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 !بامن درست صحبت كنا _

 :كرد، گفت يتو چشمام نگاه م رهيخ رهيكه خ يدر حال

 »؟ياگه نكنم چ «

 :و خودم رو از تك و تا نندازم گفتم ارميكه كم ن نيا يتونم، اما برا يدونستم نم يم

 ».يبش نيزنمكه پخش زم يم نيهمچ «

 :شد، گفت يتر م كيطور كه اون نزد نيهم

 ».امتحان كن! زميعز ايب «

 ».كنم يزنم لهت م يمن دان دو تكواندو دارم، م ؟يايكجا م ييهو «

 »امتحان كن زم،يجلو عز ايگفتم كه ب «

 :لعنت فرستادم شيريس نيشانس گند خودم با ا نيا به

 »؟يكن يهم م دشيكه حاال تهد يرو بزن نينره غول مثل ا هي يتون ينره م هيآخه تو اصال . كردنت ديتهد نيخاك بر سرت صنم با ا يا «

كارت كنه، آخه نونت نبود آبت نبود؛  يخدا بگم چ يعيسم يمعتاد مست، مزاحم من بشه؟ ا هي ديآخه خدا چرا با. داشت وليشانس من ا واقعا

شت و نه برداشت رو خلق كرد و اون هم نه گذا يعيسم نيفكر كرده بود كه ا يبود؟ آخه من موندم خدا چ يوقت شب كالس گذاشتنت چ نيا

 يلماياالن هم وقت ف. آورده فكر كرده من از اوناشم ريخلوت گ ابونيخ هيكار كنم؟  يغول تشن رو چ نيحاال من ا. شد يدناستاد حقوق مع

من . لبام گذاشت يكرد و لباش رو رو كيكله اش رو به من نزد عيسر. تونستم تكون بخورم يقدر هم گنده بود كه نم نينامرد ا! هيخاك بر سر

خوشگل براش رد كردم كه افتاد  ييپا ريز هيازم فاصله گرفت  يلبش رو گاز گرفتم كه ازش خون اومد وقت نيهمچ شتمهم نه گذاشتم، نه بردا

 :نيزم

 »؟يشد نيآخر سر پخش زم يديد! الوعده وفا «

دربست  كي عيو سر دميرس ياصل ابونيكه به خ ني، تا اداد يم يداشت فحش ناموس ياونم ه دنيشروع كردم به دو عيرو گفتم سر نيا تا

 .در رو باز كردم و وارد خونه شدم ديبا كل لكسير يليافتاده، خ ياصال انگار نه انگار كه اتفاق دميرس يوقت! خانه يبه سو شيپ. گرفتم

 :بلند سالم كردم يبا صدا يشگيعادت هم طبق

 ».كميسالم عل «

 :در و گفت يجلو ديمثل جت پر د،يمن رو شن يتا صدا مادرم

 »؟يكرد ريچرا د ؟يمعلومه تااالن كجا بود چيدختر ه «

 :مسائل حساسه، گفتم يرو بعض يليدونستم مامانم خ يچون م منم

 ».ديذره طول كش كيكالس  «

 .يزيچ هي يزنگ هيخب حداقل  _

 .شد يمامان جان سركالس كه نم _
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 .ناجور يازاون كالسا ياونم چه كالس آره

 .ميشام بخور نييپا اديباشه مامان جان برو دست و صورتت رو بشور، بعدش هم صحرا رو صدا كن ب _

 م؟يش يفقط منتظر بابا نم ياوك _

 .هينه طبق معمول تا آخر شب تو شركت مشغول حسابرس _

 مونه؟ يقدر شركت م نيمگه آخر ساله كه ا _

 .اومده شيپ ياشكاالت هيكه تو حسابا  نينه اما مثل ا _

كه دست و صورتم رو شستم رفتم صحرا رو صدا  نياز راه پله ها باال رفتم، بعد از ا عيبحث رو ادامه ندادم، سر گهيحرف رو زد د نيمامان ا يوقت

 :دادم لشيلبخند گشاد تحو هيو در رو با شدت باز كردم، بعدش هم  نييطبق معمول سرمو انداختم پا. كنم

 ».مخانم خود يسالم بر آبج «

 .من لخت باشم ديشا ،يزيچ هي ،يسرفه ا هي ،يياهللا ا اي هي ؟يآدم بش يقصد ندار شااليسالم دختر، ا _

 .نيجور صحنه هام كه بعدش بگم فتبارك اهللا احسن الخالق نيمن عاشق ا! ا؟ چه خوب _

 ؟يزهرمار، باز بهت رو دادم؟ حاال چه كار داشت _

 .اومده بودم بگم شام حاضره! ادب يب _

 .اميباشه تو برو منم االن م _

 .دميآه پر حسرت كش هيتو دلم  نييپا اومدم

 ميكه خواهر نيكنه؟ چرا مادو تا با ا يم عيضا ينخواستم، چرا منو ه يحاال همراه. كنه يبارمنو همراه هيخواهر ما  نيحسرت به دل موندم ا بابا

نق  بچهانگار اون مامانه و من  يازم بزرگ تره، ول ميسال و ن كيو  رمهيبه ش ريش نكهيباا. آروم و مرموزه شهياون هم م؟يقدر فرق دار نيا يول

 .نقو

 :زدم كه مامانم اومد سرراهم ياومدم و تو دلم حرف م يم نييطور پا نيهم

 »؟يتو خودت هيچ «

 .كردم يداشتم فكر م _

 :كرد و گفت شيطانيش يدونه از اون خنده ها هي مامانم

 »با اون فندق تو سرت؟ يكن يمگه تو فكر هم م «

 .كه يكن يداره، باور نم يمن و دوستام برات بد آموز شيپ ستيگم نا يم يمامان خانم؟ ه ميداشت _

 .نيرو بچ زيبدو گل دختر، بدو م _

 :ماچ آبدار ازش گرفتم هيمامانم رو بغل كردم و  دميدو

 ».باشه مامان جون «

منو خر كنه؟  يدونه چه جور يبعدش هم م. هست زيهمه چ ي هيدوستش دارم پا يليخ. گن من به مامانم رفتم يمثل خودمه، اصال همه م مامانم
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 !برن يبه كار م ياز اون موقع به بعد مواقع ضرور. دفعه هم بابام كشفش كرد نياول. رهيشنوم، دلم غنج م يم يآخه عاشق كلمه گل دخترم وقت

 .با من نباشه گهيزدم كه جمع كردن د ميمنم زود ج ميشام خورد يصحرا هم اومد و دور هم دميرو چ زيكه م نياز ا بعد

بود كه خودم طرحش رو از  نيا شيكم شلوغ پلوغه، خوب هيهرچند . ده يبهم آرامش م يليكه خ يكه عاشقشم، تنها مكان ييتو اتاقم جا اومدم

صحرا هم اتاقش . گرفتن يتختم و كناره ها رو طبقات م يكه باال يجور. گرفته بودم و داده بودم كه بابا بده دكوراتور برام درست كنه نترنتيا

اتاق  نيچه قدر سر ا. و دخترانه بود يبود، مال اون صورت ياتاقم خال خال سبزآب يرو داده بود درست كنن اما برعكس اتاق من كه طرح كل

 .بود يبزرگ و پف يليچون تختم خ م،ديغرغر شن

منم كه عشق رقص شروع كردم به قر دادن، هنوز  ه،يرقاص يآهنگ ها نيبه به، از ا دميرو گذاشتم تو گوشم كه د يهندز فر شهيمعمول هم طبق

 .دخترخاله خلم دوال شده و زل زده به من نايت دميپشت سرمه، برگشتم كه د يكيمشغول بودم كه حس كردم 

 ؟يديآدم ند هيچ _

 .دميكه اونم الحمدهللا د دميند ينه عقب مونده ذهن _

 ؟يكن يكار م يجا چ نيحاال ا گه،يد رهيگ يرقصت م يآهنگ رو گوش كن نيخب تو هم ا! زهرمار _

 .اميخودمه دوست داشتم ب يبه تو چه؟ خونه خاله  _

 ؟يتو اتاق من چ _

 .گهيخواد د يجا كه كاروانسراست، اجازه نم نيا _

 .يلطف دار _

 .كنم يخواهش م _

 .يكرد يدق م مياز دور يحاال خودت اعتراف كن بگو كه حوصلت سر رفته بود و داشت _

 .ميا هيماكه همسا ؟يا يخاك تو سرت چه دور _

 ؟يابراز عالقه كن يريم يحاال م _

 .ابراز كنم زميعز ايب ؟يخوا يعشقم ابراز عالقه م يوا _

 .گمشو نخواستم ابراز عالقه ات رو! شيا _

 خب بگو چه خبرا؟ _

 چه خبر؟ _

 گم، بگو چه خبر؟ يابله خودتو م _

خلوته كه  ابونيزودتر برسم از اون خ نكهيا يشب كالس گذاشته بود موقع برگشت مجبور شدم برا 8اون استاد نكبتمون برامون ساعت ! آهان _

 .نيمزاحمم شد هم يكيكه  اميزنه ب يخر پر نم

 د؟يهم كش كيبار يكار به جاها _

 .كه حالش جا اومد نيگازش گرفتم و پرتش كردم زم نينه بابا همچ _
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 خب حاال بگوچه خبر؟. خوشمان آمد وليبابا ا _

 .گفتم كه _

 .گم يخنگ خودم رو م يدختره _

 :مشكوك نگاهش كردم يليخ

 »؟يخبرت كشت يقدر خودتو برا نيچه خبره كه ا «

 .مامان حسام امروز زنگ زد _

دستم رو گرفت و  عياومد سر نايت. لب آهنگ خوندن و قر دادن ريهوا و شروع كردم ز دمياون قدر شاد شدم كه پر دم،يخبر رو شن نيا يوقت

 :نشوندم و ادامه داد

 ».نكبت بزار حرفمو تموم كنم «

 .بنال تا قر تو كمرم خشك نشده _

 .خونه مون انيشنبه شب م يچيه! كوفت _

 :گفتم غيج با

 »پس فردا؟ يعني اد؟يهفته كه م نيهم «

 .آره _

 .يموند يوگرنه رو دستمون م رهيخوب شد حسام خر شد تو رو بگ! هورا _

 .حداقل مراعات خودت رو بكن. ميا گهيهم د هيگن من و تو شب يخواد؟ حاال خوبه همه عالم و آدم م يتو دلت فحش م _

 .بهترم كه يليمن از تو خ _

 ؟يتو چ ره،يخر شد منو بگ يكيكه  نهيحاال بهترم بهترم نكن، مهم ا _

داشت كه  يقشنگ يتونيز يكه اون چشما نيبهتر بود به خاطر ا يليخ يليخ نايهرچند ت. ميبه هم بود هيشب يليخ يجدا مادو تا از نظر ظاهر يول

 يكه پوستش گندم يدختر چشم و ابرو مشك هيبود،  يمعمول يليام خ افهياما من ق _رفته بود شيبه خانواده پدر _اومد ياش م يبه پوست گندم

 .بود

 . كرد ميحال بعد از حرفش دوباره مشغول شدم هرچند اون هم پا شد و همراه نيا با

. ميبخواب ييتو تخت كه دوتا ميوقته خواب كه شد با هم رفت. گهيد يزايچ يلياز ازدواجش و خ. مينشست و باهم حرف زد گهيخورده د كي نايت

 ينم. زود خوابم برد يليبرام بود چون خ ييالال نيحرف زدن داشت، حرف هاش ع يبرا يهنوز هم انرژ نايخسته بودم، اما ت يمن كه خسته 

رفتم پشت  مهيساعت دو و ن دمينگاه به ساعت كردم د هي دم،يلحظه ترس كي. از خواب پاشدم اطيدر ح يكه با صدا دميخواب دردونم چه ق

 .باباست دميپنجره كه د

از اون  زيكرد؟ همه چ سكيما ر شتريب يبود كه بخاطره راحت نيكرده بود؟ جز ا يچاره مگه چه گناه يبابام سوخت، ب يدلم برا يليلحظه خ اون

بابام دفتر بساز بفروش ! يشغل ريياون هم چه تغ. شغل بدن رييبابا رو مخش كار كرد كه دفترشون رو بفروشن و تغ كيجا شروع شد كه شر
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بهشون ضرر زد و باعث شد بابام  يكه گرفتن كل يكُلش رو فروختن و رفتن تو كار سهام اما از شانسشون سهام كشيداشت اما با حرف شر

 .داشت كه باعث شد همه دارو ندارش جز خونه مون رو بفروشه يبده يكل شياونم به خاطر شغل قبل. ورشكست بشه

چند . شكسته شده يليخ نميب يكنم، م يبه بابام كه نگاه م. اونم به لطف مدركش. شركت حسابداره كي يباكمك شوهر خاله ام تو هم كه االن

كنم  يآروم در رو باز م. شدم نرم كه بابامو ببوسم داريحاال كه ب اديدلم نم اد،يوقت م ريهفته است كه هرشب د كي كينزد دم؟يوقته بابامو ند

. خوابش برده دميرفتم رو به روش كه د. كاناپه است يبابام پشت به من رو دميشدم كه د ريبعد از پله ها سراز. بشه داريب نايت كه صدا نده و

 .نشه داريرفتم كه ب عيلپش رو بوس كردم بعدش هم سر. مالفه بردم و روش انداختم هيبراش 

 .از خواب پاشدم نايت يبا سرو صدا صبح

 .گهيپاشو د يهو! صنم، صنم _

 .لگد آروم هم به پهلوم زد هي

 .گهيچته؟ بلند شدم د يوحش _

 تازه عروسه؟ هيچه طرز صحبت با  نيادب ا يب _

 .يكنم عروس نش يم يكار هي نييپا يتخت نر يبه خدا اگه از رو _

 ؟يكن يم ديمنو تهد يچرا عروس. يبه جهنم اون قدر بخواب كه از همه كالسات جا بمون! شيا _

 حرفش از خواب پاشدم نيباا هوي

 ساعت چنده مگه؟ _

 .خنده ريزد ز نايت دميد

 مگه خنده داره؟ ؟يخند يچته چرا م _

بردارم؟ برگشتم  ديبا ييدونستم چندشنبه است و چه كتابا ياصال نم دنيشروع كردم به لباس پوش. بود 11ساعت. دميبه ساعت از جا پر بانگاه

 :دميازش پرس. بازه ششيهنوز هم ن دميكه د نايسمت ت

 »چندشنبه است؟ يامروز راست «

 :باز گفت شين با

 »شنبه، چه طور؟ «

شده كالس  رميحس كه چه قدر د نيمنم با ا نييو رفت پا دنيدوباره شروع كرد به خند نايت. شروع كردم به برداشتن كتاب هام يچيگفتن ه با

مقنعه ام رو سركردم و راه افتادم از پله ها اومدم  عيندادم فقط سر تياهم نايحركات تاولمو كه از دست دادم و برم كه به كالس دوم برسم، به 

 .رو بپوشم كه مامانم اومد اميكه كتون اطيبعدش هم رفتم سمت در ح ريبلند گفتم صبح بخ يليخ. نييپا

 ؟ير يم يدار يكجا شال و كاله كرد! وا _

 .جا موندم كه يشده،از اول ريكالسم د. وا نداره مامان جان _

 : متعجب گفت يليمامانم خ هوي
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 ».يخون يقدر درس م نيبرات كه ا رميذارن؟ بم يبراتون جمعه ها هم كالس م گهيد «

 .چشام چهار تا شد هوي

 !كشمت يم نايامروز جمعه است؟ ت _

 رمشيتقال كردم نتوستم بگ يهرچ. رسه يخنده كنان از پشت مامانم رو بغل كرده و دست من بهش نم نايت دميهام رو درآوردم كه د يكتون

 :گفتم نيهم يبرا

 ؟ينياگه گذاشتم فردا شب رو بب گه،يد يش ياز مامان من جدا م «

 هي ميتموم شد باهم رفت دشيخر نكهيبعد از ا. كنه ديفردا شبش خر يكه اون برا رونيب ميرفت نايبعداز ظهر بات. خوش گذشت يليروز خ اون

 . روبه رو افتاد يكه ناخود آگاه چشمم به گل فروش ميو منتظر نشست ميداد يسفارش بستن يفروش يبستن

 .هوس كردم يليشاخه گل رز بخرم، خ هياون جا كه  مينجا بر يقشنگه بعد از ا يليكه خ نشيتريدكور و ؟يديرو د ياون گل فروش نايت _

 .باشه _

 :رو تموم كردم و گفتم ميبستن عيزد من سر يخورد و حرف م يكه ماشاهللا م نايت م،يها مون رو آوردن و مشغول خوردن شد يبستن

 ».گهيد ميبدو بر ؟يكن يچه قدر فس فس م نايت يوا «

 يليشاخه گل رز رو خ هيمغازه كه چشمم  يتو ميباهم رفت. كاره ول كرد و رفت پولش رو حساب كنه مهيرو ن شيكه بستن يهم درحال اون

 يشدم برا يعصبان يليخ. دست از عقب اومد و گل رو برداشت هي دميد هويكه اومدم برش دارم،  يجور نيهم! منم كه عاشق گل رز. گرفت

فروشنده كه  شخوانيرفت سمت پ يزد، گل رو برداشته بود و داشت م يساله م 25_24پسر كه حدود  كي دميبرگشتم عقب كه د نيهم

 .حسابش كنه

 .داشتم ياون گل رو من داشتم برم يول دايببخش _

 :برگشت و گفت هوي

 »د؟يبا من هست «

 زنم؟ يدارم حرف م گهيد يكيبه نظرتون اومد با  _

 امرتون؟ _

 .داشتم يگفتم كه اون گل رو من داشتم برم _

 خب؟ _

 .خواستم بخرم ياون گل رو من م! خب كه خب _

 .ديرو بردار يا گهيگل د هي ديتون يشما م ميهست يگل فروش يما تو يول ديببخش _

 .گل رز بود يشاخه  نيآخر نيخدمتتون برسونم ا ديبا عرض پوزش با _

 .كنم، پس مال منه يگل رو حساب م نيكه االن من دارم پول ا نهينداره مهم ا يبه من ربط _

 .رهيگل رو بگ ريروز تاخ هيتونه با  يدوست دخترتون م _
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 .كنم اجازه اظهار نظر بهتون داده باشم يفكر نم _

 :آماده دعوام و گفتم يعنيابرومو دادم باال و دستام رو زدم به كمرم كه  يتا هي

 ».باشه يكار درست گرانيگل از دست د دنيكنم قاپ يمن هم فكر نم «

 : گفت يپسره سرخ شد و بالحن عصب افهيق هوي

 »دزد؟ يگ يبه من م ؟يچ «

 بوده؟ نينكنه قصدتون هم د،يچه زود به خودتون گرفت د؟ياز حرفم داشت ياشتبرد نيواقعا همچ _

 .بود نايشد كه كار ت دهيدستم كش دميد هوي

 .گهيد يجا هي مير يم! اليخ يب ميبر ايب ؟ينداز يدختر چرا دعوا راه م _

 .من زودتر اومدم به مغازه پس اون گل حق منه. حقم رو بخوره يآدم نيمن عمرا بذارم همچ ؟ييتو چه قدر ترسو نايت _

 .من بودم كه برش داشتم و خواستم بخرمش نيو ا ديكرد ينگاه م ديكه شما فقط داشت نهيدرستش ا! رينه خ _

 .قهرمان ها رو گرفته و از شكست من خوشحاله افهيق دميلحظه كم آوردم، بهش نگاه كردم كه د هيحرفش  نيباا

 .باهوش و زرنگ يليخ اي ديپيخوشگل و خوش ت يليخ اي ديشما فكر كرد آقا _

 .كه بگم هردوش ستيبه گفتن ن ازين _

 .باطل اليخ يزه _

 :دختر اومد تو مغازه و رو به پسره گفت هي نيح نيهم در

 »؟يقدر طولش داد نيجان چرا ا ريام «

 :نگاهش كه به دست پسره افتاد، ادامه داد بعد

 ».ماله منه؟ ازت ممنونم نيا يوا «

 .رونيرو گرفتم و ازاون جا اومدم ب نايبه پسره زدم و دست ت يصحنه پوزخند نيا دنيمن هم باد. كرد و بوش كرد كينزد شينيرو به ب گل

 !شيا! اه اه اه، چه قدر لوس _

 .ديزد يرو م گهياومد، شما دوتا هم د ياگه دختره نم يول يوا _

 .قابل زدن نبود _

 .ينبود يبا اون ژستت اصال آماده كتك كار دميد بله _

 اد؟ياصال به من م _

كردم كه چه قدر  يفكر م نيموقع خواب فقط به ا. خونه ميو رفت ميدربست گرفت هيزود . خونه كه خسته ام ميفقط بر ايب. كن اهيبرو خودتو س _

 .دميگله، حروم خودش و دوست دخترش بشه خواب شااليبا گفتن ا اديخوابم م يليخ دميد يبودمش من؟ ول دهيكجا د. آشنا بود اروي افهيق

كه اومدم، زود لباسام رو  نيبعد از ا. رميپا شدم، لباسام رو آماده كردم و رفتم حموم كه دوش بگ. شدم دارياز خواب ب ميبازنگ گوش صبح

 دميد. شدم ريوله ام رو انداختم رو دوشم و از پله ها سرازسركردم و ك يمقنعه سرمه ا كيبا  ديمانتو سف كيزود . ساعت هفته دميكه د دميپوش
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 .نشسته زيز حاضر و آماده است و صحرا هم پشت ميم

 .ريسالم و صبح بخ عاًياهل خانه جم _

 .مامانم با سبد نون تو دستش اومد هوي

 ه؟يخبر ،ي؟ شادو شنگول هيچ. سالم _

 .مهمه ياز خانواده كم بشه خودش كل دهيترش كيكه  نيهم _

 .دهيتو به فكر خودت باش كه به تو نگن ترش ،يدختر به اون خوشگل ده؟يترش نايوا مادر كجا ت _

 ده؟يترش ديگ يقافله؟ به من م قيرف اي ديدزد كيشما شر. مامان جان يمرس _

 !نايياومده پا تتيدختر ظرف _

 :و بعد گفتم دميرو سركش مييچا

 »نه؟ ايام  دهيترش نميكنم تا بب يدانشگاه رو تور م ياز پسر ها يكيرم دانشگاه بعد از كالسم  يمن م «

 :خوشگل گفت يليمامانم خ هوي

 ».ايشيم عيدن، ضا ينرو دختر بهت محل نم «

 .يبا يبا! مامان شما هم سازت كوكه ها _

 .خدابه همراهت _

 هيرفتم  عيو سر دميد يدم مترو دوباره گل فروش. شدم ادهيگرفتم و دم مترو پ نيماش هي عيسر. رونيو از درخونه زدم ب دميهام رو پوش يكتون

باشه  يخوام برم دانشگاه ذوق دارم هرچ يهنوز هم مثل قبل كه م. شدم ادهيانقالب پ ستگاهيشاخه رز گرفتم، بعدش رفتم مترو سوار شدم و ا

كه  دميباسرعت هرچه تمام تر دو. ربع به هشته هي دميبه ساعت نگاه كردم كه د. كشتم تا دانشكده حقوق دانشگاه تهران قبول بشم موخود

شد، بهم تنه زد و  اديز هوياون سرعتش  يسرعتم رو كم كردم كه بهش نخورم ول ست،يحواسش ن يول اديپسر داره م هياز اون ور هم  دميد

 .دميچهره آشنا رو د هيبلند شد  يرو بهم بده وقت لميپسره برگشت و دوال شد، وسا هوي. دستم با گل از دستم افتاد يجزوه ها

 .ديو به مقصدتون برس ديريبگ يشياز همه پ شهيهم ديكه شما عادت دار نيآقا مثل ا _

 :حق به جانب گفت يكه بلند كرد و چشمش به من خورد با چهره ا سرشو

 .االن هم جدا عجله دارم، پس خدافظ. كل كل با تو ندارم يدختر خانم من حوصله و وقت برا نيبب _

 .رو انداختم لتونيكه بهتون تنه زدم و وسا ديببخش _

 .من االن عجله دارم ديببخش! باشه بابا _

 :با خودم گفتم. هم تند رفت بعدش

ساعت افتادم و  ادي هوي! دانشگاه خودمونه ييباالآشنا بود، سال  يلياش خ افهيپسره كه ق نيافتاد كه ا ادميبعدش . خل يچش بود؟ پسره  نيا «

 .بدو بدو رفتم سمت ساختمان دانشگاه
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 ه؟ينظر شما چ يمانيخانم ا _

 .رونياز هپروت اومدم ب هوي

 بله استاد؟ _

 .ديحواستون رو جمع كن. ستيكه حواستون به كالس ن نيخانم مثل ا _

 .ديببخش! بله استاد _

 يمطمئنم اگرعروس. معلوم بشه فشيمنتظرم فقط برم خونه تا شب بشه و زودتر تكل. گهيد ناستيت نيا ريمن چرا تو باغ نبودم؟ همه اش تقص وا؟

صنم خاك تو  يعني. شم يبشه كه مطمئنا خوشحال م ياگه فرج يشوهر يدوران ب نيحاال تو ا. بودم دميشا. قدر خوشحال نبودم نيخودم بود، ا

 ،يمنم اراده ام قو. به خودم گرفتم عيبه خودم گفتم سر نويا يوقت. چرت و پرتا نيا يگه به جا يم ياستاد چ نيبب نيافكارت، بش نيا اسرت ب

 .بحث كالس شد ريذهنم درگ عيسر

 :گفت امياز همكالس يكي حانهيكه تموم شد ر كالس

 ».حواست پرته دميدفعه است د نيسر كالس حواست كجا بود؟ اول طونيش «

 .بابا يچيه _

 ه؟يخبر. منو خر نكن دختر _

 .كنم دايتونم پ يكن، من كه خودم نم يمعرف ياگه دار ؟يتو سراغ دار حانهيجون من ر _

 دلت خوشه ها. كنم يو اون دراز م نيا يبه سو ازينه بابا خودم دست ن _

 دايتو دانشگاه پ ينفر درست و حساب هيكه  نيا ديبابا ماكه به ام. دوست پسراشوننبا خودم گفتم ماشاال همه به فكر . جدا شدم حانهيخنده از ر با

 !از شانس ما نميا. دارن شهيشون خرده ش هيبق گهياالن هم كه سرمون كاله رفته خوباش رو زودتر برداشتن د. ميبود ريسربه ز م،يكن يم

 

نه بابا آب كه از  دميسرمو گرفتم رو به آسمون و د. اديزدم، كه احساس كردم داره بارون م يطبق معمول باخودم حرف م يجور نيهم داشتم

اون گل دزد هم  دميلحظه به همشون نگاه كردم كه د هي. كنن يم يمشت پسر دارن آب باز هياز پشت  دميبرگشتم د. لهيما ست،يباال سرم ن

 .نشونهيب

 .شدم و رفتم به سمتشون يعصبان هوي. شده بودم دهيكش موش آب نيخودم كردم، ع ينگاه به سرتا پا هي

 د؟يكن يم سيرو چرا خ هياما بق د،يكن يشهرستان يخواد شوخ ينداره تا دلتون م بيع د؟يكش ياز سنتون خجالت نم _

 :اومد جلو و گفت) ريام(اون زبون دراز نشونيب از

 ».يپاك شد ،يخوشحال باش ديبا ارهيم يآب روشن «

 .دنيبه خند ستاديهم هرهر ا بعدش

 .بشه جلو دوستاش عيبهش بگم زهرمار تا ضا گهيم طونهيش
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 يببرش به درد سطل زباله م ،ياز زبونت خوب استفاده كن يستيمتر طولشه؟ اگه بلد ن 20فقط زبونت  اي يكن يعذر خواه يشما اصال بلد نميبب _

 .خوره

كنه؟ مطمئنم اگه  يرو تصور كنم كه چه طور با تعجب و خشم نگاه م افشيتونستم ق يپشتم بهشون بود اما م. اومدم دم،يهم راهم رو كش بعدش

خورده كه  هي. ذره راه رفتم تا باد بخوره و مانتوم خشك بشه هي. ديجو ياومد خرخره ام رو م ياطراف نبود االن م يو كس ميتو دانشگاه نبود

. بخرم، بخورم چيساندو هيرفتم بوفه دانشگاه  نيگرسنه ام بود برا هم يليخ. خشك شدنش شدم اليخ يب. نم دارههنوز هم مانتوم  دميد تگذش

نشستم تا  ه؟يداد پشتش چ صيشد تشخ يها كه پشتش پر از بوته و درخت بود و اصال نم مكتياز ن يكي يرفتم رو چيساندو دنيبعد از خر

 .اديدختر م هي ي هيگر ياز پشت من صدا دميخوردم كه د يجور داشتم م نيهم. بخورم چيساندو

 يم ريخودم گ يحس فضول يستينه بابا اون وقت تا آخر شب تو عذاب وجدان و رودربا دميكنم، برم، كه د يط ياليخ يازجام پا شم و ب اومدم

كه چه عرض  هيزانو هاش گذاشته و داره گر يدختره سرش رو رو دميشدم د كيشده؟ به صدا كه نزد يچ نميگرفتم برم بب ميكنم پس تصم

 .دياز ترس پر هوي دميدست گذاشتم رو شونه اش كه د نيهم يبدم برا صيرو تشخ افشيتونستم ق ينم. زنه يكنم زار م

 .خونم يدانشگاه درس م نينترس منم تو هم _

 يايب هويداشت؟  يآخه چه ربط. دم دهنت رو رينم گل بگگفتم ص نيح نيكردن من هم تو ا هيدوباره شروع كرد به گر. اصال محلم نداد دختره

دست از . يينمايس لميشه ف يتو دادگاه هر لحظه اش م يبش ليتو اگه وك يعني. دانشگاهم نيمنم تو ا يدختر مردم بگ يشونه  يرو يدست بذار

 .كنه يم هيهنوز هم داره گر ستيدختر دست بردار ن نيا رينه خ دميحرف زدن با خودم برداشتم، د

 :به حرف اومد دميد هويكنه؟  يم هيقدرم گر نيدختر مگه ا. چقدر زر زروئه شيا

 »ان نه؟ چارهيدخترا ب «

 .دم يخودم رو به صد تا پسرخوشگل دانشگاه نم دهيگند يتاره مو هيمن كه  ؟يزن يم يحرف نيشده كه همچ ينه چ _

 .عاشق اعتماد به سقف خودمم يعني

تونه ازش  يكه نم شهيمدت دختره اون قدر وابسته پسره م هيدختر و پسر باهم دوست بشن، بعد از  هياگه . يكن يكر منه دختر خانم اشتباه ف _

 .اندازه يدورش م فيدستمال كث هي نيجدا بشه اما پسره ع

 دوست پسرت ولت كرده؟ يآخ _

 ؟يشه وسط حرفم نپر يم _

 .صنم خفه شو يعني

 .ديببخش _

 نياگه دختره بگه نه، همچ. كنه ياز آدم م ينامربوط يتر بشن، پسره درخواست ها كيطول بكشه و به هم نزد شتريذره رابطه شون ب هياگه  _

 يكه پسره هرشب تو گوش دختره زمزمه م ينيدروغ ندهيهمون دستماله اما اگه بخاطر عشق و عالقه و آ انيدوباره جر شهيازش نخواد م يزيچ

ذاره و براش  يشه، انگار دلش رو زده بعدش هم دختره رو بدتر از صد تا آشغال كنار م يمدت پسره ازش خسته م هيد از كنه بع لكرد، قبو

 .داشته باشه ندهيتونست آ يم گهيبدبخت د هيدركنار  ديمهم نخواهد بود كه اون دختر دركنار اون نه، اما شا
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دست . اشك از چشمام اومد هيام گرفت و  هيقدر با غم و بغض حرف زد كه من هم گر نيا. رو گفت دوباره نشست زار زد نايكه ا نياز ا بعد

 :گذاشتم رو شونه اش و بهش گفتم

 »دانشكده است؟ نيهم ياز بچه ها «

 .آره تكون داد يرو به معن سرش

 ه؟يباهات كرده؟ سال اول يكار نيهمچ يميعظ مانينكنه اون پ _

 :كرد گفت يم نيف نيجور كه داشت ف نيهم

 »؟يشناس يآره تو اون رو از كجا م «

دست  هيكه  يياز اون جا. اش كرد چارهياز دخترا كه از جمله دوست خودمه رو هم اون ب گهيد يكيآبرو كردن دخترا كارشه،  يدختر جان ب _

 .رونيجا بندازن ب نيسگ از ارو مثل  اقتيل يوقتشه اون ب گهيحراست د مير يباهم م ايصدا نداره حراست حرفش رو قبول نكرد، ب

 .دميرو گرفتم و كش دستش

 .اديم يترسم به نظر آدم خطرناك ينه من م _

 .تونه بكنه ينم يغلط چيه. نترس اونش بامن _

 ؟يچ ارهيسر بچه ام ب يياگه بخواد بال _

 :و رومو كردم سمتش و گفتم ستادميجور مات ا نيهم

 ؟يبچه؟ تو ازش حامله شد _

 .نكرد اطيكرد، اصال هم احت يها باهام رفتار م يوحش نيآره، احمق ع _

 :بعد رو كردم بهش و گفتم.بدبخت نيشن، نه به ا يبچه دار م يكيعالمه نزد هينه به اون كه زن و شوهرا بعد از ! شكرت ايدلم گفتم، خدا تو

 ».كشونم يكارش رو به دادگاه م. كنم ياش م چارهيبچه هم وسطه ب ينباشه، حاال كه پا تيكار ايتو ب «

 .نشسته مكتيپشت به من رو ن كايمل دميد دم،يكش يطور كه دستش رو م نيهم

 .ميريوقتشه حال اون آشغال رو بگ گهيپاشو كه د كايمل _

 .برگشت كايمل هوي

 حراست؟ ميبر يعني ؟يچه طور مان؟يپ ؟يك _

 .گهيآره د _

 ؟ياگه حرفمون رو دوباره باور نكنن چ _

 .تو جلوتر برو. اونو بسپار به من. شده يدوتا دختر باز يبا زندگ ه؟يمگه الك. كنن يغلط م _

كشاورز كار  يبهش گفتم با آقا م،يرفتار كرد كه انگار جزام دار يجور ديرو د كايتا مل شيمنش. ميدانشگاه رفت يهم به سمت دفتر مركز با

 .ميدار

 .تا خبرتون كنم ديلحظه صبر كن هي _
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 .داخل ميبر ميتون يگفت كه م قهيپنج دق عدازب

 سالم _

 امرتون؟ دييسالم،بفرما _

 :اشاره كردم و گفتم كايمل به

 ».ادتونهي ميديرو كه پارسال خدمتتون رس يدوستم صالح انيكنم جر يفكر م «

 .بله و جدا هم متاسف شدم _

 يم ده؟يكش يسال گذشته چ يدوست من تو ديدون يخورد؟ شما م ياما تاسف شما چه به درد دوست من م. كشاورز يخوام آقا يمعذرت م _

 ره روانپزشك تا قرص آرام بخش استفاده كنه؟ يكه راحت بتونه بخوابه م نيا يهنوز برا ديدون يم ده؟يكش يچند بار كارش به خودكش ديدون

 يم ييرو ندارم اما بارها شده دختر خانم ها كارها يقصد جسارت به خانم صالح. اومد يست من برنماز د يخوام دخترم اما كار يمعذرت م _

 ه؟ياالن مشكلتون چ. شن يمتوسل به دروغ م ادين شيپ يكه مشكل نيا يكنن كه برا

 .خانم هم آورده نيسر ا ريجبران ناپذ ييبال يميهمون عظ. ديفرد جد هيمشكله ما همون مسأله است با  _

 .اثبات باشه يمدرك برا هي ديبكنم با يتونم كار يمن نم دياريدخترم شما صدنفر هم ب _

 ؟يبچه وسط باشه چ ياگه پا _

 ديكن تيدادگاه شكا ديو از اون ور هم بر يان ا يد شيآزما ديبر ديپس با _

 ؟يجا چ نيپس ا _

 .خودتون گفتم يرو برا تيشكا. اش بامن هيبق دياريمن ب يرو برا يان ا يشما فقط برگه د _

 .ميرس يممنون پس دوباره خدمت م _

 .به سالمت _

 :كه به دختره گفتم مياومد رونيبا هم از اون جا ب ييتا سه

 »ام؟يمنم ب اي يافتيدنبال كارات ب يتون يخودت م «

 تونم اسمت رو بپرسم؟ يم يراست. دم يخودم انجامش م _

 .هستم يمانيآره چرا كه نه، من صنم ا _

 .يرزاق نيمنم نازن _

 دونن؟ يجان خانواده ات م نينازن ديببخش _

 .ستيبراش مهم ن هييهرچند چون طرز فكرش اروپا. دونه يآره مامانم م _

 ؟يپدرت چ _

 .ستيجز خودش مهم ن يچيكنه، براش ه يم يزندگ كايپدرم آمر. پدرو مادرم از هم طالق گرفتن _

 .جان زيباشه عز _
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 :نوشتم و گفتم شمارمو رو كاغذ بعد

 ».دادگاه ميحراست از اون ور هم بر ميشروع شد بهم زنگ بزن بر شيكار آزما يوقت. شماره منه نيا «

 ؟يتو دادگاه دفاع كن يتون يتو خودت م _

 .كنه يرو بهمون معرف يكي ايخودش  ايزنم  يباهاش حرف م. از استادا باهام خوبه يكينه اما  _

 :كرد و گفت هيبغلم كرد بعد هم تو بغلم گر عيسر يليخ نينازن

 ».ازت ممنونم. فكر كنم يجز خودكش يا گهيد زيامروز به چ يتو باعث شد. ازت ممنونم يليخ «

 .يبرو كه زودتر به كارات برس. كنم يخواهش م _

 :رفت، نگاهم به ساعت افتاد نينازن نكهياز ا بعد

 .نصف زنگ كه رفت، بهتره برم خونه! اوف _

 شه؟ يم يچ انيجر نيمثل صبح ذوق نداشتم و فقط منتظر بودم بدونم آخر ا گهيد. شدم يسوار تاكس رون،يكه از دانشگاه اومدم ب نياز ا دبع

 .رونيصحرا از خونه اومد ب دميشدم د ادهيخونه كه پ دم

 ؟ير يكجا م ؟يسالم خوب _

تنهاست، فكر كنم  نايت. تو هم برو اون جا. ناستيمامان خونه خاله ا ستيتو خونه ن يچكيه يراست. رمياومده دارم م شيسالم كار برام پ _

 . آرومش كن ششيبرو پ. استرس هم داره

 .باشه خدافظ _

 :رو برداشت فونيزنگ در رو زدم كه خاله ام آ. ناستيكه همون خونه خاله ام ا ياز دم خونه كج كردم و رفتم خونه بغل راهمو

 بله؟ _

 .ما رو بده برم انهيماه نيا ايسالم خانم، ب _

 .بدم انهيتو بهت ماه ايب يچه رفتگر خوشگل! به به _

 .دم يم انهيكن، اصال من به شما ماه فيشما تعر مينخواست انهيآقا ما ماه _

 .دم در بده طونيتو ش ايب _

 .اطيح يباز شد و رفتم تو در

 .سالم بر اهل خانه _

 .يسالم خاله جان خوش اومد _

 خانم كجاست؟ دهيخاله مامانم كو؟ اون ترش _

 : شد زونياز پنجره آو نايت هوي

 .نكن بتيمامانم غ شيپشت سرمن پ! يهو _

 خاله ام استرس داشته باشه ي دهيترش نمينب. دل مامان من زيسالم برعز _
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 .باال ايگلدون رو پرت نكردم سرت ب نينكن تا ا يقدر بلبل زبون نياه اه ا _

 ره؟ينرم باال گازم بگ ؟يزد يدخترت واكسن هار نيبه ا يخاله راست _

 .خورد تو سرم ايپشم ييدمپا نيلنگه از هي دميد هوي

 :نايت

 .كنم يآجر پرت م يباال نباش گهيد قهيدق هياگه تا . زدم فقط تو كله ات بخوره بهت اخطار داده باشم نويا _

 .باشه بابا اومدم _

 .من اومدم ديمامان هم بگبه . فعال خاله جون _

 :پله ها بودم كه مامانم گفت كينزد

 منتظرم مهناز بهم بگه. يفهمم اومد ينم ،ييكم سر و صدا يليتو خ ستين _

 .،فعاليدون يدونم اما شما لو نده م يكه من م نويسالم مامان جان ا _

 .ستادهيا نهيدست به س نايت دميپله ها رفتم باال كه د از

 .دخترخاله دارما هي يوقت نگ هياصال . به به چه عجب چشممون به جمالت روشن شد _

 قدر غرغرو؟ نيهم ا دهيآخه ترش ؟يزن يوا؟ دختر چه قدر حرف م _

 .دنبالم ديپر نايت دميهودي

 ده؟يترش يگ يم يدار يه يبه ك دمينفهم _

 مادرفوالد زره شد؟ هويچرا  نيا! صاحب الزمان اي _

 .دنبالم و زدن تو سرم دنيختش رو برداشت و شروع كرد دوبالش ت هوي

ولم  يزنيوالت د يها تيتو اصال همه شخص. ندراليصحرا مادرفوالد زره تو س ده،يصحرا ترش ياصال من كه نه ول. گهيبابا غلط كردم ولم كن د _

 كن

 .باشه ،يكن يم هيحاال چون گر _

 تر از جانته؟ زياز دخترخاله عز ييرايپذ يادب جا يب _

 .ذره برا خودت نوشابه باز كن هي _

 .بندازما ادتينذار امشب رو  _

 بپوشم؟ ديبا يچ نميتا بب ايامشب، ب يخوب شد گفت يراست _

 يد يس هيبعد هم من پا شدم . ميانتخاب كرد ديشال سف كيسبز و  كيبا تون ديدامن سف كيآخر سر  نايت يعالمه گشتن تو لباس ها هياز  بعد

 يباهم م يرو بلند كردم ه نايمنم شروع كردم باهاش قر دادن و ت. هينصرت نيآهنگ خاطر خواه آرم! به به دميگذاشتم كه د رشيپل يد يو ست

تخت بعد  يرو مينشست. ميكه االن خسته شد نهيا م،يديبا تمام وجود رقص ستين ميديكه آهنگ تموم شد، د نيبعد از ا. ميداد يو قر م ميخوند

 : گفتم نايبه ت
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 شوهرمون بشن؟ يتو باز ميآورد يرو م ايو به زور اشكان و ارش ميكرد يم يبا هم خاله باز مياون موقع كه بچه بود ادتهي يراست _

 .ميبه ما بگه عروسش ميگفت يبغلش بهش م ميديپر يزد، م يصدامون م ييزن دا ميچه قدرم پررو بود! يوا. آره _

 !خنده ريز ميحرف جفتمون زد نياز گفتن ا بعد

 . خونه مون  انيتنها م نايا ييدا شهيهم. ميديكدومشون رو ند چيه اياما االن از زمان ازدواج ارش م،يبود كياون دوران چه قدر همه به هم نزد _

دونم چه  يكه نم ميكرد يوخو با هم ش ميهم زد يقدر تو سرو كله  نياومدم ا شتونيكه من پ شهيهم ه؟يحسام چه طور آدم! نايت يراست _

 تش؟يشخص هيجور

 .شه يوقت خنده از لباش دور نم چيخودته، ه يلنگه  يكي. نگران نباش _

 .يكرد دايخودم پ يلنگه  يكي يآخرسر هم رفت ،يدونستم عاشقم يم ؟يديد _

 .كرد داينكردم، اون منو پ دايبعدشم من اونو پ! گمشو _

 ؟يكرد زخورشيچ! راستش رو بگو م،ييجا فقط مادوتا نيا نايت _

  ؟يكه بهت زدم آدم نشد يصنم از سر اون كتك _

 .يقدر رفت و اومد تا بهش جواب داد نيدونم اون ا يمن كه م. كنم يم يمن شوخ د،يخب ببخش _

 .نهيهم قتياصال حق ن،يآفر _

 داريب يوقت. شد كه خوابم برد يدونم چه جور ينم. فتگر يكه خودمون هم خنده مون م ميقدر چرت و پرت گفت نيا انيشب هم كه اونا ب تا

 .پاشو گهيزنه تو پهلوم و م يم نايت يه دميشدم د

از . جا نيگردونه هم يبرت م ،يجور رفتار كن نيدوبار ا. خونه شوهر يرفت يديد هوي. عادت كتك زدنت رو ترك كن نيا زتيجون عز نايت _

 .من گفتن بود

 .آشپزخونه ميباهم بر اياومدن ب نايحسام ا! يزن يدختر چه قدر حرف م! اه _

 .تو آشپزخونه ميديجت پر نيماهم ع. وارد شدن نايهم زمان ا دميكه د نييپا مياز پله ها اومد. رونيو بردم ب ديدستم رو كش بعدهم

 !گذشت ريبه خ يوا _

 .زيبر ييبدو چا _

 .دلم من كه فقط تو رو دوست دارم زيصنم جونم، عز _

 .ايريكم رنگ، پررنگ شد به من خرده نگ اي ينيتو س ختير ييفقط اگه چا. زمير يشد االن م يپشت گوشام مخمل! خب بابا يليخ _

 .من خودم بهتر از تو بلدم. ور بابا نخواستم نيا ايب _

 شد؟ يپس اون همه قربونت برم و دورت بگردم چ. خوب شد شناختمت ديپل يا _

 .زميحاال برو كنار تا خودم بر. يزير يم ييكردم تو چا يبود كه فكر م ياونا مال وقت _

 .رم باال يباشه پس من م _

 .رميم يبابا دارم از استرس م ؟ير يكجا م _
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 داشته باشه؟  ياسترس چ ،ياگه تو استرس دار ؟يوا تو استرس دار _

 ؟يباش يروز جد هياگه  يريم يصنم، م يريبم يوا _

 اد؟يمادرش ازت خوشش ن يترس يم هيچ _

 .آره تكون داد يرو به معن سرش

قشنگ  يليخ. ستهيب ستيهم كه ب تيخونه دار ،يدانشجو كه هست ،يخانم نيدختر به ا. ياز خداشون هم باشه عروسشون بش دينترس، اونا با _

من  نيعروس ع هيبرن خدارو شكر كنن  دياونا با. باره يهنر م هيبه قول معروف از هر انگشتت . يهم بلد ييو سفره آرا يكش يم ينقاش

 . ومدهين رشونيگ

 :گفت باخنده

 مگه تو چته؟ _

 سيو گ سيهر روز گ ندهيبه جون خودم من و مادرشوهرم در آ. و كار خونه ام كه صفر، پررو و حاضر جواب هم كه هستم يآشپز. ستيچِم ن _

 .هنرم يكال برعكس تو من ب. ميدار يكش

 .يستيب ستيب يورزش يرشته ها يتو، تو. چرت و پرت نگو گهيد _

تا خاله صدات  زيرو بر ييچا ،يكه ازت كردم ذوق مرگ بش ييفايكه از تعر نيا يخوره؟ تو هم به جا يم يبه چه درد زندگ يرشته ورزش _

 .نكرده

 ن؟يگ يم يچ نميپشت در بب اميتو در رو ببند ب يهم رفت بعد

 ؟يبكن يخوا يكار م يچ ندتيدر رو باز كنه بب رونيب اديخواست ب يكياگه ! يوا _

  يبگو، ماه رونيب اديخواست ب يكيهرموقع  م،يرمز بذار هي ايخب ب _

 ؟يبگ ومدين ادتي يا گهيد زيچ ؟يماه _

لبخند  هيبعد هم . زهيها رو بر ييكمك كردم تند تند چا نايرو صدا كرد، من هم به ت نايخاله ام ت نيح نيتو هم. گهيبگو د يزيچ هيچه بدونم؟  _

كردم، خودم هم پشت سرش رفتم دم در، تا اونا نتونن من رو  يجور كه اون رو راه نيهم. به روش زدم كه با اعتماد به نفس كامل وارد بشه

فتم و گوشم بعد هم ر. رميبم ياز فضول اديقربون اون حرف گوش كن بودنت كه دلت نم يتو دلم گفتم ا. در رو پشتش بست نايبعد هم ت. ننيبب

 .رو چسبوندم به در

 :مرد اومد كه گفت هي يصدا

 !از عروس خانم نميبه به ا _

 :ام گفت خاله

 .زتونهيكن _

 .زنده باشن _

 :دلم گفتم تو
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اصال . كرد يبحث م گهيد يكيداشت با  يهرك. اديهمهمه م يصدا دميدوباره گوشم رو چسبوندم كه د. كنن يپاره م كهيچه قدر تعارف ت! اه اه «

 »د؟يگ يبه هم م هيچرت و پرتا چ نيا! سر اصل مطلب ديبابا بر. يخورد جز مراسم خواستگار يم يزيبه هرچ يمهمون نيا

 :بلند گفت نايت دميزدم كه د يداشتم باخودم حرف م يجور نيهم

 !يماه _

رمزمون  يافتاد كه ماه ميتازه دوزاز. خوره يداره تكون م رهيدستگ دميكه د نيگذاشته بودم نبود، تا ا نايكه با ت يهم اصال حواسم به قرار من

 .گلدون هيبا سرعت نور خودم رو انداختم پشت در بغل . بود

 يصدا كيبودم كه  ريباخودم درگ ؟يچ اطيبخواد بره سمت ح رونيكه اومد ب يآخه اگه اون. گفتم نيواقعا به هوش خودم آفر اط،يدرح كينزد

 :آشنا اومد

 ؟يدم گلدون اطراق كرد. يگل دوس دار يليكه خ نيمثل ا _

 .دميرو د ييآشنا يرو باال گرفتم كه چهره  سرم

 ياز جون من م يمن؟ بابا چ يكنه؟ چرا چادر زده رو زندگ يكار م يجا چ نيا ن،يا! وا. كردم يگرد شده نگاهش م يتعجب كردم، با چشا يليخ

 :كردم كه گفت يداشتم نگاهش م يجور نيمه. نحسش جلو چشامه افهيق قهيخواد؟ هر دم به دق

 ؟يديخوشگل ند دميشا ؟يديآدم ند هيچ _

 .كرد جلو چشامه بيكه اونم خدا نص دميبا اعتماد به نفس، اما جن ند يآقا نميب يم نهيهر روز دارم تو آ نوياتفاقا ا _

 ؟ييپررو يليخ يدقت كرد _

 ؟يزبون دراز يتوام دقت كرد _

 .رونيرو آورد ب زبونش

 رسه يسانت هم نم5زبون من درازه؟ به  ينه كجا _

 ؟يكن يكار م يچ نايخونه خاله ام ا نمياصال بب! يادبم كه هست يب _

 .دختر خاله ات يخواستگار مياومد _

 ؟يكه اومد يكاره اون يجاست تو چ نيداماد كه ا! شيا _

 .اديتوست ب يبدون من نم. شميمن دوست جون جون _

 .دميبودم كه د دهيدم داماد ند. وشابه باز كنذره برا خودت ن هي _

 .بودم دهيتو ند ييمنم تو عمرم دختر به پررو _

 .يديبد دياز بس كه ند _

 .قشقرقق به پا كنم يشاخه گل رز تو گل فروش هيكه سر  ستميمثل تو ن _

 !تيترب يب _

 !دماغ گنده _
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 !شيا. ادب يدماغ خودت گنده است پچولِ ب! هو _

 :شد كه گفتم يدونم چ يلحظه نم هي. اونم پشت سرم اومد دميد. اطيحرفش روم رو كردم اون ور و رفتم ح نياز ا بعد

 ؟يبر يكيدنبال  دينه؟ همه اش با يو اون نيكال تو دم ا _

 !با تو كار داشت؟ فضول يك _

 .فضول؟ از دوست دختر لوس تو كه بهترم يگ يبه من م _

 .ستهيا يدختر خاله اش گوش نم يروقت تو مراسم خواستگا چيه ميمر _

 كه بهت برخورده؟ ييبه شما چه؟ مگه داماد تو _

 .خودت رو روشن كن فيتكل. نه به اون شما، نه به اون تو _

 .اصال دوست دارم بهت بگم گل دزد. كنم يدوست داشته باشم، صدات م يهرچ _

 .هيعل ريمن اسم دارم اسمم هم ام. يمن بذار يرو، رو ياسم نيهمچ يحق ندار رينه خ _

 ؟ياسمت رو بهم بگ يهمه زور زد نيبعدشم ا. يذارم تو هم گل دزد يبراشون اسم م گرانيعمل د يمن از رو _

 !كنم ها يم ستيخ _

 ؟يكار دار يبا من چ ؟يجونت حرف بزن ميبا مر اطيح يومدياصال مگه ن. كنم رو سرتا يآجر رو پرت م نيمنم ا _

 شد بهش؟ تيدحسو هيچ _

 رو داره؟ ختير يب يكه تو نيبه ا ايبودنش،  زونيمثال؟ به آو شيبه اون؟ به چ _

 !فيپ فيگه پ يرسه، م يگربه دستش به گوشت نم _

 .ستيجواب ابلهان خاموش _

 .نايراست تو اتاق ت كياز پله ها رفتم باال، . هم پشتم رو بهش كردم و رفتم داخل ساختمون بعد

تو قفسه كتاب هاش پر . رفتم سمت كتاب خونه اش نيهم يبرا. ره يحوصله ام سر م نميبخوام بش يجور نياگه هم دميد نايرو تخت ت نشستم

 اديرمان عاشقانه هم ز رستانميدوره دب يِاز صدقه سر. و ترسناك يسيهم پل شتريب. برعكس مال من كه پر از رمان بود. شعر يبود از كتابا

كتاب  يال يجور نيهم. قشنگن يليبودم شعراش خ دهيخورد، شن يريمش دونيچشمم به مجموعه شعر فر. نداشتمكتاب شعر  اصالداشتم اما 

 :اومد نيا دميرو باز كردم كه د

 بي تو،مهتاب شبي،باز از آن كوچه گذشتم، «

 .تن چشم شدم،خيره به دنبال تو گشتم همه

 ديدار تو لبريز شد از جام وجودم، شوق

 .كه بودم آن عاشق ديوانه شدم

 نهان خانه جانم، گل يادتو، درخشيد در

 .صد خاطره خنديد باغ
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 .صد خاطره پيچيد عطر

 .آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم يادم

 گشوديم و در آن خلوت دل خواسته گشتيم پر

 . برلب آن جوي نشستيم ساعتي

 . همه راز جهان ريخته در چشم سياهت تو،

 .همه، محوتماشاي نگاهت من

 غم، آن شب و شب هاي دگر هم، درظلمت

 .گر از عاشق آزرده خبر هم نگرفتيد

 »بي تو، اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم؟... ديگر از آن كوچه گذرهم نكُني

 ستيبا يم يبرا چ دم،يفهم يرو نم شونيمعن يخب وقت. بود يميكه زبونشون قد يياومد، مخصوصا اونا ياز شعر بدم م شهيهم. قشنگ بود واقعا

 .و بخونم رميكتاب رو قرض بگ نيكه تموم شد ازش ا نايگرفتم مراسم ت ميتصم. پر محتوا اومد يليشعر به نظرم خ نيخوندمشون؟ اما ا يم

خودش  چه اد،يهم ب يا گهيد يدختره و پسره كس يجز مامان و بابا يمراسم خواستگار ميبود دهيواهللا ند دم،يمراسم افتادم از خودم پرس ادي تا

شلوارش رو بكشه باال اومده دوستش رو داماد  ستيحاال خوبه پسره بلد ن. تونست يبدون من نم. شميدوست جون جون! گرفت يم ليرو هم تحو

اما با اون بچه سوسول  رميداره؟ من حاضرم بم يآخه اون حسود. كنم يم يگه به دوست دخترش حسود ياومده به من م. چندش! اه اه. كنه

بخاطر  گهيذره د هياون شده؟ صنم بهت گفته باشما  رهياصال من چرا ذهنم درگ. شترهيكه با اون باشم ب نيافتخارش از ا يدگيترش. دوست نشم

 .زنم تو سرت يم يكن فيرو كث تخون يريكبياون ا

 دميذره خاروندمش كه د هي. خاره يدماغم م دميقدر گذشت كه د دونم چه ينم. گرفتم بخوابم ميخودم اثر كرد چون تصم ديتهد اديم خوشم

رو كل صورتم  دميسر خودم برداشتم و كش ريشدم بالش رو از ز يعصب گهيكرد، د تيدفعه به گوشم سرا نيدوباره خاروندم ا. خاره يباز هم م

 .خنده يخان دستش رو گرفته به دلش و داره م يعل ريام دميكه د دمياز جام پر! خنده كه چه عرض كنم، قهقهه. اديخنده م يصدا دميكه د

 ؟يكن يكار م يجا چ نيادب ا يزهرمار، ب! هر هر هر _

 .باال ييدست شو اميخراب بود خاله ات گفت ب اطيمال ح ،ييخواستم برم دستشو يادب م يب _

 ه؟يدستشو هيجا شب نيا _

 جا رو بلدم؟ نيمگه من ا _

 .ييو بردمش دم دستشو رونيلش دادم برو دستم گرفتم و با اون هو بالش

 !بفرما داخل _

 :گفت دميرفتم تو اتاق د يطور كه داشتم م نيهم

 .يشونه هم به اون موهات بكش هي ستيبد ن يراست _

 .يرو آب بخند. ومديقهقهه اش م ياز پشت در صدا. تو اتاق و در رومحكم بستم دميپر عيلباسم شدم و سر تيرو گفت، متوجه وضع نيا تا
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به خدا . حرصم گرفت يليخ. تاپ تنم بود هيموهام شاخ شده روهوا، موقع خواب هم مانتوم رو درآورده بودم  دمينگاه كردم، د نهيآ ينو رفتم

ببندم  يگرفتم موهام رو شونه كنم و دم اسب ميتصم! سر رهيخ يپسره . قطع رابطه كنن نيكنم با ا يكرد مجبورشون م يبا حسام عروس ناياگه ت

خودم  يماشاال برا. از شال هاش رو هم برداشتم يكي دميرو پوش نايت يها كياز تون يكيكارم تموم شد رفتم  يوقت. مختصر هم كنم شهيآرا هي

ازاون كمتره؟ ازدر اتاق  مينكبت خودش رو تو مراسم جا كرده چرا من نرم؟ مگه من چ نيباخودم گفتم حاال كه ا. در آوردم يصاحب خونه باز

 .اومد رونياونم هم زمان ب دميد رونيدم بكه اوم

 اد؟يخوشتون م ييهم از دستشو ديشا ن،يگرفت يرو رونيكه ب نيا مثل

 .اومدم نييپشتم رو كردم بهش و از پله ها پا بعدهم

آخه تاحاال حرف نزده بودن؟ تاحسام رو  ستين. كه رفته بودن حرفاشون رو بزنن نياومدن مثل ا اطيو حسام از ح نايت دميكه اومدم د نييپا

 :رفتم جلو و بهش گفتم نايبدون توجه به ت دميد

 . نداشتم يتوقع نيازت همچ _

 .زد دقت نكردم ياشاره م نايكه به خاله ام ا نايت يچشم و ابرو ها به

 :باتعجب گفت حسام

 ؟يچ يبرا _

 ؟يكن يم داياز كجا پ نارويها، ا قهيعت نيبا ا يدوست يبرا _

 شيسالم كردم و نشستم پ هي. هم از بودنم تعجب كردن نايمامانم ا. همه نشستن دميد. شدم ييرايهم بدون توجه به اون دو تا وارد سالن پذ بعد

 .مامانم

 كار؟ يچ ياومد نييپا _

 .حوصله ام سررفته بود _

 .تو مراسم فقط بزرگ ترا و عروس و داماد هستن _

 كنه؟ يكار م يجا چ نيا ارويپس اون  _

 !اون مهمونشونه _

 .ديكن رونيجا ب نيمنو از ا دياز اون كمتره؟ عمرا بتون ميبعدشم مگه چ. ناميمنم مهمون خاله ام ا _

 :باخنده گفت مامانم

 . از دست تو _

 ومد؟يمامان بابا چرا ن يراست _

 .ستهيبا ياضافه كار ديبازم با ادينتونست ب _

بود، اما االن  يعال زيتا اون موقع كه وضعمون خوب بود همه چ. بده ياه چه قدر زندگ. بابام تنگ شده ير دلم براچه قد يوا. دميآه آروم كش هي

كه به نون شبشون  ييرسه، اما اونا يحداقل دستمون به دهنمون م ميخدا ما كه خوب يوا. سخته زياومده همه چ نييذره سطحمون پا هيكه 
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 .نكنم يناشكر گهيدم د يخدا توبه قول م يوا ؟يچ جنمحتا

باباش  دمينگاه به خانواده حسام كردم د. حسام نشست يبابا شياومد تو سالن و رفت پ ريام دميكردم كه د يداشتم باخودم فكر م يجور نيهم

رنگ كرده اش هم  يهابامزه بود، مو يليخ. اما مامانش برعكس كوتاه قدتر و فربه تر بود يجو گندم يمرد بلند قد و چهارشونه است با موها هي

و  نايصحبت كردن باخودم بودم كه ت ريدوباره درگ. قشنگه يليكنه خ يرنگ نيباشه به مامانم بگم موهاش رو ا ادمي. رونيزده بود ب شالشاز 

 نايا ه؟يچ دونستم جواب يشده؟ هر چند كه من م يبدم چ صيبازشون تونستم تشخ شيتا سرمو باال كردم از اون ن. رونيحسام باهم اومدن ب

 .دنيرس جهيكردن كه مثال با هم رفتن صحبت كردن و به نت يم يباز لميداشتن ف

 :گفت دشونيحسام د يبابا تا

 م؟يكن نيريحاال دهنمون رو ش. ديرو فهم زيشه همه چ يبه به از خنده تون م _

 .كرد نييبه عنوان آره سرش رو باال پا حسام

باشمارش . ديدست بزن ديخوا يم ديبابا آروم تر، حداقل خبر كن. دمياز جام پر هويتا دست زدن . پخش كرد ينيريش نايهمه دست زدن و ت هوي

 .ستاديبه دست زدن،قلبم ا ديكرد يشروع م

 :اومد تو گوشم گفت مامانم

 !اريب ييبرو حداقل چا يحاال كه اومد _

 مگه من عروسم؟ _

 .اريب گهيدست د هيآورد،برو  نايرو كه خود ت يينه اون چا _

كردم  يرفتم آشپزخونه و سع. روش نميافتاد ا اديز بيعج ياشكال نداره امروز اتفاق ها. گفتن چشم از جام پاشدم، چه با ادب شده بودم من با

 ارويبه اون تعارف كردم اومدم  ييكارم تموم شد رفتم به سمت سالن به همه چا يوقت. زميخوش رنگ بر يتا چا رميتمام هنرم رو به كار بگ

پام كه باعث  رياومد ز يچ ميدونم س يبدم كه نم يينفر رفتم سمتش كه بهش چا نيبه عنوان آخر. شه يزشت م يليخ گهيد دمينكنم، د فتعار

 ييچااز اون  ييچون چا. فكر كنم تمام بدنش سوخت! بود رو لباسش ختهير ييتمام چا. خان ريتو بغل ام افتهياز دست من ب ينيو س افتميشد ب

