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 يحوصله  گهيبود د يچه روز مزخرف. دهيبهم آرامش م نگيو سكوت پارك كيتار يفضا. شم ادهيدوست ندارم پ. رو پارك كردم نيماش

 . مم ندارمخود

اَه . دادم هياتاقك آسانسور تك واريچشامو بستم و سرمو به د... مخمه يآسانسور رو يشدم، آهنگ شاد تو ادهيدل كندم و پ نياز ماش باالخره

 .تو قفل در چرخوندم دوياومدم و كل رونيآسانسور ازش ب ستادنيبا ا. كنهيچقدر سرم درد م... 

 مادر؟ ياومد ـ

پشت  كرديم يكه سع نميچهره اش بب يرو تو ينگران تونستميتالشش بازم م يبا همه . جلوم ظاهر شد هيعد از چند ثانمامانمه كه ب يصدا

 :و زل زدم بهش گفت دمينم يجواب ديد يوقت. لبخندش پنهون كنه

 .ميشد ينگرانت م ميكم كم داشت گهيزم؟ديعز يتا حاال كجا بود ـ

 :دم،گفتمجوابشو ن ومديدلم ن يحوصله بودم ول يب

 .ديطول كش يكم هي يادار يكارا

 :دستامو گرفت و گفت مامانم

 موافقت كردن؟ پس

 :خوشحال شد و گفت. گفتم ييسر آره ا با

 .مورد عالقه ات رو درست كردم يكه برات غذا مي،برييگرسنه ا يليخ حتما

 :گفتم دمويكش رونياز دستاش ب دستمو

 .نيكنن دارميلطفا ب.بخوابم رميم.رميس ممنون،من

خواستم .شميم تيبدتر اذ يكنن ول يخوان باهام همدرد يدرسته كه م.اديخوشم نم انمياطراف زيترحم آم يرفتم تو اتاقم،از نگاه ها بالفاصله

 يحال يبا ب دمويصورتم كش يرو يدست.انجام بدم ييكار احمقانه ا ترسنيم ديحتما كار بابامه ، شا.ستين ديكل دميد يدر اتاقو قفل كنم ول

انقدر راحت عوض بشه؟چقدر  ميكرد زندگ يفكر م يك.شدم رهيبه سقف خ دمويتخت و خودمم دراز كش يدر آوردم و پرت كردم رو مولباسا

 .نبودم ريتقص يو از دست دادم اما خودمم ب ميزندگ يراحت همه 

كه انجام  يمدت تنها كار نيا يتو. اكش كردمدست بردم و پ. صورتم راه باز كرد  يچشمم رو ياز گوشه  ياشك يگذشته قطره  يادآوري با

 .بود شونيعرس شيدو هفته پ شهيكردن بوده  ، باورم نم هيدادم گر

كاغذ پاره ها نشده  نيمطمئنا مامانم متوجه ا. سطله  يتو شونيعروس يهنوز كارت پاره شده . جام بلند شدم و به سمت سطل آشغال رفتم از

. اسمش دوباره اشك تو چشمام جمع شد  دنياز د.  نمشونيكردم كنار هم بچ يكاغذ و گرفتمو دوباره سع يتكه ها.  تو هستن  نيكه هنوز ا

 دميكتاب از توش كش هيبلند شدم و رفتم سمت كتابخونه و .  رمياشكامو بگ يشدم و همه رو برگردوندم تو سطل اما نتونستم جلو يعصب

 .كردم  داشيو صفحه هاشو تند تند رد كردم تا باالخره پ رونيب

ذوق زده  دنشيچقدر از انتخاب و خر.  ميرو نگاه كن يعروس يتا كارتا ميرفت يكاريافتادم كه با هم از سر ب يروز ادي.  بود  مونيعروس كارت

 .و احساسات در من شكل گرفت دوستش داشتم  اديم ادميكه  ياز وقت يعني. چون خودمم عاشق بودم  دميديچشماش م يعشقو تو.  ميبود

 :گفتيكه م ادمهيشبش  ونهنوز حرف ا

 .تر شدم  كيقدم به ، به دست آوردنت نزد هي كنميكارت تو دستامه ، احساس م نيحاال ا ـ
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من بدون اون . نره، نابود شدم  رونيدهنم گرفتم تا صدام ب ينشستمو دستمو جلو نيزم يرو. تر شد  ديام شد هيحرفاش گر يآور ادي با

 كنم ؟ يزندگ يديبا چه ام گهيد.  چميه

هنوز خاطراتش برام  يدرسته كه خودشو از دست دادم ول. منصرف شدم  عيسر يشدم خواستم پارش كنم ول رهيدستم خ يبه كارت تو دوباره

 ... باشم فيضع خوامينم... مونده

عرق  سيخ. از خواب پرده رو بكشم  قبل شبيرفت د ادميباز ...اَه. شدم  داريچشمام افتاده بود از خواب ب يكه رو يدياحساس نور شد با

 »نكردن؟ دارميپس چرا ب.شد رميد... يوا«. به ساعتم نگاه كردم  يحال يبا ب. شده بودم 

تا فكرمو  ستادميوسط اتاق وا.  رميدوش بگ ديتونم برم سركار،با يعرق كه نم يوضع و بو نيبا ا يسمت كمد تا لباسامو بپوشم ول دميپر

 .نره  نياز ا شتريو مرتب برم كه آبروم ب زيشده حداقل تم رميحاال كه د.  رميبه سرم بگ ديبا يگل چه نميمتمركز كنم و بب

 يمانتو هيلباسام  نيكردم از ب يكه موهامو با حوله خشك م يدر حال. خودمو گربه شور كردم  يتو حموم و دوش گرفتم به عبارت دميپر عيسر

سرم جمع كردم وبعد از سر كردن مقنعه ام از اتاق  يو چون وقت نداشتم موهامو محكم باال مديلباسامو پوش. انتخاب كردم  كيو ش يرسم

 :ديد،پرسيمامان تا من و د.رفتم رونيب

 عجله؟ نيبا ا يريم يشده؟كجا دار يچ

 .كرده تا منو قبول كنن فيتعرازم  يكل چارهيب.  رهيم ينوروز يآقا يآبروم جلو مه،حااليروز كار نيامروز اول ن؟مثالًينكرد دارميسالم،چرا ب-

-صبحونه تو بخور اينداره ب يحاال اشكال. روزه  نيمن فكر كردم فردا اول...ا. 

 .خوان يانضباطم عذرمو م يب ننيبب ستن،اگريعاشق چشم و اَبروم كه ن. نداره مادر من  يرو اشكال يچ يچ -

 :لقمه داد دستمو گفت هيكه مامانم  دميپوش يم كفشامو

 .يبخور كه ضعف نكن نويا حداقل

در بود  يمامانم كه هنوز جلو. رو برنداشتم  ميافتاد گوش ادمينرفته بودم كه  شتريهنوز دو قدم ب يول رونياز در رفتم ب دمويبوس صورتشو

 :ديپرس

 شد مادر؟ يچ

 .اتاقم جا گذاشتم زيم يرو رو ميگوش-

 :آورد و گفت مويرفت گوش عيسر مامانم

 . يجا نذاشت ييا گهيد زيچ نينكن،فكر كن بب عجله

 ميبه رانندگ دميم حيترج. منتظر آسانسور نموندم و از پله ها استفاده كردم  گهيد. باال بردم  يخداحافظ  ةگفتم و دستمو به نشون ييسر نه ا با

 .گفتم و رفتم تو يهذره استرس دارم،بسم الل هي. دميرس ريتاخ قهيدق 45باالخره با .فكر نكنم چون خدا رو شكر هنوز زنده ام 

پشت در . نفس نفس زدن افتادم  دم،بهيچون تمام پله هارو دو. رفتم سمت اتاقش  ميو مستق دميرو پرس ينوروز يآدرس اتاق آقا رشيپذ از

 .اجازه ورود داد ، رفتم تو  ينوروز يآقا نكهيدر زدمو بعد از ا.  اديتا حالم جا ب ستادميذره وا هياتاق 

 :زد وگفت يلبخند دنميبا د ينوروز يآقا

 خانوم دكتر تنبل،احوالتون چطوره؟...به به

 .راستش خواب موندم. خوام  يمعذرت م رميسالم،بابت تأخ-
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 .كنم تيتا به همكارات معرف ميريبعد م دميكارامو انجام م يصبر كن قهياگر چند دق. نداره دخترم  يچون روز اولته اشكال-

 .چشم -

اصالً حواسم به  نجايكه اومدم ا يدوبار نيبه اتاق انداختم چون تو ا يد و منم از فرصت استفاده كردمو نگاهمشغول كارش ش ينوروز يآقا

 ينوروز يربع آقا كيبعد از . نبود  بيعج اديز هيخصوص مارستانيب نجايا نكهيبود كه با توجه به ا يكيش يليبه هر حال اتاق خ. اطرافم نبود 

 :شد و گفت دبلن

 .ميبر ميتون يحاال م يطل شدكه مع ديببخش

گرفتم  ميتصم نكهيپدرمه كه بعد از ا هيميقد ياز دوستا. بود  ي، مرد مودب و مهربون رونيو باز كرد و منتظر موند تا اول من برن ب در

هم به  يخوب ةابقبود و س ياز كارش راض تيريگرو گذاشت و چون مد شيبرام ر نجايا.  عوض كنم گذرونم،يرو كه توش دورمو م يمارستانيب

 .رميقلب تخصص بگ يجراح ةرشت يتو خواميآخه من دانشجو هستم و تازه م. موافقت شد  يمشكل چيداشت ، بدون ه تارعنوان سرپرس

چون . بود  كيش يهتل بود و حساب يراهروهاش مثل راهروها.  كردم  يبه اطرافم هم نگاه م رفتميم ينوروز يطور كه دنبال آقا نيهم

و بعد از در زدن با هم وارد  ميديباالخره به اتاق مورد نظر رس. داشت  يفضا برام تازگ نيبود ا يكردم دولت يكه توش كار م يقبل مارستانيب

 .  ميشد

 :گفت ينوروز يآقا. كردن  ينفر خانم بودن كه به ما نگاه م20به  كياتاق نزد يتو

 .كنه يم يكه از امروز با ما همكار يپزشك ةرشت يدانشجو,زند  ديآناه.  كنم ياز همكاراتون و بهتون معرف گهيد يكيخوام  يم خانما

به اسم  يخانم ينوروز يآقا. نگاهمم نكردن و مشغول صحبت شدن  يهاشون حت يبعض يخانم ها جوابم رو دادن ول شتريكردم كه ب سالم

 يو چروك رو نيداشت و چ يمهربون ي افهيق. وبرومون كه اومد ر اديبه شغلش م شيليكردم چقدر فام يداشتم فكر م. رو صدا كرد  يدواچ

 :گفت ينوروز يآقا. بود  الشصورتش نشون از سن با

 .ديو همكارا آشناش كن طيذره با مح هيسپارم دست شما تا  يدخترمون رو م نيا يدواچ خانم

 :بهم زد و گفت يلبخند يدواچ خانم

 ن؟يكرد شيهستن كه شما معرف يهمون خانم شونيا

 .بله-

 .حواسم بهش هست. راحت باشه  التونيخ-

 :هم دستم و گرفت و گفت بعد

 .يرو بهت بدم بپوش فورمتيونيتا  ميبر ايب

روپوش گرفت  هي يكردم كه خانم دواچ يداشتم دوروبرومو نگاه م.  ونيسمت پاو ميرفت يتشكر كردم و همراه خانم دواچ ينوروز يآقا از

 :صورتم و گفت يجلو

 .ازت باشه دخترماند نيكنم ا فكر

 :گفت  يخانم دواچ ميرفت رونيب ونيتا از پاو. بهم داد  دشويكه كل يكمد يدر آوردم و گذاشتم تو لباسامو

مشغول به كار  نجايا شونيآموزش يهستن كه عالوه بر گذروندن دوره ها ييمثل خودت دانشجوها شترشونيب يدياتاق د يكه تو يي، اونا خب

 رشيكه داره پذ يخوب و متخصص يبه خاطر دكترا يساله كه افتتاح شده ول كيكمتر از  مارستانيب نيا كهنيراستش با ا. هم هستن 
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كه  ييدانشجوها شتريدونم ب يكه من م ييتا اونجا.  ينشون بد يخود يحساب ديبا يموندگار بش نجايا يخوا ياگر م صهخال.  ادهيز مارامونيب

 .اومدن تو يباز يدو نفرشون كه با پارت يكيدرسخونن جز  ياز بچه ها يديتو اتاق د

 مثل من؟-

، نمره هات  دميپروندتو د يكه استخدام شد يدر ضمن من روز. از اونا كلفت باشه  يپدر بعض يبه اندازه  ينوروز يآقا يكنم پارت يفكر نم-

 . يبمون نجايا يتون يبه نظرم م. خوبه  يليخ

 :تشكر كردم و گفتم  ازش

 .كنم يتمام تالشمو م تون،يياز راهنما ممنون

شون هم  گهيد يكيسرگرم نوشتن بود و  شونيكيدو تا دختر اونجا بودن كه .  يپرستار ستگاهيسمت ا ميرفت ميو مستق ميبخش قلب شد وارد

 ي افهيق دنيبا د. سالم كرد توجه هر دو تاشون به ما جلب شد  يخانم دواچ يو رو كردنِ پرونده ها بود كه وقت ريكه پشتش به ما و در حال ز

 ادمي. دميجا د هيرو  يخاكستر يگندمگون و با چشما ةچهر نيمطمئنم ا. اش برام آَشنا بود  افهيق.  پشتش به ما بود تعجب كردم  هك يدختر

 :ديكه با شك پرس ميكرد يبا تعجب بهم نگاه م نطوريهم... اومد

 ؟يخودت...ديآناه

 :و گفت  ديگفتم كه خند ييسر آره ا با

 .شهينم ورمبا

 : ديكه تا اون موقع ساكت بود پرس يدواچ خانم

 ن؟يشناسيم گرويهمد شما

 : گفتم

 .ميبود هيبا هم همسا شيسال پ يليما خ...بله

خانم . خواهر نداشته ام دوستش داشتم  يجا شهيهم. چقدر دلم براش تنگ شده بود .  ميو بغل كرد گريو همد زيم نطرفياومد ا عيسر يپر

 :گفت ميما قصد جدا شدن از هم رو ندار ديكه د يدواچ

 بود؟ ياسمت چ...خودت بخش رو به يجان ، اگر كار ندار يپر خب

 :زودتر از من جواب داد  ياومدم ، پر رونيب يبغل پر از

 .ديآناه

 .بخش رو خوب بهش نشون بده يهمه جا...ديآناه...آها-

 :زد و گفت يچشمك يپر

 .حت باشهرا التي، شما برو خ يخاله زر چشم

 ...همه سال نيبعد از  ا  شديانگار كه اصال باورمون نم.  ميبغل كرد گرويدوباره با ذوق همد ياز رفتن خانم دواچ بعد

 :گفت يپر

 كه؟يچقدر كوچ ايدن ينيبيم 

 :گفتم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  7 

 ... آره 

 :بهم گفت قيبا نگاه دق.  ميبود راتييانگار دنبال تغ ميشد رهيهم خ يو به چهره  مياومد رونيبغل هم ب از

 . شديم ميات حسود افهيبه ق شهيهم ريبخ ادشي. و البته جذاب تر  يكم پخته تر شد هيفقط  يعوض نشد اديز

 : خنده گفتم با

 .  فقط ابعادمون بزرگ شده  يانگار. شناختم  تيخاكستر ياز همون چشما افتويق يتوام عوض نشد... شفات بده خدا

 :گفت يساخت تيشد كه با عصبان انيدر نما ياز ال يخانم دواچ يچهره . به خودمون آورد  در ما رو يكه صدا ميديخنديم ميداشت

 ؟يينجايتو كه هنوز ا. بدم تيمسئول هيخدا نكنه به تو  يپر

 : با خجالت گفت يپر

 : و بعد رو به من كرد ميرياالن م چشم

 .كنم يكه كل بخش رو بهت معرف ميبر بدو

***** 

سال اونجا  8به خاطر كار پدرش رفتن جنوب و از محله ما كوچ كردن  ،  نكهيبرام گفت كه بعد از ا شونياز زندگ يرپ.  ميسلف نشسته بود تو

 دايهمون جنوب موند و كار پ يداداششم بعد از ازدواج طالق گرفت ول. و برگشتن  اورديپدرش فوت كرد و مادرش طاقت ن نكهيموندن تا ا

 يحساب فتمونيتا آخر ساعت ش. سر كارمون  ميگشتيبر م ديكه فقط تونستم بگم حالشون خوبه چون با ديپرسدر مورد پدر و مادم  مناز . كرد 

روز اول كم بود زودتر از  يچون كار من تو. ها رو به من محول كردن  مارياز ب يو چك كردن بعض يدگيرس تيمسئول.  ميمشغول كار بود

 .رفتم خونه يپر

راستش دوست . پدر و مادرم نشستم   يهال و روبرو يرفتم تو يتو اتاقم نرفتم و بعد از گفتن سالم بلند شهيخونه بر خالف هم دميرس يوقت

 :كار و نداشتن چون هر دو تاشون به هم نگاه كردن و بعد از چند لحظه بابا با لبخند گفت نيانگار انتظار ا. براشون بگم  يداشتم از پر

 ؟يتا دو كلمه باهامون حرف بزن يو مادرت رو قابل دونستشده  كه امروز من  يسالم وروجك ، چ 

دونم  يم. اتاقم بودم و جز چند كلمه باهاشون صحبت نكردم  يدو ماه همش تو نيتو ا. دادم  يحق رو بهشون م يحرفش دلم گرفت ول نيا با

 :مامان گفت . كردم  تشونياذ يليغصه خوردن و منم خ يچند وقته به خاطر من كل نيكه ا

 ؟يهست يكارت راض طيخب مادر جون امروز چطور بود؟از مح...حواسش به ما هست شهيبچم هم... وا

 :و گفتم دميخند

 دم؟يرو امروز د يك نيحدس بزن.  ميبگذر نايا ياز همه  ي، ول هيخوب مارستانيب

نا خودآگاه . كنن  يدارن فكر م يزنم كه به كحدس ب تونستميم.نگاهم كردن  يذره فكر كردن اما بعد از چند لحظه با نگران هيدوشون اول  هر

 :اخمام تو هم رفت و گفتم 

 .ستين نيكن يكه شما فكر م ياون

 :گفت عينگاهم كرد و بابام سر يبا ناراحت مامانم

 .زميتونم حدس بزنم عز ينم فميضع يحافظه  نيكه با ا يكيوروجك ، من  گهيبگو د خودت

 :اجبار زدم و گفتم ياز رو يحال لبخند نيبا ا يتو ذوقم خورده بود ول يحساب
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 مون؟ يميقد ي هيهمسا...يسرمد يآقا ادتونه؟دختريرو  يپر

 :گفت عيسر مامان

 پروانه؟ دختر

 :سرمو تكون دادم كه مامان دوباره گفت يلبخند با

 كرد؟ يكار م ياونجا چ اون

 .كنه  ينوان پرستار اونجا كار ماالن به ع. عشق دكتر شدن داشت  يرفته ها اون از بچگ ادتوني نكهيمثل ا-

 :گفت مامان

 اومدن؟ يكنن؟ك يكار م يخوبن؟چ خانوادش

 يسال 3كنن و سوم هم  يرو م شونيدوم،  دارن زندگ.   فوت كرده يسرمد يمتاسفانه آقا ياول كه پروانه خانم خوبه ول. مادر من  يكي يكي

 .ل خونه گرفتنهمون مح يرفتن تو گفتيم ياونطور كه پر. كه برگشتن  شهيم

 :گفت مامان

 .بود ينيمرد نازن امرزهيرو ب يسرمد يخدا آقا.  ميكرد داشونيشه بعد از ده سال باز پ ينم كه؟باورميچقدر كوچ ايدن ومرثيك ينيبيم

 :آخر گفتم.  ديپرسيسوال م يازم در مورد پر يكه برم بخوابم مامانم ه يموقع تا

 دعوتشون كنم خونمون؟ يخوا يم مامان

 ن؟يندار فتيآخر هفته ش.  هي؟ آره فكر خوب ديرا به ذهن خودم نرسچ-

 .دميبهتون خبر م.  پرسميهم م يمن كه ندارم فردا از پر-

بعد از چند  نكهيو هم به خاطر ا يپر دنيهم به خاطر د. دارم  ياحساس بهتر گهيد يامشب نسبت به شبا. اتاقم  يرفتم تو ريگفتن شب بخ با

 . درم نشستم و باهاشون حرف زدموقت كنار پدر و ما

 :لبخند زدم و گفتم.  كردنيبودن و منو نگاه م ستادهيو مادرش لبخند به لب وا يپر. زنگ رفتم در رو باز كردم  يصدا دنيشن با

 .داخل نييبفرما  ن،يخوش اومد يليخ...سالم

كنم كه  يروبوس ياومدم با پر. رو دوست داشت  يسرمد ياكه چقدرآق ادمهيخوب . شكسته شده بود  يليخ. كردم  يپروانه خانم رو بوس با

 :گوشم گفت ريز

 .از اون موقع تا االن تو شـُكم. شهيباورم نم 

. كردن  هيمامانم ذوق زده اومد و پروانه خانومو بغل كرد و شروع كردن به گر. كردم  شونييكردم و به سمت هال راهنما دييسر حرفشو تا با

مامان رو .  اومدن  رونياز آغوش هم ب.  ميآرومشون كن ميكرد يم يهم سع يمنو پر. با هم بودن  شهيافتاده بود كه هماون موقع ها  اديحتما 

 :به پروانه خانوم گفت

 . يعوض نشد اصال

روانه خانم پ يكه تو يرييتغ نيخوشحال كردنش زده وگرنه اول يحرفو برا نيكه مامان ا ديزد ، مطمئنا فهم يخانوم لبخند كم جون پروانه

 :به سر تا پاش نگاه كرد و گفت. رفت  يمامان سراغ پر. صورتش بود  اديو چروك ز نيچ ومديبه چشم م يليخ

 .خانوم بشه،  ماشاهللا نقدريا طنتاشيبا اون ش يپر كرديفكرشو م يك. شده واسه خودش  يچه خانوم. ماشاهللا... ماشاهللا  
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 يچرخ يپر.با هم دردودل كنن  يحساب يميدو تا دوست قد مياتاقم و گذاشت يتو ميرفت يا پرحرف زدن و حال و احوال كردن ب ياز كل بعد

 : دياز عكسا پرس يكيذره نگاهشون كرد و با اشاره به  هي.  واريد يرو يتو اتاق زد و رفت سمت قاب عكسا

 ه؟يك نيا-

 . ،دختر عموم ترايم-

 همون كه هلش دادم تو آب؟-

 .ادتهيچقدرم خوب ... بله-

 ه؟يك نيا. چقدر اون روز دعوام كردن. ريبخ ادشي-

 .دوست دختر عمه ام-

 . شناسمينم-

 .و بشناس اينه تورو خدا ب-

 ه؟يك نيا -

 .دوست دورانِ  دانشگام-

 ارهكيچ يخوايم ديپرسيازت م يهر ك ميبچه بود ادتهي.  يشدن رو داشت ليتو كه عشق وك ؟يخوند يشد پزشك يچ. دانشگاه  يگفت...يراست-

 ».بشم ليوك خواميم«): منو در آورد و گفت يادا( يگفتيم ،يبش

 : فقط گفتم. نداشتم بدم يجواب. متوجه بغضم بشه  خواستمي، نم دميخند

 .ينطوريهم

 ؟يعالقه ات گذاشت يپا رو ينطوريهم-

 :زدم و گفتم يلبخند تصنع. بفهمه  خواستينم بازم دلم طيشرا نيا يبا همه . حالتم شد  رييمتوجه تغ.  دميخندينم گهيد. نداشتم يجواب بازم

 . به وكالت عالقه نداشتم ادميز نيهمچ

 :ادامه داد.  ديازم نپرس يسوال گهيبود كه حرفمو باور نكرده اما د معلوم

 ؟يكرد كارايچند سال چ نيتو ا. از خودت بگو ... خب

 . باشه فيكه قابل تعر فتاديچند ساله برامون ن نيتو ا يخاص اتفاق.  ميسال بعد از اونجا بلند شد 2بعد از رفتن شما،  ما هم -

 ؟يكوچمون خبر دار ياز بچه ها-

 . رفت رانيبا الناز در ارتباط بودم كه اونم از ا شيفقط تا چند سال پ. خبر ندارم . نه -

 . بود ياونم مثل من عاشق پزشك ادمهيرفت؟   ؟يجد-

 .كنهيكار م مارستانيب هيگفت همونجا تو . دانشگاه معتبر و گرفته بود  هي ي هيبورس-

 . ندن ريانقدر گ. نباشه نجاياونجا مثل ا يمارستانايخوش به حالش ، خدا كنه ب-

 .خوبه يليخ ميكن يكه توش كار م يمارستانيچطور؟ به نظر من ب-

 :و گفت  ديتخت و دستاشو به هم مال يذوق اومد نشست رو با

اگر  يدونيمنم كه م.  يدو كلمه حرف بزن يسرت تا نتون زنيريانقدر كار م يول هيخوب مارستانيب يو بخواراستش ر.  ميكن بتيغ ايجون ب آخ
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 .كنم طنتيش ايتونم حرف بزنم  يوقتام كه وقت آزاد دارم نم يتازه بعض. شه  يحرف نزنم روزم شب نم

 ؟يتون يچرا نم-

 كرد؟ يكار شهيمگه با وجود اون دوتا جادوگر م-

 : دميتعجب پرس با

 تا جادوگر؟ دو

 زد؟يداشت سر اون پرستار بدبخت داد م يدي، اون دختره رو د يبود فتيكه ش روزيد-

 خب؟-

 فيآخه ح. و گذاشتن طناز  مونيخودشون كردن كه اسم اون م شيپ يدكتر سرفراز و زنش چه فكر دمياسمش طنازه البته من هنوز نفهم-

. پدراشون استخدام شدن   يِبا پارت  ،يِكه اونم دختر دكتر جوهر هياز دخترا به اسم مهد گهيد يكياون با ...ميبگذر ؟يقشنگ نياسم به ا ستين

چون باباهاشون  كننيخودشون فكر م شيپ. افتادن  لياز دماغ ف كننيفكر م نايچرا ا دونمياما نم نيخوب يآدما يليخ يو جوهر ازدكتر سرفر

هم از ترس  يپرن بهشون و كس يذره بگو بخند دارن م هيبچه ها  ننيب يتا م. هستن  يمه چسهام دارن  حاال اونا صاحب ه مارستانيب يتو

 .فتهينم رشدن باهاشون د كاريب

 ! نيترسيكه ازشون م ستيكه ن مارستانيب ايبخش  ريداره ؟ مد يشما به اونا چه ربط يخب كارا-

رو زده  چارهيآب ب رينگو ز. بعد اخراجش كردن يهفته . و جوابشونو داد  تادسياز پرستارا جلوشون وا يكيبار  هي.  گفتميتو م نيمنم قبلنا ع-

 .ياونم الك... بودن 

 ه؟يمگه بچه باز شه؟يمگه م-

 .اديبر م يدوتا جادوگر همه چ نياز ا-

 :گفتم. كرد  يم فيتعر ييداستان جنا هيانگار داشت . تعرف كردن خنده ام گرفت  يبرا جانشيه از

 .لت پرهد يليخ نكهيا مثل

 .خفشون كنم خواديدلم م ؟يپس چ-

 حد؟ نيتا ا-

 . تازه حد خوبشه نيا-

 با بچه ها بدن؟ نقدريحاال چرا ا. خب خدارو شكر-

 .آخه دختر خوشگل تر هست كه دل دكتر رو ببرن-

 كدوم دكتر؟-

 ش؟يديند-

 رو؟ يك-

 .  ناريرفتن سم. من چقدر خنگم .  ينينب يحقم دار-

 مارستانه؟يب يبه خاطر دكترا يزيو خونر همه خون نيا يعني-

 :نگاهم كرد و گفت  دلخور
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 . گمينم يچيه گهياصال من د. كنم  يدرد ودل م يك يمنو بگو سه ساعت دارم واسه  ؟يكن يباور نم ه؟يچ

 :و گفتم  دميخند

 هست؟  يدكتر خوشبخت ك نيكنم ؟ خب حاال ا يگفتم حرفات رو باور نم يمن ك...خب يليخ

 2تاشون سن باالن و  4كه  ميتا جراح قلب دار 6دركل ... ني، بب شنيكه به بخش تو مربوطه م گميم ييكدومشون بگم؟ از دكترا خب از-

. كه فوت كرده  شهيم يسن باالست مجرده آخه خانمش ده سال يكه جزء دكترا يريتاشون هم جوونن و مجرد ، البته ناگفته نماند دكتر وز

اون دو تا  موننيحاال م....شون متاسفانه زن و بچه دارن هياما بق يكن يگذار هيونم عالوه بر اون دوتا پزشك جوون سرماا يرو يتونيم نيبنابرا

وقت دكتر مهرزاد و  اديحق نداره ز يكس نيهم يبد چشم طناز جوون رو گرفته واسه  شونيكي يدكتر جوون كه هر دو تاشون با كماالتن ول

از قافله عقب نمونه رفته  نكهيا يهم برا هيمهد.  نشونيبهتر يقربونش برم خوش اشتها هم هست دست گذاشته رو . دزدهمبادا قاپشو ب رهيبگ

 ...هييا كهيخودش ت يكه اونم برا ميمغز و اعصاب دار يجراحا نيهم ب گهيدكتر مجرد د هيالبته .  يزدانيسراغ دكتر 

 : داشت خنده ام گرفت ، گفتم يكه پر يقياطالعات دق از

 . يبگ رشونويفقط مونده رنگ لباس ز. نه پرستار  يشديم يكارگاه خصوص ديتو با...ماشااهللا

 دم؟يبده دارم بهت اطالعات م... وا-

 دمشون؟يدكترا كجان كه من ند نيحاال ا. گناهام پربارتر شد  ينه اتفاقا توشه -

 .گردنير مب يدونم ك ينم قاًيدق.  شيپزشكان جوان تو ك ناريگفتم كه رفتن سم-

 . يخبر بود يب يزيچ هيچه عجب تو باالخره از -

 .من كه عاشقشم . مخصوصا دكتر مهرزاد . دنبالشون  يفتيخودتم م شونينيبب انيحاال بذار ب-

كه  هم بودم يبود و خوش گذشت اما من نگران فك پر يدر كل شب خوب. بابا هم اومده بود .  ميتا شام بخور رونيب ميمامان رفت يصدا با

 .سر كار ميخونمون موندن تا فردا با هم بر نايا يشب پر. نه چون تا تونست پشت سر همه حرف زد  ايهنوز سالمه 

 ميكن يوقت نم ادي، هر چند ز نجاستيهم ا يبه خصوص كه پر اديخوشم م طشياز مح. به دو هفته ست كه مشغول به كار شدم  كينزد بايتقر

اون دو تا همش با هم هستن و . راست بوده  زدهيم هيدر مورد طناز و مهد يكه پر ييمتوجه شدم تمام حرفا مدت نيا يتو.  ميبا هم حرف بزن

اخراج  ليدل نكهي، مثل ا شهيباشه با اومدن اونا عوض م ياگر شوخ يحت اديم شيهر جا كه بحث در مورد دكترا پ.  دنيدستور م هيمدام به بق

 . همه تلفات دادن روشن نشده  نيكه ا ييالبته من هنوز چشمم به جمال دكترا. موضوع بوده  نيهم سر هم گفتيم يكه پر يشدن پرستار

بهم زنگ زد و ازم  يكردم كه پر يرو چك م ماراياز ب يكيداشتم عالئم .  ميدار يو روز پركار ميريقبل همه ش درگ يمثل روزها امروزم

 :كه با عجله گفت ششيم پكارمو انجام دادم و رفت.  يپرستار ستگاهيخواست برم ا

 .انجام بدم وگرنه اخراجم  ديبا يكار ضرور هي ن؟ييمن برم پا يستيوا نجايا قهيده دق شهيم...دورت بگردم يالله

 يزيدادم به چ حيهم نبود تا ازش سوال كنم ترج يكنم و كس كاريچ ديدونستم با يبعد از رفتنش چون نم. جواب من نموند و رفت  منتظر

دكتر  هيهمراه با  هينگذشته بود كه طناز و مهد قهيهنوز چند دق. كه روبروم بود نگاه كردم  ييو به پرونده ا زينشستم پشت م .دست نزنم 

به . دوتا چنان محاصره اش كردن كه انگار احتمال داره هر لحظه بهش حمله كنن  نيحتما دكتر مهرازد بود چون ا. شدن  بخشجوون وارد 

داشت ،   يقد بلند. بشم دكتر مهرزاد و خوب برانداز كنم  دهيد نكهيبدون ا تونستميهم بلند بود م شخوانيپ زيدم و منشسته بو نكهيخاطر ا

تر كرده بود  باينازكش هم صورتش و ز يو لبها يقلم ينيبرنزه شده بود و ب يكه به خاطر آفتاب گرفتن حساب يگرد يو صورت يمشك يموها
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و چهار ساعته در موردش صحبت كنن و طنازم به خاطرش خودش رو به آب و  ستيكه بچه ها بخوان ب ير حدنه د يداشت ول يخوب ي افهيق. 

البته . نه نگفته بود  ييبايز يعمل جراح چيصورتش دست برده بود و به ه ينبود بس كه تو جالبطناز چندان  ي افهيبزنه هرچند ق شيآت

... داره درست مثل  يخوب يليمهرزاد اخالق خ ديشا.  باستياگر زشتم باشه به چشمت ز يحت ينفر رو دوست داشته باش هي يوقت گنيم شهيهم

بود و ازم خواست اطالعات پرونده  يزنگ خورد كه بازم پر ميگوش.شدم  رهينگاهمو ازشون گرفتم و به روبروم خ. بهش فكر كنم  دينبا...اَه 

بعد از چك كردن . ده ها پشتم بود از جام بلند شدم و مشغول گشتن شدمپرون يچون قفسه . خواد براش بخونم  يرو كه م يماريب ي

 :گفت  يقطع كنم پر نكهياطالعات  قبل از ا

 ...دكتر مهرزاد اومده ها يراست

 .دمشي، خودم د دونميم-

 ؟يمطمئن...وا-

واال .  گنيكه همه م ستيهم ن يلعبت نيمهرزاد همچ نيدر ضمن ا. اونطور كه طناز دوره اش كرده بود شك ندارم كه خودش بود ...آره-

 .طرفم كه همتا نداره ييبايز يالهه  هيگفتم با  نيكرد فياونطور كه شما ازش تعر

 .فكر كنم چشات مشكل داره-

 .شهيبد نم هيبا مهد يبه طناز نخوره ول ديشا. خوشگلم نبود  يليخ يبد بود ول افشيق گميمن نم. سالمه سالمه  رينخ-

 .فعالً...باال اميممن دارم  ستايوا-

كه  يبا تعجب به دكتر. شدم كه بهم زل زده بودن  يرو قطع كردم و پرونده رو سرجاش گذاشتم اما تا برگشتم متوجه دو تا چشم آب تلفن

 :ب عد از چند لحظه گفت.كرد نگاه كردم  يبراندازم م يطونيبود و با لبخند ش ستادهيروبروم وا

 ؟يرسيم جهيبه نتانقدر زود در مورد آدما  شهيهم

 :منظورش نشدم و گفتم متوجه

 د؟يببخش

 .مييا لهيخدا ببخشه ما وس-

 :دميبا اخم پرس.  برهيبحث لذت م نيمعلوم بود از ا.   ومدياصال خوشم ن زديچشماش موج م يكه تو يطنتيلبخند و ش از

 تونم كمكتون كنم؟ يم

 :گفت  يگذاشت و با دلخور زيم يرو ساعدهاشو

 خوره؟يبهش م هيمهد يآخه انصافه كه بگ ؟يراجع به مهرزاد اون حرفا رو بزن دايدلت م چطور

 .نيكرده ا ليمثال تحص ه؟يكار زشت ستادنيفالگوش وا نيكن يفكر نم ن؟يداديمن گوش م يشما به حرفا-

 :درآورد و ادامه داد بشيج يگه از توبر هيو  ديحرفم دوباره خند دنيبا شن ينشه ول يخودمون ياديكردم تا بفهمه ز ديتاك» شما«  يكلمه  يرو

و  يباور كن كامال اتفاق.  دميساكت بود حرفاتو شن نجايبعدم چون ا.  يبدم كه پشتت به من بود و متوجه اومدنم نشد نويفقط اومده بودم ا من

 .ناخواسته بود

 :نگاهم كرد و ادامه داد طونيش دوباره

 ...خوشگلم و گفتنيهمه بهم م اديم ادميكه  ييتا جا. داشتم ، از دست دادم  شيپ ي قهيده دق نيمحرفات اعتماد به نفسمو كه تا ه دنيبا شن اما
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 :حرفش و گفتم  ونيرفتم م يعصب

 ...مشاور هي... به نيتون يحل مشكل عدم اعتماد به نفستون م يدر ضمن برا. نيحضورتون رو اعالم كن نيتونست يم شما

 يبا صدا ياشتباهه ول زنميكه من حدس م يزيكردم اون چ يم نيحال به خودم تلق نيظورش شدم اما با اتازه متوجه من. ديتو دهنم ماس حرف

كه چشم  يتر شد و در حال قيلبخندش عم دميبا تعجب به مهرزاد نگاه كردم كه د. زدم  يچه گند دميفهم» سالم دكتر مهرزاد«كه گفت  يپر

ما  ديكه د يپر. صحنه شم از دست بده  هيكرد و حاضر نبود  يجالب نگاه م شينما هياشت به انگار د. رو داد  يداشت جواب پر ياز من بر نم

 :گفت ميهر دو تامون ساكت

 .نيدوستم آشنا شد با

 :نگاه كرد و گفت يبار به پر نيا مهرزاد

 .انيبه هم م هيهدمهرزاد و م گهيانصافه، م يب يليدوستتون خ. ميزديدر مورد دكتر مهرزاد حرف م مي، اتفاقا داشت بله

 :از ماجرا برده بود گفت ييبوها هيكه انگار  يپر

 .كرد يم يشوخ داشت

 .دكترم كه هستم ه؟تازهيرو چه به مهد يپيو خوش ت يناز نيمن ؛ پسر به ا نيلحظه فكر كن هيآخه .باشه  نطوريا دوارميام-

 :من جواب دادم  هيمهد يبه جا.ودخوشحال ب يلياز گرفتن مچ من خ نكهيبا لبخند نگاهم كرد مثل ا دوباره

خودتون اسفند  يخونه حتما برا نينره رفت ادتوني. نيريبگ ليذره خودتون رو تحو هيو  نينكن يرو خدا انقدر نسبت به خودتون كم لطف تو

 .نيدود كن

 :شدم و گفتم مونيكردن پش ياز عذرخواه نيهم يپررو بود واسه  يليخ. گفت  ييسر باشه ا با

، مخصوصا از نظر  نيايبه هم م هياالن شك ندارم شما و مهد يكه زدم شرمنده بودم ول ييقبل از حرفا قهيچند دق ديشا نيبخوارو  راستش

 .كنه يدر و تخته رو با هم جور م يجور هيباالخره خدا .  نيهست فتهيچون هر جفتتون خودش ياخالق

 :گفت يكرد و با خونسرد يبلند يبرعكس خنده  يحرفام ناراحت بشه ول دنيداشتم از شن توقع

 .فعال با اجازه...كنم يحرفاتون فكر م يرو يو نچسبه ول مونهيمثل تفلون م هيمهد نكهيبا ا...دونم ينم

 :اومد كنارمو گفت يرفت پر تا

 د؟يحرفاتو شن يهمه .بر سرت خاك

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

 مگه دروغ گفتم؟.باشه  دهيشن

 هيتو بخش و طناز ومهد ومديمن بهت زنگ زدم دكتر تازه داشت م يآخه وقت.  يشك كردم اشتباه كرده باش دمشيد يهمون لحظه كه گفت-

 .فكر نكنم از دستت ناراحت شده باشه.  هيباحال يليدكتر آدم خ.  دميرس ريانگار د يزود اومدم باال ول نيهم يواسه . هم كنارش نبودن 

 شه؟يم يمثال اگه ناراحت بشه چ-

 .كنه ينم نكارويمطمئنم كه ا يول. متعلق به اونه  نجايسهام ا شتريراحت اخراجت كنه چون ب تونهياگر بخواد م-

 : گفتم.  بحث كردن سر مهرزاد و نداشتم ي حوصله

 .سر كارم رميمن م. خواد بكنه  يدلش م يهر كار بذار
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.  شميماه پ 2كار بشم و برگردم به  ياز كار ب مياوضاع روح نيام تو اخو يبشم ، نم يچند وقت جلوش آفتاب دينبا. رو كم داشتم  نيهم فقط

 . امروز رو فراموش كنه نهياگر چند وقت منو نب ديشا

من شده بودم جن و اونم . نشم  يكه مهرزاد هست آفتاب ييكار كردم از بس نگران بودم جا مارستانيتو ب يچطور دميهفته اصال نفهم كي نيا

 .بهتره ينطوريگفت ا يدونست باهام موافق بود و م يكارمو م ليدلهم  يپر. بسم اهللا 

صبح زود رفته  نكهيبا ا. بود  مارستانميب رييكه در مورد تغ يادار ياز كارا يسر هيانجام  يدانشگاه برا رفتميم دينداشتم اما با فتيش امروز

ـُرد رو. بودم اما وقتمو تا ظهر گرفت   :نفر گفت كيكه  نميرو بب ديجد يها هيدم تا اطالعكر ير و نگاه م واريد يداشتم ب

 .ديببخش

كه زده  يكه به خاطر لبخند بيخوش ترك ييگندمگون و لبا يبا پوست يچشم وابرو مشك.  دميرو مقابل خودم د ييبايو پسر جوون ز برگشتم

 :گفت. بود  هم داشت كه مرتب باال داده يبراق يمشك يموها. لبش افتاده بود  يبود چند تا خط گوشه 

 كجاست؟ تيرياتاق مد ديبگ شهيم

 .نينيب يتابلوش رو م نياگر بر. در سمت چپ  نيباال اول يطبقه -

 :ديتابلو نگاه كرد و پرس به

 كالسا رو مشخص كردن؟ يروزا

 :به تابلو گفتم ينگاه با

 .كنه رييباز تغ ديشا يول...بله

 :ذره به تابلو نگاه كرد و گفت هي

 به گذاشتن؟چرا پنج شن...يوا

. مغز و اعصاب بود  يبه اسم زرافشانه كه تخصصش مغر و اعصابه ، پس از دانشجوها يمنظورش به استاد دمينگاهشو دنبال كردم كه د ريمس

 :گفتم

با خود  ايبراتون انجام بدن  يكار هي ديشا.  نيآموزش مطرح كن نيبر نيسر كالساش حاضر بش نيتون يكنم اما اگر نم يم يكه فضول ديببخش

 .اديباهاتون كنار ب ديشا دياستاد زرافشان حرف بزن

 :ديحرفم با لبخند نگاهم كرد وپرس دنيشن با

 از خودم بپرسم؟ يعني

 :گفتم عيسر.  ستين اديمعلوم بود سنش ز. تعجب بهش نگاه كردم  با

 .نيكردم استاد باش يفكر نم.  خواميم معذرت

 چرا؟-

 .معموال سن باالن نجايا ياستادا اديم ادميكه  ييباشه وتا جا ادين زسنتو خورهيتون نم افهيراستش به ق-

 :و گفت ديخند

 ن؟يريگيتخصص م نيشما دار. كنم  سيباره كه قراره تدر نياول نيراستش ا. شدم  ريكردم پ يشدم تا حاال فكر م دواريخودم ام به

 .قلب و عروقم دنتيبله من االن رز-
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 .نيموفق باش-

 .برم ديمن با ديممنون ، ببخش-

 .تونييممنون از راهنما.كنم يخواهش م-

 :گفت ديمامان تا من رو د. شدم و رفتم خونه  نيسوار ماش. رفتم  رونيتكون دادم و از دانشگاه ب يبه نشونه خداحافظ يسر

 ؟يكاراتو انجام داد  زم،يعز سالم

 .بخوابم رميخسته شدم،  م يليخ. شلوغ بود  يليخ يآره ول-

 :گفت يلخوربا د مامان

 .يديم حيرو ترج ييهنوزم تنها. اشتباه كردم  يول يكن يخداحافظ ييكردم بعد از سركار رفتنت با تنها يم فكر

 :كنارش نشستم و گفتم رفتم

 .ذره خستم هيمن فقط  زم؟يعز يزنيحرف رو م نيا چرا

فهمم همه  ينم يكن يفكر م.  يبخند ريدل س هي دميد وقته ندچن يدونيم ؟يكه خودتو خسته كن يانقدر كار كن ديآخه چرا با.  نهيدرد منم هم-

هر . نگاه به خودت بنداز  هي ؟يكنه اما تو چ يم يزندگ يو خوش ياون االنم داره با خوب ؟يبهش فكر كن يخوا يم يلبخندات تظاهره؟ تا ك ي

 شه؟يعوض م يزيكردن خودت چ تيبا اذ يكن يفكر م.  يشيالغرتر م يروز دار

كنم  يم هيمن دارم گر ديمامان كه د. خواد تموم بشه  يم يكابوس ك نيدونم ا ينم.  رمياشكامو بگ يمامان نتونستم جلو يحرفا دنيشن با

 :كرد گفت يكه موهامو نوازش م يبغلم كرد و درحال

 يباور كن من و بابات نم . يكن تيبه خاطرش خودتو اذ ياون انقدر ارزش نداشت كه بخوا.  يايكن به خودت ب ياما سع زميكن عز هيگر

 .مينيبب طيشرا نيا يتو رو تو ميتون

 :اومدم و گفتم رونيذره آروم شدم از بغل مامان ب هي يوقت

فراموش كردن تمام اون لحظه ها به زمان  يبرا. رو با اون گذروندم  ميزندگ يسالها نيمن هشت سال از بهتر.  نيذره به من زمان بد هي لطفا

 .خوام يمعذرت م. كردم  تتونياذ يليمدت خ نيدونم تو ا يم. تمام تالشمو بكن  دميقول م اما. دارم  اجياحت

 :زد و گفت يلبخند مامان

 .يمونيخودم م شيجا پ نيتو اتاقت و هم يتا شب بر دينبا يكه قول داد حاال

 :و گفتم دميخند

 اتاقم؟برم تو  ديخسته بودم هم نبا گهيد ياگر روزا يامروز كه به كنار ول حاال

 . رو ثابت كن تيتو امروز برادر.  ميكن يدر مورد اون بعدا صحبت م-

 .خوشحال شد دياومد خونه و منو سرحال د يبابا هم وقت.  ميحرف زد يمامانو خوشحال كنم تا موقع خواب كنارش موندم وكل نكهيا يبرا

 

 تيريصبح كه رفتم سر كار بچه ها گفتن مد. نشدم  ياصال جلوش آفتاب مدت نيو تو ا گذرهيبرخوردم با مهرزاد م نيماه از اول كي بايتقر االن

 نميفكر نكنم مهرزاد رو اونجا بب. دفترش جمع بشن  يتو گهيد كساعتيهستن  خواسته تا  مارستانيب يكه تو يياز تمام دانشجوها مارستانيب

كه از همه مسن تر و با تجربه تر بود  يريواگذار كرده به دكتر وز رو تيريمد يرو داره ول مارستانيسهام ب شتريب نكهيگفته بود با ا يچون پر

مرد دوست  يباهاش برخورد نداشتم ول شتريدو بار ب يكي. گفته بود خانمش و از دست داده  يكه پر هيهمون جراح قلب مجرد يريدكتر وز. 
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دانشجو ها  شتريشلوغ بود و ب يكه حساب يريدفتر دكتر وز ميرفت اتياز دخترا به اسم ب يكيبا .  عاشقشن  مارستانميو تمام ب هيمهربون و يداشتن

خودش و  يبود واسه  يياتاق حموم زنونه ا يبود و تو ومدهيهنوز ن يريدكتر وز.  ميكنار دوستامون نشست ميهم رفت تايمن و ب. اونجا بودن 

اومد تو ، اما در رو نبست و پشت  يريدر باز شد و دكتر وز كه رميگيكردم شب حتما سردرد م يفكر م نيداشتم به ا.  زدنيهم حرف م اهمه ب

 يداشت و موها ييا دهيصورت كش. واقعا خوشگل بود .  نميخوب چهرشو بب تونستميم. از جمله مهرزاد اومدن تو  گهيدكتر د يسر هيسرش 

خوب  يوقت. هم جذابترش كرده بود شيگوشت يو خوش فرم ولبا دهيكش ينيب. داشت  ييبايز بيترك شيآب يكه با چشما رهيت ييكوتاه قهوا

شروع كرد  يريكه دكتر وز يسكوت برقرار شد و وزمان قهيبعد از چند دق. تفاوت باشم  يكردم ب يو سع نييبراندازش كردم سرمو انداختم پا

 :به صحبت كردن سرمو بلند كردم و تمام حواسم دادم به حرفاش 

كه با ما  ميخوشحال يليو سوم خ نيو دوم ازتون ممنونم كه وقتتون رو به ما داد زمونيعز يآقا پسرا گل و يبه دختر خانم ها كنمياول سالم م-

چون .  مياز مسائل با هم صحبت كن يسر هيو در مورد  ميآشنا بش شتريفرصت شد تا با شماها ب ريماه تاخ كيامروز بعد از .  ديكن يم يهمكار

كه  رنيمد ئتيه يهستن اعضا نجايكه ا ييدكترا نيا يتمام.  گميم عيپس سر رميوقتتون و بگ دايخوام ز يسركارتون ، نم نيبر ديبا همه

 .نيتا شما باهاشون آشنا بش انيازشون خواستم تا ب

پس .  كنهيداره نگاهم م طونشيش يمهرزاده كه با همون لبخند وچشما دميسرمو برگردوندم د. خودم احساس كردم  يرو رو ينگاه ينيسنگ

اعضا  ي هيتفاوت ازش گرفتم و به بق ينگاهمو ب. آفتابه آب همراهم ببرم از بس كه بد شانسم  هي ديهم كه برم با ايمن در. نرفته  ادشيهنوز 

 :ادامه داد يريدكتر وز.  منگاه كرد

 ....چون همه تون باهاش آشنا هس  دمينم يحيتوض گهيد نجايا نيراجع به قوان-

شد  يباورم نم. كه اومد تو تعجب كردم  يدكتر دنياز د. حرفشو قطع كرد و مثل همه به در نگاه كرد  يريوزبه در دكتر  ييضربه ا يصدا با

 : در و بست  گفت يوقت. كه زرافشان بود  نيا

 .كردم يم يدگيبهش رس ديداشتم كه با ضيمر هي يخوام ،  ول يهمه معذرت م از

 :اشاره كرد و گفت يخال يصندل هيزد و با دست به  يلبخند يريوز دكتر

 .دينيبش دييبفرما. نداره ياشكال 

ورود زرافشان بهش دوخته بودم و ازش  يحرفشو ادامه داد و من تونستم نگاه متعجبم  رو كه از لحظه  يرياز نشستن زرافشان  دكتر وز بعد

 :رو به بچه ها گوشزد كرد و گفت يدكتر به طور خالصه و كوتاه نكات.   رميبگ

 مارستانيب ياگر نمراتتون خوب باشه و از كارتون تو....دنيخودمون بهتون آموزش م يو دكترا شهيانجام م نجايتون ا يعمل يكالسا يتمام-

 ي هياگر نبودم بق يو به خودم بگه ول اديب تونهيبرخورد م يبگم هر كس اگر به مشكل ديدر آخر هم با....ديمونيم نجاي، هم  ميباش يهم راض

 .نيبپرس نيتون يم نيدار يخب ، حاال اگر سوال. ن كن يم كمكتوناعضا 

رو  گهيد ياما بچه ها دكترا رونيهمه از در رفت ب يبرا تيموفق يبا آرزو يريربع دكتر وز كيو بعد از   دنيسواالشون رو پرس ينفر چند

خندشون كل اتاق رو  ير مهرزاد بودن و صداجوون دو يبود كه تمام دخترا نجايجالب ا.  رفتنيم رونيدوره كرده بودن و همراهشون از اتاق ب

راهرو هنوز  يتو يول رونيب ميهم از اتاق اومد تايمن و ب. و شوخ بود  طونيش يليمهرزاد خ ايكه بچه ها گفته بودن گو نطوريا.  دگرفته بو

 : گفت تايشلوغ بود ، ب

 .انفجاره يطناز رو نگاه كن ، آماده .. اوه اوه
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 :قرمز شده بود نگاه كردم و گفتم تيانطناز كه صورتش از عصب به

 .هيعصبان يليخ معلومه

 :زرافشان گفت. گفت و ما رو تنها گذاشت  يديببخش تايب. سالم دكتر زرافشان به سمتش برگشتم و جوابشو دادم  يصدا با

 .ديكن يكار م نجايا نينگفت.  نميبيفكر كردم اشتباه م دمتونيكه د اول

 :زدم و گفتم يلبخند

 .نيديمورد نپرس نيدر ا يشما سوال اديم ادميكه  ييجا تا

 :و گفت ديخند

 ...خوشحال شدم خانمِ  يليدوبارتون به خصوص به عنوان همكار خ دنيبه هر حال از د. ، حق با شماست  بله

 .زند هستم-

 .خوشحال شدم دكتر زند يليخ-

 گه؟يد نهيمنظورتون دكتر بعد از ا-

 :كردم و رفتم كنارش و گفتم يبا زرافشان خداحافظ.  داديه ته راهرو بود و برام دست تكون مك دميرو د يپر.  ميديدو خند هر

 ؟يزنيبال بال م هيچ

 دن؟يدور مهرزاد چقدر شلوغ بود ،باز چشم طناز رو دور د.  ميگفتم با هم بر يينجايا دميد يچيه-

 يباالخره وقت. بكنه ، البته به جز حرص خوردن يمهرزاد جرأت نداره كار يفكر كنم جلو. مرز انفجار بود  يتو ينه اتفاقا طنازم اونجا بود ول-

 .فكر همه جاشم بكنه ديبا ذارهيم افهيآدم خوش ق هي يدست رو

 خوشگله؟ يپس قبول دار...خوبه-

 .ذاتش خرابه گميحرفا سر حرفم هستم و م نيا ياما با همه  دميگفتم زشته؟ اون دفعه اشتباه د يمن ك-

 داشت؟ كاريشان باهات چحاال زراف-

 :كردم كه گفت فيبا زرافشان و تعر مييداستان دانشگاه و آشنا براش

 .يگرفت يكيو از اون  ياعتماد به نفس داد شونيكيجالب با حرفات به  چه

 .بدن هيبهش روحكه  ييبعدم هستن كسا.  فتهياعتماد به نفس كاذبش ب يبرا يمن اتفاق يحرفا دنيبا شن فتهيكنم مهرزاد خودش يفكر نم-

 .جدا شدم و رفتم تا به كارام برسم ياز پر ميديبخش كه رس به

 

***** 

 

 نيماش هي دميد نگيپارك يرفتم تو يوقت. كردم تا برم خونه  يخداحافظ يبود كه از پر 7 كيمشغول بودم وساعت نزد يغروب حساب تا

 يپارك كرده بودم كه ا واريبه د كينزد يادياز سمت كمك راننده هم ز.  تونم در و باز كنم يپارك كرده و نم نميبه ماش دهيچسب متيگرونق

. خبر بده  نيباال تا به نگهبان بگم تا به صاحب ماش رفتميكل پله هارو م ديو حاال با هيك نيدونستم صاحب ماش ينم. كردم  ينم نكارويكاش ا

 :بودم و گفتم يعصبان

 .ستيك كردن بلد نداده؟هنوز پار نامهيبهش گواه يك ستين معلوم
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 .داشتم ياورژانس ضياما مر. معتبره و پارك كردنم بلدم  نامميباور كن گواه-

 :مهرزاد گفت.، برگشتم  شناختميصدارو م نيا

 .و تونستم باهات هم كالم بشم دمتي، چه عجب باالخره د زپايبه ، خانم دكتر گر به

 :گفتم

 .كنمكار  ديكه حرف بزنم ، با دنيبهم حقوق نم نجايا 

 :باال انداخت و گفت ابروهاشو

 ؟يزديبا دكتر زرافشان حرف م شيكه چند ساعت پ يپس تو نبود...آها

 :گفتم هيكنا با

 .همه مشغله بازم حواستون به همه جا هست نيخوبه ، با ا 

 : جلوتر و با لبخند گفت اومد

 .موننيذهنم م ياز آدما،  خوب تو يبعض

 :و ادامه داد ديخند طونيش بعد

 . كنن مياگر خودشون رو قا يتح

دختر ترسو به نظر  هيكم مونده بود كه  نميهم. باهوشه ياديز نيا نكهيا ايدر آورده بودم  يباز عيضا يليمن خ اي. تعجب نگاهش كردم  با

 :گفتم عيآبروم نره سر نياز ا شتريب نكهيا يبرا. برسم 

 .من عجله دارم نيو بردار نتونيماش شهيم اگر

 :و گفت ديكش نييرو پا شهياز پارك در اومد ش يوقت. شد  نشيداد و سوار ماش يرشو تكون، س ديخند

 .ييگم كه ترسو ينم ينباش من به كس نگران

 يم شيندارم وگرنه حال يدرست حساب يحال و حوصله  ميكه مثل قد فيح. گاز و رفت  ينموند تا جوابش رو بدم و پاشو گذاشت رو منتظر

 نياز ا شتريخواست تا حاال اخراجم كرده بود پس بهتره ب ياون اگر م.  كنم ميخودمو قا دينبا گهيترسو ، د گهيبه من م. طرفه  يكردم با ك

 .نشون ندم فيخودمو ضع

 :گفتم. كه سخت مشغول حرف زدن بودن مايو ش يكنار پر station يرو چك كردم و رفتم تو يعيدكتر شف ماريب تيوضع

 ن؟يذاريرو بار م يبختآبگوشت كدوم بد نيدار باز

 :زد و گفت يلبخند بانمك يپر

 ؟يپرسيم گهيچرا د يدون يكه م تو

 .نيشوريخوابه بس كه شما گناهاشو م يطناز هر شب راحت و سبكبال م نيا يعني-

 :مايش

 .ميراحت حرف بزن ميتون يكـَر امشب بخش آرومه،  م طونيگوش ش.  زميبر ييتا برات چا نيبش ايطناز ب اليخ يب

 گه؟يد بتهيمنظورت غ-

 :يپر
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 .ريتو گوشاتو بگ...مادر مقدس ديببخش

 :گفت ختير يم ييكه چا نطوريهم مايكنارشون نشستم و ش رفتم

 .ميسرمون رو بخارون ميكن يكه وقت نم ختهيروزا انقدر كار سرمون ر. كردنشه  بتيغ نيبه هم يشب كار يتمام مزه  اصال

 :و گفتم دميكش ييا ازهيخم

 .ييقانع كننده ا ليه دلچ....هوم

 :يپر

 .قرمز شده ؟چشماتييخسته ا يليخ

 .نه-

 .ميداريب مايبرو بخواب من و ش اديخوابت م اگر

 .نداره يباز حرفاتون تموم نياون كه صد البته ، شما اگر هزار شبم كنار هم باش-

 ....ويبه تو ن يخوب اصال

 :ه گفتحرف زدنش شد كه با عجل يمانع ادامه  كتايخانوم  يصدا

 . تا خودشو برسونه نيبهش زنگ بزن عيسر. دكتر مهرزاد حالش بد شده  ماريها ب بچه

 .هم تلفن رو برداشت و تا به مهرزاد خبر بده يو پر ميكمك كن كتايتا به خانوم  مياز جامون بلند شد عيسر مايش منو

نرمال برش  تيبه وضع ميكرد يو سع ميجله دست به كار شدبا ع. باال سرش لباش كبود شده بود و ضربان قلبش باال بود  دميرس يوقت

 :گفت عيسر كتايخانوم . كه در اتاق باز شد  كردميداشتم پروندشو نگاه م. ذره حالش بهتر شد  هي قهيدق 20بعد از .  ميگردون

 . دكتر سالم

 :ديرو داد و پرس كتايدكتر مهرزاد نگاه كردم كه بدون توجه به ما با سر جواب  به

 الش چطوره؟ح 

 نهيمعا مارشويب تيكه االن داشت با جد يبرام جالب بود مهرزاد.  كرديم نشيمهرزادم داشت معا. داد  حيرو توض ماريب تيوضع كتاي خانوم

 :سرشو بلند كنه گفت نكهيمهرزاد بدون ا. كرديتا آسمون فرق م نيزم دميكه تا حاال د يطونيبا مهرزاد ش كرديم

 .نيشو بد پرونده

 كنهينگاه م ينطوريهر وقت ا. به نظرم حالت نگاش عوض شد  يچرا ول دونمينم. كوتاه نگاهم كرد  يلحظه ا يرو جلوش گرفتم كه برا دهپرون

 . كشهيكردن و دست انداختنم نقشه م تياذ يداره برا كنمياحساس م

 : گفتم مايكه آروم در گوش ش نوشتيپرونده گزارش م يتو داشت

 رون؟يب ميبر .ميكاريب نجايكه ا ما

 : گفت ديمارو شن يدكترم كه انگار صدا. با نگاهش به سمت دكتر بهم فهموند كه منتظر جواب مهرزاده  مايش

 . ندارم يباهاتون كار. نيبر نيتونيم ديخوايم اگه

 يبرا. فكر كنه ترسو ام  خواستمينم. حرف مهرزاد افتادم  ادياما  restخواستم برم تو اتاق .  رونيرفتم ب مايبا ش عياز خدا خواسته سر منم

قدماشو تند كرد و سمت ما  ديتا مارو د.  رونياومد ب ماراياز ب يكيافتاد كه از اتاق  ينگاهم به پر. حرف زدم  مايو با ش ستادميوا زيبغل م نيهم
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 : گفت مايآروم به ش يبا صدا. اومد 

 .شد يچ نيبب. آرومه ها نجايا يروز گفت هي. مرده شور اون چشمتو ببرن يا

 :مايش

 !ستمين مارايمن كه مسئول بدن ب. به من چه 

 :گفتم يشوخ با

 .راحت كن المونويدكتر مهرزاد رو چشم بزن خ نيدور ا هي مايش 

 : و گفت ديخند مايش

 . موندينم يازش باق يزيقابل چشم خوردن بود كه تا االن چ نيا اگه

 چطور؟؟؟-

 : مايش

  .كننيم فينفر ازش تعر 500 يروز

 : يپر

 . ستياونا چشاشون شور ن. يكنيفرق م تو

 ؟يچ يعني... لوس

 ن؟يخوريم ييچا. بابا يچيه

 :گفتم عيسر من

 . چسبه يم يلياالن خ... آره 

 .ما شيهمراه دكتر مهرزاد اومدن پ كتايكه خانوم  ميخوردن شد ييمشغول چا.  زهيبر ييرفت تا چا يپر

 :گفت عيسر يپر

 ن؟يخوريم ييچا 

 :رزاد لبخند زد و گفتمه دكتر

 ن؟يخودتون دم كرد 

 چطور؟ بله،

 . نيزيمن بر يبرا وانيل هي. كه شما دم كرده باشن خوردن داره  ييچا

 . زديبا ذوق لبخند م زهيرو بر ييكه چا يآخه تا زمان. قند تو دلش آب شد  يكردم پر احساس

 :دكتر مهرزاد به من افتاد و گفت نگاه

 نكرد؟ تتونيكه اذما  ضيخب خانوم زند مر 

 .فمهيوظ ت؟يچرا اذ-

 ن؟يشناس فهيوظ نقدريا شهيشما هم گميم. شناس فهيچه وظ ن،يآفر

 : كوتاه گفتم يليخ نيهم يبرا. جوابشو بدم  خواستمينم
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 . كه باشم كنميخودمو م يسع

 :گفت عيعقب تا بلند شم و برم تو اتاق كه مهرزاد سر دميكش مويصندل عيجمله سر نيا بعد

 .داشتميخودم بر م.  نينكن تيقند خودتونو اذ هيو خدا به خاطر تور 

 : كه منم مثل خودش گفتم كرديبا لبخند نگام م داشت

 . نيخودتون بر دار نيكنيحاال كه اصرار م يول.  هيبابا زحمت چ يا

 :گفت مهرزاد

 سكته كرد حالش چطوره؟ كشيكه از ترس شر يمارياون ب كتايخانوم  يراست 

 :خبر از ماجرا گفت يب كتايخانوم .  ختميخودم ر يبرا گهيد هييچا هيمحل ندادم و .  ندازهيم كهيره به من تدا دميفهم

 .خب هنوز اون ترس رو داره يحالش خوبه ول 

 :مهرزاد

 .هيبد زيترس چ 

 : كتاي

 ادهيكه ز يزيچ. كنه  ريخدا بخ گهيعدشو دب يشيپروا م يب زهيترست بر. باشه  دياجتماع ترس با نيا يالزمه ،  تو يگاه.  ستيبد ن شهيهم

 .مراقب بود يليخ ديبا. گرگه طماع 

 :گفت) طنتياز ش يحاك يبا لبخند( مهرزاد

 .منم بترسم ديپس با 

 »شما چرا؟ « : كتاي

 . » طماع  يچه برسه به گرگا گهيد برنيدخترا دارن رو هوا م شينجوريمنو هم« : مهرزاد

 .»  ديخودتون اسپند دود كن يبرا ديدكتر شما هر روز با« :  يپر

 » . و هزار دردسر هيخب خوشگل يول كنهيخسته ام م نكهيبا ا. كنميكارو م نيا شهيبله،  هم« : مهرزاد

در كل  يول.  دهينشون م اشويطونيو فقط ش ستين يفتگياعتماد به نفس و خود ش يحرفا از رو نيا دونستنيانگار م.  دنيخنديبا حرفاش م همه

 : گفتم. دادينم يبه من حس خوب نيو ا نداختيزن باز م يمردا ادياش منو رفتار

 . كم استراحت كنم هي رميمن م كتاي خانوم

 : بهم انداخت و گفت ينگاه يدلسوز ياز رو كتاي خانوم

 .يامروز خسته شد. زميعز برو

 :بندازه گفت كهيبود تا به من ت يانگار كه منتظر بهونه ا مهرزاد

 .فشونهيوظ.  كتايخانوم  هيحرفا چ نيا 

 : حرصم گرفت اما بدون توجه به حرفش گفتم  نكهيا با

 . خوش و رفتم تو اتاق شب

 :سرشو آورد تو و گفت يدر اتاق زده شد و پر. تا لباسمو عوض كنم  ونيتو پاو دميدو عيسر
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 ؟؟؟نه؟؟؟يخواب موند-

 :عوض كردم و بهش گفتم عيلباسمو سر. كردم  دييسر حرفشو تا با

 . برم كارت بزنم عيسر ديبا. كردم ريساعت د مين

 : گفت يپر

 . فكر كنم خودشم خواب مونده. ومدهيهنوز سر پرستار ن. خب لهيخ چته؟

 .رونيبرم ب خواميبرو كنار م ه؟يكارا چ نيا يپر... ا.. رونيبرم ب خواميدر برو كنار م ياز جلو. كارت بزنم  ديباالخره كه با-

 .رونيبرم ب ذاشتيبود و نم ستادهيدر وا يجلو

  »؟يكاره ا يامشب چ« : يپر

 چطور؟ -

 نه؟ اي يكار دار...بگو -

 . نجايواسه خودم دردسر درست كنم ا خوامينم. لطفا برو كنار-

 . نداره ينشه اشكال اديز رتيروز اولم دكتر گفت كه اگه تاخ.  ينكرد ريد اديز نترس

 . اميبذار حداقل برم كارت بزنم م-

 ؟؟يجواب بد اديدر م جونت

 : گفتم يكالفگ با

 نه؟ اي كارميمن ب يبدون يخوايم يواسه چ يبگ اديجونت در م توام

 . رونيببرمت شام ب خواميم. عجبا 

 : خنده گفتم با

 !!!يشد مهربون

 : رفت و گفت يغره ا چشم

 .بودم  مهربون

 برم؟ يذاريحاال م.خوبه؟...يآدمه مهربون يخب تو آخر هر چ لهيخ-

از  يكيكه دكتر مهرزاد از اتاق  stationخواستم برم . به سمت دستگاه رفتم و كارت زدم و رفتم تو بخش  عيدر كنار رفت و منم سر يجلو زا

 :گفتم نيرفتم و به خانوم برز زيسمت م. ها برسم  ماريرفتم كه به كار ب.  رونياومد ب مارايب

 ن؟يرو بد 116اتاق  يپرونده  شهيم

 . »دييبفرما) ... پرونده رو سمتم گرفت...(بله« : نيبرز

 :گفت نيو به خانوم برز ستاديمشغول كار بودم كه دكتر مهرزاد بغل من ا.  كردم يكردم و پرونده رو بررس تشكر

 . بودمتون دهيوقت بود ند يليخ... نيخانوم برز... به  به

 : ذوق زده شده بود گفت يكه انگار نيبرز

 .ودمعوض كرده ب فتمويش دكتر
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 .كه مارو متوجه بكنه شينيبعد شروع كرد به ور رفتن با ب و

 : گفت مهرزاد

 .نيشد بايچقدر امروز ز نيخانوم برز يراست

 .دكتر يمرس يوا-

 .»كرده  رييتغ) ديبا تاك(كوچولو هيصورتتون  كنمياحساس م ن؟يبا صورتتون كرد يكار« : مهرزاد

 .  اورديخودش نم ياما دكتر به رو زديكامال تو ذوق م شينيب. انداختم  نيبه خانوم برز يكوتاه نگاه

 :كه انگار قند تو دلش آب شده بود گفت نيبرز خانوم

 ...بگم واال يچ

  »ن؟يابروهاتونو نازك كرد... صورتتون عوض شده كنميچرا احساس م دونمينم« :  مهرزاد

 .بود  دايانكار دكتر كامال پ نيا. پرونده بر نداشتم  يدرشت شد اما نگاه از رو رتياز زور ح چشمام

 ».نه دكتر دماغمو عمل كردم« : نيبرز

 :گفت زيبا تعجب اغراق آم مهرزاد

 نيا. ومديهم به چهرتون م تونيقبل ينيب.  نينكرد ياصال فرق.  نيمباركه ، منو بگو فكر كردم ابروهاتونو نازك كرد.  شهينم دهيواقعا؟ اصال د 

 . صد برابر كرده تونوييبايز گهيهم كه د ينيب

 :ذوق زده گفت نيبرز

 .نهيبيچشماتون قشنگ م... نيدكتر لطف دار يمرس 

 ». نهيرو نب ييبايهمه ز نيا يچشم شهيمگه م« :مهرزاد

ه بهش انداختم ك ينگاه كوتاه. ارهيبا خانوما حرف بزنه تا دلشونو بدست ب ديبا يچجور دونستيانگار م. دكتر خنده ام گرفته بود  يحرفا از

ابروهامو باال انداختم و . بهم زد و لبخندش باز تر شد  يچشمك. بود متوجه تملقش شده بودم  دهيانگار فهم.  كنهياونم با خنده نگاهم م دميد

 :و گفتم نيكردم و پرونده رو دادم دست خانوم برز يپوف

 .نيداروهاشو سر وقت بد. يمرس 

 : گفتمثل جن جلوم ظاهر شد و  يپر هويبرم كه  خواستم

 . نه اي يايم ينگفت...  خب

 :گفتم عيو مهرزاد شدم كه سر نينگاه برز متوجه

 .اميم... يپر اميم-

 

******** 

 

 : آروم گفتم يكه به پر ميدو نفره نشست زيم هي يرو ميرفت. بود  يكيتو رستوران ،  رستوران ش ميرفت يپر با

 .ايشد ولخرج

 ؟يندازيم كهيبه من ت نقدريچرا ا تو
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 .دهيازت بع نكارايا آخه-

 هم دلت بخواد يليخ

 ؟يدار كارميچ.  رميبم ديمن تورو نشناسم با. نرو  هيحاش يپر-

 !يچيجون خودم ه به

 .يترك نكرد تويهنوز عادت بچگ-

 عادت؟ كدوم

اما هر وقت باهام ) ادامه دادم با خنده. (يدادير و بهم م اتي، خوراك يخواستيازم م يزيچ نكهيا اي يهر موقع كارم داشت ميبچه كه بود ادته؟ي-

 .مال خودمه يزديرو هوا و داد م رفتيم غتيج اوردميرو م اياسم اون خوراك ينداشت يكار

 : شدم و گفتم رهيبهش خ.  ميديخند ييدوتا

 .من آمادم... بگو ؟يعوض نشد يديحاال د.  يبهم شام بد يخوايها م ياون خوراك يفقط به جا. ينكرد يفرق چيه

 : من من كردو گفت يمك هي يپر

 .كرد يازم خواستگار يگوهر دكتر

 :با تعجب گفتم. گرد شد چشمام

 ؟يجد 

 :گفت يپر

 ه؟يبيعج زهيچ. آره. چته؟ آروم 

 .شهيبلند نم يدكتره بخار نياز ا گفتميمنو بگو م-

 .خودم تعجب كردم منم

 ؟يكن كاريچ يخوايخب م-

 .راستش خودم هنوز تو ُشكم. دونمينم

 شد كه بهت گفت؟ يكن چ فيتعر. ول كن  نارويا ؟يمگه تاحاال خواستگار نداشتشُك چرا؟ -

 هيكردن از خانوم فياونم شروع كرد از تعر.  دييو منم گفتم بفرما رميوقتتونو بگ تونميو گفت كه م شميسلف بودم كه اومد پ يتو. بابا  يچيه

اومدم كه با تو .  دميفكر كنم بعد خبر م نيمنم گفتم بذار. خدمتتون  ميايببا خانواده  نيآدرس بد شهيحرفا ،  آخر سرم گفت م نيمنو از ا

 نه؟ ايبه مامان بگم  نميكنم كه بب مشورت

به خودمم اعنماد  گهيكه داشتم د يمن بعد از شكست. مشورت انتخاب كرده  يآدمو برا نيخبر نداشت بدتر يپر. بهش بگم  يدونستم چ ينم

 :گفت يپر. به خودم اومدم  داديچشمام تكون م يكه جلو يپر يبا دستا. حال و روز افتادم  نياون بود كه به ا به خاطر اعتمادم به. ندارم 

 كجاست؟ حواست

 :گفتم كالفه

به .  هيعمر زندگ هي،  بحث  رينگ ميزود تصم يخوا ياگر نظر منو م يول يكرد يمورد مشورت م نيدر ا گهيد يكيبا  ديبه نظرم با يپر نيبب

فكر  هويممكنه .  يكه تو كامال بهش دل بست يممكنه ولت كنه اونم موقع. مونهيو تا آخرش باهات م هيچه طور آدم يبفهم يتون ينم يودز نيا
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 ؟ياگه ولت كنه چ.  سازهياون نم يول يبساز زشيبا همه چ ديتو شا.  يخوريبه دردش نم وكنه ت

  :گفتم.كنهينگاهم م رهيشدم كه خ ينگاه متعجب پر متوجه

 ؟يكنينگام م ينجوريچرا ا ه؟يچ

 ؟يكنيبزرگش م نقدريتو چرا ا... كرده يخواستگار هي ه؟ينگاهت منف نقدريا چرا

بهش  شيتا خوب نشناخت.  ريبگ يرو جد هيقض نيا.. ييتنها ينيبيم يكنيچشماتو باز م هوي.  هيدورو برت خال ينيبيم هوي يرينگ ياگه جد-

 .نده يجواب چيه

كار  ياالن من چ.  يكن يته دلمو خال ينطوريا نكهينه ا  ه،ينظر تو راجع به دكتر چ نمياومدم باهات مشورت كنم كه بب گميم د؟يآناه يخوب

 كنم؟

 .رينگ ميزود تصم گميبازم م يول هيدرسته كه دكتر مرده خوب.  ينيخوام صدمه بب يدوست نم هيبه هر حال من به عنوان -

 .حق با توِ.دونم ينم

 .ميدادغذا سفارش  و

 ياز همه . بود  دايكامال توش پ يسردرگم. كار كنه  يچ ديدونست با يبود و نم دهيترس يكه زدم حساب ييبعد از شام اون شب با حرفا يپر

 هي يحرفا دنيو از شن شديم دواريهاشون ام يبعض يحرفا دنيكه با شن ديپرسيم شونيبخش كه ازدواج كردن در مورد زندگ يتو يخانم ها

 فتهيش. صبح از سر كار خسته اومدم خونه يكاينزد.  ومديخوشش م ياز دكتر گوهر يپر ومديكه به نظر م نطوريا.  ديو نا ام رپك گهيد يعده 

 ياتاقم و خودمو رو يلباسامو در آوردم و پرت كردم رو صندل يبا خستگ. صبح بود  5ساعتو نگاه كردم . شب بودم كه االن كارم تموم شد

 يجا. افتاده بود  هيبود سا دهيچسب واريكه قبال به د ييتابلو يجا.  واريچشمم افتاد به د. اومد  يخوابم نم اديز هياز خستگ. تخت انداختم 

با . خراب كنم  مويزندگ خواستمينم گهيد. خوبه  يليبرام خ نيوقت بود بهش فكر نكرده بودم و ا يليخ. زدم يشخندين. بود  يعكسمون خال

مامان و بابا  ميبلند گوش يممكن بود با صدا. و رو كردم  ريز فمويبا عجله ك. زنگ خورد  ميگوش هويشدم كه  جاجا به  تخت يرو يحوصلگ يب

 .بود يپر يشماره . كردم  دايپ مويگوش زنه؟يموقع زنگ م نيا يآخه كدوم مزاحم. بشن  داريرو ب

 :گفتم تيو عصبان يكالفگ با

 ها؟ 

 .نه بله ها

 من خوابم؟ يگيتو نم.  يزنيكه تو زنگ م زنهيموقع زنگ نم نيآخه؟ خود مزاحمشم ا االن وقت زنگ زدنه-

غر  نقدريا.  يداريب دونستميتازشم م. چون كارت نداره  زنهيموقع زنگ نم ني،  ا نيا يچته؟ مزاحم برا. ميشو با هم بر ادهيپ. خب بابا يليخ

 .گهينزن د

 ؟يدار كاريخب چ-

 .  دهيسبه ذهنم ر يفكر هيراستش  -

 ؟ي،  پس فكر كردنم بلد نيآفر-

 .كنميقطع م يحرف بزن ينجوريا يخواي، اگه م ايهست يذوق يعجب آدم ب-

 . بگو ،يلوس نشو پر-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  26 

 .  يرو بهتر بشناس يگوهر ميتون يبه ذهنم زد كه م يفكر هي...خوب راستش -

 :با خنده گفتم. ام گرفت خنده

 فكرتو مشغول كرده؟  ه؟يچ-

 .نايو ا هيعمر زندگ هيبحث  يدت گفتخو. لوس نشو -

 ؟يكنيم شنهاديپ يخب شما چ-

 .نمشيعوض كنم تا كمتر بب فتمويگرفتم از فردا ش ميمن تصم-

 : گفتم جانيه با

 كمكت نكرده؟ يو كس يفكر كرد ييكه تنها يجلوت لُ نگ پهن كنن  ، مطمئن انيب ديمتفكرا با يهمه ... يتو نابغه ا... يپر يوا

 ؟يكنيه ام ممسخر يدار-

 ش؟يبشناس شتريب يخوا يم دنشيآخه نابغه با ند-

 يم قيو تحق يكن يكاراش دقت م ي، پس تو تو يكن يكار نم نيتو كه ا يكنم ول يعوض م فتمويدرسته من ش...حرفم هنوز تموم نشده ر،ينخ-

 ... زايچ ي هيكنه و بق يم يتلفن باز اديمثال ز اي...نه اي زنهيم كيت يبا كس يدكتر گوهر ستميكه من ن يوقت ينيتا بب يكن

 .ذره از كاراتو به من محول كن هي يخوا يم.  ياياز پا در م ينطوريا نه؟يسنگ يليتو خ تيمسئول يكن يفكر نم يخوبه  ، ول شنهادتيپ -

 .يكمكم كن خوادينم اليخ ياصال ب. منو مسخره كن  يتو ه-

بهتر بشناسن  گرويتا هم د مونهيمدت با طرف م هيرو بشناسه  يكي خواديم يآدم عاقل وقتخوره ،   يچه زودم بهش بر م...خوب بابا يليخ -

 ...خواستن كه مباركه اگرم نه كه گروياگه همد

 ديشا. آشغال رفتار بكنن  هيباهاش مثل  خوامينم. هم مثل من بشه  يپر خواستمينم. خودم افتادم  هيزندگ ادي.  ديدهنم نچرخ يحرف تو گهيد

 ؟؟؟يچ كردياگه ولش م. خوب بود  گفتيم يه پرك يكار

 ؟؟؟؟يخوب د؟؟؟؟يآناه... الو...الو-

 :اومدم و گفتم رونياز فكر ب يپر يصدا با

 .، قبول ستين يبد فكر

 :با تعجب گفت يپر

 هو؟ي يشد يچ 

 .خانم مارپل شمياز فردا م.  ستين يفكر بد ميديبا خودم فكر كردم د يچيه-

 . اول خودم بشناسمش خواميم. به مامان بگم  خوامينم. پاشو تو خونه باز كنم  ستميمطمئن ن كه خودم يوقت خوامينم-

 شه؟يشروع م اتياز فردا عمل. يكنيم يكار خوب-

 .بله-

 برم بخوابم؟ يندار يحاال كار... گهيخب د-

 .يخوب بخواب. يكنيكه كمكم م يمرس. زمينه عز-

 

*********** 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  27 

 

 يعمل رو برا لميگرفت  ف ميتصم يريدكتر وز ليدل نينادر بود به هم يليانجام شد كه خ مارستانيب يعمل قلب تو هي شيروز پ دو

كارو به خودش داده  نيا تيعمل رو انجام داده بود ، مسئول نيچون دكتر مهرزاد ا. پخش كنه  رنيگيقلب كه دارن تخصص م يدانشجوها

طناز هم اومده . بود  يبزرگ و دراز بود و دورتا دورش پر از صندل زيم هيوسط اتاق .  مينيرو بب لميتا ف ميرفت هشب هم 7رأس ساعت . بودن 

بهش داشت  يخوب ديكه د يصندل هي يرو يگوهر يروبرو فيرفتم رد.  رهيگيهم اونجا بود چون داره تخصص قلب م يبود والبته دكتر گوهر

از . ربع اومد  كيكه باالخره بعد از  ارنيب فيتظر بودن تا جناب مهرزاد تشرهمه نشسته بودن و من.  ارمدخترا هم اومدن كن ي هينشستم و بق

 هيتر شد و سرشو  قيعم شيشگيمكث كرد و لبخند هم هيچند ثان ديمنو د يوقت. بچه ها چرخوند  نيكرد و نگاهشو ب يبچه ها عذر خواه

باعث خندوندن بچه ها شد چراغارو  شتريمختصر كه ب حاتيتوض يسر هيبعد از . ه نگاه كرد يسالم خم كرد و بعد به بق يكوچولو به نشونه 

 .داديو م حاتيتوض لميف يبود و رو ستادهيوا ريخاموش كردن و مهرزادم كنار تصو

تونستم  يبود م كيحاال كه همه جا تار. بود  يكردن اما من تمام حواسم متوجه گوهر ينگاه م لميگذشت و همه ساكت داشتن به ف قهيدق ده

بود  لميكارو نكرد و تمام حواسش به ف نياصال ا يبزنه ول دياستفاده كنه و دخترا رو د يكياز تار تونستيكه م نيبا ا.  رمشينظر بگ ريز راحت

نگاه منو احساس كرد و روشو برگردوند طرفم ، منم از فرصت  ينياز دخترا بهش نگاه كرد كه انگار سنگ يكيلحظه به خاطر سوال  هيفقط 

و  نييبعد از چند لحظه با خجالت سرشو انداخت پا.  دهيدر مقابل نخ دادن من نشون م يچه عكس العمل نميردم و زل زدم بهش تا بباستفاده ك

مردشورتو ببرن . رو نگاه كنه  لميف يبرش داره سرشو برگردوند تا ادامه  نكهيشده بود كه خودكار از دستش افتاد اما بدون ا هانقدر دستپاچ

كه  يلحظه از كار هي. كنه  يكه نم ييدر موردم چه فكرا ياالن گوهر ستيمعلوم ن.  آبرم رفت . اطرت دست به چه كارا كه نزدم كه به خ يپر

 .ارزش داشت يليدوستم بود و برام خ نيبهتر يخب پر يول مشد مونيكردم پش

 خيو م اورديدر ن بشياز تو ج شوياصال گوش رفتنيور م شونيگوشبا  يبرخالف چند تا از بچه ها كه گهگدار. زدنم ادامه دادم  ديدوباره به د باز

تا  نمنگاه ك لميذره به ف هيحد اقل . زنه  يبخار سر نم يب يگوهر نياز ا ييكه تا آخر كالس خطا دميرس جهينت نيب االخره به ا.شده بود  لميف

 :كه گفت دميمهرزاد و شن يرو نگاه كردم جمله  لميتا ف.دو خط به اطالعاتم اضافه بشه 

 .نيزدن كه همه تون بلد هياز بخ نميا

گفتم  يم راهيبد و ب يلب به پر ريداشتم ز. زدنش بود  هيقسمت بخ دنيفقط د يمهم نيبه ا يجراح هيسهم من از . از امروز  نميا....شد تموم

 :مهرزاد گفت. نگاه كنم يشد به دكتر گوهر ياصال روم نم. كه چراغا رو روشن كردن 

 ست؟ين يسوال. كامل بوده باشه  حاتميتوض دوارميام.  دينباشخسته -

 :با خنده گفت يطبس خانم

 .دميمن كه همه رو فهم.  نيداد حيحرفو دكتر ، معلومه كه كامل و خوب توض نيا دينزن

 :زد و گفت يلبخند مهرزاد

 .نيبر نيتون يهمه م. نداره  دنيكس حق سوال پرس چيكامل بوده ه حاتميگفتن توض يحاال كه خانم طبس خب

 :كه مهرزاد ادامه داد ميجامون بلند شد از

 .به جز خانم زند همه

 چارهيب. كرد  يداشت نگاهم م تيلحظه به طناز نگاه كردم كه با عصبان هي. بود  شيشگيتعجب بهش نگاه كردم كه جوابم همون لبخند هم با

 :ديهمه رفتن پرس يوقت. كارم داره  يمهرزاد چتونستم حدس بزنم  ينم...برم دنبال كار ديشدم، از فردا با
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 ؟يگرفت اديازش  يزيخوب بود؟ چ كالس

 :بودم گفتم جيگ

 ....بچه ها كه گفتن بله،

 :و گفت شيصندل يلم داد رو خونسرد

 .پرسم يندارم ، دارم از تو م يبا بچه ها كار من

 : گفتم...شهيچرا انقدر زود پسرخاله م نيفهمم ا ينم من

 باشم؟ دهيداره من نفهم يليچه دل دنيهمه فهم يوقت ن؟يپرسيال رو مسو نيا چرا

 .ميكه من آدم باهوش يدون يم.  يديعمل نفهم نياز ا يچيچون من مطمئنم كه تو ه-

 ن؟يدار ييبهتون گفته اعتماد به نفس باال يتا حاال كس-

 :و گفت ديخند

 .يچشم چرون يليه ختا حاال به تو نگفته ك يمطمئنم كس يها گفتن ول يلي، خ آره

 :تعجب بهش نگاه كردم كه گفت با

عرق  يدونه ها يكياون تار يمن تو. شد  ينگات از خجالت آب م ريداشت ز چارهيب يگوهر گم؟يدروغ م ؟مگهيكن ينگام م ينطوريا چرا

 .ميديصورتش م يرو

 :و گفت دياون لحظه بلند خند يآور ادي با

 .يداديبا نگات درسته قورتش م ي، داشت دهيازت ترس يكل چارهيب. نشه  داشيم په تيلومتريك 10تا شعاع  گهيكنم د فكر

 نيمتوجه ا گهيچند نفر د ستيمعلوم ن...يوا. ستيحواسش به من ن يكس يكيتار يمنِ  احمقو بگو كه فكر كردم تو. بود  دهيد زويهمه چ پس

 :گفتنگاهش كردم كه انگار فكرم و خوند و  يبا نگران. موضوع شده باشن 

 .تر از من نبود كه متوجه بشه زيباهوش تر و ت ينباش، كس نگران

 :زدم و گفتم يپوزخند. راحت شد  الميخ

 .كنم به خودم مربوطه يكه م يدر ضمن من هر كار.  نياز من نداشت يشما هم دست كم ايگو زتر؟يه نيگ ينم چرا

 :د و گفتكر بشيج يدستاشو تو.  ستاديجاش بلند شد و اومد روبروم وا از

 .نگرفته باشه اديدرس رو  ديمعلم خوب نگران شاگردمم كه شا هيمن فقط به عنوان . حق با توِ ...بله

 :كه گفت رونيبرگشتم تا برم ب. زد  يبدجنس يباز همون لبخند كه از رو و

 . يكن ليرو تعط يچشم چرون نكهيبه شرط ا.....بذارم يتونم برات كالس خصوص يم يبخوا اگر

 :بهش نگاه كردم و گفتم دوباره

 .نيهست يدنيهم د يليكه خ ستين

 ستم؟ين:به حالت تعجب باال داد و گفت ابروهاشو

 ن؟يكن يمصرف نم يخود باور يقرصا انايشما اح-

 .كنم ،اتفاقا خوبم جواب داده  يآره مصرف م-
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 :تاسف تكون دادم و رفتم سمت در كه مهرزاد گفت ياز رو يسر

 .به خانم ها داشتم و دارم ييا ژهيارادت و شهيمن هم. بدم بهم بگو  حيبرات توض يخواست اگر

 .كردم يدر خال يو تمام حرصم و رو رونيجوابشو بدم رفتم ب نكهيا بدون

 اديعوض كرد ز فتشويش يچون پر. دورادور حواسم بهش بود  يظاهر شم ول يدكتر گوهر يكردم كمتر جلو يم يخاطر رفتار اونروزم سع به

 يپر يخبر نداشت كه من تا انگشت كردن تو دماغشم برا يگوهر چارهيب.  ميكرد يبا هم صحبت م يتلفن شتريو ب ميديد ينم گرويهمد

البد . خنده  ريز زنهيو م فتهيمن م ادي نهيبيرو م يكه گوهر يگهگاه گهيكردم كه م فيكه زدم رو هم براش تعر تازه گندي.   كنم گزارش مي 

 گهيبعد از بحث اون شبم با مهرزاد د. شده  مونيكه داده پش يازدواج شنهاديدختر خل و چل طرفه و از پ هيكنه با  يم فكر چارهيب ياون گوهر

 .دمشيند

 

بود و  يمهربون يليزن خ.  زديحرف م شيو اونم داشت از خاطرات دوران جوون مينشسته بود station يتو يبا خانم دواچ. بودم  فتيش امشبم

مسكن  ماريخسته بود رفتم تا به ب يچون خانم دواچ. اومد و گفت كه مادرش درد داره  ضاياز مر يكيهمراه . شتن كل بخش دوستش دا

 اشيداشت با شوخ شهيالبته بهتر بگم مثل هم.  زديحرف م يكه داشت با خانم دواچ دميمهرزاد رو د رونياز اتاق اومدم ب يوقت. كنم  قيتزر

 رفتميهمونطور كه م. به خاطر اخالقش دوستش داشتن  ضاشيداشت و مر انشيشاد كردن اطراف يتو يكال استعداد خوب. خندوندش  يم

.  ومديبهش م يليبود كه خ دهيكفش اسپرت پوش هيو  كيكاپشن ش هيبا  يشلوار ل هي. بود  پيخوشت واقعا. سمتشون مهرزاد رو برانداز كردم 

 .كه دكتر باشه يكرد يفكر نم يديديم پيت نيبا ا رونيمطمئنا اگر اونو ب

 :گفت ديخند يكه م يدر حال ديتا من رو د يدواچ خانم

 .تو باهاش برو شهياگر م. كنه  يدگيرس ماراشيهمراه الزم داره تا به ب هيدكتر  يجان، آقا ديآناه

 :ديپرس يبه لباساش نگاه كرد و از خانم دواچ ييبا حالت بامزه ا مهرزاد

 ست؟يجام معلوم ن چيس؟ه دهيوشبدنم پ يجون همه جا كتاي خانم

 :گفت يخانم دواچ.  ميبا تعجب بهش نگاه كرد يو خانم دواچ من

 چطور؟...مادر نه

 :كرد و گفت كينزد يسرشو به صورت خانم دواچ مهرزاد

. داشته باشه  ير بدنتونه بهم نظ ينكرده كس ييبپوشم تا خدا دهيپوش يلباسا رونيب رميكنه كه شبا كه م يبهم سفارش م شهيبابام هم راستش

 ...شده  اديدوره زمونه گرگ ز نيتو ا نيدونيخودتون كه م

 :گفتم تيبا عصبان دميمنظورشو فهم تازه

 .دكتر نيخجالت بكش...كه واقعا

 :و گفت طونشيهمون جلد ش يدوباره رفت تو. نگاه كرد  بهم

 اطيمن فقط دارم احت ؟يشناسيناموس رو م يخوب دزدا يليودت خخ يوقت يشيم يدر ضمن چرا عصبان.  اوردميهامو ن يتونم ، مداد رنگ ينم

 .و هزار دردسر هيباالخره خوشگل. كنم  يم

 :دونست گفت ياز ماجرا نم يزي، چون چ داديما گوش م يكه داشت به حرفا كتاي خانم

 يدارن كه نم يانقدر ظاهر خوب يول....يگيكه م يناموس يدزدا نيشدن ، مخصوصا هم اديبد ز يآدما. شده  يبد يپسرم، دوره زمونه  آره
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 .چقدر بد ذاتن يبد صيتشخ يتون

 :كرد و گفت دادميخونسرد داشتم به حرفاشون گوش م يليبه من كه حاال خ يبرد نگاه يبحث لذت م نيكه انگار از ا مهرزاد

 . گذرهيم كشونيكوچ يتو كله  يچ يبفهم يتون يو جذاب هستن كه نم بايهاشون انقدر ز يبعض آره

 :ادامه نده گفتم نكهيا يو برا دميذره خجالت كش هيحرفش  نيا با

 .ديكنم لطفا عجله كن تونيهمراه نيخوا ياگر م.من كار دارم دكتر

 . ستاديمهرزاد وا يداشتم كه پشتش بمونم ول يقدم هامو آروم بر م.  رفتميگفت و راه افتاد و منم پشت سرش م ييا دهيچشم كش مهرزاد

 :ديهم كرد، پرسو نگا برگشت

 ؟يايپشتم راه م چرا

 :از چند لحظه مكث ادامه داد بعد

 پشت لباسم بازه؟ نكنه

 :حرفش از كوره در رفتم و گفتم نيا با

 .دونم و شما يمن م نيحرفو تكرار كن نيا گهيبار د هي اگر

 ؟يكن يبهم دست دراز يخوا يپس م-

قدم  نيبه محض برداشتن اول يبخوام كه خودش به مهرزاد كمك كنه ول كتاياز خانم  دادم برگردم و حيترج. بود  دهيفا يكردن باهاش ب بحث

 :دستشو سد راهم كرد و گفت

 .بود يشوخ هيفقط ...يزود رنج چقدر

 :نگاه كردم و گفتم طونشيش يچشما يتو تيبا جد برگشتم

 .دينكن يبا من شوخ گهيد لطفا

نگفت و با هم به  يزيچ گهيمهرزاد د. نكنه  تميبار باهاش همقدم شدم تا دوباره اذ نيا.  فتميگفت و با دست اشاره كرد راه ب يچشم دوباره

ساله به اسم نازگل  8 يدختر بچه  هي ضيمر نيآخر. رو بخندونه  مارايهاش ب يبا شوخ كرديم يسع شهيمهرزاد مثل هم.  ميسر زد ماراشيب

 :و گفت دي،خند ديبود و تا مهرزاد رو د داريسرش ب يباال ميرفت يوقت. بود  وندينوبت عمل پ يتو يقلب ييبود كه به خاطر نارسا

 ...عمو سالم

 :بوسش كرد و گفت مهرزاد

 ؟يزن من بش يستيهنوزم حاضر ن...خوشگل خانم يداريتو كه باز ب. ماهت خانم خوشگله  يبه رو سالم

 :ذره فكر كرد و گفت هي نازگل

 .دميابتو مخوب شدم جو يتو حال منو خوب كن، وقت اول

 ؟ يخون يشعر برامون م هيكنم  يم نتيتا من دارم معا. كنم  يزود عملت م يليشد خ نطوريحاال كه ا-

در آورد و داد  كيكتاب داستان كوچ هي بشيج يكارش تموم شد از تو يكرد و وقت يبررس تشويشروع كرد به خوندن و مهرزاد وضع نازگل

 :بهش وگفت

 .يبود يختر خوبد نكهيت بخاطر ا زهيجا نميا
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با . دخترش با خبر بشه  تيتا از وضع رونيمادر نازگل همراه ما از اتاق اومد ب. ذوق زده كتاب رو گرفت و مشغول نگاه كردنش شد  نازگل

 .خواست تا دخترش و نجات بده يكرد و از مهرزاد م يم هياون باز گر يول داديم يدواريمهرزاد همش بهش ام نكهيا

 :بعد از چند لحظه گفت. فكره  يتو يساكت بود  ، معلوم بود حساب.، به مهرزاد نگاه كردم station ميتگش يبر م ميداشت

 شه؟ينظرت نازگل خوب م به

 :گفتم.كرد يپاهاش نگاه م يكردم هنوز به جلو نگاهش

 .شهيكه خوب م معلومه

 .ا كنبراش دع.  شميم تياذ يليكنه خ يبهم التماس م ينطوريمادرش ا يوقت يدون يم-

 :دوباره گفت يذره ساكت بود ول هي. داد  رونيپر صدا ب نفسشو

 ؟يناراحت نش يديبپرسم قول م يزيچ هي

منتظر نگاهش كردم .  گانستيب يبشر كال با ناراحت نيفكر كنم ا. ناراحت بود  شيپ قهيدق هيانگار نه انگار كه تا  داديم طنتيش يلحنش بو باز

 .تا ادامه بده

 :ديسزد و پر يلبخند

 ؟يداينخ كه چه عرض كنم ، طناب م يبه دكتر گوهر ياونروز اونطور چرا

 :و گفت ديبلند خند. بهش نگاه كردم  تيكردم و با عصبان زير چشامو

 .دميسوال پرس هيفقط  ؟منيكن يحمله نگام م يآماده  يچرا مثل گربه  

 .بدم حيبه شما توض نميب ينم يداشتم كه لزوم ليكارم دل يمن برا-

كفتر عاشق رو فرستادم خونه  يتا حاال كل. خوبه  رميمن كال دست به خ.  يرو به من بسپر يبود همه چ يكاف ومديخوشت م يتو كه از گوهر-

 .بخت ي

ـَل اگر طب-  .گذرهيكه سن ازدواجتون داره م ديبه حال خودتون بكن يفكر هي ستيبهتره ن.  ي، سر خود دوا نمود يبود بيك

 .سالمه 29شده؟من فقط  ريمن د يبرا نيكن يچرا فكر م-

 .بود ييبامزه ا هيشوخ-

 .كنم ينم يدفعه رو استثناً شوخ نيا-

 .سالتون باشه 33االن حول و حوش  ديشما با ميحساب كن ميهم بخوا يمنطق ن؟يفرض كرد يدكتر منو چ-

خوندم  يدوران مدرسه رو جهش.  درسخون هم هستم ، باهوش و  يو خوشگل يپيكه من عالوه بر خوشت يياز اونجا يول. من جسارت نكردم -

 يو باحال ييكه من كال آدم استثنا ميشيمتوجه م ميحساب كن ناروياگر ا جهيدرنت. اروپا درس خوندم مثل شما كنكور نداشتم  يو چون تو

 .چه حالل زادست نيبب...اونجارو...هستم

 .ستادميكنه؟ وا يكار م يچ نجايا يوهربدبخت شدم ، گ...يوا.كرد نگاه كردم يكه اشاره م ييجا به

 : و گفت ديخند مهرزاد

 ؟يشيبامزه م يليخ يترس يم يوقت يدونست يم

 :گفتم. اخم بهش نگاه كردم  با
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 .سر بزنم ماراياز ب يكيبرم به  ديبا من

 .رسونمنگران نباش من بهش سالمتو مي…از اون لحاظ...آها-

تا  رميفشارشو بگ يمجبور شدم الك. بودن داريو همراهش ب مارياتاق كه از شانس بدم ب نياول يتو دميجوابشو بدم برگشتم و پر نكهيا بدون

 كتايبه خانم . نشسته بودن  يپرستار ستگاهيا يتو مايو ش كتايخانم .  رونيوقت تلف كردن از اتاق اومدم ب قهيدق ستيبعد از ب. بره  يگوهر

 .بشه دايپ يدكتر گوهر يدوباره سر و كله  دميترسيش مراست. اتاق رست تا استراحت كنم رميكه م مگفت

خسته بودم اما برخالف من  يلياصال حوصله نداشتم و خ.  اديهماهنگ كرده بودم كه ب تايبا آز. بودم  فتيتو دانشگاه كار داشتم و شبم ش امروز

 :گفت تايآز رونيب مياومد رونيب ميدانشگاه اومداز  يوقت.  ديكارمون طول كش 7تا ساعت .  زديسرحال بود و مدام حرف م يحساب تايآز

 ؟ياومد يچ يواسه  ييتو كه انقدر خسته ا-

 . وقت آزاد ندارم گهيچون د -

 .يكن يخونه استراحت م يرينداره، االن م اشكال

 .فتميتونم، امشب ش ينم-

 :با تعجب بهم نگاه كرد و گفت تايآز

 ؟يخودتو نابود كن يخوا يم ؟يچ

 .تونم بخوابم يبخش آرومه تازه اگر خسته شدم م. ست دارم شب رو دو فتيش-

 .قرمز شده يخواب يچشمات از ب...معلومه

 .نتونستم بخوابم نيهم يواسه . حالش خوب نبود .ميداشت ماريب هي شبيد-

 .ياياز پا در م گهيدو سال د يكيطرز كار كردن تا  نيبا ا.دختر ييا وونهيد تو

 كيش هيشخص نيماش هيكه  ميمنتظر موند ييا قهيچند دق. بود رگاهيتعم يخراب شده و تو نميچون ماش ميريگب نيتا ماش ابونيسر خ ميرفت

گفتم  تايبه آز. جلوتر تا رد بشه كه چند تا بوق زد ميذره رفت هيرو گرفتم و  تايبه راننده ش نگاه كنم دست آز نكهيبدون ا.  ستاديجلومون وا

 :كرد گفت ينگاه م نيداشت به ماش كه يدر حال تايآز يتوجه نكنه ول

 .دستياستاد جد نيكنم ا فكر

 :ديكش نييرو پا شهيو ش ستاديپامون وا ياومد جلو. ، زرافشان بود  گفتيراست م. راننده نگاه كردم  به

 .رسونمتونيم دييبفرما. خانم زند سالم

 .ميشيممنون دكتر مزاحم نم-

 .ديي، بفرما اديم ريسخت گ يموقع تاكس نيا نيتعارف نكن-

. نگاه كردم كه اشاره كرد سوار شم و خودش هم رفت عقب نشست  تايبه آز. ، خم شد و در جلو رو باز كرد  زديطور كه داشت حرف م نيهم

 .رو به حركت در آورد نيسوار شدم  ، زرافشان ماش

 :گفتم

 . ميدكتر، باعث زحمت شد ديببخش

 : هم گفت تايآز
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 .ميرفت ي،  خودمون م بله

 .از كارش خندم گرفت. زد و به زرافشان نگاه كرد  يو با تعجب بهش نگاه كردم كه چشمك گشتمبر

 .برم ديكه از كدوم طرف با نيو بگ ديكن مييفقط راهنما.حرفو نيا دينزن: زرافشان

 گهيد ريمس هيزرافشان از  يولسر راهمون بود  مارستانيب نكهيبا ا.مارستانيب رميخونه شونو به زرافشان گفت ومنم گفتم كه م ريمس تايآز

 .ستين يراه مارستانيتا ب.نيكن ادهيجا پ نيمن و هم شهيدكتر اگه م:گفتم رهيداره اشتباه م دميد يوقت.رفت

 يسر بزنم ول ضاميذره استراحت كنم بعد برم به مر هيخواستم  ي، من م مارستانيب ميريبعد با هم م رسونمياول دوستتون رو م« : زرافشان-

 » .راحت برم خونه  اليو با خ نمشونيبهتره بب اميم مارستانيكه دارم تا بحاال 

. نزد  يشد حرف ادهيكه پ يپر چونه هم تا زمان يتايآز. گوش دادم  شديپخش م نيكه از دستگاه ماش يمينگفتم و به آهنگ مال يزيچ گهيد

صورتش بود كه به نظر من  ياخم رو هي شهيهم يدونم چرا ول ينم .بگه  يزيكه چ ديترسيزرافشان م هيجد ي افهيالبته فكر كنم به خاطر ق

 ومديازش خوششون م نكهيبودنش با ا يو جد ادشيز يبه خاطر جذبه  مارستانيب يتو يدخترا. كرد  يو جذابترش م ومديهم بهش م يليخ

بزنه  نويمخ ا ومديدكتر شمس م يبه جا هيمهد ادديخوش نشون م يمطئنم اگر رو.  دور و بر مهرزاد بودن  شتريرفتن و ب يسمتش نم اديز يول

 . ومديداره خوشم م يو اخالق خوب رهيگ يكه داره ، خودشو نم يخوب تيبا توجه به موقع نكهياز ا يول شدميم يمهرزاد عصب دنياز د نكهيبا ا. 

 :شد زرافشان گفت ادهيپ تايآز يوقت

 ن؟يشب قبول كرد فتيچرا ش يخستگ ني، شما با ا نييخسته ا يليخ معلومه

 .رميگيروزا از بس بخش شلوغ سردرد م. شب رو دوست دارم  فتيدر كل ش يول. اصال نتونستم بخوابم  شبيراستش د-

خواست حرف بزنه چون دوباره سكوت به وجود  ياون دلش م نكهيمثل ا يحرف نزنم ول اديز دادميم حيبا توجه به اخالقش ترج. شدم  ساكت

 :ديو پرسبرد  نياومده رو از ب

 ن؟يهست يراض مارستانيب يكار كردن تو از

 . بهتره  يليكردم خ يكه قبال كار م يياز جا.  هيخوب يليخ  مارستانِيبله ، ب -

 .  نيكرد يهم كار م ييا گهيد مارستانيب يپس تو-

 . يدولت مارستانيب هيبله -

 ن؟يپس چرا اونجارو ول كرد-

 : بغضم رو فرو خوردم و گفتم. بشه  ميكه متوجه ناراحت ذاشتميم دينبا. وابشو بدم كه دوست نداشتم ج يسوال تكرار نيا باز

 .شلوغ بود  ياديز يداشت ول يخوب طيمح

 :و گفت ديخند

 . نيبدتر از من عاشق سكوت و آرامش هست پس

نگاهشو احساس  ينيسنگ يدم ولش رهيبه روبروم خ.  ومديلبش بوجود م يكه گوشه  ي، مخصوصا با خط شديخوشگل م يليخ ديخند يم يوقت

 :ذره نگاهم كرد و گفت هي. كرد  يم

 كردم؟ ناراحتتون

 .كردم  يفكر م يقبل مارستانيداشتم به ب...نه-
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 . نياونجا داشت يمعلومه خاطرات خوب-

بحث رو عوض كنم  نكهيا يبرا.   شديكه از دستگاه پخش م ينيآهنگ غمگ نيمخصوصا با ا.  هيگر ريز زدميم داديادامه م گهيذره د هي اگر

 :دميپرس

 ن؟يعمل دار فردا

 :شد و گفت شيدوباره مشغول رانندگ.  ديلرزيتابلو بودم چون صدام م يليفكر كنم خ. نگاهم كرد  قيدق هيثان چند

 .سر بزنم ضاميبه همون مر دياالنم با...تا دو

 عيكه به بازوم وارد شد سر ييبا ضربه ا. نگفت  يزيچ گهيم دشدم ، اون رهيخ رونيتكون دادم و رومو برگردوندم سمت پنجره و به ب يسر

 :زرافشان گفت.رومو برگردوندم 

 . نيمتوجه نشد يخوام ، چند بار صداتون كردم ول يم معذرت

 :بست زد و گفت يصورتش نقش م يرو يكه گاه ييكنم، از اون لبخند ها يهنوز دارم با تعجب بهش نگاه م ديد يوقت

 .خانم زند  مارستانيب ميديرس

خودمو جمع و جور  عيسر.  ميديرس يك دميانقدر تو افكارم غرق شده بودم كه اصال نفهم يول ميبود نگيپارك يدور و برم نگاه كردم ، تو به

 :كردم و گفتم

 .لحظه حواسم پرت شد  هي...ديببخش

مهرزاد بود كه كنار  ي افهيق دميكه د يزيچ نياول يشدم ول ادهيدر رو باز كردم و پ. نگفت ،فقط لبخند زد كه باعث شد منم لبخند بزنم  يزيچ

رو كم  نيهم.  دستپاچه شدم  دنشيدونم چرا با د ينم. لبم خشك شد  يخنده رو. كرد  يبود و با لبخند داشت نگاهم م ستادهيوا نشيماش

 شه؟يروم ظاهر م ي، جلو ديكه نبا ييجا شهيه چرا همآخ.  نهيزرافشان بب نيكرد حاال منو تو ماش يكه سر گوهر ييا يريبعد از مچ گ كهداشتم 

 .كارم در موردم بد فكر كنن طيمح  ياصال دوست ندارم تو

 :بلند گفت مهرزاد

 .ياينم يمن كه بهت زنگ زدم گفت مارستان؟يب ي، چرا اومد ايبرد سالم

 ؟يريم يدار. بزنم  ماراميهم به ب يسر هي اميم جانيو گفتم حاال كه دارم تا ا دميسر راه خانم زند رو د ام،يخواستم ب يسالم،  نم-

 .كارم تموم شده...آره-

 :ادامه داد ايبه من كرد و بعد رو به برد ينگاه

 .، فعال  شميمزاحمتون نم گهيد خب

 .شد و رفت نشيبرام تكون داد و سوار ماش يسر

كه  دميرو د يرفتم تو بخش پر يوقت. ابمو جبران كرده بودم كمبود خو يبودم چون تا بعد از ظهر خواب بودم و حساب يپر انرژ يليخ امشب

 :اومد بغلم كرد و گفت ديتا من رو د. اومد  رونياز اتاقا ب يكياز 

 .برگشتم من

  دميكش ينفس راحت م هيتازه داشتم از دستت  ؟يسالم ، چرا برگشت كيعل-

 .بود چقدر دلم برات تنگ شده  يدون ينم.  ستميمعرفت ن يكه مثل تو ب من
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 ؟يشد يگوهر اليخ يب يعنيتموم شد؟  قاتيپس تحق-

 :دميذره نگاهش كردم و پرس هياز كارش خندم گرفت ، . باال انداخت » نه« يبه نشونه  ييبا خنده ابرو يپر

 من تنگ شده بود ؟ يكه دلت فقط برا يمطئن

 ...حاال

 .كن  فيرو كامل تعر يزود باش همه چ...كشمت يم-

 :تزده گف جانيه يپر

 .تا برات بگم مينيجا بش هي ميبر اي، ب شهيكه نم ينطوريا

 :گفتم.ساكت بود و با لبخند زل زده بود به من يپر يول ميراهرو نشست يتو يها يصندل يرو ميو رفت ديكش دستمو

 خب؟؟؟؟

 .  ايريميم ياز فضول يدار االن

 :جام بلند شدم و گفتم از

 .يخواد بگ ياصال نم...ببرن مردشورتو

 :گرفت و دوباره نشوندم و گفت تمودس

 دايپ راديه يسروكله  هوي رميبگ نيتا ماش ابونيكه كارم تموم شد و رفتم سر خ روزيپر. بذار از اولش بگم ...كنه، خب  يچه زودم قهر م...  اوه

 .شد 

 راد؟يه-

 . گهيد يگوهر همون

 .پشتكار  يمرس بابا ؟يكن يصداش م كيكه به اسم كوچ نيشد يميانقدر صم يعنيآها، -

 يم. من مخالفت كردم  يشد و ازم خواست سوار شم تا برسونتم ول دايسروكله ش پ هوي...كجا بودم؟ آها. ، نپر تو حرفم  اديچشمت در ب تا

كه  ياصرار نهمهيخودم گفتم با ا شيپ. از من انكار باالخره سوار شدم  ياز اون اصرار و ه يخالصه ه.  فتشيبره سر ش ديدونستم شبكاره و با

. بود  يابولهول نشسته بود و تمام حواسش به رانندگ يمجسمه  نياون ع يصحبت كنه ول يخواد در مورد خواستگار يكارم داره و م حتماكرد 

بود كه  نيزد اكه  يتنها حرف. اصال تو باغ نبود ...انگار نه انگار يول دميچند تا سرفه كردم ، نفس بلند كش.  نميرفته بود منم تو ماش ادشيكال 

 يول رونيگفت در و باز كنم و با لگد پرتش كنم ب يم طونهيش...خوام بگم سگ هارو بستن و منو ول كردن يم يعني. » برم ديكدوم طرف با از«

 يپر(ديپرس شم كه بچم تازه زبون باز كرد و ادهيشده بودم ، تشكر كردم و خواستم پ دينا ام گهيد.  دم خونه  ميديخودمو گرفتم تا رس يجلو

 » ن؟يكن يم ميچرا خودتونو ازم قا« ): رو در آورد يگوهر يادا

 »كردم؟ يكار نيهمچ يمن ك« : چپ و گفتم يعل يخودمو زدم به كوچه  منم

 .نيعوض كرد فتتونويكه ش نيهم-

با خانوادتون صحبت « : ديره پرسبار نرفته ، دوبا ريمعلوم بود كه ز يكارو كردم ول نياز دوستام ا يكيبهونه آوردم كه به خاطر  يالك

 » .هنوز منتظرم ن؟منيكرد

 يزيفعال به خانوادم چ دميم حيروش ندارم ترج يشناخت نكهيگفتم كه به خاطر ا...بهش دروغ بگم ومديانقدر مظلوم شده بود كه دلم ن افشيق
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 .نگم

 .  نيمنو بهتر بشناس نيتون يكه نم دنميخب با ند -

. كردم  يخداحافظ رادياز ه عيبكنه ، سر يخواستم در موردم فكر بد ينم. شد  ادهيپ يكه از تاكس دميانم رو دجوابشو بدم كه مام خواستم

شد و بعد از  ادهياما اونم با من پ.  نهيبب نشيمامانمو نشونش دادم و گفتم كه دوست ندارم منو تو ماش كنهيداره با تعجب نگاهم م دميد يوقت

 ينم.  زدنيكردم كه داشتن با هم حرف م يو به اونا نگاه م ستادميمن از تعجب همونجا وا...فت طرف مامانمر» كنم يخودم درستش م «تنگف

بهش  ييزايچ هيساكت شد مامان لبخند زد و  راديه نكهيبعد از ا يمن و اون در حركت بود ول نيگفت كه نگاه مامان ب يدونم به مامان چ

 .كرد و رفت يخداحافظ راديه دميتا رس يرفتم طرفشون ول.  ممرديم يبدتر از تو داشتم از فضول...گفت

ازش خواسته كه  راديمامانم گفت كه ه. كردم  فيمنم براش كل ماجرا رو تعر...بهش نگفتم يزيكه چرا چ ديبه ذره نگاهم كرد و پرس مامان

 .، مامانم قبول كرده ميهتر بشناسب گرويكه همد رونيب ميچند بار با هم بر يخواستگار انيب نكهياجازه بده تا قبل از ا

 .كل داستان نميا....ميقبل فتيشمارم رو گرفت و ازم خواهش كرد كه برگردم سر ش راديه مارستانيصبحم كه اومدم ب روزيد

 م؟يافتاد يعروس هيپس ...گميم كيتبر-

 :با عشوه گفت يپر

 .نه اي اديازش خوشم م نميبب دي، با ستيمعلوم ن يزيكه چ فعال

 .يريميم ياز خوشحال يدار. جون خودت آره -

 .ينگ يزيچ يباشه فعال به كس حواست

 نجاست؟يا يباشه، حاال گوهر-

 .گفت ييو با سر آره ا ديخند

 .  گذرهيداره بهتون خوش م يهوم، پس حساب-

 .مهرزاده شيهمش پ.  دمشيند شتريبار ب هيسر كارِ،   مياومد يبابا، از وقت نه

 ه؟مارستانيمگه مهرزاد ب-

 ژهيو يبخش مراقبتها يحالش بد شد و االنم تو هوي يخوب بود ول تشيتا دو ساعت بعد از عمل وضع. كه امروز نازگل عمل شد  يدونيآره، م-

 دهيند يتا حاال انقدر عصبان...خود داره يجا گهيمهرزادم كه د. كرد دوبار از حال رفت  هياز بس كه گر ،ينيمادرشو بب ديبا...ست

جرأت  يكس نميبيباره كه م نياول نيكنم ا يكار م نجايكه ا يمدت نيا يتو. كه دوش الزم بود  يكرد طور ييطناز و قهوه ا مباردو...بودمش

 .كنه سمتش بره  ينم

 .صحبتمون شد يمانع ادامه  كتايخانم  يصدا

 306اتاق  ضيمر نيجان تو برو بب ديآناه .بعد  يبرا نيو حرفاتونم بذار نيبه حرف زدن؟ بلند ش نيهمه كار شما نشست نيدخترا با ا-

 .پرونده هارو جابجا كن  نيا ايتو هم ب يپر...چشه

 .ميتا كارامون و انجام بد ميحرف از جامون بلند شد بدون

پرستار  هيكه  يكه مادر نازگل در حال داميجواب م ماريداشتم به سوال همراه ب. نازگل بود  شيتمام حواسم پ يرو چك كردم ول ماريب تيوضع

 هيداشت گر يچشماش بسته بود ول. بود  نييپا يليفشارشو گرفتم خ.  بغلشو گرفته بود اومد تو اتاق ، رفتم كمكش كردم تا دراز بكشه  ريز
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دستاشو گرفتم كه چشماشو باز كرد ، . كنه  قيتا بهش تزر ارهيپرستار رفت براش مسكن ب. پف كرده بود  هيصورتش از زور گر.  دكر يم

 :با بغض گفت. بود  يدينگاهش پر از ناام يتو

 . رميميمن م اديسرش ب ييجگر گوشم حالش خوب نشد ؟ اگر بال يديد

 :زدم و گفتم يبخش نانياشكاشو پاك كردم و لبخند اطم. كردم  يآرومش م ديفقط با طياون شرا يتو

 .كردن براش دعا كن  هيرگ يتو هم بجا. و كارشو بلده  هيخوب يليدكتر مهرزاد جراح خ. بد نزن  نفوس

 رونياز تخت فاصله گرفتم و خواستم برم ب. و دست همسرشو گرفت  ستادياومد كنار تخت وا. در برگشتم ، پدر نازگل بود  يصدا دنيشن با

 :كه مادر نازگل گفت

 ؟يبمون شميپ شهيم

 :تنهاش بذارم ، گفتم ومديدلم ن يكار داشتم ول نكهيا با

 .به سرپرست بخش بگم برم  دياول با يول آره،

پدر نازگل رفت تا كنار دخترش .  دهيمنو انجام م يگفت كه كارا يپر. نكرد  يصحبت كردم و اونم مخالفت كتايبا خانم . گفت  ييسر باشه ا با

 :كنه ، گفتم هيگر ذاشتميم دينبا. كرد  يم هيمادر نازگل روشو كرده بود به طرف پنجره و گر. باشه 

 . فتهينم يتو كه اتفاق ي هيبا گر...خانوم مايس يكن هيقدر گرقرار نشد ان گهيد

 . نمشيخوام برم بب ي، م رهيگيدلم آروم نم-

 . يكن بخواب يسع. بهت مسكن زدم  شه،ينم-

 :گرفت و گفت دستامو

 .كنم  يخواهش م...من بدنم جون نداره ش؟ينيبب يخواهش كنم بر شهيم

 :زدم و گفتم يلبخند

 .تو آروم باش باشه،

 :ديپرس ديتا منو د يپر.  رونيو از اتاق اومدم ب دميرو روش كش پتو

 چطوره؟ حالش

 .حواست بهش باشه . سر به نازگل بزنم  هي رميبد، من م-

و به نازگل  شهيآروم رفتم پشت ش. نشسته بود و سرشو تو دستاش گرفته بود  يصندل يكه رو دميپدر نازگل رو د I.C.U يرفتم تو يوقت

 نيا يكه تو هيزبون نيريش يانقدر بچه . دلم گرفت  تيوضع نيا يتو دنشيبا د.  ستمين مايس يلحظه خدارو شكر كردم كه جا هي.  نگاه كردم

اونم قرمز بود ،  يپدر نازگل بود ، چشما. رومو برگردندوندم  ستادهيكنارم وا يكس نكهيبا احساس ا. مدت تمام بخش بهش عادت كردن 

 :ديپرس

 ه؟چطور مايس حال

 .، بهش آرام بخش زدم تا بخوابه  نيحالش خوبه، نگران نباش-

 . ارهيدووم نم مايس فتهينازگل ب يبرا يشد جوابم ؟ اگر اتفاق نيكردم كه ا يدونم چه كار اشتباه ينم-

 .شهيبهتر م ندهيتا چند روز آ...بوده نيخب اون بچه ست و عملشم سنگ.  شهي، حال دخترتون خوب م ديحرفو نزن نيا-
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مهرزاد و چندتا پرستار رفتن  قهيبعد از چند دق. سرشو زد  يسرش و زنگ باال ياز پرستارا رفت باال يكيكه  ميكرد يبه نازگل نگاه م همچنان

دم به پدر نازگل نگاه كر. بود  توريمان يبود و نگاهش به صفحه  يمهرزاد عصب.  دادنيكرده بود و بهش شوك م يقلب ستيا نكهيمثل ا. تو اتاق 

آب آوردم  وانيل هينشوندمش و براش  يصندل نياول يبازوشو گرفتم و بردم رو. كرد  يدخترش نگاه م هيو با ترس  شهيبود به ش دهيكه چسب

 .قلپ خورد  هيبه زور 

ردم كه لبخند كم با ترس نگاهش ك. بود  دايصورتش پ يتو يبود و خستگ يدرهم و عصب افشيق. اومد  رونيمهرزاد از اتاق ب قهياز ده دق بعد

 :شونش وگفت ياومد كنار پدر نازگل و دست گذاشت رو. زد  يجون

 .گذشت  ريبخ...نباش نگران

 :ديمهرزاد پرس. دخترش سالمه  نهيبلند شد و رفت تا خودش بب عينازگل كه انگار حرف مهرزاد و باور نكرده بود سر پدر

 ؟يكن يكار م يچ نجايا تو

 . نميدخترشو بب اميمادر نازگل ازم خواست كه ب-

 :و گفت ديصورتش كش يرو يدست

 چطوره؟ حالش

 .خواب باشه  ديكه بهش زدم با يبا مسكن-

 :پدر نازگل نگاه كرد و گفت به

 .تو اتاقم ، اگر حال مادرش بد شد خبرم كن رميمن م...يبزن نيدونم به ا هيكنم بهتره  فكر

 :گفت دشيشد اما مهرزاد تا د دايطناز پ يخواست بره كه سروكله  يگفتم و مهرزاد م ييا باشه

 .اصال حوصله ندارم خانم سر افراز  االن

 .به راهش ادامه داد  و

 يبهش قول دادم تا همونجا بمونم و اگر اتفاق. كرد  يپدرش قبول نم يخواستم تا كه پدر نازگل و ببره تا استراحت كنه ول ونياز آقا يكي از

گفت كنار نازگل  اميو م رميم يه ديكه د يپر.    I.C.Uپام تو  هيپام تو بخش خودمون بود و  هي. كرد  افتاد خبرش كنم كه باالخره قبول

در مورد نازگل صحبت  ميداشت.  بخورم  ييصدام كرد تا برم چا ييبودم ، خانم رضا I.C.U يتو.  گهيشد بهم م داريب مايس يوقت نمبمو

 :تشكر كردم و رفتم كنارش و گفتم يياز خانم رضا. و زل زده بود به دخترش  شهيپشت ش كه دوباره اومده بود دميكه پدرشو د ميكرديم

 .هستم  نجايمن ا نياستراحت كن نيبر...نيكه از جاتون بلند شد باز

 چطوره؟ مايس...نجاستيتونم ،تمام فكرم ا ينم-

 .هنوز خوابه -

 نم؟يرو بب مايتا من برم س ديبمون نجايخواهش كنم ا شهيم يبهتون زحمت دادم ول يليكه امشب خ دونميم-

از در برم  نكهيدادم برم تو بخش خودمون اما قبل از ا حيحاال كه اون كنار دخترش بود ترج. برگشت  گهيربع د هيمونم، رفت و  يگفتم م يوقت

 .صدام كرد  ييخانم رضا رونيب

 جانم؟-

 زم؟يعز نييپا يريم-
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 بله، چطور؟-

 ؟يبراش ببر نميسر راهت ا شهيم نييپا يريم يحاال كه تو دار. دكتر مهرزاد ببرم  يبراپرونده رو  نيا ديراستش با-

 :چون گفت ديصورتم د يو تو ديترد ييانگار خانم رضا.  هيدلم جا بدم ؟ اونم االن كه انقدر عصبان يحاال مهرزاد و كجا...يوا

 .برو به كارت برس. برم  يخودم م يتون ياگر نم زميعز

 .برم  يم نينه بد-

دست از پا درازتر رفتم سمت . نبود  station يكس تو چياز شانس بدم ه يببره ول يرو گرفتم و رفتم تو بخش خودمون تا بدم پر پرونده

نوشت  يم يزيچ هيبود و داشت  نييورود داد رفتم تو ، سرش پا يصداش كه اجازه  دنيبا شن. و در زدم  دميكش قينفس عم هياتاق مهرزاد ،  

 :سرشو بلند كنه گفت نكهيدون اب. 

 .دييبفرما

 :گذاشتم و گفتم زيم يپرونده رو رو. بهتر بود  ينطوريا

 .نيكه خواسته بود ييپرونده ا نميا

 :ديكه پرس رونيبرم ب عيجوابش نموندم و خواستم سر منتظر

 ؟يريم كجا

 :فتمگ. قرمز بود  يچشماش از خستگ. كنه  يبا تعجب داره نگاهم م دميو د برگشتم

 .كارم سرِ

 .تا ازت تشكر كنم  ستايمگه دنبالت كردن دختر؟حداقل وا-

 .كنم  يخواهش م-

 :ديو پرس ديخند طونيش

 بابت؟

 .بابت تشكرتون -

 .كارو بكنم  نيتا ا ستايگفتم وا...من كه هنوز تشكر نكردم-

 :اومد تو و گفت يدكتر گوهر. در نتونستم جوابشو بدم  يصدا دنيشن با

 ....خبر خو هي

واقعا فكر كرده من عاشق  نيا. كرد و روشو برگردوند  يدياخم شد يبهش سالم كردم ،  جوابمو داد ول. متوجه من شد سكوت كرد  تازه

 :بدون توجه به من به مهرزاد گفت يگوهر. گوشش  ريخوابوندم ز يم دهيدونه كش هينبود  ي؟ به خدا اگر به خاطر پر باشميجمال ز

 .شهيحالش داره بهتر م. ده و ضربان قلبشم منظم شده به هوش اوم نازگل

 :و گفت ديكش يمهرزاد نفس راحت.  دميبود كه شن يخبر نيبهتر

 .رو شكر خدا

  »ش؟ينيبب ييايب يخوا ينم« : يگوهر

 » .اميبرو منم االن م...چرا« : مهرزاد
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 :به من كرد و گفت ينگاه مين يگوهر

 .ييايزودتر ب بهتره

 :دميپرس يعصب. بلند مهرزاد به خودم اومدم  يخنده  يك شد و با تعجب به در بسته نگاه كردم كه با صدالبم خش يرو لبخند

 انقدر خنده داره؟ يچ نيبگ شهيم

 .ازت گرفتا يخوب زهر چشم ميخودمون ي؟ ول يشيم ياون باهات بد رفتار كرده چرا از دست من عصبان-

بخش و  يرفتم تو. كردم  يروشن م يبا گوهر فمويتكل ديبا.  دميشن يخنده شو م يهنوز صدا يلو رونيتوجه به مهرزاد از اتاق اومدم ب بدون

 .رفت  ديتا منو د يبود ول ستادهيوا يكه كنار پر دمشيد

 :ديپرس ميعصبان ديكه د يپر.  station يتو رفتم

 ؟يهست يانقدر عصبان چته؟چرا

 . ال اله اال اهللا....هياز اون گوهر-

 كار كرده؟ يچ راد؟مگهيه-

 :، گفت دياخممو د يوقت يخنده ول ريكردم كه اولش مثل مهرزاد زد ز فيماجرا رو براش تعر تمام

 . زنميحرف م ؟باهاشيكن ينگاهم م ينطوريچرا ا...خب يليخ

 ن؟يخبر داد مايبه س-

 . ننهياالنم رفتن تا نازگل و بب. كار كنه  يدونست چ ينم ياز خوشحال ينيبب يآره ،  نبود-

 .ذره استراحت كنم  هيخسته بودم رفتم تا . بودم كه حال نازگل بهتر شده بود  خوشحال

كه  ومديم رونيظرف از ب يصدا. به بدنم دادم و از جام بلند شدم  يصبح بود ،كش و قوس 8ساعت . شدم  داريزنگ ساعت از خواب ب يصدا با

با تعجب  ديكرد كه تا منو د يصبحونه رو جمع م زيمامان داشت م. و آشپزخونه دست و صورتمو شستم و رفتم ت.  دارهيمامانم ب دادينشون م

 :ديپرس

 ؟يشد داريانقدر زود ب چرا

 .مي، عمل دار مارستانيبرم ب ديبا-

 :گفت ديچ يو م زيكه دوباره م يدر حال مامان

 .صبحونتو بخور نيبش پس

دو  يبگه ول يزيچ هيخواد  يكردم م ياحساس م. كنه  يمامان داره نگاهم م دميد يكردم م يهر بار كه سرمو بلند م يخوردن شدم ول مشغول

 .دله 

 :دميپرس

 شده؟ يزيچ مامان

 :ذره دست پاچه شد و گفت هي

 ... نه

 ؟يكن ينگام م ينجوريپس چرا ا-
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 كنم؟ ينگات م يمگه چجور...وا-

 ؟يبگ يخوا يم يزيبه من ، چ يزل زد-

 . نيكنم ، هم يگات منه مادر ، دلم برات تنگ شده دارم ن-

 :مامان گفت قهيبعد از چند دق. باال انداختم و دوباره مشغول خوردن شدم  ييا شانه

 ... ديآناه

 .نگفت يزيچ يتكون خورد ول يگفتن حرف يلبش برا يچند بار نكهياون ساكت شد و با ا يبهش نگاه كردم ول منتظر

 شده؟ يزيمامان چ-

 .صبحونتو بخور . ولش كن ... نه-

 .شميدارم نگران م. شده  يمامان بگو چ-

 :گفت ديذره نگام كردو با ترد هي

 ...روزيد... روزيد يدونيم... خب 

 مامان ؟ يچ روزيد-

 : داد و گفت رونيكالفه ب نفسشو

 .عمه ات زنگ زد روزيد

 : اخمام رفت تو هم و گفتم ناخواسته

 به من چه؟ خب

 .  مياز ما هم دعوت كرد بر... ته و گرف يمهمون يگفت امشب به خاطر كاوه و مهر-

 : شدم و گفتم يعصب

 ن؟يبر نيخوايم نكنه

 :گفت ديبا ترد مامان

 ...مياما اگه نر. دونمينم 

 : قطع كردم و گفتم حرفشو

 مثال؟ شهيم يچ مينر اگه

 . زمينشو عز يعصبان-

 ؟يزنيحرفو م نيچرا ا يدونيم وينشم ؟ تو كه همه چ يعصبان يچ يعني-

 . بگو  يخواست ي، اگه بد گفتم هر چ دميحرفام گوش بده آناهاول به -

 : دادم طلبكارانه گفتم هيتك يشدم و به صندل نهيبه س دست

 .شنوميم

اگه .  يتو در چه حال ننيبب خوانياالن همه م.  ارهيبهونه ست كه حرف در ب هيمخصوصا عمه ات ، فقط منتظر  يشناسيباباتو م ياليتو كه فام-

.  گميمن به خاطر خودت م. مرده متاهله  هيبه هر حال كاوه االن . تو هنوز چشمت دنبال پسرشه  گهيهمه جا م نهيشيعمه ات م نيهم مينر
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 . ميجز مادربزرگت و عموت ما با همه مشكل دار.  يما با اونا كه با خبر ياز رابطه .  ميبر ميخواستيوگرنه منو بابات نم

 نيبر نيتونيم خواديدلتون م يليشما اگه خ. اونجا باشه  ي،  مخصوصا اگه مهر ذارميمسخره نم يتو اون مهمونحرفا من باز پامو  نيا يبا همه -

 . نيرو من حساب نكن يول

 م؟يبگ يكجاست ، چ ديآناه دنياگه پرس م؟يكن كاريچ ميآخه ما بدون تو بر-

 : از جام بلند شدم و گفتم يعصب

 . مرد  دياهآن دينه اصال بگ. سر كاره ديآناه نيبگ

 . مارستانيو برم ب رونيزود تر از خونه بزنم ب دادميم حيزود بود ترج نكهيبا ا. تو اتاقم و حاضر شدم  رفتم

 :كه مامان بازومو گرفت و گفت دميپوشيكفشامو م داشتم

 . زميعز ميريما بدون تو نم.  رميگيجان با اعصاب خورد نرو دلشوره م ديآناه 

 . رونيم بتكون دادم و اومد يسر

 

 

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

و  اديبودن و منتظر دكتر مهرزاد بودن تا ب ستادهيوا شنياست يچند تا از بچه ها جلو مارستانيب دميرس يوقت.  دميچرخ ابونايخ يتو يساعت هي

 . نشستم  مايبه همه سالم كردم و رفتم كنار ش يسرسر.  ميعمل آماده بش يبرا ميكه بر

 : نگام كردو گفتذره  هي مايش

 اخمات تو همه ؟ يخانوم دكتر؟ اول صبح هيچ

 . شو ، اصال حوصله ندارم اليخيب مايش-

 : باال انداخت و گفت يشونه ا مايش

 .  دميخب ، فقط سوال پرس يليخ

 :گفت مايش قهيچند دق بعد

 . اوه اوه ، صاحبشم اومد 

 :ديپرس ديتا رس. سمتمون  ومديكه داشت م دميرو د طناز

 ومده؟يدكتر مهرزاد هنوز ن 

 : از پسرا گفت يكي

 ن؟يشما خوب. ميشكر خدا ما هم خوب. خانوم سرافراز سالم

 :راهرو اشاره كردو گفت يبا دست به انتها مايش. نگاه كرد  مايبا اكراه روشو برگردوند و به ش طناز

 .دنيرس نكهيمثل ا 

 .رفت سراغش  عيسر طناز

 :لب گفت ريز دكريهمونطور كه نگاهشون م مايش

بار طناز  هيآرزو به دلم موندم  شهيباورت م. كرده امرو ز پمينگاه كن دكتر چه خوشت.  زونهيكوآال به دكتر آو نيدختره هم كه ع ني، ا شيا
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 .پهينباشه تا من بتونم به مهرزاد بگم كه چقدر خوشت

 : طعنه گفتم با

 قشنگتر نبود؟ نياز ا آرزو

 :صحبتمون شد ي مهرزاد مانع از ادامه يصدا

 .نيعمل آماده بش يبرا نيبر.  كيتراف نيلعنت به ا.  خواميمعذرت م رميسالم ،  بابت تاخ-

 

 

قلب خوشم  دنياز د شهيهم.  داديرو م يحاتيبچه ها توض يو هر جا كه الزم بود برا داديو ماهرانه داشت كارشو انجام م قيدق يليخ مهرزاد

آخه چرا مامان قبول .  ارميهر لحظه امكان داره باال ب كردميكه داشتم احساس م يه مامان زد و با اون حال بدك ييامروز بعد از حرفا يول ومديم

 يچه اتفاق ميقطع رابطه كن نايمگه من تنها دخترش نبودم؟ مگه با عمه ا. پشت سرم زده بود  ييعمه چه حرفا دونهيكرد كه بره؟ اون كه م

 . دونهيو خودشو در حد ما نم داي؟ اون كه از ما خوشش نم وفتهيم

 :و بهش نگاه كردم رونياومدم ب اليبهم زد از فكر و خ نايكه م ييسُقلمه ا با

 ه؟يچ -

 :خود مهرزاد گفت يحرف چيبا چشم به دكتر مهرزاد اشاره كر د، اما قبل از زدن ه نايم

 اتاق عمل؟ نيايبارتون كه م نيخانم زند اول -

 .ره كرداشا ماريبا دست به قلب ب و

 :دميپرس يجيگ با

 بله؟ -

 ؟  چارهيب نيبه قلب ا نيربعه زل زد هيتو اتاق عمل كه  نيايباره كه م نياول دميپرس -

 . لحظه حواسم پرت شد هي،  خواميمعذرت م -

 سر عمل ؟ نيايچرا م نيندار يآمادگ يوقت. بدتر  گهيد... به به -

 :و گفتم نييسرمو انداختم پا... نكن يتا انقدر بلبل زبونتو فكش  زدميدونه م هيتونم وگرنه  يكه نم فيح

 خواميمعذرت م 

 .ستيحالتون خوب ن اي، گو رونيب نيبهتره بر -

اگر . روبراه نبودم  يليالبته حق با مهرزاد بود و خ.  رونيدادم برم ب حيحالم خوب نبود و ترج يخواستم آتو دستش بدم ول يچند كه نم هر

 .سرم  ختنيريهمه م فتاديم ضيمر يبرا ياتفاق نيكوچكتر

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

 ي؟ لبخند تلخ كنهيم كارياالن كاوه چ يعني..... عمه جمع شدن يحتما االن همه خونه . بود  6،  به ساعتم نگاه كردم  رونياومدم ب ضياتاق مر از

حرف زدم ناراحت  يصبح باهاش اونطور نكهياز ا. بودمامان . زنگ خورد ميگوش.  كرديدرد م يليسرم خ. نشستم  شنياست يزدم و رفتم تو

 . مبود

 جانم مامان جان؟-
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 ؟يخوب... سالم مادر-

 . خوب  يجا هيببرمتون  خواميم... مهمون من نيشب شام درست نكن.  ارمياز دلتون در ب خواميم.  خواميمامان بابت صبح معذرت م... آره-

-......... 

