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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 : دادمیو به خودم فوش م رفتمیرو راه م ادهیتو پ تباعصبانی

 رون؟یازکالس بندازه ب ریساعت تاخ میکه توروبخاطر ن یروبد تیغوزم کهیمرت هیانقدر به  دیآخه دختره خر توبا __

 شد؟  یچ گرانیپس احترام گذاشتن به حقوق د ت؟یانسان نیهان؟پس کجااارفت ا

پسرخوشکل  هی د،یتودهنم ماس هوحرفیمتر واکرده بودم که بگم خاک  هی یخاا... دهنمو مثل چ انایتوسرت د خاک

 از کنارم رد شد،

 ! نیچه خوشکله ا نشی،ببیوا یه-

م فکر  کرد نیمعلق بودم به ا نیسنگ مزاحم همونطورکه روهوا و زم هیکردبه  ریتموم نشده بود که پام گ هنوزحرفم

 . چسبمیو منم مثله کواال بهش م  کنهیاالن دستشودورکمرم حلقه م ییکه وو

 رونیب زدیکه چشمام داشت از کاسه سرم م نیباکله خوردم زم نیکردم که شپلق همچ یم یالبافیباخودم خ داشتم

 پسره هم بالنسبت گاو از کنارم رد شد و رفت.  اون

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 بنر نیجلو لونه زنبور روزم میاومد نیزم میجانخورد چیبلهه ماه دمیکه د دتم،ید یکس نمیبب دزدمیبرو د دورو

 . میشد

 ونگاه کردم:  نیکه جلوش خوردم زم یمجتمع سردر

 "مهرسام  یمجتمع تجار"

 ،  کیتاج یآقا کیناشر کیپسر شر یگاد چه تصادف یما اوه

 سرم. یآآآ-

گاه ن ابونیتوخ متیگرون ق ینایراه  به ماش  نیروشونم انداختم وراه افتادم توح مویبلندشدم و کوله پشت ازجام

  ده،یتازه به دوران رس یواال بچه خرپوال رفتمیو درم زدمیلگد بهشون م هیازسرحرص  کباری قهیوهرچند دق کردمیم

 ، مثله ،... همثل یکیانقدر پولدار  نایمثل ا یکیصنمت رو شکر  ایخدا

 دمید ییدرحال گدا ابونیبغل خ رویزن فق هی میستیماانقدربدبختم ن ه،یانصاف یب گهیکردم، نه د یاطراف نگاه به

 گفتم: عیسر

 انصافه؟  نیبدونم ا خوامیانصافه!!؟ نه من م نیا نشیبب ای؛خدا نیمثل ا-

 من نبود! ینه زنگ گوش یبلند شد، ول میزنگ گوش یصدا هوی

 زنه.  یشو دراورده داره حرف م یهمون زنه گوش دمیبرگشتم د 

 اولش جا خوردم بعدش گفتم: 

 الزم داره خو. یگوش نمیدل نداره ا چارهیب ریمگه فق ؟یکه چ -

 درشت شده از تعجب گفتم: یبرگشتم عقب،باچشما کمی

 المصب آخه اپل؟ -

 آسمون کردموگفتم:  روبه

 .یدونیحله،خودت کاراتو بهتر م ی،اوک ایخدا-
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 نم،ینه بزار بب زنه،یبابا االن سه ساعت از اوضاع جامعه حرف م یدم، اش یتاکس سوار

 حرفاست. نیهاتخصصشون اقتصاد و تورم و ا ینارنج نیا ه،ینارنج یاوه تاکس 

 گفتم: عیتا دهنشو باز کردحرف بزنه سر یتاکس راننده

ان به ج نه،یسنگ کیشلوغه، تراف ابونایآزاده شده، نون گرون شده. خ نیخونه رفته باال ، بنز هیکرا دونمیآقا م -

 .  میهمشونم منم، شما فقط بگازون زود برس لیاصالً... دل دونمیخودم همشونو م

 با تعجب گفت: چارهیب یتاکس راننده

 خواستم بپرسم کجا برم!-

 دادم. یاوه اوه عجب سوت اوه

 ... لطفا. اورانین-

 چشم . -

 نیماش هینده بزاره کار کنم  ریباباست اگه به من گ نیا ریعالم،آبروم رفت اصالً همش تقص ییرسوا نیخدا منو ا ییییا

 . شهینم ینطوریبخرم ا یقسط

 رو حساب کردم و هیجلو خونمون نگه داشت، کرا یتاکس

 

رگ بز اطیانداختم ودروبازکردم ازح دیشدم شال قرمز دور گردنم رو مرتب کردم و مانتومو هم تکوندم، کل ادهیپ

 یآقا یاستخر بزرگ وسطش داشت گذشتم،  به عمارت بزرگ سه طبقه  هیخونه که توش پر از دار و درخت بود و

 یوقتا موقع یمامانم گاه کردن،ین خونه مراقبت میوبابا ومامانم از ا میبود داریخونه سرا نیا یماتو دم،یرس کیتاج

حکم شفتالو  نجایاز اون مواقع بود،منم ا یکی( مهمون داشت کمک دستش بود واالنم کیتاج ی)همسر آقا مایکه س

 کنم. یمامان و بابامو تماشا م دنیکنار نشستم وزحمت کش هی دهیفا یروداشتم!  ب
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 شدم وداد زدم: کیتاج یسالن بزرگ خونه آقا وارد

 سالاااااام. -

 برگشت و بهم نگاه کرد وباآرامش گفت: مامان

 . یچقدر زود اومد ؟یساعت کالس نداشت نیمگه تو ا انا،یسالم د-

 بر من، االن که بفهمه.  یوا یا-

 کردم.  یبرداشتم و بهش نگاه وهیاز تو ظرف م ییمثل خودش با آرامش شفتالو منم

 . مزییباهات دارم عَ ییباال یاحساس همزاد پندار داًیبود، شد رتیذکرخ شیپ هیچند ثان نیبه،به شفتالو جان هم -

 گفتم: عیعوض کردن حرف سر یمنتظرنگاهم کرد برا مامان

 و اون دختر لوسش کجان؟  مای...آها،سزهیامم چ-

 آرامشش بودم. نیرفتارش با آرامش بود ومن عاشق هم یلیخ مادر

 . شهیدفعه از راه برسن بدم هیاِ... ساکت زشته االن  -

 مگه کجا رفتن؟  -

 برن فرودگاه دنبالشون. خوانیم ادیازفرانسه ب کیتاج یامروز قرار برادر آقا-

 .. یآها... فرانسه وو کغه مُغَبا بانون بَغبَغ-

 زدو مشغول درست کردن غذا شد.  یمن لبخند یها یباز وونهیبه د مامان

 یلو هیتکرار یلیحرفم خ دونمیم ته،یترب یلوس وب یلیبرخالف خودش خ کیتاج یدختر آقا نیما،ایحاال خودمون-

 از نو ساخته. دهیکال کوب ش،یبااون دماغ عمل گم،یمامان باور کن راست م

 گفتم: یتو دماغ یگذاشتم رودماغم و باصدا دستمو

 شه؟یم تیحسود اد،یبهم م یلیخونه ما؟ ،  لبامو پروتز کردم خ یاصال چرا اومد ،یخرابکار یلیتو خ اناید-
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همه عمل لولو  نیبه مغزش حاال خوشکلم باشه خوبه ها،ا دهیکرده رس قیکه به لبش تزر یفکر کنم ژل 

 خدا.  یشده،وا یدفعه لولوء لب شتر نیتفاوت که ا نیلولو بوده لولوترشده باا  نویم نیا یکردولیروهلوم

 گفت: یکردم که مامان برگشت وبادستپاچگ یاز خنده غش م داشتم

 جان.  نویسالم م-

 .رونیب زنهیواز دماغش داره دودقرمز م ستادهیپشت سرم ا نویم دمیو د برگشتم

 )مامانم(  میمر -نویم

 جانم؟ - مامان

 .نیمخصوصاً ا دیشما نباش نجایاومدن ا نایلطفا شب که عمو ا- نویم

 به من اشاره کرد و ادامه داد: بادست

 مشت... هوووف برامون کسرشانه.  هیفکر کنن با نایعمو ا خوامینم-

 

 توصداش یلرزش خاص نباریخودش که البته ا هیبگم مامان باهمون آرامش ذات یزیکردم و تاخواستم چ دستامومشت

 بود گفت:

 نم،چویحضور داشته باش یگفتن حتماً امشب تو مهمون نکهیجان بامادرت صحبت کنم چشم، بخاطرا نویباشه م-

 . انیاز پس کارا برنم ییتنها

 گفت: تیباعصبان نویم

  ؟یچ-

 دفعه اصالً اون آرامش خوشکله تو صورتش نبودگفت: نیکه ا مامان

 خانم کجان؟  مایس یراست کنم،یخانم هماهنگ م مایمن خودم باس ،یدیتازه از راه رس-
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 جواب داد: تیباعصبان نویم

 . شگاهیآرا-

 ورفت طبقه باال.  دیکوب نیپاشنه بلند اعصاب خوردکنش پاهاشو محکم به زم یکفشا وبااون

 . یامان خوب حالشو گرفتم ولیا-

 بهم انداخت وگفت: زیو ت ینگاه جد هی مامان

 دفعه آخرت بودکه... نه؟ -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم : باترس

 ! دمیکنم، قول نم یم یسع-

 . دمیبله گفتنتو نشن_

 بله، بله. -

 بااخم گفت : مامان

 سر درست.  نیپس دلتو صابون نزن بش میریجا نم چیحاال بروخونه، امشبم ه-

 اِاا مامان چرا؟ -

 گفت: تیبا قاطع مامان

 گفتم.  نکهیهم -

*** 

 . کنمیم شیمن راض یمامانم که فقط بلده ضد حال بزنه،ول نیاه ا-

 داشتمیبرم شویکی کباری قهیبودم روتخت وهرچند دق ختهیلباسامو ر یبودکه اومده بودم خونه وهمه  یدوساعت

 رو تخت.  کردمیوپرتشون م ستیمناسب ن دمیدیم ومدمیژست م کمی نهیآ یجلو رفتمیوم
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  ست،یامشب ن یاز لباسام مناسب مهمون چکدومیه دمیگذشت وتازه فهم یا قهیدق چند

 بهتره.  میجا نر چیبابا اصال به درک امشبو ه یا-

 حرف مامان.  همون

در خونه  زدم،یدرختا قدم م ونیوم اطیتو ح رفتمیم گرفتیموندنو اصالً دوست نداشتم هروقت که دلم م توخونه

شلوارمو  یخودم قدم  زدم و بعدش رفتم لبه استخر پاچه ها یدرختا برا ونیرفتم . م اطیروباز کردم و  به سمت ح

 زدم باال وپاهامو بردم تو آب استخر. 

مو خوشکل دارم، توآب استخر عکس خود یندارم،عوضش چشم وابرو یکه لباس مهمون نیاصالً به اسف السافل-

 گفتم: تمینگاه کردم وانگشتامو گذاشتم رو پلکامو تو آب نگاه کردم. وبار

دوستش  یلیدارم خ یدی،دارم دستاشله هوووو...پوست سف یاهیس یدارم،موها یصورت یدارم،لبا یمشک یچشما-

 تو به تو به.  اینرمه نرمه س ایباال،س ایاوه اوه دستااااااا ب دارم،اوهیم

 گفت: اطیبلند از اول ح یصدا هیخودم بودم که  یحال و هوا تو

 باتوام.  یهو ؟یهست ی.. کیک.... -

 نازک کردو گفت: یپشت چشم دیتامنو د ه،ینویم دمیونگاه کردم د برگشتم

 ؟ییآها باز تو-

 ازش گرفتم و دادزدم: الیخینگاهم رو ب 

 درخونش سبز ادیماراز پونه بدش م-

 

 . شهیم

 جلو ودستش و اومد
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 کمرش زدومنو بر و بر نگاهم کرد.  به

 یگذاشته بود ابروهاشم پهن و کوتاه برداشته بود،به اون لبا یمتوجهش شدم موهاشو بلوند کرده بود و لنز آب تازه

 برونزه. یبود پوستشم که خدا بخواد مثل چ دهیکمرنگ مال یرژ صورت هیپرحجمشم 

 شده؟؟ گدا.  تیحسود ؟یکنینگاه م ه؟؟یچ -

  ؟یلب شتر یسوخته  اهیبشه س میتو حسود یبه چ هه مثالً-

 دیها کش یشالم گرفت ومثل وحش ریبلندش موهامو از ز یاومد  طرفمو بااون ناخونا تیباعصبان

 

 دادزدم  دیچیکه توسرم پ یدیدرد شد با

 . یولم کن وحش یآ-

 آره؟ شهیم تیبه من حسود -

 کنم؟ آخ. یکه بهت حسود یدار یآخه اعتماد به نفس، توچ-

 ندارم هولش دادم افتادتواستخر.  یچاره ا دمیمنم د کندیم نموینازن یداشت موها یروان دختره

 شدم و با خنده گفتم : بلند

 حاال خوب شد؟ - 

 گفت: دهیبر دهیباال، بر ومدیآب و نفس زنان م ریز رفتیم یه نویم

 . رونیب امی.. بریدست... دستمو بگ-

استخر  هیاز  یتونینم ؟یرفتیماه کالس شنا م شیبود، حاال بخور دختره لوس توکه ش یهه هه هه، جوک خوب-

بود؟ آهان مهرسام همون  یبابات، اسمش چ بیباال؟آها،چطوره زنگ بزنم به اون پسره رق یخودتوبکش یدومتر

 ت بده. نجات ادیحداقل اون ب ستمیصفا، منکه شنابلدن ششیپ یرفتیبه بهونه کالس م شیدوستت که چند وقت پ
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 توروخدا...  -نویم

 :دادزد

 کمک -

 ها شده بود. یزامب نیع افشیق زدیپاک شده بود وداشت دست و پا م ششیآرا کل

 بهت گفتم.. - نویم

 دخترا. -...

 برگشتم وپشت سرمو نگاه کردم عیسر یبلند یصدا بااومدن

 . دمیرو ند مایخودمو به اون راه زدم که مثالً س طهیاوضاع خ دمیپشت سرم بود، د نویمامان م مایس 

 زدم روگونمو گفتم : بادست

 برم.  ینیبه سرت اومده؟ دستتو بده به من قربونت نرم.. اهم  ییجان چه بال نویم یوا-

 دادزد : نویم

 . رسهیدستم نم-

 کرد.  دنیکش غیاومد کنار استخر وشروع به ج مایس

 گوشم کر شد.  اَ،

 کن.  یکار هی روخدااناتوید- مایس

 حداقل از زخم زبوناش راحت شم.  رهیکه جهنم خفه شه بم نویخانم سوخت وگرنه خود م مایس یدلم برا راستش

  دیکش غیج مایس

  ؟یشنا بلد اناید-
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 .دمینجاتش م رمویخانم من م مایس دینگران نباش-من

 تو آب دمیحرف بزنه وپر نذاشتم

 خره ببره.  نویهم انجام دادم. تاکف م یشیتوآب چندتا حرکت نما دنیپر نیح

 رسوندم بهش،  خودمو

  ست،یاستخر دو متر ن نیکل عمق آب ا نایان ا یناز ناز یلیخ

 داد زد: رمیدستشو بگ نوتاخواستمیبه م دمیرس

 . ریآروم،لباسمو بگ__

ه بلند شد، خالص غشیمحکم ازباسنش گرفتم که ج شگونین هیشدم  یهم دست بردار نبود منم عصبان نجایا احمق

 باهزار

ششو  ارز نویم ییآب شده بود ... خدا سیخ کلمیباال وخودمم لبه استخر نشستم کل ه دمشیکش یاطفار و بدبخت ادا

 نداشت.

 

 وگفت: نویم شیرفت پ یبا نگران مایس

 تو استخر ؟؟ یچرارفت شد؟یچ زم؟آخهیحالت خوبه عز-

 گفت: تیو عصبان هیبا گر نویم

 ... ریهمش تقص-

 دفعه گفتم : هی

 آب شده.  سیخ تیجون لباس مهمون نویخاک توسر دشمنات م دیخاک به سرت نه ببخش یوا-

 کردم که بفهمه: یحرف زدنم رو جور لحن



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
13 

 

اونجا  میسر بر هیمهرسام من امروز بودم انقدر لباساش نازه،حاضر شو  یبود؟ آها مهرسام.. مجتمع تجار یاسمش چ-

 . یبخر،البته اگه دوست دار گهیلباس د هی

 چشماشو درشت کردو گفت : ماینگفت فقط با خشم بهم نگاه کرد،س یزیکه منظورمو گرفت چ نویم

 بده. یلی( ؟ لباساشونم اتفاقا خکینامرد فرهاد )تاج کی! مهرسام؟ اصال حرفشو نزن پسر شریچ-

 بهم نگاه کرد  یسوال نویکار م نیهاج و واج از ا مایاز جاش بلند شد و رفت،س ضیبا غ نویم

 مظلوم وبه خودم گرفتم وگفتم : یآدما افهیق

 .ادیجان از من خوشش نم نویچرا م دونمیجون نم مایس-

 انداختم.  نییبعد مظلومانه سرمو پا و

 عاشقشم اوق یلیمن خ نکهینه ا حاال

 

 گفت : یخانم با دلدار مایس

 . کنهیم تیرو که دوست داره اذ یهرکس نطوره،یاخالقش هم نویم زم،ینه عز-

 االن عاشق منه.  نویم هینجوریزد، پس اگه ا یخانم عجب زر مایس نیا شییخدا یزشته بگما ول یلیخ

 خانم با شوق از جاش بلند شد و گفت : ماینگفتم، س یزیتکون دادم وچ سرمو

 .نمتیبیم ا،یب یامشب حتماً مهمون-

 گفتم : عیسر

 . میایجون ما نم ماینه س-

  زم؟یچرا عز ،یوا-

 چون آخه، آخه..-
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 به سرم زد. یفکر هی هویپدر ومادرم بره؟  یبهش بگم، بگم لباس ندارم که آبرو یچ دونستمینم

 .زمیبگو عز -

 گفتم : یومن الک بامن

  یگبزر نیاستخر به ا نیجون از ا نویموقع نجات م یداشتماول شیپ قهیچند دق نیتا هم یعنیآخه من لباس ندارم، -

 ...گهیشد د سیخ

 به سمت خونه شون. دیخانم دستمو گرفت وکش مایحرفم تموم نشده بود که س هنوز

 خونه چند دست لباس بهت بدم. میابریغصه نداره شکرم، ب نکهیا-خانم  مایس

 و اخم کردم وگفتم : دمیدستمو کش عیسر

 اِ... نه. -

 گفتم: رلبیبهش کردم وز یاشک تو چشماش جمع شد، نگاه مایس

 است.  وونهید نمیا-

خراب  نوینباشه لباست بخاطر م ی،هرچیمنو نجات داد ینویازت تشکر کنم، تو جون م یچطور دونمینم- مایس

 شده.

 کردم، سمیبه لباس خ ینگاه

 مگه چشه؟ پوشمیبشورم  نویا گهیتا سه چهار سال د خوامیلباس من خرابه! من م یهم رد دادنا کجا نایوا،ا_

اومدوباتعجب به من نگاه  رونیتوسالن خونه،مامان مالقه به دست از آشپزخونه ب میدیما،رسیس یمکش ها باکش

 .دیکشیحواسش نبود وداشت دست منو به سمت پله ها م مایکرد، س

 ییبراش بوس فرستادم، ا یواشکیزدم و   انهیلبخند موز هیبرام تکون داد ومنم  شده؟یچ یسرش رو به معن مامان

 تو اون لحظه حال داد.  یبود ول یحرکت چندش
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رنگ  یامخمل قهوه یمابود،پرده ها یاندازه کل خونه  کیتاج یخانم وشوهرش آقا مایتواتاق، اتاق س میدیرس

 اسمش  گهیتخت بود تختشونم که د یهم روبه رو یاقشنگ کرم قهوه یواریکمد د هیپنجره هارو گرفته بود  یجلو

 یگخوشرن یکرم قهوه ا یها یواریباکاغذد وارایدخوشکلم کنار تخت بود و  تاریگ هیه نفره بود دو نفره بود اصلش د

به  ن،داشتمیبود،  چشام افتاد کف زم ییایرو یلیبودم خ ومدهیشده بودن، تابه حال تو اتاقشون ن دهیپوش

 خانم گفت : مایکه س کردمیم وارنگاهیدرود

 جان. اناید نیبش_

 سمت کمد بود، صورتش

 کردم،  سمیخ یبه لباسا ینگاه

 نم؟یبش سیخ یلباسا نیباا یخو عقل عالم من چطور_

کردم اومدم ، مامان  یچه غلط ن،اصالًیحاال بب کشمیبله م کشم،یم غیرو بهم بده من ج نویم یاگه بخواد لباسا اه

 ها. دهیجرم یعنی دهیبفهمه،جرررم م

 خانم برگشت و بهم نگاه کرد وگفت : مایس

 .نارویا نی... بب،یرو لباسات حساس دونمیوم شناسمیجون، چون من تورو م اناید- 

 و به سمتم گرفت . رونیدست لباس از کمد اورد ب چند

 نباشه حله. نویرنگاش که قشنگ بودفقط ، مال م 

 داد : ادامه

 لباسارو دوست نیا یلیبچم خ شن،طفلکینم نویاندازه م یقشنگن ول یلیدوستم ازآلمان اورده،خ نیرو نگ نایا-

 نشد. گهیداشت اما د

 همشوانداخت تو بغلم. مایو واج به لباسانگاه کردم س هاج
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 لکنت گفتم : با

 همش؟ ،یعنی نایجون من؟ ا مایس-

 برداشت وبه دستاش زد وگفت : یپاتخت یکرم مرطوب کننده شو از رو مایس

 .یکن منم کار دارم، بابرو عوض  ،یخوریسرما م یآره، همش مال خودته، لباستو عوض نکرد-

 که درو بست و رفت. اده،یز ای خوام،ینم ایخواستم بگم نه،  هنوز

 به لباسا نگاه کردم و گفتم:  باشوق

 بذاره . یستیآدم و تورودربا یخانمم بلده چطور مایس نیاوا خاک عالم، ا-

 دادزدم : یبه لباسا کردم وازشوک دراومدم ازخوشحال گهینگاه د هی

 ااااخوووداا،ی-

به سمت سالن  دمییبغلم و دو ریرو افتادم، لباسارو زدم ز یامشب مهمون نکهیجن زده ها از ذوق ا نیا مثل

 . نیو وسط سالن با مخ افتادم زم رپامیرکردزیگ شونیکی یکه دنباله  ادبودنیانقدر ز یودرخروج

 .دمیخندیمثل اسکوال م یگرفته بودم ول دردم

 سرم یپام، ههه آ ،یهههه، آ-

 خدا. شکست

باتعجب وخنده داشتن  کیتاج یبر اون بابا وآقا کنه،عالوهیمامان داره نگام م دمیسالن پهن شده بودم که د وسط

 . کردنیبروبر تماشام م

 .میکم داشت نجایرو ا نویخودمو حفظ کردم و از جام بلند شدم، فقط م طهیاوضاع خ میدید

 سالم باباجون. ک،یتاج یاهمم، سالم آقا_ من

 جواب سالمم و داد وباباهم با تعجب گفت : کیتاج یآقا
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 حالت خوبه؟ انایسالم، د-

 اطراف نگاه کردم وگفتم : به

 من؟ مگه قراره بد باشم؟-

 لب به حرف زدن بازکردوگفت: مامان

 سه؟یچرا لباست خ -

 . مدلشه، من برم.ستین سیهان؟... خ-

 خانم، مایس شیماتکون دادو رفت باال پ یراب یسر دیقشنگ خند یوقت کیتاج یآقا

 ندو نستم والفرار. زیجا نیشترازایموندنو ب منم

 م، انتخاب کرد شویکیوآخرش  دمیدور پوش کیهمه لباسارو  یخل باز یکدوم لباس وبپوشم،بعد کل ستمیدونینم

 نه،یآ یو رفتم جلو دمشیبار لباسو پوش نیدهم یبرا

 

 یهم خبر زایچ نیوا یپس مسلماً مهمون میرونداشت یچون ماتهران کس دم،یلباس ند میندونه انگار تو زندگ یهرک

 نبود . 

 .یسرلباس بعد رفتمیبعد م ومدمیبالباسه ژست م نهیآ یجلو رفتمیم نگایفشن مدل نیبودم مثل ا شده

ت داشت و  قسم رشیز دیتاپ سف هیکه  یکت ودامن صورت هی دنیمختلف،به پوش یبعد نگاه کردن لباس ها خالصه

 . دیرسیزانوم م یخوش دوخت بود و تارو یلیدادم ،دامنش خ تیکار شده بود رضا دیسف یصورت یجلوش شکوفه ها

 چه اندازمه!  نیخدارو بب یکارا-

 کم دارم؟ کفش. یچ__به خودم کردم وگفتم: ینگاه
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ردم ، انتخاب ک دیسف یجفت کفش پاشنه عروسک هی تیکردم، و نها یکفشامو بررس یکی یکی یسر جاکفش رفتم

م به ساعت یبراق  داشت  برداشتم و  نگاه هیکل نقره ا هیکه روش  دیسف فیک هیکمد  یبعدش باخنده رفتم ازتو

 از فرودگاه برگشتن،  گهیکردم، حتماً االن د

 یها یازاون مهمون هیرسم یالبته خوبه مهمون شن،یو دنگ فنگ م یگرفتار مهمون دهیان از راه نرس چارهیچقدر ب-

 . رهیگیتو نبود مامان باباش م نویکه م ستین یخاک برسر

 انداختمش گردنم، یجعبه اش دراُوردم وگرفتم جلوم وباهزار بدبخت یمو از تو ینقره ا گردنبند

و ساش بخوره تو گردنت،بعد تکه گردنبندتو ببنده و هرم گرم نف یعشقم ندار هی لمایف نیا نیع انایخاک توسرت د-

اونم دوست داشته باشه ،اما اون مغرور باشه بهت نگه،بعد تو  یاون اخم کنه،بعد تو دوستش داشته باش ینگاش کن

فکر کرده  یتوگوشم احمق روان بزنهحرصش دراد بزنه توگوشت...غلط کرده  ،اونیرژت وپررنگ بزن

ردسر بره،اِههَ د بندمشیقالب گردنبنده خودم م هیبزنم شت وپتش کنما،اصالً به جهنم  گهیم طونهیشعور،شیه؟بیک

 .یاضاف

کردن کرد،  هیخودش وانداخت تو خونه وشروع به گر یکه مامان مثل چ بافتمیخودم چرت وپرت بهم م یبرا داشتم

 . یها هیتو ما ییصدا هیهاش  هیگر ونیم

 هه،ییهیییمنو بابات ا انا،ید-

 .ومدیم

 ترس رفتم جلو و گفتم : با

 مامان چت شده؟_

 

 نگاه به خودم انداخت و گفتم : هینگاه به مامان  هی گفت،ینم یچیکرد و ه یم هیگر مامان

 مرد؟ نویآخ جون م-

 بادستمال اشک چشماشو پاک کردو گفت : مامان
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 نیهم رهیبگ طیشهرستان بابات رفت بل میبر دیبا ست،یاالن خبر دادن گفتن حال مادر بزرگت اصالً خوب ن نینه،هم-

 .میامشب بر

 نن جون چش شده؟ ایخدا-

 کالفه گفت : مامان

 .دونمینم-

 و گفت : دیزود کارش تموم شد،به سمتم چرخ یلیکرد،خ الشیبه برداشتن وسا وشروع

ردا تا ف ،یداشت کمک کن یخانم کار مایکل کل نکن ،درضمن س نویسفارش نکنم،به درس ودانشگاهت برس،بام -

 .میشب مابرگشت

 .امیصبر کن، منم م یعه راست نو،یجز م دمیهمه رو قول م-

 پول دراورد وداد به من.  فشیبدون جواب دادن حرفم از تو ک مامان

 . میگردیبرم عیمراقب خودت باش،سر-

زنگ خورد،بابا بودمامان  شیمنم بغلش کردم گوش دیرفتم و پول و ازش گرفتم،جلو اومدو گونه ام رو بوس کینزد

 حاضر شدو رفت. عیسر

 کردم.  یرفتم پشت درو از باباهم خداحافظ منم

کال از جلو چشمم رفت،درهمون حالت  نکهیدور ودور شد تاا نشونیکه ماش یکردم تاوقت یبا یبامامان با اطیازدرح

 گفتم : یبا یبا

  ،یهع مونم،یمن منتظرتون م دیزود برگرد-

 ازپشت سرم اومد : غویج غیج یصدا هیبودم که  توفکر

 چت شده؟ انایوا، خدامرگم بده د-
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ه ک پیپسرخوشت هیبودن به همراه  نویم یزن عمو وعمو ایکه گو ییوخانم وآقا کیتاج یخانم وآقا مایوس برگشتم

 بود. زونیپسره آو یکه مثل کنه از بازو دمیروهم د نویالبته م دمیبود د نویم یپسرعمو ایگو

خودم وجمع وجورکردم وبهشون  عیسر کنمیکردنم ودارم اونارو تماشا م یبا یهنوز در حالت با دمیخودم اومدم د به

 خانم به حرف اومد وگفت : مایسالم کردم. س

  زم؟یعز شدهیچ-

 انداختم و گفتم : نینگاه چندش آور به آسمون وزم هی

 نن جونم حالش بد بود مامان بابام رفتن شهرستان. -

 سرش وتکون دادوگفت : یتیبانارضا کیتاج یآقا

 داخل.  میآره رسول بهم خبر داد،بر-

 به سمت داخل خونه رفتن،منم باهاشون راه افتادم.  همه

 وگفتم : دمیخند عیها بود کردم که متوجه شد سر یکه چهرش مثل خارج نویم یبه زن عمو یچشم رینگاه ز هی

 .  دیخوش اومد__

 جلوم گرفت و بالهجه گفت: دستشو

 (بایسالم، دختر زِبا )ز-

 . بایبه من گفت ز ییبهش نگاه کردم وو باشوق

 کردم اونم بالبخند وهمون لهجه گفت : یدستمو بردم جلو و بهش دست دادم وخودم رومعرف زود

 فیک هیوپسرعموش هم باماهم قدم شدن ، نویبهش زدم، م یا گهیخوشبختم من هم ماهور هستم. لبخند د-

 . ارمیمن براتون ب دیماهورخانم بد__شدم و گفتم: ریدست ماهور خانم بود،جو گ کیکوچ

 گفت : جانیباه
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 نو، نو، -

 به پسره چسبوند و گفت : شتریخودش ب نویم

 . کنهیمنم م یکارا فشه،یوظ نیببره ا دیزن عمو جون بد-

 با حرص گفتم : ،یدختره عوض گفتیم دروغ

 . کنمیچالقه کاراشو من م نویکه م ستیبله، ن-

 دیهمنف یچیخنده، باتعجب بهش نگاه کردم ماهور که انگار  ه ریزد ز یکه تااالن ساکت بود باحرف من پق پسرعموش

 تفاوت به راه خودش ادامه داد.پسره با خنده گفت : یب

 عجب. -

 . یمعمول کلیدوهیپوست سف یمشک یموها یقهوه ا یته چشماها رف یرانیبلده چهرشم به ا یفارس نیا عه

 زرنزن. __گفت : تیباعصبان نویم

 . زنمیمن تورو نم__گفتم : الیخیب

 گفت: تیباعصبان نویم د،یبه آسمون نگاه کرد وخند پسره

 . نشیآرش بب- 

 اسمش آرشه، آرش باخنده گفت : پس

 . دیبحث نکن گهیباهمد-

 ماهور، شیشد ودست آرشو ول کرد ورفت پ یعصبان رهیکه توقع داشت آرش طرف اونو بگ نویم

 باخنده به راهش ادامه داد بهش نگاه کردم و گفتم : آرش

 . رانیبه ا دیخوش اومد-

 زد و گفت : یلبخند
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 . ستیممنون، دفعه اولم ن-

 

 شدم!  عیضا

 آها.__ من

باال انداختم و رفتم خونه خودمون که  یقرمزشو مرتب کرد و قدماشو تند ترکرد و وارد خونه شد شونه ا راهنیپ قهی

 بود. دهیبود، وخونه ما به خونه اونا چسب کیتاج یآقا یتراز خونه  نییپا قاًیدق

 

 یزدم، موها مویمات کردم ودرآخر رژصورت یصورت شیآرا هی نهیآ یوجلو دمیشده بود لباسمو پوش کیهوا تار گهید

مو انداختم رو سرم وپالتومو تنم کردم،  یصورت ریشال حر ره،یتافت روش زدم تاحالت بگ کمیمو کج کردم و یمشک

 .رونیوکفشمو هم برداشتم واز خونه زدم ب فیک

 

اهمتونو خد یو افاده ا سیمشت آدم ف هیاَه، اَه، اَه -گفتم:  رلبیدرخونه و،وارد شدم.به اطراف نگاه کردم وز دمیرس

 خفه کنه.

براش دست تکون دادم باخنده ازدور بهم سالم کرد  گفت؛یخوش آمد م هیکه داشت به بق دمیرو دم در د مایس

 باذوق گفت : ومد،یم یلیخ دشیبود که به پوست سف دهیدنباله دار بلند پوش هیلباس مشک هیاومد،  کمیونزد

 . یجون ماه شد اناید یوا-

 بهم چند برابر شدبود . مایرو از استخر نجات دادم عالقه س نویم یکردم، ازوقت یا خنده

 . دیجون لطف دار مایممنون س یلیخ -من

 گفت : یباناراحت

 .ستیشدمادرت امشب ن فیح-
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 گفتم : ینیریخودش محض

 هست من انجام بدم ؟  یاگه کار ،یوا یا-

 گفت : عیسر

 خدمتکاراهستن راحت باش وخوش بگذرون. زم،ینه عز-

 کوندیلبخند ژ یمنم ه کرد،یبود و بدون حرف بهم نگاه م ستادهیا ینطوریاکتفا کردم، هم ینگفتم و به لبخند یزیچ

 کردم. یبه دور و بر نگاه م زدمویبهش م

 گه،یمنو گرفته برو د نمیاه ا-

 حرف زدو بعدش  گهید کمی

 ازم دورشدوباالخره دست ازسرکچل مابرداشت.  بالبخند

 خودم برداشتم وبانوشابه شروع به خوردن کردم .  یبرا کیک کهیت هیها نشستم و یاز صندل یکی یرو

 رفتمینن جون چش شده؟ خدا منو نبخشه کاش باهاشون م یعنی-

 گفت : یوبامسخره گ شمیمنو به خودم اورد، اومد پ یمحل یغرق بودم که خروس ب الیو خ توفکر

 .یافت یراه م یاهه، خوبه توام. دار-

)واقعاً قبول دارم که  دیمهرسام چطورن؟ سالم مخصوص برسون یجان؟آقا یشد لب شتر دایسر کلت پ دوباره که-

 کرد( شهیچه م گهید یسوژه مهرسام خر کردم ول نیخودم وباا یلیخ

 زد و گفت : یپوزخند نویم

 ترسم؟یمن م یفکر کرد یهه، که چ-

 اورد جلو وباحرص گفت : سرشو

 . خورنیمن نون م یبابا  بیمامان بابات از ج ،ییکه باشه، تو بازم نوکرما یهرچ-
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 یتخم مرغ بکشنه، ول هی ستیوگرنه اون مامانت بلد ن خورهیتو هم از دست مامان من نون م یجاش بود بگم بابا االن

 نداره. یگناه ماخانمیس الیخیگفتم ب

 سرجام بلند شدم و رفتم جلوش وبااخم گفتم : از

 خر مگس. ایکنیم زیو زیو یلیخ-

 گفت : یکرد وبالبخند الک یاطراف نگاه به

 .ییتو، نوکر، ما__

 

باپاشنه کفشم چنان  ستیحواسش ن یکس دمیخره کم کرده بود به دوروبرنگاه کردم د یهرچ یرو نویم نیا واقعا

هولش دادم عقب اما متوجه گفت و ضعف کرده افتاد بغلم، مثل خودش با چندش  یروپاش که از درد آخ بلند دمیکوب

 خودم ومثل ذوق زده ها گرفتم و گفتم : شودستمو گذاشتم رو پشت کنمیدارن به ما نگاه م یشدم همه باکنجکاو

 . شهینم هیرسم یمهمون ستیاالن موقع رقص ن یمنم، ول زمیآخ عز-

سرمو  زدم و یمندانه ا روزیکنارش گرفت ومنو بد نگاه کرد. منم لبخند پ یبا صورت جمع شده دستشو به صندل نویم

 باال گرفتم. 

 از ته سالن اومد که با عشوه گفت:   ییصدا هی هوی

 . گذرهیشده بدون رقص اصالً خوش نم یآروم یلیخ هیآره رقص ،مهمون یوا-

 و گفت: دیباحرص خند یضیبا لحن غ مایحرفش تموم شد س تا

 آهنگ شاد بزاره دخترا برقصن. هیگفتم  یج یاالن به د نیتو عشقم، اتفاقاًهم یجون چقدرعجول الیواه، ش-

 کردم ودستپاچه داد زدم: ینگاه اشیدادوهمزمان به مانگاه کرد،به جلف باز یعالمت اوک یجیباشستش به د وبعد

 به من گفت.  گهید زیچ هی نویجون، م مایس عههه نه، اشتباه شده-

 به من کردو گفت:  الیخ یاه بنگ هی مایس
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 گفت؟  یچ-

 م :لب گفت ریکردم وز کردنگاهیبه من نگاه م نهیدست به س نوکهیبگم، به م یچ دونستمیبر سرمن که نم خاک

 .یبرام درده سر شهیخاک تو سر تو که هم-

 : دیبه ذهنم رس یزیچ هی هویخانم زل زدم که  مایمنتظر س یچشما به

 آها، گفت گشنمه. -

 چشماشو درشت کردو گفت:  هوی مایس

  گه؟یگرسنه اش باشه به تو م نویخوب م ؟یعشقول یکنیم ی...شوخانایوا د-

 حساب چرت گفتم.  یمامان دوباره ب یوا

 گفت: یتفاوت یدهن وا کرد و با ب نویم

 . یمام گهیدروغ م-

 به سرم زد، چشمام و به اطراف چرخوندمو گفتم: یفکر هیبه من نگاه کرد همون لحظه  خانهیتوب مایس

 گفت. گهیزدیچ هیدروغ گفتم  گهیجون راست م مایآره س-

 ؟  زمیگفت عز یچ-مایس

 گفتم: واشیشدم و  مایس کیصورتم گرفتم نزد یجلو مویدست فیبه اطراف نگاه کردم ک دوباره

 !بگم؟ زشته ها.هیناموس-

 لب آروم گفت:  ریبه دوروبرنگاه کردو ز مایس

 . یبگ دیمگه حتماً با الیخیب هیاصالً چه کار ؟خوبیجد-

 و گفت:  دیصبرش تموم شد اومد جلو ودستمو کش نویم
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 . میآهنگ شاد بزاره برقص هیولش هماهنگ کن  نویا ،یمام-

 کرد،یمثل چغندر نگات م ستادیوام الیخیب یدادیفوش خارمادرم م نویم نیبه ا ومدیم خوشم

 ابروهاشوانداخت باالوبه من گفت : نویم

 . رمیکه سه ساله کالس رقص م یدونیم_

 گفتم  کردمینگاه م مایهمونطورکه به س باخنده

 . یرفتیکه م ییآها، حتماً همراه همون کالس شنا-

 فکر کن  یدوست دار یهرطور-نویم

 . کردمیهم م یگفتینم-زدم وگفتم : یپوزخند

 خانم زدم:  مایلبخند جمع وجوربه س کی عیپوزخند وکه زدم چقدر حس شاخ بودن بهم دست داد. بعدش سر اووف

 . گهید نمیبرم بش ،منیهع-

 دستمو گرفت و گفت:  نویم نم،یعقب که بش دمیروکش یصندل

 .  میشوباهم بر ادهیکجا؟پ-

 روهم فشار دادم وگفتم: دندونامو

 ولم کن دستمو .  ام،یمن باتو بهشتم نم-

ن کرد که برامو یبه مااشاره م تیو روبه جمع دیخندیبود و سرخوش م ستادهینوایپشت سرم ماکهیخورد به س چشمم

 دست بزنن. 

دم، باهاش راه اوم شهینم دمیمنم د داشتیدست ازسرما برنم نویم نیا نکهیمثل ا یتالش کردم که فرار کنم ول یلیخ

اصال نگاه  تیترس به جمع یما بود از شدت خجالت و استرس وکم یوسط سالن و نگاه همه رو میدیرس

 نه،یبب ستینجانیچشم ننم روشن. خداروشکر ا کردم،خوبهینم



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
27 

 

 لب گفتم : رینگاه کردم و ز نویم به

 ه؟یرسم یاالن مهمون رسرتونیخ-

 دم،یکش یقیگفتم، نفس عم یچ دیآهنگ نفهم ادیز یصدا بخاطر

 یاصالً چطوره براشون جواد گه،ید نمیشیم ارمیادا اطفار درم کمی لکسیر یلیآره خ رقصمیم یعاد ه؟یمگه چ اصالً

  شه،یروحشون شاد م خندنیهم م هیدارم تازه بق یمهارت خاص دنیرقص یبرقصم توجواد

 گفت ؛  یجیبه من کردوروبه د ینگاه طنتینوباشیم

 هاپ برقصم. پیآهنگ تکون بده آرشو بزار هوس کردم ه-

 من کردو گفت ؛ روبه

 که؟  یا هیپا-

 پیه امیحاال ب ستمیشو بلد ن یعمرا اگه من برقصم، عاد هَیاز آهنگ اومد تو ذهنم.. او...او....هه ب کهیت هیلحظه  هی

 هاپ برم برات.

 قاطع گفتم : یلیخ

 نَع.  -

  دوگفتیخند

ل مث تیهمه جمع نیکه جلو ا یدونیم ،یکه خالص ش یراه هست هیکرد، البته  شهینم شیکار یگفت رید کمیآخ -

 . عستیضا یلیخ یدلقک برقص

 گفتم؛  بااسترس

 . یخوایم یجهنمو ضرر چ-

 مهرسام وفراموش کن.  هیقض دوگفتیخند
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 تازه افسارت اومده دستم   یبود که زد یکامل زِر یبه معنا گهید_

 با حرص گفت: نویم

 باشه..-

 "چیسق" ادیکه  دییجویآدامس م کردویبود و.چنان سرجاش  وول وول م یا گهید یکه انگار تو حال وهوا یجید به

 . میاشاره زد که آماده ا فتادم،یم امرزمی( خوردن نن جون خدابیاهیآدامس گ ی)سقز =نوع

 شروع به خوندن کرد: وآهنگ

 بده او او تکون بده...  تکون

  دیرقصیخوب م نویم انصافاً

همونطورکه خودشو تکون  نویکردم، م ینگاه م هیمثل اون عصا قورت داده ها وسط صحنه کپ کرده بودم و به بق منم

 : دادگفتیم

 بپر بپر کن ملت بخندن روحشون شاد شه. کمیحداقل  یستیبلد ن دونمیتکون بخور م کمی__

  

 زرنزن براش تکون دادم، یکلمو به معن تیباعصبان

 

 شد.  دنیروش وبرگردوندومشغول رقص یعصبان

 آهنگ بود که متوجه یآخرا دمیبا آهنگ همراه شدم و رقص یخاص یبدبخت با

 

 .  کردیبود و باتعجب به من نگاه م ستادهیشدم که کنار ا نویم
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 انیا گهیآره د کردن،یلحظه به اطراف نگاه کردم همه داشتن بالبخند نگام م هی ومدهیکردنم به ما ن سکیر ایخدا

 چقدر مسخرم کردن آبروم رفت اَه. گهینخندن عمه من بخنده معلومه د

که از کنارم رد شدو بهم طعنه  دمیرود نویلحظه نگاه با نفرت م هیو نییآهنگ تموم شدو همه دست زدن، اومدم پا 

 زد،

 . ستین زادیحتماً عذاب وجدان داره المصب عذاب وجداناشم مثل آدم ر،یخود درگ-

 تو جمع داد زد : کیکوچ یاز بچه ها یکیکه  نمیو رفتم بش نییانداختم پا سرمو

 دوباره، دوباره. -

از  یکی یخواستم بلند شم برم که صدا ومدیداشت اشکم درم گهینشوندش سرجاش وساکتش کرد،د یفور مامانش

 :دمیخانوما روشن

 رقصش محشر بود.  یوا-

 بود.  یگفت: عال گهید یکی

 تعجب گفتم : با

 هان؟! _

 اومدو گفت: کمینزد نویم

 که...  نهیزم ریهه، نصفت ز- 

 گفتم : تیباعصبان

 گمشو بابا شرک آبروم جلو همه رفت کم نبود؟ -

 جمع کردو گفت: ضیپروتز شده شو باغ یگوشت یلبا

 . یعقده ا یکنم کور خوند فیازت تعر نایمنم مثل ا یاگه انتظار دار-
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 . ورفت

 . یخود خره ا یستیاشتباه کردم توشرک ن نیبب-

 قاشق پلو تودهنم گذاشتم و گفتم : کیگذشت و شام اوردن  یا قهیچنددق

 گمیام، م ینیب شیقابل پ ریمن چقدر غ یوا دمیرقصینه خوب م دونم،نهیگه،چمید دمیرقصیخو حتماً خوب م-

 چطوره کالس رقص بزنم االن نون تو رقصه. 

تو گلوم پشت سرهم  دیصحنه روبه رو غذاپر دنیوهمزمان به روبه روم نگاه کردم  باد دوم وگذاشتم دهنم قاشق

بهم داد خوبه  یاومد طرفم وفور وانیل هیبا نویم ومدکهیداشت ازچشمام اشک م گهیشروع به سرفه کردن کردم د

عمول طبق م دیکه مستحضر هست نطوریهم بلهباال که...  دمینفس کش هیموجود، آب و نیا شهیسرش م تیانسان کمی

 گهید نیخدا ا یوا رفتیم جیسرم  گ ست،ین دمیتشکر کنم د نویگلوم سوخت اما اعتنا نکردم تاخواستم از م

بد  شهیاستاد هم یدادم از جام بلند شدم و به سمت  فاطر یهمه سوت نیکه من ا یشد اونم تومراسم داشیازکجاپ

 کالس راهم نداد.  ریتأخ قهیزبخاطرچنددقامرو تیشخص یعنوقم رفتم ب

بود و داشتن  ستادهیا  نویم یزد وخودشو جابه جاکرد کنار آرش پسرعمو یمن پوزخند دنیسمتش رفتم باد به

 از حرکاتم دست خودم نبود.  یچرا بعض دونمیرفتم، نم کینزد زدن،یحرف م

 . یسالم فاطر- من

 گندزدم زود گفتم:  دمیدرشت شده از تعجب بهم نگاه کرد،فهم یباچشما یفاطر استاد

 . یفاطر یآقا یعنی-

 سالم. -گفت:  بااخم

 شوکه شدم. یعنی دیامم ببخش دمیگورخ دنتونید،ازدیخوب هست_من

 بودن.  ختهیر شیتومعدم آت یوانگار دیکشیسوت م سرم

 گفت: بااخم

 ی نهیشدم  ظاهراً  استعدادتون درزم شترشوکهیممنون،من ب-
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 . شترازدانشگاستیب رهیغ زاویچ نیا__رقص اشاره کرد( ی)به وسط سالن جا

 اوضاع سکسکه رو کم داشتم.  نیتوا اه

 سالم کردم و اونم بالبخند جواب داد.  کردیآرش که نگاهمون م به

 نگاه کردم  یبه فاطر دوباره

 اه.  گهیجون زرنزن د یهِع... فاط-

 نگاه کردم.  یفاطر یعصبان یدستمو گذاشتم رودهنم وبه چشما یوا

 که توصداش مشهود بود گفت: یتیباعصبان

 خانم.  نیسر کالس وگرنه ازدرس من افتاد دیرنرسیخانم شهامت بهتره فرداهم مثل امروز د-

 نگاه کردمو گفتم: بهش

 . نینقطه چ یشده  فالن فالن شعوریمتشخصه االغ، ب یدیل هیچ طرز حرف زدن با نیا-

 اوردو تو چشمام نگاه کرد.  نییبگه که آرش سرشو پا یزیبه آرش انداخت خواست چ ینگاه هی باتعجب

 ... گهیم طونهیحرف دهنتو بفهم ش -یفاطر

 مسته.  نی.. ااریزان-که گفت:  دمیآرش وشن یصدا

 جنبه نداره تاخرخره بخوره. یوقت کنهیخوب غلط م -

 :خوندمیم رلبیزبونم ودراوردم وپشت چشم نازک کردم وز یفاطر یتفاوت برا یب

 االغ. یفاطر یختیبهم ر تموی. نوچ رهیفاطر نکهی... عه ایفاط دونمی یکی یفاط یفاط یفاط یآ_

 گفت:  یکه فاطر نمیسرم دردگرفته بود خواستم بش 

 آرش ولش کن. -
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 سرم و اوردم باال وبه آرش نگاه کردم.  هوی

 گفت : کردیکه به من نگاه م ینطوریهم آرش

تم  که من خواس یعنی شهیمشروب سرو نم نجاکهین،ایعالئمشوبب خورهیزامینجورچیبارشه ازا نیکه اول زنهیبابا زارم-

 نشه.

 گفت : یبادلخور یفاطر

 .تیترب یولش کن بزاربره دختره ب ستم،یمن مثل شمادکترن-

 نگاه کردم وگفتم: بهش

 بووووووق. یرفاطریخفه بم -

  

 کردم.  کاریچ دمیبگه که نفهم یزیچ هیقرمز شد وخواست  یکه دادم فاطر یفوش از

 . مردیآرش داشت از خنده م دمید فقط

 گفت: ینسبتاً  بلند یدستشو گذاشت رو گونه اش و باصدا یفاطر

 االن زدتوگوش من؟ نیآرش ا-

 دوتادست منو گرفت وباخنده گفت: آرش

 فکر کنم. -

 آرش، آرش، آرش، چقدر اسمش برام آشنابود دادزدم : آرش،

 آها آرش. -

 تکون داد.  ه؟یچ هیسرشوبه معن کردیبامن حال م یانگار یبیکه به طرز عج آرش
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تکون بده هم شدآهنگ؟ خواهر مادرتم اون وسط بودن  ؟یاون آهنگ بود که توخوند یپدرصلوات شعوریآرش! ب-

  ؟یخوندیآهنگو واسشون م نیهم

 دادزدم.  اط،یبرد توح اطیوبه سمت ح دیدستمو کش آرش

 من؟ بزاربرم.  ی هیدا یاه ولم کن توشد-

 . یفهمیدخترخوب االن نم میابریب -

 ولم کن عه. ،یبره  عوض ادتیآرش چنان بزنم تواون دهنت که تکون بده  نیبب-من

 

 وبلندگفتم:  دمیوجلو برد خند دیدست منو کش ستاد،یاستخر ا یجلو

 ... یهاوائ ریلَه جزا او لهَ-

 چه قشنگه؟ ینیبیآره م -آرش

 اوهوم.- من

 .ینیبیخوشکله روم یاون ماه-

 گفتم: تیبرگشتم وبهش نگاه کردم وباجد بااخم

 ؟ینیبیم یمن بچه ام؟دروغگو توماه یفکرکرد-

 لحظه متعجب شد. هی افشیق

 . هییایکه ستاره در ستین یگوساله اون ماه-من

 .رشیبروبگ نیآفر_باخنده گفت:  آرش

 باشه . -

 هو،یکه  رمیتو آب تاستاره روبگ دمیپر
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  0_0تواستخرم  دمید

 چرا من تواستخرم؟ -

ازشدت سرما دندونام به هم  رونی. باهزار زور ازاستخر اومدم بدمیتوذهنم حتماً خواب د ومدیم ییصحنه ها هی

 . خوردیم

  ؟یخوب- آرش

 نه. -

 ؟یخوردیحدسم درست بود، پس دفعه اولت بودکه مشروب م_ 

 به آرش نگاه کردم و گفتم : باوحشت

 .یآب آلبالو هم نخوردم چ برسه به آب شنگول میمن تابه حال تو زندگ ؟یزنیم یچرا حرف الک-

 . دنیگذاشت رو دلش وشروع کرد به خند دستشو

 نرفته. نیازب رشینه،هنوز تاث یگیدفعه اولته م گمیبچه، م یتوچقدرباحال یوا-

 

 جام بلند شدم و گفتم: از

 ...کمی کم،یمحترم،من فقط  یآقا رینخ-

 واوردجلو و ادامه داد: سرش

 خوردم.  یبه قول تو آب شنگول کم،ی-

 . دیخند ودوباره

 است. وونهید نیا-

 گفتم و بهش اخم کردم، خواستم برم تو خونه که باخنده گفت : رلبیز ییبروبابا 
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 کجا؟ -

 پسر عموش از خودش خر تر نباشه.  ستین دیبع یخر نیبه ا یدختر عمو گهیتو چه کجا چه پر روعه آره د به

 گفتم: تیباعصبان

 رم؟یبه نظرتون کجادارم م -

 گفت: یچونه اش وباحالت با مزه ا ریگذاشت ز دستشو

 هرجا جز اونجا! -

 در خونه نگاه کردم و گفتم: به

 مثالچرا؟-

 اشاره کرد از موهام گرفته تالباسم وکفشام گفت: سمیسرو وضع خ به

 اگر.  را،یچون، ز-

 هیعجب حس خوشمزه باز نویم یپسرعمو نیبود همونجا ولو شم ا کینزد ومدیچقدر خوابم م دمیکش یا ازهیخم

 وبه لباسم نگاه کردم و گفتم : نییداشت. سرمو انداختم پا یدیشد

 چرارفتم تواستخر ؟  سمیمن چرا خ ،یوااا یا-

 تعجب گفت: با

 . گهید یهاوائ رهی! جزستین ادتینگو که -

 استخر پرازآب کنارش اشاره کرد.  به

 کردم، اطیتوح یبه آسمون وسنگ فرشا ینگاه کالفه

 مخش تاب برداشته.  نیواقعا ا نکهیمثل ا نه

 تعجب گفتم : با



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
36 

 

  ک؟یتاج یحالتون خوبه آقا_

 اصرار بهم نگاه کرد وگفت : با

 .ستیاونم خاطرت ن اریتو گوش زان یکه زد یلیآرشم، تکون بده س ست؟منین ادتی یجد-

 وپنهون کردم وتوذهنم گفتم: خندم

 خوله. اروی نیخخخ ا-

 صاف کردم وگفتم : صدامو

 نایوا یر سفر و مهمونفشا دهیاالنم که از راه نرس رانیا دیبعد چند سال برگشت دی، آقا آرش حق دار دیببخش-

 .دیاستراحت کن دیخونه شما هم بر رمیمن م ختهیحالتونو بهم ر

زرگ ب یشدم و باقدم ها یمهمون الیخیب ومد،یافتاده فکرکنم فقط خوابم م یچه اتفاق نکهیبه ا تونستمینم اصالً

 : دهستایآرش کناراستخرا دمیلحظه برگشتم د هیرفتن  نیدرگذشتم و به سمت خونه خودمون راه افتادم ح یازجلو

 وباخنده رفت داخل.  دیکش یخودش اومد وبه پشت موهاش دست به

************************* 

که  یآب وانیاومده بود،ل ادمی ییزایچ هیشدم ؛  رهیها به سقف خ یدو شب بود ازخواب بلندشدم و مثل جن ساعت

که زدم تو  یلیکه بهش دادم،نه... قسمت س یینه... قسمت فوشا ،یاستاد فاطر شیداد،قسمت رفتنم پ نوبهمیم

 ونهیبه دوروبر تکون دادم ومثل د سرموودستمو گذاشتم رودهنم   ستادمیبلندشدم و روتخت ا هوازجامیگوشش، 

 : گفتمیوم دمیکشیم فیخف یغایج دهیهاروتخت بپربپرکردم، ترس

 همش خواب باشه. ایخواب باشه،خدا اینه، نه، نه، نه  خدا ایخدا-

 روگرفتم : مایو شماره فاط میرو گوش دمیپر باعجله

 : گفتمیم رلبیوز دمیروتخت نشستم و بااسترس بند تاپمو تودستم کش-

 جواب بده. جواب بده...-
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 :دیچیپ یخواب آلودش تو گوش یصدا 

 ها، ممم .  -

 گفتم : باترس

 یبهش فوش دادم، افتادم تو استخر، مشروب یو گوش فاطرزدم ت  کارکردمیچ یدونینم یشدم...فاط چارهیب مایفاط-

 یبعدشم به آرش فوش دادم چرا تکون بده خوند ومد،ین ادیب ادمیکرد  یآرش هرکار د،یکه خورده بودم پر

 بدبختم .  مایفاط یاونم...وااا

 !اناید-

 گفتم : یگ چارهیباب

 . دنشودارمیدرس وافتادم؟آبروم رفته؟ بگو من طاقت شن نیبدبخت شدم؟ ا یبگ یخوایم ه؟یچ-

 بهش نگاه کردم وگفتم : هیکه کنده شد باگر دمیبند تاپموکش انقدر

 بابا. یا-

 سکوت گفت : هیبعد چند ثان مایفاط

 . یبا ینرس رید یباشه که ساعت هشت سر کالس باش یقرص بندازباال بخواب فقط دقت داشته باش جور هی ن،یبب -

 . دیچیپ یکه توگوش یمتماد یبوق ها یوصدا

 ام. چارهیمن چقدر ب-

 

  نییپا دمیاز رو تخت پر عیکه بلند شد سر میآالرم گوش یصدا

  .نهیورفتم جلو آ فمیبه دست وصورتم زدم جزوه هامو چپوندم تو ک یآب هیرفتم   ن،یزم فتمیبود ب کینزد که

 بعد خوابم چقدرصورتم ورم کرده ییایرو یچهره  نیبغلم باا بیابوت وکردم تو ج یجود یا افهیاوه،ماشاال عجب ق_
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 اره. د شیحوصله آرا یخوبه بابا ک ینطوریهم زدم هم دکنندهیبه لبام زدم،کرم سف یرژ صورت هیشونه کردم ،  موهامو

ه ب نهیتوآ گهید کمیروهم انداختم دور گردنم و  یعقب تر شال  صورت دمشیکش کمیسرم کردم  اهمویس ی مقنعه

 خودم نگاه کردم. 

 .ینوچ، آخه تو چقدر ناز-

  ه؟یک یپس ناز یاگه تو ناز-

 بهش دست داده. ی.شاسکول درونم سرصبح حس خوشمزه بازدمیخند هرهرهر

 چرا صورتم انقدر ورم کرده ،  دونمینم فقط

 نگاه به ساعتم کردم.  هیام جمع شد،  افهیق شبیخاطرات د یادآوری بابه

وله ک دمیهم پوش یشلوارتنگ زغال سنگ هیرو تنم کردم   اهمیس  یمانتو یشد. فور رمیانقدر وقت تلف کردم که د 

نفسم داشت بند  دمیدرو قفل کردم باسرعت  به سمت مترودو رونیب دمیرودوشم انداختم و دو عیمو سر  یپشت

 وقت هست. کمینه خداروشکر هنوز  موخودمو انداختم تو دوباره به ساعتم نگاه کرد دمیرس عیسر ومد،یم

 . دمیشدم و به سمت دانشگاه دو ادهیمترو پ از

 .رسمیم گهید هیثان یس-

به  یبالبخندژکوند نیروزم ختیکردبه درهمه جزوه هام ر ریگ فمیک هویدوون دوون وارد محوطه دانشگاه شدم، 

 شدم  رهیخ نیزم

 .میچقدرمن دختر خوش شانس. یهمه خوشبخت نیازا شهیآدم اشک توچشماش جمع م-

 

هارو  انا،جزوهید یتا چه حد گند زد یدست و پاچلفت گهیبرداشتم . د نیزم یحوصله برگه هارواز رو یشدم و ب خم

 ساعتم نگاه کردم ستادم،بهیو پشت در ا فمیگذاشتم تو ک

 بشه. نیعطرآگ یفاطر نیدلنش یباصدا یامروز،مخصوصاً وقت  هیبایبه به چه صبح ز -
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 .دیکه چسبوندم توصورتش خون به صورتم دو شبید یلیس یادآوریبا

 توچشماش نگاه کنم؟ یحاال چجور- 

 : دیچیاستادتوکالس پ یآروم درو باز کردم صدا دمیکش قینفس عم دوتا

 شهامت. یدیررسیبازکه دوباره د-

 .  ینکن عیضا هیتوگوشت که منوجلوبق خوابوندمیشترمیکاش دوتاب یسرمن دادزد ا نگاه،

 بودگفتم: نییسرم پا همونطورکه

 واقعا...  د،یاستاد ببخش-

 نبود! ینطوریا یاستاد فاطر یصدا... اصال صدا نیا نمیستاببیوا عه،

 دمیاستاد نگاه کردم ودرکمال تعجب د زیبچه ها همه نشستن سرجاشون، به سمت م دمیپلکمو بازکردم و د یال 

 خنده باتعجب گفتم: ریم رو که باز کردم همه زدن ز. دوتا چشمزیاستاد نشسته رو م یاشکان به جا

 چه خبره؟  -

 وسط کالس و گفت: دیپر اشکان

 استاد.  یچپه شد، امروز استاد ب یفاطر-

 . دمینگاه به دور و بر کردم وناباورانه خند هی

 . اصال امکان نداره. ادیجلسه هم نشده که ن کی یحت یا،فاطریبچه کالس اول نیمثل ا یکنیم یشوخ-

 از ته کالس دادزد: مایفاط

 .اناید نیمنو بب -

 سمت ته کالس چرخوندم وبهش نگاه کردم  چشمموبه

 داره.  -
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 زدم : غیرو پرت کردم تو بغلش و ج فمیشدم ک داریانگار از خواب ب مایحرف فاط نیباا

 محاله .  یهمه خوشبخت نیمنو به ا یواااا -

 دهیکرد همه از خنده دلشونو چسب یفاطر یتابلو وشروع به دراوردن ادا یسرو صدا به پا شد.اشکان رفت پا دوباره

 بودن. 

 هیپا یهااز بچه یکیالهام  شد؛یاحساس م  بیالهام عج یخال یروزا جا نیا م،یمیدوست صم مایفاط شیپ رفتم

 الهام حامله است تو آسمونا دمیفهم یدانشگاه منم از وقت ادیب تونهینم گهیبارداره د نکهیمابخاطرایودوست منوفاط

 رفت،  میدیماهم ننه شد نوچ، ترش یخره  یال یآخ کنمیم ریس

  ؟ییهووش عموو کجا -مایفاط

 توصورتم بهش نگاه کردم یرییو بدون تغ رونیفکر اومدم ب از

 چه طرز صحبت کردن؟ نیفرهنگِ مفلک انگل جامعه ا یب تِیشخص یب شعورِیب-

 درهمون حالت دستاشو اوردباال وگفت: مایفاط

 ندارم. یپرشد حرف تمیظرف گهیمن د-

 گفتم : یالیخیباب

  شد؟یچ شبیاصالً !!د سیحواسم ن نیمنوبب یراست یوا ی... احیاوهوم، صح-

 به ذوق من نگاه کردو ابروهاشوانداخت باالودستشو اوردجلوم وگفت: مایفاط

 ببوس تابگم. -

 خودش ابروهامو انداختم باال وگفتم: مثل

 باشه. -

 باتعجب به من نگاه کرد دادزدم : مایفاط
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 . ،اشکییییاشکاااااان، اشک-

 گذاشت رو دهنم و گفت: یرو فور دستش

 . یآبرومو برد یکنیم کاریچ-

 . گهیبوست کنه د ادیبگم ب-

 . نییوسرش وانداخت پا دیکش خجالت

 ابرومو انداختم باال وگفتم : هی

  شه؟یلپات قرمز نم م،حاالچرایدیتورو هم د دنیوخجالت کش مینمرد -

 گفت: طنتیو اورد باال وباش سرش

 باخانواده اش اومدن خونمون.  شبید -

 زدم توشکمش آخش بلندشد باآرنجم

 بو ببره. یدکسینبا یول یبود یهارفتارنکن،حاالدرسته واقعا ترش دهیترش نیزهرمار،مثل ا -

 اخم کردوگفت : مایفاط

 .گهیباش د یاناجدیعه،د-

 گذاشتم وگفتم : رچونمیوز دستم

  شد؟یخوب چ-

 زدگفت: یلبخند

 موقتم غهیص هی. میمن دوستش دارم قبول کرد چند وقت نامزدباش دیتا فهم یبابام مخالف بود ول گه،ید یچیه-

 . میخوند

 بود گفتم : رچونمیحالت که دستم ز درهمون
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 . هیاشکان پسر خوب ،یخوشبخت ش شاالیا-

 بالبخند به اشکان نگاه کردوگفت : مایفاط

 . نیعشق منه ا-

 بهش نگاه کردم. باتعجب

 به سمت مااومد وباخنده گفت : اشکان

 سالم عشقم. -

 تابناگوشش بازشدوباخنده گفت: ششین مایفاط

 سالم.-

 گفت :  دیروکش مایلپ فاط اشکان

 روقطع نکردم که ؟ طونا؟حرفتونیدشیفتگیم یچ-

 گفت : ماباذوقیفاط

 . کردیم فیداشت ازتو تعر اناینه بابا ،د-

 وسرخوش گفت: برگشت

 اگه ...  گمیم_

 .کردمیداشتم نگاش م یهمون حالت من

 گفت: دیرو که د نگاهم

 شده؟  یزیچ-

  ختیدستگاه گوارشم بهم  ر مایفاط یشدت ابراز عالقه  از
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  ؟یبرم دشور اجازه هست-

 

 . رخندهیهوا زدز یب اشکان

 دازما؟یگفتیامیچ اناخانمیخوب د- اشکان

 نگاهم کرد، ماباذوقیفاط

 هاموباال انداختم و گفتم : شونه

 که بهتره یریاشکان هم شدشوهر؟د آخه المصب تو وبا بگ نیا ،یمیتوروچراغ س رهیگیگفتم همه روبرق م ،یچیه-

 خوله هم کم ازتونداره خدادروتخته روقربونش برم قشنگ جفت کرده به هم.  یفاط نی. البته الیدسته ب نیتاا

 باخنده گفت : اشکان

 . فتیازتعر یکامل شد،مرس تمیظرف گهیعاقامن د-

 تو هوا گفت : دیپر مایفاط

 مونم مثل همه.  یجمله بند انا؟ید یدید ؟یدید-

 گفتم : باچندش

 کردم، مبارکه.  تیبله، بله رو-

 و گفت : دیرو کش مایودوباره لپ فاط دیخند اشکان

 . دیمن برم اونطرف شماراحت باش-

 به روبه رو زل زده بود.  حیلبخند مل هیاشکان با یتو حال وهوا مایفاط ورفت

 . دیکارارو نکن نیا یوعموم یناموسا تومحل فرهنگ-
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 وگفت : ازفکردراومد

 چت بود؟  شبید یهان؟ آهان،راست-

 دهنم رو باز کردم که جواب بدم اشکان جانیوارد خونم شد باه نیآدرنال لویک شیانگار ش مایحرف فاط نیا باگفتن

 

 دادزد: بلند

 بدجور کوکه فمیخانوما امروز ک ونیآقا-

 انداخت و ادامه داد : ماینگاه جالب به فاط هی همزمان

 . ستیکه اصالً حسش ن دیبردار یتوروخدا امروز دست از خرخون -

 گفت: یحوصلگ یوباب زیاز پسرا کتابشوانداخت روم یکی

 حال داره.  ینه باباک -

 کردن.  دییکالس تا یخرخون ها ترایبه جز بهزاد وم هیبق

 دراورد. بشیازج یاسباب باز یتفنگ ساچمه ا هیلوک خوشانس  دوباژستیخند اشکان

 باذوق گفت : مایفاط

 فداات شم. -

 . دیبد دیند کشهیباآرنجم زدم تو شکمش که ساکت شد،خجالتم نم گهید یکی

 اومد: تیباعصبان ترایم یصدا

  د؟یکن یتفنگ باز خوانیحتماً م ده؟یم یکارا چه معن نیبچه ها  ا نیمثل ا_

 گفت: تیاز جاش بلند شد و باعصبان مایفاط
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 راه باز جاده دراز. رونیبرو ب یناراحت ه؟یآره مشکل -

 باخنده گفت: اشکان

 آروم باش. زمیعز-

 . دیخندیاشکانم که درهمه حال م نیا

 وسط وباخنده گفتم: دمیخواست بحث و کش بده که پر ترایم

 .دهیهم حال م یلیبحثو اتفاقا خ دیول کن-

 رومثل تفنگ کردم و گفتم: انگشتم

 . ویک ویک ویک-

 توقف کردم وگفتم: ترایم یشونیروپ

 بَنگگگگ . -

 گرد کردو داد زد: چشماشو

 همتون.  دیا وونهیرسماً د-

 گفتم : تیباعصبان

 بَرَه بَه بَه شرت کم )برو بابا شرت کم( -

 . رونیبه ما کردو از کالس زد ب یشد و رفت بعدش هم بهزاد نگاه دلخور بلند

 از دخترا گفت: یکی

 بهزاد فرصت طلب،  یا-

 اشکان باخنده گفت : 
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 بدم. حیمن توض ستین یخوب،اگه مشکل -

 .میبگوماآماده ا سینه ن -من

 

 باشه.  -

 نقطه گذاشت.  هیدر  یبرداشت و رو کیماژ هی

 بده.  یبه بچه ها بستن دینزنه با یبزنه وسطش برنده است هرک یهرک د،ینیرو دروبب ینقطه  نیا_

 کالس باخنده دستشو گرفت باال و گفت: یاز بچه ها یکی یمهد

 بخرم نه استعدادشو.  ینفر بستن یوخورده ا یس یپولشودارم برا ستم،نهیعاقا منکه ن-

 :دوگفتیخند اشکان

 .زنمیاول خودم م-

 و زد، میگرفت روبه هدف، سه تاشماره شمرد تفنگو

 به هدف نخورد.  یول

 زدو گفت : یچشمک مایفاط به

 بدم. یاشتباه زدم تابهتون بستن یالک-

 . میبراش دست زد همه

 . یخوب، خوب نفر بعد- اشکان

 

 . یصندل ریوانتخاب نکنن رفتم ز ننیمنو نب نکهیا یبه بهونه  یو الک یرصندلیانداختم ز خودکارمو
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 بلند شو شهامت که کار خودته. - اشکان

 سرمو اوردم باال وگفتم: هوی

 عه چرا من؟ -

  ؟یاینم -

 گفتم : یالیخیباب

 حوصله ندارم. -

 گفت: یکش دار بالحن

 که.. ستین یبزنه اجبار ترسهیم دیشا ،ینفربعد ارخوبیبس- 

 جام بلند شدم و گفتم ؛ از

 شهامته شهامت دارم  لمیهه منوترس ؟ فام-

 گفت: دویخند اشکان

 برپدرمنکرش لعنت. -

 آروم گفتم: رلبیز یبالبخندزورک

 مونم،یتوش م یکه مثل چ زنمیم یزر هی شمیرمیخدا جوگ شهیبرپدرمن لعنت که هم_

همه  کردم هیبه بق ینگاه هیسمت من گرفت،ازش گرفتم و رو به در کردم و با استرس هدفو نشونه گرفتم،  تفنگو

 . تونمینم گفتنیم

 ..دو..سهکی -اشکان

رگ گ بی. خدانصهودربازشدیکه چقدرهدف دوره،   کردمیفکر م نیکردم هنوز داشتم به ا کیشماره سوم شل باگفتن

 . نیخورد توسرطرف، همونجا جلودر دستشو گذاشت روصورتش ونشست روزم رهینکنه ت ابونیب
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 رفتم باال سرش : دمیدو عیسر باوحشت

 ؟یدربزن هیتو یایدمینشد؟ خوب نبا تونیزیحواسم نبود، چ د،منیببخش یوا یا-

 .خوردیآخ گفتن آرومش به گوشم م یجواب ندادوفقط صدا یچیه

 تیعدل خوردتوفرق سرتو، پاشوحاال، خداروشکر کار رهی،تیشانس پسرتوچقدر بد شانس یبابا به خشک یا - اشکان

 نشده که. 

 بلند نشد.  بازم

  کجاش زخم شده بوس کنم خوب شه. نمیاببیخودشوخرکرده.. ب گهیبابا بلندشود یا-به پاش زدوگفت:  یلگد اشکان

 . رخندهیحرفش زدن ز نیبا ا همه

د که وسط دوتا ابروش افتاده بو ینقطه ا دنیباد د،یکش شیشونیبه پ یدست تیدفعه پسره بلندشدو باعصبان هی

 خنده.  رینتونستم خودمو نگه دارم زدم ز

 گفتم: باخنده

 زِمانوم مِرگَهه.  ،صاحبیشد ایمثل هند ایحاالبدم نشد-

 . دنیهمه خند دوباره

 روبه من واشکان گفت: تیباعصبان پسره

  ه؟یچ لتونیمادوتا اسم و فامش -

 خخخ  کننیصدام م یهستم اشک ییرزایاشکان م -

 :شوگفتیشونیروپ دستشوگذاشت

 وتو؟ -

 خم کردم و گفتم: میسرمو به حالت تعظ نمیگل کرد دستموگذاشتم روس میباز خوشمزه
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 اصل هستم.  یدیخرسف یمارچوبه -

  ،وتویدیخانم خرسف-گفت : ضیباغ

  ختیبهم ر دگفت،اعصابمیباتاک نیخرو همچ شعورکلمهیاشکان اشاره کرد،ب به

 .نمتونیسرکالسم نب گهیساعت د-

 ... ورفت

 گفتم: یعصبان

 .یمنوصدازد جفر چس پالخ تپه ا  لیفام یچه طور نیدیاحمق،د-

 رهیهاساکت به درخ بچه

 به درنگاه کردم وگفتم: بودن

 گفت ؟ یاسکول چ نیا-

 بااسترس گفت: ختهیباخنده آم اشکان

 .  یوا یوا یوا میدیکوچولو، دروغ گفت ماهم ترس- اشکان

 دستمو گرفت و گفت: مایفاط

 نه؟  انایدروغ گفت د-

 همه کالس به من بود  چشم

 خورد. یشکر هیبود  یزر زده، عصبان -وخنده گفتم یالیخیباب

 استادباشه؟ خوردیهم بست،  اصالً به سنش م  ییجوجه،عجب خال -اشکان

 خودمونه.  یسن و ساال نیهم هم یاستادراحم یول-ازدختراباترس گفت:  یکی
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 دروغ گفت.  نیا - اشکان

 سرش وتکون داد.  یرو ازم برنداشت وسوال مانگاهشیفاط

 آره بابا، آره... -

 لحظه سکوت کردم  هی

 دونمیراستش نم -

 حرف من بادست زد توسرش نیا دنیباشن مایفاط

 

 اشکان گفت: وروبه

 .شهیبدم یلیکن نره به حراست بگه بابابفهمه خ یکار هیاشکان توروخدا  یوا -

 .دونمیدروغ گفته من م زمیعز ستین یزیچ -اشکان

 زد باال گفتم : میباز نیرگ فرد هویکرد  ینگاه م گهیبه هم د رونیبچه ها ح همه

 . رمیگیاشکال نداره من خودم همه  روبه گردن م-

باچندش دستم و گذاشتم رو لپم و پاک کردم تعارف معارفم سرشون  د،یاومد صورتم و بوس یباخوشحال مایفاط

 .شهینم

ن سرجامو یکی یکیبعد  میدرکالس باز شد و همون پسره اومدتو همه اول به هم نگاه کرد هویبزنم  یحرف تاخواستم

 .مینشست

 

ه انگار کرد. انگار ن یو به ما نگاه م ینشسته بود رو صندلبود پسره  نیسنگ یلیفضاخ یعنیبود، اهم،  یخز یلیخ جو

 یکیناخنم کردم باآرنج  دنیکرد.خودمو مشغول به جو یزیتابلو وشروع به نوشتن چ یافتاده باشه رفت پا یکه اتفاق

 وگفتم : مایزدم توکمر فاط
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 نه؟یهم گنیآرامش قبل طوفان که م نیا گمیم-

 . قاًیدق_:مایفاط

 کندم وگفتم: ناخونمو

 گرفت.  مییواقعا دستشو گهی. من دهیبد زیچ یلیخ

 . دینتونست خودشو کنترل کنه،دستشوگذاشت جلودهنش و آروم خند مایفاط

 . طهیخ ؟اوضاعیستیهم دست بردار ن نجایلحظه ساکت باش ا هی ا،ید_

 دهنم زد کنار.  یبادستش انگشتامو از جلو بعدش

 گفتم. یجد یول ،حله،یاوک-

 سکوت مرگ بار که همه جارو فرا گرفته بود پسره اومدنشست سرجاش.  قهیدق کی بعد

 تخته نوشته بود : یپا

 مهران فر.  رضایدکترعل-

نگاه به اشکان  هیشاسکول استاده.  نیا یجد یجد نکهیدهنمو با صدا قورت دادم و به اسمش نگاه کردم؛ مثل ا آب

 اوضاعش خرابه.  نمیبود که، ا یاشک نیهم میکه انگار تو افق محو شده بود کردم،دلگرم

 از پسرا کردو گفت: یکینامفهوم روبه  یزایو شروع کرد به نوشتن چ زیخودکارشو گذاشت روم تیفر با جد مهران

 . دیکن یخودتونو معرف نجایاز هم_

 به اشکان   دیکردن تارس یخودشون رو معرف یکی یکی همه

 شد وبااسترس گفت: بلند

 هستم. ییرزایاشکان م-

 دیکرد و نوبت به من رس یخودش رو معرف مایاشکان فاط بعد
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 گفت: تیکنم با جد یبلند شدم که خودمو معرف تا

 . ستین الزم

 شه؟یاز کجا؟مگه م ده،نه،خوبینکنه از حراست پرس دونهیکه اسم منو نم  نیا ؟یچ یعنی

 اشکان آروم گفت : زدیحرف نم چکسیسکوت، ه دوباره

 باهامون نداره. یکنم کار فکر

 مهرانفر کردم وروبه اشکان گفتم: هیشونیوسط پ ینگاه به قرمز هی

 ...اشکان یهو_

 گفت : آروم

 ها ؟ -

 که کاشتمو حال کن. یفقط خال-

کرد.عجب از  یالک یخنده، اشکان با وحشت به من نگاه کرد وچندتا سرفه  ریو زدم ز رمیجلو خودمو بگ نتونستم

 برداشتن. پیمن تر یاز خنده حاال برا خورنیجرم نایا واریترک د گمیمن م مایاشکان وفاط نیا

 چه خبره اونجا؟ _...

 بلند شدم و گفتم: عیگردنم صدا داد سر یگردنمو چرخوندم که مهره ها عیسر انقدر

 چه خبره؟  یچ

 نگام کرد منم دستپاچه شدم و شروع کردم:  تیباعصبان

تم( گف یخاک..چ یاستاد مهران خز...)ا گفتمیکنارم نشسته،م نکهیهم زیچ یعنی مای، راستش من داشتم به فاط آها

 با نجابتن...  یلیخ زهیچ یعنی.. اقتنیمهرانفر چقدر بال دیببخش

 . شدیهمه چشماشون اندازه هندونه م گفتمیکه م یا هرکلمه
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 کامالً. جیبا گذشتن...کالً پک یلیخ نکهیمنظورم ا_

  کردمیم یحرفم رو ماست مال دیاز خنده،با پاشنیانداختم قشنگ معلوم بود دارن م هینگاه به بق هی

 شمالطف یکه دربخشش هست دوبرابرش درانتقامه ول یشورن؟لذتیته کالمو که بگم استاد،خون وکه باخون نم_

 من بود.  ریبود همش تقص چکارهیاشکان ه د،یدیمنوبخش یعنیکه مارو ید،مرسیکم لذت برد دیکرد

  دیباحرص دستمو کش مایخواستم دوباره حرف بزنم که فاط دمینفس راحت کش هی

 گفت: و

 استاد خودشون متوجه شدن.  ستین شتریب حیبه توض یازیجان ن اناید

 اوردم و گفتم: نییوپا سرم

 . رهیقرار بگ ریحرف بزنم قشنگ تحت تاث گهیچندتا کلمه د بزار

 که فقط من بفهمم گفت: یلب جور ریز یبالبخند الک مایفاط

 بتمرگ.  یقرار داد ریهمه رو تحت تاث یاندازه کاف به

 تموم شد؟ _:مهرانفر

 . هیکاف گنیمونده دوستان م گهید کمی_:من

 داشت.  یقاط نیتوصورتش بودکه دوست داشت پنهونش کنه، کالً ا یته چهره خنده ا هی

 بست وگفت : چشماشو

 . ادینم ادمیو تیلی... فامخانمِ

 بگم؟ یمگه گذاشت مرض،

 اصل.  یدیخرسف__چشماشوبازکردو گفت: عیدهنمو باز کردم که بگم سر 

 نکردادامه داد: یخونم به جوش اومده بود باخشم بهش نگاه کردم،توجه گهید شعور،یب یا
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 لطفاً .  عیسر رون،یب دییگفتم؟ بفرما یرفت چ ادتونی ی... هه اشکیآقا وشما

سرش  ریخ کشهیبهم برخورده بود خجالت نم رونیاز جام بلند شدم ورفتم ب یتوجه یوباب یاصرار چیه بدون

 . یاستاده، عقده ا

 کمبود دارم قبول کرده.  هیحتماً اصرار کرده اون عقده ا رونیب ومدیاشکان ن ستادمی.پشت درکالس انهیبه س  دست

 :ستین دمیکه د رمیرو شونه ام تا بند کوله مو بگ دستموگذاشتم

 شتیترب لیهمه مدرک دکترا وتحص نیبه ظاهراستاد باا یوقت گهید نهیموبرنداشتم؟هم یمن چرا کوله پشت ...وا

با  من یداشت؟ کوله پشت یاصالً چ ربط مایمو بردارم. خودمون یکوله پشت کنمیصفرباشه معلومه منم فراموش م

 . تهیمهم ن الیخیاون؟ ب تیترب

 نسبتاً آروم گفت: یصدا هیزدم که  یمَلَنگا داشتم باخودم حرف م مثل

 . دیببخش

 سرم وباالاوردم و دادزدم: یعصبان

 .دمیبخش 

 به خودم اومدم: کردیپسر روبه روم که باتعجب نگام م دنیباد

  د؟یداشت یمن حواسم نبود امر دیاهم،ببخش

  یجونم جمله بند 

 وگفت: دیبه گردنش کش یدست پسره

  ه؟یکدوم طرف استیبپرسم اتاق ر کنم،خواستمیم خواهش

 نگاش کردم وبادست به سمت راست اشاره کردم : الیخیب

 سالن دست راست.  یانتها
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 گفت:  رلبیکردوز یساعتش نگاه به

 . ممنون

 .ورفت

 آب خورده بود یساعتش که کمه کم سه تومن دنیباد

 

رد به ک مشیجور نامحسوس تقد هیگرفتم که زنونه دراومد  یتومن یساعت س هیبابام  یافتادم که روز پدر برا نیادای

 فکر کنم آب رفته. کنهیخودم که بهم برنخوره االنم دستمه کار نم

 : دمیدوباره به رفتنش نگاه کردم وخند 

 بود نه اون جلبک. نیکامل ا جیبود؟ چقدرخوش کل بود؟المصب پک یک نیا بابا

 که بلد بودم به خودم گرفتم،  یا افهیق نیتر الیخیب دمیکش یقیو نفس عم برگشتم

باز  تابناگوشش ششیزده بود ون هیتک یبگم وارد کالس شدم استاد به صندل یزیچ نکهیبه در زدم وبدون ا یتقه ا 

 یموها ،یعسل یدوچشمایپوست سف ستا،ین یزی..بد چنمیماست، ا یفقط اخم و تخمش برا نکهیبود.هه مثله ا

که اخالق نداشته باشه بمونه ور دل مامانش بهتره  یاخالق مهمه، مرد یول ست،یسرباال.نه نه اونقدرام بد ن  ییخرما

 واال. 

 خنده شو جمع کرد و گفت: دید تامنو

 ... خانمِ

 دستمو اوردم باال وگفتم: شهامت. عیادامه حرفشو بزنه سر نذاشتم

 مگه قرار نبود سرکالس من... - 

بامن چقدره که انقدر  شیخوب خر فهمش کنم مگه اختالف سن رمیوسط حرفش بزار حاال که دارم م دمیپر دوباره

 . کنهیم ریمنو تحق هیجلو بق
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 لمیرو ندارم.اومدم وسا یاستاد نیبا همچ یکالس نیبه نشستن سر همچ یاقیاشت نیمنم همچ یکه نبود، ول یقرار-

 رو بردارم. 

زدم و بااخم برگشتم  یلبخند ماینگران فاط یانداختم رو شونه ام به چهره  برداشتم و یاز روصندل مویپشت کوله

 تابرم. 

 خانم.  دیبهتره مودب باش-

 .کنهیرطب خورده منع رطب م شم،یحتماً باادب م یهه... باشه باشه حتماً حاال که شما گفت-

 

بودم، اومدم که برم  دهیترس یلی.دروغ چرا خدیکوبیام گروپ گروپ م نهیس یقلبم تو رونیزدم ب عیکالس سر از

 وگفت: دیدستمو کش عیسر رون،یاز بچه ها از کالس اومد ب یکیصدف 

  شه؟یم یتهش چ یکنیباخودت فکر نم یدختر تو چقدر بادل وجرعت یوا-

 گفتم : بااخم

 درس وحذف کنم.  نیا خوامیم شه؟یم یتهش چ یچ

 ترمه؟  یاالن که آخرا ؟اونمیش الیخیب یخوایرو م ی! درس چهار واحد؟یشد وونهیتعجب گفت:د با

 . یکالس؟ هزار رحمت به فاطر هیسر  امیگنده دماغ ب نیندارم باا یچاره ا_

 و باشوق گفت: آروم

 . گرهیج یلیحرفو نگو،اتفاقا خ نیا

 . هیتو کاله قرمز یگرایمگه از اون ج گره؟یهه...ج_

 یاینگفت تازه خواست صدات کنه ب یچیه میکرد یخوش اخالقه بابا انقدر باهاش شوخ شنوه،یم میآروم پشت در_

 خواهرمه. هیمنم اجازه داد برم آخه امروز عروس ،بهیخراب کرد زویهمه چ یدفعه اومد هیتو که 

 گفتم : فاشیتوجه به تعر یب
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که دستم نبود وگرنه  فیح تیخاص یب افش،خریوامونده،بااون ق نینرم سر کالس ا اهیصدسال س خوامیجهنم م به

 مدرک تیقوزم نیبه ا یبرنج واقعا ک ریشه احمق ش یکه به غلط کردنش راض زدمشیم زدنشیانقدر م گرفتمیم

تو ذهنم، چندتا  ادیصدف فوش نم ،...ی... بیب کهیمرت ادیآدم مشکل داره استاد من بدبخت درم یداده؟ هرچ

 بده.  شنهادیپ

 پشت سرت.  انای..  د.انایدستپاچه گفت:د صدف

مو  یبند کوله پشت تیبا عصبان اد،یداره از گوشاش دود درم تیاز عصبان ستادهیمهران فر پشتم وا دمیود برگشتم

 شدم و اروم گفتم: رهیبرد باترس بهش خ استیگرفت ومنو به سمت اتاق ر

  ن؟یکنیم کاریچ

 : دادزد

 شو.  ساکت

دم شده، بهش نگاه کر یرتیکردم روم غ انتیخ یگرفتم .حاال انگار یگرفتم ول ریخفه خون گرفتم د یواقع یمعنا به

 بال به دور.  یو باترس رومو برگردوندم، وا

که مثل سگ ازش  فیهول داد تو ح باًیمنو تقر یریاستاد ام یصدا دنیدر زد و بعدشن عیسر میستادیدر ا پشت

 یگرفتم و بهش نگاه الیخیخودمو ب یبود.ول دهیرنگم پر.از ترس دادمیکارش وخوب م نیوگرنه جواب ا دمیترسیم

تفاوت نشون  یباال انداختم، خداروشکر توب وزدم وابروهام یور هیانداختم بااخم سرشو برام تکون داد منم لبخند 

 ناخنم. دنی.بااسترس شروع کردم به جوستیاالن اگه ازترس غش کنم دروغ ن یدادن چهرم استادم. ول

 . دیوپرس استیبود که ازم اتاق ر یغول حرف زدن با همون پسرمش یریاستاد ام 

 بالبخند دست پسره رو گرفت وگفت: یریاستادام

 باشه. لیخان تو دانشگاه ما مشغول تحص رمسعودیافتخاره پسر ام باعث

 سرش روتکون دادو گفت : پسره

 من رفع زحمت کنم.  ستین یا گهیکارد د،اگهیلطف دار شما
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 :دوگفتیخند یریام

 .  کنمیم خواهش

 یفقط لحظه  زدیباهاش حرف م یجد یلیاون پسره هم خ دیخندیذوق مرگ بودو دائم م یریمدت استاد ام نیتوا

 به مهران فر اشاره کردوگفت: یریام دیدر که رس یزد جلو یلبخندزورک هیرفتن 

 .ددانشگاهیاز اسات یکیجناب مهران فر _

 مهران فر به پسره اشاره کرد: وروبه

 هستند. ییایآر رمسعودیپسر مهندس ام ییایآر نیراد شونیا-

 نازک کردم و کالفه به سقف نگاه کردم،  یچشم پشت

 .کنهیم یمعرف نیبلور مرغیداره برنده س یانگار

 توصورتش بامهران فر دست داد.  یرییتغ چیبدون ه پسره

 فر:خوشبختم.  مهران

 . نطوریمنم هم_

 .گرفتیشکل م ینگاه کیعشق در هی دیشا یکردینگاه به من م هیگفت ورفت.المصب  یبااجازه ا وبعد

 افتاده؟جناب مهران فر؟  یبالبخند گفت:اتفاق یریام یآقا

 مدادیشکل م نیوجوابشوباحرص درارتر وردمیشروع کرد به اعتراض از رفتار من،منم کم نم اروی نیکه گفت ا نویا

 حل کنه و از مهران فر خواست که گذشت کنه.  ینطوریکرد مسئله رو هم یسع یریام

 فر مهران

 

 شکل گرفته که من ببخشم؟  یمگه عذر خواه_
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 گفتم : لکسیر یلیبه من نگاه کرد منم خ یریام

 شکل گرفته.  یبوده والبته همون موقع عذرخواه یاتفاق زینکردم. همه چ یکار اشتباه چیمن ه ریخ__

چون  هکیتاج یآقا یدوست خانوادگ یریام نیاالن خوبه ا گنیکه م یپارت یآخر حرفمو مثل خودش گفتم. پارت کهیت

 دیکشیدوتاداد م هیبود  یا گهیکسه د کنهیداره مراعات م کمی نیبخاطر هم دهیکه اومده اونجا منود یچندبار

 سرش. 

 متوجه نشدم خانم.  یزیمن چ_فر  مهران

 ندارم. یمشکل خودتونه من نظر_

 به من اشاره کردو گفت: تیفر باعصبان مهران

 . دمیسرکالسم راه نم شونویمن ا یریام یکه آقا دیمستحضر هست_

 استاد... _

 براش نازک کردموگفتم: یبرگشت و نگام کردفکرکردبااونم پشت چشم عیفر سر مهران

 گذشتم.  رشیدرس وحذف کنم از خ نیا خوامیمن م ،یریاستاد ام_

س به شما اطالع ندادم سرکال یفعالً تاوقت زنمیمن باشمابعدا حرف م رونیب دییشما بفرما_گفت: یباکالفه گ یریام

 . دیایمهران فر ن یآقا

 . رونیگفتم و رفتم ب یا باشه

راه افتادم، بچه ها از کالس اومدن  یضیکوله مو انداختم رو دوشم و بالبخند عر یتفاوت یگذشت و باب یا قهیدق چند

 واشکان سمت من اومدن. مایفاط رونیب

 . اناید یآخه چرا انقدر کله شق_بااسترس اومد سمتم و گفت: مایفاط

 چشمامو چرخوندمو گفتم: یکالفه گ با

 کرد؟  عیمنو جلو همه ضا یکه چطور یدید کردم؟یم کاریچ_
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 ... دیاخه اون استاده غرور داره تو نبا_ اشکان

 گفتم: یباال اوردمو عصبان دستمو

 .فتهیب یاتفاق بد تیساکت دوست ندارم روز اول نامزد یکیخواهشاً تو  _

 

 خنده ام گرفت   هوی افشونیچشماشونوگردکردن وباتعجب منو نگاه کردن ازق شونییدوتا

 . رهیگیخنده ام م نینگام نکن ینجوریمرگ ا__

 باهمون حالت گفت: مایفاط

  ؟یاخراج شد_

 گفتم : باغرور

 وحذف کردم. خودم درس  ؟یبچه شد_

  ه؟یمگه الک ؟یچ_ اشکان

 باال انداختم.  یا شونه

 ظاهراً. _

 کردم وسرم وبردم جلووگفتم: یاطراف نگاه به

 اشکان! _

 بله؟ _ اشکان

 ؟یخورد یهرچ دونمیچه م ای یسکیو ایتابه حال مشروب _

 : دیپرس دیباترد
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  ؟یپرسیچرا م_ اشکان

 . مایفاط یحوصله دستمو گذاشتم روچشا یبه اشکان کرد ب ینگاه موشکافانه ا مایفاط

  انه؟ی یخورد_

 اوهوم. _ اشکان

 دستمو کنار زدو گفت؛ مایفاط

  ؟؟؟یچ_

 نفهمم .  یزی...نه اونقدر که چکمی_گفت: یبادستپاچگ اشکان

 خوب مثالً چقدر؟_ من

 انداخت و گفت: مایبه فاط یباترس نگاه اشکان

 تامن بگم.  یپرسیبه قتل من؟ توبگو چرا م ی! کمربستانایاه د_ اشکان

 گفتم : دیباترد

 . ناخوردنیازا کنمیفکر م شبیبگم... د یچطور یعنی...زهیمن چ_

 بلند تر گفت: مایفاط

  ؟یچـــــ_

 گرفتم و گفتم : دهنشو

توگلوم دختره صاحب  دیغذا پر یاصالً خبر نداشتم تومهمون شهیم ینطوریا دونستمی. نمفهمنیهمه م ش،االنیه_

 خوردم.  اآبهینوشابه  نکهیا یپربهم داد منم به هوا وانیل هی نویخونمون م

  ؟یکه به من زنگ زد تینکنه همون موقع_مایفاط

 نگاه کردم وگفتم : بهش
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  زنم؟یم ینابغه اون وقت شب من آب شنگول_

 کردو گفت : یناباورانه خنده ا دیبه صورتش کش یدست اشکان

 . میمناسب حرف بزن یجا هی میبر نیایب_

 . میدانشگاه رفت یشاپ رو به رو یبه سمت کاف ییتا سه

 . شدهیبگو چ قیخوب...حاال دق_ مایفاط

 گارسون نگاه کردم وبعدگفتم : به

 م؟یدیسفارش نم یبستن جیآب هو_

 لحظه.  هیچرا ...آقا _ اشکان

 سفارش دادو گفت: یبستن جیتا آب هو سه

 خوب. _

 کنم؟ فیبخورم بعد تعر شهینم_

 کنمیم یکار ای شدهیچ یکنیم فیاالن تعر نیاهمی_و گفت: دیکش یقیدستاشو مشت کردو باحرص نفس عم مایفاط

 . یبخور یبستن جیکمپوت آب هو مارستانیتوب

 مگه کمپوتشم هست؟ _

 گفتم: عیشو برداشت تا بکوبه تو سرم سر یپشت کوله

 . گمیباشه، باشه م_

 هوا گرمه.  شهیخوب مال خدا وام ستین فینگاه کردم ح وانیلحظه سفارش مون رو اوردن با حسرت به ل همون

و دستشو گذاشته بود رو دهنش مایفاط خوردیوبراشون گفتم اشکان از تعجب تکون نم شبیاتفاقات د ازیپ رتایس از

 . دیکشیم نیییمن ه یباهرکلمه 
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 که تموم شد به هردوشون نگاه کردم. حرفام

 ها؟  شهیباز م فهید؟حیخورینم_

نشون ندادن. مال  یروهم خوردم بازم عکس العمل مایخودمو خوردم مال فاط یبستن جیآب هو گفتنینم یچیه

 من: یسر داد جلو وانویشده بود با دست ل رهیاشکان وروم نشد بخورم.همونطورکه به روبه رو خ

به باراوردن  یهمه خرابکار نیتنه ا کی یکرد یاز نظر من کار بزرگ یسوزوند یکالر یلیخ شبیبخور... د ایب_

 . ستین یکارهرکس

 .ادینم گهید یفاطر یواقعا شانس اورد گرفتمیم یپارت یبستن جیتو بودم آب هو یجا ا،منید_ مایفاط

 دفعه است. نیشانس اوردم  هم میبارتوزندگ هیاگه  گهیراست م واقعا

 برداشتم بلند شدم وبالبخند گفتم : مویاشکان وهم تاته خوردم، وکوله پشت جیهو آب

 ریذهنتونم درگ یادیز ن،یبس بود خوشبخت ش نیهم خوامینم ینامزد ینیریش زمیعز یدوستا یاشک ،یفاط_

 تونویروز نامزد نیگذشته ها گذشته هرگز باغصه خوردن گذشته برنگشته.االنم من برم خونمون شماهم اول دینکن

 .یبا دیخوش باش

 ضرر داره. نیکره زم یبره برا ییتنها جا نیمانزارایفاط_ اشکان

################# 

 رفتم سمت نیپاورچ نینگاه اونطرف کردم و پاورچ هی نطرفینگاه ا هی

 

 : گفتمیلب م ریز نگیپارک

 کدومه، کدومه؟  کدومه،

 شمردم. یکی یکیزدم و یها چرخ نیبر ماش دورو
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به  یدیباناام ست،ین یدیجد نیماش نجایا ه،اهیوسفی یاون پژو هم مال آقا ه،یهم مال احمد۲0۶ نیا هیریمال ام نکهیا

وتش به کاپ یرفتم و دست کشیچشمام برق زد، نزد یسانتافه مشک نیماش دنیدر باد کیرفتم که نزد یسمت خروج

 گفتم: دمویکش

 . یپاسوز صاحبت بش دینوچ با ،یمونیعروسک که مال اون م هیتو فی،حیآخ

 هی کردمیبابام بهم داده،سه شبانه روز التماس م ه؟یهمه کارمو دراوردم، خوب چ ریو ناخن گ فمیکردم تو ک دستمو

خداروشکر به  یچه برسه به چاقو، ول یندازیراه م یکشتار دست جمع نی.گفت تو باهمدیچاقو برام بخره نخر

 دنییسا یسوهانه برا سیتنها ن یچاقو کوچولو داره. اوف اونم چاقو هی رمیناخون گ نیخواسته هام احترام گذاشت ا

 ناخن. 

 کمیاز سمت چپ نشستم و چاقورو به زور کردم توش. برگشت و خورد به دستم و نیماش کیالست نیاول یجلو

 هوا.  دمیخراش برداشت دستمو گرفتم وازدردپر

 شدم دستم.  چارهیاوف،ب اوف،

 .یبعد یها کیدرد دستم شدم و رفتم سر الست الیخیب عیسر اما

 از ته دل زدمو گفتم: یشد. لبخند یخال سسسییف یبا صدا کیالست نیآخر

  م،یترکوندیونم کاتیماهم الست یشدیواسه ماشاخ نم اگه

 کردم و گفتم: ینگاه نیبه ماش یشدم و با قدردان بلند

 به به.. آخ که چقدر دلم خنک شد آخخخخ.__

 . دیببخش_...

  کنه؟یم کاریچ نجایا جیترس برگشتم و به آدم روبه روم نگاه کردم عهه پک با

 کردم و گفتم: هیتک نیبه ماش عیسر

  د؟یبله؟ کارداشت_
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 دستمو گذاشتم رو در راننده گفتم : عیکرد سر نینگاه به ماش هی

 ماست! نی.. ماشزهیامم، چ_

حواسشوپرت کنم نفهمه  دیکردمو آب دهنمو با صدا قورت دادم با یتو دستش نگاه چیباال انداخت به سوئ ابروهاشو

 بره به مهران فربگه.

  ؟یتازه وارد_

 انداخت وبعد به من نگاه کرد وسرشوتکون داد.  یجمع کردو متفکر به باال نگاه لباشو

  گم؟یدرست م گهید دهیاسات نگیپارک نجایا_به اطراف انداخت و گفت : ینگاه

چراانقدرزود داغ  انای؟وادیکنیم یچ غلط نجایخودت ا کنمیم کاریچ  نجایبود که من ا نیش ااالن منظور شعوریب

 خودت مسلط باش. داً؟بهیتوجد یکنیم

 باشه باشه مسلطم.  

 . گفتیم یریاستاد باشه بدبخت شم.نه بابا اگه بود ام نمیلحظه بهش نگاه کردم نکنه ا هی

 به سرم زد. یفکر هی هوی

 شهامت هستم.  انایاستاد دبله... ومنم _

 حرفم متفکرانه بهم نگاه کردو گفت: نیباا

 اوهوم.. خوشبختم. _

 جوک سال وگفتم.  ی؟واایاستاد خورهیمن م پیباورنکنه اصالً به تر دمیباورنکرد با دینگام کردشا یجور هی

 گفتم: یجد یلیابرومو انداختم باال و خ هی

 بود؟  ی..اسمت چ_

  اهوارو؟ی کنهینگاه م اآسمونویچرا  نیبود.بوهَع ا نیروزم چشماش
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 انداخت وگفت: یصورتم نگاه  جد به

 هستم.  ییایآر نیراد_

 به غبغب انداختم.  یباد

 .نمتیبیفردا سر کالس م ییایاهوم... آر_

 شهیهم یچه باخنده خوشکل نیبب یزد وسرشوتکون داد. آخ یا تهیوبه هوانگاه کردم. لبخند فرمال ستادمیا وسرجام

 که.  یریمیبخند نم

 . کردیبود و منتظرنگام م ستادهیا سرجاش

  ؟ییایآر یدار یبامن کار_

 ردشم.  خوامیم دیاگه اجازه بد ریخ_

 زدم وگفتم: یا روزمندانهیپ ی خنده

 .ستمیمنکه سرراه ن دیخوب ردش_

  دمیهرهرهر خند بعدش

 :دوگفتیبه صورتش کش یاشاره.کردودست نیماش به

 نداره.  یقابلالبته _

کلمات وبااسترس پشت  دهیلحظه ازخدامرگ وخواستم.بارنگ پر هی یواقع ینگاه کردم به معنا نیبه ماش باترس

 گفتم: یسرهم م

حرفا،شماهم که  نی..وازادیاسات نگیدپارکیخودتون اطالع دار گهیشماست؟ من فکرکردم مال منه..د نیعه.. ماش_

 دانشجو..

 شده.  گهید_:گفت  رلبیوتکون دادوز سرش
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 گفتم : دهیپر بارنگ

 پارک کردم. خدافظ.  رونیب نویآها، پس من حتماً ماش_

 .دمییدویم یتادرخروج یبهش نگاه نکردم وفقط مثل چ گهید

******************* 

زدمو بادهن پر شروع کردم به  دمیکه خر یچیگازازساندو هیانداختم رومبل  مویدرخونه روبستم وکوله پشت باپام

 خوندن؛

 خونه ها...  یم نیمن توا رررمیم مونهیوپ یمننن سراغ م رمیخونه م یشبااااا همش به م __

 توگلوم و شروع به سرفه کردن کردم. دیپر غذا

 نه؟  یریخونه م یوم یسراغ م_...

