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 :مقدمه

بر دوش، از  یکه کوله بار خستگ یمن يبرا! حکم جهنم است م،شبیآ یکه از جهنم م یمن يمن، برا يبرا

 یم يعمر گذرا را به روز نیا ا،یدن نیا يکاش تمام شب ها! است متیغن نیروز بهتر م،یآ یپر از حادثه م یشب

 !شب یروزِ ب کیبه ! دمیبخش

 

*** 

 

 !درست شد؟:

 !شه یم-

 !؟یمطمئن! به خدا دیام:

 !؟يایو ن يشه انقدر نر یم! اوف-

 ! سرت اون توا مهیساعت و ن کیحدود  يزیچ هی:

و  حیصح ایب گهید میساعت و ن هیبرو ! یهست یتوا که شاک يممنوعه  يمگه سرم تو حفره ها! خب باشه-

 ! نمیدور و بر خودم نب میساعت و ن هیبرو من تو رو ! برو! ریبگ لشیسالم تحو

 ...رم لباسهامو بشورم و  یباشه، پس من م:

که انگشت اشاره اش رو  يهمون جور! درهم زل زدم بهش يگرد شده و ابروها يسمتش و با چشمها برگشتم

 !ندارم نیماش نیبه درست شدن ا يدیب امخ: به چونه اش گفت دیمال یم

دادم  یآشپزخونه هلش م يکه به سمت ورود يجام بلند شدم، دستهامو گذاشتم رو شونه هاش و همون جور از

! شه یانداز م نیخونه طن نیغارغارك تو ا نیا ي دهینتراش ي دهینخراش يبرو تا سر کوچه و برگرد، صدا: گفتم

 ! بدو

آدم  یهر چ يدر اونجا یزن یم پایدر داشته باشه ت! در نداره! گهید نهیمدرن هم يآشپزخونه ها نیا يبد

 !واهللا! یرس یبه کارت م ینیش یبه هم و م یکوب یمزاحمه، در رو م

 هیاگه  اوشیکار ساده چنان وقتمو گرفته بود که به قول س هی. بدبخت ییلباسشو نیافتادم به جون ماش دوباره

 !تا حاال هفتاد مرتبه لباسها رو هم شسته و خشک کرده بود خبر کرده بودم رکاریتعم
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جا بندازم،  نویماش یکیشدم فنر دور قاب الست یکه داشتم موفق م يلحظه ا نیساعت گذشت، تو آخر مین

 ! دوباره از جا در اومد کیچنان از جا پروندم که فنر دوباره در رفت و الست اوشیس يصدا

 !نشده بودها میساعت و ن هی: سمتش و گفتم برگشتم

 ینم يزیچ. رمیرم نون بگ یدونم، اومدم بگم من دارم م یم: و گفت ستادیآشپزخونه ا يو آماده تو ورود حاضر

 !؟يخوا

 !چرا: گفتم یلبخند زل زدم به صورتش و با لحن مهربون و پرمحبت با

 ؟یچ-

 !شه یم یعال یلیداروخونه خ يسر بر هی رتیتو مس یاگه بتون:

 !؟يخوا یم يزیچ-

 !سووفلوران! اوهوم:

 !؟یچ-

 !به کارم برسم نمیکنم بش هوشتیب! خوام یم یهوشیب يدارو:

 !مسخره-

انجام  ریبکش، سه تا کار خ قیهم بزن، چهار تا مغازه رو از نظر بگذرون، دو تا نفس عم یقدم هی ،ینون گرفت:

ابوالقراضه رو  نیعالوه بر نون گرفتن بکن که من سر فرصت ا یچهار تا غلط اضاف هیدونم خالصه  یبده، نم

 !درست کنم

خدا شفات بده : رفت سمت در گفت یکه م يبه تأسف تکون خورد و همون جور يهمراه با لبخند اوشیس سر

 !دامون

*** 

 اوشیو ساومد  دیکل دنیچیپ يکردم که صدا یتماشا م ونیزیخوردم و تلو یم ییتموم شده بود، داشتم چا کارم

 !رونیچقدر سرده ب! سالم: به محض ورودش گفت

 ؟یگرفت-

 ...نون نیا یول. آره! نونو؟:

 !سووفلرانو-
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! هیزیاخبار که همش جنگ و خونر: لب وا کنه گفتم نکهیقبل از ا ون،یزینداد، نگاهش نشست به تلو جوابمو

کانال ! قهیها هم که مال عهد عت یینمایس لمیف! ستین دنیها هم که همش توشون آب بستن و قابل د الیسر

 نیدوم و زن اول و هم زنو  انتیو خ یعشق و عاشق يها الیسر ایمستند داره  ایماهواره هم که  يها

 ! غاز هیصد من  يحرفها

مرد به  دنید يتام و جر: گفت چهینون رو تو سفره بپ نکهیا يرفت سمت آشپزخونه برا یکه م يجور همون

 ...نرمال و  یلیاونوقت خ یگندگ نیا

 ! ينهفته است که تو از درکش عاجز یقیعم میمفاه ياثر هنر نیا نیریز يها هیدر ال! داره؟ يرادیچه ا-

 !کارتون؟ نیا يبه تماشا ینیش یبا عالقه م يجد يمن موندم جد: 

 !کشم یم اضتیشه منتها دارم ر یمضحکش دل و روده ام آشوب م ریتصاو دنیاز د! نه پس-

 سالم شد؟ ییرخت شو نیماش:

 !نه-

 !؟یچیبه ه یچیه یهمه باهاش ور رفت نیا! بهع:

 !گذرونه یاآلن داره دوران نقاهتشو م! ستیهم ن یچیه یِچیه -

رفتم سمت  یکه م يخاموش کردم و همون جور ونویزینگاهم کرد، تلو یبرگشت به سمتم و سوال اوشیس سر

 بیط گهیساعت د میتوش که ن تویکوفت ياون اقمصه ها زیبر !داداش یدست کم گرفت قتویرف: اتاق خواب گفتم

 .شام حاضر شد صدام کن! رونیکنه ب یو طاهر واسه ات تف م

*** 

 !زود بود يادیخرده ز هی يساعت کار! وقت چیه دمیرس ینم ریخب در واقع من د یول دمیرس ریمعمول د طبق

که نبود،  ریگ! بود ریآسانسور هم طبق معمول گ! ذاشت با آدم یسر جنگ م یشد، همه چ یم ریهم که د یوقت

 ! خراب بود

رو دست به دست کردم و  فمیک اد،یکردم تا نفسم جا ب یمکث يا شهیرفتم باال، دم در ش یکیها رو دو تا  پله

 . رفتم تو

 ! سالم سالم:

 .لحظه هی دیببخش ،يفرهود يآقا-

 .ریسالم صبحتون به خ: جاش بلند شد و گفت زد و از يسمت خانوم جوان، لبخند برگشتم
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صبح به : گفتم شهیش ياز باال شخونیذاشتم رو پ یکه دستمو م يقدم دور شده رو برگشتم و همون جور هی

 جونم؟. ریخ

 .مال شماست نیا: رو گرفت سمتم و گفت یپاکت

دستشو جلوم . سرم رو به سمتش چرخوند نیمع يصدا. رو گرفتم و زل زدم بهش، تشکر کردم و راه افتادم پاکت

 !شد ریبازم طبق معمول مدرسه ات د! سالم: دراز کرد و گفت

 اکبرزاده اومده؟:دمیپالتوم پرس يدست دادم و همراهم شد، در حال باز کردن دکمه ها باهاش

 آره:

 با درخواست وامت موافقت شد؟-

 !سین يهنوز که خبر:

 .زنم یمن امروز باهاش حرف م-

 .قربون دستت. هیعال:

 ؟یگرفت نویماش-

همراه  فمویک. دادم نشیماش دیدر مورد خر نیمع حاتیتوض یرخت کن جواب سالم همکارارو قاط دنیرس تا

سل کانتر :دمیپرس دمیپوش یکه روپوشمو م يپالتومو در آوردم و همون جور.زیم يدستم گذاشتم رو يپاکت تو

 د؟یرس

 .آره:

 کنه؟ یدرست کار م ینیبب يچک کرد-

 ؟يای یشب م. گه درسته یچک کرد م ياحمد:

 کجا؟-

 !دامون؟:

موفق نشدم  م،یشب قرار بوده کجا بر ادیب ادمیکردم  یکردم زل زدم به صورتش و سع یکه عوض م کفشامو

االن برم سر کارم تا ! امی یحتما م! آره آره! آهان: به شونه اش زدم و گفتم یرو هم نباختم، دست هیقاف یول

 !تموم نشده يساعت کار

*** 

 !؟يجان چطور يسالم احمد:
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 شما؟ یخوب! سالم دکتر: جوابمو داد ییبرگشت سمتم و با خوشرو سرش

 ببرم بکوبم تو سر نتاج؟ ایکنه  یدستگاهه درست کار م نیا. هزار بار نیا! دکتر جد بزرگوارته-

 .کنه یروز اولش داره کار م نیع! ياریبشما خونتو به جوش  سین يازین گهینه د:

 !به کارمون تا منو اخراج نکردن میخب پس برس-

جرأت داره شما رو  یک یکن یآدم عزل و نصب م نجایشما خودت ا: بلند شد و گفت ياحمد يخنده  يصدا

سفارش کرد که شما روش کار  یلینمونه آورد و خ هیدکتر اکبرزاده  شیساعت پ هی یآهان راست! اخراج کنه

 .یکن

 کجاست؟:

 ارم؟یب-

 . آره:

نه، همون لحظه  ای نمیب یم نویمع نمیانداختم بب یالتکس رفتم دم در و نگاه يدستکش ها دنیحال پوش در

 !يمصطفو يآقا:صداش کردم. شد یداشت از تو راهرو رد م

امروزو  شاهللایژاله ا: دمیروندم پرسخا یکه پشت گوشمو م يبه سمتم و اومد جلو، همون جور دیچرخ سرش

 گه؟یاومده د

 حالت خوشه؟ یمطمئن: دیخرده مات نگاهم کرد و بعد پرس هی

 چطور؟-

 !گرفته امروز یمرخص:

 ادیرو هم خبر کن ب یعل. بگو بره کمک سمانه ریپس به ام! نبود ادمیآره اصالً ! آخ: خرده فکر کردم و گفتم هی

 !میرس یکدوم نم چیامروز و مطمئناً به ه میکار دار یکل. سهیور دست من وا

 ؟یتا شب هست ایامروز  ير یم مارستانمیب-

 .رم اونجا یم ينه عصر:

 .یبه کارات برس یو بمون یاز ساعت ناهارت بزن دیپس احتماالً با-

! شه یمنتها شکم من منطق سرش نم! طوره نیهم یفکر کن يبخوا یمنطق. گهیآره د: تو اتاق و گفتم برگشتم

 .ادیبگو ب یبه عل
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دادم و  حیتوض تهاشویگزارش کار ازش گرفتم و مسئول هینمونه رو سپرد دستم و  يگفت و رفت، احمد يا باشه

 .خودم مشغول شدم

*** 

 ؟يد یجواب م: دمیو پرس يگرفت، برگشتم سمت احمد کروسکوپیزنگ تلفن چشمم رو از م يصدا

 .زنگ زده سراغ شما رو گرفته يدو بار هی. دکتر اکبرزاده است: دستگاه حرکت کنه گفت ياز جلو نکهیا بدون

 !؟ینباشه چ: آوردم گفتم یکه دستکش ها رو در م يجام بلند شدم و همون جور از

 !اگه نبود شما سر منو گوش تا گوش ببر-

 !برم ها یم:

 !یگردن منو بزن ياگه بود هم شما مختار-

 . حدس زده بود دکتر بود يبرداشتم و همون طور که احمد ویگوش

 .الو سالم دکتر:

 !؟ییمعلوم هس کجا-

و  سکوپیعهد بوقه نه پر منسیتلفن ز یگوش هیکه اآلن تو دست شماست  يزیواهللا فکر کنم اون چ! اممم:

 ...که  نیتوقع داشته باش نیتون یپس قاعدتاً نم! تلسکوپ

 !دامون-

 !پس من اون جام! واب دادممنم ج! گهید نیرو گرفت ياآلن شما بخش هماتولوژ:

 .رسه یتا شنبه م يکه سفارش داده بود یدستگاه-

 .خوبه:

 نمونه رو داد بهت؟ ياحمد-

 .کردم یداشتم روش کار م:

 گه؟ید یدست-

 .بله:

 .انجام بشه قیبرام مهمه که دق یلیخ. خواهرزاده امه ينمونه -

 ...شما هم نبود يخواهرزاده :
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 یخودم م یمن واسه خاطر جمع! يداد یانجام م قیمنم نبود تو کارتو دق يزاده خواهر! دونم یبله اونو که م-

 نامه رو جوان داد بهت؟. گم

 ها بود آره؟ شگاهیامور آزما ياز اداره . داد منتها نخوندمش! آخ-

 . شیگفتم تو هم بخون. هیفیکنترل ک یبررس ي جهینت:

 خوب بود؟ -

 .سین یمشکل. آره:

 .نمشیب یم. باشه. آهان-

 ؟یهست یتا چه ساعت:

 .رم یدو م میو ن کی -

 .سر به من بزن هی يقبل رفتن فرصت کرد:

 ...يبا درخواست وام مصطفو ،يزیچ هی. حتماً-

 .کاراش یبره دنبال باق رهیرو بگ هیدییتأ ادیبگو ب! غارت ارِی قیرف نیمنو با ا یکشت:

 گه؟یامر د. گم بهش یباشه، م. ممنون-

 .فعالً! ستین یعرض: 

*** 

آدمو که  هی يخونه و غرغرها يبر یو بعد مجبور باش یستیسره سرپا با کیشب  روقتیاز صبح زود تا د نکهیا

جونم  ایس: پامو گذاشتم تو خونه بلند گفتم نکهیبه محض ا! واقعاً شکنجه بود یتحمل کن دنینافشو با نق نق بر

 !؟الوووو! ؟یستیک یاهیس! ؟یاهیس!ا؟یس! يها! الو! ســــــــــالم

و در حال در  دمیبه روش پاش يلبخند! حرف بزنه زل زد بهم نکهیدر اتاقش ظاهر شد و بدون ا يآستانه  تو

اما  يد یقرار م تیاموات منو مورد عنا يدار یدونم که اآلن از گرسنگ یم! گل پسر؟ یخوب: آوردن پالتوم گفتم

تونن به  یبودم و همکاران محترم م مارستانیقبل تو ب قهیده د نینبودم و تا هم یالوات یباشه که من پ ادتی

 !موضوع اذعان کنن نیا

الاقل  ای يریتماس بگ هیبود  یکاف يایب یخواست ینم: اشو داد به چارچوب در و گفت هیتک نهیبه س دست

 !يبد لتویجواب اون موبا
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خواستم  ینم: دمیمبل و خودمم ولو کردم رو کاناپه و پرس ينشست به ابروهام، پالتومو انداختم رو دسته  يا گره

 !نجا؟یا ینیب یمنو نم یعنیاآلن ! ؟یاومدم مرد حساب یکه خب نم امیب

 !گم یشهابو م يخونه -

 !شهاب؟ يخونه : دمیابروم رفت باال، در حال خاروندن پشت گوشم پرس هی يتا

 !م؟یبود کجا برشب قرار :افتاد سمت آشپزخونه و در همون حال گفت راه

بودم که  ریدرگ مارستانیآخ انقدر تو ب: و گفتم دمیگز یلب! رفته بود ادمیکالً ! من يوا یه! افتادم نیسوال مع ادی

 !فراموش کردم

نبود شب چه  ادتیانگار از همون خود صبح هم ! گفت یم گهید زیچ هیکه  نیمع: که گفت دمیشن صداشو

 !میدار يبرنامه ا

 ! غلط کرد نیمع-

 !يمرد ارنیب رتیگ! هم اون هم شهاب به خونت تشنه ان! یحاال هر چ:

 !امیبند بود نشد ب مارستانیدستم تو ب! غلط کرده نیمع نیشهاب هم ع-

 !يداد یالاقل جواب م لتویموبا:

ذاشتم همه  یشد، اونوقت هر جا پا م ینم یضدعفون یچیزدم با ه یدست م لمیبه موبا! گم دستم بند بود یم-

 !کنم یسمور از خودم بو ساطع م نیع یکردن نفخ کرده ام که ه یم الیخ

 !هم متوجه شم نمشیبب نکهیشد بدون ا یرو م اوشیخندون س لحن

 ! مدفوع داره آخه؟ يبه نمونه  یچه ربط يهماتولوژ! يتو هم همراه اون دو تا غلط کرد: 

 ییها يماریخون و مدفوع در ب نیواهللا ارتباط ب: تاقم گفتمرفتم سمت ا یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 ... یاسهال خون ایدستگاه گوارش،  يزیمثل خونر

 !نمیچ یشامو م زیدارم م! يحالمو بد کرد! دامون ریخفه بم: بلند شد اوشیمعترض س يصدا

 .امی یو م رمیگ یدوش م هی! دم یم حیباشه بعد شام مفصل برات توض! باشه بابا: گفتم بلند

بهش فکر : بگه نشستم و گفتم يزیچ نکهیدر هم شد و قبل از ا اوشیس يابروها ن،یرو زم دمیرو کش یصندل

 !که گذشت گذشت يزیچ! نکن
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غذا  دنیبهم انداخت، در حال کش یچ یدونم اندر چ یگن عاقل نم یکه تو کتابها بهش م یینگاه ها نیا از

! يوا يوا نکهیشه، من از ا یتنت مور مور م نیرو زم یصندل نیا ي هیشدن پا دهیکش يتو حاال از صدا: گفتم

 !اوف! اهیشد رو تخته س یم دهیناخن کش نیا

 ! هس دامون تیطور هیبه خدا امشب ! اه:درهم تر شد و معترض گفت اوشیس اخم

شده  یعال! اممم! گوش خراشه؟ یلیبه نظر تو هم صداش خ! ا؟:که برداشته بودم زدم و گفتم یگاز به کتلت هی

 .دستت درد نکنه

 !ینوبت تو بود شام درست کن-

 نکهیدر مورد ا نترنت،یخوندم تو ا یم يمقاله ا هی شیداشتم چند روز پ! نوبت من نبود، نوبت خانوم شهاب بود:

 یلت بد مشه حال م یم دهیچنگال کف بشقاب کش یچرا وقت نکهیا لیو دل قینشستن به تحق کاریدانشمندان ب

 !شه رو در آوردن

 خب؟: خرده ساکت و منتظر موند و بعد گفت هیشدم،  ساکت

 !نشستن کشف کردن! گهید نیهم-

 ه؟یچ لشیدل:

 !نت رو به دست باد سپردم و برگشتم سر کارم يسرگرم کننده  يایاومد دن شیدونم، کار پ ینم-

 !؟يبر مارستانویب يهمچنان اصرار دار:

 مگه قرار بود اصرار نداشته باشم؟-

 !یکش یاز خودت کار م يدار يجور نیفهمم چرا ا یواقعاً نم:

 : و گفتم ختمیخودم ر يآب برا وانیل هیتو دهنمو قورت دادم،  ي لقمه

 شمار یب يها فتیدر ش کسرهیکار و کار و کار و کار  یعنی مرد

 منگنه روز و شب از هر طرف تحت فشار انیم يزیچ کی مثل

 نایا: دمیکرد و من پرس دییاوهوم و تکون سرش تأ هیدهنش حرفم رو با  يتو يلقمه  دنیدر حال جو اوشیس

 ؟يجور کرد نویوام مع ال،یخ یرو ب

 لیتحو نشمیرفت ماش يعصر. رهیو وامو بگ ارهیقرار شد پس فردا دو تا ضامن ب:رو قورت داد و گفت لقمه

 .گرفت

 زنگ نزد؟ یچه خبر؟ کس گهید. گفته بود بهم قراره بره:
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 چرا خاموشه؟ لتیموبا-

 !يجور نیهم:

 !جداً؟-

 .اوهوم:

 ...به  یربط تیجور نیهم -

 ...سرم شلوغ بود، دستمم . نه نداره:

 ! بند بود! دمیفهم! بله-

 !نزد؟ ایزنگ زد  یحاال کس:

 .عمه ات فقط-

که  نهیکنم واسه ا یم یتو شوخ يمن با عمه ! کهیمرت! يهو: وم رفت باال و گفتمابر يتا هیبلند کردم،  سرمو

 !حساسم! دارم رتیمن رو عمه ام غ! يتو عمه ندار

 !عمه خانومت زنگ زد! گم یم يدارم جد:

 ؟یک-

 .دم غروب نیهم. بودم خونه دهیمن تازه رس:

 شهاب؟ يخونه  یبود، تو چرا نرفت ریحاال من کارم گ-

 !حوصله نداشتم بدون تو:

قربون پسر گلم : بذارم سر جاش گفتم نکهیا يکردم برا یرو بلند م یکه صندل يجام بلند شدم و همون جور از

 ؟يخور یقهوه دم کنم م هیخوام  یم!ره یجا نم چیمن ه یبرم که ب

 !بره بعد نییبذار غذا از گلوت پا-

 .به بدنم نرسه پلکهام افتاده رو هم نیکافئ گهید قهیکار دارم امشب،تا دو د یکل:

 ؟یزن یبه عمه خانوم زنگ نم-

 . زنم یقهوه رو دم کنم م:

*** 

چند تا بوق خورد تا بالخره . یصندل یدادم به پشت هیرو مبل، دستمو گذاشتم رو پشت گردنم و سرمو تک نشستم

 .عمه جواب داد
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 الو؟:

 ! سالم عمه خانوم جونم-

 !دامون؟ یچه سالم:

 ... يآش رشته  یسالم ساده به گرم هی! اممم؟-

 ! زیزبون نر:

 عمه خانوم؟ یخوب! چشم-

 !تو پسر با معرفت يها یاز احوال پرس:

پام تو  هی شگاهه،یپام تو آزما هیبه خدا ! ؟يمنو مورد مؤاخذه قرار بد يخوا یبگم شما م یاآلن من هر چ! نچ-

 !مارستانیب

اش هم  گهید يپا هیپاش هم استخر،  هی د،یخر يپاش هم پاساژها هی: شد از تو آشپزخونه بلند اوشیس يصدا

 ...پاش هم  هی بال،یباشگاه وال

 !تو ظرفتو بشور! ایخفه س: دهنم فاصله دادم و بلند گفتم ياز جلو ویگوش

 .الو دامون: گفت یگوش يپا عمه

 جونم؟-

 گوشت با منه؟:

دم مادرزاد  یم حیمن ترج ،یکن يو گله گذار يریواهللا عمه خانوم اگه قراره شما همچنان منو به باد انتقاد بگ-

 !کر و الل باشم

 حال و روزت در چه حاله؟ ؟یکن یکار م یچ! دور از جونت بچه:

 !خوب خوب-

 ...چند وقته  هیگفت که  یم یچ اوشیپس س:

 مژگان رفت؟. رینگ يگه، شما جد یم ادیز ونیاون معموالً در شبانه روز هذ-

 !درندشت يخونه  نیتنها موندم تو ا ،یستیاون که رفت، تو هم که ن! آره عمه:

و با لوله  يگوش بد یگذاشتم، خود شما نخواست زیم يرو هیقض نیدر مورد ا مویشنهادیپ يخب من که بسته -

 !دنبالم يافتاد یجاروبرق ي

 !خجالت بکش دامون:
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 ...تازه من خودم آدمشو هم ! سیکار خالف شرع که ن! داره؟ يرادیچه ا! یخوب نیبه ا نهیگز! چرا آخه؟-

 !اونجاها امی یشم م یدامون بلند م: 

 ...که  نجایا يایب یتون یم! هیخوب ي نهیهم گز نیا-

 !؟يگرد یتو چرا بر نم:

بعد ! ارهی یروز هم دووم نم هیشما،  شیپ امیو ب رو ول کنم ایس نیتازه، من اگه ا! من جام راحته به جون شما-

 !کرد یخودکش قشیرف ينشد، آقا از دور یشد چ یچ! جواب خونواده اشو بده ایحاال ب

لعنت کنه که  شویخدا باعث و بان! یکشون یم یو حرفو به شوخ یبه لودگ یزن یبگم خودتو م یهر چ! بگم یچ:

 !پشت و پناه کرد یب يجور نیمنو ا

 یوقت هی گهیعمره د! رو وداع بگه یخواست دار فان یبدبخت من خودش که نم يشوهرعمه ! خانوم گل بهیع-

... 

 !گم یاون بابا بزرگ گور به گور شده اتو م:

 !عمه-

 ...شد  یم! شد پشت و پناهم یداداشم اگه بود اآلن م! گم؟ یبد م! ه؟یچ:

 !به خودم بگو در بست مخلصتم يدار يهر کار! قربونت برم عمه-

 ! شگاهیپات تو آزما هی مارستانهیپات تو ب هیتو که :

پامو هم بفرستم واسه  هیتونم  یم! هستم یباب اسفنج ي هیاختاپوس همسا يخب اون که آره، منتها من آقا-

 .شما يانجام کارها

 !دونه یخدا م یقراره بزرگ بش یک:و گفت دیکش یقینفس عم عمه

 اومده؟  شیپ یشده؟ مشکل یچ: دمیشدم و پرس يجد

 ! هیخال یلیخ نجایجات ا! دلم برات تنگ شده دامون:و گفت دیدوباره آه کش عمه

شما، من که  یاون دلتنگ يمن به فدا: خاروندمش گفتم یکه م ينشست به پشت گوشم و همون جور دستم

 ...من تا  شیپ ایچند وقت ب هیگم  یم

 تنها بمونم؟ يجور نیکه من بخوام ا یتو چرا رفت! دش همبع! روز دو روزه؟ هی-

 !کن من زن گرفتم الیعمه جان شما خ! بابا يا:

 !ناآروم نبود نقدریا المیخ يزن گرفته بود-
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 ...از صد تا زن کدبانو هم کدبانو اوشیس نیبه خدا ا! واسه من تهیبحث دلنگرون! سین یپس بحث دلتنگ:

من حال و : و گفتم دمیکه در حال رفتن به سمت اتاقش بود اومد سمت سرم، سرمو عقب کش اوشیس دست

 خوبه؟. آرامگاه میدنبالت که بر امی یواسه جمعه هم م. روزم خوبِ خوبه

 .رم یخودم م. ستین یاجیاحت ياگه کار دار: کرد و گفت یمکث عمه

 ! عمه جونمو کرده يخوشمزه  يپلوها یالتازه دلم هوس باق. هیصبح تا ظهرم خال یعنی.ندارم يکار-

 .جا نیا نیایب اوشیپس واسه ناهار با س. باشه:

اآلن عمه . میش یندازم و مزاحم م یهم دنبال خودم راه م نوینداشت ا يگم اگه برنامه ا یبهش م. چشم-

 ... يدستور ،یشیفرما يجونم امر

 .خرده هم کمتر از خودت کار بکش هی. برو به سالمت:

 !خرده فکر کن هیمن  يشنهادیپ يشما هم به بسته . چشمبه -

 ...برو بچه خ:

 .فعالً! دمیخجالت کش! چشم-

*** 

کردم و  یم یهمت هی دیبا.سرمو گذاشتم روش و چشمامو بستم قهیدو د یکی يو برا زینشستم پشت م خسته

 ! یمنتها همون همته نبود لعنت! رو نخوردن اوشیرفتم که خودمو برسونم خونه تا بچه ها س یشدم و م یبلند م

 .گهیپاشو برو خونه د: گفت نینشست رو شونه ام، سرمو بلند کردم و مع یدست

 !شه ینم: چشمام گفتم دنیحال مال در

 !چرا آخه؟: دیپرس متعجب

 !ستین-

 !؟یچ:

 !همت؟-

 !؟یک:

 ! عزم! اراده! همت! ه؟یک یک! همت بابا-

 !نت؟یکولت کنم تا دم ماش:
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 يدکمه ها نیشه قبلش ا یمنتها نم! يرفاقتو در حقم تموم کرد گهیکه د یکارو بکن نیا! آخ قربون دستت-

 ! ؟يبردار فممیو ک يعوض کنم، بندشونم ببند يکفشامو هم بد ،یاون پالتومو هم تنم کن ،یروپوشو وا کن

 !نکن یسیرودروا! بگو يهم اگه دار يا گهیکار د:

اآلن همه ! مثانه ام تا خرخره پره نکهیمثالً ا! سیساخته ن یکه هست منتها از دست تو کمک گهیخب کار د-

 !؟ینیتو مع! نمیب یاز ابهام م يدر هاله ا ویچ

 !يخسته ا گهید یلیپاشو جمع کن برو خونه بخواب خ! پاشو! مسخره:

ژاله :کردم گفتم یروپوشو باز م يکه دکمه ها يبهشون بلند شدم، همون جور هیو با تک زیگذاشتم رو م دستامو

 !زنه ها یمشکوك م

 !چطور؟-

 هیهست هم حال و روزش  یوقت! به کل ادی ینم! ره یزود م! ادی یم رید! نیزن یدر واقع تو و ژاله مشکوك م:

 !ه؟ینکنه خبر نمیبب! هیجور

واقعاً : زل زد به صورتم و گفت! گرفت و نشوند رو صورتش فمینگاهمو از ک نیسرخوش مع يخنده  يصدا

 !شه ازت پنهون کرد ینم ویچیه! دامون یناکس

 !آره؟ هیپس خبر-

 !دار يفرسته باال یسر منو م يدیژاله بفهمه فهم! يوا:

 !چرا خب؟-

 !نفهمه یقسمم داد فعالً کس! کشه یخجالت م:

کنه  ینظم یب لیدل یتونه ب یشوهرشه م هیمیصم قیرف شگاهیآزما نیا ریکرده چون مد الیخ! اونوقت؟ یتا ک-

 !اد؟یو هر وقت خواست بره و ب

قدر  نیبا هم قاًیزنه که خودش دق یحرفو م نیا یکیحاال خوبه : دوباره بلند شد و گفت نیمع يخنده  يصدا

 !ادی یره و م یم ینظم یب

 !امی یم ریمن کالً د! امی یرم و نم ینظم نم یمن ب-

 نیاز ا ریمد يگم که آقا یبه ژاله هم م! نیشما مت شیفرما! بله: نشست رو پشتم و با لبخند گفت نیمع دست

 ...شدن و  یها شاک ینظم یب

 م؟یبر! خواستم که الحمداهللا بود یقانع کننده م لیدل هی. نشدم یشاک: و گفتم دمیپوش پالتومو
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 ؟یمارستانیب ای یشنبه عصر هست کی یراست. امی یکار دارم و م گهیخرده د هیتو برو، من -

 چطور؟. مارستانیرم ب یم 11تا  7 نجام،یا 7تا :

 .گفت یامروز دکتر اکبرزاده م. البته احتماالً. جلسه است-

 . ستمیبه بعد ن 7فقط پس فردا صبح بهش بگو که . باشه:

 . گهیبرو د. حتماً-

خوشحالم که دارم . بگو کیمن هم به ژاله تبر از طرف! مبارکه! یراست: دم در رفتم، برگشتم سمتش و گفتم تا

 !شم یعمو م

 !منو برسونه خونه نکهیا يبهش زدم و همت رو به وجودم فراخوندم برا یتو گفت، چشمک يفدا هیلبخند  با

*** 

 !ه؟یک: محمد بلند شد يدستم که نشست رو زنگ صدا! اومد یراه پله هم م يبچه ها تا تو يو صدا سر

سالم ! به: خندون دستش رو آورد جلو یدر باز شد و محمد با لب يا هیچند ثان ریتأخ هیبا ! نگفتم يزیچ

 !نیاین نیخواست یاآلن هم م! ن؟یآورد فیچه عجب تشر! احوال شما؟! صاحبخونه

 ونیزیتلو يبچه ها که نشسته بودن جلو هیدادم تو و خودم هم پا گذاشتم تو هال، در رو بستم و به بق هلش

 نیبدبختو درسته قورت بد اوشیس ایشما وحش ای دمیترس امیقصد داشتم ن: سالم کردم و در جواب محمد گفتم

 !جونم سالم ایس! اون شماها رو قلع و قمع کنه ای

 کجاست؟: دمیکه نداد پرس جواب

ه با تلفن است که دار قهیدو ساعت و چهل و هفت دق: اشاره کرد و گفت اوشیبود که با سر به اتاق س مسعود

 !سرش بلند شده ریز نیا میبهت گفته باش! زنه یحرف م

شماها رو چوب بزنه،  اهیزاغ س دیبا یکی:برداشتم و راه افتادم سمت اتاق خودم و گفتم یجا کفش ياز رو فمویک

 ن؟یشام خورد! ن؟یاری یرو در م اوشیآمار س نجایا نیاونوقت نشست

 !بله: با هم گفتن ییتا چهار

جمع شده ...! و تخمه و  یدنیو پفک و نوش پسیبساط چ! مهد کودك راه انداخته بودن تو خونه! ام گرفت خنده

 .پروندم و رفتم سمت اتاقم نیخوش اومد هیباهاشون دست دادم، ! مینیمثالً فوتبال بب مینیبودن که بش

 !شه یشروع م يباز گهید قهیپنج د:فرهاد گفت دمیکردم شن یم شیاتاقو که پ در

 !اجازه هست؟: گفت اوشیبه در خورد و س يکه تقه ا دمیکش یشلوارکمو باال م. گفتم و در رو بستم یاک هی
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بود تو اتاق که  دهیمطمئناً هم تلفن رو بهونه کرده بود و تپ! هیهمون اجازه هستش مشخص بود چه قدر شاک از

 !خل و چل من در امون باشه يقهایرف نیاز شر ا

 يبساطو تو خونه  نیشد ا ینم: اومد تو و در رو بست و بعد جواب دادن گفت. کردم سمتش و سالم برگشتم

 !ن؟یراه بنداز نایاز ا یکی

 !نچ: باال انداختم ابرو

 !چرا نچ؟: گره خورد و گفت شتریب ابروهاش

 !میاندازه توش سهم دار هیجفتمون به ! منم هست يخونه  نجایچون ا-

 !خونم یخونه نماز م نیمن تو ا:

 !داره؟ يرادیچه ا! بخون منو هم تهش دعا کن! خب بخون برادر من-

 !با خودشون راه انداختن آوردن هیچ نایا:

 !نکنه با داف مافاشون اومدن؟! نم؟یبب يوا! ه؟یچ-

پر حرص زل زد به چشمام، با دست موهامو ! از همون جا هم مشخص بود که به هم چفت شده اوشیس فک

پس ! ها رو يکنن اون بطر یبه زور تو حلق تو خال ستیقرار که ن!خوان بخورن یخودشون م:بهم زدم و گفتم

 !م؟ینکرد میکرد یرو از همون اول ط ییزایچ هیدر ضمن ! ریبودن نگ یشاک پیتر یالک

 !کنم؟ یفکر م یدارم به چ یدون یم-

 !؟یچ:

 !دنیتو خونه خر يمن شد کیشر يره چرا اومد یتو که پولت از پارو باال م نکهیا-

 !دنیواسه خونه خر یداشت کیشر هیبه  ازیرفت و ن یپارو باال م يچون تو پولت تا وسطها:

 !کنم یهم دارم فکر م گهید زیچ هیبه -

 !خب؟!امشب يدانشمند شد:

رو تو وجود آدمها بذاره از شانس بد من تو اول  يخواست خونسرد یکنم اون موقع که خدا م یدارم فکر م-

 !يصف بود

 !تو توآلت، در روت قفل شده بود ياز شانس بد من هم تو مونده بود! قاًیدق: شدم گفتم یکه رد مکنارش  از

*** 
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 گهید میت هیهواخواه  گهید يباشن و سه تا میت هیدو نفر طرفدار  یوقت! خوندن و کل کل يبه کر میبود نشسته

به ! بود و آت و آشغال ختهیهم پوست تخمه ر میکه نشسته بود ییاز جا لومتریک کیبه شعاع ! شه یم نیهم

 یخوندن هام خدا رو شکر م يکر وفوتبال  يتماشا ونیداشتم م! به هال میکلمه گند زده بود قیدق يمعنا

وضع آشفته  نیاتاقشه و ا يواقعاً به خاطر امتحاناتش تو ایدرس خوندن  يبه بهونه  ایحاال  اوشیکردم که س

به سمتش چشماش اول دور تا دور هال رو خوب از نظر گذروند و  دیز شد، سرم چرخدر اتاقش با نه،یب یرو نم

 ! بعد رو من ثابت شد

 .ارمیب ییچا سیسرو هیبرم  نیبش: شدم گفتم یکه از جام بلند م يجور همون

 .دو هفته رو امتحان دارم نیا: که گفت دمیبودم شن ستادهیاومد، دم سماور که ا همراهم

امشب هم ! گهیدونم د یم! ؟یگفت بیغ: دمیشدم و پرس ییچا ختنیبهش انداختم و دوباره مشغول ر ینگاه مین

 !يکه تو تا سه شنبه امتحان ندار نهیواسه ا نجانیاگه بچه ها ا

 ؟یدون یمنو از کجا م یبرنامه امتحان-

 .هال زیرو م شیانداخته بود شبیپر:

 .خونه گفتم يزیبابت امتحانم نگفتم، بابت تم-

 .رن یکنن بعد م یخودشون مرتبش م نایا:

 .دوارمیام-

 !باش: رو گرفتم سمتش و گفتم ییچا وانیل هی

 .و کارت داشت نجایزنگ زد ا يدو بار یکی یخانوم هی-

 گالره؟:

 .مقدار مسن بود هیصداش  ینکرد ول یخودشو معرف. نه-

 کار داره؟ ینگفت چ: کردم گفتم یرو هم از آب جوش پر م وانیل نیکه آخر يگره شد و همون جور ابروهام

 .نگفت يزیبه من که چ. کارت داره یگه چ یزنه و م یمطمئناً بهت زنگ م یروشن کن لتویموبا:

 .کنم یات فکر م هیرو توص-

 !؟یزن یبا گالره بهم م يبار جداً دار نیا يجد يجد:

 !س؟یمشخص ن تمیجد: شدم گفتم یکه از کنارش رد م يرو برداشتم و همون جور ینیس

 .نیدیرس نجایچرا به ا یو مفصل برام بگ ینیبش دیبا:اومد و قبل پا گذاشتن تو هال گفت دنبالم
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 . گم که درس عبرت بشه برات یسر فرصت واسه ات م. باشه-

که  يبرداشتم و همون جور لمویپالتوم موبا بیو از تو ج يبرگشتم سمت در ورود ز،یم يرو گذاشت رو ینیس

 .يباشه برش دار ادتی فمه،یمادرت آماده شده، تو ک شیفرهاد جواب آزما: کردم رو به فرهاد گفتم یروشنش م

بزن ! اه! آهان! گله! گله! گله نیبه جون تو ا: گفت دیگفت و رو به سع يباشه ا يتوجه به حرف من سرسر یب

 ! من اگه بودم تا حاال ده تا گل زده بودم! کهیمرت! گهید

 هیده تا گل که خوبه، هر  يتو اگه بود: بود و در همون حال گفتم لیموبا يروبروش نگاهم به صفحه  منشست

 ! يزد یگل م هی قهید

 !میبر یم يشه و ما با سربلند یحمله ها گل م نیاز ا یکیباالخره ! هم خوشحال نباش یلیالبته خ! ؟یپس چ-

 ! ؟یمنتها گل نشد چ دوارمیام! بله:

 ! کنم یدعوت م يبارویز انیبزم شبانه با حور هیشب همه اتونو به گل نشد من ام-

 !دروغ بگه ینامرده هر ک: بلند شد دیسع يصدا

حاال ! نامرده: گفت دیفرهاد بود که در جواب سع. و فرهاد رفت و اومد دیسع نیبلند و ب یگوش ياز رو نگاهم

 ! خوبه؟! دونه هی ينفر! نیبب نیبش

کله  نیبه ا میاگه باخت! بده ینیریبه ما ش یختیر نیا میاگه ما برد! رینه خ: کرد و گفت یبود که نچ محمد

 !خرها

بردن سه تا داف  نایاگه ا! میکن یدو تا داف خوشگل خبر م م،یقبول اگه ما برد! باشه: و گفت دیخند فرهاد

 .میر یرو کولمون و م میذار یمن و تو هم دممونو م! خوشگل

 تونوییچا: کردم گفتم یچک م امهامویکه پ يمبل، سرمو گذاشتم رو دسته اش و همون جور يرو دمیکش دراز

 !سرد شد نیبخور

از مخابرات  امیهم پ ییتا ستیب هی! واقعاً فرصتش نبود گهیهم به خوندنش بود د يعالقه ا! از گالره امیتا پ 36

دو تاش مربوط بود  یکی. اکثراً ناشناس بود شماره ها که. دیپاسخ از فالن شماره داشته ا یتماس ب کیکه شما 

 .اوشیهم س ییو چند تا نیبه مع

و  يداریخواب و ب نیب. مونده بودم داریبه زور ب شییخدا.میشونیو ساعدمو گذاشتم رو پ زیم يگذاشتم رو ویگوش

 يجد نکهیها رو واسه ا وونهید نیا يزیبرنامه ر يکرد، صدا یکه مرتب داد و هوار م يگزارشگر يصدا یقاط

 .کرد یم صورت اوشویس یبرزخ ي افهیذهن خوابم فقط ق. دمیشن یم ارنیدختر ب يجد
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 .سرد شد تییپاشو دامون چا:گفت شونیکی دمیبازومو تکون داد و شن یدست

 .خورم ینم: دمیشدم نال یم نهیکه دست به س يمبل غلت زدم و همون جور یسمت پشت به

پاشو انتخاب کن ! تموم شد يپاشو دامون باز: بار مسعود بود که گفت نیابودم که دوباره تکونم دادن و  خواب

 ! باشه يا کهیمورد نظرت چه جور ت يحور

 ينشستم و همون جور. شم اریکردم هوش یکرم رنگ مبل و سع یزور چشمامو باز کردم و زل زدم به پشت به

 گل زد؟ یک: گفتم دمیمال یامو م قهیکه با کف دست چشم ها و شق

 !گل زدن ایک یبگ دیبا: جوابمو داد محمد

 يبمونم چند بار داریبتونم ب نکهیا يبه زور باز مونده ام برداشتم و زل زدم بهش و برا يچشما ياز رو دستمو

 .کنه یداره گلها رو دوباره پخش م نیبب: اشاره کرد و گفت ونیزیبا سر به تلو. پشت سر هم پلک زدم

و مسعود  دیداشت با سع يجد يبود که انگار جد يفرهاد شیگوشم اما پ ونیزیبه سمت تلو دیچرخ نگاهم

 .دختر خبر کنه ختیر یبرنامه م

 !نیو بر نیبعدش هم جمع کن نیکن زیآت و آشغاال رو تم نیرم بخواب، ا یم: جام بلند شدم و گفتم از

 ! نمیچ یمفرح م حیتفر هیبه بعدمون  نیمن تازه دارم واسه از ا! کجا؟! ا: فرهاد بلند شد يصدا

 !ریشب به خ. خودتون يخونه  نیها رو ببر يکثافت کار نیا: سمتش و گفتم برگشتم

 .نیظرفها رو هم بشور! نباشه ها نیپوست تخمه رو زم هی: رو بستم و از پشت در بلند گفتم در

*** 

 يدستهام رو ،یصندل یتداده بودم به پش هیسرمو تک. عمه يخونه  میو بر ادیب اوشیتا س نیبودم تو ماش نشسته

هوا  ياز سرما دنیدر حال نال اوشیدر باز شد و س. دیشن یشد م یرو که پخش م یفرمون بود و گوشم آهنگ

 .برو: بست گفت یکه کمربندش رو م ينشست و همون جور

 ه؟یچ: دیکه نکردم برگشت و نگاهم کرد و پرس حرکت

 !ش؟یاوردین-

 !و؟یچ:

 ادتیقبل منو  قهیبعد خودت حرف دو د يد یمنو به عمه ام م یجیآمار گ ست،یحالم خوش ن یگ یبه من م-

 ره؟ یم

 . یگفت یچ دمینشن: خرده فکر کرد و گفت هی
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 .اریمنو از رو تختم ب لیگفتم موبا! آره؟ يعاشق شد:

 !امروزم روش يبود لیموبا یهفته ب هی! روشنه یلیخ تیحاال نه که گوش. دمیاصالً نشن-

 !بوده یکه زنگ زد خونه ک یون خانوما نمیخوام بب یم:

 !يریگ یو تو باهاش تماس م لتیافته رو موبا یزنه، شماره اش م یخب دوباره زنگ م-

خوشگل  يدر و دافها نیالبته فکر کنم شماره امو ب! رهیگ یمنو م يگالره در روز با هزار تا خط شماره  نیشتیان:

 !زنن یشهر پخش کرده اونا بهم زنگ م نیا

. حاال گهید ستین يازین: بشه، ساعدشو گرفتم و گفتم ادهیپ نکهیا ينشست به چفت کمربند برا اوشیس دست

 !دنبالمون ومدهیتا عمه با قمه ن میبر

 !؟يد یبپرسم درست جوابمو م يزیچ هی: دیآهنگ رو کم کرد و پرس يصدا اوشیافتادم، س راه

 !؟یچ-

 !نه؟ ای يد یدرست جواب م:

 !بدم ؟ یجواب واقع یعنی يد یدرست جواب م-

 !یبه خط شوخ یزن یطبق معمول نم یعنی! آره:

 !حتماً! آره! آهان-

 !ونه؟یدر م يا گهیکس د يپا:

 !است انیزن در م کی يپا شهیهم-

 !دامون:

 !ونه؟یدر م يا گهیکس د يکه پا یچ یعنی! رفت ادمی دیببخش! آهان-

 !یواضح نیسوال به ا! داره؟ یچ یعنی:

 يتونه پا یم! مرد باشه هیتونه اون پا لنگ دراز  یکه م نهیا شیکی! خب به نظر من سوالت چند تا پهلو داره-

 !دماغو باشه ينق نقو يبچه  هی يتونه پا یم! باشه بایز يبانو هیخوش تراش 

 !دمینپرس یکن سوال الیخ! ولش کن:

 .باشه-

 !زهر مار:

 !کشمش یم ریبه تصو يفور ،يقو لمیمنم قوه تخ! دمینپرس یکن سوال الیخ یگ یخب خودت م-
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 ! گهیسوال د هی:

 !بپرس!! کرده ها زیامروز سوالدونت سر ر-

 !؟یزن یباهاش بهم م يرابطه اتو دار گهید يجد يجد ای یکن یاش م هیتنب يدار:

 يته من فقط فراموش کردم هف! ستیبحث بهم زدن رابطه هم ن یحت! ستین هیباور کن بحث تنب! اممممم-

هم بهش زنگ زدم و هم از  روزید نیو هم هیخوب یلیخ یلیواال شهاب پسر خ! میقبل قرار اون شامو گذاشت

 ...هر چند که! کردم یخودش و هم از خانومش عذرخواه

 یعمه اتو تنت کن اهیس شاهللایا: و گفتم دمیشدم بازومو چسب الیخ ینشست به بازوم، فرمونو ب اوشیس مشت

 ! ایس

 !دخالت نکن یکالم بگ کی یتون یم یدر موردش حرف بزن يخوا ینم-

 !دخالت نکن:

 !واقعاً که-

 !؟يای یباهام م ای نیتو ماش یمون یکنم، م دیخرده خر هیخوام  یم نیبب! واقعاً که! قاًیدق:

 . نیمونم تو ماش یم-

 !کشه ها یطول م:

 !چقدر مثالً؟-

 نکهیمثالً ا! داره دیخر يرم توش برا یکه م يمغازه ااون  دمانیبه چ یدونم بستگ ینم قیدق قیواهللا دق:

جوون ! نه ایفروشنده خانوم باشه ! نه ایباشه  دهیهاش رو مرتب چ لهینه، وس ایداشته باشه  یمشخص يبرندها

 !نه ایباشه 

 !امی یبرو نم-

 دیخرده طول کش هیگم که اگه  یخالصه دارم م: و گفتم دمیرو باال کش یسوپر و ترمز دست هی يجلو ستادمیا

 !نشه یاعصابت خط خط

 .برو راحت باش -

 !راحتم: بهش زدم و گفتم یشدم، چشمک ادهیپ

 . رو بستم و راه افتادم سمت سوپر در

*** 
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 لکسینا! قمه کم نداشت يزیاز ت يزیسرزنش بارش چ ياستقبالمون اما نگاه ها ومدیکه عمه با قمه ن درسته

که  يرفتم باال و همون جور یکیپله ها رو دو تا  وون،یا يه ها گذاشتم روپل نییدستم رو از همون پا يتو يها

 ! ؟یخانوم یخوب! خوشگل خودم يسالم بر عمه : رفتم سمتش گفتم یم

خوام شما رو  یم: گوشش گفتم ریکردم و آروم ز یدرهمش دوال شدم و باهاش روبوس يبه چهره  تیاهم یب

 !ها یکنه زن باباش بش یقبول نم یاخم و تخم کن يجور نیبدبخت جور کنم، ا يایس نیا يواسه بابا

 !خجالت بکش: ام، از خودش دورم کرد و گفت نهیس يآرومش نشست به قفسه  مشت

چوب خشک جان : کرد گفتم یبود و با لبخند نگاهمون م ستادهیپله ها ا يکه پا یاوشیو رو به س دمیخند

 !ن؟یاری ینم فیتشر

 .سالم عمه خانوم: آورد رو به عمه گفت یباال و کفشاشو که در م اومد

در هم زل زدم  يشدم و با اخمها نهیکردن، دست به س یشروع کرد باهاش احوال پرس ییبا خوش رو عمه

 !ه؟یچ: دیو پرس دیبود که نگاهمو د اوشیس. بهشون

! یچیه: برشون دارم گفتم نیاز رو زم نکهیا يشدم برا یکه دوال م يها و همون جور لکسیسمت نا رفتم

 !سوال رفته، اآلن تو شوکم ریباورهام ز

 !؟ییچه باورها: دیبود که پرس عمه

حاال هنوز نه به داره  نم،یچشم بب هیگرفتم همه رو به  ادیعمر از شما  هی: سالن و گفتم يافتادم سمت ورود راه

 !؟يذار یفرق م يجور نیا ينه به باره شما دار

شد، عمه به برادرزاده  یهوا که پس م! پا تند کنم دیاز دست عمه خانوم کتک نخورم با نکهیا يدونستم برا یم

 !کرد یدونه اش هم رحم نم کی یکی ي

 نایا: دمیمعترض عمه رو شن يوسط آشپزخونه، صدا زیم يکردم رو یم یها رو خال لکسینا اتیمحتو داشتم

 !دامون؟ هیچ

 ایخرت و پرت، اما در گذشته گو میگ یواهللا ما بهش م: و گفتم دمیها د لکسیسمتش، نگاهشو به نا برگشتم

 !ها يازمندیروزانه، آذوقه، خوار و بار، اممم ملزومات، ن حتاجیکردن، ما یمحترمانه تر خطابش م

 !اریمترادف واسه آذوقه ب هی ایس: گفتم نهیکه نشسته بود کنار شوم یاوشیبلندتر کردم و به س صدامو

 !انقدر عمه خانومو حرص نده دامون: دبلند ش اوشیس يصدا

 !دارم واسه ات! نیریخودش: و گفتم نمشیبتونم درست بب نکهیا يکردم برا لیبه سمت چپ متما سرمو
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 !ار؟یبار نکن ب يجور نیا نجایا يای یم یهزار بار نگفتم وقت: گفت تیبود که با جد عمه

بار  یموجود چهارپا دنبال خودم راه انداختم و کل هیانگار من بالنسبت  یزن یحرف م يجور هیعمه جان -

 ! رو کولش ختمیر

 !خودت يببر خونه  ار،یدرشون ن يخود یب! ها ندارم لهیوس نیبه ا يازیمن ن:

امروز و فردا  يکار کویجشن ن ایس! خارپوت ها هست نیاز ا یخودم کل يتو خونه ! بهشون ندارم يازیمنم ن-

 ! س؟ین

 !فکر نکنم چطور؟ یعنی! دونم ینه نم: ند شددوباره بل اوشیس يصدا

 !م؟یدار ییچا! ها نتیتو کاب شونیبتپون يمجبور! هم حذف شد نهیگز نیخب ا: ندادم و رو به عمه گفتم جوابشو

 ن؟یصبحونه خورد-

 .آره:

 ؟یمطمئن-

 .میایشد تا ب رید نقدریا نیواسه هم. اوهوم:

 !يای ینم گهیگفتم د-

 سر خاك؟ یشما رفت:

 .سرم به پختن غذا گرم شد و نشد که برم گهید. نه-

 خراب نشد؟ گهید نیماش:

 .نه خدا رو شکر-

بودم، راه افتادم سمت هال  دهیکه خر ییها لهیشده رو تو هم مچاله کردم و گذاشتم کنار وس یخال يها لکسینا

 .سر خاك میبر مینتو یم یبعد ناهار اگه حوصله داشت: آوردم گفتم یکه پالتومو در م يو همون جور

باشه : و گفت رونیاومد ب ییچا ینیس هینشستم و عمه با  اوشیس يمبل، روبرو يدسته  يگذاشتم رو پالتومو

 .رم یپنج شنبه م گهید يهفته 

بود برداشتم و از عمه  ینیکه تو س یوانیرو برداشت و تشکر کرد، منم دست دراز کردم و ل ییفنجون چا اوشیس

 د؟یمژگان رس: دمیپرس

 . رسول موند يشب تهران خونه  هی. آره: کنارم و گفت نشست

 .سره نرفت که خسته بشه هیخوبه پس . آهان: لب زدم و گفتم ییخرده از چا هی
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 !تهران؟ يبر يخوا یتو نم-

 چرا برم؟: دمیبه سمتش و پرس دیچرخ سرم

 .دامون میبا هم حرف زده بود: گرفت و گفت یناراحت ایسرزنش  ،يرنگ دلخور نگاهش

با ! گهیآره د: خوردم و گفتم مییخرده از چا هیانداختم،  لشیکنجکاو اما در ظاهر سرگرمِ موبا اوشیبه س ینگاه

 !داده بودم مویو فکر کنم منم جواب قطع میهم حرف زده بود

سر زدن به  ينگفت و به بهونه  يزیچ. سرگرم کردم مییمات نگاهم شد، نگاه ازش گرفتم و خودمو با چا عمه

 .غذا از جاش پاشد

 زم؟یبر ییچا: دمیظرف رو شستم و برگشتم سمت عمه و پرس ي کهیت نیآخر

 !؟يمنو بشور يظرفها ینیبش دیبا نجایا يروز هم اومد هی: معترضش بلند شد يصدا

بودم در تموم طول شستن اون  ستادهیبه خدا ا: کردم راه افتادم سمت هال و گفتم یکه خشک م دستهامو

 ...سرخِ  يظروف منقش به گل ها

 !کارت دارم نیبش ایب:وسط حرفم دیپر عمه

بازنشسته  ریدب نیبرم به تو از خشم ا یپناه م میخداوند رحمان و رح ای: مبل گفتم ينشستم رو یم یو وقت رفتم

 ... ي

 !جواب منو بده خب؟ یباش، درست و حساب يجد قهیدامون دو د-

 !چشم يبه رو:

 ؟يبا گالره صحبت کرد -

باهاش صحبت  یتلفن نکهیا! کنم که منظورش در چه مورده یکردم حالج یزدم به نگاه منتظرش و سع زل

جز من به کس  نیکردم مع یم الیکه من خ یدر مورد موضوع نکهیکالً باهاش صحبت کردم، ا نکهیکردم، ا

 ! خبرم؟ یمن ازش ب که يا گهید زیچ ایت کردم دونه باهاش صحب ینگفته و حاال عمه هم احتماالً م يا گهید

 !؟یکن یطور فکر نم نیا. پسر خوب يریبگ یمیتصم هیکنم وقتش شده  یمن فکر م: داد حیتوض عمه

 ...اگه نگرانِ : پام و گفت يکه ندادم، اومد کنارم نشست، دستش رو گذاشت رو جواب

 ...من  ستیحرفا ن نینه عمه اصالً بحث ا: حرفش رو قطع کردم و گفتم! گه یم یگرفتم چ تازه

 هیتونم باهاش  یمن م یتون یدامون، اگه خودت نم نیبب: ذاشت یکاره م مهیعمه بود که حرفمو ن نیا حاال

 ...قرار بذارم و 
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 ! ستیحرفا ن نیگفتم که بحث ا: رفتم سمت آشپزخونه گفتم یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

سر دامون با گالره  دمیپرس اوشیاز س ی؟ چرا وقت!هیپس بحث چ: دمیاومد رو شن یعمه که پشت سرم م يصدا

 !باهاش؟ يبهم زد! کاش الاقل سرش با اون گرم بود؟ يزنه گفت ا یگرمه که بهم سر نم

به شما : داشتم گفتم یرو که بر م يبرداشتم و گذاشتم کنار سماور، قور نکیس يباال ریاز تو آبگ وانیتا ل دو

 !يریبگ اوشیخواد آمار منو از س یگفته بودم دلم نم

هم که کالً معلوم  مارستانیکنم و ب داتیتونم پ ینم شگاهیتو آزما یخاموشه، وقت لتیموبا یوقت! آمارتو نگرفتم-

 !بهم که نگرانت باشم يحق بد دیخب با ،ير یم یک سین

 نویا! رسه عمه خانوم جون یبد زود م يخبرها: ها پر بشه و گفتم وانیگذاشتم لسماور رو باز کردم و  چیپ

 !یخودت بارها و بارها گفت

چرا باهاش بهم ! رسه یده باشه کالً نم ینم پس نم يترفند چیکه با ه یآره منتها اگه خبر مربوط به دامون-

 !؟يزد

ها رو گذاشتم توش و  وانیل نت،یکاب يذاشتم روآب گرفتم و گ ریش يرو از باال ینیبرداشتم و س یقدم عرض هی

شما اعصابتو  م،یخوش بگذرون ییدور هم دو تا میروز اومد هی: بهش زدم و گفتم يلبخند. برگشتم سمت عمه

تا مرده و زنده امون  میبزن يبه اهل قبور سر میو بر میها رو بخور ییچا نیا ایب. خود خرد نکن یب يزایسر چ

 !نکردن یکیرو 

 ... نیخرده دست از ا هیکاش : صورتم شد و گفت ي رهیخرده خ هیاومد، دوباره نشست روبروم،  همراهم

ترك ! سیدست خودم ن! گهیشه د یمنتها نم! کاش يا! بله: و گفتم زیم يرو گذاشتم جلوش رو ییچا وانیل

که ارزش نداره  يزیذهنتو مشغول چ یبخور عمه الک! شم یم ضیباشم مر يمنم جد! عادت موجب مرضه

 !دفترچه تلفن کجاست؟ نیا! نه ای دهیرس اوشیس نمیزنگ بزنم بب هیبرم ! نکن

 !؟یکن دایپ يخوا یاز تو دفترچه تلفن م اوشویس يشماره : دیتلفن که عمه متعجب پرس زیرفتم سمت م یم

 ! هتا ده رو تمام و کمال دار کیاونم ماشااهللا از  يشماره  س،یهمراهم ن لمیموبا! آره-

ذهنمو مشغول کرده  شبیاز د يزیچ هی. تلفن، کشو رو باز کردم و دفترچه رو گرفتم زیکنار م یرو صندل نشستم

 ! آشناس داًیشماره شد هیکردم  یناشناس، حس م ياون شماره ها ونیم. بود

 .ستین نیتو س. اول نوشتمش يتو همون صفحه : داد حیتوض عمه
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سرمو  میکیتو نزد ستادیدو تا پا که ا. گفتم و مشغول ورق زدن شدم یدفترچه بود، اوهوم يتو صفحه ها نگاهم

 ! زدم يباال دادم، لبهامو به هم چفت کردم و لبخند ییابرو! بلند کردم و زل زدم به صورت عمه

 !کنم تییبگو تا راهنما یهست یکس خاص يدنبال شماره  اوشیس ياگه جز شماره : و مشکوك گفت کنجکاو

 !یخوبه اگه کمکم کن! آره: تلفن رو بستم و گفتم دفترچه

 !خب؟-

 ای! نداشته؟ یبا شما تماس اناًیخوام بدونم اح یم یعنی! ثبت نشده؟ نجایگالره ا يشماره  اناًیاح نمیخوام بب یم:

اد آمار حرفا شناختم که بخو نیدهن قرص تر از ا اوشویمن س یدون یآخه م...  ای! ؟ینداشت یشما باهاش تماس

 !که خودش اصالً ازش خبر نداره رو بده يزیچ

 !تو وجودت نبود يشم کارآگاه باز نیعمر آرزوم بود ا هی: سمت مبل، نشست و گفت رفت

آرزو رو  نیمنم واقعاً هم: که عمه خانوم نباشه و گفتم یجام بلند شدم، دفترچه رو سپردم به کشو تا سر فرصت از

 !خب؟!حس مرموز کارآگاه بودن نیتو وجودم بود تا ا يشم هنر هیدادم  یم حیمن ترج! داشتم

 !نجایاومد ا-

 !؟یک:

 !روزید-

 ییوفا یزبونم بکشه چرا ساز ب ریرو به صرف ناهار دعوت کنه تا از ز ریحق نیگرفت ا میو عمه خانوم تصم:

 !کوك کردم آره؟

 !شده دامون؟ یچ-

 !گالره نگفت؟:

 ...فت باهات حرف بزنم که کرد، بعدش هم گ هیاون فقط گر! نه-

 !؟يدیو شما هم نپرس:

 !بهم نداد یجواب درست و حساب-

 . امی یزنم و م یسر به خالء م هیمنم گالب به روتون  ،یتا شما حاضر بش:خوردم و گفتم مییخرده از چا هی

*** 

رو که پامو  يبار نیآخر! منتظرش نیماش ينشسته بودم تو شهیرفته بود سر خاك، من طبق معمول هم عمه

اومدم اما فقط تا دم در و  یهمراه عمه م شهیهم. آوردم یسرد اون قبرستون به خاطر نم نیگذاشته بودم رو زم
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خواست همراهش  یم دلششد،  یم ریعمه دلگ لیاوا.شد روش نشست یکه م یمکتین نیفوق فوقش تا اول

کرد قبول  یکم کم سع! کم کم عادت کرد د،ید دهیفا یباشم، هم قدمش باشم، تا ته ته اما اصرارهاش رو که ب

 !اون قبور ندارم یاهال ارتیز يبه همراه شدن برا يکه من عالقه ا! نمیکنه که من ا

کرد تا بفهمه  یسر از بندم جدا م دیفهم یاگه م! عمه کش رفته بودم يبود که از کشو یتو دفترچه تلفن سرم

 انیبکشونه که اصل جر ییبحث رو به جا هیکردم به صدم ثان یذهن خالقم رو وادار م!اما مهم نبود هیچ انیجر

 !گم و گور بشه

. ادی یکه از دور م دمشیچک کردم، د دشیشد د یرو که اگر عمه قصد برگشت داشت م يریبلند و مس سرمو