 زيبودن و منتظر بودن برگرده اما من دستم رو گرفته بودم رو دلم و ر ستادهيهمه نگران ا. ييو رفت دست شو دياز جاش پر هوي. لب سوزا بود

 يهنوز نَنشسته بود كه بابا. نشده يزيچپ چپ منو نگاه كرد بعدش هم گفت كه چ هيبرگشت  يوقت. اصال اون لحظه روحم شاد شد. دميخند يم

 . دنيبودن اما من هم چنان مشغول خند ياونا درحال خدافظ. رفع زحمت كنن بهتره گهيحسام گفت كه د

 ينم يزيچ هيبق يخواد اعدامم كنه اما حداقل جلو يدونستم اون به عنوان نفر اول م يهرچند كه م. نايتو اتاق ت دميكه اونا رفتن، من پر يمحض به

 بكنم؟ ديكار با يبره، حاال چ ادشياومد  نايكنم تا ت يفكر اساس هي ديبا! دمايلمنم پ. گفت تا همه با هم شروع كنن

كنه اما به خاطر امروز  يكار زيبراش تم ينداره كس يازيو ن زهيهر چند اون تم. كنم زيگرفتم اتاقش رو تم ميكه فكرامو كردم، تصم نياز ا بعد

به خودش هم  ديبا. كنم ينم زيماه تم 12به  يشه، چون من اتاق خودم رو سال يخوشحال م نهيبب اديمطمئنم ب. كنه زيوقت نكرد اتاقش رو تم

و تختش نامرتبه كه  ختهيتختش ر يفقط چند تا لباس رو زهيتم زياتاقش تم دميمشغول شدم، د عيسر. كنم يم يزكاريكنه كه براش تم فتخارا

 يكه گربه شرك م ييدونه ازاون نگاه ها هي عيسر. فرما شدن فياج خانم تشرح دميخورد كه فهم يداشت تكون م رهيدستگ. رو دادم بشيترت
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. نجامينگاهش كردم انگار نه انگار اصال من ا يهرچ. خنده يو داره هر هر م ومدهيخل و چل هنوز تو اتاق ن نيا دميكه د داختمكرد رو بهش ان

 .كارت درست بود وليخال اومد زد رو شونه ام و گفت ا نيع هويجا كجاست؟  نيا ؟يا يام؟ تو ك يگه من ك ياصال نم

 چته؟ ،يشد يجن يو اومد نييپا يرفت! وا _

 .شه يم يزيچ هيكردم امشب  يفكر م. يحال كردم حالش رو گرفت يليخ _

 اد؟يم يدونست يتو م _

 يكيگفت  ه؟يك نيا دميثال حرف بزنم ازش پرسرفتم با حسام م يتعجب كردم وق يلياومد خ يوقت. دونستم حسام باهاش دوسته ينم! نه بابا _

 يوقت. بخره يزيچ هي ميدنبالم بر اديخواست ب يم مه،يدونست امشب مراسم خواستگار ينم چارهيگفت ب ش؟يگفتم حاال چرا آورد. از دوستامه

 .جاست نيا نيهم يدوستش داره نذاشت بره، برا يليكه بابا خ ييجا خواست بره اما از اون جا نيا ميايم ميدار ديد

 .لولو سرخرمنه شهيهم! اه اه _

 .بشه يزيچ هيامشب  ميكرد يفكر م _

 دونه؟ يمن رو م انيمگه جر د؟يكرد يفكر م _

بود دعواش بشه،  كيشاخه گل نزد هيدختر، سر  هيگفته با  يرعليرو گفتم، حسام گفت اتفاقا ام انتونيآره اونم از دو ورژن مختلف تا من جر _

 .و چال بودخل  هيگفت شب

 .دميجام پر از

 .رو يريكبياون ا رميازش بگ يحال هيبه من گفت خل و چل؟  _

 :دستم رو گرفت و نشوند بعد گفت نايت

دختر حالش رو  هيكه  نياما از ا. اديكنه، خوشش م تيكه دخترا رو هم اذ نياز ا. پررو و حاضر جوابه يليخ ريحسام گفت ام. نشو ريحاال جو گ _

 .يباش شيمنتظر تالف ديپس به نظر من كه با. اديبدش م رهيبگ

 .كرد ريگ يچ هيكه پام به  ديديروش؟ د ختميمگه از قصد ر ،ياضاف يغلطا _

 ؟يمون يجا م نيامشب ا!. يدونم خود دان ينم گهيد _

 كالس دارم  10آره فردا از ساعت  _

 .ميشام بخور نييپا ميبر ايباشه،حاال ب _

 من رفتم دانشگاه ترورم نكنه؟ _

 ؟يترس ينترس تا فردا خدا بزرگه، بعدشم مگه تو ازش م _

 .بشم يكنه مجبور به كتك كار يخوام جلو بچه ها كار يبترسم؟ عمرا، فقط نم يمن از اون آب حوض من؟

 .ديدستم رو كش نايت

 .ميشام بخور ميبلند شو، بر ايقلدر باز نيا يبه جا _

 دميلباسام رو پوش م،يديرس يتر از جانمان حساب زيكه به شكم عز نيبعد از ا. ميصبحانه خورد نييپا ميكرد و با هم رفت دارمياب باز خو نايت صبح
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صحرا كه زود رفته شركت، مامانم هم توخونه تنهاست و  دميرفتم خونه د. و هم كتاب بردارم رميدوش مختصر بگ كيو رفتم سمت خانه كه هم 

 :از پشت مامانم رو بغل كردم و گفتم. كنه يم زيمخونه رو ت داره

 مامان جونِ من چه طوره؟ كم،يسالم عل! به به _

 من چه طوره؟ يشكر خوبم، بچه ننه ! سالم خانم خانما _

 .شم يرم معتاد م يشم م يم ييمنم عقده ا د،يام كن عيضا يمامان خانم؟ باشه، شما ه ميداشت _

 .جور نشو نيدفعه ا نيحاال جون من ا _

 است يمشتر تيباشه فقط بخاطر شما، هدف ما جلب رضا _

 !نشه رتيد ؟يمگه كالس ندار. يسرمو برد يبرو دختر، كله صبح _

 .فعال مامان يخوب شد گفت _

تابام رو برداشتم و ك. دميلباس پوش رونيداد؟ اومدم ب يچه حال يوا. دوش آب سرد گرفتم هيتو حموم  دميپر. رفتم بااليكيپله ها رو دو تا  عيسر

 ميام، تصم يمن هم چون بچه حرف گوش كن. كرد عوضم كن يزد، التماس م يبه كوله ام انداختم، داشت زار م ينگاه. گذاشتم تو كوله ام

! بهتره نهيمصرف به. استفاده كرد نيشه از هم يحاال كه فعال م. خدا عالم است اد،يب يحاال اون روز ك. رميبگ فيوقت بذارم ك يروز هي مگرفت

جلوم صاف بشه، موهام رو كج كنم،  يذره موها هياتو مو رو زدم به برق،  دم،يرو پوش روزميد ييبا همون مقنعه سرمه ا يمانتو مشك هي عيسر

شدم، حداقل تا  شيراتا اتو مو گرم بشه مشغول آ عيسر. موهام درد گرفت شهير. عقب دميكار كنم؟ خسته شدم بس كه موهام كش يخب چ

مال خودم  نيهم يبرا شميلوازم آرا يو اون برا نيا زونيآو شهيهم ستيآخه ن. ارميدرشون ب ياز آكبند ومده،يانقضاشون سر ن خيتار لميوسا

 شيآرا اديسالن مد؟ ز ايجا دانشگاست  نيده كه ا يم ريمطمئنم برم دانشگاه، حراست گ. كه دهان خودم باز موند ردمك يشيآرا هي. آكبنده

اتو مو رو برداشتم و افتادم به  عيسر. هياقالم هم كه استفاده اش ضرور هيبق. كنه يم رييزنم، چهره ام تغ يمداد چشم و رژ م هينكردم اما خب تا 

 .انقالب يبه سو شيگرفتم پدربست  كي نيهم يحال نداشتم بامترو برم دانشگاه، برا. مقنعه حالتش دادم و راه افتادم ريز عيسر. جون موهام

 .شماره ناشناس بهم زنگ زد هيدانشگاه  دميتارس

 الو؟ _

 !نمينازن ؟يسالم صنم خوب _

 اون جا؟ يرفت ؟يتو خوب يسالم مرس _

 .بگم يزيچ هيآره جوابش تا پس فردا حاضره، راستش زنگ زدم  _

 افتاده؟ ياتفاق ه؟يچ _

 بكنم؟ ديكار با يدونم چ ينم نه،يبب خواد من رو يدوباره زنگ زده م مانيپ. آره _

 ؟ييتو االن كجا _

 .ينشسته بود روزيام كه د يمكتياون ن يرو _

 .شتيپ اميباشه االن م _
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 .و براش دست تكون دادم دميرو د نيازدور نازن. راه افتادم سمت اون ور عيسر

 ؟يشد؟ باهاش قرار كه نذاشت يچ _

 .نهياالن بب نينه، اما اصرار داره من رو هم _

 .اديباشه قبول كن ب _

 ...يول _

 .نباشه، من هستم تيتو كار _

كه  نيبهتر از ا يحاال چ. شد يام الزم م گهيمدركه د هيدادگاه  يبرا ديشا. رو چك كردم ميزد، من ضبط گوش يكه اون داشت زنگ م نيح نيهم

 .مشغول چك كردن نقشه تو ذهنم شدمزدم و  يطانيش يدونه از اون لبخندا هي.خودش اعتراف كنه  يباصدا

 نيداشتن ا. دادم و بهش گفتم حتما به اون شب اشاره كن نيرو به نازن ميمن هم گوش. قرار گذاشت مكتياون جا بغل همون ن مانيبا پ نينازن

 .شم يم ميپشت بوته ها قا رميمن م. راجه به بچه هم حرف نزن چون خطرناكه ،يكن باهاش راحت حرف بزن يحتما سع. هيضرور يليمدرك خ

 .هم زده يدختر كش پيچه ت. اومد مانيپ دمينشم، د دهيكردم اصال د يرفتم پشت بوته ها و سع عيرو گفتم سر نيا تا

 !كودن.رو درست كن رتتياخالق و س نيبش ،يشون كن چارهيدخترا گولت رو بخورن ب يبزن پيت ينيكه بش نيا يتو سرت به جا خاك

 .دست داد نيبا نازن اومد

 ؟يخوب. زميسالم عز _

 .ده يم ريحراست گ! مايجا مراعات كن، تو دانشگاه نيا مانيپ _

 دلم برات تنگ شده بود زم،ينترس عز _

 .بخوره تو سرت تيدل تنگ يا

 ؟يباهام رفتار كن انهيمثل اون دفعه وحش يخوا يم ؟يخب كه چ _

 .خود شده بودم ياز خود ب ديذره خشن بودم، ببخش هيدرسته  ؟يشد يجور نيتو چرا ا زميعز _

 .ينه جواب تلفن هام رو داد ،يچند وقت نه تلفن زد نيسراغم؟ تو كه تو ا يماه اومد كيشد دوباره بعداز  يچ قايدق _

 امشب؟ ميخاطره كن ديدوباره تجد يخوا ينم زميحاال عز. ذره شلوغ بود هيسرم  ديببخش _

 .دميرو كش نيدست نازن رونياز پشت بوته ها اومدم ب اوردم،يطاقت ن گهيحرف رو زد د نيا تا

 ؟يبود گرانيشلوغ بود؟ مشغول حال كردن باد يسرت شلوغ بود؟ مثال چه جور! چه غلطا زم؟يعز يخاطره كن ديكه تجد _

 ؟يكرد يحرفامون رو گوش م يبود ستادهيا ؟يكرد يم يتو اون پشت چه غلط _

 و اون ؟ نيكارت شده تجاوز به ا ؟يزد يم يمهم ياحرف ه يليخ ستيحاال ن _

 .تند عطشر تا مغز استخونم رفت يتر بو كينزد اومد

 كار رو بكنم؟ نيباتو هم ا يدوست دار يليخ ه؟يچ _

 .رميگ يرو نم ييهرجا كهيدست تو مردت رمميمن بم _
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 .دياز پشت كوله ام رو كش مانيپ دميببرم كه د دميرو كش نيناز دست

 .صورتش سرخ شده بود. كرد يگشاد نگاهم م يباچشما

 ؟ييهرجا يگ يبه من م ؟يبامن بود ؟يچ _

ه دونه زدم تو صورتش  يشدم و هولش دادم عقب و يپسر زده بود تو گوشم عصبان هيدفعه بود  نيمن هم كه اول. محكم زد تو صورتم يليس هي

 .زدم تو سرش يم يشتم برداشتم و محكم هجلو كه دوباره منو بزنه كوله ام رو از پ اديداره م دميبعد د

 .بهم يرو بزن فتيام؟ عمرا بذارم دست كث هيمثل بق يازت كتك بخورم؟ فكر كرد ستميا يم يفكر كرد هيچ _

لحظه به  هي. ديكوله ام رو از دستم كش هوي. حرفا بودم نيتر از ا يكرد منو بكشه عقب اما من عصبان يسع يه نيمشغول زدنش بودم، نازن هنوز

چون تا حاال از تكواندو  دميترس يبهش نزنم هرچند م يكتك درست و حساب هي فهيهمه رفتم باشگاه دان دو گرفتم، حاال ح نيمن ا ديذهنم رس

 يم. كرد يرو هم نم طيآشغال مراعات مح. تر كرد كيام رو گرفت، منو به خودش نزد قهياومد جلو تر . از باشگاه استفاده نكرده بودم جخار

سرم درد گرفت اما خودم رو  يليهرچند خ. شد يخون عيدماغش سر. استفاده كردم و با كله زدم تو صورتش تيمنم از موقع. خواست بوسم كنه

 .دونه هم تو ساق پاش هيلگد زدم تو پهلوش و  هي رگشتمنگه داشتم، ب

تازه متوجه . هيرعليام دميبه پشت نگاه كردم د يبرد عقب، وقتدست منو از پشت گرفت و  هي دميدونه هم تو سرش بزنم كه د هيداشتم  ميتصم

خواست  يم مانيمنو گرفت برد عقب پ يرعليهمه دورمون جمع شده بودن، بعد كه ام دميد. رونيب دميدستم رو از تو دستش كش. شدم تميموقع

رو هم  يگوش. بردم دميرو كش نيرفتم و برش داشتم، بعد هم دست نازن نيافتاده رو زم ميكوله پشت دميد. كه پسرا بردنش عقب ارهيهجوم ب

 دمياومد، برگشتم به سمت عقب كه د يكف و سوت همه م ياز پشت صدا. دعوامون ضبط شده يبه به صدا دميازش گرفتم، امتحانش كردم د

 .زنن يبرام دست م اشتنهم د هيرو بردن و بق مانيپ

 .من به همه تون تعلق دارم بابا

 .كرد ينگاهم م حيلبخند مل كيهم داشت با  يرعليام

 .ادياعصاب دارم اومده برام عشوه م يليخ. ختير يرو ببند ب شتين! اَه اَه

 :سمتش رو كردم به آسمون و گفتم اديداره م يرعليام دميبودم كه د ريمعمول باخودم درگ طبق

 . رو بزنم يكي نينا ندارم ا گهيمن د. كنه ينخواد تالف نيا ايخدا _

 :رو گفتم، اومد جلو و گفت نيا تا

 .اومد ،خوشميكارم كه هست يرزم! به به دختر شجاع _

 كار كنم؟ تو خوشت اومد مثال؟ يچ دياالن من با ؟يكه چ _

 .رهيگرده كه حالت رو بگ يم تيموقع هيمطمئنا دنبال  يميعظ مانيپ نيفقط اومدم بگم مواظب خودت باش ا ،يتيترب يكه ب فيح _

 ؟ياريرو در ب شبيد يتالف يخوا يشما نم يراست. اميكه از پسش برم يديخب به شما چه؟ د _

 ؟يچ يتالف ؟يبراچ _

 :گشاد شده گفتم يچشم ها با
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 !گهيد ييچا _

 مگه از قصد بود؟. ركرديگ ميپات به س دميچرا؟ كور كه نبودم، د يتالف ،يگيآهان اون رو م _

 !نه زه،يهان؟چ _

 !خب باشه، فعال _

 .كردميبودم و نگاش م ستادهيا يجور نيهم

 شه؟ يم ينيب شيقابل پ ريقدر غ نيآدم مگه ا! اه اه

 :و گفتم دميرو كش نينازن بعددست

 ؟يساكت ه؟يچ _

 .يپسر بزن يخوره بتون يبهت نم. يكار يدونستم تو رزم يام كه افتاد، نم يتو بهت اتفاق _

 بود كه زدم ينفر نيكردم بتونم، اون اول يخودم هم فكر نم _

 .واقعا ازت ممنونم، دلم خنك شد _

 .روشنه يتو دل من هم كولر گاز _

 ؟يكرامت دوست نيتو با ا يراست _

 ه؟يكرامت؟ كرامت ك _

 .يكرامت كه باهاش حرف زد يرعليام نيهم _

 دوست شم؟ نينه مگه مغز خر خوردم با ا _

 .جا دنبال اونن نيا يدخترابابا باهاش دوست شو، نصف  _

حراست  ميفعال بر ايب. من باش يبعدا دنبال لقمه برا م،يبد صلهيرو ف مانيپ هيقض مياول بر ايب. ايبعدش هم توام خودت كرم دار. خب اونا خرن _

 .جا اخراج كنن نيهم اونو از ا يگوش نيفكر كنم با ا. ارميمن پدر اونو درب

 .سمت حراست ميرفت باهم

 كشاورز هستن؟ يآقا سالم _

 .ديلحظه صبركن هيبله  _

 :تلفن زد دفتر كشاورز كه باهاش هماهنگ كنه،بعد كه قطع كرد، گفت هي

 !تو دييبفرما _

 .رو فرستادم تو بعد خودم رفتم نيرو باز كرد،م اول نازن در

 !كشاورز يسالم آقا _

 سالم دخترم، امرتون؟ _

 .باشه يكاف يمياخراج عظ يآوردم كه فكر كنم برا گهيمدرك د كيمن  ديببخش _
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 ؟يچ _

 :گفت د،يكه تمامش رو شن نيرو پخش كردم بعد از ا ليرو درآوردم و اون فا ميگوش بعد

 ؟يباهاش دعوا كرد _

هم همه شاهدن  نايا. انجام بده يستيناشا يخواست كارا يبعدش هم در مال عام م. همه شاهدن اون اول من رو زد. دفاع از خودم بود يبله برا _

 .هرچند كه از خدمتش دراومدم

 جا باشه؟ نيا يرو بذار تيگوش يتون يم. باشه دختر جان _

 بلوتوث داره؟ تونيگوش. دارم ازشيراستش ن _

 .يتكنولوژ نيآره، امان از ا _

 :و گفتم نيرو كردم به نازن. رونياز اون جا اومدم ب نيرو براش فرستادم، بانازن ليكه فا نياز ا بعد

 .رو بدن شيشو، بهت زودتر جواب آزما شيريدوباره برو اون جا س _

داد راستش  ياستاد داشت درس م دميرس يبدو بدو راه افتادم به سمت كالس، وقت. از كالس گذشته قهيدق 5كه  دمينگاه به ساعت كردم و د كي

. هيآخر كالس خال ،يصندل كي دميد. در زدم و رفتم تو كالس و اجازه گرفتم. برم ريبا تاخ آخه تا حاال نشده بود سركالس دم،يكش يخجالت م

 نيهم. كنن يهمه دارن نگاهم م دميلحظه به پشت برگشتم و د هي. حس كردم نگاه همه رو به منه ،يرفتم سمت صندل يكه داشتم م طور نيهم

 نيگفت ا يبهم م يحس هيذهنم منحرف شد، . حس خجالت توأم با افتخار داشتم هيراستش . يراهم رو ادامه دادم و نشستم رو صندل يجور

شدم و  زيهمه چ اليخ يب نيهم يكشه برا ينم ناياز ا شتريمخم ب دميد. شه يمخصوصا اگر اخراج بشه بدتر هم م. اولشه هتاز يميعظ مانيپ هيقض

 .رو دست قسمت سپردم زيهمه چ

 .كالس دورم جمع شدن يكالس تموم شد، دخترا يوقت

 زادويدختر شجاع، دست مر! به به _

 .همه جا حرف تو بود. دهن همه باز مونده بود. من خودم اون جا بودم شيآره صنم، خوب زد _

 دختر؟ يتو جرأتت رو از كجا آورد _

 .حق به جانب به خودم گرفتم افهيق هي هوي

 د؟يتحاال چرا برام اسم مستعار گذاش. گهيد مينيخب ما ا _

 :دهيش

 .نتونه بهت چپ نگاه كنه يفكر كنم كس گهيد. يهست ياسم نيخب دختر مگه بده؟ واقعا هم مستحق همچ _

 .اومد جلو ادياز بچه ها كه اصال هم ازش خوشم نم يكي سوده

 .نداره دختر پسر رو بزنه يوجهه خوب نيخوشحال نشو، همچ اديحاال ز _

 ؟يكتك بخور يد يم حيپس تو ترج _

 .كنم كه نخوان منو بزنن يرفتار م ينه، من جور _
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 .نداشته باش يمن هم كار يبه وجهه . پس تو همون جور رفتار كن _

 !بغل اون پسره يديپر ،يتو معركه خوب استفاده كرد يراست _

 .نداشتم رهيبگ كه دستمو نيبه ا يلياون دستم رو گرفت، بعدش هم تما. ها نهيگن ا يكالغ چهل كالغ كه م كيمن؟ بغلش؟  _

 .شن قينصف دانشگاه دنبالشن كه باهاش رف. دروغ نگو گهيد _

 .ستنيام كه دنبالش ن هيمن جزو نصف بق ديببخش _

 .ده يبهت محل نم. نداره يفرق ينباش اي يدنبالش باش _

 . مد يمن محلش نم يبا اون دوست پسرت، بعدشم اون ازخداشه باهاش دوست بشم، ول. تو نگران خودت باش _

 .ده ونخواهد داد يحاضرم باهات شرط ببندم كه اون بهت محل نم _

 ؟يسر چ _

 .كالغ پر برم ،يكه خواست يكه حاضرم به هر اندازه ا نيسر ا _

 .كنم يكار رو م نيباشه، منم هم _

مونده برم به اون نكبت بگم  نميحاال هم. تو دلم اون قدر سوده رو فحش دادم. ميرو شروع كن مونيشرط بند نكهيا يبه معنا ميدست داد باهم

 .ارزه يدختره به خاك م نيا يِدماغ عمل دنياشكال نداره به مال يول! اه اه اه ؟يش يبامن دوست م

 .كنم يم ارويبه حال اون  يفكر هيبعد كه رفتم خونه . رو مطالعه كنم ميدادم كتاب درس حيمونده بود، پس ترج قهيدق 5 يكالس بعد تاشروع

دماغش كبود  يرو ستادهيا اطيتو ح مانيپ دميكه د رونياومدم ب عيكردم تمام حواسم رو به درس بدم ،كالس كه تموم شد، سر يكالس سع سر

 ابودم ام دهيكه ترس نياومد سمتم با ا ديتا منو د. داره كيخودم، كارم ال وليبابا ا. اش پنبه گذاشته بود ينيب ياز سوراخ ها يكيشده بود و داخل 

 .ابرومو دادم باال يتا هي. خودم رو نباختم

 .كنم يات م چارهياز دست دادن ندارم، ب يبرا يزيچ گهيمن كه د ،يكار خودت رو كرد نيبب _

 .يافت يبه التماس م ينيدگاه رو ببدا هيكه احضار يچشمه اش بود وقت هيتازه  نيا. زهيو زيبه و هيشب شتريچون حرفات ب ؟يگفت يزيچ نميبب _

 .گلوم رو فشار داد وار،يروم و هولم داد سمت د ديپر هوي

 .يباش يكنم به مردن راض يم يكار. فقط شروعشه نيا _

 .پاش و هولش دادم عقب يرو دميپامو كوب _

 .آدمت نكرد يكه خورد يكه كتك نيمثل ا _

 .ينگاه كن يهم نتون نهيكنم تو آ يم يكار. يد يتقاص اون كتك ها رو هم پس م _

 .يكن يتر م نيپرونده ات رو سنگ يدار يه. كنما تيازت شكا دتينكن به خاطر تهد يكار _

 ؟يتون يمگه م __

 ؟يرفت صدات رو ضبط كردم و اون باعث شد از دانشگاه اخراج ش ادتي _

 :بغل گوشم زمزمه كرد اومد
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 !خودتو از االن مرده حساب كن _

 . حس دوگانه بهم دست داد هيدوباره . هم رفت بعد

 .لحنش وحشتناك بود دميهم ترس يكه باالخره اخراج شد از طرف نيا يخوشحال بودم برا هم

نتونست  يغلط چيو اون ه شيبزن ،يدختر تو تونست نيآفر. تونه بكنه ينم يغلط چيبه خودم گفتم، صنم محكم باش ه يبه صورت دلدار بعد

 .دارم يريخود درگ يليروانپزشك مراجعه كنم خ كيبه  ديالبته با رم،يگ يم ليخوب خودم رو تحو اديخوشم م. بكنه

 .و دربست گرفتم كه برم خونه ابونيزدم، رفتم سمت خ يكه باخودم حرف م يزمان تو

 .شماره ناشناس اس ام اس اومد هياز  ميبه گوش دميكه د دميدر خونه رس دم

 ».يرعليام. زنگ بهم بزن هي ياردارم، اگه تونستباهات ك! سالم بردختر شجاع «

 !گه زنگ بزن؟ عمرا يكشه به من م يخجالت نم! پرروئه چه

 :رو دادم جوابش

 ».يزنگ بزن ديپس شما با يشما كار دار ر،ينخ «

 يتو اتاقم صدا دميرس ياز پله ها رفتم باال وقت. كنه ديالبد طبقِ معمول مامانم باخاله ام رفته خر ستيخونه ن يكس دميخونه رو باز كردم، د در

 .اس ام اسم بلند شد

 »ايزنگ بزن هيبابا ازت خواستم  «

 »؟يخودت عاجز از دكمه است كه زنگ بزن يمگه گوش «

 ».زنم ياالن زنگ م سا،يوا. خدا آدم رو محتاج تو نكنه «

 ريشماره منو از كجا گ يبود؟ راست يخب منظورش چ. گل كنه ميكه تا حد مرگ فضول يكن يم يكار شهيكه هم يريبم يا ه؟يمحتاج چ محتاج؟

 آورده؟

 .بلند شد ميزنگ گوش يفكرا بودم كه صدا نيهم تو

 بله؟ _

 !سالم دختر شجاع _

 گل دزد؟ يكن يدختر شجاع دختر شجاع م يسالم، بهت رو دادم كه ه _

 .محتاج توام فينگفتم،ح يچيه يكرد يهركار شبياز د يه! اينساز يدوباره اومد _

 ؟يشماره منو از كجا آورد يدرحقت بكنم؟ راست يخوا يم يچه جالب حاال بگو چه لطف _

 .خواد ازدواج كنه يبادختر خاله ات م ميميكه دوسته صم ديببخش _

 .خب حاال كارت رو بگو _

 ؟يكن يرفتار م يخروس جنگ نيچرا ع ؟يتر رفتار كن ميمال يريم يدختر تو م _

 ؟يخروس جنگ يگ يبه من م _
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 گم؟ يم يپس به نظرت اومد دارم به ك _

 .يستاديا نهيجلو آ ديگفتم شا _

 .به خدا ييپررو يليخ _

 قطع كنم؟ ؟يگ يخب كارت رو نم _

 .ازت داشتم يخواهش هي... زهيچ... راستش زنگ زدم _

 .كنم يگوش م _

تو دور و اطرافش  دميازش پرس. رو سراغ نداره يراستش اون هم گفت كس. سر قرار اديبار ب هينفرم كه بامن  كيمن به حسام گفتم دنبال  _

 .اون هم گفت تو ست،يدوست ن يهست كه با كس يك

 افتادن؟ ياتفاقات ك نيحاال ا _

 .امروز صبح نيهم _

 !شمايدوست نممن باتو  نيببب. يخرم كن يخواست يم!ينكرد ينبود تالف يالك. امروز رو انهيجر دميآهان پس فهم _

دوستش دارم، هر جور  يليكنه چون خ يفكر م ميراستش مر. قراره كيخوام باهات دوست بشم، فقط  يمن كه نم ؟يتو چرا به خودت گرفت _

 هيفقط حاال هم . ده يكارو كنم كه باور كنه اگه به رفتارش ادامه بده منو از دست م نيخوام ا يم نيهم يبرا. تونه باهام رفتار كنه يبخواد م

 .كه يريم يروزه است، نم كي يدوست شنهاديپ

دوستش  يكن يكه ادعا م ياونم به كس ؟يدروغ بگ يخوا يم يكش يبعدشم خجالت نم. ازدواج هم مهمون مابا ش شنهادينه تو رو خدا پ _

 ؟يدار

 .ارميب ريرو گ گهيد يكي ريتونم با چند روز تاخ يم ستين يمشكل ،يخوا ياگر نم. يكن حتيجوجه منو نص يمن زنگ نزدم تو نيبب _

لگد نزن به پشت . يكن ياون دختره نقش باز يكه برا يمنتش رو بكش يتو بر سيالزم ن گهيد ه،يا يعال تيلحظه رفتم تو فكر، دختر موقع كي

 .يكالغ پر بر يو گرنه مجبور شنهاديپ نيا

 ؟يغش كرد شنهادميشد از پ يالو؟ چ _

 نه؟ ايگم هستم  يدم و م يكردم،حاال بهت تا آخر شب اس ام اس م يدارم؟ داشتم فكر م يمگه من با تو شوخ _

 .خب، پس فعال يليخ _

 .خدافظ _

 !يبده كالغ پر اون دماغ عمل يچه حال. بشم عيپلشت ضا نيا يجلو يشكرت كه نذاشت. خداجون شكرت! هوا، هورا دميقطع كردم پر تا

. توش ولو بود لهيچاره اتاقم تو خودش گمشده بود بس كه وس يب. اتاقم سوخت يبه اتاقم انداختم، دلم برا يدر آوردم، نگاه لباسم رو عيسر

ربع  هيحدود !بزارم سرجاش شروع كردم به جارو زدن ويساعت طاقت فرسا كه همه چ كي بايبعد از تقر لميوسا يشروع كردم به جمع آور

كردن  زيتم! كار من نياتفاق سال بود ا نيمهم تر. كنه يغش م يتو اتاقم از خوشحال اديزد،به جان خودم مامانم بزدم كه برق  واتاقم رو جار

هوس  نه،يرفتم جلو آ. ارميدرن يباز فتهيخودش گهيد اليخ يب. مهم تر بود _كه رو ماه قدم گذاشت يانسان نياول _ارماسترانگ  لياتاقم از كار ن
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 .نايت يتلفن رو برداشتم و شروع كردم به زنگ زدن به گوش يرفتم گوش عيسر. اصالح كنم شگاهيآراكردم برم 

 بلو؟ _

 .نيخانم متاهل بعد از ا كميسالم عل _

 ؟يخوب زميسالم عز _

 دادم بهت؟ تاپيت _

 .كنم يقطع م يصنم به خدا چرت و پرت بگ _

 ؟يخونه ا! تو يجنبه شد يچه قدر ب! اه اه _

 آره چه طور؟ _

 .شگاهيخوام برم آرا يحاضر شو، م _

 .نباشه تيتو حاضر شو كار ؟يفضول زم،يجون عز نايت _رفتنه؟ شگاهيحاال چه وقت آرا _

 .دم در خونه مون باش گهيد قهيدق 10تا  _

 ياوك _

 هي ديبا. ندارم بپوشم يچيبه به من از همه جهت بدبختم ه دميدارم بپوشم كه د يچ نميكه تلفن رو قطع كردم، رفتم سمت كمدم بب نياز ا بعد

به  دميتو بساطش داره؟ راه افتادم سمت اتاقش كه د يدل چ زياون عز نميبرم بب ست،يگفتم حاال كه صحرا خونه ن. بكنم يدرست و حساب ديخر

 .ناستيتر از اتاق ت زيمبه ت

. ديبا شال سف رونيب دميكش يسرمه ا يمانتو نخ هيراست رفتم سمت كمدش،  كي. انشده  نيمن نفر ليكنم توخاندانمون فقط اتاق و وسا فكر

لباسا هاش رو  نهيبب اديراه افتادم تا صحرا ن عيسر. كنه يرو م ساميلباسش رو برداشتم گ نهيبب اديمطمئنم ب. اش رو هم برداشتم يدست فيك

ام كنه،  عيكه بخواد ضا نيمامانم مشرف شد مطابق معمول خودمو شوت كردم تو بغل مامانم اما قبل ازا دميكه د نيياز پله ها اومدم پا. دميپوش

 .مامانم پشت سرم اومد. ام رو بپوشم يكتون اطيرفتم ح عيسر

 ؟يديپوش يصحرا رو برا چ يلباس ها ؟ير يكجا م ؟يشد يدختر چرا جن _

 ديراه پله رو باز كن يباال و در رو به رو ديپله ها بر نيخدمتتون عارض بشم كه شما از ا ديبامامان جان،در مورده لباس  شگاهيآرا رميدارم م _

بدون  دنشيبا د ،يشما دراون رو باز كن. در، تختمه كه سمت چپش كه نه؛ سمت راست تختم به اصطالح كمد لباس هامه ياتاق منه، روبه رو

 .يزن يزار م هيمرث دنينش

 .خب بگو لباس ندارم ؟يگردون يدختر چرا لقمه رو دور سرت م _

 !يبا يبا. منتظرمه نايمن برم كه ت. آ قربون مامان _

 :گفت نايزنگشون رو زدم كه ت. يو رفتم سمت خونه بغل رونيدر خونه اومدم ب از

بهتره  گهيد. گذره يحرف زدم م يتلفن ريكه با ام يت از زماندو ساع دمينگاه به ساعت كردم، د هيشدم  اطيوارد ح يوقت. امياالن م اطيتو ح ايب _

 .خواستم يرو م نيكنه من هم هم ياصال فكرشم نم يجور نيا. اس بدم بهش
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 »! شرط هيكنم اما با  يدوباره سالم، باشه قبول م «

 .زنگ زد ميبه گوش عيسر

 ؟يسالم بگو چه شرط _

 .يكن نتيبچه ها من رو سوار ماشدم در دانشگاه دنبالم جلو  يايب ديكه با نيا _

 !فكر كنم تو از خدات بودا ؟يچ _

 من؟ ؟يچ _

 !آره تو، تابلوئه _

 !جنبه پررو يكنم،ب يقبول نم گهيبا شرط هم د ه؟يچ يدون ياصال م _

 .رو قطع كردم ميهم گوش بعد

 .رو تحمل نكنم يريكبيا نيسوده كالغ پر برم، اما ا يحاضرم برا! گرفته يياَه دور و برم رو چه آدما اَه

 .شد زونيروم و از گردنم آو دياز پشت اومد پر نايمشغول غر زدن بودم كه ت هنوز

 من اسبتم؟ يفكر كرد. بابا نييپا ايكجا؟ ب! هوو _

 .رونيب دميدستش كش ريتقال خودمو از ز با

 بود؟ يچه كار نيخدا شفات بده، ا! وا _

 .اوال سالم _

 دوما؟ ك،يخب عل _

 .دلم برات تنگ شده بود خله ايو ثان دوما نه _

 ذاشت؟ يگرامم بود داشت برام كالس م يپس اون عمه ! آهان _

 .خواستم از پشت تلفن نشون بدم ينم! خُبه حاال _

 به حسام، كه اونم بده به اون لندهور گل دزد؟ يمنو داد يشماره  يديخجالت نكش دهيورپر. يكن يكار م يچ يدار دميفهم _

 !رهيكار كنم؟ گفتن امر خ يخب چ _

 ر؟يگن امر خ يم نميبخوره تو سرشون، به ا رشونيامر خ _

 شد؟ زنگ زد؟ يچ _

 !مخت كه هنوز آكبنده ؟يتو مثال دانشجو هم هست. بهش يشماره ام رو داد دمينه زنگ نزده، من از ماورا فهم _

 ؟يكن يموهاتم كوتاه م يراست. ميبر ايب! بابا اليخ يب _

 .موهاموفقط سر  _

 زنگ زد؟ يگفت وقت يشد؟ چ ايچ گهيخب د _

 ...امروز. گم ياول صبح رو بگم، بعد اونو م انيبذار اول جر _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   Rojin Khanum  – فقط براي يك شاخه گل رز دردسر       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥ 

افتخار  ييجورا هيدعوا رو، خب  انيمخصوصا جر. كردم فيصبح رو براش تعر انيجر ديبه طور خالصه و مف شگاه،يسمت آرا ميرفت يراه كه م تو

 !شما يم يبشم خطر يمنم عصب. بودم نيهرچند مطمئنم كمك خدا باهام بود وگرنه پخش زم. پسر رو زدم هيمن ! گهيداشت د

ذره ابروم حالت  هيخوام منم،  يخب تنوع م. كوچولو نازك تر كنن هياول اصالح كردم، بعد هم گفتم برام ابرومو . شگاهيبه دم آرا ميديرس

كرد، چشمم به عكس  يداشت كارشو م شگريجور كه آرا نيهم. رو برام كوتاه كنه نشييابعدرفتم سراغ موهام، بهش گفتم فقط پ. گرفت

 .رهيزودتر سر بگ نايت يعروس شااليا يخوشگل شده بود، خودم كه نه ول يليخ. عروس افتاد

 .ذوق كرد ديدتا منو . حرف بزنه يبا حسام تلفن رونيكه رفته بود ب نيهم اومد تو، مثل ا نايشد، ت شگرتموميكار آرا يوقت

 !دختر ابروهات چه خوشگل شدن يوا _

 .به خودم گرفتم عيسر

 خوشگل شدم نه؟ يليخ يمرس _

 !خوشحال نشو، گفتم ابروت خوشگل شده اديز _

 رسمش؟ نهيا! ينالوت ينامرد، ا يا _

 .اديخوشگلت بهت م يابروها. نكن هيخب حاال گر _

 .آبرومون رفت ميبر ايب فت،يتعر نيبا ا يشرمنده ام كرد _

 .رونيب مياومد شگاهيپولش رو حساب كردم و از آرا عيسر

 م؟يبخور يبستن ميبر نجايخب دختر ن _

 .حداقل بگو دختر شجاع قشنگ تره به خدا د؟يذار يمن اسم مستعار م يقدر برا نيچرا؟ بابا چرا ا گهيتود _

 .متفاوت بذارم اسم هيحق رو دارم كه برات  نينه من به عنوان دختر خاله ات ا _

 .ميبخور يبستن مياسم متفاوتت بخوره تو سرت، پاشو بر _

 مگه من نشسته بودم؟ _

 .دونم، حواس برام نمونده كه يچه م _

 .كه ببره ديدستمو كش نايت قهيزنگ زد، بعداز دو دق نايكه حسام به ت يفروش يسمت بستن ميرفت يم ميهم داشت با

 ؟يريبگ يبستن يخوا يباتوام؟ مگه نم يهوو م؟ير يكجا م _

 .دنبالمون اديحسام م گهيد قهيتا دو دق ابونيسر خ ميبر ايتو؟ ب يكن يچه قدر غرغر م _

 كار؟ يدنبالمون چ اديم _

 .گهيد رونيب ميبر اديم _

 م؟يستين رونيخب به نظرت االن ما ب _

 .حوصله ام سر رفت. قدر حرف نزن نيا گه،يد رونيب هيخب  _

 يكس دميتر كه شدم د كينزد. جلو نشسته يكي دميكردم تنها باشه اما د يفكر م. اومد نشيحسام با ماش ميديكه د ميستاديا ابونيسرخ ميرفت
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 .جز گل دزد خودمون ستين

 :شدم حسام برگشت و گفت نيتا سوار ماش. سوار كرد ديدست منم كش. سوار شد عيسر نايت نيدم ماش ميديرس تا

 . شجاع چشممون به جمالتون روشن شددختر ! به به _

 اثر داشته؟ نيحسام خان كمال هم نش _

 .اشاره كردم يعل ريبه ام بعد

 يچه زود مردم خبر ها رو م. دييشما پسرا كه خاله زنك تر از ما دخترا يراست. گهيشه د يم نيهم ،يكن ينمكا نشست و برخاست م يبا ب _

 .رسونن

 :برگشت و رو به من گفت يعل ريام

 . يكه سالمتو خورد نيمثل ا _

 .اول سالم كن ،يآداب معاشرت يمباد يليشما كه خ _

 ! دمايجوابت رو نم دميفكرنكن چون ترس _

 .يد يجواب نم يديترس يليدونم چون خ يكنم، م ينم يفكر نيچينه هم _

 .دنيحرف همه شروع كردن به خند نياز گفتن ا بعد

 .يمن آتش بس اعالم كرده بودم اما خودت خواست. يباشه دختر شجاع خودت خواست _

 .ميپس گل دزد خان بچرخ تا بچرخ _

داشتن  ريحسام و ام. ديكش غيج دشيتا د نايبود ت يكيسوسك پالست هي. لحظه جا خوردم هي. عقب دياز جلو پر يزيچ هي دميرو گفتم، د نيا تا

 .حسام يپا يراحت سوسك رو برداشتم و انداختم رو يلياما من خ دن،يخند يم زير زيجلو ر

 :و گفتم يعل ريدونم تو رو اغفال كرده؛ رو كردم به ام يم ،يچيحسام تو كه ه. مال خودتون نميا. اسم منو نذاشتن دختر شجاع يالك _

 .م كردكه خواه ياز كار يفقط از االن بگم ناراحت نش. گنده اش رو دارم هيشما  ياما برا _

 :سمتم و گفت برگشت

 .نترس جنبه اش رو دارم _

 .يكنم داشته باش يفكر نم _

 :نگاه به دورو برم كردم، بعد گفتم هي. پارك نگه داشت هيحسام دم  هوي

 .سيمهمونمون كن خس يزيچ هيكار؟ حداقل  يجا چ نيا يمارو آورد. ميبخور يزيچ هي يفروش يبستن ميرفت يم ميحسام خان ما داشت _

 !قدر شكمو نينچ نچ دختر هم ا _

 .خوام يم يآب طالب هيمن  ميتو خرج كنه؟ بر بيبه شما چه؟ مگه گفتم از ج _

 :هم گفت نايت عيرو گفتم، سر نيا تا

 .خوام يم جيمنم آب هو _
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 :و گفت يرعليرو كرد به ام حسام

 .كنن يولمون نم ميكردن تا براشون نخر يكيدست به  نايبابا، ا ميبر ايب _

 نيخنك بود و تو ا يليرو دست گرفتم حال كردم، خ يتا آب طالب. گذاشته بودن ينيها رو تو س وهيآب م. بعدبرگشتن قهيرفتن اما پنج دق اونا

حسام  دميخوردم كه د يجور م نيحال اومد، داشتم هم گرميرو كردم تو دهنم كه ج ين عيسر. خوب بود يليشد خ يهوا كه كم كم داشت گرم م

 .شدن بلند نايو ت

 شما دوتا؟ دير يكجا م _

 .ميزن يدور م هي مير يم. امياالن م _

 .نيرو هم باخودتون ببر يكي نيخب ا _

 :با تعجب برگشت سمتم و گفت يعل ريام

 ؟يترس يم يكه با من باش نياز ا ه؟يچ _

 .برا خودت گفتم ر،ينه خ _

 .يخواد برا من بگ ينم _

 زدن مياون دوتا ج م،يكرد يبحث م ميكه من و اون داشت نيح نيا تو

 :يرعليام

 .ها ازخدات بود باهات دوست بشم ميخودمون يول _

 .نزن يحرف الك رينخ _

 بود؟ يپس اون شرطت چ _

 موضوع احمقانه بود  كيسر  _

 ؟يچ _

 تو؟ ايحاال من فضولم  _

 .خوردم يرو م ميداشتم آب طالب يجور نيهم

 .بدم شنهاديهمه ازخداشونه بهشون پ ؟ياريبهونه م يچرا الك _

 .فتهيخود ش ادينترس من از تو خوشم نم ؟يزونيقدر آو نيتو چرا ا! اه اه، كنه. خودت رو به من نچسبون _

 !يگيدروغ م _

 ثابت كنم؟ _

 .آره _

 .كردم رو گردنش يبود رو خال يرو كه شامل نصف آب طالب وانيل اتيدر آوردم و محتو وانيرو از تو ل ميآب طالب ين عيسر

 :رو كردم بهش و گفتم. ارهيرو كه رفته بودن تو لباسش درب خي يها كهيكرد ت يم يرو هوا و سع ديپر هوي
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 .كردم يكار رو نم نياومد ا يمن اگه ازتو خوشم م ؟يديد _

 . هم از جام پا شدم و رفتم بعدش

 .اومدن  نايا نايروم ت ازروبه

 ؟ير يكجا م _

 :گرفتم، گفتم يرو م نايكه دست ت يجور نيهم

 .ايتو هم لطفا ب نايت. ييخوام برم دستشو يمن م _

 :گفتم نايبغل گوش ت م،يبه اومدن داد و راه افتاد تيرضا نايموقع كه ت همون

 .هرموقع گفتم بدو، تو باهام بدو _

 :داد زد يرعليام نيح نيهم تو

هم پشت سرمون افتاد، حسام كه  يرعليام. دنيباتمام سرعت دو ميشروع كرد. گفتم بدو نايرو گفت به ت نيتا ا. نذار برن رشونيحسام بگ _

 :نفس نفس زنان گفت نايكه ت ميديدو يم يجور نيهم ميداشت ه؟يچ هيدونست قض ياصال نم. كرد يبود نگاه م ستادهيمنگال ا نيع

 م؟يدو ياصال چرا م. بابا خسته شدم _

 .كنه يغول تشن بهم برسه خفه ام مدست اون . سرعتت رو كم نكن بدو _

 ؟يكار كرد يمگه چ _

 .فقط بدو ست،ين دنياالن وقت پرس _

 . تونم ينم گهيد يوا _

 .ابونيسر خ ميرس يم ميبدو، دار گهيذره د هيفقط  نايت _

 .تا نشونت بدم سايزد، وا يداد م يه يرعليازاون دور هم ام ابون،يرو كشوندم سر خ نايزور ت با

 .دمينفس راحت كش هي ميتا نشست م،يسوار شد عيسر. نگه داشت ديپرا هيدست تكون دادم كه  نيماش هي يبرا عيسر يليخ هوي

 .گذشت ريبخ _

 بود؟ يكارا برا چ نيا _

 .كنم يم فيبعدا تعر ستياالن جاش ن _

 ؟ياگر حسام ناراحت بشه چ _

 شه ينترس نم _

 .هم سن خودم ديجوونه، شا يليخ دميبهش كه دقت كردم د اد،يو ابرو م چشم نهياز تو آ يراننده ه دميذره گذشت كه د هي

 باشه؟ ابونيحواستون به خ ستيبهتر ن دايببخش _

 .شه يهستن كه نم نيمثل شما دو تا تو ماش يخوشگل يكه خانم ها يتا وقت _

 .نوينگهدار ماش _
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 .نميبازش كن بب ؟يدرو چرا قفل كرد.اما نشون ندادم دميالبته خب منم ترس ديترس يليخ نايت. رو زد نيقفل ماش دميد هوي

 .ديذارم شما دو تا بر يمن كه نم _

 .بزنم لهت كنم اي يكن يدرو باز م _

 ؟يكوچولو توانش رو دار نميبب _

م و شروع كردم به رو دستم گرفت فميك. بهش داده بود تا به موقع ازش استفاده كنه يمواقع ضرور يحسام برا. رو ازش گرفتم نايفلفل ت ياسپر

 .زدنش

بعد زد رو ترمز و برگشت . نايرو از دستم گرفت و پرت كرد تو بغل ت فياز دستاش ك يكيبا  هويدرو باز كن، . نگه دار گميلندهور دارم م _

 بود؟ يپشت وانت يآخه االن وقت شوخ. به خودم لعنت فرستادم. خلوته يليخ يليخ ابونيخ هي دميبه اطراف كه نگاه كردم د. سمتم

 .سمتم برگشت پسره

 .رميجا حالت رو بگ نينذار هم! ها يپررو يليخ يكيتو _

خودمو پرت كردم رو  عيسر. گفت؛ سوختم، چشمام سوخت رفت به آسمون يم يدادش كه ه يصدا. رو برداشتم و زدم به چشمش ياسپر هوي

 :دست منو گرفت و گفت ارويشد؛ اما  ادهيروباز كرد و پ در عيسر نايت. رو زدم تا باز بشه يراننده و قفله مركز يصندل

. نداشت يريچنگ انداختم و مشت زدم تاث يكنه،هرچ ينه بابا ول نم دميبادست زدم تو سرش د يه. يادب بش ديرو عمرا ول كنم با يكيتو  _

 :زود به من گفت يرعليام. رونيب ديدست در سمت راننده رو باز كرد و اونو كش هي دميد هوي

 .شو ادهيپ _

 .كرد يرو آروم م نايبود و داشت ت ستادهيا حسام

داره پسره رو  ريام دميتا برگشتم سمتشون د ،يرعليسمت ام ديحسام دو هوي دميد. داد يمنو داشت قورت م ارويحاال خوبه ! چقدر لوس بود اَه

من راه افتادم . كنه يزنه لهش م يم ايكرد كه گم شه  يم ديدور پسره رو تهدداشت از . حسام رفت و اونو جدا كرد هوي. زنه يبه قصد كشت م

رفتم  اوردميخودم ن ياصال به رو. بود دستم درد گرفت يدماغش استخون يوا. مشت تو دماغش زدم هيسمت پسره تا روبه روش قرار گرفتم 

 .دست از پشت منو گرفت هي هويرفتن كه  ياصل ابونيسمت خ ميدستش رو گرفتم و شروع كرد نايسمت ت

 اتفاق برات بس نبود؟ نيا ؟ير يدوباره كجا م! يهو _

 :دستش رو پس زدم و گفتم ر،يسمت ام برگشتم

 ؟يهو يگيكه م يزيامگه سر جال. ه يزنيدفعه آخرته كه به من دست م _

 :اومد سمت من و گفت حسام

 .يبزن يرو هم بتون هيكه بق ستياوضاع بر وفق مراد ن شهيكه هم ديديد م؟يمن بر نيبا ماش ديايو ب ديبردار يدست ازلجباز شهيم _

 :و گفتم يرعليكردم به ام رو

 .اميم دياگه مثل آدم بگ _

 .نيبش نيبرو تو ماش ايكنم ب يبابا خواهش م _
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 .باشه دلم برات سوخت _

 يرعلياومد، اما من انگار نه انگار فقط مواظب بودم ام يبود اصال صداشم درنم دهيكه ترس نايماشاال ت. ميسوار شد ميرو گرفتم و رفت نايدست ت بعد

 . نكنه يتالف

 :گفت ريبشم كه ام ادهيپ نيدم خونه اومدم از ماش ميديرس يوقت

 شد؟ يم يچ ميبود دهياگه سر نرس يدون يم. اريدرن يقدر قهرمان باز نيا گهيد _

 :رو كردم بهش و گفتم نيهم ياز زبون اون بشنوم، برا نوينداشتم ا دونستم حق با اونه اما دوست يكه م نيا با

 يندارم كس ازيمنم ن ؟يكن يم زيدستور تجو ياينگفت اون وقت تو م يچيه ناست،يتهش؟ حسام كه نامزد ت اي ديازيشما سر پ يول دايببخش _

 .بزنه تا حاال شوهر كرده بودم يبهم حرف يخواستم كس ياگه م. كنه فيتكل نييبرام تع

 .اديفعال آتش بس تا حالت جا ب. دوستانه بود حتينص هي نيخانم شجاع دل ا _

به  ،ينش يكن كه از دستش شاك حتيخانم رو نص ميشما لطفا برو مر! گو حتيآتش بس بابا بزرگ نص يو بگ يخواد تو مراعاتم رو بكن ينم _

 .يرجوع كن گرانيد

 گف يكه رو به من م دميدادش رو شن يهنوز دو قدم نرفته بودم كه صدا. زدم و راه افتادم روزمندانهيپلبخند  كيبهش  بعد

 .يكه گند اخالق نهيشن، برا ا ينم كيكه پسرا بهت نزد ستين يالك _

 :دست به كمرم زدم و رو بهش گفتم برگشتم

كه من به  نيا. اديره، زورتون م يبار حرف هاتون نم ريز يكي دينيب ياالن هم كه م د،يباشه بهش دستور بد يكي ديخوا يشما پسرا اصوال م _

 چه خبره؟ ديكن يكه تا بهتون دو تا لبخند بزنم فكرم نهياز ا ست،ين يدم از گند اخالق يامثال تو رو نم

و خدا  دمينفس راحت كش هيشدم  اطيحتاوارد . اطيباز كردم و رفتم تو ح ديكردم، درخونه مون رو با كل يخدافظ نايهم همون جا ازحسام و ت بعد

آب رو باز كردم و صورتمو  ريمون ش اطيشد؟ نشستم لب حوض ح يم يرو شكر كردم كه اون لحظه اونا اون جا بودن و گرنه معلوم نبود چ

حوله برداشتم و صورتم رو  هيرفتم  عيسر. بستم رفتم داخل ساختمون از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم رويكه ش نيرش، بعد از ايگرفتم ز

بود كه به خاطر  يكه نظرم رو جلب كرد جوش يزيچ نياول ستادم،يكه ا نهيآ يجلو. نگاه به خودم بندازم هيكه  نهيخشك كردم بعد رفتم سمت آ

قربون  ياله. شده بودنجدا قشنگ . نگاهم رو از جوشم گرفتم و به ابروهام نگاه كردم. گهيطبق معمول شانس خوبه من بود د. اصالح زده بودم

كار كنم  ياما خب چ ،يا فتهيو خودش يدار يريو خود درگ يكه خل و چل نيحاال با ا! يتو چه قدر خوشگل و ماه! ابروهات برم صنم جون

 .گهيدوستت دارم د

بورم خودم قربون صدقه خودم مج. كنه فيكه ازم تعر ستين يرو از خودم گرفتم كس ميگرفتم و باخودم گفتم، خوبه امروز انرژ نهياز آ رومو

 . برم

خوابم، نكنه دختر گل مامانم  يدارم م ياديز گهيد. دكتر برم هيگرفتم  ميتصم دميدراز كش يوقت. بخوابم رميلباسم رو عوض كردم كه بگ عيسر

 .فعال بخواب كه خواب مهم تره اليخ يمعتاد شده باشه؟ ب

ماه قرمز رنگ بود، باخودم گفتم  هيتو آسمون ! ظلمات كامل. بود كيتنها بودم همه جا تار يتنها. داشتم يحس بد يليپرتگاه بودم، خ كي يتو
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اول احساس كردم . شد دايآشنا پ هيسا هيزوزه گرگ اومد، از دور  يصدا هويجا؟  نياومدم ا يشده؟ اصال من چه جور يرنگ نيچرا ا گهيماه د

لحظه از حضورش  هياما . ميمثال دعوا كن اديكنم، خوبه اونم ب يم سياز ترس خودم رو خ كنه؟ من دارم يكار م يجا چ نيا نيا! اَه. هيرعليام

كه اون  نيا يمن برا ديشد اما ام يتر م كينزد يه هياون سا. تونست برام خوب باشه يحضورش م. ترسناك بود يليجا خ نيخوشحال شدم، ا

. چشماش رو خون گرفته بود يانگار دميترس. مانهياون پ دمياون ماه قرمز رنگ معلوم شد د ريكه صورتش ز يوقت. شد يكمتر م ه،باش يرعليام

قدم  هيلبه پرتگاهم و اگه  دميدو قدم به عقب كه برداشتم، د. ازش دور بمونم عقب تر برم نكهيا يتر، منم مجبور شدم برا كياومد نزد يم يه

 يمن حضور ك ؟ياما ك! بود يكيشد اگر االن  يم يكردم چ يفكر م ياومد جلو، من ه يم ياون لحظه ه مانيپ. نييشم پا يم تبردارم پر گهيد

 نم؟يب يم يخودم خال شيرو پ

 .ستيبده همون جا با رتيتو دلم گفتم، خدا خ ستاديا هويمن اومد  يتو چند قدم مانيپ

 .آورد يرو درم راهنشيپ يداشت دكمه ها. دست به لباسش برد دميد هوي

 ؟يزد كانال خاك بر سر هويترسناك بود، چرا  لميتا االن ف! اابالفضلي

 :چشمم رو گرفتم و گفتم جلو

گن تومسئولمون بود و باعت  يصحنه ها؟ نم نيبدم باا يمن جواب چشم و گوشم رو چ امتيخدا من چشم و گوشم بسته است تو روز ق يوا _

 كنن من مسئولم؟ يمردم چرا درك نم م؟يباز بش يشد

 .زل زده به من يجور نيرو در آورده و هم راهنشياون پ دميانگشتام د ياز ال هوي

 .افتاديخدارو شكر به فكر شلوارش ن خب

 يچ امتيجواب دستم رو تو ق. به جون خودم اگه من دست به شلوارت بزنم ؟يايكجا م! هاشم يبن اقمري. شروع كرد به جلو اومدن مانيپ دوباره

 بدم؟

 هويبودم كه  لشيمنم تو بهت تبد. شد به گرگ و بدو بدو اومد طرف من ليتبد هوي دميپروندم كه د يرت مچرت و پرت پشت چرت و پ يه

 .ته دره ميروم و گازم گرفت و با هم پرت شد ديپر

 دميكه د به سرم دميدست كش. اومد تو خوابم حضور داشت يهم خوشم م يماشاال از هرك دم؟يبود كه من د يچ نايخدا ا اي. دميازخواب پر هوي

صحرا  دميتموم شد، رفتم سمت اتاقم كه د ييكارم كه تو دستشو. آب به صورتم بزنم هي ييرفتم سمت دستشو. نشسته ميشونيعرق سرد رو پ هي

 .ستادهيسردرگم ا

 ؟يدار يسالم كار _

 ؟يسالم كجا بود _

 خالء، چه طور؟ _

 .رميخواستم اجازه بگ يم. رو بردارم تيوتريبرنامه كامپ يد يو ياومده بودم اون د يچيه _

 .برش دار ايب _

من . اما اون اومد اجازه گرفت ،يرو صاحب شد لشيخاك تو سرت صنم تو كل وسا. فحش دادم تميصحرا رفت، به خودم و شعور و شخص تا
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 يهم همه اش با پسرا دعوا م ميبچگ! كوچه يدرحال كتك كار با پسرا ديداده كجا بودم؟ شا يم ادميكه مامانمم ادب داشته  يموندم موقع

 حاال آدم شدم؟ ستين. چه قدر بچه پررو و سرتق بودم! ريبخ ادشي. گذشته خنده ام گرفت يآور اديبا. رو شكوندن مدفعه هم سر هيكردم،

رفتم تو حال . جامع بهش داشته باشم يدگيرس هيكه  نيياز پله ها رفتم پا. قار و قور شكممه يصدا دميتواتاقم اومد، توجه كه كردم د ييصدا هي

 .رفتم جلو پاش زانو زدم عيسر. كنه يم هيمامانم دستش رو گذاشته رو سرش و داره گر دميكه د

 ؟يكن يم هيشده قربونت برم چرا گر يسالم مامانم، چ _

 :بغلم كرد و گفت مامانم

 م؟يش يبدبخت م ميدار يديصنم؟ د يديد _

 شده آخه فدات شم؟ يچ _

 :كرد، گفت يم نيف نيجور كه داشت ف نيهم

 .باباتو بردن _

 .لحظه انگار شك بهم وارد كردن هي

 بردن؟كجا بردنش؟ _

 .هيحكم جلبش رو گرفته االن هم بابات كالنتر. باالخره كار خودش رو كرد يرمضان _

 :ازجام پا شدم عيسر

 ؟يكدوم كالنتر _

 ... .يكالنتر _

 :كه مامانم گفت افتميلباسام رو بپوشم راه ب رفتم

 .اميمنم حاضر بشم، ب ستيبا _

 دونه؟ يصحرا م. شه ياعصاب بابا هم خراب م يكن يم هيگر يه يايبعد هم اون جا م ست،يبرات خوب ن. نه مامان تو خونه بمون _

 .دمياالن زنگ زدن فهم نيبه منم هم! نه _

 .يتنها باش ستيخوب ن. شتيپ اديشما هم زنگ بزن خاله ب ميكنم با هم بر يصحرا رو صدا م رميباشه من م _

 .بابات گناه داره. كن صنم شيكار هيفقط تو رو خدا . باشه باشه _

 :كردم و گفتم بغض

 .امينم ارميتا بابا رو خونه ن نيبرا هم. دونم يم _

 :دمياز پله ها برم باال كه از مامان پرس اومدم

 بهت زنگ زده بود؟ يك يراست _

 .ام يت سروان شهابگف _

 :دراتاق صحرا رو زدم. لب گفتم و ازپله ها رفتم باال ريز يا "باشه"
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 بله؟ _

 .ميبر ديصحرا جان حاضر شو، با _

 كجا؟ _

و شال  دميدم دستم اومد پوش يمانتو مشك هيراه افتادم سمت اتاقم  عيسر. باش نييكردم، بعد هم گفتم زودحاضر شو پا فيبراش تعر انويجر

منتظر  دميكه د نييشدم پا رياز پله ها سراز ستين دميرفتم دم اتاقه صحرا كه د. بفرسته نيماش هيبه آژانس هم زنگ زدم كه . سر كردم يمشك

 ميديرو برداشت كه د فونيزنگ درو زدن، صحرا آ. اديزنگ بزنه كه خاله ام ب اي نايبره خونه خاله ام ا ايمامانم دوباره سفارش كردم كه  به. منه

 يبودم كه چ نيتو راه همه اش تو فكر ا. راه افتاد نيماش. ميو نشست ميرو باز كرد نيدر عقب ماش رونيب مياومده دنبالمون از خونه زد نيماش

راه . اميتا من ب سايلحظه وا هيبه صحرا گفتم تو . ميو وارد ساختمون شد ميداد ليرو تحو امونيگوش ،يدم كالنتر ميديرس عيسر م؟يبكن ديكار با

 :رو كردم بهش و گفتم. پشتش نشسته بود يكه سرباز زيم هيافتادم سمت 

 كجاست؟  يدفتر سروان شهاب ديببخش _

 :نگاه بهم انداخت و گفت هي سربازه

 ! راهرو سمت چپ يانتها _

 .تشكر كردم و رفتم سمت صحرا هي عيسر

 . ميبر ايب _

كردم و  يدفعه من بودم كه مثل مامان به صحرا نگاه م نيما دو تا عوض شده بود، ا يتايشخصكه  نيجا مثل ا نيخنده ام گرفته بود، اما ا خودمم

دختر محكمه و برام تعجب آور بود كه  هيچون اصوال صحرا . از حركاتش تعجب كردم. كنه يجا رو نگاه م نيبچه سردرگم ا هيصحرا مثل 