 و گفتم؛ دنیتو چشام جمع شده بود باهمون حال شروع کردم به خند اشک

 فدات شن.  هیبق  ی..آخ ژووون نن ژوون اله_

 باز کردم که بغلش کنم داد زد: دستامو

 . دهیورپر ینزد یبه من دست زد ایمن ن کینزد ؟ی..چهوو

 ایاز رو بست رویبابا... شمش یا_

 چرخوندمش. یچهار پنج دور هیو بغلش کردم و دمیدو عیسر

 منم به خودش رفتم.  زستیم زهیقدشم کوتاه ر لوعهیک ستیکه باشه ب یلی! نن جون خدینکن تعجب

 زد: غیجون ج نن

 نداده.  ادی یکوچکتر یپدرسگ اون مادرت بهت بزرگتر نییبزارم پا نییبزار پا منو
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ن هفته کل جو هی نیخونه ما توا ادتهرونیهفته درسال م هینن جون  نیمحکم ازبازوم ولپم کند،ا شکونیچهارتا ن سه

 و گفتم: دمیردشو بادستم مال یالک هیبه حالت گر ره،یگیم شکونیون زنهیمن کبوده انقدرکه م

 نشد. مونیحال یچیه یاز مهر ننه بزرگ__

 هوی

 

 داغ شد دستمو گذاشتم رو گونم و داد زدم : لپم

 ؟یزنیچرا م_

 ندارم.  یبمونه شوخ ادتیزدم تا _

 براش نازک کردم و بلند شدم تا برم یچشم پشت

 اونو. کجا؟ بده من_جون  نن

  و؟یچ_ من

 رودست بابات. یزاریخرج م یریمیم یخوریآشغال،گوشت خره بچه م چیاون ساندو_جون  نن

 شو بهش دادم.  هیدوسه تا گاز پشت سر هم خوردم وبق عیسر رهیوبگ چیساندو خوادیم دمیتافهم

 گشنه. یخفه نش_جون  نن

 . دیبوکش کمیوازم گرفت و  چیحرف بزنم ساندو تونستمیانقدر پربود نم دهنم

 بخورم.  کمی. بزار کننیپدرسگا چه خوشبو هم درست م_جون  نن

 .دیزد وخند یاستراگف مخصوص طفلک فیب چیاز ساندو کیگاز کوچ هی

 گفتم: باذوق

 نشد حاال بده بخورم.  تیچیه ستیمسموم ن_
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 جمع کردوگفت: اخماشو

 بندازمش سطل آشغال.  رمیمزه است،م یگفته؟ اه اه چه ب یک_

 . مایرکردیبده گشنمه گ خورمیباشه م یآشغال بخورم هرچ خوامیاهههه، اصالً م_

 . یریمیم گمیم یبخور یکنیچشمم روشن، غلط م_جون  نن

 رو مبل نشستم واداشو دراوردم. نهیدست به س بااخم

 یچیه الیخیبخورم. رفتم توآشپزخونه دنبال قهوه گشتم نبود! ب یزیچ ینسکافه ا یشدم برم حداقل قهوه ا بلند

 ورمخیشربت م کمیجهنموضرر میهم ندار ییوبازکردم ومتوجه شدم که بله چا نتیدرکاب شهیخودمون نم ییمثل چا

 دیسرفه بگوشم رس یتابخورم صدا برداشتمآب و  شهیمن همون آب وبخورم بهتره ش ستیکه شکر ن ییبله ازاونجا

 چیوتندتند ساند نیازمن گشنه تره همچ یجد یجد نکهیبه گوشه آشپزخونه نگاه کردم بعله نن جون مثل ا رتیباح

 داره.  یلحظه فراموش کردم دندون مصنوع هیکه من  زدیوگازم

 گردن من. فتهیوقت خونت ب هی رنکنهینن جون... توگلوت گ_ من

 ینداره توجوون بیعمرمه ع یشد آخرا میدورگفتم من بخورم اگه کار نداختمیبودم فیزرنزن بچه،مال خداح_

 .یفیح

اومدم و مامان وبابا  رونیبزنم که در خونه باز شد از آشپزخونه ب یباز؟ هنوز خواستم حرف شهیم نیا فیحر یک

 بغل مامان. دمیکردم وپر یبه باباسالم گرم ششونیرفتم پ عیسر دمیرود

 بالبخند گفت: مامان

  ؟یخورد یزیساعت سه بعدازظهره چ میمادربزرگ وبخر یداروها میرفته بود_

 نوچ. _به مادر انداختم و گفتم : یمظلومانه ا نگاه

 . دیو لپ مو محکم کش دیخند بابا

 نن جون کم بود؟  کنهیول کن بابا درد م یآ یآ یآ_
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 بچه  یمونیتو گشنه نم_ بابا

 دردونه ام رو ازم گرفت. زیعز چیموندم...نن جون خانم ساندو ندفعهیا _گفتم : باحرص

 بود دروغ گفتن.  دیاز تو بع اناید_ بابا

 !؟ یچه دروغ_ من

 . نیبب دمیخر میبراش حل رونیبخوره از ب چیساندو تونهیداره نم ینن جون دندون مصنوع_ بابا

 کردم و گفتم: ینگاه میتعجب به حل با

 گم؟  یمن دروغ م یعنی_

 رفته بود تو جلدت.  طونینه ش_؛ دوگفتیخند بابا

 سمت آشپزخونه رفت.  وبه

 پدر گرام...  هیاروم اچهیدر دنیخشک لیهر هر دل هر

               *********** 

که  ییخوش اخالق دانشگاه نشستم و شروع به گوش کردن شعرا یاز استادا یکیمهرجو یسرکالس آقا جانیباه

 عشق است اتیکردم. ادب خوندیم

 

 کردن،یو همه گوش م خوندیم استادشعر

 خانمِ شهامت شما ادامه بده. _مهرجو  استاد

 من؟  یعه! استاد جد_ من

 بله، با حرف پ... _مهرجو  استاد

 !دمینرس یا جهیفکر کردم به نت یبازم فکر کردم، دوباره فکرکردم، هرچ فکرکردم،
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 با الف بگم؟؟  شهیاستاد م_ من

 نداره .  یرادیا_  استاد

 لحن شاعرانه گفتم ؛ با

 بگم ؟  ییبها خیشعرازش هیبا ه   شهیستاد م!،نوچ اییی.. ایا_

 . یاگه واقعا بگ هیعال_کالفه گفت: استاد

 . گمیم یدفعه جد نینه ا_ من

 صاف کردم و گفتم : صدامو

 همه روز، روزه بودن _

 شب نماز کردن  همه

 ساله حج نمودن سفر حجاز کردن  همه

 تا به مکه سرو پا برهنه رفتن  نهیزمد

 باز کردن...  فهیبه وظ کیلب یلب از برا دو

 احسنت. _مهرجو  استاد

شعر خوندن هزارتا ادا اطفار  یسره برا هیکه  یتوقع نداشت من یفکر کنم جد کردیبا تعجب بهم نگاه م استاد

 رو بلد باشم.  یشعر نیهمچ خونمیوآخرسرم نم ارمیدرم یومسخره باز

 به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن. _ من

 گفت : عیبه استاد نگاه کردم، سر بالبخند

 اش.  هیخوب بق_

 نداره  هیبق_ من
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  دیانگار بادشون خواب همه

 به بچه هاانداخت وبعد به من نگاه کردوگفت : یکالفه نگاه استاد

 . شهیلحاظ نم ینمره ا چیوگرنه ه یبخون دکاملیباباشعروبا یا_استاد

 گفتم: بااعتراض

 اه خب استاد من کدورت ذهن دارم._ من

 .شهینم یریحافظه به کار گ یکهولته درضمن برا ستیخانم ، اون کدورت ن_: استادگفت

 . دیبد گهیفرصت د هیکنم  یکنم؟ استاد خواهش م کاریآها،خوب االن چ_ من

 به من کردو گفت: ینگاه استاد

 . هیادامه بده وبگو مال چه کس گمیرو که م یخوب شعر اریبس_

 چشم. _ من

 منم جوان..  ریپ_ استاد

 گفتم : عیبلد بودم، سر نویرو که بلد نبودم ا یهرشعر گهید

منم کمان منم دولت جاودان منم، من، نه، منم، نه، من، منم  ریمنم جوان منم، ت ریپ گم،یادامه شوم دم،استاد،یفهم__

 نه من منم من دنبال هدف فقط از خودمه که عقب ترم نه همردم،نه هم قد یینه تو تو

 اوج گرفت وادامه دادم؛ صدام

 خاطره بود که ورق زدم تو شعرام...  ستیدر کار ن یفقط منم دورهم نمیبیعقل از سرم م پرهیم_

  هیکاف_: استاد

 .گرفتنیگاز م زارویبچه هاهمه از خنده م 

  ن؟یخندیم یها به چ وونهید _
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نشسته بود و زل زده بود به من، دستپاچه  یرو صندل جیبه تعجب شد،اون پسره پک لیدفعه نگاه کالفم تبد هی

تونه از خنده ن ینطوریبعله استاد که ا دمیبه استاد کردم د یبه اطراف نگاه کردم بعد نگاه کمینگاهمو ازش گرفتم و

 . هیبه حال بق یحرف بزنه وا

 . دیندارم بخند یمن مشکل دیاستاد،راحت باش_ من

 پنهون کردن خندش گفت : یاخم برا هیبه زور خنده شو جمع کرد و با استاد

 خانم شهامت؟ یحفظ کرد یچ_ استاد

 . گهیشعرو کامل خوندم د نیاستاد ، ا_تعجب گفتم : با

 جابه جا کردو گفت: نکشوینشست و ع یصندل یرو استاد

  ه؟یشعر ک نیخوب، شاعر ا اریبس_

 . یته نیحس_

باال رفته به من نگاه  یاستادم خنده شو پنهون نکرد بالبخند وابروها ندفعهیخنده ا ریوزدن ز وردنیها دووم ن بچه

 کرد، یفقط منو نگاه م نیاون پسره راد ی. ولکردیم

 متوجه بودنش تو کالس نشدم.  چطور

 از پسرا باخنده دادزد: یکی

 کردن.  یخودکش کجایهمه  یادب دیکل اسات_

 بهش کردم وگفتم : حهینگاه عاقل اندر صح هی

 شد.  دایهم  پ نیکره زم یها اچهیخشک شدن کل در لیدل_

 کرد و گفت: یدار ونهیم استاد

 شعر مال موالناست.  نیا_
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 سکووت، منظورم موالناست،  هیاحترامش چند ثان گفت،بهیراست م عه

 شانس،  یخشک به

 باخنده به استاد گفتم : کردم،یازشرفم حفاظت م جیپک یدجلویبا

 کردم.  یشوخ د؟ینگرفت یاستاد شما که جد_

 بهم کردو گفت : یکه خودت یینگاه از اونا هی استاد

 . هیشعر مال ک نیا دونهیم ییمعلومه باور نکردم، بچه ابتدا_استاد

 روپاهام.  دیبستن سرجام نشستم ودستمو مشت کردم وکوب ششونویبچه ها باورکردن ون همه

 . ومدهیآخ،پام... فاز برداشتنم به ما ن_

 . رونیب میاز کالس اومد مایکالس بدون نگاه به پشت سرم کوله مو برداشتمو بافاط بعد

 . ییخدا شهینم ریشوهرت بشه پ یامان از دست تو، هرک_ مایفاط

 گفتم: یجد یلیخ

  رشه؟یدختر مثل ماه گرفته چرا پ هی_

 باخنده گفت : مایفاط

 . رسهینم یریبه پ رهیمیم کنهیتو سکته م یاز دست کارا یبدبخت تو جوون ،ییتو گنیاعتماد به نفس که م یخدا_

 بهش کردم وگفتم : ینگاه یتفاوت یباب

  ؟یدیتو آب نمک خواب شبید_

 . یکرده بود یسر کالس همه مونو عاص شیپ قهیچنددق نیچرا؟هم ینوچ، چته؟ اعصاب ندار_ مایفاط

 و  گفتم : دمیاومده از مقنعم کش رونیب یبه موها یدست یحوصله گ یب با
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 که جلو استاد مهرجو آبروم رفت.  یدید ،بعدشمیحوصله ندارم فاط_

 اومدو دستشو انداخت دور گردنم و گفت : کمینزد

 . یبلد یدرسو عال نیا نکهی، برگه برنده ات ا یسوال بلد نبود هیهمش  شده؟یاشکال نداره مگه چ ،یاله_

 اوهوم ، _

 دانشگاه که دومتر جلو تر بود نگاه کردم وگفتم : یدر خروج به

  ؟یندار یبرم، کار گهیمن د_

 متعجب گفت : مایفاط

 ... گه،ینه، منم د_

 زدیشکلک قلب وبوس روش چشمک م ییستایده ب هیبلند شد اسم اشکان با شیآهنگ زنگ گوش یصدا

 رد تماس دادتوقع داشتم جواب بده.  عیل،سریشوهرزل

 _من

 

 وا، چته؟اشکان بودا. _

 هست برسونمت؟  نیماش گه،ید میخوب بر دونم،یم_

 بهش زدم وگفتم : یلبخند

 .  رمینه ممنون خودم م_ 

 مواظب خودت باش.خداحافظ _

  ی.بانیهمچ_ 

 دادزد : هویکه  رفتمیم داشتم
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 .  اصبرکنید یوا_

 برگشتموگفتم : عیسر

 شده؟ یزیهان؟ چ_

 دانشگاه نشست وگفت : اطیتوح مکتین نیکترینزد یرو

  فته؟یم یچه اتفاق گهیهفته د_

 و گفتم : دمیکش یاز سر کالفگ ینفس

 ...  هیبرات بخرم نه؟ د،آخه االغ منو واسه  یبیتو ج میتقو هی_

 گذاشت رو صورتمو گفت : دستشو

 .  میایسال م نیهفته است که توا نیآخر گهیهفته د دم،یخوب هاپوکومان غلط کردم ازت سوال پرس_

 مرگ، خوب هست که هست. _به زور از روصورتم کنارزدم  دستشو

 برام نازک کرد وگفت : یچشم پشت

 .میوندخترارو بترس میاریترقه مرقه ب شیمثل سال پ نیگفتم برنامه بچ ،یرو به حد رسوند یخر گهیباو تو د یچیه_ 

 خنده گفتم : با

 . ایگیراست معه _

 بله. _کردوگفت : ینگاه شیبه گوش مادوبارهیفاط

 زدم : یثیخب لبخند

 رو از خونه شروع کنم.  یباز شیآت دمیم حیاو، ترج_ من

 سرشو تکون داد : یبا نفهم مایفاط
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  ؟یچ یعنی_ مایفاط

 گفتم : متفکر

 نیصبر کن بب_

********************** 

 دفعه نن جون کنارم نشست ودستمو گرفت  هیمبل انداختم  یخودمو رو یخستگ با

 نگاهش کردم وگفتم : متعجب

 نن جون؟  ستیحالت خوب ن_

 نه تکون داد. ینگاهم کرد و سرشو برام به معن بالبخند

  م؟یجوج بزن میبر_جون  نن

 حالت خوبه؟  یآها نه ممنون ، مطمئن_ من

 وگفت : دیخنده گونمو بوس باهمون

 مدرسه چه خبر؟  ؟یتوچطور. زمیعز یآره نوه _

 گفتم : رتیح با

 . ستین ینن جون، خبر رمیمن دانشگاه م_

 کرد وگفت : دستموناز

 گلم.  یعنیخُلم، نه  ینوه  زم،یدختره عز_

 . دمیدیخواب م دیقابل درک بود، شا ریمقدار محبت از جانب نن جون غ نیا

  ست؟یوکتک ن شکونیازن یخبر یعنی_
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 :جون اخم کرد و گفت  نن

 . تتیترب یبود برا یتورو زدم بچه؟ اونا نوازش مادربزرگ یمن ک_

 آها پس کال حالت خوبه؟ _

 خوابم.  دیبزن تو گوشم شا یکی نم،یبیخواب نم من

 وگفت : دیکش ینیه

 .زنمینه، نه من نوه مو نم_

 : بااصرارگفتم

 . دارمیب ایخوابم  نمیآروم بزن بب یکیجون من _

 . زنمینوچ، نم_ 

 اصالً امکان نداره.  ادیجور در نم یزیچ هی نه

 هست. تیزیچ هینن جون تو _ 

 . دیزد توگوشم که برق سه فاز از چشمام پر یلیس چنان

 کرد : غیج غیج

 بزننت.  دیفقط با شهینم تیتو زبون خوش حال ستین میزیچ گمیزهر خر، دختر خنگ، م_

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

  ست؟ین ادمیکه  دمیخواب یاصالً نن جون ونوازش؟ حاال ک گمایم دمیدیآها پس خواب م_

 محکم گرفت دادزدم:  گوشمو

 ول کن، مامان مااامان.  ،گوشویآ یآ_
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 گفتم : یاومد،بادرموندگ رونیاز آشپزخونه ب عیقاشق بدست سر مامان

 مامان بگو ولم کنه. _

 . گمیم غلط کرد،گفتم که خودم بهش دیمادر ولش کن_باخنده گفت : مامان

 شدم وگفتم : میپشت مامان قا عینن جون از گوشم شل شد سر دست

  و؟یچ_

 گفت :  مامان

 . گمیتوآشپزخونه خودم بهت م میبر ایب_

 جلو رفت، بااخم به نن جون نگاه کردم که گفت: خودش

 تازه خواستگاربراش اومده.  نیبودم سه تابچه داشتم، حاال ا نیهمسن ا_ 

 عمو از کجا سه تاشد؟  یکیباباست  یکی یکال دوتا بچه دار ؟یگیم وا نن جون چرا دروغ_

 در رفتم.  عیطرفم سر ادیجون از جاش بلند شد که ب نن

 : مامان

 میدونیهم که منوپدرت هنوز تورو آماده ازدواج نم ییازاونجا اد،یقراره برات خواستگار ب نکهیا تیواقع انایخوب د_

 ازدواج دیباالخره  با یروز هیو یبزرگ شد گهیکه مادر ناراحت شد گفت تو د میخواستگاروهم ردکن نیا میخواست

 یلیمنوپدرت خ دیشا دونمیمادرجون باشه، نم نوادهسرشناس خا یازدواج با دوستا نیحاال چه بهتر که ا یکن

بخاطر دل مامان جون هم که شده  شهیاگه م یدرهرصورت حق انتخاب با خودته ول م،یکنیتوروبچه فرض م

 یتح ای یفکرکن یتونیم یندار یجواب مثبت بده واگرهنوزآمادگ یاگرخواست میوباهاشون آشنابش انیبزاراوناب

 . یبد یجواب منف

 . ادیدرب کمی یکنواختیاز مونیزندگ میباخانواده بخند کمی انیخواستگار ژووون شوهر... حاال بزارم ب جووووون

 . دیشمابگ یچشم هرچ_
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  ؟یجد_مشکوک نگاهم کردو گفت : مامان

 جواب مثبت بدم.  دمیقول نم یبله، ول_گفتم : قاطع

 تکون دادوگفت: یسر مامان

 . یبزرگ شد میقبول کن دیواقعا با نکهیمثل ا-

 خب! دیکنیقبول نم نکهیمشکل ا_

  ؟یگفت یزیچ_ مامان

 قدم بزنم.  کمی رونینه! من رفتم ب_ 

 . انیفردا بعدازظهرقراره ب ینره برا ادتیباشه، پس _ 

 اعتراض گفتم : با

 بپوشم؟  یعه، مامان چرا انقدر زود آخه؟ من چ_

 بردار بپوش.  شویکی یهمه لباس دار نیا شهیتو نم یلباس برا دنیخر فیحر یکی_ مامان

 بد نگاه کردم و گفتم: بهش

 . امیشد اصالً من نم ینجوریحاال که ا_

 نگام کرد.  نهیبرگشت و دست به س مامان

  ه؟یچ_ 

  ؟یاین شهیمگه م_ 

 کلمو خاروندم وگفتم : پشت

 ! شه؟ینم_
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دم و از لپام کن شکونیدوتا ن نییاوه االن باس خجالت بکشم.،سرمو انداختم پا دیجوابمو بده بابا ازراه رس تاخواست

 درهمون

 

 شدم.  رهیخ نیبه زم حال

 یا_کردو اومد تو آشپزخونه. مامان با اخم گفت : یبرداشت به نن جون سالم اریخ هی زیم یاز در اومد تو و ازرو بابا

 . یشیم ضیمر یبابا رسول اول دستاتو بشور از راه اومد

 وگفت : دیخند بابا

 چشم خانم، حرص نخور. _

 بهم بگه. آخرشم دیرو شصت بار مامان با یزیچ هیرفته بودم، حداقل االن مثل بابا بودم  میمن به خونواده پدر واقعاً

 مثل نن جون نشه.  میری، فقط خداکنه پ ستین ادمی

 ! اناید_ بابا

 بودگفتم : نییآخه؟ همونطورکه سرم پا کشمیچرا من خجالت نم عه

 بله. _

 متعجب گفت : یباچشما 

 . نمیجلو بب ایب_

 کنه؟ینگاه م نیچرا همچ وا

 آروم رفتم جلو،بابا موشکافانه صورتمونگاه کردوگفت : آروم

 !  میمر_

 بله؟ _بندش خشک کردو گفت : شیدستشو باپ مامان
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  ؟یزنیتوبچه روم_ 

 کردوگفت : یدوباره به من گفت بچه. مامان خنده ا پوف

 زدمش که دفعه دومم باشه؟  یبعدشم من ک ست،یبه زدن من ن یاجیتامادرت هست احت_

 مگه صورتم چشه؟  نمیبب ستایبود،عه وا یعروس مادرشوهر یها کهیازاون ت نیا

 . شدهیصورتت چ نیبانن جون کل کل نکن بابا، بب اناید_ بابا

 که ازصورتم کندم قرمزشده.  یشکونیرد دوتا ن یوا دمیود نهیآ یرفتم جلو عیسر

 آثارخجالته.  نایعه، بد دراومدکه،باباا_من

 فکرکنم دوباره بلند بلندفکرکردم. 0_0که ازخنده قرمزشده بود  دمیبابارو ازپشتم شن یهوصدای

****** 

7 

 دانشگاه،  خونه،

 خونه.  دانشگاه،

 پام افتاده بود زدم وگفتم : یکه  جلو یبه سنگ یلگد

 ؟یشد زندگ نمیآخه ا ا،یخدا

 یها مکتیاز ن یکی یبرم، نشستم رو دیبان هیساعت کالس فاطر نیدوشم جابه جا کردم اهَ ا یمو رو یپشت کوله

سبز دانشگاه وازتوش تماشا  یکردم و فضا نیدانشگاه وکوله م رو گذاشتم رو پاهام دستمو مثل قاب دورب رونیب

 کردم :

اطالع ندارند لباس آن ها  هیقض نیگور خر وجود دارند، البته خود گور خر ها ازا یادیآمازون تعداد ز یها درجنگل

دوتا  نیح نیدرهم دن،یپوش یکه اونطرف هستند ولباس گوره خر ی. نمونه اش اون دوتا خرستیطرح گوره خر

رخ  یاشتباه نکهیخروهارو بکشن و...نه مثل ا گوره دینه نه نبا رنیم کینزد کننیبه گوره خرها حمله م یسرباز عراق
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 یاون دوتا دخترکه لباس گورخر یپا یجلو ندازنیدارن شماره م دنیشپو کیریداده اونا دوتا پسرن لباس چ

اون  یوا یشترم وارد شد، ا هیاالن  نیهم یوااااا م،یوسط فقط شتر کم دار نیشده، ا یکیری، عجب خرتوچ دنیپوش

 کرده؛ قیاز حدژل به لباش تزر شیب کمیکه  رهدخت هی ستیشتر ن

 . میرو تحمل کن ایاجق وجق بعض ی افهیق دیبا یآخه ما تاک هوووف

 کردم،  یمو باز یوصل شدم و باز نترنتیاز کوله ام دراوردم وبه ا مویحوصله گوش یب

 سکه داشتم بردن. یبر پدرت لعنت هرچ ینامردا حمله کردن، ا یوا

م رو مو انداخت یبه ساعتم کردم، واز جام بلند شدم، کوله پشت یشدم. کارم تموم که شد نگاه میمشغول کار باگوش 

 یو بعد سالم و احوال پرس ششیرفتم پ عیکه برام دست تکون داد، سر دمیرواز دور د مایشونه ام وراه افتادم، فاط

 داخل.  میرفت

ه هام از جزو کهیت هینشست،  مایاومد کنار فاط قهیکنارمن واشکانم که بعد چند دق مایفاط میها نشست یصندل یرو

 رو گرفتم وشروع به نوشتن کردم، کم کم همه بچه هااومدن واستاد وارد کالس شد. مایجزوه فاط عیناقص بود سر

ستاد ا ینوشتنم تموم شد با دقت به حرفا یبود به احترام استاد بلند شدم ونشستم، وقت نییکه سرم پا همونطور

به  یدم و دستدستم خسته شدسرجام جابه جاش کردمیم یبردار ادداشتیومنم  دادیم حیگوش دادم،استاد توض

م خ ام،یحالت درب نیاز ا کمی برداشتنش یتابه بهونه  نییانداختم پا یالک ینطوریخودکارم و هم دمیگردنم کش

که  یافتاده رفتم جلو ودستمو گذاشتم روش خواستم برش دارم که اون میبغل یصندل ریز دمیشدم که برش دارم د

 نشسته بودحواسش نبود پاشو گذاشت روش آروم گفتم :

 لحظه.  هی

 یطرف انقدر باکفشش رو یدولینه هنوز پاشو برنداشته،دستم به خودکار رس دمیخودکارو بردارم که د وخواستم

راحت شد  المیخ له،یشکسته شدنش اومد، همون لحظه استاد اعالم کرد کالس تعط یخودکار فشار اورد که صدا

ند شدم و بل رونیب دمیکش رکفششیزاروبه زورازخودک لهیمونده م یباق یسرش دادبکشم، عصبان تونسمیقشنگ م

 مواجه شدم ،صدام تو گلوم خفه شد.  نیراد یبرافروخته  یدفعه با چهره  هیدهنمو باز کردم تا دادبزنم که 

 گفتم : آروم
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 . سالم

 گفت : یوحشت ناک بالحن

 سالم استاد شهامت.  کیعل

 کردم و گفتم : یخنده ا بااسترس

 کردم.  یکردم، باهات شوخ زیچ ههه،من

سمت خودش که منم باهاش جلو رفتم،  دیکش تیرو باعصبان لهیخودکار هنوز دستم بود، م یشکسته  ی  لهیم

 گفت : یظیسرش واوردجلو بااخم غل

 بود؟ یشوخ نممیماش یکایکردن الست پنچر

خودم وجمع وجورکردم،  شدمیوگرنه بدبخت م کردمیم یکار هی دیشدم با رهیخ شیمشک یلحظه باترس توچشما هی

 واونم ولش کرد.  دمیخودکارو به زورازدستش کش ی لهیوم وردمیکم ن

 . گمینم یچیه یه ه؟یچ یآقا؟ پنچر یگیم یگفتم :چ ییباپررو

 انایبرگشت وبهم نگاه کردباترس گفت :د مایفاط

 بلند شد وگفت : اشکان

 افتاده؟  یاتفاق

 اومده.  شیسوء تفاهم پ ییایآر یآقا یبرا ست،ین یزیگفتم :چ ییبا پررو دوباره

مشت نگفت دستشو یبگه ول یزیانگشت اشاره شو بلندکردتاچ یعصبان کردیبااخم  نگاه م نیوراد یالیخیباب من

اه وبه همر شیلحظه چشماموازشدت صداش بستم وزود واکردم ،بلندشد کوله پشت هی یدروصندلیکردومحکم کوب

 وسط وگفت: دیخبر پر یاست بره که اشکان ازهمه جابچندتا از جزوه هاش برداشت خو

 سالم.  ،ییایآر یآقا ومدین شیپ ییفرصت آشنا دیببخش یامم،راست

 گفت : رلبیتوجه ردشدوز یبه دست دراز شده اشکان کردوب یبا اخم نگاه نیدراز کرد راد نیبه سمت راد دستشو
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 . بروکنار

 یبه باراورد یدوباره چه فاجعه ا اناینگاه کردو مبهوت گفت:د نیراد یخال یاشکان رو هوا موند باتعجب به جا دست

 شده؟ چارهیب نیا ریکه دامن گ

بهت  کرد عتیچه ضا یدیند چاره؟یب یگی... مچاره؟یب_:دوگفتیکه تااون لحظه ساکت بود سر اشکان دادکش مایفاط

 دست ندادجواب سالمت ونداد؟

 کالفه گفت : اشکان

 کاخونه داره، گردن کلفته.  ،باباشیشناسیوخانواده شو نم نیبود،توا یبابا، االن عصبان یا

 گفت : یبادلخور مایفاط

 آقازاده داره ؟  نیبه رفتارا یچه ربط یگیم ناکهیکه داره به من وتوچه اصالً ا داره

 زدو گفت : یپوزخند اشکان

 چقدردم کلفته.  نیبب برنیانقدر ازش حساب م هیوبق یریاستادام یوقت یفهمینم تو

 باحرص گفت : مایفاط

 آره؟ فهممیمن نم 

 برداشت و رفت.  یصندل یشو از رو یپشت کوله

 اشتباه زمینه عز_ اشکان

 . ستایوا ،یکرد برداشت

  ما،یرفت دنبال فاط اشکانم

ه ب .عه فراموش کردمشهینابود م شونیدوکفتر عاشق بگم زندگ نیوپوکمو به ا کیج گهیدوروز د یکیفکر کنم _

 ! یتوجه یعروس شم، آخه چقدر ب دیشا اد،یبگم امروز قراره برام خواستگار ب مایفاط
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د ش دیواشکان اصالً آثارشون ناپد مایتودانشگاه موندم فاط یساعت کی نیداشتم بخاطر هم گهیکالس د کی هنوز

  کنه،یم ین راضخورد زیکه آدم وبه چ مایفاط یقهرا نیکجارفتن مخصوصاً باا ستیومعلوم ن ومدنیکال ن

 شیپ یفرصت هی شهیکارم بدبود چه خوب م یلیکار منه خ نشیماش یپنچر دیبد شد که اون پسره فهم یلیخ یراست

 . وردمیدر م دینبا یحداقل پرروباز کردمیکارو م نیا دیخبط کردم و نبا یلیجبران کنم قبول دارم خ ادیب

 یکنم با آژانس برم،گوش یامروزو ول خرج هیدانشگاه تاخونه نگاه کردم،اشکال نداره  یبه راه طوالن یحوصله گ یباب

 .ستادیپسره جلووا هی هویرو دراوردم تا زنگ بزنم 

 سالم. _ پسره

 انداختم وگفتم: شیخیس خیس ینگاه به موها هی

 سالم امرتون؟  کیعل_

 .یریچرا نم یدار ییدشو کرد،خوبیوول وول م یو سرجاش ه دییجویبودتند تند آدامس م شیکار هی پسره

 اطراف نگاه کردو درهمون حالت بپر بپر گفت : به

 !؟یکنیبا من ازدواج م_ پسره

 یجور خاص ازم خواستگار هی میآرزوم بود مرد زندگ شهیمن هم ینگاش کردم، خدا دهیور قولومب یلحظه با چشا هی

 کنه

 وول وول کنان گفت: پسره

 . گهیبگو د_

 فکر کنم. دیمن استرس گرفتم. با یلحظه،خدا هی یوا_وگفتم : میشونیدستمو گذاشتم روپ باذوق

 باشه فقط زود.  _پسره

  ؟یبه آدم موقع خواستگار دنینم یزیچ یانگشتر یگل هی گمیم_گفتم : دیبه پسره کردم وباترد ینگاه هی

 خانومم.  دهیمدل جد نیا گه،ینه د_ پسره
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 بگم؟  یجواب  مثبت بدم به خواستگارامروزم چ نیاالن من به ا یفرستیدوتا دوتام ای، خدا دمیذوق پر با

 شدو روبه پسره دادزد : ادهیسال ازش پ انیمرد م  هیستاد،یکنارمون ا یبلند مشک یشاس نیماش  هی هوی

  ؟یکنیم کاریچ نجایپسرم، ا_

 شدو گفت : میپشت من قا پسره

 . برهیمنو م یریاِه، اِه، زود جوابتو بده االن پ_

  ه؟یک یریوا، پ_

 مااومد وگفت : کیسال نزد انیمردم

 . میابریماهان ، ماهان ب_

 بودم اسمش ماهان بود دادزد : دهیکه االن فهم پسره

 .رمیگیولم کن دارم زن م ام،ینم_

 آروم گفت : بعد

 نزار شوهرت وببرن.  ال،یع_

 گفتم : یباخوشحال

 ببرتت.  زارمیدوست دارم، نه بابا نم یلیروخ یحد تفاوت تو خواستگار نیا_

اومدن ، با تته پته گفتم  نیازپشت ماش اهیمرد قل چماق باکت وشلوار س هودوتای ستادیسرجاش ا انسالیم مرد

 بابات.  شیابروپیتفاوت بخوره توسرم ب_:

 . نشیببر نیایب نجاستیگرفتمش، گرفتمش ا_داد زدم  وبعد

 : زدیپسره داد م نیقل چماق اومدن وپسره رو گرفتن بردنش. بعد انداختنش سوار ماش دوتا

 قول.  رمت،یگیم امیمنتظرم باش، م_
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 گفتم : یدهنمو کج کردم و با مسخره گ تیباعصبان

 . قهیعت مونم،یتوم یباشه،باشه ، منم پا_

 اومد وگفت : کمینزد مرده

 بابت کمکتون ممنونم. _

 نکردم. یکار کنمیخواهش م_

 گفت : یباشرمندگ مرده

 کرد توحال خودش نبود. نامزدشم ازدستش کالفه است.  جادیا یاگه پسرم مزاحمت دیببخش_

 گفتم : باتعجب

 من؟  یناکس. نامزدم داشته واومده خواستگار یاَ_

 کرد و گفت : یخنده ا مرده

 سرزده.  یاگه رفتاربد خوامیدرهرصورت معذرت م_

 کج کردم وگفتم : سرمو

 . کنمیخواهش م ،ینه بابا چه کار_

همه مثل من عاقل نبودن همون اول  دیشا گهیپسرتونو د یجلو دیریکرد و رفت، اه بگ یتکون داد و خداحافظ یسر

 خوردن. یجواب مثبت دادن شکسته عشق
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 ام کرد، درخونه رو باز کردم ورفتم تو،دادزدم: ادهیخونه پ یجلو آژانس

 . سالااام
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 : گفتیمامان از تو آشپزخونه اومد که م یصدا

 . امیباشه شما برو من م باشه،

ز اتاق ا دمیپررنگ پوش یشلوارک صورت هیو یصورت نیآست میبلوز ن هیتو اتاق  ولباسام وعوض کردم وبجاش  رفتم

 ورفتم تو آشپزخونه.  رونیاومدم ب

 گرسنه ام بود روبه مامان گفتم : یلیخ

  مامان،

 ومنو نگاه کرد دستشو گذاشت رو قلبش وگفت : دیچرخ عیسر مامان

 . ایسر وصدا ن یجنا ب نیزهر مار مامان صد دفعه گفتم مثل ا یا

 . میکه شد میممنون جن نشده بود یلیخ

 توجه به حرف مامان گفتم : یب

 گشنمه.  الیخیب نارویا مامان

 الًکنم،فعیکه دارم کتلت درست م ینیبیدستش بود اشاره کردوگفت:م ریکه ز یبه ظرف گوشت چرخ کرده ا مامان

 . زنهیبرو توحموم پشت مادر بزرگ وبکش سه ساعته داره صدا م

 جمع کردم و گفتم: افمویق

 پشتشو بکشم؟  یکنم؟ چجور کاریچ

 باخنده نگاهم کردو گفت : مامان

 . گهیخود مادر بزرگ برات م برو

 باال انداختمو باتعجب گفتم : یا شونه

  ؟یچجور آخه
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 سمت خودش.  دیلباسمو گرفت و کش قهی یدست هی هوی دمیدیجارو نم چیداخل حموم، حموم پربخار بود وه ورفتم

 : دادزدم

 . یکنیم کارینن جون چ عههه،

 جون  شامپوروگرفت جلو صورتمو گفت : نن

  ؟یندار یتخم مرغ شامپو

 گاز گرفتمو گفتم : نموییپا لب

 مصرف نکردم نن جون.  یتابه حال شامپو تخم من

 . ستیبارت ن یچیلب گفت :توکه مرده شورتو ببرن، ه ریبه من نگاه کنه ز نکهیجون بدون ا نن

 گفتم :جان؟  باخنده

 کارو کردم، نن جون دادزد : نیداد دستم و گفت بکشم روپشتش،منم هم سهیک هی

از  با مگس کش دیبا یبچه بزا کمیتا ش شیپس فردا که پنج ش ،ییمردن ینجوریاالن ا یدبکن، مگه نون نخور جون

 جمعت کنن. نیرو زم

 . ارهیداره خونمو به جوش م نیمقدار توه نیا هوووف

 جون دادزد : نن

  ؟یگفت یچ

 صدابه صدا برسه:  ذاشتیآب نم ریش یصدا

 .ییچیبابا، ه یچیه -

  دمیکشیتند تند پشتشو م دنیکش سهیک نیبود ا یکار باحال عجب

 بسه.  خوام،یبسه نم-وگفت : برگشت
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 مونده.  کمینه بزار -

 بسه، بزمجه.  گمیم-وگفت: دیکش دستمو

 غیمنو برداشته. ج ینن جون شامپو دمیدستام وشستم خواستم برم که د نیرو پرت کردم روزم سهیبهتر ک ش،یا

 : دمیکش

 .ستینـــه، نن جون اون مال شما ن-

وشامپو روازش گرفتم همون لحظه دستم خورد به دوش وآب سرد  دمیتوجه سرشامپورو باز کردپر یجون ب نن

 گفتم : یالک هیوشامپو روازم گرفت باگر وردیروم. نن جون کم ن ختیر

 چند الخ مو هم روسرت بمونه .  نیهم کنمیضمانت نم گهید ینن جون، ننه جون بدش من بخدا اگه بزن-

 جه نکرد تو بازم

 . ییچقدر مثل بچه ها -

 . هیچ یبرا دونمینوشته  نم یبلند کردم  روش خارجک نویاز م نوینبود ا یجان خودم اگه شامپو مال خودم بود حرف به

 شده بود.  سیسر وکلم خ کل

 ها، بده.  یشیکچل م یزنیبدش من م-

 که مامان اومد تو حموم وبااخم بهم گفت : میکش مکش شامپو بود تو

  انا؟ید یکنیم کاریچ-

تا کار نن جون تموم بشه  ستادمیپشت درحموم ا دهیگردن من آخر سرم مثل موش آب کش راافتادیتقص گهید یچیه

 بعدش من برم. 

  امن؟یشوهرکنه  ادیب خوادیم نیمنه ا هیمثالً امشب خواستگار-
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 هیبودکه جوابم مثبت نبود.  نیبخاطر ا دینداشتم، شا میدار یروز خواستگار گنیکه همه م یچرا استرس دونمینم

وکه م یشال مشک دمیپوش یا روزهیف یشلوار دامن هیزانوم بود به همراه  یوجب باال کیکه تا یکرب سبز آب راهنیپ

 یرژنارنج هیهمش  الیخیکه ب شمیکردم، آرا پامصندلمو   یها ییداشت انداختم روسرم ودمپا یسبزآب یطرح ها

زدم وتمام، کارم که تموم شد آروم رفتم پشت در وقفلش کردم ازدراتاق دورشدم و  نشستم کنار تختم خم شدم 

خت ت یرو رون،گذاشتمشیب دمشیکردم وکش یتخت ودنبالش گشتم، دستم لمسش کرد، خنده ا ریودستم وبردم ز

 و بهش نگاه کردم، 

 خخخ  ییماجراجو یجعبه -

تو،درجعبه رو باز کردم  نیا زاشتمیم نهیمامانم نب خواستمیرو که م یهرچ یاز بچگ یلوسه ول یلیاسمش خ دونمیم

 هکشونیم ینداره فقط آدمو تاحد یبد ریتاث نیکوچولو، همچ دیدوتا قرص سف-از توش دراوردم  کیبار لونینا هیو

 یاطالع خاص گهید نهیبندازه حداقلش هم نییپاته تهش خودش وازپنجره  گهید اهمی ره،یدوست داره بم کمیکه 

 گفتم خخخ.  یوا ینشون داده، ا ینجوریمامانم من که ا ییندارم،  رودا

 اتاق.  رونیورفتم ب بمیوگذاشتم تو ج قرصاروبرداشتم

 به صورتم کرد،  یلباس قرمز بلند اومد جلوم ونگاه هیجون با نن

  ه؟یچ-

 م :بهش کردم وگفت ی. نگاه مقتدرانه ارنتیبگ انیبزن ب ربرنجتیبه اون صورت ش دابیسرخاب سف کمی-جون  نن

 . خوادیم افهیق نیباهم ینطوریکه منو بخواد،هم یکس-

 تنش کرده بود.  یابرگشتم و نگاهش کردم، کت وشلوار قهوه عیسر دمیبابا روازپشت سرم شن یصدا هوی

 من دخترمو بدم. رن،حاالیدلشونم بخواد دختر خوشگل منو بگ یلیخ- بابا

 وپفکه؟   پسیشده مگه چ یریرنگیبگ چه

 . کنمیحاللت نم رمویرسول ش یند یکنیم جایب-جون  نن

 گفتم : متفکر
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 . یگاو به بابا داد ریش ینداشت ریاز روزدوم به بعد ش یشما که گفت_

 شال گرفت،  یاومد وگوشم وازرو کمیجون نزد نن

 حس شده سع یب یدینن جون انقدر گوشمو کش- من

 

 . ادینکن دردم نم یالک ی

 . ایب اناید-مامان اومد که داد زد : یدفعه صدا هی

 گوش و؟  یکنیول م-زنگ دراومد بابارفت دروبازکنه، روبه نن جون گفتم : یموقع صدا همون

 نه. - 

 که گوشم وگرفته بود بلندش کردم ورفتم توآشپزخونه.  یبه سقف کردم وهمونطور ینگاه کالفه

مگه نگفتم نن جون وبغل نکن کمرت -دست نن جون وازگوشم جدا کرد. نگران گفت : عیوسر شمیاومد پ مامان

 تو؟  رهیگیدردنم

 کنم مثل خرچنگ  گوشمو گرفته.  کاریچ-

 مهمونا اومد  یکالفه به نن جون نگاه کرد، صدا مامان

 ایزیرو خوش رنگ بر ییچا-ورفت . مامان بااسترس گفت: دیمثل بچه کوچولو ها دو دیجون تاصداشونو شن نن

 باشه؟  یایتانگفتم ن

 . شترهیاالن استرس مامان از من ب ،یمراسم خواستگار نیومدازایاه چقدر که بدم م اه

 باشه. -

اه کردم نگ ییرایپذ واربهیوبه سماورنگاه کردم،بلندشدم وازگوشه د یومنم نشستم رو صندل یرائیرفت تو پذ مامان

که درحال چرت زدن بودوپدرومادر داماد به همراه  رمردیپ هیبارکردن اوردن.  یتگارخواس هیوتبارشونو واسه  لیکل ا
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دامادبودن  یخانواده عمو یه پسربچه  که انگاریزن ومردو هیبزرگ تر و دمیدوتادخترحدودا همسن من شا

 ،ودرآخرداماد که اونطرف نشسته بود، 

 ؟   هیخجالت نیواچراا-

 ییاچ زمیعز اناید-گذشت و بابا صدا زد : یا قهیبدنبود، چند دق افشیق میازانصاف نگذر ختیریشرشرعرق م پسره

 . اریرو ب

 خوبه.  یسکته نکنم ازخوش شنومیم ییزایچه چ زم،یعز اوهو

نگاه  بهش یطانیحل کردم و بالبخند ش یآخر وانیتو ل شویکیدراوردم  بمیازج اطیودوتاقرص وبااحت ختمیرو ر ییچا

 دفعه مامان وارد شد،  هیکردم که 

 ؟یاینم یواسه چ-

 که مونده بودو ازپشتم پرت کردم اونطرف  یدونه قرص هیبرگشتم و عیسر

 نگاهم کردو گفت : باشک

 تو دستت؟  هیچ-مامان

 کردم وگفتم : اخم

 ؟یگیم یباشه مامان چ خوادیم یچ-

 گفت : عیسر مامان

 . ایب عیسر د،یباشه، ببخش-

  دم،یکش ینفس آسوده ا ورفت،

 بودا. کینزد شیآخ-
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 ییرایانداختم ورفتم توپذ نییرو برداشتم و از در آشپزخانه خارج شدم، سرم وپا ییچا ینیمرتب کردم و س شالمو

به مادر پسره، برداشت  دیتعارف کردم رس ییچا یکی یکیکردم و یخداکنه لپام قرمز شده باشه، سالم

 وبالبخندگفت:

 عروس گلم.  یمرس-

 ینیزدم و به سمت پدر بزرگه رفتم س یزنه گفت لبخندزورک نیبود ا یکلمه چ نیهنوز نه به باره نه به داره ا اوق،

 مادر داماد وگفت : یرو طرفش گرفتم عصا شو بلند کردو زد به پا ییچا

 برام بردار.  ییچا هی عفت

 داماد که اسمش عفت بود گفت : مادر

 اره،خودت بردار. از دست عروس خوردن د ییحشمت چا بابا

شاخ شمشادمونده ، بابا حشمت سرش وباال  ییهستن،زودبردارچا یمالحظه ا یب یدوال مونده بود، چه آدما کمرم

چشمام تاحدممکن درشت شده بود  رم،یآرزوکردم بم یواقع یرو باهم برداشت به معنا ییاورد وهمزمان دوتا چا

شاخ  یبرا گهید ییچا هیبرو عروس -: تگف یبود عرق سرد رو پشتم نشست، پدربزرگه بالحن دستور دهیرنگم پر

 . خورمیدوتا م ار،منیشمشاد ب

 . یریمیبدبخت م شاال،یا یشاخ شمشاد ش یب یا

 بخوره.  ییپارسا چا خوادیاحوالن، اصالً.. نم ضیمر کمیشرمنده، پدربزگ -داماد با خنده گفت : پدر

  ؟یچ رهیبم اروی کردم،یبودم وبه بابا بزرگ حشمت نگاه م ستادهیال اهمون ح تو

 عروس گفت: یاز خواهرا یکی

عادت کنن داداشم عادت  دیعروس خانم با ر،ینخوره؟ نخ ییچا یشب خواستگار داداداشمیزنیوا،بابا جون حرفا م-

 به موقع باشه.  شییداره حتماً چا

 تمرکز نداشتم.  هیبق یو اصالً رو حرفا کردمیم ریعالم هپروت س تو

 با خنده گفت : مامان
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 . شنیمهربان تر از مادر م هیان بعد ازدواج دا ینطوریکال خواهر شوهرا هم ،یخواهر دلسوز عجب

 کرد.  یخنده ا وبعد

 و گفت : دیمنو دراون حالت د بابا

 . نیابشیب ؟یموند یبابا چراهمونطور انا،ید

 گفت : یضیعروس با لحن غ گهید خواهر

  گه؟ینخوره د ییداداشم چا-

 رو بهش دادو باحرص گفت : ییبدست به سمت پسره اومد و چا ییجون چا نن

 داداشت بخوره.  کمیبخور کارد تو ش ریبگ اا،یب-

 با خنده گفت : مامان

 دارن.  یحواس پرت کمیمادر  دیمامان...، ببخش عه

اول  نیادامه داد، خوبه ا دنشیتادستش نسوزه و دوباره به خجالت کش زیگذاشت رو م یرو فور ییچا چارهیب داماد

 اش.  هیبه حال بق یاز رو بستن وا رویهمه شمش یخواستگار

 نا؟یدست ا دمیبال به دور من توروم-لب گفت : ریمامان آروم ز دم،یمالیمبل نشستم و بااسترس دستامو بهم م یرو

 عمراً . 

 پرت شدن حواسم گفتم : یشده بود،برا بیگاه کردم  نن جون بعداون عمل جانانه غبه اطراف ن کالفه

 نن جون کجاست؟ -

 به پام زدو گفت : یلگد مامان

 جون.  یافتاده ها نگو نن جون، بگو مام لیازدماغ ف نیمرگ، جلو ا-

 گفتم : یعصبان
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 مامان.-

 رفته قرصاش وبخوره. -بهم کرد و گفت : یباخنده نگاه مامان

 قرص؟ -از جادررفتم گفتم : عیسر

 مرگم بده قرصوفراموش کردم بردارم،  خدا

 دوتا  رو بشورم پهن کنم رو بند.  نیبرو کمکش کن اشتباه نخوره،تامن قشنگ ا یراست گه،یآره د- مامان

ردم. ک نیتوجه به نن جون شروع به گشتن روزم یاز جام بلند شدم رفتم.توآشپزخونه وب عیسر دیببخش کی باگفتن

 نن جون اومد،  یصدا هوی

 . لداستیامشب شب  ییپرستم کن توعالم مست یم یهاا یییمست مستم کن جااام وبزن بااال بزن برقص ه-

رص ق لونیخوردونایبهش انداختم تلو تلو م یبرگشتم و نگاه میشونیسر جام نشستم و با دست زدم تو پ خیس

 و گفت : دیباخنده لوپمو کش رونیب دمیتودستش بودباترس ازتودستش کش

 سرر سا... یییسالمت،آ یسر ساق میخونیوم میزیریسرداارمالمت م یهمه به جرم مست-

 و گذاشتم رو دهنشو باترس دوروبرونگاه کردم وگفتم : دستم

 چرا؟  ؟ینن جون چرا قرص وخورد-

 اطراف ونگاه کردم دوباره

 بلندش کردم.  نیازروزم وبازور

 . وندمیپیم امرزتیدارم به ارواح پدر بزرگ خداب کنمیحس م-جون  نن

 آهنگ هیردش کردم ازپله هاباال رفتم بردمش تواتاق   ییرایاز جلو پذ یوباهزار بدبخت رونیآشپزخونه رفتم ب از

 . دنیکردم و اونم شروع کرد با ناز رقص یبراش پل یمیقد

 . ایابیآها، آها، ب-جون  نن
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 بهش نگاه کردم  بااسترس

 کنه! هیگر ایبخنده  دونهیمآدم ن-

 هیقب شیخودم ورسوندم پ ی. فوردمیرو شن یکی ینعره  یکه وسط راه صدا نییرفتم پا یکی یکیپله هارو  عیسر

  ومد،یکل خانواده چشماشون داشت از حدقه درم دادکهیکمرو قر م نیبابابزرگ حشمت چنان ا دمیود

 ... یدار بایچشمون ز یلوفرین یآآآآه، خوشکل-حشمت  بابابزرگ

 اومدن کرد. نییکه نن جون قرزنان از روپله هاشروع به پا کردمیگشادشده به باباحشمت نگاه م یبا چشما داشتم

 خدا فراموش کردم دروقفل کنم.  یهمه نگاهارفت سمت نن جون، ا

 .  نهییییسک-حشمت دادزد  آقا

 اصغررر.-جون دادزد  نن

 . دنیبه هم وشروع کردن به رقص دنیرس شونییدوتا

 از دهنم دررفت گفتم : هویبخنده، بزار که رنج وغصه بار سفرببنده.  ابروتیدن ا،یدن یبخندبه رو- باباحشمت

 .دیخونیم یمیقد چقدر

 تعجب بابا حشمت بالحن رپ اِستارهاگفت: درکمال

 . یدروصندلینینش گهیباباحشمت د خونهیم ،یتوفازبندر میتووسط بر انیخوشکل موشکالش ب_

 وهمچونش کن قررربده داغونش کن.  نیحاال همچ-جون  نن

 حشمت : بابا

 کن قررربده لر شونشیموهاتو پر-

 

 کن.  لرزونش
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 رسماً خفه شده بودن همه.  میجون قربده باباحشمت قربده همه مااونجا کپ کرده بود نن

 تموم شد؟ -جون نن

خانم دست  نهیدست دست سک ایخانم خانما دست  دست خاله پر نهههه، حاال خانوما دست دست-حشمت : بابا

 دست مغزبادوم دست دست ... 

کردمتوجه شدم وخودم  دم،نگاهیخندیوم کردمیمتعجب به من که لبخند روصورتم بودوبهشون نگاه م چارهیب داماد

 ومتعجب گرفتم و به اونا اشاره کردم وسط اون همه سرصدا گفتم :

 شده؟  یچ یعنی-

 سرشوتکون داد، متعجب

 بابا حشمت وگفت : یبچه خوشکل،نن جون سرشوبردجلو یوسط بود نیناتوایرحم کرده وگرنه عوض ا خدابهت

 چشمات عسل. -

 گفت : باباحشمتم

 لبات عسل. -

 مثل اسکوال گفتم : منم

 عسل.  نیریش ن،یش ریهم پ یبه پا-

 هیمامانم رفت کمکش  بق رهیزدباال ورفت نن جون وبگ رتشیحرف من همه انگاربه خودشون اومدن بابارگ غ نیباا

 : زدیباباحشمت لباس نن جون وگرفته بودو دادم رن،یهم رفتن باباحشمت وبگ

 . رهیگیخونه بوم نیا ی، نرو، توبر نهینروسک-

 به زوردست باباحشمت وگرفت تاازنن جون جداکنه که بابابزرگ باآرنج زدتو دهن بابا.  بابا

 ها دادزد: ییبابا مثل سامورا هویدهنمو قورت دادم و به بابا نگاه کردم، همه جا سکوت شد،  آب
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 . ههههههههَیِ-

 خانواده شاخ شمشاد کفش به دست ازخونه فرار کردن.  کال

 جون دستشوگذاشت روقلبشوگفت : نن

 حاللت نباشه.  رمیش یداد یخداازت نگذره باباتو ازخونه فرار-

 مامان افتاد.  یرودستا یوتلپ

 به باباکه پکو وپوزش پرخون بودنگاه کردم وگفتم : باوحشت

 .یروخورد رگاویغصه نخوربابا،توش-

 

 ریکه من گ کردیوخداروشکر م زدیحرف م زیر کیشب بود مامان  میساعت ده ون گذشتیاز رفتن اونا م یدوساعت

ه بود رو گذاشت دیدستمال سف هیباال، بابا هم  رهیسرشو بگ کردیحرفاشم به بابا گوشزد م ونیم فتادمیاون خانواده ن

 کرد،یآخ واوخ م کبارمی قهیکناراپن آشپزخونه نشسته بود هرچند دق هیصندل یدماغشوسرش و گرفته بودباال ورو

 ! شه؟یم یگردان وآرامبخش مخلوطش چ د،روانیخواب میقرص آرامبخش بهش داد هینن جونم که 

برداشت وگذاشت کنار اپن وبه بابا که  یصندل هیمشغول شستن ظرف هابود، کارش تموم شد و نگیس یجا مامان

 روبه رونشسته بودگفت :

  کنه؟یدردم یلیخ رم،یبم-

 آره تکون داد،  یسرشو به معن بابا

 لوس.  اه،

 کردم و سکوت چند ساعته موشکستم : یا سرفه

 من برم بخوابم فردا دانشگاه دارم.  گه،یخوب د-

 زد وگفت : یلبخند امانم
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 لقمه دهن مانبودن.  نایها ا یغصه نخور زمیعز-

 گفتم : الیخیب

 دانشگاه.  یدمنوبرسونینره فرداشمابا ادتی، بابا  ستیبرام مهم ن-

 وبهم نگاه کرد و گفت : بابابرگشت

 باشه دخترم. _

 خوردم،  یمن ضربه روح الشونیبخ نااالنی، ا زرشک

بعدش چراغ وخاموش  دمیلباسم روعوض کردم وروتختم درازکش عیتکون دادم و به سمت اتاقم رفتم، سر یسر

 میجونم )وجدان(ندار یوج هی ایرمان آبک نیحاال مثل ا ،یخوشمزه گ نیبه هم یراحت نیبه هم دم،یکردم وخواب

 !یزاریروبالشت م تسرراح یچطور یکه به باراورد یاهمه فاجعه نیباهامون حرف بزنه بگه باا

... 

خفه  صداش یوقت واریهمونطور چشم بسته  برش داشتم وکوبوندمش تود تیبلند شد باعصبان لمیزنگ موبا یصدا

 محکم زدم توسرم ودادزدم : یکیو بلند شدم  دمیشد مثل اسکوال سرجام پر

 نابودشد،  میخاک به سرم گوش یوا ،یوا-

 کردم روشن نشد.  یروفشاردادم،  هرکار یگوش دبغلیلبرش داشتم، ک نیازروزم وارویکنارد رفتم

وقت حمله نکن بهم  هی،  کارشدنیخدا،کارگرا ب یبه من، ا یزنگ زد یتو سرصبح یبود یخدا ازت نگذره ک یا-

 . مایرکردیگ یگ چارهیمنابعمو بدزدن،عجب ب

حم سرصب نیدلنش ی افهیوق دهیژول یدستم گرفتم و باموها مویگوش زد،یاتاق اومد که صدام م رونیمامان از ب یصدا

 باخنده گفت : دیام رود افهیبابا تاق زصبحانهیرفتم سرم

 منونگاه کرد یبابارفت وسوال یبرا یمامان چشم غره ا ؟ینکنه توام مثل مادرت ازدنده چپ بلندشد شده؟یچ-

 باالگرفتم وگفتم : مویگوش
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 . زافتادشکستیانقدرزنگ خوردکه ازروم-

 کردوگفت: یبه گوش یبابانگاه

 . خورهیهام وارخوردهیاش به د افهی! ق؟یمطمئن-

 . نییپا زافتادهیرپدرازمیخ-گفتم : یفور

تم گفتم و رف یباشه ا ر،یتعم میروببر یگفت وبعدش گفت زودترحاضرشم تاقبل رفتن به دانشگاه گوش یآهان

 یشال سورمه ا هیوآخرم  دمیپوش یبه همراه شلوارسورمه ا یمقنعه مشک هیو یآسمان یآب یمانتو هیلباسموبپوشم، 

 نه،یکردم ورفتم جلوآ شمیمقدارآرا هیدورگردنم انداختم،

 شد.  یپیجونم عجب ت -

 ازاتاق. رونیموانداختم پشتم ورفتم ب یمشک یپشت کوله

 

10 

 : گفتیم یکه باناراحت دمیمامان بزرگ وشن یصدا

کائنات مات  دهمهیرقصیخوش وخرم بود،وسط فرشته هاداشت م یلیدم،خید امرزتونویخواب اقابزرگ خداب شبید-

باهم شروع به... اهم شروع به سالم  ششویاصغر منو صدازد رفتم پ نییومبهوتش بودن من از رو پله ها اومدم پا

 .میکرد یاحوال پرس

  ن؟یدیشما نرقص انایاح-بلند گفتم : یوبا صدا دمیآشپزخونه رس به

 ادامه داد : هیساکت باالاورد، نن جون با گر یدستشو به معن مامان

همه کائنات دست به دست هم داده بودن من نرم جلو  آقا جونتو بوس کنم همه اونو گرفته بودن آخه -

 .شونیکیشد با آرنج زد تو دهن  یبودآخرسر اصغر آقا عصبان ادیزورش ز شهیهم امرزیاصغرخداب

 گشادشده گفت: یباچشما بابا
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 شلغمم؟ نجایمگه من ا ؟یبوسش کن یخواستیم ؟یچ-

 ؟،پدرسگیکنیبه باباتم حسادت م کنمیتوروکه هرروز بوس م دهیند ریخ-جون منظور بابا رونگرفت وگفت : نن

 بحث بانن جون شد و ازجاش بلند شد.  الیخیبه بابا نگاه کردم، بابا ب باخنده

 متعجب گفت : مامان

 . میدکتر نشون بد هیمادر وبه  میحتماً بر یبرگشت یرسول وقت-

 گفت : یجون با زار نن

 ؟یکرد کاریبسته اشو چ انایبود که خوردم، د یقرص هیهمش از صدقه سر نایا-

 مامان هم بابا هردو بهم نگاه کردن.  هم

 ترس تند تند گفتم : با

  کنه؟یم کاریوا، نن جون حالت خوبه؟ بسته قرص تو دست من چ-

  ؟یبدبختم کرد یگفت یخودت ازم نگرفت-جون  نن

 . نهکیم فیتعر یفول اچ د تیفیکه من توش نقش داشتمو باک یاال قسمت ستین ادشی شبیکل اتفاقات د ا،یب

 دادزدم : یمنتظر نگاه کردم و فور یوروم شد مثل گچ، به مامان و بابا رنگ

خودت  شیمن اون موقع اصالً، اصالً تو آشپزخونه نبودم،شمابگومن پ گه،یم یچ فهمهیاِه، مامان نن جون اصالً نم-

 نبودم؟ 

 به من نگاه کردومتفکر گفت:  مامان

 فکرنکردم .  یچیپسره اعصابموخوردکرده بود که به ه یست،انقدرخواهراین ادمی-

 فکر کن. شه؟یآخه مگه م ؟یچ- 

 :دوگفتیوسط حرفم پر بابا
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 خورده.  یصشواشتباهدقریببرمش دکتر شا دیحتماً با-

 آره،حتماً. -گفتم : ییباپررو

 و بابا نگران سرشو تکون داد و گفت : میشد نیماش سوار

 .ادیطفلک مامان هنوز به فکر آقامه،حالشم بده  بهش فشار م-

 صاف کردم وگفتم : مانتومو

 باوفاست.  یلیآره نن جون خ ،یهع-

گاش ن ترسمی،م شییخدا ستین یدنیمن د یگند کار دنیموقع فهم افهیق نیتکون داد،ا دییوبه نشانه تا باباسرش

 کنم. 

تم مرده وگف یرو گذاشتم جلو یداخل مغازه گوش میو رفت میشد ادهیپ م،ینگه داشت لیموبا ریمغازه تعم کی یجلو

شو شدم، مرده چشما رهیبه عکس العمل مغازه دار خ کنه،یم فمیوارباباتوقید دمشیآخه اگه بگم کوب زافتاده،یم یازرو

 جمع کرد و گفت :

 . واریانگار خورده تود هیجور هی یگوش افهیق د؟یمطمئن-

 دن؟یفهمینگاه م هیانقدر تابلوبودکه  همه با یعنی

 محترم مطمئنم.  یبله آقا-گفتم : یحرص

 گفتم : عیدرسته، به ساعتم نگاه کردم وسر میایب گهیباال انداخت و گفت دوروز د یشونه ا مرده

 شد.  رمیلطفا، د عیبابا سر-

بابا زنگ خورد برداشت و  یگوش میرفت وسوار شد منم سوار شدم وراه افتاد نیحرف وباعجله به سمت ماش بابابدون

 یرو یبابا همونطورکه گوش میدیبالخره رس زد،یوحرف م کردیم دییو تا کیتاج یباسرحرفا که،یتاج یگفت آقا

به ساعتم کردم و ناراحت  گهینگاه د هیشدم  ادهیبراش تکون دادم، پ یدست کردم و منم یگوشش بود ازم خداحافظ

 شد.  رمیبابا، دوباره د یا-گفتم :
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 رید یدیوقت سرکالس استاد مر چیخداروشکر ه ستادم،یسالن وپشت درکالس ا یتمام خودمو رسوندم تو باسرعت

 و روصورتش جابه جا کرد،  نکشیدرو باز کردم،  استاد ع دییبفرما دنیدرکالس وزدم وبعد ازشن دم،ینرس

 اُ...  دیببخش-

 از پشت سرم گفت : ییصدا هیحرفم تموم نشده بود که  هنوز

 سالم. -

چرا لباسش بارنگ  نیا شه؟یمگه م ایخدا ،یروشن شد اونم چه روشن ییایآر نیراد یو چشمم به جمال آقا برگشتم

 لباس من سِته؟ 

 نیرت کیبود اونم نزد یاول  کنارهم فقط خال فیرد  یدوتا صندل مینینگفت و اجازه داد که دوتامون بش یزیچ استاد

 ،ینشست رو صندل کردنیها به منو اون نگاه م دهیآدم ند نیبه که مثل ا هیتوجه به نگاه بق یب نیجابه استاد، راد

پارچه  کهیبود از همه مهم تر اون ت یه اسورم وارشمروشن بود شل یمن آب یآخه چرا؟ لباسش مثل رنگ مانتو

رو سرم گذاشتم  یلباس من بود، کالفه دست نیلباس اون وسرآست یبودکه طرح رو یآب یا زسورمهیچارخونه ر

اره به من اون د طونیپروانه بالبخند ش دمیبه پشتم ضربه زد برگشتم ود یکیدفعه  هی دمیکش یاز سربدبخت یونفس

 هومدین مایمتنفرم،به اطراف نگاه کردم، فاط رسوالیز برهیکه شرف مرفمو م ییتصادفا نیاز ا هووف. کنهیاشاره م

 یداربر ادداشتیمشغول  هیبه بق ینگاه میانداختم بدون ن ینگاه نیبه راد یرچشمیبرام، ز گرفتیبودوگرنه جا م

 یاصالً حس ایتوشه،  ینبود چه حس لومنگاه که مع هیاستادبود، متوجه نگاه من شد و سرش وبرگردوند وبا یازحرفا

به خودم اومدم وبااخم  عیشدم، بعد سر رهیلحظه هنگ کردم و توچشماش خ هیتوش هست فقط منو نگاه کرد 

دستپاچه مشغول برداشتن خودکارم شدم وخودم روزدم به اون راه، همه دخترا تااستادصورتش وطرف تخته 

 از پشت برام با دست کرد،باخندهیم

 

داشتم  تیاز عصبان شدیرنگم قرمز تر م قهیبه دق قهی، دق وردنیدرم یومسخره باز کردنیقلب درست م عالمت

کر ف نیاالن ا گنیکه نم ایلباس المصبا چ هیشده بودم، بخاطر  رهیخ نیچونه ام بودو به زم ریدستم ز دمیترکیم

وآسمون  نیداشتم  زم دمیاز کالس نفهم هم یچیشده بودم وه رهیخ نیبه زم یا قهیچند دق زونشم،یمن آو کنهیم

 که استاد اعالم کرد کالس تمومه کردمیوفحش کش م
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داره عقب  یهست که ه یاردو دوهفته ا نیا ر،یکو میدبریبه مدت دوروزبا میدار یدعلمیقبلش گفت فردابازد یول

. خسته رهیکو هیاردو نیرهمیترم گ نیا هیانیدفعه آخرش جور شد استادخاطرنشونم کرد که نمره پا نیا فتهیم

توجه به جمع از کالس  یرو شونه اش وب ختشو اندا یجمع کردو کوله پشت لشویوسا نیگفت ورفت  ، راد یدینباش

 .رونیزد ب

 خنده دستامو مشت کردم و برگشتم و گفتم : ریهمه باهم زدن ز دخترا

ن م کنهیرفت ، االن فکر م جهیپک نیکه آبروم جلو ا دیدراورد یها، انقدر سرکالس منگل باز دهیترش شعورایب-

که  داره یچ رسهیکه مجموع  کلمات صحبت کردنش توکالس به ده تانم یجلبک از خودراض نیخوشحالم، اصالً بابا ا

 شما، اه مرده شورتونو ببرن،  نیانقدر توکَفش

 ندادن وفقط ساکت به من نگاه کردن  یجواب

 :گفت  یطونیاز دخترا باش یکی

 عشقه خخه  یتصادف ها نایا-

 سمتش حمله کردم و گفتم : به

 واسه خودت؟ یگیم یمرگ چ-

 .  یعاشقش بود یموقع هیتو  یول-به من انداخت و گفت : ینگاه جد پروانه

 لحظه از لحن حرف زدنش خودمم شک کردم،  هی

 دادزدم : تیعصبان با

 بکنم .  یغلط نیکه همچ دمیگفته؟من به هفت جدوآبادم خند یزیچ نیهمچ یخفه شو االغ ک-

 نگفت.  یزیزد وچ یپوزخند پروانه

 نیراد دمیهاراحت شم ، که د یروان نیتا ازدست ا رونیرو بردارم برم ب میسرم و چرخوندم که کوله پشت یعصبان

به منه ،پسره بدبخت باتعجب وخنده دستش توهوامونده  رهیونگآهش خ رهیگیپسره جزوه م هیدرکالسه وداره از 

 : دمیکش ینفس عصبان هیو میشونیبود، چشمام وبستم وبادست زدم توپ
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 . یپشت بدبخت یبدبخت ،یبدبخت ،یبدبخت-

 زل زدتوچشمام و گفت: بااخم

  و وقاحته. یشعوریها عند ب یمعاشرت بابعض اره،دراصلیشعور نم التیراست گفتن مدرک وتحص - 

 به نشانه تاسف برام تکون دادورفت.  یهارو از پسره گرفت وسر وجزوه

 .شاالیهمتونوبخورم ا یمرده شور همتونو ببرن، حلوا-وگفتم : زیوسرم روگذاشتم روم یرو صندل نشستم

 دستشوپس زدم وگفتم : تیاومدودستش وگذاشت روشونم باعصبان کمینزد پروانه

 حاال برو حال کن.  یقشنگ آبروم وبرد فتیاراج نیدلت خنک شد؟ باا-

 گفت : یمونیبالحن پش پروانه

 کردم.  یمن شوخ خوام،یمعذرت م-

 مشخص نبود،  یمونیاصالً توچهرش پش یول

 . دیهمتون گمش-بلند شدم وگفتم : ناراحت

کارت تلفنمو  ستیهمراهم ن یاومد که گوش ادمیموبردارم  یگوش فمیکالس خارج شدم دستم رو کردم توک از

 دادزدم : دمیروگرفتم تاصداشوشن مایوشماره فاط یباجه تلفن عموم هیدراوردم ورفتم دم  فمیازتوک

 . ستین یدانشگاه؟ از اون اشکانم که خبر یومدیچرا ن ؟یکدوم گور مایفاط-

 باخنده گفت : مایفاط

 باز؟  یشد یچ میایب مینتونست میاوو،دختر آروم،منواشکان امروزکارداشت-

 یدردگرفت ه یلیمشت محکم زدم رو اتاقک کنار تلفن که دستم خ  هیگفتم، وسرآخر زوبراشیهمه چ تیباعصبان

 لحظه سکوت کردوگفت : هی مایشه،فاطینم نمیبیکه ضرر م ارمیادرنیشاخ باز نیازا گمیم

 .  دیاناببخشیمن شد د ریدختره پروانه، راستش...،راستش تقص نیاوف، بازا-
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 : دمیپرس متعجب

 تو؟ چرا؟ -

ل دنبا دونستمیمنم م د،یپرس کارکرده؟ازمیچ انایبودگفت د دهیشن نی، بحث اون روز تو بااون پسره راد یچیه-

 یم یرچشمیمنو ز یپسره شده مو اونم ه نیعاشق ا دونمینم گفتیم یه یسوژه است تابرات دردسربسازه ازطرف

 گفتم.  یزیچ هی مشچرت وپرتا منم خواستم قشنگ بسوزون نیو ازا فهممینم کنهیپاد فکر م

 موبستم وباآرامش گفتم : چشما

  ؟یگفت یچ-

 باترس وخنده گفت : مایفاط

 جون من.  الیخیب-

 : دادزدم

  ؟یفاط یگفت یچ-

قته هنوز عاش نیاالن راد نیبعدش بهم زد یبود زیچ نیبابا، گفتم تو با راد یچیه ،یشیم یچرا عصبان-گفت : عیسر

 . ستیول کنت ن

 شدم.  یقشنگ امروز آب بند گهیمحاله د یهمه خوشبخت نیمن، منو به ا یخدا یوا

 وگفتم : دمیخند باحرص

 دوست بودم آره؟ والیمن بااون ه یگفت-

  دمیبازخند و

 گفت : دویمن خند ماازخندهیفاط

 انایزدم د یحرف باحال یلیشده. خ نیعاشق راد یباچه اعتمادبه نفس یریکبیتازه توروهم بردم باال، اون دختره ا -

 نه؟
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 زدم که حس کردم گلوم پاره شد.  یپشت تلفن چنان داد از

 خونت حالله برام.  یعل یدستم بهت نرسه که به وال نمت،دعاکنیکن نب یسع مایفاط-

 سرجاش. دمیومحکم کوب وتلفن

 افتادم؟  یهمه زامب نیمن وسط ا شدیخودت به دادم برس چ ایخدا-

 یفکر که هروقت خسته شدم تاکس نیبه سمت خونه راه افتادم باا ادهیبود کالس وتموم کردم پ یهر بدبخت به

کردن  نقشه  ماخفهیفاط یوبرا دادمیبه پروانه چندتافوش آب دارم تیوباعصبان رفتمیقدم زنان جلو م رمیگیم

کردم که دارم  یغلط هیاومد من  ادمیدم دوقدم که ازش گذشتم مغازه لوازم خودرو ردش هی ی، ازجلو دمیکشیم

 مو جمع کر ارانهیپول  یجهنموضررهرچ دم،یتاوان اون غلط وپس م

 

 برگشتم ورفتم داخل مغازه به مرده سالم کردم خرم،یم نیماش کیپسره الست نیا یبرا رونیب کشمیازتو کارت م دم

 سالم.-

 سالم، درخدمتم. -بودگفت:  نییهمونطورکه سرش پا مرده

 کردم و گفتم : وارنگاهیدرود به

 چنده؟  کیچهارتا الست متیآقا، ق دیببخش-

 ؟  هیچ نیمدل ماش-گفت : سرشوباالاوردو

 اومد.  ادمیبود؟ آها  یچ مدلش

 سانتافه. -گفتم : عیسر

 کردو گفت : رونیبه ب ینگاه مرده

  نجاست؟یا نیماش-
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  شه؟یچند م باًینه، حاال تقر-

 حساب، حساب کردوگفت : نینوشت وباماش زینشست و باخودکار چندتا چ زشیرفت پشت م مرده

 شمانه تومن.  یحاال برا صدینه و س شهیم-

منم  یبیکه پول تو ج زیپول ناچ نیآدم انقدر بدبخت ؟ برم نه هزار تومن و پرت کنم تو صورتش احمق واسه ا یعنی

 .ترومفلوک تر سیپول دارتر خس یهرچ گهیجلو گدا، بله د ندازمیهمه قشقرق به پا کرد من ده تومن و م نیا ستین

 یو به خودم نگاه ستادمیراه ا یبه سمت خونه حرکت کردم وسطا یتند وعصبان یاومدم و باقدما رونیمغازه ب از

  رم؟یدارم م ادهیچرا من پ-کردم و گفتم :

اننده رو ر افهیکردن، ق شرفتیچه پ ایمدل باال برام نگه داشت، تاکس نیماش هیدم که بلند کر یتاکس یدستم وبرا 

 دارن.  فیمزاحم تشر شونیا ستمیانقدرم خر ن گهینگاه کردم، آها د

 : دوگفتیخند پسره

 .گرطالیبپر باالج ،یگریجون چه ج-

 خداژونم سنگ کوب کردم از ذوق،  یمنم وا گنیخدا جوگر طال که م عه

 گمشو.  -گفتم : بااخم

 راهم ادامه دادم آروم، آروم پشت سرم اومد و گفت : وبه

 بهت نشون بدم . خوامیم میسخنگو خونمون دار یماه هیندارم  تیکار گهیبپر باالد-

 کردم وگفتم : اخم

 .ابرویب ما،یکرد یریعجب گ-

 باخنده گفت : پسره

 . میگربه سخن گو هم دار-
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 گفتم : کالفه

 . رهینم دیغذاش بد-

 . گهینوچ، سوارشو د-

گشادشده از ترس  یباچشما دیچسب دودستمویشد وپر ادهیپ نیاز ماش هوی دادم؟ینومیمن چراداشتم جواب ا اصالً

 ولم کن.  ؟یکنیم کاریچ یکثافت دار-دادزدم :

 حرف نزن،-

 گفتم : باترس

 توصورتت.  امیباپام ستماین گهید یمن مثل دخترا نیولم کن، ولم کن، بب-

 کمکم کن.  ایخدا کردمیگوش نم امنیب یبروباتاکس یباتاکس گفتیخدا مامان بهم م یا

ه ب دیاومدو دو رونیآرش ازتوش ب ستادیزدبغل جاده و،وا دونمیکه اسمشونم ییازاونا دیمدل باال سف نیماش هی هوی

 وباز کرد وزدبه چاک.  نشیسمت پسره، پسره درماش

 شدم، آرش اومد کنارم ونفس زنان گفت : رهیخ نیبه زم دهیپر بارنگ

 نزد؟  یبیبهت آس ؟یخوب-

 سرم وتکون دادم وگفتم : دهیترس

 . ینجاتم داد ینه، مرس-

 تکون دادوگفت : یسر

 خونه عمو.  رمیدارم م اسوارشو،یب-

 ،وردمیخودم نم یبه رو یدولیلرزیتعارفم نکردم، دستام م یشدم انقدر استرس داشتم حت نیحرف سوارماش بدون

 کردم.  یآب ازتوداشبورد برداشت وبه سمتم گرفت، بادستم پسش زدم وتشکر شهیش هی
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 : دوگفتیخند آرش

 . ستین یبخورآب شنگول-

 االن کجابودم؟ ومدمنینگاه کردم اگه آرش نم رونیگذاشتم وبه ب رچونمیودستموز جوابشوندادم

 که  خنده توش بودگفت: ییباصدا آرش

 ها.  یدیبدترس -

 مودرست کردم و گفتم : مقنعمه

 . هیدختر عاد کی یاتفاقابرا نیگفته؟ منوترس؟ ا ینه،ک-

 گذاشت روموهاش وگفت : شوازروچشماشیآفتاب نکیبه من کردوع ینگاه آرش

وگرنه االن  نجاردشدمیازا یاتفاق یلیخداروشکرکن که خ ،یمونده سکته کن ،کمییخدا ییپررو یلیاِه، اِه، اِه،خ -

 بشه. یمعلوم نبودچ

 منت بزاره.  ارهیدرب یماسوپرمن باز یخوادبرایم نیا حاال

 بهم کردوگفت : یبهش نگاه کردم ازگوشه چشمش نگاه برگشتمو

 حله.  ،یاوک-

 بهتره ساکت شه.  دیخودش فهم خوبه

 یاصد نینداشتم پس ا یمنکه گوش یبلند شد راست میگوش امیزنگ پ یشده بودم که صدا رهیجاده روبه رو خ به

 بود؟  یچ

.. .امیمن ب ستیکوتاچهارشنبه درضمن معلوم ن وانهی... د؟ی... ممنون منم خوبم؟ چهارشنبه سور؟یالو، سالم خوب-

 باشه، باشه فعالً. 

 . میرفتن برنامه دار ماقبلی! فراموش کردم ترقه بخرم فردا بافاطیسرجام نشستم، چهارشنبه سور خیس
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 شم.  ادهیپ خوامیبغل م دیبزن شهیم-

 وبهم نگاه کرد و گفت : برگشت

  ؟یدار یکار-

 گفتم :  یدیق یباب

 بخرم.  یگاریچندتا ترقه س خوامیآره م-

 . ومدهین یبابا، هنوز که چهارشنبه سور یا-

 امو عقل کل گرفتم و گفتم : افهیق

 . میدار شوازیما پ-

 آهان. -

 خونه نگه داشت ومتفکر بهم نگاه کرد و گفت  جلو

 پس برسونمت؟ -

 گفتم.  عیسر

 . یآها مرس-

نگاه  نیبه دستگاه پخش ماش الیخی. بگفتمیهمه راه کاش زودتر م نیبود ا یبدبخت چه کار م،یاومده رو برگشت راه

 بود یپرروباز یلیروشن کردنش خ گهیکردم نه د

 بهم کرد و گفت : ینگاه

 به اسم تعارف وجود نداره.  یزیتو لغت نامه ذهنت چ ادیخوشم م-

 کردم وگفتم : نگاش

  د؟یمگه شما تو فرهنگتون  تعارف معارف دار-
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 فرمون وچرخوندوگفت : باخنده

 بزرگ شدم،  نجایمن بافرهنگ ا-

 نگاه کردم،  رونیگفتم و به ب یآهان

 ریشدم. ز ادهیپ نیاز ماش عیشد، منم سر ادهیوپ ستاد،یتوش داشت ا یهمه چ یفروشگاه بزرگ که انگار هی یجلو

 بهش کردم،  ینگاه یچشم

 خندوانه ام(  یهاه هاه هاه هاه)هنوز توحال وهوا ستایهم بدن دهیور پر نیا-

ود ب یبهداشت یشیفروشگاه پرلوازم آرا گهیبود ، قسمت د ینیولوازم تزئ وارپرشرشرهیم،درودیفروشگاه شد وارد

 که یقسمت  کیبندازم نزد یشیبه لوازم آرا ینگاه هیآرش رفت طرف فروشنده ومنم رفتم 

  یبهداشت پرلوازم

دستم رنگشو امتحانش کردم ، عجب  یکه اونجا بود برداشتم ورو یا شهیش زیم یرژ از رو هیبود رفتم و  یشیوآرا

 نگاه کردم  کتشویداشت، درشو بستم وات یرنگ قشنگ

 . شتردارهیچندتا صفرب نیا نمیچه خوب، عه نه،نه بزاربب صد،یوشنوشته سه -

 هزار تومن؟ شیوش یرژ لب س هیمن  یرژ وگذاشتم سرجاش، خدا یمت،فوریق دنیباد

خوش وبش مغازه داره به  قهیبافروشنده بود رفتم، بعد چند دق یگرم یسمت آرش که درحال  سالم واحول پرس به

 خانم باشمان؟-انداخت و با لبخند به آرش گفت: یمن نگاه

 باربازو بسته کرد.  هیبالبخند چشماشو  آرش

 گفت : عیسر پسره

 خوشبختم.  دنتیسالم، ازد-

 وباوقار گفتم : نیسنگ یلیخ

 ممنون ، یلیخ-
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 چه خبره؟-نگاه کردوگفت : انهیبه آرش موز پسره

 و گفت : رخندهیزدز آرش

 عموم هستن.  انیاز آشنا یکیختر ...ددیدخترسرا اناخانمید-

 . ستیکارکه عارن م؟یمن بده که نگفت من ک یبه آرش انداختم مگه شغل بابا یزیت نگاه

و باپوزخند به منو آرش نگاه کرد،  ستادیکه اونجا بود وا یا شهیش زیدختره از اونطرف فروشگاه اومدو پشت م هی

که خواستم رفت ته مغازه  ییزایاوردن چ یاونم برا خوام،یم یآرش متوجهش نبود، برگشتم سمت پسره وگفتم که چ

 یدختره شدم، انگارآرش متوجه نگاهش شده بودول توجهکردم که م یبعد  کالفه به اطراف نگاه اره،یانبارب یتاازتو

 زد،یضربه م نیزم یوباپارو کردیغرغر م رلبیز یشده بود ه یدفعه عصب هیاون راه، آرش انگار  زدبهیخودشوم

 لبش جاخوش کرده بود گفت : یکه رو یتراومد و باپوزخند کیدختره نزد

 سالم. -

رنگ داشت  یشیدرشت م یداشت چشما یبود ودماغ ودهن متناسب دیبود پوستش سف یدخترخوشکل انصافاً

  . سالمش روکردیم ییخودنما اهشیس یوابروهاش دخترونه وپهن وکوتاه بود  فرقشم از وسط بازگذاشته بودوموها

 سالم، -خودم گرفتم وبهش نگاه کردم و گفتم : به

 حوصله دادزد : یآرش ب کرد،یبه آرش نگاه م یاون اصالً نگاهش به من نبود، وفقط باناراحت یول

 زودتر لطفا.  کمی دیسع-

 کارتون بزرگ تودستش اومد.  کیبا دیکه سع دینکش یطول

 سفارشات خانم.  نمیا ایداداش، ب یدار یچه عجله ا- دیسع

شدم ودستمو کردم تو  یا شهیش زیم کیکردم و باهمون متانت نزد یشدنش نگاه یخودمون عیهمه سر نیا به

 گفت : عیسر دیبهشون انداختم سع یکارتون ودوتا ترقه برداشتم نگاه

 . ستهیلحظه وام هیقلب آدم از صداش  ه،یکفسول لورهیس نایا-
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 تکون دادم و گفتم : سرمو

 . یگاریهم ترقه س ییدهتا هی خوامیم نایخوب، پنج تا از ا اریبس-

 پنج تا؟ -برگشت و بهم نگاه کردوگفت : آرش

 کردو گفت : یخنده ا دیآره تکون دادم، سع یبه معن سرمو

 . ستنیپس همه دخترا ترسو ن-

 گفتم : الیخیب

 . هینه باو، ترس چ-

 گفت : عیکه حساب کنم، آرش سر فمیکه خواستم برام گذاشت تو بسته و بهم داد، دستمو کردم تو ک ییزایچ دیسع

 کنم.  ینه، من حساب م-

 کرد و گفت : یخنده ا دیسع

 . رمیچندساله ام پول بگ قیشرف نشدم از رف یانقدر ب گهیدِ هَع، برو داداش خجالت بکش د-

 نده.  یشد که پول یآخرش آرش راض دیادسعیز یبا کش مکش ها یقبول نکرد ول آرش

 تو فکر بود  یسکوت برقرار بود آرش هم انگار نمونیب م،یوسوار  شد میرفت نیبه سمت ماش م،یمغازه خارج شد از

رو دراوردم ونخشوزدم به  لورایاز س یکی کرد،یم جادیترقه هاوصداا لونیبه نا زدیبود وباد م نییپا نیماش شهیش

 ییدو سه چنان صدا کیانگشتاموگذاشتم توگوشم وچشمام روبستم،  رونیپرتش کردم ب شهیاز ش نیفندک ماش

 خنده بااخم نگاهم کردوگفت : ریز مفکردرومد وبه پشت سرنگاه کرد، زد هوازیکرد رنگم مثل ماست شد آرش 

 کارت اصالً درست نبود. -

 گفتم : باخنده

 . یگازاپلم توزد یباشه، باشه توخوب-
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 نگفت.  یزیشدوچ رهیبه پنهون کردنش داشت به روبه روخ یکه سع یبخنده امانشدبالبخند خواستینم

 گفتم : یجد یلیدرخونه به آرش نگاه کردم و خ میدیرس

 . یممنون، واسه همه چ-

 کردیباال افتاده بهم نگاه م یخنده آرش باابروها ریزدم ز یپق رمیخودمو بگ یبالبخند نگام کرد نتونستم جلو آرش

 خنده هام به زور گفتم : یتو ومدیکه از چشمام اشک م دمیقدر خندان

 یییواا یمرس یجمله رو گفتم خودم کپ کردم از لحنم، بخاطر همه چ لمایف نیخخخخ آخه... آخه مثل ا د،یببخش-

 خدا. 

 . میش ادهیآها، خوب پ-زدوگفت : یلبخند یبهم کردو الک زدیکه توش خدا شفات بده موج م ییاز اون نگاها آرش

 مو جمع کردم و گفتم : خنده

 باشه.  ینجوریا نویم یپسرعمو کردمیممنون، فکرشونم ینه جد-

به سمتش رفت و  دیبود تاآرش ود ستادهیا اطیح یتو نویم اط،یتوح میدروبازکردم ورفت م،یشد ادهیپ نیماش از

 تو؟  ییآرش کجا-باپرخاش گفت :

 انداخت و گفت : نویبه م ینگاه آرش

  ؟یداشت یکار-

 گفت ؛ دیلحن آرش ود نیتاا نویم

 شرکت  باهات مشورت کنه.  یباباخواست درموردکارا ر،ینخ-

 وزدم : رخالصیت نویتوجه به م یحرف بزنن روبه آرش کردم وب ناباهمینداشتم صبرکنم ا حوصله

 امروز ممنونم، فعالً.  یآقاآرش برا-

 . کنمیخواهش م-بهم کرد وگفت:  ینگاه گنگ آرش
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 کردم ودستمو براش تکون دادم وبه سمت خونه رفتم. ینگاه نویبه م طنتیباش

1۲ 

جون  ر،ننیکو میفردا بر یخونه شدم،بعد از خوردن ناهار وکل کل بانن جون به مامان باباگفتم که قراره برا وارد

مهمه به  یلیمامان خ یاچون درس من بر یحرفا ول نیبره و از ا ییداره تنها جا یکرد که دختر چه معن لهیدوباره پ

هوا به سرم بخوره، خالصه به  کمیهم که گفت برم  ابافردا حاضر شم، ب یحرف نن جون گوش نکرد و گفت من برا

هال نشسته بودم  یتاناراحت نشه.تو رمیاز دروغ بهش گفتن که نم یندادن، ول تیحرف نن جون دوزار اهم

نن  زدمیبهش م ینشه لبخند یبابا دچار بحران روح نکهیبخاطر ا کبارمی قهیوهرچند دق کردم،ینگاه م ونیزیوتلو

اعت س نیاالن ا-به ما کردو گفت : یبود، مامان نگاه دهیچسب یبود و کنترل و دودست دهیکاناپه دراز کش یجونم رو

 داره.  الیسر ونیزیتلو

 جون بااخم گفت : نن

 .ووناخوشکلنیچه ح نیراز بقا بهتره، بب-

زنشو مامانش مونده بود، کتشو برداشت  ونیهم  که م چارهیب یسر حرص زد وبه بابا نگاه کرد، بابااز  یلبخند مامان

 داد. حیکار انجام بده وفرارو به قرار ترج یسر هیتا کیتاج یآقا شیپ رهیوگفت م

 جون منو صدا زدو گفت : نن

 اون چقدر شکل توعه.  نیبب انا،ید-

 . چه نازه ،سنجابیآخ-درحال بلوط خوردن بود بالبخندگفتم : اهیسنجاب س هینگاه کردم،  ونیزیتلو ریتصو به

 جون گفت : نن

 . گمیکنارشو م ینه سنجابه نه، اون بز کوه-

لبامو جمع کردم و بهش نگاه کردم، مامان رفت تو آشپزخونه تا شام و آماده کنه، منم رفتم تو اتاق تا ساکمو  ازحرص

تماس و وصل کردم و گفتم  یباخوشحال کرد،یم ییشدم اسم الهام روش خودنما ملیببندم، متوجه زنگ خوردن موبا

 سالم گوساله . -:



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
119 

 

 گفت : باخنده

 . یسالم بزکوه کیعل-

 گفت!!  نویام!؟ نن جونم که هم یمن شکل بز کوه یکه کرد رفتم تو حس، مگه جد یلحظه از شباهت هی

 دادزد : الهام

 . دهینحست تنگ یصدا یدلم برا یزنیچرا حرف نم-

 هان؟ -

  ستادمیاتاقم وا یقد نهیآ یجلو

 گفتم : و

 . نمیبینم یمن شباهت ینه جد-

 :دیکش غیج الهام

 . زنمیکثافت، دارم حرف م-

 گفتم : عیسر

 ننه کوچولو؟ یآها، آره خوب-

 خنده گفت : با

 گفتم من زنگ بزنم.  یریگینم یمعرفت خبر یتوعه ب دمید ،یمرس-

 و گفتم : دمیخند

 برم مسافرت.  خوامیم یزنگ زد یاتفاقا خوب موقع-

 گفت : باذوق
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 ها.  یاریب یجونم مسافرت، سوغات-

  ارم،یبرات م نیپشت ماش بندمیدونه بزغاله مار م هیباشه حتماً، -

  ؟یریزهرمار، مگه کجا م-

  ر،یکو-

 اوه، جا قحط بود؟-

 گفتم : یبادلخور

 تابع استاد.  یعنی دیتابع شوهر، اهم ببخش موییدانشجو گهیچمدونم بابا، د-

 و گفت : دیخند بلند

 بعدش الهام گفت : میو شر و ور گفت میحرف زد کمی

 باشه، پس مراحمت نشم.-

 . نیمزاحم ،یکنیم یشکسته بند-

ت و گذش یا قهیو مشغول بستن ساکم شدم، چند دق وتریکامپ زیرو گذاشتم روم یکرد، گوش یخنده ازم خداحافظ با

که  دمیمامان و شن یخواب صدا یوسطا ا،یو رفتم اون دن دمیخوابم گرفته بود همون کنار رو تخت دراز کش بیعج

 گفت :

 مامان بلند شو شام بخور.  انا،ید-

 گذاشتم رو چشمام و گفتم : دستمو

 خوردم معده ام پره.  یآب شنگول خوام،ینم-

 !؟یچ-دادزد : مامان

 ودادزدم : دمیخواب پر از
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 ! شدهی؟چیها؟ نه چ-

 بااخم گفت : مامان

 االن؟  یگفت یچ-

  کار دارم. یگفتم؟ مامان جون نوکرتم بزار بخوابم فردا کل یچ-گفتم : یتو متکا و بازار دمیخبر سرمو کوب یب

 بااخم گفت : مامان

 شامتو بخور.  ایب ؟یبخواب یخوایساعت نه شبه م-

 بالشت و گفتم : ریبردم ز کلمو

 . خوامینم-

 بودم که دوباره مامان دادزد : دهیخواب کمیچه خوبه، هنوز  ی،آخ دمیو روهم گذاشتم وخواب چشمان

  ؟یشیاالن که پا م گهید-

 گفتم : یعصبان افهیشدم و با ق بلند

  رم؟یمن انقدر بخوابم که بم یبزار شهیم یچ-

 به ساعت اشاره کرد و گفت : مامان

 . ریقشنگ سرتو بزار رو بالشت بم یبرگشت ریتره، از کوفعالً دانشگاهت مهم -

اق بعد ات رونیاز جام بلند شدم و رفتم ب ینگاه کردم و با بدبخت دادیعقربه ساعت که ساعت هفت صبح ونشون م به

و با، بابا دم در  فمیو لقمه گذاشت تو ک یآب زدن به دست و روم و صبحانه خوردن حاضر شدم مامان چندتا خوراک

دنبالم، چون  انیو اشکان ب مایفاط میبر میکردم، آخه قرار بود هر وقت خواست یو باهاشون خداحافظ ستادنیوا

ق بو یصبر کردم، صدا یا قهیروندن داشت، چند دق نیماش یبرا یدینامه گرفته بود وشوق شد یتازه گواه مایفاط

براشون تکون دادم و با ذوق رفتم سمتشون،  یان دست یواشک یعه فاط دمیمنو به خودم اورد، برگشتم و د ینیماش
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 شهیبه ش دهیچسب دمیکردم، برگشتم تابه اشکان سالم کنم که د  یاحوال پرس مایکنان با فاط غیج غیباذوق وج

 کردم و گفتم : ماینگاه به فاط هی. زنهیوداره چرت م نیماش

 . فتمیم لیدسته ب ادی نمیبیاشکان و م نیهروقت ا-

 بشه.  یشوهر خودت چ مینیحاال بب-زد پس کلم وباخنده گفت : یکی مایفاط

 وروشن کردوراه افتاد،پاهامو روهم انداختم و گفتم : نیماش

 یباشه، چشو چالشم مشک دیتک پسرم باشه، پولدارم حتما با دی، درضمن با امهندسیدکترباشه   ایدیشوهر من با-

  شه؟یم یعنی ییوو شه،یم یباشه چ

 خر کلشو گاز گرفته باشه دیداشته باشه با یگیکه م ییزایچ نیا یکیاگه -خواب آلوداشکان اومد که گفت : یصدا

 ب ادتورویکه ب

 

 . رهیگ

 به دوتاشون کردم و گفتم : یبه فرمون و قهقه زد، نگاه دیخنده و کلشو دوسه بار کوب ریزد ز مایفاط

ه ک یبود که کس نیا امیاز فانتز یکی شهیباشه. درضمن هم ینجوریا دیشوهر من اگه شوهر منه با رمیهر،هر،هر نخ-

 خاص بده.  یجور هیازدواج بده  شنهادیبهم پ خوادیم

 دوباره باهمون صداگفت : اشکان

 . دهیدختر ترش کیاز خاطرات  یا دهیگز-

 و گفتم : جلو و به دوتاشون اخم کردم یدوتا صندل نیکلمو بردم ب تیباعصبان دن،یدوتاشون خند ودوباره

 نه؟  نیدیتو آب نمک خواب شبید-
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تمو زدم ودس شیآت یگاریدونه ترقه س هیروشن بود  نیآره تکون داد. فندک ماش یباخنده سرشو برام به معن مایفاط

 نیگرفت پرتش کرد از ماش عیسر کنهیتو دستم داره دود م دیاشکان برگشت تا بخنده د یبردم وسط دوتا صندل

 : دوگفتیکش یرو قلبشو نفس ن،دستشوگذاشتییپا

 بخدا.  یا وانهید- اشکان

 انداختم باال وگفتم : ابروهامو

 ام؟  وانهیمن د-

ته که من سک دیترکیاالن اگه م انا،ید-زد : غیبرگشت و ج هوی مایسرشو تکون داد. فاط یبالبخند حرص درار اشکان

 . کردمیم

 .هیاوک یبرس، همه چ تیتو به زندگ-

 سمت اشکان وگفتم : برگشتم

 ام؟  وانهیپس من د-

روبه روش گرفتم اشکان  یطانیدراوردم وبالبخند ش کیاز تو پالست لوریس هیتا خواست سرشو تکون بده  هنوز

 برد باال و گفت : عیدستاشو سر

 .  زتیحله؟ حاال بزارش کنار جان عز م،یعاقا من تسل م،یمن تسل-

 گفتم : یبالبخندژکوند

 ممکنه.  ریدفعه بعد غ یول کنمیم یدفعه رو چشم پوش نیا-

 بچه پررو. -آروم گفت: اشکان

 جان؟ -گفتم : عیسر

 جاش جابه جا شد و گفت : سر

 . یچیباشه، باشه، ه_
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تعجب کردم، نگاش کردم وتاخواستم بپرسم چرا ساکته باچهره پراسترسش روبه رو شدم،  مایفاط بیسکوت عج از

 : دیساشکان زودتر از من پر

 شده؟  ما،چتیفاط-

 زند گفت : یکه استرس توش موج م یبالبخند

 گرفتم.  ریاسترس کو کمی ،یچیه-

 مایاشکان دستشو گذاشت رو دست فاط ست،یکردن ن چیکه وقت سوال پ دونستمیمن م یگفت، ول یامسخره دروغ

 و گفت :

 هستم.  شتیمن پ زمیاسترس نداره که عز-

 شد،  یزدو مشغول رانندگ یلبخند مایفاط

 برقرار شد.  نیماش یتو وسکوت

 . میشد ادهیپ نیاز ماش یسه نفر م،یدیرس باالخره

  بره؟یم یوک نیاِ ! ماش _

 دکی چیالزم داره سو نوهمیاست،ماشیکینزد نیعمم هم نجایهم میزاریم-انداخت وگفت : نیبه ماش ینگاه اشکان

 .  برتشیم ادیداره م

چندتا  میفتیهنوز تو فکر بود، ساعت نه قرار بود راه ب مایگفتم وبه سمت دانشگاه راه افتادم فاط یآهان یخوشحال با

 باال و گفتم : دمیدرپارک شده بود با ذوق پر یاتوبوس پشت سر هم جلو

 اتوبوس.  ایآخ اتوبوس، خدا-

 ها. یذوق مرگ شد-زد بهم کردو گفت : یکه توش خداشفات بده موج م ییاز همون نگاها اشکان

سالم بود که با مامان بابام سوار اتوبوس  ازدهی قایعاشق اتوبوس بودم، دق یبراش نازک کردم، از بچگ یچشم پشت

 مشهد.  میورفت میشد مییدا



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
125 

 

 از فکر دراومد وگفت : مایفاط

 راننده اتوبوس بوده.  اناید ییآخه دا-

 بهم نگاه کرد و گفت : اشکان

 . سیحاال چرا بود؟ االن ن ؟یدج-

 سرمو تکون دادمو گفتم : باخنده

 .ایرفته آنتال سینه، ن-

 با تعجب گفت : اشکان

 .ایبه آنتال دهیاتوبوس رس یاز رانندگ هوی یخوش بحالش، چطور-

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 ناباوه.  قیرف نیرسرایادزیسرمام یهرچ یعنیناباو،  قیرف-

 باتعجب ادامه داد: اشکان

 نه باو. -

 ورداشتم وگفتم : پیتر

 مالقاتش اگه خدا قبول کنه.  رمیم کباریبه جان شما، هرچند وقت -

 داخل.  دیبر-درکالس اشکان به دراشاره کرد وگفت : میدیرس

 میسالم کرد زد،یبچه ها حرف م ی. استاد زودتر اومده بود وداشت برامیوبعد اشکان داخل کالس شد مایمنو فاط اول

 گفت : یکیکردوخطاب به  تیاستاد جواب سالم مونوداد وروبه جمع م،یونشست

 پس سپردم به خودت.  ،ییایآر-

 ،  دادیاستاد تکون م یبله برا یوسرشو به معن کردیکه به استاد نگاه م دمیود نیرو خم کردم وراد سرم
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دراوردو مشغول شد، همه به هم  بشمیشوازج یازسرجاش تکون نخورد، تازه گوش نیرفت وراد رونیاز کالس ب استاد

 روبه راهه گفت : داوضاعیاز پسراد یکی مینگاه کرد

حوصله داشت درس  یخداروشکر استاد رفت ک-البته فکرکنم. پروانه باخنده دست زدو گفت : د،یسف تیوضع-

 گوش بده. 

 کالس گفت : هیپا یاز پسرا یکیبود،   شیچنان سرش توگوشهم نیتوکالس به پاشد راد یادیز یهمه  هم

از  م،یراه انداخت یباز شیآت دچهیع یکای. اردو افتاده بود نزدشیباخودم، ترم پ وردمیم یزیچ یترقه ا هیکاش  یا-

 و گفتم : دمیجام پر
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 ناراحت شن، حوصله شر ندارم.  هیبق دیدرضمن شا چه،یپیصدا م میزنینم نجایمن اوردم، اما ا-

 گفت : پسره

 مون بره باال.  نیآدرنال کمیواسه عوض شدن حال و هوا خوبه قبل رفتن  ،یتو بود میگینم یبه کس-

م تاخواست زدن،یانگار اصالً حالش خوب نبود، اشکان کنارش بود وداشتن باهم حرف م مایکردم فاط هیبه بق ینگاه

م. مشورت کن یحاال با ک نا،یان ا وونهیاشکانم پشت سرش رفت. د رونیبگم،بلند شدو از کالس رفت ب یزیبهش چ

 . گهیبزن د-صدا گفتن : کیهمه بچه ها 

از پسرا  یکیکمتر بود،  ایهابرداشتم، چون صداش نسبت به اون کفسول یگاریترقه س نیاز هم فم،یکردم تو ک دستمو

 داد زدم : عیروشنش کرد همون موقع در باز شد واشکان اومد توکالس، سر یترقه رو ازم گرفت و بااداباز

 بنداز بغل اشکان. -

  ن،یراد یافتاد جلو پا قایوشوتش کرد اونطرف، دق دیفهم عیترقه رو پرت کرد طرف اشکان اشکانم سر پسره

عکس  نیدخترا از ا د،همهیترک یخفه ا یپاشو گذاشت رو ترقه واز جاش بلند شد ترقه با صدا کی لکسیر یلیخ

 گفت ؛ عیکردم، پروانه سر یمن با اخم بهش نگاه م یشد،ول زونیالعمل جالبش آب از لب ولوچشون آو
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 نشد؟  تونیزیچ-

تخته وتند تند شروع کرد به نوشتن معادالت  یرفت پا یعاد یلیبه پروانه بندازه خ ینگاه می. ننکهیبدون ا نیراد

 داد و آخر سر که تخته پر نوشته شد برگشت و گفت : حیوانتگرال همشم قشنگ توض

 بدم.  حیبگه دوباره توض دهیانتگرال شماره چهار وپنج، هرکس نفهم_

 با خرخون.  ختهیآم نیریبارز خودش نمونه

 گفت : عیسر پروانه

  د؟یبد حیبرام توض گهیبار د هی شهیم دمیمن نفهم د،یببخش-

 نگرفته باشه؟  ادیهست که  یا گهیکس د-

 دادم،  حیحوصله نداشتم بگم، پس سکوت و ترج ینشده بود ول میحال درست

 شد، درهمون حال گفت : یلحظه ته دلم خال هیسرشوتکون داد و بااخم به من زل زد،   نیراد

 بهتر بفهمن .  هیکن بق احلیشما ب-

ست داشتم باهاش معاشرت کنم تااز دو یلیقصد نرفتن نداشتم، راستش خ یخوردم، آخه چرا همش من؟ ول جا

 م و گفتم :به تخته کرد تهینگاه فرمال هیبدون کل کل بلند شدم ورفتم کنار تخته  نیهم ارم،بخاطریسردرب اتشیاخالق

 بدم؟  حیتوض نویخب هم-

 آره. -آروم تکون داد و گفت : سرشو

 . رمیم دمیم یالک حیتوض هیبه نوشته ها نگاه کردم و باخودم گفتم ؛خداروشکر از قبل حل شده است  دوباره

 پاک کن وبرداشت وگفت : تخته

 حل کن،  ایب -

 تخته رو پاک کرد  کل
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 . سینوشتم وبنو شیپ قهیکه چند دق یینایهمه ا-

 درس دادن گذاشت؟  یورو برات یمانیاستادسل نیبه تخته نگاه کردم، آخه آدم قحط بودا رتیح با

 باشه. -و به من نگاه کردسرمو خم کردم و با مکث گفتم:  ستادیکنار تخته وا نهیدست به س 

 ادمیکه حل کرده بود  یاز انتگرال یبرداشتم هرچ کوینگاه کردم وماژ بردیم فیحالت من ک نیپروانه که داشت از ا به

ازل همه رو نوشتم مثل پ یوقت کرد،یکردم، بادقت داشت به نوشته ها نگاه م ینگاه نیتخته نوشتم، به راد یپا ومدیم

و  نگاه کردم نیبه راد یمندانه ا روزیوبعدش بالبخند پ مناقصشو حل کرد یکنارهم گذاشتمشون وجاها یکی یکی

 گفتم :

 . نیاز ا نمیا-

 خوبه. -و رو کرد و گفت : ریتخته رو ز باچشماش

 برگشتم و روبه پروانه گفتم : باحرص

 پروانه جان؟  ،یعنی یمگس.. عه وا یگرفت ادی-

قبل  میسوار اتوبوس هاش میبا حرص نگاهم کرد، همون موقع استاد وارد کالس شد و اعالم کرد که همه بر پروانه

انداخت،  بهم الیخیبنگاه  هیفقط  یعکس العمل چیزدم، اونم بدون ه نیبه راد یبرگشتم وپوزخند میفتیراه ب نکهیا

 مینیآروم آروم راه رفتم تا بب ن،یراد شیشدو رفت پ دکه اشکان از کنارم ر مایبه سمت اشکان وفاط رفتمیداشتم م

 . گنیم یچ

 گفت : یآروم یبا صدا نیراد

 راحت ترم.  ینطورینه، ا-

پشت فرمون  هیو اتوبوسش، راه طوالن رهیداداش لج نکن، کو ایب-و گفت : نیدستشو گذاشت رو شونه راد اشکان

 .یشیخسته م

 و گفت : دیخند نیراد

 راننده گرفتم. -
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 گفت :  اشکان

 .گهیجون اشکان نه نگو د ،ینامزدم با دوستشه توهم با من م،یبا ما بر یایب دیاصالً با-

 .مایفاط شیشدم و رفتم پ  الیخیشد، ب دنمیمزاحم شن مایفاط یشدن. صدا یمیدوتا انقدر باهم صم نیا یک اِه؟

ذاشتم ، دستمو گ کردیوتکرارم" دیوح"اسم  رلبیکردزیگذاشته بود و با بغض به من نگاه م شیسرشو رو کوله پشت

 رو شونشو گفتم :

 . میزنیتواتوبوس باهم حرف م ست،یاالن وقتش ن-

 یبود،گوش نیکاروکردم اشکان مشغول حرف زدن با راد نیمنم هم لشوبرداشتیتکون داد، بلندشد،وسا سرشو

 بود خواست بره بهش بده که  گفتم: مایاشکان دست فاط

 کمینم م ریجا بگ ،توبرویدراورد یتابلوباز یلیخ شمینطوریاست، هم عیات ضا افهیبده من برم بهش بدم ق خوادینم-

 . امیم گهید

رد به ک ریمونده بود تابرسم پام گ گهید کمیرفتم  نیشکان ورادرو بهم داد ورفت، به سمت ا یگفت و گوش یا باشه

 رهیمنو بگ یکی نکهیبه ا یدیاز شما چه پنهون ام ستیاز خدا که پنهون ن دم،یها وخودمو تو هوا معلق د یصندل هیپا

را چ ه؟یبیمنو بغل کرده؟ امداد غ یبه اطراف کردم، ک ینگاه زونم،یرو هوا آو دمید هوینداشتم که  فتمیومانع شه ب

 منو سفت گرفته یکه گربه گرفتن پشت مانتو ییمثل آدما نیراد دمیبرگشتم و د وفتادم،ین

 

 یاآق دیمنو ول کن یمانتو شهیم-وآسمون انداختم و گفتم : نیبه زم یشت نگاه تاسف بار فتم،یمن ب ونذاشته

 محترم؟ 

 . یاله یریدختر درحال افتادن هست، بم هینجات دادن  یهم برا یا گهید یالمصب روش ها آخه

 گفت : یدورگه ا ینخنده باصدا کردکهیکه قشنگه معلوم بود داشت خودشو کنترل م نیراد

 . نیزم یفتیآخه ول کنم م-
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خه لنگم که دوباره گرفتش، آ فتمیبود ب کیوضعه، پشت مانتومو ول کردو شپلق نزد نیبهتر از ا رمیبم فتمیجهنم ب به

 گفتم: چارهیب یمثل آدما یصندل ی هیپا یکرده بود ال ریگ

 اتمسفر شرف داشتم اونم رفت. هیاندازه -

با خشم بهش نگاه کردم و بر  دیخندیآهسته مانتو مو ول کرد، داشت م نمیخالص کردم،راد یصندل یپامواز ال آروم

 ، ممنون یلیخ-بهش گفتم:  میباطن لیخالف م

 گفت : دویکش ششیبه ته ر یدست

  کنم،یخواهش م-

 مواظب باش .  شتریب-اشاره کرد و ادامه داد : یوصندل نیدست به زم با

 باشه، حتماً. -اخم گفتم : باهمون

 که تااون لحظه ساکت بود به حرف اومدو گفت : اشکان

 . یلیخ انا،یمراقب باش د یلیخ-

 اشکان شرمنده، خراب شد؟  یوا-گفتم : عیتو دستش شدم، سر یبهش بگم که متوجه گوش یزیبرگشتم چ بااخم

دل ورودشوگذاشتم سرجاش  ست،ین یزیدشمنت شرمنده، نه چ-کرد و گفت : شیبه گوش یباشک نگاه اشکان

 شد.  یاوک

بهش کردم، اونم بالبخند   ینگاه عصبان هیرد شدم و  نیکردم و از چفت راد یلب ریز ینگفتم، فقط عذرخواه یزیچ

 مایها کردم. فاط یبه صندل یبه سمت اتوبوس رفتم و نگاه تیبه اطراف کرد، با عصبان یا تهینگاه فرمال یحرص درار

وس اتوب هیواشکان شدم که باهم سوار  نیراد متوجهو نشستم، همزمان  ششیرفتم پ نمش،یدستشو باال برد تابب

 منو به خودم اورد.  مایفاط هیپر از ناراحت یشدن، صدا گهید

 . اناید دمیو د دیدوباره وح-

 گفتم : تیعصبان با
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 ؟یخودت درست کرد یبرا هیختیچه ر نیا ،یدیکه د یدید-

 وگفت : یداد به صندل هیگذاشت رو صورتش و سرشو تک دستشو

 .کشهیعذاب وجدان داره منو م اناید اد،یاز خودم بدم م کنمیبه اشکان که نگاه م-

 گفتم : یگرفتم و با دلسوز دستشو

 نشدید کباریبا  شهینم لیداره، دل یآبک یرابطه ها نیازا ایخراب کار نیازا یتو نوجوان یهردختر ه،یعاد گهید نایا-

 . یخودتو انقدر سرزنش کن

 صورتشو خشک کردو گفت : یبا دستمال اشک رو مایفاط

 اشکان ازم رو برگردونه.  خوامیمن نم انایکردم، د یمن چه غلط یدونیخودتم م-

 کردم و گفتم : ینوچ

ات فکر کن به  ندهیبه آ خته،یکه ر هیگذشته رو ول کن آب ایداره رو برگردونه آخه دختر خوب؟ اصالً ب یلیچه دل-

 خودت واشکان. 

روشونم بود،حس  مایگذشت سر فاط یساعت کینگفت، اتوبوس راه افتاد،  یزیشونم و چ یگذاشت رو سرشو

 افتاده .  انیحس شده خونش از جر یاون قسمت از بدنم ب کردمیم

رو  شهیطرف تموم م یپا ایشونه  یکه تهش با گذاشتن سر رو یهند لمیف یصحنه ها نیمرده شور ا ،یآخ ، آ-

خونت  یاول عاشقونست وقت هیبه شونت همون چند ثان اریکردن  هینشستن وتک یول میندار یببرن، حاال ماکه عشق

 چقدر چرت گفتم.  یی.خدارهیم ادتی یعشق و عاشق فتهیب انیازجر

 . قایدق-شونم برداشتم و گفت : یسرشو از رو مایفاط

 چهره خواب آلودش نگاه کردم و ابروهامو انداختم باال وگفتم : به

 دوباره بلند فکر کردم؟ -

 وگفت: دیبادستاش مال چشماشو
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 اوهوم. -

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 برام نازک کرد وگفت : یچشم یکنگ فوکار شده. پشت یمثل پاندا افتیق یفاط-

 . یتوهم مثل اسکار شد-

 زدم تو سرش وگفتم : بااخم

 پخش شده دورچشمات.  ملتیر یاحمق انقدر عر زد-

  ؟ییخدا-زد رولپشو گفت : بادست

 . ییخدا-

 یبرداشت وخودشو نگاه کرد، همون موقع اتوبوس متوقف شد، راننده گفت، برا یا نهیوآ فشیکرد تو ک دستشو

 .میصبر کن قهیده دق میتونیم دیخر ای ییدسشو

شدم وباصورت جمع شده  ادهیباهاش رفتم، ازاتوبوس پ یهواخور یبلند شدتا بره صورتشو بشوره ومنم برا مایفاط

کردم و به در  یحرف زدن خداحافظ کمیرو برداشتم و به مامان زنگ زدم بعد  مایفاط یشونه مو ماساژ دادم و گوش

 : خوندمیخودم ترانه م یبرا رلبیعوض شدن حال هوا ز یشدم برا رهیهاخ یبهداشت سیسرو

دخترا خجالت...وا  کشنیمحدوده، پسراا کل م نیبره باال کل ا میکرد یاز من بوده،کار هیممنوعه انرژ نجایالکل ا-

 الیخیکه خجالت بکشه؟ ب میدار ی!اصال مگه  پسرزایپسرا خجالت،... چه چ کشنی! دختراا کل مکشهیکل نم پسرکه

 آهنگ بابا، 

برداشتم،خواستم   یاونجا دوتا بستن خچالی یکه اونجا بودرفتم ازتو یموزدم وبه سمت سوپر مارکت یدود نکیع

از  اشکان هم گرفتم، یبرا یکیاون نخوره  میکه ما بخور شهینم ماستیافتاد اشکان هم بافاط ادمیبرم تاحساب کنم 

هاش  هیهم گر دهیورپر یمایفاط نیبودن، ا دنیندکه باهم درحال خ مایاشکان وفاط شیورفتم پ رونیمغازه زدم ب

اشکان دستشوبرام بلند کرد  دمید هویآقا اشکان، باخنده به سمتشون رفتم که  یماست خنده هاش برا یبرا

به  تا چشمش ستاده،یپشتم وا نیراد دمیبرگشتم ود ستینگاهش به من ن دمیتاخواستم عکس العمل نشون بدم د
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شدم عالوه بر  کینگفتم، بهشون نزد یزیکنارم رد شد. لبامو باحرص جمع کردم و چ زا عیمن خورد اخم کردو سر

 ، اشکانهم اونجا بود گهید پیپسر خوشت هی نیراد

 

 به من اشاره کردوگفت: باخنده

 خواهر زن خونده ما.  شونمیا -

 باخنده دستمو گرفت و گفت : مایفاط

 . انایدختر شر کالسمونه د-

 باخنده گفت : پسره

 . دمیشن اریبس فشونویآره، تعر-

اب جو یکه بهم انداخت وب یا کهی. تدنیبود مانند د یک دنیبله،البته شن-بعد سال ها به حرف اومدو گفت: نیراد

قاد اعت یدرمان کم حرف یخوردن  تخم کفتر برا ریبه تاث -بهش نگاه کردم و گفتم : یلکسیر ینذاشتم، با چهره 

  د؟یدار

عتقاد ا یلیخ یپرحرف  یخوردن کله گنجشک برا ریبه تاث یول ر،یخ-تر از من گفت : لکسیترو ر الیخیب ی باچهره

 دارم. 

