھیھم

 برام اسون بوده کھ عشقمو از دست بدم و تنھا پسرم ھم منو مقصر بدونھ و ازم رو برگردونھ یکنیفکر م
 !؟...

 ... فھی اراجنایمطمئنم ھمھ ا...  گھیداره دروغ م        
 نگاھمم یتو اون روزا حت! ؟... خودش بردت دکتر ثاقی میکنیفکر م: پشتشو بھم کرد و گفت         

 ادی بخوام باھات بثاقیمجبور شدم از م...  یکردیلج م...  شدی دکتر بدتر ممی برگفتمی اگھ بھت میکردینم
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 بھ روزت اومده ی بشنوم چھک...  باشم تی درمانی التماس کردم تا بذاره تو جلسھ ھایبھ دکتر مشرق... 
 ...!  بھ روز اللھ ام اوردنیکھ بدونم چ... 

 ... یگـــــــــــــــی دروغ میدار: لرزونش داد زدم ی بھ صداتوجھیب        
 قیتحق... نتونستم تحمل کنم ...  ی بری کھ با پولش بتونی با دوستت شرکت بزنی خواستیوقت -        
...  کھ بارشو ببنده و بره کنھی استفاده مداره ازت...  پسره ناتوئھ دمیفھم... دنبال کارات افتادم ... کردم 

سھمشو ... بھ چاک کھ گرفتمش   با پوال بزنھخواستیم... مدرک ازش بدست اوردم کھ سرت کاله نره 
 چی ھگھی دیرفتیاگھ م...  ی برینجوری بذارم ھمتونستمینم...  دمیبھش دادم و با سھم خودت چکاتو خر

بعدش ...  دمی منم درد کشی بفھمی کھ بتونی تا وقتگرفتمی جلوتو مدیبا...  میدیبخشینم...  دمتیدیوقت نم
 ...! کردمی متتی و حماومدمی باھات مخودمم...  ی برذاشتمی میخواستی کھ مای دنیھرجا

 ی ھمھ سال بنی از ای کھ خودتو تبرئھ کنیبافی رو بھم منای ایدار...  فـــــــــھیھمش اراج -        
 ...! ستــــــــــمیمن احمق ن...  ی کور خونــــــــــــدیول...!  تیتوجھ

 خوش بود چند نیدلم بھ ا...  ی برذارمی میاری بی مدرک مھندسھیبرات شرط گذاشتم کھ برام  -        
 رقم ی خواھش کردم علثمیاز م...  شد و موندگارت کرد ی فرجدیکھ شا...  نگھت داشتم نجای اگھیسال د

 ی قانونریبھ سرت و غ  بزنھی اگھ سال اول قبول نشدمیترسیم...  بخونھ و کمکت کنھ عالقش با تو درس
 ...! دیرسی ھرگز دستم بھت نمگھیاونوقت د...  ی بری بذارخبریو ب

 کنمی دروغاتو باور منی ایکنیفکر م... بــــــــــــــــس کن :  گرفتم قشویرفتم جلو برش گردوندم و         
 ...  کھیگی رو منای ایدار! ؟...

 بود کی شد و نزدی ورھی کھ سرم یجور...  با قدرت دستمو انداخت و محکم زد تو صورتم ھوی        
 ... وفتمی تعادلمو حفظ کردم کھ نیبھ سخت...  وفتمیب

 ...  سالنھمھیبعد از ا... اون ! ؟...منو زد         
...  بھت دروغ بگم دیچرا با... ھــــــــــمھ احمــــــــق  نفیپسره :  گرفت و داد زد قمویاومد جلو ،         

 ... من پدرتـــــــــــــــم...  راستھ ای دروغھ نیبرو بب... شاھداش ھم ھستن ...  حرفام ھست یمدارک ھمھ 
 

 نارگل        
 
 

 بود کی نزدیییییییییییییھع...  زد تو گوش کاوه انی کاوی اقاھوی کھ کردمی نگاشون مھیداشتم با گر        
 من ی خـــــــــــدایوا...  تعجب کرده یلیمعلوم بود خ...  خودشو نگھ داشت ی ولوفتھی بیلیاز ضرب س

...  بھت دروغ بگم دیچرا با...  حمــــــــق نفھــــــــــمھ ایپسره :  شو گرفت ، داد زد قھیاومد جلو و ... 
 ...من پدرتـــــــــــــــم...  راستھ ای دروغھ نیبرو بب... شاھداش ھم ھستن ...  حرفام ھست یمدارک ھمھ 

 ی بشھ چشتریاگھ دعواشون ب...  کنمیخواھش م...  ای تروخدا زودتر بثمیم...  دمی کشیجبغ خفھ ا        
 دیتا االن با...  پس یجا موند کثمیم...  کردمــــــــا یعجب غلط...  زدمی زنگ نمانی کاویکاش بھ اقا... 
 …! ی باشدهیرس

 ی کھ خودتو تبرئھ کنیاری حرفا رو از خودت در منی ایدار: کاوه دست پدرشو انداخت و داد زد         
... 

 ...!!! کـــــــاوهستیدروغ ن -        
 ...  انقدر خوشحال بشمثمی می صدادنی از شنکردمی وقت فکر نمچیھ...  نجات بود ی فرشتھ یصدا        
 ...!  خدا پدرشم ھم ھمراش ھستیوا        
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 گھی داره راستشو مزیکامب:  اومد جلو و گفت ثمی و پدرش نگاه کرد کھ پدر مثمیکاوه با بھت بھ م        
 مشاورت ی جلسھ ھای تو ھمھ یحت...  دکتر بردمتی متی افسردگیمن بھ خواست اون برا... کاوه 

 ...!  نداشتیھر چند خودش ھم اوضاع روبراھ... شرکت داشت تا بتونھ بھتر درکت کنھ 
 یلیخ... عمو بود کھ ازم خواست باھات درس بخونم و ھواتو داشتھ باشم :  ھم اضافھ کرد ثمیم        

 ...!خواھش کرد تا تنھا پسرشو تنھا نذارم
 ادی اونا انقدر براش زیانگار شوک حرفا...  نشست نی زمی روزشی کوه در حال رھیکاوه مثل         

 ... سھی پاھاش وای روتونستیبود کھ نم
سرشو اورد ...  اما رهی افتادنشو بگی قدم برداشت کھ جلوھی عیانقدر حالش خراب بود کھ پدرش سر        

 ... رمی بمیالھ... نگاھش انقدر دردمند بود کھ دلم براش کباب شد ... باال و نگاھش 
 یفقط صداھا...  تونستی بگھ اما نمیزی چخواستیانگار م... نگاشو دوختھ بود بھ پدرش         
نداره ... امکان ... ام :  بگھ ی لرزون و بغضیباالخره تونست با صدا...  شدی از گلوش خارج مینامفھوم

... امکان نداره کھ ...  ـــــــــال ھمھ سـنیا...  یتونـــــــــینم...  ی خوب باشیتونینم...  یتو بد... من ... 
 ...!!! چطور ممکنھ...  یتو ما رو دوست نداشت... من 

 بچشو دوست ی پدرشھیمگھ م:  تو بغلش و گفت دشی کنارش زانو زد و محکم کشانی کاویاقا        
 ... نی بودنی تو و اللھ برام مھمترشھی داشتم اما ھمادیمن اشتباه ز... نداشتھ باشھ 

کاوه ...  ارهی جا در بھی سالھا رو نی ای دلتنگخواستی کاوه رو بغلش کرده بود کھ انگار میجور        
 نی اشدی کھ باورم نمیزیچ...  باالخره دستاشو دور پدرش حلقھ کرد و بغلش کرد ی ولدی طول کشکمیاما 

 ، اونم بلنـــــــد ھی و گرھق ھق! ؟... مغرور یکاوه ...  کردی مھیبود کھ داشت تو بغلش بلند بلند گر
 گفتی بھم می کسدمشی کھ دیاگھ روز اول... باالخره طلســـــم قھرشون شکست ...  شکرت ایخدا!!! ؟...

 و عمرا باور دمیخندی بھش می کلکنھی بچھ پدرشو بغل مھی و مثل کنھی مھی گرینجوری ای پسر روزنیا
 ھی سرد و تو بغل ھم گرنی و پسر نشستھ رو زمدردوتا پ...  بود یبی عجیلی خیصحنھ ...  کردمینم
 ... کردنیم

من کارمو ... راه افتادم و ازشون دور شدم ...  حواسشون بھ من نبود ھیبق... اشکامو پاک کردم         
 حالم خوب ی چرا ولدونمینم...  ھم باھم برن دیشا...  ھیحاال اگھ کاوه بخواد بره ھم با پدرش آشت... کردم 
 یوقت...  کمان بود نیمثل اسمون رنگ  دلمیھوا...  شدی نمنی از فکر رفتن کاوه ھم دلم چرکیحت... بود 

 وسط ھم نیا...  کردی میی خانوم رونمادی از خورشکمی دیباری مکمی با خودش معلوم نبود و فشیاسمون تکل
 تا دل مردمش شادتر دادی و نشون مردم مکردی قوس و قزح خوشگل درست مھی اسمون یفیخدا از بالتکل

 دواریام...  با ھم بودن ی شاددیھم ابر غصھ و ھم خورش...   بودی کماننیدل من ھم ھواش رنگ... بشھ 
 ...  دلم درست بشھی توای دنی کمانھانی رنگی ھمھ ھی کمان بھ قشنگنی رنگھیبودم 

 انقدر ی ولی چطوردونمینم... برگشتم و نگران نشن  اس دادم کھ خودم ثمیبھ م... برگشتم خوابگاه         
 لی نامم رو ھرچھ زودتر تحوانی پادیبا...  راحت بود و حالم خوب کھ با فراغ بال نشستم سر درسم المیخ
 تو کتابخونھ داشتم با کتابا ای بودم ، امھ نانی درس و پاریدرگ...  ترم نمونده بود انی تا پایزیچ...  دادمیم

متوجھ کاوه ...  دمشونیدی بودم و فقط سر کالسا مخبری بھیاز بق...  نوشتمی داشتم جزوه مای گرفتمی میکشت
 چشھ و دمیفھمینم...  منو گرفتی مدهی عمدا نادی جورھی...  کردینگام ھم نم...  دادیھم بودم اما محلم نم

منم سکوت ...  کنھ ی پدرش آشت و باادیخوبھ من کمک کردم از اشتباه درب...  کنھیم  کار رونی ای چیبرا
 ... رهی بگمشوی نزنم تا خودش تصمی نکنم و حرفی کاردادمی محیترج... کرده بودم 
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 خودمو فی زودتر اعالم کنھ تا حداقل تکلمشی ھست تصمی ھرچخواستمیم...  اما دونمینم... تو دلم         
...  انھی دلش ھنوزم با من ھست مونھیاگھ م...  مونھی مای رهی زودتر مشخص کنھ مخواستیدلم م... بدونم 

 ... کنھی می بھم کم محلی چی برادونمیاصال نم
 دنیدلم با د... بھم زنگ زد انی کاویاقا...  از اتفاق تو بھشت زھرا گذشتھ بود کھ یدو ھفتھ ا        

 ی اقادی رفتار کاوه باتی با وضعدونستمینم...  داشت کارمی چیعنی...  بھ تکاپو افتاد میاسمش تو گوش
 مرد بود کھ بابا نی خود ادل بعدش بھ خودم تشر زدم کھ من بھ خاطر...  باباجون ای صداش کنم انیکاو

 قطع بشھ نکھیقبل از ا...  مونھی بازم ھمون باباجون موفتھی بیپس ھر اتفاق... صداش کردم نھ پسرش 
 جواب دادم

 ... سالم باباجون -        
 ... سالم دختر گلم -        
بعد از ده سال ...  کرده بود ی ، با پسرش اشتبودی شاد مـــــدیخوب مسلما با... صداش شاد بود         

 ...  عشقشوادگاری... پسرشو داشت 
 !؟... نیخوب -        
 !؟... یتو چطور...  خوبم دخترم یلیبھ لطف تو من خ... البتھ کھ خوبم  -        

 ... با درسا مشغولم... ممنون منم خوبم ...  نکردم یمن کھ کار...  کنمیخواھش م -        
 ...!  بکنمی خواھشھی ازت خواستمیم -        
 من دربست در خدمتتون ھستم باباجون...  دییشما امر بفرما...  کنھی بابا از دخترش خواھش نمھی -        

!... 
 ... لم برم کھ انقدر بھ باباش محبت داره دختر گنیقربون ا -        
:  اومد و بعدش گفت یفی ضعی صداھی بود چون ری لحظھ مکث کرد و انگار با خودش درگھی        

 ...!  دارماجیبھ کمکت احت...  خونھ ما یای ھفتھ بنی اخر ای ازت خواھش کنم براخواستمیم
 !؟... افتاده یاتفاق -        
 ...!  بدمی مھمونھی خوامیبھ خاطر کاوه م...  وفتھی داره می اتفاقھیاره  -        
 ... دمی رو پرسدی کھ بھ ذھنم رسیزی چنیاول! ؟...بھ خاطر کاوه         
 !؟...تولدشونھ  -        
 ... ی و باالخره ھمھ چشی و آشتشیبھ خاطر دانشگاھش ، قبول... نھ :  و گفت دیخند        
 !!!؟...بــــــــــره ...  خوادیم...  یعنیپس !؟... وفتھیاتفاق داره م! ؟...دانشگاھش ! ؟... شیقبول        
 رو تونستمیدست و پام رو گم کرده بودم و نم...  کردم ی خداحافظانی کاوی با اقای چطوردونمینم        

 بھ حالم برده بود کھ موقع یپ انی کاویمطمئنم اقا...  کھ لکنت گرفتھ بودم ادمھیفقط ... حرفام تمرکز کنم 
 ...!  صداش خندون بودیخداحافظ
 !؟... کنم کاریمن برم چ!!! ؟... خواســـــــــتی میاز من چ        
 تا کارشون رو درست ی و نظارت کنیباالسر آشپزھا باش...  رو بھ تو بسپارم ی مھمونخوامیم -        

 رادی کھ خونھ ھیھنوز مزه اون دسر...  بھ تو بسپارم خوامی خونھ و دسر رو ھم منییانجام بدن ، تز
 ...!  نحو برگزار بشھنیتر بھ بھی مھموننی اخوامی اما مشھی زحمتت مدونمیالبتھ م...  زبونمھ ریخوردم ز

 کنم کھ نییخونشون رو تز! ؟... و دسر درست کنمکی رفتن کــــــــــــــــاوه کی من برم برایعنی        
واقعا از احساس من خبر نداشت ! ؟... بکنم ی کارنی از من انتظار داشت ھمچیچجور!! ؟... بره خوادیم

من ...  اما کنمی رو مای دنار کنیدارم سختتر...  کھ نی ھمزنمی رفتن کاوه زار نمی کھ برانیھم! ؟...
 !!!؟... بـــــــــرم دیبا! ؟...چــــــــرا قول دادم 
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... بھش گفتھ بودم شما امر کن ... راه رفتم و فکر کردم ...  دانشگاه قدم زدم کیرفتم تو پارک نزد        
...  دمیخری رفتن کاوه می کادو ھم براھی دیبا...  امیگفتھ بودم حتما م...  کنھی بابا از دخترش خواھش نمھی

مگھ ادما ...  بردی رو ھم با خودش مقلبم  رو کھ مطمئنای کسکردمی مشی راھدیھھھھ من با دست خودم با
ازم ...  خدا یمواظبش نبود...  بار بدرقھ کردم خـــــدا ھیمن ! ؟... زنده بمونن توننیبدون قلبشون ھم م

خدا ! ؟... بکنم براش تی و موفقی سالمتیاروز...  برم بدرقھ کنم دیبازم با! ؟... ادتــــــــــــھی...  شیگرفت
 شرط کنمی مکاری من چنکھی سر انی؟ با فرشتھ ھات نشست... یاری سر من دربی بازچھ یخوای مندفعھیا

اون دفعھ ! ؟... ی بکنیخوای مکاری؟ چ... کنم کاریخودت بگو چ... خـــــــــــــدا ! ؟... نھ ی کردیبند
 !؟... ماشوی ھواپیخوای کھ نمنباری تھ دره ایاتوبوس رو فرستاد

 ی قول بده مواظبش باشنباری اما اکنمی مشیراھ...  بدرقھ رمیمن م: رومو کردم بھ اسمون و گفتم         
 !!؟...مواظبش باش خدا ، باشـــــــــــھ ! ؟... بسپرمش تونمی می تو بھ کریغ...  ییتو خدا... 

 سفارش دیبا...  کار داشتم ی اخر ھفتھ کلیبرا...  سبک شده بود کمیاز پارک کھ خارج شدم دلم         
 کھ بلدم برگزار کنم ی شکلنی رو بھ بھتری دسرھا رو درست کنم و مھموننی بھترواستمخیم...  دادمیگل م
 ...  برهنجای کاوه با خاطره خوب از اخواستمیم... 

 بگم کھ نگاھشون با ترحم بھم دوختھ بشھ دیچرا با...  خواستھ ی ازم چانی کاوی نگفتم اقایبھ کس        
 ... دنمیاگھ از درون در حال پوک ی حتکنمیحداقل عزت نفسمو حفظ م... 

 الزم رو انجام بدم یدھای بھم داد تا خری کارت اعتبارھی...  رفتم دفترش انی کاویبھ خواست اقا        
 کھ نیھم...  بود ی من کافی نگاه شاد برانیھم... رفتیلبخند از رو لبش کنار نم...  خوشحال بود یلیخ... 

 ...  بودیکاف  بخنده برامی از شادنطوری کنھ و ای بکنم با پسرش اشتیتونستم کار
 چقدر در خرج کردن پوالتون ازادم دییخوب بفرما:  نفھمھ حال خرابمو با خنده گفتم نکھی ایبرا        

 !؟...
 کمک ی و فکر کردی کھ دوست داشتیھرچ...  دخترم یصددرصد ازاد:  زد و گفت یقھقھھ ا        

 ...!  بھم بگویاگر ھم پول کم اورد...  بشھ رو بخر  بھتر برگزاری مھمونکنھیم
 تو ی تنوعھی خواستیدلم م...  کنم جادی اراتیی تو دکور خونش ھم تغکمی خواستم انی کاویاز اقا        

 مبل دیبا...  رونی رو گذاشتم بی راحتی رو عوض کردم و مبلھای سلطنتی مبلھایجا...  بدم شونیزندگ
 خونھ نی شدن اریباعث دلگ نی بود و ارهی تیھمھ چ...  شدنی عوض مدیپرده ھا ھم با...  میدیخری مدیجد
 بھ کارگرا ینجوری کھ ای باور کنھ منتونستی میک...  خونھ روح بدم نی با رنگھا بھ اخواستمیم...  شدیم
 زهی جادی بامیقول مرفکر کنم بھ ...  تو دلم طوفان غمھ دی لوازم جدی برادی خررفتمی کنن و مکاری چگفتمیم

 ...  شده بودمی خوبگری بازدم خویبرا... اسکار امسال رو بھ من بدن 
 لی ھا و وساقھی از عتکمی...  ستش سالن رو قشنگتر کرده بود ی با پرده ھای اروزهی فی ابیمبلھا        

 لی وسایحت...  شدی نمدای تو سالن پی خالی فضاچی شلوغ بود و ھیادیز...  سالن رو ھم کم کردم ینییتز
 اما بھش زنگ کردی کمک ممن ی ھم پابھ پاانی کاویاقا...  می رو ھم عوض کردانی کاویاتاق کار اقا
 بھ سالن ی شد نگاھدهی چی ھمھ چیوقت...  بره شرکت و مجبور شد وسط کار بره دی بای کاریزدن کھ برا

 ی کھ باالیمخصوصا اون عکس... شده بود  یعال...  رو لبم نشست ی سالن لبخنددنیاز د... انداختم 
 مبل ی کنارش روبای زن زھی بود و ستادهی اانیاو کیاقا...  سھ نفره یعکس...  می نصب کرده بودنھیشوم

 بود کھ خم شده و دستشو دور گردن مادرش گذاشتھ بود ی سالھ ا١٤ ، ١٣نشستھ بود ، مھمتر از اونا پسر 
 افھیکاوه با اون ق... مادرش واقعا خوشگل بود ...  باشن تونستنی از کاوه و مادرش نمری غی، مسلما کس



 326 

 ادی نمادمی...  لبش بود ی کھ رویقی مادرش گذاشتھ بود ، لبخند عمیشونھ   کھ دوری نوجوون و دستی
 ...  باشمدهی لبش دی روی لبخندنی وقت ھمچچیھ

رفتم تو اتاق کار ...  خوب شد یلی وقتمو گرفت اما اخرش خدو روز... از درسم عقب افتاده بودم         
 اونجا رو ھم یرنگ مبلھا و پرده ...  بھتر شده بود یلی اونجا ھم خی ھم بھ اونجا کردم فضایو نگاھ

 بھ اتاق داده ی ارامش خاصمی سبز مالی حاال مبلھا و پرده ھارهی تی اون قھوه ایبجا... عوض کرده بودم 
... قاب عکس روش توجھمو جلب کرد ...  کار افتاد زی مبل نشستم کھ نگام بھ می رویگاز خست... بود 

 سالھ بود کھ واقعا خوشگل ٢ پسر حدود ھیعکس ... قاب عکس رو برداشتم ... بلند شدم و رفتم سمتش 
 ...! ــــــــــای بچھ خوردننیاز ا... بود 

 ... ای...  زهی عزیلی کھ خلشونھی فامایبا خودم فکر کردم         
 !؟... یکنی مکاریچ -        
خم شدم و ...  صدام کرد چنان برگشتم کھ قاب عکس از دستم افتاد یانقدر غرق عکس بودم وقت        

 ... برش داشتم
 !؟... یای مخبری بھویچرا ...  میترسوند -        
 ...  انداخت عوض شدهلی بھ وسای داخل اتاق نگاھومدیھمونطور کھ م        
 !؟...کار توئھ  -        
 !؟... یچ -        
 ...! خونھ...  راتیی تغنیا:  کمیاومد نزد        
 !؟...بد شده  -        
 ...  ندادینگام کرد و جواب        
 !؟... ھی بچھ کنیا:  دمیپرس        
 ... نگاشو بھ عکس تو دستم دوخت        
 .!!!.. پسر بابام -        
 ی بچھ ھیازدواج کرده و ...  انی کاویاقا...  یعنی...  کھ نھیمنظورش ا! ؟...پسر بابـــــــــــــاش         

 !؟... ھم داره گھید
برادر ...  ھیدوباره ازدواج کردن و تو ... بابات دوباره ...  یعنی: متعجب نگاش کردم و گفتم         

 !؟... ی دارکیکوچ
 ...  نگفتیزی ابروھاش نشست و چنی بظی غلیاز حرفم اخم        
 نکنھ دوباره بخواد با پدرش ایخدا...  اخم کرده ینجوری مادرشو گرفتھ ای جای کسنکھیحتما از ا        

 بازم خواستمینم! ؟... دروغ گفتھ بوده یعنی...  کھ گفتھ بود ازدواج نکردهانی کاوی اقایول... قھر کنھ 
 ...  گره ھا تو ابروھاش بمونھنی بھم بخوره و اوننشیب

 !؟... بگم یزی چھی -        
 ... نگاشو بھم دوخت و منتظر نگام کرد        
اگھ ...  بانمکھ یلیخ...  لقمھ اش کنھ ھی خوادیادم دلش م...  ی داری نازیلی داداش خمیخودمون -        
 ...! گرفتمی گاز گنده از اون لپش مھی بود نجایاالن ا

...  لبخند رو لبش نقش بست ھیکم کم طرح ...  نگاش کردم کھ اخمش کمرنگتر شده بود ی چشمریز        
 ...  بودمدهی ندشدی کھ مدتھا میلبخند

 یبرا:  دمی پرسنی ھمی براستی ھم اوضاع خراب نیلی راحت شد کھ خالمی خدمی لبخندشو دیوقت        
 !؟... انی میمھمون
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 ... سرشو تکون داد کھ اره        
 نی بھ منم برسھ کھ بغلش کنم ، ھمچمی با بودن زھرا و مردوارمیام... خوبھ :  زدم و گفتم یلبخند        

 ...! ھی چھ خوردننیتروخدا نگاه کن بب...  بچلونمـــــش خوادیدلم م
 ...  شدلی لبخندش بھ قھقھھ تبدنباریا        
 بغلش ی کھ بتونی باشی تو تنھا کسدمیبھت قول م:  خنده اش گفت ونیگاش کردم کھ مبا تعجب ن        

 ...! ی چلوندنش رو فکر نکنم بتونیول...!  یکن
 ...  خندهریدوباره زد ز        
 !؟... یخندی می چیبرا... واااااااااااا  -        
 ... !  خــــــــــلیپسره ...  رونی تکون داد و رفت بیچی ھیدستشو باال اورد بھ معن        

 
 تو دونستمی مگفتیم...  لبش نشست و تشکر کرد ی رویقی خونھ لبخند عمدنی با دانی کاویاقا        

 !؟... بره ی پسرتو بفرستیخوای می چی برانمیاگھ بھتر...!  ینیبھتر
 دونستنیھھھھھھ ، نم...  نزدی دعوتشون کرده بود حرف مانی کاوی کھ اقای و زھرا از مھمونمیمر        

 ...دمیمن دارم کاراشو انجام م
 و منم کردنیاشپزھا داشتن تند تند کاراشونو م...  انی کاوی از صبح رفتھ بودم خونھ یروز مھمون        

 بپوشم نجایلباسمو اورده بودم تا ھم...  سالن بذارمشون ی تا تودمیچی بود تو گلدونا مدهیگلھا رو کھ تازه رس
 ھر ی برادی نبودم کھ باییاون دخترا خداروشکر از...  بودم دهی پوشمی کھ تو جشن مریھمون لباس... 

 روز ھی دی خونھ بانی اراتیی نامھ و تغانی درس و پاری واگری ھاگنی بخرن وگرنھ تو ادی لباس جدیمھمون
 کاوه حداقل خواستیدلم م...  دمیپوشی کھ خودش بھم داده بود رو میلباس...  رفتی لباس مدیھم وقتم بھ خر

 نبودنش ی بعدھای اخر بودنش استفاده کنم و برای روزھانیمنم از ا...   خاطره خوب از من داشتھ باشھھی
 ...!  کنمرهیخاطره ذخ

 ... کار اشپزھا تموم شده بودبای و دسرھا کھ حاضر شد ، تقرکیک        
 حاضر رفتمی مدی رو پام بند نبودم اما بایاز خستگ...  عصر ٥ اوه اوه...  بھ ساعت کردم ینگاھ        

 گرفتم و موھامو عی دوش سرھی طبقھ باال ی از اتاقایکیتو ...  بودم دهیاز صبح کاوه و پدرشو ند... شم 
 تخت تو اتاق نگاه کردم و بھ با حسرت...  شدی نمی بخوابم ولکمی خواستیانقدر دلم م... خشک کردم 

 از دستش حرص خوردم و حاال میچقدر تو جشن مر...  بھ خودم انداختم نھی تو ای ، نگاھدمیلباسمو پوش
 و زدمیلبخند م...  کردمی شرکت مشی پارتی ھمون گودباای تو جشن رفتنش دهی کھ خودش خریبا لباس... 