 يرفتم تو.  "يسروان شهاب"پالك بود كه روش حك شده بود  هيبغل در . سمت اتاق ميراه افتاد. ور و اون ور رو نگاه كنه نيو ا ستهيساكت با

در اتاق رو زدم كه اونا . زد يبود و باسروان حرف م ستادهيطلبكارانه ا يبابام نشسته و دستاش رو گرفته به سرش و رمضان دمياتاق كه د

گاه شرمنده انداخت، واقعا الزم داشتم برم بابامو بغل كنم و قربون صدقه اش ن هي ديبابا هم سرش رو بلند كرد كه ما دوتا رو د. برگشتن سمتم

 .و به سروان سالم كردم زيم يرفتم رو به رو. يجا نمون نيكنم كه ا يم يبرم و بهش بگم هركار

 .سالم _

 امرتون؟ دييبفرما. سالم _

 .يمانيا يهستم دختر آقا يمانيمن صنم ا _

 حالتون چه طوره؟ _

 .ممنون _

 تمام خطاب به سروان گفت يشرم يرو كرد به من و با ب يرمضان هوي

 .دم ينم تيمن رضا ؟يكه چ انيخانواده اش ب ديجناب زنگ زد _

 :گفتم بهش
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 .جا بمونه نيذارم امشب پدرم ا يفعال من نم. ستيشما ن تيبه رضا يازين _

 اد؟يكار از دست تو جوون برم يدم؟ آخه چ ينم تيمن رضا يوقت شيببر يخوا يآخه دختر جان چه طور م _

 يزد، اما معلوم بود از اون پدرسوخته ها يسال م ييمرد چهل و خورده ا هيبهش انداختم و سرتا پاش رو نگاه كردم  يهينگاه عاقل اندر سف هي

 .روزگاره

 .نباشه تونيشما كار _

 .يكن يدختر جون تو جات تو خونه است كه عروسك باز _

 :و گفت يرد به رمضانرو ك يشهاب

 .ديبهتره بحث نكن _

نگاه دوباره به بابا انداختم، تازه متوجه شدم بابام چه قدر شكسته شده؟  كي. سروان ابستاده بودم، برگردوند يروشو ازمن كه روبه رو يرمضان

. رونيبعدش از اتاق رفت ب قهيپنج دق يرمضان .جا بمونه نيكمكم كن كه نذارم بابا امشب ا ايخدا. بود يمونيچه قدر نگاهش پر از التماس و پش

 :و گفتم يرو كردم به شهاب

 م؟يكن ديكار با ينمونه چ نجايكه پدرم ا نيا يجناب سروان برا ديببخش _

 .تونن برن تا روز دادگاه يم شونياون وقت ا د،يكه طلب دارن بذار يبه مقدار پول قهيوث هي ديتون يشما م _

 از بابام داشت چه قدر بود؟ يكه رمضان ياصال طلب. ارميب قهينبود وث ادمياصال  يوا

 مقدار طلب چه قدره؟ ديببخش _

 .ونيليم 120 _

كار  يچ ديحاال من با! ستيساز كه گرون ن يميخونه قد. تومن 100شد  يم يليشد خ يپول خونه مون كه اون قدر نم. ديمخم سوت كش يوا

 كنم؟ 

 ديشا! مال خودتونه يكه كپ نايآخه اسكول خنگ، خونه خاله ات ا. لحظه بعد خواستم خودم رو خفه كنم هياما افتادم،  نايفكر خونه خاله ا ا اول

 .بشه سند جفتشون رو آورد

 .شه يم شتريهرچند پولش ب م؟ياريشه دوتا سند ب يپرسم، م يدوباره سوال م ديببخش _

 .ستين ينه مشكل _

 .ممنون _

 .و رفتم سمت صحرا رونياتاق اومدم ب از

 شد؟ يخب چ _

 ؟يكارت تلفن دار م،يسند الزم دار يچيه _

 كار؟ يخواد چ يداره، كارت تلفن م يكه گوش ينه، آخه آدم _

 .كشه يمخم نم ال،يخيب _
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 .يرفتم سمت اتاق شهاب دوباره

 رم؟يجا تماس بگ نيتونم ازا يم ديببخش

 .دييبله بفرما _

 .رو برداشت يگوش عيسر نايبوق ت نيرو گرفتم با اول نايشماره خاله ام ا عيبرنداشت سر يكس... بوق، دوبوق هي. شماره خونه رو گرفتم عيسر

 الو؟ _

 شد؟ يسالم چ _

 .گم بردار يكه سرخود م ديببخش. هم مالهپ خودتون رو اريهم سند خونه مارو ب نجايا ايبدو ب نايت _

 .اميدارم م ه؟يچه حرف نينه بابا ا _

رفتم سمتش نشستم رو به روش كه . و بابا هنوز سرجاش نشسته رونيوسط حرفام از اتاق رفته ب يرو كه قطع كردم، متوجه شدم شهاب تلفن

 :بابغض گفتم. به صورتش و اشكشو پاك كردم دميگوشه چشماش اشك نشسته دستم رو كش دميد

 !كنه ها هيبابا جونم گر نمينب _

 برات تنگ شده بود؟چه قدر دلم ! دلم زيدخترم، عز _

 .طور نيبابا و گفتم منم هم يسرمو گذاشتم رو پا _

 .تون شدم يهرچندكه من باعث سرافكندگ. بهت افتخار كردم يدراومد يرمضان يجلو دميچه قدر امروز كه د! يتو چه قدر بزرگ شد _

 يلياونم خ اد،يصحرا رو صدا كنم كه ب رميمن م. ديزنحرف رو ن نيا گهيد. دييافتخار ما هيشما ما ؟يزن يم هيچه حرف نينه بابا جون، ا _

 .دلتنگتونه

 . زهير يو داره اشك م ستادهيصحرا ا دميد. جلو پاش بلند شدم و رفتم سمت در از

شه  ينكن باعث م هيجلو بابا هم گر. ندتيبابا بب شيبرو تو پ. جا بمونه نيذارم بابا ا يهم نم رميمن بم. نشده يزيچ ؟يكن يم هيدختر چرا گر _

 !اش رو از دست بده هيروح

 نكهيلحظه خوشحال شدم ازا هي اديداره م نايت دميدم در كه د دمينه؟ رس اياومده  نايت نميكه بب اطيمنم رفتم ح. گفتن باشه رفت سمت اتاق با

 . اما تا نگاهم به پشت سرش افتاد داغ كردم. ارميزودتر بابارو درم

و بهش  نايرفتم سمت ت. من بردار يكنه؟ بابا جون مادرت دست از سر زندگ يكار م يجا چ نيا اروياون . دميترك يم تيداشتم ازعصبان گهيد

 .سالم كردم

 كنه؟ يكار م يجا چ نيا نيا نايت _

 .ارهيگفت منو ب رياونم به ام. حسام نبود منو برسونه _

 يچ ارهيمن سر در ب ياز زندگ نيبابا من نخوام ا د؟يونه تون شماره آژانس ندارمگه آژانس نبود؟ تو خ ؟ياورديرنيبهونه بهتر گ نايتورو خدا ت _

 بكنم؟ ديكار با

 :اومد كه گفت نايصدا از پشت سر ت هي
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 .كمك بود ارم،قصدميشما سردرب يمنم نخواستم از زندگ _

 .ديمك كنپس معنا نداره كه ك د،يا بهيغر كيمن  يحرفارو زدم اما شما برا نيخوام كه ا يمعذرت م _

 .جرمه گرانيدونستم كمك كردن به د يخوام، نم يمعذرت م _

 بهم بكنه؟ يپسر كمك هيخوام  يبگم نم يبابا به چه زبون. كمك كردن شما به من جرمه _

 مگه پسرا چشونه؟ _

برده  يعنينوكرشونن و اگه هم كمك كنن  هيكنن بق يو مغرور، فكر م فتهيهستن خودش ييكه منظورمه آدما ييپسرا كه نه اما اونا يهمه  _

 .دياز قضا شما جزو همون تعداد هم هست. گرفت

 :بلند شد نايداد ت يصدا هوي

 ؟يگ يم نارويتشكر ا يكمك بوده حاال جا شونيقصد ا ؟يكه شروع كرد هيا يچه مسخره باز نيصنم ا د؟يبس كن نيخوا يشما دوتا نم! اَه _

 .حل بشه هيكه اون قض يبر ديكه زود تر با يدرحال يكن يعوا مجا د نيكه ا ياالنم شعور ندار

دونم اون چه  ينم. واقعا به شعور خودم شك كردم. و ناراحت بودم يخودم عصب يگفت، برگشتم سمت ساختمون واقعا ازدست همه حت نويا تا

 يريو يريه نيسرخوش عالمم تو ا اديخوشم م. ستميا يم شميبندر يخربزه خوردم پا ستيمهم ن! اليخ يبود كه به اون زدم؟ ب ييحرفا

 .پشتم تنهاست دميكه د نايدم اتاق، برگشتم سمت ت ميديرس. كنم كه خنده دار بشه يدخل و تصرف م ثلتو ضرب الم ستادميا

 اون كجا رفت؟-

 .يصنم قبول كن باهاش بدحرف زد. منتظرمون تابرسونتمون ستهيبا اطيرفت ح _

 .سندا رو بده. ستيحرفا ن نياالن وقت ا اليخ يب _

 يبرگشتم به شهاب يبدون توجه به رمضان. اون جا هستن يو هم شهاب يهم رمضان دميرفتم تو اتاق كه د. درآورد و داد بهم فشيرو ازتو ك سندا

 :گفتم

 .ونهيليم ستيسندا هستن، حدود دو نايا دييبفرما _

 :داد زد يرمضان هوي. رو گذاشتم روبه روش سندها

 خوره؟ يپول مردم رو م يچ يبرا. پولش رو بده اديب يونيليم ستيسند دو ياگه پول داره به جا نيبره، ا ديجناب سروان نذار ؟يچ يعني _

 :بلند گفتم يكردم و باصدا يرو گفت قاط نيا تا

در من اون قدر پول داشت كه به پ يزمان هي. ديكن نيدم به پدرم توه يمن اجازه نم ديرو نخور دتونينصف سف يگول سنتون و موها دينيبب _

تا اگر  ديپس لطفا با مالحظه تر باش ؟يد ياز همون دست پس م يرياز هر دست بگ گنيم ديديشن. بد روزگاره نيامثال شما بدهكار نباشه، اما ا

 .نكنن نكاروياومد باهاتون ا ودتونسر خ

 :و ادامه دادم يكردم سمت شهاب رومو

 م؟يبر ميتون يكار ما تموم شد؟ م _

 .دتونيرس نميا. ديرو امضا كن نجايا ديبله فقط با _
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رفت  ديرو د نايبابام ت. رونيب ميبابام بلند شدو با هم از اون جا اومد. كه رو برگه اشاره كرد رو امضا كردم ييجا يرو ازدستش گرفتم و رو ديرس

 بغلشرو از تو  نايتم سمت بابامو و خودم رو تو بغلش جا دادم و ترف ميطبق عادت بچگ. بابامو بغل كرد نايكردن و ت كيسمتش با هم سالم عل

 .انداختم رونيب

 .منه يجا فقط جا نيبغل بابام ها، ا يايب نمينب گهيد! هوو _

 .ليخب بابا،بخ لهيخ _

 نياونا دم ماش دميد ابونيرفتم سمت خ يوقت. رميبگ ليهارو تحو يگفتم برن تا من گوش نايبه بابا ا. اطيسمت ح ميراه افتاد يخنده و شوخ با

. ساكت شدن دميتا رس. كنه يكه اومده تشكر م نيداره به خاطر ا دميتر شدم، د كيبهشون كه نزد. زنه يحرف م يرعليو بابا داره با ام ستادنيا

داره  يالك نتونيكه بنز ميبگذر. ياد از نگرانمامانم خونه پس افت د؟يافتيزودتر راه ب شهيم ديما رو برسون نيخوا يگفتم حاال كه م يرعليروبه ام

 هيهمه تو بهت قض نهيسنگ يليجو خ دميد. ميو صحرا هم پشت نشست نايبابا جلو نشست و من و ت م،يما سوار شد د،ييبا گفتن بفرما.سوزه يم

 :گفتم يرعليرو به ام. اومده ان شيپ

 .بابا حوصله ام سررفت د؟يآهنگ بذار هيشه لطفا  يم. كه ضبط داره نتونيماش _

 .و صحرا هم اشاره كردم نايت به

 .هم كه ماشاال روزه سكوت گرفتن نايا _

كه  شهيآهنگ رو دوست دارم، رومم نم نيكه چقدر ا يوا. پخش شد نيآهنگ همدم مع. دستگاه پخشش رو روشن كرد عيگفتم سر نويا تا

خوام سوار  يگفت، نم يم شيساعت پ كيتا  گهينه االن م. كنه ادشيبگو ز ييحرفا نيصنم تو پررو تر از ا اليخيب. كنه اديبهش بگم صداشو ز

جون من ! اينگ! گهيبگو د! نه نگو.... گم يبه من چه؟ م. هم كن ادشيگه ز يم چ،يگه آهنگ بذار ه يم چ،يسوار شده ه اومدهبشم االن  نتيماش

 !يخاك تو سرت اگه بگ يعنيصنم ! بگو

 .گزه يككم نم رنيگل هم سرم بگ. به حس خجالت دهيعالقه ام چرب دمياون لحظه د اما

 د؟يكن اديشه صداش رو ز يم ديببخش _

 :باتعجب نگاه كرد نهيآ از

 بله؟ _

 د؟يكن ادشيشه ز يم. گميآهنگ رو م يصدا _

 !عاشقه ها نميمع! بسوزه يخدا پدر عاشق. كرد و من رفتم توحس اديبعد هم صداشو ز. دييبله، بفرما _

... يدار ايدلتنگ نيازا! انگار يتو هم مثله من... دوستت دارم يليبگم خ ستيكه حواسم ن ييروزا... از كارم رهيگ يدلت م ييوقتا هيدونم كه  يم «

 »... .يخودآزار ييجورا هي... يخود آزار ييجورا هي يخوا يتوهم ازبس منو م

تلخ  يليعشق فكر كنم خ گهيپدرم دراومد د. دوست داشتن بچه گونه بود هيشم؟ خدا نكنه اون كه  يدوباره عاشق م يعني ايتو فكر، خدا رفتم

. اونم حس گرفته با آهنگ دميلحظه بهش نگاه كردم كه د هي. كنه يم تشياون اذ يدختره رو دوست داره ول ستين يرعليام نيمگه هم. باشه

 م؟يرو وداع بگ يبشه ما دارفان يزيچ هيجونش اون وقت  ميمر ياينره تو خواب و رو نيا ايخدا
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... برف نيا ريز شميپ ايعشق ب يقشنگه رد پا... جا نيكه موجش اومده ا يمگه موهاتو وا كرد... ايدر استيكينزد نيو انگار هم يكنارم هست «

دوستت  يليبگم خ ستيكه حواسم ن ييروزا... از كارم رهيگ يدلت م ييوقتا هيدونم كه  يم... حرف نيا يچ يعني يفهم يم ياگه حال منو دار

 »... .يخودآزار ييجورا هي...يخود آزار ييجورا هي يخوا يتو هم از بس منو م... يدار ايدلتنگ نيانگار ازا يتو هم مثل من... دارم

 يم يزيآبرو ر نيتو ماش رهيگذاشت، من قرم نگ ياالن آهنگ رقص نيا ايخدا يوا. اهنگ مجنون اومد يكه تموم شد و رفت آهنگ بعد آهنگ

 .يكي نياون نه به ا ينيكنه؟ نه به غمگ يم يچرا باحس و حالمون باز نيا. شه

 :برگشتم سمتش كه آروم گفت. زد روشونه ام نايت دميخودم بودم كه د مشغول

 ؟يبش ادهيپ يخوا ينم _

 نيتا همه رفتن تو خونه، خواستم برم كه گفتم بذار از ا ستادميا. شدم ادهيدر رو باز كردم و پ. ميو دم در ميديرس دمياطراف دقت كردم، د به

و  شتا بابام رفت خونه رفتم سمت. احترام به بابام يشده بود برا ادهيپ نياونم ازماش. بارش كردم چاريل ياديز. پسره معذرت بخوام گناه داره

 :گفتم

 م؟تونم باهات صحبت كن يم ديببخش _

 شده؟ يزيچ _

 .كردم يرو ادهيز يخواستم معذرت بخوام تو كالنتر يكه م نيفقط ا... كه نينه فقط ا _

 .دهيازت بع ،يكه تو دار يغرور نيگفتم با ا. يكن يكردم عذرخواه يفكر نم _

 .خوره يداره، غرور كاذب به درد نم يبعدشم غرور حد. ستميشعور ن يقدرا هم ب نيا! رينه خ _

 .گهيخب من برم د. يندار يب كه غرور الكچه خو _

 .خوام بگم يهم م گهيد زيچ هي... زهيراستش چ _

 .كنم يگوش م _

 .كنم يروزه رو قبول م كياون قرار  نيبه خاطر هم. برامون يديامروز زحمت كش _

 .زد يبرق خاص هي هوي چشماش

 جدا؟ _

 آره _

 بدون شرطت؟ _

 .بدون شرطم _

 .ازت ممنونم _

 .ميكن خوشحال بش ينشو، خدافظ ريجو گ گهيباشه د _

 .همون بچه پررو يبازم كه شد _

 .برو تا نظرم عوض نشده _
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 .زنم، خدافظ يپس بهت زنگ م _

تا رفتم . در روبستم و وارد ساختمون شدم. بوق زد و رفت هيشد  نيسوار ماش يوقت. شدم و در رو نگه داشتم كه بره اطيوارد ح. دم خونه رفتم

 :مامانم اومد بغلم كرد و گفت دميمبل نشستم كه د يگوشه رو هيرفتم و . خندن يهمه نشستن و دارن م دميتو حال د

 .يخونه ا نياما بعد از بابات تو مرد ا يدختر نكهيبا ا. يكن يدونستم به حرفت عمل م يم. قربونت برم _

دخترم  يگ يم يدسته گل دارم؟ بعدشم مامان خودت دار نيدوتا دختر ع يگ ينم. يپسر دوست دار يگ يم يمامان خانم؟ رسما دار ميداشت _

 .دم؟ من دوست دارم دختر بمونم يم تيجنس ريياما تو نبود بابا تغ

 .نكن غيج غيقدر ج نيا! خب لهيخ _

 :گفتم يباشوخ

 ؟يعني يخور ينم ينيريودم كه مامانم گفت، شنذاشته ب رونيازجام پاشدم هنوز پامو ازدر ب. ستيجا ن نيا گهيمن د يجا ه؟يچ ديدون ياصال م _

 يكنه بهم، كاغذم خورد يداره التماس م دميفرا دادم كه د كمميش يدوباره گوش به صدا. بخور نيبرگرد و بش. صنم استپ يعنيرو گفت  نيتا ا

بزرگ  يبعد دوتا نون خامه ا زيم يدلم براش سوخت عقب گرد كردم و رو زانو نشستم جلو گهيد. بخور من پر شم يزيچ هينداره فقط  كالاش

 . تونم دروغ بگم يبه خودم كه نم گهيكار كنم؟ گشنمه د يخب چ. خنده شون بلند شد كيشل يتارفتم صدا. برداشتم و رفتم

 ياون پول م يبرا يفكر اساس هي ستيبا يبود، هرچند كه م يوبخ يليخالصه شب خ. هيبق شيپ نييباال و لباس عوض كردم و بعد اومدم پا رفتم

تا آخر شب موندن بعد كه رفتن من هم رفتم تو  نايخاله ام ا. كنم يط ياليخ يكردم اون شب رو ب يسع! ون؟يليم 120! نبود يكم پول. كردم

. رميدوش داغ بگ هيتو حموم تا  دميكه شدم پر داريب. شد يچون كالسم ساعت چهار شروع م دميفرداش تا لنگ ظهرخواب. اتاقم و غش كردم

رفته  يقرمه سبز يبو دميد نيياز حموم كه اومدم، رفتم پا. كمك كرد يليآب خ يكه بود گرم يدونم چرا عضالت بدنم گرفته بود؟ هر چ ينم

 .ماچ از لپ مامانم گرفتم هيلش كردم و از پشت بغ. شوره يمامانم داره ظرف م دميرفتم تو آشپز خونه د. مست بشم هدماغم و باعث شد ريز

 .يمامان الميس _

 .ماهت يسالم به رو _

 بابا كجا رفته؟ _

 .درست بشه يدعا كن همه چ. از اون ور هم دنبال وامه. طبق معمول سركار _

 !بد به دلت راه نده. شه مامان يدرست م يهمه چ _

 !يگ يبشه كه تو م يهمون شااليا _

 .كه گشنمه يهمه قربون صدقه ات رفتم، االن وقتشه خرجش رو بد نيا مامان جان گه،يخب د _

 .يرينگ ميوقت رژ هيتو ! شكمو يا _

 .پسنده يم يجور نيمامان، شوهرم هم اليخ يب _

 ه؟يك گهيشد؟ شوهر؟ شوهرت د يچ دم؟ينفهم _

 .شوهر كنم بهيكه بخوام به غر ستميمگه خودم چمه؟ فلج ن! خودم _
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 وا؟ حالت خوبه؟ _

 .ام شهيبهتر ازهم _

 خداكنه _

هم بخورم كه مامانم با زور از آشپز خونه  گهيبشقاب د هيخواستم . غش كردم تو غذا گهيد يوا. يرو جلوم گذاشت با ترش يقرمه سبز بشقاب

 .رونيپرت كرد ب

 .قدر غذا نخور نيبرو درست رو بخون بچه ا. بشكه يبش يقدر بخور نيمونده ا نيهم _

 .مامان؟ رفتم يزن يچرا م. خب حاال لهيخ _

 :رفتم باال كه برگشتم، گفتم يپله ها م از

 مامان؟ يراست _

 بله؟ _

 .خوشمزه بود يليخ يمرس _

 .نوش جونت _

س خوندن كتابم رو برداشتم و مشغول در. افتاد كتاب برنداشتم ادميبعد. تختم يرفتم تو اتاقم، خودمو پرت كردم رو. ها بدو بدو رفتم باال ازپله

 .اومد ميگوش جيمس يشدم كه صدا

 »؟يامروز ساعت چند كالس دار ؟يسالم خوب «

 :دادم جواب

 »چه طور؟. كالس دارم 5:30تا4امروز فقط  «

 ».راحت باش يچيه «

پرسه  يپسره چرا خل شده؟ م. كنم يشدم خودكش يمجبور م يگفت از ناراحت يخوب شد گفت راحت باشم، نم. جوابش رو ندادم گهيد! وا

 كيبهتره تو اون قرار . كنه يعقلش شك م يخب معلومه آدم به سالمت! يچيگه ه يگم چه طور؟ م يبعد كه بهش م ؟يساعت چند كالس دار

ساعت  كي كينزد. دوباره كله ام رو كردم تو كتاب و شروع كردم به خوندن. كنه دايشفا پ ح،يببندمش به ضر ميروزه ببرمش شاه عبدالعظ

كردم و بعد شروع كردم  شيشروع كردم به حاضر شدن، اول آرا. ربع به سه شده هيساعت  دميد. بعد كتاب رو گذاشتم كناردرس خوندم، 

از پله ها بدو . ام يكتابام رو انداختم تو كوله پشت دن،يشروع كردم به لباس پوش. ساعت سه و ربعه دميكارم كه تموم شد د. مانتوم رو اتو كردن

حال ندارم بامترو و  دميدوباره د. ابونيو رفتم سمت خ رونيازدر خونه اومدم ب. دميام رو پوش يبلند كردم و كتون يخدافظ هي و نييبدو اومدم پا

بود ساعت  كيتراف يليخ ابونيخوب شد دربست گرفتم، چون خ. دربست گرفتم كيرحم نكردم و  بميته ج هذره پول هيبرم، به  زايطور چ نيا

دم  دميرس. چه قدر پله داره؟ خسته شدم يوا. از محوطه رد شدم و رفتم سمت ساختمون، پله ها رو رفتم باال. دم دانشگاه دميربع به چهار رس هي

 .سوده اومد طرفم دمينشستم كه د يصندل كي يكالس رو تهرفتم . تو كالسن نايسوده ا دميكالسا د

 سالم دختر شجاع، شرطمون درچه حاله؟ _
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 .هيدر دست بررس _

 .يموفق بش شاالياا؟  _

بعد استاد اومد  قهيشم؟ ده دق يدوست نم يشم و با ك يدوست م يآخه به تو چه من با ك. دختره چندشِ لوس! اَه اَه. پوز خند از من جدا شد هي با

نگاه  ميگوشكالس كه تموم شد به . رو درس داد ميساعت و ن كيتمام ! زد يماشاال چه قدرم حرف م. سركالس و شروع كرد به درس دادن

 .بود دوباره يرعليتعجب كردم از طرف ام. اس ام اس دارم هي دميد مانداخت

 » .دم در منتظرتم ايب! سالم دوباره «

و داره برام  ستادهيسوده روبه روم ا دميرفتم محوطه كه د. رونيزو جمع كردم و ازكالس زدم ب لميمنتظرم؟ وسا يچ يعني. چارتا شد چشمام

نگاه به سوده كه  هياومد سمتم  ديبعد كه من رو د ستادهيمنتظر ا يرعليام دميزد نگاه كردم، د يكه اون اشاره م يبه سمت. اديچشم و ابرو م

 م؟ي،برياومد سمتم و گفت خسته نباش ريام. كرد،كردم يگشاد نگاه م يداشت با چشما

 .بپرسم دنبالش راه افتادم يزيكه ازش چ نيا بدون

خدا جون . اونا رد شدم يزدم و از جلو روزمندانهيلبخند پ كي. نيتونستم حس كنم فك سوده افتاده كف زم يم. تعجب كرده بودم خودمم

 .يسوده قربونت بره كه منو نجات داد شااليا يرعليام. بشم عيضا يشكرت كه نذاشت

خودم خنده  ياز كارا! نيبابا ماش. نيدفعه فك خودم پرت شد زم نيا. ديسوناتا سف هيرفت سمت  دميرفتم كه د يم يرعليدنبال ام يجور نيهم

 .ميالبته قبلنا، االن كه ندار م،يما هم داشت نايماش نيحاال خوبه قبال از ا. ام گرفت

 :كردم كه گفت ينگاهش م يجور نيهم

 ؟يسوار بش يخوا ينم هيچ _

 ؟يداشته باش نايماش نيخوره از ا يبهت نم _

 .نداختمنگاه مشكوك بهش ا هي

 ه؟يدزد _

 :گفت باخنده

 .دمشيبه هدف، دزد يزد قايدق _

 هست؟ يكدوم بدبخت نيحاال ماش ،يخوبه اعتراف كرد _

 .مال بابامه _

 !بابا وليا؟ ا _

 ؟يش يخب سوار نم _

. شروع كردم انگشت اشاره ام رو گرفتم سمت جلو و شروع كردم. چهل كنم ،يس ست،يبذار ده، ب! دونم واهللا يعقب؟ نم ايجلو سوار بشم  صنم

نه دوتا، پس چندتا؟ دستم رو به در  ،يكيمنو كتك زد نه  شبيد... پدر يِآشغال. چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد ،يس ست،يده، ب

اومدم سمت . ات ياضير نيباا يرياَه صنم بم. مردم افتاد درعقبش يوقت! پس سه تا. شه سه دفعه يبود حساب كردم گفتم با خودش م مييجلو
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 .ينيجلو بش ديروزه مونه پس با هيامروز روز قرار . دستم رو گرفت و برد جلو نشوند منو ريدر عقب كه ام

 ؟يريگ يچرا دستم رو م! هو _

 .حق رو دارم نيروزه ات ا كيبه عنوان دوست پسر  _

 يدفعه آخرت باشه ها وگرنه دفعه بعد موهات رو م ؟يريگ ياون وقت تو م رهيدستم رو بگ يطور نيدم ا يچه غلطا؟ من به بابامم اجازه نم _

 .كنم

 .افتادم يچه مادرفوالد زره ا ريگ! اَه اَه _

 !ريحرفت رو پس بگ _

 .رميگ ينم _

 !ريگم پس بگ يم _

 ! رم... يگ... يم... نِ _

 .رونينش رو آورد بزبو بعدشم

 !تيترب يادبِ ب يب _

 جونت برسه؟ ميقراره به گوش مر يحاال چه جور دم،يپرس قهيبعد از پنج دق. رو نگاه كردم ابونيبغلم و سمت خ ريرو زدم ز دستم

 .رو دادم بشيقبال ترت _

 !ريباتدب ياُه اُه، آقا _

 .گهيد مينيما ا _

 .ومدياه اه اصال خوشم ن! فتهيچه خودش _

 ؟يزن يحرف م يليگفته خ يتا حاال كس _

 !تيترب يب ؟يگن الل ينم يبه خودت گفته تو هم حرف نزن يتاحاال كس _

 ؟يد يشده امروز فحش با ادبانه م يچ _

 .بدترش رو هم بلدما يبخوا _

 .خوبه ناشينه نه هم _

اومد  يرعليام. است و توش معلومه شهيدوراتادورشم ش. ميشاپ يكاف هيدم  دميشدم و د ادهيپ. شو ادهيربع گفت پ هينزدم و بعد از  يحرف گهيد

 :سمتم و گفت

 .يدستت رو بهم قرض بد ديفقط امروز با م،يبر ايب _

 !عمرا _

 .كردن الزمه يباز لميف يبرا. رميخوام بگ يمن كه به منظور نم ؟يكن يم يبابا چرا لجباز _

 م؟يكن يباز لميحاال چرا از االن ف _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   Rojin Khanum  – فقط براي يك شاخه گل رز دردسر       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣ 

 .يفهم يم ،يبغل اون درختو نگاه كن يعنيچون كه پشتم رو ،  _

 .پشتشه يدود نكيدختر با ع هينگه داشته،  ييآلبالو 206 هي دميكه كردم د دقت

 كار كنم؟ يخب چ _

 .گهيد مهيخب اون مر. يجون به جونت كنن خنگ _

 .دم يدستم رو بهت نم ياريب سميخواد باشه، ملكه انگل يم يهرك _

 .رميگ يه خودم متو ند _

 :گفتم رگوششيآروم ز. تند دستم رو محكم گرفت هوي

 .دستم درد گرفت يوحش يهو _

آروم  يصدا هي هوي. زاياونم ازاون بشگون ر. گرفتن از كف دستش شدم شگونيدوتا از انگشتامو ر درست تو دستش جا كردم و مشغول ن بعد

 .و خودش نشست روب ه روم يصندل يمنو نشوند رو. رونيازش زد ب

 ؟يريگ يم شگونيچرا ن يتر يدختر تو كه وحش _

 .ستين يطور نيخانوم ا هيطرز برخورد با  يكه بفهم نيا يبرا _

 .برو بابا _

 !رما يشم م يپا م. يكرد نيتوه ياديامروز ز نيبب _

 .يكار رو بكن نيفكرنكنم ا _

 :بلند شدم و گفتم هوي

 نه؟ ايكنم  يم نيبب رم،يپس م _

 .غلط كردم! خب بابا يليخ _

 .يگم گوش كن يم يهرچ ديپس با. امروز افسارت دست منه نيبب _

 مگه اسبتم؟ تيترب يب _

 مگه خر افسار نداره؟ _

 .ايشد تيترب يب يليخ _

 .كه هست نهيهم _

 ؟يخور يم يخب چ _

 .كيهات چاكلت باك _

 :گفت هويكه سفارش داد و تموم شد  نيبعد از ا. دم ياالن سفارش م باشه

 !دستت رو بده _

 ؟يچ يبرا! وا _
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 .زودباش _

 .زيكنم، دستمو گرفت رو م يكه خودم كار نيازا قبل

 ؟يقدر سوءاستفاده گر نيبدبخت تو چرا ا _

 .طرف نيا اديداره م سيه _

 ؟يك _

 :گفت هيو با گر زمونياومد بغل م ميدفعه مر كي

 ؟يكار رو كرد نيبود؟ چرا باهام ا نيواقعا دستمزد من ا _

 كنم؟ يم يشوخ يفكركرد. ايطرفم ن گهيتموم شده و د يكه بهت گفتم همه چ شبيد. خودته ريتقص _

 .جام يرو بذار گهيد يكيروزه  هيكردم  يفكر نم _

 :رو كرد و به گفت بعد

 ؟يقرار داد ارشيخودتو در اخت عيپوالش چشمت رو كور كرده كه سر ه؟يچ _

 .خود پندارد شيبگم كه كافر همه را به ك ستيدرضمن الزم ن. لطفا بامن درست صحبت كن _

 :گفت يرعليرو گرفت و رو كرد به ام ازمن

 .نكنم فقط برگرد تتياذ گهيدم كه د يقول م ؟يكن يم يجور نيچرا ا. كه من دوستت دارم يدون يم. كارو نكن نيتو رو خدا بامن ا رجانيام _

اَه . كنهيرو پاك م ميمر يدستش رو گذاشته رو صورتش و داره اشكا دميسمتشون برگشتم كه د. رونيو بردش ب ديدستش رو كش يرعليام هوي

 !آدم بشه؟ عمرا يخوا يبا اشك دختره دلت نرم شد؟ مثال م. گهيد يخر! اَه، چندش خاك تو سرت

 :اومد سمتم و گفت ييتنها دميد

 .برم ديمن با يول ،يممنون كه اومد نيبب _

 زد چشامو گرفته تو چشماشه؟ يكه به من تهمت م ييهمون پوال ينيب يبدبخت نم! اون آدم شده؟ عمرا يتو واقعا فكر كرد _

 .درازتر نكن متيپات رو از گل گهيپس د. يخواهش كردم، تو هم قبول كرد هيبه تو چه؟ ازت  _

 :بلند شدم و محكم بهش تنه زدم و گفتم يرو صندل از

 .قيهرچه ال قيخال _

 .گرفتم نيو ماش ابونياومدم سمت خ تند

 يسر قرار، بعد هم به جا رونيمثال منو آورد ب. كشه يشعور خجالتم نم يب يدم، پسره  يبهش محل نم گهيد. كه شدم رفتم تو فكر نيماش سوار

روزه، چه چند  هيطرفم چه  اديم يماشاال شانس ندارم هرك. بره گمشه. كنه يكه منو برگردونه و ازم تشكر كنه منو به خاطر اون چلغوز ول م نيا

اون بود كه باعث . نگه داشته بودم زونشيكه دوستم نداشت اما من خودم رو آو نيبا ا. بود يطور نيفرزاد افتادم؛ اونم هم ادي. شعوره يب روزه

اون باعث شد كه من . كه باهام داشت ييازش تشكر كنم به خاطره رفتاراو  نمشيبب گهيبار د كيخواد  يدلم م. بشم يجور نيشد من االن ا

سرسام  ياز دور باسرعت نيماش هي دميقدم كه برداشتم د هي. رو حساب كردم و راه افتادم نيپول ماش دم،يرس يوقت. بشم يبه خودم متك مبتون
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 .دمينفهم يزيچ گهيمحكم خورد بهم و من د نيكار كنم كه ماش يدونستم چ يمنم كه قفل كرده بودم و نم. اديآور داره م

كه اون جا تنها  نيكردم، مخصوصا ا يقرار يب يليموندم، اما من خ يم مارستانيتو ب ديدكتر با يطبق گفته . بودم مارستانيهفته تو ب كي كينزد

به اصرار من  نيهم يبرا دميكش يشدن، خجالت م ياتاقم رد م يو اون كه ازجلو نيا يكه رو هوا بود، جلو يگچ گرفته ا يپا نيبا ا. هم بودم

بهتر . مارستانيب ومدين گهيهم د يرعليام. رو نكنم نكاريا اديتونم با استفاده از چوب راه برم اما بهتره ز يمرخصم كرد و گفت؛ درسته كه م دكتر

 ميزد يباهم حرف م. سرم بود يازصبح تاشب باال نايخونه كه رفتم ت. بشه ريس يكردم كه اززندگ يم شيتيترور شخص نيوگرنه همچ ومديكه ن

 يمامانم رو راض گهيهفته خسته كننده د كيبعداز . نكرد يجلوم صحبت يرعلياز ام گهيهم د نايمن ت يطبقِ خواسته . ميديخند يو م ميگفت يو م

 .كردم كه برم دانشگاه

وقت بود كه به خاطر پاهام  يليه خ.دادم خوب نبود برم دانشگاه يمكه من  يگند يبو نيبا ا. كه ازخواب پاشدم، دلم خواست برم حموم صبح

 :مامانم رو بلند صدا كردم. نرفته بودم دانشگاه

 !مامان _

 :زود اومد تو اتاقم و گفت مامانم

 شده؟ يزيچ ه؟يچ _

 ؟يشه كمكم كن يبرم حموم، م خوامينه اما م  _

 .دور پات ببندم كه آب نره ارميب كيپالست هي سايآره،وا _

 يانگار از هرچ رون،ياومدم ازحموم ب يوقت. كرد و به كمكش رفتم حموم پيرو دور پام ك كياما زود برگشت پالست رونيحرفش رفت ب نيا با

كه  ارهيهام رو درب يشازشلوار ورز يكي نييبه مامانم گفتم پا. زدم بس كه نرفتم حموم يداشتم كپك م گهيد. كرده بودم دايپ ييچرك بود، رها

 شيآرا اليخيب گهيد. دميو مقنعه رو هم روش پوش يمانتو مشك هيو  دمشيكار رو كرد، پوش نيكه ا نيبعد از ا. رونيبپوشم و برم ب بتونمراحت 

 ات رهيآژانس بگ هيگفتم برام به مامانم  عيسر. كار رو بكنم نيبه مرده ها شده بود، اما حوصله نداشتم كه بخوام ا هيام شب افهيكه ق نيبا ا. شدم

رو گرفت و باكمك اون تونستم پله ها رو  ربغلميصحرا اومد ز. مامانم اول صحرا رو صدا زد بعد هم رفت كه زنگ بزنه به آژانس. افتميمن راه ب

هام رو گرفتم و رفتم  يچوب دست. خوردم يغذامم تو اتاق م يحت. بودم ومدهين نييهفته بود به خاطر پله ها پا هي! شيآخ. دلم باز شد. نييپا اميب

راه افتادم و از راننده خواهش كردم كه در رو برام باز . زنگ خونه رو زدن، رفتم سمت در و در رو باز كردم. اديب نيو منتظر شدم تاماش اطيتو ح

پولش رو  اهدم دانشگ دميساعته رس مين. تادراه اف نيراننده هم سوار شد و ماش. هام رو گذاشتم رو پام يكه شدم چوب دست نيسوار ماش. كنه

كه  دميرو د نيرفتم، نازن يداشتم م يجور نيهم. دلم لك زده بود يوا. بودم دانشگاه ومدهين يراه افتادم سمت محوطه چند وقت. حساب كردم

 .اومد سمتم

 .يومديماهه دانشگاه ن هيگم چرا  يم ؟يشد يجور نيا؟ توچرا ا _

 .اول سالم خانم _

 شده؟ يرفت، چ ادميسالم  دمتيد. سالم ديببخش _

 .رميمن نبودم نتونستم دنبال كارت رو بگ انت؟يشد جر يتو چ. بهم زده نيماش هي يچيه _
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 .كردم تيرو گرفتم و رفتم شكا يان ا يبرگه د _

 ؟يكار كرد يرو چ ليوك _

 .ميدا دادگاه داراتفاقا فر! االن دنباله كارمه. خوب برام گرفت ليوك هيمامانم  يچيه _

 .اميتونم ب يكه نم ديببخش _

 ببرمت كالس؟ يخوا يكمك م يراست. كمكه يكنم خودش كل تيكه برم ازش شكا يكه توكله ام كرد نينه بابا هم _

 .شم يممنونت م. آره _

 دنميرفتم سر كالس همه با د يرد؟ وقتدانشگاه به سرم خو يكه چرا هوا افتميكمك اون تونستم از پله ها برم باال و البته به غلط كردن ب با

 :شده؟ سوده اومد جلو گفت يچ ننيطبق معمول رفتم ته كالس و نشستم، تا نشستم همه بچه ها هجوم آوردن سمتم كه بب. تعجب كردن

 شده؟ يخدا بد نده؟ چ _

 .بود نيتصادف ماش ست،ين يزيچ _

 شده؟ يگذشته، حاال كامل بگو چ ريخوبه بخ _

فقط سوده . ارضاء شد رفتن شونيكه فضول نيكردم و بعد از ا فيرو تعر زيشده؟ براشون همه چ يسرش هم همه بچه ها گفتن آره، چ پشت

 :موند و گفت

 برات كالغ پر برم؟ يخوا ينم يراست _

 ؟يبر يدوست دار _

 .نه اما من سر شرطمون هستم _

 .نييها برم پا بعد از كالس كمكم كن ازپله. يخواد كالغ پر بر ينم _

 .پس تا آخر كالس ،ياوك _

 مكتياز ن يكي يرفتم رو. از سوده تشكر كردم و ازش جدا شدم. تونستم برم محوطه يكالس تموم شد سوده اومد سراغم و باهزار بدبخت يوقت

كردم و  يپوف هي. سمتم ادياز روبه رو داره م يرعليام دميكردم كه د يو اونور رو نگاه م نوريجور ا نيهم. در كنم يكه خستگ نميمحوطه بش يها

 .شدم كه اومد به رگبار فحش ببندمش ظرمنت

 .سالم _

 خب؟ ك،يعل رميگ _

 !يهست يشتر نهيبابا تو چه قدر ك _

 اميكه ب مافتيشد كه االن من به غلط كردن ب ينم يزيچ نيدم خونه مون همچ يرسوند ينبود و شما منو م ياگر به خاطر جناب عال دا،يببخش _

 .دانشگاه

 .خب ديببخش _

 .نييپرم باال، پا يتو پام خوب شد، االن م ديبا ببخش يوا _
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 .اونم پشت سرم اومد. رميبگ نيو ماش ابونيشدم كه برم سمت خ بلند

 .رسونمت يمن م ايب _

 .نميتو بش نيعمرا تو ماش گهيمن د _

 .ام يفرض كن من تاكس ؟يريبگ نيماش يستيپات با نيبا ا يخوا يم ه؟يچ _

 .پس زود باش پام درد گرفت. خب لهيخ _

 .اما من كمكش رو رد كردم و رفتم سمت درعقب. شد كه كمكم كنه ادهيپام ترمز كرد پ يبا همون سوناتا جلو. ارهيرو ب نيرفت كه ماش زود

 ؟ينيش يچرا عقب م _

 .نميجلو بش يعادت ندارم تو تاكس _

 !تو ياَه چه قدر لجباز _

آهنگ  هيرو روشن كرد و  نيماش ستميس. راه افتاد نيخودش هم نشست و ماش. درو برام بست نيدرعقب رو بازكرد و من نشستم تو ماش برام

 .كرد اديگذاشت صداش رو هم ز ميمال

 ؟يشه كمش كن يم ديببخش _

 .اديا؟ فكر كردم خوشت ب _

 .حوصله ندارم رينخ _

. دادم يم حيترج يمن اون روز اون رو به هركس ينه؟ ول اي يرو دوست داشت يدونم كس ينه؟ نم اي يشق شددونم تو تا حاال عا يمن نم نيبب _

 .دست خودم نبود كه اون حرفا رو زدم

جدا  نيداشت، متوجه هم شدم كه با ماش نياون كه خودش ماش ؟يكه اون دختره خوشحال بشه منو ول كرد نيبه خاطر ا دمينفهم يفكركرد _

 .يكه اون ناراحت نباشه من رو ول كرد نيا يبرا يول ديرفت

 ...واقعا متاسفم قصد نداشتم _

 :دميحرفش پر وسط

 !يبد حيبرام توض يهم ندارم بخوا ازين. ندارم ياجيتو احت يمن به عذر خواه نيبب _

 من كمكت كنم؟ يذار يپسر بهت محبت كنه؟ چرا نم هي يخوا يدونم تو چرا نم ينم _

 .به پسر جماعت اعتماد ندارم ه؟يچ يدون ياصال م. ندارمبه كمك  ازين _

 چرا؟ _

 .من يرو نگه داشته بود و زل زده بود تو چشما نيماش

 ؟يبدون يخوا يم _

 .آره _

 .اعتماد كنم يا گهيپسر د چينه به اون و نه به ه ديازهم جنسات بهم ثابت كرد كه نبا يكيچون كه  _
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 ؟يزن ينفر م هيچرا همه رو به چوب  _

 .خوام زودتر برسم يكه م افتيحاال لطفا راه ب. نهيتو هم هم اقتيچون ل _

 .گرفتم روبه روش ياسكناس پنج تومن هيدم خونه  دميروند، تارس يم ياديباسرعت ز. كرد و راه افتاد يلب پوف ريز

 .ستين يازين _

 .شدم ادهيدرو باز كرد و بدون كمكش پ. قدر نيشه هم يجلو و گفتم پول دربست م يرو انداختم رو صندل پول

 .شدم گازش رو گرفت و رفت ادهيپ تا

 .حرف بزنم يجور نيحقته باهات هم! اقتيل يپسره ب اَه

 .خودم رو رسوندم به دم در و زنگ زدم ميچوب دست با

 :از تو خونه گفت بهيغر يصدا هيزنگ زدم كه  گهيبار د هي. در رو باز نكرد يبود كس بيعج يليخ

 .كنم ياالن در رو باز م سايوا ؟يمگه سرآورد _

 .در رو باز كرد از تعجب شاخ در آوردم تا

 ؟يديجن د هيچ _

 ؟يياشكان تو _

 .نشه ايباباشم با شكل اشكان اومدم ر! په نه په _

 .خز شده خره گهيپ نه پ د. يستين تيوقت آپد چيخاك توسرت، تو ه _

 .يكن يطور ابراز م نيرو ا تيممنون كه دلتنگ _

 .هم من رد بشم اديحاال برو كنار هم باد ب. ييبس كه دوستت دارم پسردا _

 .زبونت كار دستت داده نيا نميب ياما م يشوهر كن نايكردم تو زودتر از ت يبابا من فكرم _

 .يخواستگار يايبكنم ب يدونم تو ازخداته من بهت گوشه چشم يمن كه م! قدر حرف نزن نيا_

سوپور محله تون هم  ،يچيمن كه ه. طولش رشد كرده نميب ياما م يهرچند بود ،يهم زبون دراز نبود ،يداشت افهيبود كه هم ق ياون مال بچگ _

 .رهيتو رو بگ ادينم

 .بهم كمك كن راه برم خاله زنك يقدر حرف بزن نيكه ا نيا يبه جا _

 خوره؟ يمن كجام به خاله زنكا م! اوا _

 .يدست منو هم از پشت بست. قدر حرف نزن ني، فقط اجات چيه _

 .اومد و جلوم زانو زد اشكان

 .يفهم يمنظورم رو م اديخوشم م _

 .هييرايپذ يبعد ستگاهيحاال بپر باال كه ا. دختر عمه خرتم _

 ييدا دميد ييرايپذ ميرفت ين وقتگرفت، منم دستمو دور گردنش قالب كردم، راه افتاد سمت ساختمو متيكمرش دوال شدم و پاهام رو بامال رو
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 .هم هستن مييو زندا

 تنها اومده اروي نيمن فكر كردم ا! ييسالم زندا ،ييا؟ سالم دا _

 رو كمرش؟ يديپر يآورد ريپسرم رو مظلوم گ نميهم يبرا! پدرسوخته يا _

 ...دونه قده ينم هيفكركرده بارب كتاتوره؟يچه قدر د نيا ينيب يم. آره بابا _

 .دونه با مشت زدم توسرش هي

 ؟يقد چ _

 .مونه يسنگ م نيدستش هم ع. نيبرو اون جا بش ايب ،يچيه يوا _

 .نميو كمكم كرد بش ديمبل خودش از پشت سمت عقب كش كي يرو برد رو من

 ه؟يچه اعجوبه ا گهيد نيا! ليف احضرتي يوا _

. يكنم جمعشون كن يبعد هم مجبورت م. كنم سمتت يها رو پرت م وهيم نيتونم بلند شم اما تك تك ا يدرسته نم. درست صحبت كنا يهو _

 .اديرو صدا كن ب نايبرو ت ؟ينشست يجور نيتو چرا هم نمياصال بب

 .رونيخانم بانامزد جونشون رفتن ب ياومد ريد _

 نامزد؟ ؟يچ _

 خوندن؟ غهيص يدون يمگه نم. گهيآره د _

 .نه _

 د؟يشماها چرا بهم نگفت. نگاه به مامانم و صحرا انداختم هي بعد

 .يبود مارستانيتو اون موقع ب _

 باهاش حرف زدم؟ گهياگه د اد،يخانم ب نايت ديشد من بدونم؟ بذار يم يوا؟ مگه چ _

 !جور شده ها، نكبت نيا ديرس يم نيقدر به ا نيعمه ا! اوه اوه چه لوسم شده _

 .زنمتا يم رميگ يپلشت م _

 .دم يبهت م يتومن10اسكناس  هيمن  يبزن ياگه تونست ؟يچه جور _

 ؟يد يم ييخدا _

 .آره _

 گفتا؟ يچ ديهمه شاهد باش _

 .و از پشت افتاد شيشونيپرت كردم كه خورد تو پ ميبرداشتم و مستق بيس هي بعد

 .يجرزن من گفتم خودت بزن يهو! سرم يوا _

 .اديپس ده هزار تومانم رو رد كن ب ،يكه با دست بزنم نكرد نيبه ا ياشاره ا يشما تو متن شرط بند! رينخ _

 .االن كه پول ندارم باشه بعدا _
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 .عمرا م؟يچونيذارم بپ يمن م يفكركرد. قرض كن يكياالن از  رينخ _

 .ده يبه من پول نم يقرض كنم؟ كس ياز ك _

 :مييكردم به دا رو

 رون؟يب ديبده به من بعد شما ازحلقومش بكش ديد يجون شما بهش پول نم ييدا _

 .كنم يهزارتومان هم كم م 30اشكان ببر بده بهش، ازحقوقت . چرا دخترم _

 تومان؟ يا؟ بابا چرا س _

 .افتهيازسرت ب يكه عادت بد شرط بند نيا يتومان هم برا 20 ت،يتومانش به خاطر بده 10 _

 .سمت باباش ديسمتم و پول رو بهم داد، بعد پر اومد

 ؟يكن يبا من م هيكارا چ نيبابا جونم ا! ييبابا بابا _

 ؟يمن چرا اطراق كرد يرو پا. بلند شو خرس گنده خجالت بكش _

 .با خنده اشكان رو شوت كرد اونور بعد

 .كنن يم چارهيكردن پسرت رو ب يكيمامان دست به  نيبب _

 .كار رو انجام بده هياول فكر كن بعدا . خودته ريتقص _

 من رو دوست نداره؟ يچكيجا چرا ه نيا _

 .من كه تو رو دوست دارم _

 اَه صنم آدم تر از تو نبود من رو دوست داشته باشه؟ _

 .كه يندار اقتيل! زهرمار حمال _

 .شيخواستگار اميكشه ب يجور نازه منو م نياومده ا رشيبگ ادينم يچكيه گهيد دهيفهم! عمه دخترتم باهوشه ها _

 ؟يدار دنيچپول هم ناز كش يآخه تو _

 مامان بهش بگو چه قدر خواستگار دارم؟. بله كه دارم _

 است خواستگارته؟ دهيترش يالبد هرچ _

 .يان، تو هم جزوشون دهينصفشون ترش _

 .اش نهيقند پرت كردم كه خورد رو س هي

 .اينداشتت و خودت يآبج دهيترش يهو _

 .منم بهت ارادت دارم دختر عمه _

نشست، اما من بهش  شمياومد سمتم و پ نايت. و شوهرخاله ام اومدن نايصحرا رفت در رو باز كرد كه خاله و ت. زنگ خونه رو زدن نيح نيهم در

 :اشكان خطاب بهش گفت. محل ندادم

 .بند رو آب داده و از مراسمت با خبر شده يكيكه  نيمثل ا ره،يگ ياالن گازت م. نينش ششيجون پ نايت _
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 :مشكوك به اون نگاه كرد و گفت نايت

 ؟ينفر خودت كينكنه اون  _

 !نايمن؟ نه به جون ت _

 .تيجون آبج _

 .من عالقه دارن؟ بابا مال خودتون نخواستم يقدر به آبج نيدو تا ا نيچرا ا _

 :رو كرد به من و گفت نايت

 صنم؟ يبامن قهر _

 !بهيغر هيمثل . كنم يرفتار م يو باهام رفتار كردكه ت يباهات قهرم؟ نه مگه بچه ام؟ فقط دارم همون جور _

 .مياصرار داشت كه زودتر تحت نظر خانواده ها رفت و آمد داشته باش يليصنم به خدا حسام خ _

 شده بودم؟ بهيقدر غر نيا يعني ؟يگفت يشد بهم فقط م يم يبعدشم مگه من گفتم من رو دعوت كن؟ چ. يبد حيتوض ستيخانم الزم ن نايت _

 .نه به خدا _

 .كنه ياتاقم؟ سرم درد م يكمكم منو ببر يايشه ب ياشكان م. تو رو خدا بس كن نايت _

 :رو كرد بهم و گفت مامانم

 .بعد برو بخواب ،يبخور ارميبذار ب يقرصاتم نخورد _

 .كولم كرد و بردم باال يبعداشكان اومد همون جور. هر پنج تا قرص رو پشت سره هم انداختم باال. قرص هام رو آورد زود

 .ياتاق جناب عال نميبفرما ا _

 .اشكان يمرس _

 .دلم برات تنگ شده بود دختر عمه _

 .بچه پررو گهيبرو د ايچند؟ ب ييلويرو ك ييپسر دا _

 .كنم يادب دارم ابراز احساسات م يب _

 .من خودم شوهر دارم تيترب يب _

 ه؟يشوهرت ك ؟يكرد انتيچندوقت نبودم بهم خ دم،ينفهم دمينفهم _

 .ديشاهزاده سوار بر پرادو سف _

 .اون كه منم _

 .يبش يتون ينم انميتوگورت كجا بود كه كفنت باشه؟ تو سوار ژ _

 .ينكرد ميتيترور شخص نياز ا شتريپا شم برم تاب _

 .خدافظ. برقم خاموش كن _

 .خداحافظ شما هم باشه _
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و كمتر  بهشتهيارد يفكركردم كه آخرا نياول خواستم نرم دانشگاه بعد به ا. زنگ پاشدم يصبح هم با صدا. دميد يدرهم برهم يصبح خوابا تا

 يشده خودمو م يكنم به هرسخت يكه گچ پام رو باز م گهيتا هفته د. افتم يعقب م يليخ يطور نيا. شه يهم امتحانا شروع م گهيماه د كياز 

سخت بود،  يليخ شييخدا. اومدن نييام رو برداشتم از پله ها آروم آروم شروع كردم پا يچوب دستلباسم رو عوض كردم و . دانشگاهرسونم 

كاركنم؟ اتاقم رو دوست  ياما خب چ نييپا ارميمامانم ازم خواسته بود اتاقم رو ب. كنم نييپله ها رو باال پا هيكنم بدون كمك بق يسع دياما با

 :داد زدم. ستين يكس دميد دميكه رس نييبه پا. بخوابم گهيد يجا هيخوام برم  ينم. دارم

 ؟ييصاحب خونه كجا _

 .اومد اطيمامانم از ح هوي

 ن؟ييپا يوا دختر چه طور اومد _

 .خوام حاضر بشم برم دانشگاه يخب صبحانه من كو؟ من م. گن خواستن توانستن است يم نيبه ا. گهيد مينيما ا _

 .بردت يم اديكنم، اما برا كالست صبر كن اشكان م يصبحونه رو االن حاضر م _

 دونه من كالس دارم؟ يمگه اون م _

 .كنه يزيبرنامه كالست هم دادم كه برنامه ر. شروع كرده به رفتن روزيگفتم آره از د ؟ير يدانشگاه م ديآره ازم پرس _

 !ستيمن كه ن يراننده شخص. ندارم اما گناه داره يستيدرسته باهاش رودربا ه؟يچه كار نيمامان ا يوا _

 .خودش اصرار داشت _

شدم، مجبور هم  يراحت م. گردوند يبرد و برم م يشد اون م يخوب م. نميبش نيمنتظر ماش ابونيتو خ يالزم نبود ه گهيد! بودا يدلم عروس تو

 .كنه يپسره اعصاب من رو خورد كرده، ولمم نم نياه ا يرعليگفتم ام. اميب يرعليام نيشدم با ماش ينم

 :از پشت محكم گردنم رو گرفت و بعدش هم قلقلكم داد يكي دميد هويكه  زيبودم پشت م نشسته

 .نكن، نكن بابا گردنم مور مور شد يشهرستان يشوخ يهو _

 !حمال نكن اشكان

 منم؟ يدونست يا؟ م _

 .ميكنم تا بر يريمنم سوخت گ سايوا. رسه يبله خبرا زود م _

 .ليانگور ليبهت گفت گور دياون وقت با ليقد گور يش يم گهيبابا دو روز د. قدر نخور نيا _

 دهيسال بود ند هي كينبود و نزد داتياصال پ شيكه تا دو روز پ نينه به ا نمياصال بب. واريبه د يبچسب ،يبش هيزنمت اعالم يم نياشكان همچ _

 .يجا پالس نيا يلنگر انداخت يكنگر خورد يكه اومد نيبودمت، نه به ا

 به تو چه؟ خونه عمه خودمه؟ _

 .كن نيجناب پس اول كولم كن ببر اتاقم لباس بپوشم بعد من رو ببر سوار ماش يفعال كه راننده من _

 :كرد گفت يكه كولم م يجور نيهم

 .ياگه نگ ياشكان ونيمد ا،يتعارف نكن يخواست يا گهيد زيتو رو خدا چ _
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 .يگم، انجام بد يداشتم بهت م يا گهيامر د هيكاف ناينه فعال هم _

 .منو رو تختم گذاشت چوبم رو هم داد دستم. دم اتاقم ميديرس

رو  شيكيشلوار هست كه پاچه  هيبرو پشت در هم . اريمقنعه ام رو هم ب اريرو ب هيدستم؟ بدو بدو مانتوم رو اون سرمه ا يد يم هيچ نايا _

 .اريدرآوردم، اونم ب

 :گفت باخنده

 .ايشيم ونميمد ؟يخوا ينم يا گهيد زهيچ _

 :و گفتم دميخند

 بعد بذارشون تو كوله ام اريرو هم ب يو حقوق معدن يبرو دم قفسه كتابام، فلسفه، اخالق، حقوق اساس. يخوب شد گفت _

 .تتخت بعد رفت سمت كتابام همه رو برداش يلباسام رو گذاشت رو اول

 .از كتاب هات نميخب ا _

 . رمشيتونم دستم بگ ينم. فميبذار تو ك اريكالسورم رو بردار برگه هاش رو درب _

 .روبه روم ستاديرو بست بعد ا فميكار رو انجام داد و ك نيا عيسر

 .خوام لباس عوض كنم يم رونياز تواتاق برو ب ؟يكن يكجا رو نگاه م يهو _

 ؟يتون يم _

 .رونيبرو ب. تونم يآره كه م _

 يم عيتونم مامانم رو صدا كنم جلو اشكان ضا يبپوشمش؟ آخه نم يبودم كه چه جور نيداشتم توفكر ا يكه شلوارم رو داشتم بر م يجور نيهم

با زور اول  نيمه ينه؟ برا اي رميبگ ادي ديبا ؟يباالخره كه چ. لباس تنم كنه اديب يكيخوام برم دانشگاه  يشه من هرروز كه م يشم بعدشم نم

خب از شر شلوار . پام رو بپوشونم يكيگچ گرفته ام رو اول كردم تو شلوار بعد هم نشستم كه اون  يرو درآوردم و بلند شدم و پا ارمشلو

 يجلوم باشه، برا يا نهيآ هيمقنعه سركردن الزم داشتم  يبرا. و دكمه هام رو بستم دميمانتو رو پوش. اش آسونه هيبق گهيراحت شدم د دنيپوش

 .رو صدا كردم اناشك نيهم

 هان؟ _

 .رو جلوم نگه دار من مقنعه ام رو سركنم يقد نهياون آ ايب! هان نه و بعله _

 .ستميكه ن ياما حمال برق ،يآورد ريدرسته حمال گ! ايپر روشد گهيد _

 .ايب يريجون من، تو بم _

 .نهيآ نميبابا ا ايخب منم دل نازك ب يليخ _

 .رو از روش برداشت و اومد سمتم تو دستش نگه داشت نهيتوالت و آ زيسمت م رفت

 !بفرما مادمازل _

به اشكان ! اليخ يب. كنم شيآرا ستميپام با نيمونده با ا نميهم. هم شدم شيآرا اليخ يب. رو سركردم و شروع كردم به مرتب كردنش مقنعه
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از  ميمنم دستم رو قالب كردم و راه افتاد. پام كه بتونه كولم كنه يرو گذاشت سرجاش و از پشت نشست جلو نهياونم آ. گفتم كمكم كنه پاشم

زدن تو كار  نايموندم چرا همه ا. رنگه ديپرادو سف هيدم در  دميد. رونيب ميكردم و از درخونه اومد يبلند خداحافظ يمن با صدا نييپله ها اومد پا

 :دميخودش سوار شد ازش پرس يوقت. جلو نشوند يبرد صندل رو زد و منو ريدزدگ د؟يسف

 .يكن يم يفكر كردم شوخ يكه گفت شبيماله خودته؟ نكبت د _

 . دانشگاه يبه سو شينه؟ حاال هم پ ايداشته باشه  يسود هي ديبابام با شيباالخره كاركردن پ ؟يفكركرد يچ _

. دانشگاه ميديكردن خودم بودم كه زود رس سيدرحال خ يبه نوع. دميترس كه عاشق سرعت بودم يروند كه من نيقدر باسرعت ماش نيا

داشت كه ساعت  نينشون از ا يصبح گاه مهين ميگرم همراه با نس مهين يهوا نيدونم اصال ساعت چندبود، اما ا ينم. هم نشد قهيفكركنم پنج دق

كه اشكان در روباز كرد و چوبم رو بهم داد رو بهش  يوقت ه؟يبزنم چه ساعت نيحال و حوصله نداشتم خودم رو تخم. ده هست م،ينه و ن يطرفاهه

 :دميكردم و ازش پرس

 ساعت چنده؟ _

 چه طور؟. ربع به ده هي _

 ؟يمنو تا كالسم برسون يايو ب يرو پارك كن نيشه ماش يم ،يچيه _

 جا هم كولت كنم؟ نيا يعني _

 .نيزم افتمين يط مواظب باشكه فق نهيمنظورم ا رينخ ؟يتو چه قدر خنگ يوا _

چند وقته عذاب آور شده؟ همه  نيكردن تو ا يچرا انقدر زندگ يوا. كرد ميگفت و همراه رلبيز يگرفت باشه ا يم ميكه بازوم رو مال يحال در

 هيدم ساختمون  ميديرس. خواب راحت بكنه هيذاشتم  ياومدم تو خوابش و نم يشانس آورد نمردم و گرنه هر شب م. اروئهياون  رهياش تقص