 : گفتیحرف نن جون افتادم که م ادیلحظه  همون

 . یزنیانقدر حرف م یمگه کله کنجشک خورد-

 وسط وگفت : دیپر یباخنده الک مایبدم که فاط یجور کیجوابشو  خواستم

  ؟یدیخر هیناچیا انایاِه، د-

 گفتم : رلبیدندوناموروهم فشاردادم و بهش نگاه کردم،ز باحرص

  ؟یخوریکوفت، م-
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 که من فقط بشونم گفت : یجور رلبیمن ز مثل

 . یدیخر یچ نمیبده بب زمیباز؟عز یهاپو شد-

 نیحس رینکردم،  ام یمعرف اناید یراست-عوض شدن حال و هوا گفت : یدوم حرفش وبلند گفت، اشکان برا کهیت

وباهاشون  ریکو انیدعوت کرده تاباماب مشونیازت یریخوندن، استاد م یاز دوستام که ستاره شناس یکیجان 

 . میآشناش

 زدم و گفتم : یلبخند

 خوشبختم. -

 باخنده گفت : اشکان

 . میخبربود یبوده وماب نیدوست مشترک منو راد نیرحسیجالب، ام زیچ هیو -

 زدم وگفتم : یپوزخند

 . یمن چه افتخار یاوه خدا-

 پخش کردو گفت : نمونیهارو ب یبستن عیسر مایفاط

 . امیب رمیدوتا کمه من برم بگ-

 گفتم : عیسر

 .خورمینم رمنیبگ یکی-

 مانگاه کردو گفت : مایبه فاط نیراد

 .خورمیممنون، منم نم-

 که بده آخه.  ینجوریا-گفت : مایفاط

 کرد.  یرلبیزدو تشکرز یلبخند نیراد
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 بچه هافعال.-اشکان روبه ما گفت : فته،یراه ب خوادیاتوبوس اعالم کردکه م راننده

 ه،خوریم یداره با خنده بستن دمیکردم د مایروبه فاط میتانشست میو سوار اتوبوس شد میدست تکون داد براش

 یفتگیخو احمق م-مونده بود، ازدستش گرفتم وباحرص خوردمش، بادستش آروم زدتوگوشم وگفت : شینصف بستن

 بخرم برات. 

 نگاش کردم وگفتم : یعصبان

 اصالً دوست داشتم مال توروبخورم، اصالً آره دوست داشتم. -

 باخنده گفت : مایفاط

  ؟یکنیم یسرمن خال یجوابشوبد ینتونست دمیآها فهم-

 ترازقبل گفتم : یعصبان

 . ستین ینجوریاصالنم ا رم،ینخ-

 هست. -گفت : یطونیش بانگاه

 . سین-

 هست. -

 رفت باال وگفتم : صدام

 . کردمیم کسانشیباخاک  یکردیاگه حرف وعوض نم رتوعهیآره هست، همشم تقص-

 دفعه بعد. شاالیا-دادوگفت:  هیتک یبه صندل ماسرشویفاط

ب نگاهم کرد،طل یکه جلو نشسته بود دومتررفت هوا،برگشت وعصبان یجلوزدم  بدبخت یبه صندل  یلگد باحرص

 کارانه گفتم :

 ه؟یچ_
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 نگفت یزیبااخم برگشت وچ دختره

 

14  

 دراورد و خورد وگفت : پسیبسته چ هی فیک یباخنده از تو مایفاط

 . یفتیکه پس ن یریگیم شویدست پ ،یعنیاخالقتم  نیعاشق ا-

 پنجره دوختم،  رونینگاهمو به ب یبراش جمع کردم و عصبان صورتمو

 گفت پرحرفم  میرمستقیبچه پررو  غ-

 ترم وجود داشت به نظرت ؟  میمستق نیازا - مایفاط

 و گفتم : دمیکش یعصبان نفس

 گفتم.  یکه به فاطر ییزایهمون چ شعوریب ینه، مزدشو دارم، عوض-

 نگاه کردو گفت : مابهمیفاط

 اِ! -

 دوست شد؟  قهیعت نیبروبابا،شوهر توهم آدم کم بود باا-گفتم  بااخم

 . نایا ستنیجز هرهر بلد ن یا گهیصورتم اورد، کارد کینزد پسویو بسته چ دیدوباره خند مایفاط

 . ایب-

نخوردم، با دستم بسته  گهیخوردم حالم بهم خورد از اون به بعد د پسیچ یبار تو بچگ هیمتنفر بودم،  پسیچ از

 کنار زدم و گفتم : پسویچ

 .خوامینم-
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هم گذاشتم و به  یچشمامو رو ومدیخوابم م کمیمنم  د،یخواب یدوباره مثل خرس قطب مایگذشت و فاط یساعت کی

 خواب رفتم. 

کال  م،یشد ادهیبچه ها ازاتوبوس پ هیخورد،همراه بابق یهم از جاش تکون مایهم همه چشممو باز کردم فاط یباصدا

 با ترس گفت : مایکردم، فاط یگذاشتم روسروصورتم وبه برهوت دوروبر نگاه مویدود نکیوع

  ه؟یچه جهنم نجایا-

 شده بودن نگاه کردم و گفتم : ینقاش نیزم یرو یکه به طرز جالب نیزم یرو یشن ها به

 . نیشترو بب یواا ست،ین یگیکه م امینه باو، اونجور-

 ذوق برگشت و به گله شترها نگاه کردو گفت : با

 نازن.  ،چهیآخ-

 و گفتم : دمیکش یقینفس عم بالبخند

 جا نداره.  چیه رویآرامش کو ون،یزیتو تلو غهیبه قول اون تبل-

از راه  کمیهتل هست،  هی یکینزد نیبهمون اعالم کرد که هم یریبه سمتون درحال وزش بود، استاد م یداغ باد

 ایه بزده بودن ک یسنت یهتل قشنگ با معمار کی ری! وسط کودهیند یزایبه هتل، به حق چ میدیتارس میرفت ادهیوپ

 هتل.  رونیب میرفت ریتوکو گردش یبرا لمونیو بعد رزو اتاق و،گذاشتن وسا می. داخل رفتنیو بب

******************* 

 چشماش نگاه کردم و گفتم : تو

 . مایفاط-

 هوم. -

  کنه؟ینگاه م یختیر نیچرا ا نیا-

 نگاه کردوگفت : دیجویم یزیداشت چ یبودوانگار ستادهیکه کنارم ا یبه شتر مایفاط
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 . گهیکنه؟ شتر د ینگاه م یچجور-

 . کنهیکه توش خداشفات بده است به آدم م ییاز اون نگاها-

 خنده و گفت : ریزد ز مایفاط

 .  رینگ یجد ادیم یداره عشوه شتر-

 شتره نگاه کردم و گفتم: یبه چشما بااخم

  ؟یدار یه؟مشکلیهان؟چ- 

 غیبا چندش چشمامو بستم وج سهیخ دمید دمیبه صورتم کش یدست د،یچیپووووو پ یلباشو جمع کردو صدا هوی

 :دمیکش

 تو صورتم تف کرد.  نیا مایفاط-

 . ییییا-باچندش گفت : مایفاط

باز  چشمامو تونستمیکه اونجا بود باهام راه اومد، از فرط چندش نم یبهداشت سیبه سمت سرو عینگاه کرد و سر بهم

 تم آب زدم. ربه صو یبهداشت سی. با چندش رفتم تو سروارهیبرم صورتمو بشورم تا بره برام لباس ب ماگفتیکنم. فاط

 کاهن.  ریو آب ز یاز درون موز یمظلومه ول افشونیپسران ق نیشتره متنفرم مثل ا یهرچ شعور،ازیشتر ب-

 از پشت سرم اومد و گفت : ییصدا هی هوی

 که ازشون پول بچاپه.  خوانیزن زبون باز م هیمردا همه فقط  نیواال، ا-

ن بهم م دنیپوش  بود،باد کیش یلیسال خ انیخانم م هیچشم بسته به چشم باز برگشتم و پشتمو نگاه کردم،  هی

 سالم کرد، بالبخند جوابشو دادم و دوباره برگشتم و گفتم :

م ک زنا پرحرفن مردا کم  گنی،بخدا همش دروغه که م میدیجونورا رو م نیبه ا نکهیآره، اصالً تنها اشتباه ما خانما ا-

 . لیحرفن وزبون ندارن، اتفاقا زبوناشون درازه اندازه دسته ب

 آب و باز کرد و گفت : ریو ش رونیاومد ب ییاز دستشو زنه
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 اندازه ماره زبونوش، مااار.  ل؟یدسته ب-

 مانتو موباز کردم و گفتم : یمقنعه مو دراوردم و دکمه ها باچندش

 . کننتیم کسانیبا خاک  ارنیدرم ییهویمار رو  شین نیا ن،یگینم گنینم یچیه د،یمار وخوب اومد-

 تکون داد و گفت : نیسرشو به طرف زنه

کردم که نتونه بدون اجازه من آب بخوره، انقدر توگوشش خوندم   یکار هیشوهرمو  نیآزاده آزادم، ا ؟یببنیمنو م-

درستش  نویکه کل خونه و نصف کارخونه رو زد به اسمم، هه فکر کرده من مثل اون زن ساده اولشم؟ نه جونم من ا

 کردم . 

 ابرومو انداختم باال و گفتم : هی

  ن؟یزن دوم-

 گفت :رژ قرمزبه لباش زد و  هی نهیآ یزد و جلو یلبخند

 ام. یسوگل-

 گفتم : رلبیشل شده به سقف نگاه کردم و ز شین با

 آهان، پس آقاتون عالوه برشرکت حرم سراهم دارن .-

 کرم ضد آفتاب برداشت وگفت : هیو فشیبا عشوه رفت سرک خانمه

مو  یگرد ریسرجاشه، کو حمیمن تفر کنه،ینم یطالقم بده برام فرق خوادمیخودمم، نم یخالصش که بکنم، االن برا-

 برنامه است.  یو شنامم که رو یقیکالس موس رمیگردشمم م کنمیم

 نگفتم؛ یزیزدم وچ یلبخند

 که درست کرده براخودش.  یا افهیمونده؟ نگاه ق ارویزن اول  یبرا یکه سناتوره ! پس چ ستیزنه؟ زن ن نیا
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ه آورد مایکه فاط یآب هینخ یراوردم ومانتوتنمو د یکردو لباسارو نشونم داد، مانتو یاومد، سالم مایموقع فاط همون

 هیشده بود دورکمرشم  یکش دوز ناشیزانوم بودوسرآست یدوست داشتم،تاباال یلیمانتوروخ نیبود تنم کردم ا

 کمرن یآب یشال نخ هیداشت ، یآب یکمربند بافت پارچه ا

 

 سرم کردمش و بهش گفتم : عیکمرنگ ترهم برام اورده بود سر یآب یشال نخ هیداشت ، یآب یبافت پارچه ا کمربند

 ضد آفتاب همراته؟  گفت:-

 هم برات اوردم.  گهیخرت و پرت د یسر هیآره، -

مم ک هیهم به لبام زدم،  رهیرژ ت هیکرم زد آفتاب بهم داد، کرم وزدم و هیدستش  یتو کینسبتاً کوچ فیک یوازتو 

 کردم  گفتم : اهیچشماموس

 . میبر-

 بهم نگاه کرد و گفت : مایفاط

 ! یکرد رییعجب تغ-

رو  میامونوگذاشتیبود ، کاله آفتاب نیهم شمیوته آرا کردمینم شیآرا یلینگفتم آخه من خ یزیکردم و چ یا خنده

وعلممم الزمو بدست  یو آگاه میقدم زدد کمیریکو یهاتو دوبچهیم،بااساتیدور شد یبهداشت سیسرمون وازسرو

 گفت : الح یب مایفاط م،یگفت واعالم کرد آزاد یدیاستاد خسته نباش میاورد

 تو استراحت کنم.  رمیم انا،یخسته ام د-

 حوصله گفتم : یب

 تو یخوابیبابا،چقدر م یا-

 و گفت: دیکش یا ازهیخم

 دوباره.  رونیب امیبخوابم، م کمیشدم، حاال  ینطوریچراا دونمینم- 
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 و گفتم : ستادمیا سرجام

 هستم توبرو، من -

نشسته بودو به اطراف نگاه کرد،ازجاش بلند شد و  نیزم یکه رو دمیروازدورد یمیگفت ورفت، استاد سل یا باشه

 اعالم کرد:

 . مینیاطراف وبب ادیبامن ب تونهیم ستیخسته ن یهرک-

 استاد روبه در هتل کرد و گفت : م،یاز دانشجوها باهاش همراه شد ییوچندتا من

  اد؟ینم ییایآر-

 ،ییایآر  ادیراست م رهیچپ م یهراستاد شتردارهیاز ما ب یچ دونمیتونو ببرن که نم ییایآر نیشورا مرده

کرد و  یاومد وباحالت دو خودشو رسوند به ما نفس زنان به استاد سالم رونیاز در هتل ب نیراد هوی.کنهی،مییایآر

ستاد ا کردن،یکه جدا داشتن گردش م گهیگروه د هی هب میدیورس میاستاد بالبخند جوابشوداد، همراه استاد راه افتاد

 م،یبه سمت سردسته گروه رفت و باهم شروع به صحبت کردن وراه رفتن شدن، ماهم مثل اردک دنبالشون راه افتاد

گرم بود به اطراف نگاه کردم همش شن وخاک بود، آخه  یلیگذشت هواخ یا قهیشدن، چند دق یدوتاگروه باهم قاط

ندم چرخو کردن،سرمویمثل من فکرم ینگاه کردم، اوناهم انگار هیبق افهیبرگشتم و به ق دن؟یواسه د هدار یچ نجایا

 باشوق به نیراد زدیحرف م نیراد یبود وبا خنده برا یوبور دیدختره سف ره،یدختره داره راه م هیکنار  نیراد دمیو د

پشت  قایقدم هامو آروم کردم  دق د،یخندیکردومیباتعجب نگاهش م کباری قهیوهرچند دق کردیحرفاش گوش م

گفت  یزیچ نی. دختره برگشت و به رادزدیحرف م ریتو کو یاهایسرشون قرار گرفتم، استاد برامون از خاک و گ

 که گفت : دمیفقط شن دیدوباره خند نیراد

 عجب. -

ستاد ا حاتیزنن؛توضیدارن مخ بچه خوشکل دانشگامونو م م،یکن تیحما مونیداخل دیاز تول دیبا شهینم نجوریا نه

گرما خر  نیه،توایگرم یعجب هوا-گفتم:  رلبی. به اطراف نگاه کردم وزمیتموم شد و به سمت هتل راه افتاد

 . زنهیپرنم

به  هیبود الک عیکه ضا یلبخند نیراد زد،یحرف م نیدختره هنوز با راد یهمه پراکنده شدن ول میدیهتل رس به

دراورد واز دختره فاصله گرفت،به اطراف نگاه کردم و دستمو گذاشتم رو دهنم و  بشیختره زد وتلفن همراهشو ازجد
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 هی وهیکردن کردم، هیشروع به گر یها یوها تمکنارش نشس دمشیمثال ند یدختره  الک شیرفتم پ یدروغ هیبا گر

خنده ودستمو جلوصورتم گرفتم دختره  ریازخنده غش کردم،  محکم زدم ز هیبد ازدختره دررفت وسط گر یصدا

 گفت : یدستپاچه بلند شد واومد کنارم و بادلسوز

 شده؟  یچ زمیعز یوا-

اون  یومد،ولیاز چشمام اشک م یجد یبودم جد دهیانقدر خند یگیآقا منو م اد،یبو سگ مرده م فیپ فیپ

 غش کردم .  هیکردازگریفکرم

 گفتم : یردم وبه سختنگاه ک بهش

 شم؟یلنده هور خالص م نیاز دست ا یبکش، به نظرت من ک امنویاشک وآه کار هرروز منه، خدا-

 نگاهم کرد وگفت : دختره

  ه؟یمنظورت از لندهورک-

 گفتم : هیگر با

 که کنارت نشسته بود،  یهمون خائن-

 گشاد شد با تعجب گفت : چشماش

  ن؟یراد-

 .نیچه زود پسرخاله هم شده، راد یباش شعوریانقدر ب خوردینم پتیبه ت تیشخص ینَفاخ ب ن،یزهر مار راد یا

 دست زدم تو صورتمو گفتم : با

 کنهیمنو پرت م ادیدوست دختراش از اتاقمون م یروبرام جهنم کرده، هرشب صدا یزندگ زنهیآره، هرروز کتکم م-

خودم  یمعشوقه هاش، صبحانه وناهار وشام منم که فقط کتکه، حاال من برا یتو آشپزخونه تاغذادرست کنم برا

 بابا انقدر بد اخالقه؟  اچر پرسهیم کسرهیفرشاد بچم  خورنیمهشاد وفرشاد غصه م یبرا گمینم

 با دهن باز گفت : دختره
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 مهشاد وفرشاد بچه هاتونن؟ -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

و همش من شعوریب کنه،یم یمن چشم چرون یحاال جلو سابمیوم شورمیدارم براش م یکثافته،ازدوازده سالگ یلیخ-

 بخاطر بچه است که منو نیاالنم رو نب افهیبچمون بده، فقط دنبال آزار منه حاال ق یاسترس برا دونهینم ده،یحرص م

 . زنهیچند وقته نم

 داد زد : یباناباور

 مگه!؟  یباردار-

منودق  نیراد نیبهم بده ا یعمر هیاگه خدا هیمامان دیمهش  نیآره،ا-کردم نخندم  یرو شکمم گذاشتم وسع دستمو

 فرشاد .  دویشاد فرش دومهیمهش میشیموقع م ارم،اونیم دمیفرش هیمرگ نکنه 

 گفت : تیبا عصبان دختره

 خورهیاصالً بهت نم یتو هم خوب موند یخوب شد شناختمش.ول هیکرده دخترمردمو،عجب پس فطرت وونهینگاه د-

 . یسه تابچه داشته باش

 تحمل دیکه با فیح

 

 . ونهید گهیتوحلقش به من م ومدمیو گرنه جفت لگد م کردمیم ش

 دستمو گذاشتم رو سرم و گفتم : 

  ،انیبار ب تیتابچه هاباترب کنهیم هیتخل ییداره دشو یزیچ یگاز معده ا نکهیخصلت خوب داره،اونم ا هیتنها -

 وعالوده کنه.  ستیز طیمح یمحل عموم دوسطیاینم

 به اون در.  نیدلم خونک شد ، ا شیآخ

 و گفت : نییسرشو انداخت پا دختره
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 .یخوشحال شدم منو محرم اسرارت دونست رم،یم گهیمن د-

 . یسگ مرده  آشنا کرد یخوشحال شدم منو بابو منم

 وگفتم : دمیصورتم کش یدستمو رو یشینما یباناراحت

 هم اونطرفه.  یبهداشت سیسرو کنم،یخواهش م-

 داد. آروم گفتم : حینگاهم نکردو فرار وبه قرار ترج گهید

 .گمیم انتیاطراف ینفاخ نخور،برا هینفاخه نخور، اصالً کالخوراک ایلوب -

که داشت  نیبه راد یچشم ریدراوردم ومشغول خوردن شدم  ز یآب معدن فمیک یازتو دمیحرف خودم خند به

ه  ب یحیآب وازدهنم جداکردم وبا لبخند مل شهیش عیسر یهنوز تشنه بودم ول نکهی،باانگاه کردم ومدیم کینزد

رشو روس یباال انداخت، کاله آفتاب ییابروشرمنده ام،  یلیمثالً من خ یالک نیینگاه کردم،  سرمو انداختم پا نیراد

 یگوش رفتیکه داشت م ینطوریهم انداختم وازپشت بهش نگاه کردم هم یو ازکنارم ردشد پاهامورو دیترکش نییپا

و به راهش ادامه  دینفهم ن،یکه حواسش نبود افتاد رو زم بشیشلوارش  بردو خواست بزاره توج بیشو به سمت ج

 و دادزدم : دمیبه سمتش دو عیداد،سر

 .. تیگوش ژیپک-

 گفتم!  یچ یوا

 دم،یود کیتاج یزنگ خوردبه صفحه اش نگاه کردم  و درکمال تعجب عکس آقا یاسمشو بگم گوش تاخواستم

 و برگشت به سمت من، باسرعت خودمو جمع و جور کردم و گفتم : دیرو شن یزنگ گوش یصدا

 داشتم تابهتون بدم .  ن،برشیافتاده بود روزم تونیگوش-

 زد و گفت :  یلبخندکمرنگ

 ممنون. یلیآهان،خ-
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 روبه سمتش گرفتم وگفتم : یذوق کردم وگوش رایخنده اش مثل جو گ دنید با

 زنگ زد.  کیتاج یا،آقایب-

 گفت : هیکرد وباکنا یرو ازم گرفت و به سرتا پام نگاه یگوش

 . رسونمیباشه، سالمتو حتماً بهش م-

  یهتل حرکت کرد، بالبخند حرص درار یبه من کردو به سمت درورود وپشتشو

 به کمرم زدم و گفتم : دستمو

 سالممو به آقا آرش هم برسون.  یکارو بکن،اگه وقت کرد نیحتماً ا-

 وبه من نگاه کرد.  دیپاشنه پا چرخ یدفعه رو هی ستاد،یا سرجاش

 که گفت : دمیصداشو از پشت سرم  شن هویباال انداختم و از کنارش رد شدم، یا شونه

 . یجا گذاشت فتویک-

مثل اسکوال برگردم؛خواستم مثل خودش رو پاشنه پا  دیرفتم حاال با یشانس عجب حرکت باحال نیاه، توف تو ا-

اال که دستشو ب رمیو بگ فیجلو چشمم شدم، برگشتم تا دستمو دراز کنم  ک فمیشدن  ک زونیبچرخم که متوجه آو

 یزیچ گاه کردم وخواستمن رم،توچشماشیبگو  فیو نتونستم ک دینرس فیتر گرفت و چون قدش بلند بوددستم به ک

 صورتم، به چشمام زل زدو آروم گفت : یبگم که سرشو اوردجلو

 به اون در. نیا-

از باال ول کرد  و افتاد جلو  فویوسردرگم نگاهش کردم همونطورکه چشماش به چشمام بود ک دمیمنظورش و نفهم 

 به من بود دستشوبرد باال وگفت :از کنارم رد شدودرهمون حالت که پشتش  یمندانه ا روزیپام، بالبخند پ

 . رسونمیو البته آرش م کیتاج یسالمتو حتماً به آقا-

 شدم : رهیجمع کردم و به رفتنش خ صورتمو

 تو ببرن.  افهینکبت مرده شور ق شعوریب ،یاحمق عوض-
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پله هارو باال  یکی یکیحرکت کردم  و داخل هتل شدم،  یبرداشتم به سمت ورود نیاز رو زم فمویشدم و ک خم

  دادم،یم نیفوش به جدو آباد راد هیو  رفتمیم

 . رهیم کشهیبعد راشو م کنهیم کسانیردل باخاک  ره،مثلیهمش حرکت آخرو اون م-

  ه؟یصنمشون باهم چ نایزنگ بزنه؟ ا نیبه ا دیچرا با کیتاج ی! من چقدر هولم آقایراست

 و گفتم : دمیدستمو به چونم کش دمیرس مایدر اتاق خودمو فاط پشت

  دم؟یدارن؟ پس چرا من نفهم یباهم نسبت یعنی ک؟یتاج ن؟یراد-

 تو چهارچوب در ظاهر شد، متفکر بهش نگاه کردم وگفتم : مایخواب آلود فاط افهیاتاق باز شد و ق در

 همن؟  کارهیچ یعنی-

 تو اتاق و درو بست.(  دمیم و کش قهیو آسمون کردو دستشو انداخت به  نیبه زم ینگاه کالفه ا مایفاط

 لواشک انداختم تو دهنم و گفتم : کهیت هیبالشت بود به سقف نگاه کردم و یسرم رو همونطورکه

 .شهیباشه که بدبخت م نویخواستگارم نیا ما،اگهیفاط گمیم یجد-

 جابه جا کردو باخنده گفت : رسرشیمادستشوزیفاط

 . یپسره ا نیا یخواستار خوشبخت یلینه که تو خ-

 ازش جدا کردم و گفتم : لونشویبرداشتم و نا گهیلواشک د هیشدم و  زیخ مین

 نکنه.  اونیگرگ ب بیخدا نص کنمیفرق داره، از اون مورداست که دعا م نویبحث م-

 که زنگ بزنه به خواستگار دخترش؟  یدیرود یآخه عقل کل، کدوم پدر-لواشکو از دستم چنگ زدو گفت : مایفاط

 کردم وگفتم : اخم

 . دیاریب فیامشب باخانواده تشر گهیم زنهیزنگ م ه؟یبیعج زیبعدشم مگه چ ؟یریگیلواشک و چرا م-

 شدم.  رهیبرداشتم ودوباره به سقف خ گهیلواشک د هی
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 نجاستیا نیها! درضمن خو احمق جان،امشب که راد رهیگیدل دردت م یخوریم یکه دار هیلواشک نیشمیش-

 ؟یبره خواستگار خوادیم یچطور

 و با ذوق گفتم: دمیخند

 . نجاستیا نیراد یگیراست م ییوو-

 خودمو جمع و جور کردم و گفتم : یشل شده بهم نگاه کرد، فور شین با

 . نویم شیبره پ تونهینم نجاستیا نکهیمنظورم ا-

 ؛ دوگفتیخند انهیموز

 ازش خوشت اومده.  خورم،یم وارید یتورو نشناسم بدرد جرز ال یغلط کرد-

 گفتم : غیو با،بالشت زدم تو صورتش و باج دمیجام پر از

  ادعمراً؟یخوشم ب رغضبیمن ازاون م ،یغلط کرد-

 و از رو صورتش کنار زدو گفت : بالشت

 نگم.  یبه کس دمیبگو قول م قتمایمن رف انا؟ید-

 . ستین ینجوری. ارمینخ-

 تخت جابه جا شد و نشست جلوم و بااصرار گفت : یرو

 . گهید گمینم یشکیه ا؟بهید-

 جمع کردم وبااخم گفتم : لبامو

 قول؟ -

 و گفت : دیخند

 . گمینم یقول، به جون اشکان به کس-
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 انداختم باال و آب دهنمو قورت دادم و با خنده گفتم : ابروهامو

 . ادیخوشم م افشیمولکول، از... از ق هیاندازه نصف  کمی ،یعنی کم،ی-

 نگاه کرد و گفت : مابهمیفاط

 . گهیمثل آدم حرف بزن د اید یخر یلیخ-

 نگاه کردم و گفتم : نیبه آسمون و زم گهید کمی

مهم  یدونیخوب تو که م یول اد،یاش خوشم م هیبه جز اخالق نحسش از بق اد،کالیخوشم م یلیاز جذبه اشم خ-

 . ادیب رتیشووَر بااخالق گ هیدعا کن  گهیم شهیاخالقه مامانم هم

 با دستش زد تو سرم گفت : مایفاط

 لحظه چرت نگو به من نگاه کن.  هیاه، -

 بدبخت.  یعاشقش شد-بغلم و گفت : دیکردم، با ذوق پر نگاهش

 خدا شفات بده است بهش کردم وگفتم : شیکه معن یینگاه از اونا هی

 نه؟  یخونیم یلیرمان خ-

 سرشو خاروند و گفت : پشت

 شدم قبول دارم.  ریآره،جو گ-

 . میمثل اسب راه بر دیفردا با میبخواب میریبه نظر من بگ-

 . یاهم، با-

 . دیگذاشت رو بالشت و خواب سرشو

 . دمیرو گلوله کردم درسته قورت دادم بعدش سرمو گذاشتم خواب گهیلواشک د هی منم
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 وازخواب دیآخ واوخ مو شن یصدا مایفاط دم،یچیتو شکمم نصف شب بلند شدمو به خودم پ یدیدرد شد دنیچیباپ

 مهین یبلند شد، چراغ وزدو باچشما

 

 : بازگفت

  ؟یچرادلتوگرفت شده؟یچ-

 فکر کنم وقتشه. -گفتم : دمیچیدرد توخودم پ با

 هان؟ -درشت کردو گفت : چشماشو

  ده؟یم یچه معن رهیگیمن  دلشو م طیتوشرا یهان و مرض، آدم-

 گفت : گنگ

  ؟؟ی... شدزیچ-

 جمع شده ازجام بلند شدم وگفتم : باصورت

 آلوچه و لواشک خوردم دل دردم گرفته.   یادیگمشو بابا، منحرف،ز-

 و گفت : دیخواب سرجاش

 آهان.-

  شتریسرد بود دستمو ب یلیخ ریکو یشبا رون،یتنم کردم وشالمو انداختم رو سرم و از اتاق رفتم ب مانتومو

گرفتار بودم، بعدش باآرامش  ییتو دشو یساعت هی ،یبهداشت سیخودمو انداختم توسرو عیدلم فشاردادم و سر رو

 به سنگ توالت کردم و گفتم : یو نگاه رونیاومدم ب

 فردا. ییدسشو یبرا میزاریرو م انهیبحث علت جنگ در خاورم-
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 نگاه کردم، نهیخودم تو آ ریبه صورتم زدم و به تصو یستامو شستم آبهارفتم ود یبه سمت دست شور اطیبااحت

 و گفتم : دمیبه شکمم کش یزدم ودست نهیبه عکس خودم توآ یاومد،لبخند داریهمون موقع شاسکول درونم پد

 . یدوباره که منوترسوند ؟یمامان یخوب-

 ،ییندگز نیا یتو محکم کننده ستونا ینیتوثمره عشق منو باباراد زمیعز ا،آهیب ایمنتظرته ها،زودبه دن انایمامان د-

 .گهیادیابیبدن یمرگت شه زود شیبابات پ یاله

 . دیببخش-

 برگشتم،  عیپشت سرم دستموگذاشتم روقلبم و سر ییصدا دنیباشن

 بسم اهلل جن. -گفتم : عیمواجه شدم که به من زل زده بود، سر نیمتعجب راد ی افهیباق

 حوصله گفت : ینازک کردوب یچشم پشت

 بغله.  نیخانماا یبهداشت سیسرو-

 هدیرودارم که کوب یتروجودنداشت،حس تخم مرغ عیضا نیکوفت بخورم من، ازا یا ونم؟یآقا هیمن االن دشور یعنی

 . دهیازهم پاچ فالیشده به د

 د؟یینجایا یازک-:دمیپرس بااسترس

 ازاولش. -گفت : عیسر

 گفتم : یکردم،فوریجمش م یجور هی دیزده بودم با یاوه عجب گند اوه

 . ارهیسوء تفاهم بوجود ن یتشابه اسم د،یشوهرمه ببخش نیراد-

 متعجب شد وگفت : صورتش

 شوهر؟.. آهان، نه!. -

هوا   یفتم،بیبودب کیسرخوردونزد هوپامیاز شانس بدم   یزدم وآروم از کنارش رد شدم. ول یلبخندپراسترس

 شدم رهیهوا معلق بودم تو چشماش خ یهمونطورکه تو فتمیشوگذاشت رو پشتم تان گهیدستموگرفت ودست د
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دم بو دهیخجالت کش م،راستشو لبمو به دهنم گرفت ستادمیباال، سرجام ا دمیکش یبه صورتم کردو وفور ینگاه

 ممنون.-لب گفتم : ریو ز نییسرمو انداختم پا

 اروندوباسربه سمت شکمم اشاره کردو گفت:خ شویشانیراستش پ بادست

 . دیمراقب خودتون باش شتریب تیوضع نیتو ا کنم،یخواهش م-

 شک گفتم : با

 تو کدوم؟... آها، بله، بله. -

ب؟ المص یدیو همزمان محکم زدم تو سرم؛اون قسمتشم شن فتهیبه شالم که درحال افتادن بود گرفتم تا ن دستمو

 من حامله ام؟ کنهیفکر م نیاالن ا میکم داشت نویهم

 به سرم زد، برگشتم و گفتم : یبه سمت در رفتم که فکر آروم

  اد؟یبهم م-

 توجه به من به ساعتش نگاه کرد وسرشو اورد باال ونگاهم کرد: بدون

 . دونمینم-

 رفت.  و

 داشتم کنترلش کنم دادزدم : یکه سع ییخشم به در نگاه کردم و باصدا با

 ازت،آخ دلم.  ااادیبدم م اد،یازتتتت بدم م-

 یاکه بر یجور هیالبته  دم،یزنونه دو ییمردونه است، به سمت دسشو نجایاومد ا ادمیبرگشتم  ییسمت دسشو به

دل دردم خوب  ده،چرایکه خواب نمیبابا ا یا-اومدم و به ساعتم نگاه کردم،  رونیب ییدسشو فته؛ازین یبچه اتفاق

 . شهینم

به سمت نور حرکت کردم و چندتا دختر پسر ودرحال  دمیاونطرف تر  نور  د کمیکه  رونیرفتم ب یبهداشت سیسرو از

 !   دمید زایجورچ نیکارباتلسکوپ وازا
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 سالم. -

 برگشتن وبهم نگاه کردن.  ینفر پنج

 ستم؟ی، مزاحم که ن یبه سرم زده اومدم فضول یخواب یب د،یببخش-

 دختره که باهاشون بود گفت : هی،  دمیوروچهره همشون د لبخند

 . یچه مزاحمت زم،ینه عز-

 مایاطف یحرفا ادیو به آسمون نگاه کردم، وتوفکر فرو رفتم، و ستادمیمشغول انجام کارشون شدن کنار دختره ا پسرا

 ونم یمن االن عاشق آرش وپسر صاحب خونه قبل هینطوریا  یفکر کردم که اگه عاشق نیزدم و به ا یافتادم، لبخند

 کیشدم! همشم عشق در دمونیاستاد جد نینشه ا اورتونب دیهو و شا نیم یل گرهیواون باز میبود دارشونیکه سرا

 عشقام اضافه شد .  ونیبه کلکس نمیمورد راد نینگاهه، همشونم جذبه دارن منم عاشق جذبه وابهتم، وباتوجه به ا

 !؟ ینیتوهم بب یدوست دار-

از کنم، ب ونمیرو توکلکس گهید یکی یجا دیفکر کردم که با نیحرف وزد به ا نیکه ا یپسر دنیکج کردم و باد سرمو

 فکر کنم عاشق شدم.  یجد ینه جد

 گفتم : بالبخند

 نداره؟  یاشکال ؟یجد-

 تکون دادوگفت : سرشو

 . اینه، ب-

 بردم جلو تلسکوپ و نگاه کردم،  سرمو

 من چه باحال.  یخدا ،یوااا-

 جدا کردم و گفتم : سرمو

 جالبه.  یلیخ-
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 دختره اومد که گفت : ید،صدایخند پسره

 ماآدما بزرگتره.  یایستاره ها از دن یایدن ست،ین یزیکه چ نیتازه ا-

ستاره هارو نگاه کردم، وعقب رفتم دستمو  گهید کمیبود،  هینوع کنا کیحرفش  نیحس کردم ا یول دونمینم

 بهشون نگاه کردم و گفتم : دم،یکش یا ازهیگذاشتم رو دهنمو خم

 . ریبود، شب بخ یتجربه جالب یلیبرم، خ گهیمن د د،یخسته نباش -

 اطراف نگاه کردم و ابونیبودن.به ب یباحال یکردن، ازشون دورشدم، بچه ها یخنده ازم خداحافظ با

 

 یسمت درورود دمینبود با ترس به اطراف نگاه کردم و دو ادیز یلیخداروشکر فاصله هتل تا من خ یول دمیترس کمی

س افتاد نف نیپشت سرم شدم، دستموگذاشتم رو دهنم و باترس برگشتم،چشمم که به راد هیسا هیمتوجه  هویکه 

 نیبه من. به سمت هتل راه افتاد وح ینگاه مین یآزاد کردم و بااخم بهش نگاه کردم، بدون حت نمویحبس شده تو س

ته  دنیکه پرت کرده بود رفتم،باد یزیرفت آروم، آروم به سمت چ یرو پرت کرد اونطرف، وقت یزیچ هیرفتن 

سرخورده وخواب آلو رفتم داخل هتل وازپله هارفتم  د،یخواب میافتاده بود تمام ذوق کارآگاه باز نیکه روزم یگاریس

 ماروازخوابیکه فاط ومدیدلم نم یاز طرف وردم،یباخودم ن دیدل غافل کل یمتوجه شدم ا دمیرس هباال پشت در ک

 کنم. داریب

 پشت در بمونم،  دیاَه با-

 دوتا ضربه به درزدم یکیشد که دربزنم.  یپااون پاکردم آخرش دلم راض نیپشت درا کمی

 

 کنم. داریب ماروازخوابیکه فاط ومدیدلم نم یطرف از

 پشت در بمونم،  دیاَه با-

کم مح کمیدوتا ضربه به درزدم، درو باز نکرد  یکیشد که دربزنم.  یش دلم راضپااون پاکردم آخر نیپشت درا کمی

رسماً  هگید نه،یانقدر سنگ مایخواب فاط دونستمینم ومد،ین ییصدا چیتر زدم بازم باز نکرد، محکم تر تر زدم بازم ه
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 کمیبازم سرد بود  یبهتر بود ول رونیهوا هم درسته از ب فتاد،ین یبازم اتفاق یبه در ول زدمیداشتم مشت و لگد م

 یدکی دیکل کیتا حداقل  نییاز پله ها رفتم پا ومد،ین شیپ تیتو وضع یرییتغ چیپا اون پا کردم ه نیوا ستادمیا

 گهید یپا ینشسته و پاشو رو یالب یمبل تو یشدم که رو نیمتوجه راد دمیرس نییاما تاپا رم،یاز هتل دار بگ یزیچ

 کرد،یدود م گاریاش انداخته بود وداشت س

 . یوقت شب نیداغون ، خواب نداره ا ی! داغونیهم بود یگاریس -

که  زیوسرشو گذاشته روم دهیناز خواب نیبله، همچ دمیکه د رم،یبگ دیقدم برداشتم تا برم سمت هتل دار تا کل کی

 یلیبه هر دل رمیبگ دیکل رفتمیهتل دار نشسته بود م یروبه رو نیکنه!  چرت گفتم! راد دارشیب ادیآدم دلش نم

 ؟ کنم کاریچ-به اطراف کردم و گفتم: ینگاه وال،س ریز رفتیعزت نفسم م نیجلو ا کردیم چمیسوال پ ای دادینم

 نیراه،مثل راد هیجز  دادیراه نم ییجا چیکه در حال تلو تلو خوردن بودم،مغزم به ه ومدیانقدر خوابم م یطرف از

دم، کار استا نینفهمه، حداقل توا یمبل اونطرف کم کم بخوابم کس نمیبرم بش رمیبگ یلَشو آخر خط یآدما پیتر

مبل اونجا بود،  سیکال دوتا سرو دم،یخواب شدینمکه خودمم باورم  دمیخوابیچشم باز م یجور هی یسرکالس فاطر

 هتل،  یا شهیسمت درش سمیروس کیاونجا نشسته بود، نیسمت هتل دار که از بخت بدمن راد سیسرو کی

 یشده بود رفتم، اصالً حواسش به من نبود،ول دهیبا فاصله چ یلیخ نیکه از راد یبه سمت مبل یحوصله ا یب باحالت

اب نگاه کردم،ازشدت خو نوییدستمو گذاشتم روسرم و پا دمیآه بلند کش هیداغونم  یلیبگم مثال خ نکهیا یمن برا

نصفه دستش بود،  گاریس هیحسابمون نکرده،فقط  منه، همچنان شلغم دمیاوردم باال د شد،سرمویچشمام باز نم

 کردوینگاه م یگاریس ریمتفکر به ز نیراد یخاموش شده بود ول گارهیدراصل س کردیخاموشش م یگاریوتوجاس

 هیتنش بود وروش  دیشرت سف یت هیبرانداز کردم،  پشویحاال که حواسش نبود بادقت ت داد،یفشار م گارویس

 ینایداشت ورو آست یسبزفسفر یکه خطا یشلوارگرم کن ورزش هیبود با دهیپوش یآب یورزش وشرتیس

 آقا حشمت ادشعریناخداگاه  هویبود،  ختهیر شیشونیروپ شونیپر یلیخط ها بودند، موهاشم خ نیهم وشرتشمیس

 کن قررربده لرزونش کن. شونشیموهاتو پر-افتادم، 

 گفت اصالً یبهم م یحس هیو دوباره به چهره متفکرش نگاه کردم،  دمیبه صورتم کش یام گرفته بود، دست خنده

 نهیکمرنگ بازم یکه چشمم به ساعتش افتاد، ساعت صفحه گرد آب کردمیداشتم بهش نگاه م ست،یاوضاعش خوب ن

 یبابام افتادم، آخ ادیبود کردم و رفتهبه صفحه ساعتم که خواب  یدوباره داغ دلم تازه شد نگاه ،یسبزفسفر ی

 قربونت برم... 
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*********************** 

 !اناااید-

 گفتم : دهیو ترس دمیاز جام پر عیسر دمیکه شن یداد یصدا با

  شده؟یهان؟ چ-

به دوروبرنگاه کردم و متوجه بچه ها شدم که  م،یتیدر چه موقع دمیکه روبه روشدم تازه فهم مایمتعجب فاط افهیباق

 درحال رفت وآمد بودن، 

 دم؟یخواب یمن ک یواا-

 

1۶  

 سرم دادزد : غوشیج غیج یبا اون صدا مایفاط

 تو؟عجب بابا.  یتوروخدا از سرما نمرد نشیهان؟ بب ؟یدیکپ نجایچرا ا زمن؟ید،آخه جا کم بود عز-

ه! آخ انداخته؟ ن نیراد یروم پتو انداخته؟ واا یک یعنیشده بود نگاه کردم و با خودم گفتم : دهیکه روم کش ییپتو به

 جون.  یجونم

 اعصابم خورد شد دادزدم : کردیم غیج غیج زیر هی مایفاط

 . کنهیم غمیج غیمن ج یبرا کنهیقلفه م شیدروهم که ش خوابهیخفه سرم رفت، مثل خرس م یاِه، فاط-

 ساکت شدو بهم زل زد، مایفاط

  ؟یساکت شد ه؟یهان؟ چ-

 . ست،قفلهیاون قلف ن-

 قلفه.بحثم نکن بامن.  رم،یینخ- دادزدم
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  دم،یاز جام پر هویپام نگاه کردم و  یرو ینگفت و به پتو نگاه کرد، منم دوباره به پتو یزیچ مایفاط

 برم.  دیمن با ،یییوووو-

 دستمو گرفت و گفت : مایفاط

 .یدادیروفوش م نویو م نیو راد یتو خواب جد و آباد فاطر یبود دهیخواب لکسیاالن که ر ؟یوجکجا م ،یهو-

 !؟ ییخدا-تعجب گفتم : با

 گفت : عیسر

 به جون مامانم. -

 گفتم : گمیدست زدم پشت اون دست د هی با

 شب روم پتو انداخته سرما نخورم.  نیخاک بر سرم، بدبخت راد یا-

 شدم و دستامو به هم چسبوندم و گفتم : رهیبه سقف خ بعدش

 بو... ،یهم کرده؟ ناز یا گهیچه عاشقانه، به نظرت به جز پتو کار د-

 وسط حرفمو گفت : دیپر عیسر مایفاط

 . لیزهر مار، ببند در جهنمو عبرَه اباب-

 گفتم: بااخم

  نجاشو؟یا یدیگشت ارشاد توهم د یزهر مار،اِه، راست -

 شل شده بهم نگاه کرد و گفت : شیبا ن مایخنده.،فاط ریهرهرهر زدم ز بعدش

  ؟یروان پزشک خودتو نشون بد هی شیپ یرینم یواسه چ-

 گفتم : تیعصبان با
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 باو.  مینیب مینیش-

 گفتم : ینگام کرد.با لحن آروم دوباره

  ؟یعباس آقا بود، شناخت الوگید نمیا-

 با آرامش گفت : مایفاط

 . کنهیکارو نم نیاون ا یمن مطمئنم توهم زد ا،یزر مفت نزن د-

 گفتم:  یاجباز با

 . کنهیم-

 لباشو جمع کردم و گفتم : 

 . کنهینم-

 مقنعشو گرفتم و به سمت هتل دار کشوندمش.  یجلو یعصبان

 ول کن آبروم رفت.  ؟یکنیم کاریچ-: مایفاط

 مطمئن گفتم : یلیخ

 هوم؟ بدو، زود، زود، زود.  م؟یاز هتل دار بپرس میبر ایاصالً ب-

 . میباشه بابا، بر-و گفت : رونیب دیمقنعه شو از دستم کش مایفاط

 م؛یبود رفت یهتل دار که آدمه کچل جوون زیسمت م به

 سالم آقا. -

 خنده گفت : با

 . دییسالم، بفرما-
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 گفتم : مایگوش فاط تو

 هم کچله هم مچله!  اروی نیا-

 گفت : یلب ریز مایفاط

  ؟یچ ینی-

 . گهیبابا همون منگول شاسکول اسکول شوت خودمون د یا -

 سرشو تکون داد و گفت : مایفاط

 آهان،نه بابا. -

 به چهره منتظر هتل دار نگاه کردم و گفتم : بالبخند

 کاپشنم بپوشه . یگرم نیکنه تازه صبح به ا یهتل دار  ابونیاوردنش تو بر وب یاگه مچل نبود که نم-

 :ماگفتیفاط

 . شبهیبد از دال- 

 ندادم وگفتم : جوابشو

 رو من انداخت.  یک شبیپتورو د نیآقا، ا دیببخش--

 تا بناگوش بازشد گفت : ششین مرده

 . میباال  داشت یاتاق خال د؟یبود دهیخواب نجایا شبیچرا د یراست-

 تو گوشم با خنده گفت : مایفاط

 گرفتم.  یبه معن-

 کردم وگفتم : ینگاه بد بهش
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 بدبخت منحرف. -

 طرف مرده کردم و گفتم : صورتمو

 رو من پتو انداخت.  یحاال ک ،ینطوریهم-

 من. -باز شد گفت : ششین دوباره

 ز،مردهیروم دمیشدم، دستمو محکم کوب یزد روشونم که عصب دویخنده انقدر خند ریزد ز یپق مایلحظه فاط همون

 هوا، با حرص گفتم : دیسه متر پر

 که تو خواب بودم. شدهینم میدودرجه سرد من حال هیحاال  ریتو کو یخوب نیبه ا یبود؟ هوا یآخه چه کار-

 شدم حاال تاسه عیضا مایفاط نیبابا شانسه من دارم؟جلو ا یزل زدم توچشماش گفتم،ا یعصبان قاًیحرفم رو دق آخر

 اونم.  نویروز سوژه ا

 گفت : یوجد  دیمنود تیعصبان مرده

، وگرنه من  ارنیمن برم بگم پتوب یکه کنارتون نشسته بود سفارش کردنصف شب ییبندازم اون آقا خواستمیمنم نم-

 . ستمیکارنیبودم ب فتیسرش

 تعجب گفتم : با

 کدوم آقا کنارمن بود؟-

 گفت: مرده

 داشت. یکه لباس  آب ییهمون آقا-

 هوا و گفتم : دمیخندش قطع شد بهش نگاه کردم وذوق زده پر هوی مایفاط

 . یبشر، سکته کردم از خوش نیا هیچه موجود ایجووونم، خدا ؟یدید ؟یدید-

 دفعه هتل دارگفت : هیکه  میرفتیم میبغلم کرد، داشت یباخوش دویبه ذوق من خند مایفاط
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 عه،خانم کجا؟ -

 کردم وبه هتل دارگفتم :  یمانگاهیوباتعجب به فاط برگشتم

 من؟-

 بله _گفت :برداشت و  یزیدفترش چ یدار از تو هتل

  د؟یدار یکار -

 فاکتور دراوردوجلوم گذاشت و گفت: هی

که اشاره کرد نگاه  ی. با صورت جمع شده به محلنجاستیهفتا که ا نیبه عالوه ا میکه سفارش داد ییپتو نهیهز -

 دادزدم: د،یسرم سوت کش متیق دنیگلبافت بزرگ اون کناره، فاکتورو برداشتم وباد یهفتا پتو دمیکردم ود

 ینه دوتا تاهشتا؟!برا یکیمگه؟ اونم نه  دیاریمن گفتم ب دیراوردیگ فیضع دمینم ریهزار تومن؟ نخ 500 ؟یچــ-

 نارو؟یببرم ا امرزمیسرقبر بابابزرگ خداب

 کمکت بخوره توسرت فقط خواست منوبچزونه.  ن،یراد شعوریب

 گفت : تیباعصبان مرده

ن مگه م د،درضمنییازسرما نچا ارهیبخاطر سفارش شمامن شاگردمونصف شب  فرستادم شهرواستون پتوب شبید-

 انبارپتودارم؟

 خودش گفتم : مثل

 انبارپتو بزنم؟ مگه من گفتم؟ خوامیمن م-

 دستموچنگ زدو مایفاط

 

 .اناید-: گفت
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 . نیا گهیم یچ نمیولم کن بزاربب-گفتم  یعصبان

 مین دیشرت سف یروبه روشدم، همون ت نیراد یشد برگشتم تا دستمو خالص کنم که باچهره  دهیدوباره کش دستم

 هایشلوارخط دارس بیدوتادستاشوتوج لکسیروسرش گذاشته بود،ر شویدود نکیتنش بود وع شبید نیآست

 مایاطخواستم دهنمو بازکنم که ف یعصبان کرد،یکرده بود و به هتل دار نگاه م شیورزش

 نگفتم. یزید،منظورشوگرفتم، چدستموفشاردا

 گفت : عیدارسر هتل

 .دنیبفرما، خودآقارس-

 اومده؟  شیپ یمشکل-شدوگفت: رهیمرده خ یتوچشما نیراد

بچه  نیا یهمراهم بودتارو  یادیکاش پول ز یتموم شد دوهزارآبروداشتم، اونم رفت، ا گهیوگفتم د چشماموبستم

 . نمیشدنشو بب عیپولدارو کم کنم وزل بزنم توچشماش وضا هیقرت

 گفت : عیسر مایبگه فاط یزیدار دهنشو بازکرد تاچ هتل

 نه.-

 نگاه کردم،  مایبه فاط متعجب

  ،دیلحظه،اشکان هم سررس همون

 گفت : عیماسریفاط

 .ستین یزیچ ؟ینه چه مشکل-

که دار زهتلیوپول دراوردتابزاره روم بشیدستشوکردتوج دم،ید روتوچهرشییبه منه متعجب کرد،تغ ینگاه نیراد

 نگاه کردم وگفتم : نیراد یتوچشما نانیبهم کرد، بااطم ینگاه مطمئن مایفاط

 کن. ادیدقتت روز یکن بتیتوج خواددستیهه،نم-

 بهم کرد و گفت : یتفاوت نگاه یب نیکه الزم بود دراورد،راد یکردومقدارپول بشیدست توج مایفاط
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 ؟یگیم یچ-

 هتلدارگوربه گور شده کرد وبااخم گفت : روبه

 خوابنیم نیهتل روزم رونیجاخواب ندارن چه توهتل چه ب ازمندنیکه ن یافراد یآقا من گفتم هشتا تاپتوبرا-

 ر؟یخانوم بگ نیاش بامن گفتم از ا نهیبخرهز

 دارشرمنده سرشوکج کردوگفت: هتل

 ورفت.  زیپولش  دراورد وانداخت روم فیبهش کردو پول روازک ینگاه عصبان نیدم،رادیبدشن دیببخش-

 سراغش،  دورفتیپشتش دو اشکانم

 هوا گفت : یمابیفاط

 همه مثل خودتن. یکنیفکرم یانقدر بددل انایخاک توسرت د-

 تراز قبل گفتم : یعصبان

 کرد. نیهم یبرا یکارارو نیهمه ا ازمندم،یرونیبودکه من فق نیاالن منظورش ا نیاحمق،ا-

 نگام کردوگفت : متفکر

 .یگیآره توراست م نوبگهیباشه پونصد دادتا،ا_

 ارزشه. یببنده براش پول ب یتومن شیکه ساعت ش یآره، آدم-

 بهم کرد و گفت : یچپک نگاه

 .ایخونیم ادیرمان ز ست،یدر اوردن حرص تو ن یبرا زمیعز یول خره،یارزشه پتو هم م یآره،ب-

 .ورفت

 بودن کردم و گفتم : یگرد ریکو یکه درحال آماده شدن برا هیبه بق ینگاه
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من گفت وگرنه چطور  یکم کردن رو یبرا نیارزه، من مطمئنم ا یارزه؟ بله، م یم 500من  یها سرتا پا گهیراست م-

 ؟ییهویخواه شد  ریهمه خ نیا

 شد. یچ میکرد یفکر م یماجرا شدم هه چ الیخیب
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ند و ک نیکاکتوس از رو زم هی اطیاستاد خم شد وبااحت م،یکرد ریشروع به چرخ زدن وسط کو یمیبا استاد سل دوباره

 گفت :

 . ییبایز اهیگ نیآب همچ یبدون قطره ا یگرم نیبه ا یهوا باست؟یچه ز دینیبیم-

 ... حیتفر یلیخ یگرد ریکو یکی ،یکوه نورد یکی-به اطراف انداختم و گفتم : یدیناام نگاه

 باخنده گفت : مایفاط هوی

 ان، آره.  یخاص-

 حرص گفتم : با

 ...ه؟یخاص حیحرف مفت نزن،تفر-

 داره به من نگاه یمیاستاد سل دمیاز بازوم گرفت، برگشتم و فهم مایکه فاط یشکونیادامه بدم  با و هنوزخواستم

 دستمو به اطراف تکون دادم واشاره کردم و گفتم :  یاطراف نگاه کردم و باذوق الک کنه،بهیم

. به سمت چپ نگاه کردم همه بامن یکنیو نگاه م نطرفیا نی،ببییبایهمه ز نیا زم،یعز یعنیالمصب!!!  هیعاااال-

 دستپاچه گفتم : د،ینگاهشون چرخ

 ... یکنیخااک، اونطرف و نگاه م-

 به سمت راست دیسرا چرخ همه

 گفتم : درمونده
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 ... بازم خاک! یکنیو نگاه م با،عقبیچه ز خاک -

 کلمو خاروندم و گفتم : پشت

 علم، دانش.  ،یمی...بلهه استاد سلیکنی!... جلو رو نگاه میکنیجلو رو نگاه م-

 زدم استاد با خنده کاکتوس تو دستشو نشون داد وگفت : یالک ولبخند

 کاکتوس!؟ -

 بالفاصله گفتم : یفور

 خار.-

 نگاهم کرد،  زود گفتم : فیتعر نیابهت زده از  استاد

 نیگفته خار، گو....اشتباه کرده ا میکاکتوس،هرک نیبا عشق، کال گل عشقه ا یعه نه، عشق،...اصالً کاکتوس مساو- 

 و عشقه . ییبایسرتا پا ز اهیگ

 زد و گفت : یلبخند مطمئن استاد

 ادامه راه.  میبر کنه،یامواج و دور م دیبد هیکاکتوس هد انتونیبه اطراف ح،یصح-

 و گفتم : دمیکش یراحت نفس

 موقع وا شود.  یکه ب یلعنت بر دهان-

 با خنده گفت : مایفاط

 تو فقط مواظب بچه باش.  رگذشتیلعنت،حاال هم که به خ-

 لحظه به حرفش فکر کردم بعد که گرفتم منظورشو دادزدم.  هیورفت، اول  دیدو و

 .ییعوض-

################## 
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 و گفتم : دمیکش یقیکه کنار پنجره بود نشستم و نفس عم یصندل یرو عیسر میاتوبوس شد سوار

 تموم شد،  ش،یآخ-

 با اعتراض گفت : مایفاط

 .نمیکنار پنجره بش خواستمیمن م ا،ید یخر یلیخ-

 حوصله گفتم : یب

 بابا.  مینیب نیشیب_

 مظلوم گفت : افهیق با

 . نمیو بب ریمناظر کو خوامیم گهیور د نیا ایآقا ب-

 اعصاب از جام بلند شدم و گفتم : یب

 حوصله نق نق تورو ندارم، از مناظرت لذت ببر. ن،یبش-

 و گفت: ینشست رو صندل یخوشحال با

 بده.  نجایا یبگ ادیدلت م یتوروخدا چه قشنگه؟ چطور نیبب-

 گفتم : یعاد یلیخ

 باشد؟  یچ ایقشنگ باشد، پس قشنگ بعض نیقشنگ، اگه ا گهیلذت ببر،برهوت خشک و م-

 بابا.  نیرو بب یواقع یزندگ رونیب ایب ا،یدار نستایا یمعنو یهنوز حال و هوا-

 . دمیما شو، من خواب الیخیخوبه؟ حاال ب یگازاپلم توزد یباشه، باشه توخوب-

 نگفت، همون لحظه اتوبوس راه افتاد و منم چشمام رو بستم. یزیچ مایفاط

 هیشدن سرم به  دهیدخترا وهمزمان کوب غیج یصدا امیبه خودم ب ستاد،تاخواستمیا یوحشت ناک یصدا با اتوبوس

 آخ.-کرد،آروم ناله کردم : ارمیهوش ییجا



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
166 

 

 توجه به خودم با ترس داد زدم : یب کرد،یسرم بد جور درد م ما،یافتادم رو فاط دمیو باز کردم و د چشمام

 بلند شو.  ما،یفاط ما،یفاط-

 :شب نبود دیآخه االن که نبا یبود، ول کیجا تار گفت،همهیم یآروم ونا مفهوم یزایفقط چ یحرف چیبدون ه مایفاط

و آه و ناله فضا رو پر  غیج یکنار وتکونش دادم، صدا دمیکش مایفاط یگذشت، خودم رو به زور از رو یا قهیدق چند

 کرده بود، بلند دادزدم :

 . رهیمیداره م مایکمک فاط ا،یکمک، خدا-

 حال گفت : یآروم اومد که ب مایجون فاط یب یصدا

 . رمیمیتورو نخورم نم یتا حلوا ا،منیاون پاتو ازرو کله من بردار د-

 کنار زدم و گفتم : میشونیبود و بادست از رو پ ختهیر میشونیکه از سرم رو پ یبا اشک خون ختهیخنده آم با

 خودمو بکشم کنار.  تونمیکرده،نم ریجلو گ یصندل ریدستم ز ست،یجان م،یکرد ریگ شه،ینم-

 پروانه حرفمو قطع کرد.  غیج یصدا

 کمک کنه ،کمک،کمک.  یکی م،یریمیم میکثافتا، دار-

 گهیمرد با لباس قرمز، چراغ قوه به دست اومد تو اتوبوس،  چند نفر د هیشد،  یاومدو صداها باهم قاط  ریآژ یصدا

 دادزد : شونیکیمشغول کمک شدن،  یکی یکیهم پشتش بودن، 

 نیبودم باا یداری. درحالت خواب وبومدهین شیپ یتا براش مشکل جد دیکن دایخانم باردار تو اتوبوسه، اونو پ هی-

 رسماً غش کردم،دوباره دادزد : گهیحرف مرده د

  ه؟یاسمش چ-

 که دادزد : دمیو شن نیراد یصدا

  انا،شهامت،ید-
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 گفتم : هیگر با

ن م یاصالً من وبچه ام به توچه برا ن،یبه جونت راد فتهیحناق ب یآبرو شدم.ا یبلند شو ب یهمه امام زاده ها، فاط ای-

 . گمیدارم چرند م ایدلسوز شده،البته حق داره بچه، بچه اونم هست، خدا

 شده بود، مرده دوباره داد زد : هوشیب مایفاط

 خانم؟  یشهامت، کدوم طرف اناید-

 گفتم : طهیخ اوضاع دمید

 . نیای.بهوشهیب نجاست،یا-

 اومد سمت ما، نور چراغش خورد تو چشمم دستمو گذاشتم رو چشمامو گفتم : یبا هزار بدبخت یفور

  د،یتوروخدا کمکش کن-

اومدن  عیسر نیرو. اشکان وراد مایسپرد تا از اتوبوس خارجم کنن بعدفاط هیبلند کرد و به بق اطیاول منو با احت مرده

 اشکان با ترس گفت : شمیپ

 مایفاط انا،ید ؟یانا،خوبید-

 

 کجاست؟

،به لباسم  شتریازسرم ب یکردحتیبرانکارد خوابوندنم پام درحد مرگ دردم یرو عیشدت درد جوابشو ندادم،سر از

 :گفتیدستشوگرفته بودو م نید،رادیپرسینگاه کردم،متوجه شدم لباسام پر خونه،اشکان باترس ازم سوال م

 . شهیباش داداش، اوردنش.آروم باش خوب مآروم -

از خون قرمز شده بود  میکردم، حالت تهوع داشتم،شال صورت کردنگاهیکه به دستم سرم وصل م یحال به کس یب

 همه خون فقط از سر من رفته بود ؟  نیا یروش نبود، ول دیسف یجا گهیمانتوم که د

 ... انایخوبه، د مایبگو فاط انا،ید- 
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 گفتم : یکردم وباهق هق خفه ا هیردونه اشکان رو مخم بود،آروم گرم هیگر یصدا

 . دونمیدونم،نمینم-

 ورفت منو به خودم اورد : دیبلند اشکان که  پشت سرم دو یصدا هوی

 ابوالفضل.  ای-

هوا دستمو گذاشتم رو دهنمو از  یب دمیبرانکارت د یرو مارویجون  فاط یودرد سرم رو چرخوندم  و جسم ب باترس

 شده بود دیسف دیمرده بود، سف یانگار ه،یگر ریته دل زدم ز

 کردیم یتخت نشسته بودم و دستامو به دو طرفش گرفته بودم و پرستار آروم داشت زخم سرم رو ضد عفون رو

 گفت: یخشک یشده بودم ، پرستار با صدا رهیو فقط به پام که تو کچ بود خ زدمینم ی.حرف

 باال،  ریسرتو بگ-

و  نینگفتم، پنبه آغشته به بتاد یزیسرمو باال اوردم و دوباره مشغول کارش شد، درباره به پام نگاه کردم، و چ کمی

کارو کرد،  نیهم اطینگفتم،دوباره با احت یزیآروم زد رو زخم سرم، لبمو دندون گرفتم و چشمامو محکم بستم چ

سرم فشار داد که خون جلو  یپنبه رو رو نیا نانچ دیکشیاشت فرچه رو فرش مد یقشنگ انگار گهیدفعه سوم د

 دردداره؟ آروم تر باش.  شهینم تیحال ،یروان یهو-چشمامو گرفت دادزدم :

 دادزد : پرستار

  شه؟یبدون درد که نم کنمیم یدارم ضد عفون-

 پنبه رو از دستش گرفتم پرت کردم اون ور و دادزدم : یعصبان

 . یپوست کلمو کند کنهیم یداره دباغ یانگار شه،یکه نم یغلط کرد-

 زد : غیج یعصبان پرستار

 دکتر.  یدکتر، آقا یآقا-

 گفت : ییآشنا یلیخ یمو حس کردم، صدا یشانیخون رو پ زشیگذاشتم رو چشمامو ر دستمو
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 چه خبره؟ -

 گفت : غویج غیج پرستار

 کنم.  یزخمشو ضد عفون ذارهیخانم نم نیا-

 روهم فشار دادم و خواستم سرش داد بکشم که با چهره آرش رو به رو شدم. با تعجب گفتم : دندونامو

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 به منو آرش کرد و رفت.  یبا اخم به پرستار گفت بره، پرستار نگاه آرش

 از روش برداشت و گفت : ینیکنار تخت رفت و بتاد زیسمت م آرش

 . یت گذاشتاتاق ورو سر نیا یپس تو بود-

 کرد خواست بزنه به سرم که عقب رفتم و گفتم : نیرو پر بتاد پنبه

 . یجوابمو نداد-

 نینداشت، من به ا یادیکردن زخمم شد، اصالً هم سوزش ز یاومد و مشغول ضد عفون کیتوجه به من نزد یب

 نه.  گهیم یروان گمیپرستاره م

 و گفت : دیچیآهسته بانداژ وبرداشت و دور سرم پ آرش

 یمارایتهران چپ کرده ب یکیاتوبوس نزد هیخبر دادن  شیدوساعت پ مارستانم،یب نیدکتر بخش اورژانس ا-

 خودمو رسوندم .  عیبودمنم سر رویکمبود ن ادنیز یاورژانس

 سرم بود گفت : نهیگفتم، آرش درهمون حال که مشغول معا یآهان

س شون موند، اتوبو گهید یکینفرشون رفت  کینگرانم بودن، یلیبودن ظاهرا خ ستادهیدوتا پسره پشت در اتاق ا -

 شون.  یشناسیدوتا نرفتن، م نیپسرا راه افتادن ا

 گفتم،آرش با تعجب گفت : یکه پام درد گرفت آخ بلند دمیاز جام پر عیسر
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 شده؟  یآروم، چ-

 التماس گفتم : با

 حالش چطوره؟  یدونیم کدل،ین مایدوستم، آقا آرش دوستم فاط-

 گفت : لکسیر یلیخ آرش

 حالش خوبه.  رونیسرش بودم، از اتاق عمل اومده ب یباال شیپ قهیآره، اتفاقا چند دق-

 دست خواستم بزنم تو سرم که آرش دستمو رو هوا گرفت و با ابرو اشاره کرد : با

 رو بزار کنار یعادت خود زن نیا یدوماه هیباش  ،مراقبتیکردیآه و ناله م یاالن مثل ببر زخم نیهم-

 استرس گفتم: با

  ما،یفاط شیبرم پ دیمن با-

 در اتاق اومدوحرفم ناتموم موند ، آرش گفت : یصدا هوی

  د،ییبفرما-

 به آرش کرد و گفت : یسالم خت،یریاز سر و روش م یوارد شد، خستگ اشکان

  انا؟یحالت خوبه د-

 به سر و وضعم کردم و گفتم : ینگاه

 چطوره؟ مای،فاطیکه عال ینیبیم-

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست اشکان

 .هوشهیرفته بود تو کتفش، االن ب شهی، ش رونیاز اتاق عمل اوردنش ب-

 هوا گفت : یاشکان ب هوی کردیمنو اشکان نگاه م یبه گفتگو یجد آرش
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 ! اناید-

 تعجب گفتم : با

 بله؟ -

اصالً ازدواج  ؟یتو باردار ؟یگفت نیحرف بود که تو به راد  نمیآخه دختر خوب،ا ؟دِیبه مانگفت یازدواج کرد یک-

  ؟یکه االن بچه داشته باش یکرد

کرد کردم، اشکان متوجه آرش شد  یچونش بود و به ما نگاه م ریبه آرش که بهت زده دستش ز یچشم ریخجالت ز با

 گفت : عیو سر

 نداره؟ مرخصه؟  یما مشکل ماریب گهید-

 بااخم گفت : آرش

 نرمال شه.  تشیباشه تا وضع دیبا گهید مکی-

 رو به من کرد و گفت : بعد

 صدام کن.  یداشت یکار اناید-

آشنا -اشکان گفت: رونیرفتنش از اتاق نگاه کردم تا رفت  ب رونیبه ب دهیورقلمب یبا چشما یحرکت چیبدون ه ورفت

 بود؟ 

 رو تخت و گفتم : دمیمشتمو کوب ه،یاومد سرم زخم ادمیدستمو بلند کردم بزنم تو سرم که  کالفه

 . کهیتاج یبرادر زاده آقا نیاشکان، ا یاه، آبرومو برد-

 اشکان

 

 اش تجربه است، هیاشتباس بق نایجون، ا ییآره دا-
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 گفت : بعد

 غمتو.  نمی. نبیآق مهت چاکر

 درو فشار دادم وگفتم : شتریب

  ه؟یک یهان؟ مهد-

 گفت : ییدا داد،یجون هنوز داشت درو هول م نن

پ چ ییاتوبوس دانشجو هینشون داد  ونی زی لویتو ت شبیاصل حالت چطور مطوره، چون د نمیزنگ زدم بب ،یچیه-

 . هههههه. یچپ نکرده باش یازت ن یکرده، گفتم خبر

 کردم و گفتم : یالک خنده

 اتفاقا منم تو همون اتوبوس بودم چپ کردم. -

 که کال ولوم صداش باال بود باالتر رفت و دادزد : ییدا

 ؟یچ-

 چشممو بستم؛ادامه داد : هیرو از گوشم فاصله دادم و  یگوش

 ...وویحواس اون دَ  رسگااایپ-

 گفتم : یفور

 اَه.  گه،یفوش نده د گهی،دییدا-

 گفت : ییدا

و که خوابش برده روو  رتیغ یخوااار اون راننده ب ،یکنیاز ما پنهون م یزیچ هیشوما  مایبا خودمون گفت شبیما د-

 نذاشتم ادامه بده و گفتم :

 سرم شکسته وپام موره برداشته .  کمینشده فقط  میزیچ گم،خوبمیفوش نده م ییدا-
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 . میاز مسافرامونو به گ*ا نداد چکدومیه میعمر راننده اتوبوس بود هی ،یاکه-

 گفتم : متفکر

 شدن!  یبوس و انداخت تو جدول نصف مسافرا زخمدروغ، پس عمه من بود اتو-

 قطع گهیمن د ییدا دم،یمثله سگ خند ییخدا یول میزدن چپ کرد یخرک یمن نبود رُفقا شوخ ریاون دفعه تقص-

 کنم. 

 خسته شده، آروم گفتم : گهیفکر کنم د ومدیدر زدن نن جون نم یصدا

 مخلصم خدافظ.  ییباشه دا-

 چاکر پاکرم، قربانت، خدافظ. -

 کار یلیاکانت کلشمم خ دم،یجد یشو دراوردم گذاشتم تو گوش یو ممور مکارتیس عیرو قطع کردم و سر یگوش

آروم در اتاق و باز کردم خم شدم و سرم رو  د،یکه نن جون خواب یوقت یداشت حال نداشتم انتقال بدم گفتم باشه برا

روبه رو شدم، آروم سرمو بردم باال و قشنگ  کمیشدوتا  هیاوردم تا دورو برو نگاه کنم که با  رونیدر ب یاز ال

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم : ستادم،یا

 . زمیعز یسالم، مامان وبابا-

 بهم زد و دستشو اورد جلوم و گفت : یلبخند مامان

 بدش.-

 بابا نگاه کردم و گفتم : یدستم و دست مامان وهمزمان چهره اخمو هیتو یگوش به

 بدم؟  یچ-

 وامونده تو.  یاون گوش-و دادزد گفت : دیکش یقینفس عم مامان

 رو گذاشتم تو دستشو گفتم : یگوش یداد مامان جفت کردم و زود از

 تاصحبت کردن هست چرا داد؟ -
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 رو روشن کرد، به بابا نگاه کردم وگفتم : ینداد و گوش جوابمو

 آخ سرم. -

 مد کنار بابا و گفت :جون او نن

 . شهییبرابر اصل اون دا یکپ یلنده هور دختره ول-

 و گفتم : یتو فاز زبون باز رفتم

 ینگفت،شونه ا یزیبهم کرد و چ یخنده، بابا نگاه بد ریو هرهر زدم ز ره،یم شییکه بچه حالل زاده به دا تهیکالً روا-

 باال انداختم و گفتم :

 . اطیمن رفتم تو ح-

 گفت : یعصبان مامان

 . یمرگ مامانم حرف بزن هیاگه دوباره با باعث وبان ارمیاسمتم نم گهید-

 گفتم : یجد یلیو خ برگشتم

اتفاقا افتاد، اون تو زندان تاوان کاراشو داده  نیمامان اون فقط نوزده سالش بود که ا یخطا کرده درست، ول ییدا-

اون نبود،اما شما  ریمن مطمئنم مرگ مادر بزرگ  تقص نکهیکرد باا یسه سال تاوان داد، ازت معذرت خواه

 .یهمه چ ریزد ز گهیکه د یکرد یتوجه یکرد اما تا کجا؟ انقدر بهش ب یاون درست زندگ یول شیدینبخش

 با بغض گفت : مامان

 بوده.  اشیباز قیرف ریسرش اومده تقص ییهر بال-

 اشاره مو باال بردم و گفتم : انگشت

 رونداشت.  یبازشد چون کس قین خواهرش پسش زد، رفباز شد چو قیرف-

 . یدونینم یزیتوچ-قرمز شده نگاهم کرد و گفت : یبا چشما مامان
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 . ستمیبه اون راه، اما نفهم ن زنمیدرسته خودمو م-

در چق ییطفلک دا رون،یاز خونه رفتم ب عینگاه کردم و سر گفتن،بهشونینم یزیبود که بابا و نن جون چ بیعج

 تنهاست.

 

مکث کردم دوباره برگشتم و رفتم تو خونه،  کمیراه  یبه سمت استخر وسط خونه رفتم وسطا اطیمعمول با احت طبق

ه چشمم ب هویخونه بود رفتم،  هیدر ورود هیکیکه من اصالً آدم اصراف کردن نبودم به سمت اتاقم که نزد ییاز اون جا

 مامان بابا ونن جون افتاد 

 بهم نگاه کردن، منم خودمو زدم به اون راه و گفتم : ییسه تا دنیسر جاشون نشسته بودن، تا منو د یهمونطور

  ه؟یچ-

 و گفت : دیکه نشسته بود دراز کش یکاناپه ا یاخم کرد و بلند شد و رفت تو آشپزخونه، نن جون رو مامان

 بچه.  ونیزیتلو یبرو کنار از جلو-

 رفت. یبرداشت و سمت در خروج کیهم چندتا پالست بابا

ه ب تونهیم یحاال به هرحااال، خطا کرده چه ضرر کم،یاز  شتری... نه البته بکمی کم،یآدم که همش  هیمن آخه  یخدا-

 ما برسونه ؟

دربو داغون شده مو برداشتم،  یدست فیرفتم تو اتاق و ک عیسر تیفرار از اون وضع یسوت و کور شده بود،برا خونه

شانس  نیدل غافل، لعنت به ا یا دمیاومده، درشو باز کردم و د لمیسر وسا ییچه بال نمیهنوز وقت نشده بود بب

ود، که ها مونده ب یگاریانداخته دور، فقط ترقه س شتهبردا فمیاز تو ک یک ستیداشتم و معلوم ن یترقه کفسول یهرچ

 بغل بیرو فرش، همشو برداشتم و تو ج ختیترقه بود ر یسرو ته کردم،  هرچ فوید، کبو ختهیر فمیاونا هم ته ک

 کردم؛ راهنمیپ

ز ا تیکبر هیپشتش به من بود،  کردویورفتم،تو آشپزخونه،مامان داشت غذا درست م رونیاز اتاق اومدم ب آهسته

 دوباره به سمت استخر رفتم و اط،یرفتم ، درو باز کردم ورفتم تو ح یبرداشتم و به سمت در خروج نتیکاب یرو
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م شدم ، با غرغر به عکس یآب باز الیخیب نیآب بزنم بخاطر هم یپامو تو تونستمیدفعه نم نینشستم، اما ا کنارش

 شدم و گفتم : رهیآب خ یتو

 شه،ییمثل دا گنیم رمیراست م رمیگرفتن چپ م ادیهم  نایا گه،یکرده د یجوون کمیکرده؟  کاریخوب مگه چ-

 افتادم، نویاون روز م ادیکشتن مارو، انگشتمو زدم تو آب و 

ر چقدر حوصله ام س ام،یدرب یکار یباهاش کل کل کنم از ب کمی هیکدوم گور ستیهم معلوم ن نویم نیر،ایبخ ادشی -

 هم که پر. یچهارشنبه سور ل،یتعط گهیرفته ، دانشگاه مانشگاهم که د

 نیا یهمه  دونمیبلکه دلم خنک شه،حاال من که م ترکونمیچندتا ترقه رو م نیا میدرون یکم شدن عقده  یبرا حاال

روز انداخت تا از فاجعه  نیبزنم، خدا منو به ا شیرو آت نویم یچهارشنبه سور خواستمیمن م نکهیاتفاقا بخاطر ا

 شه.  یریجلوگ

و متوجه آرش شدم  اد،برگشتمیداره از پشت سرم م ییصدا هیخودم بودم متوجه شدم  یکه تو حال وهوا نطوریهم

 عه عشق منم که کنارشه.  دمیکج کردم د شتریسرم رو ب کمی زد،یخودش قدم م یکه داشت برا

 زره. یم یکنه چ نویم نیا نمیخودمو پشت دار و درختا پنهون کردم تا بب کمی

 گفت: یخودش نازک تر بود روبه آرش م یکه چندبرابر از صدا ییبا صدا نویم

 یلیمسافرت سه روزه است،به خدا خ هیبابا  ،یکه تو، خارج بزرگ شد شهیوقتا واقعا باورم نم یآرش،بعض یوا-

 . میگردیو دست پر بر م دهیتو اون مزا میریبابا، م ندهیعمو،من به عنوان نما ندهیتو به عنوان نما گذرهیخوش م

 و گفت : دیحالت دارش کش یبه موها یدست آرش

 شرکت وسطه.  هیبحث سرما ه؟یبچه باز دهیجلسه مزا ز،مگهیعز یدختر عموم یفهمینم نوی،میفهمینم-

 گفت : دیچشماشو تو کاسه سرش چرخوند و با تاک نویم

 .یشیکه موفق م دونمیم یاونجا تو کار بلد میریبه درک، خودمون دوتا، م-

 

 نشم، دهی. خودمو پشت درخت جمع کردم تا دگهید کمی
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 عجب...  

خودمون دوتاااا آرش خودمون دوتا،  گهیآقا جون دختر مردم جر خورد داره م نه،ییش پا ویک یر آآرشم بدجو نیا

 . شهیم نمیبه اون راه، آره ا زنهیآرش داره خودشو م دیهم هس، شا گهید زیچ هیالبته  د،یفهم نیحاال اگه ا

 

 در اورد و با اخم گفت : بشیشو از ج یگوش آرش

 کنم.  سیقرار فردا کارا رو راست و ر یبرم برا دیتلف کردن ندارم،با ی...درضمن من وقت براشهینم-

 و گفت : دیکوب نیپاشو به زم نویم

  ؟یکن سیراست و ر ویچ یبر یخوایتو م کننیکارارو م  میاَه، آرش آقا رسول ومر-

 

اصالً  وگرنه کننیلطف بهتون کمک م یمامان و بابام از رو م،یستینوکرتون که ن میها ما نگهبان خونتون هیخر عجب

 . ستیاشون ن فهیوظ

 و گفت: بشیشو گذاشت ج یگوش آرش

  ؟یندارم اوک یهم کار هیکنم،به بق سیمربوط به خودمو راست و ر یکارا رمیمن م-

 با خنده گفت : دمیدیمن صورتشو م یکه پشتش به آرش بود ول نویبه سمت در راه افتاد، م و

 عش...  نمتیبیپس م ،یاوک-

 لب گفت : ریکرد و ز یا خنده

 . الیخیب_

 رفت. رونیو حرفاش از در ب نویبدون توجه به م آرش

  ه؟یچ گهیزرت و پرتا د نیا گهیکن د یراست ازش خواستگار هیبرو  زونیآو دختره
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 لب آهنگ خوندن.  ریو ز دنیبه اطراف کردو مثله اسکوال وسط در ختا شروع کرد به رقص ینگاه نویم

 بهش انداختم و گفتم : یتاسف بار نگاه

 اسکول که دست و پا در اورده.  هیبارز  ینمونه -

 مثله المپ... نه المپ خز شده، مثله زنگ تو کله ام به صدا دراومد؛ یفکر هی هوی  

 در اوردم؛  بمیاز ج یگاریدونه ترقه س هیاز جام بلند شدم و  یبه درخت گرفتم وبه  سخت دستمو

 روبه آسمون کردم و گفتم : قبلش

 یادیمن ز گهید ،قبول،یکردن بنده ات کرد تیهدا یبرا تویتو سع ایخدا-

 

 ام. نخاله

 هوی دم،یو کش تیکه کبر رفتیو به سمت خونه م خوندیبا رقص داشت آهنگ م ینجوریدرخت هم یوسط برگا نویم

 و گفتم : بمیاومد،دستمو کردم تو ج ادمی یزیچ هی

ثله هوا ،پام م دمیپر یها از خوشحال وونهیبر خورد کرد مثله د یاورده باشم، دستم که با بدنه گوش مویخداکنه گوش-

 دردگرفت.  یچ

و  مدیکش تویگرفتم بعد دکمه وقفه رو لمس کردم، کبر لمیف دنشیاز رقص کمیرو آماده کردم و یگوش نیدورب

منتظر  هیثان یرو زدم، و س دئویو هیریه از سر گپاش، دکم یزدم پرت کردم جلو شیهمزمان دوسه تا ترقه رو آت

 موندم؛

ه ک دیکش یغیچنان ج د،یکه ترقه اول ترک رفتیو م خوندیخودش آهنگ م یاسکوال داشت برا نیهمچنان  ع نویم

 شدم،  مونیکه کردم پش یلحظه از کار هی

که   دییدویدستشو گذاشت رو صورتش و داشت م دن،یهم ترک یو سوم یکه ترقه دوم دیبه سمت خونه دو یزود

 زدن کرد، غیو شروع به ج نیزم  یخورد افتاد رو چیپاهاش پ
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 ییدر برابر بالها نیداره، ا یروان یماریدروغ گفتم، غشششش کردم از خنده، عمه تونم ب دمیبگم اون لحظه خند اگه

 نبود.  شیب یکه سرم اورد ذره ا

تو  ختمیترقه هارو هم ر هیبق بمیگذاشتمش تو ج عیقطع کردم و سر مویگوش نیشد دورب شتریکه ب نویم غیج یصدا

اومده  رونیو داداشش و زن داداشش از خونه ب کیتاج یما و آقا یاهل خانواده  یرفتم، همه  نویاستخر، به سمت م

  کرد،ینگاه م نوینن جون هم منتظر به م یبودن، حت

 مایگرفته بود، س نییچشماش گذاشته بود و سرش و پا یشرتشو رو ویس ینایتدستش هنوز رو صورتش بود آس نویم

 و با ترس گفت : ششیخانم رفت پ

 دخترم؟ یزد غیچرا ج شده؟یچ-

 برات افتاده؟  یچه اتفاق نویم-جالب و با نمکش گفت : یو با لهجه  مایرفت کنار س  نویم یزن عمو ماهور

 : گفتیو فقط م زدیحرف نم نویم

 مامان، مامان بغلم کن.  ،یوا ،یمنو بکشه، وا خواستیم یکی-

 بغلش کردو گفت : عیخانم سر مایس

 . زمیعز ستین یزیچ-

 پاشو خودتو خر نکن.  گفتیتو گوشم بعد م زدیم یکیانگار بچه دوساله است، مامان من اگه بود  حاال

 گفت : کیتاج یآقا

 کرده؟  تتیاذ یکس شده؟یدخترم بگو چ-

 مامان با دلهره گفت : ستادم،یرفتم به سمت مامان و نن جون و پشتشون ا واشی واشیاون بغل مغال  از

 بود.  ترکهیم یزیچ یکه ترقه ا یوقت هیاومد، صدا شب اطیاز تو ح یبلند یصدا ها هی-

 گفت : بابا

 کردن ترقه انداختن تو خونه.  یحتماً مردم آزار ادهیورا ز نیبچه مچه ا-
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 به اطراف انداخت و گفت : یبا شک نگاه نویم یشد، عمو یمن چه جنجال یخدا  وویوَ

 بود تموم شد.  یهرچ ستین یزیتو هوا سرده، چ میجان بلند شو عمو بر نویم د،یشا-

 مقدمه گفت : ینن جون ب هویاز جاش بلند شد،  یبا هزار تا ادا اطفار ومسخره باز نویم

 شه،یخوب م دیشوهرش بد اره،یادا هارو در م نیشده ا یکه عروس یدختر خواد،یشوهر م ست،ین شیزیچ نیا-

سرتاپاشوزرد کرده موهاشو زرد کرده ابروهاشو زرد کرده رنگ چشماشو زرد کرده   خواد؟یبگه شوهر م یچطور گهید

 اشم زرد کرده.  گهید یجا هیاز ترس 

 کرد و گفت : یخنده الک عیبا تعجب به نن جون نگاه کردن، مامان سر کیتاج یآقا خانواده

 تو.  میبر ایتوروخدا،مادر ب دیخاک به سرم، ببخش یوا_

 گفت : هیدستشو از رو چشماش برداشت وبا گر نویم

 گفت؟  یچ یدیمامان د-

 قهر کرد و بدو بدو رفت تو خونه.  و

 قدم برداشت و رفت و صدازد : عیسر نویپشت سر م مایس

 . زمینو،عزیم-

 و به همراه داداشش به سمت خونه راه افتادن.  دیبه صورتش کش یدست کیتاج یآقا

 برگشت و بهم نگاه کرد و گفت : ماهورخانم

 داشت؟  یمادر بزرگ تو... فرآموش-

 بهش کردم وگفتم : ینگاه

نن جون  گهیم چونهیرو بپ هیبق خوادیم یمامانم وقت ؟یپشم چ ؟یکشک چ ؟یآش چ ؟یچ هینه باو، فرآموش-

 . داره یفرآموش
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 صورتشو جمع کرد و گفت : ماهور

 وات؟ -

 ابرومو انداختم باال و گفتم  : هی

 دوباره بگم؟ نارویهمه ا یعنی_

 بردمو گفتم  : نییبه من کرد دستامو باال وپا  یخانم متقابال نگاه ماهور

 نو،نو.-

 تکون داد و گفت : سرشو

 فعالً  ،یاوک-

 

 حوصله به رفتنش نگاه کردم و گفتم : یورفت، ب دیراهشو کش ماهور

 زهرمار. _

 با خدا : ازینفر اصابت کردم، همونطور که چشمام بسته بود شروع کردم راز و ن هیتا برم که به  برگشتم

الً باشه، ک دیدوتا با نیاز ا یکیپک،  کسیبدون س ایپک،  کسیبا س ای ست،ینوکرتم از دو حالت خارج ن نیبب-

 .نهیا عتشیطب

 چشماش گر،بهید یفقط به عبارت اهامهیهمون مرد رو نمیبله، ا دمیچشمامو باز کردم که د اهامیمرد رو دنید دیام به

 نگاه کردم و گفتم :

 حواسم نبود.  دیببخش-

 به سرتا پام کرد و گفت : ینگاه بابا

  ؟یکجا بود-
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 حوصله گفتم : یدست به سمت استخر اشاره کردم، بعد ب با

 مامان.  یشمن رفتم منت ک-

 صورتم اورد و گفت : یمشتشو جلو بابا

  ه؟یبه نظرت توش چ-

 بودم با خنده گفتم : ییباال یلیخ یویک یآ یکه دارا ییاونجا از

 . ادیرد کن ب ش،یشمیک ینخود چ-

 ابرو هاشو انداخت باال و گفت : بابا

 نه. -

 بابا؟  یاصالً خودت کجا رفت-به دستش نگاه کردم و گفتم : متفکرانه

 کنم.  زیاستخر و تم ارمیب لهیرفتم وس-به چشمام نگاه کردم و بااخم گفت : بابا

 دهنمو با صدا قورت دادم و به مشتش نگاه کردم و گفتم : آب

 من برم کمک مامان.  ح،یصح-

 گفت : یعصبان بابا

 دفعه آخرت بود که؟ -

 ! ییآشنا یجمله  عجب

 ست؟ین بیعج

 .  مکیمنت مامانو بکشم  م،منمیخونه ناهار بزن میبابا؟ بر یگیم یچ-و گفتم : دمیدراز کردم و لپشو کش دستمو

 .میبه نشانه تاسف تکون داد و باهم به سمت خونه حرکت کرد یسر بابا



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
183 

 

و  فیکه کردم ق یجلوش از تصادف یکرد؛منم کل یمامان آخرش با ما آشت یو چندش باز یعالمه لوس باز هی بعد

 اومدم.  یقوپ

 رو دسته مبل و گفتم : دستموگذاشتم

 ت،سیبلند شدم و رفتم کنار راننده اتوبوس تا بهش گوش کنم که جون ما بادمجون ن شه؟یکه نم ینجوریا دمید-

 پشت فرمون. زدیرسماً داشت چرت م اروی

 گفت : جانیدهنش گرفته بودبا ه یدونه تخمه جلو هیهمونطورکه  مامان

 دختر شجاع من. کالیبار-

 گفت: عیکردم،مامان سر یخنده ا باذوق

 اش؟  هیخب بق-

 قهرمان وگرفتم و گفتم : یدوباره ژست آدما منم

 بهش نرسه، یبیکردم تا آس ادهیرو گرفتم از اتوبوس پ مایدست فاط ست،یگوشش بدهکار ن دمید گهید یچیه-

که من فرمون و گرفتم و چرخوندم سمت مخالف  شدیخارج م ریبعدش راننده سرعت اتوبوس و برد باال داشت از مس

 هنیاالن نصف بچه ها س کردمیکارو نم نمن اگه او یول م،یالمصب نشد که بشه آخرش چپ کرد یتو دره،ول میتا نر

 قبرستون بودن. 

 متفکر گفت : مامان

  ؟یاش کرد ادهیپ یروز افتاده؟ مگه نگفت نیبه ا یچه طور مایپس فاط-

نکرده بودم  ادهیرو پ مایاگه فاط نجاستیجالب ا ما،یاتوبوس افتاد رو فاط می، نههه ما که چپ کرداوه گندش درومد-

 االن مرده بود. 

 مشکوک نگاهم کردو گفت : مامان

 له شده بود. دیخوبه ،وگرنه  االن با یلیپس خداروشکر حالش خ-
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 کنم نن جون گفت : دییباز کردم تا حرفشو تا دهنمو

 دروغه.  گهیم یهرچ-

 جلو مامانمون؛ میحاال اگه گذاشت ما دوزار آبرو بخر پوووووف،

 و گفت : دیبه چشماش گش یکه تااون لحظه نظاره گر بود، دست بابا

 . دارمیب شبیکه از د میساعت ده شبه بخواب-

نه وگر ومدیخوابم م گهیخوب د یمنو پشمم حساب نکرد ول یبابا حرفا میهنوز کمبود خواب داشتم، حاال بگذر منم

 داره.  ییتا بشناسه چه دختر قو دادمیم حیتوض گهید کمی

 نییاپ فتمیشبا نصف شب از رو تخت ب هیمثل بق دمیترسیآخه م دمیساق پام تو گچ بود شب رو تختم نخواب  چون

 یبه تخت اعتقاد هم که نن جون اصالً ییاز اون جا دم،یحال خونه متکا و بالشتمو گذاشتم و خواب یتو نیبخاطر هم

  د،یکنار من لحافت و تشکشو پهن کرد و دراز کش قاًینداشت دق

 .دیمن پهن کرد و دراز کش گهیشده بودم تشکشو طرف د زیبراش عز بیروزا من عج نیکه ا مامانم

 چراغ و خاموش کرد و گفت : بابا

 .ریشب بخ-

 و بالشتشو گذاشت اونطرف تر وخم شد تابخوابه.  

 اومد قرصمو نخوردم،  ادمی ییهوی 

 بابا...-

 لحظه قرصمو بده.  هیخواستم به بابا بگم  تا

 جون گفت : نن

 من بخورم.  اریرسول ننه، اون قرص منو ب-
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 آب  بهش داد، وانیل کیاپن برداشت و با  یقرص نن جون و از رو بابا

 و گفت : دیسر جاش و دراز کش رفت

  انا؟ید یبگ یخواستیم یزیچ-

 بابا رو دوباره از سرجاش بلند کنم زود گفتم : ومدیدلم ن راستش

 کرد به ملحفه پا زانو رفتم توشکم بابا،  ریبگم، اومدم بلند شم پام که تو گچ بود گ خواستمینم یزینه چ-

 . دیببخش ن،ییه-

 بابا بلند گفت : چارهیب

 آخ بر پدرت... -

 . یدیوا بابا چرا خودتو فوش م-

 گفت : یعصبان بابا

 . ارمیبگو ب یخوایم  یهرچ یبلند ش خوادینم نیبش-

 زحمت بده. یقرصمو ب-

آب برام اورد،برق و خاموش کرد و  تا اومد بخوابه  وانیل کیاز جاش بلند شد و برق و روشن کرد و  قرصمو با  بابا

 گفت : یداریمامان تو عالم خواب و ب

 رسول قرصمو بده فرآموش کردم بخورم.-

 مالفه و خودمو زدم به اون راه.  ریسکوت کرد،منم  کلمو کردم ز هیدستشو گذاشت وچند ثان بابا

 

 رمان از زبان سوم شخص : ادامه
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 تاب دستانش را درهم گره زد و منتظر  تمام  شدن مکالمه پدرش شد.  یب

 خب؟ -گفت : عیبا تمام شدن تماس سر همزمان

 زد و گفت : یلبخند پدرش

  ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 دهیزد وبا لحن کش یلبخند

 

 موهاشوگفت : یدستشو برد ال یکنار تختم نشست و انگشتا خسته

با  امیفاط یو گذاشتن رو سرشون، بابا مارستانیاومدن ب مایاالن بابا مامان فاط نیداغونم، هم دونم،ینم دونم،ینم-

 .دمیپوزخند به من گفت مراقبت کردنت از دخترم رو هم د

 

18  

 گفتم : متعجب

 به اونا خبر داده؟ یک ،درضمنیبودیمراقبش م دیرو دوش تو بوده که با مایداره؟ مگه فاط یچه ربط-

 گفت : خسته

ده عق ستیدستشون بند ن ییجا دنیفهم مایتواخبار اعالم کرده اتوبوس دانشجوها چپ کرده، االنم پدرو مادر فاط-

 .شهیم یچ مینیزنه،تاببیداره باهاشون حرف م نی،فعالً که راد کننیم یهاشونو سر من خال

 زده گفتم : بهت

 .دنیپس حتماً اخبارو ند ومدن،یپدرو مادر من ن-

 . دیشا-
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 راز بقا رو با ساعت اخبار هماهنگ کرده.  ینن جون باشم که  تماشا ونیمد دیبار وبا نیکنم ا فکر

 آروم گفت : اشکان

 ؟یگفت نیبود که به راد یچه دروغ نی... ااناید-

 داده.  ریگ نمیبابا ا یا

 بهش نه؟  ینداشتم...توکه راستشو نگفت یتو عمل انجام شده قرار گرفتم چاره ا-

 از رو تخت بلند شد و گفت : اشکان

 رون،یمن برم ب-

 اشکان. -داد زدم : یعصبان

 ها. مارستانهیب س،یه-اشاره شو گذاشت رو صورتشو گفت : انگشت

 رو بستم و گفتم : چشمام

 بهش اشکان؟  یگفت یچ-

 تکون داد و گفت : سرشو

بود که  عیضا ،البتهیگفتم نامزد دار طهیخ یلیخ دمید ،یکه باردار باش یگفتم تو اصالً ازدواج نکرد دونستمیچه م-

 باور نکرده. 

م اشکان سال نباریا دینگفتم، همون موقع آرش از راه رس یزیرو بالشت انداختم و دستامو گذاشتم رو سرم و چ سرمو

 به چارت کنار تختم انداخت و گفت : ینسبت به دفعه قبل بهش کرد،آرش نگاه یگرم تر

  ؟یحالت تهوع ندار-

 نه خوبم. -

 به اشکان نگاه کردوگفت : بااخم
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 مرخصه، -

 گفت : عیسر اشکان

 . ایلباستو بپوش ب م،یپشت در منتظر نیبا راد انایخداروشکر،د-

 گفتم : یلب ریآرش نگاه کردم و ز به

 نگاه کنم.  نیراد یتو چشما ید،چطوریمنتظرم نباش اهیصدسال س خوامیم-

 گفت : یلب ریمثل من ز اشکان

 ارث باباشو خوردم، بهش بگو من نامزد دارم.  یانگار م،یدر بر رغضبیم نیدست ا ریاز ز دیفعالً با دونم،ینم-

 بلند شم که آرش گفت : خواستم

 . انیب انایپدر و مادر د دمیاالن خبر م ست،یالزم ن-

 برگشتم و بهش نگاه کردم وگفتم: بااخم

 . شنینه، گناه دارن نگران م-

 از جام بلند شدم و دستمو به تخت گرفتم با درد گفتم : یسخت با

 اشکان مانتو مو بده لطفا. -

 مانتو مو برام اورد، آرش دوباره گفت : اشکان

 . میبر ایخونه پس با خودم ب رمیدارم م شهیتموم م گهید کمیکار منم  دم،یباشه خبرنم-

 گفتم : عیرو بهم دادن، سر یحرف آرش انگار دوباره زندگ نیباا

 تو زحمت.  یفتیب خوادیتو نم امیممنون، پس اشکان جون من با آرش م یوااا-

 زد و گفت : یلبخند اشکان
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 . باشه پس من برم. یچه زحمت-

 لب گفت : ریز

  ل؟یتعارف معارف تعط یعنی-

 گفتم : باخنده

 . ستیتعارف سرش ن ه،یخارجک نیا-

 آهان. -آروم گفت : اشکان

 آرش نگاه کردم و گفتم : به

 سر بزنم، دم در منتظرم. هی مایاز فاط رمیمن م-

 . میتخت بغل ماریسر ب یسرشو تکون داد و رفت باال آرش

 یرفتم جلو مایلنگان به سمت اتاق فاط م،لنگانیاشکان منتظر من موند حاضر شدم و باهم از در اتاق خارج شد کمی

چشماش گذاشته  یدر نشسته بودو دوتا دستشو رو یجلو یها یصندل یشدم، رو نیمتوجه راد میدیدر اتاق که رس

 . نیراد-صدا زد: شعوریب کانبرم تو اتاق تا باهاش چشم تو چشم نشم که اش عیبود. خواستم سر

به من بلند شد و به سمت اشکان رفت، اشکان بغلش کردو گفت  یصدم درصد نگاه کیسرشو باال اورد بدون  نیراد

: 

 خونه.  یبر خواستیم یخودتو خسته کرد ،یشرمنده داداش، عالف ما شد-

 گفت : دیبار یازش م یکه خستگ یبا لبخند نیراد

 .ستین یزیچ ه،یحرفا چ نیا-

از  یگرفته نشده بودم،درهمون حال آهنگ مزخرف دهیتاحاال انقدر ناد شییبهم دست داد خدا یلیو زل یخار احساس

 گفتم : نیبه راد ینگاه چیساااده ازم رد شد ..بدون ه دیشده بود منوووو ند یمحمد رضا گلزار تو ذهنم پل

 . مایفاط شیپ رمیاشکان من م-



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
190 

 

 خانم شهامت،حالتون خوبه؟  یعه، راست-گفت : دیباریکه تمسخر ازش م ییبا صدا نیراد هوی 

ظلوم م یدخترا یادا نکهیحرفام ، فقط بخاطر ا نیپررو تر از ا یلیخجالت بکشما نه خ نکهینه ا نییو انداختم پا سرم

 آروم گفتم : ارم،یو درب

 ممنون.-

 مایبهشون کردم، مادر فاط یورش جمع بودن سالم گرمد ماینموندم زود وارد اتاق شدم پدرو مادر فاط نیاز ا شتریب

 گفت : هیکردن کرد،با گر هیخودشو انداخت بغلم و شروع به گر یتلپ

 به سرمون اومد.  ییچه بال یدید-

 شده صورتمو باچندش جمع کردم و گفتم : سیلباسم خ کردمیحس م قشنگ

 حالش از شماهم بهتر... ارهیدرم یداره ادا باز  مایفاط نیا ست،ین یطور دیآروم باش-

 حرفم تو گلوم خفه شد،  مایفاط دنیباد

ه تنها ن نتتینکن االن اشکان بب شیگفتم انقدر آرا یفاط نیرو تخت بود،صد دفعه به ا والیه هینبودکه،  مایفاط

 کردن تو پاچش بدبخت ،یقنار یبخاطر رنگ کردن کالغ و فروش به جا کنه،یم تیبلکه از باباتم شکا دهیطالقت م

 ننه مرده. 

 شده.  تیبچه مو، چشماش گود افتاده رنگ به رخساره نداره، مثل م نیبب-

 اِه، دور از جون خاله. -

 خودشو ازم جدا کرد و گفت : مایفاط مادر

 . یرو صندل نیبش ایخاله؟ ب یتو خودت خوب-

 ستادمیبرداشته بود االن انقدر که سر پا وا حالم ناخوشه ، شک ندارم اونموقع  پام موره دمنیفهم خداروشکر

 شکسته. 

 و اشکان وارد اتاق شدن،با نیراد
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 انداخته بود و سکوت تو اتاق نییاشکانم سرشو پا کرد،یبه اشکان بدبخت نگاه م یچشم ریمثل جالدا ز مایفاط یبا

رو برداشت و  مایبه ما چارت فاط یپرستار وارد اتاق شد و با سالم سر سر هیآرش با هویحکم فرما بود،درهمون حال 

 دست اشکان وگرفت وگفت : نینوشت،راد زیچندتا چ

 . ییاز صبح سرپا نیبش کمی میبر ایب-

 نیا یویک یدونه ابرومو انداختم باال و به سقف نگاه کردم، مرده شورتو ببرن آ هیخواست بگه نه، که من  اشکان

 مایفاط یبکنه، لبمو گاز گرفتم و به بابا یخاک برسر ی نهیخواست معااستغفراهلل دکتر  دیاز تو باالتره ، شا نیراد

محرم نامحرم سرش  نییزشته قسمت کتف به پا یول تهدرسته دختر ،ییویک یآ یتو که خدا گهینگاه کردم، د

 . شهینم

 گفت : عیسر پرستار

 االن تموم شد. نیتازه وقت مالقاتم هم د،یو خلوت کن ماریدور ب-

 نور انداخت وبه پرستار گفت : مایفاط یآرش تو چشما رون؛یو از اتاق رفت ب دیو فهم نیمنظور راد اشکان

ممکنه زود  قهیخلوت کنن زخمش عم مارمیعوض کن، دور ب عیبانداژش رو هم سر د،یبهش بروفن بد ستیالزم ن-

 عفونت کنه. 

 با ترس گفت : مایفاط مادر

 دکتر حالش خوبه؟ یآقا-

 سرشو تکون داد و گفت : آرش

 . شهیخوب م-

نشستم وبا آخ واوخ  نیاشکان وراد یراه رو،روبه رو یرونداشتم، تو مایزخم فاط دنیطاقت د رونیازاتاق رفتم ب منم

 کمی نیفقط راد دمیشنیصداشونو نم زد،یبا اشکان آروم حرف م نیراد نییپامو جابه جاکردم، سرمو انداخته بودم پا

 من بشنوم گفت: نکهیا یبلندتر برا
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 توهم مهم نباشه.  یست،برایبرام مهم ن شیچیاصالً ه ن،یبب-

شدم، آرش از در اتاق خارج شد اشکان  رهیجلو ، وبه پام خ دمیکش فتادیداشت از سرم م گهیشالمو که د یعصبان

  شه؟یخوب م-:دیپرس

 گفت : ینیبا لبخند سنگ آرش

 . شهینگران نباش، خوب م ،یدلواپس یلیخ-

 لب گفت : ریز اشکان

 کاش اتوبوس ما چپ کرده بود،  یخداکنه، ا-

 نگاه کرد و گفت : نیراد به

 نه. نه خدانکنه. -

 نگفت.  یزیاشکان زد و چ یدو پهلو یبه حرفا یلبخند نیراد

 روبه من کرد و گفت : آرش

 من رفتم حاضر شم،منتظرتم.  اناید-

 جام بلند شدم و گفتم : از

 . امیمنم باهات م ستایوا-

که  دمیآرومشو شن ینگاه کردم و از کنارش رد شدم، صدا کردیکه با تمسخر به منو آرش نگاه م نیبه راد یچشم ریز

 به اشکان گفت :

  ده؟یجد لمیف-

 و بلندگفت : دیخند اشکان

 دکتر...  ینه بابا آقا-
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به آرش کرد وهمونطور که  یالیخینگاه ب نینگاه کرد،راد نیبرگشت وبا مکث به راد رفتیهمونطورکه داشت م آرش

 نگفت آرش چشماشو بست وگفت : یزیشلوارش بود چ بیدستاش توج

 چهره شما...-

 . میدیهستم،تو فرانسه همو د ییایآر-به آرش کرد و نذاشت حرفشوبزنه، گفت:  یبا تکبر نگاه نیراد

 شد وگفت : یآرش جد افهیق

 . شیپ میسال ون کی یاومد،مناقصه  ادمیآهان،-

 رفت نیشمردم، سه تاآرش به سمت راد کاربودمیب د،یهم خودتون وونهیشدن، قدماشونو شمردم، د گهیهم د کینزد

براش نداره به هم دست دادن،  یتیاهم چیکه انگار  ه یا افهیباق نیبه سمت آرش ،آرش با غرور وراد نیسه تاهم راد

 یجد نیشدم راد رهیدونفرشون خ یبه دستا بود، نیراد کیمن نزد ینگفتن من کنار آرش واشکان روبه رو یچیه

 کردن،نوچ،یبه هم نگاه م رغضبیدوتاشون مثل م کردن،یهمو گرفته بودن و ول نم یدستا ییدوتا یوآرش هم جد

 یعشق بیبهم بگن االنم با هم دعوا دارن، رق شهیهمونکشن؟فکر کنم هردوشون عاشق من شدن روشون نم ایخداا

رش دست آ یرگا ه،یجد هیقض نکهینه مثل ا م،یکنیم شیکار هی ییسه تا  دیدعوا نکن حاالبابا   ینه؛ایا گنیکه م

 : میباهم گفت ییدوتا هویتر، اشکان به من نگاه کرد منم به اشکان  یعصبان نیمتورم شده بود و چهره راد

  م،یما مرخص ش گهیخوب د-

 وگفتم، ستادمیوقت خنده نبود، آخرش دست همو ول کردن،کنار اشکان ا یبود ول یخنده دار ی صحنه

دست جفتشونو گاز  دمیچسبیم کردنیدست همو ول نم گهید قهیبه جان خودت که نباشه، به جان خودم اگه دودق-

 تا ول کنن.  گرفتمیم

 گفت: ینگاهم کرد، فور اشکان

 .نکنیهضم م دنیکه االن همو قورت م یخداحافظ یبرا میبر-

 موافقم. -
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 یکنم که باصدا یبرگشتم تا ازاشکان خداحافظ م،یکرد یخداحافظ یزود کردن،یوآرش هنوز به هم نگاه م نیراد 

 نفر دستم تو هوا خشک موند.  هی غیج

 ارهچیرحم کن،به ب شیدگیبه سن و سال کمش رحم کن،به ترش ایبچه رحم کن خدا نیبه عقل ناقص ا ایخدا ا،یخدا-

برنج  ریبچه مثل ش هیسال  شیبعد ش ایخرج بزاره  رو دست ننه باباش، خدا رهیمفلوکش رحم کن،نذار بم افهیو ق یگ

 گهیخرج کفن ودفنش د میشصت هزارتومن بد یا دونهبرنج  سهیتا ک یس دیبا رهیبم نیا ،حاالیوارفته بهشون داد

ه ن ییلویبچه شن، مرغ شده ک یتو نگهش دار نذار مامان باباش ب یدرست ول ستین میمال نیمرغم که بماند، همچ

 هزارتومن... 

 مرده اومد گفت: هیکلفت  یصدا

 دوازده هزار تومنه.  لویمادر؟ ک یگیم یچ-

 لیبیآرنجم بکوبم تو اون دماغت س نیبا هم کتم،یخواهر کوچ یمن مادرتم؟ مشنگ من جا لویبیس ریخفه بم-

  ؟یتونیق

 بود.  یخواهر، اشتباه کالم یعنیمادر،  یشیم یچرا عصبان-

برگشتم و دستمو گذاشتم رو  عیدادو هوار راه انداخته بود کردم،سر مارستانیو به نن جون که وسط ب برگشتم

 آبرو ایصورتم، خدا

 قشنگ رفت.  گهید م

 جون دادزد : نن

 کار هممون خالصه!!! رهیبم نیمرغ... ا متیاشاره کردن ق یپدر گرام نیبله، ا-

 لباس آرش وکه از خنده غش کرده بود گرفتم و گفتم : نیکه پشتم به نن جون بود، آست همونطور

 بر نگرد، برنگرد. -

 گفتم :  یبا بغض الک عیسر کردنیو اشکان که با دقت به منو آرش نگاه م نیخورد به راد چشمم

 برو تو بخش روبه رو آه.  میمستق یعنیچاک، نه  بزن به گه،یتو گوشم م یدرون یصدا هیچرا  دونمینم-
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 بهم انداخت و گفت : یبینگاه عج آرش

 مادربز...-

 وسط حرفشو به  جلواشاره کردم وگفتم : دمیپر عیسر

 . ایب ا،یب گهیم یه-

 که به سرش خورده دکتر نه؟  هیبخاطر ضربه ا-بهم نگاه کرد و گفت : یبا دلرحم اشکان

 : هوگفتیبه من کردو  ینگاه گنگ آرش

 بخش روبه رو.  میبر ست،یآهان، نه نه مال اون ن-

  م،یبر عیمن بغض کردم سر ی... واگهیندا م یه-گفتم:  یمتأثر گرفتم و با حال خراب خودمو

 نن جون اومد که دادزد : ادیفر یصدا دوباره

 است؟  ازندهیپدرسگا نوه ام مرده -

 پرستار اومد که دادزد : یصدا

 چه خبره؟ -

 سکوت کرد بعد گفت : کمیجون  ننه

 دم. بو دهییزا کمیش شتایمن همسن تو بودم ش ؟یسوختم که دود نکردم، تو پرستار ال،یخاک بر سرت کنن ل یا-

 گذاشتم رو سرم و گفتم : دستمو

 ندا گند زده تو حسم.  نیا می، بر میبر-

آرشم باهام هم قدم شد، یهو صدای نن جون از پشتم اومد که قدم هامو تند کردم و به سمت بخش روبه رو رفتم ، اطیبااحت

 گفت :
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دیانا ور پریده اونجایی؟ گلوم پاره شد چرا فرار میکنی؟در همون حالت لبمو محکم گاز گرفتم به امید اینکه معجزه ای پیش بیاد -

 یا خدایا آبرومو بخر، جلوی این رادین منو سکه ای یه پول نکن. میخ سر جایی که بودم ایستادم، خدا

 یهو صدای جیغ یه دختر اومد :

 آی چیکار میکنی؟ -

 نن جون داد زد :

 صد دفعه نگفتم این کلیمس اندازه آجر و پشت کلت نبند؟ -

 اه کلیمس چیه؟ دیانا کیه ول کن کلیپسمو. -

 گفتم :آرش خواست بره سمت نن جون که با چشم غره 

 ندای درون جلو رو میگه تو داری میری اونجا؟ اصالً من رفتم، -

نفس راحتی کشیدم و بااسترس لنگان لنگان دویدم سمت بخش رو به رو آرشم باهام اومد برای اشکان  دستی الکی به معنی 

 لف من قدم برداشت.خداحافظی تکون دادم و تندتر دویدم رادینم که انگاری شک کرده بود،به من توجه نکرد و مخا

 توی بخش که رسیدیم دستمو گذاشتم رو قلبمو تکیه زدم به دیوار و با خنده گفتم :

 آخیش خطر از بیخ گوشم گذشت. -

 چرا؟ -آرش به ساعتش نگاهی کرد و بااخم گفت :

 تکیه مو از دیوار برداشتم و ابروهامو انداختم باال وگفتم :

 نیستی!  نه. ببین مثل اینکه تو هنوز تو باغ-

 بگو تا بیام تو باغ. -آرش دست به سینه به دیوار تکیه داد وگفت :

 با ولوم صدای کمی باال گفتم :

 این نن جون من اگه منو میدید انقدر منو میزد... -

 پرید وسط حرفم وگفت :
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 میزد!-

 ای بابا حاال سه ساعت باید برای این توضیح بدم :

 .ببین این منو میدید نمیزد جر مـ..-

 آرش چشماشو یه لحظه درشت کرد منم حرفمو خوردم وبعدش لگد الکی به زمین زدم .