 ... کردمی می مخفھیدرون متالطمم رو از بق
 ...  پام نرهری تو دستم گرفتھ بودم کھ زکمی لباس رو دامن...  نیی بود کھ برگشتم پا٨ساعت         
 بھ طرفم اومد و بازوشو اورد انی کاوی اقادمی پلھ ھا کھ رسنییپا...  از مھمونا اومده بودن ی سرھی        

 ... جلو
 بھ عنوان دیرسی کھ میبھ ھرکس...  میبا ھم بھ سمت مھمونا رفت...  زدم و بازوش رو گرفتم یلبخند        

 ...!!! کردی ممی معرفزشیدختر عز
 نداشتن لی اصال فامنای ما الی گفت در برابر فامشھی ھم کھ ، ملیفام...  ادمھا ھمکاراش بودن شتریب        

تا ...  مرد حدودا ھمسنش سر رفتھ بود ھی و انی کاوی اقای کاریھم خستھ بودم و ھم حوصلم از حرفا... 
 ... د نجاتم دارادی ھنکھیا

 ... نارگل فکر کنم زھرا باھات کار داشت -        
 ؟...نجاتت دادم نھ :  ازشون جدا شدم کھ ھمرام اومد و گفت ی عذرخواھھیبا         
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 ...! ممنون واقعا... اره :  زدم و گفتم یلبخند        
 ...  نشستنزی مھی پشت ثمی کھ با مدمی رو دمیزھرا و مر        
 ...  نشستمی صندلی طرفشون و رومیرفت        
 شده یچ:  دی حالم پرسدنیزھرا با د...  بخوابم رمی ھمونجا بگخواستیانقدر خستھ بودم کھ دلم م        

 !؟... ستیحالت خوب ن...  ینار
 !؟... ادی عروس خانم نمنیچرا ا... بخوابم نجای ھمخوادیدلم م...  خستم یلیفقط خ... نھ خوبم  -        
 !؟...عروس خانوم  -        
چرا نزول اجالل ...  ستی اون نی برای مھموننیمگھ ا...  گھیاره د:  گفتم میدر جواب مر        

 !؟... می بخوابمیری خونمون بگمی کھ زودتر تموم بشھ و برندیفرماینم
 !؟... ، چتھ تو می ھسترشی ھم درگثمیخوبھ من و م...  ایسینوی می نامھ دارانی پاھیحاال  -        
 لی کھ االن مییکھایدسر و ک... ھمش کار منھ ! ؟... ینیبی خونھ رو نمنیا... برو بابــــــا  -        
 ...!  اصالھی نامھ چانی پادونمیاالن دو روزه نم...  من درست شدن ی با دستانیفرمود

 ...! یعنی... نـــــــــــــــــــھ  -        
االنم از ...  ازم خواستن منم قبول کردم انی کاویاقا...  کارا رو کردم نی ای من ھمھ یعنیاره  -        

 ...! صبح سر پا بودم ھالکم
... مطمئن بودم مزش اشناس ...  ستنای نی کار قنادکھای کنی اگمیم:  بھم گرد و گفت یزھرا نگاھ        
 ...! ستخدم و اشپز منھمھیا! ؟... ی کارا رو بکننی شد بھ تو گفت ایحاال چ
 نی اامی زبونشھ ازم خواست بری تو خورده ھنوز زی کھ تو خونھ یگفت مزه دسر...  دونمیچھ م -        

 ...! کارا رو بکنم منم قبول کردم
 ...  اوردنفیباالخره تشر:  نگاش بھ در سالن بود کھ گفت میمر        
 !؟...چھ عجــــب :  گرفتم و گفتم  کھ تا دھنم اومده بود روی اازهی خمیجلو        
 یادی زی اسمونی ابرھنی و پیتو اون کت شلوار مشک...  مھمونا از جام بلند شدم ھیمنم مثل بق        
 ی کراوات راه راه ابھی...  بود شی مھمونیپھای تیکراوات ھم کھ جزء جدا نشدن...  شده بود پیخوشت

...  صحنھ لبخند بود نی ادنی از دھایلیرو لب خ... رفت سمت پدرش و باھاش دست داد ...  رهیروشن و ت
 زی کرد و اومد سمت می مھمونا خوش و بشیبا ھمھ ...  داشتم ی اشتنی تو ایخوشحال بودم کھ منم سھم

 ... ما
 ثابت موند کمی بھ من نگاش...  کرد و ی ھم احوالپرسمی دست داد و با زھرا و مرثمی و مرادیبا ھ        

 ...  کردی با منم احوالپرسی عادیلی زود خودشو جمع کرد و خیول
 شھی کھ مزدی انقدر بھ اشپزخونھ رفت و امد داشتم و کاوه ھم بھ مھمونھا سر میدر طول مھمون        

 ... نمشی ما تونستم ببزی ورودش و نشستنش سر میگفت ھمون لحظھ 
 برگردم خواستیدلم م...  شدیکمرم داشت نصف م...  سر پا بمونم تونستمی نمبعد از شام واقعا        

برگشتم باال تا لباسمو عوض کنم کھ با خودم گفتم زشتھ بخوام زودتر از ھمھ ... خوابگاه و تا ظھر بخوابم 
 تا درد کمرم ارومتر بشھ بکشم  درازکمی گرفتم میتصم...  ھم ناراحت بشن انی کاویممکنھ اقا... برم 

 ی کھ باخودم برای لباسم چروک نشھ درش اوردم و بلوز شلوارنکھی ایبرا...  نیی پارمیبعدش دوباره م
 و مجبور نبودم شدی تموم می االن مھموننیکاش ھم...  ــــــــــشیاخ...  دمی اورده بودم رو پوشیاشپز

 ...  رو تنم کنمراھنیدوباره اون پ
 بعدش دوباره اومد رو کمی... سرمو تکون دادم کھ بره کنار ...  دماغم حرکت کرد ی رویزی چھی        
 ...  استراحت کنمکمی مگسھ گذاشت من نیاھھھھھھ اگھ ا... دماغم 
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تا اومدم چشم باز ...  و لزج شده سی حس کردم صورتم خھویبا دستم زدم رو صورتم کنار بره کھ         
 ...  نشستمخی و سدمین بلند خنده شیکنم صدا
 بخنده ینجوری بودم ادهیتاحاال ند...  زدینگامو بھ کاوه دادم کھ دلشو گرفتھ بود و بلند داشت قھقھھ م        

 !؟... کنھی مکاری تو خوابگاه ما چنیا! ؟... چھ خبره نجای انمی صبر کن ببیول... 
 !؟... تورو راه داده یاصال ک! ؟... تو خوابگاه ی اومدیتو چجور: گفتم         
 رو صورتم کھ دمیبا دستم کش...  نی رو زمدیکشیکم کم داشت دراز م...  شد شتری خندش بدمید        

 ...  و سرد شدسی شده بوده کھ صورتم خی قبل از خواب چادی بادمیخوابم کامل بپره و 
...  مثل خامھ کف دستم بود یزی چھی! ؟... کف دستم ھی چنیا...  دهی سفدمی بھ دستم کردم دینگاھ        

 ... ی کھ خونھ نجایا...  بھ اتاق کردم ینگاھ! ؟... کنھی مکاری کف دست من چنیا
... من اومدم باال استراحت کنم و ...  ی مھمونشبید...  کنمی مکاری فکر کردم کھ من اونجا چکمی        
چرا ! ؟... کنھی مکاریکاوه تو اتاق چ...  یول...  بد شـــــد یلی خیییییییھع...  خوابم برد نحای ھمیوااااااا

...  شده و چربھ دی کل صورتم سفدمی کھ ددمی صورتم کشی روزمیبا دست تم! ؟... ھینجوریدست من ا
 قاشق ھی و دی کھ داخلش سفی ظرف بلورھیکنار دستش ...  دیخندی بھش کردم کھ ھنوز داشت مینگاھ

 ... دمی بنفش کشغی جھی...  نی ایعنی...  یعنی... توش بود 
 ... کشمــــــــــــتیم:  بلند شدم و داد زدم غیبا ج        
 ...  من خنده ش بلندتر شد و فرار کرد سمت درغیبا ج        
 ... کردمی مدشی و تھددمیکشی مغیج...  دنبالش دمی بھ سر و وضعم دوتوجھیب        
...  ی سر من اوردھیی چھ بالنیا...  ســـــــــــایوا...  کاوه سایوا... اگھ دستم بھت برسھ کشتمت  -        

 ...  کنمتی تا حالسایوا
کوسن ...  دمیچرخیھمراھش دور مبلھا م...  و پشت مبلھا سنگر گرفت نیی پادیبا خنده از پلھ ھا دو        

 خواستی می باالخره تونستم وقتنکھیتا ا...  دیخندی و اون مزدمیاد م و دکردمیمبلھا رو بھ طرفش پرت م
مچ دوتا دستمو گرفتھ بود ...  مالم بھ صورتش بموی دست خامھ اخواستمیم...  رمشی در بره بگزیاز کنار م

 تا دستم بھ صورتش برسھ و اون دمیپری و مدمیکشی مغیمن ج...  کنم فی نذاره صورتشو کثکردی میو سع
 ... دیخندیم

با تعجب داشت نگامون ...  افتاد انی کاوی و نگامون بھ اقامی چھ خبره ھر دو برگشتنجای ایبا صدا        
 ... مخصوصا بھ من...  کردیم

 !؟... ی شدی شکلنیتو چرا ا -        
 کنمی دارم دنبال کاوه می افتاد کھ با ھمون صورت چرب و خامھ اادمی تازه انی کاویبا حرف اقا        

 بھ ی خودمو ازش جدا کردم و نگاھعیسر...  تو بغل کاوه بودم بایتقر...  کھ شاھکـــــار بود تمونیوضع...
 بھ لباس خواب شتریب...  تنم بود یگول بلوز و شلوار گشاد و گل منھی خدااااااااا یوا... سر و وضعم کردم 

 بردمشی خاطر گشاد و راحت بودنش ھرجا قرار بود برم با خودم ممنم بھ...  ی تا لباس تو خونھ اخوردیم
 ما یخدمتکارشون ھم از صدا...  خواب بمونم لباس راحت داشتھ باشم یکھ اگھ زد و مجبور شدم برا

 ... کردی شده نگامون مد گریاومده بود دم در اشپزخونھ و با چشما
 ...  بوددهی فکر کنم تو عمرش انقدر نخندشعــــــوری بیپسره ...  دیخندی مزی رزیکاوه داشت ر        
 بشم ی اونا مخفدی سمت پلھ ھا تا زودتر از ددمی دوی خفھ اغیبا ج! ؟... شدی افتضاحتر ھم منیاز ا        

 ...  رو مخم بودی کاوه بدجوری خنده یصدا... 
صورتم افتضاح بود ، ...  من یــــــــداخــــ...  بھ خودم انداختم ی نگاھنھی و از اییرفتم تو دستشو        

 !؟... کنھ کارتیخدا بگم چ... کــــــــــــــــــــاوه ... موھـــــــــــــام 
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...  رو نداشتم نیی رفتن بھ پای رویلباسمو عوض کردم ول... صورتمو شستم و برگشتم تو اتاق         
خدا ...  تو بغل کـــــــــــاوه ــــــــنیبدتر از ا... باس من با اون صورت و ل...  کنـــــم ھی گرخواستیدلم م

 بخنده ینجوری وقت اچی بودم ھدهیند... نشست ی لبخند رو لبم موفتادی بھ خنده ھاش مادمی! ؟... کنم کاریچ
ابروم ...  نیی پای بریخوای میی با چھ رونی فکر کن ببدنی خندیبجا:  دونھ زدم تو سرم و گفتم ھی... 

از تو ...  رونی بزنمی می از در پشتیواشکیاصال ...  کنھی فکر می با خودش چانی کاویاالن اقا... رفت 
 ... شھی میزیبدتر ابرور...  نــــــــــــــھ یلو...  گھی دشھیاتاق کاوه م

 و رونیالن بپرم ب از در سخواستیدلم م...  نیی خودمو کشوندم سمت پلھ ھا و رفتم پایبا بدبخت        
 و رونی ھم از اتاق کارش اومد بانی کاوی پلھ ھا اقانیی پادمی کھ رسنی ھمی ولوفتھی نانی کاویچشمم بھ اقا

 ...! می صبحونھ بخورمی برایب:  من گفت دنیبا د
...  خوردی تمام نشستھ بود و داشت صبحونشو میکاوه با خونسرد...  دنبالش راه افتادم ریسر بھ ز        

 رو کھ خانم خدمتکار جلوم گذاشتھ بود اروم ییچا...  بودم ریانقدر از دستش حرص خورده بودم کھ س
 ... اروم خوردم و بلند شدم

 ...!  نامم ھم موندهانیپا... کالس دارم و ...  با اجازتون برم گھیمن د -        
 ...! ید نخوریزیتو کھ چ:  بھم کرد و گفت ی نگاھانی کاویاقا        
 ...! خورمی میزی چھی دانشگاه رمیم...  اشتھا ندارم ادیممنون معموال صبحونھ ز -        
 پررو باشم یلی خدی خور ، با اون افتضاح االن بالی صبحونھ تکمشھیمنھ ھم... اره سر جــــــــــدم         
 !؟... صبحونھ ھم بخورم نجای انمیکھ بش

دستت درد نکنھ معصوم ...  امیمنم م:  کتشو برداشت و گفت ی صندلیاز پشتکاوه ھم بلند شد و         
 ...! خانم

 ...! میبر: رو بھ من گفت         
 ...  پسرجونکشمتی کھ مامیمن اگھ با تو ب! ؟... ی شدریاز جونت س        
 ...! شمیمزاحم نم...  رمیخودم م... ممنون : گفتم         
 ...!  شدری دمیبر...  ھمون دانشگاه ھـــــا رمیمنم دارم م:  و راه افتاد دی از دستم کشفمویک        
 ...  بدتر باعث خجالتم شده بودانی کاوی لب اقایلبخند رو        
 ... نیکاوه زود برگرد -        
 ...! حتما بابا -        
 یپسره ...  سرشو نکنم یرل کنم و موھا کردم کھ خودمو کنتموی سعی شدم و ھمھ نیسوار ماش        

 چھ رهی کھ داره منیاصال ا...!  سر من اورده یی انگار نھ انگار کھ چھ بالستی ھم نالشی خنی عشوریب
 !؟... دانشگاه ادی داره کھ دوباره بیازین

 دل شکستھ ھی شھیم! ؟... ی بلدیشکستھ بند! ؟...خدا حواست بھ دلم ھست ! ؟... ـــــــــرهیداره م        
 دلشکستھ رو ی ادمای خدا صداگنی مشھیھم! ؟... خــــدا ی دوباره قصد شکستنشو نکنشھی ، میرو بند بزن

! ؟... یای باھاش راه بی کھ بخواتسی دل من انقدر نھیبنظرت شکستگ...  دهی و خواستشونو انجام مشنوهیم
رومو کردم بھ ...  راه افتاد نی کھ اونم سوار شد و ماشدمیجنگیداشتم با بغضم م... اشک تو چشمم جمع شد 

 نزنم کھ بخاطر کار صبحش مطمئنا دعوا راه ی و ھم حرفنھی کھ ھم اشک جمع شده تو چشمم رو نبابونیخ
 ... وفتادیم

...  ی رفت تو سوپردمی درهینگاه کھ کردم کجا م...  شد ادهی نگھ داشت و پمی کھ از راه رو رفتکمی        
 ... افمی داشتھ باشھ قی کردم حالت عادی چشممو با انگشت برداشتم و سعیک گوشھ اش
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بخور : نگاش کردم کھ دوباره راه افتاد و گفت ...  اومد و گذاشتش رو پام لونی ناھی بعدش با کمی        
 ...! یکنی ضعف می نخوردیچیصبحونھ ھ... 

من کھ اونھمھ خامھ ! ؟... ینگران صبحونھ خوردن منواقعا : نگامو با حرص بھش دوختم و گفتم         
 !؟... رفـــــــــت ادتی ، ینوش جان کردم از دست جنابعال

 یول...  خفش کنم خواستیواقعا کھ دلم م...  ی پسره یرو اب بخند...  خنده رینگام کرد و زد ز        
... 

 ...! ـــــــــــرهی داره میول        
غصھ ھاتو نگھ دار ...  دختر اری در نی بازیانقدر کول...  رهیاھھھھھھھھ نارگل بھ درک کھ داره م        

 ...! یریمی از فکر رفتنش می بفھمھ کھ داردی پسر نبانیا...  ھمشو بخور نی بشیبھ وقتش کھ تنھا شد
 رو نای حرص خوردن ایبھ جا...  نکنم تتی اذومدی کھ دلم نی بوددهیانقدر خوشگل خواب -        

 ... بخورشون بابا
 شیابروم پ:  داد زدم بای تقرکردنی درونم کھ ھمش رفتنش رو برام تکرار می خفھ کردن نداھایبرا        

 !؟... رو بخــــــــــــورم نای انمی راحت بشالی با خیبابات رفـــــــــــت اونوقت االن انتظار دار
 ...! ابروت ھم نرفتھ...  از من دوست داره شتریمطمئن باش بابام تو رو ب...  بابـــــــــــــا الیخیب -        
 ...  تو بغل تو بودم وبای افشون تقریمن با اون لباس گشاد با موھا... نرفتــــــــــــــھ  -        
 ھی! ؟... ی حرفھ تو زدنمیا...  رقصھی خودش نزده منی اینیبی؟ نم... یگی می داری چی ناریوا        

 ...! شی انگار دوباره برگشتھ بھ ھمون جنس قبلیمدت ادم شده بود ول
 ... ـــــــزمی عزی کھ نبودی بدیخب جا:  زد و گفت یلبخند گل و گشاد        

 
با خودم  فمیمنم تکل...  باھاش حرف نزنم گھی و درمی خودمو بگی تا بتونم جلودمی کشغی جھیفقط         
 حاال کھ دوباره اقا برگشتھ بھ پررو بودنش ستی پررو نگھی بار گلھ دارم چرا دھی...  ستــــــــایمعلوم ن
 می واقعا عصباندی دیاونم وقت...  دم کردم و تا خود دانشگاه ساکت مونابونیرومو بھ خ...  شمی میعصبان

 کار دارم کارت تموم ی ساختمون اداررمیمن م: تو دانشگاه رفتم سمت کتابخونھ کھ گفت ...  نگفت یزیچ
 ...! میشد اس بده باھم بر

 رامو ادامھ دادم ی حرفچی بدون ھیول...  دمی بگم چشــــــــــــم حتما ھم من بھ تو خبر مخواستمیم        
 نی ماشریمثل تا...  داره کھ کاری چیشد کھ تو ساختمون ادار نیفکرم مشغول ا!!! ؟... یساختمون ادار... 

 بود کھ ی تنھا کارقی عمیلی خینفسھا...  کردیپس داشت مدارکشو اماده م...  ـــــــــــــسیپنچر شدم پ
 یچرا کار! ؟... یپس من چ... خوب ...!  اشکام ازشون استفاده کنم زشی از ریریشگی پی براتونستمیم

 مونده کھ گھیبھ نظرت چقدر د! ؟... ستیخدا بس ن...  بھت دلبستھ و وابستھ بشم کھ االن  کھ انقدریکرد
 !؟... ی بھ حرفش گوش بدتا  برسھی شکستگیدل من بھ اون درجھ 

منتظرش ! ؟... گھی؟ چند روز د... بره خوادی می کیعنی...  پنجره نشستم کیتو کتابخونھ نزد        
 بھ دفتر کنار دستم ی نگاھحوصلھیب!!! ؟...امکانش ھست بعد از درسش برگرده ! ؟... ھیموندن کار اشتباھ

چپوندم و از کتابخونھ زدم   تو کولملمویوسا...  کردن داره اخھ قی االن دل و دماغ تحقیک... انداختم 
طھ گوشھ بھ گوشھ محو...  بھ اطراف انداختم ینگاھ...  خفھ بود یلی خطشیبھ نظرم مح...  رونیب

...  زدنی بودن کھ داشتن حرف می گروه چند نفرھی یکردیھر جا رو نگاه م... دانشگاه پر بود از دانشجو
...  رفتمی منجای از اگھی ماه دکیمن تا ...  گشتیم  ترم بود و حتما اکثر حرفا حول محور امتحاناتیاخرا

 ... اه گذروندم دانشگنی تو ایادی خوب و بد زیروزھا...  شدی تنگ منجای ایدلم برا
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 یھوا...  خونھ رو کرده بود یدلم ھوا... راه افتادم ابونی و قدم زنان تو خرونیاز دانشگاه زدم ب        
االن برنجا بلند و سبز رو بھ زرد شدن ھستن ...  بود ی زراعنی پشتش زمی باز اتاقم کھ منظره یپنجره 

 رفتمی اگھ مدیشا...  ی زراعنیزم  تویِ گل بازیبرا...  تازه تنگ شده بود ی برنجھای بویدلم برا... 
دلم ... کردی و کاوه مطمئنا کمکم منجای دور بودن از اکمی...  امی کنار بھی قضنی با اتونستمیخونھ بھتر م

 نمشونیاز مرگ محمد نتونستم بب...  و خالھ شھربانو ھم تنگ شده بود رجی عمو ایدلم برا...  ی برایحت
 بود یعمو تنھا کس...  خواستھ خالھ بود تا عمو شتریالبتھ ب...  نخواستنم...  نمشونی نذاشتن کھ ببیعنی... 

 ...!!! کاش محمد بود...  دراومد و پشتمو گرفت لشی ھمھ فامیکھ جلو
 کنم یزندگ دوباره خوامیبھش گفتم م...  زنمی بھش سر نمگھیدرستھ رفتم سر مزارش و بھش گفتم د        

 اونم ونی دانشگاه اومدنم رو مدنی گفت ھمشھی کھ میکس...  محمد ھست ھی گوشھ از ذھنم ھی شھیھم... اما 
... اگھ االن بود ...  گرفتم ادی  ازشزای چیلی کوتاه بود اما خیلی باھاش خمی کھ گرچھ مدت زندگیکس... 

تو ! ؟... شد محمد یپس چ...  از بابت من راحتھ الشی خگھیگفتھ بود د...  مبارک تیبھم گفتھ بود عاشق
 !؟... رهیپس چرا داره م...  مبارک می عاشقیکھ گفت

 من یول...  مبارک نگفت کاوه ھم عاشق منھ میاون گفت عاشق... ھھھھھھ خودم جواب خودمو دادم         
  اون دلش با منھدونھی ھم مازری شی خواجھ گھیبا رفتارھاش االن د...  ، مطمئنم اونم دوستم داره دونمیم

... 
 بازم خواستمینم...  زھرا رو گرفتم ی دراوردم و شماره بمی از جموی نشستم و گوشمکتی نھی یرو        

 ...!  قبل تکرار بشھی سری بکنم و اتفاقای کارخبریب
 ما ادیچھ عجب خانوم ...  خانم گل گلــــــــاب یبھ سلـــــــــام بر نار: بعد از چندتا بوق جواب داد         
 ...! کردن

 نبره یی کنم تا بوقی بھ صدام تزری شادکمی کردم یسع...  بود ی شاد و پرانرژشھیصداش مثل ھم        
 ...  ول کن نبوداوردی تا تھ و توشو درنمھی خبرکردی و اگھ شک مشناختیاون منو خوب م... 

 ... یزدیسالم ا -        
 و ستمی نیزدی اگھی من دی نگرفتادی ھنوز یدرست تموم شد ول...  و مـــــــــــــــرض یزدی ایا -        

 !؟... ام یاالن خانم انصار
 ... یمونی میزدیتو تا ابد ا...  اش قھیبا اون شوھر عت... برو گمجو بابا  -        
 بھ ی بگی چھیبھ شوھرم ... ف بزنـــــــــــا  راجع بھ شوھر من درست حریاووووووووووووو -        

 ...! گمای می چھیشوھرت 
 پشت سر مرده یخوایم...  خروار خاکھ ھی ریاون بنده خدا کھ ز:  از حرفش زدم و گفتم یلبخند تلخ        

 !؟... یحرف بزن
 !؟... یخوب: صداش نگران شد و گفت         
 دادی می نشون از پشت خطمی بوق تو گوشیصدا...  ازش پنھان کنم تونستمیمسلما نم...  دیفھمیم        

 ...  لحظھھی: گفتم 
 ی از کاوه الیخی رو کنار گوشم گذاشتم و بیدوباره گوش... کاوه بود ...  انداختم ی بھ گوشینگاھ        

 چند ھی بگم زنگ زدم بھت...  رهی مادشی ی کھ ادم احوالپرسیزنیانقدر حرف م: پشت خط و منتظر گفتم 
 ...! ی منت کشامی خونھ گفتم بھت خبر بدم بعدش نرمی میروز

 !؟... شده یچ:  شد یصداش جد        
 ...  بشھ کھ من بخوام برم خونھیزی چدیمگھ با -        
 !؟... شـــــــده ینارگل چ -        
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 کمی رمی خستم کردن میلیھم دلم برا خونھ تنگ شده ھم درسا خ...  نشده یچیباور کن ھ -        
 ... گردمی برمگھیاستراحت کنم چند روز د

 !؟... االن ییکجا -        
 !؟...چطور  -        
 !؟... ییبگو کجا...  شتی پامی بخوامیم -        
 ... خیبابا زھرا ب -        
 باور یخوایم! ؟... و دلت تنگ خونھ اس ی شدداری صبح بھوی باور کنم یخوایم:  بلند گفت بایتقر        

 !؟... نارگـــــــــــــل ییکجا! ؟... کاوه نداره ی بابای تو خونھ دنتی خوابشبی بھ دیکنم ربط
 ...!  برگردم خوابگاهخوامیم...  دانشگاه کیپارک نزد:  کردم و گفتم یپوف        
 ...!  اونجاامیماالن ... بمون ھمون پارک ، من دانشگاه شمام  -        
چرا :  اس ام اس کھ نوشتھ بود ھی پاسخ از کاوه داشتم و ی رو کھ قطع کردم دوتا تماس بیگوش        

 ...! ؟ من تو کتابخونھ ام... یی؟ کجا... یدیجواب نم
 و دی تو دستم لرزی رو بستم کھ دوباره گوشامی و خودخواھانش زدم و پی بھ لحن دستوریپوزخند        

 ... خودش بود... زنگ خورد 
 
 

 !؟...بلھ :  رو گذاشتم دم گوشم ی سبز رو زدم و گوشیدکمھ         
مگھ نگفتم ...  یدی جواب تلفنتو نمی چی ، برایستیمن اومدم کتابخونھ ن! ؟... تــــــــــو ییکجا -        

 !؟... میکارت تموم شد بھم بگو باھم بر
 ... ارهی رو گفت کھ فکر کردم االن نفس کم منای ایانقدر تند و عصب        
 !؟...تموم شد : خونسرد گفتم         
 بابا گفت زود یدینشن! ؟... ی رفتــــــی کجا گذاشتگمیم! ؟... تموم شد ی چیعنی:  داد زد ھوی        
 !؟... نیبرگرد
 ... انی کاوی اقانیسر من داد نزن -        
 !!!؟... ــــــــــانی کاویاقا:  کھ گفت دمیناباورش رو شن ی زمزمھ یصدا        
 کھ ازم خواستھ بودن انجام یی کارانی و بگنیبھ پدرتون سالم منو برسون:  توجھ بھ تعجبش گفتم یب        

 ...  بھ درسم برسمدیدادم حاال با
 !؟... شده کھ االن شده پدرتون ی کھ باباجون بود چروزیتا د: با طعنھ گفت         
 خودشون ی باباجون اما وقتگمیھنوزم بھ خودشون م...  پسرشون رو دارن گھی االن دشونیا -        

 ...  صداشون کنمانی کاوی از اقاری غیزی نداره چی لزومستنین
 ...!  باباجونـــــــــــت گفت ناھار منتظرمونھِانی کاوی اقانیھم -        
 کمھ و یلیوقتم خ...!  دعوتشون رو قبول کنم تونمی نمنی و بگنی کنیاز طرف من عذرخواھ -        

 ...  رو تموم نکردمقمیو من ھنوزم تحق...  شھی داره شروع مگھیامتحانات ھم د
 ھیھمش ...  یبھ خاطر اتفاق صبح ناراحت! ؟... شده نارگل یچ:  و گفت دی کشینفس کالفھ ا        

 ...!!! باور کن.. . بود یشوخ
 ...  بھ کارام برسمدی ھم نشده ، فقط من سرم شلوغھ و بایزیچ...  ستمینھ ناراحت ن -        
 خداحافظ...  برم دی باگھی من ددیببخش:  گفتم نی ھمی براادی کھ داره بھ سمت من مدمیزھرا رو د        

!... 
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 ...! قطع نکن کارت دارم -        
 ... زھرا کنارم نشست با دستم بھش اشاره زدم ساکت باشھ... ساکت موندم تا حرفاشو بزنھ         
 شدم لی اقـــــــــا کاوه تبدی حتای نشده و من از کاوه یزیچ:  دمی از پشت خط شنقشوی نفس عمیصدا        

نارگل من ...  نشده و یزیچ !؟... ھاست بھی نشده و لحن حرف زدنت مثل غریزیچ! ؟... انی کاویبھ اقا
 ... ی بھ خاطر صبح ولخوامیمن معذرت م... 