 :دميكه هنوز بازوم تو دست اشكان بود ازش پرس يكه استراحت هم كرده باشم و در حال ستادميلحظه ا

 دنبالم؟ يايم 4ساعت  يراست _

 .ايش يخسته م ام؟يزودتر ب يخوا ينم يمطمئن ه؟يچه قدر كالسات طوالن _

 ...نه نگران _

 ؟باشن؟ مزاحمه يتونم بپرسم آقا ك يبه به م _

 .سمت صدا ميو اشكان باهم برگشت من

 تونم بپرسم به شما چه مربوطه؟ يكرامت م يآقا ديببخش _

 :گفت يرعليرو به ام اشكان

 د؟يدار فيشما كالنتر دانشگاه تشر ديببخش _

 .ادين شيبراشون پ ينه اما من مسئول صنم خانم هستم تو دانشگاه كه مشكل _

 شما رو مسئول من كرده؟ يتونم بپرسم ك يم _

 .دخترخاله گرامتون _
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 .به مراقب داره ازياون من رو باخودش اشتباه گرفته كه همه جا ن _

 :زده بود با اشاره به بازوم كه هنوز تو دست اشكان بود گفت يكه پوزخند يحال در

 د؟يندار ازيكمكا ن نينه كه شما ازا _

 يكنم و چ يكار م يبه آقا باال سر ندارم كه مراقب باشه چ ازيمن ن. فرق داره ديگ يكه شما م يزيدارم با چ ازيكه من ن يزيمنظور؟ بعدشم چ _

 .حوصله ندارم ميكنم؟ اشكان بر يكار نم

 :كه اشكان گفت ميرفت يازپله ها آروم آروم باال م! به بخش سخت دانشگاه، پله ها ميديرس. داخل ساختمون ميو رفت ميافتاد راه

 بود؟ ياون ك! خوشم اومد اقتدار _

 :زدم، گفتم يكه نفس نفس م يدرحال

 .نايحسام نامزد ت هيدانشگاه و دوست جون جون يازبچه ها يكي _

 كار داره؟ يبا تو چ _

 .رهيگ يازم م يپله ها انرژ نيا يقدر ازمن حرف نكش به قدر كاف نيدونم؟ ا يمن چه م _

 :دم در كالس رو به اشكان گفتم. بود خودم رو رسوندم به كالس يهر زور با

 !دنبالم ياينره چهار ب ادتيپس  _

 .كه نييپا يبر يتون ينم ؟يكن يكار م يخب غذا رو چ _

 :دادم، به اشكان گفتم يخودم فحش م يجيكه به گ يدرحال

 .ارميازعزا در م يدل،يكن يمهمون م يدنبالم منو ببر ياومد يكنم وقت ياشكال نداره صبر م _

 .بمونه بميتو ج اديشپش هم دلش نم. پول مال شما يب بيج نياصال ا _

 .يكه ظرف بشور يبلد ينه؟ اگه هم نداشته باش اي يفهمم پول دار يم يمهمونم كرد ميرفت يوقت _

 .يبرمت تا كارد به اون شكمت بزن يخب برو، اومدم دنبالت م يليخ! يبابا دختر تو چه قدر كنه ا يا _

ام برم  يشگيهم يكه به صندل نيچون حال ا. ممكن يصندل نيام خودم رو رسوندم به اول يكه از اشكان جدا شدم، باكمك چوب دست نياز ا بعد

 .نفر بود كه اومد جلو نياول سوده هم. شون شده بود اشكانه يكه باعث فضول يكالس اومدن جلو، معلوم بود بحث يطبق معمول فضوال. رو نداشتم

كرامت  يدينترس طون؟يهست ش يك. يبود پيخوشت نيهم با ا ،ينه به قبال نه به االن كه هم با كرامت دوست شد. يبه به صنم خانم راه افتاد _

 نه؟يشما دو تا رو باهم بب

 .ميندار يمن و كرامت هم با هم صنم. بود اومده بود من رو برسونه مييپسر دا نيا. چه قدر ذهن شماها منحرفه _

 .يخر خودت يعنيازاون نگاه ها كرد كه  سوده

 .اش كن يبه ما معرف شيخوا ياگه خودت نم! اييپسردا نيخدا بده ازا _

 ؟يكن يچرا واسطه ام م گهيباهاش حرف بزن، د ششياومد دنبالم برو پ يوقت شيخوا يدارم؟ اگه م يابيمگه من بنگاه دوست  _

 .كنم يكار نيتونم همچ يمن كه نم! بابا يا _
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 :بهش زدم و گفتم يچشمك

 .ذره بخونم هي نميبش ديكن يحاال عرصه رو خال ست،يهم ن الشيخ نينترس اون ع _

 نيا يسخت بود مخصوصا برا يليخ. افتادم يپس م يكه داشتم ازگشنگ ياز جامم تكون نخوردم وا. روز هر سه زنگ رو نشستم سركالس اون

. مهمونم كنه يعال يغذا هيكنم،  ادهيپ يبه شكمم بد صابون زدم كه اشكان رو حساب. نخوردم يدانشگاه صبحونه هم درست و حساب اميكه زود ب

 كيبرم؟ دنبال  نييپا يه جورهمه پله رو چ نيعزا گرفته بودم ا. و چوبم رو برداشتم و راه افتاد فميشد كتابام رو گذاشتم تو ك مومكالس ت يوقت

 :آشنا از پشت سرم گفت يصدا هيراه حل بودم كه 

 ؟يخوا يكمك نم _

 :ابروم رو دادم باال و گفتم يتا هيسمتش  برگشتم

 .دييبفرما د،يرد بش ديخوا يشما اگه م ر،ينخ _

 ؟ديكن يمنو رد م يجاال چرا برا. ديكمك پسرا جواب رد بد شنهادياومد به پ يبه نظر نم-

 .ارنين رتيسرت به كار خودت باشه خر گ يفضول يكه فضول رو بردن جهنم گفتن خاك تو سرت به جا نيا يبرا _

. و تند از بغلم رد شد رونيهم از پشت نفسش رو محكم داد ب اروياون . نييپله اومدم پا هيپله  هيبود  يا يراهم رو گرفتم و با هر سخت بعدهم

از در اومدم . سمت ساختمون ادياشكان داره بدو بدو م دميد دميدم در رس ياومدم، وقت نييتا از پله ها پا ديربع طول كش كي كيفكركنم نزد

 :نفس نفس زنون گفت ديو وارد محوطه شدم، تا اشكان بهم رس رونيب

 .حواسم به ساعت نبود. شد ريد ديببخش... سالم _

 !ميبر. حرف زدن يخب خودت رو عذاب نده برا لهيخ _

 يپوزخند مسخره نگاهمون م كيخورد كه داشت با  يرعليكه چشمم به ام ميخورده راه رفت هي. ميبازومو مثل صبح گرفت و راه افتاد هدوبار

 !حمال يكوفت پسره . كرد

 ؟يگفت يزيچ _

 .نه با تو نبودم اشكان _

 !خودت شفاش بده. دختره خل شده ايخدا _

 نيتا سوار ماش نيهم يبرا. كنه به عرق كردن يتونستم حس كنم كه از گرما پوستم داره شروع م يگرم، م اريبود و هوا بس قهيدق 4:20 ساعت

 :به اشكان گفتم ميشد

 .كولرو بزن پختم يوا _

 باشه؟ گهيبفرما پرنسس خانم، امر د _

 . برسم، بدبخت سوءهاضمه گرفت يمنو ببر كه به شكمم حساب _

 :انقدر گاز داد كه آخر سر به صدا در اومدم. رفت كه منو ببره رستورانرو گفتم، اشكان دوباره گازش رو گ نيا تا

 !آروم تر بابا ؟يبر يسر م يچه خبرته مگه دار _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   Rojin Khanum  – فقط براي يك شاخه گل رز دردسر       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٧ 

 ؟يديترس هيچ _

 .اونم به دست تو رم،يخوام بم ياوشگول نم. دميبله كه ترس-

 .يكرد يم اديز سكيقبلنا ر ا،ياز زمان تصادفت جون دوست شد _

 .دراز بودمقبلنا مثل تو گوش  _

 .نگه داشت هيخوب و پرطرفدار يجا يليكه معلوم بود خ يفروش جيساند هيرو دم  نيماش

 .ينوشابه مشك هيبرگر لطفا با  زيچ هيآقا  _

 !ايشم تعارف كن يناراحت م ؟يصنم تو رو خدا تعارف كه نكرد _

 .اريفقط زود سفارشم رو ب رينخ _

 .اميتا ب نيبش! بچه پررو _

 .بعداومد قهيده دق كيرفت و نزد اشكان

 .برگرتون با نوشابه زيچ نميا! بفرما _

 .آقا خوشگله يمرس _

 .قرمز شد صورتش

 .گهيد نيدادم بهت؟ بش تاپيت هيچ _

 .حرفت نينه به ا فت،ينه به اون تعر ؟يشيصنم تو آدم نم _

 نيهمه جك از كجا بلد بود؟ بعد از ا نيمن موندم ا. ميديخند يكرد و م يم فياشكان جك تعر يبه خوردن وسط خوردن هم ه ميكرد شروع

 شد بالفاصله برام اس ام اس اومدك ادهياون پ يوقت. زهيشد تا آشغال ها رو دوربر ادهياشكان پ م،يكه خورد

 »گذره نه؟ يبهت خوش م يليخ نميبيم «

 .رميگ ياالن حالش رو م! داره؟ واقعا اشكان راست گفت كالنتر دانشگاهه يخواد؟ آخه به اون چه ربط يازجونم م يپسره چ نيا يوا

 ».يشما خال يبله، جا «

 .شد نياشكان سوار ماش. زهيروز اعصابه منو به هم نر هي نيپررو اَه نشد ا ي پسره

 خونه؟ ميبر ديد يم تيخب خانم رضا _

 .خسته ام ميآره بر _

 .خونه ما، همه اونجا هستن مير يم. يكه سركار نيفقط ا. باشه _

 .خونه رفتن يدلم رو صابون زده بودم برا ؟يمرض دار _

 .خوب بود يليروند، اما دست فرمونش خ يم عيسر يليكه خ نيبا ا. مثل قبل گازش رو گرفت دوباره

برعكس خونه ما . بشم ادهيكمك كرد پ رو باز كرد و نيپارك كرد بعد اومد در ماش نگيرو برد پارك نشيماش عيسر نا،يا مييدم خونه دا ميديرس

تو  ميترف. رفتم يباال نم گهيمردم هم از پله د يبود، اونم طبقه پنجم خوب شد آسانسور داره و گرنه م يآپارتمان نايا مييخونه دا نا،يو خاله ام ا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   Rojin Khanum  – فقط براي يك شاخه گل رز دردسر       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٨ 

 . شدطبقه پنجم اشكان درو باز كرد و تا كمر دوال ميديرس يطبقه پنج رو زد وقت ميستاديآسانسور و ا

 !بانو دييبفرما _

و من وارد خونه  ميكرد يباهم روبوس. در رو باز كرد مييكه زندا ميزنگ رو زد نا،يا مييدم خونه دا ميديرس يحركاتش خنده ام گرفته بود، وقت از

 .كردم و رفتم رو مبل بغل مامانم نشستم يشدم، باهمه سالم و احوال پرس

 جا همه اومدن؟ نيچه خبره ا _

 .مياومد يدور هم يجور نيمادر هم يچيه _

 نايت. شد يخاله ام مامانم رو صدا زد كه مامانم پا شد و بغلم خال. بود كه باحسام اومده بود نايا نايمبل ت يكه روش نشسته بودم روبه رو يمبل

 .شمياومد پ عيسر

 ؟يخوب ،يسالم صنم _

 :فقط گفتم يخشك و خال يليخ

 .يمرس _

 .يبهت بگم ازدستم ناراحت بش دميبعدش هم ترس. دفعه شد هيبه خدا  ؟يشد يجور نيصنم تو چرا ا _

 مونه؟ يگن ماه پشت ابر نم يم يديتاحاال شن _

 .اديبود اشكش درب كيبغض كرد و نزد هوي

 .كنم يجور نكن، به خدا دق م نيا. ينداشته من يتو مثل آبج. يخواستم ناراحت بش يبه خدا نم د،يصنم جون ببخش _

 شهيهم نيبودم برا هم نايكه من با صحرا بوده باشم، با ت نياز ا شتريب. ميبا هم بود شهيهم نايباشه من و ت يام گرفت، هرچ هيازبغضش گر منم

 .خب سخت بود، باهاش قهر باشم. يافسانه ا يگفتن دوقلو ها يبهمون م

و  اينكن هيبخوام بات و قهر كنم؟ گر ضميمگه من مر وونهيبهم؟ د يباالخره مجبورت كردم ابراز احساسات كن يديد. كرده يچه بغض! اَه اَه _

 .زنم تو سرت يگرنه م

 ؟يستيقهر ن ؟يگ يراست م _

 نه خله، مگه مرض دارم بادختر خاله لوسم قهر كنم؟ _

 :كرد و گفت نيريخنده ش هي نايت

 ؟يگل يليخ يدونست يم _

 .گن يآره، همه م _

 !يچه از خود راض _

 .خنده ريز ميزد باهم

 د؟يريگ يم يمراسم نامزد يراست _

 .آره قبل از امتحانام _
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 ؟يك قايدق _

 ؟يزن يبگم نم _

 فردا؟ _

 .گهينه بابا، هفته د _

 .كشمت، من كه لباس ندارم يم نايت _

 .ميخر يباهم م مير يم _

 .باشه _

 :رو به من گفت نايت كندن كه تپوس اريشروع كردم به خ. خوردن وهيبه م ميو نشست ميدست تو گردن هم انداخت بعد

 سوال؟ هي يراست _

 هوم؟ _

 تو رو رسونده دانشگاه و برگردونده؟ يامروز ك _

 :و گفت اوردينگاه مشكوك بهش كردم كه دووم ن هي

 .حاال هم من از تو. اونم از من دياز حسام پرس يرعليآره ام. نگاه نكن يجور نيا _

 ؟يياومدم خونه دا يآخه خنگول دقت كن من با ك _

 اشكان بوده؟ _

 .گهيآره د _

 .يعرضه ها ندار نيدونستم ازا يهر چند م. فكركردم دوست پسرته ديپرس يجور هيآخه حسام  _

 دوباره بهت رودادم؟ نايت _

 .چند تاش رو، رو كن ؟يخب دار _

 چه مربوطه؟ ارويندارم،حاال به اون ! خب بابا لهيخ _

 .آره ديشا _

 !اينگل شدآره؟ م يچ _

 .بچه ام تنهاست. نميحسام جونم بش شيپ رميمن م. يبرو كه وقتم رو گرفت ؟يچ يعنيآره  يفهم يكه نم يتو منگل _

 .يمشتركه بهم زد يزندگ يچندش حالم رو از هرچ! ياَ _

 :مبل و گفت يپا شد، اشكان خودش رو پرت كرد رو نايت تا

 شوما؟ يچه طور _

 !پر نكن حالم بد شد شوياه اه الت _

 نه؟. يكال تو به من ارادت دار _
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 .آره جانم _

 :من بود، نشست و روبه من گفت يكه كنار مبل ياومد رو مبل تك ايعرش

 .شده؟ خدا بهت رحم كرده يچ دميشن. خدا بد نده صنم جان _

 :گفت ايخورد، خطاب به عرش يم وهيكه داشت م يدرحال اشكان

 .مينفس راحت از دستش بكش هينذاشت . كرد غيما رحمتش رو ازمادرخدا به اون رحم كرد ا _

 يشونيخورد تو پ ميو مستق رونيدونه زدم پس گردنش كه ازتو دهنش پرت شد ب هيگوجه سبز رو كامل انداخت باال محكم  هي دميد يوقت

 :اشكان از جاش پا شد و رفت سمت حسام. حسام

 .نداشتم يمنظور. بود دهياون ورپر رهيتقص. حسام خان ديببخش يوا _

 .گردم ياشكال ندارهĤاقا اشكان، االن برم _

 :معترض شد نيب نيتو ا نايفقط ت. رخندهيخنده كه پشت سرش همه زدن ز ريكه صورتش رو بشوره، من بلند زدم ز ييحسام رفت دستشو تا

 .ريش نيجا؟ من پشتشم ع نيا نيآورد رينامزد منو مظلوم و تنها گ. گناه داره ن؟يخند يا؟ چرا م _

 :رو ندم نايتونستم جواب ت ياما نم دم،يخند يهنوز هم داشتم م من

 .شه يخشك م رتيحرص نخور ش ريماده ش _

كه اون گل دزد رو  نيهم از بابت ا يكيكردم،  يآشت نايبود كه با ت نيكه بهم خوش گذشت ا يلياز دال يكي ديخوش گذشت، شا يليشب خ اون

تا نصف  دياومد اتاق من خواب نايگل دزده، اون شب ت هياون برا من فقط . صداش كنم يا گهيد زينداره چ اقتيآره ل. ال شدمحرص دادم خوشح

رو گفت و من متوجه شدم دو  شينامزد قيدق خيكه حرف زدم اون تار نايبات. بود كه كالس نداشتم فرداش نيشانس خوبم ا. ميبود داريشب ب

 ياما فقط تو اون دو روز م. با اون پا برم مجلس ستيحداقل خدا رو شكر كردم كه الزم ن. شهيارن،نامزديمنو از گچ در م يكه پا نيروز بعد از ا

 ياشكال نداره بعد از اون دو روز مرخصش م!هم كردم ميچاره رو راننده شخص ياشكان هست، چه ب ميخوبه باز راننده شخص. نمك ديتونم خر

 گهيهم تكواندو، شنا د باليهم وال. من يصاحب شده من تو گچ بود، هوس باشگاه رفتن دوباره افتاد تو كله  يب يپاكه  يتو اون چند وقت. كنم

به خدا، بده پس فردا رفتم تو  ستين يعجله ا. هم اصال بر ندارم ديشا. دارم يترم تابستونه كه واحد كم بر م يبرا بمونه ديشه، با يوقت نم

رو  يا گهيكه فكر هر دختر د يزيچ نيفعال اول. بعد يهفته  ينه؟ همه اش بمونه برا ايبهم بزنم  يابهت هي ديبا كله؟يبد ه ليجامعه بگن خانم وك

 .كنه، منو مشغول كرده بود يبه خودش مشغول م

 بپوشم آخه؟ يچ گهيد ي هفته

خوب بود كه حداقل اون گل . اونم به لطف اشكان اومدم، يرفتم دانشگاه و م يهرچه تمام تر م يبرق و باد گذشت، منم به سخت نيهفته ع كي

تا گچ پام رو  مارستانيرفتم ب يم ديكه با يبه خودم با اون اقتدارم، روز وليا. رو مخمه يليبود خ دهيشد، خودش هم فهم ينم چميپاپ گهيدزد د

خوبم؟ منم خب  ديدكتر ازم پرس دم،يتخت خواب يرو يوقت. شدم يراحت م يتن كياز دست اون وزنه  گهيد. خوشحال بودم يليكنم، خ زبا

 :راستش رو گفتم

 .بود يسگ يليهفته خ هي نيا. شم يبهتر م يليخ ارميدر ب نويكه ا نيهرچند بعد از ا! نه _
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ه غول آدم نر يرعليآهان اون ام! شده يميكه نه قد... وينوكيپ ؟يآدم ش يخوا يتو چرا نم. صنم خاك توسرتو يوا. دنيشروع كرد به خند دكتر

 ميهمه زبون دارن ما هم زبون دار. ريچرخه رو بگ يكه تو دهنت م ياون نكبت يكم جلو هيخب دختر . مونه يكاله م ياما سر تو ب شهيم

 !زبوناشون نيواهللا باا. افته دعوا كنه يم ادشيمال من تازه . شه و با ادب يساكت م نه،يب يجنس مخالف م يمال همه وقت. ازشانسمون

 هياشكان به گر ديخر يتو اون دو روز هم كه رفتم برا. هم كه گفته بود اصال درد نداشت يهمون طور. گچم رو باز كرد يبا خنده و شوخ دكتر

 راهنيپ هيرفت و  يم ياون روز اشكان دم هر مغازه ا. خوبه يسالمت ياما برا ميراه رفت اديكار كنم سخت پسندم؟ درسته ز يخب چ. هم افتاد

مغازه  هي يتو ميرفت قه؟ياش شد عت قهيدونم چرا سل ينم ديخودش خوب بودا اما تا به من رس يلباس قهيبابا سل. اومد يداد، خوشم نم ينشون م

 .لباس رو بهش نشون دادم هيكرد كه  يداشت اسنك كوفت م. قوا كنه ديكه اشكان به قول خودش تجد

 خوشگله؟ هين لباس مشكاو. لحظه اون ور رو نگاه كن هي ياشكان؟ اشكان؟ هو _

 .كن بابا از كمر افتادم بس كه راه رفتم ديزودتر خر يدوست دار يجون هرك. اليخ يهان؟ كدوم؟ اصال نظر منو ب _

 .كنم يم دايپ گهيد يكيخوام  ياونم نم ميبر ايطوره ب نياصال حاال كه ا. خاله زنك يتو يزن ياَه چه قدر حرف م _

 .شيديحاال خوبه خودت پسند. همون رو بخر ايخوشگله؟ ب راهنهينگاه چه قدر اون پ ايب! پدرم دراومده. نكن تياذ زتيصنم جون عز _

 . نمشيبذار درست بب _

 .بال به دور يوا. چه قدر من بدجنسم! يداد اشكان رو عذاب بد يم يخوشم اومده بودا، اما چه حال حاال

 :كان و گفتمنگاهش كردم رو كردم به اش قيكه دق نياز ا بعد

 شه؟ يم يچ نميتو، تا بب ميفعال بر ايب _

 كيرفتم و از نزد. تو مغازه ميدادم كه بر نيبه ا تيدفعه بود رضا نيبعد از اون همه راه رفتن اول. زد يپشتك م هيكردم االن  ياگه ول م اشكان

. به هر حال لباس رو گرفتم و رفتم پرو. هم نبود يآش دهن سوز نيهمچ ديامتحان كنم؟ شا نويخواست ا يدونم چرا دلم م ينم دميلباس رو د

بود كه  يلباس مشك هي. بشم، خوشحال شدم يحرفه ا يورزش نهيكه چندسال پدرم دراومد تا تو سه زم نيجا بود كه از ا نيتنم نشسته بود، ا تو

 ييامحجبه بود، از اون يبدن نما ييجورا هي. تور به كار رفته بود آرنجم البه الش هم يهم داشت تا باال يتور نيآست كي. زانوم بود يقدش تاباال

بود كه به مسأله حجاب و لباس  نيخانواده ام هم ا هيخوب. گهيكار كنم؟ خوشم اومده بود د ياما خب چ! نه به تورش نشيكه همه بگن نه به آست

 يبه در م ياشكان ه. شهيشب كه هزار شب نم هيدو جنس حاال  يو دور ييهمه جدا نيهم مجالسمون مختلط بود، خب ا شهيهم. نداشتن يكار

 .در رو باز كردم پكر شد يوقت. االن سايبهش گفتم وا يمنم ه. نهيلباس رو تو تنم بب خواستيم هزد ك

 .يتو كه درش آورد وونهيد _

 .شينيب يتنم م يتو يمهمون يگذره، بذار برا يبهت خوش م ياديآره،ز _

 ؟يرخ يرو م نيهم يعني _

 .آره _

 .گم هزار تا صلوات رو بفرسته يبه مامانم م. شكرت ايخدا _

تونستم رژ قرمز بزنم كه باهاش  يم. نبود غيكه رنگش ج دميكفش ساده پسند هيكفش قرمز دلم خواست،  هي. يدم كفش فروش ميرفن باخنده
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 .ست بشه

خروار پاشنه  هي ستمين ديبد ديكار كنم؟ ند يخب چ. رفتم يو راه م دميرقص يكه گرفته بودم م يخودم تو اتاق با كفش يبرا يدو روز ه اون

 ياتاقم حمد و قل هواهللا رو م ياومد تو يمامانم كه م. رفت يشدم، آبروم م يم نيپخش زم هوي. يتونستم برم نامزد ينم نيتمر يداشت منم ب

 يبا آهنگ تند دميد يوقت. دميرقص يگرفتم و باهاش سالسا م يمو دستش رو  دميخند يشده، اما من فقط به حرفش م يدختره جن نيا كهخوند 

 .رفتن به مجلس يحاضر و آماده ام برا گهيكه د دميتونم خوب برقصم فهم يم يمثل گل پر

از حموم كه اومدم . ادياصال حوصله نداشتم، دوش آب سرد گرفتم تا هم خواب ازسرم بپره، هم حالم جا ب. روز صبح به زور ازخواب پاشدم اون

. زنگ خورد ميگوش دم،يتا لباس پوش. كه با سشوار خشكشون كنم، متنفر بودم نياز ا. تا موهام خشك بشن دميچيحوله رو دور سرم پ رون،يب

 .دبو نايت

 بلو؟ _

 .جا نيا ايپاشو ب ؟يسالم چه طور _

 .گهيد نمتيب يم ياون جا بگم چند منه؟ تو مهمون اميب _

 ؟يكن يم تيچرا اذ. شگاهيآرا ميرب ايدختر ب _

 سماق بمكم؟ ستميبا دياون وقت من با د،يريعكس بگ دير يدنبالت م اديتو نامزدت م. يتو چقدر سوء استفاده گر _

 .ميبر ينترس، تو رو هم م _

 .اينزن رشيز نايت _

 .كنن ياون جا هم درستت م. شگاهيآرا اريلباست رو ب. زنم ينم _

 ام؟يخب ساعت چند ب يليخ _

 .جا باش نيا كي _

 .،فعالياوك _

خواد  يم شگاهيدونستم كدوم آرا ياژانس گرفته بود، نم. رونيهم اومد ب نايهم زمان ت دميكه د رونياز خونه زدم ب كيخوردم و ساعت  ناهار

و  نايت يساعت باموها 3 شگريكه آرا نيبعد از ا. نه بابا وضعش خوب شده بود. فرشته ابونيتو خ شگاهيآرا هياومده  دميد ميديرس يبره؟ وقت

 خواستميم  ميگر شتريب يعنيكم،  شيآرا. روم كار نكنه يليهم به من بندازه ازش خواستم خ ينگاه هيداد  تيو صورتش ور رفت، رضا نناخ

 يخوام موهامو درست كنه، من به اتو مو هم راض يخوام با لبم ست كنم رو هم بهش كنم بعد هم بهش گفتم نم ينكته كفشم رو كه قرمزه و م

مراسم . بامزه شده بودم. خوشم اومد نهيساعت هم رو من كار كرد و رفتم جلو آ كيكه  نيبعد از ا. اومد يم شتريباز ب يمو سممآخه به لبا. ام

 .اومد گفت عروس خانم شوهرت اومد شگريرو زدن كه آرا شگاهيزنگ آرا. شد يساعت هفت شروع م

 كار كنم؟ يخب من چ ناياالن؟ ت ؟يچ _

 .ميختيتو هم برنامه ر يبرا نييپا ايتو هم ب _

 مارموز؟ يچه برنامه ا _
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 .يايكه دنبالمون ب ميفرست يم گهيد نيتو رو با به ماش. يكن نيبه من توه ديتو كه نبا مه،يادب روز نامزد يب

 !يامروز پولدار شد ارم؟ياز كجا ب گهيرو د نيپول ماش ام؟يب يآخه خنگ خدا من چه جور _

 .نييپا اينباشه مانتوت رو بپوش ب تيتو كار _

 !ميعقب نمون نييپا اياونم به من گفت زود ب. حسام اومد باال دنبالش و دستش رو گرفت بردش بعدهم

خدا االن من  يوا. نييه افتادم ازپله ها اومدم پاو را دميباهزار جور سوال تو ذهنم مانتوم رو پوش ام؟يب يچرا قاط زدن من چه جور نايوا ا م؟ينمون

 رم؟يبگ نيماش يسر و وضع چه جور نيبا ا

 كنه؟ يكار م يجا چ نيا نيخل شدم؟ ا ايخدا! وا. در بودم كه تعجب كردم دمه

 .نيزم اديآسمون م. ايسالم نكن _

 ؟يكن يكار م يجا چ نيا _

شده بود كت و شلوار  پينگاه به سر تا پاش انداختم، نه خوشم اومد خوشت هي. ميبدو عقب موند. نايحسام ا نيدنبال ماش مياومدم دنبالت بر _

 :شدم گفت يداشتم سوار م يوقت. كه درجلو رو برام باز كرد نيراه افتادم سمت ماش. اومد يبهش م

 .يخوشگل شد _

 .كن، تموم شدم شيچشماتو درو! شيا _

 .ياوفت يپس نم گهيد يمثل دخترا اديخوشم م _

 .يستين يچون كه از تو بهتراش هم به من گفتن خوشگل، تو كه كس _

 !حالش گرفته شد هورا. اومد زدم به هدف خوشم

 .گذاشت مياهنگ مال هي م،يشد نيماش سوار

 .كن اديها، صداشم ز هيمثال امروز نامزد ؟يآهنگ شاد بذار هي شهيم _

 ؟يمزاج يقدر دم دم نيتوچرا ا _

داشتم از . ميقرار گرفت نايحسام ا نيبا سرعت روند كه پشت ماش يجور! حرف گوش كنه اديخوشم م. كه گفتم رو انجام داد ييهم اون كارا بعد

 :هوا گفت يكردم كه ب يرو نگاه م رونيپنجره ب

 .ازت ممنونم _

 :برگشتم سمتش كه ادامه داد باتعجب

 يچ يبرا انمياطراف شتريبفهمم كه ب يباعث شد ،يتو چشام رو به دور و اطرافم باز كرد. روبه رو بشم تيبا واقع يممنونم چون باعث شد _

 دنبال منن؟

 .يهست يكه گند اخالق و ازخود راض نهيبه خاطر ا ستنيكه دنبالت ن يياونا ار،يفشار ن اديبه مخت ز _

 ؟يستينه كه تو ن _

 .افتنيزنم كه دنبالم راه ب يمن مثل تو جز نم _
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 .كه باعث بشه امروز خراب شه افتهيب يخوام اتفاق يامروز آتش بس باشه؟ نم هيشه  يب بابا، مخ لهيخ _

 .باشه _

هم  نايت! مردمم چه سرخوشنا. رونه يهم چنان دنبال اونا داره م دمياما د ميجدا ش نايا نايو از ت هيكه مراسم نامزد ييسمت جا ميكردم بر يم فكر

 ييبرن جا يكه دارن دو تا سر خر رو م نياز ا نمينره خر با خودشون آورده بودن، ا هيكه  شياون از خواستگار. تكه تشيمثل شخص شينامزد

كدوم جهنم  گهيجا د نيا! يوا. باغ نگه داشت هيدم  نايحسام ا نيماش. كنن يواهللا مردم دلشون خوشه شوهر م. رنيخوان برن عكس بگ يكه م

 .فاصله داشت يليگرفته بودن خ يامزدن يكه برا ياز باغ ه؟يدره ا

 كجاست؟ گهيد نجايا _

 .گهيد رنياومدن عكس بگ _

 .مايرس يم ريد رن؟يمردن تو همون باغ عكس بگ يم _

 انيب ريكه د نهيكالس عروس دوماد به ا ه؟يمگه چ! ميربرسيد _

 م؟يجا چه كاره ا نيما دو تا ا! چپر چالقت ديتو هم با اون عقا _

 .عروس و داماد يدوستا نيتر كينزد _

 .ميما دو تا االن سرخر اياوال كه من دختر خاله اش هستم، ثان _

 .دوباره يادب شد يب! يآ يآ _

 .گهيد هيمعن يخب حضور ما ب _

 بگردونمت؟ رونيببرمت ب يخوا يم _

 !يدرواقع خر خودت! سوءاستفاده گر يزنه، خودت يداد م سشينو ريكه ز يينگاه مشكوك بهش انداختم از اونا هي

 ؟يكن ينگاه م يجور نيچرا ا هيچ _

 .يباغ نامزد ميبر ه،يمعن يجا ب نيحضور ما ا. يبه نامزد ميرس يم ريگم د يآخه باهوش خان، من م _

 .گهيد ميبگرد رونيب ميخب بر _

رو دانشگاه راه داده، من  يكيكدوم ابله تو  م؟يكجا بر افهيق نيما با ا! آخه خنگ. خشك نشده باشه رشيگه ش يم نيگم نره ا يبابا من م يا _

 .موندم

 .كه تو رو راه داده يهمون _

 .گه بزنم لهش كنما يم طونهيبرو بابا، ش _

 .نكن برا خودت يباف اليخ گهيد م؟يزوريپ مانيمن اون پ يفكر كرد ؟يتون يآخه م _

 .نكن يبامن شوخ زنمتا،يم نيبب _

 نه؟ اي يزن يخوب م ؟يزن يم يچه جور نميخوام بب يبزن،م _

بدبخت . رو پاش دميكه حواسش نبود با پاشنه پام كوب يمنم از فرصت استفاده كردم تو مدت. بهش بزنم رو هوا دستم رو گرفت يليس هي اومدم
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مثال قرار . نينشست رو زم هگيمشت هم خوابوندم تو شكمش كه د هيچشمه از ضرب دستم رو هم نشونش بدم  هيكه  نيا يبرا. سرخ شده بود

قربون  ؟يشد؟ مرد يچ ينشستم جلوش تكونش دادم، هو. نشست كه كم كم نگران شدم يهمون جور قهيپنج دق هي. مايباشبود آتش بس 

 :رو گرفت و گفت رونيكه ازشالم زده بود ب ييجلوش زانو زدم، دست موها ديد يوقت. خودم ينگران

 بكشم؟ اي ديببخش يگيم _

 !ندارم يمن شوخ. درخواست كتك نكن يجنبه اش رو ندار. بزنمت يخودت خواست د،ينفر بگم ببخش هيعمرا به تو  _

 د؟يببخش يگ ينم _

 .موهام دنياونم شروع كرد به كش. گفتم يهامو دادم باال و هم زمان نچ ابرو

 چته؟ يوحش يآ _

 .تميمنتظر معذرت خواه _

 .من يمعذرت خواه اليبه خ نيبش _

 .موهات بكشم دنيتا من دست از كش نيپس تو هم بش _

رو  نيبدتر از ا يورزشكارما دردا رسرميبابا خ. گرفتم ياضاف يخودمو از بروز هرگونه صدا يجلو گهيموهام اما د دنيشروع كرد به كش دوباره

كردم از  يم يتو چشمام اشك جمع شده بود و سع. ختميداد بود رو تو خودم ر يكه هرچ نيدرد داشت مخصوصا ا يليخ ييتحمل كردم، اماخدا

 :اشكام جمع شده گقت ديموهامو برگردوند تا د اديازم درنم ييصدا ديد يبود، وقت دنياونم همچنان مشغول كش. كنم يريجلوگ ختنشونير

 .اصال درد نداره دم،يخودم رو كش يهاهم درد داره؟ بابا به خدا صد دفعه مو دنيمگه مو كش. ومديدردت گرفت واقعا؟ تو كه صدات اصال درن _

 :دميرو كردم و بهش توپ دميكش يجور كه دست به موهام م نيهم

 اد؟يدردت هم ب يخوا يموهات بلنده كه م يليآخه كچل تو خ _

 .از نگاهش كالفه شدم گهيكنه؟ د ينگاهم م يطور نيچرا ا نيا ااباالفضلي. و زل زدم تو چشماش ستادميجور ا نيهم

 ؟يديدم ندآ هيچ _

به تنم وصل كردن، تنم داغ شد تو بهت اون  يولت 220انگار شك . به حالت دو اومد سمتم و صورتم رو گرفت و لباش رو گذاشت رو لبام هوي

 :گوشم گفت ريبودم كه منو از خودش دور كرد و ز هيقض

 .مانتو لبام رو پاك كردم نيگفت، به عقب هولش دادم با آست نويتا ا عيشده؟ سر يدل غافل، چ يا دميتازه فهم. دميفرشته ند _

 تو؟ يكرد يچه غلط _

 .نداشتم يمن منظور نيبب _

كور  مم؟يمن از امثال مر يفكر كرد ؟يشيگفتم دو روز بهت بخندن پررو م يديد. ايهم سمتم ن گهيواضح تر؟ گمشو برو د نيمنظور ازا _

 !ايسمتم ن گهيد. متنفرم يد يم يزش رو هكه پ يمن هم از تو و هم از ثروت يخوند

هردو بازو هام رو محكم . پشت سرم اومد بازوم رو گرفت و سمت خودش برگردوند عيوخالف جهت اون به راه افتادم، اونم سر دميرو كش راهم

 .منو محكم نگه داشته بود. اومدم هولش بدم و برم نتونستم ينگه داشته بود، هرچ
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 .كنم يشتم، ناراحت نشو خواهش مندا يصنم بخدا منظور _

 .زنم يم غيكردن؟ دستت رو بكش عقب و گرنه ج ديبه تقل يموز برنداشته شروع كرد _

 .آروم باش كنميصنم خواهش م _

خودم درد گرفت و باعث شد لنگون لنگون راه برم،  يپا يليهرچند خ. با پام محكم زدم تو ساق پاش ستين ميمستق يصراط چيبه ه دميد يوقت

 .دميدادش رو شن يازش دور بودم، صدا يليكه خ نيازش دور بشم با ا عيكردم برم تا سر يم يبدو بدو سع. رمياما باعث شد ازش فاصله بگ

 ! ياَه لعنت _

بر  يبرگردم؟ باهر چ ياومده بودم، چه جور ارويل من با اون دل غاف ياومد ا ادميكه  رونيخواستم از در برم ب يرفتم، م يجور بدو بدو م نيهم

 داشونيراه افتادم كه پ. اون دوتا تموم شده بود فكر كنم يتا حاال حتما عكاس گهيبود د6:30به ساعت نگاه كردم، . گردم يبرنم ارويگردم با اون 

 گهيد. گهيد يهم رفته بود جا اروياز شانس خوبم اون . انيتا منتظر بشم كه ب نيبرگشتم سمت ماش نيهم يبرا. است دهيفا يب دميكنم، اما د

 سهتجربه تلخ بو نيدوم. كردم يم ياز پسرا دور نميهم يحالم رو بهم زد، برا. كلمه رو هم نداره نيا اقتيل گهيگم گل دزد، د يبهش نم يحت

اون موقع كه فرزاد خواست باهام اون كار رو كنه، اونم به زور منو از پسرا . داشتنبرام ارزش ن گهيكدوم از پسرا د چيواقعا ه! ام، اونم ناخواسته

صدامو ! ـــاياآخه چرا؟ خد. كارو كرد نيكردم دوباره اون باهام ا ياما حاال كه دوباره كم كم داشتم نسبت بهشون حس تنفر رو رها م. متنفر كرد

 ...نداشت اما االن يگه به خواست خودم بود مشكلاتفاقات بودم؟ حداقل ا نيمن چرا مستحق ا ؟يشنو يم

 گهياونا رو از ذهنم پاك كنم؟ د دميكش يمن چه قدر سخت ايخدا. عالمه خاطره بد بود هيكننده  يبرام تداع! نه نبود. نسبت به بوسه نبود ميناراحت

 ردكه م يوقت يكنن؟ فرزاد حت يذارن تو حال خودم باشم؟ چرا رهام نم يچرا نم. كشم، خسته شدم، واقعا خسته ام ينم. كارو نكن نيباهام ا

دونم  يكه االن م يزيتنها چ ايخدا. گم يم يفهمم چ ينم يحت ايدرهمه تو ذهنم؟ خدا زيببخشم؟ اصال چرا همه چ دينتونستم ببخشمش، چرا با

 االاما تا سرمو ب دميلحظه ترس هيشونه ام قرار گرفت،  يدست رو هي دميبود كه د ريذهنم درگ. خوام باهام اون جور رفتار بشه ينم گهيكه د نهيا

 .ناستيت دميكردم د

 كو؟ يرعليام ؟يستاديجا ا نيچرا ا _

 .ميرفته؟ منتظر شما بودم كه بر يچه بدونم كدوم جهنم _

 اد؟يب ريام يستيا ينم _

حسام . اميكه با اون ب نهيبهتر از ا يليعاشقانه شما رو گوش نكنم، خ تيدرپ يبذارم گوشم تا حرفا يشده باشه هندزفر. اميمن با شما م ر،ينخ _

 .دروبزن

 .از روبه رو اومد ريام دميد افته،يكه حسام راه ب ميتا سوار شد. رو زد من در عقب رو باز كردم و خودمو جا دادم نيماش ريدزدگ

 !محلش نده. برو ريتو رو خدا گازش رو بگ ا،يحسام محلش ند _

 ه آخه؟شد يچ _

 .گم، تو رو خدا برو يبعدا م _

گفت صنم به  يو م شهيبه ش زديم يه ديمن كه رس يصندل شهيافتاد و به ش نيبه حالت دو پشت ماش يرعليام. راه افتاد و گازش رو گرفت حسام
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 .حسام نگه دار. دم يم حيتوض اينداشتم، ب يخدا منظور

 !برو، گاز بده برو نايحسام جان ت _

اما اصال حوصله . يليذل نايبدبخت ت يگفتم چه قدر تو يآوردم و م يحسام رو درم يبودم ادا گهيد تيگاز داد، تو هر موقع عيهم سر حسام

 .كردم يكه درانتظارم بود فكر م ينداشتم، به شب بد

 :برگشت سمتم و گفت نايدونم چه قدر وقت گذشت اما ت ينم

 ؟يش ينم ادهيصنم جان پ _

چه دوران . بوده و برگشته به اون دوران يموضوع چ دهياون حرف رو زد، احساس كردم اونم فهم يخاص يدم با دلسوزاحساس كر. ندادم جواب

و  نايشدن همه شون رفتن سمت ت ريآدما سمتمون سراز ليس. شدم ادهيرو باز كردم و پ نيحرف در ماش يب. باهام بود ناياون موقع فقط ت! يبد

هم تاحاال ازدواج كرده  ديشا. االن مراسم ما بود دياگه فرزاد زنده بود شا... اگه. شگاهيرفتم آرا ينم نايت كاش با يا. بگن كيتبرحسام كه 

چرا با اون بوسه منو گرفتار كرد؟ چرا تنهام . هم تشكر كنم ازش، هم گله. نمشيبب گهيبار د هيشد  يكاش م يا! چرا آخه؟ فرزاد بدقول. ميبود

 يفقط اون رو م ه؟يبه چ يبرام مهم نبود چ يمنم تو دوران بچگ زونشم،يبه همه گفته بود من آو ادمهي. خواست ياون كه اول منو نم ؟گذاشت

 رونيمن فقط ب دميد رون،ياز فكر كه اومدم ب. رو هم نگران كنم نايخوام ت يامشب بذار فكرم آروم باشه، نم هي. ناستيمراسم ت ايخدا. خواستم

كه از همه پسرا متنفر  يمگه قول نداد ؟يباف يچه قدر فلسفه م. صنم خفه شو يانگار كه از ازل تنها بودم، وا. ستين يا گهيو كس د ستادميباغ ا

كردم راه  يكه فكر م يجور نيبهت وفادار بمونن؟ هم هيبق يتوقع دار ،يكن يم يهان؟ تو كه به خودت بد قول يكرد يپس چرا بد قول ؟يباش

وقت بعد از  چيه ادينم ادميشاد بودم؟ نه  ؟يمن چ... همه شاد بودن، اما من. شد يم شتريرفتم جلو تر سروصداها ب يم يباغ، هرچ تافتادم سم

رو  ايغمه دن نيكنم بدتر يهمه جارو شاد م شهيكه هم يكرد كه من يباور نم يشكيبودم، ه يخوب گريباز يول. باشم دهياز ته دل خند هياون قض

نقش  ديآره با. رو بدهكارم نيا ناينكنم؟ حداقل به ت يپس چرا االن نقش باز. ندارم يم باورم شده بود كه من مشكلخودم يحت. كنه ينيدلم سنگ

 .كنم يباز

 يآخ! ماچ. ماچ آبدار كردم هيكردم از پشت مامانم رو  دايرو پ نايمامانم ا زيم. دن يهمه وسط دارن قر م دميرو گذاشتم كنار، رفتم د اليو خ فكر

 .بود نيريچه ش

 :و ابروهاش رو داده بود باال گفت ديخند يكه م ينيدر ح مامانم

 .ديشماها كه به من نرفت فيح يول نم،يريمن ش گهيآره د _

 :زدم به كمر و گفتم دستمو

 .بابا گوشت تلخه؟ باشه اگه نگفتم طالقت بده يكه گفت ميريگ يم جهيپس نت م؟يما به بابامون رفت يگفت ميمستق ريغ! دمينفهم دمينفهم _

 :صدا از پشت اومد هي

 .نكن يدو به هم زن يالك. دم يكنه، طالقش نم رونيزنم منو از خونه هم ب _

 :كردم زونيو لوچه ام رو آو لب

 .ديكن عيمنو ضا يه ديكرد دايزن و شوهر عادت پ گهيباشه د _
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 :اومد جلو من و از پشت بغل كرد و درگوشم گفت بابام

 گل دختر؟ اديخبرخوب بدم حالت جا ب هي يخوا يم _

 م؟يبابا جون يچ _

 .رو گرفتم، در واقع پولش رو دادم يرمضان تيرضا _

 :تعجب برگشتم سمت بابا و گفتم با

 از كجا؟ ؟يچه جور _

اعتماد داشتم همه  يليبوده باال، اما من چون بهش خ دهيكه نصف پولمون رو كش نيمثل ا. بود كه فرار كرد و رفت؟ اون برگشت كمياون شر _

 .ستيو حالش خوب ن ضهيكه مر نيمثل ا. ديطلب تيبهم داد و حالل ياديپول ز. دمينفهم نيهم يحسابا دست خودش بود برا

 !شكرت ايخدا يوا. بغل كردم يهوا و بابامو حساب دميپر. تونستم بشنوم يبود كه م يخبر نيذوق كردم، بهتر يليخبر خ نيا دنيشن با

هنوز ننشسته بودم كه . كردم زونيآو يمانتومو درآوردم شالمم گذاشتم كنارش، رو صندل. نبود يبه باز يازيخوب شده بود،ن يليحالم خ گهيد

 :دستم رو گرفت و گفت دياشكان پر

 .نميوسط بب اياشو بپ م،يكارا نداشت نياز ا ؟ينيش يتو مراسم دخترخاله ات م _

و  ومديوقت از اشكان بدم ن چياشكان دوباره رفتم تو فكر، چرا ه دنيبا د. و برد وسط منم كه از خدام بود، شروع كردم به قردادن ديكش منو

 .مقوله مزخرف فكر رو ول كن نيا يرقص يم يصنم، تو كه دار اليخ يب. نهيب ينم هيچون اون منو مثل بق دينكردم؟ شا يازش دور

رو گرفت و هم  ناياشكان پررو پررو رفت وسط هم دست ت. ميو حسام رو آوردن وسط ما هم دورشون حلقه زد نايكه ت ميقر دادن بود مشغول

 هياز . تو حلقه دميمنم كه ازخدا خواسته چپ! وسط حلقه ديكه دست منم كش ديذره باهاشون رقص هي. با اونا شد دنيدست حسام رو و مشغول رقص

 يبود و داشت نگاه م ستادهيا. يرعليكه چشمم خورد به ام دميرقص يم يجور نيهم. رو نايسمت هم دست ت هيرو گرفتم از  اشكانسمت دست 

پشتمو ! ماشاال رو. كنه ينشه، اومده جلوم زل زل نگاه م دهياش تا د قهيكه از خجالت سرشو بكنه تو  نيا يبه جا! بشر چه قدر پررو بود نيكرد، ا

 يدخترا نيفكر كرده من ازا اروي. پر بود كه نخوام به اون احمق فكر كنم يفكرم به قدر كاف. توجه به اون مشغول رقص شدم يكردم بهش و ب

اصال چه  دميمسخره شدم، نفهم يفكرا اليخ يب. ستمين گهيبودم اما د يجور نياومد، قبال ا ريد. خنگ و احمقم كه تا بوسم كرد عاشقش بشم 

 :اشكان روبه روم بود سرش رو آورد جلو و گفت م؟يرقص يم نوريا ميو اومد ميجدا شد نايا ناياز ت يجور

 چه خبره؟! يبد تو فكر _

 .ندارم تييبافكر آشنا! من تو فكر؟ نه بابا _

 !مرده اش ليخبر مرگ ذل اي اديخودش م اي. برو خودتو خر كن _

 :گشاد نگاهش كردم يچشما با

 .ايادب شد يب _

 !تنم به تن تو خورده گهيد ميكار كن يچ _

 !يخودت تيترب ي،بيريكبيزهرمار نكبت ا _
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 :درگوشم گفت باخنده

 .متد وليا ؟يتبرئه ش يادب يكه از ب يجور فحش بهم بافت هيادب، هزارو  يب يمرده گفتم، بهم گفت ليذل هيبابا  _

 :لبخند رو كردم بهش و گفتم هي با

 !گهيد مينيما ا _

 :داد باال و گفت ابروهاشو

 !يراه افتاد ينبود _

اوا . تو بغل هم برقصن ييدوتا ديكه با ييگذاشتن ازاونا ميآهنگ مال هيآهنگ شاد،  هيبعد از  م،يجوابش رو ندادم و مشغول رقص بود گهيد

 :خورد، اما اشكان دستم رو گرفت و نذاشت يمن نم پيجور رقصا به ت نيآخه ا نم،ياومدم بش! خاك عالم

 .ميديخوب رقص رس يتازه به قسمتا ؟ير يكجا م ياو _

 .برو با صحرا برقص. بدبخت زيه! ات دهيخاك تو سر تانگو نرقص يا _

 :نچ بلند باال گفت و ادامه داد هي

 .شترهيباتو مزه اش ب _

؛هنوز  ميديخجالت رقص يب نيبرا هم ايقضا نجورينسبت به ا ميبد دل نبود يدستمو گذاشتم رو شونه اش، خانوادگ هيدستمو دادم بهش و  دوباره

 :رو كرد به اشكان و گفت يعل ريبه سمتش،ام ميدست رو شونه اشكان اومد و برگشت هيكه  ميرقص بود يوسطا

 رم؟يتونم ازت قرضش بگ يم _

 !نذر كردم كه بگه نه ياومدم كه نه اما اون اصال به من نگاه نكرد، دهنشو باز كرد كه جواب بده و من دلم ه يچشم زل زدم به اشكان و اشاره م با

 :كه من خوش شانسم، عاشق شانسمم گفت ييازاون جا اما

 .بفرما _

، منم اخمامو در حد دستش رو گذاشت رو كمرم و دستم رو گرفت. خبر دار بشه هياز قض يخواستم كس يبزنم، چون نم يتونستم حرف ينم

 :اومد بغل گوشم و گفت. تو هم كرده بودم يليتخ

خوام، ناخواسته اون  يواقعا معذرت م! يندارم، بهتره بگم عذر خواه يحيهر چند توض. به تو بدهكارم حيتوض هياما من  اد،يدونم ازم بدت م يم _

 .رميخودمو بگ يتونستم جلو يكارو كردم نم

 :كه داشتم روم رو كردم بهش ياخم باهمون

تنهام ! نشو كيبه من نزد گهيديمن بهت بگم،  ستين يازين گهيپس د اديازت بدم م يدونيحاال كه م. جلو يو اومد اديازت بدم م يخوبه گفت _

 .بذار

 . چلغوز نداشتم نيا يهم به عذر خواه يازيجنگ اعصاب داشتم ن يبه قدر كاف نا،يولش كردم و راه افتادم سمت مامانم ا يجور همون

. كرده ديسف هيرانيمرد ا يهرچ يرو! ذره تعصب هي رت،يذره غ هينبود، بابا  يبه اشكان هم اعتماد. دنيرقص يكردم كه بلند نشم برا يسع گهيد

 :اومد بغل گوشم و گفت يكيرفتم كه  يكه پوستشون رو كنده بودم ور م ياريخ يها كهيداشتم با ت يجور نيهم
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 ...!پخ _

) قلبم(دستم رو گذاشتم رو سمت چپ بدنم. مرده هم درحال ترسوندن من ليذل ينايت نيا اليمن تو عالم وهم و خ. دميترس ييخدا دم،يجا پر از

 : و گفتم

 .ياما آدم نشد ينكبت شوهر كرد _

 :ابروش رو داد باال يتا كيراستش رو زد به كمرش و  دست

 .لهت كنه اديگم حسام ب يرم م ينكبت؟ االن م يگ يشد؟ به من م يچ دم،ينفهم دمينفهم _

 .روزيبچه شوهر؟ هرروز لوس تر از د ياز امروز شد يبچه ننه بود روزيتا د! خُبه خُبه، اَه اَه _

 :گفت ياومد سمتمون، باخنده م اشكان

 گفته؟ يها و ضرب المثل ها رو ك هيكنا نيدختر عمه ا _

 .ميخود خود جناب عال _

 :كه تا كمر خم شده بود، گفت يدرحال

 .ام يجناب عال نيمن نوكر ا _

 :مشغول خوردن بودم كه گفتم. رو گذاشتم دهنم ارياز خ كهيت كي

 .خوبه، باش تا عوضت كنم _

 :گفت و پا شد، بعد رو به من كرد و گفت يشيا هي اشكان

 .ييبس كه پر رو. نفر رو داد هيشه به تو  ياصال نم _

 ؟يزن يگه چه قدر زر م يم گيبه د گيد _

 :رو به من گفت اشكان

 .تر الزم دارم يجواب فن هيدارم،  يسوال فن هي _

 !بفرما _

 ؟يارياز كجا م هيو كنا كهيتو ت يهمه نو آور نيا _

 :ندازه، بهش انداختم و گفتم يترش م كيكه بزرگ تر به كوچ يياونا هينگاه شب هي

 .برو موزت رو بخور ديتقل يزر زر كردن و تالش برا يبه جا ،يبزرگ هيفرزندم به قول  _

 .حيلبخند مل هيلبش رو گاز گرفت كه نخنده كه حاصلش شد  اشكان

 سخن رو فرموده؟ نيا ياون وقت ك _

 .ميشونياشاره ام رو گذاشتم بغل پ انگشت

 .يمانيسركار خانم صنم ا ن،يبعد از ا ليوك ،يعتيشر يدكتر عل يدوستدار جناب آقا _

كار؟ اصال حرفم نزد  يجا چ نياومده ا نيمن اصال موندم ا. پا شد شمونيهم با خنده از پ نايت. رهيخنده اش رو بگ ينتونست جلو گهيد اناشك
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 .واهللا مردم دلشون خوشه. كرد يبا يو با ديخط و نشون كش هيفقط 

كه  نيمثل ا. ارميعضله درب ،يزيچ ينگيلديب يباد هيبرم  ديبا! زور وليكه بلندم كنه اما با زور اونو نشوندم ،ا ديدستم رو دوباره كش اشكان

 كيكه من اشكان رو نشوندم نزد ياون جور! زهيچه ت نيبشكن بب زه،يچه ر نيدر وصفش سرود، فلفل نب ديهست كه با ييزورش هست اما ازونا

 .ددستم كرد و بلند ش زونيخودش رو آو عياما سر ن،يگاهش بخوره زم منينش بابود 

چرا  ل؟يبخ هيچ. شكوفا بشه هيذارن استعداد بق يامثال تو هستن كه نم نيهم ؟يشون يخوام برقصم، چرا منو م يكالم بگو نم هيچته؟ ! يوحش _

 رقصم؟ يمن قشنگ تر از تو م ينيبب يتون ينم ؟يكن يچپ چپ نگاه م

 .من يشد و شروع كرد به قر دادن جلو پا

. يتو مسابقه ام شركت كن يايعمرا بذارم ب ان،يفردا كه اومدن بهم گفتن اشكان خرداد ،يدم تو كفَم بمون يقر م نيچشم تو همچ يبه كور _

 .رقصم يكه من بهتر م يو بسوز يبساز دياما با ،ياز استعدادم ندار يدونم درك يم! پوف

. تونن بهتر از من برقصن يدونستن، نم يه عالم و آدم مرقصه، هم يبهم بگه بهتر از من م قويبرام افت داشت اشكان ر گهياز جام پا شدم، د هوي

 :دعوا و كل كل رو گرفتم پيريهمون ت. دستامو زدم به كمر! خونه يم يمن كر يبچه برا نياون وقت ا

 ؟يرقص يبهتر از من م يكن يتو فكر م نميبب _

 :زد يشيپوزخنده نما هي

 !فكر مال بچه هاست، مطمئنم _

 ؟يرقص يگفته قشنگ م يا دهيكدوم رقص ند ستيمعلوم ن. يعمرا بتون _

 !مامان خودت گفت به خدا _

 :برگشتم سمت اشكان و گفتم. دادم غلط كردم سيرنويمامان كش كردم و ز يبرگشتم سمت مامانم، از اون نگاه ها. دادم يسوت اوپس

 .يتون يگم نم يم ؟يكن يچرا بحث رو عوض م _

 ؟يمسابقه رقص چه طور هيبا  _

 ما؟يمثل قد _

 ! يآره همون جور _

و  مياون موقع هم چون بچه بود. ميكرد يبزرگترا اجرا م يبا هم مسابقه رقص جلو م،يمن و اشكان چون جفتمون عشق رقص بود يبچگ از

كردن  يخرمون م ديسطح هست هيو در  ديرقص يم يحرف كه شما جفتتون عال نيبا ا نيهم يدلمون رو بشكونن برا خواستميدلنازك بزرگترا نم

 .شد يم عالما يو مسابقه مساو

 .دست زدن برنده است شتريبراش ب يبگو اعالم كنه، بعدشم هرك يج يفقط برو به د! باشه قبول _

 ؟يشرطمون سر چ _

 و كل حقوقت رو كسر كنه؟ دهيبگم عادتت نپر ييبرم به دا ؟ينكن يبار شرط بند هي يريم يم _

 :دستاش رو جلو آورد جفت
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 .كرده دايجام سوزش پ هي هينه تو رو خدا هنوزم ازسر اون قض _

 :آدم خر كن بهم انداخت يازاون نگاها بعد

 !دفعه كي نيهم _

 خوبه؟. كه برنده خواست، بازنده انجام بده يخب هرچ _

 .هيعال _

 :بهش گفتم باخنده

 .ارميكفشارو درب نيبگو تا من ا يج يخب، پاشو برو به د لهيخ _

_ ؟ ا؟ياري؟ چرا كفشات رو در با 

 .بدو بدو بچه دنبال كارت! زرشك ؟يشما برنده بش ارميآهان درن _

 :گفت، اونم پشت بلند گو گفت يزيچ هي يج يبه د رفت

 .كه بهتون گفتم آماده است يزيكه سورپرا نيخب مثل ا _

كاله شامگاه هم گذاشته سرش،  هي دمياومد سمتم كه د. بود ختهيبشم وگرنه همه برنامه ها رو خودش ر كيخواسته من تحر يموز مار پس م يا

آهنگ بابا كرم  هيبعد از اون  ميقر داد يحساب. بود، منم كه بهش وارد رفتم وسط ياهنگ گل پر نياول يا يطبق روال و اصول هر مهمون

از سمت . تم رو سرم بعد دو طرف كاله رو گرفتمسرش برداشتم و گذاش يكه خوراكم بود باعشوه رفتم جلو كالهش رو از رو ييوناگذاشت، از ا

برام دست زدن بعد از اون هم  يقر بزرگ دادم و رفتم سمت چپم، همه حساب هيراست مشغول قر دادن و ضرب زدن با پاهام شدم، بعد هم 

باهم شروع  ميارد بودهردومون و ميرو دوست داشت يهم رقص ترك يليو خ ميچون جفتمون ترك بود. اشتنباخ منصور رو گذ يآهنگ بر

 .هاپ گذاشتن پيآهنگ ه هيبه عنوان آهنگ آخر هم . دنيرقص يلزگ. به پشت پا زدن ميكرد

چون  دياونم فهم. تونستم برقصم يبا لباسم نم يهاپ رو ول پيآهنگ برقصم؟ منم بلد بودم ه نيتونم با ا ياشكان تو روحت، آخه من مگه م يا

 .كردم يفقط اون رو نگاه م نهيمنم دست به س. اومد جلوم و مشغول شد روزمندانهيلبخند پ هيبا  نيهم يتونم راحت برقصم، برا يلباسم تنگه نم

 دهياسم منو گفت همه دست زدن اما تا اسم اشكان ورپر يج يشد، د يريگ يقرار به را. آهنگ تموم شد نفس نفس زنان اومد سمت من يوقت

اشكان نكبت همشون رو  نيهاپ برقصم، به جون خودم ا پيمن فقط نتونستم ه. انصافتون رو شكر يا! هورا غ،يج رو گفت، همه دست، سوت،

 :لبخند زد و گفت هي ستاد،يتموم شد اومد روبه روم ا دنشوندست ز يوقت. دهيخر

 ؟يبخوام كه برام انجام بد ديبا يحاال چ _

 .رهيحالت رو هم بگ ييدا گميم چ،يدم ه يمكه من اگرنتونم، انجامش ن يسخت سخت نخوا يكارا _

 .خوام بذار امشب بگذره بعد يحاال ازت نم! يچه قدر تو لوس شد شيا _

مواقع  شهيهم. رونيب ديبده، منو از خودم كش رياز دست بدم؟ بازم خدا اشكان رو خ ديدارم، باخودم گفتم چرا امشب رو با يبازم انرژ دميد

 .شه يم داشيپ يضرور

 يدونست چه سگ يخوب م. طرفم ومديتا آخر شب ن گهيد يرعليام. هم برام نمونده بود يجون گهيكه د ميديو خند ميديآخر شب انقدر رقص تا
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 ميرفت. تونستم بخوابم يكردم، بازخوب بود فردا جمعه بود و راحت م يمراسم تموم شد من داشتم ازخواب غش م يوقت. رميگ يام؟ حالشو م

 .شد كه خوابم برد يچ دمياصال نفهم نينشستم تو ماش يوقت. ميشد ارسوو  نيسمت ماش

 داريقدر زود ب نيچرا ا دم،يخواب 1وا؟ من ساعت . صبحه 5ساعت  دميبه ساعت نگاه كردم د. كهيتار يليهنوز هوا خ دميرو باز كردم و د چشام

. نترنتيلپ تاپم و كانكت شدم به ا يرفتم پا. شه ينم دمياومدم چشم رو هم بذارم د يهرچ. گهيالخلقه بودنمه د بيالبد به خاطر عج نميشدم؟ ا

اون  يكردم كس يفكر نم. بوك سياول رفتم ف! يا گهيحاال چه دانشجو، چه دانش آموز، چه هر قشر د. گهيد نترنتهيا كاريهر جوون ب يسرگرم

 يكيكه  رونيب اميب تياومدم ازسا. زور بزنم بخوابم بهتره ست،برمين يخبر دميتم دگش تيذره تو سا هي. ترن كاريهمه از من ب دميجا باشه اما د

 :ام داد يپ همب

 »خوابت نبرد؟. يكاريتو هم مثل من ب نميب يسالم م «

قائل نشدم و بهش  ياشكان خودمونه، درهرصورت براش فرق نيا دمياما د. ستياومدم بهش بگم به فضوالش مربوط ن دميرو ند اروياسم  اول