 شد؟ يمامــــــــــــان؟ چ-

 : با من من گفت انمام

 ...راستش.... جان ديآناه

 :از اونور خط اومد كه گفت يكي يبگم كه صدا يزيخواستم چ. موند ساكت

 . ميما دم در منتظر ؟يزن داداش آماده شد 

 :ميشك پرس با

 عمو بود؟ يصدا 

 .زميآره عز-

 ببره؟ خواديشمارو كجا م ست؟يدعوت ن يمگه امشب مهمون-

 ...كهعمو اومده  دميآناه-

 :دميبا شك پرس. متوجه منظورش شدم  تازه

 ببرتتون اونجا ؟ خوادينكنه م 

 :گفت عيكنه سر  هميتوج خواستيكه انگار م مامان

باشه عموت بهتر  يهر چ.   مياز خودمون ضعف نشون بد دينبا گهيم.  هيكياونم حرفش با من .  زنهيم ي،  عموت حرف منطق زميكن عز گوش

 .كه چقدر دوستت داره  يدونيخودت م. شمام با خبره  ي هياز قض و شناسهيخواهرشو م

 : گفتم تيعصبان با

. داشت  شهينم يانتظار هياز بق نيكنيم يپشتمو خال نيشما كه پدر و مادرم يوقت. دوستم دارن  ايك دميتازه فهم.  ديكن هيمنو توج يالك خوادينم

 .بهتون خوش بگذره 

. دلم از دستشون گرفت . كردن  يپشتمو خال ينجوريتحمل كنم كه خانواده ام ا تونستمينم. ستام گرفتم د نيرو قطع كردم و سرمو ب يگوش

 دينبا. به هم  ختيرياعصابمو م يفكر كردن به مهمون.  زيمسكن خوردم و سرمو گذاشتم رو م هيبلند شدم و .  كنهيسرم چقدر درد م.... اه

 . تموم شده يوقته همه چ يليخ.  مبهش فكر كن

 : گفت ييعالم خودم بودم كه صدا تو

 . يزنيم خي نخواب

مهرزاد از . كرد  جاديا يوحشتناك ياز پشتم افتاد و صدا يكه صندل يطور. از جام بلند شدم  هويكه  دميترس نقدريمهرزاد ا يناگهان يصدا از

 : ديپرس. حركتم جا خورد و با تعجب نگاهم كرد

 خوبه؟ حالت

 : گفتم تيبود كه ناخودآگاه اشك تو چشام جمع شد و با عصبانروم  يفشار عصب نقدريا
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خراب  نيتو ا ؟يخواياز جونم م يچ ؟يچيپيبه پرو پام م ينيبيهر دفعه منو م اديخوشت م ؟يداريچرا دست از سرم بر نم.  ستميخوب ن نه،

 .نكن  يبا من شوخ گهيد.  اديخوشم نم اتونيبگم كه من از شوخ يتنها باشم ؟ به چه زبون قهيدو دق تونميشده ام نم

 .ندادم  كرديرو هم كه صدام م يجواب پر يحت. منتظر عكس العملش بمونم رفتم تو اتاق رست  نكهيا بدون

 :گفت يپر

 ارم؟يبرات ب يخوايم يزيچ 

 :گفتم يحوصلگ يب با

 .كه امشب مزاحمتون شدم ديببخش. ممنون... نه 

 . مييتنها شهيباور كن ما هم.  يينجاينم چقدر خوشحاله كه اماما يدونينم ه؟يحرفا چ نيا. وونهيد...ا-

 .افتادم  امونيبچگ ادي، راستش  نجاميمنم خوشحالم كه ا...يمرس-

 : و گفت ديخند يپر

 ....اون شب ادتهي. ما  يتو خونه  ايمن خونتون بودم  اي. ريبخ ادشي... آره

 .گفت و جواب داد يديببخش. ره لبخند زد شما دنيبا د. حرفش شد  يمانع ادامه  لشيزنگ موبا يصدا

 سالم-

-....... 

 .آره خوبم-

- ......... 

 چه خبر؟-

- ..... 

 . نجايامشب اومده ا دينه آناه-

اونروز  يماجرا يپر نكهيبعد از ا....هيمرده محترم يخوشحاله ، گوهر يخوشحالم كه پر. لبخند رو لباش بود  هي زديباهاش حرف م يپر يوقت

 ونيزيخاله پروانه داشت تلو.  رونيراحت حرف بزنه از اتاق اومدم ب نكهيا يخودم افتادم ، برا ادي. كرد  يكرد ازم عذر خواه فيتعررو براش 

 :لبخند زد و گفت ديتا منو د.  كرديم اهنگ

 كو؟ يپس پر-

 .زنهيداره با تلفن حرف م-

 .زميبخور عز وهيم ايب-

 :منم شروع كردم به پوست كندن كه گفت. تو بشقاب گذاشت و داد دستم  هويمبل نشستم و برام چندتا م يرو كنارش

 ن؟يبزرگ بش نقدريا يتو و پر كرديفكرشو م يك

 :لبخند نگاش كردم كه ادامه داد با

 . ده قانع بو شهيهم يپر يشده ول غيازشون در زايچ يليخ دونميم.  اميبتونم از پس بزرگ كردنشون بر ب كردمياز فوت پدرش فكر نم بعد

 : دستش گذاشتم و گفتم يرو رو دستم
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 . مهربونو دلسوزه يلياون خ.  دونهيم نويهم ا ي، پر نيكرد نيتونست يهر كار شما

 :و گفت ديكش يآه

 ...اديبر ب شيزندگ ياز پس انتخابا تونهيدختر مهربون و دلسوز م نيا دونميراستش نم 

 :گفتم نيهم يبرا. دميفهم منظورشو

من به بابام  نيكردن دار قيسر تحق ياگه مشكل. هست كه راه اشتباه نره  دهيفهم نقدريا يپر نينگران نباش يول... هيعيطب يهمه نگران نيا

 .كه كارا رو انجام بده  گميم

 چه خبر؟ ناياز مامان ا يراست. تهران  اديب گميبشه حتما بهش م يجد هياگه قض. ،  برادرش هست زميعز يمرس-

بهش  ديخاموش كردم نبا مويكه باهام گرفتن گوش يتماس نياز آخر. هنوز اونجان ،  حتما االن مامان نگرانه  اديبه احتمال ز. افتادم  يمهمون ادي

 :زدم و گفتم يلبخند زورك. به خاله پروانه نگاه كردم كه منتظر جوابم بود. ذره آروم شده  هيفكر كنم ، تازه اعصابم 

 ...خوبن

 : گفتم. از تو بشقابم نشست  وهيبعد از برداشتن م . رونياز اتاق اومد ب يپر

 تعارف نكن. وهيم بفرما

 .نه قربونت صرف شده -

 :گفت داشتيبرم وهيهمونطور كه م. تعارف كردم  وهيخاله پروانه م به

 .شام درست كنم رميم من

 :با خنده گفت يپر

 .  مينيخودتونو بب مياومد قهيدو دق. پروانه خانوم هيكارا چ نيا 

 .آشپزخونه يو رفت تو ديخند يپر الهخ

 :كه خاله پروانه نشنوه گفتم يكردم و طور يبه پر رو

 ؟؟؟يشاد و شنگول ه؟؟؟؟يچ 

 ؟يكنيم يپراكن عهيچرا شا-

 . گميكه م ميديد يزيچ هيحتما -

 رون؟يب ياز اتاق رفت يبلند شد هويحاال چرا . خانوم  نيهست نكيبه استفاده از ع ازمنديشما ن-

 ...عاشقونتون بشم يمزاحم حرفا واستمخينم-

 :كوسن رو پرت كرد سمته منو گفت يمصنوع تيحالت داد و با عصبان رييحرف من تغ نيا با

 ...ادب يب

 .بلند شد و رفت سمت اتاقش  و

 : گفت ديدر كه رس به

 .  گهيتو اتاق د ايب... ينشست چرا

 : خنده گفتم با
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 .يكردم قهر كرد فكر

 

****** 

 

 :محكم زد رو پام و گفت يكه پر ميتخت نشست يهم رو با

 چه خبر ؟ گهيد... خب  

 ...يچيه-

 . ستين يمنطق لتياصال دل. من موندم تو چرا با مامان و بابات دعوات شده -

 .خواهش شروع نكن يپر-

آدم بهشون  يقبوله؟ پاشو مثل بچه  قابل ليدل ني؟ آخه ا اديبابات خوشت نم ياليچون فقط از فام يشروع نكنم؟ تو باهاشون دعوا كرد ويچ-

 .  يينجايزنگ بزن و بگو كه ا

 . زدنياگه نگران بودن زنگ م-

 :  گفت  يكالفگ با

 . يخاموش كرد تويگوش دونمي؟ دور از جونم خر ؟  من كه م يطرف يبا ك ي،  فكر كرد طونيبر ش لعنت

 ؟يكنيچك م مويگوش فميتو ك يريتو م دونستميكجا م؟ من از  يبه ارث برد يرو از ك يهمه فضول نيمن موندم تو ا يپر

 :كه از طفره رفتن من كالفه شده بود گفت يپر

 چرا باهاشون دعوات شده؟. ندارم  يباهات كار گهيجمله جواب منو بده اونوقت من د هيبابا ، تو  يا 

 :با دست زد بهم و گفت يپر. شده بودم جيگ. وغ بگم بهش در تونستمينم...كه بگم خواستمينم يعنيبگم  يكاوه رو به پر ي هيقض تونستمينم

 . ؟ من منتظرم بگو  خب

 :گفتم نيهم يبشه برا اليخيبگم كه ب يچ دونستمينم

من كوتاه  يبازم خانواده  يكارو كردن ول نياونا ا نكهيناراحت شدم كه با ا نياز ا. من پشت خانوادم حرف در آوردن  يبابا ياليفام يپر نيبب

 . اومدن 

 ن؟؟؟يهم-

 ه؟يكم زيچ-

 .  يهست ييا نهيمرده شورت رو ببرن كه انقدر آدم ك-

 ؟يبكن ستيبحث قشنگتر ن يپر-

 . هست ـĤره

 .خب پس بحثو عوض كن -

 ؟ يبرخورد كرد يبگو چرا امروز با دكتر مهرزاد اونجور-

 . ها  هيمن با بق يها يريبه درگ يداد ريتوام گ يپر-

 ؟يجواب بد يريبدون درگ مثل آدم و يريميم.... عجبا-
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هر . بهش  دميپر هوي يچرا ول دونمي، نم دميترس نكهيهم شكه شدم هم ا ييجورا هيامد باال سرم  يخورد بود وقت ناياعصابم سر مامان ا يچيه-

 . اصال نذاشتم حرف بزنه. دهنم بود بارش كردم  يچ

 ؟يزنيبا دكتر مملكت حرف م ينجوريا يمرض دار-

 . نكنه يتا اون باشه انقدر باهام شوخ. خب خودش مقصر بود  ي،  ول مونميكم پش هيراستش -

 .  مارستانيبا مستخدم ب يحت... كنهيم يمهرزاد با همه شوخ-

 .كنه  يخوب اشتباه م-

،  انگار  كنهيم يشوخ يجوور هي يدونيم.  شهيناراحت نم اشيكه آدم از شوخ يِراستش به نظرم دكتر مهرزاد تنها كس... يريتو كه با همه درگ-

 رياز ز دهياجازه نم ياما به كس نيميباهاش صم مارستانيب يبچه ها شتريب. كه هست همه شادن  يوقت. حرف بزنه  يچجور يبلده با هر كس

 . اديخوشم م تشياز شخص يليمن خ. كار در بره 

 . يازش دار يادياطالعات ز... خوشم اومد...كاليبار...نه-

 ت كنم؟روشن يذاريم... عجبا-

 ؟يكنيمنو روشن م يچرا دار-

 .يكنه مثل جن زده ها برخورد نكن يخواست باهات شوخ يچون وقت-

 :گفت يو پر ميبا تعجب به هم نگاه كرد. جوابشو بدم كه خاله پروانه صدامون كردو گفت كه شام حاضره  خواستم

 !زود  چه

 .درست كرده بود  يبندر سيخاله پروانه سوس. شام زيسر م ميرفت

 :با خنده گفت يپر

 ! چقدر زود درست شد گميم 

 :زدم بهم و گفتم دستامو

 .دوست دارم يليآخ جون ، من خ 

 :آروم و با خنده گفت يبا صدا يپر

 ؟يبندر سياومد،  اونوقت سوس ديمامان بعد چند سال آناه 

 : احساس معذب بودن نكنن گفتم نكهيا يبرا

 .هم دوست دارم  يليمگه؟؟؟ من خ هيچ

 .سرفه كردم اشك از چشام در اومد  نقدريا... تند بود كه سرفه ام گرفت نقدريا يلقمه ازش بخورم ول هي مدماو

 : گفت يپر

 . يتندش كرد نقدريچرا ا. تند نداره  يعادت به غذاها ديكه آناه يدونيم مامان

 : گفت يبا شرمندگ يپر خاله

 .ميعادت ندار ادينبود شما ها به فلفل ز ادمي من

 :پشتم گفت زديهمونطور كه م يپر
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 .يكنيعادت م يو بر نجايا ياياشكال نداره دوبار ب 

 

 :با اصرار گفت يپر

 . گهي؟ بمون د يكنيناز م نقدريتو چرا ا... بابا يا

 ...مامانت...داره يحد يزيهر چ. ،  زشته  نجاميهفته اس كه ا هيجان  يپر-

 . يينجايوشحاله كه تو اچقدر خ يدونيخودت م. مامانو بهونه نكن  يالك-

 . خبرم  يهفته اس خونه نرفتم از حال مامان و بابام ب هي؟ تازه  هيگربه كدوم گور يايبازه ح يزيدر د-

 .  ايماه بمون هي ديبا ندفعهيا يول يايقول بده بازم ب يول.  يزنيبگم تو حرف خودتو م يمن كه هر چ-

 تو خونتون؟ انيفرود ب ميكه چتر رو وا كنم مستق نهيمنظورت ا-

 .كنميبهت افتخار م نيو من به خاطر هم يباهوش بود شهيتو هم...نيآفر-

 .يديبهم قوت قلب م شهيكه هم يمرس-

 . كردم يسمت در و  با خاله پروانه خداحافظ ميو رفت ميديدو خند هر

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

 :من سمتم اومد و گفت دنيدر چرخوندم ، مامان با د يرو تو ديكل

 ؟يخوب... سالم مادر 

 .بله خوبم -

 ؟ ينهار خورد-

 ...بله -

 ...، عموت ميبر ميخواست يباور كن اون شب نم ؟يديجوابم رو م ينطوريچرا ا-

 . هيخوب يبهونه -

 .يستين ياز بابات بپرس چقدر به عموت گفتم كه تو راض ه؟يبهونه چ-

 . نيو رفت نيدونستيحاال خوبه م-

 ؟يكرد كاريچند روز چ نيا. ول كن  ناروي؟ ا ميكنيبحث م ميم شده چقدر دارموضوع تمو هيسر  نيبب-

 .ميبخوا رميم. فتميشب ش... من خستم.  داديبهتون م يمتوجه نشدم آمار لحظه به لحظه مو پر نيواقعا فكر كرد-

 يتو....داديغرورم اجازه نم ين سوال بپرسم ولاز ماما يراجع به مهمون خواستيدلم م يليخ نكهيبا ا. از سر راهم رفت كنار  يبدون حرف مامان

تونم  يخودم ر و كه نم....هيراض شيدوست داشتم بدونم از زندگ.... نمشيخواست بب يدلم م يليخ. فكر كردم  يهفته همش به مهمون هي نيا

 ...كنم يكه باز دارم بهش فكر م ادياز خودم بدم م....هنوزم دوستش دارم بزنمگول 

 ديساكت بود ، شا زيمامان هم سر م. بود  ومدهيبابا هنوز ن...تا برم شاممو زودتر بخورم كه با شكم گرسنه نرم سر كار صدام كرد مامان

 .بزنه و من باز از كوره در برم  يحرف ديترسيم

 

******* 
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 : تگف ديتا منو د يپر. كردن بودن  بتيهم طبق معمول در حال غ مايو ش ي، بخش آروم بود و پر دميرس يوقت

 .خبر دسته اول برات دارم  هيكه  ايبدو ب-

 شده؟ يچ-

 .خبر دسته اول خرج داره دنيشن... شهينم ينجوريا گهيد نه

 ...خب نگو-

 . ارهيباالخره تونست دلشو بدست ب نكهياومد سر كار ، مثل ا يزدانيهمراه دكتر  هيامروز مهد گنيبچه ها م...گميم يكن يحاال كه اصرار م باشه

 . يديگفتن؟ پس هنوز خودت ند بچه ها-

 » . انقدر براش عشوه اومد تا خرش كرد نهيكنه؟ مهم ا يم يچه فرق« : مايش

 » .مهرزاد چارهيعقب نمونه ، ب هيكشه تا از مهد يحاال طناز خودشو م« : يپر

دونم  يم نكهيبا ا....زدم يحرف م ياونطور باهاش ديالبته حق داره من نبا.  اديكه اون حرفا رو بهش زدم اصال طرفم نم ياز وقت.... مهرزاد

 ....بهتر باشه ينطوريا دياصال شا. كنم  يازش عذر خواه دهيمقصرم اما غرورم اجازه نم

 : منو به خودم آورد كه گفت يپر يصدا

 .كنهيصدات م يدختر؟؟ خانم دواچ ييكجا

 ها؟-

 .كارت داره  يخانم دواچ ه؟يها چ-

 .باشه ...آها-

 :آروم گفت يه پرشدم برم ك بلند

 ....شده ها تيزيچ هي

 :حق به جانب به خودش گرفت و گفت ي افهينگاش كردم كه ق برگشتم

 گم؟ي؟ دروغ م يكني؟بد نگاه م هيچ

 :خنده گفتم با

 .من آبرومو دوست دارم . درست نكن  عهيتورو خدا شا يپر

 . نشدم و رفتم  يجواب پر منتظر

 .بود ستادهيا يخانم دواچ زيم يجلو

 : گفت ديمنو د تا

 . چك كن تشويوضع 61اتاق  برو

توجه از كنارم رد  يقبل از سالم من ب ي، خواستم سالم كنم ول رونياومدم برم تو كه دكتر مهرزاد از اتاق اومد ب. گفتم رفتم سمت اتاق  يا باشه

 .شد 

رفتم . غرورمو خورد كنم  خواستمينم. ش سالم نكردم خوشحال شدم كه به.   زديوقت بود كه باهام حرف نم يليخ. حركتش تعجب نكردم  از

 ...سالم كردم و مشغول كارم شدم ماريتو ، به ب
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***** 

 : ذره نگام كرد و گفت هي. بعد از در زدن اومد تو اتاق و كنارم رو تخت نشست  مامان

 ؟يسكوت رو تموم كن نيا يخوا ينم-

 :نگفتم، مامان ادامه داد يزيچ

باعث شد تا عمه  ومدنتين نيهم.  يكه روبراه ننيتا همه بب يومديم ديبه نظر من تو هم با يحت...بهتر از نرفتنمون بود يليباور كن رفتن ما خ 

 .  يت به همه بگه كه تو از حسادتت نرفت

 .  نيمسخره نر يِنبه اون مهمو نيكسام هست نيكتريبرام مهم بود كه شما و بابا كه نزد نيا يول گهيم يعمه پشت سرم چ ستيبرام مهم ن-

 عقب؟  گردهيزمان برم شه؟يحل م ي؟ با نرفتن ما مشكل ميكن يازشون دور ديبا يباالخره تا ك يكنم ول يمن دركت م-

 ...دارم تيكه من چقدر براتون اهم شديبه همه ثابت م يول شهيعوض نم يزينه ، چ-

 :كرد گفت يكه نوازشم م يرد و در حال، مامان بغلم ك هيگر ريو زدم ز رميخودمو بگ ينتونستم جلو گهيد

 هيگر گهي، خوبه؟ د ميكن يشركت نم تيپدر يخانواده  ياياز مهمون چكدومياز امروز به بعد تو ه.  مياصال ما اشتباه كرد.... زمينكن عز هيگر

 ....دهكه رفتنمون به اونجا به صالحت بو يشيمتوجه م يذره به حرفام فكر كن هيهر چند اگر ....دمينكن آناه

 :مامان اشكامو پاك كرد و گفت.  رونيذره كه آروم شدم از تو بغلش اومدم ب هي. داشتم  ازيبه آغوشش ن چقدر

 ؟ يآشت گهيخب د 

باالخره  يداشتم ول ديترد. منتظر نگاهم كرد ....خواست از جاش بلند شه كه دستشو گرفتم يم.  ديزدم و اونم صورتمو بوس يلبخند بهش

 :دميكرده بود پرس ريدو هفته ذهنمو درگ نيو ارو كه ت يسوال

 ...خب ....خواستم بدونم  يم... خواستم يم....مامان-

 .زميبگو عز-

 :انداختم و گفتم نييپا سرمو

 بود؟ يراض شياز زندگ... كاوه حالش خوب بود؟ از 

 : دستامو فشرد و گفت مامان

 ؟يبدون يخوا يكه م يمطمئن

 :مامان گفت.اه كردمگفتم و بهش نگ ييسر آره ا با

البته ما ... خوبه زيهمه چ نكهيكردن مثل ا يم فيو عمه ت تعر ياونطور كه مهر...دارن يخوب هيبود كه با هم زندگ دايپ هياز ظاهر قض-

 .رفت تو اتاقش يمهمون يوسطا  كرديآخه سرش درد م ميبا كاوه برخورد نداشت اديخودمون ز

 : و ادامه داد ديكش يقيعم نفس

 .گذاشتم ييبرات چا ميحاال پاشو بر گهيد خب

 :شدم و گفتم بلند

 .فتميزود تر راه ب ديبا 

 چرا؟-
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 .نرسم ريكه د فتميزود تر راه ب ديبا.  گهيخرابه د نيماش-

 . اي، پاشو ب شهينم رتيد ييچا هيحاال با خوردن -

 

**** 

نشستم ، خانم  شنياست زيشدم و رفتم پشت م كاريب ماريچند تا ببه  يدگيبعد از انجام كارام و رس. بخش  يعوض كردم و رفتم تو لباسمو

سالم كرد و  يو بدون توجه به من به خانم دواچ شنياست زيكه دكتر مهرزاد اومد سمت م ميزديبا هم حرف م ميداشت. هم اونجا بود  يدواچ

 :گفت

 .امروز  نيچه خوشگل شد... يخانوم دواچ...به به 

 : و گفتخنده اش گرفت  يدواچ خانم

 .يكن فيازش تعر يهست كه بخوا نجايا باترياز من ز يول زميشدم عز ريپ گهيمن د...نهيب يچشمات خوشگل م ،يمرس

 :مهرزاد ادامه داد. مهرزاد اصال بهم نگاه نكرد  يبا دست به من اشاره كرد ول يدواچ خانوم

 ن؟يبد شهيم 274اتاق  ضيمر يپرونده  يخانوم دواچ.... نييبايشما در همه حال ز-

 :كرد گفت يطور كه به پرونده رو نگاه م نيپرونده رو به دستش داد و مهرزاد هم يدواچ خانوم

 .ديايهمراه من ب شهيم

 ». اديخانم زند باهاتون م هياگر ضرور نييبرم پا ديدكتر من با« : يدواچ خانوم

 .تا كارتون تموم شه  مونميمننظر م. عجله ندارم  ادينه، ز-

 :گفت دنشيدكتر مهرزاد با د.  ديرس مايه شلحظ همون

 . رميم يمن با خانوم اسكندر نيبه كارتون برس نيممنون شما بر-

 :با تعجب به من نگاه كرد و گفت يمهرزاد رفت خانوم دواچ يوقت

 . يبود نجايكرد؟ تو كه ا نيچرا همچ نيا....وا  -

. اونم دلش مثل من گرفته بود  نكهينگاه كردم ،  مثل ا ياز پنجره به آسمون ابر. اق رست باال انداختم و از جام بلند شدم و رفتم تو ات ييا شونه

چاره  هرا هيدنبال . بود  دهيفا يفراموش كردنش كرده بودم ب يكه برا يتمام تالش دميكاوه گذشت فهم يناگهان يهفته كه از مهمون هي نيتو ا

از كوره در  يموضوع نيبا كوچك تر. شدم  يعصب يليخ....كنهيم ريكه ذهنمو درگ ييزايتمام چاز ... بتونم تمام فكرمو آزاد كنم يراه....بودم

كاش .  اديكرده از خودم بدم م رييرفتارم با خانوادم تغ بنميم يوقت.  كشمياز خودم خجالت م فتميكه به مهرزاد زدم م ييحرفا ادي يوقت.  رميم

 ...كاوه شدمينم يميباهات صم چوقتيه

 ...برم ديبا. هنوز كارام مونده. اشكمو پاك كردم. و برق منو به خودم آورد  رعد يصدا

 

*** 

 

.  ياصل ابونينبود مجبور شدم برم سمت خ يتاكس مارستانيب يچون جلو.  ديباريبارون نم نم م.  رونياومدم ب مارستانيصبح بود ، از ب يدما دم

اما .  ستادميا نيمنتظر ماش يا قهيچند دق.  شديتر م ديبارون هر لحظه داشت شد يبارون قدم بزنم ول ريهوا ز نيدوست داشتم تو ا يليخ
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 هيرو  ادهيبرم تو پ نكهيقبل از ا يول. ذره شدت بارون كم بشه  هيتا  بونيسا هي ريخواستم برم ز. شده بودم  سيخ بايتقر. در كار نبود  ينيماش

 : تگف يجد ي افهيو با ق نييرو داد پا شهيبغل پام نگه داشت و ش  دميتم كه مهرزاد رو دباشه برگش يتاكس نكهيا ديبه ام. برام بوق زد  نيماش

 . رسونمتونيم دييبفرما-

 .اديب نيتا ماش مونميممنون منتظر م-

 .كنم  يباهات شوخ ستينترس قرار ن....ادين رتيگ نيماش يزود نيممكنه به ا-

 يكنم ول يچند بار خواستم ازش عذر خواه.  دميكش يازش خجالت م. باشه  دهيصال شنكردم كه فكر نكنم ا يشدم و تشكر آروم نيماش سوار

 يبهم كرد و بخار ينگاه ميمهرزاد ن. بود سردم شد و عطسه كردم  سيچون لباسام خ. كردم  ينگاه م رونيساكت بودم و به ب. نتونستم 

 . دو روشن كر نيماش

 :گفت قهياز چند دق بعد

 برم ؟ دياز كدوم طرف با يبگ يخوا ينم...منزن يقرار شد من حرف 

 :شم كه گفت ادهيخواستم پ. ازش تشكر كردم  ميديرس يوقت.  ميهر دوتامون ساكت بود ريتمام مس. رو بهش دادم  آدرس

با همه راحت  دميم حيترج...روح و كسل كننده كار كنم يب طيمح هي يكه دوست ندارم تو نهيا يواسه  ذارميمن اگر سرِ كار سر به سر همه م-

 .داشته باشم  يدوست ندارم با همكارام چه مرد و چه زن مشكل...  خوام يكه زدم ناراحتت كردم معذرت م ييحاال اگر با حرفا. بر خورد كنم 

 :گفتم. شدم  مونيكه باهاش داشتم پش ياز رفتار شتريحرفاش ب دنيشن با

بودم  يعصبان ييا گهيد ياون روزم كه اون حرفارو زدم از جا.  ستيخوب ن اديحالم ز چند وقته نيراستش ا...معذرت بخوام ديمنم كه با نيا-

. 

 :زد و گفت يطونيلبخند ش مهرزاد

 ...رهينم ادمياون روز از  يراحت نيالبته من كه به هم-

 :ذره فكر كرد و گفت هي

 . يفنجون قهوه دعوت كن هيمنو به  نكهيا مگر

 :زدم و گفتم يلبخند

 .قبول

 . خستم يليخ...برو خونتون كه منم برم گهيال دخب حا-

 . خونه يكردم و رفتم تو يخداحافظ ازش

*** 

 :ديپرس دياونجا نبود  ، تا منو د يكس كتايجز خانوم . stationرفتم تو   ماراياز ب يكيبه  يدگياز رس بعد

 درد داشت؟ يليخ-

 .نشد صدامون كنهبه همراهش گفتم اگر دردش كم . فعال كه بهش مسكن زدم ...آره-

 ؟ زميعز يديبهم م ييچا هي،  شهيكه كم م شاهللايا-

 :شد و گفت دايهم پ يپر يسر و كله . و نشستم  ختمير ييهر دوتامون چا يبرا
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 ن؟يخور يم ييمن چا بدون

 .زيبر ييخودت چا يبرا ايخب ب-

 :گفتم. زد  يندشماره لبخ دنيبا د. زنگ خورد  شيكه گوش زهيبر ييخودش چا يخواست برا يم يپر

 .خوردن لغو شد  ييچا

 : و گفت ديخند كتايخانم . رفت تو اتاق رست تا بتونه راحت صحبت كنه  يپر

 .از دست رفت ميپر

 .جواب داد كتايزنگ خورد و خانم  تلفن

 سالم دكتر-

-......... 

 ن؟يمارستانيمگه ب-

-......... 

 .خدانگهدار...باشه -

 :و گفت ديكش رونيرو ب شونويكي. پرونده ها و شروع كرد به گشتن  يلند شد و رفت سراغ قفسه ر و كه قطع كرد از جاش ب تلفن

 .كردم داشيپ

 :جواب بده گفت نكهيقبل از ا كتايدوباره زنگ خورد و خانم  تلفن

 ؟يدكتر مهرزاد ببر يپرونده رو برا نيا شهيم

 نجاست؟يمگه ا-

 .آره تو اتاقشه-

بعد از اون روز كه منو .  كردم  يم يبر عكس باهاش احساس راحت... ومديمثل قبل ازش بدم نم گهيد. برداشتم  جام بلند شدم و پرونده رو از

دو تا فنجون  ايبرم تو اتاقش رفتم از تر نكهيقبل از ا. بود  يكال آدم مهربون و خوش برخورد. كرد يم يرسوند دوباره مثل قبل باهام شوخ

 . گرفتم  كيبا ك هقهو

دستش نگاه  ريز يبود و داشت به پرونده  نييقبل سرش پا يبارم مثل دفعه  نيا. ورود داد رفتم تو  يمهرزاد اجازه  نكهيبعد از ازدم و  در

 .كرد  يم

 .سالم

 : زد و گفت يلبخند دميبلند كرد و با د سرشو

 طرفا ؟ نياز ا... سالم

 : گذاشتم و گفتم زيو رو م ينيس

 .ش رو داده بودم قهوه آوردم ، بهتون قول براتون

 :ذره نگام كرد و گفت هي

 ؟يارياز دلم در ب يخوا يم مارستانيب يبا قهوه .... يسيدختر تو چقدر خس 
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 چشه؟ مارستانيب يمگه قهوه -

 :قلپ ازش خوردم و گفتم هيخودمو برداشتم و  يو قهوه  زيرو گذاشتم رو م پرونده

 . خوبه ميلينظر من كه خ به

 :تم رو برداشتم و گف ينيس

 ...خورم يهر دو تاشو خودم م اصال

 : خوردم و گفتم گهيقلپ د هيرفتم سمت در  يكه م نطوريهم

 .كه تا حاال خوردم هيقهوه ا نيبهتر....چقدر خوش طعمه....خدا جون يوا

 :گفت ديخند يكه م يدر حال مهرزاد

 . يدلمو آب كرد... بابا ايب

 :رزاد قهوه شو برداشت و گفتمه. گذاشتم  زيو رو م ينيو دوباره س برگشتم

 . يكن يم دايبراش شوهر پ فاتيبا تعر يتو اگر دختر كور و كچلم داشته باش-

 دخترم كور و كچل باشه؟ اديمن م ي افهينداره ، بعدشم به ق فيبه تعر ازين يخوشمزگ نياوال قهوه به ا-

 . ستيقبول ن مارستانيتو ب يول. قهوه ش خوشمزه ست ، ممنون -

 .كه من بتونم دعوتتون كنم ستين يكيآزادمون با هم  يوقتا نيهم يسر كار ، واسه  نيايشبم و شما هم روزا م فتيمعموال شخب من -

 :بود يپر. زنگ خورد  لميموبا

 ؟ييكجا -

 .  امياالن م...دكتر مهرزادم شيپ-

 .  يهمزبون ي، مردم از ب ايرو خدا زودتر ب تو

 . يمشغول حرف زدن بود شيپ قهيدو دق نيبندم تا هم يبرم ، شرط م روتو

 .ايزود ب...نده  ريگ

 .اومدم...خب يليخ-

 :رو قطع كردم و گفتم يگوش

 .  نياز دستم ناراحت نباش گهيد دوارميبرم، ام ديبا گهيمن د-

 :گفت مهرزاد

 .  يوست دارالبته اگر د...ينقاش شگاهينما هيبه  يايخوام ازت دعوت كنم با من ب ياما م...ستمينه ناراحت ن 

 :ذره فكر كردم و گفتم هي

 .رميبگ يمرخص ديبا ه؟منيچه روز...باشه

 پس فردا چطوره؟-

 ...خوبه-

 :و باز كردم و گفتم  در
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 خداحافظ فعال

 .ديچسب يليبابت قهوه ممنون ،  خ-

 .  رونيگفتم و اومدم ب يكنم يم خواهش

*** 

معموال  مارستانيب يكرد چون تو رييتغ افميكردم اما ق يميمال شيآرا نكهيبا ا.  نگاه كردم نهيآ يدكمه پالتومو بستم و خودمو تو نيآخر

 اينگه  يزيچ كنميفقط دعا م.  كنميمالقات م مارستانيكه مهرزاد رو خارج از ب هيبار نياول. استرس دارم  يچرا ول دونمينم.  كنمينم شيآرا

 .نگم كه دعوا بشه 

دم خونه  اديچون مهرزاد قرار بود ب. بشه  داشيبه ساعتم نگاه كردم االناست كه پ. هم ندارم  يحساس بدنه اما ا ايكارم درسته  دونمينم هنوز

 . امروز زود تر تموم شه  خواديدلم م.  گرفتم زود تر برم دم در  ميدنبالم ، منم تصم

بابارو از  يسمت در كه صدا رفتميداشتم م.  رونينگاه كردم و از اتاق رفتم ب نهيخودم تو آ ريبار به تصو نيآخر يبرا.  دميكش قيعم نفس

 : كه گفت دميآشپزخونه شن

 .  رونيب ياز اتاق اومد...عجب چه

 : با تعجب گفت ديتا منو د رونياز آشپزخونه اومد ب 

 ؟ يومدي؟ مگه االن از سر كار ن يريم يدار كجا

 ن؟ياومد يشما ك. گرفتم  يامروز مرخص...نه-

 ؟يرياال كجا مح.  شهيم يساعت مين هي-

 . ينقاش شگاهينما رميم مارستانيب ياز دكترا يكيبا -

-كردن ؟ دايتا حاال دكترا به هنر عالقه پ ياز ك 

 :گفتم يساختگ يدلخور با

 .ميمن عاشق نقاش يدونيخودت م... بابا 

 . مينيكم ما هم تورو بب هيتا  ايشب زود تر ب. برو بهت خوش بگذره ... بابا دونميم-

 .و رفتم دم در دميفتم ، كفش پوشگ يچشم

برام باز  نويكه سالم داد و در ماش يشد در حال ادهيكه مهرزاد پ نيرفتم سمت ماش.  ستاديمهرزاد سر كوچه وا نيكه ماش ستادميا يا قهيدق چند

 .كرد 

 ...رو روشن كرد نيماش

 :كه گفت ميساكت موند يا قهيچند دق. بگه  يزيچ هي ساكت موندم تا خودش نميهم يبگم برا يچ دونستمينم. معذب بودم  نيماش يتو

 ؟ يعالقه دار يبه نقاش ميريم ميهمه راهو دار نيا حاال

 .هنر بخونم خواستميكه پزشك بشم م رميبگ ميتصم نكهيقبل از ا... آره-

 !انتخاب دومت بود  يپس پزشك-

 ؟ نيكرد دايعالقه پ يشد كه به نقاش ي؟ چ يشما چ. آره-
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 : زد و گفت ييد با مزه البخن مهرزاد

 .  رميدوستم دعوتم كرده بود دارم م نكهيا يفقط برا. ندارم  يبه نقاش يمن عالقه ا راستش

 . نينيكارشو بب نيريم نيكه دار نهيمهم ا...نداره ياشكال-

 ؟ يسراغ پزشك ياومد يبه هنر عالقه داشت نكهيچرا با ا...سوال هيحاال -

 :شدم و گفتم رهيرو بروم خ به....يهمون سوال تكرار باز

 .هنر يحت...عوض كرد زيبود كه نظرم رو راجع به همه چ يآدم هي-

 ؟يكه هنر نخوند يستين موني؟پش يهست ياالن از رشته ات راض-

 ن؟يرو انتخاب كرد يشما چرا پزشك م،يبگذر... نداره ييا دهيباشمم فا مونياگر پش-

 :ذره فكر كرد و گفت هي مهرزاد

 .افراد خانوادمون جد اندر جد پزشك بودن  شتريب اديم ادميكه  ييا جاواال من ت-

 :كرد و گفت يكوتاه ي خنده

 ؟  هيمدل سالم كردن عمو هام به هم چه شكل يدونيم 

 : تكون دادم و گفتم يخنده سر با

 ؟يجور چه

 دكتر سالم

 سالم دكتر -

 دكتر؟ يكن يچه م-

 .گذره دكتر يم-

 :دميپرس دميخند يكه م يدر حال....خنده ريز ميدوتامون زد هر

 نخونده باشه ؟ يتو خانوادتون هست كه پزشك ياصال كس-

 .جاست  نيفكر كنم هم....كمه يآره، هستن ول-

 :به دور و برش گفت يمهرزاد با نگاه. شلوغ بود  بايتقر شگاهينما.  ميشد ادهيو پارك كرد و پ نيماش

 .چقدر شلوغه -

 :از پشت گفت ييكه صدا ميكردينگاه مبه اطراف  ميداشت نطوريهم

 .به هنر ندارن  ييكه دكترا عالقه ا شدميداشتم مطمئن م گهيجناب دكتر؟ د ياومد باالخره

 :با لبخند برگشت و گفت مهرزاد

 .دلت نشكنه  اميندارم ، گفتم ب شتريدوست خل و چل ب هي گهيد

 :پسر كه متوجه من شده بود گفت. هم دست دادن  با

 ؟يكن يمعرف يخواينم

 .خانم زند، همكارم -
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 :به منو مهرزاد نگاه كرد كه مهرزاد دوباره گفت ديترد با

 . ميفقط همكار-

 :و گفت ديخند پسر

 . نجايا نيخوشحالم كه امروز اومد...انفرميمنم باربد آر. خانم زند خوشبختم

 :مهرزاد گذاشت و گفت يرو شونه  دستشو

 . زنميمن بازم بهت سر م.  نيمن لذت ببر ريظن ياز آثار ب نيبر شمينم مزاحمتون

 فهمهياز تابلو ها نم يچيمهرزاد معلوم بود كه ه ي افهياز ق كردميمن با عالقه نگاه م يهر چ.  ميكرديبه تابلو ها نگاه م ميداشت.  ميجدا شد ازش

 :تو گف ديخند كنميدارم نگاش م ديد يوقت.  كرديتابلو توجه م ريز يبه نوشته ها شتريب. 

 .درك كنم  تونميباور كن نم يندارم ول يريمن تقص....نگام نكن  ياونطور

منم شروع كردم راجع . بدم حيمهرزاد ازم خواست تا براش توض.  يبعد يسمت تابلو ميرفت. دادم  حيكه بلد بودم توض ييزايچند تا از چ براش

گروه  هيخط نگاهشو دنبال كردم كه متوجه .  كنهياصال به تابلو نگاه نم مديدفعه بهش نگاه كردم، د هيكه  دادميم حيبراش توض يبه سبك نقاش

از كارش .  كنهيداره با خنده بهشون نگاه م دميدوباره به مهرزاد نگاه كردم د يوقت.  كردنيشدم كه داشتن با خنده به مهرزاد نگاه م تردخ

 :گفتم يتالف يبرا...چشم چرونگفت  يبه من م راديافتاد كه چقدر سر ه ادمي. خنده ام گرفته بود 

 ن؟يديفهم

 :دست و پاشو گم كنه گفت نكهيا بدون

 ؟ ديرو نفهم يزيچ شهيشما م يها حيبا توض مگه

 ؟ شهيم يچ) از تابلو ها اشاره كردم يكيبه (نيخب سبك ا-

 ؟  سميا يچ يبود؟  چ ياسمش چ... بابا يا.... نوك زبونمه ها... شهيم نيا.....خب

 .گروه هينه  كنمينفر نگاه م هيبه  يگرم كه موقع چشم چرون باز دم خودم-

 .بعد  يو به راهم ادامه دادم و رفتم سراغ تابلو دميخند

 :بگه باربد اومد كنارمونو گفت يزيچ نكهيقبل از ا. خودشو بهم رسوند  عيهم سر مهرزاد

 چطوره؟

 .حرفش تموم شد به من چشمك زد يوقت. داده بودم به باربد گفت  ادي كه بهش ييزاياون چ يهمه  كرديم فيكه از كار تعر يدر حال مهرزاد

 : با تعجب گفت باربد

 . ياطالعات داشته باش نقدريا كردمينم فكر

 : گفت مهرزاد

 . يبدون ديرو كه نبا يچ همه

 : اومده بود گفت ادشي يزيكه انگار چ باربد

 .ننتيبب خوانيم.  نجانيو ا رانيومدن اا رستانيدب ياومدم بهت بگم كه چند تا از بچه ها... آها

 :بگه گفتم يزيمهرزاد چ نكهياز ا قبل
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 ام؟يمن ن شهيم-

 .گردميمن زود بر م. دور نشو كه گمت نكنم  نجاياز ا اديز يول اين ياگر دوست ندار...آره-

 يزياز چ يول... مهرزاد دور نشم با چشم دنبالش گشتم از نكهيا يبرا. چند تا از تابلو هارو رد كردم. رفتن مهرزاد به تماشا كردن ادامه دادم  با

خواستم دنبالش بگردم كه خودش . حتما كاوه هم هست  نجاستيا يمهر يوقت كنه؟يكار م يچ نجاي، اون ا شديباورم نم. خشكم زد  دميكه د

بهشون نگاه كنم  دينبا....نييانداختم پا سرمو....ديكش ريت دميديكه م يزيقلبم از چ....و دستشو گذاشت پشتش يرفت سمت مهر. شد  داشيپ

بدون توجه به راهم ادامه دادم ،  اما دست . كه از پشت صدام كرد دميرو شن يمهر يراهمو كج كردم، اما صدا عيسر.  ننيخوام منو بب ي، نم

 : تگف جانيبا ه يمهر. بغضمو قورت دادم و برگشتم.  ستادميشدن بازوم از حركت ا دهيبا كش. نبودبردار 

 .صدات كردم نهمهي؟ ا يديجوابمو نم چرا

 : اجبار زدم و گفتم ياز رو لبخند

 . يمتنفر بود ياز نقاش اديم ادميكه  يي؟ تا جا يكن يكار م يچ نجايتو ا...متوجه نشدم ادهيصدا ز سرو

 : گفت ديتا به ما رس.  كرديرو صدا م يكه مهر دميكاوه رو از پشت سرم شن يصدا

 ...بتيغ هوي كجا

 .ديمن حرف تو دهنش ماس دنيد با

 :رفت و گفت يبهش چشم غره ا يشد كه مهر رهيبه من خ كاوه

 .كرد يمنو عالقه مند به نقاش كاوه

 : پر از نفرت به هر دوشون انداختم و گفتم ينگاه

 .داره يگذار ريتو تاث يبيعج يمن تجربه  يپسر عمه ... دونميم

 :گفت هيبا كنا. حرفا بود نيپر رو تر از ا يانگار مهر يول.  نيينگفت و سرشو انداخت پا يزيچ كاوه

 ؟ زميعز يالغر شد نقدريا چرا

 : پوزخند گفتم با

 . به جز تناسب اندام ندارم يليدل چيباش ه مطمئن

 :كاوه رو گرفت و گفت يبازو يمهر

 . ما شيپ ايب يياگه تنها  ؟ياومد ييتنها 

 :گفت كرديو كاوه نگاه م يكه به مهر نطوريبود هم ستادهينارم اجوابشو بدم اما مهرزاد كه حاال ك اومدم

 . رميبابت تاخ خواميم معذرت

كرد كه باعث شد بدون  كياونو تحر دميكاوه و حس حسادت شد يدور بازو يدست مهر دنيد. به ذهنم زد  يلحظه فكر هيمهرزاد  دنيد با

 : فكر كردن به عواقبش با اشاره به مهرزاد بگم

 .با دوست پسرم اومدم زميعز نه

خواست بزنم تو پر اون  يتو اون لحظه فقط دلم م يحرفو زدم ول نيتونم باور كنم كه من ا ياصال نم...نگاه كردن به مهرزاد رو نداشتم يرو

ته شده بود حالش گرف يحساب يكه انگار يمهر...درست شده و همه ساكت بودن ينيسنگ يفضا...خودمو ارضا كنم يدوتا و غرور نابود شده 
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 :گفت

 ؟يكن يدوست پسرتو معرف يخوايحاال نم-

آرامشش . كنهيفكر م يبفهمم به چ تونستمياصال نم.  كرديبهم نگاه م شيشگيو لبخند هم يترس به مهرزاد نگاه كردم كه داشت با خونسرد با

 . اميباعث شد به حرف ب

 ...دكتر -

 :بگم كه خود مهرزاد گفت يمونده بودم چ. ونستمديمهرزاد رو نم كياسم كوچ يمن حت. بدبخت شدم...يوا

 زم؟يشد عز يچ-

 :گفت يرو به مهر و

 .آرتام مهرزاد هستم -

نكرد  عميكرده بود و ضا ميهمراه ينجوريمهرزاد ا نكهياز ا. از اونها نداشتم  يمنم دست كم. كردنيو كاوه با حالت گنگ به ما نگاه م يمهر

 :مهرزاد رو به من كرد و گفت. كنم  يتالف تونميم گرفتم تا ميتصم. خوشحال شدم  يليخ

 ؟يكن يدوستاتو به من معرف يخواينم

 :گفتم جانيبا ه. داشتم يخاص ذوق

 . كاوه پسر عممه شونميا. مهيميقد ياز دوستا يمهر نيا

 :داد گفت يكه بهش دست م يدر حال ييدوستانه ا ريبه مهرزاد انداخت و با لحن غ ينگاه بد كاوه

 .خوشبختم

 :به مهرزاد گفت يمهر

 .ميآخه من و كاوه تازه ازدواج كرد...نيبه ما بدهكار كيتبر هيفكر كنم شما -

 :به مهرزاد گفتم. كردم قورتش بدم  يسع. راه گلوم و بسته بود  يبغض بد...شد رهيبه من خ يبا لبخند بدجنس و

 . ميبر گهيما د. خب يليخ-

 :بازوشو جلو آورد و گفت.  ستيخوب ن اديحالم زكه  ديفكر كنم فهم. نگاهم كرد  مهرزاد

 .خدا نگهدار...گميم كيبابت ازدواجتونم تبر. خوشحال شدم  تونيياز آشنا... ميبر 

رو  نيمهرزاد در ماش. بازو شو ول كردم  ميامد رونياز اونجا ب يوقت. كردم  يمهرزاد انداختم و خداحافظ يو دستم دور بازو اوردميكم ن منم

نگفت و  يزيحالم بده چ يليخ دياونم كه د.  رمياشكام و بگ يكه داشتم شكست و نتونستم جلو يبغض نيتا نشستم تو ماش. كرد  برام باز

لب  ريدستمال رو گرفتم و ز. شدم كه جلوم گرفته بود  يدستمال كاغذ يكردم كه متوجه جعبه  يم هيصدا گر يطور ب نيهم...دحركت كر

 ...كردم يسو استفاده م شياز مهربون دينبا...نگاه كردن بهشو نداشتم يرو ميشده بود حاال كه تنها....تشكر كردم

 :و كنار زد و گفت نيماش اديام بند ب هيگر ستيقرار ن ديكه د مهرزاد

 ؟يكن يم هيحاال چرا گر-

 :مهرزاد دوباره گفت. شد  دتريام شد هيندادم و گر يجواب

 ؟يدر موردش حرف بزن يخوا يم-
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 :زد و گفت يلبخند.گفتم ييبا سر آره ا. نفر حرف بزنم  هيدوست داشتم با . كردم نگاه  بهش

 اونجا؟ ميبر...شناسم يشاپ خوب م يكاف هيمن -

با .  رميكردم كه فكر كنم شب سر درد بگ هيانقدر گر ميتا برس. و به حركت در آورد  نيمهرزاد ماش. با سر موافقتم و اعالم كردم  دوباره

كرد خنده شو جمع كنه  يم يكه سع يدر حال دينگاه متعجب منو د يوقت. خنده  ريبلند زد ز ديتا من رو د...بهش نگاه كردم نيماش ستادنيا

 :گفت

 . يبنداز نهينگاه تو آ هيشده  ادهيبهتره قبل از پ يخوام ول يمعذرت م-

 يتو كاف ميو رفت ميشد ادهيپ نيپاكشون كردم از ماش يوقت...پخش شده بود ملميتمام ر...خنده ام گرفت افميق دنياز د...نگاه كردم نهيآ تو

 :با مهرزاد گفت كيشناخت اومد سمتمون بعد از سالم و عل يكه انگار مهرزاد و م يها پر بود ، پسر جوون يتمام صندل بايتقر. شاپ 

 ؟ ييدايكم پ-

 »شلوغه، باال خلوته؟  يليباور كن سرم خ« : مهرزاد

 :پسر گفت...شاپ بود يكاف يشدم كه گوشه  ييتازه متوجه پله ها. گاه كردم حرفش به باال ن نيا با

 .ستيباال ن يآره كس-

 :رو به من گفت و

 .نيخوش اومد يليخ

 :دياومد و پرس ييا گهيپسر د مينشست يباال ، وقت يكردم و همراهش رفتم طبقه  تشكر

 ن؟يدار ليم يچ

 :منتظر به من نگاه كرد ، گفتم مهرزاد

 .خورم ينم يزيچ من

 :پسر رفت ، گفت يسفارش داد و وقت كياون بدون توجه به من قهوه و ك يول

 .به شكمش ظلم كنه  ديناراحتم باشه نبا يلياگر خ ينظر من آدم حت به

 ...چطور اون حرفو زدم دمياصال نفهم...خوام يزدم معذرت م شگاهيتو نما...كه يبابت حرف-

 ؟يكرد يم هيكل راه رو گر يداشت نينداره، به خاطر هم ياشكال-

 . نينكرد عميممنونم كه ضا-

 :مهرزاد گفت. سفارشمون رو آوردن . زد  يلبخند

 . يريبخور جون بگ كيذره ك هي يكرد هيگر يليخ

 :كه گفت هيگر ريدوباره زدم ز باز

 . يكن هيقرار نشد گر گهيد-

 :خواست حرف بزنم يدلم م فقط

دخترونه  يايو باز يبه خاله باز ييعالقه ا ليفام يدخترا ي هيچون من برخالف بق. بود  ميدوران بچگ هيبازهم...، پسر عممه يديكاوه رو كه د-

هوام رو  شهيكه كاوه هم ادمهيخوب ...شديبدنم زخم م يجا هيخشن بود هر دفعه  ياديز اشونيچون باز يپسرا بودم ول شيپ شترينداشتم ب
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تا . دوستش داشتم   هياز بق شتريمنم ب ميخوب بود يليبا هم خ نميهم يكرد واسه  يمن م يبالتونست خودشو سپر  يكه م ييتا جا وداشت 

كاوه رو فراموش كرده بودم كه برگشتن ، اون موقع تازه اول  بايتقر....عممم مجبور شدن به خاطر كار شوهر عمم برن امارات يخانواده  نكهيا

 يهمه گذاشتن به حساب دوران خوش...همش دور و بر من بود ميثل همون موقع كه بچه بودم دمشيبار د نياول يبرا يوقت...دمبو رستانيدب

 يعوض شده بود كه من متوجهش نم يزيچ هي....دميفهم يفقط من م نوينبود و ا ميمثل قد گهيكاوه به من د ينگاه ها يول ميداشت يكه تو بچگ

باهاش  مونيدوران بچگ يمنم به حساب دوست...نهيكرد تا منو بب ياستفاده م يتيموقع نيكرد و از كوچكتر يبه من محبت م يليكاوه خ...شدم

بود و سكوتش فقط  يناراض متيصم نياز ا ومدياز من خوشش نم ادينداشتن اما عمم كه ز يموضوع مشكل نيمن با ا يخانواده ...گرم گرفتم

 ... دوست داشت يليبه خاطر مادربزرگم بود كه منو خ

 :زدم و ادامه دادم يروزا لبخند تلخاون  يآور ادي با

كه  دهيدوباره فهم دنيبهم داشته و با د يحس خاص يگفت كه از بچگ...رفتنا بهم گفت كه دوستم داره رونيب نياز ا يكيباالخره تو  نكهيتا ا-

 نيم ، مگه چند سالم بود ؟ امنم دوستش دار دميدرست فكر كردم د يوقت...چون صادقانه بود. حرفاشو باور كردم ...جز عشق نبوده يزيچ

 يخواست به خانوادش بگه كه زودتر همه چ يم. رو بهش داده بودن  ايبهش گفتم كه منم دوستش دارم انگار دن يوقت...بود جربمت نياول

 . فتهياتفاق ب نيا ذارهيدونستم عمم نم يمن مخالفت كردم چون م يبشه ول يرسم

 :كنم گفت يدارم نگاش م ديد ي، وقت داديحرفام گوش م مهرزاد نگاه كردم كه با دقت داشت به به

 ن؟يشد؟ گفت يخب چ-

به خاطر اون بود كه ...تمام روز و شبم شده بود كاوه گهيد...من به مامانم گفتم ينگه تا موقعش ول يزيچ يكردم كه فعال به كس شينه، راض-

كارم مخالف  نيمن اول با ا يخانواده .  ميكارم با هم باش طيتو مح يخواست حت يخوند و م يم يچون اون پزشك...رو خوندم يپزشك يرشته 

با . كرد  يكمكم م يليكاوه هم تو درسا خ.نگفتن  يزيچ گهيرو گرفتم د مميتصم دنيد يوقت يدونستن كه من عاشق هنرم ول يم ونبودن چ

بود و به خاطر اخالق  ييدختر تنها. نتخاب كرده بود رشته رو ا نيبر خالف عالقش و به اصرار خانوادش ا...دانشگاه آشنا شدم يتو يمهر

 ومديمواقع كه كاوه م شتريبود چون ب دهيد ادياون كاوه رو ز...ميتر شد يميبا هم صم ميچون همكالس بود...شتندا ياديخاصش دوست ز

مدت عمم هم كه  نيتو ا....ميهم برس كرد كه به يآرزو م شهيو هم ميدونست كه ما چقدر همو دوست دار يخوب م...ميرسونديدنبالم اونم م

كرد كه اگر از من جداش كنن از  ديكاوه تهد يوقت يما رو از هم جدا كنه ول يليكرد به هر دل يو سع ستننش كاريما شده بود ب يمتوجه عالقه 

 هيبه خاطر دوست...مييا گهيددونستن ما مال هم يو دوست و آشنا م ليتمام فام گهيد...داد تيكوتاه اومد و باالخره رضا رهيم ششونيپ

شب كه  هيمونده بود ،  يتا مراسم خواستگار يدو ماه...ميريم و قرار بود مراسم ازدواج بگيبش ينامزد اليخ يب ميگرفت ميتصم مونيطوالن

 انقدر اصرار كرد كه باالخره قبول كردم يبار نرفتم ول ريكنم اول ز تيخونمون بود بهم گفت كه كاوه رو اذ يمهر

 :كرده بود گفتم خينگاه به فنجون قهوم كه  با

 يچ يدون يم يكارو كردم ول نيمن احمقم ا...كنه يم كاريچ نميما تموم شده تا بب نيب يبدم و بگم همه چ smsازم خواست تا به كاوه  يمهر-

 شد؟

 :زدم و ادامه دادم يپوزخند. ساكت بود  مهرزاد

همش به . كنه  يبگم باور نم يمسخره ست نه؟ به هر ك يليخ....رو برام آوردن شونيعروس نداد و بعد از دو ماهم كارت يجواب چياون ه-

 يشده بودم مضحكه ....كارو كردم نيا يچ يواسه  نهيبب ومدين ياون حت...تمام اون نگاها و ابراز عالقه ها دروغ بود ديگم شا يخودم م
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 ...كنم يشركت نم ييا يمهمون چيه اون اتفاق بر خالف اصرار پدر و مادرم تو ازبعد ...ليفام

 :گفت قهيبعد از چند دق. شدم مهرزاد رفته بود تو فكر  ساكت

 ؟يكار رو كرد نيتو چرا ا-

 .چون به عشق اعتقاد داشتم و به معشوقم اعتماد-

 ؟يهنوزم دوستش دار. رو نگرفته  هياونم مقصر بوده كه دنبال قض يول يتو اشتباه كرد-

 .خوام  يحسادت زدم كه بابتش معذرت م يامروزم اون حرفا رو از رو...عمرم رو با كاوه گذروندم يروزا نيمن بهتر...بگم؟ يچ يتوقع دار-

خوشحالم كه تونستم ... نمشونيب ينم گهيدر ضمن من كه د... ميريقبال كه گفتم من كال آدم دست به خ...يكن يخواد انقدر عذر خواه ينم-

 .قهوه مونو عوض كنن انيمن بگم ب...دست دوست رديآن است كه گبه قول شاعر دوست . كمكت كنم 

 :حرفش رفتم و گفتم ونيم

 .برگردم خونه ديمن با.نه ممنون -

 :دم خونه گفتم ميديرس يوقت.  رونيب ميشاپ رفت ينگفت و با هم از كاف يزيچ مهرزاد

 .سبك شدم يليخ...نيادكه به حرفام گوش د يخوام كه روزتون رو خراب كردم و مرس يبازم معذرت م-

كنم بهشون  يم داشونيپ رميخوام م يمعذرت م يبگ كهيبار د هياگر .... يكنم اما در مورد عذرخواه يبگم خواهش م ديبابت تشكرت كه با-

 .يخود دان گهيد.ايگم كه دروغ گفت يم

 :برم گفت نكهيشدم قبل از ا ادهيپ نيزدم و از ماش يلبخند

 .كه ارزششو نداره حروم نكن  يكس يااشكاتو بر...يزيچ هيفقط -

 .باال آورد و گاز داد و رفت يخداحافظ يبه نشونه  دستشو

 

و كاوه  يفقط گرفتن حال مهر لشيمطمئنم كه دل....خواب راحت كردم هيبعد از مدتها  شبيد. شدم  داريزنگ ساعت از خواب ب يصدا با

 ...چشامه يجلو يپنچر مهر ي افهيهنوزم ق...بود

و  روزشيتا عمر دارم كار د... كرد ميمهرزادم كه همراه ونيكه دارم و مد يحس خوب نيمطمئنا ا...زدم يلبخند روزيد ياتفاقا يآورادي با

 .كنم يفراموش نم

م و كرد يبعد از شستن دست و صورتم رفتم تو آشپزخونه و سالم بلند. كار داشتم  يليامروز خ...شدميزودتر حاضر م ديبا. جام بلند شدم  از

 :بابا گفت.  زيصورت مامان و بابام نشستم سر م دنيبعد از بوس

 . يسر حال يامروز حساب نكهيسالم باباجون، مثل ا-

 . او هوم -

 » بهت خوش گذشت؟  روزيد« : مامان

 :گفتم. رميخنده مو بگ يچشمام و نتونستم جلو ياومد جلو يپر ي افهيحرف مامان باز ق نيا با

 .بود يعال-

 ». زميخوشحالم كه بهت خوش گذشته عز «: مامان

و  ديخند ديمچالمو د ي افهيبابا كه ق...كه هنوز داغ بود خوردم كه حلقم سوخت موييشده بود چا رميمامان رو نوازش كردم و چون د دست
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 :گفت

 .يكه خودتو بسوزون نهيبهتر از ا يليبشه خ ريبابا جون، كارت د آرومتر

 :جام بلند شدم و گفتم از

 .چقدر كار دارم نيدون يكه نم شما-

 . رونيو از خونه زدم ب دميعجله رفتم تو اتاقم و لباسامو پوش با

 

 

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

 

 ميهنوز ن. و مشغول انجام دادن كارام شدم  دميروپوشم رو پوش... بود ومدهيهنوز ن يپر.  مارستانيب دميشده بود كه رس كيكامال تار هوا

 :ديپرس ديتا منو د.شد  دايهم پ يپر يته بود كه سر و كله نگذش دنميساعت از رس

 ؟يومديچرا ن شبيد-

 .گرفته بودم  يمرخص-

 ؟يچرا به من نگفت-

 ؟ينگرانم شده بود-

 . يايكه نم يگفت يبهم م ديبا يول...عمرا-

 : و گفتم  دميخند

 ، خوبه؟ يامضاش كنبرات تا تو هم  ارميبخش م سييبعد از ر مويمرخص يبه بعد برگه  نياز ا باشه

 .يدوستت سهم داشت هينامزد ينيرياالن توام از ش ياگر گفته بود...گميمن به خاطر خودت م-

 :دمينگاه كردم و پرس يتعجب به پر با

 ؟ راديه

 :دميپرسازش .كردم يخوشبخت ياز ته دل براشون آرزو...ميبغل كرد گرويهمد ياز خوشحال. آره تكون داد  يبه نشونه  يبا خنده سر يپر

 .بود يك يخواستگار-

 ...هفته اس نيآخر ا-

 :و گفتم رونياومدم ب يبغل پر از

 منو ؟ يسر كار گذاشت-

 .از مامانم بپرس يباور ندار. آخر هفته ست  يخواستگار...رادينه به جان ه-

 : تعجب گفتم با

 .يداد ينيرياونوقت تو به همه ش يخواستگار ومدنين هنوز

شد بهش بگم  مونيپش راديكردم كه اگر ه نكارويمن ا....حق دارم يدون ياز فوت و فن به دام انداختن پسرا نم يچيهگم تو  يبهت م يوقت-

 .دونن يهمه كه نم. دادم  ينيريش يخود ياسممون افتاده سر زبونا بعدشم من فقط به بچه ها
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 .از دست تو-

 .گهيبندازم د راديخودم  رو به ه يجور هي ديباالخره با-

 . ميچرت و پرت گفتن مشغول كارمون شد يو بعد از كل ميديوتامون خندد هر

 .گهيد ميبر ايب

 . به خدا  يخسته ام پر-

 . يهمش خسته ا. يدق شد ي نهيآ نيع. بابا يا-

 .بودما فتياز صبح ش-

 .  اينيبيمنو نم گهيمن اگه شوهر كنم د ديآناه نيبب-

 چرا اونوقت ؟-

 .كننيمتاهلشونو منحرف م يمجرد دوستا يدوستا. مجردم رابطه داشته باشم  يبا دوستا تونمينم گهيگفته بعد از ازدواج د راديه-

 . نذار ازدواجتونو به هم بزنما  ؟يچ يعني... يغلط كرد-

 ؟يكار دار يبا ازدواج من چ. كردم يخب بابا ، شوخ يليخ-

 .يكنيم ينجوريبه خدا پسرا هنوز نسلشون منقرض نشده كه ا يپر-

 .ها شهيت توام منوب-

 .، بعدا به من فكر كن ميحاال فعال بذار تورو سرو سامون بد-

 نه؟ اي يايم... چونيحاال منو نپ. باشه-

 خسته ام-

 .كنهيگل م ميبار ولخرج هي يمن سال يدونيخودت م. ببرمت شام مهمونت كنم خواستميم. ايباشه ن-

 ؟يشام مهمونم كن يخواستيواقعا م. شهيباورم نم-

 . ايب.... يايبگو م ؟يايالتماس كنم؟ م نقدريارزش داره من ا نيبب... گهيد اي؟بيايحاال م ؟يفقط خودت بلد يفكر كرد ؟يچپس -

 شه؟يتو م فيحر يك. گهيد ميبر.  ياز بس التماس كرد دمي، خجالت كش يخب پر يليخ-

 :گفت ديكشيكردو همونطور كه دست منو م يا خنده

 ...من -

*** 

 يو روز نامزد يو خانوادش اومدن خواستگار راديه نكهيبعد از ا. نگاه كردم  يپر ي افهيبه ق.  مي،  غذا رو سفارش داد ميودرستوران ب يتو

منو . شديباورش م يك. رميگيم ياون انرژ هيمنم از خوشحال. خوشحاله يليخ.  خندهيم شهيهم. دو برابر شده  شيرو مشخص كردن انگار انرژ

تو فكر بودم كه حركت دست . نمشيبيم يتو لباس عروس گهيچند وقت د.  كنهياالن داره ازدواج م... ها يباز.... راه مدرسه... امونيبچگ... يپر

 .آورد رونيصورتم منو از فكر ب يجلو يپر

 ؟يكنيمنو نگاه م ينجوريبابا؟ چرا ا ييكجا-

 شه؟يباورم نم-
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 شام مهمونت كردم؟ نكهي؟ ا شهيباورت نم يچ-

باور كنم تو چند وقت  تونميبود كه اصال نم نيا كردمياما اون كه االن داشتم بهش فكر م. جهان بود  بيمهمون كردن تو جزو عجا .اون كه بله-

 .تنگ شده مونيبچگ يدلم برا... يكنيازدواج م گهيد

 :گرفت و گفت يرو با مهربون دستم

زود گذشت اما  يليچون خ رهيگيدلم م.  شميهم خوشحال م رهيگيلم مهم د اديم ادمي نمونيريو خاطرات ش كنميفكر م امونيبه بچگ يوقت -

 ...يو االنم كنارم يهمه خاطراتم هست يكه تو تو شميخوشحال م

 ادته؟ي امونيبچگ يپر-

 .يدوست نداشت يخاله باز چوقتيتو ه.  رهينم ادمي هيهمسا يبا پسرا امونيهنوز فوتبال باز. بره ادمي شهيمگه م-

بود ؟ همون كه  ياون پسره اسمش چ... شيپ يرفتيو م يشديناراحت م كردمينم يمن باهات خاله باز يوقت ادتهي.  مدويخوشم نم. آره-

 بود ؟ تونييباال ي هيهمسا

 اشكان ؟-

 ؟ كرديم يباهات خاله باز ومدياونم م ششيپ يرفتيم ادتهي... آره... آها-

 .كرديسرش م يبه خاطر من روسر. چارهيب. آره-

 :و گفت ميبا دست اشاره كرد كه آروم باش يپر.  ميديند خندبل ييدوتا

برات تنگ  ريآخر سرم دل ام. يشد مهيتا دو روز جر نييپا شيانداخت وونياز رو ا يتو فوتبال راهت نداد و توام هلش داد ريام ادتهي... اروم-

 كوچه ؟ يايشد اومد خونتون از بابات خواست بذاره ب

 ...كنه يكار م يدوست دارم بدونم االن چ يليخ.  ميشد يميبا هم صم يليخآره، از اون موقع به بد -

 : گفت ديخنديهمونطور كه م يپر

 .ريبخ ادشي... چقدر زود گذشت -

 :دادمو گفتم رونيب نفسمو

 .ريبخ ادشي...آره واقعا -

 : گفتم يموضوع داغ خودمون افتادم كه به پر ادي. رو آوردن  غذا

 دن؟يشد ؟ خوب بود ؟ مامان و داداشت پسند يچ راديه يخواستگار يپر يراست -

 :زد و گفت يطونيلبخند ش يپر

 ...اديب نيريش يبه دهن بز ديعلف با -

 نه ؟ ايهست  نيريخب خانم بزه ، علف ش-

 ؟يكنيفكر م يتو چ-

 بگو چطور بود ؟ ايلوس باز نيا يبه جا-

 .اليواسه فك و فام يكي. واسه همكارا  يكي... ميريبگ يدوتا نامزد گهيم دراياما ه.  گهيدو ماه د يافتاد برا ينامزد... خوب بود-

 .كه خوبه نيا-
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 .  رهيها باال م نهيهز يآره،  ول-

 .خورهيبهت بر م سيخس گميبعد من به تو م-

 :اش مچاله شد و گفت افهيق

 .ميداشته باش ياديز نهيهز ياول زندگ خواميخب نم -

 .استفاده كن يتونيتا م. كننيخرج م يامزدن يمردا فقط تو دوره  وونهيد-

 يهم پسرشو برا يتو جمع گفت مامانش قبول كرد و كل نويتا ا نكهيخالصه ا... نميگوش كن بب. از بحث خارجم نكن .  ينيتوام كه همش بد ب-

 .نتونستم مخالفتمو اعالم كنم گهيمنم د....كرد قيكه داد تشو يخوب شنهاديپ نيا

 بودن؟ خواهر و برادرم داشت ؟ يچه جور نايمامانش ا يراست-

 .همشون به دلم نشستن. برادر داشت  هيدوتا خواهر و . ماهه،  مهربونه يليمامانش كه خ-

 دعوت كنه؟ خواديم ارويحاال ك. خب خدارو شكر-

.  ميريبگ ميخوايجشن نم.  گهيد يانامارستيدانشگاش و چند تا دكتر از ب يبا دوستا مشونيشناسيكه م ييالبته اونا مارستانيب يبچه ها يهمه -

 .همه بفهمن  مارستانيكه تو ب ميريبگ ميخوايم يدور هم هي

 ضايمر چارهيب. گهيد يكن يخال مارستانويب يخوايبگو م هوي-

 به نظرت خوبه ؟.  ميكنيم يفكر هيحاال واسه اونجاش -

 .خوبه يلي؟ خ يريگيسخت م نقدريچرا ا يپر-

 ...يدير مو نظ يخدارو شكر كه هست-

 : رو كه قطع كرد گفت يگوش. با هم حرف زدن . بود راديزنگ خورد ، ه شيكه گفت گوش نويا

 .دنبالمون اديم راديه -

 .سمت خونه مياومد و با هم رفت راديه نكهيتا ا ميخورد غذامونو

**** 

خودم صبحونه  يصورتمو شستم و برا. ور شدم بلند شم مجب. داشتم  فتيبازم بخوابم اما ش خواستيدلم م. بود  كيهوا تار. باز كردم  چشمامو

 .مامان منو متوجه خودش كرد يكه صدا ختميريم ييداشتم چا. آماده كردم 

 ؟يدار فتيجان ش ديآناه-

 كردم؟ دارتيب... آره-

 .ييبرم دستشو خواستميم. نه-

 . باشه-

 ؟يريم يك-

 .فتميراه م گهيساعت د هي-

 .زيرمن ب يهم برا ييباشه ، به چا-

همونطور كه به من نگاه . متوجه نگاهش شدم . نشست و به من نگاه كرد  زيمامان پشت م. خوردن شدم  ييو خودم مشغول چا ختميرو ر ييچا
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 :گفت رديم

 اوضاع خوبه؟؟ -

 .سوالش جا خوردم از

 :گفتم ديترد با

 چطور؟... آره-

 ؟ يبهم بگ يزيچ يخواينم-

 شده مامان ؟ يزيچ...نه-

 .اره-

 ؟ يچ خب-

 .يمنتطرم تو بهم بگ-

 .نشده كه بهت بگم مامان يزي؟ چ ويچ-

 ه؟يآرتام مهرزاد ك. عمه ات زنگ زد... گميمن م. باشه، تو نگو-

 ...و شگاهينما ميهمونكه اون روز رفت...مارستانيدكتر ب-

 يون روز و كار كاوه خنده ام گرفت ، مامان كه خنده ا يادآوريبا . گفته  ويپس كاوه به عمه همه چ. اون روز افتادم  ادي،  ديتو دهنم ماس حرف

 : گفت ديمنو د

 ؟ يخنديشد ؟ چرا م يچ -

 .دهي، پس كاوه آ مار منو به عمه م يچيه-

 كدوم آمار ؟ اون دكتره دوست پسرته؟-

 : گفت كرديمامان كه گنگ نگاهم م. شد  شتريحرف خنده ام ب نيگفتن ا با

 . گفته يمهر. نگفته  يزي؟ كاوه چ يجوابمو بد دنيخند يبه جا شهيم -

نگام  رهيخ رهيمامان داره خ دميد يوقت. حرفارو زده باشه  نيكاوه ا خولستيدلم م يچرا ول دونمينم.  ديحرف خنده رو دهنم ماس نيگفتن ا با

 : راحت شده بود گفت الشيمامانم كه انگار خ. كردم  فياون روز رو تعر يتمام ماجرا كنهيم

 . به كار پسرش نداره يكار گهيتو د نكهيراحت شده بود از ا الشيخ نكهيخوشحال شده بود ، مثل ا يلي؟ عمه ات خ هيكارا چ ني، ااز دست تو -

 : گفتم نيهم يبحثو ادامه بدم ، برا نيا گهيد خواستمينم

 .شهيم رميمن برم آماده شم ،د -

 : لب گفتم ريز كردميكامو پاك ماتاق همونطور كه اش يتو. اتاق  يبوس كردم و رفتم تو مامانو

 . كنميم يتالف. يلعنت -

از بچه ها  گهيو چندتا د تايلباسم رو عوض كردم همراه ب يوقت.  رفتميم اريبه عنوان دست ديو منم با ميداشت مارستانيعمل تو ب هيصبح  امروز

 :ديراه پرس نيب تايب. سمت اتاق عمل  ميكه انتخاب شده بودن رفت

 ؟  ميكدوم دكتر بش اريراره دستق يدون يتو م-
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 .يريآره، دكتر وز-

 . ومديكاش دكتر مهرزاد م يا يول اديخوشم م يرياز دكتر وز يليخ نكهيبا ا... شد فيح-

 :گفتم.كردم  يسو استفاده م شياز مهربون ديمن نبا.... نهينخواد منو بب گهيحق داره كه د....دمشيكه ند شهيم يسه روز دو

 ... هيمهربون و دوست داشتن يليخ... دميم حيرو ترج يريمن برعكس تو وز يول هيخوب دكتر مهرزاد آدم-

دور از چشم طناز دو كلمه  شهيعمل ها م نيفقط تو ا يول اديخوشش ن يريكه از دكتر وز يكن ينم دايپ مارستانيب نيرو تو ا يكس...اون كه بله-

 .بره دور و برش  يكس ذارهيكنه نم يمهرزاد رو دوره م يچطور ينيبب يستيتو كه صبحا ن. با دكتر مهرزاد خوش و بش كرد 

 . ادياز طناز بدش نم ميليخ يعنيكنه  ينم ينداره و اعتراض يمشكل هيقض نيخود دكتر مهرزاد با ا يوقت-

 .كنهيبرخورد م يمياون با همه صم يول يزيچ هيكرد  ياگر دكتر فقط با طناز خوب رفتار م-

 :م و گفتمباال انداخت ييا شونه

 بگم ؟ يچ-

 :دادم كه گفت صيرو تشخ يريدكتر وز يصدا.  دميچند نفر رو شن يخنده  يصدا....ميتا دستامون رو بشور ميهم رفت با

 مرغا ؟  يقاط يپس باالخره رفت...نطوريكه ا-

مهرزاد . انداخت  نييو سرشو پا ديخند يگوهر. مشغول حرف زدن بودن  يو مهرزاد و گوهر يريدكتر وز. بهشون نگاه كردم  نهيتو آ از

 :و گفت ديخند

 .كشه يم ميچه خجالت...ييايچه پسر با حجب و ح-

 :مهرزاد زد و گفت يبه بازو ييضربه ا يگوهر

 .شهينوبت تو هم م-

 » ... با من ازدواج كنه شهيحاضر نم يكس يمن كه از خدامه كه زودتر نوبتم بشه ول« : مهرزاد

 :هرزاد گذاشت و گفتم يشونه  يدستشو رو يريوز

 . ها حاضرن بهت جواب مثبت بدن   يلياالنم خ نيهم-

 » كنه؟ يبه من نگاه م يمثل شما هست ك يپيكه دكتر خوش ت يتا زمان...ديينفرما« : مهرزاد

 ». نيخاطر خواه دار يليخ...دكتر گهيراست م نويا ييخدا« : يگوهر

 :و كفت ديخند يريوز دكتر

 ...كارتون يپ نيبر-

 :كرد گفت يداشت به اونا نگاه م نهيكه مثل من از آ تايب

 .ميذره باهاش صحبت كن هي ميزود باش تا دكتر مهرزاد نرفته بر-

 .اميمن نم م؟يبگ يچ ميبر-

 .ها شهيم دايطناز پ ياالن سر و كله ...گهيلوس نشو د-

 :خورم گفت يمن از جام تكون نم ديكه د تايب

 .رميخودم م...اياصال ن-
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برگشتم كه برم . مشغول بگو و بخند بودن  يحساب دميبهشون انداختم كه د ينگاه يكنجكاو ياز رو. دوباره دستامو شستم  تايرفتن ب از بعد

بعد از .... گفتم و رفتم تو اتاق يلب سالم ريسرمو بلند كنم ز نكهيبدون ا دميبهشون رس يوقت.  شدمياونا رد م ياز جلو ديتو اتاق عمل اما با

 :گفت د،يخند يكه م يآروم در حال...معلوم بود كه صحبتاش بر وفق مراد بوده افشياز ق. هم اومد تو  تايب قهيدق چند

 .دهيآفر يخدا چ نيا... من عاشق مهرزادم-

 .ستين يفيهم تعر نقدرايا گهيد نايم-

 :شونه مو گفت يرو زد

 .از كارش هزارتا دوست دختر داره رونيفكر كنم ب. شناختش  شهينماصال ...اديمهرزاد خوشم م هياز چ يدونيم. قهيبد سل...برو بابا -

 .ستين دميبع-

 ؟  هياسمش چ يدونستيم يراست-

 :و گفتم اوردميخودم ن يبه رو يول. كرد يو كاوه خودش رو معرف يمهر ياون روز افتادم كه جلو ادي

 .دونمينه نم-

 ست؟يقشنگ ن. اسمش آرتامه-

 :انداختم و گفتم باال يتفاوت يهامو با ب شونه

 .قشنگه... آره -

 .كردم تمركز كنم و كارمو شروع كردم يمنم سع. همه مشغول آماده كردن اتاق شدن  يريدكتر وز يصدا با

*** 

نگاهم . بود  ستادهيكه مهرزاد وا ياتاق يياتاق روبرو يتو رفتميداشتم م.  زديحرف م ضاياز مر يكيراهرو داشت با مادر  يمهرزاد تو دكتر

 :گفتم. رفتم  ماراياز ب يكيباال سر  دم،يكشيازش خجالت م...منم فقط با سر سالم كردم و رفتم تو اتاق. كرد و با لبخند سالم كرد 

 حالت بهتره؟... سالم -

 :بچگونش جواب داد يصدا با

 ...بله-

 ؟ يترسياز آمپول كه نم نميبب. خوبه يليخ-

 :نش كنه گفتپنهو كرديم يكه تو چشماش بود و سع يترس با

 .زنميآمپول م يليخ...نه-

 :زدم و گفتم يلبخند

 . يآمپول بزن دياالنم با... نيآفر-

 االن نزنم؟ شهيم -

 چرا؟-

 :گفت ديبا ترد.  كرديصدا به ما نگاه م يمادرش نگاه كرد كه داشت ب به

 .جلو اريگوشتو ب-
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 :من من كنان آروم گفت. بردم جلو دهنش  گوشمو

 .درد داره يليخ. ترسميم...از آمپول...من -

 :جوابشو بدم كه دكتر مهرزاد اومد تو ، رو به پسر گفت اومدم

 ؟يخوب... سالم آقا حسام شجاع -

 : زد و گفت ينيريمهرزاد لبخند ش دنيبا د حسام

 .آمپول بزنم ديبا يول. خوبم

 ». مونهيكه حالت خوب نم ياگه آمپول نزن« : مهرزاد

 » .درد داره« : حسام

 نيشجاع تر از ا يليپسر خ نيا. نيخانوم زند آمپولشو بزن. آمپول  يحت ترسنينم يچيشجاع از ه يپسرا. يشجاع بود يليتو كه خ« : مهرزاد

 » .  حرفاس

 .رونياومدم ب يحرف چينگاه كردن به مهرزاد آمپول حسامو زدم و بدون ه بدون

 : گفتم دميون كه رسبهش. ، رفتم سمتشون  زديحرف م راديكه داشت با ه دميرو د يپر

 گذره؟يخوش م -

 : و گفت ديخند راديه

 .يشما خال يجا 

 .نيحرفو از ته دلتون نزد نيمطمئنم ا-

 :گفت يپر

 .تا به تو هم مثل ما خوش بگذره رهيتو رو بگ اديكه ب ميكن دايرو پ يكي ميبگرد يخوا يم 

 :گفتم ياخم مصنوع با

 .نيبه زحمت بندازكه انقدر خودتون رو  ستمين يمن راض ممنون،

  »؟ينه بابا چه زحمت« : يپر

 .فكر كنم بهتره تنهاتون بذارم-

 خواستيدلم م يليخ.... كرديهوا منو مسخ م نيا....ومديداشت بارون م. رفتم سمت بالكن بغل راهرو  نيهم يبرا. بودم كاريب. جدا شم ازشون

به . خودم احساس كردم يرو رو ينگاه ينيلحظه سنگ كي. دارم يبارون ياز روزا خاطره يليخ...ميبارون يعاشق هوا....بارون قدم بزنم نيا ريز

 :مقدمه گفت يب. كرديداشت نگام م. دكتر مهرزاد بغل دستم جا خوردم دنيانداختم ، از د يبغل دستم نگاه

 ؟يكشيهنوزم از من خجالت م-

 :خودمو جمع و جور كردم و گفتم. بگم  يچ دونستمينم

 ؟؟؟يچ يبرا...نه

 بپرسم چرا ؟ تونميحاال م...دهينشون م نويخوب رفتارت كه ا-

 ...اخه...من-
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 ...خب-

 .كشميگفته من خجالت م يك... خب-

من درك . تموم شده  ياالنم همه چ. من فقط كمكت كردم. جا بگم اصال راجع به اون روز فكر نكن  نياما بذار هم يكشيخب، خجالت نم يليخ-

 .كردميكه اصال كمكت نم نهيجواب كمك كردنم ا دونستمياگه م.  يكرد يمعرف ياونجور كاوه يكردم كه چرا منو جلو

 . نيشما ناراحت شد كنميهمش احساس م. اون حرفو بزنم خواستميمن واقعا نم-

 : زد و گفت شويشگيلبخند هم بازم

 .ه هم دكتركنن كه هم خوشگل باش دايدوست دختر پ هي هويناراحت بشم ؟ همه از خداشونه  شهيمگه م-

 :گفت ديسكوتمو د يوقت يول.  شدميبا حرفاش ناراحت نم گهيد

 هياون فقط . توام فكر نكن. كنميفكر نم يچيمن اصال به ه. يعوض نشده ، من همون دكتر مهرزادم كه اون روز سرش داد زد يزيباور كن چ-

 .كمك بود

 .نيكه كمكم كرد يمرس-

و  يبه دادم برس گهيد يجا هيكمك من باعث بشه كه تو  ديفكر كن شا نيفرار از من به ا يه، به جاخبر ندار ندهياز آ يكس... كنميخواهش م-

 ...  يبهت كمك كنم و دوباره تو مجبور بش گهيد يجا هيجبران كمكت  يبعد من برا

 : و گفتم دميخند

 . شد  دهيچيچقدر پ-

 .ترش نكن دهيچيپس پ-

 .... رفت و

قهوه گرفتم و نشستم پشت  هي. مارستانيشاپ ب يكاف يرفتم تو نيهم يبرا.  فتميمونده بود به شروع ش ياعتس هيهنوز . نگاه كردم  ساعتو

تموم شده  فتشيش نكهيمثل ا. مارستانياز ب رونيب رفتيداشت م. دكتر زرافشان ثابت موند  يزدم كه نگاهم رو ديداشتم دورو برم رو د. زيم

نگاه كردو  مييروبرو يباال سرم اومد و به صندل. عوض كردو اومد طرفم رشويمس نيهم ي،  برا ديسمت در منو د رفتيداشت م يوقت. بود

 : گفت

 هست ؟ اجازه

 : گفتم

 .دييبفرما...كنميم خواهش

 :شد و گفت رهيمن خ به

 اوضاع خوبه ؟-

 :گفتم. نگاه زرافشان بودم معذب شدم ريز نكهيا از

 .بله، خوبه-

 .نمتونيب يتو دانشگاه نم گهيد-

 .عقب افتاد  قمونيفعال كار تحق-
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 .يكه موفق باش دوارميام-

 :زد و گفت يمن لبخند يبا خنده . حرفامون تموم شده بود خنده ام گرفته بود نكهياز ا. نداشتم بگم يچيمنم ه. گفت و ساكت شد نويا

 ؟ نيخنديچرا م-

 تموم شده ؟ فتتونيش. ينطوريهم-

 .كرده باشم يعرض ادب هياومدم . بودم دهيوقت بود كه شمارو ند يليخ ستين يكيبا هم  فتامونيچون ش. دميكه شمارو د رفتميداشتم م. بله-

 .نيلطف كرد. ممنون-

 : گفت شديبه ساعتش كردو همونطور كه بلند م ينگاه

 .نيموفق باش...خوشحال شدم. برم گهيمن د-

 .خدانگهدار. نطوريمنم هم....ممنون يليخ-

 .انمارستيازب رونيرفت ب و

*** 

كه  كردميلباسارو نگاه م مياز مغازه داشت رونيب. يكردم تا پر ديمن خر شتريالبته ب. ميجشنشو بكن ديكه خر مياومد يبا پر. ميپاساژ بود يتو

 : بلند خوشگل اشاره كردو گفت يلباس مشك هيبه  يپر

 خوبه؟ نيا

 واسه خودت؟. آره-

 .ايديمدل لباس خر 600. نه پس واسه تو -

 .ديبعد قرن ها اومدم خر. يزنيغر م نقدريچرا ا. خب حاال يليخ-

 برم پرو كنم؟-

 ...يشيم يچه تحفه ا نميبرو بب-

 : گفتم نيهم يبرا. زديپرو كرد لباس تو تنش زار م يوقت يپر. مغازه يتو ميرفت

 .ستهيميتو تنت بد وا يپر

 :خودشو انداخت جلو و گفت عيگفتم مغازه دار سر نويا تا

 ؟ منيبب شهيم

 :كم معذب بود شد و گفت هيبود  يكه لباسش لخت يپر

 .شهينم. نه -

 :اتاق پرو و گفتم يبردم تو سرمو

 .نهيبب اديبذار ب... استفاده كن...ها تهيمجرد يروزا نيآخر يپر -

 :گفت يبا بدجنس يپر

 .داره يواسه صاحب مغازه چه حال يلوند گميبذار نوبت خودت بشه بهت م-

 .ستميمسائل ن نيبه ا بنديمن پا يدونيتو خودت م-
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 .رتتايگينم يشكيكه ه يكارا رو كرد نيهم-

 .هيقض نيبه ا يديربط م گميم يهر چ....گمايبهت م يزيچ هي يپر-

 . كردميكاش اونموقع به حرفات گوش م يپر يگيم يبوسيكف پامو م يايم يديكه ترش گهيچتد وقت د. من دوستتم ، به فكرتم وونهيد-

 .عوض كن زشويسا ايب ايمسخره باز نيا يبه جا-

 بپوشم ؟ اهيمگه عزا گرفتم كه س.  نويا خوامينم-

 .ستيبا خودت روشن ن فتيتكل.  خواديكردن اعصاب م ديبا تو خر يپر-

 .دلتم بخواد يليخ-

 : گفتم يپر به ميغدا رو سفارش داد نكهيبعد از ا. رستوران  يتو مينهار رفت يبرا.  رونيب ميلباسو پس داد و اومد يپر

 ؟ هيجشن چه روز-

 .گهيد يهفته  يجمعه -

 .زود نقدريچرا ا-

 .بعدشه يهفته  يجشن بعد. مال دكتراست  هيجشن اول نيالبته ا. بهتره ميريزود بگ گهيم يچرا ول دونميمنم نم. عجله داره  يليخ راديه-

 .ينكرد يچكاريتو كه ه. خب-

 . ميهفته وقت دار هيحاال -

 دعوتن؟ ايك-

كه من  ييكسا. شم هستن  گهيد يكه دوستا نهيا كنهيم تيكه منو اذ يزياون چ. مارستاننيب يبچه ها شتريب يول م،ينوز مشخص نكرده-

 .  شناسمينم

 .گهيد نيبشناس گرويكه همد كننيدعوت م نارويخب آدم عاقل ا-

 :گفت يبا دلخور يپر

 .آخه؟ غذاتو بخور  يندازيم كهيبه من ت نقدريتو چرا ا-

 .كنم يشوخ ينجوريباهات ا تونمينم گهيد يازدواج كن يآخه وقت-

 چرا؟-

 .كنهيم يطرفدار راديبگم ه يزيآخه تا من بخوام چ-

 :گفت دويخند يپر

 رو از آسمون واسم فرستاده  راديه نيخدا ا پس

 .بودنشسته  شنيكه تو است دميرو د مايرفتم تو بخش ش يوقت.  مارستانيب دميبود كه رس 5 كينزد ساعت

 سالم-

 ؟يسالم، خوب-

 ومده؟ين يپر ؟ييچرا تنها ،يمرس-

 ...تو رفت يپا شيپ ياومد ول-
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 نداره؟ فتيچرا؟ مگه امشب ش-

.  شهيو تا فردا شبم حاضر نم دهيترك يدكتر گوهر يخونه  يلوله ها نكهيمثل ا... اومد مجبور شد بره شيپ يمشكل اضطرار هي يداره ول-

 .بكنن يتونن كار يمهمونا رو دعوت كردن و نم يناراحت بود آخه همه  يليخ يپر چارهيب. كنن  دايفردا پ يبرا رو ييجا هياونام رفتن تا 

 .رو گرفتم يپر يدرآوردم و شماره  بمياز ج مويگوش

 ؟ييسالم، كجا-

 :صداش معلوم بود كه ناراحته ، گفت از

 ...آخه. ميكن دايفردا پ هيهمونم يرو واسه  ييجا هي ميبر اديتا ب رادميدم در منتظر ه. سالم-

 .ميريما بگ يرو خونه  يمهمون ايب. زنگ زدم  نميهم يواسه . شده  يكرد كه چ فيبرام تعر مايدونم، ش يم-

 .باشه كياون تعداد مهمون كوچ يفكر كنم خونتون برا يول شنهادتياز پ يمرس-

 مگه چند نفرن؟-

 .شنيصد نفر م كينزد-

 :گفتم. بود  كيچما كو يگفت خونه  يم راست

 .نيكن دايجا پ نيبتون عيآخه فكر نكنم انقدر سر-

 ؟يچ ميكن دايرو پ ييجا مياگر نتون...كنم كاريدونم چ ينم...من مخالفت كردم يول ميريگفت تاالر بگ راديه. منه ريهمش تقص-

 .كنم دايرو پ ييمن تونستم جا ديشا.  رميگيم يمرخص رمياالن م نيمن هم زم،ينگران نباش عز-

 .ششيكنه برم پ ياشاره م راديه. كنم  يمن فعال قطع م ديآناه...دستت درد نكنه-

 .باشه برو، فعال-

 :گفت مايرو كه قطع كردم ش يگوش

 زنگ بزنم به چند تا از دوستام كه خونه هاشون مناسبه؟ يخوا يم يول ستيبزرگ ن اديما ز يخونه -

 .ميكن يموضوع فكر م نيا ياگر نشد رو ميكن دايتاالر پ ميتون يم مينينه، بذار اول بب-

 .كنن دايخوب پ يجا هيخدا كنه -

 .من برم. كنن  يم دايپ-

 تو كجا؟-

 .شهيتاالرا بسته م يهمه  گهيساعت د هيتا كمكشون كنم ،  رميمنم م-

 .دميباشه برو نگران نباش من كاراتونو انجام م-

 :گفت ديبه ما رس يوقت...ميكرد يبا تعجب به هم نگاه مايمن و ش.  ومديون مكه داشت با خنده سمتم دميرو د يبرم كه پر خواستم

 .حل شد-

 :ديبا تعجب پرس مايش

 ؟يزود نيبه ا-

 :گفتم. آره تكون داد يبه نشونه  يسر يپر
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 حاال كجا هست؟...خدا رو شكر-

 .دكتر مهرزاد يخونه -

 :دميتعجب پرس با

 دكنر مهرزاد؟-

زنگ زد كه بره  راديمهرزاد به ه ميرفتيم مياالن كه داشت ن؟يميبا دكتر صم راديكه ه نيدونست يمگه نم ن؟يآره، چرا تعجب كرد«  : يپر

 ». ميرياون بگ يرو خونه  يمهرزادم گفت مهمون.كرد فيتونه بمونه و داستان و براش تعر يبهش گفت كه نم رداميه. باهاش كار داره  ششيپ

 :گفت مايش

 .عاشقشم-

 ».ميتا آمادش كن مينياونجا رو بب ميبر ديفقط با« : يپر

 :گفت مايش

 .اميمن م يخوا ياگر كمك م-

 ». ميتا فردا اونجا رو آماده كن ديبا. دارم اجياتفاقا به كمكتون احت« : يپر

 .تنسيوا نجايما ا يكنم كه به جا دايچند نفر و پ ديبا.  اميم رتريمن د نياونجا اگر بازم كمك خواست نيبر مايخوب تو و ش-

 » .دارم اجيمن به نظرت احت. اينكن ريتو هم د. ميريما زودتر م....خب يليخ« :  يپر

 :گفت مايش

 .پس من برم لباسامو عوض كنم-

 :ديپرس ديتا منو د كتايخانم .  شنيكردم و رفتم تو است يدگيرس مارايبه چند تا از ب مايو ش ياز رفتن پر بعد

 د؟يكشكه كارشون به كجا  يخبر دار ياز پر-

 .كنن يدكتر مهرزادم هستن و كمكشون م يمستخدم ها يكار مونده ول يلياالن بهش زنگ زدم ، گفت خ نيآره هم-

 .مونه يبراش نم يفردا جون يخودشو خسته كنه چون واسه  اديز دينبا يبه هر حال پر-

 .ستنيكه جامون وا انيفعال منتظرم تا دوستام ب...كمكشون رميمنم م-

 :انداخت و گفت رونيبه ب يپنجره نگاه از كتاي خانم

 ...دهيچقدر شد نيبارونو بب....داره يچه شانس بد چارهيب-

 .اديخدا كنه تا فردا بند ب-

 :دميپرس كتايآروم از خانم .  شنيسمت است ومديكه داشت م دميمهرزاد رو د دكتر

 نرفته بود؟ نايا يمگه دكتر همراه پر-

 .كار داشت. نه مادر جون-

 :و گفت ديبه ما رس مهرزاد

 .ديخسته نباش. سالم-

 :رو به من گفت. ميداد جوابشو
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 .نيايخونه ، با من م رميمن دارم م-

 .بدم ليو تحو فتينه منتظر دوستامم كه ش-

 .مونميخب منتظر م-

 .دارم نيماش يمرس-

 :گفت يزيبرداشت و بعد از نوشتن چ زيم يرو از رو يكاغذ

 .نيريآدرس رو بگ نيپس ا-

 .رفت يتشكر كردم و اونم بعد از خداحافظ ازش

*** 

 شانس نيلعنت به ا.... اه-

 :و گرفتم يپر يدر آوردم و شماره  مويگوش

 ؟ييكجا سالم،

 :نگاه كردم و گفتم نيماش يچرخ پنچر شده  به

 .نياومدم نگران نش ريزنگ زدم بگم اگر د. پنجر شده  نميچرخ ماش...ابونيتو خ-

 .دنبالت اديب راديتا ه ييبگو كجا-

 .رميگيشو م يپنچر...بذارم  نجايو ا نيتونم ماش ينه نم-

 .نمونده ياديكار ز...يايخواد ب ينم گهينه د-

 .كه نتونستم كمكت كنم ديباشه، ببخش-

 .دنبالت اميتا من ب ييبگو كجا يخوا ياگر م گميهنوزم م...يشد تيتو ببخش كه به خاطر من اذ هيچه حرف نيا-

 ...فعال زمينه عز-

مجبور شدم ...آب شدم سيخ قهيدق هيشد و در عرض  ديرو قطع كردم و خواستم دست به كار بشم كه از شانس بدم بارش بارون شد يگوش

 :شناختم، جواب دادم يشمارشو نم... زنگ خورد ميگوش.نميبش نيبرم تو ماش

 ...الو-

 ؟يياالن كجا...سالم-

 .نيفكر كنم اشتباه گرفت ديببخش-

 دنبالت؟ اميب ييكجا...شتباه گرفتن؟ أرتاممرو ا يچ يچ-

 ....من خو ستيالزم ن....ممنون-

 ؟ييگفتم كجا-

 :آدرس و بهش دادم كه گفت.منتظر بمونم  اديتونستم ز يخلوت بود و نم ابونيچون خ. بود  12 كيبود و ساعتم نزد يجد يليخ لحنش

 .اونجام  گهيد قهيبمون من تا ده دق نيتو ماش-

 .قطع كرد و
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 يشدم ول ادهيپ نياز ماش. مهرزاد بود. خورد چشمامو باز كردم  شهيكه به ش ييضربه ا يبا صدا....دادم و چشمامو بستم هيتك يبه صندل رموس

 :سرم گرفت و گفت يچترشو باال....دميبود لرز سيچون لباسام خ

 .فقط صندوق عقب و باز كن .نيبش نيتو ماش-

 :تم گفتچتر و داد دس.صندوق و باز كردم  در

 .نيبرو تو ماش-

دستاش از ... نشه سيسرش گرفتم تا خ يهمونجا كنارش موندم و چتر و باال دم،يلرز ياز سرما م نكهيمن به حرفش گوش ندادم و با ا يول

ش تموم شد از كار يوقت....ومديبهش م يليبود كه خ دهيهم پوش يبلند يپالتو...بود افهيبهش نگاه كردم واقعا خوش ق. سرما قرمز شده بود 

موفق  ايگو يول ستميو صاف وا رميلرزش بدنم و بگ يكردم جلو يسع. ستادياومد روبروم وا نيتو ماش ليو بعد از گذاشتن وسا دجاش بلند ش

 :نبودم چون مهرزاد گفت

 ...ريدوش آب گرم بگ هيخونه قبل از خواب  يرفت...لجباز-

 .كه باعث زحمتتون شدم ديبخش-

 .يشد سيخ يحساب. وار شو س...كنم يخواهش م-

 .ازش تشكر كردم و سوار شدم  دوباره

كردم به  يسوخت، بستم و سع يم ميچشمامو كه حساب.  ومديحال بودم و بازم خوابم م يب...چشمامو باز كردم يدياحساس سردرد شد با

 فكر نكنم و بخوابم  يزيچ

چشمام  يچراغ اتاقو روشن كرد كه باعث شد دستمو جلو. مامان بود...ن كنمباز شدن در اتاقم مجبور شدم دوباره بازشو يصدا دنيبا شن يول

 :مامان گفت. رميبگ

 ؟ يتو هنوز خواب-

 :گرفته گفتم يسوخت، آب دهنم و به زور قورت دادم و با صدا يم گلوم

 .مامان چراغ رو خاموش كن لطفا-

 ؟يحاضر ش يخوا يپاشو، مگه نم ؟يخاموش كنم كه دوباره بخواب-

 :زد گفت يصورتم كنار م يكه موهامو از رو يخورم اومد كنارم و در حال ياز جام تكون نم ديكه د نماما

 .يتب دار يگ يچرا نم...يداغ شيتو كه مثل كوره آت.... پاشو عز-

 .حرف زدن ندارم ياصال نا-

 .دكتر ميپاشو بر...از دست تو-

 :زدم و گفتم يحال يب لبخند

 گه؟يدكتر د هي شيساده برم پ هيسرما خوردگ هي يوقت واسه اون...مامان من خودم دكترم-

 :گذاشت و گفت ميشونيدوباره دستشو رو پ مامان

 .باالست يليساده ؟ تبت خ هيسرماخوردگ هي يگيم نيتو به ا-

مامان كه صورت . شده بود از روم رد  يليتر هياالن  نيانگار هم....كردم از جام بلند شم كه تمام بدنم درد گرفت يدادم و سع هيدستم تك به
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 :گفت ديمچاله شده از دردمو د

 .تو استراحت كن.  ارميبگو تا برات ب يخوا يم يزياگه چ ؟يشيچرا از جات بلند م-

 .برم اونجا هيقول دادم زودتر از بق يبه پر.... حاضر شم ديبا...نه-

 ؟  يبر يخوا يحالت م ني؟با ا يچ-

 .من حالم خوبه-

 .گهيد يامشب نشد هفته . كنه  ياون حتما دركت م... ستيزنگ بزن و بگو كه حالت خوب ن يه پرب... يخواد بر ينم-

 :به مامان گفتم. رم يرو م يبعد هي، مهمون رهيبگ يكه قراره دو تا مهمون مياصال حالم خوب نبود و پر.حق با مامانه  دميد

 ن؟يبد مويگوش شهيپس م-

 :داد دستم و گفت مويگوش مامان

 .برات سوپ بذارم  مريمن م-

 .بوق خوردن باالخره جواب داد يبعد از كل. رو گرفتم يپر ي شماره

 پس؟ ييكجا. جون ديبه آناه-

دونستم اگر برم از  يواقعا حالم بد بود و م يشدم ول مونيخواستم بزنم پش يكه م يلحظه از حرف هي....خوشحاله يليصداش معلوم بود خ از

 .اديدماغم در م

 .اميفكر نكنم بتونم ب. ستيراستش اصال حالم خوب ن...ضر نشدممن هنوز حا-

-..... 

 مادر؟ ي؟مرد يپر-

 ؟ياينم يگيكه م يچ يعني....يلوس يليخ-

 .تب دارم ...  ستيباور كن حالم خوب ن-

 . يايب ديبا ياگر رو به موتم باش يحت... ستين ميحرفا حال نيمن ا-

 ...يپر-

 :گفت يلحن دلخور با

 .كنم ياصرار نم يول يدوست داشتم امشب كنارم باش... يدوستم نيتو بهتر...يور راحتباشه، هر ط-

 شيزندگ يشبا نياز بهتر يكي يرو تو يخواستم پر ينم. شدم و دلم براش سوخت  مونيكه كردم پش ياز كار ياز قطع كردن گوش بعد

 :ديسهم تو دستش بود، پر يمامان اومد تو اتاق، دستمال مرطوب. ناراحت كنم 

 ؟يزنگ زد-

 .ناراحت شد يآره، ول-

 :و گفت ميشونيپ يو مامان دستمال رو گذاشت رو دميكش دراز

 .ذره استراحت كن تا سوپ حاضر بشه هي.  يكن يجبران م يبعد هيو تو مهمون شهيبعد حالت خوب م يتا هفته  شاهللايا-

 .نوشته بود يپر...اومد، بازش كردم sms ميواسه گوش. خوشحال بود و من بد زدم تو پرش  يليخ. بود  يپر شيفكرم پ تمام
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 يجا يدون يتو كه م... يكن يخوشحالم م يليخ ا،ياگر حالت بهتر شد ب يول يومديحتما م يتونست ياصرار كنم چون اگر م ديدونم كه نبا يم «

 » يخواهر نداشتم

. تو حموم دمياز جام بلند شدم و چپ. بود 6 يكايساعت نزد. شبه هيفقط ...نداره، ياشكال. كرد  يداشت خرم م ميگرفت، بازم مثل قد خندم

چون وقت نداشتم . دميزانو بود و پوش يتنگ و تا رو يريش راهنيپ هيلباسمو كه ...ذره سرحالتر بشم  هيدوش گرفتم كه باعث شد  عيسر

هم  يميمال شيآرا.  دميموهامم سشوار كش يو جلو ستهيموهام كه فر درشت بود ژل زدم تا خوب وا نييبه پا...باز بذارم موهاموگرفتم  ميتصم

 :گفت ديكردن د شيمن و در حال آرا يمامان اومد تو اتاق و وقت. كردم

 ؟يشيآماده م يتو چرا دار-

 .بهتره  يليحالم خ ،يمهمون رميم-

 ؟ياگر حالت اونجا بد بشه چ يول ياالن خوب-

 .يخواد نگران بش ينمپس ...عالمه دكتر هي نيب رميدارم م. شهينم يچيه-

 :كرد و گفت يپوف مامان

 .خونه ها يايم عياگر حالت بد شد سر-

 به نظرت خوب شدم؟... چشم-

 :زد و گفت ينيريلبخند ش مامان

 .يخوب شهيتو هم-

 .به مامانم رفتم-

 .بردتيم اديصبر كن االن بابات م-

 . رمينه خودم م-

 . ينيحال پشت فرمون بش نيذارم با ا ينم-

 .برسه حتما خسته اس يبابا گناه داره، وقت. آژانس  نيس زنگ بزنخب پ-

 شتريب شدميم كتريمهرزاد نزد يبه خونه  يهر چ. داد تا من برم تيسفارش باالخره رضا يموافقت كرد و زنگ زد آژانس و بعد از كل مامان

 .گرفتم ياسترس م

 هيبعد از حساب كردن كرا. كردم  ريد يليخ نكهيمثل ا يدرست اومدم ول كه داديكوچه نشون م يپارك شده تو يها نيماش.  دميرس باالخره

 :ديبود ازم پرس ستادهياز خونه ها وا يكيدر  يكه جلو يمرد مسن. دنيكه بهم خورد شروع كردم به لرز ياز باد سرد... شدم ادهيپ نياز ماش

 ن؟يهست يمهمون دكتر گوهر-

 . بله -

 :دست اشاره كرد كه برم تو و گفت با

   نيخوش اومد يليخ. دييبفرما-

خونه ثابت موند،  ينما ينگاهم رو. خونه با چراغ روشن شده بود ياز دم در تا جلو...بدون برگ يبود كه پر بود از درختا يبزرگ يليخ اطيح

 نيا يبگ يتونست يردن مك يو خاموش م اطيح يمطمئنا اگر چراغا. نداختيكارتون م يتو يجادروگرا يخونه  اديبود و آدم و  يميقد يليخ
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تمام حواسم  يبا ترس رفتم سمت خونه ول. زدم  يكنه ، من بودم سكته رو م يم يزندگ نجايداره كه تنها ا يريمهرزاد دل ش.  دستخونه جن ز

و رفتم  دميكش يحتباز بود، نفس را مهيكه ن يبه در ورد دميرس يوقت... سراغم ادياز پشت درختا ن يجن ،يوقت روح هيبه دور و برم بود كه 

 بود  وغشل يليخ.... تو

رفت ازش تشكر  ادميخونه شده بودم كه  يمن انقدر محو تو يكرد كه از كدوم طرف برم ول مييدر پالتو مو ازم گرفت و راهنما يجلو ييآقا

زدن خونه  ديست از دبه اجبار د....و خوشگل بود كيش يبود در عوض توش حساب يميخونه وحشتناك و قد رونيهرچقدر كه ب... كنم

 .كنم دايرو پ يتا پر مبرداشتم و چشم چرخوند

 :ديتا بغلم كرد با تعجب پرس يخودشو بهم رسوند ول. رفتم طرفش كه متوجه من شد. خوشگل شده بود يليبود ، خ ستادهيوا راديه كنار

 ؟ يتو چرا انقدر داغ-

 ام؟يگفتم نم يواسه چ يپس فكر كرد ،يخسته نباش-

 ..ديببخش.  دهيكردم انقدر حالت بد باشه رنگتم كه پر يمن فكر نم-

 ...يچقدر خوشگل شد. خواست امشب كنارت باشم  ينداره، خودم دلم م ياشكال-

 ...رسم يتو كه نم يبه پا-

 اومدم ؟ ريد يليخ-

 .يينجايكه االن ا نهيمهم ا ستياون مهم ن-

 ...يخرم كرد يچون حساب ومدميم دميبا-

 ..يپر گنيبه من م-

 ... ستيدور از جونم كه تو دهنت ن-

 .يخود دار يتو جا يمهم نبود ول ومدينم راديبه خدا اگر ه-

 .بهش سالم كنم ميبر ايحاال ب...بود يكه مراسم كال ملغ ومدينم رداياگر ه-

 :گفت ديكه تا منو د راديكنار ه ميدستمو گرفت و با هم رفت يپر

 ن؟يايبكنه كه  تونيتونست راض يپس باالخره پر-

 ...ندارم شتريخواهر كه ب هي گهيد-

 .نيخوشحالم كه اومد-

 .گميم كيبهتون تبر...ممنون-

 .نوبت شماست يبعد پر شاهللايا ،يمرس-

 .نينكن نيتو رو خدا نفر-

 :گفتم يبه پر رو

 .صدام كن يداشت يبچه ها اگر كار شيپ رميمن م-

 . ايباشه اگر حالت بد شد بهم بگ-

بود تا  ستادهيبود وا دهيكه منو د مايرفتم طرفشون و ش. از دوستامون نشسته بودن اشاره كرد  گهيو چند تا د مايكه ش ييبعد با دست به جا و



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  82 

 .كنه يباهام روبوس

 . بوسمتون چون سرماخوردم  ينم. سالم-

 :و گفت ميشونيدستشو گذاشت رو پ مايش

 .باالست يليتبتم كه خ-

 :و گفتم نشستم

 خبر؟خوب، چه . حالم خوبه-

 » . ميكن دايكه شوهر پ ميكرد يتمام تالشمون و م ميشما داشت يپا شيپ نيواال ما تا هم« : سارا 

 »  ميكرد دايتو پ يمناسبم برا case هين اتفاقا : مايش

 داماد خوشبخت كجاست؟ نيدستتون درد نكنه، حاال ا-

 :گفتم.اشاره كرد يمرد چاق و كچل هيبه  گالره

 اال كجا بود؟تا ح نيا...جونم يا-

 » .پس مباركه« :مايش

 :گفت ديخند يكه م يدر حال سارا

 .شهيداره منفجر م. نينيطناز رو بب ي افهيبچه ها تو رو خدا ق-

كه چند تا خانوم دورش كرده  دمينگاهشو دنبال كردم تا به مهرزاد رس ريمس. شده بود  رهيخ ييطناز نگاه كردم كه با حرص داشت به جا به

 .گذره يداره بهش خوش م يليخندم گرفت، معلوم بود خ. مشغول بگو و بخند بودن  ميبحسا...بودن

 ». خوره يم ميچه حرص« : مايش

 » حقشه يول. از دوستش عقب مونده  يحساب نكهيا يواسه « : سارا

 .نياز خودتون حرف بزن...نيولش كن-

  »ميبرقص ميبر نيايب...گه يراست م« : گالره

 .ستميوا ادينم زتو ينم...اميمن نم-

 » .بمونم شتيمن پ يخوا يم« : مايش

 .برو برقص...زمينه عز-

. بزنم  ديخونه رو د يتو ونيتونستم راحت دكوراس يگل كرده بود و م مينبود فضول يحاال كه كس. شلوغ بود  يشون رفتن و وسطم حساب همه

 :دكتر زرافشان گفت... دكتر زرافشان تعجب كردم دنياز د. ردارم باعث شد كه دست از نگاه كردن ب يديببخش يصدا. بود كيش اليهمه وسا

 نم؟ياجازه هست بش. سالم-

 .دييكنم بفرما يسالم، خواهش م-

 .البته اگر مزاحم نباشم....شتونيپ اميگفتم ب نييتنها دميراستش د-

 ...كنم يخواهش م-

 .  نجانيا مارستانيب يدكترا يفكر كنم امشب همه -
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 .نداشته باشن ياورژانس ضيفقط خدا كنه مر-

 .انيبهم م يليخ يو خانم سرمد راديه-

 :كه در حال رقص بود گفتم يبه پر ينگاه با

 .براش خوشحالم يليخ-

 .كنم با شما راحت ترم ياحساس م يدونم چرا ول يازتون بپرسم؟ نم يسوال هيتونم  يم مييحاال كه تنها-

 :تعجب بهش نگاه كردم و گفتم با

 .دييبفرما-

 .كنن ؟ مثل خودتون يهمه با تعجب به من نگاه م رميم يهر خانم شيچرا من پ-

 :و گفتم دميخند.ما زوم كرده بود يچند جفت چشم با تعجب رو...گفت يحرفش به دور و برم نگاه كردم ، راست م نيا با

 ...نيدون يم.... خب-

 .نيراحت باش-

 ادتونيز يو بخاطر جذبه  نيمقابل دكتر مهرزاد ينقطه  قايدر واقع شما دق. نيديو نمبخاطر اخالقتونه كه به همه ر... اگر بخوام رك بگم-

 ... سمتتون اديكنه ب يجرأت م يكمتر كس

 :بشه، گفت داشونيپ ومديازش خوشم م يليلبش كه من خ يباعث شد اون چندتا خط گوشه  خندش

 .كنه يجب متع رميم يكه سراغ هر كس نهيا يانقدر بد اخالقم؟ پس واسه  يعني-

 : به مهرزاد كرد و گفت ينگاه

 .با آرتام بگردم شتريب ديبا نكهيمثل ا-

 .به نظرم اخالقتون خوبه  يول-

 رياصال نخواستم كه ذهنمو در گ....درس و كارم بوده يكه تمام فكر و تمركزم رو نهيا يام واسه  يراستش من اگر انقدر تو خودمم و جد-

 ....كارا نداشتم نيا يبرا ميالبته وقت. بكنم يمسائل عاطف

 ...نهيذره تمر هيچاره ش -

 :كرد و گفت ييدست بهم اشاره ا با

 .دارم  اجيمعلم خوب احت هياول از همه به -

 :زد و گفت ييلبخند بامزه ا د،يچهرم د يتعجب و تو انگار

 ه؟ياخالق شما چطور-

 .  كترميذره به اخالق شما نزد هيه شما و دكتر مهرزادم ، البت نيب يزيچ هيدر حال حاضر من ...آم-

 :و گفت ديخند

 به منم هست؟ هيذره شب هيخوبه، پس -

 . مهمونا بودن ثابت موند نيو كاوه كه ب يمهر ينگاهم رو...جوابشو بدم نتونستم

با  ديدكتر زرافشان كه د...مشكه شده بود يحساب دنشونياز د. دكتر زر افشان به خودم اومدم و نگاه متعجبم و از رو اونا برداشتم  يصدا با
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 :ديكنم پرس ينگاش م يجيگ

 حالتون خوبه؟-

كاوه  يدستاشو دور بازو يمهر....كردن با چند نفر بودن نگاه كردم كيآره تكون دادم و دوباره به اونا كه در حال سالم و عل يبه نشونه  سرمو

تونم راحت  يكردم نم يوب هر دوشون بغض راه گلوم گرفت و احساس محال خ دنيبا د... لباش بود يلبخند ژكوندم رو هيحلقه كرده بود و 

 يرو يعرق سرد...كه انقدر با هم خوبن نميتونم بب يبازم نم يبا كمك مهرزاد حالشونو گرفتم ول شگاهينما يهر چند تو.  كشمنفس ب

 دهي، هنوز متوجه اونا نشده بود همونطور كه منو ندبه مهرزاد نگاه كردم ...شهيكنم حالم هر لحظه داره بدتر م ينشست و احساس م ميشونيپ

كه مهرزاد دوست  گهيكه بشناسه م يبه هر ك... كارم تمومه نهيبب نجايمنو و اونو با هم ا ياگر مهر. سرش با دخترا گرم بود  يبود چون حساب

 .برم  دنيتا منو ند ديبا....رهيمهرزاد م يپسره منه و آبرو

دو قدم با در فاصله ...يكرد بلند شدم و رفتم سمت در خروج ينار دكتر زرافشان كه با تعجب داشت بهم نگاه ماز ك يدياز گفتن ببخش بعد

 ...هيمهر...آبروم رفت...حبس شد نهينفسم تو س....از ترس چشامو بستم...بازومو از پشت گرفت يداشتم كه كس

 :بهم كرد و گفت يبا تعجب نگاه يپر. و بهش نگاه كردم  دميكش يبود نفس راحت ستادهيكه حاال روبروم وا يپر يصدا دنيشن با

 ...دختر يلرز يم يدار ؟يچته؟ چرا انقدر عرق كرد-

 :و گفتم دميكش سميخ هيشونيبه پ يدست

 .ستيبرم حالم خوب ن ديبا-

 ؟يبر ييحالت جا نيبا ا ذارميمن م يفكر كرد-

 ميرو گرفتم و با هم رفت يخواستم جلب توجه كنم، دست پر ينم. كردن  يبودن داشتن به ما نگاه م ستادهيكه اطرافمون وا ينفر چند

 :گفت يپر.رونيب

 تو چته؟-

 .تو گرم بود-

 .تو ميبر ايب...شهيلباس نازك حالت بدتر م نيبا ا-

 .اريفقط برو پالتومو ب...برم ديبا ،ينه پر-

 ...يبر ذارميگفتم كه نم-

 ...كنم بحث و ادامه نده يخواهش م يپر-

 ...ه توآخ-

 .صحبتش شد يمهرزاد مانع از ادامه  يصدا

 اومده خانما؟ شيپ يمشكل-

 ». خوام برم يم گهيبلند شده م هوي... چش شده ديدونم آناه ينم« :يپر

 .دركم كن ست،يحالم خوب ن يپر-

 ».يبر ذارمينم ستياتفاقا چون حالت خوب ن« :يپر

 :گفت يرو به پر مهرزاد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  85 

 .كنم كه نره يم شيمن راض... نيسبه مهموناتون بر نيشما بر-

 :مهرزاد دوباره گفت...منو محكم تو دستاش نگه داشته بود يبود و دستا ستادهيهمچنان وا يپر يول

 .دميقول م-

ت رف يپر. تكون داد  يبه مهرزاد گفت و اونم سر يزيچ هيآروم  ديبه مهرزاد رس يوقت. كه بهم كرد دستامو ول كرد  يبعد از نگاه نگران يپر

 :اون زودتر از من گفت يول ارهيخواستم از مهرزاد بخوام كه برام پالتو مو ب...تو

 شون؟يديد-

 :مهرزاد ادامه داد. گفتم ييسر آره ا با

 ؟يبر يخوا يو م يناراحت شونيديبا هم د نكهياز ا-

با من مشكل داره و اگر ...زهيت يلياون خ.  شهيبد م نهيبا شما بب نجايمنو ا ياگر مهر نكهيو دوم ا ستيحالم خوب ن نكهياول ا...برم ديمن با-

 ...گهياون روز و م يكردنمم كه شده به همه ماجرا تياذ يبرا ميكن يبا هم برخورد م يمنو شما رسم نهيبب

 :لختم و گفت يشونه ها يكتشو در آورد و انداخت رو مهرزاد

 كنه؟ ينم يكار نهياگر منو تنها بب يفكر كرد-

 :كرد گذاشتم و گفتم يهام كه حاال درد م قهيشق يرو دستمو

 .برم بهتره يول...دونم ينم-

 ...بدونه يزيفعال چ يكس ميخوا ينگه چون ما نم يزيچ يكه به كس يو بهش بگ يتو و باهاش حال و احوال كن يكه بر نهياما نظر من ا-

 كنه؟ ياون به حرف من گوش م نيكن يفكر م-

 .رهيگيكنه و جلوشو م يم كاوه گوش يگوش نكنه ول دياون شا-

 .نياليچقدر خوش خ-

 ..تو ميو بر يبهتره به حرفم گوش كن-

 گذاشت و گفت ميشونيپ يرو دستشو

تا  يذره استراحت كن هيباال  ياز اتاقا يكيتو  يبر يخوا يم...يحال بود ياز سر شب حواسم بود كه ب ،يلرز يم يدار...باالست يليخ تبت

 حالت بهتر بشه؟

 .نه ممنون-

 :ذره نگام كرد و گفت هي

 تو؟ ميبر-

 :كردم و گفتم يبه در ورود ينگاه ديترد با

 .ميبر-

 :دميشونم برداشتم و دادم دستش و پرس يو از رو كت

 ن؟يريشما اول م-

 .تو اميمن از در آشپزخونه م...نه تو برو-
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زد و اومد  يمن لبخند دنيكه با د يتم كه نگاهم افتاد به پرگش يم يداشتم دنبال مهر...شلوغ بود يتو حساب... گفتم و رفتم ييسر باشه ا با

 :طرفم و گفت

 .االن حالت بهتره. يكه نرفت يمرس-

 آره-

 .خودم شيپ ميبر ايب-

كردن اون  دايپ يو تمام حواسم پ دمياز حرفاشو نفهم يچيمن ه يول زديداشت حرف م يپر....ميپشت كمرم گذاشت و با هم راه افتاد دستشو

 .به كمرم زد، بهش نگاه كردم يكه پر يآروم يبا ضربه ... دمشونيباالخره د... دوتا بود

 معلومه حواست كجاست؟-

 ...تو يخوب معلومه، به حرفا-

 گفتم؟ يداشتم م يبگو چ يگيآره جون خودت، اگه راست م-

 : و گفتم دميخند

 نده ريگ يپر

 پرتش كرده بود؟ يك يعنيحاال حواست كجا بود؟ -

 .يببرن كه انقدر منحرفمردشور تو -

 :گفتم يو به پر ستادميوا...و كاوه يگرفتم كه خودم برم سراغ مهر ميتصم...بود ومدهيمهرزاد هنوز ن.دور و برم نگاه كردم به

 .اميتو برو من االن م-

 كجا؟-

 .بهش سالم كنم رميم دمياز آشناهامون و د يكي-

همچنان در حال بگو و بخند  يمهر يكاوه متوجه من شد و خشكش زد ول...سمتشونو رفتم  دميكش يقينفس عم. گفت و رفت ييباشه ا يپر

 :دميپرس.هم با تعجب بهم نگاه كرد يكه گفتم مهر يبا سالم. بود و اصال حواسش به اطرافش نبود 

 حالت چطوره؟-

 ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا-

 .دوستم هياومدم نامزد...يكن يكه تو م يهمون كار-

 ..آها-

 :دميكاوه پرسبه  رو

 پسر عمه؟ يخوب شما

 :روشو برگردوند و گفت ضيبا غ يمهر...شه بود رهينداد و همچنان بهم خ يجواب كاوه

 ما؟ شيپ ياومد يچ يحاال واسه -

 .سالم كنم الميبه رسم ادب اومدم به فام-

 : اشاره كرد و گفت ييزد و به جا يبدجنس يلبخند يمهر
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 .يستيكه تنها ن نميبيم

 :گفتم. دميمهرزاد  رو د...كه اشاره كرد نگاه كردم  ييبه جا نانياطم يبرا يول هيم حدس بزنم منظورش به كتونست يم

متوجه منظورم ...بدونه يخوامم كه كس يآرتام خبر نداره و نم...من و  ياز رابطه  يكس نجايا...رو بهت بگم يزيچ هينرفته بذار  ادمياتفاقا تا -

 ؟يشيكه م

 » .نيتا به همه بگ هيفرصت خوب يمهمون نيا يخوا يبدونه؟ اگه نظر منو م دينبا يچرا كس« : يمهر

 ...به خودمون ربط داره گهياونش د-

 »...تونم دروغ بگم يمن نم« : يمهر

 :نگاه مضطربم و به كاوه دوختم و گفتم....كاش رفته بودم يا

 .نيزن ينم يلطفا قول بده كه حرف-

 :كرد، گفت يبود و فقط نگاهم مكه تا اون لحظه كه ساكت  كاوه

 .ميزن ينم يمطمئن باش ما حرف-

 :شده بود گفت يمن عصب يكاوه رو ي رهيكه از نگاه خ يمهر

 .گمياما من م-

 :انداخت و محكم گفت يبه مهر يشد و نگاه وحشتناك يعصب كاوه

 ؟ يدينداره ، فهم يبه ما ربط...ميگ ينم يزيما چ...همون كه گفتم-

 :دوباره به كاوه نگاه كردم و گفتم. گرفته شد خوشحال شدم  يحال مهر نكهياز ا. آره تكون داد  يبه نشونه  يسر يبا دلخور يمهر

 ...ايپس قول داد-

ازشون  عيكردم و سر يتشكر...موندم ياونجا م دينبا....هياحساس كردم تو نگاهش پر دلخور....شد رهيتكون داد و دوباره بهم خ يسر كاوه

 :ديپرس مايش. بچه ها  شيوباره رفتم پد...جدا شدم

 زد؟ بتيكجا غ هويتو -

 .كم هوا بخورم هي رونيحالم خوب نبود، رفتم ب-

 » .گفت و ناراحتت كرد يزينكنه دكتر زرافشان چ نميبب« : گالره

 .كنه كيفقط اومده بود باهام سالم و عل چارهياون ب....نه بابا-

 »  كارا؟  نيادكتر زرافشان و ...اهللا واكبر « :مايش

 مگه چشه؟ چارهيب-

 ».مونهيبره تا آخر عمرش تنها م شيپ ينطوريا...هيجد ياديبه نظر من ز. كنه  يم ميازش طرفدار نيبب....اوووه« :سارا

آدم  يو نداده كلر يبه كس....اونم خوبه ي افهيكه ق...تا اخالق افنيدنبال ق شتريدوره زمونه همه ب نيتازه تو ا...اما به نظر من اخالقش خوبه-

 .دوستش دارن

 » .يكن يم فيكه انقدر ازش تعر هينكنه خبر نميبب« : سارا

 .فكراتون مسمومه....گهيتونه دو كلمه باهاتون حرف بزنه د يكه آدم نم نيكن يكارا رو م نيهم-
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 :كه گفت دميرو شن يپر يصدا

 .گفته باشم. نايكه با من طرف نينكن تيدوستمو اذ ،يآها 

  »؟يشد زونيچرا مثل كوآال بهش آو...بابا ول كن اون نامزد بدبختتو...ميديه عجب باالخره ما تو رو دچ« :مايش

 » .كنه ياونه كه ولم نم زونم؟يمن بهش آو« : يپر

 » .ميباشه ما هم باور كرد« : مايش

 » .شام حاضره نيحرفا پاش نيا يبجا«  :يپر

 » هست؟ يحاال شام چ...آخ جون«  :مايش

 .ريو نون و پنت يبرا-

فرم به دردم  يرو كلياز فردا كه ه...گرفتن واسه امشب ميشروع كردم به رژ نيرو اعالم كرد ينامزد خيكه تار يمن از روز...گمشو« : مايش

 » ...امياز خجالت شكمم در ب يخوام حساب يخوره پس م ينم

 : از جاش بلند شد و گفت مايش

 .كه رفتم من

 : كنارم نشست و گفت يپر.كردن شيو سارا هم همراه گالره

 ؟يبهتر

 .آره-

 .ميتا با هم بخور نجايا ارهيگفتم غذامون رو ب راديبه ه. نيجا بش نياونور شلوغه تو هم-

 .نيبرم تا تنها باش دميم حيترج-

 .راحت باشه اليتا خ ينيشيخودم م شيپ نجايهم.  يديم حيترج خوديب-

 شهيسر كار كه هم...طونهيانقدر ش راديدونستم ه ينم...ميو خنده خورد يشام و با شوخ.و آوردنغذا ر ياز خدمتكارا ظرفا يكيهمراه  راديه

شن؟  فكر كنم  يخسته نم نايفهمم ا يمن نم....شدن دنيبعد از صرف شام دوباره همه مشغول رقص. كرد يبرخورد م يمودب و رسم يليخ

 .ميخاموششون كن ليبا ب ميمجبور ش

 يلحظه هم اجازه نداد مهر هي. رو گرفت يدهن مهر يخدا رو شكر كاوه به قولش عمل كرد و جلو.كرد  يدرد م آهنگ اديز ياز صدا سرم

چقدر من ...ادهيكنه از عشق ز يفكر م نهيبب يحاال هر ك...كنهيهم استفاده م قهيدق 1كه از  دونهيو م شناسهيرو م يتنها باشه،چون خوب مهر

 ...نداشت كه دوستشاحمقم، اگه 

 يتو. نور سالن كم كرده بودن ....وسط ختنيدو نفره ها ر يدو نفره گذاشت و همه  ميآهنگ مال هياركستر به در خواست بچه ها  هگرو

واقعا كه بچه ست و مغزش ...كرد يبه من نگاه م ييكه خودشو به كاوه چسبونده بود با لبخند مسخره ا يكه در حال دميرو د يمهر تيجمع

و  نيريش ي افهيق....ديرقص يسال سن داشته باشه م 50يخورد باال ياز دكترا كه بهش م يكيو با همسر  وديسط و ممهرزاد. كف پاشه 

خوش به ....شده بود رهينگاه كردم كه با عشق به زنش خ يبهدكتر شهاب.... مادربزرگم افتادم ادي دنشيبا د...بامزه بود يليداشت و خ يمهربون

 ...گفت ينه نم داديم شنهاديپ يمطمئناً اگر به هر دختر...بود نندهيزرافشان كه اونم مثل من ب ردكتنگاهم افتاد به ....حالشون

 :كرد و گفت يبه پر يينگاه عاشقانه ا راديهمه ساكت بودن، ه....همونجا موندن يو پر راديكه تموم شد همه رفتن نشستن اما ه آهنگ
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 ....رو مال خودم كردم يپر منه چون باالخره هيزندگ يشبا نياز بهتر يكيامشب -

 :ادامه داد يرو به پر و

 .انجام بدم ادياز دستم بر م يهر كار تيخوشبخت يكه برا دميهمه قول م يجا جلو نيهم-

و سر به سر گذاشتن  دنيو سوت كش ليهم شروع كردن به گفتن زن ذل يسر هياز خجالت قرمز شده بود و همه براشون دست زدن و  يپر

 :با دست از همه خواست تا ساكت بشن، دوباره گفت درايه....راديه

 ...واق...امشب خراب بشه يكه نذاشت مهمون زياز آرتام عز نطوريهم....نيكرد يخوام از همه تون تشكر كنم كه امشب ما رو همراه يم-

 .حرفاش شد يمانع از ادامه  يمهر يصدا اما

 ....نيشنويو خانم زند رو م شونيزدواج اخبر ا گهيچند وقت د شاهللايا...ضرر نكردن نياما همچ-

 : به مهرزاد ادامه داد رو

 ...شهيشما و خانم زند به ازدواج ختم م هيبه نظر من كه دوست...نه دكتر مگه

 ....بود يبد سكوت

مهمونا رو خودم  ي رهيمتوجه نگاه خ يول... كرد يبه من نگاه م يروزيپ ياز رو يكردم كه با لبخند ينگاه م يفقط به مهر...شده بودم شوكه

 نكهيبرد و بعد از ا نيكاوه بود كه سكوت رو از ب...رو نداشتم ينگاه كردن به كس يرو...از تبم بود يناش يهمش توهم ها نايكاش ا يا....بودم

 :گفت يرسوند، عصب يبه مهر خودشو

 ؟يكن يكار م يچ يمعلوم هست دار-

 يمهر...كردم گلوم خشك شده يدوباره عرق كردم و احساس م...استفاده رو كرده بود تيكاوه تنهاش گذاشته بود و اونم از فرصت نها پس

 :باال انداخت و گفت ييشونه ا

 .رو گفتم قتيكار كردم؟ فقط حق يمگه چ-

 :رو به مهرزاد ادامه داد و

 مگه نه دكتر؟ -

 يبرام مهم نبود كه آبروم جلو گهيد...كردينگاه م يه مهرشلوارش كرده بود و خونسرد ب بيج يبه مهرزاد نگاه كردم كه دستاشو تو ديترد با

 نهياون دو تا بره بهتر از ا شيآبروم پ....رميرو بگ يبعد يداستانا ياز چه قراره تا جلو انيگفتم جر يهمونجا به همه م ديبا...بره يكاوه و مهر

 :ب باز كنم مهرزاد گفتل نكهياما قبل از ا....همكارام بلند كنم يسرم جلو مارستانيكه نتونم تو ب

 .حق با شماست-

 :و گفت ديرو بهش دادن، خند ايكه انگار دن يمهر

 ..كردن دييخودشونم تأ يديد-

 : رو به كاوه گفت و

 .خودشون بوده ياگر همه تعجب كردن به خاطر پنهون كار. ستميمقصر ن من

از مسائل  گرانينداره د يليبود كه دل نيا ينگه واسه  يزيزند خواستم چنزدم و از خانم  ياگر حرف...نبود ونيدر م ييا يپنهون كار« : مهرزاد

 ».من با خبر باشن هيزندگ يخصوص
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 :گفت هيزد و رو به بق يبخش نانيلبخند اطم ديمتعجب منو د ي افهيكه ق مهرزاد

 اد؟يخوشم ب يباشه كه من از كس يببيعج زيكنم چ يفكر نم-

جو بوجود اومده قرار گرفته بودن و ساكت شده بودن اشاره كرد كه كارشون و انجام بدن و خودشم  ريدست به گروه اركستر كه تحت تاث با

دوباره بلند  كيموز يصدا...اونم رفته يخونسرد بود، انگار نه انگار كه آبرو يليخ. بهشون گفت  يزيچ هيو  نياز مستخدم يكيرفت سمت 

بغض ....كنم هيخوام كارمو توج يكردن م يفكر م هيتونستم انكار كنم چون بق ينم گهيدكرده بود  دييرو تأ يحاال كه مهرزاد حرف مهر...شد

حتما . من و مهرزاده  يها رو يليدونستم كه هنوزم نگاه خ يم. ناخنمو كف دستم فرو كردم تيو از عصبان نييكرده بودم ، سرمو انداختم پا

اشكامو  زشير يتا جلو دميكش قيچند تا نفس عم...كردم دل مهرزاد و ببرم يسع و بر خالف رفتارم ركاميدختر آب ز هيكنن من  ياالن فكر م

 ...رميبگ

 يبا مهربون. زدم تا بفهمه حالم خوبه يجون يلبخند ب. كرد  ينگاهم م يبود كه با نگران مايش...رونيشونم از فكر اومدم ب يرو ياحساس دست با

 : بازومو نوازش كرد و گفت

 . نكن تيرو اذ خودت

ذره  هيتا بتونم  نييدوباره سرمو انداختم پا. دميديكه تو چشمام جمع شده بود تار م ياشك يرو از پشت پرده  مايش. تلنگر بودم هيمنتظر  گاران

 :آروم كردنم گفت يبرا مايش. به خودم مسلط بشم

 .شهيناراحت م نهيبب ينطوريكه اگر تو رو ا يدونيم... يبه خاطر پر...نكن هيتو رو خدا گر-

كه  ينبود چون در حال يمشكل يليكنم كه كار خ داشيپ تيجمع نيسرمو بلند كردم تا ب. رفته بود ادميانقدر شوكه شده بودم كه اونو ...يپر

ذره كه  هي...ومدياصال سراغمم ن ستيحالم خوب ن ديد نكهيدلخوره، با ا يلياز نگاهش معلوم بود كه خ...سر جاش نشسته بود زل زده بود بهم

 :اومد كنارم و گفت يمهر...خواست اونجا باشم يدلم نم گهيد. با اخم روشو برگردوند كردم نگا

 .زميعز يبا من ندار يكار...منتظرمه نيكاوه تو ماش...ميريمن دارم م گهيخب د-

 :گوشم گفت ريم زو سرشو آورد جلو و آرو ديبا تمام نفرت بهش نگاه كردم كه خند. شهيم شيذره خجالت حال هيشعور كاوه كه  بازم

 .ازدواجت درست كردم يبرا يعال تيموقع هيمن ...يبعدا ازم تشكر كن يتونيم-

آروم شده بود  باي، جو تقر.جرأت كردم و به اطرافم نگاه كردم.  ارميسرش ن ييبال هيخودم رو گرفتم تا  يجلو يليخ...رفت عيگفت و سر نويا

بود  تيموقع نياالن بهتر....خانمم بخصوص دوستام نسبت بهم عوض شده بود ياز همكارا يليو همه دوباره مشغول شده بودن اما طرز نگاه خ

 :ديپرس مايتا از جام بلند شدم ش...برم اونجاكه از 

 كجا؟-

 .كن يخداحافظ) بود رهيكردم كه هنوزم با اخم به روبروش خ يبه پر ينگاه(بچه ها  ي هياز طرف من از بق...رميمن دارم م-

 »...ستيحالت خوب ن.اميمنم باهات م ستايوا« : مايش

 .نه تو بمون-

 :ديمهرزاد اومد كنارم و پرس.  ارتشيكه پالتومو گرفته بود خواستم كه برام ب ييكردم و رفتم دم در و از همون آقا يخداحافظ ازش

 ؟يريكجا م-

 ...برم ديبا-
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 :ذره نگاهم كرد و گفت هي مهرزاد

 ...كردم به خاطر ديياگه حرفشو تأ-

 :حرفش و گفتم ونيم رفتم

 ... نيكرد يكارو نم نيكاش ا يا يدونم ول يم-

 .رونيمنتظر نموندم و از اونجا زدم ب گهيد و

*** 

از همه  يول رهينم ادميو همكارام  يپر ي افهيق....پام يحركت كف اتاقم نشستم و زل زدم به انگشتا يچند ساعته كه ب قايدونم االن دق ينم

كه  يتا هر كار ستادميعرضه ها وا يكه مثل ب ادياز خودم بدم م.... رهيچشام كنار نم يبا اون لبخند مسخرش كه از جلو يرمه ي افهيبدتر ق

 ينم....جلوم رژه بره اديو حاالم پرو پرو ب رهيانقدر راحت عشقمو ازم بگ ذاشتمياگر نبودم كه نم...عرضه ام يمن واقعا ب. خواد بكنه  يدلش م

 ...برهيدونم چرا از ناراحت بودن من لذت م يكنه ؟ نم يم تميحقش كردم كه انقدر اذ در يدونم چه بد

 :كه كنارم نشست، گفت يكه در حال دميبابام رو شن يصدا. حركت نشسته بودم  يبه در خورد و باز شد اما من هنوزم ب ييا ضربه

 ه؟يمهمونت ك ينيب ينم ي، حت يبد اخالق يچه صابخونه -

 :اونم جوابم رو با لبخند داد و گفت. و لبخند زدم  نگاه كردم بهش

 ؟ينيكنار من و مادرت بش رونيب يايچرا نم-

 .ستياالن حالم خوب ن-

مخالفت كرد و بعدم قطع كرد  ارهيرو برات ب يبهش گفت صبر كنه تا گوش نهيتهم يوقت يزنگ زد تا حالت رو بپرسه ول شيساعت پ مين يپر-

 ؟يدعوا كرد يبا پر نميبب. 

 .نه-

 بابا جون؟ يپس چرا انقدر تو خودت-

 :زدم و گفتم يلبخند

 .ستين يمهم زيچ-

؟ من و مادرت تمام تالشمونو  يزنيحرف نم يو با كس يچرا همش تو خودت ؟يريهفته س كه سر كار نم هيپس چرا  ستين يمهم زياگر چ-

پاكش  تياز زندگ يتون يكه م يتنها خودت يارم كه كاوه بهت بد كرد ولدرسته، قبول د. مياريبار ب يدختر خود ساخته و قو هيكه تو رو  ميكرد

 يبه دخترم افتخار م...يكنار اومد هيقض نيكه با ا ميخوشحال بود يمن و مادرت كل يسر كار و سرحال بود يرفتيكه م ين مدتيتو ا...يكن

به مادرت فكر  چيه....يشد ميخودتو تو اتاق قا ياومد گهيتفاق دا هيبازم با  ياومده ول رونيسربلند ب شيزندگ ياز امتحانا يكيكردم كه از 

 ...ميتا كمكت كن يزديكاش با ما حرف م يا...خوابه يدو شبه كه راحت نم تو ياز نگران ؟يكرد

 .فميدست و پا و ضع يدختر ب هيمن ...حق با شماست-

 :و گفت ديسرم كش يرو يدست بابا

 .  يچون دختر من...يمحكمو  يهم قو يلياتفاقا به نظر من تو خ-

 :زد و ادامه داد يبعد چشمك و
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 .ارميحالت در ب نيآخه بهش قول دادم كه تو رو از ا.  مينهار بخور ميبر اينشدم ب عيضا نهيتهم يحاال هم تا جلو-

 :و گفتم دميخند

 .اميو م رميگيدوش م هي عيمنم سر نيشما بر-

 ...گشنمه يليفقط زود باش كه خ-

 ...چشم-

بابا . براشون نبودم  يوقت دختر خوب چيه يفكر بودم كه چقدر دوستشون دارم ول نيكردم تو ا يرفتن بابا رو تماشا م رونيكه ب ورنطيهم

 نيا يكردم؟ حاال كه مهر يراه رو انتخاب م نيكردم ؟ چرا ساده تر ياتاقم حبس م يخورد خودمو ت يم يبه توق يچرا تق...گفت يراست م

 .كنم يم شيو حال اميه نمكارو كرد منم كوتا

 .شماره آشنا بود...متوقف شدم ميزنگ گوش يصدا دنيكه با شن رونيحولمو برداشتم و خواستم از اتاق برم ب. جام بلند شدم از

 بله؟-

 ؟يخوب. سالم-

 شما؟...يمرس-

 .آرتامم-

 :ساكتم گفت ديمهرزاد كه د. كردم تعجب

 ؟يخانم زند؟ هنوز هست....الو-

 د؟ييابفرم.... بله-

 .باهات حرف بزنم ديبا يمزاحمت شدم ول ديببخش-

 در چه مورد؟. كنم  يخواهش م-

 .نمتيبب ديبا. تونم بگم يتلفن نم يپا-

 واجبه؟ يليخ-

 م؟ينيهمو بب شهيم...من آره يبرا-

 و كجا؟ يك...ندارم ياگه مهمه كه حرف-

 .دنبالت  اميو م شهيكارم تموم م 6من ساعت -

 ام؟يكجا ب نيبگفقط  اميمن خودم م-

 خوبه؟ ميقبل رفت يكه دفعه  يشاپ يهمون كاف-

 .قبل اصال حواسم نبود يكنم چون سر ادداشتيتا  نيفقط آدرسشو بگ...آره-

 ...اون شبه يكارم داره؟ حتما راجع به ماجرا يكرده بود كه چ ريدرگ يذهن منو حساب ياز گفتن آدرس،  تلفن و قطع كرد ول بعد

**** 

بودمش اومد طرفم و بعد از  دهيقبلم د يكه سر يرفتم تو و همون پسر جوون. كه پارك شده بود  دميمهرزاد رو د نيونجا ماشا دميرس يوقت

باال و مهرزاد رو در حال حرف  يازش تشكر كردم رفتم طبقه . باال منتظرمه  يبه پله ها اشاره كرد و گفت مهرزاد طبقه  يسالم و احوال پرس
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 افشويبه احترامم از جاش بلند شد كه باعث شد دختره هم كه پشتش به من بود برگرده و تونستم ق ديتا منو د.  دمين ددختر جوو هيزدن با 

هر دوتاشون جوابمو دادن و دختر رو به مهرزاد . رفتم جلو سالم كردم . حتما دوست دخترش بود . داشت  يصورت ملوس و با نمك...نميبب

 :گفت

 . تونييممنون از راهنما...رميم گهيدخب دكتر با اجازتون من -

 » .بود من در خدمتم يبازم اگر مشكل....كنم يخواهش م« : مهرزاد

 :گفت يمهرزاد با اشاره به صندل. و رفت  ديبا عشوه خند دختر

 .نيكنم بش يخواهش م-

 :گفتم مينشست تا

 شده؟ يزيچ.  دييخب بفرما-

 :مهرزاد باال رفت و گفت يابرو هي

 ...بعد نيبش قهيدق هي...يچقدر عجول-

 .ذره نگران شدم  هيآخه .  ديببخش-

 ؟يخوريم ياول بگو چ...فتادهين ينگران نباش ، اتفاق-

 ...كنه ينم يفرق-

 :پسره رفت ، گفتم يوقت. و قهوه داد  كيكرد و سفارش ك يياشاره ا شخدمتيبه پ مهرزاد

 ... يول رهيرو بگ يمهر يوه خواستم كه جلومن از كا....خوام يبابت اون شب معذرت م يزيقبل از هر چ-

 ؟ ياينم مارستانيحاال چرا ب-

 . نيدينگاه اون شب بچه ها رو كه د... اميب ييبا چه رو-

 واقعا برات مهمه؟-

 .كنهيهم مثل اونا فكر م يپر يتفاوت باشم ، حت يتونم نسبت بهش ب ينم-

 دونه ؟ يتو و كاوه رو نم يماجرا يمگه پر-

دونستم  ينم ينگم ول يبه پر يزيدادم راجع بهش چ حيمنو كاوه تموم شده بود و منم ترج نيب يهمه چ دميرو دوباره د يپر يوقت...نه-

 اوضاع خوبه ؟ مارستانيب يتو...شهيم ينطوريا

بگن  يزيچخودم جرأت نكردن  يجلو يول دهيگفتن كه به گوشم رس ييزايچ هيپشت سرمون  اشونياگر منظورت رفتار همكاراست ، بعض-

 . ستيمن مهم ن ياما به هر حال برا...