شد، دستمو دراز کردم و در سمتش رو  کیکه نزد نیبه ماش.و منتظر موندم میصندل ریدفترچه تلفن رو گذاشتم ز

 .دیخرده طول کش هیببخش : باز کردم، نشست و گفت

. هوا بذارم يرو به حساب سوز و سرما شینینوك ب یمژه ها و سرخ یسیکردم خ یبه روش زدم و سع يلبخند

 !دامون؟: که گفت میخونه اش بود يها کینزد باًیتقر. استارت زدم و راه افتادم

 جونم؟:

 !؟ينداره که برگرد یراه-

 !کجا؟:

 !دامون-

 ! کنم یمهتاج خانوم خواهش م:

 !؟يدشمن شاد کن شد یدون یکارت م نیبا ا! ؟یچ یکن یخواهش م-

 !دشمنان داره؟ يبه شاد یعمه استقالل من چه ربط:

 !؟یدون یداره و خودت خوب م-

 !واسه خاطر من و خودت؟ ایمن برگردم  یکن یاصرار م نقدریاونهاست که ا يواسه خاطر شاد:

 ...گفت یزنگ زده بود و م شبیرسول د... کنم اما  یاصرار م نقدریبه خاطر فقط و فقط خودته که ا-

منم ! من تو اون خونه است دیبه ام اوشیس! خب؟! گفته عمه جونم یم یندارم بدونم رسول خان چ يعالقه ا:

همه  نیساله ا 29مرد  هیواسه  یکن یفکر نم! رونیدم بکنم از اون خونه ز دایبتونم خودمو پ نکهیا دیبه ام

 !ه؟یادیمقدار ز هینگرون بودن 

 ... يساله  10 يمن همون بچه  يصد سالت هم که بشه باز برا-
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 يمن بچه ا يگن صد سالت هم که بشه باز هم برا یکه م ییسوال داشته که آدم ها يبرام جا شهیواقعاً هم:

 !تو وجودشون داشته باشن؟ یبه زندگ دیتونن ام یچقدر م

 !چطور؟-

درصد هم فکر  هینکرده، زبونم الل،  يخدا یعنی! سالته 150حدود  يزیچ هیسالم بشه، شما  100من  یعنی:

 ...که یکن ینم

 !بچه یالل نش: و گفت ختیموهام، بهمشون ر ونیعمه نشست م دست

کم  هیثان 20ساعت  79حدود  يزیچ هیمن واسه شما  م،یبار نشست هیعمه جون جونم،  نیبب: و گفتم دمیخند

 ...و  میدیبه توافق رس! خوام مستقل شم یدادم که م حیصحبت کردم و توض

 !تن من يو کرد یو دوخت يدیواسه خودت بر! يتو طبق معمول ساز خودتو زد! میدیبه توافق نرس:

کار کامالً قانع کننده و منطق  نیا يبرا لمیمنتها از نظر من دال! نییفرما یطوره که شما م نیالبته که هم-

 !بوده

 !بسه؟ یخودت قانع بش:

 ... ینه خب، ول! اممم-

 ! کارت نیچقدر اشتباه بوده ا يدیفهم یکاش م:

 ...از نظرِ ! از نظر رسول؟! ؟یاز نظر ک-

 !از هر لحاظ! از نظر همه:

 .خودم یجز از نظر راحت-

 ...و  یپوش یم یو چ يخور یم یچ سیمعلوم ن نکهیا! ؟یتو اون خونه راحت:

 !؟ینیب یپوشش رو هم م نیا يماورا ياآلن شما دار یعنی! اآلن؟ دمیپوش یچ سیمعلوم ن یعنی! يوا يا-

 !زنم یحرف م يدامون دارم جد:

 !شدم رفت تیثیح یب! تنمه آره؟ یچ سیمعلوم ن يجد يجد یعنی! يوا-

خرده  هیتونستم حدس بزنم که به تأسف تکون خورد و بعد از  یم دهیسرش رو هم ند د،یکش ینفس عمق عمه

 !ه؟یجد متیگالره تصم انیسر جر: سکوت گفت

 ای هیجد دنیپرس یمن با خبر بودن که م میاصالً مگه از تصم! بود دهیرو پرس اوشیسوال س قاًیدق! خنده ریز زدم

 !نه؟
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 !؟يخند یم یبه چ: دیگفت و پرس امانی هی

 !هیدر مورد گالره جد ممیآره تصم. یچیه: عقب انداختم و گفتم به ینگاه نهییآ از

 !اد؟ی یاز دستم بر نم يکار چیه-

 !متأسفانه نه:

 !؟یعذب بمون يجور نیتا ابد قراره هم-

 !؟يدار یخاص يشنهادیپ يبسته ! اممم:

 !آره-

برسونمت به اون  ایما  شیپ يای یشام م نمیاآلن شما بگو بب! مذاکره زیسر م مینیش یخوبه، سر فرصت م:

 !؟يپدر ي هیارث یِمیخونه باغ قد

 شم؟یپ يای یتو نم. رم خونه یم-

روزها  نیا. رو هم داشته باشم ایس يخرده هوا هیرم خونه که  یم! میزحمت داد یکاف يبه اندازه ! قربون شما:

 .هم امتحاناش فشرده است رهیهم پاش تو بانک گ

 !؟یعنی یپرس یازش درس م-

 !گم یهم م کتهیبهش د! قاًیدق! آره: خنده و گفتم ریز زدم دوباره

 .لحظه پاشو هیدامون : آروم تکونم داد و گفت اوشیس یخواب بودم وقت گرم

 هیتخت و  يزانو زده بود پا. بالش بلند کردم و به سمتش چرخوندم يچشممو باز و سرمو از رو هیزور  به

فوق فوقش بعد چند بار بلند اسممو ! کرد ینم داریمنو از خواب ب کیرمانت نقدریمعموالً ا. پشتم بود يدستش رو

داد که خوابو  یتکون م يشتریچند ر يزلزله  هیشد و ته تهش بالشو به قدرت  یسرم ظاهر م يصدا زدن، باال

 !از سرم بپرونه

 !شده؟ یچ: دمیپرس يخواب آلود يصدا با

 .پاشو گالره دم دره: و سرم گفتنداخت ر یشرتمو م یکه ت يجاش بلند شد و همون جور از

 !؟یک: دمینشستم سر جام پرس یکه م يو همون جور نییپا دمیشرتو از رو صورتم کش یت

 . شینیبب ينخوا دیخواستم درو وا کنم، گفتم شا یم. گالره: سمت در اتاق و گفت رفت

 هی: به پاهام کرد و گفت يبرگشت و با سر اشاره ا رون،یشرتمو تنم کردم و اومدم برم ب یجام بلند شدم و ت از

 !سیبد ن یهم پات کن يزیچ
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 ! مغزم راه مونده ندوزیبردم که چقدر تا باال اومدن و یبه خودم انداختم و پ ینگاه

که اومدم گالره نشسته  رونیب. به سر و صورتم بزنم یرو زدم و در واحدو باز کردم و رفتم که آب فونیآ ي دکمه

 !سر جنگ داره دیدر هم بود که بشه فهم ياونقدر. کرد یمبل و نگاهم م يبود رو

 یکیاون  میهر دو انگار منتظر بود. و زل زدم به چشماش دمیکش مینیاز ب قینفس عم هیرو به روش،  نشستم

شتم، روزانه ام ندا ياونم تو خروس خونِ برنامه  يمالقات اجبار نیبه ا يخب من که عالقه ا! سر حرفو وا کنه

 .کرد یسر حرفو وا م دیپس خودش بود که با

 ؟يد یچرا جواب زنگهامو نم:سوال شروع کرد هیلب باز و با  باالخره

بود که نشون  نیا يبرا نایا يپام و همه  يمبل، پام نشست رو يامو دادم و دستمو دراز کردم در راستا هیتک

نقاط مملکت  یمنو در اقص يشماره :صورتش رفت و اومد و بعد گفتم ياجزا نیخرده نگاهم ب هی! بدم خونسردم

 !تموم اون شماره ها مربوط به خودت بوده؟ ای يپخش کرد

 ای ،يکار کرد یاما تو چ! نمتیکه بب يکه دم دستم بود زنگ زدم بلکه صداتو بشنوم و بذار يبا هر شماره ا-

 !ستم؟ین دنیشن حیتوض هیمستحق  یلتو زدم که حتد نقدریا یعنی! يداد یجواب نم ایخاموش بود  تیگوش

 !هیچ ممیدادم که تصم حیکنم برات توض یفکر م میکه با هم صحبت کرد يبار نیآخر: 

 !ن؟یهم-

 یبا خبرت کنم به نظر تو ب ممیخودمو موظف کردم بهت زنگ بزنم و از تصم نکهیا! س؟ین یکاف! کمه؟:

 !ته؟یاهم

 !بهم زدنت رو بدونم؟ هویکردنت،  یشونه خال هویفرار کردنت،  هوی نیا لیدل دیبعد سه سال من نبا-

 !؟یعنی یدون ینم:

 ! تو چته دامون؟-

 دنشیپرس دمیرس جهینت نیسوالو از تو بپرسم که خب، به ا نیتو فکرم بود ا شیپ ياتفاقاً هفته ! من چمه؟:

 !ستیهم مهم ن یلیخ

! گفتم چشم یگفت یهر چ! دمیرقص یم یگفت یکه م يبا هر ساز! میکرد یم مونویزندگ میداشت! من چمه؟-

از گذشته ام  یگفت! رابطه تا چقدره گفتم چشم نیشدن ا يتو جد میتصم نمیبب نکهیا يخوام برا یوقت م یگفت

سرم شلوغه،  یگفت! چشم فتمکرد اما من گ یبود قبول نم یبشه، هر ک یقطع ممیتصم یگم تا وقت ینم یچیه
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همه مشغله ات کنار  نیبهت وقت اختصاص بدم، سه سال تموم با ا یلیتونم خ ینم گهید يمثل دوست پسرها

 !بگم چمه؟ دیحاال من با! اومدم و گفتم چشم

 یزندگ هی یپ يبر یتون یم! تو بد نبوده يهم برا یلیخ ممیفهمم تصم یالاقل م! شنوم یرو م نایخوشحالم ا:

 !آل دهیآدم ا هیآل با  دهیا

 !يآل تر دهیا رونیاون ب یمن از هر آدم يتو برا-

 !؟یمطمئن:

 یگ یزده به سرت و م هویشده که  یچ یگ ینم میچرا مستق! ؟یزن یحرف م يجور نیچرا ا! ؟یچ یعنی-

 !کات؟

 !گذاشتم ونیکردم و بعد باهات در م نشیکه روش فکر کردم، سبک و سنگ هیمیتصم! نزده به سرم هوی:

 !؟یکن یمنو مجازات م يم داربه کدوم جر! ؟یچ يآخه برا-

 نیدنبال ا یچیافتادم با ق یلیدونه به چه دل یخرده تو سکوت زل زدم به صورتش و موندم واقعاً که واقعاً نم هی

 !که ببرمش؟ یارتباط يرشته 

رابطه کات  نیبدم چرا خواستم ا حیمن توض يمنتظر ياآلن جد:خاروندم گفتم یکه گونه امو م يجور همون

 !شه؟

 !يبد حیاته که توض فهیوظ یعنی! خوام بدونم یم! آره-

به  ينبود دیمق یلیبوده که خ ییزایچ هیتو هم  ي فهیوظ: جام بلند شدم و راه افتادم سمت آشپزخونه و گفتم از

 !انجامشون

 !؟یچ یعنی-

 یم حیبهم توض دیکه خودت با يزیچ حیتوض! ؟يخوا یم ویچ حیجداً موندم از من توض! داره گالره؟ یچ یعنی:

 !؟يو نداد يداد

از ! در مورد رابطه امون مشخص بود ممیتصم:آشپزخونه برگشتم سمتش و گفتم يورود ينداد، تو آستانه  یجواب

تعهد داشتن، تعهد دادن کنار  انیکه با جر يبهم زمان بد دیشد بهت گفتم با يجد نمونیب ییزایچ هی یوقت

 ! گالره؟ نگفتم ایبهت گفتم ! نگفتم بهت؟! امیب

 !؟يایکنار ب هیدونم چ یکه نم يزیچقدر الزم بود که تو با خودت و با اون چ! ؟یتا ک-
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 يسر هیبتونم  يچقدر صبر کرد! ام مال تو باشه؟ ندهیخواد تموم آ یبهت گفتم دلم م یچند ماه شده از وقت:

 !مسائلو با خودم حل و فصل کنم؟

 !؟یزن یچرا واضح حرف نم-

که احتماالً از تو اون اتاق  یاوشیس يبرا: صبحونه و در همون حال گفتم زیعلم کردن م يافتادم به هوا راه

مطمئناً  ییکه تو عمق ماجرا ییتو يهم واضح نباشه اما برا یلیمن خ يحرفها دیشنوه شا یما رو م يصدا

من فقط کارتو  ،یذاشت یتوش پا م دیکه اصالً نبا یراه یِسر دوراه يگالره، موند نیبب! روشن و شفافه یلیخ

 نمیاعصاب خودم و تو رو به گند بکشونم، بش يجور نیسر صبح ا نکهیا يدم جا یم حیاآلنم ترج! راحت کردم

 !صبحونه بخورم و برم سر کارم هیو 

 !حرف آخرت؟! نه؟یحرفت هم-

رابطه  نیبه ا یربط چیکه ه ییآدم ها ادی یخوشم نم! هم دارم گهیحرف د هی! نه! نهیحرف اول و آخرم هم:

 !عمه ام شیپ ينداشت بر یلیدل! بشه دهیکش انیجر نیندارن پاشون به ا

 ...یدو کالم رو در رو باهام حرف بزن یستیحاضر ن یو حت يد یمنو نم يتو جواب تلفن ها یوقت-

 اوش،یس نیه، نه امن نه اون عم یزندگ يبرا! تلفن حرف آخرم رو همون هفته بهت گفتم يچه رو در رو چه پا:

 ! ستین رندهیگ میکس تصم چیه! و خانومش نینه مع

 !يو خودرأ یدونم شما چقدر مستقل یاونو که م! بله-

 !یحاال هر چ:

که  هیته نامرد! هیچ متیتصم نیا لیرفتارت، دل نیا لیدل یگفت یو م ینشست یمرد م هی نیکاش الاقل ع-

سه سال تموم هر جور که  یوقت هیته نامرد! رونیب ينداز یآشغال م هی نیع تیمنو از زندگ يدار يجور نیا

 !يبد حیتوض ردشدر مو ینیبش ينخوا یو حت یردم کن يجور نیبودم حاال ا ارتیدر اخت یخواست

به ! تونم هضم کنم یوجه نم چیرو به ه یگ یکه م ياریاون در اخت یمن نامردمو کامالً قبول دارم ول نکهیا:

 یو به خاطر من تن م ينبود یته دلت راض!نجا؟یا ياومد یو به اجبار م یدوست نداشت! ؟يزور باهام بود

 یرفتار م يتجربه ات بودم که جور نیلاو! ؟یبودم که باهام رابطه داشت یکس نیمن اول نمیاصالً بب ای! ؟يداد

 ! کردم و حاال انداختمت دور؟ تیانگار دستمال یکن

تر از قبل زل زدم به چشماش و اون بود که راه افتاد سمت  جیصورتش، گ ياشک راه گرفت رو يها قطره

 !ینامرد واقع هی! دامون ينامرد: گفت هیرفت سمت در با گر یکه م يرو برداشت و همون جور فشیمبل،ک
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 يتجربه  نیخواست اول یو دلمون م میخوب دانشگاه يمن و دوستم از دانشجوها ن؟آخهیتلفن خونه  خط

بعد هم خب شما . میبود دهیشن یلیشما رو خ شگاهیآزما فیباشه و خب تعر یعال یلیخ طیمح هیتو  مونیکار

ما . رهیوقت گ یلیخ هم گهید يکردن جا دایدنگ و فنگ داره و پ ینامه هم کل نیکه عوض کردن ا نیدون یم

نت  قیو از طر لمیکنم به موبا یبلوتوث م سم،ینو یلپ تاپ م يکرده و قطعه، من پست ها رو تو دایپ بیع

ها رو در  امیجواب پ ایدم  یم ریرو د یخصوص يها امیاگه جواب پ. تیفرستم تو سا یم رانسلیا یفراالکپشت

 .شرمنده. نیریرو بپذ ریکل، تا پنج شنبه عذر تقص

*** 

 .ناشتا نکش اونو دامون: نشست رو شونه ام و آروم گفت اوشیس دست

کرد و خاموش شد، راه افتادم سمت اتاقم و  يآب، جز ریش ریآخر رو زدم و از جام بلند شدم، تهشو گرفتم ز پک

 .مارستانمیب ازدهیتا . امی یم ریشب د: گفتم

 .صبحونه خوردن، رفتم که آماده شم الیخ یگفت و من ب يا باشه

 !؟یخوب: دیروبروم و پرس دستایهم حاضر و آماده ا اوشیکه س دمیپوش یپالتومو م يدر ورود دم

 !بانک؟ یچطور نرفت:دمیبه خودم انداختم و پرس نهییتو آ یگفتم، نگاه آره

 .بخونم نمیگرفتم بش یمرخص: برداشت و داد دستم و گفت یجاکفش يرو از رو فمیک

 !آواز؟: کفشهام گفتم دنیرو باز کردم و در حال پوش در

 !؟یچ: دیپرس متعجب

 !؟یآواز بخون ینیبش یگرفت یمرخص:دمیزدم به صورتش و پرس زل

خودتو  ستین ازین ،یترک یاز درون م يدار یو ناراحت تیمعلومه که از عصبان: خرده مات نگاهم کرد و گفت هی

 .ياس بده که بدونم سرتو پشت رل به باد نداد هی يدیرس! يعار یبه طبل ب یبه زن

 .فعالً. باشه:

*** 

که قرار بود تا آخر شب ابروهام در هم  ییروزها! و اصالً دوست نداشتمشد ر یشروع م يجور نیکه ا ییروزها

تا آخر شب و تا  یموضوع هی ایشدم  یچپ بلند م ياز دنده  ایکه به قول عمه  ییباشه و خلقم تنگ، روزها

گرفت رو اصالً دوست  یم يو اعصابمو به باز ریبالش و چشم رو هم بذارم ذهنمو درگ يسرمو بذارم رو یوقت

 ! نداشتم
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 حیترج شتریب. دادم یکه معموالً انجام نم يکار. گفتم و رفتم سمت اتاقم یسالم کل هی شگاه،یگذاشتم تو آزما پا

اتاق و همون  يمبل گوشه  يانداختم رو فمویک. زیو تو بخش خودمو مشغول کنم تا پشت م تیدادم تو سا یم

و مسائل مربوط به رابطه ام با اون به کار  رهگال انیکردم افکارمو رو از جر یآوردم سع یکه پالتمو در م يجور

 . سوق بدم

 !سالم اجازه هست؟: دیسرشو آورد تو پرس نیبه در خورد و مع يا تقه

دکتر : دمیپرس زینشستم پشت م یکه م يکردم و همون جور زونیاتاق آو يگوشه  یبه چوب لباس پالتومو

 اومده؟

 .ادی یبه بعد م کینه،زنگ زد و گفت ساعت : گفتتو اتاق و  اومد

 ؟يفردا رو باهاش هماهنگ کرد يجلسه -

 .یافتاد واسه پس فردا که تو بعد از ظهر باش:

 .خوبه-

 شده؟ يزیچ:

 !مثالً؟ یچ-

 ...انگار  یسر کار حاضر بشن، تو ول دیبا يشتریب يبا انرژ التیدونم، معموالً آدم ها روز بعد از تعط ینم:

 وامت جور شد؟ يکارها. ادیمسأله کنار ب نیبا ا همیکه ز یعال یلیخ التیتعط هی يمعموالً مزه -

 .ممنون. يدکتر گفت که سفارشمو کرد. آره:اومد و گفت دنبالم

 بانک؟ امیباهات ب ستین ازین ؟يکار کرد یضامنو چ:

 .شهاب و ژاله ضامنم شدن-

 .یبهت گفته بودم رو منم حساب کن:

 .بهم يلطف کرد یکل تیتو اولو یقدر که اسممو گذاشت نیتو هم-

تا وام  یزمان ببره و صبر کن یکل نکهیپولو بهت قرض بدم نه ا نیا يداد یبود که اجازه م یلطف اون موقع:

 ! جور شه

 دامون؟: رخت کن که بازومو گرفت و گفت کینزد میبود دهیرس

 شده؟ یچ: دیسمتش، نگاهشو دوخت به چشمام و پرس برگشتم

 شده؟ یچ یچ: دمیو پرس دمیپس کش دستمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٣٧ 

 !گم یحال و روزو م نیا-

 کدوم حال و روز؟:

 ! دامون-

 ؟يراز شگاهیبره آزما يرو فرستاد یسبحان: 

 . نه هنوز-

 !ش؟یاستفاده شد قراره بفرست رقابلینمونه ها که غ:

 .گم بره یاآلن م-

 !تا حاال رفته و برگشته بود دیبا:

 !دیببخش. بله حق با شماست-

 .برو منم برم سر کارم. خوبه:

 يبرا نیکه مع يرفتم سمت بخش هماتولوژ یو کفشامو هم عوض کرده بودم و حاال داشتم م دهیپوش روپوشمو

 هی ست،یدکتر ن: آورد و گفت نییموهاش پا ونیبار صدم صدام زد، برگشتم سمتش، دستش رو که نشسته بود م

 .یبداخالق نقدریکنم از شانس بدش هم هست که تو امروز ا یاومده و فکر م یدختر خانوم

 کار داره؟ یچ-

 .از دانشگاه نامه آورده:

 ؟يواسه کارآموز-

 !اوهوم:

 .کنه یکارآموز قبول نم شگاهیبگو آزما-

 ؟یمطمئن:

 !کنه رو؟ یکارآموز قبول نم نکهیا! و؟یچ-

 !رو يجوابو بد نیا يخوا یم نکهیا:

 .آره: گفتم نیرو دادم و در جواب مع يتو بخش، جواب سالم احمد رفتم

 یساعت هیبره،  یو محترمانه ردش کن یباهاش حرف بزن يایب یتون یالاقل م: و گفت ستادیچارچوب در ا تو

 .شه منتظر نشسته یم

 !برو بذار به کارم برسم! محترمانه ردش کن یردش کن ير یتو هم که م-
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*** 

و خودمو آروم کنم اما  نمیبش یساکت که چند ساعت طیمح هیخواست با  یقهوه م وانیل هی ای ییچا وانیل هی دلم

و نمونه ها  کروسکوپیبود که سرمو به دستگاه ها و م نیراه ا نیبهتر! شد یها سرش نم يسوسول باز نیکار ا

نداخت که  یم ییصحنه ها ادی بیعج نوهم بود که م یخون يقرمز ونیو البته و متأسفانه اون م! گرم کنم

 ! بسپرم یکرده بودم به دست فراموش یسالها سع

رو  یرو به سمتش چرخوند،خانوم جوون يبه در سر من و احمد ياز شروع کارم گذشته بود، تقه ا یساعت هی

 .کرد و منتظر موند یکه سالم دمید

 . سالم: فتمو در حال در آوردن دستکش هام گ دمیکش نییجام بلند شدم ،ماسکمو پا از

رو  یساعت هیاگه اآلن سرتون شلوغه بهم  ای رمیوقتتون رو بگ قهیچند د نیفرصت دار: همون دم در گفت از

 .امیکه برم و اون موقع ب نیبگ

 !ممنوع داینوشته ورود افراد متفرقه اک شهیاون ش يرو-

 ...شلوغه و  یلیچون ظاهرا شما سرتون خ امیدر ب نیدونم، همکارتون اجازه دادن تا دم ا یبله م:

 اد؟ی یاز دستم بر م يچه کار-

 .که از دانشگاه آوردم يبابت نامه ا:

 م؟یکن یهمکارم نگفت کارآموز قبول نم-

قول مساعد دادن و بر اون مبنا بود که نامه رو  شونیصحبت کرد و ا یتلفن يدکتر يدوست من با آقا یچرا ول:

 .میگرفت

اتاقم با هم  امی یم نیداشته باش فیتشر: خرده فکر کردم و گفتم هیبا دندون خاروندم،  نموییلب پا نییپا

 .میکن یصحبت م

 .ظاهر شد نیکرد و رفت و پشت سرش مع يتشکر

 .داده باشه حق هم داره یاصرار کرد و خب اگه دکتر اکبرزاده اک یلیخ: که گفت دمیحال شستن دستهام شن در

 .هیموضوع چ نهیو بب رهیزحمت بگو جوان با دکتر تماس بگ یب-

 ؟يای ینم م،یپهن کرد ییتو آبدارخونه بساط ناشتا. باشه:

 .خانومو برسم نیخوام کار ا ینه،م-

 !گالره است؟ انیجر: دیدستش شد و آروم پرس ریافتادم که برم سمت اتاقم، دوباره بازوم گ راه
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 .ژاله باهاش صحبت کرده: روم تر گفتتکون دادم، آ دییبه عالمت تأ يسر

 ؟یک-

 .روزید:

 !کرد؟ یکار م یمن چ يپس امروز سر صبح دم خونه -

 !شده یمنتف انیاون جر نکهیمثل ا:

 !چرا؟-

 . انهیدر جر شتریژاله ب. دونم ینم:

 !گرفتم یمیتصم نیهمچ هیدونه چرا من  یگفت نم یخودش که امروز کالً منکر بود و م-

 .دهیبه کجا کش انیجر نهیفقط پرس و جو کرده بب! یدون یم انویژاله هم بهش نگفته که تو جر:

بهم زده باشم و خودش خودشو لو بده که  يا گهید لیبزنه و من به دل یترسه حرف یم! جالبه. طور نیکه ا-

 !کشه یجانماز آب م يجور نیا

 ؟يای یفردا شب شام م ،یآهان راست!یانیبذار بدونه که در جر ار،یبه نظر من به روش ب! بگم یچ:

 کجا؟-

 !بده ینیریخواد بهت ش یژاله م. ما يخونه :

 .دم یخبر م هیبرنامه ام چه جور نمیبب-

سالن انتظار  یصندل يکه نشسته بود رو ییبرم تو به اون دختر دانشجو نکهیافتادم سمت اتاقم و قبل از ا راه

 .نیاریب فیتشر: گفتم

و نشست و تو  زمیم يدو تا پاکت نامه گذاشت رو. مبل يرو نهیبا دست تعارف کردم که بش زم،یپشت م نشستم

 .شد واریدر و د ي رهیسکوت خ

*** 

 ن؟یبا دکتر صحبت کرد: حال باز کردن پاکت ها گفتم در

 .من نه دوستم باهاشون تماس گرفت -

 ؟یک:

 .فکر کنم دوشنبه بود-

 بعد دوستت به دکتر زنگ زده؟ يکارآموز يشما اومد:
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 .میایب میخوا یهم من و هم دوستم با هم م-

 هیخانوم چ نیاز کدوم دانشگاه اومده و اسم و مشخصات ا نمیبب نکهیا ينامه برا يکردم به خوندن سرسر شروع

 ... ایشما خانوم ناد: دمیو در همون حال پرس

 .هستم ییاسکو يشاد من. نه اون دوستمه: حرفم اومد و گفت ونیم

 يکه ما کارآموز ومدهین شیپ شگاهیآزما نیمعموالً و اصوالً تو ا: از نامه گرفتم و دوختم به صورتش و گفتم نگاه

 !دکتر موافقت کرده نیگ یکنم که شما م یو تعجب م میقبول کن

 !گم؟ یمن دروغ م نییفرما یم یعنی: گرفت و معترض گفت جبهه

 !نکردم یجسارت نیهمچ! ریخ: و گفتم یصندل یامو دادم به پشت هیام زدم و تک نهیبه س دستهامو

اصرار کرد،  یلیدکتر اکبرزاده با دوستم که صحبت کردن، بعد دوستم که خ یول. نبود نیمنظورم ا نیدار اریاخت-

 ...نیدون یخب م. نیاریگفتن حاال شما نامه رو ب شونیا

 یمیتلفن گفتن هر تصم يگفت دکتر اکبرزاده پا یم جوان بود که مزنگ تلفن حرفشو قطع کرد، خانو يصدا

 .نیریبگ نیکه خودتون خواست

 یدردسرها نم نیبار ا ریبه من باشه معموالً ز: مکث گفتم هیرو گذاشتم سر جاش و بعد  یگفتم و گوش يا باشه

 اریاآلن هم دکتر تماس گرفت و گذاشت به اخت. باز نشه شگاهیآزما نیتازه کار به ا هی يدم پا یم حیرم و ترج

 . رمیخوام بگ یکه م یمیمن و گفت هر تصم

 !درسته؟ نیندار ستهیبه عنوان کارآموز با نجایو ا ادیدانشجو ب هی نکهیبه ا يو شما عالقه ا-

 !درسته:

که دکتر  امیب يروز هیپس بهتره من برم و : شد گفت یم کینزد زیکه به م يجاش بلند شد و همون جور از

 !دیراحت تر بشه به توافق رس شونیکنم با ا یفکر م. داشته باشن فیتشر

 .رو حرف من حرف بزنن شونیکنم ا یفکر نم ن،یهم مطمئن نباش یلیخ: ها رو گرفتم سمتش و گفتم نامه

 ! رو حرف شما نه یزنن ول یرو حرف خودشون حرف م شونیجالبه که ا: بست گفت یرو که م فشیک پیز

 . نینظر کن دینداره تجد یراه چیه：کرد و نگاهشو نشوند به چشمام و گفت یمکث

 !گهیفرستدتون د یسال بعد دو ترمو خود دانشگاه م! ؟يکارآموز نیبر نیکه سال سوم پاش هیاصالً چه اصرار-

باشه  شتریآدم ب اتیچقدر تجرب به تجربه داره و هر ازیرشته واقعاً ن نیا ن،یمطلع هست شتریخب خودتون که ب:

 .میکن ینم مونتونیپش نیباور کن ن،یخرده فکر کن هی. شترهیهم ب تیموفق
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 !کنه رو دستمال نبندم یکه درد نم يدم سر یم حیمتأسفم من ترج-

 مونیکار يتجربه  نیو برامون مهمه که اول میدانشگاهمون هست يدانشجوها نیخب آخه من و دوستم از بهتر:

 یم یکه چ نیش یمسلما متوجه م. میدیشن یلیشما رو هم خ شگاهیآزما فیموفق باشه و تعر شگاهیآزما هیتو 

 .مؤثر باشه یلیخما  ي ندهیآ تیتونه تو موفق یمثل شما م يدینظر اسات ریکار کردن ز. گم

ره اما  یتو کتم نم وجه چیدو تا کارآموز با هم به ه: گرفتم هیرو تو چند ثان یینها میخرده فکر کردم و تصم هی

 .نیو مشغول به کار بش نیایب نیتون یم نیکدومتون خواست کیاگه 

 .ادیگم که ب یپس به دوستم م: دیخرده نگاهم کرد و پرس هیو  برگشت

 !ن؟یای یچرا خودتون نم-

شانسو داشت که  نیخب اون هم ا ادیتونست ب یمطمئناً امروز اگه م. در حق دوستم هینامرد يچون اون جور:

 !مشغول بشه نجایا

ها هم معموالً  مارستانیب: بلند شدم و گفتم زیاز استداللش رفت باال و متفکر زل زدم بهش، از پشت م ابروهام

 .رنیپذ یکارآموز م

 .کار کنه مارستانیدن که تو ب یخرده حساس هستن و اجازه نم هیدوستم  يبله منتها خونواده -

 ...که  نهیمثل ا یکار کن مارستانیتو ب یبعد اجازه نداشته باش ینبخو یشگاهیعلوم آزما:

 !تو سوپ يو نذارن بپر یباش جیکه هو نهیبله منم بهش گفتم، مثل ا-

 !ج؟یحاال چرا هو: دمیخنده، بلند بلند و بعد پرس ریام زدم ز ختهیبهم ر ي هیروح برعکس

 ! مربوط به دوستمه: زد و گفت يلبخند

 ! آهان:خاروندم گفتم یکه پشت گوشمو م يجور همون

چونه بزنم نظرتون ممکنه بازم عوض بشه؟خب  گهیخرده د هی：در و گفت ي رهینشست به دستگ دستش

بعد . مینامه رو هم به زور گرفت نیداره، هم ایبرو و ب ینامه از طرف دانشگاه باز کل رییتغ نیانیخودتون که در جر

شما  شینظر شما و با کار کردن پ ریرو کسب کنم که دوستم ز یاتیتجرب خواد منم همون یدلم م نکهیهم ا

 .کنه یکسب م

اگه از هم  قیشما دو تا رف اتفاقا：بغلم فرستاده بود و گفتم رینشست رو لبم از اون همه هندونه که ز يلبخند

 !شه یمورد نظرم عوض نم نیدر ا. نیریگ یم ادیبهتر کارو  نیدور باش
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 !اد؟یپس بهش بگم ب: تکون داد و گفت یتیاما با نارضا دییبه تا يسر

باشه، شما هم فردا ساعت دو  نجایا میبه دوستت بگو از فردا صبح ساعت هفت و ن: و گفتم زمیپشت م برگشتم

 .نه ایبکنم  يتونم کار یم نمیکه بب مارستانیب ایسه ب میو ن

پا بذاره  نکهیتشکر و در رو باز کرد، قبل از ا یلکامالً از چهره اش مشخص بود، با خوشحا نیشد و ا خوشحال

 !مشغولم؟ مارستانیمن کدوم ب یدون یمگه شما م: دمیپرس رونیب

از  ن،یکردم قبول کن یفکر نم: خودش زد و گفت یجیبه گ يخرده نگاهم کرد، لبخند هیو تو بهت  برگشت

 !هول شدم یخوشحال

 ،يبد یدوستت رو لطف کن ينامه : دوباره لب وا کردم رون،یکرد و اومد بره ب يرو گفتم، تشکر مارستانیب اسم

 .دن یکار کردن بهش نم يمن پاش نباشه، همکارهام اجازه  يامضا!افته یکارش زودتر راه م

امو دادم  هیرفت تک یکارها و وقت یباق يکردم برا شیینامه نوشتم و راهنما ریگفت و برگشت، دستور رو ز یآخ

سوپه لبخند دوباره  ونیزدن م رجهیقابلمو و در حال ش هی يلبه  ستادهیکه ا یجیو از تصور هو یصندل یتبه پش

 !به لبم نشست يا

: گفتم شیمبل و در جواب سالم و احوال پرس ينشستم رو. دمید ینم رشویاما تصو دمیشن یژاله رو م يصدا

 !شو تا بتونم جوابتو بدم ونیزیبه تلو لیتبد ایب اد،ی یخوشم نم ادیز ویکالً از راد

! ن؟یخوب هست! احوال شما؟: سالم کرد، از جام بلند شدم و گفتم یبا لبخند و به گرم رون،یاتاق خواب اومد ب از

 !ن؟یدار فیمعلوم هست کجا تشر! بهیپارسال دوست امسال کالً غر

 است؟کج اوشیس. راحت باش نیبش: رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يو همون جور دیخند

 !کالً سرش تو کتابه! متحرك یِهپل هیشده . امتحان داره: در آوردم و گفتم ورمویپل

اآلن  هیخدا که اگه سرش تو کتاب بود تو از سوء تغذ ياون بنده ! آره جون خودت: نشست روبروم و گفت نیمع

 !که يبه پوست و استخون شده بود لیتبد

 !تموم شه ایکنم تا امتحانات س ینم استفاده مکوها ییغذا ي رهیاآلن دارم از ذخ! من شترم-

 !ها یخدا رو با سرآشپز و کارگر خونه ات اشتباه گرفت يبنده  يجد يجد:

 !به من چه مربوط که اون دست پخت منو قبول نداره-

 !حق هم داره که قبول نداشته باشه م،یتو خبر دار يکه ما از هنر آشپز يزیواهللا اون چ:

 !شوهرتو جمع کن تا خودم با خاك انداز جمعش نکردم نیا ایژاله خانوم ب: خرده بردم باال و گفتم هی صدامو
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خرده  هیامروزو  گهید ،يگرد و خاك به پا کرد یکاف يبه اندازه  روزید:اومد و گفت ییچا ینیس هیبا  ژاله

 !اومد یم هوارت تا بخش ما يصدا يداده بود ریبدبخت گ یبود به اون عل یچ! باش لکسیر

پنجشنبه بهش چند تا کار سپردم، شنبه دم ظهر اومده ! کاره ریدر رفتن از ز يخدا یگ یکه م یبدبخت یِعل-

 !انجامشون بدم دمیگه هنوز نرس یم

 یب! برقت چند تا از بچه ها رو گرفت روزیکالً د. بردار: رو گرفت سمتم و گفت زیرو م ینیریظرف ش نیمع

 .الیخ

 ؟ياز گالره خبر ندار: دیپرس ژاله

 .نه گهیور د نیصبح به ا روزیاز د:

 همچنان خاموشه؟ لتیموبا-

 . نه:

 .اون پسره رو هم جواب کرده-

 !چرا؟:

 !است گهید زیچ هیگفت دامون واسه ام  یم. میدیگفت به تفاهم نرس یم-

 !ذاشت کنار یرو زاپاس نم گهید یکیبودم براش،  گهید زیچ هیمن اگه :

من  ینه ول ای یدون یم انویخواست بدونه تو جر یهم دلش م یلیخ.گفتم که کارش اشتباه بودهمنم بهش -

 .نزدم یحرف

 ! ام دهیمعلم د ابونیخ يجفتشونو تو کافه :

 !؟یگ یم يجد-

 .شدم مونیخواستم برم جلو و خودمو نشون بدم، پش یم!نشسته بودن گرم گفتگو و بگو و بخند. آره:

و  ننتیبب یذاشت یو م یرفت یم دیبا! ياشتباه کرد: از جاش بلند شد و راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت نیمع

 !يدیفهم انویگالره هم بفهمه که جر

 !خواد از زبون من بشنوه یدونم، فقط م یدونه که م یخودش م-

 !داره؟ یلیچه دل! چرا؟:

قرار  هیو فقط  دنشیگار بوده و به زور بابا مامانم رفتم دخواست هیکه فقط  هیبه آه و ناله و گر نهیکه بعدش بش-

 ...بوده و  ياجبار
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 ! باشه؟ نیواقعاً هم دیخب شا:

 ! زیرغبت هم ننشسته بود سر اون م یب نیشادان همچ يباز و چهره  شیبا اون ن دم،یکه من د ياون گالره ا-

نبوده و فقط به  يگه اصالً جد یخودش که م. شه یبخورش سرد م: کرد و گفت ییبه فنجون چا ياشاره ا ژاله

 !و حرف بزنن ننیبش يچند بار هیاصرار اون آقا قبول کرده 

 !بارشه نینه که اول! هه-

 یرو م گهیهمد مونییاما از دوران دانشجو نیسه ساله با هم رابطه دار! دامون يد یخب تو چرا بهش حق نم:

 !ن؟یکن يوقتش شده بود که مسأله رو جد گهید یکن یفکر نم! نیشناس

 !صبر کنه گهیبهش گفته بودم تا چند ماه د-

 !بود؟ شیدر پ يمعجزه ا گهیتا چند ماه د: بلند شد نیمع يصدا

آکبندمه چند  قیشناسه، سه ساله باهام رابطه داره و رف یو چند ساله منو م نیکه به قول ژاله چند یکس يبرا-

 يمسئله ا هیبار از  هی یدم وقت یم حیمن کالً ترج! بود یم دینبا رممکنیخت و غس یلیماه صبر کردن هم خ

 !تفاوت نگذرم یب نارشچشم روش نبندم و از ک گهیکردم و دوباره اتفاق افتاد د یچشم پوش

 !دوباره؟: دیبود که متعجب پرس ژاله

 . الیخ یب: زدم و گفتم يلبخند

و از  الیخ یو ب الیخ یب یگ یم یکه ه نیهم! پسر خوب الیخ یب ویچ: از تو آشپزخونه بلند شد نیمع يصدا

 ! گهید یش یمنفجر م هویکه  نیشه ا یتو خودت م يزیر یو م يگذر یم هیکنار قض

 یداره تو آشپزخونه چ دمشید یکه نم ینیکرد لبخند زدم و در جواب مع یکه متفکر نگاهم م يژاله ا يرو به

آره ! کند یاما گذشته ام درد م... حالم خوب است... که تو را دور زده یخاطرات کس... دار بزن: کنه گفتم یکار م

دکتر مؤاخذه !سر کار حاضر شدن هاتون ونیدرم هی و رهایژاله خانوم و البته تأخ میو به شما برس میبگذر! داداش

 ! یتکرار نکن گهیکه د رهیازت بگ یسحال اسا هیسپرده بودم !رت؟یاخ يها ینظم یات نکرد به خاطر ب

 د. دیچند وقت واقعاً ببخش نیبابت ا يوا: ژاله خم شد، لحنش رو مظلوم کرد و گفت سر

دادم  یم حیشب قبل،ترج یخواب یخسته بودم، هم از کار و هم از ب رون،یاومدم ب نیمع يزود از خونه  یلیخ

 .چشمامو هم بذارم تخت ولو بشم و سرمو بذارم رو بالش و يزودتر برم رو

 نیخوند ا یداشت م یعجب درس. دمیبسته د يکتابش با چشما يرو ولو شده رو اوشیکه گذاشتم تو هال س پا

 ! بشر
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 نیرفتم کنارش زانو زدم، دستهام نشست ب. کردم زونیگوشه، پالتومو هم در آوردم و آو هیگذاشتم  فمویک

 !پسرم؟: موهاش و آروم گفتم

 !جان؟ یس یس! پسر گلم؟: بار بلندتر گفتم نیدوباره و ا! نخورد یتکون

مامان فدات ! جونم؟ ایس! گل پسر؟: و گفتم دمیبه پشتش کش یآروم دست! نخورد یاما تکون دیکش یقیعم نفس

 !ا؟یس! از زور درس الکردار؟ يهوش شد یب! نمیپاشو بب! شه

 رهنیال پ هیپاشو پسرم، پاشو با : رو جمع کردم و گفتم دور و برش يجزوه ها! نشد داریگفت اما بازم ب یهوم

 !يخور یوسط سرما م نیا يدیخواب

 !؟ياومد یک! خوابم برد! اه: من سر جاش نشست و گفت دنیو با د دیکش یقیباز کرد، نفس عم چشم

 !شیپ ي قهیساعت و پانزده دق هیحدوداً : شدم گفتم یکه پا م يبه ساعت انداختم و همون جور ینگاه

 ! است خوابم برده قهیمن همش چند د! نه بابا؟: تو خونه دیچیمتعجبش پ يصدا

پاشو جمع کن برو ! که افتاده رو صورتت کامالً مشخصه يآره، از رد: عوض کردن لباسم شدم و گفتم مشغول

 !خواب نکن یبدبختو ب يهم اون جزوه ها يخود یب. سر جات بخواب

 !ت زنگ زد؟اون خانوم به: دیدم در و پرس اومد

 !نه: به سمتش و گفتم دینشست به ابروهام و سرم چرخ يا گره

 .نه، اونم گفت داره و قطع کرد ایرو داره  لتیشماره موبا دمیتماس گرفت، منم ازش پرس نجایدوباره ا-

 ! بهیعج:

 !ممکنه کار گالره باشه؟-

 ! نه:

 ...ییزن عمو ،يخاله ا! هان؟. التونهیاحتماالً از فام-

خواد  یگفت م یپسرشه و عمه م یشد زن عموم باشه چون عروس یم یعنی! نه: تخت و گفتم يرو لبه  نشستم

هست اگه کار واجب داشته  یهر کس! حاال ستیمهم ن. نجایکنه نه ا یم یدعوتم کنه اما زن عموم تهران زندگ

 . بخواب ریبرو بگ. زنه یباشه دوباره زنگ م

 خوش گذشت؟:

 کجا؟-

 !نیمع يخونه :
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ابرو مانند  يزائده  هیکه بچه اشون  میدیرس جهینت نیو آخرش به ا دمیو خند میگفت یکل. بود یجات خال. آره-

 !زونهیتنه بهش آو هیکه  ادی یاز آب در م

! جزوه ها سر و کله زدم نیدر اومد بس که با ا رمیمنم پ! یچقدر هم عال: زد و گفت يکرد، لبخند يدره ا دهن

 !واسه فوق بخون نیکه گفت بش یاون بر پدر هفت جد یعنی

 .کرده ان یبدبختت چه گناه يتو گل،اموات بابا يخر موند نیتو ع: پتو و گفتم ریز دمیو خز دمیکش دراز

 ...ترم بگذره ها نیا: و گفت دیکش يا ازهیخم دوباره

! گذره یم نمیگذشته گذشته، ا يبرو که همه ! برو بخواب!خالص گهیمونه، اونم بگذره د یم گهیترم د هی-

 .ریشب به خ

تو  یشد که حت يشماره ا ریچشمام و ذهنم درگ يگفت و رفت،ساعدم نشست رو يریشب به خ اوشیس

 ! هیطرف ک نمیو بب رمیکردم تماس بگ یبود که خودم هم رغبت نم بیعج. دفترچه تلفن عمه هم نبود

*** 

لحظه  هی سین ریگن اگه دستت گ یدکتر م يآقا: و به من گفتجواب داد و بعد ر ياتاق زنگ خورد، احمد تلفن

 .اتاقش يبر

در زدم و .و رفتم به اتاق دکتر يرسوندم و سپردم دست احمد ییجا هیگفتم و مشغول شدم، کارو به  يا باشه

 نکهیحدس ا! اتاق نشسته بود يمبل گوشه  يکه رو یرفتم تو، سالم نکرده چشمم افتاد به دختر خانوم جوون

سوپ لبخند  يزدنش تو قابلمه  رجهیاز تصور ش! رنگش یجیهو يمخصوصاً با اون موها! سخت نبود یلیخ هیک

 .سالم دکتر: نگاهمو دوختم به دکتر و گفتم. مهارش کنم عیسر یلینشست رو لبم که تونستم خ یو سمج يموز

 .نیبش: به مبل کرد و گفت يبا دست اشاره ا. میشدم و دست داد کیجاش بلند شد، با دو قدم بهش نزد از

 دهیبه رخم کش ومدنشینظم بودنش رو با ن یب يکه همون روز اول کار يو نگاهمو دوختم به کارآموز نشستم

: دکتر بود که سکوت رو شکست و گفت. کفشش نشوند یحوال ییجا هیو به  دینگاهشو از نگاهم دزد! بود

 ؟یخوب

 . ممنون: دکتر نشست و گفتم از صورت خانوم دانشجو گرفته به صورت نگاهم

 ره؟ یم شیکارها خوب پ-

 . شما رو هم دادم خانوم جوان که بده بهتون یسفارش شیجواب آزما. ستیبد ن:
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هستن که شما با  یهمون خانوم تیخانوم پاك ن. سر اصل مطلب میخب بر.دستت درد نکنه. آره گرفتمش-

 .يموافقت کرد شونیکارآموز

بله متوجه : کردم گفتم یکه به خانوم وقت شناس نگاه م يتکون دادم و همون جور دییبه عالمت تأ يسر

 !ارنیب فیتشر روزیقرار بود د! شدم

 ...اومد که  شیپ یمشکل هی: خجالت گفت یگرفت و با من و من و کم نمونیب زیاز م نگاه

ده  ینشون م دیمنظم و مق اول خودش رو يدو هفته  یکیکار کنه حداقل  ییجا هیقراره  یمعموالً آدم وقت-

 !ینظم یکنه به ب یبعد شروع م

 ...يمشکل جد هی نیباور کن:

 !خاص خودش رو داره نیقوان ییجا نیهمچ هیکار کردن تو -

 !بله متوجه هستم:

 يا گهید يبعد دنبال جا نیبهتر باشه شما اول مشکالتتون رو حل کن طیشرا نیکنم با ا یبه هر حال فکر م-

 ... يبرا

 .شه یتکرار نم گهیبه خدا د.نه تو رو خدا يوا يا: تو اتاق دیچیملتمسش پ يصدا

 يایب یتون یشما م. هم هست گهید شنهادیپ هیالبته . داستیکه نکوست از بهارش پ یسال! بله مشخصه-

 !نجایا ادیو اون دوست وقت شناس و با پشتکارت ب مارستانیب

 ...نیدون یخب آخه، م: چشمام شد و گفت خیم نگاهش

که  نهیپس تنها راهش ا. ندارن مارستانیبه کار کردنت تو ب يهستم که خونواده ات عالقه ا انیبله در جر-

 میتصم هیندارم  يوجه عالقه ا چیچون من به ه. یانتخاب کن يکارآموز يرو برا گهید يجا هیو  يبگرد

 !ببره رسوالیز شگاهویاشتباهم اعتبار آزما

 .وارد گفتگو شد تا وساطت کنه استیبود که احتماالً با س دکتر

 !بد نباشه هان؟ یلیخ يخانوم بد نیبه ا گهیفرصت د هیکنم شما اگه  یحاال من فکر م:

کنن که  یکار ثابت م يهم تو شونیا: گرفتم و دکتر ادامه داد شیاز صورت کک و مک ریبا تأخ نگاهمو

 . اشتباه نبوده متیتصم

با خودتون  تشیمسئول: دندونام خالص کردم و با مکث گفتم ریاز گ نموییبهم زد، لب پا یبا لبخند چشمک دکتر

 . دکتر
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 . با من تشیمسئول. باشه. خوبه: گفت ییبا خشرو دکتر

از خود گذشته  قیمقابل اون رف ينقطه .نگاهم کنه تشکر کرد نکهینشست رو لب اون خانوم و بدون ا يلبخند

شده بودم واقعاً از  مونیپش! و مظلوم یخجالت یکی نیو زبون باز و رو دار ا طونیاون شر و ش یهر چ! اش بود

کردم  یدانشجو که حس م هی يبا کارآموز شو به جا مارستانیآدم دست و پا دار رو فرستاده بودم تو ب هی نکهیا

 ! موافقت کرده بودم شگاهیتو آزما ستیزبر و زرنگ ن یلیخ

 عد از ظهر پا برجاست؟ب يجلسه : جام بلند شدم و گفتم از

 م،یکن دایپ دیجد یمسئول امور مال هی میقصد داره بره و مجبور ینه، فروغ ای يدیدونم شن ینم. حتماً:گفت دکتر

 .میکن يریگ میتصم گهیمسائل د يسر هیو  هیقض نیخوام در مورد ا یم

 .کنم تییکه راهنما ایشما با من ب: ادامه دادم تیگفتم و رو به پاك ن يا باشه

: دادم حیبراش توض يبه بخش پاتولوژ دنیتا رس. از دکتر کرد و همراهم راه افتاد يجاش بلند شد و تشکر از

 .شب 7تا  مهیو ن کیهم از  يبعد فتیش م،یو ن کیصبحه تا  7از  شگاهیآزما يساعت کار

 ام؟یشه من همون صبح تا ظهر رو ب یم: دیپرس آروم

 ؟یبمون یتون یعصرها رو نم یعنی-

 ...چند تا از کالس هام عصره و  نیدون یخب م:

از  شتریب رم،یپذ یرو نم ینظم یب. مهم فقط و فقط دقت عمله. ستیمهم ن. باشه. و خب، متوجه شدم یلیخ-

 ! ره یکار در رفتن هم تو کتم نم ریو از ز یدم و البته پرحرف یرو آوانس نم يسه تا خراب کار

و سر ژاله بلند و چشمش که  ستادمیا يدم در بخش پاتولوژ. کرد یم دییگفت و حرفامو تأ یبله بله م مرتب

 .سالم: و گفت نییپا دیافتاد به من با لبخند ماسک رو کش

 . ادیب يکارآموز يکه قرار بود برا هیهمون خانوم تیخانوم پاك ن. سالم-

 یاز دست من بر م یچه کمک انمیدر جر. لهب:و گفت تیجاش بلند شد و با لبخند نگاهشو دوخت به پاك ن از

 اد؟ی

 .میو ن کیتا ساعت  ادی ینظر شما مشغول به کار بشه، از صبح م ریاز امروز ز-

دادم اگه قراره باشه دور  یم حیتازه کار نداره اما من ترج هیبه سر و کله زدن با  يبود که ژاله عالقه ا مشخص

 .همکارهام کار کنه که احتمال اشتباهش کمتر بشه نیقتریاز دق یکینظر  ریو بر من نپلکه ز
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 شیهم اومد بفرستش پ نیبدونه رو بهش بگو،مع دیکه با يزیلطف کن و هر چ:افتادم سمت راهرو و گفتم راه

 .کار واجب دارم هیمن باهاش 

که کارو شروع  ایرخت کن اون جاست، لباستو عوض کن و ب: گفت تیکه به پاك ن دمیگفت و شن يا باشه

 .میکن

بشم اما خوشحال  مونیدختر پش نیبرسه که اصالً از قبول ا يلحظه ا هی دمیترس یبودم، هر چند که م یراض

 .کنه يبودم که قرار بود با ژاله همکار

 !سالم کیعل: بلند شد رزایاون غرغره م يمطبوع خونه هنوز به تنم ننشسته صدا يکه گذاشتم تو خونه، گرما پا

 !؟یخوب! ماه پشت ابرت پسرم يسالم به رو: زدم و گفتم يلبخند

 !؟ییمعلوم هست کجا-

 !ستادمیکه معلومه، دم در واحدمون ا شیواهللا، معلوم:

 !دامون-

 از من گردن شکسته سر زده؟ يقصور! باز؟ هیچ! جون دامون؟:

 !ها ابونیتو خ فتهیکم مونده بود پاشه راه ب یعمه ات از نگرون! آخه؟ يد یچرا جواب نم لتویموبا-

 .جا گذاشتمش شگاهیآخ آخ، تو آزما:و گفتم دمیشلوارم کش يبهایپالتو و ج يبهایبه ج یدست

 یخدا از نگرون يزنگ بزن به اون بنده : رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يجاش بلند شد و همون جور از

 يگالره هم که نبود با! يهم که قرار نبود بر مارستانیب رون،یب ياومد شگاهیهفت غروب از آزما! اریدرش ب

 !خدا صد بار زنگ زده تا حاال يبنده  م،یراحت کن ياون جور المونویالاقل خ

 !براش داشته باشم که با اون وقتمو بگذرونم بچه مثبت؟ نیگزیجا هیتونم  ینم یعنی یبا گالره نبودم ول-

همه که : زدم و گفتم يبودم دم کانتر و بهت زده نگاهم کرد، لبخند ستادهیکه ا یبرگشت به سمت من سرش

لباس عوض ! بپا غذات نسوزه! مرگ یعنیمن،  یزن، زن ب یمن ب! پسر جان ستنین نیرنشیمثل تو سالک و د

 !امی یکنم و م یم

 !يدخترباز يبدبختت زنگ بزن و بگو رفته بود يبه اون عمه :دمیپرحرصش رو شن يصدا

 !باشه:

 !رمارو باشهزه-

 !پس نباشه:
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 يگذاشتم رو بلندگو برا ویهم پرتر بود پس گوش اوشیرو برداشتم و رفتم تو اتاق، عمه مطمئناً توپش از س تلفن

 !الو دامون؟: نگرون گفت يصدا هیبوق برداشت و با  نیبه محض اول! از احتمال کر شدنم کم کنم نکهیا

 !نگران خودم شهیبزرگوارِ هم يسالم بر عمه -

 !با تو روشن کنم فمویمن تکل نجایا يای یم یش یاآلن بلند م نیدامون هم:

رو روشن کنه خودش نزول  گهید یکی فیخواست تکل یم یهر ک میعمه جونم از قد: خنده و گفتم ریز زدم

 !کرد یاجالل م

 !؟يبه روز من آورد یچ نیبب ایبلند شو ب! کشمت دامون یم-

کار کردم که عمه خانوم قصد  یشده حاال چ یچ! شم یمرگ شما م شیمن خودم پ! که ستیبه کشتن ن يازین:

 ! جونمو کرده؟

 !؟یکه من دق مرگ شدم از نگران يشبه کجا بود 12غروب تا حاال اآلن که ساعت  7از -

 .خرده کار داشتم هی یعنی! دو جا گرم بود یکیمن سرم . شما یخدا نکنه دق مرگ شده باش:

 !گوشه؟ هی يخاموش و بنداز ای یکن لنتشیسا ایکه  يدیخر یاون گرونبه  لیموبا-

 يباهاش باز نمیش یهم م یرم و گاه یتو نت هم م ییوقتها هیزنم،  یهم باهاش م یزنگ هیوقتها  یبعض! نه:

 !کنم یم

 !زنم دامون یحرف م يدارم جد-

: گفتم تیاز حالت بلندگو خارج کردم و با جد ویگوش. شده لیتکم تشیبود برام که ظرف يدادش اخطار يصدا

 . جا گذاشتم شگاهیتو آزما لمویموبا

 آره؟ گهید يعمد-

 .اوردمشین دمیگفت د اوشیخونه و س دمیاآلن که رس نیهم. نه به خدا:

 يایدر ب يو خونسرد يدیق یب نیخرده از ا هی یکن یاما فکر نم يتا حاال کجا بود 7خوام بپرسم از  یمن نم-

 !ر باشه؟بهت

دلواپس  شهیفاز هم نیخرده از ا هی یکن یشما فکر نم:و گفتم دمیموهام کش نیب یلبخند نشست رو لبم، دست هی

جور مصر دنبالم  نیکه ا یداشت يکار! حاال جونم؟! اون قلب و جسم و روحت بهتر باشه؟ يبرا يریفاصله بگ

 ؟یگشت یم

 !یلحظه گوش هی-
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رسول : و بعد عمه آروم پچ زد دمیرو شن يبسته شدن در يتخت و زل زدم به سقف، صدا يرو دمیکش دراز

 .نجاستیا

 .یخب سالمت-

 .نهیاومده که هم کارتها رو بده و هم تو رو بب:

 !یاونم خب سالمت-

 !دامون:

شناسم اما دکتر گوش و حلق و  یرو م يادیز يکنم و دکترها یکار م مارستانیعمه جونم درسته من تو ب-

 نیگوشم به فنا رفت با ا يپرده ! شده اشه ریآکبندش بهتر از تعم يزیخوب سراغ ندارم و البته که هر چ ینیب

 !شما يدامون دامون کردن ها

 .ندتیکه بب نجایا ایفردا ناهار پاشو ب:

 .شگاهمیفردا ناهار آزما-

 .ایب يعصر:

 !مارستانمیب يعصر-

 !دامون:

 !بگو دامن ونیدر م یکیدامون دامون گفتن  یه يتنوع هم که شده جا يعمه جونم برا-

 !پناه ببرم یدونم به ک یبه خدا از دست تو نم:

 یسالمت يعرض کن و آرزو ژهیو کاتیاز طرف من به اون مهمون خوش قدمت تبر! به خداوند عز و جل-

 !اون دو نو گل شکفته يبرا

 !؟يدیننش! ندتیخواد بب یگفتم م:

 ،يشنو یو فقط م يشنو یرو م يزیچ هیشما ! کنه یمقدار فرق م هیبا گوش دادن  دنیمنتها شن دمیچرا شن-

که رسول خان  دمیمن اآلن فقط و فقط از شما شن! یکن یم یاقدام هیو در موردش  يد یرو گوش م يزیچ هی

 !نیهم! آوردن منزل شما فیتشر

 !محل کارت یحت ایتو  يخونه  ادیپاشه ب نکهیتا ا نینیخونه بب نیرو تو ا گهیمن گفتم بهتره همد:

 !اد؟یمگه قصدشو داره که ب-

 !آره:
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خور  يتوسر يِدست و پا یب تیخاص یب يدماغو يزق زقو يکوچولو ياون بچه  گهیمن د نیبهش نگفت-

 !رو به زور فرو کنه تو اونجام ماتشیکه تصم ستمین

 !مودب باش:

چه  یعنیندارم  شونیا دنیبه د يگم عالقه ا یم یکه بنده وقت نیبرسون شونیعرض ا منتها بهتره به! چشم-

 !چه محل کار نجا،یتو اون خونه، چه ا

 !تو و حرف زدن باهات بوده دنیقصدش د نجا،یا ادیب دهیهمه راهو نکوب نیواسه چهار تا دونه کارت ا:

 .با خودم شیقصد بهش ابالغ کن باق نیشما لطف کن نظر منو در مورد ا-

 .کنه یاما قبول نم شینیبب يخوا یبهش گفتم که نم:

 !با من شیباق سایعقب وا گهیخب پس شما د-

 ...چند ساله که  یدون یم! کنم یدامون خواهش م:

 ! دونم چند سال گذشته یم یبله من بهتر از هر کس-

 .پسر خوب ایبه خاطر من کوتاه ب:

 ...مسئله  نیکنم تو ا یاما خواهش م یدون یخوب م نویو ا زهیعز یلیخ یلیخاطر شما واسه من خ-

 !آره؟!دخالت نکنم! چند سال نیا نیع: 

 ! نهیواسه هم یاون خاندان ياگه شما برام سوا-

 !؟یکه من نباشم چ يفردا روز:

 !باشه؟. میزن یحرف م یکیتراژ نیبه ا یبذار بعداً در مورد موضوع. خسته ام یلیعمه به قرآن خ-

 !که؟یتراژ نهیخواد تو رو بب یرسول م نکهیا:

 دیدارم رو نداشته باشم با ایکه تو دار دن يزیو عز لیفام هی نیو من هم یبرسه که شما نباش يروز هی نکهیا-

 !کهیتراژ زم،یتو سرم بر یچه خاک

 ... هیکه بق يخوا یخودت نم:

باشه که حاضرم جونمو براش  يخوام که تنها کس و کارم عمه ا یمن خودم م! جاست نیموضوع هم قاًیدق-

 ! بدم

و  نهیمن نشسته قصد کرده هر طور شده تو رو بب يخونه  منیکه اآلن تو نش یآدم نیبه هر حال ا.خدا نکنه:

 .ریبگ يخوا یکه م یمیحاال هر تصم. حرفاشو بهت بزنه
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 !اون؟ يعمه  ای یمن يشما عمه -

 ...ه و گم قصد کرد یدارم م:

که بخوام  ستمین یطیاآلن اصالً تو شرا! عمه نمشیخوام بب یمن نم! منزل باشه یقصدش وح ستیخدا که ن-

 .گوش بدم شویصد قرن پ ينخ نما شده  يحرفها نمیبش

 شده؟ يزیچ:

 !خرده سرم شلوغه هینشده  يزیچ-

 !؟يدیبا گالره به کجا رس! ساله سرت شلوغه یلیتو که اآلن خ:

 !خوب یلیخ يبه جاها-

 !شاهللا؟یا نیکرد یآشت:

 !میکه همچنان هم تو همون مواضع هست میخرده بهم زده بود هیفقط ! که میقهر نبود-

 !؟یچ یعنی:

 .خرده بخوابم هیبخورم و  يزیچ هیشما برو به مهمونت برس، منم برم ! خودمو عشقه يفقط عمه  یعنی-

 هنوز؟ يشام نخورد:

 .خونه دمیگفتم که تازه رس-

 .نه ایکنم  ادهیپ طونیمرده رو از خر ش نیتونم ا یم نمیبرو منم برم بب. باشه:

 .عمه-

 جانم؟:

 !بوس محکم محکم هی-

 !نیریبرو خودش:

 فعالً! چشم-

 !جونم کثافته يهمه . امی یو م رمیگ یم يا هیدوش چند ثان هی: گفتم اوشیتو هال و به س رفتم

 !خرده دامون هیخجالت بکش : از تو آشپزخونه بلند شد صداش

 !خجالت بکشه؟ دیباشه با يآدم شن و ماسه ا! چرا آخه؟: سمت حموم و گفتم رفتم

 !؟يبود ایدر: دیسمت حموم و پرس دیکانتر گردن کش يباال از

 !کردم یسر ساختمون داشتم مالت آماده م! نه-
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 .بود اوشیاز سوال و جواب کردن س يریجلوگ يتو حموم و در رو بستم، تنها راه برا رفتم

 .کرد خیغذا  گهید ایب: گفت اوشیکه اومدم س رونیب

 ؟يموقع شامتو نخورد نیتو چرا تا ا: و در حال خشک کردن موهام گفتم زیپشت م نشستم

 .خوردم-

:پسر گلمکردم  یگاز؟ خودم گرمش م يپا يسادیواسه من وا! ا! 