 :گفتم

 ».ستيبه فضوالش مربوط ن «

 :جواب اومد قهيدودق بعداز

 ».خوام يسخت سخت ازت م يباهام مهربون باش و با ادب رفتار كن و گرنه كارا ،يكار برام بكن ينكردم چ نييكه برات تع يتاوقت «

 .ام گرفته بود خنده

 ».نكن زيو زيگذشته، انقدرم و دنتيبخواب از وقت خواب ريبگ. برو بچه «

 ».يكن يكه برام خورد م يهمه تره ا نيممنونم از ا «

 ».كنم يهم خورد م زيبرات گشن ياگر بخوا «

 »از خواب بپرونتت ادين ناينخواستم بابا، برو بخواب كه ت «

 دارن؟ يمن بدبخت دشمن دنيچرا همه با خواب! وا. كردم تعجب

 »مگه صبح چه خبره؟ «

 .ميقرار كوه گذاشت يبود دهيو خواب يشما نئشه بود يوقت. يازم بپرس دميبا گه،يبله د «

 ».يغش كنه از خستگ ديبا گهيكه د نايكوه چه وقته آخه؟ اون ت «

 ».رو خودش داد شنهادشياتفاقا پ «

 »هستن؟ ايخب حاال ك «

 ».و همسرش، صحرا و دوست پسرش نايو زنش، ت ايمن، عرش «

 :ام داد يدونه؟جوابش رو ندادم كه اشكان دوباره پ يمنگل م نيدونم، اون وقت ا يداره؟ من نمصحرا دوست پسر  ؟يچ

 ».اش گفتم هيقاف يبرا. اديتعجب نكن، صحرا تنها م «

 !دمينفس راحت كش هي شيآخ
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 »نه؟ اي اميم گميكنم، م يخب حاال تا صبح فكرامو م لهيخ «

 ».يحاضر بش ديبا گهيساعت د هيتا ! خنگه خدا االن صبحه ها «

 ».رم بخوابم فعال يمن م. امياصال حال ندارم ب «

 .رو تختم دياومد پر يكيهو با شتاب در باز شد و  يهم نشد، قهيفكر كنم پنج دق. تاپ رو بستم و رفتم بخوابم لپ

 .رو من ديپر دميپتو كه د ريز دميچپ. كردم سيخودم رو خ بايندادم، تقر صيتشخ يزيچ يكيتوتار

 .دزده از اون متجاوزاش هم هست نيا! اابالفضلي _

 .پتو رو كنار زدم. داد تيترس جاش رو به عصبان گهيكرد، د يم نيينشست روم و باال پا نكبت

 ل؟يگور اي يدرد، تو دزد يحناق، ا يا _

رو هوا  دياونم سه متر پر دم،يپر يوقت. ردك يكياحساس كرده هم وزن پره، منو با تخت  نايت نيا. چراغا روشنه دميد رونيپتو كه اومدم ب ريز از

 :كه گفت ديمال يداشت سرش رو م. شد نيو پخش زم

 چه خبرته؟. ديبدنم ترك! يبش ليزل يا _

اتاق  يفكر كرد. كنه ياتاقش رو هم عوض م ،يچيكنه ه يتختش رو جدا م ،يغلطا كن نيدو دفعه خونه حسام از ا دم،يتو چته؟ ترس يوحش _

 نگه؟يجامپ يخواب مكان بانج

 .ميافتيصبحونه بخور تا راه ب نييپا ايحاال پاشو حاضر شو، ب. كردنه تو الزم بود داريب يزهرمار،برا _

 .اميمن نم _

 .منتظرن، زود حاضر شو نييمگه دسته خودته؟ همه پا. يغلط كرد _

 .و دراتاق رو پشت سرش بست رونياز اتاق رفت ب بعد

 :زمزمه كردم باخودم

 .گن يبهم زور م گرانيماشاال وقت شوهر كردنمه و د _

همه اش  دميكه به خودم نگاه كردم، د نهيتو آ. رو پاك نكرده بودم شبميد شيآرا. رميدوش بگ هيهم با خنده از جام پا شدم و رفتم حموم  بعد

 !افهيماشاهللا ق. پخش صورتم شده

داشتم چون با  شيمبرم به آرا ازين. جلوم دميرو چ شميلوازم آرا نه،يآ ينشستم رو به رو .دميچياومدم، حوله رو دور موهام پ رونيحموم كه ب از

و  ومداد ابر هي. هم به جاش مليمن كرم و رژگونه، مداد چشم و ر هيدست به كار شدم، . شد نگاه بكنن يكه داشتم تو صورتم اصال نم يپف افهيق

نم دارن  يليخ دميكه د دميدست بهشون كش. موهام حالت گرفتن دميموهام برداشتم د يحوله رو از رو. كار استفاده شد ليرژ هم به عنوان تكم

ازش  يدونستم اصال چه جور ينم. همون سشوار بردم يعنيمزخرف  لهيو زود حاضر بشم، دست به اون وس اديدرن نايت يصدا گهيكه د نيا يبرا

بود موهامو  يبا هر بدبخت. كردم يم دايكرد و سوزش پ يداغ م هويجاهام  يبلزرم، بعض شديشد باعث م يد مسر يجا حساب هيكنم؟  فادهاست

كوله ام رو . متفاوت شد پميعالمه وقت ت هيبعداز . يشال خردل هيبا  يشلوار كتون خاك هي دميكردم و پوش دايرو پ دميمانتو سف. درست كردم

 .كمر بستن بود نيكلِ كالسش به هم. رو هم برداشتم و به كمرم بستم شرتيسو هيچندتا خنزل پنزل انداختم توش و  برداشتم و
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گفت منتظرم هستن گفتم  نيهمچ نا،يآره جون ت. پخش و پالن يناهار خور زينخورده ها رو م نيهمه شون ع نايا دميكه د نييپله ها اومدم پا از

 هياشكان برگشت سمتم و  دميكه د زيرفتم سمت م نيهم يرسه برا يبهم نم يزياگه نجنبم چ دميد. كنن يام م كهيتبا خمپاره چند  نييپا اميب

 .گرفت جلوم مهلق

 .ايسالم ب _

 .جوابشم ندادم. دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم از

 .نكردم يكنم، كار يخواهش م _

 :دهن پر جوابش رو دادم با

 .لقمه كوچولو بود هي گه،يد يهم نكرد يكاره شاق نيهمچ _

 .كه نمك نداره ايبشكنه دست عرش يا _

 :سرش رو آورد باال ايعرش هوي

 جا كجاست؟ نيا ؟يباش يباشم؟ شما ك يبود؟ من ك يشد؟ ك يچ ؟يچ _

 :دهنش و گفت يزنش دستش رو گذاشت جلو فرزانه

 .نشد اشكان از اسمت سوء استفاده كرد يزيخودت؟ چ يبرا يه يگيم يچ _

 :رو هوا و داد زد ديپر هوي نايت. خوردم كه زنگ درو زدن يتند تند داشتم م يجور نيهم

 .ميمنتظرن، بر نايحسام ا! دييبدو _

درخونه  اديمار از پونه بدش م! اه اه اه! اشكان نيماش يرم تو يم. نشياون چندشم برداشتن آوردن؟ من كه عمرا برم تو ماش ناياه ا نا؟يا حسام

 !چندش. ره ياش راه م

و بلندش كردم اونم  دميرو از پشت كش راهنشيپ. خورد يو داشت م زياما هنوز اشكان چنبره زده بود رو م رونيازخونه رفتن ب بيبه ترت همه

 .مشغوله درست كردن لباسش شد

 چته تو؟ يهوو _

 .گهيشده د شتريعرضت از طولت ب ياه انقدر خورد گهيپاشو د _

 .درحال شكستنه يز الغراشكان ا نيا! ياغراق چه

 .نمونن بينص يبدن خوش فرمم ب دنياز د هيبق. كنن برم مدل شم يالتماس م انيحاال خوبه همه م ؟يبند يم يقدر خال نيچرا ا _

 .ميبدو بر. يكه خودت بگ نيآره مگر ا _

 ؟يمن بش نيسوار ماش يخوا يالبد م هيچ _

 :گفتم دادميهولش م اطيكه داشتم به سمت در ح يجور نيهم

 شم؟ يم يسوار ك يپس فكر كرد _

 :رونيب ميدر خونه اومد از
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 .گهيد نمهيمنظورت ماش _

 .گم يآره همون لگن رو م _

 نيو فزرانه تو ماش ايمن و صحرا و عرش) يعل ريام(كه زده بودم شخص مورد نظر هم اومده بود  يطبق حدس. بودن ستادهيمنتظرمون ا همه

نداشته باشه و گرنه از كوه پرتش  يبا من كار اروي نيافتادم به نذر كردن كه ا ميراه افتاد يوقت. اومدن يرعليبا ام و حسام هم نايم،تياشكان بود

 .نييكنم پا يم

آهنگ سالم . آهنگ فوق العاده عاشقانه است هيبــــله؟  دميرو روشن كردم د نيماش ريپل يد يس. سكوته يليخ دميكه راه افتاد د نيماش

 :اشكان زدم و گفتم يسقلمه به پهلو هينزدم بره جلو، فقط  گهيد. بود دونِيفر

 م؟يبفهم نتيماش يها يد ياز س ديبا م؟يشد بهيغر گهيحاال ما د! دارن فيآقا عاشق تشر نميب يبه به م _

 :رو از جلو برنداشت و گفت چشمش

 مگه جرمه؟ ه؟يچ _

 .از داداش بزرگترت خجالت بكش يكش ياز ما خجالت نم. يبش ديو سفازخجالت سرخ  دياالن با ؟يديپسر تو چه قدر چشم سف _

 :گفت نهيو از تو آ ايعرش يدونه با دست زد رو شونه  هي

 .جورش كردم ايمن برا عرش ؟ينيب يزن داداشمون رو م نياصال ا! از خودمونه ايعرش _

 ؟ياون وقت چه جور _

شه بهش نخ داد خالصه  يجوره نم چيه ستيخطا ن نيكه تو ا نيخوامش، اما مثل ا يدوستش دارم و م يليدختره هست خ هيگفت  شميپ اومد

سخاوت مندانه نه گذاشت نه  شونميمزاحم شدم ا ريامر خ يزن داداش بهش گفتم برا شيداداش دلبندم سوخت و رفتم پ يمنم دلم برا

منم تا خونه شون . شد و رفت اليخ يكردم كه ب ميودم رو ازش قاكه بود خ يا يباز سيو افتاد دنبالم، با هر پل اشتچوب گنده برد هيبرداشت 

 ديكنه كه دوباره بهم بزنه اما خدا رحم كرد و فهم دايچوب پ هيخواست  يفكر كرد خواستگار منم و م يدنبالش كردم، هرچند كه روز خواستگار

 نه زن داداش؟. است گهيداماد كس د

 :خودش رو نگه داشت و گفت ديخند يكه داشت م يدرحال فرزانه

 .كنم يخواستم تالف يكرده بود م تميپسر اذ هي روزشيمنم كه د ،يبود زايچشم ه نيا هيجلو شب يكه اومد يبس كه موقع _

 :لحظه دستش رو برد رو به آسمون و گفت هي اشكان

 ارن؟يدرم يبرا شوهراشون قلدر باز هيچ! كن فهيرو ضع لمونيفام وريزنان و دختران غ نيا ايخدا _

 :تا از پشت زدن تو سرش و گفتم دو

 فهيضع هي يريزن بگ يتو اگه خواست ؟يش يبه تو چه؟ تو چرا نخود هر آش م ايثان. زهيجا همه جونا عز نيباشه، ا تياوال كه حواست به رانندگ _

 .يريزن بگ لياز فام يخوا يتو كه نم. ريبگ

 .رميزن بگ ليخواستم از فام ديشا ؟يدون يتو از كجا م _

 ه؟يك شيريبگ يخوا يكه تو م يبدبخت فلك زده ا نيا. يزن يمشكوك م يليخ دم،ينفهم دميا؟ نفهم _
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 :رو داد باال ابروهاش

 .خوشبخته كه منو داره يليبعدشم اون خ. من درست صحبت كن ندهيا؟ ا؟ با زن آ _

 ليما چرا انقدر ذل ليفام يبچه ها نيا ــايخدا. وام حالم رو از روابط قبل از ازدواجمشترك بهم زد ت يحالمو از زندگ نايت. يحالمو بهم زد! اَه اَه _

 .تو سرشون ديبزن! ديذره محكم باش هيهمسرن؟ بابا 

 ؟يزن يبه سرش م يچه گل يتو شوهر كرد مينيب يم! صبر كن _

 :به اطراف نگاه كردم و گفتم. به دربند ميديو رس ميوقت رو گذروند يو شوخ باخنده

 .شه يتموم م يذره راه بر هيجا كه  نيا. گهيد ديكرد ونيهوس قل نيگفت يبود؟ م نيا نيكرد يانقدر كوه كوه م _

 :زد و گفت هيچشمك به بق هي صحرا

تا آخر اون  دي،بايدار ونيهوس قل يلياگه خ د،يبكش ونيقل ديروش بر ديبپر ديديتا چهار تا تخت د ستيخبرا ن نيجا از ا نيدفعه ا نيا رينخ _

 به شهيكه هم ينشون بد ديحتما نبا. جا هستن نيا ريبعدشم آقا حسام و آقا ام. ديبكش ونيقل زهيبه عنوان جا م،يذره استراحت كن هي ميباال بر

 جا؟ نيا ياومد يم يخاطر چ

 .وسط اديهم صحرا، كم مونده بابامم بما چه راه افتاد؟ اول مامانم، حاال  يصحرا نيخاك عالم ا اوا

 :به همشون روكردم

 .نفر اون باالم، برا خودتون سخته نيمن كه ورزشكارم و اول د،ينيب يحاال م _

 :گفتن ييهويبا هم  همه

 !مينيب يم _

 يم ادهياز همون اول پ دينذاشتن، حتما با مياستفاده كن نياز تله كاب دييايمن گفتم كه ب يهرچ. بود يكيلفظشونم  ياصال هارمون! هماهنگ چه

به  اگهرفتم باشگاه، نفس برام نمونده،االن  يدوباره م ديخدا حتما با ياز نفس افتادم، وا ميذره راه رفت هيبه راه رفتن كه  ميشروع كرد. ميرفت

 .خرش كنم يجور هي ديكم آوردم، با گهياشكان بگم كولم كن م

 نايت يذره كه گذشت صدا هي. دميرس يم جهيكردم كمتر به نت يفكر م شتريب يوع كردم به فكر كردن، اما هرچرفتم شر يكه راه م يجور نيهم

خواستم دست اون نفله  ينم گهيمنم د. گهيد ديا فهيگفت ضع يكرد و م يم تشونياشكان هم راه به راه اذ. و فرزانه و خود صحرا هم در اومد

دونم چرا  ينم. نگم يچيه ومدهيگرفتم تا اشكان صداش درن ميتصم نيهم يبشه، برا نيخو برام زور داره به قشر زن جماعت توه. دمبهونه ب

اما . كم آوردن ايباالو باال تر تا حسام و عرش ميرفت يه. ردبول انداختم باال ييبسته شش تا هيگرفتم انگار  يقوت نيكه شد، همچ اوردنيبحث كم ن

كه  نيتا ا. افتادم يشدم م يصحرا نم زونياگر آو يعنيكردم،  يغش م يداشتم از خستگ گهيد. دادن يهم چنان ادامه م يعل ريام واشكان 

 :و گفتم روزمندانهيلبخند پ هياش رو اعالم كرد برگشتم با  يكه اون خستگ ياشكان انصراف داد وقت

بامن  يهرك. ايكن يدفعه آخرت باشه بامن لج م ؟يكم آورد يديد رن؟يم يم يدونستن دارن از خستگ يم يكه خودشون رو قو يياونا نمينب _

 !روزنيزنا پ. درافتاد ور افتاد

 :ديگوشم رو خراش يرعليام يصدا
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 .ترن يخانوما قو مينك يقبول م د،يمنو شكست بد ديهر موقع تونست. بااون ديخواد فعال بحث كن ياز مردا مونده، نم گهينفر د هيخانم هنوز  _

كل  اروي نيحاال مگه چه قدر برام نفس مونده كه بخوام با ا ؟يگن الل ينم يبهش بگه تو حرف نزن ستين يكيحرف زد، حاال  اروي نيباز ا يوا

 ؟يدربرم، اما آخه چه جور رشياز ز يجور هي ديبا ـــايبندازم؟ خدا

 نيجرقه تو ذهنم زد، خودم حس كردم ع هي هوي. شم يبره از پا ساقط م شيپ يجور نيا دميتو ذهنم، اما د اديرم تو راه م يخودم گفتم راه م با

 .سرم روشن شد يالمپ باال هيكارتونا  نيا

لحظه  هيسنگه،  نيچشمم خورد به ا م،يذره كه جلوتر رفت هيانجام نقشه بود،  يمبرم برا ازين. بزرگ يسنگ ها نيسنگ گشتم، از ا هي دنبال

 يوقت اميچرا نم نهيبرگشت سمتم كه بب يرعليام هويافتادم  يداشتم م يدادم وقت ريرفتش پامو آروم بهش گ يجلوتر بره، وقت يرعليتا ام ستادميا

لش هو عيشد؟ تا به خودم اومدم سر يچ دميگشاد شد داغ كردم اصال نفهم يچشام حساب. سمتم و منو تو بغلش گرفت ديافتم دو يدارم م ديد

 .دادم عقب و بلند شدم، همه اومدن سمتم، اشكان اومد و شونه ام رو گرفت

 ؟يچ يافتاد ياگه م ست؟يچرا حواست ن هو؟يشد  يچ _

 :بلند بهش گفتم ياومدم آروم بگم نشد و باصدا يبرگشتم، هرچ يرعلياشكان رو ندادم، دستاش رو از رو دوشم برداشتم و سمت ام جواب

 .ينفر كمكم كن كيخواستم تو  ينم نيافتادم زم يمن دست نزن؟ من صددفعه هم مبه  گهيمگه نگفتم د _

 :صحرا منو از پشت گرفت و سمت خودش برگردوند هوي

 تشكرته؟ يجا ؟يكشيچته تو؟ خجالت نم _

 ؟يچ يبابا، تشكرِ چ ديولم كن _

رفتم سمت پاتوق  نيهم يداشتم كه تنها باشم برا ازين ن،يسمت ماش ايخواستم برم خونه  ينم. نييراه افتادم و اومدم سمت پا يطور نيهم

بازخوبه  ست،ين يكس دميبه عقب برگشتم د. خودمو رسوندم دم اون جا. ميرفت يبود كه م ييدربند، تنها جا مياومد يم يمون كه وقت يشگيهم

 ياستكان چا هيبا  يطالب ونيقل هي، بهش گفتم كه اون جا اومد ياز كارگرا يكياز تخت ها نشستم،  يكي يرفتم رو. خوام تنها باشم يم دنيفهم

قشنگ  يليخ. كه روبه رو بود يينگاه انداختم به ته دره ا هينشستم و  يجور نيهم! گذشتم ينم حميخوبه اعصاب نداشتم و از تفر. ارهيبرام ب

 .جا نيهم اميكنم حتما ب يخواستم خودكش باشه ادمي! بود

داد اصال انگار  يچه فاز يوا. دنيكش ونيخنك شد بخورم و شروع كردم به قل يرو گذاشتم كنار وقت ييكه خواستم رو آوردن، چا ييزايچ برام

 ادياشكان تند تند داره م دميكه د رونيدود رو دادم ب يپك زدم و حلقه ها هي. رفت ناراحت شده بودم ادميبود برام چون اصال  يآرام بخش

 .سمتم

 

 م؟يتنها تنها؟ داشت! راه انداخته ميچه دود !اَه اَه _

 .حوصله ندارما اشكان، سربه سرم نذار _

 !خب تو هم، هاپو يليخ _

 كجان؟ هيبق _
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 !بهت بگم يزيچ هيخواستم  يراستش م. كه من نذاشتم انياونا باال نشستن، خواستن ب _

 ه؟يچ _

 كه برنده خواست رو انجام بده؟ يبازنده كار ميشرط بست ادتهي _

 .گهيوقت د هيندارما، بذار  ياشكان حوصله شوخ _

 .باشم االنه يبار تو عمرم بخوام جد هيمن  ه؟يچ يشوخ _

 ؟يخوا يم يچ هيچ. جالب شد هيقض! اوه _

 ...خوام كه يراستش ازت م _

 :كه گردنمو كج كرده بودم، گفتم يحال در

 !يدق مرگم كرد گهيبگو د _

 بگم؟ يعني _

 .گهيبگو د! تو سرتا زنميدونه م هياشكان  _

 نگم؟ يخوا يم _

 !بگو. ناييكنم پا يباال پرت م نياشكان خودمو از ا _

 .آخه سخته _

 !گهيبگو د! زنم االنا يداره؟ دارت م يعواقب بد يليخ يتو خمار يبذار يدختر رو بخوا هي يدون ياشكان م _

 .گم يباشه باشه االن م _

 .زود باش _

 ؟يدرخواست ازدواج كن يكيشه برام از  يم... راستش _

 :هوا دميپر هوي

 .زنم يرم حرف م يبگو م ه؟يخودمونه؟ ك ليكه تو فام هيمشنگ مونيهمون م. يرم خواستگار يآره خودم م ؟يك ؟يچ _

 .لهيآره همونه كه تو فام ،يكي يكي! آروم بابا _

 هست خب؟ يك _

 بگم؟ يش يناراحت نم _

 !نه چرا ناراحت بشم؟ به من چه؟ تو بگو _

 ؟يش يناراحت نم يمطمئن _

 ه؟يآره، ك _

 !خودت _

 .زميبازم نتونستم تو خودم بر ؟يخودش؟ چ يگه برا يم يداره چ نيا ؟يچ. دميپر هويجام  از
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 اشكان؟ ؟يچ _

 نيچرا ا نيا ايخدا. خنده كه هنگ كردم رهيزد ز نيهمچ د،يگشاد شده بود، چون كه اشكان تا عكس العملم رو د يليكه خ نيمثل ا چشام

 !خورده يآب شنگول ديمواد زده؟ شا يعنيشده؟  يجور

 ميمن هنوز دوزار ديكه د نيا. كردم يبا تعجب داشتم نگاهش م يجور نيمنم هم. دستش رو گرفته بود به دلش. ديخند يهم داشت م هنوز

 :گفت افتاده،ين

 چرا؟ يهنگ كرد ؟يچند وقته منتظره درخواست ازدواجم طونيش _

 :و باخنده گفت اورديچپ چپ نگاهش كردم كه اونم طاقت ن نياز چه قراره همچ هيقض دميفهم يوقت. منو سركار گذاشته بود! نكبت يا

رفت تو  طونيگل كرده، ش تيفضول يليخ دميد يوقت يول يدرخواست رو بكن نيبرام ا يكيخوام از  ينگاه نكن،راست گفتم م يجور نيبابا ا _

 .جلدم

. ازمادر زاده نشده بخواد منو سركار بذاره، هرچند متاسفانه زاده شده. خواستم بپرم رو كله اش و تك تك موهاشو بكنم يگفت، م نويا يوقت

 .نكبت رو به روم نشسته

 !تا بهت بگم هيو لبم و گفتم بذار بفهمم كر ديپر يطانيلبخند ش هيتو ذهنم  ديپر يزيچ هي يحرصم گرفت ول يليخ شييخدا

 تونم برات بكنم؟ يكار م يچ نميتابب هيمن كه مثل تو كمبود ندارم، حاال بگو كدوم بخت برگشته ا. يزهرمار رو آب بخند _

 :زل زد بهم و گفت زير يرو گفتم انگار كه باور نكرد، باچشما نيا ديكه د اشكان

 ؟يبرام بكن گهيد يكار نيتو عمرا همچ ،يغلط كرد _

 .خواستم كمك كنم يفهمم، فقط م يمن كه اول و آخر م. لينگو بخ! به جهنم _

 ؟يكن يواقعا كمكم م _

 .رسه كه كمك نكنم ينم يزيبه من چ. آره ياگه بخوا _

 ؟يشه با صحرا حرف بزن يخب، راستش م لهيخ _

 صحراست؟ جدا؟ _

 .مياالن تو فاز شوخ! نه پس _

 .يبود يمثال جد يهم كه منو سركار گذاشت يوقعم. تو يغلط كرد _

 .ام يمادر زنم بشه جد شااليكه ا) مامانم(به جون عمه بهناز ! نه به خدا _

 .يريگ يم ليچه خودتم تحو! يهو _

 !گهيد يكن يحاال كمك م _

 .زدم يطانيلبخند ش هي

 .تا كمكت كنم نيبش _

 .تعجب كرد هوي اشكان
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 ؟يكن يكمك م يجدا؟ مگه نگفت _

 .يمنو سركار نذار يخواست يم _

 ؟يكن يجدا كمك نم. نكن يشوخ! كنه ها يكارم يصنم قلبم با باتر _

 .كنما يكنه؟ االن غش م ينگاه م يجور نيچرا ا نيا! بابا يا ؟يديچرا انقدر منو دل رحم آفر ايخدا

 .كنم يكمكت م. نكن هيخب بابا، گر يليخ _

 .يگل يليصنم، خ وليا _

 :رو كردم بهش و گفتم نيهم يگل كرد، برا يشگيهم يبازم حس فضول. داشتم كه صحرا طرف مقابل باشهبازم شك  يول

 ديزن يحرف نم ميشما دوتا اصال با هم درحد عاد! شد اما صحرا رو نه يطرفت منم، باورم م يگفت ياگه م. ستيآخه قابل باور ن _

بعدشم اگه عالقه هم . تونم تو روش نگاه كنم ياصال نم. گهيچرت و پرت هست د نيخب به خاطر خجالت و از. زد نيريلبخند ش هي اشكان

 .كردم يكردم رو با اون نم يكه باتو م ييها ينداشتم شوخ

 :كردم زونيرو زدم به كمرم و لبام رو آو دستم

 تر از مال منه؟ نيچرا؟ خون اون رنگ _

 .صحراست تيبه خاطر شخص ر،ينه خ _

 :م و گفتمزبون براش دراز كرد هي

 پسغام؟ غاميچرا پ ؟يخواستگار ير يچرا نم يهمه خاطرخواه نيبعدشم تو كه ا. تو صحرا خانمه يازاالن به بعد برا _

 .هيبق شيپ ميحاال اگه تموم شد پاشو بر. گدار به آب بزنم يتونم ب ينه؟ نم ايداره  يخوام بفهمم اونم به من حس يكه م نهيبه خاطر ا _

 كار؟يچ  ميجا ما بر نيا انياالن همه م ايثان اوال تموم نشد، _

بادستم بهشون اشاره زدم . شن يتر م كيلشگر شكست خورده به ما نزد نيدارن ع. ماشاال همشون حالل زاده ان نايا دميحرف رو زدم د نيا تا

 :و گفتم

 ! حالل زادگان يدسته  نميبفرما ا _

 دميرو برداشتم د مييهمه اومدن نشستن، چا. يكش ونينبود نشستم به قل الميخ نيمنم كه اصال ع ستاد،يخنده برگشت سمتشون و براشون ا با

كه  نيبعد از ا. من شيپسرا رفتن تخت رو به رو نشستن و دخترا هم پ. تلخ بود يليخ. نفس خوردمش هيسرد شده اما بازم قابل خوردنه، 

هم جور  يكه اشكان باهام حرف زد، مشتاق بودم صحرا و اشكان رو برا ياز وقت. نييپاسمت  ميراه افتاد م،يرو انجام داد ممونسال حاتيتفر

صحرا و دستش رو گرفتم و از  شيرفتم پ. خوره يتفاوت سنشون هم به هم م گهيخوبه د. سالش 25سالش بود و اشكان هم  23صحرا . كنم

 :باتعجب گفت. جلوتر مياومد هيبق

 ؟يچته؟ عجله دار _

 بده؟ ميخوام دوكلوم خواهرانه باهم حرف بزن يم ه؟ينه بابا، عجله چ _

 :بهم انداخت و گفت يخر خودت ينگاه مشكوكانه  هي
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 .شنوم يبفرما م _

 هستن؟ ايخواهر جونم چ قيدونم عال يمن اصال نم. شنوم يتو اول بگو من م. خوام كه فقط من بگم يوا؟ نم _

 .ميخونه باهم حرف بزن ميخونه رو كه ازمون نگرفتن، بر. ميجدا شد هيزشته از بقدختر آخه االن وقته حرف زدنه؟  _

 يباز شد نشستم كه ببندمش كه نم ميبند كتون نايلحظه دم ماش هي. نايماش كينزد ميديباخنده رس. انيهم ب هيبق ميگفتم و منتظر شد يا باشه

ر يهمه اش ز دميفهم. شم يراه يرعليام نيبا ماش ديبه ناچار با دميپا شدم د يوقت .اشكان باسرعت پر شد و بوق زد و راه افتاد نيدونم چرا ماش

 .رونيب دمشيرو گرفتم و كش نشيسمتش و آست دميدو. نهيش يحسام هم داره پشت م دميد. شدن ياونا هم داشتن سوار م ناست،يسر ت

 !منه يپشت جا. نيدوست جونت بش شياز نامزد جونت دل بكن و پ قهيدو دق دايببخش _

 :خنده دستش رو برد باال با

 !ميخب بابا، تسل يليخ _

حاال ! نمهيو ام حانايآهنگ ر دميذره كه گوش دادم د هي. شه يهم داره پخش م يآهنگ خارج هيآقا روشنه و  ستميبه به س دميشدم كه د سوار

 شيدوس داشتم، خوب شتريب شهيرو هم يخارج يآهنگا. دميشن يدفعه بود كه م نيبار انگار اول نيآهنگ رو صد دفعه گوش كرده بودما اما ا نيا

آهنگ رو هم با  نيهم. دميفهم يرو راحت م شونيمعن نيرو گرفتم تافل زبانم گرفتم، برا هم رستانميدب پلميكه د نيكه هم زمان با ا ودب نيا

 :شد يتكرار م يليخ كهيت هي نيتو دفترم دارم، تو كل اهنگ ا يمعن

» Just gonna stand there watch me burn 

 نيو سوختن منو بب سايبرو اونجا وا فقط

That’s alright because I like the way it hurt 

 كه درد داره رو دوست دارم ينداره چون كه جور اشكال

Just gonna stand there hear me cry 

 !منو بشنو هيگر يبرو اونجا صدا فقط

That’s alright because I love the way you lie 

 ». رو دوست دارم يگ يم) شه يهم م يكش يدراز م(كه دروغ ينداره چون جور اشكال

 شيهم بكنه بازم بد ياگه بد يحت ينيب يتو طرفت نم يا يبد چيه يش يعاشق م يكه وقت يا يمعن. يواقع يمعن هي! قشنگ بود شيقدر معن چه

 يداره از اون تو نگاه م يعل ريام دميجلو انداختم و د نهينگاه به آ هي. گهياومده تو ذهنم؟ اما خب اومده د هيچ نايدونم واهللا االن ا ينم. قشنگه

 :و گفتم اوردميطاقت ن گهيد. دست منم از پشت بسته ييتو پررو اروي نينه بابا ا دميزل زدم از رو بره كه د يهرچ. كنه

 رو صورت منه؟ ابونيطرح و نقشه آسفالت خ ديببخش _

 :تمام گفت ييبا پررو اونم

 نه چه طور؟ _

 نگاه كردم رونيبه ب نهيمحلش ندادم و از تو آ گهيد. كه روتو برم يا

كه خودش از تو  مير يرومو كردم سمتش كه بگم كجا م ست،ياطرافمون ن يابونايبه خ هياصال شب ابونايخ دميد يكردم، م يرو نگاه م رونيب يوقت
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 :د و گفتنگاه كر نهيآ

 جا كجاست؟ نيكه ا يفكر كن اديخواد ز ينم. ميبعد از دربند قرار گذاشت گهيد يجا هيمحض اطالع با بچه ها  _

 :رو اون موقع احساس كردم يمل ميشدن در حد ت يعصب

 !گهيخفه شم د ديگ يم ديشما رسما دار _

 كردم؟ يجسارت نيچن ينه من ك _

 .لطفا دوپهلو بامن حرف نزن. كه نتونم فكر كنم ستميبعدشم من گنگ و خنگ ن! االن نيهم _

 .من عادت دارم دو پهلو صحبت كنم _

 .جور صحبت نكن نيبا من ا _

 ؟يدار يچرا مگه تو چه فرق _

 .رميخوام به دست تو بم ينم ابون،ياصال كال بامن صحبت نكن، بعدشم حواست رو بده به خ _

 .دادم يمامان جونش م ليكردم و تحو ياش م كهيم آورد كه بلند نگفت و گرنه از وسط دو تالبته شانس دم،يگفت كه نفهم يزيچ هي رلبيز

رستوران كه . خارج از شهر مير يكه گفتم االن م ميقرار گذاشت گهيد يجا هيگفت  نيهمچ. ميرستوران هيدم  دميرو نگه داشت د نيماش يوقت

 .گهيهاشون ندارن د تيمردم درك از مسئول. تونه فهيوظ

 يخب من. منو رو سفارش بدم يغذا نيكردم گرون تر يپس سع ميا يرعليهمه مهمون ام دميفهم ميذره كه نشست هيداخل،  ميو رفت ميشد ادهيپ

نفر  هيمن  يهمه از سفارشم دهنشون باز موند غذا. خرم يليشه خ يكه بهم تهمت زدن كه به خاطر پول باهاشم اگه ازش استفاده نكنم معلوم م

غذا رو آوردن، نشستم تا آخرش رو  يوقت. كردم ياومد منم با لبخند همه رو تماشا م يچشم و ابرو م يصحرا كه ازدور ه. تومان ارزه110شد 

تموم شد دركمال  يمنم وقت. كنه يخوردن من رو تماشا م ستادهينخورده و ا يعل ريكس جز خود ام چيه دميسرمو باال گرفتم د يخوردم، وقت

كه  نيبسوزه نه ا شييجا هيهمه خوردم اون  نيبابا من ا. ذره گرفت هيرفتم اون تو حالم  يوقت. ييرفتم سمت دستشو وآرامش بلند شدم 

 .خودش رو راحت بخوره يكنه و غذا ميهمراه

گرفتم،  ميتصم هي م،يپا شد يرعليخود ام شنهاديبه پ. خوردن و نشستن منتظر من عيهمه غذاشون رو سر دميو دوباره نشستم، د رونيب اومدم

 يمنو قال گذاشت منم اون رو وابسته م يكيشه؟  يم يمگه چ. ميدوست داره منم بهش نخ بدم و با هم دوست بش يليگرفتم حاال كه خ ميتصم

 .ستادميا نشيزودتر از همه رفتم و دم ماش نيهم يچسبه به تنم، برا يفعال كه پولش گوشت شده داره م. ذارم يمكنم و قال 

كمربندم رو ! دايچه قدر جلف شدم جد ما،يخودمون. رو باز كرد در كمال تعجب همه در جلو رو باز كردم و نشستم نيدر ماش موتيبا ر يوقت

با همه شون  نيشن، از تو ماش نيهم رفتن سوار ماش ناياشكان ا. ذره صحبت اونا هم اومدن هيبعد از . انيبستم و آماده نشستم كه اونا هم ب

خودش ! گهيبود كه من عالمت دادم د نينه؟ اما مهم ا اي ديدونم فهم يحاال نم. زنم يكردم و به اشكان عالمت دادم با صحرا حرف م يظخداحاف

 يزيچ ،يجلو خودم رو گرفتم عق يليهم دست تو دست حسام اومد، خ نايدم؟ ت يدارم بهش عالمت م يچ يكه من برا ديكش يمخش م ديبا

نه  دميبه پشت نگاه كردم د يهرچ. سررفته بود گهيد شييشدن، همه ساكت بودن، حوصله منم خدا نيسوار ماش ه؟يچ ايزبالوس  نيبابا ا. نزنم

 :خواستم آهنگ بذارم كه به خودم گفتم. حرف زدن ندارن اليخ نايبابا ا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   Rojin Khanum  – فقط براي يك شاخه گل رز دردسر       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٤ 

 ميديرس يوقت. رو نگاه كردم رونينشستم و ب نهيدست به س نيهم يبرا. يشه پسر خاله بش يدفعه كه نم كيآخه . صنم مخت رو كار بنداز _

 :شدن، منم خواستم كمربندم رو باز كنم كه بهم گفت ادهيپ نايا نايت

 ؟يايب ييجا هيشه باهام تا  يم _

 :كردم يريجبهه گ شهيرو فراموش كردم و مثل هم يمخ زن انيلحظه جر هي منم

 مثال؟ يكه چ _

 :لحن آروم گفت هي با

 ؟يايم. باشه نيشه تو ماش يرف بزنم، اما نمخواستم باهات ح يم _

برگشتم سمتش . خواد باهام حرف بزنه يدونن م يو حسام هم م نايتابلو بود كه ت. انداختم كه بهم اشاره زد برم ناينگاه به ت هي نيماش شهيتو ش از

 :و گفتم

 !طول نكشه اديفقط ز _

 يخواد بگه؟ فقط خدا كنه بحث رو به روز نامزد يم يو بفهمم چ مينزد، منم منتظر شدم تا برس يتو راه حرف. بوق زد و راه افتاد هيلبخند  با

چون فوق العاده خسته بودم، چشمامو . دادم و چشامو بستم هيتك نيماش يدم؟ سرم رو به صندل ينشون م يدونم چه عكس العمل ينكشونه كه نم

چشام رو باز كردم و متوجه دور و اطرافم  يدونم وقت يدونم، اما م يقت گذشته بود رو نمچه قدر و. زود خوابم برد يليرو هم گذاشتم خ هر ك

پشت به  دميبه رو به رو نگاه كردم د ياز نبودنش اما وقت دميبود نگاه كردم، ترس ياول به جاش كه خال. پارك كرده يبلند هيتو  دميشدم، د

 ايخدا! روز كيتو  يحيتفر يهمه جا نيماشاال ا. ميتو بام تهران دميه دور و اطرافم شدم دكامل متوج يشدم وقت ادهيپ نياز ماش. ستادهيا نيماش

 :رو نگاه كردم، از پشت صداش اومد نييرفتم جلوتر و پا. برسون شتريب

 نه؟ هيقشنگ يجا _

 :ابرومو دادم باال و گفتم هيسمتش و  برگشتم

 جا؟ نيا ومدميكه من تاحاال ن يمثال فكر كرد _

 .حرف بزنم يخوام جد يم ؟يكل كل و دعوا بش اليخ يامروز رو ب هيشه  يم ؟يكن ياز حرفام برداشت غلط م شهيتو چرا هم _

 :رو ازش گرفتم و گفتم روم

 .بزن، من كه جلوت رو نگرفتم _

 .ستادياومد جلوتر و شونه به شونه من ا اونم

 .كنه يآدم باشه، آدم احساس قدرت م يپا ريكه همه شهر ز نيا. دوست دارم يليجا رو خ نيا يدونيم _

 :سمتش و گفتم برگشتم

 .يخواه باش ادهيز ستيخوب ن ،يتو كه ثروت پدرت رو دار _

 .ستيمال من ن يبفهم ديثروت بابام، پس با يگ يم يخوبه دار _

 .كنن مال خودته يات كه فكر م گهيد يظاهرا دوست دخترا _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   Rojin Khanum  – فقط براي يك شاخه گل رز دردسر       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٥ 

 .بگم يزيچ هيرك و پوست كنده بهت  يليخوام خ يحرف بزنم، م زايجور چ نيكه راجع به پول و ا اوردميبگم؟ راستش تو رو ن يدونم چ ينم _

 مگه جلوت رو گرفتم؟. خب بگو _

من اون  يبفهم خواميم م؟يمدت با هم باش هيشه ازت بخوام حداقل  ياما م. اديبدت هم ب ديشا ي،حت اديدونم تو ازم خوشت نم يمن م نيبب _

 .ستمين يكن يم كه فكر يجور

 ؟يهست يچرا برات مهمه كه من بفهمم چه جور آدم _

 :و گفت بشيرو كرد تو ج دستش

 .ستمين يمن آدم هوس باز يكن يكه تو فكر م يخوام بهت ثابت كنم كه اون طور يفقط م. دونم يخودمم نم _

 :پوزخند زدم و گفتم هي

 .شده باشه ريثابت كردنش د يفكر كنم برا _

 .كنم يثابت م. شانس رو بهم بده نيتو فقط ا _

 .يكن يكار هي ديپس با _

 .دم يباشه انجام م يهرچ ؟يچ _

 نه؟ اي يگم كه ثابت كرد يبه صد تا بهت م ديهر موقع جمع گال رس. اريشاخه گل رز ب هي دنميد يايب يهروقت خواست _

 :از دندوناش معلوم شد و گفت فيرد هيخنده كرد كه  هي

 !ايارگل دوست د يليخ _

 !قشنگ تره يجور نيا. يشاخه معمول هيفقط  ا،يخوام خوشگل موشگلش كن يبله كه دوست دارم، بعدشم نم _

 گه؟يامر د _

 .خوام برم خونه بخوابم يكه من م ميافتيفقط زود تر راه ب. ستين يعرض _

 .خونه ميكه بر دييبله، بفرما _

با  يليفكر كنم خ. خوابم نبرد گهيفكر كنم چشامو رو هم گذاشتم فقط و د يزيكه به چ نيبدون ا. سمت خونه ميو راه افتاد ميشد نيماش سوار

 :رو كردم بهش و گفتم م،يديكه دم خونه رس يموقع. ميخونه ا كينزد دميچشامو باز كردم د يسرعت روند چون وقت

 .يكن يوستد ،يكه خواست يا گهيبا هركس د يتون يتو م! ستماين تيفقط بدون من دوست دختر واقع _

 ياون وقت م. ستمين يكه من بتونم ثابت كنم اون جور آدم ميحرفا رو زدم و قرارو گذاشت نيرفت كه من كل ا ادتيكه  نيدختر خانم، مثل ا _

 .ستيتو مرام من ن يكار نيهمچ ريهم دوست بشم؟ نه خ گهيد يكيبا  يگ

پولداره ازش  ميكه حاال كه دوست پسر قالب ستمين ييگفته باشم من از اون آدما. ايخرج كن يبرام حساب ديگل با نيباشه پس تا آخر صدم _

 .بگذرم و استفاده نكنم

 :خنده و گفت ريز زد

 كه به خاطر پوله يرك بگ ديحتما با ؟يذره مالحظه كن هي يتون يتو نم _
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تو  يمرض ندارم كه وقت. و آمدم به دانشگاه هم باخودتهگفته باشما رفت  يراست. حاال هم برو خونه تون. گن صداقت يم نيبه ا زيدوست عز _

 !خدافظ. يموند ياديبرو، ز گهيحاال د. و اتوبوس برم دانشگاه يمن با تاكس ،يدار نيماش

 اديو لباس عوض كنم، بعد كه كارم تموم شد  رميدوش بگ هياول رفتم اتاق خودم كه . انداختم و رفتم خونه ديكل. كرد و رفت يخنده خدافظ با

 .و رفتم دم اتاق صحرا و در زدم رونياشكان و صحرا افتادم از اتاقم اومدم ب

 بله؟ _

 اجازه هست؟ يسالم خواهر _

 .بله بفرما _

 .خونه ينشسته و داره كتاب م رشيتحر زيپشت م دميتو اتاق كه د رفتم

 مزاحم نشدم كه؟ _

 :رو تخت و گفت نميگذاشت وسط كتاب و بستش، بعد رو به من اشاره كرد كه بش عالمت

 ه؟يمزاحم چ _

 :و بهش گفتم نشستم

 تونم راحت باهات حرف بزنم؟ يم _

 ؟يآره، مگه قراره ناراحت حرف بزن _

 ه؟يمحصول دسته گل ك ؟يگرد يم ايها با ك يتازگ! ايصحرا بد راه افتاد _

 :خنده گفت با

 امان ازدست تو، خب چه خبرا؟ _

 تونم رك بگم؟ يم ه،يبرم تو حاش ستميصال بلد نراستش من ا. يجز سالمت ستين يخبر _

 .بگو _

 ؟يدوست هست يباكس _

 !معلومه كه نه ؟يچ _

 ؟يعالقه دار يبگم؛ تو به كس گهيجور د هيبذار  دم،يبد سوال پرس ديببخش _

 :كه جوابم رو بده، فقط گفت نيا بدون

 ؟يخوا يم يبرا چ _

 .هست كه بهت عالقه داره، ازم خواسته كه نظرت رو درموردش بپرسم يخوام اما كس يمن كه نم _

 ؟يك _

 :لبخند گفتم هي با

 !يرعليام _
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 :گفت غيج با

 ؟يك _

 :كه گوشم رو گرفته بودم، گفتم يدرحال منم

 .خواد يرو م گهيد يكيبگم اون  ديبگم اشكان با يخوا يچقدر صدات بلنده؟ بابا اگه م يوا _

 :صجرا هم باحرص گفت. ديپر يجور نيكه گفتم رو از كجام درآوردم؟ هم ينيا دمينفهم اصال

 خواد؟ يرو م يك _

 :رو باز كردم بگم، كه گفت دهنم

 .قيهرچه ال قيبه من چه؟ خال. يخواد بگ ياصال نم _

 .و دستم رو گذاشتم رو شونه اش ششيرفتم پ! يخواد؟ چه عال يصحرا هم اون رو م يعنيوا؟ . چهار تا شد چشمام

 نه؟ ش،يخوا يتو هم م _

 گفته؟ ينه ك _

 ي:نگاه مشكوك گفت هيگفتم با  يچ ديكه كامل فهم بعد

 ...تو هم؟ مگه اشكان يچ يعن _

 :زدم و گفتم يلبخند

 .آره اشكان _

 ؟يچ يعل ريپس ام _

 نه؟ اي يپروندم كه بفهمم تو به دوست پسرم نظر دار يطور نياون رو هم _

 .يكرد يپاره اش م كهيت يتو كه امروز داشت ؟يچ يعنيدوست پسرت؟  _

 پس به اشكان بگم كه پا جلو بذاره؟ گه،يد گهيد _

 :و بغلش كردم دميمنم پر. لبخند زد هيو  نييرو انداخت پا سرش

 .رم به اشكان اس ام اس بدم ياالن م. يخوره خجالت بكش يقربونت برم كه اصال بهت نم _

 .دستمو گرفت هوي

 بهت گفت؟ يك _

 .امروز تو كوه نيهم _

 .مشتاقم يليكنه خ يتازه اگه زود جواب بدم فكر م عه،يضا يليخ! وقت هي ياالن پس نگ _

 ؟يستين _

 .فقط االن بهش نگو، هر موقع بهت گفتم بگو. ايا؟ قرار نشد از من حرف بكش _

 كار كنم؟ يدونم چ يم ياوك! استياوه اوه چه باس _
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 يك نميام نگاه كردم كه بب يبه گوش. اس ام اس پاشدم يبا صدا. دميافتادم رو تخت و گرفتم خواب. اتاقم يبغلش كردم و رفتم تو گهيبار د هي

 :نوشته بود. كرده بودم ويرو گل دزد س يرعلياس داده؟ خنده ام گرفت آخه اسم ام

 »دم خونه تون؟ اميصنم بانو فردا ساعت چند ب «

 .اديالفاظ بدم م نيبهش بگم ازا ديانو،اه اه باصنم ب! شيا

 :رو دادم جوابش

كه خواب نمونم  نيا يو ربع دم خونه مون باش، رابعا برا 7ثالثا ساعت . اديبدم م يليبه كار نبر كه خ شونديمن پسوند پ يبرا اياوال سالم، ثان «

 ».كن دارميب 6ساعت 

 :جواب داد قهياز پنج دق بعد

 »!نمتيب يباشه، پس فردا م «

شدم  يم كينزد ييرايداشتم به پذ يوقت. رفتم نييخوابم نبرد و از پله ها پا گهيد. شبه 8ساعت  دميجواب ندادم به ساعت كه نگاه كردم د گهيد

 .بدو بدو رفتم اون سمت و بابامو از پشت بغل كردم. دميبابام رو شن يموقع صدا نيمدت ا هيدوباره بعد از 

 زلزله اومده؟! خدا اي _

 .نه بابا جون منم _

 .اومده يبگم سونام ديپس با _

 :گفتم زونينشستم و با لب و لوچه آو ششيپ

 بابا؟ ميداشت _

 .ينه گل دخترِ خودم _

 .برم جلوشون لُنگ بندازم ديبا گهيمن د. شدن استيهمه چه با س! كردم دستشون نقطه ضعف دادما يبابا چه اشتباه يا

تا آخر شب فقط حرف . ميجمع شد يعمر دوباره خانوادگ هيباالخره بعد از . صحرا رو صدا زدم نييمنم از پا. اومد وهيهم با بشقاب م مامانم

 !گن بچه ننه يكه بهم نم يالك. منم از بغل بابام تكون نخوردم. ميزد

 يحوصله نداشتم برا. شدم اليخ يروشنش نكرده بودم كه بهنوز  وتريكامپ يزور زدم خوابم نبرد، رفتم دوباره پا يرفتم تو اتاقم هرچ شب

 :به اشكان اس ام اس دادم يطانيلبخند ش هيرو دستم گرفتم و با  ميرو تخت، گوش دميدوباره پر نيهم

 ».رو كردم ميمن تمام سع ديببخش. رو دوست داره يكه اون كس نيمن باهاش حرف زدم اما مثل ا ؟يسالم خوب «

 :نشده بود كه جوابش اومد قهيدق هي هنوز

 »كه منم؟ ينگفت ه؟يجدا؟ نگفت ك «

 .زنگ زد دميرو ندادم كه د جوابش

 الو؟ _

 گفت؟ يشد؟ چ يبد موقع زنگ زدم، چ ديببخش. سالم _
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 :ناراحت كردم و گفتم يليخ صدامو

 .قرار ازدواج رو هم گذاشتن. خواد يرو م يكيكه خودش  نيتو اس ام اس كه گفتم، مثل ا _

 :ناراحت شد يليخ صداش

 شه؟يهم دانشكده ا ه؟يك يدون يقرارم گذاشتن؟ نم _

 .يكن دايبهتر پ يكي شااليدونم، حاال اشكال نداره ا ينم _

 :بغض كرده دميد

 ينم براك ايرو مه تيبود كه وضع نيگذاشتم به خاطر ا شياالن پا پ ينيب ياگه م روزه؟يمسأله مال امروز و د نيا يآخه چه جور؟ فكر كرد _

 .ازدواج

 ؟يكن يم هيگر يدار وونهيد _

 ؟يدون ينم ست،اسمشمين يزيچ _

 .بهم گفت نويچرا ا _

 ه؟يك _

 .گفت اسمش اشكانه _

 هم اسم منه؟ ؟يچ _

 .گهيد يخود خرت. كنم يكه تا آخر نقش باز ينذاشت ،يخر يليخ _

 :بلند گفت يباصدا هوي

 صنم؟ يگ يراست م ؟ييخدا _

 !موقعت ياحساسات ب نياه تو هم با ا گه،يآره د _

 .دادم يخوشحالم و گرنه جوابت رو م يليصنم االن خ فيح _

 .ميرو قطع كرد يو گوش ميحرف زد گهيذره د هي

 . هيرعليام دميرش داشتم د مه،بياومد گوش ادمياول محل ندادم اما بعد . لرزه يبالشم داره م دميبود تونستم بخوابم، صبح د يا يهر بدبخت با

 !اَه. چه زود شش شد يوا

 :رو جواب دادم يگوش بعد

 بله؟ _

 :بلند گفت يصدا هي با

 !يمتعال يسالم صنم خانم، صبح عال _

 كار كنم؟ يخو االن چ _

 .دنبالت اميهفت وربع م گهيمنو تماشا كن، پاشو د _
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ورش داشتم و  ن،يشوت شد رو زم مميگوش نييتخت افتادم پا ازرو. داد اومد يصدا هيلحظه چشمام افتاد رو هم و خوابم برد كه از اون سمت  هي

 :گذاشتم دم گوشم و گفتم

 .اه افتادم ؟يهان؟ مرض دار _

 .كنم يولت نم ينش داريكنم منم تا كامل ب دارتيب يام، بهم گفت يبه من چه؟ من بچه حرف گوش كن _

 تو رو آدم حساب كرد؟ يبرو بابا، ك _

 :صدا مثال مغموم گفت هي با

 صنم؟ _

 هان؟ _

 ستم؟يمگه من آدم ن _

 .نه يكرد دارياالن كه منو از خواب ب _

 .حاال پاشو حاضر شو،من هفت و ربع دم خونه تون هستم يدست شما مرس _

 حاال كو تا هفت و ربع؟ _

 ؟ينخواب _

 شه؟ يم يچ نميحاال بب _

 خرم، هم دو تا شاخه رز يبرات م يهم آب طالب ياگه نخواب _

 ؟يكن يبچه خر م _

 .رميگ يگلدون م هيبرات ... خب _

 .ديازسرم پر خواب

 ؟ييخدا _

 !ييخدا _

 .ايباشه پس زود ب _

 !خر شدم؟ واقعا خاك تو سرم يخاك تو سر به خودم گفتم كه با چ هيرو قطع كردم  يگوش يوقت

 ره،يبهش بگم برام لباس بگ ديبا. نييو رفتم پا دميرو پوش يشگيهم يطبق معمول لباسا. افتهيدوش آب سرد گرفتم تاخواب از سرم ب هيشدم  پا

 ريكه هنوز صبحونه حاضر نبود دستم رو گذاشتم ز نيكه صبحونه بخورم، مثل ا يناهار خور زين شستم پشت م!شه ينم يكه دوست يالك يالك

 .چشمام رو هم افتاد وچونه ام 

. كنه يباز داره نگاهم م شيبا ن نايت دميچشمامو باز كردم كه د. زيچونه ام بود، پرت شد و چونه ام خورد روم ريكه ز ينشد كه دست قهيدق پنج

قشنگ قشنگ  يكردن، اومدم دهنم رو باز كنم كه با حرف ها ينم يخواستن انقدر مردم آزار ياگه نم. گهيخوان د يمردم فحش م ييخدا

و شروع كردم به خوردن،  زينشستم پشت م. مخلفات رو آوردم هيآشپز خونه بق ينم پا شدم رفتم توم ،يچا ينيمامانم اومد باس كهغسلش بدم 
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زنگ  ميكردم و دوباره مشغول شدم، دوباره گوش جكتير. اسم گل دزد روش افتاده دمينگاه بهش انداختم كه د هيلرزه  يداره م ميگوش دميد

كارش به دو  نيبا ا. اصال توجه نكرد و اشاره زد برم دميكه د ناينگاه ناجور كردم به ت هينثارم شد،  زيم ريلگد هم از ز هي اونخورد كه همزمان با 

 يرعليام نيكه ا نيكنه، دوم ا ينگاهم تره هم خرد نم يبرا گهيدم، چون كه د يكه كم كم دارم اقتدارم رو ازدست م نياول ا دم،يرس جهينت

 .ذاره يمسائل رو كف دست نامزدش م نيا اديو بدبخته كه م ليخاله زنكه، حسامم زن ذل ودهن لق  يليخ

خجالتم  نش،يداده به ماش هيتك يرعليام دميد. رونيبلند كردم و اومدم ب يخداحافظ هيبرداشتم و راه افتادم سمت در،  يريگ جهيدست از نت گهيد

 :شدم، اونم نشست و گفت نيسوار ماش عيسر. بده نهيبب يكيگه  يكشه، نم ينم

 .چه عجب چشممون به جمالت روشن شد _

 :بستم كه بهش گفتم يكمربندم رو م داشتم

 .يانقدر خوش قول نباش يخواست يم! خودته ريتقص _

 حاال بدهكارم شدم؟ _

 .يخبر نداشت يبود _

 :بگه كه نذاشتم و گفتم يزيچ هيرو تا بنا گوشش باز كرد و دهنش رو باز كرد  ششين

 !شده ريد يبه قدر كاف. افتيراه ب ايانرو ببند، ث شتيا اوال ن_

برد، دوباره چشمام  يخوابم م يدونم چم بود كه ه ينم. ميرو روشن كرد و راه افتاد نيشد، ماش زونيزدم تو پرش، چون لب و لوچه اش آو بد

چشمامو باز  م،يبشنو ميتونست يرو نم گهيهم د يكرده بود كه صدا اديرو روشن كرد و صداشم انقدر ز نيماش ستميس دميافتاد رو هم كه د

 :بهش انداختم و با داد گفتم ايدونه از اون نگاه سگ هيكردم و 

 ؟يكر _

 :باداد جواب داد اونم

 هان؟ _

 ؟يگم كر يم _

 .دوباره بگو! فهمم ينم _

 :گفتم غيدفعه دست بردم به ضبط و صداش رو تا آخر كم كردم و باج نيا

 ؟يكر _

 :از دستاش رو از رو فرمون برداشت و گرفت به گوشش و گفت يكي

 .كر شدم يكه تو زد يغيج نيبا ا _

 .يش يم زميدفعه آخرته كه مزاحم خواب عز! به جهنم _

 ؟يزن يچرا م! خب بابا لهيخ _

 .ستيدوست دارم بزنم، به شما مربوط ن _
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 !پررو يا _

نشسته داره  يجور نياون هم دميشدم د ادهيپ. دم دانشگاه ميديخوابم نبرد، رس گهيد. زبون براش در آوردم و رومو كردم سمت پنجره هي

 :دوال شدم و از پنجره كله ام رو كردم تو و گفتم. كنه يتماشا م

 ؟يمگه كالس ندار ؟يچرا نشست _

 .نه، فقط اومدم تو رو برسونم _

 .ميكن خوشحال بش يبا يبا گهيخب د. دلم برات سوخت! چه فداكار ؟يآخ _

 .باشه بابا، خدافظ _

 دمياز پشت صدام كرد، برگشتم د يكيساختمون بودم،كه  كهيرو روشن كرد و رفت منم راه افتادم سمت محوطه،نزد نيكه ماش نياز ا بعد

 .نهينازن

 ؟يستاديچرا نا. دميدختر ،مردم انقدر دو يوا _

 ؟يسالم منم خوبم، تو خوب _

 :گفت باخنده

 كه نداره؟ دهيبه اون سوناتا سف يه؟ ربطخون يكبكت خروس م هيچ _

 ؟يديد يتو چه طور! زيچشم ه يا _

 .دنيهمه د ،يچيمن كه ه _

 :دونه محكم زدم تو سر خودم و گفتم هي

 بود؟ يتقلب شنهاديآخه االن وقته پ. من اون نفله رو كفن كنم شااليا يعني _

 :رو گرفت و گفت دستم

 .دينزن دختر، مخ نداشتت پر _

 شد؟ يچ مانيمخ من، اون پ اليخ يحاال ب _

 .گفتم رنگ و روش باز شد نويا تا

 نيا ميهمه مطمئن يعني. نيكه ازش شاك ميكرد دايرو هم پ گهيچند نفر د ياون بوده، حت هيعل يهمه چ نجايتا ا!جلسه آخره گهيهفته د ،يچيه _

 .شه يجلسه محاكمه م

 :رو هوا و دستامو زدم بهم دميپر

 !مهمون تو يخبر خوب، بستن نيبه خاطر ا! وليا _

 :دست هولم داد سمت ساختمون و گفت با

 .رو بگو دوست پسر جونت بده كتيخرج خ! برو برو شكمو _

 :لحن بامزه گفتم هي با
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 .كنه يرو مهمون نم زميمنو شكمه عز گهيد يچكيشده؟ ه يچه دوره زمونه ا! شيا _

و رفتم سمت دفتر  نيياومدم پا ست؟ين يچكيبله؟ چرا ه دميوارد كالس شدم و د. و راه افتادم سمت كالس ميمختصر كرد يخدافظ هيهم  با

كالس، همون موقع كه رفته بودم گچ پامو باز كنم، استاد محترم كالس رو  اميكه من نتونسته بودم ب ياون جلسه قبل دميمركز آموزش، فهم

صبحونه درست و  هيذارن كه آدم  ينم گه،يگشنمه د. بخورم يچ هيراه افتادم سمت بوفه كه حداقل دست از پا دراز تر . گهيد وزر هيانداختن 

 يمكتايبرم خونه، رفتم رو ن افتميحال نداشتم از االن راه ب. گرفتم يحال داد، انرژ يليچند تا خرما كه خ هيگرفتم با  ييرفتم چا. بخوره يحساب

گذشت كه احساس  قهيپنج دق هي. هم گذاشتم يآوردم نشستم، چشمامو رو ريگ هيجا تو سا هي. مذره استراحت كن هي. نميبش ونپشت ساختم

 .چشامو باز كردم، دهنم باز موند يستاد،وقتيجلوم ا يكيكردم 

 ؟يكن يم يجا چه غلط نيتو ا _

 .نبود يبودم، انگار تو حالت عاد دهيترس يليخ. صورتم حس كنم ينفسش رو رو يتونستم گرما يم كم،ينزد اومد

 .ام رو گرفت و بلندم كرد قهي

 يجا ندارم، ول نيا يكار گهيد. از دانشگاه اخراج بشم يآشغال باعث شد يتو نجام؟يمن چرا ا ،يگ يكنم؟ راست م يكار م يجا چ نيمن ا _

 . رميگ يدفعه جونت رو م نيا يول ،يكما و برگشت يفقط رفت ،ياون دفعه كه قسر در رفت. كنم... دهن تو رو  ديبا. چرا دارم! سايوا

 شيتو روز عاد. جا نيكردم اومدم ا يچه غلط يآخه اون آدرس خونه مون رو از كجا داشت؟ وا. بهم زد نيپس اون بود كه با ماش! آشغال يا

 .بودن ومدهياومد، حاال كه نصف دانشگاه هم ن يجا نم نيا يكس

تقال كردم كه از دستش فرار كنم  يهرچ. رسه ياصال زورم بهش نم ه،يقو يليخ دميدونه محكم زد تو صورتم، اومدم هولش بدم و برم كه د هي

كردم نتونستم از  يهركار! اومد سمت لبم. درد تا مغز استخونم رفت د،يمقنعه كش ريموهامو از ز. تونم، منو به خودش چسبوند ينم دميد

 ن،ياونم افتاد رو زم. با پا زدم وسط پاش عيسر د،يكار به ذهنم رس هيفقط . مانتوم يره سمت دكمه ها يدستش داره م دميكه د مكندستش فرار 

به . برنداشت... بوق دو بوق هي ،يرعليرو در آوردم و زنگ زدم به ام ميگوش. ساختمون يجلو دميكه مقنعه ام رو درست كنم، دو نيبدون ا عيسر

دوباره زنگ زدم . دنيرو و شروع كردم به دو ادهيرفتم سمت پ رم،يبگ نيكه ماش ستميتونستم با ينم. اديبدو بدو داره م دميو د كردمپشتم نگاه 

نگاه  ابونيكه به خ نيبدون ا نيهم يتونم راهمو ادامه بدم، برا يرو رو بستن و نم ادهيپ يكه وسطا دميكه بازم برنداشت، از دور د يرعليبه ام

رد شدم، هنوز داشتم  ابونياز من بود، ازخ يكم يليتو فاصله خ مانيپ. با سرعت اومد كه خوشبختانه ترمز كرد نيماش هي. ابونيسمت خ فتمكنم ر