 يكاش شما كمكم نم يا. شدينم ينطوريگفتم االن ا ياون چرت و پرتا رو نم شگاهيمنه ، اگر اونروز تو نما ريهمش تقص...واقعا متاسفم-

 . نيكرد

 ...ستين يالزم به عذر خواه-

 :گفت قهيبعد از چند دق...نگاه كردم كه غرق در افكار خودش بودبه مهرزاد .  ميهر دوتامون ساكت بود. رو آوردن  سفارشمون

 . يريبگ يكه خواست يميو بعدم هر تصم يخوام كه اول به حرفام گوش بد يقبلش ازت م يازت دارم ول يخواهش هيراستش -
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 :جرعه از قهوش خورد و گفت هي. ساكت موندم تا ادامه بده  يحرفش تعجب كردم ول از

از  يكي يو پدرمم به واسطه  رانيا اديم يپارس اتيادب يتو رشته  ليتحص يادامه  يبرا شيسال پ يليبود كه خ ييكايآمر يودانشج هيمادرم -

خوب بود  شونيزندگ. برن  رانيكه بعد از ازدواجشون از ا كنهيو بخاطرش قبول م شهيدل نه صد دل عاشقش م هيو  نهيبيدوستاش مامانم رو م

بدشو  يرو يكه زندگ ديچرخ يخوب بود و بابامم مثل پروانه دور مادرم م زيهمه چ. اومدم  ايمن به دن نكهيتا ا. بودن  گهيو عاشق همد

كرده بود و  دايپ يمدت مشكل روح هيتا ...ادمهيبابامو خوب  يحال اون روزا. رفت  ايتصادف از دن هي يسالم بود كه مادرم تو 6...نشونمون داد

 يصدا. خونه  ومديبابام هر شب مست م...سالم بود 6فقط ....داشتم يچه حال يحدس بزن يتونيم گهيمنم كه د.. ..كرد مادرم زندست  يفكر م

بد شد و  يليشب حالش خ هي نكهيبود تا ا دهيكش يگفت دست از زندگ شهيم ييجورا هي...ديعذاب كش يليخ....هاش هنوز تو گوشمه هيگر

... رهيخواستم كه بابامو ازم نگ يكردم و از خدا م يم هيكردن گر يم نهيت كه داشتن بابامو معاتمام مد.... مارستانيب مشيببر ميمجبور شد

دكتر دوست بابام بود و ازم خواست كه شب برم خونشون كه مخالفت ....رو بهم دادن ايو گفت حالش خوبه انگار دن رونيدكتر اومد ب يوقت

هم رفتن تو  گهيبابام بلند شد و چند تا پرستار د اديداد و فر يرستار رفت تو اتاق ، صدادو ساعت كه پ يكيبعد از ....كردم و همونجا موندم

 يصدا....كرد رونيمنم ب يحت...رونيدوست بابام رفت تو اتاق و از همه خواست كه برن ب...بود ينجاتش داده بودن ناراض نكهيبابام از ا....اتاق

نگران بابام بودم رفتم  يليمن كه خ رونياز اتاق اومد ب يوقت.... زديت در مورد من حرف م، داش دميشنيم ور زديكه سر بابام م ييداداها

 .ديانگار تازه منو د...و بغلم كرد ديپر ديو تا منو د كرديم هيبابام داشت گر....تو

ازش  داشتينم اديز....شميزندگ ليمن تنها دل گفتيكرد و م يبه من توجه م شتريب ياز اون روز به بعد بابام شد همون آدم سابق ول خالصه

 يليبابام اول خ....رفتم اروپا ليتحص يادامه  يبرا نكهيتا ا. سرم به درسام گرم بود و كارم فقط درس خوندن بود  يمنم كه حساب. جدا بشم 

 يليخ ميچون زبان پارس....بودم دهيعكساشو د يبودم  ول ومدهين رانيمن تا اون موقع اصال ا...كرد شيباالخره عموم راض يكرد ول يم فتمخال

برام جالب بود و  يليخ....رانيآورد ا التيتعط يبار اون بود كه منو برا نياول....ايبرد نيمثل هم...كردم دايپ ياديز هيرانيا يخوب بود دوستا

و  رانياد كه بعد از درسم برگردم اد شنهاديپ ديكه عالقم رو د ايبرد....گرفته بود بيدلم عج ميدوباره برگشت يوقت....داشتم يخوب يليخ سح

البته . به اومدن نبود  يخودشم راض. گذاشتم مخالفت كرد  انيبابامو در جر ياما وقت...گهينم راهيب دميروش فكر كردم و د... كار كنم نجايا

 ديگرفته بودم و بابامم كه دخودمو  مياما من تصم...با امكانات خوب براش سخت بود برگرده يهمه سال زندگ ني، بعد ا دادميحق م بهش

 يمنم چون نم...برگردم يحرف چياما ازم قول گرفت كه هر وقت كه ازم خواست بالفاصله و بدون ه  ام،يتونه بكنه قبول كرد كه ب ينم يكار

 ....شدم كيشر مارستانيب نيكه بابام بهم داد تو ا ييا هيكنم قبول كردم و با سرما حتشخواستم نارا

 :باالخره گفت...خواد بزنه دو دلِ يكه م ياحساس كردم نسبت به حرف. شدلحظه ساكت  هي

 ...بابام بهم زنگ زد و ازم در مورد تو سوال كرد  يدو روز بعد از اون مهمون-

 :دميتعجب پرس با

 ده؟يپدرتون از كجا فهم-

و آرزوشه  اديكه طناز از من خوشش م يدونيحتما م....هبابام بود يپدرش هم دوره ....بابام گفته يرو برا انيطناز زنگ زده و جر نكهيمثل ا-

مارو  يبابام جلو ي لهياحساس خطر كرده و زنگ زده تا بوس ايبعد از اون شب گو. بره اما چون تك فرزنده خانوادش مخالفن  رانيكه از ا

عاشق بوده مجبورشدم بگم كه  يزمان هيتم دونس ي، چون م هيجد يليخ دميمنم كه د...كه موفقم بود چون بابام ازم خواست برگردم رهيبگ

حرفم رو باور نكرد و منم با عموم هماهنگ كردم و ازش خواستم . اومدم  تميدونستم مخالفه گفتم خواستگار يچون م يعاشق تو شدم و حت
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 ...نهيتا تو رو بب رانيا اديخواد ب يحاالم بابام م. و بگه كه اونم باهام اومده  هكه به بابام زنگ بزن

 :زل زده بودم بهش كه گفت ينطوريهم. حرفاش خشكم زده بود  از

 .مجبور شدم  يكردم ول يكار اشتباه دونميم-

 ...آخه-

تا  ميكن يو ما با هم نامزد م تيخواستگار اميمن م ياگر موافقت كن...يقبول كن يتون يم يبدم و اگر خواست شنهاديپ هيتا بهت  يايمن گفتم ب-

 درست مارستانميب يجو تو ينطوريا.  ميرو بهم بزن يكنم كه نامزد يم دايراه خوب پ هيمطمئن شد خودم  يو وقت نهيتو رو ببو  رانيا اديبابام ب

 . يريرو بگ يكمكت كنم كه حال مهر دميمدت قول م نيدر عوض منم تو ا.  شهيم

 :گفتم. كه امروز مامانم سر نهار زد و باعث تعجبم شد افتادم  يحرف ادي

.  رميكنه كه حالشو بگ ينم يبرام فرق اديبرنگرده پس ز گهيد ديآلمان و شا رهيم گهيد كساليكاوه تا كمتر از  دهيامروز گفت كه شنمادرم -

 .كاوه  اني؟ اونم بعد از جر شهيبرام چقدر بد م ليبهم بخوره تو فام ميكه اگر نامزد نيموضوع فكر كرد نيدر ضمن ،شما به ا

 چطوره؟...كشميخونتون مواد م ييرايوسط پذ ارميشده منقل و بساط م يحت. فكر كنن مشكل از من بوده  كنم كه همه يم يمن كار-

 :ذره فكر كردم و گفتم هي. گرفت  خندم

 كنه؟ يم يچه فرق نيكنه بر يكه باز باباتون اصرار م ميرو بهم بزن يخوب اگر نامزد-

من بهش احترام  يريكه بگ يميحرفا هر تصم نيا ياما با همه . خرم  يذره زمان م هي ينامزد نيمن االن با ا. كنم  يم يفكر هيتا اون موقع -

 . ذارميم

.  داديكنمم قلقلكم م تيرو اذ يفكر كه مهر نيا يول.  شديبد م ليفام يبرام تو فتادياتفاق م نياگر ا يتونستم منكر محبتاش بشم ول ينم-

 :گفتم

 جواب بدم؟ دياالن با-

 ...فقط تا پس فردا يول. ير كنفك يتون ينه ، م-

 :از جام بلند شدم و گفتم. تكون دادم  يسر

 . دميتا فردا شب بهتون خبر م-

 :بلند شد و گفت مهرزادم

 .ياومد نكهياز ا يمرس.  شميمن اصال ناراحت نم. من نمون  يِستيراحت بگو و تو رو دربا ياگر مخالف بود-

 .خداحافظ . كنم  يخواهش م-

اگر  يخواست كه جبران كنم ول يدلم م يلياون دوبار كمكم كرده بود و خ....كردم يمهرزاد فكر م شنهاديبه پ شدميدور م زيز مكه ا نطوريهم

 يچشمم كه داشت بهم م ياومد جلو افشيبازم ق...هيمهر ريهمش تقص. خوردن  يمامان و بابامم ضربه م ديكردم شا يكارو م نيا

 :ديمهرزاد با تعجب بهم نگاه كرد و پرس. و برگشتم  ستاديوا ركتپاهام از ح...ديخند

 شده ؟ يزيچ-

اجازه رو بهش بدم ؟  نيا ديچرا با....بكنم تمميحال بازم اذ نيبكنه و با ا شويراحت زندگ ديچرا اون با....رميانتقام بگ يخواستم از مهر ينم مگه

 :و كنار گذاشتم و گفتم ديترد. كرد  يمهرزاد هنوز منتظر نگاهم م
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 . كنم  يقبول م-

*** 

 نميبيتو خودمو، تك و تنها م يكه ب يا

 نميبيتو رو اونجا م ذارم،يجا كه پا م هر

 تو، پر درد و غصه بود يچشما ادمهي

 غربت تو ، قد صدتا قصه بود ي قصه

 تو هر جا كه هستم با منه ادي

 زنهيم شيعمر منو آت داره

 سرد يايدن نيتو ا يبود ديبرام خورش تو

 كرديتو پاك م يدستا سمويخ يها گونه

 خوب ياون دوتا دستا...اون دستا كجاست حاال

 خوب يلب قصه ها...صدا شده يب چرا

 كه باور ندارم اون همه خاطره مرد من

 پنجره مرد كيآسمونا پشت  عاشق

 ...ش يسنگ آسمون

آروم تر شدم  يوقت. گذاشتم  زديقلبم كه تند تند م يرو دادم و دستمو رونيمامان بود ،  نفسمو ب.  دميشونم خورد ، ترس يكه رو يضربه ا با

 :هامو از گوشم در آوردم و گفتم يهندزفر

 .مامان جان دميترس-

 :و گفت ديخند مامان

 .يديبود،  نشن اديآهنگ ز يصدا يدر زدم ول من

 .جوونم و جاهل...گهيكار كنم د يچ-

 باهات حرف بزنم؟ قهيچند دق يوقت دار-

 :شاره كردم و گفتمدست به تختم ا با

 . دييشما وقت دارم ، بفرما يبرا شهيمن هم-

 :دينشست و پرس مامان

 زنگ زد؟ ياالن ك يدونيم-

 :چپ و گفتم يعل يخودمو زدم به كوچه  يول دونستميكه م معلومه

 من از كجا بدونم؟. مامان  يپرسيم يچه سوال -

 . يخواستگار انيآخر هفته ب يزنگ زد و ازم اجازه گرفت كه برا يخانم هياالن  نيهم-

 ن؟يگفت يمن؟ اونوقت شما چ هيخواستگار-
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 . يانيقبول كردم چون فكر كردم كه تو در جر-

 ؟يكرد يفكر نيچرا همچ...وا-

 .كرد يخواستگار رونيب نيكه با هم رفته بود يمهرزاد همون دكتر يچون تو رو برا-

 :گفتم رم،يبخودم بگ يمتعجب ي افهيكردم ق يسع

 .يكنيم يشوخ 

 :مشكوك نگاهم كرد و گفت مامان

 ؟ يدونستيتو نم يعني-

 )اره جون خودم.( كنهيبرخورد م يباهام رسم ياديز.  ادينكرده كه بفهمم از من خوشش م يراستش تا حاال كار...نه واال-

 ؟ رونيب يپس چرا اونروز باهاش رفت نيندار ياگر با هم صنم-

 :گفتم. شهيول كن ماجرا نم ارهيرو در ن هيقض يمامانه ما تا ته و تو نيا نكهيا مثل

 .نيهم...رونيب ميرفت ارمياز دلش در ب نكهيا يبار من باهاش بد حرف زدم برا هي.  كردياون فرق م-

 :ديكه انگار هنوز قانع نشده بود پرس مامان

 هست؟ ي؟ پسر خوب هيخب حاال نظرت در موردش چ-

 :و گفتم دميخند

 .مهربونه  ميليو خ هيدر كل آدم خوب يبدم ول يتونم نظر يفعال كه نم-

 :دميپرس. نگران نگاهم كرد مامان

 قربونت برم ؟ ينگران ياز چ-

كه بعد از بهم خوردن  ييخواستگارا ي هيبرخالف بق نيكه در مورد ا نهيا بهيبرام عج يليكه خ يزيچ يول... ميدونيپسره نم نياز ا يچيما ه-

كه اگر  يكنيكارو م نيا يدار ياز سر لج و لجباز ترسميم....دونمينم...انيكه ب يديو اجازه م يكنينم يريگشدن ،سخت  دايرابطت با كاوه پ

 .ندارم  ياحساس خوب. بگم كه كارت اشتباهه  ديبا نهيلت هميدل

 مويمن تصم. ردن و مرور كردم رو كه اونا باهام ك يچشمام  رو بستم و دوباره تو ذهنم كار. كارو بكنم  نيا ديحق با مامانه و من نبا ديشا

 :به مامان نگاه كردم و گفتم. گرفتم 

 . ومدياصال ازش خوشم ن دي، شا ستيمعلوم ن يزيهنوز كه چ.  زمينگران نباش عز-

 . گميخودم بهش م اديشب كه بابات ب.  انيبه هر حال آخر هفته م...بگم يچ دونمينم-

 .باشه-

 يمهر يكردن كارا يتونم از تالف ينم يدوست ندارم ناراحتشون كنم ول.  كنميدارم به حرفاش فكر ماما من هنوز  رونياز اتاق رفت ب مامان

 يخبر نامزد ياگر مهر.  شميكار به ذره خودم آرومتر م نيحداقل با ا. ميراض مميبهشون نشون بدم كه خوشحالم و از زندگ ديبا. هم بگذرم 

مطمئنم كه  يازدواج جور كرده ول تيموقع هي، هر چند كه اون شب گفت كه برام   شناسمشيمن خوب م. كنهيرو بشنوه سكته م هرزادمن و م

 يمهر يبرا نياز كاوه سر تره و ا افهيو ق پيو هم از نظر ت تيمن بود چون مهرزاد هم از نظر موقع ياز ته دل نگفت و هدفش فقط بردن آبرو

 هي.  شميكه گرفتم مطمئن تر م يمياز تصم كنميبه اون دوتا فكر م شتريب يچ هر. تو چشم باشه ناراحت كننده ست  شهيكه دوست داره هم
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 .هامو تو گوشم گذاشتم  يو دوباره هندزفر دميكش يقينفس عم....جلوشون راه بندازم كه با خاطره خوب برن ييعاشقانه ا شينما

*** 

گشاد  نهيس ريبودم كه از ز دهيزانو پوش يتا رو يشميسبز  هنرايپ هي. خوب بود  زيهمه چ. نگاه كردم  نهيبار خودم رو تو آ نيآخر يبرا

اآلناست كه ... به ساعت نگاه كردم. بودم  يخودم راض. كم بود شمميسرم جمع كرده بودم و آرا يموهامم باال. سه ربع بود  نيو آست شديم

 :زد و گفت زيچند تا ضربه به م د،يدمامان تا منو .  رونيكردم و از اتاق رفتم ب يرو خودم عطر خال يحساب.  نبرس گهيد

 .اسپند دود كنم هي ومدنيبذار تا ن.  يمثل ماه شد...ماشاهللا-

 :و گفت ديخند بابا

 . رنيگيم ليچقدر خودشونو تحو نايا يگيم انيبعد م مونهياسپند م يبو...نهيكارا رو تهم نينكن ا-

 .كه بچم چشم نخوره  نهيخب بگن، مهم ا-

 :م و گفتمكنار بابا نشست رفتم

 .نباش يتو رو خدا انقدر خرافات. باشن و بخوان منو چشم بزنن  كاريكه ملت ب ستمين مييتحفه ا نيحاال من همچ-

 . يمون يگل م يداره؟ مثل دسته  راديبعدم مگه كجات ا...نگو يزيپس چ يدونينم يچيتو ه-

 :آروم گفت بابا

 .كنهيودشو ماون كار خ. حرف زد شهيرو حرف مادرت نم.... ولش كن-

زل . خودم احساس كردم ينگاه بابا رو رو ينيسنگ. چرخوند  يسرمون و م يكه ظرف اسپند و باال ميو به مامان نگاه كرد ميديدو تا خند هر

 :خوب نگام كرد، گفت يزده بود بهم و وقت

 .جدا كنه تا تو رو از ما  اديب يكي يروز هيكه  كردمياصال فكرشو نم...يشد يخودت خانم يبرا گهيد-

 :شونشو گفتم يگذاشتم رو سرمو

 .خودتونم  شير خيكه من دارم تا آخر عمر ب ياخالق گند نيبا ا...ستيمعلوم ن يزيهنوز كه چ-

 :و گفت ديسرمو بوس باب

 . كننينم دايپ ايدن يجا چيمثل دختر من ه. هم دلشون بخواد  يليخ-

 . كنمايم داينفس كاذب پدارم اعتماد به  واشي واشيشما و مامان  يفايبا تعر-

 يبرا يبابا از جاش بلند شد تا در و باز كنه و من و مامانم بعد از چك كردم همه چ. به صدا در اومد  فونيزنگ آ. ميديدو تامون خند هر

 بونلبخند مهر هيداشت كه با  ييبايز يليخ ي افهي، ق دميرو د انساليخانم م هياول از همه .  ميكنار بابا تا ازشون استقبال كن ميبار، رفت نيآخر

و آروم  ستاديمن وا يبا مادرم روبرو يزن عموش بعد از روبوس. تپل بود اومد  يكميپشت سرشم مهرزاد همراه عموش كه . كاملش كرده بود 

 :گفت

 .آرتام تكه  ي قهيسل دونستميم-

 تونستميحاال م. همه رفتن و منو مهرزاد رو تنها گداشتن .  ييرايكرد كه برن تو پذ شونييمامان راهنما. كردم و به عموشم سالم كردم  يتشكر

 :رو كه دستش بود به طرفم گرفت و گفت يدسته گل.  ومديبهش م يليبود كه خ دهيپوش كيش يكت و شلوار مشك هي.  نمشيخوب بب

 ؟يخوب...سالم-
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 . نيخوش اومد يليخ ،يمرس-

 :دست راهو نشونش دادم و گفتم با

 .دييبفرما 

به  ديباالخره رس نكهيمردم شروع شد تا ا هيو نوع زندگ ياقتصاد تيصحبت از آب و هوا و وضع. كرد و اشاره كرد من اول برم  يتشكر

بعد از چند .جمع  رو آب كرد  خي اشيخوش صحبت بود، مجلس رو گرفته بود تو دستش و با شوخ يليمهرزاد كه خ يعمو.  يخواستگار

 :گفت امزن عموش رو به باب قهيدق

 .دو تا جوون برن سنگاشون رو وا بكنن  نيا ميبا هم آشنا بش شتريب ميتا ما دار نيديزند اگر اجازه م يآقا-

 :دمياتاقم بود كه پرس يسرگرم تماشا يمهرزاد حساب. اتاقم  يتو ميو رفت ميموافقت بابا از جامون بلند شد با

 خوبه؟ نجايهم ايبالكن  يتو ميبر نيخوا يم-

 :ه فكر كرد و گفتذر هي مهرزاد

 .فكر كنم بالكن با صفاتره 

 :برد و گفت نيمهرزاد بود كه سكوت رو از ب.  ميكرديشهر نگاه م يبه نما ميو داشت ميهر دوتا ساكت بود...تو بالكن ميرفت

رو  يخوام كس ينم.  ستيكارم درست ن دونميم. رو بهت دادم  شنهاديپ نيكردم از خودم بدم اومد كه ا يبه پدر و مادرت نگاه م يوقت-

 .ناراحت كنم 

 . نيشيم تياذ شتريب نيبهش فكر كن شتريب يچون هر چ كنميكارو م نيمنم هم.  نيبهش فكر نكن-

 ؟ يشينم مونيپش ميكنيكه م يتو از كار يحق با تو باشه ول ديشا-

 . كر كنم موضوع ف نيبخاطر ما جمع شدن به ا رونيدوست ندارم حاال كه اونا ، اون ب. دونم  ينم-

 :زد و گفت يلبخند مهرزاد

 .سر كار  ميدو نفر آدم دو تا خانواده رو گذاشت...تو رو خدا ينيبيم-

 .ازشون خوشم اومد ....نيدار يمهربون يليخ يعمو و زن عمو-

ازشون كمك خواستم  نميهم يواسه  شنيراستش بچه دار نم....هيو عصب يجد ياديعموم كه ز يكيمهربونه ، برخالف اون  يليعموم خ نيا-

انقدر  يول ستميكه من اهل زن گرفتن ن دونستيچون م كردياون روز بهش گفتم به بابام زنگ بزنه قبول نم يوقت...چون منو دوست دارن

 . اديقرار دادن بابام تو عمل انجام شده همراهم ب يشد برا يشد كه من واقعا عاشق تو شدم و راض شاصرار كردم كه باور

 ...دكتر يراست-

 :و گفت ديحرفم پر ونيم مهرزاد

 . مارستانيب يدكتر، مخصوصا تو يبهم نگ گهيكن د يسع-

 .سخته -

 .باهام راحت باش ...از دوستاتم يكيفكر كن كه منم -

 :مهرزاد گفت. گفتم ييسر باشه ا با

 ؟ يبگ يخواست يم يحاال چ-
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 ان؟يم يپدرتون ك-

به نفع من شد تا وقت داشته باشم كه  ينطوريا...اديانجامش بده و بعد از اون م ديداره كه با يكار ضرور هيفقط گفت ...نگفته يقيدق خيتار-

 .اگر نامزدم باشه يحت خواميسر كارت ؟ از االن گفته باشم من كارمند تنبل نم يگرديبر م يتو ك.  يخواستگار اميب

 :زدم و گفتم يلبخند

 . اميم مونيشدن نامزد يبعد از رسم-

 .ميريرو بگ يمراسم نامزد گهيد يآخر هفته  ياگر موافق-

 .مراسم جمع و جور  هي. خودمون  يفقط خانواده ها يقبول ول-

 ...چه خبره مينيبب رونيب ميبر گهيخب د.  يباشه هر طور راحت-

 .نم و مهرزاد صدام كردبازش ك نكهيدر رو گرفتم اما قبل از ا ي رهيدستگ.  رونيرو باز كرد و منتظر شد تا من اول از بالكن برم ب در

 بله؟-

 ...االن بگو نيهم يموني؟ اگر پش يمطمئن متياز تصم-

دوباره جمع كنم  ختموير يفرصته تا غرور و آبرو هيبرام  نيتازه ا...هيكردن مهر عيو ضا ينامزد نيخوام سر گرفتن ا يكه االن م يزيتنها چ-

 . نيپس نگران نباش. 

 :زد و گفت يلبخند

 .  كنميباش كه كمكت ممطمئن ...يمرس-

*** 

. كنه  يهرچند كه هنوزم نگرانه و مشكوك نگاهم م م،يمامانم اعالم كرد كه موافق. خواست  يآرتام زنگ زد و از ما  جواب م يزن عمو امروز

 شهيچه م يم ولكردم خودم رو خوشحال نشون بدم تا مطمئنشون كن يباهاش حرف زدم و سع يكل گذرهيم ميسه روز كه از خواستگار نيتو ا

ذره دو دل  هيمامان .  ميتا من و اون بهم محرم بش ميريمراسم ساده بگ هيآرتام قرار شد پنج شنبه  يزن عمو شنهاديبه پ.... گهيكرد مادره د

 .به هر حال اونم موافقت كرد...هيگفت پسر خوب ياز آرتام خوشش اومده بود و م نكهيطرف مثل ا هيزوده اما از  گفتيبود و م

فقط به عموم گفتم . كنم  رشونيغافلگ دادميم حيبدونن و ترج ليفام يخواست همه  يمن فعال دلم نم.  ميريما بگ يشد مراسم  رو خونه  قرار

تلفن تموم شد وقطع كردم ، مامان  يصحبتم با عموم پا يوقت. خود داشت  يمادر بزرگمم كه جا...نگه يازش خواهش كردم به كس يو كل

 :ديپرس

 . شنيندونه ؟ بعدا از دستمون دلخور م يكس يتو چرا انقدر اصرار دار حاال-

خبر رو  نيا يهمه رو وقت ي افهيخوام ق يدر ضمن م.  ميكنيمراسم بزرگتر همه رو دعوت م هيو بعدا تو  كهيمراسم كوچ هيفقط  نيمادر من ا-

 . نميبب شنونيم

 ؟يبه مادربزرگت گفت...از دست تو-

 .وقته بهش سر نزدم  يليخ.  گميمخونش بهش  رمينه م-

 .نكرده  خيناهارتو بخور تا  ايخب، فعال ب يليخ-

*** 
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رو  يپرستار مامان يصدا. ازم دلخوره  يليكه به مادر بزرگم سر نزدم ، حتما خ شهيم يچند ماه. در رو زدم و منتظر موندم تا در باز بشه  زنگ

 :دميشن

 ه؟يك-

 .جوون  نتيز دميآناه-

 چقدر دلم برات تنگ شده بود؟  يدونيم! يما افتاد اديچه عجب باالخره  ؟يخوش ؟يخوب. تو  اي،ب زميسالم عز-

 . دميم حيتو توض اميم يخانم اگر در و بزن نتيز-

 .تو مادر جون  ايب. خاك بر سرم  ،يوا-

 يياز اونجا.  اطيصا حوض نسبتا بزرگ وسط حدار بود كه من عاشقش بودم ، مخصو اطيح يميقد يخونه  هي يمامان يخونه . زد و رفتم تو  درو

 يخانم آب پاش نتيتازه ز داديبود كه نشون م سيخ اطيح. خاطره دارم  يلياونجا پالس بودم توش خ شهيبودم و هم يمحبوب مامان يكه نوه 

چه ....ميكرد يفوتبال باز اطيح نيا چقدر با كاوه تو ريبخ ادشي...خاك بودم يعاشق بو.  دميكش قيو چند تا نفس عم ستادميذره وا هي. كرده

 .بود  ييروزا

 :دميخانم به خودم اومدم و پرس نتيز يصدا با

 ن؟يگفت يزيچ-

 .تو ؟ توران خانم منتظرته  يايگفتم چرا نم.  زميآره عز-

 :باهاش گفتم يطرفش و بعد از روبوس رفتم

 .رفتم تو خاطرات  هويكه  كردمينگاه م اطيداشتم به ح-

 بود ؟ رزنميمنه پ يبرا ييطراتت جاخا نيا يتو-

دادش در اومد  گهيرفتم تو بغلش و انقدر بوسش كردم كه د.  كردينشسته بود و با لبخند مهربونش نگاهم م لچرشيو يكه رو دميرو د يمامان

 :و گفت

 . يخفم كرد...بسه دختر-

 .چقدر دلم براتون تنگ شده بود  نيدونينم-

 .زنم حدس ب تونميم ادتياز سر زدن ز-

 .سرم شلوغ بود  يحساب نيباور كن-

 :اومد تو حال و گفت ييچا ينيس هيخانم با  نتيز

 . يبخور تا گرم ش ايب.  ختميبرات ر نتيمخصوص ز ييچا هي ايب-

 :گفت يمامان.  نميبش خواستميكه م يمبل كيرو هل دادم بردم نزد يمامان يصندل

 . زميبردار عز وهيم-

 .من كه تعارف ندارم.خورم  يم  فيمامان يمرس-

 :دميكردم و پرس يبود نگاه ستادهيخانم كه هنوز سر پا وا نتيز به

 خانم؟ نتيز ينيشيچرا نم-
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 . گردميبر م عيو سر رميمن م يتوران خانم شيپ نجايدارم تا تو ا ديكم خر هيشام  يراستش من واسه -

 .برم  ديمن با نيزحمت نكش-

 :كرد و گفت ياخم يمامان

 .خجالت بكش  ؟يبر ذارميمگه من م شميپ يد ماه اومدبعد از چن-

 :پره گفتم يليدلش خ دميد

 خوبه؟. در خدمتتون هستم  ياصال تا هر وقت كه اراده كن...من غلط بكنم كه بخوام برم-

ناقص رو رد كرده  يته سك هي يسال پبش كه مامان 4از ....هيخوب يليزن خ. كنه  ديگفت بره خر نتيزد و به ز تيرضا ياز رو يلبخند يمامان

از  يكس يبود و جز مامان ييزن تنها.  مياستخدامش كرد يپرستار ياز آشناها برا يكي شنهاديراه رفتنش شده بود به پ يبود و دچار مشكل تو

 :ديپرس يمامان. خودم خوردم  ييقلپم از چا هيرو دادم دستش و  يمامان ييچا. گذشته ش خبر نداشت 

 كرد؟ رشياز مادربزرگ پ ياديمعرفتم  يب ياز قرن ها نوه شد كه بعد  يحاال چ-

 .باور كن حالم خوب نبود  يول يزيچقدر برام عز يدونيتو كه م...ينگو مامان ينطوريتو رو خدا ا-

 :دستامو گرفت و گفت يمامان

 ؟ي، االن خوب دونميم-

كنم بدون  هيگر ريدل س هيباالخره تونستم ...هيگر ريو منم زدم ز سرمو تو بغلش گرفت يمامان. كاوه افتادم و اشك تو چشام جمع شد  ادي باز

 يلياونم خ.  داديراحت بودم و بودن كنارش بهم آرامش م يبا مامان شهيهم. نگران باشم مبادا پدر و مادرم صدامو بشنون و غصه بخورن  نكهيا

 .، نه تنها منو بلكه همه رو  كرديدركم م خوب

 :گفت كردينوازش م همونطور كه موهامو يمامان

و گله كرد كه چرا  نجايشب تنها اومد ا هي شيبعد از عروس ادمهيفقط ...كرد نكارويفهمم چرا ا يكاوه باهات بد كرد ، اما من هنوز نم-

قبل از  يلاون تمام مدت ساكت بود و بعد از حرفام بلند شد كه بره و...از دهنم در اومد بهش گفتم يتو هر چ يمنم به جا. نرفتم  شيعروس

 . يكرد يمعرفت يكه ب يتو بود نيا ترفتنش گف

 : گفتم تيعصبان با

 . ياون بود كه فقط منتظر بهونه بود كه بره سراغ مهر من؟

عقله كه  نيريش يكه خوشحاله اون دختره  يفكر كنم تنها كس.  نيگينم يزيو چ نيدونم حق با كدومتونه چون هر دو تاتون ساكت ينم-

 . يتو گوش نكرد يول اديبهت گفتم كه ازش خوشم نم دمشياز همون روز اولم كه د. تازونه  يداره م يحساب

 : زد خندم گرفت ، اشكامو پاك كردمو گفتم يدر مورد مهر يكه مامان يحرف از

 .خبر خوب بهتون بدم  هيراستش من اومدم تا .  نياصال اونا رو ول كن-

 :و گفت ديخند يمامان

 شده؟ يخوب چ . يخوش خبر يپس حساب-

 . مهيآخر هفته نامزد...يعني...من دارم...راستش...خب-

 :دميپرس گهينم يزيچ دميد يوقت...خشك شد و با تعجب زل زد بهم يصورت مامان يرو خنده
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 ؟ نيگينم يزيچرا چ-

 :كرد و گفت يدياخم شد يمامان

 ؟ يكنيكار م يچ يمعلوم هست دار چيه-

 ه؟يبد مگه كار.  كنميخب دارم ازدواج م-

 ؟ يبه ازدواج گرفت ميچرا انقدر زود تصم...خودتو به اون راه نزن-

 .باهاش ازدواج كنم  خواميخوشم اومده م يكيخب از -

 :هم موشكافانه نگام كرد و گفت يمامان

 ت اومده؟خوش گهيد يكياز  يكرديم هيبه خاطر پسر عمه ت گر يداشت شيپ قهيدو دق نيكه تا هم ييباور كنم كه تو ديبا يعني-

 و تنها بمونم؟ اديخوشم ن يدوما مگه قراره تا آخر عمر از كس. كردم نه پسر عمم هياوال من به خاطر غرور له شدم گر-

 . ستين بياصال برام عج يتنها بمون نكهيا يكه تو دار ييا ياخالق تيبا خصوص-

 .رهيكاوه رو بگ يهست كه بتونه جا انقدر خوب....كه نيديآرتام رو ند...شما كه هنوز مهر...يمامان اليخ يب-

 .ارمياسمتم نم گهيباشه د ني؟ به خدا اگر به خاطر ا يكنيم نكارويا يدار يلج و لجباز ينكنه از رو نميبب-

 . من واقعا اونو دوست دارم ...نه قربونت برم-

كه دوستشون دارم دروغ  ييانقدر راحت به كسا دينبا.  كنميفكر ، احساس عذاب وجدان م يرفته بود تو يمامان....شدم يماهر يدروغگو چه

از جام بلند شدم تا .  ميكرده بود نگاه كرد ديخر يكه كل نتيو همزمان به ز مياومد رونياز فكر ب يدر من و مامان يصدا دنيبا شن. بگم 

 :گفت يكه مامان ذاشتميها م نتيو تو كاب ليخانم وسا نتيداشتم با كمك ز ،كمكش كنم 

 . خورهيداره زنگ م تيگوش ايب ديآناه-

 .اطيرفتم تو ح  د،يحرف نزنم و با گفتن ببخش يمامان نيزبينگاه ت يدادم جلو حيترج. آرتام بود ي شماره

 .سالم-

 ؟يسالم، خوب-

 .شنبه گذاشتن  5 يرو برا يامروز زن عموتون زنگ زد و قرار نامزد. يمرس-

 .انجام بدم  هست ياگر كار نميزنگ زدم بب نيهم يواسه . دونميم-

 ان؟يچند نفر از طرف شما م نيفقط بگ.  ميندار ينه كار-

 ؟ ميريمن بگ يرو خونه  يمهمون يخوايچرا نم يراست. فكر كنم دو تا عموهام و عمم با همسراشون -

 .ما بهتره يهمون خونه -

 ؟ ميحلقه بخر ميدنبالت تا بر اميب ييفردا صبح خونه ا-

 ؟ مارستانيب نيبر ديمگه نبا-

 ؟يكن دايپ يخواستيبهتر از من كجا م ييخدا. كنم  يكي مويكه كارو زندگ ستمين ي، در ضمن من مرد رميم رتريفردا عمل ندارم د-

 :گفتم م،يديدو تامون خند هر

 . مونميجا م نيمادربزرگمم و شبم هم يمن االن خونه -
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 . مريتا از بابات اجازه بگ زنمياالنم زنگ م. پس آدرس اونجا رو بده -

 .رو براش گفتم آدرس

 .مواظب خودت باش .  نمتيبيفردا م-

 .خداحافظ  . تا فردا -

 :ديپرس يتا رفتم تو مامان. كرد قطع

 خودش بود؟-

ازش خوشم  نكهيآرتام و ا يها يمنم مجبور شدم تمام شب از خوب. هنوزم به حرفام شك داشت يمامان. گفتم و نشستم كنارش  ييسر آره ا با

 . ذره آروم تر شد  هي كنميزنم كه فكر محرف ب اديم

**** 

 .به شماره نگاه كنم جواب دادم  نكهيبدون ا. شدم  دارياز خواب ب ميزنگ گوش يصدا با

 بله؟-

 دختر؟ يتو هنوز خواب-

 :دميبود، پرس ومدهيباال ن ندوزميو هنوز

 شما؟-

 .مادربزرگتم  يدر خونه  يمن جلو. آرتامم -

 :كه گفت دميآرتام و شن يدوباره صدا. نكرد  داريمنو ب يچرا مامان. شد  رميد...يوا. به ساعت نگاه كردم و  دميمتر از جام پر هي

 ؟يديالو؟  باز خواب-

 :و گفتم دميبه صورتم كش يدست

 .تو تا من حاضر شم  نيايب زنميدرو م.  دارمينه ب-

 .  مونميمنتظرت م نيتو ماش. ممنون -

 :گفتم. خانم در حال حرف زدن بودن نتيو ز يمامان.  رونياز اتاق اومدم ب عيو سر دميگفتم و لباسامو پوش ييا باشه

 ن؟ينكرد دارميچرا ب. سالم-

 ». زميعز ينگفته بود« : يمامان

 :ديپرس يمامان.  دست و صورتم شستم.  گفتيم راست

 عجله؟ نيبا ا يريحاال كجا م-

 . ميريحلقه بگ ميآرتام دم دره، قراره بر-

 :گفت يبلند ينم كه حاال تو آشپزخونه بود با صداخا نتيز

 . يبه سالمت شاهللايا-

 ».يكنيبخور ضعف م يزيچ هيقبلش  يباشه برو ول« : يمامان

 :و گفتم دميبوس صورتشو
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 .كردم  ريد يلينه، تا حاالم خ-

 :فتداد دستم و گ.  رونيلقمه اومد ب هيبا  دميكردم كه د يخانم خداحافظ نتيبلند از ز يصدا با

 . يريبخور جون بگ نويا-

شد و در و برام  ادهيپ دنميبا د. دميد نشي، آرتام رو تو ماش رونياز خونه كه اومدم ب....زدم ريگاز گنده به لقمه نون و پن هيو  دميبوس صورتشو

 شستمبعد از تشكر ازش ن. اسپرت  نراهيپ هيو  يكوتاه مشك يمردونه  يبا به پالتو رهيت يشلوار ل هي....كرده بود پيخوشت يحساب. باز كرد 

 :بهم كرد و با خنده گفت ينگاه.  نيتو ماش

 .صورتت پف كرده...يخوش خواب يليخ نكهيمثل ا-

 :زدم و گفتم يلبخند

 . دميخواب ري، د كردميصبح داشتم با مادربزرگم درد و دل م يكايتا نزد-

 ؟ياالن سبك شد...هوم-

براش  ليدل يمجبور شدم كل نميهم يشك كرده، واسه  مميذره به تصم هيراستش مثل مامانم . بوده سنگ صبورم  شهي، مادربزرگم هم يليخ-

 .تا قانع بشه  ارميب

 شد؟-

 . كنميفكر نم-

 .نگران نباش  كنم،يخودم درستش م-

 ن؟يمهموناتون رو دعوت كرد-

 .نگن  يزيآره بهشون گفتم و ازشون خواستم فعال به بابام چ-

 . شهيپدرتون ناراحت م-

 .ازدواج منه  دنياز آرزوهاش د يكيدوست نداره ازش جدا باشم ،  نكهيجدا از ا.  كنميفكر نم-

 ؟ نيبود يانقدر از ازدواج فرار يعني-

 .كنم ريخوام فعال خودم رو درگ ينم-

 :و گفت ديخند

 . كنهيفرق م يليخب خ يشدم ول ريهر چند موقتاً در گ-

 :گفتنگه داشت و  يجواهر فروش هي يجلو

 . هياز دوستامه و كاراشم عال يكيمال  نجايا  م،يديرس-

اسمش  دميمرد جوون كه فهم. حال و احوال كردن گهياومد سمتمون با همد ديمرد جوون بود و تا آرتام رو د هيصاحب مغازه .  تو  ميهم رفت با

 :به من گفت يبا نگاه وانهيك

 ؟ نوراياز ا...چه عجب-

 :گفت به من اشاره كرد و آرتام

 . ميحلقه انتخاب كن ميبا نامزدم اومد-
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 :به من و اون نگاه كرد و گفت يتعجب كرده بود چند بار يحرف آرتام حساب نيكه از ا وانيك

 . نيخوش اومد يليخ-

 :به آرتام گفتم. گرونن  يليمعلوم بود كه خ افشونياز ق.  نميتا من بب ارهيخواست كه انگشترها رو ب وانياز ك آرتام

 . ميدونه ارزونترشو بخر هيو  مينكن يپس بهتره ولخرج ميدستمون كن نارويمدت كوتاه ا هيكه قراره فقط  ما-

.  سهيمهرزاد چقدر خس نيبب گهيم نهيبب نويا مارستانيتو ب يفكر منم باش ، هر ك يمدت كوتاه دستمون باشه ول هي ياوال درسته كه قراره برا-

 .كه پاره آجر خورد تو سرم و واقعا خواستم ازدواج كنم  يوقت يواسه  دارميمنباش نگهش  شيدوما تو نگران گرون

 وانيبا اعالم موافقتم ك. بود  بايداد كه واقعا ز شنهاديرو پ ييدارم حلقه ا دنيتو خر ديترد يليخ ديآرتام كه د. باال انداختم  ييو شونه ا دميخند

 .رو صدا كرد 

 :گفت وانيبه ك يبه شوخ آرتام

 ؟يندازيبهمون م يدار اياصلن  ناياحاال -

 :تو جعبه گفت ذاشتيكه داشت انگشتر هارو م وانيك

 ....با اون دختره او شيماه پ هيكه  هياز جنس همون دستبند...مطمئن باش اصلن-

 :اومد جمعش كنه و گفت عيسر. داده  يبد هيتازه متوجه شد كه چه سوت وانيشروع كرد به سرفه كردن و ك آرتام

 .ه گيزن عموت بود د....رم همون خانم مسنهمنظو-

 :زدم و رو به آرتام گفتم يلبخند

 . يكن تيخودتو اذ خوادينم -

 » ... زن ع نيباور كن« : وانيك

 :گفت وانيرو به ك ديخنديكه م يدر حال آرتام

 . شهيروشن فكره ناراحت نم يليخانم من خ.  يخواد ادامه بد ينم گهيبسه د-

 :گفت گه،يمطمئن شد آرتام راست م يهم كرد و وقتبا تعجب نگا وانيك

 . نيچند جلسه با خانمم نشست و برخاست كن هيخونمون  نيايتو رو خدا با آرتام ب-

 »؟يآبروم رو ببر شتريكه ب ارمشيب« : آرتام

 :گفت نميتا بش كرديم آرتام همونطور كه در رو باز.  رونيب ميپاره كردن اومد كهيتعارف ت يبرداشت و بعد از كل دمونيخر پاكت

 .مونه  يهفته هنگ م هيتا  جارهيب-

اما .  ميدي، مخالفت كردم و بهش گفتم كه فقط حلقه مهم بود كه خر ميو بخر ليوسا ي هيلباس و بق ميچقدر آرتام اصرار كرد كه بر هر

 .رستوران ميتناهار رف يو منو بذاره خونه قبول نكرد و برا مارستانيهرچقدر بهش اصرار كردم كه بره ب

 نياون بهتر. باهاش حرف بزنم و سوء تفاهمات  رو برطرف كنم  ديبا يول دهينشون م يبگم چه واكنش يبه پر يكه وقت دونمينم هنوزم

بعد از چند ... زنگ در و زدم. بوده  فتيش شبيبود و حتما االن خوابه چون د12 كيساعت نزد. خوام از دستم ناراحت باشه  يدوستمه و نم

 :كه گفت دميخاله پروانه رو شن يصدا قهيدق

 .باال  ايب...سالم خانم خوشگله-
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 . در آپارتمان منتظرم بود يخاله پروانه جلو. رو زد در

 ن؟يخوب. سالم خاله-

 ! نجايا يچه عجب باالخره اومد. يمرس  زم،يسالم عز-

 :تو گفتم ميرفتيكه م همونطور

 . نيدونيمارو م يكار طيخودتون كه شرا.  پرسميم يو از پرحالتون ر شهيسرم شلوغه اما هم نيباور كن-

 . زميعز دونميم-

 :دميپرس نانياطم يبرا

 خونه س؟ يپر-

 ....خوابه يآره ول-

 :آروم گفت يليرو آورد جلو و خ سرش

 .كه گرفت يتو مراسم دوم يومديكه ن نهيفكر كنم بخاطر ا....از دستت ناراحته-

 :گفتم. بهش نگفته بود  يزيچ يپر پس

 . ارمياز دلش در م-

 :شونم گذاشت و گفت يرو دستشو

 . بخشهيمهربونه و زود م يپر-

 .ازش توقع ندارم  نمياز ا ريغ دونم،يم-

 .تا برات درست كنم يدوست دار يناهار چ-

 .برم  ديممنون، من با-

 . ميياهم تنه يخونمون، من و پر يبعد از مدتها اومد.  شمايحرفا نرن كه ناراحت م نياز ا-

 مگه آقا پدرام برگشت قشم ؟-

 . ميرفت و باز تنها شد شيروز پ 2آره مادر، -

 .ما؟ مامان منم تنهاست  شيپ نيايخب چرا نم-

 يمن تا فردا صبح پر چونگ يستيوا نجاياگر هم ديببخش يوا.  اميبودم ، االن كه تنها تر شدم حتما م يپر يكارا ريمدت درگ نيا زميعز اميم-

 . كنميم

 . نيتا باهام حرف بزن نيدونيحرفو، خوشحالم كه منو قابل م نيا دينزن-

 . دهيخواب ياديكن ز داريرو ب يبرو پر. زميعز يمرس-

با دقت داشتم . بود  دهيمعصوم خواب يليخ. تخت نشستم  يدر رو آروم باز كردم و رفتم تو و كنارش رو.  يزدم و رفتم سمت اتاق پر يلبخند

پوست ....داشت يخوب ينقصش هماهنگ يكوتاه و ب ينيو ب كيكوچ يخوش فورم كه با لبا يچشم و ابرو...خوشگله يليخ.  مكردينگاه م افشويق

اول تو صورتش جلب توجه  ياز همه مهم تر رنگ چشماش بود كه تو وهله  يول ومديم يليرنگ شدش خ يِقهوه ا يموها بهگندمگونش 

تو دستش و خنده رو  ينگاهم افتاد به حلقه ...كرد كه باعث شد لبخند بزنم ييخواب عطسه اتو  يپر....خوشرنگش يطوس يچشما....كرديم
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 ينامزد نيب....ستميمن مثل اون ن....نه.....كنميمنم مثل اون نامزد م گهيتا چند روز د شهي، باورم نم فتادمخودم ا يحلقه  ادي....لبام خشك شد

 كنم ؟ يو كاوه انقدر ارزش داشت كه بخوام با پدر و مادرم باز يمهر گرفتن انتقام از يعني....فرقه يمن و اون كل

گرفتم ، تازه آرتام كه  ممويمن تصم....فكر از سرم بپره نيارزش داره كه بخوام به همه دروغ بگم ؟ سرمو به دو طرف تكون دادم تا ا انقدر

 ...ستيمن ن يمسخره 

 .بوده فتيش شبيد. كنم  دارشيب مدوينگاه كردم ، دلم نم يكردم و دوباره به پر يپوف

 :زدم و گفتم يلبخند...زل زده بود بهم نطوريهم. باز كرد و بهم نگاه كرد  مهيتكون خورد و چشماش رو تا ن يكم يپر

 .ريسالم ، ظهر بخ-

كه از  ييبلند شد و با چشمااز جاش  هوي قهيبعد از چند دق.  كردميكه معلوم بود هنوز خوابه دوباره چشماشو بست و منم منتظر نگاش م يپر

 :دميپرس. حد باز شده بود ، نگام كرد نيتعجب تا آخر

 د؟يچته، مگه جن د-

 ؟يكنيكار م يچ نجايتو ا-

 .نميمعرفتم رو بب يخب اومدم دوست ب-

 :گفت ديكشيسرش م يكه پتو رو رو يدر حال...ديبعد از چند لحظه دوباره پشتشو به من كرد و خواب يذره نگام كرد ول هي يپر

 . نمتيبب خواميمن نم-

 :گفتم. كردم پتو رو كه محكم نگه داشته بود و كنار بزنم  يسع

 ؟ياريدر م يچرا بچه باز-

 . آدم بزرگ بگردم  يبا تو خواميآره، اصال من بچمو نم-

اونطور كه فكر  هي، باور كن قضكنم  فيرو برات تعر زيمن اومدم تا همه چ....گهيد يكنيكه قهر م ييبچه ا. پاشو خودتو لوس نكن  يپر-

 . يخبر ندار يچيتو از ه....ستين يكنيم

 :تو جاش نشست و گفت يپر

دفاع ازت  يبرا يچكاريشكه بشم و نتونم ه دميكه شن يكه منم مثل همه از حرف يكرد يكار....يآره خبر ندارم چون تو منو محرم ندونست-

سخته كه هر روز حرفاشونو بشنوم و  يليگفته ؟ برام خ فياراج مارستانيت سرت تو بطناز چقدر پش نيهم يدوني؟ميدينگاهشونو د. بكنم 

 .نگم  يزيچ

 . يدر موردم فكر كن هيمثل بق خوامينم. ييمهم تو...ستنياونا برام مهم ن چكدوميه-

 ؟ دونستيتو رو م زيبود كه همه چ يفكر كنم ؟ اصال اون دختره ك يچطور يتوقع دار-

 :شدم و گفتم يعصب يمهر يآور ادي با

 .منه  يها يتمام بدبخت يلعنت به اون دختر كه باعث و بان-

كه كاوه  يروز نياز اول. كردم  فيذره آرومتر بشم و بعد كل ماجرا رو براش تعر هيتا  دميكش قيچند تا نفس عم....ميدوتامون ساكت بود هر

 كرديم هيمن گر يهم پا به پا يو پر رمياشكامو بگ يداستان نتونستم جلو فيعرموقع ت.  رونيكه با آرتام رفته بودم ب روزيد نيتا هم دميرو د

 :حرفام تموم شد بغلم كرد و گفت يوقت. 
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 ؟يبهم نگفت نارويپس چرا تا حاال ا-

 ونه؟م يگفتن م يبرا ميكه كاوه باهام كرد مگه حرف يبگم؟ با كار يتازه چ. ؟ برام سخته كه اون خاطرات رو مرور كنم  گفتميم يچ-

كارو  نيباهات ا شهيباورم نم. بچه بود تو ذهنم هست  يوقت افشياز ق ييزايچ هي يول نمشياونشب انقدر شكه شدم كه نتونستم خوب بب-

 .كرده باشن 

 .كنم  يكه با اعصابشون باز شهينوبت منم م...اشكال نداره-

 :نگران نگام كرد و گفت يپر

بهم خورد  تونيفردا كه نامزد يدونيم....خبر ندارن زيمردم كه از همه چ يول هينانيم خوب و قابل اطمدرسته مهرزاد آد...كارو نكن نيا ديآناه-

 ؟ ي؟ به پدر و مادرت فكر كرد رننيچقدر پشت سرتون حرف م يكارياز سر ب

خودمو خوشحال نشون  ديبا راننيا نايتا كاوه ا.  كننيرو بدونن دركم م لميمطمئنم خانوادم اگر بعدها دل.  كنميمن االن فقط به انتقام فكر م-

 .بدم 

 ؟ گهينم يعمت به مهر ياگر با مهرزاد بهم بزن يفكر كرد-

 .حسوده  يليكه خ دونميخوب م.  شناسميمن كاوه رو بهتر از خودش م. ادامه داشته باشه  شونيبگه ، البته اگر تا اون موقع هنوز زندگ-

 ؟ يكنيكار م يچ يدار-

 بده ؟....كنم يمدت خوشحال زندگ هي خواميم.  كنميم مويدارم زندگ....يچيه-

 . ذارميمن نم-

 .بخشمت  يباور كن تا عمر دارم نم....لطفا دخالت نكن يپر-

 ؟ يخواد بكن يدلت م يبذارم هر كار يعني-

 :بغض گفتم با

اون بود ...بهش نداشتم يمن كار يديت كه دكنه ، تازه خود يانقدر راحت زندگ يمهر ستيانصاف ن يول ستميانقدرم پست ن....نگران نباش-

 .كرد و آبروم رو برد  تميكه اذ

باشه كه تو  ادتي يرو خراب نكن شونيقول بده كه زندگ يندارم ول يباشه ، كار ينكن ، اگر هدفت فقط گرفتن حال مهر هيخب گر يليخ-

 . يستيمثل اون ن

 :و گفت ديخند يپر. گفتم ييسر باشه ا با

 . كنميدارم ضعف م گهيد....يشدم مخمو كار گرفت داريب ياز وقت....هچقدر گشنم يوا-

 :گفت يپر. دميخند منم

 .بر بدن ميبزن يزيچ هي ميپاشو بر-

 :بعد از خوندنش گفت  يپر. اومد  sms شيگوش يلحظه برا همون

 .بذاره  راديالبته اگر ه-

 :گفتم رونيب مياز اتاق بر نكهياز ا قبل

 .نگم يمن قول دادم به كس....يدونيرو م هيكه قض اريخودت ن يآرتام اصال به رو ي، جلو اينگ يزيچ راديبه ه يراست-
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 :زد و گفت يچشمك يپر

 .حله-

 :ما گفت دنيپروانه با د خاله

 . ارميب ييبراتون چا خواستمي، م نينيبش نيايب-

 » . ارميمن م. مامان نيتو بش« :يپر

 :از تو آشپزخونه گفت، بلند  ختيريم ييهمونطور كه داشت چا و

 . ميافتاد ينامزد هيمامان آخر هفته -

 ؟يك هينامزد-

 .كه كنارت نشسته  يهمون دختر-

 :ديپروانه با تعجب بهم نگاه كرد و پرس خاله

 گه؟يراست م-

 :گفتم و ادامه دادم  ييبا سر آره ا دميخند يكه م يحال در

 .عقب بمونم  يبرام اُفت داشت كه از پر-

 :و گفت ديصورتم رو بوس پروانه خاله

 ...شلوغه يحساب نهيپس االن سر تهم...گميم كيتبر-

 :دونه زد تو سرم و گفت هيكنارم نشست و آروم  يپر

 .خاك بر سر حسودت كنن-

 .ميديسه خند هر

*** 

 . يبسه لباسمو پاره كرد يپر-

 :رفت ، گفت يهمونطور كه داشت با لباسم ور م يپر

 . كنمينكنم ول نمنخه اضافه رو  نيمن تا ا-

 . شهينم اليخ ينا اون نخ رو نكنه ب دونستميتا كارشو بكنه چون تا م ستادميكردم و سر جام وا يپوف

 . صورتم گرفت و فاتحانه لبخند زد  يو جلو كيكوچ يلينخ خ هيگفت و  يياز چند لحظه آها بعد

 ؟ يربع منو سر پا نگه داشت هي نيبه خاطر ا-

 ؟ يباش يعال خواميبده م-

 . متميرفت رو ق يكل يكه اون نخ رو كند ياصال از موقع... نه واال-

 »خر چه داند ارزش نقل و نبات؟ «ايميبه قول قد...منه كه به فكرتم ريتقص-

 .ادب يب-

 :ذره نگام كرد و گفت هي يپر
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 ...هيالك زيفكر كنم مهرزاد امشب حسرت بخوره كه همه چ.  يخوشگل شد يليخ-

 .دمايم يسوت مونهينگو مهرزاد، تو ذهنم م گهيدوماً د...چميت دختر ترگل ورگل دورشه كه من در مقابلشون هاوال انقدر دوس-

 .بگم يپس چ-

 .آرتام-

 .بگم  شهيمن روم نم يول يچه اسم ناز-

 .اسمشو بگو  مييحاال كه تنها-

 . كنميم مويسع. خب يليخ-

 :بلند گفت يپر.  كرديرو صدا م يپراومد كه  راديه يبه در خورد و پشت سرشم صدا ييا تقه

 . زميعز امياالن م-

 : و گفتم دميخند

 ...اوهو

 خوبه ؟ افميق نيزهر مار، بب-

 . ستيبد ن يا-

 .گمشو -

 .  يشد يعال....كردم يشوخ-

بود و باز گذاشته  دهيموهاشم سشوار كش.  ذاشتيم شيبه نما فشويبود و اندام ظر يتنش عال يبود كه تو دهيبلند بنفش پوش راهنيبه پ يپر

 ديزانو به رنگ سف يكوتاه تا رو راهنيپ هي. كنم  ديتا دوباره رژم رو تمد نهيآ يرفتم جلو.  رونيمطمئن شد كه خوبه از اتاق رفت ب يوقت. بود 

 يموها. وب بودالغر شده بودم خ يليمدت خ نيمن كه ا يبرا نيو ا داديپر تر نشونم م نه،يس رياز ز شيبودم كه بخاطر گشاد دهيپوش

 نهيبار به خودم تو آ نيآخر يبرا.  دميلبام كش يرژ قرمزم رو دوباره رو. سرم جمع كردم يبعد از فر كردن شلوغ باال يبا كمك پر مويمشك

 . رونياتاق رفتم ب زنگاه كردم و ا

خوشحال  يليخ....امان و بابام نگاه كردمبه م. گفت  كياومد جلو بهم تبر ديتا من ر و د راديه. بودن  ومدهيو خانوادش هنوز ن آرتام

 دونمينم. زنگ در نشون از اومدن مهمونا بود  يصدا. شدم  يبهم كرد و اشاره كرد كه عال تياز سر رضا ينگاه.  نطوريمادربزرگمم هم....بودن

 .كردم  ميقا يخودمو پشت پر ابيتقر نميهم يواسه  دميكش يخجالت م نهيلباس بب نيآرتام منو با ا نكهياز ا....داشتم شورهچرا دل

صورتش بود  ياخم هم رو زديحال كه لبخند م نيچون در ع هيجد يليخ گفتيمطمئنم همون عموشه كه م...خانم و آقا اومدن تو هياز همه  اول

به من  يوقت. ه بود گرفت افهيذره ق هيو  كرديزنش كه كنارش بود با غرور به همه نگاه م. بود  پيخوشت تينها يب يداشت ول يكم يموها. 

 :گفت وشعم دن،يرس

 .دخترم  گميم كيتبر-

 . نيخوش اومد يليخ. ممنون-

 يبعد همون عمو و زن عموش بودن كه تو ينفرا. بگه يشيا ياز كنارمون رفتن پر يتكون داد كه باعث شد وقت يزنش فقط سر اما

اون خانومم حتما . تو  اديمه ب كرديخانوم مسن كمك م هيكه داشت به نفر آرتام بود  نيآخر. دوستشون داشتم  يليبودن و من خ ميخواستگار
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 :با تعجب نگام كرد و گفت يپر. شدم  ميقا يپشت پر شتريآرتام ب دنيبا د. داشت  يمهربون ي افهيق. عمه ش بود 

 تو چته؟ -

 . يچيه-

چرا اتقدر ازش  دونمينم...رفتم تو سالن هيبذارن و همراه بق نذاشتم مثل دفعه قبل من و اونو تنها. بر خورد كرد  يميهم باهام گرم و صم عمش

 ....نبود و نه به حاال المميخ نيقبل كه ع ينه به سر...دميكشيخجالت م

بهم زد  ييسقلمه ا يپر.  دادميگوش م هيبق يو به حرفا كردميم يو با انگشتام باز نيينشسته بودن و منم سرمو از خجالت انداخته بودم پا همه

 :روم گفتو آ

 .خب گهيم يچ نيبار نگاش كن بب هي....مرد بس كه نگات كرد چارهيچته؟ ب-

 .شهيروم نم....چم شده دونمينم-

 :و گفت ديخند يپر

 .مردشور تو ببرن-

 :بزرگ آرتام گفت يحرف زدن عمو ياز كل بعد

 . ميريو مراسم عقد رو بگ اديب ژنيباشن تا بنداشته  يدوتا جوون مشكل شرع نيبخونم كه ا تيمحرم ي غهيص هي نيخب اگه همه راض-

 ريكه نگاه گرفتن ازش غ يخوشگل شده بود، طور يليخ. بار به آرتام نگاه كردم  نياول يبلند كردم و برا عيعقد سرمو سر يكلمه  دنيشن با

و خوشحالتش رو باال  يقهوه ا يهابود و مو غهيت شيصورتش ش. بود  يش مشك قهيبود كه  دهيپوش رهيت يكت و شلوار طوس هي. ممكن بود 

آرتام كنارم . رو بخونه  غهيتا ص نهيعموش ازش خواست كه كنار من بش. زد  يبخش نانيچون لبخند اطم ديترس رو تو نگام د نگارا. داده بود

 :دينشست و آروم پرس

 در آوردم؟ يزيچ يمن شاخ-

 ؟يچ-

 ....يكنيو نگام نم يترسيشاخ در آوردم كه ازم م دميپرس-

 :بعد از فكر كردن ادامه داد و

 ...نشده بگو ريتا د نطورهياگر هم....؟ يشد مونيپش ديشا اي-

 .ستمين مونيكه پش نيبه هر حال مطمئن باش يول...ستنيما ن يكه مسخره  نايا....رهيد يلياالنم خ نيهم-

 .دوارميام-

در آورد و بعد از اجازه  بشيآرتام حلقه ها رو از تو ج.  ميرم شدرو خوند و ما به هم مح غهيعموش ص. راحت بشه  الشيزدم تا خ يلبخند

 ياشك تو چشماش دلم گرفت ول يحلقه  دنياز د....بابا دستم رو گرفت و گذاشت تو دست آرتام. گرفتن از بابا دستم كرد و همه دست زدن 

 ينوبت پر يوقت. گفتن  كيكردن و تبر يهامون روبوسهمه با بيبه ترت. براشون نبودم  يدختر خوب جوقتيمن ه....بزنم خندكردم لب يسع

 :ديرس

 .شده يگريچه ج نيتو رو خدا بب....استفاده كن و با آرتام جون خوش بگذرون تياتفاق افتاد حداقل از موقع نيحاال كه ا-

 .كنميبهش فكر م-
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 :گوشه و گفت هيموقع رفتن ، آرتام منو برد ....از چند ساعت همه عزم رفتن كردن بعد

 .مرحله كه تموم شد نياول-

 شه؟يم يچ مارستانيب-

 .سر كارت يگرديخانم دكتر خوب از شنبه برم هيمثل ...يچيه-

-.... 

 .كس بهت چپ نگاه كنه  چيه ذارمينم. تا من هستم نگران نباش -

 :گفت. زدم يلبخند

 .بود يممنون مراسم خوب...رميم گهيمن د-

 :دميپرس. قدم بر نداشته بود كه برگشت هيهنوز  يبره ولكردم و اونم برگشت كه  يخداحافظ باهاش

 رفت؟ ادتوني يزيچ-

 :ذره نگاه كرد و گفت هي

 .يخوشگل شد يليبگم امشب خ خواستميفقط م...نه-

 . منتظر جواب من نموند و رفت و

*** 

هنوز ....رميرو در اوردم تا شمارشو بگ لميموبا كردم و يپوف...اديب ستيدختره قرار ن نيا نكهينه، مثل ا....به در خونشون نگاه كردم دوباره

حركت زل زدم  يب نطوريمن هم يول ميو گفت بر نيخونسرد نشست تو ماش يليخ. شد  دايبوق نخورده بود كه باالخره سر و كله ش پ نياول

 :ديحق به جانب پرس ي افهيكنم، نگام كرد و با ق يحركت نم ديد يوقت. ذره خجالت بكشه  هي ديبهش تا شا

 . گهيد ميبر ؟يكنينگام م ينطوريچرا ا-

 ساعت چنده؟ ،ييپررو يليخ-

 چنده؟-

-8:30 

 .خب-

 . يكشياصال خجالتم نم.  يعالف كرد نجايساعته كه منو ا مين-

 . مارستانايب اميكه انگار سه ساعته منتظره ، حاال خوبه من به خاطر تو از خوابم زدم و دارم م كنهينگام م نيهمچ....اوه-

 .يكنيلطف م يليخ-

 مارستان؟يب ميحاال چرا همون شب نر-

 .دلشوره دارم  نميهم يواسه ....كار كنه يخواد چ يم دونمينم.  ميآرتام گفت صبح بر-

 ن؟يكرد يمگه كار خالف ؟يچ يدلشوره -

 .خوب تموم بشه  زيخدا كنه همه چ-

 .نگران نباش -
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 :دوباره ادامه داد يذره ساكت بود ول هي

 ؟ ميزديم نشيدور با ماش هي شديم ي؟ چ ارهيما رو ب تينامزد قالب يذاشتيو م يكرديناز نم يمرديم-

 :گفتم. من قبول نكردم  يول ميدنبالم تا با هم بر اديافتادم كه آرتام زنگ زد و گفت صبح م شبيد ادي

 دارم چرا با اون برم ؟ نيخودم ماش يوقت-

 . ايندار شتريب ارهيابوط هي.  داره ينيانگار المبورگ نميماش گهيم نيهمچ-

 .نيياصال برو پا.  هيحمل و نقل عموم ليهمون وسا اقتتيتو ل.  ادهياز سرتم ز ارهيابوط نيهم-

 .هستم  نتميمن مخلص تو و ماش....ديببخش...خب بابا-

 :و گفتم دميخند

 .تكرار نشه گهيد-

ماه دارم بر  كي بايبعد از تقر.... ميروز دوست نداشتم راه باز شه تا برسام يمتنفرم ول كياز تراف...مارستانيب ميديساعت رس مياز ن بعد

خبر خوشحال  نيا دنياز شن ونيمطمئنم آقا....خانما نيب مارستانيب يدكترا نياز محبوب تر يكياونم با ...سر كار، تازه نامزدم كردم گردميم

 .بهتره بهش فكر نكنم....اما در مورد خانما شنيم

 :ونطور سر جام نسشتم، گفتهم ديكه د يپر

ازدواجتون رو  يمهرزاد جلو يبا زنگ زدن به بابا كرديفكر م چارهيب...نميطناز رو بب ي افهيمشتاقم ق يليتازه من خ...شهينم يزيتو، چ ميبر ايب-

 .....تو حلقتو بگ ميفقط رفت...داشته ريامر خ نيا يتو يخبر نداره چه سهم بزرگ يول رهيگيم

 :ديموند و پرس رهيشتام خانگ يرو نگاهش

 . شيپس حلقت كو ؟ نگو كه جا گذاشت-

 . فمهيتو ك...نه بابا-

 . گهيخب بذار دستت د-

 .اول آرتام به همه بگه  خواميبعدشم م...اوضاع چطوره نمينه، بذار اول بب-

 .تو  ميبر. خب يليخ-

برخورد كردن و  يعاد شترشونيدر كل ب يرا كه دوستانه نبود ولنبود جز نگاه چندتا از همكا يبه بخش خودمون مشكل ميكه برس يزمان تا

 :گفت يپر.دنيور پرس بتميغ ليدل

 . نگفت  يزيچ يكس يديد-

سالمم بهم نگاه كرد و  دنيبود، با شن نيينشسته بود و سرش پا شنيتو است يخانم دواچ. تو  ميو رفت دميكش قينفس عم هيدر بخش  يجلو

 :گفت. كنه تا بغلم شنياست رونياومد ب

 ؟ شهيدل من برات تنگ م يگيتو دختر؟ نم يكجا رفت-

 .مدت حالم خوب نبود  هي-

و پشت سرتم  يبر يخداحافظ يب ينطوريكه هم يستيمعرفت ن يتو انقدر ب گفتميهمش م.  ياينم گهيبه همه گفت تو د...طناز نياز دست ا-

 . ينكاه نكن
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 جا برم؟كردم ، ك دايدوست پ يكل نجايمن تازه ا...نه-

 .مادر جون  يخوشحالم كه اومد-

 :دميپرس. ساكت بود يليبخش خ. به دور و برم كردم  ينگاه

 چرا انقدر ساكته؟ نجايا-

 .سالن اجتماعات  نيو بر نيلباساتونو عوض كن عيشمام سر. دكترا گذاشته  يبرا يريكه دكتر وز هييبخاطر جلسه ا-

 :مديپرس ياز پر ميجدا شد كتاياز خانم  يوقت

 ؟يدونستيتو م-

 .خب آره-

 :تعجب بهش نگاه كردم و گفتم با

 ؟ ينگفت يزي؟ چرا چ يپس چرا صبح انقدر لفتش داد-

 :باال انداخت و گفت ييا شونه

 .مهرزاد بهت گفته  كردميخب فكر م-

 .انقدر نگو مهرزاد ...آرتام-

 .رهيم ادميهمش -

 miss callتا  5 دميكه د رميدر آوردم تا شمارشو بگ فمياز تو ك مويگوش. زنگ بزنم بهش  دميرس يبهم گفت وقت شتيافتاد كه آرتام د ادمي

دادم  حينه، ترج اياالن تو جلسه اس  دونستميچون نم.  ارميدر ب silent ياز رو مويگوش شبيرفته بود از د ادمي. دارم كه همه ش آرتام بود 

 .جوابش اومد كه برم سالن اجتماعات  قهيدقبعد از چند .  دميدادم كه رس smsبهش زنگ نزنم و بجاش 

دستمو گرفت و همونطور كه منو  يپر. بود  يريدكتر وز يسكوت اونجا نشون از شروع صحبتها يسالن هنوز باز بود ول يدرها ميديرس يوقت

 :گفت ديكشيدنبال خودش م

 .نشده  رتريد نيتو تا از ا ميبر ايب-

اصال به آرتام نگاه نكردم و رو به . دميفهمياز فشار دستاش م نويهم مثل من معذب بود و ا يپر. طرفمون  ديسر ها چرخ يورود ما همه  با

 :گفتم يريدكتر وز

 .تو   مياياجازه هست ب-

 :اشاره كرد و گفت يخال يها يزد و با دست به صندل يلبخند مهربون يريوز دكتر

 .نييبفرما....بله-

 نكهيبا ا مينيكه بش يتا زمان.  ميآخر و پشت تمام بچه ها نشست يها فيرد يتو ميبا هم رفت. بكشم  رو دنبال خودم ينوبت من بود كه پر حاال

نفر كه هنوز بهم  هينگاه كردن جز  يرياما به محض نشستن همه به دكتر وز. كردم  يخوب احساس م يليبود ، نگاه بچه ها رو خ نييسرم پا

 يپر. متوجهش شدم ، روشو برگردوند  ديد يو وقت كرديداشت نگام م زيپوزخند تمسخر آم هيا طناز بود كه ب...سرمو بلند كردم. بود  رهيخ

 :هم كه مثل من متوجه طناز شده بود آروم گفت

 نه؟ اي دهيم لمونيژوكوندش تحو يلبخندا نيبازم از ا ديشن تويخبر نامزد يوقت نميبب خواديدلم م يليخ-
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 .ولش كن-

كه نگاهم  يريرومو برگردوندم سمت دكتر وز. هيپررو فكر كرده ك يدختره .  نميرو بب افشيوست داشتم قد يليبر خالف حرفم منم خ يول

از كارش خوشحال شدم كه هنوزم  يدونم چرا ول ينم. خم كرد  يسالم كم يزد و سرشو به نشونه  يلبخند. تو نگاه دكتر زرافشان گره خورد 

روبروم دنبال  يدكترا نيبا چشمام ب. بهش زدم  يدر جواب لبخند. اشتم در موردم بد فكر كنه دوست ند.... گرفتينم افهيق ومثل سابق بود 

احساس كردم تو . و بعد ازچند لحظه روشو برگردوند طرف من  كنهيباال رفته داره به دكتر زرافشان نگاه م يابرو هيبا  دميآرتام گشتم كه د

 نه ؟ ايكه حلقشو گذاشته  نميبب تونستميبود و نم زيم ريدستاش ز.  يريدكتر وز زد و حواسشو داد به يلبخند اام....نگاهش سواله

 زديكوتاه حرف م شهيهم يريهر چند وز....نبود يريدكتر وز يو اصال حواسم به صحبتها كردميمدت داشتم به واكنش همكارا فكر م تمام

همه  يوقت. كه جلسه تموم شده  دمي، فهم ديپرسيسوال م يريوز جوون كه از ياز دكترا يكي يبا صدا. سركارشون  رفتنيم ديچون همه با

 :گفت يريدكتر وز دن،يسواالشون رو پرس

 .دكتر مهرزاد باهاتون كار داره  نينيچند لحظه بش-

 :دوباره ساكت شدن و مهرزاد از جاش بلند شد و گفت همه

 .حل كنم شهيهم يموضوع رو برا جانيهم خواميكه م دهيبه گوشم رس عاتيشا يسر هي ريچند هفته اخ نيتو ا-

 :نگاه كرد و گفت رونيبعد از در باز سالن به ب و

 .تو  نيايب-

 :اومدن تو و آرتام ادامه داد ينيريش ينفر با جعبه ها چند

 يحرف ب چيهكه  نيمطمئن باش. موضوع نشنوم  نيدر مورد ا يزيچ گهياز امروز به بعد د دوارميام. من و خانم زند  ينامزد ينيريش نيا-

 . بخشم  يرو كه در مورد نامزدم زده بشه نم يربط

ناخواسته . گفتن  كياولش سكوت بود اما بعد از چند لحظه همه شروع كردن به تبر....اديبود كه همه حساب كار دستشون ب يانقدر جد لحنش

خفم  تونستيپوزخند بهش زدم كه مطمئنم اگر م هياز خودش  ديبه تقل....كردينگاهم م تيشد كه با عصبان دهينگاهم به سمت طناز كش

 هيهمش  نايرو از دست ندن چون ا دشونيكه ام گفتميبهشون م تونستمياگر م...دمياز دخترا رو هم د يبار بعض رتنگاه حس... كرديم

 :آروم گفت يپر....هيباز

 .مواظب خودت باش  يليخ...كن تو رو خدا طناز رو نگاه ي افهيق....ميداره و ما خبر نداشت ييمهرزاد عجب جذبه ا نيبابا ا-

كه به آرتام كه مشغول حرف  ياومد كنارم و در حال يري،دكتر وز راديه شيرفت پ يپر....گفتن كيرفتن بهم تبر رونيهمكارا قبل از ب شتريب

 :گفت كرديزدن با همكارا بود ، نگاه م

 .مبارك باشه دخترم.  نميبب ندشويسر آمشتاق بودم تا هم يليخ. پس باالخره مهرزادم دم به تله داد -

دكتر زرافشان . كنارم رومو برگردوندم  يبا احساس وجود كس...شديم يرفته بودن و سالن كم كم خال بايهمه تقر. زدم و تشكر كردم  يلبخند

 :زدم كه گفت يلبخند. بود 

 ...گميم كيتبر-

دستپاچه شده . كه باعث شد نگام كنه  بميدستمو كردم تو ج عيسر.  كرديه مبلكه داشت به انگشتم كه حلقه نداشت نگا كرديمن نگاه نم به

 :بودم و گفتم
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 .يمرس-

 :زد و ادامه داد يلبخند...هول شدم ديفهم انگار

 .بهمون شام بده  ديآرتام با.  ستيقبول ن ينيريش نيا يول-

 . دميبهت شام م يهر وقت كه بخوا-

 :، زر افشان گفت ميردآرتام هر دو بهش نگاه ك يصدا دنيشن با

 .  گميم كيتبر-

 .ممنون-

 .  يكه نامزد كرد شهيهنوز باورم نم يول-

 .ازش بگذرم تونستميواقعا نم... ختيتمام برنامه هامو بهم ر ديآناه يول كردميخب درسته به ازدواج فكر نم-

 :به هر دومون كرد و گفت يزرافشان نگاه. زدم  يلبخند ضهينبودن عر يخال يبرا. بود يگريآرتامم خوب باز....با محبت نگاهم كرد و

 .مونميمن منتظر دعوت به شامت م...نيخوشبخت بش دوارميبه هر حال ام...خانم زند واقعا استثنا هستن -

 :ديدادم كه آرتام پرس رونيبعد از رفتن زرافشان نفسمو پر صدا ب. هم دست دادن با

 شده؟ يزيچ-

 . كرديدكتر زرافشانم داشت دستمو نگاه م....تم نذاشتمحلقمو دس....دادميم يداشتم سوت-

 :گفت كرد،يكه موشكافانه نگاهم م يزد و در حال يلبخند

 . كرديبهت نگاه م يليتو حواسم بود كه خ ياز اول كه اومد. حواست باشه ....هيزيكال آدم ت ايبرد-

 :در گفت يجلو. ومدي، آرتامم همراهم م رونيدر برم بو راه افتادم كه از  دميخند.  رهيخواست مچمو بگ يبا نگاهش م انگار

 .سر كارت حلقتو دستت كن  يبر نكهيقبل از ا-

 .گفتم و ازش جدا شدم  ييسر باشه ا با

*** 

مدت كه سر كار  نيتو ا....مهيشب كار نيبعد از چند هفته تو خونه موندن ، امشب اول....مارستانيب دميشده بود كه رس كيتار بايتقر هوا

بودم و داشتم با لبخند  ستادهيوا مارستانيب يورود يها جلو وونهيمثل د...تنگ شده بود مارايب يدوستام ، كارم و حت يواقعا دلم برا ومدميمن

حواسش به  چكسيبه اطرافم انداختم ، خدا رو شكر ه ينگاه عيسر. تختم كمه  هيكه  شهيمطمئن م نهياالن هر كس منو بب.  كردمينگاه م شبه

 .راحت رفتم تو اليزدم و با خ يلبخند. نبود من 

با . نداره  يدو تا تموم نيا يواقعا كه حرفا...بود يبود و مشغول صحبت كردن با پر ستادهيوا station يبود كه جلو مايش دميكه د ينفر نياول

ذره دستامو  هي مايش. چشماش گذاشتم  يوو دستمو ر مايآروم رفتم پشت ش. كه متوجه من شده بود، خواستم كه ساكت باشه  ياشاره از پر

 :د،گفتيبه حلقم رس يو وقت ردلمس ك

 .معرفتا  يهمه ب-

 :به خودش گرفت و گفت يدلخور ي افهيق مايش. دلم براش تنگ شده بود  يليخ.  ميو بغل كرد گريبرداشتم و همد دستامو

 ؟ يكنيو منو دعوت نم يكنينامزد م گهيمعرفت حاال د يب-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  118 

 خوبه؟. بدم  يحساب ينيريش هيبهت  دميقول م يشد ول ييهوي زيه چباور كن هم-

 .از دستت ناراحتم يليخ. خرم نكن  يالك-

 :و گفت ديخند يپر

 .انقدر بچه نباش -

 ».يزديحرفو م نيبازم هم كردياگه تو رو هم دعوت نم نميخوام بب يم...تو اصال حرف نزن« : مايش

 م؟يكار كنم تا ببخش يبگو چ. خب يليخ-

 » .فكرامو بكنم كه ضرر نكنم ديتونم بگم، با ياالن كه نم« : مايش

 » .يياز بس كه دله ا« : يپر

 :در آورد و رو به من گفت يشكلك يپر يبرا مايش

 . يرو گرفت ايبدجور حال بعض يول-

 :بجاش گفت يپر. منتظر نگاش كردم . د از دستم ناراحت بو شيپ قهيدق هي، انگار نه انگار كه تا  ديخنديداشت م...مهربون بود يليخ مايش

 . گهيطناز رو م ،يچقدر خنگ-

رو كه  يهر كس يبره پاچه  نكهيقبل از ا. اخالقش افتضاح ترم شده  دهيخبر رو شن نيتحملش كرد، حاال كه ا شدياتفاق نم نيقبل از ا« : مايش

 ». جلوش بود رو گرفت

 » . تمام زحماتش به هدر رفته چارهيخب ب« : يپر

 :گفتم كردم،يمنم داشتم با لبخند نگاهشون م. خنده  ريزدن ز مايو ش يپر

 .ها شهيروزتون شب نم نينكن بتيروز غ هياگر  يعني-

 ».گميجلو روشم م«  :مايش

 ؟ يتا حاال انقدر زرنگ شد ياز ك ن،يآفر-

 :و گفت ديخند طونيش مايش

 .بشه نجايسهام دار ا نيشتريكه قراره دوستم زن ب ياز وقت-

 . يدرست كرد مويمرخص يكه كارا ينرفته ، مرس ادميتا  يراست...حرفارو نيول كن ا-

 . كنميخواهش م-

 :به دور و برم كردم و گفتم ينگاه

 .تنگ شده بود  نجايا يدلم برا يليخ-

 » .گهيتنگ شده بود د نجايا يدلت فقط برا. دستت درد نكنه« : مايش

 .مورچه تنگ شده بود ي كهيخن انگشت كوچنا ريچرك ز يتو كه اندازه  يدلم برا-

 :و گفت ديخند مايش

 .تنگ شده يتو حساب ينفرم برا هيدل  ايگو يول دونم،يم-

 :دميتعجب پرس با
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 ؟يمن؟ ك يبرا -

 » .و سراغتو ازم گرفت نجاياومد ا يدو سه بار تونياز بعد از ظهر تا حاال نامزد گرام« : مايش

 :تكون داد و گفت دييتأ يونه نگاه كردم كه سرشو به نش يپر به

 .حتما كارت داره-

 :آوردمش و گفتم رونيب فمياز تو ك اطيمحض احت يول ستين silent يرو ميگوش دونستميم

 پس چرا بهم زنگ نزد؟-

 » .بگه تونهيخب احمق جون كارشو از پشت تلفن كه نم«  :مايش

 :زدم تو بازوش و گفتم آروم

 .يادب شد يب يليخ-

 .گفتم وا مگه دروغ-

 .زنميبعد بهش زنگ م كنمياول لباسامو عوض م-

 ». تر فكر نكرد يكه چرا در مورد طناز جد شهيم مونيپش گهيدو روز د يادامه بد ينطوريهم«  :مايش

 .گهيد يكيهمون بهتر كه بره دنبال  شهينظرش عرض م زايچ نياگر به خاطر ا-

 :و گفت ديرو از دستم قاپ يگوش عيسر مايش

 .ميستيمنگول وا ياون دختره  يكه تو رو ميكرد دايپ يراه هيتازه .  يهمه مونو بدبخت كن ذارميه من مگمشو، مگ-

 .نكن تياذ مايش-

 » .يكنيبعد ها ازم تشكر م. كنميمن دارم كمكت م ه؟يچ تياذ« : مايش

 .رفته باشه ديشا-

 » .نه نرفته، من آمارشو دارم« : مايش

 .نيو از پشت بستر bbcرفت شما دست  ادمي ديببخش-

 :و گفت ديخند يپر

 . دهيبهت نم تويگوش نيا.  نشيبرو بب-

 .خب يليخ-

 دنميبا د. بود  ماراياز ب يكيعكس  دنيمشغول د. اجازه داد رفتم تو  نكهيدر زدم و بعد از ا. از عوض كردن لباسام رفتم طرف اتاق آرتام  بعد

 :زد و گفت يلبخند

 .نيبش ايب ؟يباالخره اومد. سالم-

 .افتاده  ياتفاق.  نيگفت سراغمو گرفت مايش. برم سر كارم  ديبا. نه ممنون -

 :و گفت ديخند

 وفته؟يب ياتفاق هيكه  يتو چرا همش منتظر-

 .نگران شدم  نيهم يواسه .  نيو به خودمم كه زنگ نزد نيگفت چند بار سراغمو گرفت يآخه پر-
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 . گهيكنم د يرو باز شهيعاشق پ ينقش نامزدا ديباالخره با-

 :گفتم. گرفت، واقعا كار خودشو بلد بود  خندم

 .سر كارم  رميپس من م-

 كجا؟-

 . گهيسر كارم د-

 . نيبش قهيدق هيحداقل  يحاال كه اومد يخب برو ول يليخ-

 .نميتا خلوته برم همه جارو بب خواميم. بخش تنگ شده  يبرم بهتره ، دلم برا-

 ؟يديند روزيمگه د-

 .دادم زودتر برم خونه  حيگفتن ترج كيه همه اومدن و بهم تبراز بس ك روزيد-

 نزد كه ناراحتت كنه؟ يحرف يكس-

 .فقط مونده پدرتون. گذشت  ريبه خ مارستانيخدا رو شكر كه فعال دو تا مرحله خونه و ب. خوب بود  زينه،  همه چ-

 ...آخره يكه اونم غول مرحله -

 :گفتم. ميديدو خند هر

 . مريمن م گهيخب د-

 .ها  كنهيبشنوه شك م يكي. حرف نزن يباشه،  در ضمن انقدر با من رسم-

 .فعال  كنم،يم مويسع-

 :گفت دياونجا بود كه تا منو د يفقط پر.stationو رفتم تو   رونياومدم ب ماراياز ب يكياتاق  از

 .يگفت بهش زنگ بزن. اس جواب دادم  نهيخاله تهم دميچند بار زنگ زد ، د تيگوش-

 :خونه رو گرفتم يتشكر كردم و شماره  شاز

 الو؟-

 ؟يكارم داشت. سالم مامان-

 .،آره  يخسته نباش. زميسالم عز-

 .جانم بگو-

 . نيايب ميگيو عموتم م يچطوره؟ تازه به مامان.  ميكه آرتام رو فردا شب واسه شام دعوت كن كردميفكر م نيراستش امروز داشتم به ا-

 :و گفتم دميكش ييا ازهيخم. خسته بودم يو حساب مياز سر شب همش بدو بدو داشت. رده هاآو ريمامان منم وقت گ نيا

 . شو اليخ يمامان ب-

 :كه گفت دميمعترض مامان رو شن يصدا

 دامادم رو دعوت كنم؟ ديدوما چرا نبا...ستيطرز حرف زدن اصال مناسب تو ن نياوال ا-

 ...مامان -

 .مامان يمامان ب-
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 .باشه كار داشته  ديشا-

 .مشكل تو خواب روز جمعته   دونميمن كه م ار،يبهونه ن يالك-

كه  نهياز همه مهم تر ا يول خوابن،يم ريبمونن اونوقت د داريتا نصفه شب ب خوانيخونمون م انيشنبه همه ب 5مطمئن بودم اگر   گفت،يم راست

 :كرمو خونده بود خندم گرفت و گفتمكه ف نياز ا.  شدميبخوابم و شبش سر كار كسل م ريدل س هيتونم  يمن نم

 ؟يكنيچرا اصرار م يدونيتو كه م-

چه بهتر كه آخر ...تازه اونم تنهاست.  گهيخب زشته د...و من هنوز آرتام رو دعوت نكردم گذرهيم تونيهفته از نامزد هياالن  نكهيا يبرا-

 .هفته شو با ما بگذرونه 

 :گفتم. شده يچ ديه پرسبا اشار ديمنو د يمچاله شده  ي افهيكه ق يپر

 .شام دعوتش كنه  يخواد برا يم.  تنها نموندن دامادش كنه يخواب شب منو فدا خواديجوون داماد دوست شده و م نهيتهم ،يچيه-

 :ديپرس مامان

 ؟يزنيحرف م يدار يبا ك-

 .يپر-

 . كنميمن خودم پروانه رو دعوت م.  اديب راديبگو همراه ه ميبه پر.  يانداخت ادميخوب شد -

 . اديب ميپر يگيشو تو م اليخ يب گميمامان من م-

 :گفت گرفت،يرو ازم م يكه گوش ياز جاش بلند شد و در حال عيسر يپر

 شه؟ اليخ يرو ب يچ يچ-

 :بعد به مامانم گفت و

 .ميايما كه حتما م. چشم خاله-

-........ 

 .گهيداره چرت و پرت م اديخوابش م ن،ياونو ولش كن-

-........ 

 من خودم بهش بگم؟ نيخواياصال م.اديمعلومه كه م-

-......... 

 .خداحافظ . چشم-

 :گفتم. رو قطع كرد و بدون توجه به من رفت و نشست سرجاش  يگوش

 ؟يكنيكار م يمعلوم هست چ-

 كنم؟يكار م يچ-

 .كرده باشه  يزيآخر هفته ش برنامه ر ياسه اون بدبخت و ديشا ؟يكنيم يهمكار نايچرا با مامانم ا يدونيم  طمويتو كه شرا....از دست تو-

 .شيبچسبه به زندگ ديمرد متأهلِ و با هي گهيكرده ،  اون االن د خوديب-

 ششيكه مخل آسا دينبا. داره يخودش كار و زندگ ياون برا ؟يزنيحرفو م نيچرا ا يدونيرو م يحالت بده ها ، تو كه همه چ نكهيمثل ا-
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 .كنه يبخواد نقش باز يه شهيم تياذ. من نسبت به اون شك دارن  يمامان و مادربزرگم به عالقه  اوضاع كه نياونم تو ا....ميبش

 مگه قرار نشد كمكت كنه؟-

 .رو قبول كردم يباز نيا يمن بخاطر مهر. باشه كه اون دوتام باشن  ييجا ياگر قراره كمكم كنه و تو دميم حيمن ترج يچرا ول-

براش جبران  اديباباش ب يتازه وقت.  گهيموضوعم فكر كرده د نياون حتما به ا. دعوتت كنن  خوانيمه مه يكنينامزد م يبه هر حال وقت-

 . يكنيم

 .حاال تا فردا ...دونم، االن كه خوابه ينم-

 .ايرو خراب كن يمهمون ذارميبهت گفته باشم من نم-

 

*** 

حواسش به . شد  داشيربع پ هيباالخره بعد از . و به زور باز نگه داشته بودم چشمام.  اديمنتظر موندم تا آرتام ب فتميدادن ش ليبعد از تحو صبح

 .سالمم سرشو بلند كرد يبا صدا. از جام بلند شدم و رفتم طرفش  نيهم يبود واسه  شيگوش

 ؟يسالم، هنوز نرفت-

 .نه كارتون داشتم-

 .و گفتم دميخند....دميمنظورش رو فهم. نگام كرد  يساختگ هيكرد و با دلخور زير چشماشو

 .كارت داشتم-

 .حاال شد،  امر كن-

 .شام دعوتت كرده  يامشب برا يمامان برا-

 :گفتم عيذره فكر كرد، سر هي

 .كنميمن درستش م يايب يتون ياگر نم...يكار داشته باش ديالبته من بهش گفتم كه شا-

 .اميو م شميخونه آماده م رميم عيبعدش سر. كار دارم  نجايا 8 يكايمن تا نزد.  نجاميا يتا ك كردميندارم، فقط داشتم فكر م ينه كار-

 .ستين يباشه مشكل-

 فقط من دعوتم؟-

 . انيبودن م يكه تو نامزد ييمهمونا-

 .مادربزرگتم هست يعنيپس -

 ...اوهوم-

 .حواسش به ما بود  يليكه خ ينامزد يتو. تو نقشامون  ميبر يحساب ديپس امشب با-

 .البته حقم داره . كارو كردم  نيا يج ولجبازل ياز رو كنهيفكر م-

 :زد و گفت يچشمك آرتام

 .نگران نباش، من كارمو بلدم -

 :ذره نگام كرد و گفت هي. كه داشته كارشو بلده  يمعلومه با اون همه دوست دختر رنگ وارنگ. در جوابش زدم  يلبخند

 . رسونمتيخودم م ستايوا. ييخسته ا يليخ-
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 .دارم  نينه ممنون،  ماش-

 .پشت فرمون ينيخوام بش ينم اديچون خوابت م...دونميم-

 .بادمجون بم آفت نداره.  رميم ينطوريمن هر روز هم-

 ؟ينيپشت فرمون بش يتونيم يمطمئن-

 . نمتيبيشب م. برم گهياوهوم،  من د-

 مارستانيتكون داد و از ب يبرام دست.  كنهيو نگام م ستادهيهنوز وا دميآخر برگشتم كه د يلحظه  ،يجدا شدم و رفتم سمت در ورود ازش

 . رونياومدم ب

**** 

 .دختر گهيپاشو د-

 .گهيد ي قهيدق 5فقط -

 . نميپاشو بب-

 .دست از سرم بردار يپر-

 .آرتام يحت. همه اومدن  يخب بخواب ول يليخ-

 :دميپرس.  شدينم اليخيب يپر شدميچون تا از جام بلند نم. چشمامو باز كردم يول بندهيم يخال دونستميم

 ساعت چنده؟-

 .گهيمنم مثل تو شبكارم د ؟يخوابيمن موندم تو چرا تو انقدر مثل خرس م. 7:15-

 .تو بدنت آنرماله . ستيمشكل از من ن-

 . ايزبانيسرت م ريخ...ادايپاشو حاضر شو االن آرتام م-

مامانمم كه  نيا. گرفتن بود آخه  يفهمم االن چه وقته مهمون ين نمم. كه خواب از سرم بپره  رميجام بلند شدم و رفتم تو حموم تا دوش بگ از

 :كه گفت دميرو شن يپر يصدا. به در حموم خورد  ييكه ضربه ا زدميداشتم غر م نطوريهم.  رميميدارم از زور خواب م.  كنهياصال منو درك نم

 

 .تو هم زودتر حاضر شو .  راديه شيپ رميمن م. انقدر غر نزن -

 راهنيپ هيو تنگ و همراه با  يكش يطوس نيشلوار ج هي. دادم بلوز و شلوار بپوشم  حيترج. اومدم و رفتم سمت كمد لباسام  رونيبحموم  از

 يب يليصورتم خ يكردن نداشتم ول شيآرا يحوصله .  دميموهامو سشوار كش عيسر دنشونيبعد از پوش. مردونه گشاد و نازك انتخاب كردم 

 يرفتم كنار مامان هيبعد از حال و احوال كردن با بق. از آرتام اومده بودن  ريهمه بغ.  رونيكردم و از اتاق رفتم ب يميمال شيراآ. روح بود 

 .نشستم

 :ديازم پرس اريكام عمو

 احوال خانم دكتر؟-

 . ميعال هيعال-

 .كه دخترمون نامزد كرده  ميبگ يبه كس ميهنوزم اجازه ندار-

 . گميش خودم مفعال نه عمو جوون ، به وقت-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  124 

 :رو به عمو گفت مامان

 .شنياز دستمون دلخور م ليفام يفردا همه . تو رو خدا نينيبيم...دختر نياز دست ا-

 :گفت اليعمو سه زن

 .نشده بگو  رتريحداقل تا د يول يتو كه روز مراسم نگفت.  زميعز گهيراست م نهيتهم-

 ».كنهيچه باز كار خودشو مب نيا نيبگ يهر چ. نيخودتونو خسته نكن يالك« :بابا

 » .گنهيكار م يداره چ دونهيحتما م. دخترمو  يكارش دار يچ« : يمامان

 :و گفتم دميرو بوس يمامان صورت

 . كنهيمنو درك م يفقط مامان-

 يمردونه  راهنيپ هيو  رهيت يشلوار ل هي. و مرتب بود  كيش شهيآرتام مثل هم. از جام بلند شدم تا در و باز كنم . بلند شد  فونيزنگ آ يصدا

 :رو كه دستش بود گرفت طرفم و گفت يدسته گل. بود دهيپوش يكوتاه هيمشك يهمراه پالتو رهيت يچهار خونه به رنگ آب

 دم؟يكه نرس ريسالم، د-

 .بابت گل هام ممنون .  يسالم، نه به موقع اومد-

 .قابل شما رو نداره-

برگشتم تو حال و بعد از  ييچا ينيس هيبا . كردنن گل ها رو بذارم تو گلدون  كيدر حال سالم و عل تا همه دميو بهتر د ييرايتو پذ ميهم رفت با

 :بابا رو به آرتام گفت.نشستم  يتعارف به همه دوباره كنار مامان

 خب چه خبر؟ سرت شلوغ بود؟-

برام جالب .  گذشتيبهتر بود و وقتم زودتر م ينطوريا. سرگرم حرف زدن بودن  يبود تا بحث شروع بشه و همه حساب يجمله كاف هي نيهم

بعد از . تو آشپزخونه تا به غذا سر بزنم  رميبه مامان اشاره كردم كه م. مامان و بابا گفتيبه مادر و پدرم م يراحت بود و حت يليبود كه آرتام خ

 :شد و گفت دايپ يپر يسر و كله  قهيدق ندچ

 .مردم چه خودشونو خوشگل كردن-

 . رسهيبه خودش م شهياون هم-

 .اومده تو رو گرفته يك نيبب. اياز همون اولم خر شانس بود-

 . ايداستان رو باور كرد هياز بق شتريتو ب نكهيمثل ا يپر-

دور و برمون  ياز دخترا يليخ ووونهيد. ياريكن دلشو بدست ب يذره سع هي يكيبه نظر من حاال كه انقدر بهش نزد...يكنيكه باور نم يتو خر-

 .تو بودن  يزو داشتن كه جاآر

 .شانسشونو امتحان كنن توننيبهم خورد م يهمه چ يوقت شااليبه من چه؟ ا-

 . نشستم ينشستن كنار مادربزرگم كنار اون م يتو بودم بجا ي،  من اگر جا اقتتيل يخاك بر سر ب-

 . گهيد يكرديخب اشتباه م-

 :مامان گفت. مياومدن مامان هر دو ساكت شد با

 .مادر نيچب زيم-
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 دونستميم.  كردينگام م يجور خاص هيكه  دميلحظه سرمو باال آوردم و آرتام رو د هيكه  كردميداشتم كارمو م. ميشد زيم دنيمشغول چ يپر با

 يبه آرتام زدم و ادامه  يلبخند.  كرديكه داشت بهش نگاه م يشد سمت مامان دهيناخود آگاه نگاهم كش نميهم يجزو نقششه ،واسه  نايا

دستمو گرفت كه  يچند بار يافتاد و حت ياز دهنش نم زميعز. موقع شام كنارش نشستم و اونم تمام توجهش به من بود . دادم  جامكارمو ان

بار من كنار آرتام نشسته  نيتفاوت كه ا نيبعد از شام دوباره همه دور هم نشستن و مشغول حرف زدن شدن تنها با ا. نكردم  يمنم مخالفت

 :بود كه آرتام گفت 1 كيساعت نزد. آرتام كارشو خوب انجام داده بود  نكهيكردم، مثل ا نگاه يبه مامان. بودم 

 .رفع زحمت كنم  واشي واشي گهيخب با اجازتون من د-

 » .تعارفش كن بمونه ديآناه. يندار يجا بمون ، فردام جمعه اس كار نيشب هم ؟يبر يخوايپسرم؟ كجا م يچه زحمت« : مامان

 :گفتم يناچار ياز رو. بخوابم  نيرو كم داشتم كه شب ور دل ا نيهم

 .بمون يندار يخب اگر كار-

 :زد و گفت يملتمسم، لبخند بانمك ي افهيبعد از نگاه به ق آرتام

 .فردا كار دارم يدونيخودت كه م يول  زم،يعز يمرس-

 .يهر جور راحت-

 :گفت. كرد و همراهش تا دم در رفتم يم با همه خداحافظآرتا. بلند شدن كه برن  رادميو ه يپروانه و پر خاله

 .بود يممنون شب خوب-

 .يكه اومد يمرس-

 . يكه جبران كن شهيتشكر نكن چون نوبت تو هم م-

*** 

كه صبح بهم گفت  روزيتو اتاق عمل و آرتامم د رفتميم اريبه عنوان دست ديامروز با....كه آرتام دم در خونمونه دميفهم ميزنگ گوش يصدا با

 .نشستم و سالم كردم نيتو ماش.  رونيبرداشتم و آروم از خونه اومدم ب فمويك. دنبالم  اديم

 .ريسالم خانم، صبح بخ-

 ادتريرو ز يبخار. بهم انداخت  ينگاه ميآرتام ن.  بميدستامو كردم تو ج. سردم بود ...خوشبو بود ميليرو پر كرده بود و خ نيعطرش ماش يبو

 :برگردوند طرف منو گفت شو چهيكرد و در

 .عقب بردار يصندل يسردته پالتمو از رو يلياگر خ-

 . سردم شد  رونياومدم ب هويخونه گرم بود .  كنمينه االن عادت م-

 نه؟ ،يروز دوست ندار يرو تو مارستانيرفتن به ب-

 .دميم حيشب رو ترج يول ادياز روز بدم نم-

 :ديپرس آرتام دوباره يذره سكوت برقرار شد ول هي

 ؟يكدوم دكتر اريدست يدونيم-

 .يفكر كنم دكتر كشاورز-

 :زد و گفت يلبخند
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 . زنهيحرف م اديفقط ز... هيخوب يليدكتر خ-

 .گهيداره د يراديبه ا يباالخره هر كس-

 :دينگام كرد و پرس طونيش

 دارم؟ راديمنم ا يعني-

 ؟يندار-

نسبت به خانما  مييا ژهيتازه از همه مهم تر ارادت و....پولدارم كه هستم....كه هستم دكترم....و خوشگل كه هستم پيخوشت.....معلومه كه نه-

 ؟  يخوا يم يچ شتريب نياز ا گهيد. دارم 

 :و گفتم دميخند

 .يرو از قلم انداخت يفتگيخودش-

 فتم؟يبله؟ من خودش-

 ؟يكنيفكر م يخودت چ-

 .چسبه يمبه من ن شميريمن س هيوصله ها با  نيا....تهمت نزن يالك-

 .اون كه صد البته-

 .ميكه من چه جوون باكماالت شهيبهت ثابت م يروز هي يحاال تو باور نكن ول-

*** 

كه  ياز موقع. طنازم تو گروه ماست  ميخياز شانس تار چيكه ه ستنيترم تو عمل همراهم ن يميكه باهاشون صم يياز دوستا چكدوميه امروز

 حيجروبحث كردن باهاشو نداشتم و ترج يمن حال و حوصله  يانداخت ول كهيهم بهم ت يمدن و چند بارشروع كرد به چشم و ابرو او ديمنو د

 .تو اتاق عمل  مياومد و رفت يباالخره دكتر كشاورز. نكنم تا خودش خسته بشه  هدادم بهش توج

من مطمئنم ....دنيخند يو م گفتنيش بودن و داشتن مخانم دور يكه چند تا از دكتر و پرستارا دمياومدم،  آرتام و د رونياز اتاق عمل ب يوقت

 خانمااز  يديبا گفتن ببخش ديآرتام تا منو د. رو لبام نشست  يفكر لبخند نياز تصور ا...داره هيثان يزدن مخ دخترا رو تو كمتر از س ييكه توانا

 .جدا شد و اومد كنارم 

 عمل چطور بود؟-

 ر بود ؟اتاق عمل چطو رونيب يخوب بود، آب و هوا-

 :گفت ،يو بعد از زدن چشمك ديخند

 . يبهار-

چشم  م،يبود دنيما دو تا كه در حال خند دنياومد و با د رونيمرد از اتاق ب ياز دكترا يكيكارش خندم گرفت ، همون لحظه طناز همراه  از

 .به من رفت  ييغره ا

 :ديطناز پرس دنيرد نگاهم رو دنبال كرد و با د آرتام

 نگفت؟كه بهت  يزيچ-

 ...نه-
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 .بهت زد بهم بگو  ياگر حرف-

 :آرتام ادامه داد. گفتم ييسر باشه ا با

 .باهات حرف بزنم  يموضوع هيدر مورد  ديبا....رونيب ميبمون تا ناهار رو با هم بر يتونياگه م...كارميتا سه ب كيمن امروز از ساعت  ،يراست-

 .م زنگ بزنتو بخش، كارت كه تموم شد به رميم. ندارم يمن حرف-

 .فعال.باشه-

*** 

 . تا غذامو سفارش بدم كردميو داشتم منو رو نگاه م ميرستوران نشسته بود يتو

 . خورميمن جوجه م-

شلوغ  اديبود كه ز نيا شيبود و خوب يكيرستوران ش....به دور و اطرافم انداختم ينگاه. خودشم سفارش داد و گارسون رفت  يغذا آرتام

 :گفتم.نبود

 ......هين خوبرستورا-

 .هم جاش خوبه،  هم غذاهاش .  نجايمنو آورد ا ايبرد رانيبار كه اومدم ا نياول-

 ؟ يباهام صحبت كن يخواستيم يخب در مورد چ-

 :تعجب باال رفت و گفت ياز ابروهاش به نشونه  يكي

 .بر بعد برو سر اصل مطلباطرافت لذت ب طياز مح ن،يذره بش هي....يكه تو چرا انقدر هول كنميمن باالخره كشف م-

 . اديخوشم نم ينياز مقدمه چ-

 .خونم  ايفردا شب ب...سر اصل مطلب رميپس م....يخب ، خودت خواست يليخ-

 :گفت د،يخند يكه م يآرتام چند بار آروم زد پشتم و در حال. تو حلقمو شروع كردم به سرفه كردن  ديخوردم ، پر يكه داشتم م يآب

 ده؟يواب نمروش خوب ج نيا يديد-

 :دميمشكوك نگاهش كردم و پرس. ذره آرومتر شده بودم  هي

 خونت ؟ اميب ديبا يچ يبرا-

 ؟يترسيتو از من م نم،يبب ستايوا.....ب يخب معلومه به خاطر ب-

 :و گفت ديخند بلند

 .تو رو بخورم  ستيو قرارم ن ستمين يباور كن من زامب....از دست تو-

 :كردم و گفتم ياخم

 ترسم؟يفتم ازت مگ يمن ك-

 .يِب يبخاطر ب يايفردا ب گميبه هر حال اگر م....گهيم نويچشمات كه ا-

 ه؟يك يب يب-

مال پدربزرگم بوده  يديكه اونشب د يياون خونه ا....دمشيند رانياومدم ا يمن از وقت يول....خونمونه يكاركنا نيتر يمياز قد يكي يب يب-

 يليخ نميهم يبابامه واسه  هيدوران بچگ ياياومده و از همباز ايخونه به دن نيهم تو هم يب يب دمين شناونطور كه م....به بابام دهيكه ارث رس
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 دونميهرچند كه م....خونه برميداده كه چرا تو رو نم ريچند وقته گ نيا....دهيمنو به بابام م يكه گزارش تمام كارا دونميم....همو دارن يهوا

 يجلو شمينما هيتازه به نظر من اگر قبل از اومدن بابا ...يومديبارم اونجا ن هيو  يباالخره تو االن نامزدم هگينم راهميب يول دهيبهش خط م يك

 .كردن بابام راحت تره يبهتره چون اگر اون باور كنه راض يليخ ميكن يباز يب يب

باشه  نانيقابل اطم ريكه غ ومديبد ذات نبود و بهش نم يلبود و طونيش يليدرسته كه خ....نه ؟ به آرتام نگاه كردم ايقبول كنم  ديبا دونستمينم

 :گفتم يهر چند كه بازم شك داشتم ول. 

 . فتميمن فردا شب ش-

 .كار دارم  مارستانيمن تا عصر تو ب يدونيخودت كه م.  ستهيجات وا يكيبگو  اي....خب عوضش كن-

 .كنميم يفكر هي-

 ؟يايپس فردا شب م-

 :ذره فكر كردم وگفتم هي

 ره آ-

*** 

. بود  ستادهيوا station يكه جلو دميآرتام رو د.  رونيكردم و از اتاقش اومدم ب يرو كه صبح عمل كرده بود و بررس ييماراياز ب يكي عالئم

 :ديپرس تايكه از ب دميصداشو شن

 ن؟يديما رو ند اليع نيا-

 :بهم كرد و گفت يآرتام نگاه. كرد بودم كنارشون اشاره  دهيبا دست به من كه رس ديخند يكه م يدر حال تايب

 . يخسته نباش-

 . يمرس-

 كارت تموم شد؟-

 ...مونده فتمياز ش گهيساعت د مين...نه-

 ...من كارم تموم شد يول-

 » . برو يخب اگر كار دار« : تايب

 .بمونم  ميتا آخر ساعت كار دميم حيترج-

 :رو به آرتام ادامه دادم و

 . يمنتظر بمون ديذره با هي-

 كه در جوار دو تا خانم متشخص باشم ؟ نيبهتر از ا يچ-

 » . زميبر ييتا من براتون چا نينيبش دييبفرما« : تايب

 :ديازم پرس خورديم شويكه چا نطوريآرتام هم... ختير ييهر سه تامون چا يبرا تايو نشست و ب stationهمراهم اومد تو  آرتام

 روز چطور بود؟ يكار تو-

 .ره سرم درد گرفت ذ هيبد نبود فقط -
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از . درد داره  يليخ مارشيباال سرش بودم صدام كرد و گفت كه ب شيپ قهيكه چند دق يماريبگ ه، همراه همون ب يزيآرتام چ نكهياز ا قبل

 :چشه كه آرتامم بلند شد و گفت نميجام بلند شدم تا برم بب

 . امي، منم باهات م زميصبر كن عز-

چند ساعت بود كه به هوش اومده بود و دردش  ضيمر....ضيباال سر مر ميهمراه آرتام رفت. كرد و چشمك زد  ييا با خنده به آرتام اشاره تايب

 :آرتام گفت. شروع شده بود 

 شده؟  يسالم،  چ-

عملش اشاره  يحال به جا نيبا ا يتونست حرف بزنه ول يراحت نم. حال بود  يهنوزم ب...سالش باشه يخورد س يخانم بود كه بهش م هي ماريب

 :كرد و نامفهوم گفت

 .دارم.....درد-

 :به پروندش كرد و گفت ينگاه آرتام

 ....يتو صبح عمل كرد ه،يعيدردا طب نيخب ا-

 :گفتيو همونطور نامفهوم پشت سر هم م ديباز نال زن

 ...درد دارم....د...دارم...درد-

 :خت و رو به من گفتبهش اندا ينگاه ميآرتام ن...كرديم هيداشت گر گهياز درد د زن

 .مسكن بزن  هيبهش -

 :به ساعتش كرد و گفت يآرتام نگاه.  رونيب ميرو كه گفت انجام دادم و از اتاق اومد يكار

 .ميبر ميتونيم گهيخب د-

*** 

ه كردم كه منتظر به در به آرتام نگا....ترسميخونه م نيدونم چرا انقدر از ا ينم....افتادم اطشيح اديدر خونش تازه  يجلو نيماش ستادنيا با

 :ديذره نگاهم كرد و پرس هي...نگامو احساس كرد و روشو برگردوند ينيسنگ. تا باز بشه  كردينگاه م

 شده؟ يزيچ-

 :گفتم عيسر

 ....نه نه-

ود آرتام مونده ب نميفقط هم...كردم خونسرد باشم يسع....كردم ينگاهشو رو خودم احساس م ينيسنگ يرومو برگردوندم طرف پنجره ول و

تا  نيبا ماش نكهيخوشحال بودم از ا...كردميم يباز فميبود و با بند ك نييسرم پا. در و باز كرد  يمرد جوون.  ترسميم اطشونيبفهمه كه من از ح

 :رو نگه داشت و گفت نيآرتام ماش يول ميريم ساختمون يجلو

 .شو ادهيپ-

 :و گفت ديخند يتعجب بهش نگاه كردم كه موذ با

 . نگيتو پارك برهيو م نيماش فرامرز-

نبود،  اديسنش ز....دميشو د افهيسالم كردن فرامرز سرم رو بلند كردم و تازه ق يبا صدا....شدم ادهيپ نياجبار به درختا از ماش ياز رو ينگاه با
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بخاطر سرما  كشيكوچ ينيوك ببود و لپاش و ن ديبود، پوست صورتش سف يچشم و ابرو مشك...سال ستيكه تازه رفته باشه تو ب خورديبهش م

 :رو شونش گذاشت و گفت يآرتام دست. جوابشو دادم...بانمك و البته خوش لباس بود يليهم رفته خ يرو...شده بود مزقر

 .كنما ينم نتيمعا گهيمن د يسرما بخور ندفعهيا...يديتو كه باز كم لباس پوش-

 :و گفت ديخند فرامرز

 ...مينيبيحاال م-

 :گفت زهيفرامرز و بهم بر يستشو بلند كرد تا موهاد يدر حال آرتام

 خونن؟ ايبرو رد كارت ، ك-

 :و گفت نينشست تو ماش. حساسه رو از دست آرتام نجات بده  يليكه معلوم بود روش خ ييتا موها ديسرشو عقب كش عيسر فرامرز

 .ننيهمه منتظرن تا نامزدتون و بب يعني....همه هستن-

 :انداخت و گفت.  كردمينوزم با ترس به دور و برم نگاه مبه من كه ه ينگاه آرتام

 . يمشهور شد يكه حساب ميبر-

 :سمت خونه ، آرتام گفت ميراه افتاد. قرار داشت  اطياز ح ييكه گوشه ا ينگيپارك يو از سمت راست خونه برد تو نيماش فرامرز

 ...خودش كرده شيپ يخونه رو ساخته چه فكر نيكه ا يدونم اون يمن نم-

 عيسر...بازوشو گرفتم يك دمياصال نفهم. آرتام به خودم اومدم و نگاهش كردم  يبا صدا... قبل تمام حواسم به دور و برم بود يدفعه  مثل

 :دميو پرس دميدستمو عقب كش

 ؟يگفت يزيچ-

 .بزنه يباعث شد كه لبخند كارم

 ؟يترسيانقدر م-

  ترسم؟يگفته من م يك-

 :و گفتم ستادميصاف وا. اهم كرد نگ طونيكرد و ش زير چشماشو

 .ترسم  يمن اصال نم-

و  بيعج ياز اتاقا صداها يكياز  نجاياول كه اومدم ا يروزا....خونه روح داره نيا...رو بهت بگم يزيچ هيبذار  يترس يپس حاال كه نم.... باشه-

 .دميفهم يچ يدونيم. رو گرفتم  هيكست دنبال قضپنجره ها ش ي شهيش يچند بار يوقت يكردم ول يتوجه نم ادياوال ز...ومديم يبيغر

 .حرفاتو باور كنم  ياالن توقع دار-

 :سرشو آورد جلو و آروم گفت. زد ييا انهيموذ لبخند

 ...پشت خونه دفن كرده يدرختا نيكرده اونو كشته و ب انتيزنش بهش خ فهمهياز اجدادمون كه م يكيگفت كه  يب يب-

 :كردم و گفتم ديخنديبه چشماش كه م يترس نگاه با

 . يكنيم تمياذ يدار-

 ؟يتيتو چه وضع يدون يم....كردن داياز اتاقا پ يكي ياون جدمون رو تو يموضوع جنازه  نيتازه چند وقت بعد از ا-

 :دهنش و گفتم يدستمو گذاشتم جلو عيسر
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 ...نگو يچيه گهيتو رو خدا د-

 :شدم، زدم تو بازوشو وگفتم يعصبان. خنده  ريو بلند زد ز رهيخودشم بگ يكه كرد بازم نتونست جلو يوجود تالش با

 . يندازيمنو دست م-

 ...يشيبا نمك م يليخ يترسيم يوقت يخوام ول يمعذرت م-

 :بر نداشته بودم كه گفت شتريهنوز دو قدم ب يتوجه به خنده هاش به راهم ادامه دادم ول بدون

 ... دهيدرختا د نيو ب ديزن با لباس سف هيبار گفت كه  هيبابام  ادمهي-

 :بازوشو كه حاال كنارم بود و گرفتم و گفتم عيبه دور و برم كردم و سر يترس نگاه از

 .تو  ميزودتر بر اي، ب ترسميقبول من م-

 ....تو ميو با هم رفت ديخند

 :زد و گفت يلبخند دنشونيآرتام با د...در منتظرمون بودن يدو تا آقا و چهار تا خانوم جلو ميوارد خونه شد تا

 ...ترسهيدختر مردم م نيينجايكه همه با هم ا ينطوريبابا ا-

 :زد و گفت يبود اومد جلوتر،  لبخند ستادهيكه جلوتر از همه وا يرزنيپ

 . يِب ياسم من ب. يخوش اومد  زم،يسالم عز-

 شيروشن عسل يبه چشما دشيت سفكم پش يابروها. احاطه ش كرده بود  دشيسف يداشت كه موها يصورت گرد...بود يسرحال رزنيپ

نگاه مهربونش آدمو جذب ...هواخواه داشته يليجوون بوده خ يمعلوم بود كه وقت. داشت  يكوتاه و خوشتراش ينيو ب كيبار يلبا.  ومديم

 :زدم و گفتم يلبخند.  كرديم

 .خوشبختم  تونيياز آشنا...دميمنم آناه. سالم-

 .دخترم  نطوريما هم هم-

 رونيب شيروسر ريكه از ز ييبود و موها انساليم...بود دهيخانم اسمش سپ نياول. كنه  شونياشاره كرد تا معرف هيه دونه به بقبا دستش دون و

 يتپل كليه...لباش نازك بود...داشت كميكوتاه بود و به قوز كوچ شينيب...داشت يكوتاه يو ابروها زير يچشما...بود ديسف بايزده بود تقر

 ياز ب يداشت ول يو خوب يمعمول كليه دونيآقا فر....بودن ستادهيوا بايو دخترش فر دونيكنارش همسرش آقا فر. ه بود و قدشم كوتا تداش

پرپشتش اونو  ليبيو س يگوشت يو بزرگ، لبا يگوشت ينيپر، ب يابروها ،يمشك يداشت كه چشما ييا دهيصورت كش...دادينشون م رتريپ يب

 يموها...داشت يفوق العاده ملوس ي افهيق...من خوب بود يبرا نيكه هم سن من باشه و ا خوردين هم مبه دخترشو...داديپر جذبه نشون م

دو نفر ...كه فرامرزم پسرشونه دميفهم...ديو پوست سف يمشك يچشم و ابرو....سرباال ينيب...خوش فرم يلب ها...صورت گرد...و بلند يمشك

گوهر خانمم چشماش ....داشت يآب يآقا شاپور بور بود و چشما...ون دو تا جوون تر بودنا.... بود انمآخرم آقا شاپور و همسرش گوهر خ

در حال .... خونگرم و مهربون بودن  يليخ...به همشون سالم كردم. رنگ كرده بود  يبود شراب دايپ يروسر ريموهاش كه از ز يبود ول يمشك

 :كه آرتام معترض گفت ميخوش و بش بود

 .منم خوبم ...ممنون-

 :بهش كرد و گفت ينگاه يب يب

 .نكنه  يبيدخترمون مهمه كه احساس غر نيمادر، االن ا مينيبيتو رو هر روز م-
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 شيتعارفات رفت پ يسر هيهم بعد از نشستن من و  يب يب...هم رفتن سر كارشون هيبق....ييرايدست منو گرفت و برد تو سالن پذ و

 :آرتام روبروم نشست و گفت...هيبق

 .كردميزودتر ازدواج م ننيانقدر مشتاقن زن منو بب نايا دونستميممن اگر -

 .مهربونن  يليخ-

 ...يديكجاشو د-

 :گفتم عيسر....رو گرفت جلوم وهيو م ينيريش يبا ظرف اومد تو و ظرفا باياومد تو و پشت سرشم فر ييچا ينيخانم با س گوهر

 . دارميمن خودم بر م ،يمرس-

 :از من گفت يرويبه پ آرتام

 .رو ببرم تا خونه رو بهش نشون بدم ديخوام آناه يمن م....زحمت نكشه نيبگ يب يبه ب...يمرس-

 :آرتام گفت. رفتن  بايگفت و همراه فر ييباشه ا گوهر

 .به سرش بزنه  ييرايدوباره هوس پذ يب يب نكهيخونه رو بهت نشون بدم قبل از ا ميبخور تا بر توييچا-

شده بود و چندتا در دور تا دورش بودن كه  نييتز يكيش ليسالن بزرگ بود و كه با وسا هي ميكه توش بود اول يطبقه ....رفتم همراهش

 يطبقه  يتو...شديم يدوم و سوم منته يراه پله بود كه به طبقه  هيسالن  يگوشه . در ها در رفت و آمد بود  نياز هم يكيخونه از  يكاركنا

درم  هي. خوشگل بود  يليبود رو باز كرد ، خ انويكه توش پ يآرتام در اتاق...بود يشتريب يطبقه اتاقا نيا يتو....بود منينش تاقا هيدومم 

 .....مونده متعلق به اتاق خواب مهمان بود يتر و دو در باق كيكوچ ييرايسالن پذ هيبه  خورديم

اتاقم به عنوان اتاق كار انتخاب  هيمال آرتام بود و  شيكيو چند تا اتاق خواب كه  كيكوچ ييرايپذ هيكتابخونه داشت و  هيسوم هم  ي طبقه

 :به دور و برم كردم و گفتم ينگاه...بود ديو سف يمشك زيهمه چ...بود كياتاقش ش...كرده بود

 .خوبه ها  يليات خ قهيسل-

 . ستيكار من ن نايا يول ستين يخوبه شك قميكه سل نيا يتو-

 هيخونه فقط دست  نياونوقت ا يباهاشن بكن ديكار با يچ يدونستيخونشون اتاق داشتن كه نم يوانقدر ت. خوب بودا يليخ ميپولدار يِزندگ

 :دمياتاقش بود پرس يكه گوشه  يتاريچشمم خورد به گ. آدم بود 

 ؟يبزن تاريگ يبلد-

 بزنم؟ يخوا يم. بلدم  basicدر حد -

 :و گفت دياونم خند...دميخند....اش روش ضرب گرفتپاشو و با انگشت يگرفت و برعكس گذاشت رو تاريموافقت كردم گ يوقت

 .هنر استعداد ندارم  يمن كه بهت گفته بودم تو-

 ؟ شيديچرا خر يستيبلد ن يوقت-

 .پسر عمومه كه جا گذاشته  تاريگ نيا-

 :دمياز آرتام پرس. تن ما نشس زيسر م يب يب يكدوم از كاركنا، حت چيه...اومد تو و گفت كه شام حاضره بايبه در خورد و فر ييا ضربه

 ؟يخور يهرشب تنها شام م-

 .خورميتو آشپزخونه و كنار اونا غذا م رميوگرنه من م نجاميامشب به خاطر تو ا...نه-
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 . ششونيپ ميبر يخب چرا نگفت-

 ...ميكه خواسته ما تنها باش يِب يفكر كنم كار ب-

بود كه از آرتام خواستم برام  12 كيساعت نزد. مزه داد  يليم خوردم كه خآرتا يو خنده ها يشوخ نيباال انداختم و شامم رو ب ييا شونه

 :كرد و گفت ييكه اخم بامزه ا رهيآژانس بگ

 پس من چغندرم؟-

 .... شدم نيكردم و دوباره با ترس و لرز رفتم و سوار ماش يهمه خداحافظ از

*** 

غر  يهم مثل من كالفه شده و ه تايآز.....كنه يدرد م دايشد اديز ستادنير واپاهام از زو....دانشگاه رفتميم ديكارا با يسر هيبخاطر  امروزم

 .....زنهيم

 ....فتهيآروم باش، با حرص خوردن كه كارت راه نم تايآز-

 ....ميمنتظر نجايساعته ا ميانگار نه انگار كه ما ن...تو رنيو م ندازنيبدون نوبت سرشون رو م ينطوريآخه نگاه كن تو رو خدا ، هم-

ظهر  كيباال خره نزد....دادنيتو و كارشون انجام م رفتنيگفتن م ديبا ببخش نطورياز دانشجوها هم يبعض مياز صبح كه اومد...بود تايبا آز حق

 ....ميرستوران تا ناهار بخور هي ميرفت تايبود كه كارمون تموم شد و همراه آز

 يلباسامو عوض كردم و رفتم تو آشپزخونه تا برا.... م كردم و با سر جوابمو دادسال. خونه مامان مشغول حرف زدن با تلفن بود  دميرس يوقت

 :مامان توجه مو جلب كرد يكه مكالمه  زميبر ييخودم چا

 .بشن ريهم پ يبه پا شااليا...مبارك باشه-

 ؟يك يول كنه،ينفر داره ازدواج م هي

 .شدن يخودشون خانم يردنشونه و واسه وقت ازدواج ك ينيبيم يذاريتا چشم هم م....نهيهم يزندگ گهيد-

 ...ميدار اديما دختر مجرد تو دوست و آشنا ز يول.  ميكه ما از اقوام عروس نيا يعني نميا

 ....گهيد رنيم شمونياز پ يروز هيباالخره ....غصه نداره كه شهرزاد جون-

زودتر قصد ازدواج  دهيها ديشا يخب هما بزرگتره ول ده؟يها ايكدومشون؟ هما  يول....فرمنشه يآقا ياز دخترا يكي يعروس يعني....نه

بود شخصا  يعادت شده بود كه اگر مهمون ليفام يبرا گهيد....اتفاقا افتاده يلي، خ ميدور بود ليچند ماه كه از فام نيتو ا نكهيمثل ا....داشته

 :فتآورد كه گ رونيمامان منو از فكر ب يصدا. ميبه رفتن بش يبلكه ما راض بزننزنگ 

 يسر هيكه ما  يانيخودت در جر. ميايهست ن ونيكه كتا ييجا ميديم حيترج ومرثميمن و ك ره،يسر كار م ديآناه يدونيراستش خودت كه م-

 .بهتره مياين يشرمندتم ول. ميمشكل با هم دار

-............... 

 .برام  مونهيخودم م ديهما هم مثل آناه دونميم-

مامان  يجلو ديبا....رهيهم حتما م يكه عمه بره، مهر يينبودم؟ جا يتيموقع نيبهتر؟ مگه من دنبال همچ نيا از يچ....عمه هم اونجاست پس

 يمامان با تعجب نگاه....حرفارو نزنه نيمامان نشستم و با دست بهش اشاره كردم كه ا يو روبرو رونياز آشپزخونه زدم ب عيسر.  گرفتميرو م

 :تلفن گذاشت و گفت يدهن يدستشو رو ،يلحظه گوش هيبا گفتن . رد ك زدميكه داشتم بال بال م نبه م
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 ؟يكنيم نيچته؟ چرا همچ-

 .ميريمامان نگو نم-

 :نگاهم كرد و گفت رهيخ هيچند ثان مامان

 حالت خوبه؟-

 .نيهم  م،يرينگو كه نم....زشته شهرزاد جون پشت خط منتظره...آره مامان-

 :بهم رفت و گفت يچشم غره ا مامان

 .گهيم يچ نميبب اديب ومرثيشهرزاد جون، حاال بذار شب ك ديشببخ-

-................. 

 .كارميبود تعارف نكن،  من ب يباشه حتما، اگر بازم كار-

-................ 