 شھر کھ درس نی رفتھ بود من اومدم تو اادمیفقط ...  وفتادهی نیگفتم کھ اتفاق: حرفشو قطع کردم         
 ...! خدانگھدارتون...  نیبخونم و برگردم خونــــــم ، ھم

 ...  خاموش کردمموی قرمز رو زدم و بعدش ھم گوشی دکمھ عی صبر نکردم و سرنباریا        
 بغلش اری اختیب...  دمی رو دینگام کھ بھ چشماش افتاد نگران...  دستم نشست یدست زھرا رو        
نگاش بھ ...  ی دوست واقعھی و مھربون بود ، ی دختر چقدر دوست داشتننی ادونستیفقط خدا م... کردم 

 ...!  اشھانگار نھ انگار من بزرگترم و خال...  نگران بچشھ شھی بود کھ ھمیمن مثل مادر
 بود یک! ؟... ی شده ناریچ:  بود گفت دای توش پی کھ نگرانییمنو از خودش جدا کرد و با صدا        

 !؟...پشت تلفن ، کاوه 
 !؟... ی حرف بزنیخواینم: سرمو تکون دادم کھ دوباره گفت         
 کھ نھی کھ افتاده ایتنھا اتفاق! ؟... شده یزی چیکنیبابا چرا ھمش فکر م: و گفتم  دمی خندیمصنوع        

 ...! نیھمــــــــــــــ...  تموم کنم قموی بھ استراحت دارم تا بتونم با ذھن باز تحقازیدلم تنگ شده و ن
 فکر ی جدیجد! ؟... ی گولم بزنیتونی میکنیواقعا فکر م:  شده نگام کرد و گفت زی ریبا چشما        

 بھ شعور من ی بگیخوای اگر ھم نمای شده ی چیگی مای! ؟... ھست تیزی چھی انقدر کودنم کھ نفھمم یکنیم
 ...!  نکننیتوھ

 ...!  نگویچی ھای یگی راستشو مای:  بگم کھ دستشو اورد باال و گفت یزینگاش کردم چ        
 نداره از درد دلم بھش یاشکال...  و ھمھ حال کنارم بوده شھی کھ ھمزمی عزیزدیا... اون زھرا بود         

 ... ستادمیبلند شدم و چند قدم رفتم جلوتر ا...  نگفتھ ھم خبر داره دونمیھرچند م... بگم 
 راحت یلی خی شوھر محترم جنابعالی کھ خواھرزاده نھیراستش ا! ؟... ی بدونیخوایراستشو م -        

 اما شھی می ھم ھست کھ داره از درون متالشی نارگل بدبختھی فکر کنھ نکھی رفتنشھ بدون ایدنبال کارا
راستش ...  رمی جلوشو بگتونمی کاوه بره اما نمخوامی کھ نمنھیراستش ا...  نفھمن چشھ ھی تا بقزنھیلبخند م

 کھ نھیراستش ا...  جز درد برام نداره یزی عشق چنی مبارک اما اتی کھ محمد بھم گفتھ بود عاشقنھیا
 شھر دور باشم نی از اخوامی کھ منھیراستش ا...  رفتن نباشم ی برم خونھ تا حداقل شاھد تالشش براخوامیم

 ...  کھنھیراستش ا...   کنھی بخاطر رفتنش ازم خداحافظادیتا ن
 کھ دمی و تازه فھمدی صورتم کشیبا دستش رو... دستش کھ رو شونھ ام نشست برگشتم سمتش         

 و فقط منو تو بغلش گفتی نمیچی و اون ھھی گرریبلند زدم ز... محکم بغلم کرد ...  شده سیصورتم خ
کھ گوش کرد و  نیھم...  گھی نمیزیازش ممنون بودم کھ چ... چقدر محتاج اغوشش بودم ...  دادیفشار م
  با ارزش بود برامیلیخ...  تا بگھ من ھستم دهی کھ بھ خودش فشارم منی تسالم بغلم کرده ، ھمیفقط برا

!... 
 کھ یبا لبخند...  بود سی اونم خی ، چشماکردمی می احساس سبکی اومدم کمرونیاز بغلش کھ ب        

 اب و ھیھم دلم تنگ شده ، ھم ...  امیمنم باھات م...  ھی چیدونیاصال م:  داشت مثال شاد باشھ گفت یسع
 ...! کنمی عوض مییھوا

 ...! یری با اون می بری و ھرجا کھ بخوایتو شوھر دار... نھ :  کردم و گفتم یاخم        
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 یمنم دلم برا... برو بابـــــــــا :  گفت ی کامال مصنوعی کرد جو رو شاد کنھ و با خنده یسع        
 چند  ھم اگھرادیمطمئن باش ھ... خودم و خودت ...  خوادی می سفر مجردھیخونمون تنگ شده و تازه دلم 

 ...! شھی نمشیچی ھنھیروز منو نب
 ...! گفتم نھ زھرا -        
 !؟... ھــــــــــــان مینیبیاونجا ھمو م...  امی خودت تنھا برو منم تنھا میخوایخوب باشھ اگھ م -        
 !؟... پا داره نھھیمرغت  -        
 بگھ زن منو با خودت ادیپس فردا شوھرت ن:  کردم و گفتم یپوف... با لبخند سرشو تکون داد         

 ...!  خودتیعواقبش پا...  ــــــــایبرد
 ما لباس بردارم بعدش ھم ی خونھ می ، بری الزم نداریزیتو کھ چ...  گھینم:  و گفت دیدستمو کش        

 ...! دلم لک زده برا اقاجون و مادرجون...  میوفتیراه ب
البتھ بھ ...  خونھ ادی با من بی کرد کھ چند روزشی اما راضی چجوردونمی زنگ زد و نمدرایبھ ھ        

 ...!  نگھیزی چـــــــــــــــــزشی عزیخواست من بھش گفت بھ خواھرزاده 
کنارم ...  کھ زنده اس خداروشکر نیھم...  امی مدت تنھا باشم تا بتونم با خودم کنار بھی خواستمیم        
 گھی کھ دنی مردم کنار اومدم ایمن با مرگ محمد و حرفا...  کھ ھســــــــــت نھی ، مھم استیھم ننباشھ م

 ...! ستی نیزیچ
 اصرار کردم کھ یھرچ...  می کھ دست زھرا بود تو راه شمال بودرادی ھنی ساعت بعد تو ماشکی        

 با اتوبوس میضی مرمی دوتا خانم راننده ھم کھ ھستمی کھ دارنی ماشگفتیم...  قبول نکرد میبا اتوبوس بر
 ...! می و زنده زنده کباب بشرهی بگشی کھ بعدش اتمیبر

 و مسافراش ھم تو اتوبوس رهیگی مشی بود کھ اتوبوس در حال حرکت اتدهیتو اخبار شن... ھھھھھ         
 ... شھیبوس نم سوار اتوگھی عمرا دگفتی منی ھمیبرا...  سوزنی و ھمشون موفتنی مریگ

 دراورد و منو خندوند کھ بھ کل مشکل و غصھ مو ی راه مسخره بازی انقدر تووونھی دیدختره         
 شھی و ھول مترسھی کھ مثال مزدی مغی جومدی کھ از روبرو مسانی نای ونی کامھی دنیبا د... فراموش کردم 

 کباب ھی بھ قول خودش و رستوران نگھ داشت و ناھار رھیکنار ... اما انصافا دست فرمونش خوبھ ... 
 کھ قبل از راه یزی زھرا کمک کرد کھ حالم کامال با چیانقدر ھوا خوب بود و کارا...  بھ بدن میمشت زد

چون بھش خبر نداده ... دی ما دوتا رو دم در دی بود وقتیدنی مامان دی افھیق... افتادنمون بود عوض شد 
 اومد بغلمون یبا خوشحال...  میکردی متعجبش نگاه مافھیبھ ق منو زھرا با خنده...  خونھ میای ممی دارمیبود

 بھ اونھا ی سرھی ماست و احتماال فردا یزھرا بھ مادرش ھم خبر داد کھ خونھ ...  تو خونھ میکرد و رفت
 کی ھوا تاربایتقر. .. خودشون ی ما بوده تا خونھ ی خونھ ی بچھ شتریھھھھھ واقعا کھ انگار ب...  زنھیم

...  ذاشتی ما انقدر خوشحال شده بود کھ ھمش سر بھ سرمون مدنیاز د...  ھم اومد خونھ قاجونبود کھ ا
اما بعدش تا اخر شب ...  کرد کھ چرا بدون شوھرش اومده سفر ی حسابی دعواھیالبتھ اولش با زھرا 

 ... میدی و خندمیگفت
 مونی بچگادیبھ ...  تشک گذاشتم و پشھ بند بستم ھی...  باال ی طبقھ وونی تو امی خواب رفتیبرا        

 ی کاراش برانی ای ھمھ دونستمیم...  تو پشھ بند کھ زھرا بالششو پرت کرد طرف من می رفتییدوتا
 ...  کردم و جنگ بالش راه افتادی باھاش ھمکارنی ھمی منھ برای ھیعوض کردن روح

 داری نماز صبح بیشما برا:  اقاجون دراومد ی کھ صدامیدیخند و میانقدر سروصدا کرد        
 ...! نیمن اگھ صبح گذاشتم شماھا بخواب...  گھی دنی بخوابنیریبگ! ؟... ـــــــــــنیشیم

قبل از ازدواجم با ...  مترھای قدادمھی...  میدی دراز کشیواشکی ی با خنده ھامایھردومون مثل قد        
 خواھرام خونھ ما جمع یھمھ ...  فطر و دی مثل روز مادر ، روز پدر ، شب سال نو ، عییمحمد وقتا
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 کی نزدادمھی بار ھی...  دمیخندی و ممیزدیتا خود صبح حرف م...  موندنی خواب می و اکثرا ھم براشدنیم
ھمون سر  و خواھرام تازه خوابشون برده بود کھ اقاجون طبق عادتش اومد بمی بودداری بیزدیصبح با ا

 و زھرا ھم پاش درد واری تو رختخواب کھ من سرم خورد بھ دمی زدرجھی شنیبزنھ ، من و زھرا ھمچ
...  خنده ری زمی شدن از رفتن اقاجون زدن بعد از مطمئی ولمیخودمون رو بھ خواب زده بود... گرفت 
 ... می بمونداری بمی مگھ مجبورمیترسی ما کھ مگفتیزھرا م
 نماز ی کھ برانی بخوابی موقعھی گفتی مشھی ، ھمدادی مری گدنمونی خوابری سر دشھیاقاجون ھم        

 ...! نی بشداری بنیصبح بتون
: نگام بھ اسمون پرستاره بود کھ زھرا گفت ...  می غصھ بودی اون روزھا چقدر بری بخادشی        
 ... ینـــــــار
 ... ھـــــــــــــــوم -        
 !؟... ی کنکاری اخرش چیخوای مگمیم -        
 !؟... ویچ -        
 ...  گاه سرش کردھیبرگشت سمت منو دستشو تک        
چرا نشونش ... اگھ واقعا بره ...  یری جلوشو بگیخواینم...  خنگ خدا گھی دگمیکاوه رو م -        

 ...  اشاره از طرف توئھ کھھی منتظر دیشا...  کھ تو ھم دلت با اونھ یدینم
 ...  نھ منی خواستگارادی بدی دخترم اونھ کھ باھیمن  -        
 ی ، انتظار داری کردخشی سنگ رو ی خواستگارنجای بار اومد اھی اون کھ شوری بیدختره  -        
اخھ !!! ؟... ی کھ دوستش داری بار بھش نشون دادھی بھت بگھ دوستت داره ، اصال تو تاحاال یچجور
 !؟... بدونھ کھ تو ھم دلت باھاشھ دی بدبخت از کجا بایپسره 

مسلما کاوه ھم ...  اطالع باشھ ی ما بھ ھم بی نمونده باشھ از عالقھ ی کسگھیواال فکر کنم د -        
 ...  منمدونھیم

 بدبخت رادی از ھیت، ح! ؟...ھــــــــان ...  ی دوستش داری کھ بھش ثابت کنی کردکاریتاحاال چ -        
 تھران شوھر می برگشتدونــــــــــمی ، من نمی کھ خاموش کردتمیگوش...  نجای ای بھ اون نگھ اومدیخواست

 ...!  و تودونمیمن کچل بود من م
 با دمیقول م...  شھی من نمبتی رفتنشھ کھ متوجھ غی کاراری انقدر درگدمی کھ من دینترس اون -        

 ...!  نداشتھ باشھی سر شوھر توام کاریموھا
 پا ریمطمئنم االن کل تھران رو دنبال تو ز...  دوستت داره یلیکاوه خ...  ی انصاف نباش ناریب -        

 روشن کنم موی نھ بذار گوشیگیم...  بھش برسھ ی ما بس نشستھ کھ خبریگذاشتھ و االنم تو خونھ 
 یبھش نشون داد...  ستمی از حس نارگل مطمئن نگفتی مرادیت بھ ھ کھ داشدمی بار شنھیخودم ...  یفھمیم

 ما ی کرده کھ نھ تو بلکھ ھمھ یی کاراھیاون بارھا ! ؟... کھ عشق تو رو باور کنھ ی کردیکار! ؟...
من ! ؟... ی بکنی حاضرکاری موندنش چی؟ برا... ی کردکاری عشقش چی دوستت داره اما تو برامیدیفھم

 ...! زنھی رو ھم مشی اتردیمطمئنم اگھ از تو خاطرجمع بشھ ق
 یلی خکنمی حس مینجوریا...  مادرش و خودش بگذره ی بھ خاطر من از ارزوخوامینم -        

 ...! خودخواھم
 تا تو هگذریاون از آرزوش م...  بھ تو بگم دی رو من نبانایا...  ی داره ناری بھ فداکارازیعشق ن -        

 از خودت دی بای و عاشقی دوستش داریگی میوقت! ؟... یکنی عشقت می براکاریتو چ... رو داشتھ باشھ 
نذار بھ ...  رفتنو ای کنھ موندن تخاب اندی اگھ بھ انتخاب کردنھ بدون تردیبذار حت... بھش بگو ...  یبگذر

 ...! ی براش بکن کھ بعدا افسوسشو نخوری کارھی یتا زمان دار...  ی بمونونیعشقت مد
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 ای کاوه جونم دوستت دارم بزمی االن بھش زنگ بزنم بگم عزنی ھمیخوایم... باشھ مامان بزرگ  -        
 مثل ادم یک! ؟... بپرسھ ھـــــــــــان دی نھ باای اگھ مردده کھ من دوستش دارم یبابا زھرا حت...!  ریمنو بگ

 من و اون یاصال ک! ؟... ندادم یواب کھ من بھش جھی حس من چدیاره و ازم پرساومد بھم گفت دوستم د
 دوستت دارم گفتناش با دعوا و تنش بوده ی حتشھیھم...  و دعوامون نشھ می مثل آدم باھم حرف بزنمیتونست

 یکاربھ نظر خودت چھ ...  کار داشت یامروز رفتھ بود ساختمون ادار...  خوامی اروم می زندگھیمن ... 
 ...  رفتنی مدارکش براکردن  از امادهری داشتھ باشھ غتونستیم

 نی کھ ادونمی منوی ایول...  بگم ی چدونمینم:  دی سرش برداشت و دوباره دراز کشریدستشو از ز        
 ی خونھ رمیمن فردا ناھار م...!  یینجایحداقل بھش خبر بده کھ ا...  ستیکارت انصـــــاف و حق کاوه ن

 عشقت انقدر نیبب...  ی بکنتو تا خوب فکراذارمیتنھات م...  گردمی بھشون بزنم عصر برمی سرھیمامانم 
 مونی کھ بھ درس و زندگمیپس فردا برگرد...  نھ ای ی براش از غرورت بگذریارزششو داره کھ بخوا

 !؟... باشھ میبرس
 قی عمی نفسھای کھ گذشت از صداکمی...  گفتم و دوباره نگامو بھ اسمون دوختم ی ارومیباشھ         

انقدر تو سرم شلوغ بود کھ ...  دمیرسی نمی اجھی بھ نتکردمی فکر میھرچ...  دهی کھ خوابدمیزھرا فھم
 ی براگفتیمامان م...  د شدم زھرا نبوداریصبح کھ ب...  خوابم برد ی کدونمینم... سردرد گرفتھ بودم 

 رو بھمون داد کھ یموقع ناھار اقاجون خوشحال خبر...  گردهی برمیناھار رفتھ خونشون و گفتھ عصر
 ...  ناراحت کردیلـــــی خدی من مھم نبود اما مادرم رو شایبرا

 ھم داره دیخداروشکر حم...  خواھرش ی ھی بود با دختر ھمسادی ماه جشن عقد حمنیاخر ا        
چنان با غم ...  اوردمی خودم نی اما بھ روتمدونسی نگاه غصھ دار مامان رو ملیدل...  رهیگیسروسامون م

 باشھ و این پسر دنی اخردی ممکنھ حمای دارم ی سختیضی من مرکردی فکر مدونستی نمیکی کھ کردینگام م
ھمون بھتر کھ بھ ...  میخوردی بھ درد ھم نمدیمن و حم... ھھھھھھ ... شھی بخت من باز نمگھیبعد از اون د

 ...  جفت مناسب انتخاب کردھی خودش یعقل اومد و برا
 نھ ی گرم بود ولکمیھوا ...  رونی مامان و اقاجون خواب بودن از خونھ رفتم بیبعد از ناھار وقت        

 سر از ی چطوردمی کھ نفھمکردمی و فکر مزدمی خودم قدم میتو روستا برا...  کھ قابل تحمل نباشھ یانقدر
 امامزاده بود خواه ی کھ تو فضایمشآرا...  نماز خوندم ارتیز زرفتم داخل و بعد ا... امامزاده دراوردم 
نگام بھ سنگ قبر محمد افتاد ...  خوندم ی اقا و فاتحھ ایرفتم سر خاک حاج...  شدی متیناخواه بھ ادم سرا

 دهیناخودآگاه بھ سمت قبرش کش...  بودم ومدهی سر خاکش نگھیبعد از اردو و قولم بھ زھرا و خودم د... 
... کھ نخوام زود بلند شم ...  باعث شد کھ بمونم ی چدونمینم... خوندم  یکنارش نشستم و فاتحھ ا... شدم 

...  اما بردمی محمد نمشی و گلھ ھامو پزدمی مثل قبل با اون حرف نمگھید...  سنگ صبورم نبود گھیاون د
 ...  با دلم مشخص کنمفموی ارومتر شم و تکلی کمدی اونجا نگھم داشت شای بود ولی چھ حسدونمینم

اما ...  رمی کھ اگھ بخواد بره نخوام جلوشو بگیانقدر... کاوه رو دوست دارم ... من ... محمـــــد         
 یلی دروغ بگم ختونمیبھ خودم کھ نم...  شھیدلم براش تنگ م! ؟... شھی می وسط دل خودم چنیا... 

 راحت و اروم رو ی زندگھی  منمشھی میعنی...  شیای و غد بازای بد اخالقی با ھمھ یدوستش دارم حت
 !؟...تجربھ کنم 

بازم مثل ...  دمی پا شنی کھ صدازدمی حرف میالینگام بھ اطراف بود و تو دلم داشتم با محمد خ        
...  ھمھ جا ھمراھم بوده شھیھم...  بھ فکر من بود ی از ھر کسشتری دختر بنیا...  تنھام نذاشتھ بود شھیھم
...  از حضورش رو لبم نشست یدلبخن...  شمی شرمنده مزدی بھش رفتم خبری اوندفعھ بنکھینوزم از اھ

 ...  بھ من متوقف شددنی پاھاش رو سنگھا قبل از رسیصدا
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 بگھ یزی چنکھی قبل از انی ھمی برادهی کھ منو سر قبر محمد ددهیفکر کردم حتما شوکھ شده و ترس        
 با محمد گھیبھ تو ، بھ خودم قول دادم ، د...  شمی سابق نمی اون نارگل افسرده گھینترس بابا من د: گفتم 

 ...  بکنمدی باکاری چمنی فکر کنم ببکمی نشستم نجای اینجوریاالنم ھم...  کردم یخداحافظ
 بھ کاوه بگم دوستش دارم اونوقت اگھ... اگھ ...  ترسمیزھرا من م... من :  نزد ، ادامھ دادم یحرف        

 وقت تو دلش غصھ چیھ...  موندنشـــــــــــو کشھیبعدھا تو دعواھامون بھ رخم نم...  نجایاون بمونھ ا
 نکھی جنگ و دعوا ، بعد از انھمھی ااز بنظرت بعد...!  یــــــزدی اترسمیم! ؟... کھ چرا موندم خورهینم

 در نجای اومدم اخبری بینجوری دوباره انکھیابشو دادم ، بعد از ا جوی و اونجوری خواستگارنجایاومد ا
 برم بھش بگم دوستت دارم ھوی... یی جارمی مخبری بھم گفتھ بود دفعھ اخرم باشھ کھ بی کھ اونسریصورت

 ...  دختره خلـــــــــــــھگھیبا خودش نم...  بھ سرم ده زکنھی بھ خاطر من بمون ، فکر نمای
 ...  شدکتریدوباره راه افتاد و نزد        
 ...! گھینھ نم -        
 !!!؟... کنھی مکاری چنجــــــــــــــــــایاون ا...  یصدا...  نبود یزدی ایصدا...  کھ نیا        
 ھم بھ لحظھ...  نھ ای باشھ ی واقعتونھی توھم منی انمی برنگشتم ببیحت...  توھمھ یفکر کردم حتم        

 ... نگاش بھ قبر بود... خود کـــــــــــاوه ... خودش بود ...  کھ اومد روبروم نشست دینکش
باورم ...  کردمی ، نگاه اون بھ سنگ قبر و عکس محمد بود و منم مات بھش نگاه مزدی نمیحرف        

 و الی خای نمیبی دارم خواب مکردمیھنوزم فکر م...  خودش باشھ کھ کنارم سر قبر محمد نشستھ شدینم
 اخم ھی...  شده بود تر رهی چشماش تیرنگ عسل... توھمھ کھ باالخره نگاشو اورد باال و بھ چشمام دوخت 

 ...  بھ ھممیبدون حرف زل زده بود...  ابروھاش جا خوش کرده بود نیھم ب
 یی جای برخبریھ اگھ دوباره بمگھ دفعھ قبل بھت اخطار ندادم ک:  خودش بھ حرف اومد نکھیتا ا        

 ھم رادی از ھیحت...  ی از خودت گذاشتـــــــــیخبری دوباره منو تو بی چیبرا! ؟... کنمیاروم برخورد نم
 کھ ھی چھ عادت بدنیا! ؟... نــــــــــــھ ی کنتمی اذادیخوشت م! ؟...چـــــــــــرا ...  یی بھم نگھ کجایخواست

 ... !  مطمئن بودم حالت خوبھرادی ھیالیخیھرچند با نبودن زھرا و ب! ؟...ـــان  دختر ھـــــــی کرددایپ
 طلبکار و شھی ھمی افھیق...  داد نزنھ کنھی میمشخص بود داره سع...  بود یلحنش حرص        
 حرف تونستمینم...  ـــــــــــلیمغزم ھم کھ تعط... ِھنوزم زبونم سر بود ... یچی ھگھی ھم کھ دشیعصبان

 ...  بگمی چدونستمی ھم نمتونستمی اگھ میبزنم ، حت
 بار بمون و ھی...  یری میذاری مخورهی می بھ توقیتا تق...  از دستت شکار نباشم شھی نملی دلیول -        

 ...!  تالش کـــنیخوای کھ میزی چیبرا
 !؟... یکنی مکاریچ..  نجایتو ا...  نیا... تو : باالخره زبونمو بھ کار انداختم و گفتم         
 یینجای تو ایوقت! ؟... کنم کاریپس کجا چ:  بھم رفت و گفت ی وحشتناکیبا ھمون اخم چشم غره ا        

 !؟... باشم دیمن کجا با
 !؟... شی اتری بریخواستیمگھ نم...  االن دیتو با... خب ... خب  -        
 ...!  برمخواستمیم... چرا  -        
 ... پس االن... پس  -        
 ... ھمھ منتظر توان...  شما ی خونھ میپاشو بر: بلند شد و گفت         
 !!!؟...ھمـــــــــــــھ  -        
 ...!  محفلشون روشن بشھیمنتظرن شما نزول اجالل کن... بلھ  -        
 !؟...ی کیعنیمھ ھ:  کردم تتھ پتھ نکنم ی بھ خودم مسلطتر شدم و سعکمی        
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 پدر و مادرت ، عمو جون و زنعمو ، باباجونــــــــــــــــــ ـت کھ کشت منو از بس گفت دلش یعنی -        
 ...!  و زھرارادیھ...  دخترش تنگ شده یبرا

 !؟... ی واقعا دوباره اومدن خواستگاریعنی! ؟... ی برانجای دوباره بلند شدن اومدن ایعنی        
 نشستھ نجای افی من نبودم کھ بالتکلنیاصال انگار ا...  کردم ذوقمو نشون ندم و خونسرد باشم یسع        

 ... خوردمیبودم و غصھ م
 ...! میبر: بلند شدم و گفتم         
تو چـــــــــــرا جلومو :  و حرص گفت تی و با عصبانستادی اومد جلوم واوفتمیتا اومدم راه ب        

 !؟... یریگینم
 ... چشمام گرد شد        
 !؟... شی نرم اتریخوایچرا ازم نم:  و گفت دی کشیقی نفس عمدی تعحبمو دیوقت        
 رو ی زھرا بودن من ، گفتالی بھ خنجای کھ االن ایی حرفانیبھتر نبود ا: پشتشو بھم کرد و گفت         

 دلم ی وقتیواقعا فکر کرد...  بارھا بھت گفتم نویا...  من دوستت دارم ینار! ؟... یگفتیزودتر بھ خودم م
 ...!  نھ تنھارمی ھم باشھ برم با تو مراگھ قرا! ؟... بخونم یقی کھ موسشی اتررمی مذارمی توئھ مشی پنجایا

 ... امینم...  خوامیمن نم... اما  -        
 کلمھ ھیخوب ! ؟... نگفت یزی چامی گفتم من نمیچرا وقت...  نگفت و فقط برگشت نگام کرد یزیچ        
 ی اومدنت با خانوادت چھ معننجای اگھی دامی و منم کھ عمرا باھات نمی بریخوایاگھ م...  گھی درمیبگو نم

 !؟... دهیم
 ... قبره... قبر ...  نیا...  نجایا:  گفت ی ارومیدوباره نگاشو بھ قبر محمد دوخت و بعدش با صدا        
قبر محمد ... اره :  پوزخند نشست رو لبم و گفتم ھی ی چرا ولدونمی براش سختھ گفتنش نمدونستمیم        

 ... شوھرمھ
 ...! شوھر سابــــــــــــــق:  دندوناش گفت نیچشماشو بست و از ب        
 ...! شوھر سابق... اره خوب : شونھ مو انداختم باال و گفتم         
فاتحـــــــــــھ ...  خوندیفکر کنم داشت فاتحھ م...  گفتن یزی چھیرد  لب شروع کرینشست و ز        

 ...! دهی ندیزایجل الخالق ، بھ حق چ!!!! ؟... محمــــــــــــــــد یاونم کاوه برا!!! ؟...
 ... میبر: بلند شد و بدون نگاه بھ من گفت ... ارومتر شده کمی حس کردم ی چرا ولدونمینم        
 ... نگاش بھ اطراف بود...  رونی بمیار ھم از محوطھ امامزاده زدکن        
 !؟... رمی دستتو بگشھیم:  گفت می کھ از اونجا دور شدکمی        
نھ بھ قبال کھ کھ ھمش ...  شده ینجوری چرا امروز انیا...  و نگاش کردم ستادمیبا تعجب ا        

 ... رهیگی نھ بھ االن کھ داره اجازه مگرفتیطلبکارانھ دستمو م
 !؟... یشی می تو شاککنھی بار ھم داره خوب رفتار مھیحاال         
 ...  کھ نھ امایشاک        
 ...! نھ:  ابرومو بردم باال و گفتم ھی و ھنوز نگاش بھ من بود ستادیاونم ا        
 ...  شددهی دستم کشدی نکشھیراه افتادم کھ بھ ثان        
 ...!!! رمیگیاصال چرا اجازه م:  کھ گفت دمیصداشو شن        
:  گفتم شھی چقدر بد منتمونی ببینجوری ای و اگھ کسمیی روستاطی تو محنکھی از ایعصب        

 ...  ، دستمو ول کنیھــــــــــــــ
 ..!!!. نــــــــــــــچ:  کھ تو دستش محکمتر گرفت و گفت دمیدستمو کش        
 ...  نکن جاش خوبھخودیتالش ب:  کھ گفت دمیدوباره دستمو کش        
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 ...  کھارمی دستمو از دستش دربکردمیھنوز داشتم تالش م        
 ی سی بی خاتون معروف بھ بیمشت...  دلم بذارم ی کجاگھی دنوی اایخدا...  شد شدی مدی کھ نبایزیچ        

 ...  اومدیداشت از روبرو م
 

 دستش ری از زی خبرچی روستا رو داشت و ھی ادمای زن فضول بود کھ امار ھمھ ھی خاتون یمشت        
 نجای مردم ازی از ھمھ چششی پیرفتی موفتھی روستا منی تو ای چھ اتفاقاتی بدونیخواستیم...  رفتیدر نم

 ...  روستا رو ھم داشتی خونھ ھای امار مرغ و جوجھ ھایحت...  یشدیمطلع م
 دراوردن دستم از دست کاوه ول کردم و اروم موندم تا ی اوضاع بدتر نشھ تالشمو برانکھی ایبرا        

 ... می خاتون بگذریاز کنار مشت
 گفتم و خواستم ی سالم سرسرھی دمیکنارش کھ رس... نگاش زوم شده بود رو دستمون ...  من یخدا        

 !؟... خبریچھ ب... مبارکا باشھ ! ؟... یسالم نارگل جان خوب:  کھ خودش بھ حرف اومد می رد بشیزود
 پسر ھی کھ نارگل با شنونی کل روستا خبر رو مگھی دی قھی دق٢٠تا ...  کنم ھی گرخواستیدلم م        

 نی ھمستمخوای کھ می اھی کردم لحنم از گری و سعرونینفسمو اروم دادم ب... دست تو دست بوده بھیغر
 ...! خداحافظ... ممنون خاتون :  باشھ ، گفتم ی بکنم خالنجایاالن ا

 ما نی نامزد کردیک! ؟... ییپسر اھل کجا: دوباره تا اومدم قدم بردارم خاتون بھ حرف اومد         
 ... میدینفھم

 وقت یلیخ:  فقط گفت ی جدیلیخداروشکر خ...  نگھ یزیاروم دست کاوه رو فشار دادم کھ چ        
 ...! با اجازه...  خانوم ستین

 ...  رو بپرسھ و راه افتادی اون بود کھ نذاشت خاتون سوال بعدنباریا        
 ... دیدی گره کرده می ما رو با دستادی ھمشون خاتون بانی ادم تو روستا بودن بنھمھی شکرت اایخدا        
االن کل ... ول کن دستمو :  و با حرص گفتم رونی کردم دوباره دستمو از دستش بکشم بیسع        

 ... زدنی پسر دست تو دست داشتن تو روستا قدم مھی کھ نارگل با شنیروستامون با خبر م
 ...! دنیفھمیباالخره کھ م... خوب بشن :  گفت تفاوتی کھ نگاش بھ اطراف بود بنجوریھم        
 نھ بھ کردی دستمو ول نمنکھی نھ بھ اوانھی دیپسر ه ... گھی سمت دھی دستمو ول کرد و رفت ھوی        

 ھی خم شد و دمی دستیتا خواستم بگم خونمون از اون سمت ن...  گھی سمت دھی رهی داره متوجھیاالن کھ ب
 ...  بودنادی زی وحشی گلھانی از انجایا...  دی رو چی وحشقیگل شقا
 رو یکی اگھ یخودت گفت:  گفت دینگاه گنگم رو کھ د... اومد طرفم و گل رو گرفت سمت من         

...  از االن شروع کنم خوامیم...  کننی ، محبت مزننی خوب می ، حرفادنیدوست دارن بھش گل م
 ...! گھی درشیبگ

 برد عقبتر بعد گل رو مویسر روکمی دستشو اورد باال و کنمی ھنوز گنگ دارم نگاش مدی دیوقت        
 ...  بکنمی حرکتتونستمی نمی کارش بودم و حتجیگ...  موھا و گوشم نیگذاشت ب
 ...  دوباره اخم کرد و گل رو برداشتی لبخند محو نشست رو لبش ولھی        
گل رو گذاشت . .. دارهی موھام خودش ھم برمنی بذارهیخودش گل م... واااااااااااا پسره خلـــــــــھ         

 ...  تو خونتونھی داشتھ باش اصل کارنویفعال ا: دستمو گرفت و دوباره راه افتاد ... تو دستم 
 یشی خوشگل میلی خیاونجور:  موھام کھ جلومو گرفت و گفت نیدوباره خواستم گل رو بذارم ب        

 ...! نھی ببی تو رو اونجوری کسخوامینم
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 خانوادم الاقل دستمو یازش خواھش کردم جلو...  ھم دستمو ول نکرد میدی بھ خونھ رسی وقتیحت        
 ننی حداقل االن زنده شو نبی ولرسھی بھ گوش مامان می سی بی بقیول کنھ ھرچند مطمئن بودم از طر

 ... بھتره
ا  جچی وقت ، ھچی ھگھیبعدش د... فقط تا قبل از عقد :  بھم کرد و دستمو ول کرد یقینگاه عم        

 ...  دستمو ول کنی بگیتونینم
 گھی و تاچند روز دمی تا قبل از عقد کھ خودمم باورم شد ما باھم حرفامون رو زدگھی می جورھی        
 !؟... ادی نمادمیپس چرا من ...  میکنیعقد م

تو کھ :  دوباره دستم رو گرفت و نگام کرد ھوی در باز بشھ کھ میزنگ در رو زد و منتظر بود        
جوابت ...  ی ھست نھ مزاحمیی نھ پسر عموگھی دفعھ دنیا! ؟... ھان ی بدی جواب منفیخوای نمنباریا

 !؟...مثبتھ مگھ نھ 
 بود تا اومدم حرف بزنم در توسط زھرا باز شد و بھ کاوه تعارف کرد ی جور نگرانھیتو چشماش         

 لباس بپوشم ی و برد باال تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم و مناسب مھمونھا و خواستگاردیبره تو ، منم کش
 ... گشتیداشت با وسواس تو لباسام م... 