 .اتوبوسه كي يغرق درخون جلو مانيپ دميبرگشتم و د. آدم اومد هيبا  نيبرخورد ماش يرفتم كه از پشت صدا يم

دوال شده و  يكي دميتر و د كيهمه دورش جمع شدن، رفتم نزد دميبودم كه د هيقض نيتو بهت ا. نيزم يجلوم نگاه نكردم و افتادم رو به

 :كه سرش رو بلند كرد و گفت ديطول كش قهيدق هينه؟  ايكشه  ينفس م نهياون كه بب ينيب يصورتش رو برده جلو

 .كشه ينفس نم! فكر كنم تموم كرده _

 باالخره تموم شد؟ يعنيبود كه پشت سرش بود؟  ييآه دخترا جهينت نيا يعنيس داد؟ اون تقاصش رو پ يعنيشد،  ينم باورم

 .زنگ زد يرعليبودم كه ام نيتو ماش. گرفتم نيو ماش ابونيخ گهياون جا دور شدم، فقط خدا رو شكر كردم، راه افتادم سمت د از

 ؟يسالم زنگ زده بود _
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 :كه دست خودم باشه، گفتم نيبدون ا نيهم يو ناراحت بودم، برا يعصب يليخ

 ؟يچرا جواب نداد ؟يزنگ بزن دياالن با! سالم و زهرمار _

 شده مگه؟ يزيچ _

 !زنگ نزن بهم گهيقبرستون بودم، د نهيكرد، االن س ياگر خدا كمكم نم. يشه كه آم يتو فقط ادعات م! ريبرو بم _

. كه آرامش داشته باشم ييجا هيمبرم داشتم برم  ازين. و برم باشه دور يحوصله نداشتم كس. رو قطع كردم و بعد هم خاموشش كردم يگوش

 ازيواقعا ن. كردم كه منو ببره بهشت زهرا شيسخت قبول كرد اما با پول راض يليكه خ نيبا ا. رو عوض كنه رشيبه راننده گفتم مس نيهم يبرا

 .معرفت داشتم يب يآشنا هيبه درد و دل با  ازين. داشتم كه برم اون جا

 يليكنم، خ دايبرام سخت نبود كه بخوام سنگ قبرش رو پ يليخ. ره اونجا يشنبه صبح نم يخب معموال كس. خلوت بود يلياونجا، خ دميرس يقتو

 .نگاه به سنگ قبر كردم هيبهش،  دميرس. رفتم اونجا يوقتا م

 .13/12/89وفات  خيتار ،يبيفرزاد حب _

 مرگ انقدر آسونه؟ يعني ايخدا! دوسال گذشت؟ چه زود يعني

دونستم فقط دلم  يچرا؟ اما م ؟يدونم سر چ يكه تموم شد، نم نيبعد از ا. و دستم رو گذاشتم رو سنگ، شروع كردم به فاتحه خوندن نشستم

 :گفتم يم هيگر ونيم. كنم هيخواد گر يم

 هنوز؟ يخودت خسته نشد يدو ساله منو تنها گذاشت! معرفت يسالم ب _

كه  يدرست همون جور. ام ياالن به خودم متك ؟يدون يم. چه قدر عوض شدم ينيو بب يانقدر زود گذشت؟ دوست دارم برگرد يچرا همه چ _

فرزاد  هي... گم يشم، تورو نم يعاشق فرزاد نم..عاشق نم، شم يكنم، الك ينم هيگر يزيسرهرچ. ستمياون دختر لوس ننر ن گهيد. يدوست داشت

كس رو نبخشه؟  چيمگه دل من چه قدر جا داره كه بخواد ه. رميگ يبخشمت؟ االن حرفم رو پس م يوقت نم چيگفتم ه ادتهي. مگ يرو م ديجد

 .شه يخب از گناهت برا من كم م. يكن يحداقل تو حرفامو گوش م

 .كردم كيخنده كوچ هي هيگر ونيم

 ،يگفت يزدم و تو م يبهت زنگ م يه ادتهي. تو ندارم يحرفا يبرا يمن وقت! يگ يچه قدر تو چرت و پرت م! اَه ،يگياالن البد طبق معمول م _

تو دلم  يگفت يم يه نوياوال كه ا. خاصه طميمن شرا ،يخور يتو به درد من نم يگفت يگفتم چرا؟ تو م يم يوقت. به من زنگ نزن گهيد! دختر يه

 .خاص بوده طتتيتو واقعا شرا دمياما بعد فهم! شدم ياحساس چه خر ريدادم، اَه اَه اس يخودم فحش م هب

 .ام شدت گرفت هيگر دم،يحرفم كه رس يجا نيا به

كم  يقدر گنده دماغ؟ مگه برات چ نيآدمم ا! وفق بدم؟ اَه اَه طتيمگه قول ندادم كه خودم رو باشرا ؟يرفت يطور نيچرا ا! شعور يب آخه

 گذاشتم؟

خواد  يهم ندارم، فقط دلم م هيحس گر گهيكم كم حس كردم د. گرفت يم ام شدت هيرفت باال تر و گر يگذشت، صدام م يم شتريب يهرچ

خواستم بلند بشم، نتونستم فقط  يهرچ. ده يداره تكونم م يكيدونم چه قدر گذشته بود كه احساس كردم  يچشمام افتاد رو هم، نم. بخوابم

 .دوباره چشمام رو هم افتاد. خودم كه اصال نا نداشتم كه بلند شم. داره بلندم كنه يسع نايت دميدچشامو باز كردم و 
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 يجا هينه،  دميچشمام رو گردوندم د يوقت يبود، اول فكر كردم اتاق خودمه ول ديسقف سف هي دميكه د يزيچ نيرو كه باز كردم اول چشمام

نگاه مهربون ازم  كيبا . با لبخند اومد سمتم و سرمم رو چك كرد. بودم مارستانيس بپرستار اومد تو، پ هينگاه كردم كه  يبه در ورود. ام بهيغر

 :ديرسپ

 ره؟ ينم جيحالت خوبه؟ سرت گ _

 :لبخند زدم و گفتم هيدرمقابلش  منم

 .نه، ممنون _

 :كه خطاب بهش گفتم رونيبره ب خواست

 همراه من نبود؟ يكس ديببخش _

 .به اصرار نامزدت رفت لتيفام ايدختره هم دوستت بود  دونم اون ينم. رونهينامزدت ب! چرا _

 ه؟ينامزدم؟ بابا من گورم كجا بود كه كفن داشته باشم؟ نامزد ك. شد ريدرگ يليفكرم خ. رونيهم از در رفت ب بعد

 :بودم كه در اتاق رو زدن ريباخودم در گ هنوز

 بله؟ _

 .گل رز بود اومد تو هيدست كه توش  هيفقط در باز شد و . جواب نداد يكس

 . كجم كار افتاد يذره فكر كردم كه دوزار هي ه؟يچ نيا ايخدا! يوا

 ؟يچ يعنيكار  نياالن مثال ا _

 :باز گفت شيدر آورد داخل و با ن ياش رو هم از ال كله

 .گهيد صبح كه همه جا بسته بود، االن اومدم ارم؟يگل ب مينيب يرو م گهيخو مگه قرار نبود هر دفعه كه هم د _

 باهات ندارم؟ يكار گهيرفت گفتم د ادتي _

 .ستيدست خودت ن يش يم يجن هوي. يزن يم اديحرفا ز نيتو از ا _

 .در رو بست عياونم سر. تخت بود رو برداشتم و پرت كردم سمت در يكه جلو ييدمپا هيرو گفت، دوال شدم  نيا تا

 :كنم دوباره كله اش رو آورد تو اتاق گفت يپرت نم گهيمطمئن شد د يوقت

 .ازاون وقتا بود يكياالنم  ؟يديد _

 .يخوا يكه تو جدا كتك م نينه مثل ا _

 برام؟ يخارون يخاره، م يخوام، فقط تنم م ينه كتك نم _

 !چندش. جونت برات بخارونه ميا؟ زهرمار، بده مر _

 . دايجد يجنبه شد يبابا ب _

 !يهان هينيكمال همنش _

كه بخواد  نيقبل از ا. كلمه رو ترك نكردم، لعنت فرستادم نيكه گفتن ا نيگفتم و به ا يچ دميمنم خودم فهم. تا بنا گوشش باز شد ششين
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 :بزنه، گفتم يحرف

 .يستيمن ن يِنفر هان هيحداقل تو ! ريبه خودت نگ _

 ؟يپس چرا گفت _

 .تركش كنم ديعادته كه با هي ايرو ببند، ثان شتياوال ن _

 .ستاديرو به روم ا نهيگل رو گذاشت كنارم و دست به س اومد

 .زنه يبهم ضد حال نم يمثه تو ه يچكيبه خدا ه ؟يقدر ضد حال نيدختر تو چرا ا _

 تونم برم؟ يم يك نيحاال هم برو بب ز،يدوست عز فمهيوظ _

كه  نيبعد از ا. پرستاره فشارم رو گرفت و سرمم رو چك كرد. برگشت بودم دهيكه د يبا همون پرستار قهيدق 2و بعد از  رونياتاق رفت ب از

 :كارش تموم شد، گفت

 .يكه االن بر نيا ايسرمت تموم بشه،  يصبركن يتون يم. يبر يتون يم يهروقت دوست داشته باش _

 !پرستار نگاه كردم، به خدا زنه ها يو تو چشما نميكردم صاف بش يسع

 .خوام برم يخسته شدم، م د؟ياريسرمم رو د رب شهيم

 :گفت حيلبخند مل هي با

 .ارمياالن درم زم؟يچرا كه نه عز _

پنبه رو گذاشت  عيسوزن رو كه در آورد سر. كرد و گرفت بغل سوزن يپنبه رو هم ضدعفون هيچسب دستم رو برداشت . هم مشغول شد بعد

 چسب رو هم زد روش هي. رونيروش تا خون نزنه ب

. هام كنار تخت جفت بود يكتون. شدم الشيخ يب نيهم يبرا. شه يم تيتنگه، دستم اذ يليخ دميكه د نيياومدم بدمش پا. بود مانتوم باال نيآست

 دم،دور و اطرافم رو نگاه كر ياما وقت م،يبگم بر يرعليتا به ام ستادميكارم تموم شد ا يگرفتم و دوال شدم كه بپوشمشون، وقت نيپام رو سمت زم

 .فكر كردم يتراژد هيبعد به  رون؟يكه بفهمم رفته بود ب نيبدون ا يچه جور دمينفهم ستين دميد

 جا نگه دارن، تا اندازه پولم مستخدمشون بشم؟ نيرو نداده باشه؟ منو ا مارستانيپول ب نكنه

 :لحظه مكث كردم و گفتم هي

 .يبعدشم خودت كه پول دار. بشه ده هزار تومانه يليپول سرم خ ؟يكن يفكره كه تو م نميآخه ابله ا _

بود كه خودم  دهيبهم نرس. سمتم اديداره از رو به رو م يرعليام دميد رونيدونستم كجا هستش؟ از اتاقم اومدم ب ياصال نم. افتادم فميك ادي بعد

 :رفتم جلو تر و گفتم

 ؟يكجاست راست فميك _

 .برسونمت ميبر ايب نه،يتو ماش _

رو روشن كرد و راه  نيماش. رو زد، در جلو رو باز كردم ونشستم موتير. پارك كرده بود ابونيرو تو خ نيماش. رونيب مياومد مارستانيب از

 :دميازش پرس. ميافتاد
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 خونه؟ ميبر يم يدار _

 آره، چه طور مگه؟ _

 .كنم يصبحونه نخوردم دارم ضعف م اديجا غذا بخورم؟ ز هي ميشه قبلش بر يم _

 .يباشه هرجور دوست دار _

دم  دميد. بشم ادهيزمان از دستم در رفت كه بهم گفت پ. زل زدم نيدادم و به سقف ماش هيتك يراهش ادامه داد، سرمو به پشت صندل به

 .آخ جون، منم كه عشق جگرم. نگه داشته يگركيج

منم كه پر رو تر از . كرد ينگاه م رهيخ يليخ. كه سفارش داد، آمد نشست نيهم بعد از ا يرعليام. نشستم زيم هيسمت مغازه، من پشت  ميرفت

 :گذشت كه به حرف اومد هيچند ثان. حرفام، زل زدم تو چشماش نيا

 ؟يكرد يكار م يبهشت زهرا چ ؟يبود؟ چرا اون قدر آشفته بود يچ هيامروز قض يراست _

 :شدم كه گفت يم يداشتم عصب يصبح افتادم، به نوع هيقض ادي دوباره

 ؟يزنگ زد دميفهم يم ديبود، ازكجا با لتيام سا يگوش. حموم بودم ؟يش يم يعصبان يبابا چرا ه _

 شيبهش بگم،گوش يكردم كه چ يم يداشتم جمع بند. ده يم صيرو تشخ تميقبل از عصبان افهيق گهيشدم كه د يقدر جلوش عصب نيا! جالب چه

 :جواب داد. زنگ خورد

 الو؟ _

_ ... 

 ؟يسالم، خوب _

_ ... 

 شده؟ يزيچ ه؟يچ _

_ ... 

 ؟يچه طور ؟يجدا؟ ك _

_ ... 

 د؟يديا؟ شما از كجا فهم _

_ ... 

 .اميباشه، اگه بتونم م _

 :سرمو بلند كردم كه گفت. كنه ياحساس كردم داره نگاهم م. رو قطع كرد يگوش

 شده؟ ياالن بهم خبر دادن چ يدون يم _

 ؟يچ _

 .تصادف كرده، درجا هم تموم كرده يميعظ مانيپ _
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 .دونم يم _

 :ديبا تعجب پرس. كاسه بزرگ شده هيكردم چشماش اندازه  احساس

 ؟يدون يتو از كجا م _

 .كه جلو چشام جون داد يياز اون جا _

تموم شد،  يسانسور، وقت يالبته با كم. كردن فيبپرسه شروع كردم به تعر يزيه خودش چ نكياز قبل تعجب كرد، منم قبل از ا شتريب يليخ

 :گفت

 ؟يكرد يكار م يپس بهشت زهرا چ _

 ؟يديتو از كجا فهم. خواستم تنها باشم يبه آرامش داشتم، م ازين _

 ؟ييجور موقع ها تو كجا نيدونست ا يكه اون م نيمثل ا. زنگ زدم نايكم نگران شدم، به ت هي يات رو خاموش كرد يگوش دميد يوقت _

 :لبخند تلخ زدم و گفتم هي

 به من گذشته؟ يدونه چ يكه م هياون تنها كس! دونه يمعلومه كه م _

در . ميصحبت رو عوض كرد، رفت جگر ها رو گرفت و مشغول خوردن شد ريمس نيهم يبرا. خوام راجع بهش صحبت كنم يكه نم ديفهم انگار

 .ميتموم شد، پولش رو حساب كرد و راه افتاد يوقت. نفر كه بهش حمله كردم هياصل من 

 :بشم كه گفت نيسوار ماش خواستم

 !جا؟ دنجه نيپارك ا ميبر يايم _

 كار؟؟ يپارك دنج چ ميوا؟ خاك تو سر صدام، بر _

 :تخس كرد و گفت يبچه ها نيا نياش رو ع افهيق

 !گهيد ايب. بخورم ژنيدوست دارم اكس _

 .خرس گنده نييباال پا ديپر يم ديشا هويدادم،  ينم يپسره زده بود به سرش اگه اك نيعنوان باشه سرم رو تكون دادم، واهللا ا به

رحم نكرده بودن و اسماشون رو حك  چارهيب يجا، چون به درختا نيعشاق بود ا يكه جا نيمثل ا. ميسمت پارك و آخر آخر پارك نشست ميرفت

 !نزاكتا يب. جا نيكرده بودن ا

خب پارك كوچولو . پارك يتو اديداره م سيمور و ملخ پل نيع ميدياز دور د هوي م،يكرد يو اونور رو نگاه م نوريا ميفقط داشت ميحرف نزد اصال

 .اما من حرف گوش ندادم م،يسقلمه زد بر يه يرعليام. ديشد همه جاش رو د يبود، م

 .نداره يربط يبه كس م،ينشست يجور نيكه هم ميجرم نكرد _

 :رو بكشه، گفت نميكرد آست يم يكه سع يدرحال

 .پارك ميايم بداد شنهاديكردم كه پ يچه غلط! دختر گهيد ميابريب _

 :گفت د،يكه فكر كنم آخر حرفش رو شن سهيپل

 .نداره دهيفا گهيهم د يخورده باش... پسر  _
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 :گفت تيلحن صداش رو عوض كرد و با عصبان بعد

 .ديافتيراه ب اهللاي _

 :كله شدم و گفتم يدوباره ب من

 خونه اش نفس بكشه؟ رونيب اديب قهيتونه دو دق يچه طرز صحبته؟ آدم نم نيآقا ا _

 :حرف رو زدم روشو كرد به من و گفت نيا يوقت

 ؟يپسر باز رونيب يايآهان، كه البد ب_ _

 :رو زدم به كمرم و رومو كردم سمتش و گفتم دستم

 !تيثياعاده ح تيتونم برم شكا يراحت م يليخ ،يزن يتهمت م يدار مايشما مستق _

 .ارهيخواد كم ب يپررو ئه كه نم يسايپل نيمعلوم بود از ا يجوابم رو بده ول يدونست چ ينم. شه يكرد كه حقوق سرم م تعجب

 :اخماش رو كرد تو هم و گفت دوباره

 .ينيخواهر برادر د شنيرسن همه م يم سايجاست البد داداشته؟ البته پسرا و دخترا تا به ما پل نيكه ا ينيپس ا _

 .حرفا بودم نيبحث نكنم،اما من كله خراب تر از ا زدياشاره م يقرار گرفت و ه سهيپشت پل يرعليام

 :نگاه كردم و گفتم سهيپل به

 م؟يكه ما گناه كرد نهيآهان، پس تمام هم و غم شما ا _

 :اشاره كردم و گفتم ابونيواگن تو خ به

ارشادم  يخواد كس ينم. كنم يمن خودم همه رو ارشاد م يحاج يديرس رياز منكر؟ د يارشاد و نه ديببر ديمارو با اون سوار كن نيخوا يالبد م _

 .است رهيگناه كب د،يتهمت نزن د،بهترهيكن يقدر بهشت و جهنم و گناه گناه م نيكنه، شما هم كه ا

 :تو صورتم و گفت اومد

 ؟"زبان سرخ سر سبز دهد بر باد "گه  يكه م يديضرب المثله رو شن! زبونت درازه ها يليتو خ _

براتون سر  دينداره، باهاش كل كل نكن يزبون سرخ شوخ" نهيدرستشم ا. ضرب المثل رو نقض كرده و درستش كرده نيا يبزرگ هي يحاج _

 ".ذاره يسبز نم

 گفته؟ نويا يآهان اون وقت ك _

 .بزرگه گم نامه كي _

 :كردم به خودش و گفتم اشاره

 .ستيهمه ممكن ن يدرك حضورش برا _

 گاه؟يپا يايب يخوا ينم يعني ،يباف يم نسمويهمه آسمون ر نيخب ا _

 .اميحاج آقا؟ من با شما بهشت هم نم هيچ گاهيپا _

 .نشدم يدر ضمن من هنوز حاج. يزن يحرف م يدار اديز. اون زبون درازت رو بكن تو حلقت نيبب _
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 .بدم بهش ديوسعش نرس يكياشته بودم اگه به مكه دارم مخصوص نگه د طيبل هياصال من . ديش يادب باالتون معلومه مشرف م نيبله، با ا _

 ؟يجلو اونا هم بلبل زبون نميبب. انيزنگ بزن بابا ننه ات ب. يكن يم ميعصبان يدار گهيد-

 .زبونم باز بشه دنيپول خرجم كردن تخم كفتر برام خر دنيهمه زحمت كش نيبله كه هستم، ا-

 :اش رو جواب داد يبعداز دو تا بوق بابام گوش. يريكردم به شماره گ شروع

 ?الو _

 ؟يخوب ،ييسالم بابا _

 ؟يسالم دخترم من خوبم، تو خوب _

 .بگم يزيچ هيراستش بابا زنگ زدم كه . خوبم يمرس _

 شده؟ يزيبابا؟ چ هيچ _

 ابونيتو خ... پارك ديايشه ب يم. ميداده بهمون كه باهم دوست رياومده گ سيبعد پل ميبود رونيهام ب ياز هم دانشكده ا يكيآره، من با  _

 مالصدرا؟

 .اميباشه، االن م _

 ينم يچيخب من كال از عاقبت ه يول ه،يدونستم عكس العمل بابام چ يبود و نم ومدهين شيپ يمسائل نيهرچند تا حاال همچ. رو قطع كردم يگوش

 .جاها سرم به باد بره يشد بعض يهرچند كه باعث م. دميترس

دست و پا ساكت  يب يآدما نيا نيكه ع يرعليام. دار بشم يارزونم حساب كنم مشتر. برم مغازه بزنم ديردم؟ باهمه رو از كجا آو نيدونم ا ينم

 .متره ستيمن ب يدونم چرا فقط زبونش برا ينم. ارهيدرم يمحتاط باز ياديبود، ز

 ستين يمن بدبخت چون دخترم، جد و آبادم كاف يول انينگفت خانواده ات ب يرعليحاال به ام. اديتاخود بابام ب ستاديبود، ا شيريس يليخ سهيپل

 .تا ولم كنن ارميالبد بابا آدم و مامان حوا رو ب ديبا. ارميب

 سن؟ينو يم يا "خ"دونم خجالت رو با چه  يدونه من نم يحاال خوبه بابام م. دميمثال خجالت كش نييساعت بعد بابام اومد، سرمو انداختم پا مين

 :و گفت ديهم دهنش بسته شد فقط از زبون دراز من گله كرد كه بابام خند سهيپل. ميكار رو انجام داد نيكه با اطالع اون ا حرف زد سهيبا پل بابام

 .رو داشته باشه ارشيفكرم نكنم خودش اخت يحت ست،يزبونش دست ما ن نيا _

خوام همه رو آدم  يم يمن ه. آدمش كنم ديبا. بود تيترب يب فيح يبود ول يجوون خوشگل. مامان كش كرد و رفت يخنده ها نيهم از ا سهيپل

 كنه؟ يمنو آدم م يكنم اما ك

ازاون پول انقدر برامون مونده ! هورا. اومده بود نيبابام با ماش! اصال انگار نه انگار. اما من نه ن،ييتونست انداخت پا يكه سرش رو تا م يعل ريام

تو  نيهم ينكنه، برا سكيگرفته بود ر اديبود كه  نيا شيحداقل خوب. كنه يش هم سپرده گذارا هيخوب بخره و بق نيماش هيبود كه بابا تونست 

 .كرد يهمون شركت هنوز كار م

 :گفت يرعليام

 .زحمت دادم بهتون يليخ ديببخش _
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 ه؟يچ يدونن كه قصد و غرض هرك ينم. كارو كنن نيشونه ا فهيوظ ناميا. كنم ينه پسرم خواهش م _

 !من نديمااپن  يبابا وليا

 برسونمتون؟ يمانيجناب ا _

 !يدينه پسرم، برو به سالمت، زحمت كش _

 هي نيخواستم كردم اما ا يتاحاال هركار. رميبگ ادي يحتما برم رانندگ ديبا! روند يم يچ نيع. ميبابا شد نيو سوار ماش مياومد رونيدم پارك ب از

 .كار از دستم در رفته

بود، كله  گهيد يهرك يحاال اگه بابا است،يدن يبابا نيآخه بابام بهتر. ماچ آبدار از گونه بابام كردم هي. منو رسوند دم خونه م،ينزد يخونه حرف تا

 .كرد يپاچه دخترش رو پخش م

 .شد يم اليكالس نداشتم وگرنه واو دينفهم يخونه رو باز كردم، خوبه كس در

 .گذشتم و وارد خونه شدم اطيح از

 .ممكنه زيچ نيمن برم بخوابم كه مهمتر! اليخ يب. گهيطبق معمول البد مامان خونه خاله است د. سوت و كور بود خونه

 .دميو مقنعه رو در آوردم و خودم رو پرت كردم تو تخت و خواب مانتو

 دم؟يچشامو باز كردم، بله؟ نفهم. اديكردم داره زلزله م احساس

و  انميبه چهارپا هيشب دينگاه كنم، شا نهيبرم تو آ ديبا. كنه يم كويتيپ كويتيصحراست كه اومده رو من پ دمياما د ناست،يكردم ت يفكر م اول

 .خودم خبر ندارم

 :آلود گفتم خواب

 .يكرد يكيمنو با تخت ! يينايصحرا به خدا تو هم، هم وزن ت يوا _

 :گفتم، گفت يكه توجه كنه چ نيبدون ا اصال

 .وشحالم كه نگوشده؟ انقدر خ يچ يدون ينم _

 :گفتم دميمال يكه چشامو م يباال، صحرا رو پرت كردم عقب وصاف نشستم، درحال دميپتو كش ريرو از ز خودم

 شده؟ يهان چ _

 .ارميشده؟ دارم بال درم يكه چ يدون ينم ت؟يترب يب هيهان چ _

 شده؟ يچ گهيبگو د ييگل كرده آشنا ميتو با مقوله فضول نيبب _

 .يخودت حدس بزن ديگم با ينم _

 :كردم و گفتم زير چشامو

 .كردن دايهاست كه خواستگار پ دهيدختر ترش نيا نيحرف زدنت ع پهيريت _

 :دونه با مشت آروم زد تو سرم و گفت هي

 ام؟ دهيمن ترش _
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 :و گفتم دميمال سرمو

 شده؟ يحاال بگو چ. زنم يدارم حرف م نهيراستش فكر كردم تو آ! ينه آج _

 !يخواستگار اديخواد ب يم. اشكان اس داده بهم ،يچيه _

 :انگشته سبابه و شصتم رو گاز گرفتم و گفتم نيب

 نيگفته؟ فكر كنم ا ميبذارن اومده مستق ونيدر م انيكه به مامان و باباش بگه ب نيا يبه جا. شدن ايح يمردم چه قدر ب! وا؟ خدا به دور _

رن  يماهم م انيدور و اطراف ،يرن خواستگار يواهللا مردم م. خورده يزيچ هي ،يا يت سيآ ،يپك سيآ وانيخجالت رو خورده روش چند تا ل

 .يخواستگار

 ؟يخوا يصنم كتك م _

 .دونه زدم تو صورتمم هي

 كنم؟ هيبهش تك گهيمونده كه من د يخدا ك اي ل؟يتو هم ذل ؟يشد ياوا خاك بر سرم، تو هم شوهر _

 :كردم به آسمون و گفتم رومو

 .ما رو شفا بده از دست رفتن ياليفام ايخدا _

 .هم تو اتاقم موند و بعد هم رفع زحمت كرد گهيذره د هي صحرا

تا  4سالم بلند كردم و  هي، دميمامانم رو از روبه رو د ن،يياز پله ها رفتم پا. ام رو صاف و صوف كردم يروتخت يبعد از قرن. تخت پا شدم يرو از

 .نييپا دميمونده رو پر يپله باق

 .فكر كنم ژست دست به كمر رو از مامانم گرفتم. دعوا كردن آماده كردم يدستش رو زد به كمر و من خودمو برا مامانم

 :گفت بلند

 بشه؟ يزيچ هيشكسته بود دوباره ممكنه  يتو پات تازگ ينگفت ؟يبود كرد يچه كار نيدختر ا _

 :سمت مامانم و دستم رو انداختم رو دوشش و گفتم رفتم

 .فقط تو خوشگل خانم حرص نخور. آمد، خوش آمد شيپ ياصال هرچ! شه ينم يزيبهناز جون، چ نه _

 :زد پس گردنم و گفت يدونه پس گردن هي

 ؟يخون يآهنگ خركن خركن م يپدر سوخته حاال برا من دار _

 :ماچ آبدار از لپش گرفتم و گفتم هي

 .يمن؟ نه بابا، گل دختر خودم _

 .ييرايسمت پذ دمينشون بده دو يكه عكس العمل نياز ا قبل

 زيو خودم رو پرت كردم رو كاناپه از رو م ستادميمنم كه پشت كاناپه سنگر گرفته بودم ا. با خنده از اون جا دور شد و رفت آشپزخونه مامان

زدم ماهواره و كانال ها رو  نيهم يبرا نداشت، يخاص زيچ چيهرچند ه. رو روشن كردم و نشستم به نگاه كردن يو يكنترل رو برداشتم و ت

 لميف نيخوشم اومده بود، نه از ا يهند لمياز ف دايجد. ده ينشون م يهند پيداره كل ايپرش يو يت دميكه د نيپشت سر هم عوض كردم، تا ا
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كه  يآهنگ. رقصم يشم و باهاش م يشه، منم پا م يشروع م يتازه هر وقت هم آهنگ هند. اش يكمد يها لميف نياز ا ا،يعشق و عاشق يها

 يدرختچه مصنوع كيرفتم نزد يكه دختره و پسره با هم بودن رو م ييجاها. دنيبلند شدم و شروع كردم به رقص دداد قشنگ بو ينشون م

 .گرفتم ياز برگاش رو م يكيمامان و 

 :فتم و گفتمرفتم جلو دستش رو گر. نگاه كرد ستاديباخنده ا يجور نياومد تو حال و هم مامانم

 . وسط ايب ؟يكن ينگاه م يجون به چ يبه _

تونست  يكار ممكن كه م نيبعد هم بدتر. رقصه، بعد با خنده منو به عقب هول داد و رفت نشست يزور مامانم رو تكون دادم كه مثال داره م به

 .رو خاموش كرد ميرو، عشق زندگ زميعز يو يانجام بده رو كرد، ت

 :دم تو چشماشرو مبل و زل ز دميپر

 ؟يشوهر منو چرا خاموش كرد! مامان واقعا كه _

 .سوزونما يبچه ات رو هم م ،يتو چشام زل بزن يجور نياگه هم _

 بچه ام؟ _

 .گم يتر از جانت رو م زيلپ تاپ عز گه،يآره د _

 :گفتم و ادامه دادم ينچ هي

 بابا از شركت زنگ زده خونه؟ يراست! ايمن دشمن يستمايماشاال با س _

 :صورتش رو برگردوند سمتم و ابروهاش رو داد باال و گفت مامان

 نه، چه طور؟ _

 :هام رو حالت اردك كردم و دستم رو پشتم گره زدم و گفتم لب

 .يچيه _

 ؟يشده؟ باز دسته گل به آب داد يچ ،يپرس يو سوال نم يزن يحرف نم يتو الك _

 . بچه پررو ها نشستم نيا نيع نهيزانو و دست به س چهار

 .دن يم ريگ يهم الك ساياَه پل رون؟ياش بره ب يتو روز روشن با هم كالس تونهيمامان؟ آدم نم  هيدسته گل چ _

 .محكم زد تو صورتش مامانم

 ت؟يامروز گشت گرفته بودت؟ باكدوم هم كالس _

 .دوست حسام ،يرعليام _

 :باخنده گفت مامانم

 دادن؟ آره؟ ريبهت گ چارهيبا اون ب ير كتك كارآهان پس به خاط _

 .رفتن باال يچندسانت هيهام  ابرو

 ؟يكرد دايپ يرو چه جور يكتك كار هيرسه؟ حاال فرض يمگه من زورم به اون غول تشن م ؟يكتك كار _
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 ؟يخب به بابات زنگ زد. يزن يم ريرو با ت چارهياون ب هيدونن سا يبعدشم همه م. سابقه ات خرابه زميعز _

 .نييآوردم پا يو گرنه فكش رو م سهيشانس آورد پل. بچه پررو ها بود نياز ا سهيپل گه،يآره د _

 .رو گاز گرفت نشييلب پا مامانم

 زنه؟ يحرف م يجور نيچه طرز صحبت كردنه؟ دخترم مگه ا نيدختر ا _

 .گهينده د ريمامان جون شوهرت گ _

 ؟گفت يخب حاال بابات چ _

 رفتار كنم؟ شهيمثل هم ايخجالت بكشم؟  ديسوال مامان بابا اومد با هيفقط منو رسوند، . نگفت يزيچ _

 :با تعجب و خنده گفت مامانم

كارا بلد  نيدونه ازا يرفتار كن بابات م يعاد ،يخواد تو خجالت بكش ينم. يشد يپسر م ديحقا كه با ؟يرفتار كن يچه جور يدون يتو نم يعني _

 .يستين

 .ام رو متفكر كردم افهيق

 ...شام امشب رو يخوا يخب، م _

 :تو حرفم دينذاشت ادامه بدم، پر مامانم

 .اش رو بگم هيبرنج پاك كن تا بق مونهيتا پ 5برو ! قربون دستت يآ _

 .دستام رو آوردم باال جفت

منو . كنم يآشپز نميخواستم بگم مهمونتون كنم؟ من عمرا بش يم! بذار حرفم رو تموم كنم بعد م،ينگه دار ما هم سوار بش ،يمامان واشي واشي _

 .ادهيخوب اطراف خونه ز يتزافروشيپ ه؟يچه كار. ميزن يم ريرو با ت گهيهم د ي هيآشپزخونه سا

 :كرد و گفت يينچ نچ بلند باال هي مامانم

 !شه نخواستم يبلند نم يدونستم ازت بخار يم _

 !ماشاال آشپزخونه شوهر دوم مامانمه. دوباره رفت تو آشپزخونه مامانم

 !بلند شد ميگوش يهنوز كانكت نشده بودم كه صدا. بچرخم نترتيذره برم ا هيرفتم سمت لپ تاپ تا . شدم و رفتم اتاقم يو يت اليخ يب

 .دكمه سبز رو زدم. داد يزد رو نشون مشد و با هر روشن شدن اسم گل د يروشن، خاموش م يه ميعالمه تعجب كردم، چراغ گوش هي

 بله؟ _

 ؟يسالم خوب _

 يمرس _

 :مكث گفت يكردم خنده اش گرفت، با كم احساس

 !من خوبم به خدا _

 .بازت معلومه شياز ن _
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 .خودم زبونت رو كوتاه كنم شااليا _

 .در خواب پنبه دانه ينيشما ب _

 .ردم حقت بودنثارت ك يكه تو شب خواستگار يحقا كه دماغ گنده ا _

 :گفتم تيگشاد كردم و باعصبان گايرو درحد الل چشام

 .جونت درآد رميگه دماغت رو بگ يم طونهيش. يكرد ياديغلط ز يليتو خ _

 ؟يتون يمگه م _

 :سوالش رو ندادم و گفتم جواب

 قطع كنم؟ يندار ياگه كار ؟يشر و ورا رو بهم بگ نيا يزنگ زد _

 نگفت؟ يزيزنگ زدم فقط حالت رو بپرسم و بپرسم بابات چ ؟ياريقدر زود جوش م نيچرا حاال ا _

 ؟يكار دار يحاال گفته باشه، تو چ _

 !مثال دوست پسرتم ها _

 .ده كالس دارم! دم در خونه مون باش9درضمن فردا ساعت ! ها يمن ينره،دوست پسر قالب ادتي _

 د؟يبرم خر يايباشه، بعدش باهام م _

 چه موقع؟ ديخر _

 ؟ يايم. هم دعوتن نايدوستمه، حسام ا يعروس _

 .پس تا فردا ست،ين يمشكل ياك _

 .خدافظ _

 .رو قطع كردم و رفتم سراغ لپ تاپ يگوش

شروع  گهيماه د كيخودم، انگار نه انگار كه امتحان ترمم كمتر از  يبودم برا يكاريماشاال ب. دنيو شروع كردم به چرخ نترنتيشدم به ا كانكت

 دميذره بدنم رو كش هي. بشن يگذاشتم پِل بيكه گرفتم رو به ترت ييآهنگا. بود سرزدم، چند تا عكس و آهنگم گرفتم تيسا يبه هرچ. شه يم

حس  يليباد خنك به صورتم خورد خ هي. از پشت دستگاه پا شدم و رفتم پشت پنجره، پنجره رو باز كردم و نشستم پشتش. در كنم يخستگكه 

كه  ياون موقع خودم رو پرت كردم رو تخت و دستمو كردم تو قفسه ا اديبه ! دوران نه چندان دور كيرو برد به  باد من نياما ا. داشت يخوب

 .خواستم خورد يكه م يزيو اونور كردم كه باالخره دستم به چ نوريكتابارو ا يه. ودتختم ب يباال

وقت بود  يليخ گهياما د سم،يرو بنو ميشگيام بود كه خاطرات هم يگشيتا قبل از دانشگاه عادت هم ريبخ ادشي. آوردم رونيخاطراتم رو ب دفتر

 .هندوستان نكنه ادي لَميتا ف رهيتولدم دفترخاطرات بگ يكادو يبرا ديدونست نبا يهم م نايت گهيد يحت. تركش كرده بودم

 .دميصفحه رو د نياول. دوباره پشت پنجره نشستم، دفترم رو باز كردم رفتم

 08/08/87: خيتار »

 !خوبم يدفتر خاطره  سالم
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 .گم يزود بهت م ،يهست يباشه چون تو دوست خوب. كه زودتر خبرا رو بهت بدم يدونم تو هم منتظر يدارم، م جانيه يليخ

 هيم؟ هرروز كار كن يدونم چ ينم! ده ياون كه اصال محل نم. دوهفته شده يكيدونم چه قدر گذشته، اما خب فكر كنم  ينم دم،ياونو د امروزم

قدر  نيدختر مگه ا يگ يدونم االن م يم. گهيكار كنم؟ خوشم اومده ازش د يخب خوشگله، چ. شه يو از دم مدرسه رد م رهيگ يدستش م فيك

 رستانيدختر كه دوم دب هيسالمه 17خب من همه اش. نهيرنگ نيكه سال اول دانشگاست، اما سنگ نيبا ا ؟يريگ ينم اديصحرا  ازجلف؟ چرا 

 !دوست خوبم گهيد اليخ يب. نكنم يو چشم چرون اديخوشم ن يكه از كس ستمين غمبريمن كه دختر پ. خونه يدرس م

 نه؟ اي نميب يخوشگل پسر رو م نيباز هم ا نميام باش تا بب يبعد يخبرا منتظر

 »!بوس بوس

 *** 

زنه؟ خب تو خل  يمگه آدم با دفتر خاطراتشم حرف م! ن موقعچه قدر اسكول بودم او يوا. كه نوشتم يخاطره ا نيخنده ام گرفت از ا خودمم

كرد، منم  ياگر صحرا باهام درد و دل م ديشا. كه بخوام درد و دل خواهرانه باهاش كنم مينبود كياما منو صحرا بهم نزد ستين يبودنم كه شك

اگر فرزاد  ديبگم؟ شا يدونم واقعا چ ينم. رفتم يسراغ فرزاد نم گهيكرد، بعدشم البد من د يم حتميو احتماال نص ششيرفتم پ يباز م يبا رو

 .موندم يم يباختم و همون جور لوس و دست و پاچلفت يدل م گهيد يكينبود خب به 

و گذاشتمش  دفترم رو بستم. بابا جونم هندونه بغل وارد شده! به به دميپاره موند از پنجره نگاه كردم، د كهيبازشد و افكار من ت ديبا كل درخونه

 .گهيكنم د يپاچه خوار يحساب ديباشه با يخب هرچ. نييسرجاش، در اتاق رو باز كردم و دوتا پا هم قرض كردم و باسرعت نور رفتم پا

 ينه هندو. به زور هندونه رو از دستش گرفتم، هرچند كه بعدش به غلط كردن افتادم. لبخند زد هيذره جا خورد اما بعد  هيبابا،  يجلو پا دميپر

 وانيل هي. و رفتم سمت ظرفا دميكش قينفس عم هي! آشپزخونه نتيقورباغه راه رفتم و هندونه رو گذاشتم رو كاب نيع. بود نيسنگ يليخ ينالوت

گذاشتم . ختميبود رو ر يخوشرنگ بود اما به چشم مامان صد در صد آب حوض يليكه به چشم خودم خ ييچا هيخوشگل موشگل برداشتم و 

 .نشستم حيلبخند مل هيبابا، با  يروبه رو. گذاشتم ييقندون رو هم برداشتم و كنار چا يكيپرش المپ هيبابا بعد با  يجلو

 ينگاهش م يمن هنوز داشتم همون جور. رو برداشت ييخنده و چا ريزد ز هوي. بازم شينگاه هم به ن هيخوش رنگم كرد و  يينگاه به چا هي بابا

 :كردم كه گفت

 .نكن يجواب به جواب كس گهياما د! ينكرد يدونم تو كار يمن كه م. يشد دهيتو بخش گل دختر _

 .راحت شد الميكه خ يمعن نيرو فوت كردم به ا نفسم

 يبعداز انجام روال عاد دم،ياز خواب پر 7ساعت . دميعالمه خواب درهم برهم د هي دم،يخواب يعذاب وجدان چيراحت، بدون ه اليخ هيبا  شب

به  نميكه بش نياما قبل از ا. كنم و برم دانشگاه شيگرفتم آرا ميدوباره تصم يبعد از عمر نيفرصت دارم، به خاطر هم يليخ دميحاضر شدن د

 .نميكه تو خونه منتظر بش نهيساعت زودتر برسم دانشگاه بهتر از ا ميخب ن. دنبالم اديب ميو ن8اس ام اس زد كه ساعت  يرعليام

 نميانگار چالقم كه بش! واهللا. ديمك ينشست سماق م يرفتم، اون وقت اون م يمترو م اي ياومد با تاكس يندادم، اگه نم يتياصال اهم. رو نداد جوابم

 .شدم شيتوالت و مشغول آرا زيكردم كه نشستم پشت م يباخودم غرغر م. منو ببره دانشگاه ادياون ب

 .صورتم باز شد يباالخره بعد از عمر! عاشق اعتماد به نفس خودمم. چه خوشگل هم شدم! كردم شيامروز آرا يچه عجب بعد از عمر! يآخ _
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راه ! اه ؟يچه قدر تكرار اليخ يبابا ب. دميرو پوش ايميبازم اون قد دمينگاه به مانتو هام انداختم، د هي نهيآ يام بلند شدم، از تو يصندل يازرو

 .رفتم تو اتاق باتعجب برگشت سمتم و نگاهم كرد يوقت. شه بره سركار يحاضر م اونم داره دميافتادم سمت اتاق صحرا و د

 .يتو اتاقم، در زد يچه عجب اومد! ريسالم صبح بخ _

 .بودم دهيدرزده بودم؟ خودمم نفهم ا؟

 ؟يخوش ؟يجان، خوب يسالم آج _

 :نگاه مشكوك انداخت و گفت هي

 ؟يخوا يم يچ! يخودت _

 ؟يگم خوب يم! ايشكاك يليخ زم،يصحرا جونِ عز _

 .شده رميد يخوا يم يآدم بگو چ نيحاال ع. من خوبم زم،يصنم جانِ عز _

 .چهره لوس به خودم گرفتم هي

 ه،يميمال من همه اش كهنه و قد. ازمندمياز مانتو هات ن يكيعرضم به حضور ارزشمندت كه من به . ازمندهين تيآج يدون يفدات بشم كه م _

 ؟يباشه آج. امروز بهم قرض بده هيفقط . ديرخوام برم خ يامروز م

 :خنده گفت با

 .خدافظ گه،يرم د يمن م. همه خواهش نداشت نيكه ا نيا. بردار يخوا يبرو هركدومررو م. يزن يچه تند تند هم حرف م! آروم بابا _

به لباسم نگاه  يذاشتم كس يشعورم بودم، نم ياگر خود ب! بابا قربون فهم و شعورش. عالمه انتخاب تنها گذاشت هيو من رو با  رونياتاق رفت ب از

 ينالوت يا. دميد يلباس م هيصحرا معدن لباس بود، بابا من كه اونو همه اش با . حمله كردم به سمت كمدش و مشغول ست كردن شدم. هم بكنه

 .نشه ايپوشه ر ينم

 ير نكيبرم، ع رونيكه از اتاق ب نيدارم، رفتم سمت اتاق خودم، البته قبل از ا ديخودم شلوار سف. دميخوجل موجل د ينتو سرمه اما هيسر  آخر

 !ام من يچه سوء استفاده گر. و نابود شده بود ستيمال خودم كه ن. بنِ صحرا رو برداشتم

هشت و  دمينگاه به ساعت كردم كه د هيكارم تموم شد  يوقت. ردم به حاضر شدنو شروع ك ستادميا نهيآ يرو به رو. دمياتاقم و شلوار پوش رفتم

 .ربع هنوز وقت دارم كيربعه، اَه 

 !حاال چرا گربه نره خدا عالم است. رو دستم گرفتم و مشغول زنگ زدن به گربه نره شدم ميگوش

 .كنم يبه خدا اگر بوقه چهارم رو بزنه و برنداره بارون فحش رو به سمتش روانه م. بر نداشت... دو بوق... بوق هي

 ...بوق... پنجم بوق

 بله؟ _

 .گرفتم يحالت رو م يداد يطول م گهيبوق د هياگر  ؟يرو برنداشت يسالم، چرا گوش _

 .بذار چشمات باز بشن، بعدا شروع كن _

 .تا برم دانشگاه يايمنتظر شدم تو ب ،يچيز شدن هبا ؟يكار يكجا _
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 :گفت و ادامه داد يا مصنوع هي

 .شدم داريمن كه تازه ازخواب ب. شهيجدا؟ من فكر كردم هنوز ساعت ش _

 .دميداد گنده زدم كه خودمم از جام پر هي خت،يته دلم ر هوي

 ؟هنوز يدياون وقت تو كپ ،يمن سه ساعت حاضر شدم منتظر جناب عال _

 :و گفت ديكش ازهيخم هي

 .من برات كالس ادب بذارم ايب! مشكل داره ها اتتيادب _

 !گل دزد. يمن كالس بذار يخواد برا ينم. كن ميات رو تنظ يساعت گوش 119تو برو فعال زنگ بزن  _

 .دميپله ها مامانم رو د نييپا. نيياومدم پا تيرو قطع كردم و از پله ها با عصبان يگوش

 ؟يسالم، چته؟ چرا داد زد _

 ؟يندار يكار. دانشگاه رميمن م! اليخ يب. مزمن دارم مامان يريخود درگ! بابا يچيه _

 !نه، به سالمت _

 .مثال با مقنعه ام ست شده بود ه؟يچ يو سرمه ا ديبا سف يدونم ربط مشك يواهللا نم. دميام رو پوش ياستار مشك آل

 .بزنم تو سر خودم يخواستم دودست يبرگشتم م يدر رو با شدت بستم وقت رون،يدر رو باز كردم و رفتم ب. كردم و اومدم سمت در يرو ط اطيح

 ؟يرو چرا زد چارهيدرهب ؟يشد يبابا توچرا امروز وحش _

 .باخنده اومد سمتم يعل ريام دميد برگشتم،

 تو؟ يمگه خواب نبود. يرو آب بخند! هرهر _

 :گفت. به گردنش داد  يتاب هي

 .كنم زتيخواستم سوپرا يم _

 .روشن كن، حوصله ندارم امروز نويبرو ماش. يمردم ازخوشحال! خدا قلبم يوا _

 !معلومه _

 .و نشستم نيجوابش رو ندادم و رفتم سمت ماش گهيد

بابا حوصله ام . حرف زدن نداره اليكه خ نيا مثل رينه خ دميربع گذشت، اما د هي. ميرو روشن كرد و راه افتاد نينشست و ماش عيسر اونم

 .سررفته

 نيانداختم بهش، اما انگار نه انگار، اصال ع يازگوشه چشم نگاه. خوان پشت بندش حرف بزنن يسرفه كردم، از اون تابلو ها كه معموال م هي

 .نبود الشيخ

 شهيهم. وقت هم جزوه نداشتم چيماشاال ه. شروع كردم به خوندن اقتصاد رو در آوردم و يكردم و كوله ام رو بازكردم و مبان شيا هيلب  ريز

 .گرفتميم يگرفتم و از جزوه هاشون كپ يكالس رو م يرفتم خرِ بچه ها يترم م انيخدا موقع امتحان پا

 .امرزهيرو ب يخدا پدر تكنولوژ. سميسر كالس بنو نميهستم كه بش سيخوش خط و تند نو يليخ حاال
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 :گفت نيهم يبرا. دونست يكه نم يرعليام نيعادت داشتم محكم ورق بزنم، اما ا. رو باز كردم و مشغول ورق زدن شدم كتاب

. خرن يم ليكنن و برات وسا ينداره، به مامان و بابات رحم كن كه خرج م بيع يكن يبه خودت و خودم رحم نم ،يرياصوال باهمه درگ _

 .روزبه ارستانميخرجت كنن، بفرستنت ت ديبعدشم با

 .خواد يكه كتك دلش م نيدم، اما مثل ا ينم نويكنم جواب ا يم يخانم اميم يمن ه ايخدا

 ؟يديدرخت و كرم رو شن هياون قض نيبب _

 :ابروش رو داد باال روش رو كرد سمت من و گفت يتا هي

 ه؟يكرم و درخت؟ نه، چ _

 خب؟! زيكرم بر يحاال كه نشستم و باهات كار ندارم تو ه. توئه يداستان زندگ _

 يتو دلم التماس م شيپ قهيخوبه تا دو دق. منم كله ام رو كردم تو كتاب و مشغول شدم. گرم كرد يهاش رو داد باال و سرشو به رانندگ شونه

 .شم يخوب نم يكه ول نيمنم مرض دارم مثل ا. كردم حرف بزنه، اما خودم ساكتش كردم

 يخواد درس بده رو م يكه م يكه چون استادمون گفته، دارم مباحث نهيرو خوندم، ا يقبل يدرس ها ستين. كردم يمطلب حفظ م يچ نيع داشتم

 .خونم

 يبرا. شد ادهيپ نيبزنه از ماش يكه به من حرف نيبدون ا. ديرو كش ينگه داشت و ترمز دست دميكردم كه د يتكرار م يخودم ه يبرا داشتم

 !مطلب رو حفظ كنم مهم تره نيا. ره يام گل نكرد، اصال مهم نبود كجا م يبار فضول نياول

برگشتم سمت  يناخود آگاه موقع دم،يترس يليخ. در سمت من باز شد هوي. دارن ييكه دستشو ييشدم مثل آدما يم نييباال پا يه يصندل رو

كه پشت  نيقبل از ا. دميبار خجالت كش نياول يچشمام كه به صورتش افتاد، برا. كه در رو باز كرد دستم محكم با كتاب خورد تو صورتش يكس

 .شاخه گل سرخ جلو چشمام بود هياالن هم . نرم رو حس كرده بود زهيچ هيبخوره  رتشدستم به صو

دستشم  هينظر كه  نيپام زانو زده بود و گل رو تو دستش گرفته بود و بامزه ا زا يظر كه جلون نياز ا كيرمانت. بود يكيصحنه بامزه و رمانت يليخ

 . رو گوشش بود

 :لكنت گفتم با

 .خواستم بزنم ينم د،يببخش _

 :تك خنده كرد و گفت هي

 !قرار امروز هيسهم نميا. دهيرس ادياشكال نداره از تو به من ز _

 .گل رو با تمام وجود بو كردم. راننده يصندل يرو دور زد و نشست رو نياونم پا شد ماش. رو ازش گرفتم گل

 .هم به درونم رسوخ كرد دياحساس جد هي ديجد يالبته همراه با اون بو. كه بو كرده بودم ييخوش بو بود، خوشبو تر از همه گل رزها يليخ

 شه؟ يشاخه گل هم خر م كيمگه آدم با  آخه

درواقع به صورت . بهش نگاه نكرده بودم ينگاه بهش انداختم، تاحاال درست حساب هيچشمم  يازگوشه . ديرخونده بودم ازسرم پ يمبان يهرچ

 .اومدن يآخه پسرا بعد از اون به چشمم نم. نگاه نكرده بودم يپسر چيه
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 .نشست اما خوشگل نبود يخوشگل كه نبود، به دل م! بودا پيهم خوشت ريام

 !استاده آخر ترم بهت نمره بده نيدرس بخون ا نيتو سرت صنم بش خاك

كه رو اون  نهيمهم ا ست،يمتمركز كنم؟ مهم ن يچ يرو...! يبلكه رو ،يرعليام يكه فكرم رو متمركز كنم، البته نه رو دميكش قينفس عم كي

كه  يدخترم هرچند باا خالق هيبا سقف منم  نهيماش هي نميخب ا طونه،يپسر باشه نفر سوم ش هيدختر و  هيسقف  ريز يگن وقت يم. متمركز نشه

 !الي،واو گهيپسره د هياونم كه ! گهيدخترم، اما مهم جسمه د مهين صفهدارم ن

 :محل گفت يچشمام گرم شده بود كه خروس ب. هم گذاشتم يو چشامو رو يدادم به صندل هيرو تك سرم

 .پاشو م،يديرس _

 يكار غرغر داشت؟ درحال نيا ييخدا گهيد. در دانشگاه نگه داشته يجلو قايابله دق دميام رو از تو كتاب درآوردم، به روبه روم نگاه كردم د كله

 :داشتم، گفتم يكه كوله ام رو داشتم برم

هم تو دانشگاه  يهرچند همه كار. ده يم ريگ نهيحراست بب نيا! ايشد پارك كن يجلوتر و عقب تر هم م ؟يجا نگه داشت نيتو چرا ا! آخه خنگ _

 .كنن يم

 :لب گفتم ريز. رو قفل كرد و بدون تعارف رفت نيماش عيشدم سر ادهيپ ياصال محل نذاشت و جوابم رو نداد، وقت اون

 !االغ. يجنتلمن يليمن فكر كردم خ! اَه خاك تو سرت _

 .درد گرفت نمينازن يمحكم بود، نوك پا نيبدنه ماش يلياشك به چشام هجوم آورد، خ ن،يلگد محكم زدم به ماش هي

 :ازهمون فاصله گفت. كنه يو داره نگاه م ستادهيا دميسرمو گرفتم باال كه د. پام رو تو دستم گرفته بودم نوك

 .باالخره يش يخوب م. حرص نخور تو _

نگاه  نياصال از ا! شيا. يگل فروش يعوض شد؟ دوباره نگاهش شده همون پسره پر رو هوي تشيچرا شخص نيكرد؟ ا يجور نيپسره چرا ا! وا

 .آد يخوشم نم

 .بود، همه ساكت و ناراحت بودن يجور هيجو دانشگاه . راه افتادم سمت محوطه ستادم،يدم دانشگاه نا گهيد

 هيبعد از قض. جلو چشم نشستم يها مكتياز ن يكي يرفتم رو. ساعت نه و ربعه. وقت دارم يلياوه هنوز خ دم،ينگاه به ساعت انداختم و د كي

 .نميبرم پشت بش دميستر يم گهيد مانيپ

 يحساب. باشه حداقل ميحال ييزايچ هيلم دادم و كتاب رو گرفتم جلو صوتم كه بخونم  يحساب مكتيام، رو ن گهيد يپا يپام رو انداختم رو هي

 نينازن ميد. و از روبه رو نگاهش كردم دمياومد نشست ازجام پر هويكه  نياومد بغلم نشست،ا ز شك ا يكي دميغرق درس خوندن بودم كه د

 :دستم رو گذاشتم رو قلبم و گفتم. بابا ودخودمون ب

 .قلب بدبخت من كشش نداره ؟يكن يم هيكارا چ نيدختر ا _

 :لبخند پر از آرامش بهم نگاه كرد و گفت هيبار با  نياول يبرا

 .قشنگ تره يلياالن خ يزندگ. باالخره راحت شدم _

 :گفت، از رو به رو زوم كردم رو صورتش و گفتم يم يزندگ يوباز خ يربط ه يب
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 تو؟ يشد يجن ،يوا يوا _

 .سرهم شروع كردم به صلوات فرستادن و فوت كردن تو صورتش پشت

 .شد سيصورتم خ ؟يكن يچرا تف م! چندش يا _

 :و گفتم ششيپ نشستم

 !يخوشحال. خونه يكبكت خروس م ه؟يچ _

 .غمه، رها شده يانگار از هرچ د،يرو كش بدنش

 رو وداع گفت؟ يدار فان يميعظ مانيپ يديمگه نشن _

 :هام رو انداختم باال شونه

 ؟يخب كه چ _

 ذوق؟ يوا؟ چه ب _

 ذوق داره؟ گرانيمگه مردن د _

 :تفاوت روش رو كرد اون سمت و گفت يب

 .منو كشت ييجورا هيمن ذوق داره، چون اونم  يآره صنم جان، مردن اون برا _

 :اومد كه از كنار بغلش كردم و گفتم يگرفته بود، داشت اشكش درم بغضش

 جا مرده؟ نيهم كيبا تصادف نزد يدونست يم _

 .خودم هم اونجا بودم! آره _

 :تموم شد، گفت فميتعر يوقت. شد يكردن، هرلحظه اون متعجب تر م فيكردم به تعر شروع

 .نبود يعاد تشيجدا؟ مردنش هم مثل شخص _

 .چه قدر مردن راحته. ستين يجا نبود، به گفت

 گه؟ يم يچ دميزد، اصال هم نفهم يهم پشت سرم راه افتاد، همه اش داشت حرف م نينازن. جام پا شدم و راه افتادم سمت ساختمون از

 :رفتم سمتش. زنه ياز دوستاش داره حرف م يكيبا  يرعليام دميرفتم سمت كالسم كه د يمنم داشتم م. جدا شد و رفت سمت كالسش ازم

 شه؟ يكالست تموم م يك يتو بهم نگفت يراست _

 :برگشت سمتم و گفت هوي

 كالسم تمومه؟ يمن ك ديبدون نيكه بخوا نيباش يتونم بپرسم شما ك يم ديببخش _

 .دنيداد و دوستش هم شروع كرد هرهر خند ميپوزخند تحول هي

 شده؟ يجور نيچرا امروز ا نيحرصم گرفت، ا يليخ

 :بهش گفتم نيهم يسوزم برا ينستم جوابش رو ندم تا عمر دارم مدو يم

 .دهنتون همه جا رو برداشته يانقضاش گذشته؟ چون بو خيدندونت تار ريخم يدونست يشما م _
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 :هم رومو كردم سمت دوستش و گفتم بالفاصله

 .شه يمسواك گرون م ميدوره تحر نيشما هم نخند، تو ا _

مطمئن بودم،  زيچ هينداشتم اما از  يجور شده بود، نظر نيكه اون چرا ا نيدرمورد ا. چشم غره از جفتشون دور شدم و رفتم سمت كالس هي با

 .جناب كرامت يجلوم بع بع كن كنميم يكار

. بود دهياما همه اش ازسرم پرخواد درس بده  يكه استاد م يوقت يبشه و آماده باشم برا ميدرس خوندم كه مثال درس حال نيساعت تو ماش سه

 .تو كالس هم حواسم جمع نبود يحت

كرد؟ به من چه؟ خودش ضرر  يجور نيپس چرا ا. رو بشناسم تشيكرد باهاش دوست بشم و شخص يحاال خوبه التماس م! مشكل دارنا مردم

 .ره يم بشيپول از ج يكنه، فقط الك يم

 .مردم يگرفتم م ينم نوياگر من حال ا يعنيكالفه شده بودم،  واقعا

 :و گفتم ميهم كالس حانه،ير شيرفتم پ. دمياز مبحث نفهم يچيمنم كه ه. بود تموم شد يا يبا هر بدبخت كالسم

 ؟يجان، خوب حانهيسالم ر _

 خبرا؟ ،چهيسالم مرس _

 .زحمت داشتم هيراستش مزاحمت شدم چون برات  ،يسالمت _

 .شنوم يم زم،يبگو عز _

كامل از  يجزوه  هيشه  يم نيهم يبرا ره،يسخت گ يلياستادمون، خ ،يدونم كه طلوع يم. رو كالس بمونم يتونم ساعت بعد يمن نم _

 .ارميخواد كم ب يكه كنفرانس م يخوام جلسه بعد ينم ؟يسيبنو سشيتدر

 ن؟يهم _

 :گره زدم ابروهامو

 بخوام؟ يخب آره، مگه قرار بود چ _

 .هاش رو باال انداخت شونه

 .باقلوا سمينو يراحت برات جزوه م التيباشه خ. دميپرس يجور نيدونم، هم ينم _

 :لبخند زدم و گفتم هي

 .يگل يليخ حان،ير يمرس _

 .كردم و راه افتادم كه برم خونه يهمه خداحافظ از

 .با من درافتاد، ور افتاد يهرك. رميگ يلباس رو به دلت بذارم بعدا بدتر حالت رو م ديبذار فعال داغ خر ريام آقا

 هي يكه بخواد جلو شدينم لياما دل ميكرد يبا هم دعوا و كل كل م يليدرسته منو اون خ. شدم يدادم آروم م يبه خودم م يكه ه يقوت دل با

 .طور رفتار كنه نيباهام ا بهيغر

 خودش آشناست؟ يليحاال خ ستين به؟يتكرار كردم، غر باخودم
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 !پسرته هامثال دوست  گه،يد آره

 .كه ستيآدم ن. خطره يب تيمثل كبر يدوست پسر قالب! مثال يگ يم يدار خودت

. زد به سرم يطانيش يجرقه  هي نيعالمه ماش هي دنيكه با د ابونيرفتم سمت خ يداشتم م. دادم يزدم و جواب خودم رو م يباخودم حرف م يه

 !خودشه

 يبرا دمشيگشتم ند ياما هرچ. ابونيسمت خ دمياول دو نيهم يبرا ابونه؟يخ يهنوز تو ايگذاشته  نگيرو تو پارك نشيدونستم اون ماش ينم

 .گرفتم شيرو درپ نگيپارك يراه طوالن نيهم

نبود خدا رو  يدور و اطرافم رو خوب چك كردم، كس. ته ته پارك كرده دميربع دنبالش گشتم كه د كي كيبود، نزد اديز يلياون جا خ نيماش

 .شكر

شدم كه دستم به ناخن  ينقشه م اليخ يداشتم ب گهيد. دميرس يم جهيگشتم، كمتر به نت يم شتريب يگشتم، هرچ زيت زيچ كيدنبال  فميك تو

 .خورد رميگ

 :پوزخند زدم و گفتم هيبود رو باز كردم، گرفتمش جلو صورتم  زيآوردم و سوهانش كه نوك ت درش

 .يكن ينيريخود ش گرانيجلو د ينخوا يتا تو باش _

حرصم گرفت، انقدر  يآخرش حساب. نداشت يريسوراخ بشه، اما تاث كياول چندبار تند تند زدم كه الست. نشستم كيبغل الست نيبه ماش پشت

 ...سيفرو كردم وباالخره پ تيحرصم گرفت كه محكم سوهان رو با عصبان

نبود، ممكن بود كه زاپاس تو صندوق عقبش داشته باشه پس رفتم كه به  يدونه كه كاف هي. كردم يرو جمع م رومين يحساب ديپس با خوب

 .اش هم برسم گهيد يها كيحساب الست

بود و گرنه صداش  برهيحاال خوبه و. خوره يداره زنگ م ميگوش دميد هويراحت شد از جام پا شدم،  الميهر چهار تاش رو پنچر كردم و خ يوقت

