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 :یبسمه تعال

 

 1380 تابستان

 یخواست که به سمتش بروم. صدا یبود و از من م ستادهیهمچنان با شلنگ آب کنار حوض ا مامان

ام  یکوچک نخ یروسر یآمد. با دلهره دستانم را به دسته ها یبچه ها از پشت سرم م زیر یخنده ها

 زد: غیرساندم و گره اش را محکم کردم. مامان ج

 گفتم. نجایا ای! بدهینزن ورپر تیدست به روسر یگل یبا دستا ـ

 یام پندار نگاه کردم... او هم م یشگیهم یاول را به سمتش برداشتم و بر طبق عادت به حام قدم

کنن!  شونویبذار باز»آقابزرگ نبود که  حتی! بد جور تمام قد در باغچه افتاده بودم و اگر نصدیخند

 !داد یم یحاال من را در حمام غسل مستحب نیهم اشیمامان با آن وسواس ذات« !گهیبچه ان د

نگه دارد، با  میپاها یشلنگ آب را رو نکهیو قبل از ا دیرا چسب میبازو دمیاش که رس یقدم کی به

 زد: شیرا درآورد. آقابزرگ مواخذه کننده صدا غمیج یزد و صدا میبه پا یاهمان ضربه

 فخرالسادات!! ـ

و همزمان کنار گوشم غر  میبه آقابزرگ بدهد شروع کرد به شستن دست و پا یبدون آنکه جواب مامان

 زد:

 کن شب کارت دارم. تویاز تو برسم! فعال باز یحساب کیمن فقط تو رو خونه ببرم!  ـ

قرار بود استرس خانه را داشته باشم؟ بغض کرده به  یداشت وقت یچه معن یباز یادامه  گرید خب

وقت به سه  چیانصاف نبود! زن عمو الهام ه نیچشم دوختم. ا کردندیبچه ها که نگاهم م تیجمع

 نداربود که دخترها را به پ نیا دادیکه م ینداشت، تنها تذکر یو پندار کار نیفرزندش ترالن، نگ

شدند! سنا و سهند جز  یخدا بزرگ م دیبه ام شیهم که به قول مامان بچه ها مهیبسپرد! عمه فه
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 دیبال را سرم آورد و مادرم مرا تهد نیمثل االن که سهند ا کردند،ینم یگریآتش سوزاندن کار د

 !کردیم

 آمد و رو به مامان گفت: کینزد دیخندیشد، پندار که هنوز م زانیآو میهالب

 حموم. دشیببر دیکنن بعدا با یباز نی! بذارشهینم زیتم ینجوریکه ا نیبسه زن عمو! ا ـ

 بار آخر به من انداخت و بعد رو به پندار گفت: یاش را برانگاه کالفه مامان

 مواظبش باش. ـ

به پندار نگاه کنم. مامان  دمیکشیآب را بست و به سمت تراس خانه آقابزرگ رفت. خجالت م ریش و

 ! دستم را در دستش گرفت:دیخندیم یرکیرزیآنها من را زده بود! پندار هنوز هم ز یهمه  یجلو

 وچه پگاهو جمع کنه!لب و ل یکیاوووو حاال  ـ

 گفتم: یلرزان ی. با بغض نگاهش کردم. خنده اش کمرنگ شد. با صدادیهم خند باز

 جلو! پام درد گرفت! یومدیچرا ن ـ

 کرد: یمصنوع یشلنگ مامان بود. پندار اخم یبه همان ضربه  منظورم

گفتم طرف باغچه . حقت بود! ده بار بهت دمیکشیاگر من بودم که با تذکر آقابزرگ هم دست نم ـ

 نرو.

 خب... سهند گفت! ـ

 شد: تریجد اخمش

 نکن. زونیلباتو آو ینجوریا میبر ای! تو رو چه به سهند آخه! حاال بیتو دختر ـ

کردند.  یام ممسخره زیو ترالن و سنا به خاطر همه چ نیهم نگ ینجوریتکان نخوردم. هم میسر جا از

سرم کنم! کال سخت  کردیبه بعد مادرم مجبورم م فیکه از جشن تکل یامسخره یروسر نیهم یکی

 نداشته باشم. با بغض گفتم: نشانیب یخوب گاهیمن جا شدیمامان باعث م یهایریگ
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 .کننی... منو مسخره مامینم ـ

 را پشت کمرم گذاشت: دستش

 عروسک کوچولومون رو مسخره کنه! یکس کنهیغلط م ـ

و  یساله ام... با آن صورت جوش جوش زدهیبود... پندار س یحام شهیآمد. پندار هم میلبها یرو لبخند

 !اشیالغر و به قول زن عمو الهام مارمولک کلیه

همان روز بود که من از ترس کتک به خانه  مانیشروع ماجراها دیبود اما شا یحام شهیهم پندار

 شدیش برد! اصال مگر ماشام به زور به خانه یکرد و خانواده ما را برا یانیعمو پادرمبرنگشتم و زن

حرف پندار  یودر آن عمارت نبود که ر کسچیاز مادرش بخواهد و او رد کند!؟ در واقع ه یزیپندار چ

 آقابزرگ بود. یدردانه زینبود! عز یزیحرف بزند! کم چ

عمو قبل از شام من و دخترانش را به حمام برد و هر سه را به اتاق دخترها فرستاد تا خودمان را  زن

آورده بود  میبرا زیرا که مادرم به همراه لباس تم امیرا خشک کردم و روسر می. موهامیشک کنخ

از کتک و دعوا  راکه پندار من  امیشگیآمدم. طبق عادت هم رونیاز اتاق ب هیتر از بقسرم کردم و زود

 به سمت اتاقش رفتم تا از او تشکر کنم. دادینجات م

 زد: ییمن لبخند دندان نما دنی. با دبستیاز اتاق خارج شده بود و داشت در را م دمیرس یوقت

 لُپاشو نگاه! ـ

 کرد: تیپت و پهنش به من هم سرا لبخند

 خونه. میبر یممنونم پندار جونم! که نذاشت ـ

 گفت: یآرام یبه دور و بر انداخت و بعد با صدا یثیتام گربه نگاه خب مثل

 !نمیممنون؟! بدو برو تو اتاق بب یگیمن آبرومو گرو کردم بعد تو فقط م ـ

 کیو وارد اتاقش شدم. پشت در بسته خم شد و صورتش را نزد دمیخند زیاتاقش را باز کرد. ر در

 اش نشاندم و درجا گفتم:گونه یرو عیسر یاآورد. با خجالت بوسه
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 .شتیپ امیب ذارهینم گهیمامانم نفهمه ها! اونوقت د ـ

 خنده گفت: با

 بگم. نویهم خواستمیمنم م ـ

از او  ی! اصال مگر کسمیاز من بخواهد و من نه بگو یزیپندار چ شدیخودمان. مگر م نیبود ب یقرار

 گذاشتم و او محکم مرا بغل کرد: شیبه نما شیبرا قیعم یرا با لبخند میهابود؟! دندان زتریعز میبرا

 ره؟یتونه عروسکمو ازم بگ یم یمگه کس ـ

 

 

او باشد.  خواستمیدل چست؟! فقط م دنیدانستم لرز یاو بودن را دوست داشتم... چه م عروسک

 در خانه خودمان...  یحت

 یدادم و مادرم را عصبان یکه به خرج م ییهاالزم بود، با آن شرارت یلیکه خ یکیمن  یبرا حضورش

 !کردمیم

 یبود. دلم م زیمن پندار همه چ یاز ترس مادرم باز متوسل شدم به پندار. برا د؛یرفتن که رس وقت

 خوب بمانند.  یخواست باشد تا همه حس ها

 آشپزخانه. خودش هم دنبال دخترها رفت.  یدخترها را فرستاد تو پندار

برقرار بود.  ما نیب یرابطه بچگانه عاد کینه آنچنان با من بد بودند و نه آنچنان خوب.  نیو نگ ترالن

 . گرید یمثل همه دخترعموها

که  یچادر یو تو آوردمیرا در م یلعنت یروسر نیآن جا بمانم، آن وقت راحت ا گذاشتیمادرم م اگر

 .میکردیم یبا هم باز م،یزدیاتاق م یتو شهیبا چادر نماز زن عمو الهام هم

 فخرالسادات؟ ـ

 به سمت زن عمو الهام و گفت: دیلبخند زنان چرخ مادرم
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 ؟یبله آبج ـ

 شیگفتن ها یآبج ی. مهر و محبتش را تویآبج دیو خواهر شوهرش بگو یداشت به جار عادت

 داد. یطرفش م لیو تحو ختیریم

آشپزخونه التماس پشت  یکنه. بچه ها اومدن تو یجا بمونه؛ با بچه ها باز نیامشب بذار پگاه ا ـ

 .زنهی... صبح تا شب کنار هم باشن دلشونو نمگهیبمونه. بچه ان د شتریکن پگاه ب یکار هیالتماس که 

 بودم کرد و گفت: ستادهیگوشه ا کیبه من که مظلومانه  ینگاه مادرم

 درساشو بخونه. تازه بچه شب خونه خودش باشه بهتره. دیجون... فردا با ینه آبج ـ

 کرد و گفت: یعمو الهام اخم زن

 ممنون از اعتمادت. یلی! باشه... خگهید یبذار شمیشب دخترتو پ هی یدونیمنو قابل نم یعنی ـ

از دستش ناراحت  یکس خواستیبود که دلش نم نیکه مادرم داشت ا یخوب ایبد  یهااز اخالق یکی

که  نیا یو خوب برا شدیاخالقش سواستفاده م نیاوقات از ا یکه بعض نیا یبد! برا میگویباشد. م

 کرد. شیراض شدیراحت م

 حرفو زدم؟ نیا یمن ک ه؟یچه حرف نیالهام... ا یآبج یوا ـ

 و گفت: ستادیا نهیعمو الهام دست به س زن

 .گهیبود د نیمنظورت هم ـ

 صورت خودش و گفت: یتو دیبا دست راست کوب مادرم

 .یحرفو زده باشم آبج نیمن زبونم الل بشه اگه ا یپناه بر خدا. اله یوا ـ

 گفت: یتند هیفهم عمه

 کنن. یخدا نکنه فخرالسادات. حاال بذار بمونه... بچه ها همسن و سالن. بذار با هم باز ـ

 و گفت: مهیسمت عمه فه دیعمو الهام آرام چرخ زن
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 یتا موقع خواب... برا کننیم یجون... همشون کنار هم باز مهیجا بمونن فه نیسنا و سهندم ا ـ

سالن. خوبه؟ خودم صبح صبحانه خورده  یخونه هم تو یمردا یبرا ندازم؛یاتاق جا م یدخترا تو

 خونه. انیب فرستمشونیم

عمو ماندم. آن  یمن در خانه  بیترت نیبود؛ مادرم هم به ناچار قبول کرد و به ا شیکه از خدا عمه

خاطراتم؛  یبرا نیبود. بهتر میشب زندگ نیو بدتر نیرود. آن شب بهتر ینم ادمیوقت از  چیشب ه

بودم  ستادهیخاطراتم! پندار از قسمت اپن آشپزخانه به من که مثل موش ا ی... باز هم برانیبدتر

 نییباال و پا میشروع کرد یبه سمت من آمدند و از خوشحال ی. دخترها همگدیچشمک زد و خند

 بلند گفت: ی. مامان با صدادنیپر

 .کنهی... شبه ها! آقابزرگ دعواتون مسیبچه ها... ه ـ

بود  ینکند و انصافا چه اهرم خوب مانیسمت اتاق تا آقابزرگ دعوا میشد میلحظه ج کی یتو یهمگ

را  یباز لیبدو بدو وسا نی. ترالن و نگترساندندیاو ما را م لهیخوب به وس شهیآقابزرگ که هم

دون عروسک ب کی. آن وسط شانیو خودشان طبق معمول شدند مادر عروسک ها نیزم یرو ختندیر

آشپزخانه مانده بود. عروسک بدون چشم را برداشتم و سنا هم  لیو چند تا وسا یخرس کیچشم و 

کس دوستش  چیچشم که ه کی. به عروسک یبا خرس یرا برداشت و شروع کرد به باز یفورا خرس

 نداشت نگاه کردم و گفتم:

 ...دیخر میحموم؛ بر میمن شو. با هم بر یبچه  ایتوام ب ـ

 کیرا شانه کردم و بستم. اگر  شیکردن با او شدم و موها یشانه برداشتم و آرام آرام مشغول باز کی

 نیا یطور نیچشم بودنش هم خوب بود. ا کی نیهم ی... ولشدیخوب م یلیداشت خ گریچشم د

را که به کف سرم  میگوشه گذاشتم. موها کیرا از سرم کندم و  می. روسرماندیمن م یعروسک برا

 بود باز کردم که سنا گفت: دهیچسب

 منم اندازه تو بود. یپگاه کاش موها ـ

 من بودند. یعاشق موها شانیها و لخت بود و هر سه تابلندتر از آن میموها
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 .دیبخور بیس دیایبچه ها ب ـ

 دادیم بیوقت خواب س شهیهم گفتندیآورده بود. نگبن و ترالن م وهیم مانیعمو الهام برا زن

 و گفتم: دمیبخورند. عقب کش

 .یمرس خورم؛یمن نم ـ

 . از جا بلند شدم که ترالن گفت:رونیزد و رفت ب یعمو لبخند زن

 پگاه؟ یریکجا م ـ

 .ییدستشو رمیم ـ

 و گفت: دیخند انهیو موذ زیر ترالن

 .ادیجا بارون ن نیبدو بدو... شب ا ـ

شب  مهیبودم؛ ن دهیجا خواب نیاز شب ها که هم یکیافتادم که  یزمان ادی. رونیکردم و رفتم ب یاخم

سال از  کیعوض کردن لباس ها و تشک، ترالن که  یکرده بودم و از سر و صدا سیرخت خوابم را خ

از خانه  رونیب یی. دستشوکردیمسخره م نیهم یشده بود و تا مدت ها مرا برا داریمن بزرگتر بود ب

پندار آمد.  ینگاه کردم که صدا رونیماندم و به ب یدرگاه ی. تودمیترسیم یکیبود و من هم از تار

 خانه. یتو آمدیداشت م

 

 

 خانه. یآمد تو یم داشت

 ؟ییدستشو یبر یخوا یم ـ

 تکان دادم که گفت: سر

 .میبر ایب ـ
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 کیکه تار یاتاق و مکان یهم تو رمیکه اگر بم دانستی. مترسمیم یکیکه از تار دانستیم پندار

 رونیفارغ شدم و ب ییاز دستشو ی. وقتییسمت دستشو می. دستش را گرفتم و رفتگذارمیاست پا نم

 آمدم، دوباره دستم را گرفت و برد سمت باغ و گفت:

 کارت دارم. ییجا هی میبر ایب ـ

 ترسما! ی... مکهیجا تار نیکجا پندار؟ ا ـ

 .یبترس دیمن هستم، تو نبا یتا وقت یدونم. ول یم ـ

 و گفت: ستادیگوشه خلوت و ساکت ا کیرا به پندار چسباندم که  خودم

 پگاه؟ ـ

 .دمید یپندار را درست نم یکیتار یکردم؛ تو نگاهش

 بله؟ ـ

 :دمیآرامش را شن یخنده  یصدا

 کنارتم؟! ینیبی! مگه نم؟یترس یم یاز چ  -

المپ  ی. وقتدمیرا محکم چسب شیهمانطور بازو میته باغ برس یکه به انبار ینگفتم و تا وقت یزیچ

 را رها کردم: شیبازو یاز ترسم کاسته شد. به آرام یرا روشن کرد، کم یزرد رنگ داخل انبار

 نجا؟یا میاومد یواسه چ  -

و  دیکش رونیرا ب یاگشتن صندوقچه قهیته انبار رفت و بعد از چند دق یسمت خرت و پرت ها به

کنارش  ی. وقتنمیمن هم اشاره کرد که کنارش بنشصندوق بزرگ وسط انبار نشست و به  یرو

 یعکس یو شروع کرد به ورق زدن و بعد رو دیکش رونیب ینشستم از داخل صندوقچه آلبوم کوچک

 یرو یو لبخند پهن ستیصاحب عکس ک دمیدقت فهم یآن عکس را نشانم داد. با کم وثابت ماند 

 لبم نشست:

 عمو ناصر؟!  -
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عمر عمو ناصر! به تنش لباس  یهاروز نیآخر دیمربوط به حداقل پانزده سال قبل بود، شا عکس

 لبخند زده بود.   نیداشت و از ته دل به دورب یسرباز

 را دورم انداخت و گفت: دستش

 شم؟یعمو م یپیتعمو ناصرم! به نظرت بزرگ بشم به خوش هیشب یلیمن خ گهیآقا بزرگ م  -

 فکر کردن گفتم: یلحظه ا بدون

 .یشیبهتر م یلیخ  -

 :ختیرا به هم ر میو موها دیخند ینسبتا بلند یصدا با

 وروجک!  -

 شد که گفت: امی! انگار پندار متوجه نگراندمیرا نپوش امیخاطر آوردم که روسر به

 نترس! االن مامانت حتما خوابه!  -

 صندوق بلند شدم و گفتم: یرو از

 !میستیخونه ن یفهمه که تو یمامانت م. االن میبرگرد ایب  -

 شد و دستم را گرفت و گفت: خم

 صبر کن. قهیچند دق میریباشه م  -

در آمده از  یانگشترها هیشب شتریآورد که ب رونیب یگشتن داخل صندقچه انگشتر یاز کم بعد

 داشت. یاظاهر بامزه یبود ول یشانس

آن سوار شده بود. با تعجب به انگشتر که در  یرو یکه گل درشت و رنگارنگ یفلز یانگشتر بدل کی

 شدم که پندار با مکس گفت: رهیمشتش گرفته بود خ

 تا برگردم؟! یمون ی... منتظر میروز برم سرباز هیاگر منم  -
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جواب  یشود صورتم درهم رفت ول دیبرود و عاقبت مثل عمو ناصر شه یاو به سرباز نکهیتصور ا از

 دادم:

 مونم! یمعلومه که منتظر م -

 را گرفت و باال آورد و با لبخند گفت: دستم

 !؟یزنم بش یبزرگ بش یوقت یدیقول م ؟یعروسک من بمون شهیهم یدیقول م -

فکر کنم اما مگر  هازیچ نیزود است که به ا یلیخ دانستمیم امیکودک یام گرفته بود. با همه  خنده

 اش نه سال داشتم.قول و قرار نگاه کنم؟! همه نیبه ا قیچند سالم بود که بخواهم عم

 را چند بار تکان دادم و گفتم: سرم

 .شمی. زنت ماوهوم  -

انگشت شصتم هم بزرگ  یبرا یحت می. انگشتر را در دستم کرد... الزم است بگودمیبا صدا خند و

 انگشتر را در مشتم گرفتم و گفتم: نیبود؟! بنابرا

 .کنمیزش استفاده مهر وقت دستهام بزرگ شد ا  -

 گذاشت: شیمهربان به نما یرا با لبخند شیدندانها فیرد

 !خرمیطالشو برات م دونهیاون موقع   -

قولم  یمن فقط رو یو سادگ طنتیبه او قول داده بودم... و پندار از آن همه ش امیکودک یبا همگ من

 حساب کرده بود...

نقش شوهر من و پدر  هایوارد کرد و در همه باز مانیهایبعد خودش را رسما به خاله باز یروزها

و همه به  دیایدر ب غشانیج یدخترها اعتراض کنند و صدا شدیباعث م نیها را به عهده داشت و ابچه

 پندار تذکر بدهند.

کس  چیه شیراز پ نیبودم که از ا ینانیچقدر بچه قابل اطم نمیبیم کنمیکه به آن روزها فکر م حاال

 امر اعتقاد داشتم!  نیصحبت نکردم! انگار خودم هم به مهم بودن ا
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پندار شوم، و آن  کینزد گذاشتینم گرید دیفهم یبود که اگر مادرم م نیا اشیاصل لیخب دل اما

 یکه مرا عروس... مرا عروسک پندارکرده بود داخل صندوقچه خاطراتم جا خوش کرد و برا یانگشتر

 شد!  آنجا ماندگار شهیهم

در مدرسه هم با خود فکر  یها، حتوقت یپررنگ بود و که گاه امیآنقدر حضورش در زندگ پندار

 یو اظهار بزرگ دمیکشیبچه ها کنار م یعلت خودم را از باز نیدارم و به هم یکه من همسر کردمیم

 ! کردمیم

باغ دور از چشم پندار  ایو در مدرسه  رمیبگ دیرا ند امیکودک توانستمیها واقعا نموقت یبعض یول

 !بردمیو لذت م انداختمیشلنگ تخته م

 نیاول یبرا ییپنجم ابتدا یعنیو ترالن و سما من زودتر دچار بلوغ شدم و دوسال بعد،  نینگ برعکس

کردم که او  یحتما کار بد کردمیمرا ترساند که فکر م یرا تجربه کردم... مامان طور انهیبار عادت ماه

 ... مینگو یاصرار دارد به کس نهمهیا

 نبود!  یپندار هر کس البته

 از پندار بترساند! توانستینم ترساندیاز هر کس مرا م مامان

 

 

 شوهر من بود!! بایچه بود پندار تقر هر

محبت خالص  کرد؛یپدرم محبت م یمن همه کس بود. پدر... مادر... خواهر... برادر... به جا یبرا پندار

مادرم محبت  ی. به جاشدیم یرتیو با آن سن و سال کمش غ کردیم مییبرادرم راهنما یو ناب. به جا

 . زدیتشر نم آمد،یم شیپ میکه ناخودآگاه برا ییو در مورد سوال ها دیورزیو عشق م کردیم

 . گفتیو خدا مرگم بده نم گشتیخاص خودش دنبال پاسخ سوالم م یبا صبور پندار

بدانم فرق  خواستینفر بپرسم. دلم م کیرا از  میمهم زندگ یهاسوال خواستیبچه بودم! دلم م من

  ست؟ییزهایمرد و زن در چه چ
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ذهنم  یهزاران سوال که تو ست؟یچ ینکن برا یبه بعد با پسر باز فیاز سن تکل ندیگویکه م نیا

 یهم نبود که پاسخ آن ها را بدهد به جز پندار؛ پندار مهربان و دوست داشتن یو کس بستینقش م

 من.

به  ست،یزیدل دردم چه چ لیدل دانستمیبود. با دل درد از خواب بلند شده بودم و حاال که م جمعه

تحمل کنم و چرا  یدرد را تحمل کنم و تا به ک نیا دیکه چرا من با نیبودم. ا گرشید یدنبال چراها

 . شودیدار نمپن

خودم  یبرا یمن بود. به سخت یو کره و مربا هم برا ریجا پهن بود و پننبود. سفره صبحانه همان مادرم

 قلپ هم نتوانستم بخورم.  هی یاما حت ختم؛یر یاز سماور چا

 نیا دیاست. دخترها هر ماه با نیسال وضع هم یو مادرم گفته بود تا سال ها دادیدرد امانم نم دل

 حاال من خانم شده بودم؟  یعنیدرد را بکشند تا خانم بشوند. 

تخت کنار خانه آقابزرگ درس  یو خودم را به پندار که داشت رو رونینخورده از خانه زدم ب صبحانه

 .کردیم لیتحص رستانیکه حاال در مقطع اول دب یخواند رساندم، پندار یم

 پندار؟ ـ

 داد: کتاب بود جواب یطور که سرش تو همان

 بله؟ ـ

 گفتم: یو بدخلق یلجباز با

 پندار نگام کن. ـ

 نگاهش را از کتاب کند و به صورتم دوخت: یسخت به

 شده؟ یچ زم؟یبله عز ـ

 . با اخم گفتم:کردیاستفاده م شیهاهمه جمله یلفظ را تو نیا یتازگ به

 شه؟یم یپندار من اگه خانم بشم چ ـ
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 را باال فرستاد و گفت: شیو تعجب ابروها یجیگ با

 ؟یمگه تا االن مرد بود ؟یچ یعنی ـ

زود  یلیشکمم را فشار دادم و خ ی. خم شدم و رودیکش ریو دلم باز ت دمیکوب نیراستم را به زم یپا

 هیبه توص یشلوارک میپا ریدامن دست و پاگ ریجا شدم تا لباسم مرتب شود. زو جابه ستادمیصاف ا

 گفتم: زانیآو یهانشود. با لب فیکث میبودم تا لباس ها دهیمامان پوش

 کارت دارم. میبر ایب ـ

 جا خوش کرده بود، کتابش را بست. شیهاوابر نیب یکه اخم یحال در

 .امیتو برو، منم االن م ـ

ها رفتم. مکان مالقات و حرف پشت خانه یهمان اخم و لب و لوچه درهم آرام آرام به سمت انبار با

 دم،یچیپیبه خودم م یمیصندوق قد یمن و پندار! چند لحظه بعد آمد و به من که رو یواشکی یها

 ملحق شد. 

 گفت: یامهربانانه یو هر دو دستش را به کمرش زد و با کنجکاو ستادیا میروبرو

 من؟ یشده عروسک کوچولو یچ ـ

 زدم. یدردآلود لبخند

 .کنهیدلم درد م ـ

 نشست و گفت: کنارم

 زم؟یشده عز یچ ـ

همه  خوادیجا نشستم دلم م نیحاال که ا ینشم. حت خوادیدلم م یمن خانم شدم؛ ول گهیمامان م ـ

 .رمیهم خراب بشه. اصال بم یانبار نیا خوادیخراب بشه. دلم م زیچ

 برداشت. یکرد و به سمتم قدم یمتعجب اخم پندار
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 ست؟یحالت خوب ن ؟یگیم هیچ نایا ـ

 .هیگر ریز زدم

 .ستینه؛ ن ـ

 .دیچیرا دورم پ شیهادست

 فهمم. یآخه چت شده؟ من که نم ـ

 آغوشش جا دادم. یرا تو خودم

. اما به من گفته خورهیبه چه درد م دونمیشدم. من نم ودیپر گهی. مامان مرهیگ یهمش دلم درد م ـ

مراقب خودم  شتریب دیخانم شدم و با گهی. گفته زشته همه بدونن. مکشهیبگم منو م یاگه به کس

 باشم.

 .دیرا در هم کش شیاز خودش دور کرد و ابروها یکم مرا

 !؟یشد یچ یچ -

 میرا بداند؟ لب ها زیهمه چ دیکردم پندار با یفکر م شهیشدم. چرا هم رهیتعجب به چهره اش خ با

 .دیلرز

 !ودیپر -

 گفت: یابود نسبت به حرفم کنجکاو شده است. با حالت بامزه معلوم

 ؟یچ یعنی -

شروع کردم به  یبردم و با انرژ ادیدردم را از  دانمیاز او م شتریرا ب یزیکه باالخره چ نیاز ا خوشحال

 داده بود! ادیو مامان به من  دانستمیدادن همه آنچه که م حیتوض

از من خواست که  یزیپندار روبرو شدم و چ زیآم طنتیبا نگاه ش دمیرس حاتمیتوض یبه انتها یوقت

 !ختیری... خونم را مرساندیاگر باد به گوش مادرم م
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 یجلو ستیدر کار ن یفقط مطمئن شود دروغ نکهیو بعد با قول ا میربع کامل کلنجار رفت کی

 زد. یصندوقچه زانو

گرم است. مامان که در آشپزخانه  میهنوز گونه ها کردمیبعد که به خانه برگشتم، حس م یقیدقا

 :دیمن ابرو در هم کش دنیبود با د مشغول

 ؟؟یدی! دوه؟یچرا لپات گُل  -

 باال رفت: شیکرده بودم سرم را تکان دادم که صدا دایرا پ حیتوض نیمن که بهتر و

 تو آخه!!! برو دراز بکش...  یکن ی! چرا حرف گوش نم؟یاستراحت کن دیمگه نگفتم با  -

 خودش غر زد: با

 !زنهیهم م یچه نفس نفس نیبب  -

 بلند خودم را به اتاق و تختم رساندم. یقدم ها با

 

 

 

لبخند زدم. اگر  ارادهیو ب دمیخاله قورباغه گلنار بود در آغوش کش هیکه شب میاپارچه ی قورباغه

تصورش هم لرز به  یحت افتاد؟یم یاست چه اتفاق کیکه پندار تا چه حد به من نزد دیفهمیمادرم م

 .انداختیجانم م

 کردم: هیبه خودم فشردم و کار پندار را توج شتریرا ب عروسکم

 نکرد که! یفقط نگاه کرد.. کار  -

خودم  یهم حد و مرز داشت و هم نه! آنقدر در من نفوذ داشت که حت ش،یهاطنتی! شگریبود د پندار

 .شودینمشامل پندار  زیو عز مهیآقابزرگ و عمه فه یها حتیمادر و نص یهاهم باور داشتم قانون

 .شدینگران م میبزرگتر برا کیبا آن سن مثل  یبود و خارج از عرف اما گاه بیعج شیکارها
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که با  یبگیو غر امییاما تنها کردیفرق م یام با پندار کمداشتم رابطه یبرادر ایاگر خواهر و  دیشا

شکل گرفته  نگونهیمادرم ا تیبه بودن با پندار. البته شخص کردیم بیترغ شتریمادرم داشتم مرا ب

 بود. ینظام یو دوم ینداشت و برادر بزرگش روحان یبود و خواهر یبود؛ پدرش قاض یبود. اصالتا قم

مرا  دادندیم دانیو اگر به او م دادیم تیبود که در خانه آقابزرگ به حجابش اهم یتنها شخص مادرم

 ! کردیم یچادر ییهم در همان دوران ابتدا

بود... خود پدرم بود که همکار  امیخانواده مادر نیمورد تحس امیکه از خانواده پدر یشخص تنها

 دوست بودند. یدر دانشکده افسر ییبود و از زمان دانشجو درضایس ییدا

پرواتر..  یو ب میروابط من و پندار بود.. پرروتر شده بود یبرا یدیآن روز و آن اتفاق شروع جد البته

 من! شتریالبته ب

 یوقت ی. حتزدمیاو حرف م یمسائل جلو نیتریو در مورد خصوص دمیکشیخجالت نم یاذره گرید

بود...  دهیخند می! به خاطر دارم چقدر برادیخر ریلباس ز میبار مادرم برا نیاول یبرا ییدوم راهنما

 بود. دهینه! بلند خند ای ندیبه او گفتم که دوست دارد بب یوقت

 بمونه واسه کشف کردن! یزیچ هینه! بذار  یرو قورت داد ایتو کال ح  -

را  ییزهایکند و او چ فیتعر میو از اون خواسته بودم که برا ستیمنظورش چ دانستمیموقع نم آن

 بازگو کرد که دهانم باز ماند...  میبرا

که  یز زمان!! ادانست؟یرا نم یودیپر یبود که دو سه سال قبل معن یپندار هفده ساله همان کس نیا

 از چشمانم اعتماد داشتم.  شتریترس در دلم نشست اما گذرا بود، چرا که به او ب یها را زد کمآن حرف

دنبالش بروم  شتریشد که ب یابودم بهانه دهیکه در موردشان شن یدیجد یزهایحرفها چ نیهمه ا با

 بفهمم. شتریتا ب

ها عالقه نشان دهم. که بحث نیبه ا کردیم جابیا امیسن طیبودم و شرا ینوجوان و کنجکاو دختر

دوست ندارد در  دانستمیمساله را از پندار پنهان کردم. ناخودآگاه م نیراجع به ا قاتمیالبته تحق

 یاما صحبت ها کردمیسوال نم یسوال کنم. من هم از شخص خاص یموضوعات از کس نیمورد ا
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و من با آغوش  دیچرخیموضوع م نیساعت ورزش حول ا یانیپا قیدر دقا هایبا همکالس یخصوص

 .کردمیباز استقبال م

بزرگ شده است و کم کم حواس ها  گریپندار د نکهیشد با باور ا یمساو ییسال دوم راهنما انیپا

. بعد از میو خانه آقابزرگ جمع شد میرا گرفته بود مانیهاکه دخترها کارنامه ی. شبشودیجمع او م

 ه، آقابزرگ رو به جمع گفت:خوردن عصران

. سهند کننیرو تموم م ییهم راهنما نی. پگاه و نگشنیم رستانیترالن و سنا امسال وارد دب  -

خواستم در مورد پندار  ن،یبد تیبه درساتون اهم دیبا شهیهم نکهیا ی. سوارهیگیم پلمیامسال د

 صحبت کنم.

اش زد و کرده زیبه پندار عز یو آقابزرگ هم لبخند مهربان دیبه صورت آقابزرگ پاش یلبخند پندار

 ادامه داد:

 امسال سال سرنوشت پنداره.   -

 رو به همه جمع گفت: و

 هیرشته خوب تو  هیخدا  دیو به ام نهیزحمتش رو بب جهیتا پندار نت میکن یهمکار دیهمه با  -

 جمع بشن. اطیح یبچه ها هم کمتر تو دیها رو کمتر کندانشگاه خوب قبول بشه. رفت و آمد

به غبغب انداخته بود... ناخودآگاه من هم احساس غرور  یبه چهره زنعمو الهام افتاد که باد نگاهم

و به  شدمیم رستانیکردم... پندار قرار بود سال بعد به دانشگاه برود... من هم سال بعد وارد دب

... آن هم میشدیتر م کیقدم نزد کی میبود دهیکش ریدر خلوتمان به تصو شیکه سالها پ یاندهیآ

 قدم بزرگ! کی

پندار را!  دنیطور کمتر د نیهم میریبگ دهیاگر رفتن پدرم را ناد رفتیم شیخوب پ یلیخ اوضاع

 !رفتینم شیاوضاع اصال خوب پ میبهتر است بگو

! رانشهریمنتقل شده بود. آن هم ا یریپدرم به مدت سه سال به مناطق گرمس یلیشروع سال تحص با

. چون همکارانش که قبل از پدرم به آن شهر میرفتیاز نظر پدرم بهتر بود من و مادرم همراهش نم



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  19:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

. ستیمخصوصا درجه دارها چندان مساعد ن هاینظام یزن و بچه ها یاوضاع برا گفتندیرفته بودند م

مداخله  هاییطور دا نیبار آقابزرگ و هم نیاهر چند که مادرم عالقه داشت همراه پدرم باشد اما 

 .دیایکردند و مادرم مجبور شد کوتاه ب

 کنکور. یکتابخانه و کالس ها ایمدرسه بود و  ای کسرهیهم که  پندار

بار  کی یبود و سخت مشغول درس خواندن. ماه زیآقابزرگ و عز شیهم که در خانه بود پ ییهاوقت

 ! میبا هم خلوت کن میکردیهم فرصت نم

به کار خودم،  ادیز گذاشتیو نم کردیبه من توجه م شتریکه مامان بعد از رفتن بابا ب مخصوصا

 سرگرم باشم!

 

 

و از جانب من به  دیایاز مادرم خواستم به مدرسه ب یامتحانات مستمر که آمد با سرافکندگ کارنامه

 ریدر کوچه و در مس یامتحانات ترم تالش کنم و از شانس گندم وقت یمدرسه تعهد بدهد که برا ریمد

 یها دیتهد ز. نگاه سرزنشگرش ادیرا فهم انیو جر دیام بود پندار به ما رسبرگشت در حال مواخذه

 مدرسه هزار برابر بدتر بود. ریمد یمادرم و بداخالق

اش را نداشت. از بچه فیدت به تعرداشتم که برعکس عمه و زنعمو الهام عا یاز شانس بدترم مادر و

 . کردیپنهان نم یرا هم از کس یکوچک یها بیع نیچن یکش! حت شیپ فیتعر

دست  یمادرم سهند حساب یو بعد از غرها میموقع شام همه در خانه آقابزرگ جمع شده بود شب

 کرد. یگرفته بود و مرا مسخره م

در خودم بودم.  ی. حسابرفتیم شیو آقابزرگ نبود تا در آوردن اشک من پ زیتذکر عمو پرو اگر

 در گوشم زمزمه کرد. نینگ

 نیا یاعضا هیکنه بق یندونه فکر م یکیدوازده شد!  ریها! منم دو تا از درسام ز هیمامان تو هم هوچ -

 ان!خانواده نابغه
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خم  شتریدست و پا شکسته هم با اخم پندار جمع شد و سرم ب یهمان خنده  دم،یحوصله خند یب

. ترالن و سنا میشد. بعد از شام بزرگترها عقب نشستند و دخترها مشغول جمع کردن سفره شد

که به سمت  یسر نی. آخرمیبرد یظرفها را به آشپزخانه م نیمشغول شستن ظرفها شدند و من و نگ

 منتظرم است. یروانیش رینارم عبور کرد و گفت در اتاق زراه پندار از ک نیب رفتمیم هآشپزخان

خارج شدم  صدایب دمیمشغول د یهر سه را به کار یداخل آشپزخانه گذاشتم و وقت زیم یرا رو ظرفها

پاگرد  نیکردن دوم یکج کردم و بعد از ط یروانیرشیبه اطراف راهم را به سمت ز یو بعد از نگاه

کرد و در اتاق را بست. دستم را  می. وسط اتاق رهامیشد و وارد اتاق شد دهیتوسط پندار کش میبازو

گذاشتم و شروع کردم به ماساژ دادن. هنوز دردش کم نشده بود که  میقسمت دردناک بازو یرو

 انگشتان قدرتمند پندار فشرده شد.  نیگوشم ب

 یبا عمو برابر کلشیساله ه! پندار هجده دیرسینم شیکجا چیو زورم به ه دیرسیاش م نهیبه س قدم

 چشمم راه گرفت: ی! اشک از گوشه کردیم

 ... گوشم...یآ یآ  -

 هات؟!به نمره یکه تر زد یکنیم یچه غلط  -

 یهق هقم گوشم را رها کرد. دستم را رو یو پندار بعد از درآوردن صدا دمیچیپیدرد به خودم م از

 :ستمیام گذاشت و مجبورم کرد سرپا باشانه یوو از شدت درد خم شدم. دستش را ر گوشم گذاشتم

 ه؟یچه وضع نیترم ازت غافل شدما! ا هیهفده بشن؟!  ریز دیهات نبابا توام! مگه نگفته بودم نمره  -

 گفتم: یگرفتن. سرزنشگر نگاهش کردم و با سرتق یاز چشمم راه م یگریپس از د یکی میاشکها

 که هست! نهیهم  -

 بزند گفتم: یحرف نکهیگرد شد و قبل از ا شیچشمها

 !نهیاوضاع هم ستیهمش سرت تو کتابه و حواست به من ن یتا وقت  -

 گفتم: هیگوشم برداشتم و با گر یرا به بهت داد. دستم را از رو شیجا تیو عصبان دیباال پر شیابروها
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 نده. تی. تو هم برو سرتو کن تو کتابات و بهم اهمخونمیدرس نم گهیاصال د  -

 کنج لبش نشست و دستانش را از هم باز کرد: یکج لبخند

 آخه! هیچه کار نیمن! ا وونهید -

 که دستانش را پس زدم: ردیدر آغوشم بگ خواست

 .کنهیخرم نکن! گوشم هنوز درد م یالک  -

 کنار گوشم زمزمه شد: شیبعد در آغوشش بودم و صدا یا هیو ثان دیرا کش میبازو

. ایبا دلم راه ب کمی. یزودتر مال خودم رمیبگ جهیامسال سال سرنوشتمه. هر چه زودتر نت وونهید  -

 . خوبه؟میبا هم تنها بش شتریب دمیمنم قول م

 یآنقدر انرژ شوندیم دهیسرت کش یکه نوازشگرانه رو ییقول مردونه و دستها هیآغوش گرم و  هی

 ... یپشت سر بگذار تیکه امتحانات ترم را با موفق دهدیم

. پندار به نسبت من زورش دادیآزارم م یرفتارش کم نیگرفته بود. ا یها دلم از پندار کم نیتمام ا با

 . گفتیبه من زور م شتریهم ب دیشا ایو  یکم نیهم لهیبود و به وس شتریب

 .رفتیم ادمیها از  یریدلگ نیبعد ا یاما آن قدر دوستش داشتم که مدت گرفت؛یاز او م دلم

را با هم  یداد که ساعت شنهادیمدت را جبران کند، پ نیکمرنگ بودنش در ا نکهیا یبعد پندار برا روز

 .میها چرخ بزن ابانیخ یو تو میاز خانه بگذران رونیب

 از حضور پندار! فورا قبول کردم. دیجد یتجربه  کی 

 جهیبه نت کردمیکنم. هر چقدر فکر م یبودم که چطور مادرم را راض نیاز همان ساعت به فکر ا یول

شده بود و اجازه جم  ریسخت گ میهادرس ی. مخصوصا که مادرم به شدت برادمیرسینم یخاص ی

در خانه کار کنم و فقط  دادیاجازه نم یبود که حت دهیرس ییداد. کار به جا یخوردن به من نم

 درس بخوانم. گفتیم

 مامان؟ ـ
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 گفت: دیآبکش تا بعدا بشو یتو ختیریو م کردیپاک م رهیکه ز یحال در

 بله؟ ـ

 رم؟یقرض بگ شویکمک درس یو کتابا هیبرم خونه سم شهی... مگمیم ـ

 . کندیم زانیو من را از سقف خانه آو شودیحاال متوجه دروغم م نیکه بلند کرد، گفتم هم سر

 :دیپرس مشکوک

 ؟یک شیپ ؟یکجا بر ـ

 حرف بزنم. رتریکردم باورپذ یرا تر کردم و سع میها لب

 جا دوره. نیکم از ا هیو خونشون  مهی. همکالسهیسم شیپ ـ

 که گفت: افتادمیداشتم پس م گرینگاهم کرد. د رهیطور خ همان

 باشه؟ یکینزد نیکه هم یندار یدوست ـ

 فکر کردن در آوردم. یادا

 

 

 

 فکر کردن در آوردم و بعد گفتم: یادا

 .گهید یجا هیاما به خاطر کار مامانش رفتن  کردن؛یم یجا زندگ نیقبال هم نایا هیسم نینه. هم ـ

 انداخت و گفت: ریبه ز سر

 .امیتونم امروز باهات ب ی... من نمگهیروز د هیبذار  ـ

 ادامه دادم: زیگفتم و التماس آم یآه
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 .هیاونا رو بده به راض هی... ممکنه سمشهیم ریمامان تو رو خدا! د ـ

 بودم! دهیکش رونیب التمیتخ ی... چقدر آدم از توهیو راض هیسم

 گفتم... ـ

 .دمیکتاب خوبو از دست م یسر هی. اگه نرم کنمیمامان خواهش م ـ

 نداره؟ اجیبه کتاباش احت هیسم نیاون وقت خود ا ـ

 هم گره زدم و گفتم: یرا تو میهامقابل نگاه مشکوکش دست در

 نه نداره؛ ازشون دوتا داره.   ـ

 اون سر شهر. یکه بر شهی... تنها نمسای... وا... نه نهخب... زود برو یلیخ ـ

 برم؟ یخب پس با ک ـ

 .ادیاز دخترا بگو همراهت ب یکیبه  ـ

 دنیزنگ تلفن به گوشمان خورد. مامان تلفن را برداشت و با شن یکه صدا میبگو یزیچ خواستم

 پدر با ذوق شروع به حرف زدن کرد.  یصدا

آخر  ی. لحظه رونیخودم را از در خانه پرت کردم ب دهیلباس پوش دم؛یهم که فرصت را مناسب د من

 :گفتیکه م دمیمادرم را شن یصدا

 و تو! دونمیمن م ی... تنها رفتایپگاه با دخترا بر ـ

آن جا  بودم که تا به دهییبود رساندم. انقدر دو ستادهیا یبغل ابانیبدو خودم را به پندار که سر خ بدو

 یتکه لبو کی هیشب کردمیکه به زور مادرم سر م یگل انداخته بود و درون آن چادر مشک میلپ ها

 پوش بودم. اهیس

 رفتم؟ یمگه در م ؟یشد یطور نیدختر ما رو نگاه. چرا ا یه ـ

 .دیقاه قاه خند و
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کردم. آخرشم گفت با دخترا برو  یمامانو راض یو دروغ بتیبا چه مص یدونیاِ پندار! نخند بهم. نم ـ

 هیکه اگه  دمیجا هم دو نیمنو. تا ا کشهیم ستنیکه من تنها اومدم. اگه بفهمه که دخترا همراهم ن

 .ادیدنبالم ن دیدفعه فهم

 گفت: دیخندیم تمیو به من و وضع شدیکه مدام خنده اش قطع و وصل م پندار

 .یرفت یکه با ک میاریمادرت بهونه هم م یبعدا برا م؛یبچرخ میحاال بر ایب ـ

 نا؟یدر خونه عمه ا ایپندار دلشوره دارم. نکنه پاشه بره در خونتون  یوا ـ

 و گفت: دیخند پندار

 زن عمو؟ کارهیبره؟ مگه ب دی... چرا آخه باوونهینه د ـ

 .قایدق کارهیمسائل مربوط به من ب یرو ـ

 :دیدرهم کش ابرو

 !ایبه بزرگترت احترام نذار ادیپگاه در مورد مادرت درست صحبت کن. من بدم م ـ

آداب  یمباد اریبودن بس یدوست داشتن نیبود. در ع نیانداختم و سکوت کردم. پندار هم ریبه ز سر

 بود. 

نظر بودن  ریز کردی... هرگز درک نمدیفهم یاحترام گذاشتن به بزرگترها! انگار حالم را نم مخصوصا

 چه! یعنی دنیزور شن کردیچه! درک نم یعنی

ترم  نی! اصال دوست ندارم ایدار یاترمت چه برنامه نیا یبرا نمیحاال ساکت نباش. حرف بزن بب ـ

 هات بد بشه.نمره

 کنارش بودم.  یوقت کردمیحس نم یکمبود چیخوب بود و من ه یهاپندار بودن پر از حس کنار

از مادرم به من توجه نشان  شتریکه ب یمسائل من با خبر بود. پسر نیتریکه از خصوص یپندار

 بود!  تریمیکه از دوستانم با من صم ی. پسردادیم
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 یمن و پندار جلو یوقت شیزد. حضور ناگهان یرا بودن آقابزرگ رقم نم انشیشد اگر پا یم یخوب روز

توانست داشته باشد، اما  یم یلیبه چه دل دانمینم میبود مانیها یمنتظر بستن یفیق یدستگاه بستن

 !....اآرام بخش بود... البته ظاهر یساحل دیرو، نو شیپ یهر چه بود با وجود همه طوفان ها

. پندار اما نگاه از چشمان آقابزرگ برنداشت که دمینگاهمان کرد. من که مرگ را به چشمانم د فقط

 .دی! خم شد و دست مرا هم چسبچیه

نگاه کرد. خواستم  مانیهاحرکت گستاخانه که من را تا حد مرگ ترساند. آقابزرگ به دست کی

 . دیدستم را از دست پندار خارج کنم اما زورم نرس

 گریحالت چهره آقابزرگ حسش را خواند. تنها عقب گرد کرد و آنقدر دور شد که د یاز رو شدینم

 .دمشیند

 کردم.  هیزده گر وحشت

 . دیدوی. پشت سرم مدمی. از او فاصله گرفتم و به سمت خانه دودمیشنیر را نمپندا یصدا یحت

مادر من مسلما همه خبردار  یبازی. با هوچاشیو واکنش احتمال کردمیچهره مادرم را تصور م مدام

 . لیدختر بالگرفته فام شدمی. من مشدندیم

 .زنمتیم رمتیکه اگر خودم بگ ستایبچه آدم وا نیپگاه ع -

و به  آمدی! حتما میوا یآقابزرگ رفته بود. ا یجلو مینبود. آبرو یزیهقم شدت گرفت. کم چ هق

 .شودیپگاه را جمع کن چون مانع درس خواندن پندار م گفتیمامان م

کرد آرامم کند. اما  یباغ پندار متوقفم کرد و سعخود احمقم بود. چند کوچه مانده به خانه ریتقص

 بود. جهینتیب

 آرامم کند. کردیم یکردم. پشت سرم سع یرا ط ریمس هیبق هیبا همان گر من

... به من کنمیآقابزرگو حلش م هی... بخدا خودم قضهاشهیمشکوک م نتتیپگاه االن مامانت بب -

 ؟یاعتماد ندار
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 وحشت کرد. میهااشک دنیآنکه آرام شوم وارد خانه شدم. مامان با د بدون

 شده پگاه؟ یخدامرگم بده چ -

 هقم اوج گرفت. هق

 .هههیکتاباشو داده بود راض هیسم -

 سمتم آمد. به

 ؟یکنیم هیگر نطوریتو واسه کتاب ا ؟یا وانهیخاک به سرم پگاه! د -

 گذاشت. میهاشانه یدستش را رو دو

 .خرمیبرات م هیداده که داده! اسم کتاب چ -

 

 

خودم  یآرام شوم. کم یکه کم یدادم تا وقت دنیبار اجازه میهااشک هیرا نوازش کرد و من به بق سرم

 زد. یرا پاک کردم. به صورتم لبخند میو اشکها دمیرا کنترل کردم. سرم را عقب کش

 خبر خوب بدم. هیقبلش  ی. ولمیخریکتابو م میریبا هم م یدخترم. غروب نیآفر -

 خوشحالم کند، منتظر نگاهش کردم. تواندینم یخبر چیه کردمیبا خودم فکر م کهیحال در

. میلباس قشنگ بخر میبر دیبهاره اس. با یعروس گهیزنگ زد گفت هفته د نیدحسیس ییدا -

 . میراحت تر بپوش میتونیاونا جداست. م یعروس

هم خودش و هم مرا مجبور  شهیبود که هم یمختلط سمت پدر یهایمامان اشاره به عروس منظور

 باشد. دهیکه لباسم پوش کردیم

 زدم. یدست و پاشکسته ا لبخند

 چه خوب!  -
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 چمیکه پاپ یالیخوشحال نشدم و البد ربطش داد به همان کتاب خ ادیز دی. خودش هم فهمنیهم تنها

 نشد.

که  یا جهیبعد هم... تنها نت ینشد. روزها دمیترس یکه از آن م یاز آقا بزرگ و جنجال یروز خبر آن

 !!!میدیخر یو کتاب کمک درس میرفت یبود که به همراه مادرم به کتاب فروش نیحاصل شد ا

به  میافتد. مستق یکتاب از دستم نم دیدیم یکرد وقت یآمدم و مامان ذوق م یدر نم اطیح یتو اصال

 راهنیپ کی میندارم خودش برا یعروس یبرا یذوق دید ی. مامان وقتگشتمیرفتم و برم یمدرسه م

 بود.  دهیدار خر نیکوتاه چ

 یوقت یروز مانده به عروس کیکرد.  یبود اما دلم را شاد نم یهم خوشگل و عروسک یلیخ الحق

 تلفن را برداشتم. یحوصله گوش یو زنعمو تلفن خانه زنگ خورد. ب زیعمه و عز شیمامان رفته بود پ

 الو بله؟  -

 سالم خانم قهرقهرو!  -

به در هال نگاه کردم که مطمئن شوم مامان وارد خانه نشده است. نفسم را  اریاخت یبود. ب پندار

 دادم. رونینامحسوس ب

 سالم... قهر نکردم.  -

 !؟یمطمئن  -

 را جلو دادم. میلبها

 .نیهم دمیفقط ترس  -

 ؟یاز چ  -

 . نمیتلفن بب یاز پشت گوش یخندانش را حت یلبها توانستمیم

 پندار. رونیب میرفتیبا هم م دینبااز آقابزرگ. از مامانم. ما   -
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 کنم باشه؟ یم نییمن تع دویبا  -

 تکرار کرد. دیکردم. با تاک سکوت

 !یبگ یزیچ دمینشن  -

 .دمیکش آه

 باشه.  -

 مسافرت؟! نیبر نیخوایعروسک قشنگم. مامانت گفت م نیآفر  -

که متولد  نمیدحسیس ییدا یاست. بهاره و بهروز دوقلوها مییدختردا یدادم که عروس حیتوض شیبرا

 سه سال از پندار بزرگتر. یعنیسال شصت و چهار بودند، 

حد و مرز  میبرا دیکه به او اطالع نداده بودم. شا زدیبه جانم غر م یکم دیبود شا شهیپندار هم اگر

خوش  یآرزو میبود که چقدر حالم بد است که تنها برا دهیسفارش! اما فهم یکرد با کل یم نییتع

. رمیبگ کین لرا هم راحت کرد که به آقابزرگ فکر نکنم و آن اتفاق را به فا المیخ یکرد. حتگذشتن 

 به قول خودش...

رو  گهید یکس ذارهیاومد نم شیازدواجم پ طیتو دلم خونه داره؛ بعدا که شرا یک دیآقابزرگ فهم  -

 کرده اش به هم برسن؟! زیکه دو تا نوه عز نیآقابزرگ بهتر از ا یبرا ی! چرنیواسم در نظر بگ

 ونیزیتلو یتختم و جلو یبهتر شد. آنقدر که کتابم را پرتاب کردم تو یلیاز تماس پندار حالم خ بعد

 خودم قر دادم.  یخاموش برا

رساند و  نالیما را به ترم زینشست. دو روز بعد عمو پرو یبهاره به جانم م یتازه لذت عروس انگار

 . میقم شد یراه

 را بافت و بافت و بافت.  ریرا در دستش گرفته بود و کل مس یرنگ ییمویل یبافتن مامان
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من  یدستش را از کنار صندل یپشت سر بودم که هرازگاه فیپسر رد یها ختنیهم سرگرم کرم ر من

و  ندیبود تا مادرم بب ی. کافدادیکه کف آن نوشته شده بود را به من نشان م یآورد و شماره ا یجلو م

 گرفت.  یکند. از تصورش هم خنده ام م یخداحافظ شهیهم یپسرک با دستش برا

 یها یخل باز یذره ا یمن است حت ندهیپندار همسره آ نکهیا الیمتاهل و متعهد با خ یزن ها مثل

 نداشت.  تیاهم میپسر برا

بهروز  میشد ادهیکه از اتوبوس پ یوقت میزنگ زده بود نیحس دیس ییآنجا که قبل از حرکت به دا از

از گردن  میبرو ییبه خانه دا یبا تاکس میستیمجبور ن نکهیبه استقبالمان آمد. مامان ذوق زده از ا

 شد. زانیبهروز آو

بود  یسپاه یکه روحان ،ییبودم. برخالف تصور من به خاطر شغل دا دهیبود که بهروز را ند یسال دو

 . البته نه خارج از عرف! دیرس یبهروز کامال به خودش م

وصله ناجورند اما من چه آن زمان  ییدا یشعله برا ییبهاره و بهروز و زندا گفتیم شهیمامان هم البته

آنها مد روز  نکهیعاشق زن و فرزندش بود و از ا ییحاال معتقدم تصور مادرم اشتباه بود. دا نیچه هم

 برد. یهم لذت م یلیبودند خ

 م را از دستم گرفت.من لبخند زد و ساک به

 !دونه؟ی یکی یچطور  -

 زدم. یمحجوب لبخند

 سالم.  -

 

 

 مامان تمام رخ به سمت بهروز برگشت. م،یکه شد نیماش سوار

 خودته عمه؟ نیبهروز ماش دیس ـ
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 کرد جواب مامان را داد. یالقا م یهم با لبخندش که به آدم حس خوب بهروز

 .دیبرام خر میلیبله عمه، بابا به مناسبت فارغ التحص ـ

 مامان را حس کنم. یتوانستم برق چشم ها یعقب هم م فیرد از

 ماشااهلل درست تموم شد؟! ـ

 بله عمه. ـ

 بود رشتت عمه جان؟ یچ ـ

 .دیخند مانهیصم

 .یت یآ ـ

 .دانستمیبود! البته من هم نم دهیحرف بهروز را نفهم یقسم بخورم مامان معن حاضرم

 ؟یسرباز یریم یک یبه سالمت ـ

جذبم  میکنم به صورت آزاد، اما به خاطر سرباز یدنبالشم. کارت سبز دارم. اداره برق دارم کار م ـ

 .شهیم یعال یلیکنن. اگر بتونم درست کنم، خدمتمو همونجا بگذرونم خ ینم

نبود که در آن سن بفهمم و درکش کنم. آن  یزیچ نیبود و ا هیبهروز در آن لحظه همان امر منظور

اداره کار  کی یتو یسرباز یبود که پندار هم اگر به جا نیکه به ذهنم خطور کرد ا یزیموقع تنها چ

 شود. یکند چقدر خوب م

 نیماش ی. وقتدیکش رونیبهروزش را ب دیس یو رو ریمامان ز ن،یدحسیس ییبه خانه دا دنیرس تا

را کرده بود و عطر  نمیحس دیس ییدا ی. دلم هوادمیخانه دو یبه سو توقف کرد زودتر از آنها

شد اگر پدرجون و  یم یغل و غش بهاره را. عال یب یشعله و خنده ها ییزندا ی... محبت هاشیعبا

 .وستیپ قتیبه حق میکه آرزو دیینپا یریهم در آن لحظه آنجا بودند و د درجونما
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 یرضا م دیس ییبا دا اطیرا به سرم گذاشته بودم و دور ح نیحس ییعمامه دا کهیبعد در حال یقیدقا

 یو اگر چشم غره  دیچیپ یم اطیبلند پدرجون و مادرجون در ح یخنده ها یصدا م،یدیدو

 دادم. یتا غروب عمامه را پس نم دمید یوحشتناک مامان را نم

هوا  یکند و چند دور تو نینشست و مرا از زم میپهلوها یرو درضایس ییدا یتوقفم دست ها با

داد که به  یاجازه را م نینداشت ا یچهارده ساله ام همخوان زدهیکه با سن س زمیر یچرخاند. جثه 

چون  دمکر یتر بود و کودکانه فکر م یکلیمن ه ینسبت به بابا درضایس ییبغلم کنند. البته دا یراحت

 نسبت به پدرم دارد. یشتریب یگنده تر است، حتما درجه ها

اش را جلو  یاز مادرم نداشت، چادر رنگ یبه خودش دست کم یریکه از لحاظ سخت گ میمر ییزندا

 به من زد. پدرجون با خنده رو به مامان گفت: یزیو لبخند طعنه آم دیکش

 .ارهیم یماشااهلل پگاه هرجا که باشه با خودش روح زندگ ـ

 یبر لبم لبخند افتم،ی "یروح زندگ" یبایکه از کلمه ز یاما حس دمیمنظور پدرجون را نفهم قایدق

 یکردم. پدر جون هم که بدو ورود مرا حساب یو مادرجون روبوس میمر ییشعله و زندا ییآورد. با زندا

 در آغوشش چالنده بود.

و بعد عمامه  دمیرفتم، اول سرش را بوس نیحس دیس ییرا از سرم برداشتم و به سمت دا اهیس عمامه

 :دی. خندآن قرار دادم یرا رو

 از دست تو دختر! ـ

 یبه جمع و حضور همه، تازه متوجه خالء پدرم شدم و از جلف باز ی... با نگاهدیایقرار بود فردا ب پدرم

کرد. حتما او هم به خل  یبه من نگاه م یقیمخصوصا که بهروز با خنده عم دم،یبدو ورودم خجالت کش

 .دیخند یمن م یوضع

. سراغ بهاره را گرفتم که میخارج شد و همه به داخل خانه رفت هیبعد جمع از آن جو اول یلحظات

سراغ  میمر ییعبوس زندا افهیرا رنگ کند. با توجه به ق شیشعله گفت رفته است موها ییزندا

 همان صدرا را نگرفتم. ای نیصدرالد



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  32:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

گرفتند  یم ییخانه خود دا اطی. حنابندان را در حیبود فرداشب حنابندان باشد و روز بعد عروس قرار

 را در تاالر محل. یهم بزرگ بود و عروس یلیکه خ

بار آن را  کیرا آورده بودم که قبال  دمیرنگ با دامن سف یصورت یحلزون قهیحنابندان بلوز  یبرا

 بودم. دهیهم که لباس خر یعروس یبودم، برا دهیپوش

 یمادرش از او خوشم نم ... همسن پندار بود و ناخواسته به خاطروستیشام صدرا هم به جمع پ سر

بود... در واقع  یمیصم شتریشعله ب ییاما با زندا دیپسند یم شتریرا ب میمر ییآمد. مامان ظاهر زندا

 داد. یمشود... به قول معروف به قوم شوهر رو ن یمیصم یخودش دوست نداشت با کس میمر ییزندا

چه در  قایمامان دق دانمی. نممیدیو رقص میاز شام هم بهاره به خانه برگشت و تا آخر شب زد بعد

. اصال شادتر شدیاخالقش بهتر م یلیخ میخانواده خودش بود شیپ یکه وقت گذشتیسرش م

 میرفتیبه قم م یطور بود. وقت نی. البته که همکردمیآن موقع ارزش خانواده را درک نم دی. شاشدیم

 .به خاطر عشق پندار میرشت بود یو وقت گذشتیبه خاطر اخالق مامان به من خوش م

 ذره شده بود. کی شیبرا دلم

شب و مراسم حنابندان بودند. دلم گرفته بود.  یها همه در حال حاضر شدن برااز ظهر بود و زن بعد

بود، آنقدر خسته بود  دهیرفته بود. بابا هم که صبح رس ادشیمامان آنقدر سرگرم بود که به کل مرا 

 تا استراحت کند. ضادریس ییکه رفته بود خانه دا

که  کشیبود، که نصفه شب سوخته بود. نزد وانیا یمشغول درست کردن المپ رو اطیح یتو بهروز

 !ییخود دا هیصورت بهروز بود. شب یرفتم باز لبخند زد. اصال انگار لبخند عضو جدانشدن

 !؟یپگاه سرگردون هیچ ـ

 .ستادمیا هیچهارپا کنار

زنگم بزنم  دونمیاونقدر خونه شلوغه م یزنگ بزنم، منته زمیبه عز خوادیحوصلم سر رفته دلم م ـ

 ن؟ی. تو اتاق تلفن ندارشنومیصداشونو نم
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 .دیپر نییپا هیچهارپا یرو از

 اتاق من. میبر ایب ـ

گوشه خانه که فرش  کیو از راه پله بار میمرگ شده پشت سرش راه افتادم. با هم وارد هال شد ذوق

 .میآن بسط شده بود باال رفت یقرمز رو

نگاه مرا به خود جذب  یاچند لحظه یگوشه اتاقش برا وتریداشت. کامپ یجمع و جور و خوشگل اتاق

 یو به لطف نمرات قشنگم مسلما مامان و بابا حاال حاالها راض خواستیم وتریکرد. دلم کامپ

 بخرند! میبرا شدندینم

 رنگ را نشانم داد. دیتلفن سف بهروز

 صحبت کن. زتیمزاحمت بشه. راحت با عز دارهیرو برنم یگوش نییهم از پا یخطش جداست. کس ـ

 به سمت در رفت. و

 بهم بده. دویهر وقت کارت تموم شد دوباره درو قفل کن و کل ـ

 یبوق صدا یشماره اتاق پندار را گرفتم. بعد از کل عیکه گفتم، مرا تنها گذاشت. سر یچشم با

 .دیچیپ یخوابالودش در گوش

 بله. ـ

 پگاهم. ؟یالو پندار سالم. خوب ـ

 .دیپر شیبه کل از صدا خواب

 !یمن کرد ادیچه عجب  ز؟یعز یبه به. پگاه خانم! خوب ـ

 یجمله آخرش را جد یتو ی! طعنه گریزنگ زدم د زمی... پس به بهروز دروغ هم نگفتم. به عززیعز

 :دمینگرفتم. دوباره پرس
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 ؟یخوب ـ

 در آن مشهود بود گفت: یکه دلتنگ یلحن با

 .یاون طرفا بهت خوش گذشته منو فراموش کرد ی... رفتیبهتر باش دیمن خوبم خانم... شما با ـ

 .دمیخند زیر

خرده سخته... اصال ولش کن. دلم برات تنگ شده  هیجا  نیا یدون یفراموشت که نکردم... آخه م ـ

 بود.

 کن جوجه... چه خبره اون جا؟ فیدل منم برات تنگ شده! تعر ـ

را به خاطر آوردم و  اتیجزئ نیزتریکنم، فکر کردم. ر فیرا تعر یخواهم داستان مهم یکه م ییگو

 شروع به صحبت کردم. زیمانند نوار قصه گو از همه چ

و  شگاهیرفته آرا مییکه... دختردا نیحنابندون. بعد ا یبرا شنیخبـــر! امممم همه دارن حاضر م ـ

تو اتاقش  میاومد یمکیکنه. ازش اجازه گرفتم قا یآماده م اطویکه بهروز داره ح نی... بعد استیاالن ن

 زنگ بزنم. به تو زنگ زدما... زمیخوام به عز یپندار بهش گفتم م یدون یبه تو زنگ بزنم. نم

 یکه انگار عصبان یبا لحن یول نیبه ا هیشب یزیهرچ ایو  یدل من زیتو هم عز دیداشتم بگو انتظار

 شده باشد گفت:

 ؟یکن یکار م یاون جا چ ؟یبهروز... تو اتاق بهروز ـ

 خب... خب... ـ

 ؟یچرا تو اتاقش اومد گمیخب خب نکن برام. م ـ

 ایدارد و  میبرا یشدم که بودن من در اتاق بهروز چه خطر یبزرگ بود. متوجه نم یادیز میبرا حرفش

 پندار ترس برم داشته بود. یعصب یشود، هرچه که بود، از صدا یم جادیدر پس آن ا یچه مشکل

 خب؟ اومدم به تو زنگ بزنما! یشد یجور نیپندار چرا ا ـ
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 که سرته؟ تیاون جا... روسر یبر یحق ندار گهی. اصال دیخوام از اون جا به من زنگ بزن یمن نم ـ

 ذوق داشتم بهت زنگ بزنم. یپندار... من کل یکن یناراحتم م یآره سرمه... دار ـ

 :دیتوجه به حرفم پرس یب

 االن خودش کجاست؟ ـ

 نشست. میگلو ی. بغض تودمیبرچ لب

 ؟یک ـ

 خشن بود. شیصدا

 ! بهروز خان!گمیرو م یبابات! خب معلومه ک ـ

 ؟یندار ی! اصال کاراطهیگفتم که تو ح ـ

 ؟یفور یریکجا م ـ

 یعصبان یخودیفهمم چرا ب یتوئه. اصال نم یحرفا نیگوشه بهتر از ا هی نمیبش می... برگهید رمیم ـ

 از من... یشد

 تو اتاقش... یاومد یم دیپسر بزرگه... تو نبا هیحق دارم پگاه... اون  ـ

 پندار! ـ

پندار و... اهلل اکبر! برو به کارت برس، خوش بگذره. حواستم به لباست باشه، بعدا بفهمم لباس ناجور  ـ

 ؟یدیپگاه! فهم یلوشون، کبابج یدیپوش

 خداحافظ! ـ

 نه؟ ای یدیفهم ـ

 . خداحافظ!دمیفهم ـ
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 میگونه ها یپشت سر هم رو میرا گذاشتم. اشک ها یگوش د،یبگو یزیآن که منتظر بمانم چ یب و

 .ختندیر

دانم چقدر گذشت که  یشکمم جمع کردم. نم یرا تو مینشستم و پاها واریبه د هیتلفن تک زیم کنار

 در اتاق باز شد و اول سر بهروز بعد تمام قد وارد اتاق شد. مشکوک نگاهم کرد.

 شده؟! شیطور زتیشده پگاه؟ عز یچ  -

. اشک ردیکم مانده بود از پشت تلفن مرا گاز بگ زمیشده باشد؟ نه فقط پندار عز شیطور زم؟یعز

 را تند پاک کردم. میها

 نه.  -

 یرا م زیکه پندار همه چ کردیحس را القا م نیحس ناخوانده ا کیگرفتم و بلند شدم.  واریاز د هیتک

 فهمد.  یباالخره م ای ندیب

 قرمز؟ یچشا نیکجا با ا  -

 آنکه نگاهش کنم جواب دادم. بدون

 .ییبرم دسشو  -

اما همه ذوقم را از دست دادم. حنابندان و  رمیمضاعف بگ یسرم زنگ زدم به پندار که انرژ ریخ

کنم. تنها  دایدر خود فرو رفتنم پ نیا یبرا یمناسب هیاصال خوش نگذشت و نتوانستم توج یعروس

 شدم! یشکل نیا زیبعد از تماس با عز دیبود که بهروز به مادرم بگو نیترسم ا

 ریز ی. موقع خداحافظدیایرشت ب و قرار بود بابا هم همراه ما به میآماده حرکت شد یعروس یفردا

 شعله گفت: یینگاه مشکوک بهروز، زندا

 پگاه. یان شاهلل عروس  -

 .دیسرخوشانه خند مامان

 بهروز. یحاال کوووو تا پگاه عروس بشه! ان شاهلل عروس  -
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 کنم. یدانست من خودم را هر شب در لباس عروس تصور م یمامان نم یحاال کوووو  نیا

 هم با چشم و ابرو جواب داد: ییزندا

. اصال ازدواج کنه و یتو زندگ رهیگیاش شکل م رهیکم سن و سال تر بهتر! خم یاتفاقا دختر هر چ  -

 هم بهتره. یلیبره دانشگاه خ

 شدم. رایحرفش نگاه پر محبت مادرجون را پذ نیبه دنبال ا و

 

 

ها به  یو مفهوم خاله خان باج یمعن یب یباعث شد سخنران نیدحسیس ییدا یتذکر به جا البته

 .ابدی رییتغ یمعمول یخداحافظ

جز  یاشاره ا چیه یکنم آن زمان چقدر پر بودم از پندار! که معن یفکر م یخنده دار است وقت میبرا

 طلبد.  یباز م دهید یداریپا یعشق هم برا ی! غافل از آنکه حتدمیفهم یاو را نم

 یبا تک تک اعضا ییاکتفا کرد و بعد با خوشرو "خدا بخواد یهرچ" یتنها به گفتن جمله  مادرم

 .میکرد و به راه افتاد یخانواده اش خداحافظ

 انهیقرار مخف نیدر اول دنمیکه پندار با اخالق خوشش منتظرم بود و به محض د میکه بگو ستین الزم

سخت  نیرفت که ا یآن قدر ضعف م شیکنم. دلم برا یمواخذه ام کرد و مجبور شدم از او عذرخواه

هر  یورامن  یشد. به هر حال پندار برا یبهتر م یو حالم بعد از  مدت دمید ینم یزیها را چ یریگ

 بود. یخواسته ا

خصوصا زمان  سم،یآن بنو یو از من خواست که خاطراتم را تو دیبرگ خر ستیدفترچه دو کی میبرا

در حدود چهار سال  یزیکار را شروع کردم. چ نیبعدتر ا یلیمن خ یرود، ول یکه او دانشگاه م ییها

 آن دفتر نقش بست. یمن تو یخاطره  نیاول شتریب یکم ایبعد 
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کمتر شد. نمراتم چندان دلچسب نبود و مامان آن قدر  مانیدارهایشروع امتحانات به مراتب د با

 یگفت که به خاطر دور یو به او م دیکش یبابا خط و نشان م یشده بود که از راه دور برا یعصبان

 کرد! چرا که از دل من خبر نداشت.  یاوست که نمراتم انقدر افت دارند. اغراق م

 بودم!   یهم نبودم. در واقع پندار ینبودم... مامان ییبابا یاز آن دسته دخترها من

کادو  میناخواسته ام. بابا خوب بود، برا یباردار کیکردم که حاصل  یفکر م شیچند وقت پ نیهم تا

آن قدر نبودنش  یشدم. گاه ینم دهیآمد من د یم انیبه م شیحرف مامان و نازها یاما وقت دیخر یم

 نیکه ا راکردم، چ یشکر م یطوالن تیمامور نیخدا را بابت ا االتمینمود که در خ یدلچسب م میبرا

 آقاباالسر کمتر، بهتر! کیتوانستم با پندار باشم.  یبهتر م یطور

داشته باشد و هم ما  یروز به خانه آمد تا هم او استراحت ستیامتحانات خرداد ماه بابا به مدت ب بعداز

 نیهرچند که ا م،یبه اصفهان رفت زیعمو پرو ی. با هماهنگمیرفته باش یمدت به مسافرت نیدر ا

مدت  نیو در ا ودتا کنکورش نمانده ب یزیحال پندار بود، چرا که چ رییتغ یاز همه برا شتریمسافرت ب

 با درس خودش را خفه کرده بود.  یبه ظاهر حساب

گفت  یبود. مامان م امدهیبا ما به مسافرت ن مهیعمه فه یعنیکه مادرش  میهم دل سنا را سوزاند یکل

و حقوق ثابت است اما دست به خرج بودن  یشغل تیامن تشیمز نیدارد که بزرگ تر یبابا شغل دولت

 یهم به جا منکاش پدر  یکرد که ا یتصور را القا م نیبه من ا شیبا الرج بازو به قول با زیعمو پرو

 نیبا کالس تر "یلیشهر آج"زدم.  یمغازه عمو لبخند ادیشد. به  یفروش م لیآج تیهمه مز نیا

 بودم. دهیبود که در عمرم د یفروش لیآج یمغازه 

زده باشد اما مامان با  یتا او به خانواده اش هم سر میعمو الهام اصرار داشت که به بندرعباس برو زن

 بابا را مجبور کرد که مخالفت کند و سفرمان به اصفهان پابرجا بماند.  یبدجنس

از دستم گرفت و  یمحکم شگونیاست ن یبدجنس تیکار نها نیآوردم که ا شیهم که به رو یوقت

خواست زودتر بزرگ شوم تا زور مادرم به من  یبزرگ ترها دخالت نکنم. دلم م یگفت که در کارها

 دکرده بو رمیبار بابا غافلگ کی یرا در آوردم و حت شیکنم که بارها پشت سرش ادا ینرسد. اعتراف م
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 ریو سر به ز دمیزشت بودن کارم نشان داده بود. بماند که چقدر خجالت کش یبه معنا یو با خنده سر

 انداختم.

از  شتریدر خانه مان رخ داد. ب یو عکس ها ظاهر شدند، جنجال کوچک میاز سفر به خانه برگشت یوقت

من و پندار بود. مامان عکس ها را پاره کرد و من  یدو نفره  یعکس ها لم،یده عکس از هر حلقه ف

کامل از سمت من و  یروز اعتصاب غذا کیاش شد  جهینوش جان کردم و نت یهم کتک جانانه ا

همه  یرو یاهیخودم اعتصاب را شکستم اما خط س یکه به خاطر گرسنگ نینشدن مامان و ا مانیپش

 . دمیدخترانه ام نسبت به مامان کش یباورها

تا کتک  میدروغ بگو شتریرا به خفا بکشانم و ب میکرد که مِن بعد همه کارها یم یبا من کار داشت

زن  کیمادر من "نوشتم  کاغذ بارها و بارها کی یشده بودم که رو ینخورم. آن قدر ناراحت و عصب

 شد کاغذ را سوزاندم. یحرصم خال یو بعد از آن که حساب "ظالم است

 یعکس گرفته ام و او فکر م میحرکت سبک سرانه و جلف با پسرعمو کی یکرد من ط یفکر م مامان

 نیآن سرپوش بگذارد. غافل از ا یتواند رو ینگه داشتن ماجرا م یکرد با پاره کردن عکس ها و مخف

 فکرها فراتر بود.  نیمن و پندار از ا یکه روابط عاطف

به کل  یقبول نیا منیزد و به  نیگوساله زم کیکه پندار مجاز شده است، آقابزرگ  میدیفهم یوقت

من بودم که در  نیداد و ا یکس رتبه پندار را لو نم چیداد. هرچند که زن عمو به ه یمحله گوشت نذر

 !دمیتر رتبه را از زبان پندار فهم نیسنگ یتابو کیشکستن  یازا

 یدستم که عمال از آن سر درنم یتو یصندوق چهارزانو نشسته بودم و به برگه  یرو یانبار یتو

جذاب تر  میاما برگه و کشف آن برا دمید یپندار را از گوشه چشم م رهیکردم. نگاه خ یآوردم نگاه م

 :دمیبود و نگاه از آن نگرفته پرس

 

 

 

 درصدش باالتر باشه نمره هات بهتره؟ یهرچ یعنیرصده؟ به د نایا ـ
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 اوهوم... ـ

 که! ستیهم باال پنجاه ن شیکی یکه حت نایخب ا ـ

 آره... گند زدم! ـ

 را با تعجب به سمتش چرخاندم و گفتم: سرم

 ؟یچ ـ

 گفت: تیاهم یرا در هوا چرخاند و ب دستش

 بابا... خراب کردم. یچیه ـ

 کند، اما کالفه گفتم: یقدر خنگ نبودم که بخواهد جمله اش را مخف آن

 یتون ینم یعنی ی... ولی! همه ذوق دارن ولیتو که مجاز شد وونهید ؟یگیم ی... چگمیم نویا ـ

 ؟یبخون یپزشک

 و گفت: دیخند بلند

رتبه و درصدام اون  یدادم، ول یچطور بخونم؟ من آزمون انسان یپزشک ه،یمن رشته ام انسان وونهید ـ

 دانشگاه خوب قبول بشم. هیکه باهاش بتونم  ستیقدر خوب ن

 را باال دادم. میابروها

 چند شده مگه رتبه ات؟ ـ

 کرد و گفت: زیرا با خباثت ر چشمانش

 بگم؟ یجور نیهم ـ

 گفتم: زیآم طنتیش

 بگو! ینه، همون جور ـ
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 .دیرا کش لپم

 جوجه؟ یبانمک شد ـ

 و گفتم: دمیحرکتش سرم را عقب کش نیاز ا دلخور

 مسخرم نکن، بگو رتبه ات چند شده؟ ـ

 را کج کرد. سرش

 شرط داره! ـ

 آرام گفت: یینگاهش کردم که با صدا متعجب

 .یمنو ببوس ـ

کرده بود.  رییحالت نگاهش تغ دم،یسر را عقب کش ی. وقتدمیو خم شدم و گونه اش را بوس دمیخند

 بودم. وارفته گفتم: یمنتظر واکنش بهتر

 پندار؟ هیچ ـ

 گفت: یرا به نشانه تفکر به هم فشار داد. به آرام شیها لب

 .یبود که... لبامو ببوس نیمنظورم ا ـ

 اخم کردم: یحالت سوال به

 بگو! گه،ینکن د یداره؟ جرزن یچه فرق ـ

 صورتم کرد و بعد گفت: کیسرش را نزد یشانه ام گذاشت و کم یرا رو دستش

 م؟یامتحان کن یخوا یفرق نداره؟ م یکن یعا فکر مواق ـ

به  شیوارهایتنگ شد و د میبرا یانبار ییکردم. گو دایحالت صحبت کردنش پ نیاز ا یبیعج حس

 . دیچرخ یزی. تو دلم چدیتنم چسب
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فرق خواهد داشت. حتما  میلحن حرف زدنش مطمئن بودم اگر امتحان کن نینگاهش کردم. با ا منتظر

 کرد.  میناب تر را تجربه خواه زیچ کی

جمع شده ام را لمس کرد. صورتش را جلو آورد و  یموها ی شهیرا پشت گردنم سر داد و ر دستش

نبود. اصال هم  یبیعج ادیز زیمکث کرد. خب چ هیگذاشت و چند ثان میلب ها یرا رو شیلب ها

 نداشت. در همان حال زمزمه کردم: جانیه

 خب رتبه ات... ـ

فرو رفت. وحشتناک  شیداخل لب ها میلب ها یبه جاروبرق هیکاره ماند، چرا که شب مهیحرفم ن اما

شد.  دتریبه من دست داد و تپش قلبم شد یبیعج ی! حس خفگزتریانگ جانیه یزیبود، از هرچ

 :دمیشانه اش گذاشتم و او را به عقب هل دادم و ناخواسته توپ یرا رو میدست ها

 احمق! ـ

که دستش را پس  دیدستم را چسب دم،یپر نییصندوق پا ینماندم که مواخذه ام کند و از رو منتظر

دهانش حالم را بد کرده  یسیآمد. حس کردن خ یحرکت چندش آور به نظر م کیزدم. در نگاه اول 

 بود. هرچند که دهانش خوشبو بود!

تا توانستم حس بد گذشت  یو در را پشت سرم بستم. ساعت دمیسرعت به سمت اتاقم دو به

 را حس کنم.  میکه انجام داد یکار یرا پس بزنم و گرما دنشیبوس

 میربرنجیش دیخورد و به لطف صورت سف یم چیدلم پ یتو یزیچ میکه انجام داده بود یلذت کار از

توان به  یآن م یزود از رو یلیافتاد. رنگ پوستم از آن دسته پوست هاست که خ یگل م میگونه ها

 یزیچ نیاول دنیدر هنگام خجالت کش شیدر هنگام ترس و سرخ شیبرد. زرد یحال درونم پ رییتغ

 آمد.  یکه به چشم م بود

مثل آدامس  یکرد وقت یبا خنده اضافه م یدوست دارد و گاه شتریرا ب شیگفت سرخ یم پندار

 !یکار بد کرده ا کیحتما  یشو یزرد م یموز
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و زرد و بعد از حس لذت آن بوسه قرمز  دهیآن روز هر دو حالت را تجربه کرده بودم. اول ترس من

اصال  نیبودم... ا دهیرا... من چهارده ساله، پندار هجده ساله را بوس گرینبود... ما همد یشده بودم. الک

شد... به  یصندوق خرت و پرت حساب م یکه به عنوان یصندوق ی... رواطیح نینبود. ته هم یالک

 وعده دانستن رتبه کنکور!

که  یاتاقم زده بود، خبرم کرد و وقت ی شهیکه به ش یکه رفت نان بخرد، پندار با سنگ کوچک مامان

 یهزار. سوال ستیآن به عدد نوشته شده بود ب یبه سمتم پرتاب کرد. رو یپنجره را باز کردم، کاغذ

 نگاهش کردم که با لبخند گفت:

 رتبه ام! ـ

کاش پندار هم  یلبخند زدم. لبخند او هم عمق گرفت. ا شیاخم کنم اما نتوانستم و به جا خواستم

رنگ پوستش حالت درونش را بفهمم. به قول مامان پندار  یتوانستم از رو یبود تا م دیمانند من سف

 یم حیدوست داشتم. ترج شتریسبزه بود. گرچه که من رنگ پوست او را ب شیها ییمثل مادر و دا

 روح! یو ب دیسف مهیمثل عمه فه نکهیدادم من هم سبزه بودم نه ا

 یبدن تیترب یماه در دانشگاه آزاد رشت، رشته  وریشهر انیچطور شد اما پندار پا دمیکه نفهم من

 نه!  شیانتخاب یو رشته ها یگفت که در کنکور آزاد قبول شده و دانشگاه سراسر یثبت نام کرد. م

هم نداشتم که از چند و چون آن باخبر شوم. هرچه که بود  یآوردم و عالقه ا یکه سر در نم من

ثبت  ی نهیهز ینگیریج نیهم یدوست داشت، برا شتریب هیسر و گردن از بق کیآقابزرگ پندار را 

 و پندار رسما دانشجو شد. زیاش را وار زکردهینام نوه عز

 

 

 

دانشگاه  ایخواند،  یدرس م ایچرا که پندار  د،یام پر هیکه گذشت، ذوق اول یذوق داشتم اما کم اولش

 بود. 
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سخت است و من هم که تنها دوستم را از دست داده بودم، از سر  شیکتابها گفتینداشت، م یاچاره

به خوردم  لیو آج وهیشدم و او هم انواع م یو مشغول درس خواندن م نشستمیکنار مامان م یکاریب

 داد.  یم

بودم.  یمیآمدم اما عاشق ش یکنار نم کشیزیبود. با ف ییسخت تر از راهنما نرستایدب یها درس

 ی... از همه بدتر بود. ترم اول را با معدل هفده پشت سر گذاشتم. پندار ممینگو گریرا که د یعرب

 . دیگردنبند نقره خر کی میفخر فروختم و ناز کردم تا برا یگفت معدلش چهارده شده. کل

 یدم در م یکه دختر بزک دوزک کرده ا دمید یهمراه بود. گهگاه م یبا حسود میترم دوم برا شروع

 .رفتیپذ یاو نم یول دیایشد تا دخترک به داخل خانه ب یو زن عمو الهام آنقدر به او کنه م دیآ

 یبا مادرش بگو مگو م اطیو بعد از رفتنش همان وسط ح دادیرا به دختر م یدفتر ایپندار کتاب  

 کرد. 

 خواست زن عمو الهام را با نارنجک منفجر کنم.  یکردم، دلم م یهم که از پشت پنجره نگاهشان م من

 دختران دانشگاه پندار زشت ترم.  یکردم از همه  یروزها اعتماد به نفسم کم شده بود و حس م آن

بدنم  یاعضا هیچاق تر از بق میورم کرده بود. ران ها مینیداشتم و ب یچرک یصورتم جوش ها یرو

مدرسه قدم جزء گروه  یخانواده بود. گرچه تو یدخترها ریشده و قدم همچنان کوتاه تر از سا

آمد، اما دوست داشتم هم قد ترالن بودم. خواهر پندار که با سنا همسن بود و  یمتوسط به حساب م

 از من بزرگ تر بودند. یدو سال

 یگرهایباز هیاش شب نهی! بازوها و سینکشد، اما نه مثل من قناص و بادک یهم داشت چاق م پندار

 صورتش نبود.  یاز آن جوشها رو یخبر گریاکشن شده و د لمیف

گوشش بلند  ریتا ز شیکردند و موها یاضافه م تشیو بلوزش خوش دوخت بودند و بر جذاب شلوار

 شده بود.
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 یهمان انبار یعنی یشگیمکان هم یهنوزم دوستم داشت، صبورتر شده بود. گهگاه که تو پندار

کردم که او  یم طنتیش ی. از درسم، از دوستانم...گاهدیپرس یاز من م شتریب م،یدید یرا م گریکدی

 را نداشت.  دنمیبوس جانیمثل قبل ه گریاو د یرا ببوسم ول

شکست؛ او  یبعد از ازدواجمان. اما من دلم م یگفت دوست ندارد و بهتر است بماند برا یم

کادو  می. برادیپرس یهمه اش از من م گفت،ینم شیها یمن از هم کالس یمرا ببوسد. او برا خواستینم

 کرد...  یسرزنشم م گرفتمی. اگر نمره کم مدیخر یم

داشت؛ پنداربزرگ شده بود،  جهینت کی نهای. همه امیباش یمیمن دوست داشتم مثل گذشته صم اما

 یتوهمات منف دهیاساس و زا یب یگذاشت! که البته شک دوم یهم داشت کم کم مرا کنار م دیشا

 حاال هم مطمئنم دوستم دارد چه برسد به آن موقع! یدختر نوجوان بود. حت کی

محسن، شاگرد مغازه عمو  یبود به خواستگار رستانیبا کنکور سهند، ترالن که سال سوم دب همزمان

 کرد. یم دشییهمه جوره تا زیبود و عمو پرو یپوش کیجواب بله داد. پسر ش زیپرو

بابا نادر مخالفت کرد و گفت زود است؛ اما به قول مامان، زنعمو الهام انگار خودش عاشق شده  البته

باعث شد که ترالن هفده ساله سر سفره عقد  نهایبود و همه ا اشییایبود. ترالن هم که در سن رو

 کوتاه آمد.  ده،یخود ترالن هم دلش چسب دید یوقت ی. پندار هم اولش مخالفت کرد ولندیبنش

نخورد.  یبعد از کنکور سهند تا به او لطمه ا اندازندیترالن را ب یبزرگ حکم کرد که جشن نامزد آقا

بودند.  گریکدیبرپا کردند. الحق محسن و ترالن برازنده  یکنکور سهند جشن مفصل یدرست فردا

هر  یاهایمرد رو ،یظاهر ییبایتواند از لحاظ ز یکردم که محسن م یفکر م نطوریآن لحظه ا یعنی

 نداشته باشد.  یدار ندهیاگر شغل آ یباشد. حت یدختر

گذاشت  یکه مامان نم نیآمد! اول ا یقانع کننده خوشم نم لیبه دو دل یپدر فهیطا یمراسم ها از

توانستم با دختر  ینم ینظرم داشت و حت ریو برقصم. دوم آن که پندار مدام ز اورمیام را در ب یروسر

را دوست داشت، اما  میآمد و خنده ها یکوتاه م یگاه دیاطرافم بلند بخندم. البته پندار شا یها

 وجه! چیمامان... به ه
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بود که  بیعج میکردم. برا یبا اخم به پندار نگاه م دندیرقص یدختران خانه باغ م یهمه حت یوقت

 یم دهیپوش مهیسرلخت با لباس ن شیکه خواهرها ستیمهم ن شیکند. برا یچرا فقط به من اخم م

 رقصند؟

 نی. عشدیجمع بزن و بکوب نم یقاط ادیقسمت تدارکات بود و ز شتریاگر بود ب اینبود  ایکه  باباهم

 نشستند. یجمع م یرمردهایو پ رزنیپ نیمامان ب

ما  یشب ها مهمان خانه  شتریب نیاتفاق نگ نیترالن و محسن عقد کردند. با ا یماه بعد از نامزد کی

 من بود.  یلحظات زندگ نیکه آن دوران و آن شب ها بهتر میتوانم بگو یبود. به جرات م

آن به سر  یتابستانه ما دو دختر تو یکرد و شب ها یپشه بند وصل م مانیبهارخواب برا یتو مامان

 . شدیم

گفت که برادر  یاو از کامران م. میزد یو حرف م میدیخند یو م میگفت یشب با هم م یها مهین تا

 کی یتو یول میرفت. با هم همسن بود یم ادیدوستش ز نیدوستش بود و به عشق او به خانه هم

داشت و تک پسر  یکه دوستانش را بشناسم. کامران سرباز بود، قد بلند میخواند یمدرسه درس نم

 هم داشتند. یو خانواده ثروتمند دبو

 

 

 

 مثل  محسن ارزش دوست داشتن را ندارد.  ییالقبا کین اشتباه کرده و معتقد بود که ترال نینگ 

 کردم. یگوش م شیاز پندار نبردم و فقط به او و حرف ها یاسم چیاما ه من

 شیماه پ کی. دیچیسهند در باغ پ یخوشحال یهانعره یبود که صدا وریگرم شهر یاز شب ها یکی

 کس نگفت.  چیکه مجاز شد، رتبه اش را به ه

 گفت حداقل به من بگو!  یاز دستش ناراحت بود و م مهیفه عمه
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و  شرتیت کی. سهند با میشد زانیو از آن آو میدیبهارخواب دو یبه سمت نرده ها نیو نگ من

آمده بودند. پندار با خنده  اطیمامان هم به ح یو حت زی. خانواده عمو پرودیدو یشلوارک وسط باغ م

که  دیگو یو خنده م هیگر انیم یکه سهند با حالت میدیسهند را متوقف کرد و در کمال تعجب د

 گرگان قبول شده است.  یدولت یپزشک

. آقابزرگ او را به آغوش کردندیم هیگر یو شوهرش از خوشحال مهیگفتند. عمه فه کیبه او تبر همه

 . میبه هم نگاه کرد نیو اورا چند دور چرخاند. من و نگ دیسب. پندار هم کمرش را چدیکش

 کردم: زمزمه

 جمع کنه عمه رو! یکیبه بعد  نیاز ا ـ

 تکان داد و گفت: یسر دییهم با تا نینگ

 !الیواو ـ

 تر شد. به مراتب سخت میدرس ها یو انتخاب رشته علوم تجرب یلیشروع سال تحص با

مدرسه  یبغل ابانیروزها خ شتریو پندار ب دیخر یو شش نقره ا ستیپژو دو کیپندار  یبرا زیعموپرو

 آمد.  یبه دنبالم م

را گل زده و خودم را با لباس عروس در آن تصور کرده بودم؟ پندار  نیبارها آن ماش میاست بگو الزم

 گفتم: یخنده دار به او م یزد و غرق لذت با لحن یمن را خانم دکتر صدا م یدر خلوت گاه

 دارم؟ ضیجانم؟ مر ـ

با معدل  یبودم، وگرنه چه کس ییایرو یادیرفت. البته ز یخنده هر دو نفرمان به آسمان م یصدا و

را  میکه درس ها نیدور از انتظار بود. هم یمن کم یشد؟ کار که نشد نداشت، اما برا یهفده پزشک م

که سهند  ییو وقتها یسوال درس یسر کی یبرا یشکر داشت. گاه یجا یافتادم خودش کل ینم

 شدم.  یاتاق سهند م یرفتم و راه یم مهیرشت بود، به خانه عمه فه
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دکتر  یآورد ما را خانم و آقا یم یدنینوش مانیکه برا مهیهوشم خوب است و عمه فه گفتیم سهند

 نرفتم. گریزد. پندار که گفت سراغ سهند نروم، د یصدا م

که پندار  یکمک درس یو کتابها یجبران یافت داشتم که به لطف کالس ها میدر درس ها یگرچه کم 

 جبران شد. دمیخودم خر یبیو به دروغ به مامان گفتم که از پول توج دیخر یم میبرا

خواند و  یدرس م دیبا ایو  یسرباز رفتیم دیبا ایدوم را که گذراندم، پندار درسش را تمام کرد.  سال

 ایزدند تا پندار معاف شود و  یو بابانادر به هر در زیشد. آقابزرگ و عموپرو یقبول م سانسیدوباره ل

 :گفتیم زیشد. عموپرو ولپندار دوباره دانشگاه قب انیم نیرا بخرند که نشد. در ا شیبتوانند سرباز

 اومد. یدیقانون جد گهیخدا خواست تا دو سال د دیستون تا اون ستون فرجه. شا نیاز ا ـ

 بود.  یعمو ستودن دیام یرفت ول یباطل بود و پندار بعدا سرباز الشیکه خ البته

نور و  امیهم در پ ییها یدانشگاه آزاد قبول شدند. البته قبول یو ترالن هر دو پرستار سنا

بخواند.  یبود. محسن اما گفت دوست ندارد زنش پرستار یداشتند اما انتخابشان پرستار یرانتفاعیغ

 یگرید یدرس بخواند تا رشته  گریسال د کیداد که  یم شیکرد و زن عمو دلدار یم هیترالن گر

 قبول شود. 

خواهد که ترالن  یکاشف به عمل آمد که محسن اصال دلش نم د،یکه نوبت به گرفتن دفترچه رس بعد

 درس بخواند! 

استه از کرد، ناخو یمحسن م یها یریخواهرش و سخت گ یها هیاز گر نیکه نگ یفیخاطر تعار به

 گفت: یداد و م یتکان م یگفتم، سر یمحسن بدم آمد. به پندار هم که م

پسره خوشم  نیبزنه، وگرنه من از اول از ا یتونه بهش حرف ینم یمادرم طرف محسنه، کس یتا وقت ـ

 اومد. ینم

خواند  یم یپرستار ،یبود. سنا دانشگاه آزاد سار نی! کل واکنش برادرانه پندار در آن زمان همنیهم

به خانه  شیتر شده بود و جز فرجه امتحان ها نیسنگ شی. سهند هم درس هامیدید یاو را نم گریو د

 آمد.  ینم
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و پندار و  میگذاشت یـ را بار م نیکامران ـ عشق نگ گیسره د کیکه  نیمن و نگ میبود مانده

کرد برادرش  یاحمق فکر م نیبرد و نگ یرا به گردش م نیکه با آن من و نگ شیو شش نقره ا ستیدو

 با محبت شده است. 

نبود  نیداد که با آن ها بروم. اگر نگ یبا زن عمو الهام اجازه م یستیرودربا یتو یطور نیهم مامان

 داد.  یکه عمرا اجازه م

 راحت شود.  الشیتا خ دیپرس یکرد و از رفتار پندار م یسوال م یکل میگشت یبرم یوقت تازه

شد و  دهیکش یبلند واریمن و پندار عمال د نیتمام شدن دوره سه ساله بابا و برگشتنش، ب با

 ایعمه و  ایکه بابا سرکار بود و مامان خانه عمو  یخالصه شد، آن هم زمان یروابطمان به مکالمات تلفن

 برد.  یآقابزرگ به سر م

شعله با پدرجون و  ییبهروز و زنداو  نیدحسیس ییدا م،یکه ما به قم برو نیا یآن سال به جا دیع

 مادرجون به رشت آمدند. 

که  ییدوست داشتم. وقت ها شتریرا از پدرم ب نیدحسیس ییباشد! دا توانستیعمرم م دیع نیبهتر

 کرد.  یم فیاز قدم که بلند شده بود تعر ییرفتند، زن دا یم رونیمردها ب

 ی. از چشم هادیرس یکمرم م یتا گود شانیو لختم که بلند ییخرما ینقص!! و موها یب کلیه از

 بلندم. یدرشت و مژه ها

 

 

همه  نیکردم تا به االن کور بوده ام که ا یشد حس م یشعله که تمام م ییزن دا یاصال صحبت ها 

 ام.  دهیرا در خودم ند ییبایو ز تیجذاب

 کرد؟ یم قیبه من تزر یاعتماد به نفس نیچن نیشد اگر مامان هم ا یم چه

خوش  یدرشت و لب ها یهستم اما چشم ها یپدر یخانواده  هیشب شتریگفت که ب یم مادرجون

 فرمم را از مادرم به ارث برده ام. 
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 نشد.  بمینص دیجز اخم و تهد یزیرا به گوش پندار رساندم که چ فشانیفرصت تعار نیاول در

بهروز در نظر  یو گفت که اگر باد به گوشش برساند که من را برا دیرا از سرم کش میروسر یانبار یتو

 طور برخورد کند.  نیزند. از او توقع نداشتم که ا یبلندم را از ته م یگرفته اند، موها

کرد و گوشم  یمثل قبل مرا دعوا نم گری. دمیزد یوقت بود که مثل دو آدم بزرگ با هم حرف م یلیخ

و فس فس کردم که همان جا به دست  نیف نیحرکتش آن جا ف نیاطر ا. آن قدر به خچاندیپ یرا نم

 کرد.  یبست از من معذرت خواه یرا م میرا جمع و مرتب کرد و همان طور که روسر میادب موها

 یجلو نیدحسیس ییدا م،یمادر یروز قبل از رفتن خانواده  کیکه حدسش درست بود!  هرچند

 کرد. من هفده ساله را!  یبهروز خواستگار یمن را برا زیآقابزرگ و عز

. نگاهم را اول به دمیکه برق چشمان مادرم را د یوجودم را گرفت. مخصوصا وقت یهمه  وحشت

چشمانم  شیپ یفروش یصورت وارفته بابا و و بعد به چشمان پر از اخم آقابزرگ دوختم. صحنه بستن

 جان گرفت و به وضوح آب دهانم را قورت دادم.

 زودتر از همه به زبان آمد. بابا

 هیکه امسال سال مهم دیدون ی... مرونیپگاه بره ب میگفت یقبلش م نیکرد ی... کاش اشاره مدیِآسِ ـ

 .یبراش... مخصوصا از لحاظ روح

 ینظر گرفته بود و من هم چشم از او برنم ریمرا ز نانهیزبیفرستادم. آقابزرگ ر رونیرا آرام ب نفسم

 داشتم.

 مداخله کرد. ییزندا

 .میکن یجور مسائل رو ازش مخف نیا ستیپگاه جان بزرگ شده. بچه که ن گهید ـ

رود. دوباره به  یمبل ور م یکه سرش را خم کرده و با دسته  دمیلحظه سر چرخاندم و بهروز را د کی

را به نشانه نه باال فرستادم.  میو نامحسوس ابروها ییایح یبار زدم به در ب نیآقابزرگ نگاه کردم و ا

 و پدرجون گفت: ییحرکت باالخره نگاه از من گرفت و رو به دا نیآقابزرگ با ا
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 از آقا بهروز بهتر؟ یک ـ

 نشان دهم. آقابزرگ ادامه داد: یلباسم افتاد اما جرات نکردم واکنش قهی یتو میمستق قلبم

 .رهیبگ میش تصما ندهیآ یاما پگاه اون قدر بزرگ شده که خودش برا ـ

خواستند؟  یسرعت از من جواب م نیبه هم یعنیدر سکوت فرو رفته و همه به من زل زدند.  جمع

 دستپاچه شدم. یکم

 خب... خب... ـ

که  یشعله و نگاه مشتاقش، مامان ییکرد، زندا ینگاهم م یمادرجون که با لبخند گرم نیرا ب نگاهم

چرخاندم.  هیکه اخم داشت و بق ییکه حاال سرش را باال آورده بود، بابا یمن ذوق داشت و بهروز یبرا

 .دیبه دادم رس ییدا

 ،یاز خانواده ام باش یمنه که تو جزئ یقلب یکه آرزو نیپگاه جان بخوام صادق باشم، من برخالف ا ـ

و  فتمیزمان مطرح بشه. اما حق بده که به هول و وال ب نیدر ا شنهادیپ نیموافق نبودم که ا یلیخ

 .میمثل تو رو از دست بد یبترسم که دختر خوب و باکماالت

 انگار خط نگاهم را خواند که گفت: ییگر گرفت و به بهروز نگاه کردم. دا میها گونه

 .میبا کله درخواست بهروز رو قبول کرد تییالبته که من و زندا ـ

 پندار را تصور کنم.  نیخشمگ افهیجمع حاکم شد و من فقط توانستم قبر  ییگذرا خنده

 را با زبان تر کردم و گفتم: لبم

شما و خانوادتون  یبرا یلیکه چقدر شما رو دوست دارم و خ دیدون یم یشما بهتر از هرکس ییدا ـ

 مثل ازدواج فکر کنم. یزوده که به مسئله مهم یلیاحترام قائلم. اما فکر کنم که االن خ

 شعله مداخله کرد: یی! زندارگذاریغرا و تاث یسخنران نیباز کردم با ا یخودم پپس یدلم برا یتو

 تو... یوقت برا چیمطمئن باش که ما ه زمیعز ـ
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 حرفش را قطع کرد. ییدا

 خانم صبر کن. ـ

 .دیبه صورتم پاش یلبخند گرم ییدلخور نگاهش کرد. دا ییزندا

 !یا دهیمثل تو باعث افتخاره، خوشحالم که انقدر فهم یرداشتن دخت ـ

 یدیکرد. ببخش یمادر معذبم م نیزبیکرد اما نگاه ر رییبحث تغ ییزدم و به لطف دا یمحجوب لبخند

 گفتم و از جا برخواستم و آن جا را به مقصد خانه ترک کردم.

 زد. یکه نفس نفس م دمیرا د نیبرگشتم نگ ی. وقتدیاز پشت دستم را کش یخانه کس یها یکینزد

 چند بار صدات زدم؟ یدون یم ـ

 شانه باال انداختم. متعجب

 شرمنده اصال متوجه نشدم. ـ

 را با حرص فشار داد. شیها لب

 تو اتاق من پندار کارت داره! می! برینبود ایدن نیبله انگار اصال ا ـ

 درشت شد. چشمانم

 پندار با من کار داره؟ ـ

 کرد. زیرا ر چشمانش

 ره؟یگ شتیدل داداشم پ یکالم نگفت هیمن  یو پوک من خبر دار کیپگاه! از ج یمارموز یلیخ ـ

 و گفت: دیبند آمده بود. دستم را گرفت و به دنبال خودش کش زبانم

زنم..  یساعته دارم بهش حرف م می. خودش بهم گفت... نیخواد سکته کن یخب حاال نم یلیخ ـ

 !رکاهیآب ز یایعوض
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 . میشد نی. دلهره داشتم. با هم وارد اتاق نگدمینخند

 شیزود ابروها یلینشسته بود که با ورودمان از جا بلند شد و سالم کرد. خ وتریپشت کامپ پندار

 :دیدرهم گره خورد و پرس

 شده؟ یچ ـ

 زدم. راههیرا به ب خودم

 شده؟ یچ یچ ـ

 شد. کمینزد یکم

 شده؟ یزیچ ده؟یرنگت پر ـ

 رفت. هیخواستم حاشا کنم خودش تا ته قض تا

 نه؟ کردمیخونه آقابزرگ چه خبر بود؟ شد اون چه که فکرشو م ـ

 انداختم که تشر زد: نییرا گاز گرفتم و سرم را پا لبم

 با توام، جواب منو بده. ـ

 و پندار گردش کرد. نینگ نیخوردم. نگاهم ب تکان

 مقطع گفتم: یکوت را شکستم و با صداکرد. س یبه جفتمان نگاه م یبا نگران نینگ

 درس بخونم. دی... بادیمن... من گفتم... با ـ

 زد: ادیفر

 !یتو گه خورد ـ

 .دیچرخ نیچشمانم جمع شد. پندار به سمت نگ یتو اشک
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 !رونیتو برو ب ـ

 نگاه کردم. به تته پته افتاده بود. نیبه نگ ترسان

 ... نرم؟نیخوا یم ـ

 دوباره و بلندتر گفت: پندار

 !ادی... برو حواست باشه مامان نرونیبرو ب ـ

 رفت.  رونیعذرخواهانه به من نگاه انداخت و از اتاق ب نینگ

انگشتان محکم پندار  نیقدم از قدم بردارم. چانه ام ب یکه پشت سرش بسته شد، وقت نکردم حت در

 فشرده شد.

 درست تموم شد جوابت آره س؟ یعنی ؟یدرس بخون یخوا یم یکه گفت ـ

 شده بودند اما حرفم را زدم. یجار میگرفته بود و اشک ها دردم

کردن، مامان بهم شک داره  یهمه بهم نگاه م گفتم؟یم یخب چ ؟یکن یم یطور نیچرا ا ـ

 ...شمینجوریهم

 را تکان داد: صورتم

چه  یکِ دیبا یدون ینم ؟یرو دستشون! مگه بچه ا یختیریرو م یآب پاک دینه، با یگفت یم دیبا ـ

 ؟یرو بزن یحرف

 .دمیکش رونیاز دستش ب یرا به سخت صورتم

 !یکن یم تمیاذ یولم کن... دار ـ

 کند.  یخودش را کنترل م یکه به سخت دمید یبود. م یعصبان

 باال گرفت و گفت: ریرا به حالت عدم تقص شیفاصله گرفت. دست ها یکم
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جلو... که تو رو واسه  امیخوام کارامو جور کنم ب یکنم؟ دِ المصب من م یم تتیمن؟ من دارم اذ ـ

 نویترس ا دیدوستت داشتم؟ حاال هم با یکه از بچگ یکنم؟ من یم تتیداشته باشم. من اذ شهیهم

 تو رو از من نقاپه؟ یکیداشته باشم که 

 دم مشکم را پاک کردم و گفتم: یسوخت. اشک ها شیبرا دلم

 کشم. یمجبورم کنه تو رو نداشته باشم خودمو م یبه خدا منم دوسِت دارم. بخواد کس ـ

 :دیکرد و غر اخم

 چرت و پرتا رو! نینگو ا ـ

 آغوشش بودم.  یبعد تو یا هیرا گرفت و ثان میجلو آمد و بازو دستش

اش قرار گرفت زمزمه شانه یسرم که روخواستمش.  یسال م یکه سال ها ییدست ها یگرما یتو

 کرد:

دست  یذارم رو یجنازتو م یبفهمم شل شد ست،یاز تو ن زتریعز ایدن نیبه جون خودت که تو ا ـ

 ستیدار برام مهم ن یندارم... اون وقت اگر سرمم بره باال یکس شوخ چیعمو و زن عمو... سرِ تو با ه

 ؟یفهم یپگاه! م

 قولنجم در آمد. صورتم از درد جمع شد. یکردم. آغوشش تنگ تر شد و صدا مکث

 !یعبور یحت اد،یتو ب یکس جا چیذارم ه ی... نمستیحرف ن نیبه ا ازیبه خدا ن ـ

 مگه نه؟ یخوبه، مال من ـ

 کردم. بغض

 آره. ـ

 یایرو م نایصحبتات با مامانت ا ی. کلمه به کلمه یخور یبه بعد آبم نم نیپگاه بدون اجازه من از ا ـ

 ؟یدی... فهمیگیم نیهم به نگ ی. نتونستیگیبهم م
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 آمدند. زمزمه کردم: یبند نم میها اشک

 چشم. ـ

 را نوازش کرد. سرم

 چشم. یگیم ی... دوست دارم وقتنیآفر ـ

 .دیگل افتاد. آن ها را هم بوس می. گونه هادیرا بوس میاز خودش فاصله داد. تند و گذار لب ها مرا

 اتاق را باز کرد. در

 پسره هم نباش تا گورشو گم کنه. نیچشم ا یبرو خونتون استراحت کن. جلو ـ

 تکان دادم. حکم داد: سر

 بگو چشم... ـ

 زدم: لب

 چشم! ـ

و  تختم در اشک یکارشان نبود خودم را به اتاقم رساندم و تو یشدن تو یکه خال یبا چشمان پر آب و

 کردند غرق شدم.  یکه خفه ام م یبغض

ها  نیا ی... با همه یکرد دوستم دارد. لعنت یکه ادعا م یپندار یگفتند. حت یبه من زور م همه

 دوستش داشتم. 

که گذشته بود را مرور  یآن بوسه کوتاه عضالت شکمم منقبض شد و خاموش و تنها، روز یادآوری با

 کردم.

 یهم از رو نیبا اصرار نگ ی! حتدیمرا گرفته و در خود فرو برده بود رس شیکه نحس یبدر زدهیس

 بلند نشدم.  راندازیز
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مسئله  کی دیگفتند که نبا یزدند و م یگوشم حرف م ریو پدرجون کنار دستم نشسته و ز مادرجون

که  ستیدانستند درد من پندار یکند. نم یطور مرا منزو نیا دیآ یم شیپ یهر دختر یکه برا یعاد

 .زدیر یاگر بخندم خونم را م

 لی. در خود فرو رفته وسارگاهیرا برد تعم نیکه آن ها به سمت قم حرکت کردند، بابا ماش غروب

 کردم که مامان دستم را گرفت. یبردم و جا به جا م یگردش را به سمت خانه م

 پگاه؟ ـ

 . دستم را رها کرد و گفت:گفتن حرفش مردد بود یرا باال آوردم و نگاهش کردم. انگار برا سرم

 !یچیه ـ

 شد.  میبه دلم افتاد و مانع از کنجکاو ترس

 !دیخواهد چه بگو یدانستم که م یم انگار

 

 

 ؟ییبگو یخواستیکنه نشوم که چه م شهیاز پندار باعث شد که مثل هم ترس

 شود.  دهیکش شیکه بحث بهروز دوباره پ خواستینم دلم

 اما من پندار را دوست داشتم و دارم. !شومیخوب بود. منکر نم بهروز

 خواستیبعد از صحبت با مامان م زد؛یشعله باز شده بود و هر بار که به خانه ما زنگ م ییدازن یرو

 را به من بدهد. یگوش

 .شدیو شکر خدا از سرم باز م چاندیپیبهانه م کیبابا در خانه بود که مامان به  اگر

 با او صحبت کنم.  شدمیاگر بابا خانه نبود، مجبور م اما
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و از همه  چرخدیروح پندار در خانه ما م کردمیبود. اما حس م یعاد یری. خبرگزدینم یخاص حرف

گفتند! انگار که مدرک دکترا  کیبه من تبر کیبه  کیرا که گرفتم  پلممی. دشودیبا خبر م زیچ

 ام!گرفته

پندار وسط نبود بهروز  یاگر پا گفتیهم م نیو نگ کردمیم فیتعر نینگ یرا برا زیچ همه

 باشد.  یخوب نهیگز توانستیم

درس  دیاصال چرا با کردم؟یم یزندگ دیبا یچه هدف یبرا گریمن معتقد بودم اگر پندار نبود د اما

 خواندم؟یم

تولدم دعوت کنم.  یدوستانم را برا توانمی. مامان گفت مدو تا جشن تولد داشتم ور،یشهر ستمیب

 با دوره قبل از دانشگاهم باشد. یخداحافظ یبرا یجشن تواندیم نیام و اچون دختر بزرگ شده

 و ترالن و سنا را هم دعوت کردم.  نینداشتم. نگ شتریب یمینسبتا صم یدو تا همکالس یکی

 . مانهیجشن کوچک و صم کی

 من و پندار. نی. بمیبرگزار کرد یجشن دوم را در انبار و

 بود.  دهیشمع چ یدور صندوق را کل ن،یزم یبود. رو دهیکوچک خر کیک کی

 هم وسط درِ صندوق نشسته بودم.  من

 بلند او را خواسته بودم. یآرزو کنم و من هم با صدا گفت

 .میداشت نیبوسه دوطرفه آتش کیبار  نیاول یرا برداشت و برا کیک

 ها پاچه شلوار پندار را هم سوزاند.از شمع یکیآتش گرفت و شعله  میهاچون گونه نیآتش میگویم

 را کنار زد و گفت. میموها م،یاش فارغ شدشلوار سوخته یبرا دنیاز خند یوقت

 سالم جور شد. کی یانرژ -

 مچ دستم را گرفت. اندازم،یسرم ب یرا سه گوش کردم که رو امیخجالت از او نگاه گرفتم و روسر با
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 .نمیبب واستا -

کرد. بعد نفسش را با  یکرد و گردنم را بررس تیتعجب نگاهش کردم. صورتم را به سمت باال هدا با

 فرستاد. رونیآرامش ب

 نمونده. یخداروشکر اثر -

 را سر کردم. ادامه داد. امیلب گفتم و روسر ریز یی"گمشو"

 از کنارت رد بشه. کنهیاونقدر پوستت حساسه که آدم جرات نم -

 . دستش را جلو آورد و لبم را لمس کرد.زدیلبخند نگاهش کردم، اما او لبخند نم با

 . هر وقت دلم بخواد ببوسمت.نمتیپگاه؟ بدون استرس بب یکه تو مال من بش ادیاون روز م یک -

 . دیام مالرا به گونه اشینیرا جلو آورد و نوک ب صورتش

 ..ارمیطاقت نم گهید کنمیوقتا حس م یبعض. نمتیبدون لباس بب خوادیپگاه. دلم م یوا -

 یرفتارش را معن کردمیم یو از کنارم بلند شد. تعجب کرده بودم. سع دیرا با اخم عقب کش خودش

 و هم جسمم. خواهدیکه او هم روحم را م نیجز ا شدینم بمینص یخاص زیکنم و چ

 بخورد.  چیدلم پ یمنقبض شود و تو میهاکه بود باعث شد ران زیچ هر

 را باز کرد و گفت: یانبار در

 . ارهیب نینگ دمیبرو کادوتو م -

 گفت. تیکنم با جد یخواستم اعتراض تا

 االن برو. زود! نیهم -

 را بدهد.  شیو خودش کادو میبخور کیباهم ک خواستیبلند شدم و ترکش کردم. دلم م یدلخور با

به ذهنم اجازه مرور ممنوعه ها را دادم. تصور من و پندار بدون پوشش واقعا  دمیاتاق که رس یتو

 لذت بخش باشد. توانستیم
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گردنم را  یکبود یرا نداشته باشم کس نیکه استرس ا دیایب یروز شودیم یعنیخودم گفتم که  با

 و فکر بد کند؟! ندیبب

 صله دستم انداختم.آمد و بالفا دنمیبه د ییبایز یبعد با ساعت مچ یساعت نینگ

چند  نینشد و به محض رفتن نگ ریگیدوبار کادو داد اما آن لحظه پ نیتعجب کرد که چرا نگ مامان

تنها به خاطر  نیبکشد که هر بار به او گفتم ا رونیزبانم ب ریکرد که حرف از ز یکنجکاو یبار

 مانو سواالتش را ه دینپرس یزیشد و چ الیخ یندارد. باالخره ب یگرید لیدل چیماست و ه تیمیصم

 سرش نگاه داشت. یجا تو

 بود.  یمکرر تست زن یهاو دوره یکنکور و خصوص یهاهمراه با کالس یدانشگاهشیمقطع پ شروع

 شدیباعث م میهایپرداز ایو رو زدمیخارج م یبروم اما گاه شیکه با برنامه پ کردمیرا م امیسع

 عقب بمانم.

 بود. یماهانه مشاور مدرسه نسبتا راض یهادر آزمون میهابا توجه به رتبه هانیبا همه ا اما

امثال فالن  یموسسات اینمرات من مانور بدهد  ینبودم که مدرسه بخواهد رو یآنقدر خوب و عال یول

 کنند. یگذار هیمن سرما یو بهمان بخواهند رو

کالسمان که مرد  یمیش رینظر دب ریدر کنکور هشتاد و نه رتبه هجده هزار آوردم و ز هانیهمه ا با

 .بود انتخاب رشته کردم یکاردرست

 

 

 

 

رفتم  نتیبه کاف یرا رد کرد، اما وقت یسر کیو از نظر خودش  دیرا د میهاکه پندار هم انتخاب البته

 دادم. رییکرده و تغ یودم جاسازبه عالقه خ یآرمان یهانهیرا بعد از گز نهیدو گز یکی
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سال اول به دانشگاه  دیهزار بود اما معتقد بود که هر جور هست با ستیب یاش باالهم رتبه نینگ

 برود.

 قبول شدم. ییماما ،یآمدند در دانشگاه آزاد در شاخه پزشک جیماه که نتا وریشهر 

 بود.  یدنیهمه د افهیآمد ق یجواب انتخاب رشته دولت یوقت و

 شمال آمل قبول شده بودم. یرانتفاعیدانشگاه غ یبدن تیترب یکارشناس من

 دانشگاه آزاد آمد مامان صراحتا مخالفت خودش را اعالم کرد.  جهینت یوقت

کند  یخواست کار یقبول شده بودم و مامان م ییمخالف بود و من ماما یمارستانیب یهابا رشته کال

 رمیدب یکه جزء انتخاب ها یبا وجود یبدن تیامسال را بزنم. قبول شدنم در ترب یقبول دیکه کال ق

 . دیایاز موضعش کوتاه ب ینبود باعث شد کم

ام به عالقه رغمیبروم اما در شهر خودم درس نخوانم. پس عل یانداشت که حاضر بودم هر رشته خبر

 ا انتخاب کردم. ر یبدن تیتوجه به چشم و ابرو آمدن مامان ترب یب ،ییماما

بزرگ  شودیهم طرف من را گرفتند و گفتند دانشگاه راه دور باعث م یکه خانواده مادر مخصوصا

 را دور از خانواده مستقل باشد. یالزم است که مدت یهر دختر و پسر یشوم و برا

 

 

 

شود شروع کرد به  فمیحر تواندیدفعه را نم نیا دیصددرصدم مامان که د یو قبول یاز آزمون عمل بعد

 . لیوسا دنیخر

 ثبت نام اقدام کرد.  یهم اقتصاد بابلسر قبول شد و زودتر از من برا نینگ

 ثبت نامم را انجام دادم البته  یو کارها میروز بعد به همراه بابا به آمل رفت چند
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 کرد،یم یکه خود دانشگاه معرف یخصوص یهاخوابگاه نداشت و مجبور شدم با خوابگاه دانشگاه

 قرارداد ببندم. 

 ترم دانشگاه و شش ماه خوابگاه را نقدا پرداخت کرد. کی هیشهر آقابزرگ

 هم حسابم را پر پول کرد.  پدرجون

 دو صفر. -دوازده اینوک ی. گوشدندیتلفن همراه خر میو مامان هم برا بابا

 .میدار نداشته باش نیدورب یخوابگاه بود که گوش نیقوان از

 مامان و بابا بروز دادم. هیذوق را به خاطر هد نیشتریکنم ب گمان

 نداشتم. یروزها با او برخورد نیکه ا یدادم پندار بود. پندار امیهم که پ یکس نیبه اول و

 داد. امیپ بالفاصله

 زنگ بزنم؟ یحرف بزن یتونیمبارکه. االن م زمیسالم عز -

 .یشمرده و به آرام یلیکردم. البته خ پیتا شیبرا

 هستن. ممنونم. نه. مامان و بابا خونه -

 منتظر ماندم تا جواب داد. یکم

 ؟یباهات حرف بزنم. حوصله دار خوادیدلم م -

 بر لب نشاندم.  یقیعم لبخند

 حوصله دارم. شهیتو هم یمن برا -

 جوابم را داد. یتر یطوالن امیتا با پ دیطول کش شتریب یکم

 یبهتر ندهیکه آ هییانتخابت ماما هیفکر کن. تو  شتریاما ب. یخوشحالم که دانشگاه قبول شد یلیخ -

اما  شهیو واسم سخت م یشیازم دور م یبدن تیترب ی. درسته که اگر بریداره چون بهش عالقه دار

 . گمیخودت م یبرا شتریب
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 جواب دهم. کیبه  کیرا چند بار خواندم تا همه جمالتش را  امشیپ

 یلیبخونم. منم خ کیدانشگاه نزد خوادی. من دلم نمرفتمیم شدمیانتخاب اول قبول م ییاگر ماما -

 .شهیکه بهتر نم شهیبمونم مامان حساس تر م نجایدوستت دارم اما اگر ا

 یتر کیکردم، که ظاهر ش میهاکه منتظر بودم جوابم را بدهد شروع به تا کردن لباس ینیح در

 زدم. رجهیچمدان ش یاز رو یگوش دنیداشتند. با لرز

 ؟یخواستگار یمامانمو بفرستم جلو برا یخوایم کنه؟یم تتیمامانت اذ -

 مانع شد... یزیرا ابراز کنم انگار چ امیکه خواستم خوشحال نیرا به دندان گرفتم از ذوق و هم لبم

 یها یریرها شدن از سختگ یبرا یها را تحمل کردسال نیا یهایدست نگه دار... همه سخت پگاه

 حواست باشد که ازدواج خانه آخر است... رد؟یگیمادرت. پندار راحت م

 قبلم دود شد و به هوا رفت. هیجمله در سرم اکو شد و ذوق چند ثان نیا

 کردم. پیتا نییدادم و با همان سرعت پا رونیرا آه مانند ب نفسم

دارم به  ازیبزرگ بشم. من ن . اما بذارمیکه چقدر دوست دارم تا زودتر به هم برس دونهیفقط خدا م -

 استقالل. نیا

 امی. پدمیتختم دراز کش یها شده و رولباس الیخ یتا جوابم را بدهد. آنقدر که ب دیطول کش یلیخ

 باز کردم. دیکه رس نیرا به محض ا دشیجد

 دوست دارم. ویکه هست نی. همی. بزرگیتو خانوم -

 اشکم آرام راه گرفت. قطره

 . ستمین یمن از خودم راض ی. ولرمینرو نم یاگر تو بگ -

 جوابم را داد. زودتر
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 شمیتو بغل خودم. مانعت نم یو آخرش برگرد یشاد باش یمن دوست دارم تو هر جا که هست -

 مواظبتم. یعروسکم. ول

 . میعاشقانه زد یهاشب حرف یهامهی. لبخند کل صورتم را پوشاند. تا نعروسک

خانه به  یاز اهال یو روز بعدش به همراه مامان و بابا بعد از خداحافظ میگذراند دیبعد را هم به خر روز

 .میسمت آمل به راه افتاد

 زانمیمن و عز نیهمه فاصله ب نیبار بود که ا نی. اولکردمیذوق داشتم و هم ترس. هر دو را درک م هم

 . افتادیم

را  گریکدیها آخر هفته میتوانستیو م میبه هم بود کینزد نیبا نگ یبود کم یشکرش باق یهم جا باز

 . مینیبب

 .میبرد ادیاز  بایعمل کردن به آن را تقر یول میکرد یزیطور برنامه ر نیا البته

 ونیبه پانس لیکه آن را تبد یمیخانه قد کیقائم بود.  دانیبه م یمنته یاز آفتاب ها یکیدر  خوابگاه

 کرده بودند. ییدانشجو

. اما دوستش زدیذوق م یکوچه تو ییالیو یهاخانه نیب یرنگ بدجور ینارنج یمانیس ساختمان

نفر  کیمن  یبودم مسوول خوابگاه دست کم از مامان ندارد اما برا دهیداشتم. در همان نگاه اول فهم

 بود. یکه عاد

هم در آن طبقه  گریاز اتاق ما سه اتاق د ریسه تخت دو طبقه بود در طبقه باال. به غ یمن دارا اتاق

 بود. 