 بھم داد کھ نی جقھی جلھی بعد کمی...  شد  داد دستم دوباره تو کمدم مشغول گشتندموی سفزیبلوز شوم        
 ...  ھم خوشگل بودیلیسرشانھ اش بھ صورت بافت و خ

 ...  کنمشتی اراکمی امی رو بپوش تا بنایا:  بلند ھم بھم داد و گفت نی دامن جھی        
 ...  کردنشی نشست روبروم و شروع کرد ارادمی لباس رو پوشیوقت        
 ...! اھھھھ:  و گفت دی دست از کار کشھوی تموم شده بود کھ  کارشبایتقر        
 !؟... شده یچ...  ھیچ: با تعجب گفتم         
 تو دلم نگھش تونمی نمگھید...  کردم کھ االن عذاب وجدان دارم ی کارھیمن :  نگام کرد و گفت کمی        

 ... دارم
 !؟... ی کردکاریمگھ چ -        
 ...  بودیمونیتو نگاش ندامت و پش... تو چشمام نگاه کرد         
 ...  کھشبید... خوب راستش ...  شبید... من  -        
 ... !  اصال بعدا بگویخوایم... منتظرن زشتھ نییمھمونا پا...  زھرا ی چشبید -        
 ...! ین و دعوا نکی نشیفقط قول بده عصبان...  گمیخوب باشھ م -        
 !؟... زھرا ی کـــــــــــــردکاریچ:  حوصلھ گفتم یب        
 ... میزدی من و تو حرف مشبید... کھ ...  شبیفقط د...  بخدا یچیھ -        
 !؟...خــــــــــــــوب  -        
 ...  منیعنی... بعد کاوه ... روشن بود ...  می گوشیعنی... من  -        
 ...! ـــــــــــــــــــــر ازھـ -        
 ... دهی کاوه حرفامون رو شنمیزدیکھ ما با ھم حرف م... کھ شبید...  گمی مگمیخوب باشھ م -        
 !؟... دهی شنی چیعنی:  کردم و نگاش کردم زیچشمامو ر        
من بھش زنگ زده ...  گھی نگام نکن دینجوری اینار... من بھش ...  نکھی ایعنیخوب ...  یعنی -        

 ... دی رفت قطع کنم حرفامون رو شنادمیبودم 
 تمام یعنی! ؟... دهی کھ ھمھ حرفامون رو شنی چیعنی! ؟... گھی می چنیا...  شــــــــــــــدیباورم نم        

 پس بگو اومدن کاوه سر قبر محمد از!!! ؟... کردهی اون داشتھ گوش ممیزدی کھ من و زھرا حرف میمدت
 ...  دارهخنده  رفتــــــــــــھ قطع کنھ واقعاادشیھھھھھھ ...  خورهیکجا آب م
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زشتھ بخدا جلو مھمونا ...  پس نیکجا موند: تا اومدم حرف بزنم مادر زھرا اومد تو اتاق و گفت         
 ...! ھمھ منتظر شمان... 

 ی دختره رسمیبھ وقتش حسابشو م ی دختر فضول احمق بدم ولنی بھ اینشد جواب درست و حساب        
 ی راه افتادم طبقھ ی نگاش کردم و با ابجیفقط عصب...  بود کرده ی چھ کارنیا...  خـــــــــــــــر شعوریب
 ... نییپا
 

 ...  تو ھال ھمھ با لبخند نگام کردن و جواب سالمم رو دادنمی رفتیوقت        
 بره ، کھ خواستی بود کھ اگھ کاوه منی اری بودم اما ھنوز فکرم درگی از دست زھرا عصباننکھیبا ا        

مگھ ...!  شھی می منتفھی قضنیپس کال ا...  رمی گفت و من کھ بھش گفتــــم باھاش نمنویخودش ھم ھم
  تو گوشم زنگ خوردمی بودسون تو لوای وقتنھی تھمی ابجیحرفا...  می از خودمون بگذرمونیکی...  نکھیا

... 
اون ...  خوانواده ات یحت...  ی بگذرزاتی چیلی کھ بھ خاطرش از خیانقـــــــــــدر دوستش دار    (    

 ثاریا...  نارگل خوادی میعشق فداکار...  یکنی مکاری خودش و مادرش بگذره تو براش چیاز ارزو
 ... ! خوادیم

 ... ارمی روزم دووم نمھیمن بدون اقاجون و مامان ...  از خانواده ام بگذرم تونمینم...  دونمینم -        
...  کھ نباشن شھی میاقاجون و مامان ھم روز...  ستی نی کس ابدچیھ...  ھمش حرفھ نارگل نایا -        
...  یکنی براش مکاری ارزوش بگذره تو چنی اگھ اون از بزرگترنیبب...  می کھ نباششھی می روزھیھممون 

 یگذری عشقت از ارزوت میراتو با جون و دل ب...  ھم ھست ری سختھ اما دلپذیلی خی نره کھ عاشقادتی
 !)؟... تیاز ھمھ چ... 

 تونمیم...  نمی رو ببی خوشحالتونستمیتو صورت ھردوشون م...  بھ اقاجون و مامان انداختم ینگاھ        
 از تونمی ھم کاوه رو دوست داشتھ باشم بازم نمیھرچ... من عاشقشونم ...  امکان نداره نیا... نمشونینب

 ھی راحتھ کھ تو المی خی ولسختھ یلی کھ برم تھران و ازشون دور باشم خودش خنیھم... خانوادم بگذرم 
 ...! فاصلھ ام باھاشون چند ساعتھ...  میکشور

 نی از دست عروسمون بخورم کھ ایی چاھی خوامی اما من ممدونی رو نمھیبق:  گفت رادی ھیعمو        
 ...! مینی بھتر ببمی چشم و چال ما ھم روشن بشھ بتوننیبلکھ ا...  خوردن داره ییچا

 ...!!! خان عمــــــــــــــو:  با عجز گفتم اری اختیب        
 ... ھ زد ، خودش کھ قھقھدنی اطالع داشتن خندانی کھ از جریی کسایھمھ         
 ...!  عموجاننی نکنتی دختر منو اذنیانقدر ا:  کاوه رو بھ عمو با خنده گفت یبابا        
 لبسوز ِ یی چاھیبرو دخترم ...  باباجان کنمی میباھات شوخ:  گفت دی خوب خندنکھیعمو بعد از ا        
 ری از دست پختت خوردم و ھنوزم مزه اش زرادی ھی ، ھرچند کھ خونھ یی چقدر کدبانومینی بباریِلبدوز ب
 ...! زبونمھ
 عمو دوباره رشتھ سخن رو ییبعد از چا...  برگشتم تو ھال و بھ ھمھ تعارف کردم یی چاینیبا س        

 نباری کھ اگھ خدا بخواد اری امر خی برامی دوباره مزاحم شدیراستش جناب کرم: بھ دست گرفت و گفت 
 ...میا خودمون ببر دخترمون رو بنی اگھید

 دختر کور و ھی رک و راست بگم من اگھ نیبذار:  بھ کاوه انداخت و ادامھ داد طنتی پرشینگاھ        
 ...دادمشی وقت بھ کاوه نمچیکچل داشتم ھم ،ھ

کاوه پسر : خان عمو ھم با ھمون خنده اش گفت ...  ھی بقی اعتراض کاوه ھمراه شد با خنده یصدا        
... اما مھربونھ ...  اس کدندهیغد و ... شر و شوره ...  ستی و اروم نری سر بھ زرادیمثل ھ...  ھیخوب
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 بعد از تونھیم...  اھل کاره ااالن دانشجوئھ ام...  شھی میمرد زندگ...  روش حساب کرد ی تو زندگشھیم
 ھم از نی ماشخونھ و...  رو شروع کنھ ی کارھی ھرجور کھ دوست دارن ایدرسش بره شرکت پدرش 

 ...!  دست خودتونیچی و قشی رگھید...  کنمی منشیمن ھمھ جوره تضم... خودش داره 
 ...  زھرا تو گوشم پژواک شدی حرفانباریا...  بود نییسرم پا        

 دی بدبخت از کجا بایاخھ پسره !!! ؟... ی کھ دوستش داری بار بھش نشون دادھیاصال تو تاحاال         (
 !؟...ھ تو ھم دلت باھاشھ بدونھ ک
 بدبخت رادی از ھیحت! ؟...ھــــــــان ...  ی دوستش داری کھ بھش ثابت کنی کردکاریتاحاال چ        
 ... ی کھ خاموش کردتمیگوش...  نجای ای بھ اون نگھ اومدیخواست

 یعنی...  کردی گوش مھی نشستھ بود بھ حرف بقلکسی ریلیخ...  بھ کاوه کردم ی نگاھی چشمریز        
 !؟... دهی ما رو شنشبی دیھمھ حرفا
 یبھش نشون داد...  ستمی از حس نارگل مطمئن نگفتی مرادی کھ داشت بھ ھدمی بار شنھیخودم         (

 ما ی کرده کھ نھ تو بلکھ ھمھ یی کاراھیاون بارھا ! ؟... کھ عشق تو رو باور کنھ ی کردیکار! ؟...
من ! ؟... ی بکنیضر حاکاری موندنش چی؟ برا... ی کردکاری عشقش چی برا دوستت داره اما تومیدیفھم

 ...!) زنھی رو ھم مشی اتردیمطمئنم اگھ از تو خاطرجمع بشھ ق
تو نگاه ھمشون ...  کاوه ی ، خانواده رادیاقاجون و مامان ، زھرا و ھ... نگامو تو سالن چرخوندم         

 نمونی بی با لجبازی ھرچستیبا خودم گفتم بس ن...  وصلت نی از ادمیدی رو منانی جور اطمھی و یشاد
 !؟... میفاصلھ انداخت

 تا تو گذرهیاون از آرزوش م...  بھ تو بگم دی رو من نبانایا...  ی داره ناری بھ فداکارازیعشق ن -         (
 از خودت دی بایاشق و عی دوستش داریگی میوقت! ؟... یکنی عشقت می براکاریتو چ... رو داشتھ باشھ 

نذار بھ ...  رفتنو ای کنھ موندن نتخاب ادی اگھ بھ انتخاب کردنھ بدون تردیبذار حت... بھش بگو ...  یبگذر
 ...! ) ی براش بکن کھ بعدا افسوسشو نخوری کارھی یتا زمان دار...  ی بمونونیعشقت مد

 کردنی انداختم کھ منتظر داشتن بھ من نگاه مھی بھ بقینگاھ...  اقاجون سرمو بلند کردم یبا صدا        
... 

 کردم بدون در نظر گرفتن حرفا و یسع! ؟... یخوب: لب زد ...  نگران بود یی جوراھینگاه کاوه         
 ...! گنی می چنمی تو سرم حواسمو بدم بھ جمع و ببیفکرا

 خوادی می خدا چمینی تا ببنیاتون رو بزن تو اتاقت حرفنیدخترم با اقا کاوه بر: اقاجون بود کھ گفت         
!... 

 شھیاقاجون م: کاوه پشت سرم بود اما برگشتم سمت جمع و گفتم ... بلند شدم و رفتم سمت در سالن         
 !؟... صحبت کنم انی کاویقبلش با شما و اقا

 !... تروخدا خرابش نکن نارگل:  کھ گفت دمی اروم و نگران کاوه رو شنیصدا        
 ھمھ تعجب رو یتو چھره ... گفتھ ی چدمی بود و اروم حرف زده بود فقط من شنستادهیچون کنارم ا        

 ...  نگامو بھ اقاجون دوختمی ولدمید
 ...!  دخترممیبر:  از جاش بلند شد و گفت انی کاویاقا        
 افتاده برگشت سر جاش ری ھم با سر زچارهی بیکاوه ... اقاجون ھم بلند شد و ھمراه من راه افتادن         
 ... نشست

 
 ... دی طول کشی ساعتمی من با اقاجون و پدر کاوه نیحرفا        
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پسرم بلند شو :  و اقاجون بھ کاوه گفت ستادمی من دم در ایعنی...  تو ھال می ساعت برگشتمیبعد از ن        
 ...! نی حرفاتون رو بزننیبر

دفعھ قبل با محمد ...  می گرفتشیباھم راه اتاقم رو در پ...  کاوه معلوم بود کھ کالفھ است افھیاز ق        
 ادی از خاطرات گذشتھ رو بھ یچی ھخواستمینم...  االن تو اتاق خودم می حرف زده بوداطیرفتھ بودم تو ح

 ...! ستی نیازی بھ مرور گذشتھ ندی جدھیتو زندگ...  ارمیب
 طول نھمھی با پدرت و بابام کھ ای داشتکاریچ:  در رو بست و گفت عی سرمی کھ وارد اتاق شدنیھم        

 !؟... ی بھشون گفتیچ! ؟... دیکش
 ...!  اقا کاوهنینی بشدییبفرما: نشستم کنار پنجره و گفتم         
تو ...  با اونا کھ واجبتر از حرف زدنت با من بود ی داشتکاری چگمیبھت م:  و گفت کمیاومد نزد        

 !!؟... یزنی با پدر من حرف میری بعد میقراره با من ازدواج کن
 ... نی ھمکردمی خودم روشن می رو برازای چی سرھی دیبا -        
 زیه چ ادامھ نده کاوکنمیخواھش م:  دھنش گرفتم و گفتم ی بگھ کھ دستمو جلویزیدوباره اومد چ        

 دیحرف من با پدرم و پدرت تموم شده االن با...  مسائل برام حل بشن ی سرھی خواستمی نبود فقط میخاص
 ی براارامونی معنکھیا...   روشن بشھنمونی بی و ھمھ چمی رو بشناسگریبا تو صحبت کنم تا بھتر ھمد

 ، می تا حرف بزننیپس بش... ان گھی مھمتر از مسائل دنایا...  انھی می داری تفاھمنکھی و اھیانتخاب ھمسر چ
 !؟... شھیم

 اما نظرش عوض شد و نھی بششی کھ رو صندلرمی تحرزیمتعجب نگام کرد و اول رفت سمت م        
 ...! شھیم:  گفت قی نفس عمھی من کنار پنجره نشست و با کیدوباره برگشت نزد

 !؟... من بگم ای یگیاول تو م -        
 خوامی دوسال بگو ، منی تو اتیقد تمام بدھکار... نھ تو بگو :  چشم نگام کرد و گفت یاز گوشھ         

 ...! بشنوم
 !؟... یکدوم بدھ: با تعجب نگاش کردم و گفتم         
 !!!؟... یدونینم: نگام کرد و گفت         
 !؟... بدونم دیبا: سرمو بھ چپ و راست تکون دادم و گفتم         
 از ھر ی کردی و فقط سعی دوسال کھ حرف نزدنیقد تمام ا:  نگاه چپ چپ بھم انداخت و گفت ھی        

 ...  نارگل خانومی بدھکاری کردن من استفاده کنتی واسھ اذیراھ
 دوسالھ شده بودکھ اسباب ی اش مثل بچھ ھاافھیق...  کردم اخھ تشی اذیمن ک... خندم گرفت         

 ...  رو ازشون گرفتنشونیباز
 زھرا رو خفھ کنم خواستی ھرچند دلم مدهی رو شنشبمونی دی حرف زھرا افتادم کھ کاوه حرفاادی        

 ...! یدی ھم امروز شنشبی ھم دوی ھمھ چگھی بگم خودت کھ دویچ:  گل کرد و گفتم طنتمیاما ش
 کھ گفتم گردنش یدوند طرفم جور با شتاب سرشو برگرنی فاصلمون کم بود اما ھمچنکھیبا ا        
 ... شکست
 ی باال سرمون بازم بخواینارگل بھ خدا:  گرفت جلو صورتم و گفت دیانگشت اشاره شو با تھد        

 ...  بعدش خودموکشمی اول تورو مزنمیم...  یدونی خودت می کنتیاذ
 عروس رو شی مراسم خواستگار تویاخھ ک...  دمی نتونستم خندمو کنترل کنم و با صدا خندگھید        

 فرق داره ھی با بقشیکاوه ھمھ چ...  دی تا تھدزدی می بھ شوخشتریھرچند لحن صداش ب...  کنھی مدیتھد
 ...  کردن و اعتراف گرفتنشی مدل خواستگاریحت

 ... خب حالـــــــــــا: گفتم         
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 ... شنومیزود باش ، م:  نثارم کرد و گفت ی لب کوفتریز        
 !؟... بگم یخوب اخھ چ:  کنترل کردم و گفتم یخندمو بھ سخت        
 ...  بود کھ خنده از لبم پاک شدقینگاش انقدر عم... فقط نگام کرد         
 با وجود ازدواج سابقم تو رو نکھی اای قبال ازدواج کردم نکھیا! ؟... ی بشنویخوای میچ: آروم گفتم         

 !؟...دوست دارم 
اما گفتن ...  رو دوباره مطرح کنم یدونی کھ می مسائلخوامیمن نم:  و ادامھ دادم نییسرمو انداختم پا        

...  سر خاکش یامروز ھم اومد...  بار ازدواج کردم ھی کھ قبال یدونیخوب م...  ھی حرفھا الزامیبعض
...  نطوری زبون ھم ھمشیحرف و ن. .. دمی کشادی زیسخت...  اتفاقات برام افتاد یلیبعد از مرگ محمد خ

مدام تو ذھنم ...  رفتی نمادمیزخم زبون مردم از ...  افسرده یی جوراھی گفت شھی بودم و مری سیاز زندگ
 اونجا و درددل رفتمی مشھیھم... سنگ صبورم ...  امییسنگ قبرش شده بود ھمدم تنھا...  شدیتکرار م

 کنم تا بتونم ی با محمد خداحافظشھی ھمی و زھرا قول دادم برادم شمال بھ خوی تو اردونکھی ، تا اکردمیم
 کھ با زھرا ی نھ ، روز اخرای ھست ادتی دونمینم...  کار رو ھم کردم نیا...  برگردم یدوباره بھ زندگ

امروز ھم رفتھ بودم کھ ...  امروز نرفتھ بودم سر خاکش نیاز ھمون موقع تا ھم...! دعوامون شده بود 
 می زندگی و درست برادی جدمی تصمھی اروم بشم و بتونم نکھیواسھ ا...  کنم کاری چدی بانمی ببکنم  فکرکمی

 ...  احساسی نھ از روی باز انتخاب کنی کھ با چشمانھی ای براگمی حرفا رو بھت منیاگھ ا...  رمیبگ
 ... کنھی لبخند محو نگام مھی داره با دمیسرمو بلند کردم کھ د...  ومدی ازش در نمییصدا        
 ...  مورد دوم بدونمی درباره خوامی مشتری بدونستمی رو قبال ھم منایا:  تو چشمام گفت رهیخ        
 !؟...مورد دوم : متعجب گفتم         
  با وجود ازدواجت منونکھیا...  ــــــــــای ی قبال ازواج کردنکھیا... اره : با ھمون لبخند گفت         

 ...!  بدونمشتری مورد بنی در اخوامیم...!  یدوست دار
 ...!!! کــــــــــاوه:  و با اعتراض گفتم دمی لحظھ از حرفش خجالت کشھی        
 ...  و افتادم تو بغلشدیاصال انتظارشو نداشتم اما دستمو کش        
 ی از کیدونیدختر خوب م...  ی بشنوم دوستم دارخوامیخوب م... جــــــان کاوه : دم گوشم گفت         

 بار ھم بھ ھیخوب ...  اال خودم ی کھ منو دوست داردنی چند وقتھ ھمھ از زبونت شنیدونیم... منتظرم 
 ...! خورهی جا بر نمچی بھ ھیخودم بگ
 حالتمون معذب نی اما از ارونی بامی بخواستی خوبھ و دلم نمیلی جام خکردمی حس منکھیبا وجود ا        

:  کھ دستشو سفتتر کرد و گفت رونی بامیخواستم از بغلش ب...  دمیکشیبودم و از خودم و حسم خجالت م
 ...! ادامھ بده... خـــــوب ...  خوبھ نجایجات ھم
 !؟... ینجوریا:  گفتم رونی بامی کھ بخوردمی کھ تو بغلش وول منجوریھم        
 ...! یبھتره از االن عادت کن !؟... یپس چجور: گفت         
 ...!  مشکل دارمکمی تیی اخالق زورگونی با ای کاوه خان من دوستت دارم ولیآقا: آروم گفتم         
 ...!  کم کمیایکنار م:  کھ گفت دمی شنزشوی ری خنده یصدا        
 ...!  بھ خدایی پررویلیخ:  زدم و گفتم نشی بھ سیمشت        
 ... شناسمیبھتر از تو خودمو م...  زمی عزدونمیم: مشتمو گرفت و گفت         
 !؟...ادامھ اش ... خوب :  اش آورد باال و گفت نھی سیچونمو با دستش گرفت و از رو        
 !؟...مگھ ادامھ داره بازم : با تعجب گفتم         
 با من در مورد دی کھ بای اونم زمانی داریھ حرف تو با پدر من و خودت چنکھیا! ؟...نداره  -        

 !؟... ستی بھ نظرت ادامھ اش نمیازدواجمون صحبت کن
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 ...!  شماست اقا کاوهینھ ادامھ اش حرفا:  و سرمو آزاد کردم دمیچونمو از دستش کش        
 ... فھممیباالخره کھ اخرش من م... باشھ نگو  -        
اما آخرش : تو دلم ادامھ حرفمو گفتم ...!  ستی نیباشھ مشکل: داختم و گفتم شونھ ھامو باال ان        

 ...!  نھ اآلنیفھمیم
 

نارگل :  و گفت دیچی کاوه بودم کھ دستاشو محکمتر دورم پی دستانیتو تالش واسھ آزاد شدن از ب        
 ...! یای کھ از پس من برنمیدونیم...  مصرف نکن یجات خوبھ انقدر انرژ

 ...! امیچقدر خوبھ کھ از پست بر نم:  اما تو دلم اعتراف کردم خوردمی از دستش حرص منکھیبا ا        
 ... تو جام اروم نشستم تا اون حرفاشو بزنھ        
 ھم خبر داره یرازی فکر کنم خواجھ حافظ شگھیاز عالقم بھ تو ، کھ د:  و گفت دی کشقی نفس عمھی        

 آزارت دادم اما ادیز...  شدم ونتی جاھا مدیلی ازت ندارم ، خی پنھونزی چچیھ...  یدونی ممیاز زندگ... 
ھرچند تو ھم کم ...  آروم باشم برت در براتونمی وقتھا نمیلی چرا خدونمینم... باور کن دست خودم نبود 

 لھ  روچارهی ھدفمند اعصاب منھ بنی و ھمچی پات کردی اھننی و خداروشکر پوتیمنو حرص نداد
 ی و سعشمی میاگھ االن کمتر عصب...  فقط بھ خاطر توئھ نجامی االن کھ انای ایاما با ھمھ ...  یکردیم
 بھت محبت کنم باشھ گھی جور دیخوایم...  فکر کردم ت کھ بھ حرفانھی اروم برخورد کنم بھ خاطر اکنمیم
 کھ توام دست از یاما بھ شرط...  کنمی رفتارم عوض بشھ اونم بھ چشم قبول میخوایم...  رمیگی مادی

 ، االن ھم ستمی نی و ارومیمن قبول دارم کھ آدم منطف...  یاری در بتوی اھنی کفشانی و ایکارات بردار
 گھی بار دھیپس مطمئن باش فقـــــــــــــط ...  اومدنت گذشتم استثناست خبری بنی ار آروم از کناینیبیکھ م

 ...! شمی سابق می از فردا ھمون کاوه ری نگیامروزم اخالق منو جد...  کشمتی خودم می بری بذارخبریب
 منو حرص بده خوادیمعلوم بود کھ م...  شوخ و سرخوش بود یلی اخرش خیلحنش تو چند جملھ         

 !؟... خرت از پل بگذره یخوایپس فقط م:  با خنده گفتم نی ھمیبرا...
 ... تو فکر کن آره:  و گفت دیاونم خند        
 ...! گمی سابق بلھ نمیاما من بھ کاوه :  گفتم یبا لجباز        
 ی ابراز عالقھ ھانیقربون ا... یگی امروز بلھ رو میپس بھ کاوه : بھ خودش فشارم داد و گفت         

 ... !  برممتیرمستقیغ
 ..!.  ندارم کاوهیمن طاقت تند:  لب گفتم ریآروم ز        
 ...! بھ بعد با خانومم تند باشمنیمن غلط بکنم از ا: دستشو دورم محکمتر کرد و گفت         
 ...!  تا جھنمی حتخواستی کاوه رو منیدلم ا...  وانت قند تو دلم آب شد ھیاز لفظ خانوممش         
 ... نتظرمونن منیی پاھی افتاد بقادمی ھوی تو بغلش بودم کھ ی اقھیفکر کنم چند دق        
 !؟... نیی پامیبر...  ممکنھ نگران بشن می حرف بزنمی وقتھ اومدیلیخ: سرمو بلند کردم و گفتم         
...  می نباشھی نگران بقگھی دمی ازدواج کنشھی میک...  میباشھ بر: با خنده سرشو تکون داد و گفت         

 ...! می حرف زدارامونیچقدر ھم کھ ما در مورد مع
 قھی و سلقی و عالارھای در مورد معمی کھ نزدیی تنھا حرفاگفتیراست م... منم خندم گرفتھ بود         

 بھ حرف نبود یازی کھ نمیشناختیانقدر ھمو م...  می ھردومون از ھم مطمئن بودیی جوراھی... ھامون بود 
 ...!  اومدم و رفتم سمت در کھ صدام کردرونیاز تو بغلش ب... 