 .خداحافظ ...سالم برسون....قربانت. زميعز يمرس-

 :ديكه تلفن رو قطع كرد پرس نيهم

 . يبابات ندار ياليبا فام يتا آخر عمر كار يگفتيتو كه م زده به سرت؟ يشده كه هوس مهمون يچ-

 .داره  هيبه بق يكرد، چه ربط تيكاوه منو اذ....اشتباه كردم دميخب فكر كردم د-

 .و منم باور كردم يتو گفت-

 .كنم فدات شمكارو ب نيهم خواميمنم م. دور و ببخشم زميكدورت ها رو بر يمامان خوشگلم؟ مگه خودت نگفت يكن يچرا باور نم-

 .يآرتام رو قبول كرد يلجباز يحدسم درسته و از رو ديكه شا كنميوقتا واقعا شك م يبعض....زيمن زبون نر يبرا يالك-

 كنم؟ يخودم باز يآخه اون دو تا انقدر ارزش دارن كه بخاطرشون با زندگ ه؟يچه حرف نيمامان ا-

 شميبه ر يمهر ذارمينم....مهيمسئله تو زندگ نيكه انتقام گرفتن از اونا مهم تر ونستمديخودم خوب م ينداد و فقط نگاهم كرد ول يجواب مامان

 :طرف اتاقم به مامان گفتم رفتميطور كه م نيهم...لبم اومد يرو يفكر لبخند نياز ا. ذره خوش بگذرونم  هيحاال نوبته منه كه . بخنده 

 ؟ هيمراسم چه روز يراست...به آرتام خبر بدم رميمن م-

 .گهيروز د 3-

 :آرتام رو گرفتم كه بعد از چندتا بوق جواب داد يشماره  عيسر. خوشحال بودم يلياومد خ شيكه پ يتيموقع نيا از

 .سالم-

 ؟يسالم خوب-

 ؟يباعث شده كه انقدر خوشحال باش يحاال چ....يبهتر يلياز صدات معلومه كه تو خ يمن خوبم ول-

 :و گفتم دميخند

 . يعروس هي-

 م؟يكن يچطوره خودمون زودتر عروس.  يدوست دار يستم انقدر عروسدون ينم-

 :حال معترض گفتم نيبا ا يول داديم يشوخ يبو لحنش
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 .دكتــــــــــــــــــر -

 :و گفت ديخند

 هست؟ يك يِعروس. نشو يخب،  عصبان يليخ 

 .هستن يكه اونام تو مهمون نهيكه برام مهمه ا يزيچ ياز اقواممون ول يكي-

 خب؟...يگيرو م يه و مهركاو-

 .كنم  يتو رو به همه معرف خواميم....ميبر ديمن و تو هم با-

 ه؟يچه روز يعروس. براشون  شهيم يچه شوك بزرگ-

 

 ؟يايب يتونيم...گهيروز د 

 ؟يكه بر ستيمگه برات مهم ن-

 .مهمه يليچرا، خ-

 .پس رو من حساب كن-

 .كنميحتما برات جبران م....يمرس-

 .كننيقطع كنم، دارن صدام م ديبا گهيمن د....دونميم-

 .خداحافظ...باشه-

برام  يليهستم كه غرورم خ ييمن جز اون دسته آدما. دوست ندارم مثل چند ماه قبلم باشم  گهيد....كردم نهيآ يخندونم تو ي افهيبه ق ينگاه

 باو  ستميصاف وا.....كنم ياز امروز نوبت منه تا تالف يول... ..همه يجلو....كه باهام كردن منو ُخرد كرد يكار يمغرور بودم ول شهيهم...مهمه

 :گفتم نهيآ يتو رميغرور به تصو

 .ننيخنده تو بب توننيها نم يليخوش بگذرون چون خ يتونيتا م....خانم ديآناه لهيتعط گهيد يو زار هيگر.... ريسرتو باال بگ-

 . رونيو رفتم بدل كندم  نهيبخورم از آ ييمامان كه گفت برم چا يصدا با

*** 

 م؟يما بر ن؟ييايبا ما ب نيخوا يكه نم يمطمئن

 .دهي، آرتامم كه نرس ستميمن هنوز حاضر ن...نيشما بر. آره-

 . نينكن ريد اديز...باباجون ميپس ما رفت-

 .ميفتيراه م گهيساعت د هي، ما تا  نينگران نباش-

مدت اصال بهشون  نيذره مرتب كردم ، ا هيو موهامو  شگاهياز ظهر رفته بودم آرا...بشم رفتم تو اتاقم تا حاضر عياز رفتن مامان و بابا سر بعد

.  اديصورتم ن يموهام محكم كرده بودن و تا تو نيسرم، سمت راست برام جمع كرده بودن و جلوشم شل ب نييپا مويمشك يموها.  دمينرس

بافت استفاده شده  سيگ نيبود و دور كمرشم دو دور از هم ييطال يبافتها سيبندهاش گ....دو بنده يِوناني ديلباس سف هي....دميلباسمو پوش

دور  هي.  ومديموهام با توجه به رنگ لباسم خوب به چشم م يِرنگ مشك...تنم يرو فتاديبود كه َلخت م هيبود و دامنش چند ال يماكس....بود

گذشت كه  قهيچند دق...دست به كار شدم عيسر...كم باشه دادميم حيمونده بود كه ترج شميخوب بود و فقط آرا زي، همه چ زدم نهيآ يجلو

 :دميآرتام رو شن يآرتام بود در و زدم و بعد از باز كردن در حال برگشتم تو اتاق صدا...بلند شد فونيزنگ آ يصدا
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 ...ديآناه-

 .من تو اتاقمم ايب-

و  يكت و شلوار مشك...كرده بود پيخوشت يليخ...از اون نداشتم يم دست كمبا دقت نگاهم كرد ، هر چند من ييا هيچند ثان دنميتو و با د اومد

 ليهاش كه تكم نيو سر آست ومديكه به رنگ چشماش م يآب يبيكروات و دستمال ج...ديسف راهنيپ...بود دهيتنش پوش fit يخوش دوخت

اون بود كه . كرد  يرو دور خودش جمع م ياديز يخترامطمئنم كه امشب د. خوش رنگشم مرتب داده بود باال  ييقهوه ا يوهام. كننده بود 

 :اول به حرف اومد

 .  يچقدر خوشگل شد-

 ...بودم-

 .يخوشگل تر تر شد ياون كه بله،  ول-

 ...يدار يسالم و خوب يكه چشما نميبيم كنميدقت م شتريب يمنم هر چ-

 :زد و گفت يبامزه ا لبخند

 گه؟يد نهيبيفقط خوب م-

 وبه؟خب خوشرنگم هست، خ-

 . يِچيبهتر از ه-

 :گذاشتم و گفتم زيم يرژ گونمو رو ي فرچه

 بنظرت خوبم؟...من آماده ام-

 پدر و مادرت كجان؟...يعال-

 .اونا زودتر رفتن -

 :كرد و گفت زير چشماشو

 ؟يريكه همه فكر كنن نم شونيزودتر فرستاد-

 . نيآفر-

 مشب فرشته تو مراسم هست؟ا يزنا فرشتن؟ راست گنيمن موندم چرا م....يبدجنس يليخ-

 .من كال دختر زا هستن  يپدر يخانواده . تا دلت بخواد ...اوه-

 .فرصت آشنا شدن باهاشون رو از دست ندم نياز ا شتريكه ب ميبر.  يا دهيفهم يچه خانواده -

كه باعث شد استرسم  دميخند يكل اشيبخاطر شوخ...ديرس يچيكه كار به سنگ،كاغذ،ق يياون تا جا ايبود كه من بهترم  نيراه بحث سر ا كل

رو برام باز كرد و كمكم  نيآرتام در ماش. شلوغ بود  يليدر خ يجلو ميديرس يوقت. كرج بود  يتو الشونيو نگيپارك يتو يعروس. كمتر بشه 

 :بهم بازوشو جلو آورد و گفت يبا نگاه. اده شم يكرد تا پ

 زم؟يعز يآماده ا-

آرتام سرشو .  كردنياول با شك و بعد با تعجب بهمون نگاه م شناختنيكه منو م ييكسا يبا ورودمون همه  .زدم  يگرفتم و لبخند بازوشو

 :آورد كنار گوشم و آروم گفت
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 . جا بهم زل نزده بودن  هيهمه چشم  نيتا حاال ا-

جفت چشم  هيمن فقط منتظر  يول كردنيم مونيها با چشم همراه يلي، خ گفتيراست م....بود يكامال جد افشيق يول داديخنده م يبو لحنش

 . بودم 

 نجاست؟يا يك نيبب-

 :، گفت كرديكه بغلم م يبا ذوق از جاش بلند شد و در حال هما

 .كرده بودم ديازت قطع ام.  يكه امشب اومد شهيباورم نم...ديآناه يوا-

 :زدم و گفتم يلبخند

 معرفتم؟ يانقدر ب يعني-

 .معرفتم  يب يپرسيتازه م ستيازت ن يه خبرچند ماهه ك... دختر يرو دار يليخ-

 :هما گذاشت و گفت يشونه  يدستشو رو مهرداد

 . گهيوقت د هي يباشه واسه  هيگال...زميخب عز يليخ-

 :رو به من ادامه داد و

 . نيخوش اومد يليخ-

 :ديبه آرتام پرس يبشو بدم كه هما با نگاهخواستم جوا.  دونستميازش نم يزيچ يكارت عروس يو جز اسم تو دمشيديبار بود كه م نياول يبرا

 . يكن يمعرف يخوا ينم-

 .آرتام نامزدم -

 :برد و در حال دست دادن به آرتام گفت نيمهرداد بود كه سكوت بوجود اومده رو از ب نيا. گنگ به من و آرتام نگاه كرد  يبا حالت هما

 .خوشبختم-

 » .گميم كيتبر...نطوريمنم هم« : آرتام

 :بود گفت ومدهين رونينوز از شوك بكه ه هما

 ؟ينامزد كرد يتو ك-

 :خنده ام گرفته بود و گفتم افشيحالت ق از

 .  گذرهينم اديز مونيبود؟ از نامزد زيشوك بر انگ نقدريا-

 معرفت ؟ يب يپس چرا مارو خبر نكرد-

 :آرتام زود تر گفت يجواب بدم ول خواستم

 .شد  ييهوي...خب من عجله داشتم-

 :تگف هما

 چرا عجله؟-

 : گفت كرديهمونطور كه به من نگاه م آرتام

 .رو از دست بدم يجواهر نيهمچ خواستمينم
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 : مهرداد گفت. بابت خوشحالم  نيكارشو خوب بلده ، از ا آرتام

 . نيايبه هم م يليخ. نيخوشبخت بش دوارميام

 :كه انگار دوباره ذوق رفته اش برگشته بود گفت هما

 . نيايبه هم م يليخ. گهيرداد راست ممه  نطور،يمنم هم 

 . برعكس شد  زيهمه چ يول ميبگ كيتا به شما تبر ميمثال ما اومد-

 » . ميكنيم يخوشبخت يما هم براتون آرزو ،يمرس« :آرتام

 :رو به من ادامه داد و

 . كم با هم تنها باشن  هيعروس دامادم .  نايمامان ا شيپ ميبر گهيد بهتره

نشسته بودن تا بهشون سالم  زيم هيدور  يعموم و مامان يكنار مامان و بابام كه با خانواده  ميو رفت ميزاد از بچه ها جدا شددنبال حرف مهر به

 اكه چر كردميفكر م نيهر لحظه به ا يتفاوت نشون بدم ول يخودمو ب كردميم يسع نكهيبا ا. پر شده بود  نگيهمه اومده بودن و پارك.  ميكن

به خاطر دور بودن . اونجا راحت بودم . كس دورو برش نبود  چيكه ه مينشست زيم هيبا آرتام پشت . عمه هم نبود  يحت.  ستنيو كاوه ن يمهر

 : ديكه آرتام پرس ديچرخيسالن م يچشمام داشت تو.  نميكل سالن و بب تونستمياز جمع راحت م زيم

 ؟  هياون دختره ك-

 كدوم؟-

 . دهيپوش يهمون كه لباس صورت-

 مامانمه،  چطور؟ يها نگار ؟ دختر خاله آ-

 .كنهيبد نگات م يليخ-

 :حرفاش خنده ام گرفت ، با خنده گفتم از

 .ها  كنهيچشمات خوب كار م يول  اد،ياز من خوشش نم اديز-

 .گهيد مينيما ا-

 ؟ يازش كشف كرد ايچ گهيد-

 :گفت خارونديهمونطور كه چونشو م. بهش انداخت يا دارانهيخر كرد و نگاه زيچونش گذاشت و چشماشو ر ريداد و دستشو ز هيتك يصندل به

 . كرديبود صورتشو جذاب تر م ياگه رنگ لباسش مشك....ستيبد ن افشيق.... اوم... داره يخوب كليه-

 : و گفتم ديمن خند يتر شد اونم از خنده  ديام شد خنده

 ...يكن يگذار هيروش سرما يتونيرد مبهم خو يهر وقت همه چ.  يقيدق يليخ. خوشم اومد ... نه خوبه-

 : اش آروم آروم قطع شد و بهم نگاه كرد خنده

 ؟ ياحساس يب نقدريا يتو چرا نسبت به همه چ-

 :گفتم نيهم يبرا گذشتيم يتو سرش چ دونستمينم

 چطور ؟-

 .كردينبود حسادت م نمونيهم ب يرابطه ا چياگه ه يبود حت يا گهيآخه هر دختر د-
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 :به جانب گفتم حق ي افهيق با

 . احساساتم مرد يبعد از كاوه همه ) پكرشدم(دوما . راجع به همه مثل هم فكر نكن .  ستنيهم ن نياوال همه ع-

 .رباط سرو كار دارم  هيپس با -

 .ييجورا هي-

 .يبيتو عج-

 ! فهمميمنظورتو نم-

 .  دميفهم مارستانيب ياز روز اول تو نويا.  يستين هيتو مثل بق-

 ؟ ميرچه جو-

 . يتو مغرور-

 ؟ ستنين هيمگه بق-

 .يكن يخونوادتو قربون يبرگردوندن غرورت حاضر شد يبرا يتو حت. تو  ينه به اندازه -

 نياومدن از ا رونيب يبرا. تحمل كنن  نويسنگ يكه غرورم برگشته و خانوادم هستن كه دوباره فضا يزمان. رو تصور كردم ندهيحرف آ نيا با

 :جو گفتم

 .ميبحثو ادامه ند نيا بهتره 

 ؟ يسراغ چشم چرون ميبر-

 اون دختره چطوره ؟.   يهر جور تو راحت-

 ؟ رقصهيهمون كه داره م-

 . شينه بغل-

 . ديآناه يبدجنس يليخ-

 مگه ؟ هيچ-

 ؟ اديدلت م...نگاه به من بنداز هي-

 : تسرفه ام گرف اديز ياز خنده . بلند تر  ندفعهياما ا... خنده ام گرفت دوباره

 :از پشت سرمون گفت ييصدا. آب پرتقال آورد و داد دستم  وانيل هيبرام  عيسر آرتام

 .اديخندتون تا اونور سالن م يصدا-

 : آرتام گفت. كه سرفه ام بند اومد  يطور. شوكه شدم  يمهر يصدا دنيشن با

 . خانوم يمهر سالم

 .مزاحم خندتون شدم  نكهيمثل ا... دكتر يسالم آقا-

 :گرفته گفتم يصدا با

 ؟ يايچرا م يمزاحم يدونياگه م-

 :نگام كردو گفت آرتام
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 ...جان ديآناه 

 : وسط حرفشو گفت ديپر يمهر

 .هم داره  ينداره ، خب به هر حال ناراحت ياشكال-

 : تعجب گفتم با

 ؟ يچ

 : گفت يبا بدجنس يپر

 .كن ولش

 :ديپرس آرتام

 ؟ نيتنها اومد 

 »... مامان شيكاوه رفته پ... نه« : يمهر

 :گفت عيسر ارهيدر ب يمنو از ناراحت خواستيكه انگار م آرتام

 .  دنتونياز د ميبه هر حال خوشحال شد-

 : بشه اومد بغل من نشست و گفت اليخ يكه انگار قصد نداشت ب يمهر

 .  نجايا اديب گمياالن به كاوه هم م. سالن پره... ستيجا ن ديببخش

 :تا رفت گفتم. بلند شد تا صداش كنه  يمهر نكهيتا ا. بود  ومدهيآهنگ رفت باال اما هنوز كاوه ن يداص. پررو بودنش حرصم گرفت  از

 پرروئه؟ نقدريدختر چرا ا نيا-

 .اريكم ن  ه،يخوب تياتفاقا االن موقع-

 .  ارميكه االن كم ب دميهمه دردسر نكش نيا...يگيآره راست م-

 : نگام كردو گفت يدلخور با

 دسر من كه نبودم ؟از در منظورت

 .گميم يچ فهمميمن االن نم...تورو خدا  اليخيب.....بود نايو ا يمنظورم سخت... نه...نه-

 : گفت عيسر. ما اما تنها بود  شياومد پ يمهر. نگفت  يزيچ گهيد

 . الستيفام شيپ كاوه

 يچهره  ينفرت رو كامال تو.  ميعاشقونه زد يحرفا با هم يبود تو دستش گرفت و كل زيم يآرتام دستمو كه رو.  مينگفت يچيآرتام ه منو

 :مقدمه گفت يب يمهر. بود كالفه بود  ومدهيكاوه ن نكهياز ا.  دميديم يمهر

 . نيبا هم خوشبخت يليخ نكهيمثل ا-

 »م؟يباش دينبا« : آرتام

 .گذراست  ديهمه واسه آناه نايا يول.... چرا-

 ».فهمميمنظورتونو نم«  : آرتام

 ».رو بهم زد يخب همه چ يول.  كرديبا كاوه هم م كنهيكه با شما م ييكارا نيهم ديه آناهآخ« : يمهر
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 : گفت يبا خونسرد شهيآرتام مثل هم يول....زنهيحرفا رو م نيكه ا هيعوض يليخ. گشاد بهش نگاه كردم  يحرفش شوكه شدم با چشما از

ذره  هي ديمثل آناه ييبه دست آوردن فرشته ا يكاوه هم متاسفم كه برا يبرا .مهمه  ديمن اآلنِ آناه يبرا. داره  ييگذشته ا هي يهر كس-

 . تالش نكرد

شده بود با اكراه  عيكه انگار ضا يمهر.  كردميماچش م ميجوابش حال كردم كه اگه تنها بود نيبا ا نقدريا. از جواب آرتام جا خورد  يمهر

 :گفت

 سر تره ها ؟ يليدكتر از تو خ يمن آقابنظر ... ديآناه ي، ول نيخوشبخت بش دوارميام-

 :حرص بهش نگاه كردم و گفتم با

 .كنم يدگيو انتقادات تا بعداً بهش رس شنهاداتيصندوق پ ينظرتو بنداز تو-

رقص تانگو  يشروع شد برا ميآهنگ مال....دهنشو گرفت تا خنده شو پنهان كنه يو با دست جلو گهيطرف د هيحرفم آرتام روشو كرد  نيا با

 :كه آرتام دستشو جلو آورد و گفت

 دن؟يدور رقص رو به من م هيبانو افتخار -

. ما ثابت شده بود  يها رو يلينگاه خ. وسط نبودن  شريتا زوج ب 5،6. وسط  ميدستشو گرفتم و رفت يمهر يبه خون نشسته  يچشما يجلو

 ... بهمون زل زده بود يكه عصبان دميهمه نگاه، نگاه كاوه رو د نيا نيب

.  طنتيشدم كه پر بود از ش رهيتو چشماش خ ييا هيكارش چند ثان نيبا ا. سمت خودش  ديدستشو دور كمرم حلقه كرد و منو كش آرتام

 :، آروم گفتم نيي، سرمو انداختم پا دميذره عقب كش هيخودمو .  دميبار ازش خجالت كش نياول يبرا يچرا ول دونمينم

 ؟ينگام نكن ياونطور شهيم-

 ؟يچطور-

 :نگاهش كنم ، گفتم نكهيبدون ا.  بردياومده لذت م شيانگار از حالت پ....داديم دنيخند يبو لحنش

 . كنهيمعذبم م....گهيد يكنيكه نگام م يطور نيهم-

 :و گفت ميشونيو گونه شو چسبوند به پ ديمنو به سمت خودش كش دوباره

 خوبه؟ ينطوريا-

 .اوهوم-

 .يكن يكاوه رو عصبان يخوايمگه نم يول-

لبام  يرو يلبخند. نميو تو صورتش بب تيعصبان تونستميبازم م يهرچند نور ها رو كم كرده بودن ول. بهش انداختم  يآوردن اسم كاوه نگاه با

 :نشست و گفتم

 .هِياالنشم عصبان نيبكنم اون هم يكار ستيالزم ن-

 . نكنيها دارن بد نگامون م يليخ...رو داره طيشرا نيكه ا ستيفقط اون ن-

بهم  شهيدوست داره هم شترينوه ها منو ب نيب يكه مامان ميياز اونجا....ندارم ميپدر يها ليبا فام يخوب ي ونهيكه من م نهيبه خاطر ا نيخب ا-

 .باهام خوب نبود يو كس اريعمو كام يبه جز كاوه و بچه ها.  كردنيحسادت م

 كجان؟ ارتيعمو كام يبچه ها-
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 . خونهيواج كرد و دخترشم داره درس مپسرش ازد. رفتن  رانياز ا-

 .پس امشب همه طرف كاوه هستن -

 .اسمش پدرامِ ....زيعمو كامب ياز پسرا يكياز  ريهمه بغ-

 . نمشيبب خواديدلم م يليعمت كجاست؟ خ-

اونا  يدش و همرتبه چون خو گذرهيپولدار نم يآدما يِعمم از مهمون. دور و براست  نيمطمئنم كه هم يول دمشيمنم هنوز ند دونم،ينم-

 .دونهيم

 :بكنم گفت ياعتراض نكهيعقب بهم نگاه كرد، قبل از ا ديسرشو كش آرتام

 .داد  حيرو به تو ترج يكه كاوه چطور مهر فهممينم كنميفكر م يهر چ-

 ...رو بهم بزنم با هم رابطه داشتن يمن همه چ نكهيكه قبل از ا گفتميم شناختمياگر كاوه رو نم يدونيم-

 :دادم وگفتم رونينفسمو ب كرديكه با حرص بهمون نگاه م يبه مهر يگاهن با

 .وقت نشناختمش  چيهرچند فكر كنم كه من ه-

 :پكرم انداخت و گفت ي افهيبه ق ينگاه آرتام

 .نشدن  تيتا همه متوجه ناراحت مينيبش ميبهتره بر-

 يجلو قهيدو دق تونميلعنت به من كه نم. نبود و رفته بود كنار كاره  يخدا رو شكر كه مهر.  ميو نشست زمونيسر م مياعالم موافقتم رفت با

 :بهش كردم كه گفت يكه آرتام به دستم آورد نگاه يبا فشار.  زميريانقدر بهم م كنميچرا هر بار كه بهشون فكر م....رميخودمو بگ

 . كنني، هنوزم دارن نگات م يايحالت در ب نيبهتره از ا-

و دو  نازينگاهش كردم، پدرام بود كه همراه پر. و نشست  ديعقب كش مويكنار يصندل يكس. بهش زدم   يرافم لبخندنگاه كردن به اط بدون

 .پدرام باعث شد تا بهش نگاه كنم  يصدا.  تعجب باال رفت ياز ابروهام از رو يكي نازيپر دنيبا د. ما نشستن  زيدور م گهيتا دختر د

 متيديو حاالم كه بعد از قرن ها د يريگ يخوشگلت نم ياز پسر عمو يسال به دوازده ماه سراغ. معرفت يپارسال دوست امسال آشنا ب-

 . خبر ياونم ب ينامزد كرد ميديفهم

 :رو به آرتام گفت و

 .خوشبختما  يليالبته خ-

 :گفتم. داد  يجوابشو با لبخند آرتام

 .يكن داميپ ينرفته بودم كه نتون ييجا چيخونمون بودم و همن .  يسر بهم بزن هي يومديچرا ن يمعرفت دار يادعا يليتو كه خ-

 .يتو سر كار بود يمن اومدم خونتون ول-

 .وقته اختراع شده  يليتلفن خ....امرزهيخدا پدر گراهامبل رو ب-

 :ذره سرشو خاروند و گفت هي پدرام

 .حرف حساب جواب نداره-

 :رو به آرتام ادامه داد و

 . يبهش دروغ بگ ينتو ياصال نم....يشد چارهيب-
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 » .گهيكه دوستش داره دروغ م يمگه آدم به كس« : آرتام

 » ....نه واال«: پدرام

 :گفت داد،يكه داشت با چشاش آرتام رو قورت م يحرفش و بدون نگاه كردن به من در حال ونيم ديپر نازيپر

 ؟يكن ينامزدتو بهمون معرف يخوايجان نم ديآناه-

به پدرام . جانم بذاره تنگش  هيكه بخواد  نيچه برسه به ا زدياصال اسممو صدا نم يدر حالت عاد نازيپر.  رونيب زديتعجب شاخام داشت م از

 :گفت نازياز من نداره و به پر ياونم دست كم دمينگاه كردم كه د

 .شده امروز خواهر ما مهربون شده  يچ-

 :گفتم يش رو بدم ولدوست نداشتم جواب نكهيبا ا. به پدرام رفت  يچشم غره ا نازيپر

 .آرتام نامزدم -

 :زد و دستشو به طرف آرتام دراز كرد و گفت ييلبخند پرعشوه ا نازيپر

 .خوشبختم  يليخ-

 :گفت يجد يليكه تو هوا مونده بود كرد و خ نازيبه دست پر ينگاه آرتام

 .نطوريمنم هم-

ذره به دور و برش نگاه كرد و  هينداشت  يرو بعد از اون همه لوندحركت  نيكه انتظار ا نازيپر. پاش  يبعد دستمو گرفت و گذاشت رو و

 :گفت

-نجايا ارمشونيمن برم ب. اومد  ميشاد....ا . 

 ».نطرفيا اريمنگول رو ن ينه تو رو خدا اون دختره  يوا« :پدرام

شناختمشون هنوز ننشسته بودن و به آرتام نگاه  يكه نم گهياما دو تا دختر د. دور شد  زمونيبه پدرام رفت و از م يا گهيد يچشم غره  نازيپر

 :پدرام گفت. كردنيم

 .رفتا  نازيفكر كنم پر ن؟يبر نيخوايشما نم -

 :از دخترا با عشوه گفت يكي

 . گردهيبرم-

ازش ممنون  يليخ. بهم زد  ينگاهمو احساس كرد لبخند ينيسنگ يو وقت كرديتوجه به اونا به رقصنده ها نگاه م يبه آرتام انداختم كه ب ينگاه

 :كه رو به من گفت مياز دخترا به خودمون اومد يكي يبا صدا. بودم 

 ؟ رميدور رقص نامزدتو ازت قرض بگ نيا شهيم-

 :از من آرتام گفت قبل

 .قاپش رو ندزده يبمونم و مواظبش باشم تا كس ديجا كنار آناه نيهم دميم حيترج.  كنميرو رد م شنهادتونيبا كمال احترام پ-

 :و آروم گفت كيسرشو آورد نزد رامپد

 . ايمعلومه گربه رو دم حجله كشت-

 : از دخترا آروم گفت يكي. فقط لبخند بود جوابم
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 ...بده شانس  خدا

 :پدرام گفت.  ميديچون آهنگ قطع شده بود همه صداشو شن يول

 .ميكن اختالط يخانوادگ ميخوايما م. دوستتون  شيپ نيبر ستيبهتر ن...كه داده يديخوب د-

ندونستن  زيموندن رو جا گهيدخترام كه د. بردشون يو م كرديموندن، پدرام با ُلدرم شده بلندشون م يم نجايا نايا گهيذره د هيكنم اگر  فكر

 :و رو به آرتام گفت زمونيبعد از رفتن اونا بابا اومد سر م. بلند شدن و رفتن 

 .كنم  يعرفاز دوستام م يكيتو رو به  خواميم ايآرتام جان ب-

 :بهم كرد و گفتم ينگاه آرتام

 . زميبرو عز-

 .گردميزود برم-

 :از رفتنشون پدرام گفت بعد

 .بود ينطوريكاوه هم ا.  يتنها باش ذارهينم قهيدق هي...مثل كاوه دوستت داره نميمعلومه ا-

 ؟ياريمن ن يانقدر اسم اونو جلو شهيم-

 ؟يبا من همكالم بش اديتو ز ذاشتيهمون اسمش رو نبر نم ستين ادتي...گميمگه دروغ م...يشيم يچرا عصبان...خب يليخ-

پدرام از من  گفتيم شهيهم. با پسرا دمخور بشم ، مخصوصا پدرام اديمن ز ذاشتي، كاوه نم گفتيراست م...گذشته افتادم اديحرفش  نيا با

از  يكيخودش بهم گفته بود كه از .  گفتيتو دلش بود م يزيچ بود و اگر يا لهيوپ لهيش ينبود چون پدرام آدم ب ينطوريا يول.  اديخوشش م

عوض كردن  يبرا. بهش فكر كنم  دينبا. حسود بود  يليبود كه خ نيخصلت بد داشت و اونم ا هيكاوه .  اديخوشش م انشگاهشوند يدخترا

 :بحث گفتم

 ؟يببر تويدل هم دانشگاه يباالخره تونست ؟يكنيكار م يتو چ-

 .ازدواجم بدم  شنهاديدارم بهش پ ميتازه تصم. ته كه بله رو ازش گرفتم وق يليخ... اوو-

 م؟يافتاد يعروس هيپس .  گميم كيتبر...نيآفر-

 .موافقت كنن نايفكر نكنم مامان ا...ستيخوب ن اديز شونيدختره وضع مال يآخه خانواده . كنم  يراض نارويمامان ا دياول با....نه بابا-

 ؟يكار كن يچ يخوايخب م-

 :كرد و گفت يپوف

تا  شينيبب ديخانوادم از اون دختر بگذرم، با يمسخره  يبخاطر فكرا ستميحاضر ن يول شميم وونهيانقدر بهش فكر كردم كه دارم د  دونم،ينم-

 ...فرشته اس.  گميم يچ يبفهم

 :گذاشتم و گفتمشونش  يدستمو رو....بودم دهيمنم درد دوست داشتن رو كش...پكرش دلم گرفت ي افهيق دنيد از

من  ينا سالمت.  نميحال و روز انداخته رو بب نيكه تو رو به ا يدوست دارم كس ميليدر ضمن خ...من همه جوره پشتتم.  زميغصه نخور عز-

 .خواهر شوهرشما

 . شينيتا بب ارمشيم يهر وقت كه بخوا-

 :لبام خشك شد يكاوه لبخند رو يصدا با
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 . گذرهيم امشب به همه داره خوش نكهيمثل ا-

هنوزم . و دستمو برنداشتم  اوردميخودم ن يمن به رو يول كرديپدرام بود نگاه م يشونه  ينشست با اخم به دستم كه رو يكه م يدر حال و

 :كه كنارم نشست گفت يو در حال ديهم اومد كنار كاوه نشست كه آرتامم از راه رس يمهر. كرديحسادت م

 . زميزكه تنهات گذاشتم ع خواميمعذرت م-

 :به روش زدم و گفتم يلبخند

 .نفر رو بهم نشون بده  هي خوادي؟ پدرام م يريبگ يروز مرخص هي يبتون يكنيفكر م-

 . زميعز يهر وقت كه بخوا-

 :گرفتم و گفتم دستشو

 .ممنون -

 :رو به كاوه گفت يمهر

 .جوون،  تنها نشسته ونيكتا شيپ ميبر ايكاوه جان ب-

 :گفت يمهربدون نگاه كردن به  كاوه

 .دكتر آشنا بشم يبا آقا شتريب خواميجا خوبه ، م نيهم-

نگاه  تيدر حال انفجار از عصبان يخونسرد به كاوه  يليبه آرتام انداختم كه خ ينگاه. نگفت  يزيبه كاوه انداخت و چ ينگاه وحشتناك يمهر

 :گوشم گفت ريپدرام آروم ز.  كرديم

 . ميدار يحساب يدعوا هيفكر كنم امشب -

 :توجه به حرفش فقط به آرتام نگاه كردم كه همونطور خونسرد گفت يمن ب اما

 . نطوريمنم هم-

باالخره كاوه سكوت رو ..... ميكرديزل زده بودن ، نگاه م گهيبه همد تيبا عصبان يكيو  يبا خونسرد يكيساكت به آرتام و كاوه كه  همه

 :شكست و گفت

( چكسيكه اصال حواست به ه يطور....شلوغ بود يليخب دور و برت خ يآشنا بشم ول شتريهات بدوست داشتم با يليخ راديه يشب نامزد-

 .نبود ) به من كرد ينگاه

 :به من كرد و گفت يحرف آرتام نگاه نيا با

متوجه  يكسبود كه خودش از من خواسته بود تا  نيتوجه نكردم واسه ا ديبه آناه ادياگر ز....يداشته باش يفيضع يحافظه  اديبهت نم-

 هست كه؟ ادتي...همونطور كه از شما هم خواست...رابطمون نشه

 :انداخت و گفت يهمراه با اخم به مهر ينگاه مين كاوه

 .بشه  ينطوريا خواستميمن نم-

 :گفت زونيآو يمن نداشت، با لب و لوچه  يبرخورد رو از كاوه اونم جلو نيكه انگار انتظار ا يمهر

 به من چه اصال ؟ ؟يكنينگام م ينطوريوا چرا ا-

 :بگه آرتام گفت يزيكاوه چ نكهياز ا قبل
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اون شب خانمتون باعث شد كه  يحرفا....فرصت مناسب ازتون تشكر كنم هيتو  خواستميدر ضمن من م....تموم شده يبه هر حال همه چ-

 .خانم هستم يمهر ونيرو مد ديبگم ازدواج با آناه تونميم ييجورا هي...تر به من فكر كنه يذره جد هي ديآناه

 :برام نازك كرد و گفت ينبود ، پشت چشم يآرتام راض يكه انگار از حرفا يمهر

 . كنميخواهش م-

 :، گفت كرديكه به من نگاه م يدر حال كاوه

 حتما در مورد گذشته اش بهت گفته؟....به ازدواج گرفته باشه  ميتصم ييهوي مييباور كنم كه دختر دا تونميمن نم يول-

 :آرتام من جوابشو دادم يابج

 .مشكل خودتونه  نيكنياگر باور نم...وجود نداشت يپنهون كار يبرا يليدل-

  »؟يفراموش كرد يرو كه دوست داشت يانقدر زود كس يعني« : كاوه

 . كنميحتما توقع داشت بگم هنوزم بهش فكر م...دلخور بود لحنش

 شهيهم نكهيبه اون طرف عادت كرده بودم ، اونم بخاطر ا شتريمن ب. ت داشتن غلط بوده از دوس فميتعر دميبعد از آشنا شدن با آرتام فهم-

 .كنارم بود

دروغ گفته  نكهيبا ا.  رونيزده بود ب تيكه از عصبان نميرو بب شيشونيپ يرو يرگها تونستميرفت تو هم و م شتريحرفم ب نيكاوه با ا ياخما

 :كاوه گفت....داشتم ياحساس خوب يبودم ول

 .ست  دهيد ايدن يليكه نامزدت خ دميشن مارستانيب ياونشب از بچه ها-

 :شد، گفت يجد مارستانيمثل اون روز تو ب افشيكرد و ق ياخم مچهيحرف ن نيا دنيبا شن آرتام

هام قبولم  يبد يه من خبر داره و با هم يكارا ياونم از همه  دونميم ديرو در مورد آناه زيهمونطور كه من همه چ...نكردم يپاك يمن ادعا-

 ؟يكه تو چرا ناراحت نهيجالبه ا يليكه برام خ يزيچ يول. كرده 

 :به من انداخت و گفت يكالفه نگاه كاوه

 .هستم  مييخب من نگران دختر دا-

 :از تعجب باال انداخت و گفت ييابرو آرتام

 جداً ؟-

 » .يخوشبختش كن يبا اون سابقه شك دارم كه بتون...خب آره« : كاوه

 نجايبه پدرام انداختم تا كاوه رو از ا ينگاه. راه بندازه  يكتك كار ومديبدش نم ديشا...كنه يآرتام ر و عصبان خواستيكاوه م. نبود  يخوب وج

 :گفت عيسر ديپدرام كه منظورم رو فهم. ببره 

 . كنهيعمه داره صدات م نكهيكاوه مثل ا-

 :گفت ،يحركت چيكاوه بدون ه ياونجا نشسته بود نگاه كرد ول ونيكتاسمت كه مطمئنا عمه  هيبه  عيسر يحرف مهر نيا با

 .ششيپ رميم....ادهيحاال وقت ز-

تو سرش  يكه چ يحدس بزن يتونستينم افشياصال از ق....به آرتام نگاه كردم كه هنوزم خونسرد بود...باال انداخت ينگاهم كرد و شونه ا پدرام

 يكه صدا كردمينگران به هر دوتاشون نگاه م. رو خراب كنم  يخواستم عروس يو نم گشتيال شر مفقط ترسم از كاوه بود كه دنب.  گذرهيم
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 :گفت شيشگيهم يو با عشوه  ستاديآرتام وا يكنار صندل. همه رو به خودش جلب كرد  توجه نازيپر

 .گفتن شام حاضره -

 :رو به من گفت آرتام

 .  كنميشب دو نفره جبران م هيدر عوض با . سر بزنم  مارامياز ب يكيبه  دي؟ من با مينداره اگر ما زودتر بر ياشكال-

 :گفتم يبهتر؟ با خوشحال نياز ا يچ

 . فتميكه صبح ش يدونيم. من كه موافقم -

 :گفت داد،يكه با كاوه دست م يدر حال آرتام

 .باهات خوشحال شدم  يياز آشنا-

 » . من نه يول« : كاوه

 نازيكه از رفتنمون خوشحال شد ، كاوه و پر يبرخالف مهر.  ميداد و ازم خواست كه بر لشيزخند بود تحوپو هيشب شتريكه ب يلبخند آرتام

 ديفهم يوقت يول مياول مامان گفت زشته كه بر.  ميكرد يو از همه خداحافظ ميرفت....اديپدرام گفت تا دم در باهامون م. بودن  يعصبان يحساب

از  شديم نويهم از وجود آرتام خوشحال بودن و ا يمامان ياز من، مامان و بابام و حت ريامشب به غ... ه اومدسر بزنه كوتا مارشيبه ب ديبا مآرتا

زدم تا  يا يلبخند زورك...يِموقت ينامزد نيكه ا دونستنيتو دلم چون اونا نم ختيغم عالم ر شونيشاد دنيبا د...ديچشماشون فهم يغرور تو

 :پدرام گفتمدم در به  ميديرس يوقت...شك نكنن

در مورد فرشته خانمتونم هر وقت كه . بگو  كيهم بهشون تبر يليكن و خ يتو از طرف ما از عروس و داماد خداحافظ.  ميريم گهيخب ما د-

 .نمشيام تا بب هيمن پا يبگ

 .زنميفرصت بهت زنگ م نيتو اول-

 دنيبا شن.  كردميساكت بودم و همش به مامان و بابام فكر م. ر شد كردن با پدرام سوا يرو برام باز كرد و بعد از خداحافظ نيدر ماش آرتام

 :آرتام بهش نگاه كردم يصدا

 ؟يگفت يزيچ-

  ؟يچرا ساكت دميپرس-

 .ينطوريهم-

  ؟يناراحت ميايگفتم زودتر ب نكهياز ا-

 ...نه-

 :ذره نگاهم كرد و گفت هي

 كه به كاوه زدم؟ ييِبخاطر حرفا دميشا اي-

 .معلومه كه نه-

 .يگيباشه كه م نطوريهم دوارميما-

 خواميشده ناراحته و نم جاديا طيمطمئنم اونم از شرا...ذارميفكر كنه دارم منت م دينداشتم بهش بگم بخاطر مامان و بابام ناراحتم ، شا دوست

 :گفتم. كمكم كرد  يليامشب خ...كنم تشياذ شتريب
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 . دميند كيفقط دلم موند كه عمه رو از نزد...بود يخوب يليه شب خبنظرم ك...هم خوشحالم يلياتفاقا خ.  ستميمن ناراحت ن-

 :زد و گفت يلبحند

 .مياياز خجالتش در م گهيد يجا هيدر مورد عمت هم نگران نباش ، .  يبود يخوشحالم كه راض-

 ...يخونسرد يليخ نكهي؟ ا اديتو خوشم م هياز چ يدونيم-

 .كاوه بخاطر تو بود  تيعصبان يباالخره همه  ، يبود كه تو طرف من بود نيبخاطر ا ديخب شا-

 .رميناراحت نشدنش طرفشو بگ يبه كاوه عالقه داشتم برا يزمان هي نكهيبخاطر ا يدرصدم احتمال نداد هي يعني-

 ادتيكردن رو كه باهات  ياونوقت كار...يبنداز ينگاه به مهر هي ميتصم نيبود با گرفتن ا يكاف. رو هم در نظر گرفتم  يچون مهر...نه-

 . ومديم

 .يگيراست م-

 .گميراست م شهيمن هم-

 :و گفت ديكردم و بهش نگاه كردم، كه خند زيرو ر چشمام

 . گميراست م گهيوقتا رو د يبعض ينه ول شهيحاال هم-

و  يها بخصوص پردوست داشتم برم بخش تا بچه  يليهرچند خ. سر بزنه  مارشيرفت تا به ب عيو آرتام سر مارستانيب ميديرس. گرفت خندم

 .منتظر موندم نيبا توجه به لباسم منصرف شدم و تو ماش يول نميرو بب مايش

 :ديپرس نيتا نشست تو ماش آرتام

 م؟يشام بخور ميخب كجا بر-

 :به لباسم كردم و گفتم ينگاه هي

 سر و وضع ؟ نيبا ا-

 .من يخونه  ميريم ميريگيخب غذا م-

 .ما  يخونه  مينه، بر-

 .خونمون ميو رفت ميديخر تزايرد و سر راه پقبول ك آرتام

پوشم  يكفش پاشنه بلند نم اديچون ز دمينفس راحت كش هيكفشام رو در آوردم  يوقت....آرتام اشاره كرد كه اول من برم تو. رو باز كردم در

 :ديپرس ذاشتيماپن  يرو رو تزايپ يطور كه جعبه ها نيبهم كرد و هم ينگاه ميآرتام ن. كرد  يدرد م يپاهام حساب

 ؟يكفشا عادت ندار نيبه ا -

 :نه باال انداختم و گفتم يبه نشونه  يسر

 .من برم لباسام و عوض كنم -

 م؟يمگه ما خودمون دل ندار ؟يعوضشون كن يخوايچرا م -

 :باال انداختم و گفتم ييا شونه

 .رو آماده كنم زيتا من م نيپس بش -

با اون لحجه . كرد  يصحبت م يسيكه داشت به انگل دميآرتام زنگ خورد و بعد هم صداشو شن يگوش. تو آشپزخونه و مشغول شدم  رفتم
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 ...متوجه حرفاش شد شديسخت م يليخ شييكايآمر ظيغل

كتش رو در آورده بود و . ، منتظر نشستم تا تلفنش تموم بشه كنهيهنوزم داره صحبت م دميبهش كردم كه د يكارم تموم شد نگاه يوقت

حاال كه .  ساختنش وقت گذاشته  يداشت و معلوم بود برا يخوب كليكال ه....داشت يا يمردونه و قو يدستا. تا زده بود  هاشو نيآست

كرد اما اخالقشو  يها رو به خودش جلب م يليبود كه توجه خ يطور افشيو ق پيت. روش زوم كنم  تونستميراحت م يليحواسش به من نبود خ

 دونم؟  يدر موردش نم يچيواقعا چرا من ه....دونمينم

 :نشست گفت يتموم شد، همونطور كه م تلفنش

 .خوام، واجب بود يمعذرت م -

 .نداره ياشكال -

 :ديكرد،پرس يو باز م راهنشياول پ يهمونطود كه دكمه ...اورديباز كرد اما از دور گردنش در ن كراواتشو

 به من؟ يزل زده بود يكه اونطور يكرد يفكر م يحاال به چ -

 :ذره نگاهش كردم و گفتم هي

 ...به تو -

 :از ابروهاش باال رفت و گفت يكي

 خب؟ -

 . دونم  ياز تو نم ياديز زيكردم كه من چ يداشتم فكر م -

 .بپرس تا جواب بدم  يدار ي؟ هر سوال يبدون يدوست دار يچ -

 :دميكردم و پرس زير چشمامو

 ؟يديبپرسم جواب م يهر چ يعني -

 :و گفت زد يبا نمك لبخند

 .كنم  يم شيكار هيتو بپرس حاال  -

 ... خوبه -

 :گفتم ختميريكه رو غذام سس م همونطور

... تو هم خب...كردن توجه تو رو به خودشون جلب كنن يسع يكه به هر نحو دميرو د ياديز يدخترا شناسمتيمدت كه م نيتو ا يدونيم -

 نطوريكه ا مارستانيحداقل تو ب.  ينداد هيرو رييكدومشون تغ چيكه نسبت به ه نهيالبه اكه برام ج يزيچ يول يداشت يباهاشون رفتار دوستانه ا

 .  يداشت دميشا اي؟  يرو دوست دار ينفر هيكه تو  گهيبه من م يحس هي.  يبه ازدواج ندار ييكه عالقه ا دميحرفاتم فهم نيب زا. بود 

 :و گفت نهكيكه معلوم بود داره فكر م يمكث طوالن هيبعد از  آرتام

 يخوشگل بود و كل يليخ. بابام بود  ياز دوستا يكيدختر . نه بهتر بگم عاشقش شده بودم ...ومدينفر خوشم م هياز  شيسال پ يليخ... آره

سال  بعد از دو سه يول. سالم شده بود 21فكر كنم تازه ...كم سن و سال تر بودم يلياونموقع خ. باالخره منو انتخاب كرد يهواخواه داشت ول

 .بهش فكر نكردم چوقتيه گهيمنم د. دوست شد و دوسال بعدم ازدواج كرد گهياز د يكيباهام بهم زد و با 

 چرا؟-
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 نكهيبعد از ا ينبود دوستش داشتم ول شيتو زندگ يكه آزاد بود و كس يتا رمان.  كنميكه متاهلن فكر نم ييبه زنا چوقتيه ميزندگ يمن تو-

 .كردم نكارويا يسخت بود ول. كردم  رونشيازدواج كرد از ذهنم ب

 ...اونم تو شه؟يآخه مگه م ؟يمطمئن -

 مگه من چمه ؟ -

 ...رابطت با دخترا دونم،ينم-

 . دارم  يو شرط ديخودم ق يمنم برا... هام نگاه نكن يطونيش نيبه ا-

 .برام جالب شد يليخ-

 .جالبه شيچ-

 .يدينشون نم يكه هست يتو اون. كنميتعجب م رشتيازت سوال بپرسم ب ينطوريفكر كنم اگه هم... يچيه-

 .ينيبيكه م نميمنو اونطور كه هستم بشناسن وگرنه من هم خوانينم هيبق ديشا -

من باز بهش فكر  يكاوه متاهله ول نكهيباا.... درست برعكس من. و شرط باشه  ديق بنديپا نقدريا شديباورم نم. برام جالب بود  يليخ تشيشخص

 :آورد رونيسكوت رو شكست و منو از فكر بآرتام .  كنميم

 ؟ يندار يسوال گهيخب د -

 : گفتم يشده بود، با حالت گنگ ريدرگ يحساب فكرم

 .نه

 ؟ يبپرس يخواستيسوالو م هي نيفقط هم -

 .رفت  ادميهمش  يسوال داشتم كه بپرسم ول ينه كل -

 ؟ يكنيبهش فكر مكه كاوه متاهله بازم  نيبا ا ؟يتو چ.... خب پس بذار من بپرسم-

 :من من كنان گفتم. لحظه فكرمو خوند  هيكردم  احساس

 .تونم فكر نكنم  ينم...ينم -

نگاه رو دوست نداشتم، سرمو انداختم  نيا. . پر از سرزنش بود....كرديم خيبود كه دخترش رو توب ينگاهش مثل پدر. بهم عوض شد  نگاهش

 :بحث رو عوض كنم گفتم نكهيا يو برا نييپا

 ...بخور سرد شد-

 :زد و گفت  يلبخند

 ...باشه -

 : مبل ولو كردم و گفتم يخودمو رو. ميرو خورد شام

 هضمش كنم ؟ يچجور. خوردم  يليفكر نكنم بتونم بخوابم ، خ. بود  يعجب شام يوا -

 ...يبه راحت -

. از كاراش خندم گرفته بود . ع به خوندن كردشرو ييايآهنگ تند اسپان. كردش  playپرسشگرم رو بهش دوختم كه رفت سمت ضبط و  نگاه

 :گفت ديخنديهمونطور كه خودش م
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 ...با رقص-

 .ستميبلد ن ؟يكن يم يشوخ-

 . يبپر بپر كن هيمگه من بلدم؟ فقط كاف-

 :خودشم خندش گرفته بود و گفت. شد  دهياش بامزه شده بود كه خنده ام به قهقهه كش افهيق نقدريا

 ؟ ميشون كنپاشو هضم ؟يخنديچرا م -

 .رقصميآهنگا نم نيمن كه با ا-

 :سمتم اومد و دستمو گرفت و گفت به

 مگه دسته خودته؟  -

به  ميكرديكه م يكار.  ميكرديكار م يچ ميداشت دونمينم.... كردم شيمنم همراه.  ميدستاش گرفت و منو مجبور كرد كه برقص يتو دستامو

 هيكه  ميديخند نقدريا. ميديخنديو م مياورديدر م يو من و آرتام كه فقط مسخره باز يايآهنگ اسپان هي. شباهت داشت جز رقص  يزيهر چ

بر خالف  يآهنگ بعد.  دميكش يقينفس عم. تا آهنگ تموم شد  ميورجه وورجه كرد يكل.  ميديو بلند خند ميستاديحركت ا ازلحظه جفتمون 

آرتام بدون توجه به من دوباره دستامو گرفت و  يول نميخواستم برم بش.  شديزده م انويآهنگ آروم بود كه با پ هياون آهنگ تند و مسخره 

نفسش به صورتم .  كرديآرتام نگاهم م. آرامش داشتم .... سرو صدا، بدون خنده يآروم و ب. ميديخندينم گهيد.  دنيشروع كرد به آروم رقص

 دايبود كه تو اون لحظه پ يكه برام مهم بود آرامش يزيتنها چ. شدمكيبودم ناراحت نبودم ، خجالت نم كشينزد نقدريا نكهياز ا.  خورديم

 يزيچ خواستيدلم نم. گفتينم يچيآرتام هم ه. كرديم شتريآهنگ آرامشم رو ب. لحظه غرق شده بودم  يتو. كاوه رو فراموش كردم . كردم

به  نكهيا يبرا.  ميكن يقراره از هم خداحافظ گهيه دكه چند ما ميهست يفكر كنم كه ما فقط دوتا نامزد جعل نيدوست نداشتم به ا. بگه 

بشكن  هيبا  يكيانگار . بعد آهنگ تموم شد  يكم. شونه هاش گذاشتم ، چشمامو بستم يروسرمو  ادين ادميموضوع  نيصورتش نگاه نكنم و ا

 :باشم گفتم اوردهيخودم ن يبه رو نكهيا يمنم برا.  مياز هم جدا شد... كرد دارمياز خواب ب

 .ميفكر كنم خوب هضمشون كرد -

كنارم موند و هر چقدر هم كه مامان  انيب نايكه مامان ا يتا موقع يخسته اس ول يليمعلوم بود خ افشياز ق نكهيبا ا. نگفت  يزيزد و چ يلبخند

 .نون بودمواقعا ازش مم. كنه  يكه بخاطر من كه معذب نباشم قبول نم دونستميم. و بابا اصرار كردن بمونه قبول نكرد 

*** 

 يهم انرژ ياصال خسته نبودم و كل يول ميبدو بدو داشت يشلوغ بود و كل يليامروز بخش خ نكهيبا ا. مونده بود  فتميساعت تا تموم شدن ش كي

 .شبيد يكه همش بخاطر مهمون دونميم....داشتم

كه  شديم يخوشحال شدم چون چند وقت يليخ دنشيداز . اومد تو  دميرو د يكه پر زدميسرپرستار بخشمون حرف م يبا خانم فرج داشتم

 :رسوندم و گفتم يجدا شدم و خودمو به پر ياز خانم فرج يديبا گفتن ببخش.  ميبود دهيرو ند گريهمد فتميش رييبخاطر تغ

 ؟يكنيكار م يچ نجايتو ا...سالم -

 .نمتيبب اميگرفتم خودم ب ميتصم يريگ يازم نم يمعرفت سراغ يب يتو دميد -

 .دلم برات تنگ شده بود يليخ...يكرد يوب كارخ -

 .شب بدون تو صفا نداره...ما شيرو عوض كن و برگرد پ فتتيش... معلومه -
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 .كارو كردم  نيا ديدونم، شا ينم -

 ...يكرد دايپ ديدوست جد گهيآره د -

 د؟يدوست جد -

 ...منظورم طناز جونه -

 . هيدوست چ يمعن فهمميتازه م...ميچقدر با هم دوست شد ياووه خبر ندار-

 ؟ گهيكه بهت نم يزيچ -

 خوبه ؟ مايش....نه بابا -

 .اومد  شيبراش كار پ يول نتتيكه بب اديخواست مثل من زودتر ب يم...آره -

 . نمشيموندم تا بب ياگر كار نداشتم م -

 :ذره نگام كرد و گفت هي يپر

 ه؟يخبر ؟يخوشحال يليامروز خ -

 :گفتم يكوتاهزدم و بعد از مكث  يلبخند

 .ميپدر يالياز فام يكي يعروس ميبا آرتام رفت شبيد -

 :گفت جانيبا ه قهيبعد از چند دق ياول متوجه نشد ول يپر

 كاوه هم اومده بود؟...نه -

 :و گفت ديدستمو كش يپر. آره تكون دادم يسرمو به نشونه  يبار چند

 .يكرد يخوشگذرون يحساب شبيبازه نگو د شتيا نچر گميمن م. يكن فيو مو به مو برام تعر زيهمه چ ديبا -

 .اميبگم بعد م يبذار اول به خانم فرج...يدستمو كند -

و  شبيد يتمام ماجرا. هم توش نبود يتو اتاق كه كس ميرفت يكارم داشت من تو اتاق رستم و همراه پر يگفتم كه اگر كس يخانم فرج به

در مورد رابطه  يپرداز اليبه خ كرديدوباره شروع م ديشنيم يسانسور كردم چون اگر پرالبته قسمت آخر شبش و . كردم فيتعر يپر يبرا

 :گفت يحرفام تموم شد پر يتوق. من و آرتام ي

 .مخصوصا اون دو تا . بوده  يدنيهمه د ي افهيمطمئنا ق.  نيرفت يخوب شد كه اونطور -

 .بود  يعصبان يليخ...گشت يكاوه دنبال شر م يول -

 .جونش  يبره بچسبه به مهر...مردشورش رو ببرن. كرده  دايپ يَقدر بيكه رق نهيا خب بخاطر -

 :خندم گرفت و گفتم زديكه با حرص حرف م يلحن پر از

 .حاال تو حرص نخو ر...خب يليخ -

 آرتام كجاست؟ رفته؟ -

 .ارهيم برهيهر روز خودش منو م...ميشده راننده شخص چارهيب... نه تو اتاقشه -

 .نبود  نگيقراضت تو پارك نيچرا ماش گميم. ه شانس خدا بد -

 .درست صحبت كن  نميدر مورد ماش يآها -
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 . گهيخب قراضه اس د -

 .مارستاني؟ كم رسوندتت ب يبدبخت دار نيبا اون ماش ييا يدونم تو چه پدر كشتگ يمن نم -

 :به خودش گرفت و گفت ييبامزه ا ي افهيق يپر

 . اشكم در اومد ...نگو بابا -

 :دونه زدم تو بازوشو گفتم هي

 .مسخره 

 :از جام بلند شدم و گفتم. ميزديحرف م ميبود كه داشت يساعت مين. ساعتم نگاه كردم به

 ؟ يايلباسامو عوض كنم و برم دفتر آرتا، همراهم م رميمن م -

 .آره -

سالن بود و دو تا  هيتو  يرياتاق آرتام و دكتر وز. باال  يطبقه  ميرفت يكردم وهمراه پر يهمكارام خداحافظ يكه عوض كردم از همه  لباسامو

 يليمهربون و خونگرم و بود ، منم خ يليخ... اسمش مهراوه بود شونيكي. ومدنيم تيزيو يكه برا ييمارايبه ب ييجوابگو يداشت برا يمنش

. از جاش بلند شد  ديمهراوه تا منو د. بود  يريوز دكتر يمارايب يجوابگو شتريانگار با خودشم دعوا داشت و ب يكياون  يول. دوستش داشتم

 .ميكرد كيو با هم سالم و عل زشيرفتم سمت م

 سرش شلوغه؟ -

 .تو يبر يتونيبعدش م.  كنهيم تيزيرو داره و ضشيمر نيآخر...نه -

 :اشاره كردم و گفتم يدست به پر با

 . زدميكه در موردش باهات حرف م يپر نميا-

 :گفت داديست مد يطور كه با پر نيهم

 .مينيب ينم گرويهمد اديباالخره ما ز.  شناختميبه اسم نم يبود ول ادمي افشيق -

زود با  يليكه كال با همه ندار بود خ يپر. دنيد يشب رو نم فتيش يبود كه بچه ها يطور نايا هيكه نشناسه چون ساعت كار دادميحق م بهش

آرتام سرش رو بلند . تو  ميرفت يو منو پر رونيآرتام از اتاق اومد ب ضيمر نيالخره آخركه با مينشست يا قهيدق ستيب. مهراوه گرم گرفت

 :زد و گفت يلبخند دنميكرد و با د

 .يبزن يسر هيبه نامزدت  يباالخره اومد...چه عجب -

 :ادامه داد يرو به پر و

 خانم؟ يحالتون خوبه پر -

 .نيممنون، شما خوب -

 .نينيبش دييبفرما. دمبهتر ش دنتونيخوب بودم با د -

 هي اميشما گفتم ب شيپ اديبعدم كه گفت داره م.  نمشيتا بب اميفراموشم كرده گفتم زودتر ب ديآناه ميديراستش د. نيشما لطف دار« : يپر

 » .هم به شما بكنم يسالم

 :مهربون نگاهم كرد و گفت آرتام
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 .رهيگينم ليتحوخانم دكتر ما در طول روز منو هم كه كنار گوششم  نيواال ا -

 .شب  فتيبرگردم ش خواميراستش م. كه روزا بخش چقدر شلوغه  يدونيخودت كه م....ميگله ندار -

 :گفت يرو به پر آرتام

 ....و كنار خود يايهمون صبحا ب دميم حيمن ترج زمينه عز...كنه يم دميتهد...تو رو خدا نينيب يم -

 :گفت عيوارد اتاق شد و مهراوه هم پشت سرش اومد تو و سر يمرد مسن با لباس محل هيحرفش تموم نشده بود كه در باز شد و  هنوز

من بهش گفتم شما . سرما خوردم  گهيم يه. گوش نكردن و اومدن تو  شونيا يول نيكنينم تيزيو ضيمر گهيبهشون گفتم كه د نيباور كن -

 .نيسين يدكتر عموم

 » . نداره ياشكال«  :آرتام

 :امه دادمرد اد ريرو به پ و

 كه صبح عملش كردم؟ نيستين يجبار يشما همراه آقا -

 :آرتام دوباره گفت.  ستاديآرتام وا زيم يبا سر جواب مثبت داد و اومد روبرو مرد

 ه؟يخب پدر جان مشكلت چ -

 :گفت يمحل يبا لهجه  مرد

ـِمِ ). دارم (تب دارمه ) كم  هي(اتـِه كم ...دكتر يآقا) يدونيم(  يدون - ـِردمه ) كنميم( فكر ك  ).خوردم(سرما بـَخ

 :ديپرس...با دقت به حرفاش گوش داد تا منظورش و بفهمه آرتام

 ؟يسرما خورد -

 : زد و گفت يآرتام لبخند. كرد دييدوباره با سر تأ مرد

 .كنم نتيتا معا نيبش -

 :گفت قهيبعد از چند دق. كردن مرد بود  نهيمم مشغول معابود و آرتا ستادهيبكنه همچنان دم در اتاق وا ديكار با يدونست چ يكه نم مهراوه

 .حالتونم خوبه خوبه...نيپدر جون شما تب ندار -

 :كه انگار قانع نشده بود دوباره گفت رمرديپ

 ).يكنيم(  ياشتباه كـِن) يدار(  يدر -

 :گذاشت و ادامه داد زيم يشو رو مهيبعد دفترچه ب و

ـِردمه) دونميم(دومه ) خودم(مـِن شه  - ـِمه  ييداروها نيشما فقط ا. سـِرما بـَخ  .سيبـَنو) گميم(كه گ

آرتام به  ديكه د رمردميپ. نگاه كرد تا اسم داروها رو بگه  رمرديدفترچه رو باز كرد و منتظر به پ يجد يليذره نگاهش كرد و خ هي آرتام

و  يمن و پر.  نوشتيم گفتيكه اون م يط گفت و آرتامم هر چغلط غلو يحرفش گوش كرد ذوق زده اسم چند تا دارو رو البته با اسمها

 :بست رو به مهراوه گفت ينسخه زد و همونطور كه دفترچه رو م يكارش تموم شد مهرشو پا يوقت.  ميكرد يبهش نگاه م تعجبمهراوه هم با 

 . تو  نيرو بفرست يلطفا دكتر بعد -

كه منتظر  كردينگاه م رمرديبه پ يجد نطوريآرتام هم يول.  كرديبا تعجب بهمون نگاه م دمرمريخنده و پ ريز ميحرفش هر سه تامون زد نيا با

 :گفت دهيآرتام دفترچه رو نم ديد يوقت.  رهيبود تا دفترچه شو بگ
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 ).گهيبده د( هـَده و ) رو (دفترچه رِ -

 :زد و گفت يلبخند آرتام

 يبخور لياگر بدون دل...هييايميمواد ش نايا...يبه دارو ندار يازيحالت خوبه و ن گميممن  ه؟يمگه دارو خوردن الك...من زيعز...آخه پدر من -

 .ضرر داره 

 :كه مرد بتونه اعتراض كنه گفت نينسخه رو پاره كرد و قبل از ا وبعد

 خوبه؟...كه بهت سر بزنن و مواظبت باشن كه حالت بد نشه سپارميبخش م يمن به پرستارا مارتيب شيشما برو پ -

 :تكون داد و گفت يناچار ياز رو يسر ستين ياز نسخه خبر گهيد ديكه د رمرديپ

 )ايبگ( ايپـَس باو -

به ساعتش كرد و  يآرتام نگاه.  رونيبود از اتاق رفتن ب دايهمراه مهراوه كه هنوزم آثار خنده تو صورتش پ رمرديبهش قول داد و پ آرتام

 : گفت

 . ميبر ميتونيمن كارم تموم شد،  م گهيخب د -

*** 

 دانشگاه؟ يبر يخوا يمگه نم...پاشو.... پاشو مادر...جان ديآناه 

 :صورتم كنار زد و ادامه داد يشدم، موهام رو از رو داريب ديمامان كه د. مامان چشمامو به زور باز كردم  يصدا دنيشن با

 زم؟يعز يديخواب نجايچرا ا -

. ذره ماساژش دادم تا دردش كمتر بشه  هيو  دميبه گردن خشك شدم كش يدست.... دچشمام از درد جمع ش...برداشتم زيم ياز رو سرمو

 :انداختم و گفتم زيم يرو يبه كتابا ينگاه.  كرديلبخند مهربون نگاهم م هيمامان داشت با 

 .خوابم برد يك دمياصال نفهم...كردميكامل م قمويداشتم تحق -

 .ها شهيم رتيد...صبحونه حاضره ايپاشو ب -

سر  تايمن و آز. تا برم دانشگاه  رونيبعد از گرفتن دوش و خوردن صبحونه از خونه زدم ب. تكون دادم و مشغول جمع كردن كتابام شدم يسر

سر كالسش  ميبر اي ميمنتظر بمون اياستاد بهمون گفت ... مياز استادا كه قول داده بود بهمون كمك كنه كار داشت يكيبا  يعلم قيتحق هي

از كالس  يوقت....دهينفس درس م هي سوخت،يدانشجوهاش م يدلم برا... سر كالسش ميرفت تايكه بهتره با آز يكارياز ب ميديما هم د... مينيبش

 :گفت تايآز رونيب مياومد

 ...شاگرداش چارهيب -

 ست؟ين ادتي... گهيبود د يطور نيموقع درس دادن به ما هم هم -

 .ندازهيرو نم يمهربونه كس يول -

 .ازش كمك خواستم  نيهم يواسه  اديازش خوشم ممنم  -

از  مويانرژ يهمه  كنمياحساس م...خسته كننده بود يليمن كه دانشجوش نبودم ، خ يكالسش برا يرو دوست دارم ول يمياستاد كر نكهيا با

 دونمياصال نم...متنفرم فميك نياز ا.نكردم و قطع شد  داشيچرخوندم پ فميدستمو تو ك يهر چ...بلند شد ميزنگ گوش يصدا. دست دادم 

عالمه  هيباالخره بعد از . خوردن بخره  يبرا يزيچ هي ايرفت  تايسلف دانشگاه و آز يتو ميرفت.  شهيتوش گم م زيهمه چ.  ارمشيم يواسه چ
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 .كه سالم كرد دميشمارشو گرفتمو بعد از دو تا بوق صداشو شن. آرتام زنگ زده بود.در آوردم  مويگشتن گوش

 .يم، زنگ زده بودسال -

 ستم؟يمزاحم كارت كه ن. آره،  كارت دارم -

 .نه بگو -

كار  ديگفتم شا يزودتر بهت زنگ بزنم ول خواستميم. كنه  ريتا همه رو غافلگ ادينگفته بود كه م يبه كس. صبح بابام اومد  يامروز دم دما -

 . يداشته باش

 نطوريو هم شناختمشيكه نم رفتميم يمرد دنيبه د ديناراحت ، حاال با ايخوشحال باشم  ديبا دونستمينم يعني. خبر شوكه شدم  نيا دنيشن از

 :ديساكتم پرس ديآرتام كه د....كه پسرشو دوست دارم كردميم يباز لميف ديبا

 ؟يهنوز هست...ديآناه -

 آره....آره -

 مارستان؟يب يايب يتون يكارت تموم شد ، م -

 .آره -

 . نتتيبابا صبح اصرار داشت كه زودتر بب. خونمون  يايشب ب ديآماده باش شا -

 .اونجام  5 يكايمن نزد. باشه -

 .نمتيبيم -

 :بود كنارم نشست و گفت كيو ك ييكه توش دو تا چا ينيس هيبا  تايرو كه قطع كردم آز يگوش

 تو فكر؟ يرفت ه؟يچ -

 .يچيه -

 ؟يكار كن يچ يخوايگفت م يميكر ق،يراجع به تحق -

 .دونمينم -

 ؟يريگيسواله كه تو چرا از نامزدت كمك نم يبرام جا -

سلف  ياومده بود دانشگاه و تو ديپلك يم تايدور و بر آز يليكه خ هامونياز همدوره ا يكيامروز از شانس بدش . كنم  تشيذره اذ هي خواستم

 :با سر به پسره اشاره كردم و گفتم. نشسته بود

 ؟يريگيكمك نم ينيتو چرا از ام -

 :بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 .ايدونيخودت م ياريمن ب يشَته زده رو جلو ياسم اون پسره  گهيبار د هي -

ازش  دونستميم. لقب رو بهش داده بود نيداشت ا يصورت پر جوش ينيچون ام. خنده  ريو زدم ز رميخودمو بگ يحرفش نتونستم جلو نيا با

 :نگاه كردم و گفتم تايآز يتو هم رفته  يبه اخما.  كرديم يهمش لودگ ادمهيبامزه اس و  يليخ كرديفكر م.  ومديمنم ازش خوشم نم...متنفره

 .كردم يشوخ ر،ينگ افهيق... خب بابا -

 :به سقف نگاه كردم و گفتم. شد  شيينداد و مشغول فوت كردن چا جوابمو
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 ناهار مهمون من، خوبه؟... خب قهر نكن يليخ -

 : و گفت ديخند تايآز

 .يادونه  هي -

 .دونميم -

با سر بهش سالم كردم و اونم جوابمو داد ....دياونم منو د.  دميكه دكتر زرافشان رو د ديدفتر اسات ميبرگرد ميو خواست رونيب ميسلف اومد از

 :و بعد با چند قدم بلند خودش و بهم رسون و گفت

 حالتون چطور دكتر زند؟ -

 ن؟يايم مارستانياز ب...خوبم -

 .ميتا با هم بر كنمياونجا صبر م نيرياگر شما هم م. مارستانيب گردميبعدش برم يارم ولآره،  كالس د -

 .آوردم  نيممنون ماش -

 .نيبه آرتام سالم برسون  دمتون،يبه هر حال خوشحال شدم د -

 .حتما -

 : زد و گفت يسوت تايازمون جدا شد آز يوقت

 ؟يريميم...گهيبزن و منو باهاش آشنا كن دباال  نيبابا به عنوان دوست برام آست...هيگريچه ج -

 . خجالت بكش، برو سر كالس -

*** 

كه آرتام زنگ زد و گفت پدرش برگشته  يكه از وقت يدلهره ا هياومده بود سراغم،   يبيحس عج. دستم جا به جا كردم  يتو يرو چند بار گل

. داشته باشه  تونهيكه پسرش مثال عاشقشه م يدر مقابل عروس يالعملچه عكس  دونمينم. ادامه داره نمشي،شروع شد و تا االن كه اومدم بب

و  مارستانيتموم شد نتونستم برم ب رتريچون كالسم د.  تونستمينم يآرتام گفت كه نگران نباشم ول. آماده كرده بودم  يزيهر چ ياخودمو بر

 . مديرسيبه خودم م ديبا. از دانشگاه رفتم خونه تا لباسامو عوض كنم  ميمستق

... شهيمثل هم...دميكه اونجا حاكم شده بود ترس يكياز تار  ،ييكذا اطيح نيبازم ا. بعد از چند لحظه در زده شد . زنگ رو زدم... شدم مصمم

م باز يول. آرتامه  دميتر شد فهم كينزد يشدمف  وقت قيدق. مردونه كليقد بلند با ه.  ومديكه به طرفم م دميرو از دور د يمرد هي ي هيسا

 :گفتم.  ميبا هم دست داد. نميتازه تونستم صورتشو بب  كم،ياومد نزد.  نميبب تونستميكه پشتش بود نم يبه خاطر نور رتشوصو

 .ومدمي؟ خودم م رونيب يچرا اومد-

 :زد و گفت يطونيش لبخند

 . ياومدم كه باز نترس نيبه خاطر ا -

 ؟ ترسميگفته من م يك-

 ...خودت-

 ...حرفو نيمن اصالنم ا-

كه  يآرتام كه از كارم خنده اش گرفته بود همونطور... رميآرتامو بگ يبكشم و محكم بازو ها يفيخف غيگربه باعث شد ج دنيكش غيج يصدا
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 :گفت ديخنديبلند م

 ...گهيكه دروغ م يآدم يسزا نميا -

 ...يترسو خودت -

 كميبلند نزد يتامو رها كردم و به راهم ادامه دادم ، آرتام با قدم هاآر يبازو. به خودم گرفتم  يبحثو ادامه ندادم و حالت قهر مصنوع گهيد

 :اومد و گفت

 پسر شجاع،  خوبه؟ يخب حاال ،  اصال شما دختر خاله  يليخ -

 .فكرامو بكنم  ديبا -

 .كه بابام منتظره ميباشه،  پس بر -

 :دستاش گرفت و گفت يم دستمو توآرتا ميديرس يبه در ورود يوقت.  ميگفتم و به راهمون ادامه داد يا باشه

 .كارا واجبه نيا -

 يزيخوف انگ اطيح نيهمچ هيكه  رفتيم ادمي كردميخونه رو نگاه م يتو يوقت. خونه يدستمو گرفته ، رفتم تو نكهيبه ا يبدون مخالفت منم

اومدم ازش سوال بپرسم كه . عجب كرده اونم مثل من ت دميبا تعجب بهش نگاه كردم كه د.  ستين چكسيه دميد ميديبه هال كه رس. داره 

 ...كرد قفمنو متو ييصدا

 .عروس خانوم ...به به-

با لحن  داديكه بهم دست م يبه سمتم اومدو همونطور. سالم كردم  يآروم يبا صدا. مواجه شدم  پيمرد خوش ت ريپ هيبا   م،يبرگشت آروم

 :گفت يميصم

 حال شما ؟... درود بر تو -

نسبت به آرتام داشت و  يقد كوتاه تر... نبود هياصال به آرتام شب. كردم  يمنم متقابال باهاش روبوس.  ميكن يد تا روبوسكر كيصورتشو نزد و

شكسته  يكم يداشت ول يمهربون و جذاب ي افهيق.  كرديكه نظر همه رو جلب م يبلند ديسف ليبود و سب ديدست سف هيموهاش . تپل بود  يكم

 :رفته بود و گفتدستمو تو دستاش گ...بود

 كه باهات ازدواج كنه؟ يكرد يرو راض بايدختر ز نيباباجون تو چطور ا-

 :زد و گفت يلبخند شهيمثل هم آرتام

 .ميكن رونيب نجايدخترا رو از ا ميتونيبگم كه از فردا نم تموياگه راز موفق -

 :گفت برديرفت و همونطور كه منو سمت مبل م يچشم غره ا يبا شوخ باباش

 .يمنو نداشت هيخوشبخت دنيچشم د چوقتيه تو -

لبخند مهربون  هيهمونطور كه با .  ميمبل نشست يبا هم رو. داشتن  يميصم يحرف زدنشون معلوم بود با هم رابطه  نجورياز ا. دنيبا هم خند و

 :گفت كرديبه صورتم نگاه م

 . گميم كيبه آرتام تبر... ييبايز يليتو خ -

 :رو به آرتام گفت و

 . يپسر خودم يثابت كرد...نيآفر-
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 :و گفت ديكش يقينفس عم زنمينم يحرف ديكه د) پدر آرتام(ژنيآقا ب. خجالت بكشم اي نكهيا ايتشكر كنم  ديبا دونستمينم فيهمه تعر نيا از

 .،  منم مثل پدرت يدوست ندارم معذب باش -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .من راحتم  نيباور كن...اون كه البته -

 ؟يهست ياونجا راض طي،  از مح نيكنيكار م مارستانيب هيتو  گهيم آرتام-

 . هيخوب مارستانيب -

 :لبخند جوابم رو داد و رو به آرتام گفت با

 جان هستن ؟ ديپرسنل اونجا مثل آناه ي هيبق نميبب -

 :زد و گفت يلبخند ژنيآقا ب. مثبت تكون داد  يبه باباش انداخت و سرشو به نشونه  ينگاه بامزه ا آرتام

 .محل كارت  اميسر ب هي ديخوبه،  با-

 :ديپرس ژنيرفت آقا ب يوقت. اومد تو و به همه تعارف كرد  ييچا ينيس هيبا  بايفر. برام باال انداخت  يگُنگَم رو به آرتام دوختم كه شونه ا نگاه

 .مشتاقم كه بدونم يليمن خ ن؟يرو برام بگ تونييداستان آشنا نيخواينم...خب-

كه  ميكن يكيتا حرفامون رو  ميوقت نكرد يعني.  مينكرده بود نجاروي،  فكر ا ميبگ يچ ديبا ميدونستينم.  ميآرتام با هم هول كرد منو

 :بهم كرد و با تته پته گفت يآرتام نگاه.  مينش عيضا ينطوريا

 د؟ياز كجا بگم ؟ از كجا بود آناه...ما...خب....اوووم -

 :گفتم نيهم يالم از اون بد تر بود،  برابگم ح يچ دونستميكه نم منم

 .ميبا هم بود يليخ يعني  م،يبا هم بود يليما خ. ستين ادمي قيدق...راستش -

 :ما تعجب كرده بود گفت يكه از كارا ژنيب آقا

 ؟ نيبا هم بود يلي؟ فقط خ ياش چ هيبق...  نيبا هم بود يليخ.... خب-

 :گفت آرتام

 ...ستين ادمي قيدق... پدر هيچ يدونيم...آخه

 :رو به آرتام گفت باباش

من هنوزم هر لحظه بودن با . شروع عشقشو ندونه  يآدم عاشق باشه و لحظه  شهيبود ؟ مگه م نيعاشقشم هم....دوستش دارم يگفتيم نقدريا-

 ؟ ستين ادتيتو چطور .  ادمهيمادرتو 

 :رو بگم كه خرابتر نشه، بلند گفتم تيدادم واقع حيترج. تام افتادم مالقات خودمو آر نياول اديلحظه  هيبگم كه  يچ كردميفكر م داشتم

 ؟ يتو همون دكتر مهرزاد دميكه فهم گفتميبودم و داشتم از تو بد م زيپشت م ادته؟يآرتام ... آها-

 : خنده و گفت ريزد ز يپق ديكه انگار از نگاهم منظورم رو فهم هيمكث كرد و بعد از چند ثان يكم آرتام

 . ينشد يمن آفتاب ياز اونروز تا دو هفته جلو ادتهي... اومد ادمي. ..آره_

 :گفت ژنيب آقا

 ؟ هيچ هيقض نميبب نيكن فيتعر قيمنم دق يبرا.  اديم ادتونيداره  نكهيمثل ا...خب -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  160 

دم و اونم باهام قهر كرد و كه سرش داد ز ياون زمان يرو گفت حت زيرفته بود تو بحر ماجرا كه همه چ نقدريكرد ا فيكل ماجرارو تعر آرتام

 ...گفت نجايفقط تا ا... داد شنهاديقهوه رو پ يآشت يبرا

 :با تموم شدن حرفش گفت داديبه حرف آرتام گوش م قيهمونطور كه با لبخند و دق ژنيب اقا

 ؟ نيبه ازدواج گرفت ميشد كه تصم يخب چ-

 :ذره آرومتر شده بود، گفت هيكه حاال  آرتام

. كه دارم صحبت كنم  يفرصت مناسب باهاش در مورد خودم و احساس هيگرفتم تو  ميتصم...ومديخوشم م دياول از آناه من از همون روز -

 .كه قبول كرد  يي، تا جا اوردميمنم كم ن...منو رد كرد دياما آناه...بود تيموقع ميبهتر ميقهوه بخور ميكه رفت يروز

 ...تو كه از گذشتش . يشد پسر منو انتخاب كرد يدخترم ؟ چ يشما چ-

 :وسط حرف پدرشو گفت ديپر آرتام

؟ يبريچرا آبرو م...پدر من... ا 

 :گفت ديخند ژنيب آقا

 ...دي؟ ببخش گفتميم ديآها نبا-

 :رو به من ادامه داد و

 ...يخب نگفت-

 :گفتم يدستپاچگ يكم با

بهش اعتماد  شهيم...كرد هيبهش تك شهيكه م دميد يونو مردا....دستيفهم يليخ طنتاشيو برخالف ش هيآدم خوب يليخب بنظر من آرتام خ -

 .قبول كنم  شنهادشويباعث شد كه پ نايا يهمه . كرد 

كه  دميچرتو پرتارو ، بهش حق م نينه ا. بشنوه  بايز يداستان عاشقانه  هيحتما توقع داشت .  زديم يحوصلگ يبه ب گهيد ژنياقا ب نگاه

 خوانيكه م ييمثل آدما. نشده بود  يما راض يكه معلوم بود از حرفا يدر حال. ذره بهمون شك كرده  هيبودم  مطمئن...ما رو نگاه كنه  ياونجور

 :دينگاهمون كرد وپرس رنيبگمچ 

 ...جيكجا بود؟ البته با عشق نه مثل هو نيكه با هم رفت ييجا نياول-

كه به  يزيتهران از ذهنم پاك شد و تنها چ يدنيد يتمام مكان هااون لحظه  يتو.  كرديو به من نگاه م زدينم ياونم حرف. فكر كردم يكم

 : همون لحظه آرتام همصدا با من گفت يول يبلند گفتم شهرباز يبا صدا. بود  يشهرباز ديذهنم رس

 .وحش باغ

 : به جفتمون نگاه كردو گفت ژنيب آقا

 كجا؟ قايدق

 :گفتم من

 .ادمهي قيمن دق...بود يشهرباز

 ».من مطمئنم كه باغ وحش بود...نه بابا«  :آرتام

 . يازدواج داد شنهاديبهم پ.... همون روزم بود كه بهم... بود شيباز يمحوطه  يتو يتوش باغ وحشم داره ول گميكه من م ينه اون شهرباز-
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 . ازدواج رو دادم  شنهاديچون من بودم كه پ ادمهيمن بهتر . باغ وحش بود  گميم...نه-

آقا .  كرديرو صدا م ژنيكه آقا ب دميرو شن يب يب يصدا.  ميكرديدر كار باشه با هم بحث م يشهر باز ايقعا باغ وحش آرتام كه انگار وا منو

 :گفت شديمبل بلند م يهمونطور كه از رو ژنميب

 . نيحتما خبرم كن نيروشن شد كجا رفته بود فتونيهر موقع تكل -

 ...رفت و

 ...خنده ريز ميبا هم آروم زد ميشد از رفتنش مطمئن نكهيآرتامم بعد از ا منو

 :اومد كنارم نشست و آروم گفت آرتام

 .  ميفكر كنم خراب كرد -

 .مطمئن باش...فكر نكن -

 . ميكن يبابا خرابكار يجلو نياز ا شتريب دينبا.  ميحرف بزن قمونيبا هم در مورد خودمون و عال ديفرصت مناسب با هيتو  يول شهياالن كه نم -

 :زدم و گفتم يباباش لبخند يآور ادي با

 . ستيكردم ن يكه تصور م يبابات اصال اونطور -

 ؟يكرد يدر موردش فكر م يمگه چطور -

 ...طونيمهربونه و البته ش يليخ يول....طرفم يذره عصب هي دميو شا يآدم فوق العاده جد هيبا  كردميفكر م -

 :و گفت ديخند بلند

 ...شيهنوز مونده تا بشناس -

 :خانم مانع از ادامه بحثمون شد دهيپس يصدا

 .شام حاضره  دييعروس خانم بفرما...آقا آرتام -

بهم دست  ينشسته بودن حس خوب زيكاركنان خونه كه دور م يهمه  دنيبا د....زيسمت م ميو رفت مياز جامون بلند شد يحرف چيه بدون

 .خوشحاله يليرتام هم معلوم بود كه خآ ي افهياز ق...و دور هم بودن و دوست داشتم يشلوغ شهيهم...داد

جمع  هي...داشت يخاص يصفا ژنيآرتام و آقا ب يها يشام خوردن با شوخ....بود يجنتلمن واقع هي....نميعقب تا بش ديرو برام كش يصندل  آرتام

 گاهيگاه و ب يبرام جالب بود نگاه ها نيب نيكه در ا يزيچ يهمه در حال بگو و بخند بودن ول....بود يخال يليمامان و بابام خ يجا...دوستانه

 ...نبود ينگاه معمول هيقسم بخورم كه نگاهش فقط  تونميم....به آرتام بود بايفر

 :ديبدون مقدمه پرس ژنيآقا ب. از شام باز دوباره جمعمون سه نفره شد  بعد

 ؟يريدانشگاه م -

 .بله -

 استاداتون خوبن؟ -

 :انداختم و گفتم كرديكالفه به باباش نگاه م يا افهيبه آرتام كه با ق يمتعجب نگاه

 .خوبن شترشونيب...بله -

 :ادامه داد كند،يكه پوست م نطوريبرداشت و هم ياريخ...سرشو تكون داد يچند بار ژنيب آقا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  162 

 ؟يتا حاال به درس خوندن تو خارج از كشور فكر كرد -

 :كالفه گفت ياز من آرتام با لحن قبل

 ...بابا -

 :باال انداخت و گفت يه اشون ژنيب آقا

 .ني،  هم پرسميفقط دارم نظرشو م.... پسر جان هيچ -

 :گفتم. شد رهيخ ونيزيتلو يبه صفحه  يحرف چيسرشو تكون داد و بدون ه يكالفه چند بار آرتام

 .ارمپدر و مادرمو تنها بذ تونمياز اون نم ريداره و بغ يخوب يليخ ياستادا نجايچون بنظرم ا كنميبهش فكر نم -

 : گفت كرديكه به آرتام نگاه م يدر حال ژنيب آقا

 ...يخوبه كه به فكر پدر و مادرت -

 ...بابا -

 :از جاش بلند شد و گفت ژنيب آقا

 .بدنم هنوز عادت نكرده  يول دميروز كامل خواب هي نكهيبا ا. بخوابم  رميبا اجازت دخترم من م -

 . ، شب خوش نيراحت باش -

 . زل زده بود ونيزيبه آرتام كردم كه هنوزم با اخم به تلو ينگاه...ت سمت پله هاگفت و رف يريبخ شب

 ...آرتام-

 يبازو يناخودآگاه دستمو گذاشتم رو. نمشيدوست نداشتم ناراحت بب...رفتم كنارش نشستم . ناراحت بود... نگفت يزيچ يكرد ول نگام

 :به حرف اومد و گفت. و نوازشش كردم  شيعضالن

 . شميم ياز دست خودم عصبان زنهيحرف م ينطوريا يوقت -

 ....ناراحت نباش -

نگاهم  يجور خاص هي...چشمام يبازوش درحال حركت بود كرد و بعد از چند لحظه سرشو باال آورد و زل زد تو يبه دستم كه هنوز رو ينگاه

 نيحاال ا....كردمينگاهشو حس م ينيهنوز سنگ....گهيف دطر هيبا خجالت دستمو برداشتم و رومو كردم  ينگاهو دوست داشتم ول نيا... كرديم

آب دهنم و به زور قورت دادم و بدون نگاه .  موندميم نجايا دينبا...از جام بلند شدم عيسر. ...زديگرفته بود و تند تند م شيبازوسط قلبم 

 :كردن بهش گفتم

 .برم گهيخب من د -

 :گفت هيبعد از چند ثان. كنهينگاهم م يقالب كرده و با لبخند با نمك نهيس يستاشو رود دميمجبور شدم نگاهش كنم كه د...دمينشن يجواب

 ذارم؟يكجا؟ مگه من م -

 :گفتم يآروم يتعجب نگاش كردم و با صدا با

 .بمونم نجايكه ا يبرم خونه ،  توقع ندار ديمن با -

لحظه  هيتو  ميبر نكهيقبل از ا...منو برد طرف اتاقش. پله ها  دستمو گرفت و منو دنبال خودش برد سمت. نداد و از جاش بلند شد  جوابمو

 :برگشت و گفت...ستاديكه وا دميدستمو كش
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 .امشب نخورمت  دميقول م...دختر ايب -

 .بمونم  نجايتونم ا يمن نم -

 :دياز ابروهاشو باال انداخت و پرس يكي

 چرا؟ -

 .بخوابم  نجايا تونميمن نم -

 :زد و گفت يلبخند كنميبا تعجب نگاش م ديد يوقت...شت پشتم و آروم هولم داد تو اتاقباز كرد و دستشو گذا درو

 . نيتو رو تخت بخواب منم رو زم. نكن  يخودمم خستم پس لجباز...يبذارم تنها بر تونميوفته نم رياالن د...نكن چشماتو ياونطور -

 خونه؟  رميموقع م نيمگه بار اولمه كه ا -

 .واببحث نكن،  برو بخ -

بدون توجه به من كه هنوز .  نيزم يخودش پتو آمورد و انداخت رو يرفت و از تو كمد برا...كنهينم يشوخ دميذره نگاهش كردم كه د هي

 : از كارش خندم گرفت، گفتم...ديبودم گرفت خواب ستادهيوا

 . رهيگيكمرت درد م-

 :ذره باز كرد و گفت هي چشماشو

 .من راحتم -

 يساعت مين... كه خونشون موندم شهيهنوز باورم نم. راحت بود  يليجام خ....دمياختم و رفتم تو تخت گرم و نرمش دراز كشباال اند ييا شونه

 كنهيخوب آدم رو درك م يليخ...اديازش خوشم م.  دهيخواب نيزم يرو يسوخت كه اونطور يآرتام م يدلم برا...رهيخوابم نم دميگذشت و د

زود  يليخ...نداره يمطمئنم كه منظور يول كنهيم يشوخ اديدرسته با خانما ز...دنيازش ند ييال رفتار زشت و زننده اتا حا...اس دهيفهم ياديو ز

دلم ...افتادم بايفر ينگاه ها اديناخود آگاه ....اتاقشم يكه االن به عنوان نامزدش تو شهياصال باورم نم....مالقاتم باهاش افتادم نياول ادي...جوشه

سنگ صبور ....با آرتام حرف بزنم خواستيچرا دلم م دونمينم....كرد؟ينگاش م ياونطور بايچرا فر...ومد؟ياز اون نگاه خوشم نچرا ...گرفت

 :دميپرس اطياحت يبرا يول دارهياونم ب دميفهم خورديكه م يياز تكونا.... ازش بدونم شتريدوست داشتم ب....يِخوب

 ؟يداريب -

 :دميصداشو شن هياز چند ثان بعد

 .اوهووم -

 .اديمن خوابم نم -

 ...نطوريمنم هم -

 :كه باز دوباره من به حرف اومدم و گفتم ميذره ساكت بود هي

 . ميبش عيبابات ضا يفردا دوباره جلو خوامينم....ذره از خودت بگو هي نطورهيحاال كه ا...خب -

بار عاشق  هيهمون طور كه گفتم ....سرم با درس خوندن گرم كردمعمرمو تنها بودم و  شتريب...ستمين يآدم خشك و بدقلق...در مورد خودم -

چون قبل از ...آشنا شدم ايكه با برد يالبته از وقت...هيمورد عالقم قرمه سبز يو غذا هيرنگ مورد عالقم آب....داشتم اديدوست دختر ز يشدم ول

 ....يندارم ول يه ابه هنر عالق....شديتو خونمون درست نم شتريب يرانيا يدو سه نوع غذا ونا
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 :لحظه ساكت شد و گفت چند

 . ستميهرچند كه خوب بلد ن.  اديكردن خوشم م ياز آشپز....ايبهم نخند -

 :و گفت دياونم خند. نتونستم نخندم  ستهيآرتام جراح بخواد پشت اجاق وا نكهيتصور ا با

 باشه ؟  من و تو، نيرازه ب هي نيا....يوگرنه اخراج ايفردا به همه بگ نمينب -

 :بار آرتام بود كه سكوت و شكست نياما ا...دوباره سكوت برقرار شد...گفتم يخنده باشه ا ونيم

 بود؟  ياطالعاتم كاف -

برعكس تو ...مورد عالقم چلو كبابِ يغذا.... بودم يدختر شادتر يكه خودت ازشون خبر دار ييمن تا قبل از اتفاقا....حاال نوبت منه...اهووم-

 مخصوصاً...قه دارمبه هنر عال

 :صحبتم شد يآرتام مانع از ادامه  يصدا

باشه چون  يو صورت يطوس ديرنگ مورد عالقت با...ديفهم شهيكتابخونت بود م يكه تو يياز كتاب شعرا نويا...و شعر يمخصوصا به نقاش -

كه  اديبهت م...يمهربون يليبه موقع خ يول يورمغر ياديز...يو كار ريپذ تيمسئول...يهست يدختر درسخون....يكنيازشون استفاده م اديز

 ....يذارياحترام م گرانيو به د يمودب...يداشته باش ردنكمك ك ي هيروح

 :گفتم....همه رو درست گفته بود...داميتعجب به حرفاش گوش م با

 ...يزيت يليخ -

 ...گهيد مينيما ا-

 .يشد قيدق يلي،خ يكرد بدست آوردن دل دخترا يكه برا هياديفكر كنم بخاطر تالش ز -

 .شميم قيكه برام جالبن دق ييآدما يفقط رو يول ستين يشك ميكه من آدم باهوش نيتو ا -

 بودن؟ يجالب چند نفر يآدما نيحاال ا -

 .طونيش -

 ... ينش ريقول بده جو گ يول گميبهت م يزيچ هي -

 :بود تا ادامه بدم ساكت

 ...يا افهيتو واقعا خوش ق-

 .دختر ُكشم يليمن خ...ونستمدياونو كه م -

 .ماچم بكن هيخودتو ...يچه از خود راض -

 :بعد از چند لحظه گفت...دميخندشو شن يصدا

 .شهينم ريس دنشيكه آدم از د يها رو دار افهياز اون دسته ق....يجذاب يليبنظر من تو خ يول -

 يهر كار...بيلذت عج هي...بود يخوب يليحس خ يول....هام قرمزه گرمم شده بود ، مطمئنم االن گونه... دميحرفش خجالت كش نيا دنيشن با

 .نهيبيرو نم افميو ق دميباز خوبه كه دراز كش....كردم نتونستم لبخندم رو جمع كنم

  ،يِال شرقبابات كام ي افهيق...يفكر كنم كه به اون رفت يول دميمن مادرت رو ند...يستين هيكه اصال بهش شب دميفهم دميامشب كه بابات رو د -

 .تو نه يول
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 ...خوشگل بود يلياون خ. بنداز عكسشو بهت نشون بدم  ادمي....مامانمم هيشب شتريمن ب....آره -

وقت دوست  چيه...ديتنم لرز نميمامانمو نب يروز هي نكهياون از فكر ا يلحظه خودمو گذاشتم جا هي....كامال متوجه شد شديصداشو م يتو غم

 :بحث رو عوض كنم گفتم نكهيا يابر....نداشتم جاش باشم

 .ينيمرد زم نيباشه بابا تو خوشگل تر...كن فيازش تعر يه يمامانت هيحاال كه گفتم شب -

 .فتياز تعر يمرس يول...دونميم -

كردم به  يچشمامو بستم و سع....نبود ازش سوال بپرسم زيجا گهيحال د نيبا ا....دونم چرا امشب انقدر در موردش كنجكاو شده بودم ينم

 ... كه زد فكر كنم ييحرفا

 كجا رفته بود؟...بود 8:10ساعت ...بود نگاه كردم دهيخواب شبيكه د ييبا تعجب به جا....شدم آرتام تو اتاق نبود داريكه از خواب ب صبح

و از جام بلند  دميكش يقيفس عمن. نرم و راحت بود ياديز....نييپا اميخواست از تختش ب يدلم نم...به بدنم دادم يشدم و كش و قوس اليخ يب

 دميكه آرتام رو د رونيبعد از شستن دست و صورتم از اتاق اومدم ب.  يبهداشت سيبه سرو شديم يدر بود كه منته هياتاقش  يتو. شدم 

 :زد و گفت يلبخند ديتا منو د. نبود  يعيتنش بود و نفساش طب يلباس ورزش...باال ومديها م لهداشت از پ

 ... خانوم دكتر ريبخ تونيزييصبح پا -

 :زدم و گفتم يلبخند

 ورزش؟ يرفته بود... ريصبح بخ -

قبل باال و  ي قهينسبت به چند دق يستبرش كه حاال با شتاب كمتر ي نهيچشمم افتاد به س....در آورد و اومد جلوتر ورشويپل. كرد  دييسر تا با

 :دميپرس. دوختم  ديخنديكه حاال م طونشيش يز بدنش گرفتم و به چشماا يتگاهمو به سخت...داشت يپوست خوشرنگ....رفت يم نييپا

 دارن؟يهمه ب -

 .اميو م رميگيدوش م هيمنم  نييتو برو پا...نييرفت پا شيپ قهيچند دق نيبابا هم -

 :زد و گفت يلبخند مهربون ديصبحونه نشسته بود تا منو د زيكه پشت م ژنيآقا ب...نييتكون دادم و رفتم پا يسر

 .صبحونه آماده س ايب...باباجون نجايا ايب -

 :ديبود اشاره كرد و پرس زيم يكه رو ييا يبه دو تا قور. سمت راستش نشستم  يصندل يرو رفتم

 قهوه؟ اي ييچا -

 :زدم و گفتم يلبخند.  ارميرو در ب شهيعاشق پ يدخترا يذره ادا هيسرم زد  به

 .اديمونم تا آرتام ب يمنتظر م...ممنون -

 :زد و گفت يلبخند ژنميب آقا

 بابا جون؟ يديخوب خواب شبيد....خوش به حال آرتام -

 :زدم و گفتم يتخت گرم و نرم آرتام لبخند يآور ادي با

 ....بود يبله،  عال -

گونه هام قرمز  منظورم رو بد متوجه شده نكهيبا فكر ا ياولش از خندش تعجب كردم ول...دياز ابروهاش مثل آرتام باال رفت و آروم خند يكي

 ...آه ...حتما فكر كرده...بگم يدونستم چ ينم....شد
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 :ديپرس زد،يرو هم م شييكه چا نطوريهم ژنيآقا ب قهياز چند دق بعد

 كنه؟ينم تتيآرتام كه اذ -

 .مهربونه يليخ...نه -

 .تا ادبش كنم يبه خودم بگ هيكرد كاف ياگر كار...خوبه -

 :ميراه پله ها نگاه كنآرتام باعث شد هر دومون به  يصدا

 .نينكن بتيپشت سر دكتر مملكت غ -

 ييكوتاه و تنگ قهوه ا نيآست شرتيت هيهمراه با  يمشك هيشلوار راحت هي.... كردميمن همچنان بهش نگاه م يروشو برگردوند ول ژنيب آقا

منو كه  يروبرو ياومد صندل. د ، مرتب داده بود باالبو سيموهاشو كه هنوز خ. گذاشته بود  شيبود كه اندام ورزشكارانشو خوب به نما دهيپوش

 :ديبا تعجب بهم كرد و پرس يروبروم نگاه هيفنجون خال دنيقبل از نشستن با د يول...كنار ديكش شديباباش م پسمت چ

  ؟ينخورد يزيچرا چ -

 :گفتم يعاد يليباال انداختم و خ ييا شونه

 .يايمنتظر بودم تا تو ب -

و  كرديبهم تعارف م يزيچ هيو هر دفعه با نگاه مهربونش  ختير ييهر دومون چا يبعد برا...بهم انداخت يقدر شناسانه ازد و نگاه  يلبخند

 شدياز تكوناش صورتش مچاله م يبعض يتو....كردميم شيالبته منم همراه.  نهيتا عكس العملش و بب كرديبه پدرش م ينگاه مين يواشكيبعد 

 :ديو پرس ديفهم نوير باباشم اانگا...درد بود ازكه نشون 

 كنه؟يكمرت درد م -

 نه -

 دستت به كمرته؟ هيپس چرا  -

 :كرد و گفت كردميم يباز مييبه من كه خجالت زده با فنجون چا ينگاه آرتام

 .پهلوهام درد گرفت...سرد بود رونميب...دميصبح لباس كم پوش -

كرد و رو  يما سالم دنيبا د رونيآقا شاپور از آشپزخونه اومده بود ب...اب ُكنش دادخونه خر ياز اون لبخندا يكيكردم كه جوابمو با  نگاهش

 :به آرتام گفت

 . ميديجمعه شما رو تو خونه د هي...چه عجب آرتام خان -

 . ستميكه تنها ن نهيبخاطر ا ديشا -

 :ديپرس ژنيشاپور رفت آقا ب يوقت

 ؟يريتو جمعه ها كجا م -

 :و گفتزد  يلبخند بامزه ا آرتام

 ....حاال -

 :ادامه داد يو لحن بامزه ا يساختگ يتيبا عصبان ژنميآقا ب...ندونستن باال انداختم يبه من كرد كه شونه هامو به نشونه  ينگاه ژنيب آقا

 ...نمك دايمامان خوشگل برات پ هيبهتره ...فكر كردم يليخ شبيد. سرت نبوده  يمادر باال ستيتو ن ريالبته تقص....يسركش شد -
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 :ديذره چونشو خاروند و با لبخند پرس هي

 مارستان؟يب يريم يفردا ك -

 :از جاش بلند شد و گفت ژنيآقا ب...كردينگفت و فقط با لبخند به باباش نگاه م يزيچ آرتام

 نه؟  ايهست  يراض طشياز مح كنه؟يپسرم كجا كار م نميبب ديبا ؟يكنينگام م ينطوريچرا ا ه؟يچ -

 هي ياز اون نداشتم ول يالبته منم دست كم...زديهنوزم لبخند م...سرشو به دو طرف تكون داد و مشغول خوردن شد يچند بارآرتام ...رفت و

 ره؟يبود كه آرتام جمعه ها كجا م نيا ريذره فكرم درگ

 :كه تموم شد از جام بلند شدم و گفتم صبحونه

 ...خونه رميمن م گهيخب د -

 ؟يدار يچه عجله ا -

 . اوردميكتابامو ن نميهم يبمونم واسه  نجايا شبيكردم د يفكر نم. درس بخونم  ديبا...رهبرم بهت -

رو  نميماش برزيفر. آرتام تا دم در همراهم اومد...كردم يرفتم و از باباش خداحافظ دميلباسامو كه پوش. تكون داد و از جاش بلند شد يسر

 :به لباس نازكش گفتم يبا نگاه نيماش سمت ميرفتيهمونطور كه م...در آماده كرده بود يجلو

 ..يخوريسرما م -

 .شنيم ضيمگه دكترام مر...عمرا -

 :ديپرس... ميديهر دو خند....گفتم يسر نه ا با

 .رفت نياسترست از ب -

 :، گفتم دمينگاه متعجبشو د يوقت...دميبلند خند زيباباش سر م يحرفا يآور اديتكون دادم و بعد از  يسر

پسر كو ندارد نشان «  گهيكردم كه م دايمثل اعتقاد پ هيپدرت به  دنياما با د...يطونيكه تو چرا انقدر ش كردميهمش فكر م روزيد تا يدون يم -

 »از پدر 

 ؟يچ يعني -

 .رفتارت كامال مثل بابات يعني -

 . شميبابامم نم ي كهيمن انگشت كوچ...ديينفرما -

 طونه؟يانقدر ش يعني -

 . يشيتوجه محاال خودت كم كم م -

 :گفتم...نيبه ماش ميبود دهيرس

 . يبخواب نيرو زم يكه مجبور شد شبيو معذرت به خاطر د...يممنون بابت همه چ -

 ...حرفشم نزن گهيد -

 :گوشم گفت ريبگم كه خودش آروم ز يدونستم چ ياز تعجب نم...تو بغلش ديبگم منو كش يزيچ نكهيقبل از ا و

 . كنهيبابام داره نگامون م -

از  يكيمنم ... باال كنار رفته بود ياز اتاقا يكي يپرده  گفتيراست م.... خالف آرتام روش سمت در بود، من صورتم به سمت ساختمون بود بر
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ضربان قلبش آروم تو گوشم  يصدا...اش بود كه از صبح تا حاال رو اعصابم بود نهيس يسرم رو....كمرش  يدستامو باال آوردم و گذاشتم رو

تكون  يسر...نبود زيموندن جا گهيد....نگام كرد طونيعقب و ش ديچون آرتام خودشو كش...زود گذر بود يليخوب كه خ يليحس خ هي...ديچيپ

از .... و استارت زدم و راه افتادم دميكش يقينفس عم...نكنم يخرابكار ادميز جانيشدم و حواسم بود كه به خاطر ه نيسوار ماش عيدادم و سر

در  يوابسته بشم ول گرانينبودم كه زود به د يمن آدم... بود ستادهيكرده بود وا بشيج يكه دستاشو تو يدر حال...كردم شاهنگ نهيآ يتو

 ....مورد آرتام

 ... بشم كيبهم نزد اديبذارم ز دينبا

*** 

 شيخوب پ نشونيب زيهمه چ نكهيمثل ا. شام دعوتشون كرد  يشب برا هيمدت مامانم  ني،  تو ا گذرهيآرتام م ياز اومدن بابا ييهفته ا هي

حرفامون حول و حوش  شتريدر مورد ازداج ما بود به بحث خودمون كه ب شريبدون توجه به بحثاشون كه ب ميداد حيمن و آرتامم ترج.  رفتيم

 يگاه و ب يها كهيدت از تم نيتو ا... ششونيتنگ شده بود و دوست داشتم برگردم پ مايو ش يپر يبرا يليدلم خ.  ميبپرداز بود مارستانيب

 .گشتميچون دنبال شر نم دادميجوابشو نم. گاه طنازم دور نبودم 

رو بهم داده  ايانگار دن ديگفت خسته نباش يزدانيدكتر يوقت.  مياتاق عمل بود يتو يساعت 5بود و  يطوالن يليكه خ ميعمل داشت هي امروز

 هياز ... باالخره ساعت مالقات بود. از شانس بدم اونجام شلوغ بود  يول. رفتم تو بخش لباسامو عوض كردم و .  كرديدرد م يليپاهام خ. بودن

كردن  يباز نيو در ح دنيدويراهرو م يتو اي كردنيم هيگر ايهمراهشون كه  ي، مخصوصا بچه كوچولو ها ضايمر يخانواده  يصدا فطر

من .  زديبدبخت غر م يق بخش كه مدام سر همه بخصوص پرستارابداخال زريسوپروا يهم صدا گهيطرف د هيو از  دنيكشيبنفش م يغايج

 .و رفتم تو اتاق رست  دميسرم كش يرو يدست.  سوختيدلم براشون م

ها نشستم  ياز صندل يكي يتفاوت ازشون گرفتم و رفتم رو ينگاهمو ب...هم اونجا بودن هيطناز و مهد. بود  ميامروز روز بدشانس نكهيمثل ا اما

 :كه گفت دميطناز و شن يصدا قهيبعد از چند دق. چشمام و فشارشون دادم  يشتم روو دستمو گذا

 .اديبدم م ركاهيآبز يچقدر از آدما -

از  شونيكيبود كه  نينشون از ا نيزم يرو يصندل ي هيشدن پا دهيكش يصدا. نكردم و به همون حالت موندم  يتوجه يول...با منه دونستميم

 :گفتيكه م دمياز خودم شن يكم يطناز رو با فاصله  يدفعه صدا كيرما بود كه سكوت حكم ف. جاش بلند شد 

 ؟يتورش كرد يچجور....هان ؟يبه موش مردگ يخودتو زد ؟يكرد يدلبر يچجور-

ماش به چش تيسرمو بلند كردم و با عصبان نيهم يبرا خورديمسخره به هم م هيخاله زنك يحرفا نيحالم از ا.  كرديداشت كالفه ام م گهيد

 :بلند گفتم.  ديترس ميلحظه از حركت ناگهان هياز چشماش خوندم كه . شدم  رهيخ

 ...يكن دهنتو ببند يسع -

 :ادامه داد يحق به جانب ي افهيزد به كمرشو با ق دستشو

 گم؟يمگه دروغ م خوره؟يچرا بهت بر م ه؟يچ -

 :كرد و گفت ينگاه هيبه مهد بعد

نگو .  ستيحرفا ن نياهل ا ميما هم كه ساده گفت...تفاوت و در آورد تا رد گم كنه يپاك و ب يدخترا ينقدر ادااوال كه اومد ا...افشويق ينيبيم -

 . كردهيم شويداشته دلبر يركيز ريخانوم ز
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 .كردن ندارم  يبه دلبر ياجيمن احت -

راهمو كج كردم و به سمت در رفتم اما . ود انداخت صورتم قرمز شده ب تيبه من كه از عصبان ياتاق باز شد و گالره اومد تو ، نگاه متعجب در

 :و منو متوقف كرد و گفت ديطناز بازومو كش

 چارهيكه آرتام ب يقرار داد ارشيخودتو در اخت يچطور يتو اون مدت كه باهاش بود ستيحاال معلوم ن گم؟يمگه دروغ م ؟يكنيچرا قهر م -

 .نبود  كه اهل ازدواج دوننيوگرنه همه م  رتتيمجبور شد بگ

 : ديبهم كرد و پرس يكه تا اون موقع ساكت بود نگاه گالره

 چه خبره؟ نجايا-

 :بدون توجه به گالره گفتم رونيب دمياز دستش كش بازومو

 يكه همه  يكرد يكار... كرديشما اقدام م يزودتر برا ومديخوشش م تونيخرك ياوال آرتام نه و دكتر مهرزاد ،  دوما اگه آرتام از عشوه ها-

 يحاال هر چقدر كه دوست دار. دستت بهش برسه  ذارميمطمئن باش من آرتامو دوست دارم و نم نويا يول...يوونشيتو د دوننيم مارستانيب

 . شخودتو بك

 عيو سر رونيبغضم بتركه از اتاق اومدم ب نكهيقبل از ا. تا بحث رو تموم كنم  ديشد و گالره اومد جلو دستمو كش يشيحرفام آت دنياز شن طناز

چند درصد  دونمينم. هيگر ريزدم ز.  ندازهيم كهيطناز چلغوزم بهم ت نيكه ا دهيكارم به كجا كش نيخاك بر سر من ، بب. رفتم  ييسمت دستشو

 . احساسمو درك كنم  تونستمينم. از اون حرفا داشتم  يبيحس عج يكه تو اتاق به طناز زدم درست باشه ول ييحرفا زا

 :و ترس نگاهم كرد و گفت جانيگالره اومد تو و با ه.  دميصورتم پاچ يآب رو يبار رو باز كردم چند آب

 تو حالت خوبه؟-

 :كردم لبخند بزنم ، گفتم يو سع دميكش قينفس عم هي

 ...آره -

 شد بحثتون شد؟ يچ -

 جالبه ؟ يليطناز خ يبرا يچه موضوع يكنيفكر م -

 دكتر مهرزا د؟-

 .آره -

 ...زده شيريسور به س هيدختر  نيبابا ا يا -

 .در موردش فكر كنم گهيد خواميولش كن، نم -

 .ميذره ازمون فاصله گرفت تا راحت صحبت كن هيگالره . بود تعجب كردم  ستادهيراهرو وا يآرتام كه تو دنياز د رونيرفتم ب يوقت

 ؟يكنيكار م يچ نجايسالم ا -

 :ديسجواب سالممو بده پر نكهينگاهم كرد و بدون ا موشكافانه

 ؟يكرد هيگر -

 ...نه  -

 قرمز شده؟ يپس چشمات الك -
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 :رومو برگردونم، گفتم دمويبه چشمام كش يدست

 .نهيچشام بخاطر هم هيفكر كنم قرمز....كنهيذره سرم درد م هي-

 :نگام كرد قيدست صورتمو برگردوند طرف خودش و دق با

 شده ؟ يچ -

 :عقب مديو سرمو كش دميگالره خجالت كش يحركتش جلو از

 .يچيگفتم كه ه -

 . يدينشن يچند بارم صدات كردم ول ؟ييتو دستشو يديدو يپس چرا اونطور -

 :گالره رو صدا كرد و گفت گمينم يزيچ ديد يموندم، وقت ساكت

 شده ؟ يچ نيشما بگ شهيم...يخانم سعادت ديببخش -

بهم كرد و  ينگاه درمونده ا د،يآرتام رو د هيبرزخ ي افهيق يوقت يفت ولچشم و ابرو به گالره اشاره كردم كه ساكت بمونه گالره اول طفره ر با

 :به گالره كردم و گفتم يباز نگاه يبا دهن. رفت  كنميم شيآرتامم با گفتن حال. كرد فيهمه ماجرا رو تعر

 ؟يچرا بهش گفت-

 .رو  يعوض يدختره ...بذار حقشو بذاره كف دستش...چرا نگم -

 :گفتم تيعصبان با

 . نكنه گالره  كارتيا بگم چخد-

حالت .  ستادهيطناز ا يكه روبرو دميرفتم سمت اتاق رست كه آرتام رو د.  اميدختر بچه ننه به چشم ب هيكم مونده بود كه به عنوان  نميهم

 :گفتيكه داشت به طناز م دميحرف آرتام شن نيرفتم سمتشون  فقط ا. كرديآرتام نگرانم م هيعصبان

 ؟يدي، فهم رميگيدر موردت م ياساس ميتصم هيبعد بدون توجه به پدرت  يت باشه چون سربهتره بار آخر -

 :گرفتم و گفتم بازوشو

 .كنميآرتام خواهش م -

 :بهم كرد و دوباره رو به طناز گفت ينگاه آرتام

 . يكن ياالن معذرت خواه نيبهتره هم -

 دهياز خودش صداشو شن ريغ يگفت كه فكر نكنم كس يزيچ هيچفت شدش  ينادندو نيآروم و از ب يبهم كرد و با صدا ينگاه وحشتناك طناز

 :آرتام گفت. باشه

 ؟يزنيبا خودت حرف م -

 :مظلوم رو در آورد و گفت يآدما يبار ادا نيا

 . خواميمعذرت م -

به گالره انداختم كه  ينگاه. خت دلم براش سو يداره ول يطناز چه حال دونستمينم. دنبالش  ميو مهد رونيمنتظر جواب من نموند و رفت ب و

 :گفتم. رونيو رفت ب كرديداشت بهمون نگاه م يخوشحال ياز رو يبا لبخند

  ؟يحرف زد ينطوريچرا باهاش ا -
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 بد كردم طرفتو گرفتم؟ -

 ...ديگالره نبا. خودم جوابشو دادم  ستم،يمن كه بچه ن...يكرد يبهتر بود دخالت نم -

 ؟  دميفهم يم دي؟ چرا نبا يچ يعني-

 :كرد صداش باال نره، گفت يم يكه سع يدر حال.  نميبب تونستميم شويشونيپ يتر از قبل شده بود رگ ها يجد

 نيبه خانوادم توه يكس دميدر ضمن من اجازه نم....كنهيپدرش سو استفاده م تيپررو شده و از موقع يليخ گهياون د  ،يمن نگفتم تو بچه ا -

 ...كنه

 ...رفت و

 ....كردميآخرش فكر م يجام خشكم رده بود و به جمله من سر  يول

*** 

 هياون و مهد روزيكه د گفتيگالره م يول دميطناز رو از صبح تا حاال ند. ميعمل هم داشت هيشلوغ بود و  يليبخش خ گهيد يمثل روزا امروزم

من فرستاده و  يبرا غامميپ هيتازه . ه اخراج بشه ك كننيم يببره كار ييبو روزيد ياز ماجرا يكردن كه اگر كس دشيجلوش رو گرفتن و تهد

برام مهم نبود چون آرتام رو  يحواسم رو جمع كنم ول گفتيگالره م.  كنهيرو انتخاب م يآخرش آرتام ك نميمنتظر باشم و بب هگفته ك

 . رهيبهم بخوره بازم سراغ طناز نم مونيكه نامزد يزمان دونستميو م شناختميم

 . آرتام بود...زنگ خورد ميبودم كه گوش ميساعت كار يها آخر

 .سالم خانوم دكتر -

 ؟يخوب. سالم -

 .كه نگران نشن  يريتر م ريبه خونه خبر بده د يخواياگر م.  كشهيذره طول م هيزنگ زدم بگم من كارم ...ياز خستگ رميميدارم م -

 .رميخودم م شم،يمن مزاحمت نم -

 .فعال. برم دي، من با رسونمتيه خودم مگفتم كه كارم تموم بش ؟يشد طونيباز ش -

و  يبود كه پر نيا شيخوب. كردايم يامر و نه يليخ دايجد. كردم  يبه گوش ينگاه هيبا تعجب . رو قطع كرد يكنم و گوش يمخالفت نذاشت

 دنيكه از د يپر. شد  دايپ مايو ش يپر يگذشت كه باالخره سر و كله  يدو ساعت. بچه ها  شيباال انداختم و رفتم پ يشونه ا... دميديرو م مايش

 :امدم گفتم رونيب ماياز بغل ش يوقت. بود مايو اومد بغلم كرد،  بعدم نوبت ش ديكش يآروم غيكرده بود ج عجبمن ت

 .نيانقدر دوسم دار دونستمينم -

 » ...يو پشت سرتم نگاه نكرد يرفت ينامزد كرد ياز وقت...يمعرفت ياز بس ب« : مايش 

 » .اس دهيبس كه شوهر نداز « : يپر 

 »؟يتو چ نمشيبينم اديعوض كرده كه ز فتشويش نيباز ا... يازش ندار يخوبه خودتم دست كم« : مايش 

 :رو به من ادامه داد و

 . هي؟ همش ور دل جناب گوهر كنمينم دايپ نويمن اصال شبا ا شهيباورت م -

 :به كمر زد و گفت يدست يپر

 .نمشيب ينم يا گهيد ي؟ من كه جا ميت كنصحب ندهيدر مورد آ ديخب با -
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 » .هم كه بود تا االن تموم شده بود يريو دوران پ ندشونيواال اگر بحث ازدواج و بچه و آ« : مايش

 :به سر و گردنش داد و گفت يقر يپر

 ؟ييتنها شهيم تي؟ حسود هيچ -

 .من؟ عمرا -

 :م انداخت و گفتبه ينگاه مين يپر.  دادميلبخند داشتم به بحثشون گوش م با

 .ميندار يباهات كار گهيوگرنه ما د يكنيعوض م فتتويزودتر ش يهر چ...ستين ميحال يچيخنده داره؟ من ه هيچ -

 :معترض گفت مايش

 .بذار هياز خودت ما -

 ». يكه تو هم باهام موافق دونميم زميخب عز« : يپر-

 :كرد و گفت يبه پر يرو به من اشاره ا مايش

 . زشين شدم عزاال...ينيبيم -

 : ديرو كش مايو لُپ ش ديخند يپر

 .يمن زيعز شهيتو هم -

 :گفت و رو به من ادامه داد يشيا مايش

 .گهيعوض كن د فتتويش گهيراست م يپر -

 :اومده باشه گفت ادشي يزيانگار چ بعد

 .يعوض كرد فتتوينكنه ش نم،يبب ستايوا ؟يكنيكار م يچ نجايساعت ا نياصال تو ا -

 .اومد منم هستم ادتونيجب چه ع -

 :و گفت ديخوشحال دستاشو بهم كوب يپر

 ؟يعوض كرد فتتويش -

 .آرتام كار داشت گفت منتظر بمونم...نه بابا -

 :زدم و گفتم يدو تاشون پنچر شدن،  لبخند هر

 .با آرتام صحبت كنم خواميم. خودمم دلم براتون تنگ شده و دوست دارم برگردم  ه؟يا افهيچه ق نيا -

 :خوشحال گفت مايش

 .اميدر ب ييتا از تنها ايحداقل تو ب. شوهرشه  شيكه همش پ يپر نيا. تو رو خدا زودتر برگرد  -

 :بده، گفتم يبتونه جواب نكهيقبل از ا يكرد ول ياخم بامزه ا يپر

 .نيتو رو خدا كل كل نكن..خب يليخ -

 :ديپرس يآرم تر يبا صدا يپر مايبعد از رفتن ش. حبتمون شد ص يمانع از ادامه  كرديرو صدا م مايكه ش يخانم دواچ يصدا

 اوضاع با آرتام چطوره؟ -

 مگه قرار چطور باشه؟  ،يمعمول -
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 ؟يحرف خاص ،ينشونه ا ،يكه عالقه ا نهيمنظورم ا -

 ؟يگيم نويچرا ا گهيد يدونيرو م يتو كه همه چ يپر. گمشو -

 فتاده؟ياتفاق كوچولو هم ن هي يعني -

 .هيبق شيپ ميبر ايب. نه -

چرا؟ چرا برام  يول گشتمينشونه م هيداشتم دنبال . كردميمدت افتاده بود فكر م نيكه تو ا ييمن داشتم به اتفاقا ينگفت ول يزيچ گهيد يپر

ف زدن با بهش فكر نكنم و مشغول حر گهيسرمو تكون دادم تا د گردم؟ينشونه م هيآرتام رو بشناسم؟ چرا دارم دنبال  شتريمهم شده كه ب

نگن چون زنده  يالبته قول دادن كه به كس. كردم و اونام مثل گالره ذوق مرگ شدن  فيبراشون تعر روزميد يماجرا. شدم  يپر

 .ذاشتمشونينم

 يبا صدا . كرديكاغذ نگاه م هيداده بود و به  هيتك نشيبه ماش.  نگيكردم و رفتم تو پارك ياز بچه ها خداحافظ.  نييداد كه برم پا sms آرتام

 :دميپرس. معلوم بود افشياز ق يچشماش قرمز بود و خستگ. زد  يسالم كردنم نگام كرد و لبخند

 ؟يخسته ا يليخ -

 :رو گرفت طرفم و گفت چييو بعد سو. اديخوابم م يليخ...رميميدارم م -

 ؟يتو برون شهيم -

 كنم؟ يتا خونمون من رانندگ يعني -

 .يما و تا اونجا هم شما برون يخونه  يايامشب ب يعني...رينخ -

 .سر كمرت اومد ييچه بال يديقبل كه د يسر. اونجا بمونم  تونميمن نم يول -

 .ممكنه تصادف كنما ياياگر ن. ندارم  دنيخواب نيزم يبا رو يمن مشكل -

 .ومديواقعا خوابش م. ذره نگاش كردم هي

 .كنمايداغونش م زنميم ست،ين يمن اعتبار هيبه رانندگ -

 ؟ينيشيسرت ، م يداف -

بار  هيتازه من كه ....يعروسك نيگذشتن از همچ يول كنهياز خودم سوار شم چون حادثه خبر نم ريرو غ يكس نيوقت دوست نداشتم ماش چيه

 يسع دميكه دبهش انداختم  ينگاه ميآرتام ساكت بود ن. استارت و زدم و راه افتادم  يدكمه . رو گرفتم چييزدم و سو يلبخند.  دمياونجا خواب

 :زدم و گفتم يلبخند. باز نگه داره چشماشو كنهيم

 .من بمونم يگفت يخواستيراننده م نكهيپس بخاطر ا -

 :بهم انداخت و گفت يدلخور نگاه

 .دستت درد نكنه  -

 .كنميم دارتيب ميديرس. بخواب ريبگ ميكردم ،  تا برس يشوخ -

 :رد و گفتقبلش ضبط رو روشن ك يخدا خواسته قبول كرد ول از

 .پس تو هم آهنگ گوش كن تا حوصله ات سر نره -

 يتمام راه داشتم به آرامش. بود رو كم كردم تا راحت بخوابه انويپ ميمال يآهنگ كه نوا يصدا. و چشماش رو بست يداد به صندل هيتك سرشو
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تو  طونش،يش يو نگاه ها افهيبر خالف ق. هش كردمنگا ميكه پشت چراغ قرمز مونده بود يچند بار.  كردميكردم فكر م دايكه كنار آرتام پ

وجود نداشت و ما با  يوقت كاوه ا چيكاش ه يا.  كنهيكه باهاش باشه رو خوشبخت م يشك ندارم كه هر دختر.  شديمعصوم م يليخواب خ

به خودم  ميپشت نيبا تك بوق ماشانقدر تو افكارم غرق شده بودم كه متوجه سبز شدن چراغ نشدم و .  ميكنار هم نشسته بود نطوريعالقه ا

 .اومدم و حركت كردم

رو  نيبخاطر آرتام ماش. و در و باز كنه اديب برزيشدم و زنگ رو زدم و منتظر موندم تا فر ادهيپ نياز ماش. بوق بزنم  ومديدلم ن. دم در ميديرس

خونه  دنيبه شونش دادم كه چشماشو باز كرد و با د يمتكون آرو. خودمم بهتر بود يبرا ينطوريهرچند ا. ساختمون بردمر يورود يكيتا نزد

 :گفت

 .ميديچه زود رس -

 .ومديخوابت م يليمعلومه خ -

از  يتا آخر نشست ول هيو آرتامم به احترام بق دنيشام رو زودتر چ زيبخاطر آرتام م. حال و احوال كردم  ژنيبا بابا ب. تو  ميزد و رفت يلبخند

 هي ژنميمن و بابا ب. اما زودتر از همه رفت تا بخوابه . كه بهش گفتم بره بخوابه مخالفت كرد  يچند بار يحت...اديمعلوم بود خوابش م افشيق

ذره نگاهش كردم و  هي. بود  دهيخواب نيزم يكه مثل اون شب رو دميرفتم تو اتاق آرتام د يوقت.  ميو صحبت كرد ميكنار هم نشست يساعت

قلم و كاغذ برداشتم و  هي،  شديشروع م رتريچون كالسم د. اومد كه من فردا دانشگاه دارم  ادميتازه . ت لبام نشس يرو يلبخند ناخواسته ا

همچنان كنارش نشسته بودم و نگاهش  يكاغذ رو گذاشتم باال سرش ، ول. دانشگاه  رميو من خودم م مارستانينوشتم كه صبح بره ب راشب

از جام بلند شدم و . خوشحالتش نكنم هيقهوه ا يموها نيخودم رو گرفتم تا دستمو ب يجلو يليخ. دونم امشب چه مرگم شده  ينم.  كردميم

 .... بودم داريصبح ب يكايتا نزد يدم وليتخت دراز كش يرو

ند شم ، از جام بل خواستيدلم نم. بود 8:30ساعت .  مارستانيدونستم كه رفته ب يبار م نيهر چند ا...شدم آرتام نبود داريكه از خواب ب صبح

. به بدنم دادم  يتو جام نشستم و دستامو از دو طرف باز كردم و كش و قوس.....صبح بود كه تونستم بخوابم يدم دما.  ومديهنوز خوابم م

 .مطمئنا خط آرتام بود. كنار تختم بود  يعسل يكاغذ كه رو هيتخت بلند شم كه چشمم خورد به  ياز رو تمخواس

 »ممنونم  شبميبابت د.... دنبالم ايشب ب يدستت باشه فقط اگر تونست نيماش. رميمن با آژانس م «

بهم دست  يحس خوب هيكارش  نياز ا....بره نيبخاطر من بدون ماش كردميفكرشم نم. افتاد كه كنار نامه گذاشته بود  چييچشمم به سو تازه

 . لبم نشست  يرو يداد و لبخند

 ...مهربون -

 :زد و گفت يلبخند دنميبا د. دميرو د بايكه فر رونيشدم و بعد از شستن دست و صورتم از اتاق رفتم باز جام بلند  يشتريب يانرژ با

 .صداتون كنم ومدميداشتم م  ر،يصبح بخ -

 دارن؟يهمه ب دم؟يخواب يليخ.... ريصبح تو هم بخ-

 ندهيآ يهفته  يواسه  يميتصم هيتا  نييپا نيايب ستين گفتن حاال كه آقا آرتام خونه ژنيآقا ب يول.  شنيم داريخونه همه زود ب نيكال تو ا -

 . ميريبگ

 :دميكردم و پرس زيچشمام رو ر. مگه چه خبر بود كه به آرتام ربط داشت  نده؟يآ ي هفته

 در مورد ؟ -
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 :با تعجب نگاهم كرد و گفت بايفر-

 . گهيد يد 8بخاطر  -

 :زدم و گفتم يلبخند. نكنم  يخرابكار شتريب نكهيا يبرا.  زنميدارم م يگند هيكه  ديفهم شديم بايمتعجب فر ي افهيق از

 .ميخب بر يلي، خ يگيآها اونو م -

همه  نييرفتم پا يوقت. كردم  ينم سكيبهتر بود كه ر يالبته حدسم تولد آرتام بود ول. از چه قرارِه  هيدادم ساكت بمونم تا بفهمم قض حيترج

 يزد و در حال يلبخند ژنيبابا ب....ساكت شدن دنيكه تا منو د. زدنيحرف م گهيم داشتن با همدمنتظرمون نشسته بودن و همه شون زيدور م

 :گفت كرد،يسمت راستش اشاره م يصندل هكه ب

 . نيخودم بش شيپ ايب زم،يعز ريصبح بخ -

 :بهم كرد و گفت ينگاه مهربون يب يب. ختير ييخانم برام چا دهيسپ

 دخترم؟ يديخوب خواب شبيد -

 .ممنون بله -

 . ميوقت و هدر ند خب

 :ديروشو طرف من كرد و پرس و

 بابا جون؟ هيخب نظر تو چ -

همه شون كردم كه منتظر زل زده بودن  يبه چهره  ينگاه. كردما  يريعجب گ.....خدا يوا...بگم يكار كنم ؟ اصال نظرمو در مورد چ يچ حاال

 ژنيبابا ب دونمياوضاع كه م نياونم تو ا...رو خراب كنم  يبگم و همه چ يزيچ هي دميترسيم. كاش صبح با آرتام رفته بودم  يا...به دهن من

كردم به خودم  يسع.  ديفهم شهيموشكافانش م ياز نگاه ها يول گهينم يزيهر چند به ظاهر چ...منو آرتام مطمئن نشده يهنوز نسبت به رابطه 

 :آب دهنم و قورت دادم وبا من من گفتم. مسلط بشم

 ...نياول شما برنامه تونو بگ شهياگه م.... خواستم بگم يم...يم. ...خب -

  »ن؟يندار يچرا؟ مگه شما برنامه ا« : بايفر-

 .كنهيفرق م زايچ يليخ نيينجايحاال كه ا يفكر كردم ول زايچ يسر هيبه  اديب ژنيبابا ب نكهيخب من قبل از ا يول...چرا چرا -

 :زد و گفت يلبخند ژنيب بابا

 . يدوست ندارم بخاطر من برنامتو بهم بزن يرسته تولد آرتام برام مهمه ولد...آه -

 :موضوع بود،گفتم نيكه از كشف ا يشتريب جانيبار با ه نيو ا دمينفس راحت كش هيتولد  يكلمه  دنيشن با

كه چقدر  نيدونيخودتون م...شهير مآرتام خوشحال ت ميمطمئنم اگر دور هم باش يشب دو نفره فكر كرده بودم ول هيراستش من به ...نه نه -

 .دور هم بودن رو دوست داره

 » ...گهيخانم درست م ديآناه«  :برزيفر

 :رو به من گفت ژنيب بابا

 كنميفكر نم.  ميكنيم يو دوست و آشنا معرف ليتو رو هم به فام ينطوريا.  ميفكر كرده بود يخانوادگ يمهمون هي يما رو يراستش رو بخوا -

 .باشه دهيتو رو د يبرادرام كسجز خواهر و 
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 ندارم يمن مشكل ه،يفكر خوب -

 » دوست داره؟ شتريرو ب يآرتام چ يدونيخب مادر جوون تو م« : يب يب-

زدم و  يچشمك چونميرو بپ هيقض نكهيا يبرا.  دونستميكه اون شب گفت، نم يزياز آرتام جز همون چند تا چ يچيمن ه....دونم يكه نم معلومه

 :گفتم

 .منو...معلومه خب -

 . بود يو خنده ش كامال مصنوع ومدياز حرفم خوشش ن اديانگار ز....بايلحظه نگاهم رفت سمت فر هي دن،يخند همه

 .تا از كالس جا نمونم رفتميزودتر م ديبا. به ساعت كردم  ينگاه...شتريب هيموندن مصادف بود با خرابكار شتريب

تا روز ) آره جون خودم(  رميبراش بگ يگرفتم چ ممويخودم كه تصم يدر مورد كادو.  شهيم رميمن كالس دارم و اگر نرم د ديببخش -

 چطوره؟...داره اجياحت يبه چ نميبب كشميزبونش م رياز ز نييخواياما اگر م....گمينم يبه كس يمهمون

 رونياز در برم ب نكهيقبل از ا...كردم ياحافظو از همه خد دميلباسامو پوش...بلند شدم زياز سر م عيگفتم و سر يديببخش. موافقت كردن همه

 :گفت ژنيبابا ب

 ؟يريم يبا چ يراست -

 :زدم و گفتم يكار آرتام لبخند يآور ادي با

 . امروز داده دست من نشويآرتام ماش -

 :زد و گفت يلبخند مهربون ژنيب بابا

 .مراقب خودت باش. به سالمت... برو باباجون-

*** 

 ....بهم زد به خودم اومدم اتيكه آز ييسقلمه ا با

 چته؟ -

 :كه گفت دمياستاد رو شن يصدا تايآز يبجا اما

 معلومه حواستون كجاست خانم زند؟ -

 ... بود كه رفتم تو هپروت دنيكادو خر ريانقدر فكرم درگ...كردنيمتوجه بچه ها شدم كه همه شون برگشته بودن و منو نگاه م تازه

 .ديببخش....حواسم نبود -

 نيبود كه آخر نيا شيخوب...اومده بودم دانشگاه ميتئور ياز كالسا يكي يامروز برا. تكرار نشه به درس دادن ادامه داد  گهيبا گفتن د داستا

دوست داشته  يليكه آرتام خ رميبگ يزيچ هي ديقطعا با....كردميبخرم فكر م يچ نكهيكالس تموم شد دوباره به ا يوقت....كالسمون بود

فكر ...ديفكر كن آناه....كنن زشيمثال قراره سورپرا...تونم بپرسم ياز خودشم كه نم...دوست داره؟ يبدونم چ ديآخه من از كجا با يول....باشه

 ....كن

 :كردم و گفتم يمعترضش نگاه ي افهيبه ق. افكارمو پاره كرد  يدوباره رشته  تايآز يصدا

 ؟يكنينگام م ينجوريچرا ا ه؟يچ -

 اصال معلوم هست امروز حواست كجاست؟...يديتو به حرفام گوش نم يول زنميربعِ دارم برات حرف م هي كنم؟يم نگات ينجوريچرا ا -
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 ؟ هيساله چ 30مرد  هي يكادو برا نيبنظرت بهتر....تايآز -

 :زد و گفت يلبخند تايآز

 ، حاال به چه مناسبت؟ ينامزدت كادو بخر يبرا يخوايپس م...آها -

 .تولدشه -

 .دوست داره  يليرو بخر كه خ يزيخب چ....اشهمبارك ب -

 ؟يخرديم يچ ياگر تو بود... دوست داره يچ يدونيفكر كن نم -

 .يخرجش كن يداره كه تا چقدر بخوا يبستگ دونم،ينم... ساعت.... لباس.... خب ادكلن -

 .كنميم شيكار هيول كن ، خودم  -

 :ديدور و برمون كرد و پرس يها نيبه ماش ينگاه تايآز

 ؟ياومد نيامروز بدون ماش -

 :زد و گفت يسوت تايآز... آرتام اشاره كردم نيبراش باال انداختم و با دست به ماش ييابرو

 مال نامزدته ؟ -

 :كردم كه ادامه داد دييسر تا با

 .نميدور ما رو مهمون كن بب هي ميبر ايحاال ب...يبراش خرج كن يحساب ديپس با...به به -

بپرسم  ميمستق ريغ يجور هي گفتيم تايآز... براش بخرم يدونستم چ يهنوزم نم يول ميخونشون ، كل راه با هم فكر كرد رو رسوندم تايآز

نشده  4ساعت . بار اول كه جواب نداد ...در آوردم و شمارشو گرفتم فمياز تو ك مويگوش. گرفتميكمك م يبهتر بود از پر.... خواديم يچ نميبب

 :دييچيپ يگوش يخواب آلودش تو يبار دوم صدا. ..خواب بود مئنابود،مط

 مزاحم؟ هيچ -

 سالمت كو؟ -

 بهت سالمم بكنم؟ يتازه توقع دار يمزاحم خوابم شد -

 مثل من؟ يتا باشه مزاحم باحال -

 .اوهووو -

 .دارم اجيبه كمكت احت يپر -

 :صداش معلوم بود كه نگران شده از

 شده؟ يچ -

 ...تادهفين ياتفاق بد...نگران نباش -

 .بگو بابا قلبم اومد تو دهنم -

 .نيهم... براش بخرم ديبا يچ دونميتولد آرتامه و من نم ؟يكنيم يسيرو پل هيچرا قض...بابا يا -

دكتر متشخص  يآقا هي يبرا يستيهنوز بلد ن يسال از خدا عمر گرفت 26 يعني...داشت تيخاص شتريكاشته بود ب جيتو هو يبابات جا يعني -

 ؟يركادو بخ
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باباش قشنگ گول  رميخوب براش بگ يكادو هياگر بتونم ...دوست داره شتريرو ب يآرتام چ دونميكه من نم نهيمشكل من ا.... ييدا يتو عل -

 عقل كل؟ يديحاال فهم... خورهيم

 ...خب از خودش بپرس -

 .كردنيم يزين برنامه رداشت يجانيبا چه ه يدونينم...رميكردن و از خانوادش بگ ريغافل گ ينيريش خوامينم -

 براش؟ رنيتولد بگ خوانيمگه م -

 .بله -

 .يكه ما رو هم دعوت كن كنميكمكت م يمن به شرط...جوون يا -

 .تو هم دعوت...جهنم و ضرر...خب يليخ -

 ...باالخره ميكنيم يكار هياگرم نه كه ...دونهيم يزياون چ نميبب گميم راديبه ه...پس رو من حساب كن -

 .ميوقت ندار اديچون ز...فقط زود باشه يكنيم يهر كار -

 .دميتا فردا خبرشو بهت م...باشه -

 .كنم يبرات جبران م.... ييدونه ا هيدستت درد نكنه ، -

 .حساسش بودما يجا....نميبب مويخواب عروس ي هيقطع كن تا بق يجبران كن يخواياگر م. زيزبون نر...خب يليخ -

 ؟ينيخواب بهتر نبود بب -

 ؟ينرفته كه محتاج من ادتي...رف نباشهح -

 .خداحافظ . نيخوابتو بب ي هيبرو بق. من چاكرتم هستم -

 .خداحافظ دوستم -

عطر  يبو قينفس عم هيبا ... راحت تر شد الميخ كنهيكمكم م دونميحاال كه م.... دونهيرو م زيخوبه كه همه چ... هست يخوبه كه پر چقدر

 .زدم و راه افتادم يلبخند...هام هير يبود ، فرستادم تو پر شده نيماش يآرتام رو كه تو

زد كه برم  smsباالخره . كارم تموم شده بود و منتظر آرتام بودم . دميدادم و بعد رفتم تو بخش و به كارام رس smsبه آرتام  دميرس يوقت

 ايبرد. سالمم حرفشون رو قطع كردن يبا صدا. هستن  و مشغول حرف زدن ستادنيوا نيكنار ماش ايهمراه برد دميد نييپا دميرس يوقت. نييپا

 :داد و آرتام گفت ونتك يسر

 .يخسته نباش...سالم خانوم دكتر -

 دكتر؟ نيشما خوب...نطوريشما هم هم...يمرس -

 ».دميپرسياالن داشتم از آرتام حالتون رو م....ممنون« : ايبرد 

 .نيشما لطف دار -

 » .باز شه نميبلكه بخت ا يكن غيذره تو دانشگاه براش تبل هيتا باهات حرف بزنم  كرديداشت ازم خواهش م« : آرتام 

 .به دور و برشون توجه كنن شتريذره ب هي ديفقط با...طرفدار داره يكل ينطوريكه دكتر هم يپس خبر ندار -

 :به من كرد و گفت يبا ابرو اشاره ا كرد،يكه به آرتام نگاه م يدر حال ايبرد

 .تو انيوقت نتونن ب هيگذاشتم كه  يپشت درمون صندل ادنياز بس ز. خواستگار دارم يمن كل... قيرف ريبگ ليتحو -
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 :آرتام گفت.  ذاشتيم شيلبش و به نما يگوشه  يباز همون لبخند بامزه ش كه خط ها و

 .رو گفت دلت نشكنه دوست من نايا -

 » .دمينخواب يتش دو روزه كه درست و حسابراس. برم گهيخب من د.... زميعز شهيآخرش معلوم م«  :ايبرد-

 :رو گرفتم سمت آرتام و گفتم چييسو...ميكرد يخداحافظ باهاش

 .رميمن كه گفته بودم خودم م. ياومد نيكه بخاطر من بدون ماش ديببخش...ممنون -

 :كرد و گفت ياخم بامزه ا آرتام

 .نشنوم گهيد -

 :ديسسوار شد، پر يوقت...رو برام باز كرد نيماش در

 خونمون؟ يايامشب م -

 .برم خونه ديبا...نه ممنون -

آرتامم معلوم بود كه  ي افهياز ق... يچيبه ه يچيه يحرفاش بدردم بخوره ول نياز ب يزيبلكه چ دميپرس شييراه در مورد دوران دانشجو كل

 . ادين شيپ يدم تا سو تفاهمنكنه بحث رو عوض كر يا گهيبرداشت د نكهيا يبرا... من تعجب كرده يهمه كنجكاو نياز ا

*** 

و هم اومده بود منو  مارستانياومد ب راديبه خاطر كار ه ينداشت ول مارستانيتو ب يامروز كال كار(زدميحرف م يبود داشتم با پر فتميش يآخرا

 يجعبه  هيكادو بود  يجعبه  هيدست طناز  يتو.  ومدنيو سمت ما م دنيخنديراهرو بلند بلند م ي، تو ميديرو د هيكه طناز و مهد) نهيبب

بود كه دست از سر آرتام  نيا شيخوب يول. كه انقدر شادن  كشنينقشه م يك يباز دارن برا ستيبا خودم گفتم معلوم ن. مربع  هيصورت

 :بلند گفت شدنيد مداشتن از كنار ما ر يوقت. رفت و روشو كرد اونور  يطناز بهم چشم غره ا. حدس بود هي نايا يالبته همه . برداشته بودن 

 . زميعز اديمطمئنم خوشش م -

چشم ازش  يدور شد پر يوقت. ميكردينگاش م ميداشت ميداده بود هيتك واريبه د يمنو پر.  كرديبه من نگاه م يبود ول هيحرفش مهد طرف

 :برداشت و گفت

 .ها زهيريم يكرم هيداره  نيباز ا -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .كرده دايپ ويكيفكر كنم  -

 ن؟يسراغ ا اديم يك...نه بابا -

 ...بدجنس نباش نقدريا -

 ؟ يريبراش بگ يخوايم يچ نميبگو بب. مياون احمق تلف كن يكه برا مياورديبابا، وقتمونو از سر راه ن اليخ يب -

 :دلهره تمام وجودمو گرفت و گفتم باز

 .شدم جي، گ نميبيكردن م ديخرو  يو ساعت فروش كيبهش فكر كردم كه شبا خواب بوت نقدريا يپر يوا -

 ؟ يپرسيخب چرا از خودش نم -

 .باشه  يراض دميكه بهش م يزياز چ خواميم. آخه دوست دارم خوشحالش كنم  -
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 :زد و گفت يلبخند مرموز...نگاهم كرد يبا حالت خاص يپر

 ؟ يدوست دار ايچ گهيد...خب -

 :بهش رفتم و گفتم يچشم غره ا.  هيمنو اون خبر نيكه ب كرديحتما فكر م...دميفهم منظورشو

 ...مزخرفم نكن لطفا ياز اون فكرا.  پرسميدارم نظرت رو م...يآدم باش پر -

موضوع  نيو راحت از كنار ا يشديحساس نم نقدرينداشت ا يتياگه آرتام برات اهم. كردينم يا گهيجز منم بود فكر د يآخه هر كس -

 .يگذشتيم

 ...من بخاطر باباش -

 :گفت د،يكشيكه لپمو م يكرد و در حالقطع  حرفمو

 .ناقال ارين يالك يبهونه  -

 بخرم ؟ يبگو من چ...يگياصال تو راست م. شو  اليخ يفكرارو ب نيا يپر -

 تولدشه ؟  گهيچند روز د -

 .گهيد يهفته  هي -

 ...نكن يشوخ -

 ؟ كنميجلز و ولز م نقدريدارم ا يواسه چ يپس فكر كرد-

 ؟ يگينم آخه تو چرا زود تر -

 . دميفمم روزيمن خودم د -

 . واسه خودت  ينوبر گهيبابا تو د -

 :بعد از چند لحظه گفت... شروع كرد به فكر كردن و

 .دونهيم يزيچ نميبب اديب راديبذار ه -

 .خدا كنه اون بدونه -

 كردميداشتم فكر م. بخرم يبودم كه چ نيا ريدرگ شهيمثل هم يباعث شد منم شروع كنم به فكر كردن ول نيا. ساكت شد و فكر كرد  يپر

زد و اومد  يما لبخند دنيبا د. اومد تو بخش  زديحرف م يها به اسم جبار دنتياز رز يكيكه داشت با  يكه در حال دميآرتام رو شن يكه صدا

 . كنارمون

 . نجانيا ايك نينيبب -

 » حالتون خوبه؟... سالم دكتر« : يپر-

  »ومده؟يكجاست؟ هنوز ن راديه. هشيبهتر نم نياز ا« : آرتام 

 .جنبهيفكر كنم سر و گوشش م.  اديم ريد يليخ داينه جد -

 » .يزيچ هي نيباز منو بگ... ستيكارا بلد ن نياز ا رادينه باباف ه« : آرتام-

 .حرفا رو نزن نيمن ا يتو رو خدا، حداقل جلو ينيبيم -

 »بده باهات صادقم؟ «  :آرتام 
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 :گفت يجبار يآقا

 

 .دكتر سر بزنم ديبه دوست دختر جد مياالن اومد ن،يازه خبر ندارت 

 :از ابروهام و باال انداختم و گفتم  يكي

 بله بله؟ 

 :هم دستشو زد به كمرشو گفت يپر

 دكتر؟  ميداشت -

 :زد و گفت يلبخند آرتام

 . نيشيعاشقش م نشينيمطمئنم شما هم بب.  نيايهمراه ما ب نيتونيم نياگر دوست دار -

 :گفت يكه مخالفت كنم پر نياما قبل از ا... هيكه همش شوخ ميدونستيم

 .رو از گود خارج كرده ديبوده كه انقدر زود آناه يك نميبب ديبا. ميايكه م يپس چ -

 :مهربون نگام كرد و گفت آرتام

 .تخم چشمامه يرو ديآناه يجا  د،يينفرما -

 :آروم گفت يپر. هم دنبالشون  يمن و پر. جلوتر راه افتادن يراه جبارگفت و هم يديآرتام ببخش. با لبخند دادم  جوابشو

 ؟يجفت چشاش جا دار يكه رو -

 .يبس كن پر -

 .هم شاهده يخودش گفت،  جبار گهيد نويوا ا -

 .شما بود خره يكردن جلو يباز لميف يواسه  -

 .كنميفكر نم نطوريمن كه ا -

 .كرديم يشوخ يدونيتو كه م.  ميريباهاشون م يبعدم چرا گفت.  يكنيفكر م خواديبله، تو كال هر جور كه دلت م -

 نه؟  ايدوست داره  يچ مينيبب رونيب ميزبونش بكش رياز ز يجور هيبا حرف زدن  ديما با وانهيخب د -

 .يريگيمخ منو كار م يفعال كه دار -

 . دهيهم فهم يكه جبار دايخوشش م ماريب نيواقعا از ا دياصال از كجا معلوم؟ شا  ،ييواقعا پررو -

بودم به  دهيتا حاال نشن يول كرديم يشوخ ماراشيب يدرسته آرتام با همه .  مينيرو قراره بب يبرام جالب شد بدونم ك گفتافيهم نم راهيب يليخ

 دنيبا د.  ميوارد شد ما هم پشت سرش. زد و رفت تو  217آرتام در اتاق . باشه  يدختر خوشگل ديحتما با. شون بگه كه دوست دخترشه  يكي

داشت كه پر از  يصورت گرد. خانم مسن  هيفكر كرده بودم جز  زيبه همه چ. زدم  يكه تو اتاق بود لبخند يكيرزن بانمك و فوق العاده شيپ

نازكشو  يبابود كه ل ياما جالبتر از همه رژ قرمز رنگ. بود دهيكه معلوم بود سشوار كش ديسف ي يو موها يمشك يو چروك بود، چشما نيچ

كه بخاطر سنش  ييبه تك تك مون كرد و با صدا يدستشو بست و نگاه يچشماش برداشت و كتاب تو ياز رو نكشويع.  بودكرده  باتريز

 :داشت، رو به آرتام گفت يفيلرزش خف

 ؟يكن يخوشگل رو معرف يخانما نيا يخواينم -

 :كرد و گفت يبه پر ياول اشاره ا آرتام
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 ...دوستام و البته نياز بهتر يكيهمسر خانم  يپر... بله -

 :اشاره به من ادامه داد با

 .ديدوست نامزدم، آناه نيتر يميصم -

 :ادامه داد يبهم كرد و با لبخند مهربون يقيحرف نگاه دق نيا دنيبا شن رزنيپ

 .خوشگل يخوشبختم دخترا تونيياز آشنا... يا قهيخوش سل يليخ دونستميم -

 .نطوريمنم هم -

 :اشاره كرد و گفت رزنيبه من زد و بعد به پ يلبخند آرتام

 .جون، دوست دخترمه يطوب شونميا -

 :آرتام زد و گفت يشونه  يرو يآروم يكه دستش بود ضربه  يجون با كتاب يطوب

 ام؟يبه چشم م ستمين ايدن نيمهمون ا اديكه ز رزنيمگه منِ پ يخوشگل نيبا وجود دختر به ا -

كه از  كنميعملت م يجور هي. يغصه بخور دينبا يمثل من دار يتا دكتر خوب. مايحرفا ندار نياز ا گهيبعدم د. داره ييبو هي يهر گل« : آرتام-

 » .يمنم سرحالتر بش

 » .ما هستن يدكترا نيدكتر مهرزاد از بهتر. بله مادرجان«  :يجبار-

 :ديبه من كرد و پرس ينگاه رزنيپ

 .شوهرت عملم كنه دميم تين رضام يدخترم؟ اگر تو بگ يتو هم موافق -

 :به آرتام كردم و گفتم يبدجنس نگاه

 . دميتا حاال ند يكارش خوبه ول دميواال منم شن -

به كمرش زد و  يدست راديه دنيبا د يپر. جلومون ظاهر شد راديبه در خورد و ه يبگه تقه ا يزيچ نكهيقبل از ا يبامزه نگام كرد ول آرتام

 :گفت

 ؟يدتا حاال كجا بو -

 :زد و گفت يلبخند راديه

 .بود كي،  باور كن تراف زميبذار برسم عز -

 » .كارت دارم ميبر ايب ن؟ياريكردنتون ب ريد يبرا نييخوايم يا گهيد يچه بهونه  ونيحل بشه شما آقا كيمن موندم اگر معضل تراف« : يپر-

 :و گفت ديبلند خند آرتام

 .قيبگو رف يدار يتيقبل از رفتن وص -

انقدر ازش . خانم شد يكردن طوب نهيآرتام مشغول معا.  رونياز اتاق رفت ب داديكه سرشو به دو طرف تكون م يو در حال ديهم خند ادريه

موقع .  نداختيم يمامان اديداشت و منو  يمهربون يليخ ي افهيق. كردميو ماچش م رفتميخوشم اومده بود كه اگر باهاش راحت تر بودم م

دوستش داره  يليمعلوم بود آرتام خ... داديبهت دست م يآرامش خاص زد،يبا فاصله حرف م نكهين صداش كه آروم بود و احرف زدن بخاطر ُت

فقط ما سه تا تو . بره  تونهيهم گفت كه م يبه جبار. بلند نشد رزنيكارش تموم شد از كنار پ يوقت يحت. بود  يجور هيخانم  ينگاهاش به طوب. 