 ها و اتاق سرپرست در طبقه اول بودند. و حمام یبهداشت سیاتاق هم به همراه سرو چهار

بابا  یداشتند ول یگرانتر هیبود که شهر اطیدر ح تییشبه سو میبهتر است بگو ای ت،ییتا سو سه

 داده بود. حیداخل خوابگاه را ترج

 .ستادندیبودند، سرپا ا دهیدراز کش شانیهاتخت یکه رو یورود من و مامان به اتاق، دو دختر با
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 یموها یگریبود. د دهیکوتاه پوش یلیخ یبلوند و پسرانه داشت و تاپ بلند با شلوارک ل یموها یکی

 .بود دهیپوش یمعمول یبسته بود و بلوز و شلوار یرا دم اسب اشیمشک

 شدند. شقدمیدر سالم کردن پ یب شد ولمن و مامان جل یهادو در نگاه اول توجهشان به چادر هر

 جلو آمد و با مامان دست داد. ینبود اما من لبخند زدم. موبلوند مانهیصم ادیز

 . ترم سوم.امیسالم من رو -

 نگاهش کامال مشخص بود. یزیت یکرد لبخند بزند ول یسع مامان

 خوشوقتم دخترم. -

 

 

 

هم جلو آمد و با مامان و بعد  گریرا از دست مامان گرفت. دختر د یخوراک یهاکیخم شد و پالست و

 به من دست داد.

 .ی. ترم سوم علوم ورزشامیمیمنم ک -

 زدم. یقیعم لبخند

 .کیپگاهم. ترم  -

 لبخند زد. ایمیک

 .یچه اسم خوشگل -

 گفت. گذاشتیم خچالی یرا تو لمیکه وسا یدرحال ایکردم. رو تشکر

 .قشنگه یلیچادرت هم خ -
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هم خوشگل بود.  یلیبدوزند. انصافا خ میبرا شیهفته پ کیکه مامان داده بود  امیبه چادر عرب اشاره

 دستم.  یهامچ یسر و رو یقسمت باال اشیبراق مشک یهالهیمخصوصا کار دست و مل

 زد. یالبخند آسوده بارنیا مامان

 .نهیبیچشمات قشنگ م -

رنگم را که  یماگ زرشک ایمی. کلمیبه جابجا کردن وسا میآورد و شروع کردخودش چادرش را در و

 آرام کنار گوشم گفت. دید

 ها.ماگ بچه دنیمواظفش باش من معروفم به دزد -

 .دمیو من هم خند کندیم یشوخ دمی. فهمدیخند یطانیش و

. مامان تخت را اشغال کرده بودند نییهر دو تخت طبقه پا ایمیو ک ای. روبود یتخت خال کی هنوز

 . خوابم را در آن مرتب کردمن آماده کرد و رخت یکنار قفسه کتاب را برا نییطبقه پا

 چهار نفر چلوکباب بفرستد باال.  یبه بابا زنگ زد و گفت برا بعد

 ی. ساعتشودیتنگ م شیدلم برا مدیرفت. با رفتن مامان تازه فهم شمانیاز خوردن ناهار هم از پ بعد

 نگاه کردم.  رونینشستم و از پنجره به ب ایمیک یتخت طبقه باال یرا رو

 شد و گفت. زانیاز تخت آو ایکه به خاطر نداشتن تشک اصال راحت نبود. رو یتخت

 .یکنیول کن اون پنجره رو. کم کم عادت م -

 زدم. ینیغمگ لبخند

 باره که از خانوادم جدا شدم. نیاول -

 و دوباره تکرار کرد. ختیکوتاهش را به هم ر تینهایب یموها

 بشه. یتا برات عاد یکن دایچند تا دوست پ هی. کافیکنینداره. عادت م یفرق -

 .دیآن نشسته بودم کوب یکه رو یفنر یتخت به
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 .کردیم یقاط هویصاحبش بود. جن داشت انگار.  وونهیدختر د هی. پارسال هیخال نیا -

 .کندیتخت خودش قرار دارد را اشاره م یکه باال یتخت

 شوهرش نداده. یشابوریفعال اگر ن هیاونم خال -

تخت مرا اشاره کرد. اونجا  یمسوول خوابگاه بود. و در آخر تخت طبقه باال یشابوریخانم ن منظورش

 جدا شده. میدیپارسال نامزد داشت. تابستون فهم. بچه قائمشهره. خوابهیم هیرض

 شد. نیغمگ امچهره

 چرا؟ -

 را باال انداخت. شیهاشانه

 معتاد شده بود. -

 ... نامزدش؟یآخ -

 را باال داد. شیابروها

 معتاد شده بود. هیپسره طالقش داد... رض -

 و ادامه داد. دیپر نییتخت پا از

 که هنوز اخراجش نکردن. هیچ انیجر دونمی. فقط نمدونمینم قی. منم دقاریخودت ن یبه رو -

 رفتم. نییهم از تخت پا من

 ا؟یرو ییخودت بچه کجا -

 هم رودسر. ایمیبجنورد. ک -

 . دیباال پر میابروها

 .مهیهم استان ایمیپس ک ولیا -
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 زد. یپهن لبخند

 ؟ییخودت بچه کجا -

 رشت. -

وارد  یهمراه دختر خوش پوش زدیحرف م لشیکه همچنان با موبا یدر حال ایمیاتاق باز شد و ک در

 که آن سمت تماس بود گفت. یشد. خطاب به کس

 .یلحظه گوش هی -

 نگاه کرد. ایبه من و رو بعد

 کردم. داشی. از تو سالن پدمونهیجد یدخترا زهرا هم اتاق -

 از اتاق خارج شد. زهرا ادامه داد. ایمیو ک دیزهرا خند 

 سردرگم بودم. نیی. تو سالن پاگهیمراست  -

 کرد،یم زانیرا که از رگال داخل کمد آو شیهاخوش لباس بود. لباس یلیبود. اما خ یهم چادر زهرا

 . کردندیم یرا وارس شانیهابا دهن باز مارک ایو رو ایمیک

را مرتب کرده  زی. مامان خودش همه چشدمیتختم بلند نم یو از رو یهم که زده بودم به در تنبل من

 من نمانده بود.  یبرا یبود، کار

دوست پسر فوق العاده  ایرو میدیبود. همان شب اول فهم یاهل تهران بود. مادرش هم اصفهان زهرا

 نامزد دارد. ایمیدارد و ک یدار هیما

 کی. میو بعد از گرفتن نامه به آزماشگاه مرکز شهر رفت میزود به همراه زهرا به دانشگاه رفت صبح

 .میدادیانجام م دینظر دانشگاه با ریبود که ز یکل شیآزما

محوطه به خوابگاه  یهاساختمان نیو بعد از گشت زدن ب میفرم انتخاب واحدمان را گرفت بعد

 .میبرگشت
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 .کردیکار را راحت م یلیخ نیسر کوچه خوابگاهمان بود و ا قایدانشگاه دق سیسرو ستگاهیا

من و زهرا را مسخره کردند که ما هم کالس  ایو رو ایمیروز بعد که ساعتم زنگ خورد آنقدر ک صبح

 . مینداد تیبه تمسخرشان اهم گری. اما روز بعدش دمینرفت

 خوابگاه؟ آمدندینم ریبا تاخ هیرا شرکت نکنند چرا مثل رض یقرار بود کالس یوقت دانمینم

 اتاق پر شده بود.  گرید ی. تخت خالمینشده برگشت لیالس تشکو ک میهمراه زهرا به دانشگاه رفت به

در  یثروتمند است اما از لحاظ رفتار یلیبه اسم سارا. که مشخص بود خ زدیدختر ساده اهل  کی

 قلب است. ساده و خوش تینهایب شدیهمان نگاه اول معلوم م

و با  میداشت کیترم برداشته بود و دست برقضا ما آن را در ترم  نیرا ا کی شهیکه اند ایچهارم رو روز

 همراهمان آمد. م،یکالس شده بودهم هم

 پشت سرشان. اینشستند و من و رو یجفت صندل کی یو سارا رو زهرا

 . کردیو جلب توجه م گرفتیسرش خوب حالت نم یمقنعه رو شیخاطر حالت موها به

 خودش بود اما گفت. یگوش ی. سرش توکردمیم یاس بازامپندار اس با

 ؟یدوست پسر دار -

 خوردم. اما راستش را گفتم. جا

 آره. ییجورا هیپسرعمومه...  -

 

 

 

 را باال داد. شیابروها

 ؟یازش ندار یعکس ه؟ی. خوشم اومد... چجورولیا -
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 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

 .شهیسرباز یکارا ریاالن درگ. خوندیم یبدن تیخوبه. اونم ترب ینه. ول -

 تکان داد. یزیچه چ دانمینم دییرا به نشانه تا سرش

 . میرد کرد یدیبد جاده هراز به دانشگاه را با تکان شد چیپ

 چپ کرد. نجایاتوبوس ا هیپارسال  -

 درشت شد. چشمانم

 !؟یجد -

 نمرد.  یکس یاوهوم... ول -

. و میرد شد یورود ینگه داشت و همه از جلو یقبل از ورود سیدادم. سرو رونیرا آسوده ب نفسم

 .دیاش را جلو کشمقنعه یو کم دیتذکر شن ایالبته که رو

بود.  یوارد کالس شد. مرد چاق و خوش اخالق قی. استاد بعد از ده دقمیوارد کالس شد ینفر چهار

 .بود یدنید نوشتیمن م یصفحه اول کتابش برا یرو ایکه رو ییهانوشته

 .ریمث بچه آدم برو. اجازه نگ رونیب یبر یخواست -

 .یمنت کش میری. آخر ترم میدرس گوش کن ستین ازین -

 شکم استادو جمع کنه. یکی -

 مختلط. یاز کلمه اجازه استفاده نکن. مخصوصا کالسا -

 قرار بده.  تیبنده رو به عنوان سرلوحه زندگ ضیعرا -

به اسم مرسده نشسته بود هم  یاو برنزه یکه دختر دماغ عمل گرمی. سمت ددمیخند زیر کیمن  و

 .دیخندیو م خواندیها را منوشته یبعض
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شد. مرسده در اصل  یمیصم ایزود با رو یلیاز کالس مرسده هم به همراه ما به بوفه آمد. خ بعد

ترم واحد پاس  کیگرفته بود و در آن زمان فقط به اندازه  یرا مرخص کیبود اما ترم  ایرو یورود

 کرده بود. 

 بود.  یابود. دختر فوق العاده شوخ و خوش خنده یصنعت تیریاو مد رشته

 یکه از مرسده حس خوب زدیگوشم حرف م رینفس ز کیاما زهرا  دیخندیم شیهایبه شوخ سارا

 .ردیگینم

 داشتند. ینسبتا خوب یوضع مال شیهاساکن آمل بود و بر اساس حرف مرسده

کردند شروع  دایاتفاق نظر پ یبه قول خودشان شاخ دانشگاه را بردند و وقت یهاچند نفر از پسر اسم

 آنها کردند.  فیبه توص

داخل بحثشان شرکت کردم. زهرا دست سارا را گرفت و به بهانه کار داشتن از بوفه  یکنجکاو یرو از

 دوست داشتم. شتریرا ب ایخارج شدند. من اما جمع مرسده و رو

بدهد. مرسده از من برگه انتخاب  ادیزهرا مثل مامان و پندار به من خوب و بد را  خواستینم لمد

 واحدم را گرفت و گفت:

داداش داره امسال وارد دانشگاه شده و دست برقضا هم گروه  هی. هیاصالتا گنبد یاستاد توکل -

به بعد که  نی. حاال از اشناسنشیدانشگاه م یشماست. تا االن که دانشجو نبوده کل دختر و دافا

 داره. دنیدانشگاه د گهیدانشجو شده د

 زد و ادامه داد: یچشمک

 خوب خرج کنه.  یاز اون الرژا یتورش کن یاگر زرنگ باش -

 زد. شیبا آرنج به بازو ایرو

 پگاه دوست پسر داره. -

 را باال داد. شیهاشانه مرسده
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. نشونهیب قمی. من رفهیکاف یباش پشونمیت شو. تو اکخب داشته باشه! من که نگفتم باهاش دوس -

 منم برم. یسر نیا یقراره مهمون

 .دمیخند

 حساسه. کمی. پندار یکن فیبرامون تعر دمیم حیترج -

 باال رفت. شانیدو همزمان ابروها هر

 اوه. -

 ادامه داد. ایرو

 چه اسماشونم سته المصب! -

 و بعد گفتم: دمیبلند خند یصدا با

 اسم منو پدر بزرگم انتخاب کرد. اما اسم پندارو مامانش.  -

 در برابر نگاه متعجب مرسده ادامه دادم. و

 پسرعمومه. -

 را بار گذاشت. یبرادر استاد توکل گیگفت و دوباره د ی"آهان"

 شد. لیتشک یاز دروس اصل یکی یکالس اصول و مبان نیبعد اول هفته

کف  لشیشد. تمام وسا نیو پخش زم دیچیبه هم پ شیسارا پاها میوارد کالس شد نکهیمحض ا به

 کالس پخش شد.

 نیزم یرا از رو لشی. زهرا خم شد تا به سارا کمک کند. من هم تند تند وسادندیهمه خند بایتقر

 بود. ریچادرم دست و پا گ ی. کمکردمیجمع م

شده  یرنگ شیهادار بود. سارا از خجالت گونهپسرها خنده یچهار رنگ سارا برا یهاخودکار دنید

 .مانیهایکالسهم یشعوریبه خاطر ب تیبودند و من از عصبان



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  73:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

که  میشدم و خواستم برگردم سرجا الیخیپسرها بود ب یپا ریکه ز ییبه خودکارها یانگاه درمانده با

 زد. میصدا یکس

 .دیصبر کن -

و بعد استخوان  کردیتوجه آدم را جلب م اشیل چشمان بادمسمت صدا برگشتم. در نگاه او به

 یبود و دو دکمه اولش باز بود به همراه شلوارل دهیپوش یحالت فکش. بلوز مشکبرجسته و خوش

 .یبرفک

 یدور و برش با لحن جد یهادارد. خطاب به پسر یهمان حالت نشسته هم معلوم بود قد بلند در

 گفت:

 .نیخانم هست بردار لیپاتون اگر وسا ریز نینیبب -

ها را خوشگل! سارا را جمع کردند و به دست پسر قد بلند دادند. خودکار یهاخم شدند و خودکار همه

 به سمتم گرفت.

 ها را از دست او گرفتم.خودکار یلبخند زدم و بعد از تشکر ناخودآگاه

هم اصال لبخند نزد و من  دیکار را کرد؟ شا نی!! چطور ارندیانحنا بگ شیزد... بدون آنکه لبها لبخند

 فقط حس کردم!

خودش را به  نمیکردم تا بب زیرا ت میهاگوش یچه بود با ورود استاد و بعد از پر کردن برگه اسام هر

 . کندیم یمعرف یچه نام

 بلند کرد. ییرا با اعتماد به نفس باال دستش

 .یآراز توکل -

. گفتیبود که مرسده م ی. او همان کسدمیو من ناخواسته ترس دیسر به سمتش چرخ نیچند

 کرد. دییو آراز تا دیپرس یمخصوصا که استاد از او نسبتش را با استاد توکل
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نگاهش را از گوشه  ینیسنگ توانستمیکردم م یهم که خودم را معرف ینگاهش نکردم. وقت گرید

 چشم حس کنم. 

 .دیخند امیکردم. در جواب معرف یزهرا او را معرف یکه تمام شد برا کالس

 !چرخنیها. حق دارن دور و برش م پهیخوشت بیعج یول -

 را باال فرستادم. میابروها

 تو هم آره؟ -

 ترش کرد.  رو

اونا دنبال فرصتن تا  گهیو مرسده رو بدم. حسم بهم م ایدوست ندارم به امثال رو یبا تو آره. ول -

. با زهیت ای. اما نگاه مرسده و رورسهیو به خودش م هییرو قضاوت کنن. وگرنه سارا هم مانتو هایچادر

 .کننیبه چادر آدم نگاه م یحالت خاص هی

 گفتم: نیحس نکرده بودم. بنابرا یزیچ نیمن چن اما

 زهرا!  یحساس یادیتو ز -

 را تکان داد. سرش

 !دیشا -

 .میبه سمت خوابگاه رفت میزدیکه باهم حرف م طورهمان

 یاتاق بغل یآهنگ گذاشته بود و با دو سه نفر از دخترا ایمیزنگ خورد. ک لمیورودمان به اتاق موبا با

 .دندیرقصیوسط اتاق م

 را باال آوردم. دستم
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 ها ساکت پنداره.بچه -

 شروع کرد به ادا در آوردن. کردیآهنگ را قطع م یکه صدا یدر حال ایمیک

بهم سالم کرد. غذا کوفت  یرفتم. فالن یی... امروز سه بار دستشوکنهیم فیتعر یاالن از الف تا  -

 خوردم. ناخنامم خروس خون کوتاه کردم.

 خنده دکمه سبز را فشار دادم. با

 الو جانم. -

 .دیچیپ یگرم پندارم در گوش یصدا

 .ی. خسته نباشزمیسالم عز -

 تختم نشستم. یرو

 .ستمیخسته ن گهید یکه بهم زنگ زدسالم. االن  -

 آورد. عوق زدن در یادا ایمیک

 قربونت برم.  یاله -

 .دمیتخت دراز کش یها روچشم غره رفتم و پشت به بچه ایمیک به

 خب پگاه خانوم. چه خبر؟ -

 کردم. فیتعر نگونهیکردم. فقط... قسمت آراز را ا فیمن طبق عادت هر روز شروع به تعر و

 کمک کرد خودکارا رو بهم داد. شونیکیپسرا.  یهایصندل ریرفت ز نیزم ختیدوستم ر لیوسا -

هم در آن لحظه  یخاص زی. در واقع چمیبگو نیاز ا شیاز آراز ب ستین یازیخودم فکر کردم که ن با

 وجود نداشت!

 جمع نکنه؟ لشویچرا خود دوستت وسا -
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 آرام جواب دادم. ی. با همان صداشدیمواخذه در کالمش حس م یکم

 داره کمکش کردم؟ ی. حاال مگه چه اشکالنیچون خورده بود زم -

 لحنم تند بود. از حالت مواخذه گرانه خارج شد. یکم

 !دمیعروسک خانوم. فقط پرس یچیه -

 بزنم. یقیباعث شد لبخند عم نیقدرتم لذت بردم و ا شینما از

 خب حاال تو بگو چه خبر؟ -

 .دیکش یپرسوز آه

 .یسرباز رهیاز فردا م تیحاج -

 .دمینال یناراحت با

 نکن پندار! یشوخ -

 .زنمیندارم. خودم بهت زنگ م ی. تا دو ماه گوشرفتمیم دی. اول آخر بازمیعز کنمینم یشوخ -

 .دیلرز میهالب

 م؟یکن یاس باز میتونینم گهید یعنی -

 .لرزهیعروسک من داره م ی. صدانمیصبر کن بب -

 ام راه گرفت.گونه یناخواسته به رو اشکم

 باهات حرف بزنم. کسرهی تونمیپندار دو ماه تموم نم -

 .چدیپیم یمتعجبش در گوش یصدا

 پگاه؟ -
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صورتم قرار گرفت و با  یخم کرد و صورتش جلو میپهلو یخودش را از رو ایتکان خورد و رو تخت

 اتاق گفت.  یهاچشمان گرد به چشمانم نگاه کرد، بعد به همان سرعت بلند شد و خطاب به بچه

 !کنهیم هیداره گر -

 گفت: ینشان دادند اما پندار با لحن مهربان ایبه حرف رو یچه واکنش هینشدم بق متوجه

 ؟یچه دختر لوس گنیاالن با خودشون نم ؟یکن یم هیدوستات گر یجلو یدار  -

 .دمیام را باال کش ینیب

 .ستیاصال برام مهم ن  -

 من مهمه پگاه!  یبرا یول  -

 کند: یمکث م هیثان چند

! اما یکه بدونم تو به من وابسته شد ستین نیتر از ا زیانگ جانیه ایدن یمن تو یبرا زیچ چیه  -

 !ست؟یچشات ن فی. حیکن تیدوست ندارم خودتو اذ

 و رو شد. به قول معروف قنج رفت!  ریز دلم

 .شهیدلم برات تنگ م  -

 یممکن هر روز زنگ بزنم. اگر مرخص یکنم تا جا یم ی... سعمیاالنشم از هم دور نیپگاه ما هم  -

 .شتیپ امیحتما م رمیبگ

 .دمیکش غیج یخوشحال از

 واقعا؟!  -

 .دیخند ایر یب

 واقعا.  -

 ام باز هم دلم گرم شد. یهمه حجم دلتنگ با
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 مواظب خودت باش پندار.   -

 .امینم رونیلحظه هم از فکرت ب هیطور عروسک. هر جا باشم مطمئن باش  نیتو هم هم  -

 زدم. لبخند

 .نطوریمنم هم  -

 تیو در نها "اول تو قطع کن" یبا نوا میآمد قطع کن یکدام دلمان نم چیه کهیدرحال ت،یدر نها و

 .میکرد یخداحافظ ایمیک غیج

 امکیپ کسرهیبدهد  لیرا تحو لشیکه موبا یده بار زنگ زد و تا پس فردا صبح و وقت یروز بعد باال تا

 فرستاد. یشارژ ده هزارتومان میو سه بار هم برا میداد

 هیبلند گر یبا صدا لشیموبا یخاموش دنیشماره اش را گرفتم و با شن یخداحافظ نیاز آخر بعد

 یم هیگر میپا هینشسته بودند. سارا پا  نیزم یرو میچهار زانو روبرو ایمیو سارا و ک ایکردم. زهرا و رو

 گفت. یناسزا م ایمیرفت و ک یچشم غره م میبغض کرده بود. زهرا برا ایکرد. رو

 را از دستم گرفت و گفت: لمیجو اتاق را به هم زد و بلند شد. موبا هیزودتر از بق زهرا

 .یدانا حالمونو به هم زدوج  -

 کرد. دییتا ایمیک

 قربون دهنت.  -

 یم هیمن گر یبرا لیدل یدور هم به سارا که ب کیگذاشتند و افتادند به رقص. زهرا  یآهنگ شاد بعد

 کرد، تشر زد و او را هم به رقص انداخت.

 .وستمیخارج شدم و به آنها پ هیو از حالت غصه اول دمیخند شانیها یبه مسخره باز ناخواسته
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 میبه خودمان آمد ی. وقتمیکه اصال متوجه باز شدن در اتاق نشد میدر خودمان غرق شده بود آنقدر

 کرد. یباال داده نگاهمان م یبود و با ابروها ستادهیوسط اتاق ا یکه دختر قد بلند

 .دندیزودتر به خودشان آمدند و به سمتش دو ایمیو ک ایرو

 !!هیرض  -

کرده بود. ساده لباس  فیتعر میروز اول برا ایبود که رو یهمان دختر هیزود او را شناختم. رض یلیخ

 ایداشته و  ادیاعت یدهم که زمان صیتوانستم از ظاهرش تشخ یبود. الغر اندام بود و من نم دهیپوش

 بود! یزیچ نیچن صیهنوز دارد! البته که ذهن من کوچک تر از تشخ

 کرد و بعد گفت. یبا من و زهرا و سارا هم سالم و احوال پرس ایمیو ک ایاز خوش و بش با رو بعد

 .تییبرم سو خوامیبرما! فقط م نکهی. نه ایاومدم خداحافظ  -

 شد. زانیآو ایمیک افهیق

 .تییسو یدوست ندارم بر هیرض  -

 گفت. یبا چهره ناراحت هیرض

 مجبورم برم.  -

 یرا از تو لشیندادند. فقط کمک کردند تا وسا یحینکردند و توض یکدام اصرار چیه گری. دنیهم

با  خواستیدلم خوشحال بودم. دلم نم یرفتند. البته من تو تییکمد ها جمع کند و به همراهش به سو

 پنج نفر خوش تر بود. نی. به نظرم جو اتاقمان با همرمیارتباط بگ یدیشخص جد

توانم  ینم گاهمیجا نیاالن که در ا یعنیرفتنش به نفعم بود!  ایا بماند آنج هیبهتر بود رض دانمینم

 ماند.  یم شمانیپ هیکاش رض یکه ا دمیرس جهینت نیگذشته ام را قضاوت کنم و امروز به ا یآدمها

 یعنیبود. اسمش تارا بود.  یصنعت تیریمد یاز بچه ها وستیهفته به اتاقمان پ کیکه بعد از  یکس

 یم ییبایز یلی. چاق بود... چاق نه! چاق کلمه خدیگفت مرا تارا صدا بزن یدر اصل طاهره بود اما م

 تواند باشد. در واقع او پلشت بود! 
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 یرا م مینظر مادرم لباسها ریکه ز یمن دیمثل خودش خوش پوش بود اما از د ییآدمها دیاز د دیشا

 او فوق العاده شلخته بود! دمیخر

نبودند.  یچون دختران خوب اوردیرا ترک کند و به خوابگاه پناه ب شیها یمجبور شده هم خانه ا گفت

کرد البته نه از  یبود که خوب خرج م نی. تنها حسن تارا امیکدام حرفش را باور نکرد چیالبته که ما ه

 خودش! بیج

 یغذا م مانیبرا ریشب ام کیکرد.  یم یکیاما هر شب ما را مهمان  ستیپولدار ن ادیبود ز معلوم

 یشام م مانیپسر برا کیشب بهمان! خالصه که هر شب  کیشب فالن!  کیشب فربد.  کیفرستاد. 

هم ممنونشان  یلیهر که بودند خ ایمیهستند. به قول ک یگفت دوستان اجتماع یفرستاد. خودش م

 .میبود

 یگرفته بود. پندار هم دو روز شده بودم و حالم عیضا یآبان بود. صبح سر کالس زبان عموم اواخر

 . میباهم نداشت یرفته بود و تماس ریت دانیکه به م شدیم

. دندیهمه خند دمی. آه که کشدیام را پرس یداد به من و علت ناراحت ریشام هم نخوردم. تارا گ یحت

 کرد گفت: یم سیکه جزوه اش را پاکنو یسارا در حال

 دلش پره ها!  -

 را جمع کردم. می. لبهادندیهمه خند باز

 !پهیخوش ت یلیپسره هست خ هیتو کالسمون   -

 در آورد. هیگر یادا ایرو

 نگو المصب اشکمون در اومد!  -

 دعوت به سکوتش کرد. زهرا

 کنه! فیواستا بذار تعر  -

 همه به دهن من چشم دوختند. و
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دو  یکیجمله رو بخونم  هیبلده! استاد ازم خواست  شیزبون مادر نیرو ع یسیکثافت زبون انگل  -

 دست گرفت.  نمیکلمه رو اشتباه گفتم ا

 گفت: ایمیکردم. ک سکوت

 اش؟! هیخب؟ بق  -

 را باال انداختم. میها شانه

 پسر کالس! اَه. نیتر پیخوشت شیشدم. اونم پ عی! ضاگهید یچیه  -

 با دهن پر گفت: تارا

 بوده؟ پیپسره خوشت نکهیا ای یناراحت یشد عیضا نکهیاالن از ا  -

 .دمیخند

 ولم کن بابا!  -

 نداشت؟ یبینه جون من اگر زشت بود ع  -

 .دمیخند بازم

 جلوش کالس بذارم. خواستیپسره داشتم دلم م نیکه از ا یا نهیزم شیخب من طبق پ  -

 مشت تخمه برداشت. کی ایرو

 از پسر مردم؟! یکن دایپ نهیزم شیپ یوقت کرد یچشم سرباز مملکت روشن! ک -

 چرخاندم. شیرا برا میها چشم

 که با مرسده... هیهمون داداش استاد توکل گمیکه م ینی! اایگمشو رو  -

. به می. رشته کالم از دستم در رفت و دستپاچه شددیشروع کرد به سرفه زدن و زهرا پشتش کوب تارا

 نفسش باال آمد. یسخت
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 !؟یآراز توکل  -

 گفتم: تیرا به نشانه آره تکان دادم و با عصبان سرم

 حاال خودتو! دلم اومد تو حلقم! ینکش  -

 گفت: ایو به رو دیکش قینفس عم چند

 ؟یشناسیمرسده رو م  -

 سرش را تکان داد و گفت: ایرو

 . میباهم شهیآره تو کالس اند  -

 لبخند زد و گفت: تارا

 . میمن و مرسده دوست  -

 رو به من گفت: یشتریب جانیو با ه 

 کنه. ینم یدخترا شوخآراز معموال با   -

 کرد. زیرا ر چشمانش

 کنه. تتیکه خواسته اذ یحتما براش جالب اومد  -

 گفتم: یحوصلگ یب با

 کف کالس غلت زد. دی! روز اول سارا خانوم زحمت کشرمینخ  -

 دفترش فرو کرد. یسرش را تو سارا

 .رهیگیغصه ام م ادیم ادمینگو  یوا  -

 ادامه دادم: 

 قدر! نیبه هم. کال هم میسالم کرد دمشیخودکاراشو جمع کنم. بعدشم هر جا دآراز کمک کرد   -
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 گرد شد. چشمانش

 آراز خم شد خودکار جمع کرد برات؟!  -

 گفتم: تند

 !ینه بابا! آره خم شد سارا رو هم بغل کرد گذاشت رو صندل  -

 و سارا فحش داد. ادامه دادم: میدیخند همه

 به پسرا گفت خودکارامو بدن.  -

 

 

 زد: لبخند

 یآراز دانشجو بشه تموم پارسال پا نکهی. قبل از ایرقیب یماست. عل یهم کالس شیمیدوست صم  -

که  میکه نگو. اونقدر اصرارش کرد هیبچه باحال هیبود. مادرخرج آرازه اصال! اوف  یعل یها یمهمون

با توجه  البتهنداره! بعدشم که اومد رشته داداششو انتخاب کرد نامرد.  یاجیاحت گفتیدانشگاه. م ادیب

 داره انتخابش درست بود! یقهرمان یتکواندو مدال ها نهیتو زم نکهیبه ا

خورد با تارا و  یفکر کردم که اصال به آراز نم نیآراز و من به ا نهیدر زم یشروع کرد به کنکاو ایرو

 امثالهم بپرد. 

 ییبایباشد که به ز یحداقل با دختر ایدختر خوش ظاهر تر باشد.  کیخورد با  یمبه آراز  شتریب

 کرد. یدختر نبود را استفاده م کیکه در شان  یصحبت کند. نه مثل تارا که هر کلمه ا

 به دوست دختر آراز نکرد! یبا هم است. اشاره ا پشانیخود تارا هم گفت که اک البته

 یها امیپ رهیذخ تیبود ظرف دهیخر میکه بابا برا یآنها جدا شدم و به تختم پناه بردم. گوش از

. باز هم کردمیپندار را پاک م یهاامیجز پ یامیهر پ نکهیبود و من با ا امیهفتاد پ تاینها اشیورود

 از او داشتم.  امیفقط شصت و هشت پ
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 را با بغض خواندم. هاامیتنگ شده بود. همان پ شیوحشتناک برا دلم

 ام گذاشت.شانه یکنارم نشست. دستش را رو ایمیک

 .یبریم نیخودتو از ب یبر شیپ یبخوا ینجوریا -

 .دیلرز میهالب

 اره؟یطاقت م ی. اون چجورایمیک دمیدو روزه صداشو نشن -

 و گفت: دیاتاق دست از بحث آراز کش یاز آن سو تارا

 .یآروم بش میکن یحکم باز ایب -

 دادم. هیرا به نرده بغل تختم که حکم نردبان را داشت تک سرم

 .ستمیمن بلد ن -

 شرکت کن.  جانشیه یتو اینداره ب بیع -

 واقعا حوصله نداشتم. اما

 .ادیتارا جان. من خوابم م نیکن یباز -

 شد. یعصب یکم

نامزد  ایمیکن ک . نگاهیکن تیخودتو اذ نطوریول کن بابا! پسر جماعت خوب خوبشم ارزش نداره ا -

 خودشو مثل تو خفه نکرده. نطوریداره ا

 .دیخند ایمیک

 خودمو خفه کنم؟ یمن آخه به دستش آوردم. واسه چ -

 .دمیخند حالیب

 . من دلم براش تنگ شده.ستیبحث به دست آوردن ن -
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 تارا اظهار فضل کرد. باز

 باهاش. یمارو! همش دو روزه زر نزد ایکشت -

 هم لبه تخت نشست.  زهرا

 شه؟یدرست م یکار یکن ینجوری. اگهیبه تلفن نداره د یپگاه. خب دسترس الیخیب -

 را باال انداختم. میهاشانه

 مگه؟ دلم هم تنگ نشه؟ کنمیم یچجور -

 هم هست؟ یپندارت مال نیحاال ا -

 جواب سوال تارا سر چرخاندم و نگاهش کردم. در

 من آره.  یبرا -

 تارا گفت: خطاب به ایرو

 . خواستنیکه فنچول بودن همو م یاز زمان نایا -

 :دیدوباره پرس تارا

 چند سالتون بود؟ نا؟یو ا ینامه نگار ن؟یخواستیهمو م یچجور -

 فکر کردم. خوب

... فکر کنم از قبل از اون شروع شده بود. یخب... اصلش که بهم ابراز عالقه کرد نه سالم بود. ول -

 تشکر لپشو ببوسم. یداده بود به جا ادیکه بهم  ییوقتا

 اتاق گرد شدند. یهابچه هیبق دیتارا و شا چشمان

 صورت من را به سمت خودش برگرداند. ایمیک

 ت؟یو نوجوون یگند بزنه به تموم کودک یاجازه داد یعنی -
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 را به زبان آوردم. امهیجمله دفاع عیو سر تند

رفتنامونو  یتو انبار یاسترس دزدک یعمر من بودن. من حت یروزا نیگند؟ نه اون روزا قشنگ تر -

 دوست دارم.

 با اخم گفت: تارا

. چون مغزت پر شده از پندار. اون قدر تو تک تک لحظاتت بوده که یدوست داشته باش دمیبله با -

 انداخته. هیسا تتیشخص یرو

 شدم. یعصب

 واسه خودت؟ من پندارو دوست داشتم. یگیم یچ -

 تخت خودش از حالت درازکش به حالت چهارزانو درامد. یرو ایرو

 ازت اجازه گرفت؟ یو بهت آموزش داد که لپشو ببوس یکوچولو بود یوقت -

 گفتم: کالفه

 شه؟یحال یساله چ شیبچه پنج ش -

 ادامه داد: ایرو

 .خواستهیکه خودش دلش م یجاست. اون تو رو شکل داده. همونجور نیخب مشکل هم -

 ت جمع شده از حرص گفت:با صور تارا

 ! اون ر...ده به روح و روانت.هیتجاوز مگه چه شکل -

 تخت بلند شدم. یاز رو تیعصبان با

بودم  کیکوچ یلیخ یوقت یپندار عاشق منه. منم دوسش دارم. حت ن؟یگیچرا چرت م -

 .نیپشت سرش حرف بزن خوادیدلم نم چی. هخواستمشیم
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از  یکیپالست یصندل کیشدم و بعد از برداشتن  ریها سرازاتاق را ترک کردم و از پله تیعصبان با

 نشستم. اطینور تک چراغ وسط ح ریرفتم و ز اطیبه ح یاتاق سرپرست

به سکوت گذشت و باالخره  قهیکنارم نشست. چند دق گرید یصندل کیکه زهرا هم با  دینکش یطول

 زهرا سکوت را شکست.

 ! زدنینم یبد بود... وگرنه حرف بد انشونیب دیشا -

 نگاهش کنم جواب دادم. نکهیا بدون

 !یچ یعنیچرت و پرتا  نیپندار دوستم داره. تجاوز و ا -

 ام گذاشت.شانه یرا رو دستش

مردو  کیدوست داشتن  یکه حت یادختر بچه ی. منتهشهیمنکر دوست داشتن پندار نم یکس -

 گهی. حاال که دیحق انتخاب رو ازش گرفت یعنی یجهت بداگر به دوست داشتنش  کنهیدرک نم

 یرفتارها یپس رو ست،ین یبهتره بگم شکر خدا پندار آدم بد ایو  ستیانتخاب ن یبرا یفرصت

 کن. رنظ دیخودت تجد

 به سمتش برگشتم. متعجب

 مگه؟ هیرفتارم چ -

 مکث کرد و بعد گفت: یکم

صاف  نقدریخوب بودن. ا نقدریا یدارم. اما تو جامعه امروز. واقعا دوستت یخوب و مهربون یلیتو خ -

 .ستیو ساده بودن خوب ن
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ام اتاق مسخره یهااز بچه یکس گرینشد. د یرا باز هم به انتظار تماس پندار نشستم اما خبر شب

 پندار حاصل شده بود. یصدا دنیکه از نشن ینکرد. عادت کرده بودند به آه حسرت و حال خراب

از  یکه حس کردم هدف پچ پچ کردن گروه میبود یسالن مشغول حرکات کشش یبعد تو روز

 دخترانم.

 فقط سارا همراهم بود. آرام گفت: 

 .کننینگاهت م یجور هی کنمیحس م -

 تکان دادم. دییرا به نشانه تا سرم

 بلند گفت: یبا صدا دیچرخیدخترها م نیکه ب یمظفر استاد

 سروصدا هست! یلیامروز چه خبره؟ خ -

 ها از سر گرفته شد.سکوت شد و دوباره پچ پچ هیثان چند

 و رو به سارا چند تذکر داد و بعد رو به من گفت: ستادیسر من و سارا ا یباال

 ؟یکردیتو خونه ورزش م ای یرفتیباشگاه م شهیهم -

 جوابش را دادم: یجیگ با

 کدوم. اهل ورزش نبودم اصال. چیه -

  داد و فقط گفت:را باال شیابروها

 بهتر بشه. یلیخ تونهی... با ورزش میدار یخوب کلیه -

 تکان دادم و به دور شدنش نگاه کردم. سارا آرام زمزمه کرد: یرا با لبخند سرم

 خوبه! کلتیاومده که تو ه ادشیهفته پنجم  -

 را تکان دادم. سرم
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 ولش کن. -

از  هیاز بق تررید یتا عرق تنمان خشک شود و کم مینشست گوشه کیرا  یاقهیاز سالن چند دق بعد

 . خطاب به سارا گفتم:میزد رونیسالن ب

 .رمیگیسالن بدن درد م امیروز م هی کنمی. از بس ورزش نمخوادیدوش آب گرم م هیدلم فقط  -

 به بدنش داد. یکش و قوس سارا

 .دارمیو تا نخورم قدم از قدم برنم خوامیداغ م یدنینوش هیمن اما قبلش  -

رها کردم، سارا به  یصندل نیاول یراست خودم را رو کی. من که میهم به سمت بوفه راه افتاد با

 برگشت. کیو ک کسیم یکاف وانیرفت و با دو ل شخوانیسمت پ

کد  دنیخارج کردم و با د فمیزنگ خورد. آن را از ک لمیبودم که موبا را نزده کیگاز از ک نیاول هنوز

 پاسخ دادم. عیپندار است سر نکهیا دیتهران به ام

 د؟ییبله بفرما -

 .آخ قربون صدات برم من -

 آورد. پندار بود. به چشمانم هجوم  اشک

 به خدا. دیتو؟ دلم ترک ییکجا ؟یسالم پندار. خوب -

 ؟یی. کجاادیصدات خوب نم زمیعز -

 تر کردم.را بلند میصدا یکم

 ؟ییتو بوفه دانشگاهم. تو کجا -

 کالفه شد. لحنش

 .زنمیزنگ م گهید قهیمن پنج دق ؟یجاتو عوض کن یتونی. مادیصدات بد م -

 کرد و تلفن را قطع کرد. یبار الو گفتم و او از سمت خودش خدافظ چند
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از  یکی. فقط می رفتها باالاز پله هاوانیو ل کیو بعد از برداشتن ک میرا برداشت لمانیبا سارا وسا عیسر

 بود.  ینسبتا بزرگ خال یهاقیآالچ

خواست از  یطاقت پاسخ دادم. دلم م یزنگ خورد. ب لمیکه بالفاصله هم موبا میبه آنجا رفت کراستی

 پرواز کنم. شیصدا دنیشن

 !دهیجا بهتر آنتن م نیا ق،یاومدم تو آالچ زم؟یعز یجان دلم؟ خوب ـ

 و بعد گفت: دیخند آرام

 پندار؟ زیعز ی... خوبزمیجون و دلت سالمت عز ـ

 را باز کردم و گفتم: شمیرفت. ذوق زده ن یلیو یلیق دلم

 توام پندار؟ زیمن عز ـ

 .یاز اون چه که فکرشو بکن شتریب یلی... خیمن زیبله که عز ـ

 غش و ضعف درآورد.  یادا رد،یخنده اش را بگ یکرد جلو یم یزد و همان طور که سع میبه پهلو سارا

وقت  ادیکه ز نیو ا گفتیم شیها یپندار گوش کردم که از روزمرگ یدهانم را گرفتم و به صدا یجلو

 ندارد.

 دارم که... یخواد چند ساعت باهات حرف بزنم. انقدر حرف گفتن یدلم م ـ

 و گفتم: دمیخند

 حرفات. گوشم واسه تک تکشون... یفدا ـ

 گفت: یکالس آمد که داشت م یاز پسرها یکی یکه صدا کردمیداشتم جمالتم را مرتب م ریبه ز سر

 م؟یجا نزول اجالل کن نیاجازه هست خانما ما هم ا ـ

باشد، چرا که به  دهیبه گوش پندار رس شی. حدس زدم صدادیمزه اش خند یب یخودش به جمله  و

 گفت: کبارهی
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 !؟یقیتو آالچ یگفت -

 آره خب... -

 اونجا پسر هم هست؟! -

 زدم. رونیمزه و لوسشان نگاه کنم از آن جا ب یآن که به جمع ب یبلند شدم و ب مکتین یرو از

 .ری. سخت نگزیرهگذر بودن عز -

راحت حرف  توانستیکرده بود که م دایتلفن از کجا پ دانمی. نممیصحبتمان را از سر گرفت دوباره

 بود. میدادم و از خدا یم حیترج یخبر یب یاقهیه دقمکالمه را ب نیبزند. به هر حال من ا

 ؟یگفت یم یچ یآها... داشت ـ

 را لوس کردم و گفتم: خودم

 رم؟یقربون صدقه شما برم و براتون بم شهیگفتم م یداشتم م ـ

 ...رونیخواد بزنه ب یدلم از جا م یزن یحرفا رو م نیپگاه ا ـ

 باز قدم رو رفتم و گفتم: شین با

 رون؟یحرفم قراره دلت بزنه ب نیکنما، بعد تو با اول یها کنارت زندگخوام سال یخدا نکنه... م ـ

 که... ارمیسرت م یینه اتفاقا... اون موقع دستم بازه بال ـ

بلندتر از حد معمول و همان جا بود که حس کردم  ی. کمدمیحرفش را تمام کند و خند نگذاشتم

نظر داشت.  ریبود و مرا ز قیهمان آالچ یکه حاال تو دمیو آراز را د. سرچرخاندم کندینگاهم م یکس

 اش از خجالت گر گرفتم. رهیبخاطر نگاه خ

به پندار  امیدلتنگ یام با همهچند پسر تنها گذاشته نیسارا را ب نکهیا یادآوریاز او گرفتم و با  نگاه

 گفتم:

 ...یزنگ بزن یخوابگاه بتون رمیم یتونم حرف بزنم... کاش وقت ینم ادیمن برم؟ ز ـ
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 ادامه داد: بالفاصله

 یحد هیتا  دی. بایتر باشزرنگ کمیخوبت  یهاصفت نیدر کنار ا دینه که خوب نباشه در واقع تو با -

 بزرگ شدن. یوقته برا نیدوران بهتر نی. ایریبگ ادیاستقالل رو 

و به دستت بدهد که بر اساس  سدیبرنامه بنو کی خواستی. ناخواسته دلت مزدیقشنگ حرف م زهرا

 .یبرو شیآن پ

سوال  هی یخانوم هیاصال  ای فتهیب ینکرده براش اتفاق ییکه اگر خدا یتو اونقدر به پندار وابسته شد -

 .یممکنه پندارو هم از خودت زده کن ی. حتیپاشیهم ازش کنه تو از هم م یکار

 گفتم: دهیترس

 ه بشه؟از دوست داشتنم زد یعنی زده کنم؟ -

 گفت: فورا

 هی. اما برهیاز دوست داشتنت نه! اون عاشق توئه و مسلما از دوست داشته شدن توسط تو لذت م -

مردا  یبعض گهی. مامانم مدارهینگه م یاونو راض شتریزن محکم ب هیباشه  شهیمرد هرچقدرم عاشق پ

درست  ماتیزن محکم با تصم هی یدلشون بخواد زنشون بله قربان گو باشه اما همونا هم وقت دیشا

 .کننیم نشیتحس ننیبیم

 گفتم: ناخواسته

 .زنهیباهات حرف م زایچ نیخوشبحالت مامانت در مورد ا -

 را جمع کرد. شیهالب

 واسه دردودل کردنن. نهیگز نیخب... مامانا بهتر -

 شد. زانیآو امچهره
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عکسا ظاهر شد کم  یبار تو مسافرت با پندار عکس گرفتم. وقت هی. ستین نطوریاما مامان من ا -

مامان پراژکتور روشن  یچشا یتو میپسر برادر خودش اومد خواستگار یمونده بود منو بکشه. وقت

 که دخترش کجا سرش گرمه؟ فهمهینم یکرده بودن. چطور مادر

چون اونم  ارهیخودش نم یرو به نیا ی. احتماال برادهینگو. مامانت حتما موضوعو فهم ینجوریا -

 . یمشترک آماده نشد یزندگ هی یتو هنوز برا کنهیحس م

کرد  یمنو واسه بهروزش خواستگار نیدحسیسییدا ی. حاضرم قسم بخورم وقتکنمینه گمون نم -

 بله. نهیخودشو گرفته که بلند نشه وسط خونه آقابزرگ بگه آره درسته هم یمامانم جلو

 .دیخند زهرا

رفتارش  یحس کنه تو بزرگ شد نکهیبه محض ا کنمیمن فکر م یدختر! ول یساخت ویمامانت داز  -

 .کنهیم رییتغ

 کردم. اخم

 کنه؟! یخودش به بزرگ شدنم کمک دینبا یعنی -

شد که فردا صبح قبل از رفتن به کالس به  نیا اشجهیساعت تمام با من حرف زد. و نت کیزهرا  دیشا

کتاب  لیزل زدن به موبا یکه هر وقت دلتنگ شدم به جا دمیخودم رمان خر یشهر کتاب رفتم و برا

 بخوانم.

بوده و دوباره  نمانیب یکه شب قبل چه بحث اوردیخودش ن یکس به رو چیشدم ه داریصبح که ب البته

 .میو خنده صبحانه خورده بود یهمه با شوخ

را اشاره کرد و به سمتشان رفتم.  اشیکنار یبود. زهرا صندل امدهیاما هنوز استاد ن دمیرس رید یکم

 کیکالس داخل امدند و  یهاهمزمان استاد وارد کالس شد و پشت سرش آراز و دو سه نفر از پسر

 آخر. فیراست رفتند رد

ساعت زودتر کالس را تمام کند و تند  مین تیوقفه درس بدهد و در نها یداد ب حیترج استاد

 شد.  کرد و از کالس خارج یخداحافظ



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  94:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گفت. جانیزنگ خورد و مشغول صحبت با مادرش شد. سارا با ه لشیموبا زهرا

 ؟یدیخر یاز شهر کتاب چ -

 رمان را در آوردم. فمیک یتو از

 کرد. شنهادیپ نویرمان بخونم. خود طرف ا خوامیباره م نینه. اول ایخوبه  دونمینم -

 گوشم زمزمه کرد. کینزد یرا از دستم گرفت و شروع کرد به ورق زدن. کس کتاب

 .خوردیبه دردت م شتریب یدیخریزبان م یکمک درس نایا دنیخر یاگر به جا -

 از من دور شود گفتم. یقدم نکهیسربرگرداندم و قبل از ا تیعصبان با

 ؟یخوابیشبا تو آب نمک م -

 کی. دیباال رفته به من نگاه کردند. خودش با مکث به سمتم چرخ یسه نفر از دوستانش با ابروها دو

 شد. کمیرا باال داد و نزد شیابرو

به  خواهدیو معلوم بود م کردیشدم. زهرا تند تند صحبت م مانیکردم پش یحاضرجواب نکهیا از

 تماسش خاتمه دهد تا از بحث عقب نماند. 

 گفت: میکه فقط خودمان دو نفر بشنو یطورصورتم نگه داشت و  یصورتش را جلو قایدق آراز

 شوره! کنه،یعرق م ادینه... طرف ز -

 داغ شد. تیاز عصبان میهاگونه یکینزد نیاخم کردم. و بخاطر ا دنینشانه نفهم به

 اش بودم.جمله لیو تحل هیزد و فاصله گرفت و من همچنان در حال تجز یپوزخند

 از کالس خارج شده بودند.  شیشده بود و آراز و رفقا ریزهرا به تماس خاتمه داد اما د باالخره

 ؟یکه شکل لبو شد گفتیم یچ -

را جمع کردم و آرام جواب  لمینظر گرفتند. با اخم وسا ریکه هنوز در کالس بودند ما را ز یدختر چند

 دادم.
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 گفت نه طرف عرقش شور... یخوابیبهش گفتم شبا تو آب نمک م -

 حجم وقاهت باز ماند. نیو دهانم از ا ستیرا قطع کردم. تازه درک کردم منظورش چ حرفم

 در هم رفت.  اشافهیق زهرا

 .ییییییا -

 صورتش را جلو آورد. سارا

 .میحرف بزن رونیب میبر -

 گفت: ی. زهرا با ناراحتمیو از کالس خارج شد میو زهرا هم موافقت کرد من

 اره؟یحرفو بهت بزنه؟ مثال حرص تورو در ب نیا دیبه نظرت چرا با -

 را باال انداخت. شیهاشانه سارا

 هاشونیباز فیحالتو به هم بزنه. پسرا دوست دارن واکنش دخترا رو به کث خواستیاحتماال فقط م -

 . ننیبب

 .دیخند زهرا

 !ایفتیراه م یسارا دار -

 را تکان دادم. سرم

 نی. وگرنه خاک تو سرش که با چنارهیبگه که لج منو درب ینجوریفقط ا خوردیدرسته. بهش م -

 بخوابه.  یدختر

 .میشد سیبا خنده سوار سرو ییسه تا و
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. قبلش ستیحرف زدن ن یجا طیدونم تو اون مح یزنگ زده بودم صداتو بشنوم وگرنه که م زمیعز ـ

 کشم. یهمون جا خونشو سر م امینکرده که پگاه؟ به خدا م تتیاذ یبهم بگو که کس

که به پگاه نگاه چپ کند و  ستین یجا کس نیدادم که ا نانیرفتم و به او اطم رتشیغ یصدقه  قربان

 اضافه کردم:

 !رررررریآقا پندار دارم ش هیمن خودم به همه گفتم  ـ

 یاز آن جا م دیبرگشتم. با قیکردم و به آالچ یدادم و بعد با او خداحافظ یهم هندوانه اضاف یکل

 . میرفت

شده  یصورتش از خجالت رنگ یبودند ول دهینمک چقدر از سارا حرف کش یآن جماعت ب دانمینم

 بود. 

کرده بود برداشتم و به سطل آشغال انداختم. سارا بلند شد و بعد از  خیرا که  کسمیمیکاف وانیل

 کرد: هی. گالمیعزم رفتن کرد لمانیبرداشتن وسا

 من سکته زدم! ؟یکجا رفت -

 !رونیب یومدیخب م -

 را جلو داد. شیهالب

 بود. عیخب ضا -

 . میواحد رفت سیسرو ستگاهیسمت ا به

 که بهت نگفتن؟! یزیچ -

 من و من کرد. یکم

بخور سرد نشه. منم گفتم دوست پسرش  تویتو اغذ ستیآراز گفت دوست پسرش ول کنش ن -

 .ستین
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 کردم. زیرا ر چشمانم

 خب؟ -

 .مینشست دهیبهم چسب یهایصندل ینبود. رو اتوبوس

 گفتم نامزدشه. ه؟یپس ک دیپرس -

 دهیمال یآراز تا حد ینیچندان بد نبود. فکر کردم که حداقل توهم خودبرجسته ب حشیتوض خب

 .شکنمیشخص آرازخان سر و دست نم یدارم و برا یرا در زندگ یکس فهمدیو م شودیم

قرار  یوقت م،یباش نیزند. اگر واقع ب یجمله در سرم چرخ م کیکنم تنها  یبه آن روزها فکر م یوقت

 . شودینم میریآن را بگ یجلو میهر جور که بخواه فتدیاتفاق ب یزیباشد چ

خواست بدهد،  یکه م یخواست. درس یاما روزگار نم رمیآن اتفاقات را بگ یکردم جلو یسع یلیخ

 . نمودیخوب و خوش م زیداشت. هر چند که در لحظه همه چ ینیسنگ نهیهز

نوشتن مقاله و  یبرا میده لیگفت گروه دو نفره تشک یاستاد اکرم ،یبعد سر کالس اصول و مبان هفته

 .کندیم یکه او معرف یاز کتاب یترجمه بخش

در نظر  یانتخاب همگروه یبرا یگریشد و راه د یها استاد عصبانچندنفر از دختر یخاطر لوس باز به

 . میرا انتخاب کن مانیهایهمگروه یصورت که با قرعه کش نیگرفت، به ا

 یکشرا نوشتند و بعد از مخلوط کردن قرعه یها اساماز پسر ندهینما کیها و از دختر ندهینما کی

 کردند.

گروه آن همه دانشجو با آراز هم نینبود و از ب اریکه بخت با پگاه خانم که بنده باشم  میاست بگو الزم

 شدم؟ 

استاد  تیکدام را قبول نکرد و در نها چیرا با من عوض کنند اما آراز ه شانیحاضر بودند جا هایلیخ

 را نوشت. گریکدیاسممان اسم  یجلو

 .میرا رد و بدل کرد مانیهاکالس هم شماره یانتها در
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 از آراز داشتم. یامیبه تختم رفتم پ یآخر شب وقت 

و من مقاله.  نیکه شما ترجمه رو انجام بد دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا یلیمن خ یخانم رودبار -

 که داره استفاده کنه! ییهاییباالخره بهتره هر کس از توانا

 .دیرا درهم کش میاخم ها زیاز هرچ شتریب امشیپ یچشمک جلو عالمت

 کردم. پیتا شیبرا

 مال عرق باشه.  خورهیحجم از نمک نم نیا -

 شیکردن جلو ییایحیکه ب یصحبت کنم. تنها کس ایحیطور ب نیآن را پاک کردم. درست نبود ا بعد

 نوشتم. شیمجاز بود پندار بود و بس. به جا

 .یتوکل یآقا ستین یمسخره کردن آدما کار درست -

 جواب داد. فورا

 . دییفرمایاوه بله درست م -

 قدر بود. نیمکالمه ما فقط هم نی... اولنیهم

 

 

 

 جانیاز همه به موضوع ه شتریشدم تارا ب یکرده بودم که با آراز همگروه فیبچه ها تعر یبرا یوقت

 دنمیبه د ندهیخواهد هفته آ یگفت که م یشدم و وقت داریداد. صبح زود با تماس پندار از خواب ب

 کردم. داریرا هم ب هیآنقدر ذوق کردم که بق دیایب

 بلند گفت: یدر همان حالت دراز کش با صدا ایمیک

 م؟یشد یهم اتاق دیبد دیند نیکه با ا میبه درگاهت کرده بود یچه گناه ایخدا   ـ
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 اتاق جوابش را داد: گریاز سمت د زهرا

 بوده! رهیحتما گناه کب   ـ

 گفت: هیبا حالت گر ایرو

 .امرزیهمه مارو ببخش و ب ایخدا   ـ

گفتند. تلفن را که قطع کردم به هر پنج نفرشان با خنده فحش دادم. سارا بعد از  نیآم یهر پنج نفر و

ساعت تمام به  کیموضوع مسخره بحث کرد و بعد از قطع کردن  کیبا مادرش سر  یصبحانه تلفن

سارا واقعا  کهتفاوت  نیهم وجود دارد! با ا رتریاز مادر من گ دمیزر زر کرد و من تازه فهم ایمیقول ک

 !شهیو سالم بار آمده بود اما من به لطف پندار با خرده ش ساده

و در امامزاده  میشد که ناهار را درست کن نیسارا قرار بر ا هیروح فیتلط یتارا و برا شنهادیپ به

کنند. سارا فقط  شیهجوم بردند تا آرا نهیهم به سمت آ هیمسوول غذا شد و بق ای. رومیعبداله بخور

کردم  یم گاهشانن رهیبه من که خ ینگاه مین ایمیکنده شد. ک نهیاز آ هیو زودتر از بق زدیرژ لب م

 گفت:

 .یندار شیبه آرا ازین یخوش به حالت خودت خوشگل ـ

 و گفت: دیکش رونیب نهیآ یکرد سرش را از تو یبار سوم پاک م یکه خط چشمش را برا یدر حال تارا

 کنه آدمو. یخوشگل تر م شیآرا ،یهر چقدرم خوشگل باش یول ـ

 کرد و رو به من گفت: لیدخترانه اش را تکم شیبا زدن رژ گونه آرا زهرا

 .ستمی. من حساس نیمن استفاده کن لیاز وسا یتونیم یاگر خواست ـ

 از خجالت گفتم: یلبخند ناش با

 رژ هم نزدم! یکنم... تابحال حت شیآرا ستمیمن بلد ن ـ

 چهار نفر به سمتم برگشتند. سارا گفت: هر
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 !ا؟یعروس یحت ـ

 گفت: ایمیک

 !؟یبا پندار یوقت یحت ـ

 گفت: یخنده دار افهیبا ق تارا

 !؟ییموقع دسشو یحت ـ

 .دمیخند

 ام! یگمشو تارا! من جد ـ

 و گفت: دیزهرا را از دستش کش لیوسا فیک ایمیک

 !یحالشو ببر میبد یرییتغ هی ایپس ب ـ

 .دمیرا عقب کش صورتم

 کشه! ینه اگر مامانم بفهمه منو م ـ

 را گرد کرد: چشمانش

 وصل کرده بهت؟! نی! دوربفهمه؟یاز کجا م یاگه تو نگ ـ

 تذکر داد: ایمیبه ک زهرا

 اگر دوست نداره مجبورش نکن. ـ

 گفت: تیبا جد ایمیک

 .هیغلط کرده! اجبار ـ

خوشگل تر  نکهیاز ا یاصرار کنند. واقعا چه کس شتریته دلم خوشحال بودم و دوست داشتم ب البته

 د؟یآ یشود بدش م دهید
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زد  یرژ گونه صورت یبه کرم پودر ندارم. پس فقط کم یازیمعتقد بود چون پوستم روشن است ن ایمیک

 نهیخودم در آ دنیکرد. آنقدر از د لیرا تکم شمیهم آرا یبراق یزد و رژ لب صورت ملیو به چشمانم ر

 یرا م ناسشاج فیتعر شهیاز دوستش که هم یشیمختصر لوازم آرا میشدم که به تارا گفتم برا فوریک

 کرد، بخرد.

انداخت که  یکیتار یتو یریتارا ت ایباعث شد  دادیانعطاف نشان م یدانم ظاهرم که با هر حرف ینم

دارند و از من  یآراز دور هم یشب، بعد از بازگشت آرام به من گفت که آخر هفته بعد در خانه مجرد

 خواست به همراهشان بروم.

معروفشان بروم و من و چادر و کل  یها یمانده بود به دورهم نیشدم و در جا رد کردم. هم یعصبان

حرف اضافه بود! من فقط از مادرم و  دمیچادرم را وسط کش یکه پا نیرا قضاوت کنند. البته ا تمیترب

 .دمیترس یپندار م

 

*** 

مصادف شد با قرار من و پندار و خدارا شکر کردم که قبول نکردم همراهشان  قایآنها دق یهمدور

 بروم. 

- یبود از خوابگاه خارج شدم. خانم فرمان ایمیکه حاصل دست ک بایز یشیدوازده با آرا ساعت

 خوشگل شدم. یلیموقع خروجم به من چشمک زده بود و گفته بود خ -سرپرست

 یبه همراه شلوار کتان کرم رنگ. روسر دمیرنگ و کوتاهم را پوش یخردل زهییچادر بافت پا ریز

 نیگفته بود الک هم بزنم اما ا ایشد. رو یم دهید میموها یبسته بودم و کم ییبایرنگارنگم را هم به ز

 را قبول نکردم. کال الک دوست نداشتم. یکی

از درخت ها  یکی ریاما آنجا نبود. ز تر از خوابگاه گفته بود منتظر من است نییکوچه پا کی پندار

 اشغال بود.  یو شماره اش را گرفتم ول ستادمیا
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بوق زد. بدون آنکه نگاه کنم اخم کرده از آن  میرو برا ادهیکنار پ یدینگذشت که پژو پارس سف یچند

 کردم. پیپندار تا یرو گرفتم. برا

 ؟ییپس کجا ـ

 جواب داد. زود

 !میستادیهست کنارتون ا یا قهیده دق یو سوار ش یاگر افتخار بد ـ

زد و تازه آن  یشدم. بوق کوتاه رهیو راننده اش خ نیبه ماش یشتریبار با دقت ب نیبلند کردم و ا سر

 بازش شدم.  شیمتوجه ن اریجا بود که با دقت بس

کوتاه و لبخند جذابش...  یموها ش،یرفتم و در را باز کردم. چشم ها نشیزده به سمت ماش ذوق

را دور  میآغوشش انداختم و دست ها یها تنگ شده بود. خودم را تو نیا یهمه  یچقدر دلم برا

 مرد بودم. نیگردنش حلقه زدم. من عاشق ا

 پندار. ـ

 پندار گفتنت خانمم. یفدا ـ

 داشت. کنار گوشم زمزمه کرد: یکلمه از زبانش حس خوب نیا دنیشن چقدر

 دلم؟ زیعز یخوب ـ

 .میایصورتش کنار ب ینبودم از تو حاضر

 .شمیمنفجر م یخوب؟ االن دارم از خوشحال ـ

 لبم نشاند. یکوتاه رو یا بوسه
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 دلم برات تنگ شده بود. ـ

 گرفتم و زمزمه کردم: گر

 دل منم. ـ

از نوک پا تا فرق سرم را گرم کرد و  یزیعقب بکشم که نگذاشت و بوسه اش را ادامه داد. چ خواستم

 خواهمش.  یحس کردم که چقدر م

 نیاو در ا یبود که ب بیعج یهمه وابستگ نیتا به امروز... فکر کردم که با ا یهمه وجود از کودک با

 فاصله زنده مانده بودم. 

 و گفت: دیفکرم را به زبان آوردم. خند م،یاز هم جدا شد یوقت

 مردم. پگاه؟ یدلم. وگرنه که من زودتر م زیعز میچون قراره به هم برس ـ

 فرمان نشسته بود برداشتم و گفتم: یمردانه اش که حاال رو یاز دست ها چشم

 جان دلم؟ ـ

 گه؟یدوست دارم د یدون یم ـ

 بردم. نییرا آرام باال و پا سرم

 گه؟یکه جونم به جونت بنده د یدون یم ـ

 پاسخ دادم:به همان نحو  باز

شازده  امیخدمت کارم جور بشه و ب انیکنم که به محض پا یم یبدون که دارم هر کار نمیپس ا ـ

 کنم. باشه؟ یخانمو از پدر و مادرش خواستگار

 را گرفت و تکان داد و با خنده گفت: مینیبار سوم که سر تکان دادم، دست جلو آورد و ب یبرا

 تکون بده جوجه! یرو ه یسر چند من ار،ین رونیرو ب یمثقال هیزبون  ـ

 نشستم که ادامه داد: میسر جا دمیخند یگفتم و همان طور که م یآخ
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 بلده بکنه. شمیخب خب... خانم آرا ـ

 کرد. یرا گاز گرفتم که اخم لبم

 ؟یکن یم شیآرا شهیهم ـ

 .میایبه نظر ب یکردم عاد یرا باال انداختم و سع سرم

 .امین شتیپ شی... اصرار کردن که بدون آرایایم یدونستن دار ینه خب... بچه ها م ـ

 تکان داد و گفت: یو آرام سر یطور جد همان

 بچه ها؟ ـ

را  میگلو بکیشدن س دهید یجلو میدهانم را آرام قورت دادم و خدا را شکر کردم که روسر آب

 گرفته بود. 

! خب... خب خواستم خوشحالت گهینگام نکن د یکه... ا پندار اون جور گنیهام... خب م یهم اتاق ـ

 !گهید دمیکمم به خودم رس هیکنم... 

 داد خنده اش گرفت و گفت: یلحن معترضم که مرا همچون کودکان ناراحت جلوه م از

 نداره. یرادیبار چون واسه من بود ا نیخب! ا یلیخ ـ

 خورد. یصورتم م ینفسش تو یرا جلو آورد. گرما سرش

 ...یکرد شیآرا یجور نیاما حواست باشه پگاه خانم... حواست باشه اگه بفهمم تو دانشگاه ا ـ

 و گفتم: دمیکالمش پر انیکالم به کجا ختم خواهد شد که به م نیدانستم ا یم

 .ادیکه! اصال خودم خوشم نم ستمین وونهید ـ

 خودم را لوس کردم: بعد

 جونم؟ یپندار میقراره کجا بر ـ
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 و گفت: دیرا عقب کش سرش

 و صفا! خوبه؟ میکم بگرد هیخوام پگاه خانمو ببرم محمود آباد...  یم ـ

کردم تا دلش گرم دوست  یم نشیروزها تمر نیکه ا یبه صورتش انداختم و عشوه ا ینگاه مین

 داشتنش شود گفتم:

 و بعد؟ ـ

کج نگاهش کردم که  ی. همان طور با سرشیدید یم دیکه فقط با بیعج یشد. حس یچراغان نگاهش

 گفت:

 .گمیبعدشو بعدا م ـ

 .دیخند و

 ه؟یمال ک نیماش ـ

 .شینیب ی. حاال بعدا مقمیمال رف ـ

 یاز انتخاب ها اهایرو نینگفتم و دل به دلش دادم. جنگل تشبندان و به دنبال آن سرزم یزیچ گرید

ام را به قول خودش عوض کند و  هیکند. روح دیخر میپندار بود که من را در آن جا بگرداند و برا

و  ندثبت شد شیدو نفره مان با گوش یتواند دوستم داشته باشد. عکس ها ینشان دهد که چقدر م

 :دمیو راه افتاد پرس میکه نشست نیماش یتو

 ؟یپندار یگیبازم نم م؟یریکجا م ـ

 باشد گفت: یکه انگار عاد یطور

 خونه دوستم. ـ

 م؟یدوستش چه خبر بود که قرار بود برو ی خانه

 دوستت؟ چه خبره اون جا؟ یخونه  ـ
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 ...گمیبهت م میریم ـ

زده در دلم را چه  شهیداشتم اما ترس ر نانی. به او اطمختیر یم یزد دلم هر یطور که حرف م نیا

 کردم.  یم

توانست  یسال ها فرصتش را داشت و م نیوگرنه در ا ست،ین یکردم که پندار اهل کار خالف فکر

را باال برد و  کیموز یکردم. صدا یخودم زهر م یاو و نه برا یکند، پس بهتر بود نه روز را برا تمیاذ

 گفت:

 تو فکر نرو... خوش باش. ؟یپگاه خانم ـ

 شی. پدمید یو رنگ عشق را در او م یرا کش دادم و به صورتش زل زدم. تمام مردانگ لبخندم

 آهنگ را دوباره کم کرد و گفت: یآمد. دست برد و صدا یآدم به حساب نم یگرینم کس دچشما

 ا؟یاون دن میبر میمستق یقصد کرد ـ

 و گفتم: دمیخند

 ات کنم. رهیتو ذهنم ذخ یستیکه ن ییخواد واسه روزا یکنم. فقط دلم م ینم یچرا؟ من که کار ـ

 زبون جوجـــه؟ نیبا ا یکن چارهیمنو ب یقصد کرد یپگاه؟ ک یگرفت ادی یحرفا رو ک نیتو ا ـ

 و گفتم: دمیخند بلند

 .میخودمونو بروز بد میکرد یآقا اجازه... ما فقط سع ـ

 به من انداخت و گفت: ینگاه میخنده دار ن یحالت با

 ...گهیبار د هیجان من...  ؟یکرد یچ ـ

 دق کنن. یسرباز رنیم یوقت ایازمون که بعض رونیبزنه ب نیآقا... بروز! همچ میبروز بد ـ

 !زی. انقدر زبون نردمایدستت م یکار هیزنم  یاستغفراهلل... پگاه م ـ

 جلو بردم و گفتم: سر
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 .میو به شما اعتماد دار میدون ی. آخه آقا ما منیکن ینم یکار چیشما ه میدون یآقا اجازه... ما م ـ

 کم آوردما. یدید هویمن که منم پگاه... حضرت آدمش کم آورد.  ـ

 .دمیرا عقب کش خودم

 .میآقا اجازه ما غلط کرد ـ

 خواند. میبرا کیتمیر

 !رهید گهید ـ

 !رهیکه د خودیب ـ

 پگاه خانم! رهید گهی... درهیدل اس ـ

 قهقهه زد. و

 شدم. یعصب یکم

 ؟یبحثو به کجا کشوند نی. ببگهینکن د تیا پندار! اذ ـ

 

 

 آلود پاسخ دادم:مثال خواب یو با صدا دمیکش قینفس عم چند

 بله...  -

 ؟یالو سالم مامان جان خوب  -

 .دمیکش یمصنوع یا ازهیخم

 ... امممم خوبم.؟ییمامان تو  -

 مامان؟ یخسته ا ؟یخواب بود رمیبم یاله  -
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 وجدان گرفتم. عذاب

 .دمیحال بودم خواب یب کمینه   -

دکتر و دوا و دارو  ریلباس گرم بپوش پگاه! خودتو اونجا درگ ؟یدکتر رفت ؟یشده؟ سرما خورد یچ  -

 نکن.

 کردم گفتم حال نداشتم!  یانداختم! عجب غلط یکرد، نگاه یخنده به پندار که چپ چپ نگاهم م با

 نه مامان خسته بودم فقط. سرما نخوردم. حالمم خوبه.   -

 دخترم؟ یندار یخب خداروشکر. کار  -

 لبم نقش بست.  یرو یکمرنگ لبخند

 نه مامان. خداحافظ.  -

 قطع کردن تلفن پندار فورا گفت: با

 ؟یبه مامانت دروغ گفت  -

 را باال دادم. میابرو کی

 !دمیتخت خواب یبگم تو بغل پندار رو یتوقع که نداشت  -

 کرد. کیرا بار چشمانش

 پگاه! یگیوقت دروغ نم چیبه من که ه  -

گفته ام.  یجزئ یاالنش هم به او دروغ ها نیگفتم؟!  من هم یحرف نگاهش کردم. به او دروغ نم یب

 یشد از رو یکرده ام! سکوتم که طوالن یشدنم با او را مخف ی. من آراز و همگروهشمیراجع به آرا

 من نشست. یتخت بلند شد و روبرو

 پگاه آره؟! یدروغ گفت  -

 م.را به چپ و راست تکان داد سرم
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 رو نگفتم. ییزایچ هینه... فقط   -

 کرد. اخم

 ؟ییزایچه چ  -

 گرفتم. یقیعم دم

 به خاطرش. یزیتو ممکنه اعصابمو به هم بر ی. ولستنیکه واقعا مهم ن ییزایچ  -

 گرد شد: چشمانش

 !زم؟یریمن اعصاب تو رو به هم م  -

 از او گرفتم. نگاه

 ..یخودیوقتا... ب یگاه  -

 چانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد.  ریرا ز دستش

 تا بحال؟ ختمیبه من نگاه کن پگاه... من اعصابتو به هم ر  -

 نشانه آره پلک زدم.  به

 ؟یچرا بهم نگفت ؟یکِ  -

 .دمیرا عقب کش صورتم

 .مییپسردا ی! مثال... مثال... همون خواستگاریحساس یادیوقتا ز یبعض  -

 هم رفت و من تند ادامه دادم. یتو شیابروها

تونه منو ازت  ینم یکس چیمن اونقدر دوستت دارم که ه یدونیها! م هیحس من چ یدونیخودتم م  -

 .نینگ ی... اونم جلویجدا کنه. اما بازم دعوام کرد

 اش را به زور پشت اخمش کنترل کرد. خنده
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 هنوز اعصابت خرده؟ شیاز دو سال پ  -

 گفتم: کالفه

. تو دهینشون نم یوقت واکنش خوب چیکنم چون ه یمثاله... پندار من با مامانم دردودل نم هیاون   -

 دردودل نکنم. زایچ یباهات تو بعض یشیو باعث م یشیم یاوقات زود عصبان یهم گاه

 را صاف کرد: شیگلو

زود جوش آوردم فقط به خاطر ترس از دست  یوقت نخواستم بترسونمت... اگرم گاه چیمن ه  -

 درست بشه. یبعد از عروس دمیدادنت بوده... قول م

 گرفتم. یقیعم دم

 !ه؟یمن که همش تو ترس گذشته چ ینوجوون فیتکل  -

 کرد. یکمرنگ اخم

 ؟یچ  -

 چشمانم جان گرفت. یجلو میها یتک تک هم اتاق چهره

 از واکنش تو و مامان بترسم. نکهیاز تک تک لحظه هام لذت ببرم... بدون ا خوادیمنم دلم م  -

 کج کرد: یرا کم سرش

 پگاه؟ یکه به کجا برس یزنیحرفا رو م نیا یدار  -

 دلم خانه کرد. یتو ترس

زن و شوهر  یوقت یباهات راحت تر باشم. مثل دو تا دوست. حت خوادیجا... فقط دلم م چیبه ه  -

 نیهمکار مرد بهم سالم کرد ترس از ا هی ندهیدر آ ایپسر  یهمکالس هی یخواد وقت ی... دلم نممیشد

 .یکن یم کاریچ یداشته باشم که اگر تو بفهم

 کرد. اخم
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 تو ذهنت؟ یاز من ساخت یکه! چ ستمین یوحش گهید  -

پسرم بهم شماره داده  یکه! االن من اگر بگم همکالس یهست ینکرده وحش ییمن نگفتم تو خدا  -

 که...

 .دیلرز میوحشت به جانم انداخت و صدا نشیجمله ام کامل نشده چشمان گرد شده و خشمگ هنوز

 .یکنیآدمو نگاه م ینگاه کن چجور  -

 .دیتوپ

 !؟یبهت شماره داده که چ تیحرف مفت نزن. همکالس  -

 دهانم را قورت دادم. آب

 .میکه مقاله و ترجمه انجام بد میهمگروه شد گهی! با همدیچیبخدا ه  -

 ؟یشدیبا پسر همگروه م دیتو کالستون دختر نبود؟ با  -

 .دیام لرز چانه

 کرد.. یاستاد قرعه کش  -

 زد. داد

فالن  دی! امروز شماره و فردا بر؟یبرس یکه به چ یکرد ینیساعت مقدمه چ کیمنو خر نکن پگاه!   -

 !گهیغلط د کیو پس فردا هزار و  یگورستان واسه هماهنگ

 افتادم. هیگر به

 .گمیبهت نم یچیه گهی! دیشوریگناه منو م یحرف دهنتو بفهم پندار! دار  -

 .دیرا چسب میبروم که دم موها میگرفتم تا به سمت لباس ها فاصله

 .نمیبب نجایا  ای! بیکه نگ یکن یغلط م  -
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 پشت سر بغلم کرد. از

 !دونه؟یرو م نای. مامانت انمیب یم دی. رفتار جدشنومیم دیجد یپگاه حرفا  -

 ادامه دادم. یبه حالت عصب هیهمان گر با

و  دمیکش یدور تو رو خط قرمز م دیداشتم با یمنو از مامانم نترسون! من اگر از مامانم حرف شنو  -

 االن زن بهروز.. آخ.

 کرد. شتریدستانش را دورم ب فشار

 پگاه! رمیگیجونتو م یتکرار کن گهیبار د کی  -

و تند تند نفس  یاتاق را پر کرد. عصب یام فضا هیگر یافتادم و صدا نیزم یولم کرد دو زانو رو یوقت

به اتاق برگشت  ی. وقتدمیو از اتاق خارج شد. دستم را دراز کردم و آرام آرام مانتوام را پوش دیکش

 .دمیام را باال کش ینیصورتم نگه داشت. ب یدر دست داشت. جلو وهیآبم وانیل کی

 خورم.  ینم  -

 . بخور.خچالیگذاشتم تو  دمینکن. صبح خرخودتو لوس   -

 بلند کردم. تیرا با عصبان میصدا

 خورم. یگفتم نم  -

 

 

 

 

 .یجون من شد یکردم. تو با اون نگاهت بال یم مویمن کشوندم؟ من که داشتم آروم رانندگ ـ

 الزمه. یهر مرد یجور بالها برا نیخواننده ها گفتن ا میدار ادیواال ما تا  ـ
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 ...ایاون دن میبالها بر نیبله بعدش با ا ـ

 ادامه دادم: یشوخ گرماگرم

 به شما. دنی. مثال رسمیخدا نکنه. ما که هنوز آرزوها دار ـ

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

 .ایکه به آرزوشون برسن بعض یپس با تشکر... اله ـ

بعد  یشد و من روزها یآن لحظات خوب بود. چقدر دوست داشتم زمان در همان جا متوقف م چقدر

 .ماندمیدر تکرار زمانش م ایزدم و  یرقم م گرید یبه گونه ا ایرا 

خانه رخ  واریپرتقال از پشت د یسرسبز قرار داشت. درخت ها ابانیخ کی یدوستش تو ی خانه

که با چشم  یشدم و در حال ادهیپ نیبودند. از ماش دهیبخش ابانیبه خ یخاص یدادند و نما ینشان م

 یتو یزییپا یشود. خنکا ادهیمنتظر پندار ماندم تا قفل فرمان بزند و پ دمیبلع یرا م شانییبایتمام ز

 زد. یرقم م میخاطرات را برا نیتر نیشامه ام نشسته بود و دلنش

شدم. در کمال تعجب  کیدوستش باشد نزد یکردم خانه  یکه فکر م یرا دور زدم و به خانه ا نیماش

زده به سمت پندار که از  جانی. هدمید شیاز شاخه ها یبرخ یدرخت پرتقال را رو یشکوفه ها

 و گفتم: دمیشد چرخ یم ادهیپ نیماش

 فصل شکوفه زده. نیجا رو پندار! تو ا نیا ـ

و  . دست دراز کرددیرا چک کرد و بعد به سمتم چرخ نیماش یهاتکان داد و قفل یلبخند سر با

 گفت:

 .نهیجا. خونشون ا نیا ایب ـ

داشت اشاره کرد. آن جا هم درخت پرتقال داشت... اما نه با  یکه در کوچک تر یبه خانه کنار و

 شکوفه بلکه به بار نشسته! 

 که گفتم: دیکش رونیب بشیج یاز تو یدی. کلمیرا گرفتم و با هم به سمت خانه رفت دستش
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 ستن؟ین ـ

 .میکم استراحت کن هی میجا رو گرفتم. بر نیا دیو کل دمشیکه د نه. اومده بود تهران ـ

 پنج بود. یبه ساعت انداختم. عقربه اش رو ینگاه

 قبل نه خوابگاه باشما... دیپندار با ـ

 . برو تو...میکن یحواسم هست. هفت حرکت م ـ

پلکان را با  کیپر شده بود و نزد زهیبا شن و سنگر نیخانه شدم. زم اطیرا باز کرد و من وارد ح در

 مرتب کرده بودند.  مانیس

کنار پله گذاشتم و سه پله را باال رفتم. پندار هم پشت سرم باال آمد. کنار  یجاکفش یرا رو میهاکفش

 شده بود.  یگل کار ییبایراه پله و هم تراز هر پله داخل سنگ را به طرز ز

انداخت و در را باز کرد و باز من را به داخل  دیکرد. پندار کل یپله ها را به خانه متصل م یکوچک وانیا

 کرد.  تیهدا

 چادر را از سرم برداشتم و خواستم در جا بچرخم که گفت: میکه وارد خانه شد نیمحض ا به

 چشماتو ببند... ـ

 چشمان درشت نگاهش کردم که گفت: با

 نه صبر کن... ـ

 فت:چشمانم و گ یآمد. خودش دست گذاشت رو جلو

 برو جلو. ـ

 دستانش گذاشتم و گفتم: یرو دست

 پندار؟ کجا برم؟ یکن یکار م یچ ـ

 کنم. یم تییبرو جلو راهنما ـ
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فرصت نکرده  یگفت گام برداشتم. حت یکه او م یبه جلو برداشتم و با فشار دستانش به جهت قدم

مرا نگه داشت و  ییرفت. باالخره جا میبزنم تا در ذهنم بدانم که کجا خواه دیبودم خانه را درست د

 گفت:

 .نیخب خوبه... حاال بش ـ

 چشمانم برداشت و گفت: یدو زانو نشستم و او دست از رو یرو

 !ایباز نکن ـ

از هم گشودم و در مقابلم  میپلک ها یگفتم تا باالخره مجوز باز کردن چشمانم را داد. به آرام یچشم

لبانم نشست و  یگشاد شد و آرام آرام لبخند رو میشم ها. چدمیپاکت بزرگ و کوچک را د نیچند

 کرد و ذوق زده شدم و به سمت کادوها هجوم بردم.  دایکش پ

دانستم  یپاکت را پر کرده بود. نم نیماگ دسته دار هم آخر کیبود و کفش.  دهیلباس خر میبرا

از او  یدر پ یو تند تند و پ دمیکنم. پاکت ها را کنار زدم و باز به آغوشش کش انیچطور حالم را ب

 سرم کنار زد و گفت: یرا از رو یتشکر کردم. در آغوشش نشستم و او روسر

 کمندتو دختر... یسویاون گ نمیبب ـ

 .ی... مرسیپندار یوا ـ

 !یشیچطور م نمیپاشو بپوش بب ـ

هال عوضش کردم. بماند که  یرا به دست گرفتم و تو یرا برداشتم و تن زدم. شلوار ل یمشک یمانتو

. دمیکشیم غیو ج دادمیو من محل نم میزن و شوهر گهیمن و تو د گفتیو م دیخندیم یپندار ه

کم داشت تا به قول  یمجلس فیک کیرنگش هم فقط  یبا مانتو ست شده بود. کفش مشک بیعج

 خانم به تمام معنا بسازد. کیاز من  رپندا

خودم عوضشان کردم. داشتم  یهادور زدم و بعد به هال برگشتم و با لباس کی شیرو یجلو

 سمت خودش. دیگذاشتم که دستم را گرفت و کش یپاکت م یو تو کردمیمرتبشان م
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 شده بود. زهیر هیکه دلم برات  نمتیجا بب نیا ایب ـ

ها . بوسهمیدیتخت تک نفره کنج اتاق دراز کش یبا هم رو یو دو نفر دیآغوشش کش یرا تو من

کردم دارم  ی. حس مزدیم نهیس یگنجشک تو کیو قلبم مثل قلب  نشستیبه جانمان م بیعج

 .جانیشوم از ه یخفه م

 بعد دستش را جا به جا کرد و گفت: یکم

 .رمیم یدارم م یکه من از خستگ میکم بخواب هی ـ

 یلیپندار اما خ د؟یشود در آغوش پندار بود و آرام خواب یرا که بست فکر کردم چطور م چشمانش

 زود خوابش برده بود.

 فمیزدم و آن را از ک یشروع کرد به زنگ خوردن. جست لمیبود که موبا اشنهیس یسرم رو طورهمان

 خارج کردم. شماره خانه بود.

 

 

 زانو زد. میروبرو

 پگاه نگام کن. -

 ام را ساده سرم کردم و گره زدم. یاخم از او رو گرفتم و روسر با

 !؟یکنیبا توام عروسک. نگام نم -

 اخم به صورتش زل زدم. با

 !؟یکنیم فیتعر یرو چجور یوحش -

گذاشت و بلند  نیزم یرا رو وانیرا در آورد. ل غمیج یو صدا دیدهنم کوب یپشت دست محکم تو با

 شد.

 باهات مدارا کنم! خوامیم یه -
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 .دمیو چادرم چنگ زدم و به سمت در اتاق دو فیک به

 کجا؟ -

 زدم.  غی. جمیدیهال شدم. پشت سرم آمد و همزمان با هم به در هال رس وارد

 برو کنار. -

 االن! یتو بر ذارمی!؟ مگه من مگمیکجا بت م -

 صورتش بُراق شدم. یتو

 یکارا به عالقم اضافه م نیا ینکی. واقعا فکر میانجام داد نمیکه ا یفقط دست روم بلند نکرده بود -

 کنه؟!!

 کوتاه بست و باز کرد. هیرا چند ثان چشمانش

 شدم. یعصبان خوامیمعذرت م  -

 زدم. غیج هیهم همراه گر باز

 معذرتتو نخواستم. برو کنار. -

 کرد. بغلم

 .شهیتکرار نم گهید دیببخش -

 نه تورو خدا تکرارش کن. ولم کن. -

 شد. شتریب امهیرسد گر یزورم به او نم نکهیاز ا یو من عصب دیمرا در آغوش کش محکم

 برم.  خوامیولم کن م -

 پگاه نگام کن.. -

 باال تر رفت. شیکردم. صدا تقال
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 لحظه... با تو ام. نگام کن... هیپگاه  -

 .دمیصورتش توپ یو با حرص تو ستادمیثابت ا باالخره

 !ه؟یچ -

 غلط کردم. -

 شدم. ادامه داد. ساکت

 ... خوبه؟!یتو بگ یشد! هر چ یچ دمیجون پگاه غلط کردم... نفهم -

 آرام شدم. یکم

 .خوامینم یزیچ گهی... دخوامینم یچی... من ه؟یکه باز تهش دعوام کن -

 .دیرا بوس میرفتند. خم شد و رد اشکها یراه خودشان را م میاشکها

 !؟یدوستم دار شتریمن چطور باشم تو ب -

 .دمیام را باال کش ینیب

 دوست ندارم ازت بترسم. -

 .یمنم دوست ندارم ازم بترس -

 شیرا پ یاما هر بار که بحث میحرف بزنم و از آراز بگو شیخواست برا یرا آرام تکان دادم. دلم م سرم

 دادم. زمزمه کرد. حیبعدش الل بودن را ترج دم؛یکش

 خوام بدونم ازش. ی. متیبرام از دانشگاهت بگو. از کالست. از اون... اون همگروه ـ

 اسمش آرازه.  -

 کرد. فورا گفتم: اخم

 اخم نکن.  -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  119:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آمد. یزد که اصال به حال و روزمان نم یکج و کوله ا لبخند

 چشم... -

 را باز هم تکان دادم. سرم

دو بار متلک انداخته اما فقط با من  یکی. ستیپشتش ن یخوب فی. اصالتا ترکمنه. تعارهیگنبد -

 .نطورهی! با همه ارمیوام به منظور بگکه بخ ستین نطوریا

 گفته؟!  یچ  -

 .دمیکش یقیعم نفس

 من زدم که دو پهلو بهم جواب داد. یا هیکنا هیبارم  هیمسخره کرد.  مویسینگلیبار زبان ا هی  -

 ؟یگفت یتو چ -

 را به هم فشار دادم. میلبها

 کنم. یم شی. من فقط دارم معرفیکن یم ممیج نیس یدار  -

 فرستاد. رونیاش ب ینیرا با حرص از راه ب نفسش

 کنم. یدر واقع دارم خودمو کنترل م -

 زدم. یثیلبخند خب ناخودآگاه

 !یکن یم یکار خوب -

 را باال داد.  شیابرو

 هم بلدم! گهیخوب د یکارا -

 خب حاال! -

 ام را کنترل کردم.  خنده
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 .میبه هم داد یهماهنگ یشماره رو برا -

 مرا نگاه کرد و گفت: امیاو و تک پ امیرا نشانش دادم. دو پ لمیآمدم و موبا رونیاز آغوشش ب و

 ن؟یفقط هم -

 را تکان دادم. سرم

 .نیفقط هم -

 را با زبان تر کرد. لبش

 ؟یرو بهم بگ نایا یتو دوست دار -

 زدم. یآرام لبخند

 . یکن مییبهت بگم... و تو راهنما زمویمن دوست دارم همه چ -

 زد. یمهربان لبخند

 کنم که به جاش نزنم نکشمت. یخودمو م یسع -

 شتریکرد که ب یمرا در آغوشم گرفت. مرد من تالشش را م یکه گرد شد با خنده بلند چشمانم

به  نیماش یبعد تو قهیهم دوستش داشتم. چند دق تشیبا عصبان یدوستش داشته باشم. اما من حت

 بچه ها زنگ زدم و گفتم شام درست نکنند. 

خوردم. قرار شد فردا  یشده بود وگرنه شام را همراهش م رمی. ددیشش پرس کباب برگ خر پندار

 .اورمیدوستانم را هم همراهم ب توانمی. گفت ممیتا روز را باهم بگذران دیایبعد از کالسم دنبالم ب

 شدن گفت: ادهینگه داشت و قبل از پ یبغل کوچه

برو.  رونیکنم. با دوستات خوش باش. باهاشون ب یممحرومت  یزیدارم از چ یفکر کن خوادیدلم نم -

 کم.. خب؟ یکن... ول شیآرا یهر موقع خواست

 خنده گفتم. با
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 چشم. -

 را تکان داد. سرش

 بود با دخترا بردار باشه؟! ی. اما اگر دلبخواهسیهم دلت خواست مقاله بنو یبا هر کس -

 طرف خم کردم. کیرا به  سرم

 بازم چشم. -

 گفتنت بشه پندار.قربون چشم  -

 خدا نکنه. -

 .دیام را بوس یشانیشد و پ خم

 .امیشو جلوتر راه برو من پشت سرت م ادهیحاال پ -

 ها را برداشتم. خواستم غذاها را بردارم که گفت. دیخر کیشدم و پالست ادهیپ

 رستورانه. کیپ گمیم امیم گهید قهیبرو پنج دق -

بعد از ورودم به  قهیاز پنج دق شتریب یاو تشکر کردم و جلوتر به راه افتادم و او هم پشت سرم. کم از

 .دیخوابگاه غذاها هم به دستمان رس

 

 

 و واکنش نشان داد:  دیبود که صورتم را د ینفر نیوارد اتاق شدم سارا اول یوقت

 لبت ورم کرده. ؟یشد یپگاه چ یوا ـ

بود به سمتم  خچالی یکتاب بود باال آمد و تارا هم که تا کمر تو یکه تو ایمیو ک ایسر رو درجا

 زدم. یا. لبخند کج و کولهدیچرخ

 شده؟  یمگه چجور ـ
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 پشت سرم وارد اتاق شد. زهرا

 شده؟ یچجور یچ ـ

 صورتم اخم کرد. دنیقرار گرفت و با د میبه سمت من است روبرو هینگاه بق دید یوقت و

 دعواتون شد؟ ـ

 نشون دادم. خبریرا ب خودم

 ؟یبا ک ـ

 !گهیپندار د ـ

 با حرص گفت: ایمیک

 دست پنداره ها... خااااک بر سرت! یاگر جا یعنی ـ

 یبکشند. مجددا سع شیپ زدندیکه حرفش را م یفیدر مورد پندار دوباره آن اراج خواستینم دلم

 کردم لبخند بزنم.

 هم خوش گذشت.  یلیخ ی!... جاتون خالمینه دعوا نکرد ـ

 خم شد و گفت: خچالی یدوباره تو تارا

 نبوده! یما خال یجا نمیاز کتکه! پس همچ ریبه غ یزیمال چ یاگر دعواتون نشده و اون کبود ـ

 متعجب گفت: زهرا

 تارا؟ هیمنظورت چ ـ

 دوباره کمرش را راست کرد و گفت: تارا

 دوست داره! یماچش کرده... پسرمون وحش ـ

 دوباره خم شد و غر زد: و
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خواهشا.  نیکن زیپره یاز هر گونه کثافت باز خچالی یتو لیخواهران محترمه موقع استفاده از وسا ـ

 !ستی! مستراح که نخچالهی

 صورتش را جمع کرد: سارا

 تارا!! یییییا ـ

 :دیباال فرستاده به سمتم چرخ یبا ابروها زهرا

 دت؟یبوس ـ

 سوت زد. ای. رومیبگو یزیگر گرفت و نتوانستم چ میهاخجالت گونه از

 !یریم شیپ شیپ یلی! تو خمیدیهنوز همو نماچ ی! من و ابولیبابا ا ـ

 را داد: ایدر جا جواب رو ایمیک

 !ش؟یباش دهی! تو نماچیحامله بش یتو کم مونده از اب ـ

 گفت: خچالی یگنگ از تو یبا صدا تارا

 آخه!  می! دوست پسر ماچاننده نداریزیچ هی دهیمنو نماچان یباز من بگم کس ـ

 قهقهه زد: یبا حالت خنده دار ایرو

 چاخان قرن! ـ

مساله کنار آمدند. سارا اما با نگاه متعجب و در  نیراحت با ا یلیو تارا خ ایمیو ک ایرو یعنی ینفر سه

ذهنش را بخوانم. در  توانستمینگاه مختص سارا بود. م نیشد. البته ا رهیبه من خ یواقع آزاردهنده ا

مادر خودم هم اگر  دیکه از د هانجام داده بودم. البت یگناه واقعا بزرگ اشیتینظر سارا و از منظر ترب

 حکمم کمتر از اعدام نبود. دیفهمیم

 کنار گوشم زمزمه کرد: یجد یلیاما خ زهرا

 !یپگاه... تو کتک خورد یخر کن یتونیمنو نم ـ
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زد و  مانیصدا نییکنم، خانم سرپرست از طبقه پا هیبه صورتش زل زدم و تا خواستم توج ترسان

زدم  یتوجه به اخم زهرا لبخند یب دم،یها را که دغذا آورده. تعجب بچه مانیرستوران برا کیگفت پ

 و گفتم:

 .دهیپندار خر ـ

 .دیپر نییتخت پا یاز رو ایمیک

 المصب! چسبهیبعدش چه م یاوففففف ماچ و بوس و غذا ـ

 به سارا گفت: رو

 غذاها رو. میاریب نییپا میبپر بر ـ

 خروجشان از اتاق داد زد: نیدر ح و

 ه؟یدر اتاق چ یجلو یپاکتا نیا ـ

 دادم: جواب

 کرده.  دیواسم خر ـ

را نشانشان بدهم. خم  دهایخر خواستمیرفت م ادمیکرده بودند که  چمیدر بدو ورود سوال پ آنقدر

 ها را بردارم که زهرا کنار گوشم زمزمه کرد:شدم پاکت

 م؟یبا هم حرف بزن ـ

 نگاهش کردم. یناراحت با

 ؟یدیاز کجا فهم ـ

 زد. یمهربان لبخند

 تابلو بود! یکیواسه من  افتیق ـ

 .دمیکش آه
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 کردم... شیعصبان ـ

 را آرام تکان داد. سرش

 . باشه؟اطیح یتو میرینه... م نجایا ـ

 مکث جواب دادم: با

 باشه.  ـ

کرده بودم و  یرفته بود من چه گناه ادشیکه انگار  ییو سارا ایمیرا به داخل اتاق بردم و ک هاپاکت

 با غذا و مخلفاتش وارد اتاق شدند. دیخندیحاال آزادانه م

ها سر سفره دست و بدون شستن دیکش خچالیکردن  زیآمد و تارا هم دست از تم نییاز تخت پا ایرو

! چون امکان داشت سهمش را دیرا بشو شیهابرود دست کردیجرات نم یکس ای. به قول رومینشست

 بخورند.

را که جمع کردم،  لمیکردند. وسا نیرا تحس اشقهیو سل دندیپندار را د یهادیها خراز شام بچه بعد

 .میکرد یصحبت م دنیلرز نیسرد بود و در ح بای. هوا تقرمیرفت اطیبه همراه زهرا به ح

بهروز و  یخواستگار انیهم به جر یزیکردم. گر فیهمه اتفاقات آن روز را تعر بایزهرا تقر یبرا

 پندار در آن روز زدم. بیعج تیعصبان

 راتیبه تعم ازین گفتی. ممیمشاور برو شیقبل از ازدواج پ دیمعتقد بود من و پندار حتما با زهرا

را قبول داشتم. اما خب انگار  شیهاحرف قایو من عم گفتیراست م. البته که میدار یاساس

 .زندیلنگ م تمیدر گذشته و شخص ییقبول کنم جا خواستمینم

هم  ی. البته که کلمیرفت یو به کوچه بغل میزد رونیصبح هر شش نفر حاضر و آماده از خوابگاه ب فردا

عقب  هیو بق میداشت جلو نشست یزتریر . پندار منتظرمان بود. من و سارا که جثهمیکرد شیآرا

بهت  خواستاگر "فرستاد.  امیپ لمیموبا ی. همه با پندار خوش و بش کردند و تارا همانجا برانیماش

 "!یبا کماالت یتجاوزم کنه اجازه بده... عجب آقا
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 برگرداندم. فمیرا داخل ک لیو بدون آنکه جوابش را بدهم موبا دمیخند

 

 

 

انداختم، دست بردم و ضبط را روشن کردم. هر  یبه پندار م ینگاه مهربان میهمان حال که ن در

 یآمد را فورا رد م یگذاشتم و هر کدام که بدم م یم یبلندتر یآمد را با صدا یکه خوشم م یآهنگ

سرشان گذاشته  یرا رو نیدخترها کال ماش شیگفت و به جا ینم یزیکردم. پندار ساکت بود و چ

 . بودند

 یو تارا به اندازه ما سه نفر شلوغ م ایمیو ک ایکردند اما رو یبا من صحبت م یواشکیو سارا  زهرا

 کردند. 

 یاووو گفتنشان در فضا یخواندند و با هر حرکت ناخودآگاه پندار صدا یهمزمان با آهنگ م یگاه

 ... انداختیم نیطن نیماش

بود.  امدهیبه مذاق پندار خوش ن ینبود، ول یخاص زیدختر بودم چ کیاز نگاه من که  شانیها یشوخ

شدنمان به  کیکه خبر از نزد یراه انیم یبود. تابلوها سنگانیس یمقصدمان ساحل پارک جنگل

 لبدرهمش ج یکه تازه توجهم به اخم ها میبگو یزیو خواستم به پندار چ دمیدادند را د یمقصد را م

به  یآرام یاطراف انداختم و بعد با دست ضربه به  ینگاه میجلب نشود، ن یکه توجه کس یشد. طور

 نگاهم کرد. لب زدم: یبرزخ یزدم. سر چرخاند و با همان چشم ها شیران پا

 شده؟ یزیچ ـ

 یهمه اصرار نیشناختم. با ا یمردم اگر پندارم را نم یم دیو من با یعنیکرد که  نییباال و پا یسر

 .میبرس ینکردم تا به پارک جنگل

را در  نی. ماشمیدیرس یم شیو به بخش ساحل میگذشت یپارک م انیاز م دیبا ایبه در دنیرس یبرا

زدند و من ماندم و همزمان با پندار  رونیب نیاز ماش یکی یکیو دخترها  میمحل مخصوص پارک کرد

 شدم. ادهیپ
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خنک گذاشتم و خودم را به پندار  یشن ها یبه ساحل از پا درآوردم و پا رو کیرا نزد میها کفش

 آرام ما نداشت. یبه صحبت ها یتوجه یرفتند و کس یچسباندم. دخترها جلوتر از من م

 دوسِت دارم پندار... ـ

 نشست و گفت: میشانه ها یگرمش رو دست

 م؟ینیاون جا بش میدلم... بر زیمنم دوست دارم عز ـ

بود اما بودن با پندار را به هر  ایقرار به در یدورتر از دخترها را نشان داد. نگاهم ب ییبا دست جا و

 دادم. یم حیترج یزیچ

 .میبر ـ

که از ابتدا ذهنم را به خودش  یزی. چمیشن ها نشست یو رو میهم به جهت مخالف دخترها رفت با

 شد. یجار میبر لب ها گریکرده بود، بار د ریدرگ

 پندار جان؟ ـ

 جانم؟ ـ

 ؟یچرا ناراحت ـ

 .امیخرده فکر هی! فقط ستمیناراحت... ناراحت ن ـ

 کردم گفتم: یم نییرا باال و پا شیدستم گرفتم و همان طور که انگشت ها انیرا م دستش

 ؟یشد یفکر یاز چ ـ

 در مورد دوستات... ـ

 بلند کردم و گفتم: سر

 شده؟ یچ ـ

 ؟یشناس یرو چقدر م نایا ـ
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 انداختم و گفتم: میشانه ها یرا شل کردم و رو چادرم

 شده؟ یزیاومدم خوابگاه... چ یاز وقت ـ

 فقط... نیخوب یهوم... بچه ها ـ

 ؟یفقط چ ـ

 غیو ج یمشت شلوغ کار هی. اسماشون تو خاطرم نمونده، فقط ومدیخوشم ن ادیمن از اون سه نفر ز ـ

 تو سرمه. پگاه...

 .اوردمیخودم ن یبه رو یزیشناخت. چ یا را نمشده بودم. او هنوز بچه ه ناراحت

 جون پگاه؟ ـ

 رو بذار کنار... نایا ـ

 کدوما رو؟ ـ

 گفت: دیبوس یرا م میشانیام را با دو انگشت باال آورد و همان طور که پ چانه

. بذارشون کنار و در حد یخوام باهاشون دوست باش ی. نمستنین یجالب یآدما یلیسه نفرو! خ نیا ـ

 باهاشون در ارتباط باش. خب؟ یاتاقهم هی

 تکان دادم که گفت: یبه آرام یسر شیچشم ها مسخ

 گه؟یبود د یبله واقع ـ

 اوهوم... ـ

 که... یدون یپگاه. وگرنه خودت خوب م یباشه و به حرفم گوش کن یجور نیکه هم دوارمیام ـ

 خوب! یلیدانستم. خ یم خوب

 خوبه. هتیدونم دست به تنب یاوهوم م ـ
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 .دیخند

من  یو بدون یخوام بهت بگم که حرف گوش کن یکه! م ستمین یکنم. وحش هتیخوام تنب ینه... نم ـ

ندارم. چرا به اون دو تا  یزنم به صالح خودته. وگرنه من که با تو و دوستات پدرکشتگ یم یاگر حرف

خوب بود.  مه یکیندادم؟ اون دختره که کنار دستت نشسته بود... اون خوبه. ساده و آروم. اون  ریگ

 ترکه. یافتم مغزم م یبرگشت م ریمس ادیاون سه تا... آخ  ی. ولهیچادر

 دل و قلوه دادن! گهی... بسه دیور نیا نیایدو تا بلبل عاشق ب یآها ـ

 غیکردند ج یکه نگاهشان م ییتوجه به نگاه متعجب ما و آدم ها یدهانش گذاشته و ب یدست رو تارا

 . دیپر یم نییو در آب باال و پا دیکش یسرخوشانه م یها

کنند  یم یدر موردش چه فکر گرانیکه د نیبه ا یبودم که تازه عالقه ا دهیآن مدت کوتاه فهم در

 دست تکان دادم و گفتم: شیبرا یدهد. به آرام یانجام م دیایکه به نظرش درست ب یندارد و هر کار

 .میایم ـ

 به تاسف تکان داد و گفت: یسر پندار

رفتارا حالمو  نیچقدر ا یدون یداره. تو که م ی. سبک بازادیرفتارش که ازش خوشم نم نهیها! ا نهیا ـ

 نگما... گهیزنه. پگاه د یبه هم م

دانستم که  یکردم اما در دل م یم دییپندار را تا یتکان دادم و از جا برخواستم. ظاهرا حرف ها یسر

را انتخاب  ییبودند که راه رها ییکنم. از نظر من آن ها پگاه ها یسه نفر قطع رابطه نم نیهرگز با ا

پروا... مثال  یکنم، نه ب طنتیبه آن ها ش هیشب یخواست گاه یکرده بودند. بماند که چقدر دلم م

 کار را بکنم. نیتوانستم ا یشلنگ و تخته زدنشان در آب... تا پندار بود، هرگز نم نیهم
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مانده بود که  رهیشلوارش خ یتارا و پاچه ها یبرهنه  ی. نگاهم به پاهامیوستیهم به جمع دخترها پ با

 گوشم گفت: ریسارا ز

 ز؟یشده عز یزیچ ـ

 لبم نشاندم و گفتم: یماسک لبخندم را رو فورا

 خواد بشه؟ یم ی! چنه ـ

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 !یحس کردم گرفته ا ـ

 حالش گرفته بشه؟ نیجا با عشقش باشه، شما هم باش نیآدم ا ؟یاوونهینه بابا... د ـ

 سر جلو آورد. زهرا

 ! حضرت عشق مهم ترن.ستایالبته که حضور ما آنچنان هم خوشحال کننده ن ـ

 زدم. شیبه بازو یا ضربه

 گمشو!  ـ

 . میدیهر سه آرام خند و

 واکنش نشان داد و گفت: ایمیبار ک نیا

 ...گهیتو آب د نیایب ـ

 همان خنده گفتم: با

 خوام تا خوابگاه بلرزم از سرما... یقربون دستت. نم ـ

 . سارا بلند گفت:دیچک یرا مورد لطف قرار داده بودند آب م گریسر و صورتشان بس که همد از
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 نیای! بگهید میکن یکار هیدونم  یچه م م،ینیپارک بش نی... تو ایور هی میبر نیایبچه ها بسه... ب ـ

 ...رونیب

کردم و چقدر ممنون  یکردند بغض م یو داد م غیدخترها آن قدر آزاد ج گرید قهیدق کیاگر  دیشا

 بغض را بسته بود.  نیسارا بودم که ندانسته راه ا

به  گشتیحسرت ها برم نیا شهیر ندازم،یب یرا گردن کس ریتوانستم تقص ینم انیم نیا در

بندد  یاخم و تخم راه اشتباه را بر من م نیکرد با کوچک تر یکه مادرم فکر م ییگذشته... به روزها

 کرده بود. تیهدا گرید یریراه احساسات دخترانه ام را بسته و آن را به مس شیاما به جا

کم  مانیکه با دخترها راحت نبود، اما برا نیپارک گذشت و انصافا پندار با وجود ا یظهرمان تو تا

 . کردی... به خصوص من تالش ممانیو خوشحال یشاد یآمد برا یکه از دستش برم یینگذاشت و تا جا

آن  ی. همه و همه تالش هاشیشدن ها بیتا دست به ج ریبگ شیها تیعاشقانه و حما ینگاه ها از

تعصبات بد  یسر کیکردنم بود. پندار خوب بود... خوب بود اگر دست از  یراض یپندار برا یروزها

 داشت. یبرم

اما قول داد در اسرع  دیاینتواند ب گریماه د کیتا  دیگفت شا م،یکن یخداحافظ میخواستیکه م غروب

 وقت باز هم به من سر بزند.

 . امدین دنمیهم گذشت و همچنان پندار به د گریهفته د چند

مقاله و ترجمه  ی هیاز ته ی. خبرمیترم و جمع و جور کردن جزوه ها بود انیو دار امتحانات م ریگ در

خواست رو به  یهم برگشت. دلم م گریکالس زبان آراز را صدا کردم. همراهش چند سر د ینبود. انتها

 :میدوستانش بگو

 ن؟یهست یاالن همتون آراز توکل -

 آراز حرف نگاهم را خواند که به دوستانش گفت: انگار

 .امیمنم م نیبر -
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 شد. کیبه من نزد یخودش قدم و

 م؟یکارو شروع کن نیقصد ندار یتوکل یآقا ـ

 فکر کردن در آورد. یادا

 ؟یچه کار ـ

 و ترجمه! قیتحق ـ

 من جمع و جور شد. یشده  زینقش ببندد، با چشمان ر شیلب ها یرو رفتیکه م یثیخب لبخند

 !گهید نیکه کدوم قسمت رو انجام بد میداد یواال ما بهتون درخواست همکار ـ

 را صاف کردم. مینگاهم کردند و من گلو یو زهرا به حالت سوال سارا

امروز انجامش  نیاگر واقعا قسمت ترجمه با منه هم ن،یباش یکنم جد یخواهش م یتوکل یآقا ـ

 .دمیم

 را باال فرستاد. شیابروها

 ن؟یانقدر سرعت دار یعنیماشاا...  ـ

 را باال فرستادم. میهم متقابال ابروها من

 همه مترجم! نیکشم! ا یرو م بمیمنت ج ـ

 .دیخند ایر یب

 .بتونیتو ج نیشما هم پولتون رو بذار دم،ی... هر دو رو خودم انجام میخانم رودبار الیخ یب ـ

 زدم. شیکند اما من بلند صدا یچرخاند که خداحافظ پا

 ... لطفا!دیصبر کن یتوکل یآقا ـ
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را  میکردند. دوباره صدا یبه جز سارا و زهرا نگاهمان م گریو نگاهم کرد. حاال دو سه نفر د برگشت

 صاف کردم.

 خواد تو انجام کارا مشارکت داشته باشم. ی. دلم مرمیبگ یخواد نمره الک یمن دلم نم ـ

 تکان داد.را متفکرانه  سرش

 زنم. ی... بهتون زنگ میاوک ـ

 کرد گفت: یرا جمع م لشیکه وسا یکالس در حال یاز دخترها یکیصبر نکرد و رفت. مژده  گرید و

 ؟یتراش یذاره دهنت، بعد تو دم امتحانا واسه خودت کار م یدختر؟ لقمه مفتو پسره داره م یخنگ ـ

 کرد و گفت: زیچشمانش را ر زهرا

 از دست تو پگاه! ـ

 مشتش را گره کرد و باال آورد و ذوق زده گفت: سارا

 پگاه خوشم اومد. ولیا ـ

 :دیبه او توپ زهرا

 نکن سارا. قشیاصال هم تشو ـ

 طرف جمع کردم. کیرا به  میها لب

 .نیفقط منو جَو گرفت، هم ـ

 .میدیخند یزد و من و سارا م یغر م زیر کی. تا خود خوابگاه زهرا میاز کالس خارج شد ینفر سه

از داخل  لیکردم، صدا تک بوق موبا یرا عوض م میداشتم لباس ها یآن روز بعد از سالن وقت یفردا

 از جانب آراز شدم. یامیمتوجه پ دم،یکش رونیآن را از ساک ب یساکم بلند شد. وقت

 ".میمربوط به مقاله رو انجام بد یکارها ن،یاگر امروز دانشگاه ،یسالم خانم رودبار"
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 کرد گفت: یشرتش را تنش م یکه ت یدر حال سارا

 ه؟یک ـ

 گفتم: یبه گوش رهیخ

 آراز. ـ

 .دیگردن کش فورا

 گه؟یم یچ یچ ـ

 را جمع کردم. میها لب

 .میمقاله رو انجام بد یامروز کارا گهیم ـ

 خب برو! ـ

 کردم گفتم: یشرت عوض م یکه تاپم را با ت یساکم گذاشتم و در حال یرا رو لیموبا

 عرق بدم! یمثل آراز بو نیزبیآدم ت هی یمونده که جلو نیعرقم. هم سیحتما! االن خ ـ

 .دیخند ینخود

 !یدیعرق نم یپگاه؟ اصال بو یا وونهید ـ

 

 

 

 

 آراز نوشتم: یساک برداشتم و برا یرا از رو لیرا تنم کردم و دوباره موبا میمانتو

 "امیتونم ب یکه خوابگاهم! بعد از ظهر ماالن "
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ساختمان  یرو به رو چ،یسر پ قای. دقمیزد رونیو از سالن ب میدیرا هم پوش مانیلباس ها هیبق بعد

در آمد. لبم را از خجالت به دندان گرفتم و جواب سالم پر خنده اش را  مانیرو یجلو یبدن تیترب

 دادم.

 دانشگاه؟ نیاومد ای نیخوابگاه یهنوزم تو ـ

 کردم. میکش چادرم را تنظ یالک

 اومدم دانشگاه! گه،ینه د ـ

 برعکس آمدنم اشاره کرد. ریدستش به مس با

 م؟یبر ـ

 زد. ییبه سارا نگاه کردم. لبخند دندان نما جیگ

 برم. یبده ساکتو من م ـ

و به نسبت قد که قدم صد و شصت و هشت بود  نی. با امیرا به دستش دادم و با آراز همقدم شد ساکم

 شدم.  یم دهیداشتم، اما در کنار آراز کوتاه د یخوب

 یخلوت ی. جامیگرفت یجا زهایاز م یکیو پشت  میداخل محوطه رفت یبوفه  یپشت ریسمت مس به

 . میبه کارمان برس اهویبه دور از ه میتوانست یبود و م

شده بودم. به محض آن که نشستم، چند  فوریک شییبایو از ز امدهیبخش از دانشکده ن نیبه ا تابحال

 گفت: ندیگذاشت و بدون آن که بنش زیم یکتاب قطور رو

 گردم. یاالن برم ـ

گذشت تا آراز  یآن ها را ورق زدم. چند لحظه ا یانداختم و الک یتکان دادم و به کتاب ها نگاه یسر

 برگشت. با تعجب گفتم: گرشیدست و فالسک در دست د کیدر  ینیبا س

 فالسک بهتون دادن؟ ـ



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  136:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد و گفت: یچشمک

 !گهید مینیما ا ـ

 کسیم یکوچک کاف یبار مصرف و چند بسته  کی وانیدو ل ،یشکالت کیدو بسته ک ینیس داخل

به  نیرا به حالت نماد شیگذاشتم. دست ها زیم یرا از او گرفتم و گوشه  ینیبود. تشکر کردم و س

 و گفت: دیهم مال

 ؟ی!! حاضرزیعز یخب خانم رودبار ـ

 زدم و گفتم: یمهم باشد، لبخند میآن که مفرد صدا زده شدنم برا بدون

 بله. ـ

 شیها یشوخ یکرد. حت یعمل م یکه مربوط به درس بود، او واقعا جد یاعتراف کنم در زمان دیبا

 بود. نیبدون آن که به آدم بر بخورد دلنش

که مسئول بوفه بود آمد و فالسک  یرفت و پسر جوان یم یکیهوا رو به تار میخودمان که آمد به

 دستم گرفت و گفت: ریرا به زور برد. آراز برگه ها را از ز مانینیو س یخال

 ؟ینوشت ایچ نمیبذار بب ـ

 دقت به برگه ها نگاه کرد و گفت: با

 ... پس رفرنساش کو؟ستین یزیهمممم! بد چ ـ

 لبم گذاشتم. یرا رو خودکار

 نوشتم؟ یم دیبا ـ

 گفت: یزد و با حالت خنده دار لبخند

 !شهینه! زحمتت م ـ

 . خم شد و خودکار را هم از دستم گرفت.دمیخند
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 بگم آخه؟ یخودتو من چ یکن یمظلوم م یوقت ـ

 نگاه کرد. لشیساعت موبا به

 . فالسکمونم که بردن.گهید هیامروز کاف یکنم برا یگمون م ـ

 ادم.تکان د دییتا یرا به نشانه  سرم

 کسم زنگ نزد مزاحممون بشه. چیکه ه بهیشده. عج رید یدرسته، حساب ـ

 دهانش گذاشت و با دهان پر گفت: یرا تو کیبرش ک نیآخر

 شما؟ ایمن  لیموبا ـ

 !گهیمن د ـ

 شیکه برگه ها یکجاست. فکرم را زمزمه کردم و او در حال فمیک نمیدور و برم را نگاه کردم تا بب بعد

 داد گفت: یکرد و داخل کتاب قرار م یرا مرتب م

 اگر منظورت اون ساکه که دوستت با خودش برد... ـ

کرد و  یو مکث دیاز دهانم خارج شد. دست از برگه ها کش "یوا"نامفهوم  یآوا دهیزدم و ترس خی

 گفت:

 شد؟ یچ ـ

 توش بود! میگوش ـ

 مشغول کارش شد و گفت: دوباره

 !گهیخوابگاه د یریخب حاال سکته نکن... االن م ـ

مدت  نیاما اگر در ا گرفتمیرا در دست م میو گوش گشتمیبود. من باالخره به خوابگاه برم درست

  ختم؟یر یسرم م یتو دیبا یمامان زنگ زده بود چه خاک ایپندار 
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بهتر بود. چند بار از آراز  دمیرس ینگفتم و از جا بلند شدم. هرچه زودتر به خوابگاه م یگرید زیچ

 قدم تند کردم.  ستگاهیبه سمت ا نشیزبینگاه ر ریتشکر کردم و ز

بود  شینشستم. هوا گرگ و م دهیبه هم چسب یها یاز صندل یکی ینبود. رو گاهیدر جا یاتوبوس چیه

 دیهم که مثل من با یشدند. چند نفر یدانشکده خارج م یداشتند از محوطه  لیکه اتومب ییو آن ها

 یال میخ یب ست،یاز اتوبوس ن یخبر دندید یم یماندند و وقت یمنتظر م یرفتند، کم یم سیبا سرو

 کنم.  هیرفتند. کم مانده بود گر یم ادهیشدند و پ

 کردم. یاحساس سرما م شتریبودم، ب دهیسرد آذر ماه از ظهر بر جانم نشسته بود و حاال که ترس سوز

ساعت کالس داشتند، محوطه  نیکه در ا ییو دانشجوها دیشده بود و به جز اسات کیهوا تار گرید

زنگ بزنند و  میمادرم به گوش ایزمان پندار  نیکه در ا نیتصور ا شترینسبتا خلوت بود. از همه ب

 داد.  ینگرانم شوند آزارم م

 شیرا در پ رونیبلند شدم و راه ب یصندل یچادرم را مرتب کردم و از رو نیکردم، بنابرا یم یکار دیبا

 متوجه شوم.  دیداشتم تا اگر اتوبوس رس یرا آرام برم میممکن قدم ها یگرفتم. تا جا

داشتم وگرنه حاال به  یچادر ساده، چادر عرب ی. خدا را شکر کردم که به جادیوز یم یسرد باد

 شد.  یبا چادر هم اضافه م یریمشکالتم درگ

 گرفتم.  شیامامزاده عبداهلل به سمت جاده هراز را پ چیدانشگاه خارج شدم و پ ریمس از

 ادیتوقف کرد. قبل از آن که ذوقم کامل شود و سوار آن شوم، با به  میکنار پا یسبز رنگ یتاکس

 را رد کردم. یداشته باشم، تاکس یکه در آن پول ستیهمراهم ن یفیک چیکه ه نیآوردن ا

 

 

 

 آن داشته باشم هق زدم.  یرو یام گرفت و بدون آن که کنترل هیگر یسبا دور شدن تاک 

 .دیگردن کش شهیش یاز تو یتوقف کرد و پسر جوان میکنار پا یلیاتومب
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 ؟یکن یم هیگر یمامانتو گم کرد یخانم ـ

 توانستمیرا رد کردم. م یشدم که چرا تاکس یام شدت گرفت. از خنگ بودن خودم عصبان هیگر

 کردم.  یاش را حساب م هیدر خوابگاه و آن جا کرا یتا جلو رمیدربست بگ

در دلم روشن شده  یدیراه رفتم. نور ام هیبه سمت حاش شتریپسر جوان فاصله گرفتم و ب نیماش از

 شدم. یگرید یرا پاک کردم و منتظر تاکس میبود. اشک ها

شود  ینم دشیاز من عا یزیچ دید یرا عقب و جلو کرد و وقت نشیبا حرکت من ماش یجوان کم پسر

 راه گرفت و رفت.