 نکن پات اذیت میشه,درسته نشکسته ولی زیادی بهش فشاربیاری شاید بشکنه.-آرش

 ادای آدمای حال خراب ودراوردم وگفتم:

 انقدربی اعتنایی کردم آبروم میره.بیخیال،االن فکرم پیش اون وپسره رادینه،اگه بفهممه نن جون من بوده وبهش _

 آرش چشماشوبست واخم کرد وباخنده گفت:

 بزار ببینم تو فکر کردی این همه مادربزگت  دیانا ،دیاناکرد واسمتو صدازدن رادین هالوئه که نفهمه؟-

 با بدبختی گفتم:

 اسممو صدازدمگه؟-

 آرش گفت:

 پس اسم منو سه ساعته داشت جارمیزد؟-

 نداختم وآروم،آروم به سمت جلو قدم برداشتم الکی مثال رفتم تو افق محو شم یهو آرش دادزد:چنگی به صورتم ا

 کجا؟-

جوابشوندادم،منو این رسوایی عالم ؟بزارتوحال خودم باشم ایییی خاک برسرمن ،ای کاش مثله این بیمارا من االن رو تخت بودم 

 مثل این.-اتاقا اشاره کردم وگفتم:مثل فاطیما بی هوش بودم این همه گند باال نمیوردم،به 

 آرش دوباره صدام زد،بی توجهی طی کردم وبه یه اتاق دیگه اشاره کردم وگفتم :

 مثل این !چه پوشش نادرستی !درسته مردین ولی دیگه تااین حد؟_

 یکم دیگه قدم برداشتم وگفتم :
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 مثل این،مثل همه اینااا،-

کرده بودم با دقت نگاه کردم بادیدن یه مرده تو وضع خیلی..خیلی.. ضایع سرمو  یه لحظه مکث کردم وبه اتاقی که بهش اشاره

 چرخوندم اونطرف  

 استغفراله،آرش خدا مرگت بده اینجاکجاست؟_

 آرش به من که تندتند میدویدم ویهو ایستادم رسید وگفت:

 چراهرچی صدات میزنم توجه نمیکنی؟اینجا بخش آقایونه.-

 منو ازاینجاببر ،زوووود.-تم:              دستموگذاشتم روچشمام وگف

 یهو یاد یه چیزی افتادم سریع گفتم:

 نگو که رادینم فهمید اینجا بخش آقایونه!-

 آرش با خنده دستی به موهاش کشیدوگفت:

 دیگه دیاناآدم باید کورباشه که نوشته به اون بزرگی روسر در بخش ندیده باشه.-

 میگشتم کلمو بکوبم بهش . دیگه رسماً داشتم دنبال یه ستون

 آرش کالفه گفت :

 حاال نمیخواد بهش فکر کنی، -

 یه سویچ از جیبش در اورد و گفت :

 ماشینمو که میشناسی؟ -

 آره. -بدون فکر گفتم :

 سویچو انداخت تو دستم و گفت :

 بابات کجاست؟ تو برو تو ماشین تا من برم مادر بزرگتو بیارم، تنها چیکار میکنه اینجا ؟ حواس مامان -

 با شنیدن اسم مامان بابا دستپاچه گفتم:



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
199 

 

 میشه گوشیتو بدی میخوام زنگ بزنم مامانم ؟ -

 بدون حرف اضافه ای با یه حرکت گوشی شو از جیبش در اورد و به طرفم گرفت. 

 ماشینم تو پارکینگه . -

ه ای بابا اینک-موند، گوشی رو سریع برداشتم سرمو تکون دادم از بخش خارج شدیم من رفتم به سمت پارکینگ و آرش همونجا 

 پسورد میخواد.

کالفه رفتم زیر نور یکی از چراغ های بیرون بیمارستان و رد انگشتشو رو صفحه دیدم، بادستم روی رد انگشتش کشیدم و بازش 

دم،شماره مامان و کردم، خوشحال از این کارم حس شاه کلیدی بهم دست داد،همیشه قفل گوشی داییمو اینجوری باز میکر

 بله؟ -گرفتم یکم منتظر موندم بعد دو سه تا بوق صدای مامان تو گوشی پیچید :

 با خنده گفتم :

 وای سالم، مامان دلم خیلی برات تنگولیده شده خوبی؟ نگران نباشی من خوب خوبم،هیچیم نیست . -

 انتظار صدای گریه وجیغ داشتم که مامان خیلی عادی گفت :

 کر کردم مادرجون پیداشده  مگه قرار نبود امروز بیاین ؟ چرا هنوز نیومدین؟ ای بترکی ف-

 دهنمو باز کردم که حرف بزنم با بغض گفت :

 دیانا، مامان من باید برم نن جونت گم شده نمیدونم کجاست، فعالً،رسیدی خبربده. -

 وصدای بوق توگوشی پیچید. 

 حس شلغم بودن بهم دست داد ؛تمام. 

 ای گذشت و  از ایستادن کنار ماشین آرش خسته شد چند دقیقه

 

 

 . نیپامم بد جور درد گرفته بود به اطراف نگاه کردم و نشستم رو کاپوت ماش 
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 . نیرو ا یدیتمرگ یسر تخته بشورنت از اول م ش،ییآخ-

رو برداشتم ورد تماس دادم، دوباره زنگ خورد،  یگوش الیخیشروع به زنگ زدن کرد ب هویآرش دستم بود ؛  یگوش

 دکتره ها.  یدر خطر باشه! ناسالمت یجون کس دیشا یندارم ول یتو کار مردم اعتقاد یعنوان به فضول چیمن به ه

 با خنده گفتم : شد،یخاموش روشن م اریاسم زان یگوش روصفحه

 که با کالس تر بود ،هرهرهر مرگ. ایزانت-

 کال.  رمیدرگ خود

 یتو گوش اریزان یرو برداشتم و صدامو صاف کردم و تماس و وصل کردم تا دهنمو باز کردم حرف بزنم صدا یگوش

 : دیچیپ

  ؟یدیسالم آرش چرا رد تماس م-

 یا جهیفکر کردم،و فکر کردم،که طبق معمول به نت زدیکه داشت حرف م ییآشنا یمکث کردم وبه صدا کمی

 . آروم گفتم :دمینرس

 سالم. -

 گفت : عیسر کردمیطرف حس م یصدا یوتو تعجب

 اشتباه گرفتم حتماً خط رو خط شده.  دیببخش-

 گفتم : زود

 آقا آرش دست من جامونده خودشون کارداشتن من جواب دادم.  یعه، نه!..گوش-

 گفت : مشکوک

 .  اجابذارهی یبده به کس شویشما؟ اصالً آرش کجارفت؟ سابقه نداره گوش دیببخش-

 درستش کنم، با غرور گفتم : کمیبدرک بذار سیکه مال من ن یطرز حرف زدنش بدم اومد گوش از
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 زنگ بزنن گمیاومدن م ستن،یاالنم ن رمیتماس بگ یشونم دادن به من باکس یآقا آرش رفتن کارداشتن، گوش-

 بهتون . 

 باهام.  رهیحتماً تماس بگ دیبهش بگ د،یبگ نویپس ا-

 گفتم : لکسیر

 . گمیکمک کنن،هر وقت اومدن چشم م یشلوغه رفتن به کس یلیسرشون خ فعالً که-

 رو قطع کرد.  یگفت و غرغر کنان گوش یا باشه

 نگاه کردم و گفتم : یگوش به

 احمق. -

رو  یحوصله گوش یبود، ب ارهیزان نیآرش زنگ خورد هم یگوش ومد،دوبارهیآرش ن نیگذشت و بازم ا یربع هی

 گذاشتم رو گوشم و گفتم :

 بله؟ -

 شوداده به شما؟  یخانم من از کجا بدونم آرش خودش  گوش-

 گفتم : یعصبان

  ره؟یازشما اجازه بگ دیدوماً دوست داشته بده با د،یاوالً حد وحدود خودتونو نگه دار-

 گفت : باحرص

 ... ینکن خانم دوماً من که نگفتم شما دزد یمن اصول بند یاوال برا-

 و گفتم : دمیحرفش پر وسط

 کمک کنن حاال حله؟  یبه کس مارستانیرفتن ب کیآرش تاج یواضح تر؟ آقا نیازا-

 سکوت کرد  گفتم : کمینگفت و  یزیچ
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  ؟یا گهیخب؟ مشکل د-

 گفت : یعصبان یصدا با

 اون دختره بشه.  هیمثله قض نمیساده ...فقط دوست دارم ا -

 گفتم : یکنجکاو با

 کدوم دختره؟ -

 حوصله گفت : یب

 فقط خواهشاً..  ستم،ین یمناسب طیمن توشرا دیبا شما نبودم،ببخش یچیه-

 .چونهیعمرا بذارم منو بپ هیمگه الک ه؟یدختره ک نیگفتم ؛ا المیحرفشو گوش نکردم و به خ هیبق

 تو صدام و گفتم : ختمیر یعشوه خرک کمی

  گه؟ید دیبگ ؟یچ یعنیاه، -

 . نیهم کنهیکمک م هیبه بق شهیانسان دوسته هم کمیدوست من  نیا ،یچیه-

 گفتم : دوباره

 خب؟ -

 مکث کرد و گفت : کمی

 وونهیآرش رفت روبه راهش کرد، دختره هم عوض تشکر وصله د نیکرده بود، ا یدختره بد مست هی یتو مهمون-

 بودن بهش زد. 

 دونه؟یاز کجا م نیکردم، ا اخم

 گفتم : یلکسیر یصدا با

 دختره ازش تشکر کرد.  ست،ین ینجوریاصالنم ا ر،ینخ-
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 گفت :  یمتعجب یبا صدا پسره

  ؟یدونیرو م هیمگه شما قض-

 گفتم ؛ یفور

 دختره تشکر کرد.  دمیاز مهمونا بودم،د یکیبودم، آخه، اطینـه، منم تو ح-

 هه.-با تمسخر گفت : 

 بله؟ _

 برم.  گهیمن د ،یچیه-

 اصرار گفتم : با

 بدونم.  دیمن با دینه خب بگ-

 گفت : مشکوک

 چرا؟ -

 به نفس گفتم : بااعتماد

 . گهیکه خود آرش بهتون م یشخص لیبه دل-

 گفت : باخنده

 . ناستیحسادت  و ا هیآهان،پس قض- 

 گفتم : یزورک یلیخ باخنده

 . کردمی! منم بودم کمک مدادهایبد نشون نم افشیدختره ق ی...،ولگهید-

 رو با...  یزمانه جواب خوب نیفقط خواستم بگم که ا الیخی... بیآدم ب کیشاگرد خودم بوده -
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شک ندارم  هیفاطر ه؟آرهیفاطر یعوض نیدرد گرفت، ا یپام مثله چ  دمیمثله برق گرفته ها ازروکاپوت پر هوی

 نذاشتم حرفشو بزنه و گفتم :

 البته دور از جون شما.  کننیبه نظر من استادکه آدم نباشه شاگردا هم باهاش مثله آدم رفتار نم یول-

 متقابالً گفت : اونم

 .  بال نسبت شناسه،البتهیانسان باشه وگرنه استاد ازهمون نگاه اول دانشجو شو م دیاتفاقا بالعکس، شاگرد با-

 گفتم : عیسر

 پودر شه. یلیتر ریبره ز دیکه با نگاه دانشجوهاشو بشناسه با یاستاد-

 

 پشت در کالس بمونه.  دیباشه بانداشته  یهم که حرف شنو ییدانشجو-

 . دارنیدانشجوهاشونو پشت در نگه م یعقده ا یاستادا-درشت کردم و با حرص گفتم : چشمامو

 گفت : لکسیر

 . موننینظم پشت در م یب یودانشجوها-

 کردم و گفتم : یخنده پر حرص نیاوردم بخاطر هم کم

 شعوروسخت یاستاد ب یلیگفتن خ هیزده تو گوش استادش، دلم خنک شد آخه بق یاون دختره تو مهمون دمیشن-

 . دیبوده،خواهشاً شما مثل اون نباش  یریگ

 اومد که گفت : یفاطر یعصبان یصدا

 از همون دانشجو تعهد گرفته و از درس مربوطه حذفش کرده.  ددانشگاهیاز اسات یکی دمیمنم شن-

 گفتم : بلند

 هم نکرده تعهدم نداده.  یدانشجوعه خودش درس و حذف کرده، تازه عذر خواهاون حذف نکرده، -
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 . شناسنیانضباط رو همه م یب یمهمه که دانشجو  هیبه هر حال اصل قض-

 زدم و گفتم : یطانیبه سرم زد لبخند ش یفکر

د شدن استاد ب بوده؟ کله پا یچ یبرا دیدونیاستادش گل کاشته؟ گلش هم م هیشونیدانشجوهه رو پ دمیمنم شن-

 اخالق سابقش.

 داد گفت : با

  ؟یچ-

 جواب داد : عینگاه کرد سر یشد، آرش بااخم به صفحه گوش دهیاز دستم کش یخواستم جوابشو بدم گوش تا

  ار؟یالو زان-

 : دمیبه من انداخت، با اقتدار خند یجد نگاه

 . ستین نیمثله راد نیآخرش حرف آخر و من زدم خداروشکر ا شیییآخ-

 یرفت کنار و نن جون با چشما هویکه  کردمیباز به آرش که مشغول حرف زدن و برانداز کردن من بود نگاه م شیبان

 بود. آب دهنمو قورت دادم و گفتم : ستادهیدرشت شده پشت سرش ا

 راجعون. هواناعلی ٰ  انا لِله-

 اومد، با ترس گفتم : کمیجون با همون حالت آروم آروم نزد نن

 . کنمیتصادف نم گهیکردم، د نن جون غلط-

 آرش هم که دور شده. ،ی، لعنت نهیشد، آرامش خر قبل از طوفان هم کمینزد شتریب

 .. یعنی گمیدارم چرت م م،یعوضش فقط بزن م؟یچرا نزن میحرف بزن میتونیم یتا وقت نیبب-

شد، چه بدون درد نوه تو  کیهمه جا تار دمید هویرفتم عقب،   کمیسمتم صورتمو جمع کردم و دیدو عینن جون سر 

 . دنینشون م یاکشن یچه ر انیبعد مرگم اطراف نمیبود بب نیاز آرزوهام ا یکیبده  رتی! خدا خیکشت
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 گفت : یجون سفت بغلم کرد ودرکمال تعجب با ناراحت نن

 دخ خرم بشم حالت خوبه ننه؟  یفدا-

 تو حلقم.  تیخرک یصدقه رفتنا قربون

 تند تند گفتم : ردم،ویتو بغلش نفس کم م داشتم

 خوبم، خوبم نن جون. -

 . شمیخفه م یاگه ولم نکن یول

 زد : داد

 ننه؟  یگفت یچ-

 گذاشتم رو پشتشو خواستم خودمو ازش جدا کنم که محکم تر بغلم کرد و گفت : دستمو

 جا بغل نن جونت باش.  نیهم  ال،یخی...بیتوبر اناینرو، نرو د-

 زدم : غیبند اومده بود ج نفسم

 ولم کننن.  یسرم خفم کرد یآ-

 آرش اومد که با خنده گفت : یصدا

 نگرانن.  هیکه بق میش نیسوار ماش د،یتلفنم طول کش دیببخش-

 ،نمیجون دستمو گرفت تا کنارش بش م،ننیش نیسوار ماش مینن جون دست از کله کَل ما برداشت خواست آخرش

م . باالتماس به آرش نگاه کردم و گفتگهید یزیچ هینداشتنش  بتهیمص هیدوست داشتنش  شه،یکه نم ینطوریا دمید

: 

 . کنهیپام، پام درد م-

 تکون داد وباخنده گفت : یسر آرش



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
207 

 

 تو فشار باشه.  دیعقب پاش نبا نهیخانم بش انایجلو تا د دینیشما بش -

 جون  گفت : نن

 تو فشار نباشه. انایتاد امیم ادهیباشه، باشه، اصالً آقا آرنج من پ-

 گفت : آرش

 یه، بفرمایید. بله؟ها! نه،نه، چه حرف-

 سوار ماشین شدیم و من صندلی عقب پامو دراز کردم. نن جون  گفت :

خیر ببینی، فکر می کردم وقتی بیام با جسد تیکه،تیکه ی دیانا که دورش مگس جمع شده و چشماش از جمجمه سرش زده -

 تا آخر عمرش از گردن به پایین فلج باشه. بیرون،روبه رو میشم، یا اینم نه احتمال میدادم

 آرش بالبخند به رانندگیش ادامه میداد و چیزی نمیگفت، نن جون دادزد :

 دیانا ننه اون تیکه آخر فیلم اَره رو یادته؟ -

 با چندش گفتم :

 اون قسمت که مرده پوست کلشو... صورتمو جمع کردم و باچندش گفتم:-

 اییییی. -

 م این روزا گوشاش سنگین شده بود داد زد :نن جون که فکر میکن

اون قسمت که مرده پوست کله شو تا ته میکند بعد میرفت بیرون همه جا تاریک میشد، من فکر می کردم پوست کله تو -

 اونجوری شده. 

 با چندش گفتم :

 فهمیدم،فهمیدم، -

 آرش بااخم به نن جون نگاه کرد و خطاب به من گفت: 

 گوشاشون سنگینه؟ -
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 منم با دقت به نن جون نگاه کردم و گفتم :

 آره فکر کنم، جدیداً اینجوری شده. -

 نن جون یهو داد زد :

 آرنج ننه یه لحظه صبر کن. -

 آرش با تعجب گفت :

 با منید؟ -

 نن جون داد زد :

 نگه دار. -

 آرش ماشینو نگه داشت و نن جون آروم اومد پایین. 

 عه نن جون کجا؟ -

 به سمت درختای اونطرف خیابون رفت. جوابمو نداد و 

 ترسیدم کاریش بشه گفتم :

 آرنج، نوچ اه آرش من میرم دنبالش. -

 آرش با جدیت گفت :

 نمیخواد من میرم.-

 با اخم زیرلب گفتم :

 نه باید برم .-

 آروم.-ودر ماشین و باز کردم آرش کنارم ایستاد و گفت ؛

سمت اونطرف خیابون رفتیم که درکمال تعجب آقا حشمت و دیدم که با لبخند داشت پیاده شدم و لنگان لنگان همراه با آرش به 

 به نن جون نگاه میکرد،نن جون نزدیکش شد خواستم برم جلوشو بگیرم که آرش دستمو کشید،سرجام ایستادم و گفتم :
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 بذار برم ببینم چه خبره؟ -

 آرش گفت :

 خوب صبر کن  بفهمی چه خبره. -

 گفت ؛آقا حشمت با خنده 

 لیال خانم...-

 یهو نن جون دستشو اورد باال و یکی زد تو گوش آقا حشمت، 

 آقا حشمت دادزد :

 چرا میزنی؟-

 نن جون با اخم گفت :

 ببند دهنتو، چرا دنبال من افتادی؟-

 

 

 

۲1 

 نن جون اونطرف بود گفت: یلیحشمت همونطورکه صورتش از س آقا

 دنبال شما افتادم؟  ینه، من ک-

 نن جون  دادزد: د،یصورتش به سمت مخالف چرخ چارهیزد تو گوشش آقا حشمت ب گهید یلیس کیجون  نن

 من نفهمم؟  یشاپ،فکر کرد یابون،توکافی،توخیکنیم بیمنو تعق یدار روزید م،ازیمن خودم ته کوماندو باز-

 آرش نگاه کردم و گفتم : به
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 است.  یترک لمیاون ف الوگیاز د کهیت هی نیا-

 کالفه گفت : آرش

 اون ماهواره المصب و از خونتون. دیاه، جمع کن-

 صحنه مشاجره نن جون و آقا حشمت نگاه کردم ومتفکر گفتم : به

 ... رهیتحت تاث یلیآره، نن جون خ-

 با دقت گوشمو بردم جلو و گفتم: دوباره

  نا؟یا گنیم یچ-

 آقا حشمت اومد که گفت : یصدا

 .ادمهی ییزایچ هی یمن از اون شب خواستگار-

 گفت : یبا مزه ا یجون با حالت خجالت نن

 روم نشده به بچه ها بگم.  یول ادمه،یمنم -

 بگه  یزیحشمت دهنشو بازکرد تاچ آقا

 آقا حشمت گفت :  شیشونیزد تو پ یکف گرگ هیجون  نن

  ؟یزد یواسه چ نویا گهید-

 گفت : هیجون با گر نن

 . یدازنیم امرزمیشوهر خدا ب ادیچون منو -

 گفت : یحشمت با ناراحت آقا

 . یندازیم نهیسک ادیتو هم منو -
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 جون دستشو اورد باال تا بزنه آقا حشمت گفت : نن

 رو عشقه.  الیل نهیگووور پدر سک-

 و گفت : دیشد، آقا حشمت خند دایرو لبش پ یلبخند هیاورد، کم کم  نییجون دستشو پا نن

  م؟یبا خانواده خدمت برس دیدیحاال اجازه م-

 . دیبرس-جون با خجالت گفت : نن

 حشمت با خنده گفت : آقا

 . میدو تا کفتر و بهم برسون نیا میایب عیخانم، سر الیخاطر خواه نوه شما شده ل یلینوه من خ نیدستت دردنکنه، ا-

 خنده و گفت : ریزد ز یحرفش چشام اندازه خربزه شد آرش پق نیباا

 . یوااا ؟یحرفا مخاطبش تو بود نیهمه ا-

 گفتم : تیعصبان با

 . ی... اک هعیلی... خیلیخ-

 نیآفر ش،یشونیهم زد تو پ یکف گرگ هیهوا دستشو باال بردو همزمان آقا حشمت و چپ و راست کرد  یجون ب نن

 بزن، بزن که کتک خورش ملسه، 

 ن،یرسوندم و نشستم تو ماش نی، خودمو به ماشاز چفت آرش رد شدم که مجبور شد با خنده بره کنار تیعصبان با

 به سمت مشیدیمتوجه بشه ما د نکهیبعد نن جون بدون ا هیآرش پشت سرم اومد و نشست پشت فرمون، چند ثان

 اومد، خودمو زدم به اون راه و گفتم : نیماش

 نن جون... -

 . میبر-گفت : یوحشتناک یوباصدا دیکش یحرص قیعم نفس

 نگفت.  یزیتو حالت چهرش به رو به رو نگاه کرد وراه افتاد و چ یرییآرش نگاه کردم بدون تغ به
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 شدم و دستمو گذاشتم جلو دهنمو گفتم : الیخیب منم

 لطفا؟  یبر یتند تر کمی شهیآرش م-

 جون دادزد : نن

 هوا بخورم.  خوامینه، آروم م-

 کرد و گفت : یدادنگاهیشب و نشون م میو به ساعتش که دوازده ون دیبه سرش کش یدست آرش

 باشه. -

 گفتم : آروم

 . یعالف شد د،یببخش-

 زد و گفت : یلبخند

 هوا بخورم.  کمیخودمم دوست دارم  ه،یچه حرف-

 هوا دوباره گفت : یجون ب نن

 برم خونه بخوابم.  خوامیتند برو م-

  ؟یساخت یچ ایخدا-لب گفتم:  ریگذاشتم رو سرم و ز دستمو

 

انداخت رفت تو منم  دیشد و کل ادهیپ نینگه داشت،نن جون از ماش نویدم در خونه و آرش ماش میدیرس آخرش

 که آرش گفت : نییخواستم برم پا

 .میزنیبعدا حرف م اریدرمورد زان-

 

 حوصله گفتم : یب
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 حتماً.  سی سی-

 نگفت  یزیاخم کرد و چ آرش

 

 با من وارد شد دادزدم :رفتم تو خونه، نن جون هم  عیشدم و سر ادهیپ منم

 مامااان. -

 شد و به نن جون نگاه کرد و با خنده دستشو گذاشت رو قلبشو گفت : اطیوارد ح مهیسراس مامان

  ؟یمادر، مادر کجا بود یوا-

 داد زد : و

 رسول، رسول مادر برگشته. -

 اعصاب گفت : یجون ب نن

 جسد.  ییبچه چپ کرده بودرفتم شناسا نیاتوبوس ا-

 مامان با وحشت گفت : هوی

 جسد؟!!... جسد! -

 از پشت نن جون در اومد و گفتم : عیسر

 نه،-

 حوصله نگام کرد و خطاب به مامان گفت : یجون ب نن

 بدتر از جسد، بچه بپر وسط. -

 حال گفت : یدستشو گذاشت رو سرش و همزمان قلبش و ب دیرفتم جلوتر مامان تا منو د گهید کمی
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 رسول. جسد... -

  نیافتاد زم یوتلپ

 و داد زد : رونیبه دست از خونه اومد ب یگوش عیسر بابا

 جسدددد؟؟؟ کو؟ -

 نگاه کرد وگفت : نیجون به من مامان افتاده رو زم نن

 به مصرف.  دیجسد از تول نمیا نا،یا-

 مامان و با ترس گفتم : شیرفتم پ عیبهت دراومدم وسر از

 ماماااان. -

 گفت : دیتا منو د بابا

 تو؟  ینیچرا همچ-

 داد زدم : یعصبان

 مامااااان.  ایبابا به خودت ب-

 دوباره به هوش اومد و گفت : مامان

 رسول... -

 دوباره غش کرد.  دیمنو د تا

 داد زد : بابا

 باشه، زنگ بزن اورژانس.  فتادهین یبچه اتفاق ی.. براایخدا-

 بچه؟ -به بابا نگاه کردم : مبهوت
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 دستپاچه گفت : بابا

 زنگ بزن اورژانس، مامان زنگ بزن اورژانس. -

 . میاز تعجب سرجامون تکون نخورد ییجون و من دوتا نن

 کالفه گفت : بابا

 . زنمیباشه، خودم زنگ م-

 در کار باشه من... من  یاگه بچه ا ؟یچ ؟پشمیکشک چ ؟یآش چ ؟یچ ی بچه

 . کنمیاون بچه رو ناااابووود م یهستم ول رمینه نم رم،ی.... ممن

 جون دستشو گذاشت رو شونم و گفت : نن

 پسر باشه.  دیشا کنم،ینابودت م یبچه رو چپ نگاه کن-

 دوباره بلند فکر کردم. اَه

 

 یراه رو یامشب خواب به ما حرام شده،تو نکهیآمبوالنس اومد و مامان و بار کردن بردن، مثل ا ریآژ یصدا

 شدم   رهیبا خدادم و بااخم به با هیتک واریبه د مارستانیب

 آخه بچه؟! -

 .ارنیپسر ب هیتا  کشنیخودشونو م یول مایپسر دوست ندار گنیبوده م نطوریهم شهیهم

 بگه مادر من  سین یکیآخه  د

 د،یدوماد دار بش دیخوایم ییپس فردا ییبزرگوار من، شما فردا پدر

 بچه بغلتون باشه؟  خوبه

 خوبه؟  پرسمیاز شما م من
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 که تااون لحظه حواسش نبود گفت : بابا

 کردم.  یلذت پدر بودن و حس م م،داشتمیبچه دار شد میدینوچ، هنوز امروز فهم-

 گفتم : یشتریاخم ب با

  ستم؟یواقعا که مگه من بچه تون ن-

 گفته با خنده گفت : یحرف بد دیفهم بابا

 . یتجربه کن دوارمیام ه،یعجب لذت خوب کردم،یلذت پدر شدن دوباره رو داشتم تجربه م نکهیمنظورم ا یعنینه، -

 بابا نگاه کردم و گفتم : به

 . کنمیحتماً تجربه م-

 داده گفت : یسوت دیفهم دوباره

 کولر کجاست خاموش کنم.  نمیسرده، برم بب مارستانیچقدر ب-

 گفتم : یا دهیبا لحن کش کالفه

 بابا.-

 کنار من نشست.  ینگفت و رو صندل یزیچ بابا

 نن جونه،  نیا ریاصالً همش تقص نجایا ستمیوا دیچالقم و کله شکستم با یپا نیا با

 بخوابم،  کمیتا برم به بهانه سرم  ،یبه بد حال زدمیکاش منم مثله نن جون خودمو م یا

 ایکه توش بدن هیموضوع بسته به محل نیبودم فکر کنم ا یمقاوم یبچه  شهیهم شد،یوا نم یاز زور خستگ چشمام

 گفتم : مویشونیخنده ام گرفت، با خنده آروم زدم رو پ هویزدم و به بابا نگاه کردم،  یاومدم،پوزخند

 . یاَه، خاک بر سرت، دوباره حالتو بهم زد-

 برگشت و گفت : بابا
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 حالت.  نیباا یومدیم دیاصالً نبا ؟یخوب-

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشت

  دن؟یمرد و بخش زنان راه م هیبه نظر شما  درضمن ومدم،یتعارف نزد وگرنه نم یکس-

 گفت : یجد بابا

 آره چرا ندن؟ -

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

 تاحاال؟  یخدا مرگم بده شما رفت-

 گفت : بابا

 آره. -

 

 لب گفتم : رینگاه کردم و ز مارستانیبه سمت باال بردم و به سقف ب سرم

 به حال بخش زنا.  یباشه واا یبخش مردا اونجور یبگم من؟وقت یآخه، چ گهید یااایآخر الزمان. آخر دن-

 نشه، بعد گفتم : عیضا دمیدفعه نخند نیزدم، ا یا گهیبابا نشستم و پوزخند د یروبه رو یصندل یرو

 پسر؟  ایهه،حاال دختره -

 به صورتم کردو گفت : یموشکافانه نگاه بابا

  ؟یدار یبابا مشکل انا،ید-

 همون پوزخند گفتم : با

  ؟یهه چه مشکل-
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 گفت : بابا

 فکر کنم مشکل داره،کجه.  کمیقسمت فکت -

 گفت : عیپوزخند نزدم بابا سر گهید

 ههههههه.  ؟یبابا رو دلواپس کن یرو در اورد ضایمر یآها خوب شد، کلک ادا-

 گفتم :  یو زور یخنده، با خنده الک ریز وزد

 استرستون کم شه.  کمیهه،هه،هه، آره گفتم -

 پوزخند من مثل پوز کجاست!؟  یعنی

 گهی... دیاوناهم فکر کردن من مشکل دارم!! ا یعنیعالمه رفتم،  هی نیو راد یفاطر یپوزخندا جلو نیاز ا من

 بگم به خودم،  یچ دونمینم

 

 به من کرد و گفت : ینگاه دوباره ا بابا

 ؟  یدیپرس یچ یراست-

 گفتم : یعاد ندفعهیا

 پسر؟  ایدختره -

 صورتشو جمع کرد و گفت : بابا

 نیدکتر که ا میبر میخواستیکه بارداره، تازه صبح م دمیرس جهینت نیبه ا ییمنو مادرت هنوز امروز دوتا گمیم-

 اتفاقات افتاد.

 

۲3 



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
219 

 

 نگاه کردم، با خنده گفتم : مارستانیب وارینگفتم و فقط به در و د یزیچ

 رو هوام همه جا مه آلوده.  یهههه، چه جالب انگار-

 بلند شد وگفت : یصندل یرو بابااز

 !؟ یخوب-

 نگاه کردم و با لبخند گفتم : بهش

 . ستیمهم ن یول رم،یمیدارم م کنمیحس م-

 گفت : دهیترس بابا

  ده؟یچرا رنگت پر-

 گفتم : رلبیو آسمون نگاه کردم و ز نیزم به

  ده؟یمگه باغ بابات انگور نم ده؟یچرا رنگت پر-

 گرفت و گفت : دستمو

 ست،یحالت خوب ن نیبش-

 و گفت : میشونیگذاشت رو پ دستشو

 . یشد ینجوریا ییهوی ؟یتب دار-

 دادزد : وبعد

 خانم پرستار، پرستار. -

 انمارستیراه رو ب واریشده بود دستموگذاشتم رو دلمواز جام بلند شدم دستمو به د رمیگ بانیگر یتهوع بد حالت

 گرفتم وگفتم :

 . عالًیییف کنمینم ینکن خدافظ یخونه، خدافظ رمیبابا من دارم م-
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 بابا تو گوشم اکو شد : یشد و صدا کیجا تار همه

 انا،ید-

شانس، آخه  نیا یاَه سگ تو رو ومد،یکردم، صدا ها هنوز م یسرم حس م ریبابا رو ز یو بستم و فقط دستا چشمام

 کنم؟یچرا من غش نم

واکن چشمات و دخترم، بابا رو دوباره  انایبود. وا کن د ییخدا چه بال یباز کن ا ،یریبم دیباچشات و باز کن، نه تو ن-

 صدا بزن. 

 مثالً غش کردم،  یالک الیخیحال نداشتم چشمامو باز کنم، ب یتهوع هنوز بود ول حالت

 دیاز سرم پر یو پنجاه ولت ستیهمزمان به دو طرف صورتم خود که برق دو یلیس نیکردم که همچ یفکر م داشتم

بابا مواجه شدم، هنوز خواستم  دهیدستامو گذاشتم رو لپام تا دوباره نزده چشمامو باز کردم و با چهره رنگ پر عیسر

ق اتا یتخت گذاشتن وتو یبلند کردن و رو نیاومدن سمتمون و منو از رو زم عیبگم که دوتا پرستار سر یزیچ هی

 بردن، 

 لذت محروم شدم؛ نیاز ا مایاون دفعه بخاطر فاط ه،یهولت بده چه حال خوب یکی یباش دهیرو تخت دراز کش شییآخ

 به دستم وصل کردن، خانم دکتر فشارم و گرفت و گفت : یبردنم و سرم یاتاق جداگانه ا یتو

  ط؟یمح نیتو ا یاومد یچ یحالت برا نیباا نهییپا یلیاو، فشارت خ-

 حال گفتم : یب

 شم.  دواریام یبه زندگ نمیرو بب هیبق کمی نجایض داشتم اومدم امر-

 و گفت : میشونیخنده دستشو گذاشت رو پ با

 . یاعصاب، تبم که دار یخانم ب-

 کرد وبه سرمم نگاه کرد و گفت : زیقرص تجو زنن،چندتایمثله بچه ها با آدم حرف م ادیاَه، اَه،انقدر بدم م اَه،

  شه،یمهمون ما باش سرمت تموم م یا قهیچند دق هی-
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 گفتم : عیسر

 . رمیمیمن حااالم بده دارم م قه؟یچند دق یچ-

 : دوگفتیخند دکتر

 . یضعف دار کمیحالت از منم بهتره فقط -

 و گفتم : دمیکش یحرص نفس

 بزن تو سرمم قشنگ بخوابم درد نکشم.  ،یزیچ یدوسه تا آرامبخش هیکنه،ینه، نه، حالم بده بَصل النُخاعم درد م-

 زد و رفت.  یدکتر لبخند خانم

 اداشو در اوردم و گفتم : یعصبان

 . دستمو گذاشتم رو سرم و گفتم :رمیمیم یخواب یبابا دارم از ب ،یضعف دار کمی-

  شدم،یجا بند نم هی قهیدق هیکه  یبامن یروزگار، چه کرد یهع-

 هیخودم بودم که  ی. تو حال و هوایعنیداغونم کرده  یخواب یب دم،ینفهم تیحرفمو با موفق نیربط ا قایدق االن

 گفت : هیدختره کوچولو وارد اتاق شد و با گر

 . زنمیزنم،نمیمن آمپول نم-

به  یپشت سرش اومد داخل اتاق و سالم  خوردیم تیتو نگاه اول به چشمم با شخص یلیو خ یکه زن چادر مامانش

 گفت :من کرد و

 اصالً درد نداره مامان.  ست،ین یزیچ-

 نگاه کردم؛ کردیم هیکه گر یچهار ساله ا ایدختر سه  به

 ییییدی:د گفتنیم کردمیم هیاز درد خون گر زدمیتازه بعدش که آمپورو م گفتن،یم نویهم شهیمنم هم یبابا مامان

 درد نداشت؟ 



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
222 

 

تو صورتم وبا لحن  ختمیر یعالمه خنده الک هیدختره بااخم بهم زل زده بود منم  رون،یدختر بچه از اتاق رفت ب مامان

 ؟  هیاسمت ج ،یخاله،چه دختر خوشمل ااامیسَ-گفتم : یبچه گونه ا

 بهم زل زدو گفت : کمی  یهمونطور دختره

 مثله آدم حرف بزن. -

 شدم.  رهیحرکت برگشتم سر جام و به سقف خ هیشدم، ابرو هامو انداختم باال و تو  عیمثله سگ ضا آخ

 خالصن.  لیبچه ان؟ کروکود نایانداخت، ا یننداخته بود که به هول و قوه اله کهیبهم ت یانقدر بچه

 دختر بچه اومد تو و گفت : مامان

 . زنهیآمپول بدون درد بهت م هی ادیاالن خانم پرستار م-

 داد زد : دختره

 نه، نه، نه. -

 گفت : خانومه

 آمپول درد داره؟  میپرسیخانوم م نیاصالً از ا-

 : دگفتمیخانومه نگاه کردم وبا تاک به

 آره، مثله... -

 بگم.  گهید یزیچ هیابروهاشوانداخت باالوبهم اشاره کرد که  زنه

 حرفمو اصالح کردم و گفتم : زود

 . کروباروی.. مبره،یم شوره،یم ،یخوریمثله آب خوردنه، م-

 هم کرد و گفت :دوباره نگا دختر

 . زنمیدروغگو ها من آمپول نم ،یچه مثال مسخره ا-
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 موافق بودم. یلیاول حرفش خ کهیبا ت ییخدا

 سالن،  شیش ریز یبچه ها نیهم دمیکه تا حاال به عمرم د یآدم نیخورد کن تر اعصاب

  شه؟یم نیمثله ا یکیاگه مامان باردار باشه  یعنی ایخدا

 دختره کالفه گفت : مادر

 اد؟یاه، چرا پرستار نم-

 از جام بلند شدم و گفتم : یعصبان  رونیرفت ب و

  م؟یمن ک یدونیم-

 بهم دست داد،  یآدمو حس پوچ کنهیبا سر گفت نه، چرا آدم حساب نم دختر

 من خون آشامم.-

 

۲4  

 نگفت و فقط نگاهم کرد، بااخم گفتم : یزیچ بازم

 سطل آشغال.  زمیریبعد خونشونو...اوق... م کشمیم زننویکه آمپول نم ییبچه ها -

 گفت : یتفاوت یبا ب دختربچه

  ؟یتو خون آشام-

 آره. -گفتم : بااخم

 کج کرد و گفت : دهنشو

 برسه خون آشام.  ،چهیستیهم ن یزااارت،  زامب-
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سر جام، پرستار اومد و  دمیدهنمو بستم تمرگ گهیقشنگ د یعنیکرد، داغون شدم،  کسانمیقشنگ با خاک  یاکه

 دختره دوباره با اخم گفت :

 زنم.  ،یمن، آمپول، نم-

د بهش که بو یهرطور یبلند دختره اومد ول غیج یصدا ت،یترب یب شعوریشم با پشت دست بکوبم تو دهنش ب بلند

 واکسن بزنه، خواستیم قهیزدن، حاال آمپولم نبود عت

 دختره اومد کنارم و گفت : مادر

 بچه است.  گهیگه سروصدا کرد ،دا دیببخش-

 گفتم : یخنده زورک با

 . دیکار کن تشیرو ترب شتریب کنم،یخواهش م-

 بغلش کرد وبالبخند گفت :  د،مامانشیکه مادرش حرفا مو نشن دیکش غیدختر بچه ج انقدر

 خدا نگهدار. -

 کردیتموم شده بود نگاه کردم.سرم هنوز درد م شترشیتکون دادم و به سرمم که نصف ب یبه نشانه خداحافظ دستمو

آرامبخش  گهیکنارم بود، آره د یفلز زیشدم و به اطراف نگاه کردم، دوتا قرص آرام بخش کنار م زیخ میاز رو تخت ن

 گفتم : باخندهبود، دوتا برداشتم انداختم باال و بدون آب قورت دادم، 

  د،یکناز خواب بلندم  دیتونیهم نم دیحاال اگه بخوا-

 بستم و گفتم : چشمامو

 پهلو اون پهلو شدم  نیا کمیالمصب...  گهیاثر کن د ش،یییآخ-

 هنوز. کنهیاَه، دلم درد م-

 زیاز پرستارا اومد کنار م یکیکه  دمیخوابیداشتم م کردیخودشو کم کم داشت م ریتوجه به دل درد قرصه تاث یب

 و گفت : یفلز
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  ؟یبود و شما بر نداشت نجایکه ا نیقرص مل نیا ،یخانم غفار-

  گه،یآرام بخش و م یقرصا خخخ

 اومد که گفت : گهید یکی یصدا

 . شیهمون جا بود، حتماً حواست نبوده برد زم،ینه عز-

 کالفه گفت : پرستاره

 . ییحتماً افتاده جا نجایبابا خودم آماده دوتا گذاشته بودم ا یا-

 گفتم : عیبلند شدم وسر دیچیتو دلم پ یدرد  بد هوی

 کجاست؟  ییخانم پرستار دسشو دیببخش-

 گفت : پرستار

 اول راهرو دست راست. -

 درد گفتم : با

  ؟یسرمم چ یوا-

 گفت : پرستار

 هنوز تموم نشده تا جداش کنم. -

 پرستار خونسرد گفت : خوردم،یوقت نم چیاثر لواشکا انقدر موندگاره ه دونستمیبود، اگه م طیخ یلیخ اوضاع

 ببرش.  ریدستت بگخوب  -

 غیج یرو باز کردم و خواستم برم تو که صدا ییشویاتاق، در د رونیتوجه بهش سرم و از دستم کندم و رفتم ب بدون

کرد،لنگان  تیرعا دیبده بهداشت و با یول دمیکه ند یزیحاال چ شدم،یمقدمه وارد م یب دینشون داد که نبا یکی
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بود ن یاز درها رو باز کردم خداروشکر کس یکی م،بود یخال ییو دنبال دشو دمیدویم یبهداشت سیسرو یلنگان تو

 رفتم تو.

 یینداره و ظاهرا دسشو یمسئله تموم نیجوانان فکر کنم چون اصال ا هیکاریدر مورد علت ب دیبا ندفعهیکنم ا فکر

 . هینطوریمنم هم

 ییدوباره رفتن تو دسشو الیخیو دستمو گذاشتم رو دلم، خواستم ب رونیبودم اومدم ب ییتو دسشو یا قهیدق چند

و درباره مشکالت جامعه فکر کردم،  ییرفتم تو دسشو گهیدوباره د د،یچیبشم و برم دستامو بشورم که دوباره دلم پ

 گفتم ؛ هیباگر د،یچی. دستامو شستم و دوباره دلم پرونیبعد رفتم ب

 م. که خورد هییخدا، نکنه ازقرصا یا-

 و خودمو رسوندم به دکتر بخش،  رونیرفتم ب یبهداشت سیدل درد از سرو با

 دکتر. یآقا-

 جابه جا کردو گفت : نکشویع

 بله؟ -

 رو دلمو گفتم : دستموگذاشتم

 خوردم.  یمن دو تا قرص اشتباه-

 کرد و گفت : یام نگاه دهیبه رنگ پر دکتر

 برسم.  ماریب نیتا به ا نجایا نیبش یتونیلحظه اگه م هی-

 زدم : داد

 . رمیمیدکتر دارم م یوا-

 : دیازم پرس شمیپرستار و صدا زد و پرستار اومد پ دکتر

  ؟یدونیم یکه خورد یقرص اسم
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 از درد جمع شده بود گفتم : صورتم

 بود فکر کنم.  نیمل-

 درشت کردو گفت : چشماشو

  ؟یچندتا خورد-

 گذاشتم رو دلم فشاردادم و گفتم : دستمو

 دوتا. -

 تعجب گفت : پرستاربا

  ؟یبعد تو دوتا خورد بوست،یرفع  یبرا نیقرص مل-

 گفتم : متعجب

 . شمیخوب نم یدشور رمیم یهرچ نمیبیم بوست؟یهان؟ -

 یشدم رفت حس م چارهیمعده داد،خالصش که بکنم ب یرفت به دکتر گفت و دکترم دستور شستشو یفور پرستار

 کم کردم.  لویکنم سه ک

*********************** 

 سرم و گفتم : ریدستمو گذاشتم ز هی

 و بده.  السیمامان اون کمپوت گ-

 کمپوت و باز کرد و گفت : مامان

 .یبخور دخترم، بخاطر من پوست استخون شد-

 ارنمیباشم ب ضیآرزوم بود مر شهیقرار دارم که مرکز توجه خانواده فقط منم، جون مرکز،هم یطیتوجه،توشرا جون

 .دمیآخرش رس یول دمیبه آرزوم رس ریاقوام برام کمپوت بخرن ، د مارستانیب
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 جعبه دراورد وگفت : هی بشویاومد کنار تختمو دستشو کرد توج بابا

 دختر آش والش بابا.  یبرا نمیا-

 نیا-ته عشق بود، به جعبه نگاه کردم و گفتم : نیا دونمیقربون صدقه رفتناشون خاصه، فقط م نایخانواده بابام ا کال

 بابا؟  هیچ

 در جعبه رو بازکرد وگفت : بابا

 دادم نن جون.  خوردیبدرد نم گهید هیقبل ده،یجد هیگوش نیا-

 ذوق گفتم : با

 . یمرس یواا-

 و گفتم :به بابا نگاه کردم  د،یذوقم خواب هویرو دراورد وداد به من چرخوندم و نگاهش کردم،  یگوش بابا

 خوبه.  هیهمون قبل خوامشیبابا، نم-

 نگام کرد و گفت : بابا

  ؟یدوستش ندار-

 گفتم : بااخم

 خوبه.  هینه، همون قبل-

 کرد و گفت : یبه گوش ینگاه بابا

 مگا پورکسل بود. 8 نشیدورب-

 کسله،یاون هشت مگا پ-

 کار نبودم.  نیبه ا یراض ؟منیکه چ نیبه ا یهمه پول داد نیبابا  ا طفلک
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 گفت : بابا

 . گهیخودتو بدم به خودت د یبدم نن جون، گوش نویداشته باشه بهتره پس ا ینه،نن جون گوش-

 دادزدم : عیمون،سریهند لمیبابا گند زدن تو حس ف یا

 قبول نکنم.  شهیمگه م دیشما به من داد یول خوادیخودمو م ینـــه، حاال درسته دلم گوش-

 لب گفتم : ریرو گرفتم و ز یگوش

 رو بدم نن جون؟ عمراً.  یگرون نیبه ا یگوش-

 بابا نگاه کردم و گفتم : به

 نن جون کجاست؟ -

 بردمش خونه. -گفت : بابا

 لب گفت : ریکرد و چارت و برداشت و مشخصاتو نگاه کرد و ز یسرسر یاز در وارد شد و کنار تختم اومد، سالم دکتر

 که بله نرماله.  نمینرمال، نرمال،ا-

 وروبه پرستارگفت : دیچارت کش  یبرگه  یرو خودکارشو

 شه.  صیترخ تونهیم ست،ین یمشکل-

 

 به نن جون نگاه کرد و گفتم : باالتماس

 به خودت.  دمیبعد م یگوش نیا یلحظه بده اون کلش المصبو انتقال بدم تو هی موینن جون، توروخدا گوش-

 د و گفت :کر میرو پشتش قا یجون گوش نن

 مال خودمه.  دمیکلندمو نم دم،ینم-
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 بابا.  یا-

 شروع کرد به زنگ خوردن، داد زدم : میموقع گوش همون

 . شهینن جون، نن جون، الهامه اگه جوابشو ندم بچه اش ناقص م-

 نگاه کرد و گفت : یجون به صفحه گوش نن

 دست خودم. -

 تکون دادم و گفتم: باشه، باشه دست خودت.  سرمو

 خودم. -و خواستم وصل کنم که دوباره گفت : تماس

 گفتم : کالفه

 بااشه. -

 و گفتم : دمیکش یزد رد تماس داد. نفس حرص یتماس و وصل کنه اشتباه تااومد

 . مایکرد ریاز دستت راحت شم، گ رمینن جووون، بم-

سمت  دمیلنگ در هوا پر هی رو از دستش چنگ زدم و لنگان لنگان یگوش یبرم که دوباره زنگ خورد فور خواستم

 اتاق و درو بستم، تماس و وصل کردم و گفتم :

 سالم. -

 و گفت: دیچیپ یو کلفتش تو گوش یالت یصدا

  نم،یبیتو؟ نم ییکجا ،ییسالم دا-

 رو دهنمو گفتم : دستموگذاشتم

 . کنهیخفم م یزنیبفهمه بهم زنگ م ؟مامانییتو ییدا-

 ما؟ شیپ یایتوهم ب ذارهیخوار ما که خودش مارو ول کرده نم نیا-
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 جون دراتاق وهول دادو گفت : نن

 بده.  مویبگو گوش وزتیدختر پوف نیواکن درو،رسول بگو ا-

 از پشت خط گفت : ییبه درفشار دادم و نذاشتم واکنه، دا پشتمو

 هنو زنده است؟  یریپ نیا ،یوااا-

 روهم به ما حروم کرده.  یبله زندست زندگ ،ییعِهه، دا-: گفتم

 گفت : ییدا

 میخواهرمونو داد نکهیناباو،دو ا قیدست رف میاتوبوسمونو داد یکی م،یاشتب کرد یعمرمون،دو ت مونهیما تو پ-

 و پسرش.  وونهید یریپ نیدست ا

 اَ خاک.  زنه،یداره در مورد بابامو مامانش حرف م مثالً

 صاف کردم و گفتم : صدامو

 ؟یدوتا اشتباه رو  کرد نیفقط هم ییدا یمطمئن-

 

 اش تجربه است، هیاشتباس بق نایجون، ا ییآره دا-

 گفت : بعد

 غمتو.  نمی. نبیچاکر آق مهت-

 درو فشار دادم وگفتم : شتریب

  ه؟یک یهان؟ مهد-

 گفت : ییدا داد،یجون هنوز داشت درو هول م نن



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
232 

 

پ چ ییاتوبوس دانشجو هینشون داد  ونی زی لویتو ت شبیاصل حالت چطور مطوره، چون د نمیزنگ زدم بب ،یچیه-

 . هههههه. یچپ نکرده باش یازت ن یکرده، گفتم خبر

 کردم و گفتم : یالک خنده

 اتفاقا منم تو همون اتوبوس بودم چپ کردم. -

 که کال ولوم صداش باال بود باالتر رفت و دادزد : ییدا

 ؟یچ-

 چشممو بستم؛ادامه داد : هیز گوشم فاصله دادم و رو ا یگوش

 ...وویحواس اون دَ  رسگااایپ-

 گفتم : یفور

 اَه.  گه،یفوش نده د گهی،دییدا-

 گفت : ییدا

و که خوابش برده روو  رتیغ یخوااار اون راننده ب ،یکنیاز ما پنهون م یزیچ هیشوما  مایبا خودمون گفت شبیما د-

 نذاشتم ادامه بده و گفتم :

 سرم شکسته وپام موره برداشته .  کمینشده فقط  میزیچ گم،خوبمیفوش نده م ییدا-

 . میاز مسافرامونو به فنا نداد چکدومیه میعمر راننده اتوبوس بود هی ،یاکه-

 گفتم : متفکر

 شدن!  یمسافرا زخمدروغ، پس عمه من بود اتوبوس و انداخت تو جدول نصف -

 قطع گهیمن د ییدا دم،یمثله سگ خند ییخدا یول میزدن چپ کرد یخرک یمن نبود رُفقا شوخ ریاون دفعه تقص-

 کنم. 
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 خسته شده، آروم گفتم : گهیفکر کنم د ومدیدر زدن نن جون نم یصدا

 مخلصم خدافظ.  ییباشه دا-

 چاکر پاکرم، قربانت، خدافظ. -

 کار یلیاکانت کلشمم خ دم،یجد یشو دراوردم گذاشتم تو گوش یو ممور مکارتیس عیرو قطع کردم و سر یگوش

آروم در اتاق و باز کردم خم شدم و سرم رو  د،یکه نن جون خواب یوقت یداشت حال نداشتم انتقال بدم گفتم باشه برا

روبه رو شدم، آروم سرمو بردم باال و قشنگ  کمیشدوتا  هیاوردم تا دورو برو نگاه کنم که با  رونیدر ب یاز ال

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم : ستادم،یا

 . زمیعز یسالم، مامان وبابا-

 بهم زد و دستشو اورد جلوم و گفت : یلبخند مامان

 بدش.-

 بابا نگاه کردم و گفتم : یدستم و دست مامان وهمزمان چهره اخمو هیتو یگوش به

 بدم؟  یچ-

 وامونده تو.  یاون گوش-و دادزد گفت : دیکش یقینفس عم مامان

 رو گذاشتم تو دستشو گفتم : یگوش یداد مامان جفت کردم و زود از

 تاصحبت کردن هست چرا داد؟ -

 رو روشن کرد، به بابا نگاه کردم وگفتم : ینداد و گوش جوابمو

 آخ سرم. -

 جون اومد کنار بابا و گفت : نن

 . شهییبرابر اصل اون دا یکپ یلنده هور دختره ول-
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 و گفتم : یتو فاز زبون باز رفتم

 ینگفت،شونه ا یزیبهم کرد و چ یخنده، بابا نگاه بد ریو هرهر زدم ز ره،یم شییکه بچه حالل زاده به دا تهیکالً روا-

 باال انداختم و گفتم :

 . اطیمن رفتم تو ح-

 گفت : یعصبان مامان

 . یمرگ مامانم حرف بزن هیباعث وباناگه دوباره با  ارمیاسمتم نم گهید-

 گفتم : یجد یلیو خ برگشتم

اتفاقا افتاد، اون تو زندان تاوان کاراشو داده  نیمامان اون فقط نوزده سالش بود که ا یخطا کرده درست، ول ییدا-

اون نبود،اما شما  ریمن مطمئنم مرگ مادر بزرگ  تقص نکهیکرد باا یسه سال تاوان داد، ازت معذرت خواه

 .یهمه چ ریزد ز گهیکه د یکرد یتوجه یکرد اما تا کجا؟ انقدر بهش ب یاون درست زندگ یول شیدینبخش

 با بغض گفت : مامان

 بوده.  اشیباز قیرف ریسرش اومده تقص ییهر بال-

 اشاره مو باال بردم و گفتم : انگشت

 رونداشت.  یبازشد چون کس قیباز شد چون خواهرش پسش زد، رف قیرف-

 . یدونینم یزیتوچ-قرمز شده نگاهم کرد و گفت : یبا چشما مامان

 . ستمیبه اون راه، اما نفهم ن زنمیدرسته خودمو م-

در چق ییطفلک دا رون،یاز خونه رفتم ب عینگاه کردم و سر گفتن،بهشونینم یزیبود که بابا و نن جون چ بیعج

 تنهاست.
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مکث کردم دوباره برگشتم و رفتم تو خونه،  کمیراه  یر وسط خونه رفتم وسطابه سمت استخ اطیمعمول با احت طبق

ه چشمم ب هویخونه بود رفتم،  هیدر ورود هیکیکه من اصالً آدم اصراف کردن نبودم به سمت اتاقم که نزد ییاز اون جا

 مامان بابا ونن جون افتاد 

 بهم نگاه کردن، منم خودمو زدم به اون راه و گفتم : ییسه تا دنیسر جاشون نشسته بودن، تا منو د یهمونطور

  ه؟یچ-

 و گفت : دیکه نشسته بود دراز کش یکاناپه ا یاخم کرد و بلند شد و رفت تو آشپزخونه، نن جون رو مامان

 بچه.  ونیزیتلو یبرو کنار از جلو-

 رفت. یبرداشت و سمت در خروج کیهم چندتا پالست بابا

ه ب تونهیم یحاال به هرحااال، خطا کرده چه ضرر کم،یاز  شتری... نه البته بکمی کم،یهمش  آدم که هیمن آخه  یخدا-

 ما برسونه ؟

دربو داغون شده مو برداشتم،  یدست فیرفتم تو اتاق و ک عیسر تیفرار از اون وضع یسوت و کور شده بود،برا خونه

شانس  نیدل غافل، لعنت به ا یا دمیاومده، درشو باز کردم و د لمیسر وسا ییچه بال نمیهنوز وقت نشده بود بب

ود، که ها مونده ب یگاریانداخته دور، فقط ترقه س شتهبردا فمیاز تو ک یک ستیداشتم و معلوم ن یترقه کفسول یهرچ

 بغل بیرو فرش، همشو برداشتم و تو ج ختیترقه بود ر یسرو ته کردم،  هرچ فویبود، ک ختهیر فمیاونا هم ته ک

 کردم؛ راهنمیپ

ز ا تیکبر هیپشتش به من بود،  کردویورفتم،تو آشپزخونه،مامان داشت غذا درست م رونیاز اتاق اومدم ب آهسته

 دوباره به سمت استخر رفتم و اط،یرفتم ، درو باز کردم ورفتم تو ح یبرداشتم و به سمت در خروج نتیکاب یرو

م شدم ، با غرغر به عکس یآب باز الیخیب نیآب بزنم بخاطر هم یو توپام تونستمیدفعه نم نینشستم، اما ا کنارش

 شدم و گفتم : رهیآب خ یتو

 شه،ییمثل دا گنیم رمیراست م رمیگرفتن چپ م ادیهم  نایا گه،یکرده د یجوون کمیکرده؟  کاریخوب مگه چ-

 افتادم، نویاون روز م ادیکشتن مارو، انگشتمو زدم تو آب و 
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ر چقدر حوصله ام س ام،یدرب یکار یباهاش کل کل کنم از ب کمی هیکدوم گور ستیهم معلوم ن نویم نیر،ایبخ ادشی -

 هم که پر. یچهارشنبه سور ل،یتعط گهیرفته ، دانشگاه مانشگاهم که د

 نیا یهمه  دونمیبلکه دلم خنک شه،حاال من که م ترکونمیچندتا ترقه رو م نیا میدرون یکم شدن عقده  یبرا حاال

روز انداخت تا از فاجعه  نیبزنم، خدا منو به ا شیرو آت نویم یچهارشنبه سور خواستمیمن م نکهیاتفاقا بخاطر ا

 شه.  یریجلوگ

و متوجه آرش شدم  اد،برگشتمیداره از پشت سرم م ییصدا هیخودم بودم متوجه شدم  یکه تو حال وهوا نطوریهم

 عه عشق منم که کنارشه.  دمیکج کردم د شتریسرم رو ب کمی زد،یخودش قدم م یکه داشت برا

 زره. یم یکنه چ نویم نیا نمیخودمو پشت دار و درختا پنهون کردم تا بب کمی

 گفت: یخودش نازک تر بود روبه آرش م یکه چندبرابر از صدا ییبا صدا نویم

 یلیوزه است،به خدا خمسافرت سه ر هیبابا  ،یکه تو، خارج بزرگ شد شهیوقتا واقعا باورم نم یآرش،بعض یوا-

 . میگردیو دست پر بر م دهیتو اون مزا میریبابا، م ندهیعمو،من به عنوان نما ندهیتو به عنوان نما گذرهیخوش م

 و گفت : دیحالت دارش کش یبه موها یدست آرش

 شرکت وسطه.  هیبحث سرما ه؟یبچه باز دهیجلسه مزا ز،مگهیعز یدختر عموم یفهمینم نوی،میفهمینم-

 گفت : دیچشماشو تو کاسه سرش چرخوند و با تاک نویم

 .یشیکه موفق م دونمیم یاونجا تو کار بلد میریبه درک، خودمون دوتا، م-

 

 نشم، دهی. خودمو پشت درخت جمع کردم تا دگهید کمی

 عجب...  

خودمون دوتاااا آرش خودمون دوتا،  گهیآقا جون دختر مردم جر خورد داره م نه،ییش پا ویک یآرشم بدجور آ نیا

 . شهیم نمیبه اون راه، آره ا زنهیآرش داره خودشو م دیهم هس، شا گهید زیچ هیالبته  د،یفهم نیحاال اگه ا
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 در اورد و با اخم گفت : بشیشو از ج یگوش آرش

 کنم.  سیقرار فردا کارا رو راست و ر یبرم برا دیتلف کردن ندارم،با ی...درضمن من وقت براشهینم-

 و گفت : دیکوب نیپاشو به زم نویم

  ؟یکن سیراست و ر ویچ یبر یخوایتو م کننیکارارو م  میاَه، آرش آقا رسول ومر-

 

اصالً  وگرنه کننیلطف بهتون کمک م یمامان و بابام از رو م،یستینوکرتون که ن میها ما نگهبان خونتون هیخر عجب

 . ستیاشون ن فهیوظ

 و گفت: بشیشو گذاشت ج یگوش آرش

  ؟یندارم اوک یهم کار هیکنم،به بق سیمربوط به خودمو راست و ر یکارا رمیمن م-

 با خنده گفت : دمیدیمن صورتشو م یکه پشتش به آرش بود ول نویبه سمت در راه افتاد، م و

 عش...  نمتیبیپس م ،یاوک-

 لب گفت : ریکرد و ز یا خنده

 . الیخیب_

 رفت. رونیو حرفاش از در ب نویبدون توجه به م آرش

  ه؟یچ گهیزرت و پرتا د نیا گهیکن د یراست ازش خواستگار هیبرو  زونیآو دختره

 لب آهنگ خوندن.  ریو ز دنیبه اطراف کردو مثله اسکوال وسط در ختا شروع کرد به رقص ینگاه نویم

 بهش انداختم و گفتم : یتاسف بار نگاه

 اسکول که دست و پا در اورده.  هیبارز  ی نمونه-
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 مثله المپ... نه المپ خز شده، مثله زنگ تو کله ام به صدا دراومد؛ یفکر هی هوی  

 در اوردم؛  بمیاز ج یگاریدونه ترقه س هیاز جام بلند شدم و  یبه درخت گرفتم وبه  سخت دستمو

 روبه آسمون کردم و گفتم : قبلش

 یادیمن ز گهید ،قبول،یکردن بنده ات کرد تیهدا یبرا تویتو سع ایخدا-

 

 ام. نخاله

 هوی دم،یو کش تیکه کبر رفتیو به سمت خونه م خوندیبا رقص داشت آهنگ م ینجوریدرخت هم یوسط برگا نویم

 و گفتم : بمیاومد،دستمو کردم تو ج ادمی یزیچ هی

ثله هوا ،پام م دمیپر یها از خوشحال وونهیبر خورد کرد مثله د یاورده باشم، دستم که با بدنه گوش مویخداکنه گوش-

 دردگرفت.  یچ

و  مدیکش تویگرفتم بعد دکمه وقفه رو لمس کردم، کبر لمیف دنشیاز رقص کمیرو آماده کردم و یگوش نیدورب

منتظر  هیثان یرو زدم، و س دئویو هیریپاش، دکمه از سر گ یزدم پرت کردم جلو شیهمزمان دوسه تا ترقه رو آت

 موندم؛

ه ک دیکش یغیچنان ج د،یکه ترقه اول ترک رفتیو م خوندیخودش آهنگ م یاسکوال داشت برا نیهمچنان  ع نویم

 شدم،  مونیکه کردم پش یلحظه از کار هی

که   دییدویدستشو گذاشت رو صورتش و داشت م دن،یهم ترک یو سوم یکه ترقه دوم دیبه سمت خونه دو یزود

 زدن کرد، غیو شروع به ج نیزم  یخورد افتاد رو چیپاهاش پ

 ییدر برابر بالها نیداره، ا یروان یماریدروغ گفتم، غشششش کردم از خنده، عمه تونم ب دمیبگم اون لحظه خند اگه

 نبود.  شیب یکه سرم اورد ذره ا
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تو  ختمیترقه هارو هم ر هیبق بمیگذاشتمش تو ج عیقطع کردم و سر مویگوش نیشد دورب شتریکه ب نویم غیج یصدا

اومده  رونیو داداشش و زن داداشش از خونه ب کیتاج یما و آقا یاهل خانواده  یرفتم، همه  نویاستخر، به سمت م

  کرد،ینگاه م نوینن جون هم منتظر به م یبودن، حت

 مایگرفته بود، س نییچشماش گذاشته بود و سرش و پا یشرتشو رو ویس ینایدستش هنوز رو صورتش بود آست نویم

 و با ترس گفت : ششیخانم رفت پ

 دخترم؟ یزد غیچرا ج شده؟یچ-

 برات افتاده؟  یچه اتفاق نویم-جالب و با نمکش گفت : یو با لهجه  مایرفت کنار س  نویم یزن عمو ماهور

 : گفتیو فقط م زدیحرف نم نویم

 مامان، مامان بغلم کن.  ،یوا ،یمنو بکشه، وا خواستیم یکی-

 بغلش کردو گفت : عیخانم سر مایس

 . زمیعز ستین یزیچ-

 پاشو خودتو خر نکن.  گفتیتو گوشم بعد م زدیم یکیانگار بچه دوساله است، مامان من اگه بود  حاال

 گفت : کیتاج یآقا

 کرده؟  تتیاذ یکس شده؟یدخترم بگو چ-

 مامان با دلهره گفت : ستادم،یرفتم به سمت مامان و نن جون و پشتشون ا واشی واشیاون بغل مغال  از

 بود.  ترکهیم یزیچ یکه ترقه ا یوقت هیاومد، صدا شب اطیاز تو ح یبلند یصدا ها هی-

 گفت : بابا

 کردن ترقه انداختن تو خونه.  یحتماً مردم آزار ادهیورا ز نیبچه مچه ا-

 به اطراف انداخت و گفت : یبا شک نگاه نویم یشد، عمو یمن چه جنجال یخدا  وویوَ
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 بود تموم شد.  یهرچ ستین یزیتو هوا سرده، چ میجان بلند شو عمو بر نویم د،یشا-

 مقدمه گفت : ینن جون ب هویاز جاش بلند شد،  یبا هزار تا ادا اطفار ومسخره باز نویم

 شه،یخوب م دیشوهرش بد اره،یادا هارو در م نیشده ا یکه عروس یدختر خواد،یشوهر م ست،ین شیزیچ نیا-

سرتاپاشوزرد کرده موهاشو زرد کرده ابروهاشو زرد کرده رنگ چشماشو زرد کرده   خواد؟یبگه شوهر م یچطور گهید

 اشم زرد کرده.  گهید یجا هیاز ترس 

 کرد و گفت : یخنده الک عیبا تعجب به نن جون نگاه کردن، مامان سر کیتاج یآقا خانواده

 تو.  میبر ایتوروخدا،مادر ب دیخشخاک به سرم، بب یوا_

 گفت : هیدستشو از رو چشماش برداشت وبا گر نویم

 گفت؟  یچ یدیمامان د-

 قهر کرد و بدو بدو رفت تو خونه.  و

 قدم برداشت و رفت و صدازد : عیسر نویپشت سر م مایس

 . زمینو،عزیم-

 و به همراه داداشش به سمت خونه راه افتادن.  دیبه صورتش کش یدست کیتاج یآقا

 برگشت و بهم نگاه کرد و گفت : ماهورخانم

 داشت؟  یمادر بزرگ تو... فرآموش-

 بهش کردم وگفتم : ینگاه

نن جون  گهیم چونهیرو بپ هیبق خوادیم یمامانم وقت ؟یپشم چ ؟یکشک چ ؟یآش چ ؟یچ هینه باو، فرآموش-

 داره.  یفرآموش

 صورتشو جمع کرد و گفت : ماهور
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 وات؟ -

 ابرومو انداختم باال و گفتم  : هی

 دوباره بگم؟ نارویهمه ا یعنی_

 بردمو گفتم  : نییبه من کرد دستامو باال وپا  یخانم متقابال نگاه ماهور

 نو،نو.-

 تکون داد و گفت : سرشو

 فعالً  ،یاوک-

 

 و گفتم : حوصله به رفتنش نگاه کردم یورفت، ب دیراهشو کش ماهور

 زهرمار. _

 با خدا : ازینفر اصابت کردم، همونطور که چشمام بسته بود شروع کردم راز و ن هیتا برم که به  برگشتم

الً باشه، ک دیدوتا با نیاز ا یکیپک،  کسیبدون س ایپک،  کسیبا س ای ست،ینوکرتم از دو حالت خارج ن نیبب-

 .نهیا عتشیطب

 چشماش گر،بهید یفقط به عبارت اهامهیهمون مرد رو نمیبله، ا دمیچشمامو باز کردم که د اهامیمرد رو دنید دیام به

 نگاه کردم و گفتم :

 حواسم نبود.  دیببخش-

 به سرتا پام کرد و گفت : ینگاه بابا

  ؟یکجا بود-

 حوصله گفتم : یدست به سمت استخر اشاره کردم، بعد ب با
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 مامان.  یمن رفتم منت کش-

 صورتم اورد و گفت : یمشتشو جلو بابا

  ه؟یبه نظرت توش چ-

 بودم با خنده گفتم : ییباال یلیخ یویک یآ یکه دارا ییاونجا از

 . ادیرد کن ب ش،یشمیک ینخود چ-

 ابرو هاشو انداخت باال و گفت : بابا

 نه. -

 بابا؟  یاصالً خودت کجا رفت-به دستش نگاه کردم و گفتم : متفکرانه

 کنم.  زیاستخر و تم ارمیب لهیرفتم وس-به چشمام نگاه کردم و بااخم گفت : بابا

 دهنمو با صدا قورت دادم و به مشتش نگاه کردم و گفتم : آب

 من برم کمک مامان.  ح،یصح-

 گفت : یعصبان بابا

 دفعه آخرت بود که؟ -

 ! ییآشنا یجمله  عجب

 ست؟ین بیعج

 .  مکیمنت مامانو بکشم  م،منمیخونه ناهار بزن میبابا؟ بر یگیم یچ-:و گفتم  دمیدراز کردم و لپشو کش دستمو

 .میبه نشانه تاسف تکون داد و باهم به سمت خونه حرکت کرد یسر بابا

و  فیکه کردم ق یجلوش از تصادف یکرد؛منم کل یمامان آخرش با ما آشت یو چندش باز یعالمه لوس باز هی بعد

 اومدم.  یقوپ
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 رو دسته مبل و گفتم : دستموگذاشتم

 ت،سیبلند شدم و رفتم کنار راننده اتوبوس تا بهش گوش کنم که جون ما بادمجون ن شه؟یکه نم ینجوریا دمید-

 پشت فرمون. زدیرسماً داشت چرت م اروی

 گفت : جانیدهنش گرفته بودبا ه یدونه تخمه جلو هیهمونطورکه  مامان

 دختر شجاع من. کالیبار-

 گفت: عیکردم،مامان سر یخنده ا باذوق

 اش؟  هیخب بق-

 قهرمان وگرفتم و گفتم : یدوباره ژست آدما منم

 بهش نرسه، یبیکردم تا آس ادهیرو گرفتم از اتوبوس پ مایدست فاط ست،یگوشش بدهکار ن دمید گهید یچیه-

خوندم سمت مخالف که من فرمون و گرفتم و چر شدیخارج م ریبعدش راننده سرعت اتوبوس و برد باال داشت از مس

 هنیاالن نصف بچه ها س کردمیکارو نم نمن اگه او یول م،یالمصب نشد که بشه آخرش چپ کرد یتو دره،ول میتا نر

 قبرستون بودن. 

 متفکر گفت : مامان

  ؟یاش کرد ادهیپ یروز افتاده؟ مگه نگفت نیبه ا یچه طور مایپس فاط-

نکرده بودم  ادهیرو پ مایاگه فاط نجاستیجالب ا ما،یاتوبوس افتاد رو فاط میاوه گندش درومد، نههه ما که چپ کرد-

 االن مرده بود. 

 مشکوک نگاهم کردو گفت : مامان

 له شده بود. دیخوبه ،وگرنه  االن با یلیپس خداروشکر حالش خ-

 کنم نن جون گفت : دییباز کردم تا حرفشو تا دهنمو

 دروغه.  گهیم یهرچ-
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 جلو مامانمون؛ میگذاشت ما دوزار آبرو بخرحاال اگه  پوووووف،

 و گفت : دیبه چشماش گش یکه تااون لحظه نظاره گر بود، دست بابا

 . دارمیب شبیکه از د میساعت ده شبه بخواب-

نه وگر ومدیخوابم م گهیخوب د یمنو پشمم حساب نکرد ول یبابا حرفا میهنوز کمبود خواب داشتم، حاال بگذر منم

 داره.  ییتا بشناسه چه دختر قو دادمیم حیتوض گهید کمی

 نییاپ فتمیشبا نصف شب از رو تخت ب هیمثل بق دمیترسیآخه م دمیساق پام تو گچ بود شب رو تختم نخواب  چون

 یهم که نن جون اصالً به تخت اعتقاد ییاز اون جا دم،یحال خونه متکا و بالشتمو گذاشتم و خواب یتو نیبخاطر هم

  د،یکنار من لحافت و تشکشو پهن کرد و دراز کش قاًینداشت دق

 .دیمن پهن کرد و دراز کش گهیشده بودم تشکشو طرف د زیبراش عز بیروزا من عج نیکه ا مامانم

 چراغ و خاموش کرد و گفت : بابا

 .ریشب بخ-

 و بالشتشو گذاشت اونطرف تر وخم شد تابخوابه.  

 اومد قرصمو نخوردم،  ادمی ییهوی 

 بابا...-

 لحظه قرصمو بده.  هیخواستم به بابا بگم  تا

 جون گفت : نن

 من بخورم.  اریرسول ننه، اون قرص منو ب-

 آب  بهش داد، وانیل کیاپن برداشت و با  یقرص نن جون و از رو بابا

 و گفت : دیسر جاش و دراز کش رفت
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  انا؟ید یبگ یخواستیم یزیچ-

 بابا رو دوباره از سرجاش بلند کنم زود گفتم : ومدیدلم ن راستش

 کرد به ملحفه پا زانو رفتم توشکم بابا،  ریبگم، اومدم بلند شم پام که تو گچ بود گ خواستمینم یزینه چ-

 . دیببخش ن،ییه-

 بابا بلند گفت : چارهیب

 آخ بر پدرت... -

 . یدیوا بابا چرا خودتو فوش م-

 گفت : یعصبان بابا

 . ارمیبگو ب یخوایم  یهرچ یبلند ش خوادینم نیبش-

 زحمت بده. یقرصمو ب-

آب برام اورد،برق و خاموش کرد و  تا اومد بخوابه  وانیل کیاز جاش بلند شد و برق و روشن کرد و  قرصمو با  بابا

 گفت : یداریمامان تو عالم خواب و ب

 رسول قرصمو بده فرآموش کردم بخورم.-

 مالفه و خودمو زدم به اون راه.  ریسکوت کرد،منم  کلمو کردم ز هیندستشو گذاشت وچند ثا بابا

 

 رمان از زبان سوم شخص : ادامه

 

 تاب دستانش را درهم گره زد و منتظر  تمام  شدن مکالمه پدرش شد.  یب

 خب؟ -گفت : عیبا تمام شدن تماس سر همزمان
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 زد و گفت : یلبخند پدرش

  ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 دهیزد وبا لحن کش یلبخند

 

تعارف  کمیدر بازشد وبا  ستاد،یبه سمت در خونه رفت و ماهور هم کنارش ا مهیسراس مایدر اومد س یصدا کردم،

 ایب اناید-گفت  ییهویدستش بود، مامان  فیک هیکه  گهیمردجوون د هیوارد شد، بعدش  انسالیم یاول مرد ،یالک

 . ینیتو س نیشربتو بچ یوانایل نیکمک من ا

 شربت افتاد گرفتمش سمت مامان و با تعجب گفتم: ینیبه س نم،چشممیبچ وانارویبرگشتم سمت مامان تال عیسر

 طالست؟ -

 کالفه گفت : مامان

 . نمیچیبرو اونطرف خودم زودتر م ایب-

 کرد، دهنمو کج کردم و گفتم : وانایل دنیبه چ وشروع

 هاشونوم طالست.  ینیآخه آدم تا چه حد خر پول و خر شانس، س-

-شونه ام نشست،       یرو یدست هی هوی وانایتو ل ختمیر یکی یکیشربت و برداشتم و شهیو ش خچالیسمت  رفتم

 باز اومد. شیریس مایپوووووف، س

 گفت : یتو دماغ یکردم صدا یکه فکر م یزیچ برخالف

 بچه.  کنهیمثله کوزت کار م ،یآخ-

 مسخرش از فرط شیواون آرا نویم دنیو با د برگشتم

 نکردم.  نجاشویچرا فکر ا یدستم فشار دادم، لعنت یشربت پرتقال و تو ی شهیش تیعصبان
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 و گفتم : دمیحرص خند با

اصرار کرد دلم به حالتون سوخت، گفت دخترم دست  یلی،مامانت خ یکردیتعجب م دیبود با نیرایآخه غ گه،یآره د-

 عارف کنه. شربت به مهمونا ت هی ستیبلد ن هیو پا چلفت

 گفت : یحرف من عصبان نیباا نویم

 مامان من غلط... -

 وسط حرفش گفتم : 

 . یبعد مهمون یمادر و دختر یدعوا گه،ینشون نده د هیبه بق یتیترب یب یبچه  گهیاوه، د-

 گفت : یعصبان

 خفه شو. -

 گفتم : یخنده حرص درار با

 شنا بلدم، اونم بدون  رفتن کالس شنا. -

 اومد و گفت : کمینزد

 دارم برات.  نیبب-

 دست خودمو باد زدم و گفتم : با

 . یکیشرک پالست م،یخفه شد ادیبرو کنار بذار باد ب کنهیکار م قیالمصب مثل عا یوا-

 گفت : یبازکرد جواب بده مامان متوجه ما شد فور دهنشو

 هارو ببرن.  ینیریش نجایا ایب انا،ید-

 شربت و هول دادم سمت اوپن.  ینیشربت و گذاشتم کنار و س شهیش

 با متلک گفت : نویم
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 بدو. -

ها نگاه کردم، نه  ینیریو به ش دمیکش یقیهارو گرفتم، نفس عم ینیریبهش زدم و رفتم سمت مامان و ش یا طعنه

 ریز یمهمونا رفتم، سالم شیپ ییرایهارو گذاشتم و شربت و برداشتم و به سمت پذ ینیریاول شربت ببرم بهتره، ش

داشت گرفتم همونطورکه گرم  یجو گندم یبود وموها شتریب هیکه  سنش ازبق یکردم و شربت  رو به سمت مرد یلب

 ینیادامه داد، س کیتاج یآقا یکرد وبه گوش کردن حرفا یرلبیبرداشت و تشکر ز یشربت وانیخوش و بش بودن  ل

 نباشه گرفتم اونم برداشت و تشکر کرد، تر شیو هفت هشت سالش ب ستیب خوردیکه بهش م یرو به سمت مرد بغل

 اَه پام درد گرفت. -

 اشت،دیبود و شربت بر نم ستادهیا لکسیر ارویگرفتم و با درد صورتمو جمع کردم، شیرو به سمت مرد کنار ینیس

 لب گفتم : ریبود، ز دهیدرد امونمو بر گهید

 .دییبفرما-

 قفل کردم،  هویبگم که  یزیکالفه بهش نگاه کردم و خواستم چ ومد،یم ییعطر آشنا یبرنداشت، عجب بو بازم

 گفت : زدیتوش موج م یکه   پوزخند کمرنگ یچهره ا با

 . خورمینم ،یمرس-

 رفت. ادمیپام به کل  درد

 من ،  

 شربت، ینیس

 االنم ،  تیوضع  

 ،  غرورم

 "نینگاه راد"

 بهم کرد، ینگاه جد نیراد دادم،یکاش به حرف مامان گوش م ومدم،یکاش نم یا
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 قلبم شروع به تاپ تاپ کرد.  خت،یر یدلم هور ییهوی

دستام خشک شده بود  یافتاد که با ابرو بهم عالمت داد که به آرش شربت تعارف کنم، انگار ماخانمیبه س نگاهم

 نجایا نیشوکه شدم آخه ا نیراد دنیازد د،یلرزیخودمو جمع و جور کردم و رفتم سمت آرش، دستام م یزود

 کرد؟یکارمیچ

ود ب هیو بق کیتاج یآقا یغرق تماشا کردن صحبت ها تیشربت و به سمت آرش گرفتم، آرش که  با اخم وجد ینیس

 اخماش بازشد با تعجب بهم نگاه کرد وآروم گفت : عیسر دیلرزون منو د یبرداشت و تا دستا ینیس یاز تو یشربت

 خوبه؟  ؟حالتییتو-

 نویم رتیشربت تعارف کردم، خداروشکر به غ  هیبه بق یکردم و فور دییسرحرفشو تأزدم و با  یپر استرس لبخند

مونا، مه شیکرد و رفت پ یرو برداشت و اجازه نداد من ببرم، بعدش باافتخار به من نگاه ینیریبرخورده بود و ظرف ش

گفت و به سمت  یدیببخش یلبخندزورک هیو با  دکرد و از سرجاش بلند ش نویبه م یخانم با حرص نگاه مایس

 آشپزخونه رفت. 

گاه ن زدیکه داشت   حرف م نیبه راد وارینشستم و از بغل د یصندل یبه سمت آشپزخونه رفتم و با استرس رو منم

 ناخنم کردم،  دنیکردم، وشروع به جو

 نویبدونم چرا امشب؟ م خوامیام، آخه من م چارهیشد شانس؟ من چرا انقدر ب نمیچرا؟  ا یجا هست شعور،همهیب-

 نگاه کرد و گفت : نیرو تعارف کرد و برگشت، متفکر به راد ینیریش

 . هیگریعجب ج-

 گفت؟ یچ نیا نمیستاببیوا کنه،یمثله من بلندفکر م نمیا فکرکنم

 گفتم : بااخم

 . دهیبدبخت پسرند-

 و دستپاچه گفت : برگشت

 گفتم؟  یمگه چ ه؟یچ-
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 گفتم : باغرور

 . کنمیمن اصال بهش نگاهم نم یپسره تو دانشگاه ماست،حاضره  خودشو  برام بکشه ول نیا-

 به سرتا پام کرد و گفت : ینگاه نویم

  ؟یجد-

 حوصله گفتم : یب

 آره، -

 چرا شربتو از دست تو قبول نکرد؟  یگیاگه راست م-

 خنده گفتم : با

 . دارمیبر نم یدوستم دار یتا بهم نگ گفتیبچه پررو م-

 گفت : جانیباه نویم

  ؟یگفت یتوچ-

 منم گفتم به جهنم.-

 نفس آسوده نویم

 

 و گفت : دیکش یا

 خداروشکر. -

 و گفتم : دمیخند دوباره

 . گمیمشنگ، گفتم باشه فرداتو دانشگاه  بهت م ی وونهینه د-
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 گوشاش شل شد گفت : نویم

 واقعا؟ -

 گفتم : باذوق

 .میخوریشاپ م یتو کاف یبستن جیاوهوم،اونم گفت پس عوض شربت  آب هو-
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 به خودش اومدو گفت:  هوی نویم

 کنم؟یتو تلف م شیمن چرا دارم وقتمو پ-

 اشاره کرد و گفت : نیبا چشم به سمت راد بعد

 برم به مهمونا برسم. -

 گفت : یخانم با خنده زورک مایخواست بره س تا

 جان.  نویم-

 گفت : تیباعصبان مایخانم س مایتا برگشت سمت س نویم

ون درو ا نیدارم ا روزیمن از د ؟یخدمتکارا هستو بکن ی فهیکه وظ ییکارا  دیبا ،یکیتاج یاحمق، تو مثالً دختر آقا-

 تا کمک دستم باشه حاال تو.. ارمیکارگر مطمئن ب زنمیدر م

  نه،یرفت تا بش ینزد وعصبان حرفشو

 خنده مو گرفتمو از بغلش رد شدم و آروم گفتم : یبرگشت و بهم نگاه کرد، جلو  ت،یبا تعجب وعصبان نویم

 ، خخخ بدبخت زود باور.  میدرس اول، اسکول نباش-

 . اطیرد شدم و رفتم تو ح عیسر
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 دادم : یقدم زدم وخودمو دلدار اطیرفتم و توح نییاز پله ها پا آروم

  ؟یا انقدر استرس دارنشده که... چر یزیآروم باش چ انایآروم باش، د-

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

خدمتکارم  هیاگه واقعا فکر کنه من  ؟یبچه ها منو مسخره کنه چ یموضوع جلو نیآبروم رفت، اگه بخاطر ا یوا یا-

 که به فنا رفتم. 

 و آروم  صدا زد: رونیمامان از درخونه اومد ب ییهوی کردم،یم شیکار هی دیراه رفتم، با اطیح یتو یا قهیدق چند

 ناهاروبکشم کمکم  کن.  خوامیم ایساعته، ب هیتو  ییکجا انا،ید انا،ید-

 خودش آروم گفتم : مثل

 باشه اومدم. -

همه ساکت نشسته بودن،مامان ظرف مرغ و بهم داد و  شیبرخالف دفعه پ ندفعهیسمت خونه رفتم و داخل شدم،ا به

 نگاهو هینیسنگ یرفتم، همون اول کار زیآروم به سمت م یجلو تر و با قدم ها دمیشالمو کش ز،یم یگفت بذارم رو

 مایکارا شدن، س هیهم مشغول بق گهیسه نفر د نخودم احساس کردم، بدون نگاه به اطراف مرغ و گذاشتم و او یرو

 خانم با لبخند گفت :

 ناهار حاضره.  دییبفرما د،یبحث کارو تموم کن گهید-

 گفت : یخانم با لحن دستور مایمن برم، تا خواستم برم س گهیبود د نیهم ییرایپذ خداروشکر

 . ارینوشابه رو ب اناید-

 یسرشو باال اورد و بهم نگاه کرد، دستامو مشت کردم، با تمام وجود داشتم به حرف مامان پ نیموقع راد همون

کردن نبودم  هیلورده شده، آدم گر کل غرورم له و کردمیو نداشتم، حس م دنیمن اصال طاقت دستور شن بردم،یم

 دمشیکه فکر کنم فقط خودم شن ییو با صدا مقورتش داد یکرده بود به سخت ریمثله سنگ تو گلوم گ یزیچ هی یول

 گفتم :

 باشه. -
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نوشابه  شهیباز کردم و دوتا ش خچالویبسته بود، در  دنمویانگار راه نفس کش یسمت آشپزخونه رفتم، سنگ لعنت وبه

 گفت : دیخانم تا نوشابه ها رو دستم د مایبردم، س زیرو برداشتم و به سمت م

 . زینوشابه بر ونیآقا یبرا-

 ،کردمکردینگران و متعجب داشت نگاهم م ییجورا هینگاه به آرش کردم که  هیشد،یتو گلوم بزرگ و بزرگتر م سنگ

 متنفرم. ازش  مایروبکوبم تو سر س شهیش تونستمیم شدیچه خوب م 

 گفت : یو قاطع یجد یبا صدا نیدر کمال تعجب راد ییهوی زمیخواستم برم سمتشون تا نوشابه براشون بر تا

 .ستیالزم ن-

 کرد وباخنده گفت: نیبه راد یکه سنش باال بودنگاه متعجب یمرد

 . رسهیبله، درسته خودمون دستمون م-

 کرد؛ دییکنارشم سرشو تکون داد و تا پسره

 حرفو بخاطر من گفته.  نیتو شوک بودم، بذار دلمو خوش کنم بگم ا نیاز حرف راد 

 نشسته بود  چندتا سرفه کرد و روبه جمع گفت: کیتاج یکه کنار آقا نویم

 د،یببخش-

 دستورانه گفت : وبعد

 .  شمیگلوم خشک شده،دارم خفه م نجایا اریاون نشابه رو ب اناید -

 گرفته ام گفتم : یباهمون صدا نیکارشو مخصوصاً کرد بخاطر هم نیبودم ا مطمئن

 ، آب جلو دستته بخور .  یخفه ش ترسمیگازداره م نیا ارمیآروم غذا بخور خوب، نوشابه برات نم زمینوچ عز-

 و گفت : نیراد یقصد دستشو گذاشت رو بازو یام کردو از رو گهید یچندتاسرفه  نویم

 ؟یدیه من ماون آب و ب زمیعز دیببخش-



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
254 

 

 و بهش داد.   ختیآب ر وانیل هی نویم یبرا عیسر نیدوباره سرفه کرد راد وبعد

 گفت: نیچشمک زد و روبه راد هیآب وگرفت خورد و بهم  یبا خنده نامحسوس زود

 . یسیم-

 گفت : رلبیباال رفته سرشو کج کرد وز یزد و باابروها یلبخند نیراد

 . کنمیخواهش م-

 انداختم و گفتم : ینگاه سرسرک هیو داداشش وبق کیتاج یگرفتم و  به آرش و آقا نیاز راد نگاه

 بااجازه._

 از درخونه خارج شدم: عیمامان سر شیرفتن پ بدون

 . یمامان حق باتوبود،مامان حق باتوبود، مامان توراست گفت-

پامو دراز   یکیسالمم واون  یپا یزدم سرمو گذاشتم رو هیتک شونیکیرفتم و به  اطیاونطرف ح یسمت درختا به

رو روشن کردم  یگوش یجلو نیدورب دم،یرو دراوردم و تاخواستم روشنش کنم عکس خودمو توش د میکردم، گوش

 خودم تعجب کردم، افهیق دنیوازد

 کردنم بدتر شده. هیکه ازهزارتا گر نیا-

 چشمام بدجورقرمز بود، یقرمزه قرمز شده بود لبامم ورم کرده بود، حاال لبام که بماند خوشکل شده بود ول چشمام

 برگشتم وباچهره نگران آرش روبه روشدم، دمیرو شن یکس یخش خش پا یصدا

 سالم.-

 صدام هنوزگرفته بود،  یلعنت اَه

 اومدو گفت : کمیبااخم نزد آرش

  ؟یکرد هیگر-
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 گفتم : یتکون دادم وبه سخت سرمو

 .ادیچرا صدام درنم دونمینه، فقط نم-

 به تعجب شدوگفت : لیتبد اخمش

 چرا صدات گرفته؟ چشاتم که مثله خونه. _

 دهنمو به زور قورت دادم و گفتم : آب

 مثله سنگ تو یزیچ هی-

 . گلومه

 روم نشست وگفت : روبه

 شالتو بده عقب. -

 هامو انداختم باال و گفتم : ابرو

 چرا؟-

 عقب و گفت : دیشالمو کش دویکش یکالفه ا نفس

 . یدیدکتر محرمه، چقدرم که تو مق نمیبکش کنار بب-

و گذاشت رو  رگلومیشدم آرش دستشو برد ز الیخیشه،بیاگه بخندم گلوم از دردپاره م دمیبخندم که د خواستم

 دردناک آروم گفتم : هیناح

 آخ. -

 نگرفتم گفت  : یزیدچیبلغور کرد فهم یسیانگل زیچ هیجمع شده بهم نگاه کردو تباصور

 !یغم باد کرد-

 چه باکالس یوا
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 نگاهم کرد و گفت : تیجد با

 . وایشیخفه م یریروش بگ نیتو باا هیگر یبعد جلو یدفعه -

 گفتم : یبه سخت س،یبا کالس ن نشیا گهید نه

 کنم، خوب شه؟  کاریچ-

 روش بهترم هست، هیماساژش بده، البته -

 گفت : یقاطعانه ا ی؟ تکون دادم، آرش باصدا یسوال سرمو

 انجام نده.  شهیکه به تو مربوط نم یا فهیهم وظ گهیبرو خونتون د -

 کرد و بلند شد تا خواست بره گفتم : یساعتش نگاه به

 . ومدمیوگرنه نم اد،یاونم م دونستمینم-

 حرفم تکون دادو گفت : دنینفهم هیبه معن سرشو

 بهت نگفت؟  نویم-

  دونسته؟ینه، مگه م-

 : دوگفتیبه گردنش کش یدست

 برات مهم باشه.  دیبهت بگه، شا یجور هیبهش گفتم -

 حرف بابا افتادم،  عوض پوزخند اخم کردم وگفتم : ادیزدم که ناخداگاه  یپوزخند

 .  نویم ،یوا-

 توجه به حرفم گفت : یب آرش

 رم. ب گهیمن د ،یستیبدم ن یول یستیچت شده،  خوب ن نمیاومدم بب یگفتم االنکه سکته کن دمیتو د افهیق _
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 رهیخنده ام بگ نیمثل اون موقع تو ماش دمیممنون که ترس یهمه چ یبه من کردو رفت، خواستم بگم :برا پشتشو

 گفتم : نیبخاطر هم

 ممنون.                   . -

 رفتن دستشو باال اورد و دور شد.  درحال

که  یکلمه ا ،یاوه داداش یداداش ،یهست یخوب پسر یعنیاهم خاک عالم،  ،یهست یخوب مال ،یبه چشم برادر-

 سفویدارن  یداداش ایکه بعض یاست انقدر تیاصالً روا برن،یسر خودشون به کار م دنیگول مال یاز دخترا برا یلیخ

 نداشت!  امبریپ

 دهیمنو ند افهیق نیجور بود، برم تو خونه تا مامان با ا طیبا شرا یبود ول یلیخز و خ ی جمله

33  

بود، نشستم  دهیخورده بود و هنوز خواب یقرص چ دونمیخودمو تو خونه مشغول کردم، نن جونم که نم یا قهیدق چند

 داشت؛ دید اطیکنار پنجره خونه که به ح

 اومد که گفت : کیتاج یبرادر آقا یصدا قهینگاه کردم،بعد چند دق اطیح گلومو ماساژ دادم و منتظر به بادست

 مسعود جان.  ریخوشحال شدم ام دنتیاز د-

  نه؟یراد یبابا نیکردم،ا کیخودمو به پنجره نزد شتریتعجب بلند شدم و ب با

 در خونه رو باز کردم وحرفاشونو گوش دادم،  یال نیهم ومدبخاطریدرست نم صداها

 و گفت : دیخند نیراد یبابا

 .   کیباشما خانواده محترم تاج میداشته باش یموفق هیهمکار دوارمیام-

 دادو گفت : نیراد یبه بابا یدست مردانه ا کیتاج یآقا

 . نطورهیحتماً هم-

 نگاه کرد وگفت: نیوبعدش به راد نیراد یبالبخند،به بابا کیتاج یآقا برادر
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 کوچک.  ییایبه همراه شما وجناب آر -

 زد و گفت : یلبخند نیراد

 باعث افتخاره . _

 فتم. گ یمن ک دیپنهونه حاال داشته باش یزر نزن هیها  افهیق نیا یپشت همه  ،یچقدر تعارف الک ،یتعارف خرک چقدر

به هم دست دادن، نکنه هنوز عاشق  یبودن، قشنگ معلوم بود اجبار ستادهیمقابل هم کنار پدراشون ا نیوراد آرش

 ندااارم.  تونیمن کار دیبهم بگ نیایمنن؟ آخه المروتا ب

 جمع کرد و گفت : دیصورتشو با ترد یا انهیبا خنده موز نیراد

 از مالقات مجددت... خوشحال شدم. -

 زد وگفت : یپوزخند آرش

 . شتریمن ب-

شانس دارن تو پوزخندم شانس دارن ، حاال ماعه بدبخت  یهمه چپولدارا تو  نیپوزخند، اصالً ا گنیم نیبه ا المصب

 . شهیم یذهن نیمثله معلول افمونیق میپوزخند بزن هی میخوایم

 آخرش تموم شد و رفتن توخونه،  نایا نیبا راد کیتاج  ونیآقا بدرقه

د. بو دهیرفتم و خودمو توش نگاه کردم ورم گلوم خواب نهیشدن نن جون آهسته به سمت آ داریاز ب یریجلوگ یبرا

شو بلد بودم، به  یکاش اون اسم خارجک یغم باد، ا یبیعج زیشو حفظ کرده بود، چه چ یچشمام هنوز قرمز یول

  دم،یبه موهام کش ینگاه کردم و دست نهیآ

 جمع کردم و گفتم : لبامو

 دماغم رو مخمه. نیتو؟ فقط هم یآخه چقدر خوشکل-

 دست دماغمو سرباال کردم و گفتم : با

 سالم حالت خوبه؟ -
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 ام. نویمثالً من م یالک

 نگاه کردم ،   نهیخنده و دوباره به صورتم تو آ ریز زدم

ه قول کنم، ب فیتوص تونمیلبامم که االن باد کرده نم د،یو پوست سف یمشک یبا موها و ابروها یدرشت مشک یچشما

ها شدم...نوچ، باشه بابا  یبدم نشده ها، مثل  لب پروتز یول شه،یعکسش م هیوابه شبباد داره بادش بخ نیا یریمد

 . ایهمون لب شتر

  کرد،یواقعا پام درد م گهیگرفتم و رفتم سمت تختم، د نهیاز آ نگاهمو

 و گفتم : دمیبه موهام کش یدست ده،ینن جون رو تخت من خواب دمیطبق معمول د اما

چه برسه به  کنهیم دارینن جون با کاراش حس حسادت منو ب نیندارم، هم کیکوچ یآبج ایخداروشکر من داداش -

 بچه.  هی

 تو... یسگ تو روحت،از کجا دراومد نیراد یوچشمامو بستم، وا دم،یبالشت گذاستم و دراز کش هیکنار  همون

  

لند ب شد،یم کیشدم به سمت تخت نن جون نگاه کردم نبود، هوا کم کم داشت تار داریتق تق در از خواب ب یصدا با

 شدم و دادزدم :

 ننه جون. -

شو اورده بود ریاز تعم یمامان که انگار هیاطیسمت در رفتم و درو باز کردم، بابا با لبخند بهم سالم کرد و چرخ خ وبه

 گذاشت کنار درو، وارد خونه شد،بالبخند جواب سالمشو دادم و گفتم:

 نن جون کجاست؟ یدونیبابا م-

 خسته رو مبل نشست و گفت : بابا

 کجاست؟ -

 نگاه کردم وگفتم : بهش



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
260 

 

 بود.  یبابا جون جمله ام پرسش_

 با ترس گفت : بابا،

 کجاست؟  یدونینم ؟یچ یعنی-

 حموم اومد که دادزد : ینن جون از تو یجواب بدم که صدا خواستم

 . امیبکش،دارم مثله خر وا م هیمحکم تر کس خارهیپشتم م میخاک توسرم با عروس گرفتنم ، مر-

 مامان اومد که گفت : یصدا

 پشتت قرمز شده مادر. -

 جون دادزد : نن

 . یمحکم بکش مگه نون نخورد-

 گذاشتم رو صورتمو گفتم : دستمو

 گاد.  یاوه ما-

 نگفت،کنارش نشستم و با خنده گفتم : یزیچ بابا

 برات؟  زمیبر ییچا-

 وبدون توجه به حرفم گفت : دیکاناپه دراز کش یجابه جا شد و رو بابا

 . کیتاج یخونه آقا یکمک بر ریکار چه کمک چه غ یبرا خوامینم گهید اناید-

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 اوهوم، باشه. -

 نزنم.  یدادم حرف اضافه ا حیترج نیطرز حرف زدنش معلوم بود اعصاب نداره، بخاطر هم از
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 خانواده به فکر غرور منن جز خود خرم، خاک به سرم.  کل

ه روز دانشگاه هم ک نیبه خاطر آخر دیسال بود، برام مهم نبود با نیروز دانشگاه تو ا نینگاه کردم،فردا آخر میتقو به

ورده خ هینداشت که نرم، تازه به بهونه دانشگاه  یلیهم که نداشتم پس دل یکه خوب بود، مشکلحالم  رفتمیشده م

 . دیچسبیرفتنم م یآب ریز

********************** 

 و استرس گفتم : جانیه با

 ... کنمیاستااااااد خواهش م_

 . ستین یشدن دینکن خودیخانم اصرار ب ریخ_ استادمهرانفر

 و خالص کردمیسر کالست حذف م امیب کردمیکاش قبول نم یشورتو، ا مرده

 . میپزشک یگواه نمیاستاد بخدا من حالم خوب نبود مجبور بودم ا_

 رو دراوردم و گرفتم جلو صورتش، قاطعانه گفت : یگواه

به  یروز نیاومدنتون توهمچ لیدل دیداشت یبوده،درضمن اگه مرخص یدرس، درس تخصص شهیگفتم که نم- 

 دانشکده چ

 

 ه؟ی

 لب گفتم : ریکردم و ز زیر زیتو دستمو ر هیگواه یعصبان

 روز آخر و امتحان؟  ومدم،آخهینم اهمیوگرنه صد سال س یریامتحان بگ یخوایتوعه نفهم م دونستمینم-

 بله؟ -گفت : بااخم

 : و گفتم دمیکش یقیکنه، نفس عم تیمنو اذ  خواستیاز قصد م دونستمینداشتم م دیبرنامه جد ی حوصله دوباره
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 وجود نداره؟  یا گهیاالن راه د گهید ،یچیه-

 با اخم گفت : مهرانفر

 امتحانه.  یروز نیبه همه اعالم شده چن شیخانم، سه روزپ ریخ-

 باشه، -گفتم : کالفه

 کبارمی قهیو هرچند دق زدمیضربه م یدسته صندل یرفتم و نشستم، پر استرس باخودکار  رو یبه سمت صندل 

  کردم،ینابود کننده ام لعنت م یمایتصم نیخودمو بخاطر ا

 کیاز  غینظر گذروندم، در ریچشمم گرفتم و سواالتشو ز یکردن، برگه رو جلو عیشروع شد و برگه هارو توز امتحان

چهره  ادیمن از اومدن سر کالس محروم بودم سرمو گذاشتم رو برگه مو  یموقع نیسوال که  بلد باشم، اصالً همچ

 ریمنه نکبت منه چلقوز منه خ اقتیل یآخه منه ب ،برو سر درست یکمکم کن خوادینم گفتیمامان افتادم که بهم م

ه سرمو از روبرگ ستم،یبلد ن شمیکی یکه حت ییسواال نیکنم باا کاریچ ن،ینقطه چ یفالن فالن شده  ی دهیند

 ، افتاد جلوم میپشت یکاغذ از صندل کهیت هیبدم که  لیتحو دیبرداشتم و خواستم بلند شم برم برگه رو سف

 معجزه،  ایخدا-

ا ت هیگر ریبه حرف آرش عمل کنم و بزنم ز خواستمیم گهیبود، د یبازش کردم و داخلشو نگاه کردم، خال یواشکی

 پشتش نوشته) برگه تو بفرست عقب (  دمیکاغذ و برگردوندم که د دیغمباد نکردم، ناام

ودم ب ییمتاسفانه من از اون دسته آدما یتنها شانسم بود ول نیچشمام تا حد امکان درشت شد، ا دمیرو که د نوشته

 نداشتن.  شونویکیبه  یجرعت نگاه کردن حت یول نوشتنیامتحان و تقلب م یکه کل سواال

ه رو فتم برگگر یعقب یتا اونطرف رفت برگه مو به سمت صندل رفتیراه م نمونیمراقب داشت ب کرد،یفرق م نیا اما

 از دستم گرفت،  عیسر

 : و گفت کمیمراقب با اخم اومد نزد ،یبدبخت ایدن هیو  یخال هیدست ریز هیمن مونده بودم و  گهیبرگشت، د مراقب

 برگه ات کو. -
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رزون ل یخم شدم و با دستا عیخورد، سر میکه چشمم به برگه کنار صندل هیگر ریجمع کردم و خواستم بزنم ز لبامو

 برش داشتم و گفتم :

 . نیاز دستم افتاده بود رو زم ناهاشیا-

 گفتم : ضیتکون داد و رفت با غ یمشکوک سر مراقب

  ؟یحاال خورد-

 سر جام نشستم و دستمو گذاشتم رو قلبم، آسوده

 خدارحم کرد. -

 ! نیکف زم فتادیچشمام از تعجب داشت م ندفعهیرو گرفتم جلوم ا برگه

 هم توش نمونده بود،  یخال یجا هی یپر جواب بود، حت برگه

 به سمت آسمون گرفتم و گفتم : دستامو

 دمت گرم، نوکرتم.  ایخدا-

 بحران و پشت سر بذارم،  نیبود که بهم کمک کرد ا یفرشته نجات ک نیا نمیفقط دوست دارشتم بب 

 رسونده زودتر بدم. که بهم  یصبر کردم، تو مرامم نبود برگه مو از کس یا قهیدق چند

 بدن،  لیهمزمان دو نفر از پشت سرم بلند شدن و رفتن برگه هاشونو تحو دمیکردم، صبر کردم، صبر کردم که د صبر

دادم و پشت  لیاز جام بلند شدم و برگه مو تحو یبا خوشحال ن،یبودن؟ اشکان و راد یاون دو نفر ک دیزن یم حدس

 و گفت : ستادیا نمیصبر کرد،  راد دیاشکان تا منو د رون،یسر اون دوتا رفتم ب

  ؟یندار یاشکان جان کار گهیخوب د-

 وگفتم: نییو سرمو انداختم پا دمیوسط حرفش رس 

 سالم. -
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  دم؟یکشیخجالت م نیراد نیچرا من از ا اَه

 با خنده گفت : اشکان

 چه زود حالت خوب شده.  یخانم به سالمت انایبه، د-

 :خنده گفتم  با

 . مینیماا گهیآره د-

 و گفت : دیخند

 جان مزاحمت نشم داداش.  نیخوبه، راد-

 زدو گفت : یلبخند نیراد

 ،فعالً.  هیچه حرف-

 خداحافظ تکون دادم و باخنده به اشکان گفتم : یسرشو تکون داد و رفت منم سرمو به معن و

 رو برات جور نکنم.  مایاگه فاط ستمین انای. به جان خودم دینجاتم داد ،یدمتتت گرم اشک-

 و گفت : دیخند اشکان

 نمره کامل رو شاخت بود.  دادمیبکنم وگرنه بهت قول م ینتونستم کمک آنچنان فیح ینداشت،ول یقابل-

 خنده گفتم : با

 . رمیگیقابل تحمله، صد درصد صد و م ریغ یشکسته نفس نقدریا گهید وونه،ید-

 باخنده گفت : اشکان

 بهتره.  یچیتا سوال جواب دادم برات، البته از هنه بابا همش دوسه -

 تعجب نگاش کردم وگفتم : با
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 .گهیباش د یاشکان جد-

 با لبخند گفت : اشکان

 . میجد-

 گفتم : یجد

  ،یسواالرو از دم برام نوشته بود گه،همهیپس حرف مفت نزن د-

 متعجب گفت : اشکان

بود  نشسته نیکه راد تیعقب ینشون به اون نشون دادم صندلنه به خدا همش چهار پنجتا سوال برات نوشته بودم، -

 بهت بده...!؟ 

 گفت، چشمامو درشت کردم و گفتم : یته حرفشو سوال خودشم

  ن؟یرااااد-

 پشت کلشو خاروند و گفت : اشکان

 نیا ونیددوباره م نیکالً برگه هاروعوض کرده، نوچ بب هیخال عیضا یلیبرگه خ دهیرفت ، د نیآبروم جلو راد ،یوا-

 . میبچه شد

 کردم و گفتم : ینشون بدم فقط خنده ناباورانه ا یچه عکس العمل دونستمینم

 .وونهید-

 

 بهم نگاه کرد و باخنده گفت : اشکان

 نه؟  هیپسر خوب-

 وبا خنده گفتم : متفکر
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 دمش گرم.  ،یلیآره خ-

 شد و گفت : شتریاشکان ب خنده

 آهان. -

 شد،یشده بودم، اصالً باورم نم رهیخ نیزم نیومتفکر به زم باخنده

 اشکان خم شد وبه صورت متفکر من نگاه کرد، 

 باپدرش اومده بودن خونه،آبروم رفت اشکان، رفتم بهش شربت تعارف کردم نخورد.  روزمیاتفاقا د-

 ناباورانه  گفت : اشکان

  ؟یجد-

جزوه  یکیتو دانشگاه وجود داره  یخوب آخه دو روش خواستگار شه،ینه بابا من باورم نم ؟یجد ن،یواقعاً؟ ه یعنی

هم هست جزوه گرفتن ، آره  گهیروش د هیکه،هست؟ آها نه  ستیدوحالت خارج ن نیتقلب رسوندن، از ا میکیدادن  

 وجود نداره، داره؟  یا گهیسه حالت، حالت د نیجز ا

 گفتم : متفکر

 دوباره گفت : اشکان

  ؟یگیراست م اناید-

 چه بد خراب شدم جلوش.  روزید

 وسرمو تکون دادم وگفتم : دمیتو فکر بودم ناخنمو جو همونطورکه

 اوهوم،غرورم له شد، داغون شدم، غمباد کردم. -

 کالفه گفت : اشکان

 چرا به من نگفته بود پس. نیراد نیا هیعجب نامرد ؟یمنف ای یجوابشو مثبت داد نم،یاِه، درست حرف بزن بب-
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 ن؟یا گهیم یمثبت دادم... مثبت؟ چ گهید آره

 فکر دراومدم و گفتم : از

 خودت اشکان ؟  یبرا یگیم یچ-

 گفت : اشکان

  ؟یقبول کرد ای ؟یرد کرد شنهادشویپ-

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

  ؟یپشم چ ؟یکشک چ ؟یآش چ ؟یچ شنهادیچرا؟ پ یزنیم یحرف الک-

 گفت : اشکان

 ازدواج نداد؟  شنهادیپ یعنی-

 دانشگاه حرکت کردم و گفتم : یسمت خروج به

 ناهارم زدن،  هی ینطوریهم کیتاج یاومده بودن خونه آقا یقرارداد کار ینه بابا برا-

 آهان. -

 . زنم،خداحافظیسر م مایبرم حتمااا به فاط گهیمن د-

 گفت: اشکان

 خداحافظ.  ،یکنیلطف م-

********************** 

 : نیاز زبان سوم شخص، راد ی ادامه

 شد و ادهیپ نیماش از
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 را زد ، فونیو آ ستادیدر خانه ا پشت

 گفت : فونیازپشت آ یدخترانه ا فیظر یبعد صدا یا هیثان چند

 . دییبفرما-

دراورد و  بشیرا ازج یوقفه شروع به زنگ زدن کرد، گوش یبازشد، در را باز کرد و وارد شد، تلفن همراهش ب ودر

 باز کرد شیخدمتکار خانه در را برا د،یخاموش کرد، پشت در خانه رس

  داد،یبر نبودن رادمان م لیخانه دل هیوبا سالم او را به داخل خانه دعوت کرد، سکوت اول 

 باز کرد گفت : شیکه در را برا فیظر یهمان صدا 

 . ییایآر یسالم آقا-

لوس  و نق نقو بود؟چقدر  یستاره همان  دختر بچه  نیان شوکه شد، ادختر جو دنیآن از د کیبرگشت و  نیراد

 گفت : یبزرگ شده بود، با لبخندکمرنگ

 سالم، خانم ستاره. -

 . نیراد یآقا-با لبخند  به سقف نگاه کرد و گفت : ستاره

که کم شباهت با  پوزخند نبود به ستاره زد و به سمت اتاق خواهرش رفت ، در را باز کرد و  یحوصله لبخند یب نیراد

صورتش  یزد و دستش را رو کهیروبه رو شد، جلو تر نرفت،  همانجا به چهارچوپ در ت یا دهیبا چهره رنگ پر

 گذاشت. 