 !معلوم هست چته؟! ساعت شب؟ نیاونم تا ا! ا؟یره شنا، اونم در یسرد م يهوا نیآدم تو ا-

 !سیمعلوم ن!نه به خدا:

 شده دامون؟ یچ! زنم یحرف م يدارم جد-

 شده؟ یچ یچ-

 !؟یختیبهم ر نقدریواسه گالره است که ا:

 !ختم؟یمگه بهم ر! اه؟-

و اشاره و اصوات  مایکت و کلفت درست کردم و با ا يلقمه  هیکرد و زل زد به چشمام، واسه خودم  اخم

 !بخوابه رهیناواضح بهش گفتم که بره بگ

که لقمه  یاآلن نشست: لقمه رو فرو دادم و گفتم. و دستهاشو تو هم گره کرد و زل زد بهم زیپشت م نشست

 !چمه؟ یبفهم ای يمنو بشمر يها

 !؟یآدم حرف بزن نیع يایبار ب هیشد -

 !؟یو با من درد دل کن ینیبش يایبچه آدم ب نیبار ع هیتو شده :

 !درد دل کنم؟ دیبا یمن از چ-

 !اره؟یدلتو به درد ب يزیچ هی ومدهین شیتا حاال پ یعنی! دونم یچه م:

 !چرا-

 !اونوقت؟ یچ! نگفتم؟! آهان:

 !تو يِاعتماد یو ب يتودار نیهم-

من درد  شیپ ایبخور، بعد ب یتو برو عاشق شو، بعد شکست عشق م،یذار یقرار م هی نیبب! ؟یگ یاونو م! آهان:

 !زنم یبچه آدم باهات حرف م نیع نمیش یدل کن اونوقت منم م

 !يخر یلیخ: بلند شد و گفت زیپشت م از
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 یمرس-

 !ریشب به خ:

 .يبهش گند زد زانیبهم زنگ بزن و بگو که به چه م يفردا امتحانتو داد! پسر دردونه ام ریشب تو هم به خ-

 شده؟ یچ یگ ینم. باشه:

 .نشده يزیچ-

 ...اگه موضوع گالره است! ؟يریکه آروم بگ ایبه آب در يوقت سال زد نینشده ا يزیچ:

موضوع  س،یموضوع اون ن! ها نیمن و اونو بهم با چسب دو قلو بچسبون نیشد جیکالً همه اتون با هم بس-

 !سین یچیاصالً ه

روزها  نیمخصوصاً که ا. شم یدوست واقعاً دارم نگرانت م هیکنم اما به عنوان  یخوام تو کارات فضول یمن نم:

 !شده بیو غر بیرفتارهات واقعاً عج

 یکه فکر نم يداریآخه تو ب! از خودم؟ ارمی یدر م یخاص يتو خواب صداها! ؟یبیغر بیعج يچه رفتارها! اه؟-

 !ازم سر زده باشه یو خاص يزادیرآدمیرفتار غ کنم

خونه  نیرو مبل ا ینشست لیدل یندازه که ب یم ياون روز ادیحد سرخ و رگه داره منو  نیکه تا ا ییچشما نیا:

 ! دونم یدونستم و هنوز هم نم یمنتها نم لشویکه نبوده، من دل لیدل یالبته ب! هیگر ریز يزد

 بیکدوم رفتارم عج گهید!وارانه نکن يهند يها يپرداز الیخ يخود یداره، ب يبد یلیسوز خ رونیب يهوا-

 ! به؟یغر

 !روزید انیجر نیهم ای:

 !روز؟ید انیجر-

 !یکه اونجا هم نرفت يکجا بود سیو معلوم ن یقرار داشت مارستانیدانشجو تو ب هیکه با  يروزید: 

 !ره؟یگ یکنه از تو سراغمو م یمنو گم م یهر ک! بابا يا-

 !گهیوقتها د نیواسه هم يخونه رو داد يشماره :

 !رم؟ یزنم کجا م یم میج یکنم و وقت یکار دارم م یچ یبدون يخوا یم-

 !آره:

شه  یگم م یم! يخودت اصرار کرد گهیخواستم بهت بگم د ینم! اون يرم خونه  یم! زمیزن دوم گرفتم عز-

 !؟يفقط نفقه بخوا ،يات بگذر هیاز مهر
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 !دامون يا مزه یب یلیخ:

شد شد،  ینم دیکه با یبودم، نشد، کار گره افتاد و اون يمسئله ا هی ریگ یپ: افتاد بره سمت اتاقش، گفتم راه

 !بزنم بلکه جوشم بخوابه خی ایو امروز رفتم در ختیاعصابم بهم ر

 يدستم گاز يتو يبه لقمه . بوده يبدم چه کار حیاحتماالً هم منتظر بود توض. کرد یبود و نگاهم م ستادهیا

 يفسفر نسوزون و انرژ يخود یبوده ب يچه کار یبدون يخوا یاگه م: لپم و گفتم يزدم و فرستادمش گوشه 

 .ازش نزنم یدم حرف یم حیهدر نده، ترج

 هست؟ س؟ین ریکارت که گ-

 .نه:

 .ریشب به خ. باشه. خوبه-

 نیتماس گرفت و از ا 195آقامون با  ذارم و خوشحالم که امروز یدارم پست م وهیهمچنان و به همون ش من

گن  یکنن و م یکالً کابل تلفن ما رو از جا م انی یم ایحاال دو حالت داره ! کرد تیشکا تیخاص یمخابرات ب

 !پردازن و خالص یم) جوگرفت منو(کنن و غرامت یم یعذرخواه ای! يهر

*** 

 !سالم استاد:گفت ينذاشته شاد مارستانیب شگاهیتو آزما پامو

 .هستم يفرهود! سالم کیعل: به سمتش و گفتم دیچرخ سرم

 . دمیکه هر جا پا گذاشتم ازتون شن یفیتعر نیبا ا نیما رو هم دار يبله البته که سمت استاد-

 فمویتو درگاه در،ک ستادیکردم، اون هم همراهم اومد و ا یسمت رخت کن، با همکارام هم احوال پرس رفتم

 !دو روزه؟ يجا افتاد: دمیو پرس وارید يگوشه  مکتین يگذاشتم رو

 .نیاوردین فیمنتظرتون موندم که خب تشر یکل کشنبهی-

 .يای یتماس گرفتم و هماهنگ کردم که م:

 .دادن یدستتون درد نکنه وگرنه که اصالً راهم نم. بله-

 !رو بهت گفتن؟ يانجام بد دیکه با ییکارا یعنی ؟یکار کن یقرار شده با ک:

کار  طینچرخم، با مح یالک یعنیبچرخم،  یدو روز رو الک نیدکتر خرسند گفتن ا! البته نه به طور کامل. بله-

 !کنم يدست شما شاگرد ریکه ز نیاریب فیآشنا بشم تا شما تشر

 !دست من؟ ریز: دمیو پرس نییروپوشم اومد پا يگرد شد و برگشتم سمتش، دست نشسته ام از دکمه  چشمام
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 !بله استاد: مت مثبت تکون داد و گفتبه عال يسر

برم با دکتر حرف  نیبش! هستم نه استاد يگفتم فرهود: شدم بند کفشامو باز کنم و در همون حال گفتم دوال

 .امیبزنم و ب

 ن؟یکه منو رد کن نیچونه بزن نیبر نیخوا یم یعنی-

 یبود و البته هر چ یمشک یمشک شینارنج قیبهش انداختم، درست برعکس اون رف یسمتش و نگاه برگشتم

 یب نکهیا يندادم و رفتم که با دکتر خرسند چونه بزنم برا یجواب! کرد یجبران م نیسر و زبون بود ا یاون ب

 ! يبه جناب فرهود:گفت دیتا منو د! من گردن شکسته بشه الیخ

 ! سالم دکتر-

 ! مشکلت حل شد؟: دیدست دادم، دستمو محکم به دست گرفت و پرس باهاش

خبر  شیکه احتماالً فقط خودم از تلخ يلبخند! فکر کردم که حل شد؟ يلحظه ا يزدم به چشماش و برا زل

 !پاك شد یحل نشد ول: داشتم به لب آوردم و گفتم

 .نیننداخت نیکه حرفمو زم یمرس: بپرسه گفتم يا گهیبخواد سوال د نکهیمنظورم نشد و قبل از ا ي متوجه

 !؟یگ یمتلک م-

 !گم یدانشجو کارآموزه رو م نیمه! نه بابا:

 . تونم که نه بگم یازم خواسته نم يزیچ هیکارمندم  نیبار بهتر هی گهید. آهان-

جواب  مونیاستاد شاگرد يبار هم به خاطر رابطه  هی نیخوام، ا یازتون م گهید زیچ هیهم  گهیبار د هیحاال :

 .نیند یمنف

 !؟یچ-

 !کنم یمن باهاش کار نم:

گفت  یم! گفت یم نویبه جون خودت رضا هم هم: آروم شد گفت یخنده و وقت ریزد به صورتم، بعد زد ز زل

 !دست خودت باشه ریخوام ز یهفته م هی هیاما  یکن یقبول نم يایب یوقت

 ! هیثان هی نیشما بگ-

 !حاال هم برو سر کارت بذار منم به کارام برسم! هفته هیگم  یم! هیثان هیگم  یمن نم:

 !کدوم خطامه؟ هیتنب-

 !نداره يا دهیبرو برو، چونه هم نزن که فا! هیاجبار قیتوف! ستین هیتنب:
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 !گفته باشم! دم ها یم شیدست من باشه فرار ریز: کردم و گفتم ینچ

 ! مینده شانس آورد يتو و منو با هم فرار دم،یکه من د ینیا:و گفت دیدوباره خند دکتر

 !    يآر! شوم یگونه مجازات م نیجرم ا نیدونم به کدام یمن نم: لب غر زدم ریافتادم سمت در و ز راه

 یپ نکهیکردم واسه ا یکه م ییالتماسها یتالف:و پشت بندش گفت دمیسرخوش دکتر رو شن يخنده  يصدا

 !که عوض داره گله نداره پسر خوب يزیچ! یو نرفت یرفت یبار نم ریو تو ز يریبگ سویتدر

لبم پاکش کردم و قبل از  ياز رو ییبه اسکو دنیبه لب آوردم که با رس يبه تأسف تکون دادم و لبخند يسر

 !نداشت؟ دهیفا: دیبگم خودش پرس يزیبخوام چ نکهیا

 !؟یچ: کارم و گفتم ییافتادم سمت سکو راه

 !چونه زدنتون-

 !بگذره هم واسه شما ریمن به خ يهم برا دوارمیتحمل کنم و ام دیهفته رو با هی! نه متأسفانه:

 يدم برا یقول م نکهیو ا هیخودش کل رمیبگ ادی زیقدر که ازتون چهارتا چ نیتوشه، هم ریخ یمن که کل يبرا-

 !نکنم جادیشما هم مزاحمت ا

هم  نویداشت که ا گهیقل د هیکاش ژاله ! دادن کارها حیگفتم و شروع کردم به توض میکن فیو تعر مینیبب هی

 ! بود نیمطمئناً هم!بود دهیچسب بانمویاصالً آه ژاله بود که گر! سپردم دستش و خودم خالص یم

*** 

 یتالش کن یو ه یتالش کن یه یوقت. داد یآزارم م داًیکه شد يزیچ ریبود، ذهنم درگ کروسکوپیتو م نگاهم

بکنه و  يوجودت بخواد کارو بند بند  ینیالتماس ها و کمک خواستن ها رو بب یوقت اد،یاز دستت بر ن يکار

 یکرد، کاش م يشد کار یکاش م! تونه له ات کنه یراحت م یلیکه خ ادی یبهت م ينتونه، اونوقته که فشار

! فاجعه شد هیکه به طور قطع گرفته بودن پاك کرد تا مانع وقوع  یمیوقتها ذهن آدم ها رو از تصم یشد بعض

 . آورد رونمیاز فکر ب يشاد يصدا!ه دل رحم ترخرد هی! خرده مهربون تر بودن هیکاش آدم ها 

 !خوبه؟ نیاستاد ا:

لفظ خونده نشم  نیبه ا نکهیا يفقط و فقط برا: خرده نگاهش کردم و بعد گفتم هیبرگشت به سمتش،  سرم

 ! قبول نکردم سویتدر

 !استاد منظورتونه؟! کدوم لفظ؟-

 !بله:
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 !منو صدا کنه استاد یکیمن آرزومه  يوا! چرا؟! اه-

 !جداً؟:

 !آره يوا-

 !و خب یلیخ:

 ! آره خوبه استاد: الم که تو دستش بود انداختم و گفتم يرو يبه نمونه  ینگاه

 !گهید دنیخجالت ند:و گفت دیبلند خند يصدا با

 !ر کنهافتخا دیبه آرزوش برسونه با ویکیآدم ! ؟یخجالت واسه چ: و گفتم کروسکوپیم يدوباره بردم تو سرمو

که حاال جز حسرت  ییبرد به روزها یمنو م. برگشتم سمتش، دوباره مشغول کارش شده بود د،یخند دوباره

! کیکوچ يها طنتیدوران ترس از درس و امتحان، دوران ش ،ییدوران دانشجو! ازشون نمونده بود يزیچ

فصل  يجمعه ها يهاکوه رفتن ! زیخاطره انگ يسرخوش، اردوها يخنده ها! وقت یوقت و ب يدوران خنده ها

 !غل و غش یب يها یدوست! بهار

و شهاب و ژاله و سمانه و رضا و فرهاد و  نیبا مع ییدانشجو یدورهم هیدلم .اون روزها رو کرده بود يهوا دلم

! تب تند بحث و جدل و گفتمان است،یتب تند س يروزها! خواست یم هامویاز همکالس گهید یلیمحمد و خ

 !خواست یروزها رو م اوندلم ! خواست یم جانیخرده ه هیدلم ! خواست یخوب دانشگاهو م يدلم روزها

 

شام  اوشیس...شد راه بر گشتن يدربدر يقصه  اهویه یطواف ب نیا يشد يسپر يقرار یمدار ب يرو میزندگ:

 !؟يای ینم اهیس! ندارم ایهمه دار و ندارم تو رو دارم  يکارم ا دهیندارم به جنون کش...حاضره

 ! اومدم یبخون گهید تیدو ب-

گفت حق  یهم م یالبته که هر چ! رهیرو بگ رادهایو ا ادینشستم و منتظر موندم ب ز،یم يرو گذاشتم رو قابلمه

شد به سرت زد آبگوشت بار  یجون من چ: کرد گفت یکه دستهاشو خشک م ياومد و همون جور.داشت

 !يبذار

خورده تو  بیس هیکه احتماالً  یرس یم جهینت نیبخور بعد به ا نیاال بشح: رو گذاشتم تو قابلمه و گفتم مالقه

 !آبگوشت تازه ابداع کردم هیسرم، دانشمند شدم و از خودم 

 !؟يآبگوشت درست کرد یمطمئن: و گفت دیخرده بو کش هیبهم انداخت و  یمشکوک نگاه
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خرده با  هیظرفو پر کردم و گذاشتم جلوش، .زمیبده کاسه اتو برات بر!آره بابا هم آب داره هم گوشت، هم رب-

 دیبهش انداختم و مشغول تر ینگاه مین. ام موند رهیمبهوت خ یکرد و با نگاه نشییقاشق همش زد و باال و پا

 !ههم نباش یبخورش حرف اضاف: خودم شدم و گفتم يکردن نون تو کاسه 

 !آبگوشته؟ نیا! یشب قرار شد تو شام درست کن هی-

 !ست؟ین:

 !؟يجا زنیر یتا حاال تو آبگوشت عدس و ماش هم م یز کا-

فقط همون حبوبات رو داره ،  دهیاون اول اول د یآدم هی! هان؟! م؟یزیبر اینخود و لوب دیگفته که حتماً با یک:

! ختمینخود ندارم، جاش عدس و ماش ر دمیمنم د! تو قابله و اسمش هم گذاشته آبگوشت ختهیهمه رو ر

 !و گوشت ینیزم بیو س دیسف ایشه با لوب یم يخوشمزه ا بیترک

بابام :خورد گفت یکه م يخورد و شروع کرد به مزه مزه کردن غذا و همون جور یبه تأسف تکون اوشیس سر

 .امروز زنگ زد

 خب؟-

 .با هم حرفمون شد:

-کنم یاقدام نم یگفت چرا واسه انتقال یم!؟یسر چ! ا! 

 !؟یگفت یتو چ-!هر جفتشو!:بانکتو؟ ایدانشگاهتو -

 .دن ینم یگفتم بهم انتقال:

 !کدومشو؟-

 !هر جفتشو:

 !قانع شد؟-

 !آره مجبور شد که قانع شه میریبگ دهیناد دادهاشویاگه داد و ب:

 ... ایدن  ینم یبهت انتقال يجد-

 .شهر برم نیندارم از ا يا ده اما خب من کالً اقدام هم نکردم چون واقعاً عالقه ینم یبانک که بهم انتقال:

 ...فرصت هیحاال سر !:هیعال-نه:؟يدیخونه خر نجایدونه ا یبابات هنوز نم-

 قاًیباشه که دق یاون خانوم دوارمیام: قطع کرد، از جام بلند شدم و گفتم اوشویزنگ تلفن خونه حرف س يصدا

 !رهیگ یتماس م ستمیمن ن یوقت
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 !؟یخوب! سالم آقا دامون: تو گوشم دیچیستاره پ يالو گفتم صدا نکهیاپن برداشتم و به محض ا ياز رو ویگوش

 !؟یتو خوب. من خوبم! سالم ستاره خانوم-

 !میعصبان اوشیاز دست س! بخوام بگم نه تویمن اگه واقع:

 !موش مرده که کل خاندان ستوده به فغان اومدن؟ نیکار کرده ا یچ! آخ آخ آخ-

بابامو در آورده که از دم ظهر تا حاال چند تا مسکن خورده هنوز سرش اونقدر حرص ! شما هم يپس خبر دار:

 !کنه یدرد م

 !کنم یاش اعمال م هیالزم رو بر عل يمجازات ها نجایبنده ا نییکه امر بفرما يهر لحظه ا-

بر نداشت اونوقت حتماً مزاحم  شیبده بهش من با خودش حرف بزنم، اگه دست از کله شق ویپس اول گوش:

 !شم یشما م

 !از من خدافظ. به پدر سالم برسون -

 .یسالمت باش. چشم:

که رفت تو اتاقش، غذامو تموم کردم، مشغول  اوشیس. و خودم نشستم به خوردن اوشیگرفتم سمت س ویگوش

از رسول خان نشد  يموضوع فکر کردم که پس چرا خبر نیبود شدم و به ا نکیس يکه تو ییشستن ظرفها

 .امروز

*** 

راه . غذاش یخوردن باق يبرا زیتازه حرفاش تموم شده و نشسته بود پشت م اوشیکه بلند شد س لمیموبا يصدا

 ! چه خبره امشب؟: پالتوم و گفتم بیافتادم سمت ج

الو ! شده؟ یعمه چ! الو؟! عمه؟: دمیپرس دهیتو گوشم و ترس دیچیاش پ هیگر يجواب نداده صدا ویبود، گوش عمه

 !هیگر يبگو جا يزیچ هی سادیعمه قلبم وا

کنم پاشده داره  شینتونستم راض:که گفت دمیاشو کنترل کنه رو شن هیکردا گر یم یپربغض عمه که سع يصدا

 !اونجا ادی یم

 !؟یکن یم هیگر يجور نیا يدار نیا يبرا-

 !نه:

 !؟یپس چ-

 !بحثمون شد:
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 اآلن کجاست؟-

 .رونیبره ب یم نگیاز پارک نشویداره ماش اطه،یتو ح:

 !اونجا امی یبرو بهش بگو بمونه خودم اآلن م-

 .ینیخواد با اون حال پشت رل بش یخواد فدات شم، نم ینم:

 .امی یبگو بمونه خودم م! سیبدتر ن یکن یم هیگر يدار يجور نیحالم از حال شما که ا-

 !دعواتون بشه نجایا يایخوام ب ینم:

 .دعوا کنم امی ینم-

 .به هم نیپر یم یباهاش روبرو بش یاستخو یتو هم که نم هیشیاآلن آت:

 زم،یبرو عز. رسونم یخودمو م گهیربع د هیبرو بگو بهش منتظرم بمونه تا ! بدتره نجایا ادیبمونم تو خونه و ب-

 !نکن هیواسه خاطر من گر يجور نیبرو ا

 .دلم زیعز يایتند ن:

 .فعالً. نه-

روز مثالً زودتر اومده بودم که خبرم  هی! پالتوم و راه افتادم سمت اتاقم بیانداختم تو ج ویقطع شد، گوش تماس

 !قهیهر د دیبار یاز آسمون واسه ام م!خرده استراحت کنم هی

 شده؟ يطور: دیپرس اوشیبه در خورد و س يبستم که تقه ا یشلوارمو م ي دکمه

 !نه-

 بارون؟ نیتو ا ير یم يکجا دار:

 .عمه ام يرم خونه  یم-

 ام؟یمنم همراهت ب يواخ یم:

 . تو ينه فدا-

 .منتظرم نباش. مونم یشبو احتماالً اونجا م: کنارش رد شدم و گفتم از

 حال عمه ات خوبه؟-

 .فعالً. اش بدم صلهیرم ف یم هیبحث خونوادگ هی. خوبه. آره:

 .بده يخبر هی يدیرس-

 . دم یکارم تموم شد بهت اس م:
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 .باشه-

 خدافظ :

 .نگیراه افتادم سمت پارک دمشیپوش یکه م يبرداشتم و همون جور پالتومو

 یرو م اطیطول ح دینشدن با سیخ يتند بود که برا يبارون اونقدر. شدم ادهیدم در پارك کردم و پ نویماش

وسط اون همه مشغله  دیعدل با یعنی! رفت ینم شیبود که اصالً پ نیسنگ يمن اونقدر ياما قدم ها يدییدو

 ! شد؟ یخراب م میاومد و رو سر زندگ یم یذهن

 .باز شد یسوال و جواب یدر ب قهیداشبورد بود، زنگ رو زدم و بعد چند د يکه تو يدیبه کل تیاهم یب

نباشه که اگه بود سقف اون خونه رو سر باعث و  ختهیبهم ر یلیعمه خ يافتادم و فقط خدا خدا کردم چهره  راه

 !کردم یخراب م شیبان

عمه : ام و آروم گفت نهیس يو دستاش نشست به قفسه  وونیپله ها در آوردم، عمه اومدم تو ا يباال کفشامو

 ! اعصاب خودتو خرد نکن خب؟ يخود یفدات شه، ب

 !هست؟ یحرف حسابش اصالً چ-

 .يشنو یخودت م نیبش ایب:

 !هان؟! قرمز و ورم کرده است؟ يجور نیگفته که چشمات ا یبه شما چ-

 .کردم هیخرده گر هیگفته، دلم گرفته بود، ن یخاص زیبه من چ:

 !هیحرف حسابش چ نمیتو بب میبر! آره؟ يکرد هیخرده گر هیگرفته بود  نیکه با هم کرد یدلت از بحث-

 !لحظه صبر کن دامون هی: سالن، بازومو گرفت و گفت يافتادم سمت ورود راه

خرده  هیبحث نکردم، دلم از گذشته ها گرفته بود : سمتش و منتظر موندم، دستمو محکم گرفت و گفت برگشتم

 يخود یتو سالن و ب ینیبش يایخوام ب یباشه؟ نم! دامون تو رو روح رضا خودتو ناراحت نکن. نیکردم هم هیگر

 باشه؟. يزیدهن به دهنش نذار که خودت هم بهم نر.يحرص و جوش بخور

تو خودم و دم نزنم  زمیحرف بزنه، بشنوم، دلم پاره بشه و بر! عمه؟ يد یچرا قسمم م: م و گفتمکرد یمکث

 !ترکه یجواب ندم دلم م!خورم یمن جواب ندم حرص م!خوبه؟

تا چند روز  یتو ول ي ختهیره، اعصاب بهم ر یرسول که م. نگو یچیقربون اون دلت برم،به خاطر من تو ه-

 ! کنم ازت یخواهش م. ئله ختم بشهبذار قا. مونه یهمراهت م

 .باشه:
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 !یمون یدونم سرت بره رو قولت م یقول بده که م! قول بده دامون-

 !دم یقول م! باشه: و گفتم رونیدادم ب مینیکردم، نفسم رو پر حرص از ب یمکث

مبل و به روبروش  يتو هم نشسته بود رو ییکه با اخم ها دمیپا گذاشتم تو سالن، عمو رو د یافتادم و وقت راه

 . کرد ینگاه م

منو برد ! برد یم دیکه نبا ییدستش قفل مچ دستم شد و منو برد جا ،يروز هیکه  یهمون آدم! آدم بود همون

مشت  هیکه  ییمنو برد جا! درد رو بهم فهموند و با التماس کردن آشنام کرد ي د،مزهیکه به حقارتم کش ییجا

 ! ز کنارش گذشتا تیاهم یتو جونم و ب ختیر یاهیس

 نیبش: عمه بود که دستشو گذاشت رو پشتم و گفت! شد یدهنم اصالً به سالم باز نم! کردم؟ یسالم م دیبا

 .یفتیگرم ب يبخور زمیبر ییچا هیبرم برات  نیبش. دامون جان

م آقا سال: اون بود که لب باز کرد و به حرف اومد! شد که مات صورتم بود ییعمو يچشما خیو نگاهم م نشستم

 !دامون

 ! يکرد رییتغ یلیخ دمتیکه د يبار نیاز آخر ؟یخوب: کرد و گفت یمکث! فقط زل زدم بهش! نبود یجواب

 !؟یبگ یچیه يخوا ینم: دیشد و پرس نییگلوش باال و پا بیندادم، س یجواب

گرفتم  یزن نم يخونواده ا نیپسرم از همچ يشما بودم اصالً برا يمن جا:خرده نگاهش کردم و گفتم هی

 !رسول خان

 نیع! خوبه:کرد و گفت یزد، مکث یتو صورتش موج م یشد، ناراحت رهینقطه خ هیازم گرفت و به  نگاهشو

 !سر اصل مطلب ير یم میمستق! یبابات

 !ذاره هدر کردن عمرشه یاصل مطلب ها هم که داره وقت م يوقتها آدم برا یگاه-

 !کارت دارم یمهتاج که گفت چ:گفتشد و  کیخورد و از جاش بلند و بهم نزد یتکون

 !عمه بهم گفت، منم جوابو گفتم که به گوش صاحبش برسونه -

 !؟یاحترام به بزرگتر چ! ن؟یهم:

 !باشن ییآدم ها نیهمچ هیمحترمو خوب بلدم منتها اگه دور و برم  ياحترام به آدم ها-

 !دست مهتاج خانوم درد نکنه! هیعال:دوباره رفت تو هم و گفت اخمهاش

 ...و  امرزتونیدست اون پدر خدا ب! دست شما و کل خاندان! دست شما درد نکنه! نه اتفاقاً-

 !حرف دهنتو بفهم دامون:
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که  ستیقبل ن قهیچند د ياز سرما گهیکردم تنم د یحس م! کردم گوشهام گر گرفته یزدم بهش،حس م زل

 !تهیلرزه بلکه از عصبان یم

بچه  نیبه کار ا يبهت گفته بودم کار: و رو به عمو گفت زیم يرو گذاشت رو ییچا ینیس رون،یمد باو عمه

گوش ! و دوباره گذشته رو نکش وسط یکنه بذار سرش گرم باشه و الک یم شویگفتم داره زندگ! نداشته باش

 !دامون بگه چشم؟ یگ یم یهر چ يو حاال توقع دار ينداد

به گوشم رسونده  غامیکه با پ یمحکم ينه  نیا يقانع کننده برا لیدل هیع دارم توقع ندارم بگه چشم، توق-

 !داشته باشه

 چیه یزمان هیکه  یکس يحاال واسه آبرو! کردم یاز همه مخف مویگذشته خود واقع ییآبرو یتموم عمرم از ب-

از  نیهمچ هی دیچرا با! آره؟! تو اون تأتر مسخره شرکت کنم؟ امیمن براش مهم نبوده بلند شم ب زیچ

تر تو  بهیهم غر بهیتا غر صداز  لشیپسر که سالهاست با فک و فام هیاصالً حضور ! انجام بدم؟ یخودگذشتگ

 !داره؟ یتیپسر شما چه اهم یمجلس عروس

 ...و  میاده طرد کردچو افتاده که من و پدرم تو رو از خونو! دنیفهم انویعروس جر يخونواده :

 !نبوده؟ نیمگه هم-

 ...به خاطر اون ! دامون یبا ما باش میبه خاطر تو نبود که نخواست:

که خود  نهیاز ا ریمگه غ! نه؟یاز ا ریمگه غ! رونیب نمیو از اون خونه انداخت نیدست منو گرفت! نیمنو طرد کرد-

رو  يزیآدم چ! عمره که من گورمو گم کردم هیحاال ! خب! که گورمو گم کنم؟ یتو چشمام و گفت يتو زل زد

 ! ره یکه انداخته دور دوباره دنبالش نم

 ...همه  نیاز ا يخسته نشد! ؟یرو همراه خودت داشته باش نهیک نیا یدامون قراره تا ک:

شم اگه هر  یم یه و عصباناما خسته و کالف! من و شماهاست نیکه ب يهمه فاصله ا نیشم از ا یخسته نم-

! سال رسول خان 20شه  یم گهیسال د هی! نیبذار نورتریا دمیکه دورم کش یخط نیپاتونو از ا نیکدومتون بخوا

 یسالو م 20چهار تا کلمه حرف  با نیکرد الیشد که خ یچ! عمره که من از شماها دورم هی! عمره هیسال  20

 !گرفت؟ دیشه ند

به  یکل ،ياشکشو در آورد يجور نیکه به خاطر من ا یزن نیسال ها، هم نیتو تموم ا: جام بلند شدم و گفتم از

 یشماها نم شوییجا هیتا  یعنی! من نخواستم یعنی! نشد!فاصله رو بر داره نیا نکهیا يزد برا شیآب و آت
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 نیهم که اصرار داشت گهیبار د هی نویکنم ا رفک! خوام یاز اآلن به بعد هم نم! جا به بعد رو من هیاز  ن،یخواست

 !خب؟! دامون مرده نیکن الیخ! تو مراسم ختم اون به اصطالح پدربزرگ شرکت کنم هم گفتم

 ست؟یرابطه ن نیدادن ا وندیواسه پ یراه چیه!نه؟یحرف آخرت هم: هم از جاش پاشد و گفت عمو

 !نهیحرف اول و آخرم هم-

ما  ياصالً آبرو!بره؟ یما رو م ياون مراسم آبرو ينبودنت تو ینداره که بدون تیذره هم برات اهم هی یعنی:

 ...من  دیشا یکن یدرصد هم فکر نم هی ،یچیه

دور  يآشنا هیتا با  نیکرد یوصلت م بهیغر هیشما هم بهتر بود با ! وجه عذاب وجدان ندارم چیمن به ه! نه-

تو خونه  یدم کس یباره اجازه م نیو آخر نیاول! هم هست گهید زیچ هی! با خبره تونیزندگ کیو پ کیکه از ج

 !باشه رسول خان ادتونی نویکنم ا یم هیتوص! ارهیعمه ام، اون هم به خاطر من اشکشو در ب ي

سر  نکهیراه افتادم سمت اتاق خواب واسه ا. از صورت برافروخته اش مشخص بود نیخورد و ا یخونشو م خون

 ! هوارمو تو گلوم خفه کنم يهمه سال صدا نیا نیدهنم بسته بمونه و ع نکهیواسه ا! قولم به عمه بمونم

شد که تو سکوت فرو رفته بود و  یم یخونه دو ساعت. بلند شدم یصندل يبه خودم دادم و از رو یزور تکون به

 يختم روپالتومو در آوردم و اندا. کردم یفکر م زهایچ یلیحرکت نشسته بودم و به خ یدو ساعتو ب نیا نیمن ع

شرت برداشتم و با لباس  یو ت رمکنگ هیتخت  ریز يو دوال شدم از کشو دمیهام کش قهیبه شق یتخت، دست

من ! جانم عمه؟: عمه است گفتم نکهیا يبه در خورد، به هوا يتنم عوض کردم، اومدم دراز بکشم، تقه ا يها

 ...خرده بخواب هیخوام  یخوبم، م

خودش بود ! پا در هوا موندم وسط اتاق دنیدراز کش الیخ یمو ازش گرفتم و بنگاه! باز شد و عمو اومد تو در

 !م؟یچند لحظه تو آرامش با هم حرف بزن هی ینیشه بش یم: روشن کرد فمویکه اومد تو و در رو بست و تکل

 .نیمنو بب: گفت یسکوت طوالن هیتعلل به پاهام فرمون نشستن دادم، نشست روبروم و بعد  با

آشغال  هی نیمنو ع يروز هیکه  یشم چشم تو چشم نگاه کنم به کس یم تیاذ: و گفتم نیدوختم به زم نگاهمو

... 

 .حرفو دامون نینگو ا-

 !نه؟یا رهیغ:

 !ما يلحظه خودتو بذار جا هی یول ستینه ن-

 !مرگمه يشماها باشم مطمئناً اون لحظه لحظه  يلحظه بخوام جا هیمن اگه ! وجه چیبه ه:
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 !دامون-

اآلن ! مهمه؟ نقدریا یکنم که واقعاً حضور من تو اون عروس یموضوع فکر م نیدو ساعت تمومه دارم به ا:

داماد از  يو رو کنن و بگن چون پسر عمو ریداماد رو ز يخونواده  يعروس دوره افتادن گذشته  يخونواده 

 ...خونواده طرد شده 

 !ستیحرفها ن نیبحث ا-

 !ه؟یپس بحث چ:

 ستین یاز توش در اومده شک ثیعالمه حرف و حد هیو  دنیخرده عقب کش هیموضوع  دنیاونا بعد فهم نکهیا-

 ...چون  یخوام اونجا باش یدل من که م يدامون بذار پا... اما 

 هی یحت یمراسم حاج رحمان گفتم کس انیو سر جر شیخب من که چند سال پ! آره؟ يچون عذاب وجدان دار:

 !ب وجدان نداشته باشهذره هم بابت من عذا

 !شه؟ یمگه م! یتو بگ-

 !رو؟ یابراز پشمون نیا ایباور کنم  دیبا شویچند ساعت پ تیعصبان:

که  ویهر ک یبودم چون چند ساله ه یعصبان! هیبودم چون خواهرم دو ساعت تموم نشسته بود به گر یعصبان-

 غامیبودم چون چند وقته دارم پ یعصبان! بود دهیفا یاما ب يموضع بد رییخرده تغ هیشناختم واسطه کردم  یم

بودم چون دو  یعصبان!نه یگ یکالم م کیو تو  مینیرو بب گهیهم د يایب یپاش ای دنتید امیب يدم که بذار یم

 امیکنه که ب تیشه و راض یشده با خواهرم حرف زدم که راض یخونه و به هر زبون نیروزه نشستم بست تو ا

 !خواد یدامون نمگه نه  یو مدام م دنتید

که مربوط  ییحرفها دنیبه شن يعالقه ا! بوده که عمه بهش احترام گذاشته نیمن هم يخب واقعاً خواسته : 

 .شه نه داشته ام و نه دارم یبه گذشته م

جوره  چیهم ه تیاون حس انسان دوست یعنی! و خبر دارم دمیشن یکن یکه واسه مردم م ییدورادور از کارها-

و حرفاشو باهات  نهیپدرش بوده بش يسلطه  ریسال ز يکه سالها يمرد يکنه که بذار تیتونست راض ینم

 !بزنه؟

 !منو از کجا داشت؟ ینشست به صورتش، آمار زندگ نگاهم

خرده از  هیبذار  م،یدار یقدم تو بردار، صد قدم ماها بر م هی: جاش بلند شد و اومد نشست کنارم و گفت از

 یگذاشتن نداشتم، نم شیواسه پا پ ياریحاج رحمان تا بود، من اخت! جبران شه یگ یکه م يهمون گذشته ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٨ 

منم اون ! شدم مونیبابام نبودم اما بعدش، چند سال بعد به روح رضا پش ي دهیخودم هم هم عق لیگم اون اوا

گفت  یم یچ چشم و گوش بسته هر! وابسته به پدرش يساله  يو خرده ا ستیپسر ب هیروزها کم سن بودم، 

زمان برد تا بفهمم ! بودم یعصبان! سرم باد داشت! داغ بودم! بودم هیاون و بق يحرفا ریتحت تأث. کردم یقبول م

گفت تو  یزدم مرتب م یبا مهتاج هم که حرف م! بود رید یلیانگار خ گهیکه د دمیهم فهم یوقت! میاشتباه کرد

از ! میرو پشت سر بذار ییزایچ هی نکهیا يفرصت باشه برا نیبهتر دیمراسم شا نیبا خودم گفتم ا! یستین یراض

 مکن یفکر م یمن ول يو مخالفت کرد يسادیتو سرسخت و سفت وا نمت،یاصرار کردم که بب. مینوع شروع کن

 !کشه ینکردن فقط و فقط داره زمانو م يدست رو دست گذاشتن و کار

 يجور نیبه عمه هم گفتم، من ا! ه و گذشته؟که مرد يواسه جبران گذشته ا! کشه؟ یم یچ يزمانو برا-

 !کس نباشه، خودم تنها باشم چیه نکهیا!راحتم

آدمو  نهیک: که گفت دمیو شن دمیهام کش قهیبه شق یدست! دیترک یمغزم داشت م. نداد یساکت شد و جواب عمو

خودم و همه ! دونم یخودمو مقصر م نمیب یم یوقت دویهمه تار سف نیا! ؟يدیموهاتو د! کنه دامون یداغون م

 ...از همه هم  شتریب! دونم دامون یپاشون وسط بوده رو مقصر م انیکه تو اون جر ییآدم ها ي

 یفقط م! ستمیدنبال مقصر هم ن یحت گهیاآلن د.ستمیدنبال گذشته ن. ستیواقعاً برام مهم ن! ستیبرام مهم ن-

 !جلو رفتنمه ياز راه ها یکیته امو رقم زدن که گذش ییکنم و دور موندن از آدم ها یخوام رو به جلو زندگ

 !؟يخوا یم نویواقعاً ا:

 !خوام؟ ینم یخوام و چ یم یدونم چ یسال سن به نظر شما من نم 29بعد  گهید-

 ...هم نداره که  یراه چیه:

! ستیهم ن دنیو نبخش دنیبحث بخش!اما اآلن نه امیمسأله کنار ب نیبتونم با ا گهیچند سال د دیشا! اآلن نه-

 !بهشه یکه دلم راض هیزیفقط بحث اون چ

تو دمار از  نیمنم ع: گفت رونیبره ب نکهیکرد و از جاش بلند شد، راه افتاد سمت در اتاق و قبل از ا یمکث عمو

که  يتو دستم از گذشته ا نیمنتها درست ع! ارمی یکه بخواد اشک به چشم خواهرم بشونه در م یروزگار اون

 یمژگان م ،یخونه تنها گذاشت نیتو ا تاجومه. ببرم شیاز پ يتونم کار یه کوتاهه و نمکرد ونشیگر يجور نیا

 یتون یاگه م ،ياما اگه فرصت دار یهاش هیگم تو مقصر گر ینم! نکنه هیو گر نهیکه نش ستین یگه شب

دادم به تخت و چشمامو بستم  هیتک مویشونیعمو رفت، پ. بهش سر بزن شتریخرده ب هی یکن یفرصتهاتو خال

 !خرده از دردش کم بشه هی نکهیا يبرا
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*** 

جام بلند شدم و  ؟ازيشده دامون سر درد دار یچ: دیباز شدن در سرمو بلند کرد، عمه اومد تو و پرس يصدا

 .هیاز کم خواب. :قرمزه یلیچشمات خ-.خوبم. نه عمه جان: گفتم

 نجا؟یا یمون یم-

 .آره:

 .یمون یهم زنگ زد، بهش گفتم که احتماالً م اوشیس. بخواب ریپاشو بگ-

 .رفت بهش خبر بدم ادمی:

 .خدا نگران شده بود يبنده . آره-

 .یکنم ه یروزها همه رو نگران خودم م نیا: پتو و گفتم ریو رفتم ز دمیکش دراز

 !تیبا زندگ یکن یم يکار دار یچ سیاصالً معلوم ن! يبس که تودار-

 !نییفرما یکه شما م نهیهم قاًیدق! اوهوم: بستم و گفتم چشمامو

 .ریشب به خ:که گفت دمیعمه رو شن يصدا

 یکن یم هیگر يجور نیا ینیش یداره که م هیبرات گر يگذشته هنوز اونقدر هیچ: دمیپرس رونیبره ب نکهیا قبل

 !عمه؟

تو : تخت نشست و گفت ياومد و رو لبه  یبا تعلل. صورتم شد ي رهیبرگشت و خ یبه صورتش بود وقت نگاهم

 ؟یستین رشیدرگ

 !کنم یم مویمن دارم زندگ! یرشیکه شما درگ ينه اونقدر! نه-

 یشناس یهمه ساله م نیرو که ا يبه خاطر اون گذشته دختر نکهیا ا،یبه آب در یفصل سال بزن نیکه تو ا نیا:

 ... نکهیکنار، ا يبذار يو باهاش بود

 !بکشم دیبا اوشویگوش س-

هم که تو  یوقت! يدار یتلفن از صدات معلوم بود چه حال يپا! شناسمت دامون یهمه سال م نیبعد ا گهید:

! از ساله یکه چه فصل ستیبه آب و برات هم مهم ن یبزن يدونم که عادت دار یم یش یدچار اون حال م

 !نزده یخدا حرف يبنده  اوشیس

بود، خبر  نیبود، واسه هم دهیفا یب م،یسگ دو زد یچند وقت هی یآدم هیواسه نجات . به گذشته نداشته یربط-

 ...!خب  یهنوز هم از بابتش ناراحتم البته ول! خرده هی ختمیفوتشو دادن بهم، بهم ر
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 .متأسفم:

چند ! است ندهیاتفاقاً کامالً مربوط به آ! به گذشته نداره عمه خانوم یربط چیگالره هم ه انیجر! نیمنم هم-

صبحت باهاشون و دو دو تا چهارتا  يپا نهیش یذاره و م یبا خواستگارهاش قرار م دمیو اون شن نیز اا يبار

که بخواد  ستمین شیزندگ تیکالً من اولو ایمن بمونه  میتونه منتظر تصم ینم گهیکردنشون، حس کردم د

تونم به خودم قول بدم که پس  ینم دمیبعدش هم نشستم فکر کردم د! اش ببنده گهید يها تیچشم رو موقع

 !نیهم! مسائل اعتمادم بهش خدشه دار نشه نیشد به خاطر ا يفردا اگه رابطه امون جد

چرا !؟ياریدر ب یو هم منو از دلنگرون یکه هم خودت آروم ش یبگ يای یافتن نم یاتفاق م یرو چرا وقت نایا:

 تو خودت دامون؟ يزیر یم

 میبه زندگ یو خرم یو خوش یبعد به خوب ا،یتو آب در زمشونیر یرم م یم! تو خودم عمه جون زمیر ینم-

 !دم یادامه م

 ارم؟یبرات ب يخور یمسکن م:

 !باشم شگاهیآزما دیصبح با 7.شه یبخوابم سرم خوب م. نه-

 !زود؟ نقدریچرا ا-

 .جوابشو آماده کنم عتریپاش و سر سمیوا دینمونه است که با هی:

 صدات کنم خوبه؟ میو ن شیش: از جاش بلند شد و گفت عمه

 .اوهوم: بستم و گفتم چشمامو

 .ریشبت به خ-

 !من ي هیعمه خانوم آماده به گر ریشب شما هم به خ:

 ریکردم ذهنمو درگ یمال من بود و سع یزمون هیکه  یاتاق یکیاتاق خاموش شد و در بسته، زل زدم به تار برق

 ذشته رو از ذهنم دور کنهبکنم که گ ییها یروزمرگ

بخواد با ژاله برخورد  نکهیدکتر اکبرزاده قبل از ا! 9بردارم و لباس عوض کنم شد ساعت  فمویبرم خونه و ک تا

 . کرد یرو به من ابالغ م یکنه مطمئناً اخطار کتب

کردم  یم تیکه ن ییروزها قاًیدق! مشغول کارم شدم عیرفتم تو رخت کن و سر میکردم و مستق یسالم جمع هی

 یصدام کرده بود ول يگفت انگار از سر صبح چند بار یاون طور که عمه م!شد یم رید دمیرس یزود م دیبا ای

 یم یوقت ای دمیخواب ینم ای! دمکر یترك م يجور هی دنمویخرس خواب نیعادت ع نیا دیبا! نداشت يا دهیفا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧١ 

سالم : بود که گفت يلباسمو عوض کردم و رفتم تو بخش، احمد! بود نیشدنم با کرام الکاتب داریب گهید دمیخواب

 !دکتر

 ؟يکار کرد یچ. سالم-

 . اوامر شما انجام شد:

 ومده؟ین یعل-

 .ادیاآلن رفت تا اتاق دکتر و ب. اومده:

 دامون؟: اومد و صدام کرد نیکار بودم که مع مشغول

 !شده؟ يزیچ: دمیرفتم سمتش سالم کردم و پرس. خرده درهمه هیکه افتاد بهش حس کردم  نگاهم

 .کار يپا ستهیتونه با یاصالً نم ست،یژاله خوب ن: گفت آروم

 .گهیخب با دکتر هماهنگ کن و ببرش خونه د-

 !بمونه همون جا و با سمانه کار کنه؟ ،یچ تیپاك ن ،خانومیباش انیگفتم به تو هم بگم که در جر. آره:

 یحضور ژاله تو اون بخش، سپردن اون خانوم به سمانه به معن یب دم،یرس جهینت نیخرده فکر کردم و به ا هی

 .به صحبت کردن از موضوعات متنوع داره يوافر ياون بخشه، بس که سمانه خانوم عالقه  یلیتعط

 شیپ ادیامروزو ببهش بگو . نه: هامو در آوردم و انداختم تو سطل و در حال شستن دستهام گفتم دستکش

 .خودم

 .باشه-

 اد؟ی یاز دست من بر م يکار:

 .گردم یرم و برم یم عیسر. قربون تو-

 ؟يای ینم بالیامشب وال:

 .کنم یفکر نم-

 . و خب یلیخ:

صبح که . زیو نشستم پشت م ختمیر ییچا هیخودم  يکرد و رفت، رفتم تو آبدارخونه و برا یخداحافظ نیمع

 ریذهنم درگ. من حفظ ظاهر کنه يکرد جلو یم یعمه همچنان گرفته بود اما سع. شده بودم عمو رفته بود داریب

 یزندگ يکاش الاقل مژگان مجبور نبود برا! کنه یم هیگفت عمه تنها مونده و مرتب گر یحرف عمو شد که م

 !ده آخه؟ یدونه دخترش رو راه دور شوهر م هیآدم ! بره اصفهان
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سالم کرد، ذهن من  یآروم يبا صدا. تیر خورد، سرم رو بلند کردم و نگاهم نشست به خانوم پاك نبه د يا تقه

اون  ي دهیاون کتاب ا ي سندهیاحتماالً نو! شده بود که فراموش کردم جوابش رو بدم یآنشرل ریدرگ ياما اونقدر

 !آدم گرفته بود نیمشابه ا یکی ایآدم  نیرو از هم تیشخص

کارآموز دور  هی نکهیبه ا يعالقه ا یلیکه خ دمیاز دوستم شن:دستهام باال آورد و گفت یحوال ییجا هیاز  نگاهشو

 ... یول نیو برتون باشه ندار

 .یسر کن يرو تو بخش هماتولوژ ياز اون کارآموز یچند ساعت هی دیبه هر حال با: خودم اومدم و گفتم به

 .بله-

 گهیبعدش د ن،ینظرم باش ریفکر کنم اگه همزمان هر دو تون ز یول گهید يتونم بفرستمت بخش ها یم:

 !کشم ینفس راحت م هیشم و  یخالص م

لب  ریو ز دیبه لب آورد و دوباره نگاهشو ازم دزد یلبخند کمرنگ دنشیزدم که با د يزل زد بهم، لبخند متعجب

 بله: گفت

 !شدن؟ یم دایهنوز هم پ یخجالت يدخترها

رو بخورم شما  ییچا وانیل نیتا من ا: نگاهمو از صورت گل انداخته اش گرفتم و گفتم خوردم، مییقلپ از چا هی

 .بده حیخرده کارها رو برات توض هی ياحمد يبرو که آقا

گوش  حاتشیو به توض ياحمد يبود کنار آقا ستادهیکه تموم شد برگشتم سر کار، ا مییگفت و رفت،چا یچشم

 .چلوند یبدبختش رو م يداد و البته انگشتها یم

 . شد و منتظر موند لیبه سمتم متما دنمید با

که خرد خرد  يطور نیا. يکه انجامشون بد سمینو یکار م يسر هیبرات : خودکار و کاغذ برداشتم و گفتم هی

رو که به انجامش مطمئن  يو کار یهم داشت یسوال. بره یکارو بکن، اون کارو بکن حوصله امو سر م نیبگم ا

 . ستیآزمون و خطا ن يجا جا نیبپرس و چون ا ،يودنب

 !هم بلده بگه؟ يا گهید زیمسئله فکر کردم که جز بله و چشم چ نیگفت و من به ا يبله ا دوباره

مجبور نبود  یاصالً و تا وقت یکی نیدر واقع ا! زد یسره حرف نم کی زشیعز قیبود که بر عکس اون رف خوب

 !باعث رفاقتشون شده بود نیهم هم دیزد و شا یحرف نم

 آره؟ یسال سوم: دمیپرس یبود وقت کروسکوپیتو م سرم

 .بله: که گفت دمیشن صداشو
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 ؟یدوستت چ-

 .میگرفت یدو ترم رو مرخص هیالبته ما . اونم سال سومه:

 خودت؟ یعنیما -

 .گرفت یگرفتم، دوستم هم به خاطر من مرخص یمن مرخص:

 !یعجب رفاقت! گرد شد، برگشتم سمتش و نگاهش کردم، سرش به کارش گرم بود چشمام

قبالً هم کارآموز  شگاهیآزما نیگفتن ا یاستاد اکبرزاده م:خرده ساکت موند و گفت هیمشغول کارم شدم  دوباره

 ...که  نیراغب نبود یلیگفت شما خ یم يشاد یگرفته ول یم

 ؟یبا دکتر اکبرزاده هم واحد داشت! بود یچند وقت م،البتهیکن یکارآموز قبول نم گهیکه د هیاآلن چند وقت-

 .نه:

 .هیخوب یلیاستاد خ-

 .بله:

 ؟یبمون نجایا يخوا یم تونیاجبار يو کارآموز 7تا شروع ترم -

 .اگه بشه:

 ؟یارشد بخون يبرا يقصد دار-

 .بله:

 یاگه با هم مخلوط م قویدو تا رف نیا! واب دادنج يخدا رو شکر که باز افتاده بود رو دور تک کلمه ا خب

 !اومد یحد وسط از توش در م زیچ هی دیشا يکرد

*** 

رفته  يو احمد یشد که عل یم یساعت هی. هم گذشته بود میبه ساعت انداختم، از دو و ن یبلند و نگاه سرمو

 ؟يبر يخوا ینم: دمیو پرس دمیبه گردنم کش یاز جام بلند شدم، دست. بودن

 .رم یکارو تموم کنم م نیا: بلند کرد و گفت سرشو

 ورود و خروجت رو ساعت بزنه؟ یبه خانوم جوان گفت: حال شستن دستهام گفتم در

 خانوم جوان؟-

 ...و پشت  رشهیکه مسئول پذ یهمون خانوم:

 . نه. آهان-
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 ؟ينکرد ادداشتیخودت هم :

 .چرا:

 .ت ساعت بزنههاتو بده به اون و بگو از فردا واسه ا ادداشتی:

 .حتماً-

گفت، ابروهام رفت باال از  يبله ا. اومد من تو آبدارخونه ام شیپ يکار: و گفتم يافتادم سمت در ورود راه

 .خالصه جواب دادن داشت يکه برا ياصرار

*** 

حرص الو گفت، پر نکهیگرفتم، بعد چند تا بوق به محض ا نویمع يو شماره  نتیامو دادم به کاب هیو تک ستادمیا

 !بگم بهت هان؟ یچ دیواقعاً اآلن با نیمع: گفتم

 ...شد و  ریواهللا کارم گ. به خدا شرمنده اتم داداش: گفت شرمنده

 !حاال؟ ییکجا!ادی یاآلن م! ادی یگفتم اآلن م یه! دلم هزار راه رفت! ؟یبگ دینبا! ؟يبد دیخبر نبا هی-

 ...مارستایب:

 !؟یواسه چ مارستانیب-

 .چند ساعت تحت نظر باشه هیخرده حال ژاله بدبود دکتر گفت  هی. هول نکن! سین يزیچ:

 !مارستانیمنو وردار ببر ب ایچند ساعت که گذشت و ژاله مرخص شد، ب نیخب ا-

 .امی ینم گهیتلفن اشغال بود، بعد هم به جوان خبر دادم که د شگاهیچند بار زنگ زدم آزما!شرمنده ام:

 !بهم نگفت یچیه! کنه یل نمنکنه و ریجوان تا منو پ-

 . یدونست تو منتظر برگشتن من یخب نم:

 !به من خبر بده یگفت یبهش م دیالاقل با تأک! ؟یدونست یتو که م! دونست ینم! بله-

 .دیگفتم که ببخش:

 ژاله اآلن چطوره؟-

 .سین یخاص زیخوبه چ:

 .شتیپ امی یکارم اونجا تموم شد م مارستان،یمن مجبورم برم ب-

 .خونه میر یم گهیدو ساعت د یکیتا  ستین يازینه ن:

 ؟یمطمئن-
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 . آره:

 !ها ستیواجب ن بالیوال-

 .زنم یبود بهت زنگ م ياگه کار:

 !زنگ بزن به جوان بگو فردا عصر خبرم کنه! سین يازین-

 !ننداز کهیبرو پسر ت:

 فعالً. باشه-

 .قربونت:

منتظر شدم کارش رو بگه،  ستاده،یکه دم در ا دمیرو د ایدم و ناددر آور لمیموبا يبه در خورد، سرمو از تو يا تقه

 تونم برم؟ یم: و گفت دیبه مقعنه اش کش یدست

 . دیببخش: کرد و اومد بره، برگشت و گفت يگفتم، تشکر يا بله

. شد یبود که مانع از گفتن حرفش م يزیچ هیبه هر حال ...  ایخجالت  ای صالیمنتظر تماشاش کردم، است باز

 هست؟ یمشکل: دمیکنجکاو پرس

 ...یتونم فردا دو ساعت یم-

 ؟يایب رترید:

 .بله-

 .شه یم یدکتر اکبرزاده اما شاک ،یچیتکرار بشه من ه ونیروز در م هینداره اما اگه قرار باشه  يرادیا:

 .چشم-

 .به سالمت:

بخورم و خودمو برسونم  يناهار هیاز جام بلند شدم و شال و کاله کردم که برم . کرد و رفت یخداحافظ

 .مارستانیب

 ادیز یلیهوا خ يسوز و سرما. رونیبرداشتم و از سالن زدم ب مویکردم، ساك ورزش یفرهاد و محمد خداحافظ با

جمهور تلفن  سیاز تلفن رئ شتریب! گهید نیهم! بلند شد لمیزنگ موبا يصدا ن،یبود، پا تند کردم که برم تو ماش

سالم عمه : به محض الو گفتن گفت وجواب دادم  يفور.عمه بود يشماره . خورد یروز زنگ م یمن در ط

 ينگرد گهیگفتم که د. دمشیتخت د ياآلن پا نیهم ،یجا گذاشت نجایزنگ زدم بگم ساعتتو ا. هول نکن

 .دنبالش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٦ 

 .ستیاهم ناصالً متوجه نشدم همر یعنی! اصالً نگشتم دنبالش. سالم: و گفتم میجیشدم از گ متعجب

 !پسر خوب يدیاز بس که واسه خودت مشغله تراش! دامون یکن یاز بس خودتو خسته م-

 !بله حق با شماست:

 !هان؟! داره؟ يا دهیچه فا ینکن يکار چیحق با منه اما عمالً ه یبگ-

 !دم یمنت انجام م ي دهیبه د نیبگ يمن هر کار ن،ییخب شما امر بفرما:

 یبهت م دنمید يهم هر وقت اومد شویبعد! به تلفن صحبت کردن با من ینینش که پشت اون رل نهیا شیاول-

 !گم

 !زنم کنار، آن آن یم! چشم:

. گل شما زدم کنار يبه خاطر رو! عمه خانوم جون؟ يدیشن:و گفتم دمیرو هم پرصدا کش یو ترمز دست ستادمیا

 يای یشما م! تیره وال یم يسه چهار روز يشه و برا یتموم م اوشیامتحانات س گهیهفته د ،يزیچ هیحاال 

 !من؟ شیپ

 !؟يای یتو چرا نم-

 یپادشاه ریکنم و بر سر یپرنده ات م ي چهیدنبالت، سوار بر قال امی یمن خودم م! ؟يای یخب شما چرا نم:

 !هان؟! ارمتی یفرود م

 !جا نیهم يای یو م یکن یساك جمع م هیکه رفت،  اوشیس-

 !بدم سیکه من دستم باز باشه و بتونم بهت خدمت کنم و سرو ایشما ب! خوام تنوع بشه ینه عمه خانوم جونم،م:

 !دامون؟ هیحرفا چ نیا-

 .يریگ میبه مذاکره و تصم مینیش یم يو حضور امی یحاال به قول شما م. نیراست يحرف ها:

 .يخسته ا زمیبرو عز-

 .که بود، بهم زنگ بزن یهر ساعت ،یداشت يکار. قربان شما:

 !دامون امشب يشد بیغر بیعج-

 چطور؟:

 !يد یتوجه و محبت به خرج م يدار گهید یلیخ-

 !تونم به شما کم لطف باشم یمن خودمم بخوام نم! عمه:

 . کنم یم یشوخ-
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 !ن؟ید یم یمرخص يفعالً اجازه ! خودم برم يبداخالق و جد يکردن عمه  یقربون اون شوخ:

 دامون؟... زهیچ... ا. زمیبرو عز-

 جونم؟:

 ؟یرو به راه-

 از چه بابت؟:

 !هم گالره و هم رسول ،یبراش بکن ينشد کار یگفت یکه م یبابت ها، هم اون کس ياز همه -

 هیهم که  یبره هضمش کنم، سوم یخرده زمان م هیرو هم  یدوم ام،یکشه تا باهاش کنار ب یرو طول م یاول:

 !نییبره پا یبره و م یبخورم م يتگر يمویشربت آبل

 آره؟ یستیپس خوب ن-

 يکه شما نام برد يسه مورد نیاز ا یکرده، حت رمیدرگ یلیخ یلیخ يزیچ هیفقط ! خوب خوبم به جون شما:

 !شتریهم ب

 اد؟ی یاز دست من بر م يکار! ؟یچ-

 !ییهمون شما ادیاز دستش بر ب ينفر هم کار هیاتفاقاً اگه ! بله:

 !هست؟ یچ-

قطع  ای یالو هست! الو عمه؟! ... ؟يبهم قول داده بود يجور نیا! ینکن هیکه گر ستین یگفت شب یمژگان م:

 !الو؟! ... شد؟

 ... یخرده دلم گرفته ول هیروزها  نیا-

عمه از نظر ! شه یبهتر نم زیچ چیه! شه ینم يعاد زیچ چیه يهم بگذره اگه خود شما نخوا گهیصد سال د:

 .يای یدر م ییاز تنها يجور نیا. دانشجو اجاره بدهباال رو مرتب کن و به دو سه تا  يمن اون طبقه 

 !یکه زن گرفت یباال مال تو بود وقت ياون دو طبقه -

 ادمهیدر ضمن منم . نیهم! شه یو سر سال هم پا م نهیش یم ادی یمستأجر م! از فروشش نزدم یمنم حرف:

جمعه ! زنم بخرم يمستقل برا يخونه  هیتونم  یخودم م یبه اون طبقه ندارم وقت يازیگفته ام که ن يچند بار

عمه فقط . اون باال يارینفر رو ب دو یکیکنم که  یرو به اون روش م نیافتم به جونش، از ا یو م امی یخودم م

دانشجو باشن، خوش بر و رو و خوش قد و باال هم باشن و حتماً حتماً هم دختر و مجرد  حاًیخواهشاً و ترج

 !باشن
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 !دیجالت بکش چشم سفبرو خ! برو بچه پررو-

 !برم تا عمه خانوم با ترکه اش از پشت تلفن فلکم نکرده! چشم: بلند و پر صدا و بعد گفتم دم،یخند

 .برو به سالمت: کرد و گفت یمکث

 .فعالً-

*** 

رو با پاش هل داد سمت در و  يجعبه ا اوشیس ،یصندل هیپاك کردم و ولو شدم رو  مویشونیعرق پ نمیآست با

 !تمومه گهیبره انبار د نمیا:گفت

 .نیینا ندارم از پله ها برم پا گهید ال،یخ یب: رمق نگاهمو از جعبه گرفتم و گفتم یو ب خسته

 .رم یمن م-

 .برم یم میواسه ناهار بر میباشه همونجا خواست:

 مونده؟ یباال خال نیچند وقته ا: ولو شد و گفت نیزم يروبروم رو اومد

رو سر و سامون بده، منتها طرف اآلن چند  نجایکه ا ارهی یم ویکیبار  هی یعمه سالوقته اما  یلیدونم، خ ینم-