 نشد.  یاز تاکس یخبر ستادم،یا میسر جا یا قهیدق چند

 دهانم گرفتم.  یو لبه چهادرم را جلو ستادمیجاده ا لب

 یآن که تاکس دیرا روشن کرد. به ام ریاز پشت سر مس یلیکه چراغ اتومب دندیباریم میهااشک هنوز

 . دمیند زیچ چیبلند ه یشاس ینیباشد سرچرخاندم و جز چراغ پرنور ماش

چشم  یزل زدم. گرچه از گوشه  میرو به رو ریکردم و به مس یکه مزاحم است اخم نیا الیخ به

 خودم را کنار بکشم.  شیبود تا به محض حرکت از جا نیحواسم به ماش

 بند دلم را پاره کرد. لیباز و بسته شدن در اتومب یکردم. صدا فیذکر بلد بودم در دلم رد هرچه

 .رسونمتونیم نیسوار ش یخانم رودبار ـ

 یصندل یرفتم و رو نیبه سمت ماش یآراز قلبم آرام گرفت و بدون معطل یآشنا یصدا دنیشن با

 گرفتم.  یجلو جا

 باعث آرامشم شد. دمیفهم یاز زبانش نم چیکه ه یمیمال یقیو موس نیگرم ماش یفضا

 ؟یکرد یم هیگر ـ

 میزد. به هر حال حضورش در آن جا برا یمفرد صدا م یمرا جمع و گاه یچرا گاه دمیفهم ینم

 را پاک کردم و گفتم: مینعمت بود. اشک ها نیبهتر
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 .ومدیشد. اتوبوس هم ن یرد نم ینیماش چیبودم. ه دهیترس ـ

 آهنگ را کم کرد. یصدا

 اومد. یم سیکالس هم که شده سرو نی. به هر حال به خاطر آخرنیموند یبهتر بود تو دانشگاه م ـ

 و به او نگاه کردم. دمیکش آه

 منتظر موندم خب! یلیخ ـ

را  نیماش یتو نیانداختم. سکوت سنگ رینگاهم کرد. نگاه از او گرفتم و سر به ز یطوالن یا هیثان چند

 شکست. یبا گفتن تک جمله ا

 !یهول کرد ـ

 کردم. نگاهش

 .ستیهمراهت ن لیموبا یدیکه فهم یوقت ـ

 فکر کردن گفتم: یرا به هم فشار دادم و بعد از کم میها لب

 خانواده ام زنگ بزنن و نگرانم بشن. دمیخب... خب... ترس ـ

 ؟یاون وقت... چرا بترس ـ

 حال جواب دادم: نیکالفه شدم اما با ا دیپرس یم نانهیزبیکه سواالت ر نیا از

 نگرانم بشه. یدوست ندارم کس ـ

 باشه. ـ

 بار هم او سکوت را شکست. نیا یکه بعد از مدت میسکوت کرد دوباره

 برم؟ دیکجا با ـ

 آفتاب چهل و شش. ـ
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 که گفت: میدیقائم رس دانیم یها یکینزد

 ؟یریمن باهاشون تماس بگ لیاز موبا یخوا یم ـ

 نه تکان دادم و بعد گفتم: یرا به نشانه  سرم

 .زنمیرسم بهش زنگ م ی... االن مگهینه د ـ

 نامزدت؟ ـ

 را باال انداخت. شینگاهش کردم. شانه ها یو سوال متعجب

 بهشون! ی... نگفتیزن یبهش زنگ م یگفت ـ

 را به هم فشار دادم و بعد گفتم: میها لب

 آره. ـ

 گفتم: یشود. به آرام ابانیراهنما زد تا وارد خ دانیتکان داد و بعد از م دیق یرا ب سرش

 .رمیراهو خودم م هیبق گهیممنون... د ـ

 رسونمت. یم ـ

 را رد کردم. تعارفش

 کنن. یوقت فکر بد م هی. نهیخوام مسئول خوابگاه بب یممنون اما نم ـ

شدم و او به راه افتاد و تازه  ادهیتوقف کرد. تشکر کردم و پ ابانیراست زد و کنار خ یناچار راهنما به

 رنگ است. دیسف یپرادو نشیماش دمیآن لحظه بود که فهم
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 ینفس راحت دنمیدر اتاق را باز کردم همه با د ی. وقتدمیمحض رفتن آراز به سمت خوابگاه دو به

 کرد و گفت: یپوف ای. رودندیکش

 همراهت نباشه. یروز گوش هیمنتظر بودن تو  لتیانگار کل فک و فام ـ

 گفتم: یدرماندگ با

 زنگ زدن؟ ایک ـ

 و گفت: دیپر نییتخت پا یاز رو ایمیک

 ه؟یجور نیات ا افهی. چرا قادیحالت جا ب نیبش ـ

 و بعد خودش شروع کرد به حرف زدن. نمیتخت بنش یو سارا کمک کرد رو ختیر یچا میبرا تارا

 شعله. ییبار زندا هیدو بار پندار زنگ زد،  ـ

 و اظهار نظر کرد. دیکالم سارا پر انیبه م ایرو

 طبق معمول هر هفته! ـ

 !یدر پ یپ یزنگ زدن ها نیکند با ا یم وانهیمن را د ییکردم که آخر زندا فکر

 زد. یلبخند سارا

 درسته... نه بار هم مادرت زنگ زد. ـ

 :دیغر ایمیگرد شد و ک میها چشم

 کرد. سمونیدر واقع نه بار سرو ـ

 چشمانش را چرخاند. تارا

و بزنه  یگوش یپگاه هر لحظه منتظر بودم مامانت دستشو دراز کنه از تو یعنیبار آخر من برداشتم.  ـ

 تو صورتم!
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انداخت و بعد هول شده  ینگاه میگوش یدوباره شروع به زنگ خوردن کرد. سارا به صفحه  لمیموبا

 آن را به سمتم گرفت.

 گفت: یبا لبخند کج زهرا

 شد ده بار! ـ

 گوشم گذاشتم. یآن را رو عیسبز را زدم و سر دکمه

 جانم مامان؟ ـ

 آن چه توقع داشتم اتفاق افتاد. قایدق و

 یدانشگاه چه غلط یسادیوا ؟یساعت کالس نداشت نیمردم. تو که ا یدرد و بال! من از نگران ـ

 ...؟یبکن

توانستم جواب  ینم ینگاه کردم. حت میها یاتاقگفت و گفت و گفت... آن قدر که بغض کرده به هم و

 آنها خجالت ندهد.  یمن را جلو نیاز ا شتریمامان را بدهم تا ب

 یکوتاه و با لحن حتیرا از دست مامان گرفت و با چند نص یکه بابا گوش افتیتماس خاتمه  یوقت

 کرد.  یاما به دور از دعوا خداحافظ یجد

را  انهیکرد م یشود. زهرا سع یباعث انفجارم م یتلنگر نیدانستم کوچک تر یتخت نشستم. م یرو

 و حالم را خوب کند. ردیبگ

 خب! یخب مامانت حق داره پگاه، تک فرزند ـ

 مداخله کرد. تارا

 هواشو داشته باشن. شتریب دیاتفاقا چون تک فرزنده با ـ

 تر شد. کینزد سارا

 پگاه... یه ـ
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 زمزمه کرد: ایرو

 و مرض! یه ـ

 به او نکرد و رو به من ادامه داد: یتوجه سارا

 ... نگرانن کال!هیجور نیذاتشون ا ای. بعضهیجور نی. واسه داداشمم وضع همنهیمامان منم هم ـ

 .دیگوشه ناخنش را جو ایرو

خواد. فقط  ی! صبح به صبح ازت آمار شب قبلتو مشهیکه نم شهیمامانت عوض نم یتو ازدواجم کن ـ

 شیقبل یتا خصلت حسادت هم به خصلت ها یخوب برقرار کن یطه تا با مادرشوهرت راب هیکاف

 اضافه بشه.

 شد. یعصبان زهرا

 !ایرو ستایها هم ن یجور نیا ـ

 سرش را تکان داد. نانیبا اطم ایرو

 .هیجور نیهم قایچرا دق ـ

 بود گفت: لشیکه سرش داخل موبا یدر حال ایمیک

تو  ایگفت،  ایکه رو شهیهمون طور م ای یبر شیپ یطور نی. ایبد رییتغ زویخودت همه چ دیبا ـ

. تازه اگر شانس یبه کنترل ندار ازیکه ن یکن هیمامانت رو توج یتا بتون ادیم شیپ یناراحت تیزندگ

 و شوهرت هم عالقه به کنترل کردنت نداشته باشه. یاریب

نستم چه در سرشان دا یبه من نگاه کردند. م مایهم مستق هیحرف سرش را بلند کرد و بق نیگفتن ا با

 کردم گفتم: یساعت باز م میرا باالخره بعد از ن میمانتو یکه دکمه ها یگذرد. در حال یم

 کنار اومدن با پندار راحت تره! ـ

 پوزخند زد: تارا
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 .یستیچون هنوز عقدش ن ـ

 شدم. تندخو

 .شهیکم م تشیاز حساس مینه اگر عقد کن ـ

 و اگر نشد؟! ـ

 .دید یرا خال دانینداشتم بزنم. تارا م ی. حرفدیرا در صورتم کوب قتیحق نیبود که ا تارا

 .یریکنن تا طالق بگ یبانیکنم خانواده ات پشت یگمون نم ـ

 به دفاعم آمد. زهرا

 من بهش گفتم که قبل از ازدواج برن مشاوره. ـ

 سرش را تکان داد. ایمیک

 بهتره. نیاوهوم ا ـ

 امیتک بوق پ یو صدا دیدر دستانم لرز لیانداخت. موبا یفکر طالق از پندار لرزه بر جانم م یحت

 کوتاهش بلند شد. آن را باز کردم.

 "هات تموم شد خانم کوچولو؟ هیگر ؟یخوب"

 :سمیبا حرص بنو شیبرود و برا نیآراز باعث شد بغضم در جا از ب متلک

 "شب خوش! ت،یریممنون از خبرگ"

 "خانم کوچولو! گمیباشه نم ،یاوه اوه چه عصبان"

بود، نزدم و او  تمیکه باعث عصبان "خانم کوچولو" یبه کلمه  یام گرفت. من اصال اشاره ا خنده

 کردم: پیتا شیخودش مطلب را گرفت. دوباره برا

 "ناراحت نشدم، شب خوش."
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 "گرفتم خانم کوچولو! یخوبه، داشتم عذاب وجدان م"

مرموز وسوسه ام کرد که جواب بدهم. بدون آن که  ینبود که بشود جواب داد، اما حس یطور امشیپ

 غر زد: ای. رودمیتخت دراز کش یمانتو را کامال از تنم خارج کنم رو

 !م؟یزد یجا با خودمون حرف م نیا میما داشت ـ

 آراز نوشتم: یهم متفرق شدند و من برا هیبق

 "!یکردنمو داشت تیچون قصد اذ ریعذاب وجدان بگ"

 بعد جواب داد: یا قهیدق

 "زنگ خورده بود. تیگوش یبود. حتما کل نیچون قصدم هم رمیگ یباشه م"

 یدادم اما خدا را به سر شاهد م یکه جوابش را م ینقش بسته بود وقت میلب ها یتمام قد رو لبخند

 نبود.  انیدر م طنتیجز ش یحس چیکه ه رمیگ

 میکه عصبان ییها قهیدق یوقت از فکر پندار خارج نشدم. حت چیدانند که ه یعالم و آدم م ی همه

 سر تا سر وجودم را پر کرده بود. ادشیکرد هم  یم

 "... شب خوش.یلیآره خ"

 

 

 

 

تونم حدس بزنم که چقدر خانواده و  یگذره. م یسه باره نبود، داره بهم خوش م دیبه تاک یازین"

 "تونن نگران بشن. ینامزدت م

 اخم کردم. متعجب

 ".یتوکل یمن بزرگ شدم آقا"
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 "خانم کوچولو. شهیازشون سخت تر م یآدما هرچقدر بزرگ تر بشن، نگهدار"

 نوشتم: شیبه من برخورد. برا یکم دیشا

 "دانا! ری... پریشبتون بخ"

 گونه پاسخ داد. نیا اممیاو به پ و

 ")لبخند("

تز نوشته بود لبخند! در نوع خودش شکلک لبخند بفرستد. بلکه داخل دو پران میکه برا نینه ا قایدق

 جالب بود. کله تارا از بغل تخت باال آمد.

 ؟یکن فیامروزو تعر انیبرامون جر یخوا ینم ـ

 .دمیخند

 ؟ینپرس یچقدر طاقت آورد ـ

 تخت نشست و گفت: یرو

 .یکن فیو تعر یایکه ب ستیدلم ن یسارا اومده، دل تو ی... از وقتیلیخ ـ

 یآراز غش و ضعف کند. حرکاتش من را به خنده م یکردم. تارا کم مانده بود برا فیتعر شانیبرا

 انداخت.

به عنوان دفتر خاطرات  شیکه پندار سال ها پ یبرگ ستیاز شام به سراغ چمدانم رفتم و دفتر دو بعد

شروع کردم به نوشتن. از آن روز نوشتم. قرار  یآن میتصم کیو در  دمیکش رونیبه من داده بود را ب

به خودم  یوقت ماداشتم بدهم نوشته ها را پندار بخواند ا میشدن. تصم نشیبا آراز و سوار ماش میدرس

جذبه " فیپندار بخواند نبود. مثال اگر پندار توص نکهینوشتم که قابل ا یخاطرات را طور دمیآمدم د

 کرد؟ یمرا دو نصف نم د،ید یرا م "آراز یبادام یچشمان مشک

خودم  یو به رو شدیاز داخل ساکم بلند م لیزنگ موبا یصدا کسرهی سیبعد سر کالس تن روز

 . آوردمینم
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 :گفت تیبا عصبان استاد

 !ادیهست فقط بره خفش کنه و ب یمال هر ک -

 .جواب دادم عیکد تهران سر دنیو با د دمیبه سمت ساکم دو یدیگفتن ببخش با

 بله. -

 ؟ییمعلوم هست کجا چیبله و ... الاله اال ا... ه -

 تذکر داد. استاد

 فقط گفتم برو صداشو قطع کن! -

 پندار تند گفتم. تیجواب عصبان در

 . االن سر کالسم. غروب زنگ بزن. باشه؟یحق دار یبگ یقربونت برم هر چ یاله -

 جواب داد. کالفه

 .یباشه. با -

نشستم تا استاد به  نیزم یها برگشتم و دوباره چهارزانو رورا قطع کردم و به سمت بچه لیموبا

 صحبت مربوط به مسابقاتش ادامه دهد.

 استان مازنداران. یهامربوط به دانشگاه مسابقات

به هوا  هدفی. زهرا توپ را بمیبرگشت نیتمر یهازیسر م کیاستاد که تمام شد هر یهاصحبت

 گفت. پرتاب کرد و

 م؟یشرکت کن -

 را باال انداخت. شیهاشانه سارا

... من که حالشو ندارم. تازه به مامانم گفتم گفت گفتیدر مورد مسابقات م روزیهم د یاستاد منصور -

 بچسب به درسِت.
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 ن؟یداشت یجسمان یآمادگ روزید -

 آره تکان دادم. زهرا رو به من ادامه داد. یرا به معن سرم

 ؟یتو چ -

 قرار گرفتم. زیم پشت

 فکرامو کنم. مامان منم دست کم از مامان سارا نداره! دیبا -

تا  وستیسه نفره پ میت کیرا برداشت و به  اشیبا حرص نفسش را فوت کرد. سارا راکت تور زهرا

 .میقرار گرفت زیو پشت م میرا برداشت مانیچوب یهاشروع شود. و من و زهرا هم راکت شانیباز

 را مظلوم کرد. اشافهیق

 گه؟ید میشرکت کن ایب -

 . دمیخند یدرماندگ با

و فقط  میایبهتر از ما هستن که به چشم نم ییترم باال یها. اونقدر بچهمیکیزهرا. ما ترم  الیخیب -

 !میکنیخودمونو سبک م

 کرد.  زانیرا آو شیهالب

 نامردا. نیستین هیاصال پا -

 زیو اصال متوجه حضور استاد کنار م میکه گذشت جفتمان گرم شد یو کم میرا شروع کرد یباز

 .میستادیتوپمان را با دست گرفت هر دو صاف ا یو وقت مینشد

 !نایبود یتو بحر باز یحساب -

 .میلب نشاند یرو یمحجوب لبخند

 ن؟یمسابقات شرکت کن نیقصد ندار -

 گفت. جانیباه زهرا
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 کمه!  یلیخ مونیچرا اما ما شانس قبول -

 توپ را به سمت زهرا پرت کرد و زهرا آن را با دست گرفت. استاد

 نی. دوما انیکنیخوب عمل م یلیخ زیم یرو سیتن یجلو؟ اوال شما تو نیمگه قراره با شانستون بر -

. شما چه هیبدن تیترب یهابچه نیب ییزورآزما هی ییجورا هی. ستین یتخصص ای یمسابقات جهان

 دانشگاه براتون برنامه داره. نیچه نش نیبرنده بش

ضربه را  نیکرد. با دور شدن استاد اول تیبه من هم سرا جانشیچشمانش برق زد و ناخودآگاه ه زهرا

 به توپ زد.

 ؟یگیم یخب چ -

 اش را دادم.ضربه جواب

 فکرامو کنم. دیبا -

او هم  دمیبا آراز فهم مانیسه روز بعد و قرار بعد یرا کرده بودم. مخصوصا وقت میهاجا هم فکرهمان و

 شرکت کرده. 

 .رنگش بود اهیآراز از اسب س فاتیزده کرد توص جانیمرا ه شتریآنچه ب البته

همان  خواستیکه دلم م کردیصحبت م -اسبش-با عالقه و اطالعات کامل در مورد طوفان  آنقدر

 . نمیلحظه به گنبد بروم و اسبش را بب

 کرد. را پر یچا وانیل نیدهم میبرا

 کردم. دایرو پ ایچشام تا رفرنس قبل یطوفان اومد جلو ی. باباسیجون مادر نگرانت رفرنساشو بنو -

و  گذاشتمیمسابقه نبود. وگرنه حتما غرورم را کنار م یهاجز رشته یشد که رشته سوارکار فیح

 .اوردیکه اسبش را ب شدمیم لهیپ

 گفت. ایریب یبا لحن دیعالقه من نسبت به اسبش را فهم یتکواندو شرکت کند و وقت خواستیم او
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 ؟یتابحال سوار اسب شد -

 گفت: یدادم و او به راحت یخجالت جواب منف با

 .کنمیروز سوارت م هی -

 فکر کردم که واقعا بدون قصد و غرض گفت؟ نیساکت شدم و به ا گرید

 

 

 

 

را پاسخ  یاز آراز فاصله گرفتم و گوش یزنگ خورد. پندار بود، کم لمیکه موبا میبود تیفعال سرگرم

را از  یگوش گریکه با او تماس گرفته بودم، از دلش درآورده و قول داده بودم که د شیدادم. سه روز پ

 خودم دور نکنم.

 جان دلم؟ ـ

 بال عشقم، سالم.. یجونت ب ـ

 .دیباال پر میسالم گفتنش بلند بود که ابروها آنقدر

 ه؟ی.. خبرزمیسالم عز ـ

 .دیته دل خند از

 زده و شوکه ام.. جانیکنم؟ ه هیگر ایدونم بخندم  ینم ـ

 دانم چرا ترس به دلم افتاد. ینم

 شده پندار؟ یچ ـ

 گرفت. یقیعم دم
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 آقابزرگ به مامانم گفته که من و تو.. ـ

 خارج شد. میاز گلو "یوا"نامفهوم  یآوا یرارادیحرفش تمام شود و غ نگذاشتم

 پگاه؟! ـ

 داشت. غیهنوز حالت ج میصدا

 کشه! یبدبخت شدم پندار.. مامانم منو م ـ

 کرد. تمیخنده دار آراز من را متوجه موقع لحن

 !یخودتم ما رو کشت ـ

 دهیآراز را نشن یصحبت پندار متوجه شدم که صدا یبه آراز انداختم و با ادامه  یپر استرس نگاه

 است.

 دونم االن وقتش نبود! یم ـ

 فاصله گرفتم. شتریب زیتوانستم تصور کنم. از م یرا م یکردم. هر واکنش بغض

 کار کنم؟ یرو پندار؟ من حاال چ نایا یدون یکه به مامانت بگه؟ م یو بعد به آقابزرگ گفت یدون یم ـ

 پگاه جان.. گوش به حرف من بده. ـ

 بکنم؟ یغلط .. پندار حاال چهگهیبه حرفت گوش دادم د ـ

 کرد. یلرزانم پندار را وادار به واکنش تندتر یصدا

به  ؟یکن یم یطور نیسرتو ببرم. چرا ا ایکنه زنگ زدم بگم آماده شو ب یندونه فکر م یحاال هرک ـ

 و چقدر پشتتم؟ هیما چطور نیتونم قانعشون کنم که عشق ب یمن نم یکن یفکر م ؟یمن اعتماد ندار

 و او ادامه داد: دمیکش قیمع یشدم و نفس ها ساکت

که ما رو  شیبهش نگفتم. از مدت ها پ یزیآقابزرگ قراره خودش با مامان و بابات حرف بزنه. من چ ـ

 دیپرس یکه از حال و احوالم م شیرفتار ما فوکوس کرده بود تا باالخره چند روز پ یبود، رو دهید
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. از گفتمحرفام از تو  یو من قاط دیزبونم حرف کش ریدادم و از ز یحوصله جواب م یجور ب نیهم

 عالقه ام به تو.

 کرد. یبغض همچنان داشت خفه ام م یدانستم گل انداخته اند. ول یم دهیگرم شد و ند میها گونه

حاال که  یبگه، ول یزیآروم شده بودم. قرار نبود آقابزرگ چ ادمهیبعد که صحبتمون تموم شد فقط  ـ

 .شهیداره درست م زیخدا شکرت که همه چ یگفته نوکرتم هستم پگاه خانم.. ا

 یخواستم تو ینم یشد. از طرف یمانند او باز نم یخوشحال یدهانم برا ی. حتمینداشتم بگو یزیچ

که  ایاحساسات دن یشدم از همه  یبزرگ مانده بودم و داشتم خفه م یدوراه کی انیذوقش بزنم. م

 بودند. ختهیسرم ر یجمله از جانب پندار رو کی با فشار

 ؟یپگاه ـ

 گفتم: یآرام به

 بله؟ ـ

 !یشیکردم تو هم مثل من خوشحال م یمن فکر م ـ

 هیکه من دور از تعصب خانواده ام  یروزها گذشته باشه پندار. وقت نیکه ا شمیخوشحال م یمن وقت ـ

 کشه. یبود اما داره منو از استرس م یخبر م نیبهتر دیخبر با نی.. ایگینفس راحت بکشم. راست م

 !زمیعز ـ

که حال خوشتو خراب کردم.  دی.. ببخشدیکم فکر کنم تا آروم بشم. ببخش هینه پندار! بذار  ـ

 .دیببخش

صورتم راه گرفت. دست  یرو میرفتم. اشک ها یصندل نیتماس را قطع کردم و به سمت اول و

را  میناراحت لیدانستم که چطور دل ینم یرا پاک کردم. حت سمیخ یگذاشتم و گونه ها شانیرو

 کنم؟  هیتوج

 شدم. زمزمه کردم: یطور کالفه و سردرگم م نیا یخودم که با هر خبر ی.. برایکس یبرا نه
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 . پس چته؟یتموم بشه و به پندار برس زیپگاه؟ که همه چ یخواست ینم نویمگه هم ـ

 گوشم گفت: خیب ییرا بستم که صدا میها چشم

 ..یخواست یم نویهم دیبه نظر منم با ـ

 :دمیچشم باز کردم و به آراز توپ دهیترس

 ن؟یبه هم نزن یجور نیآدمو ا هیخلوت  نینگرفت ادی ـ

 دارم که کنار دستم نشست و گفت: یچه حال دیلحن بدم فهم از

باشم تو  دهیو منم جفت پا پر یباش یکردم در حال مکاشفه روح یخانم کوچولو.. فکر نم دیببخش ـ

 حالت.

که مخاطبش است جلب حرفش  یکند تا هرکس یدانست که چطور کار یبود. لحنش را بلد بود.. م بلد

 ادامه داد: یول دیلبم نشست را ند یلبخند کوچک... لبخند که رو کیبا  ایبا توجه  ایشود. حاال 

 ... البته...لهیاز مادر نگران توش دخ ییترسا هیخواستن خانم کوچولو؟ به نظرم  یم یحاال چ ـ

 زد. یعیسر چشمک

 !نینامزد یگفته بود ادیم ادمی -

 .دمیکش یپندار افتادم و آه ادی به

 . یدیهم کش یو جانسوز قیچه آه عم ـ

 را باال انداختم. میهاشانه

 .مینامزد ییییجورا هیخب.. دروغم نگفتم!  -

 انداخت و سرش را تند تکان داد. یهیعاقل اندر سف نگاه

 .یکنیدار م حهیاحساساتمو جر یدار قمونیسر تحق ای. دختر بابا! پاشو بدمیفهم دم،یفهم -
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 به راه افتادم. زیرا به زور خوردم و پشت سرش به سمت م لبخندم

 آورد و داد زد. رونیب یجوان سرش را از پنجره چوب پسر

 آراز. یه -

 اب به من گفت.خط یآرام یبا صدا آراز

 کاربرد داره. یهنوز کلمه ه شهیباورم نم -

 بلند رو به پسر داد زد. یبا صدا و

 !ه؟ی... چیه -

 برم. خوامیم اریپاشو فالسکو ب -

 کرد و جواب داد. یپوف آراز

 ما هنوز کارمون تموم نشده. یه -

 .اری. دفعه بعد با خودت بنمیپاشو بب -

 را کج کرد. شیهالب آراز

 اومدم! یه -

 درحال بستن پنجره غرش کرد. پسر

 و مرض! یه -

 

 

 

 را باال داد. شیابروها
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 بهش برخورد؟ مگه خودش اول نگفت؟ یدید -

 دور شد. "امیاالن م"را جمع کرد و با گفتن  یچا لیانداختم. وسا نییو سرم را پا دمیخند زیر

که  یو گوش به آهنگ ستادمیا می. سر جاکردیرا زمزمه م یترک یحال دور شدن با خودش آهنگ در

 سپردم و به رفتنش چشم دوختم.  دمیفهم یاز آن نم زیچ چیه

ساده فکرم را از خبر پندار دور کند اما نتوانسته بود آن فکر را به طور  یبود با چند شوخ توانسته

 کامل در سرم محو کند. 

 ید که دوست نداشتم حتکر یو هولناک در نظر جلوه م بیآن قدر عج یواقع خبر خواستگار در

 یو م ردیبرادرزاده اش منتظر بود که از من آتو بگ یبه آن فکر کنم. مادرم با خواستگار یقیدقا یبرا

دهد و چه  یچرخد پر و بال م یکه در ذهنش م ییزهایآن چ یپندار به همه  یدانستم با خواستگار

به دهانم خوش نشسته بود  یآزاد یکه در آن مزه  یاش منع آمدن به دانشگاه جهینت نیبسا اول

 باشد! 

کنم  یم لیدانشگاه تحص نیکه در ا یخواستم تا زمان یخواستم سواستفاده کنم، فقط م یکه نم من

به  دنیرس یگرفت، حت یرا در برم زیکه آن روز همه چ یباشم... حواش یدور از هرگونه حواش

 پندار! یعنی میکودک یخواسته 

 یدست به گوشه  یخودکیب یشد، خودم را جمع و جور کردم و به بهانه ا دایآراز که پ یو کله  سر

 و گفتم: دمیمقنعه ام کش

 م؟یتمومش کن قیسراغ تحق میبر ـ

 .دیخند

 !ایماشاا... خانم کوچولو عجله دار ؟یزود نیبه هم ـ

 که عجله هم نداشته باشه براش؟ ادیمگه از درس خوندن خوشش م یواال کس ـ

 باال انداخت. ییابرو
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 شنوم. یم یتنبل یدارم بوها ـ

ربط فکر کردم  یلحظه ب کیکنند.  یشده بود که با خنده و اخم به فرزندشان نگاه م ییپدرها مانند

 حتما! دیآ یکه پدر بودن چقدر به او م

 حد و حصرم؟ یب تیبه جذاب ؟یکن ینگاه م یبه چ ـ

 شدم. طنتشیش یبار من هم پا به پا نیاول یو برا دمیخند

 به اعتماد به نفس باالت... ـ

 ایباشد  بیعج میآن که برا یرفت و من ب یم نیدر حفظش داشتم از ب یکه سع یمیحر ناخواسته

 کردم. ینامحسوس را درک کنم مفرد خطابش م رییتغ نیخودم ا

خلوت  طیمح. میدو نفره مان را به سرانجام برسان یو پروژه  قاتیتا تحق مینشست یصندل یرو دوباره

 . آراز زمزمه کرد:ندازمیب میشانه ها یپشت بوفه باعث شد کش چادر را شل و آن را رو

 .یبدون چادر هم خوب اد،یچادر بهت م ـ

 گفتم: رمیگر نگ فیکردم از تعر یم یکه سع یباال انداختم و در حال ییابرو

 ...یمرس ـ

 گفت: یمعمول یلینکرده باشد و خ فیکه انگار از من تعر ییو بعد گو دیچ زیم یها رو برگه

 .میرس یامروز به کجا م نمیسراغ کار تا بب میبر ـ

 فرو برد. قیکتاب و تحق یشد و سرش را تو یو رسم یقبل جد یاز همان لحظه درست مانند دفعه  و

 یخودم را تو شیصدا دنیتماس گرفت. به محض شن میروز بعد خود پندار دوباره با گوش چند

 خسته بود و ناراحت. شیخوابگاه پرت کردم. صدا یراهرو

 زم؟یعز یخوب ـ

 ؟یهوم... خوبم... تو خوب ـ
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 منم خوبم... پگاه در مورد اون مسئله نگران نباش. ـ

کس  چیه یتوانستم آرام باشم وقت ینکرده بود. چطور م میچند روز رها نیبود که در ا یزیچ ینگران

 شناخت؟ یمن مادرم را نم یبه اندازه 

 آتوئه! هیدونم االن مادرم منتظر  یتونم پندار... من م ینم ـ

 ... اه!ومدهی... انگار اونم به ما نمیمگه؟ بابا عاشق شد میآخه؟ کار خالف شرع کرد یچ یآتو ـ

آرام شدنش  یبرا یو تالش ی. هنوز سعشتریدادم اما به خودم ب یشده بود... به او حق م یعصبان

 نکرده بودم که گفت:

 به مادرت نگه تا به وقتش... به خاطر تو پگاه... یچیبا مامان صحبت کردم. قرار شد فعال ه ـ

 زدم و گفتم: یهمان لحظه راه نفسم باز شده باشد... شادمان لبخند انگار

 پندار... به خدا عاشقتم. یمرس ـ

 .دیخند نیغمگ

 عاشقتم دختر... یمن در همه حال ـ

 یسوال در دلم حالم را دگرگون م کیعمر گذشته باشد اما حسرت  کی یبه اندازه  دیآن شب شا از

 که حاال حسرت لبخندش را بکشم. امدیکند. که چرا غمش آن شب به چشمم ن

*** 

بودند.  ختهیبابلسر ر یخوابگاه برنامه  یو قرار بود که به خانه برگردم. بچه ها دهیامتحانات رس فرجه

روز جلوتر از من به تهران رفته و سارا هم صبح زود با  کیخواست با آن ها بروم. زهرا  یدلم م

 برگشته بود. زدیرا برداشته و به  لشیوسا یشادمانه ا یخداحافظ

و  قیکه تا تحق میفردا صبح بمانند و من و آراز هم قرار داشت حیتفر یقرار بود برا ایمیو تارا و ک ایرو

 .میرا در ساختمان آمارد مالقات کن گریوازده همدو قرار بود راس ساعت د میترجمه را به استاد برسان
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 یبود. رو امدهیاما استاد هنوز ن دیرس میکه قرار گذاشته بود یخوش قول بود و در ساعت خوشبختانه

 :دیپرس ی. آراز به آراممیمنتظر استاد نشست یصندل

 خونه؟ یریم یک ـ

 را متفکرانه جلو دادم و گفتم: لبم

 .ستیدونم... معلوم ن ینم ـ

 ساحل؟ یایخب چرا با ما نم ـ

دوست داشتم همراهشان بروم اما  یلیفرداست. خ پیاو هم جزء اک دمیتازه آن لحظه بود که فهم و

 !مینگو گریکردم روح مادرم همه جا حضور دارد. پندار را هم که د یحس م

 

 

 

آن  یاز جانب پندار رو یامیو نام پ دیدستم لرز یتو یبود که گوش دهیفکرش از سرم پر نکش هنوز

 یدیداده بود. به آراز ببخش امیراحت پ یلیچرا که خ ست،ینقش بست. مشخص بود که در پادگان ن

 را باز کردم. امیگفتم و پ

 "؟یسالم عروسک بداخالق خودم! خوب "

 نشست و نوشتم: میلب ها یرو یکج لبخند

 "؟ییسالم، ممنون، کجا"

 "؟یایم یاومدم خونه... تو ک"

 یرا تو لیموبا عیورود موج سرما سر بلند کردم و متوجه شدم که استاد وارد سالن شده است. سر با

 . میو به سمتش رفت میچپاندم و به همراه آراز بلند شد بمیج
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آراز از ما جدا شد.  یو بعد از گرفتن شماره  لیسالن کار را تحو یعجله داشت که همان جا تو آنقدر

 م و غر زدم:به رفتن استاد نگاه کرد

 بهش. میبد حیکم توض هینموند  ـ

 کرد و گفت: پیتا یگوش یتو یزیچ الیخ یب آراز

 .میریگ ی... نمرمون رو مالیخ یب ـ

 صورتم خم شد و گفت: یجلو د،یرا که د سکوتم

 ؟یچته؟ واسه استاد ناراحت شد ـ

 جمع کردم و گفتم: ینیرا با لبخند غمگ میها لب

 تونم با تو درد دل کنم. ینه! نم ـ

 حد ممکن باال داد و گفت: نیرا تا باالتر شیابروها

 ؟یازت خواست درد دل کن یک ـ

 و به سمت در راه افتادم. شانه به شانه ام قدم برداشت. دمیاش خند افهیق به

 تونم حدس بزنم چته! یم یول ـ

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 !یخوام حدس بزن ینم ـ

 باال انداخت. یا شانه

 باوشه! ـ

 پندار را باز کردم. امیآوردم و پ رونی. آن را بدیلرز بمیداخل ج لیموبا

 "زم؟یعز یکجا رفت"
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 به آراز انداختم. ینگاه میو ن دمیکش یآه

 استرس دارم برم خونه. ـ

 نگاهم کرد و من ادامه دادم: فقط

 مامانم... ـ

آراز حرف بزنم. لبش را با زبان تر کرد و به  یکرد که برا یمرا از درون منع م یزیکردم. چ سکوت

 :دیو با همان لحن مخصوص به خودش پرس یآرام

 ؟یدوست دار توینامزد مخف ـ

 زد و گفت: یبله تکان دادم. لبخند یرا به نشانه  سرم

 استرسه! یهرچ یپس گور بابا ـ

 را باال انداخت.  شیکردم. شانه ها نگاهش

 .نیبه هم برس که تهش نهیمهم ا ـ

و  ستادمیا ینوشتن مکث کردم. لحظه ا یپاسخ زدم و اما برا یپندار برا امیپ ی. رودمیآه کش دوباره

 :دمیبعد از آراز پرس

 بابلسر؟ نیریم ایفردا ک ـ

کالس هم من و سام...  یاز خوابگاهتون هستن. از بچه ها یطور که تارا گفت، هفت هشت نفر نیا ـ

 . لبم را به دندان گرفتم:میرس ینفر نم ستی... مجموعا به بیصنعت یسه چهار تا هم پسرا

 گه؟یسالم د حی... فقط... تفرزهیچ ـ

 .دیبلند خند یصدا با

 قبل ترمه! یقوا دیتجد هیدر مورد ما؟  یفکر کرد یآره بابا چ ـ

 صورتم خم کرد. یسرش را جلو دوباره
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 ؟یایقراره ب ـ

 را باال انداختم و سرم را کج کردم: میها شانه

 !دیشا ـ

 زد. یچشمک

 .میجزء قران هم بخون هی دمیقول م ـ

 کردم: پیپندار تا یو برا دمیخند

 "افتم. یاستاد اومد. فردا غروب راه م دیببخش"

ته دلم نشسته بود که  یزیواحد شدم. استرس ر سیرساندنم رد کردم و سوار سرو یآراز را برا تعارف

کرد.  یمتفاوت آن را کمرنگ م حیتفر کی یخوشحال یشد. ول یم جادیآن هم از فکر کردن به مادرم ا

 گشاد کرد و گفت: یشوم، چشم یبه تارا گفتم که با آن ها همراه م یوقت

که دور خودت  یو بند دیق نیپگاه... آخ به دلم مونده بود که تو هم از ا یکن یکارو م نیبهتر ـ

عالمه برنامه  هیبه بعد  نی. حاال از ایو بخوا یخواست خودت بفهم یاما دلمم م یآزاد ش یساخت

 برات بکنم. دیهم با یفکر هی... دور دور ... میریهست که با هم م

 گفتم: متعجب

 ؟یچه فکر ـ

 او گفت: و

 .گمیحاال بعدا بهت م ـ

 

 

دروغم  دنیبعد از شن ایمیمامان را قانع کردم که کالس فوق برنامه دارم. ک یهیتوج یدر مراسم شب

 با خنده گفته بود:
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 !ذارنیمونده براش کالس فوق العاده م رستانیبچمون هنوز تو دوران دب -

 غر زد: ای. رومیشد داریتارا ب یپنج صبح از سر و صدا ساعت

 ور به اون ور قل بخور! نیکنه تو از ا دارمونیپچ پچش با خدا ب یبا صدا ستیروزم که زهرا ن هی -

 برق را هم زد. دیراحت کل الیبا خ تارا

 . ساعت هفت حرکته.میکن شیآرا نیگمش نیپاش -

 درشت شد. یبا همه خواب آلودگ چشمانم

 .رهیگیتا اون موقع رنگ م می. موهامونم رنگ بذارمیبر میخوایشغال! ساعت پنج صبحه هفت م -

 یکه بچه ها دینرس قهی. به پنج دقدمیپتو بردم و غر ریمشغول شد. سرم را ز نهیبا خنده رو به آ تارا

 هم به اتاق ما آمدند. گرید یاتاق ها

و همه در همان  میبرو حیدر خوابگاه نمانده بودند و حاال هشت نفرمان قرار بود به تفر یادیتعداد ز کال

رفتنم خورد. از  حیتفر انهیاز همان زمان و مخف میهایاستارت سبک سر دی. شاکردندیم شیاتاق آرا

 ی. مکردمینم تجربهرا  یوقت آزاد چیه رفتمیاگر خودسرانه نم دی! شاستمین مانیپش هاحیآن تفر

است.  اتمیحاصل بزرگ شدن بر اثر تجرب ام،دهیرس یمطلوب روح تیوضع نیدانم اگر حاال به ا

 از حدش تجاوز کردم! اینادرست بود  میتصم یهرچند گاه

کردم. البته نه به  شیناچار بلند شدم چند لقمه صبحانه خوردم و بعد از مسواک زدن شروع به آرا به

 ها. از بچه یبعض یادیز

 آرام کنار گوشم گفت: ایبرداشتم رو یجالباس یرا که از رو چادرم

 ؟یچادر بنداز یخوایم -

 کردم. اخم

 مگه؟ هیآره. چ -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  164:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 را باال انداخت. شیهاشانه

 اکتفا نکن. پالتو رو هم بردار. یدیکه پوش یسرده. به اون بافت یلیخ ای... دریچیه -

سرد مجبور  یهامن بود. فصل شهیمشکل هم نیمن دور شد. کالفه چادرم را سرم انداختم. خب ا از

 یبود و به لطف پالتو یچادرم عرب. امسال کردمیباد م یچادر حساب ریپالتو بپوشم و ز ایبودم کاپشن 

 چادر بپوشم. ریآن را ز توانستمیخز دار نم

 را فوت کردم و پالتو را هم برداشتم. نفسم

 گفتی. تارا ممیبه راه افتاد یو به سمت کوچه بغل میزد رونیاتاق ما از خوابگاه ب یهاگروه بچه نیاول

 .میبرو _آراز یمیتارا و دوست صم یهمکالس _یرقیب یقرار است با عل

 امیکار یپندار افتادم و از دروغ و مخف ادیمنتظرمان بود.  دشیو شش سف ستیبا دو میدیرس یوقت

 م،یپندار بگو یبرا توانستمیاتفاق را هم که نم نیچند وقت ا نی. حتما امشب مثل ادمیخجالت کش

 .نوشتمیداخل دفتر م

 مینشست. برا ینشستم. تارا هم کنار عل ایمیو ک ایعقب کنار رو فیگذاشتم و رد نیرا پشت ماش پالتو

 شیرا برا عینصف وقا گفتیم ایمیاست! البته خود ک الیخیب نقدریا ایمیجالب بود که نامزد ک

 .ستیپندار ن یریو مسلما به گ کندیسانسور م

 نداشتند و خوش بودند. گریکدیبا  یهم که کال مشکل یو اب ایرو

 .رساندیاما گفته بود داخل شهر کار دارد و خودش را م دیایهم ب هیقرار بود رض ایمیبه گفته ک بنا

کرد و به  پیتا یزیچ یگوش یکنارم تو ایدر حس رفته بودم که رو یحساب یعبدالمالک یعل یصدا با

 دستم داد.

 "م؟یکجا قراره بر"

 کردم. پیتا یگوش یتو همانجا

 "گهیبابلسر د" -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  165:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کرد. پیرا از دستم گرفت و تا یگوش

 "بابلسر؟ یکجا"

 را باال انداختم. نفسش را فوت کرد و پچ پچ کرد. میهاتعجب شانه با

 .ایمیبده ک -

 را به دستم داد. یکرد و گوش پیدادم. خواند و تا ایمیرا به دست ک یگوش

 "گهید میریم ییجا هی. حتما دونمینم"

 گفت: یجد یلیخ ای. رومیرا نگاه کرد گریو من هر دو همد ایرو

 متشکرم. -

 خنده. تارا به سمت عقب برگشت. ریز میزد و

 شده؟ یچ -

 با خنده جوابش را داد. ایرو

 م؟یقراره کجا بر -

 تارا جواب داد: یبه جا یعل

 خزرشهر. -

 هم خودم را دخالت دادم: من

 بودم اومدم. فرمانده بابام دعوتمون کرده بود. کیکوچ یلیخ -

 به من نگاه کرد. نهیآ یاز تو یعل

 اس؟کارهیبابات چ -

 .هینظام -
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 را نامحسوس باال داد. شیابروها

 آها. -

که بارها با آن  یبه من دست داد. حس یندیاو و تارا ردوبدل شد. حس ناخوشا نیب ینگاه مرموز و

 داشتند. یها از فرزندان نظام یضکه بع ی. توقعاتشدمیمواجه م

کالس گفته بود: تو  یهااز بچه یکی خواندمیبلند آواز م یداشتم با صدا یوقت رستانیدب یبار تو کی

 .خجالت بکش سهیکه بابات پل

 به آواز خواندنم دارد! یبودن پدر من چه ربط سیپل دمیمن نفهم و

 یقشنگ تر لیدال یلیخ توانستیکه م نیکرد. با ا یمرا چادر هیتوج نیمادرم هم با هم قایدق

هم نداشت  یریمن تاث یو البته که رو گفتیم ینیکه معلم د ییهاثی. مثل آن جمله و حداوردیب

 را کمرنگ کرده بود. هاثیآن حد یبایز ریچون اجبار مامان تصو

 .دیکش رونیام بآزار دهنده یهامرا از فکر یاز عل ایمیک سوال

 م؟یریم یبا کارت ک یعنی ه؟یک زبانیم -

 جوابش را داد. یعل

 داره... داداش آراز.  الیو یاستاد توکل -

 گذراندند؟یاراذل چگونه خوش م نیآراز نبود ا اگر

. فقط دیخزرشهر توقف کردند تا همه جمع شوند. پرادو آراز هم رس یکیدر نزد هانیماش بعد یمدت

 سام کنارش بود.

از  یبود دختر یکه کاف یرقیب یچشم چران نبود. مثال عل یاز آن دست پسرها آمدیم خوشم

 رد شود. شیجلو
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مکالمه  نیدر ح ای. داشتیاو برنم نهیچشمش را از قسمت س کردیبا تارا صحبت م یکه وقت بماند

 .زدیو معذب کننده به آدم زل م میمستق

 بودم. دهیند یرفتار نیکه با او داشتم چن یگونه نبود. حداقل در چند برخورد نیآراز ا اما

 است. تییسو یهاگفت از بچه ایمیکه ک دیرس یگریبه همراه دختر د ریتاخ قهیهم با چند دق هیرض

 . میبعد وارد شهرک خزرشهر شد یقیو دقا میهمه پشت سر آراز حرکت کرد هانیجمع شدن ماش با

 داشتم متفاوت بود.  یکه از بچگ یبا آن خاطره فوق العاده کمرنگ مسلما

 بود.  هاابانیافراد در خ یجالب بود نداشتن حجاب بعض میکه برا یزیچ نیاول

 اخم کردم. رندیتا در سرم شکل بگ رفتندیکه م یافکار مخرب یبه چادرم انداختم و برا یمعذب نگاه

 و پندار نبودند، وجدان خودم چه؟! مامان

 .دندیپر نییو تارا زود پا ی. علمیتوقف کرد ایبه در ترکینزد یهاالیاز و یکی یجلو قهیاز چند دق بعد

 آرام گفت. ایرو

 اگه حراست بفهمه!!! -

 نفسش را فوت کرد. ایمیک

 .رهیپامون گ مینش شونمی. قاطمیاومد نجایحاال که تا ا -

 ترس به آنها نگاه کردم. با

 کوباند. یصندل یسرش را به پشت ایرو

 عروسکاش!؟ میما. و ما سه تا احمقم شد یتارا کجا بود افتاد وسط زندگ نیا -

 اخم کرد. ایمیک

 مجبورمون نکرده. کرده؟! یکس -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  168:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ترس زمزمه کردم. با

 م؟یبرگرد -

 دو با هم گفتند: هر

 که مسخرمون کنن؟! -

 نجایحاال که تا ا. میشد ادهیما هم پ هیشدن بق ادهیرد و بدل شد و با پ نمانیب یکالفه و سردرگم نگاه

 هیاول جانیه نیداخل ماش ایو رو ایمیو صحبت ک ییشده بودم. عذاب وجدان دروغ گو مانیآمدم پش

را در  لمیوسا هیبق مثلها باال رفتم. را برداشتم و از پله فمیکرده بود. پالتو و ک لیرا به دلهره تبد

 قرار دادم.  یگوشه کنار

آمده بود شال و  تییاز سو هیکه همراه رض یو دختر هیها من جمله تارا و مرسده و رضتا از دختر چند

 را در آوردند.  شانیمانتوها

آورد. و من... همچنان با را در شیاما فقط مانتو ایمیاز آنها کشف حجاب کرد. ک تیهم به تبع ایرو

 مبل نشسته بودم. یرو یچادر عرب

که  گفتمی. در دلم مدام با خود مدادیعذابم م هایبعض یرکیز ریوصله ناجور بودن داشتم. نگاه ز حس

 . آمدمیکاش نم یا

 آرام در گوشم پچ پچ کرد: ایمیک

 .اری. تو هم حداقل چادرتو در باوردمیمن به خاطر تو شالمو در ن -

به  کردمیدرصد هم فکر نم کیتن داشتم. به  یرا به همراه بافتم در آوردم. مانتو کوتاه زرشک چادرم

 . میگردیو برم میرویم یعموم یلب ساحل کردمی. فکر ممییآیم الیو

ختم شود آراز مداخله  یاکشدار زد و قبل از آنکه دهان باز شده اش به جمله یسوت میبرا یرقیب یعل

 کرد:

 زهرمار. -
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 ها از من کنده شد.و خداراشکر نگاه یو شروع کردند به دست انداختن عل دیخند کصدای جمع

 کیتراس و کمتر از  یها هم روها به سمت آشپزخانه رفتند و چند نفر از پسراز دختر یکیو  تارا

 را روبراه کردند. انیو قل یساعت بساط چا

 . دود واقعا آزار دهنده بود یبو کنمی. البته اعتراف ممیها گرم صحبت شددوسه تا از دختر با

اسمم از دهان آراز باعث شد رشته کالم از دست هنگامه که مثل تراکتور از دهانش دود  دنیشن

 در برود. فرستاد،یم رونیب

 زد. میزدم... دوباره صدا دنیشک کردم و خودم را به نشن امییلحظه به شنوا کی

 پگاه خانم با شما بودم! -

زد همراهش بروم. رو به جمع دخترها  . اشارهدمید یاشهیدر ش کیرا چرخاندم و او را نزد سرم

 گفتم و بلند شدم. یدیببخش

داده بود و سر تا  هیتک ایپشت به در یچوب یهابه نرده وستمیبه او پ یاز من وارد تراس شد. وقت زودتر

 .کردیمرا نگاه م یپا

اسمش را چه  دانمیباشد! نم تفاوتیب نکهی. نه اشدینم دهیهم د نینداشت. اما در نگاهش تحس اخم

 گذاشت. شدیم

 .ستادمیا شیرا بستم و روبرو در

 ؟یبله کارم داشت -

 جدا کرد و به صورتم دوخت. میهااز ران نگاه

 خوابگاه. برمتیجمع برات سخته م نیاگر تحمل ا -

 کردم.  اخم

 ؟یکنیفکر م نطوریچرا ا -
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 هوا رها کرد. یزد و دودش را تو گارشیبه س یپک

 !یتو چشم یادیها زنخاله نی... تو ایخوش نقش ی... قالیابافتهتافته جدا  -

 نه؟ آب دهانم را قورت دادم.  گریبود د فیتعر

 ست؟ین نطوریباشم... ا نجایخودم خواستم که ا -

 صورتم رها کرد. یرا تو گاریبار دود س نیشد و ا کمینزد یقدم

 نه؟ گهید یمکیقا -

 کردم. اخم

 دونم؟یصالحمو خودم نم یکنیفکر م -

 ! بعد پلک زد.یکرد. طوالن نگاهم

 .کردمیدخالت م دیببخش... نبا -

 پا له کرد و به داخل برگشت. ریرا ز گارشیس

 

 

مکالمه  نیدر ح ای. داشتیاو برنم نهیچشمش را از قسمت س کردیبا تارا صحبت م یکه وقت بماند

 .زدیو معذب کننده به آدم زل م میمستق

 بودم. دهیند یرفتار نیکه با او داشتم چن یگونه نبود. حداقل در چند برخورد نیآراز ا اما

 است. تییسو یهاگفت از بچه ایمیکه ک دیرس یگریبه همراه دختر د ریتاخ قهیهم با چند دق هیرض

 . میبعد وارد شهرک خزرشهر شد یقیو دقا میهمه پشت سر آراز حرکت کرد هانیجمع شدن ماش با

 داشتم متفاوت بود.  یکه از بچگ یبا آن خاطره فوق العاده کمرنگ مسلما

 بود.  هاابانیافراد در خ یجالب بود نداشتن حجاب بعض میکه برا یزیچ نیاول
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 اخم کردم. رندیتا در سرم شکل بگ رفتندیکه م یافکار مخرب یبه چادرم انداختم و برا یمعذب نگاه

 ودم چه؟!و پندار نبودند، وجدان خ مامان

 .دندیپر نییو تارا زود پا ی. علمیتوقف کرد ایبه در ترکینزد یهاالیاز و یکی یجلو قهیاز چند دق بعد

 آرام گفت. ایرو

 اگه حراست بفهمه!!! -

 نفسش را فوت کرد. ایمیک

 .رهیپامون گ مینش شونمی. قاطمیاومد نجایحاال که تا ا -

 ترس به آنها نگاه کردم. با

 کوباند. یصندل یسرش را به پشت ایرو

 عروسکاش!؟ میما. و ما سه تا احمقم شد یتارا کجا بود افتاد وسط زندگ نیا -

 اخم کرد. ایمیک

 مجبورمون نکرده. کرده؟! یکس -

 ترس زمزمه کردم. با

 م؟یبرگرد -

 دو با هم گفتند: هر

 که مسخرمون کنن؟! -

 نجای. حاال که تا امیشد ادهیما هم پ هیشدن بق ادهیا پرد و بدل شد و ب نمانیب یکالفه و سردرگم نگاه

 هیاول جانیه نیداخل ماش ایو رو ایمیو صحبت ک ییشده بودم. عذاب وجدان دروغ گو مانیآمدم پش

را در  لمیوسا هیبق مثلها باال رفتم. را برداشتم و از پله فمیکرده بود. پالتو و ک لیرا به دلهره تبد

 قرار دادم.  یگوشه کنار
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آمده بود شال و  تییاز سو هیکه همراه رض یو دختر هیها من جمله تارا و مرسده و رضتا از دختر چند

 را در آوردند.  شانیمانتوها

آورد. و من... همچنان با را در شیاما فقط مانتو ایمیاز آنها کشف حجاب کرد. ک تیهم به تبع ایرو

 مبل نشسته بودم. یرو یچادر عرب

که  گفتمی. در دلم مدام با خود مدادیعذابم م هایبعض یرکیز ریوصله ناجور بودن داشتم. نگاه ز حس

 . آمدمیکاش نم یا

 آرام در گوشم پچ پچ کرد: ایمیک

 .اری. تو هم حداقل چادرتو در باوردمیمن به خاطر تو شالمو در ن -

به  کردمیدرصد هم فکر نم کیتن داشتم. به  یرا به همراه بافتم در آوردم. مانتو کوتاه زرشک چادرم

 . میگردیو برم میرویم یعموم یلب ساحل کردمی. فکر ممییآیم الیو

ختم شود آراز مداخله  یاکشدار زد و قبل از آنکه دهان باز شده اش به جمله یسوت میبرا یرقیب یعل

 کرد:

 زهرمار. -

 ها از من کنده شد.و خداراشکر نگاه یو شروع کردند به دست انداختن عل دیخند کصدای جمع

 کیتراس و کمتر از  یها هم روها به سمت آشپزخانه رفتند و چند نفر از پسراز دختر یکیو  تارا

 را روبراه کردند. انیو قل یساعت بساط چا

 . دود واقعا آزار دهنده بود یبو کنمی. البته اعتراف ممیها گرم صحبت شددوسه تا از دختر با

اسمم از دهان آراز باعث شد رشته کالم از دست هنگامه که مثل تراکتور از دهانش دود  دنیشن

 در برود. فرستاد،یم رونیب

 زد. میزدم... دوباره صدا دنیشک کردم و خودم را به نشن امییلحظه به شنوا کی

 پگاه خانم با شما بودم! -
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زد همراهش بروم. رو به جمع دخترها  . اشارهدمید یاشهیدر ش کیرا چرخاندم و او را نزد سرم

 گفتم و بلند شدم. یدیببخش

داده بود و سر تا  هیتک ایپشت به در یچوب یهابه نرده وستمیبه او پ یاز من وارد تراس شد. وقت زودتر

 .کردیمرا نگاه م یپا

سمش را چه ا دانمیباشد! نم تفاوتیب نکهی. نه اشدینم دهیهم د نینداشت. اما در نگاهش تحس اخم

 گذاشت. شدیم

 .ستادمیا شیرا بستم و روبرو در

 ؟یبله کارم داشت -

 جدا کرد و به صورتم دوخت. میهااز ران نگاه

 خوابگاه. برمتیجمع برات سخته م نیاگر تحمل ا -

 کردم.  اخم

 ؟یکنیفکر م نطوریچرا ا -

 هوا رها کرد. یزد و دودش را تو گارشیبه س یپک

 !یتو چشم یادیها زنخاله نی... تو ایخوش نقش ی... قالیابافتهتافته جدا  -

 نه؟ آب دهانم را قورت دادم.  گریبود د فیتعر

 ست؟ین نطوریباشم... ا نجایخودم خواستم که ا -

 صورتم رها کرد. یرا تو گاریبار دود س نیشد و ا کمینزد یقدم

 نه؟ گهید یمکیقا -

 کردم. اخم

 دونم؟یصالحمو خودم نم یکنیفکر م -
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 ! بعد پلک زد.یکرد. طوالن نگاهم

 .کردمیدخالت م دیببخش... نبا -

 پا له کرد و به داخل برگشت. ریرا ز گارشیس

 

 

 

 

 برخورد کنند.  نطوریبا من ا خواستینگاه کردم. دلم نم اشیخال یبه جا یناراحت با

 کند. حتیمرا نص ای ردیبگ میمن تصم یبرا دادیچطور بودم که هرکس به خودش اجازه م دانمینم

 بود. قراریآرام و بنا ایزدم. در هیداشتم و به نرده ها تکبه سمت جلو بر یقدم

 نجایبه ا یروز آفتاب کیدر  خواستیبود که دلم م بایآنقدر ز حالنیخلوت بود. با ا بایتقر ساحل

 .میایب

 گفت؟یم یچ -

 کنارم قرار گرفت. سرم را به چپ و راست تکان دادم. ایمیک

 ببرمتون. نیشیم تیگفت اگر اذ -

 شد. نهیحرف را زد. دست به س نیکه تنها به من ا نگفتم

 که پاشم برم.  ستیاونقدرام بد ن ی. ولگذرهیبهم خوش نم یراستشو بخوا -

 به صورتم کرد. یطوالن ینگاه بعد

 ؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ هی -

 نگاهش کردم. نفسش را فوت کرد. فقط
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 اس. مسخره ییجورا هی... نیا ،یریازشون فاصله بگ ای یجماعت باش نیهمرنگ ا دیبا ای -

 کردم. اخم

 ه؟یمنظورت چ -

 را باال انداخت. شیهاشانه

که اگر  نهی. اصلش اکنهینم هیتوج نی... ایطیشرا نیچن یتو یمن حجاب داشتم حت یکه بگ نیا -

 اصال. یومدیم دیداشت نبا تیحجابت برات اهم

 نرده به سمت ساحل خم شدم. یرا جلو دادم و رو میلبها

 وصله ناجورم... هیکه شب دونمیباشم. و خودمم م دیبد دیند یآدما هیشب خوامیمن نم ایمیک -

 چشمانم رنگ گرفت و زمزمه کردم. شیآراز پ چهره

 تافته جدا بافته! -

 .دمیکش آه

 ها و سفره و روضه!به دوره مامان دمیم حیها رو ترجطور جمع نیاما ا -

 گذاشت. میهاشانه یمشابه من گرفت و دستش را رو یژست

 نه؟ یتو به چادر... به حجابت عالقه ندار -

 تکان دادم. هدفیرا ب میهادست

 به اجبار مامان سرم بندازم... نکهی... حس ایعالقه نداشتم باشما! ول نکهینه ا -

 را فوت کردم. نفسم

 آره... عالقه ندارم. -

 به چپ و راست تکان دادم. یرا با درماندگ سرم
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. جالبه ارمیاز سرم در نم مویها روسراُمُل نیمختلطه. بعد من ع شترشونیب میپدر فهیطا یمراسما -

هم صدا  یطیشرا نیوسطن، تو چن بزرگ شده و خواهراش سر و ته لخت ینجوریپندار که ا نیهم

 با مامانم و ... شهیم

 :دیگویم یناراحت با

 ! یگیم یبفهمم چ تونمیم -

 سر به داخل اشاره کرد: به

به دلت  یزیچ یکرد یرو تجربه کن. تا پس فردا که با پندار عروس یخوایکه م یزیپس اون چ -

 نمونده باشه.

در قالب  ایمیک کنمیبود. اما حاال که فکر م ایدختر دن نیعاقل تر ایمیآن لحظات، در نظرم ک در

 کرد. یرا باز طانینقش ش میو حماقتش برا یفکریب

 نکهیحرف زدم. با ا شتریداشتم. با دخترها ب یحس بهتر ایمیک یهابه داخل برگشتم از صحبت یوقت

 بار هم به او نگاه نکردم. کی یحت کردمینگاه آراز را حس م ینیسنگ

 ها بساط کباب را به راه انداختند.شد و به همراه پسر الیخیاوهم ب گرید

 .میرفتیم یسوار قینبود و به قا یکاش طوفان یغر زد که ا اینفس به جان در کی مرسده

 شیوسط هال گذاشت که رو زیم یرا رو یمات بزرگ دیسف یاشهیش یبطر یاز ناهار عل بعد

 به صورتش زد. یکنارم تصنع ایداشت. رو زیر یخارج یهانوشته

 !هیخاک بر سرم خاک بر سر -

 .دندیکه دورمان بودند خند ینفر چند

 رو به من گفت: گذاشتیم زیم یکوچک را رو یهااستکان یحاو ینیکه س یدر حال یعل

 .میختیر شهیپاره شد تو ش شیبطر یاس منتهنوشابه نیحاج خانوم ا -
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 .دیشکمش کش یرا رو دستش

 .کنهیبه هضم کمک م میکباب بخور یرو میباالخره گفت گهید -

مدلشان را نشناسم اما آنقدر هم پپه نبودم که نفهمم آن  دیاما من اخم کردم. شا دیخند جمع

 مشروب است.

 یجمع را همراه نیبار اولشان نبود که ا هیبق ایو رو ایمیاز من و ک ریبودم به غ دهیکه فهم نطوریا

 .کردندیم

اند. جمع بوده نیثابت ا اریخودشان را وفق داده بودند که انگار  یطور ایو رو ایمیبود که ک نجایا جالب

 .ایمخصوصا رو

از نصف استکان هم  ی. حتختیها رداخل استکان اتشیرا باز کرد و از محتو یاشهیش یدر بطر سام

 کمتر. 

توقف  یمن حت یرا چرخاند. جلو ینیکرد و بعد س یدر گوشش زمزمه کرد و سام اخم یزیچ آراز

 کوتاه هم نکرد. 

 مشغول صحبت شد.  اشیکامال نامحسوس زد و بعد با پسر کنار یبه آراز نگاه کردم. چشمک خصمانه

با من مثل  نکهیتعارف کنند و من رد کنم! واقعا قصد نداشتم بردارم! اما ا خواستیگرفتم. دلم م آتش

 عرق کرده بود. میهاو کف دست زدی. قلبم تند مدادیها برخورد کردند مرا عذابم مبچه

که سام اصال به من تعارف نکرد. دوباره به آراز نگاه  دندیاند و دهمه به من چشم دوخته کردمیم حس

 .کردیصحبت م الیخیکردم که کامال ب

صورتم قرار گرفت. سرم را باال بردم و تارا را  یکوچک جلو یهااز آن استکان یکی یحاو یدست

 زد و خم شد.  یبود. چشمک پلشت ستادهیا میاش روبرو. با آن تاپ زرد زنندهدمید

 بود! کنار گوشم زمزمه کرد. تیکه شد تا نافش قابل رو خم

 چشمت توشه. دمید -
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ود. من هم اخم کردم و در به من زل زده ب یرا در دستم چپاند و دور شد. آرار با اخم واضح استکان

تا  رشینبود. اما تمام مس شتریذره ب کی. خوب بود که دمیحرکت احمقانه مشروب را سر کش کی

 ام را سوزاند.معده

 با چشمان گرد شده نگاهم کرد. هنگامه

 

 

 

 

 ماست زد و به دهنم داد و آرام گفت: یتو یپسیبا چشمان گرد شده نگاهم کرد. چ هنگامه

 اس؟نوشابه یفکر کرد یجد یباکالس بخور. جد کمیبابا  ـ

 هدفیام گذاشتم و بمعده ی. دستم را رواورمیباال ب دیام را باآنچه تا االن خوردههر کردمیم احساس

 و آرام گفتم: دمیچرخ ایفشار دادم. به سمت رو

 مگه نه؟ کنهیذره که مست نم هی نیآدم با ا ایرو ـ

که تا آن لحظه مشغول صحبت بود و اصال متوجه خوردن من نشده بود به مشروب خودش نگاه  ایرو

 کرد و گفت:

 !دی... اگه طرف بد مست باشه شادونمینم ـ

 ادامه داد: یآرام یبا صدا و

اسمش  نایا دونمیبوده. اصال نم ینخوردم. اوج اوجش عرق سگ نایاومدم... خودمم تابحال از ا یچس ـ

 .هیچ
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سرش را به  کنمینگاهش م دید ی. وقتدیجویچرخاندم و به آراز نگاه کردم که لبش را از حرص م سر

اما احساس حماقت به  اورمینشانه تاسف تکان داد و نگاهش را از من گرفت. خواستم لج او را در ب

 ! یرفتار بچگانه و سطح کیخودم دست داد. 

بکنم  یگرید یزیگر گرفتم و اخمم را حفظ کردم. از جا برخواستم تا قبل از آن که در آن جمع آبرور 

 بزنم. رونیب نشانیاز ب

 یحالم را دگرگون م بیکردم همان چند قلپ دارد عج یشد و حس م یرفته داشت گرمم م رفته

از آن چه که  شتریتم بدانس یکردم و خوب م یپوست صورتم حس م ریخون را ز بیکند... فشار عج

 یآراز اعصابم را به اغتشاش کشانده بود. سرما زیآن چند قلپ مستم کرده باشد، نگاه تاسف برانگ

از آن  یکه بخش یو به ساحل ستادمیهمان جا ا یکرد. اندک رییحالم تغ یصورتم خورد، کم یتو کههوا 

 یطوالن یلیزمان خ نیا دیکوتاه بود. در واقع شا دیمن شا یکه برا یمشخص بود چشم دوختم. زمان

 لب گفتم: ریتر هم گذشته بود. نگاه تب دارم را به ساحل دوختم و ز

 لعنت به تو پگاه... ـ

 جز خودم گفته باشد. باز زمزمه کردم: یآشنا آمد... انگار کس میلحظه لحن کالمم برا کی

 لعنت به تو پگاه... ـ

 نیا یمحتوا یخودم نبود. تکرار ب یکه برا ییکردم... با صدا یرا لعنت مام گرفت. داشتم خودم  خنده

... دمی. تکرار کردم... خندمیحال راض نیکردم از ا یکرد. احساس م یجمله داشت حالم را خوب م

از پشت شانه  یدستجمله دستم را تکان دادم و باز تکرار کردم...  ی... همزمان با آوادمیبلندتر... خند

 زد: میام را گرفت و صدا

 پگاه؟ ـ

. چشمانش نظرم را راجع به چشمان کشیو بار دهیکش شینگفتم... نگاهش کردم. به چشم ها یزیچ

پروا!  و  یصورتش نگاه کردم... ب یاعضا گریاش جذاب بود.  به د یکی. با همه باردادیم رییتغ یبادام

 آن که بخواهم دستش را بردارد زمزمه کردم: یب
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  ؟یکن یتو هم حس م ـ

 آلود به صورتم نگاه کرد و منتظر ماند حرفم را کامل کنم. اخم

 که... گهیس م گهید یکیزنه.  یجام داره حرف م گهید یکی. انگار ستمیانگار من ن ـ

 دادم و گفتم: رییتغ یرا کم میصدا

من آراز؟ لعنت به پندار... لعنت به مامانم... لعنت به همه... من چه لعنت به تو پگاه... لعنت به  ـ

خواستم لب  یرو خوردم؟ اونا مجبورم کردنا... اونا مجبورم کردن. من که نم یکوفت نیکردم ا یاشتباه

به من نگاه  یجور هی تونجا ور دل شماها... که هم نیا امیب چونمشونیکردن که بپ یکار هیبزنم. اونا 

تافته جدا  نیکن ی... منو مدیکن یم یکار هیبخوره.  یگه چیه دینبا ینظام هیکه انگار دختر  دیکن یم

کنم و  یخواست جوون ی. خب منم دلم مدیکن یدلتون خواست م یهر غلط یبافته و خودتون عاد

خوام  یجا هم که م نیبخورم؟ ا فحر دیجا هم با نیا یعنیبه من حرف بزنه؟  دیبا یکنم. ک یدارم م

 نی... عینگاهم کرد یکه اون جور یلعنت یتوئه... تو ریحرف بخورم... تقص دیکم خودم باشم با هی

 خواد بگه نکن... نکن پگاه... نکن پگاه... یپندار که م نی. عیمامانم شد

که با من  یآراز یزدم. آن هم برا یحرف ها را م نیا دیروان شدند. نبا میآن که بخواهم اشک ها یب

 !مینداشت یبرخورد یکالس قیتحق کیبود و جز  بهیغر

 یمن بچه ام؟ من بزرگ شدم... منم م دیکن ینکن نکن گفتنا؟ فکر م نیرسه با ا یبهتون م یچ ـ

 دلم بخواد بکنم... یخوام هرکار

 در کنترل خودش نبود. شی... باز هم که حرف زده بودم! انگار صدالعنت

 ...یبکن یخواست یهر غلط یکن یم خودیب ـ

که از  می. من همونیدر افتاد یجوره بدون با بد کس نیاگر ا اد؟یجواب منو بده آراز؟ خوشت م ـ

 و... ارهیب ریگوشه خلوت با پندار گ هیگفت تا  یبه مادرش دروغ م یبچگ

دستش را  یاثر گذاشته بر بدنم، سرما یآن که جواب بدهد دستم را گرفت و من در هجوم گرما بدون

 و گفتم: دیکش نشیکه من را به سمت ماش دمید یرفت وقت ادمیحس نکردم. حرفم 
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 م؟یریکجا م ؟یکن یکار م یچ ـ

را که  نیعقل نشده ام. در ماش یکه آن قدر هم ب دمیفهم یرا بهانه کرده بودم، اما خودم م مشروب

و اخم کرد. تالش  دینشود. به سمتم چرخ گرید یو مادر گریتا او هم پندار د دمیباز کرد، دستم را کش

 بود. یآشنا و نکبت میبرا بیباال نرود اما لحن کالمش عج شیکرد صدا یم

 یزنم و بدتو م یدارم زر م یکن یکنم که نخور فکر م یبهت اخم م ی... وقتیبترمگ تو اون کوفت ـ

 غلطا! نیچه به ا یپررنگ نخورد ییمشخصه چا افتیبود! آخه تو که از ق یریجو گ نیخوام! واسه هم

 

 

 

که  یفشار لعنت نی... از ایهل داد. دردم گرفت. نه از لحاظ جسم نیبعد با فشار من را به سمت ماش و

 و بغض کردم.  نیماش یساخت. نشستم تو یم کیآمد و حالم را به تهوع نزد یبدم م

از اشک و درد شد و با  یبه کوله بار لیتبد میبغض لعنت اوردیرا ب فمیخانه و چادر و ک یاو برود تو تا

نزد و فقط در سکوت به راه افتاد و  یحرف دیکه چهره ام را د یکردم. وقت هیشروع به گر یبلند یصدا

خواست  یدلم م دناز حرف ز شتریگوش کرد. تازه در آن لحظات بود که ب میبه زر زرها یعاد یلیخ

با پندار را  میخصوص یگرفت تمام ماجراها یرا نم میبروم.  اگر جلو نیزم یآب شوم و تو یقطره ا

 گفتم. یم شیبرا

آب در  یبطر کیبعد با  یشد. اندک ادهیپ نیو از ماش ستادیرا نگه داشت و ا نیخوابگاه ماش کینزد

 داد و همچنان اخم کرده بود. یم گاریس یسمت من را باز کرد. بو

 چند قلپ آب بخور. هیهم صورتتو بشور و هم  نییپا ایب ـ

 لب گفت: ریباز ز و

 کرد. هیمرد از بس گر ـ

 مردم. یبود که بشنوم و من فکر کردم که کاش واقعا م یجور شیصدا
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 آب تا عمق وجودم رفت.  ی. سرددمیهم به صورتم پاش یآب خوردم و بعد مشت یکم

 کرد و گفت: ینچ نچ آراز

 ؟یچقدر خورد قایدق -

 را بستم. چشمانم

 .یدیکه خودت د یهمونقد -

 کردم لحنش همراه با خنده شد. حس

 داداش! یآدم بکش یتو عالم مست ینزن -

 اش را سر داد.را که باز کردم خنده چشمانم

 . شدیرفع م دیبا یاوج اوجش اگر سردرد داشت -

 لب زمزمه کرد. ریو ز دیهم خند باز

 !تیظرف یب -

. کردیام مکردم. با خودم فکر کردم که مگر مست بودم اصال؟! حتما بودم که آراز داشت مسخره اخم

 یعنیساعت بعد  کیبه خوابگاه برگردم و او مرا تا  دیدارم و با طیبه او گفتم که ساعت هشت بل

 نگه داشت و بعد اجازه داد بروم. نیماش یتو یساعت هفت به هر ترفند

 یبه خواب یدیشد لیبرگردم و به او نگاه کنم. فقط تما خواستیدلم نم گرید دمشیاز او دور م یوقت

 .نداشتم اندازمیسرم ب یکه چادرم را مرتب رو نیحس ا یآرام داشتم. حت
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 یباز کرد و وقت میانداختم و خودم را به خوابگاه رساندم. سرپرست در را برا میهاشانه یآن را رو فقط

 گفت. یبه شوخ گذشتمیاتاقکش م یداشتم از جلو

 پگاه! یشد خایش هیشب -

حلقه زد و شروع کرد به فشار  میدور گلو یانگار دست نم؟یدحسیس ییمثل دا یکی خ؟یکردم. ش مکث

 دادنش. اگر منظورش عبا بود آن لباس قداست داشت. 

 تم. ها باال رفدستانم جمع کردم. تند از پله یو تو دمیام کششانه یرا با حرص از رو چادر

 . شدیمتعجب م دیدیم ریو هر کس مرا در مس زدندیم رونیاز چشمانم ب یرگبار میهااشک

به خواب داشتم که نتوانستم  لی. آنقدر تمادمیتختم دراز کش یرا به اتاق و تختم رساندم و رو خودم

 کنم و به خواب رفتم. هیتخل هیخودم را با گر خواستیآن طور که دلم م

 هیاز گر یرا با کابوس مخلوط کند. سردرد ناش میزهر باشد و خواب ها یبه تلخ میکه برا رفتیم شب

سرم کوچک شده  یخوردم انگار که مغزم تو یکرد و هر بار که تکان م ینم میخواب هم رها یام تو

 کرد. یجمجمه ام برخورد م یها وارهیباشد به د

تخت بلند شدم و همان جا  یمهار دردم از رو یاز شب گذشته بود که برا یدانم چه ساعت ینم

 نشستم. 

 دهیبه آن ها که آسوده خواب یکیآمد. در تار یمنظم دخترها م ینفس ها یبود و صدا کیتار اتاق

راهرو انداختم که در لحظه آخر دستم به در اتاق  یبودند نگاه کردم و بعد از جا بلند شدم. خودم را تو

 برخورد کرد و صدا خورد. 

رفت. با  یراهرو رژه م یشده و تو داریب ایمیبرگشتم ک یرفتم و وقت ییبه سمت دستشو تیاهم یب

 گوشم نشست. یآرامش تو یرو گرفت. صدا میبازو دمیبه او رس یو وقت ستادیدر جا ا دنمید

 ؟یخوب -

 چشمانم گذاشتم و گفتم: یرو دست
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 ترکه. ینه سرم داره م -

نشست. قرص را  میپا ریآب و قرص آورد و ز خچالی یاز تو میاتاق. برا یتو دیرا گرفت و کش دستم

 که خوردم دستم را گرفت و گفت:

 .یشیاستراحت کن بهتر م -

از  ایکه رو دمیکش ینیسرم جرقه زد و چنان ه یکه از قبل گرفته بودم تو یطیساعت بل کبارهی به

 و گفت: دیخواب پر

 .مایکپه مرگمونو بذار میخوا یسرمون م ری... خگهید دیمرض... چتونه؟ کمتر پچ پچ کن -

 گفت: ایمیک

 .گهیخب بابا... بخواب د یلیخ -

 بعد به من گفت: و

 ؟یتو چرا رم کرد -

 ن؟ینکرد دارمیجا موندم از اتوبوس... چرا ب -

 گفت و ادامه داد: یآهان

 یدوبارم صدات زدم ول یکیکنم.  دارتی... گفتن بیزنگ زدن. گفتم خواب یمامانت و پندار چند بار -

. مادرت یدیخواب یقرص خورد ،یسردرد داشت ی. بهشون گفتم از دانشگاه اومدیاصال تکون نخورد

 ازش نداشت البته. ینگران شده بود... پندارم دست کم یلیکه خ

تا  یعصبان بیپندار که به ترت یها امیپ لیطرف، س کی شانیتماس ها لیرا برداشتم. س یگوش

 طرف. کی ودینگران 

 "؟یکجا گذاشت تویلعنت یگوش نیپگاه باز ا"

 "؟یایبازم زنگ زدم اما انگار نه انگار... به خدا باهات کار دارم. مگه قرار نبود ب"
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 صحبت کرده و نوشته بود: ایمیکه ک یبه زمان دندیکردند و رس دایادامه پ شیها امیپ و

 ".دارمیبهم زنگ بزن. ب یشد داریاز خواب که ب"

گفتم و در جا  یو نبض زد. آخ دیکش ریرا برداشتم و خواستم از جا بلند شوم که سرم دوباره ت یگوش

 گفت: ایمینشستم که ک

 بخواب صبح بهشون زنگ بزن. ریدونن حالت بده. بگ یسر جات... م نیبالگرفته بش -

 گذاشت و گفت: میزانو یرو دست

 ن؟یتو و آراز کجا رفت -

 آوردم خوابگاه... -

 را آرام کرد. شیصدا

دست بکشن تا ما رو برسونن که  یرقیب یتارا و عل میاکثرا تا برگشتن آراز رفته بودن. ما منتظر بود -

 و... پگاه! الیآراز اومد تو و هوی

 گرفت. یپر حرص دم

بزنه.  یحرف تشیعصبان یکس جرات نداشت جلو چیه یعنیاز دهنش در اومد بار تارا کرد.  یهرچ -

 کردن... سیداد به سام ما رو برسونه. خالصه که همه خودشونو خ چوییبعدم سو

آراز. و  یکرده بودم... آن هم جلو یتوانستم در مقابل حرفش نشان دهم. خرابکار ینم یواکنش چیه

 ها من جمله سام! یهم کالس یبدتر از او جلو

 خواست خودم را بزنم. یافتادم دلم م یبعد از ظهر که م یحرف ها ادیبه  
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 گفت: دیکش یم ازهیکه خم یاز جا برخواست و در حال ایمیک

 حاال هم بخواب تا قرص اثر کنه. -

به پندار بدهم اما سردردم  یامیصورتم گرفتم. خواستم پ یرا جلو یو صفحه گوش دمیکش دراز

 گذاشتم که بخوابم. نیا یرا رو ینگذاشت. خاموشش کردم و سع

حاضر شدم تا  عیسر یلیآن قرص آرام تر شده بود کندم و خ که با خوردن یزود دل از خواب صبح

 را جمع کنم. لمیوسا

رفتم تا با گرفتن  نییرا کردم و از پله ها پا میسر و صدا کارها یهنوز خواب بودند. ب ایو رو ایمیک

 . رمیرشت بگ یبرا طیبل کیبروم و بعد از همان جا  نالیبه ترم نیماش

. دیایخواست از پله ها باال ب یکه م دمیسرپرست خوابگاهمان را د یمانده خانم فرمان یباق یپله  چند

 کردم که گفت: یسالم ارام

 برو. ایاومدم باال صدات کنم. مادرت اومده دنبالت... ب یا حالل زاده... داشتم م -

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 مامانم؟  -

 جمله را کامل کردن. یجیبا گ و

 باشه...دستتون درد نکنه.  -

جدا شده بود  یورود یاز راهرو یکه با پرده برزنت یبرداشتم و به سمت در خروج یتندتر یقدم ها 

 میپارک شده سر جا ابانیپندار که آن طرف خ نیماش یمامان تو دنیگذشتم و با د اطیرفتم. از ح

 شدند و مامان با اخم جلو آمد. ادهیپ دنمی. هر دو با دستادمیا

 ؟یبود ضیمر شبیتو؟ د یکجا بود -

 دروغ را انتخاب کنم. نیکردم قانع کننده تر یهم گذاشتم و سع یرا رو میها چشم
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 یم ریرفتم سرم ت یاصال. راه م دمیاز کالس نفهم یزیکرد که نگو. چ یآره. سرم چنان درد م -

 .دیکش

 را از دستم گرفت. لمیسرم مرتب کرد و وسا یرا رو چادرم

 ؟یشیم ضیمدت بهت برسم. چرا زود به زود مر هی دی. بامیبر ایب -

 :دمیمقدمه پرس یبا او به راه افتادم و ب همگام

 پس بابا کو؟ -

 دیشن یبابات... پندار بچه لطف کرد و وقت نیا ستیخوام ن یبگم واال؟ آماده باشه. هر وقت م یچ -

 .میاتوبوس نش ریرسونه تا اس یدنبالت گفت منو م امیدارم م

آرام و  یکه به محض اتمام حرف مامان به پندار سالم کردم. صدا میبود دهیرس نیبه ماش گرید

 داد که از دستم ناراحت است. ینشان م شیجد

به اون نگاه کنم اما  دمیکشیرا به حرکت درآورد. خجالت م نیکنار من نشست و پندار ماش مامان

 .کردمیحس م نهینگاهش را از درون آ ینیسنگ

 دستش گرفته بود. یسمت چپم نشسته بود و دستم را تو مامان

شدم و  کیبه آن نزد شتریفرار کنم ب روزیکردم از خاطره د یچسباندم و هرچه سع شهیرا به ش سرم

 که اشک چشمانم را گرم کرد. یو واقع کیواضح شد. آنقدر نزد میبرا

 .دیجدا کرد و در آغوش کش شهیسرم را از ش مامان

 ؟یشده مامان؟ حال ندار یچ -

 و سرم را به چپ و راست تکان دادم. دمیام را باال کش ینیب

 .دیسرم کش یرو دست

 نه؟یدرسات سنگ ؟ینمره کم گرفت -
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 بلند نترکد.  یرا به هم فشار دادم تا بغضم با صدا میلبها

 تم؟گفیم دیچه با ستیام فراتر از درس و دانشگاه ن هیعلت گر کردیکه فکر م یمادر به

و  میخزرشهر رفت یالیگروه از دختران و پسران خارج از محدوده دانشگاه و قانونش به و کیبا  که

 آنجا مشروب خوردم؟

بود تا مامان مرا به مدت چهل روز از خانه دور نگه دارد تا رد نجاست مشروب از تنم  یوقت کاف آن

 دور شود.

 صورتم راه گرفتند. یمهابا رو یب میمامان پنهان کردم و اشکها نهیشدت گرفت و سرم را در س بغضم

قطع شده بود اما حال صحبت  میها هی. گرمیتوقف کرد نیپمپ بنز یچقدر گذشت که تو دانمینم

از  نیرا بعد از زدن بنز نیبرود. پندار ماش یبهداشت سیشد تا به سرو ادهیکردن نداشتم. مامان پ

 رمارکت نگه داشت.سوپ یخارج کرد و جلو گاهیجا

 درهم نگاهم کرد. یو با ابروها دیبه سمتم چرخ یصندل یرو

 دق کردم. یشده پگاه؟ از نگران یچ -

 کردم لبخند بزنم. یسع

 دخترونه اس. ی. بحثاستی... مهم ننایاعتماد بنفس و ا هی... قضیپندار ختمیبهم ر کمی -

 از هم باز شد. صورتش

 .میداریدخترونتم خر یقربونت برم. ما بحثا یاله -

 .دمیبار خند نیا

... میمال هم بش یروز هیکه  نیبه تو فکر کنم.. و به ا ارمیکه هرجا کم ب نی... همیکه تو هست نیهم -

 .شمیم مونی... و بعد پشکنمیهولم! فکر نکرده عمل م کمی. من فقط... فقط کنهیآرومم م نایهم

 را کج کرد. سرش
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 گفتم مامانم خبردار شده؟ نکهیمثل واکنشت به ا -

 را تکان دادم. سرم

 اوهوم. -

 را در محوطه چرخاند و بعد دستش را به سمتم دراز کرد. نگاهش

 بده دستتو. -

 دستم را به دستش سپردم. آن را برگرداند و پشتش بوسه زد. دیترد یب

 .یقرارم تا مال من بش یکه چقدر ب دونهیخدا م -

 لبخند زدم. شیبه جا "نجس شد؟ شیاالن لبها"فکر کردم.  نیتر شد و به ا چشمانم

 قرارترم. یمن از تو ب -

 پگاه؟ یدوسم دار -

 درنگ جواب دادم. یب

 عاشقتم پندار. -

 

 

 

 و راست نشست.  دیناگهان دستش را کش پندار

اده که مثال به ج یبود. پندار در حال دهیو شکر خدا ما را ند گشتیبرم نیداشت به سمت ماش مامان

 گفت: یآرام یبا صدا کردینگاه م

 .یعشقم -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  190:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 یبه گوشه ا نکهیا نیآن عذاب وجدان زجرآور در ع ینقش بست ول میلبها ینرم نرمک رو لبخند

 کرد. یدنج رفته بود آن لحظات خوشم را همراه

 یکه دختر نسبتا آزاد و مستقل یینبود که مجبور باشم حتما آن را بشکنم. مگر زهرا ییتابو مشروب

 بود حتما آن را تجربه کرده بود؟!

 زیکه عز یپندار یبه کنار! مگر دخترعموها و دخترعمه خودم آن را امتحان کرده بودند؟ حت زهرا

 کرده بود!

. اما دیارز یامتحانش نکنم. به عذاب وجدان بعدش نم گریگرفتم د میتصم نیماش یجا تو همان

 خب...

 و آرام بودنم فقط تا سه روز دوام داشت.  ییحرف شنو نیا

سهند و  ی. حتمیبرگزار کرد کین کیپ اطیدر ح یروز اول بکوب درس خواندم. روز چهارم همگ سه

 سنا هم آمده بودند. 

 یمیاما همچنان با هم صم میگفت یو درشتمان را به هم نم زیمثل گذشته ر گریهم بود اما د نینگ

 .میبود

 بودند.  دهیرا فهم نیمثل گذشته نبود و همه ا گریاما د ترالن

برگشتند ترالن  یباغ قدم بزنند و وقت یظهر با محسن از جمع جدا شدند که تو کیکه نزد مخصوصا

 بیترت نیدادند استراحت کند و به ا شنهادیپ زیآنقدر در خودش بود که زنعمو الهام و عمو پرو

 کردند و رفتند. یخداحافظ

 یریمادرش تاث یاشاره و تذکر ها یو حت دادیبه محسن فحش م زیر کیبود و  یعصبان یحساب پندار

 نداشت. 

 حال همه گرفته شد. بیترت نیا به

 . زدیو در نبودش مکرر به من لبخند م کردیرفتار م یعیطب یلیمامان خ یالهام جلو زنعمو
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 .کردمیدلسوز و مهربان تصور م یذهنم او را مادرشوهر در

شعله دوباره  ییمامان به بابا گفت که زندا ل،یدر حال جابجا کردن وسا میکه به خانه برگشت غروب

 .ندیایب یخواستگار یاجازه خواسته که برا

 . اخمش به دلم نشست.دیگو یبابا چه م نمیلحظه خونم به جوش آمد اما منتظر ماندم بب کی

 که! ستیخونه... االن وقت شوهر کردنش ن یپگاه داره درس م -

 باال انداخت. ییابرو مامان

خونه باشه،  یخواستگارام به خونه باز شد. دختر تو یمن سنم کمتر از پگاه بود که پا ؟یچ یعنی -

 محجوب تر و چشم پاک تر از... ی. حاال کادیو م رهیاون جا خواستگار م

 .دمیبحثو تمومش کن لطفا... من االن دختر شوهر نم -

 باهاتون؟ میبه خانواده ام بگم؟ بگم شوهرم خوش نداره وصلت کن یمن چ ؟یچ یعنی -

 و گفتم: دمیکالم مادرم پر انیبه م دیبگو یزیاز آنکه بابا چ قبل

 خوام درس بخونم. یمن فعال م -

 باال انداخت. یشانه ا مامان

 راحت شه. التیجلوتو گرفته؟ اصال شرط ضمن عقد بذار خ ی. کخب درستو بخون -

پندار طفلک را گرفته بودم تا بعدها حسرت نداشتن  یبه بهروز فکر کنم. جلو خواستمیاصال نم من

 یمن برنامه م یشده بود را برا بشیکه نص یزیچ نیمن را نکشد، آن وقت مامان داشت ع یآزاد

 .ختیر

 .نمیب یمامان لطفا... من اصال بهروز رو به چشم شوهر نم -

 گاه کرد و گفت:طلبکار به من و مامان ن بابا

 .گهیحرفا رو م نیزنه تو چشمت ا یها... بچه زل م نهیهم یباز کن یک دیبحثو با یفهم ینم -
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من نشه؟ فکر نکن  یپگاه عروس خانواده  یکش یخودتو م یتو چرا دار یمن براش دارم ول نویا -

 اون روز اخمات رفت تو هم. دما،یند

 .من ی ندهیدر مورد آ هیمسئله ا هی نیبابا. ا ستمیمن بچه ن -

 دانم آن همه جسارت از کجا آمده بود.  یهم نم خودم

 .دادینم رییو جراتم تغ میرا در تصم یزیاخم آلود بابا هم چ نگاه

 بابا واکنش نشان داد. یبه جا مامان

. پسر همه خوادیم اقتی. هرچند زن بهروز شدن لگهید یکی. بهروز نه یشوهر کن دیباالخره که با -

 تموم. زیچ

 .زمیبر رونیب رونیب کبارهیتنش را به  یکه کوه اعصابم منفجر شده باشد و همه  انگار

من تسلط  یتک تک رفتارا یبعد از ازدواجمم رو یخودتون که حت فهیخودتون و از طا نیع یکیو  -

 .دیرو چک کن گهیهمد نیاصال. دوست دار نیجور نیشما ا یخانواده  ی. همه نیداشته باش

 گونه نبودند.  نیبهروز ا یحسن و حت دیس ییکرده بودم. دا یرو ادهیز

حرف که با آن تنها قصدم آزار مامان بود او را رنجانده  نیعاشق مادربزرگ و پدربزرگم بودم اما با ا من

 کرده بودم.  شیبودم و به سرحد مرگ عصب

 را خفه کرد. میصدا یبرداشت و با زدن چک زیکه به سمتم خ چرا

که  یشد نیکردم. خدا منو بکشه که تو ا تیترب یجور نیدهنتو. خدا منو بکشه که تو رو اببند  -

 چشم و رو. یب ی. گمشو تو اتاقت دختره ینیب یو زحمت منو نم یکن یصداتو سر من بلند م

همه درد  نیا شیلیبود که س یبار نیکرد اما اول یمن دست بلند م ینبود که مادرم به رو یبار نیاول

 داشت.
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 داد.  ینبود، اما پوست حساس من زود واکنش نشان م نیسنگ یلیکنم دست مامان خ یم اعتراف

را از  میشده بود. به اتاق رفتم و کتاب ها رایطرف پذ کیرا در  یحاال رد قرمز میربرنجیش صورت

 به پدرم!  یتخت پرت کردم و به عالم و آدم ناسزا گفتم، حت ریز ادیحرص ز

 دهیداده بود و حالم را پرس امیبه آراز که پ یگناه نوشتم و حت یپندار ب یبرا امکیپ یناسزا تو چند

 گونه پاسخ دادم: نیبود ا

 "داشته باشه! یبه تو ربط کنمیفکر نم"

 داشت.  ریهم تاث یودیپر خیبودن به تار کینزد دیشا البته

بردارم به اتاقم  یوانیشام هم خوردم، بدون آن که ل یوقت یبود بداخالق شده بودم و حت هرچه

 برگشتم. 

 نیپاسخ از آراز و چند یتماس ب کیکه  دمیو د دمیکش رونیتخت ب ریشده را از ز لنتیسا لیموبا

 از پندار دارم. امیپ

 "کار کردم خودم خبر ندارم؟ یشده پگاه؟ چ یچ"

 "م؟یبا هم صحبت کن یانبار میبر ای رونیب میبر یدوست دار": یبعد امیپ

سراغ کار  یریبعد م یکن یقرار م یآدمو ب یفرست یم یزیچ هیخودت  یپگاه گل": امیپ نیآخر و

 "خودت؟

 کردم: پیو تا دمیرا برچ میها لب

 "اومد و با مامان  دعوام شد. شیبهروز پ یخواستگار انیبازم جر"

روشن  یگوش ی. صفحه دمیکش یموضوع خجالت م نیخوردم. از ا یلیس سمیخواست بنو ینم دلم

 شد.
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 "گفت مامانت؟ یم یچ"

 پندار را تصور کنم. نوشتم: یتوانستم اخم ها یم

کنه و بابا هم کال مخالف ازدواج  یاز دست داده، کمر همت بسته بابا رو راض نشویمامان دل و د"

 "منه... البته در حال حاضر!

 زود جواب داد: یلیفرستادم. خ و

 "ه؟ینظر خودت چ"

 کردم: پیتا شیبرا تیکرد؟ با عصبان یبه من شک م یراحت نیداشت؟ به هم دنیکردم. پرس اخم

به خاطرش از مامانم کتک خوردم. اما  یو حت ییشک نداشتم که انتخابم تو امتیپ نیتا قبل از آخر"

 "تر! قیدوباره فکر کنم... دق دیکه با نیحاال مثل ا

خورد. خودم را به آن  یاتاقم ضربه ا ی شهیبعد به ش قهینداد، اما ده دق یبار جواب نیفرستادم. ا و

 . دمیپنجره د نییرساندم و پندار را پا

 و دور شد.  "یانبار"از وحشت باز ماند. با حرکت لب گفت  دهانم

 لب زمزمه کردم: ریز

 احمق. یپسره  ـ

را دور انگشت  اهیال بافتن بود، نخ سزدم. مامان که در ح رونیرا برداشتم و از اتاق ب ستمیز ی جزوه

 به صورتم انداخت و تنها گفت: ینگاه مین نکیع ی شهیو از پشت ش دیچیاشاره اش پ

 کجا؟ ـ

 سمت در رفتم و جواب دادم: به

 دارم. ستی. سوال زمهیخونه عمه فه ـ

 چون توقع داشتم از من دفاع کند. دیبه صورت بابا نگاه هم نکردم. شا یحت
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صندوقچه نشسته بود. جزوه را کنارش گذاشتم  یرفتم. پندار رو یزدم و به سمت انبار رونیاز خانه ب 

 جزوه نشستم و به رو به رو زل زدم. صورتش به سمت صورتم خم شد. گریو خودم هم سمت د

 !؟یاالن قهر ـ

 نه تکان دادم. یرا به معن سرم

 !؟یکن یچرا به من نگاه نم یبگ شهیپس م ـ

 و اخم کرد. دیگونه ام چرخ یقرمز یاو نگاه کردم. نگاهش رو به

 زدت؟ یمامانت واسه چ ـ

 شدم. یعصبان

 گفتم. یچ قایدق ادینم ادمی یدونم... حت ینم ـ

 نشست. اخم کردم. شیلب ها یاز لبخند رو یکمرنگ رد

 .یکارو کرد نیخودتم ا ـ

 رفت. نیاز ب لبخندش

 کردم. یازت معذرت خواه ـ

 زدم. پوزخند

 شه؟یجبران م یبا معذرت خواه یهر اشتباه یعنی ـ

 نگاهم کرد. از ذهنم گذشت: یطوالن هیثان چند

 "حله؟ یمشروب خوردن منم با معذرت خواه یعنی"

 انداختم. نییوجدانم خجالت زده شدم. سرم را پا شیخورد و پ چیپ دلم

 بهروزه؟ یواسه خواستگار ایناراحت نیا یچته پگاه؟ همه  ـ
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 کردم. اخم

 اون که... ـ

 دستم را کالفه تکان دادم. و

 که دوستش ندارم ازدواج کنم. یتونه منو مجبور کنه با کس ینم یکس ـ

 برق زد. چشمانش

 خوشم اومد. نیآفر ـ

 زدم. یکج لبخند

 .رهیبگ میمن تصم یبه جا دیکنه هنوز بچه ام و با یکه مامان فکر م رهیگ یم نیلجم از ا ـ

 را باال انداختم. میها شانه

 خواد شوهرم بده؟ یخب اگر هنوز بچه ام چرا م ـ

. با ردی. مرا در آغوش بگنمیخواست بدون ترس کنار پندار بنش یکردم. دلم م یم یخستگ احساس

 .میکه دلمان خواست برو ییهم هر جا

 پندار؟ ـ

 زد. لبخند

 جان دل پندار؟ ـ

 گرفتم. یقیعم دم

 ام؟من بچه  یکن یتو هم فکر م ـ

 را بغل گرفتم. میرا باال داد. دست ها شیابرو کی
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مثال اگر بچه دار  نم؟یخودم پشت فرمون بش یذار یکار کنم؟ م یذار یاگر درسم تموم بشه م ـ

 نیو فروش ملک و ا دیمهمت مثل خر یمایخودم برسونمش مدرسه؟ منو تو تصم یذار یم میشد

 منو... ؟یکن یم میسه زایچ

 باز نگه داشت.  میصحبت ها یبلند پندار مرا از ادامه  یخنده  یصدا

 ضربه زد. مینیب ینگاه کردم. تعجب و ترس با هم به من هجوم آورد. رو دنشیخند به

 !یحرفا زوده عروسک! وا نیواسه ا یلیهنوز خ ـ

 .دیخند دوباره

 ؟یگنده حرف بزن یجور نیکه ا یهمه بزرگ شد نیا یتو ک ـ

 

 

 

 

 کردند من بچه ام.  یبود. همه فکر م نیرا به هم فشار دادم و سکوت کردم. هم میها لب

انتخاب درست بهروز بود. هرچه بود باز  دیبچه ازدواج کند؟ شا کیخواست با  یچرا پندار م پس

 افکارم را گرفت.  شرفتیپ یدر انبار جلو یشدن ناگهان

 ناقص را از سرم رد کرد.  یسکته  کیهمزمان مامان و بابا در چهارچوب در،  حضور

. میجزوه از هم نشسته بود کی. خدا را شکر حجاب داشتم و به فاصله دمیرا سنج تیوضع عیسر

 از من نداشت، زودتر به خودش آمد و بلند شد و سالم کرد. یپندار هم که دست کم

ه به صورت ندارند. پس همان جا نشستم و وحشت زد ستادنیتوان ا میپاها ستم،یدانستم اگر با یم

 گفت: یجد ییزل زدم. بابا سرزنش وار و اخم آلود، با صدا شانیها

 س پگاه؟ مهیعمه فه یجا خونه  نیا ـ
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 . پندار مداخله کرد.دیلرز یاما از خشم م مامان

 عمو. دمیم حیمن توض ـ

 اما با اخم گفت: بابا

 پگاه!... خونه! ـ

خواستم  یکه م یبه پندار انداختم و چون آرامش یو با ترس نگاه ستادمیجزوه ام چنگ زدم و ا به

 مامان و بابا گذشتم.  انیدو لنگه در و م نینگرفتم، تند از ب

تر به  عیسر شتریب یسرم زد. از ترس کتک ها یتو یاما تحمل نکرد و همان لحظه ضربه ا مامان

 هیبلند گر یر که با صدا. در را باز کردم و همان طونمیبرنگشتم تا پندار را بب یسمت خانه رفتم. حت

 . دمیکردم به سمت اتاق دو یم

را  تمیکردم که مامان با همان ضربه آرام شخص یشدم و آن را قفل کردم. حس م یدر مخف پشت

 فکر کردم.  یزیبه چ نیتوانستم جز ا یپندار خرد کرده و نم یجلو

بروم و آن  میآمد مرا وادار کرد که به سمت جزوه و کتاب ها یکه از غرور خرد شده ام برم یآن یجنون

 نشد.  شیزیکه البته چ دمیکوب واریبرداشتم و به د نیزم یرا از رو لمیها را پاره کنم. موبا

 ایرا بشکنم  ونیزیبزنم. مثال تلو لیوسا گریبه د یبیخوردم که چرا جراتش را ندارم آس یم غصه

 که سراسرش ترس از مادرم بود راحت شوم. یخودم را بکشم و از زندگ

 .دمیچیپ یبه خودم م یگذشت و تمام آن زمان از ترس و خجالت و سرخوردگ یجهنم یساعت کی

زدند از  میساعت در خانه باز شد و بابا به همراه آقابزرگ و عمو وارد شدند. هرچه صدا کیبعد از  

دم. در ذهنم همه گناهکار و مقصر بودند و در آرامم ادامه دا یو به هق هق ها امدمین رونیاتاق ب

 .ماو باز کردم و به محض تو آمدنش در را بست یآقابزرگ در زد، در را برا یوقت تینها

 . نمیتوانستم آثار خنده را در صورتش بب یکه اخم کرده بود، م نیتختم نشست. با ا یرو
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خودم را در آغوشش جا دادم.  هیباز کرد، با گر میکه دستانش را برا نینشستم و به محض ا کنارش

نزد و من همان جا در آغوشش به  یام هم حرف هیاجازه داد خودم را سبک کنم و با بند آمدن گر

 رفتم. یخواب سبک

 یبه صدا دارم،یآن که اعالم کنم ب یآمدن از تخت نداشتم و ب رونیب یبرا یلیشدم، م داریکه ب صبح

 کردم. یمامان گوش م

گذشت اون دوره که بچه ها به خواست پدر و  گهیکنم از شما بهتر؟ د دایپ ینه زن داداش ک ـ

 دوره... نیا یبود. جوونا یبود... عزت یکردن! احترام یمادرشون ازدواج م

 شد. یم دهیکه به قصد بلند بود شن شی. اما صدادمیخودم غر زدم و پهلو به پهلو چرخ با

 .تهیدونم... از خانوم یممنون... ان شاا... قسمت پسرم بهروز... به خدا روم نشد بهت زنگ... م یلیخ ـ

 پوف آرام زمزمه کردم: کی با

 اما خدا از دلت باخبره مامان خانم. ستین یشعله که شک ییزندا یدر خانوم ـ

خواست با او چشم در  یزد واقعا دلم نم میمامان صدا یمکالمه شان تمام شد، اما وقت یدانم ک ینم

 چشم شوم. 

از بابا  یصبحانه نشسته بود و خبر زیآمدم. پشت م رونیبله گفتم و از تخت ب ریحال با تاخ نیا با

 نبود. 

صورت شستن  یاون جا جا"که  نیبر ا یمامان مبن یشستم و چشم غره ها ییظرفشو یرا تو صورتم

 نشستم. زیگرفتم و خودم هم پشت م دیرا ند "ستین

گرفت  یکرد و آن را به سمتم م یقاشق عسل در آن حل م کیکه  یو در حال ختیگرم ر ریش میبرا

 گفت:

 پس... تو دلت با پنداره آره؟ ـ
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کره و مربا به دهان گذاشتم و او در  یسرم زده بود. لقمه ا یپندار تو یجلو شبیاخم کردم. د شتریب

 و گفت: دیکش یپاسخ به سکوتم نفس پرحرص

که بچه داداشمه... اون  نی. جدا از اهیبهتر ی نهیکنم بهروز گز ی. هرجور فکر مستمیمن موافق ن ـ

 .ستیکارش مشخصه اما پندار سربازه. کارش هم معلوم ن

 داد و گفت: رونیدانستم. دوباره نفس پرحرصش را ب یها را نم نیکه خودم ا انگار

 کنه. یم یبانیاما آقابزرگ گفته پشت ـ

 تکان داد و گفت: یرا عصب شیها دست

 .رمیبگ میتونم واسه دختر خودم تصم ینم یمسخره س... من حت ـ

 انگار که حواسش پرت شده باشد ادامه داد: و

 .مورهیت ریپدرتم که دست و پاش شل شد. انگار که پسر برادرش ام ـ

 یرا عصب شیعسلم. دوباره دست ها ریش دنینگه داشتم و شروع کردم به نوش یرا مخف پوزخندم

 تکان داد و گفت:

 مخالف ازدواج دخترش بوده. شبیکه تا د ستیدلش خواست بکنه. اصال هم مهم ن یهر غلط یهرک ـ

 

 

 

 صورتم تکان داد: یوار جلو دیاشاره اش را تهد انگشت

دستان جفتتونو  نی. با همنیاریمدت باال ب نیتو ا یگند هی ایبه حالت پگاه اگر درسات افت کنه  یوا ـ

 کنم. نه نه... هر سه تاتونو... تو و پندار و پدرت! یخفه م

را  شیو آشپزخانه را ترک کرد. به رفتنش نگاه کردم. درست حرف ها دیکوب زیم یرو تیبا عصبان و

 نشده بود.  بمیجز خط و نشان نص یزیمتوجه نشده بودم و چ
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 صبحانه ام مشغول شدم. یباال انداختم و به ادامه  یا شانه

من و مامان و بابا گذشت، باالخره سکوت  نیتر ب نیسنگ یخانه و جو نیسنگ یاز نهار که در فضا بعد

 توسط بابا شکسته شد.

 .یبه خواسته ات برس یتا با قانون شکن میفکر نکن که اجازه داد ـ

 ام کند.که به بابا نگاه کنم را نداشتم. پس اجازه دادم حرفش را تم نیا یرو

و بعدش  یریجا م هیکه  یو دروغ نگ یبا پندار قرار نذار یکه دزدک نهیفقط به خاطر ا نیپگاه ا ـ

 بعد از دانشگاهت. فتهیب ی. قراره فقط انگشتر دستت کنن و عروسمیکن داتیپندار پ شیپ

 مشروب سرو شود.  یعروس یاسترس آور برپا شد. انگار که قرار است تو یعروس کیدلم  یتو

قطع و  یساز و دهل عروس یناپاک بودم. در جا صدا میلحظات زندگ نیاز مهم تر یکیمن در  یوا یا

 آمد. یم رونیشد که از دهان بابا ب یحواسم متمرکز جمالت

صورت همون  نیا ریو در غ رهیگ یصورت م تیمحرم غهیص ایمدت عقد  نیتو ا میاگر صالح بدون ـ

 ...یعروس خیتار

 .دیکش آه

 زوده... یلیمن هنوز معتقدم که زوده... خ ـ

 کداممان حرف نزد. چیو مامان هم به حالت قهر با ه افتیجا خاتمه  نیبحث هم و

طور مادر و پدر زن عمو الهام به  نیعمو به همراه آقابزرگ و مادرجون و هم یاز ظهر خانواده  بعد

 نفر پندار بود که وارد خانه شد. نیخانه مان آمدند.. آخر

 زنگ زده و کسب اجازه کرده بود.  شیقبل به پدر و برادرها یمامان ساعت 

کاش بهروز پسر  یزد. ا یدر دلم موج م نیدحسیس ییاز دا یها خجالت کمرنگ نیا یکنار همه  در

 کرد. ینم یوقت از من خواستگار چیکاش که ه ینبود. ا نیدحسیس ییدا
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 را تجربه کردم.  ینیریخجالت ش میدخترعموها یبار جلو نیاول یبرا

را به صورت زده بود و  شیگرفت و مامان باز هم نقاب خوش اخالق یم لمیتحو یعمو الهام حساب زن

 رفت.  یهمه م یقربان صدقه 

. به محض بسته شدن در اتاق دست دور کمرم میاتاق فرستادند تا حرف بزن یو پندار را تو من

 . دیهم عقب کش عیسر یلیرا به هم دوخت. خ میچسباند و لب ها واریانداخت و من را به د

شد به جز پندار دوختم.  یکه م ییآتش گرفتند. لبم را به دندان گرفتم و نگاهم را به هر جا میها گونه

 .دیبار خم شد و گونه ام را بوس نیا

 عاشقتم پگاه... ـ

 .میتخت نشست یرا گرفت و رو دستم

 تخت نشست. زمزمه کرد: گریفاصله گرفت و سمت د یکم یلیم یب با

 .دمیترس شبید ی. به اندازه کافرهیکنن آبرومون م یدرو باز م هوی ـ

با پندار که  میصحبت ها ایدوباره شب قبل را به خاطر آوردم و حرکت مامان که مرا کتک زد  شب؟ید

 تهش مرا مسخره کرد. 

 را بزنم. میکننده را کنار زدم و با خودم عهد کردم که رک حرف ها جیگ یشاد

 کنم مهمه. یپندار من حرف دارم. فکر م ـ

 را صاف کرد. شیرا باال فرستاد و گلو شیابروها

 خانم پگاه. دییشد. بفرما یاوه بحثمون جد ـ

 گرفتم و گفتم: دیرا ند شیصدا یتو تمسخر

 هیزن تو شدم شب یدارم که وقت ازیاما من ن ستین یشک چیه ییانتخاب اول و آخرم تو نکهیدر ا ـ

 ها رفتار نکنم. یعقده ا
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 نشست. شیابروها نیب یکمرنگ اخم

 ؟یچ یعنی ؟یعقده ا ـ

 .دمیکش آه

 من... ـ

 در سرم به گردش درآمد. آرام زمزمه کردم. میها یهم اتاق حرف

 تجربه نکرده! یو نوجوون یپر از عقده... جوون -

 را صاف کردم.  میهنوز متوجه نشده بود. گلو انگار

 یمیعکس دوستانه صم چیدوران مدرسه جشن تولد دوستام شرکت نکردم. ه یوقت تو چیمن ه ـ

 ،یشهرباز نما،یخواد با دوستام برم س یکس اعتماد نداشت. من دلم م چیندارم چون مامانم به ه

 تا لذتش بره. دمیکش یانقدر منت م دیبا ایداد  یمامان اجازه نم ای شهیاردو اما هم ،یمهمون

 را متفکرانه تکان داد. سرش

 .یها رو تجربه کن یآزاد نیاسم من ا ی هیسا ریز یخوا یو االن م ـ

 را فوت کردم. نفسم

و واسه من برنامه عبور و مرور و خروج  یخواد که تو مثل مامان نباش یتو. من دلم م ی هیسا رینه ز ـ

 .یسیو... ننو

 نگاهم کرد. یطوالن هیثان چند

که اجازه دادم  ادیم ادمی یو حت میمورد حرف زد نیبار تو خونه دوستم در ا هیپگاه گمون کنم که  ـ

 .یسیرو با اون پسره بنو یکوفت یکالس قیاون تحق

 کردم لبخند بزنم. یسع

 .یبش زتریبرام عز یلیکارت باعث شد خ نیهم ممنونتم و هم یلیخ ـ
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 به در انداخت و گفت: ینگاه

 تونستم بغلت کنم. یکاش م ـ

 :دیو بعد مظلومانه نگاهش کردم. غر دمیخند سرخوشانه

 دختر بد؟ یچ گهید ـ

 بشم؟ ییمانتو یدیاجازه م ـ

 کرد. اخم

 .هیرو ادهیز گهید نیا ـ

 کشاندم. یمورد بعد ینداشتم و بحث را رو دیتاک ادیمورد ز نیا یهم رو خودم

 منم باهاشون برم؟ رون،یب رنیکالس با هم م یبچه ها یمثال وقت یدیاجازه م ـ

 داد. رونیرا ب نفسش

 !یباشه بابا زهرمارمون کرد ـ

 

 

 

 .ستادمیا شیتخت بلند شدم و رو به رو یرو از

 خوش بگذرونم؟ سانسیدختر آزاد باشم و تا آخر ل هی التیتحص انیتا پا یدیاجازه م ـ

 زدم. یضینگاهم کرد. لبخند عر یحس چیه بدون

 .دهیم یقرمه سبز یللـه بچه که بو یدده مطبخ هی شمیاصال م! یتو بخوا یهرچ شمیبعدش م ـ

 کند. یکرد نتوانست لبخندش را مخف هرچه
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 کارت نکنه! یخدا بگم چ ـ

 .ستادیهم ا او

که از  یریبگ یافسردگ گهیپگاه، اما دوست ندارم دو فردا د ارمیمن که از دغدغه هات سر در نم ـ

 در حد خودش.  زی. اما همه چیدینفهم یچیه تیزندگ

 .دیکش یپرذوق نفس

 پگاه. میصبر کرد یچرت و پرتا رو. ما واسه امروز کل نیول کن ا ـ

 از هم جدا شد. مانی. با باز کردن در دست هامیو به سمت در اتاق رفت میرا گرفت گریهمد دست

 در مرکز توجه نبودم.  یبا شادمان نقدریعمرم ا یوقت تو چیه

 را داشتند. میاز دستم ناراحت بودند هوا نکهیمامان و بابا با ا یحت

 و گفت: دیکش یبود که مرا کنار مهیهمه جالب تر واکنش عمه فه از

خونه  نیومدی. اصال میکردیوسط الاقل با من هماهنگ م یاریعمه جان اگر قرار بود اسم منو ب -

 .نیزدیخودم با پندار حرفاتونو م

 شدم تا جوابش را دادم. دیسرخ و سف یکل

 مامان بهم شک کنه. کردمیدرصدم فکر نم هیراستش...  -

 و بعد بوسم کرد. دیرا کش لپم

مامانت زنگ زد حداقل چهار تا  یوقت دونستمیسرت. بازم اگر م یقربون جفتتون برم. فدا یاله -

 آرومش کنم. گفتمیکلمه م

 کردم.  یرم نگاه مرا در اتوبوس به انگشت ریگشتم، تمام طول مس یبه آمل برم یروز بعد وقت دو
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نشسته  یصندل یرو گرمیداد. پندار سمت د یم ینشان نامزد یکه معن ینیپرنگ دیطال سف انگشتر

بود که در ان لحظه هر  یحس نی... ذوق کمتردیبار دست و انگشترم را بوس ستیب یباال دیبود و شا

 .میدو نفرمان داشت

 

 

 

 

 وارد اتاق شدم، انگشتر را به بچه ها نشان دادم.  یوقت

 یبه اتاق م میماجرا دنیشن یهم برا گرید یاتاق ها ی. تا آخر شب بچه هاختندیسرم ر یرو همه

 دادم.  یشرح م شانیاز ابتدا داستان را برا دیآمدند و من با

هرچه ناسزا به ذهن و  دند،یشده ام را د یچسبکار یپاره و جزوه ها یکتاب ها یو سارا وقت زهرا

 کردند.  بمینص دیرس یفکرشان م

شکل بدهد. به قول خودش دو تا پگاه  یدیجد ریکم مانده بود دو تکه ام کند و از هر تکه ام خم ایمیک

 بسازد.  دیجد

کتاب ها را با  یهمان ها بودند که کمکم کردند تا باق تایو نها دندیخند یمن م یهمپا ایو رو تارا

 چسب بچسبانم. 

 نخوابم.  ادیشد که ز یمانع نیداشتم و هم یبیعج یانرژ

امتحان که ساعت  نیاول یبه درس تا خودم را برا دمیپنج صبح بود که از جا برخواستم و چسب ساعت

 نه صبح بود آماده کنم.

 ی. صندلمیکالس افتاد کی یکه تو ی. تنها امتحاندمیبود د یرا سر امتحان چهارم که زبان عموم آراز

دو طرف من،  یعنینشستند.  یم یدروس مشترک به صورت ضربدر یصورت بود که بچه ها نیها به ا
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 صلهفا بیکالس خودمان به صورت ار یبودند و با بچه ها گرید یگروه ها یجلو و پشت سرم بچه ها

 . میداشت

من  ینفر عقب تر از نفر سمت چپ من نشسته بود. امتحان زبان جزء کابوس ها کیبه فاصله  آراز

 کردم.  یکه تصورش را م یبود. به همان سخت

شده  رهیبا وحشت خ هیآشناتر بودند. به جز سه چهار سوال به بق میرفتم که برا یسراغ سواالت اول

 کردم.  ینم دایجواب دادن کمکم کند در ذهنم پ یکه بتواند برا یزیچ چیبودم و ه

زده و از  دنیوارد کالس شده بود، خودش را به ند یچرا که وقت رم،یخواست ار آراز کمک بگ ینم دلم

درصد  کینوشته  میبرا ایمیکه ک ییدانستم تقلب ها یگرفتن که بماند. م لیکنارم گذشته بود. تحو

دو  یکی. تمانداخ یم یکردم و به آن ها نگاه یاستفاده م یخورد، اما از هر فرصت یهم به دردم نم

 به برگه زل زدم.  کاریتقلب ها پاسخ دادم و بعد ب انیاز م دیسوال را با شک و ترد

بود  ستادهیدر ا یمن نبود. مراقب هم جلو کینزد ییآشنا چیشدند و ه یبلند م یکی یکیها  بچه

خود  یصندل یکرد و او را به پا شینگاه به کالس که آراز صدا کیانداخت و  ینگاه به سالن م کی

 یکردم و غصه م یرفت. به رفتنش نگاه م رونیکوتاه از کالس ب یکشاند. مراقب بعد از مکالمه ا

 داشته باشد.  یمن هم سود ینبود مراقب برا نیجا بود تا ا نیکاش زهرا ا یخوردم که ا

 یرا رو یبلند شد. کاغذ شینشسته بود، از جا میکنار یصندل یکه رو یرفکر بودم که پس نیهم در

 نشست.  شیانداخت و دوباره سر جا میپا

داد که سرم  یکه به من تذکر م یکردم که مراقب وارد کالس شد و در حال یدهان باز نگاهش م با

 را به دست آراز داد.  یآب وانیبرگه خودم باشد، ل یرو

خودم را مشغول خواندن سواالت کردم. با برگشتن مراقب به سر  یسرم را خم کردم و الک فورا

 فورا برگه را باز کردم. ش،یجا

 "...ادیدونم از من بدت م یسالم م"
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 یبا تعجب نگاه کردم. با خودم گفتم من که اصال او را نم یسرم را بلند کردم و به پسر سمت چپ فورا

 . دیایه از او بدم بک نیشناسم! چه برسد به ا

دوباره نگاهم را به برگه کوچک دوختم و  نیمشغول نوشتن. بنابرا یاو سرش خم بود و حساب اما

 اش شدم. هیمشغول خواندن بق

 "به دردت خورد. دیبنداز شا ناینگاه به ا هیاما  یدونم که خودت استاد زبان ی...و م"

 توانست کار آراز باشد.  یمدل متلک انداختن فقط م نیآن نوشته بود. ا ریجواب سواالت را ز و

مانده آرام و نامحسوس جواب ها را به برگه ام منتقل  یکه به او نگاه کنم و در فرصت باق برنگشتم

بدهم و  لیفرو کردم و از جا بلند شدم تا برگه ام را تحو بمیکردم. بعد از اتمام کار، برگه را درون ج

 کردم، حضورش را از پشت سر حس کردم.  یم یط یدر خروج که سالن را به سمت یزمان

 آرامش متوقفم کرد.  "سالم"خروجمان از سالن،  با

دانستم  یرا آرام کردم تا با من هم قدم شود و جواب سالمش را دادم. لبخند زد. لبخند؟ نم میها قدم

انحنا نداشتند.  شینه؟ لب ها ایکنم  ریبه لبخند تعب دیرا با دمید یصورتش م یکه تو یزیآن چ

 زد. یدرست مثل بار اول! چشمک نامحسوس

 استاد؟ یچطور ـ

 کردم. اخم

 ن؟یدست از مسخره کردنم بردار نیخوا یم یک ـ

 درشت شد. چشمانش

 االن؟ یجمع بست ؟یمن و ک م؟یاوهو... بردار ـ

 نگاهم کرد. یاو متوجه شد و با حالت آرام تر یرا گاز گرفتم تا نخندم ول لبم

 کمتر بهمون شوک وارد کن استاد! ـ
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 بابت.. ممنونم. ـ

به سمتشان  یتکان داد ول یدوستانش دست یرا با اعتماد به نفس تکان داد و بعد از دور برا سرش

 نرفت. 

و  ستادیا ی. کنار صندلنمیزهرا از ساختمان خارج شدند آنها را بب اینشستم تا اگر سارا  مکتین یرو

 ا لبه باغچه گذاشت.ر شیپا کی

 گفت: یآرام یبود. با صدا کیبه هم نزد بایتقر مانیسرها

 بود؟ یچ تتیعصبان لیبپرسم دل شهیحاال م  -

 کردم جواب دادم: یکه آن را روشن م یدر آوردم و در حال بمیرا از ج لمیموبا

 . در واقع... احساس کردم که ...یخواست نگرانم باش یدلم نم  -

 احساس خجالت کردم اما جمله ام را ادامه دادم: یکم

 !یشدیپسرخاله م یداشت  -

 

 

 

 را باال داد: شیابروها

ات کردم چه  ادهیدر خوابگاه پ یجلو یکه وقت ادمهی قایباشه. اما من دق فیتو حافظه ات ضع دیشا  -

 !یداشت یحال

 بردم. مکتین ریز یرا با ناراحت میبود که پاها یآنقدر جد لحنش

تجربه و صدالبته  یبچه خام و ب هیدونستم که به  یو من خودمو مقصر م یدادیبه تماسام جواب نم  -

 ...یدورهم ادیاصرار کردم که ب تیظرف یب
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 قطع کردم. یرا با ناراحت حرفش

 !ستمین تیظرف یمن ب  -

 خم کرد. یرا کم سرش

 گفت. یم یا گهید زیواقعا؟!... رفتارت که چ  -

را برسرم آوار  شیحرفها هیرحمانه بق یچنگ انداخت و باعث شد سکوت کنم. و او ب میبه گلو بغض

 کرد.

دارم که پسرخاله بشم؟  یاجیمن احت یپسرخاله!!! واقعا با خودت فکر کرد یبه من بگ یبعد برگرد  -

ه که سواستفاد یکه اون ینفر سواستفاده کنم؟؟! در صورت هی یباشم که از سادگ یآدم خورهیبه من م

 کرده...

 رونیاش ب ینیبه صورتش نگاه کردم. نفسش را با حرص از راه ب یکرد. با چشمان اشک سکوت

تارا! به هر حال  یدهن لق ایخودم بود  یصداقت در مست جهیدانم جمله نصفه آخرش نت یفرستاد. نم

 را از لبه باغچه برداشت. شیقامت راست کرد و پا

اجازه از همسر  ای نیاز والد یکتب تنامهیرضا یتو جمع بزرگترا حاضر بش یدفعه بعد که خواست  -

 داشته باش.

 گذرا به انگشترم انداخت و پوزخند زد. ینگاه

 .یخوشبخت باش  -

و  ریو من دلم از حرص ز دیکش یم دکیاز دختران را با خود  یادیرفتنش نگاه کردم. نگاه جمع ز به

 شدم؟! یالل م یلحظه ا نیچن دی. چرا باشدیرو م

بغ کرده ام نداشتم که بدهم و تا  افهیق یبرا یحیتوض چیو من ه دندیو سارا همزمان با هم رس زهرا

 خورد. یدار آراز در سرم چرخ م شین یهمچنان حرف ها یو بعد یامتحان بعد
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شعله است.  ییهر روزه زندا یحال خرابم قطع شدن تماس ها نیگفتند علت ا یخوابگاه م یها بچه

 یگفتند. حت کیبه من تبر یبار زنگ زد و خانوادگ کیشعله فقط  ییکردند! زندا یالبته که مسخره م

 یگرید تیو موقع گاهیو مودبانه صحبت کرد و باعث خجالتم شد. اگر در جا نیسنگ یلیبهروز که خ

به  ازیپندار چه ن . اما مرا با وجودشدیمن محسوب م یانتخاب ممکن برا نیبودم قطعا بهروز بهتر

 !؟گرید یانتخاب

و ماندنم  ردیبگ یرا دوباره به خانه برگشتم. البته پندار نتوانست مرخص یاز امتحانات چند روز بعد

 را عوض نکرد. میحال و هوا دیآن طور که با

به کل حال بدم  یمسابقات استان یبرا ناتیحال بد فقط تا دو روز بعد دوام داشت. و با شروع تمر نیا

 ام بازگشت.  یکنار رفت و دوباره انرژ

 ختهیدروس مشترک را با آراز همکالس بودم. با سارا برنامه ر یشروع شده بود و تمام دیجد ترم

و بدون چادر همراه سارا هر روز  دمیپوش یم ی. لباس ورزشمیکن یرو ادهیکه هر روز صبح پ میبود

که سالن دست  یکاریب یبه کنار و ساعت ها یدرس یس ها. کالمیشد یصبح از خوابگاه خارج م

قسمت  نی. بهترمیپرداخت یم نیبه تمر زیم یرو سیتن میت ینبود به همراه زهرا و با هماهنگ رهاپس

به  ییو تنها دمیخر یآزاد م طیبل یگاه یبردم و حت یدوم درس شنا بود. واقعا از آن لذت م مسالین

 رفتم. یشنا م

 لمیکردم. البته که او هم تحو یبا آراز اجتناب م یرا پر کرده بودم و از هر برخورد میها میتا یحساب

استان  یو مسابقات دانشگاه ها دیرفت تا بعد از ع یم شیمنوال پ نیگرفت. اوضاع به هم ینم

 مازندران. 