 :ديخانم پرس يوبط.  مياتاق مونده بود
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 آرتام جان؟ يكنيمنو عمل م يك -

 ».يزودتر بر يخوايكه م يانقدر از دست ما خسته شد يعني،   يبه زود« : آرتام

 .اديخوشم نم مارستانيب طيمن از مح يول يتو هم مثل پسرم... زميعز هيچه حرف نيا -

 » .من شيكيهستن،   مارستانيخوشگل تو ب يچقدر پزشكا نيچرا؟ بب« :آرتام-

 :به آرتام كرد و بعد روشو برگردوند طرف منو و گفت يخانم نگاه مهربون يطوب

 .نهيبيخوب نم ادمي، من چشمام ز زميجلوتر عز ايب -

 :تا نشستم دستمو گرفت و گفت.  نميخانم اشاره كرد كنارش بش ياما طوب.  كتريزدم و رفتم نزد يلبخند

 ؟يخوشگل يليخ يدونستيم -

 .نيلطف دارممنون، شما  -

 .نيبش ريپ گهيهمد يبه پا دوارميام... نيايم گهيبهم د يليخ -

 :زد و گفت يخانم لبخند يطوب. دميمن بودم كه زودتر نگامو دزد نياما ا.  ميكرد گهيبهم د يحرف من و آرتام نگاه نيا با

 .يندازيخودم م يايجوون اديتو منو  -

 :اومد تو و رو به من گفت يزدم،  پر يلبخند

 . رونيب يايب شهيم -

 :خانم مانع شد يطوب يكه صدا رونيگفتم و خواستم از در برم ب يديببخش

 ؟يبهم سر بزن يايبازم م -

 .حتما -

 :گفت يكه پر رونياز اتاق اومدم ب. تكون داد يسر

 .خوب باشه يليخ كنميرو گفت كه فكر نم يمعمول يزايچ يسر هي،   دونهينم يخاص زيچ رادميه -

 ديشا مينيچند تا مغازه رو بب ميتا بر چونميپيشنبه دانشگاه رو م 5. ميرسينم جهيبه نت ميو فكر كن مينيجا بش هي مياگر بخوا  شه،ينم يرنطويا -

 .به آرتام نگه يزيكن چ يادآوري رادميبه ه.... آها. چشممو گرفت يزيچ هي

 .سر كارمون ميتكون داد و رفت يسر يپر

 *** 

 :كه منتظر جوابم بود دوختم و با باال انداختن ابروم گفتم يگرفتم و به پر نيتريو يتو يِمشك يپالتو يوتفاوتمو از ر يب نگاه

 .ستيخوب ن نميا... نچ -

 .شهيم يتو تن آرتام چ نيبب نهيتو تن مانكن ا... يخوشگل نيچرا؟ به ا -

 .ستين يخاص زيچ نميا يمن نگفتم زشته ول -

 . بنظرم اون خوبه ؟يچ ميديد يقبل يكه تو مغازه  فياون ك -

 .رهيگيدستش نم فيك اديآرتام ز -

 .دهينخر فيتا حاال براش ك يكه كس نهيبخاطر ا ديخب شا -
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 دستش؟ رهيگيبخره؟ من بخرم م فياونوقت خودش بلد نبوده ك... آها -

 .يچشاش جا دار ينباشه تو رو يهر چ... رهيگيمعلومه كه م -

 :بازوش زدم و گفتمبه  يآروم يضربه . گرفت خندم

 .يباز شروع كرد -

 :و گفت ديهم خند يپر

 .گميم دميكه شن يمن هر چ -

 .ايكمكم كن يمثال اومد... ميكن دايخوب پ زيچ هيذره مغازه ها رو نگاه كن تا  هيحرف زدن  يبجا -

 :دهنشو باز كرد تا اعتراض كنه كه من زودتر گفتم يپر

 .خاص زيچ هي... تو خط بكشو ساع فيالبته دور لباس و كفش و ك -

 :گفت يكه پر ميچند تا مغازه رو رد كرد.  كرديمغازه ها نگاه م نيتريو جلوتر از من راه افتاد و به و ديخند يپر

 ...هم كه تولدشه گهيدو روز د. ميكنينم دايپ يزيچ ميتا فردا هم بگرد ينطوريا... يديپرسيكاش از خودش م يا -

 ... شديگفتم كه نم -

 ...زهيت يليخ شناسمشيكه من م ييتا جا ده؟ينفهم يزيكه هنوز چ يال مطمئنحا -

و فرصت فكر كردن به خودش رو  گذرونهيخانم م يوقت آزادشم با طوب شتريتازه ب... رهيدرگ يليخ مارستانيمدت تو ب نيا... كنم يفكر نم -

 .نداره

 شش؟يپ رهيچقدر م يدقت كرد -

 ...تاد تا حواس آرتامو پرت كنهخانم رو فرس يفكر كنم خدا طوب -

 .ادياز اون خوشش م يليخ نكهيمثل ا. كنارش بود  يساعت هيبود كه اومد و بازم  11ساعت  شبميپر -

 .نهيريمهربون و ش يليخ.... ازش خوشم اومد يليمنم خ -

 :آروم زد كمرم و گفت يپر

-خانم مهربون رو گرفت يطوب نينشد و نرفت هم اليخ يجناب دكتر فردا تو رو ب نياگر هم.... ا... 

 :دو هفته گفتم نيآرتام تو ا يفكر كردن به رفتار ها با

 يتا حاال به نگاهاش به طوب.... گردهيمسن م يبا خانما اديمادرشو از دست داده انقدر ز يتو سن كم نكهيآرتام بخاطر ا كنميمن احساس م -

 شه؟يچقدر خوشحال م شنوهياز دهنش م پسرم رو يهر دفعه كه كلمه  يدقت كرد ؟يخانم دقت كرد

خوب  اديخانم ز يقلب طوب تيوضع دمياونطور كه شن... بهش عادت نكنه اديفقط خدا كنه ز. گردهيدنبال محبت مادرانه م. زميعز... آره هاا -

 .ستين

 . كنهيعمل م يداره احساس يليخ... موضوعم نيمنم نگران ا -

 . بخش دوستش دارن يهمه ... هيخوب يلين خز... حالش خوب بشه كنميمن كه دعا م -

 .شهيكه خوب م شااليا -

 شيمن تمام فكرم پ يول كرديفكر م يبه چ يپر دونمينم.... مياما هر دو تو فكر بود.... ميشد رهيهر دو تامون ساكت به مغاز ها خ دوباره
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همسرش، بازم آرتام كمبود  يپر كردن جا يبرا ژنيبابا ب يالش هابا وجود تمام ت... ست گهينعمت د هيواقعا مادر .... خانم و آرتام بود يطوب

 :اشاره كرد و گفت ييا ينقاش يبه تابلو. منو به خودم آورد يپر يصدا...اصال حواسم به مغازه ها نبود. كنهيرو احساس م يمادر رمه

 چطوره؟ نيا -

 :فتمزدم و گ يلبخند ينقاش شگاهينما ميكه با هم رفت ياونروز يآور ادي با

 .نداره يبه نقاش يآرتام عالقه ا -

 ن؟يايشما دو تا چقدر به هم م يدقت كرد... درست بر عكس تو -

 م؟يخوريمن و اون به درد هم نم يديپس د -

 داره؟  يچه ربط -

 :به تابلو كرد و گفت ينگاه دوباره

تابلو رو  نيا ميتونيم.... اديبدش م ياز چ ميدونيحداقل م يه ولدوست دار يآرتام چ ميدونيدرسته كه ما نم نيا. ميكن يكار هي ايب... دميفهم -

 .ميكن تشياذ ميو خواست ميگرفت نويخنده ا يواسه  ميگيگفت م يزيچ ياگرم كس. ميريبراش بگ

 رم؟يبه سرم بگ يچه گل ديرو كه با عشق براش گرفتم رو بهش بدم با ياصل يبعدش اگر ازم خواستن كادو يول ستين يفكر بد -

 .گهيرو بده د ياصل يكادو... خب -

 :گفتم. ميديدو تامون خند هر

 .ييپررو يليخ -

 :به شونم داد و گفت يخشكم زده تكون آروم ديكه د يپر... گفتاينم راهميب نيهمچ.... كه به سرم زد خنده مو خوردم يبا فكر اما

 شد؟ يچ -

 :به تابلو كردم و گفتم ينگاه

 م؟يخريرو م نيهم -

 :نگاهم كرد و گفت با تعجب يپر

 اد؟يخوشش نم ياز نقاش يحالت خوبه؟ مگه نگفت -

 .چرا -

 :زد و گفت يلبخند دنمونيفروشنده با د. تو مغازه ميمهلت اعتراض كردن بهش بدم، دستشو گرفتم و رفت نكهيبدون ا و

 كمكتون كنم؟ تونميم -

 :شدم و گفتم كه گرفتم مسمم تر يميدر مورد تصم يمتعجب پر ي افهيبه ق ينگاه با

 .خواستميو م نيتريو يتو ياون تابلو -

*** 

 . دادميجواب م ديبا يپشت فرمون بودم ول نكهيبا ا. نبود يجز پر يمطمئنم كه كس.... بلند شد ميزنگ گوش يصدا

 بله؟ -

و  ژنيمادر و پدرت و آقا ب چارهيب. يستيحتما با هم دعواتون شده كه ن گنيهمه م. ناراحته يليآرتام خ.  رنيگيتو؟ همه سراغ تو رو م ييكجا -
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 ... آوردن يليدل هيهمه  يآرتام م،ردن بس كه برا

 . رسميم گهيربع د هي.... اميدارم م.... رينفس بگ هي -

 .مردشورتو ببرن -

 اونجا؟ يكادو مو گذاشت -

 ...زود خودتو برسون... بله -

 .اومدم -

 ي هيدوباره به هد ينگاه نهيآ ياز تو... خونشون بودم يكاينزد گهيبود كه د نيا شيباز خوب يبود ول كيتراف يليخ. رو قطع كردم يگوش

داشتم كه حاضر  جانيكارم ه يانقدر برا.... كردم يدوندگ يليكردنش خ ok يبرا روزيد. جواب نموند  يزدم كه ب يامشبم كردم و لبخند

 يمهمونا يخونه كه همه  ميقرار بود من و آرتام با هم بر ژن،يبابا ب يطبق برنامه ... شدن آرتام بگذرم زيسورپرا ي نهصح دنيشدم از د

حال آرتام گفت كه  نيبا ا... يمامان يبرم خونه  خواميكه م دميبهونه تراش هيآخر  ياما من لحظه .... دعوت شده اونجا منتظرمون بودن

رفتم خونه تا هم حاضر شم و هم  عيفت آژانس گرفتم و سرر يوقت. برسونه يمامان يكنم كه منو تا خونه  ولو مجبور شدم قب رسونتميم

 ....ارزششو داره كنميهمه فكر م نيبا ا.... ام هيو از اونجام رفتم سراغ هد رميبگ نمويماش

 :دميزدم و پرس يلبخند. بود ستادهيدر باز بود و آقا شاپور دم در وا دميرس يوقت

 همه اومدن؟ -

 :به من و دو نفر همراهم كرد و گفت يآقا شاپور نگاه. بود يچياز هخوب بهتر  يول يسوال احمقانه ا چه

 . نياومد ريد يليشما خ يول... بله -

 .دونميم -

 :گفت ديكه تا منو د دميخانم رو د دهيسپ يدم در ورود...تو  ميبراش تكون دادم و رفت يسر

 ن؟يباالخره اومد -

با فكر ... افتادم لمايف يتو يها يجارچ اديلحظه  هي...دميشن كرديشو كه اومدنِ منو اعالم مصدا...منتظر جوابم بمونه رفت تو سالن نكهيبدون ا و

 نگاهمبا ورودم به سالن همه ....شلوغه يلياز سر و صدا معلوم بود كه تو خ...زدم و رفتم تو يها لبخند يخانم با لباس جارچ دهيكردن به سپ

شلوار  هي.... كرده بود پيخوشت يليخ.... دنبال آرتام گشتم كه با نگاه دلخورش مواجه شدمبا چشم .... ديهمهمه كم كم خواب يكردن و صدا

 ...بامزه ش يو البته ساسبند ها.... هاشو تا زده بود نيكه آست ديسف يمردونه  زيبل هيبا  يمشك هيپارچه ا

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...اوردميامشبمو م ي هيهد ديبا ياومدم ول ريد ديببخش -

 ....تو انيدر بودن اشاره كردم ب رونيكه ب يزدم و به دو نفر يدوباره لبخند. از تعجب گرفت  يآرتام رنگ اهنگ

 .ميدار ژهيمهمون و هيامشب  -

گرفتم  كرد،يراه رفتن بهش كمك م يخانم رو گرفته بود و تو يكه دست طوب ياما من نگاهمو از خانم دواچ.... نگاهمو دنبال كردن ريمس همه

بعد از .... جون زل زده بود يكه ناباورانه به طوب دميد شيآسمون يچشما يرو تو يو برق خوشحال.... نميه آرتام دوختم تا عكس العملشو ببو ب

تكون داد و لبهاشو به  يسر....شد يجور هيدلم  يبود ول يتو نگاهش چ دونمينم...به خودش اومد و نگاه قدر شناسانشو بهم دوخت هيثان دچن
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 :گفت يتا كمكش كنه با خوشحال گرفتيكه دستاشو م يجون و در حال يبعد رفت كنار طوب.... » يمرس« صدا گفت يدر اومد و بحركت 

 .نيخوش اومد يليخ يليخ -

 :خودشو بهم رسوند و گفت يپر

 .كردميداشتم سكته م ؟ياومد ريچرا انقدر د -

 .يمامان يمجبور شدم برم خونه  چونمشيبپ نكهيا يبرا. ديطول كش رميرو بگ نيتا برم خونه ماش -

 :انداخت و گفت كرديم يخانم و به جمع معرف يبه آرتام كه داشت طوب ينگاه يپر

 ...ميفكر كنم موفق شد -

 :به كمرم زدم و گفتم يدست

 ...فكر و نقشه و اجرا همش از خودم بودم ؟يبنديخودتو جمع م يچرا الك م؟يموفق شد -

 .ردمكار ك نهمهيمن ا... وا -

 ؟يگيكدومشو م قايدق -

 :ذره فكر كرد و با خنده گفت هي يپر

 ...دادم يو انرژ هيبهت روح يمن كل.... كه خره ميمن و تو ندار -

 گه؟يپر استرسته د يمنظورت همون تلفن ها -

 :كه مشغول كنكاش من بودن گفتم يبه دور و برم انداختم و بعد از لبخند زدن به چند نفر ينگاه

 .من لباسمو عوض كنم ميبر ايخانمه ب يحواس ها به طوب ترشيتا ب -

 :گفتم كردميپالتومو باز م يهمونطور كه دكمه ها. اتاق آرتام  يتو ميدستشو گرفتم و با هم رفت و

 ...درو قفل كن -

 چرا؟ -

 .تو اديم يكي هوي -

 يرو جد يناقصت خر گازش گرفت و همه چ كليه دنيبا د ديشا ،يكه ندار ياخالق درست و حساب... وانهيكه خوبه د نيمنظورت آرتامه؟ ا -

 .كرد

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 .درو قفل كن -

 .از من گفتن بود يباشه ول -

كه اصال اندامم و  يگشاد بود طور يليباال تنه اش خ... ييبه رنگ سبز كاهو يماكس يدكلته  راهنيپ هي. و از كاورش در آوردم راهنميپ عيسر

 نييو پا دميبود كه انگار دو تا دامن پوش يطور... داشتيتنم نگه م يقسمت دكلته و كمر لباسم بود اونو تو يكه رو ييو كش ها دادينمنشون 

 ي هيال... زانو چاك داشت ياز سمت راست تا رو.... تنه اش هم نه گشاد بود و نه تنگ ننيپا... رو با كش جمع كردم دور كمرم ييباال مندا

 يسبز رنگ اصل يزودتر از پارچه  متريسانت 5تفاوت كه  نيكه اونم از سمت راست چاك داشت با ا... لباس قرمز رنگ بود يريدوم و ز

قرمز كار  كيالبته دور قسمت دكلته ش هم نوار بار....اديقرمز رنگ به چشم ب يپارچه  رميراه م يوقت شديباعث م نيو هم شديچاكش بسته م
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ژل و موسِ مو،  ثابت نگه شون  ي لهيكه وقت ندارم به وس يمواقع يفر بود و مثل همه  نشييو پا ديرسيتا كمرم م بايموهامم كه تقر. شده بود

 :زد و گفت يسوت يپر. خوب در اومده بود يليبا لباس سبز خ وهامم هيرنگ مشك. داشتم

 ...دختر يمحشر شد -

 :زدم و گفتم يلبخند نهيآ يتو از

 .خوشگل رسميتو نم يبه پا يول -

 :گفت يپر. دوستا از همه سرتر بود نيبخش و ب يداشت و بنظرم تو يخوشگل ي افهيواقعا ق يپر

.... تو رو داشتم ي افهيو دوست داشتم ق شديم ميتو مدرسه به تو حسود شهيهم.... بكنم ياعتراف هي خواميم ياون كه معلومه من خوشگلم ول -

 .يجذاب و وحش

 .ادب يب -

 .يدار يخشن ي افهيق... گميم باور كنم راست -

به نظر خودم  يول... دمهيكش يپهنو چشما بايتقر يبخاطر ابروها گفتيم شهيكاوه هم.... بودم دهيحرفو شن نيقبال هم ا... بود  يبا پر حق

 اديبا ... و سركشمه يوحش يچشما نيعاشق هم گفتيكاوه م.... دميو كش يقلم هينيب نطوريبود كه اكثر اوقات تو صورتمه و هم يبخاطر اخم

 :گفت افميق دنيبا د يپر... زدم نهيآ يپكرم تو ي افهيبه ق يلبخند كم جون. ذره دلم گرفت هي اشحرف يآور

 ؟يكه پنچر شد يكاوه افتاد اديشد؟ باز  يچ -

 :شونمو گفت يدست گذاشت رو.... اومد كنارم يپر....نگفتم يزيبهش دوختم و چ نهيآ يو از تو نميغمگ نگاه

من ... ذره به آرتام توجه كن هي يكن يمعرفت يآدم ب نيچيفكرتو حروم هم نكهيا يبجا يسخته ول يليبرات خ دونميم... بهش فكر نكن -

نسبت به كاوه رو باهاش تجربه  يبهتر يروزا يتونيم  ن،ياگر بهم فرصت بد... نيشيو با هم خوشبخت م نيايبهم م يليمطمئنم كه شما دو تا خ

 ...يكن

ازش  يستيحركت ناشا ايتا حاال حرف . اديخوشم م ذارهيكه به خانما م ياز احترام.... يو مهربون و دوست داشتن دهيمرد فهم هي... مآرتا

 :زدم و گفتم يلبخند... ارزش خراب كنم يمشت خاطراته ب هيشبشو بخاطر  نيدوست ندارم بهتر.... افتادم ششيپ قهينگاه چند دق ادي... دميند

 .دميزحمت كش يكل ينا سالمت... تا تولد تموم نشده نييپا ميكاوه زودتر بر اليخيب -

 :گفت يبرم كنار كه پر نهيآ ياز جلو خواستم

 ؟يكن شيآرا يخوا يكجا؟ نم -

و  ملير. وددر آورده ب يرنگ يكمرنگ از ب ييقهوه ا ي هيچشمام و پشت پلكهامو قبال با سا ريز...رفته بود ادميرفتم تو خاطرات كه پاك  انقدر

 ....داشت يخوب يموهام و البته چشم و ابروم هارمون يكه با رنگ مشك غيرژ قرمز ج هي مونديفقط م...كردم ديرژگونمو تمد

كه من  كردنيم ييهم داشتن اون وسط هنر نما يهمه مشغول حرف زدن بود و چند نفر نييپا يطبقه  ميرفت يهمراه پر يوقت

 يمامان و بابام و مامان. كنم دايچشم چرخوندم تا خانوادم رو پ.... نبود اديز يليمسن خ يبخاطر آدما كيموز يالبته صدا.... شناختمشونينم

رفتم تا بهشون ... آرتام اونجا نبود  يول... از سالن نشسته بودن يگوشه ا هيآرتام  يوعمه و عموها يخانم، خانم دواچ ي،طوب ژنيهمراه بابا ب

 .راديشد و رفت سراغ ه هم ازم جدا يپر. سالم بكنم

دلخور و  يمامان با لحن.  ستادميوا يمامان لچريبعد از دست دادن به همشون رفتم كنار و. سالمم همه نگاهم كردن و جوابمو دادن  يصدا با
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 :گفت يساختگ ياخم

 داد؟يمهمونا رو مداشت جواب  ياز اول مهمون ژنيآقا ب يدونيم ؟يايم رتريكه د يخبر به من و بابات بد هي ديتو نبا -

 :نشسته بود، گفتم يمامان هيكنار يمبل يكه رو ژنيزدمو رو به بابا ب يلبخند...بودم يمامان ياخما نيا عاشق

 .جون الزم بود يآوردن طوب يبرا... ومدميكه همراه آرتام ن ديببخش -

 :زد و گفت يلبخد ژنيب بابا

 ...ميتو امشب آرتام رو خوشحال كرده باش يبه اندازه  ميتونسته باشاز ما  چكدوميه كنميفكر نم... زميعز هيچه حرف نيا -

 :گوشم گفت ريتر و آروم ز كيبعد ازم خواست برم نزد و

 ...كهيتولد منم نزد... از كادوت لذت بردم يمن كل -

 :كرد و گفت يبه مامان يابرو اشاره ا با

 .اديخوشم م شتريزنده ب يمنم از كادو ها -

 :دميجون انداختم و پرس يبه طوب يهزدم و نگا يلبخند

 كنه؟ينم تتونيكه اذ كيموز يصدا... شما هم دردسر شدم يكه برا ديببخش -

 ...بهتره يلياالن حالم خ... رونيب يآورد مارستانيهم كه شده منو از ب يچند ساعت يازت تشكر كنم كه برا خواستمياتفاقا م.... زمينه عز -

دستش  يتو ينيس هيبود كه با  ينگاهش به مستخدم... دميقه شد رومو برگردوندم و آرتام رو كنارم دكه دور كمرم حل ياحساس دست با

 :گفت ينيس يتو يها وانياز ل يكيبا اشاره به ... بود ستادهيكنارمون وا

 .خانم يبه طوب نيبد نويا -

 يو از كاركنان خونه برا اورديم روين يشركت خدمات هيز ا يمهمون يبرا شهيهم ژنيبودم آقا ب دهيكه فهم ييتا جا...شد ييرايمشغول پذ زن

 :رو به آرتام كه همچنان دستش دور كمرم بود گفت ژنيبابا ب. كردياستفاده نم ييرايپذ

 ...برو به مهمونات برس نجا؟يا يايبهونه م هيبار به  هي قهيدق 5تو چرا هر  -

 ».رو با خودم ببرم دياهاومدم آن ؟يشيم يچرا شاك... پدر من رمياالن م« :آرتام-

 :رو به من ادامه داد و

 .باهات آشنا بشن خوانيچند نفر م ميبر ايب -

 :گوشم گفت ريآرتام آروم ز.... مياز بزرگتر ها جدا شد...موافقت تكون دادم يبه نشونه  يسر

 خانوم؟ يامشب چقدر خوشحالم كرد يدونيم -

 :گفت فشرديدستاش م نيكه دستمو ب يم با لبخند جوابمو  داد و در حالاون...لبخند بود هيبه نگاه مهربونش تنها  جوابم

 .ميدر موردش صحبت كن ديبعدا با -

 :كه روبرومون بودن گفت يروبه چند تا دختر و پسر و

 .... نامزد خوشگل من نميا -

پسر عمه اش  نينفر فرز نياول... دنشونكر يآرتام شروع كرد به معرف... كه روبروم بودن نگاه كردم يسه تا پسر و دو دختر يچهره  به

كنارش برادرش ... گل انداخته  يو لپا ديسف يبا پوست يچشم و ابرو مشك.... ش هم خوب بود افهيق... داشت يتپل كليقد متوسط و ه... بود
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نسبت  يقد بلندتر... بود يرو مشكفرهادم چشم و اب...كه برادرن يبفهم يتونستيم ادشونيالبته از شباهت ز. بود كه اسمش فرهاد بود ستادهيا

كه كنار  يدختر... بود ادشياز درس خوندن ز يچشمش هم حاك يرو نكيع... بلندش رو هم با كش بسته بود يداشت و موها نيبه فرز

با .... ستين يانريكه ا داديروشنش كامال نشون م يبور با چشما يموها. سوزان، نامزدش بود  ;حلقه كرده بود شفرهاد بود و دستشو دور بازو

 . ومديكرده بود كه اصال به چشم نم يمختصر شيو برخالف دختر كنارش آرا زدينم يبيآس شييبايصورتش پر لك بود اما به ز يرو نكهيا

 اخالقش يكه داشت ول يبانمك ي افهيبرعكس ق. بود كاياسمش مون. نبود ميآرتام بود كه تو مراسم خواستگار يدختر عمو بزرگه  يبعد نفر

 يو جذاب يشرق يچهره ... آرتام بود  يتر بود؛ مهرداد، پسر عمه  افهيپسر هم كه از همه خوش ق نيآخر. اصال دوستانه نبود و تو  ژست بود

 :به آرتام كرد و گفت ينگاه نيمراسم معارفه تموم شد فرز نكهيبعد از ا... پنچ نفر خوش پوش بودن ره. داشت 

 ؟يدعوت نكرد تيدمعرفت چرا منو مراسم نامز يب -

 »؟يكنيكه گله م يبود رانيمگه تو ا« : آرتام-

 ».رسوندميمن خودمو م يگفتياصال بهم م... اميتا ب يكرديخب صبر م«  :نيفرز 

 :بعد رو به من ادامه داد و

. گميم نياش آفر قهيبه سل وندمتيحاال كه د يول اوردميداشتم شاخ در م يآرتام رفته خواستگار يكه واسه  دمياز بابا شن يوقت نيباور كن -

 .خوشبختم تونيياز آشنا يليخ

 .نطوريمنم هم -

 :زد و گفت يلبخند دوستانه ا سوزان

 .خوشگله يلينامزدت خ. آرتام گميم كيمنم بهت تبر -

 :ديازم پرس لبخند كه جوابمو داد و هيسوزان با .ازش تشكر كردم. بامزه بود يليلهجه اش خ يصحبت كنه ول يپارس تونستيم يسخت به

 رون؟يب يايچرا آخر هفته ها با ما نم -

 »؟ياريخانمو و نم ديچرا آناه... گهيسوزان راست م« : فرهاد-

مغرورانه نگاهم  كايمون.بود يچ ستيجمعه ها آرتام خونه ن گفتيم نكهيكه منظور آقا شاپور از ا دميتازه فهم. تعجب به آرتام نگاه كردم با

 :كرد و گفت

 .بهش نگفته يزيداشته كه آرتام چ يليدل هيحتما  -

 ».نيهم...رمياستراحت كنه ازش بگ تونهيرو كه م ديآزاد آناه يخواستم وقت ها يبود كه نم نيفقط ا لشينه دل« : آرتام-

 :داد حييبرام توض و

 يبه گردشگر يليكه سوزان خ يينجااز او.كه اومدن شهيم يميماه و ن كي... برگشتن كايسال از آمر 12بعد از  ينيبيبچه ها رو كه م نيا -

 . ميكنيم يحيتفر هيخودمونم  ينطوريا. ميرو بهش نشون بد يحيتفر يجا هي ميكه هر هفته بر ميگرفت ميعالقه داره ما تصم

 :دستمو گرفت و گفت سوزان

 ؟يايهفته به بعد همراهمون ب نياز ا شهيم -

احساس  يچرا ول دونمينم. هر دومون بهم نگفته بود كه برم تا معذب نباشم يطر راحتمطمئنم بخا.  هينظرش چ نميبه آرتام كردم تا بب ينگاه

 :به سوزان زدم و گفتم يلبخند. كه قبول كنم اديكردم بدش نم
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 .حاال تا آخر هفته مونده -

 » .ياريهمرات ب يتونيهم م يرو كه دوست دار يهر كس... يكنيخوشحالمون م يليخ ياياگر ب« : سوزان

 » .ندازهينم نيزن داداش منو زم يخانم رو ديمن كه مطمئنم آناه« : نيفرز 

تا به  رفتيبار م كي قهيآرتامم هر جند دق...هم اومدن تو جمعمون و همه مشغول صحبت كردن شدن راديو ه يپر. فقط لبخند بود جوابم

اگر  رادميم گرفته بود و قرار شد آخر هفته اون و هگر يبا سوزان حساب يول ومديخوشش ن كايهم مثل من از مون يپر. خانم سر بزنه  يطوب

كم صحبت  يلياما مهرداد خ. بود هيبه سوزان شب يفرهاد آرومتر بود و از نظر اخالق. بود يپسر زود جوش نيفرز. انيب ونتونستن همراهم

 :دست آرتام رو گرفت و گفت كايمون كه ميمشغول صحبت كردن بود. شنونده بود شتريو ب دمياز چند كلمه ازش نشن شتريدر كل ب. كرديم

 .مثال تولدته ها...ميدور برقص هي ميبر ايب -

 :و گفت ديدستشو پس كش آرتام

 .برقص نيبا فرز يدوست دار يلياگر خ... ستميمن رقص بلد ن -

 :عقب و گفت ديهر دو تا دستش رو كش عيسر نيفرز

مگه مجبورت كردن اون كفشارو  فهمميمن نم. كنهيپاتو لگد م يو ه ستيند رو بلد نبا كفش پاشنه بل دنيخواهر ما رقص نيا... نه تو رو خدا -

 ؟يبپوش

 :گفت نيبه فرز ييدوباره دست آرتام رو گرفت و با لحن پر عشوه ا كايمون

 .با آرتام برقصم تونميمن فقط م ؟يخواست با تو برقصه كه جبهه گرفت يحاال ك -

 :گوشم گفت ريآروم ز يرفتن پر يوقت. كنه يرو همراه كايبهش اشاره كردم كه مونبا سر . به من كرد يكالفه نگاه آرتام

 .بود افهيچقدر تو ق. ــشيا -

 .شنونيم.... سيه -

 :به جمع كرد و گفت ينگاه نيفرز

 ...يزيچ ،يارز اندام هيوسط  ميبر م؟يستاديوا نجايمسن ا يما چرا مثل آدما -

 :رهاد معترضانه گفتف. دست سوزان رو گرفت تا ببرتش وسط و

 .زيبر گهيد يكي يبرو عشوه هاتو برا ؟يبريچرا سوزان رو با خودت م -

كم  شيبدم كه تو عروس ادي تيبه زن اجنب ياومده دو تا حركت قر شيفرصت پ نيتو ا خواستميمنو بگو كه م. كنن ستيخاك بر سر خس -

 زن داداش؟ ينيبيم. ارهين

 :گفت دهينفهم نيفرز يحرفااز  ياديز زيكه معلوم بود چ سوزان

 .بده اديبهم  ميبر ه؟يقر چ -

 :به سوزان كرد و گفت يبا ابرو اشاره ا نيفرز

 .زن داداش ميبر. بدم اديخودش دوست داره من بهش  نيبب -

م از سر من كرديتو بحثشون شركت م يهم گهگدار يو فرهاد مشغول صحبت كردن شدن و البته پر راديو سوزان، ه نياز رفتن فرز بعد

براش  تونستيتا م كايبود و مون نندهيبب شتريچون ب ستيبلد ن يرانياز حركات آرتام معلوم بود كه رقص ا.كردميبه رقصنده ها نگاه م يكاريب
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 يبا صدا...از كارش خندم گرفته بود. ديخنديو م كردينگاهم م كباري قهيبود اما هر چند دق يرقصش عال مياز حق نگذر تهالب ومديعشوه م

 :برداشتمو بهش نگاه كردم كايمهرداد كه منو خطاب قرار داده بود چشم از مون

 .نيمونا ناراحت نش ياز رفتارا -

 مونا؟ -

. كايكه اومد كانادا اسمشو عوض كرد و گذاشت مون ياز همون سال اول شه،يم ريزود جو گ يليخ كايمون... كاسيمنطورم همون مون ديببخش -

 .كنميم من همون مونا صداش يول

 .هيمونا كه اسم قشنگ -

فقط . سرتره و همه هم دوستش دارن يليكه نشون بده خ كنهيم يهر كار نهيبيتازه وارد رو م هيتا ... هينطوريكال مدلش ا گه،يموناست د -

 .ستيكه براتون مهم ن ديفهم شهيم افتونيهرچند از ق. نيخواستم بگم كه از كاراش ناراحت نش

 .كه به آرتام دارم هينانيبخاطر اطم -

 .خوبه يليخ -

 ن؟يريگيتخصص م نيدار يا نهيشما تو چه زم -

 .نخوندم يمن پزشك -

 :زد و گفت يمهرداد لبخند. تعجب باال رفت يحرفش از رو دنيبا شن ابروهام

 .بهيانقدر عج -

 :زدم و گفتم يلبخند منم

 .داشته مارستانيبه ب يربط هيكردم  كيسالم و عل يكه اومدم با هر ك ياز موقع... بله نيراستشو بخوا -

 . تر شد قيمهرداد عم لبخند

 هست؟ يحاال رشته تون چ -

 .يقيموس -

 :خوشحال شدم و ذوق زده گفتم كرديم دايبه هنر پ يربط هيكردم كه  داينفر رو پ هيباالخره  نكهيا از

 .نيبزن نيچقدر خوب، پس تمام سازها رو بلد -

 .نيعالقه دار يقيموسمعلومه به ... شترشونويب -

 .ولش كردم چون وقت آزاد نداشتم مهينصفه و ن يول انويكالس كمانچه و پ رفتميم شيچند سال پ  ،يليخ -

 .رهيبگ اديساز  هيآرتامم  نيشما باعث شد ديشا.  دميم اديمن بهتون  نياگر دوست داشت... اوووم -

 .اون كه محاله -

 :گفت شديم كيون نزدكه بهم يدر حال كايمون. دميدو خند هر

 .يرقصيم يآرتام تو عال يوا -

 :كرد و گفت كايبه مون ينگاه متعجب آرتام

 .گهيبهم م نويكه ا يهست ينفر نيتو اول ؟يمطمئن -
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 :به گردنش داد و گفت يقر كايمون

 .بوده شياز حسود يرقصيبهت گفته بد م يهر ك -

 :رو به آرتام گفت فرهاد

 د؟يرقصيخوب م. بگو يزيچ هيتو هم  كنهيم فيره ازت تعردا نهمهيا كايحاال كه مون -

 ».توجه كنم نيفرز يبه حرفا شتريبه بعد ب نيباشه از ا ادمي يول ديرقصيخوب كه م« : آرتام-

 :به حالت قهر روشو برگردوند و گفت كايو مون دنيهمه خند. به من زد يبعد چشمك و

 .اصال هم بامزه نبود -

جون داره  يآرتام معلوم بود كه از مصاحبت طوب ي افهياز ق. جون سر بزنم كه آرتامم همراهم اومد يدم تا به طوباز جمع جدا ش يديببخش با

 :گفت نيرو آوردن، موقع فوت كردن شمع فرز كيباالخره ك. راحت تر بود ينطوريهم ا يخانم دواچ. ميشامم كنارش خورد يحت برهيلذت م

 .كنميتولدم شد برات جبران م. مريداداش آرزو كن من سر و سامون بگ -

 .آرزو دارم يشرمنده خودم كل -

 » . خواديم كيتوران خانم دلش ك. زودتر آرزو كن و شمع ها رو فوت كن« : ژنيبابا ب-

جونو  يطوبنگاه به  هيآرتامم . جون اشاره كردم يبه طوب. بكنه تكون داد ييچه ارزو نكهيا يآرتام نگاهم كرد و سرشو به نشونه . دنيخند همه

همسرش بود كه آرتام رو  ياز چهره  ينقاش يتابلو هي ژنيبابا ب يكادو. آرتام كادوها رو باز كرد. رو فوت كرد كينگاهم به من كرد و ك هي

 دهيخر موالنا وانيد هيهم  يمامان... ساعت بود هيمنم  يمامان و بابا يكادو. شديم رهيبار به عكس خ هي قهيخوشحال كرد و هر چند دق يليخ

. ميديخر يبود كه اون روز با پر ييهمون تابلو. ديدوم من رس ينوبت به كادو. بودن دهيحدودا خر نيتو هم يا هيهد بايهم تقر هيبق. بود

 :گفت راديه. تا راه بره كرديبه پسرش كمك م ينقاش يبود كه تو يتابلو رو بخرم پدر نيباعث شد ا هك يزيچ

 .ميريگيدونه رو هم نم هيما كه همون . يريگيمدو تا دوتا كادو  گهيخوبه د -

 »خرم؟يتو كادر نم يمن برا« : يپر-

 » نه« : راديه -

 :به جمع كرد و گفت ينگاه يپر

 .زميخونه عز ميريباالخره كه م -

 :جوون گفت يطوب. دنيخند همه

از  يكي خوامياما م. و وقت نكردم كادو بخرم نجايا اميتولدت ب يكه قراره به عنوان مهمون و البته كادو دميراستش من امروز صبح فهم -

 :جوون گفت يطوب. نقره بود يمردونه  يبيساعت ج هي. رو به سمت آرتام گرفت يجعبه ا. ارزش داره رو بهت بدم يليرو كه برام خ يليوسا

 .شوهرمه ادگاري نيا -

 » .قبول كنم نويا تونميمن نم« : آرتام

 » . من راحت تره اليتو باشه خ شياگر پ... شمياحت منار ياگر قبول نكن« :جوون يطوب-

 . جوون كرد و ساعت رو گرفت ياز تشكر به طوب ينگاه مهربان حاك آرتام

 : گفتم ششويآرتام سرگرم مهموناست رفتم پ دميد يوقت. مارستانيب مشيبرگردون ديجوون كه با يبود و منو آرتام نگران طوب 12 ساعت
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 . بخوره 1قرصاشو ساعت  ديبا. مارستانيب برميجونو م يبمن طو. شد 12ساعت  آرتام

 :به جمع كرد و گفت ينگاه

 . اميتو مانتو تو بپوش منم باهات م  باشه،

 :سمت خودمو گفت دميكنه كه بازوشو كش يسمت مهمونا كه ازشون خداحافظ رفتيم داشت

 .خونه رميو بعدش م شرسونميم رميتو هنوز مهمونات هستن ، زشته، بمون من م. خوادينم... نه

 :كرد و گفت يدلخور نگاه

 . ميجونو برسون يطوب ميريم ميبرم به بابا بگم كه دار بذار

 .ستاديرفت و منتظر من نا يبدون معطل و

جوون  ياز نگاهش به طوب شديآرتام رو م يخوشحال.  خندونديوقتا با حرفاش مارو م يو بعض گفتيم اشيجوون از جوون يطوب نيماش يتو

 حتيمنو آرتامو نص. كردن  يسال با هم زندگ 50جوون و شوهرش افتاد كه با عشق  يكه بحث ازدواج طوب ميبود مارستانيب كينزد.  ديمفه

 : گفت... كرد

 هم ؟ يجلو مياگه پول نباشه عشق و پلو بذار گفتنيكه م دمياز جوونا شن يليمن از خ... پول مهمه گنيم ايليخ. توش عشق باشه ديبا يزندگ

 ...ديخنديبراش خنده دار بود كه از ته دل م نقدريجمله ا نينداشت اما ا دنيخند يبرا يانگار نفس. خنده ريجمله خودش زد ز نياز ا بعد

 :داد ادامه

 عشق باشه تالش يوقت.  كنهيمردو تحمل م يها يزن كج خلق...كنهيزنو تحمل م ي هيو كنا شيشوهر ن... شهيم شتريعشق باشه تحمل ب يوقت

 يبود ؟ ما حت هيمگه زمان ما مهر.  شهيم نيريش يزندگ يايتلخ.  نيخنديبا هم م. رو لباته  شهيعشق باشه خنده هم يوقت... شهيم شتريب

 . كه محدود شدن هيينسل نسل جوونا يول ستياالن ن گمينم. اون موقع چشمها پاك بود. ميديديشوهرامونو تا شب ازدواج نم

 يتو مشيبرد لچريبا و. پارك كرد نويآرتام ماش.  ميبود دهيرس مارستانيب يبه محوطه  گهيد. و بر نگاه كردو به دور ديكش يقيعم نفس

 ميرفتيم رونياز اتاق ب ميداشت. ميكرد يو بعد باهاش خداحافظ مينشست ششيكم پ هي. تخت خوابوندمش  يقرصاشو بهش دادم و رو. اتاقش 

 :فتجوون گ يكه طوب

خدا پشت و . نيتالش كن گهيهمد يبرا يتو زندگ... نيقدر همو بدون...  شااليا نيخوشبخت بش.  نيو با عشق بسازر تونيزندگ دوارميام

 . به سالمت  نيبر. پناهتون باشه 

 . رونيب مياز اتاق اومد... خورهيحرفا به دردمون نم نيكه ا ميدونستيو از ته دل م ميزد يلبخند هردو

 . دميديتعجب رو تو چشماش م. ديراهرو  منو آرتامو د يومد توطناز ا هويكه  ميراهرو بود يتو

 . نيسمت ماش ميدستمو گرفت و رفت دهيطناز مارو د نكهيا يبه چند تا از پرستارا سالم كرد و برا آرتام

*** 

بغل تخت  نيزم يكردم كه روبه آرتام  ينگاه. دادن برن تيصبح بود كه مهمونا رضا يكايفكر كنم نزد. اديهنوزم خوابم م. باز كردم چشمامو

تعجب . داديرو نشون م 8ساعت عدد  يعقربه ها. خنده ام گرفت دنشياز مدل خواب. بود و دستاشم از دو طرف باز كرده بود دهيدمر خواب

برف كه  يونه هاد دنيبا د. آروم از جام بلند شدمو سمت پنجره رفتم. بود كيتار يلياتاق خ يول كنهيساعت آفتاب طلوع م نيا معموال. كردم

بعد از مدت ها . تمام وجودمو فرا گرفت جانيو ه دميكش يفيخف غيج.  ديپوش كرده بود خواب از سرم پر ديرو سپ نيو زم ومدياز آسمون م
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به آرتام نگاه كردم كه . درست كردن يواسه آدم برف داديدست نخورده بود و جون م اطيح يتو يبرفا. ديد خودشرنگ برف رو به  نيزم

چشماشو باز  يسرشو تكون داد ول يچند بار. رفتم سمتشو تكونش دادم و صداش كردم. تكونم نخورده هي يهنوز غرق خوابه و حت دميد

 :باز كرد و آروم گفت مهيچشماشو ن. تر دياما شد مبازم تكونش داد. خسته بود يليانگار خ. نكرد

 هوم؟ -

 :گفتم جانيه با

 .اديآرتام پاشو داره برف م-

 :برگردوند و غلت زد و گفت روشو

 .چه خوب-

 :تكونش دادم و گفتم يكالفگ با

-؟يبرف باز ميپاشو بر گميم...ا 

 :بشم گفت اليخيب نكهيا يبرا-

 .ميريهوا كه گرم تر شد م نيبش... يخوريسرما م... آخ...آخ...؟آخي؟ برف باز يچ-

 :و گفتم دميخند

 .ميدرست كن يآدم برف ميبر زهيپاشو االن كه برف تم.  شهياگه برف قطع شه كه هوا سرد تر م ؟يگيم يچ-

دوباره . اديمجبورش كنم باهام ب ديبا نيهم يبرا شدياما روم نم. برم ييگرفتم خودم تنها ميتصم كنهينم يتوجه دميد يوقت. نداد جوابمو

بود و از رو تخت برداشتم  شهيكه توش پشم ش بالشتمو دهينشون نم يعكس العمل چيه دمشيكه م يهمه تكون نيبا ا دميد يوقت. تكونش دادم

دوباره بالشتو بردم . و دوباره چشماشو بست  ديخند طونيكالفه ام ش ي افهيق دنيشك زده چشماشو باز كرد اما با د. و محكم زدم تو صورتش

 :باال و گفتم 

 .زنمتيبازم م ينش داريبه خدا اگه ب-

 :بغلش كرد و خودشو زد به خوابو با همون لبخند گفتو  ديبالشتو از دستم كش يحركت ناگهان هي تو

 .بكن يدوست دار يهر كار-

 :با مشت زدم تو بازوشو گفتم. كلشو بكنم  خواستمياز كارش خنده ام گرفته بود هم م هم

 . ميدرست كن يآدم برف ميتونيم زهيتا برفا تم. گهيپاشو د-

 :بسته گفت يچشما با

 بود؟ نيزورت هم يهمه ...نچ...نچ...نچ-

 ؟يگيم يتو چ گميم يمن چ-

 :زنونه استفاده كنم يازترفندا ديبا دهيزور جواب نم نكهيا مثل

 .خوش بگذرونم ييتنها ومديمن كه دلم ن فيح ،ياياصال نخواستم ب-

 :بلند شم كه دستمو گرفت و گفت خواستم

 . كنهيچه زودم قهر م-
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 :با ناله گفت كرديكه از پنجره به آسمون نگاه م يحالآرتام تو جاش نشست و در . زدم يروزيپ ياز رو يلبخند

 بود داريصبح ب يمن تا دمدما يدونستيتو كه م. كردم كه جزام برف روز بعد از تولدمه يمن چه كار بد ايخدا -

 :و گفتم دميخند

 ...برف زمستون روز بعد از تولدته نياول يخوشحال باش دياتفاقا با. غر زدن پاشو لباستو بپوش يبه جا-

*** 

 : به پالتوم كردو گفت يآرتام نگاه. دميلباسامو پوش عيذوق سر از

 .دست كش و شالگردنم بذار نيا ايب... شهيسردت م-

 :گفت ديپوشيهمونطور كه داشت كاپشنشو م. اومد رونيآرتام پشت من از اتاق ب. رونيب دميخدا خواسته گرفتم و دو از

 .زدميم يبرف شاد يتو مهمون شبيد يدوست دار نقدريبرفو ا دونستمياگه م -

 :بهش كردم و گفتم ينگاه

 تا برافا آب بشه؟ يلفتش بد نقدريا يتونيم نميبب -

 :كه آرتام بازومو گرفت و گفت يبرم سمت در ورود خواستم

 .يكنيضعف م. ميبخور يزيچ هي ميكجا ؟ اول بر -

 :گفتم موافقت تكون دادم و يسرمو به نشونه . گفتيراه نم يهم ب يليخ

 .طول نكشه قهيدق 5از  شتريكه ب يبه شرط -

 .كشهيطول م قهيدق 10خودش  ميزيخودمون بر يبرا وهيآبم وانيل هيتو آشپزخونه و  ميما تا بر... بابا يا -

 :گذاشتم پشتشو به سمت آشپزخونه هولش دادم و گفتم دستمو

 ...حاال تو برو -

تو  ديپر تيسكويكه دوبار ب خوردميتند تند م نقدريا.ارميدر ب تيسكويجعبه ب هيكمد  يفت از توبه منم گ. ختيآب پرتقال ر وانيدوتا ل آرتام

 :پدر مهربون گفت هيو مثل  ديحركاتم بلند خند دنيآرتام با د. حلقم

 ... آالسكا برمتيسفر م هياگه شد من خودم . شهيبه خدا آب نم...آروم تر-

 :گفتم يمنم بدون معطل. داد يسالم. لباس تنمون بود تعجب كرد  يما كه اول صبح دنيا دب. اومد تو  بايكه فر ميخوردن بود مشغول

 .يبرف باز ميبرو لباس بپوش بر بايفر-

 :زد و گفت يآرتام لبخند يخنده  دنيبا د بايفر. خنده ريزد ز آرتام

 .شميمزاحم نم يمرس-

 :گفتم بايو به فر ديخنديم يركيز ريهنوز ز يكردم به آرتام كردم كه خنده شو خورد ول يچپ چپ نگاه

 .اديبگو ب دارهياگه ب برزميبه فر. ميمنتظر نجايزود برو حاضر شو ما ا ه؟يمزاحم چ -

 :آرتام با نوك انگشت زد رو دماغم و گفت. گفت و رفت تا لباس بپوشه يبود باشه ا ومدهيبدش ن شنهادميكه انگار از پ بايفر

 . يشينم اليخ يب ينكن يبازتا امروز همه رو مجبور به برف  -

 :به خودم گرفتم و گفتم يحق به جانب ي افهيق
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  ؟يبرف باز يايم يمگه تو االن به اجبار دار-

 .اديخوابم م يليخ ياگه فكر كن يونيگفته؟ مد يك...نه واال -

نگاه  اطيبه ح. سانت برف اومده بود ستيبحدود . هم پشت سرمون بودن برزيو فر بايفر. ميرفت نييآرتامو گرفتم و آروم از پله ها پا يبازو

 :روش نشسته بود، به بچه ها نشون دادم و گفتم ياديكه برف ز اطياز ح كهيت هي. كردم

 ...اونور با من نياگه بر. يواسه درست كردن آدم برف دهيجون م ادهياون برفا ز... قدغنه اطيرفتن به اون سمت ح-

 :گفت. بود ستادهيمندانه ا روزيكه دست به كمر با لبخند پ دميرو د برزيبرگشتم و فر. حرفمو بگم يبرف مانع شد تا ادامه  يگوله  برخورد

 ...جنگو شروع  خواستميمن نم. نيخودتون اعالن جنگ كرد-

 :زد و گفت يآرتام لبخند بدجنس. رو ساكت كرد برزيكه آرتام زد به پشتش هم مارو به خنده انداخت و هم فر يبرف ي گوله

 .منو نگاه كن يزنيحرف م ديبا آناه يستم بگم وقتخوا -

 :گفت كرديبه گلوله م ليكه با مشتش اونو تبد يبرداشت و در حال نيمشت برف از رو زم هي يمعطل يب برزميفر

 پس تورو نگاه كنم نه؟-

با هم  برزميو فر بايفر. گروه هي ميدمنو آرتام شده بو. مونيشروع برف باز ليشد دل نيو هم. رو پرتاب كرد و خورد تو صورت آرتام وگوله

از خجالت ما  يدست برادرش كه اونم حساب داديو م كرديگلوله درست م شتريبه ما گلوله پرتاب كنه ب شديروش نم بايالبته چون فر.... بودن

كه  يممنوعه ا يسمت منطقه  رفتيم ارهيحرص منو در ب نكهيا يوقتا هم برا يبعض. گلوله زد تو صورت من ميدوبار يكي يحت.... ومديدر م

 :بالكن داد زد يهم در اومد، از رو ژنيبابا ب يكه صدا ميو داد كرد غيو ج ميديخند نقدريا. كرديآرتامم دنبالش م.... انتخاب كرده بودم

 ؟يچه خبره اول صبح-

 :و گفت ديخند آرتام

 .نيبه مهد كودك گلها خوش اومد-

 . نيبودم كه از دل درد نشستم رو زم دهيخندآرتام  يو حرفا برزيفر ياز كارا انقدر

 :به من گفت ژنيب بابا

 ...يخوريسرما م. بلند شو باباجون نيزم ياز رو-

 :گفتم

 .ستميسر جام وا قهيدق هيمن  ذارنيم برزيآرتام و فر نيمگه ا-

 :و سرشو تكون داد و گفت ديخند ژنيب بابا

 ؟يپس من چ. گذرهيداره خوش م يمعلومه كه حساب -

 :شدم و گفتم وشحالخ

 ؟يبرف باز نيايشما هم م-

 :زودتر گفت آرتام

 ؟يبرف باز يايب يخواينكنه م-

 :گفت ژنيب بابا
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 ام؟يمگه من چمه كه ن-

  »نيخوريسرما م ؟يكنيم يشوخ« :آرتام

 :وسط حرفشونو گفتم دميپر

 ...اديب ژنميبذار بابا ب. يديم ريگ نقدريآرتام چرا ا-

 »...آخه«  :آرتام

 :حرف آرتامو قطع كرد و گفت ژنيب بابا

 .كمك اديب يكيفقط . اميب خواميمن م... آرتامو ولش كن-

 .نييو دستشو گرفتم و آوردمش پا ژنيرفتم سمت بابا ب يخوشحال با

 يه تو بازك ييتنها كسا.... و گوهر و شوهرش شاهپور خان هم به جمعمون اضافه شدن دونيكرد آقا فر يباز يكم ژنميبابا ب نكهياز ا بعد

 يسراغ آدم برف ميرفت ميخسته شد ياز باز يوقت. كردنيگذاشته بودن و مارو نگاه م يبالكن صندل يجون بودن كه رو دهيو سپ يب ينبودن ب

بعد از تموم شدنش همه . ميكن ليرو تكم يادم برف ميو دكمه داد و تونست جيهم بهمون هو يب يب. جونم اومد كمكمون دهيسپ كهدرست كردن 

 :گفت برزيفر.... خنده ريز ميو البته همه زد....ميو نگاش كرد ميدورش جمع شد

 .يجز آدم برف هيشب ريبه همه چ-

 .حد بود نيدر هم مونييما توانا گهيد -

 :گفت برزيبه فر بايفر

 .ميخوشگل داشت هيآدم برف هي يكردينم ياگه خراب كار.... توئه  ريهمش تقص -

 :و گفت ديخند ژنيب بابا

 . كردم يسال برف باز 10منم بعد از . ميدرستش كرد نهيمهم ا. نيدعوا نكن... خب  يليخ -

 :زد و گفت يلبخند دونيفر آقا

 . ميديهم خند يو كل ميهمه سال دور هم بود نيبعد ا... ديچسب يليخ-

 :خطاب به من گفت ديباريم طنتيكه ازش ش يكه نگاش به آرتام بود با لحن يدر حال برزيفر

 .گهيخانومه د ديوجود آناه منيبه  نايا ي همه-

  »خوادياز اون گلوله ها دلت م نكهيمثل ا«  :آرتام

 :باال اوردو گفت ميتسل يدستهاشو به نشونه  بزيفر

 .كردم فيفقط تعر...نگفتم يزيمن كه چ-

 :دستاشو زد به هم و گفت بايفر

 . ميبنداز و عكس مياريب نيدورب ميبر مياالن كه همه دور هم... يراست-

 ».ارميم رميمن م نيبذار.... هيفكر خوب« : آرتام

 . خونه يرفت تو يبدون معطل و

 :پشت هم گفت يچند بار. كرد ميتنظ نويگذاشت و دورب نيزم يو رو نيدورب ي هيپا
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 ... لبخند هيهمه ...معلوم باشه يتر اون آدم برف نوريا ايكم ب هيپدر ...آدم باش  با،يشاخ نذار واسه فر برزيفر... جمع تر-

 ... نيو بعد فلش دورب.و دستشو گذاشت دور شونه ام ستادياومد كنار من ا عيبعد سر و

 :گفت يب يب.  ميخسته بود يهمگ

 .روشن كردم ويتو كه بخار نيايب -

 :خانم زد تو صورتشو گفت دهيسمت خونه كه سپ ميرفتيم ميداشت

 . م كه نهار نذاشتمشد يانقدر سرگرم باز...شد 12ساعت ...يوا يا -

 : گفت ژنيب بابا

 .ميدينهار سفارش م رونياز ب ميزنيزنگ م گهيساعت د هي... جان دهينداره كه سپ يناراحت -

 :گفت آرتام

 .ميريگيم يزيچ هي رونيب ميريم ديمنو آناه... نه-

 :زد و گفت يلبخند. نگاه كردم بهش

 مگه نه؟-

 :و به جمع گفتمنشده بودم ر ريس يكه هنوز از برف باز منم

 .گهيراست م -

 :داد زد برزيكه فر ميدرو باز كن مياومد. سمت در ميرفتن سمت خونه و منو آرتام رفت همه

خوش  ميبر دنيغذا خر يبه بهونه  يبرف يهوا نيا يباهاش دست تو دست تو ميدوست دخترم ندار هي ايخدا... دو نفرستا يهوا بد جور هوا-

 .ميبگذرون

 :كنه دستشو انداخت دور كمرم و منو چسبوند به خودشو گفت تياذ برزيفر نكهيا يآرتامم برا. ميديآرتام خند منو

 ..دلت بسوزه-

 :آرتام منو از خودش جدا كرد و بهم نگاه كرد و گفت. خونه يرفت تو برزيفر

 . ايامروز خوب همه رو دور هم جمع كرد -

 ...گهيد مينيما ا-

 :آرتام گفت. ه كردمرو كه عطس ادهيبرم سمت پ اومدم

 ... ايسرما رو خورد -

 :كرد و گفت كيپالتومو گرفت و به هم نزد ي قهيبعد  و

 ...بپوشون خودتو

هوا . فقط مه بود و برف ابونيخ يتو. كرده بود ديبرف موهامونو سپ يو گوله ها ومديهنوز برف م. سمت رستوران ميگرفت و رفت دستمو

 ... كردم آرتام يبه دستا ينگاه. گرفته بود

 ستنياز تماشاگرامون ن چكدوميه م؟يكنينم يكدوم اعتراض چيو ه ميساده باشه ؟ پس االن چرا دست همو گرفت شينما هيقرار نبود فقط  مگه

 نهيپس كاوه كجاست كه بب. نداره يسرو ته چيكه ه ميشد يباز نيوارد ا يچ يبرا م؟يديمدت نقشه كش نهمهيا ايك يپس برا... هيصحنه خال... 
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 ميدار يچ ي؟ منو آرتام برا گذرهيبا آرتامم بهم خوش م يوقت نهيكه بب ستي؟ چرا ن ستمياون ن يمحتاج دستا گهيآرتامو گرفتم و د يمن دستا

 ؟  شميم كيبه هم نزد نقدريا

 .كردمينگاهش م رهيمن خ يبه اطرافش توجه نداشت ول.كنهيمطمئنم كه فقط عكساشو نگاه م... روزنامه رو ورق زد بازم

*** 

هم  يا گهيكار د...مرد نگاه كنم ريبه پ اديگرفتم تا ب ميتصم. پارك نبود يكس تو چيه. كه منتظرش نشسته بودم شديم يا قهيدق چند

 ...نداشتم

 :گرفتمش و گفتم... صورتم اومد حواسم رو پرت كرد يكه جلو يبستن

 د؟يطول كش نقدريكه ا يدياز كارخونه خر يرفت -

 :و گفت ديخند

 ...كم زمان برد هي نيهم يبزنه برا يشما گفتم سفارش يبرا -

 .نميبيتو نم يخودم و بستن يبستن نيب يفرق چيه كنميدقت م يواال من هر چ -

 ...تو پر از عشقه هيبستن يكه تو نهيفرقش ا -

صدم بود كه اون صفحه رو  يدفعه  نيا...زديهنوز داشت روزنامه رو ورق م... مرد نگاه كردم ريبه پ. شدم يو مشغول خوردن بستن دميخند

 ...كردينگاه م

 :بهم داد و گفت يدستمال

 حواست كجاست؟...زهيريداره م -

 :كردم و گفتم يمرد اشاره ا ريپ به

 ...پارك ميايو م ميشيم ريپ نيمنو تو هم مثل ا يروز هيفكر كن ...با مزه ست يليخ... مرده ريبه پ -

 ...بزنه ديمثل تو منو د يدختر هيكه  اميتنها م...پارك اميبشم كه با تو نم رياگه من پ -

 :گفتم ديكردم و با تهد زير چشمامو

 ... كـاوه-

 :و گفت ديخند

 گفتم؟ يحاال؟ مگه چ يشيم يعصب چرا

 كنم؟يمن منظور دار نگاش م يعني زنم؟يم ديد يچ يعني -

 ...بود نيمنظورم هم قايدق -

 .ننيريش يليخ. رو دوست دارم رمردايآخه من پ -

 ... يكن ينم انتيبهم خ نكهيا يعني نيا.... خوبه -

 :كه كاوه دوباره گفت ميساكت شد... زدم ميبه بستن يبازوش زدم و دوباره گاز به

 اروپا؟ ميماه عسل بر هينظرت چ -

 :كم فكر كردم و گفتم هي
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 .باشه سيپار نكهيبه شرط ا. اومم -

 ...چه خوش اشتها -

 ..نكنا تيكاوه اذ -

 .سيپار ميريشد، م بيتصو... شهيهمون م يشما بگ يهرچ...چشم...ديببخش -

 نم؟يبيم فلويمن باالخره ا يعني -

 :كرد و گفت ياخم

 ... يما استفاده كن ياز كلمه  يعادت كن ديبا گهيد... صد بار نيا... ما...من نه  -

 :زدم و گفتم مينيآخرو به بست گاز

 م؟يقدم بزن ميبر -

 :تشد و گف بلند

 ...شما امر كن...چرا كه نه -

 :كاوه دستمو گرفت و گفت. ديچسبيپارك م نيا يقدم زدن تو يبستن هيبعد ... بود يسر سبز يجا

 .ميزنيو با بچمون قدم م نجايا ميايكالسكه م هيروز با  هي -

 . حرف نزن لطفا ندهيراجع به آ... كاوه جان -

 ...ميكنيج مازدوا گهيآخه چرا ؟ منو تو تا چند وقت د -

 ...هنوز چند هفته مونده -

 .زميعز شهيچند هفته هم تموم م نيا يچشم رو هم بذار -

 :كه دوباره كاوه گفت ميبرديپارك لذت م يو از بودن باهم تو ميزديتو سكوت كنار هم قدم م ميداشت

 ؟  دميديروزارو م نيخواب ا شهيمه رمينداشتم كه دستتو بگ نويجوون تر بودم و هنوز جرئت ا يوقت شهيباورت م ديآناه -

 و؟يخواب چ -

 ...ميريعشق راه م يبا كل... پار ك خلوت و دنج هي يتو... تنها...منو تو  نكهيا -

 ؟ينيبيكه م هيچه خوابا نيخواب قحطه؟ ا -

 ...زميعز يچون همش تو توش... نهيريمن همش ش يخوابا -

 ...دستمو فشرد و

 ...زنگ خورد مياون سمت كه گوش ميخواستم به كاوه بگم بر... كردنيم يبچه داشتن باز رو بروم نگاه كردم كه چند تا به

 ...تعجب كردم مارستانيب يشماره  دنيبا د. رونيب دمشيكش فميگشتن از ته ك يبعد از كل. گشتم ميول كردمو دنبال گوش دستشو

 ...بودم يكه امروز مرخص من

 ... رو برداشتم يگوش

 بله؟-

-.... 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  202 

 ؟؟الو؟؟-

 ...ديآناه-

 :مضطرب گفت يبود كه با صدا يپر

 ؟ييكجا-

 ؟يشده پر يزيچ-

 ؟ييكجا ديآناه-

 ...من با كاوه تو پاركم-

 ؟يبا ك-

 ؟ي؟ نگرانم كرد يزنيشده؟ چرا نفس نفس م يچ...با كاوه-

 :گفت يبعد از مكس كوتاه يپر

 ... ايزود ب... آرتام حالش بده... مارستانيخودتو برسون ب ديآناه-

بود  نيو منتظر ا كردينگاهم به كاوه افتاد كه داشت با تعجب بهم نگاه م...آرتام حالش بده...دستم نگاه كردم يبه تلفن قطع شده تو متعجب

 ...پشت خط بود يكه بهش بگم كه ك

 :توجه به نگاهش از كنارش گذشتم و گفتم بدون

 ...برم ديبا-

 :ديتعجب پرس با

 بود ؟ يكجا ؟ ك-

 :لب گفتم ريز... به راهم ادامه دادم... آرتام بود شيفكرم پ... دميشنينم صداشو

 ...حال آرتام بده...حالش بده-

 :ديبود پرس دهينشن يزيكه انگار چ كاوه

  ؟يچ-

 :گرفت و مانع رفتن شد و گفت بازومو

 د؟يآناه يريكجا م-

 :گفتم بلند

 ...ششيبرم پ ديبا... آرتام حالش بده... ولم كن-

 :گفت يبعد از چند لحظه عصبان... كرديگنگ نگاهم م با حالت كاوه

 آره؟ ؟ياون عوض شيپ يبر يخوايم-

 ...راجع به اون درست صحبت كن-

 ...ابونيسمت خ دميو دو دميكش رونيبازومو از دستش ب و

... كردنيگناهكار نگاهم م كيمثل ... همه رو احساس كردم نيوارد بخش شدم نگاه سنگ يوقت... مارستانيخودمو رسوندم ب يچجور دمينفهم
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 ... يلعنت يكاوه 

 ...يو پر راديه...يخانم دواچ...يدكتر نوروز...هيمهد...طناز...دكتر افشار... بودن همه

 چه خبره؟ نجايا كرد؟يم هيچرا داشت گر...اومد سمتم هيزود تر از بق يپر...شده بود نيقدم هام سنگ...جلو برم دميترسيم

 يجواب خواستمينم... بپرسم يازش سوال دميترسيم... شديصد برابر م مينگران داشتيبه سمتم بر م يكه پر يچش شده؟ با هر قدم آرتام

 ...بشنوم كه

 :بعد از چند لحظه سرشو تكون داد و گفت يپر... پر از سوالمو بهش دوختم يچشما... ستاديرو بروم ا يپر

 ...شهيمثل هم... ياومد ريد يليخ-

ملتمسانه ... شهيباورم نم... چشمام جمع شد ياشك تو... طناز يحت... همه شدم ونيگر يتازه متوجه چشما... هيگر ريزروشو برگردوند و زد  و

 :نگاه كردم و گفتم يبه پر

 نه؟ يگيدروغ م-

 .رفتم شهيبه سمت ش... وجود نداره يقتيحق... باور كنم خوامينم... از اتاقا اشاره كرد يكي ي شهيبه ش يپر

 .انتها يخط ممتد و ب هيتنها ...  يول... نميبه دستگاه كنار تخت نگاه كردم تا ضربان قلبشو بب. بود خودش دمش،يد

 هيپاهامو بلند گر يسرمو گذاشتم رو... نميبب ينجوريآرتامو ا تونستمينم... نينشستم رو زم... پاهام سست شد... اشكام دستم نبود ارياخت گهيد

كاش بهش  يا... كه دوستش دارم كردميانكار م دينبا... ذاشتميتنهاش م دينبا... من بود ريهمش تقص... تمگفيلب اسم آرتامو م ريز... كردم

 ...گفته بودم

 ... چشمامو باز كردم يتكون دست با

 :ديپرس. دميدياون هم م يرو تو چشما ينگران. بود نگاه كردم ستادهيسرم ا يبه مامان كه باال سيخ ييچشما با

 ؟يديجان؟ خواب بد د ديشده آناه يچ -

 :خودمو به زور كنترل كردم و اشكامو پاك كردم و گفتم. افتادم يياون كابوس كذا ادي دوباره

 . خواب بد بود هيمامان،  ستين يزيچ -

 ؟يديديم يچه خواب. زمينگران نباش عز... رهيخ -

 .بود تموم شد يهر چ... نبود يخاص زيچ -

 :جع به خوابم حرف بزنم حرفو كش نداد و گفترا خوامينم ديكه انگار فهم مامان

 ؟يبمونم تا بخواب شتيپ يخوايم -

 .خواب كردم يشما رو ب ديببخش. برو بخواب... جوون نهينه تهم -

 شد داريهم ب يبغل هيفكر كنم همسا... رفتيت تا هفت تا كوچه اونور ترم م هيگر يصدا -

 :زدم و گفتم يلبخند مچهين

 ...شبانه يكابوسا نيامان از ا -

 :و گفت ديتنم كش يو پتو رو رو ديبه موهام كش يدست مامان

 .ريشب بخ... زميفكر نكن عز ميچيبه ه... بخواب ريبگ -
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 ...ريشب بخ-

 ...زد و از جاش بلند شد و رفت يلبخند مامان

به حالت اول برگشته بود؟  نمونيب زيچرا همه چ كرد؟يكار م ياون تو خوابم چ... كاوه افتادم ادي... خوابم شدم ريرفت و من دوباره درگ مامان

پس االن چرا خودم دارم از ...ستمياگه نباشه منم ن كردميفكر م يروز هينبود كه  يچرا؟ مگه كاوه همون يبهش فكر نكنم، ول گهيكردم د يسع

 ... بود؟ آرتام يخوابم چ هيمعن كنم؟يم رونشيب الميخ يتو

تا  يبرداشتم ول مويگوش... خواستم بهش زنگ بزنم... ختير يدلم هر... منظور نباشه ينكنه خوابم بشده باشه؟  يزينكنه چ. شدم نگرانش

رو  يداشت كه بهش زنگ بزنم؟ گوش يليصبح بود و مطمئن بودم كه آرتام خوابه اصال چه دل 4ساعت . شدم مونيچشمم به ساعت افتاد پش

آرتامو  يچند تا بوق خورد تا اومدم قطع كنم صدا...گرفتم و شمارشو با استرس گرفتمآخرو  ميتصم. اورديدلم طاقت ن باز يگذاشتم كنار ول

 ... رو چسبوندم به گوشم و منتظر شدم دوباره حرف بزنه يگوش...  دميشن

 د؟يآناه -

 :و گفتم اوردميخودم ن ياصال به رو يول. هول كرده بودم... بگم يچ دونستمينم

 ؟ييآرتام تو -

 باشم؟ يبود ك مگه قرار... آره -

 ...كردم دارتيشرمنده ب... زنگ بزنم يبه پر خواستمياشتباه گرفتمت م -

 :گرفته بود گفت ديرنگ ترد يكه كم ييصدا با

 حالت خوبه؟... بودم داريب-

 ؟يندار يكار. بازم شرمنده مزاحمت شدم... تو رو گرفتم يشماره  يقرار بود بهش زنگ بزنم اشتباه. آره -

 .يخوابخوب ب... نه -

 ريشب بخ. نطوريتو هم هم -

 

شدم و پتو رو  زيهمه چ اليخيب... رفت بپرسم ادميبود؟  داريچرا آرتام ب. بازم استرس داشتم يكم راحت شد ول هي الميخ. رو قطع كردم يگوش

كه  كردميم بهش فكر مداشت... چشمم يجلو ومديخوابم م يهمش صحنه  يفكر نكنم ول يچيچشمامو بستم و خواستم به ه. رو سرم دميكش

 :جواب دادم و گفتم يبدون معطل. م منو از جا پرونديزنگ گوش يصدا

 بله؟ -

 .سالم -

 ؟ييآرتام تو -

 ؟يشناسيتو چرا امشب منو نم -

 ...يآخه تعجب كردم زنگ زد -

 چرا؟ -

 .ينطوريهم -

 .يمنم تعجب كردم تو زنگ زد -
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 ...من كه گفتم اشتباه گرفتم -

 .گفتينم نويصدات ا يول -

 :و گفتم دميخند

 ه؟يقو نقدريصدات ا صيتشخ يعني-

 :و گفت ديخند اونم

 شده؟ ياصال خودت بگو چ. باهوشم يليمن خ يهنوز باور نكرد نكهيمثل ا -

 .گفتم كه اشتباه گرفتم-

 ؟يگيراست م -

 گم؟ينم -

 دلت برام تنگ شده؟ يبگ يخواينم يعني -

 :و گفتم دميخند

 .كرده ها  اثر يخودباور يكالسا -

 ...گهيخب بگو د -

 ...عجبا -

 .دلت برام تنگ شده دونميمن كه م -

 .اعتماد به نفست منو كشته نيا -

 .نيدياعتماد به نفسو شما خانوما به من م -

 .ميشد دهيپس خوب شد ما خانوما آفر -

 .شكر گزارم شهيمن كه هم -

 .نيآفر -

 ؟يتو خواب ندار -

 ...نه -

 چرا؟ -

 ؟يديتو چرا نخواب. سمينويم قيتحق هيچون دارم  -

 .ومديچون خوابم نم -

 اد؟ياالن خوابت م يعني -

 .آره -

 .بخواب ريپس برو بگ -

 .دكتر يشبت خوش آقا -

 ...ديآناه يراست. ريشب توهم بخ -
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 بله؟ -

 .دلت برام تنگ شده دونميمن كه م -

 :گرفته بود خندم

 فته؟يجناب خودش ياز كجا انقدر مطمئن -

 .افتاد تو جوب شيگوش نيبا هم بود يگفت امروز كه تو و پر رادين االن هچو -

 :و گفتم دميحند

 ...برو بخواب -

 :گرفته بود و گفت يرنگ خاص صداش

 ...زميعز يخوب بخواب -

 ...حالش خوب بود نكهيخوشحال شدم از ا... رو قطع كردم تلفن

  ...رو سرم و با لبخند به فردا فكر كردم دميرو كش پتو

**** 

دكتر  يكه با هماهنگ يدو تا اَنترن... حس شدن يپاهام ب كردمياحساس م.  خسته بودم   يو حساب رونيتازه از اتاق عمل اومده بودم ب 

هر چند كه اومدنشون به اصرار خودشون بود و جز دوره ... شدن و رفتن اليخ ياومده بودن تو اتاق عمل ، دو ساعت آخر عمل رو ب يكشاورز

 ...نبود شون

 دادميكه ماساژشون م نطوريو هم زيپاهامو گذاشتم رو م. داشتم miss callتا  2از خونه ... انداختم يبه گوش ينگاه هيرفتم تو اتاق رست  يوقت

 :خونه رو گرفتم يشماره 

 سالم -

 سم؟ياصل حالت چطوره عس.. جوون نهيماهت تهم يسالم به رو -

 ؟يرفت تو چرا صبح بدون صبحونه... خوبم -

 ...بدخواب شده بودم، صبح خواب موندم شبيچون د -

 ...يستيخدا رو بنده ن گهيد ينيبيكه ،  غذا رو م يديگوش نم... شام نخور اديشب ز گميبهت م يه -

 ...شماست كه غذاهات خوشمزه اس ريتقص -

 ... خودتو گردن من ننداز يِپر خور -

 ... چشم -

 .سرما خورده... يمامان دنيبرو دامروز  يتونيزنگ زدم بگم اگر م -

 .دلمم براش تنگ شده ... باشه -

 .يبدم براش ببر ليوسا يسر هيخونه  ايقبلش ب -

 ... چشم -

 مادر؟ يندار يكار... بال يچشمت ب -
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 ..زمينه عز -

 .شهيوزنت داره روز به روز كم تر م... ايناهارت رو تا آخر بخور -

 اد؟يز ايم؟ كم بخورم كار كن يبابا،  باالخره من چ يا -

 ... يسبك بخور كه راحت بخواب يمن گفتم شبا غذا -

 ن؟يندار گهيامر د... سرورم شهياطاعت م -

 .برو به كارت برس ، خداحافظ ... زمينه عز -

 ...از قطع كردن تلفن از جام بلند شدم و رفتم تو بخش بعد

 

 

*** 

 ...ورود داد رفتم تو ياجازه صداش كه  دنيبه در اتاق زدم و بعد از شن ييا ضربه

 .يسالم،  خسته نباش -

 :زد و گفت يلبخند. بلند كرد سرشو

 .يتو هم خسته نباش... يسالم،  مرس -

 .رمياومدم بگم من دارم م -

 . كار دارم يليامشب خ ديببخش -

 :رو گرفت طرفم و گفت چييسو و

 .ببر نويماش... ايب -

 .دنبالم ايصبح ن گهيد. همراهم هست نيماش... يمامان يخونه  رميكنم و بگم م ياومدم خداحافظفقط . منتظرمه  نييپا تايب... يمرس -

 :موافقت تكون داد و گفت يبه نشونه  يسر

 .سالم برسون -

 ژن؟يبابا ب اياز طرف تو  -

 :و گفت ديخند

 .امان از دست بابام  -

دكتر مهرزاد بودن ... بود دهيكه اصال نخواب شبميد. تا عمل داشت  3از صبح   خسته بود ، يليخ.  رونيبراش تكون دادم و از در اومدم ب يدست

 ...گهيدردسر ها رو داره د نيهم

 يسر راه برا...نميرو كه مامان گفته بود رو برداشتم و گذاشتم تو ماش يليبالفاصله رفتم باال و وسا... كرد و رفت ادهيمنو دم خونمون پ تايب

 نيكردم از كوتاه تر يسع... برم خونش ذوق زده بودم خواستميم يوقت شهيهم. گرفتم  يتيمواد تقو يسر هيو  نيريش مويل هيشلغم و  يمامان

 ...برم تا زودتر برسم ريمس

از همون  دنميبا د... شدم و صداش كردم ادهيپ نياز ماش عيسر... تو خونه رفتيداشت م ديسبد خر هيكه با  دميخانم رو د نتيز دميرس يوقت

 يجلو و از همون دم در با صدا ومديذره هم ن هي... ديخانوادمو پرس ياعضا يشروع كرد به حال و احوال كردن و پشت سر هم حال همه جا 
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 ...بردارم و برم تو نميرو از تو ماش ليوسا ومدهيها در ن هيتا داد همسا دميبهتر د... دادميمنم مثل خودش جواب م.  ديپرسيرو م ونبلند حالش

 .  خونديداشت كتاب م يكنار بخار يمامان

 .سالم  -

 :بهم انداخت و گفت ينگاه نكيپشت ع از

 نورا؟يسالم خانم دكتر، چه عجب از ا -

 .آمپول جانانه بهش بزنم و برم  هيكار و بار رو ول كردم و اومدم تا ... ميآمپول الزم دار ضيمر هي دميشن -

 :در آورد و گفت نكشويع. از آمپول زدن داشت  يبد يخاطره  شينجوو يتو دوره ... از آمپول متنفر بود يمامان

 . رو امتحان كنم  يدرمان يراه ها ي هيبق دميم حيمن ترج يول... يخوش اومد -

 هي... كرديموهامو نوازش م شهياونم مثل هم. آغوشش تنگ شده بود  يدلم برا يليخ... يرو گذاشتم تو آشپزخونه و رفتم تو بغل مامان ليوسا

 :گفت يذره كه به همون حالت موندم مامان

 ؟ياورديچرا آرتام رو ن يراست -

 . دهيساعته كه نخواب 48 چارهيب... كار داشت -

 ... هيپسر خوب...زنده باشه -

 حله؟ يعني يبگ نويشما كه ا... دهييمورد تا يعني -

 .بود تيبا شخص يليپدرش كه خ. ه شد تيمعلومه خوب ترب. ، ازش خوشم اومده بود  دمشيمن از روز اولم كه د -

 ه؟يپدرشم آدم خوب يعني.... آها -

 :و گفتم دميخند... بهم رفت يغره ا چشم

 .هم سالم رسوند  يكل ژنيتازه بابا ب... نزدم يمن كه حرف بد -

 :روشو برگردوند و گفت ياخم مچهين با

 ...ميقد ينوه هم نوه ها -

 :ماچ محكم كردم و گفتم هي صورتشو... ادا و اصوالش بودم نيهم عاشق

 . زميكردم عز يشوخ -

 :اومد كنارمون و گفت يچا ينيس هيخانم با  نتيز

 .دلش براتون تنگ شده گفتيتوران خانم همش م. بود  رتيذكر خ يليامروز خ... مادر جون يخوش اومد يليخ -

 :نگاه كردم و گفتم يبه مامان دوباره

 . شهيمعرفت تنگ م يمنِ ب يمن قربون اون دلت برم كه برا ياله -

 ». زميخدا نكنه عز« : يمامان

 .زودتر خوب بشه يدكتر پسند درست كنم تا حال مامان يدونه از اون سوپ ها هي خواميم... ذارميامشب من شام م -

 ».كنميدرست م يزيچ هيمن خودم ... ينه مادر جون تو مهمون« : نتيز

 :گفتم يدلخور با
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  شدم مهمون؟جون؟ حاال نتيز ميداشت -

 » .يبود كه زحمت نكش نيمنظورم ا... نه مادر« : نتيز-

 . نيو گل بشنو نيگل بگ يكنار مامان نينيشما هم بش. بكنم  نكارويا خواميخودم م ه؟يزحمت چ -

 : گفت وريرو به ز يمامان 

 . مارستانيفكر كنم قسمته كه برم ب... بكنه خواديم يبذار هركار... وريز نيتو بش -

 ...بپزم ييغذا هيشد  نطوريحاال كه ا... دست درد نكنه توران جون -

 » . ميكن فيو تعر مينيبب« : يمامان 

 يچ دنيديبود آشزخونه اش بسته بود و نم يميمادربزرگم چون قد يخونه ... رفتم تو آشپزخونه يحرف چيه يبه سر و گردنم دادم و ب يقر

 .دست به كار شدم  عيسر... دميشنيم حرف زدنشون رو يمنم فقط صدا... كنميكار م

درست  ايكه الزان شيسال پ هي ادمهي... خانم درست كنم نتيخودم و ز يهم برا گهيد يغذا هيگرفتم  ميتصم... شلغم ها رو گذاشتم بپزه اول

 يكرد كه درستش كنه ول يسع يركه بعد از اونروز چند با دميشن ياز مامان.... تزايپ ريمخصوصا از پن... خوشش اومد يليخانم خ نتيكردم ز

تو قابلمه تا بپزه و رفتم سراغ  ختميمواد سوپ رو ر... بپزه كه انصافا همش خوشمزه اس يرانيا يوارفت چون فقط بلده غذاها شترشيب

 تزايپ ريالمه هم پنع هيتو ظرف و  دميچ هيال هيآماده شد ، ال يوقت...موادشو آماده كردم و ورقه ها رو هم گذاشتم تو آب جوش... ايالزان

 ادي.  دميآه كش هيظرف رو گذاشتم تو فر و ناخود آگاه . بود ايكاوه چون اونم عاشق الزان شيپ رفتيكردن همش فكرم م ركا نيح... ختمير

 ... بهش فكر نكنم گهيسرگرم كردم تا د دنيچ وهيخودمو با م...بد بود يليخ. افتادم  شبميخواب د

 :گفت يمامان.. .رو بردم تو حال وهيم ظرف

 . اديم ايالزان يبو -

 .جون درست كردم  نتيز يبرا يسفارش... ستيشما ن ياون برا يبله ول -

 :زد و گفت يخوشحال ياز رو يخانم لبخند نتيز

 .به زحمت نبودم مادر جون يراض -

 ... ديينفرما -

 ». كنهيداره ازدواج م يريدختر خانم شاه م يراست« : يمامان-

 ترانه؟ -

 » ...گهيد هيريعوارض پ... ادينم ادمونياسمش  ميكنيفكر م نتيبا ز ميربعه دار هي... آره ،همون ترانه... آها« : يامانم-

 ... دوما مباركش باشه... تونه ياوال شما دو نفر تازه اول چلچل -

 ». يزنيبهش سر نم گهيو د يمعرفت شد يكه بگله كرد  يو كل گرفتيبده،  سراغ تو رو م شويكه اومد كارت عروس روزياتفاقا د«  :يمامان 

 ...شهينم يبه دوستام سر بزنم ول خواديدلم م يليبخدا خودمم خ... يپزشك نيامان از ا -

 ».كننيمطمئن باش همه دركت م. بهش گفتم نارويمنم ا... زميعز دونميم« : يمامان-

 .گميم كيو بهش تبر نمشيب يم رميفرصت م نيتو اول -

 »....يِپسر باكماالت يعني كنهيم فياونطور كه توران خانم از نامزدت تعر... خودته يعروس گهيچند وقت د شااليا «:خانم نتيز 
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.  كننيخانم با لبخند نگاهم م نتيو ز يمامان دميسرمو باال گرفتم د يوقت... رو لبام نشست و رفتم تو فكر يآرتام لبخند ناخواسته ا يادآوري با

 :زدم و گفتم يلبخند... دمياز ذوق شوهر كردن خند كننياالن فكر مخاك برسرم كنن حتما 

 ...سر به غذا بزنم هي رميمن م -

مشغول  اليخ يمنم ب... بعد دوباره شروع كردن به حرف زدن يول دميخنده شونو شن ياول صدا... از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه عيسر

 .... ساالد درست كردن شدم

 ...كه مهمون نداشت يبود؟ مامان يك... دا در اومدبه ص فونيآ زنگ

اشاره  نتيبا دست داشت به ز يو مامان كننيدارن به هم نگاه م يو مامان نتيز دميرفتم دم در آشپزخونه كه د... ومدين ييصدا رونيب از

 :دميپرس... كرديم

 بود؟ يشده؟ ك يزيچ -

 :بود بلند گفت ديخر لونيتو دستاش دو تا نا كه يبگن در باز شد و كاوه در حال يزيچ نكهياز ا قبل

 ...ايمادربزرگ دن نيسالم بر بهتر -

 :و گفت ديكش ييكاوه چشماشو بست و بو ... كردنينم مياريپاهام  يخواستم برم تو ول... هنوز متوجه من نشده بود...نگاه كرد يبه مامان و

 ......ـيته و برام الزانبوده كه منو دوست داش يك... اديم ايالزان يبو... به به -

 . بودم  ستادهيدر آشپزخونه وا يكه چاقو بدست جلو ديباالخره منو د و

 :گفت يخودشو جمع و جور كرد و رو به مامان عياما سر... موند رهيخ يچند لحظه ا دنميد با

 ...يمهمون دار... مزاحم شدم نكهيمثل ا -

 :به كاوه كرد و گفت يبا اخم نگاه يمامان

 ...تو پسرم ايب ؟يگيم ينجوريواسه ما مهمونه كه ا ديتاحاال آناه ياز ك -

 . اومدم بهت سر بزنم  يسرما خورد دميشن... مونمينم اديز -

 :گفتم يتوجه به حرف كاوه رو به مامان بدون

 .صدام كن  يداشت يساالد درست كنم ، كار رميمن م -

 زد؟يتند تند م نقدريقلبم، چرا ا يدستمو گذاشتم رو. شتم تا حال دگرگونم بهتر بشه گذا نتيكاب يدستمو رو. داشتم  يحس بد... رفتم تو و

 ...كنم يخوشحال رو باز الِيخ يدختر ب هيامشب خوب نقش  ديبا. حالمو لو بدم  دينبا

 :گفت يمامان.و خودمو مشغول ساالد درست كردن نشون دادم  دميكش يقينفس عم يمامان لچريو يصدا با

 ...ريرو ازم بگ لوناينا نيا ايب ديآناه -

شو  رهينگاه خ.  ديفهم يراحت از چشمام حالمو م شهيهم يمامان.  كردميبهش نگاه نم... كه تو بغلش بود ازش گرفتم ييها لونيسمتشو نا رفتم

 :گفت يمامان. گذاشتم  زيم يها رو رو لونينا...احساس كردم

 ...ديآناه-

 :زدم، برگشتم و گفتم يلبخند

 بله؟-
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بود  ينگاهش دلسوز يتو... كرديبودم و حالم خوب نبود بهم م دهيكاوه رو شن يخبر عروس يكه وقت يياز همون نگاه ها... داشت يخاص نگاه

 :گفت.. وبس

 ؟يخوب-

 :و گفتم دميپنهون كردن حالم خند يبرا

 چطور؟ ،يآره مامان -

 :ومديانگار كه از دروغ گفتنم خوشش ن... زد يتلخ لبخند

 ...يصبور يليخ -

 :نكنم گفتم هيجلوش گر نكهيا يبرا... حرفش بغضم گرفت با

 ...ناراحت نشه ششيپ نيبر... كاوه اومده يمامان-

 ...چرخوند و رفت لچرشويبگه چرخ و يزيچ نكهيبدون ا... رو ناراحت كرد يصدام مامان لرزش

 

*** 

 :و بلند گفتم دميكش يقيعم نفس

 ... شام حاضره -

 . مينيشامو بچ زيخانم اومد كمكم تا م نتيز قهيبعد از چند دق... و آشپزخونه نشسته بودمبود كه ت يربع هي

كاوه منتظر بود كه بشقابش رو بردارم ...  نطوريخانوم هم هم نتيز يبرا. و گذاشتم جلوش  ختميسوپ ر يمامان يبرا.  مينشست زيپشت م همه

. خودش بشقابش رو پر از غذا كرد  دميبراش نكش ديكاوه كه د. خوردن شدم بشقاب خودمو پر كردم و مشغول  يو براش سوپ بكشم ول

 :چند تا قاشق خورد و گفت

 ه؟يدستپخت ك نيا يمامان -

 چطور؟...ديآناه -

 :به من كرد و گفت ينگاه كاوه

 .نمك تموم شده بود  ايدكتر كم نمك دوست دارن  ياقا. قبلنا دستپختت بهتر بود  -

 :گفتم ارميكم ب نكهيا بدون

 ...شينمكشرو كم كردم كه شما با نمك خودت بخور -

 :گفت يكه انگار جا خورده بود با حالت خاص كاوه

 ان؟يدكتر كجان؟ نم يحاال آقا... عجب -

 دلت براش تنگ شده؟ ه؟يچ... سر كاره... نه -

 .نگرانشم ... نه -

 چرا؟ -

 .بده كه تنها بمونه  ،يو خوش مشرب دهيد ايآدم دن نيهمچ هي يبرا... تنهاست آخه -

 :گفت يمحكم يبا صدا يمامان
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 ...بس كن... كاوه -

... همه برگشتن سمت صدا. بلند شد  لميزنگ موبا يصدا... ومديقاشق م يفقط صدا... گذشت يچند لحظه ا. زد و ساكت شد  يپوزخند كاوه

 :گفت يمامان

 ...پاشو جواب بده-

 . زنميد از شام خودم زنگ مبع نيبذار ميخوريغذا م مينه االن دار -

 .باشه، پاشو جواب بده مارستانياز ب ديشا... نه -

االن زنگ  نكهيخوشحال شدم از ا... آرتام بود يشماره . بود  زيم يكه رو مياز جام بلند شدم و رفتم سمت گوش. قبول نكنم  تونستمينم گهيد

 :زدم و جواب دادم يلبخند. زد 

 ...زميسالم عز -

 ...صحبت كردنم اغراق كنم يكردم تو يو سع اوردميخودم ن يبه رو يول كننيمه دارن منو نگاه مشدم ه متوجه

 :كم متعجب شده بود گفت هيكه  آرتام

 ...سالم -

 كارت تموم شد؟ ؟يخوب -

 .نه هنوزم كار دارم -

 ؟يخسته ا يليخ... بگردم ياله -

 ؟يخوب. َكــــم... ــهي -

 :گفتم. خودم رو گرفتم تا نخندم  يجلو يليخ... شده جيگ يحسابحرفاش معلوم بود كه  دنيكش از

 بمونم كمكت كنم؟ يخب چرا نگفت -

 :گفت گمينم يزيچ ديآرتام كه د.... اطيو گفتم و رفتم تو ح يديرو به جمع ببخش و

 ؟يكجا رفت د؟يآناه -

 :گفتم يآروم يصدا با

 .حرف زدم  يكه اونجور ديببخش -

 اونجاست؟ يكس -

 .كاوه. ..آره -

 :بعد گفت... ساكت شد يچند لحظه ا آرتام

 ست؟ين يتنها؟ مهر -

 ...نه -

 اونجا كاوه بود؟ يتو رفت -

 .گفت بمونه يچون شام حاضر بود مامان يو بره ول نهيرو بب يمامان خواستيفقط م... كه اومده شهيم يساعت مين... نه -

 ...آها -
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 :آرتام گفت.  زديكه آرتام ر و صدا م دمينفر رو شن هي يصدا

 . امياالن م -

 : ادامه داد و

 دنبالت؟ اميب يخوايم ياگر معذب -

 .ادشهيز هيبخاطر خستگ ديشا... بنظرم كالفه بود ينه ول اي زدميمن درست حدس م دونمينم

 .تحملش كنم تونميتا بعد از شام م... نه -

 ...خب يليخ -

 :بلندتر گفت نباريصداش كردن كه ا دوباره

 باشه؟. بهت گفت محل نده  يزياگر چ. برم زودتر كارامو انجام بدم تا برم خونه  ... قطع كنم ديمن با.... خانم امياالن مگفتم  -

 .باشه -

 ؟يندار يكار -

 .شب خوش... نه -

 .يخوب بخواب... زميعز ريشب بخ -

 :نشستم گفتم يوقت. خند رفتم تو لب هيو با  دميكش قينفس عم هي... ذره آرومتر شدم هيكه با آرتام حرف زدم  حاال

 .آرتام سالم رسوند -

  »نجا؟يا اديب يچرا نگفت... سالمت باشه« : يمامان 

 .هنوز كار داشت -

 ايكاوه لب به الزان... نداختيم كهيت هيوگرنه  گهينم يزيچ يبخاطر اخطار مامان دونستميم... ندادم تياهم يول دميپوزخند كاوه رو شن يصدا

 ...كه نگران شدم نكنه شب حالش بد بشه يخورد ،طور يليخانم خ تنيز ينزد ول

خانم مجبور شدم به كاوه هم  نتيو ز يبخاطر مامان. و رفتم تو حال  ختمير ييهمه چا يبرا... نيو گذاشتمشون تو ماش ميجمع كرد ظرفارو

 :ديپرس ختمينر ييخودم چا يبرا ديكه د يمامان. تعارف كنم 

 ؟يپس خودت چ -

 .خورميشلغم هارو براتون پوست بكنم، همون جا م خواميم... آشپزخونه استو  -

شلغم بهم خورد  يتا در قابلمه رو باز كردم و بو... رفتم تو آشپزخونه. نكرد  يجمع باشم مخالفت يبود دوست ندارم تو دهيهم كه فهم يمامان

 ...بكنمش پوست يحاال موندم چطور... ومدياز شلغم بدم م شهيهم... حالم بد شد

 :دميكاوه رو از پشت سرم شن يمچاله شده خواستم شروع به كار كنم كه صدا ي افهيشلغمو گرفتم، با ق نياول

 . يشلغم متنفر بود ياز بو اديم ادميكه  ييتا جا -

دستم بود مانع از ادامه  يال رواما دستش كه حا. توجه بهش كارمو انجام دادم  ي؟ جوابشو ندادم و ب دمياومد تو آشپزخونه كه من نفهم يَك نيا

 :زد و گفت يلبخند مهربون. ديكش رونيآروم چاقو رو از دستم ب. با تعجب بهش نگاه كردم ... كارم شد ي

 . كنميمن پوست م... بخور توييتو چا -
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 :كردم و گفتم ياخم

 . الزم نكرده -

 :و گفت ديكه دستشو عقب كش رميچاقو رو از دستش بگ خواستم

 ...بخور توييچا نيتو بش... كمكت كنم خواميم ؟يكنيمچرا لج  -

نه به حاال  نداختيم كهيت يكه ه ششيپ قهيدق 10نه به ... نداره يتعادل روح... نميشيخونده اگر فكر كرده كه من تو آشپزخونه كنارش م كور

 :تفاوت باال انداختم و گفتم يشونه هامو ب رميشو بگحال نكهيا يباهام حرف بزنه ، برا خواديشك ندارم م... تر از مادر شده زيعز ي هيكه دا

 

 .يهر طور راحت -

 :ديبهم انداخت و پرس ينگاه متعجب يمامان... خانم نتيو ز يبرداشتم و رفتم تو حال كنار مامان موييچا وانيل و

 پس كاوه كو؟ -

 ...كنهيداره شلغم پوست م -

 هو؟يشد  يچ... ارهيب تييسكويب رهياون كه گفت م -

 شميشخص يزندگ يخوره و واسه  يبر نم ييذره كار كنه به جا هيتازه اگر ... گهيد ارهيدر ب يباز نيريش يبراتون چا يجور هي ديباالخره با -

 ...شهيم دهيخوبه ، ورز

 :گفت يزدن و مامان يدو تاشون لبخند هر

 .از دست تو  -

صورتش  يهم رو ياخم مچهين هي... گذاشت يمامان يبشقاب رو جلو... اومد  نرويبشقاب شلغم از آشپزخونه ب هيكاوه با  قهياز چند دق بعد

 :ديپرس ي، مامان دميشنيصحبتاشون رو م ياما صدا... شدم ونيزيتلو يتوجه بهش مشغول تماشا يب... بود

 ؟ياورديرو چرا ن يمهر يراست -

 ...شيبا دوستاش دو روزه رفتن ك -

 »... نباشه يجاش خال« : نتيز-

 گفت؟يراست م... بهشتهيگفت تو ارد يكه م ونيكتا ؟يبر رانياز ا يخوايم يتو ك: يانمام -

 .كارامون درست بشه  ديبا... اديبه احتمال ز -

 »...ايپشت سرتم نگاه نكن گهيد ينر« : يمامان-

 :گفت ينيبا لحن غمگ نتيز

گل پسره  نيهم تونيپسر يبه ما سر بزنه؟ تو نوه ها اديب گهيد ين كاگر آقا كاوه بر... نيتوران خانم جون تو رو خدا حرف از رفتن نزن يوا -

 ...نجايا اديم اديكه ز

 :گفت هيبا كنا كاوه

 ...رنيمنو بگ يتونن جا يزود م يليكه خ ييهستن آدما... حانم نتينگران نباش ز -

 :نكردم و گفتم يتوجه... كرديگاه مداشت منو ن... چشم متوجه كاوه بودم ياز گوشه  يبود ول ونيزينگاهم به تلو نكهيا با

 ...نينمون داريب اديشما هم بهتره ز... برم بخوابم خواميمن م يمامان -
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 :گفت يمامان. هارو جمع كردم  وانياز جام بلند شدم و ل...به كاوه گفتم بره ميمستق ريغ

 يم داريب نجاستيتا ا... ميندار يكار نتميمن و ز نجا،ياومده ا ما كرده و اديكاوه كه بعد از قرن ها .  يخسته شد يحساب دونميم... زميبرو عز -

 .  ميمون

 :گفت عيسر كاوه

 ن؟يباش داريب نييخوايتا فردا صبح م يعني -

 :خونسرد گفت يليزد و خ يلبخند... بهش نگاه كردم متعجب

 يليخ ميبود نجايا يگرام ييكه با دختر دا يبار نياز آخر... مونم يجا م نينداره هم يچرا برم ؟ اگر اشكال ستيخونه ن يكه مهر يوقت -

 ... گذرهيم

 :منو مخاطب قرار داد و گفت و

 .ايخوريلحظه ها رو م نيبرم حسرت هم رانيكه از ا گهيچند وقت د... رفتم بخوابم خانم دكتر يتو بودم االن نم يجا -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ...ورمكه حسرت نخ كنميو امضا م سمينويشما برو، من م -

 : آشپزخونه به سمت پله ها رفتم و گفتم يتو ينياز گذاشتن س بعد

 . خوابميشما م شيمن امشب پ يمامان -

 » .زميبخواب عز يهر جا كه راحت« : يمامان-

فاده كنه و باهام از نبود آرتام است خواديكه م دونميم...شناسميمن كاوه رو خوب م... همونجا پشت در موندم يا قهياتاق رو بستم و چند دق در

تجربه شو ... بذاره ريبه خصوص من تاث گرانيد يرو تونهيراحت با حرفاش م يليكاوه خ... فرصت رو بهش بدم نيا دينبا يول... حرف بزنه

ت دارم دوس... كه با كاوه داشتم يخوب يروزا... فكر كردم مميبه خاطرات قد دمويتخت دراز كش يلباسمو عوض كنم رو نكهيبدون ا... مداشت

من تك تك اون روزا رو با ... دور زمشونيچند ماه پاك كنم و بر يتو مويسال زندگ 8 يخاطره  تونمينم... تونمينم يبهشون فكر نكنم ول گهيد

تند قلبم ... حالم دگرگون شد دنشيامشب با د... دروغ بگم تونميبه خودم كه نم يباهاش برخورد كردم ول يعاد يليدرسته خ... ندمكاوه گذرو

 . صورتم راه باز كرد يچشمم رو يقطره اشك از گوشه  هي... سخته يليخ... زديم

و  رميرو بگ يهر چند كه تونستم حال كاوه و مهر... مسخره رو شروع كردم كه تهش نامعلومه يباز هي... هواست يرو ندميو آ يكه زندگ االنم

 نيبهم بزنم بازم ا موينامزد يوقت ؟يبعدش چ يول كنميم موياحت زندگر يليكه پشت سرم حرف زدن نشون بدم دارم خ ييكسا يبه همه 

 كردم؟ نكارويچرا بخاطر اون دو تا ا... شهيحرفا زده م

 :آرتام بود... اومد sms ميگوش يبرا

 كاوه رفت؟ -

 .مونهيم نجاينه،  شب هم -

... شدنيم كتريكه هر لحظه نزد دميو كاوه رو شن يمامان يخواستم بهش زنگ بزنم اما صدا.  ومدين يجواب يمنتظر موندم ول ييا قهيدق چند

 ...در آروم باز شد و اومدن تو... پتو رياشكامو پاك كردمو سرمو كردم ز

شد چشمام تا  دهيبازوم كش يكه رو يبا احساس دست... رو بغل كرد و گذاشت رو تخت يكاوه مامان نكهيمثل ا... باال رفت ياز سمت مامان يپتو
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 هآروم ب... كارو كرد نيا يمطمئنم كاوه بود كه دور از چشم مامان... پتو بود ريبود كه سرم ز نيا شيخوب... باز كردم و تنم داغ شدحد  نيآخر

كرد و كم  يآروم با موهام باز يا قهيچند دق يمامان... بودم يخوب نبود و از دستش عصبان اديحالم ز... رونيگفت و رفت ب يريشب بخ يمامان

كه تو تخت  شديم يساعت هي... برد يخوابم نم كردميم يهر كار. بودم داريمن همچنان ب يخوابش برده ول دميل شدن دستاش فهمكم از ش

 ...زدميغلط م

 ... بازش كردم عينشه سر داريبا زنگش ب يمامان نكهيا يبرا... اومد sms ميگوش يبرا دوباره

 دم در؟ ييايب يتونيم -

 ... آرتام تعجب كردم يشماره  دنيپاكش كنم كه چشمم خورد به فرستنده و با دكردم كاوه ست خواستم  فكر

 :براش نوشتم . دم در بود نشياز جام بلند شدم و رفتم پشت پنجره ، ماش عيسر

 .امياالن م -

 :خواب آلودش متوقفم كرد يصدا رونيكه خواستم برم ب نياما هم. نشه  داريب يدر اتاقو باز كردم تا مامان آروم

 ؟يريكجا م -

 :گفتم يآروم يصدا با

 .كارم داره يچ نميبب رميم  نه،ييآرتام پا. كردم  دارتونيب ديببخش -

 .تو اديبهش بگو ب -

 .چشم،  شما بخواب -

رفتم  نييپا آروم از پله ها. دارهيپس ب. روشن بود... بود شدم دهيكه كاوه توش خواب يتازه متوجه چراغ خواب اتاق رونياز در اتاق رفتم ب يوقت

 . رونيدم در برداشتم و رفتم ب يجالباس يپالتو و شالمو از رو. 

 هيتك نيكه به در ماش دميبا باز كردن در آرتامو د. داشت  ياديز يبود چون موقع باز شدن صدا جهينت يب اطيآروم باز كردن در ح يبرا تالشم

 يچشماش نشون از ب هيقرمز... بود دايچهره ش كامال پ يتو يخستگ... رفتم جلوترباز گذاشتم و  مهيدر و ن... كرديداده بود با لبخند نگاهم م

 . شب قبل بود يخواب

شدم ف چقدر خوبه  رهيمهربونش خ يبه چشما يا هيچند ثان...ستادميوا شيقدم هي يتو. آروم آروم رفتم جلو ، اونم ساكت بود يحرف چيه يب

 نكارويا چوقتيبود ه يا گهيهر موقع د ديشا. شو و دستام رو دور كمرش حلقه كردم  نهيس يوناخود آگاه سرمو گذاشتم ر. نجاستيكه االن ا

 ديشا. سرمو نوازش كرد  گشياز دستاشو گذاشت پشتمو با دستش د يكيمكث  هيمعلوم بود تعجب كرده چون بعد از چند ثان... يلو كردمينم

 :گفت ياز كارم شرمنده نشم به شوخ نكهيا يبرا. داشتم  ازيواقعا به بودنش ن. اونم متوجه حال دگرگونم شده بود 

 .انقدر دلت برام تنگ شده بود  دونستمينم -

 :كه به همون حالت تو بغلش بودم، گفت يا قهيبعد از چند دق. به كمرش وارد كردم يآروم يزدم و ضربه  يلبخند

 خوابت برد؟ -

 . نچ -

 ؟يشد داريمن ب smsبا  -

 .نچ -
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 ؟ ناراحتت كرد؟بهت گفت يزيچ -

 .نچ -

 مادربزرگت موش داره؟ يخونه  -

 :زد و گفت يبه صورتش كردم كه لبخند يبردم عقب و نگاه سرمو

 .زبونتو خورده باشن ديگفتم شا -

 :دميپرس. شونش يتو بغلشو سرمو گذاشت رو ديبگم، دوباره منو كش يزيچ نكهياز ا قبل

 ؟يكنيكار م يچ نجايتو ا -

 .نرفته ، نگرانت شدمكاوه  يگفت يوقت -

 ؟يبود مارستانيب -

 .تازه كارم تموم شده بود... اوهووم -

 :گفت قهيبعد از چند دق و

 .دارهيپسر عمت هنوز ب نكهيمثل ا -

 .چراغ خواب اتاقش روشن بود نييپا ومدميآره، داشتم م -

 :گفت يناراحت با

 ...نيهم يپس برا 

نتونستم . كردم نتونستم بهش بگم بخاطر سوزوندن كاوه بغلش نكردم  يبگه اما هر كار تخواسيم يمتوجه شدم چ... حرفشو خورد يباق و

 ....داشتم اجيبگم بغلش كردم چون به آغوشش احت

 :كردم تو گفتم شهيمنم سرمو از ش. شد و درو بست  نيسوار ماش آرتام

 باال ؟ ياينم يمطمئن -

 .خواب كردم يخواب ب موقع شب تورو هم از نيتوام برو بخواب ، ا... آره -

 ...ياتفاقا خوب شد كه اومد -

 .بود  ديخوش حالم كه حداقل وجودم مف -

 ه؟يمنظورت چ -

رابطه  نياز ا گهياحساس كردم اونم د... تازه متوجه حرفش شدم... ديخند ينياتاق كاوه نگاه كرد و با حالت غمگ يبه پنجره  يحرف چيه بدون

 :قرمز شدش نگاه كردم و گفتم يبه چشما... سرو ته خسته ست يب ي

 ؟يخسته ا يليخ -

 :بود، گفت طونيلبخندش ش شهيو مثل هم ديخند

 . رونياز تنم رفت ب يخواب و خستگ يخانوم خوشگل نيهمچ هي دنيبا د -

با .  كنهيم ينقش باز داره كردميچرا احساس م دونمينم يول... بود طنتيخنده هاش پر از ش شهيكه هم يهمون آرتام...شد ماي، مثل قد دميخند

 :گفت. شدم رهيوقته بهش خ يليخ دميصورتم فهم يتكون دستش جلو
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 هو؟ي يشد؟ كجا رفت يچ -

 :گفتم آروم

 .افتادم مايقد ادي -

- ؟يك 

 ...چقدر زود گذاشت م،يبا هم آشنا شد مارستانيب يكه تو ياون موقع -

 .سو تفاهم شروع شد هياز  يهمه چ) ديخند... (آره -

 .شدم  ينم ياز ترس چند وقت جلوت آفتاب... ريبخ شادي -

 :عجله داشته باشه گفت نكهيبعد مثل ا...كرديانگار داشت به اون روز فكر م... شد ساكت

 .كار دارم  يمنم برم خونه كه صبح كل... زميعز يخوريسرما م... برو تو... خب يليخ -

 .مواظب خودت باش -

 . نطوريتو هم هم -

 . خونه و بعد خودش بره ي، اشاره كرد كه برم تو رونيآوردم باز پنجره  سرمو

چقدر خوبه كه آرتام ... كوچه رو پر كرد نشيماش يصدا. دادم  هيدرو بستم و به در تك يوقت... منتظر شد تا درو ببندم ... رفتم تو منم

چشمامو باز كردم و . وجود نداشت  يكاش كاوه ا... دبو شهيكاش هم... برام هيگاه محكم هيتك... كنم هيبهش تك تونميچقدر خوبه م...هست

 :سرمو تكون دادم و با خودم گفتم

 ... بهش فكر كنم ديمن نبا... مونهيآرتام نم... فكر كنم زايچ نيبه ا دينبا -

تحمل نگاهاشو  گهيد. شدم ياش عصب رهيكاوه پشت پنجره و نگاه خ دنيبا د... اتاق كاوه يخونه كه چشمم افتاد به پنجره  يبرم تو خواستم

 كنميچشمامو باز م يكه وقت كردميو دعا دعا م دميسرم كش يپتو رو رو. انداختم يبهش رفتم و و خودمو به اتاق مامان يچشم غره ا...ندارم

 . باشه تهكاوه رف

*** 

از دست ... دين آرتام خواب از سرم پربعد از رفت شبيد... از جام بلند شدم يحال يبرداشتم و با ب ياتاق مامان ديسقف سف ياز رو نگاهمو

 يآور اديرو كنار گذاشتم و رفتم سمت در اما با  يبه ساعت تنبل يبا نگاه. صبح بود خوابم برد يدمدما... بودم كه ناراحتش كردم يخودم شاك

 .رونيرفتم ب دمويبه صورتم كش يازش فرار كنم؟ دست يتا ك ؟يباالخره كه چ... ستاديپاهام از حركت ا شميباز با كاوه روبرو م نكهيا

بهشون صبح . خانم حرفشون رو قطع كردن نتيو ز يبا ورودم به آشپزخونه مامان. برم تو آشپزخونه دست و صورتمو شستم  نكهياز ا قبل

 :زد و گفت يلبخند يمامان.  ختمير ييخودم چا يگفتم و برا ريبخ

 ؟يديخوب خواب... زميعز ريصبح تو هم بخ -

 :روبروم نگاه كردم و گفتم يلخا يصندل به

 .اوهووم -

 :كه متوجه نگاهم شده بود گفت يمامان

 .صبحونه خورد و رفت شيساعت پ مين. تره  زيكاوه از تو سحرخ... كنه دارتيب اديب خواستيم نتيز گهيد -
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نرسم تند تند شروع كردم به خوردن  ريد نكهيا يبرا. زد  يدور نموند و در جوابم لبخند يكه از چشم مامان دميكش ياز سر آسودگ ينفس

 :بهم كرد و گفت ينگاه مين يمامان. صبحونه 

 .آرومتر مادر -

 :دهن پر گفتم با

 .  شهيم رميد -

 . گنيبهت نم يزيبخاطر آرتامم شده چ... نداره ياشكال -

 :گفتم كردميرو آماده م يبعد يخوردم تا بتونم لقمه مو قورت بدم و همونطور كه لقمه  ييقلپ چا هي

 .آرتام سو استفاده كنم تياز موقع دينبا. برم تا آتو دست همكارا ندم  ريد خواميقانون داره ، دوما نم مارستانياوال كه ب -

 :ديداره پرس يدر بخاطر آوردن موضوع يكه معلوم بود سع يا افهيبا ق يمامان

 . ميديمن خواب م اي نجايآرتام اومده بود ا شبيد نميبب -

 :مو گفتمزد يلبخند

 اومد؟ ادتوني... منم رفتم دم در... توران جون ، اومده بود يديديخواب نم -

 :گفت جانيكرده بود با ه يكه انگار كشف بزرگ نتيز

 ؟يدر و باز كرد شبيكه د يپس تو بود... آها -

 :كردم كه ادامه داد دييسر حرفشو تا با

 . كنهيوب كار مپس گوشام هنوز خ.  دميمنو بگو فكر كردم اشتباه شن -

 :گفتم دمشويبكنه بوس ياعتراض يمامان نكهيقبل از ا... خوردم و از جام بلند شدم ميياز چا گهيقلپ د... دوباره به ساعتم انداختم ينگاه

 .شهيم رميد -

 هياما از . خوشحال بودم  يليخ دميبود و امروز كاوه رو ند دهيخدا صدامو شن نكهياز ا.  مارستانيكردم و رفتم سمت ب يهر دوشون خداحافظ از

 ماما باز هيهرچند كه آرتام آدم مهربون... هيامروز برخوردش باهام چطور دونستمينم.... ناخواسته آرتام رنجوندم شبيطرف ناراحت بودم كه د

كه آرتامم دركم  مطمئنم... هم خوب بود چون آرومم كرد يليندارم برعكس خ يبغلش كردم احساس بد شبيد نكهياز ا.... نگران بودم

 ...كنهيم

*** 

تفاوت  ياول خواستم ب... خواستيم يزيچ رشيكه با التماس از مسئول پذ دميرو شن يمرد جوون يكه صدا شدميرد م رشيپذ ياز جلو داشتم

 :دميپرس رشيمسئول پذ ،ياز خانم كرمان. و رفتم جلو  اوردميمرد طاقت ن ي هيگر دنيبا د ياز كنارشون رد شم ول

 شده؟ يچ -

 :مرد قرار گرفته بود گفت يها هيگر ريدرهم كه انگار تحت تاث يا افهيهم با ق يكرمان خانم

 .ندارن  نكاريا يبرا يپول يول ميكن ياصرار دارن كه خانومشون رو بستر شونيسالم دكتر، ا -

تا از  ديكشيكت همسرشو م نيبود و آست ستادهيشدم كه پشتش وا يبه مرد جوون كردم كه تازه متوجه دختر كم سن و سال و الغر ينگاه

اونم قرمز  يچشما....نفس يو تنگ... گود افتاده  ييبا چشما... بود دهيصورتش رنگ پر... ستيخوب ن اديمعلوم بود حالش ز... ببرتش نجايا
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اومد طرفم و  عيسر مارستانميب از پرسنل يكيمنم  ديمرد جوون كه فهم. بهش زدم تا آروم بشه  يلبخند. كرده  هيكه گر بودمعلوم ... بود

 :گفت

تو رو ... رهيمينشه م ياگر بستر... بشه يزودتر بستر ديبا... ستيحال زنم خوب ن... خانم دكتر تو رو جون بچه ات بگو كار منو راه بندازن -

 . رميميمن م فتهيب ياگر براش اتفاق... زتيجون عز

 :كردم آرومش كنم و گفتم يبا تكون دادن دستام سع. بگم  يزيمن چ دادينم كه اصال اجازه زديحرفا رو م نيپشت سر هم ا انقدر

 .يكنيانداختنش حالشو بدتر م هيبا به گر يتو كه دار... نگاه به خانمت بنداز هي... آرومتر -

 :رفت كنارش و گفت عيسر... انداخت ينگاه كرديم هيحرفم مرد جوون به همسرش كه داشت گر نيا با

 . تراينكن م هيتو رو جون من گر... نكن هيگر -

 :مرد جوون گفت يگفت ول يچ دمينشن... خورد يدختر تكون يلبها

 . ميرياالن م نينكن هم هيگر گهيباشه ،  تو د -

از  دختر معصوم انداختم كه يبه چهره  ينگاه... هاش معلوم بود كه چقدر دختره رو دوست داره هياز گر... دوباره با التماس بهم نگاه كرد و

بود كه خودم پول عملشو جور  نيا تينها.  فتهيب يبراش اتفاق خواستمينم... خوب نبود اديحالش ز... انداخته بود نييخجالت سرشو پا

 :دميو پرس كشونيرفتم نزد... كردميم

 هست؟ يخانمت چ هيماريب -

 .قلبش مشكل داره  ي چهيدر -

 :عمل كنه گفتم كمكم كنه و دختره رو تونهيكه آرتام م ديام نيا با

 . نهيخانمو بب تراياز دكترامون م يكي دياول با.  نييايخب دنبالم ب يليخ -

 :دمي، پرس كرديو مرد جوون با تعجب بهم نگاه م... ستادنياونا همچنان سر جاشون وا دميقدم رفتم كه د چند

 م؟يخانومتو عمل كن يخوايمگه نم ه؟يچ -

كه اگر آرتام قبول نكرد عملش كنه از  كردميفكر م نيتو راه داشتم به ا. ون داد و دنبالم راه افتادن اومد، سرشو با عجله تك رونيبهت ب از

 . كنميكنم اگه آرتام قبول نكنه پول عملم خودم جور م يهرچند كه فكر نم.  هياون مرد خوب... رميكمك بگ يزدانيدكتر 

 : زد و گفت يلبخند دنميبا د مهراوه

 . يبه ما سر بزن يايو ب يبا دكتر مهرزاد كار داشته باش نكهي،  مگر اخام دكتر... به به -

 :زدم و گفتم يجوابش لبخند در

 ...باور كن سرم شلوغه -

 :دميبا اشاره به در اتاق آرتام پرس و

 تو اتاقشه؟ -

 .عمل داره  گهيساعت د مين... بره اتاق عمل ديبا يآره ، ول -

 نكهيبدون ا. به در زدمو رفتم تو  يتقه ا. رفتم سمت اتاقش ... تا برگردم ننين گفتم كه همونجا بشتكون دادم و به زن و شوهر جوو يسر

 :روبروش بلند كنه گفت يسرشو از پرونده 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  221 

 ...خورمينم ييممنون چا -

 سالم -

 :لنگه ابروشو باال انداخت و گفت هيتعجب كرده بود ،  دنميكه از د آرتام

 ؟ياز ما كرد يادي يزود نيبح به اشد ص يچ... سالم خانم دكتر -

 حالتو بپرسم؟ نجايا اميروز صبح ب هيكه من  بهيانقدر عج يعني -

 :گفت زديم يكه لبخند مرموز يبا دقت نگام كرد و درحال يا قهيدق چند

 . يحالم اومده باش دنيپرس يبرا اديات كه نم افهيبه ق -

 ...راستش -

 !گفتم  يديد -

 ...كارم واجبه -

 حال من ؟ دنيواجب تر از پرس يارچه ك -

 ....اون كه بله -

 :رو به خودش گرفت و گفت يروزيژست پ يحالت شوخ به

 ه؟يحال من ازش واجبتره چ دنِيكه  پرس يحاال بگو اون كار... دونستميم -

به عمل داره،  اجيدختره هم احت. ه ندار يپول كاف يول... كردن يبستر يكه زنشو آورده برا دميرو د ييآقا هي... ومدميداشتم م...راستش -

 ... تو ... يتونيگفتم اگه م... عمل قلب

 :گفتم عيسر كنميسو استفاده م تشيفكر نكنه دارم از موقع نكهيا يبرا. د كريكرده بود با دقت بهم نگاه م زير چشماشو

 ... من حاضرم خودم پول عملشو بدم -

 :تر كرد و گفت زيجمله چشماشو ر نيگفتن ا با

 حرفه پول رو زد؟ يك -

 ؟يكردينگام م يپس چرا اونجور -

 خواد؟يازت پول م دهيبا دقت به حرفات گوش م يمگه هر ك -

 ...آخه -

 :زد و گفت يلبخند... جاش بلند شد و به سمتم اومد از

 ، من بگم نه ؟ ياز من بخوا يزيشما چ شهيمگه م -

 :زدم و گفتم يلبخند.... خوشحال بودم دميشنيم يحرف نيمچه هياز دهنش  نكهياز ا... بود نيريش يليحرفش خ نيا

 ...نيشما لطف دار -

 :پشت كمرم گذاشت و گفت دستشو

 ...تو انيبرو بهشون بگو ب -

 :خوشحال زدم و گفتم ياز رو يلبخند
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 . فتميسر ش رميصداشون كنم و خودمم م رميپس من م... يكنيممنون كه كمك م يليخ... چشم -

آرتام  نكهياز كمك كردن به اونها خوشحال بشم از ا نكهياز ا شتريچرا ب دونمينم... كنهيكمكم م شهيآرتام هم.  رونياومدم ب از اتاق خوشحال

 يالتماس رو از تو.  كرديكه كنار زنش نشسته بود و دست زنش رو نوازش م يزدم و رفتم سمت مرد يلبخند... جواب نه بهم نداد خوشحالم

 :زدم و گفتم يدلبخن.  خوندميمچشماش 

 ...اتاق دكتر يتو نيبر يتونيم -

 :زد و گفت يحرف من مرد لبخند گَل و گشاد نيا با

 ...يمرس... كنميلطفتون رو جبران م... ممنون يليخ -

 . به سمت اتاق آرتام برد  اطيتشكر كردن دست زنشو گرفت و با احت ياز كل بعد

 يآرتام بود كه بدونم كار شيتمام حواسم پ. من اومدم  ننيبب هيكرده باشم كه بق ياندام بخش تا عرض يلباسامو عوض كردم و رفتم تو عيسر

خودمو ... به عمل آرتام مونده بود قهيدق 5به ساعت نگاه كردم ، هنوز . تا وقت تلف كنم  دميبه چند تا از خرده كارام رس. نه  ايبراشون كرده 

ته  يادينسبتا ز يمتوجه من شد كه با فاصله .  زديداشت با دكتر زرافشان حرف م. بود تادهسيآرتام دم در ا.  رسوندم به اتاق عمل  عيسر

 :زد و گفت يلبخند مهربون. بودم  ستادهيراهرو ا

 ... نگران نباش... كنن شيگفتم بستر -

*** 

 يلياسمش فرهاد خ دميشوهرش كه فهم... گذرهيم ترايكردن م ياز بستر يسه روز... كه چشمام و باز كردم استرس داشتم ياز زمان امروز

 ترايمثل پروانه، دور م... ، البته حق داره اما انقدر رفته و اومده كه منم دچار استرس شدم پرسهياز آرتام در مورد عمل م ادينگرانه و مدام م

فقط ... سه روز چطور گذشت نيا دميماصال نفه... كردنيدعا م ترايم يو فرهاد داده بودن و برا نيريبخش بهشون لقب ش يهمه ... ديچرخيم

 ... اديب رونيعمل ب ريكه سالم از ز كنميدعا م

كار  يليچند وقت خ نيا... آرتامم بهتر بود يبرا ينطوريا.  ميرو كنسل كرد الشونيرفتن همراه فام رونيهفته ب نيآرتام ، ا اديز يكارا بخاطر

 ...بود دهينخواب يداشت و درست و حساب

فرهاد كنارش نشسته بود ... نمشيگرفتم برم و قبل از عمل بب ميتصم... مونده بود ترايتا شروع عمل م يساعت مين... عت نگاه كردمبه سا دوباره

 :از جاش بلند شد و گفت عيمن سر دنيبا د... و دستاشو گرفته بود

 ... سالم دكتر -

 . سالم -

 :دميپرس ترايرو به م و

  ؟يعمل آماده ا يبرا -

 :گفت يكم جون و آروم يزد و با صدا يحيند مللبخ ترايم

 اما... آماده ام ... آره -

رو  ميرفتيكه به سمت اتاق م نطوريهم... منم همراهشون رفتم... بگه دو تا از همكارامون اومدن تا ببرنش تو اتاق عمل يزيبتونه چ نكهياز ا قبل

 :به شوهرش گفت
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 ...افتـ  ياتفاق اگر برام... كه بهت زدم فراموش نكن ييحرفا -

 :كرد و گفت ياخم فرهاد

 ..حرفا نزن نياز ا گهيمگه نگفتم د -

 .ناراحتت كنم خواستمينم... ديببخش -

 : ادامه داد ترايم. نگفت  يزيچ فرهاد

 .عمل  ريبرم ز افتيق نيا دنينذار با د -

هم  ترايگفت كه م يزيگوشش چ ريز... ديرو بوس ترايسر مزد و  يلبخند... تو اديب تونستيبه در اتاق عمل و فرهاد نم ميبود دهيرس گهيد

 :رو ببرن و رو به فرهاد گفتم ترايبه همكارا اشاره كردم تا م.  ديخند

 .فقط براش دعا كن ... دكتر مهرزاد كارشو بلده... نگران نباش -

 يوقت.  ومديكه از ته راهرو به سمتمون م دميم رو دآرتا... نگران بودم يليبهش موفق شده باشم چون خودمم خ هيتو دادن روح ادينكنم ز فكر

 :گفت عيفرهاد سر... كرد يسالم ديبهمون رس

 باشه؟... فتهيبراش ب يتو رو خدا نذار اتفاق -

 :زد و گفت يلبخند آرتام

 فته؟يب ياتفاق مارميب يباشم و برا يماريمن دكتر جراح ب شهيمگه م... آروم برادر من -

 :ديسبه من كرد و پر ينگاه

 تو؟ ييايم -

 : تو آرتام رو به فرهاد گفت ميبر نكهيقبل از ا... آره تكون دادم يبه نشونه  سرمو

 ...نگران نباش -

 :كرد و گفت يسرش، سالم يآرتام رفت باال. كه ببرنش تو اتاق  كردنيرو آماده م ترايداشتن م... تو ميهم رفت با

 ما چطوره؟ ماريب... خب -

 ». خوبم« : ترايم

 ؟ياسترس كه ندار -

 :آرتام گفت. گفت ييبا سر نه ا ترايم

 خواديازم م يبا نگران كنميسالم م ياز صبح كه اومدم تو بخش به هر ك... اون شوهرت به همه استرس وارد كرده هيچ... خوبه نيهم... نيآفر -

... نيپشت سرتونم نگاه نكن... و ببرش ريستشو بگد يكه مرخص شد نجايانقدر دوست داره؟ از ا يكارش كرد يچ... كارمو درست انجام بدم

.. از بس كه خانماشون تو خونه شوهرِ تو رو چماغ كردن زدن تو سرشون... بخش به خونش تشنه هستن يخانما يدارم كه همسرا قخبر موث

 .خالصه از من گفتن بود

از استرس مشغول كندن پوست لبم ... كارشو انجام بده يهوشيتخصص بو رو برد تو اتاق تا م تراياز همكارا اومد و م يكي... ديخنديفقط م ترايم

 : بهم كرد و گفت يآرتام نگاه... شدم

 ..نموند يباق چارهياز اون لب ب يزيچ... نكن اون كارو -
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 شه؟يخوب م -

 ؟يبه كار من شك دار -

 :به عالمت نه باال انداختم كه گفت يسر

 سر عمل؟ يايب يخوايم -

 ... نه -

 :زد و گفت مينيب يرو ييضربه ا شهيهم عادت به

تا تموم شدن عمل كار دست خودش  ترسميم... فرهاد كوه كن درست كن يپارچ ، آب قندم برا هي... پس برو و نگران نباش خانوم دكتر -

 .بده 

با اخم  دميجو يه دوباره لبمو ممن ك دنيبره تو اتاق دوباره نگاهم كرد و با د نكهيقبل از ا... زد و رفت يچشمك... حرفش خندم گرفت از

 ...به لبام كرد و رفت ياشاره ا

*** 

 ؟يريم كجا

 :گفتم. نگاه كردم يو به خانوم دواچ برگشتم

 ...سمت اتاق عمل رميم -

 :و گفت ديتكون داد ، خند يسر

 اونجا ؟ يانقدر رفت يتو خسته نشد -

 ...نگرانم... نه -

 . به منم خبر بده  ايبعدش ب... برو -

انگار ...شدم كشينزد.  داديماساژ م جگاهشوينسشته و بود و گ يصندل يفرهاد رو... كردم يراهرو رو ط هيگفتم و با عجله راه طوالن يمچش

 :زد و گفت ييلبخند عصب. متوجه حضور من شد چون سرشو بلند كرد 

 ..سه ساعت گذشته -

 :آروم كردنش گفتم يبرا... بود نگران

 ...شهيتموم م گهيساعت د هي -

 .اختراع نشده بود  چوقتيكاش ساعت ه... گذرهيم ريد يليخ -

 :و گفتم دميخند

 ؟ياريچرا ساعتتو در نم -

 :گفت زديانگار كه داشت با خودش حرف م... كردن با بندش يساعتش نگاه كرد و شروع كرد به به باز به

 ...انتظا رو دوست دارم نيا -

 :نگاهش كردم كه ادامه داد يجيگ با

 .برام قشنگه شهيختم م ترايم يكه آخرش به سالمت ينتظارا -
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 .كه دور از تجمالت باشه صاف و ساده تره  ييعشقا گفتيم شهيهم يمامان... برام جالب بود حرفاش

 ؟يدوستش دار يليخ -

 دوست نداشته باشه؟ نشويريفرهاد ش شهيمگه م -

 ...مثل روز اول... شهيش خوب محال... نگرانش نباش... يدوستش دار نقدريخوبه كه ا يليخ -

... بعد از چند لحظه سرشو گرفت تو دستاش... ساكت شدم نيهم يبرا... گفتن نداشتم يبرا يمنم حرف... زديحرف نم... شده بود ساكت

 :گفت... دميديلرزش شونه هاشو م

 ...دوست ندارم مثل روز اول بشه -

 .فشار بود  ريز يليخ... كرديم هيپروا گر يب

 شوينيب. انگار آروم شده بود. سرشو بعد از چند لحظه باال آورد . بگم  يچ دونستميبود ،  نم يمادر زاد ترايمشكل م. شدم  ميمتوجه سوت تازه

 :و گفت ديباال كش

ندارم  تويوضع نيتو ا دنشيتحمل د... شميدگرگون م نمشيبيم مارستانيرو تخت ب يوقت.  ستيكنترل اشكام دست خودم ن گهيد... ديببخش -

. 