 رمق  گفت : یبود،ب هدیتخت دراز کش یشده بود و رو رهینامعلوم خ یبه نقطه ا یحال یبا ب کایرا

 .یاومد-

چشمانش  یرو تیدستش را با عصبان شیاشک ها زشیاز ر یریجلوگ یبرا یمزاحم لعنت یهمان اشک ها دوباره

 و گفت: دیکش

 تحمل داشته باش.  کمیفقط  کا،یرا شهیتموم م-
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 زد و گفت : یپوزخند کایرا

 . رمیمن بم کهیوقت یول شه،یتموم م یپنهون کار نیا شه،یآخرش تموم م-

 سرش گذاشت و درمانده گفت : یرا رو دستش

  رم؟یمینم دونم،چراینم یول-

 دو زانو نشست و گفت : یرفت و کنار تخت رو کینزد نیراد

  ؟ی، به من اعتماد ندار کنمیدرستش م ؟منیریچرا بم-

 داد زد : کایرا

  ؟یزنده کن یتونیآدم مرده رو م-

 تخت گذاشت و گفت : یسرش را رو ستاد،یاز حرکت ا نیانگار قلب راد هیچند ثان یبرا

 نه. -

 وارد اتاق شد و با وحشت گفت : مهیدر باز شد و ستاره سراس ناگهان

 شده؟  یزیچ-

 گفت : یتخت برداشت و عصبان یسرش را از رو نیراد

 نه. -

اره از ست کرد،یم یحتماً بااو برخورد بد شدیوارد اتاق م یگریکس د ایستاره خدمتکار  یفکر کرد، اگر به جا نیا وبه

 گفت : یحال یبا خنده ب کایاتاق را ترک کند، را دیکه با دیفهم نیطرز پاسخ دادن راد

  ؟یستاره رو شناخت-
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هم چه قدر زود در  نیو راد ن،یبحث نافرجام را با راد نیبود عوض کردن ا ادگرفتهیعجب سخت،  کایچندسال را نیا

کار کم کند عذاب  نیا دیکه شا دیام نیکرد، به ا یم یو او را همراه داد،یخواهرش انعطاف نشان م یبرابر خواسته ها

 بخت و اقبال هردوشان.  یزده بود رو مهیشب خ یاهیرا که همچون س یوجدان لعنت

 آره، شناختم . -

 با خنده گفت : کایرا

 .دیسرش باهم دعوا داشت شهیتو و فرزاد هم-

 آره. -زد و گفت : یلبخند زورک یبچگ دیو سف هایمرور خاطرات س با

 شد و گفت : هیبه گر لیتبد کایرا خنده

 . زارمیب میاز بچه گ زارم،یمن، من از اون زمانا ب یول شون،یبرگردن به دوران بچگ کننیهمه آرزو م-

  داد،یادامه م دینبا شدیدوباره داشت بد م کایبود، حال را یقدر  کاف نیبه صدا در آمد، هم نیخطر ذهن راد زنگ

 برم.  دیبرم، با دیبه خانواده فرزاد اعتراف کنم، با دیمن، من با-

 نشاند و بااخم گفت : شیبا تعجب اورا سر جا نیبلند شود راد شیخواست از جا 

 برادرتو بندازن زندان؟  یخوایم ؟یگیم یچ-

 تخت نشست و گفت یرو کایرا

 

  اد؟یاز خودت بدت نم ینیبیم نهیخودتو تو آ ؟یتو عذاب وجدان ندار-

 گفت : یبا دلدار نیراد

 دراز بکش،آروم باش آروم باش. -

 گفت : یتر دیشد هیبا گر کایرا
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 کنم؟  کاریچ ایخدا-

 با اصرار گفت : نیراد

راز صاب مرده رو  نینگو، نگه دار ا یزیفقط چ گم،تویهارو م تیواقع یو همه  رمیصبر کن، وقتش که شد خودم م-

 تو دلت. 

 سرش را تند تند تکان داد و  کایرا

 : گفت

 . شمیبجنب، دارم خفه م-

 و گفت : دیبه صورتش کش یدست یبا درماندگ نیراد

 نکن،به فکر رادمان وسامان باش.  تیاون بامن خودتو اذ-

اش  یو جسم یروح یها یماریب یمرد چقدر سخاوتمند  بود،پا به پا نیا د،یاسم سامان تلخ خند دنیبا شن کایرا

 شیمرد زندگ نیهق هق شبانه اش ماند و آرامش کرد، سامان صبور تر یپابه پا د،یپرستیماند و باز هم اورا عاشقانه م

 بود. 

 . ،وتویبود که گفت یدو نفر نیتا االنم که زنده ام فقط بخاطر هم-

 زد و گفت : یلبخند نیراد

 پس تحمل کن،وحاال راحت بخواب. -

 باشه._پاک کرد و گفت : نشیرا با آست شیاشک ها کایرا

 بلند شد و گفت : نیراد

 برم.  گهید ؟یبامن ندار یکار-

 گفت : یگرفته ا یباصدا کایرا
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 کنه.  داریفقط به ستاره بگو رادمان اومد منو ب ،یمونیاگه تعارفت کنم نم دونمیم-

 خداحافظ. -سرش را تکان داد و گفت : دییبه نشانه تا نیراد

 کرد : رشیاز پشت غافل گ  ییرفت و با چشم دنبال ستاره گشت، ناگهان صدا رونیاتاق ب از

  ؟یریم یدار-

د ستاره والبته با اعتما نیبود ا ییبایعجب دختر ز د،ید نهیو ستاره را پشت سرش دست به س دیپاشنه پا چرخ یرو

 باال؛ یلیبه نفس خ

 تکان داد و گفت : دییخونسرد سرش را به نشانه تا نیراد

 . دیکن دارشیگفت، بهتون بگم رادمان اومد ب کایرا-

جمع بسته شده را  یکردن بود، کلمه ها عیپسر هنوز هم استاد ضا نینگاه کرد، ا نیشل شده به راد شیبا ن ستاره

 موقوف. یادیز تیمیتکرار کرده بود که به ستاره بفهماند صم دیچنان با تاک

 گفت : دیمتقابالً سرش را کج و باتاک ستاره

 ؟  نیراد یم،آقایاوهوم، نهار در خدمتتون باش-

 لب به تمسخر گفت : ریباال انداخت وز ییابرو نیراد

 .یتوخوب-

 با همان چهره خون سرد گفت : وبعد

 ممنون،-

 به سمت در حرکت کرد؛ و

 گفت : نیراد ضیاز حرکات ضد و نق یعصب ستاره

 خداحافظ.  کنم،یخواهش م-
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 خدافظ. -دستش  را درحال رفتن باال برد وگفت : رفتیدرهمان حال که م نیراد

 . گمیکه م دمیان ،د یبیدر خارج شد وبا لبخند زمزمه کرد : موجودات عج از

*********************** 

 : اناید

 بود کیپام نزد ریکرد ز ریدوبار گ یکیراه  یدر اوردم و سرم کردم وسطا میکوله پشت یمامان و از تو یمشک چادر

 گذشت : ریکه خداروشکر بخ فتمیب

باال که چادر از سرم افتاد، خم  رفتمیداشتم م دمیرد شدم به قسمت پله ها رس یهامو تند کردم و از در ورود قدم

کرد با سر به سمت جلو  ریچادر گ یام تو گهید یپا رونیب دمشیدور پام به زور کش دیچیشدم برش دارم که پ

 یم حس کمیحس نکردم فقط  یگذشت درد یا هیبود، چند ثان یشکستن کله ام حتم گهیافتادم، چشمامو بستم د

  میکی کمیکردم با کله تو ش

 بلند گفت : یمردونه که ته لهجه شهرستان یصدا هی هوی 

 خانم بلند شو آبرومون رفت . -

از جام بلند شدمو چادر  یزود ،ینبود که با کله افتاده بودم رو سرباز آگاه نی، زمبلند شدم، اِوا خاک عالم نیرو زم از

 و انداختم رو سرم و گفتم :

 . نیافتادم زم د،یببخش-

 با خنده گفتم : ومده،یمثله آدم درن الشیبیپسره نوجونه هنوز س هی نکهیوا ا دمیسربازه نگاه کردم د به

 کو پَه؟  التیبیس ؟یکوچولو تو سرباز-

دور سرم  شتریاز اونطرف بااخم اومد سمتمون، چادرو ب یروحان یآقا هیبگه که  یزیاخم نگام کرد و خواست چ با

 گفتم : عیو سر دمیچیپ

 . کمیسالمُ ان عل_
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 بهم نگاه کرد و گفت : بااخم

 سالم.  کیعل-

 دادزد: وبعد

 . یراحم-

 گفت : عیسر پسره

 بله قربان. -

 و گفت: دیکش ششیبه ر یآقا دست حاج

  نجا؟یچه خبره ا-

 گفتم : یفور

 نیبه هم یشناس، ول فهیسرباز وظ یآقا نیا یعنیبچه، اهم  نیمن پام سر خورد افتادم رو ا ،یبه قرآن حاج یچیه-

 برقرار نشد. یتماس پوست چیلباستون قسم ه

 نگام کرد و گفت : یحاج

 . ستین یمشکل-

 شکر.  یاله-

 آقا دادزد : حاج

 . یراحم -

 دوبار گفت : سربازه

 بله قربان. -

 برو سر پستت.-
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 رو به من کرد و گفت : بعدم

 چه طرز چادر سر کردنه خواهر؟ نیا-

کالً چادرو سروته انداختم سرم نصفش رو  نهیبب تیمنو تو اون وضع یکس نکهیاز ترس ا دمیچادرم نگاه کردم و د به

 درستش کردم و گفتم : عین،سریسرمه نصفش رو زم

 حله.  ،یحله حاج-

 لبخند گفت : با

 . دیچادر حرمت داره، پس مراقبت کن نیاحسنت، ا-

 خنده گفتم : با

 چَش، چَشم. -

 تکون داد و رفت، باخنده گفتم : سرشو

 . میفلجت یکرد، حاج حتمونیدرلفافه نص یحاج گنیم نیدمت گرم، به ا-

 داخل، سرم کردم و رفتم  زادیمثله آدم ندفعهیو تکوندم و ا چادر

  م؟یریبه کجا م میشلوغ بود، واقعا مادار یلیمالقات خ مکان

 اونجا گفتم : یاز افسرا یکی به

 مالقات کنم.  یراسخ ثمیم یبا آقا خوامیسالم آقا،م-

عالف بودم  که قهیرفتم و پشتش نشستم بعد چند دق نم،یرو بهم نشون داد و اشاره زد برم بش یتلفت گاهیجا هی افسر

 یرو د یمرد هیاز دور 

 

 :دم
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زده  شونایدار که آست نیلباس آست هیبود با  دهیگشاد پوش یقهوه ا یشلوار کرد هیکه  ده،یکله کلفت و سر تراش 

 شده بود :مامانم مرد منم با خودش برد.  یدست سمت چپش خال کوب یبود باال و رو

 برات.  رمیمیم قیدست راستشم زده بود، رف رو

سمت راست من،  شهینه نه بذار دقت کنم، سمت چپ اون م ،یهم مادرتو سمت چپ چسبوند نجایمرگت نده  ا خدا

 حله.  یآها نه اوک

 سالم. -تلفن من اومد و با خنده گفت : گاهیجا کینزد

 زدم : داد

 نوکرتم.  ییسالم دا-

 ها؟ -زد : داد

 گفتم : بلند

 سالم.  گمیم-

 زد به پشتم برگشتم و گفتم:ما منتظر مالقات بود  گاهیخانمه که کنار جا هی

 بله؟ -

 : گفت

 سر قبر ننه من نذاشتن. یتلفن و برا نیا-

 به تلفن نگاه کردم و گفتم : یحیلبخند مل با

 . امیمن مثله شما تجربه ندارم دفعه اولمه م-

 و گفت : شهیزد به ش ییدا

  ه؟یچ-
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 زنه نازک کردم و گفتم : یبرا یچشم پشته

 تلفن و بردار. -

 :دادزد

  ؟یچ -

 و برداشتم واشاره کردم باخنده برداشت وگفت: تلفن

 . یشیم یزیچ هیتو  دونستمیپدر سوخته، از اولشم م یاَ-

 خنده گفتم : با

 شک نکن. -

- 

 

 گفت : یو با افه الت دیکش الشیبیدست به س هی ییخنده، دا ریزدم ز وبعد

 بسه زشته. گهیخوب د-

 جمع و جور کردم و گفتم : خودمو

  ؟ییباشه، اصل حالت چطور مطوره دااهم، -

 با همون حالت ابروهاشو انداخت باال و گفت : ییدا

 مونه که خرابه.  یحال روح ییمون خوبه دا یحال جلت-

 تکون دادمو گفتم : سرمو

 . ییمنم خرابه حالم دا-
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 چشماشو درشت کردو و داد زد : ییهوی

 رو.  یکنم الش شیخط خط ایب امیکرده ب تتیاذ 0_0کدوم بووووووق -

 گاز گرفتم و گفتم : لبمو

 زشته.  ییعه دا-

 درشت کردو گفت : چشماشو

 . زنمیم شیباباتو آت امیاگه بفهمم پسره م یعل یوال ست؟بههههیپسر مسر که ن ،ییدا نمیبب-

 خواهرش، با خنده گفتم : ایخودش وسط باشه  یپا ای دیبابا، همه جا با بدبخت

 منظورم بود.  یحال جسم  ؟ییه؟دایپسر چ-

 شده بود سرجاش نشست و گفت: زیخ میکه ن ییدا

 ط،یخ طیچپ بهت نگاه کرد بگو تابسپارم رضا خ یناموس یآدم ب ،یآهان، اگه زِبونمم الل پسر مسر-

 .نییپا ارنیکنه دهنشو ب شیطیخ طیخ 

 . یبهت رحم کرد امتحان امروز و بهم رسوند خدا

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 یباچشما یینگاه کردم، دا ییچادر شدم و به دا الیخیو ب دمیکش یچادرم رفت عقب، نفس حرص هوی باشه که-

 درشت شده تر از قبل بهم نگاه کرد و گفت :

  رون؟یب یریوضع م نیبپوشون اون المصبا رو، تو باا-

 به سرو وضعم کردم و گفتم : ینگاه

 چشه مگه؟ -

 : دادزد
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 دِ بزن  تو اون موهاتو.-

 و گفتم : دمیاز جا پر زیخم شدمو چادرو سرم کردم و خواستم حرف بزنم با دست محکم زد رو م پوووف،

 باز؟  هیچ-

  ست؟یحالت خوب ن یگفت-

 و گفتم : میشونیزدم به پ یکف گرگ هیدست  با

 . گهیخوردم حله؟ ول کن د نینقطه چ ،ییدا-

 دستشو گذاشت رو بازوش و گفت: ییدا

 که راننده هم بود و خودم....  یاون پدر سوخته ا-

 : دیگذاشت رو چشماشو عربده کش دستشو

 اَعهههه، ننههه. -

 بابا.  یا ؟ییدا یشدیچ-

 گفت : ینارحت خورد،بایهاش داشت تکون تکون م شونه

 ننه؟  یینه نه افتادم، کجا ادی نیچشمم افتاد به ا-

 دستش نگاه کردم و گفتم: یخال کوب به

 . گهید یدقش داد امرزتش،یخداب-

 و گفت : یابروشو انداخت باال هی

 رو اون مادرت بهت گفته؟  نایا-

 په نه په، نن جون گفته. - من
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 آخ. -دستشو گذاشت رو صورتشو گفت : دوباره

 گفتم : باتعجب

 شد؟یچ-

 نزد.  امرزمینن جون تو منو زد ننه خداب نیکه ا ینقدرینن جون، ا یگفت-

  د؟زیتورو هم م ؟ییدا یجد-

 اورد و گفت : شهیش کیکلشو خم کرد و نزد 

  ؟ینیبیم-

 : دادزدم

 نن جون کرده؟  نویا-

 بودم.  یتو سرم که سه روز بستر دیرو کوب یمانیآره المصب چنان بلوکه س- ییدا

 گفتم : متعجب

 دمش گرم. -

 گفتم : عیزل زد بهم سر ییدا

 باهاش ور نَرم .  یادیباشه ز ادمیچه بد،  یعنیعه، -

 بذارم. ونیرو باهات درم یمبحث هی خوامی،میخیب نارویاست،حاال ا وونهیآره، ور نرو د-

 گفتم : کنجکاو

 ؟  یچ-

 رو سرش و باخجالت گفت : دیزد و دستشو کش یور هی لبخند
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 گه،ید ادید ببوجو یتنوع هی مونیباس تو زندگ ؟یتاک یباز قیم،رفیفکر کرد نیبه ا میما تو بند نشسته بود تشیراس

 گم؟یم یچ یملتفت

 گفتم : جیگ

 آ...،نه ملتفت نشدم. -

 پدرسگت رفته.  یکه به اون بابا وتمیک یآ-

 گفتم : سرتقانه

 . نمیرو بگو بب هیلوپ قض گه،یمن فوش نده د یانقدر به بابا ییاَ، دا-

 انداخت و گفت : نییپا سرشو

 . بایفر-

 وگفتم : دمیاومد دستم،ازجا  پر هیقض اصل

 . طونیش یاَ-

 و گفت : دیبه دور لبش کش یدست

 آزادم.  گهیماه د شیکن شوماره شو بروبهش بگو من ش ادداشتی-

  نا؟یو  ا یاز زندان برگرد مونمیبه پات م یایاز همون قضا-

 دراوردم؛ میکاغذ خودکار از کوله پشت هی عیوسر

 چشماشوبست و باز کرد.  یباخوشحال

 کن، صفر نوه صدو...  ادداشتی-

 

 اعالم کرد وقت مالقات تموم شد و همزمان تلفن قطع شد : ییصدا هی هوی
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 گفت: تیبا عصبان ییکردم دا یخون لب

  ،یاکه-

 و عالمت داد شهیپشت ش واومد

 کنم  ادداشتی

 کردم و کالفه گفتم : ینوچ

 . یگیم یچ فهممیزنگ بزن، نوچ زن بزن نم ییدا-

 شانس.  یخشک رم،بهیمیم یاز کنجکاو یکردن، لعنت رونیسرباز گفتن مالقات تمومه و همه روب دوتا

 گلوله کردم و انداختم تو کوله ام چادرو

 مشغول شده بود یلیخ فکرم

  کردم،یم لیو تحل هیکه افتاده بود و تجز یو اتفاقات رفتمیراه م ادهیخودم پ یبرا ابونیخ یتو 

  بایفر

  نیراد

  تقلب

 ! ییدا

تر به رفتمیدست تکون دادم، زودترم یتاکس یو برا ستادمیخواهد بود؟ سرجام ا یهنوز صبحشه، شبش چطور نیا-

 نداشتم. گهیمزاحم د هی یبود حوصله 

 گفتم داشتم!  دروغ

  شد؟یمزاحم من نم یخر چیه چرا

 هاش  نگاه کردم،  شهیداشت رد شدم و خودمو توش یدود یها شهیمدل باال که ش نیماش هیکنار  از
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 هم ندارم،دارم؟  یرادیو ا بیع یینه خدا-

 حرف زدم و گفتم : شهیمثله احمقا باخودم تو ش کمی

 باشه که باهاش لجم،  یکس نییپا ادیب شهیش لمهیاالن مثله اون ف ادیخوشم م-

 نییاپ نیماش شهیش یخواستم برم که درکمال ناباور دمیبه  ابروهام دست کش کمینگاه کردم و رمیبه تصو باخنده

 با تعجب بهم نگاه کرد،  ختهیبا خنده آم یرفت و استاد فاطر

 .ستایبد ن یبرآورده کن یباسرعت فورج ینطوریگفتم، آرزوهامم هم یزیچ هیمن  ا،حاالیخدا

 ستاده؟یقلبم ازحرکت ا چرا

 

  زنه؟ینم چرا

 با خنده گفت : یفاطر

 سالم. -

 رو قلبموآروم گفتم : دستموگذاشتم

 چرا تو؟ بهیهمه آدم غر نیا نیشهر درندشت ب  نیا یتو-

 نگاه  و گفت : یفاطر

 سالم کردم. -

 و گفتم : نیگذاشتم رو در ماش دستمو

 سالم. خدافظ -

 کردم و رد شدم.  شتریسرعت قدمامو ب کمیبزرگ  ییرسوا نیفرار از ا یو برا دمیکش راهمو

 از بغلم گازشو گرفت و رفت،  ییهوی
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 استاد شده؟؟  یچطور قهیعت نیا ؟یدیآدمه آفر نمینووکرتم آخه ا خداجون

 پسره از کنارم رد شد و گفت : هیدفعه  هی

  ؟یسالم خوشکله، ک-

 پرت بود دادزدم : حواسم

 . یننه فرانک-

 خنده گفت: با

 جوووون. -

 برگشتم و با خودم گفتم : یعصبان

 کنم.  لمشیف یاریاخت ندفعهیبوده بذار ا لمیمثله ف  اریاخت یکه ب نجاشیتاا-

 گفتم : یو عصبان برگشتم

  ؟؟؟یاااییجهههنم، م-

 خوشکله، عه.  یریکجا م دیپرس اتیکه از ح هیمال وقت الوگید نیگند زدم که ا اوه

 کردم.  یقاط-

 : دوگفتیخند پسره

 کردنشو عشقه.  یقاط-

 جمع کردم : صورتمو

 تو دهنت.  زنمیخفه شو بابا اعصابم داغون م-

 گفت : یحیبا لبخند مل پسره
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 عشقه.  تشویعصبان-

 گفتم : تیو رفتم باعصبان دمیکش راهمو

 گمشو بابا. -

 زد : داد

 گم شدنشو عشقه. -

 لب گفتم : ریز یعصبان

 پس  کلت .  دنیزیبابام چ-

 بابا تو عشقه. زیچ

 .یعوض کهیمرت

 

 مو در اوردم و نتمو روشن کردم، یدست تکون دادم و سوار شدم، گوش یتاکس هی یبرا

 .یعوض یکنیهمه اکانت چرا همش به من حمله م نیآخه ا شعور،یخدا ازت نگذره ب-

 گفت : هیتاکس راننده

 خانم کجا برم؟ -

 گفتم : یعصبان

 .  اورانین-

 با تعجب گفت : راننده

  د؟یشیم یچشم چرا عصبان-
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شم بهم توچ کردیشدم، راننده با سرعت به سمت خونه حرکت م رهیخ میوبه صفحه گوش نییبابا سرمو انداختم پا برو

 تا برم گفت : دمیبهش دادم و راهمو کش یده تومن هیپولمو  فیپشت در خونه، دست کردم تو ک میدیرس یزدن

 تومنه. ۲0 هیکجا خانم؟ کرا-

 اخم گفتم : با

 . دمیماه خرج خودمو خانواده مو م هیتومن  یمگه سر گردنه است؟ من با س یچ یعنی-

 پولو گرفت و با پوزخند به خونه نگاه کرد و گفت : مرده

 تر.  صیپولدار تر حر یهرچ-

اعصابم از دستش خورد شد با  یخونه مال ماست از جهت نیکرد ا یفکر م نیجهت حس غرور کردم چون ا هی از

 : دمیضربه زدم و دادکش نیدست رو در ماش

 برو آقا، برو.-

 گفت : نیتن ماشنازک کردو درحال راه انداخ یچشم پشته

 مال شما پول داراست. ای،دن م،باباینخواست-

 ، ورفت

 شدم  رهیدرحال حرکت خ نیماش به

 دستامو مشت کردم و گفتم : و

 . ،اَههیبنداز کهیمونده بود که تو به من ت نیهم

 بلند رفتم تو خونه؛ یوبا قدم ها برگشتم

با خنده  دی،مامان تا منو د خوردیم ییبازکردم و،وارد خونمون شدم مامان و بابا و نن جون خونه بودن و داشتن چا درو

 گفت :
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 دونه . هی یکیخانم  انایسالم د-

 گفت : دییجویدهنشو به زور م یجون همونطورکه قند تو نن

 . ونهیخول و د-

 و گفت : دیخند بابا

 داره .ننه سر به سر بچه نذار گناه -

 حوصله گفتم : یهمشون نازک کردم و ب یبرا یچشم پشت

 سالم .-

سه ربع  نیلباس آست هی هیتو اتاقم مقنعه مودر اوردم وپرت کردم روتخت ،مانتومو عوض کردم و به جاش  ورفتم

 ؛اتاق رونیزدم و رفتم ب یشونه الک هیپام کردم کش موهامو باز کردم و  اهمویس یو شلوار مشک دمیپوش یسورمه ا

 با خنده گفت : دیتا منو د بابا

 بابا . یستین زونیم-

 و گفتم : ششونیبه سمت آشپزخونه رفتم و دست و روم و شستم برگشتم پ بااخم

 . ی؟درس تخصص یاز همه امتحان گرفت اونم چ یروز آخر یعوض شعوریب ی کهی،مرت ستمین زونیاصالً م-

 اش انداخت و گفت : گهید یاون پا یپاشو رو مامان

 . یبر خوادیخوب ،منکه گفتم نم-

 دونه قند انداختم دهنمو بااخم گفتم : هیبرداشتم و  ییاستکان چا هی

 دکتر و قبول نکرد فکر کن ؟ هیآخه ،گواه دونستمیچم-

 و گفت : ینیگذاشت تو س شوییچا یاستکان خال بابا

 .یکنیم اد،جبرانیم شینداره ،پ بیع-
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 گفتم : یعصبان

 ؟ ادیم شیهمه اتفاق پ نی؟ا ادیم شیپ-

 .. شیبه چادر،پ کنهیم ریزندان پام گ ی،جلو ادیاز سر راهم درم یهمه آدم استاد فاطر نیاد،ایم شی،پ امتحان

 ساکت شدم؛ ییهویمامان ، یدرشت شدن چشما با

 ننه ؟! یشد یچادر-جون  نن

سوختم  یقلوپ خوردم ،بس که داغ بود مثله چ هیکردم و کیداغ و به دهنم نزد ییچا یکه دادم فور ی،از سوت 

از آبو ب ریسمت آشپزخونه  ش دمیواز جام بلند شدمو با دست دهنمو باد زدم و پر ینیاستکانو گذاشتم توس ی،زود

 کار رو  نیهم یا قهیتو دهنم ،چند دق ختمیکردم و تند تند ر

 ه شکمم، کردم مثله مشک آب شد یبستم چون حس م رویدادم، بعدش ش ادامه

 دادزد : مامان

  ؟یشدیچ-

 و گفت : ختیسطل ماستو دراورد و برام ر خچالیاومد تو آشپزخونه واز تو  و

 ماست بخور.  ایب-

گاه بهش ن دهیدهنم نگه داشتم ،مامان با لبخند بهم نگاه کرد ،ترس یقاشق خورم و تو هیماستو و برداشتم ،  عیسر

 کردم و ماستو قورت دادم و بالبخند بهش نگاه کردم ،سرشو تکون داد و گفت :

 . یگفتیخب،م-

 ماست خوردم و دهنمو با دست باد زدم و گفتم: گهیقاشق د هیکه نافشو بادروغ بستن ،  یزندگ نیسگ تو روح ا یا

 بگم حراست گفتم ،زندان . خواستمیم-

 فت :ابروشو انداخت باال و گ مامان
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 ان . هیحراست و زندان چقدر شب-

 خنده گفتم : با

 ؟ دیا دهیواقعاً؟شما هم با من هم عق-

 اف اپن و گفت : ی،مامان محکم دستشو زد رو ام د رمیگیدوتارو اشتباه م نیا شهیهم من

 ؟ یکنی؟تو دانشگاه چادر سرت م یچادر چ-

 گفتم : هویبگم که  یچ دونستمیبهش نگاه کردم نم ینداشتم ،با گنگ یحرف

 شد . بیتصو-

 بااخم گفت : مامان

 ؟ یچ-

 استرس گفتم : با

 . دنیدانشگاه راه نم یطرح حجاب برتر در دانشگاه ،اخبارم اعالم کرده ،بدون چادر بر-

 با تعجب گفت : مامان

 . ومدی؟خداروشکر ،من اصالً از اوضاع دانشگاهتون خوشم نم یجد-

 زدم و گفتم : یزورک لبخند

 . سوزهیچقدر دهنم م ی،وا گهیآره د-

 با شک گفت : مامان

 !؟ یکردیم کاریحراست چ-

 بار کن ،خودمو زدم به اون راه و گفتم : یباقال ارویخر ب حاال
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 نبود . یمهم زیمامان اعصابم خورده  چ-

 لب گفت : رینگفت و ز یزیچ

 خداکنه .-

. خداوندا  رهیگینم یکه خداروشکر جد فهمهیرو م ییزایچ هیحس ششم مادرانش  یمارو ،چه زود باوره، ول مامان

 گذشت . ریشکرت بخ

و منم طبق معمول مثله کوزت ظرف هارو شستم  و  میو جمع کرد میو خورد میناهارو و درست کرد و اورد مامان

 ، کرد ی،نن جون ومامان در حالت خواب بعد از ظهر بودن و بابا هم اخبار نگاه م رونیازآشپزخونه رفتم ب

 رفتم توا عیاتاق اومد سر یاز تو میزنگ گوش یصدا

 

 یچرا خجالت م دونمیمامان بابام بادوستام حرف بزنم متنفر بودم،نم یجلو نکهیتا  خفه اش کنم  ،اوف ازا تاق

 . دمیکش

 ،اتصال تماس وزدم و گفتم : ماستیعه فاط دمیصداشو خفه کنم که د خواستم

 . یلحظه گوش هی-

 رسوندم و گفتم : اطیرفتم و خودمو به ح رونیب ازاتاق

 . یغش یسالام فاط-

 گفت : یآروم یباصدا

 نه؟من دستم بهت برسه . یغش یفاط-

 بابا ،به اعصابت مثلث باش گل من . یا-

 هم اومد وگفت: یکه صداش از پشت گوش دیکش یحرص نفس



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
291 

 

 اومده . ایمسلطم ،الهام بچه اش به دن-

 گفتم :  یباخوشحال

کردم الهام زودتر حس مادرشدنو تجربه کنه،توهم به  اشکان  یکار هیدوستامم ، یبابا من عامل نجات زندگ ؟یجد-

 خاله شدم . ،جوونیبرس

 باخنده گفت : مایفاط

 . یدیزلزله ،عقده خاله بودن آخرش به آرزوت رس یمرس-

 کردم و گفتم : یازته دل خنده

 حال توخوبه ؟-

 گفت : طنتیباش

 انقدرزودپاداد ؟ یکرد کارشیرن .زرنگ چتقلب کنا بهت-

 شُل دهن،با چندش گفتم: اشکان

 نیتقلب رسونده ا تیجذاب ی،درضمن از خداشم باشه به خدا اتهیانگار من رِل هزار نفرم ،چه طرز ادب یگیم نیهمچ-

 . چهیکردناش ه عیدرقبال اون حرفاش و ضا

 گفت : مایفاط

 به بعده . نیگفته مهم از ا یزیچ هیخوب توام ،اون -

 حوصله گفتم : یب

 امروز . شدیچ یدونینم الیخیاونو ب-

 رو قطع کردم و رفتم تو خونه . یحرف زدن گوش کمیکردم و بعد  فیماجراها رو براش تعر ی همه

 ساعت نگاه کردم ، به
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 حرف زدم سه ساعت ! کمیاز  شتریب نکهیمثل ا-

 مامان از پشت سرم اومد که گفت : یصدا

 . زنهیآشپزخونه صدات م اناید-

 ، مایافتاد یچارگیب

 دارم مامان . ییمن ناشنوا-

 ودستمال داددستم و گفت : یط هی شمیاومد پ مامان

 باشه . زیقسمت آشپزخونه مال توعه،تاشب تم شهیسرش نم ییناشنوا یخونه تکون-

 و گفتم : دمیکوب نیپاهاموروزم

 مامااان .-

 زد : غیحال ج یاز تو نن

 . دهیرندیخ دیکل چهارستون خونه لرز یپریم ینجوریکه ا یستیکره بز،بچه کوچولونزهرمار -

ل و مث میکردم تااااشب ،شامو خسته و کوفته خورد یزکاریتوجه به نن جون رفتم تو آشپزخونه وشروع به تم یب

 . میدیخواب شیپ یشبا

ابلند ت زشدمیخ مین یکیتار یه بود توشدم ،دهنم خشک شد داریاز خواب ب دیچیکه توپام پ یقیشب بادرد عم نصب

  یسرنن جون مانع شد فور یشم برق استکان آب باال

 خورد وانیل یتو خی، دستم که  به  مینباشه داغون ش گهید یزیچ یوقت هیداشتم و انگشتمو کردم توش  برش

 راحت نشستم . الیباخ

 بازنشده  خشیهنوز -

سردم نبود  نیچقدر شور بود ،همچ دمیقشنگ مزه مزه کردم د ینفس  خوردم ،وقت هیشدم و آب و رهیبه پنجره خ 

ون دند دنیگرفتم تو نور باد وانویبلندشدم ولنگان لنگان به سمت آشپزخونه رفتم برقو روشن کردم ول یفور
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دلم اومد واز ته دل اوق  یتوان زور باال ماماول رنگم زرد شد بعد قرمز شد بعدبات وانیل ینن جون تو یها یمصنوع

 زدم

 

دم، کر ینگاه م یتا به دندون مصنوع ومدیاز چشمام اشک م گهیآشپزونه نشسته بودم وتا خود صبح اوق زدم، د کف

 . گرفتیدوباره اوقم م

 خدا، یوا-

 گرفت باال و گفت : شویدندون مصنوع وانیجون ل نن

 . یکردیحداقل آب م یال مروت، آبشو خورد-

 و گفت : دیخواب آلودشو با دست مال یچشما بابا

 نشده که، دهن تو و نن جون نداره. یزیحاال چ-

 آب قند برام درست کرد و گفت : وانیل هیکردم و بلند شدم و دوباره باال اوردم، مامان  وانیبه ل گهینگاه د هی

  اد،یبخور حالت جا ب ایب-

 چشمامو پاک کردم و گفتم : اشک

 بخورم.  خورم،کوفتینم-

 بهش کرد وگفت : یو باال اورد و دندون و از توش در اورد و نگاه وانیجون دوباره ل نن

 دندونم مونده.  یهنوز ال شبید یاَه، گوشت قرمه سبز-

  ،ییظرفشو نگیدرشت کردم ودوباره کلمو بردم تو س چشمامو

 صورتم و باز و بستش کرد و گفت : یجون با خنده دندونو اورد جلو نن

 .زهیش کن تا ترست برانقدر نگا-
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 .یییا-اوق زدن نداشتم دستمو گذاشتم جلو دهنمو گفتم : یبرا یجون  گهید

 گفت : مامان

 هوا بخور. رونیبرو ب کمی-

  حالم جا اومد، کمیدرخت نشستم، ساعت هفت صبح بود و هوا خنک بود  هیرفتم  و کنار  اطیصبرانه به سمت ح یب

اومد، سرمو باال اوردم و  ینفس زدن کس یاز جلو صدا هویشدم،  رهیخ ینا معلوم یصورتم آب زدم و به نقطه  به

هم گذاشته بود رو گوشاش  یهدفون صورت هی کنه،یورزش م اطیداره تو ح یصورت یخانم با لباس ورزش مایس دمید

 چشمش به من افتاد داد زد : د،یدویو م

 . ریصبح بخ-

 لبخند گفتم : با

 . ریصبحتون بخ-

 و ورزش کردن کرد.  دنیشروع به چرخ اطیوبدو بدو دور ح دیماخندیس

 دهیو نن جون هم که دوباره خواب خوردنیکه جااومد بلند شدم و رفتم تو خونه، بابا و مامان داشتن صبحانه م حالم

 نشستم، زیو پشت م ششونیبود، رفتم پ

 بابا بهم نگاه کرد و گفت : 

 ؟  یخوب شد-

 فتم :باال اوردم و گ دستمو

 . شمیم یجور هی ادیم ادمیبابا، اصالً ولش کن  الیخیب-

  دم،یدو لقمه صبحانه خوردم و بعدش کنار کش یکیخنده و گفتن باشه، منم  ریزدن ز ییو مامان دوتا بابا

 که.  ینخورد یزیکجا؟چ- مامان
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 حال گفتم : یب

 بخوابم.  رمیم دارمیاز ساعت سه ب-

 وا. -

 فرو رفتم،  یقیسمت اتاقم رفتم و خودمو روتخت انداختم، چشمام گرم شد و به خواب عم به

برداشتم و خواستم پرتش کنم که تو عالم  ضیرو با غ یچشمامو به زور باز کردم و گوش لمیآهنگ موبا یصدا با

  ه؟یچ-همونطور که چشمام بسته بود تماس و وصل کردم و گفتم : ست،ین یکار درست دمیفهم یداریخواب و ب

 و گفت : دیچیپ یبا حرص تو گوش مایفاط یصدا

 خونمون .  ایزهر مار، پاشو ب-

 آلود گفتم : خواب

 . یباشه، با-

شدم و تماس و وصل کردم و  یزنگ خورد عصبان میرو قطع کردم و سرمو گذاشتم رو بالشت که دوباره گوش یگوش

 تم :گف

 .  گهیخر بذار کپه مرگمو بذارم د یفاط-

 تر از من گفت : یعصبان مایفاط

 . دنشید میبر دیاومده،مرخص شده با ایبچه الهام بدن ارم،یاون چشماتو با انگشتام در م نمتیفقط بب شعور،یب-

 چشممو باز کردم و گفتم : هی

 ؟یجد-

 گفت : یعصب مایفاط

 محض خنده. هرهرهر. با خنده گفتم : ینجوریهم ر،یخ-
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 هههه. -

 حسه. یطرف بدنم کال ب هی ست،یمن اوضاعم خوب ن ایمرگ، پاشو ب-

 و گفتم : دمیکش یا ازهیخم

  ا،یخوب ن-

 زد : غیج

 . یکنیوتو هم منو تا در خونه شون اسکورت م ام،یب دینه، من با-

 . میسه و چهار بر یساعتا یبابا، باشه، حاال االن که زوده ول یا-

 کرد و گفت : یمکث مایفاط

 . یدرخونه باش گهیدو ساعت د که،یاوم، االن ساعت -

 و گفتم : دمیجام پر از

  که؟یساعت  ؟یجد-

 . ایاوهوم، من برم فعالً، عههه نخواب-

 و گفتم : دمیکش گهید ازهیخم هی

 باشه ، خداحافظ.-

 . یبا-

 خونه رفتم و گفتم : یو شالمو مرتب کردم و به سمت درخروج ستادمیا نهیآ یجلو

 من رفتم، خدافظ. -
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سوار  رون،یزدم ب اطیزدم و از در ح مویآفتاب نکیع رون،یکرد وبابا هم که نبودو رفته بود ب یازم خداحافظ مامان

دم ش ادهیپ نیانداختم رو شونم و از ماش فمویک یافه و کالس الک کمینگه داشت با  مایخونه فاط یآژانس شدم، جلو

 اومد که گفت : مایفاط  یزدم، صدا رو نایا مایخونه فاط فونیرو حساب کردم، زنگ آ هیو کرا

  ه؟یک-

 مثل اسکوال دادزدم : منم

 حااامد پهالااانه. -

 صدا از پشت گفت : هی هوی

 اهم . -

 شدن عادت کرده بودم.  عیبود به ضاشده  یعاد زیکرد و دروبازکرد،چ دنیشروع به خند مایفاط

 نگاه کردم،با لبخند گفت : مایو به فرشاد داداش فاط دمیلبامو جمع کردم و رو پاشنه پا چرخ 

 سالم. -

 رو از چشمم دراوردم و گفتم : یآفتاب نکیع

 سالم،  کیعل-

 اشاره کرد و گفت : اطیبه درح بادست

 . دییبفرما-

 تعارف گفتم : بدون

 ممنون. -

 ومدمیبچه بودم وخونه شون م یوقت شهیبود،هم یحرص درار یفرشاد خداا نیشدم، ا مایخونه فاط اطیح و،وارد

کل کل  کمی میمستق ریغ یباهاش کل کل کنم ول شهیوروم نم میالبته االن بزرگ شد م،ینبود که دعوا نکن یلحظه ا
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ه بچ مایخنده دار بود کاراش، فکر کن فاط یلیخ یبود درسته حرص درار بود ول یبچه باحال ییخدا یول م،یکنیم

 بشه،  یچ گهیدلقک باباش دلقک بچه د شییدارشه، دا

 . گهید اتویخانم، ب اناید یقفل کرد-

 اومدم و بالبخند گفتم : ازفکردر

 عه،ح-

 

 عه حواسم نبود. -

 و باخنده گفت : دیکش یلباسش دست قهی به

 . شهینپره نم یرفتارکنم که هوش و حواس کس یجور هی کنمیهرروز به خودم گوش زد م یه-

 و گفتم: دمیخند یناباور با

 ؟  یبریاعتماد به نفس،تو عقل وهوش م ایخدا -

 گفت : باخنده

 من زودتر رفتم تو. دیالمصب، ببخش مونمیم یهوشیب یمثل دارو-

 . یگاز اپلم توزد یباشه، باشه تو خوب-

 با خنده گفت : مای، مامان فاطسرش رفتم تو خونه و به همه سالم کردم پشت

 خانم گل ..خانواده خوبن خاله؟  انایسالم، د-

 . رسوننیبله سالم م-

 . یالک

 و گفت : دیخند مایفاط مامان
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 سالمت باشن. -

 و گفت : رونیآهسته آهسته از اتاق اومد ب مایفاط

 . انایسالم، د-

 رفتم وآروم بغلش کردم و گفتم : کشینزد

 اومد.   تیسالم عامل ذوق مرگ-

 صورتشو از درد جمع کرد چند قدم برداشت وگفت : مایفاط

 . ریدستمو بگ ای،بیحرفت موافقم در تو عامل مرگ نیباا-

 زدم و آروم گفتم : یزورک لبخند

 نفله.  ست،یدستت بسته است پات که چالق ن-

 زد : غیگرفتم که ج دستشو

 . کنهیدرد م  ،یآ-

 اشو گرفتم که دادزد : گهیزدم و اون دست د مایبه مامان فاط ییدندون نما یخنده  یالک دوباره

 . رهیگیاونم درد م یدیدستمو که فشار م نینه، دست نزن ا-

 بهم لبخند زد و گفت : مایفاط مامان

 کمی یبخور رمیحالت بده آب پرتقال بگ نیمادر تو بش مایبراتون،فاط ارمیب ییتا چا دینیبش ه؟یحاال چه عجله ا-

  یریجون بگ

 گفتم : عیسر

 آب پرتغال؟-

 زدو گفت : یحال یخودشو به ب مایفاط
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 دستم.  یوا-

 گفت : مامانش

 برات بده مامان.  یستادیسرپا وا نیمرگت شه بش شیمادر پ یوا-

  ن،یشده ا ینگاه کردم و صورتمو با چندش جمع کردم، چقدر عقده ا مایفاط یها یلوس باز به

 گفت : مایفاط مامان

 گفتم: عیحاضره. سر ییجان چا اناید نیبش-

 . میایوب میبخوره زود بر هیکاف دیاریبچه رو ب نیا یعنیبدبختو اهم  نیخاله،آب پرتقال ا خوادینه، ممنون، نم-

 رفت تو آشپزخونه و گفت : مایفاط مامان

 .دینیبش شهینم رید-

 رو هول دادم که آخش بلند شد، ادا شو دراوردم و گفتم : مایرفت تو آشپزخونه با دست فاط تا

 ره،یگیاونم درد م یدیدستمو که فشار م نیدَست نَزن ا - من

که  یتخت ،نگاهیتو گندشو دراورد ارمیخودم نم یبه رو یمصدومه من  ازدرون داغونم ول ییهم سرم هم پام دوتا 

 اداش الدنگته، ،لوس. اخالق گندت جفت همون د قایبراش گذاشتن وسط حال، دق

 با فشار جلو خنده شو گرفت و پشت سرمو نگاه کرد، مایفاط

 من بخندم؟  یبخند،تو نخند-

 و با صورت متعجب دهنش همونطور باز مونده. کنهیفرشاد پشت سرم داره منو نگاه م دمیبرگشتم و د 

 

 به مانتوم زدم و گفتم : یبا خجالت چنگ دمیفرشادو د افهیق تا

 منتظرتم.  رونیمن ب مایفاط-
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 گفت : خاروندیم ششویته ر یهمونطورکه با ژست با نمک فرشاد

 .رسونمتونیبعدش م میبخور ییدره، چا یجلو نیماش-

 دادیجوابم نم شعوریبگم، چقدر بد شد، حاال ب یچ دونستمینگاش کردم،نم یچاره گ یو با ب ستادمیا همونطور

 خجالتم کم شه. 

 نشست وبا خنده دستمو گرفتم و گفت : مایفاط

 .دیبابا،نشن نیبش-

 با خنده به سمت اتاقش رفت و گفت : فرشاد

 .دمیآره نشن-

 نگاه کردم و گفتم : مایبه فاط یعصبان  یوقت

 . کردمیدستام خفت م نیوگرنه با هم یداغون ینطوریکه هم فیف،حیح-

 خنده شو گرفت و گفت : یجلو مایفاط

 شد مگه؟  یچخوب توام حاال،-

 رو  گذاشت جلومون و با لبخند گفت : ییچا یاستکان ها رونیاز آشپزخونه اومد ب مایموقع مامان فاط همون

 . ییچا نمیا د،ییبفرما-

 صورتم جمع شد و گفتم : شب،یرو برداشتم و با مرور خاطرات د ییچا وانیل

 ندارم.  ییبه خوردن چا یممنون، من سر-

 . ستین مایمامان فاط دمیباال اوردم د سرمو

 خورد و گفت : ییقلوپ چا هی مایفاط

 .یبخور دیرو خونه ما با ییچا ،یغلط کرد-
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 زور گفتم: به

 . ارمایاالن باال م ر،یالل بم-

 برگشت و گفت : مایفاط

 وا، چرا؟ -

 جلو دهنمو گفتم : دستموگذاشتم

 نن جونو خوردم.  یآب نمک دندونا یعوض آب خوردن، اشتباه شبید-

 با صورت جمع شده گفت : مایفاط

 اوق، -

 اومد وگفت: رونیاز اتاق ب فرشاد

 . میحاضرم،بر-

 . رونیب میرفت یگرفتم بلند شد و بعد خداحافظ  اطیرو بااحت مایشدم و دست فاط بلند

 نینگاه سنگ قهیجلو نشسته بود و منم عقب،هرچند دق مایفاط م،یو سمت خونه الهام حرکت کرد میشد نیماش سوار

 مایدر خونه الهام، اول  من بعدش  فاط دمیاون راه، آخرش رس زدمیخودمو م یکردم ول یخودم حس م یفرشاد و رو

 تو بعدش بره،  میتا ما بر ستادیفرشاد ا م،یشد ادهیپ نیاز ماش

 مادر الهام بود گفت :  زدمیکه حدس م ییو رفتم زنگ در خونشونو زدم صدا دمیدو

  ه؟یک-

 کردم نگفتم،  ایکرده بود بگم، حااامد پهالنه،که ح ریگ گلوم

  ست؟ین یریالمصب تصو نیمگه ا فون،یآ یجلو رفتم

 در باز شد و مامان الهام گفت : هوی
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 تو.  نیایب-

 زد و رفت، با ذوق آسانسور و زدم  و گفتم : یتک بوق فرشاد

 اومده . ایبچه الهام به دن شه،یخدا، باورم نم یواا-

 منم. -کرد و گفت : یپر از خوشحال ی خنده مایفاط

 مامان الهام در خونه رو باز کردو گفت : م،یستادیو پشت در ا میرفت رونیب ستادیا آسانسور

  د،یگل خوش اومد یسالم دخترا -

 تو، خونه ساکته ساکت بود، میو رفت میتشکر کرد یخوشحال با

 . دییبفرما-

 الهام رفت سمت آشپزخونه مامان

 یبودن از شاد دهیالهام و بچه اش که کنار هم خواب دنیهم کنارم اومد، با د مایرفتم تواتاق فاط نیپاورچ نیپاورچ

 زدم و گفتم : یآروم غیج

 بچه الهامه ها.  نیا یفاط یوا-

 آهسته گفت : یدفعه الهام چشماشو آروم باز کرد و با لبخند کم جون هی

 سالم زلزله ها. -

 صورت الهامو بوس کرد و گفت : مایفاط م،یکنار تختشو نشست میبا خنده رفت مایفاط منو

 مادر شدنت مبارک الهام جونم.-

 وگفتم : دمیلپشو بوس منم

 . یننه شدنت مبارک ال-

 ممنون. -زد و گفت : یمون لبخند یدونفر به
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 زانو هام راه رفتم و تخت الهام و دور زدم و رفتم کنار نوزاد و گفتم : یرو

 . سهییچه نا ایخدا-

 گرفتم و گفتم : دستشو

 . دهیم یبچه ا یچه بو-

 و گفت : دیهم اومد کنارم و دست بچه رو بوس مایفاط

 بده؟ جیهو یبو خواستهیم ،پسیناز-

 مبل نشستم و گفتم : یزانو هام بلند شدم و رو یرو از

  د؟یدقت کرد-

  و؟یچ-گفت : الهام

 خنده و گفت : ریزد ز مایفاط

  م؟یهرسه تامون نفله ا نکهیا-

 تکون دادم، الهام آروم گفت: دییخنده سرمو به نشونه تا با

 . یتو که از هممون سالم تر-

 تکون دادم و گفتم : یگ چارهیبه نشانه ب سرمو

 همش دکوره از درون داغونم.  نایا-

 و گفت: دیدوباره غش غش خند مایفاط

 اسکول رفته گچ پاشو سرخورد باز کرده،-

 . دیودوباره خند 
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 . یدیانقدر خند یهرهرهر، زهرمار، جرخورد-

 با خنده گفت : الهام

 . رهیگیم ادینگو بچه  انا،یعه،د-

 ه؟یچ یدون یجر نم گهیجر د ست،ین یدرضمن حرف بد شه،ینم شیحال یچیبابا بچه سه روزه ه مینیب نیبش-

 منو  رهنیپ دهیم جر

 کنه یهامو پاره م دکمه

 نمیب یم زیچ هیچشاش  تو

 کنه. یاصال باهام حال نم که

 دستشو گذاشت رو شکمشو گفت : الهام

 مویاومد داد زدم بچه ها سوژه، گوش ادمی یزیچ هی هوی. شهیحالم بد م ره،یگیچرت وپرت نگو خنده ام م اناید یوا-

 خنده اش تموم شد گفت : یاز خنده الهام وقت دنیرو براشون گذاشتم. همه شون پاچ نویم لمیدراوردم و ف

 خدا نکشتت اناید یدیپل یلیخ

 

 به دست اومد و بالبخند بهمون تعارف کرد، ینیریمادر الهام ش نیح نیدرهم

 کردم و گفتم : تشکر

  ؟یبهم بگه خاله،اوک دینره ها، بچه ات با ادتیالهام -

 زود گفت : مایفاط

 . یاشاره کرد یفیبه نکته ظر-

 به هم.  میکارو کرد وزد نیدستمو باال اوردم اونم هم کف



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
306 

 

 زد وگفت  یلبخند الهام

 خاله.  ادتایبهتون  م شتریخوله ب_

 سرمو به نشونه حرف نزن براش تکون دادم،  نیفوش بدم،بخاطر هم تونستمیاونجا بود نم مادرش

و از خونه  میکرد یرم  ازش خداحافظآخ م،سریدراورد یو خل باز میبا الهام حرف زد کمیو  میرو خورد ینیریش 

 . میشون خارج شد

 

 آدم انقدر عالف؟  یعنی ستاده،یکه پشت در ا دمیفرشادو د رونیب میپامونو گذاشت تا

 فرشاد تکون داد و گفت : یبرا یدست مایفاط

 داداشم بشم.  یفدا-

 در اوردم و گفتم : اداشو

 . یمرگ من بش شیپ ،یداداشت بش یفدا ،یاشکان بش یفدا ،یبش یک یفدا یدونینم-

 باخنده گفت : مایفاط

 نرفته.  ادمیرو  یکردیکه موقع تصادف کردن من م ییها هیزر نزن، هنوز گر-

 زدم به اون راه و گفتم : خودمو

 کنم؟ هیتو گر یبرا امینکردم ب هیگر امرزمیعمه خداب یاصالنم من برا-

 انداخت باال و گفت : ابروهاشو

 . یفعالً که کرد-

 شد.  نیسوار ماش وبعد

 گفت : هوی مایشدم،فاط رهیخ رونیو به ب نیفرشاد سالم کردم و نشستم تو ماش به
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  ؟یدیلباس خر دهیع گهیهفته د کی اناید-

 لباس بخرم؟  کنمیوقت م یمن ک گفتیراست م اِه

 . دمینه هنوز نخر-

 دستمو گذاشتم جلو دهنم و گفتم : م،یباهم بخر میبر ایب یاگه دوست دار مایفاط

 باتو؟؟؟؟ -

 گفت : بااخم

 بردم کنار گوشش و گفتم : یمرگ مگه چشه، سرمو از اون طرف صندل_

 وشنوپیمده و همه م یآ یکه گفت میدیکه باهم خر یاون مانتو ه،هنوزیسگ یلیات خ قهیسل یول ایناراحت نش یفاط-

 درست کرد.  یرفت جر وا جرش کرد باهاش دمکن دشیبارم تنم نکردم اصالً کال مامانم د هی

 داد زد : مایفاط

 . دمشیخریتو کاش خودم م یاون مانتو برا فیبهش؟ ح یصد تومن پول داد یچرا نگفت وونهیزهر مار، د-

 منم ناچار گفتم، آره.  یلباس کهنه ها برداشت فیک یخوب روم نشد بگم، از در که وارد شدن گفت لباسو از تو-

 . دیع یبرا یلباس بخر یخوایمگه تو م یفاط-که تااون لحظه ساکت بود گفت : فرشاد

 . میزدیآروم حرف م میسرمون داشت ریبماند که خ حاال

 گفت : مایفاط

 . گهید خرمینَپه، م-

 نگاه کردم،و گفتم : مایلحظه متفکر به سر و وضع فاط هی

  ؟یبپوش یبخر یخوایم یاالن تو چ-

 دست و کتفش که تو گچ و پانسمان بود نگاه کرد و گفت : به
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 . گهیلباس د-

 گفتم : دهیبر دهیبر باخنده

 سرت.  میبکش  میرو سوراخ کن یگون هی دیبا شهینم دایلباس برات پ-

 ها دادزدم : وونهیمحکم از بازوم گرفت که مثله د شکونین هیو  برگشت

 آهااااخ. -

 آبروم رفت، کالفه گفتم :نگاهم کرد  نهیآ یاز تو فرشاد

 . رمیبرم،بم دیکن ادهیپ نجایاِ،منو هم-

 گفت : مایفاط د،یحرفمو آروم گفتم نفهم آخر

 . یکجا؟ عمراً بذارم بر-

 . رهیم نیداداش بزغاله ات از ب نیآبروم جلو ا مچهینزن بابا داره ن زر

 شم.  ادهیپ دینه من کار دارم با-

 گفت : فرشاد

 .ستین یمشکل م،یکنیصبر م کشهیطول نم یلیاگه کارت خ-

 . دیشما بر ،ینه مرس-

 هم زودبرگشت و گفت : مایگفت، فاط مایبه فاط یزیچ هی یلب ریشدم، فرشاد ز ادهینگه داشت و پ ابونیخ بغل

  ؟یجد اناید-

 گفتم : گنگ

  ؟یجد یچ-



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
309 

 

 . شمرده شمرده گفتم :یبر یخوایگرفتم م شکونتین-

 داره.  یکارمو انجام بدم،چه ربط رمیاالن دارم م ما،یکار دارم فاط-

 گفت : مایفاط

 . یآها،موفق باش-

 کردم،  یشدم و خداحافظ ادهیپ

 وا رفتم و گفتم : هویو اونطرف نگاه کردم بعد  نطرفیبا غرور به ا اول

 برم؟  یاالن کدوم گور-

 دادزدم :کنارم بوق زد،  نیماش هیکه  رمیبگ یزیچ یو خواستم برم تاکس برگشتم

 آقا مزاحم نشو،-

 گفت : ینازک دخترونه ا یصدا

 منم سارا.  اید یگیم یچ-

 زد و گفت : یسارا همزمان ابروهامم رفت باال،سارا چشمک دنیباال اوردم و با د سرمو

 ؟یخوب-

 بهت در اومدم و گفتم : از

 سالم، سارا جون ممنون. -

 زدو گفت : یچشمک سارا

 ات کرده؟ ادهیفرنزت وسط جاده پ یبو -

 . گهیبپر باالد-تا خواستم جوابشو بدم با هم گفت : شعور،یب دختره
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 کردم وگفتم : اخم

 . نجاینه ممنون کار دارم ا-

 چشماشو درشت کردو و گفت : سارا

 . یبر یخوای! حتماً پاساژم منجا؟یا-

 آره تکون دادم که گفت : یبه معن سرمو

 همه از دم مارک و اصل.  ییجا هی برمتیخودم م ایب که،یهمه جنساش ف نجایا-

 چشممو نا محسوس براش نازک کردم و گفتم : پشت

 . یکفش مارک دار بخر هی یتونینم یبذار نتویمشنگ، کل ماش یسوار شد یشش آلبالوئ صدویدو هیحاال -

 شدم و گفتم : نیماش سوار

 . رمیم ال،بعدایخیب-

 گذاشت و گفت : یآهنگ خارج هی

 کنه؟  یکار م یچطورن؟ ننه جونت چمامان بابا -

 خوبن ممنون. -

 به من گفت : یداشبورد برش داشت و با خنده مصنوع یحرفمونو قطع کرد، از باال شیزنگ گوش یصدا 

 .  نییگوشش ورفت پا یرو گرفت جلو یو گوش د،یببخش-

 اشه، حتماً باب ستمیبلند مردونه اومد، منم که بد دل ن یصدا هی یگوش یلحظه از تو هی

شد، زود اشکاشو پاک کرد و  یمنته هیو آخر سر هم به گر زنهیکه داره با داد حرف م دمید نیو از پشت ماش برگشتم

 با تعجب گفتم : ن،یماش یرو پرت کرد جلو یشد و گوش نیو سوار ماش دیکش یقینفس عم

  شد؟یچ-
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 گذاشت رو قلبشو گفت : دستشو

 . سیکرا زیسید-

  ه،یگر ریبعد زد ز و

  گم؟یهان؟ چته م-

 منو نداشت.  اقتیاون ل-

 فرنزت وسط راه کات کرد باهات؟  یخنده گفتم،آهان، بو با

 : هیگر ریزد ز یها یبغلمو ها دیپر

 واقعا، واقعا دوست داشتم،عاشقش بودم.  نویمن ا ،یدونیپوکمو م کویهمه ج یشناسیتو منو م اناید-

 فتم :گ یشگیبودم ومنم طبق عادت هم دهیشن نیرو از هم یجمله تکرار نیا رستانیبر پنج و شش بار دوران دب بالغ

 عشق تورو نداشت اقتیبابا، اون ل الیخیب-

 

 وَعه.  ،یکرد یبکش کنار کل لباسامونو دماغ حاال

  شم،یم یدارم متالش کردمیبغلم موند، حس م گهید کمی

 بهمون نگاه کرد وگفت : شونیکیکنارمون بوق زد، دوتا پسر جوون توش بودن، ینیماش هی هوی

 غمتو.  نمیخوشکله نب-

 ،  کردنیم یآهنگو بلند گذاشته بودن و باهاش همخوان هی یهمونطور

 باناز گفت : دویسرشو از رو شونم برداشت و دماغشو باال کش سارا

 جانم؟ -
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 گردنشو کج کرد و گفت : پسره

 برو اونطرف صحنه رو خش نکن، -

 من گفت : وروبه

 چرا؟  یناراحت-

 خنده و تعجب گفتم : با

  ؟یبا من-

 و زد تو دنده و گازشو گرفت و رفت و دادزد : نیشد و ماش یعصبان سارا

 مگه نه؟  یو راحت ینگلیاحساسا، اصالً به جهنم س یهمشون آشغالن،ب-

 نه، خودمو زدم به اون راه و گفتم : ییخدا

  ؟یریکجا م-

 عر زد : هیگر با

 خونه. -

 ردم و گفتم :درشت ک چشمامو

 خونه خودتون؟ -

 آره. -

 به تور ما؟  خورهیم ایاست تو دن وونهید یهرچ شهیهم چرا

 گفت : هوی

 خونمون  رمیجلو خونه بعد م کنمیم ادهیرفت اول تورو پ ادمیتورو  یراست ،یوا-
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 دور زد سمت خونه ما و

 

 کنان گفت: هیگر ینطوریام کرد و هم ادهیدر پ دم

 به خانواده ات سالم برسون.  اناید-

دراوردم وبرگشتم سمت در  دمویخونسرد کل یلیدر صورتم خ یرییتغ چیگازشو گرفت و رفت،منم بدون ه عیوسر

 آرشه، زود رفتم عقب و گفتم : دمیبرخورد کردم سرمو باال اوردم و د یکیبه  هویخونه، که 

 لحظه حواسم رفت.  هیمن  دیعه، سالم... ببخش-

 زد و گفت : یلبخند آرش

 نداره.  یاشکال-

 آهان. -

اون آهنگ المصب، ررررفت دل من  نیح نیتو هم م،یبگ یچ میدونستیو نم میبود ستادهیوا ینطوریهم ییدوتا

 شده بود.  یدرر،رفت،تو ذهنم پل شهیررفت، مگه از دست نگاهت م

 خنده گفتم : با

 برم.  گهیعه، من د-

 گفت : عیسر آرش

 برم .  عیسر دیبله،منم کاردارم بابله، -

 . گهیبرو د یکنیمنو نگاه م یبشر چرا سه ساعته بر و بر دار پس

اون از سمت  هوی م،یبود دوباره برخورد کن کیکرد، نزد نکارویاز سمت چپ برم که همزمان اونم مثل من هم خواستم

 .میهم قرار گرفتراست خواست بره منم راهمو کج کردم سمت راست، که بازم نشدو مقابل 
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 گفت : دویکش ششیبه ته ر یبا خنده دست ستادویا آرش

 . دییاول شما بفرما-

 در اوردم و گفتم: یباز نیفرد پیتر منم

 اگـــه بذارم. اول شما. -

 کرد و گفت : یا خنده

 نه خانم ها مقدم ترن. -

 لبخند گفتم : با

 . میفرمایبود،پس اول من م یقانع کننده ا لیدل-

 کنارش رد شدم و گفتم : از

 خدانگهدار . -

خودمو انداختم تو خونه،  عیمنم سر کردیداشت غروب م دیمکث کرد و بعدش رفت، خورش یتکون داد و کم سرشو

 خاموشش کرد و کالفه گفت : دمیمامان درحال جارو کردن خونه بود،تا من رس

 . یشدن هوا خونه باش کیصد دفعه گفتم قبل از تار-

 به جانب چشمامو درشت کردم و گفتم : حق

 غروب کرد.  دیاالن که پامو گذاشتم خونه خورش نیمامان هم-

 اخم کرد و گفت : مامان

 . شهیتو م فیحر یک-

 خنده گفتم : با

 . الیخیییب-



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
315 

 

 شروع کرد به زنگ زدن، برش داشتم و گفتم : میهمون موقع گوش هوی

 بله؟ -

 اومد که گفت : ییدا یصدا هوی

 . ییدا کیسام عل-

 مامان نگاه کردم و با استرس گفتم : به

 سالم،  کیعل-

  ه؟یک-مشکوک نگاهم کردوبا اشاره گفت : مامان

 گفتم : لکسیر یلیخ

 . یفاط-

 بعد رفتم تو اتاق  و

 بده.  امیقبلش پ یبزنگ یخوایم یهزار دفعه گفتم وقت ،یییدا-

 گفت : ییدا

 بدم؟  امیبهت پ یبا تلفن عموم یمن چطور گه،یدِ،اون آکبندو  راه بنداز د -

 . گفتیراست م اوففف

 زود گفت : ییدا

 کن شماره رو.  ادداشتی اریمداد کاغذ ب کی عیسر-

 کشو خودکار در اوردم و گفتم : یشدم و از تو خم

 بگو. -
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 گفت : شیبم و لحن الت یهمون صدا با

 نوهصدو پونزده.... فریص-

 پام جابه جا کردم و گفتم : یو رو کاغذ

 ازش؟  یندار یزیچ یآدرس-

 . سینویآره، دارم ب-

 نوشتم و با صورت جمع شده گفتم : آدرسو

 چقدر دور.-

 گفت : ییدا

 . مایازت خواست زیچ هی. حاال ما یاکه-

 . رمیباشه، باشه، حله فردا م-

 گفت : زدیتوش موج م یکه خوشحال ییصدا با

 فنچول .  ادیعزتت ز ،یاوک-

 قطع کرد،  و

 . رونیو لباسامو عوض کردم و رفتم ب بمیو کاغذ و گذاشتم توج یگوش

 ره. بب ادیب ییشو یقال نیخونه بود، فرشا لول شده اونطرف خونه گذاشته شده بود تا ماش یکار زیدرحال تم مامان

لفنشم با ت کنهیم یریمامان داره همزمان که گردگ دمیآشپزخونه و د یرفته بود تا نن جونو ببره دکتر، رفتم تو بابا

  زنه،یحرف م

 و  دختر قشنگتم سالم برسون.  یلیسه ی. حتماً... فدات شم، آقاشاالی...ازم،ینه، نه، قربونت عز-

 رو گذاشت رو اوپن.  یکرد و گوش وقطع
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 بود؟  یمامان ک-

 نشست و گفت : یصندل یرو مامان

 . یلیخانم سه-

 بااون دخترشم شروع شد.  یلیسه یآقا یشروع شد و رفتن به خونه  دیع-و گفتم : میشونیتو پ زدم یکف گرگ هی

 گفت : مامان

 . میریبار ماخونه اونا م هی ینگو ، همش سال ینجوریاِ، زشته ا-

 افتادن.  ادمونی  نیحتماً بخاطر هم دم،یپوووف، امروز دخترشو د-

  د،یشا-شونه هاشو باال انداخت و گفت : مامان

 خنده دستمو زدم به شونه اشو گفتم : با

 .اایچاق شد -

 با استرس گفت: مامان

 ؟یجد-

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 آره مخصوصاً شکمت.-

 اد،یبابا ب ستادمیشدم و وا میپشت در قا یمیقد یها یدراومد،  منم طبق لوس باز یکه صدا زدمیحرف م داشتم

 شد،  رهیبه در خ یحالت هیمامان به حرکات من نگاه کرد و بعد با 

 . گهیم یچ ستمیموقع خونه ن نیبدونم بفهمه ا خوامیم یمامان به بابا نگ-

 گفت : عیبود،  انگار استرس داشت،سر ینطوریچرا مامان ا دونستمینم

  ه؟یها چ یعه،مسخر باز-
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 گفتم : بااخم

 . ستمیمامااان،فکر کن من ن-

 درخونه اومد و بابا دادزد : یصدا اد،یتوجه منتظر موندم تا بابا ب یب 

 سالم، بر عشق اول و آخرم. -

 حرفا بلده؟  نیماهم از ا یبابا اوق،

 به بابا نگاه کردحرفو عوض کرد : ینظرم بود با لبخند الک ریز قاًیکه حاالتش دق مامان

 گفت ؟  یدکتر؟ چ یمادر وبرد_ 

 :توجه گفت  یب بابا

 شازده پسر قرمز شه.  یلپا دم،یقرررمز برات خر بیس نیکار نکن، بب ادیتو نگران خودت باش، ز-

 و گفت : زیبا استرس زد رو م مامان

 . ومدهین اناید ؟یدقت کرد-

 بابا منظورشو نگرفت و گفت : یکارش از چشمم دور نموند، ول نیچشم به سمت من اشاره کرد، ا وبا

 االن م ادیبچه توشکمت بده ، م یبرا تو استرس نداشته باش-

 

 بهش زنگ...  رمی

 دادزد: مامان

 . س،ساکتیه-

 نگاه کردم، دادزدم : شونیدراومدم و به دو نفر خچالیتا حد امکان درشت کردم و از پشت  چشمامو



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
319 

 

 !؟یچ-

 متعجب گفت : بابا

  ؟یبود نجایا-

 بهم نگاه کرد و گفت : مامان

 بهت بگم.  خواستمیم اناید-

 گفتم : تیعصبان با

 ... دی؟واقعاکه، همتون بر ینگفت یچیوبه من ه یحامله ا-

 از بغل بابا رد شدم و رفتم تو اتاقم، داد زدم: ینگفتم و عصبان یزیچ گهید

 جهنه،  ستیکه توش دوهزار به نظرت ارزش ندن خونه ن یخونه ا-

 شمیگذشت و آت یمو دراوردم و خودمو مشغول مثال خوندن کردم، دوساعت یجزوه درس ینشستم و عصبان روتختم

در اتاق باز شدو  هوی داشت،یروده هام داشت تاب برم کردن،یشام صدام نم یبه جهنم چرا برا نایحاال همه ا د،یخواب

 شام حاضره.  انا،ید-گرفتم و به جزوه ام نگاه کردم،  یمامان وارد اتاقم شد خودمو عصبان

 اومد باس اعتصاب غذا کنم،  ادمیجوون،خواستم  بلندشم که  آخ

 . خورمینم-

 بااخم گفت : مامان

 لوس،نخور اصالً. -

 رفت، و

 حل بودا یزدیتعارف م گهیدوبار د یکی-

 بااخم گفتم : 
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 . خورمیمن غذا نخورم م یاصال، واسه چ-

 نشستم،  زیشدم و رفتم تو آشپزخونه و بااخم پشت م بلند

شته کردم، پ یسرمو باال اوردم فکر آشت دیبابا هم تاد د،یخواب زیننه جون سرشو گذاشته رو م دمی بردم و دباال سرمو

 براش نازک کردم و مشغول غذا خوردن شدم، یچشم

خودمو زدم اون راه و از جام بلند شدم  عست،یضا یلیخ دمیکه تموم شد خواستم دوباره بکشم بخورم که فهم غذام

 گفتم : یوعصب

 شب خوش.-

 بچه است بدم... یلوس زر زرو ، ازهرچ یپسر نغ نغو هیراحت شم از دستتون  رمیبم

اصالً من داداش  اد،یاگه بچه خودمون باشه بدم م یول اد،یحرفمو نگفتم، خوب بدم نم هیبچه الهام افتادم بق ادیتا

 .خوامینم

 

40 

 رو تحمل کنم؟ قهیعت یبچه  هی تونستمیم یچطور ومد،یبودم، خواب به چشمم ن داریصبح ب تا

د انقدر ب دیسال جد دوارمیبودکه گذشت ، ام میزندگ یسال ها نیاز گند تر یکینوروز بود، امسال  دیع گهیروز د سه

 نباشه، هرچند شک دارم. 

********************** 

 دستموگذاشتم روچشمام وگفتم : کالفه

 . مایکرد ریگ-
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در زنگ زده و درب  هی یجلو دمیپا گذاشتم تا رس ریز یکی یکیشهر رو  نییپا چیدر پ چیپ یپس کوچه ها کوچه

 هی کرد،یدرو باز نم یکس یول ومدیبچه م غیج غیج یرفتم و با دستم آروم به در ضربه زدم، صدا کیداغون، نزد

 و باز کرد و گفت : اطیحپسر بچه در  هیبه در،   دمیبرداشتم و محکم کوب نیزم یسنگ از رو

 ها؟ -

  ته،یترب یب چه

 کار داشتم.  بایسالم، با خانم فر-

 بلند گفت : غیج یصدا هی

 باز نکن.  یهر کره خر یخونه صاب مرده رو،رو نیصد دفعه گفتم در ا اد،یفقط بابات ب دهیور پر انوشیک-

 منظورش از کره خر من بودم؟ نیبا  پسربچه که فرار کرد ندارم،ا یکار

با خودش را  دیکشیداشت م نیبچه هم که رو زم هیبچه بغلش  هیبه سر و وضعش انداختم،  یدر نگاه یاومد جلو زنه

 .رونیکدو زده بود ب هیشکمشم که اندازه  برد،یم

 بهم نگاه کرد و گفت : بااخم

  ش؟یفرما-

 . دیخسته نباش-گفتم : دستپاچه

 تشکر. -

 صدامو صاف کردم و گفتم :. هیدستگاه جوجه کش ستیزن ن نیگفت، ا دیبهش خسته نباش دمیبا

 کار داشتم.  بایبا خانم فر-

 گفت : یلحن طلبکارانه ا با

  ؟یدار کارشیچ-
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 . رفتیم یداشت رو مخم اسک گهید

 مثله خودش گفتم : یعصبان

 مربوطه.  بایبگم فقط به خود فر خوامیکه م یزیچ-

 گفت : عیتعجب شد،سر چهرش

 خب، من خودشم بگو. -

 به شکمشو دوتا بچه ها کردم و با خنده گفتم : گهینگاه د هی

 بود، یبامزه ا یشوخ-

 داد زدم : وبعد

 . ییاومدم، کجا ثمیمن از طرف م با،یفر باااااا،یفر-

 درو بست، با اخم به در بسته زدم و گفتم : عیو سر دیگفتم رنگ زنه پر نویا تا

 . رمیمن نم ادین بایتا فر ؟یچرا بست-

 با ترس گفت : زنه

 برو فقط.  اد،یتوروخدا برو، برو االن شوهرم م-

 دادزدم : یعصبان کرد،ینم یشوخ نکهیمثله ا نه

 بهش.  یدادیقول نم رون؟حداقلیب ادیب یصبر کن یواقعا که، نتونست-

 دادزدم : ومد،ین ییصدا

 ارزش دووم اورده.  یتوعه ب دیبه ام یی،دایشعوریب یخعل-

 زد باال و گفت : نشویو آست رونیبه شدت باز شد و اومد ب در
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 نگاه کن.  ن،یبب-

 گفتن نمونده بود یبرا یدستش نگاه کردم، حرف یرو قیعم یبه خطا متعجب

 خواستم نشد.  ستم،یوفا ن یمن ب ستم،ین شعوریمن ب-

 بچه ها اشاره کردم و گفتم : به

 معلومه. -

 ال زن سابقشه. م نایبچه فقط مال منه، ا نیا-بغض به شکمش اشاره کرد وگفت : با

 از پشت سرم گفت : یمردونه ا یصدا هیشدم و خواستم راهمو بکشم و برم که  قانع

 شده؟یچ-

 که پشت سرم بود گفتم : یمرد ریپ دنیو با د برگشتم

 داشتم. یکار جزئ هیبا دخترتون  یچیه-

 

 که گفت : دمیرو شن بایفر دهیترس یصدا

 شو هرمه. -

 بغل من افتاد و غش کرد، با ترس گفتم : یبرگشتم تا با تعجب بهش نگاه کنم که تو هنوز

 ؟یشدیچ-

 مرده دستشو گرفت و گفت : ریپ

 . بایفر-

 من نگاه کرد و گفت : به
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 . نیسوار ماش ارشیب-

 ! ارمشیب یمن چطور کمشیوزنش اندازه دوتا شتره بااون ش ؟یا گهید دستور

روشن  زدیحاال بماند که سه ساعت استارت م م،یقراضه شوهرش کرد کانیو سوار پ مشیبه زور گرفت یدونفر

 شد،  یهمزمان پل یمیآهنگ مزخرف قد کیَکه روشن شد  میوقت شد،ینم

 به روت بخنده بذار که رنج و غصه بار سفرببنده.  ایدن ااایدن یبخند به رو-

 . نیچقدر رو مخه ا دیدیکه گوش م ییآهنگها نیتو روحتون با ا سگ

 برانکارد بردنش. یآمبوالنسو خبر کردم اومدن گذاشتنش باال مارستان،یدم ب میدیسه ساعت آخرش رس بعد

 . الیخیحسش نبود ب ومد،یچرا نم دونمینم یول بخشم،یمن خودمو نم فتهیبراش ب یجاش بود بگم، اگه اتفاق االن

 اومد و گفت : پرستار

 . ادیخانم ب یهمراه هی-

 مَن. -با خنده داد زدم : یفور کردیپشمم حساببم نم چکسیه یباشم، ول یکس یآرزوم بود همراه شهیجان هم یا

 گفت : پرستار

 .مانشهیوقت زا-

 خب؟ -

 ابروهاشو انداخت باال و گفت : پرستار

 . گهید مانشهیوقت زا-

 . ششیپس من برم پ-

 زد : داد

 اتاق عمل ممنوعه. ورود به  ارهیب ایبچه بدن خوادیم گمینه، م-
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وقت  کنمیمعاشرت م یبه درک،من چرا با هرکس نایاصالً ا ،یبگ یتونستیمردم م هیبزادو به  خوادیخبر م نیرفت، ا و

 آمپول فشارم دارم. تیخواص نوفن،یاستام تیاوهوم عالوه بر خواص شه؟یم مانشیزا

 

 با خنده از پشت سرم گفت : ییصدا هی هوی

 .یگردان با دوز باال هم دارروان تیخاص-

 کردم و گفتم : یآرش خنده ا دنیو با د برگشتم

 سالم،-

 تکون داد و با خنده گفت: سرشو

 ؟ یکنیم کاریچ نجایسالم، ا_

 راه رو نشستم و گفتم : یتو یصندل یرو

گرفته   مانیدردزا مییمنم که عشق دا د،یمنطقه نظارت دار یمارستانایتمام ب یشما که معلومه طبق معمول رو-

 .نجایا مشیاورد

 با تعجب گفت : آرش

 نکهیدر گردش باشم، و عجب ا دیبا شه،یثابت نم ایزود نیبرسم، درضمن،محل کارم به ا ضایاوم، باشه من برم به مر-

 . یتو ام هست رمیکه م یمارستانیهرب

 از دهنم دررفت گفتم : ناخواسته

 از شانس خوبمه. -

 گردنش انداخت و گفت : یرو شویپزشک یزد و گوش یلبخند آرش

 فعالً. -
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 کله مو بکوبم بهش،خاک توسرم. واریجاش بود برم کنار د االن

 داره که منتظرم؟  یاالن به من چه ربط دمیرس جهینت نیاونجا عالف بودم بعدش به ا یا قهیدق چند

شماره مامان رنگ از رخسارم  دنیدرش اوردم با د میکوله پشت یشروع به زنگ خوردن کرد، از تو میگوش هوی

 . دمیمامانو شن یتماس و وصل کردم و صدا گفتم؟یم یبهش چ دید،بایپر

 تو؟؟ ییدوازده است، کجا کیساعت نزد-

 گفتم : الیخیب

 ام.  مایبا فاط-

 گفت : قاطعانه

 .ارمیاسمتو نم گهیبشه د کیو  ی،سیخونه ا قهیدق یدوازده و س-

 خب. خدافظ. -کوتاه گفتم : نیازشون دلخور بودم بخاطر هم هنوز

 قطع کردم، تلفنو

 . رونیزدم ب مارستانیمو انداختم رو پشتم و از ب یبلند شدم و کوله پشت عیسر 

نبود که، به شماره که نگاه  1۲گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم، دوباره تلفنم زنگ خورد، هنوز ساعت  یتاکس هی

 کردم متوجه شدم ناشناسه، تماسو وصل کردم و گفتم :

 بله!؟-

 سالم عشقم، منم سارا. -

 گفتم: یکم داشتم، با خنده کامالً الک نویخدا هم یا

  ؟یکرد دایشماره منو از کجا پ زم،یسالم عز-

 بهت زنگ زدم؟ یناراحت شد-
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 زود رنج و دل نازک زود گفتم : شهیهم مثله

 خوشحال شدم میلینه، نه،اتفاقا خ-

 

 خونتون . امیمن االن م زمیآهان پس عَ-

 ساعتم نگاه کردم و گفتم: به

 االن!-

 . یبا ام؟باشهین یخوایم-

 نگاه کردم وبا بغض گفتم: میقطع شد،به گوش وتماس

 داره.  کیبا ما سالم عل هیریزنج ی وونهید یاالن؟چرااا؟هرچچرا -

انداختم و درو باز کردم، ساعت  دیشدم،به سمت در خونه رفتم و کل ادهیرو دادم و پ هیستاد،کرایخونه ا یجلو نیماش

 سالم. -دوازده و ربع بود،رفتم تو خونه و گفتم :

مو  یوم نبود کجاست، کنار نن جون نشستم و کوله پشتمامانم معل خورد،یمبل نشسته بود و پفک م یجون رو نن

 و گفتم : یانداختم رو عسل

 ننه؟  یچطور-

 ریگ یپفکا یشو از دهنش در اورد و با دستمال کاغذ یپفک گذاشت دهنش و قورتش داد، بعدش دندون مصنوع هی

 دندونارو پاک کرد، با حالت تهوع رو مو برگردوندم و گفتم : یکرده ال

 نن جون، اَه.  یبهم زدحالمو -

 

 شدم و سمت اتاقم رفتم خواستم برم تو که مامان از جلوم در اومد و گفت : بلند
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 . یسالم،چه عجب اومد-

 ،ییبره جا خواستیم یبود و انگار دهیپوش رونیب لباس

 .گهیخونه د امیکجا برم؟م خوامیم-

 به سمت در راه افتاد و گفت : عیسر

 برم.  دیدارم، با یوقت سونوگراف گهیساعت د هیغذا درست کردم رو گازه، من  نیبب-

 گفتم : الیخیب

 . میباهم ناهار بخور دیایشما ب مونمیمنتظر م-

 جون دادزد : نن

 پسر باشه.  شاالیا م،یبرو مر-

 و گفت : دیبا عجله کفشاشو پوش مامان

 سالم باشه.  نکهینداره، مهم ا یفرق-

 رفت،با خنده رو به ننه جون گفتم : عید و سرکر یخداحافظ و

 مقنعه مو دراوردم و به سمت اتاقم رفتم و دادزدم : د؟یکنیپسرم پسر م یپسر؟که ه ایدختره  دیدونیهنوز نم-

 فقط دوست دارم دختر باشه هرهر بهتون بخندم دلم خنک شه. -

 شدم و گفتم : رهیخ واریبه د یمتفکر ی افهیبا ق بعد

 پسر زشت اعصاب خوردکنه . هیدختر کوچول موچول ناز، بهتر از  هیها!  شهیبَدم نم-

 مانتو موباز کردم و همزمان شروع به آهنگ خوندن کردم،  یدکمه ها یکی یکیرو تختم و  نشستم

 بره...  ادمیخاطرات شماااال محاله -
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 نن جون دادزد : هوی

 . نمیبیببر صداتو دارم اخبار م-

 پوووف. -

ف و به سق دمیتخت دراز کش یناهار نخوردم،رو کنمیچون گفتم تا برگشتنشون صبر م یگشنه ام بود، ول یلیخ

 شدم : رهیخ

 کینزد نکهیشد،تاایم شتریو من استرسم ب گذشتنیها پشت هم م قهیگذشت، دق قهیگذشت، دو دق قهیدق کی-

که  نایدو بود، ا کیاتاق،ساعت نزد رونیب از جام بلند شدم و رفتم ومدن،یساعت گذشت و بازم مامان وبابا ن کی

اه کرد، بهش نگ ینگاه م ونیزیبه تلو جسمهمبل نشسته بود و مثله م یحداقل من ناهار بخورم، نن جون رو ومدنینم

  م؟یناهار بخور-کردم وگفتم :

 . ادیتا مامانت ن رهینم نییاز گلوم پا یزینه، من چ-

  شه؟یم یچ یعنیبا حرفش موافق بودم،  یگرسنه بودم ول یلیخ نکهیباا

و به مامان و بابا که خندون وارد خونه شدن نگاه   میدر منو نن جون همزمان سرمونو چرخوند یصدا دنیشن با

 . میکرد

 مقدمه گفت : یجون ب ننه

 پسره؟ -

 کردو با ذوق دست مامانو گرفت و گفت : یخنده ا بابا

 آره پسرن. -

 شل شده بهشون نگاه کردم و گفتم : شین با

 هه، پسر...؟-

 شدم و گفتم : رهیبه بابا خ متعجب
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 ! ؟یپسرن؟ چرا از فعل جمع استفاده کرد-

 با استرس و خنده بهم نگاه کرد و با دست عالمت دو اورد و گفت : مامان

 .. دوتا پسرن. زهیدو... چ-

 گفت :و  دیصورت مامانو بوس یجون بلند شد و با خوشحال نن

 . یخورد یزیچ هیعروس آخرش به درد  کالیبار_

 که اشک دورش حلقه زده بود به مامان و بابا نگاه کردم و گفتم : ییچشما با

 هم نه، دوتا؟  یکی-

 رفتم تو اتاق،  هیبا گر و

 دادزد : بابا

 لحظه.  هی ستایدخترم..وا انا،ید-

 زدم و گفتم : یصندل هیلگد به پا هی

 یخونه شب و روز برا نیتو ا گهیمشکل دارم، حاال دوتا پسر نه ماه د شیکی.دوتا؟ من با یمرس یعنیدمت گرم خدا، -

 . ذارنیما نم

  ؟یانا،خوبیسالم د-جواب داد: عیرو گرفتم، دوتا بوق خورد سر مایبرداشتم وشماره فاط مویگوش

 گفتم : هیگر با

 نَه. -

 نگران شد و گفت: مایفاط یصدا

 االن؟ ییچت شده؟ کجا_

 گفتم : هیگر با
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 ننه ام دو قلو حامله است اونم پسر.  اب،یعمق فاجعه رو در کنمیم هیگر یوقت گهیچم شده؟ د-

  ؟یگیم یاز خنده، جد دمیخدا خفت کنه، پاچ-خنده و گفت : ریزد ز مایحرفم فاط نیباا

 گفتم : یعصبان

 دارم؟  یمن با تو شوخ-

 گفت : خوشحال

 خوبه.  یلیدوقلو که خ وونهید-

 کردن خودشون خوبه؟  فیکث یعر زدن شبانه دوتا بچه خوبه؟ واا ر،ینخ-

 باخنده گفت : مایفاط

 .ااارنیکه خوردن باال م ییرایش یوقت-

 چندش گفتم : با

 . دهیکه لباساشون م یگند یبو ،ییا-

 گفت : مایفاط هوی

 بچه که خوبه، مثله بچه الهام.  یبو گه،یزر نزن د-

 اش بده.  هیخوبه بق نشیفقط همآره، خوبه، -

 گفت : یمتفکر یبا صدا مایفاط

 خوبه.  ناشمیکوچولو، ا یکوچولو، پاها یدستا-

 که گفت خنده ام گرفت و گفتم : ییزایتصور چ با

 . یگیاِ،آره راست م-
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 بلندش از فکر درم اورد و گفت : غیج یصدا با

 بچه خوبه.  میریگیم جهیپس نت-

 منو منحرف نکن.  ست،ذهنیداد زدم خوب ن-

 و گفت : دیکش یحرص نفس

برم با اشکان جون  دیبا مهیعروس گهیماه د هی کنم؟؟؟یاصالً من چرا دارم با تو کل کل م ،یتو بگ یباشه اصال هرچ-

 . دیخر

 هه-

 

 و گفت : دی. خندگهیماه د کی یبرا دیاالن برو با اشکان جونت خر ،هه،هه،از

بابا آخرش  ه،یعروس گهیماه د هی دم،ینخر یچیمثالً ه دهیع گهیسه روز د د،یع دیخر میرینه اسکول جان، االن م-

 شد.  یراض

 کردم و گفتم : زیر چشمامو

 .مهیعروس گهیماه د کی یفقط بگ یپس در لفافه خواست-

 گفت : مایفاط

 . قایدق-

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 . یخوشبخت ش شاالیخداروشکر،ا-

 گفت : یآروم یصدا با

 . اناید-
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 حوصله گفتم : یب

 هوم؟ -

 .یگفت ایاشکان بهم گفت چ شد،یانقدر زود قانع نم یزدیتو ام،اگه تو اون روز با،بابا حرف نم ونیمن اشکانو مد-

 زدم و گفتم : یلبخند

 نکردم،همش تالش خود اشکان بود.  یمن که،کار-

 نکن.  یشکسته نفس گه،ینه د-

 .ییخدا کنمینم یشکسته بند-

 گفت: یپر انرژ یآروم در اومد وبا صدا یاز اون حال و هوا هوی

 اشکانم باهامون هست.  دیخر میریدکتر از اونجا م رمیمن اول م م،یامروز باهم بر ایب ینکرد دیع دیهنوز خر یگفت-

 یاشکان دوست نداشته باشه کس دیباهاشون برم چون شا تونستمینم یخوشحال شدم ول شنهادشیاز پ یلیخ

 گفتم : میباطن لیتو بهم بزنه،بر خالف مخلوتشو

 . امینه ممنون،نم-

 : دادزد

 در خونتونم با اشکان، فعالً.  یساعت چهار به بعد جلو گه،ینکن د یتعارف خرک-

 .. نیبب-

 راه بره یلیخ ذارهیرو خاموش کردم، بهتر االن که مامان بارداره صد در صد بابا نم یقطع شد و منم ناچار گوش تماس

 رمیم مایپس من با فاط

 

 ساعتم نگاه کردم.  به
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 که...  رمیمیم یمونده تا چهار ،منکه از گرسنگ گهیسه ساعت د ،یوا-

 ییکردم که نرفتم خودم تنها ینرفته بودم، اصالً حماقت بزرگو وقت رونیناهار ب یتو اتاقم بودم و برا شدیم یدوساعت

 مامان صدام زد اصالً جوابشو ندادم،  یناهارمو بخورم، هرچ

 بود از خواب مایکه مطمئناً فاط میزنگ گوش یخوابم برد. با صدا نکهیپهلو اون پهلو شدم تا ا نیتختم ا یرو کمی

 چشمامو باز کردم و اول از همه به ساعت نگاه کردم، دم،یپر

 به چهاره، حاضر نشدم که.  قهیده دق نکهیا -

ردم پام ک دمیشلوار چسب سف هیو  دمیپوش یخردل دیسف یمانتو هیو به سمت کمد رفتم و  از جام بلند شدم عیسر

مو  یبه لبام زدم،موهامو کج کردم شال سبز آب ممیمال یکننده به صورتم زدم و روژ صورت دیکرم سف هی عیسر

 یجا گذاشتم،برگشتم ورفتم از رو مویگوشاومد  ادمی رونیسمت در تاخواستم برم ب دمیسرم و دو یانداختم رو

 تخت برش داشتم و گذاشتمش تو.. تو! 

رو  یاطف یحوصله نق نقا خورد،یداشت زنگ م فم،هنوزیگذاشتم تو ک مویهم برداشتم و گوش فمویبرگشتم و ک دوباره

 رفتم و صدامو نازک کردم و گفتم : فونیزنگ خونه به صدا دراومد سمت آ هینداشتم، بعد چند ثان

 ه؟ بل_

 دادزد : مایفاط

 . گهید رونیب ای، ب کنهیمن نازک م یزهرمار،صداشو برا-

 خنده گفتم : با

 باشه االن.-

 

  ه؟یک-اتاق در اومد و گفت : یاز تو مامان

 ذوق گفتم : با
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 . یو اشک یفاط-

 نازک کردم و گفتم: یاومد منکه قهر بودم پشته چشم ادمی بعدش

 باهاشون لباس بخرم. رمیدارم م-

 نطوریبهم نگاه کرد و منم هم رفت،مامانیم ادمی عیسر کردمیکه قهر م یبا هرک نینبودم بخاطر هم یا نهیک آدم

خنده، مامانم همراه  ریو زدم ز رمیخودمو بگ یمنم نتونستم جلو دیخند کمیکرد و  زیبهش نگاه نکردم چشماشو ر

 و گفت: دیمن خند

 پول همراهت هست؟-

 به نشونه نه تکون دادم،کارتشو بهم داد و گفت : سرمو

 مراقب خودت.  ا،یب-

 به شکمش کردمو گفتم : ینگاه یدلخور با

 و بغلم کرد و گفت : دی. خنددیشماهم مراقب خودتون باش-

 باشه دختر حسود من. -

 به سمتش رفتم و درو باز کردم وخودمو انداختم توش،  دم،یاشکانو دم در د نیخونه خارج شدم و ماش از

 صدا گفتن : کیباهم برگشتن و  یدونفر

 . یومدیم رترید-

 و گفتم : دمیخند یالیخیباب

 . دمیپوش یچ دمیانقدر تند تند حاضر شدم که نفهم دیگفتیخوب زودتر م یوا یا-

 به نشانه تاسف تکون داد و گفت : یباخنده سر اشکان

 فرما.  تیشفا عنا خداوندا،-
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 : دادزدم

 صلوات برفست.  ن،یآم-

 با خنده گفت : مایفاط

 بهم نگاه کرد و گفت : نهیآ یراه انداخت و از تو نویماش طنتیاشکان با ش شه؟یزبون تو م فیحر یدرد، ک-

 . نیفقط راد-

 کردم و گفتم : یا خنده

 ! بوهَع. ن؟یراد-

 . نیفقط راد-گذاشت رو چشمشو متفکر گفت : شویآفتاب نکیع مایفاط

 : دادزدم

 . کردمیم عشیضا هیبابا،احترام اون قد درازشو نگه داشتم و گرنه تا االن هزار بار جلو بق دیزِرررر نزن-

 به اشکان نگاه کردوگفت: مایفاط

 چه خبر؟  نیاز راد یراست-

 منو باد هوا هم حساب نکردن.  یخر کره مار، حرفا زهر

 . دهیپروژه جد ریبهش زنگ زدم، گفت درگ شبیاتفاقا د-چرخوند و گفت : نمویفرمون ماش اشکان

 کردم و گفتم : میسرم تنظ یرو نیماش نهیآ یجلو شالمو

 زنگ بزنن چه خبر؟  لما،بهتیف نیچه جالب مثله ا-

 کلفت کردم و گفتم : صدامو

 .دمیپروژه جد ریدرگ-
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 دیمتاسفانه چون پروژه جد یبگم ول نویبهم زنگ بزنه بپرسه چه خبر؟ منم ا یکیبود که  نیا امیاز فانتز یکی کال

 دسته تبر.  گمیهم در مواقع نادر م ایبرف اومده تااااکمر،  گمیچه خبر؟ م گهیم زنهیندارم هرکس زنگ م

 گذاشت رو موهاشو گفت : شویآفتاب نکیع مایساختمان پزشکان نگه داشت،فاط هیو جلو نیماش اشکان

 . ایبا من ب اید-

 با خنده گفت : اشکان

 . رمیمن خودم م این اید ه،نهیجونم قاف-

 با خنده گفت : مایفاط

 کنه.  نهیدکتر بخواد دستمو معا دیاِه اشکان،شا-

 و گفت : دیخند اشکان

 بکنه. -

 گفت : مایفاط

 کشم خب.  یمن خجالت م-

 وسط و گفتم : دمیبگه که طبق معمول من مثله فرشته نجات پر یزیخواست چ طنتیبا ش اشکان

 .رمیمن باهاش م ،یریمینم یکن شیالمصبتو درو یاون چشا یاشک-

 رو هول دادم و گفتم : مایفاط و

 شد.  ریبدو بدو د-

 با دست سالمش زد پس کلم و گفت : مایتو، فاط میآسانسور و زدم وباهم رفت دکمه

 تو بحث؟  یچرا خودتو مثله قاشق نشسته انداخت ااید-

 درشت شده گفتم : یچشما با



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
338 

 

 .یکشیخجالت م یگفت کنما،خودتیاتم نفله م گهیاون دست د زنمیم یفاط ریخفه بم-

 کرد و گفت : هیآسانسور تک یفلز ی وارهیبه د مایفاط

 سرم،  ریبابا عشوه اومدم خ-

 رون،یب میو رفت ستادیا آسانسور

 داره. ومدیاومد ن یشترعشوه -

 و گفت : دیخند مایاون شتره افتادم، فاط ادیگفتم شتر  ییا

 . خوردیآدامس م یانگار-

 فوت کردم و گفتم : نفسمو

 . شهیحرفشو نزن حالم بد م-

و  اومد کنارم نشست مایفاط هیمنم همونجا نشستم،بعد چند ثان ،یمنش شیرفت پ مایو فاط میمطب دکتر رفت داخل

 گفت :

 . میرو فرستاد گهید یکی دینبود میسه بار اسمتو نو صدا زد گهیم یمنش-

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 شه؟یم یخب؟ االن چ-

 . رونیب ادیب ضیمر میصبر کن دیبا گهید یچیه-

رو احساس کردم، به رو به رو نگاه  ینگاه کس ینیسنگ هویهم انداختم و منتظر موندم، ینگفتم و پاهامو رو یزیچ

اه رو نگ گهید یبهش زدم و جا یلبخند کنه،یپوش داره با لبخند بهم نگاه م کیش یلیخانم مسن خ هی دمیکردم د

 بالبخند بهم گفت : کنه،یبرداشتم وخودمو مشغول کردم که بازم متوجه شدم خانمه داره نگاه م مویکردم، گوش

  نجا؟یا یایب شهیدخترم م-
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 گفت: گرفتیخنده شو به زور داشت م یکه جلو یدر حال مایفاط

 . رهیکه خ شاالیا-

 لب گفتم : ریزدم و ز یلبخند

 مرض. -

 سمت خانمه رفتم با لبخند صورتمو نگاه کرد و گفت : وبه

  ؟یریشماره بگ هیبرام  شهیکار کنم م لیموبا یبا گوش ستمیمن بلد ن-

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 اً.بله، حتم-

 بهم داد و گفت : شویگوش

 . ایخوشکلم، ب یمرس-

 . یگوش نیا فیداره، ح یرو ازش گرفتم و بهش نگاه کردم، او لهَ لَه، عجب گوش یگوش

 با لبخند گفت : خانمه

 . رهیبه خرجش نم ستمیها رو بلد ن یگوش نیمن کار باا گمیم یپسرمه هرچ ریهمش تقص ف،یواقعا ح-

 زدم وگفتم : یخاک برسرمن، دوباره فکرمو به زبون اوردم، لبخند شرمنده ا یا

 ؟  وهیشماره شون س-

 . ادیم رضایبزن عل زم،یآره عز-

 اون راه.  زنهیبهش کردم، قشنگ معلوم بود بلده و خودشو م یمشکوک نگاه

 رو بدم به خانمه ک یشماره اش اومد باال تا خواستم گوش رضا،یاوردم و سرچ کردم عل نشویمخاطب قسمت
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 به عکس نگاه کردم.  رتیمتوجه عکسش شدم. با ح ه

ندارم بر  یکه ازشون دل خوش ییچرا من همش بااونا یبزرگ نیشهر به ا یعنی شه؟یمگه م م؟یخدا مگه دار یا-

  کنم؟یخورد م

رو صدا زدن بره داخل،تا خواستم بلند شم برم خانمه دستمو گرفت  مایعکس بودم، اسم فاط رهیخ همونطورکه

 ونذاشت برم، 

 باهات کار دارم.  زم،یلحظه عز هی-

 اومدو گفت : کمینزد مایفاط

  ؟یایم انا،باهامید-

 نگاه کرد و گفت : مایبه فاط ییبا خوش رو خانمه

 تو. انیب فرستمشونیم  رنیدکتر آشناست شماره رو که برام بگ زم،یعز -

 زد و گفت : یلبخند مایفاط

 . ستین ینه، مشکل-

 نجات بده،خانمه آروم گفت : امنویب مایفاط یریبم ورفت

 . رضایپسره منه،عل شونیا-

 مهرانفر. یباهاشونو داشتم ، آقا ییبله، افتخار آشنا-

 خانمه برق زد و گفت : یچشما

 درسته؟  دیشما همکار پسرم هست-

 زدم و گفتم : یمصنوع لبخند
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 هستم. انشونیاز دانشجو یکیمن  ر،یخ-

 

 و گفت : دیخند خانمه

 اسمتونو بدونم؟  شهیم دی،ببخشیعال اریبس-

 و گفتم : دمینگاه کردم وکالفه خند بهش

 شهامت هستم.  اناید-

 انداخت باال و گفت : ابروهاشو

 مثله خودت.  یبه، چه اسم قشنگ-

 جام بلند شدم و گفتم : از

 . شهیمن برم داخل اگه م دیممنون، لطف دار یلیخ-

 جون بره تو.  انایلطف کن بذار د یخانم صالح زم،یعز کنمیخواهش م-

 بود گفت : یکه خانم خوش برخورد و محجبه ا یمنش

 داخل.  دییحتماً، بفرما-

 در ظاهر شد با خنده گفتم : یهمزمان با من جلو مایدست به اتاق اشاره کرد تا خواستم برم تو فاط با

 چه زود.  ؟یتموم شد-

 با درد جمع کرد و گفت: صورتشو

 . سوزهیم یدستم مثله چ اید یآره، وا-

 بدتر بزنه داغونت کنه؟  ایدکتره مثال اومد دستتو خوب کنه  نینوچ ، ا-
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 اومده؟  شیپ یمشکل-استاد مهرانفر از جاش بلند و گفت : مادر

 نخود آش، بهش نگاه کردم وگفتم : پوف،

 ... خدانگهدار. مایفاط میبر ه،یاوک یهمه چ ر،یخ-

 لبخند گفت : با

 خداحافظ. -

 پس مبارکه. -گفت : طنتیبا ش مایم،فاطیداخل آسانسور رفت م،ویمطب دکتر خارج شد از

 آسانسور ابروهامو با دست مرتب کردم و گفتم : نهیآ تو

 بود؟  یاون خانمه ک یدونیزهرمار، م-

 اش و گفت : دهید بیحوصله دستشو گذاشت رو کتف آس یب مایفاط

 کومان.  یتیمامور مخصوص حاکم بزرگ م-

 بود؟  یبگو ک ،یشر و ور نگو فاط-

 شد و گفت : یجد ندفعهیا مایفاط

  ؟یک-

 خنده گفتم : با

 . هههه یننه فرانک_

 شدن گفتم : عیاز ضا یریجلوگ ینگاهم کرد منم برا یعاد یلیخ

 مادر استاد مهرانفر. -

 با تعجب گفت : مایفاط
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 دروغ. -

 . دیجون پسند رضایعل یبه خدا، تازه منم برا-

 و گفت : دیخند مایفاط

  ،یکه سر پسرش اورد ییاگه بفهمه تو چه بالها-

 و در همون حالت گفتم : میرفت رونیستاد،بیاز حرکت ا آسانسور

 مگه از قصد بوده؟  ؟یاونم چ ش،یشونیخورده تو پ یکیساچمه پالست هیکردم؟  کاریچ-

 کرد و گفت : شتریسرعت قدم هاشو ب مایفاط

 نا، نا اصالااان از قصد نبود، -

 . اشکانماینشست و بعدش فاط یرفتم و سوار شدم، اشکانم فور نینگفتم و به سمت ماش یزیاشکان چ دنیباد

 زد تو دنده و گازشو گرفت و حرکت کرد، به ساعتم نگاه کردم و گفتم : نویماش

 . قهیچهار وپنجاه و پنج دق-

 با استرس به اشکان گفت : مایفاط

 تا شب نشده.  میبکن دامونویخر عیخوب سر یجا هی میاشکان بر-

 شو گذاشت رو چشمش و گفت : یآفتاب نکیبا اخم ع اشکان

 خونه.  میریبعد م میخوریشام م زم،یخب شب بشه عز-

 سر جاش جابه جا شد و گفت : مایفاط

 گفتم، وگرنه منکه...  انایبخاطر د-

 وسط حرفش و گفتم : دمیپر

 راحت. التیخ م،یمن اوک-
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 ما رو آقا اشکان؟  یبریخداروشکر،.. حاال کجا م-و گفت : دیکش ینفس آسوده ا مایفاط

 زد و گفت : مایبه فاط یلبخند اشکان

 خوب.  یجا هی-

 نگاه کردم و گفتم : نیآسمون و زم به

 خوب؟  یجا دیبر دیخوایاگه م دیخاک به سرم، خوب چرا منو با خودتون اورد-

 خنده و گفت : ریزد ز اشکان

 . ایرو باز کرد یخودت سر شوخ نیبب-

 و گفتم : دمیحرفش خند به

 . یباشه توخوب-

 ذوق گفت: با مایمجتمع بزرگ نگه داشت، فاط هی یو جلو نیماش

 گاد.  یاو ما-

 خنده گفتم : با

 واسه دوست دخترات.  دیخر یبرا نجایا یبگو چندبار اومد یاشکان، جون فاط ایوارد-

 گفت : یعاد یلیخ اشکان

 اومدم.  یچهار پنج بار هی-

 انداختم باال وگفتم : ابروهامو

 العرض.  یمفسد ف یا-

 واقعا؟ -با اخم به اشکان نگاه کردوگفت : مایفاط
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  ؟یبچه شد_نازک کرد و گفت : یپشته چشم اشکان

 گفتم : عیعوض کردن حرف سر یتعجب داره، برا یجا دیجان عمت، شما پسرا دوست دختر نداشته باش آره

 .گهید دیش ادهیپ-

 . میبر-دوباره با ذوق به اشکان نگاه کردوگفت : مایفاط

 شدم و بلند خوندم : ادهیو باز کردم و پ نیرو نداشتم در ماش نایا یها یچندش باز حوصله

 .ایآر یمجتمع تجار-

 و گفتم : دمیچیکرد، شالمو دور گردنم پ دنیشروع به وز یدیشد باد

 در صحنه که تودانشگاه گند زده بود تو ابهت مون .  شهیهم هییایآر یازآقا میهم بکن یادی هی-

 بهم نگاه کرد و گفت : اشکان

کردم چشمام از  ی. همونطورکه داشتم به تابلو نگاه منهیمال راد یبزرگ نیمجتمع به ا نیا یباورت نشه ول دیشا-

  ؟یجد-و به اشکان نگاه کردم و گفتم : دمیپاشنه پا چرخ یتعجب درشت شد،رو

 کوفتش شه بابا. -گشادشده شده گفت : یبا چشما مایفاط

 ف نگاه کرد و گفت :به اطرا اشکان

 .  میدر اورد یباز لیخز و خ یلیتو خ میبر-

را پس نیبه ا شدیاگه م دادیعجب حال م یمخصوص به خودم  داخل رفتم، آ ژیکردم و با ژست و پرست دییتا حرفشو

 که... دیانینبود، چون در جر یپوزخند بزنم، اما متاسفانه شدن

 

 دادزد : مایفاط هوی داد،یبودن  بهم دست م نگیکم کم داشت حس مدل رفتم،یخودم راه م یداشتم برا ینطوریهم

 هووش.-
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 و گفتم : برگشتم

 ؟یگیم یدرمون، چ یمرض، درد ب-

 با خنده گفت : مایفاط

 . نیبب نویا ای،بیتو افق محو ش یریم یجو گرفتت دار ینطوریهم-

 ه؟یچ نیا-اخمام باز شد با خنده گفتم: هویمغازه، نیاول شهیکردم و رفتم پشت ش یاخم بهش نگاه با

 هان؟ -گفت: یجد یلیخ مایفاط

 گفتم : عیسر

 چه خوشکلههه.  نکهیمنظورم ا یعنیعه،-

 زد و گفت : ییلبخند دندون نما مایفاط

 ام نه؟  قهیخوش سل یخعل-

 نگاه کردم وگفتم: بهش

 آره.  -

 پوشه،یانتخاب کرده نم نیکه ا یا قهیلباس عت نیگفتم اصال خوشکل نبود نن جون من همچ یمغازه، الک یتو میرفت

 به خانم فروشنده گفت : مایفاط

  د؟یاریمن ب یبرا شهیم نویتریپشت و یمانتو نینمونه ا د،یببخش-

 کرد و گفت : مایبه فاط ینگاه خانمه

 حتماً. -

 بدم.  حیبا مخلفات، حال ندارم سه ساعت توض یمشک یمانتو هیبود، زتریاز جلو نفرت انگ گهیرفتو مانتو رو اورد، د و

 مانتو رو نگاه کرد و گفت: مایفاط
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 نه؟ مطمئن باشم؟  گهیخوشکله د-

 جمع کردم و لبخند زدم و گفتم : صورتمو

 خاصه.  شهیتو هم قهیخاصه،اصالً سل نیبب-

 شالشو انداخت بغل من و گفت : فویتو اتاق پرو ک مارفتیفاط

 راحت شد.  المیخ-

 مگیکنم م یماست مال خوامیرو که م یمزخرفه ، کال هرچ یکه انتخاب کرد ییهم جرعت نداره بگه مانتو یکس حاال

 گفت : ینگران یدر اتاق باز کرد و با چهره  قهیخاصه، بعد چند دق

 خاصه؟  یمطمئن اناید-

 گفتم : عینگاه کردم و سر بهش

 . قهیبهم خورد سگ سلحالم  اریزود در ب ار،یدرش ب-

 گفت : مایفاط

 قشنگه.  یوا، خودت گفت-

 .اریمن غلط کردم، درب-

 با اخم گفت : مایفاط

 اشکان بگه.  یاصالً هرچ سیبا خودت روشن ن فتیتو تکل-

 اطراف نگاه کردم و گفتم : به

 اشکان! -

 اوردو گفت : رونیسرشو از اتاق ب مایفاط

 کوش؟ -
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 خنده گفتم : با

 نبودش حس نشد.اصالً -

 که دست من بود در اورد و گفت : یفیک یاز تو شویگوش مایفاط

 کجا رفته؟ -

 رو از دسشتش گرفتم و گفتم : یگوش

  شه،یم داشیاونم پ رونیب اریفاجعه رو از تنت  ب نیدور و براست، ا نینشده، هم قهیدق کیاِ،هنوز -

منم  شدیپخش م یلیاز سامان جل کیموز هیفضا  رونیب میاومد یدر اورد و از لباس فروش یمانتو رو زود مایفاط

  کردم،یم یباهاش همخوان

و بسمه بر دمیکش یدل تو آخه تو دستمه هرچ یریگیبهونه م یریبرو بسمه، آخرشم م ،یرفتم ه گهید یگیم یه-

 خستمه، برو خستمه. 