 یم میکه داشت یخوب ی. اما خب به روزهامیکه حذف شد میبود یکسان نی... من و زهرا جز اولبله

 بالیوال میمقام دوم آوردند. ت یکالس در رشته تکواندو و کشت یاز پسرها گرید یکی. آراز و دیارز

بچه  کردکسب کردند. کال دانشگاه از عمل ییمقام ها یتک یهم در رشته ها هیدانشگاه اول شد و بق

شد  نیاز مقام آورندگان قرار بر ا لیاز تجل ریبود و به غ یمختلف راض یترم ها یبدن تیترب یها

 روز بعد از تمام شدن امتحانات ترم.  کیشرکت کننده ها را به اردو ببرند. درست  یتمام
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کرد اما اصال به من  یاو را همراه ایبار هم رو کی یرفت و حت یهمانیمدت تارا بارها به م نیا یط در

 یتجربه  ی... منِ بردیه بود که از من فاصله بگکرد هینداشت. قطعا آراز او را توج یتعارف نزد. تعجب

 !تیظرف یب

را به قم  امیا نیبود ا دهیخانواده اش را ند دیفرجه حتما به خانه بروم و چون ع امیگفته بود ا مامان

 یندیموضوع بحث نه چندان خوشا نیکرده بود که به قم نروم و سر ا دیپندار مرا تهد ی. از طرفمیبرو

اتاق  یو تنها تو تممن کوتاه آمدم و درس را بهانه کردم و کال به رشت نرف تینها. در میهم داشت

از  یکی یبه همراه سرپرست تو یهفته تمام سه نفر کیدر خوابگاه ماندند و  گریماندم. تنها دو نفر د

 . میدیخواب یاتاق ها م

نور آفتاب بعد از  ریزدم و ز رونیاز استخر ب یرفتم. روز آخر وقت یم یرو ادهیروزش را به شنا و پ هر

 باعث شد سرم را بچرخانم و با آراز چشم تو چشم شدم. ینگاه ینیظهر خرداد ماه به راه افتادم سنگ

دوش قرار  یشل تر رو یچادر عرب یانداخته بودم و ساکم را هم از رو میشانه ها یرا شل رو چادرم

نشان دهم دوباره از او نگاه  یواکنش خاص داشتم. بدون آن که یداده بودم و لخ لخ کنان قدم بر م

 نشستم. یصندل یرفتم و رو ستگاهیگرفتم و به سمت ا

 ترمز زد. میپاها یبعد جلو یا قهیدق

 

 سالم.-

تجربه و صند  یبچه خام و ب "داده شده اش نگاه انداختم و حرفش در سرم اکو شد.  نییپا شهیش به

 "تیظرف یالبته ب

 را با زبان تر کردم. لبم

 سالم.  -

 ... یشتریروزا اتوبوس ها به فاصله ب نیرسونمت. ا یم ایب  -

 کنم. یصبر م  -
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 که حرفش را قطع کردم دلخور شد. نیا از

 .یاوک  -

تر شدم. توقع داشتم برخورد  یگاز گذاشت و دور شد. به رفتنش نگاه کردم و عصبان یرا رو شیپا

خواست آراز از من معذرت  یاگر بخواهم پررو تر باشم، دلم م یداشته باشد... کم یدوستانه تر

 بخواهد.

 کی. اما برخورد آراز باعث شده بود پکر باشم. دیرس یشکر آنقدر منتظر نماندم و اتوبوس بعد خدارا

 ینتوانسته بود آن جمله را از ذهن من دور کند. واقعا به من برخورده بود. مخصوصا که م یترم دور

 بود. قتیحق نیع دانستم حرفش

را  میاز درس ها یکیتوانست باشد که  یم نیاتفاق ا نیها تمام شد و امتحانات شروع شد. بدتر فرجه

 شدم. یپانزده م یکه مطمئن بودم باال یو مقدمات آمار! درس اتیاضی... رفتمیب

پنجره جمع شده  یکه جلو دمیرا د یاز سالن خارج شدم عده ا یوقت یعموم یاز امتحان فارس بعد

تا  دندیکش یگروه ما همه گردن م یکاغذ را چسبانده بودن و بچه ها یها فیها رد لهیاند. پشت م

 کنند. زهرا هم جلو رفته بود. دایرا پ یاسام

کار دانشگاه عادت نکرده بودم. واقعا مسخره و عذاب آور بود که  نیاز گذشت دو ترم هنوز به ا بعد

 یباشد که فرصت نیتوانست ا یشد. البته حسنش م یچسبانده م واریدر و د یرو تینمرات قبل از سا

 که دانشجو بتواند به نمرات اعتراض کند. شدیم جادیا

 به سمتم آمد. دهیبا رنگ پر زهرا

 پگاه؟  -

 .ختیفرو ر دلم

 ؟یدینمره منو هم د  -

 را تکان داد. لبم را گاز گرفتم.  سرش
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 بگو چند شدم سکته کردم.  -

 دهانش را به وضوح قورت داد. آب

 اعتراض... یتونیها. م هی... البته موقتیده نشد  -

 زدم. غیج بایتقر

 ؟؟؟یچ  -

پنجره به سمتم برگشتند. زهرا را کنار زدم و به سمت پنجره رفتم. بچه ها کنار رفتند  یجلو یها بچه

از پسرها  یکیگشتم.  یکردم و دنبال اسمم م یراه باز کردند. با وحشت به برگه ها نگاه م میو برا

 کرد و نمره را نشانم داد.  دایزودتر اسمم را پ

 ... هشت.یپگاه رودبار  -

 زدم.  یلیدست به صورتم س با

 خاک تو سرم.  -

 و دوباره راه باز شده بسته شد. دیدستم را گرفت و مرا عقب کش زهرا

 

 

 

 

نکنم. وحشت روبرو شدن  هیدانشگاه گر یگرفتم که توخودم را  یسکته زدم. به زور جلو بایتقر

 یسال ها یده در همه  رینمره ز نیطرف؛ شوک واردشده از اول کیبامادرم و از آن بدتر پندار، 

 ام نابود کننده بود.  یلیتحص

 قدر بزرگ و ترسناک بود. نیبزرگش کردم اما در آن لحظه درنظرم واقعا هم یادیگفت من ز یم زهرا
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صورت  یکه نگاهش را از رو یکالس به اسم ماهان خودش را به ما رساند و در حال یاز پسرها یکی

 داشت گفت: یبرنم یلحظه ا یبرا یزهرا حت

 از نصف بچه ها افتادن.  شتریاالن نمره ها رو زدن. ب نی. همنیاعتراض کن دیبر-

 . میگفت و راهمان را جدا کرد یاخم کرده باشه ا زهرا

 ماهان نگاه کردم. زانیآو یرفت و با خنده به لب ها ادمیدرد خودم را  یلحظه ا یبرا

 وغصه بر جانم چنگ انداخت.  دیپر طنتمیدور شدنمان دوباره حس ش با

اعتراض داخل ساختمان جمع شده بودند. مرسده و تارا هم آنجا بودند. البته  یاز بچه ها برا یسر کی

 کردند.  یاز پرسنل بگو و بخند م یکیداشتند با 

 به من زد و به رو به زهرا گفت: یزد و به سمتمان آمد. اشاره ا یلبخند دنمانیبا د تارا

 باز چشه؟ نیا ـ

 فوت کرد و گفت: رونینفسش را با فشار به سمت ب زهرا

 رو. یاضیر میافتاد ـ

که  ییدانستم که سارا یم نیقیو قطع به  دهیرا افتاده و ند یاضیزهرا هم ر دمیآن جا بود که فهم تازه

 درس را افتاده است و حدسم درست هم بود.  نیوحشت دارد هم ا یاضیاز ر

دوباره به سمت مرسده و آن  یاضیاسم استاد ر دنینثار جفتمان کرد و بعد از پرس یخاک بر سر تارا

 به سمتمان آمد. لشیدر موبا یزیکوتاه و ثبت کردن چ یمرد برگشت و بعد از صحبت

 آوردم. ریاستادتون رو هم گ ی. شماره دیسیرو بنو تونیعتراض کتبا دیبر ـ

 راحت شد اما هنوز هم دلهره داشتم. المیخ یکم

خبر ناگوار را به سارا  نیتا ا میو خودمان را آماده کرد میرفت ستگاهیاز نوشتن اعتراض به سمت ا بعد

 . میهم بده
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 یاعتراض هم نوشته بود. گرچه خودمان م شیاو برا یگرفته و به جا میگفت سارا پنج و ن یم زهرا

 .میدید یم یاستاد را حضور دیو با ستین یکاف نیکه ا میدانست

 . آن را باز کردم.دیرس امکیپ لمیموبا یاتوبوس که نشستم، قبل از حرکت برا یصندل یرو

 "؟یدیتجد یچطور"

 لب زمزمه کردم: ریرا از شدت خشم به هم فشردم و ز میشد. دندان ها کیاول گرد و بعد بار چشمانم

 خواد بکشمت. یآخ دلم م ـ

 کردم: پیآراز تا یگرفتم و برا دهیمتعجب زهرا را ند نگاه

 "بارمه نیاول"

 بعد جواب داد: یا قهیدق

 "بارت. نیشد دوم یاگر ترم قبل پسرخاله ات نبود، م"

زهرا را  یسر دادم و جواب کنجکاو فمیک یرا با حرص تو یهمه رک بودن باز ماند. گوش نیدهانم از ا 

 هم ندادم. 

 حرف بزنم.  میحسرت ها ایزهرا از آراز  یجلو لیدانستم چرا اما دوست نداشتم مثل آن اوا ینم

خواستم حرف خودش  یهم که م یکردن. وقت حتیکرد به نص یمادربزرگ ها و شروع م نیشد ع یم

 ینیکرد که ناچار به عقب نش یبرخورد م یمثل ماهان حرف بزنم طور یبکشم و مثال از کس شیرا پ

 شدم.  یم

همه را  یول اوردیسردرن شیاز زندگ یبود که کس دهیکش یدفاع واریقول تارا، زهرا به دور خودش د به

 از همه من و سارا را! شتریکرد. ب یم حتینص

 کردم: پیآراز تا یبرا میوارد خوابگاه شد یوقت
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 یب یو بهم بفهمون یارائه بد یهیکه طرح توج نیقبل ازت تشکر کردم. البته قبل از ا بابت ترم "

 "شد. یپونزده م یدفعه مطمئنم که نمره ام باال نی. اتمیظرف یتجربه و ب

 داد: ریرا با تاخ جوابم

. وگرنه یو جوابت رو هم گرفت یکرد نیارائه نکردم دخترخانم! تو به من توه یهیمن طرح توج"

 "! شب خوش.یکار کن یچ یخوا ینداره م یارتباط چیکه به من ه میدون یهردومون خوب م

کرد. عذاب وجدان داشتم. دلم  افتیدر امکیپ یپیتا یواژه ها یشد از ال به ال یرا م تی! عصباناوه

دانستم آراز  یوجود م یخواستم که پررو شود و البته که با همه  یکنم اما نم یخواست عذرخواه یم

 تیو قابل اواما در ناخودآگاهم به  یدانم چطور یهشت من را به ده بدل کند. نم یتواند نمره  یم

 داشتم. نانیاطم شیها

 یخاطره  زیتم یلی! خدیخار یتن خودم م ایمیموضوع به پندار بود. به قول ک نیاتفاق گفتن ا نیبدتر

 در نظرم زنده شد.  یروانیرشیشدن گوشم در ز چاندهیپ

نمره را  نیجمله به اوج رساند و گفت که اگر ا کیرا با  دشیتهد یتوانست سرزنشم کرد و حت یم تا

 دهد.  یرا به من نم ییاردو چیاجازه رفتن به ه رم،ینگ

 چیجواب ه یاضیهمان استاد ر یعنی یرا هم دادم. استاد عبدالله یحوصله دو امتحان بعد یو ب پکر

 .مینیاو را بب میرا نداد و موفق نشد مانیماس هاکدام از ت

اعالم کرده بودند که شرکت کنندگان در  یکاغذ بزرگ یدر سالن بر رو یاز امتحان آخر رو بعد

نام  یبه ورزشگاه آزاد یحیسفر تفر کی یگروه مراجعه کرده و برا ریبه دفتر مد یمسابقات ورزش

 کنند.  یسینو

کردم. کلهم پنجاه و شش  یسیخورد اما به اصرار زهرا نام نو یپندار در سرم چرخ م دیکه تهد نیا با

که از گروه ما تنها شش نفر شرکت کرده بودند. شب که پندار تماس گرفت  مینفر شرکت کننده داشت

 موضوع را به او گفتم. آرام و شمرده شمرده پاسخ داد:

 ...یرینمره ات رو نگ یمگه من نگفتم تا وقت ـ
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 حرفش را قطع کردم. یناراحت با

 

 

 

 

 

 ؟یو اگر قبول نشده باش ـ

 بدهم گفتم: حیکه مجبورم به او توض نیاز ا دلخور

 دارم خب! جانیه یلیبارمه و خ نیدارم پندار. اول ازین حیتفر نیمن به ا ـ

 البد مختلطم هست. ـ

 را باال انداختم.  میشانه ها ندیب یدانستم نم یکه م نیا با

 .رنیدو تا اتوبوس بگ دیدونم! شا ینم ـ

 گفت: یرا مشت کردم. با لحن تند میدست ها یناراحت از

 باشن؟ تیتو الو حاتتیتو نمره هات و تفر یکه گند بزن نه؟یا یخواست یکه م یا یآزاد ـ

 شد. زانیآو میلب ها رم؟یخواست که نمره کم بگ ینبود! مگر من دلم م نیبود؟ نه واقعا ا نیا واقعا

 نمره کم گرفتن؟ یعنیچه طرز حرف زدنه؟ آزاد بودن  نیپندار ا ـ

 !یرینم یعنی یرینم گمیم ی... وقتایواسه من لفظ قلم ن ـ

 .دمیخشم به خودم لرز از

 خواد برم. یمن دلم م ـ

 ؟یبهت اجازه دادم هرکار دلت خواست بکن ی. کیرو حرف من حرف بزن یکن یتو غلط م ـ
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 لیتوانست داد بزند و همان موبا یزد. درست است که پندار نم یم یلیبه صورتم س یاپیپ یکس انگار

کنم.  افتیرا در شینهفته در حرف ها ادیتوانستم فر یخوابگاهش برده بود. اما م یتو یرا هم قاچاق

 بغضم را فرو دادم:

 انگشتره. هیپندار هنوز رابطه ما در حد  ـ

 شدم. مانیو بالفاصله پش زدم یطرف خط سکوت محض شد. حرف بد آن

 خوام بگم که... یکه... م نهیمنظورم... منظورم ا ـ

 گفت: آرام

 پگاه؟ یبگ یخوا یم یچ ـ

 کردم. دایپ یماست مال یبرا یفرستادم و به موقع جمله مناسب رونیرا آه مانند ب نفسم

 !یزنیقولت م ریز یو تو دار میاون وقت هنوز عقد نکرد ؛یداد ییقوال هیتو به من  ـ

 خواست او را برنجانم. وقت کوتاه آمدن بود. یهم سکوت. دلم نم باز

قرار داره... اگه تو واقعا دوست  زیتو در صدر همه چ تیداشته باشم رضا یمطمئن باش هر خواسته ا -

 !رمیبرم... خب نم یندار

 .یبر خوادیمن دلم نم -

 را به هم فشار دادم. میلبها

 .یتو بخوا یهر چ -

 سرد بود.  شیصدا هنوز

 .یزنیاسمتو خط م یریفردا م -

 کردم. بغض

 چشم. -
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 ؟یندار یخوبه. کار -

 گونه ام راه گرفت. یآرام به رو اشکم

 .رینه... شبت بخ -

 .ریمواظب خوت باش. شب بخ -

 تماس خاتمه دادم و چشمانم را بستم. به

 شاهد حقارتم هستند. ایهمه دن کردمیراهرو نبود. اما حس م یتو یکس

 . دیفهمینفر زهرا م نیزدم اول یو اسمم را خط م رفتمیفردا م یوقت

خطر به صدا در  ینه. اما زنگ ها ایکرده ام که در برابر پندار کوتاه آمدم  یدانستم کار درست ینم

مشابه بروز  یرفتار ینبود در مراحل بعد دیمرحله مخالفت کرده بود. بع نیآمده بودند. پندار در اول

 ندهد.

 سرم افتاد. چشمانم را باز کردم.  یرو یکس هیسا

 !هیرض -

 زد. یکج و کوله ا لبخند

 !ینشست نجایا -

چون حس کردم قصد نشستن  دمیکنار کش یقفل بود. کم شهیدر تراس نشسته بودم که هم یجلو

 دارد. 

 .دمینشست و پرس کنارم

 که راهش جداست! تییسو ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 .نمیرو بب یمیک امیبودم. گفتم ب کاریب -
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قدم  شیآن را بشکنم. اما او پ کردمینم دایپ یبرقرار شد که حرف نمانیب یبود. سکوت ایمیک منظورش

 شد.

 .دمیصحبت هات رو شن یاتفاق -

 طرفه زد. کی یشد. لبخند یدلم خال ته

 منطقن. یمردا همشون زورگو و ب -

 ام نداشتم.  یدوست داشتن یدفاع از پندار زورگو یبرا یزیچ

 شد؟ یتهش چ یدونیم یول خواستیکه م ی. شدم اوندمیمن به همه سازش رقص -

به چپ و راست تکان دادم. پوزخند  یکه اشاره به نامزدش کرده است. سرم را به نشانه سوال دمیفهم

 زد.

شده بودم و  ینیب شی... چون براش صاف و ساده شده بودم. چون قابل پگهید یکیرفت سراغ  -

 ...خوامیخور نم یزن تو سر هینداشتم. گفت من  جانیواسش ه گهید

 . دیلرز شیلبها

 به خاطر اون فاصله گرفتم...  میاصل تی... از شخصمیاصل هیمن از رض -

 .دیکش آه

خوب خوبشونم  ی. حترنیگیگاز م یان. اگر ده تا انگشتتم عسل کن یمشت کثافت عقده ا هیمردا  -

 لنگه. یجاش م هی

. اما در آن لحظه سکوت کردم. دیگو یها را از سوز دلش م نیزند و ا یدانستم با اغراق حرف م یم

 کند. یبهتر بود خودش را خال
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 گرفت: یقیعم دم

که  ینه اون یباش که خودت دوست دار یهات استفاده کن. اون تیتو مثل من نباش. تو از موقع ـ

 .خوادینامزدت م ایدوست پسرت 

 زدم. یا انهیدلجو لبخند

 !ستین یکنیکه فکر م ینطوریپندار ا ـ

 زد. پوزخند

شدم  دمیآن به خودم اومدم د هیکردم با همه فرق داره.  ینبود... من فکر م یطور نیاونم ا ـ

 .یشب باز مهیعروسک خ

 "عروسک خودشم"

 نداشتم. زیچ یچیاز خودم ه ـ

 "من متعلق به پندارم"

 خوردم. یآب بدون اجازه اش نم یحت ـ

 "؟یبهت اجازه دادم هرکار دلت خواست بکن یک"

 زمزمه کرد: نیکره زم یلبخند رو نیرا با زبان تر کرد و با تلخ تر لبش

 همه بازم منو کنار گذاشت... نیبا ا ـ

جمله را تکرار کردم.  نیدلم ا یوقت مرا کنار نخواهد گذاشت. تو چیشد. پندار ه یخال میپاها ریز

کند. چه حرف گوش کن باشم چه  یوقت مرا رها نم چیقلبم روشن بود که پندار ه یمانند روز برا

 سرتق!
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اعصابم  هیتلخ رض یرا زد و رفت و مرا تنها گذاشت. بحث کوتاهم با پندار و حرف ها شیحرفها هیرض

 بود. ختهیرا به هم ر

اش  جهیشدم و فکر کردم. تنها نت رهیخ رونیب یدر به فضا شهیرا بغل کردم و از پشت ش میها دست

 و بعدا که پندار آرام تر شد، دوباره با او حرف بزنم.  میایبود که فعال کوتاه ب نیا

زدند. بابا و مامان قبال گفته بودند ترم  یبه اتاق برگشتم بچه ها در مورد ترم تابستان حرف م یوقت

م. پندار هم که کال مخالف ماندنم در خوابگاه خلوت بود. اما من دلم تابستان برندارم و به خانه برگرد

 که کولر نداشت! یوحشتناک در خوابگاه یبا وجود گرما یخواست بمانم. حت یم

 داد.  یموضوع که سه ماه تمام در خانه باغ و در کنار خانواده باشم مرا عذاب م نیکردن به ا فکر

حالم را بهتر کند. هرچند فعال خودش مسبب  یآنجا نبود که بتواند کم کسرهیکه پندار هم  مخصوصا

 ام بود. یبدحال

ذوق و  چیه یوقت تیکه زبانم مو در آورد. در نها دمیبعد و بعدترش آن قدر منت پندار را کش روز

 اجازه داد و خودش اجازه مامان و بابا را دیو سفارش و تهد حتینص یدر من نمانده بود با کل یشوق

 هم گرفت.

 و گفت: دیزهرا به شانه ام کوب میمحوطه منتظر اتوبوس بود یتو یوقت

 هنوز؟ ادیچته پگاه؟ خوابت م ـ

 گفتم: زانیآو یلبها با

 نمونده. یجانیه گهید دمیاونقدر منت کش ـ

 نگاهم کرد. دلسوزانه

 . میریم میکه االن دار نهیمهم ا ـ

 لب غر زد: ریکند و ز دایکالس خودمان را پ ینگاهش را چرخاند تا بچه ها بعد

 پسرن نه؟! هیاز من و تو بق ریگروه ما به غ یاز بچه ها ـ
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 گفتم و ادامه دادم. یا "آره"

 بود اسمش؟ یمن فقط آراز و اون پسره... چ ـ

 احسان. ـ

 را تکان دادم. سرم

رو درست درمون  گهید یهستن. اون دو تا دونمیمقام آورد رو م یکشت یآره احسان. اونم چون تو ـ

 برخورد نداشتم.

 خب همونا کجان؟! ـ

 زدم. پوزخند

 همونجان. شونمیجمع شده بدون دور آرازن! پس بق تیهر جا جمع ـ

 نگاهم کرد. مشکوک

 هستا؟! تیزیچ هیپگاه تو  ـ

 چمدانم نشستم. یرو

 ولمون کن بابا! ـ

 هندوانه بزرگ دارد.  کی شیهر بازو ریانگار ز رفتیراه م ی. طوردمیرا از دور د احسان

چطور  دمید نهیآن بازو و عضله ها کار آمپول و دارو باشد اما من به ع یدر نگاه اول فکر کن دیشا

 را له کرد! فشیحر

 و لبخند زد. ستادیا میروبرو

 دخترا؟! نیسالم خوب ـ

را کنار چمدان کوچک من گذاشت و  . کوله اشمیچمدان بلند شدم و به همراه زهرا سالم کرد یرو از

 گفت: یبا لبخند
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 سفرتون ادامه داره؟! ای نیایشما هم همراه ما قراره ب یبه سالمت ـ

 .دمیخند

 !شهیجا نم لیوسا یبخدا خود چمدونه گنده اس، وگرنه توش اونقد ـ

 را باال فرستاد. شیابروها زهرا

 ما امروز! میدیچه عجب خنده ات رو هم د ـ

از گروهمان هم به  گرید یکی یامیبعد آراز و بعد از او س یبه او کردم. لحظات ییلبخند اخم گذرا همراه

 بود. گناهش را گردن گرفتم. دهی. طفلک آراز تازه رسوستندیجمعمان پ

 که اسم ننوشته بودند. گرید یها یلیبود. مثل خ امدهیششم ن نفر

آقا بودند. بچه ها پخش و پال  یخانم. ما بق دیاز اسات یکیو  میده دختر بود عایجم دیاتوبوس رس یوقت

 خودم باشم.  ییآخر را انتخاب کردم تا آسوده تر و در تنها فیاتوبوس را پر کردند. رد

دادم و به حرکت آرام  هیتک یصندل یما را آراز و احسان پر کردند. سرم را به پشت یجلو یصندل

 آمد.  یاز سفر و جاده بدم م شهیو جاده نگاه کردم. هم ابانیرفتن به سمت خ یاتوبوس برا

 یقرار گرفته بودم که نم میزندگ یبود، اما حاال در دوره ا النیبه جز گ ییبه جا رمیاگر مس خصوصا

خواست در  یترازو م یعشق؟ کدام کفه  ایدانستم اسم احساس سفر به شهرم را تنفر بگذارم 

 کند. ینیسنگ میزندگ

 اتوبوس بلند شد. یاز جلو ییغرق بودم که صدا افکار خودم در

 محترم... ونیخانم ها و آقا ـ

 .نمیبود درست بب ینشستم تا صاحب صدا را که استاد توکل صاف

 که بهتون سفارش بشه؟ الزمه؟ ستیو الزم ن نیبگم که همتون ماشاا... بزرگ دیبا زیقبل از هرچ ـ
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استاد  یلب ها یهم رو یاتوبوس پخش شد و لبخند کمرنگ یآرام بچه ها در فضا یخنده  یصدا

 نشست.  یتوکل

نقطه  یبادم یگشتم. انگار فقط قد بلند و چشمها یدو برادر م نیاز شباهت ب یهم دنبال رد من

 مشترکشان بود.

 

 

 

 

 آمد گفت: یکرد و عقب م یم یطور که طول اتوبوس را ط همان

 یول د،یکه بگم که تو چهارچوب رفتار کن ستیپادگان ن ...ستیکه شکر خدا الزم ن نیخب مثل ا ـ

که ورزشگاه  دیدون یما. م یخودتون، چه برا ی. چه برانیخب حواستون هم باشه که باعث دردسر نش

. ان یشو آموز یحیبه چند مکان تفر میسفره و بعدش قراره شما رو ببر نیاز ا یبخش کوتاه هی یآزاد

 باشه. مونیهمگ یبرا یشاا... که سفر خوب

 چدیدر اتوبوس نپ شیکرد صدا یم یکه سع یمحض اتمام حرف به سمت آراز خم شد و در حال به

 را خطاب به آراز گفت.  یجمله ا

 .  "تمام"داد و آراز هم تند و پشت سر هم چند بار گفت  یمتوجه نشدم اما انگار به او تذکر درست

 تمامش کن.  دیصحبت برادر بزرگترش به او بگو نیبود که ب یادبانه ا ینظرم حرکت ب به

به  یهمان طور که آمده بود رفت. احسان مشت آرام یسرش را بلند کرد و از کنار صندل یاستاد توکل 

 و آراز هم در پاسخش گفت: دیو خند دیآراز کوب یبازو

 ...رونیانگار بچه آورده ب ـ

داشتم.  اجیبود که من هم به آن احت یا هیتوص نیکه احسان در پاسخش گفت بهتر یآرام الیخ یب

 بشوم. زهایچ یلیخ الیخ یکه ب
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سرم تاب خورد و من را به  یتو یه هیرض یحرف ها یخودکیدانم چرا ب یرا بستم و نم میها چشم

گوش هم کرده بودند و  یمرز انفجار کشاند که چشم باز کردم و به دخترها و پسرها که سرشان را تو

 زدند نگاه کردم. یحرف م گرید یها یبا صندل ای

زد و به  یخواند و بشکن م یم نیاز پسرها خنده ام گرفت. آهنگ یکیآرام  یبشکن ها دنیشن با

اتوبوس  یاز جلو یداد. توکل یدخترها و پسرها کارش را ادامه م یکرد و با خنده  یاطرافش نگاه م

 گفت:

 زه؟یر یداره مزه م هیک ـ

 بعد گفت: یساکت شد و لخت پسر

 که! دهینم فیک یخال یباشه استاد؟ خال یمزه اش چ ـ

خنده بود که به  کیاتوبوس ترکانده باشند، شل یبه اتوبوس انداخت و انگار که بمب تو ینگاه یتوکل

لب  یرو یرفتند نگاه کردم و لبخند کمرنگ یم سهیر یخودکیبچه ها که ب یآسمان رفت. به چهره ها

 نیهم. با خودم فکر کردم اگر قرار باشد تا آخر سفر دیزود پر کش یلینشست که آن هم خ میها

 شود! یکوفتم م زیباشم که همه چ یطور

 یم یکنار یکه دختر صندل یکرد و از جا برخواست و با آهنگ دتریرا شد شیکه همان پسر بشکن ها 

شباهت  یبه دلقک باز شتریخشن و مردانه که ب یگذاشت شروع به تکان دادن بدنش کرد. رقص

 داشت. 

از جا بلند شد و  کلیکه احسان با آن ه نمیرا بب یام عمق گرفت و منتظر ماندم واکنش توکل خنده

 پسر شروع به تکان دادن بدنش کرد.  یهمپا

 یتوکل رهیخ یتوجه به نگاه ها یهمه خنده شان گرفته بود و با دست زدنشان از آن دو نفر که ب گرید

 کردند. یم تیحما دندیرقص یم

 لبش و بعد گفت: یهمان طور نگاهشان کرد و لبخند کمرنگش ماند رو یکه تمام شد، توکل آهنگ

 .میبه صد نفر جواب پس بد دیکه با دیکن یجور نی. تا تهران انینیبش گهیخب... د یلیخ ـ
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 بار تکرار شد.  نیبساط رقص چند نیگوش نکرد و تا تهران ا یکه کس هرچند

 یهم باالخره نفس راحت یتوکل یآرام گرفتند و آقا شانیها یصندل یبچه ها بر رو ریآخر مس در

 .دیکش

و  طنتیداده بود و به ش حینشستن را ترج نهیمدت دست به س نیپسرها در تمام ا یآراز برعکس باق 

 بود. دهیآن ها فقط خند یریمعرکه گ

 دهیآن را د ونیزیتلو یها شهیکه تمام عمرم از پشت ش یمن یبرا یو گذار در مجموعه آزاد گشت

 یم بمیترغ شیاز پ شیبود ب میرو یکه جلو یآمد. عظمت و شکوه یبودم جذاب و جالب به نظر م

 شوم.  یورزشکار حرفه ا کیبه  لیتبد یکرد تا روز

 تیکه نها دنیو بعد بب یمکان انیپرتش کنند م کهویحس من را داشته که  یدانم تا به حال کس ینم

 گذرد. یبه هدفش از همان جا و همان منطقه م دنیخواسته اش... راه رس

 ریو همان طور که مس ستادیدانم طرز نگاه کردنم چطور بود که آراز را به سمتم کشاند... کنارم ا ینم

 کرد گفت: ینگاهم را دنبال م

 ...یبپا غرق نش ـ

 کیرفتارم در برخورد با او را کنار گذاشتم. انگار خواستم که  یطلسم شکست. تمام تلخ باالخره

دانشکده با او داشته باشم اما خبر نداشتم که ممکن  یمثل همه دخترها هیحاش یساده و ب یرابطه 

 .ستین

در چشمش آمد که  یگری. تمام خنده ام انگار جور ددمیبه صورتش انداختم و خند یو نگاه برگشتم

 .دیهمزمان با من خند

 ؟یانقدر غرق شد یچ یتو ـ

 .هیجالب یورزشگاه... جا نیعظمت ا یتو ـ

 .ونهیما آقا یبرا شیجالب شتریآره... اما ب ـ



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  229:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 طوره. نیمتاسفانه ا ـ

 نیباشه؟ مجموعه به ا یسمت نیا رتیروز مس هیکه  ؟یبراش بکن یتالش چیه یخوا ینم یعنی ـ

 ست؟یباشه. ن یرشته دانشگاه نیتونه هدفت از انتخاب ا یگوشه اش م هی... یبزرگ

 خبر نداره. ندهیکس از آ چیبشه. ه دیشا ـ

 باال انداخت و گفت: ییابرو متفکر

. خانم دانشمند اگر خودت قصد دهیبراش تدارک د یچ ندهیکس خبر نداره آ چی... هیگیراست م ـ

گردشو  نیخواد ا یگنده فورا م یکه توکل میجاها رو هم نظاره کن هیکه ما بق ایکنار ب ،یحرکت ندار

 سَمبل کنه.

 که به برادرش داده بود خنده ام گرفت و گفتم: یلفظ از

 که... یبهش نسبت داد یبنده خدا اگر بدونه چ ـ

 من عادت داره. یاخالقا نیبنده خدا به ا ـ

 پررو تر شدم. یکم

 بده. اما... تیکه بهت اهم ادیبه نظر م -

 

 

 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 .یتو بد جوابشو داد -

 کرد. یسوال یاخم

  ؟یمن؟! ک -

 تمام. اونم چند بار. یتو اتوبوس وسط صحبتاش گفت -
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 یخنده. منتظر ماندم خنده اش را تمام کند. بعد از لحظات ریرا اول به هم فشرد و ناگهان زد ز شیلبها

 سرش را به چپ و راست تکان داد.

. اوال اون حرفش تموم شده بود. دوما ینبود که تو برداشت کرد یزیدختر خوب من منظورم اون چ -

قبول  یعنیکردم.  دییکلمه تا نی. من حرفشو با ایهمون اوک شهی... مییجورا هیخودمون تمام  نیب

 کردم.

 را باال دادم. میابروها

 .دونستمی. نمخوامیآها! معذرت م -

 زد. یچشمک

 نداره.  بیع -

 یم دایرا پ ینقش میدر گوشه و کنار زندگ بیمرموز و عج یتکان داد و رفت. آراز توکل یدست میبرا و

 شد. یکرد و واردش م

 داشت.  مانیتهران گرد یبرا یخوب یگنده برنامه ها یقول آراز، توکل به

سفرمان اماکن  تی. محورمیبگرد میتوان یمدت تا م نیبود و قرار بود در ا "!میروز و ن کی" اردو

 سفر دو روزه نبود.  نیتمام ا نیو هم میبود اما در کنارش چند پارک و موزه هم رفت یو ورزش یحیتفر

 کرد و تنها دو بار آن هم شب از من خبر گرفت.  یبود که مامان راه به راه چکم نم یبار نیاول

هم. به دستش ند یکردم گزند یم یبا من در ارتباط بود و من هم سع امکیپ قیمرتب از طر پندار

 جلو رفتن دارم.  یبرا یو هدف یکردم بزرگ شده ام و قدم یبار بود که احساس م نیاول

که من مزه  یزیها چ نیا یاز همه  شتریب دیبار بود که دور از خانواده بودم اما شاد و آرام. شا نیاول

 سفر به تهران بودم. ونیزده بود و من آن را مد شهیبود که در جانم ر یداد آن حس استقالل

 یصندل یباشم قبول نکردم و از رو یگروه یدوم هرچه بچه ها اصرار کردند که همراهشان در باز روز

 شدم.  رهیکرد خ یرا جلب م یکه توجه هر عابر شانیبه خنده ها
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 مانیجزء کارها قیو تشو میکرد یم یبچه ها شاد یپا به پا ینکرد اما دو نفر یهم مثل من باز زهرا

 شده بود.

کرد  یانتخاب م شیکه آراز برا یاسم دیباخت، با یم یگروه شده بود. هرکس که در وسط طانیش آراز

اسم گذاشتن  یخودش باخت بچه ها برا یوقت تیو در نها ستادیا یم یو گوشه ا رفتیپذ یرا م

 دادند.  یمسابقه م شیرو

 کنار ما نشست و گفت: یصندل ینفس زنان رو نفس

 حم ندارن.نامردا ر ـ

 و گفتم: دمیخند

. گهی... دور گردونه دیدخترا اسم گذاشت یمگه؟ ماشاا... از خرس و پاندا برا یخودت رحم داشت ـ

 .دینوبت خودتم رس

 گردنش را از عرق پاک کرد و گفت: پشت

. مثال نمیب یمن باطنشون رو هم م ،یچیه هیجور هیهاشون  افهیاما خودت نگاه کن... ق یگیراست م ـ

 زهرا... نیهم

شد. زهرا سر جلو آورد و براق  یو پسوند هم سرش نم شوندیتعارف نداشت. پ ی... با کسگریبود د آراز

 صورتش که آراز گفت: یشد تو

 نله. همون قدر کنجکاو و جست و جوگر! هیشب ـ

 و گفتم: میرا بگو یمجبورم کرد که حرف یزیچ

 ؟یمن چ ـ

 ... لب زد:رهیو خ قیکرد. عم نگاهم

 ! همون قدر بامزه...یا زهیخاله ر هیتو شب ـ
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و زمان درهم گره خورد تا من  نیخورد. زم نیزهرا به زم یپا یجلو یجلو آمد. توپ وسط احسان

 .دمیآخر آراز را نشنوم اما شن یکلمه 

 .یو دوست داشتن ـ

 

 

 

 

شک کردم.  مینگاهش کردم اما او بلند شد و به جمع بچه ها برگشت. به گوش ها یو طوالن متعجب

گرفته  یجد یخودیخودم ب یمنظور حرف زده بود و من برا ینداشت و ب یخاص یاو معن یبرا دیشا

 بودم!

 رونینفسم را آهسته ب ده،یاز حرف آراز را نشن یزیاو چ دمید یبه زهرا انداختم و وقت ینگاه مین

 دادم.

که در کنار  یبه واسطه شب ،یدخترانه مان به همراه استاد منصور یبود. جمع ده نفره  یخوب حیتفر

و دوستانه شده بود. صبح روز دوم بعد از خوردن صبحانه باالخره  مانهیصم م،یهم در خوابگاه گذراند

جمع با  نیا استشده بود که انگار مدت ه یراه برخوردهامان طور ی. تومیبه سمت مازندران راه افتاد

 گردش رفته اند. و  حیهم به تفر

ماندم. از همه بدتر  یرفتم به رشت و تا شروع ترم تابستان در خانه باغ م یگشتم و م یبرم دیبا حاال

 خواست تابستان را در خانه بگذرانم.  یکردن همان موضوع ترم تابستان بود. من واقعا دلم نم انیب

 یشد و محصول آن چند دروغ راضخانواده ام  یبرا ینقشه ا یرا به زهرا گفتم و او همپا موضوع

 کننده بود.
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 یصندل ی. آراز هم به همراه برادرش رومیوسط نشسته بود فیرد یها یاز صندل یکی یبار رو نیا

راه پندار تماس گرفت. ناراحت  انهیفاصله بود. م گرید فیدو رد انمانیدوم نشسته بود. م فیرد یها

 . ندیو مرا در تهران بب ردیبگ یبود که نتوانسته مرخص

به  دنیبهتر حرف زدم تا آرامش کنم. بهتر بود موضوع را قبل از رس یدادم و از فرصت ها شیدلدار

کار را هم کردم اما واکنشش آن قدر  نیکردن مامان کمکم کند و هم یگفتم تا در راض یرشت به او م

 کردم.  طعق هیرا با گر یکنم و گوش یکار شیغرغرها ینتوانستم جلو تیدلگرم کننده نبود و در نها

کردم همه  یداد. فکر م یمن را عذاب م یدر سکوت فرو رفته بود و حس بد و آزاردهنده ا اتوبوس

 کردم.  یشده اند و البته که اشتباه نم میمتوجه ناراحت

به ام کرد. سر بلند کردم و خواستم  وانهیدادم اما حالت تهوع د هیتک یجلو یصندل یرا پشت سرم

از جانب آراز  یامینگاهم را به خود مشغول کرد. پ یمجدد گوش ی برهیبدهم که و هیخودم تک یصندل

 داشتم. بازش کردم.

 "؟یفتیب هیبرخورد کنه که به گر یباهات طور یدیچرا اجازه م"

 هینداشتم که بق یبود، توقع دهیرا شن میفاصله صدا یآراز با دو صندل یرا باال فرستادم. وقت میابروها

 نوشتم: شیباشند. برا دهینفهم کمینزد یها یخصوصا صندل

 "!یاظهار نظر کن یتو مسائل خصوص خوادیخودم بود. دلم نم ریتقص"

 جواب داد: هیثان به

 "!دنیاالن کل اتوبوس فهم ؟یمسائل خصوص"

 دانستم اما نوشتم: یکه م نیشد. با ا زانیآو میلبها

 "واقعا؟"

 نوشت: میجواب بله برا ی. به جادمیآه کش یشرمندگ با

 "!میهست یات ناراحتم کرد... باالخره هم کالس هیدخالت کنم. فقط گر خوادیمن دلم نم"
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مثل روز روشن بود و قطع به  مینبودم اما برا یو با تجربه ا دهید ایکل صورتم را پوشاند. آدم دن لبخند

 بد پشت سرش متفاوت است.  فیبا همه تعار یگفتم که آراز توکل یم نیقی

ثابت شد و روز  میبرا نیکه از خزرشهر مرا به خوابگاه رساند ا یبود. روز یمن آدم سالم یبرا حداقل

 کردم: پیتا شیآوردم. برا یم مانیبه آن ا شتریبه روز ب

 "دوستم داره. یکه فکر کن یاز اون شتری. اما نباش. پندار بیممنون که نگرانم"

 داد:جواب  ریتاخ با

 "نطورهیخوشحالم که ا"

تحت فشار  نقدریکه دوستش دارن رو ا یهمه آدما اون"زدم و با خودم فکر کردم:  یدردناک پوزخند

 "ذارن؟یم

 یو ممنون بودم که حرف کردینگاهم م نیزل زدم. زهرا فقط غمگ رونیرا بغل کردم و به ب میها دست

 زند. ینم

را  لمانیتوقف کرد. وسا میکه سوار شده بود ییبه سمت دانشگاه رفت و جا میمستق اتوبوس

 .میبه راه افتاد ستگاهیاز تک تک بچه ها به همراه زهرا به سمت ا یو بعد از خداحافظ میبرداشت

 مانیپا یآراز جلو یپرادو مینشست سیمنتظر سرو دهیبه هم چسب یها یصندل یرو نکهیمحض ا به

 توقف کرد.

 رسونمتون. یم نیای. بادیم ریبه د رید سیهنوز ترم شروع نشده، سرو ـ

 .میو بلند شد مینگاه کرد گریکدیزهرا به  با

. زهرا سکوت را شدیقبل پخش م یسر نیدلنش ینامفهوم ول یها یقیاز آن موس نیماش یتو

 شکست.

 نه؟ یشیکامل متوجه م شویمعن ـ

 :دیبا لبخند سر تکان داد. زهرا مجدد پرس آراز
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 گه؟یم یچ ـ

 آهنگ را کم کرد و بعد همان طور که نگاهش به روبرو بود، گفت: یصدا

 دوشت یرو ختهیر اهتیس یموها ـ

 که بر سر من آمده ییجدا چه

 نیمن بگ اهیبه عشق چشم س نیبر

 به جانم افتاده ییحسرت جدا که

 و زهرا گفت: دمیکش یقیعم آه

 چقدر زبونتون سخته. ـ

. سوال من را آراز ردیبگ ادیخواست زبانشان را  یزد که انگار م یحرف م یام گرفت. جور خنده

 .دیپرس

 مگه؟ یریبگ ادی یخوا یم ـ

 باال انداخت. ییزهرا ابرو و

 فهمم. یم یبه سخت ممینه بابا... من زبان مادر ـ

 

 

 

 

 کرد.  یبود که آدم را وادار به خنده م یزهرا طور یخودش از حرفش خنده اش گرفت. خنده ها و

ما فقط  یجان داشت. به خنده افتادم و آراز در برابر خنده ها شیاما خنده ها دیخند یم ریبه د رید

 کنم.  یم ادیحاال هم از آن روزها با لبخند  ینشست. حت یدلم م یتو شیلبخند زد. مهربان



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  236:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

حال  نیبا ا یشود ول یجز شکست ختم نم ییته آن به جا یدان یاز خاطرات هست که م ییجا کی

 شیادآوریزنده نگهش دارند و با  شهیکنند که هم یآن قدر گرم است که ذهن و روحت با هم توافق م

 خوشحالت کنند.

 کیتکان نخورد. دلم  شیاز جا کردیکه چشم کار م ییکرد و تا جا ادهیخوابگاه پ ابانیما را سر خ آراز

 چیبرگشتن به رشت ه یکردم تا برا یرا آماده م لمیوسا دیخواست اما قبل از آن با یدوش آب گرم م

 نداشته باشم. یمشکل

 گرفتم.  طیفردا و برگشت به رشت بل یبرا یزود سر و سامان دادم و تلفن یلیرا خ میکارها

 نیا قایزل زدم و دق مییتخت پرت کردم و به تخت باال یاز نه هم نگذشته بود که خودم را تو ساعت

که من آن طور بغ کرده  رندیگ یبرگشتن به خانه عزا م یبرا ایدن یجمله از سرم گذشت که کجا

 نشسته بودم؟

گرفتم؟ هرچند  یگذشت. چرا از حاال به خودم سخت م یآن جا هم به من خوش م دیکردم... شا فکر

 دلگرم کردن خودم است... یبرا یالک یها هیها توص نیا یدانستم همه  یم

که در خودم سراغ داشتم. طبق معمول  یبد یآن حس ها یبود با همه  یبه خانه مساو برگشتنم

 یشروع شد که به آن ها گفتم م ییاز جا انمانیچند روز اول با خانواده ام در صلح بودم اما آتش م

 خواهم ترم تابستانه بردارم. 

بودم. اولش  دهیند ییجا چیشد که نمونه اش در ه یکه به مادرم فحش داده باشم... چنان برزخ انگار

 اخم کرد و گفت:

 الزم نکرده. ـ

 .دمیکوب نیزم یرو پا

 درس بخونم. دیمامان منو نگاه کن. بذار بردارم... با ـ

 ؟یخون یکه حاال م ستین ـ
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اردو رفتم. اونو تا از  هیکردم؟ بعد از اون همه امتحان سخت  گهیکنم؟ مگه کار د یکار م یپس چ ـ

 .نایکن یول نم رونیب نیحلقوم من نکش

 برداشت و اخم آلود به صورتم زل زد. یاز آشپز دست

بارم شده به  هیترم تابستون نه! گوش کن.  گمیبچه. م گهیتو؟ حرف تو گوشت بره د یگیم یچ ـ

 حرف من گوش کن.

 تو آمد و گفت: دیکش یرا م شیدر مسح پا یلحظه بابا که داشت جلو همان

 .گهید نیدادیدر حال داد و ب ... باز شما دو تا مادر و دختر چتونه؟ همه اشسیه ـ

 رفتم و دستش را گرفتم. جلو

کنه  یلج م دهیمنو نشن لیمن ترم تابستون بردارم، دال نیاجازه بد گمیم گم؟یبابا تو رو خدا بد م ـ

 نه! گهیم

 آمد و گفت: رونیبا مالقه از آشپزخانه ب مامان

و  ریرم اون جا بمونه و دلم مث سدخترمو بذا یخوابگاه خلوته. من چطور گمی. مگمیمنم بدتو نم ـ

 ایبشه؟ ب یچ یاون جا بمون یخوا یرو م یگرم نیسرکه نجوشه؟ هان؟ اونم راه دور... تابستون به ا

 .ییجا یمسافرت میبر

 یوا ؟ییبه جز قم و خانه دا میرفت یگفت مسافرت انگار کجا م یم نیرا از بر بودم. همچ شیها حرف

 کردم و گفتم: یحاالها آنجا بروم. اخم ! رو نداشتم حاالنیدحسیس ییدا

خوام ترم تابستون بردارم که زودتر درسمو تموم کنم و  یمن م یدونم ول یرو م نایدونم... همه ا یم ـ

افتم؟ مامان گوش بده  یچقدر جلو م نیدون ی... میتلل یللی یارشد. نه که برم پ یبرم دنبال کارا

 بگو... یزیچ هی! بابا تو گهید

 کرد، جانمازش را پهن کرد و گفت: یکه دستش را از دستم جدا م یدر حال بابا

 بشه. یراض دیخب برو بردار... اما مادرت با ـ
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 ور را نگه دارد هم آن ور را!  نیخواست ا یقول خودش هم م به

 و باز گفتم: دمیبه سمت مامان چرخ زانیآو یلب و لوچه  با

 نه! گهیشد االن جواب من؟ معلومه مامان م نیخب ا ـ

 خنده اش گرفت و گفت: مامان

 کارت کنم. یدونم چ یکه نم یشیانقدر کنه م ییوقتا هیپگاه  یعنی ـ

از  یکی. فکر کن گهیبه خدا مامان... من خودمم نخوام استاد سفارش کرده بردارم. بذار برم د ـ

. اومدم راستشو به شما گفتم و ستمیکه مث اون نراستشم به خانواده اش نگفت. من  یدوستام حت

 اجازه خواستم.

مغز منم نخور. برو ثبت نام کن.  گهی. پگاه گوشاتو باز کن... دیبش یتو اون جور یکرد یم خودیب ـ

 هی هیزنم. فقط کاف یبهت سر م امیحواسم بهت هست. مرتبم م یاونم فقط چون استادت گفته... ول

 ...یقدم کج بردار

 .دمیو بعد از مدت ها صورتش را بوس دمیجمله اش را تمام کند. پر نگذاشتم

 آخ من فدات بشم... چشم. ـ

 ر،یسخت گ یبودم که خانواده ها دهیشن ییرفته بود. جا شیپ میهم که بدون دروغ کارها چقدر

خواست از من و  یخودش م الیکنند. مادرم به خ یم میفرزندان را به جامعه تقد نیدروغگو تر

 جامعه داده بود. لیتحو یعقده ا کی شیها یریمحافظت کند اما با سخت گ میزندگ

 یشده بودند، پندار نم یکه مادر و پدرم راض ییگذشت و از آن جا میبرا عیسر یلیهر حال فرجه خ به

و  دمیشن ییداند در خلوت چه حرف ها یبزند و ظاهرا با رفتنم موافقت کرد اما خدا م یتوانست حرف

 دم نزدم. 
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 ادیخواست جرات داشتم تا بر سرش فر یشدم و دلم م یخور بودن خودم ناراحت م یاز تو سر یگاه

شب  کیجمله را  نیهم نیع قایو دق ندیاو را بب یام دوست نداشت ناراحت چارهیبکشم اما دل تنها و ب

 کردم. پیتا شیقبل رفتنم برا

 

 

 

 

 نیکنم که ا یو هرکار م یخواد تو از دستم ناراحت باش یدونم چرا دل بدبخت من نم یمن نم "

که با حرفات  ستیزود تموم بشه تا بهت برسم اما دل تو نه! انگار اصال برات مهم ن یدانشگاه کوفت

 ".ریخاموش کنم و بخوابم. شبت بخ مویخوام گوش ی. میکن یناراحتم م یچطور

 خوابم برد.  ادیز ی هیدم و از گررا خاموش کر یبعد گوش و

 یزنگ زد به قول خودش سع یبه من زنگ نزد اما وقت شیآن تبحر داشتم. پندار تا فردا یکه تو یکار

 ماجرا را فراموش کند.  نیکرده بود ا

 خودش. یرا چسباند به بزرگوار زیسرم منت گذاشت و همه چ ییطورها کی

تالشم را کردم. تابستان با همه گرما و  یکنم اما حداقل گاه هیخواهم گذشته و اشتباهاتم را توج ینم

 نکهیگذشت، چه رسد به ا یسخت و بد م یمناسب در خوابگاه به حد کاف یشیسرما لهینبود وس

 .ختیر یداد و اعصابم را به هم م یم ریگ زیچ کیپندار مدام به 

خزرشهر از ذهنم به طور کامل  یالیترم کامل سمت آراز نرفته بودم تا خاطره مشروب و و کی من

رک و  یکردم تا بزرگ شدنم را به پندار نشان دهم. من روز خواستگار یپاک شود، من تالشم را م

 اش چه شد؟!  جهیصادقانه درخواستم را به او گفته بودم اما نت

بزرگ خواست قبول کند که من هم همزمان با او  یکرد و اصال نم یم یمن بزرگتر یهمچنان برا پندار

 شده ام! 
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 آمدم!  یبهتر کنار م رتینبود. با غ رتیداد. بحث غ ینظر م دنمیلباس پوش یبرا یحت

 و اعصاب خرد کن! یافراط ینگران کیکرد.  یمثل مادرم رفتار م پندار

 یهشت نفر -هفت گرید یو مجموعا از اتاق ها ایمیاتاق فقط من و ک یخلوت بود و از بچه ها خوابگاه

 . میمانده بود

 . میگذراند یم تییدر سو هیرض شیوقتمان را پ شتریسه نفر هم ب ما

 یدهانش چفت و بست درست و حساب ایمیداشت، مخصوصا که مثل ک یاعصاب یرو تیشخص کمی

 نداشت. 

نفر که از کل  کیمن  یکرد، رو یبه ناکجا آباد حواله م گاریس کیرا با دود کردن  ایغم دن نکهیا اما

 گذاشت.  یخوب م ریگرفتم، تاث یم ریعالم تاث

و درست  مینیرا بب "و بچه ننه یکاله قرمز" لمیو ف میبرو نمایخوابگاه به س یبا بچه ها میخواست یم

 رفت. یکتم نم یتو هیجور چیو مخالفتش ه میوقت رفتن پندار زنگ زد و مجبور شدم به او بگو

 خوش... یساعت کی میخوا ی. فقط مرمیم رونی! من هر روز از خوابگاه بمیپندار ما همه دختر  -

 نه! یعنینه  گمیم یوقت  -

 .دمیرا با حرص جو لبم

 !یکه با من مخالفت کن یشد دهیتو فقط آفر  -

 گفتم: مانیفرستادم و پش رونیکرد. نفسم را ب سکوت

 .دیپندار ببخش  -

 کردند.  یو با تاسف نگاهم م نهیدست به س ایو رو هیو رض ایمیک

 ؟یدون یخلقت من م لیاز دل یچ گهیگذار! د ریتاث یپگاه! جمله ها یزن یم دیجد یحرفا  -

 !گهیخوام د یگفتم معذرت م  -
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 سرش را تکان داد و آرام گفت: هیرض

 از منم خاک بر سر تره! نیا  -

 رفت و گفت: تییبه سمت در سو و

 کفشامو بپوشم. رمیمن م  -

 بود. یپشت کردم و به سمت آشپزخانه رفتم. هنوز لحنش طلبکار و عصب ایمیو ک ایهم به رو من

هستم.  یبه خاطر آمل موندنت از دستت عصبان ی. به اندازه کافشهینه ادامه بده. تازه داره جالب م  -

 کنه. یتر م جیداره داستانو مه دتیجد یآموزه ها

 کردم. بغض

 ... یروز خواستگار یقول و قرار هیآخه من و تو   -

 .میما غلط کرد  -

 زده بود.  ادیفر

 خوردم قبول کنم! یاراذلته گه م یبا دوستا دنیحرفات ول چرخ یدونستم معن یمن اگر م  -

 .دیگونه ام چک یرو اشک

 دیخوام. من قشنگ ق یم یوگرنه من واضح گفتم چ ،ینه تو اون روز به حرفام توجه نکرده بود  -

 ... یستام و اردوهارفتن با دو رونیو ب حیکردم تفر

 !؟یحرفم حرف بزن یرو ی! جرات داررشیز زنمیاالن م دمیآره آره! اصال همه رو شن  -

 .دمینال

 پندار!  -

 ! خوامیجواب م  -
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 را به هم فشردم تا هق نزنم. میلبها

 زنم.  یحرفت حرف نم یعالقم بهته که رو ی. من از روستیبحث جرات ن  -

 ؟یبگ دیبا یچ یخوام بر ینم گمیم یپس وقت  -

 حال آرام گفتم. نیمانده است، با ا یاز غرورم باق یکمرنگ هیکردم فقط سا یم حس

 چشم.  -

 . بلندتر...دمینشن  -

 شتریاند ب ستادهیپشت سرم ا ایمیو ک ایدانستم رو یم نکهی. و اختندیر یم اریاخت یب میها اشک

 نکنم. یداد. نفس گرفتم تا احساس خفگ یعذابم م

 چش...  -

زل زدم که  لمیو به موبا دمیشد و با چشمان وحشت زده به عقب چرخ دهیدستانم کش یاز تو یگوش

 قرار داشت. ایمیدستان ک یحاال تو

خور  یاحمق تو سر هیکه  نیرو مخم! ا یریم یبدجوره دار گهیخوب گوشاتو وا کن بچه قلدر! د  -

نگاهشن و  هیدانشگاه معطل  یکه تو ییکسا ستنیوگرنه کم ن تهیاز خر شانس یآورد ریمثل پگاه گ

و ازش  یمثل آاااادم بهش محبت کن یستیبلد ن یتو دل بسته که حت زیدونم به چه چ یاون نم

 .یمحترمانه داشته باش خواستدر

زد. مثل سکته کرده ها  ینم نهیدر س گریرا از گوشش جدا کرد و دکمه قطع را فشرد. قلبم د یگوش و

 لب زدم.

 ...یمی... کمیک  -

 شد. نهیبه س دست

 ! ؟یکن یم فیخودتو خوار و خف نقدریا یواسه چ ه؟ی. ها؟ چایمیک  -
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 . دمیانگار عمق فاجعه را درک کردم. به سمتش دو تازه

 کشه. یپندار منو م یوا  -

 

 

 

 

 را باال گرفت. دستش

رفتارت با اون فقط  یپندار نه! ول گمی! نمیهست یبس کن پگاه! تو واقعا موجود اعصاب خرد کن  -

 کنه! یپرروترش م

 .رمیرا از دستش بگ یکردم گوش یافتادم و سع هیگر به

 . بده توروخدا!رمیمی. پندار اگر قهر کنه من مستین نطوریا ایمینه ک  -

 باالخره مداخله کرد. ایرو

 بده بهش. شوینکن. گوش تشیاذ ایمیک الیخیب  -

 . میدو از تقال دست برداشت هر

 گفت. یرا به سمتم گرفت و با لحن آرام تر یگوش ایمیک

 خره! ندتمیبخدا نگران آ  -

را  یبوق گوش نیچهارم ای نیو شماره پندار را گرفتم. بعد از سوم دمیتوجه پشت به او چرخ یب

 برداشت.

 ه؟یچ  -

 اش به جانم آتش انداخت. یسرد و عصب لحن
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 گرفت از دستم. مویهوا گوش یجون مامانم دوستم بپندار به   -

 تر جواب داد. سرد

 . فعال.شهیبدتر م گمیم یزیچ هیخوام صداتو بشنوم االن. اعصابم خرده  ینم  -

 از ته گلو خارج شد. میصدا

 پندار!!!  -

 مسجد محله. خداحافظ. یبرو پشت بلندگو یبا من حرف بزن یدفعه بعد که خواست  -

را  یبه سمتم آمد و گوش ایهم از اتاق خارج شده بود. رو ایمی. کدیچیپ یگوش یال توبوق اشغ یصدا

 اپن گذاشت.  یحرف از دستم گرفت و رو یب

 .یاری. بعدا از دلش در میکن لکسیر کمیبهتره   -

 .دیزد و گونه ام را بوس یچشمک ایبغض سرم را تکان دادم. رو با

 بخدا! یفیح  -

 . میخارج شد تییزدم و همراهش از سو ینیغمگ لبخند

 . میبودند با خروجمان به سمت ما آمدند و به راه افتاد ستادهیکه حاال کنار باغچه ا هیو رض ایمیک

 .میو از خوابگاه خارج شد میوستیبودند. به آنها پ ستادهیا اطیبچه ها هم غر غر کنان پشت در ح هیبق

 کرده است؟  هیگر "و بچه ننه یکاله قرمز" لمیتابحال با ف یکس

 کردم... هیگر من
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 م،یزد رونیب نمایاز س یفس فسم به راه بود و حرص همه را در آوردم. وقت یصدا لمیمدت ف تمام

 .میرو یخوابگاه گفت که همراهشان نم یبچه ها هیبه بق هیرض

 یبرگردم و به پندار زنگ بزنم اما به اندازه کاف خواستی. دلم ممیجدا شد هیاز بق ایو رو ایمیبا ک بعد

برگشتن و  یاصرار برا یرو گریخراب شده بود. د هیو رض ایمیو ک ایرو یعنیآن سه نفر  یجلو رمیتصو

 زنگ زدن به پندار نداشتم.

 کی یاز تخت ها یکی یرو یبعد سه نفر یبه راننده آدرس داد و کم هیو رض میدربست کرد یتاکس

 یخورد چندان معروف باشد. تو ینبود و به آن نم یزیتم ی. البته جامینشسته بود یسفره خانه سنت

 خانه بود تا سفره خانه! انیقل هیشب شتریهم نبود و ب ریمس

 متلک انداخت: هیبه رض ایمیک

 ؟یجا نئشه کرد نیبار هم نیآخر

 رو ترش کرد: هیرض

چشمک زد.  هیو به رض ستادیتخت ا یپا یپسر جوان. نیعوض کن یحال هیکن بابا! آوردمتون  خف

 داد. مداخله کردم. انیرا تا بنا گوش باز کرد و بعد از خوش و بش کردن سفارش قل شیهم ن هیرض

 .خورمیم یمن چا  -

 را چرخاند. شیچشم ها هیسه به همراه آن پسر به من نگاه کردند. رض هر

 .نیاریب یدوستمون چا یبرا  -

کهنه با  یفرش رنگ و رو رفته  کیتخت نگاه کردم.  یبه فرش پهن شده رو یرفت و با ناراحت پسر

 .دادیاز پرز فرش نمانده بود و آسفالت نرم تر از آن نشان م زیچ چیه بای. تقریسوختگ یچند جا
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ستم. شود که ه نیو حالم بهتر از ا میدلم نبود که با پندار حرف بزنم. تهش با خنده قطع کن یتو دل

 یه نکهیشد نه ا یفراموش م دیجز عشق بود با یزیمن واقعا پندار را دوست داشتم و دارم. اگر چ

 ارزشمند تر شود! میبرا

 هیبق میتوانست یقرار داشت و م یدنج تر یدر جا هینسبت به بق میآن نشسته بود یکه رو یتخت

خزرشهر افتادم. و  یالیو ادیآن جمع وصله ناجور بودم.  یداشتم. من برا ی. حس بدمینیتخت ها را بب

 به خوردم داد. یقشنگ تر یوصله ناجور بودن را با جمله بند یآراز که هم یجمله 

 «!یتو چشم یادیها زنخاله نی... تو ایخوش نقش ی... قالیاتافته جدا بافته »

 یزیمرا از چ یطور نیمامان و پندار هم ا یعنیام  یزندگ یها نیزتریشد اگر عز یکردم. چه م بغض

تو  یکه با لحن خوب ازت خواست بر یآراز نیکردند؟! به خودم تلنگر زدم. هم یکه خوب نبود منع م

 !؟یگوش کرد

خودم حس کردم. چشم چرخاندم و چشم در چشم  یرا رو ینگاه ینیافکارم غرق بودم که سنگ در

 لیبینداشت اما س یادیتر نشسته بود. سن و سال ز شدم که دو تخت آن طرف یکلفت لیبیمردک س

 داد. یاو را ترسناک نشان م شیها

 میمانده بود که تو برا نیبا لبخند باال رفت. هم لشیبیزد و دو طرف س ینگاه من چشمک فرز دنید با

 !یچشمک بزن

 اون نگاه گرفتم و رو به جمع سه نفره دوستانم که در حال صحبت بودند گفتم. از

 قایدلم بخواد برم خوابگاه و سراغ پندار! مشکل من دق نیفکر کن نکهیام. نه ا یجور هی نجایمن ا  -

 !نجاستیا

. من هم با هیرا رض یکیو  دیسمت خودش کش ایمیرا ک انیقل کی. دیرس یو چا انیلحظه قل همان

 سر حرف را باز کرد. ایام مشغول شدم. رو یچا یو قور وانیل

 کنه؟! نییبرات برو نرو تع یبه پندار اجازه بد یخوایم یتا ک  -

 با اخم گفت: ایمیک
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که چرا  یبش مونیو بعد پش یباهاش مخالفت کن یخوایم یتا ک یبگ دی! بااینگو رو ینجوریجملتو ا  -

 ؟یمخالفت کرد

 نگاهشان کردم. زانیآو یلبها با

 کنم؟ کاریچ نیگیشما م  -

 را در آورده بود. انشیقل قل قل یصدا هیرض

انگشترتو  یکه پس غلط کرد یخوای! اگر نمیخوا ینم ای شیخوا یم ایبا خودت روراست باش.   -

عذاب وجدان  یدیاگرم گوش نم نکهیا ایپس به حرفش گوش بده!  شیخوا ی! اگرم میدستت کرد

 !رینگ

 گذاشتم و گفتم: ینعلبک یرا تو وانمیل

کنم. اگر بخوام با لحن بد باهاش مخالفت کنم از دماغم  کاریدونم چ یمن واقعا دوسش دارم... اما نم  -

 .ارهیم

 با اخم گفت: ایمیک

 اره؟یکه از دماغت م یچ یعنی  -

 را با زبان تر کردم. لبم

 همه شام گرفته بود. یکه اومدم خوابگاه... که پندار برا یاون شب  -

 زود تر گفت: ایاخم کردند و رو یحالت سوال ایمیو ک ایرو

 .ایآهان! که فرداش بردتمون در  -

 آمد و سرشان را تکان دادند. با مکث گفتم. ادشیهم  ایمیک

 اون شب لبم کبود بود.  -

 کرد. یظیاخم غل ایمیک
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 کنه! یروت دست بلند م  -

 گفتم. عیسر

 بار بود... نینه! اون اول شهیهم  -

هوا  یزد. سکوت کردم. از درون داغ شده بودم و گرما یپوزخند صدا دار و آزاردهنده ا هیرض

 کرد. یام م یعصبان

 

 

 

 

 

 آرام گفت: ایرو

منو  ستیکه گفته دل خوش نکنم چون قرار ن نهیا شمی. اولمیبا هم مشکالت دار یلیخ یمن و اب  -

 .رهیبگ

 زد. یکج لبخند

 نهی. اوج اوجش اشهینم ینجوریا یرتیمن غ یکه برا نهی! بعد خوبشم امیهست یخوب یدوستا یول  -

 یهم اشکال یمتلک زبان یعنیبه من تنه بزنه، دقت کن تنه!  یکیو  میکه اگر در حال راه رفتن باش

 و تمام. دهیم ارویبه  یفحش خانوادگ هیمثال  یکیزینداره! در صورت برخورد ف

 .دیهم خند هی. رضدیخودش خند بعد

 !تیبا داستان عشق و عاشق ایرو ریبرو بم  -

 گرفت و گفت: یدم ایمیک
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 چمیپاپ ادیکنه و ز یخودشو تو کار غرق م یکه آملم اونم حساب ییمعلومه! وقتا فمیمنم که تکل  -

ور و اون ور من رو  نیخوره. انگار ا یچونه من جم نم ریکه خونه ام از ز یی. در عوض وقتاشهینم

 داره. ریحالش تاث

 هم گفت: هیرض

که متاسفانه از خودم  ادیخوشم م یکیاز  نایا نی. اما خب بستنیدو تا ن یکیمنم که بخوام بگم  -

 .کترهیکوچ

 رو ترش کرد. ایمیک

 .یرض یریبم -

 سرش را تکان داد. هیرض

 باشه. -

 را به سمتم گرفت. انیشلنگ قل هی. رضمیدیخند آرام

 ؟یکنیامتحان م -

 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

 .ینه مرس -

 با لبخند گفت. ایمیک

 یاریوقت لباساتو در ن هی یخود نش یاز خود ب میدی. قول مارهیهم نم یاز مشروب بهتره. توهم الک -

 وسط. نیا

 گفتم: یزیآم طنتیآرام و لحن ش یصدا با

 رفته باشه. لوئهیبیس ارویاون  ارمیاگرم خواستم در ب -
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و مردک هنوز نگاهم  دندیهم د هیو رض ایخنده. رو ریزد ز دنشیسرش را چرخاند و با د عیسر ایمیک

 .کردیم

 .دیخند زیر ایرو

 رو دونه دونه از ته بکنه. اروی یالیبیچشم پندار روشن که بزنه س -

 انیشلنگ قل یلب زمزمه کردم. نگاهم در پ ریخنده و نام پندار را ز نی. تلخ و زهرمار بود ادمیخند

 یدر دلم جار یزیکرد. وسوسه ر یم یشد مرا نه یکه به ان مربوط م یزیبود و فکرم من را از هرچ

 گفت: یبود که م

 د؟یفهم یکس یکه مشروب خورد شیمگه بار پ -

کنم؟ ذهنم پر شده بود از  یم هیتوج یگریکار بد را با کار بد د کیخودم فحش دادم که چرا دارم  به

 فکر خواستن و نخواستن.

 مگه االغ؟ یبچه ا ؟یکن یاستخاره م یچته دار -

را از  انیقل دست به دست هم داد که شلنگ زی... همه چ... لحن حرف زدنش. حال بدمهیرض یصدا

 بکشم. ایمیدست ک

زود خودم را  یلیکنم اما حالم بد شد. سرفه کردم اما خ دیکردم تقل یپک حالم را بد کرد. سع نیاول

 ف نشنوم.حر ایمیو ک هی... مجبور بودم کنترل کنم تا انقدر از رضکنترل کردم

 یاز حجم دود م میدست به دست شد. گلو نمانیدهانم رفت و ب یتو یچقدر آن شلنگ لعنت دمینفهم

 رخ داده بود. یلجباز ییایخواسته دل و واکنش عقلم دن انیسوخت اما م

به  یدیشد لی. مدیچرخ یم یفرش درب و داغان ولو شدم. سقف چوب یحال رو یکرخت و ب یقیدقا

 در سرم اکو شد: ییداشتم. صدا میبستن چشم ها

 داره؟ یفیچه ک یدید -

 از هم فرار کنند.  می. انگار لب و دندان هایمعن یخنده ب کی. دمیخند
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 عروسکش بزرگ شده؟ نهیپندارت کجاست که بب -

 شدند. یمضحک خفه نم ی. صداهادمیهم افتاد. باز خند یرو چشمانم

 .ی. تو هم دل داریستیپندار ن. تو عروسک یستیخودت شرمنده ن شیحداقل پ -

 لب زدم. یبه فرش بد بو فشار دادم. به سخت شتریرا ب سرم

 .نیخفه ش -

 هم افتادند. فشارم افتاده بود. یرو میپلک ها و

 . میبزن رونیاز آنجا ب میحالم را جا آوردند و توانست وهیکه شدم به واسطه آبم داریب

 هر چه به پندار زنگ زدم با تلفن خاموش روبرو شدم. میبرگشت یوقت شب

 گذراند. ینیسنگ نیهفته بعد را هم با هم کی

خودم  یها ییکه ترم باال شانیها یو همکالس ایو رو ایمیو ک هیکالس به همراه رض نیبعد از آخر 

 .میشاپ رفت یبودند به کاف

 . ایمیو ک ایتر هستند تا با رو یمیصم هیهر سه با رض دمیتا پسر بودند که فهم سه

از آنها که  یکی. دادندیچادر من هم نظر م یبرا یکه حت یزودپسرخاله شدند. تا حد یلیخ نحالیا با

 اش گفت: یخوشمزگ تینامش اسحاق بود در نها

 ؟یهم برقص یعرب یسرته بلد یاالن چادر عرب -

 به او جواب داد. هیمن رض یآمد. به جا یخوشم نم خشیمزه و  یب یها یاز شوخ چیه

 آره بلده. مکمل رقصشم مامانته. -

 . اما برخالف تصورم اصال اسحاق ناراحت نشد و با خنده گفت.هیخنک شد با جواب رض جگرم

 مامان منو که نگو!!! -
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 .دیخودش قاه قاه خند و

 

 

 

 

 

 آورد و اظهار نظر کرد: نییشنونده بود تا ور ور کننده، باالخره فنجان قهوه اش را پا شتریکه ب وانیک

 و نقصشونو بپوشونن! بیع خوانیم کننیکه چادر سرشون م یینایا کنمیمن گمون م -

 باال فرستاده گفت: یبا ابروها ایمیک

 .یذاشتیمزخرفتو کنار م دگاهید یبود دهیپگاهو د کلیاگر تو هم مثل ما ه -

 . ندیمن بش یهر سه پسر رو فی. چون باعث شد نگاه بد و کثامدیخوشم ن ایمیاز حرف ک اصال

 من نشاند. یرو شتریآنکه بحث را از من دور کند ب یحرفش به جا نیبا ا ایمیواقع ک در

 دوباره مثل قاشق نشسته خودش را انداخت وسط: اسحاق

 ؟یدینم رییواقعا؟... پس چرا نظر مارو تغ -

 به من زل زد.  مایمستق و

 رو به اسحاق گفتم. یجد یلیبلند شدم و خ یصندل یرو از

 .یزنیحرف م یدار تتیاز ظرف شتریب یلیخ -

 زد. طعنه

 تو؟ ایمن  تیظرف -

 جواب دادم: یرفتم. عصب رونیب ییآدم ها نیخود نفهمم بودم که با چن مقصر
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 بهتره باهات همکالم نشم!  -

 مداخله کرد. هیرض

 . ریاسحاق خف بم -

 رو به من گفت: هیچنگ زدم. رض فمیک به

 کجا؟!تو  -

 گفتم. یناراحت با

 حق با نامزدم بود.  -

 گفت: ینسبتا بلند یبا صدا وانیک

 نامزدت... -

 و به او نگاه کردم. برگشتم

 ه؟یاونم چادر -

را  ایرو یآمدم. صدا نیی. سرم را به نشانه تاسف تکان دادم و از پله ها پادندیهر سه پسر خند و

 .دمیشن

 .رمیمن همراهش م -

حرف همراهم شد و من  یب ایبه آن سه پسر را. رو هیرض یو فحش ها ایمیک یسرزنش ها نیهمچن و

 . اوردمیبه زبان ن یبودم و کلمه ا یعصبان

شده بودم.  ریبه سر کردن آن نداشتم تحق یلیکه خودم تما یکنم. به خاطر چادر هیگر خواستیم دلم

 گفتم: ایدرست نبود. رو به رو نیا

 تنها باشم. خوامیم -

 گفت: متعجب
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 حرف نزنم. دمیقول م -

 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

 .خوامی. معذرت مدونمیم -

زنگ زدم و آنقدر زنگ خورد تا  لشیبا پندار حرف بزنم. به موبا خواستیراهم را جدا کردم. دلم م و

 قطع شد.

 یشدم و رو یآن را ندارد که بتواند هر لحظه جواب دهد. وارد پارک کوچک تیدانستم موقع یم

 نشستم.  یمکتین

به خودشان اجازه داده بودند تا مرا قضاوت کنند. پوزخند زدم.  تیشخص یب یگرفته بود. پسرها دلم

 .دمید یخودم را کوچک شده م

نقص و  یاندام ب دانستمیرا باور کنند. خودم م ایمیتا حرف ک دادیته دلم را قلقلک م یاحمقانه ا حس

 داشت؟!!!! یقشنگ کلیبود ه ییبه کنار. مگر تارا که مانتو نهایدارم. اصال ا ییبایز

 اندام!  یقشنگ اریکه نشد مع نیا اصال

 یبا کس خواستیرا در دست گرفتم. دلم م لمیلب به آنها دادم و موبا ریز یپدر و مادر دار فحش

 صحبت کنم.

 کرد. خکوبیاسم نگاه مرا به خود م نیو اول نیمخاطب ستیل

 "یآراز توکل"

 مقدمه نوشتم: یرا انتخاب کردم و ب امیآن نوشتن پ یرو

 "داره؟ یبیع هی ریکه اون ز نهیچادر سرش کنه به خاطر ا یهر ک یکنیتو هم فکر م"

 گذشت و جواب داد. یا قهیدق

 ر؟یکدوم ز -
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اش در مورد  یشوخ ادیباشد.  طانیش تواندیم دهدیاز آنچه نشان م شتریب یلیرفته بود آراز خ ادمی

 عرق دوست دخترش افتادم و صورتم را جمع کردم.

 کردم: پیتا دوباره

 چادره. رینکن. منظورم ز تیاذ -

 بار زودتر جواب داد. نیا

 چیاز رو مانتو ه میدیچادره! محل نذار. ما که د ریهمون ز دنیکف د یبهت گفته بدون تو یهر ک -

 نداشت.  یمشکل

 دادم؟یم امیهمه آدم به او پ نیا نیب دیخنده ام گرفته بود هم حرصم. من چرا با هم

 کردم. پیتا شیبرا

 خب پسرخاله. روز خوش. یلیخ -

 .دیفهمد و فهم یمنظور متلکم را م دانستمیم

 بپرسه. یفلسف یمزاحم نشه سواال هوی یکس یما روزمون خوشه. تا وقت -

 یلیصفت را داشتم و خ نیباز شد. رک بودن خوب است. کاش من هم ا شمیبار خنده ام گرفت و ن نیا

 :گفتمیرا به من غالب کنند م شانیتفاوت فکر خواستندیکه م یرک به کسان

 "به درک نیبر "

شاپ به خاطر  یکاف یتو ایمیکه از ک یهم نداشتم. خشم یثبات فکر یمن حت چ،ینداشتم که ه اما

 به حسرت شد. لیبه خوابگاه برسم تبد یدفاع احمقانه اش داشتم تا وقت

به خودم ربط دارد. غافل از  دنمیبفهمانم لباس پوش نیاحمق و کوته ب یبه آن پسرها خواستیم دلم

که طرز پوششم به  دادینشان م نطوریکه از آن داشتم ا یطرز فکرم و برداشت کودکانه ا نیهم نکهیا

 آنها ربط دارد!
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نبود پشت سر  یکیبود  یکی یماه رمضان و روزه ها یتابستان و روزها یگرما انیرا م امتحانات

 .وستیگرفت و به جمعمان پ یپندار هم مرخص التمیگذاشتم و به رشت برگشتم. دو روز آخر تعط

 رفت. انیتمام آن رفتار عبوس از م دنمیکه با د البته

 قهیبه سل یشال صورت کیو  دیرنگ قشنگ خر یلیجفت کفش ف کی می. برامیهم به گردش رفت با

 خودم.

شکل  نینرفته ام و به ا نمایمن به همراه دوستانم س کردی. فکر ممیرفت نمای. سمیخورد یهم بستن با

 رفتم. نمایخبر به س یذوقش نزدم و عذاب وجدان گرفتم که ب یخواست جبران کند. من هم تو یم

 مشت زدن. شانیدلم چند زن چاق و چله به لباس ها یو تو دیهم پشت دستم را بوس نمایس یتو

 یکه پنهان دید ینم یازین گرید میهم یمن و او برا دانندیراحت شده بود همه م الشیانگار حاال که خ 

 لمسم کند.

 

 

 

 

 

و مثل دفعه قبل اول مرا به خوابگاه رساند بعد  میبه همراه پندار سوار اتوبوس شد دیشروع ترم جد با

 تهران شد. یخودش راه

کنار پنجره نشستم و دفتر خاطراتم را باز  کردم و  یتخت طبقه باال یحال از رفتنش رو یو ب نیغمگ

که به محض تنها شدنم  یکرده بود نوشتم. افکار کینزد یفکرم من را به خودآزار یکه تو یزیهرچ

را از من  یادوارانهیفکر ام ایو  میانداختند و قدرت هرگونه تصم یراه م یسرم تاب تاب عباس یتو

کرد... روح در بند رفته ام از  یدانم اما من را آزاد م یداشت نم یتیدفتر چه خاص نیگرفتند. ا یم

 شد. یآزاد م شیعذاب حرف ها
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هوا و  یدستم برداشته و تو ریکه دفتر از ز دمیسر بلند کردم و دست از نوشتن کش یالحظه یبرا

 تاب خورد. ایمیک یهادست

 ه؟یچ نیفهمم ا یاالن م گهیشفش کردم. دآها ک -

 .دمیپر نییو از جاتخت پا دمیکش غیج

 . بدش من...ارمیاسمتو نم یخطشو بخون هیبدش من... به قرآن  ایمیک -

 باال انداخت و گفت: ییو ابرو دیخند

 که! میبخونمش. من و تو ندار خوامیم -

 کیبکشم. اگر  رونیکردم دفتر خاطرات را ب یسمتش حمله کردم و با گرفتن مچ دستش سع به

شد و  لیمن و او با حضور تارا تکم نی. کشمکش بشدمیم وانهید خواندیم ایمیدرصد افکارم را ک

 محکم نگهم داشت و رو به تارا گفت: ایمیدفتر به دست او افتاد و ک

 نوشته توش؟ یچ نیبب -

و همان جا بزنم  ردیام بگ هیاسترس باعث شد گر بود دفتر را باز کرد. ایمیهم که کنجکاوتر از ک تارا

من را به سمت خودش چرخاند و اشک  یمسخره اش بکشد. وقت یدست از شوخ ایمیو ک هیگر ریز

 گفت: دیرا د میها

 ؟یکن یم هیگر یخُل وونه؟یچته د -

 و گفتم: دمیو به سمت تارا چرخ دمیرا کش دستم

 .نی. خرابش نکنجاستنیآرامش دارم ا یکه درست و حساب ییتنها جابدش من تارا! من  -

 قایبود. دق شیانیم یصفحه ها یرا هم خوانده بود گرفتم. تو شیدفتر را از دست او که چند خط و

 همان جا که گفته بودم:

 دی. شاگرید یروزها پندار رفتارش را عوض کند. بشود مثل کس نیا خواستیچرا دلم م دانمینم"

 "مثل...  یکی
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سرم  یکه اخالق آراز را داشته باشد تو یفکر پندار بیجا بسته بودم. اما آن لحظه عج نیرا هم جمله

 یبه اشتباه دیسرم تاب خورد و خورد و خورد و رس یجا تو نیاز هم انتیخ دواژهی. کلخوردیچرخ م

 خرد کردن پندار تمام شد. متیکه به ق یبزرگ. اشتباه

بودم چون چادرم  چاندهیرا پ یشناس بی. کالس آسدیبار یم یو سرد دیو باران شد آذرماه بود اواخر

 بود و حس شستن و خشک کردنش را نداشتم.  یو گل سیاز جلسه صبح همچنان خ

کالس بود. بحثمان  چاندنیهمان پ رامونیبحث کرده بودم. پ یخودیمساله ب کیپندار هم سر  با

 .میکرد یخداحافظ گریکدیاز  ینبود اما با ناراحت قیچندان عم

خواستم چادرم را سرم نکنم.  یکردم و م یم شیرفتن به تولد تارا داشتم آرا یام برا یلیم یهمه ب با

 کردنش را نداشتم. زیبود و همچنان حس تم یو گل سیچون همچنان خ

کردم و بعد از تماس با آژانس به  یشتریب شیآرا شهیلج پندار و رفتار مامان گونه اش نسبت به هم به

 بیکه تارا دوستان عج نیگفت هم یزهرا هم همراهمان شده بود. م ی. حتمیشد یهمراه بچه ها راه

خوش  یادینشانه خوب است! البته که زهرا ز کیرا امشب ول کرده تا با ما باشد خودش  بشیو غر

! وگرنه تولد نیفاوت و دخترانه بگذراند همبود که آن شب تولدش را مت نیبود. تارا فقط دنبال ا الیخ

از من هم  یبود و حت یخود باق یمختلفش سر جا یرنگ و وارنگ و کادو گرفتن از دوست پسرها

 دعوت کرده بود که فردا همراهش بروم.

خطب  یشدت باران کم شده است با تاکس میدیو بعد که د میرا دور هم گذراند یخوب ساعت

 داده بود. امیآوردم. پندار پ رونی. آن را بدیلرز فمیدر ک لمی. موبامیشد ادهی. سر کوچه پمیبرگشت

 ؟ییکجا  -

کرد و بعد هم به  یخواست من را ناراحت م یسمت جمع کردم. هر جور دلش م کیرا به  میلبها

 کرد. یشروع م یگریدادن را از سمت د ریگ شیداد. به جا ینم یخودش زحمت معذرت خواه

 یبرگرداندم. بعدا م فمیرا به ک یالبد! جوابش را ندادم و گوش ردیخواست آمار بگ یهم م حاال

 .اورمیرا ب یگرید زیهر چ ای ییدستشو ایتوانستم بهانه خواب 
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خوابگاه  یقرمز روبرو یاز رزها یکه با دسته گل دمیفهم یرا وقت نی. اردیآمار بگ خواستیپندار نم اما

 زد. یاحتماال به من زنگ م لشیبود و داشت با موبا ستادهیا نشیبه ماش هیتک

کرد. همه شروع کردند  دایدوستانم پ نیسرش را باال آورد و من را ب لمیزنگ موبا یبلند شدن صدا با

 خورد. یکرم رنگ کوتاهم چرخ م یمن و پالتو پیت یبه سالم کردن و او تنها نگاهش رو

که  دندیواب سالمشان را داد. باالخره خودشان فهمتمام ج ینگاهش را برداشت و با سرد یسخت به

 یرا باز کرد و با حرص دسته گلش را رو نیپندار در عقب ماش شیما را تنها بگذراند. به جا دیبا

 پرتاب کرد. یصندل

 .نیبش  -

کردم که کارم چندان هم اشتباه نبوده  یدوستانه نبود و من همچنان حق به جانب فکر م درخواستش

 است!

 گفت: یبا لحن آرام میکه دور شد یرا با آرامش روشن کرد و کم نیماش

 ! یچونیپ یکنار! کالس م یذاریچادر م  -

 به صورتم انداخت: ینگاه

 !یکن یخوشگل م یادیخودتو ز  -

 کردم خودم را نبازم. یدلم نشسته بود اما سع یترس تو یکم

 

 

 

 

 ...یبود و گل سیبود. چادرمم خ دیشد یلیبارون موقع رفتن خ  -

 !؟یانقالب کن دی! هر وقت بارون اومد بایهمه دختر و زن چادر نیپگاه خانم! ا لینشد دل نیا  -
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 گرفتم. یقیعم دم

 !؟یایم یدار ینگفته بود  -

 کرد. اخم

 بود. یکنم. جر و بحث غروبم الک زتیسرم خواستم سوپرا ریخ  -

 بسته پوزخند زد. یلبها با

 ...ی. ولارمیناراحته خواستم حالشو جا بفکر کردم خانوم   -

 کرد. حق به جانب گفتم. سکوت

 حق منه که نوع پوششمو خودم انتخاب... نیکنم ا یکه نگرانت کردم... اما فکر م دیببخش  -

 پارک کرد. ابانیرا با شدت کنار خ نیماش

دستم را به داشبورد گرفتم تا . تنها با دلهره و ترسان امدین رونیب میاز گلو ییکه صدا دمیترس آنقدر

گوشم  ادشینشست و فر میلبها یبودم که ضرب پشت دستش رو امدهیبه جلو پرت نشوم. به خودم ن

 را کر کرد:

 !دیجد یها یگه خور -

 گفت:  یو عصب یجد ییصورت شوکه ام با صدا یآورد و تو نییرا پا شیصدا

 چه حرفا پگاه خانم؟ گهید -

قطره اشک  کیکردم.  یگشاد به پندار نگاه م ییدهانم گذاشته بودم و با چشم ها یرا رو دستم

 و گفتم: ختیصورتم ر یرو یعصب

 ؟یبشه تودهن دیاش با جهینت زنمیکه حرف از حقم م نیا -

 .دمیلرز یم
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 مامانم هیشب یدار شتریمنو! روز به روز ب یزد یحرکتت. دفعه قبلم کم آورد نیا ستین دیجد -

 .یشیم

نگه داشت.  میپالتوام را گرفت و من را سر جا یشوم که گوشه ادهیرا باز کردم و خواستم پ نیماش در

 ترساند. یمن را م شیفشار پنجه ها

کنم مامانت حق داشت انقدر بهت شک داشته باشه. شناگر  یفکر م یشیگستاخ م یجور نیا یوقت -

 یتابلو هیکنار؟ که خودتو شب یکه چادرتو بذار نه؟یا یتو... حقت تو یدید یو آب نم یبود یخوب

 ؟یکن ینقاش

 خم شد. میو رو یصندل یداد سمت گوشه  هلم

 یطور نیوضع ا نیمن... ا کنمیم تیحال ؟یکن ییکه خودنما گرون؟ید یبشه برا ظیغل شتیکه آرا -

 پگاه. رهینم شیپ

 ک گفتم باعث شد دستم را رها کند. ی. آخ بلنددمیفهم یرا نم یپندار عصب نی. ادمیفهم ینم

 :دیغر امدیکه بند ن نمیف نی. فدینفس کش یرو زل زد و عصبرا به روبه یقیدقا

 .شهیدلم از کارت نرم نم زایچ نینشنوم صداتو که با ا -

شه که  دایپ یکی... نیخوایبکس م سهی. همتون کرهیبازم بزن که قشنگ دلت آروم بگ ایب یخوایم -

 از شرم همه راحت شن... رمی. چه با حرف، چه با زور بازو. من بمدیکن یرو سرش خال تتونیعصبان

که طاقت  دمیفهم یبود اما م ی. عصباندیشد و در را به هم کوب ادهیپ نیکردم. از ماش هیبلندتر گر و

 بود. خسته بودم... یام را نداشت. عصبان هیگر

آورم. آنقدر محدود شده بودم که  یسر رابطه مان م ییدارم چه بال میها یکه با لجباز دمیفهم ینم

 در آرزوها.  ینعمات بودند و پندار نگهبان برزخ نیبه مثابه باالتر میآن روزها برا

برد اما جفتمان آنقدر  یگرفت پ یمن و او شکل م انیکه م یشد از دور به فاصله ا یقدر تلخ م نیهم

 . میزد یم یدست به هر کار یاثبات برتر یکه برا میکور بود
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خواست کوک  یکردم تا به ابد پندار خواهد ماند. درست مثل او که م یمثل من که فکر م درست

 خواست بچرخاند. یعروسکش را هر طرف که م

جا ختم نشد. چون  نیبه هم میکداممان بود قایدانم مقصر شروعش دق یحاال هم نم نیکه هم یبحث

 کرد انگشت نما نشده بودم! یبزرگش م مطمئنم انقدر ها که پندار

 کرد و بدون حرف رفت. ادهیخوابگاه پ یمرا جلو پندار

ورم کرده ام آرام به تارا گفتم همراهش به تولد  یبچه ها بابت لبها میج نیمن به محض ورودم و س و

 روم. یم

 ام دود شد و رفت هوا. یمانیپندار، پش دیپر از تهد امیشده بودم اما با پ مانیپش بایتا صبح تقر البته

 

 

 

 

محروم ماندن خودم...  ایکرد و  یم همیتنب ییرفتار بد پندار که بابت هر خطا ایها بود بچه قیتشو نیا

 . دمیتولد پرس یهرچه که بود آن شب را کنار تارا نشستم و از او در مورد جو مهمان

جلوه  طورنیحداقل ا ایکه تارا من را شناخته بود و  ییجاها باشم و از آناحمق هیشب خواستمینم

 گفت: کردیم

 گه؟ید ی. پول داردیخر میری... فردا مقیغمت نباشه رف -

و قبل از هر برگشت مامان  ختیر یبه حسابم پول م یتکان دادم. بابا به قدر کاف دییتا یبه معنا یسر

 .اورمیتا کم ن گذاشتیپول م فمیک یتو

 !یقهر واقع کیاز همان شب شروع شد.  قایمن و پندار دق نیقهر ب اعالم
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 یکت جذب مشک کی. دمیتولدش خر یدست لباس مناسب برا کیرفتم و  دیصبح با تارا به خر فردا

افزود. شلوار  یم تشیبه جذاب رشیو تاپ قرمز ز دادیکه به قول تارا قوس اندامم را مناسب نشان م

 وردغش و ضعف درآ یتارا به مسخره ادا یرنگ هم مانند کت اندامم را قاب گرفته بود و وقت یمشک

 مرا به فکر انداخت. یدوپا خم شدم. اما جمله آخرش حساب یاز خنده رو

 برمت تو خلوت. یپسرا باشم همون لحظه م یمن جا شییخدا -

 زدم و گفتم: یتشر

 گشنه! یبه سر ازین نیتام تارا... نه امیمن فقط به عنوان مهمون م -

 انجام داد و بعد گفت: ییدست برو بابا با

 که! تولده. میریکردم. خونه فساد نم ی... شوخنمیجمع کنم ب -

آن جا خوردم اما  کیوارد جمعشان شدم  ینداشت. وقت یفرق چیدر واقع تولدش با خانه فساد ه و

مادرم قسم  یکه برا یاام را هماهنگ صورت تارا کنم. درست مثل لحظهکردم ماسک چهره یسع

 را خاموش کنم و بخوابم.  یگوش خواهمیو م ضمیخورده بودم مر

تولد من را وادار به  یمهمان یدر سرم اکو داشت اما لذت تجربه شیهاهینگران مادرم و توص یصدا

 . کردیهرگونه دروغ م

و  شدیمختلف کنسل نم لیبه دال دمیکشیاش را مکه نقشه یادخترانه یتولدها یاگر در بچگ دیشا

طور عطش  نیرفتم حاال ا یم کردندیو من را دعوت م گرفتندیکه دوستانم م یدو تولد یکی یحت ای

 نداشتم.

 نبود. بودم  دهیشن گرانیکه وصفش را فقط از د ییهایشباهت به پارت یتولد تارا ب یمهمان

که از  ییهاآن یکند. طبق معمول همه دایشب قرار بود ادامه پاز  یکه تا ساعت یپر زرق و برق تولد

 یاو سام تا آراز که گوشه یرقیب یگرفته بودند در تولدش حضور داشتند. از عل هیجانب تارا لقب پا

 مرسده.  یخودش را سرگرم کرده بود و حت
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نبودم که بپرسم آن دو کجا هستند و چرا دعوت  رشانیدرگ یلینبود و من هم خ ایو رو انایاز ک یخبر

 نشدند. 

 یدست پسر یو حت کردندیآرزو م یشاد شیو برا گفتندیم کیو شوق مهمانها که به تارا تبر ذوق

نمود و در  یم دیجد میهم نشاندند برا یهاکه به گونه یپررنگ یکه دور گردنش حلقه شد و بوسه

 جلوه کنم. یعاد کردمیم یحال سع نیع

 نیو با هم به سوم دیفارغ شد به سمتم آمد و دستم را کش یو شاد یبعد از آن که از احوال پرس تارا

 . به محض دور شدن از جمع گفتم:میاتاق طبقه دوم رفت

 .هیبزرگ و خوب یجا -

 ازش. میراضآره... -

دانستم به خانه کدام دوست پسرش دعوت  ینم یبود که حت یدر حال نیو ا دمیهمراه تارا خند به

 مهم هم نباشد.  میکه برا کردمیم یام و سعشده

دکمه کت را بستم و  کیتارا  دهیو فرق کج گذاشتم. با ا ختمیر رونیرا که صاف کرده بودم ب میموها

 کنم.  لیتکم شتویجلو آرا ایو گفت ب دیکش یسوت ستادمیا شیجلو یبعد وقت

کرد. از خودم در آن لحظه  لیبرق صورتم را تکم رهیو خط چشم ت دیکش میهالب یکه رو یپررنگ رژ

 که به نظر خودش تمام موانع را پشت سر گذاشته بود. یبودم. از دخترک یراض بیعج

از  میهاها شامل حال من هم شد. گونهو تازه آن لحظه بود که نگاه میرفت نییها پاهم از پله با

جلوه  یو جور کردمیسر بلند م یازگاهانداختم که صد البته هر ریگر گرفت و سر به ز شانیهانگاه

 . کنمیرفتار م گونهنیاست که ا یتوجهیکه از سر ب دادمیم

با  میهاام و لبعالم گذاشتهنچسب دو یپا به خانه دمیرا صدا زد، تازه فهم یرقیب یکه عل تارا

 جلو آمد و گفت: یجمع شد. عل یتینارضا

 جونم خوشگله؟ نه البته دو تا خوشگله... -
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 نگاهش کردم.  یتفاوتیو من با ب دیغش خندشرمش را به من دوخت. تارا غش ینگاه ب و

رفته رفته داشتم با  یپوستم مشخص شود و از طرف یسرخ گذاشتینم یلیخانه خ کیتار یفضا

 .دیکشیپر م هیو آن خجالت اول شدیم یعیطب میداشت برا زیو همه چ گرفتمیجا خو مآن طیمح

 خورده؟ یزبونشو ک -

 .دیکوب شیبه بازو تارا

 . نگاهت سمت خودم باشه.دهیچشم در یبچه دار نیا کاریچ -

 لحن ممکن گفت: نیآورتربا چندش یعل و

 حواسم جلب توئه جذاب! شهیجوجو... من هم یاوک -

 . اورمیباال ب نشانیب یایو ر رنگین یمانده بود از همه کم

را  یچند نفر یکدامشان به قولندارند و هر یرابطه درست درمان یهمه خبر داشتند که تارا و عل گرید

 اند. نمک خواباندهآب یتو

ال  هیتوجهم را جلب کرد. به زاو یآرام کس یمبل نشستم که نفس ها نیاول یآنها جدا شدم و رو از

 یدستش باز یمشروب تو کیکرد جا خوردم. با پ ینگاهم م رهیآراز که خ دنیو با د دمیمبل چرخ

 . دیکاویرا م میو با نگاهش سرتاپا کردیم

 .نمودیم بیعج شتریو ب دادیآزارم نم نگاهش

 

 

 

 

 باشد. یگریبه دنبال کشف پگاه د ییگو

 داد و گفت: لمیتحو ییباالدار و بلنداش گرفت و سالم کششدم و سالم کردم. خنده هول
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 !یایب کردمیفکر نم -

 باال انداختم. ییابرو

 مگه؟ هیکم دارم از بق یمن چ ؟یکردیچرا فکر نم -

 زد. یشخندین

 .یکنیخرجش م یکه اضاف یهم دار شتریب زیچ هیتو  -

 مینگاهش را که مستق ریمس یو وقت دیآینم رونیب یاز دهان آراز توکل لیبدون دل یحرف دانستمیم

 .دمیتاپ قرمزم نشانه رفت د یرو

از  نانشیآرام که اطم یا... خندهدیو اخم کردم. پشتم به او بود که خند دمیبه جهت مخالف چرخ 

 گم شد اما نه آنقدر که نشنوم. کیموز انیم شی. صدادادیاش را نشان مجمله دنیفهم

 .یدار یقشنگ یموها -

 و با تذکر گفتم: دمیچرخ

 نکن. یزیه -

تا  دیبلند شدن نداد. دستم را کش یگذاشت و اجازه میبازو یخواستم بلند شوم که دستش را رو و

 نگاهش کنم.

 کنم؟ یزیکه ه ینزد پویت نی... مگه اصال ایمگه باز نذاشت -

 .دیتر گرفت و مرا به سمت خودش کشاما محکم دمیرا کج کردم و کش دستم

 اقدس خانم؟ یمهمون یاومد یکنیمفکر -

 دست اطراف را نشان داد. با

 نتیطپاک یعل یمعلومه دوستا عتای. طبشناسنیدانشگاه صفتشو م ی. همههیعل یخونه جانیا -

 .ستنین
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 :دمیغر

 !نی. مشخصه چطوریهست هست یمثل تو که هرجا عل یکیآره  -

 لبش نشست. یباز رو یلعنت شخندین

برام.  یو حاضر بود یح زدمیبشکن م هیداشتمت!  نایباشم که زودتر از ا یمن اگر قرار بود مثل عل -

 .خوامیباشم و نم صفتینخواستم ب یول

 گفتم: یزد. داغ کرده و عصب رونیتنم از صورتم ب یتمام گرما انگار

 !یزنیم حرفونیکه ا یاز خودت مطمئن یلیخ -

 پر شد. انمانیکوچک م یجا کرد و فاصلهبهرا جا خودش

که  ییکم بچرخ و نگاه پسرا هی... تونوی. اون سادگشناسمیاز اون از تو مطمئنم. امثال تو رو م شتریب -

 .نیگوشه پالسن رو بب هی

 سر چرخاندم. ارادهیب

 یرگیمن کنارت نشستم اما خ دوننیم کهنی... با وجود انیآره قشنگ نگاه کن. چشماشونو بب -

 بندازن و... رتیخلوت گ یجا هی هی. کافکننیم

 .دیکشیو همه ذوق و حس خوبم پر م شدیکوفتم م داشت

 "تیآزاد"من مزاحم  خوادیدلت نم نکهیحواسم بهت هست دختر خانوم... حواسم بهت هست. با ا -

 خودمو بهت وصل کنم.  خوادیخودمم دلم نم نکهیبشم. با ا

 :دمیخشم غر با

 ؟یمن یکارهیتو؟ مگه تو چ -

چرا قدرتش را ندارم که فکش را  ای شکندیزد. فکر کردم چرا فکش نم شخندیباز نتکان داد و  یسر

 خرد کنم.
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 بچه! ینبود نجایکارت بودم که االن ا هیمن؟ اگر  -

زهرتنم شوند.  میها یگذارد که خوش یاو م یرا به جا یکیانگار خدا  ستیکردم. پندار اگر ن اخم

خواست آنجا  یدادم. دلم م یتکان م یرا عصب میاز او فاصله گرفتم و آرام دستم را رها کرد. پا یکم

 علت که آراز آنجا بود. نیرا ترک کنم. فقط و فقط به ا

فرشته ها نبود. به قول خودش که بعدها گفت، چون خودش  هیکه ظاهرش شب ی... فرشته مهربانآراز

خواست من هم تجربه کنم. اما من کله خر  یبود دلش نم دهیچش در مرداب فرو رفته بود و طعمش را

 حرف ها بودم. نیتر از ا

دستان  نیعروسک ب کیخنده تلخ. به خودم که مثل  کیخندم.  یخندم... به مرور آن خاطرات م یم

 یکرد. م یخواست رنگ م ی. هر کس مرا هر طور دلش مدمیچرخ یم یدر لباس دوست یدشمنان

 . دیخند تیهو یآدم مسخره ب کی یبرا دیخندم چون با

 .دیگو یم یآرام یزنم. با صدا یم یبخش نانیکند. به او لبخند اطم یدر نگران نگاهم م یاز ال مامان

 !رون؟یب یایب یخوا ینم  -

 دهم. یرا به دو طرف تکان م سرم

 با خودم مرور کنم.  دیهست که با زایچ یلیهنوز خ  -

ام! به اعتماد مادرم ضربه  یکنم. من دختر بد یبندد. بغض م یکند و آرام در را م یحرفم گوش م به

به زبان  گرید نشانیزتریاگر عز یضربه زدم. اما آنها مرا دوست دارند. حت زانمیزدم. به اعتماد عز

 . من مطمئنم که مرا دوست دارند...اوردین

بماند تا  ادمیبماند.  ادمیرا  اتشییکنم تا تمام جز یکار را م نیکنم. هر روز ا یبه گذشته فکر م دوباره

نه حس بد  گریدفعه بعد که وارد اجتماع شدم قبل از هر قدمم عاقالنه فکر کنم. فکر کنم تا د

 نشود. رمیگ بانیگر یمانیپش

 تیواقعا شخص میمن بود! من با همه ادعا یتیهو ی! از همه بدتر بزیچ کیمذهب و اعتقاداتم  بحث

 یبتوانند رو گرندیکدی! چه زهرا چه تارا که دو قطب مخالف یهر آدم دیداشتم وگرنه نبان یمستقل
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ن که یداشتم، ا دنیشن فیبودم که عقده تعر نینگر و دهن ب یآدم سطح کیبگذارند! من  ریمن تاث

 .ردیقرار بگ دیو تمج فیهر حرکتم مورد تعر

آمد و  یکرد. هر کس که جلو م یم قیاز اعتماد بنفس به من تزر یآن شب پسران جمع موج نگاه

 کی. هرچند که آراز همه را با دمیچرخ یدور دور خودم م کیداد، در ذهنم  یدرخواست رقص م

 کرد. یجمله رد م

 اون با منه!  -

مرا  ینبود که بتواند جلو ینبودم وگرنه آراز کس ی. البته من رقاص خوبدیهم با من نرقص خودش

 بود پشت سر گذاشته بودم. نیزتریعز میکه برا ی. من پندارردیبگ

 

 

 

 

 یو قبل از ساعت نه شب تو ردیآژانس بگ میتوجه به تعارف آراز از تارا خواستم برا یبرگشت، ب موقع

 خوابگاه بودم. 

خودم را گرفتم و مشروب نخوردم  یکه جلو نیرا تجربه کرده بودم. هم یآن شب آزاد یاندازه کاف به

 شکر داشت. یخودش جا

 نور. یرا هم که محل ندادم، شد نور عل زآرا

. به دروغ گفتم دخترانه بود اما دندیاز تولد پرس یاتاق کل یبچه ها کردمیرا عوض م میلباس ها یوقت

 .میگویدانستند دروغ م یم ایمیو ک ایرو

 خانمان برانداز نثار تارا کرد. یکه من بشنوم فحش یآرام طور ایمیک

 چرا ما رو دعوت نکرد؟ مونیم یدختره  -
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 را باال انداختم. میها شانه

 بودن. یصنعت یهمشون بچه ها -

 که تارا گفته بود به خوردشان دادم. یدروغ

 منم مهمون آراز بودم. -

 گفت: یآرام تر یبا صدا ایمیک

 مگه نه؟ یشیتو که با آراز دوست نم -

 زدم. یبخش نانیاطم لبخند

 کس. فقط پندار. چیبا ه -

 نگفت. یزیچ گریرا تکان داد و د سرش

 یم ینفر ستیسام بود. سرجمع ب یتر بود. مناسبتش نامزد مانهیصم یبعد یهمانیآغازش بود. م نیا

 بود خودش من را دعوت کرد. مانیبار سام که همکالس نی. امیشد

 . میشام خورد مانهیصم یو در جو میرستوران رفت به

بودم که  دهیفهم شی. از صدامیکرده بود یزدند. با پندار نسبتا آشت یمرا به اسم کوچک صدا م گرید

ام پا سر خواسته کیو من  دیکش شیرا پ یحرف آشت میمستق ریغ یقهر کند. وقت دیآیدلش نم

 بکنم. یدانشگاه هر غلط انیگفته بود آزادم که تا پا یماندم، عصب

 .میریم شیمن پ یجمله را گفته بود و تهش چسبانده بود: اما بعدش طبق قانونا نیهم قایدق

 دود کرده بودم و تمام. یبا طعم پرتقال خامه ا انیمانده عذاب وجدانم را هم همراه قل ته

جمله گفته  کیپندار تا کرده و داخل چمدانم گذاشتم. زهرا فقط  یآزاد امیپ افتیرا هم با در چادرم

 بود:

 ؟یچادر سرت کن یخواینم هگید -
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 جمله جوابش را داده بودم: کیمن هم فقط با  و

 به خودم مربوطه. -

بود چرا!  دهینپرس یکرده بود. حت یسوال معمول کیادبانه جواب دادم. زهرا فقط  یب یلیدانم. خ یم

 منع کند. زیمرا از همه چ خواهدیکه فقط م ی. کسدمید یاما من آن لحظه او را چون مادرم م

 میرفت یروز جمعه دسته جمع کیامتحانات بود و  امیدادند. ا ادمی یرقیب یرا آراز و عل گاریس

 .میکن یارتفاعات تا برف باز

کردم. با  ینگاه م گارشیبه دود س دمیلرز یکه مثل بز م یو من در حال دیکش یم گاریس یرقیب یعل

 خنده گفت:

 ؟یخوای. میکوفتمون کرد -

 نکردم اما گفتم. رد

 .دمیتابحال نکش -

 را به سمتم گرفت. گارشیس

 .ریبذار رو لبات دم بگ -

 ترش کردم. رو

 .هیدهن -

 .دیخند

 !زهیپاستور ینابودمون کرد -

 ایرا بردارم  گاریس رمیبگ میو به سمتم گرفت. قبل از آنکه تصم دیکش رونیاز پاکتش ب یگرید گاریس

 نه آراز خودش را به من رساند.

 بدم. ادتیمن  ایب -
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 آهسته غر زد. یعل

 فکر کرده مال اونه. یجد یجد -

 به او گفت. لکسیر یلیخ آراز

 گه نخور. -

 .دیهم خند یعل

بدهم. من هم  رونیبگذارم و نفسم را با قدرت داخل بکشم و با قدرت هم ب میلبها یرا رو گاریس گفت

 . دمیمرگ را با چشمانم د هیاز ثان یکار را کردم و در کسر نیهم

 زد. یسرم پوزخند م یافتادم. باال میزانوها یسرفه زدم تا رو آنقدر

 مزه داد نه؟ -

. میایسر تر از آن بودم که کوتاه ب رهیداد. اما من خ یخواست او را بکشم... اگر سرفه امانم م یم دلم

 از ان سو گفت. یعل

 اون حسود بدبخت توجه نکن. یبه حرفا -

 را باال نگه داشت. گاریس

 .رونیبکش داخل دودو نگه دار. آروم آروم بده ب -

 غر زد. آراز

 !یعل یباز که خورد -

 خف بابا. -

 بار هم سرفه زدم. اما کمتر! نیگفت را کردم. ا یکه عل یمن همان کار و

 سوخت. یم میهنوز از سرفه قبل ته گلوهم چون  دیبه دود عادت نداشتند. شا میها هیچون ر دیشا
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 رساندم. انیرا به پا گاریس یرگیآراز چپ چپ نگاه کردم و با خ به

 .دیرس یام نم یا وهیم یها انیقل یکردم. اما به پا یم یو منگ یجیاحساس گ یکم

 

 

 

 

 

 و دو بزنم.  کی میهادرس یتو شدیباعث م یواشکی یهایآزاد نیا ذوق

 . دمیفهمیوجودم م یدرس را با همه یداشتم و گاه ریجبران ناپذ یاشتباه یگاه

 . بردمیم نیاز ب گاریاز درس را به دور از چشم مسئول خوابگاه با س یناش یخستگ یگاه

بکشم، با لذت دودش  گاریگرفته بودم چطور س ادیو من که حاال  میرفت یم هیرض تییپشت سو ینوبت

 هیتک تییسو واریبه د کنمیرا مزه مزه م یآسمان یوعده نیذتریلذ ییو گو دمیکش یرا به کام م

 . زدمیصورت م یبه پهنا قیعم یو لبخند دادمیم

 شد. یکوک م فمیدو برابر ک م،یکرد یجور م انیو قل شدیهم که برنامه جور م ییها وقت

 . رفتیم شیپ لمیداشت مطابق م زیچگمان خودم همه به

 !گرید نیهم یعنیکجا بود؟ سرخوش بودن  میناراحت پس

به خانه  دیده روزه با یلیتعط یبود امتحانات را پشت سر گذاشتم و برا یچه بود و به هر سخت هر

 . رفتمیم

فاصله برگزار شود و در واقع زن عمو به خاطر من و پندار و  نیترالن و محسن در هم یبود عروس قرار

 دوره گذاشته بود.  نیرا در ا یعروس خیتار نینگ
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 ایمیسر ک یپرت کردم. چادر محکم تو یو کنار ساک دست دمیکش رونیچمدان ب یرا از تو چادرم

 زد.  یخورد و داد بلند

 سرش سر خورده بود گفت: یکه رو یچادر ریدهانم را گرفتم تا نخندم و او از ز یجلو

 مجبوره سر کنه.. انگار یکنیکجا پرتش م نیکورتو باز کن بب یچشما یاو -

 تا چادر را از سرش بکشم گفتم: رفتمیزانو به سمتش م یکه رو یو در حال دمیخند

 از اجبارم گذشته... -

 به چادر انداختم و گفتم: یآورچندش نگاه

 تو خونه. دنیمنو راه نم نیبدون ا -

 شده بودند صاف کرد و گفت: خیرا که شاخ و س شیباال انداخت و موها یاشانه

اون پسره  ایدارن با فوالد زره.  میکه! نسبت مستق یننه بابا ندار یبهت برنخوره ول گمیم زیچ هی -

 پندار.

 زدم و گفتم: شیبه بازو یخنده مشت همراه

 .ایگیم ی... بفهم چیاو -

 .دیمهم نبود و خند شیبرا هرچند

الزم نداشتم را  گرینشسته و هر چه که د یترم و لباس ها نیا یده روز بستم و جزوه ها یبرا یساک

 چپاندم.  شیتو

مکرر  یهابعد از زنگ طیبل نیبا اول شیدست مادرم نداده باشم و فردا یرا اتو زدم تا گزک چادرم

 به شب نخورم به رشت رفتم.  کهنیا یمادرم برا

بودند همان دم  امدهیو اگر مامان و بابا به دنبالم ن کندیم ینیسنگ میهاشانه یچادر رو کردمیم حس

 .کردمیدر خانه سرش م
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به دستور  رد،یباران بگ رفتیکه احتمال م ییشده بود و از آنجا یبند نیآذ یباغ به خاطر عروس خانه

 شده بود.  دهیبزرگ پوش یهاکیبا پالست یآقابزرگ تمام محل عروس

 درست کرده بودند.  ییوس و داماد هم سکوعر گاهیجا نطوریمحل رقص و هم یبرا

که من از محسن و ترالن داشتم،  یانهیزمشیو با پ دیرسیدر ظاهر کامل و درست به نظر م زیچ همه

عمو و عمو اجازه ازدواج اند که زنرا حل کرده نشانیکه البد اختالف ب شدیجمله ختم م کیفکرم به 

 اند. داده

 یاها را گوشهبه اتاقم رفتم و لباس میمستق نیشب بود و برق خانه عمو خاموش، بنابرا دمیرس یوقت

 تخت پرت شدم.  یانداختم و رو

 و گفت: ستادیا یدرگاه یتو مامان

 غذا پختما! یکل ؟یاهلل... پس شام چبسم -

 گفتم: بستمیکه چشم م یو در حال دمیکش یاازهیخم

 .امیچرت بزنم م هی -

 تا خود صبح شد.  قیعم یبه خواب لیچرت کوتاهم تبد و

 یآمده بودند با چادر خانگ هایو صندل زهایم دنیچ یکه برا ییروز بعد به خاطر حضور کارگرها صبح

 عمو رفتم. زن یبه خانه

دانستم  یصحبت کنم. م ریدل س کیجا هستم با دخترها که آن یدر مدت کوتاه خواستیم دلم

 است. دهیهنوز نرس نینگ

 و گفت: دیسرم را بوس عموزن

 عروس خانم؟ یکنیچه م -

 زدم و گفتم: یحیمل لبخند
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 س؟عمو ترالن خونهخوبم... مشغول درسامم. زن -

 آره مادر، تو اتاقشه. -

 باز بود رفتم.  مهیکه درش ن یصدا به سمت اتاق یاو جدا شدم و ب از

 در گوش، مشغول تکان دادن سرش با آهنگ بود.  یهندزفر ترالن

 . دمیرا کش شیرا بسته بود که جلو رفتم و موها چشمانش

 . دیکوب میمن با مشت به بازو دنیو در جا نشست و با د دیکش یغیج

. هر دو همزمان به دیکش رونیگوشش ب یرا از تو یو او هم هندزفر دمیو در آغوشش کش دمیخند

 :میهم گفت

 عروس؟ یچطور -

 . زودتر از او گفتم:میدیبا هم خند و

 خبرا که دست توئه. -

 کردم. افتیرا به عنوان پاسخ در یقیآه عم و

 را گرفتم و گفتم: شیبازو

 ؟یچته تو؟ خوب -

 و گفت: دیلرز شیهالب

 ؟یدرو ببند شهیم -

 شدم و در را بستم و بعد گفتم: بلند

 شده؟ با محسن حرفت شده؟ یچ -

 را با دست پاک کرد و گفت: اشامدهین شیهااشک
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 زود بود. یهنوز واسه عروس کنمیاسترس دارم. احساس م کمی -

 باال انداختم و متعجب گفتم: ییابرو

 زوده؟ شیدو سال گذشته ها! چ -

 .دیتخت خودش را جلو کش یرو

 شمیمنع م ییاز رفتن به جاها یشه. گاه جادیبرم و برام مشکل ا میسر خونه زندگ ترسمیم نینه بب -

 کنمیو حس م دهیبهم دست م یحس بد گم؟یم یچ یفهمینداشتم. م یمشکل یکه تو دوره مجرد

دونم اونم دوستم داره.  یمن دوسش دارم و م یفروخته شدم به محسن، نه که عاشقش شده باشم. ول

 .دهیم یپام خونه بابامه بهم دلگرم هیهنوز  نکهیاما خب.... ا

 را مجسم کردم. زدیکه ترالن م ییهاو تمام حرف محسن

 

 

 

 

 دمیکش یکردم با رفتار پندار و آه اشسهیدلهره داشت که قابل حل بود. مقا ینظرم ترالن فقط کم به

 و بعد گفتم:

 روت اثر گذاشته و مشکلتو پررنگ کرده. یکم استرس عروس هی. شهیدرست م نایا -

مادر و پدرش را داشت. نه مثل  تیبه شدت آزاد بود و حما شیترالن مثل من نبود. در طول زندگ خب

 .دمیکشیمنت همه را م دیبا حیتفر یالحظه یمن که برا

 گهیگرفتن م کیجشن کوچ هیبرم فالن کافه دوستام  خوامیم گمیبهش م ه؟یچ یاسترس عروس -

. میمرض دعوت ی. امیچون شب خونه مامانم دعوت رونیب یایساعت م هیو ظرف  برمتیم امیمن م

 .میهفته هفت روزه ما هشت روزه خونه مامانت
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 خنده گفت: انیو ترالن غصه دار و م دمیخند

 خونه ما. اردتیاش بهمه ارهیداداشم سرت ب شاالینخند. مشکالت من خنده دارن؟ ا -

 زدم و گفتم: یگرم لبخند

 ر؟یخ یدعا ایبود  نینفر نیا -

 گرفت و من گفتم: اشخنده

 که... بردتیدونم م یخودتو جمع کن دختر. خونه مامانش بهونه س، من که مپاشو  -

 و گفت: دیکش یغیهنوز حرفم را به اتمام نرسانده بودم که ج و

 تو اتاقا. ادیمامان ب زنمیم غیانقدر ج یرو به زبون آورد گذرهیتو اون ذهنت م یهرچ -

 گفت: دیشده بود د اهوی یموذ یهاشکلک هیرا که شب امافهیق یوقت و

 کشتمت پگاه. -

 سمتم هجوم آورد.  به

خسته پندار  یرفت و من در چهارچوب چهره نیمان با باز کردن در اتاق از بخفه غیخنده و ج یصدا

 . دمیرا د

 رفت.  رونیزودتر به خودش آمد و سالم کرد و بعدم در را بست و از اتاق ب ترالن

 زدم.  یلبخند

 ش بست و بعد با انگشت اشاره زد که جلو بروم. در را پشت سر پندار

 و محکم مرا در آغوشش فشار داد.  دمیآغوشش پر یخدا خواسته تو از

حاال که کنترل رابطه در دستان من است، پس من  کردمیتنش بود. حس م یلباس سرباز هنوز

همان  تیحکا ردیکه با دروغ شکل بگ یارابطه دانستمیهستم اما نم ایزن دن نیو بهتر نیترموفق

 .کندیرا کج م وارید ایکه تا ثر ستیخشت کج
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 . میتخت ترالن نشست یرا گرفت و رو دستم

 ینزده بودم و از طرف گاریاو و مادرم دو سه روز آخر لب به س دنیام را باال آورد. از ترس فهم چانه

 داشتم.  دنشیبه کش لیم بیعج

 ... خنده ام گرفت. گاریم با سآغوشش لم داده باش یلحظه فکر کردم. من تو کی

 کرد. یمی. اخم مالامنهیس یرو گذاشتیسرم را بعدش م احتماال

 ؟یخندیچرا م -

 توقف کرد و گفت: میپهلو یو رو ترنییرا سر داد پا شیهاکش آمد و او دست امخنده

 .ایبخند یواقع لیبه دل کنمیم یکار هی -

فشار داد و  میپهلو یرا رو شیهااما نگذاشت و دست دمیخطر کردم و خندان عقب کش احساس

 قلقلکش شروع شد. 

 . کردندیبند دستانش حرکت م کینفس بکشم و  دادینم فرصت

 . دمیکش قیعم یتخت پهن شدم و نفس ها یرا کرد که رو کارنیا قدرآن

 بود.  شیپا یبودم که حاال سرم رو دهیخنده آنقدر چرخ انیم

کوتاه از صورتم  یاگذاشت و همان طور خم با فاصله میهاگوشه لب عیکوتاه و سر یاشد و بوسه خم

 گفت:

 طاقت ندارم. -

 زدم. یلبخند

 منم ندارم. -

 گفت: یشوخ به

 زن من شو. ایپس نرو دانشگاه و به جاش ب -
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 مامانمو بندازم به جونت؟ -

 .دیخند

 عمو دامادشو دوست داره.زن -

 افتادم و لب زدم: شیخواستگار ادی به

 چه از خود متشکر... -

 عمو دوستم داره.زن گمیکه م میدارم، داماد خوب فیالبد الزمه از خود متشکر باشم. تعر -

 { (گنی. }در جواب افراد از خود متشکر مرمیمن مره قوربان) خودم به قربان خودم م -

 ( لکی) پس قربان تو دخترک گ یلو لهیپس تره قوربان گ -

 کنمیتر شد. حاال فکر م یبار طوالن نیمان اگرم شد. سرم را باال آوردم و سرش را گرفتم و بوسه دلم

 .مردمیهمان بوسه م انیم ییکاش جا

 و گفت: دیکش رونیدستانم ب نیزور سرش را از ب به

 .شهیبد م میادامه بد گهیکم د هی -

 قرمز شدند.  میها. گونهدیخند طانیش و

 معصوم باشم.  توانستمیاو خوب م شیبودم که پ یدخترک من

 یخوب بودن را بدهکار بودم و وقت نیکنم. به خودم ا یاو باز ینقش را جلو نیدوست داشتم ا حداقل

 .شدمیهمه گرم و مهربان باشد چرا من نم نیا توانستیاو م

 . میدیعمو و ترالن را به جان خرزن یرکیرزیز یهاو خنده میرفت رونیاتاق ب از

در کند و من هم رفتم تا به مامان  یخستگ یو کم ردینثار ترالن کردم و پندار ماند دوش بگ یکوفت

 نهار مهمان دارد. یکه برا میبگو

 آماده باشد.  گریروز د یعنی یروز عروس یرفت تا برا شیرنگ کردن موها یصبحش ترالن برا فردا
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 یروز عروس یحرفش را به مامان زدم وعده یوقت یکنم ول زیتم یرا کم میابروها خواستیم دلم

 خودم را داد. 