 :ديبعد از چند لحظه بدون مقدمه پرس... انگشتامو تو هم گره كردم و گذاشتم رو پام. به دنون گرفتم  لبمو

 ؟يدوستش دار -

 بله؟ -

 . گميهمسرتو م -

 :ديدوباره پرس... بگم يچ دونستمينم... دميتازه منظورشو فهم... حلقه ام ثابت مونده ينگاهش رو دميد

 ؟يعاشق شد -

 .بهش كه هنوز منتظر جوابم بود گفتم يبا سر آره ا. راه گلومو بست  يبغض بد... بود كه منو برگردونه به گذشته يجمله كاف هي نيهم

 . يفهميپس حالمو م -

 :ديدوباره پرس... كردم سكوت

 .نشه  ضيمر چوقتيهمسرت ه دوارميام -

 :زدم و گفتم لبخند

 .تره دك... اديبشه خودش از پس خودش بر م ضميمر -

 :زد و گفت يجون يب لبخند

 .چه خوب  ،يجد -

 .دكتر مهرزاد نامزدمه ... آره -

 :از تعجب باال رفت ابروهاش

 ؟ نيبا هم آشنا شد مارستانيتو ب... هيآدم مهربون!  يجد -

 :دميحواسش پرت بشه پرس نكهيا يبرا. به ساعت انداخت يكالفه نگاه. كردم دييسر تا با
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 ن؟يا شدشما كجا با هم آشن -

 :گفت قهيبعد از چند دق.  كرديشد و رفت تو فكر، انگار خاطرات گذشته شو مرور م رهيخ ينقطه ا به

رفت و آمد  گهيهمد يخونه  ادياون دوتا ز يبخاطر دوست.  كردنيمدرسه كار م هي يدو تا معلم كه تو. بودن  يميقد يدوستا ترايپدر منو م -

 ...ميداشت

 :درهم ادامه داد يا افهيبا ق يچند لحظه ا يبرا

اون روز اصال ... سالم بود 12اون موقع .  ديكشيسخت نفس م يلي، خ دهيدختر الغر و رنگ پر هي... ادمهي دميرو د ترايكه م يبار نيهنوز اول -

. بود  فيضع يلينه چون خك يتونست باز ينم خواستيالبته اگر هم م... و نداشت اديز تيفعال يتنها بود چون اجازه  شهيهم. با من حرف نزد 

.  گميم يچ يتا بفهم يشعرهاشو بخون ديبا. خاص بود  يليازش خوشم اومد ، خ شتريشناختمش، ب شتريب يهر چ يول سوختيدلم براش م اوال

شده بودم ، به  عاشقش... ترايتمام ذهنم پرشده از م دميبه خودم اومدم د هوي... كرده بود ريبرام جالب بود و تمام فكرمو درگ يليسكوتش خ

رو  ترايباالخره اونام م... شيخواستگار ميبخاطر اصرارهام حاضر شدن بر ينبودن ول يراض اديز شيضيپدر و مادرم به خاطر مر... يتراح نيهم

باورم ... ور ترايرو داشتم جز جواب رد م يزيانتظار هر چ.  دونستميرو تموم شده م يو منم همه چ يذوق زده رفتم خواستگار. دوست داشتن 

 ... يول رهيقربون صدقم هم م يكل اميكنار م شيضيچون دارم با مر كردميم، فكر  شدينم

 :زد و ادامه داد يمحو لبخند

ازش دل  تونمينم دميد... فقط دو روز تونستم سر حرفم بمونم يول نمشينب گهيكه با خودم عهد كردم د يبهم برخورد طور يلياولش خ -

 نيآخر.  كشهيكارا انجام دادم كه اگر بخوام بگم تا شب طول م يليخ... ام تالشمو كردم تا توجه شو به خودم جلب كنمتم نميهم يبكنم واسه 

 ... داد تيرضا ستيبهش ثابت كردم برام مهم ن ي، وقت ميبچه دار بش مينتون ديبود كه شا نيا تشمخالف ليدل

 گذره؟يچند سال از ازدواجتون م -

 . ميسال و ن كي -

 :زدمو و گفتم يآرامش بخش ندلبخ

 . يشيهم بابا م گهيو چند وقت د شهيمرخص م نجايزود از ا يليخ ترايم شااليا -

از جام . دلشوره داشتم .... نكردن رونيب مارستانياگر منو از ب... نشسته بودم نجايبود كه ا ميساعت و ن كيبه  كينزد. به ساعتم كردم  ينگاه

 .بخش  گشتميبر م ديچه خبره ، چون با نميبلند شدم تا برم تو بب

شده اما جرات  يحدس بزنم چ تونستمينم شيجد ي افهينگران رفتم طرفش، از ق.  رونيكه از اتاق عمل اومد ب دميرفتم تو آرتام رو د يوقت

 :گفت زنميحرف نم ديد ينگاهم كرد و وقت يآرتام چند لحظه ا... بپرسم رو هم نداشتم يسوال نكهيا

 ؟يبگ ديبهم خسته نباش يخواياالن نم اناياح -

 :زد و گفت يكه لبخند كردميهنوز منتظر نگاهش م... رونيب زديداشت از دهنم م قلبم

 . نگران نباش حالش خوبه  -

 تا به ديچند لحظه طول كش... دميبغلش كردم و صورتشو بوس دميپر ميخوشحال شدم كه زمان و مكان رو فراموش كردمو به عادت بچگ انقدر

با ... زدم يچه گند دميتازه فهم... شدم كه با لبخند از كنارمون گذشتن دنتايمتوجه دو تا از رز.  رونياز بغلش اومدم ب عيسر... اميخودم ب

 :و گفت ديلپش كش يرو يدست... خندهياونم داره م دميآرتام نگاه كردم كه د بهخجالت 
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 ...رو كمك من حساب كن يديمورد ها د نياگر بازم از ا... خوبه يليخ كيبودم پاداش كار ن دهيشن... هووم -

 :من گرفت و گفت يبعد انگشتشو به حالت اخطار جلو و

 ...كمك من يفقط رو -

 . رفت و

فرهاد  يآور اديبا ... چقدر دادن خبر خوب لذت بخشه... نگاه كردم و تو دلم از خدا تشكر كردم يكاورير بردنشيكه داشتن م ترايم به

 ... رونيم و رفتم بزد يلبخند

*** 

 ...رو تو قفل چرخوند و در باز كرد ديكل آرتام

به آرتام نگاه كردم، اونم مثل من داشت به دور و برش نگاه .  نميرو انقدر سوت و كور بب نجايعادت نداشتم ا... چند تا آباژور روشن بود فقط

 :بعد از چند لحظه گفت. كرديم

 . ميموندفقط خودم و خودت  نكهيخب مثل ا -

و  ژنيتماس گرفت ، آقا ب رازياز ش ژنيآقا ب يخانوادگ ياز دوست ها يكي شيدو روز پ... شد ييهوي زيهمه چ. كردم  دييسر حرفشو تا با

ر منو آرتام بخاط... ما رو هم دعوت كرد يآرتام نامزد كرده خانواده  ديفهم يتازه وقت. پسرش دعوت كرد  هيعروس يرو برا يب يب يخانواده 

 داديكه آرتام اجازه نم يياز اونجا... خانم هم باهاشون رفتن نتيو ز ي، پدر و مادرم به همراه مامان ژنياما به اصرار بابا ب ميبر مينتونستكارمون 

 . شده ريدلگ يليبخاطر سوت و كور بودنش خ نجاميخب ا يول... نجايا ميمن تنها تو خونه بمونم امشب با هم اومد

هنوز  يبعد از چند لحظه چشماشو باز كرد ول. منم مشغول در آوردن پالتوم شدم .  داديچشمامو ماساژ م ينشست و گوشه  مبل يرو آرتامم

 :دميپرس... ساكت بود

 ؟يچرا بغ كرد -

 ...شهيخونه ساكته اعصابم خورد م -

 :گفتم جانيزدمو با ه يلبخند

 يتيتا برگردن خونه كو... موندميمسافرت و من تنها تو خونه م رفتنيان و بابام مبودم كه مام ييعاشق وقتا شهيمن هم.  ميكنيخب شلوغش م -

 .خودش يبود واسه 

 :دوباره گفتم. حرفام لبخند زد دنيبا شن آرتام

 شتريب ميتازه دو نفرم هست.  ميتوش خوش بگذرون ميتونيهفته م هيكه تا  ميبزرگ دار يخونه  هيما االن  نيبب... قنبرك نزن  يپاشو اونطور -

 . گذرهيخوش م

 :و گفت ديخند انهيموذ

 .يخوشگذرون -

 قبول؟ له،يهم تعط يها ، كسل بودن و تنبل هيما نيتو هم يزيچ هي -

 .قبول -

 .ميبكن ياساس يزيبرنامه ر هيتا بعد  ميبخور يزيچ هي ميخب اول پاشو بر -
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 يآرتام اومد تو آشپزخونه و به كاغذ تو. كاغذ چسبونده بودن  هي چالخيدر  يرو. بود  نييپا يخودم زودتر رفتم تو آشپزخونه كه طبقه  و

 :دستم نگاه كرد

 ه؟ياون چ -

 . خچالهيچند روزمون غذا درست كردن و تو  نيا ينوشتن كه برا -

 .گشنمه يليخ... چه خوب -

... دست به كار شدم عيسر.  ميو بخور ميلتو گرم كنكُت ميگرفت ميمشورت كوتاه تصم هيبعد از ... چند تا ظرف غذا بود. رو باز كردم  خچالي در

بار آخر زدم .  زديناخنك م يحرف زدن ه نينموند و در ح كاريالبته آرتامم ب. ، منم ساالد درست كردم  ويآرتام كتلت رو گذاشت تو ماكرو و

 :رو دستشو گفتم

 .يهمشو تموم كرد -

 ؟يزنيچرا م -

 .  نيبچ زويناخنك زدن م يبجا -

 :و گفتم ختميبراش ساالد ر ز،يپشت م مينشست.  ديرو چ زيآرتام م. نفره اون تو بود  6 يناهارخور زيدست م هيپزخونه بزرگ بود آش چون

 . نييبفرما ليحاال م -

 :ذره از ساالدشو خورد و گفت هي

 م؟يكار كن يهفته چ هي نيحاال تو ا -

 ...دمياگر تنها بشم انجامش م يگفتيرو كه همش به خودت م يكار يعني ؟يبدرو انجام  يچه كار يمدت دوست داشت نيتو ا نيبب... خب -

 :ذره فكر كرد و گفت هي

 . نميترسناك بب لميبلند ف يچراغا رو خاموش كنم و با صدا يشب همه  هي خواستيدلم م يليخ -

 . ميپاپ كورنم داشته باش نكهيم اما به شرط ا هيمن پا. ستيبد ن... هووممم -

بده  ريگ اميكار فيبه كث يكس نكهيخونه ، بدون ا هيبود كه تنها تو  نيآرزوهام ا نياز بزرگتر يكيراستش ... كنميآمادش م يا هقيدو دق -

 .  كردميم يزندگ

 ؟يكرد ينم يخونه زندگ هيتنها تو  يكه اروپا بود يمگه موقع -

خونه  ديبا ونيهر دو روز در م... دادنيم تياهم يزيبه تم يليتاشونم خاز شانس من هر دو. از دوستامم باهام بودن  گهيد يكيو  ايبرد... نه -

 ...ميكرديم زيرو تم

 .كرده باشه  يطونيفكر نكنم اصال ش... منظم باشه يليكه خ اديبه دكتر زرافشان م -

 .زنهياز منم جلو م فتهيو خنده ب ينگاه نكن اگر رو دور شوخ ينطوريرو ا ايبرد -

 :باال رفتن و گفتمتعجب  ياز رو ابروهام

 . شهيباورم نم -

 . بشه  طونميش تونهيخب اگر بخواد م يول هيهر چند كه ذاتاً آدم آروم... شيديكار د طيتو مح شهيكه تو هم نهيبخاطر ا نيخب ا -

كاسه پر از پاپ  هي كارم كه تموم شد با. انتخاب كنه  لمويمن مشغول درست كردن پاپ كورن شدم و آرتام رفت تا ف... ميرو خورد شاممون
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 ... كرديآماده م لمويبود و داشت ف ستادهيا ونيزيتلو يآرتام جلو. هال  يكورن رفتم تو

 :مبل نشستم كه آرتام گفت يرو رفتم

 . اميصبر كن من االن م قهيدق هي -

 ژهيو يهمش جلوه ها دونميچون م... اديم ترسناك خوشم يها لمياز ف يانتخاب كرده ول يلميچه ف دونميهنوز نم... از پله ها باال رفت عيسر و

 ...مهيو گر

 خوادياز طرز نگاه كردنش معلوم بود كه م. كنارم نشست ... شد دايكه دو تا مالفه دستش بود پ يآرتام در حال يسر و كله  قهياز چند دق بعد

 :سر به سرم بذاره ،گفت

 .مالفه  ريكله تو ببر ز يديهر موقع ترس -

 ...ودت ازش استفاده كنخ... ترسميمن نم -

 :زد و گفت يا انهيموذ لبخند

 . ديد ميخواه -

 ه؟يچ لميحاال اسم ف -

- paranormal activity 

 ي قهيتو همون دو دق... ديطول نكش شتريب قهياما آرامشم دو دق. نگاه كردم  ونيزيبه تلو اليخ يباال انداختم و ب يشونه ا... بود دهينشن اسمشو

بود  فتهشده بود و ر ونيزيتلو خيآرتام م... لميمستند ارواح بود تا ف هيشب شتريب... دهيرنگم پر كردمياحساس م....رده بودماول از ترس كُپ ك

 ...رو بجوئه  ذارهيكه تو دهنش م ييپاپ كورنا رفتيم ادشيانقدر كه ... لميتو بحر ف

 يليخ... كردمينگاه م لمويباز بود، ف مهيكه ن گميسته بودم و با چشم دچشممو كامل ب هي... صورتم يكه از ترس مالفه رو گرفته بودم جلو منم

 نهخو نيبه ا ثهيارواح خب كرديفكر م شدياز دور و بر خونه رد م يبود اگر كس اديكه انقدر ز لمميف يصدا... نزنم غيخودم رو گرفتم تا ج يجلو

 .متنفر بودم  نميرو نصفه بب يلميف نكهياز ا. ..شهيم يآخرش چ نميبب خواستميترسم م ياما با همه ... حمله كردن

 2 كهيساعت نزد... بلند گوش نداده بودم يترسناك رو با صدا لميتا حاال ف... داد فيك يليخ يول... دمينفس راحت كش هيتموم شد  لميف يوقت

 امادونم چقدر گذشت بود  ينم... ديخواب نيزم يم روآرتا شهيمثل هم.  ميتو اتاق آرتام تا بخواب ميرفت ميشديم داريزود ب ديچون فردا با....بود

منظم  ينفس ها ياز صدا... زديو قلبم تند تند م ديخواب از سرم پر... دميشن اطياز ح ييصدا هيچشمام تازه گرم شده بود كه حس كردم كه 

از  يتوهمات ناش نايا... ستين يزيردم كه چك نيذره به خودم تلق هي... بشه شتريباعث شد ترسم ب نيهم... دهيكه خواب ديفهم شديآرتام م

 يكيمثال  اي... كنهيداره بهم نگاه م نهينفر از تو آ هي كردميحاال احساس م... چشمم ياومد جلو لميترسناك ف يدوباره صحنه ها.... لميف... لمهيف

 زا رهيگيپامو م يكياالن  نكهيكردم اما با فكر ابالش پنهون  ريسرمو ز... اديتو اتاق صدا م هيياز دستشو كردمياحساس م... پشت پنجره ست

پتو رو زدم  عيسر... پتومه ريز يكيخواستم بخوابم كه دوباره احساس كردم . نبود  يزيچ... به دور تا دور اتاق انداختم ينگاه... دميجام پر

اگر  يحت... كنم داريگفتم آرتامو ب ميتصم... رو زدم برم تا صبح سكته شيپ ينطورياگر هم... دميكشيتند تند نفس م... كنار و از جام بلند شدم

 ...آره اصال من ترسو... از فردا بخواد مسخره ام كنه و بهم بگه ترسو نكارميبا ا

شده  ياز ترس چه شكل افميق دونمينم... بعد از چند بار صدا زدنش چشماشو باز كرد... نشستمو آروم شونه هاشو تكون دادم نيرو زم كنارش

 :ديپرس دنميبا د بود كه
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 ؟يترسيم -

 . مثبت تكون دادم  يفقط سرمو به نشونه ... شده بود الل

 ...نجاميچرا؟ من كه ا -

 ؟يكنارم بخواب... رو تخت.... يايب.... شهيم -

تا ... دميترسيهنوز م يول. منم ذوق زده برگشتم سر جام... ديتخت خواب ي گهيلحظه نگاهم كرد ، بعد از جاش بلند شد و رفت سمت د چند

از ترس مثل جغد چشمام رو باز كرده بودم و دور و برمو ... كردميدوباره بازشون م ستادهينفر باال سرم وا هي نكهيبستم با حس ا يچشمامو م

 :گوشم گفت ريآروم ز... تو بغلش ديچقدر گذشته بود كه دست آرتام دور كمرم حلقه شد و منو كش دونمينم... كردمينگاه م

 كنه؟ تتياذ يكس ذارميمگه من م... زميعزنترس  -

... اش فرو بردم نهيتو س شتريسرمو ب... نهيتونست صورتمو بب يبود كه چراغا خاموش بود و آرتام نم نيا شيباز خوب... زدم يناخواسته ا لبخند

 ... تو بغلش خوابم برد يبيبا احساس آرامش عج

 :چشمام باز كردم گفت نكهيا دنيآرتام باال سرم نشسته بود و با د. دميديمتكون خوردن شونه هام چشمامو باز كردم ، تار  با

 . ريصبح بخ -

 :پنجره نگاه كردم و گفتم به

 .  كهيصبح شده؟ هوا كه هنوز تار -

 .صبحه  5ساعت  -

 :حرف چشمامو گشاد كردم و گفتم نيگفتن ا با

 ؟يكرد دارميصبحه؟ چرا ب 5 -

 :كنار و گفت ديو از سرم كشپتو ر. رو سرم   دميپتو رو كش و

 .پاشو كارت دارم. تنبل نباش  -

 :گفتم يكنجكاو با

 ؟يكار دار يموقع صبح ؟ چ نيا-

 .خوب يجا هيخوام ببرمت  يم. گميبهت م... تو پاشو-

 ...سمت خودشو منو از جام بلند كرد ديكش دستمو

*** 

. چشمامو بستم كه در سمت راننده باز شد . سرحال بود  يليخودش خ.  انداختم يصندل يرو يحال يخودم با ب. برام باز كرد  نويماش در

 :بالفاصله گفت

 صبحه زود سخته؟ يشدن برات تو داريب نقدريا.... چشماتو باز كن -

 :زدم و گفتم يلبخند

 ... دميخواب ريد شبيد يول...ستيسخت ن -

 :گفت كرديروشن م نويكه ماش يو و در حال ديخند بلند
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 .ينيترسناك بذارم بب لميبازم فباشه  ادمي -

 :گرفتم و گفتم يبازوش بشكون از

 . بد جنس نباش  -

 :باز كردن بحث گفت يمن ساكتم برا  ديوسط راه كه د.  ميرفتيم ميكجا داشت دونستمينم. و راه افتاد  ديهم خند اون

 شد؟ يپس چ... يترسيترسناك نم لمياز ف يتو كه گفت -

. بود  تيانگار واقع يكي نيا يول ترسمينم مهيريهمش گ دونميم نكهيبه خاطر ا گهيد يلمايف. فوق ترسناك بود ... دترسناك نبو لميكه ف نيا -

 .مستند بود نيع

 .  يترسيم يكه اعتراف كرد نهيبه هر حال مهم ا -

دادن  ارويانگار كل دن دهيدختر ترس هي فهمه يم يكي يوقت م؟يديترس يزيچ هيما خانوما از  نيبفهم نيشما مردا چرا دوست دار فهمميمن نم -

 .بهش

 .باشه  يداره اون دختر ك يبستگ -

 ؟يچ يعني -

 .پشتشه  ليدل هيكارا  نيا ي؟ همه  هيالك نايا يهمه  يتو فكر كرد -

 ؟يچ -

 .بودن زنها رو دوست ندارن فقط حس ترس اونا رو دوست دارن  فيمردا ضع... نيبب-

 .گهيد دوست دارن زنها بترسن يعني -

دوست .  نيكن هيمردا دوست دارن شما خانوما بهشون تك. بهت بده  تيكنارت باشه كه احساس امن يكي خواديدلت م يترسيم يتو وقت... نه -

 . براتون باشن  يتيامن ميحر هيدارن 

 .چه خودخواه  -

 ؟ يكن هيمرد تك هيبه  يتو خودت دوست ندار -

 :گفتم ناخواسته

 . خراب كرد مويكردم كل زندگ هيتك يكيبار به  هي -

 نكهيا يبعد از چند لحظه برا. فتميكاوه م اديبا تك تك كلمه ها .  ستيدست خودم ن. شدم  مونيحرفو زدم پش نيا نكهيمنم از ا. شد ساكت

 :گفت جانيببره با ه نيشده رو از ب جاديجو ا

 برمت؟يكجا دارم م ياگه گفت... خب -

*** 

 :گفتم يبزرگ طباخ يتابلو دنيشدم با د ادهيپ يوقت. شد و در سمت منو باز كرد  هاديپ. رو نگه داشت نيماش

 كله پاچه؟... يوا -

 ؟يدوست دار -

 . يليآره خ-
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 :زد و گفت يچشمك

 .زدميم حدس

 :آرتام گفت مينشست زيپشت م يوقت. من دوست نداشتم  يول. بود  يكيش يجا.  ميرفت يگرفت و سمت طباخ دستمو

 ؟يكنياطرافتو نگاه م ينجوريچرا ا -

 .بخورم نجاهايعادت ندارم كله پاچه رو ا-

 ؟يخوريپس كجا م -

 شترياونا ب... زنيريم يفلز يميقد يآب كله پاچه رو تو كاسه ها. دنيم يا شهي، نوشابه ش هيميكه قد ييها يكله پز نياز ا. داغون تر يجا هي -

 . دهيمزه م

 :گفت كرديكه داشت با تعجب نگام م آرتام

 . يجور جاها باش نياهل ا خورهيبهت نم -

 .دوست دارم يميرو هم قد يجاها نجوريرستوران و ا... يآثار باستان... موزه ها.  ميميقد ي؟ من عاشق جاها يجد -

 : گفت كرديكه تعجب كرده بود و به حرفام دقت م يچونه اشو در حال ريگذاشت ز دستشو

 ؟يدوست ندار كويش يجاها يعني. جالب شد ... خب -

 نيا يول.  چسبهيغذا بهم نم ينجوريا.  ي، همش مواظب باش كيش يرستورانها يتو. راحت باشم  خورميكه غذا م ييدوست دارم جا... نه -

انگار  يخورينون نازك هات داگ م يو تو يكاغذ كاه يتو يهاش،  وقت يچيمخصوصا ساندو.  دهيم يفيچه ك ياگه بدون... ايميرستوران قد

 .خوش مزه است يلي، خ فيكث چيساندو گنيبهش م.  دنيبهت م ارويدن

 .تا حاال امتحان نكردم -

 . كشنيصف م چاشيساندو يمردم برا فهيكث يفر گنيبهش م.  يجا تا امتحان كن هي برمتيم يهر موقع خواست -

 .يرو دار قهيسل نيا نميبيكه م يهست يدختر نياول... هوم -

 .گهيد مينيما ا -

 :بهش كرد و گفت يآرتام نگاه. همون لحظه آب مغزمونو آوردن  د،يخند

 .  شهيكله پاچه نم ييغذا چيه -

 :برداشتم و گفتم  نون

 ؟يخوريكله پاچه رو م يتو همه جا -

 چطور؟. آره -

 . من چشم و پاچه دوست ندارم  -

 .يكنيامروز خوردن چشمو با من تجربه م -

 ...نه تورو خدا يوا -

رو جلومون گذاشت آرتام دستاشو به هم  سيصاحب مغازه د يوقت. گوسفند  يجاها ي هيبه بق ديو نوبت رس ميمغزو خورد خنده آب يكل با

 :و گفت ديمال
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 .غذا  گنيم نيبه ا -

 :تمبا چنگال چشمو برداشتمو دوباره گذاشتم تو بشقابشو گف. من تو بشقابم گذاشت يچشم برا هيبعد . كردن  ميرو تقس يكرد همه چ شروع

 . خورميمن نم -

 .بار امتحان كن  هيچرا؟  -

 ...نه -

 ؟يتا حاال خورد. ارزه  يبه امتحانش م -

 ...اديدلم نم... نه -

 ؟يچ يعني -

 ده؟يبهت دست م يچه حس. چشم تورو بخوره  يكيفكر كن ... ! چشم گوسفند -

 . ميخوريبدن اونو م ميبده ما دار صيتشخ تونهيگوسفنده االن خودشم نم نيا -

 :و گفتم دميخند

 .پاره اش كردن كهيت ينگاه كن چجور چاره،يگوسفند ب -

 :دادم و گفتم هيتك يبه صندل. كل بشقابمو خوردم . جا نداشتم گهيد.  ميهر دومون مشغول خوردن شد.  ديحرفم آرتام خند نيگفتن ا با

 .چقدر خوردما -

 .مونده يهنوز اصل كار -

 ؟ يچ-

 ....چشم-

 .تونم بخورم  ينم... يبد يليخ.... نه  -

 .ينخور يتونيم زم،يعز كنميمجبورت نم -

سمت دهنش  برديلقمه رو م. به دستش نگاه كردم يكم. گرفتينون و داشت لقمه م يآرتام چشمو گذاشت ال.  ومديامتحان كردنش بدم نم از

 :كه گفتم 

 ...بده بخورم -

 .زد و لقمه رو داد دستم يلبخند

.  كردينگاهم م يبه آرتام نگاه كردم كه داشت با لبخند مرموز. شدم  يجور هيچشم  دنيبا د. باز كردم و به چشم نگاه كردم  نونو و يبار ال هي

 :آرتام مهربون نگام كرد و گفت. دوباره لقمه رو بستم و بردم سمت دهنم  ديبا شك و ترد

 .نخور ،ياگه دوست ندار -

 ...يول. دوست داشتم بخورم. بردم دهنم كيگفتم و لقمه رو نزد يسر نه ا با

 يكردم نتونستم قورتش بدم ، احساس خفگ يهر كار يگاز زدم ول يكم هي. و گذشتم كنار و لقمه رو كردم تو دهنم ديشك و ترد باالخره

 :آرتام گفت. كرديافتادم كه داشت با دوتا چشمش بهم نگاه م يگوسفند اديام مچاله شده بود  افهيق. داشتم 

 . نخور يتونياگه نم. رنگت قرمز شد  ديآناه -
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كه همه برگشته بودن مارو  يطور ديآرتام بلند خند. دهنم گذاشتم يدوتا دستمو جلو. رونيب زمشيبر تونستميقورتش بدم نه م تونستميم نه

 :مال داد بهم و گفتدست هيآرتام . بخندم  تونستمينم ياون اوضاع حت يتو. منم از خنده اش ،خنده ام گرفته بود.  كردنينگاه م

 . نيا يتو زيبر -

كه  ديد يبا كمال نا باور رونيب زميرياالن م كرديآرتام كه فكر م. گاز زدم گهيكم د هي.  ارميكم ب خواستمينم يدهنم گرفتم ول يجلو دستمالو

بلند  ديآرتام كه حالمو د. اومدم  رونيب روزيسخت پ يمسابقه  هيگذاشتم انگار از  زيم يبعد از قورت دادنش سرمو رو. لقمه رو قورت دادم 

 :و گفت ديخند

 ؟يقورتش داد -

 .اوهوم -

 حاال خوشمزه بود؟. كردمي، فكرشم نم نيآفر -

 :باال آوردم و گفتم سرمو

 .كنهيتصور كنم كه داره بهم نگاه م تونستميگوسفنده رو م يبد بود، چشما يليخ -

 :آرتام با خنده گفت.   كردنيهمه داشتن مارو نگاه م. خنده  ريز ميو بعد زد ميحرفم هر دو اول سكوت كرد نيا با

 كرد؟ينگات م يحاال چطور -

 . بود، دوستانه نبود  يهر چ -

 :گفتم مينيدستمو گذاشتم رو ب... نطورياون هم هم. خنده  ريز زدميمن نا خودآگاه م گفتيم يآرتام هر چ.  ميديدوباره خند و

 ...آبرومون رفت.. ..تورو خدا..... نخند. شيه -

 . تو نخند تا منم نخندم -

 .شده بود پاك كنم يجار اديز يبهم داد تا اشكامو كه از زور خنده  يدستمال

 . فتهيبه اتفاق بد ب ترسميم يديخند نقدريا -

 :و گفتم دميخند

 ...باش يخرافات اديبهت نم -

 ... تا دعوامون نكردن مارستانيب ميپاشو زودتر بر -

*** 

 .دنبالت اميم ستايكارم تموم شده وامن  -

 . ستيوقت ن رياالن كه د. خودم امينه آرتام،م -

 ...اميبمون م زميعز -

 .اميم رميگيآژانس م هي.  كشهيطول م يايتا تو ب -

 ؟يكنيتعارف م -

 ... نه -

 باشه ، پس من برم خونه؟ -
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 خونه بخرم؟ يبرا يخواينم يزيآره، چ -

 .كردم  دينه خر -

 . نمتيبيمباشه  -

 .مواظب خودت باش -

 .خداحا فظ نطور،يتوام هم -

 يفروش ينيرياز بغل ش. راه بودم يتو يساعت مين.  رهيكردم و به نگهبان گفتم برام آژانس بگ يبخش خدافظ يبا بچه ها. رو قطع كردم يگوش

 ....جا نگه داره هيبه راننده گفتم . كردم كيهوس ك  م،يرد شد

*** 

 :گفت ديتا منو د. بالكن  يوسط راه بودم كه آرتام اومد رو.  دميترسيازش نم گهيد... اطيبازم ح. در باز شد  قهيد از چند دقبع. درو زدم زنگ

 ...ايبدو ب -

 :گفتم. لحن حرف زدنش خنده ام گرفته بود از

 چرا ؟ -

 :گفت يشتريب جانيه با

 ...بدو...بدو -

با تعجب به دورو برش . شد رهيخ ونيمبل و به تلوز ينشست رو عيمشت تخمه برداشت و سر هيرفتم تو آرتام  يوقت. هامو تند تر كردم  قدم

 :كه پر از پوست تخمه بود نگاه كردم و گفتم

 ام؟يتند ب يچه خبره ؟ چرا گفت نجايا -

 ...گل بودا... بابا يا.  ياومدم دنبالت كه نترس.  اديخوشت نم اطمونياز ح دونستميم -

 :ديبه من نگاه كرد و پرس.  نهيبيكه داره فوتبال م دميآرتام فهم جانيو هگزارشگر  يصدا از

 ؟ينيبيفوتبال نم -

 .  جانيه نينه با ا يول نميبيم -

 .قشنگه شيباز  ن،يبب ايب -

 . امياالن م-

 .آشپزخونه گذاشتمو بعد از عوض كردن لباسام رفتم تو هال  يتو دارويخر

كه پوست تخمه  يتو بحر فوتبال بود طور. من كنارش نشستم  دينفهم يفكر كنم حت.  كرديفوتبال نگاه م داشت جانيبا ه. آرتام نشستم  كنار

 :و گفتم دميخند. ختيريظرف م يظرف بندازه گوشه ها يتو نكهيا يهاشو به جا

 ...نقدرينه ا يمردا فوتبال دوست دارن ول دونستميم -

 . يحس مارو درك كن يتونتوپ فوتبال نبوده كه ب تياسباب باز تيتو بچگ -

 كجا و كجاست؟ هيحاال باز -

 ؟ي، تو طرفدار كدوم ديبارسا و رئال مادر -
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 .كنمينگاه م يفقط فوتبال وطن.  شناسميمن اصال فوتبال اروپا رو نم -

 :دميپرس. رو نشون داد وينيخوزه مور نيلحظه دورب همون

 ست؟ين وينيخوزه مور نيا -

 ؟يكنيم نگا يفقط وطن يتو كه گفت -

 . شناسنيهمه م نويا -

 :گفتيم جانيكه آرتام همراه با اون صحنه با ه زديداشت گل م يكي

 ...ده. پاس بده گميم...پاس بده... برو برو -

 .كردميفقط با خنده نگاش م.  كنهيكارارو م نيآرتام داره ا شديباورم نم... نشد گل

 :دميپرس

 ؟يميحاال تو طرفدار كدوم ت -

 .بارسا معلومه  -

 مه؟يكدوم ت هيمرب وينيخوزه مور -

 ...ديرئال مادر -

 . برهيخب معلومه كه رئال م-

 .عمراً -

 ببازه؟ يخوب هيمرب نيهمچ هيبا  ميت هي شهيمگه م -

 . بازهيمطمئن باش كه م -

 . بازهينم -

 :ديزد و پرس يمرموز لبخند

 م؟يشرط ببند يخوايم -

 ؟يسر چ -

 :آورد جلو و گفت كشويچانگشت كو. كم فكر كرد  هي

 .طرف مقابلشو انجام بده  ياز خواسته ها يكيبرد  يهر ك -

 ...باشه -

 :كف دستمو گفت ختيمشت تخمه ر هيبعد از چند لحظه آرتام . داشت  جانيمنم ه يفوتبال برا حاال

 . بيچسبه ،رق يفوتبال بدون تخمه نم -

 :و گفتم دميخند

 . اال تو ظرف يختيهمه پوست تخمه هارو همه جا ر. ما كه كاربرد نداشت ش يبرا. پس اون ظرفو بده به من  -

 :ديدورو بر خودش نگاه كرد و خند به

 .كنميبعداً جمع م.  زيتوام بر  ختم،يمن كه ر -
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فوتبال با  گفتيراست م. فوتبال شدم  دنيدوباره مشغول د. بود  يفرصت خوب.  ذاشتيمامانم نم يكارو بكنم، ول نيدوست داشتم ا شهيهم

 .داشت يشتريب يتخمه مزه 

تو  رفتيآرتام م ميت يو وقت شدميزده م جانيمن ه فيحر يسمت دروازه  رفتيمن م ميت يوقت. خودمو آرتام خنده ام گرفته بود  يكارا از

من فقط با  يول گفتيم كناروياون اسم كل باز.  ميكه حرف كم آورد ميكرد يهم رجز خون يبرا نقدريا.  ديپريم نييرئال اون باال و پا نيزم

 :و گفت ديآخر سر خند. م كرديبودم و فقط تو مجله عكساشو نگاه كردم با آرتام كل كل م دهيند شميباز هي يكه حت وينيخوزه مور

 ؟يشناسينم گرويد يكس نيتو به جز ا.  ديرو آفر هيمرب نيخوب شد خدا ا -

 اره؟خوب و جذاب د هيمرب هي مميت شهيم تي؟ حسود هيچ -

 جذاب ؟ -

 ...هم كاردان... پيهم خوشت... هم جذاب  -

 ...مثل من -

 :بازوش زدم و گفتم يتو يمشت

 .  ديآفر ونيشما آقا ياعتماد به نفسو برا نيخوب شد خدا ا -

 :تماون همه تخمه گف دنيبا د. ديكش رونيتخمه ب گهيد لونينا هيآرتام از كنار مبل . تخمه تموم شد.  ميديدومون خند هر

 همه تخمه؟ نيچه خبره؟ ا -

 . دهيگفتم كه فوتبال بدون تخمه مزه نم -

بلند كردم كه  جانيگـــل دستمو از ه گفتيپور كه پشت هم م يعادل فردوس يصدا دنيبا شن. گل زد  هيبهم تعارف كنه كه رئال  خواست

 :گفتم يبا شرمندگ. ال شدپخش و پ نيزم يش هم رو گهيپام و نصف د يرو ختيهمه اش ر لونوينا ريخورد ز

 . ختميهمه شو ر... خواميمعذرت م-

 :برداشت و گفت نيزم ياز رو لونوينا

 گل بخوره؟ ديخوزه س با شميكه مرب فيضع ميت نياونوقت از ا ييقو نيمن موندم بارسا به ا... سرت يفدا -

 .هپينگاه كن چقدر خوشت. دونه است  هي ايتو كل دن ميدار يمرب... گفتم يديد -

 :و گفت ديخند آرتام

 .پهيخوش ت ياز اول فقط گفت.  يكنينم فيتعر شميو روش باز كنيباز دمانياصال از چ اديخوشم م. خدا نگه داره  -

 تخمه تموم شد؟ ميكن كاريحاال چ... گهيد پهيخوش ت -

 :با تعجب گفتم هگيد لونينا هي دنيآورد باال با د يوقت. مبل يكرد و دستشو برد سمت گوشه  يطونيش ي خنده

 ؟يجا ساز كرد گهيچه خبره ؟ چند تا د.... آرتام -

 .بود  شيآخر نيا -

 ؟يمطمئن -

 . گميباور كن راست م -

 .خدا كنه -
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 :بود كه گفتم 79 ي قهيدق  م،يشد يباز دنيمشغول د دوباره

 ...نيبازيم نيكه دار نميبيم -

 . شمرنيم زييجوجه رو آخر پا -

داشتم تو دلم دعا .  ميگل نخور كردميفقط دعا دعا م. فكر كنم لبام ور اومده بود ف فكم درد گرفت. نخورده بودم تخمه  نقدريحاال ا تا

 :كه آرتام محكم زد رو پاش و گفت كردميم

 . گل كنن توننيتوپه ناقابلو نم هي. كه  ستنيبلد ن يباز... بابا يا -

 ...قدره ياديما ز ميت -

 په؟يخوش ت شيكه مرب نهينكنه حتما به خاطر ا -

 :و گفتم دميخند

 .شك نكن  -

 . ستين پيخوش ت يگيكه م نقدراميا -

 .،هم جذاب پهياتفاقا هم خوش ت -

 .ميديند يزيما كه چ -

 .نينيبب خواديچون دلتون نم -

. من نداشت  يب و لوچه شدن ل زونيجز آو يا جهيكه نت مينگاه كرد ونيگل هر دو به تلوز يصدا دنيبگه كه دوباره با شن يزيچ خواست

 ... مونده بود گهيد ي قهيدق 10فقط . آخه االن چه وقته گل خوردن بود 

 ... رنيگيپول م اردميليم ارديليبعد ، م ن؟يمواظب دروازه باش نيتونينم قهياالن چه وقت گل خوردن بود؟ دو دق آخه

 ...و نه حرف اون شديخوب بود چون نه حرف من م ميشديم ياگر مساو... ميكه نباز كردميهمش دعا م يباز يتماشا يبجا قهيچند دق نيا تو

 :زد و گفت يبهم كرد، لبخند ينگاه مين آرتام

 ...يداديكاردانتون و م هيپز مرب يكه همش داشت شيپ قهي؟ تا چند دق يدي؟ ترس هيچ -

 . ميبريمطمئنم كه م... هيخوب يليخ هيمرب... هنوزم سر حرفم هستم -

 .گهيم يا گهيد زيكه چ افتيق -

 :زدمو گفتم ياز خودش لبخند خونسرد ديبه تقل. گرفته  هياز زدن گل روح يبود حساب معلوم

 . ميما برنده ا گهيم -

 :و گفت ديخند مرموز

 ...وگرنه نيدعا كن كه ببر -

 ؟ يوگرنه چ -

 ...نقشه ها دارم برات -

هستن هر وقت  يفعال كه مساو... نييانگار جلو يخونيرجز م يجور هياون گذشته از .  يكن شونيعمل يتونيچون نم يبش الشونيخ يب يتونيم -

 . يكن ديتهد يتونيم نيگل زد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  239 

 ....مـ  متونيگل دومم تقد گهيد ي قهيتا چند دق... نگران نباش -

از  نيزم ين كه داشتن توپوش بود ديسف يها كنيباز نيا... شديباورم نم... مينگاه كرد ونيزيگزارشگر دوباره به تلو اديفر يصدا با

معلوم بود هنوز تو ... بود يدنيآرتام د ي افهيحال ق... كردم قشونيو تشو دمويمحكم دستامو بهم كوب... دنيپر يم نييباال و پا يخوشحال

 ...شوكه

 :شونش و گفتم يتا زدم رو دو

 برادر؟ ييكجا -

 :ذره نگام كرد و گفت هي

 ...كه ستنيبلد ن يباز -

 ...يريحرفاتو پس بگ رميدر موردت بگ يوحشتناك ميتصم نكهينه، بهتره تا قبل از ا ايستن بلد ه يباز -

 .هنوز وقت تلف شده مونده  -

 ...نيبكن يكار نيبتون قهيتو دو دق كنميفكر نم -

 :گفت ينگاه به من انداخت و با لحن مظلوم هيو  ونيزينگاه به تلو هي

 ؟يكن تمياذ يخوايتو كه نم -

 .خودت داره  به يبستگ -

 :رو خاموش كرد و گفت ونيزيآرتام تلو. رو هم زد انيسوت پا داور

 ...واقعا خاصه تونيمرب نميبيم كنميتازه آالن كه دقت م... رميگيتمام حرفامو پس م نجايمن هم -

 ...دونمياونو كه خودم م -

 .كردن يخوب باز يليانصافاً خ يول -

 ...دونمياونم م -

 :زد و گفت يلبخند

 . فقط سخت نباشه ... سر شرطمون ميبر... دهيكارا جواب نم نيا نكهيمثل ا -

هر . خسته اس يليخ دونميم... اديدلم نم يكنم ول تشياذ تونميبخوام ؟ م يحاال چ... تو فكره خواسته ام بودم كردم،يكه بهش نگاه م نطوريهم

 :دميپرس عيسر. اومد  ادمي يزيچ هي هوي.  كردير نگام مآرتام هنوز منتظ.  دميرسيم جهيكمتر به نت كردميفكر م شتريب يچ

 ؟يرو دار يبار برامون گذاشت نياول يرو كه برا ياون عمل لميف -

 كدوم عمل؟ -

 .ياون پسر جوونه انجام داد يكه رو همون

 :بگم خواستميرو كه نم يزيمجبور شدم اون چ گهيد.  ومدين ادشي يول... كنهيكه داره فكر م ديفهم شديفرم صورتش م از

 .بود راديمن حواسم به ه حشيهمون كه موقع توض -

 :جلوش گرفتمو گفتم ديانگشتمو به حالت تهد. آرتام بلند شد  يخنده  يتموم شدن جملم صدا با

 .ات سخت باشه هيتنب ومديمنو بگو كه دلم ن... ايكنيشروع م يخودت دار نيبب -
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 :موفق نبود داياما ز ره،يخنده شو بگ يكرد جلو يسع آرتام

 ...فتمياون روز كه م ادي... ستيباور كن دست خودم ن -

 :ديذره آرومتر شد، پرس هي يوقت... بهش رفتم كه دوباره خنده شو جمع كرد يچشم غره ا. خنده  ريدوباره زد ز و

 .بدم  حياونو برات توض يخوايحاال م -

 :گفتم كه از جاش بلند شد و گفت يسر آره ا با

 .ارميلب تابمو ب رميمن م خب ، يليخ -

 :از جام بلند شدمو گفتم عيسر منم

 . ارميب ييبا چا دميرو كه موقع اومدن خر يكيك رميمنم م -

 . ميتا كارمون و انجام بد ميتكون داد و هر كدوم رفت يسر

 :به دور و برم كردم و گفتم يگاهن.  ميپامون پر از پوست تخمه بود نشست ريكه ز يهمون كاناپه در حال يربع هر دومون رو هياز  بعد

 .راه افتاده  يانگار تو خونه جنگ جهان... سكته رو زده نهيبب ينطوريخونه رو ا يب يمطمئنم اگر ب -

 . كننيتازه پس فردا از اونجا حركت م. كنن  زشيتا تم رميگيروز قبل از اومدنشون چند تا كارگر م هي -

 يشكالت كيكه چقدر دلم ك يوا... داديم لميف يرو حاتشويتام لب تابو گذاشت رو پاشو توضآر.  ختمير كيبرش ك هيهر دوتامون  يبرا

هم  ييدستمو فنجون چا هيرو گرفتم تو  كيكل برش ك نيهم يواسه  شهيبا چنگال حواسم پرت م كيك دنيموقع بر يه دميد... خواستيم

 .شستمشونيم دنيقبل از خواب. تنداش ياشكال يشده بود ول ييكاكائو دستمكل ... بود گميتو دست د

آرتام  يشونه  يسرم آروم آروم خم شد و افتاد رو... ومديخوابم م يليخ... شد نيكه چشام كم كم گرم شدن و سرم سنگ ميعمل بود يوسطا

 ...خوابم برد يك دميو نفهم

*** 

 :طلبكارانه نگاش كردمو گفتم... ديشونم چرتم پر يكه گالره زد رو ييضربه ا با

 ...تر واشي -

 ؟يزنيم جيدختر؟ چرا امروز انقدر گ ييكجا -

 :گفتم دادم،يبه بدنم م يكه كش و قوس يحال در

 .شدم داريصبحم كه زود ب... خوابم برد يك دمياصال نفهم يعني دميخواب ريد شبيد... رميميدارم از زور خواب م يوا -

 ؟يديخواب ريحاال چرا د -

از كاناپه ها  گهيد يكي يهمون كاناپه بودم و آرتامم رو يرو دميشدم د داريصبحم كه ب. خوابم برد  يك دمياصال نفهم... افتادم شبيد ادي

 :زدمو گفتم يموضوع لبخند نيا يادآوريبا . كرده بود زيكه قبل از خواب دستامو تم ديفهم شديم زيم يرو يياز دستمال كاكائو. بود  دهيخواب

 . كردميداشتم فوتبال تماشا م -

 :ديبا تعجب پرس رهگال

 ؟يبود داريوقت ب ريبخاطر فوتبال تا د -

كه خوابم  ميديآرتامو م يعمل ها يكياز  لميف هي،بعد از اونم داشتم  كي كيتا فوتبال تموم بشه ساعت شد نزد... همش بخاطر فوتبال نبود -
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 ... برد

 . يزنيچرت م ي،همونه كه از صبح تا حاال دار يُخل يليخ -

 :گفتم دمويشك يا ازهيخم

 گذره؟يساعت نم نيچرا ا يوا -

 .گذرهيچطور زمان م يكه نفهم كنميم يكار هياالن  -

 .تا خواب از سرم بپره ميكرد بتيذره هم غ هيو  ديجد يمارايكنارم نشست و شروع كرد به صحبت كردن در مورد چند تا از ب اومد

**** 

 .رميميدارم م ياز خستگ -

 .ذره استراحت كن هيبرو  رميشام بگ رونياز ب زنميتا زنگ م -

 اد؟يتو خوابت نم -

 .خوشخواب من به خواب كم عادت دارم يِبرعكسِ توِ... نه -

 . بخوابم) ديبا تاك( كوچولو  هي رميپس من م -

 :مامان بود يصدا. و زد  ريغامگيپ play يرفت سمت تلفن و دكمه  آرتام

 نطورايا 10تا ساعت ... ميفتيراه م ميخواستم بگم كه ما دار.  نيجواب نداد يهر دوتون ول يبه گوش ميچند بار زنگ زد... سالم بچه ها -

 .  نيمواظب خودتون باش.... بوسمتون يم. ميرسيم

 :تكون داد و گفت يخونسرد سر يليآرتام خ. جام خشكم زد  سر

 .موننيكه گفتن تا آخر هفته اونجا م ناي؟ ا انيچرا زودتر دارن م -

 :ديپرس د،يمتعجب منو د ي افهيق يوقت

 شده؟ چرا خشكت زده ؟ يچ -

به خونه  يآرتام نگاه.  جنگ اشاره كردم دونيشده بود به م ليچند روز تبد نيكه تو ا يبا دست به خونه ا... متوجه دور و برش نبود نكهيا مثل

 :زد و گفت شيشونيپ يرو يانداخت و بعد ضربه ا

 .فراموش كرده بودم  يبه كل... يوا -

 :دميپرس عيسر

 ساعت چنده؟ -

- 8:30 . 

 .كن  زيتو آشپز خونه تو هم هالو تم رميمن م.  ميكن زيتم نجارويا ومدنيبدو تا ن... ميبدبخت شد -

تو  تمخيتمام ظرفا رو ر....كردميوقت رو تلف م ديمال ما دو نفر بوده؟ نبا هيكار فيكث نيتمام ا يعني... شديباورم نم. رفتم تو آشپزخونه  عيسر

 ختميتمام آشغال ها رو هم جمع كردم و ر.  كرديكارمو كمتر م نيبزرگ تو آشپزخونه بود و هم ييظرفشو نيخدا رو شكر دو تا ماش... نيماش

 زيتم بايرفتم تو هال تقر يوقت. كنم  يريچند تا دستمال برداشتم تا گردگ. ساعت تو آشپزخونه بودم تا باالخره كارم تموم شد  مين. تو سطل 

كار من زودتر تموم شد رفتم سراغ اتاق .  يريمنم شروع كردم به گردگ.... كرديپوست تخمه هارو جمع م يشده بود و آرتام داشت با جاروبرق
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 ....كردم يرياونجا ها رو هم گردگ... خاك نشسته بود ليوسا ينبود فقط رو فيكث ادياتاق ها ز... اه

عرق شده  سيخ. از همون اولم شانس نداشتم ... بخوابم رميخونه بگ دميكه رس دمينقشه كش يكلمنو بگو كه ... مردميم ياز خستگ داشتم

رو  فيكث يلباس ها... ييو گذاشتم تو لباسشو فيكث يدستمال ها. كرده بود زيهمه جارو تم يآرتام تو هال نبود ول نييرفتم پا يوقت... بودم

 ....نطوريهم هم

 :ديآرتام پرس.  ميكردينگاه م زديبرق م يزيو به خونه كه حاال از تم ميمبل نشسته بود يآرتام رو همراه

 . شد 10ساعت  -

 . ميكرد زيهمه جا رو تم ميساعت و ن كيتو ... شهيباورم نم -

 :و گفت ديخند

 . كردن سرعت عمل به كار دادم  زيبود كه انقدر تو خونه تم ميبار تو زندگ نياول -

 :بهم انداخت و گفت ينگاه مين

 ...ايفرز يليتو خ يول -

 . دهيازم كار كش ياديمامانم ز نكهيا يبرا -

 .شده  زيهمه جا تم... كه جواب داده نهيمهم ا -

 . گهيهستم د يشوهر نشون بدم كه دختر كدبانو و خونه دار ليبه فام يجور هي ديباالخره با -

 :به لباسام كردمو گفتم ينگاه.  مينداشت دنيخند ينا يخستگ از

 .رميدوش بگ دياب -

 .منم  -

 . رونيب ايزود ب ياول تو برو ول.  انيب ديشا... ميبه نوبت بر -

از حموم  خوادينم نكهيمثل ا ر،ينخ... گذشت يساعت مين. ذره آروم بشم  هيمنم همونجا رو مبل چشمامو بستم تا . قبول كرد و رفت حموم  آرتام

ها  هحال نداشتم از پل. كتكم زده بودن  يانگار چند نفر حساب.  كرديتمام تنم درد م.... اش كنماز جام بلند شدم تا صد ياليخ يبا ب. دل بكنه 

 ...نبود يچاره ا يبرم باال ول

 ...حوله دور كمرش بود خشكم زد هيكه فقط  يآرتام در حال دنيدر اتاقو باز كردم، با د يوقت

نگاهم كرد و  ادياز من در نم ييصدا ديد يوقت. كرديموهاشو خشك م يا گهيد يآرتام داشت با حوله ... به همون حالت موندم يلحظه ا چند

 :گفت

 حموم ؟ يبر يخواستيمگه نم... تو ايب -

دوباره به صورتش نگاه ... براش وقت گذاشته يليمهم بوده و خ يليبراش خ كلشيمعلوم بود كه ساختن ه... افتاد به بدن خوش فرمش نگاهم

 .دميلحظه از تنها بودن باهاش ترس هي يبرا... برم تو هنوز منتظر بود... كردم

 :ديگذشت كه پرس يچند لحظه ا... كرد و با دقت زل زد تو صورتم زيچشماشو ر آرتام

 ؟يترسيتو از من م... نميبب -

 :رفتار كنم يكردم عاد يذره خودمو جمع و جور كردم سع هي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  243 

 .بترسم  ديچرا با... نه -

 :كه گفت دمياما صداشو شن. داخت و دوباره مشغول خشك كردن موهاش شد باال ان يتفاوت شونه ا يب

 .ندارم  يخانم چيبه ه يمن تا خودم نخوام كار... يبترس ستيبه هر حال الزم ن -

 :گفتم ضهينبودن عر يخال يبرا يراحت شد ول الميذره خ هي

 .كننيباشه دست و پاشونو گم ماگر زشت  يدختر حت هي يعشوه  نيكتريمردا با كوچ يبنظر من همه  يول -

 :از تعجب باال رفت و گفت ابروهاش

 ؟يكنيفكر م ينطوريواقعا ا -

 .مطمئنم ... كنميفكر نم -

 .باهاش ندارم  يكار اديخوشم ن يتا از كس... منم از خودم مطمئنم -

 .نداره قتيحق ني، كه ا يجدا بافته ا يكه از تافته  يبگ يخوايتو م -

 ...هستم يول -

 :به كمر زدمو ادامه دادم يتدس

 .از راه به درت كنم تونمياالن م نيمن هم ،يستين -

 .  يتونيتا نخوام نم -

 يفرق گهيد يگرفتم تا بهش ثابت كنم كه اونم با مردا ميلحظه تصم هي يبرا... برديكردنم لذت م تياز اذ نكهيمثل ا... ذره نگاش كردم هي

 ستادهيحركت وا يآرتامم همونطور ب... آروم اروم رفتم جلو... زدمو و دستامو پشت سرم قالب كردم يبدجنس ياز رو يلبخند مچهين. نداره

راه رفتنم  يذره ناز رو هم تو هي... رهيبگ دنشويخند يجلو كرديم يكار كنم چون سع يچ خواميبود م دهيمطمئنم كه فهم... كرديم اهمبود و نگ

 :ذره رفتم جلوتر گفتم هي... به كارم ادامه بدم شديحق به جانب و مطمئن آرتام باعث م ي افهيق يخودمم خندم گرفته بود ول... كردم يقاط

 ؟يشياز راه بدر نم يكه مطمئن -

دست . برهنه اش به حركت در آرودم  يتنه  مين يآروم انگشتامو رو... رو بروش بودم گهيحاال د... تر شد قينگفت ، فقط لبخندش عم يزيچ

 :ادامه دادم كردميحركت انگشتامو دنبال م ريكه با چشم مس يدر حال... دادم به صورتش نگاه نكنم حيترج... ه كمرمرو هم زدم ب گميد

 ...يخوش پوش... خوش چهره و.... يليخ....درسته كه تو  -

... داديم حركتم داشت جواب مفكر كن... زل زده بود تو چشام... ديخندينم گهيد... بهش كردم ينگاه مين نيهم يواسه  خورهينم يتكون دميد

 :ادامه دادم يمنم زل زدم بهش و با لحن كشدار

 ... دنبالتن... دختـرا...از  يليخ...درستـه كـــه  -

 :گوشش گفتم ريشدمو ز كترينزد بهش

 . يندار يفرق چيهمجنس هات ه ي هيمطمئن باش تو با بق يول -

 :آرتام همونطور كه زل زده بود بهم آروم گفت... تظر بودم تا شكست رو قبول كنهدستمو برنداشتمو همچنان من يول... عقب دميكش سرمو

 . يتنمو تموم كن يدستت رو يبه نفعته كه باز -

 :از خودش آروم گفتم ديزدمو به تقل يا روزمندانهيپ لبخند
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 چرا؟ -

 ... جلو اديم واشي واشيبعد از چند لحظه احساس كردم سرش داره ... نداد يجواب اما

دستشو پشت كمرم  هي. انگار مسخ شده بودم ... از جام تكون نخوردم يكنه ول يكار يچ خواديم دونستميم نكهيبا ا... قفل شده بودن پاهام

 ؟ ميكرديكار م يچ ميما داشت... شد كتريگذاشت و بهم نزد

 گهيذره د هيفقط ... بود جياونم گ... آرتام نگاه كردم  به يبا ناباور... عقب دميخودمو كش عيسر فتهيب ياتفاق نكهيخودم اومدم و قبل از ا به

 ...يكالفه بود و البته عصب... قدم رفت عقب تر هيو  ديكش شيشونيبه پ يآرتام دست... مونده بود

ن م يمنتظر موند تا نگاهش كنم ول يچند لحظه ا. آرتام دستمو گرفت و متوقفم كرد  يبرگشتم و رفتم سمت حموم ول يحرف چيه بدون

 :دميپام داشتم اما صداشو شن يجلو دنيهمچنان اصرار به د

 .نكن  نكارويوقت ا چيه گهيد -

 :نگاهش كردم ... گرفته بود صداش

 ؟يا هيتو هم مثل بق يديد -

 :شد و گفت رهيچشام خ تو

 . يفرق دار هيكه تو با بق نهيبه خاطر ا ديشا -

هر دو، .... اومد اطيح يها زهيسنگ ر يها رو نيماش كيحركت الست ياون صدا بيباز شدن در و به تعق يبگم كه صدا يزيچ خواستم

 . دادم   هيدرو بستم و بهش تك. به سمت حموم رفتم  عيمنم سر. آرتام دستمو ول كرد .  دينگاهمون به سمت پنجره چرخ

 ؟ آرتام ؟  ديبوسيمنو م رفتمياگر كنار نم يعني... كردميم كاريداشتم چ من

 ...آخرش افتادم يجمله  ادي

 ... ذره آرومتر بشم هيتا  رشيدوش آب سرد و باز كردمو رفتم ز... ُگر گرفتم كردميم احساس

تنها  خواستيكه دلم م دونميچطور اومدم خونه فقط م دمياصال نفهم... كردميبودم و به چند ساعت قبل فكر م دهيرو تختم دراز كش*** 

 ... باشم

بار  هيفقط ... نگاه كنم شديروم نم يعني... كردم به آرتام نگاه نكنم يخونه سع ميكه اومد يتا لحظه ا رونيبودم بكه از حموم اومده  يلحظه ا از

انقدر آروم بود كه ... دهيگوش م گرانياونم مثل من تو خودشه و ساكت به حرف د دميكه د رميخودمو بگ ينتونستم جلو يكنجكاو ياز رو

 »حالت خوبه؟ «ديازش پرس يچند بار ژنيب بابا

 .  ومديطرفم هم نم يحت... اومده ناراحته شيبود اونم بدتر از من از اتفاق پ معلوم

 زيهمه چ... جواب بله رو داده بود بايبود كه همونجا هم فر بايمهرداد از فر يخوشحالم كرد ، خواستگار يليو خ دميكه امشب شن يخبر اما

 لحا نيبا ا... با هم ازدواج كنن بايمهرداد و فر كردمياصال فكرشم نم... اه بچه هاشون اونجا بودنهمر ژن،يبابا ب يبرادر ها ايگو... شد ييهوي

خبر  نيكه ا يموقع يحت... ادياما من هنوزم مطمئن بودم كه از آرتام خوشش م... بود يدختر مهربون و خانم يليخ بايفر.  ومدنيبه هم م يليخ

تو  يكه حساب يآرتام... همونجا بود كه باعث شد به آرتام نگاه كنم... نهيعكس العملشو بب خواستيكنم مفكر ... كرديرو دادن، به آرتام نگاه م

 ....بگه كيتبر بايرفت به فر ادشيفكر بود، اونقدر كه 

 .خوشحال يليخ... خوشحالم ... فكر كردم بايبه فر دوباره
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 يعني... اونشب رفتار منو آرتامم ناخواسته سردتر شده بود  يبعد از ماجرا نكهيبخصوص ا. حالم خوب نبود  مارستانيصبح شنبه كه رفتم ب از

 ...بهتر بود ينطوريا ديشا... ميگرفت يهردومون از هم كناره م

تو ... تنهام گذاشت يا قهيكه چون صداش كردن چند دق زدمياز دكتر ها حرف م يكيداشتم با ... ماراياز ب يكيتست ورزش  يبودم برا رفته

 .بود زيمن گوشام ت يآروم حرف بزنن ول كردنيهر چند كه تالش م... دو تا از اَنترن ها توجهم و جلب كرد يگفتگو يودم كه صدافكر ب

 .ها داد زد  دنتياز رز يكيدو بارم سر ... بود يعصبان يليخ -

 .بودمش  دهيند ينطوريمنم تا حاال ا -

 . نميبب تشويروز عصبان هي كردمياصال فكر نم... دمشيخندون د شهيمن كه هم -

 شده؟ يچ يعني -

 :و گفت ديشون خند يكي

 . گهيو تاپ همد پيفكر كنم با زنش زدن به ت -

 .، نامزدشه ستياون كه زنش ن -

 ...شهيخره؟ باالخره كه زنش م كنهيم يچه فرق -

 م؟اريتا دل دكتر مهرزاد رو بدست ب يكرديم مارستانيب نيا يمنو زودتر راه شدينم ايخدا -

 ؟يتونستيم يكنيحتما فكر م -

 . تونستميمعلومه كه م -

 ؟يريگيچقدر خودتو دست باال م -

 خوشگله؟ يلي؟ مثال خ هيحاال همون نامزدش مگه چه تحفه ا... يبد هيذره بهم روح هيزدن تو برجكم  يبه جا يريميبابا م يا -

 . اديخوشم ممن كه ازش ... داره يصورت جذاب يول ستيخوشگل ن يليخ... اووم -

 بود؟ يچرا عصبان يعني... آرتام بود شيهمش فكرم پ يول ميدياومد و به كارمون رس يدكتر كرمان. حرفاشون خندم گرفت  دنيشن با

 .با دست اشاره كرد برم كنارش  دنميبا د نايرفتم تو بخش م يوقت

 . يزنيچرا بال بال م ه؟يچ -

 .بود يعصبان يلياومد تو بخش ، خ پات شيپ... سر به دكتر مهرزاد بزن هيبرو  -

 چرا ؟ يدونيم -

 .خانم رو عمل كنه  يمخالفه دكتر مهرزاد طوب يريدكتر وز ايگو گفتيكه م دمياز دكتر برومند شن -

 آخه چرا؟ -

 ...بود يعصبان يليخ ...خبرا درست بود. ازش جدا شدم تا برم سراغ آرتام . كج كرد  يندونستن كم يباال انداخت و سرشو به نشونه  ييا شونه

.  داديگذاشته بود و با نوك انگشتاش سرشو ماساژ م زيم يآرنجشو رو... مجبور شدم بدون اجازه برم تو... در اتاقشو زدم جواب نداد يوقت

 :گفت ينسبتا بلند ينگام كنه با صدا نكهيبدون ا

 ...مزاحم نشـــ يمگه نگفتم كس -

 مچهين كردنيكه تو سالن با تعجب نگاهم م ييمارايدر رو ببندم به ب نكهيقبل از ا... حرفشو خورد يه من ادام دنيبا بلند كردن سرش و د اما
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 ... زدم يلبخند

 .اعصابم خورده ... خواميمعذرت م -

 .شده  يچ دميشن -

 عملش كنم؟ ديچرا نبا فهمميمن نم -

 .زده  يحرف نيداره كه دكتر همچ يليدل هيحتما  -

 .بذاره  ريعمل بره ممكنه رو كارم تاث رياگر ز گهيم... بسته امبهش وا ياديز گهيم -

 ..حق داره... بنظر منم... خب -

 :اعتراض كنه با دست اشاره كردم گوش كنه و ادامه دادم نكهياز ا قبل

 كردنيواگذار م گهيدكتر د هيتو به  گهيد يمثال اگر هر كدوم از عمال... يكنيبرخورد م ياحساس يدار يليتو خ... موافقم يريمن با دكتر وز -

 ؟يرفتيانقدر از كوره در م

 .عمل هست  ريز ياحتمال هر اتفاق دونميم... من كارمو بلدم -

 ...بهتره يليخ ينطورياما ا... يستيمنم نگفتم كارتو بلد ن -

 :به آرتام كردمو گفتم يدوباره نگاه... كردن جميبخش پ از

 .يهمه رو ترسوند يامروز با داد هات حساب. برم ، لطفا اعصاب خودتو خورد نكن  ديمن با... شهينم يزيچ... نگران نباش -

 .زد و سالم كرد يلبخند... دميتا در و باز كردم دكتر زرافشان رو روبروم د. نگفت  يزيزد و چ يلبخند مچهين

 .سالم دكتر -

 ...مياعصاب خراب دار ماريب هي دميشن -

 ...نيديدرست شن -

 :آرتام گفتتو رو به  اومد

 ؟ نيازت شاك مارستانيچته پسر؟ كل ب -

 » ذارن؟يمگه واسه آدم اعصاب م« : آرتام

 . ييتو دميجد ماريب... پس درست اومدم -

 .رونيگفتم و از اتاق اومدم ب يبا اجازه ا. بهتره تنهاشون بذارم  دميمنم د.. فشردن گرويهمد دست

*** 

 يعاد كرديم يسع نكهيچند روز با ا نيتمام ا... بود تا شب حالش بهتر شد يهر چ يام گفت ولبه آرت ياون روز دكتر زرافشان چ دونمينم

 .كردنيدر مورد عمل بحث م يمدام با دكتر كشاورز.... تحت فشاره يليخ دونستميرفتار كنه اما م

به  يليآرتام كه خ... جون يالبته كنار طوب... دگذرونيم مارستانيوقتشو تو ب شتريب... ساعت خونه رفته باشه 20مدت سر جمع  نينكنم تو ا فكر

 رانياز بچه هاش كه ا... شي، از زندگ دونستميازش م زايچ يليحاال خ... زدميجون سر م يبه طوب يليمدت منم خ نيتو ا. بود  دواريعملش ام

خوب بود تا  زيهمه چ... بشم دواريام شتريكه ب شديباعث م نيداشت و هم يخوب ي هيروح. دوستش داشت  يلياز شوهرش كه خ... نبودن

 ...امروز صبح
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 .... و رفت اورديعمل طاقت ن ريز شيجون دو ساعت پ يكه طوب شهيباورم نم هنوز

 :دميپرس... تنها نشسته ژنيبابا ب دمياما د... قطع كردمو برگشتم تو هال لمويموبا

 آرتام كجاست؟ -

 ... اطيرفت تو ح -

آرتام تو  ديفهم يوقت. سوال منو تكرار كرد  ذاشتيم زيم يرو رو ينيكه س نطوريهم... اومد تو هال ييچا ينيس هيخانم با  دهيلحظه سپ همون

 :گفت عيسر اطيح

 اط؟يحاال چرا ح... سرده رونيب... اوا -

 » .رفت قدم بزنه.... حالش خوب نبود« :ژنيبابا ب 

 .براش ببره تا گرم بشه شوييو چا اديب گميم برزياالن به فر -

 :گفتم عيسر

 .برميمن خودم براش م... خوادينم -

 :ادامه داد ذاشتيم ينيتو س ينيريهمونطور كه چند تا ش. تكون داد يسر

هر دو تاتون ... نيدياصال به خودتون نرس ميمدت كه ما نبود نيتو ا نكهيمثل ا... نيبخور نيزنيهمونطور كه حرف م... نيببر نارميپس ا -

 ...مادر جون نيالغرتر شد

رو برداشتمو  ينيس... مياز خجالت شكم هامون در اومد يچند روز حساب نيخبر نداشت ما تو ا چارهيب... خودمو گرفتم كه نخندم يجلو يليخ

 ...نشسته بود ياستخر خال يكه لبه  دمشيفشار آوردن به چشمام باالخره د يبعد از كل... كنم داشيتا پ ستادميبالكن وا يرو... رونيرفتم ب

بعد از چند ساعتم از ... نگفت و رفت تو اتاقش يچيجون فوت كرده ه يطوب ديفهم يوقت روزيد... تا حاال ساكته و همش تو فكره روزيد زا

و همه رو نگران كرده بود تا صبح كه در  داديرو هم جواب نم شيگوش... منم تنها برگشتم خونه... ومديو شبم خونه ن رونيزد ب مارستانيب

 ... گهينم يزيخونه چ ميهم كه اومد ياز موقع.... كردينم يشوخ گهيالبته د... بود يعاد يليرفتارشم خ... مارستانياومد ب دميد يروكمال نابا

 ...ششيبهتر بود تا سرد نشده برم پ... از بخارشون معلوم بود هنوز گرم هستن... ها كردم ييبه چا يو نگاه رونيفكر اومدم ب از

 :رو گرفتم جلوش يچا وانيل... نگفت و زل زد به كف استخر يزيچ يبهم كرد ول ينگاه مين ...كنارش نشستم آروم

 .كنهيگرمت م... بخور -

خودم ... بزنه يحرف خواستينم نكهيمثل ا... ميرو خورد مونييتو سكوت چا. ازم گرفتش  يحرف چينگاه كرد و بدون ه وانيبه ل يلحظه ا چند

اون فقط شنونده بود و عكس . نداشت  دهيفا يول ميبچگ يها طنتيش... دانشگاهم ياستادا... مميطرات قداز خا... شروع كردم به حرف زدن

 ... دادينم ننشو يالعمل

 :ذره نگاش كردم و گفتم هي

دست منو تو هم بود ، از  نيخانم هم يطوب ريتقد... مرگ حقه يول... منم ناراحتم... يناراحت دونميم... ساكت نباش... نباش ينطوريآرتام ا -

 داشت؟ يبابات چه حال يدونيم ؟يچقدر همه رو نگران كرد ومدنتيبا ن شبيد يدونيم.  ومديبر نم يكار

 ...گفت كه من متوجه نشدم يزيوار چ زمزمه

 ؟يچ -
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 : شد رهيتو چشمام خ يبلند كرد و چند لحظه ا سرشو

 ؟ ي؟ تو هم نگرانم شد يتو چ دميپرس -

 .معلومه كه نگرانت شدم  -

اگر به آرتام باشه تا فردا صبح . لرزم گرفت  هوي... سرما رفت تو تنم مياستخر نشسته بود يلبه  يچون رو... زل زد به كف استخر دوباره

 :از جام بلند شدم و گفتم... زنهيو حرف نم نهيشيم نجايهم

 ...بابات تنهاست. تو  ميبر ايب -

 ...تنها -

 :كردنگام  يحالت خاص هيبا  يلحظه ا چند

 ...تنهام يليمن خ -

 يدونستم چ ياما نم... شونه ش گذاشتم يپاهام نشستم و دستمو رو يدوباره رو... ناراحت بود يليخ... بغض رو تو صداش حس كنم تونستميم

 :شده بود ادامه داد رهيكه به روبروش خ يدر حال قهيبعد از چند دق... بگم كه آروم بشه

رو كه  يياونا شهيهم... تنهام يليدوست بازم خ يمن با داشتن كل... دور و برم يبه آدما يحت.... فكر كردم ميبه خودم و زندگ يليخ شبيد -

تمام وقتمو با درس خوندن ... ريپسر گوشه گ هيبشم  يمرگ مادرم و حال بد بابام باعث شد تو همون بچگ... دوستشون داشتم از كنارم رفتن

با خودم لج كرده بودم،  ييجورا هي... از بابامم جدا بشم خواستميم... كردينم ميراض نياما ا... شدم يخونشاگرد درس نميبخاطر هم. كردم يپر م

... رو عوض كرد زايچ يلياونجا و دور بودن از بابام و خونمون خ هيزندگ... بابام رفتم اروپا ليم رغميعل نميبخاطر هم... تنها تر بشم خواستميم

با همه رفتار ... خودمو خوشحال نشون بدم.... كنم دايدوست پ يكردم كل يسع... اونجا بود كه به خودم اومدم... اول از همه هم خود منو

 همام  افهيخب چون ق... يمتوجه منظورم بش مارستانيفكر كنم از رفتارم تو ب... دميديبار اول م يكه برا يياونا يحت... داشته باشم يدوستانه ا

دوباره بهم ثابت شد كه من  روزيد... زدميداشتم خودمو گول م... همش تظاهره يول... مونديجواب نم يم بها يخوب بود در خواست دوست

 يتنها.... منم كه تنهام نيباز ا تيو در نها رنيهمشون از كنارم م... سرنوشت منه نيالبد ا... كه دوستشون دارمو ندارم ييداشتن آدما اقتيل

 .اتنه

 دهيموضوع رنج نيانقدر بخاطر ا كردميفكرشم نم... حرفارو زده باشه نيآرتام ا شديباورم نم... گرفته بود يليخ... نگاه كردم مرخشين به

 :كمرش به حركت در آوردمو گفتم يدستمو رو يچند بار... هاش همه رو شاد كنه يكرده با شوخ يسع شهيكه هم ياونم در حال... باشه

 يم شبيخونه رو د نيهم يحال خراب اعضا ديبا... همه آدم دور برت هستن كه دوستت دارن نيا ؟ييتنها يكنيچرا فكر م ه؟يچه حرف نيا -

دوستات ... هستن يب يب يخانواده ... بابات هست... يستياتفاقا اصال هم تنها ن... گرفته تا بابات برزياز فر... گميم يچ يتا بفهم يديد

ـَ...هستن  ... م

 :زدم يلبخند... و كنار گذاشتم ديترد... منتظر بود... مونم؟ينارش ممن واقعا ك... نگام كرد. شدم  ساكت

 ... من هستم -

 ... يگيدروغ م گفتيانگار م... بود يطور هي نگاهش

 . يدوست حساب كن هيمن به عنوان  يرو يتونيماجرا تموم بشه بازم م نياگر ا يحت -

 : لب تكرار كرد رينگاهشو ازم گرفت و ز... زد ينيغمگ لبخند
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 ...دوست هي -

 :از جاش بلند شد و گفت بعد

 .  يسرما بخور خوامينم... تو ميبر گهيبهتره د -

*** 

 ...بوق... بوق

 ...ارتباط شدم يضرب گرفتم و منتظر برقرار زيم يانگشتام رو با

 الو؟ -

 .سالم -

 د؟ييسالم، بفرما -

 ؟يمنو نشناخت -

 شما؟... ارميشرمنده به جا نم -

 :گفتم نيهم يكنم برا تشيه اذذر هيخواست  دلم

 اومد؟ ادتي... يبهم شماره داد تونياومدم فرش فروش شيمن همونم كه چند روز پ ؟يفراموشم كرد يزود نيبه ا -

 .رميوقته اونجا نم يليمن خ... از من خبر نداره هيچند وقت نكهيبهت اطالعات داده مثل ا يهر ك... برو مزاحم نشو خانم -

 :ديكه پرس دميشن رو يدختر هي يصدا

 پدرام؟ هيك -

 .  زميمزاحمه عز -

 :خطاب به من گفت و

 ...من زن و بچه دارم... پهن كن خواهر من گهيجا د هيشما هم برو تورت رو  -

 :گفتم دمويخند بلند

 مزاحمه؟ يگيم هيك پرسهيم زتيعز يفرشته  يحاال وقت... ؟يگرفت يبدون من عروس... چشمم روشن -

 :گفتم... افتاده رشيگ ييچه مزاحم پر رو كرديحتما داشت فكر م. اكت شدس يلحظه ا چند

 ...يليخاندان زن ذل يكه خون زند تو رگاته و تو هم مثل مردا يامروز ثابت كرد -

 سر كار؟ يذاريمنو م... ؟ خدا خفت نكنه ييتو ديآناه -

 ؟يم ندادبه لتويعمو شماره موبا هيگذاشتمت سره كار؟ مگه تو فرش فروش يمن ك -

 ...خوردم يشام چ شبيد ستين ادميمن ... بود شيساله پ 5اون مال  -

 ؟يخوب -

 ؟يهم دار ييپسر عمو هيافتاد  ادتيچه عجب ... يمرس -

 ...زميهستم عز ادتيبه  شهيمن هم -

 . كارتو بگو ... معلومه -
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 .رونيب ميدعوتت كنم بر خواستميمنو بگو كه م... ييپر رو يليبخدا خ -

- .... 

 الو ؟ -

 .نفر منو آدم حساب كرد  هيباالخره ... شهيباورم نم ؟يگفت يچ -

 ات در چه حده؟ قهيسل نميبب خواميم... نميبب ندمويعروس آ خواميمن م... نداره يبا تو كار يكس... دلتو خوش نكن -

 ال كجا هست؟حا... هيجا دعوت بشم برام كاف هيآتوسا هم كه شده  يمن به بهونه ... نداره ياشكال -

 ...فشم ميريآرتام م يها ليآخر هفته با چند تا از فام... پس اسمه فرشته جونت آتوساست -

 . باهات حرف بزنم  ديبا... نمتيبب ديبا... دلم گرفته يليراستش خ... ميايما كه م... اوووم -

 ...ناراحته يليبود كه خ معلوم

 . ميكنيحركت م نايآرتام ا يصبح از خونه ... كن ادداشتي گميرو كه م يآدرس نيا... هدلم برات تنگ شد يليمنم خ... چشم يقدمتون رو -

چرا فرش ... پدرام شده بود ريرو كه قطع كردم تمام فكرم درگ يگوش... ميهم با هم حرف زد گهيذره د هي... آدرس رو براش گفتم عيسر

 .چه خبر شده فهمميجمعه م... نميبب شويدوست ندارم ناراحتو  زهيبرام عز يليپدرام خ... ؟ چقدر ناراحت بود رهينم يفروش

 ... اديهم بگم كه ب يرو برداشتم تا به پر يگوش

هم بخاطر  بايفر... شدياش هم بهتر م هيروح ينطوريا... رونيب ميبر الشونيگرفتم آخر هفته با فام ميهفته حال آرتام گرفته بود تصم نيا چون

 ... اديمهرداد باهامون م

 :كه تموم شد مامان اومد تو هال و گفت يبا پر متلفن

 ...اديب يشد؟ به پدرام گفت يچ -

 . آره -

 :از جام بلند شدم و رفتم كنار مامان نشستم عيسر

 ؟ يخبر دار نايعمو ا يمامان تو از خانواده  -

 . ميندار يخوب ي ونهيما باهم م يدونيتو كه م ؟ينه مادر جون چه خبر -

 بهت نگفته؟ يزيچ يمثال مامان -

 ... نه -

 :گفت عياومده باشه سر ادشي يزيچ هيانگار  بعد

 ...يپدرام برن خواستگار يگفت كه قراره برا ميبود رازيش يوقت... آها -

 ؟يخواستگار -

 اد؟يشده؟ پدرام نم يآره ، حاال چ -

 ...رف بزنهباهام ح خواديگفت م... ناراحت بود يليچون پدرام خ دميپرس نارويا... اديچرا م -

 .باشه مثل پدرام يكيدوست داشتم اگر قراره پسر داشته باشم  شهيهم... آقاست بچم يليپدرام خ... باشه ريخ -

 :زدمو گفتم يلبخند
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 ستم؟ين يدختر خوب ؟يمن چ -

 :گفت يو با لبخند مهربون ديبه سرم كش يدست مامان

 ... يتو نور چشم من -

 كه من شهيم يربع هي

*** 

 . و آرتام سرگرم صحبت كردن بودن راديه... ميستاديدم در منتظر ا بايو فر يو پر راديه همراه هو آرتام ب 

 »باشن؟ نجايا يچه ساعت نيمگه بهشون نگفت ان؟يپس چرا نم« : يپر

 ... ميچرا گفت -

كه معطل  نجايا مياومد ميما از خوابمون زد ؟يچ يعني... خوابميم نايآرتام ا يتو خونه  رميم انين گهيد قهيبخدا اگر تا ده دق... بابا يا« : يپر 

 »... ميبمون

 :گفت بايرو به فر و

 ...خورهينم ينباشه كه به درد زندگ on timeكه  يمرد... رو بهم بزن يامروز همه چ نيبنظر من هم -

 زنه؟ياصال حرفم م نيمن موندم ا... لبخند اكتفا كرد هينگفت و به  يزيچ بايفر

 ...اوناهش اومدن... يرانقدر غر نزن پ -

 »چه عجب «  :يپر-

 :فرهاد كه پشت فرمون بود گفت... نشدن جز مهرداد ادهيپ نيكدومشون از ماش چيه

 .هم بمونه همونجا  يروبوس... شد ريد م،يبر نيسوار ش -

 »...اديهمراهمون ب دميآناه يقراره پسر عمو... نيذره منتظر بمون هي ديبا« :آرتام 

 :تگف عيسر كايمون

 ...شد ريد... نيكنياه چقدر معطل م -

 :لب گفت ريز يپر

 ...اومده ها ريحاال خوبه خود نكبتشم د... ـشيا -

قهوه  كانيپ هيپدرام با ... كه روبروم بود ار تعجب باال رفت يزيچ دنيابروهام با د... دميمتر از جا پر هي يبوق بلند يبا صدا... ميديدو خند هر

 :و گفت ديپدرام هم خند... خندم گرفت... گه داشته بودسوخته كنار پام ن ييا

 ....متيباال برسون يب... يآبج كيسام عل -

 ...اشاره كردم  نيخنده به ماش با

 ش؟يديخر يك ه؟يچ نيا -

 .ددر ميبپر باال بر... مياومد ريد يليخ) به دختر كنار دستش اشاره كرد( االنشم بخاطر خانم  نيهم... قصه اش درازه -

 ينيب يكوچولو رو يليقوز خ هيبود و  زيصورتش ر يداشت، تمام اجزا يديصورت سف... كه كنارش نشسته بود شدم يمتوجه دختر بانمك ازهت

 نيآرتام اومد جلو و با پدرام كه حاال از ماش... هم داشت يفيظر كليبانمك بود و ه يليدر كل خ... ومديبه چشم نم اديالبته ز... بود دشيكش
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... بود اون وسط ييبل بشو... گرم شده بود يبازار روبوس... شن ادهيپ نيهمه مجبور شدن از ماش گهيحاال د...بود حال و احوال كرد دهش ادهيپ

 :فرهاد گفت... ديپرسيو در موردش سوال م ديكشيروش دست م يپدرام حال كرده بود ه نيبا ماش يكه كل نيفرز

 .ميرسيظهرم نم. شد  ريد... بسه يآقا روبوس -

 » ما؟ نيتو ماش اديم يك... خب« : راديه-

پدرام راحت  نيدادم كه آرتام تو ماش نويبچه ها اما چون احتمال ا نيتو ماش ميقبال به آرتام گفته بودم ما بر ميببر نيماش اديقرار نبود ز چون

 :نباشه بهش گفتم

 .امي، منم با پدرام م لهيفرهادم كه تكمآقا  نيماش... نايا يپر نيتو ماش نيو آقا مهرداد بر بايتو و فر -

 :ديتعجب پرس با

 برم؟ راديچرا من با ه -

 .ممكنه بهت سخت بگذره ... يعادت داشته باش كانيفكر نكنم به پ... بهتره ينطوريا -

 :گفت يكرد و با لحن دلخور ياخم مچهين

 ...يراحتم كه تو اونجا باش ييمن جا ه؟يچه حرف نيا -

 ...زدم يلبخند

 . يپس خودت خواست... باشه -

 ...بهم انداخت يزيآم رينگاه تحق كايمون.  ننيبش راديه نيگفت برن تو ماش بايبه مهرداد و فر... ديخند اونم

 ...ايآرتام تو با ما ب... تو راه معطلمون نكنه دوارميفقط ام) كرد نيبه ماش ياشاره ا. ( ميبهتره بر گهيد. اومد  لتونميفام نكهيخب مثل ا -

 :باال انداخت و گفت يآرتام سر... لبخند گل و گشاد به آرتام همراه بود هيقسمت آخر حرفاش با  البته

 ... اميمن با پدرام م -

 ». يتا جاتو عوض كن ميزنگ بزن به گوش يهر وقت خواست... زميعز يهر جور راحت« :كايمون-

 :و به آتوسا گفتممنم ر... به تكون دادن سر اكتفا كرد و همه سوار شدن آرتام

 ...نيمن بش شيتو عقب پ -

 ...ميسا موافقت كرد و ما هم پشت سر بچه ها راه افتاد آتو

 :ديبهم كرد و پرس ينگاه نهياز تو آ پدرام

 چطوره؟ -

 ش؟يديچرا خر يول... خوبه -

آق دكتر در اون داشپورت و وا ... راك خودتهخو... يآهنگ بذارم حال كن هيبرات  خواميفعال م... گميگفتم كه قصه ش مفصله بعدا واست م -

 ...زحمت يكن ب

 :و گفتم دميخند

 ...حاال چرا لحن حرف زدنت عوض شده -

 »... جنبم ياز بس كه ب« : پدرام
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 :اشاره كرد و گفت يبا برچسب نارنج اهينوار كاست س هيبه ... در آورد و دور گردنش انداخت بشيرو از ج يا يزدي دستمال

 ...بذار تو ضبطآها اون  -

ذره  هيآرتام اول ... خنده ريز ميخواننده منو پدرام و آتوسا زد يبا بلند شدن صدا... ذره باهاش كلنجار رفت تا تونست راش بندازه هي آرتام

 ...ميخنديم ميكه ما دار خونهيم يخواننده چ نهيبه آهنگ گوش داد تا بب قيبعد دق... باتعجب بهمون نگاه كرد

 

 

 ينيبيم ياگه برگرد بودم گفته

 چشمام ي نهييغمها رو تو آ نقش

 نيغمگ يخونه  نيتو ا نجايا يدونيم

 اميتو دن يگرفته ب يرنگ يب رنگ

 

 دسته تو سرده دمياما د ياومد

 گردهيبر نم گهياون روزا د يگفت

 

 دوباره يبودم اگر برگرد گفته

 رهيميم يكياز دل و تار رهيم غم

 يوزر هيتو نشستن ها  ياون ب بعد

 رهيگيسردمو تو دست تو م يدستا

 

 دست تو سرده دمياما د ياومد

 گردهيبر نم گهياون روزا د يگفت

 

 ينيبيم ياگه برگرد يبود گفته

 پنجره ها اسم تو مونده نيا يرو

 اومدنت باز منو تنها ي قصه

 شبها نشونده هيكيتار نيا يتو

 

 جبر منه يتو بودن لحظه  يب

 زمان صبر منه وبيا صبر

 قبر منه ستيتو خونه ن يب هخون

 زمان صبر منه وبيا صبر

 

 اديخوبم ب يتا اون روزا ايب
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 خواديدستاتو م هيمن گرم دست

 ...زنهيم شيتو جونمو آت قهر

 

 »...نيخنديم نيكه شما دار گهينم يخنده دار زيچ نكهيا« : آرتام 

 ...كه از زور خنده تو چشمم جمع شده بود و پاك كردم ييانگشت اشكا با

 ...ميخنديبه متن ترانه نم -

 »ن؟يخنديم يپس به چ«: آرتام-

 »...سخته حشيتوض... دكتر اليخ يب«  :پدرام 

 ...گميمن بعدا بهت م -

 :به آتوسا نگاه كردم و گفتم... موافقت كرد و مشغول صحبت كردن با پدرام شد آرتام

 كنه؟يكه نم تتياذ... از دست پدرام -

 .هيكن خوب و حرف گوش ينه بچه  -

 ...نهيخوب از خاندان زند به ارث برده باشه هم تيخصوص هي... گهيخودمون د ليهمون زن ذل -

 :ديخند آتوسا

 ...كنهيم فياز شما تعر يليپدرام خ -

 ...ازت بزرگتر باشم اديز كنميفكر نم.  كنميم يرياحساس پ ينطوريا... نگو شما... باهام راحت باش -

 .سالمه  24من  -

 ....عوض كرد نشويتو بگو چرا ماش... گهينم يزيت باش ، پدرام كه چپس راح -

 :زد و گفت ينيغمگ لبخند

 .بذار خودش بهت بگه -

 :زدم يلبخند ارميدرش ب يبحثو عوض كنم و از ناراحت نكهيا يبرا

 ... خوبه ها  يليداداشمم خ ي قهيسل -

 ....خنده ريز ميدوباره هردومون زد يشروع شدن آهنگ بعد با

 دم اومد وقت رفتن دهيسپ

 گفتن يبرا ميما ندار يحرف

 ما تموم شد نيكه بود ب يهرچ

 موندن يجا گهيد ستيبرام ن نجايا

 رونيتو ب ياز زندگ رميم من

 رونيو يباشه خونمو كرد ادتي

  رونيو يباشه خونمو كرد ادتي

 يا وونهيبرم نگو كه د خواميم
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 يموندن ندارم بونه ا يبرا

 هيخداحافظ وقت

 يا بونهيگلوم حلقه زده بغض غر تو

 رونيتو ب ياز زندگ رميم من

 رونيو يباشه خونمو كرد ادتي

  رونيو يباشه خونمو كرد ادتي

 اديم ادميمون  ييآشنا اول

 اديم ادمي

 اديز يليبه من دوست دارم خ يگفت

 اديز يليخ

 حرف تو باورم شد يسادگ رو

 به باد يمو داد يعاقبت زندگ تو

 رونيتو ب يگاز زند رميم من

 رونيو يباشه خونمو كرد ادتي

 رونيو يباشه خونمو كرد ادتي

*** 

فرهاد و ... كردم يگوشه نشسته بودن نگاه هيبه بچه ها كه هر كدوم ... كرديفكم درد م ميبود دهيبس كل راه از دست پدرام و آرتام خند از

 ي هيكردن بودن و بق يهم مشغول تخته باز كايآرتام و مون... قدم بزننو مهرداد هم رفته بودن  بايفر... كردنيدرست م شيداشتن آت راديه

آوردنش حرف  يپاش ديبخاطر اس شبيكه د يدر مورد دختر يمنم داشتم با پر... كردنيم قشونيهم دورشون جمع شده بودن و تشو ابچه ه

اما قبل از ... ختيريآروم اشك م كرديم فيو تعر بشيد يداشت اتفاق ها يوقت... حالش بد بود يليخ يپر يول دمشيمن كه ند... ميزديم

آرتام بلند ... رو برده يمعلوم بود كه آرتام باز كايمون يها غيبچه ها مخصوصا ج ياز سرو صدا. مسلط شد  دشبچه ها بفهمن به خو نكهيا

 :گفت

 در چه حده؟ تيباز نميبب ايخانم دكتر ب -

 ».تونهيهم نم گهيد يمن نتونستم ببرم پس بدون كس يوقت« : كايمون-

 »...هم ببازن هيبق شهينم ليدل يو باخت يستيبلد ن يداره؟ چون تو باز يچه ربط«  :نيفرز-

 :كرد ياخم وحشتناك كايمون

 ستم؟يبلد ن يمن باز -

 »؟يبلد يچ يجز عروسك باز... آره« :نيفرز-

 »...ريزود حرفتو پس بگ« : كايمون 

 :به كمر زد و گفت يدست.  برديلذت م كاياز حرص دادن مون نيبود فرز معلوم
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 رم؟ينگ -

 ... كنميم چارتيب -

 ؟يتونيم -

 :خودشو لوس كنه گفت كرديم يكه سع يرو كرد به آرتام و در حال كايمون

 ...بهش بگو يزيچ هيآرتام تو  -

 » ...از خودت دفاع كن يزبون دار... يخودت بزرگ شد... بگم يمن چ« : آرتام-

 »  گهيبهش بگو د يزيچ هي... حرفاشو يشنويمگه نم« : كايمون 

 »خوب شد؟  ... كنميپاره اش م اطمونيتو ح يتوپتو بنداز گميبار د هي... كن يخودتون باز يبچه، برو دم خونه  يآ« : آرتام 

 .به من زد يچشمك و

 » ...واقعا كه«  : كايمون-

 :دستشو به طرفم دراز كرد و بلند گفت... اومد طرفم پدرام

 .رميازتون قرض بگ يساعت هي يدختر عموم رو برا خوامينداره م ير اشكالاگ -

 :ميبا كمك پدرام از جام بلند شدم و از بچه ها جدا شد... تنها لبخند زد آرتام

 نورتر؟يا ميايب يحاال چرا گفت -

 ....مينبا هم خلوت ك قهيمن و تو دو دق ذاشتياون كه نم... رهيهم مثل كاوه گ يدك نميبب خواستميم -

 . ستين يآرتام اونجور -

 .چه خوب  -

 :كه كنار رودخونه بود اشاره كردم و گفتم يبه تخته سنگ. پدرام ساكت بود ... ميذره تو سكوت قدم زد هي

 م؟ينياونجا بش ميبر يموافق -

 ...شدم قيتو چهرش دق م،ينشست يوقت... كردم  موافقت

 انقدر ناراحتت كرده ؟ يچته پدرام ؟ چ -

 . ز خانوادم جدا شدم ا -

 ؟ يچ -

 ...شهيم يماه هي... مامان با ازدواج من و آتوسا از خونه قهر كردم يبخاطر مخالفت ها -

 . كننيموافقت نم... شهيكه مشكلت حل نم ينطوريآخه چرا ؟ ا -

 ... ستميخودم وا يازشون جدا شدم تا رو پا... ستيبرام مهم ن -

 ! يندار يا هيتو كه سرما  ؟يبا دست خال -

 .شو هم زدم به كار  هيبق... دميرو خر كانيپ نياونو فروختم بجاش ا... بودم دهيخودم خر ي دهيبا پول زحمت كش مويقبل نيماش -

 ؟  يبرن خواستگار خواستنيبرات م گفتيمامان كه م -

 . دعوا  ليشد دل نميمنم نرفتم، هم... و گذاشته بودنبه من بگن قرار  نكهياونم بدون ا... دختر دوست بابا يبرن خواستگار خواستنيم... آره -
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 .بهم نگفت  يزيچ يمامان -

كه ادعا داره كه انقدر  يبگه من ازشون جدا شدم ؟ اونم زن شهيروش م ليفك و فام شيمامانم بخاطر آبروش پ يفكر كرد... دونهياونم نم -

كه گرفته بود زنگ زد و دعوتم  يا يعمه بخاطر مهمون شميچند روز پ.. .مياريكرده كه امكان نداره رو حرفش نه ب تيبچه هاشو خوب ترب

 ..كار مامانه نرفتم دونستميم چونمنم ... كرد

 ...يمهمون -

 ... نيشما هم دعوت بود... گهيآره د -

 به چه مناسبت ؟ -

 :ديذره نگام كرد ، پرس هي

 مگه بهت نگفتن ؟ -

 ؟ گفتنيبهم م ديرو با يچ... نه -

 :لحظه دست پاچه شد و گفت هي پدرام

و اون بكشه  نيبه رخ ا شويخونه و زندگ يجور هي ديباالخره با... رهيبگ يتا مهمون هيليهمش منتظر تعط يشناسيعمه رو كه م... بابا يچيه -

 ...گهيد

 :باال انداختمو گفتم يشونه ا... دمينفهم يزيكه چ من

 ؟يمونيشبا كجا م -

 ...همخونه شدم يكيبا  -

 ...خونه هيكرا يبرا رهيكه نصف درآمدت م ينطوريا ؟يمامان ايما  شيپ يايچرا نم نهوايد -

 ...شما رو يمخصوصا خانواده .... ماجرا باز كنم نيرو به ا يكس يپا خوامينم... بهتره ينطوريا -

 ؟ يگينم يچرا به مامان -

 .آتوسا  يخواستگاربرم  يبا مامان خواميدارم  م ييها ميتصم هيراستش ... بهش بگم ديشا -

 . كننيخانوادش قبول م -

روز رفته  هيمامان  دهيخبر بهم رس... كشمياز آتوسا هم خجالت م... كشميبخدا از روشون خجالت م. داره  يخوب يليپدر و مادر خ... آره -

رفته  يشعورم چند بار يب نازيپراون ... دختر رو در آ وردن نيچقدر اشك ا يدونينم... از دهنش در اومده بهش گفته يسراغش و  هر چ

 .كاش من برادر تو بودم  يا... كشميخجالت م ستين شونيحال يچيفرهنگ ه يهمه ادعا نيخانوادم با ا نميبيم يتوق... سراغش

 :زدم و گفتم يلبخند

 . خواميمزاحمم نم... كنميدونه بودن خودم حال م هي يكيدارم با  يمن كل... دعا ها نكن نياز ا گهيد -

 :رو صورتم ديشالمو كش... ديندخ

 ...يقبلنا دست و دلباز تر بود -

 :مرتب كردم و گفتم شالمو

 .بود  مياون مال قد -
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 ...شد يجد افشيق دوباره

 ؟ كنهيكمكم م يبنظرت مامان -

 ...خواهر شوهر و نبره ضِيآتوسا ف فهيح... اميتازه من حاضرم به عنوان خواهر داماد ب... معلومه -

 :زد و گفت يپوزخند

، تنها گذاشتمش اومدم  ياغفالم كرد... در چه حاله الميع نميبب ميپاشو پاشو بر... رو بارها برده ضيف نيخانم ا نازيبه لطف پر... نگران نباش -

 ...نجايا

 ؟ نجايمن آوردمت ا... بشر يچقدر تو رو دار -

 . سبك شدم باهات حرف زدم  يليازت ممنونم، خ -

 .شنوميم ونيخوشحالم كه ا -

 : ديپدرام پرس... جمع شدن يزيچ هيبچه ها دور  يهمه  ميديد دميديرس يوقت... كنار بچه ها ميزنان برگشت قدم

 چه خبر شده؟ -

 . دونمينم -

 ...خشكم زد دميد يكه م يزياز چ... جلوتر ميذره رفت هي... ميكرد شتريقدم هامون رو ب سرعت

 ... كرديم هيكه سرش تو بغل آرتام بود گر ينشسته بود و در حال نيرو زم بايفر

نبود  اديالبته خونش ز...ومديشدم كه پوستش رفته بود و داشت خون م بايفر يتازه متوجه پا... رفتم جلوتر... شد جاديابروهام ا يرو يا گره

چشم ... كنهينم هينامزد خودش گر بود كه چرا تو بغل نيا كرديم تميكه اذ يزيچ... بود اديشده بود ز دهييكه سا يخوب حجم پوست يول

 ...باعث شد بهش نگاه كنم كرديرو آروم م بايآرتام كه داشت فر يصدا. نداشت، چون نبود  دهيفا يكنم ول دايمهرداد رو پ تاچرخوندم 

 ..زخم ساده اس هي... دختر خوب ستين يزيچ -

 يچ دميزدم و با اشاره پرس يبه پر يآروم ضربه ا... تر شد قيمم عماخ... خودشو به آرتام چسبوند شتريبلندتر شد و ب بايفر ي هيگر يصدا

 شده؟

 :گوشم گفت ريآروم ز يپر

 يپشت وانت يطرف ما چند تا شوخ ومدنيهم كه داشتن م يبعد آب باز... نامزد جونش هوس كردن پاشون رو بكنن تو آب نويا... يچيه -

 ...شد نيخانم پخش زم بايزده بود فر خياز سنگام  يعضب. بود  سيهم كه كف كفش هاشون خ ييكردن و از اونجا

 مهرداد كجاست؟ -

 ... ارهيفرهاد رو ب يپزشك فيرفت ك -

 چرا تو بغل آرتامه؟ نيخب ا -

 ؟  يحسود... اوهو -

 ...گمشو -

 هي... زدميو من داشتم خودمو گول مبود  يراض دميشا... نبود يبهش راض بايفر دنياز چسب اديانگار ز... ازش گرفتم و به آرتام نگاه كردم رومو

كارو بكنه و  نيا بايداشت فر ليآخه چه دل... دست خودم نبود... تفاوت رومو برگردوندم يمن ب يبهم زد ول يلحظه سرشو آورد باال و لبخند



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  259 

... نگرانه يليمعلوم بود خ چارهيب... طرفمون ديدويبدست م فيكه ك دمياز دور مهرداد رو د... بده شمي، دلدار چينكنه كه ه يآرتامم اعتراض

 بايسر فر يرو ياصال ناراحت نشد ، تازه كنارشونم نشست و دست... برام جالب بود... نميصحنه بب نيمنتظر موندم تا واكنش اونو نسبت به ا

بزرگش  يليمن خ دي، شا دونمينم ...پس خجالتم بلده... رونياز بغل آرتام اومد ب ديمهرداد رو شن يبود كه تا صدا بايخود فر نباريا... ديشك

 ؟ شدميناراحت م دياصال چرا با... كردميم

 اديز بايفاصله مون از بچه ها تقر... لب رودخونه ميرفت يهمراه پر. دادم برم كنار تا راحت تر كارشون رو بكنن  حيوجود اونهمه دكتر ترج با

 ...ميكرديآب نگاه م انيبه جر ميهر دو تا ساكت داشت... بودن دمونيباز تو د يبود ول

 »...كرده واسه من يچرا مثل برج زهرماره؟ چه اخم افتيق... اووو«  :يپر-

 :از طرز نگاهش كالفه شدم.  گشتيم يزيچ هيانگار دنبال ... با لبخند زل زد بهم... ستادياومد روبروم وا دميجوابشو نم ديد يوقت

 ؟ يدي؟ خوشگل ند هيچ -

 ؟ يديشد ؟ سر يچ... دميله حسود ندخوشگ يول دميچرا خوشگل د -

 ؟ يپر يگيچرا چرت و پرت م -

 ... خانم كنميدركت م... منم دخترم... نگاه به خودت بنداز هي؟  گميمن چرت و پرت م -

 ...كش شيمزاحمم نشو ، درك كردنت پ فاتياراج نيتو با ا -

 آره؟ فته،يم يياتفاقا هي؟ داره  فياراج -

 .بس كن  يپر -

 يحت... ارهيشازده پسرو به دست ب نيتا دل ا كشتيتو بود تا حاال خودشو م يجا يهر ك ؟ياحساس يبس كنم؟ آخه دختر تو چقدر ب رو يچ -

.  كردميكارو م نيالبته منم بودم هم... نامزدش خودشو پرت كرد تو بغل آرتام يبنداز بجا باينگاه به فر هيتو؟   يول... شده با بچه پس انداختن

 چنده؟ لويك راديام هست ،هآرت يقتو

 گرفت خندم

 چنده ؟ لويك راديكه ه -

هنوز ... ال اله اال اهللا...  ياون پسرعمه  يبرات جا تونهيواقعا آرتام نم يعني نميآخرش ؟ بب ي كهيبه ت يداد ريهمه حرف زدم تو فقط گ نيا -

 . يفراموشش نكرد

حالم  دمشيتا د... ينشده پر يتموم شده ول يهمه چ كردميببنمش فكر م يمامان يه كه خون يتا قبل از اونشب... يكنياگر بگم نه باور م -

 . هست  نمونيب ييزايچ هيبازم  ينبود ول ميهر چند مثل قد... عوض شد

 :دستمو گرفت يپر

 . بخواه ... ديبخواه آناه... شهيتموم م ياگر خودت بخوا -

 .گفتنش آسونه  -

 كاوه بهتر بود؟  يكنيواقعا فكر م. وتاشون به هر د... فكر كن ييتنها يوقت -

... داديبرام انجام م كردميكه اراده م يهر چ... كنارم بود شهيهم. دوستم داشت  يليكاوه خ. جورن  هيهر كدوم ... كرد سهيمقا شهيخب نم -

خواسته هاشو با  شهيهم كه داشت هم يتيبخاطر حس مالك... از حدشه ادياونم بخاطر دوست داشتنه ز گفتيبودنش بود كه م ريگ شيتنها بد
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 گهيوقت ها د يبعض يول كردينم تمياذ اديچون ز... كردميتحمل م نيهم يواسه . خب منم دوستش داشتم  يول كرديم ليتحم مبه استيس

 .ديكشيكه كار به دعوا م شديم اديز يليخ

 و آرتام؟ -

 :لبام نشست يرو يبا فكر كردن به آرتام لبخند نباريا

اگر خودش  يكه حت نهيتوش دوست دارم ا يليرو كه خ يزيچ.  كنهيدركم م شهيو هم تهيباشخص يليخ... اونم مهربونه... متفاوته يليخ آرتام -

 هي... خوب برات باشه يليدوست خ هي تونهيبگم م تونميم. بروز نده و بجاش همه رو خوشحال نگه داره  كنهيم يغم و غصه داشته باشه سع يكل

 ... نانيطمدوست قابل ا

 ...باز شد شتيكه ن نميبيم... هوووم -

 :به بازوش زدم يمشت

 زهر مار -

 هيجون  بايباشه از فر ادمي... يقبول كن يخوايتو نم يهست ول ييزايچ هيباز شده ات كشف كردم كه  شيامروز و ن ي؟ بعد از ماجرا هيچ -

 ...بكنم ژهيتشكر و

 :گفت دينگاه متعجب منو د يوقت. ..خنده ريبلند زد ز هويها  وونهيد نيع و

حاال جدا از ... و خودشم افتاد روش رتشيخورد مهرداد نتونست بگ زيكه ل بايفر... افتادنشون خنده دار بود يچقدر صحنه  ينيبب ينبود يوا -

 . خودمو گرفته بودم  يجلو يليخ ييخدا... برم كمكشون ايبخندم  دونستميمن نم... افتادنشون آخر خنده بود ي، لحظه 18+ يصحنه ها

 :رو شونم گذاشت و گفت يدست يپر... كردنش افتادمو اخمام رفت تو هم هيو گر بايفر ادي دوباره

ذره براش عشوه  هيتا  رميم گهيمنم د.  نطرفيا انيدارن م تونيگرام يچوون شو كردميتو بودم اخمام ر و باز م يمن جا... يباز كه اخم كرد -

 . يايب

 :انداختم و گفتم يبه پر يچپ چپ نگاه

 . اميمنم م -

 :دميآرتامو از پشت سرم شن يصدا

 .نداره  يخانما كه تموم يحرفا نيامان از ا -

  »؟يبود چ رتونياگر بگم كه ذكر خ« : يپر-

 ...لطفا نيپس ادامه بد -

 :بهم كرد و گفت ينگاه. كنارمون بود  گهيحاال د.  دنيدو خند هر

 ؟ گذرهيش نمبهت خو اديز نكهيمثل ا -

 :نباشه تياز عصبان يكردم تو صدام نشون يكردم نتونستم اخمامو باز كنم اما سع يكار هر

 . گذرهيبه همه هم داره خوش م ايگو... خوبه يچرا اتفاقا همه چ -

 :گفت عيسر يپر... زد يام شد چون ابروهاش باال رفت و لبخند هيكنا متوجه

 . كارم داره راديه نكهيمن برم مثل ا -
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 يمشك يِشلوار ل هي... بود پيواقعا خوش ت... منم از فرصت استفاده كردم و خوب براندازش كردم... نگاه كرد تا دور شد يانقدر به پر آرتام

 بلوز بافت كلفت تا هي... نزده بودم پيالبته منم كم ت... كه با كاپشن به همون رنگ ست شده بود يمشك هيباد يو كفش ها يبا بلوز سرمه ا

 يكفشا... بودم دهيبه رنگ شلوارم كه گشاد و شل بود هم به عنوان مانتو روش پوش يبافت... بودم دهيتنگم پوش يِرونم همراه شلوار توس يالبا

 تونستن پاشون و بكنن تو آب؟ يچطور نايا بايفر دونميمن نم... واقعا سرد بود... بود يال استارم هم توس

 ؟يكنيم ميبررس يحاال چرا با اخم دار -

 :باال انداختمو گفتم يتفاوت شونه ا يب. خندونش نگاه كردم  يآب يلحظه به چشما چند

 .نداره يخاص ليدل  ،يطور نيهم -

 ؟ يستياز دستم ناراحت ن يبگ يخوايم يعني -

 ناراحت باشم؟ ديچرا با... نه -

 ...يناراحت بايپس از دست فر -

 :تر شد قيعم اخمم

 از دستش ناراحت باشم ؟ تونميبرقرار نكرده چطور م يارتباط چيبا من ه بايفر يوقت -

 :، كالفه شدم و گفتم كردياز چند لحظه كه موشكافانه نگاهم م بعد

 آخه چرا؟ يول ادياز من خوشش نم دونميم... زنهيبا من حرف نم بايواقعا چرا فر -

 :خونسرد نگام كرد يليخ

 . اديچون از من خوشش م -

 ؟ يدونيپس م -

 ... هووماو -

- ؟ياز ك 

 :ذره فكر كرد و گفت هي

 .كه برگشتم  ياز موقع -

 .يو بغلش كرد يدونستيپس م -

 . كارو كرد  نيمن بغلش نكردم اون خودش ا -

 :زد و ادامه داد يلبخند

كه از  هيكار گهيد... مكار كن يخب چ... دادن يمخصوصا مواقع دلدار.  برنيلذت م يكل كنميبغلشون م يبهم گفتن كه وقت ياديز يدخترا -

 ...اديدستم بر م

 :هلش دادم عقب نشويدستمو گذاشتم رو س.  ديبلند خند... از تعجب گرد شد چشمام

 شرم آوره ؟ -

 حسادت تو؟ اي؟ آغوش گرم من  يچ -

 گفته من حسودم ؟ يك -
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 . ميمن ذاتا آدم باهوش... نرفته كه ادتي... من -

... منو بغل كرد هوياما آرتام ... نييدستپاچه شدم و سرمو انداختم پا رشيلحظه از نگاه خ هي... چشمام صورتمو زل زد تو يآورد جلو صورتشو

 :كه دستشو دور كمرم سفت كرد رونيكردم خودمو از بغلش بكشم ب يسع

 .ينكن يحسود گهيتا د كنميبغل م باياز فر شتريتو رو ب... انقدر تكون نخور -

 . نهيبيم يكي... زشته  -

چشمام و بستمو به ضربان منظم قلبش ...عطر مردونش خوب بود يچقدر بو...نكردم يمنم مقاومت... تو بغلش فشرد شترينگفت و منو ب يزيچ

 موندميتو همون حالت م گهيذره د هياگر ... چقدر تنش گرم بود... كاپشنش ري، اروم بردم ز زديم خيداشت  بايدستامو كه تقر... گوش دادم

 :آروم گفت. ..برديخوابم م

 ...ايبهم اخم كن نمينب گهيد -

رو چسبوند  شيشونياما پ... دميلحظه سرشو آورد جلو كه ترس هي... رفت عقب و دوباره زل زد بهم قهيبعد از چند دق... ندادم يمن جواب نباريا

 :كرديم يبرداشت بد ديديمارو م يگر كسمطمئنم از پشت ا يداشتم ول يآرامش خوب نكهيبا ا... تو صورتم خوردينفس هاش م... ميشونيبه پ

 . كننيفكر بد م... ننيبيم التونياالن فام -

 ...دنيد نشمياونور بدتر از ا يها ابونياونا تو خ... نگران نباش -

 ...دنيكه ند هيبق -

 . ننيبب خواميخب منم م -

 :عقب و گفتم دميسرمو كش يلبخند زدم ول....دميفهم منظورشو

 ...ميبهتره بر -

 ؟يستياز دستم ناراحت ن گهيد -

 ...از اولم نبودم -

 .كردم  يهمه منت كش نيا يپس الك -

 ... بهم محبت كرد يآرتام كل كايو مون باينگاه محزون فر يروز جلو ي هيبق... بچه ها شيپ ميتا بر دميو دستشو كش دميخند

*** 

 ...اديز انمارستيب يسال بود و كارا يآخرا. بخش شلوغ بود يليدو هفته خ نيا

 ...  كرديكار م شتريو ب ديخوابيمدت كمتر م نيتو ا. بود  ختهيكار رو سرش ر يليكه خ سوختيآرتام م يدلم برا شتريب

 يچند ساعت ينطوريا. گرفتم بمونم  ميتصم ومديبودم و خوابمم نم كاريامشب چون ب يخونه ول رفتميمن م مونديم مارستانيكه ب ييشبا معموال

 ...گذروندميدلم براش تنگ شده بود م يكه حساب مايو ش يررو هم كنار پ

 :ديكش يخفه ا غيج دنمياومد ، با د مايرفت لباساشو عوض كنه ش يوقت... دنميخوشحال شد از د يو كل ديرس يپر اول

 .معرفت يسالم ب -

 ...ميبغل كرد گرويهمد

 ؟يماهت ،خوب يسالم به رو -
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 ت؟يقبل فتيسر ش يمگه قراره نبود برگرد... ول كن اون شوورت رو.... يبدتر يپرتو ، بابا تو كه از  ياز احوال پرس -

 :دميخند

 ...دندونم، بد ريشوور رفته ز يمزه ... شهينم گهيد -

 :دونه آروم زد تو سرم و با خنده گفت هي

 . يبه تو بود كه تو هم وا داد دميام يهمه ... خاك -

 :بحثمون شد يمانع ادامه  يپر يصدا

 ....حسادته يهمه از رو... به حرفاش گوش نده دي؟ آناه يعزب اقل هيچ -

 :گفت مايرو به ش و

 . رتتيبگ اديكن ب يرو راض يخر هيحرفا برو  نيا يبجا -

  »شه؟يم دايكجا پ يماه نيدختر به ا... از خداشونم باشه... وا« : مايش

 » .از من گفتن بود« : يپر-

 :د و گفتكر يپر يحواله  ينگاه چپ چپ مايش

 . باهاش درد و دل كنم  خواميم دميرو د ديبعد از مدتها آناه... تو حرف نزن -

 :ديبره ، ازم پرس نكهيقبل از ا... رو صدا كرد مايش يدواچ خانم

 ؟يمونيم يتا ك -

 .برو به كارت برس... فعال هستم -

 ضيكم كم داشتن مر... شنيتو است ميرفت يپر شنهاديبه پ. ده رفت تا لباسشو عوض كنه و بعدم بره كارشو انجام ب عيتكون داد و سر يسر

 ...شديبخش داشت خلوت م... كردنيكه عمل شده بودن و تو اتاق ها جابجا م ييها

 ... آرامش شب يوا

 ...خوش به حالت يپر -

 چرا؟ -

 ...شلوغه يليروزا خ... آرومه نجايچقدر ا نيبب -

 ... عوض كن فتتويخب ش -

 .بكنم  نكارويكه بخوام ا ستين يخوب تيموقع ايبه آرتام بگم  رهيم ادمي ايهر دفعه  يبكنم ول رونكايا خواميم -

 ... يايبه خاطر دكتر مهرزاد نم دميشا -

 ...برو بابا -

 ... اومد كنارمون مايش

 ...نيرو شروع كرد بتيبدون من غ -

 .تنگ شده  يچقدر دلم براش شبكار گفتمي؟ داشتم م هيچ بتيغ -

 ...شبانمون تنگ شده بتيجمع سه نفرمون و غ يمنم دلم برا... ست رو دلم نذارد -
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 :گفت عيسر مايش... ميديسه خند هر

 ...چند تا خبر دست اول دارم... وقت كمه -

 »... تره يرادار هاش از منم قو نيا... فضول يگيبعد به من م« : يپر

 ».گمياصال نم.... يخودت فضول«  :مايش 

 »...ومدهين يبگو تا خانم دواچ... لوس نكن خودتو... اباب يا« : يپر 

 :رو لباش نقش بست گفت يا انهيكه لبخند موذ يگرفت و در حال يبا اكراه از پر نگاهشو

 ... هيمهد هيخواستگار رهيآخر ماه م يزدانيدكتر  -

  »؟يدونيتو از كجا م... چرت نگو«  :يپر

 ...دونهينم يچون كس نينگ يط به كسفق... منبعش موثقه... اونش محرمانه اس -

 »...  يهست يشهر كاف هيخبر كردن  يتو برا نيهم... اوهوو« : يپر

 :كرد و گفت ياخم مايش

 . گمايبهت نم يچيه گهيد -

 ماياز ش .رو ببره  يزدانيبرخالف دوستش تونست دل دكتر ... هيبه مهد نيآفر.  ارهيرو در ب مايحرص ش خواستيم. كرمش بود ... ديخند يپر

 :دميبود ، پرس يكه همچنان در حال كل كل كردن با پر

 ؟ كنهيكار م يطناز چ -

 ».داره يتصور كن بخاطر عقب افتادن از دوستش چه حال گهيخودت د«  :مايش-

 » .من كه اصال دوست ندارم تصور كنم« : يپر 

 »...زنهيم كيبا سالومه ت يليخ دايجد يميدكتر سل... يخب خبر بعد« : مايش-

 سالومه؟ -

 ».كنهيكار م رشيهمون كه تو پذ... گهيآ ره د« :مايش-

 »...ننيبيرو نم گهيهمد اديكه ز نايا... نــــه«  :يپر 

 » .كنن ارتيز گرويهمد توننيكه م رونيب... مارستانهيماله تو ب نيخب ا« : مايش

 ؟يتو مطمئن -

 »...گفتم كه خبرام موثقه« :مايش 

 »؟ياريرو از كجا مخبرا  نيتو ا« : يپر-

 :باال انداخت و با خنده گفت يشونه ا مايش

 ...خبر دست اولم،دكتـ نيو اما آخر... گهيد گهيد -

 ...بودم رفتم كمكشون كاريگفت چند تا كار انجام بدن كه چون منم ب مايو ش يبه پر. هر سه تامون و از جا پروند  يخانم دواچ يصدا

 ...اون دوتا مشغول حرف زدن بودن دميرس يوقت... تا تموم شد تر از اون دو ريذره د هيمن  كار

 : بلند روبروم گذاشتمو از همونجا گفتم زيم ي، دستامو رو شنيتو است نرفتم
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 ام؟يتا من ب نيصبر نكرد -

 دوننيها نم چارهيب... و گرفته بدتازه وارده كه چشمشون دكتر زرافشان ر يدر مورد دو تا از پرستارا... هيو اما خبر اصل...ول كن نارويا«  :مايش 

 .كه نتونن خودشون و جمع كنن گهيبهشون م يزيچ هياعصاب نداره و 

 ...هيذره جد هيفقط ... چارهيب ستيانقدرام ترسناك ن... اووم -

 شيچند روز پ. ها مخصوصا انترن ... ترسنيازش م يحساب گهيد يبچه ها يول... كه تركش هاش بهمون نخورده ميگيم ييما نويخب ا« : يپر 

 »...كنه سياز انترن ها زد كه كم مونده بود دختره خودشو خ يكيسر  يتو اورژانس چنان داد

 ... افتادم روزيد ادياسم اورژانس  دنيشن با

 ...دميتو بخش دكتر رفعت رو د ومدميكه داشتم م روزيد... يزيچ هيبچه ها  -

 :دي، پرس ختيريم ييهر سه تامون چا يكه برا يبلند شد و در حال يپر

 رفعت؟ -

 .اومد  ادمياورژانس  ياالن گفت... اورژانس دنتهيرز -

 . ستاديو كنارم وا رونياومد ب شنيگذاشت جلومو و خودشم از است موييچا... تكون داد دنيفهم يبه نشونه  يسر

سال داشته بخاطر سكته  35 يجوون كه حدودا يراننده تاكس هي شبيشده گفت پر يچ دميازش پرس يوقت... پكر بود يليخ دمشيد روزيد -

 گفتيم... و حالشم رو به بهبود بوده گردهيبر م يديدر كمال نا ام يول... نداشتن يديحالش بد بوده و ام نكهيمثل ا... آوردن اورژانس يقلب ي

 ريز زنهيباباش م دنيبچه با د يول كنهيمقبول  نميا... ننشيبب كننيو اصرار م انينگران م يليسالش خ 6 يزنش به همراه بچه  رظه يطرفا

خوب  پرسهينگران بود با ترس م تشياز وضع يلياون راننده هم كه خ... ذارهيم ريبچه تاث ي هيچون تو روح ليمالقات تعط گهيو اونم م هيگر

 ....نهياباشو بببچه هه ب ذارهينم گهياما د شهيخوب م دهيم نانيحالش خوبه بهش اطم ديرفعتم كه د كترد... نه اي شهيم

 :ادامه دادم دمويكش يآه

عذاب وجدان گرفته بود كه نذاشت  چارهيب... دكتر رفعت هنگ كرده بوده... تموم كرده شبياما امروز صبح كه اومد بهش گفتن مرده د -

 ....كنه يخداحافظ يپدره با بچه اش درست و حساب

 :گفت يكه پر ميهر سه تامون ساكت بود يا قهيچند دق.. .داستان متاثر شدن نيا دنيهم مثل من از شن مايو ش يپر

 سكته كنه ؟ ديساله چرا با 30جوون  هيآخه  -

 :رو شكست نمونيآرتام از پشت سرم بود كه سكوت ب يصدا نباريا... دوباره سكوت و

 ؟ نيناراحت بش بايز يباعث شده شما سه تا بانو يچ -

چون از ماجرا خبر ... بگم مويناراحت ليجوابشون رو داد و منتظر به من نگاه كرد تا دل ييخوش روهمزمان سالم كردن كه آرتام با  مايو ش يپر

 :تاسف تكون داد ياز رو يسر.  ديفهم يكيكوچ يداشت با اشاره 

 ...بچه اش و همسرش چارهيب -

 : ديپرس مايش... كه حاال خنك تر شده بود خوردم مييقلپ از چا هي

 ون ؟برات زميبر ييدكتر چا -

 .برم و وقت ندارم صبر كنم تا خنك بشه  ديكار دارم با يول خواديدلم م يليخ -
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 ...كرد كيخودش نزد يدستم گذاشت و فنجون رو به لبا يازش بخورم كه آرتام دستشو رو گهيقلب د هيبلند كردم تا  موييچا فنجون

 :متعجب من زد و گفت ي افهيبه ق يبعد لبخند... ذره ازش خورد هي

 . ديچسب يليخ... يرسم -

شروع كردن  مايو ش يبا رفتنش پر... بكنه يكار نيهمچ كردميفكر نم... ازمون جدا شد مايو ش يخندون پر يچشما يگفت و جلو ياجازه ا با

 .نداشت يا هديفا يبهشون رفتم ول يچشم غره ا... رنيگيبرام دست م نوياز فردا هم گهيد يچيه.  دنيخند يم زير زير... چشم و ابرو اومدن

*** 

امروز اول ... شديباورم نم... زدم ياومد لبخند ادمي تميو موقع ديكه خواب از سرم پر يوقت.... چشمامو باز كردم ميگوش alarmزنگ  يصدا با

درخت ها  يوكه ر يبا هر برگ كردمياحساس م... فصل بهار رو دوست داشتم شهيهم... رو دوست داشتم ديچقدر ع... دياول ع... بود نيفرورد

هوا رو با لذت  ستادميا يم يا قهيچند دق تونستميچند روز هر جا كه م نيتهران آلوده اس اما ا يهوا نكهيبا ا... شميمنم شاداب تر م شهيسبز م

تو  يهر ك... داديو طراوت م يتازگ يبازم بو يول يآلودگ نهمهيبا ا... واقعا برام لذت بخش بود... آلوده رو يهوا... هام هير يتو فرستادميم

 ...من خُل شدم كرديفكر م شدياز كنارم رد م ابونيخ

... ميجمع بش يمامان يسال خونه  ليقرار بود موقع تحو... شديهم سال نو م 8بود و ساعت  5:30ساعت .... ذوق از جام بلند شدم تا برم حموم با

مامان و بابا رو  نميبش نيهفت س يسفره  هيبا كاوه سر  نكهيبخاطر ا ادمهي.... ميشديجمع م يمامان يخونه  ليسال تحو شتريب رياخ يتو سال ها

 يول ميكرديپهن م نيهفت س يخودمون هم سفره  يهر سال تو خونه  نكهي، با ا رانيكه كاوه اومد ا ياز موقع... اونجا ميكه بر كردميم يراض

 ... ميبارم سال نو رو تو خونه مون جشن نگرفت هي

 . يمامان يخونه  اي... نايآرتام ا يخونه ... خودمون يشده بودم كه سال نو كجا برم؟ خونه  جيواقعا گ امسال

موضوع چقدر برام بزرگ جلوه  نيا نكهياز فكر ا... زنگ زد و همه رو دعوت كرد خونشون مشكل بزرگ منم حل شد يكه مامان شبيپر اما

 ... كرده بود خندم گرفت

 ...بود يخوب يليحس خ... بشوره و ببره كسالموي نيا يها يخستگ يتا آب همه  ستادميدوش وا ريزحركت  يب... تو حموم دميچپ عيسر

 ...ربع گذشته هيهمه اش ... تو حموم بودم ياديمنو بگو چقدر نگران بودم كه ز... به ساعت نگاه كردم... دميچيدورم پ حولمو

از  يكي دنيلباس نو پوش... به خودم برسم يحساب خواميامروز م... از كردمدر كمد لباسام رو ب كردميكه موهامو با حوله خشك م همونطور

همش مال همون  يول زنميحرفا رو م نيموقع ا نيهر سال هم... خندم گرفت... عوض بشم كنميم ياز امروز سع... نوروز بود نيا يها نييآ

 ... روز اوله

اگر  رونيب رفتميو هر وقت م رفتمينم ديبه خر يخاص يدسته آدما بودم كه فقط روزاكه من از اون  يياز اونجا... به لباسام نگاه كردم دوباره

كاوه بود كه  هيياهدا يتو كمدم هم كادوها يهرچند نصف لباس ها... لباس نو و استفاده نشده داشتم يكل دميخريم گرفتيچشممو م يزيچ

 ...حق داشت يپر... رو تموم كنم يهمه چ ديبا... دميپوشياونارو نم گهيدچون مطمئنا ... دارن اجيكه احت ييبه كسا دادمشونيسر فرصت م ديبا

 ... بكنم مويزندگ ديبا

 ... به خودم فكر كنم ديبا

 ... ندميآ به

 ....آرتـ به
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انگار به ... م شددوباره لبخند مهمون لبا... كه كنارش بودم فكر نكنم يخوب يبه روزا شديمگه م... شد؟يمگه م يول... فكر كنم ديآرتام كه نبا به

اومده بود كه از دستم  شيكم پ... مينگاه كرد مينامزد يبه حلقه ... زنميلبخند م كنميهر دفعه بهش فكر م... كردم دايپ تياسمش حساس

 يبودم همه چبا كاوه  يوقت... داشته باشم يدوستانه ا يبود كه تونستم باهاش رابطه  يبگم آرتام تنها پسر تونميم نانيبا اطم... ارميب درش

خندم ...پس فعال خوش به حال من... خوش به حال زنش... دوسته خوبه هيآرتام  يول... معشوقم بود تا دوستم شتريكاوه ب...عاشقانه بود

 ...خواستميم دميشا... كنم يذره براش دلبر هي خواستيدلم م يليامروز خ... گرفت

قدش تا ... و پارچه اش لخت بود انتخاب كردم شدياش دور گردن بسته م قهيكه  يسايبه رنگ  نيبدون آست راهنيپ هيلباسام گشتم و  نيب

اول ... تكون دادم و لباس رو گذاشتم رو تخت تيرضا ياز رو يسر... ومديپوستم م يفكر كنم رنگ لباس به رنگ سبزه ... زانوم بود يرو

 ...كردميم كموهامو خش ديبا

 يچتر يمو... كوتاه كرد برام يپشت موهامم خرد و جلوشم چتر... كردم يموهامو بلوط شگريآرا هادشنيبه پ... شگاهيرفته بودم آرا روزيپر

... ذره پوش دادمو شلوغ پشت سرم جمع كردم هيسشوار موهام كه تموم شد پشت موهامو ... كرديو صورتمو بچه گونه تر م ومديبهم م يليخ

 ... گذاشتم تو كاور تا ببرم اونجا عوضش كنم راهنمميتنم كردم و پ يآب زيه بلبه همرا يشلوار ل هي... تو صورتم ختميهامم ر يچتر

صبحونه رو  زيمامان داشت م... حدسم درست بود... رونياز اتاق رفتم ب... بودن داريب نايحتما مامان ا... بود 6:30... ساعت نگاه كردم به

 ...بلند سالم كردم و رفتم كنارش... ديچيم

 ... برو به بابات بگو عجله كنه... زميعز ريصبح بخ -

 ...همونجا انيب ميمستق نايقرار بود آرتام ا... رو صدا زدم و مشغول خوردن شدم بابا

*** 

كردم و رفتم تو اتاق تا لباسمو  يبا همه روبوس عيسر... بهتر بود ينطوريا... بود ومدهيهنوز ن ژنيآرتام و بابا ب يمامان يخونه  ميديرس يوقت

آرتام لباس كوتاه  يمن قبال هم جلو... ذره استرس داشتم هيچرا  دونمينم... دنيمعلوم بود كه اونام رس نييپا ياز سر و صدا... عوض كنم

بازار تعارفات ... رونيذره صبر كردم تا آروم بشم و بعد رفتم ب هي... عكس العملش برام مهم بود نباريا... كرديفرق م نباريا يبودم ول دهيپوش

كت و شلوار اسپرت كرم رنگ همراه  هي... ثابت موند زديآرتام كه داشت با بابا حرف م ينگاهم رو... بودن ستادهيد و همه سرپا واگرم بو

 يرو مرتب داده بود باال و بو شييقهوه ا يموها... رو هم باز گذاشته بود به تن داشت شييباال يكه دو تا دكمه  ديسف يمردونه  راهنيپ

 ...ذره خسته اس هي كردميفقط احساس م... و برداشته بودعطرش هم خونه ر

 كيسالم وعل ژنيرفتم جلو با بابا ب... زدم يبه خودم اومدم و لبخند قهيبعد از چند دق... اونم زل زد به من... شده بدم كه متوجه من شد محوش

 مكه معذب يطور هي... بود يطور هينگاهش  يول... نگفت يزيتكون داد و چ يسر... رفتم جلو سالم كردم... كرديآراتام هنوز نگاهم م... كردم

 ... كم بشه ميتا التهاب درون دميچند تا نفس كش هي.... آوردن رفتم تو آشپزخونه يچا يو خودمم به بهونه  نهيبهش تعارف كردم بش.... كرديم

 نكهيبدون ا... نمونده بود شتريب ييدو تا چا... كردميحساس منگاه آرتامو ا ينيتعارف كردن سنگ ييتمام مدت چا... رفتم تو هال ييچا ينيس با

مبل درست روبروش  هي يرفتم رو نميكنارش بش نكهيا يبجا... خودمم رو برداشتم هييدونه رو گذاشتم جلوش و چا هيبه آرتام تعارف كنم 

گوش  هيهم و وانمود كردم كه دارم به حرف بق يوخوش تراشمو انداختم ر يپاها... زدم يلبخند... بدجنس شده بودم يليامروز خ... نشستم

 يفكرش جا يول كرديداشت به من نگاه م... نگاش كردم... نداد ياما آرتام جواب ديپرس ياز آرتام سوال ژنيكه بابا ب ديرس ييحرف بجا... دميم

 ...صداش كرد به خودش اومد ژنيبار دوم كه بابا ب... ودب ييا گهيد
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 ن؟يگفت يزيچ -

 :به من كرد و گفت يبا چشم اشاره ا ژنيب بابا

 حواست كجاست بابا جوون؟  -

به  ميداشت گهيد... و آرتامم جوابشو داد ديدوباره سوالشو پرس ژنيبابا ب... دميكوچولو خجالت كش هيمن  يول... خود آرتام يحت دنيخند همه

منم چشمامو بستم و ... همه مشغول دعا كردن بودن... آخر بود قيدقا... دور سفره ميگفت همه بر يمامان... ميشديم كينزد ليزمان سال تحو

 :بلند گفت يمامان هوي... كردميدعا م تمداش

 ...نيبكن نيدار ييهر آرزو -

 :گفت عيسر ژنميب بابا

 ...نوه هام ندارم دنيجز د ييمن كه آرزو -

معلوم بود ... زدمو به آرتام نگاه كردم يبه زور لبخند... نبود ژنيببابا  يفقط آرزو نيانگار ا... از تعجب باز شد و به جمع نگاه كردم چشمام

 ...پاش يگرفت و گذاشت رو زيم ريدستمو از ز... زد ينگاهم كرد و لبخند آرامش بخش... حرف شكه شده نياونم از ا

 ... شد ليسال تحو يك دميرم غرق بودم كه نفهمانقدر تو فك... شهيخوشگل م يليآرتام خ يبچه  يول... مادر شدن!... فكر كن ... از آرتام... بچه

*** 

 ...هيخانوم گفتم بره تو هال كنار بق نتيبه ز... ناهار رو جمع كردم و رفتم تو آشپزخونه زيم

 بيجذره ع هيبنظرم ... كردميهمش داشتم به آرتام فكر م... مشغول بودم يساعت مين هي... انقدر اصرار كردم كه رفت يول كرديقبول نم اولش

به  خواستميم... بودم يهم راض يليخ... كه بود از كار امروزم ناراحت نبودم يهر چ... گهيد يحواسش جا ينگاهش به من بود ول...شده بود

 ...ه فرصت بدميخودم 

 :فتهستم گ يدنبال چ ديمامان كه انگار از نگام فهم... نميچشم چرخوندم تا آرتام رو بب... رفتم تو هال ييچا ينيس هيبا 

 ...بره تو اتاق بخوابه ميگفت... آرتام خسته بود -

 »...يخسته شد يحساب... زميتو هم برو استراحت كن عز« :يمامان 

به حرفاتون  نشستميمنم م شديم يخب چ... انگار فقط من تو جمعشون اضافه بودم... ذاشتنيمگه اونا م يول نميكردم و خواستم بش مخالفت

 :گفت ياز جام بلند شدم كه مامان شنينم اليخ يب دميد... دادميگوش م

 ....هيبرو تو اتاق آخر -

جلو  اديز نكهيا يمن و كاوه برا شدنيكه كل خانواده دور هم جمع م يزمان... رسما مال من و كاوه بود يمامان ياتاق تو خونه  نيا... هيآخر اتاق

... اتاق نيكاوه اون شب رفت تو هم يول... اونجا نرفتم گهيبهم خورد د يچهمه  ياز وقت... تو اون اتاق ميرفتيم ميچشم عمه و بابام نباش

 ... كردم بغضمو قورت بدم يتو دستم فشردم و سع يدرو چند لحظه ا ي رهيدستگ

و ساعدشو تا آرنج تا زده بود  راهنشويپ نيآست. بود  دهيتخت دراز كش يرو... كه توجهمو جلب كرد آرتام بود يزيچ نيورودم به اتاق اول با

 اقات واريبه در و د... آروم در اتاق رو بستم... دهيكه خواب ديفهم شديش م نهيس يرفتن منظم قفسه  نيياز باال و پا... چشماش يگذاشته بود رو

جا گذاشتم رو با  نجايبود و من ا دهيرو كه برام خر يهنوز كتاب... شدياز خاطراتم برام زنده م يكيبا نگاه به هر گوشه اش ... انداختم ينگاه

 ..اولشو باز كردم يصفحه ... نوشته بود يادگاريبرام توش چند خط  ادمهي... رفتم جلوتر... خودش نبرده بود
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  ديجاهالن نخواهم ترس يطعنه  از

 ديزمانه خواهم خند نيا يخنده  بر

 بر سر عشق پاك خود خواهم ماند من

 ديكور شود هر آنكه نتواند د تا

چند تا شعر روش ... بود نشيكاغذ كه ب هيبه  دمياز كتابم ورق زدم كه رس گهيد يچند صفحه .... چقدرم سر عشقش موند. ..زدم يتلخ لبخند

 ...عجق وجق هم بود يشكل ها يسر هينوشته شده بود و 

 در چشمانم مانده است گذشته

 مشهود است ميرد شده در تمام نگاه ها يها  هيثان عبور

 يبست قيحقا يم به رورا با شقاوت تما چشمانت

 گذرم يتفاوت م يو ب مانميم صبور

 هنوز هم دوستت دارم ينفهم كه

 : مختلف نوشته شده بود  يكاغد با مدل ها يجا چند

 »باهات حرف بزنم  ديبا «

رومو ... دميكش قيكتاب رو بستم و چندتا نفس عم... شد دتريبغضم شد... شدم يجور هي... رو نوشته ومدهيكه تو ذهنش م يزيهر چ انگار

 ... برگردوندم كه دوباره نگام افتاد به آرتام

 ... تخت نشستم يرفتم كنارش و لبه ...  دهيچقدر آروم خواب. صورتش كنار رفته بود  يكه زده بود دستش از رو يغلت بخاطر

چقدر ... صورتش قشنگ تو چشم بودكردن  غهيت شيبخصوص حاال كه كه بخاطر ش... دوست دارم يلياستخون چونشو خ... داره يناز صورت

هم كارمو  يموهاش فرو بردم و چند بار نيناخواسته دستمو ب... حرفاش در مورد تنها بودنش افتادم ادي... شديتو خواب چهرش معصوم تر م

لباسم  نكهيفره بود و دوم ان هيتخت  نكهياول ا يول... كنارش دراز بكشم خواستيدلم م يليخ... نشه داريخسته بود كه ب درانق... تكرار كردم

 يسرمو گذاشتم رو... دميبود كش يصندل هيبه كتش كه به پشت يدست... نشستم يصندل يشدم و رفتم رو دنيدراز كش اليخ يب... شديچروك م

 ...برد خوابم واشي واشي... ريتحر زيم

*** 

 :ديچشمامو باز كردم پرس ديد يوقت.. .آرتام با لبخند خم شده بود روم... احساس نوازش گونم چشمامو باز كردم با

 ؟يديخواب نجايچرا ا -

 ...ذره ماساژش دادم هي... گردنم خشك شده بودم... خوردم يتكون

 ...كه كم كم خوابم برد نجاي، نشستم ا يخواب دمياومدم د -

 ؟ينكرد دارميچرا ب -

 ساعت چنده؟.  بود اديز يليخ مارستانيچند وقت كار ب نيا... يخسته ا يليخ دونستميم -

 :كرد و گفت شيبه ساعت مچ ينگاه -

 5 كينزد -
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 :از جام بلند شدم عيسر

 ... دميچقدر خواب... اوه -

 .ها انقدر سرگرم هستن كه من و تو رو فراموش كردن  ينيياون پا.... نگران نباش -

 ...نييپا ميبهتره بر -

 :دي، پرس كنميم منتظر نگاش ديد يوقت... برم سمت در كه دستمو گرفت خواستم

 ؟يريتو ازم بگ يديع يخواينم -

 :با تعجب بهش نگاه كردم و گفتم... داد راهنيپ هي يديهمه بهم ع يجلو نكهيا

 ؟يمو داد يديتو كه ع -

 :زد لبخند

 ...كنهيفرق م نيا -

 ... جعبه مخمل در آورد هي بشيرفت سمت كتش و از تو ج و

 ...ياشيدوسش داشته  دوارميام -

 : ذوق زده گفتم. فوق العاده بود ... كار شده بود زير يها انيخوشگل بود كه روش برل يليو خ فيگردنبند ظر هي... دمكر بازش

 ...چقدر خوشگله -

 . قابل تو رو نداره -

 گردنم؟  يبنداز شهيم -

كه به شدت  ياونم من شدميم يجور هيدنم به گر خوردينفس هاش كه م... پشتمو كردم بهش ... زد و گردنبند و از تو جعبه اش در آورد لبخند

تونستم رومو  ينم... لحظه خشكم زد هي... ديمنتظر بودم تا زودتر كارش تموم بشه كه گردنم بوس... گردنم و پشت گوشم حساس بودم يرو

 :گوشم گفت ريچند لحظه همون طور موندم كه آرتام آروم ز... برگردونم

 ...يخوشگل شد يليامروز خ -

 :باالخره رومو برگردوندم طرفش و گفتم... كردم نتونستم لبخندمو جمع كنم يكار هر

 ...نطوريتو هم هم -

 :با اعتراض گفتم... ختيهامو بهم ر يذره نگام كرد ، بعد با دستش چتر هي

 ...يموهامو خراب كرد -

 :ديخند بلند

 ...داره تيحساس يچتر يدستم به موها... ستيدست خودم ن -

 :گفتم  ومد،ياز هال سر و صدا م.  رونيب ميو با آرتام رفت... دوباره مرتبشون كردم هنيآ يجلو رفتم

 . دارنيهمه ب نكهيمثل ا -

... حاال همه متوجه ما شده بودن... مكث كردم يچند لحظه ا... ميمواجه شد ونيكتا يعمه  يتو هال با خانواده  ميكه پامون رو گذاشت نيهم

اما من ... چقدر منو دوست داره كرديفكر م دونستينم يهر ك كرديذوق زده به من نگاه م نيهمچ.... زد يمن برق دنيبا د يمهر يچشما
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... دادميبار اصال تعجب نكردم چون از صبح احتمال اومدنشون رو م نيا... به هم زهيداره تا باهاش اعصاب منو بر ديجد يسوژه  هيمطمئنم باز 

 :زدم و آروم گفتم يلبخند خونسرد... آرتام نگران نگاهم كرد... زنهيمادرش مسر به  هيعمه هر طور شده  دونستميم

 ...ميمهمون دار نكهيمثل ا -

تا تونستم با عمو  يسالم كردم ول يسرد به عمه كت يليخ... جلو ميدستشو پشت كمرم گذاشت و رفت. زد  ياز من لبخند تيبه تبع آرتامم

حاال خوبه همه . كرده  تشياذ يليدارش خ شيعمه با زبون ن دونستميم... بود ينيمرد نازن... ردمبرخورد ك يميشهرام ، شوهر عمم گرم و صم

بود ،  ينيب شيكه برام كامال قابل پ يزيچ... هم اصال نگاه نكردم يبه كاوه و مهر... عمو شهرام دارن نيهم از صدقه سر هم شونثروت نيا ي

آدما رو با ... من بود يمدل عمه  نميا گهيخوب د... شناستشيحال و احوال كرد كه انگار صد ساله مچنان گرم باهاش ... رفتار عمه با آرتام بود

پوست كندن  وهيزدم و مشغول م يپوزخند... كرده بود زونيبه خودش طال و جواهر آو تونستيكه م ييتا جا... ديسنج يم بشونيپول تو ج

 :آرتام يرو گرفتم جلو وهيكارم تموم شد ظرف م يوقت... شدم

 ...زميبخور عز -

 : گردنبندمو تو دستاش گرفت و گفت. بهم كرد  يبه من نشسته بود نگاه كيكه نزد يمامان

 ...گردنبد صبح گردنت نبود نيا -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .آرتامه هيديع -

 » ؟يرو شروع كرد يلياز االن زن ذل... يداده بود شويديتو كه صبح ع« : بابا 

 »؟يديچرا زحمت كش... زميعز« : مامان

 »...زاستيچ نياز ا شتريب ديارزش آناه«  :آرتام

 ».بردميآرتامو به گور م هيعروس دنيد ينبود من آرزو ديفكر كنم اگر آناه... بكنه كمه يعروسم هر كار يبرا... فشهيوظ« : ژنيبابا ب 

به بحث بابا و عمو شهرام گوش  اليخ يب... رو احساس كنم يرنگاه كاوه و مه هينيسنگ تونستميقشنگ م. زدم  يلبخند ژنيجواب بابا ب در

بهش كردم كه  ينگاه... داشته باشم يخاص تياحساس امن هي شديباعث م نيمبل پشتم كه هم يلبه  يآرتامم دستشو گذاشته بود رو... دادم

 نييپا دميدامنو كش... كاوه رو پاهام بود يشك شده پس اخمش بخاطر نگاه خ... نگاهشو دنبال كردم ريمس... كنهينگاه م ييجا هبا اخم ب دميد

 .زد يا روزمندانهيآرتام كه لبخند پ ينگاهم با اكراه از كاوه گرفتم و دستمو گذاشتم رو پا. تر 

 :ديعمه از آرتام پرس هويكه  زدنيحرف م ياز هر در همه

 ...نيومديكه دعوتتون كردم ن يا يآرتام جان چرا تو مهمون -

 :گفت عيم مامان سراز آرتا قبل

 ...انيب توننيمن كه بهت گفتم كار دارن و نم -

 :شده گفت جيگ يآرتامم كه معلوم بود مثل من حساب... دوباره منتظر بود تا آرتام جوابشو بده يبه مامان كرد ول ينگاه مين عمه

 .  ميكار داشت يليما خ... گهيجون راست م نهيتهم -

 . نيدونيما رو قابل نم ديشا -

 :آرتام دوباره گفت... دميفهم يرفتارشون و نم نيا يمعن... كردنيهر سه تاشون نگران به من نگاه م... كردم يبه مامان و بابا و مامان ينگاه
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 .بعد  يانشاال دفعه ها... ميكم سعادت -

 ...برام خاص و مهم بود يليدفعه خ نيا هيخب مهمون يول... انشاال -

 :مه دادبهم كرد و ادا يبدجنس نگاه

 ...شميدارم مادربزرگ م شهيهنوز باورم نم -

 ...و من كردنيبه من نگاه م همه

چشمامو كه داشت توش اشك جمع  عيسر.  ديخنديكه دست كاوه رو گرفته بود داشت م يدر حال... يچرا نگاهم رفت سمت مهر دونمينم

 ... االن نه... االن نه... فرش يرو يدوختم به گل ها شديم

 ... دم نكنخر ايخدا

 ... كنميم خواهش

 :خونسرد گفت يليخ. بهم وارد كرد  يفيخف يدستشو دور كمرم حلقه كرد و فشار آرتام

 .بوده  يخال ي، پس جامون حساب گميم كيتبر -

 :آرتام دوباره گفت. و عمه تشكر كردن  يمهر

 ... كنم يتا بهتون معرف نيبگ نياگر دكتر خوب خواست -

 »...كاوه پزشك زنان هست يدوستا نيممنون ، ب« :يمهر 

 .خونده  يكاوه پزشك دونستيچون م... اميتا من به خودم ب كشتيداشت وقت م آرتام

 . اديكه از دستم بر م هيدر هر صورت تنها كار -

بود تا  يبرام كاف قهيچند دق نيهم.  كرديتوجه كردنش آرومم م... انگار آرامش آرتام به منم منتقل شد... زديو با آرامش حرف م مطمئن

 هيناراحت باشم ؟ منم زندگ ديمن چرا با. هستن  يراض شونيكه معلومه از زندگ نطوريا... بود نيهمه بخاطر ا هيپس نگران... خودمو جمع كنم

 .  دارمخودمو 

 ... تموم شده يهمه چ. منم آرتامو دارم ... منم

سرمو آوردم باال و با غرور تو ... تو چشمم نبود ياشك گهيد.  ممير مغرور قدمن همون دخت.  دميكش قيچند تا نفس عم... ارميكم ب دينبا

 :بود گفتم بيخودمم عج يكه برا يبا آرامش. نگاه كردم  يمهر يچشما

 . ومدميدونستم حتما م يرو م ياگر مناسبت مهمون... گميم كيمنم تبر -

چون ... دستش كه دور كمرم حلقه شده بود قفل كردم يتو بغلشو دستمو تو گفت رفتم شديم بايتقر... به آرتام چسبوندم شتريبعد خودمو ب و

 ... داديبهم آرامش م... كردميشو احساس م نهيس يرفتن قفسه  نييداده بودم ، كامال باال و پا هيبهش تك

 :اره گفتاجب يكه معلوم بود از رو يبا لحن. برخورد رو از من نداشت  نيكه توقع ا ديفهم شديم يمهر ي افهيق از

 . زميعز يمرس -

 :عمو شهرام گذاشت يشونه  يرو يدست بابا

 . يشيبابا بزگ م ي،  دار يشد ريپ گهيد -

خدا قسمت خودت بكنه تا  دوارميام. داره  يحس خوب.  اديب ايتا زودتر بدن كنميم يباور كن دارم لحظه شمار يول ره؟يمن كجام پ« : شهرام عمو
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 ». گميم يچ يبفهم

 ...خندم گرفت. نوه شو داره  دنيد يپس آرزو.  گفت يي» انشاال« لب  رينگام كرد و ز يور خاصج هي بابا

 » . نوه مون تو بغلمونه يدو تا بهم دارن من مطمئنم به زود نيكه ا يعالقه ا نينگران نباش،  با ا« : ژنيبابا ب 

به آرتام نگاه كردم ، داشت .  شنينم اليخ يما نكن ب يبچه تو پاچه  هيتا  نايا نكهيمثل ا. واقعا از خجالت سرخ شدم  گهيد ندفعهي؟ ا يچــــــ

هر چند .  ديخنديو سركار گذاشتن خانواده هامون م ژنيبودن بابا ب اليداشت به خوش خ ديشا. چه خوشش اومد  ،يرو آب بخند.  ديخنديم

 ...ذوق كردم ياونا كل يحرف جلو نيكه از گفته شدن ا

 ... آرتام بود ينفس ها تميهمه ، تمام حواسم به ر اليخ يرفت و من ببحث باال گ دوباره

 :ديپرس ياز مامان عمه

 اروپا؟ ميبر يايبا ما ب يخوايم ؟يندار يبرنامه ا التيتعط يمامان برا -

 :گفت عيسر ژنيبابا ب ،يقبل از مامان... نيپولدار يليخ دنيآرتام فهم يبابا، خانواده  باشه

 ...مسافرت ميبر انيازشون دعوت كنم كه همراه ما ب نجايهم مخواستيقبلش من م -

 » كجا؟« : عمه 

چون من . مونده  يوقته كه خال يليخ. اونجا بمونه  اديبود كه قسمت نشد ز دهيخر النيخونه تو گ هي اشيپدر من تو جوون نيراستشو بخوا -

 .اونجا  ميرو بر يبت كردم و قرار شد چند روزخان صح ومرثيشمال تنگ شده با ك يجنگل و آب و هوا يدلم برا يليخ

من جاش مهم نبود ، مهم خود مسافرت  يبرا... كرد دييكه زد حرف باباشو تا يبه آرتام نگاه كردم ، با چشمك... برنامه خبر نداشتم نياز ا من

 دووم نداشت  اديزدم كه متاسفانه ز يدمسافرت با آرتام چه شود ؟ از فكر رفتن به مسافرت لبخن... داشتم اجيبود كه واقعا بهش احت

 ». برم شمال خواستيدلم م يليمنم خ... خوش به حالتون« : عمه

 :زد و گفت يخبر نداشت لبخند يچيكه از ه ژنيبابا ب... بره اروپا خواستيكه م شيپ قهيدق 5تا  خوبه،

 .نياريب فيشما هم تشر شميخوشحال م -

 :رو به نامش كرده بودن ذوق زده گفت يتاب ساز يت يكه انگار كارخونه  عمه

جوونم هست  نهيتهم. كيتراف... سر و صدا... همش دود... آلوده تهران خسته شدم يهوا نياز ا گهيواال د... اميمن كه حتما م... يچه عال يوا -

 . اميدر م يياز تنها

توقع داشتم كاوه مخالفت .  ستين يمن از اومدن عمه راض دونستم كه اونم مثل يم. نگفت  يزيزد و چ يجوون؟ مامان پوزخند نهيتهم اوهوو،

بعد . رو هم ول كرده بود  يدست مهر... شدم و نگاه وحشتناكش به من و آرتام ظشينگاش كردم متوجه اخم غل يوقت. نگفت  يزيچ يكنه ول

آروم .  كرديعمه ناراحتم م يها يبگم فخرفروش بهتر.  كرديبزرگتر ها داشت خستم م يحرفا.  رونيهم بلند شد و از هال رفت ب قهياز چند دق

 :گوش آرتام گفتم ريز

 م؟يبر نجايما از ا شهيم -

 :ديدست آزادش لپمو كش با

 .  شهيچرا نم -

 :رو به جمع گفت و
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 ... ميجمعتون و ترك كن دينداره من و آناه ياگر اشكال د،يببخش -

 ».كجا بابا جوون؟تازه صحبت گل انداخته«  :ژنيبابا ب 

 . ميدي، خند زنهيحرفا رو م نيا يبخاطر مامان ميدونستيو آرتام كه م من

 ». شما بمون پدر من« : آرتام

كاوه تو اتاق  دنياما با د... ارميبود ، كتشو ب دهيكه ظهر آرتام توش خواب يتا لباسمو بپوشم بعدم رفتم تو اتاق يبلند شدم رفتم تو اتاق مامان منم

 ...تا كت و از روش بردارم يتوجه بهش رفتم سمت صندل يب... اخمام رفت تو هم ديكشيم گاريود و داشت سب ستادهيكه كنار پنجره ا

 . يهست يراض تياز زندگ يليخ نكهيمثل ا -

 :نگاش كردم يچپ چپ  ه،يعصبان يليصداش معلوم بود خ از

 باشم؟ دينبا -

 .نباشه لقمه اش چرب تره يهر چ.  هيبق يگور بابا... جذاب پ،يدكتر پولدار، خوش ت هي ؟يچرا نباش...يگيراست م -

تو نگامو  ختميمو ر نهيتمام ك... اما اجازه ندادم بشكنه و بجاش آب دهنمو قورت دادم تا راه گلوم باز بشه... بغضم كرده بودم... آوردم جوش

 :گفتم

 ... بودم نايدنبال بهتر شهيمن هم... حق با توِئه  -

 :ادامه دادم هيزدم و با كنا يپوزخند... كردبا اخم نگام  يلحظه ا چند

 . كنهيتر م نيريرو ش نتونيريش هيمطمئنا بچه زندگ... بگم كينرفته بذار بخاطر بچه دار شدنتون بهت تبر ادميتا  -

 :بود گفت نيغمگ تينها يكه ب ييبا صدا... عالمه غم اومد تو صورتش هيرفت و جاش  نياز ب اخماش

 .ات حرف بزنم باه ديبا... ديآناه -

تفاوت  ياما ب.  نمشيبب ينطوريدوست نداشتم ا يباهام بد كرد ول نكهيبا ا. صدام نكرده بود  ينطوريوقت بود ا يليخ... نگاش پر التماس بود تو

 :رومو برگردوندم و رفتم سمت در

 .من وقت اضافه ندارم -

 :گفتم عيچرا هول كردم، سر دونمينم... نگاه به كاوه انداخت هينگاه به من و  هي... لحظه آرتام تو چارچوب در ظاهر شد همون

 .ارمياومدم كتت رو ب -

 :زد يلبخند

 . شهيم ريد ميبر ؟يديتو چرا زحمت كش -

 :رو به كاوه گفت و

 .مضره يسالمت يترك كن ، برا گارتويدر ضمن س... فعال -

 :ديآرتام آروم پرس رون،يب ميكه از در خونه اومد نيهم

 به؟حالت خو -

در و .  كنهيكاوه داره نگاهمون م دونستميم. بود  يچقدر دوست داشتن.  ديبوس مويشونياومد جلو پ... تكون دادم يزدم و سرمو چند بار يلبخند

 ...نميبرام باز كرد تا بش
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 :رو به حركت درآورد نيماش

 .خبر نداره  يزيبابا از چ... ديبابت مسافرت ببخش -

 ...مسافرت لك زده بود يرا، من كه دلم ب ستيمهم ن -

 لك زده بود؟ -

 . دونستياصطالح ها رو نم اياز كلمه ها  يبعض يهنوز تك و توك معن... زدم يلبخند

 .برم مسافرت  خواستيدلم م يليخ يعني -

 . يخب چرا زودتر نگفت... هووم -

 ؟يهست... خوش بگذرونم يكل خواميم يحاال كه گذشت ول -

 .روت حساب كرد شهيم دميبهم خوش گذشت و فهم يليهفته خ هيراستش اون ... معلومه كه هستم... به -

 ؟يديحاال كجاشو د -

 ...شده بود و معلوم بود تو فكره رهيآرتام به روبروش خ... ذره به سكوت گذشت هي

 ...ديآناه -

 بله؟ -

 :نگام كرد و گفت هيثان چند

 ...يچيه -

 ؟يبگ يخواستيم يچ -

 . ستيمهم ن... يچيه -

 ...شنوميبگو م ؟يصدام كرد يچيبخاطر ه -

 :ديبود پرس رهيكه به روبروش خ يباالخره در حال ينه؟ ول ايكه بگه  رهيمعلوم بود درگ... ذره با شك نگاهم كرد هي دوباره

 ؟يكنيهنوز به كاوه فكر م... تو هنوز -

 :ديرو فهم يزيچ شدياز صورتش نم... نگاش كردم هيثان چند

 ؟يرسپيم نويچرا ا -

 .يذره ناراحت شد هيخبر بچه دار شدنش  دنيآخه امروز از شن... ينطوريهم -

رفت و به خودم  ادميكه بود زود  يهر چ يول... دوست ندارم بازنده باشم ديشا. شد ميحسود دميشا...ناراحت شده بودم... ذره فكر كردم هي

 :شد يطوالن يليانگار سكوتم خ. بدم  يجواب تونميرفا تا ندونم چمه نمح نيا يبا همه ... آروم شدم ، چون آرتام كنارم بود... اومدم

 ...يجواب ند يتونيم يخواياگر نم -

 من هنوز كاوه رو دوست دارم؟ ... اول به خودم رجوع كنم ديبا ديشا... نگفتم يزيچ يزدم ول يلبخند

 ستين يكي... رو ازشون گرفتن گهيد يحاال انگار روزا... روز اولشمخصوصا ... ديع يها ديو بازد ديد نيامان از ا... خسته بودم يليخ امروز

 منمما به صدا در اومد و  يبار زنگ خونه  هي قهيدق 5از صبح تا حاال هر ... نيبه اقوامتون سر بزن نيوقت دار نيروز فرورد 30بهشون بگه بابا 

 ...مهمونا خم و راست شدم يم نمونده از بس كه جلوكمر برا گهيد... كردم ييرايمثل ُكزت فقط آوردم و بردم و شستم و پذ
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 كاريچ نكهيمهمونا در موردش نبودنش و ا هيبه سوال تكرار دي، با اديبودن و نتونسته بود ب يمهمون باز ريهم مثل ما درگ نايچون آرتام ا تازه

 ...ته بودمبودم و چشمامو به زور باز نگه داش دهيكه درست نخواب شبميد... دادمي، جواب م كنهيم

مجبور شدم تمام ... كردميخودمو روشن م فيتكل ديبا... كردميكه اومدم خونه همش داشتم به احساسم نسبت به كاوه فكر م شبياز د راستش

 يعوض شد و اون بغض يهمه چ هوي... به آرتام دميكه رس ييتا جا يسخت بود ول... سخته يليخ كردميفكر م... خاطراتمو و دوباره مرور كنم

 ... خوب بود يليحس خ هي... لبخنده گل و گشاد هيرفت و جاشو داد به  نيكرده بود از ب ريكردن به كاوه تو گلوم گ فكركه از اول 

و بهم  دميكه رسوندم دم خونه فقط خند يرفت و تا لحظه ا ادمي يآرتام كنارمه همه چ نكهيحرف عمه با احساس ا ديكه بعد از شن روزيد مثل

 شترينشه ب ريبخاطر من با عمه درگ نكهيا يمثال برا.  كرديم مياز همه خودشو قا گرانيجواب ندادن به د يبرا شهيكاوه هم ...خوش گذشت

باهاشم  ياز وقت... شهينم ميقا... كنهيجلو و با حرف زدن مشكل رو حل م رهيآرتام م... ستين نطوريآرتام ا يول... مونديم يمامان ي نهمواقع خو

همه حس خوب رو  نيو دوست ندارم ا... ميقد يهمون دختر سرزنده  شميدوباره دارم م... كنميم تياحساس امن... آرامش دارم ...حالم خوبه

 ...از دستش بدم خواميواقعا نم ياز فكرم گرفته باشم ول يا جهينت نيهمچ شهيباورم نم... دوست ندارم آرتامو از دست بدم... ماز دست بد

 هيدلخوش يبرا كردميم يو سع كردميتا صبح به آرتام فكر م يكرد ول ريساعت اول فكرمو درگ ميكه كاوه فقط ن نهيد اكه برام جالب بو يزيچ

 ... كنم ريخودم تفس يمدت برا نيخودمم كه شده هر كاراشو تو ا

 بكنه؟ فشويك يبخورم و اون با مهرغصه  نميبش يپس چرا من الك هيراض شيكارش ثابت كرد كه از زندگ نيو با ا شهيداره زن بچه دار م كاوه

اونم مثل  كاشيا يول... رهيگيراحت داره جاشو م يليآرتامه كه خ نيكمرنگ شده و ا يليكه كاوه برام خ دميرس جهينت نيبه ا شبميد يفكرا از

 يباف اليخودم خ يبرا نميقدرم بشمن هر چ... هياحساس طرف مقابلت چ يبده كه ندون يليخ... زنگ بهم نزده هياز صبح تا حاال ... من فكر كنه

 ...شيمهربون يگذاشت پا شهيمهربونه و كاراشو م يلينداره چون آرتام ذاتا خ جهيبازم نت نمك

 :مامان به خودم اومدم و نگاش كردم يصدا با

 ..كن مادر جوون يخداحافظ ايب... رهيداره م يشامر يآقا ايب... ظرفارو ول كن نيا... حواست كجاست -

 ...و دستامو شستم نكيگذاشتم تو س ظرفارو

البته دوست ... شامو زدم و رفتم تو اتاقم ديانقدر خسته بودم كه ق... ومدين يمهمون كس نيبعد از رفتن آخر گهيشد و د 10ساعت  باالخره

 ...ديروز اصال حالمو نپرسمعرفت ام يب... خودم باشم يرفتاراش برا ريفكر كردن به آرتام و تعب يبرا يشتريداشتم تنها باشم تا وقت ب

 دختر ؟  يشيناراحت م چرا

دور  ليحتما كل فام... كنهيم كاريدوست داشتم بدونم االن داره چ يليخ... زديكه كارت داشت بهت زنگ م يبوده و مواقع نطوريهم شهيهم اون

اونجاست و داره با چشم  بايفر نكهيلحظه از فكر ا هي... بايفر... فرهاد، مهرداد ن،يمخصوصا با وجود فرز... گذروننيهم جمعن و دارن خوش م

 ...دميبه فكر خودم خند... چقدر حسود شدم... اونجا نباشه بايكاش هر جا هست فر يا... شد يته دلم خال خورهيم تاموآر

م شدت گرفت و افتادم به از ترس ضربان قلب... بلند شد ميزنگ گوش يچقدر گذشت كه صدا دونمينم... كردميداشتم به آرتام فكر م نطوريهم

 ....سكسكه

تا با زنگش مامان  ميرو گوش دميو پر تيبودم؟ تازه مغزم شرع كرد به فعال داريمن تا االن ب... داديرو نشون م 2به ساعت كردم كه عدد  ينگاه

 ...شد يجور هيلحظه دلم  هيآرتام  يصدا دنيبا شن... نكرده جواب بدم داريو بابا رو ب

 ... سالم -
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 .سالم -

 ؟يخواب كه نبود... ساعت زنگ زدم نيا ديببخش -

ـَ  -   عيه...ن

 ... حرفمو بزنم يسكسه نذاشت ادامه  و

 شد؟ يچ -

 .گرفته... عيه... سكسكم گـ... عيه... يچيه -

 ... كردميسكسكه م دنميوسط خند يحت... خودمم خندم گرفته بود... دميخندشو شن يصدا

 ...چند لحظه نفستو حبس كن -

 ؟يچ -

 . شهيگفتم چند لحظه نفستو حبس كن،  قطع م -

 ...كنميم نكارويا... عيه... نكـيحرفتو بزن ، بعدا ا... عيه... حرفتـ -

 ...مونميمن منتظر م... بكن نكاروياالن ا نيهم -

نفس  يسمو حبس كردم و به صدانف... از خدا خواسته به حرفش گوش دادم... اصرار نكردم گهيكه دوست نداشتم زود قطع كنم د يياونجا از

 :ديپرس رون،يكه نفس حبس شدمو فرستادم ب يوقت... گفتينم يزياونم چ... منظمش گوش دادم يها

 ...قطع شد -

 ... از سكسكه نبود يخبر گهيد ايگو يلحظه منتظر موندم ول چند

 .از راه كارت يمرس... اوهووم -

 ؟يديچرا نخواب يراست... كنميخواهش م -

 ...ومدينم خوابم -

 ...يمهمون يايدنبالت تا تو هم باهامون ب ومدميم دونستمياگر م -

 ؟يك هيمهمون -

 .  رهيگيم يمهمون هيهر سال ... بابام ياز دوستا يكي -

 ...خوش گذشته يليپس خ -

 ...بردينبودن خوابم م نايا نياگر فرز يبد نبود ول -

 :آورد رونيآرتام منو از فكر ب يصدا... ودههم اونجا ب بايپس فر... تو هم گره خورد ابروهام

... بودم ستادهيسره وا هي يتا آخر مهمون... چهار تا دونه مبل داشته باشه ديفقط با يخونه به اون بزرگ فهمميمن نم... رميمياز پا درد دارم م -

من ... پول بابتش داده يكل گفتيو م كرديافتخار مبراش درست كرده بود  ييايتاليطراح ا هيبه دكور خونه اش كه  يتازه خانم دوست بابام كل

مهمونا  ذاشتمياز اونا م... ذارنيها هست كه تو پارك م مكتين نياگر به من بود دور تا دور خونه از ا... سرشون رو كاله گذاشتن گميكه م

 ...مسخره يبرنامه ها نيكالس و از ا اليخ يب... راحت باشن

 :گفتم... غر زدنش خندم گرفت از
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 ...ينشستيم نيخب رو زم -

 :بعد گفت. كرديفكر م شنهادميانگار داشت به پ... ذره ساكت شد هي

 ...نيرو زم نميفكر كن با كت و شلوار بش -

 :دميخند

 ...شديجالب م يول -

 ...تونستمينم ييتنها يول كردميم نكارويا ياگر تو بود ديشا... دونمينم -

 :حرفش تعجب كردم از

 ؟ينشستيم نيبودم رو زمواقعا اگر من  -

 ... گذرهيهم بهم خوش م يكل... دارم ياگر بدم باشه من حس خوب يحت كنميرو م يكار هيبا تو  يوقت... اوهووم -

 ...كردنيقند آب م لويك لويدلم ك تو

 ...كرديجفتمونو دعوا م ژنياونوقت بابا ب -

 ... مهم نبود -

 :دووم نداشت اديز يول... دممن كه ذوق مرگ شده بو... ميهر دو سكوت كرد و

 ...شمال رميزنگ زدم بگم من فردا م... ميبگذر -

 ...ميچرا؟ مگه قرار نبود همه با هم بر -

حاال ... سفر رو داد نيا شنهاديساله كه متروكه مونده پ يليموضوع كه اون خونه خ نيبنده بدون فكر كردن به ا هيپدر گرام نيا يقرار بود، ول -

و  ديدو سه روزم شما به د نيتو ا... درست باشه يهمه چ نييايكه شما م يسر و سامون به اونجا بدم تا موقع هيزودتر برم  دستور داده من

 ...نيرسيم دهاتونيبازد

  ؟يپس من چ -

 ؟يتو چ -

 ... اميب خواميمنم م -

 :ديلحظه ساكت شد و بعد پرس چند

 ؟يجد -

 ...احساس كردم خوشحال شد يولداشت  قتيحق ايدخترونه بود  يتفكرا دونمينم

؟ تو  ستينامزدت كجاست؟ چرا ن پرسهيم نهيبيمنو بدون تو م يهر ك نكهيبخصوص ا... ندارم ديو بازد ديد يمن اصال حوصله ... اوهووم -

 ه؟ي؟ شماره شناسنامه ش چنده؟ رنگ مورد عالقه ش چ هيك بتونيعروس... خونمون نيايم ي؟ ك كنهيكار م مارستانيكدوم ب

 ...ديبلند خند آرتام

 ...يايب شميبه هر حال من كه خوشحال م... داشتم طويشرا نيمنم امشب هم... كنميدركت م -

 ...اميپس م -

 ؟يبه مامان و بابات بگ يخواياول نم -
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 ...كنميم شونيراض -

 .لوس كردنا  نيو از ا دونهي يكي -

 من كجام لوسه؟ -

 ... تونمصبح دم خون 8پس من فردا ... خب يليخ -

 ...منتظرم 8 -

 ...باشه يبارندگ ديشا... اريگرم ب لباس

 ...چشم -

 ...يبخواب كه فردا سر حال باش ريبرو بگ... بال يچشمت ب -

 .ريشب بخ... باشه -

 . زميشب تو هم خوش عز -

 زم؟يعز... دميتلفن و قطع كردم و رو تخت دراز كش غيسر

 ...دميكردمو خواب ميتنظ 6رو   مويگوش ساعت

رو از تو كمدم در آوردم و  يكيبعد ساك كوچ... گرفتم تا سرحال بشم يا قهيدوش ده دق هياول ... شدم استرس داشتم داريكه از خواب ب صبح

پس چندتا ... رو دوست داره يگفته بود رنگ آب ادمهي... اميبه چشم آرتام ب يحساب خواستيدلم م... با وسواس شروع كردم به انتخاب لباس

و كوتاه  يمشك ييرو همراه با مانتو رهيت نيشلوار ج هي... و چترهامو صاف كردم دميموهامو تند اتو كش... هم برداشتم يرنگ ناو لباس

 يهم عطر رو خودم خال يكل... اديروح بودن در ب يكردم تا صورتم از ب مميمال شيآرا هي... بود يمشك _يو كفشم هم توس يروسر... دميپوش

 ... كردم

قراره  ديفهميبهتر بود چون مطمئنم مامان اگر م ينطوريا... در اتاقم چسبوندمش يمامان و بابا نوشتم و با چسب رو يبلند باال برا يمه نا هي

حرص  يموضوع كل نيو مامانم سر ا كردميكردن فرار م ديبازد دياز د دهايع شهيحق داره من هم... زديغر م يبشم كل ميچند روز ج نيا

 ...رفتميبودن حتما م زيبرام عز يليو خ شناختميكه م ييآدما دنيلبته به دا.... خورديم

 تيرو برداشتم، نها زيهمه چ نكهينه مثل ا... رو جا نذاشته باشم يزيبه دور تا دور اتاقم كردم تا چ يدوباره نگاه... ساعت وقت داشتم مين هنوز

 ...رونيبرم ب عينشده سر داريبهتر بود تا ب... اناوه مام... ارهيمامان ب گمياز قلم افتاده بود م يزياگر چ

 ...رفتم دم در ميزنگ گوش يسر كردم و با بلند شدن صدا نگيربع آخر رو تو پارك كي

 يدكمه ها...بود دهيرنگ پوش يآب يچهارخونه  راهنيپ هيو  ديسف شرتيت هيرو همراه با  يفيكث يِشلوار ل. شد  ادهيپ نياز ماش دنميبا د آرتام

 تونميموهاشو مرتب داده بود باال و م... رنگ بود يمشك يكفش هاشم باد... هاشم طبق عادت تا زده بود نيباز گذاشته بود و آست اهنشوريپ

خندم گرفت، من چقدر از ... ادكلون تلخش مشاممو پر كرد يتازه بو... اومد جلو و ساكمو گرفت... پيمرتب و خوش ت شهيمثل هم گمب

 :لبخند زد. شدم  قيدقتا حاال روش  شبيد

 ...نهيچقدر سنگ... اوه -

 ...عوض سالم كردنه -

 :كرد و گفت يميتعظ مچهين
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 ...بدو سوار شو... سالم عرض شد -

 :آروم زدم تو بازوشو گفت... ختيدست چتر هامو بهم ر با

- وقت واسه درست كردنشون گذاشتم يكل... ا . 