 گفت : یبا نگران مایفاط

 کجا رفته؟ -

 بود دهیشروع به خوندن آهنگ کردم، قسمت اوجش رس شیالک یتوجه به دلواپس یب منم

 بسمه.  گهیدل بکن د یروان یزنیم یادیحرف ز-

 با اخم برگشت و گفت : مایفاط

 ام؟  یمن روان-

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

 نه اسکول،گوش کن. -

 بااخم به آهنگ گوش کرد، اخماش باز شد و گفت : مایفاط
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 آهان، چه باحاله. -

 اشکان از پشت من اومد که گفت: یصدا هوی دمیباهم خند ییدوتا

 باحاله؟ یچ-

 تومن  صدهزاریچند بود؟دو متشیمغازه افتادق نیتریپشت و یلباس سوراخ سوراخ هیلحظه چشمم به  همون

 تعجب گفتم : با

 مغازه نیباا نیسگ تو روحت راد یا فروشن،یتومن م صدهزاریدو نجایمنو ا یبابا هیسوراخ سوراخ رپوشیز نکهیا-

 . یکرد فیکه رد ییها

 راه بندازه با لبخند گفت: دادیاشکان داد و ب ییهوی بتیکه ازش توقع داشتم بخاطر غ مایفاط

  د؟یعه، سالم، خوب هست-

 که گفت : دمیبه جز اشکانو شن یکی یصدا

 . تونیممنون، به خوب-

 بر سرم، آبروم رفت.  خاک

 یچ دونستمیروبه رو شدم،هنگ کرده بودم نم نیمتبسم راد یکنم که  با چهره  یبرگشتم تا حرفامو ماس مال عیسر

 سالم ، خانم شهامت. -باال انداخت وگفت : ییبهم نگاه کرد و با لبخند ابرو نیبگم، راد

 خودمون جمع و جور کردم و گفتم : زود

 د؟یس.سالم، خوب هست-

نگاه کرد، قشنگ معلوم بود  نیزد و به زم یهم لبخند نیراد ونیم نیخنده، تو ا ریباهم زدن ز مایاشکان و فاط هوی

 دستمو گرفت و با خنده گفت : مای،فاط رهیگیخنده شو داره به زور م یجلو

 . میبر ایاستاره،ب یتو حالت ر اناید-
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 و دستمو گذاشتم رو صورتم و درمونده گفتم : برگشتم

 .شعوریپشت سرمه ب یچرا نگفت-

 گفت : دهیبر ده،یبر شدیم نیکه از شدت خنده داشت پهن زم مایفاط

 نویکه حرف راد یلحظه ا نیهم شد؟یچ یداشت ییخدا یبگه؟ ول یزیآدم چ یذاریمگه م یحرف زد زیر هیانقدر -

 از پشتت دراومد.  یدیوسط کش

 دادزد : مایفاط هوینگفتم و سرمو به نشونه تاسف تکون دادم ،  یزیچ

 . نیاون مانتو رو بب  یوااا-

 و گفت : ستادیا مایکنار فاط اشکان

 کدوم؟ -

 دست اشکان وگرفت وگفت : مایفاط

 . ایتو ام ب انایتا بهت بگم، د ایب-

د اشاره کر نیاشکان با دست به راد زنه،یدارا حرف م کیاز بوت یکیو داره با  ستادیاون طرف ا نیراد دمیکردم د نگاه

باشه تکون  یسرشو به معن دادیفروشنده گوش م یدر همون حالت که داشت به حرفا نیتو مغازه، راد رهیکه داره م

م به من ارهیب مایفاط یبود گفت تا مانتو رو برا یجوون رو اشکان به فروشنده که پس یتو لباس فروش میداد، رفت

  ستادم،یا رونیخارج شدم و  ب یوشاز لباس فر نیبخاطر هم ومدیخوشم ن چکدومینگاه کردم، از ه گهید یلباسا

 میآهنگ گوش یصدا

 

 رو یرد تماس دادم و گوش عیحساب کار اومد دستم، سر ییشماره دا دنیبرش داشتم و با د فمیک یشد،از تو بلند

  گفتم؟یم ییبزرگو به دا یفاجعه  نیا دیبا یگرفتم، چطور یدیخاموش کردم، استرس شد
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 یکیور اون ور، خم شدم و  نیا دیپاچ نیو دلو روده اش همچن نیاز دستم افتاد رو زم فمیبذارم تو ک مویگوش اومدم

 از کنارم رد شد و گفت : یکیرو برداشتم که  یو در گوش یباتر یکی

 جوون درسته بخورمت. -

 مرده اومد که دادزد : هی یصدا هوی

 ناموس.  یب یخوریتو گوه م-

 کنم؟ هیگر ایکرد ؟ بخندم  یازم طرفدار ایکرد   نیبهم توه قایدق االن

 

 پر رو، پررو داد زد : پسره

  ؟یبه توجه؟ مفتش-

 : دیاز دور اومد و بااخم پرس نیراد کشیتا خواست بره نزد تیبا عصبان مرده

 شده؟  یچ-

 لب گفتم : رینگاه کردم و ز میمات و مبهوت به گوش 

 حاال چقدر بدم تورو درست کنم؟ -

 با دست به پسره اشاره کردو گفت: یعصبان  مرده

 ...  زیهمه چ یب نیا ،ییایآر یسالم آقا-

 دادزد : پسر

 هووو.-

 گرفتم و به پسره پررو نگاه کردم.  نیزم یاز رو نگاهمو

 بگه  یزیخواست چ مرده
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 نذاشت حرفشو کامل بزنه و گفت : نیراد

 شما برو به کارت برس.  ست،ین یزیچ-

 یلیمن،خ یبگه که چشمش خورد به دل و روده گوش یزیبااخم برگشت تا به پسره چ نیشد و رفت،راد الیخیب مرده

 لب گفت:  ریو ز دیکش یشد کرد وبه گوشه لبش دست یبه مرده که از ما دورتر م ینگاه لکسیر

 آهان.-

 گفت : وارویچسبوندش به د تیپسره رو گرفت و با عصبان یگلو هوی 

 پررو؟ بچه  یکرد یچه غلط -

از دست خودم افتاده، پسر به  یرفت بگم گوش ادمیحرکتش تعجب کردم که  نیاشاره کرد، انقدر از ا نیسر به زم وبا

 نکردم.  یمن.. من کار-نگاه کرد و گفت : نیراد

 بهم نگاه کرد وگفت: نیراد

  گه؟یراست م-

 سرمو تکون دادم گفتم : عیمنم سر 

 آره، از دست خودم افتاد.-

 پسره رو گرفت و پرتش کرد سمت در و گفت : یگلو تیبا عصبان نیدر بره، راد نیدست راد ریتالش کرد از ز پسره

 گمشو،تا ندادمت انتظامات. -

 با اخم برگشت و بهم نگاه کرد و نیگرفت و فرار کرد، راد واریبخوره،دستشو به د یبود با کله  سکندر کینزد پسره

 گفت :

 کرد؟ ینجوریتو ا یاون کثافت گوش-
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 نگاه کردم و گفتم : شیچهره درهم و عصبان به

 ساده بهم انداخت. کهیت هینه بخدا، گفتم که از دست خودم افتاد،اون آقاهه بزرگش کرد، وگرنه -

با  که تو اون لحظه برام ینگاه کرد و با لحن فتادیو به شالم که داشت از سرم م دیکش شیشونیدستشو به پ نیراد

 نمک اومد گفت :

 ساده بود پس.   ی کهیت هیآهان، پس فقط -

 بود که  ناهار درست نیا یبرا دمیشا دونمینم د،یلرزیدستام م کمیبهم وارد شده بود  شیکه چند لحظه پ یجانیاز ه 

 . ییبه تماس دا گشتیبر م کمشمینخورده بودم، و یو حساب

در  و یبرداشتم،بلند شدم و باتر نیزم یاز رو مویگوش یها کهیت یکی یکیو خم شدم و  دمیبه شالم کش یدست

 کردم روشن نشد،  یرو جازدم، اما هرکار یگوش

 عیلرزونم شدم،دستمو مشت کردم تا لرزشش کمتر شه، سر یبه دستا نیسرمو باال اوردم که متوجه نگاه راد ناراحت

 لب گفتم : ریزدم و ز هیتک واریو به د فمیک یم توانداخت مویرو باز کردم وگوش فمیک پیز

 . گهید نیایب-

المصب بگو  فتادم،دِیداشتم پس م گهیکردم، د کردیشاپ رو به رو نگاه م یکه مردد به کاف نیبه راد یچشم ریز

 بگو.  گه،ید

 به ساعتش انداخت و گفت : یکرد و نگاه ینشون دادن چهرش اخم یجد یبرا نیراد

 تموم شه.  نایکار ا یک ستیمعلوم ن نجا،یا  میفعالً بر-

 عروس ناز کنم، اصالً دیتمرکز کنم بعدش بگم بله، نه، نه اول با کمیبذار  فتم،یپس م گهید یخدا گفت، االن جد ییوو

 دوباره جو گرفتم.  یوا خواد،یم یلفظ ریز

 . میما اومد-

ام  هیرداشت گ گهیکه تا بناگوش باز بود نگاه کردم، د ششیخندون و ن یبرگشتم و به چهره  مایفاط یصدا دنیشن با

 ومد،یم



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
354 

 

 . شاالیا یریبم ،یفاط ینش یچ یییاله-

 بالبخند گفت: اشکان

  م؟یکن کاریچ میکه تموم شد حاال بر مایفاط یدایخر گه،یخوب د-

 بفهمه گفتم : مایکه فقط فاط یلب جور ریز

 شد شانس!  نمیا د،آخهیسر قبر بابابزرگ من فاتحه بخون میبر_

 با تعجب برگشت و گفت : مایفاط

  شده؟یچ-

 بهش نگاه کردم و گفتم : درمونده

 . یچیه-

 با ترس گفت : مایفاط

 بخور.  یزیچ هیشاپ  یکاف میبر ایب وار،یمثله گچ د یشد-

 وگفتم : نییسرمو انداختم پا گرفتیهمزمان بهم نگاه کردن، داشت خنده ام م نیو راد اشکان

 نه خوبم. -

 شاپ رو به رو، و گفت : یبا دست سالمش هولم داد سمت کاف مایفاط

 . میبخور یزیچ هی میها بر ،بچهینزن مثله گچ شد یحرف الک-

 دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفت : نیراد

 . گهید تیموقع هیبرم قرار دارم، تو  دیممنون، من با-

 و گفت : نیزد رو شونه راد هوی اشکان
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 داره پول لباسو قبول نکرد.  کیبوت نیکردم ا یرفت بگم، هرکار ادمی نیراد یراست-

 با اخم گفت : نیگرفت، راد نیپولشو در اورد و به سمت راد فیک بشویکرد تو ج دست

 ..هیچه حرف بتیاِه، بذار ج-

  زیم نیکترینزد یشاپ، رو یدستمو گرفت و برد به سمت کاف مایکه فاط دادمیداشتم حرفاشونو گوش م هنوز

 روبه روم نشست، بهش نگاه کردم وگفتم : مایو فاط مینشست

 .یمن نشسته بود، انقدر که مثله قاشق نشسته ا یرو به رو دیتو اون با یاالن جا-

 

 گفت : یبا سر درگم مایفاط

 منظورتو.  فهممیمن نم گهیدرست حرف بزن د اناید-

 و گفتم : زیحوصله سرمو گذاشتم رو م یب

 .الیخیب-

 گفت :  مایفاط

 دمش گرم ییخدا یداره بدبخت، ول یبره، خوب کار و زندگ ذارهیاورده نم رشیکرده ها،اشکان گ ریگ ن،یبدبخت راد-

ازمون پول نگرفت، خداکنه االن پولو از اشکان قبول کنه وگرنه  میهست ییایآر یآقا یآشنا میداره گفت کیتابه بوت

 . شهیبد م یلیخ

اه به اشکان نگ ومد،یرفته بود چون اگه بود با اشکان م نیظاهراً راد شمون،یو اشکانم اومد پ مینشست یا قهیدق کی

 کردم و گفتم :

 المروتا،  دیپرپرم کرد دیمن آن گلبرگ مغرورم، زد-

 به گارسون گفت: یو فور یاومدم و نشست و پشت صندل اشکان

 .یبستن جیآقا سه تا آب هو-
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 پشت بندش گفت : مایفاط

 . ،لطفاًیشکالت کیک کیو -

 نگاه کرد و گفت : مونیسفارشات و نوشت و رفت. اشکان با خنده به دونفر گارسون

 نه؟  دیخر ادیمرد با دوتا دختر ب هی عستیضا یلیخ-

 حوصله بهش نگاه کردم وگفتم : یب

 . هیشکالت کیبا ک جیآب هو  ست،ین نیا عیدرضمن ضا ه،یهمش حرف الک ناینه. ا-

 خنده و گفت : ریزد ز مایفاط

 شاپ چلو کبابم سفارش دادم.  یمن تو کاف عست؟یگفته ضا ینه بابا ک-

 نگاه کرد و گفت : مایباال رفته به فاط یبا ابروها اشکان

 تهش بود.  گهید نیا ییخدا-

 رو. یبستن جیخوردم بعدشم آب هو کیبرش ک هیسفارشامونو اورد، اول  گارسون

 چقدر آروم شدم.  نهیکه مُرف ستین جیآب هو شیییآخ

 م،یمن شد یمناسب برا یمانتو هیو شروع به گشتن  میرفت رونیشاپ ب یکاف از

 نبود، لمیباب م چکدومشیه میمختلف نگاه کرد یو به لباس ها در رنگ ها میراه رفت کمی

 ایزود نیکه بره رستوران شام سفارش بده چون معلوم بود به ا دیرس جهینت نیراه رفتن، اشکان به ا یساعت کی بعد

رد و ک داشویاشکان کل خر گشتمیلباس م  هیکه من داشتم دنبال  یبود که تا وقت نیجالب ا شه،یکارمون تموم نم

 بعدش رفت. 

 هیطرح  نشییقسمت پا یرو دکهیسف یصورت یو با لبخند به مانتو ستادمیها ا یاز لباس فروش یکی نیتریو پشت

 گل براق داشت نگاه کردم و گفتم:
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 چطوره؟  ،یفاط-

 برگشت و به مانتو نگاه کرد و گفت : مایفاط

 چه نازه، -

 . شدیو اتفاقاً خوشحال تر هم م گفتینم یزیچ شیدووندیبود که تا صبحم  م نیا مایفاط  یها یاز خوب یکی

م، منم، دمم گر گنیکه م تیجذاب یاصالً خدا ومد،یبهم م یلیخ دم،یو من مانتو رو پوش یتو لباس فروش میرفت باهم

 موندیزنگ زد و گفت اگه خر مایاشکان به فاط دم،یهم خر یصورت یجفت کفش پاشنه عروسک هیو  دیشلوار سف هی

 رستوران منتظره.  یمجتمع تو یطبقه باال میتموم شده بر

 مایاطف رون،یرفتم ب عیو سر دمیخر یشال صورت هیو دیشال سف هی ،یمغاز شال و روسر یفاصله رفتم تو نیتو ا منم

 دستش جابه جا کرد و گفت : یتو داشویخر لونینا

  ؟یتموم شد انشاءاهلل وتعال-

 خنده چشمامو به عالمت آره باز و بسته کردم و گفتم : با

 .رهیکه د میبر ،یاوک-

 

******************** 

 یشدم، اشکان تک بوق ادهیپ نیکردم و از ماش یو اشکان خداحافظ امیبا لبخند از فاط ستاد،یخونه ا یجلو نیماش

از رو ب اطیتو دستم گرفتم و به سمت خونه رفتم، در ح دمویخر یگرفت و رفت ، با خنده بسته ها نویزد و گاز ماش

ن مثله پچ پچ کرد ییصدا هیبه گوشم خورد،  یکی رومآ یصدا هویکه  رفتمیکردم و رفتم تو داشتم به سمت خونه م

 یزیرفتم، صدا قطع شد و چ ومدیگذاشتم پشت در خونه و به سمت صدا که از وسط درختا م دامویخر لونینا ،یکس

 باهم بود: ریصدا و تصو ندفعهیاما ا دم،یپچ پچو شن یصبر کردم،دوباره صدا کمی  دم،ینشن

من آرشو دوست  ؟یفهمیام، م گهید یکیرو ندارم، من االن عاشق  یالک یبحثا نیمهرسام من اصالً حوصله ا نیبب-

 دارم. دستمو گذاشتم رو صورتم و گفتم :
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 بدبخت آرش. -

 لب گفتم : ریگرفتم و ز نویتر رفتم و گوشمو به سمت م کینزد گهید کمی

 وجب روغن روش داشته باشه.  مین ،کهیکیبرات بپزم، جوجه پالست یآش کیَ-

 اومد که گفت : نویم  نیف نیخش دار و همراه با ف  یصدا

  ؟یخوایپول بابام م یمنو فقط برا دونمینم یدوستت ندارم، هه بدبخت فکر کرد گمیم-

 خنده امو گرفتم و گفتم: جلو

 شده.  تیدو هزار افهیپه نه په، عاشق ق-

قطع شد، برگشتم و با  نویم هیگر یدهنمو گرفته بودم صدام در نره، متوجه شدم صدا یبا دستم جلو همونطورکه

دستمو  دهیشده بود، تا برگشتم مثله جن از پشت سرم ظاهر شد،  ترس بیغ یدقت به اطراف نگاه کردم، انگار

 گذاشتم رو قلبم وگفتم :

 خدا قلبم.  یا ،یریبم-

 نشون دادن خودش داشت گفت : لکسیبر ر یو سع زدیکه استرس توش موج م یبا چهره ا نویم

 فضول؟  یینجایا یتو.. تو از ک-

 دادم و گفتم : هولش

 دهنتو بفهم. ،حرفیهو-

 دور و بر نگاه کرد و با استرس گفت : به

  ؟یینجایا یباشه،از ک یباشه، باشه لعنت-

 زدم و گفتم : یدر اوردن حرصش چشمک یبرا

 شده؟  یتو راض یمهرسام بدبخت به چ نیاز اولش،من موندم ا-
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 :با حرص گفت  نویم

 شده،  یبه تو راض نیکه راد ییزایبه همون چ-

 رو به افق زدم و گفتم : یاسم لبخند دنیشن با

خاک عالم گفتم لبا، استغفراله،  یوا یشده، ا یراض میعیطب یاون ، به نجابت و اخالق خوبم و دماغ و گونه و لبا-

 من کو؟  حیتسب

 بااخم گفت : نویم

 خودت؟  یبرا یکنیبلغور م یچ-

 فکر در اومدم و گفتم : از

 هم که یاخالقت که گنده سرتا پا عمل ؟یتو کدومشو دار تهیواقع نهیع نایا ه؟یچ یکنیحرف مفت نزن بلغور م-

منو بخاطر خودم  نی،رادیشیآب غرق نم یباال یایاستخر مثله بادکنک م نیخدا شاهده االن بندازمت تو هم یهست

 فقط خودم. ؟یدیفهم خوادیم

  خوادیمنو م نیزود باورم شد راد چه

 بهم نگاه کرد و گفت : یبا ناراحت نویم

 . خوانیفقط منه بدبختم که همه منو بخاطر پول بابام م ،یگیراست م-

 کردم، بهش نگاه کردم وگفتم : یرو ادهیز ،یادیکنم ز فکر

 خوبه.  نیه،ایکه گفتم چشمات رنگ یینایعوض ا یخوب حاال توام، ول-

 بغض نگاهم کرد و گفت : با

 لنزه. -

 مکث گفتم : یشل شد، با کم شمین
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 موهات بلنده.  ال،یخیحاال چشمو ب-

 گفت : یشتریب یناراحت با

 . شنهیاکست-

 . ییتو طحالم خدا صداقتت

 وگفتم : شیشونیانگشتم  زدم تو پ با

 ه؟یعیکجات طب-

 بهم انداخت و گفت : ینگاه

 . هیصورتمم مصنوع یرو یخنده ها یجام، حت چیه-

 دستم زدم رو شونشو گفتم : با

 . لمیپروفا ذارمیحتماً م یگفت یعجب جمله ا یعوض یا-

 : دادزدم نیبخاطر هم یدور کردن من از بحث اصل یخون بود برا هیشگرده شب هی نیبهم کرد و رفت، ا ینیغمگ نگاه

 نکن فعالً.  یخدافظ کنمینم یخدافظ م،یزنیمهرساااام بعداً حرف م یدرباره -

تو خونه درو  دمیبرداشتم و پر دامویخر لونیخم شدم و نا یسمتم،فور ادیو خواست ب دیترس بهم نگاه کرد و دو با

 هم بستم. 

 زدم و گفتم : هیدر تک به

 .مونهیم یمثله زامب-

 

 ام رو از در برداشتم و با خنده دادزدم : هیمکث کردم و بعدش تک کمی

 سالم. -
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 جلو تر رفتم و گفتم : جواب نداد، یکس

 سالم کردما. -

 به سقف کرد و گفت : ینگاه دیتا منو د مامان

 . ادیتا حساب کار دستت ب دمیکشیسرت م یغیبچه هام بده، وگرنه چنان ج یبرا فیح-

 زدم و گفتم : یلبخند

 وا، چرا؟ -

 با حرص گفت  : کموینزد اومد

 االن ساعت چنده؟ -

 به ساعتم کردم و گفتم : ینگاه

 المصب آب رفته. -

 بزنه صورتمو جمع کردم و گفتم : خوادیدستشو اورد باال، اول فکر کردم م 

 تا سخن هست چرا ضرب و شتم؟ -

 باال اورد و گفت : ساعتشو

 چنده؟  نیا-

 و گفتم : دمیکش یآسوده ا نفس

 پنج. -

 دهنشو بازکرد و گفت : مامان

 .. پَنج؟ تو از ساعت چهار تا.-
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 به ساعتش کرد و گفت : ینگاه

 گفته االن پنجه؟  یک-

 ساعتش نگاه کردم و گفتم : به

 اش.  هیبق ست،یمال شمام آب رفته حاال مهم ن-

 گذاشت رو قلبشو گفت : دستشو

 .  زنمیزنگ م یهرچ یدیهم که جواب نم تویگوش یزنگ به من نزد هی یاز ساعت چهار بعد از ظهر تا االن رفت-

 دوباره دستمو گذاشتم رو صورتم و گفتم : یشگهمی رسم طبق♀�🄦�

 شد.  کهیت کهیت میگاد. حواسم نبود، گوش یاو ما-

 با تعجب نشست رو مبل و گفت : مامان

 شکرت.  ایخدا-

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

 وا، چرا؟ -

 نگاه کرد و گفت : بهم

 تا از دستتون راحت شم. دیش کهیت کهیو خودت ت تیاون گوش شاالیگفتم ا ره،یگیچقدر زود م نامینفر-

 نگاه کردم و پشت سر هم پلک زدم و گفتم : بهش

 خوب.  یزنیچرا زنگ م ینگرانم دارم،انقدریدارم ترک برم کنمیاحساس م-

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 تکرار نشه. -
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 . کنهیبرام پشت چشم نازک م یکی ادیرفت تو آشپزخونه  ،انقدر بدم م و

 شام خوردم . -

 و گفت : برگشت

 . گهیم ونیاز ظهر داره حذ برم،یمادر جون قرص م یدارم برا-

مراقبت  کمی ادیچرا  اون نم ست؟یخونه ما باشه؟ مگه عموهم پسرش ن دیمامان چرا نن جون همش با گمیپوووف، م-

 کنه؟ 

 اخم کرد و گفت : مامان

  م،یاز مادر مراقبت کن میدار فهیما وظ شه،یعه، نگو بده نن جون بفهمه ناراحت م-

 کج کردم گفتم : دهنمو

 .یچیه رهیدر م تشیمسئول ریعمو هم که از ز گهید-

 آب بهم داد و گفت : وانیل هیقرص  به همراه  دونهی مامان

 میشیم ریپ یروز هیرو برو بده مادر جون، غرغرم نکن، ماهم  نایا_

 

 دکتر.  مشیببر ادیم گهید قهیچند دق پدرت

تختم دراز  یباال انداختم و به سمت اتاق حرکت کردم درو باز کردم و وارد شدم، طبق معمول نن جون رو یا شونه

 رفتم کنار تختش نشستم و گفتم : یپر انرژ کرد،یم  ینامفهوم یلب زمزمه ها ریخودش  ز یبود و برا دهیکش

 خانم گل.  یلیسالم بر ل-

 گفت : و شیشونیدستمو گرفت و گذاشت رو پ هوی

 داغه؟ -
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 مکث کردم و گفتم : کمی

 دکتر.  میبر دیبا یآره، تب دار-

 شد و گفت : رهیسقف خ به

 تب عشقه.  نیا شهیبا دکتر درست نم-

 خندم بلند نشه.  یخنده ودستمو جلوصورتم گرفتم تا صدا ریزدم ز یپغ ییهویکه زد  یحرف با

  ؟یعشق؟ عشق ک-

 نگاه کرد و گفت : بهم

 نظر، عشق حشمت منو کور کرده، کَر کرده، خَر کرده.فرد مورد -

 خنده مو قورت دادم و گفتم : یسخت به

 قرصتو بخور.  ایب ره،یآبرومون م ا،ینگ یکس شیرو پ نایا-

 و بعد دیتخت و خواب یخودشو رها کرد رو یو تلپ دیآبو سر کش وانیحرکت انداخت باال و ل هیبهش دادم با  قرصو

 خرو پفش بلند شد. یچند لحظه صدا

 فکر...  یخواب نگاه کردم و رفتم تو یصورتش تو به

سر پ گفتیبوده،م یآباد یکل پسرا یخوشکل که آرزو یلیدختر خ هیداشته،  یجالب هینن جون جوون گفتیم  مامان

 شهیعاشق ننه جون م یخان اون آباد

اما پسر خان که همون بابا بزرگ بنده باشه  نه،کیازدواج مخالفت م نیپدر نن جون خان باا یاما بخاطر وضع بد مال 

 ی جهیخالصه نت شه،یاز طرف خانواده اش طرد م یول کنهیکه شده با نن جون ازدواج م یو باهرسخت رهیبار نم ریز

  ،هم عمو یکیمن و  یبابا یکیدوتا پسر  شهیازدواج م نیا

 یکیو از سر عادت به  کنمیازدواج م هیمنم مثله بق ایوار عاشق منم بشه؟  وونهید یکیکه  شهیم یروز هی یعنی

 ؟یچ رمیخوبه داستانه، اگه طالق بگ هیزاو نیتازه ا شم،یوابسته م
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 بهش نداشته باشم... یازدواج کنم که اصالً حس یکیبا  اگه

 یغرق بودم که در اتاق باز شد و بابا وارد شد و به سمت تخت نن جون اومد، بلند شدم و سالم آروم الیفکر و خ تو

 بهش کردم جوابمو دادم و گفت:

 حالش خوبه؟ -

 نن جون گذاشت و گفت : یشانیپ یکرد و دستشو آروم رو دییبه نشونه نه تکون دادم، بابا حرفمو تا سرمو

 تب داره-

 

 گفتم : ید و به کمک بابا نن جونو بلند کردن و بردن، هرچهم وارد اتاق ش مامان

 من بغلش کنم مگه چقدر وزن داره؟  دیبذار

مامان  یاصرار کرد که مامان باهاشون نره ول یلیندادن، همون شب بابا و مامان نن جونو بردن دکتر،بابا خ گوش

 هم پشمک حسابم نکردن.  نجایا ادیخوشم م یعنیبا نن جون باشه،  دیخانم با هیگوشش بدهکار نبود گفت 

 کم کم داشت دم،یدیم لمینشسته بودم و داشتم  ف ونیزیتلو یکاناپه روبه رو یرو ییساکت بود و من تنها خونه

 یرو خاموش کردم و همونجا رو یو یت نیاصالً حسش نبود برم تو اتاقم بخوابم بخاطر هم شد،یچشمام گرم خواب م

 .(دمیکاناپه خواب

  

بودم و گردنم از درد داشت  دهیبد خواب شبید دم،یبه گردنم کش یباز کردم و با صورت جمع شده دست چشمامو

 چشم بسته بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و گفتم : هیچشم باز  هید،یترکیم

 مامان. -

 جواب نداد، به ساعتم نگاه کردم، یکس

 ود،ب میو ن ازدهیانداختم، ساعت  یخونه نگاه یواریگردنم رو کج کردم و به ساعت د اطیآب رفته بود، بااحت اَ،المصب
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  مارستانن؟یهنوز ب یعنی-

 داد زدم،  یخرابه، عصب ممیاومد گوش ادمی رمیرو برداشتم تا شماره مامانو بگ میسمت اتاقم رفتم و گوش به

 خونه درسته؟  نیتو ا یچ-

کارتشو عوض کردم و  میکردم، س داشیلوازمشو گشتم و پ ینن جونه ، تو کشو لیتو وسا  میقبل یاومد گوش ادمی

 . دیچیپ لیخسته مامان تو موبا یشماره مامانو گرفتم بعد چندتا بوق صدا

 الو. -

 ن؟یومدیچرا هنوز ن ؟یسالم، مامان خوب-

 تحت نظر باشه.  دیکردن، گفتن تا فردا با یسالم، مادر جونو بستر-

 تعجب گفتم : با

  ه؟یاون وقت نن جون تا فردا بستر دهیپس فردا ع-

 میزنیخونه سر م امیپدرت م ایمن  ای. عصرهم شتیپ ادی... زنگ زدم سارا بیراست شهیآره،تا اون موقع خوب م-

 بهت. 

 داد زدم : ییهوی

  اد؟یمرده که سارا ب مایمگه فاط اد؟یب یمامان!چرا به سارا گفت-

 که تعجب توش مشهود بود گفت : ییبا صدا مامان

 . دیبود یمیصم یتو و سارا که باهم دوستا اد،یسارا ب ستیخوب ن مایگفتم حال فاط-

 گفتم : یشینما هیگر با

 .ادیب یبود و تمام، آخه چرا گفت رستانیدوران دب د،یبود یگیم یخداا، دار یا-
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ول تا گفتم قب اد،یدوست داشت ب یلیاتفاقا خ گه،ید رهیم دیخوریباهم م یناهار هی ادیلحظه م هی شده؟یحاال مگه چ-

 کرد. 

 گفتم : ناچار

 .نیایباشه،باشه. فقط خواهشاً زودتر ب-

 باشه مراقب خودت باش، خداحافظ. -

 گفتم : یرو قطع کردم و عصبان یگوش یاز خداحافظ بعد

 . میسارا رو کم داشت نیهم رم،یبه سرم بگ یگل هیبرم -

هنوز خر  نیا دم،یبه موهام کش یشدن در اومد. با حرص دست دهیکوب یصدا هویغرغرام تموم نشده بود که  هنوز

 الیخیرو هم ب یسرد بود، روسر یلیهوا خ رونیاز خونه زدم ب یهاشو فراموش نکرده، پالتومو تنم کردم و فور یباز

 بودن .  یتیصفا س یپ شهیو زنش که هم کیتاج نینبود ا اطیتو ح یشدم. کس

زد و خودشو انداخت بغلم  یمن لبخند دنیعجله رفتم و در و باز کردم، بله همونطورکه حدس زدم سارا بود، با د با

 زد، غیوج

 سالم،سالم،سالاام.-

 زدم و از خودم جداش کردم و گفتم : یزورک لبخند

 تو.  ای،بیسالم خوش اومد-

 و درو باز کردم و گفتم : دمیود زود به سمت خونه دوفرصت استفاده کردم و تا صحبتاشو شروع نکرده ب از

 برو تو هوا سرده. -

 و گفت : دیپر نییتعارف خودشو انداخت تو خونه وبا ذوق باال پا بدون

چه خبر از اون دختره با کالسه،  یراست نجا،یکرده ا رییخونتون نه؟ چقدر تغ ومدمین شهیم یچهار سال انا،ید یوا-

 زیچ هی یراست م،یباهم دار یدیشد یوجهه اشتراکا نمشیدوست دارم بب یلیخ نو،یبود؟ آهان م یاومم اسمش چ
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 که مهراد جون بهم داده فونمیآ هیقاب گوش البتهو فمیبا کفش و ک ره،یت یکمی یرنگ موهام خوب شده؟ شراب گهید

جنتلمن بود، آه من باهاش عشقو  یلیخ یکی نیباور کن ا انایامروز باهاش بهم زدم، د نیهم یست کردم، اما لعنت

ر هاتو کنا یبچه مثبت باز نیهنوز ا نکهیمنظورم ا یعنی نگل؟یس ای یتو رل رفتیم ادمیتجربه کردم، اوه داشت 

  ؟ینذاشت

 گفتم : رلبیگذاشتم رو سرم و ز دستمو

 . رمیمیامشب از سردرد م-

به  دیپرسیسوال م یوقت یحت گفتمینم یزیو چ دادمیمن فقط سرمو تکون م زدیمدت که سارا حرف م نیا تمام

 کردم،یاکتفا م یلبخند

 

 مبل کنارش نشستم و بازم به حرفاش گوش دادم،  یگذاشتم و رو زیم ینسکافه رو رو ینیس

  انه؟یها، رنگ موهام خوب شده  یتو نگفت نمیبب-

 نگاه کردم و گفتم : شیشراب یموها به

 آره خوبه. -

 گفت : یفور

  ؟یکنیتو چرا رنگ نم-

 درشت شده گفتم : یچشما با

 عمراً، من رنگ موهامو دوست دارم. -

 نازک کرد و گفت : یچشم پشت

 .ارویامل باز نیا گهیبابا، ول کن د یا-

 تو هوا تکون دادم و گفتم : دستمو
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 چه خبر؟  گهیرنگ، د الیخیب-

 گفت : جانیه با

 . نیعکسو بب نیجمله بودم، ا نیمنتظر هم-

 زدم و گفتم : یکه بهم نشون داده بود لبخند شل ینستاگرامیا ریتصو دنیاورد جلو صورتم و با د شویگوش

 خوب؟ -

 اش و گفت : گهید یافتخار پاشو گذاشت رو پا با

 هزارتا فالور داره.  ستی.بدمیرل جد-

 تعجب گفتم : با

 . یکات کرد یتو که االن گفت-

 زدو گفت : یچشمک

 .میبابا، دوهفته است باهم دوست هیدوست معمول نیا-

 انداختم باال وگفتم : ابروهامو

 داره.  یمثله تو دوست معمول گهیچندتا د ستیمعلوم ن-

 درشت کردو گفت : چشماشو

 نه، نه، نداره. -

 داره. -

 گفت : بااخم

 اگه داشته باشه فالو کرده مگه نه؟ -
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 خنده گفتم ؛ با

 خوب آره. -

 زدو گفت: یمندانه ا روزیپ لبخند

 . کنمیتا رو فالو داره االن خودم چک م یهمش س-

 دفعه داد زد : هیرفت،  ینفر م یاون س یهمه  جیداشت تو پ یکی یکیبردم،  شیگوش کینزد سرمو

 . اناید یوا-

 و گفتم : دمیبه باال نگاه کردم و باحرص خند کالفه

 بله؟ -

 رو طرفم گرفت و گفت : یگوش

 . نیبب نویا-

و  تو گلوم، سارا بلند شد دینسکافه پر نیعکس راد دنیسرمو باال اوردم با د الیخ یقلوپ از نسکافه ام خوردم و ب هی

 کرد، دستشو پس زدم و گفتم : یپشت من خال یکه از دوست پسراش داشت با دستش رو ییتمام عقده ها

 نمیبب اریعکسو ب-

 

 به سمتم گرفت و با ذوق گفت : نویراد عکس

 از یچقدر جذابه نه؟ حت یآشناست،وااا یلیخ افشیق دونمیفقط م اد،ینم ادمیفکر کنم  دمید ییجا هی نویمن ا-

 .  شترهیمهرادم خوشکل تره فالوراشم ب

 گفتم: دیسرمو کج کردم و به عکس نگاه کردم و با اخم و ترد زدیخودش فک م  یکه سارا برا همونطور

 . ستاایهم ن یمال نیهمچ-
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 با دست زد پشت گردنم و گفت: شیشگیعادت مسخره هم طبق

 باهاش برخورد داشتم.  ییجا هیمطمئنم  دمشیکجا د دونمیفقط نم یخود ماله، وا نینزن، ا یحرف الک-

ا ب ن،یرو از دست سارا گرفتم و به صفحه اش نگاه کردم، همش سه تا عکس گذاشته بود، اونم نه با اسم راد یگوش

 . نیاسم رات

 کج کردم و گفتم : دهنمو

 هم اسمش.  کهیهم فالوراش ف که،یف-

 زیبرگشت سمت منو چشماشو ر ده،ید نویکجا راد ادیب ادشیتا  نداختیجفتک باال م نیزم یهمونطورکه رو سارا

 کرد و گفت :

 اد،یاشم م افهیاسم به ق نیدرضمن.. ا خورد،ینم کیهمه ال نیبود ا کیاگه ف ا،یشک دار زیکالً به همه چ رم،ینخ-

 چه قشنگه نه؟  ن،یراااات

 رو انداختم تو بغلشو گفتم : یگوش

 ..یَتو دانشگاه ماست. نه،یاصالنم، تازه اسمش راد-

 و ذوق گفت : غیحرف بزنم که با ج خواستمیم هنوز

 چقدر اسماش با کالسه؟  یدقت کرد اد،یخوبه، دوتا اسمش بهش م نمیراد ،یوا یا-

 همه.  یمرد آرزوها شهیم ییهویچرا  نیراد نیا دونمیرد، نمدوباره به عکسش نگاه ک و

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشته

 هست.  رمیکه من م یبود،گفتم که تو دانشگاه کیاسمش که ف-

 صورت جمع شده نگاهم کرد و گفت : با

  رم؟یمن نم یریدانشگاه م یبگ یخوایمثالً م-
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 نویسه سال ا یمن موندم چطور ت،یخاص یب یرد پلمیبود، د نیباالست لوپ کالم من هم وشیک یگرم آ دمش

  ؟یواقعا چطور کردم،یتحمل م

 بشکن زد و انگشت اشاره شو سمتم گرفت و گفت : هی هویبگم  یزیخواستم چ تا

 نظر.  هی دمش،اونمیرفته بودم د یکه با سام یاومد، تو مهمون ادمی یوا-

 بار بستم و گفتم : هی چشمامو

 ... یمگه تو نگفت ؟یسام-

 . هیجونم قاف یواا ا،یدادا ریگ ایبابا د یا-

 نگاه کردم وگفتم : بهش

 بود.  تینبود، اونم دوست معمول ادمی دیببخش-

 خنده گفت : با

 کرد.  داشیپ شهیخوشکله؟ کجا م نیهست ا ی. حاال... چطور پسرولیا-

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 که نگو.  هیاحساس و بداخالق یآدم ب هی رغضبم،یم نیا ریمگه من آمار بگ-

 و گفت : دیاز قبل از ذوق پر شتریب ندفعهیا سارا

  ؟ینیبیکه تو چشماشون غرور و م ییآخ جوون،از همونا-

 باال انداختم و با تعجب گفتم : ابروهامو

 ها. -

 و گفت : دیابراز احساساتش کش یبرا  فیخف غیج هی

  ؟یدِ،المصب چرا زودتر نگفت-



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
373 

 

 تعجب در اومدم و گفتم : از

 

 بود، من خوب ادا نکردم.  یکلمه سوال یعنیها؟، -

 شد و گفت : رهیپنجره خ به

 . یشینگاهشون حل م خیکه تو  ییاز اونا-

 با دستم محکم زدم روشونش و گفتم : کردیم یرو ادهیداشت ز گهید

  شن؟ینگاه حل م خیهمه چرت نگو تو  نیاِ، ا-

 دنبالت.  امیمن م یاز دانشگاه برگرد یبه بعد خواست نیا زنن،ازیم خیخوب حاال. -

 گفتم : بااخم

 چرا؟ -

 زدو گفت : یچشمک

 . گهیجون د نیرات-

 نشون دادم و گفتم : یمو عاد چهره

 دوماً ... الزم نکرده. نینه و راد نیاوال رات-

 کرد و گفت : زیر چشماشو

 نکنه چشت گرفتتش؟ -

 کوسن مبلو برداشتم و پرت کردم تو صورتش و گفتم : کالفه

و مهراد و دوست  یو سام نیو راد نیاز رات یاشو دار قهیپنجاه ونه دق نجایا یساعته اومد کی گه،یسارا زر نزن د-

 . گهیعوض کن بحثو د ،یزنیحرف م یمعمول
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 تکون داد و با لبخند گفت: سرشو

 . امیدنبالت م یباشه، ول-

 و گفتم: دمیم کشبه گردن یدست

 بگو  گهید زیچ هیخووب،-

 گفت : یشده شو جلوم گرفت وبا لحن لوس کوریمان یناخنا

 و کفشم ست کردم.  فیخوب شده؟ با موهامو ک-

 چونم و گفتم: ریبا حرص زدم و دستموگذاشتم ز یلبخند

 اوهوم-

 

گرفته تا خاطرات مزخرف دوران  نایو ا یسارا از ناخن و دوست معمول یالک  یحرفا دنیچند ساعت شن بعد

 گهید دونستیکه سارا م ییناهار،بابا ساعت سه بعد از ظهر اومد و منو نجات داد، و از اونجا رستان،وخوردنیدب

مدل باالش که  نیلحظه آرش با همون ماش نراحت حرفاشو بزنه قصد رفتن کرد، تا دم در باهاش رفتم همو تونهینم

آفتابشو گذاشت رو موهاش، سارا  نکیشد و ع ادهیپ یو با چهره جد ستادیر خونه اد یبود جلو یاسمش چ دونمینم

 بلند گفت : یدستپاچه بهم نگاه کرد و در کمال ناباور دیتا آرشو د

فقط بخاطر تو  شهیشدن هوا برسم خونه مادرم ناراحت م کیاگه قبل از تار گه،یجون، من برم د اناید گهیخوب د-

 ترسو ام.  یلیکه من خ یدونیم ام،یاجازه داد ب

 گفت: تمیلب با ر ریکرد و ز شدیتر م کیبه آرش که داشت به  ما نزد ینگاه

 . امیتنها تو کوچه نم ام،یآخه من قشنگ تر از پر-

 خودش گفتم : مثل

 . یدرجه از اونا بهتر هیآره  گه؟ید استیمنظورت جنو پر-
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 اول  به من سالم کرد و بعد به سارا، یبا لبخند کم رنگ د،یبهمون رس آرش

 سالم. -

تون شلوار ک هیتنش بود و  یبلوز سورمه ا هی رشمیکه ز یکوتاه مشک نیکت آست هیبود،  پیآرش بدجور خوش ت نیا

زدم  تا خواستم جواب سالم بدم سارا خودشو مثل قاشق نشسته پرت کرد  یبود، با متانت لبخند دهیهم پوش یمشک

 وسط و گفت :

 سالم. -

 لبخند به سارا و آرش نگاه کردم و گفتم : با

 . کیدکتر آرش تاج یآقا شونمیدوستم سارا خانم هستن، و ا شونینکردم،ا یمعرف دیعه،ببخش-

 با خنده گفت : سارا

 خوشبختم آرش. -

 شد و گفت : رهیخ نیبه سارا به زم ینگاه میبدون ن آرش

 عجله دارم.  کمیمن  دیخوشبختم، ببخش-

 لبخند گفتم : با

 .کنمیخواهش م-

 در رفتم کنار.  یاز جلو و

 برگشت و گفت : یبا ناراحت سارا

 کردم، نه؟  یرو ادهیز یلیخ-

 حوصله گفتم : یکردم وب اخم

 فسفر نسوزون .  یالک ست،پسیحرفا ن نیو ا یاهل دوست هیآرش آدم درست نیدرضمن ا ست،یآره، حاال مهم ن-
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 پوزخند گفت : با

 همه پاش برسه هستن.  ؟یمطمئناز کجا -

 گفتم : یجد یلیخ

 از آرش مطمئنم.-

 لب زمزمه کردو با لبخند گفت : ریز یدونمینم سارا

 فعالً.  گه،یخوب د-

 زدم و گفتم : یتعارف الک هی عیسر منم

 بهت نشون بدم.  مویکرد مایکه با فاط ییدایخر خواستمیخوب...، هنوز م یموندیم-

 کرد و با تنفر گفت : رییحالت چهره سارا تغ مایاسم فاط بااومدن

  ؟یتو هنوز بااون در ارتباط-

 گفتم: ینشه جد ادیروش ز نکهیا یبرا

 آره.  -

 زد و گفت : یپوزخند

 جونش؟ دیچه خبر از سع-

 

 و گفتم : اطینازک کردم و دستمو گذاشتم رو در ح یپشته چشم کالفه

االن نکن، گذشته،  یرو قاط میهمه مسائل قد نیاشتباه بود و تمام، ا کیاون  اًیبود، ثان دینبود و وح دیاوالً سع-

 گذشته تمام. 

 زد و گفت : یا گهید پوزخند
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 . یبا دنتیبرم، خوشحال شدم از د گهیگذشته... من د-

 کردم. یزدم و ازش خداحافظ یلبخند

پسر به  هیبا  مایم،فاطیدوست بود مایکه منو سارا و فاط یبه موقع رستان،یبه همون دوران دب گشتیبر م دیوح مسئله

 یپسر همون شاهزاده سوار بر خر تو نیا میکردیفکر م یو نوجون یدوست شده بود، تو عالم بچگ دیاسم وح

  ?نه  گهیخربود د اهاست،یرو

 کنم، فیتعر ریتحت تاث یلیخ دیفعالً تو حسم با الیخیب حاال

  شوکه دنمیاز د یلیرفتم و با نفرت تو چشماش زل زدم خ کشینزد دمیدختره د هیکنار  دویوح ابونیروز تو خ هی

و ت یا گهیدختر د مایجز فاط گهید دهینگم، گفت قول م یزیچ مایوگفت به فاط دیشده بود، با اصرار کنارم کش

دن عشق ش شترینگفتم و فقط نظاره گر ب یزیچ هیدختر احساسات مایفاط دونستمیکه م یینباشه، از اونجا شیزندگ

و  ریگ نیبکشه، تو هم کیبار یکار به جاها ذاشتمیو نم گفتمیکاش همون موقع م یاما ا یشدم، هع دیبه وح امیفاط

از شما  ستیاز خدا که پنهون ن کرد،یحسادت م دیو وح مایسارا هم شده بودم، بدجور به فاط اتیدار متوجه اخالق

ال سارا بود، اصالً ک نینگفتم تا رابطه شون بهم نخوره هم مایو به فاط دیوح هیکه من قض یلیاز دال یکیچه پنهون، 

 کرد، ینطوریهم دیحسودو با یآدما

 شه،یو کم حرف تر از هم ریعوض شده بود، گوشه گ مایفاط اتیاخالق نکهی.. روزها وهفته و ماه ها گذشت تا اخالصه

 نگم. گهیو از اوضاع درساشم که د رفتیتو فکر م شهیسرکالسا هم

گوشه و بهش گفتم :چته  هی دمشیشدم و کش یعصبان نکهیتاا گفتینم یو دردشو به کس زدیحرف نم یکس با

  ؟یا ختهیروزا انقدر بهم ر نیچرا ا ما؟یفاط

 و گفت،  وردیطاقت ن گهیبعدش د یاز جواب دادن طفره رفت ول اول

مدرسه  شد،یهرروز داشت آب م یانگار خواست،یم دویعاشقانه وح مایتوجه شده بود ، فاط یب مایبه فاط دیوح هه،

 یچند وقت کرد،ینم مایهم به فاط یتوجه مچهین یحت دیشده بود، وح دهیکارش به روان شناس کش یحت ومدینم

م گل کرد و رفت میباز نیمتنفر بودم فرد کارا نیمنکه از ا یمرده متحرک. حت هیهمونطوربود مثله  مایگذشت و فاط

رو دوست دارم، منو  گهید یکیتمام گفت:  ییاما اون با پررو ،یکنیم تشیاذ نقدریبهش گفتم: چرا ا دیوح شیپ

 . میخوریبه درد هم نم مایفاط
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 خبر...  نیا دنیفکر کردم، و به واکنشش بعد شن ماینگفتم و فقط به فاط یچیروز من ه اون

 دیکرده بود، منم  ازش ناام لیرسما درس و مدرسه رو تعط گهیدار شده بود، د حهیجر مایغرور فاط یواقع یمعنا به

و داد بچه ها کل  غیج یروز صبح که وارد مدرسه شدم صدا هی نکهیتاا داد،یحرف منم گوش نم گهیشده بودم، د

داشت سارا  زیجنون آم مایفاط دمیتعجب د کمالرفتم ودر تیمدرسه رو برداشته بود، با عجله به سمت جمع اطیح

حرف زدن نداشت، معلما و ناظم اومدن و با کمک بچه ها به زور اونا رو از هم جدا  یبرا یینا گهیسارا د زد،یرو م

 فاجعه نداشت تعهد گرفتن، نیا یتو یریاز مدرسه اخراج شد و از سارا که کم تغص مایکردن، بخاطر اون اتفاق فاط

 دکریو ساختمون مدرسه نگاه م اطیفرت داشت  به حبا ن مایو فاط کردمیبدرقه م مارویفاط هیروز آخر که من با گر 

  ؟یکارو با سارا کرد نی:چرا ا دمیازش پرس

 نگاه کرد و گفت : بهم

رو به من نسبت داده، اگه بازم به قبل برگردم  یهزارتا دروغگو کثافت کار دیوح شیفروخت،پ دیسارا منو به وح-

 . شتریهرچند ب ارمیبال رو سرش م نیهم

 .دمشیوقت ند چیه گهیدو بار تلفن زدن د یکیرفت، از اون زمان به بعد به جز  و

و  دیوح یکه اون باعث خراب شدن رابطه  دونستمیمن م ینگفته، ول یزیدچیبه وح مایاز فاط گفتیم سارا

 واال  امرزه،یارزششو نداشت همون بهتر که رفت، اصالً رفت که رفت خدا همه رفتگانو ب دیهرچند وح ماستیفاط

 

 یتو گهیبود، د میروز زندگ نیبهتر دمیرو د مایکه فاط یاون روز م،یدانشگاه باهم قبول شد هیکه تو یتا وقت 

 کابوس بود و خالص.  هیفقط  دیاون دوران گذشت وح گهیگفت با خودش کنار اومده، د دم،یدیچشماش عجز و نم

 م،یوسارا حرف نزن دیوقت از وح چیه گهید میقرار گذاشت باهم

 

 نیخنده و به ا ریز میزنیسر آخرم هرهرهر م میگیبد م دیاز سارا و وح مایسره منو فاط هیبود، یقرارمون الک اما

 وجود نداره.  ایتو دن یکه همه خرن و بهتر از ما کس میرسیم جهینت
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 مایعکس فاط ندینگاه کردم و با د یبلند شد، به صفحه گوش میآالرم گوش یهمون حالت که تو فکر بودم صدا در

 لب گفتم : ریزدم و ز یلبخند

 چه حالل زاده است. -

 گفتم : یوصل کردم و پر انرژ تماسو

 سالم. -

 خنده گفت : با

 . ایفیسالم، خوب خر ک کیعل-

 و گفتم : دمیخند

 . خونهیبله، کبکم خروس م-

 گفت : مشکوک

 چرا؟ -

 چرا؟  ییخدا گفتایم راست

  ؟یحاال کار داشت دونم،یخودمم نم-

 حوصله گفت: یب

 . میبخند میچرت و پرت بگ کمینه، حوصله ام سر رفته بود گفتم  زنگ بزنم -

ت و چشمامو درش دمیبه ابروهام کش یو دست ستادمیا نهیآ یخونه رو باز کردم و رفتم تو بابا رفته بود حموم، جلو در

 کردم و متفکر گفتم :

 من سگ داره؟  یچشما یدقت کرد یفاط-

 هم توش داره.  یخر هیعالوه بر سگ  یدقت کناگه قشنگ -
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 اخم گفتم: با

 گفتم.  یزهر مار، جد -

 گفت : الیخ یب

  ؟یدقت کرد گهید زیچ هیبه -

  ؟یچ-

 . میکنیتو مکالمه مون استفاده م واناتیروزانه چقدر از اسم ح نکهیا-

 خنده گفتم : با

  کنه،یرو ادا م هیاصل قض ؟یخر، کالً دقت کرد نیا هیوونیآره، مخصوصاً من، کلمه خر،آخ چه ح-

 و گفت : دیخند مایفاط

 االن حضور ذهن ندارم.  کنه،یرو ادا م هیاصل قض یلیهم هست خ گهید وونیح هی ک،یال-

 گفتم : جانیه با

 سگگگگگ. -

 زد : داد

 زهر خر کره مار، سگ عمته. -

 عمه ندارم.  خداروشکر

 . یبود که گفت یوونیمنظورم اسم ح شعوریب -

 من سگ داره.  یتو خر داره چشما یحله، مثالً چشما یاوک ،یآهان، اوک-

 خنده گفتم : با
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 . نییمثال مثله گاو سرشو انداخته پا ایبازکرده،  لیآها، آها، مثالً دهنشو مثله کرو کود-

و دوباره  وردمیتو خونه حرف زدن اصالً راحت نبود، پالتو مو از تنم در ن د،یچیپ یتو گوش مایفاط یخنده ها یصدا

 . اطیرفتم تو ح

خر خون  کیتا ج یپسر برادر آقا نیمثال نمونه اش ا م،یخر خونم دار ی. راستلرزمیمثال االن من مثله سگ دارم م-

نمونه بارزه خر شانسه،  کمیتا ج یآقا نیهم شرکت دار باباش، ا شدیاگه خرخون نبود که هم دکتر نم ار،یبه تمام ع

 . یکیپالست یعیکه،  شتره اونم نه طب ستیخر ن نویم هیفقط  نایا یتو

 ساکت شدو گفت : مایفاط

  کنن؟یفوش دادن استفاده م یبرا وونایمن موندم چرا از ح-

 هوا گفتم: یاز سرما یلرزش ناش با

 گذاشته بودن.  ممیفوش دادن استفاده نکن یبرا واناتیدمت گرم،اتفاقا چند وقت بود هشتگ از ح-

 گفت : مایفاط

فکر  ست،یخر فوش ن ست،یعکسش هشتک زده بود، سگ فوش ن نییپا گرهیباز هی دمیمن د ایگیعه، راست م-

 خخخخ. هیبق یکردم جوکه فرستادم برا

باور  فرستادم همه هیبق یفوش نوشتم برا هیمن اون قسمت کلمه سگو با فتوشاپ برداشتم جاش  ،یحاال تو که خوب-

 کرده بودن.

 با خنده گفت : مایفاط

 بود.  دهیچرا به ذهن خودم نرس یعجب فکر یعوض یا-

 و گفتم : دمیپاشنه پا چرخ یرو

 .. مایفاط-
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خنده  ریمنفجر شد و زد ز دیکاره موند آرش تا چهره مو د مهیچهره قرمز شده از خنده آرش جمله ام ن دنید با

 : گفتیکه م دیچیپ یگوشتو  مایفاط یصدا

  ؟یکجا رفت اناید انا،ید-

 دهنم و گفتم: یرو بردم جلو یگوش 

 . یبا رمیگیبعداً باهات تماس م -

 لب گفتم : ریخجالت نگاهش کردم و ز با

 باشه.  دهیخدا کنه حرفامو نشن-

 چشماشو گفت : یرو دیبا خنده دستشو کش آرش

 .... دیببخش-

 گفت : دهیبر دهیخنده و بر ریزد ز ودوباره

 . دمیناخواسته شن خوامیمن معذرت م-

 گردنمو کج کردم و گفتم : دیبا ترد گرفتیداشت خنده ام م خودمم

 همشو؟ -

 گفت : یاز خنده لباشو به زور جمع کرد و به سخت یریجلوگ یبرا

 همشو. -

 ناباورانه زدم و گفتم : یلبخند

 که... نه؟ دیاعتقاد دار ستنیفوش ن واناتیمقوله ح نیشما که به ا-

 

 گفت : ادیاز خنده ز یدورگه ناش یبا همون صدا آرش
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 عضوم.  نشیخودمم تو کمپ د،یآره شد-

 خنده گفتم : با

 آها خوووبه پس. -

 مکث کرد و گفت : کمیاش که تموم شد  خنده

 . رمیلحظه اگه ممکنه وقتتو بگ هی-

 گفتم : جانیه با

 .کنم،یخواهش م-

حرف در  ینطوریجلو تر حجابم کامل شه، واال. مردم هم دمیاشاره کرد، شالمو کش اطیح یتو یو صندل زیسمت م به

 .ارنیم

***************** 

 : نیراد

 یوبخ ی دهیبودم نگاه کردم، انصافاً ا دهیکه کش یرسم رها کردم و با اخم به پالن زیم یرو رو ایحوصله اِشل وگون یب

که  یپله ها و پنجره هاشو زدم  و در مرحله آخر نقشه ا یهاشو نداشتم، سر سر یکار زهیاصالً حوصله ر یبود، ول

 شدم.  رهیت رو باال گرفتم و بهش خیکردم، ش ادهیکاغذ کالک پ یرسم کرده بودم رو، رو

 و گفتم: دمیآشفته ام کش یبه موها یدر اتاق اومد، دست یصدا

 . دییبفرما-

 ق شد و با تعجب گفت :باز شد و نگهبان شرکت وارد اتا در

  د؟یینجایسالم آقا، شما هنوز ا-
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 شدم و گفتم : رهیدستم خ یجلو تیچونه ام گذاشتم و به ش ریبهش زدم وخسته دستمو ز یلبخند

 اوهوم. -

 نقشه روبه روم نگاه کرد و گفت : به

  ده؟ینقشه پِروژه جد نیآقا ا-

 همون حالت سرمو باال اوردم و دوباره گفتم : در

 آره. -

 دستشو تو هوا تکون داد و گفت : نگهبان

 . نهیمشترک هم ینقشه شما اوله، تو همه پِروژه ها دیآقا مطمئن باش-

 برداشتم و گفتم : مویزدم،  از جام بلند شدم و کوله پشت  یطرز حرف زدتش لبخند به

 خونه، رمیم گهیمن د -

 اش و گفت : نهیو دستشو گذاشت رو س ستادیا سرجاش

 باشه آقا خداحافظ. -

 براش تکون دادم و از اتاق وبعدش ساختمان شرکت خارج شدم، یبه عالمت خداحافظ دستمو

نگاه کردم، چشمام  دادیرو نشون م قهیدق ۲:5و به ساعتم که  نیانداختم عقب ماش مویشدم و کوله پشت نیماش سوار

 گشتمیدوباره بر م دید، ساعت هشت صبح باوقت نبو یلیخ د،یدیتار م شیهمه جارو کم وب یخواب یاز شدت ب

 خونه راه افتادم، سمتسرعت ممکن به  نیشتریروشن کردم و با ب نویماش نیشرکت، بخاطر هم

فرمونو چرخوندم و   عیسر شم،یمتوجه شدم دارم از جاده خارج م هویکه  دم،یبه چشم سمت راستم کش یدست

 ومد،یپابه پام داشت م  لیمعلوم بود عزرائ ایسرعتمو کم تر کردم، از ظواهر غذا
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شدم، درو باز کردم و رفتم تو،بدون روشن  ادهیدر خونه پ یشدم،جلو نگیپارک الیخیدم در پارک کردم وب نویماش

 ریدستمو گذاشتم ز هی  دم،یتخت دراز کش یکردن چراغ خونه ،ساعتمو از دور مچم باز کردم و لباسمو در اوردمو رو

 و بستم... سرم و چشمام

 . نیبه من نگاه کن، منو بب ،یگینم یزیحرف بزن، حرف بزن چرا چ یدِ لعنت  زنم؟ی؟دارم باهات حرف م شدیچ نیراد-

 و گفتم : دمیدو ابونیبه سمت خ هیگر با

 مرده، مرده. کایفرار کن، فرار کن را کایرا-

  د،یکش غیدستشو گذاشت رو سرشو از ته دل ج دیحرف منو شن نیتا ا کایرا

  زدمینفس، نفس م دم،یدویبلندش تو سرم بود، داشتم م غیج یصدا

 مرده، مرده.  ترسم،یمن م-

 دستمو گذاشتم رو گلوم وفشار دادم : گرفت،یکم کم داشت م نفسم

 مرده، مرده، فرار کن فقط فرار کن.-

تپش قلبمو قشنگ حس  یگشادشده سر جام نشستم، صدا یو با چشما دمیاز خواب پر هوی میآالرم گوش یباصدا

 و گفتم : نییموهام بردم و سرمو انداختم پا یال کردم،دستمویم

 

برداشتم،بدون نگاه به  مویکنار تخت و گوش زیدرهمون حالت دستمو گذاشتم رو م ؟یهمه عذاب به چه جرم نیا -

 شماره اش تماسو وصل کردم و گفتم :

 بله؟ -

 .شهیجلسه برگزار م گهیساعت د کی کنم که یآور ادیمهندس،زنگ زدم  یسالم آقا-

 لب گفتم : رینگاه کردم و ز یواریبه ساعت د مهیسراس

 . یوا-
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 برنامه شرکت از پشت خط اومدکه گفت : ریمد یصدا

  ؟ییایآر یآقا-

 گفتم : عیسر

 فعالً.  امیباشه، دارم م-

 دوش گرفتم و حاضر شدم، هیرو قطع کردم و  رفتم   یگوش

 مرتب کردم،  نهیآ یجلو راهنمویپ قهیدور مچم بستم و  ساعتمو

 . رونیبرداشم و از خونه زدم ب فمویک

 شدم، راننده برگشت وبا لبخند گفت : نیرو زدم و سوار ماش میدود نکیع

 سالم آقا. -

 نگاه کردم وگفتم : بهش

 سالم، -

 .نگیدر خونه بود سپردم سبحان ببره تو پارک یجلو نیآقا ماش-

 در اوردم وروشنش کردم.  فمیک یتاپمو از تو لپ

 . فتینداره، راه ب یرادیا-

 چشم. -

شدم، برنامه اتوکدو باز کردم و مشغول رسم پالن شدم،  رهیتوجه به اطراف، به صفحه لپ تاپ خ یراه افتاد، ب نیماش

 فم،یلپ تاپو خاموش کردم و گذاشتم تو ک ستاد،یا نی، هنوز کارم نصفه مونده بود که ماش میتو راه بود یا قهیچند دق

ت وق د،هریفهمیکارو نکنه اما نم نیکرده بودم ا یآور ادیبهش  یبارشد و درو برام باز کرد، چند ادهیپ عیراننده سر

 نیخودم ا تینداشت ذهن یهم ربط یبه کس داد،یناخداآگاه حس چالق بودن بهم دست م کردیدرو برام باز م نیا
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با  کهراه افتادم، درحال رفتن بودم  یچشمام برداشتم و به سمت در ورود یاز رو نکمویشدم و ع هادیبود، بااخم پ

  ستادم،یاز حرکت ا یکی یصدا

 .ییایسالم جناب مهندس آر-

 

 باال انداختم و گفتم : ییچهره آرش ابرو دنیبه سمت صدا چرخوندم،  با د سرمو

 دکتر.  یسالم، آقا-

 نگاه کردم، آرش سرشو باال گرفت و با پوزخند گفت : نیزدم و به زم یخند شیون

 داشته باشه.  یخوب جیجلسه نتا دوارمیام-

 به سمت روبه رو دادم و آهسته قدم برداشتم و گفتم : نگاهمو

 شما حتماً داره.  یبا همکار ک،یتاج یداره آقا-

معاون شرکت منتظرم  یتر مشاورجلو کمیکردم،  شتریاز طرفش نشدم و سرعت قدم هامو ب یحرف دنیمنتظر شن و

 به سمتم اومد و گفت : دیبود تا منو د ستادهیا

 .ریمهندس، روز بخ یسالم آقا-

 سالم. -

 . ادیطرف اتاق کارم حرکت کردم وبا دست بهش اشاره کردم که باهام راه ب به

 هم وارد شد و در اتاق رو بست  یمشاور ستادم،یا زیسرم اومد، وارد اتاق شدم و پشت م پشت

 به سمتش هل دادم و گفتم: زیم یبودم  رو دهیجلسه امروز کش یبرا شبیکه د ییها نقشه

 هست، چطوره؟  ینسخه اتوکدش تو معمور-

 انداخت و گفت : یها نگاه تیش به
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 . شهیمثل هم ،یعال-

پوشه گذاشت و با لبخند بهم نگاه کرد  یهارو، تو تیچهره ام متفکر بهش نگاه کردم، کاغذ ش یتو یرییتغ بدون

 شدم و گفتم : لیبه جلو ما یگذاشتم وکم زیم یدستمو رو

 . نمیبب کمونویشر هیشنهادیدوست دارم طرح پ یلیخ-

 زد و گفت : یلبخند نانیبا اطم یمشاور

 باالتره.  یمهندس یفن یشرکت ها یپله از همه  کیگستر  ایشرکت آر شهینداره، هم یفرق-

 جمع کردم و گفتم : صورتمو

 . ستمیمطمئن ن یلیخ-

 با تعجب گفت : یمشاور

 چرا؟ -

 لب گفتم : ریها رو برداشتنم و به سمت در راه افتاد و ز تیجام بلند شدم و پوشه ش از

 ... میطرف یببر زخم کیچون ما با -

 

من از  دنیشرکت با د یم دار هاکه جلسه توش برگذار شده بود  رو باز کردم و وارد شدم، تمام سها یسالن در

 ها اشاره کردم و گفتم : یسرجاشون بلند شدن، با دستم به صندل

 . دییکنم،بفرمایخواهش م-

درم با آرش، پ یروبه رو قایزدم و کنارش نشستم، دق ینشسته بود لبخند مطمئن یصندل نیاول یپدرم که رو دنید با

حرف زدن و احضار نظر  یساعت کیکرد، بعد از  شییدادن پروژه و مراحل اجرا حیشروع به توض یتک سرفه ا

مکث  د،بایرس کیشرکت ما و شرکت  برادران تاج یشنهادیپ یاز سمت سهام دار ها، نوبت به ارائه طرح ها دنیشن

مت خودش رو به س هیبود که توجه بق تایلپ تاپمو روشن کردم،چراغ ها خاموش شد و فقط صفحه بزرگ د یکوتاه
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 نایپرده نما یرو ندهیپروژه سرنوشت ساز آ یشنهادیوصل کردم و نقشه پ ستمیرو به س یجلب کرده بود، معمور

 یدسته صندل یکه روش نشسته بودم رو به عقب هول دادم، کتمو در اوردم و رو یصندلشد،بلند شدم و با پشت پام 

 یا هقینقشه شدم بعد چند دق اتیها و جزئ یکار زهیتمام ر  حیرفتم، شروع به توض شیرها کردم و به سمت پرده نما

ز ا یکیرو به سمت  ها تیکردم تا چراغ هارو روشن کنند، بعد روشن شدن فضا پوشه ش یکه حرفام تموم شد، مکث

خوششون اومده، نقشه ها   تیمعلوم بود که اکثر هی هیواز ظواهر قض دیسهام دار ها گرفتم، دست به دست چرخ

شدم، لبشو به  رهیمشهود به چهره اش خ یلیگذاشتم و خ زیلبه م یبه دست آرش، دستامو رو دیتا رس دیچرخ

 کرد و گفت : لیما نییسمت پا

 .  ستیاز نظر من اصالً درحد پروژه بزرگ ما ن یعنیست،یبدن-

، همه  دیچرخ آرش به سمت من ی دهیحرف به ظاهر نسنج نیشد،نگاه حضار ناباورانه از ا رهیپوزخند بهم خ وبا

 شیچهره پدر که انگار غرور و سابقه کار دنیاز خودم نشون بدم، مخصوصاً با د یانتظار داشتن عکس العمل زننده ا

 سوال ریرفته بود ز

 باال انداختم و گفتم: یشونه ا لکسیمن ر اما

 

 . ستینفر مهم ن کینظر  گه،یم یخوب..شعور حرفه ا یحق با شماست، ول-

 

 نگاه کرد و گفت : میالیخ یاز حرفش مطمئنه به ب یلیاش معلوم بود خ که از چهره آرش

 

 خودمو ارائه بدم؟ یشنهادینقشه پ تونمیالبته،..من م-

 

 رهیشد و من منتظر به پرده روشن مقابلم خ کیسرمو تکون دادم و سر جام نشستم، دوباره فضا تار دیینشانه تا به

 نگاه کردم ، یشتریشدم و با دقت ب لیکردم وبه سمت جلوتر ما یآرش اخم یشنهادینقشه پ دنیشدم با د
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 بود یقیخوب و دق یلیپالن خ 

 آرش اصالً توجه نکردم.  حاتیبا دقت رسم شده بود، به توض زاشیهمه چ ،

 بوده، یک یپالن نیبندازم و بفهمم طراح همچ ینگاه تیمنتظر بودم زود تموم شه تا بتونم به ش فقط

 

 و به ما نگاه کرد،  دیچرخ تیپاشنه پا به سمت جمع یها روشن شد و آرش رو چراغ

زدم و به پدر نگاه کردم  هیتک میصندل یبه پا شد و همه باهم شروع به صحبت کردن شدن، به پشت یادیز یهمه  هم

 و آروم گفتم :

 ...دیدار یپدر جان اگه حرف-

 نه تکون داد، یدستم گذاشت،وسرشو به معن یرو نانیبا اطم دستشو

 روبه جمع کردم وگفتم : تیقاطع با

 تهم،خسیدیو ارائه م میکنیم یکی جوینتا التیتا بعد از تعط اده،یموضوع ز نیا یتامل رو یوقت برا ونیخوب،آقا-

 . دینباش

 کردن،  دییو برادرش حرفمو تا کیتاج یآقا

 میاز جامون بلند شد همه

 . رونیاز اتاق رفتن ب یکی یکیسهام دار ها  و

 شدم،  رهی)اسم جدول مشخصات نقشه (خ تلیاخم به  قسمت تا با

 گفتم و  یلب به جهنم ری)معمار( نبود، زتکتیآرش اسم

 ونیام لپ تاپو برداشتم، به سمت پدر و آقا گهیمچ دستم انداختم و با دست د یبرداشتم و رو یصندل یرو از رو کتم

 با لبخند به من و آرش نگاه کرد و گفت : کیرفتم،فرهاد تاج زدنیکه داشتن باهم حرف م کیتاج
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 براوو، -

 گفت : کیبه دست زدن کرد و گفت و روبه بابا و پدر آرش فرهان تاج وشروع

 . یبا استعداد یپسرا نیفرهان جان، بخاطر داشتن چن کی، و تبر ییایمسعودآر ریجناب ام کیتبر-

 ینگفتم، به عکس العمل  آرش هم اصالً توجه یزیهاش زدم وچ دیو تمج فیبه تعر یکامالً مصنوع لبخند

 زد و گفت : یکه بخوام توجه کنم، بابا لبخند سخاوتمندانه ا کردمیاصالً بهش نگاه نم یعنینکردم،

که،  دیانیبکنم،در جر یجلسه بخاطر موافقت شما با زمان جلسه تشکر نیعنوان برگذار کننده ا دبهیالبته من هم با_

 . میندار یدایوقت ز

 گفت: عیسر کیتاج فرهان

 .دیکار ممکن رو کرد نیشما بهتر کنم،یاو، خواهش م-

بعد از جلسه تموم شد و من و پدر به سمت  یا هیحاش یکرد، باالخره حرف ها دییهم تا کیتاج یآقا گهید برادر

 جلسه یشرکت بود، اما بخاطر برگذار یرسم یلیامروز هم تعط نیبود و هم دیفردا ع م،یشرکت حرکت کرد یخروج

ر و سوا میرفت نیبه سمت ماش عیدن کرد، سریشروع به وز یدیالزم شرکت اومده بودن، باد شد یها رویاز ن یبعض

 و گفت : دیکش شیجو گندم یبه موها یراننده رو مرخص کردم و خودم پشت فرمون نشستم، بابا دست م،یشد

 . میخواستیرفت، همونطور که م شیپ لیاش باب م هیبق ک،یکوچ یلیقسمت خ هیبود، جز  یخوب یجلسه -

 

 کردم و گفتم : ینوچ

 نرفت.  شیپ خواستمیکه م یجور-

 شد و گفت : رهیمردد به جلو خ بابا،

 . فیطلب حر یکیپروژه، هیقسمت اول نیتو هم یعنیپس... -

 کردم و گفتم : یا خنده
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 نه . -

 به ساعتش نگاه کرد و گفت :  بابا

  ه؟یچ یبرا دتینبود، پس..ترد یریچشم گ زینقشه شون که چ-

 کردم و گفتم : یمکث

 خوب بود...  دهیاصل ا یشده بود، ول دهیکش یحرفه ا ریدادن...نقشه اش غ یطرح ساختمان یکه برا یا دهیا-

 کرد و گفت : یخنده ا بابا

 صادر شد.  تیاالن رأ نیاز هم شناسم،یمن تورو م-

 کردم و گفتم: یمتفکر یبستم و باز کردم خنده  چشمامو

 آرشه.  یمن، نقشه  یرا-

 لب گفت:  ریکرد و ز یبهم نگاه بابا

 بدن جز خودش. یکه همه به نقشه اش  رأ یباش یمعمار نیفکر کنم تو اول-

 

 

 : اناید

  نم؟یالمصبو کجا بچ نیهفت س نیوسط خونه؟ بابا من ا دیذاشتیتخت نن جونو م دیحاالاا جا کم بود با-

 گذاشتم رو سرمو کالفه گفتم : دستمو

 .دیالیخ یها، چقدر ب دهیسرمون فردا شب ع ریبابا خ-

 خونه و گفت : ییرایپذ یاومد تو بابا
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 . یونیلیم ستیب یزنیچقدر حرف م -

 خنده، با تاسف نگاش کردم وگفتم : ریبعد زد ز و

 . یطرف یبا ک یفهمیخونه، م نیا یدم تومن اون پولو اور یباشه،حاال شما بخند، وقت-

 و گفت : دیتختش چرخ یجون رو نن

- 

 

 خونه.  دیبرم خونه، منو ببر خوامیم من

 ذوق کنار تختش نشستم و گفتم : با

  ؟یییییجد-

 گفتم : عیبا اخم بهم نگاه کرد، سر بابا،

 هنوز.  دیکجا؟ بود ،یعنی-

 به نن جون کرد و گفت : ینگاه جد بابا،

 . یجا هست نیهم ومدنین ایکه منوچهر و نصرت، بدن یمادر؟ شما تا وقت یبر یخوایمکجا -

 یآ یکه دارا ییزدو و به نن جون اشاره کرد، از اونجا یچشمک عیجمع کردم وبه بابا نگاه کردم، بابا سر صورتمو

 گفتم : یبلند یبودم، با صدا ییباال یلیخ یویک

 نبود که.  یات قرن بوق قهیبابا ؟ انقدر سل یو از کجا در اورد لیخز و خ یاسما نیمنوچهر و نصرت ؟ اَه، اَه، اَه ا-

 تختش بلند شد و به چشمام زل زد و آروم گفت : یاز رو هویحرف من نن جون  نیا با

  ؟یور هی یگفت یتو االن چ-

 به دندون گرفتم و روبه بابا گفتم : لبمو
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 شده نههه؟ تیتربیچه ب-

 دستشو گذاشت رو چشماشو گفت : بابا

 . میبه فنا رفت گه،ید یچیه-

 جون دادزد : نن

 باشه.  نیهم دیمَنه، اسم دوتا نوه هامم با امرزهیمنوچهر و نصرت، اسم بابا و شوهر خدا ب-

 باال انداختم و گفتم: ابروهامو

من باشه؟ بابا به جان خودم که نباشه به جان  یها یداداش یبزرگوار ها رو نیکه اسم ا ستین فیح یعنینه، خوب -

به نظر من  ن،ییپا ادیحرمت اسم آقا جون من و آقا جون شما م شن،یم یمعتاد بَنگ یدوتا نخاله  ندهیدر آ نایخودت،ا

 و خالص .  میبذار الویهمون دارا و دان

 حال خونه اومد که گفت : یمامان از تو یصدا هوی

 . یلها یریپدر سگ الل نم اناید-

 لب گفتم : ریزدم و آروم ز یبشکن

 اووو. ،یننه چقده تو ماه-

 ادامه داد : مامان

 ؟  یزنیحرفه  پشت سر داداشات م نمیا-

 با حرص گفتم : کردن،یازشون دفاع هم م ومدهین ایآمپر چسبوندم، هنوز بدن گهید

 . یذاریمنو اون دوتا نره غول فرق م نیمخصوصا ب یدار ،یکنیازشون دفاع م یدار ومدنین اینگاه، هنوز بدن-

 گفت : مامان

 فرق گذاشتم؟  یبابا، من ک یا-
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 به من کرد و گفت : ینگاه مظلومانه نگاه بابا

 د؟یکشیمنو وسط م یدعواهاتون پا نیب شهیچرا هم-

 اخم گفتم : با

 نگفتم.  یزیمنکه چ-

 . الیخی.. بیگفت-

 لبمو گاز گرفتم و گفتم : هویفکر کردم بعد  کمی

 خاک عالم، خدا مرگم بده،  یوا یا ن،یه ،یوا-

 خودشو زد به اون راه و بلند شد و رفت.  بابا

 و روبه نن جون گفتم : دمیکش میخواب یقرمز شده از ب یبه چشم ها یمکث کردم و دست کمی

 ات بخوابم؟  یتو آغوش گرم و پر از مهربان امیب شهیننه جونم، م-

 ام کرد و گفت: افهیبه ق ینگاه

 نه. -

 و گفتم : تیزدم به مظلوم خودمو

  قه،یدق هی-

 نه. -

 . هیثان یس-

 نَ. -

 دورو بر نگاه کردم و گفتم : به
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 خونه که فرش نداره مبل و کاناپه رو هم که مامان قدغن کرده، پس من کجا کپه مرگمو بذارم؟ -

 

 جون سرشو گذاشت رو بالشتو گفت : ننه

 . یونیلیم ستیسره که چشمات تو اون وامونده است ب کیور برو خواب از کلت بپره،  تیگوش برو با-

 از جام بلند شدم و گفتم : یعصبان

 برو بابا.-

 کرد،یم متیبود و اذ بمیتو ج میزدم، گوش هیاونجا تک یاز درختا یکیرفتم، کنار استخر نشستم و به  اطیبه سمت ح و

 پام وبا حرص  یو درش اوردم و انداختمش جلو بمیدستمو کردم تو ج

 : گفتم

و بزنم کلم ه،ییرایتخت نن جون وسط پذ م،یدینچ نویسفره هفت س ست،یفرش ها که پهن ن لکس؟یآخه انقدر ر-

 . ادیچقدرم خوابم م ،یزندگ نیراحت شم از ا واریبکوبم به د

 شدم،  رهیخ میو سرمو گذاشتم رو پاهام و به گوش دمیخوابم کش یب یبه چشما یدست

  م،یفاز غم بردار میگوشه عر بزن هی مینیبش دمیهم نخور یشکست عشق هی-

 رو چونمو متفکر گفتم : دستموگذاشتم

 داشت؟  یحاال چه ربط-

 اوردم و گفتم : نییپا دستمو

همه کار. همونطورکه سرم  نیوسط ا یکاریب بهتر بود، فک کن؟ یخوابیو ب یکارینه بابا، ربط داشت، حداقل از ب-

 کردم گفتم : ینگاه م میبود و به صفحه گوش نییپا

 . یزندگ نیسگ تو روح ا یبذارم، عشقم مرد منم با خودش برد. بازم ربط نداشت! ا لیمثال پروفا-
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کردم و به صفحه نگاه  یشماره ناشناس اخم دنیشروع به زنگ زدن کرد، با د میفکر کردن بودم که گوش درحال

تو کف  دیاگه فکر کن دیونیاوردم،مد یشماره مو ازم گرفت، خخخ داشتم بال در م روزیآرش بود، چون د دیکردم، شا

 بودم بهم شماره بده،

 صاف کردم و تماسو وصل کردم و گفتم : صدامو

 .  دییبفرما-

 سالم آرشم. -

 از سر ذوق زدم و گفتم: یغیو ج یدرست بود، دستمو گذاشتم رو دهنه گوش حدسم

 خودشه، خووودشه. -

 به خودم مسلط شدم و گفتم : عیسر

  د؟یاوه، سالم خوب-

 : دیچیپ یاز خنده داشت تو گوش  یا هیته ما یآرش  که انگار یصدا

 حرف بزنم.  یکه بهم داد یخواستم در مورد اون نقشه ا ت،یممنون، به خوب-

 از جام بلند شدم و گفتم : هوی

  شد؟یخوب چخوب، -

 . التیبعد تعط یبرا مونهیم-

 گفتم : یعصبان

 که.. با خنده گفت : رمیمیدِ هَع. تااون موقع م-

 . ینیبب تتویتا موفق یزنده بمون دینه با-

 و گفتم : دمیپر نییذوق باال و پا با
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 کنه،یمغزم هنوز درد م ومدهیتا االن خواب به چشمم ن یکل توانمو روش گذاشتم، از اون موقع که گفت ییخدا-

 که داغون شدم.  دمیهم دست راستم،تا صبح انقدر خط رو خط کش یکمی

 که اثر خنده کامال توش  مشهود بود گفت : ییباصدا

 . هیوگرنه مرگت حتم امین شتیپ گهیباشه د ادمیاووو، پس -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 . هیعاد نایمن تازه اول کارم، ا ؟ییینه، چ یعنیآره، آره،... عه -

 . گهید زیچ هی یراست-

 گفتم : عیسر

  ؟یچ-

 که ؟ اونم با خودت. یاریکه سر در م زایچ نجوریو ا ونیو دکراس یداخل ی... از معمارینقشه رو برام مبله کن خوامیم-

 کج کردم و گفتم : یکم سرمو

 . تونمیآره... م-

 پس  با خودت.  ه،یعال-

 ساختمانه.  یرونیب یکه تخصصم معمار یدونیچون م ستما،یبلد ن یدرحد حرفه ا گم،یم-

 من بهت اعتماد دارم.  ،یتونیتو م-

 شدم و رفتم تو فکر و گفتم : رهیخ نیبه زم 

 . یمرس یلیخ-

 خنده و گفت : ریزد ز آرش

 هان؟ -
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 از فکر دراومدم و گفتم: عیسر

 یشبه برا کینشه هم خوشحالم چون  دییاگه تا یبا شرکت شما بود، حت میحرفه ا یتجربه  نیهان،آره، ممنون اول-

 پالن )نقشه(زدم.  یپروژه بزرگ نیچن

 گفت : هیسکوت کرد و بعد چند ثان آرش

 ها؟ -

 باال تر بردم و گفتم : کمیصدامو  وُلوم

مگه من مسخره ام؟  زنمیمرو  یمعمار دیق گهینقشه قبول نشه من د نیکردم، اگه ا یاَه، حرف مفت زدم، تعارف الک-

 . دمیچشمام دراومد تا اون پالنو کش

 خنده گفت : با

 کردم،  ده،تعجبیحرفا از تو بع نیا گمیم-

 

 بهت.  دمیم یتو معمور زمیریم کنم،یباشه، پس من نقشه رو مبله م-

 پس فعال... ،یاوک-

 خداحافظ. -

 نگاه کردم و گفتم : یگوش به

 . هیچه طرز خداحافظ شعوریب-

 اومد : یگوش یآرش  از تو یصدا هوی

 هنوز حرف داشتم با اجازه تون. -

 دهنم و گفتم : یرو گرفتم جلو یخاک عالم هنوز قطع نکرده بود، کلمو زدم به تنه درخت پشت سرم وگوش یوا
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 .یکرد یام فکر کردم خداحافظ د،شرمندهیخدا، ببخش یا-

 . ارمیخونه عمو لپ تاپو ب امیب تونمیکن من نم ادهیکاغذ نقشه رو پ ینداره،خواستم بگم فعالً رو یاشکال-

 گفتم : زود

 . ستیلپ تاپ الزم ن کنم،یحلش م وتریمن خودم تو اتوکدو کامپ خوادیاِ، نه نم-

 شه؟یم ؟یجد-

 بدم؟  لیتحو یک ال،حلهیخیب ،یچی... ه زهیچ کمی یبله، ول-

  ؟یتمومش کن یتونیم گهیشش روز د ایپنج  یبرا ادهیوقت ز-

 اوهوم. -

 ؟  ستین یا گهیقطع کنم مشکل د گهیمن د ،یاوک-

 نه، خداحافظ. -

 . یبا-

 گذاشتم رو دهنمو دوسه بار کلمو کوبوندم تو درخت آروم شدم، آخه چرا انقدر من عجولم چرااا؟ دستمو

 

رفتم کمک بابا و بعدش  نن،کیبله باالخره پدر دست به کار شدن و دارن فرش ها رو پهن م دمیتو خونه و د رفتم

و  ،یرائیرو هم برداشتم و رفتم تو پذ نیسفره هفت س دنیچ یشدم، وسائل الزم برا گهید یمشغول انجام دادن کارا

م بپوش یمن لباس ندارم چ یراه انداخته بود که آ دادینن جونم که داد و ب نیح نیسفره شدم، تو هم نیمشغول تزئ

هامو در اوردم و  یهنسفر شتریتمرکز ب یحساسه، برا نقدریحرفا منم، حاال انگار دختر هجده ساله است که ا نیو از ا

 آره، آره،  گفتم،یم گفتنیم یهم هرچ هیاطرافو نشنوم، بق یزدم تو گوشم تا صدا

 : کردمیم یبا آهنگ همخوان و

 ییانگار از فضا یستیکه آدم ن تو
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 ییفدا یکل یدار یمیزندگ ،یمیزندگ

 ییکه از اون بدا یخوب انقدره

 ییتو واسم دوا ضمیمن مر ضم،یمر من

گشادشده  یو با چشما کردم،برگشتمیم یهمونطورکه با آهنگ همخوان دیمنو به سمت خودش کش یدست هی هوی

 گفتم :

 دافه واسم جور شه... نیخدا قسمت کنه ا-

 سانسور شه. دیانقدره خوبه که با یلعنت

هامواز گوشم در  یکرده بود، هنسفر شیمن خودشو آرا یشیبود و با لوازم آرا دهیمنو پوش یاز لباسا یکیجون  نن

 اوردم و گفتم :

 . یچه خوشکل شد یوا-

 انگشتش دهن باز شده مو بست و گفت : با

 مگس نره، -

 شده بودم بهش گفتم : رهیکه خ همونطور

 . کنهیولت نم نتتیآقا حشمت بب-

 فت :جون با خنده گ نن

 . شیهو، چشا درو-

 خنده گفتم ؛ با

 بغلمممممم.  اینن جون ب-

 زد : غیج
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 )به من دست نزن(  ینو تاچ م-

 بااخم گفتم : ره،یگیم ادیرو از کجا  نایتلفظشو بماند من موندم ا حاال

 باشه، بابا.-

 

 شمردم : ناشویو بلند شدم و س دمیرو چ نیهفت س سفره

 نا؟یا ستنی..وا چرا هفتا نشیدو، سه، چهار،پنج، ش ک،ی-

 و گفت : شمیاومد پ مامان

 . نیبخاطر ا_

 رنگ که بود، گذاشت و سط سفره و گفت : یآب یظرف سفال هیدستش  تو

 سرکه. -

 آهان. -

 اونطرف نگاه کردم، مامان با خنده گفت : نطرفیتو خونه زدم و به ا یچرخ

 خوب خانم مهندس مورد در-

 واقع شد؟ دییتا

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 . نهیشیخونه به دلم نم ونیدکوراس ی،ولیبل ،یبل_

 باخنده بهم نگاه کرد و گفت : مامان

 خودتو لوس نکن. گهیخوب د-
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 لب گفتم : ریساعتم نگاه کردم و ز پوووووف،به

  شه؟یم لیساعت نه صبح سال تحو-

 گفت : مامان

 آره . -

 مایزنگ پ یصدا دم،ینفس راحت کش هیمبل ها و  یراحت نشستم رو الیحرف رفت تو آشپزخونه، منم با خ نیا وبا

 و گفتم : بمیدستمو کردم تو ج تیبلند شد ، با عصبان میگوش

 . کننیقبرستون هم ول نم یها که آدمو تو یغاتیتبل امیپ نیسگ تو روح ا یا-

 شدم که  امیخوندن پ الیخیب

ره شما دنیچشمم گرفتم، با د یجلو لویاومد، در همون حالت که لم داده بودم رو مبل موبا امیهم برام  پ گهید کباری

 اولو باز کردم و خوندمشون : امیمال خودش بود، پ امیسر جام نشستم، دوتا پ خیسارا س

 خبر خوب باحال برات دارم.  هیا،یسالم د-

 بود : وشتهد،نیخواب جانمیه دنشیدومو باز کردم و با د امیپ یکنجکاو با

 . گمیبهت نم یدنید دیتاروز ع یول-

 کارو کرد تا منو بذاره تو آمپاس. نیا نیمن چقدر فضولم بخاطر هم دونستیسارا م نیا

 شو گرفتم و منتظر موندم جواب بده، بوق اول و دوم خورد اما جواب نداد،  شماره

  ؟یدیحاال جواب منو نم شعور،یب-

 . نهکیخودشو خر م شتریب ر،یسارا هم که جو گ شهیم عیضا یلیخ ینجوریا دمید یول سمیبنو امیبراش پ خواستم

 یاستراحت کنم، تا نشستم رو تختم، متوجه انبوه کمیگذاشتم و بلند شدم و رفتم تو اتاقم تا  یعسل یمو رو یگوش

تخت رها  یخودمو رو نا،یو ا یو صندل واریبود تو در و د دهیانگار پاچ یبد یلیصورت خ هیاز لباس هام شدم که به 

 کردم و گفتم :



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
404 

 

 . یکرد مینن جون روان-

نقشه آرش  اد،ی نیح نیخواب گذشتم و بلند شدم و تمام لباس هارو جمع کردم و گذاشتم تو کمد، تو هم ریخ از

با لبخند به سمت رخش رفتم و نشستم کنارش، دستمو گذاشتم رو بدنه  دیکالً خواب از سرم پر گهیافتادم، د

 گفتم : و دشیسف

  ؟یخوش ینیبیبا مرام، ما رو نم یچطور-

خش ر گمیم نکهینشستم و به صفحه خاموش رخش نگاه کردم، ا وتریکامپ زیبعد خم شدم و روشنش کردم، پشت م و

 یلیگازوئ وتریکرده، دمش گرم، از اون ورژن کامپ یاریتا االن  یمنو از سن دوازده سالگ زیعز انهیرا نیداستان داره، ا

بود که  نیا میزندگ سکیر نینشه، بزرگتر ایبشه  ستینروشن شه، آخرشم معلوم  یتا صبح  صبر کن دیهاست که با

ل رو قبو یبزرگ فهیوظ نیمرامش قبول کرد که همچ ی)اتوکد( نصب کردم، من موندم چطور یروش برنامه نقشه کش

 زدم و گفتم : سویک نییپا دیکل گهیبار د هیکنه، 

 . گهیشو دجون من روشن -

 چونه ام و گفتم : ریبازم روشن نشد، دستمو گذاشتم ز پووف

 ..یندار یاریآخه چرا با ما سر -

 کار داد : شنهادیکه آرش بهم پ یبعد رفتم تو فکر اون روز و

 سفارش قبول نکردم.  یخوب من تاحاال از کس ؟یجد-

 دستشو تکون داد و گفت : آرش

 . یتونیکه م دونمیم شناسمت،یمن م ست،ینه، اصالً برام مهم ن-

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 . شمیمرددم، اگه بد بشه شرمنده م-

 بهم نگاه کرد و گفت : آرش
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نقشه  چقدر دستمزد   دنیکش یبرا یپروژه ا نیمعمار همچ یدونیجهت نگاه کن که خوب بشه، م نیاز ا نیبب-

  ره؟یگیم

 خنده گفتم : با

 . ونیدو مل-

 گفت: یلکسیر یبا چهره  آرش

نه  خانواده ات که هیزندگ ونیمل ستینه،با ب ای شهیقبول م ای گهینقشه است د هیفکر کن  کم،ی. ونیمل ستیب-

 . شهیرو به اون رو م نیحداقل تو از ا

 رییمون تغ هیزندگ ونیمل ستیکه با ب سین عیوضعمون اونقدرام ضا گهیلحظه حس کوزت بودن بهم دست داد، د هی

 0_0 کنهیرو به اون رو م نیمنو از ا یزندگ ونیمل ستیب گهیکنه .... نه د

 ست،یزحمتم رو دوش خانواده ن نکهیا حداقلش

 

 منتظر نگاهم کرد و گفت: آرش

 نظرت؟ -

 و بدون مقدمه گفتم : عیعوض نشه سر ممیتصم نکهیاز ا یریجلوگ یبرا

 قبوله. -

 جابه جا شد و گفت : یصندل یرو آرش

 فردا. یخوب، پس برا اریبس-

 درشت شده از تعجب گفتم : یچشما با

 رو تا فردا حاضر کنم؟  یو پر کار ینیسنگ نیپالن به ا یعنیفردا؟ -
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 و گفت : دیکش یبا دست به پشت موهاش دست آرش

 خودت حلش کن.( گهیآره، د-

 . اناید-

 برگشتم و گفتم : عیفکر در اومدم و سر از

 بله؟ -

 اشاره کرد و گفت : وتریبا انگشتش به کامپ بابا،

 روشنه. -

 نگاه کردم و گفتم : توریصفحه مان به

 عه. آره آخرش روشن شد. -

 نگیدر حال لود نیباز شدن ا یبرا دیهم با یا قهیدق یس هیبرنامه اتوکد شدم و دوباره منتظر موندم، فکر کنم  وارد

 باشه . 

 بهم نگاه کرد و گفت : بابا

 . میبخر گهید یکی یاگه باهاش مشکل دار اناید-

 گفتم : عیسر

 نه، نه خوبه مگه چشه؟ -

 خاموش شد، وتریاومد و کامپ ییصدا هی هوی

 و بعد به بابا نگاه کردم و گفتم : وتریبه کامپ یخنده الک با

 . ستین یزیحله چ ه،ینطوریهم نیا-

 اومد و کالً صفحه اش خاموش شد.  یوحشت ناک یصدا هیروشن شد و بعد  وتریدوباره کامپ 
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 زدم وگفتم: یا گهیلبخند د هی

 رفتن فشار برقه وگرنه حله.  نییبخاطر باال و پا نیا ،یاوک-

 

 و گفت : دشیکش زیجلو رفت و کال از پر بابا

 برات. خرمیم گهید یکی گه،یخرابه د-

 

و  زیم یگذاشتم رو رون،دستمویکرد و از اتاق رفت ب یمکث کوتاه وتریدور و بر کامپ یها میس یکندن همه  وبعد

 سرمو گذاشتم روش. 

 . رمیلپ تاپ آرشو بگ دیفکر کنم با-

******************* 

 ساعت چند؟  اناید-

 موهامو شونه زدم و گفتم : عیساعتم نگاه کردم و بعدش  سر به

 به نه.  قهیده دق-

 و با ذوق گفتم : موهامو نگاه کردم یکردم و بلند نهیبه آ پشتمو

 جونم، چقدر بلند شده. -

 دهیکه مامان با لحن کش کردمیم فیکردم و ک یداشتم به موهام نگاه م  د،یرسیکمرم م ریموهام تا دو وجب ز هیبلند

 گفت : یا

 . اناااید-

 و با تعجب گفتم : برگشتم
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 بله؟-

  ؟یکنیم ینا یمن نا یبرا نهیآ یجلو یرو آماده کنم تو اومد ینیریو ش وهیم کشمیمن دارم خودمو م-

 درشت و گفتم : چشمامو

 من؟ -

 و گفت : دیکش دستمو

 نشده،  لیتا سال تحو زیظرف بر یرو تو الیآج نیا ایب-

 لب گفت : ریز و

 نوده.  قهیکارامون دق شهیهم-

 خنده گفتم : با

 مامان دستو ول کن کش اومد. -

 حرص گفت :  یبا کم ختهیبرگشت و با خنده آم مامان

 که گفتم بکن.  یکار زنمتا،یم اناید-

هارو هم سر سفره بردم، نن جون سره  وهیو م ختمیظرف ر یرو تو الیآج یکی یکیول کرد و با خنده رفتم و  دستمو

ه بود، فرو رفت یقیسکوتش خونه هم به سکوت عم نیساکت بود و باا یلیخ خوند،یسفره نشسته بود و داشت قرآن م

 . کردیصاف م راهنشویپ قهیداشت  نهیآ یبابا کت و شلوار تنش کرده بود و جلو

  عیمونده تو آشپزخونه رو برداشت و برد سر سفره و همون جا نشست، من هم سر یباق لیو آج ینیریظرف ش مامان

 تخم مرغ گذاشتم توش، بابا صدام زد: دونهیکاسه رو آب کردم و  هیرفتم و 

 . شهیم لیاالن سال تحو ایب انا،ید-

 کردم و گفتم : یا گهیرفتم و کنار سفره نشستم، به ساعتم نگاه د یفور
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 . گهید قهیپنج دق-

 کاسه و گفت : یسرشو برد جلو مامان

  ن؟یا هیچ-

فقط در حد  کنمیخوب فکر م یول چرخهیتخم مرغم همراهش م نیا چرخهیسال م یاست که وقت تیتخم مرغ، روا-

 . تهیهمون روا

نگفت،  نن جون  یزیچ یکرد و مشغول دعا کردن شد بابا هم به کاسه آب وتخم مرغ نگاه  کرد ول یخنده ا مامان

 چشماشو بست و گفت :

 . رهیگیشما زود م یبچه ها، دعا دیدعا کن-

 هم به مثله  نن جون چشمامو بستم و دعا کردم : من

 

که  یخودت شاهد ایبشه، خدا یقیکمک کن حق کنمیخواهش م ،یدونیمنو خودت بهتر از من م یآرزو ا،یخدا-

خدا چاکر  یکن جلوشون سر افراز باشم... مرس یکار هی کشن،یام زحمت م ندهیمن و آ یدارن برا یمامان بابا چطور

 همه مون باشه. یبرا یپاکرم..کمک کن امسال سال خوب

 

 : مامان

 که ییدوتا کوچولو نیهمه خانواده ام و ا یرو سالمت شیسال پ یهاش، اما تو یها و بد یتموم خوبامسال گذشت با -

کنم، کمک کن امسال سال  یعمل ثمیرو درباره م ممیبهم توان بده تا بتونم تصم ای، خدا خوامیراهنو ازت م یتو

 هممون باشه. یبرا یخوب

 

 : بابا
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من  یتنها آرزو ایخدا دمت گرم، خدا زادیدست مر یتو هوامو دار یول شمیوقتا ازت قافل م یلیببخش که خ ایخدا-

 همه مون باشه.  یبرا یبده، ، کمک کن امسال سال خوب یخانوادمه،به همشون سالمت یخوشبخت

 

 جون : نن

باهم  یگنجشک ونهیآش هی ادیآخرش حرف منو بفهمه ب ویک یحشمت آ نیا دیسال جد یکمک کن تو ایخدا-

 الیخیکال ب نارویا اینبود، نوچ خدا نمی... امیبساز ونهیباهم آش ادینه؟ ب گهیبود د نیهم م،یبهشون دون بد میبساز

از  المیچرخ تا حداقل خ جدهیه ریبره ز شاالیا رداگه نک م،یمنو بستونه باهم ازدواج کن ادیحشمت ب نکهیاصل مطلب ا

 . نیتنها بودنش راحت شه. آم

 : اناید

 لیتحو یدعا ومد،یامسال م یها هیثان نیتاک آخر کیت ینگاه کردم، صدا ونیزیباز کردم و به صفحه تلو چشمامو

 : میزمزمه کرد ونیزیلب همراه با تلو ریسال نو پخش شد و هممون ز

 احسن الحال.  یمحول الحول واالحوال، حول حالنا ال ایو نهار،  لیمدبر ال ایمقلب القلوب و االبصار  ای -

نوروز شروع به پخش شدن کرد و من بلند شدم و اول نن جونو که هنوز چشماش بسته بود و  دیآهنگ باحال ع 

در  یقرآن چندتا تراول پنجاه هزار تومن یبعدش بابا و مامانو، بابا از ال دیو اونم منو بوس دمیو بوس کردیداشت دعا م

به من داد و دوتا به مامان  یبود دوتا ده هزار تومن گذاشتهکه بغلش  فشیک یاورد و به هممون داد، نن جون هم از تو

 و به بابا،

 ریخوشو از ما نگ یلحظه ها نیا ایخدا یبرداشتم و خوردم، هع ینیریش یبه همه زدم و با خوشحال یلبخند 

 

باهاشون نرفته بود چون بعد  یانگار کیتاج یآقا ی، ول لندینوروز رفته بودن تا التیتعط یبرا نویخانم و م مایس

زد و طبق معمول اصالً اعصاب نذاشت، بابا به نن جون قول  یداشت با تلفن حرف م دمش،ید اطیح یسال تو لیتحو

ه ب یخوشحال بودم، وقت یبابت مثه چ نیهممونو ببره مشهد پا بوس امام رضا و من از ا دیع التیتعط یداده بود برا

خارج  یسفر ها رنیدر سال چهل دفعه م نویو م مایس سوخت،یدلم براش م ییجورا هیکردم،  ینگاه م کیتاج یآقا
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 دیاسالگرد ازدواج، ش یبار برا هیجشن تولد  یبار برا هینوروز.  دیبار به خاطر ع هی سمس،یبار به بهانه کر هی رانیاز ا

تا سه ماه دور و برش  دینبا رهیکه مهم  یوقت ای ره،یاصالً باهاشون نم کیتاج یآقا یمورد آخر نیباورتون نشه جز ا

  ر،یهو سگ پاچه گ نیع شهیبنده خدارو که اصال م کنهیم کاریخانم اونور چ مایس نیا دونمینم یبپلک

 صورتمو متفکر جمع کردم و گفتم : فون،یآ یصدا دنیشن با

  م،یرو ندار یکس نجایچون ما که ا کهیتاج یباشه ؟ سگ در صد از اقوام آقا تونهیم یک یعنی-

 سمت در رفتم و بازش کردم و با اخم گفتم : به

 ....دییبفرما-

 گفتم : یبه جز فرشادشون، با ذوق وصف نشدن مایفاط یو اشکان و مامان بابا مایفاط دنیسرمو باال اوردم با د تا

 

 . دیسالم، خوش اومد یوا-

عالوه بر دوست مثل خواهرمم  مایبغلشون کردم، فاط یکردم و با خوشحال یو مامانش سالم و احوال پرس مایفاط با

  کردم،یدرک م شتریبود، حاال ب

 مایشدم، به سمت اشکان و فاط ییرایبا مامان بابا و مشغول پذ مایو بعد از خوش و بش خانواده فاط میخونه شد وارد

اشکان  و مایمبل کنارفاط یرو سر جاش گذاشتم و رفتم رو ینیریتعارف کردم و با لبخند برداشتن،ظرف ش ینیریش

 نشستم و با خنده آروم گفتم :

 چه خبر از دو شتر مرغ عاشق؟ -

 مایتو گلوش، شروع به سرفه کردن کرد، فاط دیپر ینیریخنده اش گرفت و ش خوردیم ینیریکه داشت ش اشکان

 و بهش داد و با خنده گفت : ختیآب ر وانیل هیبراش 

 خوردنمون.  ینیریبا ش میاومد یاز قحط  کننیاالن فکر م انایخدا نکشتت د-

 خنده گفتم : با
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قلوپ آب خورد و سرشو با خنده تکون دادو  هیاشکان  فهمن،یم دیان، قبل اون که شما نشون بد یخود ناینه باو ا-

 بهم نگاه کرد و گفت : ماینگفت، فاط یزیچ

  ادته؟ی مویگفتیچرت و پرت م میاون روز که پشت تلفن داشت یراست-

 و گفتم : مایفاط یاشکان نگاه کردم و با آرنج زدم تو پهلو به

 بود. یبحث علم میلیمرگ، خ-

 گفت : مایفاط

  ؟یقطع کرد هویچت شد  میزدیحرف م یعلم یلیخ زیچ هی یدرباره  میخوب بابا، اون روز که باهم داشت-

 

 و گفتم : میشونیتو پ دمیکف دستمو کوب جانیه با

پشت سرمه، از خجالت آب  کیتاج یآرش پسر برادر آقا میدیبرگشتم د میدیکه رس قسمت خر پول و خر خون-

 شدم. 

 صاف کرد و گفت : راهنشویپ نیآست آرش

 داره.  یبحث علم یخر تا دلت بخواد جا برا نیاوه، ا-

 خنده و دستشو گذاشت رو دهنشو گفت : ریزد ز مایفاط

و  جامع انایبود دفعه بعد تو هم شرکت کن، من تا صبح خوابم نبرد بسکه اطالعات د یجذاب اریبس هیبحث علم-

 کامله.