 ...! شیاتر... نارگل  -        
 ... مادرم بود... ی کھ آرزویدونیم: نگاش کردم ، اونم نگاشو تو چشمام دوخت و گفت         
 ... بازم فقط نگاش کردم        
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 ...!  گرفتم کھ نرممی تصمنی ھمی برات سختھ برادونمیم...  یول -        
 ھی کھ بقنیی پامی ، برالیخیاصال ب:  و گفت دی کشی کھ آه حسرت باردی دی تو چشمام چدونمینم        
 ...! منتظرن
 کھ نیھم...  یول...  شی اترامی ، باھات مدونمی حرف زده بود کھ انگار منتظر بود بگم می جورھی        

پشتمو بھش کردم تا نتونھ ...  برام ارزش داشت یلی خودش و مادرش گذشت خیبھ خاطر من از ارزو
 ...! نھیلبخندمو بب

 ...! میبر: فقط گفتم         
 ...  تو ھالمی و رفتنیی پامیبا ھم از پلھ اومد...  نگفت یزی چگھی دی ولدمی اه دوباره شو شنیصدا        
 ما یدیخوب دخترم اجازه م...  نیباالخره اومد:  ما زودتر از ھمھ گفت دنی با دانی کاویآقا        

 !؟... داره ھی بھ تنبازی پسر ما ننیم ا ھنوزای می کننیریدھنمون رو ش
 ...  بودستادهیکاوه ھم کنارم ا...  نیی زدم و سرمو انداختم پای ، منم لبخنددنیھمھ خند        
 !؟...آقا کاوه ، بلـــــــــھ: خان عمو رو بھ کاوه گفت         
 ...! بلھ عموجون: گفت ...  کاوه بر خالف چند لحظھ قبل شاد بود یصدا        
 ھی حاضر ھست تورو مینی دخترم بده ببدیبچھ پررو بھ تو چھ ، بلھ رو با:  با خنده گفت انی کاویآقا        

 !؟... نھ ایعمر تحمل کنھ 
 ...!  اجازه بدندیاون بلھ رو کھ آقاجون با:  و گفت دیکاوه ھم خند        
 سھی چشماش خکمیسرمو اروم اوردم باال و نگامو بھش دوختم ، حس کردم ... اقاجون صدام کرد         

با ...  شوی بار دوم تھ تغاریداشت برا...  اقاجونم نشستھ ی تو چشمایسی خنی ای چی برادونستمیم... 
 ...  بودسی صورتش لبخند داشت اما چشماش خنکھیا

 ...! قاجونمبارکتون باشھ ا -        
 جعبھ ھی کتش بیپدر کاوه از ج...  رو برداشت بھ ھمھ تعارف کرد ینیریزھرا بلند شد و ظرف ش        

 گھی انگشتر رو دست عروسم بکنھ کھ دنی شما کاوه ایبا اجازه :  دراورد و رو بھ بابا گفت کیکوچ
 ...!  راحت بشھالشیخ

 انگشتر تی کاوه قبل از محرمدهی مھمھ و اجازه نمیلی براش خیمطمئن بودم اقاجون محرم نامحرم        
 بدتــــــر از اون لباس منو عوض ی حتایھھھ اگھ خبر داشت تاحاال چند بار تو بغلش بودم ... دستم کنھ 

راستش من شما رو انقدر :   و گفتدی کوتاھش کششی بھ ریآقاجون دست... شدی مییکرده چھ محشر کبرا
 ھی و ننی دوتا بشنی انی دوتا ھم باھمھ ، اگھ اجازه بدنی دل ادونمیم...  نباشھ قی بھ تحقازی کھ نشناسمیم

 نی نداشتھ باشن ھم اقا کاوه ای مشکلرسنی بخونم کھ ھم قبل از عقد بھ کاراشون منشونی بتی محرمغھیص
 ...! نشون رو دست نارگل بذاره

 ھی...  ندارم شوی امادگکردمی من ھنوز حس می ولدیگنجی گفت تو پوست خودش نمشھیکاوه کھ م        
 ...  بد رو از خودم دور کنمی کردم حس ھایسع...!!! اگھ نتونم ...  ترس داشتم کمی ییجورا

 ...!  بھترنی از ایچ:  گفت ی ھم با خوشحالانی کاویاقا        
 تا نینی بشنیایب:  کھ اقاجون با دستش بھ مبل دونفره اشاره کرد و گفت می بودستادهی افیھنوز بالتکل        

 ...! امی و برمیمنم برم وضو بگ
 اقاجون انقدر دوستم داره ، دستش دونستمینم: کنار کاوه رو مبل دونفره نشستم کھ دم گوشم گفت         

 اما تو تونستمیرچند قبلش ھم م ھرمی دستتو بگتونمی راحت مگھید... درد نکنھ کھ انقدر بھ فکر منھ 
 ...! شھیباورم نم...  ی مال خودم ناریشی مغھی صنی با اگھی االن دیذاشتینم

 !؟... یبھم اعتماد دار:  کھ گفت دی دی تو نگام چدونمینم... نگاش کردم         
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 یبا لبخند...  اعتماد دارم ای پسر اندازه تمام دننیبا خودم گفتم اره من بھ ا... تو چشماش نگاه کردم         
 ...! سرمو تکون دادم

 بھ ھم تعھد نیشما دار:  بھ جفتمون کرد و گفت یاول نگاھ...  می اقاجون نگاه از ھم گرفتیبا صدا        
 نی با ھم باششھی ھمھ جا و ھمیضی چھ مری و چھ غم چھ سالمتی در ھر حال چھ شادشھی کھ ھمنیدیم

 ی کھ وقتی ، جوری شوھرت درست کنی تنش رو برای اروم و بی زندگھی دینارگل تو با... مراقب ھم 
کاوه تو ھم از حاال ...  شیشونی رو لبش نھ اخم رو پنھی خونش لبخند بشی خونھ با فکر بھ جود تو توادیم

دارم نصف جون ...  بوده و ھست زمونیعز...  مھی دختر تھ تغارنیا...  دامادھام ی ھی پسرم مثل بقیشد
زنھا ...  باش تونیمواظب زندگ...  باش مازش مراقبت کن و مواظب خودت ھ...  دستت دمیمرمو مو ع
 ...!  کنھھی بھت تکی کنی کاردی کھ بایی تونیا...  از مردا ھستن فتریضع

 چرا از کاوه خواستھ مواظب دونستنیھمھ م...  پرده اشک تو چشمام نشست ھی اقاجون یبا حرفا        
 ...!  دیلرزیاما م...  کم یلـــــــــــــیخ...  لرزهی صداش مکمی حس کردم یحت... خودش ھم باشھ 

 
...  زهی برام عزیلینارگل خ...  اقاجون دمیبھتون قول م: کاوه بلند شد رفت سمت اقاجون و گفت         

 چی مواظبت کنم کھ ھمونی از خودم و اون ، از زندگی جوردمیقول م...  ادی اشک بھ چشمش بذارمینم
 ...! نیشی نممونی از اعتمادتون بھ من پشنیمطمئن باش... نتونھ خرابش کنھ یطوفان

 ...!  جووندونمیم:  کاوه زد و گفت ی بھ شونھ یاقاجون با لبخند دست        
 ... غھی صی ھی شروع کرد بھ خوندن ای کاوه کنار من اقاجون با بسم اللھیبا نشستن دوباره         
کاوه دستمو تو دستش گرفت و انگشتر تک ...  دست زدن ھی خونده شد و بقغھی صنکھیبعد از ا        

 گفتن کی و بغلمون کردن ، بھمون تبردنیھمھ دست زدن ، کل کش...  رو تو انگشتم گذاشت انی برلنینگ
 داشت نگام لبخند  خودشون شدن ھنوز دستم تو دستش بود و بای دوباره مشغول حرفاھی بقی وقتیحت... 

 ... کردیم
 ...!  تو اتاقتمیبر: آروم دم گوشم گفت         
 ... می باھم تنھا باشکمی خوامیم...  ی زنمگھیحاال کھ د: متعجب نگاش کردم کھ گفت         
 ...!  نشستن ، زشتھنجایادم ا نھمھیا! ؟... یگی میچ:  گاز گرفتم و گفتم نموییلب پا        
 !؟... زشتھ شیبخوام با تو تنھا باشم چ...  یتو االن زنم! ؟...زشت چرا : کالفھ گفت         
 شما دو یخوای مگمی مینار:  کرد و گفت یزھرا کھ انگار متوجھ حرف زدن اروم ما بود ، سرفھ ا        

االنھ کھ ھمھ خانواده ...  میکنی تا ما شام رو اماده منی کار کنکمی نامھ ات انی پاقی تو اتاقت رو تحقنیتا بر
 ...! نجای اانیب

 حرفاش و لبخند نی با اگھی پسر تنھا باشم حاال کھ دنی با ادمیترسی نبوده می خبرچیمن قبال کھ ھ        
 ...  دار رو لبش عمرا برمیمعن

 ما شام رو نی بھ درستون برسنیگل جان شما براره نار:  کرد و گفت دییمادر زھرا ھم حرفشو تا        
 ...! نیاقا کاوه بلند ش...  میکنیاماده م
 مونمیم... نھ فعال شام مھمتره : گفتم ...  دی باز بلند شد و دست منم کھ تو دستش بود کششیکاوه با ن        

 ...! کنمی تھران روش کار مبرمی رو مقمیکمک شما ، تحق
نھ :  پلھ ھا کرد ی بھ زور راھدی اون دست منو کشقی صدیابج... تمو فشار داد  کوچولو دسھی        

 برو بھ درس و مشقت برس...  می کمک تو رو الزم ندارشھی مداشونی ھم پھی کم کم بقمیدخترجان، ما ھست
!... 
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خواستم بعد از اون برم داخل کھ حداقل در رو باز بذارم مسلما ...  اتاقم شدم یبھ ناچار با کاوه راھ        
: چون با لبخند دستشو بھ سمت اتاق گرفت و گفت ...  بھ سنگ خورد رممی تنیاما ا...  بستیکاوه در رو م
 ...! اول خانومھا

 درست دمیترسیم...  اما از خودم دمیترسی میعنی...  بترسم نھ ای با کاوه تنھا باشم ادی بدم بنکھینھ ا        
 لب بسم هللا گفتم و چندتا صلوات فرستادم و رفتم ریز...!  ریاون کاوه اس ، نھ محمد سربز... رفتار نکنم 

 ...  در رو بستمینی بشیطبق پ... داخل 
 از ھوی کھ گشتمی مقمی تحقی کتابام دنبال کاغذانی کردم خونسرد باشم ، رفتم سمت کمد و بیسع        

 ...  شدم تو بغلشدهیپشت کش
 زھرا و مادرش انقدر خوب و بھ فکر من کردمیواقعا فکر نم: سرشو گذاشت رو شونھ ام و گفت         

 کھ ھمھ ھوامو دارن اال زنم یی تو خانواده ای منو انداختیی و تنھای سال مجردنھمھی بعد از اایخدا... باشن
 ...! بازم دمت گرم....!!! ییییییھع... 

 !؟...من ھواتو ندا : برگشتم سمتش و گفتم         
 لباشو از لبام جدا کرد یوقت...  دیبوسی بودم و اون داشت مستادهیمثل مجسمھ ا... صدامو خفھ کرد         

 ...!  مزه شونیدلم لک زده بود برا...  یآخــــــــ:  و گفت دی کشیقینفس عم
 !؟... واقعا یکشیتو ھنوزم از من خجالت م:  و گفت نییسرشو اورد پا...  دمینگامو ازش دزد        
 شوکھ شد چون کمیحس کردم ...  دادم بھ شونھ اش ھی سرمو اروم تکنمی صورتشو نبنکھی ایبرا        

دستشو دورم حلقھ کرد و محکم بغلم کردو ...  رفتن تو بغلش ی براشدمی قدم مشی بار بود خودم پنیاول
 نی ادهی دلش کشتھ ِ اش حس کردم از تھنھی کھ با تکون سدی کشقی نفس عمھی... گذاشت رو سرم سرشو 

 ...! نفسو
 و یحس سبک...  برام ارامش بخش بود یلی کھ بود خی اما ھرچمی چقدر تو اون حالت بوددونمینم        

 ...  قدم شدم واسھ ابراز عالقھشی بار پنی اولیدستمو دورش گذاشتم و برا... ارامش داشتم 
 ...! دوستت دارم -        
 ...!  منینھ بھ اندازه : دستش دورم محکمتر شد و گفت ...  قی عمیلیدوباره نفس خ        
 شروع کردم انقدر خوب بخواد تموم بشھ یفی و بالتکلی رو کھ با ناراحتی روزکردی فکرشو میک        

 !...  ازت ممنونمایخدا... 
 ...  مای ندهی ای برادواری خوشحال و امیھمگ... اونشب ھمھ خونھ ما دعوت بودن         
 ھی اه و نالھ ھمراه بقی و بماند کھ اقا کاوه با کلقی صدی ابجی خواب رفتن خونھ ی براونیشب اقا        

 تنھا دیم چرا با حاال کھ زن گرفتگفتیم...  کرد تشی سربھ سرش گذاشت و اذرادیمردا رفت و چقدر ھ
 زھرا و شی فقط پکاتش حرفاش و حریھرچند کھ ھمھ ...  از حرکاتش دمیبخوابم و من چقدر خجالت کش

 ...  بودرادیھ
 ، ی از ھمھ چالیخیاخر ترم بود و من ب...  تھران گشتمی برمدی باای اونشب بھ ھمراه تھرانیفردا        

 ی فکرھی ی صبح با اس دادن بھ کاوه گذشت ولکیاونشب تا نزد...  نامھ اومده بودم خونھ انیدرس و پا
...  رمی اجازه بگرجی عمو او  برم از خالھ شھربانوخواستیدلم م...  کرده بود ری ذھنم رو درگیلیھم خ

 بھ ھرحال یول...  بھم بزنن کھ ناراحتم کنھ ی ممکنھ حرفگفتیم...  کار بود نیزھرا مخالف صددرصد ا
 روستا با خبر شده بودن و زشت بود کھ خودم بھشون سر نزنم و ی االنشم ھمھ نیمن عروسشون بودم ھم

 ... نگم
 مادر یدید:  و گفت دی مامان دستشو بوسشی از خانواده ام کاوه رفت پیصبح موقع خداحافظ        

 !؟...ی کردی خواستگارخواستمی رو کھ میاخرش خودت برام دختر
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 کھ خوشبخت شایا:  و گفت دی کاوه کشی بھ موھای اشک دم مشکش دستشھی ھمیمامان با چشما        
 ...  پسرمنیبش

 نیھمھ داشتن با لبخند بھ ا...  گرفت تو بغلش دیرسی اش منھی کاوه خم شد و مامانو کھ قدش تا سھوی        
 ... کردنیصحنھ نگاه م

 و سفارش کرد اروم نیاقاجون اومد کنار ماش...  کنار کاوه نشستم نی کردم و تو ماشیمنم خداحافظ        
 دستمو تو دستش می کھ راه افتادنیھم... کاوه ھم با ارامش و لبخند جوابشو داد ... برونھ و مواظب باشھ 

 ...  دنده نگھ داشتریگرفت و ز
 ...! کــــــاوه:  بھش کردم و گفتم ینگاھ        

 !؟...جـــــــونم  -        
 در اونصورت می و ممکنھ از روستا خارج بشستی وقت ندمی دی کنم ولینیاول خواستم مقدمھ چ        

 از روستا خارج نکھی قبل از ای اھی مقدمھ و حاشچی بدون ھنی ھمیبرا...  شدی کردنش سختتر میراض
 ...  پدر محمدی برم خونھ خوامیم:  حرف دلمو بھش گفتم میبش

 !؟... یکجــــــــا بر:  زد رو ترمز و برگشت سمت من ھوی        
 ...  سر خاکش دنبال منی کھ اومدیھمون... خونھ پدر محمد  -        
 ...  حساسھھی قضنی و رو اشھی می عصبدونستمیم... نتونستم بگم شوھر سابقم         
 !؟... ی چیبرا:  زود اخم کرد و گفت ی با تعجب نگام کرد ولکمی        
  ، بھشون خبر بدمرمی ازشون اجازه بگدی ، باکنمیمن عروسشون بودم و دارم دوباره ازدواج م -        

!... 
 ... ی بردمیاجازه نم: راه افتاد و گفت         
 ...! می باھم بریت کھ اگھ دوست داشدمیمن کھ اجازه نخواستم دارم بھت اطالع م: متعجب گفتم         
 اونجا ی بری نھ ، اجازه ندارگمینارگل خانم من االن شوھرت ھستم و م: اخمو نگام کرد و گفت         

 ... ی حرف مفت بشنویکھ کل
 ...  گفتھ قراره حرف مفت بشنومیک -        
 ... دمی بگھ ، حال و روزتو دی کسستی نیازین -        
 سر ھی رمی نگھ دار ، صبر کن خودم میایاگھ نم...  ششونی برم پدیمن با... ه  کاوکنمیخواھش م -        

 ... امی و مزنمیبھشون م
 تو ذارمی و ممینیشی منی تو ماشنجایمن ا! ؟... ی چــگھید:  تو ھم و گفت دیاخماش رو وحشتناک کش        
 ...! کنمی کار رو منی درصد فکر کن اھی!!! ؟... اونجا یتنھا بر
 ...! کنــــــــمیخواھش م...  وفتھی نی اتفاقدمیقول م -        
 ... گفتم نھ نارگل -        
 ...! خواھــــــــــــــــش:  ممکن گفتم ی افھی قنیدستمو گذاشتم رو دستش و با مظلومتر        
 ...  بھم کرد و بعدش کالفھ نفسشو فوت کردینگاھ        
 ... میریاھم م خوب ، بیلیخ -        
 ...  نکنینجوری چشماتو اگھید: دوباره نگام کرد و گفت         
 !؟... یچجور:  و گفتم یخودمو زدم بھ خنگ        
 ...!  خانــــــــــــــومیدونیخودت خوب م:  بھ دستم کھ تو دستش بود داد و گفت یفشار        
 کردمی کھ فکر می کنم بھ کارشی نگاه تونستم راضنیمفعال با ھ...  نگفتم یزی زدم و چیلبخند        

 ...!  بدهتی سخت بھش رضایلیخ
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...  اونا خودشون برن می بریی جامیخوای و ممیوفتی راه مرتری دکمی تماس گرفت و گفت ما رادیبا ھ        
 اومده نجایحاال کھ تا ا... استرس داشتم ...  نگھ داشت رجی عمو ای کھ بھش دادم دم در خونھ یطبق ادرس

 ، اگھ با کاوه بد برخورد کنمیاشتباه م نکنھ دارم...  دمیترسیاز برخوردشون جلو کاوه م...  دمیترسیبودم م
 !؟... یکنن چ
 !؟... می نریخوایم: کاوه کھ متوجھ حالم بود گفت         
با چھ ارج و ... روز عقدم با محمد افتادم ادی لحظھ ھی... اه بھ در خونھ  نگھی نگاه بھ اون کردم و ھی        

ھرچند خالھ ...  کردن رونمی بیبا چھ افتضاح... و روز مرگش ...  من رو وارد خونھ کردن یُقرب
 بودم دهی ازش ندیچ وقت رفتار بدی رفتار رو کرد وگرنھ تا قبلش ھنی اھی بقی حرفاریشھربانو ھم تحت تاث

پس حقشون بود باھاشون با احترام برخورد کنم و ...  با من نداشت ی ھم کھ اصال رفتار بدرجیعمو ا... 
 ...! گفتمی بھشون مدی بای شده بود ولریبھ عنوان عروسشون ھرچند کھ د

 ...! نگاش کردم و سرمو تکون دادم...  کردمی کار رو منی ادیمن با        
اب ...  و دستمو گرفت ستادیکاوه کنارم ا...  شدم ادهی رو باز کردم و با نفس حبس شده پنیدر ماش        

 ...  اومدرجی عمو ای بعدش صداکمی... دھنمو قورت دادم و دست لرزونمو بھ سمت زنگ بردم 
  قدم رفتم عقب کھھیناخوداگاه ...  شدی تر مکی کھ داشت بھ در نزددمیشنی سرفھ اش رو میصدا        

 داد کھ پشتمھ و نانی بار باز و بستھ کرد و با نگاش بھم اطمھینگاش کردم ، پلکاشو ... خوردم بھ کاوه 
 بود ی دوست داشتنیھمون شکل  اشافھیق...  دمی رو تو استانھ در درجیدر کھ باز شد عمو ا... مواظبمھ 

 کاملن نکھیمخصوصا ا...  شد شتری کاوه بدنینگاش کھ بھ من افتاد با تعجب نگام کرد اما تعجبش با د... 
 من و نینگاش ب...  سالم کردم ی ارومیبا صدا...  بودم و اونم دستش رو شونھ ام بود دهیبھ کاوه چسب

...  شد و نگاشو بھ من دوخت و جواب سالمم رو داد مسلط  بھ خودشکمیکاوه در گردش بود کھ باالخره 
 ...  با محبتشھیمثل ھم
 ...!  طرفانیچھ عجب از ا... سالم باباجان  -        
 مزاحمتون ی اقھی چند دقنیدیپدرجان اجازه م:  انداختم کھ کاوه گفت نییشرمنده و خجل سرمو پا        

 !؟... میبش
 یلیخ...  دییبفرما:  و گفت دی کنار کشی نگاه پرسوالشو بھ کاوه دوخت اما بدون حرفرجیعمو ا        
 ...! نیمدخوش ا
 ...  تومی لب بسم هللا گفتم و رفتریز        
 و رو دینگاه کاوه دور اتاق چرخ...  چند لحظھ تنھامون گذاشت ی و براییرایدعوتمون کرد تو پذ        

سرمو ...  ، از حضورم با کاوه تو خونشون دمی لحظھ از محمد خجالت کشھی یبرا... عکس محمد قفل شد 
 ...! ومدهی میبھ نظر پسر خوب:  دمی اروم کاوه رو شنی صدا کھنییانداختم پا

 ... بھمون تعارف کرد و روبرومون نشست...  ییرای اومد تو پذیی چاینی با سرجیعمو ا        
 لی رفتار شھربانو و فامدونمیم! ؟... ی از ما کردیادیچھ عجـــــــــــب ... خوب دختـــــرم  -        

 ... ی ھم نباشھ تو عروسمون بودی تو بوده اما خوب ھرچی دورنیمقصره ا
 ...  بودنییاز خجالت ھمش سرم پا        
 ...! من... عمو :  گفتم ی لرزون و ارومیبا صدا        
 !؟... ی کنی معرفیخواینم...  ادهی زی گلھ گذاریحاال وقت برا -        
 !؟... عمو صداتون کنم تونمیم... عموجان راستش :  خورد و گفت شیی از چاکمیکاوه         
 ...! بفرما... البتھ پسرم  -        
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 شوھر ی نارگل تو دانشگاه و خواھرزاده ی ، ھمکالسانیکاوه کاو... عموجان من اسمم کاوه اس  -        
 ...!!! خواستگار نارگل... راستش ... و خوب ... زھرا خانم 

اب دھنمو قورت ...  بود ی بد و طوالنیلی بھ نظرم خنمونیِسکوت ب... تم جرات سر بلند کردن نداش        
 ...  کردمرجی بھ عمو ای نگاھی چشمریدادم و اروم ز

 و از شما ھم ننیراستش نارگل جان اصرار داشتن شما رو بب:  شکستن سکوت ادامھ داد یکاوه برا        
 ...! می کھ مزاحم شما شدنھیا...  رنیاجازه بگ

 ھمون لحظھ خواستیدلم م...  شدم مونی اومده بودم پشنکھیاز ا...  ومدی در نمرجی از عمو اییصدا        
 ... از اونجا فرار کنم

 ...! نارگل بابا:  دمی عمو رو شنیباالخره صدا        
 ... سرمو اروم اوردم باال و نگاش کردم        
 ...  کھ تو جشمش نشستھ بود تضاد داشتنیلبخند رو لبش با اشک        
 ... ی کرددای خودتو پاریپس باالخره تو ھم ... خداروشکر  -        
 ... ختیریفقط اشک اروم از چشمام م...  تا بغضم با صدا نشکنھ دادمیلبامو رو ھم فشار م        
 از تو گھی محمد ھم االن دالی خدونمیم...  از تو راحت شد المی خگھیحاال د...  چرا دخترم ھیگر -        
 ...! راحتھ

 نگاه کنم و بعدش ھم نگامو بھ اطی باعث شد با ترس برگردم سمت حاطی بستھ شدن در حیصدا        
 فکر کنم ی ولدمی عمو بفھمھ ترسخواستمینم... لرزوندی دلمو میاضطراب و ترس بدجور... عمو بدوزم 

 ...! احتماال شھربانو باشھ...  اومده ی کنمیرم ببب: ترسمو خوند چون بلند شد و گفت 
 

 ...! ذارمی پسرم چند لحظھ تنھاتون مدیببخش: رو بھ کاوه گفت         
نارگل :  و با اون دستش دستمو گرفت، گفت دیچیبھ محض بستھ شدن در دست کاوه دور کمرم پ        

نگران نباش ...  یای کھ بیمگھ خودت نخواست...  خھیدستت ! ؟... ی شدینجوری من چرا ازیعز... جان 
 ...خانومم
اخ اخ :  حال و ھوامو عوض کنھ با خنده گفت نکھی ایبرا... سرمو اوردم باال و نگاش کردم         

 !؟... نھ گھی دی فکر دل منم ھستیکنی مظلوم نگام مینجوریا...  ینارگل خانوم
 بھ نگاه کردنت ی بخواینجوریا:  ارومتر و با قباحت تمام گفت ی و با صدانترییسرشو اورد پا        
 ...! از االن گفتھ باشم...  پا نذارما ری کھ اصول رو زدمی قول نمیادامھ بد
 دنی رو فراموش کردم ، از دتمونی لحظھ موقعھی پررو شدن و قباحت چشمام گشاد شد و نھمھیاز ا        

 ...!  کــــــــــــاوهی ادبی بیلیخ: ش و گفتم  اش خندم گرفت و زدم بھ بازوافھیق
 ...  خالھ شھربانو خندمونو قطع کردی کھ صدادیاونم مثل من خند        
 !؟... من ی تو خونھ ی راھش دادی چیبرا -        
با دستش در رو ...  برخورد کرد و برگشت واری کھ با صدا بھ دی باز شد جورادیدر با شتاب ز        

 ... ره محکم ھل داد و نگھ داشتدوبا
کاوه ھم سالم ...  از جام بلند شدم و سالم کردم اری اختی بتشی و عصبانی برزخی چھره دنیاز د        

 ... کرد
ھـــــــــان ! ؟... من ی تو خونھ ی گفتھ پاتو بذاری شوم کیدختره :  قدم جلو اومد و گفت ھیخالھ         

 !؟... نجــــــــــای ای اومدیبھ چھ حق! ؟...
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  خونھ تو گلوم نشست و حاال دوبارهنی تو ھمشی کھ چند سال پیبغضم سر باز کرد ، ھمون بغض        
... 

 من برو ی من نلرزون ، گمشو از خونھ یچونتو برا:  داد خالھ باعث شد از جام بپرم یصدا        
 ... رونیب

 ...  زد ، در واقع ھلم داد ضربھنمیاومد جلوتر و با دستش بھ س        
 ... ستادی قدم رفتم عقب ، دوباره اومد کھ ھولم بده کاوه جلوم اھی        
 شی کم کم از چشماش اتی بھش کرد ولینگاه متعجب...  باشھ دهی خالھ تازه کاوه رو دیانگار چشما        

 ... رونیزد ب
 ... گفتیپس خاتون راست م... چشمم روشـــــــــن ... بھ بـــــــــــھ  -        
 کھ یتو اتاق! ؟... مــــــــــــــن ی تو خونھ ی پسره اومدنی با ایکشیتو خجالت نم:  داد زد ھوی        

 ...رووووووووووووونی من برو بیگمشو از خونھ ... عکس محمدم ھســـــت 
 ...  گفت و رفت سمت اتاق محمدنویا        
 ...!  کاوهکنمیخواھش م:  و گفتم دمی بزنھ کھ دستشو کشیکاوه خواست حرف        
 دل خودم نھ کس ی فقـــــــط برانجای اومدمی مدیمن با...  نگفت یزی کرد و چیپوف...  بود یعصبان        

 ...! گھید
 !؟...چرا خالھ :  خالھ پاش بره تو اتاق محمد و بخواد در رو ببنده گفتم نکھیقبل از ا        
 ... برگشت سمتم        
 عقدمون رفت و یچون محمد فردا! ؟... چرا من شوم و نحسم نیفقط بگ...چرا خالھ : دوباره گفتم         

 !؟... برنگشت گھید
... انگار منتظر بود ازش بپرسم ... چادرشو کھ افتاده بود دور کمرش محکم کرد و اومد طرفم         
...  شی تو زندگی بودومدهیاگھ ن...  ی محمد رو تو ازم گرفتیدونیخودتم خوب م! ؟... داره دنیپرس: گفت 

 ... ـــــــــــــــــــوتـ...  شیتو کشت...  حاال من پسرمو داشتـــــــــــــم یاگھ اصال نبود
 ازمون اجازه نجاینارگل بھ ما احترام گذاشتھ اومده ا... زن اروم باش :  دخالت کرد رجیعمو ا        

 ...!  جوون ازدواج کنھنی کھ با ارهیبگ
کم برامون عذاب اورده ... برن گم شــــــــــــــــن :  داد زدشیی توان صدایفکر کنم خالھ با ھمھ         

 ... پسرمو کشتــــــــــھ حاال! ؟... شوھر کنم خامی مگھی پسره رو اورده منیبود کھ حاال با وقاحت ا
 ھی...  نیفھمیم... ھمھ ادماش مردن ...  اتوبوس بود خالھ ھی:  از اشک گفتم سیبا صورت خ        

 تموم شیبھ نظرتون اگھ محمد از قدم نحس من زندگ! ؟... من مردن یاتوبــــــــــــوس ادم بھ خاطر شوم
 ...  خالھیرفتی صدقم مقربون شھیھم... چرا تا قبل از اون اتفاق من شوم نبودم ! ؟... چرا مردن ھیشد بق

 کھ قبل از مرگ ی نگاھدمی رو دمی قدی دوباره نگاه خالھ شھربانوھی صدم ثانھی لحظھ بھ اندازه ھی        
 ...  کوتاهیلـــــــــــــی خی ولکردیمحمد بھم م

. .. یرسی نمیی دختر بھ جانی جوون ، با ای دوست دارتویاگھ زندگ: برگشت سمت کاوه و گفت         
 نابود توی زندگشی نحسی مار داره ولیمحبتش مھره ...  برات نداره یزی چی و بدقدمی دختر جز نحسنیا
 ...! کنھیم

مگھ گوشت ھم ...!  شکستنی ھاش مکھیھنوزم ت...  دمی از دل شکستم رو شنکھی تھی شکستن یصدا        
 شکنھی شده ام باز مکھیپس چرا ھنوز دل شکستھ و ت! ؟... شھی مکھی شده بازم تکھیمگھ ت! ؟... شکنھیم

 !!؟...
 ...! میبر:  و گفتدیکاوه دستمو کش        
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 نیتونیشما نم...  بودم نجایاز اولم مخالف اومدنش بھ ا:  بھ در برگشت سمت خالھ و گفت دهینرس        
 من شده فقط برام ی وارد زندگینارگل از وقت...  نی کرداهی چون قلبتون رو سنینی دختر رو ببنی ایھایخوب

االنم اگھ جواب اشکھا و ... اطرافم ی خانواده ام و ادمھاینھ من ، کھ ھمھ ...  اورده یشانس بوده و خوش
...  داشتھ ی و روح پسرتون کھ مطمئنم ذات خوبدتونھی سفی فقط و فقط بھ حرمت مودمیدل شکستھ شو نم

 بھ ای نی دلتون رو صاف کننیکھ بخوا...  اش با خودتون ھی بقگھی ، دمی و اومدنجای امیای بود بفمونیما وظ
 ... نی ادامھ بدشھی ھمی براتونییتنھا

 خودش پامو یخم شد کفشامو جلو پام جفت کرد و حت...  می وباھم از خونھ خارج شددیدستمو کش        
 ...!  پدرھیمثل ... بلند کرد و کفشمو پوشوند 

 ی از صدای ولگفتی نمیزیچ...  کردمی مھی و راه افتاد ھنوز داشتم گرمی کھ نشستنیتو ماش        
 ...  کالفھ اسدمیفھمینفسھاش م