 رقص نشستم. یسکو یرفتم و رو اطیآلود به حو اخم دمیکش یآه

 کنارم آمد و گفت: پندار

 شده باز؟ یچ -

ازش نه بشنوم؟  دیبا شهینه. چرا من هم گهیبردارم اما مامان م شگاهیابروهامو برم آرا خواستمیم -

 صورتم؟ یرو هیچند الخ مو چ نیخب ا

 باال انداخت. ییابرو

 شما خانما. دیکنیدقت م ییزایصورتت. به چه چ یرو یتو که مو ندار -

 رو؟موها نیا ینیبیتو واقعا نم -

 کرد: زمزمه

 .نمیپگاه نب یبه جز از خوب -

 .دمیشعر معروف مجنون افتادم و خند ادی به

 .میرفت حیپندار به تفر نیو بعد، جوان تر ها با ماش دندیهم رس نیغروب سهند و سنا و نگ تا

 

 

 

 

 یبه نگران یازیخواهد من بروم اما بابا رک گفت که چون پندار هست ن یمامان غر زد که دلش نم البته

 .ستین
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 . دیایبود و به ترالن هم اجازه نداد ب یتدارکات عروس ریدرگ محسن

دهانش را باز کرد و شروع کرد به فحش دادن به محسن و غر زدن به جان زن عمو  اطیوسط ح پندار

 .زیو عمو پرو

 .میعقب جا گرفت یها یصندل یو سنا هم رو نیکرد و من و نگ نیبه زور او را سوار ماش سهند

 اما دمیشن یکه نم یقل قل یها و صدا انیقل دنی. دمیرفت یبود. به کافه سنت یکوتاه و خوب حیتفر

 کرد.  جمیکردم گ یتصور م

آن  یرو انیشد که قل یم یهر تخت خیاز هم داشتند اما من نگاهم م یادیتخت ها فاصله ز نکهیا با

 بود.

 زد با خنده گفت. یم شیکه پندار صدا یهمان دکتر ای سهند

 ؟یکن ینگاه م ونایبا حسرت به قل ؟ییدختردا هیچ -

پندار  یخورد. مطمئنا رنگ پوستم زرد شده بود که ابروها چیته دلم پ یزینگاهش کردم و چ متعجب

 کردم خودم را جمع کنم: یدر هم گره خورد. سع

 .دیکش یفقط چشام راه م -

 .دیخند سهند

 !یفتیباشه پس ن -

انگار  یبا اخم نگاهم کرد ول ی. به پندار لبخند زدم. کمدمیترس یزیکه من از چ دیاو هم فهم پس

 شد. نیبه لبخند مز شیهایو بعد ل اوردینتوانست تاب ب

 غر زد. سنا

 !مایمشت مجرد نگاه عاشقانه ندار هیوسط  -

 لم داده بود گفت. لکسیر یلیخ یکه به پشت یدر حال پندار
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 ها! میایمتاهل به حساب نم نیما هم همچ -

 .دیخند سهند

 آره بابا بدبخت از مجرد بدتره! -

 به پندار زد. یچشمک نامحسوس و

 .دیهوا به قصد لگد زدن بلند شد، سهند خودش را عقب کش یپندار که تو یپا

 کرد. یرا به کامم تلخ م یاز درون خوش یزیخوب بود اما چ زیچ همه

 شد؟ یکه مجوز راحت گشتنم از سمت مامان و بابا صادر م فتادیمن م یاسم پندار رو دیبا حتما

 بودند. ییو سنا مانتو نینگ نکهیاالن هم چادرم را سرم کرده بودم. با ا نیهم تازه

 گفت: شدیم دهیچ زیم یبود که رو یکباب یها سیکه نگاهش به د یدر حال سنا

 امشب! یساکت یلیپگاه توهم از دانشگاهت بگو. خ -

 زدم. یشل لبخند

 ساکت بودم! شهیمن هم -

 کرد. دییآرام تا نینگ

 عضو جمع! نیساکت تر -

 مداخله کرد. سهند

 بزرگ و سرسبزه نه؟ یلیدانشگاهتون خ -

 را باال انداختم: میها شانه

 آره بزرگه... قشنگم هست. ی. ولدونمینم شویلیخ -

 استاداش چطورن؟ -
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 را باال انداختم. میهم شانه ها باز

 رو خبر ندارم. هیما خوبن. بق یاستادا -

 رو پندار ادامه داد: سهند

 !یبدن تیبره به جز ترب یکردم پگاه هر رشته ا یمفکر  -

 گفت. نانیلبخند زد و با اطم پندار

 به عشق من رفت. -

 قهقهه زد. نینگ

 برو بابااااا. پگاه به عشق دانشگاه راه دور رفت.  -

 آرام گفتم: ی. با همان صدادندیسهند و سنا هم خند یشد وقت زانیپندار آو یلبها

 انتخاب رشته هام به خاطر پندار بود. بیاما ترت -

 شده در آورد. عیضا نینگ یسوت زد و پندار زبانش را برا سهند

 اصال وقت آزاد ندارد. نکهیگفت و ا شیدرسها یخوردن سهند از سخت انیو تا پا میمشغول شد همه

 .میحرف بزن یتا کم میماند نیماش یمن و پندار تو م،یبه خانه باغ برگشت یاز شام وقت بعد

 ن،یعقب ماش یها یصندل یکه رو یجلو نشسته بودم. بحث دخترانه ا یصندل یآمده بودم و رو حاال

 ذهنم را به خود مشغول کرده بود. میموقع برگشت با دخترها داشت

گفت و  یکالسشان م پیخوش ت یاش نکرد و از پسرها یبه عشق کودک یاشاره ا چیکه ه ینینگ

 داد. یم تیبه سنا اهم یلیزد که در حال گذراندن طرحش بود و خ یحرف م یکه از دکتر ییسنا

 ؟یپگاه ساکت هیچ -

 پندار لبخند زدم. به
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 بود. گهید یحواسم جا ،یچیه -

 کرد. یبامزه ا اخم

 سراغ دارم. ییبد روش ها رونیهپروتا! من بخوام بکشمت ب یتو یریم یلیحواست باشه خ -

 .دمیخند ثشیخب دیتهد به

 برو بابا. -

کردم که  یلحظه قاط هی دیگفت و رنگت پر ی. سهند که اونجوریبود ونایکافه هم بد تو نخ قل یتو -

 ...یبهت بپرم ول

 زد. یمظلوم لبخند

 .یببخش گناهتو گردن گرفتم پگاه خانوم -

من. کرد؟ لعنت به  یچه کار م دیفهم ی. اگر مدیپر کش میرا گردن گرفته بود؟ لبخند از لبها گناهم

 اخم کرد.

 !!!دیباز که رنگت پر -

 دهانم را قورت دادم. آب

 نگام کن پگاه! -

انگشتانش قرار گرفت و  نیفکم ب یچرخاندم و خواستم لبخند بزنم اما چندان موفق نبودم. به آن سر

 محکم فشرده شد.

 پگاه؟ یکرد یچه غلط -

 پندار! ی... واچیآخ... ه -

 را محکم تر فشار داد. فکم

 تا خردش نکردم.بگو  -
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 .هیگر ریمانده بود بزنم ز کم

 .وونهیولم کن د -

 داشتم. نیقیشد.  یانگشتانش کبود م یو فکم آزاد شد. جا دمیزور صورتم را عقب کش به

 .دمیکه فشار داده بود کش ییسکوت و خشم به صورتم زل زد. دستم را جا در

 .نیامتحان کردم... هم -

 گمشو. -

 شد و در را باز کرد. خم

 .اهللی -

 داد. رونیچشمان تار نگاهش کردم. نفسش را با حرص ب با

 .ذارمیکف دست مادرت م امیبرو وگرنه م -

جمع  زی. شکر خدا مامان و بابا خانه عمو پرودمیشدم و به سمت خانه دو ادهیپ نیاز ماش سرخورده

 بودند.

 خواندم. یام کر یالیپندار خ یبرا تیکردم و با عصبان هیبلند گر یاتاقم رفتم و با صدا یتو

تا دلم خنک  گمیکشم بهت هم نم ی. بازم مدمیتا دلت بخواد کش گارمیبار نبود و ده بار بود. س هی -

 بشه.

 کردم. هیباز گر و
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 ندادم.  یخود به خود بند آمد اما جواب امهیگر میاتاقم زد. صدا یشهیآرام به ش یکس

 شدم.  رهیکه سر خم کرده بود خ یو از گوشه پرده به پندار ستادمیپنجره ا واریکنار دبه  هیتک

 ریکه چطور سر به ز دمشیدیاما من م دیدیاتاق من را نم یکیاز تار دادم؟یجوابش را م دیچه با یبرا

 . کندیم یانداخته و با خاک باز

 زد.  شهیبه ش یگرید زهیاز من نگرفت سنگ ر یجواب یهمچنان درهم بود. وقت شیهااخم

باغ گم شد. از  یکیگفت و بعد در تار یزیلب چ ریچسباندم و باز جواب ندادم. ز واریرا به د خودم

 قصد پنجره را درست به محض رفتنش باز کردم و بستم. 

 . دهمیپاسخش را نم یآسان نیبفهمد که بعد هر بار دعوا به ا خواستمیم

 . ستمیدخترک احمق گذشته ن گریام و دبفهمد که من بزرگ شده خواستمیم

لباس در  یهابقچه انیم ییاما از خودم غافل شده بودم. من خودم را... بخش درستم از پگاه را جا من

 رها کرده بودم.  یهمان کودک

 یهایآزاد آراز، یهاپندار، کمک یهامادر، دست یهانقش گرفته رفته رفته در اخم یریبه خم هیشب

 تارا گم کردم.  یواشکی

 نییاو را با خود با پا یروز شیهادروغ دانستیلجوج و احمق که نم ی... دخترکپگاه نبودم گرید من

 . پرت خواهد کرد رونیبه ب یاو چون تفاله دیخواهد کش

 یام را جلب کنم اما از پگاه توکه ناراحتشان کرده یکسان یهمه تیبدوام و رضا ایحاال تا ته دن رمیگ

 پاک کنم؟ از آن پگاه منفور که خودم هم از آن متنفرم! توانمیرا م یزیذهنشان چه چ

در  شیکردم. اما به جا ینگاه م هیکردم و همان موقع از باال به قض یم یکالهم را قاض یکاش کم یا

و آنقدر با خودم غر زدم و بغض  دمیتخت دراز کش یدادم رو یکه حق را همچنان به خودم م یحال

 کردم تا خوابم برد...
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 خواستمیبود. نم دهیو بلند خر دهیدست لباس پوش کی یعروس یطبق معمول در نبودم برا مامان

کرده بود،  رییام تغ قهیوگرنه سل دم؛یرا زهر کنند پس بدون نق آن را پوش یزیچ میمامان و پندار برا

 تر باشد.  یاندام یلباسم حداقل کم خواست یدلم م

لباس دانتل  کی ینگاهم تو میرفت رونیکامال هم بدون نق نبود! مثال وقتب صبحش با مامان ب البته

و  ستادیحرفش ا یمامان رو پوشم،یکرد و هرچقدر اصرار کردم که با آن لباس ساپورت م ریکوتاه گ

 کالم نه را تکرار کرد.  کی

 یهاطرح طورنینشسته بود و هم دمیپوست سف یرو شیبود هم بد نبود. رنگ آب دهیکه خر یلباس

 درآورد.  رادیهمان هم ا یاما پندار از تو کردیلباس هم آن را زرق و برق دار م یکار شده رو

را نشانش  یعروس دیو از من خواست خر میصحبت کن میترها مجبور شداز آن که به خاطر بزرگ بعد

حالت بغض کرده و ناراحت من  یاشکال گرفت و وقت شیرا کردم، از سر تا به پا کارنیبدهم و من هم ا

 گفتم: ادیز یبا اخم و خستگ ساکت شد. دیرا د

 از لباس؟ یریگیم یبهونه الک -

 .یکنم نپوش یکارهی خواستمیپگاه. م ادیبهت م یادیکنم، ز کاریلعنت.... خب چ -

 ضیآدم مر کیبا  کردمیشدم. حس م یعصب شتریحرف خوشحال شوم ب نیاز ا کهنیا یجا من به و

 طرفم. غر زدم:

 .دیرو کوفت من کن یعروس نکهیا یبرا نیمسابقه گذاشت ییمگه؟ تو و مامانم دو تا یاوونهید -

 .نویخب... بپوش هم یلیخ -

 رفتم تا آن را از تنم خارج کنم. یواریدبه سمت کمد زدمیکه غر م یکردم و در حال اخم

 ... رونی. برو بنیبدبختتون لطف کرد یبنده نیممنون سرورم که به ا -

 جلو آمده. دمینشست فهم میبازو یکه رو دستش
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که  رهیم یدختر یکه چقدر دلم برا یبفهم یتونیمن چقدر دوست دارم. نم یبفهم یتونیتو نم -

اگر سرت  کنم،یم تتیباهات دارم، اگر اذ یباهاش نقش گرفته. پگاه من اگر رفتار بد هامیتمام بچگ

 .شمیخودم شرمنده م شیبعدش صد بار پ زنمیداد م

 .دمیسمتش چرخ به

 .هامیزن مامانم شدم نه عشق بچگ کنمیفکر م تیریگکه بعد از هربار سخت یبفهم یتونیو نم -

 .دیخند

 .یزنیکه م ییمثاال نیاز دست تو با ا -

بشم که تو ازش  یهمون زن تونمیکم به من اعتماد کن. من م هی. پندار گهید گمیخب راست م -

 ...یکوفت یدوره نیا یاگر بهم اجازه بد ،یانتظار دار

 فشرد و گفت: میرا مال امچانه

 نه قشنگ... خب؟ یکوفت -

 ام جدا کردم و گفتم:را از چانه دستش

 ...خوامیکه من م یتموم بشه. اما اون جور یمثال نامزد یدوره نیا -

 داره. ونیتوش قل یخوایکه تو م یالبد جور -

 بود. یکرده بود. جد اخم

 را لرزان. میرا مظلوم کردم و صدا امافهیدروغ به صدا درآمد و من ق یهازنگ

 اشتباهه. زایچ یسر هی دونمینتونستم بکشم. بابا من خودم عقل دارم م یبار لب زدم ول هیمن فقط  -

 نباشه اما... شتیتره. من تو رو اونجا تنها گذاشتم که فکرم پدونستن خوبه اما عمل کردن مهم -

 چشمانش نگاه نکردم و گفتم: به

 آزادم. مونیتا عروس یپاک نکردم... تو بهم گفت امتویراحت باشه... هنوز پ التیخ -
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 را با حرص عقب برد و به سقف نگاه کرد. سرش

 کردم! یغلط هیمن  -

 .دمیکوب نیبه زم پا

 !یبزن رشیز یتون ینم -

خودم گفته بودم مثل حناق  شیآسا یکه برا یرا راحت کردم اما دروغ بزرگ الشی. من هم خدیخند

 بود. دهیچسب میگلو خیشده بود و ب

 

 

 

 

 یکوبیو پا یرفت و آنقدر مشغول شاد نیبود کامال از ب یفردا که روز عروس یحس بد برا نیا هرچند

 دروغ شده بود. ریدرگ ییبه نام وجدان جا یزیرفت چ ادمیشدم که 

به گوش  شانیصدا یبساطش را برپا کرده بود و هرازچندگاه اطیظهر در ح کیاز نزد ارکستر

 گفتند.  یم "دو سه کیالو " کروفونیم یکه تو دیرسیم

که هنوز به من  دمیفهمیرفتن از خانه را نداشتم. انگار بچه بودم و نم رونیدستور مادر اجازه ب طبق

 . کردیم هیتوص

را هم  میهادست یطورو همان کردمیها از پشت پرده نگاه مبودم و به آن ستادهیاتاق ا یپنجره کنار

 گرفته بودم تا گرم شوند.  یبخار یرو

 دیروز باران شد کیروز آفتاب همراه با باد سرد و  کیبود.  یدموقت سال رشت دم نیا یهوا

 .آسالیس

 . دادیرا تکان م نیآذ یباال یهاکیپالست یروز هوا با دل ترالن راه آمده و باد خنک آن
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 یرلبیز یکنم اما وقت شیآرا خواستیدلم م یلیرنگ انداختم. خ یآب راهنیبه پ یو نگاه دمیچرخ

 من اخم گفت: کیرفته تا هم مو و هم صورتش را درست کند، مامان با  شگاهیبه آرا نیگفتم که نگ

دختره رو ول  نیا یلیباباشه تو صورتش دست ببره؟ الهام هم خ یدختر تا خونه دهیم یچه معن -

 ها!کرده

خودم  یبچه یمن که براآشکار فقط سر تکان داده بودم و به اتاقم پناه برده بودم. اما  یمن با حسرت و

 . گذاشتمیها را نمحسرت نیا

 دادمیقطعا اجازه م شدی. اگر دختر مدیمن و پندار پر کش یهاذهنم به سمت بچه یالیخخوش با

و  دیایبرود و ب ییرا به تنها ییرهایمس یآراسته باشد و حت یتا حد معقول رد،یدخترانه بگ یهاجشن

 چنگ بزند. یگریبه کس د یآزاد یدارد و برا اجیآقاباالسر احت کیبه  شهیحس نکند که هم

دستم  یمجلس ییهم مانتو شیظهر نگذشته بود که مامان اشاره زد لباس بپوشم و روازاز بعد یزیچ

 زد.  رونیاز شال ب میتر بستم و دم موهاسرم محکم یرا باال میداد که تن کنم. موها

ام ساده یافهیکه ق یبود و بعد در حال نیبه خرج دهم هم توانستمیکه در آن لحظه م یهنر تمام

 . رمیشدم تا در کنار خانواده قرار بگ اطیح یکرده بودم با مامان راه دایانزجار پ

آراسته  ییبایکنارمان گذاشت و نشست. صورتش را به ز یایمن صندل دنیبعد آمد و با د یکم نینگ

 بود. هم قشنگ شده شیموها ونینیبود و ش

 یشوم. اما من حت یم باتریز فهیکه من از کل دختران طا نندیکنم تا همه بب شیخواست آرا یم دلم

 !اورمیبودم را از آمل همراهم ب دهیکه خر یشیجرات نکردم لوازم آرا

 ام انداخت و گفت:به چهره ینگاه 

 پس؟ ینزد یچیتو چرا ه -

 را برهم فشار دادم و گفتم: میهالب

 ؟یدونیتو نم -
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 و گفت: دیخند

 تو رو بندازه تو کوزه؟ خوادیآخر م ییدازن نیا -

 اره؟یپس پندار خ -

 و ادامه داد: دیخند

 !ارهیاونم تو رو پس م ییدازن یهایریسختگ نیبا ا -

بود و همراه با عمو به  ستادهیگفتم و به سمت در نگاه کردم. پندار آنجا ا یاهمراه با خنده "شعوریب"

 گفتند.  یآمد  مها خوشمهمان

 نمانیو نه ب زندیاما مطمئن بودم که پندار نه مرا پس م دمیکش یآه نینگ یهاحرف تیواقع یتلخ از

 . خوردیبه هم م

 هیخودم به حال خود گر یبا ندانم کار دانستمی. نمدمیخندیبه آن م زدیحرفش را هم م هرکس

 .کنمیم

اما  میاصرار کرده بود که برقص یچند بار نی. نگمیبلند شد شانیبرا یو محسن که آمدند همگ ترالن

محترمانه گفته بود که حرف رقص را  یمامان که حجابش را سفت و سخت گرفته بود بار آخر با لحن

 بعد از آن کنار دست یآن را در واقع به حساب تشر گذاشته بود و حت نیمن نزند و نگ یجلو

 . امدیما ن شیدوستانش نشست و پ

خودم فرو رفته بودم  ی. در حال و هواآمدمیجلو نم گریاو بودم با آن لحن مامان د یمن هم جا خب

 ام خم شد.که پندار دست کنار شانه

 احواالت حاج خانم؟ -

 سر چرخاندم و گفتم: تند

 ؟ییا تو -

 زم؟یعز یتو لک باش نمی... نبگهیبله د -
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 و بعد آرام گفتم: دمیخند

 نشستم ور دل مامانم. رزنایپ نیلذت ببرم ع کهنیا یجا -

 .میبر ای. بهیو بق نیسهند و نگ شیاون سمت. پ میبر ایخب پاشو ب -

 کرد و رو به مادرم گفت: یدستشیبه مادرم انداختم که پندار پ ینگاه

 ؟ییدازن -

 و گفت: دیچرخ مادرم

 شده؟ یبله مادر؟ چ -

 ه؟یبق شیپ میببر یدیحاج خانمو اجازه م نیا یول ه،یادبیب -

 .هی... جشن قاطبهیکجا مادر؟ ع -

عروس  گاهیجا کیاومده اون جا... منم هستم... نزد نمیها! سهند هست. نگبچه شیاون ور پ میبر -

 م؟ی. حواسم هست. برمیداماد

پندار را تکرار  یهاو حرف دیعمو رسمخالفت کند که زن خواستیبود و م یطبق معمول ناراض مادرم

 داد. تیزد و رضا دییاو مهر تا یهاحرف یکرد و مامان ناچارا رو

. هرچند حواسش بود که میو شوق از جا بلند شدم و به همراه پندار از وسط مجلس گذشت تیرضا با

 کرد و گفت: یاخم دنمیبا د نیباشد. نگ نییمردانه نگذرم و سرم هم پا یهااز کنار جمع

 .یصبر دار یلیپندار به خدا خ -

 را گرفتم و گفتم: نینگ دست

 مخالف رقصه؟ یدونینم ؟یهمه سال عادت نکرد نیا گهید -

 پره؟یخب باشه... چرا به من م -

 با خنده گفت: پندار
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 .دیخانم من درست حرف بزنراجع به مادر -

 گفت: گرفتیکه با آهنگ ضرب م یگرفت. سهند در حال لیرا تحو نیدست مشت شده نگ و

 ن؟یدیشام م یپسر پس ک -

 

 

 

 

تو هم بپر. منو با خانمم تنها  نی. برو وسط خودتو تکون بده. نگگهیکارد تو اون شکمت... صبر کن د-

 . سنا جلو آمد و گفت:نیبذار

 ؟ی... چرا نشستگهیوسط د نیایپندار ب -

 باال انداختم و گفتم: یشانه ا رفتمیکه عقب م یمن در حال و

 .هیمامانم چادرشو دور گردنت حلقه نکنه برو سراغ بق یخوایم -

 دلم گفتم: ینگاه کردم و تو دندیرقصیها که وسط مدوستانش برگشت. به آن یو به حلقه دیخند سنا

 "رقصن؟یغلط شده که اونا م ایدن یخب االن چ"

 گفت: دید یبا هم به وسط مجلس رفتند و پندار که دور و برمان را خال نیو نگ سهند

 .یقر و قاط یجور نیا ادیمجلس زن و مرد جدا باشه. خوشم نم خواستمیم شدیاگر م -

 را به زبان آوردم. کردمیم شیپ یاهیکه ثان یزدم و فکر غر

 غلط شده مگه؟ ایدن یحاال؟ چ هیچ -

 .نهیرقص زنمو بب یکس ادی... من خوشم نمیچیه -

 اخالقش! نیاز ا آمدیهم رقص بلد بودم!!!! بدم م یلیکه خ نه
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 !هاچرخهیم ایذهنتون تو چ -

 امتحان نمیا یدوست دار یکرد شیکه از من مخف انیپس البد مث اون جر -

 ؟یکن 

باخبر شود.  میاز کارها خواستمیبود که نم زهایچ نیهم یتکه و طعنه بارم کند؟ برا آمدیم خوشش

 جلو آمد.

نداره من دارم!  رتیمنن. اگر اون محسن غ یخط قرمزا نایا ادیو چه خوشت ن ادیپگاه چه خوشت ب -

کنم که مامانت  ی. مجبورم نکن کاریکن تیمنو رعا یخط قرمزا دیبا یمن یتر چون براو از همه مهم

 دانشگاه. ینذارن بر نایا

 دایپ یکه به آن وابستگ یزیآن هم با چ کرد،یم دیرا تهد. پندار داشت من کردمیخطر م احساس

 کرده بودم.

پندار به قرآن پا  ؟یکوفتم کن نجایا یاریب یمامانم بلند کرد شیمنو از پ ؟یکنیم دمیتهد یدار -

 !هاهیعروس یبه هرچ فرستمیتو و لعنت م رمیم شمیم

 شدم.  رهیرقصان خ تیبه جمع نهیو دست به س دمیدر جا چرخ و

و مجبور بودم  شدیجمع نشسته بودم نم یبه روکه رو ییکنم اما از آنجا هیبود تا گر یکاف یتلنگر

 . زدینم یپندار هم سکوت کرده بود و حرف یبغضم را خفه کنم. از طرف

ما را  ینامزد انیهنوز جر لیهم نصف فام یطور نی. همشودیکنم چقدر بد م هیکردم اگر گر فکر

 .کردمیم یبدخلق دیزوم ما دو نفر بود. نبا شانیهاهو نگا دانستندینم

تولد تارا  ادیکردم بدون اخم به رقص ها نگاه کنم.  یاز حالت گارد گرفته خارج شدم و سع یکم

 افتادم.

 یآراز افتادم... در درون آراز هم پندار ادی شتری. بدندیلول یهم م یکه دخترها و پسرها تو یطور

 من حساس باشد! یداد رو ینهفته بود که به خودش اجازه م
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 بردم! یلذت نم یپدر فهیطا یها یفرستادم... من تا آخر عمرم از عروس رونیرا آه مانند ب نفسم

داد وسط جفتک  یبه ترالن اجازه م یشب نیمعروف بود، چن یکه در جمع به بددل یمحسن یحت

 جفتک انداختن بود! هی. بله! جفتک! اصال رقص همه شباندازدیب

. دمیتوجه به مامان و پندار، از بابا اجازه گرفتم و با ترالن رقص یتر شد ب یاز شام که جمع خودمان بعد

 ! یبا همان حجاب اسالم

قر دادن نداشتم. پندار و مامان  یساده بود و خودم رو یادی. رقصم زدمینچرخ شتریدور ب کی البته

 نگفتند! یزیچ گرید د،دنیهم خنده شاد بابا را که د

ام داشتم.  یزندگ یتو یوقت ها یلیخ ییبابا -دختر یرکیرزیز یها استیس نیدروغ چرا! از ا خب

 آمدند. یآنها به چشم نم گریبود که د ادیمامان ز یها یریاما آنقدر سخت گ

هم  نیکنم! نگ ینم هیوقت گر چیگفتم من ه نیکرد به نگ یم هیترالن گر یموقع خداحافظ یوقت

 است! ریکرد. سنا هم با خنده گفت ترالن جوگ دییحرفم را تا

هفته رو  کیگفتم  یهستم و وقت گریچند روز د دیمامان از من پرس میوارد خانه شد یشب وقت مهین

 به بابا گفت:

 قم؟ میبر میتونیپس م -

 را از هم باز کرد: شیدست ها بابا

 کرده آماده اس خانم! نیاسب من ز -

 زد و به من گفت: یلبخند مامان

 .نایخونه مادرجون ا میریمامان؟ م یندار یتو که مشکل -

 را باال انداختم. میها شانه

 یجا مشکل چیمورد عالقمه. با ه ییدا نیدحسیس ییبهروزه... هنوزم دا هیاگر منظورت به قض -

 ندارم.
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 گفتم. ریجواب گذاشتم و شب بخ یاز ته دل زد که لبخندش را ب یلبخند مامان

 

 

 

 

نداشت. در واقع فقط به عشق  میرا برا تیآن جذاب گرید یمادر یبا خانواده داریبه قم و د رفتن

تا  رفتمیم یمعمول یاز آشناها یکی دنید یانگار برا یبه رفتن شدم ول یبود که راض شانیهامحبت

 .مشده بود یسردرگم یاما دچار نوع دانمی. نمرفتیم شینفسم برا یکه روز ینیدحسیس ییدا

 !یاصدقهقربان چیو بدون ه یساده و معمول یلیدادم. خ یکوتاه امیروز بعد به پندار پ صبح

 ".کنمیخبرت م دمیقم... رس میریم"

 . دادیم امیدر من نشسته و به پندار پ یگریاما انگار کس د دمیحالت و روحم ترس یهم از سرد خودم

خاص  یسرد نیاز پندار به ا ینگرفتم چرا که بعد از هر ناراحت شیجد ادیکه در آن لحظه ز یحال

 . شدمیدچار م

مطابق  شیرفتارها یکه بعض لمیاما ما خواهمیخودم نبود و هر بار مطمئن بودم که پندار را م دست

 کند.  رییمن تغ لیم

 .خواستمیتر مو مهربان دیجد یبه پندار گذشته نبودم و پندار یراض

 من و پندار نفهمد.  نیاز اختالف ب یزیچ یراه با خودم قرار گذاشته بودم که کس در

 یلبخند جزئ دمیو بهروز را د ییداو زن ییدا یکار را هم کردم. وقت نیو هم یمانند عروس درست

 بود.  میمهربان و فه ییهمان دا نیدحسیسییساده از صورتم شد. دا
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و من هم در  کردیبد هم نبود و بهروز که با احترام با من صحبت مشعله مانند سابق نبود اما  ییدازن

و روا  شدمیناموس پندار محسوب م ینظرشان همان دختر آرام و مهربان گذشته بودم که حاال به نوع

 نبود که در مورد من مانند گذشته رفتار شود. 

و من هم  دندیپرسیاحوال پندار م یدرس و دانشگاه و حت تیو از وضع کردندیم میها صداخانم مانند

 ندارم.  یامشکل و مسئله چیکه انگار ه کردمیرفتار م یجور

گرفتم و به اتاق کار و مطالعه  یارا دادم که زنگ زد. اجازه دنمانیکوتاه به پندار خبر رس امیهمان پ با

 .دیپندار به گوشم رس یآلودهخسته و خواب یرفتم. صدا نیدحسیس ییدا

 ؟ییکجا ؟ی... خوبسالم -

 .شدیحس م یبه خوب میاز صدا نیبودم و ا حالیب

 .نیدحسیس ییدا نوشتم که! خونه امیتو پ -

 اونم هست؟ ؟یاون چ -

 کردم. اخم

 ه؟یاون ک -

 بهروز! -

که انگار چاک آسمون پاره شده و من افتادم و  یکنیرفتار م یطورهیشه! نباشه؟ پندار چرا خونه -

 همه دنبال منن؟

 .دیخند

 .فتهیب یاگهیدختر د ستیمن قرار ن ی... برایمن چاک آسمون پاره شده و تو افتاد یخب برا -

 که... ولش کن. ستیقرار ن یرو بسازه. ول ندهیکه قراره با تو آ میآره من کس -

 تو باشم اما خفه شدم. یزندان ستیقرار ن میبگو خواستمیم
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 شد. یجد شیصدا

 ؟یبگ یخواستیم یچ -

 گفتم: گرید یترس بحث از

 پادگان؟ یبرگرد دیبا ینکنم. ک یکه کار ستیقرار ن -

 نگفت. یزیام اما چداده رییام را تغجمله دیفهم

 یکه رفت میو با هم باش رونیببرمت ب خواستمی. مرمیگرفتم. فردا م یسه چهار روزه مرخص -

 .یوراون

 .سر نزنم ورنیکه! به هرحال زشته که ا امیبه مامانم بگم نم تونستمینم -

 بله بله... -

 قابل فهم بود. نیو ا کندیام مکه انگار دارد مسخره گفتیبله م یجور

 ؟یکنیمسخره م -

 ؟یاوونهینه...د -

با  نیکند بنابرا دایمکالمه ادامه پ نیا خواستمینم گریکرد. د دایپ انیدر خونم در جر یبد حس

 گفتم: یاخفه یصدا

 مامان. امیاالن م -

 و بعد به پندار گفتم: 

 .کننیبرم. صدام م دیمن با -

هل دادم و خودم هم کنارش  ییدا یساده یمطالعه  زیم یرا رو یکردم. گوش یاز او خداحافظ و

 یعالقه رغمیشد و حس کردم که پندار و من عل یجار میهازانو گذاشتم. اشک ینشستم و سر رو

 افتاده است.  نمانیب قیعم یو چاه میادچار بحران شده م،یکه به هم دار یدیشد
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با  گری. فکر کردم که چرا دفهمدیو من را نم کندیرفتار م درکیهمه ب نیکردم که پندار چرا ا فکر

 . فکر کردم. شودیطعنه حس م شیهاحرف انیو م دیآیدل من راه نم

 و آرام گفتم: دمینماز داخل اتاق آمد. از جا پر یادا یبرا ییاذان مغرب زد و دا یک دمیکه نفهم آنقدر

 .رمیاالن م ییدا دیببخش -

 ؟یدخترم. کجا بر نیبش -

 را برداشت. شیزد و عبا یو جانمازش را پهن کند و بعد نشستم. لبخند ندیبنش ییتا دا ستادمیا

 ؟یخوب -

 لبخند زدم. دستپاچه

 خوبم. -

بود و  یکه مذهب میزندگ یروحان نیتر. از تنها بودن با مهربانییاز دا دمیکشیخجالت م کنمیم فکر

 .گرفتمینم یو حالت تدافع دمیترسیمن از او نم

 بودم. دهیرا فهم نیا شیها پو من از سال یخودت باش شدیم ییدا با

 پگاه جان؟ گهیخوبه د زیشاا... که همه چان -

 .نمیدحسیس ییبله دا -

 را برداشت. حشیتسب

 .زنهیکامل صدام م کنمیم فیکه ک ی. تنها کسیزنیکامل صدام م هاتیهنوزم مثل بچگ -

 و گفتم: دمیخند

 البد چون دوستتون دارم. -

 خودتم دوست داشته باش. ،یپس اگر منو دوست دار -
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چه و فراموش کردم  یعنیواقعا  یینماند که منظور دا ادمیسرم تلنگر داشت و من...  یتو اشجمله

 خودم را دوست داشته باشم.

در مورد خودم و پندار به  یزیچ گریآمدم و د رونیمن را به خودم آورد. از اتاق ب یی...اکبر بلند داا

 ها نگفتم.آن

به  قیو درست و دق شدیفراموشم نم ییدا هیاگر آن روز توص دیبه قم به من خوش گذشت و شا سفر

 .افتادیآن همه اتفاق بد نم کردمیآن فکر م

 که به رشت برگشتم پندار به پادگانش برگشته یوقت

 

 

 

 

 دوباره نمانده بود.  داریگردش و د یبرا یو راه یوقت گریو د بود

 یکه گاه دمیفهمیرفتن فراموش کرده بود اما م یخداحافظ یرا از ب شیظاهرا ناراحت پندار

 . کندیبه آن اشاره م میرمستقیغ

 نیو ا اورمیخودم ن یبه رو یباعث شد که حت مانیهایلجباز طورنیابد و هم یداشتنش برا توهم

 کند. دایپر از اشکال ادامه پ یرابطه

و خودم خسته  دمیو کمد چ زریریکه مامان داده بود را تو ف یلیخوابگاه که برگشتم، کوله بار وسا به

 زل زدم. واریدر اتاق نبود و من در فکر به در و د کسچیتخت نشستم. ه یرو

بار به  نیاول یخاموش بود. برا هیرض تییداشتم اما چراغ سو گارینخ س کی دنیبه کش یدیشد لیم 

بروم. هنوز تا بسته شدن در خوابگاه  رونیب گاریس دیخر یسرم زد که لباس بپوشم و خودم برا

 تا مغازه بروم. توانستمیفرصت داشتم و م

 . کردمیاما خودم را کنترل م دیلرز یو استرس م جانیاز ه میتا به پا سر
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را  گاریجلوه بدهم که انگار س یجور یمغازه به خوابگاه را انتخاب کنم و از طرف نیکردم دورتر یسع

 گفتم: یبلند یرا روشن کردم و با صدا ی. قبل از ورود به مغازه گوشخواهمیپدرم م یبرا

 .رمیگ یم گارمیس یاوک ؟یجانم بابا؟ چ -

 .میزندگ گاریس نیاول دنیخودم را و فروشنده را با هم گول زدم. تجربه خر یطورنیا و

 گرانیاز د کهنیاز کارها را بدون ا یلیخ توانمیبار به خودم اثبات کردم که من م نیاول یروز برا آن

 زهرا ندارم. یو حت ایمیو ک ایدرست و غلط تارا، رو یهاییبه راهنما گریکمک بخواهم انجام بدهم و د

حس  نیبکنم و ا یهرکار توانمیجور حس اعتماد بنفس کاذب به من دست داده بود که من م کی

و  کردمینم فیحداقل کمتر از قبل( را تعر ای) یزیچ چیدخترها ه یبرا گریکرد که د دایآنقدر ادامه پ

 یورا یزیچ توانمیتا اثبات کنم که م دمیبه دور خودم کش ینامرئ یارهیدا یاتفاق چیبدون گفتن ه

 تصوراتشان باشم.

 . رفتمیآراز و دوستانش به گردش م پیبا اک یزیسرخود شده بودم و بدون بروز دادن چ گرید

 یشده بودم به پگاه لیو تبد آمدینم رونیب ادیو اع التیتعط ایفرجه تا آن فرجه  نیاز ا چادرم

 دوگانه. 

 دوستانش. شیآزاد پ یپگاه یگریپندار و خانواده و د شیپ یمحجبه و آرام و معمول یکی

ساحل  یها توبا آن یدورهم کیتا  میبه ساحل نور رفت پیاک یهابهمن ماه بود که به همراه بچه اواخر

 . میرا هم فارغ از دانشگاه باش یساعت یو از طرف میداشته باش

 گفتیو آراز داشت م میروشن کرده بود جمع شده بود یحلب تیپ کی یکه آراز تو یدور آتش یهمگ

 . میو بخور ندازدیآتش ب یتو ینیزمبیهوس کرده س بیکه عج

 .میبخر ینیزمبیو س میبرو یکه دو سه نفر دادندیم شنهادیها هم داشتند پنفر از بچه چند

 یاول قسم خورده بود رو یبا ما آمده بود و درست از همان لحظه ییبه تنها یرقیب یو عل امدهین تارا

 مغز و اعصاب من باشد. 
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، به موقع حرف زدنم اشمزهیب یهایتا شوخ ریتکه ناجور و زشتش در مورد راه رفتن و اندامم بگ از

 :دمیصورتش توپ یتو کبارهیشدم و به  یکه عصبان یقدر

 !یزنیو رفتار گندت به هم م هایبا شوخ یحالمو دار ؟یمن زر نزن یوسط حرفا نقدریا شهیم -

 رفت و آراز فورا اخطار داد. یاز صورت عل لبخند

 پگاه! -

 به او گفتم: رو

س. بامزه کنهیانقدر فکر م ادیخوشم نم ؟یدیبعد به من اخطار م ،یگیبه دوستت نم یزیچ ه؟یچ -

 کنه. یمن بهش اجازه ندادم با من شوخ

 به من کرد و گفت: یابا دست اشاره یعل

 .کنمیم یدخترا شوخ یمگه؟ من با همه یهست یک یفکر کرد -

از  یعنی دمیجوابتو نم ی. بفهم وقتنهییتو چقدر سطحت پا دهینشون م نی... استین یشوخ نیا -

 .ادیحرف زدن باهات خوشم نم

 .ادیبه درک که خوشت نم -

 هم تنگ حرفش گذاشت. یفحش ناجور و

 و گفتم: دمیجا پر از

 .یشعورتیخود ب یگفت یهرچ -

 تا ما را آرام کنند جدا شدم.  کردندیغرغر م یلب ریاز گروه که ز فیبا برداشتن ک و

بود و دلم  ختهیکنم. اعصابم به هم ر دایها پرا دور از آن ییجهت مخالف ساحل رفتم تا جا در

 که باعث خراب کردن اعصابم بودند دور شوم.  یاز جمع خواستیم
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گذاشتم. فندک  میهالب یو رو دمیکش رونیب فمیک یرا از تو یگاریها نشستم و سشن یرو یاگوشه

 گفت: یبه ارام ییآوردم صدا رونیرا که ب

 ؟یکنیم کاریچ -

 را روشن کردم  که گفت: گاریس تیاهم یبود. ب آراز

 .دنتیکش گاریپس ادامه داشته س -

 اول و بعد گفتم: پک

 کنه؟یهم م یمگه فرق -

 .ستین یخوب زیآره... چ -

 ؟یکشیتو چرا م ستیاگر خوب ن -

 ...یمنو ول کن. تو دختر -

 :دمیحرف آتشم زد. غر نیبا ا و

 ت حالله.واسه زیهمه چ یتو چون پسر یبکنم ول تونمینم یغلط چیآره من دخترم و ه -

 .دیخند

 .گهید یستی. آروم نی. زود جوش شدیشدچته بچه؟ عوض  -

 کردم. بغض

 درآورد... یچون کثافت باز میعل انیدارم. سر جر تیهمه بکن نکن. منم ظرف نیخسته شدم از ا -

 :دیحرفم پر یتو

 .پرهی. هرز مهیجورنی. اخالقش همیشناسیرو م یوقته عل یلیتو خ -

 .خوامیم یکاربدون کثافت یکم آزاد هیدوست داشت بپره. من  یهرک ای. ادیسمت من ن -
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که خودشون  هییعاشق دخترا یسمتت. عل ادیب گهیعمرا د یکه باهاش داشت یرفتار نی... با ایاوک -

 .خارنیم

 

 و گفتم: دمیخند

 .انقهیعت نیکه دنبال ا ییخاک بر سر اونا -

 نشاند. میهالب یو بعد از چند وقت خنده را به روآرامم کرد  ربطیب زیچ کیاش گرفت. او هم خنده و

 

 

 

 

 

 نیصحبت کند و من در ع خواستیبه خوابگاه برگشتم، پندار زنگ زد. آن شب دلش م یوقت شب

 را نداشتم.  شیهاگوش کنم، حوصله غرغر و طعنه شیهابه حرف خواستیدلم م کهنیا

 حرف بزنم که گفت: شیبرا خواستمیم

 ؟یکرد کاریامروز چ -

 آب خوردن دروغ گفتم. یراحت به

 ... بعدم خوابگاه و خواب.سر کالس -

 .امدیجالب به نظر ن شیبرا میاکلمهتک یهاجواب

 نقدر؟یچرا ا یاحوصلهیب -

 را صاف کردم. میصدا

 .ستمین حوصلهینه ب -
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 .کردیاعصابم را خرد م شتریکردنش ب یسع نیکرد به من بقبوالند که ناراحتم و هم یکرد و سع تکرار

! چند وقته سرد ستای. پگاه بحث االن نرمیبرم بم دی. من اگر تو رو نشناسم بایاحوصلهی... بیهست -

 ...یشد

 و فکرم را گفتم: دیدهانم پر از

 تو خودت بگرد. لشیدنبال دل -

 و بعد گفتم: دمیکرد. لب گز سکوت

 یدیم ری. گمیرو بزنه که جفتمون ناراحت ش یدهن آدم باز بشه و حرف یکنیم یکار هی نیبب -

 اش.همه

 اش و من آن موقع مطمئن نبودم که تلخ است. . تلخ بود خندهدیخند

جاها  یلیخ دیمن بود اما شا ریماجرا تقص یهمه میگو ی. نمدمیفهمیرا نم شیهاپشت حرف درد

 آشوب و بحران را من به پا کرده بودم. 

الزم است بنا به  یفقط آتش باشند و گاه دیکه زن و شوهر نبا میدیفهمیاگر دو نفرمان م دیشا

 نفرشان آب باشد بهتر بود.  کی تیموقع

و خب... تاوانش را  میخواستیرا م گریوجود نداشت اما خودمان قلبا همد نمانیب یثبت وندیپ چیه

 خانواده... با از دست دادن پندار. شیپ می. حداقل من... با از دست دادن آبرومیبدجور پس داد

وقت  چیه نمیرو بب ندهیکه زودتر آ دادی. اگه خدا قدرتشو مسوزمیم شنومیحرفاتو که م -

 دانشگاه. یبر ذاشتمینم

 کردم. شتریرا ب مانیآتش دعوا زمیگرفت و ه لجم

من  ینرم بابام بود. هنوزم کاره ایبگه برم  تونستیکه م یاون ؟یمن بود یکارهیچرا؟ مگه تو چ -

 باشه که من هنوز زنت نشدم. ادتی! ایستین
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هم که تازه وارد اتاق شده بود، با  ایمیک یلحن و کالم را از من انتظار نداشت. حت نیشد. ا ساکت

 .خواندمیاش مام برگشت. تعجبش را از چهرهجمله نیا دنیشن

 شده بود. یعصب پندار

 ه؟یتو ک یکارههمهبعد عمو...  -

 تو بشم. ینه که من برده م،یخودم پندار... من و تو قراره زن و شوهر بش -

 :دیکش ادیفر

 فرو کردن تو گوشت. اتیح یب یقایرو تو گوشت کردن. اون رف نایپگاه... ا ستیتو ن یحرفا نایا -

از کوره در  یفور لتهیکه خالف م یاهرجمله دنیو تو با شن میزنیحرف م میمودب باش پندار... دار -

 چون با هرک... یکن یمنو تو خونه زندون یخوایم گهی. البد دو فردا دیریم

 نفس زد. نفس

 . ذاتتو شناخته بود.یبر ییتو جا ذاشتینم کردیم یعمو خوب کاربه قرآن زن -

فته بود و تخت. بغضم گر یقطع کردم و پرتش کردم رو شیرا رو یگفتم و بعد گوش ییبابا برو

 . ختیریداشت م میهااشک

و  میدغدغه بود یکه ب یخوب کودک ی. از روزهامیافاصله گرفته مانیهایکردم که چقدر از بچگ حس

... میبود دهیوقت بود که ند یلیکدام از مشکالت حاال نشده بود را خ چیه ریکه درگ یاآن عشق ساده

 .کردمیرا با تمام وجود حس م نیا

 در جوابش نوشتم: تیندادم و در نها یشب هرچقدر پندار زنگ زد پاسخ آن

 "بزن فکر کن پندار و بعد زنگ یزنیکه م یحرف یرو"

که با  رودینم ادمی یمکررش نشد و حت یهااز پندار و تماس یهمان لحظه تا چند روز بعد خبر از

واکنش از  کیو منتظر  داشتمیبرنم یگوش یکه داشتم، چشم از صفحه یاو غصه یوجود ناراحت

 جانب او بودم و چند بار به خودم گفتم غلط کردم!
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از آن به  یبد یمعن کردم،یخودم فکر م یها. هرچه به حرفدیایکه از دلم درب زدیم یحرف حداقل

 . دیرسیذهنم نم

 اخالقش را کنار بگذارد. نیا خواستیپندار مثل آقاباالسرها رفتار کند و دلم م خواستیدلم نم من

 . دمیدر خوابگاه د یجلو نشیماش یپندار را تو گشتم،یاز دانشگاه برم یروز بعد وقت چند

کردم  یم یکه سع یبه در خوابگاه انداختم و درحال یآنکه سوار شوم. نگاه یزد به معن یکوتاه بوق

 شدم و آرام سالم کردم.  نشیکنم، سوار ماش یتعجبم را مخف

 داد و گفت: ی. جواب سالمم را به آرامکردیم تیدرهم بود و پگاه بدون چادر را رو شیهااخم

 م؟یصحبت کن یوقت دار قهیچند دق -

کرد  یباشد. به هرحال به راه افتاد  و سع دهیشک کردم شن یدادم که حت لشیتحو یترآرام بله

 کند. دایجا به خوابگاه را پ نیترکیو نزد نیترخلوت

دلم را شکسته  شیهانه تکان دادم. حرف یبه معن یکه سر خورمیم یزیچ ای یدنینوش دیمن پرس از

 قهر کند. خواستیببخشمش. اما دلم هم نم یراحت نیبه هم خواستیبود و دلم نم

و  یحق من را که همان آزاد نیتریهیانتظار نداشتم بد شناختمشیم یکه از بچگ یبه عنوان کس 

 دانشگاه بود را به عنوان لطف حساب کند و منت آن را به سرم بگذارد.

 پگاه؟ -

 هوم؟ -

 . حق بده به من که فکر کنم...می. من و تو خوب بودمیعاقالنه فکر کن ایب -

 داد. ینرم شوم اما محق بودنش آزارم م خواستیم دلم

منو  تیچرا منو... شخص ؟یگرفت ریثکه تو از دوستات تا یبهم بگ دیپندار. تو چرا با دمیحق نم -

 ؟ینیبیمستقل نم
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 .دمیکش آه

طرف دارم حرف  از همه رم؟یگیم ریتاث واریآدم احمقم که از در و د هیچرا در نظر همتون من  -

 ؟یکه مثال قراره شوهرم بش ییاز تو هم حرف بخورم؟ از تو خورم،یم

 اخم سرش را تکان داد. با

 نه نگو. یعوض شد گمی. میپگاه تو عوض شد -

 اش احمقانه بود.  یبود. تکرار خودخواه احمقانه

 بود. دهیدانشگاه را د طیکه خودش درس خوانده بود و مح زدیم یرا انگار نه انگار پندار شیهاحرف

به رابطمون نگاه  ترقیدارم دق گذرهیکه م یآره عوض شدم چون سن و سالم رفته باال. چون هر روز -

و تو  نمایبرم س خواستمیم شیدختر جوون داره رو ندارم. دفعه پ هیکه  یحیتفر چیه . منکنمیم

 ؟یکرد کاریچ

 .ایمیک یهاحرف ادیآن روز افتاده. به  ادیدرهم رفت. مشخص بود که به  شیهااخم

و  میدیرسیم جهیبه نت میزدیمن و تو اگر حرف م یدونیدر مورد اون روز حرف نزن که خودتم م -

 .دادیخودشو دخالتو م دیاون دختره نبا

 .دمیحالت تمسخر خند به

. خوامینه من م یخوایکه تو م میرسیم یزیبه اون چ شهیالبته! هم یخواستیکه تو م یاجهیبه نت -

 منم نه تو. کنهیکه اشتباه م یاون شهیهم

 را باال آورد. شیدستها
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فقط من  میمدت که دچار اختالف شد نی. تو اگناهیتو بخوبه... خوبه... حاال من شدم گناهکار و  -

 اشتباه کردم. جالبه!

 گفتم: یبه آرام دادم؟یم حیکه مشکل از کجاست، چطور دوباره توض کردیدرک نم یوقت

 .زهیرینمون اعصابم داره به هم م جانیجا ا هیبرو  فتی! راه بالیخیب -

 .شدیهم پخش نم یکیموز چیه یو حت میهر دو ساکت بود یاقهیکرد. چند دق حرکت

 کنار؟ یچادرتو گذاشت -

 چادر سر کنم. گهید خوادیآره... دلم نم -

 .یچرا پگاه؟ تو که چادرو دوست داشت -

 تکان دادم. یسر

 ه؟یخوب یجا چپیعل یبه اون راه پندار؟ کوچه یخودتو زد ای ؟یزنیحرفو م نیکه ا یمنو نشناخت -

 را گرفت و گفت: دستم

 و خودت... یپگاه از من انتظار احترام دار -

 از حد معمول و گفتم: ترکیبه سمتش... نزد دمیچرخ

 !یگاه شهیتلخ م قتیحق -

کرد خودش را کنترل کند که مثل قبل  یم یسع ایشده بود  یعاد هایتندزبان نیپندار ا یبرا انگار

 . دیهم نکش یداد ینکرد و حت نیتوه

در خوابگاه سرش را  ی. جلومیرا دور زد و به سمت خوابگاه برگشت. آن هم بدون آنکه من بگو ریمس

 جلو آورد و گفت:

 بشه و نشه جلوشو گرفت پگاه. ادی. نذار زمیاختالفو حل کن نیبا هم ا ای... بیچند روز بمونم دیشا -
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دم هم دوست داشتم با هم کنم. خو دییتر فکر کنم و با سر تاسبب شد آرام یاقهیچند دق سکوت

 نکند.  دایتا مشکل کش پ میحرف بزن

که  یگاریس یمانع شد که مانند گذشته رفتار کنم. اول بو  زیکه جلو آورد تا من را ببوسد، دو چ سر

پندار متوجه شود. و دوم  دیکردم شا یبودم و خودم فکر م دهیپشت دانشگاه با آراز کش شیپ یساعت

 در خوابگاه بودنمان! یجلو

 زیاش ن یدر خداحافظ یناراحت نیاز رفتارم کرد که ناراحت شد و ا یگریپندار به گمانم برداشت د و

 .شدیحس م

 شدم. خکوبیم میاز جانب پندار در جا یکوتاه امیبا پ شدمیخواب آماده م یکه برا یوقت شبمهین

 "ندارم. مراقب خودت باش یتهران... مرخص رمیم"

 نوشتم: شی. ناراحت شدم و اخم کردم و برارفتیداشت م یادفعهکی طورنیبود که ا بیعج

 "که؟ میبزن قرار بود با هم حرف ؟یادفعههیچطور  "

 ".زمیعز امیم یزود به"

 .گرفتمینگرفتم که کاش م یرا جد آن یلیبو داشت اما خ شیهاحرف

 یهاو من مشغول نگاه کردن به عکس میها نشسته بودبا بچه قیآالچ یتو یروز بعد وقت چند

که  یرقیب یعل یمزهیب یهاادا و اصول دنیاز دخترها بودم، با د یکی یدر گوش ایلب در یجمعدسته

 حرص خوردم.  ینگذاشته بود کل بینصیها را بکدام از عکس چیه

 تارا گفت: کبارهیگفتند و به  یزیکرد و با هم چ یگوش عل یسرش را تو تارا

 ه؟یتولدت ک یآراز مهمون -

 گشاد کرد و گفت: یچشم آراز

 ؟یچ ی... مهموننمیبب دیجمع کن -
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 و آراز را خلع سالح کنند.  "یمهمون" ندیکالم بگو کیهمه را مجبور کرد که  تارا

در  یکوچک یگروه دورهم یهامجبور شد قبول کند که بچه دیرا شن مانیهمگ یصدا یوقت آراز

 نداشت.  یکم از پارت یزیتولدش چ یتولد که هرچند مهمان یبه اسم مهمان رندیاش بگخانه

 یکه لباسم تکرارآن یمجبور شدم برا یهست. صبح روز مهمان ادمیدر  یبه لحظه آن مهمان لحظه

انتخاب کردم. خودم هم دلم  یتارا لباس بازتر شنهادیبار به پ نیبروم و خب ا دینباشد، با تارا به خر

 رنگ و رو را انتخاب کنم. خوش یهااز آن لباس یکی خواستیم

تکان داد و  یزانو بود گذاشتم. تارا دست یتا رو شیکه کوتاه یلباس قرمز رنگ یدست رو نیبنابرا

 گفت:

 .ادیبهت م یلیخ یلعنت یتو تنت... وا نشیآستسر یهایدگی. نگاهش کن... برهیعال نیاوف پگاه... ا -

 مشتاق شدم که حتما آن را بخرم. فشیزدم و با تعر یشخندین

 نیکه خوابگاه فقط تا ساعت ده باز بود، قرار بر ا ییجاتولد شب برگزار شود و از آن یبود مهمان قرار

 :گفتیو م زدی. هرچند که تارا غر ممیکه زودتر از ده به خوابگاه برگرد میگذاشت

 شه؟یم یچ میآراز بتمرگ یشب خونه هیمگه  -

 حرفش را قبول کنم. توانستمیخب من نم و

 

 

 

 

 

 هیپگاه...  میبمون ایبه هرکس مذکر مجلسه. ب چسبونهیخودشو م مونهیم مونیبابا اون مرسده م -

 .شهیشب هزار شب نم



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  313:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شود! یچه م یمهمان انیپا دانستمیحواله داده بودم. چه م یمهمان انیمن او را به پا و

خارج از پوشش  یبار با لباس نیاول یو برا میخانه آراز جمع شده بود یسر شب تو مانیخودمان جمع

را از من کنار گذاشته و باز  شیو ناراحت نهیهم ک یرقیب یعل یعرفم در جمع حاضر شده بودم و حت

 آورش را شروع کرده بود.چندش یهاآن نگاه

 زد. ینشستم و آراز هم کنار من قرار گرفت و بعد سوت آرام میها سر جابه نگاه تیاهم یب

 !!!ندینمایهر دفعه رخ م ایبعض -

 اش نداده بودم. طعنه ایو  فیبه تعر یتیو اهم دمیخند

به تن و  یها تابدارد. بچه یو چه منظور ستیحرفش چ یکه معن دیفهم شدیاز لحن آراز نم چون

 مفصل آراز سرگرم کنم. ییرایو خودم را با پذ رمیآرام بگ یادادم گوشه حیبدنشان دادند و من ترج

من را اشغال کرد و  یروبهگذشته بود که مرسده با دست پر مبل رو شانیو  شاد یکوبیاز پا یقیدقا

 . دندیهم کنار دستش نشستند و در هم لول یشد. تارا و عل یمشغول کار

نفره و به قول خودش کوفت و رقص دو یبه او برا ید و کسها راحت شده بوتازه از دست بچه آراز

 و گفت: دیکه آتش زده بود از او گرفته و مشغول شدم. خند یگاری. سدادینم ریزهرمار گ

 پگاه. یتر یاز منم حرفه ا گهیتو د -

زدم و چشم به دست مرسده دوختم. هرچه چشم چرخاندم و هرچه کردم نتوانستم بفهمم  یشخندین

 :دمیپرس یبلند ی. ناخودآگاه با صداستیچ چرخاندیکه مرسده در دست م یزیچ

 ه؟یاون چ -

 به گردنش داد. یتاب مرسده

 !شهیپگاه! خب معلومه... ش ییآخر خنگا -

 را به آراز پس دادم. گاریس یقیاز پک عم بعد
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 .دیکش ترنییباز لباسش را پا یقهی تارا

 .یامتحانش کن خوادیاز چشات معلومه دلت م -

 باال آورد. لشیباالخره چشمانش را از موبا آراز

 .کنهیرو امتحان نم یدیجد زیچ چی. اون هنیگم ش نیجفتتون بر -

و چشمانش را از  دیاز کنارش خود را جلو کش ی. علردیبگ میتصم میبه جا خواستیکردم. دلم نم اخم

 جدا کرد و متلک انداخت. یباز تارا به سخت یقهی

 ؟یوص لیوک ؟یکارشیتو چ -

 کنار گوشم مرا به وحشت انداخت. نش،ی. من هم پوزخند زدم. زمزمه خشمگدندیسه خند هر

 تا قلم پاتو خرد کنم! یقدم از قدم بردار هیکاف -

 اخم به صورتش نگاه کردم.  با

 !دمیکه عاشقشم جواب پس نم یمن به پندار -

 را باال فرستاد. شیابروها

 حرفت!!!  نیکنم با ا یبه عشقش شک م -

 کردم. اخم

 نکن که برم امتحانش کنم! کیمنو تحر -

 گفت: نانیاطم با

 خونه منه. نجایا -

 ؟یخب؟! که چ -

 ! رونینندازمت ب -
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 را با حرص به هم فشار دادم و از او نگاه گرفتم. آرام کنار گوشم زمزمه کرد: میها دندان

 .☆سن بتر آوودان -

 نگاهش کردم: یدلخور با

 ؟یچ یعنی یکه گفت ینیا -

 زد: یآرام لبخند

 خودم. یاعتراف بود برا هی - 

 غلظت گرفت. اخمم

 !یفحش نداده باش دوارمیفقط ام -

 خواستم امتحانش کنم! یزل زدم. البته که نم مینگاه از او گرفتم و به حماقت سه احمق روبرو و

 

 

 

 

ابزار  هیو شب شدیجا مبهجا شانیهادست یاست، تو پیاسمش پا دانمیکه حاال م یا شهیش یش

 . کردندیاز آن استفاده م ازین زانیکدامشان به مهر سازیشاد

 را گرفت و گفت: میبازو آراز

 .یات نزدتو کارنامه یدی. پاشو تا مهر جدیو بکش یاش بشراحت وسوسه یلیخ شهیپاشو... م -

 گفتم: آلوداخم

 .دیکنیم ینقش ننه فوالدزره رو باز یکی یکیجا گذاشته. از پندار تا تو... همه شویمامانم کپ -

 و گفت: دیعقب کش یراحت یصندل کیکشاند.  یمهتاب یو من را به دنبال خودش تو دیخند
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 .ادیبه کار تو نم شهیم شهی... شبکش گارتویس جانیهم نیبش -

 هم کنار من ولو شد و گفت: خودش

بابا  ،ی. تو مامان دارستین شیتو زندگ یخر چیو اون... تارا ه نیسره وله تو بغل ا هی نیتارا رو نب -

 .یزنیمثل اون شازده که راه به راه دورش م یکیتر و از همه مهم یدار

 درست بودن حرفش گفتم: رغمیگرد شد و عل میهاچشم

 رو دور نزدم! یمن کس -

 ؟یبه من دروغ بگ یخوایدختر... چرا م رسهیخبرا به گوش ما م -

 .میدر دفاع از خودم بگو یزیچ توانستمیصورتم داغ شده. نم کردمیم احساس

 یرایگت ته سختخانواده دونمیمن... م یاز حضورت تو مهمون خبرهیاون االن ب دونمیخوب م -

اول  یشهرتون مث همون روزا یریس و تو مپوستت کنده ییاگر بفهمن کجا دونمیم یعالمن و حتدو

 مامان. یو دختر خوبه ی. چادریریم

 شده بودم. یگرفت. در واقع عصب امخنده

 و اون شده. نیمثال راز من پخش دهن ا یخوبه... حرفا -

 کرد و گفت: دییداشتم رد کند اما تا توقع

 .ستنیخوبه ن قی! همه که رفیاساده یادیخودته. ز ریتقص -

 تو؟ یحت -

 من! یحت -

 و در خودم جمع شدم و زمزمه کردم: دیچیتنم پ یسرد تو باد

 که منفجر نشه. گردهیم یکیواسه حرف زدن... آدم تنها دنبال  لیدنبال دل گردهیآدم تنها نم -

 روشن کرد، کتش را هم پرت کرد سمتم و گفت: یگاریس میبرا
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شد  دایپ ی... نه که هر خریدل کنباهاش درد ارزهیکه ب یکی! بگرد دنبال یچه دردته که تنها بمون -

 .یدل کنباهاش درد

انداختم و به صورتش زل زدم. منظورش بود که با او حرف بزنم؟ بدم هم  میشانه ها یرا رو کت

دلم  یها خوشبخت و بدبختشان من بودم. ولآدم ی. از نظرم همهکشمیاو هم بداند چه م آمدینم

 تولدش حرف بزنم.  یوسط مهمان خواستینم

 نگفتم. یزیزدم و چ یقیعم پک

 یتارا که بلند بلند م ی. صدادیها به گوشمان رسبچه یکنندهکر یقطع شد و همهمه کیموز یصدا 

 که آراز گفت: دیچیپیدر فضا م دیخند

 .رهیم سهیحاال دهنشو باز کرده و ر زنه،یخر عر م نی... کم عشهیش جهینت نیاول نمیا -

 گرفت و گفتم: امخنده

 .یاوونهیتو د -

 باال انداحت و گفت: شانه

 قیرف یسر هیمن اونا در حد  ی. برابا تارا و امثالش بچرخم کنمیرقمه حال نم چیصادقانه بگم، ه -

که اگر پوله رو نداشتم دورمم نبودن. حاال چه برسه که حس کنم تارا بخواد  بند تومبونن

 پسندش.با اون ذات دله و گند موندم یر علدخترم بشه. هنوزم تو کادوست

تولد هم به من مزه  یحت گری. دکردینقد م خواستیمنبر رفته بود و هرکس را که م یرو یبدجور

 . دادینم

آراز گوش نکنم.  یهارا آنجا بکشم اما به نطق یکوفت گاریس نیبرگردم خوابگاه و هم خواستمیم

 کجا آرامش نداشتم. چیچه مرگم بود که ه دانمینم

 جا بلند شدم و گفتم: از

 ؟یکنیآژانس خبر م هی -
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 کجا؟ -

 رو ندارم. یچیخوابگاه! حوصله ه -

 ام دوخت و گفت:رفتم. نگاهش را به چهره شیانداختم و با کفش رو نیزم یرا رو سوزمین گاریس

 .برمتیشامتو بخور خودم م -

داخل  یجا بود که گرمبه سمت خانه برگشتم. پشت سرم آمد و تازه آن تیاهم ینگفتم و ب یزیچ

 خانه من را از تفاوت هوا آگاه کرد.

 با انگشت نشانم داد و گفت: تارا

 ؟یپگاه چرا شکل گوسفند شد -

 .دادیم ریو آن گ نیبه ا بندکیتر بودند اما تارا و مرسده آرام یکردم. عل یاخم

 آقا بزه هم اومد. -

 بار انگشتش آراز را هدف رفت. نیا و

تا آخر شب  یها بردند و سه نفراز اتاق یکیها تارا را به سمت و مرسده داد و آن یبه عل یعالمت آراز

 همان اتاق ماندند.  یکه من آنجا بودم تو یو درست زمان

شاد  یو به فضا فکر نکنم دادمیم حیاتاق اما ترج یمزخرفشان تو تیسخت نبود تصور وضع یلیخ

دود کنم و  گاریپشت س گاریس یوسط برقصم و حت یبچسبم و با همان عذاب وجدان لعنت یمهمان

 بگذارم. جوابیام را بخانواده یهاتماس

که  ییهاجشن بود و خنده ینیریبا آن انگار ش مانیهاو حرکت هماهنگ بدن کیموز کیتمیر یصدا

 .  رفتیبه هوا م هدفیب

 آمدیکاذب م یهاخنده شیو به جا رفتیم نیها از بمحو دود ریو پندار در تصو گاریپشت س گاریس

آن  یمن هرگز تو شد،یدوم مادرم نم ینشاند که اگر پندار نسخه یو من را بعدها در حسرت

 .رفتمیمسخره نم یهایمهمان
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شد. از فشار دود  سرد بود، خودش داوطلب بردن من به خوابگاه یاز شام که به انتخاب آراز منو بعد

 تمرکز کنم. توانستمیو نم رفتیم جیسرم گ یکم گاریکردن آن همه س

 ؟یبه راهپگاه رو -

 گفتم: دمیمالیرا م میشانیطور که پو همان دمیخند

 .ستمینه بابا... خوبم. بد ن -

 .خوردیم شتریکه جوابم به بد هستم ب دانستمیدر واقع خودم م و

 پگاه؟ -

 :دمیغر یعصب

 هومممم؟ -

 

 

 

 

 آرامش آمد. یصدا

 .یاونا با من حرف بزن یبه جا ستیبد ن -

 و آرام گفتم: ستادمیاحرکت باز از

 !گهیبگم د روی! چهیکه درد من چ یدیو تا االنم فهم دهیتمام و کمال به گوشت رس زیتو که همه چ -

 .دونستمینم یزیوگرنه االن من چ یانتخاب کرد یآره خب... آدم درست و حساب -

 .رهیم جیو جیگ نیآراز. مغزم کشش نداره. سرم همچ یرو منبر بود یبسه... امشب به قدر کاف -

 زد و بالفاصله بعدش گفت: یبه نظرم آمد که پوزخند یول دمیرا ند واکنشش
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 که عقده نشه برات. یرو تجربه کن ییزایچ هی کنمیپگاه من دارم کمکت م -

 .حوصلهی. تلخ و بدمیخند

 فقط. ییتو قیدستت درد نکنه. رف -

 یکس آنکهیو ب ختیر میهاجمع شد و اشک میهاشده باشد لب زیانگار کاسه صبرم لبر کبارهیبه  و

 حرف زدم: دیبگو یزیچ

. اگر مامانم بفهمه منو تا چهل روز شهیجهنم م یزندگ گهی... اگر بفهمن دهیواشکی زیچهمه یول -

. دختر رهیگیقتلمو گردن م تیمسئول شینظام یهمون تفنگ و خو. اگر بابام بفهمه با دهیغسل م

 مآد هیراحت شن همه؟ شدم  رمیمیگناهکار عالمه. اصال من چرا نم نیترمحجوبشون حاال بزرگ

جلو... اصال  میروزا تموم شه. کاش خدا دکمه رو بزنه بر نی. کاش ابرهیلذت نم یچیکه از ه یاسترس

فکر  میهر وقت به زندگ یبهش شک کنم ول خوامیمن نم نه؟یبیهست؟ اصال وجود داره؟ منو م

 .رمیگیو حالت تهوع م کشهیم ریگردنم ت کنمیم

 کج کرد.  یگریرا به سمت د نیماش ریمس کبارهیانداخت و به  نیبه ساعت ماش ینگاه آراز

برگشت و  یرفت و با دو ران رونیب حرفیمغازه نگه داشت و ب کی یمانده به خوابگاه جلو ابانیخ کی

 .میپا یرا پرت کرد رو شانیکیبعد 

گرو گذاشتم  شیبرات ر ییجورا هی یعنی. برهینکن. خدا هم تو رو االن نم هیگر گهیو د رشیبگ -

 .نهی. حاال بخور عمو ببنبره

 ا جمع کرد و گفت:صورتش ر ی. به شوخدمیرا باال کش مینیگرفت و و ب امخنده

 شد. ینکش باال چشمات سبز وزغ -

 رفت. نییتر شد و بغضم پابلند امخنده

 واسه حرفام؟ یگوش باش یخوایم یجورنیا -
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 نکهیفعال فقط بشنوم و ا دمیم حی. ترجادهیز حاتیتوض جورنیا یبخور لذت ببر. وقت برا تویران -

 یشازده از ک نی. اصال ایات بهت سخت گرفتن مقصرش خودت بوداگر خانواده یتهش بگم حت

 کنه. نییتع تویو درشت زنوگ زیر دهیخواهان تو بود که به خودش اجازه م

 را باال فرستادم. میابروها

 نباشه؟ طورنیاگر ا یکنیحق داره و به عشقش شک م دهیم ریاگر گ یگفتیشد؟ تو که م یچ -

 را تکان داد. شیباال انداخت و ران ییابرو

درصد غلط بود. حاال  که صد یبود و راه شهیما ش ی. ضمنا بحث اون لحظهدمینگفتم بهش حق م -

 ه؟یپندار ک ریش نیا نمیبگو در موردش بب

 زدم. یها لبخند گرمگذشته یادآوری با

دوستم  یلیپنداره. خ ایخوب دن یزایچ یته همه کردمی... احساس مطورنیبچه بودم. اونم هم -

منو له  دیچرا باد برش داشت که اگر پناهم اونه با دونمیو پام بود. نم دادیداشت و به حرفام گوش م

 کنمی. حاال فکر مدپندار نبو گهیاز اون شد و د رتریگمامانم بود. سخت هیبه بعد شب ییجا هیکنه. از 

عاشق هم  یتو بزرگسال دیدلش دادن، اون و من باعاشقش بودن و دل به  یاشتباه بود از بچگ

 .میشدیم

 را به نشانه فکر کردن به هم فشار داد و بعد گفت: شیلبها

 اشتباهت کجا بود؟ یدونیبگم بهت. م یزیچ هی دیبا یخوریاگر منو نم -

 سر تکان دادم و گفتم: یلبخند با

 به خوردن تو ندارم. یامن عالقه -

 و گفت: دیخند
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 نیحاال مشکلت ا یرفتار باهاشو داشت استیخودته. اگر س ریمادرت بهت سخت گرفته تقص کهنیا -

االنشم  نی. همیتعادل داشته باش یتونستیدختر بده. نم یادیز ای یدختر خوبه بود یادیز اینبود. تو 

 دختر گلم. یریجوگ یول ادی. بدت نیندار

شود و من را... پگاه  میتلخ نبود. انگار حاضر بودم تا ابد راهنما میاما برا کردیداشت نقدم م کهنیا با

سر  دانستیبود که اگر طبابت م یکچل ی. به قولتوانستیفالکت نجات دهد. گرچه که نم نیرا از ا

 .کردیخودش را درمان م یمویب

 تا ده نمانده گفت: یزیکه چ دید یساعتش نگاه کرد و وقت به

 جا.خوابگاه که االن مسئول با مسلسل نشسته اون میشد دختر بابا. پاشو بر ریاوه اوه... د -

 نیا داشتیکه من را پابند او نگه م یزیچ یپر از خطا بود ول شیمثبت نبود، خوب نبود، زندگ آراز

 نشان بدهد. یو کجا چه واکنش یک دیفهمیبود که آراز م

شده بودم که  دیهم تهد یبودم و کل اطیح یتو را به خوابگاه رساند و بعد رفت. راس ساعت ده من

 .دهندیام مگزارش رفت و آمدم را به خانواده گرید یدفعه

 که گفتم همراهم نبوده است. دندیمورد تارا هم سوال پرس در

 نبود! اعدام... حیبه توض یازین گریام د یمیصم قیکه تارا شده رف دندیفهمیبه هر حال اگر خانواده م 

 

 

 

 

 رفت.  نیزمان دار بعد از چند ساعت از ب یآراز مثل دارو یحرف ها اثر

 ... نه!ساختیکه آراز در ذهنم م ینانیقابل اطم ریخب تصو اما
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ها وقتم به دور از درس و کالس شتریب گری. حاال دشدیها تق و لق برگزار مسال کالس یانیروز پا چند

 . میدر سطح شهر مشغول بود حیبه تفر هیتارا و رض یو گاه ایو رو ایمیبا ک شتریو ب گذشتیم

 گرفتند،یمانند قبل در کنارم قرار نم یلیزهرا و بعد سارا از من کامال مشهود بود و خ یهایریگکناره

 مشترک! یکالس ها یتو یحت

 مسئله هم کنار آمدم.  نیها سر شده بودم، با اکه نسبت به رفتار بد و قضاوت آدم ییجااز آن و

 شیدیو عا شدیجعبه ظرف دو روز تمام م کی یاز دستم در رفته بود و گاه گاریس دنیکش شمار

 . کردیم میرسوا دمیکشینم گاریبود که اگر س یسردرد

غلو نکنم هر  یلیخ ایهر روز و  تیوضع نی. ازدیزهرا را گرفته بود و به جانم غر م یجا بارنیا ایمیک

 .شدیدو روز تکرار م

 ؟یدار ی... مگه قصد خودکشیبکش پگکمتر  -

 !یزیچ هیبزنم باز  شهیحداقل بگو مث تارا ش گار؟یبا س -

 :گفتیو م کردیام محواله یچپ چپ

 .یبذار گلیاسم یمونده جا پا نیهم -

از حد مواد  شینبود، چرا که اندامش در اثر مصرف ب گلیبه اسم شباهتیروزها ب نیتارا ا ایمینظر ک از

 بود.  ختهیبه هم ر

 یو تمرکز نداشت. وقت شدیگود رفته و صورتش نزار بود. روز به روز الغرتر م شیهاچشم ریز

آب دهانش را پاک  دیکشیم شیهامدام دست به دور لب زدیو حرف م نشستیم مانیروروبه

 .کردیم

 بذارمش کنار. خوامیکه م گارهیس نیراحت... ته خالف من هم التینه خ -

 و گفت: دیخند

 شده. شتریکه مصرفت ب نهیو تنها تفاوتت با قبل ا یکنیحرفو تکرار م نیششصد روزه ا -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  324:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زدم. یشخندین

 .کنهیآرومم م ی. لعنتستیدست خودم ن -

 . دادیبه تاسف تکان م یاو تنها سر و

 یول شدیمتاسف م میبرا ایمیمثل ک یخودم سوخت که کس یلحظه دلم برا کی میرا بگو راستش

 بود. یلعنت گاریآن س یافکارم دست وسوسه تیافسار هدا

 .ها مطلع شدند از من خواستند که زودتر به خانه برگردماز تق و لق بودن کالس یو مادرم وقت پندار

 یبود با کنترل شدن و حت یاز حدشان لجم گرفته بود. برگشتن به خانه مساو شیاز درخواست ب 

  .شدیهم آسان نم گاریس دنیکش

را ته ساک  گارمی. سبستم و به خانه رفتم یاعصابم هم که شده ساک کوچک یراحت یبرا همهنیا با

 یفکر کردم تا برا دیکش گاریس یدر آن پنهان شدیاز باغ که م ییگذاشتم و به جاها میهالباس انیم

 کنم. دایپ ییخودم جا

 زد. یلبخند گرم دنمیبه دنبالم آمد و با د نالیدر ترم پندار

 ؟یخوب -

 نماند. جوابیکردم لبخندش ب یسع

 خوبم. -

 به چادرم انداخت و گفت: ینگاه

 دوست دارم پگاه... شتریب یجورنیا -

 کردم. یاخم

 ستم؟یمهم ن یجوراون یعنیفقط به خاطر چادر؟  -

 کرد. یاخم
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 نگفتم. نویمن ا -

 .شدیروت نم یبگ نویهم یخواستیپندار جان... م گهید نهیخب منظورت هم -

 .دیخند

 حرف مثبت هجده که نزدم. -

 گرفت و گفتم: امخنده

 .یستیبلد ن -

 ها!نکن شب ببرمت خونه یکار هیپگاه  -

 . دمیاش کردم و بعد خندحواله ییگمشو یشوخ به

. شدیکه بد نم میهایبه آزاد کردینم لهی. اگر پشدیکه بد نم ماندیشوخ م یطورنیاگر هم پندار

 شد؟یم

 یلبخند دنمی. با دشستیرا با سطل آب م نشیبود و داشت ماش اطیح یعمو تو م،یخانه که شد وارد

 زد و با خنده گفت:

 .نمیبوس بده بب هی ایبه خانم دانشجو! ب -

 آرام عمو را هم حس کردم. دنیبو کش یدادم و حت ییبوس هوا گاریس یترس بو از

 زد: لب

 د؟یکش گاریس جانیعمو جان راننده تا ا -

 خدا را شستم.و گناه آن بنده دمیخند

 .جانی. خفه شدم تا ادیکش گاریبند س کیآره عمو...  -

 کرد. یاخم عمو
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 گار؟یس همهنیو ا برهیکف دستش. مسافر م ذاشتمیدنبالت حقشو م اومدمیباس خودم م -

 عمو... نشیحاال شما ببخش -

 .دمیو کنار کش دمیخند یمصلحت و

 .شتونیپ امیبه لباسام و خودم بدم. م یسر و سامون هیبا اجازه برم  -

 به خونه. یبرو دختر... خوش اومد -

 جا ماند و با عمو مشغول صحبت شد.کردم و به سمت خانه رفتم. پندار همان یتشکر

کردم و به سواالتش جواب دادم و همان  یافتاده بود احوال پرس وانیمامان که با جارو به جان ا با

 . دمیکش یقیاتاق و نفس عم یرا مطرح کردم و بعد رفتم تو گاریبحث س

در کمدم پنهان کردم و بعد از خوردن  یامن یرا جا گاریس یو جعبه دمیرا ته کشو چ میهالباس اول

از تن و بدنم دفع  ارگیس یتا بو دمیخودم را ساب یحمام انداختم و حساب یآدامس خودم را تو کی

 شود.

و من دوباره  شدیهم تمام م التی. تعطدمیتخت انداختم و آسوده دراز کش یبعد با حوله خودم را رو 

 . گشتمیبه جمع دوستانم برم

رنگ زدن  یاتاق من گذاشته بود تا سبز شوند و خودش هم پ یها را کنار بخارسبزه مامان

گرم  ییزهایدارد و سرش را با چه چ یاافتاده بود. فکر کردم که چه حوصله یسفال یهامرغتخم

 . کندیم

 را چک کردم. آراز نوشته بود: میهاامیرا برداشتم و پ یگوش

 "یرفت خبریدخترک ب"

 هم نوشته بود: ایمیک

 "!کشدتایم اتوونهی... اون نامزد داینکش گاریجا ساون ؟یدیرس"
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 جواب آراز نوشتم. در

 به درک؟ یگفتیخونه نم رمیدارم م گفتمیم زدمیصبح زود بود رفتم. زنگ م"

 

 

 

 

 زود جواب داد. یلیفرستادم. آراز خ یهم آره و چشم ایمیدر جواب ک و

 "به درک گفتمیقانع شدم. قطعا م"

 تهش گذاشته بود. یاشکلک خنده و

 بالش سر دادم. ریرا ز یاش کردم و گوشحواله یکوفت

 بهشان نکنم. یدادم که توجه حیآمد اما ترج گرید امیچند پ یبرهیو یصدا

 . گذشتیبه هم م هیدر خانه شب میروزها

 یتا باق یدر خانه باغ آغاز شده بود. از دعوت آقاجان و مادرجون هایمهمان لیشروع نشده س دیع

 . کردیم یزیررفتن به قم برنامه یکه مامان برا یسفر یو حت لیفام

 آمدند.  النیبه گ التیتعط یشد و برا دایشان پپندار سر و کله یهاییها دااز مدت بعد

طرف و آن طرفنیو پندار ا شانیها و پسرهاذوق زده شده بودم و با دختر شانیهاخانواده دنید از

 .میرفتیم

را انتخاب  یو معموال زمان دمیکشیم یرا هم پشت انبار میگارهایبودند. س یخونگرم یآدم ها اریبس

 کسچیفاصله داشت، ه یها کمبا خانه یکه انبار ییجاکه همه خواب بودند و از ان کردمیم

 جا هستم.که آن دیفهمینم

 .زدمیو مسواک م رفتمیکه وسواس گرفته باشم، از بس که حمام م دیترسیمامان م فقط
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را لب بام آسمانش گذاشته بود و  مییخوب آغاز کردم اما انگار خدا تشت رسوا یرا با حس دیجد سال

 پرت کرد. نشیزم یلگد من آن را به رو کیتنها 

 .دمیفهمیاز حدش را نم شیاصرار ب لیو من دل دیچرخیعقد م یپندار رو یروزهانیا بحث

 قبول کنم.  خواستمیاما نم دمیفهمیم البته

 یخودش جلو یوهیبه ش خواستیبود که م دهیرا فهم ییزهایچ دیهر حال پندار آن روزها شا به

 . شدیمن نم فیحر یول ردیاتفاقات بد را بگ

از  ایو  ردیعقد صورت بگ گریحداقل چند ماه د خواستمیداشتم که م ییهاخودم برنامه یهم برا من

 پندار هم مطمئن شوم.

پندار  یهاییدا یحت یکه همگ یو عمو را مجبور کرد که در شب شدیسرش نم زهایچ نیپندار ا یول

 بکشاند.  شیآنجا بودند بحث عقد را پ

 به پندار که سکوت کرده بود نگاه کردم. یرکیرزیشدم و با اخم ز سرخ

 پدرم باز کرد و گفت: یرا برا طیشرا عمو

. هرچند یدیکردن کارو د دایپ یبرا و پسر منم برات شناسه. تالشش یدونیداداش خودت خوب م -

 .برمشیخودم م شیکنه پ دایتا کار پ

 کرد و گفت: یمامان سرفه ا دیکه رس جانیبه ا بحث

 بده. یزندگ نهیهز تونهیساده که نم یکارا نیداداش توروخدا... با ا -

 مداخله کرد. آقابزرگ

 لنگ  بمونن فخرالسادات. ذارمیمن حواسم بهشون هست. نم -

 باز رشته کالمش را به دست گرفت. عمو
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 ایدو تا رو تو آسمونا بستن داداش... ب نیان. عقد ااما عقد نکرده زننیدو تا زشته با هم حرف م نیا -

 .شهیبد نم یعقد محضر هی... دهیع امی. امیبه سرانجام برسون کویامر ن نیهرچه زودتر ا

 خندان گفت: بابا

 بشه بهتره. یخان داداش... رسم ستیبد ن -

 . به پندار نگاه کردم. دوزندیو م بافندیخودشان م یبرا مینگو یزیاگر چ دمید

. ردیرا بگ تشیعصبان یجلو کردیم یسع کهنی. ادمیدیشاد کردنم م یچند روز برا نیرا در ا تالشش

 داشت.  یبه زن بهتر اجیاحت راتشییتغ یاو با همه

را هم مثل مشروب کنار  نی. فکر کردم که امیکردیو بعد عقد م گذاشتمیرا کنار م گاریاول س دیبا

 .گذارمیم

 کردم که توجه همه به من جلب شد. آرام گفتم: یاهم

 عمو اجازه هست؟ -

 با لبخند گفت: عمو

 بگو دخترم. -

کم وقت  هی خوامی. مشهیاعصابم خرد م یهول هول یجورنی. انیتا تابستون به من فرصت بد شهیم -

 داشته باشم.

 کرد قانعم کند. ی. عمو سعدمیوضوح پنچر شدن پندار و عمو را د به

 همه... نانی. واسه اطمهیمگه عمو؟ عقد محضر یدار یچه کار -

 .خوامیکم فرصت م هی ی... ولدونمیم -

 پندار به دفاع از من برآمد. ییدازن

 هرجور خاطره خوشه براشون ثبت بشه. نیداداش. مهمه براشون خب... بذار گنیراست م -
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تپش قلبم را  شیهاپندار و اخم رهیمهربانش زدم و باز به عمو نگاه کردم. نگاه خ یبه چهره یلبخند

 . عمو به بابا نگاه کرد و بعد گفت:کردیتند م

 خاطر تو باشه دختر.به -

 رونی. پندار از جا بلند شد و بو همه با خنده بحث را عوض کردند دمیاش را بوسو گونه دمیجا پر از

 زد. 

 عمو نگاه کردم که اشاره زد به دنبالش بروم.شد. به زن دهیهمه به دنبالش کش نگاه

 شب به دنبالش گشتم. یکیتار یو تو اطیح یاز جا بلند شدم و رفتم تو فورا

 پندار؟ -

 نشسته بود. به سمتش رفتم و گفتم: یسنگ یگوشه رو کی

 ؟یکجا رفت -

 . کنارش نشستم و گفتم:دیخاک باغچه طرح کش یتکان داد و با چوب رو یاشانه

 .گهیخب درک کن د یپندار -

 بلند کرد و گفت: سر

 نه... هیدرک کنم. بق گرانوید دیمن با شهیهم -

 .یرو شرمنده کرد چارهیب ی. تو عموستیخب من که بهت گفته بودم االن وقتش ن -

 ؟یکنیدرست م یشر هیبه هم  دنمونیقبل رس شهیبدونم تو چته که هم خوامینه... من م -

 کردم. اخم

 با تو فرق داره. طمیمن دخترم و شرا یفهمی... چرا نمستین میچیمن ه -

 ...یکنیم یرو مخف یزیمن اگر بفهمم تو چ یپگاه... ول کنهینم یفرق چیه -
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 .یدفعه زبون خوش ندار هی. یکنیم دیاش تهد... همهایب -

 از جا بلند شدم. و

 کجا؟ -

 خونمون لباس عوض کنم. رمیم ه؟یچ -

سرم که امشب بدم  ریگرفتم خ یدیع یسر هیبرات  ما... یخونه میبر ایخوبه. ب نیهم ؟یواسه چ -

 .یکوفتم کرد یبهت ول

 

 

 

 

 باز شد که گفت: شمین

 پگاه خانم. شهیباالخره نوبت منم م -

 است! دهیکه هنوز به سر نرس ینوبت

 بود. یرنگپندار مانتو و شلوار خوش یهایدیع

 .کنمیلب زمزمه م ریاندازم و ز یم یاست نگاه زانیکمد آو یآنها که تو به

 کن! یتالف امویو بد ایپندار؟ ب رسهینوبتت م یک -

 گوشم گفت: ریو او را که ز آورمیم ادیو ذوقم را به  شومیدر خاطراتم غرق م دوباره

 رو تنت کن. شال و کفشش با خودت... نایا یجا چادرتو برداشتحداقل اون -

که پندار  کردیمن تشکر م یبه جا کبندیسرم بود و بدون آنکه زمزمه پندار را بشنود  یباال مامان

 آرام گفت:



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  332:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 .دهیعمو... پگاه خودش جواب محبت منو مزن کنمیخواهش م -

 رنگ گرفت. میشد که گونه ها نیو ا دمیفهمیاش را مجمله یفقط من معن و

 آخ قربون رنگ به رنگ شدنت! -

 .دندیخندیشده ام م یصورت رنگ یخبر از وزوز پندار برا یب هیدفعه کبود شدم و بق نیا

 سفر موکول شد به تابستان که البته...  نیو ا میبه قم نرو دیخانواده زنعمو باعث شد ع حضور

 برگشت به خوابگاه که شد پندار طبق معمول من را آورد و بعد خودش برگشت. وقت

 دادمیو به خودم قول م دمیکشیکم شده بود اما همچنان پابرجا م گارمیجا بودم سکه آن یمدت در

 .دیرا داد دست و دلم لرز یدورهم نیآراز خبر اول یاما وقت کنمیکه رفته رفته حذفش م

 

 

 

به مکان کرده اند. اما  لیجنبه اش خانه را تبد یب یاز رفقا یبعض گفتیق نبود. مخودش مواف البته

بود  نیا لشیدل شدمیاز آنها جدا شود. من اگر از دوستان بدم جدا نم خواستیکه نم خوردمیحرص م

 . رفتمیبار بد بودن آنها نم ریکه ز

 که از آنها جدا شود. خواستیدوستانش بد هستند اما خودش نم دانستیآراز م اما

 داشت.  یدلچسب ینسبتا گرم بود اما تا قبل از ساعت نه صبح خنک نیاواخر فرورد یهوا

و هرکس در مورد  میبود قیآالچ یها که در آن ساعت کالسمان برگزار نشده بود تواز بچه یتعداد با

 . گفتیم یزیچ یدورهم یمهمان

 وانیتن کنم. آراز ل یزیبار چه چ نیکه ا کردمیو من داشتم فکر م دیچسبیم یخنک چا یهوا یتو

 صورتم گرفت و گفت: یرا جلو ییبار مصرف چا کی

 .میفکر کن ییتادو هیتنها نرو تو فکر. بگو چ -
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 و گفتم: دمیخند

 نه بابا حالت خوشه توام. -

 آن چشمان خندان و نگاه آرام به من چشم دوخت. با

  .ستیحالم که خوش ن -

 مشکوک کردم. یاخم

 شده؟ یچ -

 طرف جمع کرد. کیرا  شیلبها

 راجع به داداشمه و... -

 سمت خم کرد. کیبه  یرا کم سرش

 شده. دیازم نا ام -

 بچه ها که مشغول حرف زدن بودند چرخاندم و زمزمه کردم: نیشدم و نگاهم را ب نیغمگ

 م؟یدر موردش حرف بزن یدوست دار -

 .ادیازت برنم یبچه. تو کار الیخیب -

 کردم. یپافشار

 .کنمیخواهش م -

 شده بود گفت: دهیکه نگاهشان به دنبال او کش ینگاهم کرد و بعد بلند شد و رو به جمع هیثان چند

 .نیبهم اس کن جوینتا -

 به من اشاره زد. و

 پگاه. میبر -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  334:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خارج شدم. قیگرفتم و به دنبالش از آالچ دهیبچه ها را نشن غرغر

که به محوطه پشت  یتا زمان میبه نظر برسد. به راه رفتن ادامه داد یعاد کردیم یفکر بود اما سع یتو

لب  ی. لبخند رومیحرف زده بود مانیبار در مورد مقاله کالس نیکه اول یی. جامیدیرس یپرورش ماه

 از بوفه گرفت و برگشت؛ تعارف زد. یو فالسک چا دیپر عیآمد. سر مانیهردو

 بفرما. -

 .ختیر یچا مینشست و برا میجا گرفتم. روبرو زیم پشت

 پگاه؟ یخوب -

 زدم. لبخند

 ؟یچ یعنیخوبم آراز... آراز...  -

 رود ارس. یاسم ترک -

 کردم تا فوت کنم. کینزد میرا به لبها یچا وانیل

 جوانمرد... زالل و پاک! یعنی شیمعن گفتیاما دوستم م -

 گفت: طنتیرا باال داد و با ش شیابرو کی

 ها؟ یاز خودم بپرس یگفت خورهیبهم نم شیمعن یدید -

 گفتم: تند

 نه اتفاقا... -

 خب؟! -

در کار نبود. خودم  ی. دوستمینداشتم در جوابش بگو یزیسالح شده به او چشم دوختم.  چ خلع

 کرده بودم.  قیتحق

 .گهید نیخب هم -
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  ؟یچ -

 را تر کردم. لبم

 باشه. نیا شیخب معن کردمیبود که فکر نم نیخب... ا آراز! منظورم ا -

 هام کرد و گفت:به گونه یااشاره

 خب... باشه باور کردم. یلی. خیچه گل انداخت -

 انداختم. ریبه ز سر

 تنگ نشده؟ تیاون موقع یدلت برا -

 زد. یکردم. لبخند تلخ نگاهش

 . کردیم هیگر لشیروبروم نشسته بود که به خاطر جا گذاشتن موبا یدختر چادر هیاون روز  -

 را کنار هم گذاشتم. ریلحظه دو تصو کیبغض کردم.  ناخواسته

 برگردم به اون موقع. خوادیدلم م -

 زد.  یگرم لبخند

 .یدار تشویخوبه. حداقل ن یلیخ -

 قورت دادم. یچا یرا با جرعه ا بغضم

 ؟یتوچ -

 ؟یمن چ -

 گفتم. مصمم

 شده؟ دیشده که داداشت ناام یاصال چ ؟یبه گذشته برگرد یخوایتو نم -

 زد. یکج و کوله ا لبخند
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 باشم. یتالش نکردم که پسر خوب یبودم... حت شیدیباعث ناام شهیمن هم -

 شده بود... پکر و درمانده. نیغمگ یلینگاهش کردم. صورتش خ منتظر

 پدرم مرد دوازده سالم بود. یوقت -

 دم.کر زمزمه

 متاسفم. -

 زد. یکوتاه لبخند

 یلیخ لیوک دید یبوده و هست اما وقت یدلسوز یکنه... عمو یما بزرگتر یبرا خواستیعموم م -

خانواده رو به  تیریو مد ستهیگرفت که پشت اون با میدرساش موفقه تصم یو تو هیآدم پرتالش

 .دنبو ریتاث یعموم ب الیراحت شدن خ یکه مادرم خودش ده تا مرد بود تو نیبرادرم بسپره... البته ا

 تصور کنم. یاو را در سن دوازده سالگ توانستمیمحکم به نظر برسد اما من م کردیم یسع

لحظه به خودشون  هیداداشم.  یخواهرام اتفاق افتاد و بعد عروس یانگار... عروس دیمنو ند یکس -

گرفتن که کنترلم  میاز خودش بزرگترن! پس تصم قاشیدرساش افت داره و رف یاومدن که اااا آراز تو

 کنن. اما من سرکش شده بودم.

 در دوردست نگاه کرد. ییجا به

 یاما واقعا کس گرفتمیم ادیرو همون موقع ها  زایچ نیو تکواندو و ا ینبودم. سوارکار یآدم پخمه ا -

 نبود که مواظبم باشه.

 را باال فرستادم. میابروها

 برعکس من. -

 .دیخند

 . نهیهم شهیهم -
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 .شنومیاوهوم... خب بگو م -

 را صاف کرد. شیها شانه

. و البته گفت اریاشک مامانو در ن یبکن ول یخوایم یگوشه و گفت که هر غلط هی دیمنو کش لیوک -

 ارشد بود و خواهرام هم دانشگاه رفته بودن.  یبود اون دانشجو یکه درسمو ادامه بدم... هر چ

 .یرو تجربه کن یو هم آزاد یهم درس بخون یگرفت میو تو تصم -

 نگاهم کرد. زیت

 . یبند و بار یب یعنیخانواده من  دیاز د یآزاد نیا -

 گرفت. یقیرا جمع کردم. حرفش کامال دو پهلو بود. دم عم خودم

اومد  لیوک روزیازم برداشته شد. اما د ینگاه منف یادیدانشگاه تا حد ز یتو میبه هر حال با قبول -

 خونم.

 شد. رهیت نگاهش

 آورده بود... ویکی یعل -

 

 

 

 

 یطیشرا نیچن دنیچقدر از د یکه استاد توکل دمیرا باال آوردم که ادامه ندهد. خودم فهم دستم

 ناراحت و آراز تا چه حد خجالت زده شده است.

 و معذب کننده گفت. یطوالن یاز سکوت بعد

 قبر... یباشه.... من... به من گفت... تن پدرمو تو یمهمان نیآخر نیا خوامیم -
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 گفتم. یآرام یسکوت کرد. با صدا دوباره

 .یگرفت یدرست میتصم -

 کردم. دییرا به هم فشار داد. تا شیلبها

 ... من و تو.مونهیمهمون نیآخر نیا -

 .میآماده کرد یکالس بعد ی. او هم سرش را تکان داد و بعد خودمان را برامیزد لبخند

مثل  کدامشانچی. قطعا قرار نبود همیام بگوگشتم تا به پندار و خانواده یلیکه شد به دنبال دل شب

 فرستادم و گفتم: امیپ شی. برابودیموجه م دیباخبر شوند و دروغم با شهیهم

 ".امتحان مهم دارم هیخاموش کنم.  مویدو روز گوش یکی یبرا خوامیم"

از  مانیهاو تماسش را پاسخ دادم و حرف ستادمیا تییرفتم و پشت سو اطیزنگ زد. به ح بالفاصله

 . دیرس دنیبه خط و نشان کش یصحبت معمول

موافق  یبا خاموش کردن گوش یلیهر وقت اراده کرد از من باخبر باشد و خ خواستیپندار م خب

 نبود.

 ؟یخاموشش کن یخوایم یچ ی. برایخونیدرستو م یگوشیو ب یبا گوش یخون باشتو اگر درس -

 .تونمینم شهیم ی. سرم گرم گوشتونمینم -

 ؟یکنیم کاریچ یجا دارواقعا اون نمیبب امیب خوامیم ییوقتا هیبه خدا پگاه  -

 باشد گفتم: میرو یپندار جلو ییکردم و گو زیرا ر میهاچشم

 شه؟یتو ش یخون منو بکن یشهر تو قصد کرد نیاومدم تو ا یپندار چرا من از وقت -

 برسد. یبه گوش کس مانیهاحرف خواستیخفه بود. نم شیصدا

 منه؟ ریتقص یکنیمن؟ نه واقعا فکر م -
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که الزمه رو بهت  ییهاکه حرف یکنیو آدمو مجبور م یکنیم لهیبند پ کیپندار؟  هیک ریپس تقص -

 نزنه.

 را قورت دادم و منتظر ماندم.کرد. آب دهنم سکوت

... و یدیکه کش یاتیاجق وجقت، مثال اون جفنگ یپای. مثال اون تیوده که نگفتهم ب ییهاحرف -

 به من و خدا نکنه بفهمم پگاه. خدا به سر شاهده بفهمم... یگیرو نم ییزایچ هی دونمیهست. م

قربانگاه.  رمیازدواج با تو دارم م یبه جا کنمیحس م شتریکن. بگو بازم... روز به روز ب دیآره تهد -

 .یشدم که تو قراره سرشو ببر یگوسفند

 . شنوندیوجود م یآنقدر بلند است که تمام خوابگاه آن را با همه میصدا کردمیم احساس

 را که از نظرم تند و زننده بود قبول کنم.  شیهاحرف خواستمیو نم زدمینفس م نفس

 کشیپادگان حتما تحر یدوستانش تو کردمیو فکر م دیترکیم گاریس دنیداشت از درد نکش سرم

  شد؟یم یآنجا جن رفتیکه من را چک کند، وگرنه چرا هر وقت م کنندیم

 قبول کنم که من هم مقصرم.  خواستمی. نمدادیو آزارم م دیچرخیسرم م یافکار تو نیا

که طرف  مییبگو میخواستیاو هست و هر دو م ریقبول کند که تقص خواستی. نمطورنیهم هم پندار

 فرستاد. یمان را به قهقرا مرابطه نیمشکل دارد و هم دوم

 نایا دونمی. اخالقت بد شده و من می. پگاه بد شدیبودم که االن تو زنده نبود یطورد من اگر اون -

بهشون بفهمونم که تو رابطه من و تو دخالت نکنن و بهت راه و چاه  گهیجور د دیسر اوناست. با ریز

 .ندن

 گفتم: کبارهی به

 منو تو! یاه گمشو بابا... کشت -

 دنیبه کش دمیشد لیدستانم گرفتم. م انیجا نشستم و سرم را مرا قطع کردم... همان یگوش و

 کردمیتن م اطیوقت آمدن به ح شهیکه هم یاچهارخانه کیتون بیج یاز تو یکیباعث شد  گاریس
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فندک  کیصورتم با  یجلو یسر و آن سر را گشتم اما نبود. دست نیا تیبکشم. به دنبال کبر رونیب

 زد. یبود. لبخند هی. رضدآم

 . دستم خسته شد.گهیروشن کن د -

 بیعج یهاآدم اکتفا کرد. از آن دسته شیهایبه مهربان شدینم ادیبود و ز یخاص جورکی هیرض خب

 بود.

 :دیرا روشن کردم که آرام پرس گاریس حرفیب

 کن. یکار هینشده  ری. تا دیکردیگله م دمی. شناومدیتا اون سر مصدات  -

 لبم نگه داشتم و گفتم: یرو گاریس

 طالقش بدم بره خونه باباش؟ کار؟یچ -

 .دیخند

. اون یرو بهش گزارش بد یکنیکه م یهرکار ستیالزم ن یهم طبعت شوخه. نه... ول تیتو عصبان -

 بارم گفتم بهت.

 بمیقطعا فحش بود که نص داشتمی. اگر آن لحظه برمزدی. باز داشت زنگ مرا باال آوردم یگوش

 . آنقدر نگاهش کردم تا قطع شد.شدیم

 عشق.  شدیم شیو معن میلیداده بودم به سوگ رییتغ یآهنگ ترک کی یرا از تو اسمش

 هی. رض"ملک عذاب"شد  میکه اسم پندار... عشق دوست داشتن زدیگوشم حرف م خیداشت ب هیرض

 و گفت: دیخند دشیاسم جد دنیبا د

 .تیرو گوش نهیبب نویا شدیکاش م -

 شدم.  رهیخ آمدیکه به پندار حاال م یو فقط به اسم دمینخند
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شدم به خاموش  رهیو من آنقدر خ آمدیو م رفتیتا ته قلبم م اشبرهیندادم و باز صبر کردم. و جواب

 و گفت: دیاش سر رفت. از جا پرحوصله هیکه رض یو روشن شدن گوش

 من. شیپ ایب یتنهام. حال دار تییامشب تو سو -

 تکان دادم و بعد گفتم: دییبه عالمت تا یسر

 باشه... فعال. -

 بگذارد. میبرود و تنها دیکه با دیفهم خودش

 رساندم.  هیرض تییشب خودم را به سو یکیتار یدادم و از تو یساعت بعد بدن خشکم را تکان کی

 تخت خودم را پرت کردم. نیاول یشدم و رو کیکوچ تییها را نداشتم. وارد سوباال رفتن از پله حال

 

 

 

 

 

و زمزمه  دهیداشتم و با چند قند آن را سر کش ییبه چا یمبرم ازیو تلخ. ن آورد. پررنگ یچا میبرا 

 کردم:

 بخوابم؟ نجایامشب ا شهیم -

 گفت: دمیکش رونیرا که ب یبعد گاریشد. س شیتکان داد و مشغول گوش یسر

 .میریبه باد م فهمهیسر بزنه م ادیچسونه خانم االن م رهیگینه. بو م جانیا یآ -

 . دیگویشدم سرپرست را م متوجه

. پندار با همان ژست ملک عذابش دمیتخت دراز کش یسرم پرت کردم و رو یرا باال گاریس یبسته

 بلند شد. یک میصدا دمیسرم نشسته بود. نفهم یباال
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 نبودم. یگاریاالن س دیشا دادیم ریذره کمتر گ هیذره... اگه  هی -

 اش آمد.خنده یصدا

 ریمرد زورگو و خره. بگ یهرچ یس. گور بابا. ذاتت تشنهیبود نیهم دادینم رمیبه نظرم گ یول -

 بخواب...

 هم افتادند.  یفکر رو یکه با کل میهااز آن سکوت بود و چشم بعد

. رمیحاالست که بم نیهم کردمی. راه نفسم بسته شده بود و حس مدمیشب از خواب پر یهامهین

 آمد.  رونیو بعد از چند بار تالش باالخره نفسم ب دمیکوب امنهیس یتو یمشت

کوچک  خچالیرا گرفته و بسته است. کورمال کورمال خودم را به  میراه گلو یدست کردمیم احساس

و من آنقدر  دادیاثرش را نشان م نیداشت دوم گاری. سختمیخودم ر یآب برا وانیل کیرساندم و 

گوشم  یتو هیرض یکنارش بگذارم. صدا توانستمیهم نم یسالمت یشده بودم که برا رشیدرگ

 .استیدن نیا یهرچه گند و کثافت تو ی... ذاتم تشنه بود. تشنهدیچیپ

 یرنگ رو یقرض گرفتم. تاپ مشک هیکوتاه و جذب از رض یآراز تاپ و دامن ل یدورهم یهمانیم یبرا

 . دیکشیاز قبل به رخ م شتریرا ب یدامن ل یپوستم خوب نشسته بود و آب

 . خودم گفتم. ترظیبار غل نیکرد. ا شمیخودش آرا هیرض

 تمام باشم. زیچهمه  خواستمیم

 گذاشتم که آنجا با شلوارم عوض کنم. فمیک یرا تو دامن

 نیاز خوابگاه جلوتر منتظر ماش یو چند قدم دمیبودم را پوش دهیخر یکه به تازگ یکوتاه یمانتو

 . ستادمیا

. تارا هم آمدیتر درمگران میخبر کنم و برا یآراز آنقدر دور نبود که بخواهم به خاطرش تاکس یخانه

 کند.  یمالماست یرا جور ششیپ یتا گند سر آمدیحتما م
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 یکند. تو یآراز از جمع فرار م ینداشتم و خوشحال بودم که حداقل جلو دنشیبه د یاعالقه گرید

 .گذاشتمیاول از همه او را کنار م دیگرفتم. با ینم لشیاتاق هم تحو

 خودم زمزمه کردم. با

 .شهیدرست م زیهمه چ یمهمون نیبعد از آخر -

را  شیآخر سرباز یپادگان روزها ی. او حتما حاال تودمیپندار هم بود؟ خند دشیم کردم که چه فکر

 . گذراندیم

 کیخودم کار کنم و در  یخوش باشم و بعد از آن تا زمان عقد رو یهمانیم نیآخر نیکردم که ا فکر

 کالم عاقل شوم. 

 .کردمیرا هم باز م میهاچشم یکاش در کنارش کم یکردم و ا فکر

 یزنگ زدم، عل یدر وقت یآراز رساندم. جلو یدست تکان دادم و خودم را به خانه نیماش نیاول یبرا

 گفت: دنمیدر را باز کرد و با د

 .یبا اون چشما... به تشنج افتادم لعنت یچه کرد -

 گرفت و گفتم: امخنده

 .ایروزمو نحس کن ادیخوشم نم چی... هیبرو اون ور عل -

 و گفت: ستادیا نهیبه س دست

 .هیزی. آرازم خوب چیرو برداشت لقمه گنده ادیبه چشم سرکار خانم... به نظر م یا -

 گفتم: بستمیهمان طور که در را م اورم،یحرصش را درب کهنیا یبرا

 برام. هیاز تو بهتره؟ همون کاف -

 یدنیها سالم کردم. آراز تازه نوشو به تک تک بچه می. وارد خانه شدآمدیم یآرام کیموز یصدا

 آورده بود. 
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روز آخر آن را دوباره  یاز ذهنم گذشت برا یا هیثان یباد گرم برا کیو مثل  زدیچشمم را م رنگشان

 امتحان کنم.

 زود آن فکر را پس زدم و به سمت اتاق آراز رفتم. یلیخ اما

. با کرده بود ولو شدم یمن خال یمبل کنار آراز که برا یاتاق عوض کردم و رو یرا تو میهالباس 

 :دیپرس یآرام یصدا

 ؟یخوب -

 زدم. یشخندین

 اد؟ینفرو نشون بده که بدش ب هیو بساطم که برپا.  انهیچرا بد باشم؟ جمع مهرو -

 رفت گفت: زیم یرو یهایدنی. بلند بلند... نگاهم که به سمت نوشدیخند

 نکن. یروادهیپگاه ز -

 کردم. یاخم

. بعدش نی. همدیامروزه و بس... چشام فقط راه کش یمهمون نیخالفم هم نی... آخریشد وونهید -

 توبه. یپ رمیم

 تمسخر گفت: به

 ؟یگرفت یمیتصم نیچن هویشده که  یحاال چ -

 باال انداختم و در جوابش گفتم: شانه

 کنار باالخره. ذارمشیرو م ایکوفت نیتابستون عقدمه و ا -

 باال انداخت. ییابرو

 .یزخاله ق یشیبه به... پس دوباره م -

 .دمیخند
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 .یحرفو نزده باش نیکه به من ا دوارمیام -

 دور هال انداختم و بلند گفتم: یزنگ بلند شد. نگاه یابرو باال فرستاد. صدا طنتیش با

 تاراست حتما. -

 گفت: یعل

 .فونیگرفته و دستشو گذاشته رو آ شیباشه. باز مسخره باز دی. شادونمینم -

 را جواب داد و بعد گفت: آن

 .نمیتو بب ایرو؟ ب نیا یخر باز دستتو گذاشت یتارا -

 زمزمه کرد: آراز

 .رونیمث سگ بندازم ب دیبا نویلش ا یقبل از خداحافظ -

 ولش کن...  -

 بلند گفت: ینه تکان داد. عل یبه معنا یسر

 ه؟یک گهید نیا -

زده از جا وحشت. دمیرا با چشمانم د لیباز شد و من عزرائ یوحشتناک یدر با صدا گرید یلنگه

 امنهیو نفس از س دیرقصیپندار م یرو میهاچشم شدم. رهیخ زدیو به پندار که نفس نفس م دمیپر

 .آمدینم رونیب

 

 

 

 :دیآراز پرس 

 ش؟یفرما -
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 . ستادیمن ا یپندار رو نگاه

 در خانه حکم فرما شد. یرا قطع کرد و سکوت آزار دهنده ا کیموز یصدا یکس

 خورد.  یو تاب م چیلرزد و دلم پ یتنم م کنمیحاال هم که به آن لحظه فکر م نی... همیلعنت

 یها از سر راهش کنار رفتند. از ال. جلو آمد. بچهندینب تیوضع نیو او مرا در ا رمیبم خواستیم دلم

 . دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها

 .میبپوش بر -

 را شکست. یکرده بودم و عمال قدرت تکلم را از دست داده بودم. آراز آن سکوت لعنت خی

 پندار؟ -

محسوب شود که به سمت اتاق قدم بردارم. هنگامه هم  یمحرک میبود تا برا یکلمه کاف نی... همپندار

 را بپوشم. میپشت سرم آمد و کمکم کرد لباس ها

 نامزدته؟ -

. کردیم اموانهیرفت. تپش دردناک قلبم داشت د یم نییو محکم باال و پا یام به سخت نهیس قفسه

 .رمیبگ میاز شدت استرس درست تصم توانستمینم

 بگم خاک دو عالم تو سرت... دیواقعا نامزدته که با پیخوشت نیپگاه اگر ا -

 نگاهش کردم که گفت: یعصب

 ؟یچرخیمشت دله م هی نیو مثل ما ب یدار نویبدبخت تو ا -

 :دمیکننده بود که غرقدر ناراحتآن تیو وضع رفتیشلوارم از دستم درم یلعنت یدکمه

 .یدونیمن نم یاز زندگ یچیخفه شو هنگامه. تو ه -

 رفتم.  رونیمانتوام را نبسته از اتاق ب یهارا پس زدم و دکمه آمدیچشمم م یکه تا کاسه یاشک
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 نیو خودش پشت سرم راه افتاد. من ا فتمیبود. صبر کرد تا جلوتر ب ستادهیدر اتاق ا یجلو پندار

 .آرامش قبل از طوفانش را از بر بودم

و  کردمیکه در خانه پشت سرمان بسته شد پندار جلوتر افتاد. نگاهش م یو زمان میگذشت اطیح از

 کنم.  هیرا توج تمیبودم تا وضع یمنتظر فرصت

که  دمیفهمیم افتادم،یپوششم م تیوضع ادیبه  یوقت یول کندیبه او بفهمانم که اشتباه م حداقل

 داشته باشد. یحق با اوست اگر هر فکر

 پندار؟ -

بود که  یبه مرد هی. راه رفتنش شبرمیکه راه نفسم را بسته بود بم یاز بغض خواستمیرا نداد. م جوابم

 را باور نداشت. یزیچ چیه

 خدا من... پندار به -

 گفت: یبلند یو با صدا دیجا چرخ در

 شو!خفه -

. کاش خدا لرزاندیرا م شیکه صدا یبغض نیبه خون نشسته و ا یهاچشم نیلحن و ا نی. ادیلرز دلم

 .کشتیمن را م

 پندار... -

 کارت پگاه. خفه شو... نیبا ا یاز من نذاشت یزیتو چ -

 بابا آخه... پندار... -

زدم. نامش را که نه...  شیبا التماس دوباره صدا م؟یدیرسینم شیلعنت نیحرکت کرد. چرا به ماش باز

ام . جملهاستدیخفه شو. از او خواستم ب زدیم ادیبند فر کینجس شده باشد که  میانگار نامش با صدا

 و چند قدم به سمتم آمد. تکرار کردم: ستادیا دیرا که شن

 .ستایلحظه وا هی -
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 زد. نعره

  ؟یکه چ ستمیوا -

 آسفالت دراز به دراز افتادم. ینشست و رو امنهیقفسه س یدستش محکم رو کف

 .دیدو دست به سرش کوب با

 .رتمیغ یخاک بر سرم... خاک بر سر ب -

درد گرفته  نیتنه ام از برخورد با زم نییسر خودش نکوبد. پا یتا تو رمینداشتم که دستش را بگ جان

. رمیبگ آمدیفرود م شیشانیصورت و پ یرا که تو شیهابلند شوم و دست خواستیبود اما دلم م

 . هق زدم:زدیم بیداشت به خودش آس

 .. نزن پندار.نزن. -

که ازش حرف  ییو کارا یآزاد یدر حق من؟ لعنت یکار کرد یپگاه؟ تو چ یکرد کاریتو با من چ -

 یو وا ینیپسرا بش کیتو ج کیکه ج نم؟یمشت الت و لوت بب هی یبود؟ که تو رو قاط نیا یزدیم

 پگاه... پگاه...

 داشتم آرامش کنم. یو سع کردمیم هینشسته گر نیزم یبلند نشده بودم و فقط رو میاز جا هنوز

 نبود. یکنیکه تو فکر م یزیساده بود. به خدا اون چ یپندار به خدا دورهم -

 طور نشسته عقب رفتم.سمتم حمله کرد که همان به

 و گفت: ستادیا

 اون لباس... ن؟یکثافت بدتر از ا ن؟یبدتر از ا گهید -

 :دمینال

 .یدونیوقت از عشقت دلسرد نشدم. خودت هم خوب م چیه -

 :دینال یدرماندگ تینها با
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 هات مال منه...... خندهمال منه شتیکوتاهت مال منه... آرا ی. لباساالمصب موهات مال منه. -

 زد: هق

 ؟یکرد مشیتقس گهید یکیبا  یواسه چ -

 زد: نعره

 ؟ههههیدلسرد شدن چه شکل -

 و گفت: نیزم یرو نشست

 ؟یازم سرد شد یتا بفهم یاریسرم ب یبال رو گهیقراره چقدر د -

 .یخوایبشم که تو م یزن خواستمیدرست کنم. م زویچهمه خواستمیمن م نشدم. به خدا نشدم. -

 نداد و من ادامه دادم: جواب

. پندار امیب رونیکه درست کردم ب یفضاحت نیعقدو عقب انداختم که درست بشم. که از ا -

 خوب باشم. خواستمیواست زن باشم. م خواستمیم

هم مثل عام و  دیو شا ستیچه عالم خوب یوانگیکه د کردیفکر م گمانیب دیدیما دو نفر را م هرکس

که داغ  دیفهمینم ینشسته اند. اما کس یفرع ابانیوسط خ دینیدو احمق را بب نیکه ا میشدیخاص م

 هاست.حرف نیاز ا ترنیدلمان سنگ

منه پگاه... اگر از همون روزا  ری. تفصیدانشگاه عوض شد یکه اومد ی. از همون روزیسرد شد -

 که... یدیفهمیم یبه زندگ کردمیبندت م

 :دمیکش غیج

. یازم گرفت موی... تو با غرورت بچگجانیرفتارات باعث شد که کارم برسه به ا نی... همخوامینم -

 .کردمیسن باال فکر م یمثل زن ها میبچگ ی. من تویخراب کرد مویکودک

 را با بهت نشان داد. خودش
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 ازت گرفتم؟ تویمن بچگ -

 

 

 

 

 .دیدوباره لرز شیصدا

کارو کنم؟ مگه منم به خاطر عشق تو زود بزرگ  نیخودم بزرگسال بودم که آگاهانه امگه من  -

 نشدم؟

. ستیلعنت گاریبه خاطر س دانستمیآمد و م ی. نفسم هم تنگ مختیریفسم اعصابم را به هم م فس

 .دمیغر یعصبان

 !یدیکه ند گهید یکیحاال چه مرگته؟ منو تو بغل  -

 بار، بلکه چند بار... کیتو دهنم. نه  دیکوب یجلو آمد و ک یک دمینفهم

 یصد بار بگ یکه روز ارمیسرت ب ییکنم. به خدا که بال کاریباهات چ دونمی... خفه شو... مشیه -

 !یغلط کردم و مرگتو از خدا بخوا

بود  یهمان ملک عذاب نیبه خون نشسته زل زدم. ا یهابا چشم یاوانهیرا محکم گرفتم و به د صورتم

 دوستش داشتم. یکه از بچگ یکرده بودم نه پندار رهیذخ یوشگ یکه تو

 کشاند.  ابانیرا بلند کرد و به سمت سر خ شیعروسک زندگ نیتر یرا گرفت و کوک میبازو

حالت  نیتر منطقیگفتن نداشته باشم. سکوت کردم چون او در ب یبرا یکردم نه که حرف سکوت

جمله  چیحالت خودم و ه نیتر جیو من هم در گ رفتیپذیرا نم یو فکر هیتوج چیبود و ه شیزندگ

 .دیرسیبه مغزم نم یا

 پارک کرده بود. درش را باز کرد و من را به سمت آن هل داد و گفت: ابانیرا سر خ نیماش
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 گمشو تو... االی -

 نشستم و در خودم مچاله شدم. یصندل یرو

 از آن سمت انگار نامم را تکرار کرد. ییصدا

 پگاه...پندار...  -

 آمد؟یچه داشت جلو م یشده؟ برا وانهیکه د کردمیو داشتم فکر م آمدی. آراز بود که مدمیچرخ

 وار گفت:پندار قبل از آن در را ببندد زمزمه

 زاده.حروم -

 :دیکش ادیو فر دیبعد در محکم به هم کوب و

 ؟یچرخونیاسم زن منو تو دهنت م یچ یتو برا -

 به سمت آراز حمله برد. و

و آراز به عقب پرتاب شد. محکم به صورتم  دیآراز کوب نهیقفسه س یکه با سر تو دمیبغل د نهیآ از

 . دمیکوب

 چیو ه کردیپندار را مهار م یاما آراز فقط مشت ها دیکوبیمشت م یاپیرا باز کردم. پندار پ نیماش در

 .دادیانجام نم یحمله ا

 .کردمیجدا کردنشان نگاه م یو به هجوم مردم برا زدمیم هق

 یمحرک ها نیاگر ب نیدحسیس ییمغرش تا کجاها که نرفته بود! به قول دا یآراز... پندار تو چارهیب

 مرد به تمام معنا بود. کی! آراز یمرد یفتادیو به گناه ن یگناه بود

 رفتمینم یهمانیم نیر من احمق به ا. اگشدیآمد قلبم مچاله م یسر و بدنش فرود م یکه رو یمشت هر

 .خوردیگناه کتک نم یو آراز ب دیدینم یصحنه ا نیوقت پندار چن چیه
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کنم. زخمش را  یپندار را بلند کنم و از آراز معذرت خواه خواستیبه جلو برداشتم. دلم م یقدم

 .دمیپندار را چسب یفقط شانه ها شیکه به پندار حق بدهد. اما به جا میببخشم و به او بگو امیالت

 .میبر ایتوروخدا ب -

 هم فشرد.  یصورتم افتاد و خون راه گرفته از لبم. چشمانش را با درد رو یرو یآراز به قرمز نگاه

 نعره زد. پندار

 کثافت. -

 صدا هق زدم. یبار آراز دفاع نکرد و من ب نیو ا یگریلگد د و

 بلند گفت. یدیو موسف دیبه کمک من آمد و او را عقب کش یکی

 صلوات بفرست جوون. -

 . رو به من داد زد.زدیم یپندار از حرص به کبود صورت

 گفتم.  نیگمشو تو ماش -

 قدم فاصله گرفتم.  کی. فقط دمیو سام را از دور د یعل

دهن گشاد رو به پندار  یو عل ستدیپندار را به عقب هل داد. سام به آراز کمک کرد که با تیجمع

 گفت.