 

 زد و گفت : مایبه فاط یلبخند اشکان

 حتماً، باعث افتخاره. -
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 یریجلوگ یمنم برا شد،یم یشده بودن فضا داشت چندش سیتو ف سیف گهیبه اشکان زد، د یهم لبخند مایفاط

 مایاشکان، فاط یتو چشا دیچهل و پنج درجه فشارش دادم آبش باچ ی هیشتم از زاوپوست پرتقال جلومو بردا

  خت،یاونم ر یبرگشت تا بهم نگاه کنه تو چشا

 و با خنده گفتم ستادمیدر ا یخونه رو ترک کردن، جلو ونیگر یبا چشما مایآخر اشکان و فاط قهیدودق گه،ید یچیه

: 

 . شهیمنم دلم براتون تنگ م د،ینکن هیبابا گر-

 و گفت : دیقرمزش کش یبه چشما یخنده، اشکان دست ریزدم ز وبعد

 آدم مردم آزاره.  یسگ تو روح هرچ-

 خنده گفتم : با

 آره، موافقم. -

 با دست چشماشو باد زد و گفت : مایفاط

 . شعوریدارم برات ب-

 و گفتم : مایدست زدم رو شونه فاط با

 بودن.  یسال م جدهیه ریز یشاهد صحنه ها دیکل خانواده با کردمیکارو نم نیبه جون خودت ا-

 و گفت : دیدوباره خند اشکان

 . دادمینم نیآره اون موقع من تضم-

 نگاه کردم و گفتم : مایفاط به

 .ریبگ لیتحو-

 و گفت : دیبا خجالت چشماشو مال مایفاط
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 مامان بابا رفتن.  میبر گهیخوب د-

 ماینگاه کرد، فاط ماینن جون اومد کنار من و به اشکان و فاط هویبودن،  مایو بابا در حال بدرقه خانواده فاط مامان

 صداشو بلندکرد و روبه نن جون گفت : کمی یخداحافظ یزد اشکان برا یمعذب به نن جون نگاه کردو لبخند

 ؟  میبا اجازه رفع زحمت کن-

 گفت :بود آروم  ستادیجون همونطورکه ا نن

 انقدر عربده نکش.  ستمیکر ن-

 لب گفت : رینگاه کرد، از خنده قرمز شده بود، ز نیدهنشو گرفت و به زم یخنده و به زور جلو ریزد ز یپق اشکان

 نشده بودم.  عیضا ع،یبه عمرم انقدر ضا-

 گفت: یماست مال یبرا مایفاط

 مادر.  دیببخش-

 گفت : مایجون با همون لحن به فاط نن

 سن خواهر کوچکترتم،نفله.  ه؟منیا قهیدهنتو بفهم، مادر چه صحرف -

 . دیترکیداشت م گهیخنده و د ریزد ز شتریاشکان ب ندفعهیا

 و اشکان زدم و گفتم : مایبه فاط یشده بود، لبخند یبرام عاد زایچ نجوریا

 خوب شُ... لهیخ-

 جون نذاشت حرفمو کامل بزنم و گفت ؛ نن

 شتر مرغ. -

 و گفت : ستادیعقب تر ا کمی اشکان

 قابل باوره.  ریغ یمقدار شباهت نوه ومادربزگ نیا-
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 اخم به اشکان نگاه کردم و رو به نن جون گفتم : با

 . یهمون که شما گفت-

 شد و گفت : رهیخ مایجون به صورت فاط نن

 . زنهیموج م یدو دل نیا یچشما دن،تویهنوز به اون سطح نرس ناینه، ا-

 گفت نن جون، متخصص عشقه المصب.  یخیجمله تار عجب

 کرد و با استرس گفت : یدستپاچه شد و اخم الک مایفاط

 . میمامان بابا رفتن اشکان بدو بر یوا-

 اصالً خنده تو چهره اش نبود، نن جون به اشکان نگاه کردوگفت : گهیکه د ییخنده اش کمتر شد تا جا اشکان

 هنوز زوده. -

 نگفت.  یزیشد و چ رهیخ نیمتفکر به زم اشکان

 دست نن جونو گرفتم و گفتم: طهیخ یلیاوضاع خ دمید

 . گمیکه م دمیباهم خوشن، شتر مرغم هستن د نایننه؟ ا یگیم یچ-

 لب گفت : ریز مایفاط

  ه؟یرده شترمرغ عند عاشق نیاالن ا یعنی-

 خنده چشمامو بستم و گفتم: با

گ س دیباز بگ یحاال ه شتر،یبزرگتر عشق ب یالشخور،شتر مرغ،  هرچ ،یعشقه، کبوتر، کفتر. قرق یسطح بند-

 تهشهههه.  گهید نیفوش است، خر فوش است ا

 زد و گفت : یکامالً الک یلبخند مایفاط

 . انایخداحافظ د م،یبر گهید-
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 کرد و آروم گفت : بغلم

 . میزنیمادر بزرگت بعدا حرف م یدرمورد حرفا-

 گوشش گفتم: ریآروم ز منم

 بهش نگفتم.  یزیخوب من چ یول زنهی... نمادیحرفا ز نیبزرگش نکن از ا-

 جدا شد وگفت : ازم

 فعالً. -

 . نشونیماش یبودن جلو دهیرس گهیهم که د مایفاط یکردم و مامان بابا یاشکان هم خداحافظ از

 رو بستم و با لبخند گفت : اطیدر ح مامان

 . نیخوب یلیخانواده خ-

 کردم و گفتم : دییتا حرفشو

 . یلیاز خ شتریب یلیآره، خ-

 

 

مامان  م،یخونه نشسته بود یو تو مینرفت ییجا نیو حال ننه جون بد شده بود بخاطر هم شدیم کیداشت تار هوا

 .کردمیبود، منم نشسته بودم عمو پورنگ نگاه م دهینن جونم که خواب کردیدرست م یپلو با ماه یداشت سبز

 شدم و رفتم تو آشپزخونه و گفتم : بلند

 سارا.  یخونه  میریم یمامان ک-

 تا بو رو نفهمه گفت : شینیهمونطورکه دستشو گذاشته بود رو دهن و ب مامان

 سرمو تکون دادم و گفتم : م،یریفردا اگه حال نن جون خوب شد م-
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 آهان. -

 لب گفتم : ریانداختم و زسارا  امیدوباره به پ یاپن برداشتم و نگاه یرو از رو میوگوش

  ه؟یمنظورت چ-

مارو  ارشیبا اون و دایمامان هم که جد دیخورد و عقب کش یکمینن جون  مینشست زیدرست شد و همه پشت م شام

م ماه یچیتونست اوق زد خودش غذا نخورد ه یتا م ییحالش بد شد و رفت تو دستشو زیکشته، تا نشست پشت م

 و نن جون کردم و گفتم : مانبه ما یروجمع کردم و ظرفا رو شستم، نگاه. سفره میاز شام خوردن افتاد

 داغون.  دیهمه حال ندار، همه داغون، داغوون-

 به ساعتش کرد و گفت : یبابا که نگاه د،جزیحرفامو نشن یکس یانگار

 . ریشب بخ گه،ید میبخواب_

 صبح یک کردمیفکر م نیو به ا دمیدراز کش تختم یتکون دادم و برقا رو خاموش کردم و رفتم تو اتاقم، رو سرمو

 بگه. خوادیم یتا بفهمم سارا چ شهیم

 

*********************** 

رفتن به  جانیخونه سارا، از شدت ه میدادن بر تیهزار مرتبه شکر حال نن جون بهتر شد و مامان و بابا رضا خدارو

 و دادزدم : رونیرفتم ب هیحاضر شدم، زودتر از بق یچطور دمیخونه سارا نفهم

 . گهید نیایب-

 بااخم گفت : دیپوشیو مامان همونطورکه کفشاشو م رونیو بابا و ننه جون اومدن ب مامان

 ادیگفته بودم سارا ب نکهیا یبرا یاون روز که قرار بود منو خفه کن ؟یباز انقدر  عاشق سارا شد شدیخوب تو هم، چ-

 . شتیپ

 بگم با من، مِن گفتم : یچ دونستمیدهنمو قورت دادم و اخم کردم، نم آب
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 . گهید میگفتم،بر یزیچ هیبودم،  ینه،... من اون روز.. عصبان-

 یمنم زنگ خورد، از تو یگوش نیبابا راه افتاد و همزمان با حرکت کردن ماش م،یشد نیو سوار ماش میرفت رونیب

از تو به  یزیبشر بگم  من چ نیبه ا یبه چه زبون دونمیشده،من نم ریجو گ ماستیبرش داشتم، حتما دوباره  فاط فمیک

 ؛ گمینم یکس

ا از نگاه کردم، باب هیچشمام درشت شد و با استرس به بق ییشماره دا دنینگاه کردم، با د یبه صفحه گوش الیخ یب

 نگاهم کرد و گفت : نهیآ یتو

  ه؟یک-

 خنده گفتم : با

 . ماستیفاط-

 تماسو وصل کردم و گفتم : نیبخاطر هم ذاشتمیبود بر نم عیضا یلیخ

 حرف بزنم.  تونمینم نمیمن االن تو ماش مایسالم فاط-

  با؟یفر شیپ یرفت ؟یدیتو جواب نم یگوش زنمیزنگ م یکدوم... استغفراله ، چرا هرچ مایفاط-

 خنده گفتم : با

 نکن فعالً.  یخدافظ کنمینم یخدافظ زنم،یباشه، باشه حتماً بهت زنگ م ،یاله-

 نگاه کردم و گفتم : کردیقطع کردم و با ترس به مامان که  داشت نگاهم مرو  یگوش

 زنگ زد حالمو بپرسه  دهید شبیخواب منو د-

 گذشت.  ریبخ دم،یکش یخاموش کردم و نفس آسوده ا مویزد و به جلو نگاه کرد، گوش یلبخند مامان

سارا پشت در منتظر بود چون زود درو باز کرد و  یانگار میزد فونویسارا،تا زنگ آ یپشت به خونه  میدیرس باالخره

 بغلمو گفت : دیبا خنده پر دیتا منو د

 سَالااام. -
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 نگاه کردم و گفتم : افشیجدا شدم و با صورت جمع شده به ق ازش

 سالم. -

 گفت : یمامان بابا هم سالم کرد و دعوتمون کرد تو، بعدش با لحن لوس به

 یخعل زمیخودمو رسوندم پشت در تا خودم درو برات باز کنم، عَ ،ییتو دمیتا اِف اِفو نگاه کردم د انا،ید یوا-

 خوشحال شدم. 

 نیکه از ا ییبگم، من از اونجا یزیچ هیزد و با چشم و ابرو بهم فهموند مثله شلغم نگاه نکنم منم  یلبخند مامان

 گفتم : ومدیبدم م ایلوس باز

 . نیهمچن ن،یهمچن-

 جون اومد کنارمو آروم گفت : نن

 زرده همون ساراست؟  نیا-

تو  یرفتیبه صورتش تا کمر م یکردیاش که فکر کنم اگه دست م دهیبلوند  سارا و صورت کرم پودر مال یموها به

 کننده نگاه کردم و گفتم : دیپنکک و سف

 باره که باهات موافقم، بله.  نیاول نیا-

 و خوش و بش کردن.  یشروع به سالم و احوال پرس دنیسارا تا مارو د یمامان و بابا میخونشون شد ییرایپذ وارد

شروع شد، چون  رستانیاون از همون دوران دب یبهتر بود،رابطه ما و خانواده  یلیخانواده سارا از ما خ هیمال اوضاع

خوب بودن  ی  هیقض نیخوب ا یداشتن ، ول تییو سارا باهم آشنا مایخانواده ما و فاط میبود یمیصم یلیباهم خ

 بود. یقابل انکار ریغ یاز ما مسئله  مایسارا و فاط یوضع مال

 

. 
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ت از دخترش کم نداش نمیا پینگاه کردم، ت کردیمبل نشستم و با لبخند به مادر سارا که نگاهم م نیکترینزد یرو

 بود، با لبخند گفت : یزن دوست داشتن یلیخوب خ یول

 مکه.  یحاج یحاج یرفت گهیدمت،دیند شهیم یسه سالفکر کنم دو،  اناید-

 زدم وگفتم : یا گهید لبخند

 . نمیبودم، وگرنه منکه از خدامه شمارو زود به زود بب زایچ نجوریدرس و دانشگاه و ا ریگ-

 گفت : نشویگذاشت رو س دستشو

 فدات شم گلم. -

 سلکیو فقط ر دادینشون نم یاکشن یر چیاصالً ه شعوریسارا شدم، ب زیدادم و مشغول آنال یخنده سرمو تکون با

 شده ؟( ی) چهیکردم، برگشت و با لبخند بهم نگاه کرد، آروم سرمو به معن یتک سرفه ا خورد،یم ینیریداشت ش

 و آروم گفت : کرد،نشستبراش تکون دادم، بلند شد و با لبخند جاشو با مبل کنار من عوض 

 عشقم؟  یچطور-

 جمع کردم و گفتم :  صورتمو

  ؟یبهم بد یخواستیکه م یبود اون خبر یزهر مار، بگو چ-

 ذوق  گفت : با

 بگم، فقط برام دعا کن.  یزیچ تونمینشه نم یتا فردا عصر که قطع-

 و رو بهش گفتم : دمیکش یکالفه ا نفس

 چته؟  نمیکن بب فیشدم، مفصل برام تعر جیاالن من گ گه،یتا آخر بگو د یزنیم یحرف هیسارا -

 گذاشت رو دستم و گفت : دستشو

 . دمیتا فردا شب خبرشو بهت م-
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 شدم. رهیخ نیو با اخم به زم رونیب دمیدستش کش ریاز ز دستمو

 . گهیلوس ننر، گمشو زر بزن د -

 گفت : یلحن لوس با

 . یشیمن خوشحال م یکه از خوشحال دونمیم گم،یجونم وقتش که شد بهت م ایتولو خدا د-

 اصالً نگه به جهنم.  نم،یا یمن مسخره  یگفتم و سکوت کردم، انگار یا باشه

 از سارا به سمت در رفتم که داد زد : یکوتاه یخداحافظ با

 منتظر تماسم باش.  اناید-

 گفتم : بااخم

 منتظر خبر مرگت هستم. -

که پس از وارد شدن  م،یرفت مایفاط یبعدش به سمت خونه  م،یشد نیو سوار ماش میخارج شد نایسارا ا یخونه  از

تو و  ی هیاز قض یزیکه بابا من به نن جون چ خوردمیقسم م هیراست منو برد تو اتاقش و سه ساعت براش آ کی

 شدم و بهش گفتم : ینگفتم، آخر سر عصبان دیوح

 یحساس یگفت، وقت نویهان؟ نن جون من ا ؟یداد ریکه گ یدار دیدوست داشتنت به اشکان ترد یمگه تو. تو-

 . یمردد یعنی

 گفت : دهیبر ده،یگشادشده نگاهم کرد و بر یبا چشما مایفاط

 من از عشقم به اشکان مطمئنم... -

 صدامو بردم باال و گفتم : ولوم

 پس چه دردته؟ -

 گفت : یترس و استرس نگاهم کرد و بعد از مکث کوتاه با
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 . ستمیمطمئن ن دیاز دوست نداشتن وح-

 دستموگذاشتم رو دهنمو گفتم : رتیحرفش با ح نیباا

  ؟یگفت ی... چیتو چ-

 جلوش و گفت : زیکرد و سرشو گذاشت رو م ختنیشروع به ر مایفاط یاشکا

 منه احمق هنوز دو دلم. -

 بهش بگم، فقط نگاهش کردم و گفتم : یچ دونستمینم

 . ی. گند زدمایفاط یگند زد-

 

 

 رو از کنارم برداشتم و روشنش کردم  میشدم، گوش رهیخ اطیوسط ح یو صندل زیخونه نشستم و به م اطیح یتو

 

 تماس آرش!  کی ،ییپاسخ، پنج تماس  از دا یشش تماس ب-

 که گفت : دیچیپ یگوش یآرش تو یتماس وصل شد. صدا هیوقفه شماره آرشو گرفتم، بعد چند ثان بدون

 سالم.-

 گفتم : یفور

  ؟یداشت یخاموش بود با من کار میمن گوش دیر،ببخشیسالم، روز بخ-

 نقشه حاضر باشه.  گهیتا سه چهار روز د دیآره، برنامه عوض شد، با-

 و گفتم : میشونیکف دست زدم تو پ با
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  ؟یجد-

 هست ؟  یآره، مشکل-

 نکردم راستش،  یآره، من هنوز کار-

 . مینداره، چهار روز وقت دار یاشکال-

 هم هست.  گهید زیچ هیاوهوم، -

  ؟یچ-

 گفتم : دیشک و ترد یکم با

 لب تاپ تون برنامه اتوکد داره؟! -

 خنده گفت : با

 کارتو باهمون، انجام بده.  ارمش،یآره، عصر م-

 کردم و داخل خونه رفتم. یگفتم و بعد از تشکر خداحافظ یا باشه

هنوز دوازده و  دمیشدم، به ساعت نگاه کردم و د ونیزیتلو ینشستم و مشغول تماشا ونیزیتلو یمبل جلو یرو

 یک دمیکردم که نفهم نیینگاه کردم و شبکه هارو باال و پا ونیزیتلو یتا عصر مونده، انقدر به برنامه ها یلیو خ مه،ین

 خوابم برد، 

باز کردم و به اطراف نگاه کردم، مامان وسط آشپزخونه نشسته بود و داشت  عیچشمامو سر یزیشکستن چ یصدا با

که متوجه لپتاب  دمیبه موهام کش یدوباره نشستم ودست کرد،یم زیتم نیزم یها رو از رو شهیبا جارو خورده ش

 بهش انداختم،  یبرش داشتم و نگاه اطیشدم، خم شدم و با احت یعسل یرو یدیسف

 گفتم : یخواب آلود یگذاشتم و بلند شدم و به سمت مامان رفتم و با صدا یعسل یرو دوباره

 مامان. -

 کرد و گفت : یسطل زباله خال یخاک اندازو تو مامان
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 جانم؟ -

 و گفتم : دمیکش یا ازهیخم

 لپتاب آرشه؟ -

 کرد و گفت : زیچشماشو ر مامان

 بله؟ -

 خنده گفتم : با

 .کیتاج یبابا، همون پسر برادر آقا یا-

 

 بهش کرد و گفت : ینگاه مامان

 

داده به عموش که  نویاومده ا شیپ یآرش کار یگرفتش، گفت  برا کیتاج یبابات از آقا شیپ قهیآره، چند دق-

 برسونه به تو. 

 کار کنم.   میونیمل ستیب یپروژه  یرو رمیآهان، پس من م-

 با خنده گفت : مامان

 . وونهید-

 . یبه خرس گفتم زک دم،یهفت بود،  چقدر خواب ایشش  کینزد ساعت

بود که همه جارو  ششیصفحه نما یگذشت انقدر سرم تو ی،دوساعتکردم و رفتم تو اتاقم و مشغول شدم یا خنده

کردم و لبتاپو هول دادم عقب و  ویو مشغول کار شدم، در آخر نقشه رو س دمیبازم دست نکش یول دم،یدیتار م

 کار داشتم. گهید یلیخاموشش کردم، هنوز خ
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به همون قسمت نرو  قاًیکرد، منم دق یروزو نگاه م کیابد و  لمیاز اتاق خارج شدم و رفتم تو حال مامان داشت ف 

 طرف. کی نیا الوگیطرف د کی لمیکل ف ن،یییشد ا یماندگار الوگیبودم، عجب د دهیاش رس هیسم

 جون با دستش زد رو پامو گفت : نن

  ؟یدیکشیم ینقاش یداشت-

 نگاه کردم وگفتم : بهش

 . کردیم یداشت نقاش گنیم د،یکشیبود نقشه م داریتا صبح ب گنینم ی، اگه بر ینرو  معمار هیسم-

 کوبوند پشت کله ام و گفت :  گشیجون با دست د نن

 منو مسخره نکن. -

 گذاشتم رو چشمم و گفتم : دستمو

 ما شو نن جون حوصله ندارم، اَه.  الیخیچشم، ب-

 شد،  المیخیب یجد یبود که به حرفم گوش داد، چون جد یبار نیاول نیکنم ا فکر

  م؟یدار یبهتر، مامان شام چچه -

 جون گفت : ننه

  ؟یخوریزهر مار، م-

 و گفتم: دمیکش یکالفه ا نفس

  م؟یدار لهیفک و فام-

 

 : نیراد

 شد، رهیگذاشت وبه روبه رو خ شیپاها یو خم شد و دو دستش را رو ستادیا شیزنان سر جا نفس
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کنار  مکتین یانداخت و  رو یداد نگاه یصبح را نشان م7:30کرد، به ساعتش که  شتریرا ب شیسرعت قدم ها دوباره

 یرا رو شهیآب داخل ش یمانده  یو باق دینفس سر کش کیرا  یآب معدن ی شهینشست، ش یروزنامه فروش یدکه 

کفش  انداخت و به نییو سرش را پا دیکش یشد، نفس آسوده ا لیبه سمت جلو ما یکرد وکم یسر و صورتش خال

 یورزش حساب کیبعد  د،یبه گردنش کش یمکث سرش را باال آورد و دست یشد، بعد از کم رهیاسپورتش خ یها

و  دیکش ینزده بود،  نفس کالفه ا گاریلب به س شدیم یچند روز نکهیآوردن ا ادیبا به  د،یچسبیعجب م گاریس

اسپورتش کرد و تلفن را  یشلوار مشک بیج یآالرم تلفن همراهش دستش را تو دنیشد، با شن رهیخ نیدوباره به زم

باال انداخت و تماس را وصل کرد، تا خواست  ییشماره ناشناس ابرو دنیبه صفحه کرد و با د ینگاه د،یکش رونیب

 گفت : الیخیکرد  ب یمانع حرف زدنش شد، اخم یدختر ی هیگر یصدا دیبگو یزیچ

  دیاشتباه گرفت-

 تماس را قطع کند  تاخواست

 شد و داد زد : شتریدختر ب ی هیگر یصدا 

 توروخدا قطع نکن رادمان، رادمان ...  نیستاره ام ،  راد-

 شد،  شتریدخترک ب ی هیگر یدوباره صدا و

 گفت : رتیبلند شد و با ح شیاز جا عیاسم رادمان از قطع کردن تماس منصرف شد،  و سر دنیبا شن نیراد 

 لحظه آروم باش، چش شده رادمان؟  هی -

 مشهود بود گفت : شیکه در صدا یهق هق ستاره کم تر شد و با  استرس یصدا

ازش سر و صدا  قهیکنه... بعد چند دق یباز اطیح یتو رهیرا.. رادمان گفت م خوندمیمَ.. من داشتم تو اتاق درس م-

 . ترسمیو سامان رفتن دکتر من م کایتوروخدا کمک کن را نیس،رادین دمید..د رونیرفتم ب دمینشن

شد  نیسوار ماش د،یکه آن طرف تر پارک شده بود دو نشیبه سمت ماش مهیتلفن را قطع کرد و سراس یعصبان نیراد

 ریو ز دیکوب نیفرمان ماش یخواهرش حرکت کرد، با دستش محکم رو یسرعت ممکن به سمت خانه  نیشتریوبا ب

 لب گفت :

  شه،یبفهمه داغون م کایرا-
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 شیوقفه  برا یزنگ در خانه را زد، در ب عیرا همان جا رها کرد و سر نیماش دیدر خانه رس یجلو یچشم بهم زدن با

شده  یجار یکرد و اشک ها یسالم کوتاه نیقامت راد دنیشد،  ستاره با د انیمضطرب ستاره نما یباز شد و چهره 

 و گفت: نداختبه او ا ینگاه عصبان نیصورتش را با دست پس زد،  راد یرو

  ؟ینبسته بود اطویمگه در ح-

 زد و گفت : یپوزخند نینه تکان داد، راد یسرش را به نشانه  هیبا گر ستاره

 واقعانکه.-

 : دینشست و در مانده نال اطیهمانجا کنار در ح ستاره

 . ایخدا-

  ؟یاطرافو گشت-

 جا نبود.  چیآره، نبود، ه-

گشت و دو عدد عکس سه در چهار از  یکی یکیخانه را  یل خانه رفت و  کشو ها بدون توجه به سارا داخ نیراد

 و گفت : دیدو اطیرفت، به سمت در ح رونیب عیکرد و سر دایرادمان پ

 بفهمه.  یزیچ دینبا کایرا-

پا گذاشت، اما نبود، که نبود،  ریز کردیاز اطراف خانه را که فکر م ییبه دنبال رادمان هرجا ادهیرا بست و پ اطیح در

 بود،  دهیاورا ند یاما کس دادیعکس رادمان را نشان م دیرسیکه م یبه هرکس

ر جدول کنا یراه رفتن نداشت، رو یبرا یینا گرینگاه کرد، د دادیصبح را نشان م ی قهیدق یساعتش که نه و س به

د و کن یرا چکش تشیبود و دوست داشت عصبان یبود، عصبان یرو نشست و به اطراف چشم چرخواند، عصبان ادهیپ

 نکند، یتیمسئول یب نگونهیدقت که ا یب یبکوبد بر سر سارا

 

 : اناید
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 بهش نگاه کردم و گفتم: کالفه

 لحظه ساکت باش.  هیجان من  گه،یاِ، خاله عر نزن د-

 گوشم بردم و گفتم : کیرو نزد یرو گرفتم و گوش شماره

 . گهیشو م ییشماره دا ستیشماره ننه باباشو حفظ ن یچه بچه ا-

 گفتم : عیچندتا بوق تماس وصل شد سر بعد

 سالم. -

 :  دیچیپ یگوش یطرف تو یصدا

 . دییسالم، بفرما-

 منه.  شیخواهر زاده تون تو پارکه گمشده ،  پ-

 . دیخداروشکر؟... آدرس پارکو لطف کن-

 لحظه مکث کردم و بعد  هی

 کرد و تلفنو قطع کردم.  یبهش گفتم،تشکر آدرسو

  گه؟یبود د زییابر پا کرد،یم هیگر زییباز داشت مثله ابر پا پسره

 خاله اون ابر بهاره. -

 و گفتم : میشونیتو پ دمیکف دستمو کوب جانیه با

  ه؟یخاله، اسم بابات چ الیخیدوباره بلند فکر کردم، حاال ب یوا یابر بهار . ا ولیآخ نوک زبونم بود،ا-

 و دستمو گذاشتم رو دهنشو تند تند گفتم : دمیکش یو بهم نگاه کرد، نفس حرص هیگر ریدوباره زد ز پسره

 نمکیم دایپ یاسم باباتو بگو من زود ،یکنیم هیگر یدو ساعتو دار نیمن ع شیپ یساکت، دو ساعته اومد س،ییه-

 خانواده تو. 
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 دهنش برداشتم و گفتم : یکردم و دستمو از رو زدینگاه به بچه که داشت بال بال م هیآخرش حرفمو زدم،  شیییآخ

 . یرینم یوا-

 و گفت : دیتند نفس کش تند

 . رمیس ایخونه، فقط از دن گردمی... من بر نمیخاله خفه ام کرد-

 جمع کردم و گفتم : صورتمو

  رم؟یبرات بگ یخوایم یبیب یما-

 کرد و گفت: اخم

 . ییدسشو رمیمن بزرگ شدم خودم م رمینخ-

 آسمون نگاه کردم و گفتم : به

 .رهیس یاز زندگ الیگودز -

 کرد و گفت : هیگر دوباره

 ارکبیهم که هر دو قرن  ییسرش تو کتابه دا شهیدکتره، بابا هم که سرکاره عمه ستاره هم که هم شهیمامان که هم-

 . رهیجوب نم هیآبم باهاش تو  ادهیز مونیکه تفاوت نسل مونهیآقا جون م هیفقط  نم،یبیم

 درشت کردم و گفتم: چشمامو

 منو تو؟  میچقدر وجه اشتراک دار-

 تکون داد و گفت : سرشو

 خونه تا بهم توجه کنن.  رمیاوهوم، منم نم-

 نشستم وگفتم : مکتین یرو

 . یخاله، تو کمبود توجه دار نیآهان، بب-
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 خاله.  یچقدر زرنگ-

 براش نازک کردم و گفتم : یچشم پشت

 . ندازهیم ییبنده خدا هی ادیزبونت منو -

 دقت بهش نگاه کردم و با دستم صورتشو چرخوندم و گفتم : با

 . یهم باهاش دار یشباهت هیکه  بیعجَب، عج-

 بهم انداخت و گفت : ینگاه الیخ یب

 کنم؟  کاریخاله به نظرت چ-

 تعجب گفتم : با

 بنده خداست.حرکاتتم مثله همون -

 روبه رو نگاه کردم و گفتم : به

 بود؟ یچ ،اسمتیراست-

 رادمان! -

 از تعجب بلند شدم و رو بهش گفتم : گهید ندفعهیا

 . نهیالمصب صداتم که مثله راد-

 ابروهاشو باال انداخت وبه پشت سرم نگاه کرد و گفت : پسره

  ؟یکنیم کاریچ نجایا ن؟یراد ییدا-

 نگاه کردم و گفتم : نیو به راد دمیپاشنه پا چرخ یبدتره، رو هیاز اون لبخندا که از هزارتا گر لبخندزدم،

 سالم. -
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 پاش زانو زد وگفت: یو جلو دیجوابمو داد و با خنده به سمت رادمان دو نیراد

  ؟ییتو دا یکجا رفت-

 بغل کرد و گفت: نویراد رادمان

 . دیستیشما ن نجام،یمن هم ییدا-

 چشممو پاک کردم و گفتم : ریز هیفرض یاشکا یال کاغذدستم با

 جقله بچه.  برهیبه کار م یچه جمالت-

 رادمانو از خودش جدا کرد و گفت : نیراد

 نگاه کنم؟  بتونویاجازه هست تو ج-

 گرفت و گفت : نیدر اورد و روبه راد بشیو آدرس خونه و شماره تلفنو از ج بشیدستشو کرد تو ج رادمان

 . دییبفرما-

 . نشهینقطه چ هییدا نیا سیپ یکپ یبچه پررو، ا یا

 دست رادمان نگاه کرد و گفت : یبه کاغذ تو یبا لبخند نامحسوس نیراد

 جناب رادمان خان.  دیداشته باش یحیکارتون توض نیا یبرا دوارمیام-

 از جاش بلند شد و جواب طرفو داد : لشیزنگ خوردن موبا با

 بگو با منه،باشه.  کایشد، به را دایپ-

 رو قطع کرد و چشمش به من خورد.  یگوش

 از کمکت ممنونم.  یلیخ -

 تکون دادم و گفتم : سرمو
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 نکردم. یکمک کنم،یخواهش م-

 

 نگاهمو به رادمان دادم وبا لبخند به سمتش رفتم و جلوش نشستم و گفتم: 

 . شهیمادرت گناه داره نگران م زمیعز یکارو نکن نیشد، دفعه بعد ا دایجونت پ ییدا گه،یخوب د-

 دستاشو دور گردنم حلقه کرد و گفت : هوی

 خاله نرو. -

 بغلش کردم و گفتم : عستیضا دمیکردم از خودم جداش کنم نشد، د یهرکار

 کار دارم.  یبرم کل دیمن با سم،یعس-

 گفت : هیبود و نظاره گر بود. رادمان با گر ستادهیهمونجا ا نیراد

 ما؟  یخونه  یایعمه تو ب یجا شهیخاله م-

 نگاه کردم و گفتم : شیعسل یچشما به

 چرا؟ -

 ی، اما وقت یدیهم برام خر یتازه بستن یبهم کمک کرد یاومد یدینقشه نکش گهید شتیمن اومدم پ یچون وقت-

 سرش تو کتابه.  کسرهیعمه  شیپ رمیم

توجه باشن؟ من که از بچه ها متنفرم با  یبچه ب  نیبه ا ادیدلشون  م یچطور دم،یکش شییخرما یبه موها یدست

 بچه دلم قنج رفت.  نیا دنید

 گفت : یلکسیبه حرف اومد وبا لحن ر نیراد

 نکن.  تیخاله رو اذ م،یرادمان بر-

 نگاه کردم و گفتم : نیحس فرشته نجات بودن بهم دست، به راد هوی
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 من شیپ یا قهیچند دق شهیم-

 باشه؟

 

 کج کرد و گفت : سرشو

 باشه. -

 هنگ کردم! به اطراف نگاه کرد و بااخم گفت: کمیبشه  یانقدر زود راض کردمینم فکر

 . گردمیمن برم-

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 . دیراحت باش-

م و بغل دیرادمان به خودم اومدم،  پر غیبا ج هویکه  کردمیبرداشت و رفت اونطرف تر داشتم به رفتنش نگاش م قدم

 گفت :

 آخ جون. -

 که نفهمه گفتم : یلب جور ریو ز مکتیخودم جداش کردم ونشوندمش رو ن از

  گه،ید یخاله گندشو دراورد-

بعدش خودم کنارش نشستم و لپ تاپو گذاشتم رو پام، بالبخند به صفحه اش نگاه کردم،تموم شده بود همه  و

 م :به صفحه نگاه کردم و گفت جانی،با هتا صبح چشم رو هم نذاشته بودم شبیکامل بود،د بایکاراشو، کرده بودم وتقر

 . یباز میبر کنمیم ویآخرشه خاله جون االن س گهید-

 شد!  داریپد شهیم داریجا پد یب شهیشاسکول اسکول درونم که هم هوی

 و با خنده گفتم: تیاحمقا دستمو گذاشتم رو دکمه  دل مثله
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 دیکل کیمن به  یکه سرنوشت کار شهیم یبه فنا رفته، واقعا چطور دمیکش شبید یفشار بدم تمومه، هرچ نویا-

 بنده؟ 

که  دمیچشمم د یرادمانو جلو کیو رفته بودم تو فکر که دست کوچ کردمیلبخند داشتم به صفحه لپ تاپ نگاه م با

 گفت :

 . گهیبزن بره د ؟یخاله تو فکر-

 رفت رو حالت آهسته، دست رادمان آروم اومدو اومد و اومد خورد به دست من، داد زدم : میلحظه کل زندگ هی

 رااااااااادمااااان نههههههه. -

رو دستم و کل نقشه پاک شد، با تعجب برگشتم و به  دیبرگشت  رادمان دستشو زد  کوب یبه حالت عاد زیچ همه

 خندون رادمان نگاه کردم و گفتم : ی افهیق

 ؟یکرد کاریچ تو االن-

 

 به تعجب شدوگفت : لیاش تبد خنده

 کردم؟  یکار بد-

 گفتم : ینشون بدم، با ناباور یچه عکس العمل دونستمینم

 . یحرکت پاک کرد هیو با  دمیتا صبح کش شبیکه د ینقشه .... نقشه ا-

 لب گفتم : ریگذاشتم رو چشمامو به سمت جلو خم شدم و ز دستمو

 خدا چرا؟ -

 و دستمو تکون داد و گفت : هیگر ریزد ز رادمان

 اشتباه کردم.  د،یخاله، خاله ببخش-
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 تموم شد.  گهیتوجه نکردم، بدبخت شده بودم، د بهش

 رادمان. -

شدم، داشتم کل  رهیخ نیسرمو باال اوردم و دوباره دستمو گذاشتم رو دهنم و متفکر به زم نیراد یصدا دنیشن با

 مطمئن بودم چشمام قرمز شده بود .  یول ره،یام نگ هیگر کردمیم مویسع

 دستشو به سمت رادمان گرفت و گفت : یتو لونیرفتارش بود نا یکه تو یذات یلکسیبا همون ر نیراد

رفت و  نیاز کنارم برداشت و به سمت راد عیرادمان دستمو ول کرد و لپ تاپو سر طون؟یدوباره ش یکرد کاریچ-

 گفت :

 درست کن.  نمیا ،یبلد  یخاله رو پاک کردم، تو همه چ ینقشه ها یرفت تو جلدم زدم همه  طونیمن ش ییدا-

 یچیو ه کردمیفقط به روبه به روم نگاه م رم،یلپ تاپو از رادمان بگ رفتیدستو دلم نم یتو شوک بودم، حت هنوز

بچه  یبچه لوس به فنا رفت، اصالً از هرچ هیهمه، بخاطر  میداریالل شده بودم، کل زحمتم، کل شب ب یعنی گفت،ینم

 است متنفرم. 

 بود.  میکه منو رادمان روش نشسته بود یمکتین یشطرنج روبه رو یو صندل زیم هی

 گفت: لکسینشست و دستشو گذاشت روش و ر زهیپشت همون م نیراد

 خاله ؟  گهیراست م-

 و بااخم گفتم: ام برگشتم هیبه حالت اول  عیلحظه چشمام درشت شد،بعدش سر هی

 تموم شد.  گهید ست،یاوهوم،... مهم ن-

 زد وگفت : دویشد، چندتا کل رهیلپ تاپو از رادمان گرفت و گذاشت رو پاش و به صفحه اش خ نیراد

 حله. -

 بهش نگاه کردم وگفتم : یحس چیه بدون

 حله؟  یچ-
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 انداخت و بعدش به من نگاه کرد و گفت: ینگاه شیکرد و به صفحه نما اخم

  ؟یپالن خودت نیطراح ا-

 وگفت : دیاومد و بهم چسب رادمان

  ؟یدرستش کرد، حاال دوست ییآخ جوون خاله، دا-

لپ تاپ نگاه کردم، چشمام داشت از حدقه  یرفتم و به صفحه  نیحرفش از جام بلند شدم و به سمت راد نیباا هوی

 سوال. با خنده گفتم : ریکارش برد ز نیمو باا یکل تخصص معمار رم،یمن برم بم رون،یب زیم

 واقعا ممنونم.  ،یمرس-

 تاپو به سمتم گرفت و گفت ؛ لپ

 . یخواهش، جوابمو نداد-

 کردم و گفتم : وینقشه رو س عیخنده سر با

 یطورچ دونمینم ن،یواقعا ممنونم که برش گردوند کنم،یحاضر م کیتاج یشرکت پسر برادر آقا یدارم برا نویبله، ا-

 تشکر کنم. 

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 بهش بندازم؟  گهینگاه د هی شهیم-

 لپ تاپو بهش دادم و گفتم : عیسر

 حتماً. -

 دقت به صفحه اش نگاه کرد و گفت : با

 داره.  ییاشکاال هی... نیا-

 لپ تاپ نگاه کردم و گفتم : یو بعد به صفحه  نیبه راد اول
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 کجاش؟ -

 ...شهیعال یویخوب و یخونه  یاز فاکتور ها یکیپنجره ها درست رسم نشده، -

ه کل ب بایکه تقر ییتا جا دادم،یم رییاون نقشه رو تغ یبا کمک حرفا عیومنم سر دادیم حیاشتباهاتمو توض نیراد

 بودم،  هدیبود که تا حاال به عمرم کش ینقشه ا نینقص، به نظرم بهتر یو ب بیع ینقشه عوض شد، ب یرونیب یفضا

 تاپو به سمتش چرخوندم و گفتم : لپ

 خوبه؟ -

 چونه اشو صورتشو جمع کرد و گفت : ریگذاشت ز دستشو

 . ستیبد ن-

 درشت کردم و گفتم: چشمامو

 خوبه.  میلیخ-

 نینگفتم، اما راد یزیو چ نییکرده بودم سرمو انداختم پا یرو ادهیچرخوند و تو چشمام زل زد، اوه المصب ز سرشو

 دوباره گفت :

 .شهیم شیرایکه انتخاب شد اشکاالتش و یموقع کینزد ندهیدر آ ست،ین یعال یخوبه ول-

 خنده گفتم : با

 درد بخورن، واال.  خوانیبخوان، نم خوانیهست، م نکهیهم-

 آروم گفت : دویکش ششیبه ته ر یبهم انداخت و دست یبینگاه عج نیراد یچرا ول دونمینم

 درد بخورن. -

 درش اوردم و جواب دادم : فمیک یخم شدم و از تو عیسر لشیزنگ  موبا دنیباشن

 بله مامان، -
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 نن جون اومد که داد زد : یصدا

  ؟یزهر مار خبر مرگت کدوم گور-

 زدم و گفتم : یکرد،لبخند رمیکردم که متوجه شد و با نگاهش قافل گ نیبه راد ینگاه یچشم ریز

 رم؟یسر راه بگ یخواینم یزیخونه ام،چ گهید قهیباشه ده دق-

 بپوشم برم تو قبر از دستت راحت شم. ریکفن منو بگ-

 گفتم : یس نشه با لبخند الک نکهیا یبرا

 .رمیگیباشه، باشه م-

  ،یبوووقت هست ییپدر سگ... بووووووق، تو ام مثله اون دا یا-

 منم دوست دارم، خدافظ.  -

 گفتم : عیرو قطع کردم و سر یگوش

 نکردم بهش قول دادم. یبا بچه باز یوا-

 خوابش برده، دستمو گاز گرفتم و گفتم : مکتین یرادمان رو دمیبرگشتم و د 

 شد.  فیاز رادمان قافل شدم، ح ،یآخ-

 بلند شد و لپ تاپو خاموش کرد و به سمت من گرفتش و گفت : نیراد

 ببرمش.  شهینداره، االن خوابه راحت تر م یاشکال-

 وگفتم : نییو سرمو انداختم پا دمیکش یدست میتاپو ازش گرفتم و به روسر لپ

 ... باشه ممنون از کمکتون. شه،یبشه ازم متنفر م داریب-

 . نیهمچن کنم،یخواهش م-
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 کهینزد دونستیچون م نیو راد کردم و به سمت خونه راه افتادم، شانس گند خونه مون چفت پارک بود یخداحافظ

 شد؟یم یچ شدیدور ترم کمیتعارف نزد، خوب اگه 

 

 گم؟یدارم م یچ

 ییجا هینقشه به  نیآخرش ا دونستمیخوشحال بودم م یلیانداختم و رفتم تو ، خ دویدم در خونه و کل دمیرس

آرشو گرفتم بعد چند  یدر اوردم و شماره  مویبه مامان ونن جون کردم و گوش ی، تا وارد خونه شدم سالم رسهیم

 :دیچیپ یگوش یصداش تو قهیدق

 .الو—

 گفتم: عیسر

 د؟یآقا آرش خوب هست سالم—

 افتاده ؟ یممنون،اتفاق یلی،خ سالم—

 گفتم: یادیز هیخوشحال با

 شد. تموم—

 آرش بلند تر شد و گفت: یصدا

 واقعا؟—

 لبخند گفتم: با

 که نداره. یرادیبوجود اومده ،ا یکل یتو نقشه  یراتییتغ هیفقط  بله—

 .  می،آخه برنامه عوض شده فردا  جلسه دار دیانقدر زود تمومش کن کردمیفکر نم ه،عالی—

 ؟یچ کردمیاگه من تا فردا حاضر نم  د؟یچرا به من نگفت نووا،فردا؟ای—
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 .کردمیم یفکر هیخودم  یکردیتموم شم نم ،یهول کن نخواستم—

 وهمه پر. یکار یتجربه  ونویمل ستیشانس اوردما وگرنه ب ه؟واقعایک گهید نیا یوا

 .دیبه من بد یخبر هیعموتون قبلش  یخونه  دیخوب پس هروقت اومد اریبس آهان،—

 ،حتمااوکی—

 د؟یبا من ندار کاری—

  ید،بایباش  موفق—

 .بای—

 رو قطع کردم و به روبه رو نگاه کردم ... یگوش

 لب گفتم: ریام و ز گهیدستم زدم پشت اون دست د هیبا

 بودا. کینزد عه،عه،عه—

  

 ؟یستادیدم در وا راچ—

 مامان از فکر دراومدم : یصدا با

 ،من کارم تموم شد. یچهان؟هی—

روز سارا ،ام شیو لباسامو عوض کردم ،دوباره فکرم رفت پ وتریکامپ زیسمت اتاقم رفتم و لپ تاپو گذاشتم رو م به

 یها یبه اون  دوست شهیقرار بود زنگ بزنه و اون حرف مسخره شو بزنه هرچند مطمئن بودم همش مربوط م عصر 

 .شیالک

 نبودن داد زدم: دمیحال نشستم و مامان و نن جون تو د یاتاق و تو رونیدوازده بود رفتم ب یکاینزد ساعت

 م؟یدار یناهار چ مامان—
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 نن جون اومد که  گفت: یصدا

 آب و خورشت هوا. سوپ—

 جمع کردم و گفتم: صورتمو

 بله؟-

 .کنمیغذا بپزه من دارم درست م تونهیغذا حساس شده  نم یزهرمار،عروس گلم  به بو —

 نوبره. گهیکه نن جون بپزه د ییجان؟غذا

 رفتم و گفتم: کیکنه،نزدیننه جون پشت اجاق گازه و داره غذا درست م دمیتو آشپزخونه و د رفتم

 ه؟یچ نای—

 .االزانی—

 جمع شده به اجاق نگاه کردم و گفتم: باصورت

 ایمثله آب گوشته تا الزان شتریب نی،ا کننیدرست نم ینجوریا اروالزانی—

 

بود بهم کرد ،منم باخودم دودوتا چهارتا کردم گفتم  دخالت  یخاص ییبرو گمشو هیکه تهش  ییجون از اون نگاها ننه

 !؟ هیتو کار بزرگتراچه کار

 رفتم وار اتک بزنم ، من—

 بهش نگاه کردم وگفتم: ینگاهم کرد،با لبخند الک بازم

 من رفتم . یعنیگو شدم، اهم  تو،منی،ماوکی—

 ستادم،یحال خونه ا یو تو رونیآشپزخونه زدم ب از

 . هیبد درد یکاربی—
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 گفتم: رلبیبلند شد ،ز میگوش امیزنگ پ یصدا هوی

 ره،یرو از مانگ یگوش نخداای—

 زدم و گفتم: یطانیشماره آرش لبخند ش دنیروشنش نگاه کردم وبا د یصفحه  به

تنها تو  امیکه من قشنگ تر از پر اره،بسیدووم نم اناید یجلو چکسیه یکه،البته حق دار یام نخاله دراومد تو—

 .ااامیکوچه نم

 نوشته: دمیباز کردم و د امویگم،پیدارم چرت م اوه

تورو به عنوان طراح نقشه به جلسه   اتیجزئ حیتوض یکه فردا من ناچارم برا نیبچ یجور هیکن برنامه تو  لطف—

 کنم. یمعرف

 داغونم کرد ناموسا. نیبرنامه تو بچ یکلمه  نیسرم ،ا ختهیهزارتا پروژه ر یخنده ،حاال انگار ریز زدم

 وسط خنده ترمز کردم و گفتم: هوی

 گفت! یاالن چ نای—

 ه دندون گرفتم:نگاه کردم و لبمو ب امیپ به

 م؟بپو یچ نیییعالمه سهام دار گردن کلفت؟ه هی شیبرم پ دیفردا با ،منیواا ای—

 شدم: امیکردن پ پیمبل نشستم و مشغول  تا یرو

 . کنمیم میبرنامه فردا مو با توجه به جلسه تنظ ستین مشکلی—

 خوندم و با خنده گفتم: امویارسال کردم ، دوباره پ و

 شدم من، یشاخ اوهو،عجب—

 

 دستمو باال اوردم و با لبخند گفتم:  دیاز راه رس بابا
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 بابا. کنه،چاکریشهامت سالم م انایمهندس د خانم—

 دستشو انداخت دور گردنم و گفت: شمویاومد پ دویخند بابا

 . یونیمل ستیب سالم—

 از دور گردنم در اوردم و بااخم گفتم : دستشو

 .ادگرفتهینن جونم  نینکناا،بب یونیمل ستیب یونیمل ستیب یه بابا—

 کرد و گفت: یچهره شو جد بابا

 .ههههه. یونیمل ستی،باشه ،حق با توعه ب باشه—

 آب شور کشور خشک شد. یها اچهیکل در میخنده ،هرهرهر نمک ببر ریزد ز ودوباره

 ابروموباال انداختم باال وگفتم: هی

 شه . شتریب یسخنران یکنم تمرکزم برا شنیلکسیبرم ر دیجلسه دارم با فردا—

 وگفت: دیخند بابا

 ؟چی—

♪♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 

 دادزد: بابا

 شام بخور. ایمهندس ب —

زنم ب یپیعجب ت ییفردا حاضر کرده بودم و از تنم در اوردم ،خدا یکه برا ییو مانتو ستادمیاتاقم ا یقد نهیآ یجلو

 .نییپا ندازمیفردا،فک همه رو م

نشستم و باغرور شروع به غذا خوردن کردم ،ننه جون بااخم بابا، باخنده و مامان با افتخار بهم نگاه  زیم پشت

 چونه ام و گفتم: ری،دستمو گذاشتم ز کردنیم
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 .رهیگیکه گفـتــــــــــم صدام م یونیمل ستیهمون پروژه ب هیسخنران یچرب بخورم فردا برا غذای—

 گفت: عیسر مامان

 درست کنم. گهید زیچ هیبرات  بذار—

 

 گفتم: عیکار سر نیبود ا یرحم  یب گهید

 . خورمیم یامشبو قرمه سبز هی،حاال  ستیمامان الزم ن مرسی—

 وگفت: دیخند بابا

 مورد عالقه تو درست کرد. یبود غذا یگذاشت کنار باهرسخت ارویم اریبخاطر تو و مامانت—

 شون نگاه کردم و گفتم: ییبه دوتا یهند لمیلحظه رفتم تو فاز ف هیحرف بابا  نیباا

بهمون  ایالزان یدوست نداشتم کابوس ظهر تکرار بشه وننه جون جا گهیمامان عاشقتونم،د یبابا،مرس مرسی—

 بده. ایخورشت سو

 ترس شد،مامان به ننه جون نگاه کردو گفت : یبه تعجب وکم لیمامانو بابا تبد لبخند

 اهم خوشمزه بود که دخترم._

 فتم :خنده گ با

 شمااا؟ یناهار خورد اصال—

 قدرتمندوگرفت و گفت: یزنا نیعقب و گارد ا دیشو کش یجون صندل ننه

 ؟یگفت چی—

 وگفت: دیدست به کارشد و برام غذا کش عیسر بابا

 کار اول فاجعه است. شهی،کال هم ستین ادتونیدرست کردو  میکه مر یاول یاالزانی—
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 به بابا کرد وگفت: ینگاه بد  مامان

 بود مثال؟ چش—

 و گفتم: دمیحرفشون پر وسط

تفاوت که عوض جنس  نیهاشده فقط باا یترک لمیف نیخانواده مون مثله ا انیبن دمیفهم دنیبابا،جد الیخبی—

 .ههههه.پاچهیمذکر ومؤنث،با غذا از هم م

شدن  عیاز ضا یریجلوگ یبه حرفم نشون ندادن،برا یعکس العمل جالب چکدومشونی،ه دمینگاه کردم وخند هیبق به

 صدامو صاف کردم وگفتم:

 .میکن لمی—

 شدم،نن جون صداشو کلفت کردو گفت: مشغول غذا خوردن  ومردد

 . دیپاف  جا داشته باش فیپ یتا فردا برا دیبخور کم—

 باال اوردم وگفتم: سرمو

 ده؟یجد جان؟غذای—

 وبهش داد بابا خوردو باخنده گفت: ختیبابا وشروع به سرفه کردن کرد،مامان براش آب ر یتو گلو دیپر غذا

 . تزاستیمنظورش پ--

 باال انداختم و نامحسو س گفتم : ییابرو

،تشکر کردم و تا  میباشم... شامو به اتفاق خانواده خورد ریباشه انقدر بخورم که تافردا س ادمی آهــــان،پس—

 گفت: عیخواستم بلند شم ننه جون سر

 .یرو نشست او،کجا؟ظرفا—

 به بابا و مامان نگاه کردم و گفتم: ناباورانه
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 بشورم؟ جـــــــــان؟من—

 با خنده گفت : مامان

 فرداحاضـــ... یبرو برا شورمی،خودم م نه—

 وگفت: دیجون وسط حرفش پر نن

 .رونیبشوره همه ب دیبا اناید فقط—

 مهندس باس ظرف بشورم؟ ؟منهیکنیچرا منو راحت نم ایخــــــــــدا

 اد،یاز گوشم در ن میصورتمو پاک کردم و شونه مو به سمت باال بردم تا هنسفر یکف رو نمیآست با

 پوشمــــــــهیکه م هیرو لباس یزنیکه م یگــــــــوشمه عطر یخنده هات هنوووز تو ـــــــــهصدای—

 .ــــــاریرو نه ن ندفعهیا گمیبت م یزیچ هیقدمم برندار، کیبدون من  گهی،د

 بودم دادزدم: اوج آهنگ تو

 ...نــیهررررربار ا-

 یرو زدم و ب یوصل تماس هنسفر دیو دست کشامو در اوردم و کل دمیزنگ خورد ،ظرفا رو آب کش میگوش یاکه

 حوصله گفتم:

 .بله—

 .کیعل سام—

 ،صدامو صاف کردم و گفتم: هییکه دا نیابرفرض،ا ای

 تلفن خونه. ایزندانه  اونجا—

 ؟یدیجواب منو نم یواس چ ،اصالیتا جواب بد زنمیم فونیلیت نقدریخو،وگرنه ا شدهیچ نمیوا کُن بب لب—

 نداشتم. شارژ—
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 کلفت کردو گفت: صداشو

 ـ سهیدهنت سرو ،وگرنهیدوشته باش ت،صداقتیگیندیکون توز الشیت شهی،همییدا نیببی—

تمرکز کنم  کمی دیکنم،بذاریتالش م یعنی کنم،اهمیم الشی..االن ت ،حلهاوکی—

 نـــــــــــــــــــــــــــ....ا

 گفت؟ یچ بای،فرییتمرکز،دِبنال دا ای یزنیزور م داری—

 و گفتم: دمیکش یراحت نفس

 .یکه داد یرفتم آدرس گم،منی...م ـــــــــش،خوبآخی—

 .خوب—

 دهنمو قورت دادم و گفتم: آب

 .دمیرو د بافری—

 د،بنال د. یخوایم یلفظ رزی—

—..... 

 ؟یزنیحرف نم یچ واس—

 بردم باال و گفتم: صدامو

 شکمشو حساب یتو یکیتا ،البته اون  اسهیچهارتا بود  سین ادمی...شمارم،یدارم بچه هاشو م ستایلحظه وا هعه،ی—

 نکردم.

 لحظه سکوت کرد بعدش گفت: هی

 ؟یزنیم یخرک یشوخ داری—

 .سین یغلط بکنم،راستش اصال حس شوخ من—
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 هیاستعداد دارم، یروانشناس یرشته  یتو یلیمن خ کردمیفکر م نیفاصله داشتم به ا نیسکوت کرد ،توا دوباره

 از پشت تلفن اومد که گفت:  ییدا یصدا  هویبهش گفتم آب تو دلش تکون نخورد، یجور

 منووو. یــــــگی...بمکری—

 به کف آشپزخونه نگاه کردم و گفتم: د،متفکریچیپ یگوش یکه تو یبوق متماد یصدا وبعدش

 م؟یکر م؟کدومکری—

 

 هامو از گوشم در اوردم وبه سمت اتاقم رفتم، یهنسفر

 زنگ نزد . شعورمیب یسارا نای—

کتابم گذاشتمش و بعدشم  ینقشه نوشتم و ال حیتوض یمتن بزرگ برا هیبا همون حال  ومد،امایخوابم م بیعج

 .دمیخواب

 

م خودم درست کرد یبرا ریلقمه نون و پن هیشستن دست و صورتم  صبح از خواب بلند شدم و بعد  میپنج و ن ساعت

 ی نهیآ یبلندشون کنم،جلو خواستمیبودن نم دهیبه اتاقم برگشتم،همه خواب نیپاورچ نیو خوردم بعدش پاورچ

خط  اطیه صورتم زدم ،بعدش با احتبرداشتم و ب روکننده  دی،با لبخند به صورتم نگاه کردم و کرم سف ستادمیاتاقم ا

 همون خط چشم ساده بهتره، دمیرس جهینت نیعقب تر که رفتم به ا کمیدم،یپشت پلکم کش یچشم مدل دار

 0-0کنگفو کار شده بودم  یمثله پاندا قایدق چون

 اهیس کمیچشمامو  ریزدم و ز ملی،بعدشم ر دمیخط نازک پشت چشمم کش هیچشمو پاک کردم و عوضش  خط

نداشت،فقط  شیرایبه و یـــــازیقشنگ بود اصال ن یزدم ،ابروهامم که خدا داد میمال یروژ مس هیکردم، درآخر 

 . کردمیقشنگترش م کمی یمحکم کار یمن برا

 یلیبستم و بافت موهامو جلوم گذاشتم چون موهام بلند بود خ نشوییپا یکش قرمز مشک هیبافتم و با  موهامو

 هی به همراه میسبز آب یطرفه قشنگ زدم، مانتو کی یگره  هیمو سرم کردم  یبلند سبز آب یقشنگ شده بود،روسر
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ته کتاب برداشتم و آهس یبرداشتم و لپ تاپو توش گذاشتم و متنمو هم از ال مویمشک فیو ک دمیپوش  یشلوار مشک

 شروع به قدم زدن کردم. اطیح یو تو دمیپوش مویاسپورت مشک یبه سمت در رفتم ،کفشا

ند گ دمیترسیبه جونم افتاده بود م یصورتم گرفتمو شروع به خوندن و حفظ کردن کردم ،استرس بد یجلو متنو

  رفت،یاصال تو کَتم نم شییجاها هیاز حفظ خوندم ،اما  یاز رو خوندم ه یچرخ زدم و متنو ه اطویبزنم،کل ح

 ام من . یمن نوشتم؟عجب مخ نارویا واقعا—

 

، ندادم یسوت ندفعهیسرفه  از پشت سرم اومد ،برگشتم و با چهره آرش روبه رو شدم،خداروشکر ا یصدا هیدفعه  هی

 بوده؟ نجایا شبید نیمگه ا

 ،با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم: 

 سالم، —

 ،به من چه اصال . هیپروباز یلیخ دمیازش بپرسم د خواستم

 داد و با خنده گفت: یا گهینگاهشو به سمت د عیبا دقت بهم نگاه کرد و بعدش سر  یاول کم 

 .شمیزود از خواب بلند م یلیصبح خ یکار یکردم فقط منم که موقع  جلسه ها ی،فکرم سالم—

 زدم و گفتم: یلبخند

 ....یست،راستین ینطوریظاهرا ا پس—

 تو. یهست یمعلومه پسر خوب دمیناجور توش ند لمیف کالیبرداشتم و به سمتش گرفتم،بار فمیک یتاپو ازتو لپ

 تاپتون. لپ—

 برش گردون.  یاز کامل شدن نقشه مطمئن شد  نکهیست،بعدایسمت در راه افتاد و گفت الزم ن به

 گفتم و حرفو تموم کردم. یا باشه
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 و مشغول مرور متنم شدم ،آرش برگشت و گفت: ستادمیجام ا سر

 ؟یانمی—

 خونه نگاه کردم و گفتم: به

 نکردم. یمامان خداحافظ س؟ازین زود—

 جلوتر اومد وگفت: یکم نیدور تر از من بود بخاطر هم آرش

 بله؟—

 .میبر ال،باشهیخبی—

 و من بالفاصله به ساعتم نگاه کردم،تو ذهنم گفتم: میشد نیماش سوار

 مه؟یقدم زدم،هنوز ساعت شش ون اطیهمه تو خونه کار انجام دادم ،تو ح ناوو،ای—

 گفتم:آرش نگاه کردم و  به

 ساعت چند؟ جلسه–

 از چشمش برداشت و گذاشت رو موهاش وگفت: شویدود نکیبه روبه رو نگاه کردو ع آرش

 .میون هفت—

 بغل زد وگفت: نویبگم ماش یزیخواستم چ تا

 .گردمیکار دارم االن برم نجایا کمی من—

 نگفتم، یزیتکون دادم و چ سرمو

 ! گفتمیکاش م یا یول
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 گرسنه ام شده بود، یچ مثل

 یسر گرم کردم، همونطور که سرم تو گوش میموندم و به اطراف نگاه کردم و خودمو با گوش نیتو ماش یا قهیدق چند

بزرگم  وهیآب م وانیآرش پشت فرمون نشسته و دوتا ل دمی،سرمو باال اوردم و د دمیباز شدن درو شن یبود صدا

 به سمتم گرفت و گفت: وانارویاز ل یکیدستشه، و چندتا برگه،

 .رشدید دببخشی—

 :رو ازش گرفتم و گفتم وهیآب م وانیلبخند ل با

 ممنون،—

 شد وهیروبه رو نگاه کرد  و مشغول خوردن  آب م به

راه انداخت و به  نویهاآرش ماش وهیکردم، بعد از خوردن آب م وهیآروم و با کالس شروع به خوردن  آب م یلیخ منم

امتحان نوبت آخر بدم، از  خواستمیکه م یمثله وقت قایداشتم،دق جانیاسترس و ه یلیسمت شرکت حرکت کرد، خ

 نگه داشت وگفت: نویماش شآر رون،یب زنهیام م نهیقلبم داره از س کردمیحس م ادیز جانیه

 پارک کنم . نویتا من ماش ستایوا نجایهم م،لطفایدرسی—

گاز گرفتم و سرمو  یکم نموییآرش حرکت کرد و  رفت،از شدت استرس لب پا نیشدم ،ماش ادهیگفتم و پ یا باشه

 دم،یکش یقیبا دستم چنگ زدم و نفس عم فمویک ن،بندییانداختم پا

 

 لب رینکردم و چشمامو بستم و ز یپام شدم، توجه یجلو  ینیبود متوجه ترمز کردن ماش نییکه سرم پا همونطور

 چشمامو باز کردم : ییآشنا یصدا دنیباشن هویدعا زمزمه کردم ، 

 ...؟د،شماببخشی—

ص شخ دنیشدم و دهنمو باز کردم که جواب بدم، با د رهیروبه روم خ یبلند مشک یشاس نیباال بردم  و به ماش سرمو

 روبه روم قفل کردم!

  کرد،یم کاریچ نجایا نیراد



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
452 

 

 زد و آروم گفت: یلبخند کمرنگ دنمیشتم و بهش نگاه کردم  ،با دچشمام بردا یمو از رو یدود نکیع

 .آهان،سالم—

 گفتم: یبا آرامش ظاهر کرد،یم کاریچ نجایا دونستمیجمع و جور کردم واقعا نم خودمو

 .سالم—

 برد ،    نگیبه سمت پارک نشویشد و راننده اش ماش ادهیپ نشیماش از

 کتشو بست و با اخم به ساعتش نگاه کرد و گفت: ی دکمه

 .میبه موقع و آن تا چقدر—

 و گفتم: دمیکش یقینا محسوس نفس عم یلیخ

 ...شما—

 حرفمو بزنم و گفت: نذاشت

 د؟یاومد کیتاج یآقا با—

 شد! تیبا ترب ییهوی چه

 کردم و آروم گفتم: یاخم

 بله—

 ریانداختم، ز نییانداخت معذب سر مو پا یشلوارش گذاشت و سرشو کج کرد و بهم نگاه بیج یدستشو تو کی

 بهش نگاه کردم که گفت: یچشم

 .دیخوب ،موفق باش اربسی—

 لبخند زدم و گفتم: یحرکت کرد، عصبان یزد و به سمت ورود یپوزخند الیخیب و

 .نطوریوشماهم هم هه،—
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 پوزخند صدا دار بزنم روش کم شه. هیگفتم حداقل  دیدیمو نم افهیپشتش به  من بود و ق چون

 و پشتش به من بود برنگشت و دستشو باال اوردو به راهش ادامه داد . رفتیکه م همونطور

 

 با من داره،  یچه پدر کشتگ دونمیبچه پررو نم —

ه که ب گفتیهمه م یبه من کمک کرده بود اگه جلو نیراد  یافتادم ..وا روزید ادی هویکه  کردمیبهش نگاه م داشتم

بااسترس دستمو باال بردم و  شدم،یم چارهیمن ب دهینقشه  رو کش یخودش همه  گفتیاصال اگه م ایمن کمک کرده...

 کردم؟یم دیبا کاریسرم گذاشتم...چ یرو

 

بهش زدم، حاال همه به  یآرشه، لبخند پر استرس دمیبرگشتم و د دم،یرو پشت سرم شن یکس یقدم ها یصدا

 بفهمه!  یوقت کنهیفکر م یآرش با خودش چ نیجهنم، ا

 به سمت جلو حرکت کرد و منم پابه پاش رفتم، برگشت و بهم نگاه کرد و گفت : آرش

 نه؟  ،یاسترس دار-

 فراتر از اون.  یزیچ هی-

 کردو گفت : یا خنده

 .میشینکن، مطمئنم موفق م تیخودتو اذ یادیز-

 بهش نگاه کردم و گفتم: دیترد با

  کرد؟یم کاریچ نجایا ییایآر-

 جلو نگاه کرد و گفت : به

 شرکت  پدرشه.  نجایچون ا-
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 تاحدممکن درشت شد،بهش نگاه کردم وگفتم : چشمام

 ؟یاز اول به من نگفت نویچرا ا-

 و گفت: ستادیا یدر ورود یجلو

 مهمه؟ -

 بهش انداختم و گفتم : یبچه قافل شدم روم حساس شد، نگاه نیباز من از ا آخخخخ

 . یلیبله خ-

 انداخت باال و خواست حرف بزنه زود گفتم : ابروهاشو

 درصد فکرشو بکن مهم باشه.  کیاصالً  ن؟یراد ؟یاشتباه شد، نه، ک دیعه، ببخش-

 د، آسانسورو ز دیبود بهم کرد و بعدش کل کنمیفازتو درک نم هیکه تهش  ییو آرش از اون نگاها میساختمان شد وارد

فضا رو پر کرده  میآهنگ مال یصدا م،یدر آسانسور باز شد،  اول من و بعدش آرش داخل آسانسور رفت هیچند ثان بعد

 ،نییینگاه به خودم... قسمت چندم بود؟ آهان سه بود، خداااا مرگم بده منو آرش؟ ه هینگاه به آرش انداختم  هیبود، 

نفس دارم، البته ندارم!  هیمن تنگ یبعد من بگم وااا میتو بمون نیکنه منو آرش ا ریآسانسور گ شدها،یم خوب یول

شت نفس ندا یتنگ لممیبهتره،تازه صد درصد اون دختره تو ف ستمیکنار وا کی جیمثل هو نکهیاز ا گهیخوب د یول

! خدا مرگتون بده با دهیکه شفا نم ضویبغل مر کمیچهارتا دونه بوس و  گهیفقط خواست بگه منم هستم،       د

 پوووف اعصابم داغون شد ...  کا،یاصال مرگ بر آمر لماتون،یف

ا در و بهم نگاه کرد، ب رهیآرش دستشو گذاشت رو دستگ م،یستادیدر اتاق ا یجلو رون،یب میو رفت ستادیا آسانسور

 و گفتم : ادمستیبعدش راست ا دم،یکوب نیکفشمو چندبار به زم یاسترس جلو

 . میبر-

 ایام حبس شد، خدا نهینشسته بودن نفسم تو س  زیکه پشت م ییآدما دنیدرو هل داد و در باز شد، با د ی رهیدستگ

 منو خراب کنه که بدبختم...  نایا یکن، اگه جلو تیبه راه راست هدا نویخودت راد

 بهش و کنارش نشستم.  یصندل نیتر کیها رفت و نشست منم  رفتم کنار نزد یاز صندل یکیبه سمت  آرش
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 کرده بودم.  ریگ یدوباره تپش قلبم رفت باال، چه بدبخت دمشیروبه رو مون بود، تا د قایدق نیراد

جواب دادن به آرش انجام داد،و بعدش  یهم همون عملو برا نیتکون داد، و راد نیراد یسالم کرد و سرشو برا آرش

 لب گفتم: سالم.  ریدادم و ز یفیبه من نگاه کرد، منم سرمو تکون خف

 اومد کنارش و چندتا برگه بهش داد  ییآقا هیبهم نگاه کرد و  جوابمو داد،   نیراد

 شد؛ یزیبرگه هارو ازش گرفت ومشغول نوشتن چ نیراد

 ازش برداشتم و به اطراف سپردم، نگاهمو

ها پرشدن و فقط دوتا  یمه صندلشده بود ه یپونزده شونزد نفر کینزد تیجمع ومدن،یم یکی یکیداشتن  همه

 هاشون بلند شدن.  یصندل یباز شدن در اومد و همزمان همه از رو یبود،  صدا یکنار آرش خال یصندل

پدر  ه،یک یهمه احترام برا نیا دمیسال فهم انیم باًیمرد تقر یآشنا یچهره    دنیسمت در نگاه کردم و با د به

 ن،یراد

 بود؟  یاسمش چ -

 که گفت : دمیآرشو از کنارم شن یصدا

 مسعود. ریام-

برگشتم و نگاهشو  هویشدم،  نیمسعود نگاه کنم متوجه نگاه راد ریگفتم و سرمو چرخوندم که به جناب ام یآهان

تو  لکسیر یلیخ دمید یوقت یو غرور کردم فکر کردم مچشو گرفتم، ول یکردم، اول حس قدرتمند ریغافل گ

 شد. ضسرشو به سمت پدرش برگردوند نظرم عو یچشمام نگاه کرد و بعد مکث کوتاه

 

 .گمیدارم  م یگفتم، ... چ یک نیبه من حس داره حاال بب نیجون، جون ا-

که اجازه نشستن صادر کرد سر جام نشستم، آرش به سمت  ییایآر یآقا یصدا دنیو با شن دمیکش یقیعم نفس

 و  گفت : دیچرخ ییایآر یآقا یصندل
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 جلسه حضور داشته باشن. یاومده و نتونستن تو شیپ یعمو و پدر مشکل یمتاسفانه برا-

 زد و گفت : ینیلبخند سنگ ییایآر یآقا

 نداره.. . از قبل هماهنگ شده. یمورد-

 نگفت، یزیزد و چ یلبخند آرش

زد و جوابمو داد، پسر و  یا گهیزدم و سالم کردم، لبخند کمرنگ د یبه من کرد، دستپاچه لبخند ینگاه نیراد پدر

 . شدیمعلوم م ینطوریجا که ا نیحداقل تاا زد،یباهم مو نم اتشونیپدر اخالق

 یآرش لپ تاپو ازم  گرفت و نگاه دم،یفهمیشو نم یچیکه من ه ییایآر یآقا یقلمبه سلمبه  یحرفا دنیاز شن بعد

با دقت به صفحه لپ تاپ نگاه کرد و  نیگرفت، پدر راد ییایآر یبه سمت آقا اطیبا احت یلیبهش انداخت، بعدش خ

 گرفت،  شیبه سمت فرد بغل پوبهش لپ تا ینگاه مچهیبدون ن نیگرفت، راد نیاونو به سمت راد

 یزیو چ نیینگفت. سرمو انداختم پا یزیزنگ خطر برام به صدا در اومد، آرش با تعجب بهم نگاه کرد و چ نیاول

 نگفتم، 

 جاش جابه جا شد و گفت : یتو یکم ییایآر یکه اونجا بودن آقا ینقشه توسط چند نفر یاز بررس بعد

در جلسه حضور   شتریب حیتوض یشهامت هستند، که امروز لطف کردن و برا اناینقشه خانم مهندس د نیمعمار ا-

 کردن. دایپ

 با من بود؟  نیا

و تا خواستم بلند شم و تشکر کنم آرش دستشو گذاشت رو مانتوم و مانع بلند  لحظه حس کردم تو دانشگاهم هی

 جابه جا شدم و گفتم : میصندل یتو یکنم کم یمثال ماست مال نکهیا یشدنم شد، برا

 نقش داشته باشم،  هرچند کوچک.  یپروژه بزرگ نیچن ی...باعث افتخاره که بتونم تو کنمیخواهش م-

 البداعه اومد تو ذهنم، یبه جان خودم ف یجمله بند جووونم

 بهم نگاه کرد اعتماد به نفس گرفته بودم،  نانیبا اطم آرش
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 نگاه کردم.  هیغرور به بق با

 زد و گفت : یلبخند مطمئن ییایآر یآقا 

 خانم شهامت.  دییبفرما کنمیم ن،خواهشیهمچن-

 گفتم : لب ریدست به روبه رو اشاره کرد، آب دهنمو قورت دادم و ز با

  ه؟یمنظورش چ نیا-

 لب گفت : ریزد و ز یلبخند زورک آرش

  گه،یبرو د-

 لب گفتم : ریبه حضار زدم و ز ییدندون نما لبخند

 ندارم.  یمن آمادگ زتینزن جون عز یحرف الک ه؟یمخف نیدورب-

گفتم چون جواب نداد، از جام بلند شدم و با استرس به سمت جلو رفتم، لبخند پر استرس  یچ دیکنم اصالً نفهم فکر

 زدم، تا دهنمو باز کردم حرف بزنم برقا رفت، با خنده گفتم : یا گهید

 نوکرتم.  ایخدا-

 گفت : یآرش فور نمیبش اومدم

  ؟یچرا اومد-

 خنده گفتم : با

 االنه.  نیبار شانس اورده باشم هم هیاگه  لیبرقا رفته پس جلسه تعط ؟ینیبینم-

 برقا رفته؟  ویچ یبلند شو، برو چ-

 لب گفتم : رینازک کردم و ز یچشم پشته

 . گهیمرگ، رفته د-
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زود خودمو زدم به  یلیشروع به روشن شدن کرد، اوه حساب کار دستم اومد خ وارید یبزرگ رو شیصفحه نما هوی

برداشتم و  به سمت صفحه روشن  فمیک یاز تو یکاغذ الک هیبردارم،   زیم یاز رو یزیچ هیاون راه که مثال اومدم 

 کنه ریرو به رو رفتم.... خدا بخ شیپرده نما

 

 ینوشته بودم و تو شبیکه د یمو جمع کردم، و تمام متن یپرده ظاهر شد، تمام انرژ یبودم رو دهیکه کش  یپالن

 دیلرزیاسترس داشتم و صدام م یدادن کردم، اولش کم حیشروع به توض یقیذهنم مرور کردم و بعدش با نفس عم

نقشه به کار بردم  یکه تو یزیهرچ یبرا وکردم الزمه گفتم  یکه فکر م یبعدش حساب کار اومد دستم، هرچ یول

هم جواب سواالت  یگه گاه زدم،یو حرف م کردمینگاه م تیاوردم، قشنگ به فضا مسلط شده بودم به جمع یلیدل

 لب گفتم : ریو ز دمیکش ینداشت، نفس آسوده ا یهم سوال یحرفم تموم شد و ظاهرا کس دادم،یسهام دار ها رو م

 شکرت.  ایخدا-

 گفت : نیروبه راد ییایآر یلبخند به حضار نگاه کردم، آقا با

  د؟یندار یشما سوال-

 نگاه کرد و روبه پدرش گفت : هیبه بق نیراد

 ..لحظه. هی-

پشت سرم رفت، با  شیاز جاش بلند شد و به سمت پرده نما نیشد، راد یخال یشدم،  ته دلم خال رهیترس بهش خ با

مت از قس هی دنینقشه مکث کرده بود، رد نگاهشو گرفتم و با د ینقطه  کی یرو یا هیدقت بهش نگاه کرد و چند ثان

 بدنم قطع شد.  توخون  انیلحظه حس کردم جر هیبود  دهینقشه که خودش برام کش

و  مهم باشه کردمینداده بود همون جا بود، منم فکر نم حیبرام توض لشویکه بهم کمک کرده بود و دل یقسمت تنها

 واقعا نجایا کردمینم هیهرجا که گر گهینقشه برداشت و بهم نگاه کرد، د ینخواستم،  نگاهشو از رو حیازش توض

 یدستشو  باال برد ،  برقا روشن شد و بعدش کم وبه چشماش نگاه کردم، سرشو تکون داد  تیوقتش بود، با عصبان

 بهش نگاه کرد. گهید کمیبرداشت و  زیم ینقشه رو از رو تیخم شد و ش
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آخه نامرد مگه من  شدم،یم یهرچند پر اشکال راض دمیکه خودم کش یکاش به نقشه ا یا کردمیکاش طمع نم یا

تا  جلوت نداختمیکاش م یبود نه هزار تومن، ا نیماش کیالست هی ؟یدار یدر باهام پدر کشتگکردم که انق کارتیچ

 . میشغل ندهیو آ میبه زندگ رهیگُر نگ شتیآت

 نگاهشو از  نقشه برداشت و گفت : نیراد دم،یدیدور چشمام حلقه زده بود، و همه جارو تار م اشک

 . ستین یمشکل-

 "بشر  نیا چه مرگشه"تعجب  نگاهش کردم، با

 نگاه کردم و گفت: تیجمع به

  الزم باشه، درسته؟ گهیپروژه دادم، فکر نکنم د یمعمار ینقشه  یالزم رو درباره  حاتیتوض شیپ یمنم که جلسه -

 یدیداده بعد االن من به چه ام شنهادیخودش طرح پ نیحرف نداره... ا ه،یشدم، واقعاً عال زیچقدر امروز سوپرا ایخدا

 من اول بشه؟ یانتظار داشته باشم که نقشه  دیبا

 کرد و گفت : نیبه منو راد ینگاه ییایآر یآقا

 . میحضارو بدون تیو نظر اکثر میکن یریگ یپس هرچه زودتر را-

 به پدرش نگاه کرد و آروم گفت : نیراد

 چشم. -

 من اشاره کرد و گفت : یبه صندل و

 خانم مهندس.  دییبفرما-

 رفتم و نشستم.  میتوجه بهش به سمت صندل بدون

 روبه من با لبخند گفت :  آرش

 . یبود یعال-
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 نکردم، مسخره ها...  یآرش هم توجه به

 مقدمه از سر جام بلند شدم و گفتم : بدون

  د،یببخش-

 بهم نگاه کرد و گفت : ییایآر ی. آقادیچشما به سمت من چرخ همه

 اومده؟  شیپ یمشکل-

 بهش نگاه کردم وگفتم : یجد یلیخ یبا چهره  هیتوجه به بق بدون

 برم.  دیاومده اجباراً با شیبرام پ یبله، کار-

 سرشو تکون داد و گفت : ییایآر یآقا

 .دیباش م،موفقیکنیبهتون اعالم م کیتاج یآقا یآراء جلسه رو به واسطه  ی جهینداره، نت یمورد-

   دم،یوقت نکش چیه دمیو استرس کش یکه امروز بدبخت یانقدر ،یاعالم نکن اهیصدسال س خوامیم

 خدانگهدار. نیهمچن -

 

 هیاولو زدم، در باز شد و رفتم داخل، به سقف آهن یطبقه  دیدر خارج شدم و به سمت آسانسور رفتم،  کل از

 ی نهیآ یام گرفته بود، بغضمو قورت دادم و تو هیچرا گر دونمینم  دم،یکش یقیآسانسور نگاه کردم و نفس عم

 و با صورت جمع شده از بغض گفتم : تمگرف رمیآسانسور به خودم  نگاه کردم و انگشت اشاره مو به سمت تصو

 شه.  یتا دلم خال زدمیکردم و عر م یم هیوگرنه انقدر گر شمیم یمثله زامب زهیریبهم م شمیآرا ف،کهیح ف،یح-

  دادم،یم یبودم و خودم رو دلدار رهیخودم خ ریبه تصو یا قهیدق دو

 منو نداره.  نیکردن ا هیکس ارزش گر چیه زیچ چیکنم ، ه هینه باس گر-
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... کنه یحرکت م ریچقدر د دم،یرسیزودتر م رفتمیبه در زدم، با پله ها م یآسانسور نگاه کردم و لگد واریدر و د به

 :دمیقشنگ دقت کردم د یصبر کردم.. وقت گهید کمی

 شه؟یپس چرا در باز نم میدیو رس کنهی.. اگه حرکت نمکنهیاصالً حرکت نم نکهیخداااا ا ای -

 شد...  کیکال همه جا تار هویهم کفو دوباره زدم  یطبقه  دیکل

 کردم و با ترس گفتم : هیآسانسور تک یکنج فلز به

که دختره با  ییاومده من گفتم قسمت سه اونجا شیپ یباهاشت هیچک دارم، فکر کنم  دئویمن درخواست و ایخدا-

 کنهیم ریکه دختره تنها تو آسانسور گ یی... جازدهیکرده نگفتم قسمت س ریاون استغفراله فرد مذکر تو آسانسور گ

 . رهیبم خوادیم

 گذاشتم رو قلبم وگفتم : دستمو

 شدم.  نینفس ندارم چرا همچن یمنکه تنگ ای، خدا شمیدارم خفه م-

 زدم: غیج دمیکوب یبه سمت در رفتم و با دست به در فلز 

 . دیکمک، کمک کن-

 دایلوازم پ یاز تو مویکردم و کورمال کورمال گوش یخال نیزم یرو فموینشستم وکل ک عیجواب نداد، سر یکس

سبز و زدم تا زنگ بزنم آنتن  دیدونه آنتن داشت، شماره آرشو گرفتم و تا کل کیکردم و روشنش کردم،  خداروشکر 

 ردممیکاش م ینه... خداروشکر زنده بودم،اما ا ایهنوز زنده ام  نمیصفر ر شد، دستمو گذاشتم رو قلبم تا بب میگوش

 .ومدیگرم بود نفسم داشت بند م یلیهوا خ

 

 گذاشتم رو گلوم و با ترس گفتم : دستمو

  اد؟یغش کنم، پس چرا غشم نم دیاالن من با-

به  یشتم دیزدم و نا ام هیتک یفلز واریعقب عقب رفتم و به د دم،ینفس کش یاطراف نگاه کردم و به سخت  یکیتار به

 : دمیدر زدم و درمونده نال
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 کمک کنه.  یکیتوروخدا -

 

 از زبان سوم شخص : ادامه

 

 آراء سهام دار ها را شمرد، با تمام شدن کارش متعجب به حضار نگاه کرد و گفت : یکی یکی ییایمسعودآر ریام

 ان.  یها به دوتا نقشه مساو یجالب، را اریبس-

در  یرا رسوا کند، هنوز آتش نیچقدر دوست داشت راد دانستیمسعود کرد، خدا م ریبه ام یبا استرس نگاه آرش

 وتمام." نیراد دنیکوب نیبه زم" شدیسرد م زیچ کیو تنها با  دیکشیدلش زبانه م

 کرد؟  کاریچ دیخوب االن با-

م مه شیبرا یلیمسعود انداخت، موافقت پدر خ ریبه ام ینگاه نیبر قرار شد، راد یحرف آرش در سالن سکوت نیباا

 " یخود دان "یعنی نیانجام نداد، ا ینگاه کرد و عکس العمل نیمسعود به راد ریبود، ام

 بدون مقدمه گفت : نیراد

 شهامت.  انایمن خانم د یرا-

از  یکی فتد،یتا پس ن گرفتیرا م شیبود که دست پ نیراد نیا شهیزد، هم شیبه پا یفیمشت خف یعصبان آرش

 گفت: نیسهام دارها با تعجب رو به راد

 نداره.  یریتاث یریگ جهیتو نت دهیصاحب ا یرا ییایآر یآقا-

 باال انداخت و گفت : یبا آرامش شانه ا نیراد

 نه صاحب شرکت.  ده،یصاحب ا یرا-

 روبه آرش کرد و گفت : ییایآر یاعتراض نماند،آقا یبرا ییجا نیحرف راد نیباا
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 . ارنیب فیبستن قرارداد تشر یبرا التیبعد تعط دیلطفا به خانم شهامت خبر بد-

 گفت : عیسر آرش

 بله، بله حتما -

 خطم جلسه... 

همراهش را خاموش کرده بود،  یگوش ،یشگیهم یرا گرفت و منتظر ماند اما باز همان صدا نااید یشماره  آرش

خوشحال از موفق شدنشان، هرچه که  ای اناید یاز رفتار بچه گانه  ینشان دهد عصبان یچه عکس العمل دانستینم

 بد بود.(  یفیبود حس بالتکل

 . ییایآر یآقا-

 گفت : عیگوشش برد و سر کیتوجه به نگهبان تلفن همراهش را نزد یب نیراد

 االن عجله دارم ... باشه واسه بعداً. -

ار کالفه چند ب د،یصبر کرد اما آسانسور نرس یهم کف را فشرد، کم یطبقه  دیعجله به سمت آسانسور رفت و کل با

آسانسور شد و به طرف پله ها رفت، مشغول حرف زدن با  الیخینه افتاد، ب یرا پشت سر هم زد، بازهم اتفاق دیکل

به  عینگهبان تکان داد و نگهبان سر یرا برا ستشاز کنارش شد، د یتلفن همراهش بود که متوجه رد شدن نگهبان

 سمتش آماد.

 بله آقا؟ -

 اونجام، خدانگهدار...  گهید قهیباشه، من ده دق-

 :اش را خاموش کرد و روبه نگهبان گفت  یگوش

 نکنه اون تو دردسر شه.  ریگ یبدبخت هی دیکن کنه؟درستشیکار م ینطوریچرا آسانسور ا-

 سمت در راه افتاد  وبه

 گفت : عیحرکت کرد سر نیپشت سر راد نگهبان
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 درستش کنن.  فرستمیم التیراحت، برقشو قطع کردم، بعد تعط التونینه آقا، خ-

 راش بندازن.  انیامروز خبر کن ب نینه هم-

 را زد و بدون توجه به نگهبان از در خارج شد.  حرفش

 نگاه کرد و با تمسخر گفت : نیبه رفتن راد نگهبان

 دیبر شهیهم دیتونیامشب به بچه ها قول رستوران دادم، چطور شما بچه پولدارا م التیبعد تعط یچشم حتماً، ول-

  ومده؟یما ن یو حال به بچه ها فیشب ک هیحاال  یخوش گذرون

 .یسر بزن نجایعمرا اگه از ا دیعد عب تا

 

 یاسپرسو را از تو ینگاه کرد و به سمت آشپزخانه رفت، قوط دادیشب را نشان م ی قهیدق یساعت که هشت و س به

و  یسورمه ا شرتی.  به سمت اتاقش رفت و حوله اش را با تختیدرون قهوه جوش ر یبرداشت و مقدار نتیکاب

 کیتا نزد خت،یخودش ر یبرا یاسپورت عوض کرد و دوباره به سمت آشپزخانه رفت، و فنجان قهوه ا یشلوار مشک

اپن  یهوا نگه داشت، فنجان را رو یاش دستش را رو یآالرم گوش یآن را مزه کند صدا یدهانش برد تا کم

تماس را وصل کرد و  یلیم یاش نگاه کرد، شماره آشنا اما ناشناس بود، با ب یآشپزخانه گذاشت و به صفحه گوش

 گفت :

 . دییبفرما-

 :دیچیپ یآرش داخل گوش یصدا

 سالم.-

 مبل تک نفره نشست و  یسمت حال خانه حرکت کرد و رو به

 راستش انداخت و گفت : یپا یچپش را رو یپا

 شده؟  یزیچ-
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 گفت : عیسر آرش

 زده.  بشیول کرده غ مهیکه جلسه رو نصفه و ن یاز وقت انایآره، د-

 گفت :  شیتوجه  ینشان دادن عمق ب یاما برا شناختیآن را م ست،یک اناید دانستیم

  ه؟یک گهید اناید-

 کالفه گفت : آرش

  ؟یفهمیم کننیدق م یپدر و مادرش دارن از نگران ست،یاالن وقت لج کردن ن نیراد-

و  دیکش یقیآرش نفس عم شتریدر آوردن حرص هرچه ب یدروغ محض را گفته اما برا ستیمهم ن شیبرا دیبگو اگه

 گفت :

 کنم؟  کاریخوب چ-

 داد زد: یعصبان آرش

 . رونیکه انقدر دمق شد و از جلسه رفت ب یبهش گفت یزیچ هیتو  نیراد-

 زد و گفت : یپوزخند نیراد

 نداره،فعالً.  یدر اصل اصالً به من ارتباط یعنیکجاست،  دونمیمن نم-

 قطع تماس را بزند آرش گفت : دیخواست کل تا

 که.  یوجدان نبود یانقدر ب-

 

 لب گفت : ریحوصله تماس را قطع کرد و ز یب نیراد

 خفه شو بابا. -
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در همان حال ماند و سپس از  یا قهیشد،  چند دق رهیخ نیپرت کرد و متفکر به زم شیمبل بغل یاش را رو یگوش

ها را باز کرد و  ویاز درا یکیمبل بلند شد و به سمت اتاقش رفت لپ تاپش را برداشت و بعد از روشن کردنش، یرو

به  یکه امروز با نگاه بد یدختر ریبود، درگ ریدرگ شکرد، و مشغول تماشا کردن شد، اما ذهن یرا پل ییکایآمر لمیف

 او جلسه را ترک کرد، 

 از حد ترسو بود... شیهم  دخترک ب دیشا ای کرده بود.. و یرو ادهیز یکم دیشا

 

خانه زد و با خود زمزمه  یتو یبلند شد،کالفه چرخ شیشد و لپ تاپ را خاموش کرد و از جا لمیف یتماشا الیخیب

 کرد :

 کجا رفته.  یعنی-

بود به سمت  امیکردن پ پیدادن به اشکان شد، در همان حال که مشغول تا امیهمراهش را برداشت و مشغول پ تلفن

 دیو دستش را رساند تا کل ستادیدر آسانسور ا یزباله را برداشت و از خانه خارج شد، جلو ی سهیآشپزخانه رفت و ک

جمع کرد و به در آسانسور نگاه کرد و آرام زمزمه  راصورتش  دیبه ذهنش رس یزیهمکف را بزند، ناگهان چ یطبقه 

 کرد :

 آسانسور... -

 خش دار گفت : یزباله از دستش رها شد... با صدا ی سهیت، کاش رنگ تعجب گرف چهره

 ابلفضل آسانسور...  ای-

 یط یکی یکیلباسش را عوض کرد و از خانه خارج شد پله ها را  یو بدون معطل دیبه سمت در خانه اش دو مهیسراس

 یکند، شماره  ریامروز آسانسور را تعم نیآمد که به نگهبان گفته بود تا هم ادشیشد، ناگهان  نیکرد و سوار ماش

 تلفن نگهبان را گرفت،  منتظر ماند،

 بوق اول. 

 دوم  بوق
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 نیماش یاش را جلو یگوش یعصبان داد،یتند تند و پشت سر هم که نشانه از نبود نگهبان م یسوم و..بوق ها بوق

آدم  کیجان  یپا کردیم یقرار یب نهیپرت کرد و با سرعت هرچه تمام به سمت شرکت راه افتاد، قلبش درون س

 بود..  انیدرم

 کرده بود.  داریقبل رفتنش بدجور وجدان به قول آرش خفته اش را ب یکه نگاه ناراض یدختر، دختر کی

.. خوردیآخر تماس پشت سر هم م یآرش را گرفت اما باز هم همان آش و همان کاسه، بوق ها یشماره  گریبار د چند

 زد : یمداد  یاما عصبان نیراد

 بردار کثافت،جواب اون وامونده رو. -

عره ن ینتوانست خودش را نگه دارد و عصبان نیتا شرکت نداشت که نگهبان تلفنش را جواب داد،راد یادیز ی فاصله

 زد :

  ؟یدیرو جواب نم یچرا تلفن نگهبان ؟یسر پستت باش دیمگه االن نبا ؟یکدوم گور-

 رفته از ترس گفت : لیتحل یبا صدا نگهبان

 لحظه گالب به روتون..  هیآقا -

 و گفت : دیکش ینفس آسوده ا نیراد

 نه؟ گهیآسانسورو درسته د-

 گاز فشرد و داد زد : یرو شتریرا ب شی... پادینشن یجواب

 گوشت بامنه؟ -

 گفت : دهیترس نگهبان

 بله.. بله.. درسته. -

 . نیشد بر تن راد یبزرگ یبلند نگهبان رعشه  یشرکت. صدا امیخداروشکر... دارم م-

 آقا.. دیاین زهیاالن؟ نه... نه آقا.... من چ-
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به او دروغ  نیکرد، حس راد ی.. حس مدانستیافتاده بود، م یرا قطع کرد، اتفاق یو گوش دیکش یحرص نفس

 شد،  ادهیپ عیرا دم در شرکت نگه داشت و سر نیماش گفت،ینم

 نیبه طرف ماش دیاش دو یشانیمتورم پ یخون در رگ ها یچراغ خاموش اتاق نگهبان دنیبا د د،یسمت در دو به

 یشرکت رفت  در را باز کرد، عصبان یرا از داخل داشبورد برداشت و به سمت در ورود یبزرگ دیبرگشت و دسته کل

با   ستاد،یآسانسور ا یوارد شد و جلو رداشتبه در زد و آن را هل داد، با عجله به طرف داخل شرکت قدم ب یلگد

 زد و گفت : یبه در فلز یدست ضربه ا

 اونجاست؟  یکس-

 شیانجام دادن کارها یبرا یلیاصالً آن جا نبود. دل اناید دینبود، شا شیب یالیها خ نیا یهمه  دیشا د،ینشن ییصدا

 حس...  کینداشت، مگر 

 آسانسور، یجا تو نیهم نجاست،یا اناید گفت،یکه م یحس

کرد و از خاموش  دایبرق آسانسور را پ دینظر گذراند، کل ریها را از ز دیکوچک را باز کرد و کل یعجله در فلز با

چهره  دنیبرگشت و با د د،یرا از پشت سرش شن یکس یباز شدن در و قدم ها یحاصل کرد . صدا نانیبودنش اطم

 یصورت نگهبان درس عبرت یگره کرد تا رو اهم فشرد،مشتش ر یرا رو شیدندان ها ینگهبان، عصبان دهیترس ی

 گوشش شود.  ی زهیآو یشناس فهیبکارد تا عمر دارد وظ

 وگفت : دیچسب واریبه د دهیترس نگهبان

 ... دیآقا ببخش-

 گفت : تیآورد و با عصبان نییرا پا مشتش

 بعدا،  یحسابت برا-

 آقا.. -

 .یافتاده، زنگ بزن آتش نشان ریآسانسور گ یتو یکی-
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 دوان دوان پله ها را باال رفت نگهبان پشت سرش راه افتاد و گفت : و

 آسانسورو درست کنن . انیزنگ بزنم ب دیآقا حالتون خوبه؟ از کجا معلوم؟ بذار-

 نگهبان دوخت و گفت : یاش را به چشم ها یبرگشت و نگاه عصبان نیراد

 بکن.  یخوایکه م یهر غلط  ،یکردیامروز صبح م دیاون کارو با_

 کرد و به شتریرا ب شیسرعت قدم ها نیدر آورد و مشغول شماره گرفتن شد، راد بشیتلفن همراهش را از ج نگهبان

 و داد زد : دیو با دست به در کوب ستادی.. پشت در ادیاول آسانسور رس یطبقه 

 ؟یی.. اونجااناید-

 گفت : یبلند یراه پله ها شد و با صدا کینزد امد،ین ییهم صدا باز

  ؟یزنگ زد-

 پله ها را باال رفت و گفت : یبا جعبه ابزار بزرگ نگهبان

 .ادیاالن م-

 گفت : نیدر آسانسور شد،   رو به راد یها چیابزار را کنار در گذاشت و مشغول باز کردن پ جعبه

 .  شهیاون تو باشه معلوم م ییاگه بنده خدا ینجوریا ارم،یدرو از جا در ب دیآقا بذار-

 نگفت.  یزیو کالفه قدم زد و چ دیآشفته اش کش یبه موها یدست نیراد

 از باز شدن در آسانسور بود برگشت و نگاهش را به روبه رو داد، یکه ناش یتقه ا یصدا با

 سرش را داخل برد و داد زد : نگهبان

 اونجاست؟  یکس-

 نگاه کرد و گفت : نیبه راد  امد،ین ییصدا

 .میشدیم مهیوگرنه بخاطر سرکار گذاشتن مامور دولت جر میزنگ نزد یخداروشکر به آتش نشان د؟یدید-
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 نگاه کرد و گفت : نیینگهبان به سمت پا یبدون توجه به حرف ها نیراد

 برسه.  نییکه  تا پا یجور هی ار،یطناب بلند ب هیبرو -

 با تعجب گفت : نگهبان

 آقاا..-

 کالفه به سمت پله ها هولش داد و گفت : نیراد

 . عیسر اریچراغ قوه هم ب هیحرف نباشه، -

 یباال ی چهیدر دیگرفت، با نییاش را روشن کرد و به سمت پا یچراغ گوش نیرفت، راد نییاز پله ها پا نگهبان

 نداشت. یکاف دیفضا د یکیاما بخاطر تار کرد،یم دایآسانسور را پ

 

 گرفت،  نیباال آمد و نفس زنان آن ها را به سمت راد ینگهبان با طناب بزرگ و چراغ قوه ا قهیاز چند دق بعد

 تا فردا.  دیخطرناکه، توروخدا صبر کن یلیآقا خ-

نکرد،طناب را به کمرش بست و آن را محکم کرد،  یمردد شده بود، اما توجه یانداخت، کم نییبه پا ینگاه نیراد

کرد، با استرس  دایپ نانیکم بودن گره اش اطماز مح یراه پله بست و وقت یتناب را به نرده ها  گرینگهبان سر د

 گفت :

 من برم؟  نیخوایآقا م-

 اش کرد وگفت : دهیو رنگ پر دهیترس یبه چهره  ینگاه نیراد

 . یفتیپس ن-

به سمت آسانسور برگشت و آهسته به سمت  نیراد دیبگو یزیصورتش را پاک کرد و تا خواست چ یعرق رو نگهبان

 چهار چوب آسانسور نشست و با ترس گفت : یرفت، نگهبان جلو نییپا

 . یآتش نشان زنمیآقا آروم، االن زنگ م-
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 گفت : رفتیم نییهمانطور که به سمت پا نیراد

فت، ر نییبه سمت پا شتریبه پا طناب کنده نشه. باصورت جمع شده از درد طناب حلقه شده دور کمرش ب خواد،ینم-

 کیبود، طناب را  شل تر گرفت و با  ستادهیدوم ا یآسانسور طبقه  یگرفت، اتاقچه  نییچراغ قوه را به طرف پا

 زیخ مین شیسر جا یاز درد جمع کرد، به سخت ابدجور درد گرفته بود، چهره اش ر شیپا د،یاتاقک پر یحرکت رو

 را باز کردو نور را به طرف داخل اتاق گرفت و گفت : چهیاتاقک گرفت، در ی چهیدر یشد و چراغ قوه را رو

 ..خانم شهامت. انا،ید-

 بار ترس را با تمام وجودش حس کرد، نیاول یکف آسانسور  برا ختهیر لیوسا دنید با

در همان حالت  یاتاقک از هوش رفته بود لحظه ا یکه گوشه  یفرد دنیاتاقک گرفت باد گریرا به سمت د نور

 بد شده بود.  یلیخشکش زد، بد شده بود خ

 نگهبان از باال آمد که گفت : یصدا

 منکه..  د؟یکرد دایپ یزیآقا چ-

 

 زد : ادیبه خودش آمد و نگذاشت حرفش کامل شود فر 

 زنگ بزن آمبوالنس. -

  ؟یآتش نشان ایآمبوالنس -

انداخت، تکان  انایصورت د ینشست و نور چراغ قوه را رو انایاتاقک داخل رفت، کنار د یباال ی چهیدرنگ از در یب

 .. زنده بود؟ خوردیمن

 را تکان داد و گفت : انایدستپاچه  د 

 . رونیب میبر دیشو با داریچشماتو باز کن، ب-
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آسوده شد،  اناید یاریاز هوش الشیخ یکم دیرا شن اناید یتا صدا نیرا زمزمه کرد ، راد ینا مفهوم زیلب چ ریز اناید

 ی چهیهوش بود کرد و چراغ را به سمت در یکه ب انایبه د یگره زد، نگاه انایطناب را از کمر خودش باز کرد و دور د

 برسند!  یاما.. معلوم نبود ک د،یایب یباال گرفت، بهتر بود صبر کند تا آتش نشان

 نبود یزد چاره ا ایرا به در دل

 

 انیرا گرفت و طناب را م انایدو دست د نینامفهوم زمزمه کرد، راد یلب واژه ها ریخورد و  دوباره ز یتکان آرام اناید

 دو دستش گذاشت و گفت :

 . ریبا دستت طنابو محکم بگ انایر،دیطنابو بگ-

 لب گفت : ریو ز دیبه گردنش کش ینشان نداد، کالفه دست یعکس العمل انایمنتظر ماند اما د یکم

 کنم.  کاریچ-

 کرد و گفت : ینگاه اناید به

 . نویا ریبگ اناید-

 خورد و طناب را گرفت.  یتکان انایرمق د یآن دستان ب کی

 گفت : جانیشد و با ه دواریام نیراد

 محکم نگهش دار.  یولش نکن ن،یآفر-

آسانسور  ی چهیدر یبرد و اورا به سمت باال  اناید یگرد و پاها ریحرکت  از جا بلندش کرد، دستش را ز کیبا  و

 فرستاد و همزمان خطاب به نگهبان داد زد :

 طنابو آروم بکش. -

 گفت : ینگهبان آمد که به سخت یصدا

 آقا.  کنمیم نکارویدارم هم-
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کردن خم شد و تمام  دایآرامش پ انایاز  د نیراد الیخ یکرد،  وقت دایاز آن مخمصه نجات پ انایشد و د دهیکش طناب

 انداخت و گفت : نییگذاشت، نگهبان طناب را پا فشیرا داخل ک انایلوازم د

 باال.  دیایبآقا -

اش اصابت کرد ،  دست  یشانیبه پ یزیبود که چ نیآسمان و زم انیرا به طناب گرفت و از آن باال رفت،  م دستانش

 د،یحرکت خودش را باال کش کیسرش گذاشت و با صورت جمع شده از درد به باال نگاه کرد و با  یآزادش را رو

رد و نگاه ک نیکردند،  نگهبان با ترس به راد کمککه اطرافش بودند دستش را گرفتند و به او  ینگهبان و چند نفر

 گفت :

 شده.  یزخم تونیشونیآقا پ-

 نگفت. یزیداد و چ هیتک واریبه د نیراد

نگاه  نیمسعود بدون حرف به چشمان راد ریسرش را باال گرفت، ام یکس یمحکم و آشنا یقدم ها یصدا دنیشن با

 انداخت و گفت : نییسرش را پا نیکرد، راد

 سالم. -

 گرفت و گفت : نیمسعود دستش را به سمت راد ریام

 سالم،  کیعل-

 دست پدر را گرفت و از جا بلند شد.  نیراد

  د؟یدیشما از کجا فهم-

 گفت : عیسر نگهبان

 هم تماس گرفتم.  ییایآر یمن گفتم، زنگ زدم آمبوالنس با آقا-

نگهبان را در مشتش  یدفعه برگشت و گلو کیکرد و  یپدرش نگاه یه پشتش به نگهبان بود، به چهره ک نیراد

 شده گفت : دیکل یدندان ها یاز ال یعصبان یگرفت و باصدا
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 نبود؟  فتتیمگه امشب ش ؟یکارت در رفت ریچرا از ز-

 گفت : یگذاشت و به سخت شیدور گلو نیراد یدست گره شده  یدستش را رو نگهبان

 آقا...  دیببخش-

 گذاشت و گفت : نیراد یشانه  یمسعود دستش را رو ریام

 به اعصابت مسلط باش.  ن،یراد-

 آسانسور زد و گفت : یها دیبه کل یمشت گرشینگهبان برداشت، با دست د یگلو یدستش را از رو ضیبا غ نیراد

 در المصب؟  نیا یرو ینچسبوند یکوفت یکاغذ هیخرابه چرا  یدونستیانصاف م یب -

نگهبان سرش را باال  دیچک نیزم یرو نیراد یشانیخون از پ ینگفت، قطره ا یزیانداخت وچ نییسرش را پا نگهبان

 آورد و گفت :

 .ادیداره، از سرتون خون م -

 دادزد : نیراد

 .ادیبه جهنم که خون م-

 و گفت : دیرا به سمت پله ها کش نیبه نگهبان کرد و دست راد یمسعود اخم ریام ،

 .یباش نجایحتماً ا فرستم،یفردا حسابدارو م ،یاخراج-

 نشست.  وارینگفت و همانجا کنار د یزیچ نگهبان

بود شد، به پدرش نگاه کرد و  ستادهیدر شرکت ا یآمبوالنس که هنوز جلو یرفت و متوجه  نییاز پله ها پا نیراد

 گفت :

  نجاست؟یچرا هنوز ا-

 اومده.  شیپ یمشکل دیشا دونم،ینم-
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ود گ شیچشم ها ریکرده بود، ز رییتخت نشسته بود شد، چقدر تغ یکه رو اناید یبه طرف آمبوالنس رفت و متوجه  

 انایصورتش به وضوح معلوم بود؛ نگاهش را از د هیگ دهیترک برداشته بود، رنگ پر یاز خشک شیافتاده بود و لب ها

 گرفت و روبه پزشک اورژانس گفت :

 ؟  دیافت یچرا راه نم-

 گفت : نینگاه کرد و روبه راد انایبه د دکتر

خوب  ادیز شیبهتره حال عموم مارستانیب ادیب یشده ول قیتزر یتیبه سرومش  تقو مارستان،یبره ب خوادینم گهیم-

 . ستین

 از پشت سر گفت : ییآشنا یصدا دیبگو یزیتا دهان باز کرد چ نیراد

 .اناید-

 

ه در ک ینشست و با استرس اناید یپا یو داخل آمبوالنس رفت و جلو دیبه برگشت نبود آرش بدون وقفه دو یازین

 زد گفت: یچشمانش موج م

 نشده؟ تیزیحالت خوبه؟ چ-

 رفت،  انایبه سمت د نیراد نگاه

 در صورتش گفت : یرییعکس العمل و تغ چیبدون ه اناید

 منو ببر خونه آرش. -

 دستپاچه گفت : آرش

 . مارستانیب میبر دیبا-

 که انگار روح در بدن نداشت آرام گفت : اناید

 خونه.  میاد،بریبدم م مارستانهیب یاز هرچ-
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 گفت : هیبدون توجه به بق آرش

 . میباشه،باشه ، بلندشو بر-

 یاش را به چهره  یشد و نگاه عصبان ادهیآرش از آمبوالنس پ کردیخودش را جمع و جور م انایفاصله که د نیهم در

 نیصورت راد ینگفت، آرش انگشت اشاره اش را جلو یزیبه آرش نگاه کرد و چ یبا نگاه جد نیدوخت،  راد نیراد

 گفت : دیگرفت و با تهد

 وگرنه..  فتادهیبراش ن یبرو خداروشکر کن که اتفاق بد-

.. کردیم یشتریدقت ب دیشخص خودش بود، با ریتغص نباریا کردیقبول م دینگفت، با یزیسکوت کرد و چ نیراد

رفت و به طرف  نیبه راد یآرش چشم غره ا گذشت؛یساده از کنار اتفاقات مربوط به خودش و البته شرکت م دینبا

 یبدون ذره ا انایکرد، د انایبه د ین نگاهیبلند شد و پشت سرش رفت، راد شیهم از جا انایراه افتاد، د نشیماش

 حرف از کنارش رد شد و رفت. یمه اکل یحت ایتوجه و 

 را تماشا کرد،  انایرفتن آرش و د یحرف چیسرجاش ثابت ماند و بدون ه نیراد

 گفت : نیدر آمبوالنس را بست و به راد پزشک

 کنم.  شیتا ضد عفون نیخراش برداشته، بش تیشانیپ-

شد، با نوک  رهیخ نیشلوارش فرو کرد و به زم بیج یتکان و دستانش را تو "نه" یسرش را به نشانه  نیراد

زد و به سمت  شیپا یبه سنگ جلو یشد و دست آخر لگد نیزم یناموضون رو یخط ها دنیکفشش مشغول کش

 پدرش رفت.

 

 : اناید

گو کابوس بود، مر کیکردم، همش مثله  داینجات پ شدیزدم و روبه رو، رو نگاه کردم،  باورم نم هیتختم تک یپشت به

 . شمیتا عمر دارم سوار آسانسور نم گهید دم،یچشمام د یجلو

 اتاق باز شد و نن جون وارد شد، بشقاب چلو مرغو کنار تختم گذاشت و بهم نگاه کرد.  در
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 یتختمو، لباسامو حت یرو یرو مالفه  واراید نیننه جونو مامانو بابا رو ا دم،یدیرو قشنگ تر م یاز اون اتفاق زندگ بعد

 شده بود، قبل آسانسور، بعد آسانسور. میبه دو قسمت تقس میکال زندگ دم،یدیم بایجو مرغو هم زرو، برن نویم

 ؛یهام باز کرد یکه چشم منو به خوشبخت یمرس ایخدا

  ؟یتاک ،یتا ک یدیآسانسورو آفر یمرس ایخدا

 تو...  یحس هی دارم

 بخور. -

 ننه جون از فکر درم اورد، بهش نگاه کردم و با بغض گفتم : یصدا 

 . یدیننه جونو آفر یمرس ایخدا-

 جون بهم نگاه کرد و گفت: نن

 موخت تاب برداشته.-

ونو ننه ج یمرس ایدلتو بخرم بهم بگو دلتتتت چنده خدا امیب خوامیبگم دلت چنده م خوامیننه جون دلم تنگه م-

  ؟یتاک یاوک یدیآفر

 جون اومد جلو و شونه هامو گرفت و گفت : ننه

 . یترشیم ،یکنیوگرنه رو دستمون بادم انایخوب شو... خوب شو د ،یخوب بش دیتو با ا،یبه خودت ب-

 .ستین اهیس گهیچشامم د ریز نیمنکه خوبم! بب-

 جون بهم زل زد و گفت : ننه

 شبیکه د ییها وهیعسل و تخم مرغ و م ریبادوم و ش ریموزو ش ریهمه ش نیگفتم ننه،  درضمن باا یاز نظر عقل-

وست اتوب ای یکنیم ریتو آسانسور گ ایمامانت تو رو لوس کرده که راه به راه  نیبود تعجب داشت، هم نیا ریغ یخورد

 .کنهیچپ م

 منه؟  ریداره، مگه تغص یوا چه ربط-
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 . نییپا یقناست بر یچهارتا پله رو با اون لنگا یمردینم-

قاشق پلو  مرغ گذاشتم  هینن جون ما بمب زده حال بوده بعدش دست و پا در اورده،  بدون توجه به حرفش  نیا کال

هم پشت سرهم خوردم،  با دهن پر به ننه  گهیقاشق د هیو  گهیقاشق د هیدهنم و خوردم،  نن جون بازم نگاهم کرد، 

 جون نگاه کردم و گفتم :

 . رهینم نییم پااز گلو یکنینگام م ینطوریا یواسه چ-

م دو سه تا مشت زد پشت ضیو با غ ختیآب برام ر وانیل هیتو گلوم شروع به سرفه کردن کردم، ننه جون  دیپر برنج

 تا خوب شم :

 زده.  یقحط یمرگ، بدبخت گشنه به پا خفه نش-

 گذاشتم رو پشتمو گفتم : دستمو

 تو کمتره.  ینزن.. خفه شدن دردش از مشتا یآ-

 

ته گذاش لنتیسا یرو مویگوش دم،یبالشتم دراز کش یو تا ته خوردم بعدشم رو ختمیآب ر وانیل هیخوردن غذا  بعد

 حس زنه،یبهم زنگ م یکیکه داره  دادیم نینشون از ا فتادیم وارید ینورش که رو یول دم،یشنیبودم و صداشو نم

 من یش صبح دو بار بهم زنگ زده بود ولپشتمو بهش کردم و چشمامو بستم، آر نیبلند شدن نداشتم بخاطر هم

ونم، بد یزیخسته کننده چ یزایچ نیاز کار و نقشه و ا خواستمیجوابشو ندادم، دوست نداشتم جوابشو بدم، اصالً نم

 شه؟یمن انتخاب م یخان باشه نقشه  نیراد یکه آقا ییاصالً جا ده،ینرس ییبگه کارمون به جا خواستیحتماً م

 هه مسخرست.  