اومد در سمت منو ...  رستوران نگھ داشت ھی کنار دی سکوتمو دیوقت... کم کم اشکام خشک شدن         
بعدش ... رستوران و خودش صورتمو شست با خودش برد سمت حوض تو کنار ...  ام کرد ادهیباز و پ

 لقمھ گرفت خودش...   نظرمو بپرسھ صبحونھ سفارش دادی حتنکھیبدون ا...  می تخت نشستھیھم بردم رو 
 ... ختیدوباره بغض اومد سراغم و اشکام ر... و داد دستم 

 ...  بھم کرد و لقمھ رو انداخت تو سفرهینگاھ...  اش گرفت ھیاز محبتاش دلم دوباره گر        
 !؟... ی کنھی گریخوای مینارگل تا ک:  کرد یبلند شد و پوف بلند        
 ... اومد کنارم زانو زد و چونمو گرفت باال...  رو دستام ختیری بود و اشکام منییسرم پا        
قول ... تا ابد تا اخـــــــــرش ... ھستم  من ینار...  شھی حل نمیزی چھیبا گر...  دل من زیعز -        

 !؟...ھان ...  دمیم
دست خودم نبود ...  ومدنی چرا اشکام بند نمدونمی نمی داشتم ولنانینگام تو چشماش بود ، بھش اطم        

 نیبھ نظرت ارزششو داره ا...  زمی عزیکنی متیچرا انقدر خودتو اذ:  بغلم کرد بایکنارم نشست و تقر... 
 !؟... ادم کوتھ فکر ھیکات بھ خاطر اش

...  دختر گلم نیافر: مجبورم کرد بخورمش و گفت ... دوباره لقمھ رو گرفت و اورد سمت دھنم         
 ...! میوفتی دختر خوب صبحونھ تو بخور کھ راه بھیمثل 

دلم بھ حالش ...  ارهی خاطرات بامزه منو از حال و ھوام دربفی با تعرکردی میسر صبحونھ سع        
 اورد تا منو ی درمی من دلقک بازی مغرور داشت برای کرده بود ، کاوه یاون چھ گناھ... سوخت 
 ...  کردم بھ خالھ شھربانو و حرفاش فکر نکنم و بخندمیسع... بخندونھ 
گ و  بھ قھقھھ شد و اثر غصھ رو کمرنلی حالم بھتر شد کم کم لبخندم تبدکی لبخند کوچھیبا         

 ... کردیکمرنگتر م
...  دمی شنیی محمد و چھ حرفای رفتھ بود رفتم خونھ ادمی کھ کال یجور...  میدی خندیتو راه ھم کل        

 کردن کنار ی انقدر خوب بلد بود بخندونھ کھ کم کم نقش بازی تظاھر بود تا کاوه ناراحت نشھ وللشیاوا
 ... دمیخندیرفت و واقعا م

 عقب بردارم ی شم و ساکمو از صندلادهیخواستم در رو باز کنم تا پ... ابگاه نگھ داشت دم در خو        
 کھ ای جمع کن بلتویخودت زودتر با کمک دوستات وسا...  باال کمکت امی بتونمیمن کھ نم: کھ گفت 

 ... منتظرم
 !!!؟... جمع کنم لمویوسا -        
 !؟... بمونن نجای ھمی بذاریخواینکنھ م. .. گھیاره د: متعجب نگام کرد و گفت         
 !؟... می بریی ، قراره جامایتازه از سفر برگشت! ؟... جمع کنم لموی وساھیمنظورت چ -        
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 ...گھی خونھ دمیخوب معلومھ قراره بر! ؟... حالت خوبھ یمطمئن! ؟... ی ناری چیعنی -        
 !؟...کدوم خونھ !!!! ؟...خــــــــــــــونھ  -        
 زنم دی شھر خونھ دارم چرا بانی من خودم تو ایوقت...  ی و متاھلینارگل جان شما االن ھمسر من -        

 ...!  شدری دمی جمع کن کھ برلتویبدو برو وسا! ؟...تو خوابگاه باشھ 
 !؟... گھی می خودش چی داره برانیا        
 ...! ادی نمادمی خونھ تو کھ خودم امی من بمی قرار گذاشتی ما کقای دقی بھم بگشھی مدایببخش -        
 یعنی ی شما بھ من بلھ دادیوقت...  شنیخودبخود گذاشتھ م...  کھ ستنی نی قرارھا گفتنیبعض -        

 ...! مونھی و ھمسر منم تو خونھ من میھمسر من
 خونده شده و من ھنوز تی ساده محرمغھی صھی ما دوتا ، نی اقا کاوه محض اطالعتون برینھ خ -        

در ضمن ...  کنھ ی خونھ نامزدش زندگرهی و نامزد ادم نممی بلکھ فعال در حد نامزد ھستستمیھمسر شما ن
خوابگاه رو  دی ناخواه باواه خگھی ماه دھی یعنی ترم فقط امتحاناش مونده نیمن ھم ترم اخرم و کال از ا

تازشم مطمئنم ...  تو خونھ تو امی عمرا بی زدرجی کھ تو خونھ عمو اییبعدشم با اون حرفا...  بدم لیتحو
 ... دنیاقاجون ھم اجازه نم

 کمی...  شماره گرفت و گذاشت کنار گوشش ھی...  دراورد شوی نگام کرد و گوشھیعاقل اندر سف        
 ... بعدش شروع کرد حرف زدن

 ... سالم اقاجون -        
 

 ... میدی االن رسنیبلھ ما ھم! ؟... نیخوب -        
 

 ... دمیدی گفت خلوت بود راحت رسشھیجاده ھم م... خوب بود  -        
 

 !؟...نارگل  -        
 ...  جمع کنھلشویرفتھ باال وسا:  گفت ی بھ من کرد و با لبخند مرموزینگاھ        
 ... متعجب نگاش کردم و تا اومدم دھن باز کنم با دستش نشون داد ساکت باشم        
 و خونھ دارم کنمی می شھر زندگنیراستش بابا گفتن حاال کھ نارگل عروسمھ و منم کھ تو ا -        

رفتھ  کھ نارگل ھم نھیا...  خودم چرا تو خوابگاه بمونھ ی تو خونھ ادی مذارهیعروسم رو چشمم قدم م
 ...  جمع کنھلشویوسا

 
 ...!!! کردمی گشاد داشتم بھش نگاه میبا دھن باز و چشما        
 ...  بھتون زنگ بزنھگمیبھش م... باشھ چشم  -        

........         
 !؟... نی نداری اگھیامر د -        

........         
 ...  راحت باشھالتونیخ... چشم حتما  -        

    ........     
 خداحافظ -        
 ...  دندون نما زل زد بھ منطونی لبخند شھی رو قطع کرد و با یگوش        
 ...!  جمع کنلتویبدو برو وسا...  زمی اقاجون عزی از اجازه نمیا -        
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اوردم و  درش فمیاز تو ک...  زنگ خورد می بزنم گوشی بودم از دروغش ، تا اومدم حرفیعصبان        
 ... اقاجون بود... نگاه کردم 

 سالم اقاجون -        
 ... یسالم دخترم خوب -        
 ...  خودم بھتون زنگ بزنمخواستمیم...  دمیدیتازه رس... ممنون اقاجون  -        
 !؟... یکنی جمع ملتوی وسای بابا ، دارنیدیکاوه تلفن کرد خبر داد کھ رس -        
 ... یعنی...  زهیچ... ام  -        
 انی کاوی برو خونھ اقای بھترم ھست ، تا عقد و عروسینجوریا... خود کاوه بھم گفت دخترم  -        

 ... بمون
 ... اقاجون من -        
ش خونھ پدر...  ی کم کم عادت کندیبا... ی عضو خانواده اونا ھم ھستگھیتو د...  سختتھ دونمیم -        

 ...  منم راحتترهالی خیباش
 باز نگام شی بغل کرده و نی زده بود و با دستاھی تکنی خصمانھ بھ کاوه انداختم کھ بھ در ماشینگاھ        

 ... کردیم
 ... چشم اقاجون -        
 ...  برو بھ کارات برس مواظب خودت ھم باششمی من مزاحمت نمگھیخوب د -        
 ... چشم -        
 ... خدانگھدارت دخترم -        
 ... خدانگھدار -        
 ...  رو بھ کاوه دوختمنمی رو کھ قطع کردم نگاه خشمگیگوش        

 
 

 ...  رو بھ کاوه دوختمنمی رو کھ قطع کردم نگاه خشمگیگوش        
 ...!  جمع کن منتظرملتوی چپ چپ نگاه کردن بدو برو وسایبھ جا -        
 !؟... ی چرا بھ اقاجونم دروغ گفتامی من نمرمینھ خ -        
 ... بابا تو خونھ منتظرمونھ...  زمی جمع کن عزلتوی جان قربونت برم برو وساینار -        
 سمت دی مچ دستمو گرفت تو و کشھوی عقب ساکمو بردارم کھ یدستم بردم رو صندل...  امیگفتم نم        
 ... خودش
 می جمع کن برلتویبرو وسا...  زمی پس منو سگ نکن عزیدونینارگل خودت اخالق سگ منو م -        

 دختر خوب بھ حرف ھیپس مثل ! ؟... خب میری منجای بدون اونا از اای لتی با وساای گھی دقھی دق٢٠تا ... 
 ...! من گوش بده و بگو خـــــــــــب

 برهیخودش م...  ھم تو صورتشھ کی اخم کوچھی دمیکردم دنگاش ...  بود یلحن صداش جد        
 ...!  خودشی باباش نگفت خونھ یباز خوبھ گفت خونھ ...  انتظار داره بدون چون و چرا تنم کنم دوزهیم

دستمو از ...  و مجبور بودم بھ حرفش فعال گوش بدم شناختمی رو مشیبھ قول خودش اخالق سگ        
 ... زدمی حال ھم با خودم غر منیدر ع...  رو باز کردم نی ماش و دررونی بدمیدستش کش

 دی خانم تو بای اقا بگن ناریھرچ...  انگار نھ انگار منم ادمم رهیگی ممی خودش تصمیخودش برا -        
 ... یایتو کھ داخل ادم بھ حساب نم...  چشم یبگ

 ...!  شدریبدو برو کھ د... غر نزن خانــــــــوم  -        
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 سر بھ سرم بذاره و خوادی بودم کھ اصال برام مھم نبود می من انقدر عصبیتو صداش خنده بود ول        
 ...! بخندونتم
 و دنی کشیغی چنان جمی با کاوه نامزد کرددنی فھمیوقت...  جمع کردم لموی وسانبی و زنایبا کمک م        

 جمع لموی وساشتریخودشون ب...  خوشحال شده بودن یلیخ...  کردمی کھ فکرشم نمدنیشروع کردن رقص
 و ازشون می رو بغل کردگریھمد...  ھی گرری اخرش موقع رفتن ھردوشون زدن زیول... کردن 

اشکامو پاک کردم و با کمک اونا چمدون ...  شدی با ھم بودنمون تنگ می برایلیدلم خ...  کردم یخداحافظ
 ... نیو دوتا ساکمو برداشتم کھ ببرم تو ماش

 ی حرفچیتو راه ھ...  ھم سفارشمو بھ کاوه کردن تا مواظب باشھ ی باھام اومدن و کلنیتا دم ماش        
 ...  زل زدمابونیباھاش نزدم و ساکت بھ خ

 ... خودش چمدون و دوتا ساکمو برداشت...  داشت  رو نگھنی خونھ پدرش ماشاطیتو ح        
 !؟... ننی انقدر سنگیختی ری چنایتو ا:  گفت دمیدیسر پلھ ھا کھ رس        
 ...  من با لبخند اومد استقبال و بغلم کرددنیباباجون با د... جوابشو ندادم و رفتم تو         
باالخره ...  بابا جان یخوش اومد...  دختر گلم سالم:  جوابمو داد ییسالم کردم کھ با خوشرو        

 ...! یعروس خونمون شد
 ھم بھش گفتم کھ ی ، ھرچنجای اامی اصرار داشت بیلیکاوه خ...  باباجون مزاحم شما شدم دیببخش -        

 ...!  تو خوابگاه ھستم قبول نکردگھی ماه دھی تای اخر ترمھ و نھاگھید
 اردتیخودم بھ کاوه گفتم ب...  تنھام ی بزرگنی خونھ بھ انی تو انجایمن ا...   باباھی چھ حرفنیا -        

 ...! ی کنی من زندگشی پنجای تو عروس گلم انکھی از اشمی ھم خوشحال میلی ،خنجایا
 ...! ستمیسالم خوش اومدم ، ممنون اصال خستھ ن:  گذاشت و گفت نیکاوه چمدونا رو زم        
 ارهی بیی دخترمو بذار تو اتاقش تا بھ مھتاب بگم براتون چایبرو چمدونا:  کرد و گفت یبابا خنده ا        

!... 
 جفت من نشست قای کھ کاوه ھم اومد کنارم ، دقمیزدی حرف ممیھمراه باباجون رو مبل نشستم و داشت        

م کنارتر ، ناچارا  نبود کھ بخوام بکشیی تو بغلش بودم چون گوشھ مبل نشستھ بودم جابای کھ تقریجور
 ...! نی اونطرفتر بشکمی بگم برو شدی نشستم جلو باباجون ھم کھ نمیھمونجور

باباجون داشت با لبخند بھمون ...  مبل و من کامل تو بغلش قرار گرفتم یدستشو انداخت رو پشت        
 بکشھ کمیدم کھ خودشو با ارنجم اروم بھ پھلوش فشار دا...  شدمی و من داشتم از خجالت اب مکردینگاه م

 ...  نشستھ بودالیخیب...  انگار نھ انگار یکنار ول
 ...  لباسمو عوض کنمرمیبا اجازتون م: بلند شدم و گفتم         
 لمی وسایول...  رفتم دمی توش خوابنجای کھ اون شب ایاز پلھ ھا رفتم باال و سمت ھمون اتاق قبل        

...  کردم دایدر چندتا اتاق رو باز کردم تا اخرش تو اتاق خود اقـــــــــــا کاوه چمدونم رو پ... توش نبودن 
لباس راحت برداشتم و تا خواستم لباسمو  ھیاز تو چمدون ...  گذاشتھ نجای منو اورده الی وسای چیبرا

 ...  کم بعدش ھم بدون اجازه من باز شدھی... در اومد یعوض کنم صدا
 بود و نگام ستادهیدم در ا...  چمدونم کردم ی توجھ بھ کاوه کھ اومد تو اتاق خودمو مشغول لباسایب        

 ... کردیم
 نجای ای اوردلموی وسای چیبرا:  گفتم کردمی ھمونطور کھ مثال لباسا رو مرتب مشھی نمالیخی بدمید        

 ؟... ستی اتاق تو ننجایمگھ ا... 
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......  یپسره ...  کردمینگاش نم...  گذاشت و اومد کنار من نشی شلوار جبیاشو بھ زور تو جدست        
فعال قصد ندارم ...  کنم دییچھ راحت بھ اقاجون اونم جلو چشمم دروغ گفت و مجبورم کرد حرفشو تا

 ...  نکنھودهی کنم اقا کاوه ، پس تالش بیباھات اشت
قھرتم ...  جـــــــــــــــــان یا: م نگاه کرد و بعدش با خنده گفت  و بھ صورتنییسرشو اورد پا        

 ... بخورم اون لبھا رو...  ی خانومدارمیخر
 ی نگام کنینجورینازدار خانم ا:  و گفت دیمتعجب بھش نگاه کردم کھ دستشو رو صورتم کش        

 ... شمایخطرناک م
 ... دھنم باز مونده بود از وقاحتش        
 ...! کــــــــــــــــــــــاو ه -        
 ... ــــــــــــادی خوشم منی ھمچیکشیاسممو م... جون دل کاوه  -        
 !؟... ــــــــــایحی ، بیزنی حرف مینجوری ایچرا دار -        
 ی زن منگھین دشما اال... خانومم ، گلم ...  ھنوز باورت نشده نکھیتو مثل ا...  زمی عزیچجور -        

 تو گھی واقعا االن دیعنی ، شھی ناگــــــــل ، باورم نمیوا...  ی نداره خانومی زن و شوھر معنی براایح... 
 !؟... یمال خودم

 االن تو خانوم یعنی...  ی مال خوده خودمگھید...  تموم شد شھیباورم نم:  و گفت دی کشیقینفس عم        
 ...! یمن

 ...  نگاه پرمھر نگام کردھی لبخند و ھیبا         
:  با اخم گفتم نی ھمیبرا...  ی آشتی زود بود برای از نگاش گرم شده بودم و خوشحال ولنکھیبا ا        

 ور دل من کھ نجای ای تنھاست اونوقت تو اومدنییزشتھ باباجون پا...  لباسمو عوض کنم خوامیپاشو برو م
 ...! ی کھ بھ اقاجونم دروغ گفت نرفتھادمیدرضمن ، ...  بشھیچ

راحت باش ، ...  ستیمن کھ شوھرتم نامحرم ھم تو اتاق ن...  زمیخوب لباستو عوض کن عز -        
 !؟... کمکت کنم یخوایم

 ...  تا بتونم لباسمو عوض کنمرونیبرو ب...  بھ کمک ندارم یازین...  ــــــــــــرینھ خ -        
 ...!  خوب کمکت کنمـــــایلی ختونمیم... لباستو عوض کردما من قبال ھم  -        
برو ... ی اون اتفاق درخشانو بھ رخ من بکشستی نازین:  و گفتم دمی کشفی خفغی جھی گھی دندفعھیا        

 ...! ـــــــــرونیب
 حرفا زودتر نی ایبھ جا...  خستم واقعـــــــا یلی ، خی نارالیخیب:  و گفت دی تخت دراز کشیرو        

 ... می بخوابایلباستو عوض کن ب
 !؟... ــــــــمیبخواب!  ؟گھی می چنیا... بسم هللا         
 !؟... ـــــــــــــــــمی بخوابی چیعنی -        
 ... از رو تخت بلند شد و اومد کنار من نشست        
 ... از رو تخت بلند شد و اومد کنار من نشست        

 و خونھ می شھرنی خودم و پدرم تو ای وقتتونستمیمن نم... قربونت بشم ...  من زیعز...  ینارگل -        
 ...! درکم کن گل خانم...  ی بذارم کھ تو خوابگاه بمونمیدار

 براش ناز کنم و اونم نازمو بکشھ خواستی ، دلم مزدی داشت با محبت باھام حرف مینجوری ایوقت        
 ، از کجا معلوم ی بھ اقاجونم دروغ بگشھی نملیبازم دل: اخمم رو ھمچنان نگھ داشتم و گفتم  نی ھمیبرا

 !؟... ، ھــــــــان یبعدا بھ خودم دروغ نگ
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اون دروغ رو ھم مجبور ...  یرو تخم چشم من و خانوادم جا دار...  ی منزی ، عزیتو ھمسر من -        
 زیعز...  ی ھستی کھ چھ لجبازشناسمتیچون خوب م...  نجای ایای بی بشیشدم بھ پدرت بگم کھ تو راض

تو ! ؟... ازم دوره ی شھره ولنی زنم تو ادونمی می راحت بخوابم وقتتونستمی میدل من ، اخھ من چجور
 ...! زمی خوب ، درک کن عززدیدلم شور م...  نھ ایخوابگاه راحت ھست 

 خوادیدلم نم...  تو با منھ تی مسئولگھیحاال د: فت  و گدیدستشو رو صورتم بھ حالت نوازش کش        
 ...!  مواظبت کنمی تا بتونم ازت بھ خوبی کنارم باششھی ھمخوامی ، موفتھی برات بی اتفاقنیکتریکوچ

 نفر ھی ی انقدر برانکھی اھیچھ حس خوب...  دادم و چشمام رو بستم ھی دستش تکیصورتم رو رو        
 ... یمھم و با ارزش باش

 ازش دور ی کھ من چندسالیزیچ... چقدر ارامش خوبھ ...  دی تو بغلش و سرم رو بوسدمیاروم کش        
 ... شدی مبمی ارامش نصلوی کلویتو بغل کاوه مشت مشت ، ک... بودم 

 دمی چقدر منت سرم گذاشت و چقدر من نازشو کشمیبماند کھ مر...  خوب شروع شده بود یروزھا        
 لیچھ خودشم تحو...!(  یکنی دوستت شوھر منی بھ بھتری بدون خبر حتی ھستی دوستکھ تو چجور

 ...!!!)  دوستـــــــــــنی ، بھتررهیگیم
ھمھ بچھ ھا دورمون حلقھ ...  ینیری جعبھ شھی دانشگاه با می روز با کاوه رفتنی اولی وقترهی نمادمی        

 باباجون و یزی از ھرچشتری بنی پدرش بود و ایونھ از اون روز کاوه ھر روز و شب خ... زده بودن 
 اتاق من بخوابھ اما تو خواستی می با تخسی و گاھکردی مطنتی شکمیھرچند ...  کردیمنو خوشحال م

 تند شی اتنیبا ا...  وفتھی بنمونی بی اتفاقی تا عروسخواستیدلم نم...  رفتمی درمرشی از زی جورھیھربار 
 ... وفتادی میی اتفاقاھی تو اتاق من ومدیآقا کاوه ھم مسلما اگھ م

 عقد و ی برادی خری و ھمزمان ھم با کاوه در تکاپومیذاشتی پشت سر میکی یکیامتحانات رو         
بعد از امتحانات ...  ادی زی داره بھ نامزدی چھ لزوممیشناسی رو مگری ما کھ ھمدگفتیم...  می بودیعروس
 ھم دنبال کارامون باجونبا... منم باھاش موافق بودم ...  خودمون ی سر زندگمیری ممیریگی رو میعروس
 ی بود ولیری تو شریاوضاع ش...  جھاز بودن دیاز اون طرفم مامان و خواھرم دنبال خر... بود 

 ... می کارامون برسی بھ ھمھ میخداروشکر تونست
 ی امتحان تا روز عروسنی اخرخیاراز ت...  خودش ی داستان جدا بود براھیبعد از امتحانات ھم         
 رو ھیزی جھدی خونھ تا با خانوادم خرگشتمی برمدی داشتم و بای فاصلھ بود و من وقت کمی روز١٠حدود 

...  یبمون تا روز عروس نجای و ھمی بردی کھ چرا تو باکردی می وسط بدخلقنیکاوه ھم ا...  میتموم کن
 ...  شدی خودش منو برگردونھ راضنکھیباالخره آخرش بھ شرط ا

 و زھرا ھم اومدن رادیروز بعد از برگشتن من بھ خونھ ھ...  تنگ شده بود یلی خونمون خیدلم برا        
 کردمیحس م... اما ...  من بمونھ شی پیامتحانات زھرا تموم شده بود و قرار گذاشتن تا وقت عروس... 

 ... دیرسیمناراحت بھ نظر ...  ھست شیزی چھیزھرا 
 شی ناراحتلی دلکردمی و فکرشم نمدمی ازش پرسمیزدی قدم ماطیشب قبل از خواب با زھرا تو ح        

 ... انقدر خوشحال کننده باشھ
 ... ستی ننجای کھ متوجھ شدم اصال حواسش ازدمیداشتم باھاش حرف م        
 !؟... خوبھ نـــــــھ ی متاھلیزندگ...  گمایم -        

 ... اوھوم -        
 !؟... یخواستی کھ مھی ، ھمونی خوشبخترادی با ھیعنی -        
 ... اوھوم -        
 !؟... شھی پدر مادرت تنگ نمیدلت برا -        
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 ... اوھوم -        
 رادیھ:  دمی چقدر حواسش پرتھ پرسنمی ببنکھی ایبرا...  ستی اصال تو باغ نـــــــــــــری نھ خدمید        

 !؟... زنھیکتکت م
 ... اوھوم -        
 !؟... یدی پرسیچ:  بھم کرد و گفت ی نگاھگھی داره چرت و پرت مدیخودش انگار فھم        
 !؟... یی معلوم ھست کجازنمای دارم با تو حرف منھمھیا! ؟...حواست کجاست : تکونش دادم و گفتم         
 ...  بابانجامیھم: دستمو کنار زد و گفت         
 !؟...چتھ تو ... اره کامال مشخصھ  -        
 ... یچیھ -        
 ...  ، من برزگت کردمایچی خانم بھ من نگو ھیزدیا -        
 ...! فقط...  ستی نیزیچ -        
 !؟... یفقط چـــــــــ... ھمون فقطھ مھمھ  -        
 ... دونھی ھم نمرادی ھی بھ تو بگم ، حتخوامی نفر منیاول...   ھادونھی نمی کسینار... من  -        
 !؟... شده ی ، چشمیدارم نگران م: دستشو گرفتم و گفتم         
 من حاملھ ام... فکر کنم کھ ...  من یول...  بفھمھ ھا ی فعال کسدی نبانیبب... خوب من ... من  -        

!... 
 بھ مغزم مخابره امی پی وقتیول...  بفھمم شوی کنم و معنلی تحلھی تا حرفش رو تجزدی طول کشکمی        

 سمت ما دی دونیکاوه کھ ھمچ...  رونی کھ ھمھ از تو خونھ اومدن بدمی کشیغی چنان جیشده از خوش
 ... وفتھی بود از پلھ ھا بکینزد

 !؟... شده یچ: اومد کنارم و با نفس نفس گفت         
 ...  ھم اومدنھی و بقرادیھ        
 از بازوم گرفت کھ الل ی اساسشگونی نھی داد بزنم و بھ ھمھ بگم کھ زھرا خواستمی میاز خوشحال        

 ...!  بچھ سوسولزنھی مغی از بازوش گرفتم جشگونی نھی... کوفت : بشم و گفت 
 ...  دلم براش سوختدی کشقی نفس عمنی کاوه ھمچچارهیب        
 نیاطی تو حی چیاصال برا...  بود سکتھ کنم کینزد:  بھ زھرا رفت و گفت ی چش غره حسابھی        

 ...!  تونی برنیایب... شما دوتا 
 یواااااا:  گفتم جانی و رفتم تو اتاقم ، در رو بستم و با ھدمی بھش زدم و دست زھرا رو کشیلبخند        

 ...  جونـــــــــــمیزدیا
 !؟... انکر االصواتت غی با اون جی ھمھ رو خبر کنیخواستیم...  یزدیـــرض و امــــــ -        
...  یدی فھمیک...  فداش بشم یالھ...  خدا ی خوشحالم ، وایلیخ: رفتم محکم بغلش کردم و گفتم         

 ...  بشمینیقربون ن...  ی نگفترادیچرا بھ ھ
 !؟... ی انقدر خوشحالی چیااصال تــــــــــو بر: ھولم داد و گفت         
 !؟...چتھ تو :  متعجب بودم گفتم شیاز ناراحت        
 ...!  برم کار کنمخواستمیم... من ھنوز درسم مونده ! ؟...االن وقت بچھ بود اخھ ! ؟...چمــــــــھ  -        
 !؟... ی اوونھید! ؟... ی ناراحتــــــــــــیشی بچھ دار می دارنکھی واقعا از ایعنی -        
 ... یلیخ... من فقط ... فقط ... ھنوز خودم بچم ... من ... نــــــــــــــھ  -        
کنارش ... کامال مشخص بود کھ مستاصلھ ...  دستاش نی نشست و سرشو گرفت بی صندلیرو        

 ... زانو زدم و سرشو گرفتم باال
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 !؟... دلم زی عزیتوچ:  کردم و گفتم بغلش... تو چشماش اشک جمع شده بود         
 ...! ترسمیمن م: اشکش افتاد و گفت         
 !؟... یدونی میاز ک...  آخھ ی چیترس برا...  یقربونت برم الھ: تو بغلم فشارش دادم و گفتم        
 !؟... کنم کاریحاال چ...  چک گرفتم و یبی بھیشک داشتم ...  روزید: با بغض گفت         

 !؟... ی ھم ندادشی ھنوز آزمایعنی -        
 ... سرشو بھ عالمت نھ تکون داد        
اصال فردا ...  چک ممکنھ اشتباه بکنھ یبیب...  خنــــــــگ یدختره :  دونھ زدم تو سرش و گفتم ھی        
 !؟... ، خوب ی کنکاری چمیریگی ممی بعدش تصمی اگھ واقعا حاملھ بودیدی مشی آزمامیریباھم م

 بچھ داشتن ی بود باھاش راجع بھ بچھ و خوبداری کھ بیاونشب تا وقت... بازم سرشو تکون داد         
انقدر از ...  ھم برسھ شی بھ درس و کار و زندگی کنار بچھ دارتونھی کردم کھ مدوارشیام... حرف زدم 

 از بچھ حرف گھی کلمھ دکیاگھ :  گفت ی بچشو دوست دارم گفتم کھ اخرش خستھ شد و عصباننکھیا
 ...!  کشتمتیبزن

 اصرار داشتن رادیھرچند کھ کاوه و ھ...  رونی بمی با زھرا رفتدی خریصبح فرداش بھ بھانھ         
 ... مشونیچوندی بود پیقی بھ ھر طری ولانیباھامون ب

 می دور و اطراف قدم زدھمون...  جوابش اماده اس گھی ساعت دکی بھمون گفتن کھ شگاهیتو آزما        
 کی جواب رو دستمون داد و با لبخند تبرشگاهی آزمارشی خانم مسئول پذیوقت...  ساعت بگذره کی نیتا ا

 ھنوزم دمیدیم...!  دم نزنم و محکم زھرا رو بغلش کرغی کردم خودمو کنترل کنم تا جی سعنباریگفت ا
 ... گرفتھ اس

 چون نباری ای ولی بدینیری بھم شدی و بایشی مامان میھرچند کھ تو دار:  بھش گفتم نی ھمیبرا        
 خدمت تو و میای روز مھی آمـــــــــــــا ، با شوورجانمان دمی مینیری بھت ششمیدارم دوباره خالھ م