که شرمنده مزاحم تو هم  نهیکنه ا یاعتماد نم یتنهاست به هر کس نکهیبعد عمه نه ا. رفته شهر خودش هیوقت

 ...و  میشد

 !امیچرت نگو خودم خواستم ب:

 ؟يبا بابات صحبت کرد-

 .مورد عفو قرار گرفتم گهیزنگ زدم، د روزیآره د:

 شاهللا؟یرفتنت کنسل شد ا-

 .با بابا حرف بزنم نمیبش يبرم که حضور. برم حتماً دیبا! شد روش دهیمحکم کوب خیم هی! نه اتفاقاً:

 .آهان-

 .شه یخوره و برات تنوع م یهم م يباد هیسرت  ؟يایو همراهم ب يریبگ یمرخص یتون یتو نم:

خانوم  هیتو  يتازه جا. تنوع ندارم جادیبه ا يازیمتنوع هست که ن میانقدر زندگ: جام بلند شدم و گفتم از

 !یافت یپس م ینیکردم، بب نیگزیرو جا پیخوشگل و خوش ت

 ! امی یرم و م یمن دو روزه م! يغلط کرد: خنده اش بلند شد و گفت يصدا
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 رترید یاگه دوست داشت نیخرده فکر کن بب هی! دو روز هم که در محضرش باشم دو روزه: زدم و گفتم يلبخند

 !ایب

 اون خانومه باهات تماس نگرفت؟:دیمقدمه پرس یمن بلند شد و ب همراه

ماسش اتفاقاً منتظر ت! نه متأسفانه: رفتم تو راه پله گفتم یکه از در م يدم در رو برداشتم و همون جور ي جعبه

 زنگ نزد؟ ؟یبه خونه چ. هم هستم

خوان راه پله ها رو رنگ بزنن و به  یگفت م یاومده بود و م روزیساختمون شده، د ریشفابخش مد یراست. نه-

 .خاطرش قراره جلسه بذارن

 !من که نه وقتشو دارم نه حوصله اشو! شروع شد جهینت یسر و ته و ب یب ياومد و جلسه ها دیجد ریمد هیباز :

 .گهیزنه به برد د یرم، اگه نتونستم هم که صورتجلسه رو م یمن اگه تونستم م-

 .مشکل حله میپولو بد:

 .امی یذارم انبار و م یم نویرم ا یمنم م یبه دست و روت بزن یآب هیتا تو : و گفتم ستادمیپله ها ا يپا

و رنگ و  یمیقد يو چشمم افتاد به دوچرخه  دیو نگاهم دور تا دور انبار چرخ يجعبه رو گذاشتم تو انبار نیآخر

 .کردم یواسه سوار شدن بهش از مدرسه تا خونه رو پرواز م یزمون هیکه  يرو رفته ا

 یلیکه خ یمثل ذهن. درست مثل ذهنم. از خاك روش نشسته بود يا هیال دم،یبهش کش یسمتش و دست رفتم

که تو  یخوشحال بودم، از اون من! قدم برداره ندهیبه آخوب تونسته بود گذشته رو تو پشت و پسلش جا بده و رو 

از . بودم یراض شیو نوجوان یکودک يخاطره  نیو زل زده بود به بهتر کیبود وسط انبار تار ستادهیاون لحظه ا

 جادیا یاگه گاه ایخواستم و امروز داشتمش وجود نداشت  یکه م یگاهیبه جا دنیرس يبرا یمانع چیه نکهیا

 هیشده بودم که  يزیاون چ انم،یاطراف ي دهیخوشحال بودم که بر خالف عق.نبود خوشحال بودم داریشد پا یم

 !که اونا اعتقاد داشتن یپخ چینه ه! تونست باشه یآدم موفق م

 ؟يدامون کجا موند: بلند شد اوشیس يصدا

رم و واسه  یخودم م ياالام و دارم قربون قد و ب ستادهیا ياست که وسط اون انبار قهیاصالً چند د دمینفهم

 !کنم یخودم در نوشابه وا م

 ده؟یچ زویعمه م. اومدم: و گفتم رونیب رفتم

 تو؟ يکجا موند! میما ناهارمونم خورد: زل زد به صورتم و گفت وونیسر ا از
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دم و بره تو و پشت سرش راه افتا اوشیتا س ستادمیرفتم باال، ا یکیگرفتم سمت ساختمون و پله ها رو دو تا  راه

 .امی یدستهامو بشورم م: گفتم

 یکه تو اوج خوش دید یرو م يشد و ذهنم پسر بچه ا نهییآب ولرم، نگاهم زوم چشمام تو آ رینشست ز دستهام

 !فرو رفتن یکیطرد شدن، تو تار ،ییچشم باز کرده و محکوم شده بود به تنها هوی

 سیو رو به عمه که د رونیرفتم ب ییموهامو مرتب کردم و از دستشو سمیخ يبه صورتم زدم، با دستها یآب

 .عمه يزحمت افتاد یحساب:گفتم زیم يذاشت رو یبرنج رو م

 !؟یخانو چرا به زحمت انداخت اوشیندارم حاال،س يبه تو کار! غذاتو بخور نیبش: کرد و گفت یاخم

 ! ادیخودش خواست که ب:صورت و دستهامو خشک کردم و گفتم نکسیمشت دستمال کل هی با

 .نبود اصالً یزحمت: کرد و گفت دییبود که حرفمو تأ اوشیس

رفتن و صد بار دوال و راست شدن و خاك  نییقناس رو باال و پا يآره بابا، پنجاه بار پله ها: و گفتم نشستم

 !ستین یکه زحمت ختنیخوردن و وسط سرما عرق ر

 .قربون دست جفتتون: گفت یو با لحن مهربون دیبه پشتم کش یدست عمه

 !نکرد نییاصالً پله ها رو باال و پا اوشیهان؟ آخه س گه؟ید شتریمن ب-

 !دوستش يخان واسه عمه  اوشیس ،يتو واسه عمه ات کار انجام داد: نشست کنارم و گفت عمه

 !مصداق داره شتریب میاگه لقب دشمن رو به دامون بد یعمه خانوم جسارته ول: بود که گفت اوشیس

 چطور؟: دیبا لبخند پرس عمه

قرار  ایمشترك من و س یروز از زندگ کی انیدر جر دیشما با: و گفتم ختمیبرنج ر ریخودم دو تا کفگ يبرا

 !یتا چطورش رو متوجه بش يریبگ

 !یحاال خوبه خودت هم معترف: و گفت دیخند اوشیس

 !دشمن دانا به از نادانِ دوست: به روش زدم و گفتم يلبخند

. شهیدستگاه ي جهینت نمیچک کن، ا ینمونه رو به روش دست نیا تیو هماتوکر نیزحمت مقدار همگلوب یب-

 .نه ای کسانهی جهینت نمیخوام بب یم

 .چشم:

 گه؟ید یتون یم-

 .بله-
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 .مشخص کن شویدو تا آزما نیا یبعد هم گروه خون:

 .حتماً-

 .جواب ثبت کن يها رو تو برگه  شیآزما نیا ي جهینت یبمون شتریب یبعد اون هم اگه فرصت بود و خواست:

 .باشه-

گفتن و  نیب. داد بود یکه داشت انجام م یشیدستهاش و آزما نینشست رو صورتش، نگاه اون اما ب نگاهم

 .حرف بزنن دیکنه نبا یم تشونیکه اذ ییزاینگفتن مونده بودم اما خب چرا آدم ها از چ

 !؟یستین يجور نیا شاهللایکه ا لیاممم، با دوستها و خونواده و فک و فام: دمیخاروندم و پرس یگوشمو کم پشت

جواب  یتلگراف نیهم:بلند کرد و متعجب و گنگ نگاهم کرد و من بودم که مشغول کارم شدم و گفتم سرشو

 !گم یدادنو م

 !بله؟: دیپرس متعجب

که  ییجواب ها يت کردم کالً همه دق! چشم، بله، حتماً، باشه: دادم حیدوباره به سمتش برگشت و توض سرم

 !شه یکلمه ها خالصه م نیبه هم يد یم

 ؟يجور نیا نیش یناراحت م-

 !بهتر باشه يتر جواب بد یخرده طوالن هیفکر کنم  يراستشو بخوا ینه ول:

 !بله حتماً-

 نمیگفت ا یاحتماالً تو دلش م! کرد یخنده، بلند و ناخودآگاه، نگاهش که کردم بهت زده تماشام م ریز زدم

 ! است وونهید

 یم ادمی گهید يدفعه ! بود یخوب شرفتیپ: رو لبم موند، سرم به کارم گرم شد و در همون حال گفتم لبخند

شن  یو جوابهات م يجهش رو به جلو دار هیاحتماالً بعدش  ،يد یم يدو کلمه ا يمونه بپرسم چرا جواب ها

 !آخر یو ال يسه کلمه ا

رو  نهیباعث شد نگاهم بش نیخجالت و سکوت فاصله گرفت و هم ت،یبار از اون جد نیاول يبرا د،یخند

برعکس ! داشته یبودم برام تازگ دهیرو ازش ند یواکنش نیچون همچ دیشا ای دیخند یخوشگل م. صورتش

 فکر کردم که تو اطراف من هرگز! دیخند یبهونه و با بهونه م یاسمش بود و ب یخانوم که مصداق واقع يشاد

ژاله سر و زبون دار  نم،یتونستم بب یبود که به عمرم م يبشر نیمژگان سرتق تر. مثل اون وجود نداشت يدختر

هم که  يو البته شاد گهید ياون دو تا نیاز ژاله نداشت و گالره هم ع یبود، سمانه زن شهاب هم دست کم
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اصالً به خاطرم . آدم نبودن نیا یآروم بودن به آروم همهم هر چه قدر  گهید يخانوم ها. معلوم بود فشیتکل

 !باشم دهیدختر د نیچه مرد چه زن مثل ا یاومد کس ینم

جا باشه  نیکه هم نیکرد یرو هم قبول م ياگه شاد: مکث آروم گفت هیلبخند مشغول به کارش شد و بعد  با

 !اومد یبه چشم نم نقدریاونوقت ساکت بودن من ا

 !برم یم ضیف مارستانیتو ب شونیا ياز سر و صدا یکاف يبه اندازه : شدم و گفتمشستن دستهام  مشغول

 .نیدعواش کرد يدوبار هیگفته بهم که . بله-

 !دعوا نبود تذکر بود:

 . بله خب-

 منو کرده آره؟ تیپس شکا:

 ... یگفت که چوب معلم گله هر ک ینبود، خودش م تینه شکا-

کاره گذاشت،  مهیبرگشتم سمتش، حرفشو ن دمیمال یگرفته بودم و به هم م ریش ریکه دستهامو ز يجور همون

 .شه یناراحت نم يزیاز چ يکالً شاد:با لبخند بهم انداخت و گفت ینگاه

 .خوبه یلیخ-

 !ارهیحرص در ب یوقتها ول یبعض:

 !البته-

 شده؟ یچ: دمینشست به لبش، در حال خشک کردن دستهام پرس يدوباره ا لبخند

 !بود يفکر کنم مصر: داد گفت یکه کارشو انجام م يکرد و همون جور پشت بهم

 ؟یچ: دمیپرس متعجب

 !جواب دادن من يتک کلمه ا: گفت یلحن شوخ با

 !حق داشت! خنده ریخودمو مرور کردم و زدم ز يخرده فکر کردم، جواب ها هی

 !فتادمیچهار تا جمله حرف زدن ن نیبده تا من از ا رییتغ تویوضع نیا: و گفتم يافتادم سمت در ورود راه

 .گفت، سرم همراه با لبخند به تأسف تکون خورد و رفتم سمت اتاقم یچشم

*** 

و فکر کردم که  دمیبه چشمام مال یپارك کردم و دست نویماش. خونه دمیخرده گذشته بود که رس هیدوازده هم  از

 !الزم داشتم و اراده زهیگان! نه ایطبقه رو باال برم  هی نیهم يتونم پله ها یاصالً م
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از تصور تخت گرم و  يا زهیچه انگ. رو زدم و راه افتادم موتیشدم، ر ادهیبرداشتم و پ یصندل يرو از رو فمیک

 .تر ينرم و راحتم قو

راه افتادم ! دیخواب یساعت شب نم نیا اوشیهال شدم، برق ها خاموش بود و خونه سوت و کور، معموال س وارد

به اتاق  یبرق اتاق خودم رو روشن کردم و نگاه. شد ینم دهید يزیچ یکیانداختم، تو تار یاهسمت اتاقش و نگ

 !اون انداختم نبود

 ینیتخت ه ينشسته اش رو بتیه دنیبرم تو اتاقم که لباسم رو عوض کنم و بهش زنگ بزنم، از د اومدم

 !کرد یمن نگاه م يو هول خورده  دهیترس ي افهیتو سکوت فقط به ق! قلبم يو دستم نشست رو دمیکش

خونه  نیخونه چرا ع! کنم؟ یسکته م نمتیب یم هوی یگ ینم! ؟یکن یم یجا چه غلط نیا: دمیاعتراض غر با

 ! شده؟ شامیخانوم هاو ي

 ،یصندل يرو انداختم رو فمیک! هیشاک يجور نیکار کردم که ا یمونده بودم چ! من بود ي رهیفقط خ پراخم

 !؟یو عنق یگارد گرفت يجور نیکار کردم باز که ا یچ! چته؟: دمیپالتوم شدم و پرسمشغول در آوردن 

 !؟یکن یکار م یچ يخوام بدونم دار یمنم م قاًیدق: مکث لب وا کرد و گفت هی بعد

به  يکار! گه؟یبود د نیقرارمون هم! ر؟یبهونه گ يغرغرو يزن ها نیا نیع! ؟یگ ینم اناًیاومدنمو که اح رید-

 !مینداشته باش گهیهمد يکار کارها

 !چهیکارمون به هم نپ یتا وقت میبه کار هم نداشته باش يکار:

 ! ده؟یچیچه کار من اآلن به تو پ-

 !دامون؟ یکن یکار م یچ يدار يجد:دیجاش بلند شد و پرس از

 !و؟یچ:دمیاز درست حرف نزدنش پرس کالفه

 ينه با دختر ،یعمه ات هست ينه خونه  ،ينه استخر ،ینه باشگاه ،ينه خونه ا ،يکه نه سر کار ییساعتها:

 8فردا ساعت  حاتیاز توض يپاره ا يدادن که برا غامیکه زنگ زدن خونه و پ یکن یکار م یرو چ يگرد یم

 !خدمتشون؟ يببر فیصبح تشر

 !زنگ زده؟ یک: دمیپرس متعجب

 !بدم دیبا یحیبرم و چه توض دیکجا با دمیو بعد فهم دیطول کش يا قهیچند د هینگاهم کرد،  رهیخ

 !يخود ینگران نباش ب. انجام ندادم یکار خاص: و گفتم دمیبه گردنم کش یدست
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تو رو چه ! ؟يکارها بر نیا یکه سرت باد داشته باشه و پ يساله ا 18جوون !دامون؟ يخود یب: دیکه توپ دمیشن

 ...که  هیخال نقدریوقتت ا! انجام دادن؟ یاسیس يتو رو چه به کارها! است؟یبه س

درهم  ينگاهم اما به چهره  نم،یسرآست يدر آوردم و انداختم رو تخت، دستم نشست به دکمه ها ورمویپل

 هیتصور هم خونه بودن با ! حق هم داشت. بود دهیباشه نگران و ترس یعصبان نکهیاز ا شتریب! بود اوشیس

 .دنبال داشته باشه بهاش رو  ندهیآ ينست تصور بر باد رفتن همه تو یخود م يبه خود یاسیخرابکار س

 !خاطرت جمع باشه اوشیکنم س ینم یاسیکار س: رو باز کردم و گفتم کمربندم

 !خواستنت آره؟ وژیفیکار با سانتر یدر مورد چگونگ حاتیتوض يواسه پاره ا-

 ...خوان ازم دعوت کنن که  یم دیشا! دیشا: شدم و در حال در آوردن شلوارم گفتم دوال

 ! باش دامون يجد: داد اخطار

: اون دو تا تلبمار کردم و گفتم يهم در آوردم و رو رهنمویپ وست،یپ وریتخت و به پل يهم ولو شد رو شلوار

 !به جان تو میجد يِجد

 ...که من بدونم و  يکار کرد یالاقل بگو چ:و گفت دیکش شیشونیبه پ یدست کالفه

 يازین! نکردم یکار خالف چیه: پشت در برداشتم و راه افتادم سمت حموم و در همون حال گفتم امو از حوله

 !ینگران باش ستین

اصالً  ،یدون یخودت م قیتو منو اصالً رف نکهیکنم به ا یواقعاً دارم شک م: و گفت رونیاز اتاق اومد ب دنبالم

 !؟یکن یانسان حسابم م! ؟یدون یداخل آدم م

منتها  یمون یداداشم م نیهم ع ،یقمیهم رف ،یهم انسان ،یهم آدم: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !حرف بزنم مهایبهت که گفتم، دوست ندارم از قد

 بخوانت؟ حاتیاز توض يپاره ا يافتاده برا ادشونیاآلن  يکرد یغلط هی مهایقد-

 ریبرو بگ! که تو گذشته اتفاق افتاده هیمربوط به غلط کنم یکه م یغلط: در و گفتم ي رهینشست به دستگ دستم

 يمطمئن باش اونقدر. یبه خاطرش بترس يکه بخوا سین يزیچ چیه. خودتو نگران نکن يخود یبخواب ب

 !بدم بادبه  جهینت یمشت کار ب هیخودمو به خاطر  ي ندهیکه بخوام آ ستمیهالو و خر ن

*** 

نگران و ناراحت منتظر بود بدونه دارم  اوشیکه س یبرگشتم خونه،منتها شب سه روز بعد اون شب یبود وقت شب

 یکردم، فقط داشتم سع ینم یکار خاص. ها جواب پس بدم ییبرم و به اون باال دیدم که با یانجام م يچه کار
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ط قرمزها هم جلوتر رفته بود پام از خ دهخر هیتالش ها  نیعده آدمو نجات بدم که انگار تو ا هیکردم جون  یم

 .کرد یتن و سر و صورتم نشسته بود که زق زق م يخط و خطوط رو يسر هیکه حاال 

و البته خسته از جاش  شونیپر خته،ینگران، بهم ر! بود نیمع دمیرو که د یکس نیانداختم و رفتم تو، اول دیکل

 !دامون: بلند شد و اسممو زمزمه کرد

 رونیعمه بود که از اتاق خوابم اومد ب. خرده خواب هیخواست و  یدوش آب گرم م هیخواست،  یاونا رو نم دلم

خرده بعد سرش رو گذاشت رو  هیدستاش حلقه شد دور بازوهام و زل زد تو چشمام، . به سمتم پرواز کرد باًیو تقر

وسط هال بود، که ژاله از  ستادهیا نیاوش و معیس ينگاهم رو. ام و انگار آروم گرفت از برگشتنم نهیس يقفسه 

 عمه خانوم؟: عمه و گفت يدستش نشست رو پشت و بازو. و با سالمش سکوتو شکست رونیآشپزخونه اومد ب

بود که  نینگاه ازش گرفتم و راه افتادم سمت اتاقم، مع. ام جدا شد و دوباره زل زد به صورتم نهیعمه از س سر

 دامون؟ یخوب: دیپرس

 .خرده هیخسته ام : ن دادم و گفتمبه عالمت مثبت تکو يسر

اومد تو اتاق، در رو  نیکه مع رهنمیپ يدستم نشسته بود به دکمه ها. در آوردم ورمویتو اتاقم و پالتو و پل رفتم

 .دامون نمتیبب: بست و گفت

 ؟يپرونده دار شد: ام موند و گفت رهیخرده خ هیسمتش،  برگشتم

 .نه-

 ... یگ یبعد م یستیسه روزه ن:

 .میزن یحرف م امی یم رم،یدوش بگ هیبذار  ن،یمع ستین حالم خوب ناآل-

 ... ای استیتو خط س يافتاد:گفت رونیبره ب نکهیخرده نگاهم کرد، رفت سمت در و قبل از ا هی نیمع

 .نه-

 .خوبه:

اومدم، سه شبانه روز چشم رو هم نذاشته  یخوابم م. تخت يدر آوردم و نشستم رو لبه  رهنمویرفت، پ نیمع

 قهیچند د هیو چشمامو بستم و آرزو کردم  دمیشکم دراز کش يرو. شدم یهوش م یداشتم ب باًیبودم و حاال تقر

 .ادنحال تکون خوردن نداشتم چه برسه به جواب پس د. تو اتاق ادین یکس يا

*** 
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بذار : دمیچشممو بستم و نال. دمیتخت د يزانو زده پا اوشویچشممو به زور باز کردم و س هیآروم تکونم داد،  یکی

 .ایبخوابم س

 .بخواب ریبخور بعد دوباره بگ يزیچ هیپاشو : لختم و گفت يسردش نشست رو بازو دست

 .بعداً: و گفتم دمیپهلو چرخ به

 !يدیکله خواب هیتا حاال  شبیاز د! نمیپاشو بب! پسر خوب هیبعداً چ: که گفت دمیمعترضش رو شن يصدا

 ساعت چنده؟: دمیبه سمتش چرخوندم و متعجب پرس سرمو

 .ظهر 12-

 .جمعه است امروز! آروم: سر جام نشستم، دستش نشست رو مچ دستم و گفت عیگفتم و سر يوا يا هی

 .دهیچ زویم دهیعمه خانوم زحمت کش ر،یدوش بگ هیپاشو : خرده نگاهش کردم، از جاش بلند شد و گفت هی

 ؟نجاسیا-

 .آره:

 ؟یو ژاله چ نیمع-

 .رفتن شبیاونا د:

 تهران؟ یتو چرا نرفت-

 رفتم مسافرت؟ یشدم و م یم الیخ یگم و گور شدن تو رو ب:

 !من که جام معلوم بود که-

 !دامون:

 !گهیمشخص بود کجام د! گم یم يجد-

 دامون؟ يکار کرد یچ!انداخت یکه عرب ن ییانداخته بودنت جا! بله:

 !نیهم! رمیآدمو بگ هیاعدام  يکردم جلو یسع-

 !بوده؟ یاسیطرف س:

 !نه-

 !؟یپس چ:

دونم به  یکه نم یاون عده آدم يجلو میکرد یسع یعنیکردم  یسع نیبه خاطر هم م،ینتونست یعنینتونستم، -

 !میریو بلوتوث هم بکنن رو بگ رنیهم بگ لمیآدمو تماشا کنن و ف هیمردن  انی یشن م یبلند م يا زهیچه انگ
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 بوده؟ یمش چجر:

 !کنه یم یچه فرق-

 !کنه یبه نظر من فرق م:

 !قتل عمد-

 کشته بوده؟ ویک:

 .تو دعوا کشته ویکیسالش بوده زده  14-

 ...شه کرد که اعدامو  ینم يکار. آهان:

 .واسه شنا، خبر اعدامشو آوردن ایکجا بودم و چرا رفتم در يداد ریکه گ یصبح همون شب-

 .متأسفم: خرده بعد گفت هیتو سکوت زل زد بهم و  اوشیس

 !نیمنم هم-

 .یخرده ام با عمه ات حرف بزن که آرومش کن هی. بخور يزیچ هی ر،یدوش بگ هیپاشو :

*** 

و نگاهم نشست به نگاه ناراحت و البته منتظر  زیشده بود نشستم پشت م دهیکه انگار کوب ینم دار و تن يموها با

ام بود اون همه  فهیراحت بشه و من وظ الشیبگم تا خ يزیچ هیخواست  یم! خواست یم حیازم توض. عمه

 .رمیرو که بهش داده بودم ازش بگ یشونیپر

 .خوام یمعذرت م یهمه نگران نیبابت ا: و گفتم رینشست به کفگ دستم

 ن؟یهم-

 !ادیکردم قراره جزء خالف به حساب ب یالاقل فکر نم ایانجام ندادم عمه  یکار خالف:

 !يداد اوشیس يبرا یحیچه توض دمیشن-

 به نظر شما اشتباه کردم؟. دوباره تکرارش کنم ستمیخوبه که مجبور ن:

 !دامون تهیخودت تو اولو یزندگ-

 .البته:

 !ه؟یکارا واسه چ نیپس ا! البته؟-
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 یالتماس م م،یافت یدم مقتول م يایاولو ایمادر و  يخونه و اون خونه به پا نیا میر یم نکهیا! کدوم کارها؟-

به باد داده  شویاشتباه گرفته و زندگ میآن تصم هیکه تو  یاز جون کس نکهیواسه ا مینیب یو اونو م نیو ا میکن

 !کار اشتباه؟ یعنیفرصت دوباره بدن  هیبگذرن و بهش 

 نکهیواسه ا یرفت یکارت اشتباه نبود سه روز تموم نم! میموند یخبر نم یکارت اشتباه نبود سه روز تموم ازت ب-

 !يبا تن و بدن کبود برگرد يجور نیو ا يجواب پس بد

 ! نیفقط هم! ادی یما آدمها با خط قرمزها جور در نم يآرمان ها ییوقتها هی:

 !؟يقراره همچنان به کارت ادامه بد-

کردن  یضبه را تمویدم که تموم فعال یم نانیبهت اطم ره،یگ یآروم م التیخ يجور نیاگه ا! نه عمه جان:

 !دم محدود کنم يایاول

 !هیعال یو از ته دل گفته باش یسیحرفت وا ياگه پا-

 !گه؟یحله د یقول بدم همه چ:

 !سرد شد از دهنم افتاد. بکش پسرم: گفت اوشیجواب منو نداد و رو به س يزیچ عمه

چقدر ! چقدر خونه خوب بود! خوردم یانگشت هامو هم م ز،یم اتیمحتو يبودم و احتماالً عالوه بر همه  گرسنه

 ! بود یعال تیحس گرما، آرامش و امن

*** 

 ياز جاش بلند شد و با چهره ا دنمیبا د. رفتم تو اتاق دکتر میو مستق شگاهیاول وقت خودمو رسوندم آزما صبح

 !دامون: درهم گفت

 !سالم-

 !تو آخه؟ ییکجا:

 !اآلن در محضر شمام-

 !پرسم دامون یدارم م يجد:

 !شما؟ نیخوب! گهیدم د یدارم جواب م يمنم جد-

 !نمیبب نیبش:

 !چند روز واقعاً شرمنده نیبابت ا: مبل و گفتم يرو نشستم

 !گفت ییزایچ هیواسه ام  يمصطفو-
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 !کار منو راحت کرد! دستش درد نکنه:

 !بده؟ يقرمه سبز يسرت بو دیکه با یخرده گذشته از سن و سال هی یکن یفکر نم! حاال؟ يکار کرده بود یچ-

بد محسوب  يکردم جزء کارها یکردم فکر نم یم ییکارها هیداشتم  یوقت یعنی! نکردم يکار بد نیباور کن:

 !بشه

 !ه؟یچ انیجر-

 !از کارهام عقب افتادم یاآلن فکر کنم کل. کنم یم فیفرصت مناسب کامل کامل واسه اتون تعر هیسر  نیبذار:

 !پر کنه تویخال يکرده با کمک بچه ها جا یچند روز سع نیا تیخانوم پاك ن س،یکارها مهم ن-

 !کردم؟ دایخودم پ يبرا یخوب نیباشم جانش دواریتونم ام یم یعنی! خوبه:

چه  شگاهمیآزما ریو البته مد کمیخوام بدونم شر یمن م یگفت ول نیات آفر هیروح نیبه ا دیدامون واقعاً با-

 ...کرده که سه روز  یخبط

 !همون اعدامه بود به خدا انیجر:

 رو بازخواست نکردن؟ هیچرا من و بق! ؟یچ یعنی-

 حاتمویتوض. بهم بند کردن انهایعار و اون جر یکار و ب یب يها یتماشاچ انیسر جر: جام بلند شدم و گفتم از

 کجا بودم؟ نیگفت هیبه بق. نیهم! حل و فصل شد انیدادم و جر

 .تهران یاومده رفت شیبرات پ يکار فور هیگفت  يمصطفو-

 تونم برم؟ یم. خوبه:

 نکهیاما ا هیخوب زیتالش واسه نجات جون آدم ها چ:و گفت رونیاومد ب زشیاز جاش بلند شد، از پشت م دکتر

واقعاً  یخونواده و دوستات رو اون جور نگران کن ای يرو به خطر بنداز یکه واسه خودت ساخت یزندگ نیا يبخوا

 !باشه دامون یزن یکه م ییفاو حر یکن یکه م ییحواست به کارها شتریخرده ب هی. تأمل داره يجا

 !چشم-

 .برو به کارت برس! نیآفر:

*** 

و  نییبه سمت در، ماسکمو دادم پا دیسرم چرخ. سالم کرد یفیو ظر میمال يبه کارم گرم بود که صدا سرم

 .سالم: گفتم

 شما؟ نیخوب: دیچند لحظه نشست تو چشمام و پرس يبرا ایناد نگاه
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 !يکمک بود یلیتو نبودم خ دمیاز دکتر شن: در جوابش گفتم یکرد وقت یم زیصورتش رو آنال ياجزا نگاهم

 !لطف دارن به من شونیا: زد و گفت يچشمش نشست به چشمام، لبخند دوباره

دور  یلیخ يتو روزها یکی ادیته چهره اش منو ! کنه شیشد خواستن یداشت که م ینبود اما مالحت خوشگل

 ! بود یاونور آب يلمهایف یمیقد يها شهیهنرپ هیشب! آره! شهیهنرپ هیهم  دیشا. نداخت یم

 یم. سیچند روز برام بنو نیا يها تیگزارش کار از فعال هی: از صورتش گرفتم، ماسک رو باال دادم و گفتم نگاه

 .کارو انجام بده نیشما جاش ا اد،ی یو نم هیانگار امروز مرخص ياحمد. یاتاق من استفاده کن زیاز م یتون

کار و مشغله ها و  طیفکر کردم که چقدر خوشحالم بابت دوباره برگشتنم به مح نیگفت و رفت، به ا یچشم

 !هام یروزمرگ

*** 

 نیدوم: در و گفت يجلو ستادیبود که ا نیمع. شد سرمو بلند کرد یم کیکه به اتاق نزد لمیزنگ موبا يصدا

 .پالتوت بود بیتو ج. خوره یکه زنگ م هیبار

 ه؟یک: شدم و دستکشهامو در آوردم و گفتم بلند

 !گالره: باال انداخت و گفت يا شونه

 یحرف گهیواقعاً موندم د: گفتم نیخرده فکر کردم و رو به مع هیبه شماره انداختم،  یبرداشتم و نگاه ویگوش

 !واسه زدن هست؟

 !رهیگ یالبد هست که تماس م-

 !قرار بذارم و سنگامو وا بکنم باهاش هیباهاش  دیبا! حق با تو باشه دیشا:سمتش و گفتمگرفتم  ویگوش

 !يذار یاآلن قرارو نم نیو هم يد یخب پس چرا جواب نم: دیگرفت اما پرس ویگوش

 !بعد امیبهتره قبلش با خودم کنار ب:و گفتم میسمت صندل رفتم

 !بود يشاد! به در سرمو برگردوند ياز رفتنش نگذشته بود که تقه ا قهیچند د.گفت و رفت یآهان نیمع

 !يفرهود يسالم آقا:

 !؟یکن یکار م یچ نجایا! سالم-

 !دیعرض سالم و خسته نباش ياومدم برا: زد و گفت يلبخند

 ! یتونست یهم م مارستانیتو ب يکه عصر نویا-
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 نیگ ینم نیای یو چند روز نم نیذار یم هویا که خب شم یول! دهایالبته ببخش! هم داشتم کیکوچ يگله  هی: 

 ...شدم و  شگاهیآزما نیمختلف ا يمن آالخون واالخون بخش ها

 !گهید یبخشها کار کن يتو همه  دیبا-

خب مغز من نسبت ! گهید يجا هیجا رو درست تجربه نکرده برم  هیکه  سیدرست ن نیخب ا یاون که بله ول:

شه  ینم! انگل کار کن يبرو رو ایگن ب یم هویکنم  یخون کار م يدارم رو! رهیگ یگارد م رییهمه تغ نیبه ا

 ! که

 ! یکن یکار م یچ نجایا ینگفت! شه یکه م ینیب یم یکن دایتجربه اشو پ-

 ن،یبش یجزوه هم بهش بدم، منتها چون گفت ممکنه شما شاک هیو  نمیواهللا راستشو بگم اومدم دوستمو بب:

 ! هنوز آره؟ ومدهیمنتها انگار ن. رمیل از شما اجازه بگاومدم که او نیواسه هم

 !شم؟ یم یدوستت گفت من شاک-

تو  يباز قیبار رف ریو ز نیو نظم حساس هست نیپلیسید يالبته خب من بهش گفته ام که شما چقدر رو! بله:

 ستیخانوم پاك ن یبه عنوان همکالس شگاهیپشت در آزما دمیکه اآلن رس یخب من یول! نیر یمحل کار نم

 !تیخانوم پاك ن یعنی... اومدم و 

 ینظر م دیتو رفاقتش با تو تجد یکن یخطابش م يجور نیبفهمه ا یمطمئناً وقت: خنده و بعد گفتم ریز زدم

 !سهینو یتو اتاق من داره گزارش کار م!کنه

 شش؟یتونم برم پ یم یعنی:

 !یتون یکشه م یطول نم یلیاگه خ-

 !یهم خداحافظ گهید قهید هیجزوه دادن و  قهید هی ،یسالم و احوال پرس قهید هی! فقط قهیسه د:

 !زهیبهم نر مارستانیب نیرو ع نجایا تیا قهیحضور سه د دوارمیام!خوبه-

 !ختمیبهم ر مارستانویمن کجا نظم ب! يفرهود يآقا يوا-

 ! کرد یم ين جنگ برابرزما یچ بیتخر هیبا  باًیگفت، تقر یدکتر از شما م شبیکه د يزیواهللا اون چ:

 !يفرهود يآقا! زهیچ یعنی! نه به خدا استاد-

 !به کارم برسم دیاآلن با. میزن یو گزارش گرفتم اونوقت در موردش حرف م مارستانیاومدم ب یباشه وقت:

 !نیکه اجازه داد یمرس یراست! پس تا بعد! چشم-

 . به سالمت:
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 هیفکر کردم که ماشاهللا  نیدادم به ا یکه انجام م یشیاطالعات مربوط به آزما ادداشتی نیو من در ح رفت

 !خوره یو پشت هم تکون م یهم ه ستادهیدر جا ا یو وقت ستیجا بند ن هیهم  قهید

سر و سامون دادم،  ییجا هیکارمو تا . گذشت یاومده و ازم اجازه گرفته بود م يشاد یاز وقت یساعت مین

 !نره شیو پ ستهیباعث شد پاهام با يشاد يباز و صدا مهیدر ن. اه افتادم سمت اتاقمدستهامو شستم و ر

 يتر زمیبدبخت چه ه يدونم ما کارآموزها یمنتها نم! هیآدم شوخ و شنگ یلیگن خ یواهللا همکاراش که م:

چند  نیمثالً هم! سیهم بداخالق ن شهیهم!هم بگم ها نویحاال البته ا! نداره دنمونویکه چشم د میبهش فروخت

 ...ستیاسم تو رو گفتم خانوم پاك ن یاشتباه یوقت شیپ قهید

 !يشاد يوا-

 !خب از دهنم در رفت:

 !شم؟ یم عیضا یگ یم یکی يصدا نکن، جلو يجور نیهزار بار نگفتم منو ا-

 !دیهم خند یتازه کل!کدومه عیضا! نه بابا:

 عیضا یگ یکنم بهم بخنده بعد م ینظرش کار م ریکه دارم ز یاونم کس ،یکی يباعث شد! گهید نیهم-

 !کدومه؟

 !زده؟ بشیچند روز کجا بوده که غ نیحاال نگفت ا! دیمن خند یبه سوت! که دیبه تو نخند:

 یراحتتر کار م یلیمن خ سین یاتفاقاً وقت! هر جا بوده اصالً به ما چه؟! ها یزن یم ییعجب حرفها يشاد-

 هیهمه اش استرس دارم نکنه  هیچ یدون یم یعنی! کنه یاصالً آدم در مواجه باهاش دست و پاشو گم م! کنم

 !بشه یانجام بدم که عصبان یوقت کار اشتباه

چقدر سر  مارستانیتو ب نیبب ایب! اوه! زنه یسرت م يتشر هی تینها تینها! سیلولوخرخره که ن یعنی! خب بشه:

 ادیمن کارها رو بهتر  نکهیگم واسه ا یخب بعدش م یهست ها ول یعنی! سین المیخ نیمن ع! کشه یمن داد م

 !ده یبه خرج م تیجد نقدریا رمیبگ

 !اونجا آره؟ یکن یکالفه م یخدا رو حساب يپس بنده -

 ! هیکشو چ نیتو ا نمیبب کلتویه نوریبکش ا!ارهی یبعد از دلم در م قهیدو د! سین یچیته دلش ه! نه بابا:

 !برو منم برم گزارشمو بدم ایب! يزشته شاد -

 !بود؟ ینامزدش چ ایاسم دوست دختر  یگفت:

 !به من و تو چه آخه؟-
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 !اد؟ی یدونست نامزدش چند روزه سر کار نم ینم یعنی! کار؟ یچ نجایاومده بود ا! گالره آره؟:

 !زشته به خدا! يشاد يوا-

اشو  افهیق! باشه کهیت دیبا یکنه خودش هم حساب یرو تور م يا کهیت نیکه همچ یخب آدم! بوده؟ یپیچه ت:

پوشه  یهم که م ییلباسها! هیعال یلیخ کلشیماشاهللا قد و ه! هیورزشکار حرفه ا هیگم ها اما فکر کنم  ینم

 يآقا نیا نیع يدوست پسر ،يزدنام هیمن اگه ! کنه یتو ست کردنشون دقت م یلیخ ،يدقت کرد! نگو گهید

به لباس  نقدریداره مرد ا یچه معن! وسواس به خرج بده دنیتو لباس پوش نقدریذاشتم ا یها، نماستاد داشتم 

 !واهللا! بده تیاهم دنشیپوش

! ره یمن با هم م يداشته  يتو و آبرو ينداشته  يآبرو! رو بشنوه نایدرصد ا هیفکر کن ! يسرم رفت شاد-

 !گهیخب برو د! ها يو بر يجزوه بد هی ياومد

 !سیاز دختره ن یدفتر مفترهاش عکس یقاط نمیبرو اونور بب ایاول ب:

 !به قرآن زشته يشاد-

 !میمعلم اخالق اگه گذاشت به کارمون برس!و خودش نباشه ها ریمد يتو اتاق آقا میایبار پا داده ب هیحاال ! اوف:

 یشخص يها لهیتو وس دختربچه به خودش اجازه بده هی نکهیاسم گالره در هم شده بود، از ا دنیبا شن اخمهام

بره  شیخواد و قراره تا کجا پ یم میاز زندگ یگالره چ نکهیتو فکر ا!شده بودم یشاک شتریمن سرك بکشه هم ب

 !به در زدم و رفتم تو اتاق ياز اومدنش خبرم نکرده بود، تقه ا نیو چرا اصالً مع

بود که  يزیچ نیدوم زیکنار م ستادهیا يِاول و نگاه هول شاد ز،ینشسته پشت م يایناد يترس خورده  نگاه

 !دمید

 !ربعه؟ هیسه تا  قهیاز سه د فتیتعر: گفتم يصاف کردم و رو به شاد ییگلو

 .... یعنینه  زه،یچ: شده و با تته پته گفت هول

 !يببر فیتشر یتون یم:

 ...راستش استاد من -

 !؟یجزوه رو گرفت: چلوند و گفتم یسرخ خودکار رو تو دستش م یکه با صورت ییایکردم سمت ناد رومو

 یم: گفتم تیو با جد يبه عالمت مثبت تکون داد و از جاش بلند شد، رومو کردم سمت شاد يسر ریتأخ با

 !يبر یتون
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کرد، تا دم  یخداحافظ ایاز ناد یلبخند مصنوع هیمبل برداشت و با  يرو از رو فشیک د،یبه مقنعه اش کش یدست

 !با اجازه: در رفت و برگشت و رو به من گفت

 ...راستش من : آروم گفت ایبه سالمت، رفت و ناد یعنیتکون دادم  يسر

 !تموم شد؟:دمیو پرس دمیحرفش پر ونیم

 !گزارش: دستش کردم و گفتم ریز يبه برگه ها ينگاهم کرد، با سر اشاره ا گنگ

 .بله: ب کرد و گفتهم مرت يگفت و برگه ها رو رو یآهان

برگه ها رو نگرفتم نگاهشو باال آورد و  دید یوقت. اومد جلو، نگاه من اما همچنان رو صورت سرخش بود دستش

 .... یمن بهش گفتم که زودتر بره ول دیببخش...  يبابت شاد: مکث گفت هیبعد 

 !بت کنمدم با خودش صح یم حیراجع به اون موضوع ترج: ها رو ازش گرفتم و گفتم برگه

 هویخرده نگاهش کردم و منتظر موندم، اون هم متعجب زل زد به چشمام،  هی! گفت و نشست سر جاش يا بله

 !دیببخش يوا يا: و گفت دیانگار متوجه شد که از جاش پر

تو  يکه نگاهم به نوشته ها يو همون جور زمیاومد کنار و از بغلم رد شد، رفتم و نشستم پشت م زیپشت م از

 ن؟یشناس یساله که همو م یلیخ: دمیدستم بود پرس

 !بله؟-

 یو مرتب با دست عرق پشت لبش رو پاك م ختهیبلند و نگاهش کردم، هنوز هم سرخ بود و البته بهم ر سرمو

 .گم یرو م ییخانوم اسکو:و گفتم دمیموهام کش نیب یو دست یصندل یامو دادم به پشت هیتک! کرد

 !ییاز اول ابتدا. بله. آهان: رد به چلوندن انگشتهاش و گفتطبق عادت شروع ک دستش

 !وقته یلیپس خ: رفت باال و گفتم ابروهام

 .بله-

 !ن؟یای یکنار م يهمه تفاوت چه جور نیبا ا!جالبه برام:

تفاوت هاست که ما رو کنار هم قرار  نیهم: نشست کنج چشماش و گفت یفیظر يها نیزد، چ یکمرنگ لبخند

خانوم  یعنی... يآرزوم بوده بتونم انجامشون بدم واسه شاد شهیکه من هم ییکارها يسر هیراستش ! داده

 !تجربه شده ییاسکو

 مثالً؟  ییچه کارها-

 !تونم بگم یخب نم: و بعد گفت متیحرکاتش آروم و با مال نیدرست ع د،یخند
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 !سانسوره! آهان-

 تونم برم سر کارم؟ یم: دیو پرس دیخند دوباره

 .کروسکوپهیرو سکو کنار م. يانجام بد دیبا ییم که چه کارهابرات نوشت-

 .بله:

 .نجایا ادیکن و بگو ب دایرو پ يمصطفو يفقط قبلش آقا! يبر یتون یم-

 .چشم:

: گرفتم و گفتم یام رو از پشت هیتک. و منتظر نگاهشو به نگاهم دوخت ستادیتا دم در رفت، صداش کردم، ا ایناد

 !دم خونه اتون بهت برسونه ایبه بعد جزوه ها رو تو دانشگاه  نیبه اون دوستت هم بگو از ا

 !چشم:شد انگار که دوباره دستهاش به هم گره خوردن و آروم زمزمه کرد معذب

 !به کارت برس. خوبه:کردم و گفتم نییباال و پا دییبه عالمت تأ يسر

 *** 

به در  يخوندم، تقه ا ینوشته بود م قشیرف يها یها و البته فضول طنتیش ونیرو که م يگزارش کار داشتم

 !ن؟یداشت يجناب با من کار: اومد تو اتاق نیخورد و سر مع

 .تو ایب: از برگه ها گرفتم و گفتم نگاه

 !اناً؟یکه نشده اح يطور: دیو در رو بست و پرس اومد

 !بره؟ ادتی يکرد یسع ایرفت  ادتی-

 !؟یچ:

 !؟یچ یدون ینم-

 !اممم، تولدته؟:

 !تولدمه؟-

 !امممم، سالگرد ازدواجمونه؟! خب نه:

 !ازدواج من و تو؟-

 !گم بابا یمن و ژاله رو م: خنده، نشست رو مبل و گفت ریز زد

 !؟یپرس یاز من م-
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کنه گفتم  یتو م شیمنو پ تیکه ژاله شکا ییو از اون جا هیقو یلیخ یلیتو خ يکه حافظه  ییخب از اون جا:

 ...رفته و  ادمیباز  دیشا

 !ستیاونم ن-

 !ندارم بزنم يا گهیخب حدس د:

 !ه؟یچ نجایبدونم گالره اومده ا ینخواست نکهیا لیدل:دمیمقدمه پرس یب

 ...امم ...  یدون یم...  یعنی... خب : خرده نگاهم کرد و بعد با من و من گفت هیزده  بهت

 !قانع شم بده که یحیتوض هی! گهید ریالل نم-

 !میبهت بگ انویخرده بگذره بعد جر هی م،یدیو بهتر د میبا ژاله مشورت کرد:

 !چرا اونوقت؟-

حاال از کجا ! زهیبهم بر شتریاآلن اعصابت ب یچند روز داشت نیکه ا یاوضاع نیبا ا دیگفتم شا! دونم ینم! خب:

 !انو؟یجر يدیفهم

 !مهمه؟-

 ...بوده که  یخوام بدونم اون جاسوس ک یم! آره خب:

 !دمیفهم یاتفاق-

 !؟يبهش زنگ زد:

 !حاال-

 !بهش بگو يجد یلیخ نویا یبهم بزن يو اگه واقعاً قصد دار نشیبرو بب! خوبه:

 ! گفت نامزدشم؟ نجایاومد ا-

 !ژاله اومد دنید يبه هوا. نه:

 !نامزد منه؟ ایگالره دوست دختر  دهیاز کجا به ذهنش رس تیپس خانوم پاك ن-

 !يدیپس از اون شن:

 !نه-

 !دهیژاله و گالره رو در مورد تو تو آبدارخونه شن يحرفها دیشا! دونم ینم گهیاونو د:

 !؟ییچه حرفا-

 ! دونم یاونو هم نم:
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 !ژاله اومده؟-

 !بشه؟ ییبگم بهش نوبت اونه بازجو. آره:

جور  نیکه راه انداخته و ا یبساط نیبا ا یعنی! دنشیزودتر برم د دیکنم با یدارم فکر م یول.اصالً سیمهم ن.نه-

 !ده یمنو هم به باد م يقدر آبرو نیکردن هم یواسه آشت يکه دوره افتاد

 تنت و بدنت چطوره؟. هیعال یفکر باشه اما اگه باهاش حرف بزن یحد ب نیکنم تا ا یفکر نم:

 .خوب-

 آره؟ گهید یخوب الک:

 !م؟یهم دار یمگه خوب راستک-

 !دابه خ يا وونهید:

 !دنیزحمتش رو کش زیهفته فرصت نکردم برم استخر برادران عز نینه که ا! بود یماساژ خوب-

 !واقعاً که دامون:

 .برو به کارت برس:زدم و گفتم يلبخند

گذشته  نییپا یرو هم از اون باال بکش گهیگم کارت اشتباهه دامون اما هزار نفر د ینم: جاش بلند شد و گفت از

 !کنه ینم يرییتغ

 !چطور؟ ندهیآ: جام بلند شدم و گفتم از

به باد  کینزد يا ندهیسر خودتو تو آ ،يبه کارات ادامه بد!کنه یم رییآره تغ! تو داره آخه؟ ي ندهیبه آ یچه ربط-

 !يد یم

حرفهاست که بخواد به  نیگردن کلفت تر از ا نیا! ره داداش یسرم به باد نم: نشست رو کتفش و گفتم دستم

 !برو منم برم به کارم برسم! ا بشکنهه یراحت نیهم

ندارم اما به کله گنده  یشک چیتو ه یتو پوست کلفت: خاروند گفت یرو م شیشونیکه پ يافتاد و همون جور راه

 !دیدارم شد مانیهم ا یکه پا رو دمشون گذاشت ییبودن اونا

دادم و بعد رفتم سراغ کارم و  حیرو توض مییهوی بتیدکتر غ ياول برا! مارستانیچند روز پا گذاشتم تو ب بعد

رو بستم و رفتم تو  دمیآخر روپوش سف يدکمه ! سر به هوا و البته ولوله يبا اون بچه  فمیروشن کردن تکل

 ياون مقنعه  ریز نکهیحدس ا. داد یسکو و آروم آروم سرش رو تکون م يجلو یصندل يبخش، نشسته بود رو

 .سخت نبود یلیکنه خ یتو گوششه و آهنگ گوش م يهندزفر یمشک
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 !ییخانوم اسکو: بار آروم اسمش رو صدا کردم هی

 !ییخانوم اسکو: گفتم يبلندتر يبار با صدا نیدوباره و ا! دینشن

 ! ییخانوم اسکو: گوشش و گفتم ریرفتم و دوال شدم ز! دیهم نشن باز

 هیدستم رو از سرشونه اش رد کردم و تو ! اونقدر غرق آهنگ بود که اصالً حضور منو حس نکرد! دیهم نشن باز

و سرش محکم با کتفم  دیبا هول از جاش پر! سکو بود جدا کردم يکه رو لشیرو از موبا يهندزفر میحرکت س

 ! برخورد کرد

 !سالم... سـ... سـ :ا تته پته گفتمن نشست به شونه ام، دست اون مشغول مرتب کردن مقنعه اش شد و ب دست

 زیرو که از گوشش در آورد راه افتادم سمت م يآهنگ رو قطع کرد، هندزفر يخرده نگاهش کردم،صدا هی

که  ییاما از اونجا ،یتجربه کسب کن نکهیا يبرا ياومد يجور نیرو هم يکارآموز نیا: و گفتم وارید يگوشه 

 ياون کارآموز نکهیا يجا برا نیهم يایب دیاحتماالً دوباره با گهیسال د ه،یآموزش مارستانیب هی مارستانیب نیا

  !موثره داًیشد يریگ یکه م يهمکارام تو نمره ا هیو مطمئناً نظر من و بق یرو بگذرون ياجبار

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !ن؟یبهم نمره ند نیخوا یم یعنی-

فقط !ستین ریتأث یدم ب یکه سال بعد بهت م يسال مطمئناً تو نمره ا هی نیکه رفتارهات تو ا یخوام بدون یم:

 ! يانجام داد ییچند روز که نبودم چه کارها نیتو ا یسیبرام بنو يفرصت دار قهیسه د

 ...که  قهیفقط سه د يفرهود يخوب آقا! زهیچ یعنی! استاد نه یعنی! قه؟یاستاد سه د-

 !اش گذشت هیثان یس: کردم که گفتم یکارمو آماده م يها لهیوس

 !مؤثر باشه یلیتونست خ یم يریخرده سخت گ هی ییجاها هی.مشغول کارش شد یرلبیز يغرولند با

 یکاغذ م يکه تند تند رو يخودکار دنینشست رو لبم از د يبهش انداختم و لبخند یگذشت، نگاه قهید سه

 !زهیچ: خرده سرش رو خاروند و بعد گفت هیبه ساعت انداخت، با ته خودکار  ینگاه! روند

 ه؟یچ: کنم و گفتم یدارم تماشاش م نهیازش گرفتم که نب نگاه

 الیو با خ نمیبش نیشه اجازه بد یم!سمیبنو يزیتموم شد اما من انقدر هول شدم اصالً نتونستم چ قهیسه د-

 !سم؟یراحت گزارشمو بنو
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 يتو بر نکهینه ا سهیراحت برام گزارش کارشو بنو الیکنم دوستت هم رفته بود تو اتاق من که با خ یفکر م:

 !بده لمیتحو یخط یخط A4برگه  هیکه  یسرش و اونقدر حرف بزن يباال

که از  يلبخند! انداخت یبهم م ینگاه یرکیرزیو ز نییکردم، سرشو انداخته بود پا یبودم و تماشاش م برگشته

گفتم و  دیرو با تأک يزیبعد اگه چ يدفعه :مظلوم اون قصد نشستن رو لبمو داشت مهار کردم و گفتم ي افهیق

 !؟يمتوجه شد! يو بر یهاتو جمع کن لهیبهتره خودت وس یپشت گوش انداخت

 .بله-

 !کردم رو انجام بده ستیکه برات ل ییکارها نیا نجایا ایتو خونه، اآلن ب يگزارشو بذار واسه ! خوبه:

 !هترس یآدم ازتون م نیش یبداخالق م:کنارم، برگه رو ازم گرفت و آروم گفت اومد

 !بله-

 !ترسه یشن آدم ازشون م یخب استادها هم بداخالق م:

 !بله-

 !کنم استاد یکه من مرتب شما رو صدا م نیپس ناراحت نش:

زدم،  يلبخند! اگه شده با ترس و لرز یزد حت یدر واقع حرفش رو م!کرد یزدم به صورتش، نگاهم نم زل

 دیبا یاسم خطابم کن نیتعمداً به ا ایه به اشتباه و بعد ک يدفعه :ماسکم رو باال دادم که بپوشوندش و گفتم

 !ییخانوم اسکو یمنتظر عواقبش باش

 ! شده رو انجام بده ستیل يکارها نکهیا يکرد و راه افتاد برا یپوف

*** 

 !الو سالم عمه خانوم جون:

 ؟یپشت رل. سالم-

 شما؟ یخوب. پارك کردم نگیتو پارک نویاالن ماش نیهم:

 ؟يتو چطور-

 !خوب خوب! یعال:

 !؟یتنت چ يایکبود-

 !؟يکبود:

 !کنه؟ یدرد نم-
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 !شه یورزشکار مگه درد سرش م! درد؟:

 !امان از دست تو-

 ؟یداشت يجونم کار:

 .رم تهران یفراموش کردم بهت بگم، واسه فردا دارم م-

 !ره تهران؟ یاز مرکز چطور داره م يعمه خانوم فرار! شاهللایا رهیخ! ا؟:

 !رفته به کل؟ ادتیپسر رسولو  یِعروس-

 ؟یمون یم یتا ک. فراموش کرده بودم! آره! آهان:

فقط . مونم یهفته م هی کیرم اصفهان نزد یبعدش احتماالً همراه مژگان و شوهرش م ه،یفرداشب عروس-

 .نگران توام دامون

 !نگران من؟:

 ...اومده  شیکه پ یاوضاع نیخب با ا-

 !تکرار نشه گهیدم د یقول م!دور زیعمه اون سه روز رو از حافظه ات بر:

 !هست که مطمئن نباشم يات قو زهیانگ ياما اونقدر يد یقول م-

 !گرو بذارم؟ لیبیس يخوا یم! عمه گهیدم د یدارم قول م:

 !الزم نکرده-

 !گرو بذارم؟ شیر يخوا یم:

 !اصالً؟ يدار لیبیو س شیر-

خب گردنم ! ندارم که بخوام گرو بذارم شمیته ر یحت! امی یهم م یاآلن دارم از سلمون نیهم اتفاقاً! نه! هان؟:

 !اگه دوباره تکرار شد شما سر منو از بدن جدا کن! که هست

 !قبوله-

 !خوشگلم يعمه  نیآفر:

 !دامون؟ يای یتو نم-

 !کجا؟:

 .یعروس-

 !عمه:
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 .رسول دوباره امروز زنگ زد. خب-

 تختیبه سفر به پا يکالً هم عالقه ا!ندارم یبه شرکت تو اون بزم خونوادگ يما عالقه ادستش درد نکنه ا:

 !ندارم

 .کنم یاصرار نم. باشه-

 !کنم یمن دارم ناز م دیخرده اصرار کن حاال شا هی! ا عمه جون:

 !؟يای یکم اصرار کنم همراهم م کیاگه  یعنی! آره دامون؟! ؟يجد-

 یاگر هم خواست! ها یخودتو خوشگل نکن یلیخ ستم،یفقط عمه جونم من ن. شما برو به سالمت.نه قربونت برم:

 !قبلش بهم بگو که خودمو آماده کنم ،يایب نینو يشوهرعمه  هیبا 

 !برو خجالت بکش بچه-

 .میکرد یگفتم و خداحافظ یچشم دم،یخند

 !تنمو خورد يخرده مو همه  رونیب ایبدو ب: زدم و گفتم به در يحموم بود، تقه ا اوشیباال س دمیرس یوقت

 ؟ياومد یک: دیکه پرس دمیشرشر آب قطع شد و شن يصدا

 !؟يای یم یتو ک!اآلن نیهم-

 !کجا؟:

 !گهیخب از حموم د! پشته انیکاخ م يبه سرسرا -

 .امی یدارم م! آهان:

 !زنگ نزد کارم داشته باشه؟ یکس-

 !عمه ات! چرا:

 ...و تعارف نَـدا یشوخ یگفتم سر عمه ام با کس! خجالت بکش-

 !عمه خانوم تماس گرفتن:با لبخند گفت ایباز شد و س در

 .آره به خودم زنگ زد! آهان: کنار و گفتم دمشیدر کش يگرفتم و از جلو بازوشو

 !يبرد یت مالاقل حوله اتو با خود: به در زد و گفت يتقه ا اوشیتو حموم، در رو بستم، س دمیپر

 !نجایکاره است ا یجونم چ ایس:حال در آوردن لباسهام گفتم در

 !دامون يتنبل شد یلیخ-

 !دونم یم:
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 ! دونم و کوفت یم-

 !؟یبزن يسر هیبه بابات  يتو قصد ندار:

 !چطور؟-

 !هم بهم بده ژهیتازه خدمات و! منت انجام بده یکارامو ب ارمیب ویکیچند روز  هیخب برو من :

 !واقعاً که-

 !حوله آوردن و لباس آماده کردن بود نیهم ژهیمنظورم از خدمات و! بابا منحرف هیچ:

 !میزن یبعد حرف م رونیب ایحاال ب. دارم طیمن پس فردا بل-

 .باشه:

ره  یعمه هم فردا م:گفتم ایو به س زیرفتم تو آشپزخونه، نشستم پشت م دهیگرفتم و حوله پوش عیدوش سر هی

 .خوب بود يباهاش بر یتونست یم. تهران

 .شلوغه یلیروزها خ نیبانک ا. رمیبگ یواسه فردا نتونستم مرخص-

 .گهیآخر ساله د:

 !ها یمون یتنها م یرن، حساب یرم، عمه خانوم هم که دارن م یمن که دارم م. آره-

 !کنم یم دایواسه تو پ نیجانش هیگردم  یم! مونم یتنها که نم يالبته تنها! چه جورم! اوه:

 ! اون که البته-

 !ایشم س چارهیدستتو بذارن تو دست دخترعموت من ب ينر:

 ! شده هیاون قض الیخ یب گهیبابا د! نه بابا-

 بود؟ یاسم دخترعموت چ:

 چطور؟. زهرا-

 ش؟یواقعاً چرا نخواست. يطور نیهم یچیه: 

 !خواهر بوده واسه ام نیع شهیچون هم-

 !بوده؟ یچ لتیاصل دل! که شر و وره نیا:

 !ندارم یخوب ي ونهیم یلیخب با عموم هم خ-

 ! بگو نویآهان ا:
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از  دیباشه شا ییجا هیخوام بگم اگه  یم یعنی!هیساکت و خجالت يادیکه زهرا ز نهیاش هم ا گهید لیدل هی-

ساکت و مغلوب و مظلوم  يادیبچه هاشو بزرگ کرده که ز يدر واقع عموم جور!از اون نه یول ادیصدا در ب وارید

 .بار اومدن

 نیا ونینفر هم م هی! داره؟ يرادیخب مگه چه ا: و گفتم دمشییدستم رو چپوندم تو دهنم، جو يتو ي لقمه

 !؟یهست یسر زبون در اومده تو شاک یو پر سر و صدا ب غویج غیج يدخترها

 !خونه هیرو تصور کن تو  یآدم نیهمچ هیمن و -

تو ! بگم ها نویالبته ا! شن سکوت مطلق یدو تا صامت م! با هم نیای یجور در نم! یگ یامممم، خب راست م:

 !الدیارتفاع برج م ياندازه  ياری یدر م یبه موقعش زبون! یستیهم ساکت ن یلیخ

 !برو روتو کم کن یعنینگاهم کرد  ينداد، به جاش جور یجواب اوشیس

که  ادیآمدش بر دل پاك  نیفرو ماند و پاسخ نداد چن اوشیس: لقمه درست کردم و گرفتم سمتش و گفتم هی

 ....که  ندیخود نب یدامون اندر زبان سرتر است هم نیا

وامونده ها رو خاموش  نیدفعه سر شام و ناهار ا نیا: کردم و گفتم یاخم! زنگ تلفن حرفمو قطع کرد يصدا

 !میکن یم

 !ستتلفن خونه ا: شد که بلند شه و در همون حال گفت زیخ مین

 یهم م فونویتو توالت س مینداز یم ویگوش! مید یجر م مشویس! میکن یم زیاز پر! همون: شدم و گفتم بلند

 !میکش

الو که گفتم منتظر بودم . به شماره انداختم، کد تهران بود یکنم، نگاه دایرو پ یگوش نکهیا يزدم برا یچرخ

 !؟يفرشاد يمنزل آقا: دیبود که پرس یاما خانوم یتو گوش چهیبپ ییدا يصدا

 .نیاشتباه گرفت. خانوم رینه خ: اصالح و مرتب شده و البته نم دارم و گفتم يموها ونینشست م دستم

رم لباس بپوشم  یسردم شد، م: گفتم اوشیکنم گفتم، تماسو قطع کردم و به س یخواهش م هیکرد،  یعذرخواه

 .سهم منو حفظ کن تا برسم. امیو ب

*** 

 !جناب؟ نیاز ما کرد يادی هیچه عجب : رو گرفتم، بعد چند تا بوق برداشت و گفتفرهاد  ي شماره

 ؟ییکجا.زیمزه نر-

 .خونه اشون میرم دنبال رضا که بر یدارم م:
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 .ادیزحمت زنگ بزن بگو اگه خواست ب یبه محمد هم ب. من شیپ نیایو شب ب ریرضا رو بگ-

 ؟یچ دیسع:

 .ادیتونه ب یاون برنامه داره نم-

 ه؟یخبر:

 .میتنها بودم گفتم دور هم جمع ش. نه-

 ست؟یعابد و زاهدت ن قیاون رف:

 .نه-

 میببر یو بگ یمثل اون دفعه قراره مصادره اشون کن ای! م؟یاریهمراهمون ب میتون یم میخواست یهر چ یعنی:

 !م؟یخونه بخور

 !اال زن نیبکن نیخواست یهر غلط-

 !؟یچ یعنی:

 .برم دیمن با! ودتونخ يتو خونه ها نیاونو نگه دار-

 خونه؟ یرس یساعت چند م:

 .حول و حوش نه-

 !ایاون موقع هم ن يخوا یم! يخودتو خفه کرد! اوه چه خبره بابا:

 !هان؟ نیبدم خودتون بر دیکل نیناراحت-

 !تو خونه ات صفا نداره که یب ق،ینه بابا رف:

 با محمد و رضا هماهنگ کن خب؟. من برم فرهاد-

 .باشه قربونت:

 !الواتها نگرد دامون نیبا ا: بود که با اخم زل زد بهم و گفت نیمع بم،یانداختم تو ج ویگوش

الوات هستن اما : ها برام بافته بود انداختم دور گردنم و گفتم یرو که عمه تازگ یتنم کردم، شال گردن پالتومو

 !خان نیشد مع الیخ یشه ب یدور رو نم يقهایرف! آدمن

 !منتها من کنار گذاشتمشون! منم بودن يقهایرف یگ یکه ازشون م ییاونا-

 !الغوزی کهیکار داره به من  یچ! ياهل شد ،یتو زن گرفت:

 !یآدم ش ریخب تو هم زن بگ-
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 ! و پوك گذشته ام خبر داشت کیرفقهام که از ج ونیبود م ینشست رو صورتش، تنها کس نگاهم

که زنت  یاون! نکن دامون سهیمقا ياحد چیتو با هخود: شونه ام و گفت يقدم برداشت، دستش نشست رو هی

 !دم یبهت قول م نویا! بشه خوشبخت عالمه

 ینیخوب اونه که در مورد دوستش نگاه واقع ب قیرف: و مصممش انداختم و گفتم يجد يبه چهره  ینگاه

 ! داشته باشه

 ...مرد موفق و  هیکه معتقدم تو  ستمین نیواقع ب: کرد و گفت یاخم

 ! یگ یم نویو ا يبند یم زایچ یلیکه چشم رو خ یستین نیواقع ب-

راحت  یلیخ هیکنم که با اون قض یدختر بهت معرف یتونم کل یمن م! دامون يریگ یسخت م يادیز يدار:

 !مثل تو همسرشون باشه یو از خداشون هم هست که مرد خوب انی یکنار م

 !خبره؟ یکه اون ب يکرد میهمه دختر رو کجات قا نیاونوقت ا! چشم ژاله روشن-

 !زنم دامون یحرف م يدارم جد:

 !جان تو میجد يمنم جد-

 پس گالره حق داشته آره؟:

 ؟یبابت چ-

 ...دو یسر م یو فقط داشت یکردن رابطه اتون نداشت يجد يبرا يگفت تو قصد یم نکهیا:

 !يمختار یحرفهاشو باور کن يدوست دار-

 !کنه یشنوم حرف گالره رو ثابت م یتو م که دارم از يزیدوست ندارم اما اون چ:

 !فرق داشت هیدر مورد اون قض-

 ؟يعاشقش بود! ؟یچه فرق:

 !نه-

 !؟یپس چ:

بعدش هم ! بد نبود يزایچ یلیخ! نبود زایچ یلیبا اون بودم خ یوقت یدون یم یعنیداشت، زیاز نظر من همه چ-

 !من عاشقش باشم نکهیگشتم که عاشقم باشه نه ا یم یکیدنبال ! عاشقمه! آدم دوستم داره نیکردم ا یفکر م

 !چرا؟:

 !خودمو دارم یشخص لیدال-
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 گالره عاشقت نبود؟:

 !نشست به مذاکره و حرف زدن باهاشون؟ یکرد و م یم فیعاشقم بود که خواستگارهاشو رد-

 دست دست کردن خودت باعثش شده؟ یکن یفکر نم:

 !تو سال اول رابطه امون؟ یحت-

گفت به اصرار باباش مجبور شده  یبهم م: برداشتم و گفتم زیم يرو از رو فمیت موند به چشمام، کما نیمع نگاه

انگار  تیاما تو واقع! حرفها نجوریرو دوست داره و از ا گهید یکیاول هم به طرف گفته که  يو همون لحظه 

 دیچش یم يمزه ا هیمنو هم  یاقمنو خوابونده بود تو آب نمک واسه روز مبادا، از ب! بوده يا گهید زیچ انیجر

االن هم خوشحالم که رابطه امون !که پام سست شد واسه جلو رفتن دمیرو د نهایهم! پسنده یکدومو م نهیبب

 !سر کنم انتیعمر با توهم احتمال خ هیتونستم  یچون نم! کات شده

 !؟یکن یازدواج نم یچرا سنت! یچیخب حاال گالره ه-

 !عمراً:

 ...باال بزنه و نیبه عمه خانوم بگو واسه ات آست! همه دختر خوب و خونواده دار نیا! چرا آخه؟-

 !ها یمنو داماد کن يداد ریامروز گ:

 ...و با یکه دنبالش یاناتیجر نیبا ا! ندادم، نگرانتم ریگ-

 هیون حقش دیکه حکم اعدام دارن و از نظر من شا ییمن واسه نجات جون آدم ها نکهیا! ن؟یمع اناتیکدوم جر:

 ينوار بستم دور دستم و تو تظاهرات ها هیانگار  یگ یم نیهمچ! اناته؟یکنم جر یخرده بخششه تالش م

 !شعار دادم یابونیخ

 !ستنیرفاقت ن يبرا یخوب يفرهاد و رضا پسرها-

 !ستمین دنیشن حتینص يبرا یمنم آدم خوب:

 !پا داره آره؟ هیمرغت -

 .کار عقب افتاده دارم یکل مارستانیمن برم، تو ب! ندارم که پا داشته باشه یاصالً مرغ!نه اتفاقاً:

 !مراقب خودت باش شتریب: درهم گفت يداد و با چهره ا یدست یناراض نیبردم جلو، مع دستمو

 !خدافظ! شم یناباب نم يرفقا یِطانیش ينترس دچار وسوسه ها-

*** 
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و  دمیچلوندم و دوباره دراز کش یپاتخت يرو يگاریرسیز يشدم و تهشو تو زیخ میپک رو هم زدم، ن نیآخر

 .منو باز کرد يزنگ تلفن بود که سکوت خونه رو شکست و چشما يگذشت، صدا قهیچند د. چشمامو بستم

سالم : گفتم ییبرداشتم و با خوشرو ویگوش. کد تهران مطمئن شدم دنیبلند شدم و با د. دادم عمه باشه احتمال

 !دمخو يوفا یب يبر عمه 

اشتباه . خواست یرو م ینام يبار هم منزل فرشاد نیدوباره و ا! گفت اما عمه نبود یزن بود که الو م هی يصدا

و قطع کنه  یعذرخواه نکهیرفت پس قبل از ا يو فرهود يشباهت فرشاد یپ یگفتم اما ذهنم به آن يدیگرفت

 !ن؟یخوا یرو م يمنزل فرشاد نیمطمئن: گفتم

و  دمیکش نمییلب پا يزبونم رو رو! داد حدسم درست بوده ینشون م نیموند اما تماس رو قطع نکرد و ا ساکت

 !نیخوره قصد مزاحمت داشته باش یبه صداتون نم:گفتم

اسمم  یگفتم و وقت یینه الو ایمطمئن بشم اصالً اون سمت خط هست  نکهیا يبار برا نیساکت موند و ا دوباره

 . ختیته وجودم فرو ر يزیچ هیرمق خطاب کرد  یب آروم و ییرو با صدا

 !دامون؟:

 !شما؟: و بپرسم امیتا به خودم ب دیکش طول

 آره؟ گهید یتو دامون-

 !سواله يبرام جا نیهست یشما ک نکهیمن دامونم اما ا! بله:

 .نمتیبب يحضور دیبا-

 !زنم خانوم یحرف م یقبلش بدونم دارم با ک دیبا:

 ...يو حضور نمتیخوام بب یم. کنم ریخوام ذهنت رو درگ ینم یتلفن-

اشتباه  يرو يبار چندم و قصدتون هم همچنان پافشار ياون هم برا ن،یوقت شب تماس گرفت نیکه ا نیهم:

دم  یم حیترج نینکن یاگه قراره خودتونو معرف!کنه یم ریدرگ یکاف يتماس گرفتن بوده ذهن منو به اندازه 

 ! تماسو قطع کنم

 يقفسه . مبل يرو زدم و نشستم رو یقطع تماس گوش یبود، شاس دهیفا یالو گفتم که ب ينداد، چند بار یوابج

تماس که  هی! هیدونستم چ ینداخت که نم یم يزیچ ادیصدا منو  نیا! شد یم نییباال و پا نیام سنگ نهیس

 !کرد یو گنگم م جیگ بیعج
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 یتلفن رو فشار دادم ب یبار که شاس نیهم چفت کرد، ا يرو یزنگ تلفن پلک چشمهامو عصب يدوباره  يصدا

 ...و چه  نیشناس یخانوم، تا نفهمم شما منو از کجا م نینیبب: مقدمه گفتم

 !الو دامون-

 !عمه:

 !؟يمزاحم دار! ه؟یخانوم ک-

 .نه:

 ؟یپس چ-

 ...یخوشت نیپسر به ا! ه؟یبیعج زیخب عمه خانوم جون، مزاحم هم داشته باشم چ:

 !بچه کن ایح-

 !گذره؟ یخوش م. چشم:

 !شه مگه؟ یم! دخترش باشه و خوش نگذره؟ شیآدم پ-

 !دهیمنو دزد يبه مژگان بگو کوفتش بشه عمه :

 !خدا نکنه-

 !منو زودتر برگردونه يباشه کوفتش نشه اما عمه :

 يخونه و گلدونها يازت بپرسم و هم ازت بخوام بر یمنتها زنگ زدم که هم حال امی یآخر هفته م ام،ی یم-

 !يمنو آب بد

اآلن هم که زنگ !يچشم شما به گل جمال دختر و دومادت که روشن شد بنده رو فراموش کرد! گهید نیهم:

 ! واسه گلدون آب دادنه يزد

 دامون؟-

 جونم؟:

 شده؟ یچ-

 شده؟ یچ یچ:

 !ستمیمن اگه تو رو نشناسم عمه ات ن-

 !شده؟ یچ یچ! حرفو نیا نیینفرما:

 ...که  یکن یم یشوخ یالک يو دار رهیامالً مشخصه ذهنت درگصدات ک-
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 !خوام بخوابم یاآلن فقط م مارستان،یشب موندم ب فتیدو شب ش! خسته! خسته ام عمه جونم:

 .رمیگ یپس برو بخواب، وقتتو نم-

 !وقت من از آن تو ينه قربونت بشم، همه :

 !نره باشه؟ ادتیگلدون ها رو -

 .رم یفردا م. چشم:

 برگشت؟ اوشیس. تت درد نکنهدس-

 .ادی یفردا م:

 !يتنها موند یحساب-

 !ییتنها! زدن عمه جان ییبند ناف منو با تنها:

 !حرفو نینگو ا-

 !چشم:

 . برو بخواب پسرم-

 .به مژگان و آقاش سالم منو برسون. قربون شما:

 .حتماً-

 .خدافظ:

کاش دوباره ! که ناتموم مونده بود یتماس ریدرگ! شد ریهمون کاناپه ولو شدم و ذهنم درگ يقطع شد، رو تماس

 میکه قا هیخواد و حرف حسابش چ یم یو چ هیتونستم بفهمم ک یالاقل م! ذاشت یزد و باهام قرار م یزنگ م

 !راه انداخته يموشک باز

 .ده یدستگاه جواب درست نم ؟يانجام بد یدست شویآزما نیا یتون یم:گفتم ایبه ناد رو

 ...حتماً منتها -

 . کنم یخودم دوباره چک م:

 .باشه-

 .بود صدام کن يتو اتاقمم کار ياحمد:

 س؟یخوش ن یلیدکتر، حالت انگار امروز خ شاهللایا ریخ-

 . کنه یخرده درد م هیسرم  س،ین میزیچ:
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 ن؟یخور یمسکن م-

 .ممنون ستین يازینه ن: خرده مکث کردم و گفتم هی ا،ینشست رو صورت ناد نگاهم

سمت صورتم رو گذاشتم  هیگردون،  یگفت، رفتم تو اتاقم و در رو بستم و نشستم رو صندل یکنم یم خواهش

 یشب حس م ياز نصفه ها. کم کنه میخرده از گر گرفتگ هیخنکاش بهم منتقل بشه و  نکهیا يبرا زیم يرو

 یو آنفالنزا و هر چ یماخوردگدم از سرمتنفر بو. واقعاً بد بودم گهیاما تو اون لحظه د سیکردم حالم خوش ن

! فکر کردم و فکر کردم!اومد ینم ادمیرو که سرما خورده بودم  يبار نیاصالً آخر! ها بود هیمرض تو اون ما

بار  نینبود چه برسه به آخر ادمی يخورد یشام چ شبید يدیپرس یازم م! مغزم هنگ بود! نداشت يا دهیفا

 ! شدنم ضیمر

باز شدن در  يصدا. سرمو بلند کنم نداشتم نکهیا يکرد اما حوصله  دارمیبه در ب يبرده بود انگار که تقه ا خوابم

 ؟يفرهود يآقا: کرد یکه صدام م ایناد میاومد و لحن مال

 ست؟یحالتون خوب ن: دینگران اومد تو و پرس یکندم و صاف نشستم، با نگاه زیم يبه زور از رو سرمو

 !هم آنفوالنزاست دیسرماخورده ام شافکر کنم . خوبم-

 !گهید نیستیپس خوب ن:

: خودم رو بفهمم، با خجالت نگاه از صورتم گرفت و گفت ياون با جمله  ينگاهش کردم که ربط جمله  جیگ

 .نیخونه استراحت کن نیبر دیبا نهیمنظورم ا

 .کار مونده یکل یول. آره-

 .نیستیار باک يپا نیکنم بتون یحالتون هم فکر نم نیبا ا:

 !هست البته نمیا!آره-

 ...که  نیسیهست که من بتونم انجام بدم، برام بنو ياگه کار:

 .مهیبرو ساعت دو و ن گهیشما د:به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 .سمیوا شتریتونم ب یامروزو م-

 .سین يازینه ن:

 .اممم... راستش  یول-

 ؟یچ یول:

 ... نیدون یخب، م-
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 ؟يای یفردا نم:

 ...و  نیایب نیحالتون نتون نیشما با ا دیخب شا یول... که فردا و پس فردا رو اگه شد  رمیخواستم اجازه بگ یم-

 ؟یکن یم یخوابگاه زندگ:

 .بله-

 .ستنین نجایپس خونواده ات ا:

 .نه-

خونواده اته، به عنوان  ابیحلش کمکت کنم، منظورم در غ يمن بتونم تو یکن یهست که فکر م یاگه مشکل: 

 !یروم حساب کن یتون یهمکار م هی

 .نیشما لطف دار. ممنون-

و  نیینگاهم از صورتش اومد پا! اون سرخ نبود يگل انداخته  ياز گونه ها شتریتب دار من مطمئناً ب صورت

 ! شکست؟ یوقت نم چیدستش، چرا با وجود اون همه چلونده شدن ه ينشست به خودکار تو

چون احتماالً  ،يومدین يومدیفردا رو هم ن ،يبر یتون یم: و در همون حال گفتم دمیکش میشونیپ به یدست

 ...اما پس فردا امیخودمم کله پا بشم و نتونم ب

 ... یعنی. خونواده ام شیخوام برم پ یخب راستش م-

 .به دکتر اکبرزاده هم اطالع بده. باشه. آهان:

 .چشم-

 موندهیباق يو پاشم برم به کارها رمیخرده جون بگ هیبلکه  زیم يشتم رورفت،دوباره سرم رو گذا ایناد

 .دوباره مزاحم شدم دیببخش: آروم گفت ایبه در خورد و ناد يداغم دوباره رو هم نرفته تقه ا يبرسم،پلکها

گذاشت  دیلرز یکه عمالً م ییرو با دستها وانیل. دستش يتو ییچا وانیبلند کردم و نگاهم نشست به ل سرمو

 .خوبه یلیکمرنگ واسه تب خ ییگه چا یم شهیمادربزرگم هم: و گفت زیم يرو

 !تب ندارم-

 !داره دیتب شد یندازه وقت یداداشم م ادیچشمها و صورتتون منو :

 !ها يماریتو بستر ب مینداز یم يدار یدست یدست-

 !حداقل واسه سردرد که خوبه؟ ییحاال چا... خب:
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رو  وانیمتعجب نگاهم کرد، ل! خنده ریرمق زدم ز یجمله رو گفت که ناخودآگاه و ب نیا یبا لحن مظلوم اونقدر

 !شینداز یبه من م يرو دستت باد کرده دار ییکنه چا یم الیندونه خ یهر ک: و گفتم دمیبه سمت خودم کش

 .برم گهیمن د... اممم... ینه خب، ول: زد و گفت یکمرنگ لبخند

: دستهام گرفتم و گفتم يرو تو وانیو برگرده، ل ستهیگفتم که باعث شد با یتیدم در رفت، خانوم پاك ن تا

 .ییممنون بابت چا

 يالهایبگو و يقبل رفتن به احمد: خوردم و گفتم ییچا يخرده از لبه  هیگفت  یبا لبخند نوش جان همراه

CBC  خچالیرو بذاره تو. 

رفتم خونه و تا فردا صبح  یم میمستق مارستان،یم باگه مجبور نبودم بر. حتماً گفت و رفت و در رو هم بست هی

 ریبکنه و گ یمنیا يها هیتوص زیر هیهم نبود که  يستوده ا ایبود دکتر س نیهم ا شیخوب! دمیخواب یکله م هی

 !بده

 هیدلم . تونم رو پا بند باشم، راه افتادم سمت خونه ینم دمید گهیبه کار و د سادمیرو وا یساعت هی ایرفتن ناد بعد

 .ریافتاده به جونم رو بگ یتا لرز لعنت رشیکه بخزم ز ییخواست و پتو یخواب چند ساعته م

دونم چند  ینم! خوردم و خودمو به آرزوم رسوندم یسرماخوردگ هیزور خودمو رسوندم خونه، دو تا مسکن و  به

چشمامو به زور باز کردم  .تو خونه دیچیپ لیزنگ موبا يبودم که صدا يداریخواب و ب نیساعت تو اون حال بد ب

از زور  نکهیا يگذاشتم پا! نخورده بود زنگاصالً ! روش نبود يشماره ا. برداشتم یپاتخت يرو از رو لیو موبا

باعث شد  لیزنگ موبا يدوباره چشمامو بستم و باز صدا. دمیاشتباه شن يصدا هی يداریخواب و ب نیتب و ب

 دمیچیاز جام بلند شدم، پتو رو پ. دمیصدا رو شن تیمطمئن بودم درست و در واقع گهید نباریچشم باز کنم و ا

رفتم سمت  یگرد شده م يبا چشما! اومد یآشپزخونه م یحوال ییجا هیصدا از . رونیدورم و از اتاق رفتم ب

 ؟ياومد یک:دمیبرگشتم و متعجب زل زدم بهش و پرس! از پشت سالم کرد اوشیکانتر که س

 ؟يوقت روز خونه ا نیچطور تو ا. شه یم یدو ساعت: اعت انداخت و گفتبه س ینگاه

 ؟یچقدر زود برگشت-

 !برگردم یناراحت:گفت لشیرفت سمت موبا یکه م يزد و همون جور يلبخند

و پتو رو سفت دور خودم  یصندل یدادم به پشت هیجواب دادن بهشو نداشتم، نشستم رو مبل، سرمو تک ينا یحت

 ؟یضیمر ای ادی یخوابت م: که گفت دمیصداشو شن. بستم

 .فکر کنم سرماخورده ام-
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 !شنا؟ یباز رفت:

 ! نه بابا-

 ! ؟یچقدر داغ! اوه اوه: و گفت میشونیسردش نشست رو پ دست

 !کرده رمیدوست خوبم تب فراغ اس ياز دور: زدم و گفتم یجون یباز کردم و زل زدم بهش، لبخند ب چشم

ناهار . ذارم یم ییاآلن چا: رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يبه تأسف تکون داد و همون جور يسر

 ؟يخورد

و  دمیدراز کش! رو براش حفظ کنه تیخانوم پاك ن ایخدا مادربزرگ ناد! بود یخوب زیتجو! ییندادم، چا جواب

 .ستاره هم اومده: گفت اوشیکه س دمیشن. چشمامو بستم

 .از دوستاشه یکی يخونه : داد حیضباز شد، اون تو چشمام

 !نجا؟یا شیاوردیچرا ن-

 !باهام قهره:

 !ستیبا تو قهره با من که قهر ن-

 !که شیشناس یم! گهیستاره است د گهید:

 .نجایا ادیزنم پاشه ب یشدم بهش زنگ م داریخرده بخوابم، ب هی-

 !ندازدت یو آنفالنزاست و مطمئناً م ستین یسرماخوردگ! دکتر يبر دیبا:

 !چند وقته چقدر از کارهام عقب افتادم نیا یاگه بدون-

 .یبرو دکتر، دارو مصرف کن که زودتر روبراه ش:

 .رم یم يعصر-

 !ها هیاآلن هم عصر:

 !بودم؟ دهیهمه مدت خواب نیا! غروب بود 7سمت ساعت،  دیچرخ نگاهم

 .میر یبا هم م يخورد توییچا:

 .رم یخودم م-

 .خوبه:
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. بخورم موییبلند شم چا نکهیا يزنه برا یصدام م اوشیکه س دمیشن يداریخواب و ب ونیو م بستم چشمامو

باز شدن  يخرده اجازه  هیچشمام  يکه پلک ها يواسه بعد! شد گذاشت واسه بعد یرو م یخانوم نارنج زیتجو

 .بدن

**** 

هم چند  یخانوم هی.خوره یبند داره زنگ م هی لتیموبا: گفت اوشیتکونم داد، چشمام به زور باز شد و س یکی

 .همون خانومه یعنیبار زنگ زد، 

 لم؟یبه موبا: صدا که افتضاح بود و گرفته گفتم هی با

 .نه به خونه-

 .آهان:

 ؟يد یچند بار تماس گرفته، جواب نم نیمع-

 .خودت جواب بده:

 .گه با خودت کار داره یمن جوابشو دادم اما م-

 .رو آن کرد و گذاشت کف دستم لیاز شد به سمتش، موباکردم و دستم در ینچ

 الو؟:

 ؟یخوب. سالم دامون-

 جان؟. خوبم:

 پس؟ هیجور نیصدات چرا ا-

 .خواب بودم:

 .امروز يگفت حال ندار بود یم ياحمد س؟یحالت خوب ن-

 ژاله چطوره؟:

 .کردن شیبستر-

 چرا باز؟. بابا يا:

 .گم یباشه بعد م-

 شده؟ يطور:

 .بچه نموند-
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 ؟یگ یم يجد ؟یچ: دمیپرس یشدم و با ناراحت زیخ مین

 .آره-

 .متأسفم:

 .اش افتضاحه هیروح. شتریناراحت ژاله ام ب-

 ...ای یپول! اد؟ی یاز دستم بر م يکار.حق داره! نچ:

 . نه قربونت-

 .اونجا امیپاشم ب يخوا یم:

 .تر، صدات افتضاحه دامونبلند کنه ببره دک دیاآلن با یکیتو خودتو ! نه پسر خوب-

 !چه شود! یستیتو هم که ن. شگاهیآزما امیتونم ب یفردا رو احتماالً نم:

 .بگم يزیچ هیآهان زنگ زدم .کنه نگران اونجا نباش یم فیکارها رو رد يدکتر هست خودش همه -

 جان؟:

 !گرفت یو سراغتو م شگاهیزنگ زد آزما یخانوم هی يکه نبود يعصر-

 !کردن من دایبود که دوره افتاده بود واسه پ یک نیداغم، ا یشونیدستم نشست رو پ کف

 نکرد؟ یبوده؟خودشو معرف یک:

راستش آدرس . کار واجب داشت هیداشت باهات حرف بزنه، انگار  دیخانوم جوان باهاش صحبت کرد، تأک. نه-

 .خواسته که خانوم جوان بهش نداده یخونه اتو م

 !خرده عقلش کار کرد هیبار  هین جوا نیچه عجب ا-

 .یباش انیگفتم بهت بگم که در جر نیتماس گرفت، واسه هم یاون جا بودم وقت:

 شگاه؟یآزما يمگه امروز اومد-

 .کردم سیعقب افتاده رو راست و ر ياومدم کارها یچند ساعت هیمنم  شش،یآره مادر ژاله اومد پ:

 .آهان-

 دکتر؟ میدنبالت بر امیب:

 !اش هیخانومت و روح شیفکر و ذکرتو بذار پ يتو اآلن فعالً همه -

 گفت؟ یم یژاله چ یدون یم:

 !؟یچ-
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 !میبه حرف دامون گوش بد دیگفت فکر کنم آخرش با یم یاون همه ناراحت ونیم:

 !کدوم حرفم؟-

 !میقبول کن یتو رو به فرزندخوندگ یگ یم نکهیا:

گفت و ادامه  ییالو نیشد که مع یسکوتم انگار طوالن! تو گذشته ییروزها هیخنده اما ذهنم رفت سمت  ریز زدم

 .الو دامون! ؟يزنده ا! ؟یهست: داد

 .یبخش هیروح اتیواسه عمل دنشید امی یبه ژاله بگو بهتر شدم م. هستم: کردم و گفتم یدردناک ي سرفه

 . برو استراحت کن. قربونت. باشه-

 ؟یمون یم مارستانیشب ب:

 .رم خونه یم. دن یه باال راه نممنو ک.نه-

 .کنم ضیترسم تو رو هم مر یم ،یکه تنها نباش نجایا يایخوام بگم ب یم:

 .امیکنار ب انیجر نیفکر کنم تا خودمم با ا دیخرده با هیرم خونه،  یم-

 ! نینخوا ییرو به زور از اون باال يزیچ چیه. نیمع يزیچ هیفقط . باشه:

 .دونم یم. آره-

 .گهیبرو د. نیآفر. خوبه:

 خدافظ! تو يفدا-

 یرو چشم رو هم م یذاشت، چند ساعت یکرد اگه م یهام منتشر م هیکه درد رو تو ر يصدادار يها سرفه

نزنه اما اگه اون خانوم تماس گرفت،  یسپرده بودم اگه عمه تماس گرفت حرف اوشیبه س. دمیخواب یذاشتم و م

 . بده دستم ویکنه و گوش دارمیرو به قبله هم که بودم ب

آروم شروع کرد به نوازش پوست صورتم، چشم که باز  یکیو تب و لرز و تن درد بودم که  يداریخواب و ب ونیم

 !کرد؟ یکار م یچ نجایا. دمیکردم گالره رو نشسته کنارم د

: کرد و گفت یام رو لمس م شیکه ته ر يزد و همون جور یبازم بازتر شد، لبخند گرم مهین يچشما دنشید با

 با خودت؟ يکار کرد یچ

 .پاشو داروهاتو بخور بعد بخواب گلم:گوشم گفت ریکه ز دمیپچ پچ وارش رو شن يبسته شد،صدا پلکهام

 .خونه میسرم و آمپول و قرص برگشته بود یدرمونگاه و با کل میرفته بود اوشیقبل همراه س شب
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داروهاتو  ارمیب وهیرم برات آب م یم: بلند شد و گفت ام، گالره از جاش هیر يدستمو نشوند رو يبعد ي سرفه

 .يبخور

 کجاست؟ ایس: وحشتناك و داغون گفتم يصدا هیدر رفت، لب وا کردم و با  کینزد تا

 اد؟یهست، بگم ب: حفظ لبخندش گفت با

: اومد تو و گفت اوشیدادم، گالره که رفت س هیباال و به تاج تخت تک دمیآره، خودمو کش یعنیگفتم  یاوهوم

 ؟يبهتر! رو افهیق! اوخ اوخ

 !کنه؟ یکار م یچ نجایگالره ا: دمیو پرس نییآوردم پا صدامو

: فکر کنه و بعد گفت نکهیخرده لب و لوچه اشو کج و کوله کرد واسه ا هیاتاق،  يرو مبل گوشه  نشست

 !بود؟ ياعدام آخر نیمربوط به هم نییاز اون باال بکشنش پا نکهیواسه ا يکرد یکه م ییالتماسها

 !؟یچ-

 ! یچیه:

 !کنه؟ یکار م یچ نجایگالره ا دمیپرس-

 !ادیب یخودت خواست:

 !من؟-

 !آره:

 !؟يآورد یم یرفت یم! خواستم ینادرشاه افشارو م ي دهیهام سر بر ونیهذ یمن قاط دیشا-

پا رو پا انداخت و  اوشیکردم، س گهید يسرفه  هیرو زدم کنار و عرق نشسته رو صورتم رو پاك و  پتو

 کجا حاال؟:گفت

 یشاک يجور نیاز بودن گالره ا ایهنوز  ياآلن حالت خرابه، تب دار:زد و گفت يزدم بهش، لبخند خونسرد زل

 !؟یهست

 !ام دهیگرخ نقدریتو ا یعقل یاز ب-

 پسر خوب؟ يا یعقل یچه ب:

 !کن نیرو تمر زایجا مدل لبخند مونال نیهم نیو بشت! یچیه: خرده زل زدم بهش، از جام بلند شدم و گفتم هی

خرده مهربون تر باش، حالت زود  هیدختره هم  نیاخم هاتو وا کن، دلتم صاف، با ا:جاش بلند شد و آروم گفت از

 !شه یزود خوب م
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بز  ي افهیق نیتو ا: آوردم و گفتم دیترک یهام که از درد داشت م قهیبه شق يانگشت شست و سبابه ام فشار با

 میمون یبعدش م! شه یبه صورتم بزنم و گالره رو هم بفرستم بره حالم خوب خوب م یآب هی ،یدانا رو جمع کن

 !باهات روشن کنم دیکه با یفیمن و تو و تکل

 هیتوص هیبهم  نیخونه رو بخرم، تو بنگاه مع نیا یکیکه قرار بود باهات شر يروز:به لب آورد و گفت يلبخند

ام  قهی ریدستت گ! کارو کردم نیهم قاًیدق روزیمنم د! قبول کنم و انجام بدم یگ یتو م یچگفت هر ! کرد يا

 !نیهم! گالره رو خبر کنم، منم بهش زنگ زدم یشد و ازم خواست

 !روز؟ید: دمیگرد شد و پرس چشمام

 ! نجاست؟یتا حاال ا روزیگالره از د نکهیا ای یزمان از دستت در رفته متعجب نکهیاآلن از ا! روزیآره د-

 ! رونیب يبر یخواست یفکر کنم م: خرده نگاهش کردم، در رو باز کرد و گفت هی

 !به هم گره خورده زشیکه همه چ یزندگ نیخواستم برم بشاشم به ا یاره م: افتادم و گفتم راه

آب  وانیل هیبا گالره .رونیچشم غره بهش رفتم و از جلوش رد شدم و از اتاق زدم ب هیراحت باش گفت،  هی

  ن؟ییپا يچرا از تخت اومد:مبل بلند شد و گفت ياز رو وهیم

 .خوبم:

 ؟يخور یداروهاتو م-

 .خورم یم امی یباشه م:

سلطان  شیر گهیکه د یشیداغون داغون، مخصوصاً با اون ته ر! ام افتضاح بود افهیق ،ییتو دستشو رفتم

 !بود واسه خودش مانیسل

. رونیب میحاضر شو که اومدم بر. رمیرم دوش بگ یم: منتظر گفتم يو رو به گالره  رونیرفتم ب ییدستشو از

 .خوام باهات حرف بزنم یم

 !رون؟یب يسرما بر نیحال و روز و تو ا نیبا ا-

 .بگو دامون يخوا یم يزیچ. گردم یو بر م ییرم تا نونوا یبلند شد، من م اوشیس يصدا

گالره دور گردنم حلقه شد، نگاهم نشست به  ينگاه کردم، در بسته و دستها اوشیو به رفتن س ستادمیا

 ...دونم هنوز تب یم ،يدونم حال ندار یم: زد و گفت يچشماش، لبخند

 !اشتباه کرد اوشیس-

 ؟یچ:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ١١٩ 

 !نجایا يایبهت گفت ب نکهیا-

 !نهیکار درست کرده باشه هم هیگند دماغت  قیرف نیبار اگه ا هیاتفاقاً ! چرا آخه؟:

 .میزن یبا هم حرف م امی یم رمیگ یدوش م: دستهاشو باز کردم و گفتم ينشست پس گردنم و حلقه  دستم

 برم؟ یکن یدکم م ای یزن یحرف م-

 !ه؟یدك چ:

 ...دست به سر کرد یعنی-

 !امی یم گهید قهیبمون دو د. دهخدا نشو خواهشاً:

 .ریبعد برو دوش بگ میحرف بزن نیبش -

 !؟یصبر کن هقیدو د یتون ینم:

 !چند وقته منتظرم؟ یدون یم-

 !باشه یاتیهم مهم و ح یلیخ يناباور نیکه در ع ستین کیپنج بعالوه  يتوافقنامه ! هم روش گهید قهیدو د:

 .برو. باشه... دامون نیبب...  یدونم ول یم-

 .ارمی یمن برات حوله و لباس م: برم سمت اتاقم، جلوتر از من راه افتاد و گفت اومدم

 !ممنون. هیهمون حوله کاف: سمت حموم و گفتم رفتم

 !اون تو؟ یکن یکار م یدامون چ: به در خورد و گالره گفت يا تقه

 .امی یدارم م-

 ...ستیاآلن ب يریدوش بگ هی یخواست قهیدو د:

اش  شکمم گره زدم و در حموم رو باز کردم، نگاهش که به صورت اصالح شده ام افتاد جمله يحوله رو رو بند

 زیچ هیجفتتون : مبل و گفتم يحال نشستم رو یاز کنارش رد شدم و ب. زد يتموم گذاشت و لبخند مهیرو ن

 !ن؟یزد

 !؟یچ: دیکنارم نشست و پرس اومد

 !ن؟یزد يزیچ يجفتتون مواد! نیکن یلبخند پرت م یشدم ه داریکه ب ياز لحظه ا! ایتو و س-

به مصرف مواد  يازیده که ن یم هیبهمون روح یکاف يطور رو پا به اندازه  نیسر و شکل و ا نیتو با ا دنید:

 ! مینداشته باش

 !؟یینجایسره ا هی روزیاز د:دمیو پرس دمیکش سمیحوله ام رو به صورت خ نیآست
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 .رفتم خونه، صبح دوباره اومدم شبید. نه: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يسر

 .نبود يازین-

 !رفتنم به خونه؟:

 !نجایاومدنت به ا-

موند  یم دیبا یکی! بود ازیکه ن يدیفهم یم يدید یو تو اون حال و روز خودتو م يبود اریاگه خودت هوش:

 !رفت بانک یم دیبا اوشیس یوقت شتیپ

 !دلتو زدم؟!؟يخوا یمنو نم گهیچرا د: دیمکث پرس هیزدم به صورتش، نگاهش نشست به چشمام و بعد  زل

 !پستم؟ نقدریا-

 !؟یکن یاز خودت دورم م يچرا دار! ؟یپس چ:

 !یدون یبهت که گفتم خودت خوب م-

 ...و با خواستگارِ زیم هیسر  ینیبش يبر یجرمه که به زور پدر و مادرت مجبور ش نیا یول! یآره گفت:

 !يبه زور رو خوب اومد: مبل و گفتم یدادم به پشت هیسرمو تک دم،یحال خند یب

 ...که  يمگه تو اصالً بود! نه؟یاز ا ریمگه غ-

درست ...  یدون یم یعنی! ینیوقت منو نب هیتازه همش هم نگرون بودم که . نیتو ماش ابون،یاونور خ! آره بودم:

من  ن،یگرفت یو قلوه م نیداد یبا هم دل م نیکه تو و اون به اصطالح خواستگار محترم داشت یهمون موقع

 ! دمیکش یخجالت م و داشتم نیتو نشسته بودم تو ماش يجا

: و بعد گفت دیاما سخت نفس کش یدونم چ ینم ایپرحرص  جان،یخرده پره هیمات موند به صورتم،  گالره

 ...بهم حق  دیخب با يهمه سال منو سر دواوند نیتو ا یاون خواستگارم بود، وقت

شم، دستمو گرفت و  اومدم از جام بلند. اونو قطع و نگاهمو از چشماش گرفت يزنگ تلفن خونه صدا يصدا

 !میجواب نده بذار حرف بزن. دامون الیخ یب: گفت

 .تماسم هیمنتظر : و گفتم دمیدستمو عقب کش آروم

الو سالم : آن کردم و گفتم ویگوش! به شماره انداختم، خودش بود یکانتر برداشتم و نگاه يرو از رو یگوش

 !خانوم

 !بهتر شد که گفتم! هم نه دیشا! گفتم یبهتر بود خانوم رو نم دیشا! گالره ينشست رو صورت بهت زده  نگاهم

 .سالم دامون: تو گوشم دیچیاون زن پ يصدا
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 !برم دیمن عجله دارم، با: افتادم سمت اتاقم و گالره بود که معترض گفت راه

ذارم  یمقرار  هیزنم و  یبرو، بعد بهت زنگ م يدوست دار: دستمو گذاشتم روش و گفتم ن،ییآوردم پا ویگوش

 !بشه یتماس طوالن نیا دیشا!میکه حرفامونو بزن

 نیاز ا! معما يدارم و نه حوصله  يباز سیپل يخانوم، من نه حوصله  نینیبب: تو اتاق و در رو بستم و گفتم رفتم

اتون  زهیانگ ن،یشناس یمنو از کجا م نیکلوم بگ هی نیلطف کن! ادی یخوشم نم یلیها هم خ يموشک باز میقا

 !ادی یاز دست من بر م يو چه کار هیتماسها چ نیاز ا

 ...میجا قرار بذار هیبذار -

 ! ذارم خانوم محترم ینم يقرار چیشناسم ه یکه نم یمن با کس:

 !ست؟ین یکاف نیشناسمت، هم یمن م-

 نیکه دوره افتاد ییبه شما دیبا يچه جور! کنه دستمال ببندم؟ یبه نظر شما من سرم رو که درد نم! هست؟-

 !اعتماد کنم؟ نیکن دایمنو پ يآدرس خونه 

 ...درست يبرات دردسر ستیقرار ن:

 ...اصالً! ه؟یتماسها چ نیو قصدتون از ا نیشناس یخوام بدونم منو از کجا م یمن م-

کف !زدن نمونده بود رفت يبرا یاحتماالً هم چون حرف! داد گالره رفته یبسته شدن در خونه نشون م يصدا

سر  ستمیحاضر ن نیبا من دار يهم گفتم، تا ندونم چه کار گهیبار د هی: و گفتم میشونیدست چپم نشست به پ

 ...تضـ چیبعدش هم اصالً ه! حاضر بشم يقرار چیه

 دیخانوم مادر نو نینکنه ا! چراغ تو سرم روشن شد هیانگار . که باعث شد ساکت شم دیبه ذهنم رس يفکر

دونه  کی یکی! تماسش از تهرانه يپس چرا شماره ها دهیکرد که اگه مادر نو یحالج هیذهنم به صدم ثان!بود؟

 ...تونسته  یتو تهران ساکن بود و خب مادرش م دیخواهر نو

 !ن؟یقراره با من قرار مالقات بذار ياونوقت چه جور نیریگ یاز تهران تماس م:

 ...تا برات  مینیهمو بب يحضور. اونجا امی یم-

 ! نمیب ینم یلزوم:

 ...نیدامون بب-

با  یخوب ي ونهیم! نیدون یخوب م نویآدم بودم و شما ا نیرتریتقص یب انیخانوم احسان بخش من تو اون جر:

 ...کنه دایتماسها ادامه پ نیندارم اما اگه قرار باشه ا اهایبرو ب نیو ا يو کالنتر یو آگاه سیپل
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: ام و چهره ام درهم شد، بهتر که شدم ادامه دادم هیر يکردم، دستم نشست رو یصدادار و دردناک ي سرفه

 ! به حال خودم بکنم يفکر هیمجبورم 

تلفن رو زدم و ولو شدم  یبود، شاس جهینت یالو گفتم که ب يچند بار ومد،ین ییبزنه، صدا یموندم که حرف منتظر

جمع بودن با قرار کوش  نجایکه فرهاد و بچه ها ا شبیکاش پر! بود ییعجب روزها و شبها! پوف! رو تخت

! خرده باد بخوره هیداشت  ازینسرم ! رم یگفتم که همراهشون م یکردم و م یرفتنشون مخالفت نم یآداس

 !خواست یخرده آرامش م هیدلم ! داشت لیچرب و چ يغذا هیبه  ازیروحم ن

*** 

 يو دردها دیهنوز احساس ضعف شد. بودم ياردیخواب و ب ونیبرگشت، م اهینخود س دیکه از خر اوشیس

 ؟يدیخواب: دیاومد تو اتاق و آروم پرس. تو وجودم بود یعضالن

 .تو چرتم. نه: بسته گفتم يهمون چشما با

 .بخور يزیچ هیپاشو -

 .خورده ام:

 !؟یچ-

 !حرص و جوش:

 !دعوات شد با گالره؟-

 !از دست تو! از دست اون نه: روهاش و گفتماب ونینشسته م يباز کردم و زل زدم به صورتش و گره  چشم

 یخودت خواست! رمیگ یدر مورد حضور گالره گردن نم یتیمسئول چیمن ه:خرده مات صورتم شد و بعد گفت هی

 ...منم  ادیب

 !؟یبهت گفتم گالره رو خبر کن قاًیدق-

 نیهمچ هیگالره، خب منم  یکن یو ناله م یچسب یمنو م ي قهی ،يآر یو مرتب اسمشو م یه یوقت یول! نه:

 ...کنم و  یم یبرداشت

 !بودم؟ یاز دستش شاک دیشا! کردم یبارش م چاریچهارتا ل ونهامیهذ ونیمن داشتم م دیشا-

 !گهیرفت د شیفرستاد! حاال؟ یکن یرو بزرگ م هیقض نقدریچرا ا! بابا يا:

 ! باد و تموم شد و خالص؟ ونیقاصدك بود فوتش کردم م! ن؟یهم-

 !شه؟ یکنم مشکلت حل م یاآلن عذرخواه:
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 !من دنیکه دوره افتاده واسه د هیزنه ک نیشه که بفهمم ا یحل م یمشکلم وقت-

 !دوباره زنگ زد؟:

 !آره-

 ! خب؟:

 !نمتیخوام بب یگه م یم-

 !؟یگفت یخب تو چ:

 !که بخوام باهاش قرار بذارم؟ ستیبه نظرت احمقانه ن-

 !خواد یم یو چ هیطرف ک یبفهم یتون یاقل مال یداره ول سکیر يخرده جا هی:

 !رو ندارم گهید يِاکشن باز هی يکالً حوصله  یعنی. خوام ینم یعنی! کنم سکیتونم ر ینم-

 . سراغت ادی یخودش م ندتیمهمه براش که بب یلیاگه خ. یصبر کن دیپس با:

 .نهیتنها راه هم. آره-

 .شه یپاشو سوپ سرد م:

 شام سوپه؟-

 !واسه تو آره:

 !مگه من اردکم؟-

 !خورن؟ یمگه اردکها سوپ م:

 !آره-

 !دونستم؟ ینم! ؟يجد:

از تو تخم  دیجد ياردکها یوقت ادمهی. داشت یبچه که بودم، عمه خانوم ته باغ اردك و مرغ و خروس نگه م-

 ! کرد یاومدن براشون سوپ درست م یدر م

حال خراب سوپ  نیگرفته تو با ا یم لیتحو يادیدکهاشو زتو جوجه ار يحاال چون عمه خانوم با حوصله :

 !؟یش یم یکیبا اردك  يبخور

 !ده یطعم همون سوپو م قاًیتو دق يسوپ ها ینه ول:و گفتم نشستم

عمه ام  يسوپ هات با سوپ اردکها نکهیاآلن از ا: گرد شده زل زد بهم، از جام بلند شدم و گفتم يچشما با

 !بار از اون سوپ اردکنشان بچشم؟ هیباعث شده  طنتیش یفهم یم نکهیا ای یشدن متعجب اسیق
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همه رو  طنتشونیکه ش يبود ییبچه ها نیاز ا تیتو بچگ:زد و گفت يبه عالمت تأسف تکون داد، لبخند يسر

 !آره؟! کرده بود یعاص

 !باًیتقر يا:کردم و گفتم يسرفه ا رونیرفتم ب یکه از اتاق م يجور همون

 .نگرانته یلیخ. بزن یزنگ هیبه عمه خانوم : و گفت دیغذا رو کش اوشیس ز،یپشت م مینشست

 ناخوشم؟ یبهش که نگفت-

 .چند بار زنگ زده و نتونسته باهات حرف بزنه نگران شده روزیاز د یوقت ینه ول:

 .زنم یبعد شام زنگ م-

 !م؟یفضول يپا يذار یسوال بپرسم نم هی:

 ؟یچ-

 !ه؟یمحمود ک:

 !چطور؟: دمیو پرس اوشیو برگشت به بشقاب، زل زدم به صورت س ستادیراه دهنم ا ي ونهیم قاشق

 !يکرد یکه تو خواب م ییداشته با اعدام و اون التماسها یخوام بدونم چه ارتباط یخب م-

 !لو دادم آره؟ مویکل زندگ! گفتم؟ یم ایچ گهید:

 !نه-

 !نگفتم؟ يزیکه چ یستیخونه نکه تو تو  ییاز ساعتها:دمیو پرس دمیموهام کش ونیم یدست

 !نه منحرف: و گفت دیخند

 شیاز پ دنشیبخش يبرا يکار میکه نتونست هیمحمود همون جوون:دادم حیقاشق از سوپ خوردم و توض هی

 .میببر

 قاً؟یدق نیچند نفر-

 !دونه ام هی نیمن هم! دارم؟ یزوفرنیمگه اسک! م؟یچند نفر یچ:

 !گم یکنه رو م یم تیاعدامها فعال نیا هیکه عل ییاو یان ج-

 .یشناس یجز من دکتر اکبرزاده رو هم م ونمونیتو از م یول. میادیز:

 کنه؟ یم ياونم باهاتون همکار-

 !کار جانیشدن ه ادیکنه محض ز یم یاون واسه امون مانع تراش! نه:

 !اونم گرفتن؟-
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مردم نرن و اون  نیمن منتها برام مهمه ا. نداره يزنه، به بعدش کار یاون فقط تا روز قبل اعدام زورشو م! نه:

 ! تأتر مرگو تماشا نکنن

 !ن؟ینجات بد نیخب چرا اون جوونو نتونست. آهان-

 !ه؟یچ: زدم به صورتش، لقمه اش رو قورت داد و گفت زل

 !چرا نقش بسته؟ نیاآلن جداً تو ذهنت ا-

 !گهیندادن د تیمقتول رضا يخونواده ! نه! آهان: خرده فکر کرد و گفت هی

 !نکن دینسبت به خودت ناام نیاز ا شتریمنو هم ب ار،یبه مغزت فشار ن ادیبخور ز-

*** 

گرفتم،  ینم یساعت هم مرخص هی یکه ماه به ماه حت ییچند وقت، نه به اون روزها نیشاهکار زده بودم ا واقعاً

 !حضور نداشتم شگاهیو نابود بودم و تو آزما ستیچند هفته که مرتب ن نینه به ا

به محض . شگاهیو رسوندم به آزما رونیب دمیبود صبح اول وقت خودمو از رخت خواب کش یهر جون کندن با

 ؟يبهتر: دیبود وسط سالن برگشت سمتم، جواب سالمم رو داد و پرس ستادهیورودم دکتر که ا

مت رخت کن و در همون همراهم شد به س. دمیخوش تشکر کردم، باهاش دست دادم و حالش رو پرس يرو با

 بهت زنگ زد؟ ياصغر: حال گفت

 نه در چه مورد؟-

 .دهیجد سیک هی:

 چند سالشه؟! بابا يا-

 .رو تو مدرسه کشته شیسالش بوده زده همکالس 14:

 ؟یبا چ-

 !با لگد:

 !نچ-

 .نبردن شیاز پ يبدن اما کار تیمقتول رضا يها تالش کردن خونواده  یلیخ.حکمش اومده:

 مقتول؟ يخونواده  دنید نیشما رفت-

 تو؟ يای یم. میامروز عصر قراره بر. نه:

 .مارستانمیب روقتیمن تا د. یچه ساعت.... امروز عصر-
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 .ایتو هم ب میر یبعد که م يباشه واسه دفعه . یچیخب ه:

 .باشه-

 اآلن؟ يبهتر: 

 .آره هیدرد ر نیجز ا-

 !یبه خودت برس شتریخرده ب هی دیبا:

 هیشم  یبه خودم برسم م نیاز ا شتریب گهید: بلند و پر صدا، به سرفه افتادم و آروم که گرفتم گفتم دم،یخند

 !خوش گذرونِ الوات دکتر جان ي کهیمرت

 يرم که تو هم زودتر بر یمن م! تو نیبودن ع یکیالوات  يخوشگذرون ها يکاش همه :زد و گفت يلبخند

 .سر کارت

 .باشه-

 ومده؟ین يمصطفو: دمیو از خانوم جوان پرس یو رفتم تو الب دمیپوش روپوشمو

 .انی یزنگ زدن که امروز م ینه هنوز ول: داد و گفت لمیتحو يلبخند

آدم خوارها ! نجا؟یچه خبر بود ا! نبود تیو پاك ن ياز احمد يخبر.يکردم و رفتم تو بخش هماتولوژ يتشکر

 !حمله کرده بودن؟

. شد رید دیببخش: بود که آروم سالم کرد و گفت ایرو برگردوند، ناد کلمیدر ه به يکار بودم که تقه ا سرگرم

 ن؟یبهتر

 ومد؟ین شیکه پ یمن نبودم مشکل. بله ممنون: کارم شدم و در همون حال گفتم مشغول

 !منم نبودم: کرد و گفت یمکث

کردم  فیاون رد يکار هم برا گفتم و چند تا ينبود ادمیآره ! گرفته بوده یازم مرخص ياومد روز آخر ادمی تازه

 .نزدم یحرف گهیکه انجام بده و د

اشو رصد کردم  افهیاز جام بلند شدم، در حال در آوردن دستکش هام ق دنشیاومد، با د نیظهر بود که مع دم

 .کرد حفظ ظاهر کنه یم یداغون بود اما طبق معمول سع. مطلع بشم شیختگیبهم ر زانیاز م نکهیا يبرا

 .اتاق من میبر: رو با لبخند جواب دادم، دستهامو شستم و گفتم سالمش

*** 
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خودتو  یخرده تونست هی ،یستیرو به راه که ن: دمیاتاقم و من بودم که پرس يهم رو مبل ها يروبرو مینشست

 ؟یجمع و جور کن

 !داغون شده یلیخ! نگران ژاله ام دامون-

 !حق داره:

 !لبخند نزده هی یکردم حت يچند روز هر کار نیا شه یباورت نم! کار کنم یدونم چ ینم-

 !؟یعنیبراش  يدر آورد يدلقک باز! ؟یچ یعنی يهر کار:

 !دامون-

 !براش ياجرا کرد یروحوض شیکنه نما یم الیآدم خ يهر کار یگ یم نیخب همچ:

 !هیبه گر نهیش یم رونیرم ب یتا از اتاق م-

 !واسه بچه؟:

 !رحمت شده اش شیسال پ 50نه پس واسه پدربزرگ -

واسه خاطر  ایکنه،  یخودشو تلف م يجور نیدو سه ماهه ا ي دهیند نیداره واسه اون جن ای! دو حالت داره نیبب:

 !که از تو نداره ینانیاطم

 !از من؟-

کنه حاال  یم الیخ دیشا! نه ای یمون یهم نباشه تو به پاش م يکه اگه بچه ا ستیمطمئن ن ياونقدر دیشا! آره:

 !ده یکه بچه رو از دست داده تو رو هم از دست م

 !م؟یجور نیمن ا-

 شتریب دیخرده با هیفکر کنم ! زنه هیخب ژاله  یول! شناسم نه یسالها از تو م نیکه من تو ا يزیواهللا اون چ:

 !ستیالبته اگه ن! ستین تیزندگ تیکه وجود بچه اولو یمطمئنش کن

از من  شتریژاله خودش ب یول! ستین: و زل زد به سقف و گفت یصندل ید به پشتدا هیکالفه سرش رو تک نیمع

 !راغبه واسه بچه

 !نیقبول کن یمن که بهتون گفتم، منو به فرزند خوندگ-

 گمشو بابا:زد و گفت يکنده شد، لبخند یصندل یاز پشت نیمع سر

بودن، هم  یهم ننه بابام معلومه ک !مگه؟ هیچ: گفتم زمیرفتم پشت م یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

مامان  هیقبلتر هم دلم  یلیتازه از خ! کنم یسرپرستم، هم کمبود محبت پدر و مادر رو تو وجودم احساس م یب
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 زیهمه چ شهیهم! گهینداره د بیع یول ندمپس ینم یلیحاال درسته تو رو به عنوان بابا خ! ژاله نیخواسته ع یم

هم از سمت  دمیجد یزندگ نیبعد فکر کن تو ا! دیشد نیهستم که مامان ییمنم از اون پسرها! ستیکامل ن

 !شانس ندارم یلیخ يمادر يخونواده 

 !چرا؟-

 !نداره دنمویشه الله که چشم د یتنها خاله ام م:

ون حال دادم شدم و در هم یانجام م دیکه با ییکارها ادداشتیتو اتاق، مشغول  دیچیپ نیمع يخنده  يصدا

حد تشنه به خون  نیکه تا ا میهست یفکر کنم تنها نوه و مادربزرگ! شه مادربزرگم یمادرخانومت هم م: گفتم

 .خونه اتون امی یسر م هیشب کارهام کمتر شد ! میهم

 !مادرخانومم و الله هم هستن-

 !جهنم:

 !زشته دامون-

 !کنه یم ریپرمون به پر هم گ يبدجور ییجا هیزشت اون الله خانومه که آخرش :

 !نه که تا حاال نکرده-

 !انجام بدم دیبا ییچه کارها نمیپاشو برو منم تمرکز کنم بب! که تا حاال بوده بدتر یاز اون:

 !تو گوشم دیچیپ يشاد يپا تو بخش نذاشته صدا مارستان،یب دمیرس

 ن؟یبهتر شد ؟يفرهود يآقا نیخوب....! سالم استـ يوا:

 !ها ستمیرو دور شانس که من مرتب ن يدافتا.خوبم-

 هیبهره مند بشم، حاال شما هم که  اتتونیو از تجرب رمیبگ ادیدست شما کار  ریکه ز نجایمن اومدم ا! نینگ يوا:

 !چرخم یم ينخود نیع نجایمن همش ا نیستین ونیدرم

 ؟يرو تو دفتر ثبت کرد مارهایاسم ب-

 .بله:

 ؟يجواب وارد کرد يها رو هم تو برگه ها شیجواب آزما-

 !نیدادم که شما اومد یداشتم انجامشون م:

 !حرف زدن يبه کارت برس جا نیپس بش-

 !چشم:
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 .اریدر ب خچالیکار از  نیهم بعد ا روزوید يالهایو-

 !چشم:

 . خوبه-

گفت  یم ایناد: افتهیباعث شد دوباره اون زبونش راه ب نیکردم و هم يصدادار يخرده ساکت موند، سرفه  هی

 !!گل کرده يادیز شیکردم بازم حس دلسوز یم الیبد بوده ها من خ یلیحالتون اون روز خ

 !آره؟ نیکن یمنو م بتیغ ادیکالً ز-

 !نه به خدا يوا:

 !زنه یزنگ م يهمش در طول روز گوشام چند بار دمتیبار د نیاول يبرا یپس چرا از وقت-

 !م؟یکن یشما رو م بتیما غ نیگ یم یعنی يوا:

 !به کارت برس! کم نه-

*** 

 یژاله وقت.و ژاله نیمع يرسوندم خونه  یدادم و خودمو م یگلدونهاشو آب م عیعمه سر يرفتم خونه  یم دیبا

در واقع اصرار که نکرده بود ! کالً نرم ایواسه شام برم  ایاصرار کرده بود که  ادتش،یبود قصد دارم برم ع دهیفهم

بار  ریمزاحم بشم ز طیخوام تو اون شرا ینم مداده بود حیهر چقدر هم براش توض! در نوع خودشبود  دیتهد

 !نرفته بود که نرفته بود

. رو روشن کردم و خودمو رسوندم به ساختمون اطیبرق ح. عمه پارك کردم و رفتم تو يخونه  يرو جلو نیماش

 .نبود رونیعمه هم سرماش کم از ب یخال يناجور سرد شده بود و خونه  یلیهوا خ

که پر آبش  يپارچ برداشتم و همون جور هیها کردم، رفتم تو آشپزخونه و  هی ونشونیو م دمیبه هم مال دستهامو

 نیبود چند دهیگرفته ام رو شن يکه باهام حرف زده و صدا شبیاز پر. عمه خانوم رو گرفتم يکردم شماره  یم

 .سفارش کرده بود یحالم شده و کل يایو چند بار تماس گرفته و جو

 ؟یسالم دامون جان خوب: چند تا بوق جواب داد و گفت بعد

 !يبهتر ایالبته شما گو! خوبم عمه خانوم جان: کرده اش و گفتم زیعز يافتادم سمت گلدون ها راه

 !چطور؟-

 !یستیماه شده که ن هیاآلن ! ده روز بودها تین! گذره؟ یخوش م:

 !ر خوب؟ماه کجاست پس هی-
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 !گذره که انگار ماه هاست از فراغ شما در آتشم یبه من سخت م نجایشما ا یانقدر ب! ماه نشده هنوز؟ هی! اه؟:

 ات چطوره؟ هیر تیحالت بهتره؟ وضع! بچه زیکم زبون بر-

 !خوب خوب:

 !گهید فیتعر هی هیداره، از نظر بق فیتعر هیخوب از نظر تو -

و کلمات واسه  میمفاه! آره خب:کردم توشون و گفتم ریشدم پارچ رو سمت گلدون ها گرفتم و آب رو سراز دوال

اما  امی یگه تا آخر هفته م یعمه خانوم م نکهیمثل ا! هیارث! ستیمن ن ریتقص نمیداره و ا یمختلف فیمن تعار

من دستم به مژگان ! منزل ارهی ینم فینقش جهان اصفهون و تشر دانیهمچنان بند کرده به پل خواجو و م

 !کنم یسبز شده رو سرش رو از جا م يدهایاون شو يبرسه دونه دونه 

 !شنوه یداره صداتو م-

 !برگرده؟ يبد تیچقدر بدم رضا! ؟یما رو گروگان گرفت يعمه  یکش یخجالت نم! سالم مژگان خانوم کیعل:

 دامون؟ یخوب: دیو پرس یتو گوش دیچیسالم از راه دور مژگان پ يصدا

 !بگم خوبم؟ يتوقع دار يمنو قرن هاست از من دور کرد يعمه -

 !داره؟ يرادیمن باشه چه ا شیحاال دو هفته هم پ! توا شیکل سال پ:

 !که یور دل مامانت نجایتو هم که نصف اون کل سالو ا-

 !ادیذارم ب یدارم و نم یطور شد مامانو تا آخر ماه نگه م نیحاال که ا:

 یم یدوم دو سه تا دختر ترگل و ورگل زندگ يطبقه  نیاآلن ا م،یاون عمه خانوم بود فیتو اگه حرمن و -

 !کنم براشون يخرده دلبر هی قهیعت يگلدون ها نیآب دادن به ا يتونستم به بهونه  یکردن و من م

 !کنن یرو خانوم ها م يخان دلبر ایح یب: مژگان بلند شد و عمه گفت يخنده  يصدا

 !یشما بخون چشم چرون ،يدلبر سمینو یمن م!آهان آره: زدم و گفتم يلبخند

 !هیزیخجالت هم خوب چ-

 یوعده غذا هم م هیبار آب  شیزبون بسته هر ش يها وونیح نیعمه خانوم ا! آره البته به اندازه و به قائده:

 !اد؟ی یخدا رو خوش م! به امون خدا و دامون حواس پرت؟ يولشون کرد! خوان ها

 !جوش نزن نقدریگردم ا یا دارم بر مفرد-

 ؟يجد:

 !؟یزن یبهم سر م یلیتو اون خونه ام خ ینه که حاال وقت-
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 !نجا؟یا امی یمن کم م شییخدا! عمه:

 !دامون یهر روز بهم سر بزن دیبا-

سر هم به شما بزنم  هیتونم  یم يرم خونه چه جور یدوازده شب تازه م ازدهیهر روز هفته ساعت  باًیمن تقر:

 ... ایکنم  راکسیخودمو ز شگاهمونیآزما یبرم بخوابم رو دستگاه کپ يخوا یم! هان؟! عمه خانوم جون؟

پشت  یک نمیزنن، برم بب یعمه خانوم زنگ خونه اتو م: تموم گذاشت و گفتم مهیزنگ در خونه حرفمو ن يصدا

 .دره

 !؟ییاون جا! من؟ يخونه -

 یزبون بسته ها آب م نیداشتم به ا:و در همون حال گفتم فونیو راه افتادم سمت آ زیم يرو گذاشتم رو پارچ

 .یلحظه گوش هیدادم، 

 بله؟: رو برداشتم و گفتم فونیآ

 !دامون؟ یشه باز کن یم:چشمام رو گرد کرد یتو گوش دیچیکه پ یاون يصدا

رو گذاشتم سر جاش  فونیآ یِمدم،گوشبه خودم او ریبا تأخ! نشون بدم یذاشت واکنش یبود مطمئناً که نم بهت

 .رمیگ یعمه بعد باهات تماس م: گرفتم سمت گوشم و به عمه گفتم لمویو موبا

 !بود؟ یشده، ک یچ: تو گوشم دیچینگرانش پ يصدا

رو کردم که لحنم خونسرد و شوخ به  میتموم سع! کنم که عمه از اون راه دور نگران بشه يقرار نبود کار مطمئناً

. زنم یمعلوم کنم بعد زنگ م فشویرم تکل یم! گه دوست پسر مهتاج خانومم یاومده م یکی:و گفتم ادینظر ب

 .فعالً

 !دامون-

 .اطیاست توپشون افتاده تو ح هیهمسا يبچه :

 !کنه که ینم يتو اون کوچه فوتبال باز یکس! بچه کدومه-

برم ! واسه اشون؟ ادی یمهمون نم! رن؟از آدم به دو یعنیهات  هیهمسا! ها يعمه خانوم مارپل شد! يوا يا:

 !اجازه هست؟. رمیگ یتوپو بدم بهشون بعد با شما تماس م

 .منتظر زنگ هستم. برو-

 .فعالً. چشم:
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شروع کرد پس رفت  یپشت در و ذهنم به آن ستادهینگاهم نشست به خانوم ا. و در باز شد دمیدر رو کش ریزنج

زده و تن  خی يدستها! که سرده ستین رونیب يکردم هوا یس ممات مونده بودم و ح! عقب گرد رفتن! کردن