 .ه حركت در آوردب نوينشست و ماش. رو گذاشت صندوق عقب  ساك

 ...خدا كنه جاده خلوت باشه -

 ...رهيحوصلمون سر نم ميدو نفر... نداره ياگرم شلوغ بود اشكال... كه خلوته شااليا -

 :دميكه صداشو شن اوردميخودم ن يبه رو يول كنهياحساس كردم داره نگام م... ميچراغ قرمز موند پشت

 . يخوشگل شد يليخ -

 .بودم -

 . يخوشگل تر شد. ..اون كه بله -

 ...نطوريتو هم هم گميمن نم نايا يبا همه  يول... يمرس -

 :زد و گفت يلبخند... سبز شد چراغ

 ...يگفت يول -

ساعت  ميرو تو ن يمتر 100 ريمس هيو  شدنيم پيها ك نيجاها ماش يبعض... شلوغه يليجاده معلوم بود كه امروز خ ي، از همون اوال دميخند

باالخره راه باز شد و خدا رو شكر تصادفه ... باشه فتادهين ياتفاق كردميفقط دعا م... بخاطر تصادف تو جاده ست كيتراف تنگفيم... ميرفتيم

آرتام باهاش  يوقت يغر زد كه چرا سر خود پاشدم رفتم مسافرت ول يساعت بعد از حركتمون زنگ زد و كل هيمامانم ... نداشت يجان تخسار

 ...واال... مامان انقدر دوماد دوست... هم كرد كه من با اون رفتم يازه ابراز خوشحالحرف زد كوتاه اومد ، ت

... ، كه خوراك خودم بود فيكث ياز همون رستوران ها... ميكنار جاده توقف كرد ياز رستوران ها يكي يناهار جلو يآرتام برا شنهاديپ به

 :دور و برش انداخت و گفتبه  يآرتام نگاه... مينشست شيميسفت و قد يها يصندل يرو

 ...خواديم ياساس هيبازساز هي نجايا -

 ...داره يچقدر مشتر نيبب... خوبه ينطوريبنظر من كه هم -

 ...ها اشغال شده بود يصندل شتريب بايتقر

 ...جاده ست هيبخاطر شلوغ ديشا -

 ...دونهيچه م يكس... خوشمزه اش باشه يبخاطر غذا دميشا -

 :به منو انداختم و گفت يسرسر ينگاه... رهياومد سمتمون تا سفارشمون رو بگ يپسر جوون... ديخند

 .با دوغ  خورميم دهيمن كوب -

شده رو صورتم  زير يرو لباش بود ، با چشما يكه لبخند يداد و در حال هيتك يآرتام به صندل... مشابه من داد و پسر رفت يسفارش آرتامم

 ...شد قيدق

 ؟ يعمل انجام شده قرار داد رو تو نايپس مامانت ا -

 :تكون داد و گفت يسر... دميخند
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 ...هيروش خوب... هوووم -

امسال ... تو عمل انجام شده قرارش بدم نكهيمگر ا تونهيرو انجام ندم م يكار هيتا  رهيبخواد جلومو بگ يوقت... هيمدل نيمامان من كال ا -

 .خونم  ديع اميخوشحال بود من ا

 ...يرفتيكجا م شيپ يمگه سالها -

 ...ميبود رونيهمش ب يعني... با كاوه بودم شتريب... خب -

و منم دوست نداشتم در مورد كاوه حرف  دينپرس يزيچ گهيد... كاش حسم درست بگه يا... اجباره يلبش از رو يكردم لبخند رو احساس

 :عوض كردن جو گفتم يبرا. غذا رو آوردن ... ميبزن

 .كباب ... آخ جوون  -

 :و گفت ديخند بونمهر

 ؟يدوست دار -

 .يليخ -

 :مهربون نگام كرد و گفت نطوريخواستم اعتراض كنم كه هم... بشقابشو با چنگال گذاشت تو بشقاب من يكباب تو خياز دو تا س يكي

 ...ستميگرسنه ن اديمن ز -

 ...ادهيز يليخ نيا يول -

 ...اديفكر نكنم اضافه ب -

 ...به خوردن ميشروع كرد... گشنم بود يبودم حساب چون صبحونه نخورده... داشت حق

 :ذره كه خورد گفت هي

 .نجانيخوشمزشه كه ا يهاش بخاطر غذا يمشتر... حق با تو بود -

 :دميبعد از قورت دادن لقمم پرس... تكون دادم يسر

 ؟ يتو تا حاال تو اون خونه نرفت -

 ...ساله نرفته يليبابا هم خ... نه -

 ونجا افتاد؟ا اديشد  يپس چ -

 ...سفر نرم اونجا هي كايقبل از برگشتنم به امر فهيح... باحاله يليجاش خ گهيم -

شده تو گلوم و  جاديپكر شدم و بغض ا... تمومه يهمه چ يعني نيا... رنيم گهيهم كه تا دو ماه د يكاوه و مهر... برگرده خواستيباباش م پس

 ...آرتام متوجه شد... شده بوداشتهام كور ... نييبا خوردن دوغ فرستادم پا

 ؟يخوريچرا نم -

 ...ادهيگفتم كه ز... شدم ريس -

 ...اونجا هيياز روستا يكي يدم خونه  ميبر ديبا... تا شب نشده ميفتيزودتر راه ب ايپس ب -

 چرا؟ -

 ...متروكه شده بايگفتم كه اون خونه تقر.. كنه دايقراره چند تا كارگره مطمئن برامون پ -
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 موح نداشته باشه؟روح  -

 :و گفت ديخند

 ...كنه تتياذ كنهيجرات نم ياگرم داشته باشه تا من هستم كس -

از كبابمو با  كهيت هي... ذره تالش كنم هي ديغصه خوردن با يبجا... حرفاش و رفتاراش صادقانه بود... اميبود تا از گرفته بودن در ب يكاف نيه

 :تعجب نگام كرد و گفت آرتام با... دست كندمو گذاشتم تو دهنم

 ؟ يشد ريس يمگه نگفت -

 :خودم گفتم هيتوج يبرا

 ...ناخنك زدن مونده باشه يبرا يزيچ هيكه تهش  خورميم يجور هي... هيمدل نيشدن من ا ريس -

 هويكه  كردمينگاه م نرويداشتم از پنجره به ب... جاده خلوت تر شده بود ميحركت كرد يوقت... و آرتام رفت حساب كنه ميجامون بلند شد از

 يوز وز مگس م اديضبط رو كه از صبح تا حاال انقدر كم بود كه  يزد و صدا يچشمك... با تعجب بهش نگاه كردم... ها رو داد باال شهيآرتام ش

آرتام با ... ردمبعد بهش عادت ك يشد ول تياولش گوشام اذ... دادميبود كه كامال بهش حق م يتمام آهنگاش خارج... كرد اديرو ز يتاداف

بودم و  دهيآهنگ رو شن نيقبال ا... فريجن follow the leaderبه آهنگ  ديرس نكهيتا ا... كردميزمزمه م واشي واشيمنم . خونديآهنگ ها م

... رفتيمن رونيب اديها باال بود صدا ز شهيچون ش... من توش گم بود يبود كه صدا اديضبط انقدر ز يهر چند صدا... خوندن بهشروع كردم 

 يليخ... بلده يياياسپان دونستمينم... رو يياياسپان ي، دو تا خواننده yandelو  wisin يو آرتامم قسمت ها خوندميرو م فريجن يها كهيمن ت

 يبود طور باحال يليخ يول بستميكه چشمامو م شديم اديجاها انقدر ز يآهنگ بعض يصدا نكهيبا ا... ميومديادا و اصولم م يكل هتاز... داد فيك

 ...بساط بود نيهم هم يكه سر چند تا آهنگ بعد

 

 يليخ يدلم ضعف رفت ول ادشياز ترش بودن ز... دينگه داشت و دو تا آب انار خر يفروش وهيآبم هيآرتام كنار ... به شهر ميديرس باالخره

 هيبه  ميديو اون رس نيبا پرس و جو از ا... روع شدبارون نم نم ش... ميشهرم رد كرد... ميروشن كرد و حركت كرد نويدوباره ماش... ديچسب

جاده اس و ما  نيهم يبهمون گفت كه خونه مش رحمت تو ييآقا هي... ها رو گل كرده بود نيچون بارون زم يكه بهتره بگم گل يخاك يجاده 

حرف اول رو  گهيبود، بارون بود، دار و درختم كه د مه... جاده اش فوق العاده بود... اونجا تا اون خونه رو بهمون نشون بده ميرفتيم دياول با

خبر بده؟ تا  هيبه بق خواديم يرو دزد بزنه چطور يكي ينكرده خونه  يياگر خدا دونميمن نم... يكرديم دايخونه پ هيمتر  200هر ... زديم

 ... كرده يدزد كل خونه رو خال هيهمسا يطرف بخواد بره خونه 

 كرديم سيبارون هم كه داشت صورتمو خ كيكوچ يبه قطره ها... دميكشيو نفس م رونياز پنجره كرده بودم بها سرمو  ديبد ديند نيا مثل

 ....نكردم يتوجه

گرفت طرفم تا صورتمو  يدستمال... رو روشن كرد يسمت منو داد باال و بخار ي شهيش...تو ارميو مجبور شدم سرمو ب ديبازومو كش آرتام

 :خشك كنم

 ...تردخ يخوريسرما م -

 ...خوبه يليهوا خ... ارزه يم... اشكال نداره -

 ...گذرهيبهت خوش م شتريب ينش ضياگر مر -

 ام؟يكوتاه ب ييجا نيتو همچ يحاال توقع دار... قدم بزنم رشيو دوست دارم برم ز شميم خودياز خود ب اديبارون م يوقت... من عاشق بارونم -
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 :ديزد رو ترمز و پرس رفتيداشت راه مكه كنار جاده  يمرد دنيبا د... زد لبخند

 مشت رحمت كجاست؟ يخونه  نيدونيشما م د،يببخش -

 ...يرسيبهش م يرو رد كن گهيد يسه تا خونه  -

من  يبا توجه به بارون اصرار ها يمرد اول قبول نكرد ول... منصرف شد و از مرد خواست سوار شه يكرد خواست حركت كنه ول يتشكر آرتام

 ...كجاست ميديو فهم ميمشت رحمت رد شد يبود كه از كنار خونه  نيا شيخوب ياون دورتر بود ول يخونه ... اه اومدو آرتام كوت

 خورديبهش م... رونياومد ب رمرديپ هيبعد با  قهيربع دق كيشد و  ادهيآرتام پ... مشت رحمت يسمت خونه  ميو برگشت ميرو رسوند مرد

 كيكاله گرد كوچ هيتنش بود والبته  يلباس محل... داشت يمهربون يچهره ... شده بود ديدست سف هي ششيموها و ر... شصت سالش باشه

 ...سرش يرو

 :گفت يلكيگ يبا لهجه  عيشدم و سالم كردم ، كه سر ادهيپ نياحترامش از ماش به

 ...يشيم سياالن خ نيبرو تو ماش... سالم عروس خانوم -

 »...عاشق بارونه... هكنيكار خودشو م نيبگ يهر چ« : آرتام-

 :و گفت ديرحمت خند مشت

 ...يپس مثل من -

دهنم با  ميديرس يوقت. نبود  ژنيبابا ب يتا خونه  ياديراه ز... نهيمن بش يشد جا يتعارف راض يرفتم عقب نشستم و مشت رحمت با كل من

وجود نداشت و  واريبه اسم د يزيدور تا دور خونه چ... يميقد يدو طبقه  يخونه  هي... خوشگل بود يليخ... باز مونده يخونه از شگفت دنيد

 ...منظره ش فوق العاده بود... پر درخت اطشميح يتو... بود يچوب يها رهمش حصا

 :ديبهم انداخت و پرس ينگاه مين آرتام

 چطوره ؟ -

 ...كردميم يزندگ نجايا كاشيا... از بهشته كهيت هي نجايا -

 ». ينظر رو داشته باش نيتو خونه هم هم يترف يوقت دوارميام«  :مشت رحمت 

 » انقدر خرابه؟«  :آرتام 

... خونه افتضاح بود يتو... حق با اون بود... چه خبره ميديبا باال دادن ابروهاشو كج كردن سرش خودمون فهم ينگفت ول يزيرحمت چ مشت

قسمتش  نيبدتر... خاك نشسته بود ليوسا يهمه  يانگشت رو بند هيفكر كنم ... واريدر و د يبسته شده رو يبد نا و تار عنكبوت ها يبو

 ...كردنيم حيخودشون تفر يكه داشتن برا بود يچند تا موش

 :خونه انداخت و گفت يبه همه جا ينگاه آرتام

 ...كنهيآدم كار درست م يمنم فقط برا يبابا نيا -

 :رو به مشت رحمت گفت و

 ردنش تو دو روز الزمه؟روبراه ك يچند تا كارگر برا نيكنيفكر م -

 :فكر كردن گفت يبعد از كل ميرح مشت

 ...هيفكر كنم دو تا كاف -
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 ... نيدونيخودتون صالح م يباشه هر چ -

 :ديكه پرس ميكن يخداحافظ ميخواست... دم خونشون ميمشت رحمت و رسوند... رونيب ميبا هم از خونه اومد و

 كجا؟ -

 »...با شما گهيكارگرام د... ميايو م ميخريتنقالت م يسر هيفردا  ...هتل هيشهر تو  ميريما م« : آرتام 

 »...دمتيبخشيكه اگر بخاطر پدرت نبود نم يزد يحرف هياالن  يول... ارميكارگرها رو كه فردا م« : مشت رحمت-

انگار خودش از ... ناراحت شدهآرتام زده كه  يچه حرف ميكرديفكر م ميداشت... از اون نداشتم يمنم دست كم... لحظه هنگ كرد هي آرتام

 :اوضاع از چه قراره، گفت ديفهم افمونيق

 ؟ياريمن هست تو اسم هتل رو م يخونه  يوقت -

 :و لبخند زد ينفس راحت كش هي آرتام

 .ميايفردا صبح زود م م،يبر ديبا... ميشيمزاحم نم -

 »... باال ايب ريبگ التويو خاموش كن دست ع نيماش االي... يباز كه تكرار كرد« :ميمشت رح 

 :باالخره آرتام گفت... ميكن كاريچ ميدونستيمن و آرتام واقعا نم... منتظر ما بمونه رفت تو نكهيبدون ا و

 ... تو ميپاشو بر -

 ... شده بود و جاده هم مه داشت كيهوا تار... نبود يبد فكر

دونه  هي يكينشستن بود و  يپهن شده بود كه جا نيزم يرو واريد فرش دست بافت و چند تا تشك كنار هي... ناز بود يليخونه شون خ يتو

،  ينييتز يها زيخورده ر يسر هيبوفه و البته  هيو  يميقد ونيزيتلو هيطاقچه و چند تا گلدون ،  هي... دادن هيتك يهم روشون بود برا يپشت

از اون و  ريبغ... كرد ييرايگرم ازمون پذ يليگل نسا خانم خ ميزن مشت رح... خونه مال من بود نيا كاشيا... تو خونه شون بود لياتنها وس

خوب  يليدختر خ... رفته اونجا مونده بود يكار تيشوهرش مامور نكهيو ا يالبته بخاطر حاملگ... مشت رحمت دخترشون آهو هم تو خونه بود

تا دستمو  كرديبهم اشاره م خورديشكمش تكون م عاشق بچم هر بار كه بچه اش تو ديفهم يوقت... من كه عاشقش شدم... بود يو خونگرم

 :بچه خوشم اومده بود كه گل نسا خانوم تو جمع گفت يانقدر از تكونا... شكمش يبزارم رو

 ..يشيم ي، مادر خوب زميقسمت خودت بشه عز شااليا -

 يو انقدر تابلو باز رميخودمو بگ يكه جلو شد يهمون برام درس عبرت... اجبار زدم ياز رو يبگم و فقط لبخند يزيتونستم چ يخجالت نم از

 ... ديقبل فقط خند يآرتامم كه مثل سر... ارميدر ن

آهو كه كنارم بود رو .  ميخوابيم دمويكشيهمون وسط دراز م تونستمياگر م... نداشتم يتو دو شب قبل كه اصال خواب راحت... ومديخوابم م يليخ

 :به مامانش گفت

 . اديخانم خوابش م ديآناه... جان) مادر(مار  -

 :گفتم عيسر... من چقدر تابلو هستم آخه

 مگه نه آرتام؟... خوابميم ريمن معموال د... نه خوبه -

بعد از ... از اتاق ها يكي يقبل از اون گل نسا خانوم از جاش بلند شد و رفت تو... بگه يزيچ هياشاره كردم  كرديبه آرتام كه با لبخند نگام م و

 :اومد و گفت زديكه نفس نفس م يحال در قهيچند دق
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 ... اون اتاق رو براتون آماده كردم... دييبفرما -

 ... ميكرد يتشك پهن شده كف اتاق، من و آرتام به هم نگاه هي دنيبا د...تو اتاق ميو رفت ميگفت يريو بعد شب بخ ميهم نشست گهيربع د هي

 :زد و گفت يلبخند... باال انداخت يشونه ا آرتام

 ...برو بخواب -

 ؟يخوابيتو كجا م -

 :اشاره كرد و گفت شدينشستن استفاده م يهالم بود و برا يكه تو يكيكوچ ياز تشك ها يكي به

 ... خوابميمن رو اون م -

م با فاصله كنار اديبهش بگم ب شديبود كه نم كيقربونش برم تشكش هم انقدر كوچ... نبود شتريدونه پتو ب هي... هتل ميرفتيم كاشيا

 وارياز بالشت ها رو گرفت و رفت كنار د يكيآرتام ... تنها شانسمون وجود دو تا بالشت بود... عاشق بود يتشكش راست كار كفترها...بخوابه

زد و  يبودم لبخند ستادهيدر ا يمن كه سردرگم جلو دنياز چشماشو باز كرد و با د يكي... بگردم كه بچم انقدر مهربونه ياله... ديدراز كش

 :فتگ

 .ميكار دار ي، كل ايش داريزود ب ديفردا با ؟يخوابيچرا نم -

 .يزنيم خيتا صبح  يآخه اونطور -

 . زمينگران من نباش و راحت بخواب عز... كلفته يليمن پوستم خ -

تنش بود  ينتوم كه روبه من و ما يبا تعجب نگاه... مانتوم رو در آوردمو انداختم روش كه باعث شد چشماشو باز كنه. خاموش كردم  چراغو

 . كرد

 .يمرس -

نگران ... آرتام بود شيحواسم پ يهمه  برد؟يمگه خوابم م يچشمامو بستم ول. داشت  يكه چه لذت يوا... پتو ريز دميتكون دادم و خز يسر

دوباره بهش ... كردينم يفرقكوتاه و نازك من كه بود و نبودش  يروش نبود جز مانتو يچيو اونم ه شديهوا داشت سرد م... بودم سرما بخوره

از جام بلند شدم و ... شهينم ينطوريا... تو خودش جمع شده بود نيجن هيمثل  يول دهيكه خواب ديفهم شدينفس هاش م ياز صدا... منگاه كرد

... نموند شتريراه ب هيود، نب يچيه يول... كنم كه بشه ازش به عنوان مالفه استفاده كرد دايپ يزيچ ديبه دور و بر اتاق انداختم تا شا ينگاه

 .كمرم درد گرفت... هيتوش چ ستيماشاال معلوم ن... سمت آرتام دميبود كش نيهم سنگ يليختشكو كه 

آرتام انقدر خسته بود اصال از ... راحت شده بود الميحاال خ. جفتمون خوب بود يبزرگ بود و برا يليپتوش برخالف تشك خ... بهتره ينطوريا

تره  بهياز همه برام غر يول كهيبهم نزد يليكه اسماً خ يبه كس... كردميبودم و بهش نگاه م دهيكنارش دراز كش... ون نخوردمن تك يسر و صدا

... لمس صورتش ، مخصوصا استخون چونش كه عاشقشم مبارزه كنم يدستامو تو هم قفل كردم تا با وسوسه ... رونيجا دادم ب هينفسمو ... 

 .كم خوابم بردانقدر نگاش كردم كه كم 

*** 

دستامو ... ومديچشمامو باز كنم چون هنوزم خوابم م خواستياما دلم نم... شدم اريهوش كرديكه داشت حنجره شو پاره م يخروس يصدا با

 وونايتن حاز كش... ومديكوتاه نم دارنيهمه ب شديخروسه تا مطمئن نم نيا نكهيمثل ا... شديمگه م يصداشو نشنوم ول گهيگذاشتم رو گوشم تا د

شكست رو ... دوباره صداش بلند شد... كه انقدر مردم آزار نباشه كردهيسرشو از تنش جدا م رفتميچاقو داشتم م هياالن  نياگر هم يلمتنفرم و
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 :گفتنم عيلحظه هول شدم و سر هيبود  كيانقدر بهم نزد نكهياز ا...خندون مواجه شدم يكالفه چشمامو باز كردم كه با دو تا چشم آب رفتمويپذ

 .از خروس متنفرم  -

 ...ذره آرومتر شده بودم هي. من بودم كه اومدم كنارش  شبيد... ومديم ادمي تميتازه كم كم داشت موقع... ديخند بلند

 ؟يداريب... سالم -

 ...از خنده وجود داشت ييصداش هنوز رگه ها تو

 .شدم  دارياالن ب نيهم... ريصبح بخ -

 .هوا روشن شده بود... به پنجره انداختم  ينگفتم و بجاش نگاه يزيچ. شده باشه  داريتازه ب ومدينم بهش... نگاهش كردم قيدق

 ساعت چنده؟ -

 :به ساعتش انداخت يآورد و نگاه رونيپتو ب رياز ز دستشو

 .  7 كهينزد -

 :باال آورد و گفت يبعد پتو رو كم. ذره نگام كرد  هي

 . ممنون  نيبابت ا -

 .ياز سرما مچاله شده بود... يبخواب يبذارم اونطورتونستم  ينم -

كنار هم مثل دو تا دوست بود كه همه  دنمونيخواب يجالب بود حت... ضربان قلبم باال رفته بود... نطوريمنم هم. فقط نگام كرد ... نگفت يزيچ

اون زودتر به خودش  يول ميبود رهيچقدر بهم خدونم  ينم... من گرم و نرم تر بود يالبته جا.  كننيم ميخودشون تقس نيب يرو مساو يچ

 :نگام كنه گفت نكهيبدون ا... شد زيخ مياومد و تو جاش ن

 شهر ؟ ميزودتر بر يموافق -

 .اوهوم  -

خدا رو شكر مش ... رونيب ميآرتام تشك رو گذاشت سرجاشو با هم رفت... دميبهش نگاه كنم لباسامو پوش نكهيجام بلند شدمو بدون ا از

 ...شهر و اونم بره دنبال كارگر ميتا ما بر ميكرد يبعد از خوردن صبحونه باهاشون خداحافظ. بود  داريبرحمت 

*** 

 يليخ... خونه شده بودم نيمن عاشق ا... الزم داره يليچه وسا مينيو بب ميبه خونه بنداز يتا دوباره نگاه مياز رفتن به شهر، اول رفت قبل

حاال  يبه اطرافم توجه نكردم ول اديانقدر ذوق زده بودم كه ز روزيد... شديم يباال منته يكه به طبقه  شيچوب يمخصوصا پله ها... خوشگل بود

درب و  يآشپزخونه  هيهال بزرگ داشت به همراه  هي نييپا يطبقه ... دقت كنم شتريب ديبا ميريبگ هيخونه اسباب و اثاث يكه قرار بود برا

 ... يبهداشت سيسرو هياتاق و البته  هيداغون و 

 :كه گفت دميآرتامو شن يصدا... بود اطيح يهم تو ييدستشو هي... كتريهال كوچ هيباال هم چند تا اتاق تو در تو داشت و  ي طبقه

 ...خواديخونه حداقل چند تا فرش م نيا -

تمام ... كردم دايكاغذ و خودكار پ هيباالخره  گشتم و فميذره تو ك هي... ميپوشونديهمه شو م ديبود و با كييكف خونه موزا... با اون بود حق

دو تا شون كارگر بودن و ... كارمون كه تموم شد مش رحمت همراه سه نفر اومد... فتهياز قلم ن يزيتا چ ميرو نوشت ميكه الزم بود بخر يليوسا

تا  نهيرو بب نجايسازو آورده بود ا نتياببهش زنگ زده ، ك ژنيكه بابا ب يهمون روز ميديمش رحمت فهم ياز حرفا. ساز  نتيكاب شونيكي
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 ... شديعوض م ديها با نتياون كاب... ها رو بسازه نتيزودتر كاب

 ... ميانجام بد دارويخر ميو ما هم بر ستهيشد خود مش رحمت باال سرشون وا قرار

بعد ... و قرار شد تا شب برامون بفرستنش ميديمن خر قهيتمام فرشا رو با سل... بود يكه آرتام جلوش توقف كرد فرش فروش يمغازه ا نياول

مغازه هم فروشگاه  نيآخر... ميديظرف هم خر يسر هي...ميدوازده نفره سفارش داد يناهارخور زيم هيو  يدست مبل و چند تا راحت هي ميرفت

 ...بود يونگلوازم خ

 :اجبار زد و گفت ياز رو يلبخند دنمونيصاحب مغازه با د -

 ن؟يآورد فيتشر هيزيجه ديخر يبرا... نيخوش اومد يليخ -

 :زد و گفت يبه من انداخت و لبخند ينگاه آرتام

 .بله -

اضافه  ستيبدون چك و چونه به ل كردميرو كه من انتخاب م يو آرتامم هر چ كرديم ياجناسشو رو معرف نيمغازه تند تند بهتر صاحب

اومدن و مجبور به  ديجد يها يمشتر نكهيتا ا كرديكوك شده بود ولمون نم فشيمثل آرتام ، ك يمشتر هيصاحب مغازه كه از داشتن ... كرديم

به گاز ها  يداشتم نگاه... صورتم باشه يلبخند از صبح رو هي شديباعث م نيكردن داشتم كه هم ديخر نياز ا يخوبحس . تركمون شد 

 :كه آرتام اومد كنارمو گفت نداختميم

 .باالخره رفت  -

 :ه دور برش انداخت و گفتب ينگاه... دميخند

 ...ميريهم مونده بگ گهيد زيچ -

 ...هيآخر نينه ا -

 ؟يخسته شد -

 . كنميم ديخودم خر يخونه  يدارم برا كنمياحساس م... ديخر نيمخصوصا ا شميكردن خسته نم ديمن از خر -

 :باال انداخت و با لبخند گفت ييا شونه

 .خودته  يخونه  يفكر كن واقعا برا -

بود  نيا كرديم تميكه در مورد آرتام اذ يزيتنها چ... يخوشحال ايبود  طنتيش يبرق از رو نيدونم ا ينم... زديچشماش برق م... كردم نگاش

نگامو ازش گرفتم و ... سخت بود يلينه خ اي هيحرفش جد نكهيحدس ا اشيبخاطر رفتارش و شوخ... گذرهيم يتو سرش چ ديفهم شديكه نم

 :زده باشه رو كرد به من كرد و گفت يحرف هي نكهيو ا ينيريخودش يبرا... شد دايصاحب مغازه پ يكه دوباره سرو كله  به كارم ادامه دادم

انقدر  گهياالن بخر چون بعد از ازدواج د يدوست دار يهر چ يشنوياز من م... ارهيرو حرفت نه نم... دوستت داره ها يليمعلومه آقا داماد خ -

 ...نداره  يحرف شنو

... به جوون آرتام نداختيجنس بفروشه منو م شتريب نكهيا يبرا... مردك چقدر دندون گرد بود... ميديبه آرتام انداختم و هر دوتا خند يگاهن

 ...رونيب ميو از مغازه اومد ميديگازم خر

 ...ميكه متوجه گذر زمان نشد ميبود ريانقدر درگ... مينخورده بود يچيبود و ما هنوز ه 4 كهينزد ساعت

به ... مخالفت كردم م،يخونه رو آماده كن ميذوق داشتم كه زودتر بر يليمن چون خ يول ميبخور يزيچ هيرستوران  ميبر گفتيم آرتام
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 ... سمت روستا ميو برگشت ميديعالمه تنقالت خر هيمن غذا و  شنهاديپ

 ... باغ تلنبار شده بود هيورود يجلو يختنيدور ر ليتمام وسا ميديرس يوقت

... بهش گفت خونه شدياالن م يكار داشت ول يتر از صبح شده ، البته هنوزم كل زيتم يليخ... زدم ياز خوشحال يفيخف غيخونه ج يتو دنيد اب

... معلوم بود غذاشون رو خوردن اطيح يپهن شده گوشه  ياز سفره ... خوشگل شده بود يليساز هم تموم شده بود و آشپزخونه خ نتيكار كاب

بهش  ييزايچ هيباغ  يآرتام مشغول حرف زدن با مش رحمت بود كه داشت در مورد درخت ها... شدنيبازم گرسنه م كردنيكار مچون  يول

خونه انداختم ، اگر ما هم كمكشون  يبه همه جا ينگاه... ذره استراحت كردن هيكارگرها ... شستم اطيها رو تو ح وهيرفتم م عيسر... گفتيم

 :رفتم كنار آرتام.  شديفردا ظهر تموم م تينها ايتا شب  ميكرديم

 م؟يما هم كمكشون كن يآرتام موافق -

 :از آرتام، مش رحمت گفت قبل

 . كننيچرا خانم جان ؟ دارن كارشونو م -

 ها؟ شهيزودتر تموم م ينطوريا -

 :زد وگفت يلبخند. ملتمس من كرد ي افهيبه ق يبه خونه و نگاه ينگاه آرتام

 .نگاه نكن يراونطو... خب يليخ -

 :لب ادامه داد ريز و

 .چشمها نيامان از ا -

 راهني، پ ييحلقه ا نيلباسم كه هم نازك بود هم آست دنيآرتام با د. ارميخواستم مانتومو در ب... اوردميخودم ن يبه رو يول دميشن حرفشو

ادكلون تلخش  يحاال تمام مدت بو.  دميسته لباسو پوشاز خدا خوا... بود رو در آورد و داد به من دهيپوش شرتشيت يرو كه رو يچهارخونه ا

 ...بود ماغمد يتو

تا برامون  ميزنيبهشون زنگ م ميكه گفت يفقط مونده بود لوازم خونگ.... فرشها و مبال رو هم آوردن نيب نيتو ا... شد شتريانجام كارا ب سرعت

 .  تموم شده بود شترشيب يول ميديخر يخوراك يكل نكهيبا ا. بفرستنش 

 هيو بق دميچ زيم يرو رو ميبود دهيرو كه خر يآماده ا ي هيشام ژامبون و الو يبرا... ميحاال فرش ها هم پهن كرده بود... شده بود يعال خونه

د در مور ييزايچ هياز كارگرا  يكياومد و  شيپ ييمواد غذا ديبحث خر... خواستيم يخواب اساس هيخسته بودم و دلم  يليخ... رو صدا كردم

كه سرشو به دو  يآرتام دور نموند و در حال ديزد كه از د يبرق يچشمام از خوشحال. گفت فتاديراه م يحوال نيكه فردا تو هم يبازار عهجم

 ...كردنم ديكنم؟ من عاشق خر كاريخب چ... ديخند داديطرف تكون م

 ... شديردا و اونم تا ظهر تموم مف يكار موند برا يسر هي... بود كه كارگرا و مش رحمت رفتن 11 كهينزد ساعت

 :دياز كاناپه ها دراز كش يكي يرو آرتام

 ...رميميم يدارم از خستگ -

 .منم -

 :دميخسته و خواب آلود آرتام رو شن يچشمامو بستم اما صدا... از كاناپه ها ولو شدم گهيد يكي يرو و

 . شديتموم م رتريدفوقش  م؟يكرديانقدر خودمونو خسته نم شديم يخب چ... از دست تو -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  289 

 ... ذره ــهي ومدنين هيبق... من دوست دارم زودتر تموم بشــه كه تا -

 .بگم دهيحرفامو كش شديباعث م نيحال حرف زدنم نداشتم و هم يخستگ از

 جوون مـــ نـجايا. استفاده كنم... نجاياز ا -

 . چشمام گرم شد و خوابم برد و

سرو كله  گهيساعت د هيتا . انداختم  مينگاه به ساعت گوش هي. آرتام هنوز خواب بود ... شدم داريبچشمام،  يآفتاب رو دياحساس نور شد با

 .  شديم دايكارگرا پ ي

بعد از .... صبحونه آماده كنم يبرا يزيچ هيبعد از شستن دست و صورتم رفتم تا . به بدنم دادم  ياز دو طرف باز كردم و كش و قوس دستامو

 ييآب چندتا از پرتقال ها. قرار بود امروز آماده اش كنن. بود فتادهيمتاسفانه هنوز راه ن يداشتم ول اجيبه حموم احت دايشد روز،يد يها تيفعال

 ...كنم؟ امكانات كمه كاريخب چ... نو يها نتيگرفتم كه گند زدم به كل كاب م،يديخر روزيرو كه د

 :ادم كه باالخره زمزمه وار گفتتكونش د يچندبار... روش خم شدم يكنار آرتام و كم رفتم

 هوم؟ -

 .ميكار دار يكل... آرتام پاشو -

 .نه -

چند  نيبدتر از من ، اونم تو ا. خسته اس يليخ دونستميم... مبادا خواب از سرش بپره كرديچشماشو باز نم... لحن ملتمسش خندم گرفت از

 :حال ادامه دادم نياما با ا. نداشت  يروز خواب درست و حساب

 ..ندار يچيتو خونه ه... ديخر ميبر ديبا يول اديباور كن منم خوابم م... پاشو... رو نه يچ يچ -

ش  نهيس يش سرمو رو گهيدستشو دورم حلقه كرد و با دست د هي... و افتادم تو بغلش ديهنوز تموم نشده بود كه آرتامو دستمو كش حرفم

 :نگه داشت

 .ميبا هم بخواب ايپس ب -

 آرتام -

 .قهيفقط ده دق... ـشــيه -

بودم  دهياز كارگرا شن... بردميكنه لذت م يبا موهام باز يكي نكهياز ا شهيهم... نگفتم يزيچشمامو بستم و چ... شروع كرد به نوازش موهام و

... به آرتام انداختم يهسرمو آوردم باال و نگا لميكه به همون حالت موندم، برخالف م قهيبعد از چند دق... بازار فقط تا ظهر برپاست نيكه ا

 عياز كارم شوكه شد چون سر... دمياراده سرمو بردم جلو و چونه اش رو بوس يب... چونش بدجور رو اعصابم بود بياستخون خوش ترك

 ...تمباال انداخ يكج كردم و شونه ا يدر جواب نگاه متعجبش سرمو كم... اوردميخودم ن يبه رو يخندم گرفته بود ول... چشماشو باز كرد

 :دمياز خنده بود شن يياز جام بلند شدم تا حاضر شم اما صداشو كه توش رگه ها يحرف چيه يب... بود دهيخواب از سرش پر گهيد

 ؟يكرديو رو نم يكردنام بلد بود داريمدل ب نياز ا -

آرتام ... يكياون  يجلو دميدويست فروش مد نيا يها از جلو ديبد ديند نيمثل ا... اونهمه آدم به وجد اومدم دنيبازار از د ميديرس يوقت

چون لباس ... شد ديخر يها سهيكه دستاش پر از ك يينخورم تا جا يكه دستاشو دورم نگه داشته بود ، مواظب بود به كس يهم در حال چارهيب

و به اعصاب  كرديحساب م اليخ يب آرتام يول زدميغر م يمن كل.  كردنيها رو چند برابر با ما حساب م متينبود ق هيمون مثل بق جهها و له
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 .ديخنديمن م يخورد شده 

كه  يممكنه طول بكشه رفتم كنار دست فروش بعد دميد... در آورد تا حساب كنه فشويو آرتام ك ميديو تخم مرغ خر يترش شهيش چندتا

 يدست... كرديانتخابو سخت م نيو هم همه شون ناز بودن يشو بخرم ول يكي خواستيدلم م يليخ... كرديم يدلبر يحساب شيمحل يلباس ها

 :آرتام با ذوق برگشتم نكهيا يبه هوا  د،ش دهيبازوم كش يكه رو

 ..بنظرت كــ -

نگاه شوكه شدمو به ... كردياش داشت سر تا پامو برانداز م افهيو لبخند چندش تر از ق زيه يبا نگاه يكليمرد ه هي... ديحرف تو دهنم ماس اما

 :آرتام باعث شد به اون نگاه كنم يبهش بگم اما صدا يزيكردم و خواستم چ ياخم... ود انداختمبازوم ب يدستش كه رو

 ؟يكنيم يدار يچه غلط -

 :سپر كرد و گفت يا نهيس... رد نگاهمو دنبال كرد و متوجه شد آرتام با اونه مرد

 به تو چه؟ -

 يرفتن جلو عيكه دورمون بودن سر يچند نفر... نيكه افتاد رو زم مرده يمشت خوابوند تو چونه  هيرو ول كرد و  ديخر يها سهيك آرتام

 ...زد اديفر يآرتام با اخم وحشتناك... دوباره ش به طرف مرد شدن يآرتام و مانع از حمله 

 ؟يزنيبه زن من دست م يبه چه حق -

 :با تته پته گفتمرد كه از درد چشماشو جمع كرده بود ... چه برسه به اون مرده دمياز داد آرتام ترس من

 .اشتباه گرفتمشون... اش... خودم... با زن.. با -

 .پاشو گمشو تا فكتو نشكوندم -

 نيكه رو زم ييدايچندتا از خانم ها كمك كردن و خر... زد بشيبگم غ تونميم باياز جاش بلند شد و تقر عيسر... بكشه هينذاشت به ثان مرد

 نييپا كرديم يكه سع ييرو بهم انداخت و با صدا شينگاه عصبان. آرتام اومد كنارم... ستمونپخش شده بود رو دوباره جمع كردن و دادن د

 :گفت هنگهش دار

 ستا؟يمگه نگفتم كنار من وا -

كردم  ياخم. حرف بزنه  ينطورياون حق نداره با من ا... نكرم يچرا؟ من كه كار بد يول... بود نييكرده باشه سرم پا يكه كار بد ييبچه ا مثل

... شده بودم رهيخ نيهمچنان با اخم به زم... شدن بازوم توسط آرتام مانع رفتنم شد دهياما كش... نيو رومو برگردوندم تا برم سمت ماش

 :ديپرس هيو بعد از چند ثان رونيداد ب كجاي شونفس

 ؟يبخر نجاياز ا يخواستيم يچ -

 ...يچيه -

... بگردم ياله... عالف شدم كه اومد يا قهينداشتم ده دق چييچون سو... نيكنار ماشتوجه بهش رفتم  يو ب دميكش رونياز دستش ب بازومو

من كف دست بو نكرده بودم كه اون مردك ... اصال حقشه... خودم رو از تك و تا ننداختم و كمكش نكردم يبود ول ديخر لونيدستاش پر از نا

 .انگار من مقصرم كردينگام م يجور هي... كنهيم تمياذ

 : شم كه دوباره بازومو گرفت و گفت ادهيخواستم پ ميديرس يوقت... ه به سكوت گذشترا كل

 . خواميمعذرت م -
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 .من مقصر نبودم -

 . يآدم عوض هياونم ... زنهيبهت دست م يكس نميتونم بب ينم... بهم حق بده يول... دونميم -

. جا تموم بشه  نيبحث هم نيبهتر بود ا. داره  رتيباالخره مرده و غ. ..ذره حق داشت هي... شهيم يباز داره عصبان دميفهم دنشينفس كش از

 :زدم و گفتم يلبخند

 .بخشمت  يم نبارويفقط ا -

 :ديبوس دستمو

 .نديفرما يبانو لطف م -

*** 

شد و حاال  دهيچ ليوسابا كمك آرتام تمام ... لوازم خونه رو آورده بودن ، صبح آرتام باهاشون تماس گرقته بود ي هيبق ميكه ما نبود يموقع

بود كه توش  لونينا هي دايخر نيب... رو گذاشتم تو آشپزخونه يخوراك ليوسا... آماده كردم تا كارگرا بخورن يعصرونه ا... خونه آماده بود

... دونه سه تا بود هي يچون بجا... كنميكه من با تعجب دارم به لباس ها نگاه م ديآرتام همون لحظه اومد تو آشپزخونه و د... بود يمحل باسل

 :زد و گفت يلبخند

 گه؟يد يبخر يخواستيرو م نيهم -

 :تكون دادم يو سر دميخند

 ...حاال چرا سه تا -

 :كرد ييبامزه ا اخم

 نيكه گفت ا دميكه فروشنده اش بود پرس ياز خانم.  يخوايكدومو م دونستميمن كه نم... خرج رو دستم گذاشت يقهر كردنت كل هي نيبب -

 ...دمشونيدادم و خر نموينازن يمنم پوال... يديتا رو پسندسه 

 :اش زدم و گفتم نهيس يتو قفسه  يحال مشت نيبا ا يول كنهيم يداره شوخ دونستميم

 . دميپولشو بهت م -

 . ايحرفا بزن نينشنوم از ا گهيد... يآ -

 ...رونيبتونم اعتراض كنم از آشپزخونه رفت ب نكهيو قبل از ا ختيبهم ر هامويچتر

 هيمنم بق. برسونتشون  ييجا هيآرتام پول كارگر ها رو حساب كرد و قرار شد تا ... شده بود دهيمرتب چ زيتموم شده بود و همه چ گهيد كارا

شد ،  يحمومم طوالن... تو حموم دميچپ عيسر... خورديبد بدنم بهم م يحالم داشت از بو گهيد... جابه جا كردم خچاليو  نتيتو كاب دارويخر ي

بود  نيا يسكوت خونه نشونه ... رونيدر حموم آوردم ب يسرمو از ال... دميچيدورم پ موياستخر يحوله ... باشم فيانقدر كث كردميفكر نم صالا

 اهمراه ب يتنگ و فاق كوتاه مشك يِشلوار ل هي... دميپوش رامويلباس ز... كه ساكهامون توش بود يرفتم تو اتاق عيسر... ومدهيكه آرتام هنوز ن

كنار  ديچون شب با... رو فردا بپوشم يدادم لباس محل حيترج... داشت انتخاب كردم يقرمز و آب يچهارخونه كه خط ها يمردونه  راهنيپ هي

 ...ستين ياعتبار دنميو به خواب دميخوابيآرتام م

،  كردميرو زمزمه م يخودم اهنگ يكه زبر لب برا يحال دوال شدم و در... اما پبراهنو گذاشتم كنار تا اول موهامو خشك كنم دميپوش شلوارمو

 متازه متوجه آرتا... سرمو با شدت باال آوردم تا موهام بره پشتم... ذره نم موهامو گرفتم هيفكر كنم ... دميموهام كش نيب يحوله رو چند بار
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 ... شده بود رهيشدم كه بهم خ

كه به  نطوريآب دهنش رو قورت داد و هم. كار كنم  يچ ديبا دونستمينم.  كردياز مآرتام بدنم رو براند. همون حالت خشك شده بودم يتو

 ...اديز يكيترس از نزد. لحظه ترس تمام وجودمو گرفت هيهول شدم ف ...قدم اومد جلو  هيشده بود  رهيبرهنه ام خ مهيبدن ن

با حركت من به خودش . قدم رفتم عقب  هيه حوله رو گرفتم جلومو نا خود آگا... با كاوه يحت... رو تجربه نكرده بودم ييزايچ نيحاال همچ تا

به  يو دست نييسرشو انداخت پا... بوجود اومده شده بود طيانگار تازه متوجه شرا. چند لحظه به صورتم نگاه كرد .  ستادياومد و از حركت ا

 :از سر اجبار گفت يه كنه با لبخندبهم نگا نكهيبعد از چند لحظه كه آرومتر شده بود ، بدون ا... ديكش شيشونيپ

 . حوله مو بردارم تا برم حموم .. اومدم... ياتاق باش يتو... تو  كردميفكر نم... خواميمعذرت م -

خودم تو  ريبه تصو... رونيب اميتا از شوك ب دميكش قيچند تا نفس عم.  رونيحولهشو برداشتو رفت ب يحرف چيجوابم نموند و بدون ه منتظر

... ومدهيتا دوباره ن دمشيپوش عيزدم و سر راهنميبه پ يچنگ... نگام كنه يكه من داشتم، حق داشت اونطور ياوضاع نيبا ا... اه كردمنگ نهيآ

 ... داشتم يبذارم حس خوب ريتونسته بودم روش تاث نكهياز ا يبودم ول دهيترس نكهيبا ا... رونيرو كنار گذاشتم و رفتم ب تخجال

قبال ... درست كنم يخوراك محل هي ميينجايگرفتم حاال كه ا ميتصم... بهش فكر نكنم گهيرست كردن غذا گرم كنم تا دكردم سرمو به د يسع

 . چقدرم اونروز سرم منت گذاشته بود... گرفته بودم اديرو  يقاسم رزايم ونياز عمه كتا

باال  يشونه ا... از آرتام نبود يخبر يوقته كه قطع شده بود ول يليآب خ ريش يصدا... به ساعت انداختم ينگاه... كردم يها رو تنور بادمجون

 .انداختم و كارمو ادامه دادم

و  سيخ يموها... بود دهيپوش يتوس شرتيبا ت يگرمكن مشك هي... كه اومد تو آشپزخونه شكوندميم تابهيماه يتخم مرغ ها رو تو داشتم

 ...دينفس سر كش هيآب رو در آورد و  يو بطر خچاليرفت سراغ ... گاهم نكنههمچنان اصرار داشت كه ن. نمدارشم مرتب داده بود باال

 :و گفتم اوردميخودم ن يمنم به رو. بود  فتادهين يحاال كه اتفاق... سكوت رو دوست نداشتم نيا

 ؟يدوست دار... گذاشتم يقاسم رزايشام م -

 ... نبود نجايحواسش ا يلو خچاليتو  ذاشتيرو م يداشت بطر... نگاهش كردم... دمينشن يجواب

 آرتام؟ -

 :آورد باال و پرسشگرانه نگام كرد سرشو

 ؟يگفت يزيچ -

 ؟يدوست دار... ميدار يقاسم رزايگفتم شام م -

 .ستمين يينگران نباش ، من آدم بد غذا يول. تا حاال نخوردم ... دونمينم -

كه آرتام از آشپزخونه رفت  ينگفتم تا زمان يزيحت شده بود؟ منم چاز دستم نارا يعني... شدم يجور هي زديباهام سرد حرف م نكهيا از

 ... رونيب

... ينينمك و فلفل رو هم همراه نون گذاشتم تو س... رو باز كردم نتيدر كاب.  ختميظرف ر يغذا رو تو. بوش كه خوب بود . دميذره بو كش هي

از ظرفا  يكيعقب كه با  دميگفتم و دستمو كش ينياز ترس ه... فرو رفت يكيخواستم بشقاب ها رو بردارم كه برقا رفت و آشپزخونه در تار

 :دميآرتام و شن يصدا... بلند شد ييا شهيشكسته شدن ش يبرخورد كرد و صدا

 ؟يخوب ديآناه -
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 :گفتم بلند

 .دستم خورد ... آره -

 ...ارميجات تكون نخور تا شمع ب از

ذره روشنه  هي ابونيخ يخونه بخاطر نور المپ ها رهيبرق م يباز حداقل تو تهران وقت... بود خورده شهيپام پر از ش ريز. حرفش گوش دادم  به

 بودمعلوم  افشياز ق... در ظاهر شد يو بعد از چند لحظه آرتام تو آستانه ... دميباالخره نور شمع رو د... شده بود كيتار كهيتار نجايا ي، ول

 :ديروم پرسبه سر تا پام انداخت و آ ينگاه... نگرانه

 نشد؟ تيزيچ -

 :هامو گذاشت كنارم يياومد جلو و دمپا... باال انداختم يسر

 .رو بپوش نايا -

 :و گفتم ستادميكه ا رونيب ميگرفت تا از آشپزخونه بر دستمو

 .ميظرف غذا رو هم ببر ستايوا -

 ... تو هال ميرو برداشت و رفت ينيس آرتام

 يتو بازار برا روزيكه د يو تمام شمع ها و دوتا فانوس مينشسته بود نيمن و آرتام كف زم... شده بود شام خوردمون شاعرانه طيمح يالك يالك

 ...ميو دورمون گذاشته بود ميرو روشن كرد ميبود دهيخونه خر نييتز

 :دهنشو گفت يلقمه رو گذاشت تو نياول آرتام

 .خوشمزه ست ، خوشم اومد ازش -

 .نوش جونت  -

 بود ؟ ياسمش چ -

 . هيخوراك محل هي. يقاسم رزايم -

 مال كجاست؟ -

 .النيفكر كنم گ -

 ؟يتو مگه اهل شمال -

 ...نه  -

 ؟يگرفت اديپس از كجا  -

 .داد  ادي، اون بهم  كنهيدرست م اديغذا رو ز نيا هيعمم بخاطر شوهرش كه شمال -

 مامان كاوه؟ -

 .اوهووم -

 :ديبعد پرس... ساكت شد يلحظه ا چند

 ؟يا عمه ات لج نبودمگه تو ب -

 .زديآب م ريپشت سر ز يجلو رومون باهامون خوب بود ول. بود يمدار خوب استيعمه ام س -
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 كرد؟يكار م يچ -

 :و گفتم دميخند. متوجه نشده بود باز

 ...گفتيپشت سرمون ازمون بد م...  يعني! بگم  يچه جور...  يعني -

 ... آها -

 :فكرش بود، گفت يرينشون از درگكه  يا قهيبعد از سكوت چند دق آرتام

 سوال بپرسم ؟ هي ديآناه -

 .بپرس. آره  -

 :شد و گفت مونيپش. كرد نگام

 ...ولش كن يچيه -

- گهيبگو د... ا... 

 . ستين يمناسب تياالن موقع يبگم ول يزيچ هيخواستم . نبود يخاص زيچ -

 . كنميتا صبح ولت نم يبه خدا اگه نگ... بگو آرتام -

 . گميتر پس نمچه به -

 :بازوش زدم و گفتم يمشت تو با

 ...گهيبگو د... بد جنس نباش -

 ؟ يشيناراحت نم -

 ...بپرسه كه يسوال هينكنه .  شميناراحت م دنشيبپرسه كه من از شن خواديم يلحظه فكر كردم چ هي

 بود؟   يتو رابطه ت با كاوه چه جور -

 :گفتم يتفاوت يبا ب.  شمينم يبا اسم كاوه عصبان گهيچرا د دونمينم. كرديم يام كنجكاو بار بود كه داشت در مورد كاوه و گذشته نياول

 نيهمچ هي هويشد  يحاال چ. و خانواده هامون خبر داشتن ميبود ليتر، چون فام يميكم صم هيفقط . دوست پسر دوست دخترا  ي هيمثل بق -

 د؟يبه ذهنت رس يسوال

 . ينگفت يزيت با كاوه چآخه تو تا حاال راجع به رابطه ا -

 .يدينپرس يزيخب چون تو تا حاال چ -

 ...حق با توِئه -

 :لبخند زدم و گفتم. زد  يچشماش برق... درست كردم و دادم دستش ييلقمه ا براش

 .، بگو تا بگم يبدون يخوايم يچ -

 ؟يشيناراحت نم يعني -

 ناراحت بشم؟ ديچرا با -

 .يبش تياذ خوامي، نم  شهيلتت عوض متو حا اديخب، هر موقع اسم كاوه م -

 :باال انداختمو گفتم يا شونه
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 . بوده تموم شده يهر چ  ست،يمهم ن گهيد -

 ؟يبود يميتو با كاوه تا چه حد صم... خب -

. بلند شده بود  نايامامان  يصدا گهيد... خونه رسونديكه منو م يتا زمان مياز صبح با هم بود.  ميسال شب و روزمونو با هم گذروند 8منو كاوه  -

 . ميوقتامونو با هم گذروند شتريسال ب 8 نيا يتو. اصال تو خونه بند نبودم 

 ن؟يبا هم مسافرتم رفت -

 :جواب بدم كه خودش زودتر گفت خواستم

 ...دو نفره -

 :گفتم.  ستيتفاوت ن ينسبت بهم ب ادميحسادت ؟ پس ز. بهش كردم ينگاه

 . نشد ميبر ييدو تا ميهر بار خواست يلو ميبا دوستامون رفت يچند بار -

 ...نطوريكه ا -

 :به ظرف كرد و گفت ياشاره ا. دينپرس يزيچ گهيد

 . غذامون سرد شد، بخور -

 .  چسبهيم اديز اهيغذا با فلفل س نيا -

 :گفتم يبا خوشحال. برقا اومد . ظرف ، سمت خودم تكون دادم  يگوشه  يگرفتمو چند بار فلفلو

 . يكيتار نير شدم تو اكو... شيآخ -

 :آرتام بلند گفت. ظرفو پر فلفل كردم  ييعادت داشتم كل قسمت جلو اديچون به فلفل ز. 

 ...ديآناه -

 :لحظه شوكه شدم و گفتم هيصداش  از

 شد ؟ يچ -

 ؟يزيريچقدر فلفل م... ؟ بسه يكنيم يكار دار يچ -

 .خب فلفل دوست دارم -

 ..بده من اون ظرف فلفل رو . ه ضرر دار اديفلفل ز يدونيخودت م -

 . كه خوب تند بشه  زميبر گهيكم د هيبذار  -

 .عقب دميكه دستمو كش رهيازم بگ اومد

 . اونو بده من -

 . دميبعد م زميبر گهيكم د هيبذار  -

 .ادهيز نشمي، هم يبخور نياز ا شتريب ذارمينم -

 :گفت. خندمونم گرفته بود.  يبود به لج باز دهيرمون كشكا. منم تقال كردم .  رهيدراز كرد تا ظرفو ازم بگ دستشو

 .رماينذار به زور بگ... ِبده -

 ؟يريگيم متيبا مال ياالن دار نكهينه ا -
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 .ها  هيعجب دختره لجباز... بده من-

منم خودمو .  رهيدستمو بگ جلوتر تا ديخودشو كش. ازش دور كردم  شتريو دستمو ب دميخند. سرتق ابروهامو باال انداختم  يدختر بچه ها مثل

 .من افتاد يرو ادشياون هم با وزن ز.  فتميب نيباعث شد رو زم ادشي، وزن ز دميعقب كش

 .. خورديتنها نفسهامون بود كه به صورت هم م.  ميكدوم به ظرف توجه نداشت چيه گهيد

 يبرعكس آرامش خاص.  زديقبل تند نم يمثل دفعه قلبم ... كردنياما چشم هامون كار خودشون رو م ميشده بود رهيسكوت به هم خ يتو

توجه به زمان بهم  يب. شد  يجور هيته دلم ... دست آزادشو باال آورد و صورتمو نوازش كرد. آرتام آرنجشو ستون بدنش كرده بود . داشتم 

 ... ميبود رهيخ

 :زبون آوردش كه نتونست تو قاب چشماش نگه داره و به يسوال. پر از سوال ... گنگ بود نگاهش

 فته؟يداره م يچه اتفاق -

 :ديرو بوس ميشونيپ... زد كنار ميشونيپ يبا انگشتش چترهامو از رو... بود دايچهرش پ يكامال تو يسردرگم... نگاش كردم فقط

 شه؟يم يآخرش چ -

 :ديبه چشمام نگاه كرد و پرس دوباره

 ؟يدونيتو م -

 ... نه باال انداختم ي سرمو به نشونه. به دهنم قفل زده بودن  انگار

 . دونميمنم نم -

 :ديپشت پلك هامو بوس... كه چشمامو بستم ديگونم كش يرو يدست دوباره

 . يكمكم كن يتونيتو م يول -

. ..خودشو بدونه فيتكل خواستيانگار اونم مثل من م. منتظر جواب بود... بگم يزيچ هيكردم،  چشم به لبام دوخته بود و منتظر بود تا  نگاهش

 . االن وقتش بود. به هر دومون كمك كنم خواستميم... حرف بزنم خواستميم.  كهينزد يليبود كه خ يياونم مثل من سردرگم بود و نگران جدا

منم سر ... كالفه بهم انداخت و از جاش بلند شد ينگاه. توجه هر دومون رو جلب كرد  لشيزنگ موبا يگرفتم تا جوابشو بدم اما صدا ينفس

 .ستم و به مكالمه ش گوش دادمجام نش

 سالم  -

-  .... 

 .شمال مياومد ديبا آناه. ستمينه تهران ن -

- .... 

 :و گفت ديخند

 ... مفصله انشينه جر -

- .... 

 .ادبت كرده؟ خدا رو شكر من برادر زن ندارم  يپس حساب -

 . ديبلند خند و
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 ن؟ييشما كجا -

-.......... 

 .نجايا نيايب نيپاش ريرو بگ يدست پر. صفاست با نجايچقدر ا يدونينم. آره -

- .......... 

 . شهيم يبرنامه هات چه جور نيبب. باشه -

 :رو گرفت طرفمو گفت يحرف زد و بعد گوش گهيذره د هي

 .باهات حرف بزنه  خواديم يپر -

 ...به كلم بخوره يباد هيتراس تا  يجام بلند شدم و رفتم رو از

 سالم -

 .اونم دونفره ... مسافرت يريتنها تنها م... خانم ديبه سالم اناه -

 .مسافرت يتو نرفت ستين  اد،يتا چشت در ب -

 .ييجا ميبر ييتنها ومدهيبه ما ن. همراهمون بودن راديه يهم مامان من هم خانواده  -

 خوش گذشت حاال؟... انقدر غر نزن -

... ميداشت يتوقف هي ميديرسيهم كه م يبه هر شهر... ستم بود ميرفت نيبا ماشرو  ريتمام مس راديبخاطر مامان ه نكهيا يخوش كه گذشت ول -

 .بود يجاده حال و روز من چطور هيشلوغ نيخودت حساب كن با ا

 :دميپرس. ديخنديداشت م يپر. گرفت خندم

 پرهام خوب بود؟ -

 . دلم براش تنگ شده بود  يليآره خ -

 تهران؟ ومدين -

 .استثنا قائل شد كه اومد مونميعروس يواسه ... رو ندارم يشلوغ يحوصله  گهيم.  كنهيماز جنوب دل ن... نه بابا -

 .نجايا نييايسر ب هي نياگر تونست -

 .اونجا ميايسر م هيحتما . شهر به اون شهر  نياز ا... ميماركو پولو راه انداخت يسفرها ديع نيواال ما كه تو ا -

 .برام بود ياون سنگ صبور خوب... داشتم اجيواقعا به بودنش احت... زدميو باهاش حرف مبود  نجايا ياالن پر خواستيدلم م يليخ

 ...يپر -

 هان؟ -

 ...هان نه بله -

 خب بله؟ -

 .يچيه....  -

  يبگ يخواستيم يبگو چ -

 .نجايا ايب... يپر -
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 شده؟ يزيچرا؟ چ -

 .صداش معلوم بود كه نگران شده از

 .باهات حرف بزنم ديبا. ايب يول. ..دونمينم... آره يعني... نه -

 .يكنينگرانم م يدار -

 گه؟يد يايم. ستين يزيگفتم كه چ -

 .ميفتيفردا راه م نيهم... اميمعلومه كه م -

 .دردسرم ي هيببخش كه برات ما. يمرس -

 يكنم كه موقع پهن كردن اونجا مشكل من برم چترامو آماده... ميمسافرت شمالم افتاد هيمگه من چند تا دوست مثل تو دارم؟ تازه ... گمشو -

 .نداشته باشن

 :دميخند

 .نمتيبي، پس م وونهيد -

كه با  خورهيم دميبا اشاره از اونم پرس... به غذا نداشتم يليم گهيد.  زديمن حرف م ليآرتام داشت با موبا. كردم و رفتم تو  يخداحافظ يپر از

 :تلفن رو قطع كرد گفت يوقت. داد  يسر جواب منف

 . فتنيقراره فردا ظهر راه ب. گفتم خونه آماده اس . مادرت بود  -

*** 

خونه  دنيدوست داشتم عكس العملشون رو بعد از د يليخ... يمخصوصا پر.  انيذوق زده بودم كه همه دارن م. بودم داريصبح ب 7ساعت  از

 يرقاصا هيشب شتريب... دميو بلند پوش يمشك يتاپ بسكتبال هيو با ها ر ياز لباس محل يكيدامن ... بودم دهيهم به خودم رس يتازه حساب.  نميبب

آخر  يلحظه . گرم بود  ياديبلند بود و هوا هم كه امروز ز نيلباس آست ياصل راهنينداشتم چون پ يخب چاره ا يول... شده بودم ييايناسپا

رو  ييباال ي كهيموهامو دو دسته كردم و ت. كرديمو بهتر م هيروح نيشاد بود و هم يليرنگش خ... لباس رو هم بپوشم ي قهيگرفتم جل ميتصم

از ... اومده بود رونيآرتام تازه از ب.  رونيكردم و رفتم ب مميمال شيآرا هي. ميشونيپ يرو ختميهامم كج ر يچتر... شل پشت سرم جمع كردم

 .رفته ورزش  شهيمعلوم بود كه مثل هم سشيلباس گرمكنشو سر و صورت خ

ازم  رهيدوش بگ رهيم نكهيبا گفتن ا. انگار ناراحت شده بود ... كرد رييزود نگاهش تغ يليخ يزد ول يبرق دنمياول با د يلحظه  آرتام يچشما

 ناراحت شد؟ يچ يواسه ... جدا شد

 ... داشتم يخوب يليحس خ... ناهار بذارم يبرا يزيچ هيرو تلف نكردم و رفتم تو آشپزخونه تا هم صبحونه رو آماده كنم و هم  وقت

تو دهنش  ذاشتياز نون م يا كهيكه ت يمشغول كار بودم كه آرتام اومد تو آشپزخونه و در حال.  ميرفتم سر خونه و زندگ كردميفكر م همش

 :گفت

 . اديبهت م يليلباسه خ -

 .يمرس -

 ؟يدينپوش راهنشويچرا پ -

 .هوا گرمه -
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اعتراف  ديبا. بود دهيپوش ديسف شرتيبا ت يشلوار گرمكن اسپرت سرمه ا هي. حاال من فرصت داشتم تا خوب براندازش كنم . نگفت يزيچ

 :ديآرتام پرس... نشستم زيو پشت م ختمير ييدو تا چا... ميآورد يهم نم يرو به رو روزيد ياتفاق ها چكدوميه... ومديبهش م يليكنم كه خ

 ؟يحرف زد نايبا مامانت ا -

 .زودتر راه افتادن نايا يپر يول. رسنيگفت تا عصر م. اوهووم  -

 :به ساعت كردم و ادامه دادم ينگاه

 .نجانيا گهيدو ساعت ساعت د يكيتا  -

 :دينگاه كردن بهم پرس بدون

 اد؟يم يعمت ك -

 . انيم ناياونام با مامان ا -

 : خورد شييقلپ از چا هي.... بد اخالق شده بود يليامروز خ. اخم كرده بود ... تكون داد يسر

... ميكن هيكرا اليو گهيشهره د هي ميبر نجاياز ا نايا يما با پر ياگر دوست ندار گميخب م... يعني ؟يستيناراحت ن اديكاوه داره م كهنياز ا -

 هوم؟

 :تعجب نگاش كردم و گفتم با

 .رو درست نكردم كه بذارم برم نجايا ي، از اون گذشته من كل ستينه چرا ناراحت بشم ؟ برام مهم ن -

 :نمياخمشو بب تونستميهنوزم م يبود ول نييپا سرش

 ...آهان -

 تو حالت خوبه؟ -

 :داد و گفت هيتك يبه صندل... به خودش گرفت يخونسرد ي افهيق

 ... آره -

از  يكيو  نيا گفتيم... كرد فيتعر شييبجاش آرتام شروع كرد به سر به سر گذاشتن من و از خاطرات دانشجو... دمينپرس يزيچ گهيد

و جنازه ها رو  موندنيها م دنتياستاد كنار رز يعالقه داشتن با اجازه  يليخ حيبدن و تشر يبوده چون به آناتوم شونميهم اتاق دوستاش كه

پا  يكه صدا دادنيدو تا مونده بودن داشتن كارشون رو انجام م نيشب همه رفته بودن و ا هي... كردنيروز بعد آماده م يكالس ها يبرا

كه دورشون بود تا مرز  يو اونام با وجود اونهمه جنازه ا شهياتفاق تكرار م نيا يچند بار... كننينم دايرو پ يكس گردنيم يهر چ يول شنونيم

 اوردهيكه اون بوده كه اون صداهارو در م گهيفردا استادشون با خنده بهشون م... خونه گردنيو برم شنيكارشون م اليخ يب... سكته رفته بودن

 ... كنه تيتا رو اذدو  نيذره ا هيتا 

 ... گذشت يزمان ك دميكه اصال نفهم كرديم فيبامزه تعر انقدر

آرتام هم پشت سر من اومد تا . رفتم  نييو از پله ها پا دميكش يفيخف غيج راديه نيماش دنيبا د.... سمت تراس دمييبوق دو يصدا دنيشن با

 :ق گفتمشد خودمو انداختم تو بغلشو با ذو ادهيپ يتا پر. كمك كنه 

 چه خبر؟ ؟يخوب.  ميمنتظرتون بود يكل ن؟يكرد ريد نقدريچرا ا -

 :گوشم گفت ريو ز رونيب ديبا خنده منو از تو بغلش كش يپر
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 ؟يكنيتو بغل من ناله م ينجوريا يكرده كه دار تتيچند وقته اذ نيا كنهي؟ االن پسر مردم فكر م هيچ ايباز يكول نيا -

 :و گفت ديكش يسوت بلند. به خونه خورد راديچشم ه نكهيتا ا .ميكرد كيبا هم سالم عل همه

 ه؟يميچقدر قد نجايا -

 ».خوب شده م،يتوشو درست كرد يول هيميقد رونشيآره، ب«  :آرتام

 ».بود رو سرت ختهيكار ر يپس كل« :راديه 

 :با اكراه گفت يپر

 سوسكم داره؟ -

 :و گفتم دميحند

 .تازه موشم داره... تا دلت بخواد -

 :و گفت راديخودشو چسبوند به ه يپر

 .مونميم نيتو ماش.  اميمن تو نم -

 :رو تو بغلش فشرد و گفت يپر راديه

 .نيخودم بش ي، تو رو پا زمينترس عز -

 :كرد و با خجالت گفت ياخم يپر. ميديخند همه

 .ادب يب -

 ».ارميماچت كنم از دلت درب ايب... بابا باز ناراحت شد يا«: راديه-

 .خندمون بلند شد يصدا

*** 

 :گفت يرو ببرم تو آشپزخونه كه پر ينيخواستم س. گذاشتم ينيس يكه خورده بودم تو يا وهيآب م وانيل

 .ميذره قدم بزن هي ميبر ديآناه -

 :كه آرتام گفت ميرفتيم ميگفتم و داشت يا باشه

 .نيوقت سرما نخور هيبده  يزيچ يشال هي ميخودتو بپوشون ، به پر ديآناه -

 :و گفت ديخند يپر

 ...دكتر يچشم آقا -

.  ميبا هم حرف نزده بود يوقت بود دو نفر يليخ. تنگ شده بود يخلوت كردن با پر يچقدر دلم برا.  مياز درخت ها نشست يكي ريز يپر با

اشك . نگام كرد بغضم گرفت  ينجوريا يوقت. مهربون نگام كرد. شد رهيبده اومد رو بروم نشست و بهم خ هيبه درخت تك نكهيا ياون به جا

 :گفت يبگم كه پر يزيخواستم چ. كرد سيچشمام گونه هامو خ يجمع شده تو

 .يش يكن تا خال هينگو ، گر يزيچ... شيه -

 :و گفت رونيب ديبعد از چند لحظه سرمو از تو بغلش كش.  كرديچقدر خوب منو درك م. كردم  هيشونه اش گذاشتمو آروم گر يرو سرمو

 ...حرف بزنباهام  -
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 .فشار رومه يليخسته شدم، خ يپر -

 ؟ياز چ -

 .شهيم يآخرش چ دونميشده كه نم نينفر ياز از روزا... يفيبالتكل نياز ا -

 . انتخاب خودتون بود نيا -

 .ديچونه ام گذاشت و سرمو باال كش ريدستشو ز... نگاهمو ازش گرفتم. نگفتم يزيچ

 . هست بهم بگو يپس هر چ.  خواميمن صالحتو م يدونيخودت م... بهم نگاه كن ديآناه -

 :مكث كردو بعد گفت يكم

 ؟ شديم ديشد كه نبا يهمون -

 ....يپر -

 نه ؟ ؟يترسياز آخرش م -

 . كردميراهو انتخاب م نيا دينبا يپر -

 .  ستين ليم يكه آرتامم به تو ب يدونيخودت م ؟يكنيانتخاب نم گهيد انيپا هيچرا  ؟يكنيچرا تالش نم -

 ....اون فقط... نه -

نكن  يكار ديآناه.  تيحما نهمهيتوجه؟ ا نهمهيا ه؟يچ يهمه محبت برا نينبود پس ا ياگه عالقه ا... چرت و پرت نگو ي، جونِ پر ديآناه -

 .تالش كن يخوايكه م يزيبه اون چ دنيرس يبرا. غرورتو بذار كنار .  يبش مونيبعدا پش

 ...كاوه -

 .بسته شده شهيهم يتو و كاوه برا هيدفتر زندگ... تموم شد گهيكاوه د. فراموشش كن -

 :بعد چند لحظه سكوت رو شكست. ساكت شد باز

 ؟يتو هنوز كاوه رو دوست دار -

 . تر شد ديبغضم شد نيگفتن ا با

رو  زيچ چياز نگاهش ه يولخوب رو تا آخر ادامه  يروزا نيكه با آرتام ا كنميفكر م نيوقته دارم به ا يليخ. دونمينم... يپر دونمينم -

به من  ياون حس يكنم ول كيخودمو به آرتام نزد ترسميطرف م هياز . وفتميگذشتم م ادي شهيكاوه جلوم ظاهر م يطرف وقت هياز . فهممينم

 . و همش ترحم باشه هنداشته باش

  كنه؟يدلت كدومو انتخاب م -

 . دونمينم..... -

 .بشناس نجايامو اآرت ته،يموقع نيسفر بهتر نيا ديآناه -

 .انيدارن م نايكاوه ا -

 :كه شوك زده شده بود گفت يپر

 ؟يچ يبرا ان؟يكجا م ؟يك ؟يچ -

 :با حرص گفت. كردم فيماجرارو تعر تمام
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 . يگفتيم يزيچ هيخب . عمتو بكنم  نيا يسايگ خواديكه چقدر دلم م يوا -

 ن؟ياينه ن گفتميمثال ؟ م گفتميم يچ -

 ؟يكار كن يچ يواخيبابا، حاال م يا -

 .باهام حرف بزنه  خواديبه گفت م يمامان ياونروز خونه .  زنهيكاوه مشكوك م. دونمينم -

 :گفت تيبا عصبان يپر

 ...هيبفهمه خبر ياريدر ن يجلوش تابلو باز نجاياومد ا ديآناه.  ايديغلط كرده ، اصال بهش رو نم -

 .فتهياتفاق ب نيا خواميمن گهيداد، د ميبار باز هي. نه بابا، حواسم هست -

 . تو بكن هيگر يحاال سرتو بذار رو شونه ام و ادامه  ن،يآفر-

 :و گفتم دميخند

 . توام خوشت اومده ها  -

 :گفت يو با مهربون ديخند

 .ذارميوقت تنهات نم چيه... ياگه اشتباهم بكن يحت. من پشتتم يكن يبدون تو هر كار نويا ديآناه -

 :غضم گرفت و گفتمحرفش دوباره ب نيا با

 .كنم هيگر خواديهمش دلم م يگيكه م نارويا.  يخوب يليتو خ يپر -

 :با خنده گفت دوباره

 .خبر خاله شدنمو بشنوم ميريم نجاياز ا يوقت خواميم... نماياشك و ناله تو بب نجايا ومدمين... پاشو جمع كن كاسه كوزه تو -

 ... گمشو -

 :قبل از من گفت يپر.  دنيخنديكه داشتن م زدنيحرف م يو آرتام در مورد چ راديمعلوم نبود ه. تو  ميبه دست و صورتم زدم و رفت يآب

 .ميتا ما هم بخند نياگر خنده داره بگ -

 ».بحث مردونه بود هي... زميشرمندم عز« :راديه 

 » ن؟يحاال مردونه زنونش كرد نياز هم.. نطوريكه ا...اا« : يپر-

 :فتبه من كرد و گ ينگاه و

 .شهيجدا م ونياتاق خانما از آقا... ميدار يمجرد هيچند روز زندگ نيپس تو ا -

 :گفت عيسر راديه

 .برهيخوابم نم ينخون ييمن شبا تا برام الال... بابا غلط كردم -

 :گفت ديخنديكه م يدر حال آرتام

 دونستم؟يو من نم يبود ليزن ذل نهمهيتو ا -

 »؟يديكجاشو د« :راديه 

 . زد تو سرش يشيدستش به صورت نما با دوتا و

اومد و باعث شد منو  نيماش يبود كه دوباره صدا 5 كيساعت نزد.  ميغذا بخور ميكه نتونست ميديانقدر خند... بود يچهارنفره مون عال ناهار
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چند روز رو از دماغم  نيا هيون خوشوجودش دونميم... اومد يعمه نم كاشيا... استقبال ميزد و اشاره كرد بر يلبخند.  ميآرتام به هم نگاه كن

 :گوشم گفت ريآروم ز يپر. اومدن  رادميو ه يپر.  ارهيم در

 ...ايديبه كاوه محل نم -

به بخش جذاب  ميديدوباره رس.  نييپا ميزد ، با هم رفت ينگام كرد و لبخند هيچند ثان يدستشو گرفتم برا يوقت... هولم داد سمت آرتام و

نشسته بود باز كرد و رو به من  يرو كه مامان يرفت درِ سمت عيآرتام سر.  يمه گرم برخورد كردم بجز عمه و كاوه و مهربا ه... كيسالم و عل

 :گفت

 د؟يآناه -

 :خانوادم خوشحال شده بودم كه به طور ناخودآگاه گفتم دنياز د انقدر

 جونم؟ -

 :محو نگام كرد و ادامه داد يلحظه با لبخند چند

 .تا من بغلش كنم  ريرو بگ يمامان فيك ايب -

 ».زميعز يمرس« : يمامان

 :ميكاوه باعث شد همه بهش نگاه كن يصدا

 . ارمشي، خودم م نيزحمت بكش ستيالزم ن -

 :دستاش بلند كرد و گفت يرو رو يمامان. توجه نكرد آرتام

 .ادهيپله ها ز... ، شما به خانمت كمك كن ستين يزحمت  -

 :گفت عيگرفته بود سر كه از حرف آرتام بل يمهر

 . كنهيپاهام واقعا درد م... گنيكاوه،  آقا آرتام راست م يوا -

كاركنه ؟ خدا به داد كاوه  يچ خوادي، تو ماه آخر م كنهيحاال خوبه سه ماهه بارداره انقدر خودشو لوس م... زدم يحرفش پوزخند دنيشن با

 .  شده  رهيبا اخم به آرتام خ دميبهش انداختم كه د ينگاه. برسه 

 التيداد كه پروانه جون تا آخر تعط حيهم توض يپر... ومدهيچرا ن نكهيو ا ديتعجب كرده بود حال پروانه جون رو پرس يپر دنيكه از د مامان

 .  مونهيپرهام م شيپ

 .ادينم خوشش يميقد يچون عمه از خونه ها هيچاپلوس يكردن از خونه اما مطمئنم كه فقط برا فيشروع كرد به تعر عمه

 .ميرو آماده كن ييرايپذ ليتو آشپزخونه تا وسا ميرفت يو پر من

 »؟يدوست شد نيبا ا يتو چجور. نچسبه يليخ يمهر« : يپر 

 .سوختيدلم براش م نميهم يواسه ... تنها بود شهيبهش نداشتم چون اخالقش خاص بود هم يمن كار.  ديچسبيبهم م اديتو دانشگاه ز -

 . داره يمشكل هيكه  يديفهميم ديبا شهيباهاش دمخور نم يكس يديد يتوق... گهيد يخب خر -

 :ذره چونشو خاروند و گفت هي بعد

 شتريمن آرتامو ب... در كار نبود يو آرتام يكرديبا كاوه ازدواج م ياونطور... يبدم نشد باهاش دوست شد نميبيم كنميالبته حاال كه فكر م -

 .دوست دارم
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 :بلند گفت ژنيبابا ب. بدست پشتم اومد  ينيريهم ش يو برداشتم و پرر ييچا ينيس. گرفت خندم

 .يا قهيعروس باسل نيهمچ هياونم ... از دست عروس، خوردن داره ييچا... به به -

 .به خونه كرد ياشاره ا و

 .با آرتام بود شترشيب... نكردم يمن كار -

 ».افتضاحه يليمن خ قهيوگرنه سل هيمنظور بخش باربر« :آرتام 

 ».دختر خوشگلم بود نياونم ازدواج با ا يبه خرج داد قهيو سل يكرد يزيمورد ناپره هيفقط تو . دونميخودم م«: ژنيبابا ب 

 يليبه خون نشسته زل زد بهم اما من خ ييبهش تعارف كردم با چشما يوقت. كه برنداشت كاوه بود  يتنها كس... رو به همه تعارف كردم ييچا

 :به دورو برش انداخت و گفت يعمه نگاه. بعد از تموم شدن كارم هم كنار آرتام نشستم ... وندمخونسرد رومو برگرد

 .به دل من ننشست  اديراستش ز. باشه  نيبهتر از ا يليخ تونستيم... كار داره يليالبته هنوز خ -

 ...نگه يزيتم چكردم و با اشاره خواس هيبه مامان كه معلوم بود عصبان ينگاه... شروع كرد ومدهين ايب

 ».هيعال زيهمه چ. كنمياتفاقا من برعكس شما فكر م« :ژنيبابا ب 

 :با اكراه گفت يمهر

 ياليو ميرفتيخونه تو روستا ؟ بنظر من بهتر بود م هي... ن؟يرو سرو سامون بد نجايا نيايو ب نيانقدر وقتتون رو حروم كن ديارز يحاال م -

 .لب ساحلم بود ... جون ونيكتا

 :دستمو گرفت و گفت آرتام

امتحان  هيمثل  نيا. خودمون هيسر خونه و زندگ ميبر ميخوايم گهيباالخره تا چند وقت د... بود ديمن و آناه يبرا يخوب يليخ ياتفاقا تجربه  -

 . بود برامون

. ساكت شدن  گهيو عمه د يمهر گذره؟يم يبشر چ نيتو سر ا ديفهم شهيچرا نم. لبخند مهربون تو صورتش نبود  هيجز  يزيچ... كردم نگاش

 :با اعتراض رو به آرتام گفت ژنيكه بابا ب يگرم بود طور يليخونه خ.  كرديم يباز چشييكاوه هم كه از اول با اخم نشسته بود و با سو

 ...يچرا كولرو راه ننداخت -

 ».رهيم ادميهمش  يراش بندازم ول خواستميم يچند روز ه نيا« :آرتام 

  »؟يسن حواس پرت نياتو « : يمامان 

 ». ذارهيآدم هوش و حواس نم يكه برا دهيآناه ريتقص« : آرتام 

 :گفت ژنيكه بابا ب يتو چشم بود طور يليسكوت كاوه خ يباال گرفت ول بحث

 كاوه خان؟ يچرا ساكت -

 .فوق العاده ست ديآناه ي قهيسل. منم با شما موافقم ... برميلذت م مييدختر دا ي قهيدارم از بحثتون در مورد سل -

 : به من ادامه داد ينگاه با

 .كرن باهاش دارم  ديتو خر ياديمن تجربه ز -

خندان نگاه  يآرتام بود كه با اخم به كاوه  نباريآرتام و كاوه عوض شد چون ا يحاال جا... شد رهيبه آرتام خ يبدجنس ياز رو يبا لبخند و

 ...كرديم
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*** 

 :با اخم گفت آرتام

 !داره  يكردن باهاش چه لذت ديخر يدونيپس م... خوبه  -

 اديز تيجمع هي نيب نكهيبخاطر تك فرزند بودنم از ا شهيهم... ميدوستانه خورد يطيشام رو تو مح... نگفت و بجاش رفت تو  فكر يزيچ كاوه

از  ژنيو بابا ب ميدور هم بود يند ساعتبعد از شام چ... اديكه تو اون لحظه از كدومشون بدم م كردينم يحاال برام فرق شدميباشم خوشحال م

 يجمع خستگ يرترهايالبته پ.  ميكن ديكم خر هيشهر و  يبازار تو ميشد كه فردا بر نيبر ا ميتصم... دور و بر برامون گفت نيا يدنيد يجاها

 شيشوهرشم فردا همراه يحت ديد يوقت يول اديب خواديعمه هم اول ادعا كرد كه جوونه و م... انيحوصله بودن رو بهونه كردن و گفتن نم يو ب

 ...شد منصرف كنهينم

 :آرتامم بدون خجالت گفت... كجا بخوابه ياومد كه ك شيپ نياز خواب بحث ا قبل

 . خوابهيخودم م شيپ ديآناه يول نيكن يبند ميتقس نيخوايم يهر جور -

 يجلو خواستيآرتام م دونستميم... نهيبش گهيد يها يبعض يشونيپ يهم رو يها و اخم يبعض يلبا يرو يلبخند مچهيحرفش باعث شد ن نيا

 . تو بغلش رو تجربه كرده بودم كه فوق العاده بود دنيبار خواب هيچون  ومديهرچند كه منم از حرفش بدم ن... كاوه رژه قدرت بره

 ...تا تنها نباشه ژنيبابا ب شيپ رفتيكه ماتاق به جز بابا  هيمنم تو  يخانواده ... اتاق برن هيعمه تو  يشد كه خانواده  نيبر ا قرار

كه كنارش  نيهم... نيزم ي، من و آرتامم رو دنيرو تخت خواب راديه  ويبا اصرار ما پر... اتاق هيتو  ميرفت يم راديو ه يو آرتامم همراه پر من

 ادميفقط نگران دامنم بودم كه .  دميخوابنكردم و  يمنم مخالفت... تو بغلش و چشماشو بست ديمنو كش يستيرودربا چيبدون ه دميدراز كش

كه بتونم  ستميكردن بود چون مطمئنم از اون دسته آدما ن يط ياليخ يراه ب نيپس بهتر. كرد  يكار شدينم گهيبود عوضش كنم و االنم د فتهر

 . خورميتكون م يبار 800... درست بخوابم

**** 

 :از كردم با اخم گفتتا چشم ب. شدم  دارياز خواب ب يپر يبا تكون ها صبح

 .  گهيپاشو د... اووف -

 .بذار بخوابم  يپر -

 ...دختر دارنيپاشو همه ب -

 مگه ساعت چنده؟ -

 . 10 كهينزد -

 ؟ينكرد دارميپس چرا زودتر ب -

شوهر جونتم  يتازه آبرو.  يريميكه ،م يخوابيماشاهللا نم... دميساعته كه باال سرتم و دارم تكونت م هي باًيمن تقر... بابا ييپررو يليزودتر ؟ خ -

 . رفت 

 :و گفت ديدراز كش كنارم

 ... كردنيم كاريتا صبح داشتن چ ستيمعلوم ن گنيپشت سرتون م -

 . يچرت و پرت نگو پر -
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همه فكر ... چقدر پشت سرتون حرف زدن ياگر بدون.  نيشده بب ياونطور يخوابيشوهرتو كه از سر ب يقرمز و پف كرده  يبرو چشما -

 .يرو به حرفاشون زد دييمهر تا يتو هم كه تا االن خواب بود... شما دوتا نيتا صبح ب كننيم

 :و گفتم دميمنم خند. خنده  ريبلند بلند زد ز بعد

 م؟يبكن يكار ميتونستيبا وجود تو و اون شوهر مزاحمت مگه ما م وانهيد يآخه دختره  -

 ... نداره يبه من ربط گهياونش د -

 .اول خوابش برد يانقدر خسته بود كه همون لحظه  هچاريآرتام ب -

 :به من نگاه كرد و گفت جانيبا ه يپر

 ...نوچ  -

 :پر سوالم رو بهش دوختم كه ادامه داد نگاه

 . شدم  داريتو خواب زد تو گوشم ب راديكه ه يمن نصفه شب بخاطر چك -

 :و با اخم گفت ديگونش كش يرو يدست

 ...بخوابه ستيهنوز بلد ن شعوريب يپسره  -

 :ديهم خند يپر. خنده  ريو بلند زدم ز رميخودم رو بگ يكردم نتونستم جلو يكار هر

 دميچك دومو نخورم رومو برگردوندم كه د نكهياز ترس ا... ميبگذر... كنميرو آدم م راديولش كن من سر فرصت اون ه نارويا... زهر مار -

 ...دل غافل يا

 . شد رهيكنه بهم خ تمياذ خواديمعلوم بود م خندونش كه يشد و با چشما ساكت

 خب؟ -

 .   كرديكوچولو هم نازت م هي، البته  كرديداده بود و داشت نگاهت م هيدستش تك يرو دميد -

 ؟يكنيم يشوخ يدار اي يگيم يجد -

 شوخه؟ يآدما هيمن شب ي افهيق -

 :صورتش نگاه كردم و گفتم به

 ؟يكنيفكر م يخودت چ -

كه  ييتازه مواظب بود با اون خر قلت ها... بشم يشكل نيخدا خواسته من ا.  ستيدست من ن گهيم يهر چ افميته حاال قمن حرفام راس -

 شهيم يبوكس نگير... رو تو خواب بذارن كنار هم راديتو و ه دهيآخ، جون م... يپتو روت بمونه تا سرما نخور رونيب يختيريو پاهاتو م يزديم

 . ودشخ يواسه 

 دلت پره ها ؟ معلومه -

 .  زنهيداره منو كتك م يپوست ريواال هر شب ز -

 :مامان بود. به در خورد و باز شد  ييا تقه

 . يخوابيچقدر م... پاشو دختر -

 ...من از جام بلند شم ذارهينم اشيبا پرحرف يپر نيا يجون ، ول نهيتهم دارميوقته ب يليمن خ -
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 ... جون نهيتهم گهيدروغ م -

... حرفام بود يبود خودش گواه بر درست دهيكه كنارم دراز كش نياز خودش دفاع كنه چون هم اديز تونستينم يپر. تو پهلوم  زد ييا ضربه

 :رو به من گفت يمامان با اخم ساختگ

 . رونيب ايپاشو زودتر ب -

 :خالفت كرد و گفتم يتا لباس رو عوض كنم ول رونيگفتم بره ب يبه پر... گفتم و از جام بلند شدم يا دهيكش چشم

 . تيگرفته تا م نيدكتر به همه محرمه از جن -

 . يكه تو هم دكتر ستين... اوهوو -

 ...يحاال هر چ -

من ... نيريلذت ش هي... شديم يجور هيته دلم  يپر يبا فكر كردن به حرفا. تفاوت مشغول به عوض كردن لباسام شدم  يمحاله بره،  ب دميد

كه  يشمي يبلوز خفاش هيتنگ و چسبون رو همراه  يمشك يشلوار ل هي... كنم پيخوشت يليوست داشتم امروز خد. بود دهيفكر كردم خواب

گرفتم موهامو  ميتصم... شديم پياش هم دور گردنم ك قهيكش داشت و   ز،يبل نييو پا ناشيدور آست... دميرو پوش يسه ربع و گشاد  نيآست

بعدم موهامو با كش پشت سرم بستم و ... كارو برام بكنه نيلباس ا يخواستم با اتو ياز پر رهينگوقت  اديز نكهيا يبرا... با اتو لخت كنم

 يكننده  لي، رژ قرمزم هم تكم اديتا درشت تر بنظر ب دميكش ديچشمام هم مداد سف يو تو دميكش يخط چشم.  رتمتو صو ختميهامو ر يچتر

 :دميرسانداختم و پ يبه پر ينگاه نهياز تو آ... كارم بود

 ؟يپسند يچطوره ؟ م -

 .نشه  خودياز خود ب دنتيبا د دوارميكه ام يكرد نكارويا گهيد يكي يمطمئنم كه برا -

با چشم  نييپا ميرفتيكه از پله ها م نطوريهم... جمع شدن نييپا يبود همه طبقه  داياز سرو صدا پ... رونيب ميزدم و با هم از اتاق رفت يلبخند

 . كرديداشت با لب تابش كار م... نميا عكس العملشو ببدنبال آرتام گشتم ت

 ». شد داريدختر تنبل ما هم ب نيباالخره ا« : يمامان 

 يرو كياخم كوچ هي هوي ينگاهم كرد ، ول رهيخ هيچند ثان... زدم و دوباره به آرتام نگاه كردم كه حاال متوجه من شده بود يبه مامان يلبخند

باال انداخت  يشونه ا... از من نداشت ينگاه كردم، اونم دست كم يبه پر. تعجب كرده بود  يحساب.  نييداخت پاشد و سرشو ان دايپ شيشونيپ

 .خودمو خوشگل كردم  يك يمنو بگو واسه . نبود  يخبر شيپ قهيچند دق يِاز خوشحال گهيد. 

آرتامه  نكهيبا فكر ا.  ستادينفر اومد كنارم وا هيكه  ختميريم ييخودم چا يداشتم برا... نشدن ميرفتم تو آشپزخونه تا همه متوجه ناراحت عيسر

كار  يكم ازش فاصله گرفتم و منتظر شدم تا بگه چ هي. بهم زل زده بود  يجور خاص هي.  دميدر كمال تعجب كاوه رو د يرومو برگردوندم ول

 ...داره

 ...يخوشگل شد يليخ -

 ؟ نجايا ياومد يداشت يكار -

 :و گفتقدم اومد جلوتر  هي

 .باهات حرف بزنم  ديبا ديآناه -

 . نهيمن و تو رو باهم بب يكس خوامينم.  رونيبا تو ندارم ، االنم برو ب يمن حرف -
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 :زد و گفت يپوزخند

 . يكنيهنوز به من فكر م دونهيم دميشا اي... چرا ؟ نامزدت بهت شك داره -

 :به كمر زدم و با اخم گفتم يدست

كنه و  يباف ايكه دوباره رو ترسمياز مادرت م... آرتام به من اعتماد داره.  كنميوقته كه بهت فكر نم يليمن خ... يگرفتخودتو دست باال  يليخ -

 ... همه جا بگه من چشمم دنبال دردونشه

 :كرد و گفت ياخم

 . ميبا هم حرف بزن ديما با -

 :گفتم شدميكه از كنارش رد م يبرداشتم و در حال موييچا وانيل

 .با تو ندارم  يگفتم كه حرف منم -

... كاوه شيبود و فكرم پ ونيزيچشمام به تلو... ونيزيتلو يمبل نشستم و با اخم زل زدم به صفحه  يرفتم رو... از آشپزخونه خارج شدم و

سرش داره  ريخ... ميهست يطيهر دوتامون تو چه شرا نهيبيانگار نم... نه االن زديم شيچند ماه پ دياون حرفا رو با... هندستون كرده ادي لشيف

 :دستم قرار گرفت منو به خودم آورد يكه رو يدست پر.  شهيم بابا

 .كرد بده برم عوضش كنم  خي تييچا -

 :قلپ خوردم و گفتم هي

 ...نه خوبه -

 بهت گفت؟ يكاوه چ -

 ... باهام حرف بزنه خواديگفتم كه م -

 ... بول كردممنم از خدا خواسته ق اط،يتو ح مياشاره كرد بر يپر

 :ديو پرس ستادياومد روبروم وا يپر... سفر رو دوست ندارم نيا گهيد... ذره آروم بشم هيتا  دميآزاد نفس كش يتو هوا يا قهيدق چند

 ؟يكه باهاش حرف بزن يخواينم ؟يگفت يتو بهش چ -

 ...شده اونم االن كه من فقط به آرتام ريد يليحرف زدن خ يبرا... خواميمعلومه كه نم -

 ؟يپس آرتامو دوست دار -

 :ذره مكث كردم  هي

از  يسر هيوقتا  ياما بعض شميناراحت نم دنشونيوقته كه با د يليخ يعني... اصال ناراحت نشدم دميد يكه كاوه رو كنار مهر روزيد يپر -

شك داره كه من ... چون اونم شك داره.. .بخاطر خود آرتامه... زنمينم ياگر حرف... اگر دودلم.  نيهم... رهيچشمام رژه م يخاطراتم جلو

 يياتفاقا هي ميدو روز كه تنها بود نياگر مطمئن بود تو ا ديشا... شمياز رفتاراش و حرفاش متوجه م نويمن ا... كنميهنوزم به كاوه فكر م

 ...فتاديم

 :با خنده گفت يپر

 شدم ؟ يمثال خاله م -

 ...ادب يب -
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 .تالشت رو بكن چند روز  نيتو ا. خوب مطمئنش كن -

اون گذاشت به حساب بودن  يول دميهمه به خودم رس نياون ا ي؟ من برا يدياالن اخمشو ند نيبكنم ؟ هم نكارويا خواديدلم نم يكنيفكر م -

 دميشا.  دميرو انجام م نكارايدر آوردن حرص اون دو تا ا يكه من برا كنهيفكر م نيبكنم اون اول به ا يكه من هركار نجاستيمشكل ا... كاوه

 كنم؟يم تيو من دارم خودمو اذ ستياصال براش مهم ن

 . كنميدارم تالش م يخوديمن ب ديشا... آخرو با خودم بودم كهيت نيا

منصرف  يشد ول زيخ ميبارم به قصد اومدن تو آشپزخونه از جاش ن هي يحت... بود يعصب يليكاوه اومد تو آشپزخونه خ يوقت... مهم كه هست -

 . يچند روز تنها نمون نيحواست رو جمع كن تا تو ا... ه نشستشد و دوبار

 :حرفامون رو نداد يادامه  يآرتام اجازه  يصدا

 .نطوريخانم شما هم هم يپر... بازار ميحاضر شو كه بر زميعز -

*** 

 خوشگله؟ نيبنظرت ا -

 ه؟يچ نيا... ينه پر -

 .يخوشگل نيبه ا... قهيسل يب -

 :ن داد و گفتتكو يرو چند بار گوشواره

 . دهيصدا هم م نيتازه بب -

 :و گفتم دميخند. بچه كوچولو ها شده بود  نيع

 .  ستيخوشگل ن گميمن كه م -

 . يكنيم خوديتو ب -

 ...ميو بهش نگاه كن ميبحث بش اليخ يباعث شد ب راديه يكالفه  يصدا

 . مييجانيكه تا شب ا نياگر سر هر مغازه انقدر توقف كن... ميخانما لطفا بر -

 :طلبكارانه گفت يپر

 . نيبرگرد نيتونيم نياگر حوصله ندار... نيهم يعنيكردن  ديخر... ميخب بمون -

 : داشت گفت يمشابه طيرو به آرتام كه شرا راديه

 . ميبدهكار شد ميزيچ هي...  ايب -

چشمش رو  يزيچ هي نيتريپشت و. انتخاب كنه  جفت گوشواره هي يتا پر مياومده بود يكه منو پر شديم يساعت مين... بود راديبا ه حق

از  قهيدق 40باالخره بعد از . اجناسش خوشگل بود  شتريب دادمياما بهش حق م... خواديم يچ دونستيخودشم نم... مغازه همشون يگرفت و تو

از كنار آرتام  يبد قبل يمنم بخاطر تجربه . ..شلوغ بود يلياومده بود خ اديمسافر ز نكهيبازارش بخاطر ا... رونيب ميو رفت ميكنداون مغازه دل 

البته هر ... كه از همون اول فقط دنبال خوردن بود يمهر. ساكت بود  يليخ نميتو ماش. انگار حوصله نداشت ... پكر بود يليخ... خوردميتكون نم

 ... بخرههاشو  ارونهياز و يكيتا كاوه بره و براش  كرديداره و ما رو عالف م اريو گفتيم ديديم يچ

رفتم تا از . ناز بود  يليلباس هاش خ... ، توجهمو جلب كرد ابونيدست فروشِ كنار خ هيبساط  يكه لباس ها كردميبه مغازه ها نگاه م داشتم
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خواستم . خوشرنگ چشممو گرفت  يصدر راهنيپ هي... كدومو بردارم دونستميانقدر خوشگل بودن كه نم... بهشون بندازم ينگاه هي كينزد

 :دميسرمو كه بلند كردم كاوه رو كنار خودم د. زودتر از من اونو برداشت  يدست هرش دارم كب

 ...يداريبرم نويا دونستميم -

 :تفاوت نگاهش كردم و گفتم يب. از تك و تا ننداختم  خودمو

 . يبه تو كه انقدر باهوش نيآفر -

 :كه گفت دميشن دوباره صداشو... انتخاب كنم گهيلباس د هيبرگردوندم تا  رومو

 . اديبردار ، به رنگ پوست م نويهم -

 ...اديمن از رنگش خوشم نم يول -

 ؟ ديآناه -

 :ديبه كاوه كرد و پرس ينگاه. از شانس من  نميا... خوبه حاال وسط جفتشون بودم... بود ستادهيآرتام بود كه كنارم وا يصدا

 چشمت رو گرفته؟ يزيچ -

 :زودتر گفت كاوه

 .س خوشش اومده لبا نياز ا -

 .ستيبنظرم خوشرنگ ن... نه -

 :بدون نگاه كردن به لباس گفت آرتام

 ...بنظر منم بدرنگه -

 :گفت يياشاره به جا با

 هوم ؟... اديبهت م شترياون رنگ ب گميمن م -

... كمرش يباال يكمر بند نازك مشك هيبا  يحلقه ا نيكوتاه تا سر زانو ، البته تنگ و آست راهنيپ هي... كه اشاره كرده بوده نگاه كردم يلباس به

 : زدم و گفتم تياز سر رضا يلبخند. بود  غيرنگش ج.... يو صورت ينارنج نيب يزيچ هي... رنگش فوق العاده بود

 .دارمي، همون رو برم هيعال -

ذره اخماش باز شده  هيحاال آرتام .  ديخر يهرم ياون لباس رو برا ارهيكم ن نكهيا يكاوه هم برا.  ديلباس رو خر روزمندانهيپ يبا ژست آرتامم

 يو اگر بخاطر گرسنگ ديطول كش يچند ساعت دمونيخر.  اديچشماش هنوزم پف داشت و معلوم بود كه خوابش م گفتيراست م يپر... بود

 . ميكند ياز اونجا دل نم ينبود من و پر

 يبه بهونه ... يكه همه موافقت كردن اال مهر ميداد شنهاديجه كباب رو پزودتر جو يمن و پر.  خورنيم يچ ديناهار آرتام از همه پرس موقع

 ميقبول كرد طشيهمه بخاطر شرا يخودش ول يراست و دروغش پا... نشوند يهمه رو زد و حرف خودشو به كرس يكرده ،را تزايپ اريو نكهيا

 .فست فود  يتو ميو رفت

 عيسر يكاوه برگشت مهر يوقت... و كاوه رو مجبور كرد بره براش لواشك بخره دخوايترش م زيچ هيشروع كرد به غر زدن كه دلش  يمهر

 :تو همون حالت گفت. لواشك رو باز كرد و گذاشت تو دهنش 

 . شدميداشتم تلف م... عشقم يمرس... اوووم -
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 :شو گفت ومدهيدست كاوه رو گرفت و گذاشت رو شكم باال ن بعد

 ...از بابا تشكر كن -

 »لهيتعط« صدا گفت  يانداختم كه با اشاره به مغزش ب يبه پر ينگاه. ا ُخل بود دختر واقع نيا

داشتم خودم رو ... موند رهيشكمش نگه داشته شده بود خ يرو يدست كاوه كه توسط مهر ينگاهم رو نباريبهشون نگاه كردم اما ا دوباره

كاش حرف  يا... هيكه وجودش پر از مهربون نهياونم بخاطر ا... شهيم يرمهربون ت يآرتام بابا... كردمياون دو تا تصور م يهمراه آرتام بجا

 . دميكش يناخودآگاه آه... كاوه ، آرتام بخواد باهام حرف بزنه يكاش بجا يا... بزنه

 يم كه با اخم وحشتناكبه آرتام انداخت ينگاه. با اخم به آرتام اشاره كرد . بهش انداختم  يبهم زد به خودم اومدم و نگاه يكه پر يسقلمه ا با

 ... شده بود رهيخ رونيبه ب

.  رميخودم بگ شيپ يخوب يها جهيتا نت شهيرفتاراش باعث م نيا.  كنهيم يداره حسود نكهيا يعني نيا... آرتام ذوق كردم ياخما دنيد از

 .شتريش بتال يبرا يِديام يو روزنه  كنهيذره آرومم م هيباالخره  يهرچند به درست بودنشون شك دارم ول

 :گوشم گفت ريآروم ز يپر

 .يخنديو بعد م يريبازه ؟ رو اعصاب پسر مردم راه م شتيچرا ن -

 .كنهيم يحسود -

 :زد و گفت ياول متوجه منظورم نشد اما بعد از چند لحظه لبخند گل و گشاد يپر

 . اديگفتم از تو خوشش م يديد -

بار از وجود كاوه بعد از  نياول يبرا.  كرديمنو خوشحال م نيهمش تو فكر بود و ا... ردهم نخو ياديز زيمدت ناهار آرتام ساكت بود و چ تمام

 . كمكش كنم ديالبته منم با... رهيبگ ياساس ميتصم هيكه آرتام  نهيحكمت بودن كاوه تو ا ديشا... بهم خوردن رابطه مون خوشحالم

لب  ميقرار شد بر راديه شنهاديبه پ.  ميبود كه عصرونه خورده باش نيا هيشب شتريب... بود 6 كيساعت نزد رونيب مياز فست فود اومد يوقت

 .ميكه تا اونجا بر ديارز يم يساعت راه بود ول كي يشهر ساحل هيتا  ميكه بود يياز جا... ساحل

 :ذوق زده گفت يپر. خلوت بود  يليخ ميكه بود ييجا.  ميديرس ديغروب خورش يها كينزد

 . كنهيداره غروب م ديخورش.. .ميديرس يچه موقع خوب -

 :كه گفت ميديرو از پشت سرمون شن راديخندون ه يصدا. و برد لب ساحل  ديكش دستمو

 . يبا خودت ببر يريبگ ارتميدست منو كه  ديخانم شما االن با يپر -

 ».برميگرفتم و دارم با خودم م ارموياتفاقا دست « : يپر 

 » .كنميم دايرو پ گهيد يكي رميخب، منم االن م يليخ« : راديه 

 » .برو ياگر جراتشو دار.  زميعز خواديجرات م يهر كار« : يپر 

تمام . شنا كنم  خواستيچقدر دلم م... تو آب ميباال و پامون رو كرد ميشلوارامون رو زد يپاچه ... لب ساحل ميبرگردوند و با هم رفت روشو

 ارمآرتام كن ياالن جا. بود  يهوا بس ناجوانمردانه دو نفر.  ميديشنيامواج رو م يبود و صدادور و برمون ساكت  بايتقر... شده بود ينارنج ايدر

 ...كنار آرتام رميگفتم م يبه پر. بود  ستادهيچند متر اونطرفتر تنها با فاصله از آب وا. كنم  داشيبه اطرافم نگاه كردم تا پ...هيخال

 ؟يستاديچرا تنها وا -
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 :بهم كرد و گفت ينگاه مين

 .كردميداشتم فكر م... ينطوريهم -

 ، خدا داند؟ يبه چ يول... دمياونو كه از صبح فهم -

 ...يچيه -

 كرده ؟ ريانقدر فكرتو درگ يچيپس ه... اووم -

 :روشو برگردوند طرفمو گفت هوياز چند لحظه سكوت  بعد

 .بابا بود يفرستاد كه در واقع برا ليميا هيبابا برام  ليوك شبيد -

 خب؟ -

چشماش بخاطر نور ... شد رهيخ ايكالفه روشو برگردوند و دوباره به در. داره  ديزدن حرفش ترد يبود كه برا دايطرز نگاه كردنش كامال پ از

كه بهم  كرديم تشيداشت اذ يزيچ هي. داشت  گهيد ليدل هياخم  نيبود اما من مطمئنم ا شيشونيپ يهم رو يجمع شده بود و اخم ديخورش

 :و گفتم ديدستمو دور بازوش حلقه كردم و ناخودآگاه از دهنم پر.  نمشيبب ينطورينداشتم ا ستدو... نگفت

 ...زميعز -

و دستشو  اوردميكه دووم ن يطور هي... بود يطور هيمدل نگاه كردنش . چقدر خوشگل شده بود ... اول به دستم و بعد به چشمام... كرد نگام

 . رو گرفت و سرجام نگهم داشتبازوم  عيول كردم تا برم اما اون سر

 ... دينكن آناه جميگ -

 :نگاهش كردم كه ادامه داد پرسشگرانه

 . شميم تيدارم اذ -

 :ذره رفتم جلوتر و گفتم هي

 ناراحتت كرده ؟ يبگو چ... پس باهام حرف بزن -

 :مزاحم داد زد راديبگه ه يزيكه دهن باز كرد تا چ نيتو سكوت نگام كرد و هم يلحظه ا چند

 . شهيم كيهوا داره تار... ميآرتام بهتره برگرد -

 :فرستاد و گفت رونينفسشو پرصدا ب آرتام

 . گميبعدا بهت م -

 ...كنار بچه ها ميگرفت و رفت دستمو

**** 

بار  ريز اديب مياصرار كردبه مامان  يهر چ.  شديهم م يالبته فقط ما خانما ، كه متاسفانه شامل مهر... شنا ميكه بر ميبا بچه ها قرار گذاشت امروز

.  حرفا نيو از ا مياز خوابمون زد ايكه بخاطر در ميديشن كهيهم ت يكل... اونجا ميديرس 9ساعت . نرفت ، اونم مامان من كه عشق شنا بود 

به تنشون اما من  نديانداز پهن كردن و شروع كردن به روغن مال ريدو تا ز ميديبرنزه كنن از همون اول كه رس خواستنيكه م يو پر يمهر

 . برم تو آب  خواستميم

 .رفتم كنارشون  يپر يبا اشاره  يچقدر تو آب بودم ول دونمينم
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 . دميتو آفتاب خواب ياديز گهيد... تو آب اميمنم االن م ستايوا -

 ». يوا تو كه هنوز رنگ نگرفت« : يمهر

 ». خودمو خفه كنم خوامينم... هيكاف نقدريمن هم يبرا« : يپر 

 :گفتم يبه مهر رو

 .اون بچه تو شكمت پخت  يبه آب بزن يتن هيتو هم  ستيبد ن -

 نكارويدوباره ا خواميحاال م... چشم ازم برداره تونستيخوشگل شدم و نم يليخ گفتيبرنزه كردم كاوه م مونيراستش تو عروس... خدا نكنه -

 ...بكنم چون دوست داره

 :دياومده باشه پرس ادشي يزيانگار كه چ بعد

 ؟يومدين مونيتو چرا عروس يراست -

 :با وقاحت تمام ادامه داد يخجالت بكشه ول ديذره نگاش كردم شا هي... دميند ميآدم تو زندگ يتر از مهر پررو

... بردار لميف نيشام و بهتر نيبهتر.  ينيعكسامونو بب ديبا... كوچولو داشت يمصنوع اچهيدر هيكه  ميباغ گرفت هي... بود يچه مراسم يدونينم -

 ... بود يواقعا كه جات خال. كه كاوه برام خوند  يشعر... زنده يانويپ

توقع داشت . تا نظرشو بدونم  دادميم ميدر مورد عروس ميبود كاريب يوقتا كه با مهر يبود كه بعض ييشنهادهايكرد پ فيكه تعر ييزايچ شتريب

 :بود گفتم بيخودمم عج يتمام كه برا هيمن با خونسرد يول دمينده بود فهممو رهيصورتم خ ياز نگاه بدجنسش كه رو نويناراحت بشم ا

 .از اون شب جا ننداخته  يزيبرداره كارشو خوب بلد بوده و چ لميمطمئنا ف.  نميرو بب تونيعروس لميف شميخوشحال م... چه جالب -

 :گفت يبعد از چند لحظه با دستپاچگ يمات موند ول يمهر

 . ميبود رانيالبته اگر ا  ارمياگر حاضر شد برات م... ستياضر نهنوز ح... لميخب ف -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 . نيان شاال كه هست -

 :هم همراهم اومد يپر. از جام بلند شدم  يحرف چيه بدون

 ...يكه اهل مبارزه شد نميبي،  م نيآفر -

 . زيداشت بلوف م -

 .بچه ست يليخ.. .يتحفه دوست شد نيبا ا يمن هنوز موندم تو چطور -

 . كنهيبه ظاهرش نگاه نكن به موقع عقلش قد صد تا آدم بزرگ كار م -

 يوقت. از بزرگتر ها نبود  يخونه فقط پسرها اونجا بودن و خبر ميديرس يوقت... ميتا برگرد ميشد نيدو بود كه سوار ماش كهينزد ساعت

 :آرتام با خنده گفت ميسراغشون رو گرفت

 .جبران كنن خوانيساحل و م ميبدون اونا رفت روزيچرا گفتن چون ما د ميديهم پرس يوقت. و هم نبردن رفتن گردش و ما ر -

 »! شديباورم نم يول شنيبچه تر م شنيم ريپ يبودم آدما وقت دهيشن« : راديه

 .برد  بودم كه خوابم ينفر نيفكر كنم اول... تنم كوفته بود... ميذره بخواب هيتا  ميبچه ها رفت شنهاديپ به

 :كرد و گفت داريرو از خواب ب يبا سر و صدا من و پر يمهر
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 .حوصلم سر رفت  گهيد نيپاش -

 :توجه بهش روشو برگردوند و گفت يب يشد؟ پر يميچه زود صم نيا... از تعجب گرد شد چشمام

 بخورم ؟ ديتو رو من نبا يسر رفته  يحوصله  يبه من چه؟ غصه  -

 يشدم و چند تا ضربه  زيخ ميتو جام ن.  ميبود دهينخواب ادميپس ز. بود 5به ساعت انداختم ،  ينگاه.  رونيت بگفت و از اتاق رف يشيا يمهر

 ..زدم يپر يآروم به پا

 هووم؟ -

 ... يپاشو پر -

 .گهيبذار بخوابم د ميكار كه ندار -

 .مسافرتا ميمثال اومد ؟يبمون داريتا ب يكار داشته باش ديمگه با -

 ...چشماش درشت شد هويكه  ديد يتو صورتم چ دونمينم يپف كردشو بهم دوخت ول يچشما. ش نشست هم تو جا يپر

 . يتو چقدر بامزه شد يوا -

 :تعجب بهش نگاه كردم كه گفت با

 ...منظورم صورتته ، تو آفتاب سوخته -

صورتم سوخته  گفتيراست م يرو لبم ظاهر شد ، پر لبخند گل و گشاد هي افميق دنيبا د...به صورتم انداختم يو نگاه نهيآ يرفتم جلو عيسر

شده بودم كه از  ييآدما نيا هيشب... درش آورده بود يروح يگل انداختم بود كه صورتمو بامزه كرده بود و از ب ياما ُلپا... خوشرنگ يبود ول

 :كه گفت دميشنرو  يپر يصدا.  ومديخوشم م يليخ افميامروز از اون روزا بود كه از ق... شنيسرخ م لتخجا

 .تو آب  يرفت نيهم يواسه ... كلك -

بود و  دهيآرتام برام خر روزيرو كه د يلباس يناگهان ميتصم هي يتو... مياز جاش بلند شد تا زودتر آماده بش يپر. باال انداختم  ييا شونه

 .خب اشكال نداره  يول... چه شود يبا صورت يمشك يمو... كاش موهامو رنگ نكرده بودم يخوشرنگ بود فقط ا يليخ... دميپوش

 مياز اتاق رفت يهمراه پر نهينگاه تو آ نيو با آخر دميبه لباسم كش يدست. كردم  سيطرف سرم شل گ هياول صاف كردم و بعد از  موهامو

تو  ختميو پفك ر سپيتنقالت مثل چ يسر هيو منم  ختير ييچا يپر.  ميخوردن با خودمون ببر يبرا يزيچ هيگفتم  يقبلش به پر.  رونيب

 :ديكه پرس دميآرتام رو شن يصدا.  رونيزودتر از من رفت ب يپر.  حالظرف و بردم تو 

 كو؟ ديپس آناه -

 » .ديحتما دوباره خواب« : يمهر

 :بهم كرد و گفت ياشاره ا يپر

 . مونيدهات يلپ گل نميا... اوناهاش -

 نيباالخره تو ا. برق زد  يچشماش از خوشحال ديلباسمو د يوقت... واسم به آرتام بودباز فقط ح شميمنم كه ن. لحظه به من نگاه كردم  هي همه

 نيهم هم هيبق اديخوشم ب افميخودم از ق يبدجور بهم زل زده بود ، خب معلومه وقت.... خوشش اومد دميكه پوش يياز لباس ها يكيچند روز از 

كنارش  تونستمينم خواستميهر چند كه اگر م. نشستم  يآرتام و كنار مهر يروبرونشست و منم از كرمم رفتم  راديكنار ه يپر. دارن  نظرو

. نشون دادم  يبعد هم خودمو مشغول صحبت كردن با پر. بخوره  يزيچ هيزدم و بهش اشاره كردم  يچشمك. نفره بود هيچون مبلش  نميبش
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 . حواسمم بود كه اصال به كاوه نگاه نكنم.  دادميوقتا هم با لبخند جوابشو م يو بعض كردميم احساسنگاهشو  ينيسنگ

نشسته  يناهار خور زيم يصندل يكاوه با فاصله از ما رو.  دنيديم ونيزيمثال داشتن تلو رادميآرتام و ه... ميمشغول حرف زدن بود يو پر من

 :ميباعث شد همه بهش نگاه كن يمعترض مهر يصدا.  خونديبود و داشت روزنامه م

 . ميبكن يكار هي نيايب... م سر رفتحوصل... بابا يا -

 » مثال؟ كاريچ« : يپر

  »؟يزيچ ،يا يباز هي دونميچه م« : يمهر 

 » .من كه جون ندارم از جام تكون بخورم... نداره ها يتموم تيانرژ نكهيمثل ا زميعز«  :يپر 

 » ...ميكه تكون بخور ستيخب حتما الزم ن«  :يمهر 

 رونشيب فيبا ك يكه مهر كردنيهمه با تعجب به هم نگاه م. از جاش بلند شد و رفت تو اتاقشون  »دميفهم«ذره فكر كرد و بعد با گفتن  هي

 .خاموش كرد و با كنترل ضبط نشست سر جاش ونميزيتلو... در آورد و گذاشت تو ضبط cd هي... برگشت

 »  ؟يرو خاموش كرد ونيزيچرا تلو« : كاوه 

 :ا گفتتوجه به اخم كاوه رو به م يب يمهر

هم توش داره  يميالبته مرده گفت آهنگ قد دهيجد يو توش پر از تك آهنگ ها دميرو قبل از سفر خر cd نيا.  ميكار جالب بكن هي نيايب

 زنميو منم به تعداد اون عدد م نيعدد بگ هيهر كدوم  ميدو به دو با هم نجايحاال كه همه ا... توشه يچ دونمينم. كه من خودمم گوش ندادم 

 چطوره؟ . كه اومد حرف دل شما به همسرتونه  يجلو و هر آهنگ رنرك ها بت

 :گفت تياز ما كاوه با عصبان قبل

 .ذره بزرگ شو  هي... نگاه به خودت بنداز هي؟  هيچ ايبچه باز نيا -

 :تكون داد و گفت يهم سر يپر

 بود ؟ نيا شنهادتيواقعا پ -

 :و مظلوم گفت زيشده بود كنترل رو گذاشت رو مپكر  يشدنش توسط كاوه حساب عيكه از ضا يمهر

 .خب حوصلم سر رفته  -

 :گفت يبه مهر يبا لبخند مهربون آرتام

 هوم؟.  ميخنديكه بهتره ، دور هم م يكارياز ب... نكارمياما من موافق انجام ا -

 يدل خوش نكهيمنم با ا. ارهيرو از اون حال درب يمهر خواستيم... دوست داشتم برم ماچش كنم. بشر مهربونه  نيچقدر ا... به من نگاه كرد و

 :كج كردم و گفتم يسرمو كم. كاوه انقدر باهاش بد حرف زد ناراحت شدم  نكهياز ا ينداشتم ول ياز مهر

 .منم موافقم -

 :گفت يرو به مهر آرتام

 نه؟ اي رونينمم بكشم بزبون خا ريدو كلمه حرف عاشقونه از ز تونميم نميخانم بساطت رو راه بنداز تا بب يمهر -

 :ديذوق زده كنترل رو برداشت و پرس يمهر

 ؟ ميشروع كن يخب اول با ك -
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 :هم كه حاال مشتاق شده بود گفت يپر

 .تا برو جلو 10 گميعدد بگه ،  من م يبخدا اگر بذارم زودتر از من كس -

Think I’m Ready Drums Confetti 

 كنم آماده ام در امر شروع كن فكر

Party People Crazy Party Wow Wow 

 واو يشدن پارت وونهيد يتو پارت يآدما

Wanna Be My Daddy, Drop Me In Your . 

 …تو  ريبابام باشم ، منو بگ يجا خواميم

Party People Crazy Party Wow Wow Wow 

 واو يشدن پارت وونهيد يتو پارت يآدما

Wow Wow Wow Wow Wow Wow Eh Eh Eh 

 اه ، اه  واووو

Baby Don’t Stop, Everybody Get Up 

 سايوا ن زميعز

Put Your Money Here Uuh 

 نجايبذار ا پولتو

Don’t You Leave Me. 

 تنها نذار منو

Baby Don’t Stop, Dj Let The Beat Drop 

 خودتو اجرا كن تيب نيبهتر يج ينكن ، د ستيا منو

Put Your Money Here Uuh 

 خرج كن نجايا پولتو

Don’t You Leave Me. 

 يذاريمنو تنها نم تو

Now I Think I’m Ready Drums Confetti 

 فكر كنم آماده ام درامر شروع كن حاال

Party People Crazy Party Wow Wow 

  يشدن پارت وونهيد يتو پارت يآدما

Wanna Be My Daddy, Drop Me In Your . 

 …تو  ريبابام باشم ، منو بگ يجا خواميم

Party People Crazy Party Wow Wow Wow 

 واوو يشدن پارت وونهيد يتو پارت يآدما

Come And Take Me Tonight 

 و منو بغل كن امشب ايب

Let Me Know, Let Me Know 
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 بفهمم ، بذار بفهمم بذار

Come And Take Me Tonight 

 منو بغل كن امشب ايب

Let’s Rock It All Night Long 

 پخش بشه تموم شب راك بذار

Come And Take Me Tonight 

 منو بغل كن امشب ايب

Let Me Know, Let Me Know 

 بفهمم ، بذار بفهمم بذار

Come And Let’s Party Tonight 

 ميريامشب رو جشن بگ ايب

 

 :با اعتراض گفت يتموم شدن آهنگ پر با

- ااگرفتن بود يهمش در مرد پارت نيا ستيقبول ن... ا. 