 .نجاميمن ا دنيفهم يشد كه همه م يبلند م نيهمچ

قطعش كردم و راه . زنه يبازم داره زنگ م دميد رونياومدم ب نگيجوابش رو ندادم، از پارك. خودهحالل زاده اشه دميرو نگاه كردم، د يگوش

 .شدم دهياز عقب كش يتاكس يدستم رو كه بلند كردم برا رميبگ نيكه ماش ابونيرفتم سمت خ. رونيب اميافتادم كه از دانشگاه ب

 ؟يريم يكجا دار _

 :سمتش و گفتم برگشتم

 رم؟ يكه بگم كجا م يباش يبه تو چه؟ شما ك _

خواستم از  يام، خب نم يميضد دختراست، منم باهاش صم نياز ا ،يشناس يبهت بدهكارم، تو كه مسعود رو م يمعذرت خواه هيدونم  يم _

 .دستم ناراحت بشه

 :نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 .ينيتو خواب بب! آقا ريكنم؟ نخ يتو و دوستت رو داخل آدم حساب م يفكر كرد ،يكار كرد يكه تو چ تسياصال مهم ن _

 :كه گفت رميبگ نيبرگشتم ماش دوباره
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 د؟يخر يايباهام ب يخواست يمگه نم _

 .نه، با مسعود جونت برو _

 .راه افتاد نيكه ماش نيكرد تا ا يداشت برو بر نگاهم م يجور نيهم ريام. نگه داشت و منم سوار شدم يتاكس هيلحظه  همون

 .شيگذشت كه زنگ زدم به گوش قهيپنج دق هي

 بله؟ _

 ؟ينگيپارك _

 آره، چهطور؟ _

 .كه عوض داره گله نداره يزيخواستم بگم چ يفقط م ،يچيه _

  ؟يچ _

 .ه كردمك يزدم و سرخوش شدم از كار يلبخند پدرسوختگ هي. رو قطع و خاموش كردم يگوش

*** 

 .يخر يليصنم به جون خودم خ _

 :و گفتم نايت يرو گذاشتم رو به رو وهيم بشقاب

بشه؟ فكر نكن  داتيجا پ نيكه با اون نكبت كردم ا يگله از كار يبرا ديمعرفت تو البد با يبعدشم ب. شه يم ريش يتو حرص نخور بچه ات ب _

 .شميپ ياينم گهيد يكه نامزد كرد ياز وقت ستا،يحواسم ن

 :ام و گفت يشونيدونه زد رو پ هي

 ؟يآورد چارهيچرا اون بال رو سر اون ب ؟يكن يچرا بحث رو عوض م _

 .فقط چهار تا چرخش پنچر شد! هم نبودا ييبال نيحاال همچ _

 .ديخواست ببره خر يخله مثال تور و م. يكه پنچرش كرد يغلط كرد _

 .ابروم رو دادم باال هيبه كمرم زدم و  دست

 .خواست بره لباس بخره يدوستش م يعروس يبرا. من بخره يخواست برا يانگار م د،يخر يگيم نيهمچ _

 .يذار يسربه سرش نم گهيو د يكردم آدم شد يمن فكر م. تو بخره ي قهيخواست با سل يم گه،يد يخر _

 :رو برگردوندم و گفتم روم

 .كردم ينيريخود ش گرانيمن نبودم كه جلو د. كاره اش هستم؟ به من چه؟ بعدشم اون خودش دوباره شروع كرد يمگه من چ _

 .چونه ام ريجلوم و دستش رو گرفت ز اومد

 .حرفاست نياز ا شتريكردم جنبه ات ب يمن فكر م _

 .دميرو عقب كش خودم

 .كنم چشماش تا آخر عمرش چپ بمونه يم يبه من چپ نگاه كنه، كار يفهمم، هرك ينم ست،ين ميجنبه ام، بچه ام ،حال ياصال من ب _
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 :هاش رو انداخت عقب و گفت شونه

 .دمتيوقته ند يليخ. بغلم كه دلم برا تنگ شده اياصال به من چه؟ ب _

 :گوشش گفتم ريرفتم بغلش كردم و ز باخنده

 .ياومد دخترخاله ات رو بغل كن ادتيچه عجب  _

 .بلند شد مياس ام اس گوش يكه صدا ميكرد يبا هم صحبت م ميداشت

 »د؟يخر ميبر يايسالم، حاال كه دلت خنك شد م «

 .خنده ريهم خوندش و زد ز نايت

 در اومده؟ ياز فكر تالف گهيكه د يكار كرد يبدبخت چ نيبا ا _

 .دونم دادم باال ينم يهام رو به معن شونه

 :نوشتم

 !حاال هم خودت برو ،يكرد يريكه پنچر گ نيمثل ا ر،ينخ «

 :دست گذاشت رو دستم، برگشتم نگاهش كردم كه ابروهاش رو داد باال و گفت نايبفرستمش كه ت اومدم

 .يذره مدارا كن هياالن وقتشه  _

دنبالش . ييسمت دستشو ديو تند دو ديرو از دستم كش يگوش نيهم يخوام به حرفش گوش كنم برا يچشمام خوند كه نم يكه تو نيا مثل

 ييدم دستشو دميرس. ممكنه اس ام اس بزنه كه عاشقتم هويمن تو دستش باشه رو نداره،  يكه گوش نيدختره جنبه ا نيا رم،يكه ازش بگ دميود

 .اما نامرد از پشت قفلش كرده بود ن،ييپا دميرو كش رهيدستگ

به اون داده؟ رفتم تو سنت باكسم اما  يچه اس نميكه بب رونيب دميرو از دستش كش يگوش رون،ياومد ب روزمندانهيلبخند پ هيبا  قهيدق كياز  بعد

بود و از جاش تكون  ستادهيا يرفتم سمتش، اونم همون جور. خواستم بزنم لهش كنم يكرد كه م يباخنده نگاهم م نيهمچ. گشتم نبود يهرچ

 .خورد ينم

 ؟يبهش كه پاكش كرد يفرستاد يچ _

 :حال گفتدر همون  اطيرو برگردوند و رفت سمت ح روش

 .نكن يتو فضول ه،يرعليمن و ام نيب گهياونش د _

 .رونياز در خونه رفت ب يهم همون جور بعدش

 :و گفتم نيشده بودم، نشستم رو زم دهيكش اطيكه دنبالش تا ح منم

 افتادم؟ نايت ريبه درگاهت كردم كه گ يمن چه گناه ايخدا _

اش  يتالف اليخ يهرچه قدرم خوب باشه، ب يرعليتجربه بهم ثابت كرده بود، ام. نشستم و دنباله راه چاره بودم كه نرم يهمون جور قهيدق پنج

 .شه ينم

ربع بود كه در حال گشتن  كي كينزد. گشتم ميدنباله گوش. تو اتاقم دميازپله ها با دو رفتم باال و پر. جام پا شدم و تند رفتم سمت ساختمون از
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 يحرص محكم خودم رو پرت كردم رو تخت ول يآخر سر از رو. دميرس يم جهيگشتم، كمتر به نت يم شتريب يا به قول معروف هرچبودم، ام

شلوارم و از  بيدستم رو كردم تو ج. رمهيز زهسفتيچ هياحساس كردم  ن،يخوردم زم يوقت. نيخودمو پرت كرده بودم كه افتادم زم بدانقدر 

 .افتاد دهيام دست اون ورپر يشروع شد كه گوش يياز اونجا امياصال حواسم نبود كه همه بدبخت .ام رو درآوردم يتوش گوش

 .تو پام ديچيهوا كه احساس درد پ دميمنم از ترس پر. زنگ خورد هويزل زده بودم بهش كه  دهيند يگوش يآدم ها نيع

 .زنگ زد اروي نيدوباره ا!اَه . كه دوباره برش داشتم نياز دستم پرت شده بود زم يگوش! بد بود يليتخت، خ ريپا خورده بود به ز يرو

 بله؟ _

 .دم درم ايسالم، ب _

 .من بهت اس داد برو يكه از گوش يبا همون ام؟يرو ب يچ يچ _

 ؟يمگه تو اس نداد _

 :پشتش گفتم. ديچيپوف گنده كردم كه صداش تو تلفن پ هي

 .نامزد دوست جونت بود ر،ينخ _

 :نزد يحرف گهيد دميد

 ؟يزن يشد؟ چرا حرف نم يچ _

 .دميبنفش كش غيج هيمنم چون اعصابم خورد بود، ناخود آگاه . نگفت يچيه بازم

 .برش داشت نيزم يپس از رو ديچيپ يگوش كروفونيدستش تو م يصدا. نيتق خورد زم ياحساس كردم گوش هوي

 ؟يمگه مرض دار! اوردمايدختر چته؟ گوش هامو از سر راه ن _

 .ير يالل نم يخواستيبه من چه؟ م _

 .يش يگم، تو پررو تر م يبهت نم يچيه يمن ه نيبب _

 .ينداشته ات رو نشون داد تيچه عجب شخص _

 .حسام گفت هيزمزمه كرد كه احساس كردم آخرش  يزيچ هي آروم

 :اون حرف بزنه و گفتم نذاشتم

 ؟يبزنكنه كه بهم زنگ  يحسام مجبورت م ه؟يچ _

 .نگفتم يزينگفت منم چ يچيه قهيدق هي

كردم تحمل تو  يفكر م. بود كه با حسام كرده بودم يشرط بند هيكه من خواستم باهات دوست بشم  نيآره، اصال تمام ا ه؟يچ يدون ياصال م _

 .ييحرفا نيتر از ا يتو كول رينخ دميرو دارم، اما د

 بهت اس داده بود؟ يدر به در چ ينايحاال اون ت. كشه يخجالت هم نم! پسره سرتق پررو يخودت يكول. ريحرفت رو پس بگ يهوو _

 .يذار ينم چارهياگر بهت بگم مو رو سر اون ب. گم ينم _

 هم بزنم؟ گهيد غيج هي اي يگ يم نيبب _
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 :بهم گفت. خب يلياَه خ _

 .منتظرتم گهيساعت د هيآره چرا كه نه؟ تا  _

 :مكث گفت هيهم با  بعد

 !زميعز _

 .باشه پررو زتيبابات عز ،يتيترب يب يليخ _

 .برام فرستاده بود نايت زم؟يبا تو بود عز يك _

 .رو قطع كردم يزدم و گوش گهيد غيج هي

 .كشمت يبه خدا م نايت

دم  نشيماش رونيازخونه اومدم ب يوقت. رونياز خونه زدم ب عيخونه رو برداشتم و سر ديكل. مانتو رو لباسم انداختم و شال سر كردم هي عيسر

كه از  نيقبل از ا. نگاه به سر و پام انداخت، بعد هم گازش رو گرفت و رفت كيپوزخند زد و  هي نيدرمون بود، خودش هم نشسته بود تو ماش

ندادم و راه  تيخودم رو درست كرده بودم، اما اهم ايبردم كه دراون لحظه مثل دهات يپ نيبه ا قايكردم و دق پمينگاه به ت هيبخورم،  تكونجام 

 .افتادم

 .دم خونه خاله ام زنگشون رو زدم دميرس يوقت

 ه؟يك _

 :خوشگل خاله ام بود يصدا

 هست؟ نايخاله جون منم، ت _

 .تو ايب زميآره عز _

ماشاال . زد و رفت تو اتاقش و درش رو بست غيج هي ديمنو دتا  ستاده،يدم اتاقش ا نايت دميد. باز شد و من به سرعت رفتم از پله ها باال يبا تق در

. هش يباز نم دميفشار دادم د يهرچ. به در دميدنبالش و چسب دميدو عيسر. شن يملت نابود م هي ميزن يكه م غيهمه مون هم نازك، ج يصدا

 :داد زدم شه؟يشد پس چرا باز نم ياتاق كه قفل نم

 !شكونما يم زنم در رو يباز كن و گرنه م نايت _

 :از اونورِ در اومد، باخنده گفت صداش

 !رسه يزورت نم. يعمرا بتون _

 :رو در و گفتم دميبا مشت كوب محكم

 كه زور من بهت نرسه؟ يچلغوز مگه چه قدر زور دار يآخه تو _

 .رفت شتريخودت ب يهرچند آبرو. يخاك تو سرت صنم آبرومو برد يوا _

 :گوشم رو چسبوندم به دراتاق و گفتم. پچ پچ هم از تو اتاق اومد يصدا هي بعد

 نا؟يت شتهيپ يك _
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 .گم ينم _

 .گم يم يدونستم دارم چ يبودم كه نم يقدر عصب اون

 شته؟يپ يگم چه خر يدارم بهت م نايت _

 ريكه با هم زدن ز دنيتو صورتم د يم چدون ينم. بود غش كنم ازخجالت كيانقدر تعجب كردم كه نزد. رونيدر باز شد و حسام اومد ب هوي

 :كه پشت حسام بود، گفت نايت. خنده

 .منم نبود ريتقص ؟يخودت رو برد يبهت گفتم آبرو يديد _

 :لبخند زدم و گفتم هيحرص  با

 .ذارم يزنده ات نم نمتيمن تو رو تنها بب! جان خفه شو نايت _

 .كنه يو با خنده داره نگاهم م ستادهيپله ها ا نييخاله ام پا دميد. نييرو ازشون برگردوندم و از پله ها رفتم پا روم

 :بهش با گله بهش گفتم دميرس يوقت

 جاست؟ نيدامادت ا يگفت يشد م يم يخاله جون چ _

 .زميماهت عز يسالم به رو _

 :و گفتم نييسرم رو انداختم پا باخجالت

 !خاله جون، سالم ديببخش _

 :ام رو گرفت باال و گفت چونه

چشمت رو گرفته  يجلو يچه خون. يديباال كه اصال منو هم ند يبا سرعت رفت نيبعدش هم تو همچ. كرده خواهرم خجالت بكشه زيعز نمينب _

 به آب داده؟ يچه دست گل نايدوباره ت. بود

 :دميدست به سرم كش هي

 .داده به خاك گهيكاش به آب داده بود، دسته گله رو د يا _

 :و گفت ديبه پشتم كش يدست

 به روز خواهر زادم آوردن؟ يچ نميبب ايب! يچه شاك يوا يوا _

 :شربت گذاشت جلوم و گفت وانيل هيبرگشت،  قهيو بعد از چند دق رونيخاله ام از اتاق رفت ب. از مبل ها و نشستم روش يكيسمت  رفتم

 .صنم جون يبرا نيريشربت ش هي نميبفرما ا _

 :نگاه مهربون بهش كردم و گفتم هي

 .خاله جون يشرمنده كرد _

 !اُه چه با ادب _

 .دشمنت شرمنده باشه خاله _

 .زنگ زد و خاله رفت سمتش و برش داشت تلفن
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 بله؟ _

_ ... 

 .زنگ زده، خدا عالم است يكدوم دلقك يريو يريه نيگفت كه خاله ام از خنده غش كرد، حاال تو ا يدونم طرف بهش چ ينم

 .دهخدا نكشتت پسر، مردم از خن _

 ؟يچ گهيزنگ زده به خاله ام؟ د بهيپسر غر هي! خاك عالم اوا

 .منه شيبا شوهرش باالست، صنم هم پ نايت. ستمينه تنها ن _

_ ... 

 م؟يخاله داشت! خدا ايشناسه؟  يمن رو هم م نيا وا؟

 !يگوش _

 :تكون دادم، خاله دوباره سمتم گرفت و زمزمه كرد رميگ يكه نم نيا يمنم سرمو به معنا. تلفن رو گرفت سمتم كه حرف بزنم خاله

 .اشكانه _

 پس اون نكبت زنگ زده بود؟ ا؟

 .رو از خاله ام گرفتم و گذاشتم دم گوشم يگوش

 بله؟ _

 .سالم خواهر زن جان! به _

 .زهرمار و سالم، كوفت و سالم، درد و سالم _

 كه، چته جانم؟ يدلبندم دوباره رم كرد! خواهر زن _

 !ايبش واريزنمت كه پخش د يم نياشكان همچ _

 ؟يبزن يتون يفقط از پشت تلفن چه جور م. بزن ايب _

 .كه دادم، هم خنده ام گرفت و هم حرص خوردم يا ياز سوت خودم

 .يمعرفت يب يليمكه؟ خ يحاج يحاج يجواب صحرا رو برات گرفتم، شد ياز وقت. يمعرفت ينامرد و ب يلياشكان خ _

 رم؟يصحرا تو رو بگ يجا يخوا يدلت برام تنگ شده؟ مصنم  يآخ _

 .ادهيهم از سرت ز يليخ ميآبج! زنم تو سرتا يدونه محكم م هي شت،يپ امياشكان به خدا م _

 .اون كه بله، من چاكر خواهرتم هستم _

 ش؟يخواستگار يايم يك يهو _

 شته؟ينكبت االن وقت گفتنش بود؟ عمه پ يوا _

 :نوچ كردمو گفتم هي

 ؟يايم يك ينگفت. خاله رفت آشپزخونه من تنهام رينخ _
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 .امروز فرداست كه زنگ بزنه خونه تون. به بابام گفتم _

 .زدم به هم يرو گذاشتم رو شونه ام و صورتم رو روش فشار دادم، بعد دو دست يگوش

 .يريگ يزن م يباالخره تو دار يوا _

 .گرفتم يزن م زودتر يش يدونستم خوشحال م يصنم به خدا اگر م _

 .كار دارم گهيبرو برو، كه من د. اديحاال خوشت ن _

 :خنده كردو گفت هي

 ؟يبرقص يار خوشحال يخوا ينكنه م ه؟يچ _

 :گفتم عيشناسه، سر يقدر خوب م نيكه منو ا نيرو كردم تو هم از ا اخمام

 .بدو برو مزاحمم نشو. كار دارم رم،ينخ _

 !خدافظ يمنم مخمل يباشه، برو، پشت گوش ها _

 .يبا! ات رو نگاه كن يمخمل يگوشا نهيگفتم برو تو آ يم يمن كه ه ؟يدونست يمگه نم _

 .به هم زدم و مشغول قر دادن شدم گهيدست محكمهد هي. رو قطع كردم يگوش عيسر

 .حاال برو ا،يآها آها آها آها، حاال ب _

 يدست تو دست هم دارن من رو باخنده نگاه م نايحسام و ت دميبرگشتم د. م اومدخنده از پشت يمشغول بودم، كه صدا يا قهيدو دق كينزد

 .حسام رفت شينداشتم پ يخاك بر سرم شد، آبرو يوا. كنن

 :دونم چه طور نگاهش كردم كه دستش رو آورد باال و گفت ينم

 .نگم يچكيدم به ه يقول م _

 .رو دادم باال و دستامو بغل كردم ابروهام

 ازت قول خواست؟ يك _

 :باز گفت شين با

 بگم؟ ريبرم بگم؟ به ام يعني _

 .افتميبود به التماس ب كينزد

 .بدم يطور نيمونده دست اون آتو ا نميهم! اينگ نايجون ت زت،يجون عز _

 گفتك باخنده

 .باشه _

 :زبون بهم نشون داد و گفت هي نايت

 .دم يمن كه بهت قول نم _

 .پشت حسام ديدو غيدنبالش اون هم با ج دميدو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   Rojin Khanum  – فقط براي يك شاخه گل رز دردسر       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣١ 

 ؟يبود به اون داد ياون چه اس ام اس. مياز دست تو شاك يبه قدر كاف! ايعر عر بد يزنمت كه صدا يم نيبه خدا همچ نايت _

 :مظلوم گفت يصدا هي با

 .خواستم كمكتون كنم يخب خره م _

 د؟يكن يم يمن شرط بند يشده رو يضاع جورحسام خان ،حاال او. نامزد جونت كمك كرده يبه قدر كاف ،يخوام تو كمكم كن ينم _

 .رونيكردم و از خونه اومدم ب يخداحافظ هيلبو قرمز شد، منم رومو ازشون برگردوندم و رفتم سمت آشپزخونه و از خاله ام  نيع صورتش

هنوز؟ مامان كه خونه خاله هم  ومدنيتعجب كردم، مامان و صحرا چرا ن. هنوز تو خونه نبود يچكيه. درخونه رو باز كردم و رفتم تو خونه ديكل با

 .فكر رفتم سمت تلفن شماره صحرا رو وارد كردم نيبا ا. زنه يصحرا مشكوك تر م نياما ا. ديرفته خر ديشا. دونم واهللا ينم. نبود

 ...سه بوق.. .دو بوق... بوق هي

 بله؟ _

 ؟ييكجا ؟يسالم، خوب _

 .هم با اشكان قرار دارم گهيد قهيتازه از شركت راه افتادم، پنج دق ،يسالم، مرس _

 .شدن قد كله ام چشمام

 .ارميزاده، دمار از روزگارش درب ييبا اشكان؟ چشمم روشن، بذار زنگ بزنم به دا ؟يچ _

 .رم يم گهيا؟ چه حالل زاده است، اومد من د! اينگ يزيا؟ صنم؟ چ _

 .رو بده بهش يگوش! ايالو، قطع نكن _

 .اينگ يزيصنم زشته، بهش چ _

 .رو بده بهش يباشه، تو گوش _

اون تا دو ! خواهر ما هم خنگه ها. كه با اون هم اتمام حجت كنه يمعلوم بود دستش رو گرفته دم گوش. پشت تلفن پا در هوا نگه داشته بود منو

 ه؟يهست حاال؟ خوردن يكنم؟ آبرو چ يگه آبرو دار يخر من بود، االن م شيروز پ

 .رو داد بهش يداد و گوش تيضاباالخره ر قهياز دو دق بعد

 بلو؟ _

 ؟يسالم، خوب _

به صحرا بگم بوسم كن،  نميبذار بب! هيامروز چه روز خوب ايخدا! ايباشم و بد باشم؟ تو هم مهربون شد تيشه با آبج يآره كه خوبم، مگه م _

 كنه؟ يبوسم م

منو  اديمن مشغول حرص خوردن شدم، خب بدم م. دنيرو از دم دهنش دور كرد و مشغول پچ پچ با صحرا شد، شروع كردن به خند يگوش بعد

 .معطل نگه دارن

 .چه خوب بود شيآخ _

. ادين كه صداش يحداقل دستت رو بذار دم گوش ،يبوسش كرد يبگ يبعدالك نيو بخند نيباصحرا بگ يالك يكه خواست يزهرمار دفعه بعد _
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 !نكبت

 ؟يديا؟ شن _

 .گفتم يشانس! نه بابا _

 .نهيهم هم تيخب واقع _

 اونم بدون سرخر؟ رونيب شيبرد ،يومديخواهر من ن يهنوز خواستگار يكش يخجالت نم نم،ياصال بگو بب. كنم يلهت م رميگ ياشكان م _

 .ميذره صفا كن هيبذار قبل از ازدواج ! بابا يا _

 .كار كنم يدونم باهات چ يم دمت،يوگرنه د شياريزود م ه؟ييبه دا هيمن كجام شب _

 !خب بابا لهيخ _

 .خدافظ! ايكن، مواظبش باش ياز صحرا هم خدافظ _

 .يبا _

 .حاال مامانم كجاست، خدا عالم است. از صحرا كه معلوم شد كجاست نيرو قطع كردم، خب ا يگوش

بشقاب و  هيتو  ختميهمه اش رو ر. درآوردم و مشغول شستن شدم وهيخودم م يبرا. كردم رو باز خچاليپا شدم و رفتم تو آشپزخونه ودر  ازجام

منم كه عاشق . ده يتون داره بره ناقال نشون م نيتو پرش دميد. ماهوره رو هم روشن كردم، مشغول كانال عوض كردن شدم. يو يت يرفتم جلو

 .كارتون بود كه مامان اومد، ازجام بلند شدم و رفتم سمتش يوسط ها. شدم دنيمشغول د رتون،كا نيا

 .سالم عجقم _

 :داد دستم و گفت كيعالمه پالست هي مامانم

 .يش يلوس تر م ،يلوس هست ؟يحرف زد يجور نيصنم دوباره ا _

 !بگم شوهرت ادبت كنه ها ديمامان، با گهيدستت درد نكنه د _

 .سوسك و صدام رفت رو هوا هيكه چشمم خورد به  نيتا ا. ها رو بردم تو آشپزخونه كيپالست

 !مامان _

كرده بودم  يرعليكه با ام يمطمئن بودم بعد از بحث. كردم يشدم و زود حركت م يحاضر م ستيبا يم. شدم داريب يزنگ گوش يبا صدا صبح

صبحونه كامل دارم، پس راه  هي يبرا يوقت كاف دميد رونيحمام رفتم و اومدم ب يوقت. پس با سرعت كار هام رو انجام دادم. اومد دنبالم ينم

ماچ آبدار ازش گرفتم،  هيرفتم سمتش و از پشت بغلش كرد و  عيبابا سر دنيبا د! بابا يهمه دور هم بودن، حت. نييپله ها و اومدم پا تافتادم سم

 :مامانم دراومد يصدا نكارميبا ا

 گه؟يد شميپ يايبعدا م. م خانمباشه صن ؟يكن يفقط بابات رو بوس م گهيا؟ حاال د _

 :لبم رو بردم بغل گوشش و آروم زمزمه كردم. رو دور زدم و مامانم رو هم همون جور بوس كردم زيخنده م با

 .ده يحاال خوبه بابا خودش هر شب سهمت رو م! مامان حسود يا _

لبخند نثارش  هيرومو كردم سمت صحرا و . و صحرا نشستمبابا  نيمامان دراومد و من با خنده ازش فاصله گرفتم و روبه روش، ب غيج يصدا
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 :تك سرفه كرد و گفت هيمشغول خوردن شدم، مامانم  يوقت. اونم جوابم رو داد. گفتم ريصبح بخ رلبيكردم و ز

 .رو به همه بگم يزيچ هي ديبا _

 :خونسرد گفت يليمامان به همه نگاه كرد و خ. مامانه يتوجه همه رو دميگرفتم باال كه د سرمو

 .ميفردا مهمون دار _

 :و گفتم نييكله ام رو گرفتم پا دوباره

 .اديبرامون مهمون م شهيهم. ستيمهم ن يليكه خ نيخب ا _

 :اخم صنم كش كرد و گفت هي مامان

 هيال و احوال كرد و بعد از ذره ح هيزنگ زد،  - مييزن دا -يپر روزيد. هم مهمه يليخ يمهمون نينه؟ اتفاقا ا ايحرفم رو تموم كنم  يذار يم _

زنگ  ريامر خ كي يوسط حرفم و گفت برا دياونم پر. منم گفتم قدمتون سرچشم. خونه مون انيب خوانيگفت م ينيمقدار من من و مقدمه چ

 .كنم ياساس يريگردگ هيخوام  يدارم چون م ازيهم به كمك همه تون ن حاال. زدن

 :نچ كردم و گفتم هيهام رو با ابروهام هم زمان دادم باال و  شونه

 ن،يگفتن مادر رو بب يگذشت اون زمان كه م. رهيصحرارو بگ اديپسرش ب يكارها گول بزن نيبا ا يتون يرو كه نم نايا ييدا! نچ مامان خانم _

 .ريدختر رو بگ

 .ه كه بابا با خنده گرفتش و نشوندشبه من بد يحساب يگوش مال هي اديشد ب يداشت پا م گهيد مامانم

 :دادم باال و گفتم يطونيش يليرو خ ابروهام

 .گناه داره چارهياشكان ب گهيشد بسه، د چارهيب يمامان جون بابا رو گول زد _

 ستن؟ين ريپذ قتيحقچرا مردم . بابا دست اونو هم گرفته بود كه بلند نشه. كنه يداره منو چپ چپ نگاه م دمينگاه به صحرا انداختم كه د هي

 :وسط تفكرم ديبابا جفت پا پر. گهيشه د يچاره م يخب پسره مردم ب

 .گهيدو تا رو نگه داشتم، برو حاضر شو د نيدستم خسته شد بس كه ا نجا،يا يستاديا ؟يمگه تو درس و دانشگاه ندار _

 شيحاضر شدن و آرا نيباسرعت جت رفتم باال، ح. هفته دمينگاه به ساعت كردم كه د هيرو گفت،  نيبابا تا ا. دنيهم شروع كرد به خند بعد

بعد از . خودم رو برسونم دانشگاه هينقل لهياومد دنبالم؟ حداقل الزم نبود با چهار صد تا وس يم يرعليشد ام يم يكردم، چ يكردن باخودم فكر م

 ديچند وقته خر نيمن تو ا. آه از ته حلقم دراومد دنشي، رفتم سمت كمدم كه با دباشه مياالمكان مال يكردم، حت يكه سع شيه مقدار آراي

. ستميكه ن نيقزو يخب سنگ پا. تونستم برم به صحرا بگم لباست رو بده من ينم گهيد. لباس كهنه بپوشم هي ستيبا ينكرده بودم و م

 نشييبود كه روش برش داشت و پا يآب يلوله تفنگ نيشلوار ج هيشلوارمم . هم سركردم يمقنعه مشك هيو  دميرو پوش ميكمانتو خا يمجبور

شلوار  نيع. پاره بود كهيت چارهيب. اشكم براش دراومد دم،يكه تا كوله رو د زميخواستم كتابام رو جمع كنم و تو كوله ام بر يم. خورد يدكمه م

نبودش، مثل . دميو تو اتاق صحرا سرك كش رونيز اتاقم اومدم با نيهم يكنم، برا ينتونستم خوددار يكي نيدرمورد ا. كه تازه مد شده ييها

 يبا كم. و درش رو باز كردم شيواريگشتم، رفتم سمت كمد د فيك ايكوله  هيپس كامل وارد اتاقش شدم و دنباله . كه زود رفته بود شركت نيا

نگاه بهش انداختم بد نبود،  هيبرش گردوندم و . هم آورده بودم كه ست مانتوم بود يچه شانس. كنم دايپ يخاك يكوله پشت هيگشتن تونستم 
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 .تشهيداد مال دوران جاهل يروش بود كه نشون م ريفقط چند اثر هنرمندانه با غلط گ. داد يكهنه نشون نم اديز

به خودم انداختم، بعد كه از  نهينگاه تو آ هيختم و كوله رو اندا. برش داشتم و بردمش تو اتاقم، كتابام رو دونه دونه شوت كردم توش عيسر

هول شدم كالسم ساعت هشت شروع  يليداد، خ يرو نشون م 7:20نگاه به ساعت انداختم كه  هي. نييظاهرم مطمئن شدم راه افتادم به سمت پا

مامانم  ييرايتو پذ. رميكنم و دربست بگ يكم ول خرج هيگرفتم  ميتصم نيهم يتونستم به موقع برسم، برا يكشتم نم يخودم رو هم م. شد يم

 :اونم بهم گفت. آوردم و بهش از كمد فلك زده ام گفتم ريرو گ

از مال گداها هم پاك تره برات پول گذاشتم  چارهيب نميبرم سر كمدت بب يداد يبهم آدرس م يكه داشت شيچندوقت پ ؟يومديچرا زودتر ن _

 .يريبگ يخوا يكه م يكنار چند دست مانتو و هرچ

ماچ ازگونه اش  هيبهم دادش و منم انداختمش تو كوله ام  عيسر. پول رو ارهياز مامانم خواستم برام زود ب نيهم يانگار روحم شاد شد برا هوي

 هيكوچه كه نظرم رو جلب كرد تو  يزيچ نيدر رو باز كردم، اول. رونيبه حالت دو رفتم ب دميرو پوش ميكتون. گرفته ام و راه افتادم سمت در

تو  دياومد با يشدم، اگه اون نم فيخرك يحساب. كردم اون اومده باشه دنبالم يراننده اش انداختم، باور نم ينگاه به صندل هي. بود ديسف سوناتا

 ابونيراهم رو كج كردم و به سمت خ دميتا نگاهش رو د رون،يكه از درخونه اومدم ب ديانگار منو د. دادم يپولِ آژانس م ،يپول يب تيوضع نيا

از سالح دخترونه ام كه  نيهم يبرا. دنبالش امياز خداش بوده ب نيگفت ا ياون وقت م. بشم نشيشد سوار ماش يخشك خشك كه نم. رفتم

 .خر كردنش استفاده كردم يهمون ناز كردنه برا

 :مه دادم كه صدام كردبه راهم ادا دم،يرو شن نيدر ماش يكم دور شدم كه صدا هي نيماش از

 خانم... صنم  _

 .ستادياومد روبه روم ا. سمتم ادياومد كه داره م يپاش م ياما برنگشتم، صدا ستادميا. خانم هم به تهش چسبوند هيفاصله  يباكم

 سالم _

 .دميآروم كردم كه خودم هم صداش رو نشن يليسالم خ هيلب  ريز

 :گفت هويبعد  و كله اش رو خاروند، نييرو انداخت پا سرش

 .وقته منتظرتم يليخ ،يركرديد _

 :ابروهام رو دادم باال و بات عجب گفتم. نگاه تو چشماش كردم هي

 .دنبالم ديايكه قرار بوده باشه كه شما ب ادينم ادمي _

 .صحبت كردم كه هم بدونه ازش ناراحتم، هم پررو نشه يقصد رسم از

 :متقابال تعجب كرد و گفت اونم

 .ارمتيمدت قرار بود من ببرمت و ب نيرفت؟ توا ادتي يزود نيقرارمون به ا _

 :جوابش رو دادم طلبكارانه

 ؟يقرار؟ چه قرار _

 :زل زد و گفت بهم
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 .ميكه با هم باش نيا _

رفتم دانشگاه به  يهم م يبا جت شخص ايكشتم  يربع به هشت بود، من خودم رو هم م هيساعت . دادم لشيپوف تحو هيبه ساعتم كردم و  نگاه

 .دميرس يموقع نم

 .خوام خزعبالتت رو بشنوم يشده، بعدشم نم رميمن د يبه قدر كاف نيبب _

 .كه هم تو رو برسونم هم حرفامو بهت بگم نيتو ماش نيپس بش. ديبه سرش كش يدست كالفه

 :شروع كرد به حرف زدن م،ياونم اومد نشست و راه افتاد. درجلو رو باز كردم و نشستم ن،يحرفش راه افتادم سمت ماش نيا با

 .بدهكارم يمعذرت خواه هيمن بهت  نيبب _

 :پوزخند زدم و گفتم هي

 يجلو دوستت برام خوشمزه باز يخواست يكه م نيا اي ،يكن يخودت با احساساتم باز اليبه خ يخواست يكه م نيراجع به كدومش؟ ا _

 ؟ياريربد

 :بود گفت رهيجور كه به روبه رو خ همون

خواستم  يكه ازت گرفتم به قصد بود، چون م ياون بوسه ا ايكنم،  يكه ازت خواستم فقط مسخره باز يزيجفتش، راستش اولش اون چ _

 .امتحانت كنم

 :گفتم تيرو گفت باشتاب برگشتم سمتش و با عصبان نيا تا

داغش رو  نميمن اون حسام رو بب. يغلط كرد يليازقصد بوست كردم؟ تو خ يگ يو م يور دلم نشست ياومد يكش يخجالت نم! ايپرروا يليخ _

 .ذارم يم نايبه دل ت

 .و تو چشمام نگاه كرد برگشت

 .يباش يا يآدم مذهب اديبهت نم _

 .كردم يمن هنوز بهش نگاه م يازم گرفت ول روشو

اما حداقل دوست دارم  ستم،يگم پاك و مطهر ن ياون جور كه م دينباشم، شا سيمن قد ديشا! تهيو معصوم يبه پاك ست،يبه مذهب ن زايچ نيا _

 .كه دوستش دارم نگه دارم يشوهرم و كس يرو برا نايا

 :و گفت ديآه كش هي

 .دمرو بهت نشون ب ميكه خود واقع يفرصت بهم بد هيخوام  يازت م. خوام يواقعا ازت معذرت م نيهم يبرا دم،يرو فهم نيا _

 كنم؟ يراجع بهت فكر م يچرا برات مهمه كه من چه جور _

 :گفتم قهينشدم و مشغول فكر كردن شدم، بعد از پنج دق چشيبار تو عمرم پا پ نياول ينداد، منم برا يچواب

 ...يقبول، ول _

 ؟يچ يول _

 :هام رو انداختم باال و گفتم شونه
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 .تا68مونه  يپس م ،يدوتاش رو هم كه تا االن داد! تا70تا گل رز شد  100 ياز تعداد قرار هات كم شد، به جا _

 :و گفت ديكش قينفس عم هي

 .باشه، قبول _

چرا انقدر ! الحوائج ابابي. گاهم رو چرخوندم و به جلوم نگاه كردم ستاده،نيا نيلحظه احساس كردم ماش هي. شهيرو چسبوندم به ش سرم

 نه؟يجا سنگ نيا كيتراف

 .و به كالس بدرود گفتم يفاتحه دانشگاه رو خوندم و ولو شدم رو صندل گهيد. بود قهيرو به ساعت دوختم هشت و پنج دق نگاهم

 .دميرو هم گذاشتم كه صداش رو شن چشامو

 ؟يهم دار يا گهيكالس د _

 :و گفتم دميكش قينفس عم هي

 .درس رو پاس نكنم نيترسم ا يامتحاناته، م كيمهم بود، مخصوصا االن كه نزد يليكالس خ نينه، اما ا _

 .كنم يمن كمكت م يخب اگه بخوا _

 :گفتم ياليخ يب تيهام رو انداختم باال و با نها شونه

 .گهيشه د يم يزيچ هيخدا بزرگه باالخره  _

 دانشگاه؟ يبر يخوا ينم گهياالن كه د _

 .نچ گفتم و منتظر ادامه حرفش شدم هي

 .ميصبحانه هم بخور هي ميبر ه؟يچ نظرت راجع به فرحزاد _

 :افكارم رو بهم زد و گفت تميفكركردن شدم كه ر مشغول

 .هم فردا شبه ينرفتم عروس ديمن هنوز خر د؟يخر ميشه از اونور هم بر يم _

 .رو آورد، لبخند رو لبم اومد دياسم خر تا

 .دارما ديمن خودمم خر يول ،ياوك _

 :لبخند گفت هي با

 .خوب تر ديخر هيصبحونه خوب و بعد از اون  هي يبه سو شيپس پ _

 هي يصدا هويدست بردم به دستگاه پخشش  عينگاهم به خودش انداختم سر هينگاه به ضبطش انداختم و  هينگفتم و منتظر نشستم،  يزيچ گهيد

گوشم و چشمام رو  يگرفتم روهردو دستم رو . بود كه احساس كردم كر شدم اديانقدر ز ستمميس يآهنگ متال اجق وجق پخش شد، صدا

 .دستام رو برداشتم با صداش به سمتش برگشتم. احساس كردم صدا قطع شد ظهبعد از چند لح. بستم

 .دست گل خواهر زادمه ديببخش _

 :تو دستگاه پخش شد ميقشنگ و مال يصدا هيكه  شهيسرمو چسبوندم به ش اليخ يب. پس خواهر و خواهر زاده هم داره ا؟

 ستين يچكيه يداره كه تو چشما يامشچشات آر «
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 ستين يچكيه يقلبت به جز من جا يدونم كه تو يم

 كنه از غم يداره كه دورم م يآرامش چشات

 شم كم كم يگه دارم عاشق م يبهم م ياحساس هي

 يديبخش يآرومت بهم خوشبخت يبا چشما تو

 يديمنم م ادي يرو دار يو خوب يخوب خودت

 يبهم عشق رو نشون داد نتيريبا لبخند ش تو

 يتو بودم كه واسه من دست تكون داد يايرو يتو

 اهاميتو كل رو يخوام،باش يم يبس تو خوب از

 فرداهام ديام يبا تو، باش رميجون بگ تا

 شم يداره كه پا بند نگات م يآرامش چشات

 شم يو مات م شيچشمات دوباره ك يتو باز نيبب

 كن يبا نگاهت آسمون مويو زندگ بمون

 كن يو عاشق من باش بمون و مهربون بمون

 يديبخش يارومت بهم خوشبخت يبا چشما تو

 يد يمنم م ادي يرو دار يو خوب يخوب خودت

 يبهم عشق و نشون داد نتيريبا لبخند ش تو

 يتو بودم كه واسه من دست تكون داد يايرو يتو

 اهاميتو كل رو يخوام،باشيم يبس تو خوب از

 ».فرداهام ديام يو، باشبا ت رميجون بگ تا

 )يآرامش بهنام صفو(

 ديكش كميتار يايو منو از دن ستاديا نيوقته تو دلمه ه ماش يليكه خ يرفتم به سمت حسرت يدوباره داشتم م. آهنگ آرامش گرفتم نيقدر با ا چه

تو فكر هام غرق شدم، فقط از . نيبا پام شروع كردم به ضرب گرفتن كف ماش. خود شد يو از خود ب ديد يگل فروش هيپسره  نيدوباره ا. رونيب

 ...كه نيا ايكه بخوام بهش فكركنم  نيتوان ا گهيد. ام از ذهنم پاك بشه يكمك خواستم اون دوره زندگ داخ

 كيام نزد ينيازدستش گرفتم و به ب. گرفته بوددسته گل رز  هيشاخه گل  هي يدفعه به جا نيا. اومد كنارم نشست يرعليباز شد، ام نيماش در

 :رومو كردم بهش، كه گفت. قشنگ بود يليكردم، خ

 .يمعذرت خواه ياش رو بذار برا هياز شاخه هاش حساب كن بق يكيامروز رو  يشاخه گل بود، برا هيدرسته قرارمون  _

 .راه افتاد نيماش. جون بهش زدم و رومو كردم سمت پنجره يلبخند ب هي

 :بودم، بهش گفتم رهيراه افتاده بود همون جور كه به جلو خ نيكه ماش قهياز پنج دق بعد
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 .دونم ياز تو نم يچياما من ه يدون يماشاال شجره نامه خانواده منو م ؟يازخودت بگ يچيه يخوا يتو نم _

 .كردم يل لگد محرف زدن داشتم گ ياش ادامه داد، انگار كه من به جا يبه رانندگ اليخ يموند و ب ساكت

 يكه زندگ هيشخص مهم يليخ ستيحاال ن! به جهنم. انگار دوست نداشت نم پس بده. شد يگرم نم يبشر آب نيكه از ا نيمثل ا. شدم الشيخ يب

 ...سرتخته! شيبدونم؟ ا دينامه اش رو حتما با

 .گفتم يكه تو ذهنم بهش م يراهيوسط افكار و بد و ب ديپر نيدو كفش آهن با

خواهر هم دارم  هيكنم،  يم يپدر و مادرم زندگ شيپ. ترم آخر حقوقم يسالمه و دانشجو 25كرامته،  يرعلياسمم ام يدون يهمون طور كه م _

شركت واردات و صادرات داره، حاال  هيپدرم . كنه يم يساله داره، آرام باشوهرش و پسرش زندگ10پسره  هيكه هفت سال ازم بزرگتره و 

 يزندگ هي. رسه يكه دستمون به دهنمون م هيمون طور يوضع زندگ نيهم يبرا. كنه يفرش صادر م شترياومد، البته ب ستشكه دم د يهرچ

 .خوب يليخ هياز نظر بق ديخوب، شا بايتقر

 .نداشت حرف بزنه اليكه خ نينگاه كردم كه ادامه حرفش رو بگه اما مثل ا بهش

 ؟يهست يخودت چه جور آدم... خب _

 ينم يزيچ چيمقابله به مثل، غرورم رو به ه ييجورا هي. كنم يخودش رفتار م نيع يبا اعتماد به نفسم، با هر كس يليآدم خ هيمن ... من _

 .فروشم

 .كرد و من دوباره رفتم تو فكر يم فيتعر يه داشت

 ست،ين يجور نيآدم مغرور كه ا. مغرور باشه اديكه نم اروي نيبه ا _

 :بهش گفتم نيهم يبرا ارميطاقت ب نتونستم

 !كه اديبهت نم ؟يتومگه مغرور _

استفاده  ديبه جا با يزياز هر چ. بخوام خودم رو مغرور نشون بدم گرانيكه با خورد كردن د ستمين ييغرور داره، از اون آدما يآره هركس _

طور  نيبا تو ا يدياگه د ،يديتو هنوز اون جور مواقع رو ند. شه منو خورد يمن عسلم نم هيو با ارميشورش رو درم يليمواقع خ يكرد، البته بعض

منم مثل خودت  ديكنم با يحس م نيهم يبرا ،يو صاف و صادق اير يب يليتوخ. كنم يم يكه با تو احساس راحت نهيكنم، به خاطر ا يم رفتار

 .باهات رفتار كنم

 .دميب ذهنم كشهام رو انداختم باال و دوباره خودمو توچارچو شونه

ره، اون وقت  يم رونيمدل لباس ب هيهرروز با . ور به اونور نياز ا رپاشيانداخته ز يونيليم70 نيماش هيباباش ! چه قدر دلش خوشه ها اروي _

 .يگن عال يم نيگن، به ا ينم نيخوب ا يبه زندگ گهيد ينوش جونشون، ول م،يستين ليخب ما كه بخ. مون خوبه يگه زندگ يفقط م

شناسم تاحاال  يرو م نجايآهان ا. دميرستوران د كي نگيو من خودم رو تو پارك ستاديا نيدونم چه قدر گذشت اما هرچه قدر كه بود ماش ينم

 .ريرو ازم بگ يريخود درگ يماريب ايپس منو آورده بود فرحزاد، حاال خوبه بهم گفته بود، خدا. ميصد دفعه اومده بود

 .ميكنار من اومد و باهم راه افتاد موتشيو زدن ر نيهم بعد از خاموش كردن ماششدم، اون  ادهيپ نيماش از

زنه  ياش م يسر صبح از كارو زندگ ياونجا بودن، خب معلومه كمن، آخه ك يكم يليخ يدما. ميبود راه افتاد يسنت يليكه خ يطرف رستوران به
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 جا صبحونه بخوره؟ نيا اديكه پاشه ب

 :گفتم ره،يكه اومده بود سفارش بگ ينكردم و به كارگر يبه منو روش بود، گرفتش سمت من كه توجه م،ياز تخت ها نشست يكي يرو

 .يقاسم رزايم هي _

 .گوشه هيمنو رو انداخت . رو سفارش داد نيهم اونم

 !نداره يداره چ يچ يدون يم. نجاهايا ياومد اديز _

 .رهيره درش رو گل بگب دينداشته باشه، با يقاسم رزايكه م يا يرستوران سنت _

 .آره خب _

نون داغ تافتون هم كنارش  هي. غذا رو آوردن قهيرفتم تو فكر، بعد از پنج دق. شدم رهيبه منظره روبه رو خ. نگفتم، اونم ساكت شد يزيچ گهيد

. حاصل كردم نانيرو درآوردم و از بودن جعبه ادامس توش اطم ميدست فيكه شروع به خوردن كوله رو باز كردم و ك نيقبل از ا. ازيپ هيبود با 

تو خونه تون نون  ؟يتو خونه تون صبحونه نخورد ستيشكمو، ن يبگه دختره  ستين يكيآخه . شروع كه چه عرض كنم،حمله كردم به غذا

 دميغذام رو در آوردم، سرمو باال گرفتم كه دتا ته ! شيا. از لب و لوچه ات آب روون شد يديتا نون داغ د نميهم يشه، برا ينم دايخشكم پ

 ،يكالس بذار ديو با ياون وقت تو كه مثال دختر. خوره يطور م نياون كه پسره ا! خاك تو سرت صنم. خوره يو آروم غذا م ميداره مال ريام

 .يكم مونده بشقاب رو هم گاز بزن. يبالنسبت گاو تا تهش رو در آورد

 .كه فكرش رو مشغول كرده بود همون خوردن بود يزينبود، تنها چ ايدن نياصال تو ا شدم اما اون انگار رهيخ بهش

 هي. گرفتم نييوقت بود كه بهش زل زده بودم، سرمو پا يليخ. كرد رياز اون كه كارش تموم شد، سرش رو گرفت باال و منو با نگاهش غافلگ بعد

 :كه گفت ميذره ساكت نشست

 م؟يبر _

به سمت  مياومد و با هم راه افتاد. اوردميمباركم ن يرفت كه پول غذا رو حساب كنه، منم كه اصال به رو. نگاه كردم و سرم رو تكون دادم بهش

 .داد يرو نشون م10:30به ساعت انداختم كه  ينگاه. رو از پارك در آورد و به راه افتاد نيماش. ميسوار شد. نيماش

 نبود؟ چرا من توهم زدم؟8مگه االن ساعت ! چه زود گذشت ايخدا يوا _

 .كر يم يرو ادهيداشت ز گهيد نيمن خودم عاشق سرعتم اما ا. روند يداشت به سرعت م يرعليام

 ؟يليتر ريبس نبود اون دفعه به خاطرت رفتم ز. من جونم رو دوست دارما ؟ير يچرا انقدر تند م! هوو _

 .خنده برگشت سمتم با

 . يرو وداع گفته بود يبود كه تو االن دارفان يليراق؟ اگه ترچرا انقدر اغ ؟يليتر _

 .ام رو درهم كردم افهيق

 نهيماش نيبعدشم ماش! مشرف شدما مارستانيبه ب يانگار نه انگار به خاطر جناب عال ست؟يشدن تو كار تو ن ديذره خجالت، سرخ و سف هي _

 .رفت يچهار چرخ راه م يكه رو نهيمهم ا گه،يد

 .ميچرخم دار18 يليتر م،يچهارچرخ دار يليما تر. اريدخترم تو به مخت فشار ن _
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 .چند چرخ بوده؟ اصال آقا جان قطار بوده يليتر ميكه باهم بحث كن نهياالن وقته ا! خبه خبه پررو _

 .اش شدت گرفت خنده

 .قطار كه اصال چرخ نداره _

 :گفتم باحرص

 ؟يحرف نزن گهيبامن د ميكه برس يتا موقع شهيم _

 يكه به خاطرش باهاش تصادف كردم چ ينيكنه، ماش يبا من بحث م ستادهيواال مردم چه قدر پرروئن ا. شدم رهيخ رونيبرگردوندم و به ب رومو

 بوده؟

حرفم بزنم و ازش بخوام كه منو برگردونه  ريخواستم ز يشدن نداشتم، م ادهيحوصله پ. بود ديمركز خر هينگاه كردم،  رونيو به ب ستاديا نيماش

 كه نيبدون ا. نييپا دميپر نيرو بكشه از ماش يكه ترمز دست نيقبل از ا. تو پاساژ افتاد، آب دهنم روان شد ياز مانتو ها يكيكه تا چشمم به 

اون  دنيكه تو اون لحظه برام مهم بود، خر يزيتنها چ. ندادم يتينه، اهم ايپشتمه  يرعليدونستم ام يبه سمت مغازه رفتم، نم. چشم ازش بردارم

 يو روسر ديشلوار سف هيبا  يمانتو بلند مشك هيمانكن رو ست كرده،  يقشنگ لباس ها يليخ دميد دميرس نيتريبه پشت و يوقت. مانتو بود

 :كردم، صدا از پشت سرم اومد يغش م پياون ت دنيداشتم با د گهيد. پاهاش گذاشته بودن يهم رو يمشك ديكالج سف هيو  يمشك ديسف اتنس

 ازش خوشت اومده؟ _

 :تكون دادم كه اون گفت نييباال پا دييتا يرو به معنا سرم

 .آره، قشنگه منم دوستش دارم _

 فكركرده چه خبره؟ دمينظر تو رو خواست؟ دوبار به روش خند يدلم گفتم؛ ك تو

همه اش رو آورد به  يوقت. اونم همون كار رو انجام داد اره،يفته بود كل ست مانكن رو برام بكه به مغازه دار گ نيمثل ا. از من وارد مغازه شد قبل

 :دمياز مغازه دار پرس. ديرس ينم دشيقشنگ بود، اما مطمئن بودم پولم به خر يليخ. ست كالج برام آورد ريج فيك هيهمراش 

 شه؟  يلباس ها چه قدر م نيمبلغ كل ا ديببخش _

 :رو خر كنه، گفت يخواست مشتر يدار طبق رسم همه مغازه دار ها كه م مغازه

 .ميكن يسرش توافق م ستيگرون ن د،يپرو كن ديشما بر _

 .بخش زد و بهم اشاره كرد كه برم نانيلبخند اطم هينگاه كردم كه  يرعليبه ام برگشتم

 فيو ك دميكه همشون رو پوش نيبعد از ا. رفتفم شيو تا دم كما پ هركدومشون هزار بار ذوق مرگ شدم دنيبا پوش دم،يتك لباسا رو پوش تك

. نهيبود كه تونست بب ينفر نيكه در رو باز كردم اول يبود و وقت ستادهيدر ا يرو به رو ريام. دستم گرفتم دراتاق پرو رو باز كردم يرو تو

مغازه دار پشت سرش اومد و به حالت تملق . واست بهم رو بدهخ يفكر كنم نم. نداشت يريزد، البته تو مدل نگاهش تاث يبرق خاص هيچشماش 

 :گفت

 .تن شما دوختن يانگار برا! بايچه ز _

 كلميذره ه هيكردم، معلوم بود  يسرم هزار تا ورزش دنبال م ريخ گفتا،يراه هم نم يالبته ب. فروشه يذره به به و چه چه كرد كه تابلو بود برا هي
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 !دارنا يواهللا مردم توقعات. قشنگه

 ديند يليخ گهيدل بكنم، اما د نهيتونستم از آ ياصال نم. خودم رو خوب برانداز كردم ستادم،يدرش رو بستم و رو به روش ا رونياتاق اومدم ب از

 .اتاق و مشغول درآوردن لباس ها شدم يدوباره رفتم تو نيهم يبرا. شد يم يباز ديبد

 :اومد جلو گرفتشون و گفت ريام. رونيدستم گرفتم و اومدم ب يشون رو مرتب رو همه

 ؟؟يديپسند _

 :حالت زمزمه گفتم به

 رفتم پرو كنم؟ يبودم االن م دهيبه نظرت اگر نپسند _

 .لبخند زد بهم  هي

 .يريم ينم يساكت باش قهيدو دق _

خوان، لباس رو  شيبراش نازك كردم و جلو تر از اون رفتم سمت پ يپشت چشم. اديخوشم نم چيدوباره شد همون پسر پررو، اَه كه ازش ه اَه

 :بزنه، گفتم يكه اون حرف نيقبل از ا. گذاشت روش

 چنده؟ متشونيق ديخب نگفت _

 .نداره يقابل _

 .دييبفرما _

 .تومان 320 شهيهمه اش سرجمع م _

چشمات افتاد ! خاك برسر دندون گردت يكردم اَه گفت به تومان، اذره فكر  هي ال؟ير ايگفت به تومان  اروي دميرفت، نفهم يليو يليق چشمام

 .نه آقا جون م؟يآقا اون وقت دور برت داشت پولدار يسوناتا نيمارك كهنه ام و ماش يبه لباسا

 :گفت يرعليكه ام رونيكنم و از مغازه برم ب يمعذرت خواه اومدم

 د؟يكارت خوان دار _

 :و گفت ديپر نييباالو پا نيهمچ. شاد شد يليانگار خ پسره

 !بله بله _

 :ديرو جلو كش دستگاه

 .دييبفرما _

 بيهرچند م. شده، به خودم تكون هم ندادم يافتاد چ ميكه دوزار نيتونستم تكون بخورم بعد از ا ياصال نم. صحنه قفل كرده بودم نيا يرو من

 .پاره بكنم كهيذره تعارف ت هي مياومد رونيكه از مغازه ب نيبعد از ا ستيا

 نيعقب ماش يصندل ياون همه شون رو برد تو دميكه د ستادميمغازه ا رونيمن ب. همه شون رو دستش گرفت و بهم نداد. لباس شد لونيتا نا 4

 .جا داد و اومد

 ميكن دياون خر يه براك ميمثال رفته بود. بود كه بخوام باهاش بد صحبت كنم ييچشم ورو يب تينها گهيمهربون شدم، د يروز باهاش حساب اون
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 كيش يدست كت شلوار دود هيكه  نيبعد از ا شونيا ديسراغ خر ميرفت دميكوله نو خر هيبا  گهيكه من چند دست مانتو و شال د ني،اما بعد از ا

 .مردم يداشتم از خواب م. منو ببره خونه ميخواست بازم منو ببره رستوران كه بهش التماس كردم مستق. به سمت خونه ميراه افتاد د،يخر

تعجب . شدم كشيننداخته بودم كه برگشتم و نزد ديهنوز كل. شدم، اون نشسته بود و منتظر بود كه برم تو ادهيپ نياز ماش. دم خونه ميديرس

 :كرد

 .اومد ادميراستش برگشتم كه ازت تشكر كنم، حواسم نبود كه اون لحظه تشكر كنم، االن  _

 .داد باال يمتر100اشو حدود ه ابرو

 .يبپوش يبه خوش شااليا. كنم يخواهش م _

در رو باز كردم رفتم تو . سرمو با لبخند تكون دادم ارم،يكه كم ن نيا ياما برا دميرو نفهم شيمن كه معن! گفت؟ چه لفظ قلم يچ نيا جونم؟

 .خونه

نا . هم گذاشتم يچشمام رو رو. تخت يپله ها رو هم به صورت دو رد كردم و به سرعت جت خودم رو پرت كردم رو. رفتم باال ميمستق اطيح از

 .لباسام رو از تنم جدا كنم ينداشتم حت

. به خواب زدم خودم رو كامل نيهم يحوصله نداشتم چشمام رو باز كنم برا. ادينفر م هي يپا يگذشت كه احساس كردم صدا يا قهيپنج دق هي

 الميذره فاصله گرفت، خ هياز تخت . كنه يم كيصورتش رو به صورتم دور و نزد يحس كردم ه. ستاديسرم ا يشد، باال يتر م كينزد يصدا ه

! د ساداتج اي! باب الحوائج اي. شدم يكيبودم كه احساس كردم با تخت  ومدهين رونيهنوز از فكرم ب. نداد پاشم ريكه اومد گ ياونراحت شد كه 

 رفت بال غميج يصدا. متر باز شد 400چشمام به عمق و شعاع  له؟يف ليافتاده رو من؟ فام هيچ نيا

 !مامان. يستون فقراتم اومد تو دهنم، فلجم كرد. ينكبت يليخ نايت _

 .باخنده از روم بلند شد نايت

 ؟يمنو خر كن يخوا يبچه من خودم خر كنم، تو م ؟يخودت رو به خواب زد دميمن خرم نفهم يهه فكر كرد _

تونستم به  يوقت نم چيه ام،يب رونيكه از شك ب دميبه صورتم كش يدست هي. هنوز نشسته بود، با زور پرتش كردم عقب تر و صاف نشستم روم

 .گرده خونه باباش يشب اول برم كار هاش نيكه با ا نيواهللا خاله ام دلش خوشه دختر شوهر داده، ا. عادت كنم نايت يها يباز يوحش

 ؟يكرد دارمياصال چرا ب ؟يكن داريب يجور نيگفت منو ا يخانم، ك يوحش نا،يت _

 .كف دستش زد تو سرم با

 ريكنم؟ نخ يحمال نييخودم اون پا يول يذارم تو راحت بخواب يمن م يفكر كرد. اديخواهر تو داره خواستگار م يصنم، فردا برا يخنگ يليخ _

 .گهيد ستين يپاشو از خواب خبر اهللاي! پاشو. ستيخبرا ن نيخانم از ا

 .رو چپ كردم چشمام

 .برو مزاحم نشو اد،يمن خوابم م. تيبرو بچه، برو دنبال عروسك باز ؟يرسه به زور منو ببر يآخه دختر تو زورت به من م _

. شه يامد كه انگار داره از تختم دور م ويپاش م يصدا. هم گذاشتم يچشمام رو رو. دميخودم كش يو پتو رو رو دميتخت دراز كش يرو دوباره

 .نداره يبامن كار گهيخب خدا رو شكر روش كم شد د
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هوش  يبود كه من خوابم ببره و ب يدونم همون قدر كاف يگذشت، اما م قهيدونم چند دق ينم. برد يشد و خوابم م يچشمام داشت گرم م گهيد

 .بشم

كردم اما  دايپ يبد يليشده، حس خ نياحساس كردم گوشم سنگ. گوشم آب رفته، دست كردم توش و تكون دادمش يكردم تو احساس

شه و من از گرما عرق  يفكر كه هوا داره گرم م نيبا ا. به خودم ندادم اليشد اجازه فكر و خ سيذره گردنم خ هيتكون نخوردم، . ندادم تياهم

 :از بغل گوشم اومد نايت يصدا. ادامه دادم ابمبه خو اليخ يكردم، ب

 .كنم يسرت خال يكل پارچ رو، رو ديمن حتما با يش يكه تو آدم نم نيمثل ا رينخ _

. و بدنم رو آب گرفت كليكه كل ه دينكش هيبه ثان. كنم يحرف رو حالج نيخودم ا يبودم و قدرت فكر نداشتم كه برا يداريخواب و ب تو

. نيرو در آوردم و انداختم رو زم خيبود،  يا يبه هرسخت نيافتادم رو زم. لنگه پا بودم هي. امه قهيتو  خيتكه  هيرو هوا، احساس كردم  دميپر

چشمام بازه و دارم  ديد يبود كه وقت دنيمشغول خند. رهيگ يم لميرو جلوش گرفته و داره ف شيگوش نايت دميچشمام رو تازه باز كردم كه د

 يكردم تا بفهمم چ يم ياتفاقات رو تو ذهنم حالج ستيبا يكج شده بود و م ميدوزار دايجد. رفت رونيز اتاق بكنم، با دو ا يغضبناك نگاهش م

 خواد بشه؟ يم يچ ه؟شد يبود؟ چ

دوباره خواستم بخوابم كه ! حال نداشتم پاشم اصال. زدم غيالبته سرجام نشستم و ج. كردن غيج غيشد شروع كردم به ج رميدستگ زيهمه چ يوقت

 . و باهام قهر كرده دهيخواب به طور كل از سرم پر دميد

. هم از كشوم درآوردم و مشغول عوض كردن لباسم شدم ديسف شرتيت هي. كردم كه خشك بشه زونيآو يصندل يرو در آوردم و رو مانتوم

. سرم يردم وشروع كردم به بستن باالبود كه بازش ك ختهيفقط موهام درهم و به هم ر ده،يصورتم نماس يرو شميآرا دميرفتم و د نهيآ يجلو

بعد از . بازشون كردم يها هم گره خورده بودن، با بدبخت كهيهمون ت. شده بود سياز موهام خ كهيخانم كه چند ت نايگل ت تههرچند به خاطر دس

 .نييكه از ظاهرم مطمئن شدم راه افتادم از پله ها رفتم پا نيا

دادم كه  تيكه رضا نيبعد از ا.به گرگم به هوا شده بود  هيشب ييجورا هيوع كردم دنبالش كردن كه شر نايت دنيبا د دميرس نييبه پا يوقت

و  مينگاهش كن يكه هر از گاه نيا يبمونه برا يادگاري هينشون نده و فقط  يرو به كس لميازش قول گرفتم كه اون ف. ميببخشمش آروم نشست

 .ميبخند

احساس  ميو شاد بود ميكه با هم بود يهم شد، اما تا وقت يخونه تكون ييجورا هي.. ميكردن خونه شد زيمشغول تم يروز با خنده و شوخ اون