 یبود اگه م يا شهیکل! نمک یبسته که تا اون حد احساس سرما م خیداد خون تو رگ هام  یکرختم نشون م

ته  کیعکس کوچ هی ر،یتصو هی! هم فراموشم شد دنینفس کش یحت يلحظه ا ياما من برا ستادیگفتم زمان ا

 !کرد یرو زنده م زایچ یلیزن که برام خ هی يچهره ! خرت و پرت هام

 .سالم دامون: گفت یانداخت وقت انیزمان رو به جر صداش

هام و نفسهام  هیبود تو ر دهیچیپ يکه بهم دست داد اما سوزش بد یشوک ایسرد بود  يدونم به خاطر هوا ینم

 ایتو؟  امیشه ب یم: آروم گفت. صورتش موندم ي رهیکردم و همچنان خ يسرفه ا. شد یم نییباال و پا نیسنگ

 م؟یو حرف بزن مینیبش ییجا هیشه  یم

واسه ام شده  گهید يها یلیخ نیع یزمان هیکه  یبا اون آدم! کردم؟ یموافقت م دیبا! شد؟ یم دیبا! شد؟ یم

! ذاشتم که حرفهاشو بزنه؟ یم ارشیتگوشهامو در اخ دیبا! نشستم به حرف زدن؟ یم دیبا یعاطفگ یبود بت ب

 ! داشت که بگه؟ یسال چ 20بعد ! حرف بزنه؟ یاز چ! بگه؟ یاومده بود که چ! خواست اصالً؟ یم یچ

 !؟یدر مورد چ: دهنم رو به زور فرو دادم و گفتم آب

 .کنم یدامون خواهش م-

 !سال؟ 20اونم بعد ! ن؟یینجایچرا ا:

 ... يکنم اجازه بد یازت خواهش م. تونم حرف بزنم ینم ينطوریا-

 !ادتونه؟ی! التماس کردم یلیخ شیسال پ 20منم ! آره؟ نیبفهم شویتا معن دیسال طول کش 20! خواهش؟:

 !دامون-

 .نیببر فیتشر نیلطف کن. خوام خانوم ینم:

 !دامون-

 یم نییباال و پا نیهام سنگ هیر ير تونفس اونقد. امو دادم بهش و پلکهامو رو هم گذاشتم هیرو بستم، تک در

 هیدامون : شد دهیبه در خورد و صداش گنگ از پشت در شن يتقه ا! شد که انگار تو مارتن شرکت کرده بودم

 یکی یش یم یردم کن يو اگه بخوا مکن یاآلن من دارم ازت خواهش م م،یدیما نشن ،يتو التماس کرد یزمان

 !؟يخوا یم نویتو ا! شیسال پ ستیب يمثل ما

 ! نیکه بود ییهمون جا نیخوام شما برگرد یمن م: سمت در و گفتم برگشتم
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 !نجامیدرو بهت بگم چرا ا نیباز کن ا! دامون-

که  یآدم تیبالخره هو! کنم یکار م یدونستم دارم چ یاونقدر تو شوك بودم که نم. افتادم سمت ساختمون راه

کردم  یم الیمن متوهمو بگو که خ! و باهام حرف بزنه رو شده بود مندیبب نکهیدوره افتاده بود دنبال من واسه ا

 !نیکردم اال ا یم زویفکر همه چ! رهیکه اومده انتقام پسرش رو بگ دهیمادر نو

 يسر هی! رو مبل، دستم شروع کرد به چلوندن چک و چونه ام و ذهنم شروع کرد به فشردن روحم نشستم

 ! و هوار دادیداد و ب يصدا ن،یفحش و لعن و نفر يلتماس، صداا يصدا ه،یگر يصدا غ،یج يصدا ر،یتصو

عمل نکرده  یاحساس! کارم چقدر درست بود؟! دمیشن یزنگ در رو هم م يصدا ونیپر صدا بود و اون م سرم

حقم ! بود کارم؟ یانسان! درست بود اصالً؟! کرد از خودم رونده بودم یرو که داشت بهم خواهش م یکی! بودم؟

 يپرورشگاه، روزها يروزها ،يدر هدر ب يبه خاطر روزها! نداشتم؟ یحق! بود اصالً؟ یمنطق! رفتار؟ نیبود ا

حقو داشتم که نخوام  نیکه از سر گذرونده بودم ا یوحشتناک يپرترس، روزها ي،روزهايدیناام يروزها ،ییتنها

 !نداشتم؟! حرفهاش يپا نمیبش

و  میکرد یبخشش م يتقاضا یدم يایاز اول یرفت سمت وقت ذهنم. بارون گرفته بود. اطینشست به ح نگاهم

حقش !بارون ریز ستادهیکارو کرده بودم با اون زن ا نیهم قاًیخودم دق! کردن یاونها سفت و سخت مخالفت م

 !که از حقشون بگذرن؟ میخواست یاون مادر و پدرها هم حقشون بود و ما ازشون م نکهیمگه نه ا! ؟یعنیبود 

نبود رفتنم، به  يرارادیغ! اطیخرده دو به شک وسط سالن راه رفتم و بعد راه افتادم سمت ح هیجام بلند شدم،  از

رو تو  میاحساس منف يلحظه همه  هی يبرا دیبا! خونه نرونم نیرو از در ا یخواستم کس یخواست خودم م

 ! حرف بزنه يزیچ هبدم تا بفهمم اومده که از چ یفرصت نکهیا يکردم برا یباغچه خاك م

*** 

که  یبه بارون تیاهم یتو چهارچوب در و ب ستادمیمنم ا. کرد یو به در خونه نگاه م نمیبود کنار ماش ستادهیا

 .کرد زل زدم بهش یم سمیداشت خ

شد  یباورم نم يشد یدر دور م نیکه از ا دمیپاهاتو شن يصدا یوقت:اومد سمتم و گفت یمکث طوالن هی با

 !يبهم فرصت بد ينخوا

رحم و  رونیهمه اتون پرت شده ب یآشغال از زندگ نیع شیسال پ 20که  يچرا دور از ذهنه بچه ا! چرا؟-

 !سرش نشه؟ یمروت

 ...چون دیشا. دونم ینم:
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 !نیینجایچرا ا نیمنتظرم بگ...! نه  ،ینه اسم ،ینه حرف! خوام بشنوم ینم یچیاز گذشته ه-

 م؟یو حرف بزن میستیجا با نیهم:

انگار تو : گفت دیچرخ یکه سرش به اطراف م يراه افتاد و همون جور. اطیبره تو ح نکهیا يبرا دمیکش عقب

 !عوض نشده یچیسال ه 20 نیا

 !دارم یهم منم که دارم پشت سرت قدم بر م نشیمهمتر! عوض شده زایچ یلیخ! چرا: دلم گفتم تو

*** 

خواستم،  ینه آب م! رفتم تو آشپزخونه میاشاره کردم و خودم مستق یکنار در سالن، با دست به مبل ستادیا منتظر

که اصالً عالقه  یطیتو اون شرا ستمیکه نا! فقط رفته بودم که برم! ییرایپذ يها لهینه قهوه، نه وس ،یینه چا

پا گذاشته تو خونه  یک دیرس یبه گوشش م اگه! کرد یام م کهیت کهیت دیفهم یعمه اگه م! بهش نداشتم يا

 هی میرفت یبهتر بود م دیشا! کرد یم زونیشهر سر و ته آو يمبل سالنش نشسته منو از دروازه  ياش و رو

 ! گهید يجا

گرد  زیم يشده رو دهیچ يکه داره به قاب عکس ها دمیبهش انداختم و د ینگاه مین رون،یآشپزخونه رفتم ب از

حضورم بشه، نگاهشو دوخت بهم و بعد  يمتوجه  نکهیا يکردم برا یکوتاه يسرفه ! کنه ینگاه م واریکنج د

 ؟ینیش یم: دیمکث پرس هی

! صورتش ریغ ییجا هیشد و نگاهم مات  شیچوب يدسته  پیدستم ک. مبل رو انتخاب کردم و نشستم نیدورتر

تو اون  یاما کس يفراموش نشده بود! مدت از حالت غافل نبودم نیدروغه اگه بگم تو ا:که آروم گفت دمیشن

داد و خب  یآوردن اسمت رو نم يمخصوصاً آقاجون که اصالً اجازه . اده دنبال تو و خبر گرفتن ازت نبودخونو

که واسه خودت  دمیدنبالت گشتم و شن یوقت...  یول! ازت نزنه یحرف یانگار عادت شده که کس گهیاآلن د

 ...يشد یکس

 یم یاز من چ! اد؟ی یاز دست من بر م يچه کار: دمیو پرس دمیحرفش پر ونیدوختم به چشماش، م نگاهمو

 !ن؟یخوا

 دایپ یمشکل هی! پارسا! پسر دارم هیمن :خواست بزنه جمع و جور کنه و بعد گفت یرو که م یکرد تا حرف یمکث

که حاال که به در بسته خوردم اومدم  هیاز نظرت ته پست دیدونم شا یم. هیدونم خودخواه یم... کرده که 

کلنجار رفتم، تورج اصرار کرد، پدر پارسا،  یلیبا خودم خ. رهیت نیآخر نیا. برام نمونده یاهر گهید...  یسراغت ول

ما  ينمونه ها. مغز استخوان داره وندیبه پ اجیاحت. داره یلوسم. نداشتم دامون يا گهید يچاره ... خودمم هم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ١٣٥ 

واسه نجات جون آدم ها وقت ! رهیام که دستت به کار خ دهیچند وقت شن نیتو ا...  دیگفتم شا. خوره یبهش نم

 !؟ینکن دیمن مادر رو ناام دیتونم ازت خواهش کنم ام یم! يذار یم يو انرژ

 فیبهم دست داده بود که قابل توص يحس بد هیمونده بودم به صورتش، ابروهام به هم گره خورده بود و  مات

اومده بود چون  ادشونیهمه مدت منو  نیبعد ا!داشت؟ ازیهمه مدت اومده بود سراغم چون بهم ن نیبعد ا! نبود

 ! حضورم الزم بود؟

 !داره؟. اون موقع نبوده نداره یکه حت ییبه پارسا یکه افتاده، ربط یتو گذشته هر اتفاق: سکوتو شکست صداش

 گهیهرگز د دیزنم شا یاآلن اگه بفهمه نشستم تو سالن خونه اش و دارم با شما حرف م نیمن هم يعمه -

 !نگاهمم نکنه

 ...من ... ییتو دمیام يدونم اما دامون همه  یم:

 HLAبشه که  دایپ ایدن نیا يدهنده از هر جا هیتا  نیصبر کن نیتون یم! انتظار ستیتو ل دیشه بر یم-

 ...هماهنگ با پسرتون داشته باشه و 

 نیجوون گذشته و اتفاقاتشو با ا هیبه خاطر جون . کنم یدامون بهت التماس م یول میکارها رو کرد نیا:

 ... عکسشه نیا... ناهاشیا... نیبب. نکن یموضوع قاط

کف دستم رو محکم  یکالفه و عصب. فشیک يشروع کرد به گشتن تو دیلرز یکه م ییو دستها هیبغض و گر با

مال قبل  نیا. نیبب: نشست و گفت میدو سه تا عکس رو برداشت و اومد رو مبل کنار. دمیکش میشونیبه پ

 ... ینیب یم... مال حاال نمیا. شهیضیمر

در ! عکس ها زل زدم به صورت خودش که زل زده بود به عکس ها يلبها و چونه ام شد و جا پیک دستم

 ! شده بودم که مغزم هنگ کرده بود ریچنان غافلگ قهیعرض چند د

 یکه از چشماش م ییاشکها اون ونیکرد و م یو نشست رو صورتم، مکث نییاز عکس ها اومد پا نگاهش

 !ییتو دمیمن واقعاً تنها ام...  یول هینامرد یلیدونم از نظر تو خ یم: آروم گفت ختیر

که  یسردرگم! کالفه بودم! موهام ونیدستم هم نشست م هیشلوارم،  بیدستم رفت تو ج هیجام بلند شدم،  از

 !بود نیگفتن هم یم

! هست میزیچ هی دیفهم یدادم م یاگه جواب م! عمه بود. رش آوردمد بمیبلند شد، از تو ج لمیزنگ موبا يصدا

! دارم که فکر کنم ازیمن اآلن ن: برگشتم سمتش و گفتم. بمیصدا کردم و دوباره فرستادم تو ج یرو ب یگوش

 !رمیبگ یمیو جورش کنم و تصم معج عیهست که نتونم سر ختهیبهم ر یکاف يشما به اندازه  دنیذهنم از د
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 يادیپارسا فرصت ز... فقط . يحق دار. دونم یم: جاش بلند شد، با پشت دست اشکهاشو پاك کرد و گفت از

 .نداره دامون

 !بگه منم بگم چشم؟ انویتوقع داشت تا جر یعنی: دمینگاهش کردم و از خودم پرس فقط

 يخوا یدت نمخو... خب  یحرف دارم باهات، ول یلیخ: رو برداشت عکس ها رو گذاشت توش و گفت فشیک

 ... ذارم اما  یبه خواسته ات احترام م... شه که بگم یخودمم روم نم... يبشنو يزیچ

در آوردم و  ویگوش یبار وقت نیدوباره بلند شد و ا لمیموبا يصدا. حرف زدن نداد يادامه  يبهش اجازه  بغض

 .نیالو سالم مع: نشستم رو مبل و تماس رو جواب دادم دمیرو د نیمع يشماره 

 !تو بچه ییکجا-

 .امی یدارم م:

 !اآلن؟ ییکجا-

 .عمه ام يخونه :

 !ساعت چنده؟ یدون یم! پرسم یدارم م يجد! مسخره نکن-

 !نیعمه خانومم مع يخونه :

 !؟یواسه چ یاونجا رفت-

 ...به گلدون هاش  دیبا:

. راه افتاد سمت در خونه دهیقد خم هیو با  دیرو بست، کفشهاشو پوش وونیدر ا.شدم و زل زدم به رفتنش ساکت

و  یعسل يچشما ح،یصورت مل هیزن جوون با  هیتصور ! چقدر از تصورات من دور بود! کرده بود رییچقدر تغ

 . دیپوست سف

 !الو دامون:یتو گوش دیچیپ نیمع يالو يصدا

ذاشت اصالً حرف  ینم! ذاشت درست نفس بکشم یکرده بود و نم ریگلوم گ خیب يزیچ هی. جام بلند شدم از

 .فعالً. امی یدارم م! نه. نیزنم مع یزنگ م: آروم گفتم.بزنم

و  دیکش یگذشته رو به رخ م. کیکوچ يکه پر بود از قاب عکس ها يزیقطع کردم و راه افتادم سمت م تماسو

 ییاطره هاپر بود از خ زیاون م! سال ها، عمه مصر مونده بود به نگه داشتنش نیبر خالف اصرار من تو تموم ا

 !نبود یکیمن  يالاقل برا! تونست خوب باشه اما نبود یکه م

*** 
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اصالً خاطرم نبود . رونیو زدم از خونه ب دمیبه سر و صورتم زدم با حوله قطره ها رو پاك کردم، پالتومو پوش یآب

ال خودم تو ح. قفل پشت سرم بسته شده یاصالً خاطرم نبود در خونه ب. آب موندن یکه نصف گلدون ها ب

رو پارك کردم، دستهام چفت فرمون موند  نیماش. نیمع يتموم خودمو رسوندم به خونه  یجینبودم اصالً و با گ

واسه ام ! حد تابو نیتا ا یسخت بود کنار اومدن با موضوع! يریگ میسخت بود تصم! خب. و زل زدم به روبروم

سوژه  هیسال ها شده بود  نیواسه ام تو تموم ا! لیاون فام! اون خونواده يتابو بود روبرو شدن با تک تک اعضا

نشستم به فکر کردن که  یم یو خام یوقتها تو دوران نوجوون یلیخ! یسینو الیسر يبرا! يپرداز الیخ يبرا

 ییخاله ها و دا يروز هیاگه ! گم یبهش م یدم، چ ینشون م یچه واکنش دمید يروز هیاگه مثالً آقاجون رو 

 يگذشته  اوناز  یکیهمه سال  نیبعد ا!؟یراحت نیبه هم! شد؟ یمگه م... کنم و حاال  یکار م یچ دمیها رو د

نه به ! خودم؟ يام بگرده اما نه برا یو پ ادیب! بشه، سر راهم سبز بشه و ازم کمک بخواد؟ دهیکش رونیملعون ب

حس ! بودن یلیحس بد بود، حس طف هی! ازش؟یبه خاطر ن! فقط و فقط به خاطر خودش؟! خاطر عذاب وجدان؟

 !خوره یبه درد م ییجا هی دهیذهنش رس هب یکیجنس بنجل افتاده ته انبار که حاال بعد سال ها  هی

 ینم شیاز پ يکار نیفکر کنم و ا زهایچ یلیتونستم به خ ینشستم اونجا م یتا خود صبح هم که م! شدم ادهیپ

 !نیهم! کرد یفقط ذهن آشفته ام رو آشفته تر م! برد

 !یاز گرسنگ میمرد! يایاآلن هم ن یخواست یم: فونیتو آ دیچیمعترض الله پ يرو که زدم صدا زنگ

 .دامونه: که گفت دمیزنگ نگاه کردم، در رو باز کرد و شن نیسکوت فقط به دورب تو

 !پس تو؟ ییکجا: جلوش ظاهر شد و گفت نیپشت در واحد مع دنمیها رو رفتم باال و همزمان با رس پله

 .نیخورد یو شامتونو م نیموند یکاش منتظرم نم. شد رید دیببخش: آوردم گفتم یکه در م کفشهامو

به صورتش  میکردم از نگاه کردن مستق یم یبود که من سع یدر حال نیو ا میآورد جلو، با هم دست داد دستشو

که  امی یم ییخواستم بفهمه از جا ینم! با خبر میم چشم تو چشمم بشه و از حال درونخواست ینم. کنم زیپره

 ! روح جلوم سبز شده بوده هی

 شده؟ يطور: دیرو ول نکرد و آروم پرس دستم

 !مثالً؟ ينه چطور-

 ! قرمزه یلیچشمات خ:

 !تونیتو خودمو برسونم به محفل گرم خونوادگ امیبرو کنار ب. ترکونه یاستخون م. مال سرماست-

 .سالم: الله بود که از تو آشپزخونه جوابم رو داد. گفتم و سالم کردم ااهللای هیافتادم سمت هال و بلند  راه
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و آروم  نیبخواد جوابمو بده برگشتم سمت مع نکهیو بدون منتظر موندن از ا دمیازش پرس يسرسر یخوب هی

 !هم هست؟ توالیمادرزن ه: دمیپرس

 .ستینه ن! ده دامون یالله بشنوه جرت م: کرد و پچ زد یلبخندش رو مخف د،یگز یلب

 در رفت؟ امی یدونست من دارم م یم-

 .رفت شبیکار داشت از همون د. نه بابا:

 يایب دیگل پسرت اومده نبا! مامان ژاله؟! مامان؟! مامانم کجاست پس؟: دمیپرس يبلند يگفتم و با صدا یآهان

 ! مامان جون جونم؟! ستقبالش؟ا

 ياومد! رونیمنتظر بهونه هم هست که از اتاق بزنه ب! دهیژاله تو اتاق دراز کش: بازومو گرفت و گفت نیمع

 !نییپا ادیکه از تخت ب يو بخوا یصداش بزن نکهیخودت برو سراغش نه ا ادتیع

لحظه تو  هیزحمت برو  یپس ب:مبل و گفتم يدر آوردم و پالتومو هم از تنم، گذاشتمش رو نیاز دست مع بازومو

 .رفت ادمی. اریکه گرفتمو ب ییکمپوتها نیماش

 یمامانم به تو چه آخه که دخالت م ادتیمن اومدم ع: کردم و گفتم یگفت، اخم یستیکرد و الزم ن يتشکر

 !خودم برم ير ینم! ؟یکن

 ! نامان از دست تو دامو: و گفت چییگرفتن سو يرو دراز کرد برا دستش

 !تو؟ امیمامان جونم ب: زدم و گفتم يو تقه ا ستادمیدر اتاق ا پشت

 .تو دامون ایب: که گفت دمیژاله رو شن يصدا

: رفتم تو گفتم ینشوندم رو لبم و همون طور که م يلبخند. دمیتخت د يرو باز کردم و ژاله رو نشسته رو در

 !سالم مامان جونم

 .سالم-

 شاهللا؟یا نیخوب:

 .يزحمت افتاد. ممنون-

 !رفتنش رباریاز ز مونمیهر چند که اآلن واقعاً پش!امیواسه شام ب ياصرار کرد یکه الک يزحمت رو شما افتاد:

 !چرا؟-

 !تو آخه خوردن داره؟ ي تهیل یخواهر ترش نیدست پخت ا:

 !دامون-
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 !مامان خانوم خوبن؟! میبگذر! گم یدروغ که نم:اتاق و گفتم يگوشه  يریرو مبل حص نشستم

 !که ینیب یم-

 و؟یچ:

 !حال و روزمو-

 !کرد یجنگ رو خال دونیشم م یفرما م فیمن دارم تشر دیهمون که تا فهم! گم یمامان خانوم شما رو م:

 !دامون-

تو حاضر  يمن هست چه جور هیتو بر عل يکه تو خونواده  یمیعظ يریجبهه گ نیمن موندم با ا شییخدا:

 !یقبول کن یرزند خوندگمنو به ف يشد

 !چه عجب: گفت نیبه در خورد و مع يژاله بلند شد، تقه ا يخنده  يصدا

هم سر دو تا آناناس ها رو  نیهمچ! من يها دیدستهاش خر يبرگشت به سمتش، نگاهش به ژاله بود، تو سرم

 !گرفته بود انگار خرگوش از تو کاله در آورده

 !ه؟یچ نایا: دیژاله نشست به آناناس ها و پرس نگاه

 !کمپوت؟ یگفت یم نایبه ا: دیاومد رو صورت من و پرس نیمع نگاه

 !تو حلب ننیخداها فرصت نکردن برن کارخونه و حلقه حلقه بشن و بش يآره منتها بنده -

 !گشتم یدنبال کمپوت م نتیدو ساعت داشتم تو ماش:

به حال خودم و  يفکر هی دیبا!ها یغرو هستتنبل و غر ياوف از اون باباها! نییپا یرفت ستین قهیهمش دو د-

 !مگه نه ژاله جون؟! مامان ژاله بکنم

که  نییپا ایتخت ب نیتا من دستهامو بشورم، شما هم از ا: از جام بلند شدم و گفتم! کرد یبا لبخند نگاهم م ژاله

 ! تو رخت خواب نمون نیاز ا شترینکن و ب یمنم توجه ریپ يبابا نیبه حرف ا! میدور هم شام بخور

 !؟ياوردیاون شاخه رو ن: دمیپرس نیسمت در اتاق و از مع رفتم

 !کدوم شاخه؟-

 !بود نیهمون که عقب ماش:

 !؟یگ یترکه درازه رو م-

 السیخلوت و هر وقت گ اطیح يتو باغچه  نیآوردمش که بکار! السهینهال درخت گ! ؟یمرد حساب هیترکه چ:

 !نیش کنبه کمپوت لیو تبد نیداد بپز
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اومد  یکه همراه من از اتاق م يخورد و همون جور یلبش به تأسف تکون يرو يهمراه با لبخند نیمع سر

 !یتیدامون ته ته خالق یعنی: گفت رونیب

 هینشستم  یعذرخواه هیشام نشسته و منتظر بودن، با  زیبچه ها دور م رونیکه اومدم ب یبهداشت سیسرو از

 .بکش که سرد شد: گفت نیو مع زیسمت م

 اکبرزاده باهات تماس گرفت؟: دمیتو بشقابم و از ژاله پرس دمیرو کش غذا

 .آره امروز صبح-

 .خوبه:

 .یواقعاً مرس. دونم به سفارش تو بوده یم-

 . انجام بده ادی یاز دستش بر م یخواست اگه کمک یخودش م. نداشتم یمن دخالت:

 !شه یآدم حالش بد م! ن؟یحرف نزن شگاهیه سر شام از آزماش یم: حرفمون و گفت ونیاومد م الله

 !داره يشتریلطافت ب میحرف بزن مانیو تخته و گچ و س ریاز ت! گه یراست م:کردم و گفتم نگاهش

 !که بهتره شگاهیاون آزما يزایچ هیو بق يریاز سرنگ و خون و نمونه گ: اخم گفت با

 یم! از همه بهتر باشه میحرف بزن يکه درست کرد يبدمزه ا يغذا نیفکر کنم در مورد ا یاونکه البته ول:

 !یداشته باش شرفتیخرده پ هی گهید يکه دفعه  میکن تییراهنما میتون

 !گم ها یبهش م يزیچ هیبه خدا : معترض رو به ژاله گفت الله

 !ن؟یشه با هم جدل نداشته باش یامشبو شما دو تا م هی:بود که گفت نیمع

 تیگشت به ترب یهم احتماالً بر م شیاصل لیدل! رفت یجوب نم هیالله کالً آبمون تو گفت من و  یم راست

دانشگاه و از  ياز همون روزها! دیسنج یم شونیاصالت خونوادگ زانیو به م دید یمادر ژاله که همه رو از باال م

با هم نامزد  نیکه ژاله و مع ییروزها نباز شد، از همو نیژاله و مع يدوستانه  يمن به محفل ها يپا یوقت

بست و سر همت  تیو البته انسان زهایچ یلیمن چشم رو خ يگذشته  دنیبعدش مادر ژاله با فهم یکردن و حت

 هیکنم اما  يکردم ازش دور یم یو سع دمیرنج یهر چند از رفتارهاش م. من بست تیشخص بیبه تخر

و درد زخم زبون هاش کم  یاز تلخ یکردم با لودگ یم یسع هستباشم که اون  ییکه مجبور بودم جا ییوقتها

 !که روبروم نشسته بود هم محصول همون مادر بود یآدم نیکنم و حاال، ا

اآلن ذهنم اونقدر ! رو نداشت دنمیکه چشم د زیم هینشسته بودم سر  ینداشت با کس تیاما اصالً اهم اآلن

 يعمه . کرد یبه پا م امتیق دیفهم یعمه اگه م. فکر کنم تیاهم یب يمسئله  نیبود که نخوام به ا ریدرگ
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اون  يکه نخواد من برا بوداحساس تو وجودش  يو با علم و فرهنگ من مطمئناً اونقدر یمهربون و منطق

 نیبه انجام ا یمطمئن بودم که اگه خودم رو راض نویا! بشم کیبهشون نزد یقدم یحت ایبردارم  یخاندان قدم

صداقتم  گهید يلحظه  هیاصالً بهتر باشه ندونه،  دیکردم شا یلحظه فکر م هی. تونم ینم کار کنم، عمه رو

که صاحبخونه  يرو راه داده بودم به خونه ا يمهمون ناخونده ا همخصوصاً ک. داد ازش پنهون کنم یاجازه نم

 !اش اون بود

 .نبخور دامو: که گفت دمیو شن زیم ينشست رو دستم که ولو بود رو نیمع دست

 نشده؟ شهیمثل هم. یدوست داشت یلیرو خودم درست کردم که خ یماکارون نیا: داد حیبود که توض ژاله

 .گاز يپا يستادیا یحالت م نیبا ا دینبا یول. هیعال! چرا نشده؟: لبخند نگاهش کردم و گفتم با

 !يبه آشپز ستادیا یژاله هم نم يایب يکرد یاگه قبول نم: بود که گفت الله

شد،  یسرت م يزیچ يو از آشپز یداشت يو کدبانوگر قهیخرده سل هیاگه : نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 يسرتو به غذا خوردنت گرم کن جا!سپرد دستت یگاز و آشپزخونه اشو م يراحت امپراطور الیخواهرت با خ

 !حرف زدن

 یحس حقارت. خودمو آروم کنم يدونستم چه جور یتو وجودم بود که نم يرینبود،اونقدر خوددرگ ییاشتها واقعاً

 یشدنش به من بهم دست داده بود همچنان و با قدرت تو وجودم بال بال م کینزد ي زهیانگ دنیکه از فهم

آدم بودن  يچشم بستن رو ای مآد هینجات جون  يشدن به اون خاندان و تالش برا کینزد یحس دوگانگ! زد

اون  يهر کدوم از اعضا دنیاز د ینگران! بود انیام در جر یرگ و پ يو حق خودم رو طلب کردن تو همه 

 يذهنمو به حد گهید يزهایچ یلیموضوع و خ دنیاز واکنش عمه بعد فهم ینگران! خونواده و برخورد باهاشون

 .دمیاز غذا نفهم یچیمشغول کرده بود که ه

 !هست امشب ها تیزیچ هی:به خودم اومد نیمع يصدا از

 ! بود یعال شهیهم نیواقعاً و ع. ممنون: بشقاب و با لبخند رو به ژاله گفتم يتم توو چنگال رو گذاش قاشق

 !که ينخورد یچیه:انداخت و گفت یشونیبه پ یاخم

 ممنون ! تو يبا دو پرس سهم غذا هینخوردن من مساو يزیچ: جام بلند شدم و گفتم از

*** 

: دیکنارم نشست و آروم پرس نیو چشمام بسته بود، مع شیداده بودم به پشت هیبودم رو مبل، سرمو تک نشسته

 شده دامون؟ یچ
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 !یلیخسته ام خ: باز کردم و گفتم چشم

 شده؟ تیزیچ هی ای يخسته ا-

 تو چته امشب؟:

 چطور؟-

 !رو به من یانگ خل و چل ایتو رخت خواب  شیو بنداز یرو به ژاله بچسبون یضیانگ مر يخوا یم ای:

 الیخ یب... منتها! نیتو هم هم یِتو خل و چل ست،ین یل ندار بودن ژاله که شکتو حا: زد و گفت يلبخند

 .میحرف بزن ینکن بذار درست و حساب یشوخ! دامون

 !گهید میزن یحرف م میدار! م؟یزن یشخم م نیزم یدرست و حساب میمگه اآلن دار-

 عمه خانوم برگشته؟:

 .ادی ینه، فردا م-

 شده؟ ياز تهران خبر:

 ؟يچه خبر-

 بابات؟ ياز خونواده :

 .نه-

 قراره اعدام کنن؟ ویکس:

 !نه-

 !با گالره حرفت شده؟:

برگشتم سمت آشپزخونه و ! به خنده انداخته بودم یبازپرس نیجون بود اما واقعاً ا یگرچه که ب! خنده ریز زدم

 !شوره یام ظرفها رو م دهیترش يخاله  ا،یمامان جونم شما ب: بلند گفتم

گفتم و برگشتم سمتش، با اخم  یآخ! گذشت که مشت محکم الله نشست رو شونه ام قهیدونم چند د ینم

 !خرفت رپسریپ یخودت دهیترش: گفت

 !از زور موندن يگند اومد! یستین دهیتو ترش!یگ یراست م: گفتم دمیمال یکه شونه ام رو م يجور همون

 يبرو به مامانم کمک کن جا! خوره یحرص نخور پوستت چروك م:زدم و گفتم يحرص نگاهم کرد، لبخند با

 !ستادنیا نجایا

 ! فکر کنم یالزم نکیع! پرفسور ستیژاله اصالً تو آشپزخونه ن: رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يجور همون
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 .شگاهیآزما امی یبرم بانک بعد م دیفردا صبح اول با: گفتم نیرو پا انداختم و رو به مع پامو

 .من اول وقت اونجام-

ور و اون ور و  نیو ا واریبه حرف زدن از در و د میگفتم، ژاله که اومد و روبرومون نشست شروع کرد خوبه هی

 !ماهرانه بوده ییبازجو هیرفت وسط  ادشی نیخوشحال شدم که مع

 یاآلن هم نم! معرفت یدلم تنگ شده بود ب: و گفتم دمیبوس شویشونیخانوم رو محکم محکم بغل کردم، پ عمه

 !ياومد

همه  نیمژگان که ا:و لبخند زل زد به صورتم و گفت یام فاصله داد و با مهربون نهیس يرو از قفسه  سرش

 !هم فال بود هم تماشا ياومد یسر م هیو  یگرفت یم پمایهوا طیبل هیاصرار کرد، 

د دا یانجام م یکارمو ک:کنم و در همون حال گفتم تشیبه سمت سالن هدا نکهیا ينشست رو پشتش برا دستم

 !کارام عقب افتاده یکل یضیبه خاطر اون سه روز بازداشت و اون چند روز مر شیجور نیهم!عمه خانوم جون؟

 .یگرم ش ارمیب ییبرات چا نیبش.دونم یم-

 !یرفته بود قفل کن ادتیدر خونه رو : رفت سمت آشپزخونه و در همون حال گفت عمه

 !جداً؟! ا؟-

 . آره:

 ...شده رمیژاله، د ادتیواسه ع ،نیمع شیخواستم شام برم پ یم-

 شده؟ شیژاله طور:

 .بچه اشو سقط کرد-

 !دوباره؟! يوا يا:

 .خدا يآره بنده -

 اآلن چطوره حالش؟:

 .اش خرابه هیخرده روح هی. ادی یخوبه، منتها هنوز سر کار نم-

 .اریپاشو پالتتو در ب. چاره یحق داره دختر ب:

 !تونم جمب بخورم یانقدر خسته ام که نم. سیحسش ن-

 نجا؟یشبو ا یمون یم:

 !پالسم نجایرو ا یچند شب هیاحتماالً -
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 چطور؟:

 .ستاره اومده، گفتم برادر خواهر با هم راحت باشن-

 .شه یسرد م توییبخور چا:

 یبزرگ بود که نم مهیاونقدر تصم. کردم یدندونهام و داشتم فکر م ریدستهام بود، لبم گ نیب ییچا فنجون

شب بود داشتم فکر  11ساعت  کیاآلن که نزد نیعصر تا هم روزیاز همون د. برسم جهیبه نت یینهاتونستم ت

که چقدر مجبور شدم تالش کنم  دبمان. بودن دهیهمکارهام هم فهم یو گنگ بودم که حت جیاونقدر گ. کردم یم

 شده؟ يزیچ: عمه بود که گفت! بود یکه حاال خال ینگاهم نشسته بود به مبل! چونمیرو بپ نیتا مع

 اصفهان خوش گذشت؟: دمیصورتش شدم و پرس ي رهیاز مبل گرفتم و با لبخند خ نگاهمو

 . خرده هیدر اومد  یمژگان هم از دلتنگ. خوب بود یلیخ. آره-

 .والس هیعمه .بود یواسه خود شما هم تنوع خوب. خوبه: و گفتم دمیزدم، با انگشت چشممو مال مییبه چا یلب

 جونم؟-

 !؟یکن یکار م یبراش، بعد شما دلت هم بخواد هم نخواد چ نیبخواد که انجام بد يکار هیاز شما  یکی:

 !اصالً؟ يدیپرس یچ يخودت متوجه شد! ؟یچ یعنی-

که  یدر مورد کس ،یاتیهم ح یلیباشه، خ يو فور یفوت یلیکار خ هیمثالً  نیبب. بگم گهیجور د هیبذار !نه واهللا:

 !؟يریگ یم یمیچه تصم ،يبه کمک بهش ندار يعالقه ا یلیشما خ

 !اعدامه؟ انیباز جر-

 .نه:

بهش  يندار يهست که عالقه ا یک! خواسته؟ یاتیازت کمک ح یک! درست حرف بزن بفهمم! ؟یپس چ-

 !؟یکمک کن

گاهم موند رو شلوارم، ن بیدستم رفت تو ج هیمبل،  يجام بلند شدم، پالتومو در آوردم و گذاشتم رو دسته  از

 !؟يمن بود يعمه اگه جا يکرد یکار م یچ:و گفتم زیاون م يرو يعکس ها

 !خواسته دامون؟ یازت چه کمک یک-

 !بود نجاینگار ا:

اگه مکث  یگفته بودم ول ییهوی يادیز دیشا! ناباور بود و تو بهت! کرد یسمتش، مات شده منو نگاه م برگشتم

 !تونستم اصالً بگم ینم دیکردم شا یم
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 نجا؟یا:دیابروهاش محکمتر شد و پرس نیب يکم گره  کم

 !عصر روزید. آره-

 !؟یچ یعنی:

 ...اومده بود واسه. ضهیپسره مر. پسر داره هی-

 !آره؟! اومده واسه کمک خواستن اومده؟ شونیکیازشون نشده حاال هم که  يخبر چیهمه سال که ه نیبعد ا:

 !عمه آروم-

 حرفشو بزنه؟ یتو و گذاشت يراحت راهش داد یلیبعد تو خ نجایاومده ا! نمیبب! ؟یچ یعنی! آروم؟:

 !؟يکرد یکارو نم نیا يشما بود-

 ...که حاال  میبزن یمگه گذاشتن حرف! دن؟یما رو شن يمگه اونا حرفها! کردم ینه که نم:

 !عمه میستیما اونها ن-

 !شعار نده دامون:

 !نیهم! اونها نباشم نیخوام که ع یاما م! دم یشعار نم-

 !میستیاونها آدم کش ن نیمعلومه که ع! میستیمعلومه که مثل اونها ن:

 !عمه-

 !گم مگه؟ یدروغ م! گم مگه؟ یبد م! ه؟یچ:

از من خواست برم . پسرش سرطان داره!رمشیبگ دهیالتماس کرد نتونستم ناد یوقت میستیچون مثل اونها ن-

 ...مغز استخـ وندیبدم واسه پ شیآزما

 !معلومه چت شده؟! دامون:

بگو و  یخواست یبذار من حرفهامو بزنم، بعد شما هم هر چ! میزن یبا هم حرف م میدار! کنم یعمه خواهش م-

 !میریگ یم يا جهینت هی

تو،  ینه به زندگ! ما باز بشه یبه زندگ دیاون خونواده نبا يپا! تو هم مشخصه يحرفها دنیمن نظرم بدون شن:

سمت اون قاتلها  يبر...  یول يریبگ يخوا یکه م یمیهر تصم یتون یم! ياما خب تو مختار! من ینه به زندگ

 !یانتخاب کن ویکی دیمن و اونها با نیب! کنم دامون یمن نگاهت نم

 هیگم  یدارم م! م؟یکن یارکشیکه  هیکبد يمگه مسابقه ! یخون من برم سمت کس شیآزما هیبا  ستیقرار ن-

 !داره اجیبه کمک من احت یخاک يکره  نیاز ا ییجا هی ییخدا يبنده 
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 !ستیخدا ن ينگار بنده :

 !گم یپسرشو م!گم یبچه اشو م! گم ینگارو نم-

 !دامون؟ یکن یم يبراشون دلسوز يبچه سوخت که حاال تو دار يتو يمگه اون خونواده دلشون برا:

عمه بود که . و خونسرد باشم رمیآروم بگ نکهیا يبرا دمیکش قیهم گذاشتم و چند تا نفس عم يرو پلکهامو

 ...شه و  یباز م تیاونها به زندگ يپا! دامون يدر باغ سبز نشون داد یعنی یقبول که بکن:گفت

 ادینجاتش بر ب ياز دست من برا یدرصد کمک هیممکنه  یوقت رهیم یداره م یکی نمیو بب نمیتونم بش ینم-

 !عمه

 !یتو دل دشمنامون که بهشون لطف کن ير یم یدست یدست يدار نمیو بب نمیتونم بش یمنم نم:

 یزن یکه شما ازشون حرف م ییجزء صف دشمنها! نبوده ایدن نیاون اتفاقا افتاده تو ا یوقت یاون بچه حت-

 !ستین

 یاز من نظر م ياومد یواسه چ گهید! یرو هم گرفت متیو تصم يتو که فکراتو کرد! ه؟یخب اآلن مشکلت چ:

 !؟یپرس

با شما ! ده یبه اون بچه کمک کنم اما احساسم اجازه نم دیگه با یپرسم چون عقلم م یاز شما نظر م-

چشم رو اون  دیبا یبه من بفهمون یداشت شهیکه هم یکه شما با گذشت! میکن يمطرحش کردم که همفکر

 ...واسه کمک به اون يکه هلم بد! ببندم و برم جلو یلعنت يگذشته 

اون خونواده  يپا! ندارم دامون ینسبت به من و خونواده ام نداشتن گذشت یگذشت چیکه ه ییبه کسا من نسبت:

 نیزنگ زد، ا یکیاومد دنبالم، اون  یپس فردا فالن دم،یفردا اونو د دم،ید نویامروز ا! باز بشه دیمن نبا یبه زندگ

خونواده ام  يتو رو!ستادمیپدرم ا يتن برادرم تو رو يدامون به خاطر برادرم، به خاطر پاره ! فرستاد غومیپ یکی

دادم و خوشحالم از انجامش اما از تو توقع دارم  یانجام م دیبود که با يکار! ستیکس ن چیسر ه یمنت ستادم،یا

مرد سالها بود که با من حرف  یپدرم م یبمونه که وقت ادتیخواد  یدلم م! یگذشته و اتفاقاتشو فراموش نکن

 !زد ینم

 !يبا پدرت قطع رابطه بود يعمر هیبه خاطر من  یکه بهم بگ سین يادآوریبه  يازین! ادمهیخوب ! آره-

 !به خاطر تو نبوده:

 !؟يستادیا یخونواده ات م يمن اگه نبودم مگه تو رو! گهیبوده د-

 !!ستادمیبود تو روشون ا يکه از نظرم ناجوونمرد يمن به خاطر خودم، به خاطر کار:
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 !کنه یکه حضور من باعثش بوده نم هیتو اصل قض یفرق-

 !رسه به بابا و مامانت یکه سر نخ م يگرد یاگه دنبال مقصر م:

بود  ستادهیحاال ا! شد یم نییکه تند و پشت هم باال و پا يا نهیعرق و با س سیزدم به عمه، گر گرفته و خ زل

 !سر و صورتم یود و آشفتگنگاهش اما به من ب! سالن يگرد گوشه  زیکنار اون م قاًیدق

خوام  ینم یکه هست ختهیبهم ر یعنی! زمتیخوام با بحث گذشته بهم بر ینم:خرده ساکت موند و بعد گفت هی

 !ندارم مونیاون خونواده به زندگ يبه باز شدن پا يدامون عالقه ا یول یبش تیاذ نیاز ا شتریب

 !باز بشه مونیبه زندگ یکس يپا ستیقرار ن-

هنوز ! خاندانه یهنوز بر مسند بزرگ! پدربزرگت هنوز زنده است!دارن یواسه جبرانش قدم بر م ،یلطف که بکن:

 یپر دبدبه و کبکبه نم ينوه  نیاز داشتن ا! گذره یازت نم افتهیچشمش که به تو ب! حکمش حکم خداست

 !گذره دامون

 !دبدبه کجا بود عمه-

 ...اما  یکن یم یسته نفسو شک ینیکه بب يخوا ینم ای! ینیب یخودت نم! هست:

اگه  یبا اون خونواده داشته باشم حت یاصالً ارتباط ستیدم، بعدش هم قرار ن یخون م شیآزما هیمن فقط -

 !خونم به خونه اون بچه بخوره

 !بکن يدوست دار يهر کار! دونم ینم یچیباور کن ه! دونم ینم:

 !!!!یو دوراه الیفکر و خ یمن موندم و کل. آخر رو گفت و رفت يجمله  عمه

 .دمیصبحونه رو چ زیپاشو دامون، م: تو گفت ادیب نکهیدر آورد اما عمه بدون ا فیک يبه در سرم رو از تو يا تقه

رو برداشتم و از  فمیساعتم رو دور مچم بستم، ک! هوا هنوز روشن نشده بود که چشمام باز شده بود! پاشم! هه

 ؟يبود داریا ب:آشپزخونه برگشت سمتم و گفت يتو زیکنار م ستادهیا يسر عمه . رونیاتاق رفتم ب

رو که در حقم کرده بود به زبون  یلطف بزرگ نکهیبودم از ا دهیرنج! بودم، نه از عمه اما از حرفش چرا دلخور

 يو همون جور یمبل و رفتم سمت چوب رخت يرو گذاشتم رو فیک. بود دهیکش ریآورده و گذشته رو به تصو

 خدافظ. خورم یم يزیچ هی شگاهیتو آزما: داشتم گفتم یبر م که پالتومو

 دامون؟: سمتم و گفت اومد

 .میزن یحرف م امی یشب م-

 !بمون کارت دارم:
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 .گذشته شروع کنم يخوام با حرفها یکار دارم، صبحمو نم یلیباشه واسه شب، امروز خ-

 !دامون يمنو رنجوند يبر يجور نیا:

 ! يبهم حال داد یحساب شبتیشما هم با حرف د-

 !قصدم منت گذاشتن نبود:

 !خدافظ! که پشت حرفهاست مهمه یو مفهوم یمعن! ستیمهم ن تیقصد و ن-

 !دامون:

و هر  یلعنت يحرف زدن از اون گذشته  د،یبحث جد هی شیواقعاً مغزم گنجا. رونیبرداشتم و زدم از سالن ب فویک

 ! که توش اتفاق افتاده بود رو نداشت یبتیمص

*** 

اومد دم در و سالم کرد، سرم برگشت به سمتش و جوابشو دادم، آروم  نیدادم که مع یکارمو انجام م داشتم

 ؟يبهتر: دیپرس

 !مگه بد بودم؟: دمیسرم گرم کار شد و در همون حال پرس دوباره

 !کم نه-

 .خوبم:

 ؟آره میریاز ترس ترکشهات سنگر بگ دیامروز فکر کنم همه امون با! معلومه کامالً-

 اد؟ی یژاله امروز م:

 .اومده-

 .بمونه و کمکش کنه ردستشیکه ز ششیفرستم پ یرو م تیخانوم پاك ن:

 .باشه-

 .کمک من ادیبگو ب یبه عل اد،ی یهم نم ياحمد:

 ! چشم ياونم به رو-

 يبرگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم، لبخند! ستادهینگفتم اما حس کردم همچنان سر جاش ا يزیچ گهید

 !هیشاک نقدریشده که عمه خانوم ا یچ نمیبب میبخور ییچا هی میبر ایب: زد و گفت يمسخره ا

 !زنگ زده بهت؟: دمیو پرس میشونینشست به پ یاخم

 .آره-
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 !؟یکه چ:

 !آبدارخونه ایپاشو ب یکه چ یبدون يخوا یاگه م-

 !کار دارم اآلن:

 !ایکارت تموم شد ب-

 !نمیبب سایوا:

 ! به عالمت خداحافظ تکون داد و رفت یکرد بهم و دست پشت

دستکشهامو در آوردم، دستهامو شستم و راه افتادم سمت  ،یسپردم دست عل شویرسوندم و باق ییجا هیبه  کارمو

 .اتاقم ایکارت تموم شد ب: هم گفتم نیراه به مع نیاتاقم و ب

 ! چشم قربان: به لب آورد و گفت يدوباره ا لبخند

هم نگرفته بود و تو فکر بودم که  یبود، تماس ومدهین ایناد. گرفتم شیچشم غره بهش رفتم و راه اتاقمو در پ هی

 !نشه یو دور و بر من آفتاب ادیو امروز اصالً ن ارهیشانس ب

 !اریدر ن يتو مسخره باز ایب: گفتم نیاومدن مع يبه در خورد، به هوا يا تقه

 ادی ینم ادمی: گرم بود گفتم زمیم يرو میکه سرم به تقو يکردم و همون جور یماومد تو، اخ ایباز شد و ناد در

 ! یگرفته باش یمرخص

 !دیببخش: قدم اومد تو اتاق و با خجالت و لکنت گفت هی

 !کنه؟ یم هیشما رو توج ینظم یمن ب دنیبخش-

 ... ینه ول:

 !نگفتم؟! رم ینم ینظم یبار ب ریکردم که ز یروز اول ط! ؟یچ یول-

 .بله:

 !خب؟-

 ...اومد مجبور شدم شیپ يکار هیراستش :

 !يریتماس بگ هی یتونست یم-

 !روم نشد:

 !؟یکه چ-

 ...یعنیخب، آخه، :



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ١٥٠ 

و هم مشکلت رو حل  یهم به درسهات برس ،يو بر یهاتو جمع کن لهیوس یتون یشما م! میکن یم يکار هی-

 !هیواسه ترم بعد که اجبار يرو هم بذار يکارآموز ،یکن

 ...نیباور کن. يفرهود ينه آقا:

 !يندار شگاهیآزما نیواسه کار تو ا یسرت شلوغه و فرصت داًیکه شما شد نهیا نمیب یکه دارم م يزیچ-

 ...خب  یول امیب ریخواستم د ینم نیباور کن. ستین يطور نیا:

چون ! طور نیرو هم هم يای یو نم يریگ یمرتب اجازه م نکهیا لیدل. خوام بدونم یاومدنت رو نم رید لیدل-

کار قراره  يروین هیبه عنوان  یاما وقت! به من نداره یکه ربط دمیفهم ينزد یو حرف دمیقبل پرس يدفعه  یوقت

 یکارمند وقت هی نیع یعنیبه گردنته ،  تیمسئول يسر هی یعنی! بودنت حساب باز شده يپس رو نجایا يایب

 !یکن تیو رعا يریرو بپذ طیمح نیا نیپلیسید دیبا یعنی! يخبر بد دیبا يایقراره ن

 .حق با شماست:

 !يبر یتون یم-

 !کجا؟:

 ! دانشگاه ایخونه، خوابگاه -

سفت و  نیاما ا نمیتونستم از همون فاصله هم تو چهره اش بب یخرده نگاهم کرد، بغض رو م هیناباور  ایناد

داشت و نه به خاطر زنگ عمه و  شبید انیبابت جر میختگیو بهم ر تیبه عصبان یسخت گرفتن نه ربط

که  دمید یو حاال م ودمخانوم حساب کرده ب نیبودم چون واقعاً رو کمک ا یمن فقط شاک! نیبه مع تشیشکا

 !ادی ینم ایکنه  یم رید ایو مرتب و پشت هم  ونیدر م هی

 نیبه ا یگفت یچ: فتاومد تو و گ نیو در رو نبسته مع رونیمکث کوتاه از اتاق رفت ب هیازش گرفتم، با  نگاه

 !کنه؟ یم هیخدا داره گر يبنده 

 !به تو گفت؟ یعمه زنگ زد چ:

که طبق معمول  ياریب يتو زنگ زدم که اون دو تا کتابو وردار لیمن به موبا. زن عمو به من زنگ نزد-

خرده اعصابت بهم  هیجواب داد و گفت صبح  دیمنو که د يعمه خانومت هم شماره !يجا گذاشته بود لتویموبا

 !جا گذاشته و هواتو داشته باشم تویبوده، گوش ختهیر

 !تو رو داشته باشه اونوقت؟ يهوا یک! ؟یمنو داشته باش يتو هوا:

 شده؟ یچ! گرفته بود یلیعمه خانوم هم خ يصدا! ه؟یچ انیدامون جر-
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 !؟یر کنمنو پ يجا یتون یم. باشم ریخرده درگ هی یچند وقت هی دیمن شا نیبب. یچیه:

 ؟يبر يخوا یم ییجا-

 .برم تهران و برگردم يچند بار هیاحتماالً مجبورم :

 !ه؟یخبر-

 . آره:

 !شاهللایا رهیخ-

 .پر کنه مارستانیمنو تو ب يجا يکنم چند روز دایپ وییکیفقط موندم . رهیآره خ:

 !گردم یمن اونجا بر نم-

 !تو رو نگفتم:

 !برگردم دیشا یخرده اصرار کن هیحاال اگه -

 ...خوام که  یم یاحتماالً از عل:

 !ستمیجات با دیشا یگم اگه اصرار کن یاالغ جان م-

از  المیدم خ یم حیشد ترج یاگه قطع یول ستین یالبته هنوز قطع. هیکاف یپر کن نجایقدر که نبودمو ا نیتو هم:

 .جا راحت باشه نیبابت ا

 ه؟یچ انیجر-

 !نمیبب ارویخوام برم  یم! عاشق شدم:

 !مسخره-

عاشق شدن :شدم گفتم یکه از کنارش رد م يهمون جور ز،یم يکشو يرو گذاشتم تو میجام بلند شدم، تقو از

 ! مسخره کردن نداره جناب

 .کارت دارم هنوز! کجا حاال؟: شد و گفت همراهم

 !گوش بدم حتهاتویبخورم همون جا نص ییچا هیآبدارخونه  میبر-

*** 

و صورت و دماغ  نیف نیف يو صدا یصندل ينشسته رو يایناد دنیباز آبدارخونه رو هل دادم و با د مهین در

به تأسف تکون داد و برگشت  يپشت سرم، سر ستادهیا نیرو صورت مع دینگاهم چرخ. ستادمیسرخش سر جام ا

 .یسمت الب
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 يرو دیرو که تو دستش بود کش یتمالدس ایناد ستادم،یا نهیکردم و دست به س شیتو و در آبدارخونه رو پ رفتم

 .رم یاآلن م: گرفته گفت ییمکث با صدا هیو بعد  دیو آب دماغشو باال کش سشیخ يچشما

 !شه به لحن تند من؟ یمربوط م ای يبر دیکه با نهیات مال ا هیگر: دمیخرده فکر کردم و بعد پرس هی

 !هر دوش: گفت حینداشتم اما صادقانه و صر توقع

 !رهیگ ینم يحرفمو جد یکس یخوره وقت یمنم بهم بر م-

 !حساب نکردم يرجدیشما رو غ يکدوم از حرفها چیوقت ه چیمن ه:

 !؟یاومدنت چ ونیدر م هی ایتو اومدنت و  ینظم یب نیا-

 مشکلت رفع نشد؟:دمیروبروش و پرس زینشستم پشت م! نداد یجواب

خرده فکر کردم و  هی. مژه هاش پاك کرد ونینشسته بود م که یبه دو طرف تکون داد و با دستمال اشک يسر

 !تا مشکلت برطرف بشه؟ يایمدت ن هیجاتو حفظ کنم،  يخوا یم: گفتم

 !شه یبرطرف نم: اش با بغض گفت هیگر يکه مصر بود به ادامه  ينگاهم کن و همون جور نکهیا بدون

 !چرا آخه؟-

 !شه خب ینم:

 کنه؟ یم یبهت کمک يایدو روز در هفته ن-

 یمکث. دوخت به چشمام سشویکه اومده بودم تو آبدارخونه سرشو باال آورد و نگاه خ يبار از لحظه ا نیاول يبرا

 .تونم برم خونه امون یم. شه یخوب م یلیخ امیآخر هفته رو اگه ن: کرد و گفت

 خونه اتون مشکلت حله؟ يبر-

 .بهتره یلیاگه برم خ:

 !به؟خو! ایچهارشنبه و پنج شنبه رو ن-

 !جداً؟:

 گهید يو خبر ند يایب ریاگه قرار باشه باز هم د! تیکنم خانوم پاك ن یگذشتو م نیا گهیبار د هیاما فقط ! آره-

 !ستیدر کار ن یاغماض

 ختمیر یم ییکه واسه خودم چا ياز جام بلند شدم و همون جور دن،یاش دوباره شروع کرد به لرز چونه

 !؟یکن یم هیگر یخوشحال هم هست ،یکن یم هیگر یناراحت هم هست: دمیپرس

 ؟یعنیبرم سر کارم : جاش بلند شد و گفت از
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هر کدومو ! سر کارت يو بر یبه صورتت بزن یآب هیهم  یتون یم ،يریو آبغوره بگ نجایا ینیبش یتون یم-

 !انجام بده يدوست دار

 يث شده بودم اون جورلحظه دلم سوخت که باع هی. رو صورت سرخ شده اش بود يسمتش، لبخند برگشتم

 !نداشتم یشوخ یمنم سر کار با کس! نداشت یشوخ یاما کار با کس زهیاشک بر

 ستادهیهوا ا دیشد يبه سرما تیاهم یعمه ب. از تو داشبورد رو نداشتم دیزدم چون حال برداشتن دسته کل زنگ

خوبم زمزمه  هیعمه  یگفتم و در جواب احوال پرس یبه پله ها سالم دمیرس یوقت. منتظر ورودم وونیا يبود رو

 !؟يومدین نیمگه با ماش! دامون یبآ سیخ: گرفت گفت یرو م فمیکه ک يدست دراز کرد و همون جور. کردم

 .چرا-

 ؟یسیخ نقدریپس چرا ا:

 !بودم ایدر-

 !دامون:

 !رفته بودم ساحل! تو آب نبودم-

 !بارون؟ نیا ریز:

 !مخرده فکر کن هیخواستم  یم-

 !لب آب؟ يبر دیشه که حتماً با یفکرت باز نم گهید يجا چیه:

 !کنه یهم مغزم خوب کار م ییتو دستشو! چرا: سالن گفتم يبره تو نکهیا يکه منتظر بودم برا يجور همون

 !ارمیحوله ب هیبرم برات  اریپالتوتو در ب-

 .رمیگ یدوش م هیرم  یم:

که  يعادت بد نیبا ا يد یکار دستمون م یکن یم هیآخرش ذات الر. ارمی یبرو من واسه ات لباس م. خوبه-

 !يدار

که باز کرده بودم هم  یاز بس تنم سرد بود آب ولرم. دوش ریز ستادمیتو رخت کن در آوردم و رفتم ا لباسهامو

 . بخوابم رمیخواست همون جا بگ یکه دلم م ياونقدر. داد یآرامش م. اما خوب بود! داغ بود يادیبرام ز

 نیالاقل ا: ذاشت رو سکو گفت یبود و لباس ها رو م نییکه سرش پا يرخت کن باز شد و عمه همون جور در

 ! ایح یدرو ببند ب یکی
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دونستم از گفتن اون حرفها قصد  یم! ارهیرو از دلم در ب شبید انیخواد جر یدونستم لحنش شوخه چون م یم

هر چند که به ! نذاره یداره منت یبر م یقدم یماه بوده و طبعش بلند که وقت يمنت گذاشتن نداشته چون اونقدر

 !غرور من بر خورده بود

 !شورت پامه! ستمیلخت لخت که ن: کردم و در همون حال گفتم شیحموم و رخت کن رو پ نیب در

ناراحت  دنشیناز ش دیشا. رو گرفته بودم میتصم. هم گفت و رفت و در رو بست گهید يآبرو یب يایح یب هی

 یم یوقت. اومد یکنار م هیاما بعد چند وقت با قض دیکش یو لحن شوخ از وجودش پر م یمهربون نیشد و ا یم

شد و چه بسا  یکنه اونوقت آروم م زبا مونیبشه و راه به زندگ کمیاز اون خونواده نزد یاجازه ندادم کس دید

 !از مخالفت امروزش مونیپش

! کمک کنم نداشتم یقرار بود به پسر چه آدم نکهیبه ا يشده بود نداشتم، کار یتو گذشته چ نکهیبه ا يکار

من ! و از خونه اش روندمون نداشتم دیمن و عمه رو نشن يهمون مادر التماس ها يروز هی نکهیبه ا يکار چیه

نداشته و  اهیس يته به اون گذش یطارتبا چیکردم که ه یفکر م ضیمر يبچه  هیفقط و فقط تو اون لحظه به 

بود که خونم به خونش  دواریشه ام یگفتم م یکردم با خودم م یداشتم به موضوع فکر م یاول صبح وقت! نداره

کردم  یاون دوش از ته دل آرزو م ریاون لحظه اما ز! خون ختم بشه و خالص شیآزما هیبه  انینخوره و جر

 !بدمبراش انجام  يمثبت باشه و بتونم کار شیجواب آزما

شام  نمیبب نکهیا يرفتم تو آشپزخونه برا میمستق. عمه مشغول حرف زدن با تلفن بود رونیحموم که رفتم ب از

 !امی یناخنک نزن اآلن م: بلند از تو اتاق خواب گفت يبا صدا ه،یچ

و  دمییکه از کشک بادمجون گرفته بودم رو دور از چشم عمه جو يو لقمه ا زیگفتم و نشستم پشت م يا باشه

 ! لبتو پاك کن يکشک گوشه : رفت سمت گاز گفت یکه م ياومد و همون طور. قورت دادم

روبروم  ز،یو گذاشت رو م دیغذا رو کش. اخالق هم دستمون اومده بود گهید! رهیبگ یزد دو دست یم یدست هی

 .سالم رسوند! رسول بود: نشست و گفت

 .سالمت باشن-

 !صد بار زنگ خورد يامروز، باال یجا گذاشت لتویموبا:

 بودن؟ ایک-

 .اوشیهم س يدو سه بار هی نیهم مع شیکیناشناس بود، يشماره  شترشونیب:

 .ناشناس احتماالً نگاره يشماره ها-
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 .بکش شیشامتو بخور بعد حرفشو پ:

 .بدم شیخوام آزما یم. رو گرفتم ممیتصم-

فقط  یاحساس و واکنش چیه یب. و به صورتش بدوزم رمیدستم بگ يتو يعمه باعث شد نگاه از لقمه  سکوت

نداره با  یلزوم: بشقاب و با دستمال دستم رو پاك کردم و گفتم يلقمه رو گذاشتم گوشه . صورتم بود ي رهیخ

مثل اهدا . مونن یم یناشناخته باق والًمغز استخوان معم ياهدا کننده ها ایدن يتو همه ! اون خونواده روبرو بشم

 ! بدن ياعضا يها رندهیو گکننده ها 

 !یکن یمغز استخون اهدا م يتو دار ،يد یم شیآزما يدونه که تو دار ینگار م-

 .بمونه دیازم دور بمونه با بهیغر هی نیازش بخوام که ع یوقت:

 !دامون؟ يپدربزرگتو فراموش کرد-

 !مها رو، نه اون صحنه ها رونه اون آد! کدوم از اون آدم ها رو فراموش نکردم چیمن ه! نه فراموشش نکردم:

 !باز بشه؟ مونیاونها به زندگ يپا يبذار يخوا یپس چرا م-

 .خوام بذارم عمه ینم:

 ؟يد یقولو م نیبهم ا-

 ؟یچه قول:

 ! کدومشون دوباره به سمت ما برنگردن چیکه ه-

 !مگه از اول سمت ما بودن که بخوان دوباره برگردن:

 !ما باز نشه دامون یکه پاشون به زندگ-

 !ما باز بود؟ یمگه پاشون به زندگ:

 !دامون-

 ه؟یچ یدون یمغز استخوون رو م يمراحل اهدا. سوال هیعمه :

 .و خوندم نترنتیامروز رفتم تو ا-

 !بخوام باهاشون در تماس باشم وجود نداره نکهیواسه ا یلیدل یدون یپس م! من ي تهیمدرن يعمه  نیآفر:

 !شن یبه جبرانش بلند م یهم گفتم، لطف که در حقشون بکن شبید. مونن ینم لیاونها منتظر دل-

 خوبه؟! سر جاشون ننیخوام بلند نشن و بش یمن ازشون م:

 !گن چشم یو بهت م ننیش یاون ها هم م-
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تازه هنوز نه به ! رو بردار از چشمات ینیبدب نکیع نیعمه خانوم ا! افتن بهم شماره بدن یدنبالم راه م! نه پس:

 !اصالً از کجا معلوم من اهداکننده باشم؟! داره، نه به باره

 !میریگ یرو فرض م یاگه باش-

دم و  یشست بهش نشون م هیمنم ! هان؟ گه،ید نهیهم! سراغم ادی یم تلرخانیکه ه نهیا تشینها تینها نیبب:

 !رونمش یاز خودم م

 !زشته دامون-

 !خوبه؟! کنه يخوام ازم دور یکنم و ازش م یبلند باال م میتعظ هیمنم براش ! و خب یلیخ! باشه:

 !آره؟ یخط که مثالً منو گول بزن نیبه ا يزد-

 !کدوم خط؟:

 !خط چرت و پرت گفتن-

 !گم اآلن؟ یدارم چرت و پرت م:

 !میحرف بزن یدرست و حساب قهیباش دو د يجد-

 !م؟یزن یحرف م یناحساب میمگه دار! حرف زدن یبه درست و حساب نیداد ریدونم چرا همه اتون گ یمن نم:

من ناراحت  شبیاز حرف د یواسه چ! يکرد یدادن قول شونه خال ریمونه که از ز یهم م ادمیبه کنار،  نیا-

 !؟يو قهر کرد يشد

 !قهر نکردم-

 !؟يدلخور که شد:

عوض  رشویشما رو چقدر تحت الشعاع قرار داد و مس یحضور من زندگ نکهیا يادآوریاز شما دلخور نشدم از -

 !کرد ناراحت شدم

 !کنم یبه داشتن تو افتخار کردم و م شهیمن هم:

 !شعاره هی نکهیا-

 !گم یم يدارم جد! چرا شعاره؟:

 !يکرد یبه وجودم افتخار نم یلیمدرسه ام واسه دادن تعهد، خ يکه اومد ياون روز ادمهی-

! يبود سادهیو ناظم و معلمت هم وا ریمد يو تو رو يکرده بود یزندون ییدستشو بچه کل ساعت کالس تو هی:

 !بهت افتخار هم بکنم تو اون لحظه ها؟ یتوقع داشت
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 !یهم نبوده که بهم افتخار کن شهیگم هم یم! توقع افتخار داشت؟ یک! نه بابا-

 لیمن با کمال م افتهیعقب و باز هم اون اتفاق ها ب میهم اگه برگرد گهیبار د هیها،  یشوخ نیا يدامون جدا:

 .خودم شیپ ارمی یو م رونیکشم ب یتو رو از اون پرورشگاه م

حاال که ! شه یسرت م تیانسان! یانسان! یتموم یهمه چ! یخانوم ،یمهربون! يبزرگوار. يشما لطف دار-

رو پس  یکمک و التماس کس که دست یمنو هم درك کن دیپس با یکن یو درك م یفهم یرو م تیانسان

 !نزنم

 .میزن یخون رو بده بعد حرف م شیدر مورد اون موضوع اول آزما:

 !نیهم بود هم یمنف! مونه یتوش نم یمثبت بود حرف-

 !؟یرو گرفت متیپس تصم:

اون  يپا ينخوا نکهیا يدم برا یکه به شما م یحق يشما قائلم و با همه  يکه برا یاحترام يبا همه . البته-

 .بگذرم انیجر نیتفاوت از کنار ا یتونم ب یدست شما نم يشده  تیباز بشه اما منِ ترب مونیخونواده به زندگ

 .دامون یافت یم تیاز کار و زندگ:

 .ستیمهم ن-

 ... ينمونه بردار یحت ایخودت هم با مصرف داروها  یجسم تیاگه جواب مثبت باشه وضع:

 . همه اشون موقته. دونم عمه یم-

 .بگم یدونم چ ینم:

تو سکوت تمرکز کن و بشو همون مهتاج خانوم با گذشت و انسان اونوقت همه  قهیچند د هی!شما خودت باش-

 .یگفت یم یداشت! شه یحل م یچ

 و؟یچ-

 !اختصاص بده نیریبحث ش نیوقت شامو به ا یزحمت باق یخوشم اومد، ب! افتخار کردنت به منو:

 !داد یم یبود اما بهم دلگرم دیو ترد شیکمرنگ، پر از ترس و تشو یلینشسته رو لب عمه هر چند که خ لبخند

 دکتر اکبرزاده اومده؟: دمیاز خانوم جوان پرس شگاهیمحض ورودم به آزما به

 .تو اتاقشونن. بله: داد رو به من گفت یمراجعه کننده رو م هیکه جواب  يجور همون

 .و رفتم تو دمیرو شن دشییبفرما يبه در زدم، صدا يکردم و راه افتادم سمت اتاقش، تقه ا يتشکر
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به مبل  يبا سر اشاره ا. دمیو باهاش دست دادم و حالشو پرس ستادمیا زشیلبخند دستش رو جلو آورد، پشت م با

 !سراغ من؟ يتو اون بخش اومد دنیچپ يروز اول وقت جا هیچه عجب تو : کرد و گفت

 !ن؟یهست یشده شما شاک دایشناس هم پ فهیکارمند وظ هیحاال ! قربان نییفرما یم یکم لطف-

فرما شدنتون  فیمشخصه کامالً از ساعت تشر: به ساعت کرد و گفت يدکتر بلند شد، اشاره ا يخنده  يصدا

 !شناس فهیکارمند وظ

 !گه؟ید نینداز یم کهیاآلن ت: به ابروهام انداختم و گفتم یاخم

 شده؟ يزیچ: دیشد و پرس يبعد جد د،یخند دوباره

 .نیسیبنو شیآزما هی دمیخدمت رس-

 ؟یواسه ک:

 .خودم-

 !چکاپه؟ ایشده  تیطور:

 .کدوم چیه-

 ؟یپس چ-

 .خوام یم HLAتست  هی:

 !یچیه یگ یپرسم چت شده م یم یپس چرا وقت! ؟یچ يبرا: دیمات نگاهم کرد و بعد چند لحظه پرس دکتر

 ! نشده میزیخب چون چ-

 گذره؟ یم یباز تو سرت چ:

 !یچیه-

 !دامون:

 !تسته فقط هی-

 !؟يخوا یم یک يجواب تست رو برا:

 ...واسه-

 ه؟یک ماریب:

 .آشناست-

 !يندار يخواهر ایبرادر  ادمهیکه  ییتا جا:
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 .اما آشناست ستیخواهر ن ایبرادر -

 ؟يعضو بانک اهدا شد یرفت:

 .تهرانه ست،یجا ن نیا. خوام یم آشنا مآد هیگم که واسه  یدارم م. نه دکتر-

 نیکه ا هیک! يآدم ها رو نجات بد يهمه  يدوره افتاد! ارمی یتو سر در نم يمن که از کارها! و خب یلیخ:

 !يسر خودتو به باد بد ونیم

 !ن؟یکن یکارو نم نیخودتون مگه ا-

 .کنم یکارو م نیخودم در خطر نباشه ا یکه زندگ ییمن تا جا:

 !افته؟ یبه خطر م میبخوام مغز استخوان اهدا کنم زندگ-

 !يرو کمک به افراد مختلف و خودتو فراموش کرد یرو گذاشت تیزندگ تیمدته اولو هیکنم  یاما حس م! نه:

که خودش اومده  هیاجبار قیتوف هیمثبت باشه  شیتوش نداشتم، اگه جواب آزما یرو من دخالت یکی نیا-

 !سراغم

 یخونه اتون با عمه خانومت درست و حساب امیسر فرصت پاشم ب دیبا:گفت شینوشتن دستور آزمادر حال  دکتر

 !حرف بزنم

 !حرف زدنن یمن دنبال درست و حساب انیاطراف يمن موندم چرا همه ! خدا يا: زدم و گفتم يلبخند

 !يندار دنیواسه شن یچون تو گوش درست و حساب: بهم انداخت و گفت یاخم نگاه با

 !ن؟یبکن میمنو به ول تیشکا نیبر نیخوا یاآلن شما م یعنی: جام بلند شدم و گفتم از

 !يالزم دار یخرده گوش مال هیگذشته،  گهید تیاز شکا-

 سین ازین گهید! شده ییرایازم پذ یتو اون بازداشتگاه درست و حساب شیپ يچند هفته  نیبه جون خودم هم:

 !نیافتیشما زحمت ب

اگه به عنوان دهنده تستم مثبت باشه، :کردم و گفتم يداد و نسخه رو گرفت سمتم، تشکربه تأسف تکون  يسر

 .کنه یپر م مویخال يصحبت کردم و اون جا نیباشم، با مع ریرو درگ یچند وقت هیمجبورم 

 !شه یتازه نفس هم پر نم يرویتو با صد تا ن یخال يجا-

 !یستیتور یحیرفتم مسافرت تفر نیکن الیخ نیتون یاون که نظر لطف شماست منتها شما م:

 !؟ینرفت یمسافرت درست و حساب هیچند وقته -

 !زیتبر میبا هم رفت شیسال پ هیاممم، فکر کنم :
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 !بود؟ یمسافرت درست و حساب شیروزه واسه شرکت تو هما هیاون مسافرت -

 نیا: رفتم سمت در و گفتم! دنمبتال شده بو یسندرم درست و حساب يماریبه ب انمیاطراف يهمه ! خنده ریز زدم

و  نمیبا شما بش دیمنتها قبلش با! خاطرتون جمع! دم یم یدرست و حساب یمرخص هیکارو تموم کنم به خودم 

 !فعالً! صحبت کنم نیکه به گردنم انداخت یتیریسمت مد نیدر مورد ا یدرست و حساب

*** 

 ؟يرینمونه بگ يبلد:دمیپرس ایرو دادم و از ناد يو احمد ایسالم ناد جواب

 !بله؟:دیپرس متعجب

 یم يریاتاق خون گ ایکنه، بعد ب رشیبده خانوم جوان پذ نویا: دستور پزشک رو گرفتم سمتش و گفتم ي نسخه

 !!یچند مرده حالج نمیخوام بب

به  يگره ا! کرد ینگاهم م رهیبه سمتش گرفته شده رو ازم بگ يبرگه  یحت نکهیبهت زده و بدون ا همچنان

 !؟یستینکنه بلد ن! ه؟یچ: دمیم انداختم و پرسابروها

 ... یعنی... ینه نه ول: شده گفت هول

 !شد ریبدو د! میندار یعنی یول: و گفتم ردشیرو تکون دادم که بگ نسخه

 نیشه اجازه بد ینم: مکث گفت هیبرگشت و چشم تو چشمم شد و با  ستاد،یرو گرفت، تا دم در رفت و ا نسخه

 ...کارو نیا تونیحرفه ا ياز همکارا یکی

 !مونم یمنتظر م يریرم اتاق خون گ یبرو زودتر منم م! یش یم يتو هم کم کم حرفه ا-

 !ن؟یستیکه ن ضیمر شاهللایا رهیدکتر جون خ: دیپرس يافتادم سمتش، اون رفت و احمد راه

 !مثبت باشهدعا کن ! هینه تست باردار! یدکتر خودت:گفتم رونیرفتم ب یکه از اتاق م يجور همون

 .سالم خانوم: گفتم مونیریو به خانوم افزا مسئول خون گ يریخنده اش بلند شد، رفتم تو اتاق خون گ يصدا

 شما؟ نیخوب. سالم از ماست: بلند شد و گفت شیصندل يرو از

 .کارو بکنه نیا تیخوام خانوم پاك ن یاومدم نمونه بدم متنها م. ممنون-

 ! ره؟یکارآموز از شما نمونه بگ هی:

 .آره-

 ...گم یم یعنی. کارو بکنم نیمن ا نیخب اجازه بد:

 .کارو بکنه نیخوام اون ا یما که دست شماست منتها م ياجازه -
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 .نیدون یهر جور صالح م:

کردم  یمردونه ام رو باز م رهنیپ نیآست يکه دکمه  يو همون جور يریمخصوص خون گ یرو صندل نشستم

 .ممنون:گفتم

 نیشه ا یحاال م يفرهود يآقا: اومد تو و گفت دهیرنگ پر ي افهیق هیبا  ایناد رون،یتاق رفت بافزا از ا خانوم

 ...و من تماشا رنیهمکارتون نمونه رو بگ نیدفعه رو اجازه بد

 ! کارم عقب افتاده یهم کل شیجور نیشروع کن کارتو که هم. ها اون جاست لهیوس-

 !بجنب! نداره دهیچک و چونه فا: کردم و گفتم ینگاهم کرد، اخم مردد

کارو انجام دادم اما خب  نیقبالً ا: گارو برداشت، برگشت سمت من و گفت هیو  زیقدم لرزون رفت سمت م هی با

 !ه؟یچ نیدون یم... 

 !هیتو بگو چ! دونم ینه نم-

 !شدم یهول نم نقدرینشسته بود ا نجایا ماریب هیاگه  دیشا یعنی:

 !؟یعنی یترس یاز من م-

چند روز نتونستم  شیچند روز پ نیهم! مارمیمنم ب! نیبب: کردم و گفتم يسرفه ا! کرد یداد، نه نگاه یجواب نه

 !که نرفته؟ ادتی! سر کار امیب

و از خانوم  يریخون بگ یکه من آبکش بشم، نتون نهیته تهش ا: رو زدم باال و گفتم نمیزد،آست یجون یب لبخند

 !زود باش! نیهم! کمک کنه میافزا بخوا

! از زور ترس ستیتو رگ هاش ن یخون چیبستن گارو جلو اومد و به بازوم نشست حس کردم ه يکه برا دستش

سرم بهت وصل کنم که  هیدم  یمن قول م ر،یتو خونو از من بگ: زدم و گفتم يلبخند! بود خی خیسر انگشتاش 

 !قند خونت به حالت نرمال برگرده

: گفتم، هول شده نگاهم کرد و خواست بازش کنه، لبخند زدم و گفتم یه بازوم چفت کرد آخرو که ب گارو

 !درسته، کارتو ادامه بده

دستکش هاشو دستش کرد، ! کنم یم یبده دارم شوخ صیاونقدر هول که نتونسته بود تشخ دیشا ایبود  جیگ

گرفتن ضربه زد، داشتم به صورتش نگاه  يکه انتخاب کرده بود برا یرگ يدو بار رو یکیسرنگ رو برداشت و 

کردن محل  یدعفونکه ض ستیبه حال خودش ن يترسخورده اونقدر يکردم و مطمئن بودم اون چهره  یم

 !؟یکن ینم شیضدعفون: بازوم گفتم دیشدن سوزن سرنگ به ور کیباشه پس با نزد ادشیرو  يریرگ گ
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 !رفت ادمی! چرا يوا:هول گفت با

که انگار اون بود که  دیلرز یبازوم و شروع کرد، سرنگ چنان تو دستش م ریز يگود يرو دیرو کش یالکل پنبه

 ! قرار بود بازوش سوراخ بشه نه من

 !آخ: که فرو رفت تو رگم آروم گفتم سوزن

 !نده تیتو اهم! لوسهام ضیمن از اون مر: زدم و گفتم یهول چشماشو آورد باال و زل زد به صورتم، چشمک با

. نمیصورتش رو بب يتونستم تک تک اجزا یکم م يتو اون فاصله ! بود دهیهم نزد بس که ترس لبخند یحت

که  ییچهره ها نیع. تو چهره اش بود تیجور معصوم هی! بود فیلط! بود حیمل! خوشگل نبود اما زشت هم نبود

 يو برا رونیبود ب ختهیمقعنه ر ریاز ز شینارنج يموها. زدن یبچه م شهیشدن و هم یوقت بزرگ نم چیه

کمک  يدست آزادم وسوسه شده بود برا. داد یچشماش بزندشون کنار مرتب سرشو تکون م ياز جلو نکهیا

گارو  نیا دیفکر کنم حاال با: به سوزن که حاال تو رگم بود کردم و گفتم یخودم رو گرفتم و نگاه يبهش، جلو

 !یرو باز کن

 یبار وقت نینگاهم کرد لبخند زدم، ا یآخ گفتم و وقت هیکرد، دوباره گفت و با دست لرزون گارو رو باز  يا بله

 !شد دایراحت پ یلیفکر کنم خوش شانس بودم که رگ شما خ: خون وارد سرنگ شد لبخند زد و گفت

 !بوده باشه لیاگه شانس توش دخ یحت! شانس يرو نذار پا یتیموفق چیوقت ه چیه-

من شانس آوردم که سوراخ  یول: پنبه و گفتم يانگشتش رو يلبخند زل زد به صورتم، انگشتم رو گذاشتم جا با

 !!سوراخ نشدم

ممنون که بهم : بست گفت یکه درش رو م يکرد و همون جور یلوله خال يسرنگ رو تو يخون تو د،یخند

 !نیفرصت رو داد نیا

تونم پاشم برم به  یدستم آزاد بشن م يکه انگشتها يبه من بد یچسب هم لطف کن هی! کنم یخواهش م-

 ! کارم برسم

دستم و  يسوزن برداشتم، دستش نشست رو يجا يگفت، چسب گرد رو برداشت،پنبه رو از رو یرفت ادمی آخ

 !کنه یولم نم گهیبفهمه د ياگه شاد: چسب رو چسبوند و در همون حال گفت

 !چرا؟:

 ! بذارهسر به سر من  ادی یخب کالً خوشش م-

 !لرزونت يو دستها دهیرنگ پر نیمخصوصاً از ا!باشه امروز حتماً بهش بگم ادمیپس !آهان:
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 !هول شدم اما کارم که بد نبود: همراه با لبخند به صورتش نشوند، زل زد به صورتم و گفت یاخم

رفته بود و آب  ادتیکه  يحال و روز و چند تا نکته ا نیا يالبته منها! بود یهم عال یلیاتفاقاً خ! اصالً ! نه-

 !يکرد دایمن خون دادم شما افت قند پ! بذار دهنت نیریش زیچ هیبرو ! يکه الزم دار يقند

 .میشروع کن شویکه آزما اریو ب سیلوله بنو ياسممو رو: لبخند زل زد به صورتم، از جام بلند شدم و گفتم با

و از خانوم افزا تشکر کردم، با  رونیاز اتاق رفتم ب دمیکش یم نییرو پا نمیکه آست يگفت، همون جور یچشم

 خوب بود؟: دینه و پرس ایسالمم  نهیبب نکهیا يبه دستم انداخت برا یلبخند نگاه

 !گذشت ریبه خ: زدم و گفتم يلبخند

 .يریمن رفتم سمت آبدارخونه، اونم رفت تو اتاق خون گ د،یخند

فکر کنم : گفتم ایباز کرد، رو به ناد رهنمویپ يباال يدکمه و دستم  یهامو در آوردم، نشستم رو صندل دستکش

 !خودم آب قند الزم شدم

 !ست؟یحالتون خوب ن: دینگاهم کرد و پرس یو با نگرون دیاز کار کش دست

 .خرده هیخسته شدم ! خوبم: زدم و گفتم يلبخند

 ن؟یمطمئن-

 ای يتو آب قند خورد! دازه یخون که من گنده بکو از پا نم یس یچند س گهید! آره دختر خوب: و گفتم دمیخند

 !؟یببرمت سرم وصل کن دیکارمون تموم شد با

 ! تا اون حد هم حالم بد نشده بود! گهید نینکن تیاذ: زد و با خجالت گفت يلبخند

داشت اون سرنگ بدبخت  نیفقط همچ! آره خب: رفتم دستهامو بشورم گفتم یکه م يشدم و همون جور بلند

گفتم نکنه ! نه ایلرزه  یالمپ باال سرمونم داره م نمیلحظه سرمو بردم باال بب هیکه من  دیلرز یتو دستت م

 !میزلزله است و ما متوجه نشد

تا اون حد که  گهیخرده هول کردم اما نه د هی! گهید نیکن یم ییبزرگنما نیدار: بلند شد ایمعترض ناد يصدا

 !دستام بلرزه

نوك انگشتات مربوط به  ياحتماالً هم سرد! آره خب:کردم گفتم یکه نگاهش م يسمت در و همون جور رفتم

 !اتاق بود يفضا يدرجه  22 يسرما

! گم ینم يزیچ قتیبه رف: زدم و گفتم یلبم چشمک يبلند کرد و زل زد به صورتم، همراه با لبخند رو سرشو

 !نگران نباش
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کردم که اگه  یم سیکارهامو راست و ر شیتا آماده شدن جواب آزما دیبا. رونیکه زد، از بخش رفتم ب لبخند

 .شدم همکارام گرفتار نبودنم نشن یرفتن

*** 

 .تو، تنهام ایب: بود که گفت اوشیگفتم، س ااهللای هیبرم تو  نکهیانداختم و قبل از ا دیخونه و کل دمیرس

 پس ستاره کو؟: دمیآوردم پرس یکه کفشامو در م يرو هل دادم و همون جور در

 .رفت-

 !کجا؟! ا؟:

 !گهیخونه د-

 !؟يزود نیبه ا:

 !بهت خوش گذشته یلیخ نکهیمثل ا! هم زود نبودها یلیخ-

 !يداد يرو فرار چارهیب يدختره  يکارش کرد یچ! راستشو بگو:

 !خواست برگرده یم گهیخودش د! کدومه يفرار-

منو ! آره؟! ستاره خانوم هم رفت يکرد یو گنددماغ يغر به جونش زد یکل! شناسم ناکس یمن که تو رو م:

اصالً امشب اومده ! معرفت قول داده بود واسه ام درست کنه یب! بگو شکممو صابون زده بودم واسه دلمه هاش

 ! اگه زنگ زد بهش بگو من باهاش قهرم! خوردن دلمه يبودم به هوا

 میقا يخوا یم! سالم کیعل: مون حال گفتمسالم ستاره سرم رو به سمت آشپزخونه چرخوند و در ه يصدا

 !بر دار ونیزیتلو زیم ياز رو لتویالاقل اون موبا یکن يموشک باز

 یرو ک یکیبه اون کوچ لیموبا! تو؟ ایناکس منم : يگرد شده زل زد بهم و پرسد يبود که با چشما اوشیس

 !؟ینیبب يوقت کرد

چند  ویام همه چ هیبه عنب دهیچسب کروسکوپیم یاز صبح عدس:رفتم سمت اتاقم گفتم یکه م يجور همون

 !نمیب یبرابر م

 .يخوش اومد! شما؟ یخوب: ستاره بلند شد، برگشتم سمتش و گفتم يخنده  يصدا

هم گفتم، صاحبخونه طاقت  اوشیبه س! شدم یدلخور م ياومد یاگه امشب هم نم. ممنون: گفت ییخوشرو با

 !مهمونو نداشت که فرار کرد؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ١٦٥ 

 یم دیمسائل با يسر هیبا عمه خانوم در مورد ! فرار نکردم کوکب خانوم:تم رو مبل و گفتمرو گذاش فمیک

من لباس . يو خودت صاحبخونه ا یستیهر چند که شما مهمون ن! دیطول کش یبه مذاکره که چند شب مینشست

 .رسم یکنم و خدمت م یعوض م

**** 

 اوشیسر به سر س یهم کل یو من و ستاره با همدست مشیشاد خورد یلیخ يفضا هیبود، تو  یعال دلمه

 یفرصت نیدونستم چه مرگم شده که ذهنم با کوچکتر یدست خودم نبود و نم... اما  دمیخند یو حساب میگذاشت

 يلحظه که خونم لوله  ناز همون صبح و از همو. آورد یرو به خاطر م ییصحنه ها هیگشت به عقب و  یبر م

و کارشو درست انجام بده،  رهیبگ هیروح نکهیواسه ا ایهام با ناد یشوخ ونید، مسرنگ رو قرمز کرده بو

رفتن  یشب بود هم همچنان م روقتیدادن و حاال که د یشدن که آزارم م یچشمم رد م ياز جلو ییرهایتصو

 !اومدن یو م

. دیپلک یدور م یلیخ یلیخ يجا هیبود و مثالً اخبار، ذهنم اما  ونیزیمبل، چشمم به تلو يبودم رو نشسته

 مرتبه؟ یهمه چ:دیاومد روبروم نشست و پرس اوشیس

 .باًیتقر-

 ؟يکرد دایاون خانومه رو پ:

 .آره-

 خب؟:

 .خواست یازم م یکمک هی-

 !له؟یفام:

 .آره-

 . پس معما حل شد. طور نیکه ا:

 .فتمیمن فردا شب ش. آره-

:؟یفتیچند بار در ماه ش! ا! 

 .سرم نباشه یگفتم جلو جلو برم که منت نیواسه هم.سمیوا فتیونم شماه بعد نت ایماه  نیا دیشا-

 ه؟یخبر! چطور؟:

 !سرم شلوغه! کنم یقراره عروس! آره-
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 یم ییچا: دیرفت سمت آشپزخونه پرس یکه م يمسخره گفت و از جاش بلند شد و همون جور هی اوشیس

 ؟يخور

 . قربون دستت: جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و گفتم از

! کرد دارمیبود که از خواب ب لمیزنگ موبا يکارم و صدا دیخوردن هم نکش ییبه چا گهیبرد انگار که د خوابم

 !وقت شب نیآخه ا هیفکر کردم که ک نیبه ا يداریخواب و ب ونیبه ساعت انداختم و م یکالفه نگاه

 !!تو گوشم و خواب رو از سرم پروند دیچیپ هیگر يکه گفتم صدا الو

منو  الیامشب خ يکه دوست دار یتو رو جون هر کس! کنم یازت خواهش م! کنم یبهت التماس م! الو دامون:

از  مونیزندگ! مید یاز دستش م میدار! ستیدامون بچه ام حالش خوب ن! يد یتستو م نیآروم کن و بگو که ا

 !الو دامون!یکن یکه قبول م بگو يکه بهش اعتقاد دار ییتو رو اون خدا!ییتو دمونیام يهمه ! دهیهم پاش

 !شنوم یدارم م-

 یهم م افتیبه پام ب یقسم اگه بگ زمیبه جون عز! التماس کنم؟ شتریب يخوا یم! مادرو؟ هی يالتماسها! و؟یچ:

 .نکن دیمنو ناام! تو رو خدا منو از خودت نرون ییتو دمیدامون تموم ام! افتم

 !مثبت باشه هست؟ شیماجواب آز نکهیچند درصد احتمال ا نیدون یشما م-

 ! درصده هیدرصد هم  هیپارسا اآلن  يخونواده ام، برا يمن، برا يبرا! درصد هیتو بگو :

 .نمتونیبب يحضور دیبا-

 .امی یم یهر وقت که بگ. امی یم یهر جا بگ:

 !میکد تهران افتاده رو گوش-

 !خوبه؟! فردا اول وقت اونجام نیهم یآره، برگشتم ول:

 .رمیخوام که بتونم باهاتون تماس بگ یشماره م هی-

 يخوا یم! آره؟ یقبول کن يخوا یدامون م. زنم یقطع که کردم، زنگ م. زنم یبهت زنگ م لمیمن از موبا:

 !مگه نه؟ یکن يجوونمرد

 .میزن یو حرف م رمیگ یفردا باهاتون تماس م-

! باشه یچ شیآزما جهیکنه نت ینم هم یفرق! يخودت کرد يعمر بنده  هیمن و پدر پارسا رو  یاگه قبول کن:

 .ارزه یم ایدن هیخودش به  يام نزد نهیکه دست رد به س نیفقط هم

 !يمن و عمه ام و پدربزرگ و عموهام زد ي نهیدست رد به س ادمهیخوب  یشما ول-
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شه  یجمع نم يجور چیه ختهیکه ر یدونم آب یم! کنم یکار دارم م یچ دمیفهم ینم! داغ بودم! کردم یخام:

دونم  یمن م! هیادیدونم توقع ز یمن م! نگاه کن بهیغر هیگم ببخش، فقط به پارسا به چشم  یتو بگذر، نم یول

دونم که تو  یهمه سال گذشته و حاال م نیا! اشتباه کردم دامون... بود اومدن سراغ تو اما ییپررو یلیاصالً خ

 !همه امون! میگذشته اشتباه کرد

 .شب خوش. رمیگ یفردا باهاتون تماس م-

 نیبود ا يچه گذشته ا! دستهام ونینشستم سر جام و سرمو گرفتم م. رو زدم و خاموشش کردم لیموبا ي دکمه

 ياومد و خود یباز هم دنبالت م یتفاوت باش ینسبت بهش ب یخواست یکه هر چقدر هم م یلعنت يگذشته 

بازم  يریفاصله بگ زشا يکرد یم يکه هر کار یلعنت يگذشته  نیبود ا یشوم يچه گذشته ! داد ینشون م

 !داشت و ول کنت نبود یقدم بر م پتیک پیک

 .خوابت برده دمیاومدم د ،يبخور ختمیر ییچا: اومد تو گفت اوشیبه در خورد و س يا تقه

 یاز ستاره عذرخواه! کنم یرد م یهم بهم تعارف کن رازیاونقدر خسته ام که شراب ناب ش: و گفتم دمیکش دراز

 .ریکن، شب به خ

منو از اون افکار اعصاب  یچند ساعت هیتونست  یخواب م دیشا. پشت کردم و چشمامو رو هم گذاشتم بهش

 !خردکن خالص کنه

. به در زد و اومد تو يتقه ا نیافتاده بود گرفتم و منتظر شدم جواب بده، مع میگوش يرو شبیرو که د يا شماره

که خواستم تماس رو قطع کنم  يبعد چند تا بوق و درست لحظه ا.تا تماسم تموم شه نهیبا سر اشاره کردم بش

 الو دامون؟: یتو گوش دیچیهول و نفس نفس زنونش پ يصدا

 .سالم-

 ...اآلن هم  میصبح راه افتاد يها کینزد یعنی.من اآلن شمالم. یزن یزنگ نم گهیکردم د یفکر م. سالم:

 !اما تنها نمیبب کیشما رو از نزد دیمن با-

 .امی یم یو هر وقت بگ یهر جا بگ:

 ن؟یشهرو بلد نیتو ا ییجا م،یو ن کیساعت -

 .کنم یم دایشما آدرس بده من پ:

 .اونجا امی یم نیعمه بمون يدم خونه -

 .باشه باشه:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ١٦٨ 

 که؟ نیدون یم.نهیخوام عمه شما رو بب یفقط نم-

 .خاطرت جمع. حتماً. آره:

 خدافظ-

 یم یکه اگه زن عمو بفهمه شاک یکن یم يکار دار یچ: دیمتعجب نگاهم کرد و پرس نیقطع کردم، مع تماسو

 !شه؟

 !دونه یعمه م-

 ! دامون یزن یبه خدا مشکوك م:

 ؟يدار يا گهیکار د ایزنم  یمشکوك م یبگ ياومد: دمیزدم و پرس يلبخند

 .کن بعد اون امضا کنه دییگه اول تو تأ یم یتراب: و گفت زیرو گذاشت رو م يجاش بلند شد و برگه ا از

 ه؟یا غهیچه ص گهید نیا: کردم گفتم یکه نگاه م يرو گرفتم و همون جور برگه

 !زنه یم يساز هیهر لحظه ! گهید هیتراب-

 !کارش یبامبول امضاش کن بره پ یگفت ب يبرگه رو ببر بده بهش بگو فرهود:

 !دکتر شیفرسته پ یباز اون منو م! ول کن دامون-

 هشیباهاش صحبت کنم و توج نمیبش دیفکر کنم خودم با: امضا انداختم و گفتم هیبرگه  يکردم و پا ینچ

 !کنم

 . کرده یکار م یمدل نیکه بوده، ا یقبل شگاهیآزما. هیطور نیمدلش ا نیخب ا-

 !محتاطه يادیز:

 .پاشو جمع کن، هم منو برسون هم خودت به قرار مرموزت برس-

 کجاست؟ نتیمگه ماش:

 !گه؟یژاله است د نیمنظورت ماش! من؟ نیاشم-

 !لمیزن ذل یاگه فکر کن یونیمد: زد و گفت يخنده و از جام بلند شدم، لبخند ریز زدم

 !دارم نیقی باًیتقر! ستیبه فکر کردن ن يازین! نه بابا: کردم گفتم یرو که قفل م زمیم يکشو

 .به موقع برسم دیمن به قرارم با! يای یاگه م میبرو بپوش بر: برداشتم و گفتم یاز رو چوب لباس پالتومو

 شیببند و به ر شتمیاون ن!مشکوك! دامون یزن یمشکوك م: در همون حال گفت رونیافتاد از اتاق بره ب راه

 !خودت بخند
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 !زهرمار پروند و رفت هیگفتم،  یچشم

*** 

 یقلبم خالفشو ثابت م يال رفته ندارم ضربان با یاضطراب چیگفتم ه یاگه م. گفتم خونسردم دروغ بود یم اگه

 يگوشه  نویپک آخر رو زدم و خاموشش کردم، ماش! کردم خونسرد باشم یم یبودم اما سع ختهیبهم ر! کرد

 .سالم کرد ییسمتم و با خوشرو ومدشد و ا ادهیپ نشیو از ماش دیشم، منو د ادهیکوچه نگه داشتم و خواستم پ

 .میبر ن،ینیبش. سالم: و گفتم مریبه خودم بگ يخونسرد يکردم چهره  یسع

 .دامون یمرس: گفت یسکوت طوالن هیبعد . و در رو بست، راه افتادم نشست

دلمونو خوش  یگفت الک یم! یکن یگفت قبول نم یآقاجون م: خرده ساکت موند و بعد گفت هیندادم،  یجواب

 !ست؟یطور ن نیا! یقبول کن يخوا یبه دلم افتاده که م یمن ول... و  مینکن

 یرستوران، هم غذا م هیتو  مینیش یم. مارستانیبرم ب دیفرصت کوتاه واسه ناهار دارم و بعدش با هیمن -

 .میزن یو هم حرف م میخور

 .باشه. خوبه:

رو خاموش  نیخوردم، ماش یبود و در اکثر مواقع ناهارم رو اونجا م مارستانیب کیکه نزد یدم رستوران دمیرس

در  نینشستم و ا. که با دست اشاره کرده بودم يزیحرف نشست پشت م یهمراهم شد و ب. شدم ادهیکردم و پ

 !بود زونیبود گر هکه نشست ییجا یبود که چشمام مرتب از نگاه کردن به صورتش و حوال یحال

 دامون؟: خرده ساکت موند و بعد گفت هی م،یرو که سفارش داد غذا

و تو هم  زیم يدستهاش رو گذاشت رو. ن گرفتم و نشوندم به صورتشنشسته تو رستورا يها ياز مشتر نگاه

 سر اصل مطلب؟ میشه بر یم: گره کرد و گفت

هم با خودم  یکل! هم با عمه بحث کردم یچند روز کل نیا! من فکرامو کردم:خرده نگاهش کردم و بعد گفتم هی

 ستمین یگاهیبر خالف نظر عمه تو جا کنم یمن فکر م ن،یکه شماها گرفت یمیدر مورد گذشته و تصم! دمیجنگ

در مورد خودم، ...  یول! گرفتم ینم ور میغلط هر چند که اگه من بودم اون تصم ایکه بگم کارتون درست بوده 

 ... در هر حال . بمونه ادمی يقو یلیخوام که خ یکنم و م یوقت فراموش نم چیکه بهم شده رو ه یینهایتوه

 یو وقت دمیکش یقیکه اومده بود تا نوك زبونم رو نگم، نفس عم ییحرفها نکهیا يهم گذاشتم برا يرو پلک

 !خوام یم نیتضم هیمن : چشم باز کردم گفتم

 !؟یبابت چ-
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! نه من نه عمه ام! نیمن نش یکدومتون وارد زندگ چیرو بکنم، ه يکار نیاگه بخوام همچ نکهیبابت ا:

 !االخصوص عمه ام

 شم؟ یمتوجه نم-

 یکدوم از شماها تو زندگ چیبه حضور ه يعالقه ا! و البته حق هم داره دهیمن ترس يعمه ! ن؟یواضح تر از ا:

سال زمان کامالً به  20! بخوره وندیدوباره پ ختهیاز هم گس يرابطه  نیکه اگه من قبول کنم ا دهیترس.ما نداره

خب حاال قبول ! اصالً نبودن یکن الیخ یبتونکه ! یکن رونیآدمو از ذهنت ب يسر هی نکهیا يبرا هیاندازه ا

 !میخوا ینم نویبودنشون سخته و من و عمه ام ا

 نشه آره؟ تونیاز خونواده ام وارد زندگ یکس يرو داد شیو آزما يبدم که اگه قبول کرد نیتضم يخوا یم-

 ! بار هی يبرا یحت! نمیکسو بب چیخوام ه ینم:

 .فهمم یم-

 !خوبه:

نکنم که  یتفاوت از کنارش بگذرم و سع یتونم ب ینم ،یو پارسا بکن لطف رو در حق من نیمطمئناً اگه ا-

 یکه م يزیکنم که اون چ یتالشمو م يمن همه ... شه اما  یجبران نم يجور چیجبرانش کنم، هر چند که ه

 .افتهیاتفاق ب يخوا

 نیاز ا شتریخوام ب یرو نداره و من نم دیجد ي هیحاش هیمن اعصاب  يعمه ! ستین یمن کاف يتالش تنها برا:

 .بشم تشیباعث اذ

که  یخواستم آرامش یچون نم شتیپ امیدودل بودم ب یحت. خوام ینم نیجز ا يزیباور کن منم چ. متوجه ام-

 . نداشتم يا گهیراه د. دستم بسته بود...  یول زمیرو بهم بر يدار

 ن؟یدور نگه اش دار نیتون یم! دور بمونه دیما با یپدرتون از زندگ:

 !تونم یم! رهآ-

 یم یده و واسه خودش حکمران یکس رو گوش نم چیکه حرف ه هیکه تو ذهن منه آدم يرمردیپ! ؟يچه جور:

 ...از نیخوا یم يچه جور! کنه

 ! سراغ تو امیخوام ب یکمک گرفتن م يتو روش و گفتم که برا ستادمیکه ا يهمون جور-

 یمشغول خوردن غذام شدم، مکث! نداشت يصد در صد ییاجرا نیبود هر چند که تضم يقانع کننده ا حرف

 !؟يد یم شویآزما: دیکرد و پرس
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 پسرتون همراهتونه؟ HLA شیجواب آزما-

 ... ایتونم بگم پدرش فکس کنه  یم ینه ول:

 . نیتهران برام بفرست نیبرگشت یوقت ست،ین يازین-

 ؟يد یم شویآزما:

 !دادم-

! کرد یبه اشک نشسته نگاهم م ییبهت زده با چشما نم،یاکنشش رو ببو نکهیا يرو از بشقابم گرفتم برا نگاهم

 ! فرق داشت ختمیر یکه من تو اون سالها م ییتا آسمون با اشکها نیاشکها منتها زم نیا

 .برگردم سر کارم دیکه من با نیبخور: قلپ آب فرو دادم و گفتم هیدهنم رو با  يتو ي لقمه

کارو به خاطر  نیچون ا ست،یبه تشکر ن يازین: به دو طرف تکون دادم و گفتم يتشکر، سر يوا کرد برا لب

 !شما نکردم

*** 

و ژاله رو دعوت کرده بود احتماالً که من بدبخت رو به باد انتقاد  نیکه نه، مع یمهمون. داده بود یمهمون عمه

نشم تا ساختمون رو پا تند  سیخ نکهیا يپارك کردم و برا نگیرو تو پارک نیماش! کنه یو خودشو خال رهیبگ

 .موهام يرو نهیبش ارونب يقطره ها نکهیا يبود برا یکردم اما همون زمان کوتاه هم کاف

بود که در  نیگربه ها خودمو تکون دادم که آب بارون از سر و کولم بچکه، مع نیپله ها ع يباال دمیرس یوقت

 یکه باهاش سالم و احوال پرس يدستمو بردم جلو و همون جور. سالم کرد ییسالن رو باز کرد و با خوش رو

که  یمطمئن باش دیا،بایزود ب یگبهش ب دیبا تأک یوقت! گهید نهیهم شهیهم: دمیعمه رو شن يکردم صدا یم

 !کنه واسه اومدن یزمان ممکنو انتخاب م نیرترید

خرده پشت سر  هی يشما وقت کرد! سالم عمه خانوم: بره تو، دنبالش راه افتادم و گفتم نیکه مع ستادمیا عقب

 ! کن بتیمن غ

 !گم یدارم جلو روت م! کدومه؟ بتیغ! سالم کیعل-

عمه خانوم من که بهت گفتم امشب تا : کردم و گفتم یحال در آوردن پالتوم با ژاله هم سالم و احوال پرس در

 .مارستانمیب روقتید
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 هیاستخر،  يبر دیشب که با ،دويدار بالیشب که وال هی: و گفت رونید باز آشپزخونه اوم ییچا ینیس هیبا  عمه

! شگاهیآزما يبرگرد دیبا مارستانیدو شب هم که از ب ،یمارستانیب روقتیدو شب هم که تا د ،یفتیشب که ش

 !م؟یما همون موقع مهمون دعوت کن هیوقتت خال یک یشه بگ یم

 یشما مطمئن! هفته هفت روزه! شب 8شد  نیعمه خانوم ا: و در همون حال گفتم ییافتادم سمت دستشو راه

 !؟يمعلم بود

! نهیهمش هم ؟ینیب یم:کرد یمنو م تیکه داشت شکا دمیشن یعمه رو م يبستم صدا یرو که م ییدستشو در

 ...شه اصالً باهاش دو کلمه ینم

 !یحرف درست و حساب: رو وا کردم و گفتم ییدستشو در

 . تا دستهامو بشورم ییچشمک زدم و برگشتم تو دستشو هیعمه  يبه چشم غره ! بلند شد نیمع يخنده  يصدا

*** 

حاال خوبه خبر نداشت که . نزنه شیو آزما وندیپ انیاز جر یداد تا بعد شام حرف تیرو شکر عمه خانوم رضا خدا

خودش . دیفهم یم دیخب باالخره با یود ولب الیواو گهید دیفهم یاگه م! انهیرو دادم و نگار هم در جر شیآزما

احساسش  گهیکمک بشه، از طرف د چهخواست به اون ب یطرف دلش م هیاز . خواد یم یدونست چ یهم نم

 شیجواب آزما گهیدو سه روز د! میبا اون خاندان داشته باش یارتباط و بده بستون نیکوچکتر دیگفت نبا یم

ها عمه خانوم  شیآزما یشد و من مونده بودم اگه مثبت باشه و اگه قرار باشه برم تهران واسه باق یآماده م

آروم کنه و  يجور هیرو  زشیعز يخواستم که زن عمو یم نیاز مع دیبا احتماالً!آروم باشه يقراره چه جور

 .هواشو داشته باشه

: فنجون خودم رو هم برداشتم و رو به عمه گفتم ن،یرو دور دادم و نشستم کنار مع ینیو س ختمیر ییتا چا چهار

 !نییخب عمه خانوم شروع بفرما

 !و؟یچ: دیکرد و پرس نگاهم

 !تویشکا: که هنوز داغ بود زدم و گفتم ییبه چا یلب

 ! کنه که انگار قراره بره سفر قندهار؟ یکار م یداره چ نیزن عمو ا: گفت نیبزنه مع یعمه حرف نکهیاز ا قبل

 نگفته بهت؟: دیکرد و پرس یاخم عمه

 !اد؟ی یحرف در م نیاز دهن ا:معترض گفت نیمع

 !زنم یام حرف م گهید ينه من از جا: قند از قندون برداشتم و گفتم هیشدم و  دوال



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ١٧٣ 

 !زشته دامون: نشست رو پشتم عمه معترض گفت نیمع دست

: خوردم و گفتم ییقلپ از چا هی! خواهرم بود نیبودم که ع یاونقدر باهاش خودمون! کرد یبا لبخند نگاهم م ژاله

 !نییشما بفرما!زنم یباشه چشم، من کالً حرف نم

 !خواد بره تهران مغز استخوون اهدا کنه یم: و گفت نیرو کرد به مع عمه

 !مغز استخوون؟: دیمتعجب پرس نیمع

بعدش ! هدا کنم و خالصخوام مغز داخل استخوون جمجمه ام رو ا یم! آره: عمه جواب بده گفتم نکهیا قبل

 ! نیخودتون اهدا کن نیخواست موییحاال هر جا

 !؟يخون داده بود شیآزما نیواسه هم:دیپرس ژاله

 !؟يداد شیمگه آزما: دیعمه گرد شد و پرس يچشما

رو  شیدر واقع جرأت نداشتم زبون باز کنم و بگم بله عمه جونم، آزما! آره یعنیتکون دادم  يو سر دمیگز یلب

 !دونه که قراره اگر بتونم کمکشون کنم یدادم، با نگار هم حرف زدم و م

 !چند روز؟ هیشه  یسرت شلوغ م یگفت نیواسه هم يجد يجد:دینشست رو پام و پرس نیمع دست

 آره-

 ه؟یک رندهیگ:

 .آشناست-

 !هست که انگشت گذاشته رو تو؟ یک:

 .مهیمادر لیفام! لهیفام-

 !ره خونت به خونش بخوره؟مگه چند درصد احتمال دا:

 . طرف بچه است! درصد هیبگو -

 .یش یم ریماه درگ هیحداقل :

 !دمیکش یمنت تو رو نم گهیدو سه روزه قرار بود برم که د! بودم جامو پر کنه؟ یکیدنبال  یپس واسه چ-

از جام بلند ! یمنف زیچ هی! دونم یجور دلهره، نم هی ،یتیجور نارضا هیداشت که دوست نداشتم،  یعمه رنگ نگاه

 !یاساس میمنم از دست شما شاک هیعمه حاال که بحث گله گذار:شدم و گفتم

 !کار کردم؟ یچ! ؟یاز من واسه چ:دمیمتعجب عمه رو شن يرفتم سمت آشپزخونه که صدا یم داشتم

 ! شما بله از: و گفتم نیوسط، نشستم کنار مع زیشکالت رو برداشتم و برگشتم تو هال،گذاشتمش رو م ظرف
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 !کار کردم مگه؟ یچ:به ابروهاش انداخت و گفت یاخم

که  میکرد یصبح تا ظهر خرحمال هیجمع  نیبالنسبت ا نجا،یا میبدبخت امد اوشیبا س: کردم به ژاله و گفتم رو

 !يشاه رو ورداشته آورده مستاجر نیخانوم هم سن مادرجد ناصرالد هیخانوم رفته  م،یاون باال رو مرتب کن

 ! خنده داره؟: بهش کردم و گفتم یبلند شد، اخم نیمع ينده خ يصدا

 ينداز یدختر جوون م هینظر به  هیکردم  یدرصد اگه فکر م هی!پاشو جمع کن بساطتتو: بود که گفت عمه

 !یانتخاب کن شونویکیکه  ونیکردم پانس یباال رو م نیمطمئن باش ا

 کروسکوپیم کیخب من قول بدم که به همه اشون به دقت ! ؟ینداخت یراه م ونیپانس يجد! من يوا یه-

 یشاه رو رد کن نیمادربزرگ ناصرالد نیا يد ینگاه کنم، شما هم قول م ينانومتر يربرداریبا دقت تصو ينور

 !بره؟

 !زشته دامون-

 !یبه فکر همدم آوردن واسه خودت ،یبه فکر شوهر دادن من باش نکهیکه شما عوض ا نهیزشت ا:

 !میکدوممون متوجه نشد چینکن ه الیخ! یکن یبحثو عوض م يارخوب د-

حاال ! یش ینم وندیپ نیریبحث ش الیخ یکنم ته تهش شما ب یوراج یدارم هر چ مانیمن که ا! نیدار اریاخت:

 !ییزناشو وندیمغز استخوان، چه پ وندیچه پ

 !ن؟یمع ینیب یم! امان از دست تو-

 !سرد شد ییچا!نهیب یچند ساعت داره منو م يخدا که هر روز و روز يبنده  نیا:

 .شدم شگاهیو مشغول حرف زدن از آزما نینگفت، رو کردم به مع يزیچ گهیبه تأسف تکون داد و د يسر عمه

*** 

 شگاهیخودمو به آزما ياصالً چه جور دمینفهم دیرس شیروز گرفتن جواب آزما یدو هفته و چند روز وقت بعد

 یبودمش و نه دل خوش دهیو غرق استرس بود که هرگز نه د دیتپ یم يبچه ا يبرام جالب بود دلم برا. رسوندم

 ! مادرش يو برادرها پدرمادرش هم نه در واقع، ! مادرش! خونواده که نه! از خونواده اش داشتم

 هیتونم  یم نیبرو بب: فتمو گ نیپارسا رو دادم به مع شیرفتن و گرفتن جواب رو نداشتم پس جواب آزما دل

 .تو اتاقم منتظرم! نه ایواسه اون بچه بکنم  يکار

 .کنه سهیو مقا رهیمنو بگ شیگفت و رفت که جواب آزما يا باشه
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به در  يزدم که تقه ا یاتاقم قدم م يمتر جا میدستم چفت پس گردنم، تو ن هیشلوارم بود و  بیدستم تو ج هی

 !اومد تو يخورد و شاد

 یچ نجایمن ا نیبدون نیخوا یدونم اآلن م یم! يفرهود يسالم آقا: بگم گفت يزیچ نکهیو قبل از ا ستادمیا

 !میو برگرد میبر ییتا جا تیبا خانوم پاك ن نیراستش اومدم که اگه شما اجازه بد. کنم یکار م

 يکارها نیتون یآزاده و م تیخانوم پاك ن يآخر هفته ها ادمهیکه  ییتا جا: خرده نگاهش کردم و گفتم هی

 !واسه اون موقع نیخارج از برنامه اتون رو بذار

 .دم یقول م. میای یو م میر یواجبه، ما هم زود م یلیخ ه،یچ نیدون یم یعنی یآره خب، ول-

 !به خانوم مودت؟ شیاما سپرد ،يبعد بر یو کارتو تموم کن یکه قرار بود بمون روزتهیقولت مثل قول پر:

 ... هیچ نیدون ینه به خدا، م يوا-

نه  ادیخواد خودش ب یم یبگو اگه مرخص تیبه خانوم پاك ن: ساکت بشه و گفتم نکهیا يآوردم باال برا دستمو

 !واسطه بفرسته نکهیا

گفت امکان نداره شما بهش  یمرتب م ه،یچ نیدون یم یعنی. نجامیاصالً خبر نداره ا! اون منو نفرستاده به خدا-

 ...من اومدم که  نیواسه هم رهیشه که بخواد اجازه بگ ینمو اصالً روش  نیبد یمرخص

 !؟يریرفتنش رو بگ ياجازه  یتون یم يایاگه تو ب يچرا فکر کرد:

 !شه ینم ایشه  یم ای گهید یکیتو تار هیریت هیمطمئن نبودم اما گفتم حاال  یعنیخب فکر نکردم،  -

 !کارتون واجبه؟:

 !گرفتم یمنظورمه وقت شما رو نم یعنی... منت شما یو کل نجایاومدم ا یاگه نبود که من نم-

 .ادیب تیبگو خود پاك ن:

 !ن؟ید یرو م یبهش مرخص یعنی ادیاون ب-

 !دونم و تو یمن م یسیهمون جا وا گهید يدونم که اگه تا سه شماره  یم نویدونم اما ا یاونو نم:

! نیبداخالق باش نیدار يچه اصرار دونم شما یمن نم: رفت سمت در گفت یکه م يزد و همون جور يلبخند

 ... یلیها، خ نیبه خدا هر وقت خوش اخالق

 !کی-

 !رفتم استاد:

 !دو-
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 نیاول و پشت سرش مع ایدر باز شد و ناد. دستهام نینشستم رو مبل و سرم رو گرفتم ب. و در رو بست رفت

از . بذارم دیدونستم به چه حساب با یلبش رو نم يلبخند رو. نینشست رو صورت مع اینگاهم از ناد. اومدن تو

بود به جواب مثبت  یهم راض یموند، از طرف یلنگ م شگاهیآزما يکارها نکهیبود به رفتنم و ا یطرف ناراض هی

 .به نجات اون بچه دیام يبرا

 !مبارکه: رو گرفت سمتم و گفت شیآزما يها برگه

 !؟یچ یعنی-

 !مثبته:

 !؟یمطمئن: دمینشست به برگه ها و ناباور پرس نگاهم

 !؟یمرد حساب هیا غهیچه ص گهید یمطمئن! میپروندم بخند يزیچ هی يجور نیهم! نه-

 یکه م ستمین یمطمئن بودم من اون آدم باًیتا اون لحظه تقر! شده بودم جیگ! دید یاعداد رو درست نم چشمام

 ياعتقاد یلیسرنوشت خ يو باز ریچون به دست تقد دیدونم چرا اما شا ینم! تونه به اون بچه کمک کنه

اما ! رمیبگ ریسرنوشت و شانس و تقد زبود که آدرس اتفاقات رو ا نیسرراست تر از ا یلیخ ایمن دن يبرا! نداشتم

 ! من نشد یناج يروز هیکه  یکس يبچه  یمنو کرده بود ناج! جواب مثبت تو کار خدا مونده بودم نیحاال و با ا

 !خوشحال؟ ای یاآلن ناراحت! ه؟یا افهیچه ق نیا: نشست رو شونه ام و گفت نیمع دست

رو منتظر پشت سرش  ایناد یبه اون انداختم و وقت جیگنگ و گ یآوردم و اول نگاه رونیاز تو برگه ها ب سرمو

 .به خودم اومدم دمید

 .رونیب نیبر نیخوا یدوستت گفت م: گفتم ایو رو به ناد زیم يها رو گذاشتم رو برگه

 !گوش نداد یول ادیبهش گفتم که ن-

 .برو رتریبمون و د شتریخرده از اونور ب هی يبرو زود برگرد، اگه هم کالس ندار:

 .چشم-

 !شه یباورم نم: مبل و گفتم يکرد و رفت، نشستم رو یخداحافظ ایناد

 نیاز ا یهست یناراض یعنی!گهید يداد یخب حتماً احتمالشو م! ؟ينداده بود شیآزما نیمگه واسه هم! چرا؟-

 !اب؟جو

 .به خونواده اش خبر بدم دیبا! شوکه شدم... اما ! باشم؟ یناراض دیچرا با:

 ؟یش یم یرفتن یک-
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 .برم دیهفته با نیها و شرکت تو کالسها احتماالً هم شیآزما یواسه چکاپ و باق:

 .اروپا یسفر رفت هی میکن یم الیبه قول خودت خ. نباش نجاینگران ا-

 هیاحتماالً  انیجر نیبعد ا. آره: داشتم گفتم یبر م زیم يرو از رو لمیکه موبا يجام بلند شدم و همون جور از

 .خسته است یلیروحم خ. واقعاً خسته ام. رم یسفر هم م

 .هیفکر خوب-

 .روش فشاره یلیخ نیواسه هم ست،ین نکاریبه ا یراض. یداشته باش دیعمه رو با يهوا:

 .نگران اونم نباش-

 یچند وقت هیبرم و  يچند بار دیقبلش با ياما واسه کارها امی یرم و م یروزه م هی احتماالً فقط وندیواسه پ:

 .رمیدرگ

 !ستین یچیبرگرده ه یآدم به زندگ هیبکنه که  یاگه کمک نایا يهمه  یول. ستین يزیکم چ. آره خب-

 .قاًیدق:

 .يو خبر خوش رو به خونواده اش بد یرم که زنگ بزن یم: از جاش بلند شد و گفت نیمع

 !من جرأتشو ندارم! خبر ناخوش رو به زن عموت بده نیکن، زنگ بزن و ا یلطف هیپس -

 !؟یگ یم يجد:

 .عمه از تو بشنوه بهتره تا من بخوام بهش بگم. آره-

 . باشه:

 .ممنون-

 !فعالً! قربونت:

که گفتم عمه  ااهللایه بودن به حرف و درد و دل، نشست هیبا خانوم همسا. عمه يقبل از رفتنم رفتم خونه  شب

 .تو دامون ایب: گفت

عمه : رفتم سمت اتاق خواب به عمه گفتم یکه م يکردم و همون جور یاون خانوم مسن سالم و احوال پرس با

 ؟يای یلحظه م هی

 جانم؟: دیتو اتاق و در حال در آوردن پالتوم عمه هم اومد و پرس رفتم

 . امشب فتمیش مارستان،یبرم ب دیدو ساعت هستم و بعد با-

 ؟یا؟ شام که هست:
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 .میبا هم حرف بزن مینیخوام بش یقبلش م. برم دیبا گهیدو ساعت د-

 .بهم گفته انویجر نیمع:

 ...رو با شما  ییزایچ هیخوام خودم  یدونم اما م یم-

 . باشه:

 .کن دارمیزنم حرفتون تموم شد ب یچرت م هی-

 ؟يبر گهیدو ساعت د دیبا قاًیدق. باشه:

 .هیربع هم چشم رو هم بذارم کاف هی. حتماً. آره-

 .کنم یبخواب، صدات م:

 هیپتو، اونقدر خسته بودم که پلک رو هم نذاشته خوابم برد و  ریز دمیلباسامو در آوردم و خز عیرفت، سر عمه

 . عمه صدام زد به زور چشم باز کردم یساعت بعد وقت

 .پاشو شامو آماده کردم: تخت و گفت يرو لبه  نشست

خونم به خون اون بچه : شدم به صورت مهربونش و گفتم رهیخواب آلود خ يسرم و با چشما ریزدم ز دستهامو

 .خورده

 .دونم یم-

 آره؟ يگریدل:

 !نه-

 !یو ناراحت ریده که ازم دلگ ینشون م نویچند وقتت ا نیرفتار ا یول:

 !نیترسم دامون فقط هم یم...  یول یبا گذشت نقدریکنم که ا یبهت افتخار هم م یحت !ستمین يریاز تو دلگ-

 !؟یاز چ:

 !يرو از دست بد يکه به زور به دست آورد یآرامش نکهیاز ا-

 ! چرا؟:

 !تبار دست از سرت بر ندارن نیخاندان، ا نیترسم ا یم! چرا دامون؟-

از اون خاندان  یکس! خوان که بخوان بهم بچسبن؟ یمن م از یچ! چرا دست از سر من بر ندارن؟! چرا عمه؟:

 !فرق کرده؟ يزیمگه چ! به کارم داشته باشن يخوان که بخوان کار یاصالً منو نم! به من نداره يکار چیه

 ...و  ننتیب یاآلن با چشم باز م! دهیحرص و جوش ها خواب يهمه ! زمان گذشته! زمان! آره دامون-
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درصد احتمال کمک از جانب من رو  هیتست نبود، اگه  نیبه ا يازیشد، اگه ن ینم ضیعمه اگه اون بچه مر:

 ! گرفتن یاز من نم یدادن همچنان سراغ ینم

 ... یآره ول-

 !خوبه؟! زهیدم آرامشم بهم نر یعمه بهت قول م:

 .دونم ینم-

 !فردا نرم؟ ؟یگ یم یاآلن شما چ:

 !؟يفردا بر دیمگه با-

 مگه نگفت؟ نیمع:

 !نه-

 .زایجور چ نیو تست و کالس و ا شیآزما يسر هیرم واسه  یآره فردا م:

 ه؟یک وندیخود پ-

 .شه یاحتماالً انجام م گهیماه د هیاما تا . دونم ینم:

 .همون بشه رهیخ یهر چ شاهللایا-

 .عمه، مطمئن باش رهیخ:

 .يبر دیبا گهیساعت د مین. شامتو بخور ایتنت کن، ب زیچ هیپاشو ! دوارمیام:از جاش بلند شد و گفت عمه

چند  نیخواست چشم ببندم و ا یدلم م. و سر جام نشستم دمیبه چشمام کش یگفتم، عمه رفت، دست يا باشه

 يزینبودم، بر خالف اون چ میمادر ينگران خونواده . تموم شه یو خوش ریبه خ وندیپ نیا انیوقت بگذره و جر

همه  نیکردم ا یاز ته دل آرزو م. بودم وندیپ ي جهیگران نتمن فقط ن. که عمه رو نگران و دلواپس کرده بود

 .ارهیبه دست ب شویسالمت چارهیداشته باشه و پسر ب دیمف ي جهینت هی ایدنگ و فنگ و برو و ب

*** 

 نیها و تست ها انجام شده بود و حاال مونده بود آخر شیآزما ياومدم تهران، همه  یبار چندم بود که م يبرا

خواست  یقبل از راه افتادن از هتل نگار تماس گرفته بود و ازم م! و البته روزش وندینوع پ نییمشاوره واسه تع

 لیدل نکهیقبول کردم بدون ا میقلب يخواسته  الفبرخ. نهیبذارم تا پدر پارسا منو بب يقرار هی مارستانیتو ب

که همراه با  دمینگار رو د! نهیو منو بب ادیب نکهیا ياطالعات برا يبودم جلو ستادهیرو بدونم و حاال ا شیاصل
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جلوم دراز شد  يدست مرد دنیبهم رس یوقت. و راه گرفتن به سمتم رونیاومدن ب مارستانیاز ساختمون ب يمرد

 .و فرسوده شده بود دهیاز حد خم شیبچه اش ب يماریکه از درد ب

 . يفرهود يآقا میبود داریمشتاق د:ولش کنه گفت نکهیدست دادم، دستم رو محکم گرفت و بدون ا باهاش

بگم ادامه  يزیبخوام ذهنم رو جمع و جور کنم تا چ نکهیقبل از ا!بود یسخت طیچه شرا! بگم یبودم چ مونده

کلبه  هی! هتل؟ نیو رفت میدر خدمتتون باش نیافتخار نداد ن،یکه به خاطر ما زحمت افتاد يچند بار نیا: داد

 .بود یشیدرو

با دکتر صدر : گفتم، نگار بود که اومد جلو و گفت يسرسر نیممنون لطف دار هیو  دمیرو عقب کش دستم

 گهیمشاوره است و بعدش د نیآخر نیداده شده، ا لیمرتبه، مدارك شما هم که تحو زیهمه چ م،یصحبت کرد

 ؟يندار یشما مشکل. وندیواسه پ میبر میتون یم

 .کنم يزیبدونم که بتونم کارهامو برنامه ر دیرو با قیاما زمان دق.نه: نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 .کنن یم نییامروز وقت رو تع نیهم. حتماً-

به . نمشیدادم که نب یهم م حیترج. بودم دهیهنوز اون بچه رو ند. سمت ساختمون میگفتم، راه افتاد يا خوبه

مغز استخوون  نیروبرو بشم ا یبا کس نکهیو برم و بدون ا امیدا بسر و ص یخواست ب یمن اگه بود که دلم م

 !رو اهدا کنم و تموم بشه بره یکوفت

که وجود داره  یخاص طیشرا لیبه دال نکهیداد و ا حیرو برام توض تشیپزشک پارسا صحبت کردم، وضع با

 تیکرد که در نها دیو تأک یطیمغز استخوان استفاده کنن تا گردش خون مح میمستق وندیدن از پ یم حیترج

و عوارض بعدش و زخم و درد  یهوش یب رشیمسلماً پذ. استفاده بشه یاز چه روش رمیگ یم میمنم که تصم نیا

 نیا مهیدادم نصفه و ن یم حیاومده بودم واسه کمک و ترج. نداشت يرادیاستخوون برام سخت تر بود اما خب، ا

 .نیهمون کار رو بکن نیدون یو هر جور که صالح م ستین یلاز نظر من مشک: کارو انجام ندم، پس گفتم

خواهش  یمیکر يآقا: ببوسه، مانع شدم و گفتم نکهیا يپارسا بود که از جاش بلند شد، دستم رو گرفت برا پدر

 !کنم یم

 !یلیخ. جوون يمرد یلیخ: چشماش رو پاك کرد و پربغض گفت ونینشسته م اشک

 .که خودمو برسونم نیفقط روز عمل رو بهم بگ: جام بلند شدم و گفتم از

روز، صبح ساعت  نیهم گهید يکارها که انجام شده، شما هفته : گفت ییهم از جاش بلند شد و با خوشرو دکتر

 . نیباش نجایا 8
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 یکمک ییباب آشنا نیا دوارمیبا شما واقعاً خوشحالم و ام ییاز آشنا: گفتم، دستش رو جلو آورد و گفت يا باشه

 !نجات پارسا يباشه برا

راهرو بودم که نگار صدام  يانتها رون،یکردم و از اتاق رفتم ب یطور و خداحافظ نیمنم هم: زمزمه کردم رلبیز

 .لحظه صبر کن دامون هی: زد و گفت

 .خواهش دارم دامون هیازت :شد و گفت کیو منتظر نگاهش کردم، بهم نزد برگشتم

لطف  نیا میتون ینم يجور چیدونم ه یم:اومد و دستم رو گرفت و گفت شیدم بهش، دستش پحرف زل ز یب

 نیمقدار از ا هی يجور هی میدر حد توانمون که بتون يزیچ هیبخواه،  يزیچ هیاما از من و تورج  میرو جبران کن

... 