 ... میریگی ازتون می حسابینیری شھیشوورجانت و 
 !؟... شھی می بفھمھ چرادیبھ نظرت ھ! ؟... کنم کاریحاال چ:  گفت می شاپ کھ نشستیتو کاف        
 کشھی فرابنفش مغی جھی بفھمھ رادیاگھ ھ... بھ نظر مـــــــــن :  فکر کردن رو دراوردم و گفتم یادا        

 ...!  شکرتای خداگھی و مکنھیو بعدش ھم محکم بغلت م
 !؟...اگھ نخوادش  -        
 !؟... نخوام ویمن چ -        
 !؟... کردنی مبمونی تعقنای ایعنی...  ستادنی پشت سر زھرا اونی ھردوتا اقادمیسرمو کھ بلند کردم د        
! ؟... بفھمم زھرا دی باویمن چ:  دست زھرا رو تو دستش گرفت و گفت رادیھ... ھردوشون نشستن         

 !؟... برات افتاده یاتفاق! ؟... شگاهی ازمای رفتھ بودی چیبرا
 ... زھرا کھ دوباره اشک تو چشماش جمع شده بود سرشو تکون داد        
زھرا با :  بلندتر گفت رادیھ...  کردیکاوه ھم با تعجب داشت نگاه م...  حرف بزنھ تونستیانگار نم        

 !؟... شـــــــده یچ... توام حرف بزن 
خواھرزادمو ... چتھ بابا جان :  با خنده گفتم نی ھمیبرا...  کنھی سکتھ مرادی نگم ھیزی اگھ چدمید        

 ...!  خوب افتادهیلـــــــــــــی خیلی اتفاق خھی نھ اتفاق بد ، یاتفاق افتاده ول...  یکشت
 ...! گمای من میاگھ خودت نگ: رو بھ زھرا گفتم ...  نگام کرد جای مثل گرادیھ        
...  خونھ نی برگردنی حرفاتونو زدی شما ھم وقترونی بمیریما م: و گرفتم و گفتم دست کاوه ر        

 ...!  مواظب جفتشون باشرادیھ
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 و سوار رونی بمی شاپ زدیبا کاوه از کاف...  گفتم چون سرشو تکون داد ی چدیفکر کنم اصال نفھم        
 ... می شدنیماش

 کھ از صبح تو خودم نگھش یغیم سمتش و با خنده و جبرگشت... نگاه موشکافشو بھ من دوخت         
 ...! شھیزھرا داره مامان م: داشتھ بودم گفتم 

 لبخند خوشگل رو لبش نقش ھی طرح گمی می دارم چدی کم کم انگار فھمی لحظھ ھنگ کرد ولھی        
 ... بست

 ... ی ، قربونش برم الھادی بایکاش زودتر دن...  خوشحالم براشون یلی کاوه خیواااااااااااا -        
 !؟... ی دوست دارادیبچھ ز:  رو روشن کرد و راه افتاد نیماش        
 ... یلــــــــــــــیخ... اوھــــــــــــوم  -        
 !؟... یکنی مکاری بچھ خودمون چی برایکنی انقدر ذوق مھیواسھ بچھ بق: با لبخند نگام کرد و گفت         
 بستھ یتو فکرم با دختر ملوسم کھ موھاش رو دوگوش... مال خوده خودم ...  بچھ مال خودم ھی        

لبخند رو لبم ...  باشھ دی بایحس فوق العاده ا...  کردمی می بازدیدوی داشت منشیبودم و با لباس قرمز پرچ
 ...  پاک بشھخواستی وجھ نمچی خوب بود چون بھ ھیلیجاش خ
 لبخند ینجوریاز فکر بھش ا...  ی ھیھ:  کرد و گفت ی بلندی سرخوشم خنده ی افھیکاوه از ق        

 ...!  ھاشھی ممی االن داره بھش حسودنی از ھمیزنیم
 و شناختی کھ سراز پا نمرادیھ...  زھرا غلغلھ بود یاونشب تو خونمون بھ خاطر خبر باردار        
 گوشھ نشستھ بود ھی ریساکت و سربز...  شده بود ی خجالتکمی ی ما ولی پررویزھرا...  دیخندیھمش م

 گھی چند روز دد رفتھ بوادشونیانگار ھمھ ...  دنیچرخی مثل پروانھ دورش مقی صدیمامان و ابج... 
 ...  خونھ برمنی از اخوامی منھ و میعروس
 و موندگار شدن  ھمشون اومدن شمالای زھرا تھرانیقرار بود کاوه برگرده تھران کھ با خبر باردار        

 تو ی عروسھیقرار بود ...  می بوددی خرری وسط ھر روز با کاوه و خواھرام درگنیا...  یتا خود عروس
 جھاز رو ھم قرار ود فاصلھ بی چند روزنشونی کھ خداروشکر بمیری تو تھران بگی عروسھیشمال و 

 ... مینی کاوه بچی و تو خونھ می شمال ببری بعد از عروسمیگذاشت
 چرا دونستمی نمیتا روز عروس...  خونمون برگزار شد اطی ما بھ خواست کاوه تو حیعروس        

 خونھ رونی ساز و دھل رو از بی صدای وقتی روز عروسی ولمیری بگیاصرار داشت تو خونھ عروس
 شی اتو خونمون راطی گوشھ از حھی غذاھا رو ھم عموم یحت...  کردهی اصرار منھمھی چرا ادمی فھمدمیشن

 ھم ادمھی ازش ی کمزی سالم بود و چ٥ کھ من ھمش ھی مرضی ابجی عروسیحت... درست کرده بود 
 ...  نبودینجوریا

 بھ ی و زھرا تو اتاق کنار من بودن و ھمیمر...  ھم بھ خواست کاوه اومده بود خونمون شگریآرا        
 خواستمی تموم شده بود و مشگری کار ارابایتقر...  کاوه و چارهی و بیبھ و چھ چھ کھ چقدر خوشگل شد

رو )  شدی نواختھ میمی قدیھای کھ تو عروسی مازندرانی ساز محلینوع( سرنا یلباسمو بپوشم کھ صدا
با ...  دست زدن یصدا...  دی شنشدی می و بلند بود کھ تو اتاق ھم بھ راحتکی نزدیصدا بھ قدر...  دمیشن

 دھنم دمی خونمون داطی کھ تو حیزی چھ خبره ، با چنمی تا ببوونیتو اتعجب در اتاق رو باز کردم و رفتم 
 ... باز موند

 
 داماد ی از طرف خانواده ھی کھ توش خلعت و ھدیمی قدی مسیھاینیس( چند نفر مجمعھ بھ سر         

 شده بود ، چندتا جوون نیی تزنشی کھ با ربان و تور دور زدی اسب سفھی)  بردنی عروس می خانواده یبرا
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 ی با لباس محلکھ  کاوهنھای ای از ھمھ شتری و بدادنی انجام می داشتن رقص محلیکھ با لباس محل
 ...!!!  بودستادهی انھای ای ھمھ ی جلویمازندران
 ی تخت گذاشتھ بودن براھی خونمون اطیتو ح...  داماد یپدر و مادرم رفتن بھ استقبال خانواده         

 ...  دنبال منادیزھرا منو بھ زور کشوند تو اتاق تا داماد ب... و داماد عروس 
 !؟... نھ نمیبیمن دارم خواب م:  بھش کردم و گفتم یبا تعجب نگاھ        
 کاوه بود و پدر ماھا رو دراورد ی ھمش نقشھ نایا...  ستی خواب نزمینھ عز:  زد و گفت یلبخند        

 اطی چھ خبره تو حنی ببای مردم روستا اومدن ، بیھمھ ...  باحال شده ھا یلی خیول...  ی نفھمیزیکھ تو چ
... 

 باال انی دارن مرادی و ھثمیکاوه و م...  جالبھ یلی ، خی ناریوا:  ھم برگشت تو اتاق و گفت میمر        
 ... نیتروخدا فقط لباساشونو بب... 

 خوشگل یلی بودمش ، خدهیتاحاال ند...  و داد دستم دی کشونری بی لباس محلھیزھرا از تو کمد اتاقم         
 ... بود

 ...! بدو بپوش کھ داماد منتظره...  لباس عروس شما نمیا -        
 !؟... لباس نیپس ا:  کھ رو تخت بود اشاره کردم و گفتم ی عروسدیبھ لباس سف        
 بود کھ تو شک ی واسھ رد گم کننیا... ھ خوبھ  نباشای شوھرت عضو مافنیا: زھرا با خنده گفت         

 ...!  شدریبدو بپوش کھ د...  ینکن
 ... !  کاراشنیاز دست کاوه با ا! ؟... ی الکدهی لباس عروس خرھی ی رد گم کنی برایعنی        
 سرم کردم شوی و روسردمیلباس رو پوش...  بنفش خوشرنگ قھی دامن و جلھی بلند با دی بلوز سفھی        

 ی اتوھی ھم چندان موھامو درست نکرده بود و شگری از قبل مشخص شده بود چون ارایظاھرا ھمھ چ... 
 ...  و بستھ بوددیساده کش
 ... ادی تا کاوه بمی سرم گذاشت و منتظر مونددیزھرا چادر سف        
 و کاله رو سرش ھم یباس محل بود با اون لی وحشی دستھ گل از گلھاھیکاوه کھ اومد تو دستش         

 ازش ای بخندم دونستمی نمنی ھمی بود براشی قبلیپھایکال متفاوت از ت...  پیخنده دار شده بود ھم خوشت
 رو نھای ای ھمھ ی کدونمینم...   بپوشنی لباسنی رو ھم مجبور کرده بود ھمچرادی و ھثمیم...  کنم فیتعر

 ... دمی کرده بود کھ من نفھمیزیبرنامھ ر
 روستا بودن و ی اھالیھمھ ...  می روز زندگنی شده بود بھ بھترلی تو خونمون تبدمیعروس        

 و رجیعمو ا...  دهی ما رو داره انجام میمی رسوم قدی کھ ھمھ ی داماد تھراننی متعجب از اشترشونیب
 نی شھربانو اخالھ خواستیچقدر دلم م...  حضور نداشتن می کھ بودن تو عروسیخالھ شھربانو تنھا کسان

 ... ی ولادی رو کنار بذاره و بنھیک
 ...  کھ باباجون بھم داده بود خوشحالم کردی مدت خبرنی خوب ای اتفاقای از ھمھ شتریب        
مطمئن بودم ...  دنیرقصی می داشتن دستھ جمعاطی تنشون بود و تو حیدختر عموھام ھم لباس سنت        

 ، تو گشتی مھمونا منینگام ب...  خاطره خواھد شد ایلی خی من کھ برای نھ تنھا برای عروسنیکھ ا
 ...  خندان کنارم نشستھ انداختمی بھ کاوه ینگاھ...  دمیدی رو میصورت ھمھ خوشحال

 ی حاال ھمھ تا سالھا خاطره می تلخ قبلی جشن ، بعد از خاطره نی ایاز تھ دلم ازش ممنون بودم برا        
 ... کنھی بھ گذشتھ ام فکر می و کمتر کسمونھیون م جشن تو ذھنشنیا

 کردی بھ اسم رقص نگاه مثمی مینگام ھنوز بھ کاوه بود کھ داشت با خنده بھ روبرو و ادا اطوارھا        
... 
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 برام نمونده ششی پی پنھانیزی چچی کھ ھیھمون کس...  ومدهی ازش بدم می کھ روزھی ھمون ادمنیا        
 ی کھ گاھیکس...  من یھایلی سی تالفی تا بترسونتم فقط برادی نقشھ منو دزدی کھ با کلیکسھمون ... بود 

 فوق العاده تونھی خصلتھا ھم منیا یبا وجود ھمھ ...  اما شھی وحشتناک بداخالق میاخم و تخم داره ، گاھ
 نگام ھینیسنگ... افتاده من دوستش داشتھ باشم نمونی کھ بی اتفاقاتی کنھ کھ با ھمھ یمھربون باشھ و کار

 ... رو حس کرد و برگشت سمت من
 یلبخندشو با لبخند جواب دادم و سرمو بھ نشونھ ...  شده تکون داد یبا لبخند سرشو بھ عالمت چ        

 ...نکن دختر :  گوشم کرد و گفت کی کھ سرشو نزدکردمیھمچنان داشتم نگاش م...  تکون دادم یچیھ
 تھران تحمل کنمـــــــــا ی بتونم تا عروسدمی قول نمی بھ نگاه کردنت ادامھ بدی و بخوای نگام کنینجوریا

 ...!  نکنیطونیپس ش...  یبذار من اروم بمونم و تو خونھ خودمون مال خودم بش... نکن دختر ، نکن ... 
  نثارش کردمی لب منحرفری زدم و ز بھ بازوشیمشت...  خنده ری زد زدی گرد شدم رو کھ دیچشما        

... 
با اشک از ...  نون رو با دستمال بھ کمرم بست کھی تھی یمیآخر مراسم ھم اقاجون طبق رسم قد        

 باال گری ھمدشھی ھمھیشمھ سا...  دتر ی خوشبخت بوشایا: مامان ھم بغلم کرد و گفت ... بغلش جدا شدم 
 )  سر ھم باشھی باالتونی و سای خوشبخت بششایا( سر دوه 
 مراسم درست برگزار بشھ با ترس و لرز سوار اسب شدم ی ھمھ خواستیبا کمک کاوه کھ حتما م        

 داماد بود و چون ما فردا عازم تھران ی مثال خونھ قھی صدی ابجیخونھ ...  رونی بمیو از خونمون اومد
 ی و ساز تا خونھ ابجدست  دنبال ما راه افتادن و بالیم فایھمھ ...  میگذروندی امشب رو اونجا ممیبود

 ... ھمراھمون اومدن
 اقاجون و قبل از رفتن اومد در ی مھمونا رو با خودش برد خونھ ی ھمھ قی صدیبعد از شام ابج        

 ھم برات گذاشتم تو اتاق ، یلباس راحت... حموم ھم روشنھ ...  یمواظب خودت باش ابج: گوشم گفت 
 ...! ارمی براتون صبحونھ مصبح

 ی خوشبخت بششایا: بغلم کرد و با بغض گفت ...  انداختم ریاز خجالت سرخ شدم و سرمو ز        
 ...! یاج

 صورتم رو شی کھ کاوه تا دم در بدرقھ اش کرده بود رفتم تو اتاق تا اراقی صدیبعد از رفتن ابج        
 پرزرق و برق انداختم و تک تک لحظات امشب از جلو ی بھ خودم با اون لباس محلینگاھ... پاک کنم 

...  از جشن گرفتھ ی خوبی عکساثمیمطمئنا م...  بود ی و فراموش نشدنی شب عالھی... چشمم رد شدن 
 ...  کھ افتادم خندم گرفتمی حرف مرادی

کوفتت بشھ من قبل از ھمتون عقد کردم  امشب شایا:  بغلم کرد تو گوشم گفت یاخر جشن وقت        
 فقط شھی من موندم اخر از ھمھ ، تازه زھرا خانم داره مامان ھم منی و زھرا عروس شددهیاالن تو و حم

 ...!  کاله موندهیسر من ب
  کندم و نگامو بھش دوختمنھیی کاوه دل از ایبا صدا        
 !؟... خانوم یخندی می داریبھ چ -        

 
چرا ...  کـــــــــاوه یراست:  دمی کھ از سرشب تا االن تو ذھنم بود رو پرسیبرگشتم سمتش و سوال        

تو جشن تو ھم کھ ! ؟... دمشونیاصال چرا من ھنوز ند! ؟...ھمسر پدرت و داداش کوچولوت نبودن امشب 
 ...!!! دمشونی ندی ولانی میبابات گرفتھ بود گفتھ بود

 منافات کنھی کھ معلوم بود بھ زور داره کنترلش می نشست با لبخندشیشونی رو پ کھیکیاخم کوچ        
 ... داشت
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 ... اومد کنار من و دستاشو رو شونھ ھام گذاشت        
 !؟... ی بھ اونا دارکاریتو چ -        
! ؟... نبودن مونی ، چرا تو عروسگھی دشنی اونام خانوادت محسوب میی جوراھیوااااا خوب  -        

 رمی گاز جانانھ بگھی دوس داشتم لپشو نیھمچ...  نمی رو ببشی اون پسر ناز و خوردنخواستی دلم میلیخ
!... 

 ...  بھ قھقھھ شدلی کش اومد و تبدشدیلبخندش کھ بھ زور کنترل م        
 ...!  در خدمتممن...  شما اری لپ در اختنی اایب...  زمیقربونت بشم عز: بغلم کرد و گفت         
 زی خودم بود عزیاون عکس بچگ: خنده گفت ونیبا تعجب نگاش کردم کھ بھ خودش فشارم داد و م        

 نمی شما و دندونات انی ، بفرما اکتریحاال ھم گردن ما از مو بار...  ذاشتمیفقط داشتم سربھ سرت م... دلم 
 ...! لپ بنده
 ...  شدشتریتعجبم ب        
 !؟... تــــــــــو بــــود یاون عکس بچگ -        
 ... سرشو تکون داد کھ اره        
 ...!  ، کاش بچمون بھ تو برهی خوشگل بودتیچقدر بچگ -        
 نمی ھم لبمو گاز گرفتم بخاطر گفتنش کھ ھمعی سریلی از دھنم در اومد و خاری اختی حرف بنیا        

 !؟... ستمی االن نیعنی: باعث شد بلند بخنده و گفت 
 بھم ی چیبرا: با حرص گفتم ...  کھ محکمتر گرفتم رونی بامینگاش کردم و خواستم از بغلش ب        

؟ ... ی ھم تو دلت بھم بخندی و اونوقت جنابعالھی خوردنکتیکھ من بھت بگم داداش کوچ! ؟... یدروغ گفت
 !؟...ھـــــــــــان 

 اون گاز جانانھ رو از لپ من یتونیاالنم م...  کنم ی باھات شوخخواستمیفقط م...  دلم زینھ عز -        
 ...! یریبگ

...  کھ تموم شد شھیباورم نم:  کھ منو بھ خودش فشرد و گفت امی برونی از بغلش بخواستمیھنوز م        
 وقت انقدر از تھ دلم احساس چیتاحاال ھ...  ترسمینارگل انقدر خوشحالم کھ م...  بمون بذار حست کنم کمی

 ...  ترس دارمی خوشنی از انی ھمی و ارامش نکرده بودم برایخوش
 کھ برام منبع ارامش یتو آغوش...  کرد و دلم خواست کھ بمونم تیآرامش وجود کاوه بھ منم سرا        

 ...  دادم و چشمامو بستمھی اش تکنھیسرمو بھ س... بود 
 

 اومد ادمی بھ دور و برم نگاه کردم تا کم کم کمی...  برام ناآشنا بود کمی چشمامو باز کردم اتاق یوقت        
 ... ! شـــــبید... 

 حموم رفتھ بودم کھ نیقبال ھم تو ا... اروم از جام بلند شدم و رفتم تو حموم ... تو اتاق تنھا بودم         
 ... لباسمو عوض کنم

شستن ... آش نخورده و دھن سوختھ ... (  نا خودآگاه رو لبم نشست ی اون روز لبخندیاداوری از        
 ...)  مالفھ ھم افتاد گردنمھی

 مطمئنا بھ ی آدم ازدواج کننی تو قراره با ھمی روزھی گفتی و بھم مومدی میکیاگھ اون روزا         
 ... کردمیعقلش شک م

 شی روز اول زندگنمی تا ببدمیلباسامو پوش...  نبود یھنوزم از کاوه خبر رونیاز حموم کھ اومدم ب        
 ... عروسشو ول کرده کجا رفتھ

 ... دمی اواز خوندنشو از اشپزخونھ شنیدر اتاق رو کھ باز کردم صدا        
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وش حواسش بھ من نبود و داشت سرخ...  دیچی صبحونھ رو مزیبا لبخند بھش نگاه کردم کھ داشت م        
 ... خوندی خودش اواز میبرا

 کاشت و میشونی رو پیبوسھ ا... سرش رو کھ بلند کرد متوجھ من شد و با لبخند اومد سمت من         
 !؟... یدیخوب خواب: گفت 

 ... سرمو تکون دادم        
 !؟... یدرد ندار! ؟... یخوب:  و گفت دی کشسمی خمھی نی بھ موھایدست        
فقط ... نھ خوبم :  شده بود گفتم شتری لبخندم بی ولدمیکشی خجالت مدی بانکھی شد با اشتریلبخندم ب        

 ...!  کھ دھنت بخواد بسوزه ، برو مالفھ رو بشــــــــوری آش خوردندفعھیا
 تو ھیفھ چ مالشمیمن قربون تو م: بغلم کرد و گفت ...  خنده ری زد زھوی متعجب نگام کرد و کمی        
 ...!! یآش بھ اون خوشمزگـــــــــــ...  کنمی رو منکاری رو عوض کن اایبگو دن
 ... دمی واقعا خجالت کشگھی حرفش دنیبا ا        
 میرفتی تا ظھر مدیچون با...  می و صبحونھ رو با ارامش خوردمی صبحونھ نشستزیکنار ھم سر م        

 ... چمدونامون بستھ و آماده بود...  ماه عسل یفرودگاه برا
 ...  ازدواجتونی کادونمیا:  پاکت دستمون داد و گفت ھی پدر کاوه ی تو جشن عروسشبید        
 طھای بھ بلی کاوه متعجب نگاھی بودم ولی ھمھ چانیمن کھ در جر...  تو پاکت بود طیدوتا بل        

 ... انداخت و بعدش بھ پدرش نگاه کرد
...  چندتا کشور ی براختمی روزه رستی سفر بی ماه عسلتون برنامھ یبرا: پدرش با لبخند گفت         

 ...! نی خوش بگذروننی و برنی بشمای فردا ظھر سوار ھواپدیشما فقط با... ھتل ھا ھم رزور شدن 
 می تور برھیون قرار بود با چ...  تعداد بدرقھ کننده مال ما بود نیشتریظھر تو فرودگاه فکر کنم ب        

 شتری ما بتی بازم جمعی بدرقھ مسافراشون اومده بودن ولی دورمون شلوغ بود و ھمھ خانواده ھا برایکل
 ... از ھمھ بود

 
 ی اشکیمادرم با چشما...  می مواظب ھم باشبی تو کشور غرکردیاقاجون داشت بھ کاوه سفارش م        

 بھش بگم ومدی قربونت برم مامان گلم ، دلم نی ، الھدادی محی کھ برامون پختھ بود بھم توضییداشت غذاھا
 ... ستی نازی و ندنی بھمون ناھار ممایتو ھواپ
با ...  دهی کھ کشیی زحمتھایازش تشکر کردم بھ خاطر ھمھ ... باباجون اومد سمتم و بغلم کرد         
 ...  سفر رو برامون جور کنھنی تونستھ بود اادیتالش ز
 و ھم روح اللھ رو بھ یھم پسرمو بھم برگردوند...  منم کھ از تو ممنونم نیا: دم گوشم اروم گفت         

 ... زمی عزی ھستی و شادریتو پر از خ...  یارامش رسوند
ھمشون تنگ  یدلم برا...  بھ جمع ھمراھمون کردم ی نگاھشھی بود از پشت شدهیوقت رفتن رس        

 ... ی ولشدیم
 ... شدنی از جلو چشمم رد ملمی فھی مثل شبیاتفاقات د...  می نشستمای ھواپیکنار کاوه رو صندل        
زنعمو ...  اقواممون بودن یھمھ ...  کنار کاوه قدم زدن دیبا اون لباس سف...  تو تاالر یعروس        

 ...  گفتکی رو گرفتھ بود بھم تبردی کھ دست عروسش ، زن حمی در حالھیرق
 عکاس مخصوص خواستھ بودم تا از ھی مراسممون لمبرداری از فشبید...  ھم بودن نبی و زنایم        
 جشن یاز ھمھ اتفاقھا... از ھمھ ادمھا ...  دیبھ قول خودشون عکس کاند...  رهی جشنم عکس بگیھمھ چ

 ... نمشونی شدم ببتنگ  عکس گرفتھ بودم تا ھر وقت دلمیگ زندی مھم و دوست داشتنی ادمھایبا ھمھ ... 
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 ییکجا:  نگام کرد و گفت یبعدش با لبخند... دست کاوه بود کھ از جلوم گذشت و کمربندمو بست         
 !؟...خانــــــوم 

 ... نجایھم:  جواب نذاشتم و گفتم یلبخندشو ب        
 !؟... یترسیم :دستمو تو دستش گرفت و نوازش کرد         
 ... نھ -        
 ... ستای ننجای حواست ایول -        
 ...! زهیری ترسم می تو کنارمی وقتیول... ترسمی مکمی:  بھ حالم نبره گفتم ی پنکھی ایبرا        
 ... دشی بھ دستم داد و بوسیفشار کم        
 ...  نترسیچی باشم ، از ھشـــھی ھمدمی من کنارتم کھ قول میتا وقت -        
 ... سرمو گذاشتم رو شونھ اش و چشمامو اروم بستم        
 ... من کنار تو...  مونھی خواب مھیمثل  -        
 ... کردی دستمو نوازش میھنوز دستم تو دستش بود و با انگشت شصتش رو        
 کنار ھم نیا...  وستھی پقتی بھ حقنھیری شیای روھیمثل ...  محضھ تیواقع...  ی نارستیخواب ن -        

 ...! بودنمون بعد از اونھمھ دردسر و صبر حقمونھ
 ...  تکون دادمدیی تایسرمو رو شونھ اش بھ معن        
 بھمون ی رو با چھ شادطھایباباجون کھ بل...  گفتی ممونی داشت از دوری اقاجون وقتیسفارشھا        

 ...  بغلم کرده بودیت مامان وقی ھاھیگر... داد 
برو :  عوض کردن جو مادرمو ازم جدا کرد و تو بغلش گرفت ی برای ساختگی کاوه با حسادتیوقت        
 نیھمش ا...  ستمیاصال مگھ من پسر شما ن...  ستی دختره ، مادر منو بغلش کرده ول کنم ننمیکنار بب

 ...! می قدیمادر شوھرم مادرشوھرا...  یکنیدختر رو بغلش م
 ھی کھ تنھا کردی رو براش زمزمھ مییزای چھی کاوه بود و اون داشت اروم ی نھیسر مادرم رو س        

 ...  باشمی مواظب خودم و ناردمیقول م...  دمیجملھ اش رو شن
 نمی ببتونستمی االن منیاز ھم...  ام جا کنھ دهیچقدر خوب تونستھ بود خودشو تو دل مادر پسر ند        

  کھ بھ خانواده من داشت غرق لذت شدمیاز احترام و عالقھ ا...  دوست داره یرم کاوه رو جور خاصماد
... 

 ری سی مختلفیاما فکرم جاھا... در طول پرواز دستم تو دست کاوه بود و سرم رو شونھ اش         
 ی کھ دوباره بھ زودییادمھا...  می کھ تو فرودگاه جاشون گذاشتیی تا ادمھاشبی دیاز عروس...  کردیم
 ...  االن دلم تنگشون بودنی از ھمی ولدمشونیدیم

 ھی و مثل بقمی رو تنھا بخورمونی شام عروسخواستیدلم نم...  شبی دیبازم فکرم رفت بھ عروس        
...  داشت ی تا صندل٨ شام من و کاوه زیبھ خواست من م...  می رو اطاعت کنلمبرداریزوجھا دستورات ف

 ...  شام کنار ما نشستنزی گفت اکثر اوقات با ما بودن سر مشھی کھ مگھیسھ زوج د
 کاوه و ی ونھیم...  دیو چقدر شام بھمون چسب...  دهی و حمالدی و زھرا ، مرادی ھم،ی و مرثمیم        

 دوتا نیانگار ا ... دنیخندی و مزدنی شام باھم حرف مزی سر میحت...  بھتر از قبل بود یلی خالدیم
 ...  کردن وی نبودن کھ سر نبود من کتک کارییھمونا

 ... خندوندی مشتری ھمھ رو بکردی مفی تعرمونی کھ زھرا از بچگی حرفاھامون خاطراتنیب        
 ھستن کھ ما ی ھمونھیشب...  شمعھا رو ینار:  بودن گفت زی می کھ روی پھنی شمعھادنیبا د        

 ... میدرست کرد
 ... دمی بھ شمع کردم و خندینگاھ        
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 چندتا بستھ شمع باریمثال ...  میکردی مبی غربی عجی کارایلی خمیبچھ کھ بود: رو بھ جمع گفت         
 یکی ، شمعھا رو می برداشتکردی مادرجون کھ استفاده نملی استیوانای از لیکی و میدی محل خریاز سوپر

 ییشمعھا...  می شمع درست کنمیخواستیمثال م...  وانی تو لمیختی و قطره قطره رمی ابشون کردشی با اتیکی
 کھ میدی خرگھیتا بستھ د١٠حدود ...  می شمع بخری دوباره از سوپرمی رفتنی ھمی کم بودن برامیکھ داشت

 نی ھمھ رو شما نخرمی ما ھم واسھ خونھ شمع بردارنی برق بره بگخوادیاگھ م:  برگشت گفت یپسر سوپر
 ما دوتا بچھ از کردیبدبخت فکر م...  نی بھمون بگھیخبر اگھ...  نیدونی منی محلی شورایشما بچھ ... 