 بلند گفت : یصدا هیکه در به شدت باز شد و  دمیخوابیگرم خواب شده بود و کم کم داشتم م چشمام

  ؟یدیچرا تلفنتو جواب نم-

 آشنا چشمامو باز کردم و سرجام نشستم و با ترس گفتم : یصدا دنیشن با

 است مگه؟ لهینداره؟ تو کریدر و پ نجایبدونم ا خوامیمن م د؟یکنیم ینطوریشما چرا ا ا،یخدا-



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
479 

 

 کنار تختم نشست و گفت : یصندل یرو مایفاط

بزغاله هم توش هست که  هیداره، عالوه بر اون  لهیبه تو یادیاتاق تو شباهت ز ینکردم ول یرو بررس گهید یجاها-

 . کنهیاالن داره به من نگاه م

 و گفتم : دمیشدم و با دستم تو سر و کله اش کوب بلند

 . یزهر مار، بزغاله هم خودت-

 کرد و گفت : دنیصورتش گرفت و شروع به خند یدفاع از خودش جلو یبرا دستشو

 . یبده تو که از منم سالم تر یلیحالت خ گفتیمامانت م-

 تختم نشستم و گفتم : یاز سرش برداشتم و رو دست

 . دادمیبهت نشون م گرفتمیاز خودم م نیتو ماش ییهویعکس  هی م،کاشیدیند شبید-

 لب گفت : ریزد و ز یلبخند

 .وونهید-

 

 تختم نشست، جلوم چهار زانو زد و گفت ؛ یبلند شد و اومد رو شیصندل یرو از

 ؟  یریبم یخواستیکه م شدیبگو چ قیخوب حاال دق-

 بغلم نگاه کردم و گفتم : واریتعجب به د با

  رما،یبم خواستمیمثالً م ه،یعجب آدم -

 خنده دستمو گرفت و گفت : با

 کن.  فیتعر ال،یخیرو ب ناینداشتم، حاال ا یمشکخدانکنه،لباس -

 باال انداختم و گفتم : یا شونه
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 کردم.  ریگ دمیبعدش فهم ستاد،یمنتظر موندم نه ا یرفتم تو آسانسور هرچ-

 به دندون گرفت و گفت : لبشو

 چه وحشت ناک. -

 گفتم : جانیه با

 . دادیجواب نم چکسیه زدمیلگد م واریبه در و د یهرچ -

 . یزدیخوب زنگ م -

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

بود،  کینفسم گرفته بود همه جا هم تار یداد،وایکه عقلم نکشه زنگ بزنم، آنتن نم ستیشعورم کم ن گهیانقدر د-

 گذاشته بودنم تو قبر.  یانگار

 شد و گفت : یجد مایفاط ی چهره

  ؟یدر اومد یخوب چطور کردم،یمنکه بودم سکته م ،یوا-

 جابه جاشدم و گفتم : روتخت

 زدیکه اسممو صدا م ییصدا هیاصالً جون راه رفتن نداشتم، فقط  یو تشنگ یچون منکه از گرسنگ دونم،ینم-

 ....ادمهی

 ود؟ ب یک یعنی ادینم ادمیآشنا، یلیخ یلیخ ی.. صداریطنابو بگ گفتیآشنا، م یصدا هیفکر رفتم و گفتم..  تو

 صورتم چندبار تکون داد و گفت : یدستشو جلو مایفاط

 .  یگفتیم یداشت ؟ییعمو، کجا یهو-

 فکر در اومدم و گفتم : از

 تخت آمبوالنس چشمامو باز کردم.  یکه رو یشو، تا وقت هیبق ستین ادمی.. گهیآهان، آره د-
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 ... یچطور ر،پسیطرف گفته طنابو بگ یگیمگه نم ؟یخواب بود یعنی-

 و متفکر گفتم : دمیحرفش پر وسط

 دوتا.  نیا نیب یزیچ هینبودم،  دارمیب ینه، نه خواب نبودم، ول-

 و گفت: میشونیانگشت اشاره اشو زد تو پ 

 . ستین ادتیلحظات حساسو  چوقتیاَه، ه-

 زدم و گفتم : یدفعه بشکن هیو فکر کردم،  میشونیگذاشتم رو پ دستمو

 آهان، گرفتم. -

 گفت : جانیپر ه مایفاط

 بود؟  ی؟ کخوب-

 خنده گفتم : با

 از آسانسور نجات بده.  ویکی تونهیکه نم یآدم عاد گه،ید یمامور آتش نشان-

 نازک کرد و گفت : یپشت چشم مایفاط

 ها...  یترک لمیف نیمثله ا میزرشک، ماروباش فکر کرد-

 گذاشتم رو گوشمو گفتم: دستمو

 نگو، نگووو-

 

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت : مایفاط
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 چته؟ -

 گوشم برداشتم یدستمو از رو آروم

  ا،ینگ-

 چرا؟  یگم،ولیباشه نم_

 بابا؟ چرت و پرت.  هینگاه نکنم، چ لمایف نیاز ا گهیبا خودم عهد کردم د-

 لباشو جمع کردو گفت: مایفاط

  ؟یدیرس جهینت نیبه ا ییبعد اون وقت خودت تنها-

 دستم زدم رو شونه شوبا خنده گفتم : با

 هههههه.  م،یگرفته بود ونیسیکم ریوز ونیآسانسور با آقانه تو -

 نگفت.  یزیبخنده بهم زل زد و چ یذره ا نکهیا بدون

 صاف کردم و گفتم : صدامو

 .کنمیاسرار و نگاه م دی.. مثال کلکنمیکال نگاه نکنما، م نکهینه ا-

 بهم نگاه کرد.  بازم

 . دشیورژن جد یاسراره ول دیهمون کل کنم،یعبرتم نگاه م نهیآ-

 چونه اشو گفت : ریگذاشت ز دستشو

 کنم.  یشر و ور نگو، دارم فکر م-

 نگاه کردم.  مایچونه ام و به صورت فاط رینگفتم و منم دستمو گذاشتم ز یزیچ

  ؟یکن یفکر م یبه چ یدار-
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 در همون حالت متفکرانه گفت : مایفاط

 . ششیدل که از االن رفته پ نمشیکه اونو بب شه،یچرا ساعت هفت نم کنمیفکر م نیدارم به ا-

 خنده گفتم : با

  ؟یبپوش یواسه شب چ یکن یفکر م یاالنم دار-

 با تعجب گفت : مایفاط

  ؟یدیاز کجا فهم-

 خنده زدم رو دستشو گفتم : با

 .گهیآهنگه د-

 دست کنارم زد و گفت : با

 اَه.  گه،یچرت نگو د-

 و گفتم : دمیبا تعجب از جاپر هوی

  ؟یبانداژ دست و کتفت کو؟ خوب شد ،یفاط-

 تکون داد و گفت : سرشو

  ؟یدیهنوز نفهم یزنیمشت م یسه ساعته دار-

 خنده گفتم : با

 نه، خداروشکر. -

 چونه اش بود گفت : ریدر همون حالت که دستش ز مایفاط

 .نایخونه اشکان ا میبر میخوایامشب م-
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 . میبزن بر امیمنم م ؟یجد-

 چونه اش برداشت و بااخم گفت : ریاز ز دستشو

ش هم نایا یهمه کارامون درسته ها ول یعنی م،یرو جلوتر بنداز یعروس میکن یزیبرنامه ر میبر میخوایم زنمتا،یم-

 . مونیسر خونه زندگ گهید میکه بر میقراره منو اشکان بگ زه،یچ گهید دن،یلفتش م

 جمع کردم و گفتم : صورتمو

  ؟یکشک ،یکشک ینطوریهم ؟یریگینم یعنیهم  یجشن نامزد-

 نگرانش نگاه کردم و گفتم : یاون روزش افتادم،به چهره  یحرفا ادی هوی

 یفهمیمنگنه... م یال یمسخره بذار تیفکر و ذهن هی یخودتو برا ستیالزم ن گرده،یبر نم گهیرفت، د دیوح مایفاط-

  گم؟یم یچ

 برداشت و گفت : یصندل یاز رو فشویو ک نییتخت رفت پا  از

 . الیخیشد ب ریفکرم درگ ییهویبس کن،  اناید یوا-

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 ؟یریم یحاال کجا دار-

 حتما االن اشکان پشت در منتظره.  گه،یشده، برم د رمید-

 تعجب گفتم : با

 تو؟  ادیب یخوب احمق جان چرا نگفت رونه؟یاشکان ب-

 .ومدین گهیسالم رسوند، د-

 ما؟یفاط نیا کردیم کاریکرد، چ یرفت و خداحافظ رونیهمراهش کردم، از خونه ب رونینگفتم و تا ب یزیچ
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 دیاومد دوباره برگشتم و به در نگاه کردم مامان از  در اومد تو تا منو د اطیدر ح یصدا هویو رفتم تو خونه،  برگشتم

 گفت :

 مامان حالت خوبه؟  اناید-

 بد شد که.  ارمیب یفاط یبرا یزیچ ییچا هیبابا فراموشم شده بود  یردم، اَجا خو هویمامان  دنید با

 مامان؟  یخوبم، کجا بود-

 مادر که خوابه.  ؟یکرد ییرایازش پذ دم،یرو د مایفاط یرون،راستیرفته بودم ب -

 زدم به اون راه و گفتم: خودمو

 .رهیم جیسرم، سرم گ-

 به سمت آشپزخونه رفت و گفت : عیسر مامان

 نگذره.  شیرنگ به صورتت نمونده خدا از باعث و بان ،یبخور ارمیب یزیچ هیبزار برات -

 وارد خونه شد و گفت : مهیبابا سراس یدار که من خودمو زده بودم به بد حال رویگ نیهم تو

 .میمهمون دار دیجمع کن عیسر-

 ابروهاشو باال انداخت و گفت : مامان

  ؟یک-

 بود و گذاشت رو اپن و گفت : دهیکه خر یهندونه ا بابا

 . کشیو شر کیتاج یآقا-

 و گفتم : دمیحرف بابا مثله فنر از جام پر نیباا

 بپوشم؟  یندارم،  چ یخدامرگم بده من آمادگ-

 اول به بابا و بعد به من نگاه کرد و آروم گفت : مامان
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 جان؟-

 . تویم م،یکه لو نر دیبال من تو اتاقم خوابم، صدام نکن یجانت ب-

 و گفت : دیکه برم بابا لباسمو از پشت کش اومدم

 نه منو مامانتو. ننیاومدن تورو بب نایبچه؟ ا یریکجا م-

 

  ه؟یاوا مگه خواستگار-

 اخم کرد و گفت : مامان

 بکش.  یحیتفر  ست،یآور ن ادیاعت -

  و؟یوا چ-

 خجالتو، -

 زدم و گفتم : یبشکن

 . کنمیاستفاده م لمیپروفا یبرا یعجب جمله ا ،یاوک-

 بگه  یزیمامان خواست چ تا

و شال کرم رنگمو هم  دمیپوش دیو شلوار سف راهنیپ هیو به سمت اتاقم رفتم و  دمیزنگ خونه بلند شد، دو یصدا

 دهیشن یرائیپذ یاز تو ییایآر یو آقا کیتاج یآقا یمردونه  یسرم انداختم، بابا رفت درو باز کرد،  صدا یرو

 یحت دمش،یکه د یآخر یمثل دفعه  رم،یبگاومده باشه تا چنان حالشو  نیراد نیفقط دوست داشتم ا شد،یم

همش بخاطر  کنم،یمراعاتتو نم گهید زونم،یآو یگنده دماغ، هه فکر کرده من از اون دخترا ینگاهشم نکردم، پسره 

 ییتوبااون آ چزونه،یمنو م شتریباشم ب اونجا شتریب یهرچ دونستمیچون م رونیکار اون بود که من از جلسه رفتم ب

 که دستش دادم. 
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س کردم،شان یسرمو باال بردم و سالم یجد یلیخ رون،یشکل ممکن گرفتم،و از اتاق رفتم ب نیحال تر یبه ب خودمو

 بود ! ومدهین نیگند من راد

 یمبل ننشسته بودند، جواب سالممو دادن و منم جلو یبودن هنوز رو نیو پدر راد کیتاج یآرش و آقا یول

 و گفتم : ستادمیمبل ا نیکترینزد

 .دییبفرما کنمیخواهش م -

 به من کرد و گفت : ینگاه ییایآر ینشستم اون ها هم نشستن و آقا و

 حالتون بهتره ؟-

 

 زدم و گفتم : کهیمبل ت یپشت به

 ممنون، خوبم. -

 زد و گفت : یلبخند کیتاج یآقا

 گذشت. ریخداروشکر که بخ-

 نگفت.  یزیسر جاش جابه جا شد و چ یمبل کنار من نشسته بود کم یکه رو بابا

 به بابا نگاه کرد و گفت: ییایآر یآقا

اتفاقات  نیاز ما بوده،و تمام ا یبه شما بدهکارم، چون ناخواسته کوتاه یمعذرت خواه هیمن خودم به شخصه -

همون شب من اون کارگرو  ست،یمن قابل ن یموضوع اصالً برا نیاز کارکنان ما و ا یکی ینشناس فهیبه وظ گردهیبرم

 اخراج کردم. 

 سکوتشو شکست و گفت : بابا

 . مینبود یشدن کس کاریبه ب یبه منو خانومم سخت گذشت اما راض یلیدرسته خ کنم،یخواهش م-

 شد و گفت : رهیبه صورت بابا خ تیبا جد ییایآر یآقا
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 .دمیو االن هم کامالً  حقو به شمام د،یشما لطف دار-

 زد و گفت : یلبخند بابا

 . هیکاف نیهم فتاده،ین یبد یلیخ  یخداروشکر که اتفاق ست،ین یمشکل-

 ! دادمیانگار نه انگار من داشتم تو اون دخمه جون م حاال

 با خنده گفت : کیتاج یآقا

 ییایآر یخانم شده مهندس معمار پروژه مشترک ما و آقا اناید نکهیشدم،  ا زیسوپرا  یلیدوسه روزه  من خ نیا  -

 اتفاقا افتاده.   نیا  میجلسه حضور نداشت یکه من و برادرم تو  یهمون روز  قایدق نکهیا شیوبعد

 گفت؟  یاالن چ نی!..اگهید مینیزدم، ما ا یلبخند

 نگاه کردم و گفتم : کیتاج یو آقا ییایآر یزده به   آقا رتیح هوی

  د؟یگفت یاالن چشما -

 با تعجب گفت : کیتاج یآقا

  و؟یچ-

 من انتخاب شد؟  ینقشه -

 بهم نگاه کرد و گفت : ییایآر یآقا

 مگه آقا آرش بهتون نگفتن؟ -

 شکرت. ایخدا زد،یهمه زنگ م نیپس بگو چته ا یوااا

 

 خنده گفتم : با

 آخ جون.  ال،یخیآره... ب یعنینه،  -
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 خودمو کنترل کنم .  تونستمیباال رفته بهم نگاه کردن، دوباره گند زدم، نم یبا ابروها کیو تاج ییایآر یآقا

 رفت به مامان بابا بگم. مااامان من اول شدم. ادمیآخ  یعنی-

 نن جون اسپند به دست وارد شد.  دمید هویباز به جفتشون نگاه کردم،  شیبا ن و

 ال،شایگرفتارت کردن بترکه ا یبرق ارهیکه تو ت ییپدرسگا مبارک باشه، چشم حسودا کوور.. چشم اون-جون  نن

 و سه دونه.  یاسپند اسپند دوردونه اسپند س

 نن جون داد زد : م،یجا رو دود برداشته بود، همه شروع به سرفه کردن کرد همه

 بخر. ینیریرسول، بپر  سر کوچه ش-

شو هاست که نن جون تیموقع نیداشته باشه، واقعا آدم تو ا ریدر رفتار نن جون تاث نقدریمن ا تیموفق کردمینم فکر

 . شناسهیم

 مامان با خنده گفت : رون،یمن گردوند بعدش رفت ب یکله  یجون اسپند و رو نن

 داره.  مریآلزا کمیمادر شوهر من  نیا د،یببخش-

 با خنده گفت : کیتاج یآقا

 . کمیالبته فقط -

 از جاش بلند شد و گفت : ییایآر یحرف آقا ینگفت، بعد کم یزیتکون داد و چ یخجالت زده سر بابا

 . میرفع زحمت کن گهیممنون، ما د یلیخ-

 نایمامان تعارف کرد که ناهار باشن قبول نکردن، اصالً انگار نه انگار ا یپشت سرش رفت، هرچ کمیتاج یآقا

اعث ب مردم،یخراب بود من داشتم مممنون که آسانسورتون  یلیمنو بکشن، کم مونده بود بهشون بگم خ خواستنیم

 افتخار بود. 

 وسط راه برگشت و گفت : ییایآر یآقا

 شرکت.  دیاریب فیقرار داد تشر یامضا یبرا دیخانم شهامت، هر وقت تونست یراست-
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 . رمیگیباشه، تماس م-

 کارت به سمتم گرفت و گفت : هی

 شماره من. -

 چقدررر.  یتشکر کردم و کارتو گرفتم، چقدر شباهت اخالق پدرو پسر 

با خنده پاشو کرد تو کفشش،  کیتاج یموند آقا کیتاج یو منتظر آقا دیکفششو پوش ییایآر یآقا دنیدر رس دم

 کیَصورتش قرمز شد و از ته دل  هویشو کرد تو کفش  گهید یتا پا یاز خوش رهیمیداره م نیبازه ا ششیچقدر ن

 د،یزد که روحم از بدنم پر کش یداد

 و پاشو کرد تو استخر و گفت : دیکرد، با سرعت دو دنیشروع به پر اطیباال گرفتو وسط ح پاشو

 سوختم، سووختم. -

و ت نیراد ینگفت، اصالً انگار یزیشلوار و چ بیو دستاشو کرد تو ج ستادیسر جاش ا لکسیر یلیخ ییایآر یآقا

 نفله چشه؟  نیعجبا، حاال ا ستاده،یتر کنارم ا ریورژن  پ

 جون دستشو گذاشت رو شونه امو گفت : نن

 دلت خونک شد مهندس؟ -

 با اخم به نن جون نگاه کرد بابا دست نن جونو گرفت و گفت: کیتاج یآقا

  ؟یکرد کارینه نه ، چ-

 العرض.  یقاتل مفسد ف کهیخالدونش بسوزه مرت یذغال انداختم تو کفشش تا ف-جون  نن

 سکوت. هیثان یندارم س یحرف من
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 رفت.  یهم بعد از خداحافظ ییایآر یو آه و ناله رفت خونشون و آقا یبا هزار بدبخت کیتاج یآقا

 

به خودم اومدم دستمو  میآالرم گوش یبا صدا کردم،ینگاه م ییایآر یتختم نشسته بودم و داشتم به کارت آقا یرو

 اتصالو زدم و گفتم : دیکل عیشماره آرش سر دنیدراز کردم و برش داشتم با د

 سالم. -

  ؟یدیجواب نم تویسالم، حالت خوبه؟ چرا گوش-

 ...میند ؟یعه، زنگ زد-

 . یشد مونیبا شرکت پش تیآهان، فکر کردم از همکار-

 خنده گفتم : با

 خوش حالم.  یخعل ستمیمعمار پروژه شدم رو پا بند ن دمیفهم یاز وقت ینه بابا، وا-

 : دوگفتیخند آرش

 انقدر باهوش باشه.  دارشونیدختر سرا شهیباورش نم گفتیخوشحال بود، م یلیاونم خ چارهیعمو گفت، ب-

 و گفتم : دمیخند منم

 داغونا.  یعنینن جونم بد حالشو گرفت، بنده خدا داغون شد، -

  ده؟یند بیآس تییجا ؟یخودت چطور-

 نه خوبم. -

  دمیو از پشت تلفن شن دیکه کش ینفس حرص یصدا

 ، پسره پررو. -

 ها؟ -
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 توجه به حرفم گفت : بدون

 پس خداروشکر شکر حالت خوبه. -

 گفتم : یلحن متفکر با

 تو کما؟  رفتمیم ومدمیتر از آسانسور در م رید کمیاگه  یدونستیآرش، م-

 گفت : دیبا ترد آرش

 . رونیتورو از آسانسور ببره ب یاون حق نداشت  تنها بدون اطالع به آتش نشان یآره... ول-

 تعجب گفتم : با

  ؟یک-

 . ییایآر یپسر آقا گه،ید نینوچ، همون پسره راد-

 لحظه نفسم بند اومد، چشمامو درشت کردم و گفتم : هیحرف آرش  نیباا

  ؟یجد-

 یکردم؟ عوض تشکر برا کاریمن چ یبود،اون بود که منو نجات داد  ول نیراد یآشنا صدا ی... پس اون صداپس

 نگاهشم نکردم، چقدر بد شد.  ینجات جونم حت

  ؟یهست انای... د؟یدونستیمگه نم-

 فکر در اومدم و گفتم : از

 چون اونموقع حواسم نبود. دونستم،ینه، نم-

 رفتم تو فکر آرش گفت : دوباره

 حواست نبود؟  یچ یعنی-

 گفتم : عیسر
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 برم شرکت.  خوامیامضاء قرار داد م یمن فردا برا  ال،یخیب-

 اوم، چقدر با عجله. -

 گفتم : یخنده زورک با

 تا در نرفته بجنم.   دیبا-

 از خنده داشت گفت : ییکه رگها ییصدا با

 برم محل ساخت.  دیشا دم،یاحتماال، قول نم برنت،یبه محل احداث هم م دیبازد یباشه، پس حتماً برا-

 

 خدافظ.  نمتیبیآهان، باشه پس م-

 ..ستمینه، مطمئن ن-

 رو قطع کردم و با خنده پرتش کردم رو مبل تک نفره اتاقم.  یگوش زدیحرف م داشت

 و چندبار بپر بپر کردم : ستادمیتخت ا یباال

 دو،سه.  ک،ی-

 .رونیو درو باز کردم رفتم ب نیرو زم دمیپا پر جفت

 

واال مردم چشمشون شوره چشمم  کنم،یخوشکل نم گهید دم،امروزیکش یو به مانتوم دست ستادمیا نهیآ یجلو

 به لبام زدم و داد زدم : رهیرژ ت هی شه،یمرگم صد در صد م گهید ندفعهیا کننیم

 من بردارم برم قرار داد امضاء کنم؟  گذرهیدوروز از اون اتفاق نم ستین عیضا یلیمامان، خ-

 سرم اسپند دود کرد و گفت : یرو مامان

 . یشد ینجوریقرآن ردت نکردم ا ریاون دفعه از ز ست،یاصالنم بد ن-
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 کردم و گفتم : یآهان

 شد.  رمیرد شم که د ریپس قرآنو بگ-

 در گرفت و گفت : یقرآنو جلو مامان

 خدا.  دیبه ام-

 . میقرآن رد شدم و لوپ مامانم ماچ کردم و د برو که رفت ریز از

 آژانس شدم و گفتم : سوار

 سالم. -

 نیدارم، حاال ا یاسیکه من حوصله بحث س هیتنها روز زنه؟یچرا حرف نم نینگفت، ا یزیجوابمو داد و چ راننده

 . گهینم یزیچ

  د؟یرو بزن ویراد شهیآقا م-

 بله. -

 و گفت : دیکم پشتش کش یبه موها یراننده دست د،یچیپ نیماش یتو ندهیگو یرو زد، صدا ویراد

 خدا لعنتشون کنه. -

  و؟یک-

 . گهیرو د نایهم-

 آهان، آره خدا ازشون نگذره.-

ظلم  نیا یکه از اول بنا ییخدا بکشه اون احمقا د،یاشاره کرد یفیبه نکته ظر-شو شقه شقه کنه.  یخدا باعث و بان-

 بشن؟  یقربان دیگناه چرا با یب یبچه ها نیبزرگو گذاشتن، آخه من موندم ا

 . رهیگ ریش یول رهیگ ری، د رسهیحق نشسته خودش بداد همه م یخدا جا-
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 ( الیخیافتادم، نوچ ب اسیآهنگ  ادی 

ره که باالخ دیکشیم کیبار یداشت به جاها م،کاریکرد نیکافرا و  رو نفر یهمه  نیماش یکه تو یا قهیچند دق بعد

 رو حساب کردم،  هیشدم و کرا ادهیپ  م،یدیرس

 یبازه انگار نه انگار تو شهیجا هم نیا ده،یمثال ع یشرکت قدم برداشتم،الک یبه سمت ورود یو جد نیمت یلیخ

 . میالتیتعط

 و در زدم دمیکش یقینفس عم ستادم،یپشت در ا 

 

زدو از  یمن لبخند دنیبا د ییایآر یو وارد شدم، آقا دمیکش نیدرو به سمت پا رهیدستگ دییبفرما یصدا دنیشن با

 بلند شد و گفت : شیصندل یرو

 . دیاومدسالم خانم شهامت، خوش -

 زدم و گفتم : یخودش لبخند کمرنگ مثل

 ممنون.  یلیخ-

 . کنمیخواهش م دییبفرما-

 رفت و تلفنو زشیپشت م ییایآر یبود نشستم، آقا ییایآر یآقا زیکه  کنار م یرنگ یمبل تک نفره  قهوه ا یرو

 گرفت: یبرداشت و شماره ا

 اتاقم.  اریسه تا قهوه ب-

 من نشست.  یمبل روبه رو یبرداشت و  رو زشیم یرو یپوشه  یاز ال یبرگه ا وبعدش

 خوب خانم شهامت چه خبر، حالتون بهتره؟ -

 استرس دستامو به هم گره زدم و گفتم : با
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 .یبله خوبم، مرس -

 تکون داد و گفت : سرشو

 خداروشکر. -

 گفت :دستش نگاه کرد و  یتو یبه برگه  یدر اتاق اومد، آقا یبگم صدا یزیباز کردم چ دهنمو

 .دییبفرما-

 یجلو، آقا ادیبرنگشتم و صبر کردم خودش ب نیبخاطر هم هیک نمیبود برگردم نگاه کنم بب یخز باز یلیباز شد، خ در

 بهش زد و گفت : یلبخند ییایآر

 قرار داد.  میتنظ یبرا نجانیخانم شهامت هم ا ،یخوش اومد-

 

 بود، نه نبود..  بود؟  نیراد

از جام بلند شدم و  عیسر دم،یمردونه رو جلوم د یجفت کفش مشک هیکردم که  یبود و داشتم فکر م نییپا سرم

 سرمو باال اوردم و گفتم :

 سالم. -

 مبل نشست. یرو ییایآر ینبود، مرده جواب سالممو داد و با تعارف آقا نیخداروشکر راد نه

 هستن معاون شرکت.  یمشاور یآقا شونیا-

 نگاه کردم وگفتم : بهش

 بله، خوشبختم. -

 زد و گفت : یلبخند یمشاور

 .نیو همچن-
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ت و به کاغذ انداخ ینگاه سر سرک ییایآر یگرفت، آقا ییایآر یکاغذ بزرگ و به سمت آقا هیباز کرد و  فشویک بعدش

 روبه من گفت :

 تا اصالح بشه.  دیکن یآور ادیهست  یو اگر مشکل دیمتن قرار داد، لطفا مطالعه کن-

 گفتم و کاغذ و ازش گرفتم و خوندم، یلب باشه ا ریز

باشم با دستمزد... چندتا صفر ه ؟  ییایآر یآقا یمهندس یدوسال در خدمت شرکت فن دیقرار داد من با نیبنا به ا  -

 تو گوشم.  زدیبود م یکیکاش   دار؟یب ایمن خوابم  ایخدا ونیمل ستیبا دستمزد ب ییوو

 گرفت و گفتم : ییایآر یبه سمت آقارو  برگه

 نداره. یمشکل-

 برگه رو گرفت و گفت : ییایآر یآقا

  د؟یندار یبا مدت زمانش مشکل-

 . ستین ینه مشکل-

 خودکار برداشت و به سمتم گرفت و گفت : کی

 . دیامضا کن دییپس بفرما-

هم امضا کرد، دراتاق زده شد و  یایآر یرو که گفت امضا کردم، خودآقا ییو گرفتم و خم شدم و با دقت جاها خودکار

کاغذ قرار داد و به  ییایآر یوارد شد و به هممون تعارف کرد و بعدش رفت، آقا ینیریقهوه و ش ینیس هیبا  یآبدار چ

 معاونش داد و گفت :

 . میبا هم داشته باش یخوب یهمکار دوارمیام-

ود ب یکالس یته ب گهیصورتم جمع شد، د شیاز تلخ هویجرعه از قهوه ام خوردم،  هیکردم و  دییبا لبخند تا حرفشو

خم  گه،ید نیوردیرو م ییبودن، بابا من معده ام به قهوه عادت نداره همون چا وردهیقهوه مو نخورم، المصبا شکرم ن

 خوب شد.  شیزش خوردم، آخا یبرداشتم و کم ینیریش هیرفتن طعم تلخ قهوه از دهنم  نیاز ب یشدم و برا
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 گفت : ییایآر یآقا

 . دیتا با محل احداث پروژه آشنا بش کننی. متونیهمراه یمشاور یاگه وقتتون آزاده  آقا-

 

 کردم و گفتم : یکالس گذاشته باشم به ساعتم نگاه کمی نکهیا یبرا

 ندارم.  یبرنامه ا ر،یخ-

 تکون داد و گفت: یسر ییایآر یآقا

 .هیعال-

 روبه معاونش کرد و گفت : ییایآر یآقا میپروژه حرف زد یدر باره  یو کم میکه نشست قهیچند دق بعد

 

 .دیکن ییلطفا خانم شهامت رو راهنما یمشاور یآقا-

 از جاش بلند و گفت: عیسر یمشاور

 چشم. -

 یمشاور یحرکت کردم وبا آقا یبه سمت در خروج ییایآر یبا آقا یمبل بلند شدم و بعد از خداحافظ یاز رو منم

  م،یو به سمت محل مورد نظر حرکت کرد میشد یمشاور نیهم قدم شدم، سوار ماش

درش اوردم و به صفحه اش  فمیک یتلفن من زنگ خورد، از تو هویسکوت بر قرار بود که  نیماش یتو یا قهیدق چند

 گفت : یمشاور یو آقا ستادیاز حرکت ا نینگاه کردم، شماره آرش بود، تا تماسو وصل کردم ماش

 . میدیرس-

 شدم و گفتم: ادهیپ نیگوشم بردم وهمزمان از ماش یرو جلو یگوش

 سالم. -
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  ؟ییسالم کجا-

ره کا مهیمحل ساخت پروژه باشه، چندتا برج و ساختمان ن زدمیکه حدس م یخال نیاطراف نگاه کردم، عالوه بر زم به

 و در حال ساختم اونجا بود.

 . نمیبب یعنی م،ینیمحل ساختو بب میاومد یبا مشاور-

 

  د؟یقرار داد و بست یراست رسونم،یم گهیساعت د میخودمو تا ن فتهیآهان،  منم اگه کارم راه ب-

 آره امضاء کردم تموم شد . -

 خواستم مطمئن شم، پس فعال.  گهید یچیآهان، ه-

 منتظرم فعالً. -

دو متر جلو تر  یبود رد شدم، مشاور ختهیر نیزم یکه رو ییها نمایشن و س یرو قطع کردم و آهسته از رو یگوش

که اشاره کرده بود نگاه کردم،   ییخودمو بهش رسوندم و به جا شش،یبود و بهم اشاره کرد برم پ ستادهیاز من ا

 زدم و گفتم : نیبه زم یو با دست ضربه ا دمخم ش نو،یکرده بودن کف زم یزیهم نبود اما بتن ر یخال نیهمچ

 صفته.  یلیبتنش خ_

 . دیکه فکرشو بکن یو آهک وگچ و هرچ مانیاز س م،یاستفاده کرد زاتویتجه نیآره بهتر- یمشاور

 کردم و گفتم : نیبه زم ینگاه

 کو پس؟ -

 ساختمان ها اشاره کرد و گفت : هیبق به

 . ناستیمنظورم ا-

 درشت کردم و گفتم : چشمامو
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 همه مال شرکته؟  نایا-

 تکون داد و گفت : یسر

 بله. -

 رفت اونطرف،  به ساختمون ها نگاه کردم و گفتم : و

 اَهههه. -

 یغرق تماشا بودم که صدا کردم،ینگاه م شیو خارج یداخل یساختمون ها شدم، با دقت به معمار هیبق زیآنال مشغول

خودش  یخجسته ها اونطرف  برا نیمثله ا یمشاور دمید یوقت یول ه،یفکر کردم مشاور دم،اولیرو شن یکس یپا

تر شد،  لبخند  کیقدم ها نزد یم شدم صدایقا یمانیس یاز ستون ها یکیآرش اومده، پشت  دمیفهم زنهیقدم م

 جلوشو گفتم : دمیاز پشت ستون پر هویزدم و  یطانیش

 پخ. -

 روبه رو شدم نیمتعجب راد یبا چهره  یدفعه در کمال ناباور هی

 

 یو اصالً هرچ یدر کمال تعجب و ناباور هویگذشت  ینطوریهم یا هیثان یکرده نگاش کردم، اونم نگاهم کرد، س کوپ

 یاز بلند شدن صداش دستشو جلو یریجلوگ یخنده برا ریزد ز  هوی نیهست فکم افتاد... راد ایتو دن ییهویکلمه 

 شد؟یمگه م یو نخنده  ول رهیبگ یجد وش افهیق خواستیم یتکون داد، ه نیدهنش گرفت و سرشو به طرف

از خنده  متعجبم ی افهینشون بدم، کم کم ق یچه عکس العمل دونستمیگرفته بودم نم یکلمه الل مون یواقع یمعن به

 نیراد ی افهیجلوشو گفتم پخ ق دمیبود مثله گربه ها پر یبه خنده شد،  واقعا هم صحنه باحال لیتبد نیراد ابینا ی

 و گفتم : دمیچشمم کش ریز ادیاز خنده ز یبه اشک ناش یشده بود،  دست یدنید

 اشتباه شد.  دیببخش-

خنده  یصورتش ته چهره  یهنوز رو یخودش، ول الیخیو ب یتکون داد و دوباره برگشت به حالت جد یسر نیراد

 داشت، بهم نگاه کرد و گفت :
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  ؟یکرد دنیاز اطراف د-

 به دور و بر کردم و گفتم : ینگاه

 رفتن اونجا. یمشاور ینه، آقا یدرست و حساب-

 کرد و آروم گفت : یبه مشاور ینگاه

 . هینطوریمدلش هم-

 آهان. -

جذبه نشون دادم االن  یلیخ دیبشر، شا نیا هیرفت و منم پشت سرش راه افتادم، چه موجود نیسمت اونطرف زم به

 جذبه مو حفظ کنم.  دیپس با مونه،یاز کرده هاش پش

 و با تعجب گفتم : ستادمیبهم نگاه کرد، سرجام ا ییهویو  برگشت

 بله!.-

  ؟یگفت یزیچ-

 . ادینم ادمیگفتم  دمیبلند فکرمو نگفتم، البته شا ندفعهیا ییخدا گه،ید نه

 ؟یدیشن یزینه، شما چ-

 نییطول و عرض و باال و پا یدادن درباره  حیو شروع به توض ستادیا نیزم ینه تکون داد و گوشه  یبه معن سرشو

 شیبه خر خون شتریب دادیم حیتوض یفاصله بالنسبت مثله بز بهش زل زده بودم و هرچ نیداد، تو ا نیزم یهمه 

منو که  ی افهیو در اورده بود و برام گفت، ق نیمشخصات زم زیبه ر زیآخه آدم چقدر.... پوووووف ؛ر وردم،یم مانیا

 و گفت : ستادیا نهیدست به س دید

  ؟یندار یا گهیسوال د-

 دهنمو قورت دادم و گفتم : آب

 . هیاوک یندارم همه چ ریخوب، خ اریبله، بس-
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 یانمرده با لباس نگهب هیبگه  یزیشد، دهنشو باز کرد که چ رهیخ نیکرد و به زم بشیج ینگفت و دستاشو تو یزیچ

 از پشت سر من در اومد و گفت :

 سالم. -

 دستش بود، یفالسک چا هیبا  ینیس هیسرشو باال اورد و با لبخند جوابشو داد منم جواب سالم مرده رو دادم، نیراد

 تخته سنگ اونجا گذاشت و گفت : یرو

 اوردم.  یبراتون چا-

 تکون داد و گفت : دییسرشو به نشونه تا نیراد

 ممنون. -

  د؟یبا من ندار یکار-

 . یبر یتونیم-

 زد و گفت : یلبخند نگهبان

 بااجازه. -

 ورفت

 

 اطراف انداخت و سکوت کرد. یبه ساختمان ها ینگاه نیراد

 اطرافو نگاه کردم. یساختمان ها نیچندتا از ا یداخل یمعمار-

 و گفت : دیسمتم چرخ به

 چطور بود؟ -

 بوده کارش حرف نداشته، خدا کنه منم بتونم تو کارم موفق باشم.  یبود، معمارش هرک یعال-
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و  ختیهم ر گهید وانیل هیخت،یر یچا وانیل هیرو برداشت و  یزد و خم شد و فالسک چا یحوصله ا یب لبخند

لب تشکر  ریاز دست عروس خانم خوردن داره، ازش گرفتم و و ز ییبه سمت من گرفت، اوه، اوه چا شویکیبعدش 

 انداختم و گفتم : ییبه رنگ چا یکردم، نگاه

 . وردیم یا سهیک ییخوب چا-

 موقع زر بزند.  یکه ب یگفتم، اصالً لعنت بر دهان یچ اوه

 انداخت و گفت : وانشیبه ل یبا دقت نگاه نیراد

 رنگش خوبه که... -

 نداره که.  یوگرنه مشکل گمیخودشون م یراحت یبرا یعنینه -

 رو با دوتا دستش گرفت وبعدش  بهم نگاه کرد و گفت : ییچا

 حالت خوبه؟ -

 . گهینداشتم د زد،جنبهیمحکم م نمیشدم، قلبم تو س رهیکرده تو چشماش خ هنگ

 . یکه جونمو نجات داد یبله ممنون، من فراموش کردم  تشکر کنم، واقعا مرس-

 . فتادهیبرات ن یاما بازم خوشحالم که اتفاق بد کرد،یم نکارویمن بود ا یهم جا یا گهیهرکس د-

 گفت : یمعمول یلیو خ   دیاسکول از راه رس یمشاور نیح نینگفتم،در هم یزیانداختمو چ نییپا سرمو

 . ییایآر یسالم آقا-

 تکون داد و گفت : یسر نیراد

  ؟یسالم، کجا بود-
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 نکرده اطالعات ییکنم تا خدا یخانم شهامت جمع آور شتریب ییآشنا یالزم برا حاتیرفتم با توجه به اطراف توض-

 غلط ندم. 

 یمتوجه شدم اونم مثله من ابروهاشو انداخته باال و داره به مشاور هوینگاه کردم  نیهامو انداختم باال و به راد ابرو

 به اطراف انداخت و گفت : یحوصله ا ینگاه ب کنه،ینگاه م

 دادم.  حاتویخودم توض ستیالزم ن-

 اوم، تشکر. -

 انداخت و گفت : ینگاه یبه سر و وضع مشاور نیراد

 برم، خانم شهامتو برسون لطفاً.  دیبا گهیمن د-

 لباساشو تکوند و گفت : یمشاور

 چشم. -

 رو به من گفت : نیراد

 که؟  دیندار نجایا یا گهیکار د-

 تکون دادمو گفتم : نیبه طرف سرمو

 نه. -

 آهان .-

 به ساعتش انداخت و گفت : ینگاه

 ، فعالً . رمیمن م-

 .میکرد یتکون داد وماهم خداحافظ یمنو مشاور یبرا یبه نشانه خداحافظ یسر 

 اَه رهیامروزوکه از دنده چپ بلند نشده زود م کیآخه؟ حاال  یریم کجا
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رو برداشتم  ییمن گل کرد و خم شدم و فالسک چا یشناس فهیوظ م،یهم عزم رفتن کرد یرفت و منو مشاور نیراد

 و گفتم :

 . یبدم به نگهبان نویسر راه ا-

 و فالسک و به نگهبان دادم و  گفتم : ستادمیا ینگهبان یکنار دکه  میرفت نیکرد و به سمت ماش دییتا یمشاور

 . دییبفرما-

 گرفت و گفت : ازم

 رو بفرستم.  یکی دیگفتیشما چرا خانم مهندس م-

 باال انداختم و گفتم : یشونه ا الیخیب

 .ستیمهم ن-

 سرمو کردم تو دکه و گفتم : ست،یول کن ن کنهیم ریکه گ یزیچ هیآدم به  نخ

 د؟یندار یا سهیک یچا-

 متعجب نگاهم کرد و گفت : نگهبان

 . میچرا،دار-

 گفت : عیفالسک نگاه کردم، نگهبان سر به

 . میکنیمخصوصاً دم م ادیبدشون م یا سهیک یاز چا ییایآر یآقا دیآهان، ببخش-

 به اطراف کردم و گفتم : ینگاه موشکافانه

 . یاوهوم.. با-

 دم! ش وونهیمن د کنهیفکر کنم که فکر م کرد،ینگام م یجور هی چارهیرفتم، نگهبان ب نیآروم آروم به سمت ماش و
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راه  نویسوار شد و ماش کردیم ریهم که انگار تو هپروت س یشدم، مشاور نیو با اخم سوار ماش ستادمیا خیس

 انداخت. 

 

 ابونیدم خ میدیگذشت و رس یا قهیدق چند

 

 شونم انداختم و گفتم : یرو فمویما، ک یخونه  ابونیخ به

 ممنون.  شم،یم ادهیپ نجایهم-

 

 نگه داشت و گفت : نویماش

 . کنمیخواهش م-

 کردم و به سمت خونه قدم برداشتم. یشدم و خداحافظ ادهیپ

دفون و بااارون و تهرون ه ال،یخیبود؟ ب ی.. ادامه اش چدنیشب از خواب پر دن،نصفیهمه رس نیخسته ام از ا-

 هیدلم گرفت، بق یتو کالفم پر از بهونه، هع یدل تنگ نگاااااام هرشب به آسمونه ب ییییشیمن نم یآهنگ چرا تو ب

 . ادینم ادمیاشم 

 .کردمیلب آهنگ زمزه م ریانداختم و وارد شدم، همونطور ز دیکل دم،یخونه رس در

 تق تق شروع به در زدن کرد. یکیبستم  اطویدر ح تا

 هووف. -

 باال رفته گفتم : یآقا حشمت رو به رو شدم، با ابروها یبا چهره  هویو درو باز کردم که  برگشتم

 تو. دییبفرما د؟یسالم، خوب هست-
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 سرش گذاشته بود.  یرو دمیکاله سف هیتنش بود و  دیدست کت و شلوار سف هی

 . ادیب التیسالم عروس، برو بگو نن جون ل-

  میشد نمیا یعروس خونده  ایب

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشته

 تو. دیومدیحاال م-

 . ادینه، بگو ب-

 باز ول کردم و به سمت خونه رفتم تا نن جونو صدا کنم مهین درو

 

کردن کفشاش شد، در خونه رو  زیآب نشست و مشغول تم ریش یشد و پا اطیفاصله وارد ح نیحشمت هم تو ا بابا

 باز کردم و صدا زدم :

 آقا حشمت کارتون داره.  ینین، عشقت.. نن جون، ننه جو-

 

 و گفت : رونیجون مثله فشنگ از اتاق اومد ب نن

 برو تو اتاق درو هم ببند. ایب-

 وا. -

 گفت : مهیجون سراس نن

 . گمیبرو بهت م ایب-

 کردم و گفتم : زونیلوچمو آو لبو

 . نمینگم بذار منم بب یبه کس دمینن جون، قول م-
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 جون صورتشو جمع کرد و گفت : نن

 منم نگاه کنم.  اتره،یت یبرو  بچه، انگار ایب-

 تو هوا تکون دادم و گفتم : دستمو

 برو بابا. -

 به سمت اتاق رفتم.  و

در  نشیآست یرژ لب از تو هیبهم نگاه کرد و   یچشم ریز کردم،یکمد نگاه م ی شهیش ینن جون و ازتو همونطور

 .اطیرفت تو ح عیاورد و زد به لبش و سر

چه  نمیتا بب اطینداشت آروم درو باز کردم و رفتم تو ح یکاف دیبرگشتم و رفتم کنار پنجره، چون د رونیرفت ب تا

 شدم و بهشون نگاه کردم،  میقا واریخبره،پشت د

 بود به آقا حشمت  گفت : نییجون اخم کرده بود و همونطور که سرش پا نن

 . دینیمنو بب دیخوایم دیفتگ-

 و گفت : دیبه کالهش کش یحشمت دست آقا

 خانم.  یلیکنم ل یازتون معذرت خواه خواستمیبله، من م-

زده بعد آقا حشمت  یکف گرگ کیو  یلیخندم بلند نشه، نن جون دوتا س یگذاشتم جلو دهنم تا صدا دستمو

 . کنهیم یمعذرت خواه

 صورتش و گفت : یجون چادرشو گرفت جلو نن

 د؟یکرد کاریچرا؟ مگه چ-

 

 انداخت و گفت : نییحشمت سرشو پا آقا
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 .گفتمیرو براتون م یخواستگار ی هیقض یاونطور دیمن نبا-

 تر انداخت و گفت : نییزد و سرشو پا یجون لبخند ننه

 . دینداره آقا حشمت، دوباره بگ یاشکال-

 و گفت : دیحشمت خند آقا

 بهتر دارم.  شنهادیپ هیمن  یول گم،یمجون من؟ باشه االن -

 اطیدسته گل به ح کیبا  قهیو بعد چند دق دینگفت، آقا حشمت به سمت در دو یزیجون بهش نگاه کرد و چ ننه

 برگشت، چشمامو درشت کردم و گفتم :

 کنه؟ یاز نن جون خواستگار یجد یجد خوادینکنه م-

 نن جون زانو زد و گل و به طرفش گرفت و گفت : یپا یحشمت جلو آقا

 . میخدمت برس یدست بوس یفردا شب برا دیاجازه بد کنمیخانم  خواهش م الیل-

 جون لپاش قرمز شد و گفت : نن

 من گل رز دوستدارم؟  دیدونستیآقا حشمت، از کجا م یوا-

 و گفت : دیحشمت خند آقا

 لطفا.  دینم، اجازه بدک یمتفاوت خواستگار خوامیم ندفعهیحاال ا-

 یداص هی هویور رفتن باهاش به سمت نن جون گرفتش،  هیشو در اورد و بعد چند ثان یو گوش بشیکرد تو ج دستشو

 گفت : یمردونه ا

بدم  سیاالن بابا حشمت مجبورم کرده و م،یدیبار خدمت رس هیکه  یآقا حشمتم، همون یسالم مادرجون، من نوه -

 . کردمینم یجسارت نیوگرنه من همچ

 بابا حشمت اومد که گفت : یصدا وسطش
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 . گهیحرفتو بزن د-

 ادامه پسره گفت : ودر

 دیمهرش به دلم نشسته بدجور، لطفاً به پدر بزرگم اجازه بد دمینوه تونو د یاز وقت الیچشم، چشم، مادر جون ل-

 خانم.  اناید یخواستگار میایفرداشب ب

 

 بابا حشمت نیا یبذار برم گوش ه؟یفکر کرده ک یعوض یپررو  یگفت!  پسره  یاالن چ نیا ستادم،یسرجام ا خیم

 راحت شه.  المیبشکنم خ کارویب

رو از دست آقا حشمت  ینن جون دهنمو خوند گوش ینشون بدم، قبلش انگار یواکنش هیقدم برداشتم که برم  تا

رو باز د تیبا عصبان ش،یشونیهم زد تو پ یکف گرگ هیتو فرق سر آقا حشمت و  دیگلو هم کوب وار،یگرفت و زد به د

 کرد و داد زد :

 . ویک یآ کهیمرت رونیبرو ب-

 فت :با تعجب گ فته،یبود، آقا حشمت دستشو گذاشت رو کالهش تا از سرش ن والیه ینن جون نبود که، به عبارت کال

 دوتا جوون بهم برسن.  نیشده؟ بذار ا یآروم باش، مگه چ-

 جون لنگ کفششو در اورد و گفت : نن

 کچلت.  یتو اون کله  دمینکوب نویتا هم رونیبرو ب ایب-

 حرکت درو بست. هینن جون هم با  رونیرفت ب اطیحشمت با عجله از ح آقا

 

 و اونطرف و نگاه کردم و گفتم : نطرفیدستپاچه ا د،یاخم برگشت تا بره تو خونه که منو د با

 .. نشه.زیبردارم که چ زویچ نیا.. کنم، زیعه، اومدم چ-

 ناراحت از کنارم رد شدو رفت تو خونه. ینگفت و با چهره  یزیجون چ نن
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 بلند شد، تماسو وصل کردم و گفتم: میزنگ گوش یحال صدا نینگفتم، در هم یزیتعجب به در نگاه کردم و چ با

 بله؟ -

 از پشت تلفن گفت : یبیعج یصدا هی

 زهر مار بله.-

 نگاه کردم و گفتم :  یاخم دوباره به شماره گوش با

 حرف دهنتو بفهم،شما؟ -

 گفت : ییآشنا یخنده و با صدا ریطرف زد ز هوی

  ؟یدیجذبه نشون م ینجوریا شهیمزاحمت م یاالن کس انا،یخدا خفت نکنه د-

 اخم داد زدم : با

 مگه؟  یچندتا شماره دار یشعوریب یخعل ؟ییتو مایفاط-

 : خنده گفت با

 . یلیخ-

 پررو.  ارمیشو سرت در ب یباشه تالف ادمیآفتاب پرست هزار شماره،  ،یلیاز خ شتریب یلیخ-

 

 نامرد.  یبگم، رو نکرده بود کیباشه بابا داغ نکن، زنگ زدم تبر-

  و؟یچ-

 .یخانم مهندس شد نکهیا-

 خنده گفتم : با
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 نزن مهندس بودم، هستم، خواهم بود. یحرف الک-

 شد.  ینجوریکه ا شدیجون من بگو چ ،یجوجه مهندس بود رینخ-

 . گمیاش مفصله بعداً برات م هیقض-

 گمشو حال ندارم؟  یعنی نیآهان، ا-

 خنده گفتم : با

  ؟یذارینه بابا چرا حرف تو دهنم م-

 و گفت : دیخند اونم

 ... یقطع کنم، آهان راست دیبا گهیباشه، من د-

 ها؟ -

 دارم.  اجیکنم به کمکت احت زشیسوپرا خوامیفرداشب تولد اشکانه، م-

 انداختم تو سرم و گفتم : صدامو

 اووو،کو تا فرداشب. -

 .فرستمیکه برات م یبه آدرس ایدرد، فردا ساعت چهار بعد از ظهر ب-

 اخم گفتم : با

 که ده بار اومدم خونتون.  ستمیخنگ ن-

 . انیچندتا از بچه ها رو دعوت کردم ب م،یخودمون باش خوامیخونه اشکان م اینه، ب-

  ؟یپس بزرگترا چ-

 خنده گفت : با
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 . میفقط خودمون باش خوامیخانم بودن ندارم، م یحوصله  الیخیب-

  ارم؟یب یالزم ندار یزی،چیآهان اوک-

 فعالً که نه،من قطع کنم کاردارم، فعالً. -

 خداحافظ. -

 صداش زدم بازم جواب نداد. ینبود، چندبار یخبرقطع کردم و رفتم تو خونه، از نن جون  رویگوش

 ؟یینکرده باشه، کجا یخودکش-

 اتاق خوابو باز کردم و گفتم : در

 نن جون. -

 رفتم کنارشو گفتم : عیتو ساک سر ذاشتینن جون که نشسته بود کنار کمد و داشت لباساشو م دنید با

  ؟یکنیم کاریچ یدار-

 گفت : بااخم

 باشم. نجایا خوامیم یتاک گه،ید رمیم کنم؟یم کاریچ-

.  نبودم یواقعاً به رفتنش راض یرو اعصابم بود، ول اتشیاز اخالق یلینن جون که نه.. خ اتیاز اخالق یبعض درسته

 کردم و گفتم : میساکشو پشتم قا

 مشهد. میبر میخوایهنوز م ،یبر ذارمینم ر،ینخ-

 جون با اخم ساکشو ازم گرفت و گفت : نن

 برم. دیدارم با یمنم خونه زندگ م،یریم گهیوقت د هی-

 

 نق نق  گفتم : با
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 بعد برو.  انیب ایبدن امینرو نن جون، توروخدا نرو،بذار حداقل داداش-

 بست ودسته اشو گرفت و گفت : پشویساک و ز یچپوند تو لباساشو

 حموم.  رمیفعالً م ره،یبگ طیبره برام بل گمیبرگردن به بابات م ،یمامان بابات رفتن سونوگراف-

 

 شدم و گفتم : رهیبه در حموم که بسته شد خ یدست لباس برداشت و به سمت حموم رفت، با ناراحت هیو  حوله

 آقا حشمت؟ ییویک یآخه چرا انقدر آ-

 

 

 

 حداقل من هستم.  نجایا زنه؟یبهت سر م یشهرستان ک یآخه؟  تو خونه  یبر یخوایمادر من کجا م-

 

 سکوت گرفت باال و گفت : یه معناجون دستشو ب ننه

 . واریاز د یکی یاز من بخور یکی زنمتیهات چنان م یبچگ ادیرسول رو حرف من حرف نزن وگرنه به -

 و گفت : دیکش ششیبه ر یکالفه دست بابا

 بزن فقط نرو.  ایبزن، ننه ب ایب-

 پشت مبلو گفت : دیپر یجون رفت جلو بابا فور نن

 اِه، مامان.-

 جون بااخم گفت : نن
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 اتوبوس جور کن.  طیبرام بل ریپولو بگ نیا ایبزنمت که، ب خوامینم-

 و گفت : دیکش ینفس حرص شهینن جون نم فیحر دیکه د بابا

 .  رمیگیخودم فردا برات م ست،یباشه، پول الزم ن-

 جون قاطعانه گفت : نن

 سوار اتوبوس باشم.  دیامروز، فردا صبح اول وقت با نیهم-

 لب به حرف زدن باز کرد و گفت : مامان

  ؟یبر یوضع تک و تنها ول کن نیمنو تو ا یخوایم یجد یمادر جد-

 به من کرد و گفت : یجون نگاه نن

 پس؟  هیچ نیا-

 

 کردم و گفتم : یور هی لبمو

 . گنیبه زرات معلق در هوا م نیا گن،یبه قورباغه م نیا گنیبه بز م نیا گنیبه درخت م نیا-

کالً داد زدم، بابا بهم نگاه کرد و  گهیکه د ییتا جا شدیم شتریولوم صدام ب شدمیتر م کیبه آخر جمله نزد یهرچ

 گفت :

 مامان.  گهیاعصابش داغون شده، نرو د دیبر دیخوایشما م دهیفهم یبچه هم از وقت نیا-

 داد زدم : تیعصبان با

 به من چه.  دیبکن خوادیکه دلتون م یبابا، اصالً هرکار یا ن،یدوباره گفت ا ن،یباز گفت ا-

 سمت اتاقم رفتمو درو محکم بستم. به
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 .دمیتختم دراز کش یاتاقم نشستم و رو تو

االن شکست خورده  ره،یبره؟ نه مطمئنم نم خوادیواقعاً م یعنیسوت و کوره. یلیبدون ننه جون حتماً خ یخونه  -

وا  یمثله ماکارون شتریبد مزه هاش که ب تزایدوباره از اون پ رونیکه برم ب گهید قهیناز کنه،  چند دق خوادیاست م

 نداره مارو ول کنه و بره.  ده،امکانیو به زور به خودمون م کنهیرفته است درست م

 . ونریمامان بلند شدم و از اتاق رفتم ب یصدا دنیبا شن قهیپهلو اون پهلو شدم و بعد چند دق نیتختم ا یرو کمی

به طرف  ومد،یخوب غذا هم م یبو هی کنه،ینقطه نا معلوم نگاه م هینشسته و داره به  مبل ینن جون رو دمید

متعجب به مامان نگاه   کنه،یصورتش گرفته و داره فسنجون درست م یمامان شالشو جلو دمیآشپزخونه رفتم و د

 کردم و گفتم :

 بره؟  خوادیم یجد یجد یعنی-

 هودو زد و گفت: یدکمه  مامان

 گرفته.  طیصبح بل شیفردا ش یبابات برا-

 نن م،یو ناهارو در سکوت باهم خورد مینشست زیپشت م د،ینگفتم، بابا از راه رس یزیسرمو تکون دادم و چ ،یهع

تند تند غذا نخور ، تازه بعد ناهارم   ن،یکه با دست چپ غذا نخور،  درست بش دادینم ریگ شهیمثله هم گهیجون د

 ظرفا رو خودش شست و منو مجبور به شستن نکرد!  یهمه 

 . یشینن جون بده من بشورم، نه توروخدا اگه بذارم،بده خسته م-

 جون بهم نگاه کرد و گفت : نن

 بشور.  ایخوب ب-

 کلمو خاروندم و گفتم : پشت

 . الًییفع شورم،یبرگشتم م یبرم دشور-

 .لیتعط گهیتعارف معارفم که د دم،یبه سمت اتاقم دو و
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 صورت جمع شده از بغض بهش نگاه کردم وگفتم : د،بایوقت رفتن نن جون فرا رس باالخره

 . گهینشده، نرو د رینن جون هنوز د-

 دلش گذاشت و گفت : یدستشو رو مامان

 و صرف نظر کن.  ایمادر، ب گهیراست م-

 یزیشد و چ رهیخ نیبه زم نهیبود دست به س دهینرس ییاز بس نن جونو اصرار کرده بود و به جا گهیهم که د بابا

 نگفت. 

 و بعدش مامانو بغل کرد و گفت : دیمنو بوس یشونیو پ ستادیپنجه پا ا یجون قد بلند کرد و رو نن

 که..  رمیبم رمینم شه،یچندشم م دینکن یهند لمیرو ف هیمراقب بچه ها باش، قض-

 با اخم گفت : بابا

 خدانکنه. -

 و گفت : دیبابا رو هم بوس یشونیجون برگشتو پ نن

 که کالت پس معرکه است.  یلوس نکن نیرو هم مثل ا گهید یباش ، دوتا بچه  الیمواظب اهل و ع-

 بابا نگاه کردم و گفتم : به

 منم؟  نیمنظورش از ا-

 خودشو زد به اون راه و گفت : بابا

 . فتهیکه اتوبوس داره را م میبر م؟یکنچه  گه،یخوب د-

 بغل نن جون و بغلش کردم : دمیپر
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 خدا پشت و پناهت نن جون. اَههع.  شت،یپ امیبازم م شه،یخدافظ، دلم برات تنگ م-

شدم نن جونو از جا بلند  یاحساسات یلیخ دمیمشت به دستم شدم، فهم یدر پ یخودم که اومدم متوجه ضربات پ به

 کردم. 

 و گفتم : نیگذاشتمش زم عیسر

 . دیببخش-

 جون بااخم گفت : نن

 . دیسر بزن ،بهمیخداحافظ همگ رم،یکه دارم م فیح-

 رونیسوار شد و بابا هم رفت تو ساکشو گذاشت و ب اطینن جون با احت دن،یساکشو گرفت و به سمت اتوبوس دو بابا

 برامون دست تکون داد و اتوبوس راه افتاد و رفت. شهیاومد. نن جون از پشت ش

 

 انداختم رو کولم و گفتم : مویبرداشتم و کوله پشت نارویآدم غمگ نیا پیتر

 . مایخونه فاط رمیمن م-

 بهم نگاه کرد و گفت : مامان

 چرا؟ -

 و گفتم : میشونیکف دست زدم تو پ با

 ندارم.  طویفتن تو اون شرابدون ننه جون سوت و کوره، االن حس قرار گر یخونه -

 : گهیخودم گفتم االن بابا م با

 داغون کرد.  یعنیدخترم حق با توعه، رفتن ننه همه مونو پنجر کرد، اهم  آه

 کرد و گفت : تمیهدا نیو به سمت ماش دیمو از پشت کش یحوصله کوله پشت یبابا ب یدر کمال بدبخت اما
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  کار؟یچ مایخونه فاط یبر یخوایم یبچه، سر صبح میبر ایب-

 به ساعتم نگاه کردم و گفتم : شدمیم دهیکه عقب عقب کش همونطور

 خخخ حواسم نبود. ایعه! جد-

 دوباره گفتم : م،یشد نیپشت سر بابا حرکت کرد و همه باهم سوار ماش مامان

 . امیمن خونه نم-

 شد، مامان بهم نگاه کرد و گفت: ادهینگه داشت و پ نویماش بابا

 نگاه کن ناراحت شد.  گه،ینزن د یالکحرف -

 چونه ام و گفتم : ریگذاشتم ز دستمو

 . فهیانقدر روحش لط دونستمینم ؟یجد_

 چونم برداشتم و گفتم : ریگذشت دستمو از ز یا قهینگفت، چند دق یزیسرشو تکون داد و چ مامان

  اره؟یبه سر خودش ن ییبال اد؟یچرا نم-

 به سمت منو مامان گرفت و گفت : یبستن جیخند زنان چهارتا آب هوباز شد و بابا لب نیدر ماش هوی

 . دیحال کن دیبخور-

 ذوق گفتم : با

 ؟یدر اومد یاز دپرس هویبابا، چطور شد  یوا-

 جابه جا شد و گفت : شیصندل یزده رو جانیه بابا

 . دیدوتا شازده واجب تر نیفعالً شماها و ا شش،یپ میریم گهیچند روز د ست،ین یکار راض نیگفتم ننه هم به ا-

 با خنده گفت : مامان
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 قربون شوهر خود ساخته ام برم. -

 زد و گفت : یلبخند بابا

 خدانکنه. -

 مونده بود، با تعجب گفتم : گهید یکیبرداشتم، مامانم برداشت،بابا هم برداشت، اما  جیآب هو هیدراز کردم  دستمو

  ؟یبابا چرا چهارتا گرفت-

 حواس گفت : یب بابا

 ...گهید میچهار نفر-

 گفت : دینگاه منو مامانو د تا

 دوست داره.  جیگرفتم، گفتم آب هو اناید یبرا زهچی عه…آهان-

 زدم : غیعوض شدن فضا ج یمن برا یگفت ول یعیضا دروغ

 . یمرس ،ییوو-

 دو متر رفتن هوا، مامان با اخم گفت: دوتاشون

 . اناید-

 بله -

 خانم باش. -

  پوووووف،

 چشم.-

  م،یراه انداخت و به سمت خونه حرکت کرد نویماش بابا
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 ینشستم و روشنش کردم، شبکه مستند و زدم و با ناراحت ونیزیتلو یخونه رو باز کردم و وارد شدم، رو به رو در

 یزیچ هیگاه من  هاشون بودن، اگه گه یسر و صدا مشغول انجام روز مره گ یتماشا کردم، مامان و بابا هم مثله من ب

 بود، بد. یچشم غره بره،بد اوضاع بهممامان  تینها ایکه حال و هوا عوض شه و بخندن  گفتمیم

 

خودم  یشد و خوابم گرفت، تو عالم خواب برا نیمبل نشستم و کم کم پلکام سنگ یخوردن ناهار همونجا رو بعد

چشمامو باز کردم و صداشو خفه کردم، بابا و  عیسر دم،یشن مویزنگ گوش یصدا هویکه  نداختمیجفتک و ملق م

ساعت که  کهیعقربه کوچ دنیو با د دمبه ساعت کر یبودن چون تو حال نبودن، نگاه دهیخواب یمامان هم انگار

دارم و  مایکال از فاط سیهشتا م دمینگاه کردم و د میهوا، به گوش دمیدو متر پر دادیداشت ساعت پنجو نشون م

 شماره اشو گرفتم و گفتم : یها فور امیبدون نگاه کردن به پ امیدوتا پ

ساعت چهار اونجا باشم،االن خودمو زود  دیرفته بود با ادمیبخدا خواب افتادم، اصالً پاک  دیببخش مایالو فاط-

 .. نیبگو،بب یزیچ هی یفاط رسونم،یم

 داد زد : مایفاط

 نفس بکش.  یخفه نش-

 و گفتم : دمیکش قینفس عم هی گفتا،یم راست

 . یخوب شد گفت ش،ییآخ-

 خنده گفت : با

 . یمن شیبه مامانت خبر بده شب پ-

 وا ، چرا؟ -

 یکردم ، سوت یرو عمل ایاشکانو فرستادنش دنبال نخودس چوندنیپ ینقشه  ییتو من تنها یچون بخاطر بد قول-

 لو رفت.  زمیسوپرا دیاونم فهم یدادم اساس

  شه؟یم یاالن چ ،یوا-
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 زد : غیج مایفاط

 . شهیبهتر نم نیاز ا-

  ؟یوا خل شد-

 خنده گفت : با

 . میریبگ یو مهمون نجایا ادیاز دوستاش قرار شد امشب ب یکیاشکان زنگ زد به -

 کردم و گفتم : یور هی لبمو

 وات؟ -

 کالفه گفت : مایفاط

 ه،یج یدوستش د-

 آها. -

 . یبشه که نگو، لباس خوشکالتو بپوش یتولد کیَ  ه،یامشب چه شود، همه مهمونا دختر پسر همه پا اناید یوا-

 و گفتم : دمیخند 

 گفت؟  یرو بذار کنار، اشکان چ یباف الیبود، خوب حاال خ یجالب یفانتز-

 از پشت تلفن گفت : یعصبان مایفاط

 . یبا یمونیامشب خونه ما م یبه مامانت خبر بد کنما،یلهت م اناید-

 اس ام اس اومد: قهینگاه کردم که بعد چند دق یتعجب به گوش با

 ها.  یدعوت یامشب خونه ما مهمون یبه مامانت بگ یاریدر ن یخر باز اید

 سقف خونه نگاه کردم و گفتم: به



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
523 

 

 شد؟  یتولد اشکان پارت یکشک ،یکشک ینجوریهم یعنی-

رو  مایس نیخدا پدر ا کردم،یلباس بسته تر تنم م هیامشب  یبرا دیسمت اتاقم رفتم و به لباسام نگاه کردم، با به

 .یاونجور یلمایکه بهم داد، همه از دم مثله ف ییبا لباسا امرزهیب

اله سه ربع بلند که پشتش دنب نیآست یسورمه ا راهنیپ هی دنیاندازه بر انداز لباسام آخر سر به پوش قهیدق بعدچند

و خداروشکر  شدیدور گردن چفت م راهنیپ ی قهیدادم،  تیرضا زدیبود که تو نور برق م یداشت و جنسش جور

 مدویرو دوره، دلم نم ختیریو کال دارو ندار آدمو م ودبزرگ از پشت لباس باز ب رهیدا هیبود، اما بدبختانه   دهیپوش

 شال هیلباسام  ینپوشمش، از تو ومدیم فمیتنم بود که کالً ح کسیف یقشنگ و اندام نیامشب نپوشم، همچ یبرا

 : مو گفت نگاه کردم نهیتو آ رمیکردم و انداختم رو شونه ام تا پشتمو بپوشونه ، با لبخند به تصو دایپ یبلند  سورمه ا

  هیعال-

 یسورمه ا یمشک شیآرا هیموهام روش تافت زدم و  ختنیبهم نر یطبق معمول فرقمو کج کردم و برا نهیآ یجلو

 سرم و  یکردم و شالمو انداختم رو

 کاغذ کوچک نوشتم : کی یمو هم برداشتم و رو یمشک فیک دم،یپوش راهنیپ یرو مانتومو

 زنمینگران نشو، زنگ م امیم ریشب د یکمی میکن زشیسوپرا میخوایتولد اشکانه م مایفاط یخونه  رمیمن م مامان

 . یماچ با

 یدلهره گرفتم، ا کمیراستش  رون،یو از خونه زدم ب خچالیرفتم و کاغذو چسبوندم رو در  رونیب نیپاورچ نیپاورچ

برگشتم خونه و در اتاق مامانو باز کردم،  ده،ینم تیدلم رضا ینجوریا رمیکه دارم م گفتمیکاش به خود مامان م

 نشستم و گفتم : خوابکنار تخت  رون،یرفته بود ب یبود، بابا هم انگار دهیخواب

 مامان، مامان-

 

 چشماشو باز کرد و خواب آلود گفت : مامان

 ها؟.. ساعت چنده؟ -
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 پنج. -

 جاش بلند شد و گفت : از

 پس.  دمیاو، چقدر خواب-

 مقدمه گفتم : یب

 کمک کنم.  رمیم م،یشگفت زده اش کن میخوایامشب تولد اشکانه م ما،یخونه فاط رمیمامان من م-

 و گفت : دیکش یا ازهیبهم نگاه کرد و خم مامان

 . یباشه قبل ساعت ده خونه باش-

 ض گفتم :اعترا با

 مامان، زوده. -

 اخم کرد و گفت : مامان

 هم هست.  ریاتفاقا د ستیاصالنم زود ن-

  ام؟یهمونجا بخوابم فردا ب شهیپس م-

 چشماشو درشت کردو گفت : مامان

 تمام.  یاصالً، قبل ده خونه ا-

 من برم؟  یذاریحاال شما نم گنیبهش نم یزیچ خوابهیخونه ما م ادیم مایمامان چرا فاط-

 . ینداره بر تیچون اون خونه داداش مجرد داره، خوب-

 .مایخود فاط یخونه  یعنی ما،یفاط یخونه  رمیدارم م رم،یاونا نم یخونه -

 گرفته؟  یعروس مایمگه فاط-
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 شدم و گفتم : بلند

اشکانو از خونه .. قبوله؟ اصالً شب که شد گهیمامان... تورو بمونم د که،یشونم نزد یاش، عروس ندهیآ ینه خونه -

  کنم،قبوله؟یمن در اتاقو قلف م ایم،یکنیم رونیب

 و گفت : دیکش شیشونیبه پ یدست مامان

 قفل. -

 خنده گفتم : با

 راحت برم قبول؟  الیبذار با خ انایقبوله؟ جون من، جون د-

 ناچار گفت : مامان

 باشه بابا قبول. -

 بغلشو گفتم : دمیپر

 دوست دارم. یلیخ ،یمرس-

 

بهم داده بود رفتم به خونه  مایکه فاط یپاشنه بلند خرامان،خرامان به سمت آدرس یشدم و با کفشا ادهیآژانس پ از

 نگاه کردم و گفتم :

 . یاشکان عجب خونه ا کالیاو، بار-

ه دفع رفتم،یم یاولم نبود مهمون یلحظه از جا در رفتم، دفعه  هیمنتظره بود  رهیآهنگ بلند شد، چون غ یصدا هوی

وب خ ینرم، ول گهیمن عذاب وجدان گرفتم عهد کردم د یول میرفت مایبار با سارا و فاط هی رستانیدومم بود!  زمان دب

شم تو گو مایفاط یصبر کردم،که صدا کمیزدم و فونویآ بود،دوستم  نیچون تولد شوهر بهتر امین شدیرو نم نجایا

 :دیچیپ

 تو.  ایب گریج یسالم خوش اومد-
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 سرمو باال گرفتم و گفتم : فونیاز پشت آ مایپر شور و نشاط فاط یصدا ندیشن با

 . امیزحمت باز کن تا ب یب-

 خنده گفت : با

 .. ایرفت، ب ادمی یوا-

 تم :کردم و گف یمثله قصر بود تا خونه نگاه شتریاشکان که ب یرفتم، به خونه  عیباز شد و سر یتقه ا یبا صدا در

  ه؟یخونه مجرد نیاشکان، االن مثال ا نیا هیخاک یچه بچه -

زودتر از من بازش کرد، عقب رفتم و سرمو  یکیپشت در و تا خواستم درو باز کنم  دمیخونه گذشتم و رس اطیح از

 اونطرف صبرم تموم شد و گفتم : رفتینم اروی ستادمیا یهرچ یو منتظر موندم رد شه،ول نییانداختم پا

 رد شم.  خوامیم د،یببخش-

 کرد،یداشت نگاهم م یالیخ یو به دور از ب یروبه رو شدم، با نگاه جد نیراد یمشک یسرمو باال اوردم با چشا تا

 نگاه کردم و گفتم : یا گهیچشمامو منحرف کردم و به سمت د ریمس

 . نیسالم آقا راد-

 کنار و گفت : دیانداخت و خودشو کش ییسر و وضعم نگاه گذرا به

 سالم خانم شهامت. -

 و گفتم : دمیکش ینفس حرص پوووف،

 . دیببخش-

 رو به روم افتاد کپ کرده ناخداآگاه گفتم : یاز کنارش رد شدم، تا چشمم به صحنه  و

 چه وضعشه؟  نیا-
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 ستیپاشنه ب یو کفشا ومدیزانوش م یکه تا رو دیسف راهنیپ هیبا  اد،یکه داره به سمتم م دمیرو د مایفاط هوی

 زده بود به موهاش.  دمیگل سف هیبود و  ختهیطرفش ر هیموهاشم که  ،یسانت

 و بغلم کرد و گفت : دیرس بهم

 سالم. -

 اشاره کردم و گفتم : تیتعجب به جمع با

 !؟ نیک نایا مایفاط-

 گفت ؛ نوییدستمو انداخت پا مایفاط

 ؟یمهمون ینرفت یزشته، از ک اریامالرو در ن نیا یزهر خر کره مار، ادا-

 کردم و گفتم :نگاه  تیجمع به

 . رستانیدوم دب-

 و گفت : میشونیپشت دست زد تو پ با

 برو باال لباستو عوض کن.  ا،یند یخاعک، من چهل دفعه از اون موقع تااالن رفتم، چطور ازت غافل شدم؟ سوت-

 ونریو از اتاق ب دمیبه موهام کش یبه نشونه باشه تکون دادم و رفتم طبقه باال، مانتومو عوض کردم و دست سرمو

 . نییاومدم و رفتم پا

لن سا یتو یاز مبل ها یکی یاشکان نشسته بود و اصالً حواسش به من نبود، منم ناچار رو شیکه اونطرف پ مایفاط

 رقصنده نگاه کردم ،  تینشستم و به جمع

دفعه  هی رفت،یور م شیپا انداخته بود و داشت با گوش یمبل نشسته بود و پا رو یشدم که رو نیمتوجه راد هوی

 نیشلوارک کوتاه ج هینشست، دختره  نیدسته مبل کنار راد یبلوند رفت و رو یپوست با موها دیدختر سف هی دمید

 گفت : یزینگاه کرد و چ نیبود، با لبخند به راد دهیپوش یتاپ صورت هیو 



 حانیا بصیری-وونهیعاشقتم د

 

 
528 

 

ون بهش شتریکردم و ب زینگاه کرد، چشمامو ر یا گهیو به سمت د دیبه پشت گوشش کش یتفاوت دست یب نیراد

رو نگاه کردم و خودمو به اون راه زدم،  گهیطرف د هی عیکرد، سر ریبرگشت و نگاهمو غافل گ نیراد هوینگاه کردم، 

سرشو برگردوند سمت دختره و  نمیشد، راد اشجا کرد و مشغول به حرف زدن باه نیدختره کم کم خودشو کنار راد

 سرش و مشغول گوش دادن بهش شد.  ریدستشو گذاشت ز

 لب گفتم : ریبه اطراف کردم و ز یعصبان نگاه

 پسره دختر باز پررو. -

 جلوم اومد و گفت: یدست هی هوی

  د؟یدیافتخار رقص م-

مه که بفه نیراد نیدوست داشتم برم و باهاش برقصم که ا یلیپسره نگاه کردم، خ ی افهیچندش نکبت، به ق ،یییا

 زشت بود.  یلی.. اَه خگهیبود د زیبود... چ زیپسره چ یلیکارا بلدن، اما خ نیهمه از ا

 لبخند گفتم : با

 . کنمیخراب م ستم،یبلد ن دنیممنون، من رقص یلیخ-

 با خنده گفت : پسره

 . دمیم ادتینداره  یجانم، اشکال یا-

 باال انداختم و گفتم : ابروهامو

 . رمیبگ ادیدوست ندارم -

 . ذارهیم عیچه از جونشم ما قه،یعت دهیمنو د ستین قهیدو دق حاال

 قشنگم.  زه،یریخجالتتم م میدور برقص هی-

 

 سرمو باال گرفتم و با اخم گفتم : کرد،یم یرو ادهیداشت ز گهید
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 محترم، گفتم که دوست ندارم برقصم. یآقا-

 

 شده؟  یزیچ-

 سرمو به سمتش کج کردم و گفتم : نیراد یصدا دنیشن با

 نه. -

 با خنده گفت؛ دید نویتا راد پسره

 جون.  نیعه، سالم راد-

 پسره گفت : تیمیبه صم یاکشن یر چیبدون ه نیراد

 سالم. -

شده بود رفت تو افق محو شد و  عیمبل نشست، پسره که بدجور ضا یدور تر از من رو کمی لکسیر یلیخ بعدشم

رو به رومو نگاه  نهیکردن، دست به س عیضا یود براساخته شده ب نیراد نیبرداشت. کال ا چارهیدست از سر منه ب

پر ابهت و با جذبه  یلیخ کردمیفکر م م،نداد یتیاهم یکردم ول یخودم حس م یرو نوینگاه راد ینیکردم، سنگ

باهاشون  یموجودات مونث جوره و مشکل یبا همه  نیمنه وگرنه ا یاخالق مزخرفش فقط برا رینخ دمیاست، اما د

 نداره. 

با حرص نگاهش  دم،یکه د هیزیمهم چ الیخی! بدمیکارمو نفهم نیا لیبراش نازک کردم، که خودم دل یچشم پشته

 کردم و گفتم :

 . ادیب شیپ تشیدختره رو ول کرده تا موقع لکسیشماره هم گرفته،  که انقدر ر ستیمعلوم ن-

روش نشسته بود، بااخم  نیکه راد یمبل یاشو انداخت رو دسته  دهینتراش کلیدختره از اونطرف اومد و ه دمید هوی

 بهشون نگاه کردم و سرمو یشتریب
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 شربت به سمتم اومد و گفت : ینیس هیدختره با  هی هوی شد،یتحملم داشت تموم م گهیبه سمت مخالف، د چرخوندم

 . دییبفرما-

ه سمت ب وانویو ل دمیکش قینفس عم هیدوتا دستم فشار دادم و  ونیم وانویبرداشتم وتشکر کردم ل وانیل هی بااخم

 یکیدست دختره و  ینیگذاشتم تو س وانویبود، ل ستادهینفس خوردم. دختره با تعجب کنارم ا هیدهنم بردم و همشو 

شو بخورم که  ی هیحال اومد، خواستم بق گرمیج شیتازه کردم، آخ ینفس هیبرداشتم و تا نصفه خوردم، گهید

 گفت : نوییگرفت پا وانیو دستمو همراه با ل شمیبا تعجب اومد پ نیراد ندفعهیا

  ؟یکنیم کاریچ-

 دندونامو روهم فشار دادم وگفتم : سوخت،یچشمامم م سوخت،یم گلوم

 به تو چه؟ دستمو ول کن. -

 نکرد و با اخم گفت : یحرفم توجه به

 ؟  یفهمیم یکنیسنگ کوب م چارهی. بیکنیم کاریچ یدار یفهمینم-

 یانگشت اشاره مو به سمتش گرفتم وسع رون،یب دمیدستش کش یاز سر جام بلند شدم و دستمو از تو یعصبان

 کردم تعادلمو حفظ کنم :

  ؟یدیفهم یستیچون در حدش ن یرو بفهمون یزیبه من چ یتونیتو نم ن،یبب-

  ونرینگفت؛ به سمت در حرکت کردم،  درو باز کردم و تا خواستم برم ب یزینگاه کرد و چ بهم

 دستمو گرفت گفت: مایفاط هوی

  ؟یریکجا م اناید-

 کردم و گفتم : زیبود، چشمامو ر مایدوتا فاط مایچرا فاط دونمینم

 . اطیح رمیم-

 به سمت خودش بر گردوند و گفت : منو
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 حالت خوبه؟  انا،ید-

 گفتم : خوردمیکه تلو تلو م یپس زدم و درحال دستشو

 . رونیب رمیولم کن، من م-

 و گفت : شمیپسره اومد پ هی هویرفتم و مشغول راه رفتن شدم،  اطیسمت ح به

 کوچولو چت شده؟ -

 یو به نقطه  زیم ینشستم و سرمو گذاشتم رو اطیح یتو یها یاز صندل یکی یو رو دمیبه موهام کش یدست

حوصله  یب د،یپشتم کش یبرهنگ یشونه مو کنار زد و دستشو آروم رو یشدم ، پسره شال رو رهیخ ینامعلوم

 پشتم پس زدم .  یدستشو از رو

 دلتو شکسته؟  یکدوم عوض ،یچقدر شما قشنگ-

 با غرغر دوباره دستشو پس زدم و گفتم : د،یپشتم کش یدستشو رو د،دوبارهیاز چشمم چک یاشک قطره

 .رمیبم خوامیولم کن... م-

 دستمو گرفت و گفت : پسره

 حال و هوات عوض شه.  رونیب میپاشو بر-

 . امینم-

 و گفت : دیبه زور کش دستمو

 . گذرهیخوش م میبر ایمگه دسته خودته؟ ب-

دهنم، جون مقابله باهاشو نداشتم بخاطر  یبزنم دستشو گذاشت جلو غیتا خواستم ج دیدستمو گرفت و کش هوی

 نداشت یا دهیبه  دستش که رو دهنم بود زدم اما فا یحال چنگ یشدم،ب میآسون تسل یلیخ نیهم
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ده کنن وانهیبلند ود یشده بود و صدا کیتار کردن،هوایخونه داشتن عشق و صفا م یهمه تو زد،یخر پر نم اطمیح تو

 نیحال اونم همچ یانگار د،یکش اطیاونطرف ح یراحت منو به سمت درختا یلیآهنگ بدجور تو مخم بود، پسره خ

داشت اونموقع از خودش دفاع کنه، با  لحا یسپردم، ک ریحوصله خودمو به دست تقد یب نینبود، همچ زونیم

م شدنم به سمت درختا ک دهیاز درختا گرفتم و از سرعت کش یکیباز به روبه روم نگاه کردم، دستمو به  مهین یچشما

 کالفه گفت : یکردم، پسره ب

 خیکه خطر ب زدیم بیبود، عقلم بهم نه یعقل و مست نیتو مغزم جدال ب ییجورا هی. گهید ایراه ب ،یوحش یکوچولو-

 : گفتیحالت اون موقعم م یبجنبم، ول دیگوشمه و با

 . یبکن یکار یتونیبکنه، تو نم خوادیم یبذار هر غلط الیخیب

 شدم،  دهیدر خونه باز شد و همزمان منم به سمت درختا کش هویو دار  ریگ نیهم تو

 چرخوند و گفت: اطینگاهشو به اطراف ح دمش،یدیبود، م نیراد

 . اناید-

 صدا زد،  اسممو

 . اناید-

 دوباره اسم منو گفت،    دم،یجا پر از

دهنم گذاشت و با دست آزادش خم شد  به کمک پاش  یپسره دستشو محکم تر رو دمشیدیدرختا م یاز ال هنوز

 یبرگ ها یحوصله سرمو رو یبهش نگاه کردم و ب لکسیر یلیدامنمو پاره کرد و دهنمو باهاش بست، خ یدنباله 

و منگ بهش نگاه  جیاومد، گ کمینزدپسره دوتا دستمو از پشتم گرفت و   دم،یگذاشتم و دراز کش نیزم یخشک رو

 باز بهم نگاه کرد و مهین یبا چشما د،یمتر رس یبه چند سانت نمونیب یکه فاصله  ییتر اومد، تا جا کیکردم، نزد

عقب. با تعجب به پسره نگاه کردم، چقدر  دشیشو گرفت و از پشت کش قهی یکی هویبگه که  یزیدهنشو باز کرد چ

 ! دمشیکجا د ومدینم ادمیچرا  دونمیآشنا بود، نم یلیخ یعنیچهره اش آشنا بود!

 رو به روم نگاه کردم یخنده به صحنه  با
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دور  یپسره فکر کردم،  پارچه  یشده بودا، جوون مردمو  له و لورده کرد، دوباره به چهره  یعجب وحش نمیراد نیا

 دهنمو کندم وبا خنده گفتم :

 . مایفاط یفرهانه بابا، پسر عمه  نیولش کن ا نیراد-

 فرهان پدر سوخته.  یفرهانه ها! ا یجد-خنده،  ریبعد زدم ز و

 فرهان بلند شد و گفت : یکه گفتم مشتش تو هوا خشک شد با نفرت از رو یزیچ دنیبا شن نیراد

 ، گمشو.  ینامرد عوض-

به  ینفس زنان دست نیراد رون،یآب دهنشو قورت داد و بدو بدو از ما دور شد و رفت ب یپاچه گبا دست سامان

 : دوگفتیموهاش کش

 . میبلند شو بر-

 و گفتم : دمیدراز کش نیزم یرو سرجام

 بغلم کن.  ایب شم،یبلند نم-

 و گفت : دیکش یبا شصتش به پشت پلکش دست یعصب نیراد

 .وردهین رتیگ  گهید یحروم لقمه  هیتو تا  میبلند شو بر-

 تار از موهامو تو دستم گرفتمو بهش نگاه کردم وگفتم: چندتا

 . ارهیم ریتو رو گ شهیم دایدختر حروم لقمه  پ هیهم  میاگه تو خونه بر-

تکون دادم تا بلند شم که صورتم از سوزش پام  یراستمو کم یاز چشمم پنهون نموند، پا نیراد یناگهان ی خنده

شده که  یچ نمیدفعه از جام بلند شدم، سوزش پام چند برابر شد، پامو گرفتم باال تا بب هیجمع شد، چشمامو بستم و 

جه به تو یبغلشو ب یمنو از پشت گرفت، افتادم تو عیو سر دیدو نیراد فتم،یتعادلمو از دست دادم و خواستم ب هوی

 برداشته بود، یسطح بایزخم تقر هیخم شدم و به پام نگاه کردم،  فتمیمنو گرفته تا ن نکهیا

 شده. یکرده زخم ریگ یزیچ یحتماً به شاخه ا دهیکشیمنو م نایزم یرو یوقت -
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 نگاه کردم و گفتم : نیراد به

 مگه نه؟ -

 نیدفعه راد هیشدم و خودمو هل دادم عقب، که  یجوابمو نداد عصبان نکهیشد،از ا رهینداد و به صورتم خ جوابمو

نگفت، اون  یزیرو برگا، صورتشو از درد افتادن جمع کرد و بازم چ میباهم افتاد ییتعادلشو از دست داد و دوتا

 و گفتم : دمیکش ششیته ر یو آهسته رو ردمصورتش ب کیپاش بود، انگشتمو نزد ینشسته بود و و سر من رو

 . نهییپا وتیک یحشمت آتو هم مثله بابا -

 چشمام زل زد و انگشتمو تو مشتش گرفت و گفت : به

 . یریگ رید یادیز-

 و گفتم : دمیلبش کش یمو رو گهید دست

 ... لکسیر-

 گفت : یصورتم اورد وبا لبخند کمرنگ کیدستمو گرفت و صورتشو نزد 

 ...وونهید-

تخت بلند شدم و با  یاز رو دم،یباال د یاتاق طبقه  ینگفتم، تا چشم باز کردم خودمو تو یزیبستم و چ چشمامو

 تعجب گفتم :

 من کجام؟  یوا-

خودم کنار زدم و بلند شدم و در اتاقو باز  یبود، مالفه رو از رو شبید ییلباسام نگاه کردم،خداروشکر همونا به

 کردم،

 

شال  هیعوض کردم و  یو شلوار مشک دیسف نداریبلوز آست هیاتاق و لباسامو با  ینبود، برگشتم تو مایاز فاط یخبر

 یو پاشا ختیو به اطراف نگاه کردم، هنوز ر نییاز پله ها رفتم پا رون،یانداختم رو سرم و از اتاق زدم ب دمیسف
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پس مسلماً اشکان و  داد،یصبحو نشون م شیش یواریدبود، ساعت  ختهیدرست جمع نشده بود و خونه بهم ر شبید

ه ب ومدینم ادمی یزیاما چ ارم،یبخاطر ب شبویکردم اتفاقات د یمبل نشستم و سع یخواب بودن، همونجا رو مایفاط

شار ف الیخیو رفتم تو فکر، ب گمید یپامو انداختم رو پا هیو  دمیبه گردنم کش یجز اون پسره سامان، کالفه دست

 ستادهیسوخت، همونطور که ا یراستم کم یپا مبل بلند شدم  و خواستم برم که  یام شدم از رو لهیمخ هاوردن ب

شدم و  خم شتریمبل ب یمبل، بدون توجه به افتادنم رو یبه پشت افتادم رو هویکه  شدهیچ نمیبودم خم شدم تا بب

 نیزم یمنو داشته رو یسامان وحش ونکه ا یموقع دیبرداشته بود، شا یسطح بایزخم تقر هیپامو نگاه کردم. 

 . یزیچ یکرده به شاخه ا ریپام گ دهیکشیم

 صحنه برام آشنا بود! نیا چقدر

 منو از پشت نگه داره، یکی... که فتمیتعادلمو از دست بدم و بخوام ب نم،یخم بشم تا زخم پامو بب من

 مبل نگاه کردم و با خنده گفتم : به

 روش.  یبنداز یوجود نداشته که تو خودتو تلپ یمبل اطیمسلماً تو ح وونه،ید یتوهم زد-

 دفعه سر جام خشکم زد!  هیقدم به سمت جلو برداشتم که  هی

 با من بود؟  شبید نیراد-

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 داده بود به من.  ریگ شبیگفته با من بود، سامان د ینه بابا، ک-

 چرخوندم و گفتم : واریکنار د ی نهیمحکم به سمت آ سرمو

 کمکم کرد.  نیمن نشد! راد الیخیب یالک ینطوریسامان که هم-

که بهش زدم افتادم و لبمو  ییحرفا ادیمبل نشستم و دوتا دستمو گذاشتم رو دهنم،  یعقب رفتم و آهسته رو عقب

 به دندون گرفتم، 

 خاک عالم. -

 چشمام از تعجب درشت شد! نیراد یفکر کردم و با به خاطر اوردن حرفا گهید کمی
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 . ستین ینجوریاصالنم ا ؟رمیگ ریها، من د هیشعوریعجب ب-

 و ذوق از رو مبل بلند شدم و گفتم : غیبا ج هویاومد و  ادمیکه کرد و  یخنده ا ی صحنه

 به من حس داره؟ نمیراد یعنی یوا-

 پشت سرم شدم، یکس یموضوع مهمو بهش بگم که متوجه  نیتا برم ا دمیچرخ مایبا خنده به سمت اتاق فاط 

 سالم.-

  د،یحرف تو دهنم ماس نیمتبسم راد یچهره  دنیبگم که با د یزیبا تعجب برگشتم و خواستم چ 

 باشه.  دهیگفتم؟ خدا نکنه که شن یچ دیشن یعنی

 گفتم: عیهنگ کرده نگاهش کردم و بعد سر یا هیثان چند

 و اشکان و صدا بزنم.  مایسالم.... برم فاط-

 گذاشت و گفت : یعسل یرو یدیدسته کل نیسمت اتاق حرکت کردم،  راد به

 . ستنین-

 اخم گفتم : با

  ستن؟ین یچ یعنی-

 چشمام نگاه کرد و گفت : به

 شدن ، گشت اومد همه رو جمع کرد برد.  یشاک ادیز یها از سرو صدا هیهمسا شبید-

 تعجب گفتم : با

 نه، پس چرا تورو نبردن؟ -

 ازم گرفت و گفت : نگاهشو
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 بودم.  رونیب دنیتورو بردم باال خودم رفتم، اونموقع که رس یوقت-

 لب گفتم : ریخنده ز با

 خود خودش منو برده باال .  یعنیمنو برده باال، یوقت یییمنو برده باال... وو یمنو برده باال... وقت یوقت-

 یکه برا یش کرد و باااخمزود جمع یخنده، ول ریزد ز یپق هوینشون بده و  لکسیشو ر افهینتونست ق گهید نیراد

 پنهون کردن خندش داشت گفت :

 . یخونه رو گذاشتم رو عسل  یدایدنبال کار بچه ها، کل رمیمن م-

 خواست بره گفتم : تا

 .  رمیم کنمیدرا رو قلف م مونمینم نجایا ییمن تنها-

 و گفت : ستادیا سرجاش

 . ایمنتظرم،قفل کن ب رونیب-

 فمویو لباسامو عوض کردم، ک دمیمانتو مو پوش هیثان کیج یتو دم،یبرداشتم و به سمت پله ها دو دارویخنده کل با

ستم و خوا ششی، رفتم پ ستادهیزد و همونجا ا هیبه در تک نیراد دمیرفتم د نییاز پله ها که پا رون،یبرداشم و زدم ب

 و گفت : ادبهم د نشویماش چیازم گرفت وسو دویدرو قلف کنم کل

 . امیمن م نیتو ماش برو-

از کجا  دیو گنگ به اطراف نگاه کردم، االن من با دمیرس ابونیرفتم، توخ یتکون دادم و به سمت در خروج سرمو

 کدومه؟  نیا نیماش دمیفهمیم

همزمان پشت سرم ظاهر  نیو راد دمیبسته شدن درو شن یکه صدا دینکش یطول اد،یتا خودش ب ستادمیا سرجام

 شد، برگشتم ودنبالش راه افتادم به سمت جلو رفت و گفت :

  ؟یش نیسوار ماش یچرا نرفت-

 لب گفتم : ریز
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 .ینطوریهم-

 ابروشو باال انداخت و به جلو اشاره کرد و گفت : هی

 . یفراموشش کرده باش کردمی... فکر نمنمیماش-

صورتم نشست، در همون  یرو یپنچرش کردم ناخداآگاه لبخند دمید نویکه راد یکه روز اول یمشک نیماش دنید با

 حالت گفتم :

 نه، فراموشش نکردم. -

 از فکر در اومدم و گفتم : قهینگاه کرد، بعد دو دق نیتکون داد و منتظر به ماش نیسرشو به طرف نیراد

 . یاریشما خودت صاب اخت دا،یالبته ببخش گه،ید میبر-

 زد و گفت : هیتک نیکاپوت ماش به

 ماهم دست شماست.  اریفعالً که اخت-

 دستم بود شدم، با لبخند گفتم : یکه تو نیماش موتیر یتکون دادم که متوجه  یچ یعنی یبه معن سرمو

 حواسم نبود. دیآهان ببخش-

کرد و به چشمام نگاه کرد، منم به چشماش نگاه کردم،  سیگرفتم، لباشو خ نیبه سمت راد چویزدم و سو نویماش در

 هی دم،یدیتو چشماش به وضوح م طنتویبرق ش

 

ستت گرفتم باال، هه د عیو دستمو سر دمیورز یکه بنده هم زرنگ رهیبگ چویکنه و سو رمیدستشو اورد باال تا غافلگ و

ه تو حالم. خوب حالشو گرفتم، دمم گرم، شونه منو بذاره تو آمپاس بعد بزن خواستیرو شده برام زرنگ خان، مثال م

برداشت و سوار  چویتکون داد و سو یسر نیراد ستادم،یا درگذاشتم و کنار  نیماش یرو چویباال انداختم و سو یا

 تیبر قرار بود که نها نمونیسکوت ب یا قهیجلو نشستم و به روبه رو نگاه کردم، چند دق یشد، منم صندل نیماش

 سکوتو شکست و گفت : نیراد
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 حالت خوب شد؟ -

بود، من  نیحق با راد دیشا داد،یو هردو بارم خودش منو نجات م د،یپرسیسوالو ازم م نیبار بود که ا نیدوم نیا

 . رمیرگید یادیز

 ممنون، خوبم.-

 و گفتم : دمیکش یقینگفت، نفس عم یزیچ

 . کنمیم کاریچون من اصال حواسم نبود دارم چ خوامیمعذرت م یلیبابت رفتار اون موقعم خ-

 چقدر خوب شده بود.  نیروزا راد نیزد ، ا یلبخند کمرنگ دوباره

 .یرو راست تر یمست یوقت-

 خجالت لبمو گاز گرفتم و گفتم: از

 اونا...  دونستمینم-

 توجه به حرف من گفت : یب نیراد

 حال رو راست باش.  نیرو راست باش، تو هم شهیهم-

 چند وقته باهام داشت گفتم:  نیکه ا یاوردن رفتار ادیبه  با

 انجام یسادگ ای طنتیرو از سر ش ییکارا هی یمواقع هی دیشا ستم،ین یتو هم رو راست باش، من آدم دروغگو و بد-

 به خونم تشنه باشه.  یکیکه  ستمیبد ن ی. حداقل اونقدرستمیبدم که مجبور به دروغ بشم ، اما بد ذات ن

 برگشت و گفت: تیبا جد نیراد

 . ستمیتشنه ن یمن به خون کس-

 بردم باال و گفتم : صدامو

  ه؟یچ ضتیرفتار ضد و نق نیا لیپس دل-
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 کرد و گفت : ادیز نویماش سرعت

 خودم. -

 تعجب گفتم : با

  ؟یچ یعنی-

 قرمز شده گفت : ینگه داشت و با چشما نویماش

 بود؟  نجایخونتون هم-

 در خونه نگاه کردم و گفتم : به

 . ی... جوابموندادنجاستیهم-

 شد و گفت : رهیخ ابونیخ به

 حال بدت پس فکرمو خراب نکن یرو گذاشتم پا یکه زد یشبید یحرفا-

 

 بهش نگاه کردم و گفتم : یسرتغ با

 بذارم؟  یچ یتو رو پا یمن  حرفا-

 جواب بهم نگاه کرد، سرمو تکون دادم و گفتم : بدون

 . گهیجواب بده د-

 دست راستش فرمونو محکم گرفت، با خواهش به دهنش نگاه کردم، بگو، بگو،  با

 دِ...  یپا-

 .گهیبگو د یلعنت د
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 و گفت : دیبه گوشش کش یدست یعصب

 ؟یشینم ادهیپ-

 حرص لبامو جمع کردم و گفتم : با

  ؟یانقدر ازم متنفر یعنی ؟یزنیحرفتو نم یواسه چ-

 و گفت : دیکش نییپا نویماش ی شهیش

 . نهیاخالقم هم-

 کردم دوستم داره.. با بغض گفتم : یشدم، فکر م فیسوخت، چقدر خارو و خف چشمام

  ؟یکه دل بشکن-

 و گفت : نمویگذاشت رو فرمون ماش سرشو

 رو که دوست دارم عذاب بدم.  ییاونا نکهیا-

 گفتم : خت،آرومیصورتم ر یحرفش بغضم شکست واشکام رو نیا با

 . یدیعذابم م یدار-

 کن.  یازم دور کنمیم یازت دور یپس وقت-

آرش شدم که  ی. تا درو باز کردم متوجه دمیشدم و درو بستم و به سمت خونه دو ادهیپ نیندادم، از ماش جوابشو

 با لبخند گفت : دیمنو که د ستاده،یدر ا یجلو

 .. انایسالم، د-

 از کنارش رد شدم و گفتم : یاشک یچشما با

 . دیببخش-

 خونه. یرفتم تو و
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 مالفه. ریو سرمو بردم ز دمیتختم دراز کش یصبح شده بود، رو میهشت و ن ساعت

  ؟یکنیم ینطوریا یواسه چ ینامرد.. دِ آخه چه مرگته روان ،ینامرد یلیخ-

 و غرغر کردم که خوابم برد، هیمالفه با خودم گر ریز انقدر

بهش نگاه کردم و چشمامو بستم، کنار تختم  یچشم ریدر باز شد و مامان اومد تو اتاق، ز هویتوعالم خواب بودم که  

 اومد و گفت :

 مامان بلند شو.  اناید انا،ید-

 تخت نشستم و گفتم: یپهلو اون پهلو شدم، رو نیا کمیباز کردم و  چشمامو

 بله؟ -

 گفت : عیسر مامان

 .ومدهین رونیبده، سه روزه از اتاقش ب یلیسارا حالش خ گهیمامان سارا زنگ زده م-

 حوصله گفتم : یب

 به من چه؟ -

 رومو اونطرف کردم، منو به سمت خودش بر گردوند و گفت: و

 شده؟  یزیچرا انقدر چشمات قرمزه؟ چ-

 و گفتم : دمیفنر از جا پر مثله

 چش شده سارا؟ -

 بهم بد نگاه کرد و گفت : مامان

 .ستیخوب ن یلیحالش خ دنش،یبلند شو برو د-
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 تخت بلند شدم، مامان با تعجب گفت: یگفتم و از رو یا باشه

  ؟یدیخواب رونیبا لباس ب-

 مانتومو عوض کردم و گفتم: زود

 بعد، فعال یسارا،باشه برا شیپ رمیمن دارم م ه؟یسوال ستیب-

 

 رفتم، ییجا هیتا  ادهیو پ رونیخونه زدم ب از

 . دومیدارم م کسرهیمهربان تر از مادر همه،  ی هیمنه بدبخت شدم دا -

درو باز کردم و سوار شدم، آدرسو دادم و از  ستاد،یپام ا یترمز کرد و جلو نیدست تکون دادم، ماش یتاکس هی یبرا

 سارا نگه داشت و گفت : یدم در خونه  نیگذشت وماش یا قهینگاه کردم، پنج دق رونویپنجره ب

 خانم.  میدیرس-

از اون طرف  یحرف دنیبدون شن ستادم،یشدم، زنگ خونشونو زدم و ا ادهیرو حساب کردم و پ هیراحرف ک بدون

 و  گفت : شمیناراحت اومد پ یپله گذاشتم   مامان سارا با چهره  نیاول یدر باز شد، داخل رفتم  تا پامو رو فونیآ

 . زمیسالم عز-

 زدم و گفتم : یلبخند

 د؟یسالم، خوب-

 کرد و گفت: تمیگذاشت رو پشتمو به داخل خونه هدا دستشو

گفتم قبل خبر کردن روان شناس بگم  اد،ینم رونیاز اتاقش ب زنه،یبچه چش شده، حرف نم نیا دونمینم ؟یچه خوب-

 رو که اصالً تو اتاقش راه نداد.  هیبق ،یباهاش حرف بزن یایاول تو ب
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 . مایکرد یریبشم، عجب گ عیاالن احتمال داره که ضا یعنی خوب

 کیبرش ک هیآب پرتقال و   وانیل کیپا انداختم و منتظر موندم ، خدمه با  یخونه نشستم، و پا رو یمبل تو یرو

با سارا افتادم،  تمیمیدوران صم ادیزدم،   یگذاشت، لبخند کمرنگ زیم یرو رو ینیبه سمتم اومد و س یشکالت

آخر سر هم مامانش  م،یزدیحرف م یکل باهمخونشون و  ومدمیس خوندن مدر یبعد از ظهر ها به بهانه  شهیهم

  ورد،یم کیبرامون عصرانه آب پرتقال و ک

به درزدم وبدون حرف وارد  یبلند شدم و به سمت اتاق سارا رفتم، تقه ا نیبه خوردن نداشتم، بخاطر هم یلیم اصالً

برقو  دیبود، تا خواستم کل کیتار ک،یتختش نشسته بود و سرشو گذاشته بود رو پاهاش، اتاقش تار یشدم، سارا رو

 بزنم آروم گفت :

 باشه .  کیتار-

 زدم و اتاق روشن شد.  دویتوجه به حرفش کل بدون

 برگشت و گفت : تیعصبان با

 ماما ..-

 منم از سر جاش بلند شد و گفت : دید تا

  ؟یکنیم کاریچ نجایا انا،ید-

 کردم بغض تو گلومه، آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم : یچرا همش فکر م دونمینم

 جمت کنم.  امیب یشد وونهیمامانت گفت د-

، پشتش یکنار تختش نشستم و دستمو گذاشتم رو لکسیر یلیخ ه،یگر ریحرفم صورتش جمع شد و زد ز نیباا

 سرشو گذاشت رو پاهامو گفت :

 زدم و گفتم : ی. پوزخندرمیدوست دارم بم انای.. داناید-

 قسمت نبوده خودتو عذاب نده.  دیشا ،یرو هم واقعاً دوست داشت یکی نیا دونمیم-
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مرگ  یاشم آرزو گهیماه د شیش زدیماهشو با افراد مختلف رل م شیبود از دوازده ماه سال ش نیعادتش هم کالً

 .کردیم

 گفت : هیگر با

 .ستین نیموضوع ا-

 .هیکن تا بفهمم موضوع چ فیبرام تعرقشنگ -

 باال اورد و با ترس گفت : سرشو

 . کنمیخودمون بمونه خواهش م نیتوروخدا ب گم،یفقط به تو م نویا انا،ید-

سرمو به نشونه باشه تکون دادم و منتظر موندم، سارا دهنشو بازکرد کرد تا  ه،یجد هیقض دمیطرز حرف زدنش فهم از

 گفت : یلرزون یصورتشو کنار زد و با صدا یاشکا یونش نداد عصبانام هیگر یحرف بزنه ول

 

 .. زهیمنو شهاب...  شهاب چ لیدو روز مونده به سال تحو_

 و  گفتم : دمیوسط حرفش پر ادیز هیو دروغ باف حیاز توض یریجلوگ یبرا

 ندارم ادامه شو بگو  یمن مشکل گه؟ید یدوست معمول ای هیداداش ای-

 گفت : یدورگه ا یصدا با

 خوب هیخوش گذشت مخصوصاً با شهاب، پا یلیخارج از شهر اولش خ یمهمون میرفت  ،یکه گفت نایاز هم یکیآره، -

 بود.  یعال

 به دندون گرفتم و گفتم : لبمو

 که بهت دارن.  یتوجه نیباا شاال،یخارج از شهر! خدا مادر پدرتو برات نگه داره ا-
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 تو هوا تکون داد و گفت: دستشو

 ؟  دمید ویک یکن یر مفک-

 نگاهش کردم و گفتم : یلکسیچشمشو گرفته با لبخند ر یلیخ نیراد دونستمیکه م ییازاونجا

  ؟یدید نویراد-

 داد زد : هیگر با

 هست ؟  یک نیراد ،اصالًیفهمیندارم م یشوخ ست،یحالم خوب ن اناید-

 کردم، دستشو گرفتم و گفتم : یرو ادهیز دمیفهم

 حواسم نبود خوب؟  د،یببخش-

 و گفت : دیلرزونشو به صورتش کش یدستا

 اون پسره بود .  یکه عکسش تو فالورا یهمون دم،ید نویرات-

 ومنتظر نگاهش کردم،   رونیدادم ب یبه سخت نفسمو

و ت ایلیغدو مغروره، خ یلیخ گفتیم پره،ینم یبا هرکس نجاست،یا نیپاتوقش هم گفتیم شناختش،یشهاب م-

رفتم و بهش سالم کردم، جوابمو داد،  ششیپ کرد،یدود م گاریمم بدجور گرفتش، تنها نشسته بود و سکفِشن، چش

شهاب نرفتم، اونم از دستم  شیپ گهیدسر صحبتو باز کردم و باهاش حرف زدم، متوجه شده بودم ازم خوشش اومده، 

 شتریب خوامیبهش گفتم م م،یباهم گرم گرفته بود یلیبودم، خ نیرو کنار رات یکل مهمون ومد،یدلخور شد و سراغم ن

خوشحال شده  یلیخ زنم،یبهت زنگ م  گهیشماره مو گرفت، گفت تا سه روز د یبهم شماره نداد ول م،یباهم آشنا ش

اما با خودم دو دوتا  شدهیخونمون خواستم بهت بگم که چ یاومد یوقت کردم،یم ریس موناکه تو آس یبودم، جور

 میگفتم بذار زنگ که زد و باهم آشنا که شد ؟یپول بشم چ هی یفتم اگه بهم زنگ نزنه و جلوت سکه اچهارتا کردم گ

 .یکه قشنگ باور کن گمیاون موقع بهت م

 نبود.  نیبهش زنگ نزده، وگرنه االن حال و روز سارا ا دونمیلب گفتم:م ریکنار پام خشک شد بود،ز دستم

 گفت : زدیصداش موج م یکه تو یبیبا لرزش عج سارا
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 باهام تماس گرفت... -

 تو سرم.  شدیم دهیچکش محکم و  کوب  هیشده بود  یکلمه اش انگار هر

 نه،یمنو بب خوادیبهم گفت م-

من عاشقش بودم، به حرفش گوش دادم،   اره،یاز رابطه مون سر درب دینبا یکس یول میباهم مثله دوتا دوست گفت

 .گمینم یزیچ یگفتم به کس

سارا شدم، سارا با هق هق  یحرفا یادامه  دنیباهم قرار نذاشتن من مطمئنم، منتظر شن زد،یمحکم م نمیتو س قلبم

 گفت :

ازم ب م،ی. قرار اول تموم شد، دوباره قرار گذاشتمیشناخت یرو تا حدود گهیشاپ، همد یکاف می... رفتمیقرار گذاشت-

چند  نیا شترینداشتم، ب شویلحظه هم طاقت دور کی ی، حتبود یپسر خون گرم و خوب یلیم،خیدیرو د گهیهمد

فرق داشت، من وابسته شده  گهید ین بار با دفعه هایبخدا ا زم،یشده بود همه چ کردم،یروزو با فکر اون شبو صبح م

 بودم. 

 گفت : دهیبر دهیبر

ه هر ک ییمنظورشو گرفتم، همون جا ،یشگیپاتوق هم ایکنم، ب تیبه همه معرف خوامیم گهیبهم گفت د نکهیتا ا-

 نمیو هم امیو جذاب ب بایز نیتا به چشم رات دمیبه خودم رس یصبح اون روز حساب گفت،یم رفتمویم یدفعه مهمون

حواس من  یشلوغ و شلوغ تر شد،ول یمهمون داشت،یبودم چشم ازم بر نم یاون مهمون یکه تو یشد، تمام لحظات

ال خودم ح یاز اتاقا، تو یکی یباال تو میدستمو گرفت و گفت بر نیو دو شب بود رات کی یبود، ساعتا نیفقط به رات

 دمیفهمینم یزیخورده بودم و چ یدنینوش یلینبودم، باهاش رفتم، خ

 

 و گفتم : میسابق نبود... مثله گرگ بود، بهش خند نیاون رات گهید نیتو اتاق رات دمیرس یوقت

  ؟یشد والیچرا ه نیرات-

تم با همون حال دستمو گذاش یتعادلمو حفظ کنم ول تونستمینم کرد،ینگام م ینگاه درنده ا هیفت، فقط با نگ یزیچ

 ... نیلباسمو گرفت و پرتم کرد رو زم ی قهیکه مانع شد،  رونیرو در تا برم ب
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 درشت شده گفتم : یچشما با

  شد؟یبعدش چ شد؟یچ-

 گرفتم و گفتم : راهنشویپ قهی هیبلند شدم و با گر  گفت،ینم یزیو چ کردیم هیگر سارا

  شد؟یحرف بزن، چ-

 گفتم : ادیبهش زدم و با فر یلیس دوتا

 . یبگو... زبون باز کن لعنت-

 دستشو گذاشت رو صورتشو گفت : سارا

 بهم..  نیرات-

 توش پاهام یکساع دنیرو ازش گرفتم. با د یحال گوش یشو به سمتم گرفت، ب یاش تو دستم شل شد، گوش قهی

 یسارا عکس گرفته بود و خودشم تو یممکن از سرتا پا ی افهیق نیدتریبا پل نیافتادم، راد نیزم یشل شدن و رو

 ... ازش متنفر شدم. نهیراد نیمطمئن بودم ا گهیاز عکسا بود، همون چهره.. د یکی

 متنفر شدم. نیشهامت از راد اناید من

 

 o_0جلد اول رمان تموم شد   زمییدوستان عَ خوب

نفس خانم که  زمیعز نیکردن دوست خوب و ادم یفصل همراه نیرسوندن ا انیکه منو تا به پا ییاز اونا یمرس

 ی هیرمانم بود و کل راستاریجون که و ایگلم مان یو دختر خاله   ونمیبهش مد غشیدر یب یبخاطر کمک ها یلییخ

 مرسیتر و صد البته طنز تر خدمت م یقلم قو باانشاءاهلل  دیوابسته خخخ، اهم... منتظر جلد دوم رمانم باش وتیب

 دوستتتون دار 

 # ایحان#

13۹۶/۶/31  
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 مادرم. میزندگ یبه تنها فرشته  میتقد

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 مراجعه کنین . سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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