  »؟يتو اصال منو دوست دار نميبب... ناراحت بشه منم نه تو ديكه با ياون«  :راديه 

 :گفت راديه. نگفت  يزيدر آورد و چ راديه يبرا يشكلك يپر

 .تا برگرد عقب 3... من چه كارم؟ مينيبب ميبر. كه منو دوست نداره  نيا -

 يدل منو برد يصورت رهنيپ

 يتو منو غممو نخورد يكشت

 ادتهيبه اون نشون  نشون

 يموهات نشوند يرو يسرخ گل

 گردميبر م ياالن زود رميمن م يگفت

 گردم ياونوقت باهات همسر م اميمن م يگفت

 :گفت يمصنوع يو با اخم راديرو كه به قصد خوردن برداشته بود پرت كرد طرف ه يبيآرتام س... نگاه ها برگشت طرف من ي همه

 ؟يتو به زن من نظر دار نميبب -

 :دستپاچه رو در آورد و گفت يآدما يادا رادميه

 .جون  ديبگو آناه يزيچ هيتو ... نه به جان تو -

 ... بلند شد هيبق يخنده  يبهم زد كه صدا يچشمك آشكار و

 »؟يديفهم... شكنميوگرنه گردنتو م يباشه كه گفت نطوريهم دوراميام« : آرتام

 ؟يشيم يچرا عصبان... آره داداش -

گرفت و  راديه ياز بازو يبشگون يپر...به آرتام نگاه كرد يا هيچون چند ثان ديرو خود كاوه هم فهم نيوه بود و ابا كا ميحرفش مستق يرو

 :گفت
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 آره؟... جون ديآناه يكه گفت -

 :گفت يرو به مهر راديه

 .ختنيدوازده تا بزن بره جلو تا خونمو نر1خانم  يبابا مهر -

 :بود نيكه متنش ا اومد يلياز ساالر عق يآهنگ سنت هي نباريا

 ستيمكن دل را عاشق تر از ما ن حاشا

 ستين ايتو هست  يعشق پا نيبگو ا تنها

 دل خسته نيام در دام تو با ا افتاده

 كشد راه مرا بسته يكه آهو م يچشم

 عشق نيدارد ا يوار وانهيد غم

 عشق نيدارد ا يانتظار نيريش چه

 هست يخسته ا يهر جا دل درد آشنا نيبب

 عاشق نيدارد ا يادگارياگر رو  اگركهنه

 ستيهرگز به كام عاشقان ن يچه زندگ اگر

 ستيعاشق تر از ما در جهان ن يزندگ يبرا

 را از عشق شعله ور كن دل

 خبر كن يرا از دل ب ما

 شب عاشقان روشن باش چون

 غم تا ابد با من باش ماه

 :گفت يمهر. اون دو تا بود نيب شي، نوبت كاوه بود كه صندل ديد ي هياز نظر زاو ينشسته بود ول راديه يِمبل كنار يآرتام رو درسته

 ..كاوه نوبت توئه -

 ». اديكار خوشش نم نيگفتن از ا شونيفكر كنم ا«  :آرتام 

 :از مبل ها نشست و گفت يكي يخونسرد از جاش بلند شد و اومد رو كاوه

 .تا بزن بره جلو  6چرا اتفاقا جالب شد ،  -

 تو يتو آرزو يرو اديرم ز دل شكوه گفتم ب به

 تو يرو اديتو  يخنده گفتا نرنجم از خلق و خو به

 يخود بر كه افكن ثيحد يز من دل چو بركن يول

 ؟ي، ساغر وفا از چه بشكن يمن يوصله  يرو هركجا

 ي، گرفته رهه مه دگر يسر رهياز او به خ گذشتم

 دلم يدلم؟ گرم برود آشنا يچه كنم با خطا كنون

 دگر يهه او نه راهه دگر ، دگر نكنم ، خطاجز ر به
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 : زد آهنگ بره و گفت عيسر يمهر. زل زده بود به من  نشيغمگ يبا چشما كاوه

 . دونه كمتر زدم  هي يوا يا -

 و بالت قصه هات به جونم درد

 چشم به رات بمونم نياز ا شتريب نزار

 خونميمجنونم عاشقونه م مجنونم

 تونميتو من نم يمجنونم ب مجنونم

 زره آروم بشم هيدستاتو تو دستام تا  بزار

 من باش تا مثل مجنون بشم يليل

 تو تنها لحظه هامو پرپر كنم يب نزار

 من سر كنم زميتو عز يرو ب ايروز دن دو

 باشه يفردا باز دوباره آفتاب بزار

 شه ييايتو شب و روزم روشن و رو با

 نينازن يمن باش ا يقصه ها نيريش

 ينازن يمن باش ا گل باغ گل تك

 يب.  ديفهم شديپاهاش م هيگره كرده و حركت عصب ياز مشتا نويا. شده بود  يعصبان يآرتام حساب. طول آهنگ چشم كاوه به من بود  تمام

 :به آرتام گفتم عيسر ادين شيپ يبحث نكهيا يآهنگ كه تموم شد برا. زدم  يتوجه به كاوه به آرتام لبخند

 ه؟يحرف حسابت چ منيعدد بگو بب هيزود  -

 :زد و گفت يلبخند

 .تا برگرد عقب  5 -

 قيانگار از شعر خوشش اومده بود چون لبخندش عم... گهيم يچ نهيحواسش به آهنگ تا بب ينگاهش به من بود ول... بود يرانياهنگ شاد ا هي

 .تر شد

 تو غم يلحظه ا ينيمن نب يلحظه ها قيرف

 اب و گل هيدل، سرشتمون  هيخستگ قيرف

 خواميهمه خاطره هام من فقط تو رو م قيرف

 تو دستامه، لمست مثل نفس هامه يزندگ

 امهيدن يآره همه  زمنيتو عز عشق

 نيكنار من بش ايب نيلباهامو بب ي خنده

 نيهم خواميمنو تو رو م ريگرممو بگ يدستا

 سخته يمن طاقت دور زيبمون عز شميپ

 به خونمون برگشته يخوشبخت گهيد حاال
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 من تو بمون كنار من يظه هالح قيرف

 من يلحظه ها قيرف زمنيمن عز زيعز

 قراره يدلم واست ب بارهيبارون م داره

 احظه آروم نداره هيتو  دنيد ي واسه

 يبمون دميقسمت م زميعز دميم قسمت

 ...يمونيم شميتو بگو پ... يمهربون يمهربون يجون زيتو عز اخه

 تو دستامه، لمست مثل نفس هامه يزندگ

 امهيدن يآره همه  زمنيتو عز عشق

 نيكنار من بش ايب نيلباهامو بب ي خنده

 نيهم خواميمنو تو رو م ريگرممو بگ يدستا

 من تو بمون كنار من يلحظه ها قيرف

 من يلحظه ها قيرف زمنيمن عز زيعز

 .ماشو بست و چند تا ترك جابجا كردچش... بود ينوبت مهر. استفهام باال انداخت و لبخند زد  يبه نشونه  ييتموم شدن آهنگ ابرو با

 يگردونيسرتو برم ينيبيهر وقت منو م چرا

 يدونينم ديشا يباميز يايتمومه دن تو

 يريبا غرورت از من فاصله بگ يخوايم اگه

 يييييرينم ادمياز  چوقتيتو ه دستيفا يب بدون

 نه ستاره شبارو خواميتورو م من

 نه فرشه هارو خواميتورو م من

 تمومه جونم يتو شد وامخيتورو م من

 بذار كنارت بمونم  خــــــــــــــــــواميم تورو

 ... شده بود رهينقطه خ هيكاوه به  يتمام حواسش به كاوه بود ول... انداختم يبه مهر ينگاه

 پنجره كه بستس هيدورت با  يديكش واريد هي

 از دست رهيداره م يكينگاه كن  شرويش پشت

 وفتميمن دارم به پات مبا تو باشم  نكهيا واسه

 كه گفتم ييتوجه به منو تمومه حرفا يب تو

 نباشم يخوايظاهران م يريم ويشيم رد

 دوست ندارم از تو جداشـــــــــــم يكن يهركار يول

 نه ستاره شبارو خواميتورو م من

 نه فرشه هارو خواميتورو م من
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 تمومه جونم يتو شد خواميتورو م من

 بذار كنارت بمونم  ـــــوامخـــــــــــــيم تورو

كه  يكار يادآورياما با ... لحظه دلم براش سوخت هيفقط ... لحظه هي يو برا دميد يكه تموم شد رد اشك رو تو نگاه پر حسرت مهر آهنگ

 :و گفت ديدستاشو به هم كوب يپر. رفت  نيمنم از ب يِباهام كرد دل رحم

 ...خانمه ديكه نوبت آناه نميبيم.. خب -

 :به آرتام انداختم و گفتم يهنگا

 .تا برو جلو 8... اوووم -

Heart beats fast 

 تپه يتند م قلب

Colors and promises 

 ها مانيها و عهد و پ رنگ

How to be brave 

 شجاع باشم ديطور با چه

How can I love when I'm afraid to fall 

 از سقوط واهمه دارم يعشق بورزم وقت تونميطور م چه

But watching you stand alone 

 يساديكه تنها وا يدرحال كنميتماشات م اما

All of my doubt suddenly goes away somehow 

 كنار رنيم يهام ناگهان به نحو ديشك و ترد ي همه

One step closer 

 تر كيقدم نزد كي

I have died everyday waiting for you 

 هر روز در انتظار تو مردم من

Darling don't be afraid I have loved you 

 من دوستت داشتم. نترس زميعز

For a thousand years 

 هزاران سال يبرا

I love you for a thousand more 

 هم دوستت دارم شتريهزار سال ب واسه

 ... بود قشنگ يليخ شيمعن... نداشت اديبه دقت ز يازيآهنگ راحت تر بود و ن نيآرتام گوش دادن به ا يبرا

Time stands still 

 سادهيهنوز وا زمان

Beauty in all she is 

 اون هست يدر هر چ ييبايز

I will be brave 
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 شجاع خواهم بود من

I will not let anything take away 

 ببره زيچ چيه دمينم اجازه

standing in front of me What's 

 ستادهيرو كه كه رو بروم ا يزيچ

Every breath 

 نفس هر

 

Every hour has come to this 

 دهيرس نيبه ا يساعت هر

step closer One 

 تر كيقدم نزد هي

I have died everyday waiting for you 

 هر روز در انتظار تو مردم من

Darling don't be afraid I have loved you 

 من دوستت داشتم. نترس زميعز

For a thousand years 

 ن سالهزارا يبرا

I love you for a thousand more 

 هم دوستت دارم شتريهزار سال ب واسه

And all along I believed I would find you 

 كنميم داتيمدت باور داشتم كه پ نيدر تمام ا و

Time has brought your heart to me 

 من آورده يقلبت رو برا زمان

I have loved you 

 دوستت داشتم من

For a thousand years 

 هزاران سال يبرا

I love you for a thousand more 

 هم دوستت دارم شتريهزار سال ب واسه

نگاه رو قبال هم  نيا... شناسمينگاه رو خوب م نيمن ا... ضربان قلبم رفت باال.  دميخند ينم گهيد... ميشده بود رهيخ گهيحرف به همد يب

 ...گهيد يكي يتو چشما يبودم ول دهيد

 ...االن اما

One step closer 

 تر كيقدم نزد كي

One step closer 
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 تر كيقدم نزد كي

I have died everyday waiting for you 

 هر روز در انتظار تو مردم من

Darling don't be afraid I have loved you 

 من دوستت داشتم. نترس زميعز

For a thousand years 

 هزاران سال يبرا

I love you for a thousand more 

 هم دوستت دارم شتريهزار سال ب واسه

And all along I believed I would find you 

 كنميم داتيمدت باور داشتم كه پ نيدر تمام ا و

Time has brought your heart to me 

 من اورده يقلبت رو برا زمان

 :از جاش بلند شد و گفت.  اورديباالخره آرتام طاقت ن... ميكرديما هنوز به هم نگاه م يتموم شده بود ول آهنگ

 ؟ ميقدم بزن ميبر يموافق -

 » ...اديداره بارون م« : يپر 

 :بدون نگاه گرفتن از من گفت آرتام

 .بارون رو دوست داره ديآناه -

 :گوشم گفت ريكه آروم ز اديخواستم تا باهامون ب يتكون دادم و از پر يسر

اومده استفاده كنم و با  شياز فرصت پ تونميم نميمنم برم بب. بهتره  نيحال دكتر خرابه، تنها بر.  ير مردم رو خوردبا چشات پس... عمراً -

 . اديب ايماهه به دن 6 ديمن با يالبته بچه ... رميرو بگ يحال مهر رادياغفال كردن ه

 .خاك بر سر منحرفت كنن  -

 ... لباسمو عوض كردم يمعطل بدون

سرمه  شرتيسو هيو  ديسف شرتيت هيبا  يمشك يِشلوار ل هي. به آرتام انداختم  ينگاه... ميزديقدم م ميكه بدون حرف دار شديم يا قهيدق چند

 سيكاله سرش نذاشته بود و نم بارون موهاشو خ... شلوارش بيبود باال و دستاشو كرده بود تو ج دهيكش ناشويآست... بود دهيكاله دار پوش يا

 . معلوم بود كالفه ست  افشيقاز . بود  دهكر

 . زديكس نبود و پرنده پر نم چيه. شده بود  يكف كفشام گل... ميزديكنار جاده قدم م از

 ...يخوريسرما م... كالتو بذار سرت -

 :نگام كنه گفت نكهيبدون ا 

 .گرممه... خوبه ينطوريهم -

 .هبارونش خوشگل يليخ يول. نه به آفتاب صبح ، نه به بارون االن  -

 ... نگفت يزيچ
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 ؟يبهم بگ يخواستيم يچ روزيد يراست -

 :كرد و گفت ياخم

 .فراموشش كن... يچيه -

 ... و سرشو گرفت رو به آسمون ستاديسر جاش وا يا قهيآرتام چند دق... ميشديم دهيموش آب كش ميشد و داشت اديبارون ز شدت

 م؟يبرگرد يخوايم -

 :مياز خونه دور شده بود يليخ... نگاه كرد ميكه اومده بود يريبه مس. كرده بود  سيبارون كل صورتمو خ... نگام كرد نباريا

 ...مييبهتره تا خونه بدو -

 هيكه روش خونه درست شده بود و حكم سا يدرخت هيآرتام به ... بود اديز يليشدت بارون خ يول دنيبه دو ميكردم و شروع كرد موافقت

 ... بود يچيبهتر از ه... رشيز ميبون داشت ، اشاره كرد تا بر

 :به دور و برش كرد و گفت يآرتام نگاه... ميزديهر دو تا نفس نفس م دنمونيبخاطر دو... ميستاديوا رشيز

 . اديبارون بند ب ميبهتره صبر كن. راهه  يليتا خونه خ -

 :چند بار تكون دادم سرمو

 ست؟يسردت ن -

 ...نه -

هامو كه  يدستشو آورد باال و با انگشتش چتر. صورتم چرخوند  يتك تك اجزا يچشماشو رو... ركتياومد نزد... شده بود رهيصورتم خ به

دستشو گذاشت كنار صورتم و دست ... ديته دلم لرز... بازم همون نگاه... شده بودم رهيمنم به چشماش خ... ، كنار زد ميشونيبود به پ دهيچسب

چشمامو بستم و حركت لب هاشو رو لبام احساس ... دميشينفس هاشو م يفقط صدا.. .جلو ومديسرش داشت م... حلقه كرد دورمشو  گهيد

 .پرحرارت... ديمنو بوس...كردم

 ...هم نكردم يمخالفت... نخوردم تكون

 ... تا ازم جدا نشه كشميچنگ زدم و اونو به سمت خودم م شرتشيسو يمن بودم كه به لبه  ني، ا شدينم باورم

 :ربط گفتم يب زدميكه نفس نفس م نطوريعقب و هم سرمو بردم يلحظه ا يبرا

 . شهيم كيداره تار -

 ... دونميم -

 ...خوب يليخ... داشتم ياحساس خوب اديز هيكينزد نياز ا.  ميزمان رو فراموش كرده بود... ديمنو بوس ودوباره

 برگردم؟ دياز كدوم طرف با نيبگ نيكن مييراهنما شهيم -

 .شده بود نگاه كردم  رهيبهمون خ تيبه كاوه كه با عصبان كنار و دميخودم رو كش عيسر

 برگردم؟ دياز كدوم طرف با نيبگ نيكن مييراهنما شهيم -

آرتام هم . انجام دادم  يكه شك كردم كار اشتباه ي، طور كرديمثل گناهكارا نگام م. بود  يجور هينگاهش . كاوه دستپاچه شدم دنيد با

 :گفت ديكاوه كه سكوت ما رو د. شدم  مينا خود آگاه پشتش قا. با تعجب نگام كرد  هيانمن شد و چند ث يمتوجه دستپاچگ

 .مزاحم كارتون شدم  ديببخش -
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 :تو بغلش ديدستشو دور كمرم حلقه كرد و منو كش... بهش انداخت يتفاوت ينگاه ب آرتام

 .حواسمون نبو د ؟يداشت يكار!  كنميخواهش م -

 :داخت و بعد رو به آرتام گفتبه من ان يدوباره نگاه كاوه

 .گفتم راهو گم كردم  -

 :ديتعجب باال رفت و پرس يآرتام از رو ياز ابرو ها يكي

 ؟ ستيكم مسخره ن هيمشخص و سر راست  يجاده  نيگم شدن تو ا -

به خودش  يحق به جانب ي فهايبرعكس ق.  اورديخودش ن يحال به رو نيبا ا يذره دستپاچه شده بود ول هيكاوه از باز شدن مچش  نكهيا با

 :گرفت

 .ستين يبيعج زيچ نجايباره اومدم ا نيمن كه اول يبرا -

 . نجايباره اومدم ا نيآوردم چون منم اول مانيبه هوش خودم ا -

 :به كاوه زد و بعد دستمو گرفت و گفت يپوزخند

 . زميعز ميبهتره برگرد! بارون بند اومده  -

 :نگاهش كنه گفت نكهيآرتام بدون ا مياز كنار كاوه گذشت يوقت. كنار آرتام راه رفتم  يحرف چيه يكج كردم و ب يكم سرمو

 . ايدنبالمون ب -

بود كه االن از آرتام هم  نجايمشكل ا يدرسته از اومدن كاوه شوكه شده بودم ول. فراموشم شد  شيپ قهيچند دق يها يكاوه تمام خوش دنيد با

 چيكه ه ييجا هي رفتمياون لحظه دوست داشتم م يفقط تو. نگاه كردن بهشو نداشتم  يرو.  دمشيبوس شهيهنوزم باورم نم.  دميكشيخجالت م

بعد سرشو آورد . به صورتم نگاه كرد  يانگار آرتامم متوجه حالم شده بود چون چند لحظه ا.  كردميامروز فكر م يكس نبود و به اتفاق ها

 :گوشم گفت ريو با تعجب ز كترينزد

 كرده ؟ خيرا دستات چ -

 :بودم گفتم رهيكه به جلو خ همونطور

 .كم سردمه هي،  ستين يزيچ -

 :گفت ومديرو به كاوه كه پشت ما راه م يبلند تر يبا صدا.  ديبازوهام كش يرو يتر كرد و دستشو چند بار كيبه خودش نزد منو

 ؟ رونيب يچرا اومد يحاال نگفت -

 .قدم زدن  يبرا -

 بارون؟ نيتو ا -

 . ومديبارون م رونيب ني؟ فكر كنم شما هم اومد بهيقدر عجان -

 .خب ما هدفمون قدم زدن نبود -

فقط . خودمو گرفتم  يجلو يخنده ام گرفته بود ول. حال كاوه رو گرفته بود خوشحال بود  نكهياز ا.  ديخند يصدا م يب... نگاه كردم بهش

 :حرص گفت ايكاوه بعد از چند لحظه سكوت  . اديبوجود ب يلفظ يريدرگ نشونيوقت ب هينگران بودم 

 . دمياونو كه فهم -
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 ؟ يزديم ديمارو د يپس داشت -

 شعوريب يپسره .  گرفتيانگار داشت انتقام منو م. خوشحال بودم  زديبا كاوه حرف م ينجوريا نكهياز ا. نگفت  يزيساكت موند و چ كاوه

 :بحث رو عوض كنه گفت نكهيا يبرا.  كنهيئن نگاه مخا هيبعد به من مثل  كنهيم يخوشگذرون يخودش با مهر

 ؟ياورديچرا خانومتو ن -

 .قدم زدن مساعد نبود  يحالش برا -

 . ذاشتميتنهاش نم تيوضع نيتو بودم تو ا يمن جا -

 :زد و گفت يپوزخند صدا دار كاوه

 . يستيمن ن يبگم برو خدارو شكر جا تونميچه خانواده دوست ، فقط م -

 .چون خودش خواست  ستيبرام مهم ن.  ستين يراض شيبه من بفهمونه از زندگ خواستيانگار كه م... گفت يو با ناراحتآخرش ي جمله

 ؟ينگفت -

 رو؟ يچ -

 ؟يقدم بزن يچرا اومد نكهيا -

 . كنهيرو برام زنده م ينيريبارون خاطرات ش ريفكر كن قدم زدن ز -

 :بره داخل گفت كرديكه به كاوه اشاره م يگه داشت و در حالآرتام در رو باز ن. به خونه  ميبود دهيرس گهيد

 .آه پر حسرت همراه نباشه  هيبا  نيريخاطرات ش نيآخر مرور ا دوارميام -

 :بهم فشرده اش گفت يدندونا نيبه خون نشسته اس رو به آرتام دوخت و از ب يچشما كاوه

 . با حسرت تموم بشه  ذارمينم -

 ...رفت تو يمعطل يب و

*** 

مبل پشتم گذاشت ، سرشو آورد  يلبه  يآرتام دستشو رو... به عنوان تشكر تكون دادم يبرداشتم و سر ينيس يرو از تو ييچا فنجون

 :گوشم گفت ريو آروم ز كينزد

 ...هيعمت آدم جالب -

 :دميخنده پرس با

 چطور؟ -

 ...زدنيعمه و مامان اشاره كرد كه با هم حرف م به

 ».دخترت حرف نداره ي قهيه جا گفتم كه سلو هم شهيمن هم«  : عمه

. عمه دست بردار نبود  نكهيمثل ا ياكتفا كرد ول ياجبار زد و به تشكر ياز رو يبود لبخند دهيحرفاشو فهم يكه انگار مثل من تملق تو مامان

 :رو به من گفت

 . نگه داشتم  يبود دهيتولدم خر يكه واسه  ييهنوز اون فنجونا -

 نكهيبدون ا.  زنهينم ليدل يرو ب يكه ازش داشتم مطمئن بودم كه كال حرف يبا شناخت... برسه يبه چ خواديحرفا م نيدن انبود با ز معلوم
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 :تو چهره ام بدم گفتم يرييتغ

 ؟يجد -

همه سال  نيه اتو ك گميم يبه مهر شهيهم نكهيخالصه ا... دمشونياز كجا خر دياومد خونمون پرس يهر ك... خوشگلن يليخ... آره عمه« : عمه

 ». ينگرفت اديرو  ديخر يتو قهيكم ازش سل هيچرا  يبود ديدوست آناه

... كرديم يشده بود و با انگشتاش باز ديرنگش سف يمهر. تاسف تكون داد  ياز رو يمامان سر. و همه ساكت شدن  يها رفت سمت مهر نگاه

 :گرفت و رو به عمه گفت يآرتام نگاه از مهر

 ر خودتونه ؟كا نجايا دمانيچ -

 :و گفت ديذوق زد خند عمه

 چطور؟.  زميآره عز -

 .رو عوض كنه  نجايا دمانيچ نيبذار ستيبد ن نيدار نانياطم ديآناه ي قهيبنظرم حاال كه به سل... ينطوريهم -

 يجلو يليخ.                             بود    يدنيواقعا د افشيق... ذوق كرده بود يكنه كل فيازش تعر خواديآرتام م نكهياز فكر ا... پنچر شد عمه

 :اجبار زد و گفت ياز رو يعمه لبخند...بود يواقعا خال يپر يجا. خودمو گرفتم تا نخندم 

 . ميناهار بخور ميبر گهيخب د.. حتما -

 زيمن سر م يبرا شهيكه كاوه همبود  يكار نيا... ديرو برام عقب كش يآرتام صندل.  ميرفت زيو سمت م ميحرف همه از جامون بلند شد نيا با

 ...اوردميخودم ن يو به رو مينگاهمو دزد عيسر.  كردياونم داشت به من نگاه م. ناخود آگاه نگاهم سمت كاوه رفت ... داديانجام م

 يخونه  يچقدر برا ...حالم گرفته شد الشونيو ميايداد دو روز آخر سفرمون ب شنهاديكه عمه پ شبياز د... نجايا مياومد يكاش امروز نم يا

 افهياز ق. من و آرتام بود  يانگار خونه ... نسبت به اونجا داشتم يخوب يليحس خ... ميتا چند روز با آرامش اونجا باش ميديزحمت كش ژنيبابا ب

به اون  ياصال اشاره ا اون يول دميكشيذره ازش خجالت م هيبعد از اتفاق اون روز ... ستين يراض نجايكه از اومدن ا ديفهم شديآرتام هم م ي

 راديدست ه... الشونيو اديب نكهيكاوه رو نداره چه برسه به ا يخانواده  دنيگفت اعصاب د ديعمه رو شن شنهاديهم كه تا پ يپر. ماجرا نكرد 

تا كدورت  ايب گفتيم... اومدم ينبود نم يمنم اگر بخاطر مامان... اقوام شوهر دنيچند روز آخر رو هم برن د نيرو گرفت و برگشتن تهران تا ا

 :گفت هويكه عمه  ميمشغول غذا خوردن بود... كنميفكر نم ميبه قد گهيها تموم بشه و اونا بفهمن كه د

 .آرتام جان غذا بكش ، تعارف نكن -

 :كه انگار اصال حواسش نبود گفت آرتام

 بله؟ -

 .خودت يگفتم تعارف نكن غذا بكش برا -

 . ستميمن اهل تعارف ن -

 :زد و گفت يلبخند مچهين عمه

 . يستيها آشنا ن يرانيو با تعارفات ما ا يبزرگ نشد نجاينبود ا ادميآهان  -

 :ادامه داد يمكث كوتاه بعد

 ؟ يچند وقته برگشت -
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 ...شهيم يدو سال -

 اونجا ؟ ايبهتره  نجايا -

 ...اونجا گهيد يبهتره و تو بعض نجايا زايچ يتو بعض... دونمينم -

 ...اصرار داشتم كاوه درسش رو اونور تموم كنه يليخ اتفاقا من -

 :و گفت ديكش يپر حسرت آه

 .داشت  ينفرم حرف شنو هيبود كه از همون  نيا يبدبخت. نفر مخالف رفتنش بود  هي... نشد يول -

حاال نوبت من ... خيبه م يكي ،زديبه نعل م يكي... رفت يقربونش برم از رو نم... كرد كه باعث شد عمه ساكت بشه يشهرام تك سرفه ا عمو

 : ديدهنش گرفت و بلند خند يعمه دستشو جلو...نگه يزيشده بود ، اشاره كرد تا چ يبه بابا كه از حرف عمه عصبان يمامان... ايبود گو

 .كردم يشوخ -

همونطور كه چشمم به بشقاب بود قاشق . حرصم گرفته بود ... نفر من بودم هيمنظورش از اون . زد و به من نگاه كرد  يلبخند شل و وِل آرتامم

 .بشه نيبهم توه نقدريمن دوست نداشتم ا يول.  گرفتيخوب در نظر م انيپا هيبحث هاش  يبرا شهيعمه هم. رو تو دستم فشار دادم 

**** 

 

 

 

 

و  ژنيبابا ب... كردنيم يه بازآرتام و شوهر عمم داشتن تخت. خانما جز من كه مشغول كتاب خوندن بودم ، رفته بودن استراحت كنن  ي همه

 .بعد از ناهار كجا رفت دونمينبود كه نم يفقط از كاوه خبر... پدرم هم مشغول صحبت كردن بودن

 ش؟يديد. آورد  ايجان اسبمون بچه شو به دن ديآناه يراست-

 :كتاب بلند كردم  يعمو شهرام سرمو از رو يصدا دنيشن با

 ؟ هيهمون اسب قهوا ؟يجد -

 . اومده ، االن تو اصطبله ايبچه اش به دن شهيم يماه هيترم ، آره دخ -

 دش؟يرفت د شهيم... زميعز -

 . آره -

 .نمشيبب رميپس من م -

 :آرتام گفت... بهم زد ، بلند شدم يشهرام لبخند عمو

 . اميتموم شه باهات ب يصبر كن باز يخوايم -

 :شونه هاش گذاشتم و گفتم يپشت دستمو رو از

 . تموم بشه من رفتم و برگشتم  ونتيتا باز -

 . گفت يبهم كرد و با سر باشه ا يمهربون نگاه

 :گفتيكه م دميآرتامو شن يرفت دوباره صدا رهيدستم به دستگ يبرداشتم ، وقت پالتومو

 .ها يِگل نيمواظب باش زم ديآناه -
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 .مواظبم -

 .داشتنيكه اسبا رو اونجا نگه م يقكرفتم سمت اتا. اصطبل رو با هزار زور و زحمت باز كردم  يچوب در

نوازشش كردم و اونم ... تا دستم بهش برسه دميذره بدنمو كش هي... رفتم جلوتر. خنده رو لبام نشست  يقهوه ا يكره اسب كوچولو دنيد با

 .كرديچشمش به من نگاه م هيبود و با  ستادهيبدون حركت ا

اون روزا  يادآوريبا . چقدر زود گذشت ... جا نيهم مياومده بود با كاوه و باباش اومده بود ايسالم بود به دن 8 يوقت. هم كنارش بود  مادرش

 .رو لبهام نشست يلبخند تلخ

 ...ميداديم بيبه مادرش س نجايهم ميبچه كه بود -

 .كاوه با ترس برگشتم و نگاهش كردم  يصدا دنيشن با

 :ومد كنارم و گفتآروم آروم ا.  كرديلبخند تلخ داشت به من نگاه م هي با

 ادته؟ي-

 نجا؟يا يچرا اومد-

 :توجه به سوالم گفت يب

 خت؟يبهم ر يچرا همه چ -

 نجا؟يا يچرا اومد دميپرس -

چند  يتو. مشغول نوازش اسب شدم  اليخ يرومو برگردوندم و ب...زديانگار با خودش حرف م... دميرو زمزمه كرد كه نشن يزيلب چ ريز

 ...كنار اتاقك هيبه ستون چوبداد  هيتك.  ستاديا ميقدم

  ؟ينگام كن يستيكه حاضر ن ياز من متنفر نقدريا -

 :و گفت ديكش يقينفس عم... نگفتم يزيچ

 .نداره ، فقط اومدم باهات حرف بزنم ياشكال -

 :با حرص گفتم رفتمينوازش كردن شدم و همونطور كه داشتم به سمت در م اليخ يب... شروع كرد باز

 .ميكه بزن ميدارن يمنو توحرف -

به بازوم  يفشار... و اون با التماس كردمينگاش م تيمن با عصبان.  ميچشم تو چشم شد. بازوم منو متوقف كرد  دنيبا كش يبدون معطل كاوه

 : وارد كرد و گفت

 ؟ يترسيگذشته م يادآوري؟ نكنه از  هيچ... ؟ بذار حرفامو بزنم يكنيچرا فرار م -

 :و گفتم رونيب دمياز دستش كش بازومو

 بترسم ؟  ديچرا با -

 ...يكنيم يخوب نقش باز -

 ... شديداشت پررو م گهيد

 ...اديب ادميكه كردم  يحماقت خواميوجود نداره فقط نم يمطمئن باش ترس -

- بودنت با من حماقت بوده يديرس جهينت نيكرده كه به ا كاريچ نيبب... به آرتام نيآفر... ا... 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  330 

 :زدم يپوزخند

 ... دميرس جهينت نيبه ا دميد تويون روز كه كارت عروسهم -

  ؟يكارمو بدون ليدل يخواينم -

 :كج كرد و گفت يكم سرشو

 مگه نه؟... در موردت روشن بشه زايچ يليچون ممكنه خ... يخوايمعلومه كه نم... يچه سوال احمقانه ا -

 ؟يگيم يمعلوم هست چ -

 ...به اون راه يزنيخودتو م يدار يول گميم يچ يدونيتو هم م... آره -

 ...اومد رو به روم و سد راهم شد عيسر يليخ يول رونيتاسف تكون دادم و از كنارش گذشتم تا برم ب ياز رو يسر

 كجا؟  -

 ..برو كنار -

 ...ميبا هم حرف بزن ديگفتم با -

 ...كش دار شده بود تينفس هام از عصبان... نييانداختم پا سرمو

 ...برو كنار كاوه -

 ...يبر ذارمينم يجواب منو ند يتا وقت -

 ...بكشم رونيدستاش ب نيهر چقدر تقال كردم نتونستم مچ دستامو از ب... هولش بود كه مچ دستامو گرفت خواستم

 ...ولم كن -

 ...ميحرف بزن ديبا -

 ؟يكن يبا آبروم باز نكهي؟ قبل از ا يدب حيرو به من ترج يمهر نكهي؟ قبل از ا ميزديحرف م ديزودتر با يكنيفكر نم... رهيد يليخ -

 ... چقدر دوستت دارم يدونيوگرنه خودت كه م... كنميم كاريدارم چ دميبودم كه نفهم يمن اون موقع انقدر عصبان -

 ...نيهم... يمدت باهام سرگرم بود هي، فقط  يتو منو دوست نداشت... دروغگو -

 ...تو كه ايمن دوست نداشتم ؟  -

 ...قدم رفت عقب تر هيدستامو ول كرد و ... چشماش پر از غم شد... دقطع كر حرفشو

 ...يكن انتينبود كه بهم خ نيحق من ا -

 انت؟يكدوم خ ؟يگيم يچ -

 :زد و گفت يپوزخند

 ؟يرو فراموش كرد الديم يزود نيبه ا انت؟يكدوم خ -

 :گفتم كردمير مرو تو ذهنم مرو شناسميم الديكه به اسم م ييآدما ستيكه داشتم ل همونطور

ـَ الديم... ستيتو حالت خوب ن -  ...كدوم خ

تو  شويتمام دوران بچگ بايپدرش تقر... مونيدوست خانوادگ... يمردان يپسر آقا... گفتيرو م ياومد ك ادميتازه ... ادامه حرفمو بزنم نتونستم

 ...يول... پسر عمو دوست داشتم هيمثل  الدميامو داشت و ماز عموه يكيبرام حكم ... گذرونده بود و با هم بزرگ شده بودن يمامان يخونه 
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 :خودش ادامه داد يفكر كردن رو بهم نداد و به حرفا شتريب ي اجازه

  ؟يفكر كن شتريب يخوايم اياومد  ادتيشد؟  يچ -

 ؟ يدونيم الديدر مورد م يتو چ -

 ...كنه هيكه كارمو توج دونميم ياونقدر -

 ...چـيتو ه -

 :گفت ياش برد و با ناراحتموه يال يدست

  د؟ياز اون كمتر بود،  آناه مي؟ چ يكرد نكارويچرا ؟ چرا ا -

 ؟ يگيم يچ نميدرست حرف بزن بب -

 ... يياونم تنها... يرفتيخونش هم م يتو حت... با اون... دمتيمن د -

 ...كشهياون خاطرات عذاب م يادآوريصورت منقبض شده اش معلوم بود كه با  از

سر قرار و چند  ومدمين نكهيبخاطر ا... ادتهي... دمتونيبا هم د ميكوچولو داشت يدعوا هيكه پشت تلفن  يبار روز نياول... احمق بودمچقدر  -

مدل  نيسوار ماش دميد يول... ، بعد از ظهر اومدم دم خونتون نمتيروز نب هيمنم كه طاقت نداشتم ... يساعت عالفت كردم باهام قهر كرد

آپارتمان نگه داشت هر دوتونو  هي يجلو... كردم بتونيتعق... كه مرد بود دميد يول هيك دونستمينم... كه دم خونتون منتظرت بود يشد ييباال

هم  يا گهيمطمئن بشم اشتباه كردم چند روز د نكهيا يبرا... جلو اميانقدر شوكه شده بودم كه نتونستم ب... تو خونه نيكه خوشحال رفت دميد

 يول... يبود كه از صبح تو خونه بود نيجوابت ا يرفت ييامروز جا دميپرسيهم ازت م يوقت. اتفاقات تكرار شد  نيبازم هم... مكرد بتونيتعق

بودم به خودم  يراه هيو دنبال  شديبازم باورم نم يبودمت ول دهيد نكهيبا ا.  شدميم وونهيداشتم د... دونستميم نويو من ا يگفتيدورغ م... ينبود

انقدر بهش اصرار .  داديو اونم جواب سر باال م دميپرس يرفتم از مهر... نشد يول.  كنميگفتم من اشتباه م... فتادهين ياتفاق چيكه ه مبقبولون

 يشب باز مهيعروسك خ هيفكر كه برات فقط  نيا... خرد شدم... يو باهاش دوست شد يعالقه دار الديكردم تا باالخره بهم گفت تو به م

تو نسبت به من گفت و ازم  يِ، از احساس واقع داديعذابم م شتريب زديم يكه مهر ييحرفا... سوزوند يمنو م يداد يسال منو باز مهنهيبودم و ا

 تونهياون گفت م يبار نرفتم ول ريبازم باور نكردم و ز.  يروز گفت با پسره قرار ازدواج گذاشت هي نكهيتا ا... باز كنم شتريخواست چشمامو ب

خودمو  يچطور جلو يدونينم.  يشد نشيبا خنده سوار ماش دمياومدم ، د... باورم بشه امروز برم در خونتون نكهيا يگفت برا... كنه ابتث

 يدلم هر نيشد يوارد پاساژ جواهر فروش يوقت... دروغ گفته يو مهر يداشتم كه تو دوستم دار مانيهنوز ا... رو نُكشم الديم امويگرفتم تا ن

.  نيكرديازدواج انتخاب م يحلقه  نيتو با اون داشت... يكنه ول يبدون من زندگ تونهينم. منو ول كنه تونهينم ديآناه گفتميم مبه خود.  ختير

كه تو اون چند روز  يعذاب... چند روز مثل كابوس برام گذشت... يستين يتو دختر خوب گفتيم شهيكه هم دميرسيمامان م يتازه داشتم به حرفا

اس ام اس  نيبا ا ادته؟ي،  ميبا هم باش ميتونينم گهيكاوه منو تو د ي؟ گفت گميكدومو م ادتهي.  ياس ام اس صد برابر كرد هيبا  رو دميكش

 ...مطمئن شدم كه تو و اون

 :ديكش يو آه نييانداخت پا سرشو

دست خودم . عذابت بدم  يعذابم داددوستت باشم تا همونطور كه تو  نيتر يميكردنت با صم تياذ يگرفتم برا ميتصم هيبعد ازاون قض -

به مامان گفتم  يوقت... يمنو فراموش كن يتون ينم ايزود نيمطمئن بودم كه به ا... ذره آروم بشم هيتا  رميازت انتقام بگ خواستميفقط م... نبود

زودتر از اون  يليخ... بود يمن و تو ناراضبود كه از وصلت  ينفر نيباالخره اون اول... ازدواج كنم بدون چون و چرا قبول كرد يبا مهر خواميم
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از بهم خوردن  يبودم و منتظر بودم تا خبر يكه گرفته بودم راض ياز انتقام... تموم شد يقرارها گذاشته شد و همه چ كردميكه فكر م يزيچ

گرفتم برم  ميتصم... چه خبره دونستميمن. شده بودم  جيگ... ختيبهم ر شگاهيآرتام تو نما دنيبا د ياما همه چ... بشنوم الديتو م ي هرابط

 گنيو مامانه كه م يخودم گفتم حتما حق با مهر شيبعد پ... كه گفت برگشته سوئد دمياز پدرش پرس... رفتم دم خونش كه نبود.  الديسراغ م

اصرار  نيهم يواسه ... لنگه ير مكا يجا هيمدت مطمئن شدم كه  نيا ياتفاق ها دنياما با د... يستين كنميكه من فكر م يبينج خترتو اون د

 چه خبره ؟ نجايتو بگو ا كنميخواهش م... داشتم باهات حرف بزنم

در موردم فكر كرد  ينطوريا شديباورم نم... ولم كرده زايچ نيكه اون به خاطر ا شديباورم نم... چشمم بود يجلو رياتفاقات چند ماه اخ ي همه

اگر سكوت نكرده بود و ازم ... نزد يحرف يرو حل كنه ول يهمه چ تونستيم... بود دهيرو فهم يچ اون همه... و انقدر راحت منو قضاوت كرد

 زديحرفا رو م نيا دياون موقع كه با... دادميم حياالن براش توض ديچرا با... پر سوالش دوختم ينگاه متعجبم رو به چشما... خواستيم حيتوض

 :تاسف تكون دادم ياز رو يشد ؟ سر يچ پرسهياونوقت حاال اومده و م... ختيجفتمونو بهم ر هيسكوت كرد و با سكوتش زندگ

 ...يدر موردم قضاوت كرد ينطوريواقعا برات متاسفم كه ا -

... بخاطر حماقتش... عذاب بكشه شتريبهتر بدونه تا ب...چرا ندونه؟... شدم مونيآخر پش يلحظه  يتوجه به نگاه پرسوالش رفتم سمت در ول يب

 :ستادميا شيو تو دو قدمبرگشتم 

 ... يبر نجايكه ندونسته از ا فهيح يول -

 ...كردينگام م منتظر

 الدي؟ بعد از مدتها م ادتهي يبود ومدهيبود و تو ن زيعمو كامب يِداشتم ؟ اون شب كه مهمون كاريچ الديم يمن خونه  يبدون يدوست دار يليخ -

... ميذره با هم حرف زد هي... بمونه نجايا شهيهم يدرسش تموم شده و برگشته تا برا شهيم يلكسايبودم كه  دهياز پدرام شن... دميرو اونجا د

 مينيبب رونيب گرويازم خواست همد يآخر شب موقع خداحافظ... ميتر بود يميو پدارم با هم صم الدي، من و م  يكه تو نبود يخب تو اون دوران

 دن،يچ يصغرا و كبر يبعد از كل... و منم رفتم سر قرار ميبا هم قرار گذاشت... داره ارمكيچ دونستمينم... نفهمه يزيچ يداشت كس ديو تاك

 نياجبار تن به ا يو از رو هيخوب يليدختر خ گفتيم... شده يابونيدختر خ هيكه برگشته عاشق  يكرد با من من كردن بهم گفت از وقت شروع

 ينتونست جلو جيبه تدر يگذاشت ول ارشيكمكش كنه و خونشو در اخت خواستيفقط م لياون اوا. نداره  يزندگ يبرا يياالنم جا... كار داده

اونام  يبرا... يشناسيتو كه خانوادشو م... بفهمه يكس خواستيبا دختره نامزد كرده بود و نم يواشكي... ره و كم كم عاشقش شديخودشو بگ

داره ... لمهيمونه همش ف يم گهيكه م نيگفت ا... افتاد يجنجال راه م رسونديخبر رو به گوششون م نيمهمه و اگر باد ا يلياصل و نصب خ

 ... و با خودش ببره رهيزودتر دست دختره رو بگ تا كنهيكاراشو درست م

 به تو داشت؟ يچه ربط نيخب ا -

چون ... گشتيدر دنبالش مدر به  كرديكه دختره براش كار م يفساد ياز اونم صاحب خونه  ريبود و بغ ضيبود كه دختره مر نجايمشكل ا -

... از ترس اونو تو خونه حبس كرده بود تا موقع مناسب الدميم... ديرسيم يينون و نوا هيبود كه از كنارش به  ييآدما نياز بهتر يكيدختره 

كردن و رفت و آمد تو  يباز لميمن با ف گفتيم... خونه تحت نظر باشه ديترس يبودن و م دهيدختره اونا رو با هم د يچون چند تا از دوستا

چرا؟ چون اونم مثل  يدونيم... منم قبول كردم كمكش كنم... كنم نهيدختره رو معا تونميشك اونا رو برطرف كنم، هم م تونميخون ش، هم م

چون منم  مكرديكنه دركش م يزندگ نويبدون م تونهينم گفتيم يوقت... تك تك كلمه هاش احساس كنم نياز ب تونستميم نويا... من عاشق بود

البته در مورد ... نگم يزيكس چ چيرو چك كنم اما قول گرفت كه به ه نويم تيازم خواست برم اونجا تا وضع... حسو نسبت به تو داشتم نيهم
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 يبراعادتت  ني؟ مگه عمه از هم نهياز ا ريغ... چون از عادت بد تو خواب حرف زدنت خبر داشتم... من بهت نگفتم ينداره ول يتو گفت اشكال

... يشناسيخوب م گهيمامانتو كه د... داديرو از دست م يهمه چ الديم د،يفهم ياگر مامانت م كرد؟ياستفاده نم يداديكه انجام م ييكارا دنيفهم

گاه پسر ها به من ن ياز نظر تو همه ... منم بود يرو ادتيز تيتازه موضوع حساس... دهيآزار م انشويو فقط اطراف شهيدوست و دشمن سرش نم

رو خراب  الديم هيكنم و زندگ سكيخواستم ر ينم... به من بود دشيام يهمه  الدميم... يكنيمخالفت م ياگر بفهم دونستميم... بد داشتن

تو  از ترس چارهيب...بود يخوب يليدختر خ نويم. اونجا رفتم  يچند بار. اما به مامانم گفتم ... گميرو بهت م زيكه رفتن همه چ يگفتم وقت... كنم

. ازدواج كنه  نويبا م ديقبل از رفتن با يول شهيگفت كه كاراشون داره درست م رسونديداشت منو م الديروز كه م هي... خونه حبس شده بود

فكر .  ديخر ميدنبالم تا با هم بر اديگفتم فردا ب.... كمكش كنم تونميمنم گفتم م... نداره يخوب ي قهيلس يحلقه بخره ول خواديگفت كه م

بود و منم  دهيد الديبار منو با م هي.  كنميم ياونجا و از زنش پرستار رميم دونستيم.  دونستيم زويهمه چ يمهر... بشه ينطوريكه ا كردميمن

 ؟يچرا بهم نگفت ؟يديتو چرا ازم نپرس يول... چرا اون حرفا رو زد فهممينم. رو بهش بگم  زيمجبور شدم همه چ

همه  نيچرا ا. شد  ينجوريا هويچرا . گذاشتم  ميشونيدستمو رو پ...الديم اي يمقصره؟ من، كاوه، مهر شتريب يك دونستمينم... بودم يعصبان

... ميدونستيكه تا االن نم ميديشنيرو م ييهر دو حرفا. بود  يبد تيوضع... شده بود جيگ يبودم ؟ به كاوه نگاه كردم كه حساب دهيمدت نفهم

 : خورد و گفت يكاوه تكون خرهباال

 ...يبگ يخوايم يعني -

 . داشت تيكه گفتم واقع ييزايهمه چ -

 ...يمهر -

 . كرد نكارويچرا ا فهمميمن نم -

 ؟ يچرا بهم نگفت -

 ؟ يديتو چرا ازم نپرس -

 :و زمزمه كرد ديكش شيشونيپ يرو يدست... من قدم زد يشروع كرد جلو... شده بود يعصب

 ...يوا... من احمق... شهيباورم نم -

 :اومد روبروم و گفت هوي

 ... دوستميمن نم ديآناه -

 ...نگفتم يزينگاهش كردم و چ فقط

 ....با هم ميتونيدوباره م. نشده  رياما هنوزم د. بودم و كارام دست خودم نبود  يعصب يليخ... كردم يچه غلط دميمن تازه فهم -

كه تو  يكس... ميبعد ورود آرتام به زندگ... كه تو راهه يش و با وجود بچه ابعد ازدواج... اتفاقات نيا يدوباره؟ بعد همه ... به من نگاه كرد و

خودمو  عيشد كه سر كتريقدم نزد هياومده خوشحال شد و  شياز سكوت پ  نا؟يا يبعد از همه ... بود ميمدت بهم محبت كرده بود و حام نيا

 . عقب دميكش

 ...وقته تموم شده يليما خ يرابطه ... اشتباه نكن -

 ...دونستميمن نم... يديتو كه حرفامو شن -

 ...شهيعوض نم يزيچ يدياالن هم كه فهم -
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 ...با هم ميتونيم ياگر بخوا... شهيچرا م -

 ... بس كن  -

 ...توئه هيحال و روز االنمون بخاطر پنهون كار... چرا بس كنم -

 ...بكنم ريكار خ هي خواستميمن ؟ من فقط م هيپنهون كار -

 ...كه شرش دامن ما رو گرفته يريكار خ -

 گناه گردن منه ؟ يو همه  يريتقص يتو ب ينكنه فكر كرد -

 ...شهيم يول... منم احمق بودم... منم مقصرم... نه... نه -

 ...شهينم گهينه د -

 ...يديم حيواقعا اونو به من ترج -

 :زدم تو چشماشو گفتم زل

چون اگر ... ستيچرا ؟ چون مثل تو كله شق و البته مغرور ن يدونيم... بگم آره ديبا كنهيم تياگر راض... اون اسم داره و اسمشم آرتامه -

 ...رهيگينم يرو به بچه باز يچون همه چ... نكشه نجايبره و كار به ا نيتا سو تفاهمات از ب زنهيناراحتش كنه حرف م يزيچ

 :زود به خودش اومد و گفت يبا بهت نگام كرد ول يلحظه ا چند

 .  ياريبه زبون ب هيفقط كاف يتو هنوزم منو دوست دار... خودتو گول نزن.  زميعز... دميآناه -

... بود دهيچسب نيپاهام به زم... عقب نرفتم گهيد.  دادميكه جونمو براش م يدوباره شده بود همون كاوه ا.  ديدلم لرز... شد كينزد دوباره

مدت تالش  نهمهيكه ا ييهمونجا دميدوباره رس.... اول يباز هم برگشتم سر خونه ...تو بغلش رو محكم فشرد ديحركت منو كش هياون هم تو 

 :گوشم گفت ريآروم ز... بود زونيحركت كنار بدنم آو يدستام ب... ازش دور بشم تاكردم 

 .تركم نكن ...   دميكش يمدت چ نيتو ا يدونينم... دميدارم آناه اجيمن بهت احت -

 دميخودمو كش عيشدم ؟ چرا بهش اجازه دادم بغلم كنه؟ سر ينطوريمن چرا ا... بهم دست داد يدنم حس بدخوردن نفس هاش كنار گر از

 :كنار و گفتم

 ؟ يگيم يچ يفهميم -

با هم  ايب... برم ديماه با نيكارام درست شده و اواخر هم... نكبتم رو هيو زندگ يمهر... كنميرو ول م يهمه چ ياگر بخوا... فهمميآره م -

 نكهيفقط ا.  ستيمهم ن... بذار مردم هرچقدر كه دوست دارن پشت سرمون حرف بزنن... كس بهمون نرسه چيجا كه دست ه هي ميريم... ميبر

 ...مهمه ميمن و تو با هم باش

 :رو ول كنه؟ متعجب نگاش كردم كه ادامه داد يمهر خواستيم

 ... ختيبهم ر مويبا دروغ هاش زندگاون ... باهاش بمونم ينكنه توقع دار... نگام نكن ياونجور -

 ...يشيپدر م يتو دار... يحرفو بزن نيا شهيباورم نم -

 ...پدر -

 ... زد يصدا دار پوزخند

 ؟يايم... حقشه يمهر -
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 يچشمام ، خونه  يكه با كاوه بودم اومد جلو ييتمام اون لحظه ها. خشك شده بودم . بگم  يزيچ تونستمينم... ملتمسشو بهم دوخت نگاه

وقعا چرا تو گوش كاوه نزدم كه بغلم . احساس عذاب وجدان كردم  ؟يآرتام چ... آرتام... مونييجدا. هامون ييتنها... مسافرتامون...  يمامان

 :بگه يباعث شد با ناراحت كوتمكرد؟  س

 ...ياينگو كه نم -

 ...شدينم يخودمو بكشم كنار ول كردم يسع. چسبوند  ميشونيداغشو به پ هيشونيپ... جلوتر و بازوهامو گرفت اومد

 .رو تموم كن هيقض نيا نجايولم كن كاوه ، هم -

 ...ميتونيما م... ذره فكر كن هي -

 ... وجود نداره ييما -

 ... يگفتياگه بهم م... ينبود ريتقص يتوئم ب يهمه مدت تو اشتباه بودم ول نيمن ا ديآناه -

 .تموم شده يهمه چ نهيا مقصره مهم يك ستيگفتم ولم كن ، برام مهم ن -

 :تموم شد و داد زد صبرش

 ؟ياون عوض شيپ يولت كنم بر -

 ؟يدار يتو مشكل -

 ....كرديكه با اخم داشت به كاوه نگاه م ميدو به طرف آرتام برگشت هر

م اومد جلوتر و رو به كاوه آرتام چند قد... رونيب دميدستاش كه حاال فشارشون كمتر شده بود ، كش نيقدم رفتم عقب و بازمو از ب هي عيسر

 :گفت

 ؟يدار كاريبا زن من چ قايدق يبگ شهيم -

 :از كاوه من زودتر رفتم طرفش و گفتم قبل

 .هيبق شيپ ميبر ايب... نبود يمهم زيچ -

 :بود يعصبان يليخ... بهم انداخت و دوباره به كاوه نگاه كرد ينگاه مين آرتام

 .كنميرو نم يچيه تيمطمئن باش رعا نمتيبب ديدور و بر آناه گهيبار د هياگر  -

 :زد و گفت يپوزخند كاوه

 دوسـ ديكه آناه يدون يكه به من داره ولت كنه؟ خوبه خودتم م يبخاطر عالقه ا يترسيم هيچ -

ربه به كاوه با مكث صورتشو كه بخاطر شدت ض...اومده هنگ كردم شياز اتفاق پ... فكش كرد نذاشت ادامه بده يكه آرتام حواله  يمشت

چشمش  ريمشت ز هيهم جواب كار آرتام و با  يبعد از چند لحظه نگاه كردن تو چشم ها... سمت راست خم شده بود برگردوند طرفمون

 دشيشو گرفت و كوب قهي... تر بكنه يبود كه آرتامو عصبان يكاف نيهم... كرد جاديا يكيصورت آرتام خراش كوچ يانگشترش رو يجا... داد

 ...بلند بشه ياسب ي حهيكرد و باعث شد ش جاديا يوحشتناك ياتاقك كه صدا يون هااز ست يكيبه 

 :و گفتم دميآرتامو كش يبازو. رفتم طرفشون  عيسر... كردميبشه از هم جداشون م يزيآبرو ر نكهيقبل از ا ديبا... نبود دنيوقت ترس االن

 . نيادامه ند كنميخواهش م... ولش كن -

گونش دلم گرفت و  يرو كيزخم كوچ دنيبا د... زدينفس نفس م تياز عصبان... نگام كرد يكوتاه يلحظه  يفقط برا نزد و يحرف چيه آرتام
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رومو برگردوندم و به كاوه ... رونيب ديآرتام كش يدستا نيشو از ب قهيكاوه از فرصت استفاده كرد و ... نگاهش پر از رنجش بود... بغض كردم

 :تمقرمز شده بو، گف چونش ريكه ز

 . رونيبرو ب -

 :گفت كرديكه به آرتام نگاه م يحال در

 . يكه هنوزم منو دوست دار يگيچرا برم؟ چرا بهش نم -

از ... زديقلبش چقدر تند م... ش گذاشتم مانعش شدم نهيس يقفسه  يكه رو يدوبار خواست بهش حمله كنه كه رفتم روبروش و با دست آرتام

 :اش گفت دهيبهم چسب يدندونا نيب

 ...يدهنتو ببند عوض -

 »...منو فراموش كنه تونهيبكنه بازم نم يهر كار ديآناه ن؟يخودتونو گول بزن نيخوايم يتا ك... تلخه قتيحق«: كاوه

 .رونيبرو ب... خفه شو كاوه -

 :سرشو كج كرد يلبخند زد و كم كاوه

 ...تو امر كن... چشم -

 :گفت رونيبره ب نكهيقبل از ا... سمت در رفت

 ... كردن يخداحافظ يبرا هيرصت خوبف -

 يزيخونر شيكيكنار هم بود كه  كيگونش دو تا زخم كوچ يرو... ديكشيتند تند نفس م تياز عصبان... از رفتنش به آرتام نگاه كردم بعد

 ديزخمش كه صورتشو كنار كش يدر آوردم و خواستم بذارم رو بمياز تو ج يدستمال... داشت يشتريب

 ...صورتت زخم شده -

روشو برگردوند و رفت سمت ... چشماش از درد جمع شد... زخمش يو گذاشت رو ديبرد عقب و بجاش دستمال رو از دستم كش سرشو

 ... هنوزم نفس هاش نا منظم بود... دستش كه لبه اتاقك گذاشته بود ياتاقك و وزنشو انداخت رو

 هياحساس ... شهينذاره كبود م خياگر كمپرس ... چشمش قرمز شده بود ريز... گهيد يچشمش به كره اسب بود و حواسش جا... كنارش رفتم

 :بازوش گذاشتم يو دستمو رو اورديدلم طاقت ن يول دميكشيازش خجالت م نكهيواقعا چرا اجازه دادم كاوه بغلم كنه ؟ با ا... گناهكار و داشتم

 ...بذارم خيزخمت  يرو ميبر ايب -

 ...نگفت يچيه

 م؟يرب نجاياز ا يخوايم

- .... 

 ؟يشد ريآخه چرا باهاش درگ -

 :زد و گفت يپوزخند

 ؟يناراحت -

 ...يرفتار كن ينطوري؟ از تو توقع ندارم ا يشد يحاال راض... يسر صورتت آورد ييچه بال نيبب... معلومه كه ناراحتم -

 :نگام كرد و گفت يعصب
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 سراغت؟ ادياون بدو بدو ب يشيداره تا تنها م يچه معن... داره يتيظرف هيآدم  ياهل دعوا باشم ؟ ول اديبهم م... به من نگاه كن -

 :ديذره نگام كرد و پرس هي

 ؟ گفتيبهت م ياصال چ -

 :نشست ميشونيپ يرو يحرفاش اخم يادآوري با

 ...يچيه -

 ؟ ينداشت يبود و تو هم مخالفت دهيبهت چسب ياونطور يچيبخاطر ه -

 :كالفه گفت...مونهيكه زد ، پش يمعلوم بود از حرف... نگاش كردم شوكه

 ... نگاهاشم منظور داره ياون حت... زنهيبا منظور بهت دست م يكس نميبب تونمينم يشدم ول تيترب يا گهيدرسته من با فرهنگ د -

 .آروم باش... خب يليخ -

 ...تو گهيو م كنهيمن نگاه م يپسره تو رو... چطور آروم باشم؟ -

 :تكون داد و گفت يعصب يسرشو چند بار... شورشو درآورده گهيكاوه د... باشه يعصبان دميحق م بهش

 ... حق با اونه دميشا -

 :گفتم دلخور

  ؟يگيم يچ يفهميم -

 :نگهش داره گفت نييپا كرديم يكه سع ييزد تو چشمام و با صدا زل

 جيپرتناقضت كه آدمو گ يرفتارها نياز ا... خسته ؟يفهميم... خسته شدم... كم آوردم...به ندونستن يكه خودتو زد ييتو نيا... فهمميآره م -

رو راه  شينما نياز اول ا دينبا... خودم هيفياز بالتكل... مدله هياز نگاهات كه هر لحظه ... كدومش درسته خسته شدم دونميو نم كنهيم

من نگاهاتو به اون  يول ياريبه زبون ن ديشا... يكنيم سهيمنو با اون مقا يتو هر دفعه دار... بكشه نجايكار به ا ذاشتميم دينبا.... مينداختيم

چون من  يمشخص كن فتويتكل ديكه با ييتو نيحاالم ا... بفهم نويا... من دوستت دارم... سخته يليبرام خ يول زنمينم يدرسته حرف... نميبيم

 ... خواميم يچ مياز زندگ دونميم... وقته با خودم رو راست شدم يليخ

 :گفت زد تو چشمام و زل

 ...خواميتو رو م -

تا مطمئن بشم حرفاش  كردميفقط به چشماش نگاه م... حرفا رو بزنه نيا شديباورم نم... يازخوشحال يشوكه شده بودم ول... چه خبر بود امروز

و ... رونيفرستاد ب نفسشو پر صدا... شد رهيبه سقف خ يي، سرشو برد باال و چند لحظه ا دمينشون نم يعكس العمل چيه ديد يوقت... راسته

 :ذره آرومتر شده بود هي... بهم نگاه كرد هدوبار

 يباز هي نيا... يهنوزم كاوه رو دوست داشته باش دميو بهت حق م يتو حق انتخاب دار... شهيطرفه نم هيكه دوست داشتن  دونميم نمياما ا -

 .. .يول ومديبوجود م ينباد عالقه ا... پا گذاشتم ريبود كه من قواعدشو ز

 :لبم يبگم كه انگشتشو گذاشت رو يزيباز كردم تا چ دهنم

اونروز لب  ادتهي... يرو بدون يزيچ هي ديبا... نره كه از ترحم متنفرم ادتي... نگفته بودم كه بهش عادت نكردم يدرسته گفته بودم تنهام ول -

 خوادياونور فروخته و نم شويگفت بابام تمام زندگ... زد ليميبهم ا مونيخانوادگ ليوك شيچند روز پ... بهت بگم؟ يزيچ هي خواستميساحل م
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 ... ميرو بهم بزن زيهمه چ ميتونيراحت م يليخ... يادامه بد يباز نيبه ا يستيمجبور ن گهيد... برگرده

 گهيد يبود فكرش جا معلوم... ديلبم كش يانگشتشو رو... تمومه يهمه چ گهياالن م يگفت دوستم داره ول شيپ قهيچند دق نكهيا... زد خشكم

 :رفتن گفت رونيرفت سمت در اما قبل از ب يحرف چيه يب... به خودش اومد هوي... مثل من... ست

 نينفر و خراب كرد تو با رفتنت با كاوه دو نفر رو از ب هي هيزندگ يبدون كه اگر مهر نويا يول ذارميبهش احترام م يريبگ يميهر تصم -

 ...يبريم

 ... رفت و

 .آخر آرتام بود يهم حرفا نشيو بدتر... ساعت هيچند تا شوك تو ... كردميبودم و به در اصطبل نگاه م ستادهيها وامنگ  مثل

*** 

چقدر تو ... از طرف آرتام شدم smsرو كه قطع كردم متوجه  يزنگ گوش... سركار رفتميم ديبا... شدم دارياز خواب ب ميگوش alarm يصدا با

 :ذوق زده بازش كردم... مش دلم براش تنگ شده بودبود دهيسه روز كه ند نيا

هر دومون  يبرا ينطوريفكر كنم ا.... اومد شيدفعه پ هي... ببخش كه زودتر بهت نگفتم... آلمان رميعمل م هيمن دو هفته بخاطر ... سالم -

 .مواظب خودت باش ... ميريبگ يدرست ميتصم ميبهتره باشه تا بتون

 گهيد... دلم گرفت نمشيب يدو هفته نم نكهياز فكر ا. پكر شدم  يحساب smsبا خوندن ... مسافرت؟ اونم دوهفتهرفته  يچ يعني... كردم خي

اصال ... زودتر بهم بگه تونستيم... بودم ياز دستش عصبان يليخ... خوردميحوصله نداشتم حاضر بشم و اگر مجبور نبودم از جام تكون نم

 ...ينطورينه ا...هكن يبزنه و ازم خداحافظ گزن تونستيم

دار  يمعن يسكوت و اخم ها ال،يو يجو تو يداشتم با آرتام حرف بزنم ول ميتصم اليبرگشتم تو و يوقت... عمه افتادم ياون روز تو خونه  ادي

 ميبه ن... لو بودفك كاوه تاب هيصورت آرتام و كبود يزخم رو نكهيكما ا... آرتام و كاوه شدن نيب يبود كه همه متوجه مشاجره  نينشون از ا

ما ، نتونستم با آرتام  نيتو ماش ژنيبخاطر بودن بابا ب... عمه يجز خانواده  ميكه بابا دستور رفتن رو صادر كرد و همه برگشت دينكش اعتس

اع بدتر و نگران بودن كه اوض ميهمه فكر كردن كه ما هم دعوا كرد ميساكت بود يليچون من و آرتام هم خ كردمياحساس م... حرف بزنم

دلم واقعا ... دمشياالن ند نيكه منو دم در خونه رسوندن تا هم يبود كه از لحظه ا نيبدتر از اون ا... كه كل راه به سكوت گذشت ندبما... نشه

فكر  نيدت به ام نيتمام ا... دنيچيپ يبودن و كمتر به پر و پام م دهيانقدر بد اخالق شده بودم كه مامان و بابا هم فهم... براش تنگ شده بود

از جام بلند شدم و  يحال يبا ب... واريپرت كنم تو د مويگوش خواستيدلم م... كرد دميامروزش نا ام smsكه با  نمشيبيم مارستانيتو ب كردميم

 ...دميلباس پوش

 مارستانيب ياالن تو نكهيز فكر اا... اشتباه كنم كه خدا رو شكر زود متوجه شدم يبود چند بار كيبودم كه نزد يمدت، سر كار انقدر عصب تمام

 فتمويكاش ش يا... كار كردنم نداشتم يحوصله ... حاال يول داديم هيبهم روح يهست كل دونستميكه م نيهم شهيهم... شدميناراحت م ستين

 ... كردمياالن انقدر به بودنش عادت نم موندميم ياگر از همون اول شبكار... بودم كردهعوض ن

*** 

تا ... خبرم ياالن پنج روزه كه ازش ب...تو فكر رفتميم شدميم كاريحوصله شده بودم و تا ب يب... شديم شتريمنم ب هيگذشت دلتنگ يروز كه م هر

سرجاش  يزيچ هي كردميهمش احساس م... انقدر به بودنش عادت كرده باشم كردميو فكر نم نمشيبود چند روز نب ومدهين شيحاال پ

حرف زدم تونستم  ژنيكه با بابا ب شيفقط دو روز پ... بارم بهم زنگ نزد حالمو بپرسه هي يمعرفت حت يب... و اون مدونيمن م اديببذار ... ستين



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  339 

دروغم گفتم كه بهم زنگ زده و حالمو  يشك نكنه كل نمونيبه اتفاق ب ژنيبابا ب نكهيا يتازه برا... رهيدرگ يحرفاش بفهمم كه حساب نياز ب

 ...هيليحالش خوبه خودش خ دميكه فهم نيباز هم... از آرتام بده يزش بخوام شماره تماستونستم هم ا ينم... دهيپرس

 رزنيپ هيهمشون دور ... با دانشجوهاش كالس داشت... كار داشتم برم سراغش يبا دكتر كشاورز نكهيمجبور شدم بخاطر ا مارستانيتو ب صبح

رو ... دكتر تموم بشه حاتيتا توض ستادميگوشه ا هي... انداخت ، جمع شده بودن يمادربزرگ ها م يپسته خانم تو مدرسه  تيشخص اديكه منو 

 :هم با مزه بود گفت يليكه خ رزنيبه پ

 ...چند تا سرفه كن... خب مادر جان -

 :ذره نگاهش كرد و گفت هي رزنيپ -

 .اديسرفم نم -

 :دكتر دوباره گفت... دنيخند همه

 ...سرفه كنه يالك -

 :نييو سرشو انداخت پا ديندخجالت زده خ رزنيپ

 ...شهيروم نم -

 :دكتر رو به دانشجوهاش گفت... با نمك بود چقدر

همون پسته خانم دو تا سرفه  اي رزنيباالخره بعد از تالش چند تا از بچه ها پ... دميسرفه كنه بهش نمره م شونيكنه كه ا يبتونه كار يهرك -

 :از دانشجوها رو به من گفت يكي... كرد

 ...هيدكتر مهرزاد خال يجا -

 :تكون داد و گفت دييتا يسرشو برا يچند بار يكشاورز دكتر

 ...مورد عالقه اش ضيمر شدياون وقت م -

تازه بچه ... ارنيب ادميو زمان دست به دست هم داده بودن تا اگر خودم هم نخوام آرتامو  نيانگار زم... كارمو انجام دادم عيزدم و سر يلبخند

 يوادارم كرد تا دكمه  يزيچ هيخواستم دكمه رو بزنم  يوقت يسوار آسانسور شدم تا برم بخش ول... دنيپرس ياز من حالشو مها هم مدام 

 ...رو فشار بدم يركنا

 :از جاش بلند شد و با لبخند گفت دنميبا د مهراوه

 ... نجاستيا يك نيبب... به به -

 . زميسالم عز -

 ...معرفتت يماه ب يسالم به رو -

 :لبخند زدم و گفتم... بود ينيريدختر مهربون و ش واقعا

 . اريبه روم ن گهيتو د... معرفتم يب دونميم -

 ... اومدم يتلنبار شده نداشتم نم ياگر كارها... سوت و كور يليخ نجايا ستيچه خبر از دكتر مهرزاد ؟ ن ؟يخوب -

 ...گفتميدروغ م ديبازم با... زنميارم دست و پا مد يخبر يمن خودم تو ب... گرفتيهم داشت سراغ آرتامو م يك از

 ... اونم خوبه. ممنون -
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 اد؟يم يك -

 . رهيدرگ يليفعال كه خ... دونمينم -

 ...ينيمنو بب يومديمن منتظرم؟ مطمئنم كه ن. خوب... موفق باشه دوارميام -

 معرفتم؟ يبره ب ادتيكنم كه  كاريمن چ... بابا يا -

 :و گفت ديخند

 .امرتو بگو... زميزع يچيه -

 ...خواستم ياتاق آرتام رو م ديراستش كل -

 :زودتر گفت يريدكتر وز يمنش

 ...دادنيخودشون بهتون م خواستنياگر م... نيرياتاقو بگ ديكل ابشونيدر غ ستيدرست ن زميوا عز -

 :بهش كرد و گفت ينگاه مهراوه

چه ... نداره يراديخود دكتر قبال بهم گفتن كه ورود دكتر زند به اتاقشون ا ؟ينزن يحرف ياطالع ندار يزيدر مورد چ يوقت شهيم زميعز -

 ..باشن ، چه نباشن

 ... گفتنشون از صد تا فحش بدتر بود زميعز... گرفت خندم

 ...بعدا برات دردسر نشه دوارميام... بود بگم فميبه هر حال من وظ -

 ...شما نگران نباش -

 ...ازش تشكر كردم و رفتم تو اتاق... بهم كه دستش بود رو داد يدكي ديكل و

 يهرچند بچه ها... دمشيند هيمدته طوالن كنميكه احساس م نهيبخاطر ا ديشا...خاك نشسته باشه ديبا ليوسا يرو كردميچرا فكر م دونمينم

كه به دور تا دور  يدر حال...رو دارن از من حق پا گذاشتن به قلمرو آرتام شترياونا ب... خوش بحالشون... بمونه فيكث نجايا ذارنيخدمات نم

با دقت به اطرافم نگاه  يول نجاياومده بودم ا يتا به حال چند بار... زشيكوتاه و نامنظم رفتم سمت م يبا قدم ها كردمياتاق با دقت نگاه م

استوانه جهت نگه  هيچرم كه  يميتقو. ..مرتب قرار گرفته بود زيهمه چ زشيم يرو... نرمه يليخ... هوم... نشستم يصندل يرو... نكرده بودم

... و رو كردم ريدستمو جلو بردم و چند تا از كاغذ ها رو ز... يتلفن مشك هي... مارهايمربوط به ب يكاغذ ها يسر هي... كنارش بود خودكار يدار

سمت  يكشو نياول... رميبگ وميحس كنجكاو يكردم نتونستم جلو يهر كار... زشيم يهدف چشم چرخوندم كه نگاهم افتاد به كشوها يب

بهش انداختم و دوباره گذاشتمش سرجاشو كشو رو  يپرونده رو در آوردم و نگاه نياول... عالمه پرونده بود هيتوش ... دمراست رو باز كر

چقدر دلم ... هام هير يتلخش رو فرستادم تو يبو اقيدرشو باز كردم چشمامو بستم و با اشت... ادكلن بود شهيش هيدوم  يكشو يتو... بستم

در پاكت و باز ... كشو بود يپاكت كرم رنگ هم تو هي... ادكلنو گذاشتم سرجاش... با آب دهنم قورت دادم مراهبغضمو ه... براش تنگ شده

 ميانداخته بود اطشونيح يتو يكه اونروز برف مونيعكس دسته جمع دنيبا د... رونيب دمشيكش يبا خوشحال. انگار عكس بود... كردم

كشو  يعكس به تو ياز باال... خندم گرفت سيخ يبا اون صورت قرمز و موها افميق دنياز د... بود يچه روز خوب... لبم نشست يرو يلبخند

عكس و سرجاش گذاشتم ... بسته سوزن ته گرد هيو  cdمنگنه، مهر ، چند تا  س،يروان نو ،يچييمثل جاسو زيخرده ر يسر هينگاه كردم 

 ...رو باز كردم يياالب... بود زيسمت چپ م يحاال نوبت دو تا كشو... وكشو رو بستم

 ادميبه مغزم فشار آوردم  يهم برام آشنا بود اما هر چ يليرنگ بود كه اتفاقا خ يصورت يجعبه كادو هيكه توجهمو جلب كرد  يزيچ نياول
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 هيبهش هد نويا يكه ك مردميم يداشتم از فضول... ودب متيساعت گرون ق هي... برش داشتم و بازش كردم يمعطل يب... دمشيكجا د ومدين

 ايزنه  دونستمينم ينداشتم و به فرستنده كه حت ياحساس خوب... توش نبود يكارت يو رو كردم ول ريدرآوردم و جعبه رو ز وساعت ... داده

... بود كيش... دوباره به ساعت نگاه كردم... نمكيم يجنبه ندارم چرا فضول يوقت... اه... باشه تونهيمرد نم گفتيحدسم م... مرد حسادت كردم

شدم كه  ياولش بذارمش كه تازه متوجه كارت پستال يساعت رو برگردوندم تو جعبه و خواستم سر جا ديانداخت؟ نا ام يچرا دستش نم يول

 :بازش كردم... كشو افتاده بود يمچاله شده گوشه 

من  ادي شيديتا هر وقت د دميساعت ناقابل رو خر نيحال ا نيبا ا... نشونش بدم يكيكوچ نيابا كادو به  تونميكه نم يانقدر برام ارزش دار «

 ...ادتميكه هر لحظه به  يفتيب

 دارم دوست

 »طناز

 

رتام كه آ ستين شياصال حال... سبك جلف يدختره . كادو دستش بود  نيا... اون روز تو راهرو. اومد  ادميحاال ... آها... حالمو بهم زد... ياَ

 يهمه چ گرا... چه راحتم ابراز عالقه كرده نيبب. شهينم يدور و بر آرتام آفتاب گهيد اميبار تو روش در ب هياگر ... خودمه ريتقص... نامزد داره

از ... ههمون بهتر كه مچاله شد.. زيكاغد و پرت كردم رو م. تا آرتامو بكشه طرف خودش  كنهيم ياونوقت هركار.  كنهيذوق م يتموم بشه كل

اما چرا كادوش رو دور ننداخته ؟ البد از ساعت خوشش ... و كارت رو مچاله كرده لبخند زدم ومدهيكار طناز خوشش ن نيآرتام از ا نكهيفكر ا

... يبعد از بهم زدن نامزد يعني... سرفرصت... بو ببره تا سر فرصت ازش استفاده كنه ينخواسته كس دميشا... منو كرده ياومده و مالحظه 

 . بودنش شك دارم ييايخوليهر چند كه به مال... رونياز كله ام بره ب ييايخوليمال يفكرا نيسرمو تكون دادم تا ا

اتاق عمل  ليوسا ستيل... رونيب دميشو كش يكي... كاغذ بود كه دسته دسته بهم منگنه شده بود يسر هي... كشو انداختم يبه تو ينگاه دوباره

هم زمان با منم  يها يورود ستيحتما ل...بود شيمال دو ماه پ...نگاه كردم خشيبه تار... بود ديپرسنل جد ستيل... ردمرو نگاه ك يبعد... بود

اسم  دنيبا د... نگاه كردم يبه اسام... كردم داشيذره گشتن پ هيبا ... مشغول شدن نجايچند نفر با من ا نميگل كرد بب ميفضول... هست نجايا

ها كه با من  يبعض كردميفكر م... نداشتم يداغون بودم كه به دور و برم توجه يانقدر از نظر روح شيچند ماه پ... كردميها تعجب م يبعض

رفتم ... شناختميها رو هم اصال نم يليخ... دونم ينم يچ يحاال واسه ... شده بود دهيها خط كش ياسم بعض يرو... دارن يشتريب يسابقه  دناوم

 » بد اخالق يِاخمو« بود و جلوش هم نوشته بود  دهيم خودم شدم كه دورش خط كشو متوجه اس يبعد يصفحه 

از اونم  ريو بغ دهينشون م يكه صورتمو جد هيحالت ابروهام طور... حق داشت... افتادم دارامونيد نياول ادي... لبم ينشست رو يتلخ لبخند

... كردم باز نشد يهر كار... قفل بود يبعد يكشو... در آوردم و بستمش كشو رو به حالت اولش... هست ميشونيپ يرو ياخم مچهين هي شهيهم

... نطورهيآره هم... مهم يپرونده ها دميشا.. هيكار ليوسا ديشا... قفل شده بود يكشو ريطناز رو فراموش كردم و فكرم درگ يكادو گهيحاال د

از  يكي يشدها ش رو پياسم تا... انداختم يبه دور تا دور اتاق نگاه و دوباره دميكش يقينفس عم. نكن دختر  تيخود خودتو اذ يب يبا فكرا

اسمش  يانگشتمو رو... هيتو وجودش پر از مهربون... واقعا برازندشه شيليفام... آرتام مهرزاد... رو بروم توجهم رو جلب كرد يبرگه ها

 :لب زمزمه كردم ريو ز دميكش

 ؟يكجا رفت -

... روز بره برام دور از تصور بود هي نكهيكنارم بود و ا شهيهم... تا حاال بهش فكر نكرده بودم يعني... اشمانقدر دوسش داشته ب كردمينم فكر

 ...هيسور يهمه چ ميخوبه از اول گفته بود... جالبه
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قلبم ... دميتر از جام پرم هيدر  يتو عالم خودم بودم كه با صدا... تا بنگوش باز شد شمين... گفت دوستم داره... اون روزش افتادم يحرفا ادي

 :و گفتم دميكش يقينفس عم... چته دختر... زديمثل گنجشگ م

 ...دييبفرما -

 ...لبخند زدم مارستانيب يها ياز نظافتچ يكي دنيد با

 دكتر زند؟ -

 بله؟ -

 ...نفر كارتون داره هيتو محوطه  نييپا -

 ه؟يبا من؟ ك -

 ...گفت بهتون بگم يخانم رضوان... دمشيمنم ند -

حدس داشتم اونم  هيالبته ... نهيمنو بب خواديكه م هيك دونستمينم... نييكارمو تموم كردم و رفتم پا عيسر... تشكر تكون دادم ياز رو يسر

 ...دميكه جوابشو نم زنهيو زنگ م دهيم smsچند روز مرتب  نيتو ا... رو بزنه يتكرار يامكان داشت اومده باشه تا باز همون حرفا... كاوه بود

ها نشسته بود و  مكتياز ن يكي يكه رو دميرو د يمهر يدر كمال ناباور... كنم دايرو كه كارم داره پ يو سر چرخوندم تا كس ستادميدر ا يجلو

 جانيتا ا يچ يبرا نميرفتم تا بب... مانعم شد ميحس فضول يكنم ول عشيلحظه خواستم برگردم و ضا هي... چه پررو... ششياشاره كرد كه برم پ

هر قدم كه بهش ... حسابم باهاش دارم هيتسو هيتازه من ... ميكنيبا هم تنها صحبت م مونيكه بعد از بهم خوردن دوست هيبار نياول نيا... ومدها

 كه كاوه بهم زده رو بگم ، بفهمه كه يياگر حرفا ديشا... كم خنك شه هيبزنم تا دلم  ييكه چه حرفا كردميفكر م نيبه ا شدميم كترينزد

 ...هواست يرو شيگزند

 :دستشو آورد جلو و با ناز گفت... و ادب يمهر... ابروهام از تعجب رفت باال... از جاش بلند شد عيبهش سر دميرس تا

 ...جان ديسالم آناه -

 :عقب و گفت ديشدستشو ك ارميدر نم بميدستامو از تو ج ديد يوقت... نگاهم به چشماش هينگاهم به دستش بود و  هي... كردم زير چشمامو

 ... كارت  طيتو مح اميب خواستميراستش نم... مزاحمت شدم ديببخش -

 :كنارمون گفت مكتيكاره قطع كرد و با اشاره به ن مهين حرفشو

 م؟ينيبش شهيم -

 .راحتم  -

 ...هيآخه حرفام طوالن -

 ...گفتم راحتم -

 ...حرفامو بزنم تونميراحت تر م يمن اونطور... كنميخواهش م -

رو  يمهر يصدا. روبروم كه در حال رفت و آمد بودن ي، زل زدم به آدما ينگاه كردن به مهر ياما بجا... بهش رفتم و نشستم يغره ا چشم

 :دميشن

تو عمل انجام شده قرارت  ديو با ينيمنو بب گهيد يجا يش يحاضر نم دونستميم... شدميمزاحمت نم نجاياگر چاره داشتم ا... گفتميداشتم م -

 ...دمب
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 :گفت عيو سر ديد يلبام نقش بست كه مهر يرو يحرفاش و مودب حرف زدنش پوزخند دنيشن با

 ... يالبته حق دار -

 :نيينگاش كردم كه سرشو انداخت پا يچپ چپ... شهيمهربون نم يبا كس يالك... شناسميرو م يمن مهر يول... دونستيخوبه م باز

 ؟يبيعج ياديز يكنيتو و خجالت؟ فكر نم نم؟يبيم يچ -

 ...نگفت يزيچ

 نجا؟يا ياومد يچ يبرا -

 :آورد باال و گفت سرشو

 ...هيذره طوالن هيحرفام  يول... گميم -

 وقت ندارم اديمن ز -

 ...كنميخواهش م -

ن حرفا رو او يتملق و چاپلوس يو برا هيدونستم همش الك يكه م رفتيقربون و صدقم م يليخ ميبود يميكه با هم صم يياون موقع ها يمهر

 ...االن يول زنهيم

 .عيفقط سر... بگو -

 ...بچه بودم ترك كرد يقبال بهت گفته بودم كه پدرم مارو وقت... يدونيرو م يو خانوادم همه چ مويدر مورد زندگ -

 يرو گذاشته بود برا يالبته پسرشو با خودش برده بود و مهر... مادرش ترك كرده بود انتيبودم كه پدرش اونا رو بخاطر خ دهيازش شن قبال

 ... به تنها دخترش نداشت يمادره هم انقدر سرگرم بود كه توجه... كرده بودن ميمثال بچه ها رو تقس... زنش

 يبا ك... كنميم كاريمن از صبح تا شب چ دونستياصال نم... هيكاف دهيپول بهم م يكه كل نيهم كرديمادرم كه اصال حواسش بهم نبود و فكر م -

 يمن حت ؟يچ يعني شناختميخط قرمزها رو م ديدختر مثل من كه تو سن بلوغ بودم و با هي يبرا نيا يفهميم... دارم اجياحت يچ. ..گردميم

 يبود از سر بچگ كيچند بار نزد يدونيم... در آنِ واحد با چند تا پسر دوست بودم يدونيم... كدوم كارم درسته و كدوم غلط دونستمينم

 يسرم م يياگر با تو آشنا نشده بودم معلوم نبود چه بال ادته؟ي... يهم همون رضا بود كه تو جلومو گرفت شيكيكنم ؟  ميپسر تسل هيخودمو به 

كه چرا  كردميفكر م نيبه ا شهيهم... انگار نه انگار كه منم بچه اش بودم... اونو انتخاب كرد و با خودش برد اريمن و مه نيكه ب باممبا... اومد

پول تو دست و بالته  نهمهيا گفتيم رونيب ميبر كردميتا از مامانم درخواست م... مياديز كردمياحساس م... ار؟يتخاب نكرد؟ چرا مهبابام منو ان

بهم محبت ... نفر بهم توجه كنه هي نكهيا يعقده ... دختر بودم پر از عقده هي... متنفر بودم ميپولدار بود نكهياز ا... كن فيك رونيبرو ب ودتخ

 هي شهيهم كردميداشتم رشد م يوقت... فروشهيو زمان فخر م نيكه به زم ميهمون زن يباالخره بچه ... نداشتمو و ندارم ياخالق خوب يول.. .كنه

... ميديمحبتاشون رو م يوقت...فرستادنيكه براش م ييكادوها اي... دمشيديدوست پسر تازه م هياون موقع كه هر روز با ... چشمم به مامانم بود

ه يكپ... يچه دختر ناز( گفتنيو به مامان م گرفتنيكردنم منو تو بغلشون م يدستمال يچند تا از دوست پسراش به هوا يچند بار يوقت يتح

مثل اون برخورد ... دميپوشيمثل اون لباس م... خرنيو برام كادو م كننيحتما چون مثل اونم به منم توجه م گفتميخودم م شيهمش پ) خودتو

 ...اون يلنگه  شميو من دارم م رهيگيكم كم داره شكل م تميكه شخص نياز ا غيدر... كردميمثل اون فكر م يحت... كردميم

 :سرشو آورد باال و نگاهم كرد... ديكش يقيعم نفس

... يول كرداخالق گندم قب نيو منو با ا يرد نكرد مويكه دست دوست ي؟ تنها تو بود شديكس تو دانشگاه باهام دوست نم چيكه ه ادتهي -
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... رو بهم داده بودن ايانگار دن... انقدر خوشحال بودم كه حد نداشت مونياول دوست يتو روزا... يبرام مهم بود يليخ... دوستت داشتم يليخ

ته بودم كه با گرف اديمن از مامانم ... بود يهرچند كه بلد نبودم بروز بدم و كارام مصنوع... كردميآرزوشو م شهيرو داشتم كه هم يواهرحاال خ

... خوردميو حرص م شديم ميحسود يكنيبچه ها مثل من رفتار م ي هيبا بق دميديوقتا كه م يبعض... آدما رو كنار خودم نگه دارم يزبون باز

 ... يمثل من باش خواستميم... يفقط دوست من باش خواستميم

 :شد و ادامه داد رهيخ ينامعلوم ينقطه  به

 ... بار كاوه رو نياول يو اونجا برا يرارت قبول كردم كه منو تا خونه برسونروز به اص هي نكهيتا ا -

 :مكث ادامه داد قهياز چند دق بعد

دست خودم ... اول از كاوه بدم اومد... خوشحال يليخ... يخوشحال بود يديكاوه رو د يوقت... تمام توجه تو به اون بود ناراحت شدم نكهياز ا -

... نبودم يضرا اديز اميباهاتون ب نكهياول از ا يروزا... مثل مامانم... شديتمام و كمال مال من م ديداشته باشم با يزيچ هيقرار بود  يوقت... نبود

كه  كرديكاوه انقدر بهت محبت م... شد كياما به مرور زمان حس حسادتم نسبت به تو تحر شدميناراحت م دميديكاوه رو م يمحبت ها يوقت

 حبتچرا كاوه انقدر بهت م... چرا همه تو رو دوست دارن كردميفكر م نيهمش به ا... ومدياز تو بدم م گهيحاال د... شمتو با يدلم خواست جا

 ... كنهياصال چرا خود كاوه بهم محبت نم... كنهيمثل كاوه به من محبت نم يكيچرا ... كنهيم

... زديم نهياون سنگ خودشو به س... مثل كاوه نبود يول رفتيقربون و صدقم م يليخ ديفرش ادته؟ي... دوست شدم ديموقع با فرش اون

دلم  گهيد... تمام ذهنم پر شده از كاوه دميبه خودم اومدم كه د يوقت... كردميم سهيهمش اونو با كاوه مقا... از منم استفاده كنه و بره خواستيم

 ...نمتونيبا هم بب خواستينم

 يتو محفل ها يدلتو به رحم آوردم كه منو دعوت كرد يچند بار ييتنها يبه بهانه  نميخاطر همب... بشم يميبا كاوه صم شتريگرفتم ب ميتصم

 ...نكهيتا ا... زدينگاه ها و حرفاش داد م... اديكه عمت از تو خوشش نم دميهمونجا فهم... تونيخانوادگ

 :نشسته بود شيشونيپ يرو يقياخم عم... شد ساكت

بود پسرشو دوست  دهيفهم... داره كارميچ نميرفتم بب يتعجب كردم ول... نمشيبب رونيب تونميفت كه اگر مها بهم گ ياز مهمون يكيعمت تو  -

اصال به ... بدر كنم دونيتو رو از م ديبا خواميگفت اگر كاوه رو م... بود دهيفهم نويبود كه ا ينفر نياول... دهينگاه هامو به كاوه د گفتيم... دارم

 يبود كه برا نجايا... خورميمن بهشون م يول نيتر نييپا يليخ ياز نظر مال گفتيم... دونستيو رو در حد پسرش نمنبود و ت يوصلت راض نيا

عمت گفت ... محبت هات بستم و قبول كردم يهمه  يكه چشممو رو خواستميانقدر كاوه رو م... بار از پولدار بودنمون خوشحال شدم نياول

منم از خدا خواسته به ... رو بهش بگم فتهيشما م نيكه ب ياتفاق نياز اون كوچك تر ريو خراب كنم و بغكاوه رو نسبت به ت تيذهن ديبا قطف

 يكه باور كرد يانقدر ساده بود... دميد الديتو رو با م نكهيتا ا... كردميم بتيروزا تعق يليخ يحت... زوم كردم روت... حرفش گوش دادم

... چقدر خوشحال بودم ياگر بدون... كه دنبالش بودم يتيشد همون موقع نيو ا يكرد فيبرام تعر ماجرا رو يو همه  ميديد گرويهمد يتصادف

اون تو خونه ... ميانجام بد يكار ميتونيلو بره نم هينگه كه اگر قض يماجرا رو به كس نيكردم و اونم قول داد ا فيعمت تعر يرو برا يهمه چ

و  يبر يخوايم ياون روز كه گفت... رفت و كاوه شك كرد شيدرست پ يهمه چ... كردميم دييتاو منم تو حرفام با كاوه  زديم روآب تو  ريز

كه دلم  يداغون بود طور... من شياومد پ دتونيد يوقت... بود نيقيشك كاوه به  ليتبد يفرصت برا نيبهتر يحلقه بخر الدينامزد م يبرا

 ... من عاشق تو بود يبود كه بجا نيگناهشم ا... شدياز نظر من گناهكار محسوب مكه  يگناه يب... گناه بود ياونم مثل تو ب... براش سوخت

 ...شده بودم رهيمجسمه نشسته بودم و به روبروم خ هيمن مثل  يول... كرديم هيداشت گر يمهر
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 نيا ذارهينم گفتيم... ودل بوداما كاوه هنوزم د... داستان چرت و پرت سرهم كردم يتا تونستم ازت بد گفتم و كل دمياونشب كه كاوه رو د -

 يه؟  ادتهي... تو رو نسبت به پسرا بد كردم تيذهن... تا ازت متنفر بشه يكن يكار هي ديكه با ييتو نيو ا شهينم ينطوريا دميد... فتهياتفاق ب

 ...يول يتحان كردنش بهم ثابت كنبا ام يشد يانقدر گفتم تا راض يول يرفتيبار نم رياول ز... پسراست يگوشت خوندم كاوه هم مثل همه  ريز

 ...دميمن د يول يديتو ند... نابود شد smsبا اون  كاوه

 :وسط حرفش دميپر

  ؟يگيم نارويچرا ا -

گفتم دور و ... تو رو نداره اقتيل ديآناه گفتميو م زدميمدام بهش زنگ م يدلدار يبه هوا... نشون بدم يوقتش بود كه خود... فقط گوش كن -

 نيهم... رهيراهها هست تا بتونه ازت انتقام بگ يليگفتم خ... بهترن و تازه اونو دوست هم دارن يليكه خ نهيبيرو م ييكنه، دخترابرشو نگاه 

جز كاوه و ازدواج باهاش فكر  زيچ چيبه ه... چقدر خوشحال بودم يدونينم... كرد نكارميا... و منو انتخاب كنه فتهيبود تا به فكر انتقام ب يكاف

 ...ندهيبه آ يحت... ردمكينم

 :گفت كرديدرآورد و همونطور كه اشكاشو پاك م فشيازتو ك يدستمال

 يكس گهيكه خودش م يداشت تا روز ديكاوه تاك... ازدواج خيو قرار مدارها و تار يمراسم خواستگار... اتفاق افتاد عيسر يليخ زيهمه چ -

ماجراها  نيبعد تمام ا... ميازدواج كرد... شد خواستميكه م ياون... تا وقتش كردميرفتار مباهات مثل سابق  ديمنم كه با... از ماجرا نبره ييبو

... ستياز محبت ن يبه من نداره و خبر يعالقه ا نيكه كاوه كوچكتر دميتازه فهم... كردم كاريچ دميو تازه فهم مونيسر خونه و زندگ ميرفت

باهاش ازدواج كردم  يديبا چه ام... گفته و ماجرا رو لو داده يزيكردم نكنه مامانش چكه شك  كرديباهام برخورد م يطور... اتفاقا برعكس

... انگار كه اون جن بود و من بسم اهللا... ومديشبا خونه هم نم شتريب يحت... شدميم وونهيداشتم د... خونه نداشتم يبا گلدون تو يفرق براش يول

فكر كنم اون ... دادينشون م شويعمت كم كم داشت خود واقع... نبود نيهمش كه ا يول ...و التماس كردن هيكارم شده بود شب تا صبح گر

لج كنم و با لو دادن نقشه مون دوباره تو و كاوه رو بهم  نكهيمطمئنم از ترس ا... همش سر كوفت... يديچشمه از كاراشو د هي اليروز تو و

 يرو برا يهمه چ... بودم رفتم خونمون دهيروز كه به بن بست رس هي... تنها بودم يليخ... يخواستگار اديشد بدون چون و چرا ب يبرسونم راض

 يحرفام گفت ب دنيبعد از شن... اشيزن ع هي... مامانم شد ميمن تو زندگ يمسخره ست نه؟ راهنما... رو نداشتم گهيچون كس د تممامانم گف

 ...نكهيچه برسه به ا اديخبر نداشت كه كاوه اصال خونه نم يول... بكنمخودم  بنديكاوه رو پا تونميبود كه با بچه م نينظرش ا... عرضم

 :سخت شد صورتش

 نيتمام فكرم ا... ديكشيم ييكارمون به جدا گهيچند وقت د ميداديادامه م نطورياگر هم... ندارم نيجز ا يراه دميخوب فكر كردم د ياما وقت -

 نميا... كنم تا مست كنه يگرفتم كار ميباالخره تصم... بهم دست بزنه شدينم يراض اهيكنم چون كاوه صد سال س يبود كه چطور نقشه مو عمل

كردم كه دلش برام سوخت و  ييو مظلوم نما ختميشب كه اومد خونه دعوا راه انداختم و آخرشم انقدر اشك ر هي... خواستيزنونه م يفندهاتر

مخالفت  خواستيم... ودكا هم به برنامه اضافه كردم يبطر هيوشمزه سفارش دادم و شام خ هيمنم از خدا خواسته ... قبول كرد باهام شام بخوره

اجازه رو بهش دادم تا از تو  نيروشن فكرو درآوردم و ا يزنا يادا... كاوه مثل خودت مهربون بود... بغض كردم كوتاه اومد ديتا د يكنه ول

 ياجرا يكه برا ييخورد تا جا يليخ... كنهيم يرو ادهيكه داره ز ديفهميو اصال نماونم بخاطر حرف زدن و فكر كردن به ت... برام درد و دل كنه

مدام اسم تو رو ... چه بر من گذشت يتصور كن يتونينم يول... باالخره اونم مرده... بشه و جوابم داد كيكردم كه تحر يكار... بود يكافنقشم 

 ...كنهيفكر م گهينفر د هيو داره به رابطه با ت يشوهرت تو يسخته كه بدون يليخ... كرديصدا م
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 يحداقل در مورد مهر... سنگدل شده بودم يليخ... آروم كردنش انجام ندادم يبرا يحركت نياما من كوچكتر... هق هقش بلند شد يصدا و

 :ذره آرومتر كه شد، ادامه داد هي... بود نطوريا

و گفتم كه  اوردميمنم كم ن... بود يعصبان يليخ... منو بكشه خواستيكرده م كاريچ ديكاوه فهم يصبح وقت... كه بود گذشت ياون شب هر چ -

... حامله بشم يزود نيشك داشتم كه به ا... افتاد ديكه نبا ياتفاق... كرد شديهم نم يكار يول كرديهرچند باور نم... به زور بهم تجاوز كرده

دارم كه تو  مانيا يول... يول فميپست و كث يليخ دونميم... ندارم اقتشويچون من ل ديبگم خدا صدامو شن تونمينم... شد يرابطه ول نيبا اول ونما

 ...يستيمثل من ن

 ...بهش نگاه كردم پرسشگرانه

 ... كنهيو منو ترك م يكه باهاش بر كنهيم تيشب گفت كه راض هي ميبرگشت يوقت... خودش بهم گفت... گفته يكاوه بهت چ دونميم -

 :با اعتراض گفتم... بكشم رونيدستاش ب نيهر چقدرم تالش كردم نتونستم دستمو از ب... ديد بوسگرفت و تند تن دستامو

 ؟يكنيم هيچه كار نيا... ول كنه -

بچه دار  ميما دار... ريكاوه رو از من نگ... با كاوه نرو يول يكه تو بخوا يهر چ.. كنميم يبگ ياصال هر كار... كنميتمنا م... كنميالتماست م -

 ...كنميالتماس م... ميشيم

 ...رونيب دميدستاش كش نيجام بلند شدم و دستمو از ب از

 ...كنهيكه كاوه منو ول نم يديفهميم ديبا... يكرديروزا فكر م نيبه ا ديبا يختيريبهم م مويزندگ ياون موقع كه داشت -

به دور و برم انداختم كه خدا رو شكر  يبا عجله نگاه... از تعجب زبونم قفل شد... ديكفشامو بوس يپام نشست و خم شد رو ياومد جلو يمهر

 :ادامه داد زديكه زار م نطوريسرشو آورد باال و هم يقدم رفتم عقب كه مهر هي... نبود يكس

 تونمينم ييمن تنها... اديبار ب يمنم مثل خودم عقده ا ينذار بچه ... من بد كردم تو نكن... خراب نكن گمويزند كنميخواهش م ديآناه -

 ...كنميالتماس م... بزرگش كنم

 هي... كه االن هستم يكرد ييبه ا ليتو منو تبد... زمينه عز اد؟ياحمقم كه با دو تا قطره اشكت دلم به رحم ب ميمثل قد يفكر كرد... بس كن -

 ...تفاوت ياحساس و ب يدختر ب

 چند روز؟  نيا يها يتفاوت بودم ؟ اونم بعد از دلتنگ يب واقعا

 ...كرديم هيهنوزم گر يمهر

 ...اديسرت ب ديبا ناياز ا شتريب... اگر كاوه تركت كنه حق داره -

 يدستش رو هيبود و  نيزم يدستش رو هي... نگاهش كردم... متوقفم كرد يآخ گفتن مهر يكه صدا مارستانيبرگردوندم تا برم تو ب رومو

 ... بچه اش... من يخدا... شكمش

*** 

تو  يوقت... خودمم بهتر بود يبرا ينطوريبنظرم ا يخسته بودم ول نكهيبا ا... ستادميوام كيبجاش كش ديكارا امشب بااز هم يكيخواهش  بخاطر

 ... تو سرم ومديبد م اليهزار تا فكر خ موندميخونه م

 يتلفن يبودمش و حت دهيدبرگشتن ن ياز وقت... دونهيآرتام نم ياز حرفا يچياون ه... خوشحال بغلم كرد... دميرو د يبخش پر دميرس يوقت

 :زدم و گفتم يلبخند... ميهم با هم حرف نزده بود
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 سالم  -

 ؟يخوب... سالم دوستم -

 ... خوشحاله يادياز صورتش معلوم بود ز... نگاهش كردم مشكوك

 . يفكر كنم تو بهتر يمن خوبم ول -

 ...ميمن عال -

 شده؟ يزيچ... باشه ريخ -

 :بود مايش... شونم ياز پشت خورد رو يدست

 .سالم  يكرده ،  راست چارمياز سر شب ب. مشخص شده  شيعروس خيتار... بابا يچيه -

 .سالم -

 .رياول ت يافتاد برا... چقدر خوشحالم يدونينم ديآناه يوا -

 ...بودن يزوج خوب... خوشحال شدم يپر ياز خوشحال چقدر

 ... گميم كيتبر -

 »... ييتو يآماده باش كه بعد«  :يپر

 :گفتم يو به شوخ ارميخودم ن يكردم به رو يسع يول... داغ دلم تازه شد زبا

 ...فعال كه داماد ما فرار كرده -

 چه خبر ازش؟ باهات تماس گرفته؟ ... رفته آلمان دميشن راديآره از ه -

 .رسونهيسالم م... خوبه -

 »...شدميم ميتو چمدونش قا رفتمياصال م... مچسبونديخره؟ من بودم هر طور شده خودمو بهش م يچرا باهاش نرفت« : مايش

 »...به خودت بنداز گاين هي... الغره كنهيندونه فكر م يتو چمدونش هرك رفتميم گهيم نيهمچ« : يپر

 :با خنده گفت مايش... پر بود يچاق نبود ول... داشت يپر كليه مايش... حق داشت يپر... ميديسه خند هر

 ... ره ارزش داشتباالخ... گرفتميم ميخوب رژ -

 :رو به من كرد و گفت و

 .ماه عسلتون  شدياونوقت همون م -

 ...به موقعش رنيمگه همه مثل تو هولن؟ خوب ماه عسلم م... وا« : يپر 

 :و گفت ديكش دستمو

 ..چند بار بهم تذكر داده باهاش نگردم رادميه... داره يمشكل منكرات نيا ديآناه ميبر ايب -

 :رسوند و گفت خودشو به ما مايش

 .هم دل شوهر جونت بخواد يليخ... ـشيا -

*** 

كه تو  يبا خودكار... شده بودم رهيچونم و به كاغذ روبروم خ ريدستمو گذاشته بودم ز هي... نشسته بودم stationكه تنها تو  شديم يربع هي
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 :بود يپر... رميسرمو باال بگ صورتم تكون خورد باعث شد يكه جلو يبرگه ا... ضرب گرفتم زيم يبود رو گميدست د

 ...نامه اش اي اديخودش م اي ؟ييكجا -

 :دميزدم و پرس يكم جون لبخند

 حالش چطوره؟ -

 .درد بعد از عمل... نبود يمهم زيچ -

... كمه يزيچ هي... ستيسر جاش ن يزيچ هي كنميكالفم، همش احساس م يليخ... تكون دادم و ساكت شدم ميتفه يبه نشونه  يچند بار سرمو

 :معترض گفتم... ديخودكار و از دستم كش يپر... روبروم به حركت درآوردم يكاغد ها يهدف رو يدستمو ب يخودكار تو

 ه؟يچ -

 حالت خوبه؟ د؟يچته آناه -

 آره -

 ؟يمطمئن -

 نه -

 :و گفتم رونيكالفه دادم ب نفسمو

 .دونمينم -

 شده؟ يزيچ -

 :زدم و گفتم يتصنع يلبخند... مببر نياز ب شوينداشتم با حرفام خوش دوست

 ...ذره دلم گرفته هيخب راستش ... نه -

 دلت براش تنگ شده؟... ذره باشه هي كنميمن فكر نم يول -

اومد كنارم  يپر... كردم يدستم باز يتو يو با حلقه  نييبجاش سرمو انداختم پا... تركهياگر حرف بزنم بغضم م دونستمينگفتم چون م يچيه

 ...دستاش گرفت نيمو بنشست و دستا

 يسالم از رو هياون انقدر مهربون هست كه دخترا با ... بهيعج يراستش اگر دلتنگ نباش...ايگفتم از سر شب تو خودت... پس دلت تنگ شده -

 يساعت هاهر روز گذروندن وقتت با اون كه مطمئنم بخاطر اخالقش ... يخود دار يجا گهيتو كه د... كننيم اليادبش هزار تا فكر و خ

 ...ستين يكم زيچبوده  ينيريش

 خواد؟يم يدلم چ يدونيم... فشار رومه يليخ -

 ...يچ ديبا تكون دادن سر پرس يپر

 ....ذره آروم تر بشم هيبهم بدن تا با شكستنشون  يشكستن ياتاق پر از ظرف ها هي خواديدلم م -

 :و گفت ديصورتمو بوس. كرد يا گهيخبر نداشت برداشت د يزيكه از چ يپر

 .مطمئن باش آرتام ارزششو داره... يكه زد ييحرفا نياالن با ا يول شدميناراحت م يكاوه ا رهيدرگ دميديم نكهياز ا... واقعا برات خوشحالم -

ش همه كه ممكنه بعد از برگشتن دميرس جهينت نيآرتام به ا بتيبا غ... كردم ريگ يبد هيسر دوراه... گهيم يچ يو پر كنميفكر م يبه چ من

طناز برام دست  نيهم... بلند كنم مارستانيسرمو تو ب تونميم گهيد ييبا چه رو... شهيمن شروع م ياونوقت كه تازه دردسر ها... تموم بشه يچ
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كمرشون  ليفام يحرفا نباريا... مونه يبه اسم آبرو براشون نم يزيچ گهيد نباريا... دارم كه به مامان و بابا بدم ياز اون چه جواب ريبغ... رهيگيم

 هم يمهر... شهيبسته م ليدهن فام نكهياونور درسمو بخونم ، هم ا تونميهم م... شهيدرست م زايچ يلياما اگر با كاوه برم خ... شكنهيرو م

 ...دميكش ميشونيبه پ يدست... خودش قبول داره مقصره

 كنم؟  كاريچ

*** 

 ريخ... شدينم نايمامان ا يجلو خواستمياگرم م... جوابشو بدم خواستمينم. بودم  شده رهيخ شديكه مدام روشن و خاموش م ميگوش يصفحه  به

به . خودمو گرفتم  ميربع تصم هيبعد از ... ول كن نبود يول... فكر نكنم يزيبه چ قهيو دو دق مينيبب لميف هيسرم اومدم تا دور هم با خانواده 

نفس . دادم  هيدرو بستم و بهش تك عيسر دميبه اتاق رس يوقت... نكردن ياونام اعتراض ...زودتر بخوابم ديو با اديگفتم خوابم م نايمامان ا

 يدكمه  يانگشتم رو يجواب بدم ول عيخواستم سر. زنگ زد  نكهيمنتظر موندم تا ا يا هيچند ثان. و منتظر زنگ دوباره ش بودم دميكش يقيعم

 .:دكمه رو فشار دادم... زدميگدار به آب م يب دينبا.  گرفتميخودمو م ميتصم ديباالخره با يول كنم؟يم يدارم كار درست. خشك شد  زسب

 بله؟ -

 ...زنگ زدم نهمهيا يديچرا جواب نم. زميسالم عز -

 :گفتم يجد يليحال خ نيبا ا. كردم  دايپ يبيحس عج... كرديم ميجور هيحرف زدنش  يميصم

 .حرفتو بزن  -

 .حرف نزن ينجوريبا من ا -

 .قطع كنم عيسر ديبزن عجله دارم با گفتم حرفتو -

 :گفت آروم

 ؟يفكراتو كرد -

 ... پر از استرس بود صداش

 ؟يراجع به چ -

 :دميرو شن قشينفس عم يصدا. ساكت موند  هيثان چند

 . زنميحرف م يدارم راجع به چ يدونيم ديآناه -

 .دونمينم... نه -

 نه؟ اي يايكه با من ب يگرفت متويتصم -

بار امتحانتو پس  هيتو كه  شيپ اميم كنم،يمن آرتام رو ول م يكنيمن موندم تو چرا فكر م. بحثو ادامه نده  نيهت گفتم اهمون روزم ب -

 . كنميبهت فكرم نم يحت گهيد يكه ازدواج كرد يبهت بگم كه من از اون روز ديبا يبپرس نويهم ياگه زنگ زد... يداد

 :بحث رو تموم كنم گفتم نكهيا يمنم برا. نگفت  يزيچ يبده ول يموندم كه جواب ساكت

 .خداحافظ .  ميحرفارو ادامه بد نينداره ا يليپس دل.  يفكر كنم جوابتو گرفت -

 ...كنميباور نم -

 .شب خوش ... نداره يمشكل خودته و به من ربط گهياون د... نكن -
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 :قطع كنم كه دوباره صدام كرد خواستم

 د؟يآناه -

 :رو كالفه نشون دادم خودم

 بله؟ بله؟ -

 ...من كه گفتم. عذابم نده  ينجوريا -

 :قطع كردم و گفتم حرفشو

ما هم  يرابطه ... يشيبچه دار م يتو هم دار. من ازدواج كردم ... عوضشون كرد شهياتفاقا افتاده كه نم يليخ ؟يبفهم يخوا يكاوه تو چرا نم -

احساس . دارم  ياحساس بد زنميبا تو حرف م يوقت. لطفا درك كن . موم شده وقته ت يليكه بود خ يهر چ... تلخ اي نيريش... بد ايخوب 

 ...كنميم

 :گفت يقطع كرد و با ناراحت حرفمو

 ؟يكنيم انتيبه آرتام خ يدار يكنياحساس م -

 .آره -

 ؟ينداشت ياحساس نيهمچ هي رونيب يرفتيپس چرا اون موقع كه با اون پسره م -

 :شدم و گفتم يعصب

 ... كنهيبا هم فرق م يليدو تا موضوع خ نيبعدم ا. بكشه  نجايكار به ا كردميفكر نم... گفتم كه اونا همش سوء تفاهم بود بار بهت هي -

 .مي، بذار درستش كن ختيسوء تفاهم ها به هم ر نيما هم به خاطر هم يرابطه  -

 .بفهم... شهينم گميمن م. ست  دهيفا يكار ب هيحرف زدن با تو  -

 .يهست نه آرتام ينه مهر گهيد... خبر يب. ميبر ميتونيم. يايتو با من ب هيفقط كاف شه،يچرا م -

 :شمرده شمرده گفت و

 .ميبر... با هم... ايب... فقط -

  ؟يچرا بچه شد -

دوباره رو شانس  نيا كنميخواهش م.. ميدم خونمون تا با هم بر ايصبح ب. من پس فردا صبح پرواز دارم ... گميم يچ نيخوب گوش كن بب -

 .ريازمون نگ

 . اميباهات م يچرا فكر كرد -

از خاطرات و  يميبخش عظ... يمنو فراموش كن يتون يتو نم يهر چقدر هم آرتام خوب باشه ول... يمطمئنم هنوز فراموشم نكرد نكهيا يبرا -

 .  يباور كن يخوايفقط نم... يدونيم نويخودتم ا... با من شكل گرفته تيزندگ

به گذشته بر  يا گهيارزش د يو ب كيكوچ زيهرچ ايبرگ  هيآدامس ،  هي دنيوقت ها با د يانقدر باهاش خاطره داشتم كه بعض... داشت حق

 :گفت ديكاوه كه سكوت منو د... گشتميم

 ... حله  يهمه چ يحق با منه؟ اگه تو بخوا يديد -

 ...كاوه، آرتام شهينم -
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 .كنهيمدت فراموش م هياونم بعد از  -

 :چقدر خودخواه شده بودم... كاوه هم يول... كرديم تميآرتام فراموشم كنه اذ نكهيفكر ا... نشست ميشونيپ يرو ياخواسته ان اخم

 ...از تو شتريب يحت. دوست دارم... آرتامو... من... شهينم -

خواستم . نه  ايكارم درسته  دونمينم.  گفتم ناراحت شدم ينجوريا نكهياز ا. نگفت  يچيه گهيد. آخرو بهش زده بودم  يضربه ... شد ساكت

 :بگم تا درستش كنم كه كاوه گفت يزيچ

 ؟يزود فراموشم كرد نقدريا يچرا ؟ چطور... چرا ؟ -

. انگار بدنم قفل شده بود . بكنم يتونستم حركت ياصال نم.  كرديم هيبار بود كه گر نياول. نشستم  نياش هول كردم و رو زم هيگر دنيشن از

 :كاوه گفت گفتم؟يم ديبا يچ. قلبم گذاشتم  يدستمو رو

 نقدريچرا ا. تو گذاشتم  يعمرمو پا يسال ها نيمن بهتر تم؟يمن همه زنگ يتو نگفت د؟يآناه يزود فراموش كن نقدريا يهان؟ چطور تونست -

؟  يرو بزن يهمه چ ديخاطر من قبه  يستي؟ حاضر ن يايبا من ب يستيبرات ارزش داره كه حاضر ن نقدريآرتام ا يعني ؟يزود فراموش كرد

 تو چت شده؟... كاوه... ممن... ديآناه

 ...نداشتم بگم يچيه

 . ميخوشبخت بش ميتونيمنو تو م. نكن  يهردومون باز هيبا زندگ ينجوريا كنميخواهش م -

 هيكاوه و از  يطرف اصرار ها هياز . ..افتادم ريگ يبد طيتو شرا گفتم؟يم يچ. جز سكوت نداشتم  يبازم كار يول.  كرديم تميكردنش اذ هيگر

 كنم؟  كاريچ ايخدا... كه بهم ابراز عالقه كرده يطرفم رفتن آرتام اونم در حال

 .آرتامو فراموش كن.  ارينه ن كنميخواهش م... هيشگي، رفتنمون هم ميبا هم بر ايب -

 ...نكن هيگر -

جبرانش  ميحاال كه وقت دار... ارهيعمر حسرت برامون م هيكه  ميكرد ياشتباه هيما  دي؟ آناه يبش يالتماست كنم تا راض ديبا گهيچقدر د -

  ؟ياريچرا نه م ميكن

. كه من دارم  هيچه سرنوشت نيا دونستمينم... منم راه افتاده بودن يو اشكا دميشنيرو م نشيف نيف يصدا... نطورياون هم هم. كردم  سكوت

باعث شد  ميسكوت طوالن... اون منو دوست داره... ندارم يبد هياگه باهاش باشم زندگ... ر كردمبا كاوه تصو ندمويلحظه آ هيچشمامو بستم و 

 :لرزونش بگه يدابا ص

 ... كنميرو تحمل م يبخاطر تو همه چ... باشه ؟يخوايم نويتو ا... خب يليخ -

من تو ... احساس عذاب وجدان داشتم... و نشنوهكردنم هيگر يدهنمو گرفته بودم تا صدا يمنم جلو... اومد ينم نشيف نيجز ف ييصدا چيه

 :اون بود كه سكوت و شكست...ميكرديتلفنو قطع نم چكدوميكه ه نهيجالب ا.... نبودم ريتقص يسرنوشت كاوه ب

 .سنگدل... خداحافظ -

 ...ستيحقش ن نيا... حالمو دگرگون كرد نشيغمگ يصدا... صداش

 ...كاوه -

*** 

... رهيچشممو بگ يزيچ هيبلكه  كردميمغازه ها نگاه م نيتريهدف به و يب... بخرم يچ دونستمينم.... تو پاساژرو پارك كردم و رفتم  نيماش
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بود كه داشتم  يپاساژ نيسوم نيا... دميپسند يرو نم يزيسخت پسند بودم چ يليكه خ ييخوشگل بخرم اما از اونجا يكادو هيدوست داشتم 

 ...دميچرخيتوش م

 يول... خوشحال شدم و رفتم تو... فكر كنم مناسب باشه... كردم دايپ خواستميرو كه م يزيكه باالخره چ شدميم ديهم نا ام نجايداشتم از ا گهيد

 يسردرگمم لبخند ديصاحب مغازه كه د... كرده بود جميگ يانقدر خوشگل بودن كه حساب... مغازه باعث شد دو دل بشم ياجناس تو دنيد

 :تزد و گف

 ...كنمكمكتون  تونميم -

 ...خوب از من داشته باشه هيادگاري هي خواميم... مهم بود يليبرام خ هيهد نيباالخره ا... بتونه كمكم كنه ديشا

*** 

مدت بخاطر فكر  نيتو ا... ومديخوابم م يليخ... حوصله به سمت آسانسور قدم برداشتم يدوشم انداختم و ب يرو فمويك... قفل كردم نويماش در

انقدر ... با هر دو دست محكم خاروندمشون ستادمويسرجام ا... ديخاريچشمام م... كم خواب شده بودم رفتنيسرم رژه م يوكه ت ياالتيو خ

 نگيدور تا دور پارك يچشم ميينايبهتر شدن ب يبرا... دميديهمه جا رو تار م هيچشمامو باز كردم تا چند ثان ينكارو انجام دادم كه وقتيمحكم ا

تازه ... نيبه پاهام دادم و رفتم سمت ماش يتكون... دهيد يو فكر كردم خطا نميبيمطمئن نبودم درست م... اهم ثابت مونداما نگ... چرخوندم

 باالخره اومد؟ ... ستيكاپوتش دست زدم مطمئن شدم كه توهم ن به يوقت

... زديقلبم تند م... اومده بود نكهيدم بخاطر ااز دو هفته شده و خوشحال بو شتريب رشيتاخ نكهيبخاطر ا يعصب... يخوشحال بودم هم عصب هم

 شده بودم؟  ينطوريچرا ا... پاهام يول نمشيزودتر بب خواستيدلم م... تاب بود يب

امروز  دونستميم كاشيا... دهيرنگمم كه پر... ندارم تيم هيبا  يفرق ه؟يا افهيچه ق نيا... به صورتم انداختم ينگاه نشيبغل ماش نهيآ يتو از

تا  دميكش قيچند تا نفس عم... دميبه سر و صورتم كش يدست هيكه همراهم بود  يشيو با همون اندك لوازم آرا نيبرگشتم تو ماش. ..اديم

 ...با آرامش رفتم طرف آسانسور نباريشدم و ا ادهيپ نياز ماش... حاال حالم بهتر بود... كم بشه ابماضطر

 ... مسافرت رهياون بهم نگفت داره م... ميمن االن از دستش عصبان نمش؟يمن برم بب اتاقش؟ اصال چرا ايبخش ... كجا برم دونستمينم

 ... ازم ناراحت بود خب

 ... بكنه نكارويا ذاشتميم دينبا... كوچولو مقصر بودم هيدروغ چرا؟ ... كاوه بزور بغلم كرد... نكرده بودم يمن كه كار يول

 ... رمينم... دنشيتوقع داشته باشه برم د ديحاال هم نبا... ال بهم زنگ نزدمدت اص نيتو ا... كرد تمياذ شتريآرتام ب اما

... فكر نكنم گهيسرمو تكون دادم تا د... راه انداخته سكويخودش د يواسه  نميس يقفسه  يقلبم تو نشيماش دنيكنم ؟ فقط با د كاريدلم چ با

االن ... نه ايبكنم كه برم  يدرست و حساب يريگ جهيوچولو وقت دارم تا نتك هي ينطوريا. بهتر بود اول برم لباسمو عوض كنم ... بخش رميم

 .  كنهيدرست كار نم ممغز

صداش تنگ شده  يچقدر دلم برا... چشمامو بستم... ديدلم لرز... كه صداش متوقفم كرد ونيسمت پاو رفتميداشتم م. شدم  ادهيآسانسور پ از

 يهم چاشن يلبامو بهم فشردم و اخم... باشم يعصبان ديمن االن با... اما بهتره خودمو جمع كنم.. .لبم ظاهر شد يرو يلبخند گل و گشاد... بود

مثل ... شدم قينگفتم و با اخم تو صورتش دق يزيچ... بود ستادهيازم ا يكم يبا فاصله ... رومو برگردوندم... حاال خوب شد... كردم رتمصو

دونم چرا دلم گرفت و  ينم... كتريبا چند قدم كوتاه اومد نزد... نه ناراحت بود نه خوشحال.. .و خوشبو كيش... زيمرتب و تم... بود شهيهم

 ... ناراحت باشه دهيمدت كه منو ند نيتوقع داشتم بخاطر ا... تر شد ظيغلاخمم 
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 ... باشه ختهير بهم

 ... باشه دهيژول

 ... نمشياست گرفته بببار دلم خو نياول يبرا... كه االن هست ينياز ا ريباشه غ يزيچ هر

 ... فيح يول

 . نگاهش كنم ريدل س هيفرصت داشتم تا  ينطوريا... هنوز ساكت بودم و منتظر بودم تا اون شروع كنه... مرتب تر و بهتر بود شهيهم از

 حالت چطوره؟ -

خودمو از تك و تا ننداختم و ... بدهو باهام دست  ارهيش در ب دهيو اتو كش ديروپوش سف بيحاضر نشد دستشو از تو ج يچش شده؟ حت نيا

 :گفتم يجد

 مهمه؟ -

 :زد و گفت يلبخند

 ...دميپرس ياگر نبود كه نم -

 ..برم دي؟ من عجله دارم با يصدام كرد يداشت يكار... خوبم -

احساس كردم ... كنمتونستم بازشون  يبهم گره خورده بود كه نم يبه خودم گرفته بودم ؟ ابروهام طور يچرا حالت تهاجم...شده بود چم

 :گفت ياما با همون لحن عاد... تر شد يآرتام هم جد ي افهيق

 ...يمدت كه نبودم فكراتو كرد نيمطمئنا تو ا... رميگيوقتتو نم اديز... خب يليخ -

 :نگام كرد و گفت قيدق يا هيثان چند

همه ... بابا رو انجام بدم يتا كارا كايآمر رفتميم دياز اومدن بابود كه قبل  نيشدن سفرم ا يطوالن ليدل... يديهم رس جهيو معلومه كه به نت -

خبر  نيا خواديم... خونمون نيايچون فردا جمعه ست ازم خواست تو و خانوادتو دعوت كنم تا ب نميبخاطر هم... تمومه و بابامم موندگار شد يچ

چون ... بسته بشه مينامزد نيا يو پرونده  ميرو بهشون بگ يفردا همه چ يگفتم اگر آماده ا... رهيبگ كيجشن كوچ هيرو به همه بده و 

 ...ادينم رمونيگ نيبهتر از ا تيموقع

 يوقت... اون كه گفته بود دوستم داره يول... ادامه بده خوادينم گهيد... پس فكراشو كرده بود... كردميمنگ داشتم نگاش م يآدم ها مثل

 ...كاش بود يا... ستيذره هم ناراحت ن هي يحت... گرفته مشوياونم االن كه تصم ...بهش بگم يچ... بكنم تونميم كاريچ خوادينم

 :تكون دادم و گفتم يسر... جواب بود منتظر

 ...ميگيرو م يفردا همه چ... ندارم يمنم مشكل -

... نتظار داشتم دوباره اسممو صدا كنها... نگفت يزياونم چ...ادياشكم هر لحظه ممكن بود در ب... موندميمنتظر م دينبا... منتظر نموندم گهيد و

كردم  يكه سع ييبا قدم ها... يكرده بودم تا بهش بگم دوستش دارم ول نيمن احمقو بگو چقدر تمر... باطل اليخ يزه يول... رهيجلومو بگ

 ...من و آرتامم تموم شد هيفصل زندگ... نمشيبرنگشتم تا دوباره بب يو محكم باشه رفتم سمت بخش و حت منظم

*** 

 ياز موقع... تراس گذاشته بودم، قرار دادم يدستام كه لبه  يچونم رو رو... شده بودم رهيروم خ شيپ يبه چراغ روشن خونه ها يخال يذهن با

 كوچه يخدا رو شكر تو... كردميپام نگاه م ريفقط به شهر ز... فكر كنم يزيدوست نداشتم به چ... بالكن ياومدم رو ميخونه مستق دميكه رس
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كارتون ها  يتو يپرنسس ها ادي... ومدياز حركت موهام توسط باد خوشم م... گرفتنيرو نم ديد يطبقه نبودن و جلو 4از  شتريما خونه ها ب ي

و منم  خورهيتلخ كه فردا رقم م انيپا هي ؟يحاال چ يول... شهيآخر داستانم خوب تموم م دونستميكاش پرنسس بودم، حداقل م يا... افتادم يم

 ...چقدر هم سمجه... بار نيسوم نيا... بلند شد ميزنگ گوش يصدا... بكنم يكار تونمينم

 :سبز رو فشردم يتعلل دكمه  يبعد از كم... به شماره نا آشنا انداختم ينگاه... از جام بلند شدم و از خلوتم دل كندم كالفه

 ...الو -

 دارياذان صبحه ب كهياالن كه نزد نيانقدر استرس داشتم كه تا هم... گذاشتمهم  يرو يچشمامو با آسودگ يا قهيقطع كردن تلفن چند دق با

 ... حركت كنم ديبا... تلف كردن ندارم يبرا يزمان يول... بودم

به  يبو آ ييسر و صدا رفتم تو دستشو يب... دميپوشيمانتو م هي ديفقط با... بودم اوردهياصال از پام در ن شبيشلوارمو كه د... جام بلند شدم از

 هي... رو گذرونده بودم يشب بد... قرمز شده بود يخوابيچشمام از ب... نگاه كردم نهيخودم تو آ ريبه تصو... صورتم زدم تا خواب از سرم بپره

 ...شب پر استرس و پرفشار

نوشته  هيباشه  ادمي... رميكه كجا م دادميم حيبراشون توض ديبا شدنيم داريبابا ب ايچون اگر مامان  رونياومدم ب ييصدا از دستشو يب همونطور

 اببود كه سر و صدا نكنم چون خو نيهمه ش حواسم به ا... هم سرم كردم يشال... رونيب دمياز مانتو هامو از تو كمد كش يكي... براشون بذارم

رو انداختم  زديم low batteryكه  مويگوش... يموتور كيپ هيبودم برداشتم تا سر راه بدم به  دهيرو كه خر يادگاري... سبك بود يليمامان خ

و  مزد يلبخند... ناقصه يزيچ هي كردميدونم چرا احساس م ينم.. به دور و برم انداختم يبار نگاه نيآخر يبرا... و در اتاق باز كردم فميتو ك

 ...راه افتادم

*** 

 يخواب يچشمام از ب... ظهره 1ساعت ... گشنم بود يليخ. مطمئنم كار درست رو انجام دادم. منتظرش نشستم نيماش يكه تو شهيم يربع كي

 ...يكنم ول يخال يكردم ذهنمو از همه چ يسع. فرمون يسرمو گذاشتم رو قهيچند دق ياز فرصت استفاده كردم و برا.  سوختيم

 ... با كاوه ابونيخ يهام تو يشبگرد

 ...ميكه رفت ييها مسافرت

 .كودكانه مون يو قرارا قول

 ...نرفتنمو دانشگاه

 ...يبا مهر ميدوست

 ...هام ايشدن رو خراب

 ...با آرتام دعوام

 ...به قهوه دعوت

 ...ينقاش يگالر

 ...يشينما ينامزد

 ...يباز برف

 ...ييكذا خواب
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 ...شمال سفر

 ...ديعشق جد هي و

 ... دهياَمونمو بر خاطرات

 افهياز ق. ش  ادهيپ ديبعد از چند لحظه با ترد. صله ازم پارك كرد رو با فا نشيماش... فرمون بلند كردم يسرمو از رو نيماش يصدا دنيشن با

شدم و  ادهيپ نياز ماش يجد ي افهيبا ق. من اومد  نيآروم آروم به سمت ماش. تعجب كرده بود  يليخ نجايمن اونم ا دنياش معلوم بود كه از د

 ميمنتظر بود.  ميگفتينم يزيو چ ميهر دو ساكت بود... دوست داشتم نويا. كم آشفته بود هيظاهرش .  ميستاديهم ا يرو برو. به سمتش رفتم 

 :متعجب گفت يهنوز تو شوك بود و با لبخند. شروع كنه  يگريد

 .سالم -

بعد از چند لحظه انگشت اشاره و شصتشو بطور ... لبخندشو خورد گمينم يزيمن چ دياون هم كه د. نگاهش كردم  رهيفقط خ. ندادم  جوابشو

بشه كه نور آفتاب به چشماش  جاديا يحائل كنهيفشار وارد م شيشونيبا نوك انگشتاش به پ نكهيگذاشت تا عالوه بر ا يشونيپ يرو يسراسر

 ...نخوره

 . كنهيم تميو نور آفتاب اذ كنهيتو ؟ سرم درد م ميبر شهيم -

 ...جلوتر ازش راه افتادم. پلكاش شدم  ريز يمتوجه قرمز تازه

. متعجب بود  نجايهنوز از اومدن من به ا. بهش نگاه كردم ... بهم دست داد يخوب يليحس خ هيشدم  ييروستا يميقد يوارد اون خونه  يوقت

 :توجه به حرفش گفتم يب.  نميتعارف كرد كه بش.  نطورياز كجا شروع كنه ، من هم هم دونستينم يبگه ول يزيچ خواستيم

 ...شنوميم -

 :نگام كرد كه گفتم پرسشگرانه

 ؟ نجايا ياومد يخبر پا شد يب يچ يبرا -

 ..دونميخودمم نم -

 نجايو گفت ا رميتا صبح كه باالخره تونستم با آهو تماس بگ يدونيم د؟يچرخيدنبالت م ابونايبدبخت تا صبح تو خ يايبرد يدونيم ن؟يهم -

 ؟ ميداشت يچه حال دتتيد

 ... كنهيد سرش درد ممعلوم بو... بهشون وارد كرد يبست و با انگشت هاش فشار چشماشو

 ... اعصابم خورد بود -

 چرا؟ -

 ...با كاوه  يخوايفكركردم م -

 برم؟ -

 ...شبيد... خودش گفت -

 خب؟ -

 . نيكه بر نيگفت امروز با هم قرار گذاشت -

 ؟يباور كن دياون بگه با يتو هر چ -
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 :شد و از كوره در رفت يعصبان هوي

شدم؟  يچه حال يخبر رفت يو ب يستيكه زنگ زدم خونتون و مامانت گفت ن شيچند ساعت پ يندويم ؟يخاموش كرد تويتو بگو چرا گوش -

 ؟يبنظرت حق نداشتم فكر كنم با كاوه رفت ؟يريكجا م يچرا بهشون نگفت

همچنان حق  يول. ..خاموش شد رونياز خونه زدم ب نكهيبعد از ا قهيهم ده دق ميگوش... نوشته بذارم هيمامان  يرفت برا ادميكه  دميفهم تازه

 :به جانب گفتم

 ؟يدار يحيزد چه توض بتيمدت كه غ نيا يبرا -

بازم حق انتخاب ... كاوه ايمن ... غلط ايدرست ... يتو حق انتخاب دار... يدرست فكر كن خواستميم... هردومون الزم بود ياون مسافرت برا -

بود كه  نيبكنم ا تونستميكه م يتنها كار... يمنو انتخاب كن رياخ ياتفاق ها ري، تحت تاث دونميچه م اياجبار  يدوست نداشتم از رو... يدار

 ... يريبگ مياحساسمو بهت بگم و اجازه بدم خودت تصم

 :زد و گفت يلبخند

 ...منو انتخاب نكهيا... برام ارزش داره يو با كاوه نرفت يينجايكه االن ا نيا -

 :حرفشو گفتم ونيم رفتم

 و انتخاب كردم؟تو ر يچرا فكر كرد -

 ...ديلبش ماس يرو لبخند

 نجا؟يا ياومد يچ يپس برا -

 ... زديكوچولو حرف م يپسر بچه ها مثل

 م؟يرو به خانواده هامون بگ يمگه قرار نبود امروز همه چ -

 :دميبعد از چند لحظه دوباره پرس... نگفت يزيچ

 هووم؟ -

 .تونميمن نم -

 ؟يچ يعني -

 ...رو بهشون بگو يخودت همه چ يخواياگر م -

 ؟ييتنها -

 :اخم روشو برگردوند و گفت با

 ...تموم شده يو بگم همه چ اميازم نخواه ب يول... رو بنداز گردن من يهمه چ -

 ...يرو ازم نخواست نيبا اعتماد به نفس كامل هم روزيچرا ؟ مگه د -

 ...كردميفكر م... اون حرفا رو زدم تا... اشتباه كردم -

 :و گفتم ستادميفتم رو بروش وار... شد ساكت

 تركم نكن ؟  گمي؟ بهت م يچ يكرديفكر م -

 ... شدم مونيكه از كارم پش دينكش قهيبه ده دق يآمادم ول يتموم كردن همه چ يبرا كردميفكر م... بهتره ينطوريا كردمينه فكر م -
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 ؟يريحرفتو پس بگ يومديو ن يبود موني؟ پش...!جدا -

 ...اميب خواستميم -

 ... يحالمو بپرس يبار زنگ نزد هي يمسافرت حت يسه هفته رفت... ها برات ارزش دارم نياز ا شتريب كردميم اليخ -

 :ادامه دادم يكرده بودم ول بغض

م ه يوقت... بشم تيمدت چقدر اذ نيكه ممكنه تو ا يفكر نكرد نيبه ا يحت... يرفت يگذاشت يول يدوستم دار يبهم گفت... يمعرفت يب يليخ -

 هيكه اگر فقط  كردميفكر م نيبه ا يكه نبود ييتو تمام اون روزا... يراحت حرف از جدا شدن زد يليتو چشمام و خ يزل زد يكه برگشت

 چيو به ه كنميوقته به كاوه فكر نم يليبگم كه خ خواستميم... بگم كه منم دوست دارم... رو بهت بگم يهمه چ يبار بهم زنگ بزن هيفقط ... بار

 .رو كه كنارت دارم از دست بدم يآرامش ستميحاضر ن يمتيق

 :و پس زدم، با داد گفتم ومديكه به سمت بازوم م دستشو

 ... به من دست نزن -

 :شدميسبك م ديبا... بازم ادامه دادم يبودم ول يعصب

 هيم به پدرت؟ تازه حواسم باشه كه حالت خوبه زنگ بزن نكهيا دنيفهم يبرا ديمن با ؟يزديكه ازش حرف م يبود اون دوست داشتن نيا -

كارش ... رهيدرگ... رسونهيسالم م... مدت چقدر دورغ گفتم ؟ آرتام خوبه نيتو ا يدونيم... خبرم يندم تا شك نكنه كه از شوهرم ب يوقت سوت

 ... ادهيز

 :اش گذاشت و گفت نهيس يسرمو رو با دست آزادش... تو بغلش ديدستشو دورم حلقه كرد و منو كش... كردميم هيخجالت داشتم گر بدون

 ...حق باتوئه... خواميمعذرت م... زمينگن عز هيگر... شيه -

 :موهام زد و گفت يرو يا بوسه

داشتم ؟ با  يچه حس يممكنه االن با كاوه باش نكهياز فكر ا يدونيتا بهت زنگ نزنم ؟ م رميمن راحت بود كه جلو خودمو بگ يبرا يكنيفكر م -

 ... يانتخاب كن تويخودت زندگ يحق داشت يا گهيتو مثل هر آدم د... بنظرم كار درست رو انجام دادم يوم و قرار نداشتم ولآر نكهيوجود ا

 :اشكامو پاك كرد و گفت. از چند لحظه منو از خودش جدا كرد و صورتمو تو دستاش گرفت  بعد

 .منو نگاه كن... دياهآن... منو نگاه كن.  نمينكن ، دوست ندارم اشكاتو بب هيگر گهيد -

 :گفت. برداشتم و بهش دوختم  نيزم ياز رو نگاهمو

دلم . نداشتم  يتو اونو انتخاب كرد نكهيا دنيطاقت شن... يريبهم زنگ زد و گفت كه تو باهاش م شبيكاوه د. از دستم ناراحت نباش  -

... اول اومدم دم خونتون تا هر طور شده منصرفت كنم. بخوره خط  تيكاوه از زندگ خواستيدلم م. من باشم  شهيكه انتخاب م ياون خواستيم

دم خونتون و  ستميوا نكهيطاقت ا... يستيو ن يمن نبود هيتو ملك شخص... شديكه نم يزور... بود جهينت يب يكلنجار رفتم ول مبا خود يليخ

 ... نجايا اميگرفتم ب ميتصم هوي نميبخاطر هم... نداشتم نميرفتنت رو بب

آروم ... منم موهاشو نوازش كردم... اما سرشو عقب نبرد ديگردنمو بوس يدستاشو محكم دور كمرم حلقه كرد و فرورفتگ... بغلم كرد دوباره

 :گفتم يتو دماغ ييبا صدا... تر شده بودم

 ...شيزندگ رو فراموش كنه و بره سراغ يمن چند روز قبل بهش گفتم كه همه چ... اون حرفا رو زد شبيچرا كاوه د دونمينم -

*** 
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من تو ... احساس عذاب وجدان داشتم... كردنمو نشنوه هيگر يدهنمو گرفته بودم تا صدا يمنم جلو... اومد ينم نشيف نيجز ف ييصدا چيه

 :اون بود كه سكوت و شكست...ميكرديتلفنو قطع نم چكدوميكه ه نهيجالب ا.... نبودم ريتقص يسرنوشت كاوه ب

 .سنگدل... خداحافظ -

 ...تموم بشه گهيجور د هيبهتره ... ستيحقش ن نيا... حالمو دگرگون كرد نشيغمگ يصدا... شصدا

 كاوه -

 جونم؟ -

 ... گرفته يصداش معلوم بود كه انرژ از

دوست  مطمئن باش... يمهربون شد يوقته كه برام همون پسر عمه  يليخ يول... ما بود نيب ييزايچ هي يزمان هيدرسته كه ... نكن هيلطفا گر -

 ... بود ادياز دوست داشتن ز يبهت دروغ گفت ول يدرسته مهر... يخبر ندار زايچ يليتو از خ... نمتيندارم ناراحت بب

 .كه من دوستش ندارم نهيمهم ا... به من چه -

من  ي هيمهم زندگ ي االن تنها مسئله... يتو به اونا تعهد دار... نه اي نيدرستش كن نيريبگ ميخودتونه كه تصم هيزندگ گهيد نيا -

 ...بكنم يخوشبخت يبراتون آرزو تونميفقط م...آرتامه

 ...تلفن و قطع كردم يبدون معطل و

 :نگام كرد و گفت آرتام

 ... زهيحتما نتونسته هضمش كنه و خواسته زهرشو بر -

 ...شد يعمه و مهر يدروغ ها يفدا... سوزهيدلم براش م -

 ؟يديرو فهم يپس همه چ -

 ... هم اومد باهام حرف زد يو نبودت مهرت... آره -

 ...افتادم يآخرم با مهر يحرفا ادي

**** 

 يدستش رو هيبود و  نيزم يدستش رو هي... نگاهش كردم... متوقفم كرد يآخ گفتن مهر يكه صدا مارستانيبرگردوندم تا برم تو ب رومو

 ... بچه اش... من يخدا... شكمش

كنم؟ با كنار  كاريچ فتهيبراش ب ياگر اتفاق... رفته بود باال سرش يكه دكتر نخع شديم يربع هي... رب گرفتمض نيزم يبا پام رو ادياسترس ز از

 ... جدا شدم و رفتم جلو وارياز د يرفتنِ پرده و ظاهر شدن دكتر نخع

 حالش چطوره؟ -

 ...بره تونهيم به محض تموم شدن سرمش يشد ول ينطوريا يبخاطر فشار عصب... نبود يخاص زيچ... خوبه -

كردم و  يدست شيبگه كه پ يزيبازشو بهم دوخت و خواست چ مهين يچشما... و بعد از تشكر از دكتر رفتم باال سرش دميكش يآسوده ا نفس

 :گفتم

 ....ياستراحت كن ديفعال با... يبگ يزيچ خوادينم -

آروم  يبرا... سوختيدلم براش م يول رونيورژانس برم بدادم از ا حيترج... صورتش راه باز كرد يچشمش رو ياز گوشه  ياشك ي قطره



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  359 

 :كردنش گفتم

شما  نيكه ب ستيبرام مهم ن نميالبته ا... ستيبه اسم كاوه برام مهم ن يكس گهيد... وقته كه گذشتم و فراموش كردم يليمن خ... نگران نباش -

 يبرا گرانيد هياما مطمئن باش كه من با خراب كردن زندگ... يم بدتاوانش ديو با يبود كه خودت انتخاب كرد يزيچ نيا... گذرهيم يدو تا چ

 ... سازم ينم يزندگ ودمخ

 :زدم و ادامه دادم يپوزخند

 ... ستميچون من مثل تو ن -

 :كه صداش متوقفم كرد رونيبرگردوندم تا برم ب رومو

 ؟يبخش يمنو م... ديآناه -

 :برگردم گفتم نكهيا بدون

 ...كنميوقت فراموش نم چيه يانقدر مهربون بشم كه ببخشم ول يوزر هي ديشا...دونم ينم -

 :برگشتم و تو صورتش نگاه كردم... گفتميرو بهش م يزيچ هي دياتفاقات با نيا يهمه  با

 ...ازت ممنونم چون آرتامو از تو دارم يول -

 ...رونينموندم و رفتم ب يمنتظر جواب گهيد و

**** 

 :زد و گفت يكردم ، لبخند فيعركل داستانو خالصه براش ت يوقت

 . رونيب يصبح به خاطر كاوه از خونه رفت كردميمنو بگو فكر م -

 ... هم از طرف جفتمون فرستادم يادگاري هيتازه براشون  -

 ؟ ينگفت يزيبعد از حرفام چ روزيو د يپس فكر همه جا رو كرده بود -

 :كردم و گفتم ياخم

 ؟يبزناون حرفا رو بهم  يتو چطور تونست -

رو بهش  يچون حالم خوب نبود باهاش درد و دل كردم و همه چ... ، رفتم خونه اش دميكه رس يشب... ست وانهيد ياياون برد ريهمش تقص -

ه خل و چل فكر كرد يپسره ... يكنيم ياعتراض هي ياگر تو دوستم داشته باش... بده گفت اون حرفا رو بزنم ادمياونم مثال اومد راهكار ... گفتم

 ...ينطوريتو هم هم رقصهيدختر خودش با هر سازش م دوستچون 

 ...ومدمينم نجايمن امروز ا دينبود شا شبشيد يحال اگر حرفا نيبا ا يجنبه؟ ول يپس سر و گوش دكتر زرافشانم م... اووم -

**** 

 ...چقدر هم سمجه... بار نيسوم نيا... بلند شد ميزنگ گوش يصدا

 :سبز رو فشردم يتعلل دكمه  يبعد از كم... به شماره نا آشنا انداختم ينگاه... و از خلوتم دل كندماز جام بلند شدم  كالفه

 الو؟ -

 دكتر زند؟ -

 شما؟.. بله خودمم -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا انكاربر sparrow و  saghar*–  شيريندروغ       

w W w . 9 8 i A . C o m  360 

 ...وقت مزاحمتون شدم ريد ديبخش... اميبرد... سالم -

 :متعجب و كشدار گفتم يلحن با

 افتاده؟ ياتفاق... كنميخواهش م -

 يول... ه افتادهراستش اتفاق ك -

 :نشستم و گفتم صاف

 شده؟ يچ... نيكنينگرانم م نيدار -

 گفتيم. بود  شونيپر يليخ...تونينامزد ي هيقض نيسر هم... رو به راه نبود  اديراستش ز. من  شيپ نجايامشب آرتام اومده بود ا... امم -

 ... نيرو بهم بزن يهمه چ نيخوايو م نيرو گرفت متونيتصم

 :حرفش ونيرفتم م عيكالفه شدم و سر زدينقدر خونسرد داشت حرف ما نكهيا از

 خب؟ -

 :آروم گفت دوباره

 ...ذره آرومش كنم كه هيكردم با حرف زدن  يسع -

 ...كنميمن دارم سكته م... نيتو رو خدا حرف بزن -

مجبور .  رونياز خونه زد ب ارميآب ب وانيل هي بعدم تا رفتم براش... بهش زد كه از كوره در رفت ييحرفا هيبه اسم كاوه زنگ زد و  يكي -

مقدار مشروب خورده بود و با اون  هيكم نگرانم آخه  هيمن  تشيواقع... گفتن هنوز برنگشته يكار زنگ بزنم خونه شون ول يشدم به بهونه 

 ...كار دست خودش بده ترسميم خرابشاعصاب 

 :دميپرس نگران

 بهش گفت؟ يچ نيديكاوه؟ نفهم -

 ...االن. كرد  شيعصبان يليبود خ يهر چ يول دميفانه حرفاشونو نشنمتاس -

 :حرفشو قطع كردم دوباره

 مشروب خورده بود؟ يليخ -

 ...بايتقر -

 :گفت عيخراب كرده چون سر ديانگار فهم... ختير يهر دلم

 .بود حالش خوب بود  شميكه پ يالبته تا وقت -

 :رونيب ديمنو از فكر كش ايبرد يصدا.  حرفاش نگرانم كرده بود. شده بودم  دستپاچه

 كجا ممكنه رفته باشه؟ نيدونيم -

 ...فتهيب ينكنه براش اتفاق... نه -

 :گفت نيهم يدگرگون منو درك كرد برا حال

تا  نيريبگ ازش يخبر نيتونيرفته باشه اونجا ، شمام اگه م دميكه احتمال م يبه چند نفر زنميمن اآلن زنگ م.  ميكن داشيبهتره زود تر پ -

 . كجا رفته  ميزودتر بفهم
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 :رو قطع كنم كه گفت يگوش خواستم

 خانوم ؟ ديآناه -

 بله؟ -

دوستتون  يليخ... بودم دهيند ينجوريچند سال آرتامو ا نيتو ا چوقتيه... رو بهتون بگم يزيچ هي نيبذار ديكش نجايحاال كه بحث به ا -

وگرنه  نينيحالشو بب نيامشب نبود.  دميرو  د ديآرتام جد هيمن  نيكه با هم بود يمدت نيا يتو.  فهمميخوب م نويپسرم و ا هيمن ... داره

 ...خداحافظ.  نياشتباه نكن دوارميام يول نييشما رندهيگ ميدرسته كه تصم.  نيكرديفكر نم ييبه جدا گهيد

 يرو يلبخند... حرفا نيا يتمومه ول يه بود كه همه چزد باورم شد ييانقدر راحت حرف از جدا روزيد يوقت... شدم رهيدستم خ يتو يگوش به

 ...لبم نقش بست

*** 

 ... خبر نرو يوقت ب چيه -

 ... كرد كيانداخت دور كمرمو منو به خودش نزد دستشو

 ... زميتو جون بخواه عز -

 رانيو كاوه هم از ا ياالن مهر... كردميرو احساس م يلحظه خوشبخت نيواقعا تو ا... اش فشردم و چشمامو با لذت بستم نهيبه س شتريب سرمو

 ... باشه دهيبه دستشون رس دميبچه شون خر يكه برا يادگاريفكر كنم ... كه خوشبخت بشن دوارميبگم ام تونميفقط م... رفتن

 ...رونيب دميگفتم و خودم از بغل آرتام كش ينــيكه روبروم بود ه يزيچ دنيباز كردم اما با د چشمامو

 :دياز تعجب گرد شده بود نگام كرد و پرسكه  ييچشما با

 ه؟يچ -

 :اتاق بود اشاره كردم و گفتم يكه گوشه  يگلدون شكسته ا به

  دم؟ياونو خر يبا چه عالقه ا يدونيم... شكسته نيچرا ا -

 ... ديخند بلند

 ...خرميبرات م گهيد يكي ميريامروز م نيهم... جنجال نداره كه -

 :بلندم كرد نيشو دور كمرم حلقه كرد و از زم گهيزانوهامو و دست د ريدست انداخت ز هيكه  كردميبا اخم نگاش م نطوريهم

 . دمينخواب يمدت اصال درست و حساب نيمن ا... دنيكوچولو خواب هيالبته بعد از  -
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