 شمع کج و کولھ گنده درست ھیاخرش ھم ... یکی واسھ تارمی شمع بخرمیخوای و ممیقطع برق خبر دار
 ...! می ھم با ھنرمون ذوق کردی و کلمیکرد

 ھمشو با می برداشتمی قرص و شربت تو خونھ داشتی ھرچی ناری با دوستاباری...  یچی ھنیحاال ا        
 پاش و فکر میختی تو باغ رمی کرددای پاهی گھی می خخخخخ بردیی مثال شد کود جادومی و خورد کردیھم قاط

 نی رو ھمنایا... (  یم تو بچگی داشتادی شاھکارھا زنیخالصھ کھ از ا...!  کنھی زود رشد میلی خمیکردیم
 فی خودشون تعریعنی کشف کردم می خونھ مادرجان بودمونی و تھ تغاریزدی کھ گفتم با اشیند شب پچ

 رو مونی درست کردن پسر ھمساتی شمع در پھی شاسکوال اون ھمھ شمع رو حروم کردن ھیکردن و واقع
 )  راج ب قطع برق خخخخخخخخخدیبگو ازشون واقعا پرس

 میھممون عوض شده بود... نگام بھ جمعمون بود ...  دنیخندیھمھ داشتن بھ خاطرات منو زھرا م        
 ، می داشتم تو زندگیادیمن اشتباھات ز...  میبزرگتر و بھتر شد...  می کردریی تغیھر کدوممون بھ نحو... 

...  کردم رفعشون کنم ی و سعدم و سخت اما متوجھشون شدی طول کشیلیخ...  ھیتو رابطھ ام با کاوه و بق
 ی ھواشھی ممنون بودم کھ ھمثمیاز م...  ھولمون داده بود سمت ھم یی جاھاھی ممنون بودم کھ الدیاز م

 دی کھ شاشھی کھ االن داره مادر مزمی عزیزھرا...  وقت تنھام نذاشت چی کھ ھیمیمر... کاوه رو داشت 
 دوسال ی خواھرزاده نی کرد ای من مادریبرا...  بوده تھ گرفادی کردن رو ی قبلتر مادریلی گفت خدیبا

 کھ ھمراه می دوست داشتنی دهیحم...  کاوه بود ی برای دوست خوبشھی کھ ھمیرادیھ...  از من کتریکوچ
 ... وفتھی دلھامون بنی بی فاصلھ امی نذاشتچوقتی ھی مکانی فاصلھ ی سختم بود با ھمھ یروزھا

 
 !؟... یکنی فکر میبھ چ -        
 ...! شھیدلم تنگ م...  یعروس...  شبید -        
 نیا... ی سفر بھت خوش بگذره کھ کمتر دلتنگ بشنی کنم انقدر ای کاردمی دلم ، بھت قول مزیعز -        

 بار سفر ی کردیھروقتم احساس دلتنگ...  میگردی و برمشھی تموم میسفر زودتر از اونچھ فکرشو بکن
 ؟...!خوبھ ...  خونھ اقاجون میری ممیبندیم

لبمو گاز ...  ی لکھ خون روتختادینگام کھ بھ تخت افتاد ...  پا تو اتاق کاوه گذاشتم شبی دیوقت        
اما االن داشتم بھ اون ... چقدر اونروز از دستش حرص خورده بودم ... گرفتم از خجالت و البتھ خنده 

 ... دمیخندیحرص خوردنام م
واقعا ...  ھــــــــــا شھی نمدای خجالت تو وجود تو پکرونی مھی یعنی: شت زدم بھ بازوش و گفتم با م        

 !؟... یاوردی بھ روم ممیدی دو روز بعدش کھ تو دانشگاه ددیبا
 ...  خندهری زود گرفت حرفمو و بلند زد زی متعجب نگام کرد ولکمی        
 ... ایخوردی و حرص میشنگ قرمز شده بود خدا ، انقدر قیواااااااااااا -        
 ... دمیخندیخودمم داشتم م...  خنده ریدوباره زد ز        
 پر از کی و کوچبای زیکشور...  بود ایتالی کھ باباجون برامون در نظر گرفتھ بود ای کشورنیاول        
 تور یھمراه مسافرا...  ی و ماندنبای زی پر شد از خاطره ھاایتالیچند روز اقامتمون تو ا...  یخیاثار تار
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 اش در رم دهیچی اون ساختمان پبا کانی واتیموزه ...  می گشتیدنی مختلف و دیو راھنمامون تو شھرھا
 بای کشور زکی کوچیواقعا چکمھ ...  ای سانتا ماریسایکل... موزه فلورانس ...  زی تو ونی سوارقیقا... 
 باھاشون دوست شده ی ھم بودن کھ حسابگھیازه عروس دوماد د ھمسفرامون دوتا تنیب...  بود یدنیو د
 ... میبود

اکثرا تو ...  مانی و ھمسرش پدایسمانھ و ھمسرش احسان ، و...  کردنھامون معموال باھم بود دیخر        
 گذرهی کھ داره بھش خوش مدمیدی شده بود و واقعا مقی رفمانیکاوه ھم با احسان و پ...  میگردشھا باھم بود

... 
...  کنارش لونی ژنو و قصر شاچھی ، درسی سوئیپارک مل...  می رفتسیی با قطار بھ سوایتالیاز ا        
 رو تجسم کردم کھ دنبال تری ، کالرا و پیدیتو ذھنم ھا...  وفتادی میدی کارتون ھاادیادم ...  آلپ یکوه ھا

 ... د بومی بچگی مورد عالقھ ی از کارتونھایکی...  دنیدویبزغالھ ھا م
گفت ...  دی خندی شدن کلی چھ شکلتری و کالرا و پیدی کھ بھ نظرش االن ھادمی از کاوه پرسیوقت        

 با یدی ھاگردهی با گوسفندا برمتریغروبا کھ پ...  ازدواج کرده و دوتا بچھ داره تری با پیدیاحتماال االن ھا
 ...! کنھی درست مری پنرشونیش

 سرسبز کوه برم باال تا قلھ و کنار دشت پر از ی برھنھ رو چمنھای با پایدی مثل ھاخواستیدلم م        
 ... گل تاج گل درست کنم

 بودن و در کنارشون ی خوبیھمسفرامون ادمھا...  شدی بھتر مگذشتی می بود و ھرچیرینظیسفر ب        
 ... میگذروندی رو می خوبیروزھا
 ... می بھ المان رفتسیتو سوئبعد از توقف چند روزه         
منو بگو فکر ... فرانکفورت ، کلن ...  می کردرهی ذخی خاطرات خوبشیدنی دیاونجا ھم از شھرا        

 و البتھ بردمیواقعا از سفرم داشتم لذت م...  داره یستی توری جاذبھ نھمھی فقط کشور خودمھ کھ اکردمیم
 خوب صحبت یلیخ... بود  ی حرف زدن کاوه عالیآلمان...  سفر لذت بخشتر شده بود نیبا حضور کاوه ا

 لشویخوب دل...  زدی حرف می رو عالی رو دست و پا شکستھ بلد بودم و اون آلمانیسیمن انگل...  کردیم
 ... دونستمیم

از ھمون اول ... ود  شده بی کاوه چھ جورافھی قمی ترک کردشی المان رو بھ مقصد اتری وقتادمھی        
متوجھ بودم ...  مقصد چھره اش درھم شد نی اخردنی بود سفرمون بھ کدوم کشورھاست با شندهیکھ فھم

 سخت بود تو افشی قلمان ھمون اندازه کھ تو فرودگاه ایول... خوادی می تو دلش چدمیفھمیم... سخت شده 
 ...  متعجب شده بودافشیفرودگاه سالزبورگ ق

 ... کردی و کاوه با دھن باز داشت نگاش مدادی برامون دست تکون مشھی از پشت شرادیھ        
 !؟... من توھم زدم ای ینـــــــیبی رو مرادیتو ھم ھ:  گفت ی ارومیلی خیبا صدا        
 ...!  خودشھیتوھم نزد:  غرق تعجبش زدم و گفتم ی بھ چھره یلبخند        
 ھوی! ؟... کنھی مکاری چنجایا:  کھ دوباره با ھمون لحن گفت می بودهدی رسرادی ھکی نزدبایتقر        

 !؟... ادی داره میدونستیتو م: برگشت سمتم و متعجبتر گفت 
 سروسامون دادن بھ ملک و امالک ی برارادی ھدی زھرا بھم گفتھ بود شامی بودایتالی ایوقت... نھ  -        

...  کردن ی زندگنجای سال انھمھی ھم کھ نداشت انای و ازای بھ وازین...  شی اترادی سر بھیمونده از پدرش 
 ...! ادی االن بخوادی خبر نداشتم میول

 !؟... گذرهیخوش م... سفر چطور بود بچھ ھا :  بھ سمتمون اومد و با کاوه دست داد رادیھ        
 !؟... یکنی مکاری چنجایتو ا:  دیکاوه ھمون سوال رو از خودش ھم پرس        
 ...!  خونھمیبر:  از چمدونھا رو برداشت و گفت یکی...  بود کھ من بھش گفتم ی ھمونرادیجواب ھ        
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 !!!؟...خــــــــونھ  -        
 نجای من سالھا انکھیمثل ا...  خونھ گھیاره د:  زد و گفت یدر جواب تعجب و سوال کاوه لبخند        

 ...!  سرمونری خمیخونھ دار...  کردمای میزندگ
 و رادی اصرار ھی ولمی با اونا باشدی و بامی بود کھ با تور اومدنیکاوه اول مخالفت کرد و بھانھ اش ا        

 خونھ ھیخونشون ...  نداره ، باعث شد باالجبار قبول کنھ یرادی مسئول تور کھ ادییخواھش من بھ ھمراه تا
 بھ چشمم ییرای تو پذنھی شومیباال  بزرگی تابلوشتری خونھ بیاز ھمھ جا...  دوبلکس خوشگل بود ی

 ...  بزرگ از چھار نفری تابلوھی...اومد 
 ستادهی پسر بچھ اھی دختر جوون و ھی مبل ی مرد و زن رو مبل نشستھ بودن و کنار دستھ ھاھی        

 ... بودن
 ی نوجوونھی عکس شبنیو ا تی تا حدودنکھی باشھ و جالب ارادی حدس زد کھ اون پسربچھ ھشدیم        

 ...  بوددمی کھ تو خونشون دیکاوه تو عکس
 ... چقدر خوشگل بود... حتما اون دختر ھم مادرش بوده         
 ... دیرسیحالش گرفتھ بھ نظر م...  شده بود رهیکاوه ھم مثل من بھ اون عکس خ        
 ...  استراحت کنھی و بردمش تو اتاق تا کمدست کاوه رو گرفتم...  اتاقمون رو نشون داد رادیھ        
 !؟... یخوب -        
 ... ادینھ ز -        
 ... گیکاوه م -        
 ...  باشم کھ مادرمو طرد کردنیی ادمھای تو خونھ خوادیدلم نم...  میومدی نمنجایکاش ا -        
 ... نھی کھ عکسشون رو شومیدید...  زمیعز: دستمو رو شونھ اش گذاشتم و گفتم         
خودشو نخواستن و خون بھ دلش کردن اونوقت عکسشو تو : حرفمو با پوزخند قطع کرد و گفت        

 ...  بشھی کھ چنھی شومیابعاد بزرگ زدن باال
 تیچرا خودتو اذ...  ستنی کدومشون نچیحاال کھ ھ: مجبورش کردم رو تخت دراز بکشھ و گفتم         

 ... یکنیم
من غصھ شو ...  ی بود ناری زن خوبیلیمادرم خ...  تو بودنشون ھم نبودن یول...  ستنیاره ن -        
...  اومدم ای منھ نوه شون بھ دنی وقتیحت...  ننشی حاضر نشدن ببی حتنھای ایول...  نھای ای از دوردمیدیم
 ...! یر مظلوم بود نایلیمادرم خ...  شھی تنگ منھای ای چقدر دلش برادمیدیم

 یستی راحت ننجایاگھ ا: سرشو تو بغلم گرفتم و گفتم ...  غم داشت کھ دلم گرفت یصداش بھ قدر        
 ... نمتی ببینجوری اخوادیدلم نم...  ھتل میریم

منو ... تو رو ھم ناراحت کردم :  گفت دمیدی کھ غصھ رو توش میسرشو ازم جدا کرد و با لبخند        
 ...  بھت خوش بگذرهدی ماه عسل بامیببخش ، مثال اومد

...  کننی اشتباه مشونی ادمھا تو زندگیکاوه ھمھ ...  نباش ینجوری بھم خوش بگذره ایخوایاگھ م -        
 دی و شاشدهی دخترشون تنگ میمسلما اونا ھم دلشون برا...  یدی فقط خودتو عذاب مینجوریببخش ، ا

 دیدر ارتباط بوده ، شا  باھاتونرادیمونطورم کھ پدرت گفت ھ اشاره از طرف مادرت بودن ، ھھیمنتظر 
 غرورشون دیشا...  از دخترشون خبر داشتھ باشن ینجوری رو بکنھ تا انکاری اخواستنیپدر مادرش م

 ... مثل تو کھ غرورت سالھا از پدرت جدات کرده بود... نذاشتھ بود 
 ...  در اتاق باعث شد حرفم قطع بشھیصدا        
 ... نی کھ استراحت کننیزودتر بخور...  شام اماده اسنی خستھ ادونمیبچھ ھا م -        
 ... میایاالن م -        
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 و یقراره منو ببر... از ماه عسلمون فقط چند روز مونده ھا ... پاشو :  دمی گفتم و دستشو کشنویا        
 ... انبلند شو تنبل خ...  ی کشور رو نشونم بدنی ای جایھمھ 

 ...  کھ باعث شد پرت شم تو بغلشدی زد و دستمو کشدنشی کشی من برای ھودهی بھ تالش بیلبخند        
 !؟...نــــــــــھ ...  گھی ماه عسل ، پر از عسل باشھ دنیقراره ا:  گفت یطونی گوشم با لحن شریز        
 ... ن شام منتظرمونھاال... عسل ھم بھ وقتش : چپ چپش نگاش کردم و گفتم         
 تو ارهی بھ روش نکنھی میداره سع...  من نفھمم خوادی خوب باشھ ، مکنھی می داره سعدونستمیم        
 ی فکر نکنھ براکنھیداره تالش م... چندتا شھره ی مادرش با ما فاصلھ ی تحقق ارزوی کھ براھیکشور

و من ... دوستم داشت   کھی بھ خاطر منگذرهی چقدر تالش کرده و االن داره ازش متی موقعنی بھ ادنیرس
 ...   عشقش بھ خودمزانی منیچقدر از تھ دلم خوشحال بودم از ا

 از محل تولد موزارت نطوری و ھمرابلی قصر ممی رفتمونی و تور مسافرترادی اون شب با ھیفردا        
 گلیناھار رو تو رستوران اشت ، می کرددنی مربوط بھ اون دی ھاشگاهی و نمایشی معروف اتردانیقیموس

 ی ھم غذاش عالانش ساختھ شده بود و ھم مکشی اتری سنتی کھ رستورانش بھ سبک خونھ ھامیبراو خورد
 ... می ھوھن رفتیبعد از ظھر ھم بھ قلعھ نظام... بودن 

 دادی خودشو مشغول نشون مشدی مرادی ھایمتوجھ بودم کاوه تو خودشھ و ھربار کھ متوجھ نگاه من         
   کاوه روی حال و ھوادهی اونم فھمدمی و اشاره اش بھ کاوه فھمرادیاز نگاه ھ... 

 ھی نمونده بود مجبورا تو شھر سالزبورگ فقط ھمون شتری از سفرمون چند روز بنکھیبھ خاطر ا        
 ... نی ومی و از اونجا رفتمیروز موند

 رانی برگرده امای ھواپھی ھمراه ما تو دی و موند تا بھ کارھاش سامون بده و شاومدی باھامون نرادیھ        
... 

 اطرافش فوق طی سنت استفان و قصر شنبرون کھ محیسای بود مثل کلیادی زیدنی دی جاھانیتو و        
 یموزه . .. موزارت ادبودی ی باغ وحش اروپا ھم اونجا بود ، بنانیتریمی بود و قدرینظی و ببایالعاده ز

 ...  ھنری و موزه یعی طبخیتار
 دو روز بود و بعد نیتوقف ما در و...  می حاال حاالھا برگردخواستی بود کھ دلم نمیانقدر سفر خوب        

 ...!!! گراتــــــــــــس... میرفتی مدی کھ بای شھرنیاز اون اخر
... سکوت داشت و اخم ...  بزنھ ی حرفاینھ کھ بخواد مخالف رفتن باشھ ...  کردی میکاوه بد قلق        

 تمونی و مسئولمیبا تور اومده بود...  شده بود دهی خوب نقشھ ھا از قبل چی براش چقدر سختھ ولدونستمیم
تراحت  اسی اتاق رزرو شده بود کمن کھ برامویتو ھتل...  می از گروه جدا بششدی تور بود و نمیبا راھنما

 ... رونی بمی و بعد از ناھار رفتمیکرد
 ساختمون بزرگ و ھی انتخاب کرده بود عمارت شھر بود دنی دی کھ مسئول تور برایی جانیاول        

 ی کافھی پل ی اما قشنگ در وسط رودخونھ مور کھ توبی پل عجھی aiola ی ارهیبعدش پل جز...  بایز
 ...  وسط پل ساختھ بودنکی کوچرهی جزھی ھی شبیزی چیی جوراھی... شاپ ھم بود 

 ابونی ما رو بھ کنار خیقی موسی کھ صدامیرفتیقدم زنان م...  دی خرمی رفتھ بودییاونروز دوتا        
 کھ ی کاله گذاشتھ بود و مردمھی نیکنار پاش رو زم...  زدی دستش بود و داشت مولنی مرد وھیکشوند ، 

 من ساز زدن کاوه رچندھ... کاوه غرق نگاه کردنش بود ...  اختنندیدورش جمع شده بودن توش پول م
 بھتر از اون یلی بھ نظرم کاوه خی ولاوردمی از ساز و نواختن سر در نمیزی چنکھی بودم و با ادهیرو د

 متوجھ یعنی...  بھ سمت اون رفت اری اختی کھ بدمی اھنگ مرده تموم شد کاوه رو دیوقت...  زدیمرد م
...  بھش گفت ییزای چھیرفت کنارش و ...   شدهدهیانگار بھ سمتش کش...  ستیبودم کھ دست خودش ن

 ...  رو داد دستشولنشیمرده ھم با لبخند سرشو تکون داد و و
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 یبرا...  زدنش ی برارهی از اون ساز اجازه بگخواستیانگار م...  رو گرفت و نگاش کرد ولنیو        
اروم بلندش کرد و گذاشت رو شونھ اش سرشو خم کرد سمتش و چشماشو ... مھاشیو س آرشھ ردنیکش

 ... بست
 تیکم کم جمع...  بود انی نمایلیغم سازش خ...  زدیانگار از تھ دلش م... شروع کرد بھ زدن         

مھ داشتن تو ھ...  اومده بودن دی خری بودن کھ برای و کسانستھایاکثرا ھم تور... دورمون چندبرابر شد 
 ... ختنیریکاله اون مرد پول م

 اشک ای درھی بستھ اش ی پشت پلکھاگفتی کھ احساسم مکردمی نگاه میمسخ شده داشتم بھ کاوه ا        
 دست زدن از سمت ھمون مرده یصدا...  نواختنش تموم بشھ چشماش رو باز نکرد یتا وقت... جمع شده 

...  گرفت تشروشو بھ مرد کرد و سازشو بھ سم...  کردن قشی تشوتینوازنده اومد و بعدش ھمھ جمع
 فرو افتاده اش ی اشکھایسیتا خ...  چرا دستاش رفت سمت صورتش دونستمی مدهیپشتش بھ من بود و ند

 کھ دستشون رفت سمت چشمشون و دمی رو دھایلی ختی جمعنیھمونطور کھ ب... رو از صورتش پاک کنھ 
 ...  داشت لبخند بزنھی بھ سمت من اومد سعیوقت... اشکاشون رو پاک کردن 

 
:  لبخند زدم و گفتم نی ھمی پنھون کردن احساسش برام قابل احترام بود برایتالشش برا        

 ساز بزن ابونی برو تو خای شرکت پدرت بی بھ جایزنیتو انقدر خوب ساز م...  ی فکرھی...  گمــــــــــایم
 !؟یگی میچ! ؟... ، ھـــــــــــــان ندی پول مشنی ادم دورت جمع میکل

 ... می داردی خری دختر کھ کلمیبر:  گفت ی گرفتھ ای و با صدادیدستمو کش        
 کاوه ی اقاجون و مامان و بابای مورپارک برادیتو مرکز خر...  شد شی گرفتھ اش دلم ریاز صدا        

 دی و تو خرزدیلبخند م...  ارهی خوب بودن رو درمی داره ادادمیدی کردنھا مدیتو خر...  می کرددیخر
 ی سعتونستمی کھ مییتا جا...  خب ی ولدمیشنی اه مانندش رو ھم می نفسھای اما گاھکردی ممیھمراھ

 کھ تو ی و دانشگاه و گراتسیقی موسادی بدم کھ دوباره ییزای شادش کنم و حواسش رو بھ چکردمیم
 ابونی ھمش چندتا خدی خودش و مادرش شانیری دی با ارزوادی نادشیکھ ... وفتھی نمیزدی قدم مابوناشیخ

 ... فاصلھ داره و
ھمونطور کھ تو المان از ...  زدی باھاشون حرف می بود و کاوه بھ راحتیزبان مردم اونجا المان        

عد از  و برفتھی می کالس زبان المانیسالگ١٣ بودم کھ از دهیحرف زدن مسلطش لذت بردم ، از پدرش شن
 ادمھا نی داره با ادیر االن کھ تو خکردمیاحساس م...  کردهیمرگ مادرش ھم مصممتر کالساشو دنبال م

 درس خوندن ی برانجای اامی می کالس رفتم و تالش کردم وقتنھمھی اگھی بھ خودش مزنھی حرف میالمان
 ...  حالـــــــــایبتونم راحت ارتباط برقرار کنم ول

 
 بود ی ، شھر جالبشدی در اون برگزار میقی کھ جشنواره موسمی بھ گراتس رفتھ بودی زمانقایما دق        

 مختلف داشت ، ی دانشجو از کشورھایبھ خاطر دانشگاه ھاش کل...  بودن تو شھر ادی دانشجو زیلیخ... 
...  اروپا یتخت فرھنگی پانطوری دانشگاه معتبر و ھمی ھست با کلشی شھر بزرگ اترنی دومیخوب وقت

 ... بودی شلوغ منطوری ادمیبا
 ھمسفرامونم حاضر بشن و ھی قدم بزنھ تا بقکمی رهیبعد از ناھار بھم گفت استراحت کنم اونم م        

بعد از رفتن ... میگشتی برمدیپس فردا با... از کل سفرمون فقط فردا مونده بود ...  می بگردمیبعدش باز بر
 خودشو جمع کمی قدم زدن تا ی برابره  بذارم تنھادی بادونستمیم... راحت کردم  استکمیکاوه دوش گرفتم و 

 ...  سفرنی از اشھی متیکھ مثال من نفھمم داره اذ... کنھ 
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 منو تنھا گذاشتھ چون با نکھی کرد از ای ھرچند بعدش عذرخواھدیقدم زدن کاوه تا عصر طول کش        
کھ ...  کردی فکر مینجوری اون ایعنی... ونده بودم ھتل  و مرونی ھمسفرامون نرفتھ بودم بھیبق

...   ھتل ھم بمونمشدی نملیل دی نرفتھ بودم ولییمن با ھمسفرام جا...  کردی ھم فکر نمراهیخــــــــــوب پر ب
!!! 

 قدم زدن بعد از ظھر تا عصر نکھیمثل ا...  می کردن تو سنتر وست گذرونددیشب رو ھم با خر        
 ...  خوبھکردی بھتر وانمود مدمی شاایحالش بھتر بود ...  بھش کمک کرده بود یلیکاوه خ
 امروز روزمی تا بھ جبران تنھا موندن دمی روز سفرمون بھ خواست من از تور جدا شدنیصبح اخر        
 ... می و قدم بزنمی خودمون بگردیتنھا برا
 رمونی کھ کمتر بھ مسکردمی مفیو خاطره تعر زدمی حرف می جورمیزدی و حرف ممیرفتیراه م        

 فی مدرسھ ام رو تعری و خاطره رفتمیجلوتر از اون رومو کردم سمتش و عقب عقب م... توجھ کنھ 
 عاون گروھمون بودم کھ مسییکھ من ر...  میذاشتی سر بھ سر معلمھا و بچھ ھا می کھ چجورکردمیم

 نمینگاش کردم بب...  خنده اش قطع شد ی صداھوی کھ میدیخندی ممیداشت...  شده بود یمدرسھ از دستم عاص
 کنھی نگاه می داره بھ کجا و چدونستمیم...  دمی دیی بھ جارهی خنده اش ساکت شد کھ نگاه ماتشو خھویچرا
! ... 

 مدارکشو فمیمتعجب نگام کرد ، از ک...  ابونی اون طرف خدمشی کشیی جوراھیدستشو گرفتم و         
 ...! شھی مرمونی داره دگھی کھ دمیبر: فتم دراوردم و گ

 ی کھ وقتیری بگادیفقط قول بده انقدر خوب :  بھش زدم و گفتم یلبخند...  شد شتریتعجبش ب        
 !؟...باشھ ...  ھمھ برات سرو دست بکشنن رانی امیبرگشت

 دھنشو باز یھ...  تونستی حرف بزنھ کھ انگار نمخواستیم...  کردی نگام میبا بھت و ناباور        
 ... بستی و مکردیم

 ...! نارگــــــــــــل:  اروم گفت ی صداھیباالخره با         
 و دی زحمت کشیلیباباجون خ... ھمھ کارھات انجام شده اس : دستمو رو صورتش گذاشتم و گفتم         

 پدر یعنی پدربزرگت یمیان قد از دوستنجای اسیی کرد ، ریریگی کاراتو پلشی پول خرج کرد ، وکیکل
 ی بردی امروز باا اون تونست ثبت نامتو انجام بده امقی و از طردی زحمت کشیلی ھم خرادیمادرتھ ، ھ
بعدش ھم ...  ی اس خودتو اماده کنگھی ماه دھی بای امتحان و مصاحبھ ات کھ تقری تا برای کنیخودتو معرف

 ...! نجای ای دانشجویبش
 شتریب...  محترمھ یلی مادرت برام خیارزو: گفتم ...  شده بود قتریلبخندم عم... ھنوز بھت داشت         

 برام ارزش داشت یلیخ...  بھ خاطر من ی ات بگذرنھیری دیاز اون خواستن من از طرف تو کھ از ارزو
 ...  ببندم و خودخواه باشمنای ای چشمامو روتونستمینم... 

...  گشتیچشماش تو چشمام م... ھنوز تعجب داشت ...  اورد باال و گذشات رو دست من دستشو        
 ... گمی بفھمھ دارم راستشو مخواستیانگار م
 ...  رونای ای ھمھ یک:  گفت ی اروم و بمیبا صدا        
 با تو حرف بزنم نکھیقبل از ا! ؟... ادتھی یروز خواستگار: اروم صورتشو نوازش کردم و گفتم         

 ... میکھ مثـــــــــــال بھ تفاھم برس
رفتم با پدرت و پدرم صحبت :  اون روز زد کھ ادامھ دادم یاداوری از ی لبخندطونمیاز لحن ش        
 کنم،از اقاجون اجازه گرفتم و بھ بابات ھم گفتم از ھمون موقع کاراتو کاری چخوامیبھشون گفتم م... کردم 

...  می داشتیوقت کم...  داشت تبار کھ اون دعوتنامھ اعی تا وقتنجای امیای بی بعد از عروسیادنبال کنھ بر
 یلیمال تو تحص...  سخت بود یلی من خی گرفتن برازایو...  دنبال کارتو گرفت یبابات ھم با خوشحال
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 پول خرج کردن پدرت بھ یاخرش با کل...  سختتر بود کمی من ی برای خودش جور بود ولبایبود و تقر
 ... امی منم تونستم باھات بی گذارھی سرمایزایعنوان و
 یکم الک...  ھستم ی ادم مھمیلیاالن من خ:  گفتم ی با لحن خنده دارارمی انکھ از بھت درش بیبرا        

 اس یدانشجو... نچ نچ نچ ...  گذارم اونوقت تو ھی واسھ خودم سرمایکل...  می الکیلـــــــــــیخع...  ستماین
 ... می دارھی سرمانی با ادمی مجتو چھ کنم کھ دلرحمم و خریییییییھع...  خور مروین... و پاس 
 نجای بود خداروشکر انی ادی کھ بھ ذھنم رسیزی چنیاون لحظھ اول...  تو بغلش دمی محکم کشھوی        

 ... ستی نرانیا
 بھ ینار... ممنونم :  تا بھ حرف اومد می بودینجوری ھمی اقھیچند دق...  دادیبھ خودش فشارم م        
 کارت نی ایدونینم...  عشقتو داشتھ باشم نھمھی ااقتی کنم تا لکاریبگو چ...  ازت ممنونم ای تمام دنیاندازه 

 ... یچجور...  بفھمم نکھیبدون ا  کار رونھمھی کھ اشھیباورم نم...  زهیچقدر برام با ارزش و عز
 ھیو ...  ی واسھ رد گم کنیخری لباس عروس مھی ی کھ جنابعالیھمونجور:  زدم و گفتم یبخندل        
 ...  قبلش روی بره اتفاقاادشونی برام کھ تا مدتھا حرفش نقل مجلس مردم محل باشھ تا یریگی میعروس
 امروز خودتو دیبا...  ھا شھی مرمونیکاوه جان د:  کھ گفتم چلوندیھنوز داشت تو بغلش منو م        

 ... می کار داریکل...  ی کنیمعرف
 االن نیاز ھم:  اش زدم و گفتم فتھی بھ نگاه شیلبخند... منو از خودش جدا کرد و مشتاق نگام کرد         

 ...  اوردتری گشھی نمی امضا بھم بده بعدا معروف شدھی
 یتی تو اولوشھی من ھمیتو برا: چرخوند  بغلم گذاشت بلندم کرد وری دستاشو زھوی...  زد یقھقھھ ا        

 ... نارگل من
 
 

 انیپا        