 .یمهمون مشیاوردی. به زور که نگهیزنتو برو د ریبگ -

 .دیکوب یبه شانه عل آراز

 ببند دهنتو. -

 به سمت پندار قدم برداشت.  و

 باهات حرف بزنم. دیبا ؟یآروم شد یزد -
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 .دیشده اش غر دیکل یدندان ها یاز ال پندار

 .شمیبکشمت آروم م -

ندار دوباره به من اشاره کرد که بروم و من باز بودند. پ ستادهیو سام پشت سر آراز گارد گرفته ا یعل

 قدم رفتم عقب.  کیهم فقط 

 رو به سام گفت: آراز

 . نیو متفرق کن تیجمع -

 .دیفاصله گرفتند و پندار با خشم توپ یو عل سام

 تو حرومش کنم. یندارم که برا یوقت -

سرچرخاندم و آراز را  ینگران. با دیکش نیبرداشت و دستم را گرفت و به سمت ماش زیبه سمتم خ و

 . سرم را به نشانه نه تکان دادم.داردیبلند برم یکه به سمتمان گام ها دمید

 نکشد. کیبار یبرود تا کار به جاها خواستیم دلم

 پندار گذاشت و او را متوقف کرد.  یشانه  یتر شد و دست رو ظیآراز فقط اخمش غل اما

مجدد  یاز دعوا یریجلوگ یبه شدت پس زد و من هم برا . پندار دستش رامیبود دهیرس نیماش به

 نشستم. یصندل یرو عیسر

 پدر؟ یب یکنیچرا گورتو گم نم -

 را بستم. لعنت به تو پندار...  آراز پدر ندارد.  چشمانم

 آمد و بعدش آخ پندار. یکوباندن مشت یصدا

 !یبچه قرت رسهیمنم بخوام بزنم زورم م -

 .دیچشم باز کنم. پندار غر کردمیجرات نم شده بود و من نیخشمگ آراز

 رو نشونت بدم. یواستا بچه قرت -
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 افتد.  یضربه ها فاصله م نیتفاوت که ب نیبا ا زنندیبار هر دو م نیا دمیباز کردم و د چشم

 شد؟ دایکه تازه امروز سر و کلت پ یبود یدو سال کدوم گور نیخبر مرگت تو ا -

 مشت آراز را جواب داد و گفت. پندار

  ؟ینیکه منو بب کردمیبه تو هم سالم م دیبا -

 اسفالت انداخت: یرو یتوف پر خون آراز

 .یندار یو وجود خارج یزاده توهمات پگاه کردمیفکر م -

اش را  نهیو پندار را به عقب راند. پندار با پشت دست قفسه س دیپندار کوب نهیقفسه س یرو یمشت و

 ماساژ داد.

 !یتو هم دور و برش موس موس کرد -

 

 

 

 پوزخند زد. آراز

 بهت وفادار نبود که موفق شده بودم! نقدریاگر ا -

به موقع خودش را وسط انداخت و شدت ضربه  یلیزد و به سمت آراز حمله کرد. سام خ ینعره ا پندار

 کرد. فیگفت را رد یم دیرا گرفت. چاک دهان پندار باز شده بود و هرچه نبا

.. قهیچقدر گذشت؛ چند دق دانمیگذاشتم و هق هقم را خفه کردم. نم میگوش ها یدستم را رو دو

 . دیرس یبه نظر م یعمر طوالن کیچند ساعت... اما به اندازه 

محسوب شد که تنها باعث شد خودش  یتیحرف آراز را درک نکردم ک به نظرم خر لیلحظه دل آن

 بخورد.  یشتریکتک ب
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 به حرکت در آمد. نیشد و ماش دهیبه شدت کوب در

 برداشتم و به او نگاه کردم. میگوش ها یرا از رو میدست ها آرام

 هی. دست چپش را به در تککردیچشمش کبود شده و داشت ورم م یلباسش پاره شده بود و پا قهی

 داده و با خشم انگشت اشاره اش را به دندان گرفته بود.

 زد. ینم یکرد. حرف ینم نگاهم

 ازیلب گفتم. ن ریخواب وحشتناک... هر چه ذکر بلد بودم ز کیها خواب بود.  نیهمه ا خواستیم دلم

 نروم. یلعنت یمهمان نیروز به عقب برود و من به ا کیرخ بدهد و زمان حداقل  یداشتم معجزه ا

 . دشیتا مقصد آرام م دینزدم. شا یو من باز هم حرف میشهر خارج شد از

 .اورمیبکشم تا دوباره تمرکزم را بدست ب گارینخ س کیفقط  خواستیو دلم م کردیدرد م سرم

. پشت سرش چون رفتیکه قبال مرا آورده بود. جلو جلو راه م میشد یبعد وارد همان خانه ا یساعت

 خطاکار وارد شدم. یبچه ا

 یآمد. به آرام یبه چشم م شیشانه ها نیرا وسط خانه از تنش در آورد. زخم و خراش ب راهنشیپ

 زمزمه کردم.

 شده. یبدنت زخم -

 جواب داد. یتند به

 نداره. یبه تو ربط -

 . دیرا باز کرد و وارد شد و بعد محکم در را به هم کوب یدر

را گوشه هال رها  فمیشرشر آب بلند شد. حمام رفته بود. ک ی. صدادمیشدت صدا به خودم لرز از

 رفتم.  وارینصب شده به د نهیکردم و به سمت آ
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 دیبا یحرف بزنم. اما با چه کس یبا کس خواستی. دلم مدمیبه خودم لرز نهیآ یپگاه تو دنید از

 دانستمیآنها حساس بود و م یکه پندار رو یو تارا؟ کسان هیو رض ایو رو ایمیک کردم؟یصحبت م

زدن به  گزن یزهرا؟! او را آنقدر از خودم رنجانده بودم که رو ای. کنمینم افتیدر یمشاوره عاقالنه ا

 او را نداشتم.

بود که زمان  دهیاز جانب آراز نداشتم. فهم یامی. بر خالف انتظارم پدمیکش رونیب فمیرا از ک لمیموبا

 .ستیدادن ن امیپ یبرا یمناسب

 بکند. شهیرا از ر میتلفن جا کند و موها یبزنم تا دستش را تو یبود حرف یکاف مادرم؟

گرفتم و بعد از باز  یقیاز همه قبولش دارم فکر کنم. دم عم شتریکه ب یرا بستم تا به کس چشمانم

 از حفظ شماره اش را گرفتم. میکردن چشم ها

 .دیدلم لرز شیصدا دنیچند بوق خورد. اما به محض شن دانمینم

 به به دختر قشنگ خودم! -

 دهانم را قورت دادم. آب

 .نیحس دیس ییدا سالم -

 شد. جواب سالمم را نداد. سکوت

 پگاه؟ یکرد هیگر -

 افتادم اما از ترس پندار، پچ پچ گونه گفتم. هیعمال به گر حاال

 .ییخراب کردم دا -

 صبر کن. -

 گفت: یا قهیآن سمت خط صحبت کرد و کمتر از دق یکس با

 ؟ییشده جان دل دا ی. چرونیبود گفتم بره ب شمیبهروز پ -
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 را با پشت دستم پاک کردم. اشکم

 و دعوا شد. دی. پندار رسیکردم پاشدم با دوستام رفتم مهمون تیخر ییدا -

 حس کرد. ییدا یشد در صدا یرا م خشم

 بود؟ یزنونه مردونه قاط -

 جواب دادم. ریتاخ با

 آره. -

 فرستاد. رونیرا ب نفسش

 کجاست؟ . فقط االن بهم بگو پندارمیمفصل باهم صحبت کن دیبا -

 .هیعصبان یلیاالن. خ ستین شمیپ -

 بهت که صدمه نزده؟ -

 ...رمیصورتم را فاکتور بگ یکبود اگر

 . حالم خوبه.یینه دا -

 . ینر رونیکن حداالمکان باهاش ب یخب. باهاش جر و بحث نکن و سع یلیخ -

 ادامه داد. کرد؟یم نیخانه بودم مرا لعن و نفر کی یبا پندار تو دیفهمیم ییدا اگر

 . با من روراست باش. مشکلتون در چه حده؟ییپگاه جان دا -

 را به هم فشار دادم... میلبها

 ممکنه...  ترکم کنه. -

 گفت: یبا ناراحت ییآب قطع شد. دا ریش یصدا

 .فتمیتوکل به خدا. من فردا صبح زود راه م -
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 خاتمه دهم.شدم قبول کنم و تا پندار از حمام خارج نشده به تماس  مجبور

 

 

 

 

 .شدیم کیکه نزد کردمیحس م یهال آمد. نگاهش نکردم ول یباز شد و پندار تو در

کرده  ریاز زمان گ ییآغاز شود. بد جا همیو ناخودآگاه منتظر بودم که تنب خوردیو تاب م چیدلم پ 

 . ستادیسرم ا یشد و باال کینزد شیهارقم خورده بود. قدم میاز زندگ ییبودم. بدجا

دستم را گرفت.  یتو ی. خم شد و گوشآمدیبه انگشتانش گره خورده بود و سرم باال نم میهاچشم

 یعسل یرا رو یکه گوش دمیخودم جمع شوم. سرم را بلند کردم و د یچنگ زدنش باعث شد تو

 گذاشت. 

 میهاخورد و اشک چیبود بلندم کرد. دلم پ بیحالت عج نیکه از او در ا یمتیرا گرفت و با مال میبازو

 .دادندیخبر م یگرید زیها به من از چچشم نیراه گرفت. ا

 ؟یبرس جانیمن باعث شدم به ا یازت گرفتم؟ مگه نگفت تویمن بچگ یمگه نگفت ؟یکنیم هیچرا گر -

 را کج کرد. صورتش

 منو... یدونیمقصر م یادیآش نخورده، دهنم سوخته پگاه... ز کنمیاحساس م -

 .میپندار... بذار حرف بزن -

تنت که  یدر مورد لباسا ای است؟یدستاون دم یدر مورد صورتت که دفتر نقاش ؟یدر مورد چ -

.. راحت میاوردیزنتو به زور ن گفتیکه م یکی. مخصوصا اون دادیجا رو باز و راحت نشونشون مهمه

 پاکت کنم. خوامی... میستی... پاک نیشد هی... مثل بقیشد یدست... دمیرفت
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ساله دو یاآن مثل بچههر کردمیترسناک بود. احساس م زشیچکالمش... نوع نگاهش... همه لحن

 .کنمیم سیخودم را خ

 پن... -

 و تو. دونمیمن م ادینگو... صدات درب یچیه شیه -

بعد از  یبایاز عروسک ز زیچ چیو ه ختهیبه هم ر ظیغل شیصورتم با آن آرا دانستمیشکست. م بغضم

 ظهر نمانده است.

 من احمقم؟ یچرا فکر کرد فهمم؟یمن نم یچرا فکر کرد -

 دهانم قرار داد. یحرف بزنم که نگذاشت و دستش را رو خواستم

دوستات که نامزدم... که شوهرم  شیپ یکرد دادیداد و ب یو البد ه یآدم احمق جلوه داد هیاز من  -

 .کنهیم تیمنو اذ

که اصال به تن  یو با حرص دادی. با تمام وجود فشار مبستیانگشتانش داشت راه نفسم را م فشار

 .زدیحرف م آمدینم شیصدا

 .آمدندیانگار داشتند از حدقه درم شیهاچشم

خونه  نی. همیها راحت نشون دادها صبر کردم رو به اونکه من براش سال یزیبدم اومد پگاه... چ -

 ایمحرم دن نی. از من... محرم تریتو هال عوض کرد ی... با شلوارش... رفتدمیخر بود. برات مانتو

 یعرضه کرد نوشد؟ تو او یچ ی. ولادیتا کنار ب خوادیمن دوست داشتم و گفتم زمان م یبهت... لعنت

 !دیکه نبا ییبه کسا

 نییو پا ختیقلبم فرو ر یاز تو یزینشاند. چ میهارد اشک یرو یاآرام آرام جلو آمد و بوسه سرش

 رفت. 

حاال رخ بدهد را هم  خواستیکه م یزی. من آن چزدیچسباند. نفس نفس م میشانیرا به پ شیشانیپ

 . خواستمیو هم نم خواستمیحاال م
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آن را بوسه  یدهانم کنار رفت و جا یآرام آرام از رو شیهاتر از زهر بود. انگشتمان تلخرابطمه برزخ

 گرفت. 

ام کوک ناخواسته یمرحله از خواسته نیا یبودن حرکاتش معلوم بود و من داشتم برا یعصب

 پرت شد. نیزم یتنم رو یرفت و مانتو از تو نییپا شیها. دستشدمیم

عشق را در وجودش  یهاشهیر ی. آوار نامطبوعدیچسبیجانم نم یسرما یکجا چیتنش به ه یگرما

 . کردیخشک م

درشان نداشت. خودم پرش  ییوقت بود و خدا جا یلیکه خ ییهابه رگ دندیرد گرفتند و رس هابوسه

 یچون عل ییهاکالم آدم یو رسوا رفتیهمه م شیپ میداده بودم. قهر کرده بود با من که هر روز آبرو

 ودخودم کردم که لعنت بر خودم باد. خودم کردم... خود خ گفتند؟یشده بودم. چه م یرقیب

 .امشدهنینفر

به هدفش... به همان  دنیرس ینداشت برا یاو آرام... عجله قی... عمدیرا گرفت و باز بوس دستم

 ناخواسته. یخواسته

اتاق... در را پشت سرش بست و من فکر کردم که کارم اشتباه  یتو میهال... سر خورد واریکنار د از

 را انداخت. یتاب تاب عباس یسرم چرخ خورد و ه یتو یه یزیچ کیدرست؟  ایاست 

نبود که  یزیچ نیپروراندم از شب ازدواجم نبود... ا یکه در سر م یقشنگ یایآن رو هیشب

 کرد.  یحال باز هم مراعات م نی... با اخواستمیم

 اش در رفتارش نرمش بود.  یخالف گفتار عصب بر

به مامان...  ی... حتییبه دا یکس نگفتم. حت چیموضوع را به ه نیکنم. ا یشکمم جمع م یرا تو میپاها

 به مشاورم. یو حت

 .کنمیم پیو تا دارمیرا برم لمیموبا

 حساب.  هیتسو رمیدارم م ؟یسالم. خوب -
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راه را  نیکس هم ا چیعزت نفس به خودم. ه قیام شده. تزر ینی. جز رفتار تمرفرستمیرا نم امیپ

 نکرده است. خودم کشفش کردم.  شنهادیپ

در هال گذاشته است و قرآن به دست  یرا جفت شده جلو میشوم. مامان کفش ها یاتاق خارج م از

 .ستادهیدر ا یجلو

 . برو خدا پشت و پناهت.نهیبابات تو ماش -

و گونه  گردمیپوشم دوباره برم یرا م میکفشها نکهیشوم. بعد از ا یرد م رشیبوسم و از ز یرا م قرآن

 شوم. یم ریبوسم و از پله ها سراز یمامان را م

 ریجور شوک پ کیشده است.  ریپ شیاز سنش... از دوسال پ رتریپ یلیشده است. خ ریپ مامان

 خودم. یهمه و برا یکننده برا

دستانش  نی. خودم را از بدمیشدم و دستان پندار را حلقه شده دور کمرم د داریاز خواب ب یوقت

کردم.  ینم هی. گردیکش یم ریدلم ت ریرفتم. ز رونیگ زدم و از اتاق بچن می. به لباس هادمیکش رونیب

 در بهت باشم! نکهیا ینه برا

 

 

 

 داریب دمیترس یچون م کردمینم هیخودم بود. گر لینکردم و انتخابم به م یناخواسته او را همراه 

 شود. 

خارج  یبهداشت سیاز سرو ی. صورتم را با آب گرم شستم. وقتدمیپوش ییدسشو یرا تو میها لباس

 شدم پندار هنوز خواب بود.

را برداشتم و از خانه  فمیو ک لیرا به باد داده بودم. موبا میایشبه رو کیشبه بزرگ شده بودم.  کی

 خارج شدم. 
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زنگ  لمیکه موبا دینکش یبرسم. طول یاصل ابانیها خلوت. قدم زدم تا به خ ابانیزود بود و خ صبح

بار  نیپندار است آن را باال آوردم. اما خانه بود. جواب ندادم تا قطع شد. چند نکهیا دیخورد. به ام

 هم از خانه و مامان و بابا تماس داشتم.  گرید

توقف کرد.  میپا یسبز جلو یتاکس کیکه به خوابگاه نرفته بودم با آنها تماس گرفته بودند.  شبید

 آن را دربست کردم. 

 . شدیم اریشکست و ذهنم هش یصدا م یبغضم ب... شدمیپندار که دور م از

 چکار کرده بودم؟!!!! من

 

 

 

 چه؟  کردیبرداشت غلط م شبمید یکه با من بماند چه؟! اگر از همراه خواستیپندار نم اگر

مرا قضاوت  میها هیصورتم و گر یکبود دنیبا د دیکردم که راننده را هم کالفه کردم. شا هیگر آنقدر

 کرد. یم

 مهم نبود جز نظر پندار. ینظر چیکس مهم نبود جز پندار. ه چیه گرید

 داریاگر ب دی. شانمیزدم؟ چرا صبر نکردم واکنشش را بب رونیخواستم. چرا از خانه ب یفقط او را م من

 کرد! یشد و در دلم قند آب م یبه خاطر حال و اوضاعم نگرانم م شدیم

 نادرستم.  ماتیبه من و تصم لعنت

 در حال خارج شدن بودند. نییطبقه پا یاز بچه ها یکیو  ایرو دم،یوابگاه رسدر خ یجلو یوقت

 صورتم چشمانش گرد شد. دنینشدم تا دور شوند و بعد زنگ زدم. سرپرست با د ادهیپ نیماش از

هم  یشابوریزنگ زد. مجبور شدم به خانم ن کسرهیمامانت  ؟ییدختر! معلومه کجا هیچه وضع نیا -

 .هیعصبان یلیاطالع بدم. از دستت خ
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 یدر موردم م یمسوول خوابگاه چه فکر یشابوریخانم ن ایمهم نبود که او و  میحرف رد شدم. برا یب

 مامان هم مهم نبود. تیعصبان یکنند. حت

 ادامه دادن به رابطه مان بود. یپندار برا میمهم تصم حاال

 نبودند. هیکردن بود و زهرا خواب بود. بق شیدر حال آرا ایمیاتاق، ک یتو

 بلند شد. عیسر دنمیبا د ایمیک

 ؟ی! کجا بودهیچه وضع نیا -

 کرد. یرفتم. پشت سرم پچ پچ م یواریرا ندادم و به سمت کمد د جوابش

 بال رو سرت آورده؟ نیا یک ؟یپگاه خوب -

 از کنارم جم نخورد. ایمیعوض کردم. ک یرا با لباس راحت لباسم

 کار اونه. ایکبود نیو ا یپگاه توروخدا بگو با پندار بود -

 کردم و آرام گفتم: مکث

 !ومدینداره؟ تو که از اون بدت م یبیاگر کار اون باشه ع -

 کرد. اخم

 .ستیاهل قال گذاشتن ن دونمیاما اون نامزدته. با همه منفور بودنش م ادیهنوزم بدم م -

 .دیلرز میلبها

 باشه. ینطوریکاش ا -

 شانه ام گذاشت.  یرو ستد

 م؟یحرف بزن یخوایم -
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فکر  یزیبه چ خواستمینم ی. حتدمیرا به دو طرف تکان دادم و به سمت تختم رفتم و دراز کش سرم

 .خوردیم چیدل و کمرم پ یتو یفیشده بود و درد ضع یدچار سست میکنم. ران ها

از  یوحشتناک لیخوابم برد. خواب که نه؛ تمث یک دمیشده نفهم جیرا به هم فشردم و گ چشمانم

. دمیپریاز خواب م لیآهنگ موبا فیضع یو هر بار با صدا م؛یهاترس ی. از همهدمیدیکابوس را م

بلند بلند صحبت  میهابه دست و پا زدن توجهیها به اتاق شروع شده بود و هرکس برفت و آمد بچه

 زد. میصدا ایمی. کدمیمال دیکشیم ریداشت ت. چشم باز کردم و سرم را که کردیم

 پگاه؟ -

 گفتم. یآرام "هان"

 مامانت خودشو کشت. ؟یشینم داریب -

 نداره. یتیاهم گهینه... د -

 را هم نگران کرده بود. ایمیرفتارم ک نیا

 بار زنگ زده. ستیاز صبح تا حاال ب وونهید -

بسته  یهازنگ خورد. اخم کرده و با چشم میکرد و همزمان دوباره گوش "ینچ"ندادم.  جواب

 :دمیپرس

 ه؟یک -

 بار هزارم... مامانت. یبرا -

 را قورت دادم. بغضم

 جواب نده. -

 مامان را داشته باشم. یشگیهم یهافتر از آن بودم که حوصله حر حالیب

 :دمیبلند شد. با چشمان بسته غر لیزنگ موبا یبعد دوباره صدا یلحظات
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 .کنهی. مامان من تا صدامو نشنوه ول نملنتیرو سا ویلعنتبذارش اون  -

 .ستیمامانت ن -

 باز کردم. یرا به سخت چشمانم

 ترکاند و گفت: یبلند یرا باد کرد و با صدا آدامسش

 ه؟یک "ملک عذاب" -

 دهانم را با وحشت قورت دادم. آب

 ... پنداره؟نمیصبر کن بب -

... تلو تلو خوران از اتاق خارج شدم و به سمت پنجره ته دمیرا از دستش کش یجا بلند شدم و گوش از

را پاسخ  یو وحشت گوش دیپنجره باز خم شدم و با ترد یآنجا نبود. رو یراهرو رفتم. خدا را شکر کس

 دادم. مهلت نداد حرف بزنم.

 ؟ییکجا -

 تر گفت:تند یکردم. با لحن سکوت

 پگاه؟ -

 آمد. رونیب فیضع میصدا

 خوابگاه... -

 ته دلم روشن شد.  یدیفرستاد. نور ام رونیرا به وضوح ب نفسش

  ؟ینگرانم شد  -

 و بعد آرام زمزمه کرد: یطوالن یسمت خط سکوت برقرار شد. سکوت آن

 دلم هزار راه رفت.  -
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 گونه ام راه گرفت. یآرام رو اشک

 منو... گهیمنو... د گهید دیکنم... بمونم... برم... فکر کردم شا کاریچ دیدونستم با ینم -

 توانستم جمله ام را کامل کنم. از کامل شدنش وحشت داشتم.  ینم

 دونم. ینم  -

 بست. با بهت زمزمه کردم. خیکلمه  کیوجودم از همان  تمام

 ؟یدون ینم ویچ ؟یدون ینم  -

 .دیمانده نال در

 .رمیبگ دیبا یمیدونم که چه تصم ی. نمدهیجا قد نم چیدونم پگاه! من... فکرم به ه یمن واقعا نم  -

 .رمیرا بگ میلرزش صدا یتوانستم جلو یفرستادم که نم یخودم لعنت به

 پندار.  یتو منو دوست دار  -

 را ول کرد. نفسش

 معلومه که دوسِت دارم...  -

 .دیچرخ یدور سرم م یدرماندگ ایدن کیخورد.  یو تاب م چیدلم پ یتو یزیکرد. چ سکوت

 تونم به زور نگهت دارم...  یکشم پگاه... نم ینم گهید یول  -

 کرد. یم هیکرد... پندار من با تمام وجود گر یم هیگر پندار

خوام تو  یخوام حبست کنم... نم ی... نمیمن یزندون یبا خودت فکر کن یخوام هر لحظه ه ینم  -

 م.... لعنت به من اگر قصد آزارت رو داشته باشیبکش یو حسرت آزاد یبغل من باش

 پندار...  -
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خواست شاد  یدلم م شهیخدا قسم هم یلحظه بخوام ناراحتت کنم. به خداوند کیلعنت به من اگر   -

 شبیتونم خوشبختت کنم... د یاحمقم که نم هی. من ستمیبلد ن نی. من بهتر از انمیاما من هم یباش

نسبت به من  گهیاما جبرانش کنم. د یچحور دونمی... نمدمیکنم... قول م یاشتباه بود... جبرانش م هی

خواد  یکه هر جور دلت م ی... پگاه تو آزادیندار یتیمسوول چی... نسبت به من هیندار یتعهد

 ... من..یباش

 نه پندار صبر کن..  -

 خراب کردم... زویرفتم. من همه چ یزودتر م دی. من خر بارمیم تیاز زندگ شهیهم یمن برا  -

 نه نه پند...  -

 داد. یاز قطع شدن تلفن م دیبوق ممتد نو یصدا

بار...  نیبار... بلکه چند کیاش را گرفتم. نه آوردم و با استرس شماره نییرا از کنار گوشم پا لیموبا

 باال آمد.  میبوق خورد و نفس من تا گلو

 ساده هم "بله" کیاز  یآمده جان کندم اما خبر رونیاز آب ب یخورد پشت تلفن و چون ماه بوق

 رابطه است.  نیبدهد مخاطب من هنوز در دسترس ا دیحرف که ام کیاز  ینشد. خبر

 خط گفت: یکه از آن سو یزن یو صدا آمدندیکه بند نم ییهاهیتماس بود و گر نیپنجم

 "...باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م"

سرم فرو  یزن چون مته تو یاش را گرفتم اما صداپشت سر هم شماره یریزنج یهاوانهیبه د هیشب

 . رفتیم

را درک کردم دست  "دستگاه مشترک..." یجمله یوقت تایو نها دیلرزیشده بودم و دستم م یعصب

 . دمیکش هودهیتالش ب نیاز ا
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 با من باشد.  خواستیمن را تنها گذاشته بود و نم پندارم

که  کردمینم دایپ یراه چیمرا دوست دارد اما ه دانستمیاو را رنجانده بودم و باعث شدم بشکند. م من

 . کردیام م وانهیافکار د نیدوباره مرا بخواهد. ا

به  آمدندیو م رفتندیم نیکه سنگ ییهاو نفس رفتیم جیکه از وحشت گ یافتاده و سر یهاشانه با

 .سمت اتاق رفتم

. با حسرت نگاهش خوردیجزوه تکان م یتختش نشسته بود و همزمان با تکرار جمالت تو یرو زهرا

رنگ و رخم چطور  دانمی. نمدمیحس و حال خودم را به آغوش کش یتخت نشستم و ب یکردم و رو

 ها من را مورد خطاب قرار داد.و بعد از مدت دیبود که زهرا دست از درس خواندن کش

 ؟یخوب -

 میهانگفتم. چشم یزیبه صورتش انداختم و چ ینگاه می... ندادیرا نم یواکنش چیفرمان ه ذهنم

 منتظر پندار بود.  یگوش یبه صفحه رهیخ

 نشد. ینبود... خبر یاز جانبش آرامم کند. خبر امیپ کیحداقل  که

بود و خوابگاه در حالت خلوت خود قرار  کیکرد و رفت به کالسش برسد. ظهر نزد یخداحافظ ایمیک

 داشت. 

نشد؟ اشکم راه  انصافیاز پندار ب یچرا خبر گفتمیهمانجا نشستم و با خودم م گریساعت د مین

 گرفت. 

. اوردیپندار کم ب میکه باعث شده بود میمن بودم... من و تمام کارها انصافینبود. ب انصافیاو که ب نه

 حقم بود. گریحقم بود... حاال د

 تختش خم شده بود گفت: ینخ به سر دستانش بسته بود و رو کیکه  یدر حال تارا
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تو چته  ی. ولهی... آدم خفنادی... خوشم مشبینومزدت گرد و خاک کردها د نیا گفتیهنگامه م -

 دیبا اتشینداشتم. البته اخالق یغم چیهوامو داشته باشه ه یجورنیداشتم که ا ویکیدختر؟ منم اگه 

 برو... مبلیر کن. ال برو جبهم بگه چادر س یبا پندار خان شما فرق کنه. من تحمل ندارم کس

 و گفت: دیخند زهرا

به  یهم گوشه نظر ییوفتا هی یو اون باش، ول نیبا ا یهرچقدر خواست زمیبگه عز یپس دوست دار -

 ما بکن؟

 کرد و با خنده گفت: یدهن کج تارا

 .ستینرمال ن نمیخفه شو بابا... خب شوهر ا -

 یاز پندار حالت تهوع گرفته بودم و فکر یخبریرا نداشتم. از استرس و ب شیهایپرانمزه یحوصله

 . شدیم شتریو ب شتریاثرش ب دیچرخیسرم م یکه تو

 .کردمیجز پندار فکر نم زیچ چیبه ه گریشده بود اما د ریکه د نیبا ا حاال

را که با آن  غشیت یمتوجهم بشود دسته یتارا خورد و قبل از آنکه کس شیآرا فیبه ک چشمم

  کش رفتم. کردیم زیرا تم شیابروها

کرده باشم که  ریگ سایناقوس کل یدوباره با پندار تماس گرفتم اما انگار تو دیرا برداشتم و ناام میگوش

با شدت  میها. اشکختیفرو ر میایدن یسرم اکو شد و همه یتو "دستگاه مشترگ..." یباز صدا

 .کردیدرد م ادیز یهیو سرم از گر ینیب یغهیشدند... ت یجار

. کردندیراهرو بودند و کنجکاوانه به صورتم نگاه م یتو گرید یهااتاق یهاسه نفر از بچه دو

 جا چیه توانستمینم

 :دیپرس شانیکیباشم.  راحت

 شده؟ یزیچ -

 رفتم. ییتکان دادم و به سمت دستشو یسر
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 اند.ها مثل همان ساعت در ذهنم زندهتک آن لحظه تک

خون  یبه کاسه شباهتیب میهابه خودم نگاه کردم. پف صورتم مشخص بود و چشم نهییآ یتو

 نبودند. 

 یگوش یرو نیحس دیس ییگرفتم اما اسم دا شیباال دوارانهیبلند شد و ام میزنگ گوش یصدا

... ییدا یزنگ زد ریانداختم. فکر کردم که چقدر د ینگاه به گوش کیو  غینگاه به ت کی. دیدرخشیم

 هروداخل را یواریآب گرم را باز کردم. آب گرم کن د ری. شخوردیکمک تو هم به دردم نم گریحاال د

 رنگش ثابت ماند. یآب یتلق و تلوقش بلند شد. نگاهم به شعله  یو صدا دیشعله کش

 

 

 کردم: پیپندار تا یبعد براقطع شود.  یکردم تا زنگ گوش صبر

 دوست دارم... مواظب خودت باش. -

 از قبل شده بود. ترنیخورد و نفسم سنگ یم چیگذاشتم. دلم پ ییروشو یرا باال یگوش

از من  میشوند. اشک ها یاز دستم راحت م ی. حاال ملتکنمیرا م ایکار دن نیکردم که دارم بهتر فکر

 . کردندیبند راه نگاهم را تار م کیبردند و  یفرمان نم

 آن جمع شود.  یرا گذاشتم تا آب تو ییروشو اهیس درپوش

بودم  دهیرا درونش فرو بردم... شن میکه پر از آب شد دست ها ییبهتر بود. روشو نیگرم بود و ا آب

 پوست گرم بشود دردش کمتر است!  یوقت

را همان  غیت ی. دستهرا هم ندارم یشجاعت خودکش یزده بودم و فکر کردم بودم که من حت پوزخند

 یدارخنده بینگاه کردم. رنگ صورتم ترک نهیرا در دست راستم گرفتم. به آ غیآب باز کردم و ت ریز

آدامس "بود  فته. قبل تر گامدهیکه حالم بد لست و ترس دیفهمیاز زرد و قرمز بود. پندار اگر بود م

 و هق زدم: دیچک قطره اشکم درون آب "من یموز

 همش به خاطر توئه! نایتو ذهنم. ا ایاالن ن یلعنت  -
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... مادرم دق شکستیتوانستم چشم ببندم... بعد از من کمر پدرم م یو نم دیلرز یم میدستها

 هیگر میشدند؟ برا یفرزند ناخلفشان چه غلط ها که نکرده باز هم دلتنگ م دندیفهمی... اگر مکردیم

 . کردیبه صورتم نگاه نم گریمادر خودم د یسرم نبود، حت هیاگر اسم پندار سا کردند؟یم

. گرفتندیمجلس ختم هم نم میام برازده ییآن لحظه مطمئن بودم که قطعا اگر بفهمند چه گندها در

 هق زدم:

 ... به خاطر تو هم هست بابا... همه ش سرتیبه خاطر تو هم هست مامان... بس که محدودم کرد  -

 !نیداشت یریمن فقط سخت گ یدلت با مامان بود. برا یبود یگرم کار بود و وقت

 پوست مچ دست چپم گذاشتم. یرا رو غیزدم و ت هق

اون... من  یبرا یروم تا بدون حد و مرز یبه خاطر تو هم هست آقابزرگ! اسم پندارو انداخت  -

 محدود تر بشم.

... با خودم گفتم مرا چه به دیلرز یم کلمیگرفت. به خودم که آمدم کل ه شتریو دلم ب دیلرز دستم

 کروبیچرک و م نیآن زم یرو آمدیم ییبه دستشو یکه کس یتا وقت مردمی!؟ اگر میخودکش

 شد.  یگرفت و دور م یو هر کس دماغش را م افتادمیم

در  یکه دختر کردندیدر دانشگاه پخش م شیو فردا گرفتندیم لمیف شانیها لیهم با موبا دیشا

 رگ دستش را زد!  ییخوابگاه دانشجو

 .ندیبگو خواهندیخبر مرگم چه م دنیکه با شن دمیدیها را مبچه افهیق خواستیم دلم

 هیسا شانیهای. بددندیکشیچشمانم قد م شیشد و خاطرات پ یشل تر م میلحظه پاها هر

 خاطرات خوبم. یرو انداختندیم

به  بیعج ی... درد. محکم و برندهدمیکش نییمکث به طرف پا یرا فشار دادم و بدون لحظه ا غیت

خون  دنیغرق خون شد و دلم از درد و د ییآب گم شد. تمام روشو یقرمز انیم غیجانم نشست و ت

 خورد. چیپ



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  372:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

خون  دنیبه د یکه حت یماهانه ام عادت نکرده بودم! من دنیهمه سال به د نیبعد از ا یکه حت یمن

 دادم را چه به رگ زدن!؟ یواکنش نشان م ونیزیتلو شهیآن هم از پشت ش

 دنیمن به خاطر د ایدادند  یزود واکنش نشان م نقدریهمه ا یعنی. دمیدراز کش نیاراده کف زم یب

 گونه دگرگون شده بودم؟ نیرنگ خون ا

کرد دلم  یاز آن خون تراوش م چشمه هیخط کج و معوج که شب دنیدستم را باال آوردم و با د مچ

 ضعف رفت.

بار  کیکردم که  یبه خدا التماس م لینشاند. اوا میهالب یرو یشخندیمحو از گذشته ن یاخاطره

 شود تا درد من را بفهمد! ودیمن پر یپندار به جا

 دنشیو دوباره دو ستادنشیبه خاطر ضعف تار شده بود. ا یهاو من چشم آمدیم نییها پااز پله یکس

را  میانداز شد.... چشم ها نیدر گوشم طن یخانم فرمان «نیاحسی» یخوب به چشمم آمد و بعد صدا

 یو تالش سرپرست برا ییدر دستشو یجمع شدن دخترها جلو حس مانده از من... نیبستم و آخر

 آرام کردن جو بود.

 خواست. یشده بودم... دلم مادرم را م مانیهمان لحظه پش من

که چشمانم را بستم دوباره  نیمن به فاصله پلک زدن بود. انگار هم یچقدر گذشته بود. برا دانمینم

 باز کردم.

دستان قالب شده  ی. مچ دستم را در دستش گرفته بود و سرش را رودمیرا کنار تختم د پندار

 خودش گذاشته بود.

 کرد.  یم هیبلند گر یصدا با

  بود. ستادهیهم پشت سرش ا نیحس دیس ییدا

 متوجهم شد. یی. دامیبگو یزیلب باز کردم اما نتوانستم چ ی. به سختنمیب یکردم خواب م گمان

 ؟یشد داریپگاه جان ب -
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 روز قبل کبود بود.  یسرش را بلند کرد. صورتش هنوز به خاطر دعوا عیسر پندار

 صورتم کرد. کیو صورتش را نزد ستادیا

 .وونهید یدختره  -

 دهیند دهیطور شکسته و از هم پاش نیوقت او را ا چیتمام عمرم... در تمام عمر بودنم با پندار ه در

 بودم.

 تکانشان دادم. یو زبانم خشک بود. اما به سخت لب

 .یتو نرفت -

 بود آخه؟ یچه کار نیگفتم.... ا یمزخرف هیمن  -

 .دیشانه پندار را چسب ییدا

 .میرس یعقب... به حساب تو هم م ایخب ب یلیخ -

 یکرد درست... نگرانم شده بود درست... حت یم هیسرش را تکان داد و عقب رفت. پندار گر پندار

 یزیچ کیها ظاهرشان خوب بود اما  نیاالن گفته بود که حرفش از رفتن مزخرف بوده... همه ا

 نبود.  شیسرجا

 . پندار مانده بود... اما فقط جسمش.رمیرا بگ شهیاز پندار حس خوب و ماندگار هم توانستمینم

 

 

 

 

 شوم.  یبه زمان حال پرت م نیتوقف ماش با

 شو پگاه. ادهیپ -
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 .شومیم ادهیپ فمیکش چادر و برداشتن ک میکنم و بعد از تنظ یرا باز م یمنیا کمربند

. من دیگویرا به او م نیا شهیبا او همقدم شد. مامان هم شودیعادت به تند راه رفتن دارد. سخت م بابا

 کنم. یبابا را عصبان نکهیغر بزنم و نه ا خواهدیاما امروز نه دلم م

 .شومیم یبدن تیترب سانسیحساب با دانشگاه است و من ل هیروز تسو امروز

کشم تا به  یرسانم و دستش را م یخودم را به بابا م یشتریلرزم و با سرعت ب یذوق به خودم م از

 اشتباه به سمت ساختمان کالس ها نرود. 

 نه! یبابا اون ور -

 یهفته اثاث کش نیحسابم تمام شود هم هی. اگر امروز کار تسومیرو یشده م یراه سبز و گل کار از

 به رشت. میکنیم

 .میگردیخانه خودمان در خانه باغ برم به

 کند. یسارا توجه همه را جلب م غیج یوارد شدن به ساختمان صدا با

 پگاااااهههه! -

غر زدن محدود  نیمشکل دارد اما واکنشش به هم غیبلند و ج ی. در کل با صدازندیلب غر م ریز بابا

 شود. یم

 .میگو یو رو به بابا م ندیآ یو زهرا به سمتم م سارا

 . دوستام هستن.نیبرو تو ماش یبر یخوایاگر م -

 رود. یبا سارا و زهرا م یدهد و بعد از سالم و احوال پرس یسرش را تکان م بابا

 ماندند.  میمفتضحانه ام تنها زهرا و سارا برا یخودکش هیاز قض بعد

بار بعد از کوچمان آنها را به خانه دعوت کرد و  نیکرد. اول یمیمامان عمال آنها را با من صم یعنی

 امتحان. یخانه ما شد پاتوق درس خواندن در شبها عیسر یلیخ



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  375:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کند. یرشته افکارم را پاره م زهرا

 .میامضا دار یکشه. کل یطول م ادیبه بابات بگو بره. کارمون ز -

و سارا  ندیگو یم یکشدار یآورم. زهرا و سارا وا یم رونیب فمیرا از ک لمیو موبا میگو یم یا باشه

 :دیگو یتند م

 نو مبارک. یگوش -

 زنم. یم لبخند

 ماهه دارمش. دو سه روز بعد از امتحانات. کی نش؟یدیاااا ند -

 کشد. یآن را از دستم م زهرا

 چه خوشگله.  -

 ... به مناسبت سالگرد عقدمون.دهیپندار برام خر -

 پرسد. یدهد م یرا پس م لمیموبا کهیشود. زهرا در حال یکمرنگ م لبخندشان

 خودش بهت داد؟ -

 زنم. یم یخجالت زده ا لبخند

 پست کرد. -

 کنم دوباره ظاهرم را حفظ کنم. یم یسع

  گه؟یخوبه د ادشهیهمه مناسبتا  نکهیهم -

 دهد. یسرش را تکان م یبا مهربان زهرا

 .میکن خوادویکه دلمون م یهر ک بتیراحت غ الیآره. حاال به بابات زنگ بزن بره که با خ -

 .رمیگ یخنده شماره بابا را م با
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 رود.  یزنم و او هم از خداخواسته م یبابا زنگ م به

چهار  نیکنم کل خاطرات ا یدانشگاه نگاه م یو هر بار با فضا میرو یدنبال کار امضاها م ییتا سه

اجازه بدهد  یکه کس کردمیدرصد هم فکر نم کی مارستانیب یشود. آن روز تو یزنده م میسال برا

 دهم. لیادامه تحص

کنم با خودم به  ینگاه م هیحد وحشتناک بود. از باال که به قض نیتا اتصورم از طرز فکر خانواده  یعنی

 کرده بودم.  انیرا جلب کنم. من فقط طغ یهم نکردم تا اعتماد کس یرسم که کار یم جهینت نیا

در حال شکل گرفتن  یاز زندگ یکه فصل تازه و تلخ یچرخد. زمان یدوسال قبل م یفکرم تو دوباره

 بود. 

 نیدحسیسیی. حاال که دادیپریو اثر مسکن داشت از تنم م کردیدستم درد م یرو غیت یدگیبر یجا

. مادر و پدرم... هر دو نفرشان کردمیفکر م زیچ کیفقط به  رفتیسرم رژه م یبود و پندار هم باال

 . دندیبعد سر رس یلحظات

خبردار شده بودند،  یراه افتاده بودند و وقت میخودشان به خاطر جواب ندادن به تماس ها ایگو

 رسانده بودند. مارستانیزده خودشان را به بوحشت

اما زهرا نگذاشت و گفت  نمیبنش میکردم سر جا یداخل آمد. سع یگلسرشان زهرا با دسته پشت

 دراز بکشم.

چه شده نگاه کنم و الل شده بودم.  دندیپرسیم بندکیمامان و بابا که  یهاچشم یتو توانستمینم

 ...دندیفهمیاگر م

 آخه چرا؟ ؟یپگاه جونم باال اومد. تو؟ دختر من؟ خودکش -

 است گفت: یبحث خانوادگ کی انیبود م دهیو زهرا که خودش فهم ختیریم میهااشک

 تلفن بزنم. هی نییپا رمیم -
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 :دیرفت، مامان رو به پندار غر رونیدر که ب از

 گرفته پگاه؟ یبگو پندار؟ چرا الل مون یزیچ هیتو  -

 مامان را به آرامش دعوت کرد و گفت: نیحسدیس ییدا

 شده. یچ گمیبراتون م جانیا ای... بنیفخرالسادات... بش -

در چند جمله  ییدا دمیکرده بودم. پندار سراغشان رفت و نفهم خی. دمیباالتر کش امنهیس یرا رو پتو

 و گفت: دیناپسندم را خالصه کرد که بابا از جا پر یو کلمه چطور کارها

 پگاه؟ یکرد یچه غلط -

و پندار  ییسرش را داخل آورد و تذکر داد و دا یتخت فشار دادم. پرستار یو خودم را تو دمیترس

 .ستادندیبابا ا یجلو

 بزنم تو اون سرت؟ شه؟یتو آبرو سرت م -

 گفتم: هیبزنم اما نتوانستم و با گر یدهنم را گرفتم که مبادا حرف یدست جلو با

 کم آزاد باشم. هی خواستمیمن نبود. من م ریتقص -

که همه  یکرد کارایچ گهیجمع کنن؟ د یمهمون یدست و پاتو از تو کهنیا شعور؟یب نهیا یآزاد -

 نکردم. تیخاک بر سر من که تو رو درست ترب یجز من؟ ا دوننیم

نگذاشت  یبرد. حت رونیو ب دیدست بابا را کش ییبروند و دا رونیآمد و از آنها خواست که ب پرستار

 شتری. بزدیبه من زل نم سیطور با چشمان خاما آن گرفتیشود و مامان... کاش جانم را م یبابا خال

 بزند.  یبخواهد حرف کهنیشوکه بود تا ا

 نده به دنبال آرام کردنشان بود. زمزمه کنان گفتم:بلند و پندار مثل مرغ سرک یبا صدا زدمیم هق

 ...ی. واکشهی. بابا منو مخواستمیبشه. به خدا نم ینجوریا خواستمینم -
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هم نداشت.  یکس توان دلدار چیو ه زدمیبه تخت چنگ م یشدت ترس با همان مچ دست زخم از

 زد. من ماندم و مامان و سکوت عذاب آورش. رونیزهرا که به اتاق برگشت، پندار ب

رقمه  چیکردم درد دست و قلبم را هضم کنم که ه یو هق زدم و سع دمیخودم کش یرا رو پتو

 .شدینم

 .دمیترسیقبل را نداشت. هرچند ناخودآگاه از هر حرکتش م تیبه اتاق برگشت آن عصبان یوقت بابا

 ییزهایبدهم. چ یکس چیدل به دل ه خواستمیم که نمبود فیقدر ضعهنوز ساکت بود و من آن مامان

 در گوش مامان زمزمه کرد و بعد با انگشت من را نشان داد.

به من سخت  ادیبابا همکارشان است ز دندیفهم یو وقت دیسوال پرس یسر کیهم که آمد  سیپل

 نگرفتند.

 یی. دامیرفت نیکرده بود به سمت ماش خیانجام شد و با کمک مامان که دستانش  صمیترخ یکارها

 او نشستند. نیماش یتو یو دو نفر دیدست پندار را کش

اما بعد  دیبه او بگو یزیچ خواهدینشستم که بابا به عمو زنگ زد. فکر کردم م نیماش یتو حالیب

 متوجه شدم که به مامان گفت:

 .فرستهیداداش گفت پول م -

تکان داد و باز سکوت  یهم نزدم. مامان تنها سر یاما حرف خواستیچه م یپول را برا دانستمینم

 .دمیفهمیرا م نیکرد. بابا با من... با دخترش قهر کرده بود و من از حرکاتش ا

تخت خواب بودم، مامان و  یکه مثال من رو یو تمام مدت میهتل سر کرد نیترکینزد یشب را تو آن

 . زدندیبابا سر در گوش هم حرف م

در هجوم اشک و  .کردمیو خودم هم بغض م دمیدیها سکوت و اشک مامان را همزمان ماز مدت بعد

 . دیترکیداشت م هیها و صورتم از گراما چشم شدمیترس داشتم خفه م
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تمام  یکبارهیبه خوردن  لیشده بود و م ها اضافههم به آن گاریس دنیاز نکش یناش سردرد

 . کردمیدارو مانده بود و فکر م یسهیبه ک رهیخ میهاداشتم. چشم میهامسکن

. نه در ستین یراه برگشت چیکه ه گفتیخودم خراب کرده بودم و احساسم م یهارا با دست زیچهمه

 ام.مورد پندار و نه در مورد خانواده

و فالن کار را  شدیکه اگر فالن جا نم کردمیمرور م یخودم فرو رفته و ه یاز گذشته تو ترحرفکم

 شده بود. ریبودم که د دهیرس جهینت نیبه ا یاما وقت کردیفرق م تیحاال وضع کردمینم

 

 

 

 کیبابا به دنبال اجاره کردن  کردم،یسر م هیو گر یکه من در خمودگ یبعد و درست زمان یروزها

مامان همراه  ردیبگ یانتقالبابا بتواند  یخانه در آمل بود. با مشورت با مامان قرار شده بود که تا وقت

 به رشت برگشت. شدیبود و نم انترمیمن در آمل بماند. فصل امتحانات م

به  داشتمیرا برم ی. گوشفتندیمن به زحمت ب یام براکه باعث شدم خانواده دمیدیخودم را سر بار م 

 که حالم را خوب کند. یاز جواب غیاما در دادمیم امیپندار پ

اتاق خواب  یرا رهن کردند و مامان بعد از چند روز سکوت تو دادیکه پولشان اجازه م یاخانه نیاول

نشست تا با من  میرو یکوچک خانه که به من اختصاصش داده بودند دستم را گرفت و باالخره جلو

 حرف بزند.

 بود که گفت: نیبه زم رهیخ نگاهم

 .یالغر شد -

 .رنجاندمشیم هانیاز ا شتریب شدینزدم. دهانم اگر باز م یکردم و حرف نگاهش

پندار واقعا  یکردم راست یآن وقت ممکن بود مثل پندار او را هم از دست بدهم. با خودم فکر م و

 بود؟ یالک مارستانیب یتو شیهاحرف یرفته بود؟ همه
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 حالت بد بشه. گهید ذارمی. خودم حواسم بهت هست. نمیتا تو درستو تموم کن میمونیم نجایا -

 بخوابم. خوامیبهم... م یدیقرص م هی -

قرص  میبرا هیجمله بود و غصه را به دلش مهمان کرده بودم که با گر کی نیبه حرفش هم واکنشم

 و گفتم: دمیآورد. دست به سرش کش

 بابت داشتن من... یدیخجالت کش شهینبودم. البد هم یخواستیکه م یزیوقت اون چ چیه من -

 آرزوشونه تو رو داشته باشن. چرت و پرت نگو دختر. ایلی... خسیه -

 پندار کو مامان؟ -

 رفته تهران. -

 نگفت قبل رفتنش؟ یزیچ -

 ؟یمثال چ -

 که مهم باشه. یزیهرچ دونمینم -

 .دمیباهام؟ به خدا فقط گوش م یزنیاومد پگاه؟ چرا حرف نم شیپ یتو و پندار چ نیب -

 و گفتم: دمیکش یآه

 نبودم. یدختر خوب کردم. یشکستم. بد کارغرورشو  -

 یرو میذهنم شده بود. مامان برا یچند روز تکرار کرده بودم که ملکه نیجمله را در ا نیا آنقدر

را پهن کرد تا دراز  گذاشتیصندوق عقب م یکه هنگام مسافرت تو ییموکت کف اتاق پتو و متکا

 لمانیاتا بابا با وس شدیندیشام ب یبرا یتدارک یمسافرت لیبکشم و خودش رفت تا با همان اندک وسا

 از رشت برسد.
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بود  یانهییآ دادیمن را عذاب م شیکه تو یزیبود و مثل اتاق خودم پنجره داشت. اما چ یکوچک اتاق

ها و صورت گناهکارم را پشت هم نشان وصل شده بود و چشم یواریبه کمد د میروکه درست روبه

 .دادیم

 نوشتم: شیتم و باز به پندار زنگ زدم. جواب نداد. دلم گرفت و برارا برداش میگوش

 "!یتنهام نذار یقول داده بود"

خشک  میهانگاه کردم که چشم رهیخ یقدر به گوش. آندیهم رس شیافتیدر امیرفت و پ شیبرا امیپ

 شد. 

 به جز پندار. دیرسیم امیاش خاموش شود و از همه پصفحه گذاشتمینم

از او بدم  شبهکی. نه که ماندیم جوابیب شیهاامیپ یاما همه گرفتیخبرم را م انیدر م کی آراز

 جز او فکر کنم. یکس چیبه ه خواستمیآنقدر ترس رفتن پندار در من پررنگ بود که نم د،یایب

باز  شیخواستم بخوابم. برا یاما نم کردیم جمیو قرص داشت گ امدینشستم. خوابم م میدر جا قراریب

 نوشتم:

 "؟یکنیم تمیاذ یو دار یفهمیم نوی. ارمیمیپندار من بدون تو م"

 .کردمیو بغض م زدمیحرف م یو با گوش خوردمیتکان تکان م میهمان مرحله. در جا باز

 . لعنت بهت...ی. لعنت بهت که منو دوستم نداریلعنت بهت پندار عوض -

 :گفتیسرم به حرف آمده بود و م یتو ییلعنتش کنم. صدا نیاز ا شتریدرد گرفت. نتوانستم ب دلم

اش به خود خنگت ربط داره. دختر اگر خودش نخواد همه ؟یکنی. چرا پندارو لعنت میمقصر خودت -

 .کنهینم ییکار خطا چیو ه ادینم شیبراش پ یمشکل چیه

 :دمیبه صدا غر یعصب

 شه. ینجوریا خواستمیشو! من نمخفه -
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 یتا کس یبه موش مردگ یاالنم خودتو زد پگاه... یزنیاش حرف م. همهیخواستینم شهیآره تو هم -

 توئه... ریتقص نایا ینداشته باشه. به خودت نگاه کن... همه تیکار

 شیهاچشم ریکه ز یشده بودم. به دختر رهیپگاه خ یبه همه هاوانهی. مانند دستادمیا نهییآ یجلو

حالم داشت به هم  یزندگ یزده بود. از خودم و از همه رونیکش ب ریاش از زآشفته یگود رفته و موها

 .دیچیسرم پ ی. صدا باز توخوردیم

 .کشهی. با بابات که از داشتنت خجالت مرهیگیم اشهیگر نهیبی... با مادرت که تو رو میتو کرد -

 دستم را از خشم مشت کردم.. زدیها را محرف نیبود و ا ستادهیا نهییآ یتو یمن انگار

. خورهیحالش ازت به هم م ،ی. از چشمش افتادخوادیتو رو نم گهیپگاه. اون د یبا پندار... تو کرد -

 و بعد... کنهیم اشسهیبا تو مقا نهیبب یبه بعد اگر دختر نی. از ایتو اعتمادشو کشت

. خوردندیم نهیید.تر به آاما تن میهافرو رفت و صدا قطع شد. مشت نهییآ یمحکمم تو مشت

که کشته  کردمیفکر م یو من به پندار ختیریفرش م ی. خون از دستم رویو عصب انهیوحش

 .بودمش

 زدم: ادیضربه با تمام توان فر نیاخر با

 بشه. ینجوریا خواستمی. من نممیشو... من دختر خوبخفه -

 زده به اتاق آمد.وحشت مامان

 پگاه... پگاه؟ -

 :دیکش ادیفر نهییمن و آ دنیرا روشن کرد و با د برق

 ؟یکرد یطورنیچرا ا -

 

 

 کردم. هیگر
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 .میمن دختر بد گهی. میکنیتو هم ولم م گهیپندار ولت کرده. م گهیکار توئه. م گهیبه من م -

 ؟یک -

 زدم. غیج

 .ی. همون لعنت..اون -

به آغوشم بکشد تا آرام شوم. دستم  دیکه با گفتیاش مو فقط شم مادرانه دیفهمیحرفم را نم مامان

 حجابشیب ها سراز پنجره یکس خواستیچادرش گرفت. خانه هنوز پرده نداشت و نم یپره انیرا م

 .ندیرا بب

 .یاریم یاخه سر خودت دار ییدکتر... چه بال میبلند شو بر -

 .ستمین ی. من دختر بدایولم نکن -

 .شتمیولت کنه؟ من پ خوادیم یدورت بگردم ک -

 آغوشش جا کردم. یرا تو سرم

 ؟یدار یمسکن قو هیکنه.  یمامان سرم درد م -

 کرد. یم هیگر

 داد؟ ادتی دنویکش گاریس یشرف یکدوم ب -

 . مامان خبر داشت.دمیرا با وحشت عقب کش سرم

 گفت: دیدرشتم را که د چشمان

 ؟یمعتاد شد گاریبه س -

 وحشت تند سرم را تکان دادم. با

 نه مامان!  -
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سکوت  یطوالن ینگاهم کرد و بعد از زمان ایدن یبه وسعت همه یلحظه سرفه زدم. مامان با غم همان

 را شکست.

 .ارمیب نیصبر کن برات کدئ -

 شد. ریخم شده بود. مادرم از خجالت من پ شیغم به رفتنش نگاه کردم. انگار شانه ها با

 میترم را برا انیکردم. البته تق و لق هم شده بود. زهرا آمار امتحانات م یکالس ها را شرکت نم گرید

کرد تا امتحان بدهم  یرساند و همانجا صبر م یآورد. بابا خودش به وقت امتحان مرا به دانشگاه م یم

 و برگردم. 

خودم را به  یاراد ریآمد، غ مختلط تا وارد کالس شدم آراز به سمتم یامتحان از کالس ها نیاول سر

 زهرا چسباندم.

 به سمتم خم شد. آراز

 تو؟ یخوب -

 .دیخودش را جلو کش زهرا

 دست از سرش بردار. -

 رو ترش کرد. آراز

 برو رد کارت. ایب -

 هم به سمتمان آمد اما دست آراز را گرفت. سام

 بهت نچسبه. یانگ هینشو باز  کشینزد -

 رو به او غرش کرد. آراز

 گمشو ازت نظر نخواستم. -

 کردند. آرام گفتم: یبچه ها نگاهمان م همه
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 .دیخوبم... ببخش -

گرفتم تا حالم به حالت  قیدهنم گرفتم. چند بار نفس عم ینشستم و دستم را جلو یصندل یرو و

 نرمال برگردد.

الس شد و . استاد وارد کدمیکش نییدفعه دستم را پا کیو  دمیوحشت زده آراز را به دستم د نگاه

 اش رفت.  یبه سمت صندل یآراز به سخت

. رو به زهرا دیآراز به دنبالمان دو میرفت یسالن م یکه با زهرا به سمت خروج یاز امتحان در حال بعد

 گفت:

 ؟یتنهامون بذار شهیم -

 رک جواب داد: زهرا

 نه. -

 هم رک تر گفت: آراز

 به درک. -

 رو به من گفت: و

 دستتو. نمیبب -

 ترس به دور و برم نگاه کردم و به شدت گام برداشتنم افزودم. با

 برو آراز. بابام دم در دانشگاه منتظرمه. -

 .میستادیقدم مانده به در سالن کامل راهمان را سد کرد. ا چند

 .میزنیحرف م نجایپس هم -

 .هیگر ریمانده بود بزنم ز کم

 کنم. یآراز خواهش م -
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 قرمز شده بود. صورتش

با  یغلط نیمونده بود که تو چن یجر داده بود کدوم گور قهی شیکه هفته پ یرتیخوش غاون  -

 ؟یدستات کرد

 آرام گفت: زهرا

 .ختهیبه هم ر ی. پگاه به اندازه کافستیجاش ن نجایا یتوکل یآقا -

 مستاصل به او نگاه کرد. آراز

 گرفتم. یراهتونو نم یجلو نجایا دادیم امامویهزار بار مردم. اگر جواب پ یمن از نگران -

 را قورت دادم. بغضم

 آراز من...  -

 انداختم و دوباره به آراز. یزهرا نگاه به

 دعا کن پندار برگرده... دعا کن ترکم نکنه. -

 را از خشم به هم فشرد. شیها دندان

 بره به جهنم. -

 .میخارج شدو از سالن  میو آراز را پشت سر گذاشت دیروان شد. زهرا دستم را کش میها اشک

 نداد. امیپ گریآراز از آن روز د و

کردم  یم یآورد و من سع ینمونه سوال ها را م ای یحذف یو قسمت ها یانیپا یجزوه ها میبرا زهرا

 شد. یداد نم یتا پندار جواب نم یتمرکز کنم اما لعنت

مشکلم  شدمیباشگاه مجبور م یاستادها یهم که امتحانات ترمش شروع شده بود، برا یعمل دروس

 . میبگو یرا تا حد
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بودند. هر چند  یام راض یکالس یها تیچون از فعال اورمیب قیقبول کردند که تحق هیاز شنا بق ریغ به

 را هم خراب کردم. یبودم. شنا را هم افتادم چون آزمون کتب ینشد اما باز هم راض بمینص یینمره باال

خدمت پندار داد و  انیشروع شد و مامان خبر از کارت پا یکتب یآزمون ها یهفته فرجه برا کی

 کنند. یاری لیوسا دنیآمدند تا مامان را در چ دمانیبه خانه جد زیهمان روز خانواده عمو پرو

 کرد.  ینگاهم م یطور خاص زنعمو

 .دیرس جهیکمتر به نت دیهرچقدر پرس نیبود اما نگ امدهین ترالن

 به جان زنعمو شک انداخت. شتریرفتارش ب یسرد وست،یهم که شب به جمع پ پندار

آشپزخانه در  یبودند و ما چهارنفر تو نیسنگ لیبابا و عمو و پندار در حال جابجا کردن وسا یوقت

 مامان رک به زنعمو گفت: م،یخوردن بود یحال چا

 نگفته؟ یزیچ یندادن نامزد ایپندار در مورد ادامه دادن  -

به من انداخت و رو به مامان جواب  یماجرا بود نگاه دلخور انیدر جر شیهم که انگار کم و ب زنعمو

 داد:

 .رهیبگ میبراش تصم یکه بذاره کس ستین یپندار آدم -

 زدم. و زنعمو ادامه داد: یپر بعض نگاهم کرد. لبخند تلخ نینگ

 .ذارهیم مشیتصم انیگفت که امشب حرف داره. احتماال وقت شام هممونو در جر -

گروه ظرف ها را به آشپزخانه ببرد، از  نیمامان بلند شد تا اول یگذاشت. درست بعد از شام وقت و

 .ندیمامان خواست تا بنش

 

 

 

 مصمم و البته با احترام و کسب اجازه از بابا گفت: یلیخ بعد
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آقا بزرگ و مادرجون  دیبا نکهیمورد حرف بزنن. مخصوصا ا نیدر ا دیکه در اصل بزرگترا با دونمیم -

دست دست کردم و االن در حضور دو خانواده  یکنم به اندازه کاف ی. اما خب فکر مبودنیم نجایهم ا

 فرصته که حرفامو بزنم. نیبهتر

 میکه آمده بود مستق یبار از وقت نیاول ی. برادیداند که چند بار قلبم از کار افتاد و دوباره تپ یم خدا

 به صورتم زل زد.

 .ی... نامزد گرامزمیعز یاه جان... دخترعموپگ -

که انگار فقط من حسش  یکالم یبست از سرد یم خیزد و من تمام وجودم  یلبخند تمام قد نینگ

 کردم. یم

 کنم. یازت خواستگار گهیبار د کی خوامیم -

 گرد شده گفت. یبا چشما زنعمو

 وا! -

 توجه ادامه داد. یپندار ب و

 ؟یکه با من بمون یخوا یخودت... از ته دلت... قلبا م ؟یبا من ازدواج کن یحاضر -

 یجواب چیهال را بدون ه دیترد یبدون لحظه ا دمید یآن لحظه اگر درخشش چشمان پندار را نم من

 . پس آرام لب زدم.ستین یمرا وادار کرد که االن وقت سرکش یکردم. اما حس یترک م

 البته.  -

 .دیخند یو مامان و زنعمو متعجب به هم نگاه کردند. عمو با کالفگ دیسرخوشانه کل کش نینگ

 دلتون ور هم بوده! یاز بچگ میدونستیما که م ؟یبمال رهیش یخوایبابا جان سر مارو م -

 به پدرش جواب داد. پندار

 .ندازهیم هیبود بابا... گذر زمان رو احساس آدما سا یاون مال بچگ -
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 رو به پندار گفت. "ظالمانه"من  یبرا تینهاینگران شد و بابا متفکرانه و بعمو  نگاه

 ...یکه بمون یخوایپسرم اگر خودت نم -

 .خوامیم -

 مصمم پندار سکوت را به جمع حاکم کرد. جواب

به جز  میزندگ یتو یهدف چیفکر نکردم. من ه یزیچ چیعمرم جز پگاه به ه هیبه ثان هی... ثانشهیهم -

 داشتن پگاه و خوشبخت کردنش ندارم.

 زدن نداشتم. یبرا یحرف چی. هستادمیاز خودم متنفر شدم. آرام ا یاز هر لحظه ا شتریب

 نگاهم کرد. پندار

شرکتش برام کار جور کرده. اگر بزرگترا اجازه بدن  یتو مییبرم جنوب. دا دیبا یمدت هی نکهیفقط ا -

 اونجا. یایتو ب یاگر دوست داشت ای گردمیجمع کنم برم یا هیسرما هیو  رمیبگ ادی. کار میعقد کن

 کرد و بعد در جواب پندار گفتم. ینگاهم م نیانداختم که غمگ یمامان نگاه به

 ندارم. یمشکل -

 یپندار مرا ترک نم دانستمیتاشده نشستم. حاال که م یرخت خواب ها یسمت اتاقم رفتم و رو به

 کند باز هم آرام نشده بودم. 

 کرد. یم یجار مانیها خطبه عقد محبت در دلها یمیبه قول قد دیوجود داشت. شا یراه دیشا

 به در نشست و از همان فاصله به صورتم نگاه کرد. کیاتاق باز شد و پندار وارد اتاق شد. نزد در

 کردم؟ یبازم کار اشتباه -

 فرستاد.  رونیرا به چپ و راست تکان دادم. نفسش را مثل آه ب سرم

 اد؟یاز من بدت نم یوانمود کن یتونیم -

 .دیجمله لرز یموقع ادا میصدا



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  390:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 پندار. ادیمن ازت بدم نم -

 داد و چشمانش را بست. هیتک واریرا به د سرش

 بهت تهمت بزنه. تونهینم یکس گهید می... هر موقع که از هم جدا بشمیعقد کن یوقت -

 وحشت گفتم. با

 م؟یجدا بش -

 را باز کرد و نگاهم کرد. چشمانش

 .یبا من بمون ینخوا گهیهر موقع که تو د -

 سمتش رفتم. به

 به من نگاه کن پندار. -

 ام بود. خودم را اشاره کردم. یقبل ینگاه او هنوز به جا اما

 فکر کنم؟ گهید یبه کس تونمیمن م یکن ینبوده. فکر م میکس تو زندگ چیجز تو ه یمنم از بچگ -

 گلوش تکان خورد. بیس

 ... با اون سر و وضع.. تو کفت هم که بوده!یکنارش نشسته بود -

 شانه اش گذاشتم و مجبورش کردم که مرا نگاه کند.  یرا رو دستم

 ی. من تویو مست یجیتو حالت گ ینکردم. حت انتیوقت بهت خ چیوقت... ه چیپندار من... ه -

 نبودم. یخوابمم جز تو با کس

 پر آب شد. چشمانش

 خستم. یلیزمان الزمه پگاه... من خ -

 بود. "یخستگ"در آن روزها همان  تمانیاز وضع فیتعر نیبهتر دیبود. شا خسته
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 افتادم.  یم یکه به خودزن کردمیگذشت. آنقدر فکر م یسخت م میروزها

 . مرا نزد مشاور برد و درمانم شروع شد مامان

 وانهیمگر د گفتیو تا جلسه آخر م امدیجلسه هم ن کی یدرمان مامان شروع شد. بابا که حت درواقع

 ام؟

 !میرفت یکه م میبود وانهیکه من و مامان د انگار

 کرد. یم تمیاذ یلیام خ کسرهی ینفس و سرفه ها یتندخو شده بودم. و البته تنگ یکم

 را هم کالفه کردم. هیسر امتحان بق یحت

خودش پزشک  دیمقاومتم را د یبه پزشک مراجعه کنم. و وقت میسرفه ها یاصرار کرد برا مشاورم

 کرد. یمتخصص به مامان معرف

 یارمغان نیجز ا گاریس یهاکردن جعبه یام مشخص شد. خال هیو عکس عفونت ر شیآزما نیبا اول و

 بودم تا عفونت رفع شود. یبستر مارستانیهفته در ب کینداشت. بعد از امتحانات 

ما را  یتلفن کردیم یکرد و هر بار سع یعقد را هماهنگ م یهفته زنعمو در رشت کارها کی نیا در

 بگذارد. انیهم در جر

بودم چند  یبستر یبه او زنگ نزده بودم، البته وقت گریپندار و مطرح کردن عقد د یاز صحبت ها بعد

 پسرعمو نه نامزد! کیمثل  بار زنگ زد و خبرم را گرفت. در واقع

 چقدر الغر شده ام! دمیتا لباس بخرم تازه فهم میبه همراه مامان به بازار رفت یوقت

حاال هم الغر شده بودم و هم اندامم آن  کردمیو ورزش م دادمیم تیهمه به اندامم اهمکه آن یمن

 به خودم زل زده و گفته بودم: نهییآ یکه از تو دیآیم ادمی یسابق را نداشت. حت ییبایز
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 با خودت؟ یکار کرد یاون پگاه گذشته؟ چ یکه بش ییبدو دیچقدر با -

به رشت  ریت ستمیو بعد از ظهر روز ب میانتخاب کرد یا دهیآخر به انتخاب خودم لباس پوش دست

 .میبرگشت

 عقدمان باشد. گریبود دو روز د قرار

 . مهیمادرجون به استقبالمان آمد و بعدش عمه فه میشد اطیوارد ح یوقت

 بود آرام و البته نسبتا گرم خوش آمد گفت. اطیح یهم که تو عمو

نگرفته بود و رفت و  ینداشت. فقط به اندازه بابا بود که هنوز انتقال یچندان لیخودمان که وسا خانه

 . کردیآمد م

 یاشکش را با دسته روسر کسرهی. مادرجون از کنارم جم نخورد و میبه خانه آقابزرگ رفت میمستق

 .رفتیام م یو قربان صدقه دست زخم کردیاش پاک م

 یسالم کردن به آقابزرگ رفت اما من پا ی. مامان زودتر برامیاز اتاق ها گذاشت یکی یرا تو لمانیوسا

 رفتن نداشتم.

 .دمیکش یم خجالت

 نشست. میروبرو مهیعمه فه رفت رونیهم که از اتاق ب مادرجون

 به من نگاه کن دخترم. -

 انداخت و گفت: ی. اما نگاهش کردم. اخم کرده بود. به مچ دستم نگاهدمیکش یاو هم خجالت م از

 کنه؟یم نکارویآدم عاقل ا -

 را به نشانه نه تکان دادم. با همان اخم گفت: سرم

 !یکرد یکار احمقانه ا یپس خودت قبول دار -

 بغض لبم را به دندان گرفتم. با
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 لی. اصال چه دلایهم اون دن یدادیاز دست م اتویدن نیهم ا یکردینم داینکرده نجات پ ییاگر خدا -

 ؟یکرد نکارویبود که ا یقانع کننده ا

 آرام گفتم: یصدا با

 .کنهیپندار گفته بود ترکم م -

 گذاشت. میبازوها یرا رو شیها دست

 ؟یدادیپندار بود چرا به حرفاش گوش نماگر مشکل ترک کردن  -

 یآزاد نیجور بند بود! مسلما ا کیکه خودش  یآزاد نیخواست؟ ا یم یچون دلم آزاد گفتمیم دیبا

گفتند  ی. و چون نمیتو آزاد ندیندهد و بگو ریبه من گ یکس خواستمی. من فقط مخواستمیرا نم

 تابوها را شکستم. 

 آغوشش جا گرفتم. یرا جلو بردم و تو سرم

 حال حرف زدن ندارم. یاشتباه کردم ول دونمیم عمه. مخسته -

 را نوازش کرد. سرم

ما هم  دیشا یبار دردتو گفته بود کیسالها  نینبر. اگر تموم ا نیخودتو از ب ی. ولشهیدرست م -

واسته خودت اول خ دیبوده با یمادرت. اگر قصدت آزاد یبرخوردا یرو میبذار یریتاث هی میتونستیم

 !نادرستچه برسه به راه  یبدون شناخت بر دیراه خوبشم نبا یتو ی. حتیکرد یم دایپ یرو از آزاد

 یموفق یگذاشت. چون او بچه ها "شعار"اسمش را  شدی. البته نمدادیم یخوب یشعارها مهیفه عمه

که  یهمان کس. یعرصه پرستار یبود و دخترش دانشجو یکرده بود. پسرش سال آخر پزشک تیترب

 شوند.  یبه امان خدا بزرگ م شیبچه ها گفتیمامان م

آن  اقتیثابت کردند که ل شیصددرصد درست نباشد اما بچه ها مهیعمه فه یتیهم روش ترب دیشا

 را دارند. یآزاد

 . میکه در آغوشش آرام شدم به همراه او به سراغ آقابزرگ رفت یکم
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جواب داد. با وحشت به عمه نگاه کردم. شانه باال  یسالمم را هم به سخت ینگاهم نکرد. حت اصال

 انداخت و از تراس خارج شد.

 زل زده بود. اطیکه پشت به من به محوطه ح یماندم و آقا بزرگ من

 .زدمیرو به هم م ینامزد نیا یاگر نوه من نبود -

 آمد.  یجز فرو دادن بغضم از دستم برنم یکار

 تو رو از دست بده.  خوادینم یطیشرا چیهم پنداره که تحت ه هیطرف قض کی -

 باز هم نه به سمت من. یطرف چرخاند ول کیبه  یرا کم صورتش

به آدم  شهی... خدا همیپندار باش یبرا یپدر و مادرت و همسر خوب یبرا یبه نفعته که دختر خوب -

 .دهیفرصت جبران نم

 لب از هم باز کردم. باالخره

 صرم؟فقط من مق -

 .دیبه سمتم چرخ کامل

 .ییرو اشتباه گرفت تو یینها میکه تصم ینه... اما اون -

 . دیسرد در آغوش کش یلیرا از هم باز کرد. به سمت آغوشش رفتم. مرا خ شیدستها

 .لرزهیکارا نکن. چهارستون بدن آدم م نیاز ا گهید -

 

 

از  خواستیگرم است دلم م یرونیب یهایکه دلش به دلخوش یاو مثل بچه کردیآرامم نم آغوشش

 را هم نداشتم.  یرونیب یهایآغوش آقابزرگ فرار کنم اما آن دلخوش
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آن  میکه فرار از آن آغوش سرد حالم را خوب کند و تنها دلخوش کردیحالم را خوب نم زیچ چیه

 هنوز دوستم دارد. زمزمه کردم: دادیبود که نشان م اشمهینصفه و ن یهیتوص

 برسه اقابزرگ. جانیکار به ا خواستمیمن... من نم -

آن اعتماد  شیهاکرد. در چشم میپشتم حرکت داد و بعد از خودش جدا یرو یرا دوران دستش

 . دمیدیگذشته را نم

که محکم به مرکز سقلش برخورد  یبود و سنگ شهیش یشکسته یهابه تکه هیاز من شب تصورشان

 کرده بود.

 یمن و پندار جار نیعقد ب یپشت سر آقابزرگ وارد اتاق شدم تا خطبه یعد وقتاز ظهر روز ب بعد

و  دمیبهتر شده بودم. به کمک مامان لباسم را پوش یشود، آن حس مزخرف قبل را نداشتم و تنها کم

خودم و  زپندار حالم را ا رهیوارد اتاق عقد شدم، نگاه خ یسرم انداختم. بماند که وقت یرو یچادر

 به هم زد.  میهایتمام دوگانگ

بودند و خانم ها در حال آماده شدن بودند و مردها  دهیخون رس شیصبح قبل از آزما یمادر خانواده

 هال نشسته بودند.  یبه همراه عمو و بابا تو

 بودند. امدهیفقط بزرگترها آمده و بچه ها بجز بهروز! ن البته

شده جو خشک مجلس را درست کند و  یحفظ ابهتش هرجور نیدر ع کردیداشت تالش م آقابزرگ

 یمبل یسفره و رو یدستم را گرفت و به سمت باال نیهم یمن قائل شود، برا یهم برا یاحترام مچهین

 من و پندار گذاشته بودند کشاند و برد. یکه برا

 سپرده بودم.  یکه در موردش داشتم را به باد فراموش یعقد و تمام فکر یسفره

 جیبودند. ه دهیسفره چ یو ترالن رو نیکه نگ ییهازیچنه به آن کردمیفکر م شیهاییبایبه ز نه

 .دمیدیرا نم کنمیام انتخاب مسفره یخودم برا کردمیفکر م یکه روز ییزهایکدام از چ

از  یانجام کارها رفتند، پندار با آرام یخوب تنها گذاشتند و به بهانه یلحظه نیکه مرا در ا تیجمع

 من فاصله گرفت و دورتر نشست اما صورتش را به سمتم چرخاند و موشکافانه نگاهم کرد.
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صورتم سر  یرو میهانکنم اما نتوانستم و اشک هیکردم گر یچادر پنهان کردم و سع ریرا ز سرم

 خوردند. 

 نگام نکن. ینجوریا -

 :دیصورتش بدهد پرس حالت یتو یرییتغ نکهیا بدون

 !ه؟یمگه نگاهم چجور -

 همان بغض جواب دادم: با

 !ستینگاه پندار من ن هیشب -

 ؟یمگه تو همون پگاه من -

پشت سر هم کامال پاکش  یاشک ها نیکم بود و ا یبه جد کاف شمیرا به هم فشار دادم. آرا میلبها

 صورتم نشانده بود. یرا هم به زور رو نقدریهم نیکرده بود. نگ

و  یآرام ی. با صداندینشیسفره م یو ذوق پا شوقیب همهنیا یخودم فکر کردم که کدام عروس با

 نشنود گفت: یکه کس یجور

 نکن. امروزم که تموم بشه... هیگر -

 سخت ترش نکن پندار. زنه؟یحرف م فیسرد و بالتکل یطورنیاز مراسم عقدش ا یک -

 کالمم آمد. انیم به

برو سراغ درست و  یشیراحت م گهیبه بعد د نی. از استیسخت ن یچیه گهید یعنی. ستیسخت ن -

 سر کارم. رمیمنم م

 زدم. یپوزخند

 .میریانگار بعدش قراره بم -

 چرت نگو پگاه. -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  397:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به دور نگه دارم.  شیرا از فرسا نمانیکردم تا بحث ب سکوت

 . دادمیاز اندازه حق را به پندار م شیو ب دمیترسیم

 یرو دیقند ساب نیدورمان را گرفتند و نگ مانی. مادرهاختمیاشک نر گریکه آمد ساکت شدم و د عاقد

 نگه داشته بودند.  مانیبخت دیسف یکه ترالن و سنا مثال برا یپارچه ا

 یسرم چرخ م یزهر. جمله ها تو یشب است و به تلخ یاهیخوردم که س یکه آن لحظه قسم م یبخت

 خورد.

  لم؟یعروس خانم وک ـ

 . نهیعروس رفته گل بچ-

 بار دوم...  یعروس خانم برا-

 ...ارهیعروس رفته گالب ب-

 زن عمو.  یگفتن ها سیبه دست گرفتن مراسم و ه یو تالش دخترها برا زیآم طنتیش یها خنده

توانست با آن  یرفت و نم ینم یمدل مراسم هول هول نیکتش ا یهم مثل من ساکت بود. تو مامان

 .ردیارتباط بگ

اگر اخم کرده  یحت دنشی. ددمیدیچادر فقط او را م رینشسته بود و از ز میروبرو نیدحسیس ییدا

من و  یعروس یایرا تجربه نکرده بودم رو یهنوز آزاد یقبل تر... وقت دی. شاکردیبود، حالم را بهتر م

 بهروز را در سرش پرورانده بود.

 یبهروز پا به اتاق عقد گذاشت، پندار مثل صبح با نگاه یته بود که وقتذهنم نقش بس یتو خوب

 به او چشم دوخت.  بیو عج رهیخ

به چادر من  انیدر م کیکه نگاه بهروز  دمید یباشد و من از حصار چادر م دهیکه قاتلش را د انگار

 شدنش را حس کردم.  کینزد یتالش پندار برا یاست و حت
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داد و  یپندار در قلبم را نداشت پنجه نشان م یدرصد از جا کیکه  یفینر داشت به حر ریش کی مثل

 کرد.  یم نییمحدوده تع

به دخترها  یکه مهلت دیکش یکرد و انتظار جواب را م یچندم بود که عاقد جمالت را تکرار م بار

 لرزان گفتم: ییندادم و با صدا

 جمع... بله. یبا اجازه مادر و پدرم و همه بزرگ ترها ـ

را  ایدن کی ینیجمله سنگ نیبه دهانم وصل کرده بودند که بعد از گفتن ا یصدتن یوزنه  کیانگار  که

 قلبم احساس کردم.  یرو

 کس دلش آرام و قرار نداشت. چیجمله ذوق نکرده بود، ه نیکس با ا چیآن جمع ه یتو

 

 

 گفت: شیذات طنتیبا همان ش برده بودند که باالخره ترالن یپ میصدا یتو یبه غصه  همه

 به افتخار عروس خانم بزن اون کف قشنگه رو... ـ

زد و  غیاو هم ج یطور برا نی. عاقد که از پندار بله را گرفت، همیجلف اما دوست داشتن یجورها کی

حلقمان رفت که مثال  یتو یرا خلوت کند. حلقه ها رد و بدل شد و عسل ها الک نمانیکرد ب یبعد سع

 .دیگول بخور یو شما همگ میخوشبخت یلیما خ

را در  یبغض و اشک چیتوانستم ه یبار چادر را از سرم برداشته بودند و من نم نی. امییتنها شد دوباره

 حصارش پنهان کنم. زمزمه کرد.

گنجه و حاال... حس  یتو فکرتم نم یکه حت ییزاینقشه ها داشتم پگاه. از اون چ یلیروز خ نیا یبرا ـ

 گهیدستامو گرفته م یکی. انگار رهیم شیمن پ یداره دور از خواسته ها زیکنم رو هوام و همه چ یم

درست  موکار کنم؟ چطور حس یکار کنم پگاه؟ االن چ یچ ؟یبکن یخوا یکار م یکه هست، چ نیهم

ک از قبل بهت ش شتریکه هر لحظه ب یحس نیش هم که کرده. فقط بهم بگو با ا هیبق یکنم. گور بابا

 کار کنم؟  یداره چ
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با فاصله  دی. دردت شایشی. از منم دور میشیدور م انیجر نیو از ا یری. میگرفت متویتو که تصم ـ

 خورم. یبمونم و حرف بخورم که نوش جونم... م دیمنم که با نی. ایهضم کن یبتون دیآروم بشه. شا

 هر جفتمان سوخت و آتش گرفت.  یبرا دلم

 بودم.  دهیجفتمان را به آتش کش یبه ظاهر نادرست خرمن آرزوها یکار حت کیبا هوس  من

من  یکردم. قرار بود تا ک یتالشم را شروع م ییجا کیاز  دیرا درست کنم. با نمانیکردم جو ب یسع

 بنالم و او بنالد؟

 را قورت دادم. بغضم

 ؟یقرار بر یک ـ

 ریاز حرفم داشته که فورا با سر به ز ی. احساس کردم برداشت اشتباهیو طوالن قیکرد. عم نگاهم

 انداخته گفتم:

 .گهید یجا هیخواستم بحثو بکشونم به  ی... فقط میکه بر ستین نیمنظورم ا ـ

به  یول "بهتره. یو الل باش یتو حرف نزن ": دیخواست بگو یفرستاد. انگار م رونیرا پر صدا ب نفسش

 گفت: شیجا

 .رمیم گهیچند روزه د ـ

 بلند شد و گفت: شیاز جا بعد

 یچشم باز م یخواد. انقدر که وقت یم یخواب طوالن هیو دادشونو ندارم. دلم  غیج نیا یحوصله  ـ

حس کنم برگشتم به همون  شمیم داریب ینباشه. انقدر که وقت یغصه ا چینباشه. ه یدرد چیکنم ه

 .یدوستم دار یگفت یالک ای یدونم واقع یو تو نم یکه بهت گفتم پگاه دوستم دار یلحظه ا

 گفتم: خفه

 به دوست داشتنم شک نکن. یکن یشک م یزیبه هرچ ـ
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 را باخته بود به پندار زل زده بودم. شیکه تمام هست یبه آدم هیشب

 . دیلرز یچشمان او هم م مردمک

 بهم بگو باشه؟ یادامه بد یهر وقت نتونست -

 پرخاش کردم. یعصب

 بس کن پندار. -

 لب نشاند. یرو یمصنوع یباشه تکان داد و خنده ا یرا به معن سرش

 خودمو لوس کردم.  فعال. گهید یلیفکر کنم خ -

 به در برسد زنعمو در را باز کرد و گفت: نکهیقبل از ا اما

 کجا مادر؟ -

 ...کمی کنهیسرم درد م -

 .آشکار به جفتمان نگاه کرد یاجازه نداد حرفش تمام بشود. در را بست و با حرص زنعمو

 بموتونیو ننه من غر یمسخره باز نیاالن ا نیو هم نیمن سواستفاده نکن یبا هردوتونم. از مهربون -

 پسر دوماد کردنم.  یایبه رو نیگند زد ی. به اندازه کافنیرو تموم کن

 تکان داد. دیاشاره اش را به سمتم به نشانه تهد انگشت

اختالف زن و  یبه پا ذارمیم لمیافتاده برخالف م یگذشته و هر اتفاق یچ نتونیندارم ب یکار -

کنار و مثل دو تا آدم عاقل  نشیذاریکه هست م ی. اما هر چکشمیو پامو از دخالت عقب م یشوهر

 دست چهار تا آدم حسود. نیدیو گزک نم نیکنیم یزندگ

 و غرش کرد. دیسمت پندار چرخ به

 .خواستهیتو جمع هست که قبال خاطر زنتو م رونیب یکیسرت  ریبا تو هم هستم آقا پندار. خ -

 حرف مادرش را قطع کند اما زنعمو اجازه نداد. یو کالفگ تیخواست با عصبان پندار
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 .نیپدراو مادراتونو شرمنده نکن نیاز ا شتریب اتونیو حال ندارم و لوس باز کنهیبا سرم درد م -

 .دیرفت و در را به هم کوب رونیاز اتاق ب و

 وارد اتاق شد. یعکاس نیهمان جا خشک شده ماند. دوباره در باز شد و ترالن با دورب پندار

 رم؟یعکس بگ امیمامان بهتون گفت که م -

 و پندار نفسش را فوت کرد. میرا نگاه کرد گریو پندار همد من

 آره... گفت. -

و به قول  یمیصمنسبتا  یو از ما عکس انداخت. عکس ها میژست مسخره گرفت یبه لطف ترالن کل و

 ترالن تو در تو.

 گفت: مانیآخرهم رو به هردو دست

 زیچ هی یتا از محسن جدا بشم. ول کنهیدارم که خودمو قانع م یلیخودم دال یبرا میزندگ یمنم تو -

 ستیبراتون مهم ن هیدو تا و مخصوصا اون اول نیو اونم عشقه. و البته آبرو. اگر ا شهیتر مانع م یقو

 .نیبه همه نشون بد تونویاحساس ییجدا نیتونیم

 لب نشاند. یبا مزه رو یلبخند

 .نیخوشبخت بش نیکن یسع -

 .مینکرده بود یسع یما حت و

 

 

من او را دوست ندارم لحظه به لحظه از من دورتر شد و من با خرد کردن عزت  نکهیبا گمان ا پندار

شد  نیاش ا جهیاو را تحت فشار بگذارم و نت دینفسم و محق دانستن پندار خودم را قانع کردم که نبا

من  یتکرار وساده  ی. زندگمیکه دو روز بعد پندار به بندرعباس رفت و من و مامان به آمل برگشت

 .آمدمیکنار مها با آن دیچند درد شد که با یبه خالصه هیشب
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و  خی یبه رابطه شباهتیبامروز  نیبعد از عقد و تا به هم م،یبود دهیدو شیعمر برا کیکه  یارابطه

 و سنا! نیمثل رابطه ام با ترالن و نگ یحت اینبود. درست مثل رابطه من و سهند و  یمعمول

 !هیبود. مثل بق لیبعد از سال تحو یبرخورد من با پندار روبوس نیتر کینزد

هم شده بود.  باتریبه گمانم ز ینداشت. حت یفرق چیقرار گرفت با پندار گذشته ه میرو یجلو یوقت

 گفت: یاش که به آرامچهره یزل زدم تو

 سالم... پگاه. -

همه بود درست، دستم را در دستش فشرده  یام نشاند. جلوگونه یرو فیرفع تکل یبرا یابعد بوسه و

بود که  یکالم و نگاه یبود و آن سرد دهینفهم یبودم که کس دهیرا د یزیبود درست اما... من چ

 .رساندیآوا و نور من را به شعف و آرامش م نیتربا گرم یروز

واتس اپ  یبا ترالن تو شبیخودم است. د ریام تقصکه هرچه کرده کنمیو قبول م کشمیم یآه

 وانهیهمه را د بایخودش را دارد. تقر یکند و مدام استرس ها یم مانیهفته زا نی. امیصحبت کرد

 کرده است.

 یی. البته که حسرت هاکندینم تیخودش را اذ لیهنوز هم حساس است اما ترالن مثل اوا شوهرش

 یزندگ یرا برا شینگران نیمثل نگ یدلش هست، مثل دانشگاه نرفتن. انگار کنار آمده است ول یتو

 .کندیمن و پندار ابراز م

 نیب یماجرا انیمو هم در جرعخانواده ها آرام شد کم کم زن نیکه جو ب یبعد از عقدکنان و زمان یکم

 من و پندار قرار گرفت. 

کس حق دخالت  چیپا افتاده بود؛ اما پندار به ه شیپ ای یمساله عاد کی شیبرا میاست اگر بگو دروغ

 نداد.

سراغ من آمدن ندارد،  ایرشت رفتن  یبرا یپسرش مثل قبل کشش دیدیعمو هم که مزن نحالیا با

 سابق و محبت قبل را نداشت. ینسبت به من گرما
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 میدادم که پندار دورادور هوا حیتوض شیبخاطر من و پندار گفت، برا شیترالن از نگران یوقت شبید

و  دهدیم امیرا پ رهیرا دارد. همه مناسبت ها از تولد و روز زن گرفته تا سالگرد عقد و روز دانشجو و غ

 .فرستدیکادو م

 پرسد.  یو حالم را م زندیشوم زنگ م ضیاگر مر ای

 هم نداد. ریگ یقانع نشد ول ترالن

. دو سال زمان زنمیکه دارم خودم را گول م میدانیم میهست لیماجرا دخ نیکه در ا یو همه کسان من

 .ستین یکم

ترم پنج با  ی. وقتگردمیدانشگاه برم دیبه شروع ترم جد یها و خودآزارو دار مرور گذشته ریگ در

 یسرش را تو شناختیگاه شدم نگاه دانشجوها پر از تمسخر بود. هرکس که من را مچادر وارد دانش

فکر  هانیا ی. خصوصا دخترها. من اما به همهکردندیپچ مرا با هم پچ یزیو چ کردیم قشیگوش رف

نزده  یمادرم حرف یخودم سرم کردم. حت لیبار چادرم را به م نیکرده بودم و سرم را باال گرفتم. ا

 بود.

آنها بشوم  تیشوم که مادر و پدرم از من توقع دارند و به واسطه رضا یگرفته بودم پگاه میتصم گرید

 .خواهمیکه خودم م یآن کس

 شدمیآمد. بارها متوجه م یتا سر کوچه هم به همراهم م ی. مامان حتگذشتیسخت م یلیخ لیاوا

 نظر دارد. ریمرا ز یرکیز ریز ای کندیدر اتاق نگاه م یمرا از ال

شده بود به راننده  لیتا مدتها تبد وستیکه بعد از چند ماه کارش را درست کرد و به ما پ بابا

 .دیحالت تا پنج شش ماه طول کش نیا دی. شامانیشخص

 یبه من نگاه م قیدق یاظهار نظر کنم. طور یراجع به مساله ا خواستمیبود که م یهمه بدتر زمان از

 میآمده از دهان من را برا رونیهستم و قرار است کلمات ب یکودک نو زبان کردمیکردند که حس م

 کنند. لیتحل
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به در و شروع  دیچسبیمامان م شدیتر از حد معمول م یطوالن یام کم ییحمام و دستشو یوقت ای

 .خواستیو نظر من را هم م دیرسیکه به ذهنش م یبه صحبت کردن از هر موضوع کردیم

بابا آمد  ی. البته وقتزدمیوقت ها خودم را م یلیبودم. خ دهیکش یالک غی. بارها جدمیبه او پر بارها

و بلندتر از من  دیترس یمن نم دنی. چون بابا مثل مامان با عربده کشکردمیخودم را کنترل م شتریب

 .میحفظش کن میخواستیبود م یبا هر زور یبود اما همگ ختهی. تعادل خانواده به هم رزدیداد م

خودم شروع  دیچسبیمامان پشت در حمام م یکردم آرامش خودم را حفظ کنم. وقت یکم سع کم

خودم به مامان  ایاز آن حس بد کنترل شدن دور شوم.  شدیباعث م نیبه حرف زدن. ا کردمیم

 .دیایب یگرید یهرجا ای ابانیهمراهم تا مغازه سر خ دادمیم شنهادیپ

خوشگل  یچادر عرب کیرا دادم و مامان با کله قبول کرد و  دیچادر جد شنهادیآخر هم خودم پ دست

 کرد. هیته میتر از قبل برا

به همراه دوستانم زهرا و سارا به  ای ییخودم تنها یباعث شد مامان و بابا اجازه بدهند گاه نهایا همه

 .میشاپ برو یکاف یحت ایو  دیخر

را تجربه  یلذت آزاد یو من وقت یاگر ظاهرشان خوب باشد آزاد نمیدوستانت را بب گفتیم بابا

 !دمیفهم ریکه د فیبود که دنبالش بودم و چقدر ح یزیهمان چ نیا دمیفهم کردمیم

 مامان گفتن. یان برا طیکم شروع کردم از دانشگاه و مح کم

 

 

 

 

زهرا و  یحت یود. گاهدانشگاه شده ب یکه محدود به فضا ییهایکالس و دورهم یدخترها و پسرها از

تا مامان حس نکند که ما  زدندیحرف م یکالس با شوخ یو از فضا نشستندیسارا کنار من و مامان م
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قرار  ترشکه دخ دیفهمیو م کردیخودش را دوست ما حساب م یطورنیو ا میاز او دار یپنهان یزیچ

 خودش باشد. یهایبه نوجوان هیشب ستین

شماره  شدمیم یهمگروه یو اگر با کس میکردیبا دختر و پسر جزوه رد و بدل م یکالس به راحت یتو

 .میدادیمان را به هم م

به  شیامتحانات و جزوه ها. البال یهماهنگ یبرا میداده بود لیواتس آپ گروه تشک یتو دایجد یحت

 .گذشتیگفت و گو و خنده هم م

 شیرد و بدل شده برا یهاو من از حرف نشستیموقع چت کردن با بچه ها کنار دستم م مامان

را  یامروز یدخترها یو سبک سر گرفتیوقت ها لب گاز م یو بعض دیخندیوقت ها م ی. بعضگفتمیم

 .دانستیم بیع

 یکه هر وقت مادر شد زدیو او به جانم غر م دمیخندیرفتارش م یهمان موقع بود که من برا قایدق

 نی. به اکردمیفکر م یگرید زیجمله به چ نیفکر کردن به ا یچه! و من به جا یعنی ینگران یفهمیم

 یلحظات گرما نهما م؟یریبرسد تا مانند دو همدل کنار هم قرار بگ نجایکه حتما الزم بود کارمان به ا

 .رفتمیخودم م یو تو نشستیدلم م یتو یحسرت

 جمع. یبود. البته نه کامال تو وستهیاپ پآخر آراز هم به جمعمان در گروه واتس ترم

پر سر و صدا و زشتش با  یبه خاطر رابطه یرقیب یمن و پندار و بعدش اخراج شدن عل یاز ماجرا بعد

مهمان گرفت و ترم  یگریبرادرش به دانشگاه شهر د یبازیخانم، آراز به واسطه پارت دیاز اسات یکی

 آخر به دانشگاه خودمان برگشت.

 نبود.  هیاما او مثل بق کردمیبرخورد م هیو مغرور. با او مثل بقکم حرف  لیاوا مثل

مواظبم  میکه در اوج گندها یاست. پسر خطاکار زی! آراز خاطرش تا ابد عزستمین بهیخودم که غر با

 وقت دست از پا خطا نکرد. چیه یواقعا مرا دوست داشت ول دیبود. شا
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که آن روز  یآمد. به خاطر حرف یهم از دستم برنم یباشم اما کار یخاطره بد شیبرا خواستینم دلم

 ریکه با خودش درگ ستیبه پندار انتیشدن مجددم به او خ کینزد کردمیبه پندار زد حس م ییکذا

 است.

با  توانستمی. نمدادمیام سر و سامان م یبه زندگ دیبرسم و حاال با ینسب یزمان برد تا به ثبات دوسال

 را خراب کنم. زیبدست آوردن دل آراز دوباره همه چ یتالش برا

را  ممیاز همکارانش نامزد کرد و من تصم یکیبا  شیسهند است که شش ماه پ یعروس گریماه د کی

 فرصت است. نیبهتر یماه تا عروس کی نیو ا میایرکود در ب نیگرفته ام که از ا

شد تا به من بقبوالند که با  دیسف شیاز دست من موها بایکه حاال دوست من شده، تقر مشاورم

 روبرو کنم. قیاعتماد بنفس خودم را با حقا

امروز بودند.  میداشت ازیکه ن ی. شکر خدا تمام کسانمیریگیحساب م هیامضاها را بعد از تسو نیآخر

آمد که آن را  ینم ادشیکه به کتابخانه پس نداده بود و اصال  یالبته سارا خانم به خاطر کتاب امانت

 حل شد. ینقد مهیمعطلمان کرد اما باالخره با پرداخت جر یگرفته کل

 یآب پز شده ام بستن اهمیچادر س ریکه ز یو در حال مینشسته ا قیآالچ یزهرا حاال تو شنهادیپ به

 .میخوریم یوانیل

 کند. یاش را تمام م یزودتر بستن سارا

 شنا؟ یریرشت اونجام م یبرگرد یپگاه بخوا -

 .دهمیرا تکان م سرم

 اکتفا کنم. یخونگ یبه ورزش ها دیفعال وقت ندارم. فعال با یآره ول -

 .گذاردیم زیم یاش را رو یخال وانیهم ل زهرا

 ه؟یبرنامه ات چ -

 .دهمیجواب م گذارمیدهانم م یقاشق را تو نیکه آخر یحال در
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 بندرعباس. رمیفردا م -

 .گذارمیم زیم یرا رو وانمی. لشودیگرد م شانیدو چشم ها هر

 .ییپندار... خودم تنها شیبرم پ -

 .دیگو یبا استرس م زهرا

 ؟یکرد چ یمحل یاگر ب -

 بدتر از او. سارا

 نه؟ ؟یکنیم کیخودتو کوچ یبر -

 زنم. یپر استرس م یلبخند

 فقط... من... ستین ی...اون عصبستین یادب ینه خب... پندار آدم ب -

 .دهمیهوا تکان م یرا تو میها دست

 .میکه... با هم تنها باش میدار ازین کنمیمن حس م -

 .کنمیرا فوت م نفسم

هم سر  یاز احساس واقع شهیکردن جلوب بزرگترها باعث م یکه نقش باز گهیجون، مشاورم م الیل -

 .میریدرست بگ میتصم میو نتون میاریدر ن

هم  دیخب... شا یسارا مطلب را گرفته باشد. ول ستمی. البته مطمئن ندهندیدو سرشان را تکان م هر

 .کندیو زهرا هم اخم م کندیبه پشت سرم نگاه م یدگیاست چون با رنگ پر یگرید یحواسش جا

 نم؟یبش تونمیسالم خانم ها. م -

 .زنمی. لبخند منمیب یو آراز را پشت سرم م چرخانمیجهت نگاه دخترها سر م در

 چرا که نه! -
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 .دیگویمحابا م یب سارا

 .نییپا فتهیاالنه که پندار از آسمون ب کنمیحس م -

و در  ندینش یمن م یافتد. آراز کنار زهرا روبرو یزهرا هم به خنده م یلحن پر استرسش حت برخالف

 :دیگو یجواب سارا م

 دختر. ریزبونتو گاز بگ -

 پرسد. یاز هر سه م و

 ن؟یکرد هیتسو -

 .دهمیتکان م سر

 ؟یتو چ -

 دهد. یم هیتک مکتین یپشت به

 . حال خونه رفتن نداشتم تو دانشگاه موندم.میآره. صبح انجام دادم. داداشم گفت بمونم باهم بر -

 .کندیصورتم مکث م یرو هیثان چند

 ؟یوقتتو بهم بد قهیچند دق یتونیم -

 .کندیمداخله م زهرا

 نه؟ میامممم... من و ساراهم باش -
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که چشمانش را باز  یو در حال چرخاندیو سرش را به سمت زهرا م بنددیرا با حرص م شیچشم ها آراز

 :دیگویکند م یم

 .شمیروزم به آخر عمرم مونده باشه با اسبم از روت رد م هی -

 .میخندیو من و سارا م کندیچشم گرد م زهرا

 پرسد. یاما دوباره م زهرا

 م؟ینباش یعنی -

 .میگویرود، م یکه همچنان به زهرا چشم غره م یلبخند به آراز با

 خب حاال توهم! -

 .چرخاندیبه سمتم م سر

 لولک و وولک. -

 شود و لحنش آرام. یم ی. آراز اما نگاهش جدخندمیکشند و باز م یم غیدو ج هر

 .نمتیب یکه م هیروز نیامروز آخر -

 رود. ینم نیشود اما از ب یکمرنگ م لبخندم

 درسته. -

 کند. ینگاه م قیو به سقف االچ ردیگ یآن نشسته است را م یکه رو یمکتیدو دستش لبه ن با

بود. چرا با تو روبرو شدم و چرا اتفاقات  یرومون گذاشت چ شیکه پ یهدف خدا از اتفاقات دونمینم -

 بعدش افتاد. 

 به صورتم زل زد. میآورد و مستق نییرا پا سرش

 .ومدمین رونیکه خدا به عهدم گذاشته بود موفق ب یاز نقش کنمیحس م -
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 کشد. یو آه م کنمیاخم م یحالت سوال به

 بدهکارم پگاه. یعذرخواه هیمن بهت  -

 .دیآ یزودتر از من به زبان م سارا

 چرا؟ -

 .کندیگذاشتم نگاه م زیم یدستانم که رو یحوال یی. به جاداردیمن برنم یاما نگاهش را از رو آراز

 خاطر اون خط...به  -

 ریز یرارادیرا غ میکه حاال کمرنگ شده اما کامال واضح و برجسته است. دست ها دیگو یرا م غیت رد

 کشد. یآورم. دوباره آه م یم زیم

 اما جلوتو نگرفتم. شهیم یچ یگرفت شیکه پ یراه نیکه آخر ا دونستمیمن مقصرم پگاه. من م -

 .میآ یزبان م به

 .یریجلومو بگ یتونستینم -

 کند. یم دیتاک مصرانه

 ی. به راحتادیاز اون جمع سمتت ن یکس گهیبار خردت کنم تا د هیبود  ی. کافتونستمیچرا م -

 نکردم. یکوتاه کنم ول تیرو از زندگ هیتارا و رض یپا تونستمیم

 .دیگو یبا اخم م زهرا

 چرا؟ -

 بندد. یو دوباره م کندی. دوباره به من. دهانش را باز مکندیبه او نگاه م آراز

 .کندیبار سارا سوال زهرا را تکرار م نیا

 ؟یکارو نکرد نیپس چرا ا -
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 یزیکشد... متوجه چ ی. آه منمیب یبار آن را م نیاول یدارد که من برا انیچشمانش جر یتو یزیچ

اشک حلقه زده در آن به  شودیبودنش باعث م یکنم. بادام یو به حالت چشمانش حسادت م شومیم

 . دمینشود اما من د دهید یتراح

 که زهرا و سارا متوجه نشدند. یزیچ

 یصورتم م یرحمانه تو یرا ب دیبگو دیزند و آنچه نبا یجمع شده را پس م یاشک ها یقینفس عم با

 کوبد.

... جلوتر... تا یبر شیپ خواستیکه دلم م کنمیپگاه.... اعتراف م ستمینبودم و ن یمن آدم پاک -

 ..یموهاتو... لباسا. نمتیبب

 ادب. یب -

حالت فحش دادنش حکم  نیکه نخندد. ا ردیگ یکند. آراز لب به دندان م یحرفش را قطع م سارا

 فحش خواهر و مادر دارد.

 .کنمیشده ام. و البته به خاطر حضور سارا و زهرا معذب هم هستم. لبم را با زبان تر م جیگ یکم

 ؟یبهم... نظر داشت -

 خنده تلخ و دردناک. کی. خنددیم آراز

 اولش آره. -

 .دیگو یجمع شده م یبا لبها زهرا

 ن؟یراحت باش رونیب میمن و سارا بر -

 .دهدیسرش را به چپ و راست تکان م آراز

 ! یدیگفتم. ده بار پرس گهینه د -

 .کندیچشم گرد م زهرا
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 که برم!  نهیمن فکر کردم منظورت ا -

 .کندینفسش را فوت م آراز

 برسه باز واسه پگاه بد بشه. یکی یدوست ،ینامزد ،ییبابا هوی خوادی. دلم نمدیبموننه  -

 .دیگو یو م شودیولو م شیجا یابرو باال داده دوباره تو زهرا

 .یاحساساتت صادق نباش انیدر ب نقدریبهت بگم بهتره که ا دیپس حاال که قراره بمونم با -

 زند. یلب غر م ریبا حرص ز و

 اومده.چشم در  -

 :دیگویتوجه رو به من م یاما ب آراز

 فقط نظر داشتن نبود.  گهید ییجا هیاز  -

 نشاند. یلب م یرو یکند. آراز لبخند تلخ یکشد که زهرا ساکتش م یم یکشدار نیه سارا

 کردم.  یپرداز ایخودم رو یاجازه برا یمتاسفم که ب -

 .میگو یرا م تیدهم و واقع یرا به چپ و راست تکان م سرم

 فکر کنه... من پر از پندار بودم و هستم. خوادیکه م یدلش به هر کس یمختاره تو یهر آدم -

 .زندیاز ته دل م یلبخند

 .شیبرات خوشحالم که دار -

 گذارم. یم زیم یرا رو میو دست ها رمیگ یم یقی. دم عممیعقد کرده ا دانندیم همه

 .یکن یبه من فکر نم گهیمنم برات خوشحالم که د -

 زند. یبار قهقهه م نیا

 کنم. یجونم به اعتماد بنفس... معلومه که فکر نم -
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 کند. یرو ترش م سارا

 .یبند یم یخال یدار دمیمنم فهم یحت -

 . میخند یبلند م یبار هر چهار نفر با صدا نیا

 شود. یبلند م مکتین یاز رو آراز

 کنم. دایگمشدمو پ مهیمنم ن نیدخترا... دعا کن شمیمزاحمتون نم -

 .دیگو یم یبه شوخ زهرا

 .میکن یدعا نم -

 دهد. یجواب م لکسیهم ر آراز

 به ته پام. -

نگذشته  یا قهی. هنوز چند دقمیکن یم یبا او خداحافظ تیموفق یو بعد از آرزو میستیا یسه م هر

 فرستد. یم امیاست که پ

هم  یپندار یاگر پا یو حت یستیمن ن یام. تو برا ینیآدم واقع ب یبستم. ول ی. خالگهیسارا راست م"

 . یمن نبود یوسط نبود برا

دختر قشنگ شدم و  هیواقعا عاشق شدم. عاشق همسرم و صاحب  یروز هی دیشا یدیچه د خدارو

 اسمش رو گذاشتم صحرا. 

 ".زهیخاله ر یباش موفق
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 کنم: یم پیتا شیزهرا و سارا برا یتوجه به فضول یو ب زنمیم لبخند

پندار در  یبه دفاع از من جلو ینداشت یا فهیوظ چیکه ه ی. زمانستینه مهم ن ایسارا راست بگه "

وقت سرزنش نکن که در  چی. خودتو هیرو گرفت شهیمثل مصرف ش یاشتباه بزرگتر ی. و جلویاومد

 نینبودهم  شهیکه االن مقصر شناخته م یو هر ک هی. اگر تو و تارا و رضیرابطه با اشتباهات من مقصر

 کردم. یخراب م گهیجور د هیباز 

 فقط و فقط خودمم.  ایتموم خرابکار مقصر

 "صحرا یدارم... بابا تیموفق یآرزو برات

 . میکن یدربست م یو تاکس میافت یبا زهرا و سارا به راه م گریساعت د میاز ن کمتر

به مقصد  دنیقبل از رس یهمان تاکس یکشم که همراهشان به خوابگاه بروم و تو یم خجالت

 . میکن یم یروبوس

 وقت به خوابگاه نرفتم. چیمفتضحانه ام ه یبعد از خودکش قایدق

 . دمیکش یسرپرست و مسوول و جمعشان خجالت م از

به همراه  شانیلیبار هم پارسال قبل ار فارغ التحص کی یو حت دمید یدانشگاه م یرا تو ایو رو ایمیک

 .میشاپ رفت یسارا و زهرا به کاف

. بعد از رفتن من شدیم دهیدانشگاه د یتو یسال از ما جلوتر بود اما هنوز گهگاه کی نکهیاما با ا تارا

تارا شدند و چند وقت بعد هم که از خوابگاه  ییجر و بحث خواستار جابجا نیاتاق با اول یبچه ها

 اخراج شد.

که وارد  ی. روززنمیبغضم را پس م یقیفس عمشوند با ن یم ادهیخوابگاه پ ابانیو سارا که سر خ زهرا

 دانشگاه شدم چه در سر داشتم و حاال چه در سر دارم؟

 که پندارم عضو ثابت هر دو زمان است. آخ
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شود از  یم نییدهم و دلم باال و پا یدر حال حرکت دست تکان م نیماش ی شهیاز پشت ش شانیبرا

 پندار. شیبه رفتن پ ممیتصم

از موضع قدرت وارد  دیکه با نمیب یکنم و تهش م انیبحث را ب یکشم تا چجور ینقشه م یشب کل تا

 بابا نشسته ام.  یشود که حاال جلو یم نیاش ا جهیشوم و نت

 خواهمیبار است که م نیاول نیها ا. بعد از مدتستیکه حجمش قابل اندازه ن یو با استرس دوزانو

 بزرگ را مطرح کنم. یاخواسته

 بابا؟ -

. دوباره که شنودیرا نم میقدر تمرکزش باالست که صدااست و ان یورزش یروزنامه یتو سرش

 :میگویکه مصر م دیگویم ینامفهوم "هوم" زنمیم شیصدا

 بابا خب منو نگاه کن حرفم مهمه. -

 :دیگویو م زندیبه چشمانم زل م یآن نگاه جد با

 تو؟ یمرموز شد ینجوریدختر؟ چرا امشب ا هیچ -

 .زنمیم یپر استرس لبخند

 شما دارم. یبه اجازه اجیکنم که احت یکار هی خوامیاوممم... خب من م -

 :دیگویو م گذاردیرا کنار م روزنامه

 .شنومیبگو م -

 فاصله افتاده. یلیخ نمونیمدت ب نیمن و پندار ا نینی... ببخوامیم -

 .دهدیتکان م یسر

 بکنم. یجبران کنم و الزمه که واسه جبران کردن کار مهم خوامیخب م کهنیبعد ا -

 :دیگویو م دیآیم رونی. مامان از آشپزخانه بکندیحالم را دگرگون م سکوتش
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 ؟یخوایم یچ میما بفهم یزنیحرفتو نم یپگاه چرا درست و حساب -

 .زنمیم کبارهیو حرفم را به  کنمیرا تر م میهالب

 پندار. شیبرم بندرعباس پ خوامیمن م -

بخورم و با ترس نگاهشان کنم. بابا زودتر  یدر جا تکان شودیگفتن بلند دونفرشان باعث م یچ یصدا

 .دیآیبه خودش م

 بشه؟ یبندر چ یبر -

 .زنمیرا با استرس درهم گره م میهاانگشت

 بندر که... رمیم -

را بهشان  میرا کنترل کنم و خود واقع زیچهمه دیبا شهیهم یبار برا کی. رمیگیرا باال م سرم

 بشناسانم.

 .نمونیفاصله افتاده ب یباشم. بسه هرچ ششیبندر که پ رمیم -

 السادات شام حاضره؟. فخریهمه راهو تنها بر نیمونده بذارم ا نمیهم -

. با بغص ندکیروزنامه م یکرده باشم، سرش را تو انیمسئله عمرم را ب نیترنه انگار که مهم انگار

 .کندیرفتارش اعصابم را خرد م تیجد نی. ازنمیم شیو دوباره صدا کنمینگاهش م

 بابا بذار خب بگم آخه... -

 :دیگویهمان حالت م در

 ببرمت که االن وقت ندارم.  دیخودم با یبر یجمله رو تکرار کنم؟ نه گفتم. بخوا هی دیچند بار با -

 .دهدیلب ادامه م ریبا غرغر ز و

 ؟یکن شیقشنگ اونم روان بیبندر تو شهر غر یبر  -

 بابا! -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  417:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شود. یم یعصب

 ستایوا یدرست کن زویهمه چ یعالقه دار یلینه! خ یعنیبه دو نکن. گفتم نه  یکیبا من  نقدریا -

 !یخراب نکرد زویرفت برو! البته اگر دوباره همه چ یبعد هر گور ادیب یواسه عروس

 .دیآیکه دل مامان به رحم م جاستنیو ا شودیچشمانم پر م یتو اشک

 .میزنیپاشو برو تو اتاقت بعدا در موردش حرف م -

مامان  ی. صدارومینگفته از هال به سمت اتاقم م یزیبابا آنقدر دلم را به درد آورده که چ حرف

 .دیآیم

 .کنهیرو درست نم یتو سرش که کار دنیبهش؟ اشتباهشو کوب یزنیحرفا رو م نیچرا ا -

 ؟یک شیرشتم نه... پاشه بره بندرعباس پ نیاالن؟ هم خوادیم هیچ نیداشتم بهش؟ ا یمن کار -

 ؟یچ ادیسرش ب ییبال هیهمه راه  نیبره ا ییجوونه، خامه... بفرستمش تنها

 یتر خاله. شوهرشه پندار. از همه مهمستیجا که تنها ن. اونمیکن یور سوارش م نیخب نادر، از ا -

 بچمو داشته باشن. یهوا یچند روز هیکه  ششونیپ میهستن. انقدر آبرو دار هاشییپندار و دا

 .دهمی. بغضم را فرو مچسبانمیرا به در م گوشم

 بتونه... دیجا شانادر، اگر بره اون گهیبدم نم -

 

 

 

 

هم نه حرف بزن و نه  گهی! دگهینه که نه د ؟یریگیساده م زویفخرالسادات تو چرا انقدر همه چ -

 لطفا که واقعا اعصاب ندارم. اریتکرارش کن. شامم ب
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باشم. مغموم سر  یگریبه دنبال راه حل د دیشده و با میکه تسل فهممیو من م کندیسکوت م مادر

 .کنمیو به پندار فکر م نمینشیم میجا

در  یزیاست؟ چ مهیه ننصف یرابطه نیاو هم فکرش مشغول ا ست؟یبندرعباس در چه حال یتو حاال

 سرم بزند؟ یرو دنمیگذشته را حاال با د هی. نکند که پندار از من ببرد؟ نکند چوب و تنبجوشدیدلم م

 .شنومیمامان را م یو صدا کنمیم بغض

 شام. ایپگاه ب -

و مامان سرک  شودی. چند لحظه بعد در باز مشنومیمامان را م فیپچ پچ ضع یو صدا دهمینم جواب

 .کشدیم

 ؟یدیچرا جواب نم -

 .خورمینم -

 . پاشو!میندار خوامیو نم خورمینم -

 .دیآیم جلو

 .میکنیم شیکار هیپاشو  -

 .کنمیبلند م سر

 که! دهیبابا اجازه نم -

 .شودیکه خم م ندیبیرا م سمیخ یهاچشم یکیتار یتو

 همه بگن چشم.  ومدهیحرف از دهنت در ن ستیقرار ن -

 :کندیم پوف

 نه. ایداد  ریینظرشو تغ شهیم نمیبذار بب -

 .آوردیم میهالب یرو یلبخند لحنش
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 ؟یدیقول م -

 برات. کنمیم یکار هی. پاشو دمیقول م -

 خوامیبکنم. اگه شده م یکار هی دیدرسم بود. با یبرم. تا االن بهونه کش دادن نامزد دیمامان با -

 بمونم. ششیپ

 شود. یم یدفعه عصبان کیکشد و  یکند. و بعد آه م ینگاهم م یطوالن هیثان چند

 .ارمایدرم مویی. دمپاگهیحاال انقدر خودتو نکش... پاشو د -

 .خندمیم

 مامان. ختهیازت ر شهیمحبت هم -

 . خودتو مسخره کن.نمیپاشو بب -

خوردن سرگرم است که با  یسبز ی. بابا با ترب رومیرویم رونیو با هم از اتاق ب شومیجا بلند م از

نشان دهد اما  تفاوتیخودش را ب کندیم ی. سعندینشیصورتش م یرو یاخم مچهیما ن دنید

 که از درون نگرانم است.  دانمیم

 :دیگویرو به بابا م ندینشیم هاگید ریطور که کنار پارچه زو او همان کنمیمامان سکوت م یاشاره با

 رشت؟ میبر میخودمون جمع کن یرشت؟ اصال ک یبرگرد دیفردا با -

 .اندازدیباال م یاشانه بابا

 کنمیخونه صحبت مبا صاحب امیم گهید یکارم درست شده تمومش کنم، هفته ییفردا برم جابجا -

 خودمون. یخونه میبر میجمع کن دی. شما هم کم کم خودتونو آماده کندمیو کارا رو انجام م

 .رسدیمامان به گوشم م یکه باز صدا رومیور م میبا بشقاب غذا ریبه ز سر

 .میلباسا رو پهن کن اطیتو ح میبر دیپگاه بخور با -
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مامان  کارهمهی. بشقاب نشومیو از جا بلند م کنمیزود شامم را خالصه م یلیو خ دهمیتکان م یسر

 .داردیرا به اعتراض وا م

 ن؟یهم -

 .این گهی. تو دملباسا رو پهن کن رمیم -

 .کنمیبا چشم و ابرو به بابا اشاره م و

و  دهمیطولش م یه ی. از استرس الکرومیزند و من م یلب م ییصدایب "خب"حرص و چشم غره با

 .دیآیمامان به دنبالم م تیو در نها کنمیو پهن م تکانمیرا چند بار م سیهر لباس خ

 االن تموم شده بود. یلباسا رو اتو هم زده بود یعنی -

 :پرسمیطاقت مو کم زنمیم یدلهره لبخند با

 شد؟ یچ -

 :دیگویو م اندازدیباال م یاشانه

 م؟یکن یم شیکار هیپسر شد. نگفتم  -

و به آغوشش  اندازمیاش مدوم دست دور شانه ی. سر پلهدومیزده به سمتش مو ذوق خندمیم

 .کشمیم

 شد خب؟ یچطور -

و  یکه چطور با پندار حرف بزن ادیقلقه، بعدها دستت م زایچ یسر هیکار نداشته باش.  شیبه چطور -

 .یریدلشو تو دست بگ

 :دیگویو مامان م اندازمیم ریبه ز سر
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دو  نی. تو ارهیگیکه اسم دوست نم یایوحش. دوست خوبه اما اهلش. هرجاهایلیخ یکرد یخام -

 ییکردم جاها ی. نه؟ سعزویچکردم درست کنم همه یاز من و انصافا سع یدیحرفو شن نیسال بارها ا

 نه؟ ایکه من کم گذاشتم جبران کنم. کردم 

 .کنمیم دشییتکان سر تا با

. بدون من یبر دیها هست که خودت باراه یسر هیو  یبدون دیحرفا هست که با یسر هیاوف پگاه...  -

که مثل بابات سخت  نهیکردن پندارم کار خودته. مربوطه به خودت و واسه هم یو بابات... راض

 .کنمیپندار هماهنگ م یبا خاله زنمیرفتنت. فردا زنگ م یبرا رمیگینم

 بشه. ریغافلگ خوامیها. مپندار بفهمه خوامینم یوا -

 .خنددیم

 ؟یچ گهی. دکنمیگوشزد م نمیخب... ا -

 :میگویباز م شین با

 السادات خانم.شما فخر ی. من به فدایچیه -

از  یدو دوست که حسرت روزها هی. شبدهدیم لمیتحو "یاخدا نکنه"و او  کنمینگاهش م رهیخ

 .کندیزهرآلود م یکاممان را کم یخوش دست رفته

 شد. یمیرابطه ام با مادرم خوب و صم یجوان یشکر دارد که در ابتدا یحال باز هم جا نیا با

 و مناسبم را جمع کنم. ازیمورد ن یکه لباس ها خواهدیاز من م میگرد یبه داخل خانه برم یوقت

روز تمام وقت  کیروم در عوض  یپندار نم شیآنطور که به زهرا و سارا گفته بودم فردا صبح پ البته

 یدچه برخور دمشیپندار چگونه باشم. اول که د یکنم که جلو نیکنم. تمر نیدارم که با خودم تمر

 نشان دهم.
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الزم را با  یها یمامان هماهنگ یگردد. در عوض صبح روز بعدش وقت یهم فردا صبح به رشت برنم بابا

بندرعباس  یرسانند و راه یم یپندار، الهه خانم انجام داد، به همراه بابا مرا به فرودگاه سار یخاله 

 روند. یکنند و بعد خودشان به رشت م یم

 

 

 

 

ترسم.  یپرواز نم نیخبر رفتنم دلهره دارم، از اول یکه از روبرو شدن با پندار و واکنشش به ب آنقدر

 آمدم. یکاش نم یگذارنم که ا یم یمانیتمام دو ساعت پرواز را به ابراز پش

با من نخواهد داشت، اما اگر سرد باشد، اگر  یادبانه ا یجمع رفتار ب یاست که پندار جلو درست

 !زم؟یبر سرم بر یبرود! چه خاک نیاز ب نمانیب یبند شده به مو یرابطه  نیگر همدلخور شود، ا

دهم و بعد با  یو خبر به سالمت نشستنم را م رمیگ یاز فرود آمدن بالفاصله با مامان تماس م بعد

 .میکن دایرا پ گریکدیتا  رمیگیشماره دخترخاله پندار که مامان از خاله پندار گرفته بود، تماس م

زودتر  یلیآورم و خ یو چمدانم را بدست م فیزود ک یلیخ هیاز بق دیزنم اما به تقل یم جیگ یکم

 کنم. یدخترخاله پندار و همسرش را مالقات م

 است و هر دو فوق العاده خونگرم.  ثمیو شوهرش م ایپر اسمش

 یم ایکند. خبر همه را از پر یحمل م نیو تا ماش ردیگ یساک و چمدانم را به زور از دستم م ثمیآقام

 یو مرا کم دیگو یکنم و او ته هر جمله احواالت پندار را م یاحساس راحت یتا خودم هم کم رمیگ

 داند پندار خبر ندارد. یدارم. و البته که م جانیفهمد ه یکند. انگار م یآرام م

است، اما با احتساب زمان  شتریب ایکمتر  یکم قهیحدود ده دق یزیفرودگاه تا مرکز شهر چ فاصله

 کشد؛ یطول م قهیدق ستیاش ب یگرد ابانیبه خانه و خ دنیرس
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خانه  وانیبه ا دنیو بعد رس اطیتا ح نیکردن ماش یکولر روشن است، اما به محض ط نیماش یتو

 کنم. یعرق م

 شوم.  یم مانیبه برداشتن چادر پش ممیلحظه است که از تصم نیهم قایدق

کند. شکر خدا فقط دخترش دم دست است و فرزند مجرد  یاز من استقبال م یپندار به گرم خاله

 فرزندانش همه ازدواج کرده اند. هیخانه ندارد که معذب شوم. بق یتو

را در  لمیدهد و وسا یپندار در آنجا قرار دارد نشانم م لیبرادرش را که حاال وسا یاتاق مجرد ایپر

 دهد.  یآنجا قرار م

 .دیگو یبندد و رو به من م یهم در را م شخود

 خونه؟ ادیب یکن یصبر م ایشرکتش  یبر یخوایم -

 .میگو یم یآن میتصم کی در

 شرکت برم. -

 دهد. یتکان م یرا با لبخند سرش

بخور بعد  یزیچ هی رونیب ایتند انجام بده ب یکن شیآرا ای یلباس عوض کن یخوایخب پس اگر م -

 به ظهر نمونده. یزیبرو. چ

 دهد. یرا نشان م قهیساعت دوازده و ده دق یزند که عقربه ها یحرف را م نیا یدرحال

شرت.  یشال نازک و ت کیکشم با  یم رونیروشن ب ینخ یمانتو کیکنم و  یچمدانم را باز م عیسر

 کنم.  یبسنده م لیمیو ر یرژ لب صورت کیهم به  شیآرا یکنم و برا یرا عوض م میتند لباس ها

و  فمیگذارم تا بعد بشورم و بعد از برداشتن چادر و ک یم یکه در آورده ام را فعال گوشه ا ییها لباس

 شوم. یزمان دادنش نگرفته ام از اتاق خارج م یبرا یمیپندار که هنوز تصم هیهد

 یکشم و برش یشربت را سر م وانیکشد. با ذوق ل یانتظارم را م یخانگ کیشربت و ک ینیبا س خاله

 . میشو یاز خانه خارج م ثمیخورم و بعد به همراه آقا م یرا هم به اصرارش م کیاز ک



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  424:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

کنم قرار است از دلهره همه را باال  یو شربت اشتباه بود چون حس م کیفهمم خوردن ک یم حاال

 .اورمیب

 کند. یمکث م کیآپارتمان ش کی یبعد جلو یکم

 احمده. طبقه پنجم.  ییشرکت دا نجایا -

 کند. یرا اشاره م ابانیبزرگ بر خ یغاتیتبل یدهم. تابلو یتکان م یرا الک سرم

 اونم مربوط به شرکته.  -

 خوانم. یبزرگ را م یتابلو یدرشت تر رو مطالب

 "تجارت نیشاه"صادرات و واردات آسان با  ص،یترخ

شود.  یم نگیوارد پارک ثمیرا بخوانم و آقام گریگنجانده شده د یها هیکنم مطالب و توص ینم فرصت

بکند. پس او مرا وارد  قیدق ییراهنما خواهمیشوم و تنها از او م یکه مانع م دیایخواهد همراهم ب یم

 .دیگو یدهد و قبل از بسته شدن درها م یکند و شماره پنج را فشار م یآسانسور م

 واحد ده، تابلو داره. -

 یفکر م نیکشم و به ا یم قینفس عم یاپیکشد تا درها بسته شوند. پ یکنم و او عقب م یم تشکر

 کند! یقلب ایاح ازیشود که در صورت ن هیدر آسانسور تعب یکنم که الزم است پرستار

آمدم تا  یپله ها م ریکاش از مس یکنم که ا یرسم و با خودم فکر م یزود به طبقه پنجم م یلیخ

 زمان بخرم. یکم

شوم. در واحد نه  یطبقه م نیاز آسانسور متوجه سر و صدا و هرج و مرج در ا رونیپا گذاشتن به ب با

 رسد.  یتجارت به گوش م نیهمان شرکت شاه ایبسته است و صدا از واحد ده 

 .دارمیچسبم و به سمت واحد قدم برم یفرستم و چادرم را محکم م یلب م ریز یصلوات

 دهم. یآن را هل م یباز است. کم مهین در



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  425:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

و با لحن  ستادهیا یخانم جوان زیم یجلو یکلیروند. مرد درشت ه یسو به آن سو م نیاز ا ینفر چند

در حال دفاع از  یپشت به من کس زیسمت م نینه چندان دوستانه در حال عتاب و سرزنش است. و ا

 مرد است. یبرا یکردن کار هیشرکت و توج

در  یاز در فاصله گرفته ام. هر کس از گوشه و کنار یشناسم. حاال چند قدم یپشت سر هم او را م از

 است.  یحال جواب دادن به تماس

 رود. یم یشود و به سمت او و مرد عصبان یخارج م استیاز اتاق ر ینکیبلند قامت و ع مرد

 لرزد. یشود و دست و دلم م یشل م میهنوز هم پاها نی. بعد از آن همه تمرستمیا یم

 

 

 بندد. ینقش م میلبها یلرزان رو یلبخند شیبرسم اما به جابه نظر  یخواهم جد یم

 سالم. -

تا دوباره  کنمیرا صاف م میآرام گفتم. گلو یلیرا نشنود. خ می. احتماال صدامیاز هم دار یادیز فاصله

 کند. یسالم کنم اما مکث م

شود. ناباور... تلخ...  یبازد. متعجب م یکند. نگاهش رنگ م یم دایچرخاند و با نگاهش مرا پ یم سر

 ... بغض...یپر از دلتنگ

 کند لبخند بزند. یم یچرخاند و سع یم هیبق نیرا شک دارم. نگاهش را ب یآخر نیا نه

 .یخوش اومد -

 چرخد. یمتوقف شده اند م کبارهیسالن که به  یمشتاق تو یسمت نگاه ها به

 پگاه... دختر عموم... -

 ..."دختر عمو"شکند.  یبار هزارم م یقلبم برا یتو یزیچ

 دهد. یادامه م ینکیاز پا گرفتن افکارم رو به مرد بلند قامت ع قبل
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 و همسرم. -

 یدر فاصله ا ؟یرا به جمله قبل بچسبان "همسرم" یمرد یم میسرش داد بکشم و بگو خواهدیم دلم

 افتاد صد بار مردم. نشیکه ب

. مرد دیگو یخوش آمد م ییبا خوشرو ینکیزنم. مرد جوان ع یلبخند م شیو به جا میگو ینم اما

 :کندیاعتراض م یعصبان

 ن؟یکن یم دارید دیبار من تو گمرک مونده شما تجد -

 شود. یمانع م ینکیمرد ع یچرخد ول یبه سمت مرد م یعصبان پندار

 کنم. یآقا رو حل م نیبرو پندار جان به مهمونت برس من خودم مشکل ا -

 فرستد. یم رونینفسش را با حرص ب پندار

 سپهر جان. یمرس -

 .میشو یم استیدهم و به همراه پندار وارد اتاق ر یرا هم م گریسالم چند نفر د جواب

 پرسد. یم میشو یاتاق که م وارد

 !یخبر اومد یچه ب -

 فرستم.  یرا باال م میابرو کی

 ام؟یب یذاشتیگفتم م یم -

بندد.  ینقش م میلبها یآرام رو یکند. لبخند تلخ ینگاهم م یدهد. طوالن یرا به هم فشار م شیلبها

توانم خط نگاهش را بخوانم. اما لبخندم  یکه نم شومیم یشود و عصبان یم یطوالن یادیسکوتش ز

 همچنان کنج لبم جا خوش کرده است.