چون جفتمون با وجود  مياون روز انگار كله پاچه خورده بود. ميرو تو خونه مون نگه داشتم كه با هم تو اتاق بخواب نايشب ت. مينكرد يخستگ

 .ميزد و حرف ميموند داريصبح ب يكيتا نزد يخستگ

رو  ميبشه از جام بلند شدم، گوش داريكه ب نيآروم بدون ا. هنوز خواب بود نايداشتم كه به بهشت زهرا برم، ت ازيروز پنج شنبه بود و من ن صبح

 ...بوق، دو بوق، سه بوق هي. برداشتم و مشغول زنگ زدن شدم

 بله؟ _

 .ذره خواب آلود بود هي صداش

 دنبالم؟ يايشه ب يم. بد موقع مزاحم شدم ديببخش ؟يسالم خوب _
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 :گفت عيسر د،يكش ازهيخم هي

 ؟يبر يخوا يدنبالت؟ كجا م اميب د،يببخش _

 .دارم يبرم بهشت زهرا، كار مهم خواميم _

 .اون جام گهيساعت د ميتا ن. باشه _

 .نمتيب يپس م ياوك _

 .رفتم تا صورتم رو بشورم يياز قطع تلفن به سمت دستشو بعد

 يم شيپ يمعلوم نبود چ. رفتم بهشت زهرا يداشتم م. دميهام رو پوش يمياز شلوار ها و مانتو قد يكياومدم، به اتاقم رفتم و  رونيب ييدستشو از

 .موضوع برام سخت بود نينبودم اما تحمل ا يفيآدم ضع. نزنم و غش نكنم نينبود خودم رو به زم دياومد؟ از من بع

برام سخت بود كه شب و روزم رو با  گهيد. كندم يكردم و سنگ هام رو وام يم يخودم رو خال ديكردم، باالخره با يم يكار هي ديبا باالخره

 .زود تر تموم كنم يهرچ ديموضوع رو با نيا. خاطراتش بگذرونم

 .م توشكتابخونه ام رفتم، دفتر خاطراتم رو درآوردم و انداخت يكيبرداشتم، به نزد فيك هي دميرو كامل پوش لباسم

 .رو تموم كنم هيقض نيا شهيهم يتونم برا يدادم كه م يدواريبه خودم ام. بخش زدم نانيلبخند اطم هيانداختم، به خودم  نهينگاه تو آ هي

 .نايسر ت يگذاشتم باال. رم بهشت زهرا يكه دارم م نيبر ا ينوشتم مبن ادداشتي هي

رو در  رونيرفتم و راه ب نييو به طبقه پا رونيساعت گذشته بود كه از اتاق اومدم ب ميحدود ن. داد يبه ساعت انداختم، شش رو نشون م ينگاه

 .گرفتم شيپ

 .پام و چشمام رو بستم يسرم رو گذاشتم رو. پاهام يدادم و نشستم رو هيبه در خونه تك. ندادم يتيكوچه خلوته، اهم دميرو باز كردم، د در

 .اومد نيماش يبه همون حالت بودم كه صدا قهيسه دق دو،

حرف به  يب. شدم نيسوار ماش عيسر. بزنه كه از جام بلند شدم يخواست حرف نييرو داد پا نشيماش شهيش يرعليام دميبلند كردم كه د سرمو

 .به خودش اومد و راه افتاد د،يمن رو متوجه خودش د يسرمو برگردوندم وقت. كنه يحس كردم اونم داره منو نگاه م. شدم رهيروبه رو خ

 .دياما در كمال تعجب اون شن دم،يسالم كردم كه خودمم نشن هيلب  ريز

روز جبران كنم  هيباشه  ادمي. چارهياومد اما به خاطر من از خوابش هم زده بود ب يخوابش م يليمعلوم بود خ. ديكش يم ازهيسر هم خم پشت

 .براش

طرح . خوشگلم پاش بود نيشلوار ج هيشم با ژل حالت داده بود، موها. دهيرنگ پوش يطوس شرتيت هي دميسر و وضعش نگاه كردم كه د به

 .زد، من خوشگلم ياش داد م يخياما رنگ  دميشلوارش رو ند

 .بكشه يپياومد دست از خوشت ياومد، انگار دلش نم يكه خوابش م نيا با

 :لبخند زد و گفت هي. و بهم نگاه كرد برگشت

 !يزن يمنگ م يليحالت خوبه؟ خ _

 .هام رو باال انداختم و به روبه رو نگاه كردم شونه
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 .يانگار تو بهتر يمن خوبم ول _

 شده هوس بهشت زهرا رفتن به سرت زده؟ يچ _

 .رو نگاه كردم رونيپنجره ب از

 .دادم يانجام م ستيبا يوقت بود كه م يليرو انجام بدم كه خ يخوام كار يم _

 :لحن بامزه گفت هي با

نكنم، من هنوز جوونم  تتيدم اذ يقول م. عالمه برات گل بخرم هيدم  يقول م. دم آدم شم يبه خدا قول م ؟يرو بكش من يخوا يم! خدا اي _

 .آرزو دارم

 :لحن كالفه گفتم هيتو دلم دعا به جونش كردم كه منو سرحال آورد اما با . خنده ام گرفته بود يليخ

 .تو رو بكشم ستين ديبع يبه خدا اگه به حرفات ادامه بد. يختياعصابم رو بهم ر ؟يزن يچه قدر تو حرف م! اه _

 گهيكه د نيبه نشونه ا. اش گهيبه طرف د ديكش پيطرف دهنش مثل ز هيدستش رو باال آورد، از  عيهم بهش انداختم كه اونم سر ينگاه عصب هي

 .زنه يحرف نم

 يكردم چ يفكر م. ذهنم مرتب كنم يرو تو زياومد، فقط الزم داشتم همه چ يچشمامو رو هم گذاشتم، خوابم نم. يدادم به صندل هيرو تك سرم

 مسأله تموم بشه؟ نيبشم و ا يبگم كه خال ديبا

 .شده گل بخره ادهيپ. گل فروشا نگه داشته نيبغل ا دمينگاه كردم د ياما وقت م،يديفكر كردم رس. ستاديا هوي نيماش

 .ميهم خوب اومده بود يليمنطقه داشت اتفاقا خ نيكه ا يكيتراف نيهم نداشت، باا يتعجب. صبح بود 7:30ساعت .به ساعت انداخت،  ينگاه

 .ميرو روشن كرد و راه افتاد نيماش. پام گذاشت يدسته گل رز رو رو. شد نيماش سوار

اما  اديمسخره به نظر ب يليخ ديشا. بهم منتقل كرد يحس آرامش فوق العاده ا هيگل ها  يبو. رو بلند كردم و شروع كردم به بو كردنشون گال

 .كردم دايپ يحس كردم قدرت خاص

 .رفت يگفتم اعتماد به نفسمم باالتر م يكه م يهرچ. كردم يرو تو ذهنم تكرار م "تونم يمن م"جمله  نيا مرتب

كنم، بهم  يدارم نگاهش م ديد يتوق. كرد يرو نگه داشته بود، به سمت من برگشته بود و داشت نگاهم م نيماش. چشمام رو باز كردم. كرد صدام

 :گفت

 كجاست؟. آدرس قبر رو بگو _

 .بهش گفتم كجاست يآروم يليخ يصدا با

شده  فيبازم ضع. اومدم يكاش نم يكه ا دميرس جهينت نيبه ا ميديكه رس يوقت. شد يم شترياسترس من ب م،يشد يتر م كينزد يافتاد، هرچ راه

 .اومد يهم پشت سرم م يرعليام. شدم يتر م كيهرلحظه به سنگ قبر نزد.شدم  ادهيپ نياز ماش.شدم شيبودم، بازم صنم دو سال پ

 يوقت. كار رو كرد نيهم هم يرعليام. سنگ و مشغول فاتحه خوندن شدم يبرداشتم و آروم زدم رو يتكه سنگ. به سنگ قبر مورد نظر دميرس

نبود،دست گل رو كه  شد،شلوغيشلوغ م ستيبا يكه پنجشنبه بود و م نيردم، به نسبت اكارم تموم شد سرم رو باال آوردم، به اطراف نگاه ك

 .سنگ مرتب كردم يباخودم اورده بودم رو باز كردم و تك تك گل هارو رو
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 :هوا گفتم يب. نييانداختم پا سرمو

 .و سنگامو باهات وا بكنم اميباالخره باخودم كنار اومدم كه ب. سالم، من اومدم _

 :گرفت، منم برگشتم طرفش و گفتم يداشت ازم فاصله م. از جاش بلند شد يرعليام

. رو مرور كنم يخاطرات لعنت نيا شهيهم يبار برا كيخوام  يباالخره م. حرفام رو بشنوه يكي. باشه شميپ يكيدارم  ازين. كنم نرو يخواهش م _

 .موضوع رو تموم كنم نيا شهيهم يخوام برا يم. تونم ينم. بسمه گهيد. اش تو ذهنم مرور شد كهيت هيخسته شدم بس كه هرروز  گهيد

 : چشم دوخت، منم نشستم و ادامه دادم نيبه زم ستاد،يا يحرف چيتر بدون ه كينزد اومد

با بچه ها از  ابونيخ يشده بودم و تو ليدارم، تازه از مدرسه تعط اديبه  قيرو دق دمتيكه د يروز نياول. تموم بشه زيوقتشه همه چ گهيد. آره _

هول  يفاز بچه ها رو آروم هول دادم كه اونم منو به تال يكي يبه شوخ اد،يداره از روبه رو م يحواسمون نبود كه كس. ميرفت يسرو كول هم باال م

از سر . دادم كه دهنشون باز مونده صيدوستام رو تشخ افهيفقط ق نم،ياش رو بب افهيتونستم ق يچون پشتم بهش بود نم. نفر هيداد، خوردم به 

 يليخ يچشم ها. كليپسر قد بلند خوش ه هيتو دلم صدبار قربون صدقه اش رفتم، . دميپسر خوش بر و رو د هيتعجب به پشت برگشتم، 

 كهيت يليدم، خقشنگه رو خون يليتو دلم اون لحظه اون آهنگ تو كه چشمات خ. و سبز يآب نيب يزيچ هيبود،  بيرنگشم عج. داشت يلخوشگ

آروم كردم و  يمعذرت خواه هي. كرد ياونم با پوزخند داشت نگاهمون م. كردم يبه خودم اومدم كه با دهن باز داشتم نگاهش م يوقت. بود

 نيا يرنگ چشما! اَه _:بلند گفتم يليخ نيهم يحرص خوردم برا يليكه بهم زد خ يهرچند به خاطر پوزخند. ميو رفت ميتراهمون رو گرف عيسر

 !عقم گرفت. خلط گلو افتادم اديمن شخصا ! چه قدر زشت بود ن؟يديرو د اروي

 يزبون دراز هينكردم و  يمنم نامرد. يكن يخصمانه بهم نگاه م يو دار يستاديتو ا دميبرگشتم كه د. منو بزنن ايدونستن بخندن  يها نم بچه

 .يادامه راهت رو رفت يو برگشت يم غره رفتچش هياما . هم بهت كردم، هرچند فكر كنم خنده ات گرفته بود

 فيك هي. دمتيكه دوباره تو راه مدرسه د نيشد تا ا ينم دايپسر چشم خوشگل پ هياصال تو ذهنم  ،يرفته بود ادمياز . دمتيچند روز ند تا

كه جلوم بود، همه  يچراغ برق ريانقدر بهت نگاه كردم كه با سر خوردم تو ت. بودم دهيرو اون دفعه هم دستت د فياون ك. دستت بود ييدانشجو

 .يبهم نگاه هم نكرد يتو حت ياز همه ول شتريخودم ب. دنيندبهم خ

م نه؟ احمق بود يليخ. كرد يافسرده ام م دنتيروز ند هيكه  دميرس ييبه جا. دنتيجزو عادتم شده بود د گهيد دمت،ياون به بعد هر روز د از

 .و داشته باشمت نمتيدونستم عاشق شدم فقط دوست داشتم بب يو نشناخته عاشق شده بودم، هرچند خودمم نم دهيند

 يدونستن من عاشق پسر چشم رنگ يهمه م گهيد. بودم دهيخودم د يبار هم نگاه تو رو رو نيكردم چند ينگاهت م يشد يرد م يوقت شهيهم

 .مرموز شدم

خوشحال بودن كه باالخره امتحانا  يليامتحانام تموم شده بودن و تابستون شروع شده بود، همه خ. طور گذشت نيام ا يليسال تحص كي حدود

 ييجورا هي ،يخب سخت بود، نه ماه هر روز جلو چشمم بود. تونن بكشن، اما من تازه عذابام شروع شده بود ينفس راحت م هيتموم شده و 

 رم،يازت سخت بود دو سه هفته بعد كه رفته بودم مدرسه كه كارنامه ام رو بگ يكه دور يبود نيكوتيمثل نتو برام . بودم شده دنتيمعتاد د

 .هم شده بود كار من يسيخاطره نو گهيد. اومدم خونه با شور و شوق تو دفتر خاطراتم نوشتم يوقت يحت ادمهي. شاد شدم يليخ. دمتيدوباره د

 يباالخره م. تو مدرسه همه خوشحال بودن، من از همه خوشحال تر. شدم رستانيوارد مقطع سوم دبگذروندم و  يماه تابستون رو به سخت 3
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هفته گذشت و  كي. نه روز بعدش دميباطل من نه تو رو اون روز د اليخ ينبوده باشم اما زه ادتينبود كه به  يتو تابستون روز. نمتيتونستم بب

كه  ياز وقت يبهم گفت ،يكرد يبار باهات حرف زدم، ازم درخواست دوست نياول ياون روز برا. دميكردم تو رو د ياصال فكرش رو نم كه يزمان

سال  كيطلسم بعد از . از اون روز بود كه باهات دوست شدم. شماره ات رو ازت گرفتم يبا خوشحال. رونيب ياياز فكرم ب ينتونست يديمنو د

 .شكسته شد

 :كنه، به حرفم ادامه دادم يكر داره نگاهم ممتف يليخ دمينگاه كردم كه د يعل ريام به

كه باهاش دوست شده بودم و تمام  يبود يكس نيتو اول. بودم دهيبود كه تا اون روز شن ياسم نيقشنگ تر... فرزاد. دميباالخره اسمت رو فهم _

 يقهر م اديآوردم و باهات ز يدرم اديهم ز يسرتق باز اديم ادمي م،يرو در كنار هم بود يخوب يما روز ها. گذاشتم ارشياحساساتم رو در اخت

باهات قهر كردم؟  يديه منو بوس نكيسر ا يوقت ادتهي. ميرو نداشت گهيهم د يهمه طاقت دور نيبا ا... لوس يگفت يتو هم همه اش بهم م ردم،ك

 .يشاخه گل رز داد هيبهم  ياريكه از دلم درب نيا يتو هم برا. و محكم تر شد شتريهرچند عشقت تو دلم ب

 :جون زدم و ادامه دادم يلبخند ب هي

 من گل رز دوست دارم؟  يدونست يازت گرفتم و بهت گفتم از كجا م يباخوشحال _

از اون . دوست داشتم برات آوردم شتريگل رو از همه ب نيدونستم، چون خودمم ا ينم يگفت لكسير يليباال و خ يهم شونه هات رو انداخت تو

تونستم بفهمم كه  يخوب بود، من با تمام وجودم دوستت داشتم و م يليخ زيگذشت، همه چ يشش، هفت ماه. ما يشد نشونه عالقه  روز گل رز

 ...كه نيچون دوست داشتن رو تو چشمات خونده بودم تا ا ،يدار متو هم دوست

 .بغض كردم دميحرفم كه رس يجا نيا به

مدت  هي. بود دهيرنگ پر يليصورتت هم خ. يكرد ينه رفتارت مثل قبل بود نه ظاهرت، سرد رفتار م. يستيكه حس كردم تو مثل قبل ن نيتا ا _

 زيكردم كه همه چ نيكه باور نكردم اما به خودم تلق نيخوبه، با ا زيهمه چ يگفت يفقط م. يبروز نداد يچيشده اما ه يشدم كه بفهمم چ چتيپا پ

 .وبهخ

 .دميفهم ريد يليخ يخوب نبود، ول يچيكه ه نياز ا غيدر... غيدر اما

 هيگر. حال بهت التماس كردم نيبا ا! چه قدر اون موقع دلم شكست ،يباهام تموم كن يتو خواست. ره ينم ادميرو  يكه پسم زد يوقت روز چيه

بار آخر كه بهت . يكرد يخواستم باهات صحبت كنم اما تو تلفن رو قطع م يزدم و م يهرروز بهت زنگ م. يتو محل نداد يكردم، زار زدم ول

از . دختر لوسِ بدرد نخورم هيزنم، من  يحالت رو بهم م اد،يازم بدت م يگفت. ياز دهنت دراومد بهم گفت يو هرچ يرو برداشت يگوشزنگ زدم 

 .اديشم بدت م يم زونتيكه آو نيا

 ،يبهم بگ يزيچ نيكردم همچ يتو بهت بودم، فكر نم. اما من هنوز نگهش داشته بودم يم قطع كردرو رو يبهت بزنم، گوش يحرف نتونستم

 يگوشه م هي. مدرسه هم نرفتم گهيد يحت. دوماه تمام افسرده بودم و خودم زو تو اتاق حبس كردم. بهت زنگ نزدم اما افسرده شدم گهيد

 .زدم يزل م يكه بهم داده بود يخشك شده ا زنشستم و به گل ر

حس  نيهرچند ا يزن يبودم كه تو بهم زنگ م دواريته دلم ام. و تكون نخورم نميكه تمام روز رو بش نيبرام عادت شده بود، ا گهيمسأله د نيا

 .بود يكاش درست نم يدرست بود اما ا
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من  ديخشكم زد، ازم پرس. دميدختر رو شن هي يتو رو بشنوم، اما صدا يجواب دادم، منتظر بودم كه صدا يبا خوشحال دميات رو كه د شماره

دادن  حيبعد هم شروع كرد به حرف زدن و توض. كه بهم زنگ بزنه يتو ازش خواست. صنمم؟ بهش گفتم، آره،شما؟ اونم گفت، خواهر تو ئه

 .برد يفرو م يزد و من رو تو بهت و ناباور يحرف م هياون با بغض و گر. رتيخدرباره رفتار ا

 :رو مخاطب قرار دادم يرعليبعد امبه  نجايا از

رو  يگوش يوقت. موندم يم ستيبايهرچند كه اون نخواست بمونم اما من م. بودم، تنهاش گذاشتم يم ششيپ ديكه با يموقع. از خودم بدم اومد _

و داد مانعشون  غياما من با ج رونيب انيخواستن باهام ب يهمه تعجب كرده بودن، م. رونيو از اتاق اومدم ب دميزود لباس پوش يليقطع كردم خ

 يتونستم راه برم ول ينم. دنيپاهام شروع كرد به لرز دميرو د مارستانيسر در ب يدربست گرفتم وقت يو تاكس رونياز خونه زدم ب عيسر. مشد

ه كجام، اونم ازم خواست بهش گفتم ك. اش كه دوباره خواهرش برداشت يزنگ زدم به گوش. كردم و راه افتادم يبود خودم رو راض يهر طور

من صنمم؟ منم آروم  ديازم پرس. اومد جلو بهيدختر غر كيزل زده بودم كه  مارستانيهمون جور به ساختمون ب. كه تو محوطه منتظرش بمونم

ول كرد و رفت  دستمو. ميديرس ژهيمراقبت و يكه به بخش ها ميانقدر رفت م،يراه رفت يليخ. دستم رو گرفت و برد داخل. سرم رو تكون دادم

. رفتم شهيباالخره راه افتادم و به پشت ش. كرد كه برم اونجا يبهم اشاره م يتكون بخورم اما اون ه ديكش يپاهام نم. ستاديا شهيش يخودش جلو

 .تونستم باور كنم يرو نم دميد يكه م يزيشد چ يانداختم به داخل اتاق، باورم نم ينگاه

 .كردن هيبغضم شكست و شروع كردم به گر دميحرفم كه رس ينجايا به

اما . مزه باشه يب يشوخ هيكه خواهرش از پشت تلفن بهم زده بود فقط  ييشكستم، خورد شدم، توقع داشتم حرف ها دميكه د يبا صحنه ا _

 يفرزاد من داشت م. مرد يم درمانش، داشت ياقدام كرده بود برا ريد يليخ. به زنده بودنش نبود يديدرست بود فرزاد سرطان خون داشت، ام

به شونه ام زد، بهش نگاه كردم كه  يخواهرش دست. هيگر رينتونستم خودم رو نگه دارم و زدم ز دم،يخوش رنگش رو باز د يشماچ يوقت. مرد

 .برم داخل اتاق قهيبهم گفت از پرستار اجازه گرفته كه من پنج دق

گفت كه من  يزيچ هيآروم  يليخ. شدم كيوارد اتاقش شدم، بهش نزد. اتاق مخصوص رفتم و لباس عوض كردم كيافتادم و به سمت  راه

از  يزيلخت خوشگلش مونده بود، نه چ ياز موها يزينه چ يدرمان يميبه خاطر ش. نداشت ييمو چيه... زميعز. به صورتش نگاه كردم. دمينفهم

 .بودمكه عاشقش  يشيته ر

شد، صداش  شتريام ب هيشدت گر. دستاش رو باال آورد و شروع كرد به نوازش دستام ميمال يليكردم، خ يو نگاهش م ختمير يصدا اشك م يب

حرفا رو نزن فقط بلند شو و  نيگفتم ا يزدم و م يم نيزم يرفت و من پاهام رو رو يقربون صدقه ام م يه. داشت آرومم كنه يسع. بلندتر شد

بعد از دو . كرد يخوشگلش زل زده بود بهم و دستم رو نوازش م ينگفت فقط با چشم ها يچيه گهياون د. بود يو همه اش شوخ مبگو من خوب

 :بهم گفت قهيدق

 .كه از اول بهت داشتم هيحس نيبهت گفتم اما ا ريد يليكه خ ديببخش. دوستت دارم يليصنم خ _

شد، پرستار وارد اتاق شد و منو از  شتريام ب هيشدت گر. بود يگفت چ كه بهم ينيبدم كه ا صيتونستم تشخ يشوك بزرگ بهم دست داد، نم هي

. كردن هيو شروع كردم به گر ستادميا شهيش يدوباره رفتم رو به رو. به آرامش داره ازين ماريكرد كه ب يدائم هم بهم گوشزد م. برد رونياتاق ب

همون جور . حرفش دوبرابر شد نيكه داشتم با ا يعذاب وجدان. رستانهمايتخت ب يبهم بگه كه رو يحرف رو موقع نيكردم ا يوقت فكر نم چيه
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دست و پاشون رو  دنيصحنه رو د نيپرستارا ا يوقت. اديسوت م يسرش بود صدا يكه باال يتورياز اون مان دميكردم كه د يداشتم بهش نگاه م

دوباره . شده؟ جوابم رو نداد يچ دميرو ازش پرس ششيمنم رفتم پ اره،يرفت كه دكترش رو ب شونيكي. دنيكردن به دو شروعگم كردن و 

گفت  ميشده، كه اونم مستق يچ ديكلمه بگ هيكار رو نكردم و گفتم، فقط  نيكه بهم گفت كنار برم و بذارم كارش رو بكنه اما من ا دميازش پرس

دستگاه شوك رو آماده كردن و . سرش يو بدو رفت باالدكتر بد. زدم يداشتم زار م يواقع يبه معنا افتم،يبود ب كينزد. كرده يقلب ستيا ماريب

پرونده  يدكترش مشغول نوشتن تو. رو روش انداختن ديسف يگرده مالفه  يبرنم دنيد يمرتبه وقت نيبعد از چند. شروع كردن به شك دادن

 .كه ببرنش سردخونه باهاش حرف بزنن نيرفتن و به خانواده اش اجازه دادن قبل از ا رونياش شد، پرستارا از اتاق ب

بودم و  ستادهيسرش ا يزدم اما فقط باال ينم يحرف. اتاق ينفر بودم كه رفتم تو نيمن آخر. كار رو انجام دادن نيخانواده اش ا يتك اعضا تك

اش و گفتم كه ازش  نهيسمشت زدم رو  هي. اوردميدوام ن گهيكه د نيانگار چشمه اشك من قصد خشك شدن نداشت، تا ا. كردم يم هيگر

كه ازخانواده  نيو بدون ا رونياز اون جا زدم ب عيبعد هم سر. بخشمش كه عاشقم كرد و بعد از اون هم ولم كرد يوقت نم چيمتنفرم، گفتم ه

م شروع كردم به و رفتم تو اتاق دميدو عيوارد خونه كه شدم سر. آژانس گرفتم و برگشتم خونه هي. خارج شدم مارستانيكنم از ب ياش خدافظ

كه چرا  دينفهم يچكيه. ديمن رو نفهم ي مهيسال و ن كيموضوع عشق ناكام  يچكياش هم نرفتم، ه يمراسم خاك سپار بهمن . كردن هيبلند گر

 .برگردوند يفقط اون بود كه كمكم كرد و من رو به زندگ. بود ناياون دوران غم خوارم بود ت يكه تو يكردم؟ تنها كس يم هيمن شبانه روز گر

 :ازجام بلند شدم به سنگ نگاه كردم و گفتم. دمينفس راحت كش كيرو به زبون آوردم،  زيكه همه چ نياز ا بعد

 .جا بود نيسرانجام عشق بچه گونه منم هم. تموم شده باشه زيهمه چ گهيكنم د يفكر م _

كردم، بردمشون به سمت  زير زيكه همشون رو ر نيبعد از ا. نخاطراتم رو در آوردم، برگه هاشو كندم و شروع كردم به پاره كردنشو دفتر

 .كردم يبود دستم رو بردم و همشون رو توش خال يكيكه اون نزد يآب يجو

اون  ستادهيهنوز ا يرعليام دمياحساس كردم كه تنهام به پشت نگاه كردم كه د دميرس يوقت. نيبرگشتم و راه افتادم سمت ماش يحرف چيه بدون

. ذره بهش نگاه كردم كه اونم برگشت و راه افتاد هيگفت  يهم م ييزايچ هياما انگار داشت ! نه ايدونم توهم بود  ينم. جا و زل زده به سنگ

راه افتاد به پشت نگاه  نيماش. داشتم، باالخره خودم رو راحت كرده بودم يخوب يليحس خ. نيماش يرو زد و من نشستم تو نيموت ماشير

لبخند زدم و به روبه رو  هي. سپردم يم يبه فراموش مويكه سنگ قرار داشت دوختم انگار داشتم اون قسمت از زندگ يم، نگاهمو رو به نقطه اكرد

 .يزندگ ديفصل جد يبه سو شيپ. شدم رهيخ

 

*** 

 

 

 نييكنه، سرش رو انداخت پا يره نگاهم مدا دميكه د يرعليبرگشتم سمت ام. بعدازظهره2 دميبه ساعت انداختم كه د يدم خونه نگاه ميديرس

 :كه بهش گفتم

 .كار رو انجام بدم اما حضور تو بهم قوت قلب داد نيكردم بتونم ا يوقت فكرنم چيبهت زحمت دادم ه يليخ. ممنون يبابت همه چ _

 .رو باال آورد و دوباره نگاهم كرد سرش
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 ؟يعروس ير يامشب م يراست _

 .برد نييآره باال، پا يرو به معنا سرش

 ان؟يهم م نايحسام و ت _

 .برد نييسرش رو باالو پا بازم

 ؟يحرف بزن يستيزبونت رو موش خورده؟ بلد ن! وا _

 :ربط بهم گفت يب يليخ

 ؟يعروس يايتو هم باهام م _

 :نوچ گفتم هي

 نه؟ ايكنم  يمن باشم كه بخوام فضول ديباالخره با! خواهرمه ها يكه خواستگار نيامروز مثل ا _

 :تخس كرد و گفت ياش رو مثل پسر بچه ها افهيق

 نه؟  يو اون سرك بكش نيا يتو خواستگار ديكال با _

 .دنياونم شروع كرد به خند. تكون دادم نييرو باال، پا سرم

 .شد رتيپاشو برو فضول خانم، پاشو برو كه د _

بوق زد و راه افتاد  هيكه بره، اونم  ستادميرفتم تو و داخل منتظر ا. رو انداختم، در رو بازش كردم ديو كل نييكوتاه كردم و رفتم پا يخدافظ هي

 .منم براش دست تكون دادم و به داخل رفتم

لد نبودم چون كل ب دميدم در، تا صحرا رو د ديسالم بلند باال كردم كه همه رو كش هي شهيخونه رد شدم، به داخل ساختمون رفتم، مثل هم اطيح از

 .دنيهمه هم شروع كردن به دست زدن و خند. شروع كردم به سوت زدن

دستش رو . بكن مراسم قشنگ تر بشه،پ يرقص ،يكل ،يدست زدن تو هم سوت يحواله اش كردم و گفتم به جا يپس گردن هي نايت يجلو رفتم

. رفتار كرد يتعجب كرد اما بعدش عاد يليلش كردم، اول خو بغ اورديمنم دلم طاقت ن. رو گردنش و بهم زبون نشون داد روشو گرفت ديكش

 .دعا كردم شيخوشبخت يدوستش دارم و تو دلم برا يليخ دميمبغلش كردم فه يوقت

 يناهار خور زينفر پشت م نيمنم كه شكمو، اول. تازه غذا آماده شده بود نكهيمثل ا. به سمت آشپزخونه ميو راه افتاد ميرو گرفت گهيهم د دست

 .نشستم

 :ماه بعد شش

بود و  ستادهيا نهيآ يجلو. و در رو باز كردم و با لبخند وارد شدم دميرو شن دييگفت بفرما يصحرا كه م يبه در وارد كردم، صدا يا ضربه

زد و منم  لبخند خوشگل هيبهم  نهياز تو آ. تو تنش خوشگل بود يليبود خ دهيكه پوش يعروس ديسف راهنيپ. مشغول مرتب كردن موهاش بود

اون  ادي. اش يخوشبخت يبراش دعا بكنم دعا برا ديقبل از همه با يبكنم ول ديكار با يكنم، اصال چ هيدونستم بخندم، گر ينم. ادمجوابش رو د

آورده بود كه  ريگ غهياز كجا متن ص دهياون اشكان ورپر دميبله رو گفت و من نفهم يهمون شب خواستگار رهيگ يافتم خنده ام م يشب كه م

 .شون بود يامروزم عروس. همون موقع باباش رو مجبور كرد بخونه
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 يتو كار همه سرك م ستيبا ياصوال من نخود هر آش بودم و م. توش بود يا گهيكه عروس د گهيبهش لبخند زدم و رفتم تو اتاق د دوباره

 دميرو د نايت افهيق دميجن تو اتاق پر نيع ينزنم، وقت ايبگه در بزنم  اون عروس جرأت نداره به من. دفعه بدون در وارد اتاق شدم نيا. دميكش

كرده بود لباسش برعكس مال صحرا كه  ونينيموهاشم خوشگل باال سرش ش. ملوس شده بود يليتو اون لباس عروسش خ. بود يدنيد اكه جد

 .خوشگل بود يليخ يدكلته بود، پشت گردن

 .كرد يپ چپ نگاهم مرو گذاشته بود رو قلبش و داشت چ دستش

 .يراه بر ينتون گهياندازمش به جونت كه د يم نيهمچ نميصنم به جون خودم حسام رو بب _

 .كردم يلب پوف ريز

 .افته يمن به شوهر تو پخ كنم درجا پس م. باشه يبگو شدن يزيچ هي _

 :خواد بزنه، گفت يكه دستش رو باال گرفته بود كه مثال منو م يدرحال

 .اياز جات پاش يزنمت نتون يم نيهمچ _

 برم باغ؟ يمن بدبخت چه جور ديريعكس بگ دير يم ديشما دو تا عروس دار يراست. جك نگو  نايت _

 :اش رو متعجب كرد و گفت افهيق

 و آژانس رو ازت گرفته؟ يمگه خدا تاكس! وا _

 ع؟وض نيبرم خونه؟ اونم با ا يبا تاكس ديمن با گهيباشه د! ناكس يا! نامرد يا _

خواست جوابش  يدلم م يليكه خ دميرو ازش پرس ياما قبل از رفتن سوال رونيانداخت باال برگشتم كه از اتاق برم ب ياليخ يهاش رو با ب شونه

 .رو بشنوم

 اد؟يهم م يرعليام _

 !آقامونه ها هيمثال دوست جون جون اد؟يشه ن يمگه م. اديآره م. يديچه عجب راجع به اون بدبخت پرس _

 ! نباش ليقدر شوهر ذل نيحالم به هم خورد، ا نايت! عق _

البته كار من از همه زودتر تموم شده بود، . كه كار همه تموم شده بود نيخب مثل ا. رونيگفت و روشو ازم برگردوند، منم از اتاق رفتم ب شيا

 .نيكردم هم ميمال شيآرا هيو دورم ول كردم و  دميكش سيبابل كميهم نداشتم موهامو  يآخه كار

 :همه مون رو مخاطب قرار داد شگريگرفته بودم كه آرا نهيرو تازه از آ نگاهم

 .دوماد اومدن دنبالتون ونيآقا _

فكر  ده،يدرهم منو د افهيق دميشا. شوهر موندم يمنو با ترحم نگاه كرد كه انگار من ب نيهمچ. هم گفت يبا چه لحن! نيريخودش كهيزن! شيا

 .كرده شوهرم مرده

شال  هي. كرد تيحس به منم سرا نيسرشون كنن كه ا يروسر ايكه شال  دنيدستپاچه شدن و دو نيهمچ اراشيو دست شگريدر اومد، آرا يصدا

 لميبردار با حسام و اشكان اومد داخل و شروع كرد به دستور دادن و ف لميف. انداختم رو سرم و اصال به تن لختم دقت نكردم يجور نيهم

 .ارنيخوان رو درب يكه م يشون فاصله گرفتم تا راحت اون قسمت گرفتن، از همه
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هرچند . بودم دهيلباس بلند خر هيبار تو عمرم  نياول يبرا. دميبه لباس بلندم كش ينگاه كردم، دست نهيبرگشتم و به آ نهيبه سمت آ دوباره

. زل زدم نهيدوباره به آ. كرد كه راسته است يكرد، فكر م يدقت نم يتاپ چروك هم روش، اگر كس هيو  ريبلند ز يدامن پف هيسرهم نبود 

جواب  گهيداد تموم شد، د يبهم م ديكه با ييكه تعداد قرار هامون و شاخه گل ها يدرست از وقت. بودم دهيرو ند يرعليبود كه ام توق يليخ

 يزييكمك كرد، باكمك اون بود كه تونستم فصل پا بهم يليخ. بود يرو شناختم واقعا پسر خوب شيهرچند واقعا خود واقع. تلفنش رو ندادم

وقت فكر  چيه. كرد ييهم خوردم اما ترس از شكست دوباره منو وادار به جدا گهيضربه د هيازش  يهرچند با دور. كنم وشام رو فرام يزندگ

 .شكست دوباره رو قبول كنم سكيم رتونست ينم يكردم ول دايعالقه پ يرعليرو دوست داشته باشم، اما شد به ام يكه بتونم كس كردمينم

سرمو تكون دادم و رفتم تا مانتو . نييبه سمتشون برگشتم بهم اشاره زدن كه برم پا. هم زمان صدام كردن نايكارشون تموم شد، صحرا و ت يوقت

 هام رو برداشتم و راه افتادم، تو دلم دعا به جونشون كردم كه حداقل دلشون ب يدست فيكه كارم تموم شد و ك نيبعد از ا. لباسم بپوشم يرو رو

 .برم شونيكي نيحال من سوخته و صدام كردن كه با ماش

رد بشه منو از  نيماش هيكه حداقل  ابونيخواستم خودم رو پرت كنم وسط خ يم دميد يرو خال ابونيخ يوقت ن،ييپله ها به حالت دو اومدم پا از

 .راحت كنه نايدست ا

خوشگل بود كه  يمشك 500بنز اس  هيشد  يم دهيد ابونيخ يكه تو ينيتنها ماش. ستين يخبر رينخ دميانداختم، د ابونينگاه به خ هي دوباره

 يم شيياگر صاحبش بود، به خدا اگر بود خودمو فدا. توش نشسته يكه كس نيا ايداد پاركه  صيشد تشخ يبودن و نم يهاش هم دود شهيش

 .كردم

درش  فميزنگ خورد، از ك لميموبا يگوش. ام عقب جلو كردم يپام رو با كفش پاشنه هفت سانت ريهدف تكه سنگ ز يو ب نييرو انداختم پا سرم

 :شماره ناشناسه، جواب دادم هي دميآوردم كه د

 بله؟ _

 دلت برام تنگ شده بود؟. سالم _

 :كه خودم رو از تك و تا نندازم، گفتم نيا يذره به من من افتادم اما برا هي. بهم وصل كردن يولت 220صداش انگار برق  دنيشن با

 اصال؟ نيباش يشما ك _

 ؟يباور كنم نشناخت يعني _

 .ديوگرنه مزاحم نش ديبگ ديدار يمحترم اگه كار يآقا _

 ؟يستاديپس چرا ا ت؟يآبج يمراسم عروس يبر يخوا يمگه نم. يدختر تو كه هنوز گنده دماغ عنق! اَه اَه _

 :دونست من معطلم؟ جوابش زو ندادم كه صداش دوباره در اومد ياز كجا م نيبرم داشت، ا شك

 ؟ينگاه به دور و اطرافت بنداز هي يخوا ينم _

 :گفتم نيهم ينبود برا يا گهيد نينگاه كردم بازم جز اون بنز ماش ابونيحرفش برگشتم و به خ نيا با

 تو كجا بود؟ نيآخه ماش ؟يسركار گذاشت _

 .ينيب يمنو م نيماش ي؟بعدشم دوباره سرت رو بچرخون يباالخره شناخت يديهه د _
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 :سر چرخوندن گفتم درحال

 .خوره يتو بهش نم افهيكه اونم ق ستين ينيجز بنز ماش ابونيخ نيتو ا. منو سركار نذار نيبب _

 جدا؟ _

 .نييافتاد پا يبه همون اندازه هم فك من م نييرفت پا يم هرچه قدر اون. نييبنز اومد پا نيماش شهيش هوي

 .يكن يخوره گل دزد يخوره؟ تو فقط بهت م يم500تو به اس  افهيبهش بگه اصال ق ستين يكيشد  ينم باورم

 .كرد كه به خودم اومدم و فك بازم رو جمع و جور كردم يداد بهش داشت نگاهم م هيشد و تك ادهيپ نيازماش

 :گفتم دم،يبهش رس يوقت. رفتم ابونيخ گهيافتادم و به سمت د راه

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا _

 !سالم كياومدم دنبال تو، بعدشم عل _

 ؟يبار اول تو سالم كرد هي يحاال مرد ه؟يچ _

 مار بزنه؟ شيزبونت رو ن شااليدرحقت دعا كرده كه ا يتاحاال كس _

 :و گفتم رونيرو آوردم ب زبونم

 .باره يهم بارون نم اهيبه حرف گربه س. جاست نيما زبونم سالم و سالمت ابفر _

 پينگاه بهش انداختم ت هي. راه افتاد عيرو روشن كرد و سر نيسوار شد، ماش عياونم پشت سر من سر. شدم نيرو دور زدم و سوار ماش نيماش

. يطوس راهنيو پ يبا كت شلوار مشك يمشك يموهاش رو با ژل و تافت به عقب شونه كرده بود، كروات راه راه طوس. زده بود يخوشگل كيكالس

 .خودش يشده بود برا ييعمو مايقد اديبه 

 :دميسرم رو كردم طرف پنجره، صداش رو شن باخنده

 من خنده داره؟ افهيق _

 !كم نه _

 .كنم يرو كوتاه ممن خودم زبونت  يروز هيباالخره  _

 :پوزخند زدم و گفتم هي

 .از مادر زاده نشده _

 :ذره به اطراف نگاه كردم هي

 رن؟يگ يكه اونا عكس م ييجا يبر يخوا يدفعه كه نم نيا _

 .نچ بلند باال كرد هي

 .يمراسم عروس مير يم ميدار ميمستق ر،ينخ _

 .خنده ام گرفت يليخ. جور بامزه ادا كرد هيرو  يعروس

درش نگه داشت، قبل از  يجلو. بود، باغ پراز گل يخوشگل يليباغ خ. ره يم گهيباغ د هيداره به سمت  دميكردم به سمت باغ بره اما د يم فكر
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 :بشه كتش رو آروم تو دستم گرفتم ادهيكه پ نيا

 كجاست؟ نجايا ؟ير يم يكجا دار _

 .امياالن م نيتو ماش نيبش... سيه _

استرس  هي. داد يبه ساعت انداختم كه پنج رو نشون م يگذشت نگاه قهيپنج دق هيباغ،  ياونم بدو بدو رفت تو. استرس كتش رو ول كردم با

 !دونم چرا يگرفتم، نم يخاص

نگاه به اون  هيبا تعجب . شاخه گل رز رو پام گذاشت هي. درو باز كرد و نشست. سمتم اديبدو بدو با خنده داره م دميرو باال گرفتم كه د سرم

 :به حرف اومد ديتعجب منو د يپام گذاشت وقت يكه رو ينگاه به گل هيكردم و 

 ؟يكن ينگاه م يجور نيچرا ا ه؟يچ _

 .به نگاه كردنم ادامه دادم يبهش نگفتم، فقط همون جور يچيه

چه مزه  نميبار امتحانش كنم بب هي يزن يبهم م يهمه انگ گل دزد نيتو ا دميد. مخصوص پرورش گل رزه نجايرو تازه كشف كردم ا نجايا _

 ه؟يا

 .دونم اون لحظه چه جور نگاهش كردم كه از طرز نگاهم خنده اش گرفت ينم

 شيحاال هم پ. شاخه رو داد نياون بهم ا. از باغبونا آشنا شدم يكيجا رفتم و اومدم كه با  نيقدر ا نينترس ا ؟يكن ينگاه م يجور نيچرا ا يوا _

 .يمراسم عروس يبه سو

 يبه طرف پنجره نگاه م. بگم؟ سرمو با خنده تكون دادم و گل رو تو بغلم گرفتم ديبا يبشر چ نيدونستم به ا يخنده چشم ازش گرفتم، نم با

تم و باال انداخ ياليخ يرقم بخوره؟ شونه هام رو با ب يشه؟ قراره سرنوشتم با ك يم يمن چ يدوست داشتم بدونم آخر ماجرا يليخ. كردم

 .دونه يصالحم رو م شتريخودش ب. رهيرو برام بگ ميتصم نيا اگذاشتم خد

 .وارد كرد يرو از در پشت نشيباغ رو دور زد و ماش. ميشد كيباغ نزد به

 .شدم ادهيپ نيماش از

 .كردم دايپ يقشنگ يليخ يرو تو جا خودم

 .بهشت بود اون جا يتونم قسم بخورم به قشنگ يم

 .دستم رو گرفت و با خودش برد يرعليطور كه محو باغ بودم ام همون

 .شد يباغ قشنگ تر م ميرفت يجلوتر م يهرچ

 .كنه يو داره بهم نگاه م ستادهيرو به روم ا دميبه خودم اومدم كه د يوقت. دستمو تو دستش گرفته دميتو بحر باغ بودم كه نفهم انقدر

 .لبخند بهش زدم هي. كه تو چشماش بود به منم منتقل شد يشاون لحظه حس آرام ديبهش زل زدم، شا منم

 :كنار گوشم اومد و گفت. كه تو دستش بود رو رها كرد دستم

 .تونم بهت بگم يمطمئن نشم، نم يزيبزرگ دارم اما تا از چ زيسورپرا هيبرات  _

 .كردم يكه عاشقش بودم اعتراف م نيبه ا ديكردم با ياعتراف م ديبا. از قلبم رو با خودش برد يا كهيرفت، احساس كردم ت شمياز پ يوقت
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 .ميبه طرفش رفتم و كنار هم راه افتاد دمينگاهش رو د يو به طرفم نگاه كرد وقت ستاديازم دور تر شد، ا يوقت. باهاش هم قدم شد نگاهم

باخنده به . خا له، همه و همه ،ييمامان، بابا، دا... همه بودن. ميديدر نظر گرفته بودن رس يعروس يكه برا ييبه جا ميكه رفت يعالمه راه هياز  بعد

با  بود،كه خنده اش گرفته  نيماچ گنده ازش گرفتم كه به زور از خودش جدام كرد، با ا هي. طرفشون رفتم و اول از همه مامانم رو بغل كردم

 :اخم بهم گفت

 ؟يزير يمال منو به هم مخودت به جهنم چرا  شيآرا ؟يكن يم ميصنم چرا تف مال! اَه _

 .پر از تعجب از خودم جداش كردم و زل زدم تو چشماش يچشما با

 ؟يگرفت اديها رو  كهيجور ت نيكه ا يكن يرفت و آمد م يآخر سر تو با ك دميمامان من نفهم _

 :رو كردم سمت بابا و گفتم روم

 .داره اديكه دوست ناباب ز نيمثل ا! ريزنت رو بگ يبابا جلو _

 :اومد جلو و منو تو بغلش گرفت بابام

 حاال من شدم ناباب؟. دادم ادشيهارو  كهيت نيپدر سوخته، من ا _

 :دادم دوباره، اما خودم رو از تك وتا ننداختم و دستم رو زدم به كمرم و گفتم يسوت... اوپس

 ه؟يدوست ناباب شما ك ده؟يبه راه خالف كش يداده؟ شما رو ك اديرو  نايبه شما ا يبدتر ك گهيد _

 .ديبه سرم كش يبا خنده دست بابام

 .به دوست ناباب ندارم يازيمن ن ديهست نايكه تو و اشكان و ت يتا وقت _

 :بابا اومد از پشت بغلم كرد و گفت. شد و پشتم رو بهشون كردم زونيخنده، منم لب و لوچه ام آو ريزدن ز همه

 كرده؟ تياذ يگل دختر منو ك _

 .بهش كردم و ابروهامو دادم باال ينگاه پدر سوختگ هيمت بابا و س برگشتم

 .شم يبا گل دختر خر نم گهيد. شد يميقد كهيت نيباباجون، ا گهينچ د _

 .ديبه سرش كش يدست باخنده

 .شه بهت از گل نازك تر گفت يكنم كه نم دايپ ديجد كهيت هيكه  يپس كارم دراومده تا زمان _

 .دنيشروع كردن به خند همه

اول  ليذوق مرگ بودم به دو دل يكل. عروس ها و دوماد ها هم اومدن تا مراسم عقد رو زودتر شروع كنن دن،يمهمونا از راه رس يكم همه  كم

بار تو  نياول يكه برا نيشن و دوم ا يكه انتخاب كردن خوشبخت م يبود كه مطمئن بودم با كس ميافراد زندگ نيتر كينزد يكه عروس نيا

 .كه دو تا عروس و دو تا داماد داشت مبود يمراسم

سفره عقد بزرگ پهن كرده بودن اون چهار تا هم به زور خودشون رو باال سرش جا  هيكه سفره عقد رو پهن كرده بودن،  ييرفتن تو جا همه

 .دادن

پارچه بلند رو  هي. ميسرشون كه قند بسا يو صحرا دادن من رفتم باال نايدو تا قرآن هم دست ت. سال بود يعروس نيجون خودم خنده دار تر به
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عقد صحرا رو خوندن، بار اول كه  غهياول ص. عقد غهيبود عاقد شروع كرد به خوندن ص يمتر 4،5از دو طرف گرفته بودن، فكر كنم طولش 

 :پروندمخوندش من 

 .كار داره رونيعروس رفته ب _

بار دوم هم كه . اديگن بدم م يكه م يا شهيكل يجمله ها نيكار كنم ازا يهرچند خودم خنده ام نگرفت، خب چ دن،يشروع كردن به خند همه

 :گفتم ديپرس

 .نهيعروس رفته جهازش رو بچ _

 يهم مبود و داشت با خنده نگا ستادهيمن ا يروبه رو قايافتاد كه دق يرعليچشمم به ام. همه شدم يو من مشغول تماشا دنيهمه خند دوباره

 .كرد

 .دنيهمه شروع كردن به دست زدن و كل كش. رو داد، صحرا بله رو گفت يلفظ رياشكان ز نكهياز ا بعد

 .رو هم بخونه غهيص يكياون  عيبره، بذارن كارش رو بكنه و سر ديزد تو حال همه شون و گفت چون عجله داره و با عاقد

 عيسر نايكه ت رونيچرت و پرت بپره ب هيرو خوند هنوز دهنم رو باز نكرده بودم  دفعه اول يساكت شدن و عاقد مشغول خوندن شد وقت همه

 .گفت، بله

آخش تو سر و صدا  يصدا. كرد يكه داشت دفتر رو امضا م نايپارچه زدم تو كمر ت ريمن با زانوم از ز. و دست زدن دنيشروع كردن به خند همه

 .دينگاه خصمانه بهم كرد و باچشم و ابرو برام خط و نشون كش هيفقط . گم شد

كه  ييكه همه كادو هاشون رو دادن و باهاشون عكس گرفتن، همه به جا نيبعد از ا. زبونم رو نشونش دادم و از پشتشون كنار رفتم اليخ يب منم

 .درنظر گرفته بودن، رفتن دنيرقص يبرا

 .بودن وسط و مشغول قر دادن شدن ختهيهمه ر .شروع كرده بود به آهنگ گذاشتن يج يد

رقص نداشتم كه باهام برقصه اما از رو نرفتم و اون وسط وسط شروع  كيشر يمثل هر مراسم گهيكه د نينكردم و رفتم وسط، با ا ينامرد منم

 .دنيكردم به رقص

به زن  دنيچسب ليو هم حسام زن ذل ليهم اشكان زن ذل دميد. عروس و داماد گاهيكردم رفتم به سمت جا يذره خودم رو خال هيكه  نيازا بعد

 .خورن يهاشون و تكون نم

بازم محل ندادن، حرصم گرفت  دميسرفه بلند كردم كه د هي. بعد دوباره سرشون رو برگردوندن ينگاه كردن ول هيبهم  ستادم،يجلوشون ا رفتم

 .بودن كيحسام و اشكان كنار هم نشسته بودن و بهم نزد. يحساب

 .دميبنفش كنار گوششون كش غيج هيدفعه دهنم رو باز كردم  كيو  كيپشت سرشون، آروم سرم رو بردم نزد رفتم

 يگوشش و برگشته بود منو نگاه م يتر شده بود، دستاش رو گرفته بود رو يدنياش د افهياشكان كه ق. دنيدفعه از جاشون پر كي هردوشون

 .كرد

 .شدم دنينم رو باال زدم و مشغول دومنم با ترس دام. سمتم ديدفعه دو هي

 .بكشم و كر بشن غيكردن الزم نبود بغل گوششون ج يذره به من توجه م هيكار كنم اگه  يخب چ. مهمونا مات شده بودن رو ما دوتا همه
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 .داد كه منو ببخشه تيبابام باالخره اشكان رضا يونيپا در م با

 .م مخصوص عروس و داماد گذاشتآهنگ آرو هي يج يآهنگ باالخره د نياز چند بعد

 .كشت يخودش رو م يبردار هم كه داشت ه لميف. از وسط رفتن كنار و فقط اون چهار تا اومدن وسط همه

 .هم بهشون ملحق بشن هيهم گذاشتن كه بق گهيآهنگ د هيآهنگ،  نياز ا بعد

پررو بودم،  يليكه بنده خ نيبا ا. اومد جلو و ازم درخواست رقص كرد يرعليام دميد هويكردم كه  ينگاه م دنيرقص يكه م ييداشتم به كسا من

 .خجالت بهم غالب شد يزيبار به طرز شگفت انگ نياما ا

پدر گرامم خودش  دمينه، كه د ايبابام هست  نميدستش رو به سمتم دراز كرد، نگاهم رو چرخوندم كه بب گهيبار د هيو  نييرو انداختم پا سرم

 .مان جونمهمشغول رقص با ما

 .ميرفت دنيرقص يكه م هيبه جمع بق ميرو گرفتم و راه افتاد دستش

 .شروع كرد به حرف زدن دنيرقص نيح. دنيبه رقص ميكمرم و شروع كرد يرو گذاشت رو دستش

 ياون براش فرق. شاخه گل بخرم هي ميمر يخواستم برا يبزرگ شدم، م يگل فروش هيبود كه وارد  روزيد نيانگار هم! چه قدر زود گذشت _

رز رو نگاه  يو گال ستادهيدختر كنار اون جا ا هي دمياز در رفتم تو د يوقت. اما من خودم گل رز رو دوست داشتم ه،يخرم چ يكه م ينداشت گل

 نيكه برش داره به خاطر همبره  يگل بود متوجه شدم داره دستش رو م هيهمه اش . سرش نگاه كردم يكنه، چون قدم بلند تر بود از باال يم

برگشتم نگاهش كردم، . دمياش رو شن يعصبان يكه صدا شخوانيسرش برداشتمش و راه افتادم به سمت پ يدست به كار شدم و از باال عيسر

 ياما منم كم نم رهيخواست هرجور شده گل رو ازم بگ ياون م. دونستم كجا ياما نم دمشيد ييجا هيدونستم  يم. دآشنا بو يليچهره اش خ

هم همون لحظه اومد تو و گل رو ازم  ميمر. نشده بودم يوقت تا اون اندازه عصبان چيه. بهم گفت گل دزد نكهيدادم تا ا يآوردم و جوابش رو م

 .بود اون رو به زور از اونجا برد كه دعوا نشه نكه با او يا گهيگرفت، دختر د

 .اومد تا خرخره ام رو بجوه يگرفت م يجلوش رو نم يانگار اگه كس. و چشمم بوداون دختر جل يوحش يخواب همه اش چشما موقع

اون قدر  ه؟ياومده بود اون ك ادميحاال . بهش تنه زدم نميرو بب ميكه عجله داشتم كه برم مر ياما صبح بعدش وقت نمشيكردم دوباره بب ينم فكر

 .كنم يجسور بود كه مجبورم كرد ازش معذرت خواه

 .بهشون ملحق شدم يبچگ اديكنن، منم به  يم يدوستام زده به سرشون و دارن آب باز دميدوباره برگشتم دانشگاه د روز كه اون

 نيهم يكنم برا تشيدوست داشتم دوباره اذ يليخ. زد يكه داشت با خودش حرف م دميكه دوباره اون دختر رو د ميكرد يم يآب باز ميداشت

 .زبونش كم آوردم يمن رسما جلو. كار ماست تا تونست بارمون كرد ديفهم ياونم وقت. كردم سشيخ

شدم  يمجبور م يبه صورت تصادف يوقت ايتو دانشگاه  اينداشت  يفرق. دمشيد يرفتم م يسرنوشتمون گره خورده بود به هم، هرجا كه م انگار

افتاد انگار به خاطر  يمن م يبرا يهر اتفاق. شده بود ليدخ ام يزندگ زيانگار اون تو همه چ. دوستم شركت كنم نيتر يميصم يكه تو خواستگار

 .ييشدنم با چا سيمثل خ بود،اون 

. مونه يو اون نم نيا نيد ريوقت هم ز چيه. كنه يپسر رو له م هياگه پاش برسه  يحت. شناختمش، اهل دعوا و بزن بزن بود يكم كم م داشتم

 .رفتيام رو پذ يالك يدوست شنهاديرو جبران كنه پ كيكار كوچ هيكه اون  نيا يبرگردوندمشون برا يكه از كالنتر يمثل اون روز
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بود كه  يا يهرچند اون انقدر دختر قو. اونو ول كردم و باعث تصادف و كما رفتنش شدم ميوقت نتونستم خودمو ببخشم كه به خاطر مر چيه

 .تونست راحت جون سالم به در ببره

 .زد يهم حرف م نيو به پشت باغ بردم، در همون ح ديكه دستم رو كش نميرفتم بش يتموم شد، داشتم م آهنگ

 .داشت يتو جون به سر كردن آدم هم تبحر خاص. شد يصاف نم يخواست دلش با كس يانگار تا خودش نم. دميرو فهم يزيچ هي يول _

 .كرد كيخنده كوچ هي

 مياز طرف مر. گدار به آب بزنم يب ينجوريتونستم هم ياما نم اد،يازش خوشم م شتريكردم داره ب يگذشت احساس م يم شتريب يهرچ _

 .خواستم امتحانش كنم يم نيهم يخورده بودم، برا اديضربه ز

هرچند . رو خراب كردم زيكه ازش گرفتم همه چ يبا بوسه ا. كارم وجهه خودم خراب شد نيهر چند انگار با ا. تو همه امتحانام موفق شد البته

 يواقع يدوست نيآور شد كه ا اديخواستم باهاش دوست بشم كه منو بشناسه اما اون شرط گذاشت و بهم  يوابسته شدم، ماز قبل بهش  شتريب

 .ستين

 .تو كارش دخالت كنه، هرچند بارها منو به مرز جنون رسوند يداد كس يبود و اجازه نم يبه خودش متك. اومد يازش خوشم م شتريروز ب هر

سنگ قبر بلند شد  ياون روز كه اون از باال. دونست رو بهم گفت يكس نم چيرو كه ه يزيمحرم رازش دونست و چ ازش ممنونم كه منو البته

بهم  گهيكه قرارامون تموم شد د نينتونستم، بعد از ا. كردم يمن اونجا موندم و به فرزاد قول دادم كه مواظبش باشم و تنهاش نذارم اما بدقول

 .حسام دورادور ازش خبر داشتم قيهرچند از طر. ب تماس هام رو ندادجوا گهيد. نمشينداد بب هاجاز

 :گفت يمكث طوالن كياز  بعد

 .خوام بهش بگم يخواستم بگم رو االن م يم شيرو كه چند وقت پ يزيچ _

 :اومد جلوم و دست هامو ر گرفت و جلوم زانو زد... ستاديا

 ؟يكن يبا من ازدواج م _

 گه؟ يداره م يچ نميقرض كردم بب گهيد يتا چشم داشتم دو تا دو

 :گفت د،يمنو معطل د يبود جوابش رو بدم، وقت منتظر

 .كنم يم لشيشم و باالخره به آره تبد ينم اليخ ينه، باز هم ب يكنم اما اگر بگ يم نتيآره، خوشبخت تر ينه؟ اگر بگ ايفقط بهم بگو آره  _

 كنه؟ يكار م يدونست داره چ يخودشم نم. رو هوا ديپر يلباخوشحا ديتا د. ام گرفت، سرمو آروم تكون دادم خنده

 .و اون راه افتاد ميشد نيبا هم سوار ماش. ديرو گرفت، باخودش كش دستم

 :رو كردم بهش و گفتم. بود ازخنده بتركم كينزد

 مراسم رو؟ ميچونيپ يهستن، اون وقت ما م يا گهيد يمثال عروس و داماد كسا _

 :لبخند نگه م كرد و گفت با

 .نشونت بدم يزيچ هيخوام  يفقط م. ميگرد ينترس، برم _

 يم ميهمراهش شدم، وارد باغ كه شد. بشم ادهيبار به منم گفت پ نيا. دوباره دم همون باغ پر از گل پارك كرد. روند يرو به سرعت م نيماش
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 .داد بزنم يخواستم از خوش

 .يهمه قشنگ نيفقط تو دلم خدا رو شكر كردم به خاطر ا. بگم يزيتونستم چ يگ كه نمقشنگ بود انقدر قشن يليجا خ اون

 .تا من گفتم خسته شدم ميراه رفت انقدر

 :و گفت ستاديروبه روم ا دوباره

 گم؟ يمطمئن نشدم، بهت نم يزياز چ يدارم و تا وقت زيبهت گفتم برات سوپرا ادتهي _

 .كردم نييآره باال و پا يبه معنا سرمو

 .زهيجا همون سورپرا نيخب ا _

 نشد رميدستگ يزيچ يدور تا دور گردوندم ول سرمو

 زه؟يسورپرا شيچ اناياح _

 :و گفت ستاديپشتم ا اومد

 .جا مال ماست نيكه ا نيا _

 .كرد بميمن چه قدر گل زر رو دوست دارم كه آخر سر هم نص ديخدا هم فهم دن،يپر نييشروع كردم به باال و پا يخوشحال از

 .خوشحال شدن يليگذاشتم، اونا هم خ ونيو صحرا در م ناياتفاقات رو با ت. ميبرگشت يباغ عروس به

 .رفت شيكه فكرش رو بكنم پ نيزود تر از ا يهمه چ. خونه مون انيزنگ زد و اجازه گرفت كه ب يعل ريمادر ام يروز بعد از شب عروس دو

 .كادو بخرم ريام يتا برا رونيرفتم ب يقبل از مراسم نامزد روز

 .زنگ خورد ميگوش

 الو؟ _

 .وونهيسالم د _

 ؟يسالم خل و چل، خوب _

 .يرو خر كرد يكيباالخره تو هم . تو ينه به خوب _

 حسام چه طوره؟. خفه نايت _

 ؟ييكجا. رسونه ياونم خوبه، سالم م _

 .ياون گل فروش اومدم

  ؟يكدوم گل فروش _

 .كنم ديخوام خر يم دم،يرو اونجا د يرعليكه روز اول ام يهمون _

 ؟يبر يخوا يم ييخاك تو سرت اون جا با چه رو _

 اشاره كردم؟ يمسأله كه خفه بش نيبه ا نايت _

 .رونيب ميعصر بر ديشا ايزود ب. خب بابا لهيخ _
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 .زنم يباشه، بهت زنگ م _

دست از پشتم  هياومدم برش دارم كه . مونده حرصم گرفت يكيرز، فقط  يدوباره از گل ها دميد يوقت. مغازه يرو قطع كردم و رفتم تو يگوش

 .اومد برش داشت

 سر گل دعوا كنم؟ ديحاال دوباره با ه،يسال نگذشنه از اون قض كيهنوز  ايخدا يوا

 :گفتم بلند

 !داشتما يآقا من داشتم اون گل رو برم ديببخش _

 .طرف خودم دميو گل رو كش شخوانيرفتم دم پ تيباعصبان. شد يو مشغول حساب رس شخوانينداد فقط رفت دم پ يجواب

 .گهيد يِگل فروش هي ديگل مال منه پس لطفا بر نيا _

 :برگشت سمتم و گفت باخنده

 ؟يكن يدعوا م گهيشه، چرا د يكه اول و آخر مال خودت م نيا _

 .كردم تعجب

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا _

 :خودش و گفت يجلو ديگل رو كش يرعليام

 .گهيخوره د يوقتا م نيبه درد هم نايدختر خاله ت _

 .و با خودش برد ديخوردم كش يگل رو حساب كرد، دست من رو هم كه داشتم حرص م پول

 .اون روز به بعد نظرم رو عوض كردم از

 ...رز فقط نشونه عشق نبود گل

 .راهنما بود كي اون

 .رسوند ديمن رو از عشقم جدا كرد و به عشق جد اون

 .ام رو بهار كرد يرز خزان زندگ گل

 كنه يآسمون نگاه كردم، احساس كردم فرزاد داره منو از اون جا نگاه م به

 .ام دعا كنه يخوشبخت يلبخند زدم و ازش خواستم برا هي بهش

 ظهر 12:12

8/04/91 

 ح.نيروژ

 .انيپا

  91بهمن : انتشار 
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