 کشم. یم آه

 . با اجازه.ومدمیم دینبا -
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 .ندینش یچادرم م یرو یچرخم که از اتاق خارج شوم اما دست یم

 .میصبر کن با هم بر -

 کند. یو کالفه ام م میگلو خیچسبد ب یم یو بغض لعنت دیحالم را نپرس یحت

تا بغضم بشکند. پس دندان  میبگو ستیکلمه کاف کیرا انجام دهم.  شیها یکنم تا هماهنگ یم مکث

 گذارم. یجگر م یرو

 .داردیو در را باز نگه م داردیرا برم فشی. کگرددیبه اتاق برم دوباره

 بفرما. -

 یسالن خداحافظ یبا افراد تو یدهم. سرسر یفرو دادن بغض قورت م دی!!!! آب دهانم را به ام"بفرما"

 .میزن یم رونیو از شرکت ب میکن یم

 زنم به صورتش. یزل م میمستق میستیا یآسانسور که م یتو

 که سرزده اومدم. خوامیمعذرت م -

 .ردیگیم شیرا از نوک کفش ها نگاهش

 نداره. یبیع -

 استخراج کنم؟! یدو کلمه دلتنگ نیا ی! من از کجانیندارد؟! هم یبیع

ندارد!  یبیع ییکه تو بگو امدهیهمه راه را ن نیپندار خان، پگاهت با هزار منت اجازه نگرفته و ا جناب

خواهد  یرا هم نم "یچطور". اصال یآغوش محکم را به او بدهکار کیو  "یچطور" کیکم کمش 

 . ییبگو

 درمان پگاهت بود. یدرد ب یآغوشت دوا یزمان ی! نا سالمتیدان یکردن که م بغل

 کشم تا به خودم مسلط شوم. یم قیبار نفس عم چند

 آورم. ی. طاقت نممیرو یم لشیاو به سمت اتوموب تی. با هدامیشو یآسانسور خارج م از
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 ؟یعوض کرد نتویماش -

 کند. یرا باز م انسشیخودرو برل درب

 پالک کردم. وقت نشد بگم. روزی. دشهیم یدو هفته ا یکی -

 .ستی. دلخور شده ام و دست خودم نمیگو یاما نم دیآ یتا نوک زبانم م کیشوم و تبر یم سوار

 ینوروز تا حاال که پنج ماه م دیاما از ع مینداشت یدوسال برخورد دوستانه ا نیا یاست که ط درست

 .میداشته باش یکردم برخورد دوستانه تر یام. فکر م دهیگذرد او را ند

 ی. از درسم سراغ مدیپرس ی. حال مامان و بابا را مدیپرس یزد حالم را م یزنگ م یوقت حداقل

 گرفت. 

 حساب کردم؟ هیتسو روزیداند که د ینم مگر

شده  یسرد نیکنم که باعث ا یبار سرزنش م نیهزارم یدهم و خودم را برا یرا به هم فشار م میلبها

 ام.

 م؟یکجا بر -

 زند. یاندازد و لبخند م یبه من م ینگاه میشود ن یم یکنم. سکوتم که طوالن یرخش نگاه م مین به

 ؟یکن ینگاه م یاونجور هیچ -

 شود. یم شتریام ب یچقدر دلتنگ یدان یو نم یزن یم لبخند

 .زنمیم یدست و پا شکسته ا لبخند

 خونه. وقت ناهارم هست. میبر -

شوم  مانیپش یزود نیکردم به ا یکند. فکر نم یخانه توقف م یبعد جلو یقیکند و دقا ینم یمخالفت

 از آمدنم.

 را داشتم. یتوقع برخورد به مراتب بهتر دیشا
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 اندازم. یم نشیدوباره به ماش یشوم نگاه یکه م ادهیپ

 زند. یم هیکند و با لبخند کنا یرد نگاهم را دنبال م ده؟یرا خر نیماش دیقصد داشت که بگو واقعا

 نو. نیمبارک باشه ماش -

 زنم. یصورتش زل م به

 نداشتم. یپرواز مشکل یمنم حالم خوبه و تو -

 .دارمیبازد و من به سمت خانه قدم برم یرنگ م لبخندش

و دو ساله به  ستیپرواز دو ساعته از پگاه ب کیمن در عرض  یکرده باشد ول رییتغ دیشا زهایچ یبعض

 نشده ام. لیننه بزرگ نود ساله تبد کی

 گرفته ام کجا اعتراض نکنم. ادیفقط  من

 را از خود نرانم. زانمیعز میبا اعتراض نابجا و

 شود. یقبل از تنم دور م قیو با قرار گرفتن در جمعشان حس بد دقا دیآ یبه استقبالمان م خاله

 

 

 کنم. یردن سفره کمک مدر پهن ک ایو با همان مانتو به پر دارمیرا برم چادرم

و  یپرسند و من با خنده در مورد مرد عصبان یاز واکنش پندار م جانیآشپزخانه با ه یو خاله تو ایپر

 شرکت بود. یکه تو زنمیحرف م یمنطقیب

 :دیگو یخندد و رو به مادرش م یم ایپر

 هام.که گند بزنه به برنامه شهیم دایپ یکی شهیداره. منم هم یفکر کنم پگاه با من نسبت خون -

که چه خبر است؛ خودم که  داندینم ای. پرزنمیاما در دلم به خودم طعنه م خندمیبه حرفش م ظاهرا

 .دانمیم
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که با  نیاما هم ستیفقط کنار او خال نکهی. البته با انمینشیکنار پندار م میهااز شستن دست بعد

دود  تمیکه عصبان شودیباعث م "نجایا ایب" دیگو یدهد و به من م یرا نشان م یخال یدست جا

 شود.

 می. براشومیغرق توجهش م میشوی. مشغول که مشودیتوجهش شاد م نیدلم با اول یراحت نیهم به

ساالدم  یدستشیو کاسه ماست و پ خورمیاز کدام خورش م پرسدیم زد،یرینوشابه م کشد،یبرنج م

 .کندیرا پر م

همسر  کیکه پندار مثل  نیکارها کنند اما ا نیاش هم از اشوهر خاله ایو  ثمیآقا م دیواقع شا در

 .شودیم شتریب شهینسبت به هم میکه اشتها کندیکند دلم را آنقدر گرم م یتوجه م یعیطب

 تا استراحت کنم. کندیو روانه اتاق پندار م رونیمرا به زور از آشپزخانه ب ایاز ناهار پر بعد

 روزمره است. یو صحبت ها ونیزیتلو دنیدر حال د ثمیکه پندار کنار آقارضا و م ستیدر حال نیا

 .کشمینفره دراز م کیتخت  یو از خدا خواسته رو پوشمیم یلباس راحت رسمیاتاق که م به

بخارش  یکنم. نه به واکنش ب یرفتار پندار را معن توانمیاست و نم ضیپر از افکار ضد و نق ذهنم

 شرکت، و نه به توجهش وقت نهار! یتو دنمینسبت به د

 داشته باشد!  ریانداختم تاث اطیح یکه تو یمتلک دیشا

 یدلم برا یکم م،یدروغ بگو توانمیخوب است اما به خودم که نم یلیآرامش خ تیشخص نیبا ا پندار

آغوش گرم  کی شیدادهایبمنطق تنگ شده است. که ته داد و  یآن پندار کله خراب و پرخاشگر و ب

 و پر مهر باشد.

آخرمان  یجلسه یهااما حرف گفتمیم شیرا برا طیو شرا زدمیمشاورم زنگ م الیبه ل شدیم کاش

 .رمیبگ میدور و برم تصم یهاهمه آدم یکه خودم به جا دهیکه گفته بود وقتش رس شودیمانع م

و آبشار بلند  دمیکه در حال حاضر متعلق به پندار است دراز کش یتخت یهستم... رو نجایا حاال

 روان است. گذاردیکه پندار هر شب بر آن سر م یبالش یرو امییخرما یموها
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. اما در همان حال هم شودیم نیکه چشمانم سنگ کنمیآنقدر فکر م ونیزیبلند تلو یبه صدا توجهیب

 .دانمیرا خوب م زیچ کی

دارم که  یی. پندار همسر من است و من آنقدر توانامیایام که کوتاه ب امدهیهمه راه را ن نیمن ا"

  "رمیادامه راه را بگ یبرا یقطع میاو را بفهمم و تصم یاحساس واقع

 کنم... یتر است. پس خودم را رها ماول خواب واجب یمرحله در

چشم  دهی. در همان حالت دراز کشکندیاتاق متعجبم م یکیتار کنمی...چشمانم را که باز م

 . شومیسرخورده م نمیبیرا در اتاق نم یکس یو وقت چرخانمیم

خودم پتو انداخته باشم، پس  یچرا که به خاطر ندارم رو پردیم یحس سرخوردگ نیزود ا یلیخ اما

 پندار! ادیز یلیاست... به احتمال خ گرید یرنگ کار کس یزرشک یپتو نیا

 نیسنگ نقدریکه ا کنمیاست. خودم را لعنت م نیزم یتا شده هم رو یبالش تک با پتو مسافرت کی

 خوابم برده بود.

را  لمیموبا کشمیم میموها یکه دست تو ی. در حالدهمیبه تنم م یو کش و قوس زنمیرا کنار م پتو

 کنم. از جانب پندار است. یبه ساعت آن را باز م توجهیب امیپ دنی. با دنمیتا ساعت را بب دارمیبرم

 .رونیب ایب یداریپسرخاله هام اومدن. اگه ب -

 میمربوط به ن امیو پ دهدیرا نشان م قهیدق یکشانم که شش و س یم لینگاهم را به ساعت موبا حاال

 ساعت قبل است.

بلوز نسبتا  کیرا با  شرتمیتبندم.  یجمع کنم، ساده پشت سرم م ایرا بدون آنکه چند ال و  میموها

 کنم. یسر م یکنم و روسر یبلند عوض م

 نییرا خودم تع زهایچ یشدن مجددم بعض ی. بعد از چادرامستادهیحد واسط ا زهایچ یبعض یرو

 کردم. 

 . ستیکه حجابم مناسب باشد کاف نیسرم کنم. هم یچادر رنگ ستمیخانه مجبور ن یتو مثال
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سخت باشد اما  یکم دیباشند. شا یکه همسر و مادرم از من راض اندازمیچادر م نیا یهم برا رونیب

 .ندیایجاها کوتاه ب یکنم تا آنها هم بعض رییتغ زانمیعز لیاوقات الزم است به م یام بعضگرفته ادی

 !مهیعمه فه یهااست. مثل حرف یدارم که کامال شعار قبول

 پیت یمساله عادت دارم. از طرف نیبا چادر بودم و به ا یادیز یها. من سالستیمن سخت ن یبرا اما

 توانمیسر و دست بشکنم. من با همان چادر هم م شیکه برا ستین یزیچ گریاز خانه د رونیزدن ب

 باشم. زیو تر و تم پوشکیش

چهار -بچه سه کیو  شانی. دو مرد جوان و خانم هارومیم نییزنم و چند پله را پا یم رونیاتاق ب از

 اند. پندار و خانواده خاله نشسته نیها و ب یراحت یساله رو

 .اورمیحضور ذهن ندارم که اسمشان را به خاطر ب یاما آنقدر امدهید شیآنها را قبال کم و ب البته

 الیو ل ایرو بیخاله هستند و به ترت یو محمد پسرها ی. مرتضمیشو یم یمیزود صم یلیخ

 همسرانشان.

 

 

 

 

 خوابگاه هزار فرق است. یایو رو ایرو نیا نیب البته

 .میبرو رونیشام سبک ب کیبا  ندیگویکه عروس ها م پرسدیشام م ینظر همه را برا خاله

 :کندیغرغر م یآقامرتض

 .خورمیاز جام تکون نم گهید مینومن از ساعت هفت -

 .رودیچشم غره م خاله

 بازم فوتبال؟ -
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 :دهدیکه انگار سر درد و دلش باز شده با حرص جواب م ایرو

 براش جذابه؟ یمامان جان جز فوتبال چ -

که همه  دهدیو دستور م کوبدیرا م ییکه تهش خاله مهر نها شودیم یجمله منجر به کل کل نیهم و

تا لحظه آخر که خاله کتلت ها را آماده  ثمیآماده شوند. البته برادرها و آقام ریرفتن به پارک غد یبرا

 خاله پر زورتر است. یکنند ول یکند، مقاومت م یم

 یتو نشیماش ای. آقا رضا که گومیشویبا شروع برنامه مربوط به فوتبال از خانه خارج م قایدق

ن خودما یهانیسوار ماش هیو بق شوندیپدرش م نیاست، به همراه زن و فرزندش سوار ماش رگاهیتعم

 .میافتیو به راه م

 :پرسمیلبم لبخند دارم از پندار م یرو یکه هنوز به خاطر جلز و ولز آقا مرتض یحال در

 داره؟ یمگه کجا با کجا باز -

 و نفت تهران.  سیپرسپول -

که مطمئن است حاال ضبط  نیو ا دیگویاش مو از عشق فوتبال بودن پسرخاله دهدیخودش ادامه م و

 کرده است. میورزش تنظ ویراد یرا رو نیماش

. خودم آن را خواهدیسکوت را ابدا نم نی. دلم اشودیسکوت م نمانیب یعیبه طور ضا بعدش

 .شکنمیم

 حساب. هیرفتم تسو روزید -

 :پرسدیم یساختگ یو با تعجب دهدیرا باال م شیابروها

 هات اعالم شده بود؟ همه نمره -

زن و  نیصحبت ب یبرا یموضوع چندان جالب دی. شامیهابه گفتن تک تک نمره کنمیمن شروع م و

 یتو سیرا از دست بدهم. تهش از اول شدن در رشته تن یفرصت چیه خواهمیشوهر نباشد، اما نم

 .ستین یمصنوع نشیبار تحس نیو ا میگویاستان مازندارن هم م
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 هم مقام آوردنت. یکی تیلیفارغ التحص یکی. یمن دار شیپ زهیخب پس دو تا جا -

 .شودیچرا کالمم تلخ م دانمیزنم اما نم یم لبخند

 ؟یکنیبازم برام پست م ایدستم  یدیخودت م هاموزهیبعد جا -

. خودم را لعنت دوزدیو بعد به روبرو چشم م کندینگاهم م هیو چند ثان رودیم نیاز ب لبخندش

بدهد و  یکه جواب درست کندیرا به هم زدم و او انگار با خودش فکر م نمانیکه جو آرام ب کنمیم

 :دیآیندارد به حرف م یجواب کنمیکه حس م یزمان قایدق

 اون ور. امیب یه تونستمیبود، نم ادیوقت دوست نداشتم برات پست کنم. اما خب کارم ز چیه -

ناخواسته از  ییو آوا افتدیفاصله م نشانیو ب شودیهم نگه دارم نم یرا رو میهالب کنمیچه م هر

 .شودیآنها خارج م

 ؟یخواستینم ای یتونستینم -

 .فرستدیم رونی. نفسش را نامحسوس بافتدیم شیابروها نیب یقیعم اخم

 مزاحمت بشم. خواستمینم -

 ؟یمزاحم چ -

 :دیگویچرخاند و محکم م یرا به سمتم م صورتش

 .تیآزاد -

 .میگویرا م دیو آنچه نبا کنمیم . اخمشومیم دلخور

احمقانشو از دست  یاون معن یآزاد گهید یدیفهم یبعد وقت ،یشد یشدیم دیاون موقع که نبا -

 ؟یمزاحمم بش ینخواست گهیداده د

 به اعصاب خودش مسلط باشد. کندیم ی. سعنمیبیفرمان را م یدستش رو فشار

 تو کارات دخالت نکنم. گهیبه خودم فشار آوردم که د یلیبحثو کش نده پگاه. من خ نیا -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  435:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 .نالمیم

 !؟یچ یعنیمن زنتم پندار! دخالت نکنم  -

ما را  غیو شوهرش در حال رقص و ج ای. پرمیزن یجلو م ایپر نیو از ماش شودیم ادتریز یکم سرعتش

 .دهمیدست تکان م شانیو برا زنمیم یزورک ی. لبخندکنندیبدرقه م

پندار هنوز هم با  .شودیدرست نم یزیچ نمانیب وقتچیه یطورنیکه ا کنمیو فکر م ردیگیم دلم

 قورت داد.  شودیدل را که نم یمانده رو ی. حق هم دارد، حرفازندیحرف م یطعنه و دلخور

 یواریو چه د یتفشان کن یشویکه مجبور م مانندیم دهیدهان نجو یشوند و تو یم مزه مزه قدرآن

 لحن زشت و تلخ حقم است اما پندار کور خوانده.  نیتر از مقصر. حقم است... اکوتاه

که تنها ناز کنم...  امامدهیام. نهوا به بندر آمده نیا یام که حاال تو دهیها را به تنم مالحرف نیا هیپ

 کنم و نشان بدهم متفاوتم. میام غرور ترمناز بخرم. امده شتریام بآمده

 کیبه  ازین کنمی. احساس مگذردیراه به سکوت م یباق دهم،یکه به خودم م یدلدار مهه نیا با

که حالم خوب بشود. سرم را  یجور کیسراغ ندارم.  هیتر از گرقشنگ یزیشدن دارم و چ ستیر

اشک  یاهمراهمان بفهمند چند قطره یهانیکه نه پندار و نه ماش یجور کنمیخم م شهیسمت ش

 .شودیبا دست پاک م امدهین رونیکه از چشمم ب زمیریم

 دیناز کردن است، من که نازکش ندارم، با یهم نوع گرانیکردن و از قصد نشان دادنش به د هیگر

 خودم. یبرا میهاهیگر گران،ید یباشد برا میهاباشم. خنده هانیاز ا تریقو

 :پرسدیو م اندازدیبه صورتم م ینگاه میکه ن کندیاخرم انگار پندار را متوجه م نیف

 پگاه؟ -

 بله؟ -

 .نمی... چشماتو ببنمتیبب -

 .نییآشغال رفت توش. اشکام اومد پا هی -
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است که دل خودم به آن  نیدروغم بچگانه است. مهم ا ستی. مهم ندهمیم هیتک یسرم را به پشت و

 است. یراض

صورتم  دنید یتالشش را برا چرخانم،یگرچه که هر بار چشم م زنمینم یبه مقصد حرف دنیرس تا

 .کندیدلم را گرم م نیو هم نمیبیم

 

 

 

 

 شوم. یم ادهیشود، بعد پ یزنم تا چهره ام عاد یم یشدن چند بار لبخند زورک ادهیاز پ قبل

شود که  یم یزنم. طور یحرف نم ادیتا شام خوردن ز میزن یو حرف م میخور یم یکه چا یمدت تمام

 پرسد. یاز پندار م الیو ل دیآ یخاله در م یعروس ها یصدا یحت

 زدا! یخانومت تا قبل از حرکت چهار تا کلمه حرف م -

 خندد. یم ایپر

 شده. نیماش یشده تو یهر چ -

 غرد. ی. خاله مردیگ یهم خنده ام م خودم

 .نینکن تیعروس خواهرمو اذ -

 .دیگو یرو به پندار م یمرتض

 رو داد. دیزن جماعت نباکارت درسته داداش. به  -

 زند. یطعنه م ثمی. مدیآ یزنش در م غیج

 .یامشب هم موند یاز باز یهمون تو رو نداد -
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 یکشد. رضا که برادر بزرگتر است رو به پندار م یخط و نشان م شیبرا یو مرتض میخند یم همه

 .دیگو

 .ذارنیتا صبح بار م گتویدو کلوم بگو از خودت دفاع کن وگرنه د -

 :دیگو یمقدمه م یپندار ب و

 نوکر خانومم هم هستم. -

 شود. یم میگونه ها یکه باعث شرمنده شدن و سرخ ندیگو یم یکشدار "او"نفرشان بالفاصله  چند

 خندد. یم ینخود ایکشم. پر یخجالت م شتریشود و ب یم رهیخ میپندار به رنگ گرفتن گونه ها نگاه

 .اریرو در ن هیپسرخاله بسه. گند قض -

 کند. یعوض م شیپسرخاله ها نیرا از کنار خاله تا ب شیو جا ردیگیبا خنده چشم م پندار

 یجواب م یو مرتض ستین یساحل یاز موتور چهارچرخ ها یزند که چرا خبر یغر م الیاز شام ل بعد

 دهد.

 میاومد می. ما پاشدننیبی. اونام االن دارن فوتبال ممیگفتم امشب نر نیبله زنداداش! واس خاطر هم -

 .کین کیپ

و عروس ها از جمع جدا  ایو در آخر من و پر ردیگ ینم لیتحو یزند و کس یبه جان همه غر م یکم

 چادرش مدل ساده است. یاست ول یهم چادر الی. لمیتا قدم بزن میشو یم

 یزهایدر مورد چ یکنند. حت یصحبت م جانیکال با ه ایندارند و مثل پر یخدا عادت به فضول شکر

 .یعاد

کنم. لبخند دست و  ی. با تعجب به او نگاه مردیگ یدستم را م ایپر گردندیعروس ها به جمع برم یوقت

 زند. ین یپا شکسته ا

 پندار واقعا دوستت داره. -
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 .دهمیجواب م یلحن گرم و مطمئن با

 دونم. یم -

 .ردیگ یرنگ م لبخندش

 .دیشکرآبه... ببخش نتونیخداروشکر. حس کردم ب -

 .رمیگیهم دستش را م من

 .یداد تیممنون که بهم اهم -

. خاله در حال جمع میگردیشوند. شانه به شانه هم برم یم دهیدر طرح لبخندش د شیدندها حاال

 .میگردیبعد، برم یقیاست و دقا لیکردن وسا

و فقط ما و  میکرد یدر خداحافظ یجلو هی. از بقمیشو یاز ده شب گذشته است که وارد خانه م ساعت

 .میخاله و همسرش وارد خانه شد

 کنم.  یکنم و خواب را بهانه م یزند اما تشکر م یآخر شب م یتعارف چا خاله

عادت را داشت و  نیا امیاال میمادر من هم از قد ست؟یچ گریآخر شب د یعادت چا نیدانم ا ینم من

 .دیخواب یخورد نم ینم یاگر چا

 .دیگویرو به خاله اش م پندار

 .میماهه اجاره کن هیرو  ییجا هی میبا پگاه بر دیخوام برم سر کار. شا ینکن. نم دارمیخاله صبح ب -

 زند. یپشت دستش م خاله

 ماهه چرا!  هیخاک بسرم. اجاره  -

 یکند از حرف زدنش. شوهرش اخر نجاتمان م یم مانیکه پندار را پش دیگو یو م دیگو یآنقدر م و

 .میدهد تا به اتاق برو

 کند. یبسته شدن در پندار با خنده نفسش را فوت م اب
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 کشتنمو داشت! لیپتانس -

 :میگو یم یمانتو به آرام یو در حال باز کردن دکمه ها نمینش یتخت م لبه

 .یدار یخاله خوب -

 یکنم. نم ینگاهش را حس م ینیآورم و سنگ یدهد. مانتو و شالم را در م یرا آرام تکان م سرش

 شود. یگذارد انتظارم طوالن

 چقدر موهات بلند شده. -

 زنم. یم طعنه

 .شیبود دهید شتریتا قبل از محرم شدنمون ب -

 گذارد. یجواب نم یام را ب طعنه

 به من. یرغبت داشت شتریقبلش ب -

 کنم. یم اخم

 !یرفت یبعد از عقد گذاشت -

 کند. یرا باز م راهنشیپ یها دکمه

 جنوب. نگفته بودم؟ امیخوام ب یمقبلش گفته بودم که  -

 .خورمیم حرص

 !یزد یبار حرف م کی یبود ی. اگر اومدنیایتا قبل از اون اتفاقا قرار نبود ب -

 .دیگو یزهر م یبه تلخ یکند و با لحن ینگاهم م یطوالن هیثان چند

 شکسته. ینیاون چ شدیم میترم دینمونده بود ازم که بتونه تورو هم آروم کنه... با یزیچ -
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ام خفه شود اما  یسکوت کنم تا بغض لعنت دیلرزد. با یچانه ام م یطرز مسخره و اعصاب خرد کن به

 کنم. ینم

 بودم؟ دهیکه به ته خط رس یدید ؟یدیمنو د یتنهام گذاشت یوقت -

 .رمیگ یدستم را به سمتش م مچ

 ؟یکه از مرگ وحشتناک تر باشه تا بحال حس کرد یهنوزم ردش مونده ها! ترس -

 کند. ینگاه م قیعم یمچ دستم با اخم به

 . حماقت اون شب...یاریسر خودت ب ییبال نیکردم چن یفکر نم -

 کنم. یو بغض شکسته قطع م تیرا با عصبان حرفش

 کردم! یبه خاطر اون شب خودکش یکن یحماقتت مال االنه که فکر م -

بحث آزاردهنده ادامه  نیکه به ا نمیب یدر خود نم یکشش گریکند و من واقعا د ینگاهم م متعجب

 را بشنوند. مانیخانه ممکن است صدا نیدر ا گریکه دو نفر د یدهم، آن هم در صورت

 شوم. یشدنش م کیبردارم. متوجه نزد یروم تا شلوار راحت یسمت چمدانم م به

 ؟یکرد یخودکش یپس واسه چ -

 هم.د یرا نم جوابش

 کشم. یم رونیراحت ب یشلوار نخ کیگردم و  یچمدانم را م یتو

 .ستدیا یپشت سرم م قایدق

 با تو ام پگاه. بگو روشنم کن. -
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حس  میبازو یسرانگشتانش را رو ی. گرمادهمیو بازهم جوابش را نم کنمیرا باز م میشلوارل دکمه

 چرخاند. یکنم و مرا به سمت خودش م یم

جمع  میهاها تا پشت لب. حرفزنمی. پوزخند مگرددی. دنبال جواب مکنمینگاه م شیچشم ها یتو

 .زندیرینم رونیاما ب شوندیم

 مانیکه ارتباط چشم نی. بدون اکنمیچشمانش عوض م ی. شلوارم را جلوشودیآرام شل م دستش

 جز صورتم را نگاه کند. ییبخواهد جا ایقطع شود و 

 .رومیراهرو م یتو سیو به سمت سرو دارمیچمدان برم یرا از تو مسواکم

با  میدو سال را داشت نیمکالمه ا نیتری. طوالنکنمینفسم را رها م بندم،یرا که پشت سرم م در

 از طرف من. ییایحیب یکم یچاشن

 به فکر کردن. کنمیشروع م زمیریمسواک م یرا رو ردندانیخم یوقت

اتفاق افتاد همان  نیبار که ا نی. آخرمیاتاق بمان کی یامشب قرار است با هم تو نکهیکردن به ا فکر

 بود.. ییشب کذا

 گذاشت. ییاسمش را کذا شودینم

 .کنمیرا مزه م ردندانیخم نیریو طعم ش کندیدهانم جا خوش م یتو مسواک

 بود، بارها... پشت سرهم. دهیشب مرا بوس آن

 کرده بود... نوزاشم

 لحظات آخر اجازه گرفته بود... یبرا یحت

 بودم. سخت نبود. دردناک هم نبود! یراض من

 رفت. شیپ یعال زیهمه چ یخوب بود. ترس داشتم ول یبود... استرس داشتم ول خوب
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اما پندار حواسش به  فتدیعروسم اتفاق ب دیاتفاق بعد از درآوردن لباس سف نیا خواستیدلم م دیشا

 بود. امیجسمان تیوضع

 مرا نوازش کرد تا به خواب بروم.  بعدش

رفتم دنبالم  رونیاز خانه ب یوقت خواستیگرفت. دلم م تیرنگ واقع زیشدم همه چ داریصبح که ب اما

 اما چه شد!  دیایب

 شده بود. مانیپش

که ته  یبغض یو شور ردندانیخم نیری. طعم شکشمیم میدندان ها یدهم و رو یرا تکان م مسواک

 .زندیجا خوش کرده حالم را به هم م میگلو

 . کنمینگاه م نهیآ ی. به صورت خودم توکشمیو دهانم را آب م رسانمیم انیزود کار را به پا یلیخ

بغض  یهارفتن نشانه نیاز ب یلبخند زدن برا نیام. همگرفته ادیکار را خوب  نی. ازنمیلبخند م یالک

 را!

 شد، همان شب بود. دهیپندار بوس یهاکه توسط لب یبار نی. آخرکشمیم میهالب یرو دست

نوروز برگشت.  دی. رفت و عامدیهم ن ریفطر و قربان و غد دیع یبرا یاز عقد پندار رفت و حت بعد

 . دادیم امیمن پ یهاامیکه فقط در جواب پ یآورهشت ماه بعد. هشت ماه عذاب

 . فرستادیم کیتبر امیکه او زودتر پ آمدیم شیپ یمناسبت مگر

آورد و گفت از طرف پندار است و من آن را پس فرستادم چون فکر  ییکادو نیتولدم نگ یحت

 کار را کرده. نیا نیخود نگ کردمیم

 آورد دلم آرام گرفت. میچند روز بعد همان کادو را بسته پست برا یوقت و

 مهم بودم و هستم. مرا دوست داشت و مطمئنم هنوز هم دارد. شیبرا

 !؟ستادیا زیهمه چ یهدفش از آن شب انتقام بود پس چرا پا راگ
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 به بهم خوردن وصلت بودند؟! یام راضکه خانواده نیتوانست برود. مگر نه ا یم

 ها،هی. اما آن هدردیخبرم را نگ چیعقدم کند و ه توانستیهدفش کم کردن عذاب وجدانش بود م اگر

 است. ریشده و هنوز هم دلگ اهیاز من س شیذهن ریمرا دوست دارد اما تصو یعنیها  کیتبر امیآن پ

 را دوست داشته باشم که او بتواند!  یجز پندار کس توانمیمن م مگر

 .میرا به ذهنمان راه بده ینفر دوم میتوانی. ما نمکندیم ینفر زندگ کیذهن ما فقط  یتو

 .ندینشیاز ذهنم لرز به تنم م یگذشتن فکر با

 ریبدهم فکرم فقط با پندار است. آن تصو حی! هزار هم که توضدیپندار آراز را کنار من د نکهینه ا مگر

 کند؟یم هیرا چطور توج

 کشم. یآن دختر و پندار را با هم م نمیرا با وضع نامناسب کنار پندار بب یدختر اگر

 !ستیدر فکرش ن یجز من کس دیاگر پندار بگو یحت

تنها تشک وسط اتاق  یکه رو یو پندار شومیالمپ م یمتوجه خاموش گردمیبه اتاق برم یوقت

 .رودیور م لینشسته است و با موبا

اما  شومینگاهش م ینی. متوجه سنگرومیو به سمت تخت م گردانمیچمدان برم یرا تو مسواکم

 کنم. ینگاهش را بررس دهدیام، اجازه نمکرده ریدرگ یکه الک یذهن

تشک و  کیبالش،  کی. کنمیپهن شده نگاه م نیزم یکه رو یخوابو به رخت نمینش یتخت م لبه

 پتو! کی

 بخزم. شیپتو ریتخت را بردارم و ز یبزند تا بالش رو یتعارف الک کی ستیکاف

و  کشدیکند دراز م یکه مرا نگاه م یو در حال گذاردیرا کنار بالش م لشیتعارف زدن موبا یبجا اما

 .گذاردیبالش م یسرش را رو

 به من. زندیو زل م بردیسرش م ریرا هم ز دستش
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 .بنددیلبش نقش م یاز لبخند رو یام. نرم نرمک طرح کمرنگهم لبه تخت نشسته هنوز

 ؟یخانم عصبان یآروم شد -

 .کندیبالش دراز م یسرش گذاشته است را رو ریکه ز یدهم. دست ینم یکنم و جواب یم اخم

 آغوشش نپرم. یتا تو کنمیرا جمع م میو دوباره به صورتش. انگشتان پاها کنمیدستش نگاه م به

 و دوباره به صورتم. کندینگاه م میپاها به

 دستش بگذار. یبرو و سرت را رو نیینکن پگاه... تا دستش را جمع نکرده است از تخت پا معطل

 راند. یتو را از خودش نم یدراز بکش یوقت

 راند چه رسد به پندار آرام حاال! یپندار پرخاشگر گذشته هم تو را از خود نم یحت

 

 

 

 

 زنم. یروم و پتو را کنار م یم نییپا میزانوها یرو آرام

 بای. قلبم تقررندیگیاز هم فاصله م یکه کم ییهاو لب کنمیرود نگاه م یم شیهاکه از لب یلبخند به

 است. ستادهیا

دستش  یو سرم را رو چرخمیو پشت به او م کنمیبازش مقاومت م مهین یهالب دنیبرابر بوس در

 . گذارمیم

 .ردیگیگردنم قرار م ریواقع دستش ز در

 است.  ستادهیاو هم مثل مجسمه ا کنمیخشک شده و حس م تنم
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و خودم را  کوباندمیهمان بالش م یو سرم را رو ماندمیم یهمان تخت لعنت یبهتر بود رو دیشا

 .کردمیکوچک نم

. کنمیپشت سرم را نگاه نم گریروم و د ی. مگردمیامشب برم نیخودش را عقب بکشد و برود هم اگر

 احساس! ینامرد ب

 . کندی. کوبش محکم قلبش وجودم را گرم مچسبمیستبرش م نهیو به س شودیگرم م میهاشانه نیب

و از آن  کندی. خودش را رها مردیگیقرار م نیزم یو رو شودیرد م میپهلو یاز رو گرشید دست

 .شودیحالت مجسمه وارانه خارج م

 . رمیگیو لبم را نامحسوس به دندان م شودیم ایام احمرده قلب

 . رمیگیو آرام م دیآیدر م یمن هم از خشک تن

و دور اتاق  پرمیم نییکه با ذوق باال و پا کنمیخودم را تصور م ند،ینشیم امقهیشق یکه رو اشبوسه

 .دومیم

 . کشدیو مرا به سمت خودش م چسباندیرد کرده بود را به شکمم م میپهلو یکه از رو یدست

 حالت را دوست دارم. نی. اشودیدلم غوغا م یو تو گذاردیم میپاها یرا رو شیپا کی

 دنی... از سر رسستین یمانع چی... همیگریکدیکه سهم  یام... در حالکه در آغوشش حل شده نیا

 .میترسیبزرگترها نم

 ..جوشدیچشمانم م یتو اشک

 :کنمیو آرام زمزمه م بندمیرا م چشمانم

 ..یمعرفتیب یلیخ -

 .چسباندیگوشم م یرا رو لبش

 نگو... فقط آروم بخواب. یچیششش... ه -
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عظمت  نیبه ا یآغوش یتو شودیام که حاال بخوابم. مگر مپا نگذاشته رینه! من غرورم را ز خواب

 !یو آرام بخواب یباش

 .رمیگیو نم چشمانم را م آورمیرا باال م دستم

 .گذاردیصورتم م یرا رو صورتش

 .یکه تو بخوا یی... هرجارونیب میفردا عصر بر دمیقول م یبشم. ول داریب دیصبح زود با -

 آرام بمانم. کنمیم یاما سع ردیگیم دلم

 م؟یحرف بزن یک -

 .دهدیجواب م ریتاخ با

 بعدا... هر موقع که شد... بخواب. -

که  یو دست کوبدیکه هم چنان پر قدرت م ی. اما قلبخوابدی. خودش هم مثال مزنمینم یحرف گرید

 پنهان کند. تواندیرا نم شودیکه تنگ و آزاد م یو آغوش شودیمشت م یه

 .زنمیچشمان بسته لبخند م با

 "بخواب! یتوانی! تو هم اگر مبمخوایباشد پندار خان! م"

 . کنمیکه من قطعش م زندیزنگ م لیآنقدر ساعت موبا صبح

 که غرق خواب است.  کنمینگاه م یو به پندار چرخمیم

 بود.  داریبودم او هم ب داریهم دارد. حاضرم قسم بخورم تا هر موقع که ب حق

از خواب  دهم،یو تکانش م کندیافاقه نم. صدا زنمیم شیو همزمان صدا کنمیرا جمع م میموها

 .ندینشیم شیجا یتو مهیو سراس پردیم

 ساعت چنده؟ خواب موندم؟ -

 .دهمیرا تکان م سرم
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 زنگ خورد. تیاالن ساعت گوش نیهم -

 .کشدیبه صورتش م یو دست کندیخواب رها مرخت یخودش را تو دوباره

 .دمیترس -

 .زمیبه هم بر شتریرا ب اشختهیبه هم ر یدست جلو ببرم و موها خواهدیم دلم

شکمش باال رفته و عضالت برجسته دستانش  یهاکه تا وسط کنمیرنگش نگاه م یشمی شرتیت به

 .کندیم ریصورتش قرار گرفته نگاهم را درگ یکه حاال رو

 . ندینشیلبم م یرو نیغمگ یو لبخند کنمیرا نگاه م شیپا سرتا

 او را دارم و هم ندارمش... هم

حس غلبه کند. باالخره با  نیبر ا تواندیاست و نم آلوده. خوابدیگویم یو نچ ندینش یبعد م یکم

که  ی... درست سمتکنمیخواب خودم را گوله مرخت ی. توشودیو از جا بلند م دیآیخودش کنار م

 دهمیم نشان پروایو ب چدیپیتن پندار در مشامم م ی. بوکشمیم یقیبود و نفس عم دهیپندار خواب

حاضر شدن پندار گوش  یو به سر و صدا بندمیدارد و بعد چشم م تیاهم میکه خواستنش برا

 .دهمیم

و با  میگو یم یآرام "یموفق باش"ندارم و من با همان چشمان بسته  یپرسد کار یاز رفتنش م قبل

 . ردیگ یدر دلم م یصدا دنیش  و شن"خداحافظ یمرس"گفتن 

 شد؟  ینم م،یداشته باش یگرم تر یخداحافظ شدیم

. من همسر کنمیآرام م یاما خودم را با جمالت دم دست ندینشیاسترس به جانم م یرفتنش کم با

که آرام کردن و جذب  دمیرا در خودم د تیقابل نیا شبشید یهاتمام جنب و جوش یپندارم و از تو

 کردنش را بلدم. 

 میجا یزده تو. وحشتخوردیزنگ م میکه گوش شودیدارد گرم م میهاافکار غرقم و چشم نیهم در

آن رها کردم  یرا رو یزنگ زده است؟ به سمت تخت که گوش یوقت صبح چه کس نی. انمینشیم
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 زماعتماد ال یعنیبارها زنگ نزده  روزیکه د نی. همکشمیم یانام مامان نفس آسوده دنیو با د رومیم

 .میگویم ییالو ازهیو همراه با خم یمن بسپارد. به ارام یهامشکل را به دست خواهدیرا دارد و م

 پگاه مامان؟ -

 نه؟ اوردیجان پگاه؟ باز دلت طاقت ن -

 .خنددیم

 ن؟یدر چه حال ن؟ییکجا ؟یجونت سالمت مادر. خوب -

 :میگوی. مکندیم یلیو یلیاحوال پندار و جمع بستنمان دلم را ق دنیپرس

 ش نذاشت.جا رو اجاره کنه اما خاله هیبره  خواستی. پندار ممیاخاله یخونه -

 خونه؟ -

 

 

 

 

 کرده ام. جادیسوال ا شیبرا

 ام... اره. خب... مامان؟ -

 .زنمیحرفم را م یهمه کبارهیکه به  دیگویم یآرام هوم

 .دمی... تو بغلش خوابزیچ یعنیکنار پندار...  شبید -

 را از کنار گوشم بردارم. یگوش شودیبلندش باعث م نیه

 ؟ییآبرو ؟ییایدختر ح -

 .خندمیم خجوالنه
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 ... خب شوهرمه.دارم ایح -

 .ردیگیاش مام. باالخره خندهکرده کنیفرا کن شیهاتمام قانون .کندیم مکث

 .یبه من نرفت چیپگاه! ه ییایحیب یلی!!!! خیکن یم فیمن تعر یخب باشه! چرا برا -

 .خندمیحرفش م به

 .ایدن یفخرالسادات بسه برا هیبه گمونم  -

 چرا؟ -

 بابا نادر هست تا عاشقش بشه. هیچون که فقط  -

جمله جا افتاده. مادرم است و  کیاز حرفم  دانمیخودش. خودم هم م یوهیاما به ش کندیم ذوق

 یلعنت نیها. ااز گفتن گذشته میداشت. بگذرها را ناخالق یسر کی خواستیدوستش دارم اما دلم م

 .زنمجگر خودم را هم ب یاست و من مرض دارم که هر از چندگاه خودش دارد. گذشته یاسمش را رو

 خب... اخالق رفتارشون چطوره؟ باهات خوبن؟ -

 :میگویو م شومیم گرم

 دوستمون دارن. یلی. خمیهاشون باشکه من و پندار بچه ینوازن. انگارماهن. مهمون -

 باهات خوبه؟ ؟یپندار چ -

 راه دارم. یلیتالش کنم مامان... خ دیبا یخوبه. ول -

 .کشدیم یآه

 . خدا کمکتون کنه.طورنیواسه حل مشکالت. اون بچه هم هم یجوون یلیجاست. تو خدلم اون -

 :دیگویشاد کردنم م یکه برا میگویم یاوهوم ریو دلگ نامفهوم

 .تویاجاق زندگ یگرمش کن یتونیروزا گذشته. م نیتر از احرفا نذار. سخت نیا یحاال دلتو پ -
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 رمیگیم میو تصم یبه دست دلتنگ دهمیانقدر که دل م د،یگویاز حال و روز خودش و بابا م میبرا بعد

 بگذرد تا بابا جواب تماسمان را بدهد.  یاز ساعت ادار دی. هرچند بابا بابا هم حرف بزنم

 یها باالخره برااز آن یکی کنمیرا مرور م میفکرها یو با سرخوش فرستمیم رونیب قیرا عم نفسم

 .دهدیپندار جواب م

هفته با پندار  کی نیام. در اموجود کنار امده طیبا شرا یو من کم گذردیاز آمدنم به بندر م یاهفته

و  طرفنیا میتوانستیاش تا مها و خاله ییدا ی. با خانوادهمیابندر را گشته یحیتفر یاز جاها یلیخ

 . میشد یموتور قیبا دخترها سوار قا یو حت میاطرف بودهان

همان اخالق همراه با  دیکه پندار شا کردمیو من فکر م ندیآیکه مردها گفتند که با ما م بماند

 یزیچ دمیکش یبلند غیو خنده ج یاز شدت سرخوش یوقت یرا حفظ کرده باشد ول تشیمحدود

 میدر زندگ ییجا گریکه پندار خروشان د دمیسر تکان داد، فهم میمحو برا ینگفت و تنها با لبخند

 ام. رو شدهبهاز او رو یدیو با بعد جد اردند

ها خانواده نیا یدارد. پندار از خوب یآن بودند هم بستگ یکه تو ییهاام و آدمبه گذشته هرچند

 .چدیپینم میو به پر و پا گذاردیآزاد م ششانیمطمئن است که مرا پ

تر فکر که پخته شده و عاقالنه ی. حداقل حاال پگاهآورمیم ادیدوستان سابقم را به  یهایشوخ

پندار مراعات  شیدارد. الزم بود دخترها پ یو هر نکته مکان ییکه هر سخن جا داندیم کندیم

 دندیپندار را خراش یذهن ریاما با رفتارشان که در مالقات اول آزادتر از حد معمول بود تصو کردندیم

 . میریکنم دست بگکنم چهچه یبر علت شد تا پندار و من سر لج کاسه دیمن هم مز یهایو لجباز

اگر آن  کنمیبا خودم فکر م ی. گرچه گاهمیدیدیروزها را م نیکه ا شدیدرست نبود و کاش م نیا

 پگاه و آرامش و منطق امروز پندار هم نبود. نیروزها نبود، درک درست من حاال... هم

پندار هم مثل من از اول بچه بود، توقع داشتن رفتار مناسب و  نمیب یکنم م یم یرا که قاض کالهم

 دور از انتظار بود. یاز او کم یمنطق

 گذشت.  یکاش زمان بهتر م یا ی. ولمیالزم بود تا بزرگ شو زمان
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 دیپندار سر رس یرفتم. کاش وقت یآخر نم یهمانیکه قرار بود خودم را اصالح کنم، کاش به م من

 داشتم.  یبهتر یپوشش تیوضع

 . ردیگ یم شتریخورند و دلم ب یچرخ م "کاش یا"سرم هزار  یتو

 . میبرو دیاست امروز غروب به همراه پندار به خر قرار

 یها یبه جز دورهم میهمه لباس ها نیسهند لباس بخرم. تا قبل از ا یعروس یخواهم برا یم

 .میرو یم دیبار است که همراه پندار به خر نیاول نیمامان بوده و ا قهیدانشگاه به سل

 شود.  یرنگم هستم که وارد اتاق م یآب یمانتو یحال بستن دکمه ها در

 زنم. یلبخند م دنشیام. با د دهیرا هم پوش نمیکرده ام و شلوار ج یمختصر شیآرا

را هم خودم  شتریب یکینزد یتوقع دارد قدم اول برا دی. شادمیخواب یهفته را در آغوشش م نیا تمام

 بردارم اما کور خوانده! 

 به خودش بدهد. یتکان دیهم با خودش

 .ستمیا یکوچک اتاق م نهیآ یو جلو دارمیقواره بزرگم را برم یروسر

شوم به  یام مطمئن م یروسر یمدل گره ها ییبایاز ز یکشد و وقت یبستن آن طول م یا قهیدق چند

 روم تا چادرم را بردارم. یسمت تخت م

 شود.  یدارم حالت صورتش سخت م یچادرم را برم یحاال لبه تخت نشسته است. وقت پندار

 کنم. یم مکث

 شده پندار؟ یزیچ -

 پرسد: یم ریرساند. با تاخ یتم مو به صور ردیگ یرا از چادر م نگاهش

 ؟یچادر سرت کن یخودت دوست دار -

 بوده! نیشود که علت اخمش ا یراحت م المیخ
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 برم. یفرو م نشیآست یرا تو میاندازم و دست ها یم میشانه ها یرا رو چادر

 ؟یپرس یچرا م -

 .ردیگ یم دم

 . ستین ی... اجباریمادرت... اگر دوست ندار ایاگر بخاطر من...  -

 زنم. یم لبخند

 هیبودنم نداشت. واقعا کار نداشت. بعد از  ییمانتو ای یبا چادر یکار گهیبعد از اون اتفاقا مامان د -

 در کار نبود. یبشم. پس اجبار یگرفتم چادر میمدت که خودم حال و روزم بهتر شد تصم

 دهد. یرا باال م شیابروها

 ؟یچادر سرت کن یبخاطر مامانت خواست ایبخاطر خودت  -

 کنم.  یم میکشم و کشش را تنظ یسرم م یرا رو میشانه ها یافتاده رو چادر

 داره!  یچه فرق -

 دهم: یادامه م زیطنزآم یا هیبا کنا و

 افته. یکه اسالم به خطر نم نهیمهم ا -

 شود. یچشمانش م همانیم طنتیش

چادرش فرق نداره. شما  ی! با چادر و بیایاز خونه در ب دیاصال نبا یریدر نظر بگ یاونجور یبخوا -

 .یهمه جوره خوشگل
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گرم  یو در برابر خنده  دارمیرا برم فمی. کرمیگ یافتد و گر م یجا م میجمله اش برا هیاز چند ثان بعد

 هیو ذوقم را تخل زمیر یم رونیو دو دندانم را ب یزنم و پشت در اتاق س یم رونیو پر مهرش از اتاق ب

 کنم. یم

 شوند.  یهر دو بلند م دنمیها نشسته اند و با د یراحت یهال رو یتو ثمیو م ایپر

 . میافت یو به راه م دیآ یم رونیبعد پندار هم از اتاق ب یکم

 یخواهد. رفتارش کم یم ندیب یکند. از هرچه م یم دیخر ایدارم اما رسما پر دیمن قصد خر اسما

 کامال مشهود است. نهیزم نیاست و دخترخاله بودنشان در ا نینگ هیشب

هم به مراسم  یام که ربط دهیجفت کفش اسپورت خر کیفقط  دیبعد از دو ساعت بعد از خر من

 ندارد.  یعروس

کردن  دنیاز خر یبد باشد اما تصور بهتر نکهینکردنم به خاطر پندار است. نه ا دیخر گریعلت د البته

 با او داشتم.

 و نظر بدهد که فالن لباس با فالن رنگ را بخر.  ستدیخواست کنارم با یم دلم

 من بدون چک و چانه بخرم. و

 دلسرد کرده است. دیمرا از خر یو نظر ندادنش کم ستادنشیعقب ا اما

 خورد. یهستم که تلفن پندار زنگ م یگریاز مغازه ها در حال پا زدن به کفش د یکی یتو

 .دیگو یآرام م ایپر

که  یخوریحرص م شترینکن. بعدا ب یخال ختیر یب یکفشا دنیحرصتو با خر یناراحت یزیاگر از چ -

 .یداد نایپول به ا

پوشم و فروشنده  یکنم. از آن دست کفش هاست که نم یکه پا زده ام نگاه م یرنگ یکفش عسل به

 است و مخصوصا بزرگساالن است. یهمان ابتدا گفت که طب



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  454:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

آرام در  یشود. با صدا یکه تلفن به دست از مغازه خارج مکنم  ینگاه م یو به پندار ردیگیام م خنده

 .میگو یم ایجواب پر

 کردم. یقاط یدی! از کجا فهمایزیت یلیخ -

 خندد. یکند و م یرا صاف م شیها شانه

 .گهید مینیما ا -

 .دیگو یبه من رو به پندار م یبا چشمک ایگردد پر یمغازه برم یکه تو پندار

 !رونیب یریم خورهیپسرخاله! تلفن زنگ م یمشکوک شد -

 پندار گشاده و پر خنده است.  چهره

 شدم. ییمحسن بود... دا -

 فمیک یرا از تو لمیموبا عیسر یاز سرخوشحال یغیکنم و با ج یفراموش م یرا لحظه ا تمیعصبان

 . رمیگیکشم و شماره زنعمو را م یم رونیب

 .میگو یم کیبه پندار تبر ثمیو م ایخورد همراه پر یکه بوق آزاد م ینیح در

. ذوقش به ستیمدت ن نیا یاز سرد یدهد آنقدر ذوق زده است که خبر یکه تلفن را جواب م زنعمو

خودم و  یرود و برا یو او هم قربان صدقه ام م میگو یم کیتبر جانیکند و با ه یم تیمن هم سرا

 کند. یپندار هم آرزو م

 یم ریبه قلبم سراز یو دلخور یکند احساس دوگانه خوشحال یآرزو را م نیکه ا یاز لحظه ا درست

 دهم.  یشود اما آن را بروز نم

اتاق عمل است را به وقت  یکه هنوز تو یکنم و صحبت کردن با ترالن یهم صحبت م نیعمو و نگ با

 کنم. یموکول م یگرید

من هم خوشحال باشم اما آن حس  دی. شاستین یحاال خوشحال است اما هنوز هم همراه خوب پندار

 کشم.  یندارم، م ازیکه به آنها ن ییکفش ها دنیهنوز هست. اما دست از خر یدلخور
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 شوند.  یاز ما جدا م ثمیو م ایکند و بعد از آنجا پر یمهمان م یهمه را به فالوده بستن پندار

و آرام به سمت  دارمیرا برم فمیرا حساب کند و من هم ک نهیتا هز ستدیا یصندوق م یجلو پندار

 .دارمیقدم برم رونیب

 رساند. یبعد خودش را م یکم

 م؟یخب... کجا بر -

 دهم. یجواب م بالفاصله

 خونه. -

 .گرددیبه سمتم برم متعجب

 ؟یدینخر یزیتو که هنوز چ -

 کنم. ینم نگاهش

 .هی. کافدمیچرا... کفش اسپورت خر -

 . گردمیکشد، به سمتش برم یم . دستم رادارمیقدم برم نیبه سمت ماش و

 پرسد. یو م گرددیم یصورتم دنبال نشانه ا یتو

 شده؟ یزیچ -

 کشم. یشود. آه م یام نم یمعلوم است که متوجه علت ناراحت خب

 .دیپر دمینه... فقط حس خر -

 زند. یم لبخند

 .دیپر دتیرفت حس خر ایآهان. چون پر -

 :میگو یم یفهمد با لحن تند ینم نکهیاز ا یعصبان
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 رسهیکنم. وگرنه خودم پولشو دارم، الحمدهلل زورم هم م دیخوام خر ینم گهیرفت د ایآره چون پر -

 خونه. ارمیبلند کنم خودم ب دویخر کیدو تا پالست

 زند. یم خشکش

 !شمیمتوجه منظورت نم -

 شوم. یم کالفه

 خونه.  میباز کن بر نوینگفتم! در ماش یمنظور دار زیچ چیه -

 کند. یم اخم

 ! هوی یشد یشد که عصبان یخب چ -

 و بحث نکنند؟ ندیایکوتاه ب دیبا ییجا کیفهمند که  یمردها نم چرا

 

 

 را باز کند تا سوار شوم. نیماش یبدون حرف زدن درها خواهدیحاال دلم م نیهم مثال

 .زندیرا م نیماش موتیو ر فرستدیم رونینفسش را کالفه ب شودیم یکه طوالن سکوتم

 د؟ینپرس شتری. چرا بشودیم زانیام آوو لوچه لب

و  شودی. بعد از من سوار مکوبمیو در را محکم به هم م شومی. سوار مردیگیشدت م میابروها خم

 . کندیمتعجب نگاهم م

! شمیبگم متاسفم چون اصال متوجه نم دیشده با یکه خودم بفهمم چ یکنیکارا رو م نیا یاگر دار -

 زدم.  یچه حرف ایکردم  یکجا چه کار ادینم ادمیکنم  یفکر م یهر چ

 .زنمیتا بغض نکنم. پوزخند م کنمیاخم م یاما ه ردیگیم دلم

 !یشدیم میاز رنگ پوستم متوجه حال درون ی. حتیبود زیقبال ت -
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 .فرستدیرا باال م شیابروها

 ؟یکنم ناراحت تیو نتونستم همراه زدمیحرف م ثمیآها. چون با م -

 نه!  -

 ؟یپس چ -

و در دلم شروع به گفتن  دمیکش قی. چند بار نفس عم"نه"چرا گفتم  دانستمیهم نم خودم

 برعکس تفکرم کردم. یهاجمله

! از راه دور کادو گهید دی... آوردت خرریشده حالشو نگ یینداره... گناه داره خوشحاله دا یبیع -

 نظر بده. تونهیبهتر م ایبودن البد فکر کرده پر ایو پر ثمی! مگهیخوب بود؟... بابا مرده د فرستادیم

 گفتم: یآرام شدم. با دلخور یکه جمالتم کارساز بود و کم البته

 .یتو هم نظر بد خواستیدلم م -

 .بنددینقش م شیهالب یرو ینی. لبخند غمگکنمیآرام نگاهش م و

 نظر من... برات مهمه؟! -

 . شومی. تلخ مکندیها را مرور مذهنش گذشته دانمیم

 !ستی... پس نستیمهم ن یکنیاگر فکر م -

و در همان  اندازمیم ینگاه رونیو به ب چرخانمی. سر مپردیلبش م یبند هم از رو میلبخند ن همان

 .کنمیحال تکرار م

 خونه. میبر -

بحث  نیچن دینبا دی. شاشودیدلم پر از غم م دیآیو به حرکت در م خوردیکه استارت م نیماش

! اگر نظرش مهم نبود زد؟یاصال مگر از او چه خواسته بودم که طعنه م کردم؟یرا شروع م یاکودکانه

 .شدمینم یعصبان نطوریا دینکردنش در خر یکه به خاطر همراه
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توقف  یساحل نگیبعد در پارک یو چند شودیاز قبل م تریطوالن یحرکت کم ریمس شومیم متوجه

 .کندیم

 .چرخمیش مسمت به

 نجا؟یا میچرا اومد -

 :دهدیجواب م شودیم ادهیپ کهیحال در

 بعدش به ده نفر جواب پس بدم. خوامیخونه. نم برمتینم ینجوریا -

 :دیداشتم؟ مثال بگو ی. چرا توقع جواب بهترشودیدور م نیکه از ماش کنمیبه قامتش نگاه م دلخور

 ".میآروم شو بعد بر کمی نجایخونه. ا برمتیحال نم نیبا ا"

به  تمی. البته عصبانرسدیآرام شدن به ذهنم نم یبرا یاجمله چیبار ه نیو ا کشمیم قیعم نفس

 .ستیشدت قبل هم ن

 . کندیو نگاهم م گرددی. برمافتمیو پشت سرش راه م شومیم ادهیپ نیماش از

 .زندیرا م ریو در همان حال دزدگ ستدیایم منتظرم

 . میافتیشانه به شانه هم به راه م رسمیاو که م به

 .میزنیزل م ایو به امواج در مینینشیم یکت مین یقدم زدن در سکوت رو یاز کم بعد

 .رمیبگ دهیآنها را ناد توانمیشده است و نم یمنف یهادلم پر از حس یتو

 :میگویساعت سکوت آزاردهنده م مین دیاز شا بعد

 ... نه؟یمثل قبل دوسم ندار گهی... مثل... دگهید -

و نگاه  کشمیخجالت م یزیاز چه چ دانمی. نمکندیو به صورتم نگاه م چرخدیفورا به سمتم م سرش

 .کنمی. اما دوباره سکوت نمرمیگیم

 درست کنم. زویهمه چ تونمیم شتیپ امیاگر ب کردمیفکر م -
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 .کشمیم آه

 . شتی!! اما مشخصه سختته که اومدم پایمهربون .یتو هم نسبت به من کشش دار کردمیفکر م -

 ؟یگیکه م هیچ اتیچرند نیا -

 .کنمیم نگاهش

 .فهممیخوب م نوی. من ایستیپندار! تو از حضورم خوشحال ن ستین اتیچرند -

 .کندیرا از هم باز م شیهاو دست ندینشی. صاف مشودیم یعصبان

 خوشحالم؟!  ینیکه بب دمیرقصیم دیبا -

 .آورمیرا باال م دستم

 رو تمومش کن. یستیو واقعا هم ن یباش یخوایکه نم یزیبس کن پندار! وانمود کردن به چ -

 .شمیمتوجه منظورت نم -

 .اندازدیم هیسا میصوت یتارها یشود و رو یم دایسر و کله اش پ میلعنت بغض

که منو ناراحت نکنه. بعد از ظهر  یبگ یزیو بعد چ یواسه هر عملت اول واکنش منو بسنج نکهیا -

پندار!  رهیگینگو نه که خندم م ؟یبا کنار گذاشتن چادرم ندار یچادر سرم نکنم. تو واقعا مشکل یگیم

 !یخنث دمر هی ی. شدیکنینم فیتعر ی. حتیکنینم یاعتراض چیکنم. ه شیبزنم. آرا غیج یذاریم

 ؟یخواستینم یزیچ نیمگه چن -

 .رسدیحد خودش م نیبه آخر تمیعصبان

 !یشوهر مصنوع هیکه خودش باشه! نه  خوامیرو م ینه! من پندار -

 ده،یکه متعجب به سمتمان چرخ ییهابه نگاه توجهیو پندار ب رودیم نییاز خشم باال و پا امنهیس

 :کندیلب زمزمه م ریناباورانه ز ی. بعد از لحظاتکندیهاج و واج نگاهم م

 !؟یشوهر مصنوع -
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 .کندیم زی. چشمانش را ررمیگیبه دندان م لب

که هربار  یکی. یبشم مثل پندار قبل و تو ذهنت منو متحجر و عقب مونده فرض کن یدوست دار -

سر  ییبال هیمجبورت کرد  یاگرم به کار ایبه درک نکردن! و  یزد متهمش کن اتدهیمخالف عق یحرف

 ش؟یو تا حد مرگ بترسون یاریخودت ب

 نالم. یم درمانده

 .یخودت باش خوامیمن فقط م -

 .دیخودش بگو نکهی. تا استیمفهومش چ دانمی. نمدهدیرا به چپ و راست تکان م سرش

 

 

 رفتمیمثال من دانشگاه راه دور م ؟یدادینشون م یچه واکنش شدیبرعکس م انیاگر جر دونمینم -

 هیکه وسط دود و دم و  یدیرسیسر م یاو لحظه کردمیو کوفت و زهرمار مصرف م ونیو قل گاریو س

 حیبرات توض دیبا ی! چجوریدیدیعروسک بزک دوزک کرده م هیمشت درب و داغون منو کنار 

و غش غش  کردمیداشتم به رقص دخترا نگاه م یوقت گفتمی! بهت میکنیکه اشتباه فکر م دادمیم

 ! یکردیدلم پر از عشق تو بود و توهم باور م یتو دمیخندیم

 .کندیم فیو دوباره رد دهدیرا به هم فشار م شیهالب

برطرف کنم  ازمویبودم تا فقط ن گهید یوقتا با کس یدوسال بهت بگم که بعض نیتصور کن بعد از ا -

 .یقلبم تو بود یاما تو

 .دهمیزور زبانم را حرکت مو به زندینم قلبم

 ساکت شو. -

 . ندینشیلبش م یرو یدردناک لبخند
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راحته که من هنوزم دوستت دارم. اما با خودت فکر  التیچون خ شم؟یپ یچرا اومد یدونیم -

 چون به عشقت شک کردم!  ومدم؟ین شتیکه چرا من پ ینکرد

 .زنمیلب م یسخت به

 کردم اون شب... که بهت اجازه دادم. یمن فکر م -

 .رودیباال م شیصدا

اوج  کردمیبودم. فکر م یبه تو عصب میشده بودم. از دست خودم و اعتماد الک وونهیاون شب د -

مشت مرد و زن مست و  هیوسط  نکهیدخترت! نه ا یاس. با دوستاباشه دخترونه یزیخالفت هر چ

 پررو بود که اونم حتما مست نکرده بود تا کلکتو بکنه! ی. سالمشون همون پسرهنمتیبب یقره قاط

 گفت! سرم را تند به نشانه نه تکان دادم. یرا م آراز

 ...یآدم نطورینه اون ا -

 کشد. یم ادیفر

 ازش دفاع نکن! -

 کردم. داریرا ب ییایموم

نه  ایپندار. اصال دفاع کنم  ی. آن هم جلوستی. االن وقت دفاع کردن از آراز نرمیگیبه دهان م زبان

 به حال آراز و پندار و خودم دارد. یریچه تاث

 نیو ا ختمیریشو مپارهدهن قیهمونجا خون اون و رف دیکه با کنمیهزار بار خودمو لعنت م یبش -

 کنمیو تهش با خودم فکر م کنمیو نکردم فکر م کردمیم دیکه با ییکارو نکردم. هر لحظه به کارا

 .یدیکردم که ازم بر یقصه خودم و تو کم کار یکجا

 .دمینبر -

 .کندیغلبه م تشیاما بر عصبان لرزدیم شیصدا



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  462:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

بودم.  شهیو تهش من هم یو بچرخ ی. بریکردی. به من به چشم خونه آخر نگاه میبود دهیچرا! بر -

سر و  تویزندگ یتایقشنگ اولو شم؟یپ یومدیدو سال ن نیچرا تو ا یحاال! اگر دوسم داشت نیمثل هم

 منم هستم! یدیتهش د یسامون داد

 .شودیگرد م چشمانم

 ! یدادیمنو جواب نم یامایکدوم از پ چیتو ه -

 ؟یداد امیپ گهیبه جز چند ماه اول د -

 شود. شقدمیتا او پ کردمیصبر م دهدینم یجواب دمید ینداده بودم. وقت نه

و  کردمیقهر م دیبود شا یگری. اگر وقت دامختهیو به هم ر یحاال که آمده بودم! من هم عصبان اما

 .ستیاما االن وقتش ن گفتمیصحنه را ترک م

داشتم.  یمن افسردگ نجا؟یا یاومد یول کرد یطیچه شرا یافتاد گردن من پندار؟ تو رایهمه تقص -

 کرده بودم... یسرمون. خودکش ریخ می. عقد کرده بودرفتمیمشاور م شیپ

 .دیآیم نییپا یبه صورت ناگهان شیصدا تون

 کار ممکن بود. نیتراحمقانه تیخودکش -

 .نالمیم کودکانه

 .یریم یگفته بود -

 .کنمیجبرانش م یجور هیگفتم  -

 .کنمیم اخم

 و؟یچ -

 .کندیم نگاهم

 اون شبو. انیجر -
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 .میدیکش شیبحثش را پ شیهفته پ کی نیرفته بود که هم ادمی. کنمیزده نگاهش م بهت

 .زنمیم یتلخ لبخند

 نکرده بودم. یگفتم به خاطر اون مساله خودکش -

 .زندیم پوزخند

 بود؟ یپس واسه چ -

 .کنمیتکرار م یوقت لرزدیم میصدا

 !یریم یگفته بود -

 .شودی. چشمانم گرم مماندیو منتظر م کندیم زیرا ر چشمانش

 .زدمیرگمو م یزدیحرفو م نیمن با رفتنت مشکل داشتم... اگر قبل از اون شب هم ا -

 .کندیم دایپلکم راه خودش را پ ریاز ز. اشک زنمی. پلک مکندینگاهم م ناباور

مو بود که همه خانواده نیاصال به اون فکر نکردم... دغدغه ام ا دمیکشیدستم م یرو غویت یوقت -

 کردم.  دیناام

 .کنمیرا تر م میهالب

داشت. اما از  یچون برام معن دادم،یم تیکه اون شب افتاد برام مهم بود چون به تو اهم یاتفاق -

. یدختر نبودم چون طرف مقابلم تو بود گهیمهم نبود. مهم نبود که د یا گهید زیهر چ ایآبرو  جهت

 ...نیجز ا خواستمیم یچ

 که انتظارش را داشتم. ستین یزینگاهش چ ی... ترحم توستیکاف

ام کشم. خودم دست به گونه یتا اشکم را پاک کند، صورتم را عقب م آوردیرا که جلو م دستش

 .کشمیم

 .میبر -
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 یمطلوب جهیاما نت میرا زد مانیهااز حرف یمی. حجم عظکندیم امیبار بدون حرف همراه نیا

 .مینگرفت

 یدهم به صدا یفکر هم نکنم. حواسم را م یحت کنمیم یو سع میزن یبه خانه حرف نم دنیرس تا

 . شودیپخش م نیراهرو که در ماش یبایو آهنگ ز یلهراسب یعل

شروع به  نیشدن از ماش ادهیکه نتوانم فکر کنم اما به محض پ خوانمیذهنم آهنگ را م یتو یحت

 .کنمیها ممرور جمله

دوستم دارد... هنوز به خاطر  نهای.... به عشقم شک دارد.... با همه انجایا مییایبوده که زودتر ب منتظر

کند و  یعلت مشکالتمان فکر م... او هم با خودش به ستیعصبان یرقیب یحرف آراز و حرف مفت عل

 .خواهدیدر انتها... او مرا مثل سابق نم

 

 

 

 

 دهم و هم هنوز دلخورم. یگرفت. هم به او حق م شیاز حرف ها دلم

 است،یتفکر دن نیکنم تا به او بفهماند که خانه آخر بودنش مزخرف تر دایپ یتوانم جمله ا ینم نکهیا

 دهد. یعذابم م شتریب

او مرا دوست دارد و به من وابسته است مطمئن بودم، اما در مقابل  نکهیو در هر لحظه، از ا شهیهم من

 دادم. یاو را هم مطمئن کنم انجام نم نکهیا یبرا یعمل چیه

. و البته ستیدر دسترسش بودم کاف شهیکه هم نیکردم هم ی! فکر مدمید ینم یازیواقع اصال ن در

 نکردم.  یته کوتاهکنم در گذش یکه هنوز هم احساس م

 از؟یزن ناز است و مرد ن نکهینه ا مگر
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 رانیو یبدهم. من سردرگم و آشفته بودم؛ با عزت نفس یتوانم نظر قاطع یدوسال نم نیدر مورد ا اما

 شده!

 کنم.  میخودم منسجم نشده است اما آمده ام که پندارم را هم ترم یتکه ها هنوز

 ام! امدهیمقابل چه شد؟ گفت که به عشقم شک دارد و چرا زودتر ن در

 یکفش اسپرت را م یپرسد و وقت یم مانیدهایو با ذوق و شوق از خر دیآ یجلو م دنمانیبا د خاله

 خندد.  یکند و بعد م یاول تعجب م ندیب

 .دیگو یرو به پندار م همسرش

 کارشونه. نیپدرت در اومده پسر. ا -

 به پا شده است.  یداند در فکرم چه آشوب یخندم و خدا م یم شانیها یجواب شوخ در

 کند. یم تمیعرق کرده است و اذ میموها شهی. ردارمیام را برم یشوم، چادر و روسر یاتاق که م وارد

 اندازم.  یرا با دست باد م رشیدهم و ز یکنم و سرم را تکان م یرا باز م میموها

 کند. یولر را روشن مشود و ک یوارد اتاق م پندار

 !یکی... قهیشوم... هر سه دق یمانتو مشغول م یو به باز کردن دکمه ها نمینش یتخت م لبه

جذاب و  یو الغر من حاال جوان یکند. پسرک جوش جوش یرا عوض م شیاما تند لباس ها پندار

 تنومند شده است. 

 ست؟یکه او را از زمان زشت بودنش قبول کردم گواه دوست داشتنش ن نیهم

مرا  کندیم یسع نکهیکنم و ا یبرد نگاه م یلباسش به کار م ضیتعو یکه برا یحرکاتش و عجله ا به

 زنم. یم شی. صداداردیشود به سمت در قدم برم یدهد. کارش که تمام م یعذابم م شترینگاه نکند ب

 .ستمیدانم چندان موفق ن یکنم اخم نکنم اما م یم یکند. سع یو نگاهم م ستدیا یدر م پشت

 برگردم؟  یخوایم -
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 کند. یهم اخم م او

 .یبمون یتونیم یتا هر موقع که بخوا -

 .ردیگیجوابش دلم م از

 برگردم.  دیبا گهید کنمیو حس م مونمیم یتو بخوا یتا وقت -

 کند. ینگاهم م یماند. طوالن یحرکت م یدر ب رهیدستگ یرو دستش

که  یترسناک یبدم را بپراند. حس ها یبزند تا موقتا حس ها ی. کاش حرف"یبمان دینه با" دیبگو کاش

 شود. یخونم پخش م یمثل سم تو

 پگاه؟ یکن یبحثو تمومش نم نیچرا ا -

 بارد. خب... من هم کالفه ام! یم شیاز صدا یکالفگ

 ی. وقتستینامزد موندنمون ن یبرا یلیدل گهیتو کارت مشخصه. دپندار من درسم تموم شده و  -

و چپ و راست ازمون در مورد زمان  شهیسهند همه نگاهشون به ما جلب م یعروس یرشت، تو میبر

 دارن... یعروس یپرسن. خانواده هامون آرزو یازدواجمون م

 .میکن یخب ازدواج م -

 و راحت!  یعاد چقدر

 !!!!؟ینجوریا -

 .دیآ یاتاق م یو تا وسط ها داردیبرم رهیدستگ یرا از رو دستش

  ؟یچجور -

 .دیآ یهم بند نم گریدانم آنقدر دلم پر است که تا سه روز د یو م هیگر ریمانده است بزنم ز کم

 دهم.  یرا به هم فشار م میلبها

 رو.  یحرف هیکش نده  نقدریپگاه ا -
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 چرخد. یو دوباره به سمتم م داردیبه سمت در برم ینا آرام قدم

امروزم  یبه روت آوردم؟ حرفا یزیکردم؟ اصال چ یکوتاه ایکردم  یاحترام یبهت ب یاومد یاز وقت -

 !؟یبحثو تا کجا کشوند نیبب دیخر ینکردن تو یهمراه هی. به خاطر یخودت شروع کرد

اما  میزد یالخره حرف مبا دیکه با میخواهد بگو یدهم. دلم م یرا به هم فشار م میهم لبها باز

 . میبگو یکالم توانمینم

 کرده ام.  بغض

 شوم. یو در آغوشش غرق م داردیبه سمتم برم یفهمد که گام بلند یرا م نیانگار ا و

 . رندیگ یم یبلندم را به باز یچسبد و دستش موها یاش م نهیبه س سرم

 کند. یکشم و عطر تنش مستم م یبو م شرتشیت یرا از ورا بدنش

 و هم درمان!  یکنم که هم درد چه

 ... تند رفتم.زمیعز دیببخش -

 یآورم و چنگ م یرا باال م میشکند. دست ها یدر کنترلش داشتم م یکه سع یبغض یراحت نیهم به

 شرتش.  یزنم به ت

را خفه  میفشارم. هق ها یاش م نهیبه س شتریکنند و صورتم را ب یم دایراه خودشان را پ میها اشک

 را نشنوند. مانیکنم که صدا یم

 ؟یکن یم هیگر یدار -

 کنم. یخواهد سرم را عقب بکشد که مقاومت م یاندازد و م یم هیلحنش سا یرو ترس

 آغوش فقط و فقط متلعق به من است! نیدهم. ا یرا از دست نم شیآسا نیا من

 نشاند. یم میموها یرو یبوسه ا شیدارد و به جا یبرم دنمیاز عقب کش دست

 .دی! گفتم ببخشگهینکن د هیگر -
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 .دیآ یبه نظر مضحک م اورمیبفهمد. اگر حاال به زبان ب دیدارم و با دوستش

 کردن است. یشخص مقابل مثل دهن کج هیقول مامان، عمل کردن بعد از گال به

 به پندارم! یمرا چه به دهن کج و

 

 

 

 

 ام کم شده است اما ذهنم هنوز ناآرام است. هیاز شدت گر م،یآ یم رونیبعد که از آغوشش ب یلحظات

 .میبزن یگریکه حرف د میابی ینم یشام و فرصت یزند برا یم مانیصدا خاله

 زنم.  یطول شام حرف نم تمام

 کوتاه بدهم. یاز جانب خاله جواب یدر جواب حرف مگر

 ماند. یپخش و پال است و غذا سر معده ام م یموضوعات ریدرگ فکرم

و بعدش هم بدون  ستمیا یم ییظرفشو یهال نشستنم، پا یتو یاز شام برخالف اصرار خاله برا بعد

 .گردمیکنم و به اتاق برم یم یعذرخواه وهیخوردن م

 شود. یم فیرد میفرستاده برا نیکه نگ ین ین یعکسها لیکنم س یآپ را که باز م واتس

 مامان و بابا.  یآنجا هستند. حت همه

 رود. یپسر ترالن دلم ضعف م زانیآو یلپ ها دنیشود و با د یهمه تنگ م یبرا دلم

را کنار  لیکنم و بعد موبا یخوب م یآرزو یکل شانیاسمش را ماهان گذاشته اند. برا دیگو یم نینگ

 گذارم.  یم
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 یروم و بعد از برگشتن به اتاق لباس راحت تر یداخل راهرو م ییو به دستشو دارمیرا برم مسواکم

 کنم. یبلندم م یپوشم و شروع به شانه زدن به موها یم

مثل  میکالفه ام کرده است و فکر کوتاه کردن موها یروزها حساب نیا میموها یگرم و بلند یهوا

 خورد. یسرم وول م یخوره تو

در  یکوتاه تصور کنم، خود را در لباس ورزش یخواهم خودم را با موها یم یکه وقت نجاستیا جالب

 . نمیب یم بالیوال یباز نیح

واکنشم به  تیام و نها دهیمدلش را ند چیهفته رنگ ه کیکه  یبه ورزش شودیتصوراتم مربوط م کل

 برابر با صفر است! یتحرک یب نیا

 کنم تا با ورود پندار خودم را به خواب بزنم. یم واریکشم و رو به د یتخت دراز م یرو

امروز، امشب در  یخواهد بعد از صحبت ها یدلم نم دیکنم. شا یکار را م نیدانم چرا ا ینم قایدق

 را بخواهد!  نیهم انتظار دارم خودش ا دیآغوشش بخوابم. شا

 بندم. یشود و چشمانم را م یگذرد که در اتاق باز م یدانم چقدر م ینم

 زنم لباس عوض کند و بعدش هم رخت خوابش را پهن کند.  ی. حدس مدیآ یخش خش م یصدا

 کنم.  یتصور م یشکل نیدانم... ا ینم

 .شومیشود و از تخت جدا م یرد م میزانوها ریاز ز گریگردن و دست د ریاز ز یدست ناگهان

 :میگو یتشک م یکشم و تا قبل از فرود امدنم رو یم یخفه ا غیج

 درخواست مودبانه راحت تر نبود تا بغل کردنم؟ هی -

 کمرش. دنیبه مال کندیشروع م ردیگیبالش قرار م یکه رو سرم

 بلندت کردم. یبود یچقد ادینم ادمیبار  نی! آخرایشد نیسنگ -

 شود. یگزنده م لحنم
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 وقته گذشته. یلیخوبمون خ یبارها نیاز آخر -

 . میکن یکشد. حاال هر دو به سقف نگاه م یکشد و کنارم دراز م یاش م ییاز مظلوم نما دست

 باعث شد؟! یک -

 شوم. یخود سوال است. دلخور م یپرسد که انگار جواب تو یسوال م یطور

 ؟ینداشت یریفقط من باعثش شدم؟ تو تقص -

 .دیگو یبه جانب م حق

 ... نه من!یکه گند باال اورد تو بود یاون -

 کشد. یزنم. آه م ینم یرانم اما حرف یعقب م دمیرا با اخم شد بغضم

 اما چکار کنم که هنوزم دوستت دارم.  -

 اما همچنان سکوتم ادامه دارد. ردیگیشدت م اخمم

 شهیتو رو دوست نداشت. تو... ر شهی... در واقع فقط بلدم تو رو دوست داشته باشم... نمیدون یم -

 فراموش کردنتو.  ستمی... من بلد نیکرد

 ...یبلد بود شهی... همیاما آزار دادنمو بلد -

 .دهم یچرخاند و ادامه م یبه سمتم م عیرا سر سرش

 . یکردیاحمقو خر م شهیبوس و بغل، پگاه هم هیهر چند که تهش با  -

 کند. یم لیبه سمتم متما شتریشوم که صورتش را ب یچرخم. متوجه م یپشت به او م و

 !؟یگفت یجد نویا -

 دهم. یراحت جواب م یلیخ

 !یغمبریبهت بگم آره تو پسر پ میشوریم یدار یوقت یتوقع که ندار -
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 اندازد. یم هیلحنش سا یرو خنده

 شورمت... ها؟  یم -

شود و الله گوشم نم  یدهد. گوشم گرم م ینشان نم یمانم و واکنش یزند. منتظر م ینم یحرف گرید

 کنم. یکشم و با اخم به صورت خندانش نگاه م یجلو م عی. سرم را سرردیگ یم

 اندازد. یباال م طنتیرا با ش شیها شانه

 . یاوک -

 چرخد. یمپشت به من  و

 ... عروسک.ریشب بخ -

 کنم.  یزبانش را با نوک انگشت لمس م یسیرسانم و رد خ ی... دستم را به الله گوشم معروسک

 رود. یشود و قنج م یو رو م ریز دلم

 یامروز ب یبندم. گمان کنم چندان هم صحبت ها یکنم و چشمانم را م یام را خفه م ینخود ی خنده

 نبود. جهینت

 یخورد و پتو را به سمت خودش م یکنم تکان م یدر حال هضم حرکت گوشم هستم که حس م هنوز

 کشد. 

 ضیمانم. با غ یبدون پتو م بایکشد و تقر یپتو را م شتریب یآورم و در حرکت بعد یخودم نم یرو به

 گردم. یبه سمتش برم

 هدفت...  قایدق -

 افتند. یاز کار م میصوت یماسد و تارها یدهانم م یتو حرف
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دهان و حرکت پر شور و حرارت پندار است و  یآن تمرکز کنم گرما یتوانم رو یکه م یزیچ تنها

رود و صورتم  یسرم فرو م یموها یکه تو یی.. دستهاتیبرد و در نها یبه کار م دنمیکه در بوس یولع

 دارد. یرا محکم، ثابت نگه م

 

 

 

 

 یعقب م یگذارم و سرم را به سخت یم شیمچ دستها یرا رو میکوبد. دست ها یامان م یب قلبم

 کشم.

 گردم.  یم یزیدانم چه چ یچشمانش دنبال نم یتو

 ماند. یدهد و منتظر عکس العملم م یدهانش را قورت م آب

 شیرسانم و به لبها یم گریچشمش به چشم د کیاز جانب او نبودم؟ نگاهم را از  یمنتظر کشش مگر

 شود. یدلم گرم م دیکه واقعا مرا بوس نیاکنم و با فور به  ینگاه م

 چسبم. یرا محکم م شیترسم و مچ دست ها یدر چشمانش در حال فروکش کردن است. م یزیچ

 ند،ینش یم میهالب یرو ریتاخ یکه باکم شیهالب ی. گرمابندمیرا از هجوم خواستنش م میهاچشم

و  دیآیمچ دستانش باال م یاز رو میهادست را دارد. ایحس دن نیتریو خواستن نیتر یحکم بهشت

موها سر  یزود از رو یلیخ گرمی. دست دشودیمشت م شیو موها ندینشیسرش م یموها یتو

غرق شده  قیخواب عم کی ی. انگار که توکندیرا نوازش م شیهامهره یرهیخورد و از گردن تا تیم

 باشم، با دستانم مشکل دارم..

 دارم که کل وجودش را لمس کنم. ازین گریدست دپنج -چهار

 ترم! وانهیاز او د یحت دی. شاستمیتشنه ن کم
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زود بدنم واکنش نشان  یلی. خکنمیفکر م مانیو به حاال ستیسرم ن یاز دو سال گذشته تو یزیچ

 . کشدیپندار را به رخ م یشدن و حل شدن تو یکی یبرا اقمیدهد و اشت یم

 شوم.  یکند و جذب م یشوم. اشاره م یکند و مست م یم نوازش

 کنم. یکند و اجابت م یم درخواست

 ! مینشد دهیهم آفر یمن و پندار و برا مگر

 گذرد. یشود و از سر م یاست دود م یاهیو هرچه س میشو ی. غرق مدهمیدهد و لذت م یم لذت

از عرقش را  سیخ یشانیکه پ نمشیب یافتد. در لحظات اخر م یهم م یرو میشوم پلکها یکه م رها

 . چسباندیام م یشانیبه پ

 وجودمان را نداد. یهم کفاف گرما کولر

 زنم. یچشمان بسته لبخند م با

 آخ قربون خنده هات. -

 ."خدا نکنه" میکه بگو چرخدینم ینیزبانم از شدت سنگ و

 کنم.  یشوم اول با تعجب به دور و بر نگاه م یکه م داریب

 که خواب بودنم را به خودم ثابت کنم. گردمیم ینشانه ا دنبال

 . دمید یداریفهمم همه را در ب یکشد که م ینم یطول اما

 شانه و گردنم فرو رفته است. نیپندار دورم حلقه شده و صورتش ب دست

 بد برگشته اند. یو همه حس ها دهیاز سرم پر هیاول یو مست یخورم. کرخت یغلت م میجا یتو

 خورد.  یسر م میپهلو یکشم. دست پندار از رو یعقب م یرا به آرام خودم

 شود. یگردد و تنفسش آرام م یشود. حاال طاق باز و رو به سقف برم یو جابجا م ردیگ یم یقیعم دم
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 !یعیرطبیغ یسرما کی. ندینش یتنم م یکنم و سرما تو یبرهنه اش نگاه م نهیس به

 پوشم. یحالت ممکن آنها را م نیصداتر یو با ب میزنم به لباسها یم چنگ

 زنم. یم هیو رو به پندار به تخت تک نیزم یرو بعد

 شود؟ یاتفاق افتاد.. حاال چه م نمانیب

 کند؟! یرا درست م نیکه برگردم به رشت و او خودش ا دیشود و بگو داریب نکند

 جبران شود؟ دیاشتباه بود و با کی نیا دیکه باز بگو نکند

فردا صبحش بود که آن  یافتاد تجاوز نبود! تجاوز اصل نتانیکه ب یو اتفاق شیپگاه! دوسال پ یدان یم

 کند! یشد و پندار گفت جبرانش م دهیاشتباه نام کی زیانگ جانیدار و ان شروع ه یاتفاق معن

 عاشقانه اش را فراموش کند چه! یشود و جمله ها داریب اگر

 یآب دهانم را قورت م یرسانم و به سخت یم میدستم را به گلو. اوردین ادیرا به  شینوازش ها اگر

 دهم.

وادارم کند سرم را آنجا  خواهدیکه م یجنگم با حس یپندار و م یدوزم به تن عضالن یم چشم

 بگذارم.

 بروم. نجایشدنش از ا داریخواهد تا قبل از ب یم دلم

 دانم. ینم قایترسم؛ دق یم ایکشم  یم خجالت

 شوم. یم بیاتفاق غ نیماند که هر بار بعد از ا ینه! ان وقت در ذهنش م اما

 نباشم. نجایشود ا یم داریب یخواهد وقت یاما به شدت دلم م ستین یدرست فکر

 شود. یخورد و رشته افکارم پاره م یم یتکان

 یحشت مو با و گرددیمن برم یخال یبه سمت جا هیثان کیکند. کمتر از  یچشمانش را باز م آرام

 . ندینش
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 .نجامیا -

 .میکند و بعد به لباس ها یمن نگاه م به

 ؟یخوب -

 دهم.  یرا تکان م سرم

 ؟یچرا اونجا نشست -

 کند. ینگاهم م هیاندازم. چند ثان یرا باال م میها شانه

زند و  یو پتو را کنار م ردیگیم یقیراند. دم عم یبرد و آنها را به عقب م یم شیموها یرا تو دستش

 .دیآ یچهار دست و پا به سمتم م

 زند. یم هیبه تخت تک کنارم

 کردم؟ تتیاذ -

 کنم. یشکمم جمع م یرا تو میپاها شیدهم. به جا هیخواهد سرم را به شانه اش تک یم دلم

 نه.  -

 ه؟یپس چ -

 اندازد. یم میرا دور شانه ها دستش

 !یستیانگار روبراه ن -

 .کنمیصورتش نگاه م به

 ...نکهیبودم جز ا یزی.. منتظر هر چیدی.. سرم داد کشی. بهم متلک گفتیبود یدستم عصباناز  -

 دهم. یرا ادامه نم جمله

 چسباند. یکه پشتم قرار گرفته مرا به خودش م یدست با
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 ی! وقتیکرد ینم لیو تحل هیافتاد فقط رخ داده بود! بعدش تجز یم نمونیکه ب یهر اتفاق یزمان هی -

 ! بعدش...یداد یفقط جواب م دمتیبوس یم

 کردم. یکوتاه یکه کل یبودم و تو بهم نفهمونده بود اوردهیقبلش گند باال ن -

 چرخاند. یسر م کالفه

 حل شده! هیفکر کردم قض -

 کنم. یم اخم

 حل شدن؟! شهیم میباهم بود نکهیا -

 کند. یاخم به صورتم نگاه م با

 ؟یکنیفکر م زایچ نیبه ا رونیاز رخت خواب ب یاومد ینصفه شب -

 

 

 .چسبانمیم میبه زانوها یرا با درماندگ میشانیپ

 چمه! دونمینم -

 :دیگویمن را از تخت بکند م کندیم یکه سع یو در حال چسبدیرا م میبازو

 نکن. بمیغربیعج یبخواب و فکرا ریبگ ای! بیدونیآره نم -

بخوابم و بعد خودش پتو  کندی. وادارم مشومیم دهیو به سمت تشک کش چربدیبه مقاومتم م زورش

 :کندیزمزمه م کشانازهی. خمداردیآغوشش نگه م یو من را تو کشدیجفتمان م یرا رو

 بخواب فردا هم روز خداست. -

به نام  یزیو چ کنمیپندار فکر م یبه فردا ریدرگ یآلود و ذهنخواب یو با چشمان نمیچیبرم لب

 .امدهین یاز همان فردا ترسمی. مکنمیم خیآغوشش  ی. تولرزاندیرا مترس از نوک پا تا فرق سرم 
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 خواهمیکه نم امدهی. آنقدر بد خوابکنمیچشم باز م یدست یهااما با تکان بردیخوابم م یک فهممینم

 .کندینگاهم م یسرم نشسته و با لبخند یبلند شوم. پندار باال

 .میگو یم متعجب

 سر کار؟ ینرفت -

 :دیگویمتعجبم م یهاچشم دنید با

 اول بلند شو تنبل خانم. -

. به صورتم نمینشیم میشده سر جا خیطرف س هیکه هر کدام  ییو با موها زنمیم یکمرنگ لبخند

 :دیگویو م خنددیم

 تر بودا.مرتب شبیپگاه خانم؟ خانم ما د دیببخش -

. از ندازمیبه خودم ب نهییآ یاز تو یبلند شوم و نگاه شودیخنداندنم و جمالتش باعث م یبرا تالشش

 :دیگویم رودیطور که به سمت در مو همان شودیجا بلند م

حموم هم آماده اس. صبحانه  ن،ییپا ایدادم. شماهم مرتب و شسته رفته ب یامروزو به خودم مرخص -

 کارت دارم. میبخور

 :پرسمیم

 کار؟یچ -

 :دیگویدر م رونیب از

 بهت. گمیم ایب -

 یها به آرامو از پله کنمیبه تن م یو لباس مرتب بندمیسرم م یرا باال میموها رم،یگیم یعیسر دوش

 . رومیم نییپا
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. با گذاردیو سر به سرش م کندیم یاش شوخکه با خاله دیآیپندار از آشپزخانه م یخنده یصدا

 شیدر جا بیدست در ج کیو با  کشدیدست از صحبت م شودیکه عمدا صدادار م میهاقدم

 .چرخدیم

 ؟یاومد -

 .پراندیم یاو تکه کندیمراعات نم خاله

 خنده شده؟خوش نقدریپسر ا نیبا ا یکرد کاریچ -

 اند.گل انداخته میهاگونه ادی. به احتمال ززنمیم یو لبخند کنمیم داغ

را  زیم می. خاله فورا برارمیگیم یجا زیو من پشت م دهدیم رییرا تغ حرف خاله ریخودش مس پندار

 :کنمی. زمزمه مشومیمشغول م یو من با تشکر ندیچیم

 تو؟ یخورینم -

 :دیگویآرام م ییو با صدا ندینشیم کنارم

 ام بود نتونستم صبر کنم.گرسنه یلیبه لطف شما خ -

 .برمیفرو م امقهی یو سرم را تو رمیگیگاز م لب

 .میکار دار ایدن هیخب حاال... نکش خودتو. بخور  یلیخ -

 ونیزیتلو یها. او هم به سراغ برنامهآورمیو سر و ته صبحانه را با چند لقمه هم م دهمیتکان م یسر

 .زنمیم رونیاز خاله از آشپزخانه ب یو با تشکر کنمی. بساطم را جمع مرودیم

 پندار؟ -

 :دیگویم ونیزیتلو یجلو از

 هوم؟ -

 ؟یدار کارمیچ -
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 .کندیرا باز م دستش

 .نمیبب نجایا ایب -

 :دیگوی. منمینشیم کنارش

 خانم و خودم... یبرا یعروس دیخر میبعدم بر رون،یب مینهارو بر -

 .کنمیم ذوق

 ؟ییخودمون دو تا -

 .دهدیتکان م یسر

 .ییخودمون دو تا -

و از جا  کارمیاش مگونه یرو یاو بعد با ذوق بوسه اندازمیبه آشپزخانه م یبه صورتش و نگاه ینگاه

 .پرمیم

 .کنمایم لیتعط رونویب یجورنکن اون -

 .خنددیم طانیش و

 . من برم حاضر شم اصن.گهینه د -

 .رسدیبه گوشم م شی. صدارومیها باال ماز پله و

 تو؟ االن که زوده. یکجا رفت -

 :میگویم بلند

 کار دارم. -

تا هوا  کنمیرا باز م میموها شوم،یبا خودم تنها م نهییآ ییجلو یاتاق وقت ی. توزنمینم یحرف گرید و

 . کنمیفکر م شیآرا نیبخورند و ح
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خالص شوم.  میاز ترس درون ییطورا کیپنهان،  یهامحبت نیبه جز ا نمان،یبه جز اتفاقات ب دیبا

 .کنمیرا دعوا م یو پگاه درون لرزمیرخ بدهد و پندار را از من جدا کند؟ م یا... حادثهیزینکند باز چ

 نه پندار اون آدم سابق. ،یبشه. نه تو اون پگاه یزیچ ستیخفه شو. قرار ن -

سکوت کنم و هرچه که  دینگفته بماند. نبا یبار حرف نیبگذارم ا دی. نبارمیگیدستانم م انیرا م سرم

 درست شود. نجایهست هم

سرم جمع  یرا باال میکه دارم موها یو وقت کنمیم ظشیغل یو کم کنمیتر مرا متفاوت شمیآرا

صورتم  ی. خوب توردیگیرا م میو بازو دیآیجلو م ی. به نرمشودیظاهر م یدرگاه یپندار تو کنمیم

 :دیگویو م زندیزل م

 .ایخوشگل کرد -

 .کندیرژم را پاک م یو کم کشدیلبم م یانگشتش را رو و

 کمرنگ بود. ییاالن بهتر شد... باال -

تا عاقل  امدیها بر سرمان نچه م؟یکنیروزها را حاال تجربه م نیکه چرا ا کنمیو فکر م میخندیم

. چرخدیبه صورت سوال م سرم همان جمله یو بعد تو نیسنگ یکلمهنیبه ا کنمی. فکر ممیشو

 م؟یواقعا... عاقل شد

او هم...  یهالب یلب من لبخند است و دلم هزار دلهره و رو ی. رومیزنیم رونیهم از در خانه ب با

 .دانمیدلش را اما نم

دستم،  یمدت دستش تو نی. تمام امیکنیگوش م کیو موز میچرخیم هاابانیخ یتو یکم نیماش با

 شیهایها و خوشبختدلهره یبا همه نمیبیم یها خودم را زندنده است و با آهنگ یرو ای میپاها یرو

 :پرسدیکه باالخره م

 چرا؟ یساکت -
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 .برمیدارم لذت م یچیه -

 ؟یاز چ -

 آرامش فقط... نیداره ا میاز بودن با تو. خوشحال -

 ؟یفقط چ -

 س.واژه نیترفقط و اما مزخرف یولش کن. تو عاشق -

 اوهو... چه حرفا! -

 .خنددیم و

 نهار؟ میکجا بر -

 .اندازمیباال م یاشانه

 .کنهیکه دعوت م یکجاش با اون -

 .رانیبادگ میپس بزن بر -

هر  دیبا کهنیو ا دیگویم شیماههیو قل ییایبشقاب در یو او از طعم و مزه دهمیتکان م شیبرا یسر

 حرف زد. شودیها مساعت شیدو غذا را مزه کنم و از خوشمزگ

 یو رو کنمیکه کش چادر را شل م ی. در حالدهمیم حیترج زیرا به م قیآالچ یگرما فضا خاطربه

 .شومیسرم مرتب کنم متوجه نگاه گرم پندار م یرا رو یتا روسر اندازمیم میهاشانه

 ه؟یچ -

 وقته حسم مثل امروز خوب نبوده. یلی. خستین یزیچ -

 :میگویو م کنمیتر م یلب
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 منم. -

 :دیگویصحبت را به حرف دلم برساند که م ریخودش مس کنمیدل م دل

 غذا همونا که گفتم؟ -

 .شودیم دیگویطور که او ماما همان سپارمیم اشقهیو تن به سل کنمیم دییتا ناچار

صبح  شودیکه فراموشم م شومیکنار پندار م یهاآنجا و ساعت ییباینهار و ز یغرق مزه آنچنان

 میلحظه به آن سمت برود. برا کیفکرم  گذاردیپندار نم یعنیام. عالم داشته یهمه یبه بزرگ یترس

 .میخندیو هر دو با هم م دیگویکارش رخ داده م طیکه در مح یاز اتفاقات جالب

به  دیخر یتا بعد از ظهر برا گذارمیاش مشانه یجا کنارش سر رواند همانبسته هاکیجا که بوتآن از

 گرفتنش شده.  میباعث بهتر تصم یبلوغ فکر نیپندار بزرگ و ا کنمیحس م .میمرکز شهر برو

حرف اول را  ماتشیآمده که منطق در تصم رونیب یکه من ساخته بودم مرد یدل مشکل یتو از

 .زندیم

 یزیچ داندیمن مناسب باشد. چون خوب م یاست که برا یدر انتخاب لباس یاش همراهساده ینمونه

و اخم و  یریگرا با سخت یعروس ستیعوضش قرار ن شود،یم دایوشش دلخواه او پمن و پ لیباب م

 تخم به گند بکشاند.

 ینکنم و برا یو بدبخت ییاز من هم نظر بخواهد تا احساس تنها دیدر مواقع درست با داندیم

 !دیبزنم که نبا یو درشت تلنبار شده دست به کار زیر یهاعقده

 دوست دارم. شتریپندار را ب نیا

 گرفت.  دهیتوان آن ها را ناد یهم هست که نم ییخب... حسرت ها اما

دوستش دارم در لحظات  شتریب ایرسد و از همه دن یبه نظر م یمنطق یلیکه خ یپندار نیهم مثال

 .مانیزند به خوش یناخواسته گند م یلیخ دیآخر خر

 کنم.  یرنگ نگاه م ییمویام و به لباس کوتاه ل ستادهیا نیتریو یجلو
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 . ستدیا یبه شانه ام م شانه

 ؟یدوسش دار -

 نشانم. یکنج لب م یکج لبخند

 تونم بپوشمش. ی! نمدهیچه فا -

 شود. یم نیسنگ نگاهش

 ش؟یپوش ینداره م یبیاگر بگم ع -

 شود. یتند م یدوزم. لحنم ناخواسته کم یو دلخور به صورتش م رمیگ یم شهیاز ش نگاه

 ؟یپرس یسوالو م نیکه ا بهینظر تو ع مگه گفتم از -

 کند. یم اخم

 نبود؟ نیمگه منظورت هم ؟یستیمگه منتظر اجازه ن -

است که  ینیهم یرابطه مان خوب بود. آن پندار مخف یادیبودم. ز یتلنگر نیمنتظر چن قایدق

 . ستادهیا میروبرو

 توانم. یسکوت کنم اما متاسفانه نم دیبا

 یبه دردم نم یجور لباس نیمختلطه پس عمال ا یسمت پدر یمراسم ها! چون دهیگفتم چه فا -

 !یایبه نظر ب یکه منطق یممنون. حداقل از صبح تالشت رو کرد یخوره. ول

و  میگو یرنگ م ییمویلباس ل یرا برا زمیشوم. و سا یم کیبندد. وارد بوت یم یرا با کالفگ چشمانش

و دستش  خوردیکشم. البته که پندار حرص م یبدون پرو در مقابل چشمان متعجب فروشنده کارت م

 شود. یهوا خشک م یبه همراه کارت پولش تو

 .دیآی. دنبالم مزنمیم رونیو ب گذرمیکنارش م از

 تو؟ یکنیم یطورنیچرا ا -
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را  یاچند جلسه کنمی. حس مشودیم یمنته ادیبدهم چون به فر یجواب خواهمی. نمدهمینم یجواب

 .میبه مشاوره برو دیبا هم با

 پگاه با توام. -

 :میگویو م چرخمیم

 داد بزنم؟ نجایبلند ا یبا صدا ی. توقع دارنیلشمو ببرم تو ماش خوامیم -

 :دیگویو م دهدینفس زدنم گوش م به

 کرد؟ شهیهم نم یمن مگه گفتم نپوش؟ شوخ -

 شود. یگرد م چشمانم

 ؟؟؟؟یشوخ -

 کند.  یراحت موضعش را عوض م یلیخ

 یکه خودت راحت بود ییتو جا شهیم یول د؛یتو مجالس خودمون پوش شهیلباسو درسته نم نیا  -

 ؟یکشیها خودسر کارت مبرق گرفته نی. چته عیبپوش

 .خندمیمسخره م به

 بسه پندار.  -

 ؟یپوش باشبه عنوان زن من خوش دینبا ؟یشیزنونه دعوت نم یتو جا -

 .کنمیم سکوت

  ؟یکنیزهرمار م مونویچرا خوش ؟یاریپگاه چرا جوش م -

 را زهرمار کردم؟ یمقصر منم؟ االن من خوش شهی. همردیگیم دلم

 .ردیگ یهم واقعا زود جوش آوردم. دلم بهانه م دیشود. شا یکاسته م میشدت قدم ها از
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 . خوامینم مویدیسهند خر یعروس یکه برا هیاون لباس مشک -

 .میگو یم زانیو با لب و لوچه آو دیگو ینم یزیرود اما چ یباال م شیابرو کی

 بپوشم. یمگه مجلس عزاست که مشک -

 اونو که خودت... -

 :دیگو یم شیکند و به جا یجمله اش را نصفه رها م اما

 .میبخر گهید یکی میباشه بر -

 .گرددیافتد و به سمتم برم یقدم از من جلو م کی. ستمیا یم

 ؟یستادیشد وا یچ -

 چقدر موفقم. دانمیکنم لبخند بزنم و نم یم یسع

 خوبه. نیخواد.... هم ینم -

 کند. ینگاهم م یطوالن هیثان چند

 

 

 

 

 اندازم. یرا باال م میشانه ها 

 .یخوب بود یلیشدم.. وگرنه تو امروز..  خ ری... بهونه گکمی -

سخت شده  نشیتحمل نگاه غمگ یروم. کم یم نیو به سمت ماش گذرمیکند. از او م ینگاهم م وارفته

 بود.

 کند.  ینم نیروشن کردن ماش یبرا یاقدام میریگ یکه کنار هم قرار م نیماش یتو
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 کنم. او نگاهش به روبروست.  یگذرد. متعجب نگاهش م یم یا قهیدق

 چرا حرکت... -

 پگاه؟ گذرهیذهنت م یتو یچ -

 .گرددیبه سمتم برم و

 یطوالن یفشارد و با مکث یرا به هم م شیکنم. لبها ی! اما سکوت مچیذهنم؟ در حال حاضر ه یتو

 .دیگو یم

 چته!  ستی. معلوم نیکن ی. خودت خودتو آروم میکن ی. بغض میشیم یزود عصب -

 زنم. یم ینیغمگ لبخند

 حسو از رفتارت دارم پندار. نیمثل من... شدم مثل خودت. منم هم یشد -

 دهد.  یرا به فشار م شیها دندان

 باشم؟ یچطور دوست دار -

 چسبم. یرا م شیبازو

 نه. ای یخوایکردم هم حرفاتو قطع نکن. ته تهش بهم بگو منو م هی. اگر گررونیب زیخودتو بر -

 . دیگو یکند و بعد م ینگاه م دهیرا چسب شیاول به صورتم بعد به دستم که بازو ناباورانه

 !یشد وونهیتو د -

دهم. حاال که خودش بحث را شروع کرده است دست  یرا از دست نم تیموقع نیزند. ا یاستارت م و

 کشم. ینم

 زنم. یآورد حرف م یرا از پارک در م نیکه ماش ینیح در

تم. تو که مامان مشکل داشتم. با بکن نکناش مشکل داش یاز اول اولش با چادر و حجاب زور -

 لیکه موبا یمدت بعد حساس شدم. روز اول هیاما  رتتیاز غ کردمیذوق م لیمامان اوا نیع یشدیم
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فقط زندون و نگهبانم  خواستمیگفتم نه؟ چون نم یخواستگار یمادرتو بفرست یگفت ادته؟یگرفتمو 

 بشن.  وضع

 زند. یم غر

 .ویبحث تکرار نیخب نکش وسط ا یلیخ -

 دهم. یمن ادامه م اما

 .یگفتن که تو به روحم تجاوز کرد میبا هم یاز بچگ دنیهام فهم یهم اتاق یدانشگاه که رفتم وقت -

 گوه خوردن. -

 ذهنم بهش فکر کردم. ی! من رد کردم اما تویهر چ ایخوردن  -

 کنم. یم داریدانم که دارم پندار سابق را ب یکنم. م ایرا مح طیشرا دیسرعت گرفته است. با یکم

با  نکهیکنم که جزوشونم اما از ا یوقت نتونستم خودمو راض چیوارد گروه آراز و دوستاش شدم. ه -

 چرا؟ یدونی. مگرفتمیو تشنه نگاهم کنن اعتماد به نفس م نیتحس

 غرد. یم

 ببند دهنتو. -

 برم. یرا باالتر م میصدا

 من بودم. نتونیتر یو منزو نیجمع شماها بدلباس تر یچرااا؟ چون تو یدونیم -

از روبرو  ینیماش کسرهی. بوق کندیو نگاهم م گرددیچشمان گرد شده و به سرعت به سمتم برم با

 زنم.  یکشد. نفس نفس م یکند و کنار م یزود جمع م یلیبکشم که پندار خ غیج شودیباعث م

 ؟یخوب -

 کنم. هیگر دینبا یام گرفته ول هیپرسد. گر یرا م نیا او
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قربون  ی.. وقتیدیپرس یاز درسام م ی. وقتیکرد ینم دیو تهد یزد یزنگ م یخوب بود حالم وقت -

 .. یرفتیصدقم م

 شود. یم کالفه

  ؟یفهم یبس کن نم گمیم -

 دهم. یرا به چپ و راست تکان م سرم

 ...دمینامحرم سرلخت بودم. لباس بد پوش ی. جلودمیکش ونی. قلدمیکش گاریمشروب خوردم. س -

 ؟یشیبزنم تو دهنت خفه م -

 زند. یم یبه کبود تیچسبم. از حرص و عصبان یم نی. و من به در ماشدیکش ادیفر

 یخبر دارم ول یکرد ییکه به اسم عقده گشا ییهنوزم دوستت دارم. از همه حماقتا یآره من لعنت -

پشتت حرف  یکس ذارمیکشم اما نم یخجالت م شهیخانوادم م یبحثت جلو یبازم دوست دارم. وقت

 زهبه خودم اجا تونمینم یکه موندم ول رتمیغ یب کنمیحس م کنمیبابات نگاه م یتو چشا یبزنه. وقت

 . ادیمن ب یبه جا یبدم کس

به  نیماش یپندار تو نیسنگ ینفس ها یجز صدا ییرود و صدا یم نییاش از خشم باال و پا نهیس

 شود. یکاسته م شیاز تون صدا یرسد. کم یگوش نم

حموم بهش فکر  یخواستم ادبت کنم. تو یبودم و م یسمتت... اولش عصباناگر اون شب اومدم  -

... مستت شدم. صبح که شد میشدم از خودخواه مونیپش یتو بدون مکث قبول کرد یکردم. اما وقت

کار  دونستمینمونه. م ایفرصت بهش بدم که بخواد بمونه  هیکه بهت داشتم گفتم بذار  یبا همه عشق

کرد. شب قبلش اونقدر عطش و  شیکار شدینم گهید یول شهیرفتنت محسوب م یمانع برا هی شبمید

 . یکن یخودکش کردمی... فکر نمرمیبود که نتونسته بودم جلوشو بگ ادیخواستنم ز

 کشد. یم آه
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 یترکم کن دی. شایستی... هنوزم مجبور نیبمون یموندم. اما تو مجبور نبود یم دیموندم چون با -

 چیگمون نکنم ه یفکر هیهم ازدواج کنم خوشبخت نشم. اما  گهید یاگر با کس دیداغون بشم. شا

 وقت ولم کنه.

 .زنمیسکته کرده ها لب م هیشب

 ؟یچ چ -

 .کندینگاهم م نیغمگ

 کنمیشبا به بچه دار شدنمون که فکر م ی... بعضکننی... دوباره عقده هات سر باز میروز هی نکهیا -

 زیاز دستم ل یروت حساب باز کنم. چون وقت تونمی! نمستیخودم ن ... دستتونمی... نمکنمیوحشت م

 محکم گرفتمت. کردمیکه فکر م یخورد

. میرا وا بکن مانیسنگها دیشود. کاش ادامه ندهد... غلط کردم که فکر کردم االن با یپر م چشمانش

 .دیبگو دیآنچه نبا دیگو یاما م

 . خوامتیدوست دارم... اما مثل قبل... نم -

 بود.  هیزشت و کر میترسها یداشت. چقدر صورت واقع تیواقع میها ترس

 یام م نهیس واریامان خودش را به در و د یکه ب یقلب یفرستم تا صدا یم رونیرا منقطع ب مینفسها

 کوبد به گوش پندار نرسد.

 

 

 

 ترسمیآن م یکه خودم هم از سرد یی. با صدازنمیشوم و به روبرو زل م یجابجا م میصندل یتو

 :میگویم

 .میبر -
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 پگاه؟ -

 اهی. گرفتن لباس سمیکنیبعد حرکت م یاقهی. دقدیگوینم یزیچ گری. او هم ددهمینم یجواب گرید

 بود.  یدرست میتصم

 تنم کنم.  اهیرا به هم بزند و بعدش لباس س ینامزد میبرگردم رشت. به مادرم بگو دیبا

 .کندی. مادرم دق مکشدیم غیج واروانهیو د دودیسو و ان سو م نیذهنم ا یتو یسرگردان پگاه

 .شودیمثل سابق نم گری. خانه باغ دخوردیبابا و عمو به هم م یبرادر

 مردم. شیچند لحظه پ نی. نه! خودم که همرمیم یهم م خودم

 سو کشاندم.و آن سونیام را اجهت جنازه یو ب خودیمردم. دوسال ب شینه! خودم دو سال پ نه

 زنمیزند. زنگ م یم می. صدااوردیب اطیح یرا تو نیکنم ماش ی. صبر نمشومیم ادهیدر خانه پ یجلو

 .شومیو به محض باز شدن در وارد خانه م

 . دهدیبزند. مرده که جواب نم میصدا بگذار

 لبخند بزنم. کنمیم یاست. سع ستادهیا اطیچادر به سر وسط ح خاله

 خاله؟ یرفتیم یداشت ییجا -

 .کندیرا درست م اشیروسر گره

 اونجا. میریم میپسر خواهرشوهرم تصادف کرده دار -

 شده؟ شونیطور -

. گذاشتم نیایم یک دونستمی. شام درست کردم نممیسر بزن میبر دیفقط دستش شکسته، اما با -

 منتظرمه. نی. عمو تو ماشخچالی

 دهد. حیپندار توض یرا برا زیکه دوباره همه چ کنمیو صبر نم کنمیم یاو خداحافظ از

 .ستمیایوسط اتاق م فیو بالتکل رومیبه اتاقمان م میمستق
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 فردا صبح زود. اما کجا؟ ایبروم. امشب  دیبا

پدر و مادرم به  یتا مجبور نباشم برا رفتمیداشتم که به خانه آنها م یخواهر بزرگتر ایبرادر  کاش

 کنم.  فیرا تعر زیهمه چ دنیمحض رس

صدات هم اگر بلرزه خودم  ،یکنینم هی. گریکنیبغض نم". کشمیخودم خط و نشان م یبرا

 ."کشمتیم

از  یول خواهدیم یعنی. خواهدیمرا مثل سابق نم دیگویکه م ی. وقتدیآیبسته شدن در هال م یصدا

 .خواهمیخواستن نوسان دار را نم نیشدت خواستنش کم شده است. و من ا

 کیچند سال بعد سر  میکردیازدواج م یاگذشته گند زده چیکجا معلوم اگر با عشق و بدون ه از

 !شد؟یاز شدت خواستنش کم نم گریموضوع د

تا  زمیریم رونیو هرچه هست را ب کنمیرا باز م پشی. زرومیو به سمت چمدانم م دارمیرا برم چادرم

 مرتب شود. 

 ؟یکنیم کاریچ -

آرام جواب دهم.  کنمیم یاست. سع ستادهیدر ا یکه جلو شومیاما متوجه م کنمینم نگاهش

 !شودینم یخواستن که زور

 که صبح برم.  کنمیجمع م المویوسا -

 .دارمیرا برم میو مانتوها رومیم یسمت جالباس به

 ؟یکجا بر -

 خونمون. -

 .امیو قرار دادن آنها در چمدان و ساک دست میهابه تا کردن لباس کنمیم شروع

نه آقا پندار ". ندیتا صورتم را بب کندی. سرش را خم مندینشیو کنارم م رساندیرا به من م خودش

 ".یریمرا در آغوش بگ یتا مجبور نباش کنمینم هیگر
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 خونمون؟ رمیکه م یچ یعنیپگاه  -

 برد؟یبزند سود م یخودش را به خنگ نکهیاز ا ای فهمدینم

 .کنمیبه صورتش نگاه م کالفه

 .رمیگیگردن م مونمیبه هم زدن نامزد یرایمقصرم. تقص زینترس. من که از نظر همه تو همه چ -

 .ندینشیم شیابروها نیب یوحشتناک اخم

 !؟یهم بزنبه -

 .دهمیکارم ادامه م به

 با توام پگاه! -

 .زنمیپس م. به شدت دستش را چسبدیرا م میبازو

 دست نزن. -

 .چسبدیم دوباره

 به من نگاه کن. -

 .کشمیم غیج

 به من دست نزن! -

و  رمیگیبه سمتش م دیام را به نشانه تهد. انگشت اشارهردیگیباال م میدو دستش را به نشانه تسل هر

 :میگویکه از شدت خشم دورگه شده م ییبا صدا

 .یبه من دست بزن یحق ندار گهید -

 .دهمیادامه م میهابه تا کردن لباس یشتریبار با خشم ب نی. اکندیرا تنگ م چشمانش

 .شودیم کیگوشم نزد به
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 .یبر ذارمی! نمنیبب -

 .زنمیم پوزخند

 .یریجلومو بگ یتونینم -

 :دهدیادامه م یجد یلیخ

 .یبر یکه جمع کن ذارمیشده خونه جدا اجاره کنم، درارو روت قفل کنم نم -

 .گردمیحرص به سمتش برم با

  ؟یترسیم یبشه؟ از چ یکه چ -

 .دهدیرا به عقب هل م چمدان

 .یبر یبخوره بذار یبه توق یکه تق می! عقد نکردیگی! چرا چرند میترس چ -

 .شودیگرد م چشمانم

 .خوامتینم یبه من گفت نیقبل تو ماش قهیپندار تو چند دق ؟یبه توق یتق -

 :دیگویحوصله م یو ب دهدیهوا تکان م یرا تو دستش

 زدم. یحرف هی -

 .کنمیرا جمع م صورتم

و نه  رمیرد بشم. من م دهیو نشن یبزن یحرف هی یمهم نیموضوع به ا هیدر مورد  دمیبهت اجازه نم -

 .رهیجلومو بگ تونهیتو، بزرگتر از تو هم نم

 .گذاردیم نییرا پا گاردش

 . خوامیخب. معذرت م یلیخ -
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را داخلش  میگروه لباس ها نیکشم تا آخر یو چمدان را جلو م دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 بگذارم.

بحث نکن،  گمیبهت م یخدا از ته دل نبود. هگفتم. به یزیچ هیپگاه.  کنمیم یدارم معذرت خواه -

 بشه؟ یتو خاکستر که چ یگردونیکش نده. تو چوب م گمیبهت م یه

 .کنهیبازخواستت نم یکس ومدمیمن کوتاه ن یول یکرد یتو ازم معذرت خواه گمیبابام منترس به  -

 .زندیم داد

 مگه من دردم باباته. -

 .پرمی. از ترس مزندیحرص مشت به چمدان م با

 .زنمیتو دارم باهات حرف م نیا زینر لیتند تند وسا -

 

 

 

 

بلند و  یو با صدا زمیخیو از جا برم کندیم ریبه چمدان کج شده و مشت محکمش به آن گ نگاهم

 :میگویم یعصبان یلحن

راحت حرف  یتونیم گهی. دیدلت خواست بگ یهرچ یتونیم گهیجلوتو نگرفته. د یحرف بزن. کس -

از پگاه  یچ نیخالصو بزن. قشنگ نگاه کن بب ری. بگو... تشتیساعت پ مین یهاجمله هی. مثال شبیبزن

 .نیزم زیمونده اونم خرد کن بر

 زدم. یحرف هیبودم.  یپگاه... ساکت شو و گوش بده. من معذرت خواستم. عصب -

 :میگویلرزان م ییو با صدا آورمیرا باال م دستم

 ...یمنم بود ول ریپندار. چشمم کور تقص دو سال مجازات شدم -



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  495:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 برود. نیاز ب میتا لرزش صدا رمیگیم ینفس

 امیپگاهو جمع کردم که ب یندارمت. بعد دو سال همه گهیو د یکه رفت نمیبیدو ساله کابوس م -

حرف بارم کرد واسه همون  ی. بابام شب قبل رفتن کلسایپاش وا یدنبالت. گفتم اشتباه کرد

 تهته خطه.  گهید نی. ایخواینه که بشنوم منو نم یکنم برگرد یکه هرکار نجای... اومدم ااشتباهم

 ستیمنو؟ الزم ن یخوای... نمنیاال ا گرفتیدردم نم یدادیم یابمنه. هرجو یخط تالش و خواسته

 .یدل بسوزون

 .دهدیدر هوا تاب م یو دست دیآیجلو م یقدم

 دادم؟یعقد م شنهادیدل بسوزونم پ خواستمیمن اگر م ؟یگیدل سوزوند. چرا چرت و پرت م یک -

 .نوی... بفهم انمیبدب کمیخوامت. فقط  یمن نگفتم نم

خراب بشه... من  ییپا در هوا نیبخوره تو سر من... ا یزندگ نیعقد بخوره تو سر من... ا شنهادیپ -

 زن راه دور؟ هیپندار؟  تمیزندگ یکجا

 یبا صدا کبارهیخودم شده بود. و به  بینص یکه حت یاز لذت ید عصبان شبید یادآوریاز  کنمیم داغ

 :زنمیم ادیدر حال انفجار فر یو سر یعصب

گذره.  یم یچ نتیدلت و فکر بدب یتو یدونستیخبر نداشتم. خودت که م تیار احساس واقعمن  -

 شبیچرا د یخواستیپندار... تو که منو نم یپندار... آشغال یسمتم... کثافت یاومد یکرد جایپس ب

 ؟یمنو به عرش برد یاون جور

را  میهاشانه یکه چون کوهام. از غم از دست دادنش ام. فقط داغ کرده. خشک شدهزمیرینم اشک

ام. را با او بوده شبی. من دکشدیم ری. سرم تگذردیاز فکرم م ی. از درد خواستنش که هکندیخم م

 بودم. همشکالت حل شده. من ذوق کرد یزن جهانم. فکر کردم که همه نیترفکر کردم که خوشبخت

 :میگویندتر مبزند. نفسم تنگ شده اما حرفم را بل یکه حرف دهمینم یمهلت

من پندارو نخواستم. من زجرش دادم. من نابودش  گمیرشت... به مامان... به بابام... به همه م رمیم -

 روش. نمیکرده. من که بده شدم... از چشم همه افتادم. ا زمیهمه چ ی. گور باباکردم
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چرا دارم از درون . دهمیرا ماساژ م امنهیس یقفسه یبه سمت چمدان و پنهان شومیخم م دوباره

 و سنگ شده است. کندیو عضالت پشتم درد م معده د؟یآیچرا نفسم باال نم ترکم؟یم

 نگرفته است. یرا جد زیچ چیمن او انگار ه برعکس

فکر کنم. تو  ییبه جدا خوامیاز دستت بدم، نه م خوامی. من نه مزویهمه چ یکنیپگاه... سختش م -

 یچی. هم زدن گذشته همیو بعد حرف بزن میآروم بش دیهم تو! با میحرفا رو نزن. هم من عصب نیهم ا

 .کنهیرو درست نم

ترس از دست دادنت رو با خودم حمل کنم.  دیبا یما وصله به اون روزا. تا ک یزندگ ینخوا یبخوا -

دوم دروغ؟ بمونم که از حرفات راست بوده ک یکیکه کدوم  نیشک دارم. به ا زیمن االن به همه چ

 وستمواقعا د ای یبشه؟ که تا آخر عمرم دو به شک باشم و فکر کنم منو به خاطر ترحم خواست یچ

 ؟یدار

را  میو بازو ستدیایچمدان. باال سرم م یتو شوندیها از آن پرت مو لباس لرزندیم میهادست

 :میگویو م کشمیکه خودم را عقب م کشدیم

 نکن... دست نزن. -

 یقفسه ی. دستم را روشودیخس همراه مدار و با خسگفتن دست نزن کش یبرا میصدا یآوا

 .زندیم رونیاز دهانم ب یو آخ بلند شومیو خم م گذارمیم امنهیس

 ...نمتیشد؟ پگاه بب یچ -

همان  یلعنت نی. اگذاردیتنها باشم اما پندار نم خواهمی. مشومیو از جا بلند م کنمیرا بلند م سرم

ها پس چرا دنبال سرم نگران راه افتاده است؟ از پله خواهم؟یتو را مثل قبل نم گفتینبود که م

 .گردمیم یکی یکیها را . کشورسمیو به آشپزخانه م رومیم نییپا

 خب بگو بهم. ؟یخوایم یچ -

 خودمو بکشم. خوامیزهر م -
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 ساکت شو! -

 خفه شدم. ی... بسه هرچشمینم -

 وانیل کیو با  کنمیم دایرا پ یمسکن یو با بدبخت نمیبیخاله را م یسبد کوچک داروها یآخریکشو

 .رودیاز آشپزخانه خارج شوم که کنار نم خواهمی. مدهمیآب قورت م

 نکن. تمیطرف. بسمه امروز پندار. بسمه... اذبرو اون -

ها و چشم نیبا ا دیبا یعنی دادم؟یاز دستش م دیبا یعنی. کنمیباز کنار نرفت به صورتش نگاه م یوقت

بخواهم بغض  آنکهیب کردم؟یم یخداحافظ شهیهم یبرا زدمیبال بال م دنشید یلب و دهن که برا

 .بارندیها نماما باز اشک کنمیم

 میگلو یزهر تو یو تلخ ینیبه سنگ یزیبا من قهر کرده و حاال هم چ هیو گر کندیدرد م میهاچشم 

 نشسته است.

آغوشش به آرامش فکر  یتو توانمینم گریاما د کنمی. مقاومت نمکشدیدست من را به آغوشش م با

 کنم.

 .تا به اتاق برگردم دارمیبرم اشنهیس یزود سرم را از رو یلیخ

 برم بخوابم. خوامیم -

 .رودیآشپزخانه کنار م یبندد و از جلو یرا م شیهاچشم

 

 

زنده  ریتصو نیترنیها با آن سر فرو افتاده غمگدر هال و باال رفتن من از پله ستادنشینظرم ا به

 .استیدن

 بگذارم و بروم؟ نجایجانم را ا شودیم مگر

 که به چمدان بازم نگاه کنم. بدون آن کشمیتختش دراز م یرو



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  498:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

ار را هم که شده چشم ببندم و حرف پند یزورک یلحظات یبخورم تا برا یتریبود مسکن قو الزم

 . شودینم یفراموش کنم ول

 سرم. یرو یجوان یساده بود و از نظر من آوار شدن همه یبندجمله کی نینظرش ا از

 دیشک و ترد یچه کار کنم. با پندار بمانم و کل دیبا دانمی. نمشومیاز جا بلند م دهیو ترس یعصب

 زم؟یسرم بر یرا تو ایخاک دن یبرگردم خانه و همه ایداشته باشم 

و من  بردینفر پناه م کیبه  یهر دختر طیشرا نی. در ارمیگیم و شماره دارمیرا برم لمیموبا فکریب

 یالو م کهنی. به محض اابمیجز مادر نم یپناه چیکه روابطم با او خوب شده بود ه یدرست از روز

 شوم. یتخت آوار م یرو دیگو

 مامان؟ -

. با زنمیحرف نم یشخص معمول کیمن با  یاست ول یعاد کنمیاست. خودم حس م یعاد میصدا

 .زنمیمادرم حرف م

 شده؟ یزیجانم؟ چ -

 و دلش را به آشوب نکشم. نکنم هیاز همان اول گر خواستم

 ؟ی... خوبیچیه -

 ...یحالی. بیزنیپگاه... آروم حرف م هیطور هیپندار خوبه؟ صدات  ؟یمن خوبم. تو خوب -

 .شهیمامان نم -

 ... واضح حرف بزن.شهینم یچ -

مادرم حرف بزنم. انقدر سکوت  یاز کدام سو برا دانمیو نم کندیکشم. سرم درد م یم یقیعم نفس

 ..دیآ یکردم که خودش به حرف م

 پگاه مامان؟ -
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 هوم؟ -

 .رمیبه من بگو تا بتونم اگر بده جلوشو بگ نیشده؟ بب یچ -

 نیکه ا مطمئنم گهیکه... حس که نه... د یافاصله نیا کنمی. حس مشهیکردم نم ی... هرکارشهینم -

دکمه بذاره  هیخدا  شهیبرگشت به گذشته؟ نم شهی. نمشهیوقت پر نم چیمن و پندار ه نیب یفاصله

 م؟یبرگرد

 .کندیاست که مامان وحشت م دیآنقدر ناام میصدا

 ؟ییپگاه تو االن کجا -

 نی... از اترسمی. من مذارهیساکمو جمع کنم برگردم اما پندار نم خوامینترس مامان. تو اتاقم. م -

 کار کنم حاال؟ یمامان... چ ترسمیم دیفاصله و ترد

 خونه... ایجا نمون. بپگاه اون -

 .کنمیو سکوت م گذارمیهم م یرا رو میهاچشم

. ستیبشه. درست ن. نذار خاله پندار متوجه میکنیحلش م نجایکه هست ا ی. هر چایفردا صبح ب -

 زشته. نیخونه صداتونو بلند نکن یتو

 :میگویو م کنمیرا فوت م نفسم

 شدم مامان... پشتم گرفته. یعصب -

پگاه. امشب با بابات  شتیدلم مونده پ ؟یخودتو بکش یخوایم ستمیمن اونجا ن ؟یعصب یچ یبرا -

 خودم. شیپ نجایا ای. برهیبگ طیبرات بل زنمیحرف م

ام. از آرام نشده چیه کنمیتلفن را قطع م یو وقت گذردیساده م یهاتماسمان به صحبت یباق

 ادامه دارد. شودیکه ساعت از ده شب رد م یحال تا زمان نیسرم حالم بد است و ا یتو یفکرها

 :دپرسیام. آرام متخت نشسته یرو یکیتار ی. تودوزمینگاهم را به او م شودیکه وارد اتاق م پندار
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 ؟یخوب -

 ام.. کلمات را گم کردهکنمینم دایحالم پ فیتوص یبرا یاکلمه

شوم  یو من تازه متوجه م کندیعوض م یخانگ یهاو با لباس آوردیم رونیرا از تنش ب شیهالباس

 ام.همان مانتو را هم از تنم خارج نکرده یکه حت

 .ندینشیدستم م کنار

 ؟یدیاصال خواب ؟یچرا لباستو عوض نکرد -

 .دهدی. آرام تکانم مکندیم شیندادنم عصب جواب

 .ینشست یکیبگو. اصال چرا تو تار یزیچ هیخب  -

 کنم. یحوصله زمزمه م یب

 .یبعدش آزاد میکنیسهند صبر م یگفته شده. تا بعد از عروس هایبگم؟ گفتن یچ -

 پگاه! یزنیتو که باز حرف خودتو م -

 :میگویم کنمیمانتو را باز م یهاطور که دکمهو همان شومیجا بلند م از

جا کنه. با مامانمم حرف زدم  یخودشو تو دل کس تونهینم یآدم زورک دمیحرف دل توئه. امروز فهم -

 گفت برگردم خونه.

 .دیگو یام. با چشمان گرد شده م یکند کامال جد یتازه درک م انگار

 بهش؟ یگفت یاصال چ ؟یبه مامانت گفت -

 :میگوی. افسرده و آرام مبردیو نور چراغش حواسمان را به پنجره م نیماش یصدا

 اومدن. کشش نده. نای. خاله اسسسیه -

 نکند. لهیبه من پ گریتا پندار د رومیم نییو با بلوز و شلوار پا اندازمیسرم م یرو یشال و
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. کنمیم یتوجهیپندار ب یهاو به نگاه زنمیم یالک یهاو لبخند نمینشیخاله م شیشب را پ تمام

و از تمام  رمیگیهضمش خاله را به حرف م یها. براآن نگاه ریز شودیسنگ م میگلو یشام تو

 هرشاز شو میو برا کشدیم رونیکه خاطرات ازدواجش را ب شودیم یطور یو حت پرسمیخاندانش م

 ریگسخت یامروز یهاچقدر جوان کهنیازدواج آن دوره و ا یهایو سخت های. از خوشبختدیگویم

 . کنمیکه خشک شده است فکر م یاو مسخره یاهیبه لبخند عار یقال یهادر گل رهیاند و من خشده

دست  نیزمان شما از ا یزندگ م،ینشد ریگخاله جان ماها سخت"بزنم:  ادیفر توانستمیم کاش

بعد  شیاما به جا "همه از دست دادن نداشت. نیهمه استرس و ترس نداشت. ا نیها نداشت. احرف

و  رمیگیم یااجازه ،یخودیب یهاکه پر شده از حرف یو با گوش شومیها از جا بلند ماز اتمام صحبت

 .گردمیبه اتاق برم

 

 

 

 

پتو و  ریو ز کنمیو کنار کمد پهن م دارمیرا برم کردیخودمان پهن م یکه پندار هر شب برا یتشک

که فشرده بخوابم و بال بال بزنم  ستیپندار ن یبرا ییجا گریآغوش من د ی. توشومیباد کولر مچاله م

 . ندیتا پندار سر برسد و نگاه مشتاقم را بب

. تختش کندیام مدارد خفه شیکه تلخ ییایفاصله است. دن ییایشب گذشته تا امشب انگار دن انیم

 خودش. یهم برا

 یزیاما چ نمیبیرا م دنشی. به وضوح آه کشستدیایدر جا م ند،یبیو من را م دیآیکه به اتاق م دارپن

 . چرخمیو در جا م کنمیپتو م ریز شتری. سرم را بمیگوینم

هم  دنمانی. تا صبح نخوابپهلو به آن پهلو شدنش را هم نیاز ا کنم،یتخت نشستنش را حس م یرو

 . ستین بیکه عج
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حلش  دیببخش کیحرفش نماند و با  یپا تواندیکه نم زادیاما آدم گذردیسر او چه م یتو دانمیم

 .رندیگیاند، جان آدم را مها مثل گلولهحرف یکند. بعض

 حرف دلش بود. "یحرف کی" نیدانم که هم یم "زدم یحرف کی" دیهم که بگو هرچقدر

به دوست داشتنش شک ندارم. اما دوست داشتن بدون اعتماد  یذره ا یکه دوستم دارد. حت دانمیم

 ارزد. ینم یزیپش

از  یدانم بعد از ازدواج خبر یبه آرامش است. من که حاال م دنیاز از ازدواج رس یهرکس هدف

 را هم به کام خودم زهر کنم هم پندار. یزندگ هیبق دیچرا با ستیآرامش ن

 لرزد.  یکنم؟!! چهار ستون بدنم م یفکر م ییواقعا به جدا من

 از پندار؟ ییچه به جدا مرا

 فس فسم بلند نشود. یکنم تا صدا یزور بغضم را کنترل م به

زن  کیهم فکر کرد که  نیبه ا ندیزن سالح او کی یبرد اشک ها یکه پ یکس نیدانم اول ینم من

 شکند؟ یبه اصطالح سالح استفاده کند چقدر م نیهربار از ا

 بزنم نفرت دارم!  دیکه با ییکردن وسط حرف ها هیکه از گر من

کند! هرچه باشد  ینم رونیسرکوفت بزند. مرا که از خانه ب خواهدیبرگردم رشت. پدرم هرچقدر م دیبا

 پدر من است نه پندار.

پناه ببرم. پدربزرگ که  نیدحسیس ییتوانستم به دا یکرد م ینم یبهروز احمق از من خواستگار اگر

 . رندیپ یادیمشکالت من ز یاه دارد و براگن

 .دیآ یهم که از زنش خوشم نم درضایس ییدا

 تمام شد.  یسمت مادر یها نهیگز یراحت نیهم به

 پسرش شده و آقابزرگ هم که جان و دلش پندار است.  یعروس ریهم که درگ مهیفه عمه
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 . گذارمیهم م یصبح تازه چشم رو یکنم که دم دما یم الیفکر و خ آنقدر

و  شومیاز جا بلند م ییشورفتن به دست ی. براشودیم داریکار رفتن بسر یکه پندار برا یوقت درست

 است.  یبدخواب یبرا یدرهمش گواه خوب یهاقرمز و اخم یها. چشماندازمیهم به او م ینگاه مین

 زنمیما حرام شده اما زور م. خواب که بر میآیم رونیب رودیکه پندار م یو وقت دهمیطولش م یالک

 ...فتمیو هرجور شده چشم ببندم تا از پا ن که بخوابم

 .شودیو وارد اتاق م زندیبه در م یاخاله تقه کنمیکه باز م چشم

 ؟یصبحانه بخور یایخاله؟ نم یداریب -

و  شومی. از جا بلند مدیگوینم یزیاما چ دیآیو تخت نامرتب پندار به چشمش م خوابمرخت

 :میگویزده مخجالت

 شم. دارینتونستم سر وقت ب دمیبد خواب شبی... شرمنده دامیاالن م -

 تا نهار. یکنیبخور ضعف م یزیچ هی اینداره مادر. ب یبیع -

. کنمیرا مرتب م میو موها شورمیو صورتم را م شومی. از جا بلند مرودیو او م دهمیتکان م یسر

 . کنمیبه تن م یدیو لباس جد کنمیپاک م یدوش هول هول کیام را با تن عرق کرده

که  یاجمله نیو اول رومیم نییپا ی. با گوشفتمیراه ب یبابا ندارم که خبر بدهند ک ایاز مامان  یتماس

 .میگویرا م رسدیبه ذهنم م

 خاله. یخسته نباش -

 بهت. دمیم ییاالن چا ای. بزیعز یدرمونده نباش -

 .کنمیخودم را سرگرم م زنمیمربا م یکه تکه تکه تو یو کسل با نان کنمیم یتشکر

 بردار. یتوک نزن مادر. لقمه درست و حساب -

 .خنددیو م گذاردیدستم م یرا جلو یو او هم چا خندمیم
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 .شومیگفتن ندارم و دو لقمه خورده  از جا بلند م یبرا یحرف

 ن؟یهم -

 .زنمیم یلرزان لبخند

 شدم. دستتون درد نکنه. ریس دیببخش -

 .زمی... باشه عزنکهیآخه ا -

 من برم باال؟ منتظر تلفن مامانمم. شهی.. مزیچ -

 .یریگ یاز من اجازه م هیبرو دخترم. چه حرف -

 زحمتا رو. نیجبران کنم ا یشرمنده. نشد کمک کنم بهتون. زحمت منم رو دوشتونه. ک -

 .شهیزحمتا جبران م نیا یهمه یعنیهر وقت پسر خواهر من با تو لبخند بزنه،  -

 دلم... امان از دلم. یتو یول دیآیکش م لبخندم

 .یبه گوش شومیم رهیو خ نمینشیتخت م یاتاق پندار رو یو تو رومیها باال مپله از

 دیآیم وهیساعت بعد از صبحانه با م می. نکندینم میپندار رها یخاله شیو به جا زندیزنگ نم مامان

حرف زدن با من  نیو در ح کندیرا پوست م وهیبشقاب م کیمن  شماریب یهاو در مقابل تعارف

 . گذاردیمن م یرا جلو شترشیب

 یسرکش یو بعد به بهانه پرسدی. از احوال مامان و بابا مبخورم یامجبورم چند تکه اشرهینگاه خ ریز

 یاما پاسخ خوردی. بوق مرمیگیمامان را م یو بعد از رفتنش شماره زنمیم ی. لبخنددرویبه غذا م

 .دهدینم
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که نوبت آخر  ابدیادامه م دهیکه قبال پرس ییهاو حرف یخاله اما با شربت و بعدش هم بستن ییرایپذ

 .پرسمیاز او م

 خاله؟ -

 جانم؟ -

 گفته؟ یزیپندار به شما چ -

 .زندیرا به آن راه م خودش

 بگه؟ خواستیم یبه من؟ چ -

 .الیخیخاله ب یچی... هدیگفتم شا -

 ... بگو مادر.یدلدرد یمادر؟ منم مثل مادرت... حرف الیخیب یچ -

 :دیگویکه م کشمیم یآه

 بود. شونیپر رفتیدروغ چرا... صبح داشت م -

 .کنمیم نگاهش

 مادر؟ نی. بحث کردامیبره تا من ب ییخانم ما دست شما امانت. نذار جا نیا گفتیم -

 .دهمیرا نامحسوس تکان م سرم

 زند. یلبخند م قایعم

 . هیدعوا نمک زندگ -

 .زنمیهم لبخند م من

 درسته. حق باشماست.  -

 دهم. یادامه م و
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 فرار کنم! ستمیبرم. بچه که ن ییخبر جا یب ستیراحت قرار ن التونیخ -

 بوسد. یرا م سرم

 کرده. بمونینص دهیفهم یخدا من و خواهرمو دوست داشته که عروس ها -

 داشته باشد. ینظر نیکاش خواهرت هم چن میگو یکنم و در دلم م یرا تا بناگوش باز م شمین

 .ستین دهیچندان فهم یشده به منظور خودکش یچیبا دست باندپ یعروس مسلما

 شود. یافتد، خاله باز به بهانه سرزدن به غذا از اتاق خارج م یخورد و اسم مامان م یکه زنگ م تلفنم

 .دهمیم جواب

 سالم مامان.  -

  گه؟ینگفت د یزیپندار که چ ؟یدیخوب خواب شبید ؟یخوب زمیسالم عز -

 به سواالت پشت سرهمش. خندمیم

تا راحت تر حرف بزنم.  یبود شمیاالن پ خواستینگفت. حالمم خوبه. فقط دلم م یزینه مامان. چ -

 جون. الیزنگ بزنم به ل خوامینم

 کند. ینفسش را آرام رها م مامان

 من باهاش حرف زدم.  -

 ؟یبا ک -

دختر  نیاالن تو خوشبخت تر رمیدرست بگ میکه... من اگر بلد بودم تصم یدون یبا خانم مشاور. م -

 .یبود ایدن

در کنترلش داشتم سر و  یسع روزیکه از د یشود. بغض یدلم تلنبار م یمادرم تو یاز حرف ها غصه

 .میصدا یاندازد رو یشود و لرزه م یم دایکله اش پ

 مامان! معلومه که خوشبختم چون تو رو دارم. هیچه حرف نیا -
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 کشد. یم آه

 گردن من. ندازهیرو م رایتقص شتریب شهیخانم مشاور هم هم -

 کشد. یآه م دوباره

 تا دلمون از هم سبک بشه. میهم باش شیپ دی... بایگیراست مآره  -

 .شودیبه خودش مسلط م یقینکنم. عوضش مامان با دم عم هیدهم تا گر یرا به فشار م میلبها

 .نجایا یایبگم. خودم به پندار زنگ زدم و گفتم بفرستت ب یپدرت که... چ -

 ن؟یدعوا کرد -

 .دیگو یبه جانب م حق

در  نجایا ادیکنه بذار ب یم یکنم. بهش گفتم پگاه ناراحت ینم ایسبک نیوقت از ا چینه مادر! من ه -

 .میگفتم قبلش هم حال و احوال کرد یعاد یلی. خمیکن یمورد مشکلتون صحبت م

 خداراشکر.  خب

 گفت؟ یاون چ -

 شوم. یم ی. عصبخنددیم

 مامان؟؟؟ -

 پس. امیگفت خودمم باهاش م -

 .ردیگیخندم. خنده ام م یم شتریب

گفتن که بعدش به  نیواسه ا نیمواظب حرف زدناتون باش تیوقت عصبان گنیم یبگم واال! وقت یچ -

 .یفتیغلط کردن ن

 گفته؟ یمگه چ -
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 .دمیم حیبرات توض امیم -

 همان شد که مامان گفته بود. قایو دق میکن یم یهم خداحافظ از

 گذارد. یگردد و چمدانش را حاضر و آماده کنار چمدانم م یپندار به خانه برم ظهر

 ام و در حال نصب کردن تلگرامم.  دهیتخت دراز کش یرو من

 .ندینش یتخت م لبه

 پگاه نگام کن. -

 دوزم. یو به صورتش م دارمیبرم یاز گوش چشم

 م؟ینر شهیم -

 !یاین یتونیم -

 کند. یم اخم

 مکه؟ یحاج یو حاج یبر ییکه تنها -

 زنم. یم پوزخند

 ... یایب یبرم و تو هم هر وقت خواست ییکه تنها -

 فرستم. یم رونیرا باقدرت ب نفسم

با پدر و مادرم مشورت  خوامینداشته. م یخوب جهیگرفتنام نت میتصم ییتجربه ثابت کرده که تنها -

 کنم.

 شود. یم نیاش غمگ چهره

 ؟یدر مورد چ -

 دهم. یدر چهره نشان نم یصاحبم ول یسوزد. دل ب یم شیبرا دلم
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 ... ای ؟یبهم شک دار یچکار کنم؟ بمونم وقت نکهیدر مورد ا -

 خب ادامه نده. یلیخ -

 کند. ینگاه م یو به نقطه نامعلوم ردیگ یرا باال م سرش

 موقع باز بشه. یکه ب یلعنت به زبون -

سر  شیبودنش را تماما حس کردم. اما به جا ینبود و دل یکه حرفت فقط زبان میخواهد بگو یم دلم

 شوم. یبرم و مشغول م یفرو م یگوش یتو

 شود. یلبه تخت بلند م از

 .میکن یبعد از ناهار حرکت م -

 باشه. -

 کنم. یاش نگاه م یخال یشود. با بسته شدن در به جا یاز اتاق خارج م و

 کند. یبه ماندنم نم یشترینداد؟ چرار اصرار ب حیتوض شتریب چرا

 کند؟ ینم یبه زبان آورد را عمل شبیکه د یچرا همان فکر اصال

 کند که نروم!؟ یرا قفل نم شیکند و درها یاجاره نم یگرید خانه

 کوبم. یکنم و به بالش م یرا بلند م سرم

 !یکرد وونهیاون بدبختم د یچیخودت که ه -

 کند. یشود اما افاقه نم یکشم تا دلم خال یم قیعم یکنم و نفس ها یرا خاموش م لیموبا صفحه

 یکنم وقت یتوانم در آن خانه باغ زندگ یشود به جدا شدنمان چه! چطور م یمنته زیهمه چ اگر

 .نمیب یهرروز خانواده عمو و آقابرزگ را م

 کنم؟ رونیازدواج کنم چطور پندار را از ذهن و قلبم ب گرید یبا کس اگر
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 رم؟یکه نم رمیخودم را بگ یازدواج کند چطور جلو گرید یپندار با کس اگر

 کنم. یشود و زمزمه م یم نیدوباره پر و سنگ دلم

 کمکم کن. ایخدا -

 

 

 

 

 یتا جا میریگیم میتصم میشو یم یو راه میکنیم یبعد از ناهار از خاله و خانواده اش خداحافظ یوقت

 .میچیهم نپ یممکن به پر و پا

اما  میکنار هم باش میدار ازیفعال سکوت باشد بهتر است. ن نمانیکه ب میدانیرا خوب م نیا جفتمان

تو  ریتقص"مثل  یحرف زدن عقل و گفتن جمالت یحرف زدن قلب است نه جا یجا نجای. امیحرف نزن

از  میبگذار دیبس است و با میها را به زبان آوردجمله نیهرچه ا کنمیفکر م "من بود. ریتقص ایبود و 

و با  میو تکان نخور مینیبنش شیهادست یتو یزمان جلو برود و ما هم دو نفر یبه بعدش کم نجایا

 .میمان را جلو ببرشده نهیوصله پ یموج زمان زندگ

آهنگ  رییتغ رغمیرا عل تشیام و شاه بحد ممکن گذاشته نیباالتر شهیرا برخالف هم کیموز یصدا

 .کنمیزمزمه م

 .یدوسم نداشت یعنی. یدوسم نداشت یعنی -

چه  یام واو صبح گفته روزی. انقدر از  دشومیم رهیبه رو خو باز به رو اندازمیبه پندار م ینگاه

 .کنمیحس م میگلو ی... رونجاینهار را هم یغذا یو همه شومیکه دارم خفه م شودیم

. خواستم ساعت خواهدیراه صبر باال م نیوگرنه ا م،یپندار برو نیرا با ماش ریخواستم تمام مس خودم

 یهاراه و خشک شدن بدن و توقف یخستگ متشیاگر ق یتر شود، حت یبا هم بودنمان طوالن

 باشد. یپدریپ
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 .زندیم میصدا میکنیکه عبور م یبازرس ستیا از

 ؟یبخواب یخوایم -

 .دیگویکه تازه بستمش م میهاخاطر چشم به

 بزن کنار. یخسته شد ینه... هرجا حس کرد -

سکوت کنم و دل نسوزانم. با  شیکارها یدر مقابل بعض توانمی. نمرمیرا بگ میدلسوز یجلو توانمینم

 :دیگویم یلبخند

 چشم خانم. -

. میگوینم یزیباشد. چ یواقع تواندیلحن خوش چقدرش م نیچشم گفتن و ا نیا کنمیمن فکر م و

 حوصله ندارم بحث کنم.

 که! رویکل مس شمیم وونهیها! خب من دراههساکت نمون. هفده ساعت  -

 .گمیهمونو م یبشنو یدوست دار یبگم بهت؟ چ یچ -

اما بروز  کندیرا درهم م میها. سرخوشانه حرف زدنش اخمرمیام را بگطعنه یجلو توانمیباالخره نم و

 .دهمینم

 .یدلت مونده و نگفت یکه رو یبگو. هر حرف یدوست دار یهرچ -

 دل من تلخه پندار. نگم بهتره. یرو یحرفا -

 خوب خوباشو بگو. -

 امن و مناسب باشه. طشیکه شرا ییبرم دنبال کار. هرجا خوامیکه م نهیخوبش ا -

 .یتو بندر دنبال کار باش یمجبور ش دمیخوبه. البته احتمال م -

 ی. به زودستین یشگیهم یدلسوز نیبرام اما ا سوزهی. دلت میتو باشم و تو هم منو نخوا شیکه پ"

 ".یشیو راحت م شهیمون قطع مرابطه یشهیر
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 .شهیم یچ مینیتا بب -

 تو سرمه پگاه. یخوب یزایهوم... چ -

تلخ وحشتناکت بود  یهمان رو شیکی. یدار تیپندار؟ انگار دو شخص یکنیچرا انقدر مثبت فکر م"

ات که من را دوست دارد و به نظرم احترام کرده رییخوش تغ یرو نیا شیکیکه مرا نخواست، 

 ".گذاردیم

 .زنمیم یشخندیو ن یدوگانگ نیاز ا ردیگیم امخنده

 ؟یخندیچرا م -

 ...یی. دو تایمرموز -

 ؟یچ -

 نره. ادتیهاتو مرور کن ولش کن. نقشه یچیه -

 .شهیدرست م زیبهتره. همه چ یلیخ یتلخ نباش -

 .فهمدیرا م میهاطعنه پس

 رابطه رو  درست کرد. نیا شهیکه م فهممیم نمیا یول یشد یتا حاال برزخ روزیاز د فهممیم -

 پندار ب... -

شدم. فکر  ی. عصبیقدر بزرگش کرد نیبگم. من اون حرفو با منظور نزدم که تو ا سای... واشیه -

درسته و تو  گفتمیکه م ییزایتا از چ دمیدو سال برام آروم گذشته پگاه. من عذاب کش نینکن ا

. امیببا فکر کار تو کنار  تونستمینم یبسازم و از طرف دیپندار جد هیغلطه دست بکشم و  یگفتیم

 رگم؟یمن ب یکنیسوختم. چرا فکر م ییروزا هیپگاه من 

 تو... گمیخاطراتمون! من م یبه خودت، به من! به همه نهیتوه نی! ایرگیتو ب گمیمن نم -

 جمله توان داشته باشم. نیکردن ا یادآوریگفتن و  یتا برا شودیم قیعم نفسم
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 .ستی. زور که نگهید شهی. نمیمنو مثل سابق دوست ندار -

 .یجمله رو بگ نیا خوامینم گهید -

... بازم ای. اوففف خدایکه بود حرفتو زد یو هرچ تیپندار. از سر عصبان سایوا یکه زد یحرف یپا -

 یکار کن یرشت چ یخوایم دونمیپندار. نم میبحث. بذار تا مقصد ارامش داشته باش نیبه ا میدیرس

 که خودم کم آوردم. دونمی... من فقط میبه بابام و بابات بگ یخوایم یاصال چ یو حت

 پندار واضح است. یبرا غامی. پبرمیآهنگ را تا مرز انفجار باال م یبعد صدا و

به  تیعصبان یکه از رو ییکوتاه و پا یها. توقفدیآیم شتریکه به نظر ب یری... مسمیساعت و ن نوزده

 شود تا خود رشت. یپدال فشرده م

 .میشو وانهیاند که داند و قسم خوردهکه انگار از ما گرفته یو آرامش میگذاریبر هم نم چشم

گفتمشان و پندار را به سکوت مجبور کردم، تا خود رشت ساکت  یرباریاز آن جمالت که ت بعد

 گذارندیزمان م نیبنز یبرا ایو  کندیاستراحت م ایو  خوابدیکه پندار م یمی. دو ساعت و نمیشویم

باغ  خانه یروکه باالخره روبه دهدیعدد نه را نشان م نیماش مریتا گذارمیهم نم یرا هم چشم رو

 . میکنیتوقف م

 .نمیبیم اطیبزرگ را وسط حو آقا اندازمیم دیدر کل یبه خون نشسته تو یچشمان با

 

 

 

 

 :دیگویکه م پرسمیو احوالش را م زنمیم یلبخند

اصال؟ اون بچه  یدینخواب استراحت؟یهمه راه ب نی. انیایم نیدختر؟ مادرت گفت دار نیهول اومد -

 تموم راه پشت فرمون بود؟
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 آقابزرگ. نمیشما رو بب امیعجله داشتم ب -

و به آغوش  گردمی. برمردیگیو نگاه از من م شودیحواسش جلب او م شنود،یپندار را که م یصدا

 .روم یو به سمت خانه م زنمیبغض آلود م یو لبخند کنمیبازشان نگاه م

 یخودم را توو  کارمیاش مگونه یرو یا. بوسهندیبیدم کردن است که من را م یدر حال چا مامان

 .دهمیآغوشش سر م

 کو پندار؟ کو چمدونت؟ -

 :میگویآغوشش م یتو سر

 . بابا کو؟اطهیش تو حهمه -

 .میصبحونه بخور رمیسر کار... بمون برم نون بگ -

 :زنمیحال از پا افتادنم. لب م در

 .ترکهیچرت بزنم. سرم داره م هی رمیم -

 .کندیم نینگاهش را غمگ نم،یغمگ یهاچشم

. رخت خواب باباتو پهن میاتاقت فرش شده. تختت رو نبست ی. ولمیدیرو کامل نچ الیهنوز همه وسا -

 .میزنیکن بخواب بعد حرف م

  ام؟یدارم م یبهش گفت -

 نگرفته. یجد تونویناراحت ی. ولنیایم نیدار دونهیم -

 ...شهیهم یبار برا هی. بذار ادیبگو بهش ب -

بار حس  نیاول یو برا رومیو به سمت اتاقم م دهمیرا تکان م میو سر چندمن لرزدیم میهالب و

 شود؟ی. امروز چه مدهدیبابا را م ی. بس که بالش بوآغوش بابا آرامم یتو کنمیم
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رخت خواب جان کندم و دست آخر  یگذاشتم. در اصل تو دنمیدراز کش یاسم خواب را رو یخودیب

 رسانم. یو خودم را به پنجره اتاق م شومیاز ان جدا م

 پنجره صورت نگرفته بود. نیا یکه پا هاینامه نگار چه

 . میباغ نگذاشته بود نیا یکه تو یی. چه قرارهاچرخانمیباغ م نیب نگاه

 مان بودند.  یشاهد عشق کودک یباغ و اطراف انبار یانتها یتنومند گردو یها درخت

 بودند. دهیعاشقانه که از ما نشن یحرف ها چه

 تلخ است. یلیباشد که خ نیاگر ا تهش

. دست آخر وقت ثمره یو از نور وجودت بتابان ی... با عشق آبش بدهیبکار دیرا با هزار ام ینهال

 کاشته ام. یتو را اشتباه ییو بگو شیبکن شهیاز ر دیدادنش که رس

 . مینبود یخوب یها. پندارم... من و تو باغبان میدو بد کرد هر

 .میخوردیمشترک نم اهیو تو به درد پرورش گ من

 چته مامان؟ -

 .ستادهیدر ا نیدوزم که ب یو به مامان م رمیگیاز باغ م نگاه

 رود. یرا نشانه م میچشمها

 ؟یکرد هیگر -

 .رندیگ یراه م میها اشک

 دلم براش تنگ شده. یکنم... ول داشیپ خوادیگم کردم که دلم نم ویزیچ هیدلم گرفته مامان. انگار  -

 .ندینش یو لبه پنجره م دیآ یسمتم م به

 ن؟یباهم دعوا کرد -
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 .ردیگ یدهم. دستم را م یرا به هم فشار م میلبها

 . میختیر رونیمامان. عقده ب مینکرده ا دعوا

 با من راحت باش پگاه جان.  -

 . رندیگیبا هق هق از هم فاصله م میلبها

 .خوادیقبل نمگفت منو مثل  -

 آورم.  یمادرم فرود م نهیس یسرم را رو و

 لرزد. یم شی... صداندینش یسرم م یرو ریمادرم با تاخ دست

 کم داره؟ یغلط کرده... مگه دختر من چ -

 کند. یپندار را محو م ریتصو شیصدا لرزش

 کرده... خانوم... لیدختر خوشگل... تحص -

 کند. یمادرم مرا بهت زده م یاشک یآورم. چشمها یرا باال م سرم

 مامان؟ -

 کند. یم هیعلنا گر حاال

 حق نداره بشکونه. یمنو کس کدونهیبمونه دل  ادشیتا ابد  گهیکه د ارمیازش در ب یپدر -

 . یو طوالن قیکنم. عم یم نگاهش

 !نمیب ینم ریخ یآه او مرا گرفته است که از زندگ دیکند. شا یدل سنگ را آب م شیها هیگر

 کردم نه؟ تتیاذ یلیمامان من خ -

 زند. یلبخند م شیاشک ها نیب

 به تو داره؟ یپسرعموتو ادب کنم. چه ربط خوامیاالن م -
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 .رمیگ یرا م دستش

 .خواستینشدن که تو دلت م یبرات نبودم. اون یمن دختر خوب -

 .دیگو یم یقیکند و بعد از نفس عم ینگاهم م نیغمگ

... دنتینظر داشته باشم... درس خوندنت. دوستات. لباس پوش ریهمه کارهاتو ز دیکردم با یفکر م -

 .کردمیاما اشتباه م هیعال زیهمه چ یاونجور کردمیخودم. فکر م نیع یبش یکی خواستیدلم م

 دهد. یو او ادامه م کنمیاخم م یسوال

 یازم راض شتریب یو من دوست داشتم به خاطر تو که دختر من هیاز من راض گفتیم شهیپدرم هم -

شغل برادرام  ایقم  یتو یبگم به خاطر زندگ تونمیخودم. اصال نم لیشدم به م یبشه. من خودم چادر

 شمبا یکه هستم راض ینیکه خودم از ا نیکس منو اجبار نکرد. پدرم گفت هم چیمجبور شدم چون ه

 . یباش خوادیدلت مکه خودت  یزی... اشتباه کردم که نذاشتم تو هم چکنهیاونا رو خوشحال م

 مامان من... -

 آورد. یرا به نشانه سکوت باال م دستش

با هر  ییور اون ور و با دوستا نیا یو با مانتو بر یاالنش هم اگر چادرتو بردار نینه بذار بگم... تو هم -

از  میهست یجمع یتو یوقت گهیچند سال د خوادی. فقط دلم مگمینم یچ چیه گهید یبگرد یظاهر

 . من اگر خراب کردم...یخودت برآوردشون کن یبرا یکه تونست یبگ ییآرزوها

 لرزد. یم شیصدا باز

عمرتو به  هیپندار بق دمی... اجازه نمیکن یبچگ دیکه با ینبودم... اگر نذاشتم اونطور یاگر مادر خوب -

لباتو خندون نگه  شهیقول بده که هم دیبا خوادیاز من برات خراب کنه. اگر... اگر واقعا تو رو م دیتقل

 داره.

 .دهمیرا تند به چپ و راست تکان م سرم

 .ییایمامان دن نیحرفو... تو بهتر نینگو ا -
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 زند. یم یپر بغض لبخند

 .یگیم نویخوشحالم که ا -

 کنم.  یم یهند شیاز پ شیبرم و صحنه را ب یآغوشش م یتو سر

خواهم و  یپسرم ثابت کنم بد او را نم ایمجبور شوم به دختر  یکه روز نیشود. ا یاز دلم رد م یترس

 دوستش دارم. 

 اندازد. یم هیآن سا یرو یترس بزرگتر و

 ؟یگریمرد د ایبچه متعلق به پندار است  آن

 دختر باشد و دانشگاه راه دور قبول شود چه!  اگر

 صیخودش بد و خوب را تشخ یو بگذار یسخت است جگرگوشه ات را از خودت دور نگه دار چقدر

 دهد. 

آنقدر به  _هرچقدر هم که دوستش داشته باشد_ یمثل من احمق باشد چه! اگر اجازه دهد پسر اگر

 و .... قشیشود که او را شبانه ببرد خانه رف کیاو نزد

 خواهد و دخترم رگش را بزند!  یاو را نم دیلرزد. و اگر صبح که شد پسر بگو یو بدنم از فکرش م تن

 .رمیم یشک م بدون

 کنم. یوحشت به صورت مادرم نگاه م با

 تیکند. انگار وحشتم به او هم سرا یکشد که نوع نگاه وحشت زده ام را حس م یطول م هیثان چند

 کند. یم
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 ؟یکنینگام م ینجوریشده ا یبگاه؟! طور هیچ -

 .میگو یلحن ممکن م نیکنم و با شل و ول تر یباز م دهن

 کس نگفتم. چیهست که به ه ییزایچ -

 .رمیگ ینفس م یکند. به سخت یم یسوال یاخم

 کس... مخصوصا بابا خبردار نشن. چیو ه مونهیخودمون م نیکه ب یخوام قول بد یقبلش م یول -

 .کندیبزنم با وحشت زمزمه م یمن حرف نکهیقبل از ا یدهد. ول یتکان م ریرا با تاخ سرش

  ؟یحامله ا -

 بازد. یزود لبخندم رنگ م یلیاما خ ردیگیخنده ام م ناخودآگاه

 نه مامان... هنوز نه. -

 فرستد. یم رونیب یکه از سر آسودگ نمیبیرا م نفسش

 بچه باشه.  دارهیکه اونو نگه م یتنها بند یزندگ هیبده که  یلیخ نیخداروشکر... ا -

 .دهمیرا تکان م سرم

 .یجون به لبم کرد هیخب حاال بگو چ -

 .کنمیرا با زبان تر م لبم

 ...نایو ا یمن و پندار... ما با هم... شب عروس نیب -

در مورد درس و حجاب بوده  یکالم یکه تابحال اوج راحت یمادر شیکه چه سخت است پ یوا

 . یحرف بزن یموضوعات نیاز چن یبخواه

با من نخواهد شد. چون من مثل مادرم محجوب به  یمشکل ارتباط نیشک دختر من دچار چن بدون

 . ستمین ایح
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 زنم تا جان بکند که حرفش را بزند!!! یکه مادرم به من زل زده به او زل نم نگونهیا و

 .میما رابطه داشت -

 کند. یمنتظر نگاهم م همچنان

 خب؟ -

 مانم. یرفته م وا

 خب؟ مامان؟ -

 .دیگو یم متعجب

 تموم شد؟  -

 .کندیم را فوت نفسش

اتفاق  نیهفتاد درصد ا یباالخره ممکنه باال دونمیم ششیفرستمت ده دوازده روز پ یم یوقت -

 ! فتهیب

 آورم. یرا باال م میها دست

 نه. میاالن که زن و شوهر -

 زند. یم خشکش

 ...یکه فرداش خودکش یقبل از عقد... همون شب یتو مدت نامزد -

 نزند. گریقلبم د شودیباعث م نشیه یصدا

 را! یشناسم. نه ان مادر هند یمادرم را بهتر م نیا

راه رفتن وسط اتاقم  یو کل قیدهد که ساکت باشم و بعد از چند نفس عم یبار دستش را تکان م چند

 کوبد. یرود و در را به هم م یم رونیاز اتاق ب تیشود و در نها یم میداستان آن روزها یشنوا
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 ام بگذارد.  نهیس یخواهد سرم را ببرد و رو یاست و حاال دلش م یدانم عصبان یم

 فهیکند پندار بعد از آن شب بر حسب وظ یکنم. او هم مثل من فکر م یم یحداقل احساس سبک اما

 مانده است.

 ! فهیکدام وظ اما

 شود.  یهم خوش م یکند ماندن از نوع اجبار نییرا دل اگر تع فهیوظ

 گذارم. یبالش م یسر رو یراحت تر الیبا خ حاال

 را بداند.  زیخواهد از من دفاع کند همه چ یاگر مامان م بگذار

 رود جار بزند و همه را با خبر کند! یکه نم او

اگر  یام.. حتآسوده یاما حداقلش کم دیآیشوم. خوابم م یتشک ولو م یو رو بندمیرا م میها چشم

 آرامش قبل از طوفان باشد.

که  دهدیاجازه را نم نیاما بدنم ا ستیسخت ن ستیمامان حاال در چه حال کهنیا کردن درباره فکر

 باشم. شیدنبالش بروم و شاهد کارها

 ...برندیو من را به دل خواب م افتندیهم م یرو میهاکه پلک کنمیفکر م آنقدر

خواب رخت یبه خواب دارم تو لیکه هنوز تما ی. خمار و در حالکنمیرا باز م میهابعد چشم یکم

به دو  یزی. چکنمیپرت م یاها پتو را به گوشهعقربه دنیو با د اندازمیبه ساعت م ی. نگاهنمینشیم

 .دیایبه خانه ب دیظهر نمانده و بابا حاال با

 . بندمیسرم م یباال رهیو شل و ول با گ زنمیرا شانه م میموها

 .دیشو یآبکش را م یو ظرفها چرخدیآشپزخانه م ی. مامان توکنمیاتاق را باز م در

باز کردن  ی. حتما صداشومیم مانیاما پش میبگو یزیتا چ رومیو به سمتش م کنمیرا تر م میهالب 

 .شنومیتر مآرام یو جواب میگویم یآرام حال سالم نی. با ادهیدر اتاق را شن
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دو سال خودم را با آنها سرگرم  نیکه در ا ییجعبه کتاب و مجله ها دنیو با د نمینشیم وارید کنار

که  ییدر هوا دنی. چقدر نفس کشگردمیو با برداشتنشان به اتاق برم رومیبه سمتشان م کردمیم

 .کندیجلوه م ترنیمامان با آدم قهر است سنگ

دانشگاه هم به چشم  یهاها کتابمجله انی. مکنمیو در کمدم را باز م گذارمیم نیزم یرا رو جعبه

 .خوردیم

خط دخترها دست دنی. با ددهمیها را هم سر و سامان مو جزوه گذارمیم یاطبقه یکدام را تو هر

 .افتمیامتحان م یهاشب ادیجزوه  یهاصفحه یرو

 

 

 

 

 :میگویو م شودیم خیبه تنم س مو

 خوب شد تموم شد به خدا... -

 یکه تبعات آن روزها همچنان ادامه دارد و سوال کنمیفکر م نیلبخند از لبم نرفته، به ا ینیریش هنوز

 .زندیسرم چرخ چرخ م یمهم است تو میبرا یلیکه خ

 "قراره واقعا به آرامش برسم؟ یک"

 یسالم بلندباال یکه صدا نمیچیگوشه م کیها را هم و مجله گذارمیم شیدفتر را هم سر جا نیآخر

 .رسدیاتاق به گوشم م بازمهیمامان از در ن دیبابا و خسته نباش

 .کنمیو در اتاق را باز م کشمیم میهابه لباس یو دست شومیجا بلند م از

 سالم بابا... -
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. کنمیو کمر راست م گذاردیم یاها را مرتب گوشهدستش است که آن یشده و چند پاکت تو خم

بروز محبت  یاجازه کندیم یمن را شاک شهیکه هم شیگریذات نظام. همان دیگویم یجواب آرام

 .دهدیرا به او نم یکالم

 سالم. -

 .کنمیو به آغوشش خودم را دعوت م رومیو جلو م شومیم شقدمیپ خودم

 دلم برات تنگ شده بود بابا. -

اش گونه یرو یاو بوسه کنمی. گردن بلند مکندینوازش م یو با دست پشتم را کم زندیم یلبخند

 .رودیو به اتاق م کندیم ینگاهش تشکر ی. او هم با همان گرماگذارمیم

 .دیآیم رونیو ب پوشدیرا م شیخانگ یهالباس

 احواالت فخرالسادات خانم؟ -

 :دیگویطعنه دارد م یرنگ و رو شتریکه ب میمال یبا لبخند مامان

 خوبم... شکر. -

 شکر... -

 :پرسدیرو به من م بعد

 دختر؟ یدیرس یک -

 توام با استرس. یحس نگران کی. حلقم است یتو یزیچ کی. مالمیرا م چشمانم

 امروز صبح... -

 راه چطور بود؟ -

 خوب بود. خلوت بود. -

 شماها؟ نیب انیبود جر یخوبه... چ -
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 :دیگویبزنم و مامان م یکه حرفاز آن قبل

 .دمیهم برات مهم بود؟ خودم از پندار پرس یلینه که خ -

 .دهدیهوا تاب م یتو یدست بابا

 میکشش بد دیهست. ما که نبا یاو خونه یهر زندگ یو مشکل تو یخب فخرالسادات... ناراحت -

 .میبزرگش کن

 .میو دخالت نکن میسیگوشه وا هیترب  نیما هم ع کهنینه ا یمشکل هست ول -

خودشون مشکلشونو  دیبزرگ شدن... با نایکام آدمو با بحث تلخ نکن. ا یول کن خانم... سر ظهر -

 حل کنن.

 .دیآیم رونیاز آشپزخانه ب کندیکه دستش را با آن خشک م یمامان ترسناک است. با دستمال نگاه

 ؟یچ یعنیکامتو تلخ نکنم  -

باشم. کشش آن  نشانیبحث ب یدوست ندارم تو یلی. خبندمیو در را م رومیبه سمت اتاق م یعقبک

 گوشم است. یاما تو شانیرا هم ندارم. صدا

 نیرو سوق داده ا نایمن و تو ا یکارکم یدرک کن یخوایمسئله چقدر مهمه؟ چرا نم نیا ینیبینم -

 ؟یسمت

چکشون  یخواست یشدن. خصوصا تو فخرالسادات... ه نیکه ا میدنبالشونو گرفت ادمی... زیکارکم -

 حل بشه. خوانیهم برگشتن البد م . االنم که بایکن

که حس  میجور جاها پشتش باش نیا دیآره که دخترت بگه... اسغفراهلل... بفهم اون دختر ماست... با -

 نداشته باشه. ییتنها

 خودش حل کنه. رهیبگ ادیالزمه  م؟یکنینم تشی... مگه حماییچه تنها -

طرفش پنداره. چون اون یماجرا دخالت کن نیتو ا یخوای. تو نمهیدرد تو چ دونمیمن که م -

 .یدر رو بشبا داداشت رو یخوایته. نمبرادرزاده
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 هم درد دارد.  واریاز پشت د شانیصدا دنیشن

 زند. یغر م بابا

 دشمن جونت. شهیدستت، م یبشه عصا یبچه بزرگ کن  -

 رسد. یمامان به گوش م غیج غیج یصدا

بذار برو ما ناراحت  یمگه به پندار همون موقع نگفت نه؟یا ری. غستادیکرد پاشم وا یاشتباه هی  -

 خودش نموند؟ لیمگه به م م؟یشینم

 کنم. بابا کالفه شده است. یرا بغل م میزانوها

 ....یبد یخوا یسر ظهر نم یلقمه زهرمار هی  -

 خونه ام! حق حرف زدن ندارم که! نیمزد ا یبپزم و بشورم. کارگر ب دیآره من فقط با  -

نکرده دست بزن داره؟ معتاده؟  ییخدا ؟یگیم هیچ نای! ا؟یمزد یال اله اال هلل. من گفتم کارگر ب  -

 گند باال آورده... کیدخترت هزار و 

 :دیگو یبلند م یلیخ یبا صدا مامان

 دخترت!!! یگیکه م اوردمیاز خونه بابام ن  -

زند و  یم غیکه فقط بلد بود قربان صدقه بابا برود حاال ج یشود. مامان یدر خانه حکم فرما م سکوت

 ها منم!  نیزند. و مسبب همه ا یکه فقط بلد بود نازش را بکشد سرش غر م ییبابا

 کنم. یروم و بدون مکث آن را باز م یشوم و به سمت در اتاق م یتخت بلند م یرو از

 یاست. هر دو به من نگاه م ستادهیآشپزخانه ا یچارچوب ورود یمبل نشسته و مامان تو یرو بابا

 لرزد. یجمله ام م یموقع ادا میسرخ است. صدا تیاز عصبان شانیکه صورتها یکنند در حال

اگر روم دست بلند  یکنم اگر ... اگر هر روز خدا بهم بگه ازم متنفره... حت یم یمن با پندار عروس  -

 شه.ب زیچ یمعتاد و ب یروز هیاگر  یکنه... حت



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  526:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زنم. یچشمان متعجب بابا زل م در

 یکه از زندگ یخوب ریتصو نیبذار دی... به خاطر من دعوا نکندیفقط توروخدا باهم دعوا نکن  -

 بمونه. یباق یجور نیذهنمه تا ابد هم یتو نتونیریش

 در کنترل بغضش دارد. یکه سع یلرزد. خشم یچانه اش با خشم م مامان

 .یبکش یسخت تیزندگ یتو یمن نمردم که تو بخوا  -

 کند. یبابا را اشاره م و

 . من دختر بزرگ نکردم که به امون خدا ولش کنم.رهیخواد طرف پسر برادرشو بگ یپدرت اگر م  -

 

 

 

 

 زند. یلب غر م ریز بابا

  ست؟یمن مهم ن یپگاه برا یکه انگار زندگ یکن یبرخورد م یخانوم! چرا طور  -

 کند. یمن نگاه م به

 یو آخرش جلو یرفت یعجق وجقت هر گورستون یو با دوستا یبا پندار قرار گذاشت یمکیقا  -

کردم؟ خونه و  کاریچ یگوشت. ول ری. حقت بود بزنم زیمارو برد یاحمقانت آبرو یبا خودکش تییدا

 نه؟ ای. کردم یو کارمو برداشتم اومدم آمل. که تو درستو ادامه بد یزندگ

 فرستد.  یم رونیاش ب ینیدهم. نفسش را از راه ب یو خجالت زده سرم را تکان م قدردان

که  نهی. درد من ایاگر بدونم تو قراره خوشبخت بش امیم ایتا اون سر دن یبه بعدش هم بخوا نیاز ا  -

 یمشکالت هست. ندار یرو جمع کرد. تو هر زندگ یزندگ هیبساط  یکیکوچ زیسر هر چ شهینم

 خودشون حلش کنه... نیکنه اول ب یم یهست. آدم سع یخاله زنک یدعوا و حرفاهست. بحث و 
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 رفتم که حلش کنم بابا.  -

 شود. یزند. چشمانم پر اشک م یرها کرده به من زل م مهیرا ن حرفش

دوست  نیا گهیبهم م یحس هی ی. دوستم داره ولشهیاما نشد... پندار دلش با گذشته من صاف نم  -

 گهید شهیآدم نم یزندگ ینیریباعث ش ی. اصال تموم هم نشه وقتشهیباالخره تموم م ییجا هیداشتنه 

 نداره! یا دهیفا

 کشد. یشود. آه م یسکوت م نمانیب یکند. طوالن یم اخم

 ؟یخوا یطالق م  -

کلمه ترسناک است؟!  نیا نقدریکشد. چرا ا یخانه ته م ژنیکنم اکس یحس م کبارهی! به طالق؟

 .نمیب یوحشت را در نگاه او هم م هیکنم. ته ما یاست! به مامان نگاه م نطوریمن که ا یحداقل برا

 کند. یم ریخواهد تعب یسکوتمان را آنطور که دلش م بابا

 .هیحرفتون چ نمیرو در رو بب میقرار بذار  -

 امروز بود. میتصم نیبهتر نیمانم. خب... ا ینم گریدهم و د یرا تکان م سرم

 .نمیچ یرا م زیشوم و م یآشپزخانه م وارد

 کند. یحرف کمکم م یب ستیچ شیمعن دانمیمن اخم که من خوب م کیهم با  مامانم

 .ردیگیو شماره خانه عمو را م ندینش یتلفن م ی. و بعدش مامان پامیزن ینم یبعد از ناهار حرف تا

 خودم را سرگرم کنم. کنمیم یروم و سع یهم به اتاق م من

 لمیموبا ی. برادیگو یزنعمو الهام از مشکل ما م یکه مامان سربسته و مختصر برا شومیمتوجه م اما

 شود. یپرت م رونی. از جانب پندار. حواسم از مکالمه بدیآ یم امیپ

 کنم. یرا باز م امشیپ

 نشده که! یزیتوروخدا بحثو به بزرگترا نکشون. چ -
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 کنم. یم پیکشم و تا یم آه

 کنم.  یدارم کارو برات راحت م ؟یزدیحرفو م نیکشوندم بازم ا یبزرگترها نماگر بحثو به  -

هم فکر کرده  یگریبه ازدواج با شخص د یترسد از من بچه دار شود. حت یزنم. گفت م یارسال م و

 خواهد. یکند و مرا مثل سابق نم یسر باز م ندهیدر آ میبود. گفته بود عقده ها

 نبودند؟ یمهم یزهایها چ نیا

 کنم. یرا باز م امیلرزد. پ یم لمیشود. دوباره موبا یصحبت مامان تمام م باالخره

  ؟یایبگم غلط کردم کوتاه م -

 کند. یدر اتاق را باز م مامان

 .انیقبول کردن واسه شام ب -

 بندد. یکند و بعد در را م ینگاهم م هیچند ثان ی. با ناراحتدهمیتکان م نییرا باال و پا سرم

دلخور است که تا زمان عقد صبر نکرده  نیبه اعتمادش ناراحت باشد از ا انتمیاز خ نکهیاز ا شتریب

 ! میا

 ! شیفخرالسادات است و باورها مامان

 رود.  یبندد و م یاتاق را م در

روم و  یاتاق م یتو یواریگذارم و به سمت کمد د یتخت م یرا رو لیدهم. موبا یپندار را نم جواب

 کنم. یبا پندار نگاه م دمیخر یکند و به لباس مشک یمدر آن را باز 

را  میکند که موها یوسوسه ام م بیکوتاه بلوند بود. عج یبا موها یلباس تن مدل نیمربوط به ا عکس

 بلوند کنم. 

 بندم. یزنم به خواسته بچگانه ام و در کمد را م یم پوزخند
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 یاز اتاق خارج م ریو بعد از برداشتن حوله و لباس ز دارمیبرم یراحت یکمد، لباس ریز یکشو یتو از

 شوم.

 زند. یاش قرار دارد چرت م نهیس یرو ونیزیکه کنترل تلو یمبل درحال یرو بابا

 کنم. یرا خاموش م ونیزیو تلو دارمیرا برم کنترل

 شود. یخورد و چشمانش باز م یم تکان

 ه؟یچ -

 زنم. یم لبخند

 بابا. دیتو اتاق بخواب دی. بریچیه -

گرفت.  یو طرف من را م ستادیا یپشت من م شهیشد اگر بابا هم یروم. چه م یبه سمت حمام م و

 مقصر باشم! شهیکه من هم نیبا علم به ا یحت

 یکنم و به کمک مامان م یخشک م عیرا سر می. موهانمیب یمبل نم یبابا را رو میآ یم رونیب یوقت

 . میکن یروم و بساط شام را آماده م

که مساله رابطه  نیدانم بابت ا یدهد. م یزنم اما درست درمان جوابم را نم یم شیهم صدا یبار چند

آشپزخانه را بردارد و مرا  یدهد که چاقو یاست اما مادرانه اش اجازه نم نیبا من سنگ دهیرا فهم

 بکشد.

 

 

وارد  شیگلو شلوار گل راهنیبا پ مهیو عمه فه دیآ یاز ساعت هشت زنگ خانه به صدا در م قبل

 :دیگویخونسرد م یلیخ کنمیبه مامان نگاه م یو وقت میکنیم ی. روبوسشودیم

 خودش اومده.   -

 :میگو یلب م ریز
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 هم خوش اومده. یلیخ  -

. من هم زنندیها حرف مبحث نیو لباس و ا یو در مورد عروس ندینشیکنار خواهرشوهرش م مامان

 :میگویو خطاب به عمه م نمیچیآشپزخانه م زیم یها را مرتب روظرف

 . انیعمو و سنا هم ب نیزنگ بزن  -

 .دهدیرا تکان م دستش

داداشمو خودم اومدم. دلم هوس دستپخت زن ینجوری.. همخورنیس اونا منه شام پختم آماده  -

 کرده بود.

 .زندیم یلبخند تمام قد مامان

 .یکرد یکار خوب  -

باخبر شده و خودش را  یعنیعمه  یدستمال به دست نی. اشومیو از آشپزخانه خارج م کنمیم پوف

 کار مادربزرگ باشد.  تواندیوسط ماجرا انداخته است. فقط م

 یلیو خ کندیم داری. مامان بابا را از خواب بندیآیبه همراه پندار م زیعمو الهام و عمو پروبعد زن یکم

 . میکنیم یعمو و عمو روبوسبا زن و مییگویآمد مخوش یمعمول

. به قول مامان قرار بود صحبت بزرگانه باشد! هنوز سرگرم سالم و ندیایو ترالن قرار نبود ب نینگ

 رسند.  یکه مادربزرگ و آقابزرگ هم سر م میهست یاحوال پرس

از من بفهمد اما من فقط  یزیچ یالک یو اشاره و لبخند ها مایبا ا کنمیم یالهام سع عموزن

و  کندینگاهم م یرکیرزیکه ز یبساط تا بعد از شام ادامه دارد و پندار نی. ازنمیخجل م یلبخندها

 .کنمیکه از نگاهش فرار م یمن

قصد رفتن ندارد، عمو  مهیکه عمه فه شوندیهستم و همه مطمئن م وهیم ییرایدر حال پذ یوقت

 :دیگویخطاب به من م امدهیاو رس یکه حاال به روبرو زیپرو

 حرف دارم باهات. نی. بشمیداریبذار وسط عمو جان خودمون برم  -
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 یعمو تشکر. زندارمیرا نگه م وهیعمو که بعد از او نشسته است ظرف مزن یمن مصرانه برا اما

و  ردیگ یرا از دستم م وهی. بعد از او مادربزرگ نشسته است که ظرف مداردیبرم یبیو س کندیم

 .دیگویم

 پگاه جان. نیعموت گفت بش  -

 :دیگو ی. عمو خطاب به بابا منمینش یمامان و عمه م نیو ب رومیحرف عقب م یب

 شده!؟ یتو بگو داداش. چ  -

 .اندازدیشانه باال م بابا

 .خوادشیجان! از پسرت بپرس که به دختر ما گفته نم زیبگم پرو یواال چ  -

 :دیگویگرد شده رو به من م یو او با چشما نندکیبه پندار نگاه م همه

 حرفو زدم؟! نیمن ا  -

و با  کنمیرا صاف م می. گلوچاندیپیدور انگشتش م یدر دستش نگه داشته و آن را ه یدستمال مامان

 :میگویافتاده م نییپا یسر

 .دمیرس جهینت نیپندار به ا یمن از حرفا  -

 :دیگویم یعصب پندار

 . خوامینداشت. من زنمو م یاجهینت نیحرفام چن یجا چیمن ه  -

 :دیگویم زیپرو عمو

 نبوده. یجد زیخب پس خداروشکر چ  -

و خطاب به پندار  ردیگی. بابا اخمش شدت مکنمیو به نگاه پر اخم بابا نگاه م آورمیرا باال م سرم

 .دیگویم

 نه؟!  ای شیخواینم یتو بهش گفت  -
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 نه!  -

 گه؟یم پس پگاه دروغ  -

 .دهدیجواب م ریشود و پندار با تاخ یم سکوت

 و...  رمینه خب... من گفتم که ازش دلگ  -

 .شیخواینم  -

 .شنومیپندار را م ینفس عصب یصدا

 ...یخوامش ول یگفتم مثل سابق نم  -

 .رودیبابا باال م یصدا

 .یعقدش کرد یپس غلط کرد  -

 داداش!  -

 .دهدی. آقابزرگ تذکر مزندیعمو الهام است که با بهت بابا را صدا نزن یصدا نیا

 نادر آروم باش.  -

 :دیگوی. بابا خطاب به آقابزرگ ماندازمیم نییپا شتریرا ب سرم

برس من و زنم  تیبه پندار گفتم برگرد. گفتم برو و به زندگ مارستانیب یآقاجون دو سال قبل تو  -

 نه؟ ایرد بشه. گفتم  شیزندگ یپگاه از حوال ذارمیو نم میندار یاعتراض چیه

  ؟یخجالت خودت نی. حقت است پگاه خانوم! مسبب ادهمیدهانم را قورت م آب

 من که اعتراض... یچرا عمو جان! ول  -

 کنمیعقدش م یو گفت یسپر کرد نهیس ی. پس وقتیگل کرد و خودت عقدش کرد تیقهرمان باز  -

 !یرو به سرش بکوب یزیچ یبرات گذشته مهم نبوده! پس حق نداشت یعنی. یدیبخش یعنی
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 .کندیالهام مداخله م عموزن

 خواستیشده پندار م یچ میدیپرسیشده؟! تا م یچ میدونست یواال خان داداش! ما قبلش هم نم  -

مشکل دارن  نایفخرالسادات جون زنگ زد که ا ینگفته! من وقت یچیدرسته قورتمون بده! حاال هم ه

 کپ کردم به خدا!

 :دیگو یرو به پندار م ردیگیاز بابا نم یچون جواب و

 ! ؟یخوایپگاهو نم یبگو پندار! تو گفت یزیچ هی  -

 نه نگفتم مامان.  -

پگاه  یبرا میسهند بر یکنم که بعد از عروس یاندازمو سرجمع م! منو بگو که دارم پس؟یپس چ  -

 !میرو بخر یعروس یطال

 :دیگو یم یبا درماندگ پندار

ماجراها  نیبه قبل از ا یاعتراض ایاشاره  نی. من کوچکتردیکش شیعموجان پگاه خودش بحثو پ  -

 نداشتم..

 :میگویو آرام م آورمیرا باال م سرم

 ازی... نهیمصنوع زیکه همه چ کردمیچون... چون احساس م دمیکشیم شیآره من حرفش رو پ  -

 با خبر بشم. تیاز حس واقع یادامه زندگ یدارم که برا

 کند.  یبه من نگاه م مایمستق آقابزرگ

 بهت گفت؟ یپندار چ ؟یبا خبر شد  -

 چرخانم. یعمو معمو و زن نیپندار و نگاه منتظر و غمگ ینگاه عصبان نیرا ب نگاهم
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چرخانم و رو به آقابزرگ  یعمو و زنعمو م نیپندار و نگاه منتظر و غمگ ینگاه عصبان نیرا ب نگاهم

 دهم. یادامه م

 ... عقده هام دوباره سر  باز کنن و منم...ندهیتونه بهم اعتماد کنه... و ممکنه در آ یگفت نم  -

 اندازم. یم نیبه پندار خشمگ ینگاه

 یحجم از ب نیرو با ا یکه زندگ ستمیکه نتونه دوباره بهم اعتماد کنه اما... مجبور ن دمیبهش حق م  -

 ادامه بدم. یاعتماد

 نیبه خاطر مطرح کردن ا نیدهم که ا صیتوانم تشخ یکشد و نم یخط و نشان م مینگاهش برا با

 است.  یمان عصب ییاز جدا ایبزرگتر هاست  یموضوع جلو

فرستد و  یم رونیمن بردارد. نفسش را ب یشود نگاهش را از رو یکنند و مجبور م یبه او نگاه م همه

 .دیگو یرو به بابا م

 از ته دل نبود! یگفتم ول یزیچ هیبودم  یعصبان -

 .دیگو یدلخور م بابا

! آدم هیکرد که حرف سر زندگ شهیچه م ی. ولزدمیبود خودم بهمش م نیماش ایاگر معامله خونه  -

 ! ارهیبه وجود نم ی. دلسردگهینم دیسر زبونش رس یهر چ یموضوع مهم نیچن هیعاقل سر 

 .دیگو یدلخور م زنعمو

. شما میدون یرو نم هی! ما اصل قضکردیکه عقدش نم خواستیجوونن! پندار اگر پگاهو نم نایداداش ا -

 که پا پس بکشه! نیبه پندار حق داد ی! که حتیبا خبر باش دیکه با

 :دیگو یدر جواب زنعمو م بابا

 .ارهیخودش ب یاون موقع حق دادم و پندار نرفت. حاال که نرفته حق نداره اون روزا رو به رو -

 :دیگو یبه جمع م خطاب
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داره طالقش بده. مال بد  یداره. اگر بده اگر بددهنه. اگر بدحجابه اگه هر اخالق گند بیدختر من ع -

 حق نداره سرکوفتش بزنه. یکس یصاحابش. ول شیر خیب

دست  یشود. نگاه به دستمال تو یپدرم و پشت قوز شده ام راست م تیشود به حما یگرم م دلم

 اندازم که حاال مات و چروک و لوله شده است.  یمامان م

لب  ری. مادربزرگ ززدیر یآورم چشمان سرخش روانم را به هم م یرا که تا صورتش باال م نگاهم

 کند. یاستغفار م

 پسرم.  اریراحت اسم طالق به زبون ن نقدریا -

 .دیگو یم یعصبان پندار

 ه؟یمگه الک ؟یطالقش بدم؟ به خاطر چ. پگاهو نیکنم ادامه ند یعمو خواهش م -

 کند. یرا از هم باز م شیدست ها بابا

 !میهم براتون برگذار کن یعروس میکه بخوا نمیب یوضع صالح نم نیمن با ا -

 شود. یماند. عمو دلخور م یزنعمو باز م دهان

 .میکه به قهرشون دامن بزن نینه ا میرو حل و فصل کن نایا نیب دیداداش ما با -

 .دیگو یبهت زده م زنعم

 !گنیم ی. مردم چشهیم یآبرومون چ -

 کشد. یباالخره دست از تماشا م مهیفه عمه

 من اجازه دارم نظر بدم؟ -

 .دیگو یم زیپرو عمو

 .یبگو آبج -

 .دیگو یو م ردیگ یاز بابا هم اجازه م عمه
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بحثو  نیپشت همو دارن. چرا ا یطیخانواده تو هر شرا هی. و میخانواده ا هیدر درجه اول ما هممون  -

جو شاد باغ  دیمن بدون استرس پسرمو دوماد کنم. هم شا نیسهند؟ هم بذار یبعد از عروس مینذار

 بندازه و دلشون از هم صاف بشه. هیمدت رو روابط پندار و پگاه هم سا نیتو ا

. ردیگیم یل آلود ماهاز آب گ مهیکنم. اصال هم تابلو نبود که عمه فه یام را به زور کنترل م خنده

 .دیآ یبه حرف م هیآقابزرگ زودتر از بق

 موافقم. مهیمن با فه -

 بماند. یبدهند. و مساله حل نشده باق تیهم رضا هیتا بق ستیجمله کاف نیهم و

بعد عزم  یهمه ساعت یفرستم. وقت یم رونیمن هم نفسم را با آرامش ب ی. ولستیخودم ن دست

 :دیگویرود مامان رو به من م یکنند و بابا تا دم در همراه برادرش م یرفتن م

 پگاه. یاز پندار دست بکش یتونی... تو نمیدیکه نفس راحت کش دمیشن -

 زنم. یم یلرزان لبخند

 .ادیفقط پدر و مادرمو به رخش بکشم تا حساب کار دستش ب خواستیدلم م دی... شادیشا -

 .کندیمرموز نگاهم م مامان

 ؟یچ دادی. اگر طالقت میرکاهیآب ز یلیخ -

 زنم. یم ینیغمگ لبخند

 رو به زور نگه داشت که! یزیچ شهینم -

 یسر رو یآسوده تر الیرود. شب با خ یو به اتاقش م دیگویم ریداخل شب بخ گرددیبرم یوقت بابا

 گذارم.  یبالش م

 یدر خانه وجود داشت. مامان اما تو یچه بحث شبیآورد که د یخودش نم یبعد هم بابا به رو روز

 فرو رفته است. نشیالک سنگ
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 .ستیو خنده ن یاز شوخ یخبر یول کندیدهد و با من صحبت م یم تیمن اهم به

 هیگفتم که تا حاال آن قض یمطلب را م نیدانستم و به او ا یاو را محرم م نهایکاش زودتر از ا یا

 حل شده بود. شیبرا

آخر هفته به  یهمه را برا یکه خانواده اش را دعوت کند و از طرف دیگو یبه مامان م مهیفه عمه

 کند. یبه خانه اش دعوت م یسیمناسبت کارت نو

 را دعوت کند.  شیتا مادر و پدرش و برادرها ردیگیبعدش، بعد ازصبحانه مامان تلفن به دست م روز

 برد صحبت کردنشان. یاز همه زمان م شتریشعله است که ب یینفر زندا نیاول

شعله  ییزندا یرفتار یگرما یول ندیایبه هم جور ب شتریب میمر ییمامان و زندا یاز لحاظ ظاهر دیشا

 مادرم پر کند. یخواهر را برا یخال یجا شودیباعث م

است با  واریبه د اشهیطور که تکانداخته و همان گرشید یپا یرا رو شیپا کیغرق در صحبت  مامان

هرچه بهتر برگذار شدن  یعمه برا یها. از تالشدیگویسهند م یعروس یاز ماجرا یآرام یصدا

 :کندیاضافه م تیمراسم و در نها

. زن و مرد سشهینه خواهر... مثل هم ؟یهم بگم... چ نارویا میزنگ بزنم به مامان و زنداداش مر دیبا -

 .گهید نیقاط

 

 

 

 

 

 کند: یدر ادامه اضافه م و
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که ما اخالقمون  مهیفه یگفتم به ابج گهی. نه دکه... آره آره بهشون گفتم.. ستین یالبته اصرار  -

 نیایدونسته دعوت کنه. ب فهی. بنده خدا وظگهیما رو د شناسنیهمه سال م نی. بعد اهیچطور

 ما بد بگذرون. شیپ میدو روز هی. میشیخوشحال م

 یهامراسم یمراسم دعوت کند و از طرف یها را برادارد آن یمشخص است که سع شیهامتن حرف از

 که اعتراض کند. ستیشعله از آنها ن یی. البته زنداکندیها را معذب مآن یما کم یمختلط خانواده

دارد  یشتریکه دعوتش کرده ارزش ب یبه گفته خودش دل کس ی. ولستیاست که بد حجاب ن درست

 . گرددیبرم شودیو دلش که باز م کندیهم رقص نگاه م ی. کمدهدی. کادو هم مرودیو معموال م

 ی. بابا امروز با باقشومیتخت ولو م یو رو رومیو به سمت اتاق م شومیحوصله از جا بلند م یب

هم به آن شهر  امهیسا یحت گری. دکندیحساب م هیآمل تسو یخانهو با صاحب دیآیم لیوسا

 .کندیفکرم خاطرات خوب از آنجا را مرور م یول افتدینم

 :کنمیو زمزمه م نمینشیتخت م ی. روزندیدر ذهنم جرقه م یزیافتم و چ یفرزند ترالن م ادی ناگهان

 .ینجوریا گذرهی. روزم مامیو م مونمیاونا م شیسرم پ هی رم،یگیاش مبچه یبرا یزیچ هی رمیم -

 یباخبر کنم. البته که مخالفت ممیتا مامان را از تصم شومیو از جا بلند م دیآیفکرم خوشم م از

 که زود برگردم. کندیم دیتاک یول کندینم

و  گذاردیدستم م ی. مامان قبل از رفتن کارت پول توشوم یو با حوصله حاضر م میگویم یچشم

 :کندیزمزمه م

 ام؟یمنم باهات ب یخوای. اصال مادیخوب بخر که به کار بچه ب زیچ هی -

 .خندمیم

 .یبرمو ندار خوامیکه من م یاون همه راه یمامان... شما حوصله قدم بزنم خوامیم -

 مگه؟ یریکجا م -

 .اندازمیم نییپا سر
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 بشه. ریو فکرم گ نمیتو خونه بش کشهیفکرم نم گهیرو بگردم. د ابونایخ رمیم ،دونمینم -

 که مراقب خودم باشم و زود برگردم. کندیم دیتاک گریبار د کی "آهان"گفتن  با

 بروم کجاست.  خواهمیکه م یمقصد دانمینم ی. حتزنمیم رونیخانه ب از

رسد و هرچه وانمود کنم  یجز پندار نم یکس چیاما مقصد فکرم به ه کنمیم نییرا باال و پا هاابانیخ

 شود که به او فکر نکنم. یکه سرگرمم نم

را  نیو ا دارمیعکس دارد. آرام و متفکر گام برم یجهیهاست که تالشم به مقصد او نتمدت چرا

پندار بهشت هم جهنم  یلحظه هم در رشت نخواهم ماند. ب کیندهد  جهیازدواج نت نیاگر ا دانمیم

 است.

را با  یمطهر ابانیدم دارد. خفه و گرفته است. خ یگریاز هر ساعت د شتریرشت ب یروزها نیا یهوا

 نجایپسر ترالن حتما ا ی. برارسمیو به فروشگاه مد نظرم م گذارمیپشت سر م شیشلوغ یهمه

 . شودیهوا گرفته، با ورود به فروشگاه تازه م ی. نفسم که در گرماشودیم دایپ یلباس خوب

 یل یسرهم کیها تک تک لباس انی. از مرومیو بعد جلو م کشمیکولر نفس م یخنکا یتو یکم

و با ذوق به فروشنده نشان  سپارمیم یمشکالتم را به فراموش یقیدقا یو برا ردیگیچشمم را م

 یزده آن را جلوو ذوق کشمیاش مبه اندازه ی. دستاوردیب میبرا ینوزاد آن سرهم زیکه از سا دهمیم

 . رمیگیچشمانم م

و  دیآیاز ناکجاآباد م ی... بعد دستمیدار شو. اگر من و پندار بچهچرخدینزده در ذهنم م شهیر یفکر

اگر من و پندار ": میکه بگو دهدیو مغزم فرمان م کندیفکر و ذوقم را قطع م ینداشته یشهیر

 ".ردیشکل بگ مانیزندگ

به خانه ترالن  یزود نیبه ا خواهدی. دلم نمزنمیم رونیو از فروشگاه ب کنمیرا حساب م یسرهم پول

 انیرا بچرخم و م هاابانیباز هم خ خواهدیرا به سمت خانه کج کنم. دلم م ریمس عیو بعد سر بروم

که پندار  یی. همان جاافتدیآشنا م یاجلو و چشمم به مغازه رومیم یکی یکیمردم باشم.  یشلوغ
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از  رونیقرار ب نیاول ینیریش اشرهیبا آن نگاه خ ابانیخ یو بعد آقابزرگ از آن سو دیخر یبستن میبرا

 . رومیخانه را زهر کرد. جلو م

هستم که  شیهایو بش مغازه و بستن شیرونق دارد. در ش شیبرقرارند و کاسب شیهایمشتر هنوز

 یاجعبه  نان خامه کیفروش دارد.  یهم برا ینیریدهنه اضافه کرده و ش کیبه مغازه  شومیمتوجه م

 باشد. هیهد نیبهتر تواندیاست م ینیریکه عاشق ش یترالن یبرا

از  یکی یو بعد برا کنمیم یفیق یبستن کیخودم را مهمان  یفروش ینیریآمدن از ش رونیب موقع

 ترالن برساند.  یتا من را به خانه دهمیدست تکان م هایتاکس

منتظر به دست  نکهیخودم را خوشحال کنم. ا یرییکه بتوانم با تغ شودیچقدر خوب م کنمیم فکر

است و حال  کنندهحرف هم خوشحال نی. فکر کردن به ازندینگاه کنم دارد حالم را به هم م گرانید

 یرییتغ دانمینم ی. حتزنمیترالن لبخند م یبه خانه دنیو تا رس رمیگیم ی. انرژکندیدلم را خوب م

کنم و تا  یاست که شاد یکاف دهمیبه خودم قول م یوقت یباشد، ول تواندیچه م زنمیکه از آن دم م

 جدا کنم. یها فکرم را از تلخساعت

و او من را با ذوق به داخل خانه  میکشیرا به آغوش م گریهمد شود،یخوشحال م دنمیبا د ترالن

 .کشاندیم

 

 

 

 

دست به کمر به سمت  کی. رودیراه م اطیپف دارد. شکمش هنوز جلو است و با احت یبدنش کم هنوز

 .زنمیم شیکه صدا درویآشپزخانه م

 کجا؟ -

 .زنمیم یبندمین لبخند
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 ...وهیو م ییچا -

 .رومیو به سمتش م کنمیم یاخم

 ستن؟ین نیعمو و نگ. زنارمی. خودم مرهی. واسه من با اون حالش داره راه منمیبب نیبش ایب -

 .داردیبا من گام برم ارام

. البته ارنیخودشون ب یچند دست لباس برا... رفتن طورنیهم نمیبود. نگ نجایمامان که صبح ا -

 .ادیبرگرده. مامان شب ب نیاحتماال فقط نگ

 .مینینشیمبل م یرو

 هنوز؟ یدرد دار -

 .اندازدیم هیاش سابه چهره یکمرنگ اخم

 وگرنه نسبت به روز اول بهترم. کنهیدرد م هاهیبخ یجا -

 .ندینشیم یام لبخند گرمچهره در

 .استیکار دن نیترمادر شدن سخت ... فکر کنمزمیعز -

 .خنددیم

 بعدش. کنمیدست منه؟ ذوق م گهید یکی یمن مادر شدم؟ زندگ یجد گمیم ییوقتا هی .میجور هی -

 یا. چادر و مانتو را گوشهرسدیاز اتاق به گوش م یو آرام زیر یهیگر یو همزمان صدا میخندیم

 :میگویو م پرمیو از جا م گذارمیم

 .نی. تو بشارمشیمن م -

خوابشان جسم و از تخت کوچک کنار تخت رومیم دیآیم رونیکه صدا از آن ب یسمت اتاق به

 . کشمیم رونیپسرش را ب یزهیمزهیر

 :میگویزده به ترالن مذوق دهمیطور که تکانش مو همان آورمیم رونیرا از اتاق خوابش ب او



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  542:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 چه کوچولوئه. یوا -

شکند. به ترالن که  یکنم اگر تند راه بروم م یاست فکر م فیآنقدر ظر کنم،یحرکت م اطیاحت با

 :دیگو یم رسمیم

 ... بدش بغلم...هیکه تازه خورده. نق نقش واسه چ ریش -

 یآغوشش بگذارم. گرم یتا پسرک را تو برمیرا محکم جلو م میهادست زدهجانیه یو کم قراریب و

که  یخفه، جور ییو با صدا کندیرا غرق ذوق م میسر تا به پا میهادست یموجود نرم تو کیتن 

 :کندی. زمزمه مرومیاش مصدقهو قربان کنمینترسد، نازش م

 تو و پندار. یبچه شاالیا -

 :دیگویو م کندیبه ساک کنار مبل م یاحسرت شود؟ ترالن اشاره کی نی. نکند اشومیم گرم

 بهم؟ یدیتو پوشک م نیاز ا -

 . آوردیخودش نم یبه رو یاست ول دهیرا د افتدیصورتم م یکه تو یغم یهیسا کنمیم احساس

 شیکوچک یصدقه. باز قربانکشمیم رونیب راندازیو پوشک و ز شومیخم م دیگویکه م یسمت به

 .شومیم رهیکردن لباس فرزندش خ نییباال و پا یترالن برا یهاو به دست رومیم

 و تعارف نکن. اریب خچالی یرو از تو وهیمن بلند شم. حداقل ظرف م یذاریخدا... نمپگاه تو رو  -

 یخاطرات م زیم یکوچک رو یعکس ها. از کنار قابرومیو به سمت آشپزخانه م شومیجا بلند م از

 . شیبرا کشدیاندازم و دلم پر م یم یسرسر یگذرم و عکس پندار را نگاه

. گردمیرا م خچالی یپر است تو شیطور که وجودم از پندار و هواو همان کنمیرا باز م خچالی در

 .شنومیم یبهدشت سیرا از سمت سرو شیو از همانجا صدا کنمیرا بلند م وهیظرف م

 .کنمی. االن بازش مدمیمن کادوتو ند -

 را. حدشیو بعد ذوق ب شنومیرا م ییساک مقوا یگشتنش تو ی. صدابندمیرا با آرنجم م در
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 نگاه... نویخدا ا یا -

مبل سه نفر خودش و پسرش  ی. روزنمیصورت م یبه پهنا یو لبخند رومیم رونیظرف ب با

 :میگویو م نمینشیکنارشان م ینفرهمبل تک یاند. رونشسته

 قشنگه؟ -

 :دیگویم خوشحال

 آخه؟ نیتر از امگه خوشگل می. دارهیعال -

 :دیگویو م کندیکودکش را با نوک انگشت نوازش م یپا انگشت

 لباس قشنگ آورده. چه خوشگله مامانم... نگاه... هیبرات  ییدامامانم... نگاه کن زن -

 :میگویخنده م با

 ؟یخوریم یچ -

 تو. ی. انگار من اومدم خونهدمیتو رو به خدا... خجالت کش -

 که! میمن و تو ندار -

پاسخ دادن به  یو ترالن برا دیآی. تلفن خانه ترالن به صدا درمگذارمیم هاوهیم یاز همه شیبرا

 . ردیگیدستم را نم یزی. از صبحت کردن آرامش چرودیسمت تلفن م

که  دهمیم دیآخر ترالن به خودم ام یخط پندار باشد و با جمله یآن سو دیشا دیگویبه من م یحس

 اوست.

 . باشه.مونهیباشه... خب... شام م -

 .شودیم دیناام دمیام یهمه گذاردیرا م یگوش یوقت

 .ادیبود. گفت نگهت دارم تا ب نینگ -
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 ستین هامیپندار پشت آن س کهنی. تمام ناتمام قلبم از ااندازمیم ریو سر به ز خندمیم آرام

 .ردیگیم

 که! شمیپ ادیچطور حاال؟ اونجا ور دستشم نم -

 :دیگویم دیآیکه جلو م طورهمان

 .کنهیپوست سرمو م یستین نهیبب ادی. گفت بدونمیمن نم -

 .شودیجمع م صورتم

 !نینه نگ چکسمیه -

 .یدی... اون روشو وقته ندنیهمون نگ قایدق -

که آخر شب با آژانس به  دهمیو من به مامان خبر م کندیم دایادامه پ نیتا آمدن نگ مانیهایشوخ

 .میگویماندن م یو از اصرار دخترها برا میآیخانه م

و با زبان چرب و  ردیگیرا م یترالن گوش تایکه مزاحمشان نشوم و نها کندیتعارف م یکم مامان

 .کندیم ینرمش مامان را راض

 میکه صدا ی. در حالدهیهاست من را ند. انگار که سالکشدیمحکم به آغوشم م رسدیکه م نینگ

 :میگویمانند شده م غیج

 به خدا له شدم. -

 .کندیم میاو باالخره رها و

 .نمیبب نیبش نجایا ای... بشرفیب نمتیبب -

 .کشدیو دستم را م گذاردیرا همان جا کنار در م ساکش
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 .کندیم یمثبت هجده ا یشوخ طنتیبا ش ترالن

 .کشمیم ینی. هزندیقهقهه م نینگ

 .ادبایب -

 .اندازدیگل م میهاگونه و

 .یپندار خال یچه سرخ شد. جا نیاوهه... ا -

 .زندیم ایو ترالن باالخره دل به در رودیم لبخندم

 .زنهینم یحواسم بهت هستا. چتونه شما دو تا؟ پندار که به ما حرف یکه اومد یاز وقت -

 :دیگویم نیو نگ کشمیم یآه

 . پگاه منو نگاه کن.دمیاز مامان شن ییزایچ هیمن  -

 .شودیبا اشک تار م نینگ ریو تصو شوندیم سیخ میهاپلک

 ؟یحرف بزن یخوایچتهههه تو؟ م -

 . کنمیم نییباال و پا یسر

آخر  یروزها نیاز ا .میگویو م میدلم تلمبار شده را بگو یکه تو یآن حس یهمه دیبا حرف بزنم. دیبا

 مثال بزرگانه. یاز آن جلسه یآخر زدم و حت میکه به س

 شود. یم نیغمگ نینگ چهره

 مرغ سرکنده. نیکه چقدر دوست داره. بخدا شده ع یدونی. میپگاه تو با داداشم بزرگ شد -

 .دیگو یم یبا دلخور ترالن

 شما از هم مگه؟ نیخوایم یبابا چ -
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 کشم. یم آه

 .میو از نو بساز میگذشته ها رو کنار بذار خوامیمن فقط م -

 پرسد. یآرام م ترالن

 کنار گذاشته بشه؟ دیچرا با یشما به اون قشنگ یها؟ عشق بچگکدوم گذشته  -

 . اشتباهات منه. ستین یمنظورم عشق بچگ -

 .رهیپسره گازمون بگ میترس یچون م میپرس ینم یزیما چ ؟یچه اشتباهات -

 کند. یم دییتا نینگ

که حد  رهیگیپاچه م نیکرده بوده؟ همچ کاریبگه مگه پگاه چ کنهیآره بابا. مامان بدبخت جرات نم -

 نداره.

 کشم.  یم آه

دوتاشون واقعا خوب  یکینداشتم. البته از نظر اون. خب... صادقانه بخوام بگم  یخوب یمن دوستا -

 یها ی. و دورهمدمیکش ونی. قلدمیکش گاری... من باهاشون سنایو ا شهینبودن. در حد مصرف ش

 مختلط رفتم.

 خندد. یم ترالن

 ها. خورهینم افتیمارمولک به ق یا -

 .دیگو یمنتظر م نیزنم. نگ یم نیغمگ لبخند

 خب؟ -

 اندازم. یرا باال م میها شانه

 بودم. میهمکالس یاز پسرا یکیو کنار  یمهمون یکه من تو دیرس یخب به جمالت. داداشت وقت -

 پرسد: یخونسردانه م نینگ
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 ؟یبود یبا پسره دوست اونجور -

 دهم. یرا تند تکان م سرم

 . دونهی. خود پندارم مشونی. مثل بقیابدا. فقط دوست کل -

 .دیگو یکشد و رو به ترالن م یدر هم م ابرو

  ؟یبود دهیمسخره تر د نیاز ا -

 .زندیغر م ترالن

 کند. ینفسش را فوت م نینگ

درس  ی. ما حتدادمیرو من تمام مدت چهار سال دانشگاهم تو بابلسر انجام م یکه گفت ییکارا نیا -

. دونهیم یرو تا حد نای. پندارم امیخوند یپسرا بود و دور هم درس م یخوندنامون تو خونه مجرد

واقعا  نبزرگ شده! م ینجوریمختلطه. اون ا مونیخانوادگ یها یاصال به فرضم که ندونه! ما مهمون

اشه صفا نداره! ! نبیخوراک دورهم گهیکه د ونمی! قلدونهیم بیتو ع یکارا رو برا نیفهمم چرا ا ینم

 نه؟یا ری! غیکش ینم گهیکه د نهینوش جونت. مهم ا یدیکش گارمیس هیحاال 

 دهد. یمن ترالن به او جواب م یجا به

 نیع کردیانتخاب م یکی ومدیمن و تو خوشش م یدرست. اما پندار اگر از رفتارا یگیحرفا که م نیا -

 نیکه هست شده! خب مسلمه که دوست نداشته تو چن یاتیخصوص نیپگاه با هم فتهیما! اما اون ش

 ! شوکه شده.نشیبب یتیوضع

 غرد. یم یعصب نینگ

دفاع نکن ازش خواهشا. شوکه واسه چند ساعت و چند روز اوله نه بعد از دو سال! حاال انگار زبونم  -

 شده مگه؟!!!!  ی! چدهیالل پگاه رو تو بغل پسره د

 .دیگویرو به من م نیتوجه به نگ یب ترالن
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. یتو با دوستات به گردش بر ذارهیخوبم داره مگه نه؟ اون م یحساسه اما خصلتا کمیخب درسته  -

 ؟یکن ینگام م ینکرده دست بزن... پگاه؟ چرا اونجور ییکنه. خدا یمدام چکت نم

 یلیشدنم با آراز و س یهمگروه ایکنم. و  یم فیرا تعر نمایس یزنم و ماجرا یم یبغض آلود لبخند

 .میخوردن ها

 شود. یشود و ناگهان منفجر م یسرخ تر م یه ترالن

 خاک بر سر نره خرش! دست هرزه احمق! -

 :دیگویم یو ترالن عصب رودیم یاغرهچشم نینگ

 مگه دروغه؟ -

 .دیگو یرو به من م و

امله! هر بار به خاطر محسن .. دونمیو چه م یغر زد که محسن متحجر و وسواس میاز اول نامزد -

خودشو تاب داد که از  دنمیدادم مسخرم کرد. هر بار محسن اومد د رییپوششمو تغ اینکردم  شیآرا

 .کنهیمنو محدود م کنهیچون حس م ادیمحسن خوشش نم یرفتارا

 زند. یپوزخند م نینگ

 حاال توهم! اریجوش ن -

 غرد. یم ترالن

خودش  نمیبیاالن م یکنه ول ارزشیسر من که محسنو ب تو دیکوب یچون خودشو ه ارمیجوش م -

داد هم سرم نزده.  ی! حتچیبود دست رو من تابحال بلند نکرده که ه یهزار درجه بدتره. محسن هرچ

گندش  یبرم خودش منو برسونه! کال به من وصله! با همه خصلتا خوامیفقط دوست داره هر جا م

دستش صدسال  دادمیعمو بودم دختر نم یکه دست بزن داره. من اگر جا یشرف داره به مرد شسگ

 !!!اهیس
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 یترالن. زندگ یستین تیعمو یهمان بهتر که جا": کنمیو فکر م زنمیدفاعش از من لبخند م به

 "است. یکه همان مردگ پنداریب

 کنم. یاز پندارم دفاع م ناخواسته

 مقصر بودم! ییجاها هیخب منم  -

 شود. یگرد م چشمانش

 چه مدل نشون دادن دوست داشتنه؟ نیا زنه؟یعقدت نکنه! آدم زنشو م خواستی!!!! میبوده باش -

 :دیگویرو به من م یترالن با لحن آرامتر یبه جا نینگ

 به؟یتو ع یبایفقط ع ایداره  بیهمه ع نیکه ا دونهیخودش م -

 

 

 

 کنم. یکج م یرا کم سرم

 آروم تر شده منم گذشته رو فراموش کردم... یلیده و خکر رییخب... اون اخالقش تغ -

 .دیگو یدرهم م یبا ابروها ترالن

 گذشته رو فراموش کنه. جالبه! تونهیاما نم یکرد رییتو تغ دونهیاونم م -

 خندد. یم نینگ

 ادیخراب تره! خدا کنه پندار جلو چشات ن یلیتو وضعت خ یام ول یمن عصبان کردمیترالن فکر م -

 االن.

 دهد. یخندم و ترالن سرش را تکان م یهم م من
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خودش سمبل ابراز  ی! برابهیکارا واسه محسن ع نیاالن به خونش تشنه ام! ا یعنی! یگفت یآ -

 عشقه.

 یرود و آرام م یبه سمت در باز کن م نیشود. نگ یزنگ در بلند م یدهد. صدا یلب فحش م ریز و

 .دیگو

 پنداره. -

 .دیگو یم عیکه سر کنمیزند. به ترالن نگاه م یدکمه دربازکن را م و

 به خدا من نگفتم بهش. -

 .دیگو یم دیآ یکه به سمت ما م یدر حال نینگ

 اومده! یجور نیهم دمیحتما مامان گفته. شا -

 دهم. یم جواب

 . ستیبهر حال موندنم درست ن -

 .دیگو یفورا م ترالن

 هنوز باهم! نیکه! نامزد یبر ذارمیااا پگاه! نم -

 روم. یشوم و به سمت مانتوام م یم بلند

ما بزرگترا رو به جون هم  گنیبه بابا و مامانم کردم. اون وقت با خودشون م یاحترام یبخوام بمونم ب -

 .ننیبیرو م گهیانداختن بعد خودشون همد

 خواهم به آژانس زنگ بزند. یم نیبندم و از نگ یمانتو را م یخورد. دکمه ها یدر هال ضربه م به

شود با  یکند و همزمان م یبرادرش باز م یکند. ترالن در را برا ینگاهم م ستادهیهمانجا ا نینگ اما

 سر کردن شالم. 

 . دهمیکند. جواب م یاست. سالم م دهید نجایمرا ا یکند. پس اتفاق یمکث م دنمید با
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رساند. و ترالن اصرار  یخودش مرا م دیگو یخواهم به آژانس زنگ بزند و پندار م یم نیاز نگ دوباره

 کند. یبه ماندنم م

 پراند. یمتلک م پندار

 بود؟ نیپاقدمم سنگ ینیب ینم -

 قبل مدافع سرسخت من بودند! قهیچند دق نیو انگار نه انگار که دو خواهر تا هم خورمیم حرص

 برم. یبه سمت چادرم م دست

 ؟یزن یزنگ نم نیبرگردم. نگ دی. باستیحرفا ن نیا بحث -

 زند. یرود و پندار تشر م یبه سمت تلفن م نینگ

 رسونمش. یگفتم خودم م -

 .میگو یم نیبه نگ مصرانه

 جان. نینه زنگ بزن نگ -

خشک شده  یگوش یبرادرش دستش رو دگریمن و نگاه تهد ینگاه عصبان نیسرگردان ب نینگ و

 است.

 .دیگو یزند که زنگ بزند و به پندار م یاشاره م نیکشد و به نگ یم یقینفس عم ترالن

 تو بمون کارت دارم. -

 .دیگو یخواهد اعتراض کند که ترالن م یم یعصب پندار

 کنم داداش. یخواهش م -

را  گریوعده د کیو قول  کندیم یگوشم عذرخواه ریترالن ز یتاکس دنیو تا رس ردیگیتماس م نینگ

 .ردیگیم

 کنم. ینم یکند. من هم مخالفت یام را حساب م هیو کرا دیآ یم نیماش یپندار تا پا یتاکس دنیرس با
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 .دیگو یم یسوار شوم به آرام خواهمیم یدارد و وقت یباز نگه م میرا برا در

 پگاه خانم. میرس یبه هم م -

زنم  یم یبار طنتیلبخند ش شیتوانم اخم کنم و به جا ینم دگرشیدانم چرا در برابر لحن تهد ینم

 اندازد. یم انیکه تعجب را در نگاهش به جر

کنم. نماندنم حرکت  یکند و به دور شدنش نگاه م یحرکت م نیفهمد. ماش یحرف لبخندم را نم انگار

 بود! یعاقالنه ا

که پندار به انجا آمده بود و او هم  میگو یرسم در برابر نگاه متعجب مامان م یبه خانه م یوقت

 مضمون: نیکنم با ا یم افتیدر یامیکند. آخر شب از پندار پ یم دییبرگشتنم را تا

 "که فکر نکردم ییفکر کنم، به اندازه تموم سالها دیبا"

 یجواب م ی. بسدیترسم که منظورش را واضح بنو یرود چون م یکردن نم پیمن دست و دلم به تا و

 .نمیب یسهند او را نم یرا و تا دو هفته بعد و عروس امشیگذارم پ

 دارم. یدوستش نوبت گرفته است و امروز حال بهتر شگاهیآرا میبرا مامان

 چادرم را کادو کردم و به مادرم دادم. صبح

 .دمی. خودم هم خنددیکاغذ کادو را باز کرد خند یمرا با تعجب نگاه کرد و وقت اولش

 باعث خجالتت نشم. دمیراحت ترم... قول م ینجوریا -

 بغل کرده بود. مرا

 .یوقت نبود چیه -

 کمد خودش گذاشت.  یو تو دیچیچادرم را دوباره در کاغذ پ و

 خودم.  یام هستم. برا یدارم... انگار خود واقع یبهتر حس
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 میو سر رشته س ستادهیا وارید یبه پندار که رو نییام و از پا ستادهیدر عمارت ا یجلو یتاکس منتظر

 کنم. ینگاه م دهیرا چسب

افتم  یدو هفته قبلش م امیپ ادی. رمیگ یزند. از او نگاه م یم یشود. چشمک نامحسوس یم متوجهم

دوباره نگاهش  یتاکس دنیبا رس تیافتد و در نها یدلشوره به جانم م یکه نکرده بود. کم ییو فکرها

 کنم. یم

 دهم. یشوم و آدرس م یشود. سوار م یراحت م یکم المیدانم چرا خ یاخم کرده است. نم حاال

 پرسد. یکه م شگریدر برابر سوال آرا نمینش یکه م شگاهیآرا یصندل یرو

  زم؟یمد نظرت هست عز یرنگ خاص -

 زنم. یم لبخند

 خوام... اول کوتاهش کن.. پسرونه. یبلوند م -

 

 

 .ماندیمتر باز م کیبه قاعده  دهانش

 کوتاه کنم؟ اونم پسرونه؟! ؟یچ  -

 لبخند بزنم. کنمیم یو سع دهمیسرم را تکان م تیجد با

 ...خوادی. دلم مادیمدل خوشگل که بهم ب هی! قایدق  -

 .کندیرا قطع م حرفم

خورده؟ مطمئنم  ییسرت به جا ؟یکوتاه کن یخوایرو چرا م یحالتو خوش یبلند نیبه ا یموها  -

 !یشیم مونیسر هفته پش

 .زنمیم لبخند
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 ممیقد یکردم به عکسا یمونیموهام بلند بوده. هر بار احساس پش ادیم ادمی ینداره. از وقت یبیع  -

 .دیزودتر شروع کن کنمیکوتاه نه! خواهش م یمو یبلندو داشتم ول ی. من تجربه موهاکنمینگاه م

 .کندینگاه م میحسرت به موها با

 !فهیآخه ح  -

 .زنمیم یچشمک

 کوتاه به دلم بمونه.  یحسرت مو خوامیخودمم که نم فیح  -

کنم تا به واکنش مامان و پندار فکر نکنم.  یوراج خواهدیکردن. دلم م یبه وراج کنمیشروع م و

 آن را بتراشم!  خواهدیخودم است! دلم م یاصال مو

دستش  یو پشت سرم تو چاندیپیو اول آن را م کندیو باال م ریرا ز میو موها کندیفکر م یکم زن

 .کندیرا جدا م میدنباله موها یچیدور ق کیبا  ی "بسم اهلل". بعد از گفتن کندیجمع م

شدم. به واکنش  شیموها یبعد از کوتاه سوکمندیگ هی. شبشومیم رهیبه صورتم خ نهیآ یذوق تو با

برد.  یم ییاش را زبردستانه به هر سوو شانه یچیو ق کندیم سیرا خ میو موها خنددیام مکودکانه

 .کنمیذوق م یو ه شودینگاه نکنم نم نهیبه آ خواهمیهر چه م

 یتو یزیچ یه کندیساژ مو دوباره رنگ دیشویو م گذاردیمواد دکلره م میموها یکه رو یمدت تمام

 .کنمیم رییتغ یلی! مطمئن هستم خی. نه از استرس! از خوشحالرودیم نییدلم باال و پا

و آن را  دیشویرا م میبار دوم موها یبرا ی. وقتدهمینم تیبه سوزش کم جان پوست سرم اهم یحت

چنگ  لمیموبا یو به گوش آورمیطاقت نم گرید امیبلوند دود یموها دنیبا د کندیخشک و سشوار م

 .فرستمیزهرا م یو برا رمیگیو چپ و راست عکس م زنمیم

 .دهدیم سیو

 !؟وونهید یکرد یشکل نیپگاه! چرا خودتو ا کشمتی. مغغغغییییج  -

 .گذارمیرا کنار م یو گوش فرستمیم ثیخب یکرهایاست شیبرا
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 است.  دهیصورت رس شینوبت به آرا حاال

 . بندمیم شگریرا به خواست آرا میهاو چشم کنمیرا عوض م امیصندل

 . نمیبیخودم م یرا روبرو یگریپگاه د ستمیایم نهیآ یجلو دهیلباس پوش یبعد وقت یساعت

 .یهشت سالگ-و هفت ستیدر قالب ب یپگاه

. مخصوصا که دهدیدار قدم را بلندتر نشان مدنباله یماکس اهی. لباس سرمیگیژست م نهیآ یجلو

 است.  یپاشنه کفشم شش سانت

که چقدر دلم  یاند. واتر کردهام را جذابچهره یحساب رهیت هیرنگم با آن سا یگلبه یهالب

 فقط کاش قبلش مادرم مرا نکشد! نم،یواکنش پندار را بب خواهدیم

 . دیایبه دنبالم ب خواهمیو از او م زنمیبابا زنگ م یو به گوش دارمیرا برم لمیموبا

 . کنمیرا هم حساب م شگاهیآرا نهیو هز اندازمیفاصله مانتو و شالم را هم م نیا در

 . کندیم ییصفحه خودنما یو نام پندار بر رو خوردیزنگ م لمیموبا

و از  کنمیم ی. خداحافظپردیباال م میدر منتظر است. ابروها یجلو دیگویم دهمیجواب م یوقت

 .شومیو سوار م کشمی. شالم را جلوتر مشومیخارج م شگاهیآرا

 . هر دو همزمان.میکنیم سالم

 :دهدیم حیبپرسم خودش توض نکهیاز ا قبل

 دنبالت. امیمن از عمو خواستم ب -

 .یاوک -

 .آوردیرا به حرکت در نم نی. ماشکنمیرو نگاه مروبه به

 .نمتیبب -

 .گردمیو به سمتش برم کنمیرا فوت م نفسم
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 .بنددیلبش نقش م ینرم نرمک رو لبخند

 ؟یقصد جون پندارو کرد -

 .رمیگیمظلومانه نگاه م. شودیم گرمم

 ؟یموهاتو باز گذاشت -

 .کندیحرکت م نی. ماشدهمی. جواب نمزندیم استارت

. یکرد یگنبد و بارگاه درست کرده بود. کار خوب هیشو شبرفتم کله نیدنبال نگ شیساعت پ مین -

 . اگه...شهیگرمت نم یبهتره. ول ینجوریا

 . اندازمیم میهاشانه یشالم را به رو یوقت دهدیتکلمش را از دست م قدرت

 .زنمیم یینمادندان لبخند

 .شهیگرمم نم -

و به  داردیاش را از من برمزدهنگاه بهت ی. به سختاندازمیسرم م یو رو برمیدوباره شال را باال م و

 .دوزدیرو مروبه

 :دهمیم ادامه

 بشه. دهیکه قراره د دونهیکرده م ونینیاگه موهاشو ش نینگ -

 ؟یدرست کن یموهاتو اونجور یحاضر بود یبش دهیاگر تو هم قرار بود د ؟یتو چ -

 .گذارمیاش مشانه یو رو برمیرا جلو م دستم

رو  یمهم زیبود تا بدونم که چ یدانشگاه برام کاف یمدت کوتاه تو هیبار اومدم. همون  یجورنیمن ا -

 از دست ندادم! 

در باغ  یو جلو میشویوارد کوچه م ی. وقتزندیرو زل مو بعد به روبه کندینگاهم م قیعم هیثان چند

 :دیگویشدنم آرام م ادهیقبل از پ کند،یپارک م
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 .ادیبهت م -

 .کندیکج م ی. سرش را کمچرخمیو به سمتش م دارمیدر نگه م رهیدستگ یرا رو دستم

 . یخوشگل یادی... زادیبهت م یهر مدل -

 که بلدم. یوسعت نیشتری. به بزنمیم لبخند

 ممنونم. -

سالم  زیو عمو پرو مهیبه شوهرعمه فه یورود ی. جلودارمیو آرام به سمت باغ گام برم شومیم ادهیپ

 .کندیام مخجالت زده یو حساب چالندی. عمو مرا در آغوشش مکنمیم

 

 

است، برسم؛ پندار  مهیخانه عمه فه یکه جلو یو محوطه عروس هایو صندل زیبه م نکهیاز ا قبل

 .میشویهم قدم م گریکدیو با  رساندیخودش را به من م

 چه قدت بلند شده پگاه! -

 کفش پاشنه بلند پام کردم. -

 :دهدیواکنش بابا را نشان م قایدق

 وقت! هی یفتین -

 :میگویتنها م هانیگفتن ا یراه بروم! به جا ستیکه قرار ن غیلبه ت ی! روفتمیب دیبا چرا

 نه حواسم هست. -

دو  یکی دیشا میموها ی! فقط جلوادیعقب رفته است. البته نه ز ی. شالم کمنمیبیرا از دور م مامان

 شود.  دهیسانت د
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پندار  یو بعد با تعجب به من! انگار مرا از رو کنندیپندار اول به پندار نگاه م یو کنارش خاله مامان

 . شناسندیم

 .دارمیو به سمتشان گام برم دیاین میپا ریتا ز کشمیدامنم را باال م یکم

 .نمیبیبرق اشک را در چشمان مامان م یوقت کنمیشک م امیینایب به

 مامان جان. یدورت بگردم چقدر خوشگل شد یاله -

 .کندیو به جفتمان فوت م فرستدی. خاله پندار صلوات مکشدیتنگ مرا در آغوش م و

شما  یبساط عروس یزود نی. ان شاهلل به همنیانگار واسه هم ساخته شدچشم بد ازتون دور باشه  -

 باغ.  نیبه پا بشه تو هم

 . کندیعمو، من و مامان را از آغوش هم جدا مگفتن زن "شاا...ان" یصدا

 پگاه جون.  یکرد رییچقدر تغ یوا یا -

 . میکنیم یروبوس و

 :دیگویخونسرد رو به مامان م یلیخ پندار

 عمو.موهاشم کوتاه کرده زن -

و با  شودیعشق و عالقه و اشک و مشک و هرچه در چشم مامان هست دود م هیاز ثان یکسر در

 .دیگویچشمان به خون نشسته م

 !؟یچ -

کنترلش کرد  نیکه در ماش یمتوجه واکنش نمیبیرا که م ثشیو نگاه خب گردمیسمت پندار برم به

 مرا به دست مادرم بسپارد!  هیتنب خواستی. او مشومیم

 پندار مارمولک! یا

 .میگویوار و تند مو زمزمه چرخمیسمت مامان م به
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 خدا اونقدر ناز شدم که نگو.. بهمیکنیخونه صحبت م میرینکن شب م عیدورت بگردم. ضا یاله -

بزند!  رونیب اشینیکه آتش از ب کنمی. او را تصور مفرستدیم رونیب اشینیرا با خشم از راه ب نفسش

تا مانتوام را  رومیم مهیو به خانه عمه فه رمیگینشده مامان فورا فاصله م ینیبشیترس از واکنش پ

 از تنم خارج کنم. 

 .شودیچشمانش گرد م دنمی. با ددهدیم ریکه به نوزادش ش نمیبیم یرا در حال ترالن

 نگاه کن کثافت!  نویا -

 .دارمیرا هم برم شالم

 نگام کن. شتریب -

 .ماندیباز م دهانش

  دت؟یپندار د -

 .زندی. قهقهه مکنمیم فیو تعر دهمیرا تند تکان م سرم

داده! از غروبه از کنار مامانت جم نخورده. گمونم رفته تو ارتش  هیرو رییپگاه! فکر کنم تغ یوا -

 مادرزن.

 .کنمیم یرا پر باد و خال میهالپ

 کنه. ریخدا به خ -

و به همراه من  ردیگیاش را هم مکنم و شالم را مرتب، آروغ بچه زانیو تا من مانتو را آو خنددیم زیر

 . شودیاز خانه خارج م

 نیو من هم با چشم دنبال نگ رودیدورتر است م یمجلس کم یبزرگترها که از باندها فیسمت رد به

 .کنمیم دایو شوهرش پ ایو آنها را کنار پندار و پر گردمیو سنا م

 . یعروس یکه از بندرعباس امده اند برا هانیدارند ا یدل خوش چه



 آرا دشت بهشت همه دردها مانده ام دل یپا                    ی رمان های ناب               مرکز تخصص

 

  560:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تنگ شده است. نمینازن نیدحسیس ییدا یاست. دلم برا امدهین یکس امیکه خانواده مادر فیح

 ندارد.  هایهم دست کم از ترالن و قبل ایو پر نیسنا و نگ واکنش

 ام.کنم به اندازه تمام عمرم امشب اعتماد بنفس گرفته گمان

 .داردیخودش نگه م پیو مرا ک کندیحلقه م میدست دور بازو پندار

 امشب چقدر حرص بخورم!  -

 .زنمیم یثیخب لبخند

 چرا؟ -

 .کندیرا فوت م نفسش

 !یتو چشم یلیالمصب خ -

 را لمس کنند. گریهمد مانیتا شانه ها چسبمیبه او م شتریو ب زنمیم یمحجوب لبخند

 . دمی. به خدا لبخندش چشمانش را دکندیگوشه چشم نگاهم م از

 .ستدیایو کنارم م کندیدک م یپندار را به نامرد نینگ

 برم االن خونه! خوادیپگاه خدا همتونو بکشه من دلم م یوا -

 :میگویم متعجب

 . چرا؟یالل بش -

 .دهدیرا جلو م شیهالب

 خواستگار ندارم! یچیمن ه نیریم نیهمتون دار -

را  انددهیاند و همه کت و شلوار پوشنشسته زیکه دور م ییمن بپرسم جماعت پسرها نکهیقبل از ا و

 .دهدینشان م
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که پشتش به ماست دوسه روز  یسهندن. اون یهایکالس. همکارا و همنیبب پویخوشت یاون کثافتا -

 کرده. یاز سنا خواستگار مارستانیتو ب شیپ

 کنم. یو سنا را صدا م زنمیرا کنار م نیو نگ کشمیم یاز خوشحال یغیج

 .زندیغر م نیو نگ دیا یسمتمان م به

 بعد سنا. یریپگاه اول تو بم -

 کند.  یم فیتعر یشتریپرسم و خودش با ذوق ب یرا م انیسنا جر از

 کوبد. یخودش م یشانیو با حرص به پ ردیگ یدست راستم را م نینگ

 به حالت سر هفته بختم باز نشه.  یوا -

 دهد. یکه پندار به هرسه مان تذکر م میزن یکنم، بعد هرسه قهقهه م یمتعجب نگاهش م اول

 شوند.  یها پر م یشود و صندل یم همانیگذرد که باغ پر از م ینم یساعت

 .نمینش یو شوهرش کنار پندار م ایپر زیهم سر م من

 

 

دور به همراه همسرش  کی یبه تن دارد و شالش را هم سرش کرده است. ول یادهیهم لباس پوش ایپر

 هم بود. ینی. رقص سنگدیرقص یدر شلوغ

 اند.عروس و داماد آمده ندیگویبه جمع است که م نگاهم

 . روندیجلو م شانیهابا شاخه گل گریو سنا و چند تن د نیدختر جوان از جمله نگ چند

 .میزنیکه وارد شوند، همراه آهنگ دست م یاو تا لحظه میستیایهم سرپا م ما

 .کنمیبغض م شیبایکنار عروس ز یداماد دیسهند در کت و شلوار سف دنیدانم چرا با د ینم
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. چقدر من به خاطر لوس مانیهاطنتیو ش های. بازردیگیچشمانم جان م یجلو مانیهایکودک

 روز پزشک بشود! کیکه  میکردیکتک خوردم! فکرش را هم نم ادبیسهند ب نیهم یهایباز

 . کنندیو به همراه عروسش تشکر م دهدیهمه سرتکان م یبرا سهند

 متوجه بغضم نشود.  یتا کس کشمیم قیبار نفس عم چند

 .دیگویاما کنار شانه ام م پندار

 سهندم بغض کردن داره آخه؟ -

 .خندمیم

 .نیسنا و نگ یعروس شاالیا افتادم. امونیبچگ ادی -

 .مینینشیو م دهدیرا تکان م سرش

 :دیگویم دهیآخرم را شن یکه انگار دعا ایپر

 خودتون. یعروس شاالیا -

. ما هم سرمان شودیوسط مجلس م یهاو محو رقص زندیم یینما. لبخند دندانمیکنیاو تشکر م از

 .میچرخانیشاد م یهارا به سمت جوان

 .نمیبیدستم م یو دست پندار را رو چرخانمی. سر مشودیدستم گرم م پشت

 . آورمیرا تا صورتش باال م نگاهم

 انگار! یکنیم یبگیباهام غر -

 .کشدی. آه ممیگوینم یزی. چزنمیسوالش لبخند م به

جهت اطالع هم بهم  یو حت یکنیموهاتو کوتاه م یریبا من بود حاال م کتیو پ کیکه همه ج ییتو -

 . شکشیاجازه گرفتن پ ،یگینم

 کشم. یاش مانگشت اشاره یشستم را رو انگشت
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 . مگه نه؟ادیبهم م یکه خودتم گفت نهیموهامو کوتاه کنم. مهم ا خوادیوقته دلم م یلیخ -

 .زمیآره عز -

 .کنمیو باز به وسط مجلس نگاه م کنمیآرامش نفسم را رها م با

 پگاه؟ -

 !مینیگذاشت چهارتا رقص بب اگر

 .چرخمیبه سمتش م دوباره

 بله؟ -

 .کندیکج م یرا کم سرش

 ؟یآشت -

 .ردیگیام م خنده

 نشستم؟یاگه قهر بودم االن کنارت م -

 :دیگویبدون مقدمه م یقیتا نخندد و بعد از نفس عم ردیگیرا گاز م لبش

 دونمیاز من دورت کرده... م نجوریکه ا ی... مخصوصا حرفزی... به خاطر همه چخوامیمعذرت م -

... مگه زدمیو بدون فکر حرف نم داشتمیافسار زبونم رو نگه م دی. باشهیهرجور بخوام جمعش کنم نم

 داره؟ یبدون تو اصال واسم معن یبدون تو نفس بکشم؟ مگه زندگ تونمیمن خاک برسر م

 .کشدیم قینفس عم دوباره

با  تونهیم ایو بابات اون حرفا رو بهم بزنه تا بفهمم چقدر دن یبش یانالزم بود از دستم عصب دیشا -

 مثل کابوس بود عروسک... تیدوسه هفته دور نیقهر تو وحشتناک باشه. ا

 .زنمیم یلرزان لبخند
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گرفته حرکت کنه... حرف بزنه... از خودش دفاع کنه...  ادیحاال  یکه از دخترعموت ساخت یعروسک -

 .یمواظبش باش شتریب دی! عروسکت دل داره آقا پندار! بارهیبگ ادی یدیجد یزایچ

 .بوسدیو پشتش را م آوردیرا باال م دستم

 آقا پندار نوکر عروسکشم هست. -

 رو!  نایا یه -

 چسبدیتر مو پندار ان را محکم کشمی. دستم را ممیخند یمن و پندار آرام م ثم،یو م ایپر جانیه با

 .دیگویاش مو خطاب به دخترخاله

 گوش من. یتو دیبزن نیدیخانوم ما د یبه بعد خم به ابرو نیاز ا -

 کند. یم شتریخنده مان را ب ایکشدار پر یاو

 .چرخاندیرا م ایسر پر ثمیم

 بذار راحت باشن اون ورو نگاه کن. -

 :کندیآرام کنار گوشم زمزمه م پندار

 یمحدودت کردم و برات عقده ساختم... ول امیمن همچنان حسودم. ببخش که به خودخواه یول -

 .اشیخاصش، دلبر یمنه. خنده هاش، لباسا یبازم خودخواهم. پگاه من فقط و فقط برا

 :میگویزنم که ادامه ندهد و آرام م یخجالت به او تنه م با

 دوست دارم برم سر کارها! -

 ندارم. یکنه من حرف دییبابات تا طشویمح -

 .کنمیفکر م یکم

 باشگاهم دوست دارم برم. -

 .زندیم لبخند
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 .زمیبرو عز -

 .شودیگرم م دلم

 چادرمو هم گذاشتم کنار. یراست -

 رود. یم نیاز ب لبخندش

 جون مادرت سکتم نده. -

 اندازم. یرا باال م میها شانه

 جلف نزنم.  پیت دمیقول م یخواستم! ول جورنیخودم ا -

 .ردیگ ینرم نرمک از گوشه و کنار لبش رنگ م لبخند

 نداره. بیع یخوایم یجورنیاگه خودت ا -

 .زنمیلبخند م قایعم حاال

 ... با مشورت هم.میسازیم مونویبا هم زندگ -

 .فرستدیم رونی. نفسش را با آرامش بدهدیرا تکان م سرش

 پگاه... پگاه من.  یتو بزرگ شد -

 

 ...انیپا

 

 دشت بهشت آرادل

 یرمضان مهسا