به خاطر ! کنم یکارو واسه شماها نم نیا: رفتم سمت پله ها گفتم یکه م يو همون جور دمیرو عقب کش دستم

 !خدافظ!اون بچه است

 .اومدم یگرفتم و م یم یتاکس هی ،يزحمت افتاد: و گفتم نینشستم تو ماش. اومده بود فرودگاه دنبالم اوشیس

 !جمع کن بساطتو: کرد و گفت یاخم

 ...يگم، خسته هم بود یم يجد-

 ؟یتو رو به راه. زدم داغون داغونم یآره خب، داشتم تو جاده تونل م:

 .یلیخسته ام خ ،يا-

 .تخت بخواب ریشامو بزن تو رگ و بگ میبر:

 !سحر يآره خب، تخت بخوابم تا صبح کله -

 !دمیکش یاز خودم کار نم نقدریوقت ا چیتو بودم ه يمن اگه جا! يخودت مقصر:

 !یستیمن ن يخوبه که جا-

 !گم یم يدارم جد:

 ... میبر ای میشام دار! گم یم يمنم دارم جد-

 ؟یموافق. خونه میو بر میریغذا بگ رونیاز ب:

 .هیعال-
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 شگاهیآزما يبود که من واسه کارها نیا الشیبه خ اوشیو چشمامو بستم، س یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 ینم حیم توضهم رو واسه ه يکارها یلیاصوالً خ. بدم حیبخوام براش توض دمید یهم نم یلیرم تهران، دل یم

 . میداد

 ؟يخور یم یچ. امی یو م رمیگ یرم غذا رو م یم نیبش: چشم باز کردم و گفتم ستادیکه ا نیماش

 رم؟یبگ یچ.رم یبمون خودم م-

 !با سس اسکامولس ونیبر يبره :

 !؟یسس چ-

 !نوع مورچه است هیتخم :

به جون خودم : بسته گفتم يدادم و با چشما هیتک یصندل یدر هم شد، سرم رو دوباره به پشت اوشیس ي افهیق

 !خورنش یم کیتو مکز

*** 

تو  لکسینگاه به نا. رو زد و راه افتاد موتیهم ر اوشیشدم و راه افتادم سمت پله ها، س ادهیخونه، پ میدیرس

 ؟یچرا سه تا غذا گرفت: دستش انداختم و گفتم

 !من گرسنه امه-

 ! نه اونم تو یچکیه:

 !؟یشب من اشتهام باز شده ناراحت هیحاال -

. مبل بلند شد و با لبخند سالم کرد يعمه از رو میتا در رو باز کنه، وارد که شد ستادمیباال انداختم و ا ییابرو

گم از  یم! گلم يسالم بر عمه : مبل و رفتم سمتش، بغلش کردم و گفتم نیتر کیگذاشتم رو نزد فمویک

 !یینجایو شما اشه نگ یآپارتمانمون نور ساطع م

 .یخسته نباش: کرد و گفت نییپشتم باال و پا يرو رو دستش

 ممنون: و گفتم دمیرو بوس شیشونیپ

 !شم یو زنده م رمیم یمن م يو برگرد يتا بر ماهایهواپ نیبا ا: فاصله گرفت و گفت ازم

! که اشتهات باز شده آره؟!ایبا تو هم کار دارم س. امی یو م رمیگ یم عیدوش سر هیمن . خدا نکنه عمه خانوم-

 !یچ یعنیدروغ گفتن  یفهم یم يدیتو حلقومت و ترک ختمیاونوقت که سهم شاممو ر

 چه خبر؟ مژگان خوبه؟: دمیو از عمه پرس زینشستم پشت م دمیکه گرفتم و لباس که پوش دوش
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 تو چه خبر؟. خوبن-

 .یسالمت:

 کارات رو به راه شد؟-

 .بله:

 ؟يبر دیبا گهید یک-

 .بعد يهفته :

 شه؟ یبساط تموم م نیا یک-

 .رم یکه م هیبار نیآخر شاهللایبعد ا يهفته : انداختم و آروم گفتم اوشیبه اتاق خواب س ینگاه

 .یباهام حرف بزن وندیدر مورد پ دیبا-

 وند؟یپ یِدر مورد چ:

 ...و  هیچه جور نکهیا-

 .آهان باشه:

 نجام؟یچرا ا یدون یم:نشست و گفت زیکرد، پشت م یمکث عمه

 هی: زد انداخت و گفت یتوش داشت با تلفن حرف م اوشیکه س یبه اتاق خواب ینگاهش کردم، نگاه منتظر

 ...!داشتم که  یتماس تلفن

 !نگار؟: دیمکث پرس هیو بعد  زیم يکه تو دستم بود افتاد رو یحونیگرد شد، برگ ر چشمام

و به خودم که اومدم  رونیبلند شدم از خونه زدم ب که ختمیاونقدر بهم ر: کرد و گفت دییحرکت سر حرفمو تأ با

 !نجایاومده ام ا دمید

 !کار داشت؟ یچ-

 !بگه کیزنگ زده بود تشکر کنه و تبر:

 !؟یکیچه تبر ؟يچه تشکر-

 !که بار آوردم ياز پسر:

 !؟یچ یعنی-

که  یواستم بدونفقط خ. ستیحاال مهم ن! زنگ زده بود به خاطر تو ازم تشکر کنه! دامون؟ ستیحرفم واضح ن:

 .حواست جمع باشه
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صورت عمه موندم،  ي رهیو خ یصندل یامو دادم به پشت هیو تک دمینم دارم کش يموها ونیم یدست کالفه

 .دیببخش: اومد و گفت اوشیس

 .یچیه یعنیباال انداختم  يشده، سر یچ دیو اشاره پرس مایمن انداخت و با ا يبه بهت چهره  یو نگاه نشست

عمه اومد و در رو بست و . ساکت خورده شد، بعد شام رفتم تو اتاقم و عمه رو صدا کردم باًیتقر طیمح هیتو  شام

 !تو فکر دامون يبر يجور نینگفتم که ا: گفت

 !بهش گفته بودم از شما دور بمونه-

 ...من فقط گفتم که تو حواست جمع باشه. از من دور مونده پسر خوب، نگران من نباش:

 .رشونموندم تو کا-

فکر  نیو به ا يد یبراشون انجام م يدار یکار بزرگ. انجام ندادن یرعقالنیو غ یرمنطقیخب به نظرم کار غ:

 .اشونه از منم تشکر کنم فهیکردن که وظ

 ...به خود نگار گفته بودم که ! اشتباه فکر کردن -

 يفکر هیبرقرار کنن اونوقت  یشه و بعد اگه باز خواستن ارتباط یانجام م وندیپ نیا گهید يدامون، هفته  نیبب:

 خب؟. میکن یم هیبه حال اون قض

 .باشه-

 .بگو وندیاز پ:

ساعت، بعدش هم  12کنن هر  یم قیبهم تزر يرجلدیدارو رو ز هیپنج روز قبل اهدا  یعنی گهیاز دو روز د-

 .نیهم رنیگ یمقدار ازم خون م هیم و کنن به یدستگاه وصل م هی م،یخون بد میر یکه م یمثل وقت

 ه؟یخون و به همون آسون يدرست مثل همون اهدا یعنی:

 .هیمقدار درد عضالن هیفقط  ستیهم ن یخاص يزیچ. خرده اون آمپوله عوارض داره هیفقط . آره-

 .هم داره یهوشیب وندیپ ياز راه ها یکی دمیچون شن. خوبه:

 . نزنم یهوشیاز ب یعمه مجبور شدم بهش دروغ بگم و حرف الیراحت شدن خ ياما برا لمیخالف م بر

 گه؟ید یمون یجا م نیشب هم: جام بلند شدم و گفتم از

 ...گرد ینه بر م-

 !رفتن نداره که گهیوقت شب د نیا:

 .زنم یبهت زنگ م دمیرم و رس یم-
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صبح با  نیبب ییایرو يابخواب و خواب ه ریمن بگ یتخت پادشاه نیجا رو ا نیهم گه،یخوابه د هیعمه جان :

 !کارم یرم پ یتو رگ و شما برو خونه منم م میزن یم کیو پ کیش يصبحونه  هیهم 

 .یخواد بمون یدلم م! گهیبمون د: خرده نگاهم کرد، رفتم سمتش، بغلش کردم و گفتم هی عمه

 ناراحتت کردم آره؟-

 .شم یدلتنگت م يبدجور امی یرم تهران و م یهر بار که م! یدوست دارم بمون ینه ول:

 چرا آخه؟-

 .دونم ینم:

 .یش یشه و خالص م یتموم م: شد و گفت نییپشتم باال و پا يبار دوم تو اون شب رو يعمه برا دست

 ! آره-

 .یمرس: عمه فاصله گرفتم و با لبخند زل زدم به صورتش و گفتم از

 بابت؟: دیرو با لبخند جواب داد و پرس لبخندم

 !يمخالفت نکرد يبود یکه ناراض يالاقل اونقدر ای يکرد تیکارم حمااز  نکهیبابت ا-

 يگرفته تا پا ادیکه از خودم  یگفتم به پسر کله شق یم یچ:رفت سمت در اتاق گفت یکه م يجور همون

 .ییچا ایب! قدم باشه؟ شیجون واسه کمک کردن به آدم ها پ

 يجور نیا هیچ: دمیداده به چارچوب پرس هیو تک ستادهیا نهیدست به س نِیهامو جمع و جور کردم و از مع لهیوس

 بهم؟ يطلبکار زل زد

داره  یکرد که انگار پدرکشتگ یبزنه، چنان نگاهم م یگرفتم و منتظر موندم حرف فمینداد، نگاه از ک جوابمو

 !باهام

 دامون؟ یکن یکار م یچ يدار: دیاش رو از در گرفت و پرس هیتک

 !منم جواب دادم ،يدیصبح تا حاال هزار بار پرس روزیاز د نویا! کنمبچه کمک  هیرم به  یدارم م-

 ... ينر یهوشیبار ب ریو ز یقبول نکن یتونست یم یچرا وقت:

هم بزنن به اونجام و  يآمپول گاو هیکنن و  هوشمیب یسه ساعت هیخوان  یم! خوان بفرستنم یبه کما که نم-

 !تموم

 !چرت بگو یه! کن یشوخ:

 ! آغشته به طنزه یزنم منتها لحنم کم یحرف م يدارم جد! گم یچرت هم نم! کنم ینم یشوخ-
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 ! تو اتاق عمل؟ يبر يخوا یتنها م يجور نیا:

! شده نیعج ییاز ازل سرنوشت من با تنها: برداشتم و راه افتادم سمتش و در همون حال با لبخند گفتم فمویک

 .نمشینشد که بب. کن یاز ژاله هم خداحافظ

که  یختیر یبرنامه م يجور هیالاقل ! ؟يبر یپاش ییکه تنها يبند کرد نجایدست منو ا: فتاد دنبالم و گفتا راه

 !امیمن بتونم همراهت ب

 يخوا یبعد م! اومد وسط رنگت شده گچ یهوشیتا اسم ب شیجور نیتو هم! شد گریعصا کش کور د يکور-

خودت واسه عمه  گهیبر هم نگشتم د! عمه رو داشته باش تا برگردم يجا و هوا نیبمون هم! ؟یهمراه من بش

 !کن يام پسر

 ! دیپروازت پر! برو کمتر چرت بگو: نشست رو پشتم و گفت نیمحکم مع دست

 .خبر نذار یمراقب خودت باش، منو هم ب: گرفتم جلوش، محکم باهام دست داد و گفت دستمو

 .حتماً-

 !بره یوش تا گوش معمه بفهمه سر تو و منو با هم گ:

 !دونم یم-

 !که قراره ببرنت اتاق عمل یگفت یالاقل بهش م:

شم که اصالً چرا به تو  یم مونیدارم پش یکن یرفتار م يجور که تو دار نیواهللا ا: افتادم سمت در و گفتم راه

 !هم گفتم

 !ره آمپول بزنه و برگرده یانگار داره م! ياونو که غلط کرد: گفت آروم

 یسرنگش تا مغز استخوونم فرو م یکی نیمنتها ا! رم آمپول بزنم و برگردم یدارم م قاًیدق: دم و گفتمز يلبخند

 خدافظ! ره

 یداشتم تنها م نکهیهم از ا شتریب.بود ریکه براش دست تکون بدم و برم دلگ يلحظه ا نیتا آخر نیمع نگاه

به همراه و  يازین دنیخواب مارستانیشب تو ب هی. راحت تر بودم يجور نیرفتم نگران و ناراحت بود اما خودم ا

 ! خدم و حشم نداشت

ان  ستادهیا ابونیخ يکه گوشه  دمیرو د يو شاد ایناد رون،یآوردم ب شگاهیساختمون آزما نگیرو از پارک نیماش

 .سالم : گفت يفور يشاد ن،ییرو دادم پا شهیرو کنارشون نگه داشتم و ش نیماش. یمنتظر تاکس

 .سالم-
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 ن؟یخوب:

 !میکن یم یبعد احوال پرس نینیبش-

شما  م،یش ینه مزاحم نم: و گفت دیدستش رو گرفت و عقب کش ایاومد سمت در، دست ناد يشاد دست

 .نییبفرما

تا سرما  نینیبش! ادی ینم رتونیگ یبارون تاکس نیتو ا: دوختم به صورت سرخ از سرماش و گفتم نگاهمو

 !نینخورد

خورد و در عقب رو باز کرد، دوال شدم و در جلو رو هم باز  یتکون دیبا ترد ایناد ا،یزل زد به ناد فیبالتکل يشاد

 !کنم ينقش آژانسو باز ادی یخوشم نم نه،یجلو بش تونیکی: کردم و گفتم

به  لیتبد میداشت!دستتون درد نکنه: گفت دیکش یکه کمربندش رو م ينشست، در رو بست و همون جور يشاد

 !خورد بهش کیتانیکه تا میشد یم یخیکوه 

 برم؟ دیکجا با: دمیافتادم و پرس راه

 .میش یممنون م نیکن ادهیما رو پ نیبعد اگه لطف کن دونیم: بود که گفت ایناد

 !حاال تو بپرس: گفتم يبه شاد رو

 و؟یچ: دیبرگشت سمتم و پرس متعجب

 !ما چقدر شد رو ي هیکرا: رو عوض کردم و گفتم دنده

کرد  ینگاه م رونویکه ب يانداختم، همون جور ایبه صورت ناد ینگاه میکردم و ن میرو تنظ نهییخنده، آ ریز زد

 !هم به لب آورد یلبخند کمرنگ

 خوابگاه؟ نیر یم: دمیپرس يرو به حالت اول برگردوندم و از شاد نهییآ

 !نه یعنی. بله-

 !نه باالخره؟ ایبله :

 خوابگاه؟ میبر: دیپرس ایبرگشت به سمت عقب و از ناد يشاد

 .من حوصله ندارم. آره: گفت ایکه ناد دمیشن

 شیخوابگاه رو در پ ریپخش رو روشن کردم و مس.اه ضدحال زمزمه کرد و سر جاش صاف نشست هی يشاد

 . کار رو کرد نیهم هم قاًیشروع کنه به حرف زدن که دق يخرده تو سکوت روندم و منتظر موندم شاد هی. گرفتم

 ن؟یای ینم مارستانیروز بشما ام-
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 نه:

 ؟یفردا چ-

 !نه:

 ن؟یای یپس فردا هم نم-

 !ریخ:

 !نیای ینم یکه ه نیدار یچقدر مگه مرخص! اوه-

 !يشاد: بلند شد ایمعترض ناد يصدا

 !هوامو داره! مهیپارت سیرئ:زدم و گفتم يلبخند

کشه و بهم  یهمه اش هم سرم داد م! هیجد یلیدارم که خ سیرئ هیمن ! خوش به حالتون: و گفت دیکش یآه

 ! ده یتذکر م

 ...نخوره  یبعدش هم چوب معلم گله هر ک!کشه یکه سرت داد م یکن یم شیالبد تو به حد جنون عصب-

 !دست شما درد نکنه:

 !سین یپس مشکل! گهید يخور یچوب معلمتو م يتو که دار! چرا؟-

 !خله؟ نیکه تا حاال نشده سرش داد بکش ایناد یعنی:

از  ایداد ناد ینشون م يآخ شاد يصدا دم،یچنان خنده دار بود که نتونستم خودمو کنترل کنم و خند لحنش

 !بهش زده یخونکیپشت س

هم از  یلیخ: زدم و گفتم يکنه، لبخند یکه نگاهم م دمیبار د نیکردم و ا میرو دوباره رو به صورتش تنظ نهییآ

 !من در امان نمونده يترکش ها

 !آره؟: دیو پرس ایسمت ناد دیگردن کش يشاد

 .نه: زد و گفت يلبخند ایناد

 باشه؟. رو داشته باش ياحمد يهوا ستم،یچند روز رو ن نیمن ا: گفتم ایبرگردون رو دور زدم و به ناد دور

 یکه بتونم کمکشون م ییتا جا یول ادی یاز دستم بر نم يکار یلیالبته من که خ: گفت و ادامه داد يا باشه

 .کنم

 .ممنون-
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 نیزودتر برسونمشون، ماش نکهیا يکردم برا شتریدوباره تو سکوت فرو رفت، سرعتم رو ب نینداد و ماش یجواب

 .رو ببرم خونه و با آژانس برم فرودگاه

ور و اون ور  نیبودم و ا ستادهیسحر سر پا ا يو چشمامو بستم، اونقدر از صبح کله  دمیتخت هتل دراز کش رو

رو  دنمیافتاد به عمه زنگ نزدم و رس ادمیشد که  یچشمام داشت گرم م. کرد یپام درد م يرفته بودم پاشنه ها

 .مشخص بود که منتظر نشسته و نگران هم شده. جواب داد يشماره اش رو که گرفتم عمه فور. خبر ندادم

 .سالم :

 ؟يدیسالم دامون جان رس-

 .اآلن رو تخت هتلم نیهم:

 ؟ییتنها:

 !دختر خوشگل هم تو بغلمه هینه -

 !هیزیخجالت هم خوب چ:

 !گهیتنهام د! ؟ییتنها نیپرس یم یخب پس واسه چ-

 ؟يایب اوشیمگه قرار نبود با س:

 !منم اومدم هتل. اون رفته خونه اش-

 ؟یچرا همراهش نرفت:

که  یشناس یبعدش هم منو م. استیاشون برو و ب خونه یدارن، کل یعروس گهیعمه خانوم جونم دو روز د-

 .تلپ بشم یکس يبرم خونه  ادی یخوشم نم

 هم همراهت هست فردا؟ اوشیس یدامون مطمئن:

 !نیهم! خون دادن ساده است هیعمه -

 .دونم چرا نگرانم یدونم اما نم یم:

 .شتمیپس فردا شب پ. نگران نباش قربونت برم، نگران نباش-

 .شاهللایا:

 .شم یتلف م یدارم از خستگ. بخوابم رمیخانوم جون برو که منم برم بگعمه -

 .یخوب بخواب.خدا نکنه:

 .فعالً. نیهمچن-
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هم تهران  ایس. دروغ هم نگفته بودم. اومدم اوشیخاطر عمه رو راحت کنم بهش گفته بودم همراه س نکهیا يبرا

 .نزده بودم یاز عروس یعمه حرف یروز قبل اومده بود، منم واسه خاطر جمع هیدعوت بود و از  یاون عروس. بود

 .رو کوك کردم و چشم رو هم گذاشتم و اونقدر به فردا فکر کردم تا خوابم برد ساعت

*** 

رو بپوشم  مارستانیب يبخوام برم تو اتاق و لباس ها نکهیشد، قبل از ا لیپرونده که تشک مارستان،یب دمیرس

روز : نشستم و گفت. به در زدم و رفتم تو، با لبخند از جاش بلند شد و باهام دست داد يتقه ا. دکتررفتم اتاق 

 ؟يشما آماده ا. دیموعد رس

 .بله-

 ست؟ین یمشکل:

 .وجه چیبه ه-

 .نید یدر حق اون بچه و خونواده اش انجام م یلطف بزرگ:

 نم؟یتونم اون بچه رو قبل عمل بب یم: دمیزدم و پرس يلبخند

 نش؟ینیبب نیخوا یکردم نم یفکر م-

 .نمشیبار هم شده بب هی يخوام برا یحاال م:

 ...شه یم شهیاست و از پشت ش نهیالبته اون بچه اآلن تو قرنط. دم یم بشویترت-

 .نیهم نمشینگاه بب هیخوام  یفقط م. ستیمهم ن:

 گه؟ید نیدون یعمل رو هم م ينحوه . باشه-

 . بله:

 .در حد شما داشتن یاهدا کننده ها اطالعات يکاش همه . خوبه-

مالقاتو  بیشما برو تو اتاقت منم ترت: و گفت رونیاومد ب زیبه حرفش زدم، از پشت م يجام بلند شدم و لبخند از

 .دم یم

و  دمیرو پوش مارستانیب يلباس ها. که پرستار شماره اش رو بهم داده بود یکردم و راه افتادم سمت اتاق تشکر

 ؟یخوب! الو سالم گل پسر: گفتم ییبا خوشرو. بود نیمع. بلند شد لمیزنگ موبا يصدا. رو تختنشستم 

 ؟یتو خوب-

 !یعال:
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 عمل ساعت چنده؟. آره جون خودت-

 ؟ياز عمه خبر ندار.تا قبل ظهر:

 .ومدهیهمراهت ن نکهیاز ا مونیخرده نگران بود و پش هی. باهاش حرف زدم شیساعت پ مین-

جنگ ! شد یم یچ!اومد یفکر کن همراهم م. گفت یتو هتل هم که باهاش حرف زدم به خودم م شبیآره د:

 !که بهش زدم یبه خاطر کلک! شد من بودم یم یهم که قربون یکس نیاول! افتاد یراه م یجهان

 !شه دامون یبدتر م یلیبفهمه خ-

 .ارمی یمونه، منم از دلش در م یمدو روز ناراحت  هیکه کار از کار گذشته و اونوقت فوقش  هیوقت گهید:

 !کردن زن عمو یچه برسه به راض ارهی یاون زبون تو مار رو از تو لونه در م! آره البته-

 ...زن عموت مار یگ یم ياآلن دار:

 !باشه؟ رم،یگ یباهات تماس م: گفتم نیباز شد و دکتر اومد تو، به مع در

 .حتماً بهم زنگ بزن یمن واقعاً نگرانم دامون، هر وقت که تونست-

 .باشه:

 ... یراست-

 جانم؟:

 .منتظر تماستم. برو به سالمت. یچیه-

 .نینیکه پارسا رو بب نیایباهام ب: کردم، دکتر گفت یگفتم و خداحافظ يا گهید ي باشه

 وارید هیاتاق با  هیبه  میدیرس. حس خال تو قلبم بود هیرفت و  یشدم، ضربان قلبم داشت باال م همراهش

 .نهیا: دکتر آروم گفت ،يا شهیش

 رینشست ز نمییلب پا. بود دهیتخت خواب يکه رو يا دهیو الغر و رنگ پر فینح ينشست رو پسربچه  نگاهم

 .نهیب یو منقلب شدن چهره ام رو نم دهیاون بچه خواب نکهیدندونم، خوشحال شدم از ا

 .میدواریام یلیخ وندیپ نیبه ا: دکتر نشست رو شونه ام و گفت دست

 م؟یبر: دیزد و پرس ياز اون بچه گرفتم و زل زدم به صورت دکتر، لبخند نگاه

 !تموم بشه و زودتر برگردم خونه زیخواد همه چ یفکر کردم که چقدر دلم م نیافتادم سمت اتاقم و به ا راه

. دمید یاومدم و اون بچه رو نم یکاش نم. کردم ینم یافتاده بود به ذهنم عمل شبیرو که از د يفکر کاش

 . واقعاً ناراحتم کرده بود. بود ختهیبا اون حال و روز واقعاً بهمم ر دنشیدونم چرا اما د ینم
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 .برگرده یبودم اون بچه به زندگ دوارمیمنم مثل دکتر ام. زودتر انجام بشه وندیتو اتاقم و منتظر موندم که پ رفتم

*** 

خورد و  یدندونهام محکم به هم م. اده به جونم بودافت دیکردم لرز شد یرو که حس م يزیبودم، تنها چ منگ

سردته : دیپرس یزن بود که مرتب م هی يزد، صدا یآروم صدام م یکی.شد یوجه باز نم چیپلک چشمام به ه

  ؟يشنو یدامون؟ دامون جان صدامو م

بود که  یهوشیب ياحتماالً از ضعف دارو. رمیتونستم بگ یلرزش تنم رو نم ياومد، سردم نبود اما جلو یم خوابم

 .دستم حس کردم و کم کم صداها قطع شد يسوزش تو هی. دمیلرز یاون طور م

شدنم  يبودم که موقع بستر یتو اتاق. بره نیچشمام از ب يخرده پلک زدم تا تار هیبار که چشم باز کردم  نیا

حق داشت،  نیمع دیشا. فتمگ یتو کمر و پام و آخ دیچیبه خودم دادم، درد پ یتکون. بهم گفته بودن توش بمونم

 یخواستم ول یخرده آب م هی. کنار تخت زیبه سمت م دیسرم چرخ. ادیخواستم همراهم ب یم یکیاز  دیبا دیشا

چشمام رو بستم و ذهنم ناخودآگاه شروع کرد به . حال بودم که توان تکون دادن دستم رو هم نداشتم یاونقدر ب

اصالً بتونه همراهم  ایبرام باشه  یهمراه خوب نکهیا يگشتم برا یم نهیگز هیدنبال . اطرافم يآدم ها نیگشتن ب

 يبرا یخوب ي نهیکس گز چیشلوغ بود اما ه یلیدور و برم در ظاهر خ نکهیا نیدر ع! کس نبود چیه. باشه

 . نبود میهمراه

در اومد  باز شدن يکه داشتم بشم، صدا یحس تهوع الیخ یکردم ب یو سع دمیخشکم کش يرو رو لبها زبونم

 دامون؟: صدام زد یکیو 

چند بار پلک زدم و حس کردم ! کرد؟ یکار م یچ نجایا! اوشیباز کردم و با تعجب زل زدم به صورت س چشم

 !میاریهوش مهیهنوز تو حالت ن ای نمیب یدارم خواب م

 ؟یخوب: دینشست رو دستم و آروم پرس دستش

کرد  نییدستم باال پا يدستش رو رو! نمشیب یم يداریشد که دارم تو ب یو گنگ زل زدم بهش و باورم نم جیگ

 ارم؟یبرات ب يخوا یم يزیچ: دیو پرس

 دامون؟: به دستم آورد و گفت يبستم، فشار چشمامو

بودن،  دهیسوزن مغز استخوونم رو کش هیچند تا خراش و فرو کردن  جادیکه با ا ییلگنم جا يباال استخوون

 . کرد یدرد م

 .درد دارم: پچ زدم آروم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

مچ دستم که نشست تو دستش چشم . پرستار هم بود هیبرگشت همراهش  یگفت و رفت و وقت امی یاآلن م هی

 !قهرمان؟ یخوب: گفت ییباز کردم نبضم رو چک کرد و با خوشرو

مسکن  هی.نکنه يزیبه زخمت دست نزن که خونر: ناخودآگاه رفت سمت کمرم، دستم رو گرفت و گفت دستم

 ؟يحالت تهوع ندار. تو سرمت که دردت کم بشه زمیر یم

 .کم کی-

 . هیهوشیب يبه خاطر دارو:

 .باشه: زمزمه کردم آروم

اومد  شیپ یمشکل: گفت اوشیتو سرم و رو به س ختیهم ر يزیچ هیگرفت، حرارت بدنمو چک کرد و  فشارمو

 .نیخبر بد

تخت نشست و با لحن  يکنارم رو لبه  ایس یچشمام بسته بود وقت. گفت و پرستار رفت يباشه ا اوشیس

 !دامون میازت شاک: گفت يدلخور

 یو ک ياصالً چه جور ایبپرسم چرا ازم دلخوره  نکهیا ينا. حال زل زدم به صورتش یباز کردم و ب چشم

 . رو نداشتم نجایخودشو رسونده ا

هم  یدو ساعت هی. برده بودنت اتاق عمل مارستانیب دمیرس یوقت: خرده تو سکوت زل زد به صورتم و گفت هی

با من هماهنگ  دینبا یگ یبه عمه خانوم دروغ م! بشنوم قراره ببرنت اتاق عمل؟ نیاز مع دیمن با.ياون تو بود

 !بود بندو آب بدم که کینزد! ؟یکن

 چرا؟: دمیحال نال یب

 ! یبا من یقراره بهش بگ یگفت یخب الاقل به من م! رهیگ یزنگ زده از من سراغ تو رو م! چرا؟ یچ-

 د؟یفهم:

گفت مگه  یخدا م يبنده ! یستین شمیسمبلش کردم که تو اآلن پ يجور هی یالک! بود کیگفتم که نزد! نه-

باهاش حرف  ياآلن حالشو دار! خاموشه شیخون دادن ساده است پس چرا چند ساعته گوش هیدامون نگفت 

 .ناراحت و نگرانه یلیخ ؟یبزن

 . گذاشت کف دستم ویرو در آورد و شماره گرفت و گوش لشیرو آروم به عالمت مثبت تکون دادم، موبا سرم

 .سالم: تو گوشم آروم گفتم دیچینگران عمه که پ يالو يصدا

 ؟ییالو دامون؟ تو: گفت پربغض
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 آره-

 عمه؟ یخوب:

 .خوبم-

 ه؟یجور نیصدات پس چرا ا:

 .مسکن خوردم خواب آلودم-

 مگه؟ يدرد دار:

 .اآلن خوبم عمه-

 !اومدم دامون یکاش اونجا بودم، کاش همراهت م:

 . خوبم عمه خانوم-

 اوش؟یبه س يد یم ویگوش. استراحت کن. باشه:

 .کارت داره: و گفتم ایگرفتم سمت س ویخداحافظ گفتم و گوش هیحال  یب

 یبود وقت کیهوا تار. و خوابم برد شد نیکه کم کم دوباره پلکهام سنگ دمیشن یرو م ایس يچشم، آره نه ها بله

تو کمر و پام و  دیچیخوردم که درد پ یتکون. بود یمشغول حرف زدن با کس اوشیس. بار چشم باز کردم نیا

 جوونمرد؟ یخوب. مسال:پدر پارسا بود که اومد کنار تخت و گفت. حرکت بمونم یباعث شد ب

 .ممنون:خشکم و گفتم يرو لبها دمیکش زبونمو

 .بگم دیبا یدونم چ ینم. نه فقط زبونم، کل وجودم قاصره از تشکر-

 . نکردم يکار: بستم و زمزمه کردم چشمامو

 ؟يخوا یم يزیجانم؟ چ: صدا زدم، اومد کنار تخت و گفت اوشویآروم س بعد

 .تشنه امه-

 ؟يخور یم ارمیبرات ب وهیآب م: و گفت میشونیرو گذاشت رو پ دستش

 .خرده آب بهم بده هینه : باز کردم و گفتم چشم

 هی ینخور که بتون ادیز: گفت ستادیا یکه کنارم م يرو پر آب کرد و همون جور یوانیباال آورد، ل یرو کم تخت

 .يهم بخور وهیچند قلپ آب م
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پدر پارسا دست . بالش گذاشتم يدو قلپ خوردم و سرم رو رو یکی. بود یشد کاف یقدر که لبم تر م همون

اومد خبرم  یاگه بود و از دستم بر م يهم گفتم کار قتونیبه رف. رونمیمن اون ب: م و گفتدست يگذاشت رو

 .نیکن

 اآلن؟ يچطور: دیتخت و پرس ينشست رو لبه  اوشیباشه، رفت و س یعنیزدم  پلک

 .فقط خسته ام. خوبم-

 ! گل پسر؟ يتو که پدر خوابو در آورد:

 .عوارض اهداست-

 ؟یبرقو خاموش کنم بخواب يخوا یم. دونم یاره م:

 نجام؟یا يدیفهم يچه جور. نه-

. زبونش حرف بکشم ریتا تونستم از ز دمیآخر سرش دو تا هوار کش! زد؟ یمگه حرف م ن،یزنگ زدم به مع:

 !ياز من طلب دار یو حالت رو به راه شد، دو تا پس گردن يکه خالص شد مارستانیاز ب! میازت شاک یحساب

 آره؟ يحال حرف زدن هم ندار یحت! جان يا: به لب نشوندم، لبخند زد و گفت یرو زورک يلبخند

 ه؟یک یعروس-

 .فرداشب:

 باشه؟. شبو برو خونه-

 !ها یکوبم تو زخمت از درد منفجر بش یچرند نگو که با مشت م:

من  یمن هست قیکه تو رف يکردم اونقدر یداشتم فکر م: نشست رو دستم و گفت اوشیبستم دست س چشم

 !ستمیتو ن قیرف

به  یرو دوست نداشتم بگم ربط زایچ یلیکه خ نیحق داشت اما ا دیباز کردم و زل زدم به صورتش، شا چشمامو

بودم  ریکه باهاش درگ یخواست در مورد مسائل یدلم نم یلیبار اومده بودم، خ يجور نیا. رفاقتم نداشت زانیم

 .کردم ینم فیعمه تعر يرااز اتفاقات رو ب یلیتو دوران مدرسه هم خ یحت. حرف بزنم یکس يبرا

 .به رفاقت نداره یربط: که داشتم گرفتم و گفتم یقدرت يرو با ته مونده  دستش

 ؟يدرد دار! از حدته شیب يآره مربوط به خوددار-

 .کم آره هی:

 هان؟. برم به پرستاره بگم-
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 . آره برو:

 .ستمیفکر کردم که چقدر خوبه که هست و تنها ن نیرفت به ا اوشیس

*** 

لباسهاتو  یتون یم:اومد و گفت اوشیداد س صیترخ يکرد و اجازه  تمیزیبا درد صبح کردم، دکتر که و شبو

 بازم کمکت کنم؟ ای یعوض کن

 بازم؟-

 .ها عوض کردم نیاتاق عمل رو من با ا يلباسها. گهیآره د:

 .ستین ادمیاصالً -

 . ينبود اریهوش یلیخب خ:

: تخت و گفت يلباس هامو گذاشت رو اوشیشدم، س رهنمیپ يرو تخت و مشغول باز کردن دکمه ها نشستم

 .یداشته باش جهیها، ممکنه سرگ نییاز تخت پا يایکارت تموم شد صدام کن، ن

 .باشه-

 ! نه ها يخود یب يباشه :

 !تا نزدم تو سرت ایبرو س-

و پالتومو  نییاز تخت اومدم پا دم،یخودمو پوش يرو در آوردم و لباسها مارستانیب يلباسها رون،یرفت ب اوشیس

 تو؟ امیب: به در خورد و نگار گفت يهم تنم کردم، تقه ا

اومد کنارم، . هم تو چشماش یلبش بود و اشک يرو يلبخند. دسته گل بزرگ اومد تو هیموندم به در، با  مات

 ؟یخوب: دیو پرس زیم يرو که تو دستش بود گذاشت رو یدسته گل

 .ممنون: نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 بکنم؟ یخواهش هیتونم ازت  یم: دیپرس یآروم يلحن ملتمس و صدا با

 ...اونروزتونه  شنهادیاگه مثل پ: کردم و گفتم ینشست به صورتش، مکث نگاهم

 .خوام بغلت کنم یلحظه م هی يفقط برا: گرفت و گفت دستمو

ازش  ،يازش متنفر ،يدور یکیعمر از  هی یکردم وقت یدرك هم نم! اومد یها خوشم نم يلوس باز نیا از

 !یکن داینسبت بهش احساسات مثبت پ نقدریا یتون یم يچه جور ییهوی ادی یبدت م
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 يبو: ام و گفت نهیبدم، آروم بغلم کرد سرش رو چسبوند به س یو جواب منف رونیب امیبخوام از فکر ب تا

 !يد یتنمو م يپاره  يبو! دامون يد یخواهرمو م

پالتومو بستم و خواستم برم سمت در، مچ  يدکمه ها. خواستم یابراز محبت رو نم نیا دم،یعقب کش خودمو

گفتم دامون از . سراغت ادین یاست که کس بهیغر هیگفتم . یینگفتم دهنده تو یبه کس: دستم رو گرفت و گفت

ازت  یحال یبذار هر از گاه. داموناما منو از خودت محروم نکن  دنتیرفته که آقاجون بند نکنه واسه د رانیا

 .بپرسم و صداتو بشنوم

 .نمیب یارتباط نم نیا يواسه ادامه  یلیدل: نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 ... یول-

  !ندارم یلیفام چیدم فکر کنم جز عمه ام ه یم حیمن ترج! نیکرد یهمون سالها م دیفکرو با نیا:

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

از حال  یشده هر از گاه ونتیعمر مد هیکه  يمنو به عنوان مادر! منو به عنوان خاله ات هم نه! نه لیفام-

 باشه؟. بذار من از حالت با خبر بمونم. خودت با خبر کن

گلوم اومده بود رو قورت دادم و لنگون  خیکه تا ب یینگم، حرفها يزیرو محکم به دندون گرفتم که چ نمییپا لب

 م؟یبر: در گفتم يجلو ستادهیا اوشیت در و بازش کردم و به سلنگون رفتم سم

 !ا؟ین نییمگه نگفتم از تخت پا:سمتم و گفت برگشت

به  یبازوم، متعجب نگاه رینشست ز اوشینزنه، دست س نمیزم جهیسرگ نکهیا يگرفتم به چارچوب برا دستمو

 ؟یجا نذاشت يزیچ: بود انداخت و گفت ستادهیکه پشت سرم ا ينگار

 .نه-

 ؟یو کمپوت ها چ وهیآب م:

 .میبر. خواد ینم-

برگشتم . تورج پدر پارسا بود که نگه ام داشت يقدم برداشتم، صدا اوشیراه پله ها با کمک س کینزد تا

 .ما يخونه  میآوردم که بر نیماش:سمتش، با عجله خودش رو بهمون رسوند و رو به من گفت

 .ممنون-
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استراحت  دیبا! تو جاده نیافتیراه ب نیتون یحالتون که نم نیبا ا. نیذارم بر یمبه خدا ن! ممنون نه آقا دامون:

 .نیکن

 .رم هتل، اونجا راحت ترم یم-

از شما رو  ییرایو پذ يشب پرستار هی يو عرضه  اقتیاگه ل گهید. گذره یما هم سخت نم يبه خدا خونه :

 ... یلیکه واقعاً خ مینداشته باش

 .با اجازه! دم برم هتل یم حیو ممنون از لطفتون اما من ترج ستیحرفها ن نیبحث ا-

 يتونم شماره ا یم: برگشتم سمتش و گفتم ستادم،یافتادم و ا يزیچ ادیازش دور شدم،  یافتادم و چند قدم راه

 ازتون داشته باشم؟

زنم که  یم شما رو دارم، بهتون زنگ يمن شماره ! مال شماست آقا میتموم زندگ:ذوق اومد جلو و گفت با

 خوبه؟. تونیرو گوش افتهیشماره ام ب

 .داده جهینت وندیخوام بشنوم که پ یم. ممنون-

 !نیبزرگوار ن،یشما لطفت دار! شاهللایا! شاهللایا:

 م؟یبر: دمیکنارم و پرس ستادهیا اوشیسمت س برگشتم

 ؟يندار جهیسرگ: بازومو گرفت و گفت ریز دوباره

 .زودتر که دراز بکشم میبر. خرده  هیدرد دارم -

نشون از  دمیکه کش یقینفس عم. نکنه دایتماس پ یصندل یکردم زخمم با پشت یو سع نیور نشستم تو ماش هی

 هیتسو م،یر یتا هتل م: بست گفت یکه کمربندش رو م ياومد و نشست و همون جور اوشیس. داد یدردم م

 .ما يخونه  میر یو م یکن یم

 !حتماً-

و  یبخواب يریآماده کننن که راحت بگ ویبه ستاره و بابا هم گفتم همه چ! گم یم يمسخره نکن دارم جد:

 .یاستراحت کن

 ! روشن کن برو هتل-

 ياگه دار یهتل، خرت و پرت میر یمنم که گفتم، م: افتاد گفت یکه راه م ياستارت زد و همون جور اوشیس

 !ما يخونه  میر یو م یکن یم هیتسو ،يدار یبر م

 .میریگ یم میتا هتلو برو اونجا تصم: داشبورد و گفتم يچونه زدن نداشتم، سرمو گذاشتم رو ينا
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 پشت؟ ينگه دارم بر يخوا یم. يدیکش یکاش عقب دراز م ؟یلیخ يدرد دار: نشست رو پشتم و گفت دستش

 .نه برو: نشستم و گفتم صاف

تا ! شم ازت یم ریدلگ نجایا یبمون يجون بابام اگه بخوا به: مچ دستم رو گرفت و گفت اوشیدر هتل، س دم

 !ازت ناراحتم پس بدترش نکن تیکار یمخف نیجاش هم به خاطر ا نیهم

 .جا راحت ترم نیمن ا-

 .عموم هستن يبابا و ستاره خونه . ستین یما هم کس يخونه :

 !خونه؟ ياونجا که منو ببر شونیفرستاد-

شو  ادهیحاال هم پ. رفتن اونجا یعروس يواسه کارها! که بخوان ازت در برن؟ يمگه تو لولوخرخره ا! نه بابا:

 .میایو ب میهاتو بر دار لهیوس میبر

 ...خوابم و  یجا م نیمن هم. یهست یباور کن تعارف ندارم، شب هم که تو عروس-

 هی: و گفت رفت، کمربندش رو باز کرد ادمیلحظه حرف زدن  هیبه صورتم چنان خشن بود که  اوشیس نگاه

 !یکه مصدوم فیح! اآلن هم همون وقته! دست روت بلند کرد دیواقعاً با ییوقتها

*** 

خونه اشون همون  میدیرس یوقت. بود از تنها موندن تو هتل ینشدم،البته ته دل خودم هم ناراض اوشیس فیحر

 هی نکهیا يهم گذاشتم برانشستم رو مبل و چشمامو رو  يور هی. طور که گفته بود پدر و خواهرش خونه نبودن

 .بخواب ریمن بگ تپاشو لباسهاتو عوض کن برو رو تخ: که گفت دمیخرده نفس تازه کنم، شن

: و گفتم دمیخشکم کش يلب ها يکه رفت تو آشپزخونه، زبونم رو رو دمیباز کردم و دنبالش گشتم و د چشم

 .رمیخواد دوش بگ یدلم م

سوال بپرسم  هی. یصبر کن دیگفت؟ تا فردا با یدکتر چ يدینشن: گفت يکتر ریحال روشن کردن اجاق ز در

 ؟يذار ینم میحمل بر فضول

 !دم جواب بدم یبپرس اما قول نم -

 سرت بود خاله اته درسته؟ يباال رونیاز اتاق عمل آوردنت ب یکه وقت یاون خانوم:

 .آره-

 .پسرخاله ات یعنیپسرشه  ضهیهم که مر ياون بچه ا:

 .آره-
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 ست؟ین بیعج! که خون تو به خون اون بچه خورده بهیعج:

خون برادر و خواهر طرف بهش  نکهیبعدش هم احتمال ا. خاله ام و مادرم با هم دو قلو بودن. ستین بینه عج-

 .هم باهاش دارم یچه برسه به من که نسبت خون. به اون بچه بخوره هم هست بهیغر هینخوره اما خون 

 ! تو بود آره؟ یِدر واقع بدشانس:

 !براش بر دارم یقدم هیمن که تونستم  یاون بچه بود و البته خوش شانس یخوش شانس-

پاشو لباسهاتو عوض کن، دراز . يپاشو، پاشو که از درد کبود شد. آره مینگاه کن میاز اون لحاظ بخوا! آره خب:

 .ارمیکمپرس آب سرد برات ب هیبکش منم 

*** 

اش، تن الغر و  ختهیر ياون بچه، موها يدونم چرا چهره  ینم. رو تخت و چشمامو بستم دمیکش دراز

رفتم و  یبهتر بود نم دیشا. رفت یچشمم کنار نم ياز جلو يلحظه ا يو رنگ زرد و زارش برا شیاستخوون

 . شدم ینم رشیهمه درگ نیا دمشید یاگه نم دیشا. دمشید ینم

 .بذارم رو پشتت نویرو شکم بخواب ا: فتگ اوشیتخت چشممو باز کرد، س تکون

کار : به خودم دادم و اون گفت یتکون. بود نشست به پشتم دهیچیپ يکه دور پارچه ا ییخهای يو سرد دمیچرخ

 ییبال نیهمچ هیانداختم که بخوام  ینم یاگه من بودم خودمو از کار و زندگ دیشا. دامون يکرد یبزرگ یلیخ

 !ارمیسر خودم ب

 !يکرد یکارو م نیهم يتو هم اگه بود-

 !مطمئن نباش یلیخ:

 چرا؟ یدون یم! مطمئنم یلیاتفاقاً خ-

 چرا؟:

 !یکردم که واسه اهدا اقدام کن یم تیهم که شده بستر يبا تو سر! کردم یچون من به زور وادارت م-

 !افته یفکر کنم دردت کمتره که زبونت داره راه م: و گفت دیخند

 ! به درد نداره یحرکت زبون من ربط:گفتم بستم و چشمامو

 .یگفت یم ونیاز اتاق عمل که آوردنت هذ! اون که البته:گفت اوشیس

 !خواستم؟ یگالره رو که نم! گفتم؟ یم یچ: دمیو پرس دیباز شد و سر و گردنم به سمتش چرخ چشمام

 !نه: و گفت دیخند
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 ! و اآلن تو راهه؟ ينکنه خبرش کرد! ؟یمطمئن: بالش گذاشتم و گفتم يسمت چپ صورتم رو رو دوباره

 ! نه بابا-

 گفتم حاال؟ یم یچ:

 . یدعوا داشت یکیانگار با . دمیفهم یبابا و عمه رو م ونیواضح نبود اما اون م یلیخ-

 .حس و حال کرده بود یتموم عضالتم رو ب يقو یلیخ یاحساس خستگ. گفتم و چشم بستم یآهان

 ؟یبعد بخواب يخور یستاره برات سوپ درست کرده، گذاشتم گرم بشه، م:از جاش بلند شد و گفت وشایس

 .خرده بخوابم هیخوام  یاول م. نه: بسته گفتم يهمون چشما با

شد صدام کن که داروهاتو  شتریدردت ب: اومد ادامه داد یقدم هاش م يگفت و همون طور که صدا يا باشه

 . بهت بدم

بره تا بتونم  رونیزودتر از بدنم ب یضعف و خستگ نیبودم ا دواریام. باشه، رفت و در رو بست یعنی گفتم یاوهوم

 .برگردم میعاد یبه زندگ

با . خواد اصرار کنه برم خونه اش یعمه بود و مطمئن بودم م. زنگ خورد لمیکه موبا میدیرس یم میداشت گهید

 .بهتر بود یلیافتاد، هر چند که حالم به نسبت روز قبل خ یپس م دید یاون اوضاع منو م

 ؟يد یچرا جواب نم: نشست رو پام و گفت اوشیس دست

 .عمه است-

 ؟یباهاش حرف بزن يخوا ینم:

 .خواد اصرار کنه برم اونجا یم-

 ؟يبر يخوا ینم:

 .کنه یبه پا م امتیق نهیبب يجور نیمنو ا-

 .دنتید ادی یفردا که باالخره م یامشبو از دستش فرار کن ؟یآخرش که چ:

 .بدتر بود یلیحالم خ روزید. روزه هیروز هم  هی-

 اوشیبه صفحه اش انداختم و س ینگاه. حرفمون قطع شده بود دوباره بلند شد يکه از وسط ها لیموبا زنگ

 .شه ینگران م يجواب ند: گفت

 .سالم عمه خانوم: کردم و تماسو جواب دادم دییرو تأ حرفش

 !؟يد یپس چرا جواب نم. سالم دامون-
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 !بتراشم يکردم چه بهونه ا یداشتم فکر م! شما شیپ امیب یاصرار کن يخوا یدونم م یچون م:

 !هیزیخجالت هم خوب چ-

 !اون که البته:

 !؟يسر خودت آورد ییچه بال! هنوز صدات گرفته است دامون-

 !نیخرده سرنگش کلفت بوده هم هیکه بهم زدن  یآمپول نیا:

 !؟یچ یعنی-

 .میرس یم میهم دار گهید. حالم خوبه! کنم یعمه دارم مزاح م یچیه:

 .شم یم وونهید نمتیمن نب! خب؟ نجا،یا نیایب-

 باشه؟. نمتیب یم امی یخونه، فردا م میر یعمه خانوم واقعاً خسته ام م! خدا نکنه:

 .باشه-

شده؟  یچ دیبهم انداخت و با تکون سر پرس ینگاه میانداختم، ن اوشیبه س یگرد شد و با تعجب نگاه چشمام

 ؟يندار يکار. پس نمتیب یم: جواب بدم عمه گفت نکهیقبل از ا

 حالت خوبه عمه؟-

 چطور؟. آره:

 .فعالً. اونجا امی یسر م هیفرداشب . يجور نیهم یچیه-

 .خدافظ. منتظرتم :

 !بهیعج: و گفتم بمیگذاشتم تو ج ویقطع شد، گوش تماس

 ؟یچ-

 !قبول کرد که تا فردا صبر کنه ییهوی:

 !هدر نده يانرژ ادیخدا هم اومده، گفت ز يتو دست اون بنده  يکله خر گهیخب د-

 !بود دیاز عمه بع یعنیبود واقعاً  بیعج! رو ندادم و رفتم تو فکر اوشیس جواب

*** 

 نگیدر پارک يوکه جل نیماش! عمه رو بفهمم يچک و چونه  یدادن ب تیرضا لیکه دل دیطول نکش یلیخ

خنده، برگشتم سمتش و  ریزد ز اوشیبشم که س ادهیپ نیاومدم آروم و با کمک در و چارچوب ماش ستاد،یا

 !آوردن فیتشر يعمه خانوم حضور: به اون سمت کوچه کرد و گفت يبا سر اشاره ا. نگاهش کردم یسوال
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و  ستادهیا نشیکه کنار ماش دمیاشاره کرده بود و نگاه متعجب عمه رو د اوشیکه س ییبه سمت جا دیچرخ سرم

حاال ! امیخون بدم و ب هیمثالً رفته بودم ! حق هم داشت اون جور مات بمونه! کرد یبه حال و روز من نگاه م

 !شدم یم ادهیپ نیاز ماش واریداشتم با کمک در و د

 !دامون؟ هیچه وضع نیا: دیپرس یلوه کنه، اومد جلو و شاکج يعاد زیکردم همه چ یبه خودم دادم و سع یتکون

 !سالم: روبروش و گفتم ستادمیزدم و ا يلبخند

 آره؟ يخون بد هی یرفت: شد گفت یکه اخمهاش درهم تر م يجواب سالمم رو بده و همون جور نکهیا بدون

 .میزن یتو با هم حرف م میبر: نشست رو پشتش و گفتم دستم

 شیدر پ یدلخوره و من احتماالً کار سخت داًیداد شد ینشون م نیتکون دستم رو از پشتش انداخت و ا هی با

 !از دلش در آوردن يداشتم برا

 !درو نیباز کن ا: گفت اوشیافتاد سمت در خونه و رو به س راه

 يبه تأسف تکون داد و رفت سمت در ورود يباال انداخت و سر یینشست رو صورت من، ابرو اوشیس نگاه

 .آپارتمان

 .مبل ينشسته بود رو یواقعاً عصبان ي افهیق هیبا  شیباال، عمه بدون در آوردن مانتو و روسر دمیرس یوقت

کردم که  یعمه رو آروم م دیبا!خودم تو اون لحظه برام مهم نبود تیحال و خسته بودم اما وضع یداشتم، ب درد

 .مخصوصاً که خودم مسببش بودم! کرد یم وونهیمنو د شیناراحت! طور بود نیهم شهیهم. شمخودم هم آروم 

 !؟یهست یتونم بپرسم چرا شاک یاآلن م: خرده سکوت گفتم هیروبروش و بعد  نشستم

: موهام و گفتم نینشست رو صورتم، دستمو که ناخودآگاه نشسته بود به کمرم برداشتم و فرستادم ب زشیت نگاه

 ...ییبال نیهمچ هیشدم  یکه راض یناراحت ایرو نگفتم  تیکه بهت واقع یخوام بدونم ناراحت یخب م

 !دامون یبهم دروغ گفت-

 !دروغ نگفتم:

 !خون دادن ساده است هی یگفت! دمیپرس یهوشیازت در مورد ب یوقت یدروغ گفت-

 !خون دادن ساده است هی نیگفتم ع:

شدن از  ادهیکه واسه پ!خونه؟ يوضع داغون برگرد نیو با ا دهیرنگ پر نیکه با ا! ه؟یجور نیخون دادن ساده ا-

 !؟یبه کمک داشته باش ازیهم ن نیماش

 ! شلم یزنم تا سه روز م یآمپول م هی! م؟یچقدر نازك نارنج یدون ینم!؟یشناس یمنو نم:
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 .تو اتاق کارت دارم ایب: خورد و از جاش بلند شد و گفت یعمه به تأسف تکون سر

تو و نجاتم بده واال  ایکمک خواستم ب: و آروم گفتم يکنار در ورود ستادهیا اوشیرفت، برگشتم سمت س عمه

 !هیمردنم حتم

کله اشونو به  یکه ه نایمونده بودم ا! به تأسف تکون داد و راه افتاد سمت اتاقش يهم با لبخند سر اوشیس

 !کنن یابراز تأسف م یو ک یدن واسه چ یتأسف تکون م

 !نمیبب: به سر تا پام انداخت و گفت ینگون رفتم تو اتاق و در رو بستم، عمه نگاهل لنگ

 !و؟یچ: دمیاتاق و پرس يرو مبل گوشه  نشستم

 !زخمتو-

 !ه؟یزخم چ:

 !دامون-

 یحت! همون اتفاق افتاده قاًیاآلن هم دق! و خالص امیتموم بشه و ب وندیبود برم، اون پ ن،قراریبب! عمه خانوم:

 !هان؟! گه؟ید ياون خاندان بود يشدن سر و کله  داینگفته دهنده منم و شما هم که نگران پ یسنگار به ک

 !يسر خودت آورد ییچه بال نمیدامون دراز بکش بب-

 !هیعصبان نقدریا یاز چ قاًیزد تا بفهمم دق یبود اما حرف نم یزدم بهش، شاک زل

باشه هر . شینیبب یتون یزخمم پانسمانه، نم: و در حال در آوردن پالتوم گفتم دمیجلو کش یصندل يرو خودمو

 ...عمه نیبب!ستین یدنیقابل د زیهر چند که چ.دم یوقت خواستم پانسمانو عوض کنم نشونت م

 ! اتاق عمل بعد من قابل نبودم که بدونم نه؟ یرفت یم یداشت-

هر  ایو با نگار  يایهمراهم ب یمجبور بش تیقلب يرغم خواسته  یخواستم عل ینم! یخواستم نگران بش ینم:

 !یروبرو بش مارستانیب ادیکه ممکن بود ب يا گهیکس د

 !گرفتم دامون یم میو من تصم یگفت یبه خودم م دیبا-

 !؟ینش ای ینگران بش نکهیا! در چه مورد؟:

 !دامون-

برسه که بهم دروغ  يروز هیکردم  یفکر نم: تخت و گفت يجام بلند شدم و رفتم سمتش، نشست رو لبه  از

 !یهم بگ
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! کردم ناراحتت نکنم یفقط سع! دروغ نگفتم عمه:ام از درد درهم نشه و گفتم افهیکردم ق یکنارش، سع نشستم

 !نیهم! نگرانت نکنم

 !؟یاومد چ یسرت م ییو بال یرفت یاگه م! ؟يجور نیا-

 !؟ییچه بال:

 !یدون یخودت خوب م-

 !ن؟ییشه شما بفرما یم! دونم؟ یم وین چم:

واکنش نشون داده بود  یهوشیب يبدنت به دارو! رفته؟ ادتیرو  یجراح غیت ریز یکه رفت یقبل يدفعه -

 !تا تونستن برت گردونن دیطول کش یکل! يو زنده شد يمرد!دامون

بعدش !کردن دیینبود، پزشکها تأ یمشکل! تست دادم یکل! انجام دادم شیآزما یبرم واسه اهدا کل نکهیمن قبل ا:

 ...مورد استفاده یهوشیب ياون دارو گهیهم اآلن د

 !نکن یعصب هاتتیتوج نیبا ا نیاز ا شتریدامون منو ب-

رو نگفتم  تیمعذرت بخوام، بگم غلط کردم، اشتباه کردم که واقع نمیاصالً بب! ؟یش یساکت بشم آروم م! چشم:

 !؟يد یمنو مورد عفو قرار م

 !يخند یم یبه چ: کرد و گفت یناخودآگاه نشست رو لبم، اخم يخورد، لبخند یباز هم به تأسف تکون عمه سر

 !دمینخند:

 !ه؟یلبخندت واسه چ نیا-

 یخوام بدونم چرا ابراز تأسف م یم یعنی! اد؟ی یره و م یپاندول ساعت م نیع یچرا ه اوشیسر شما و س نیا:

 !نیکن

 !نمیدراز بکش بب: از جاش بلند شد و دستش نشست رو بازوم و گفت عمه

 یم الیکه شما خ ياونقدر یعنی! سین میزیبه جون شما چ: و گفتم دمیدستهام، آروم بوس نیرو گرفتم ب دستش

 .ستمیبد ن یکن

 ! شه یرفع و رجوع نم میکارها هم دلخور نیبا ا! ازت دلخورم دامون: و گفت دیرو عقب کش دستش

 !ادیبلند نشه همراه من ب ایدونم اما ارزششو داشت که عمه خانوم نگران نشه  یم: زدم و گفتم يلبخند

 !يدادم بر یکه اصالً اجازه نم یهوشیبه ب يتن بد يخوا یدونستم م یمن اگه م-
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 یمن اونقدر کمک کردن به اون بچه ب يبرا یکن یواقعاً فکر م ؟یمانع من بش یتونست یم یکن یفکر م:

 !بود که به خاطر خواست شما نرم؟ تیاهم

 !دامون-

نجات جون اون ! کنم یم يادآوریرو  تیاما من فقط دارم واقع!تر بکنه یدونم حرفم ممکنه شما رو عصبان یم:

 !مهم بود یلیمن خ يبچه برا

بچه  ياخودتو فد یعنیشد  یم تیاگه طور! ؟یاومد چ یسرت م ییبال! خودت؟ یِمهمتر از سالمت یحت! چرا؟-

 ...که  يکرده بود یآدم ي

 !به گذشته ندارم يعمه کار:

 یبگم از ب یچ! بدم؟ دیبا یجواب پدرتو چ ینگفت!بکنم؟ دیکار با یمن چ ادیسرت ب ییاگه بال ینگفت! من دارم-

 !م؟یتو امانتدار میعرضگ

به گذشته نداره  یاون بچه ربط: چشمام و گفتم يتخت و کف دستهامو نشوندم رو يرو دمیحال دراز کش یب

 !عمه

 !؟یفهم یم! چشمشون يآوردم جلو یرو م ندهیشد گذشته و آ یم تیتو اگه طور:

 !نشده میحاال که طور: برداشتم و زل زدم به صورتش و گفتم دستمو

 !داشتم شیدر پ يواسه آروم کردنش راه دراز. رونیخرده نگاهم کرد و از اتاق رفت ب هیتو سکوت  عمه

که با لبخند اومد  دمیرو د نیچشم باز کردم و مع. کرد ارمیباز شدن در هوش يبودم که صدا يداریخواب و ب تو

 .سرم و زل زد بهم يباال ستادیتو اتاق و در رو بست و ا

 !؟يکمپوت هم آورد:بستم و گفتم چشمامو

 .سالم کیعل: تخت و گفت يرو لبه  نشست

 !تو اتاق يتو اومد-

 !ستیحالت بد نگفت  یکه زن عمو م يپس اونقدر:

 !؟یخوب: ام و گفت نهیس يباز کردم و زل زدم به لبخندش، دست گذاشت رو قفسه  چشم

 .یعال-

 ؟یپس چرا همش خواب:

 .گذره یزود م نمیا! گهیو ضعفه د یخرده خستگ هیکادو دادن،  نیا يادگاریتنها -
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 .اریاون چند تا ش يبه اضافه :

 .شه یزود خوب م ست،ین يزیاون هم چ-

 ! گذروند غیاز دم ت اوشویتو، عمه خانومت هم من و هم س يقهرمان باز نیواسه خاطر ا:

 !؟يجد-

 !واسه عمل رو هم متوجه شده یرفت يپاشد ییتنها نکهیا انیجر! خدا به دادت برسه:

 !؟يچه جور-

 !رو هوا گرفت ز،یزن عمو هم که ت! داد یسوت اوشیس:

آروم  گهیبود حاال د یازم شاک شیجور نیهم! بابا يا: دادم به تاج تخت و گفتم هیو تک دمیباال کش خودمو

 !لهیکردنش کار حضرت ف

 .ندتیبب ادیتنت کن که ب يزیچ هی. ژاله هم اومده-

 .رونیب امی یبرو منم م:

 .بمون تو تخت استراحت کن. خواد ینه نم-

 .امی یم گهید قهیبرو دو د. رونیب امیخوام ب یخسته شدم، م دنیاز دراز کش:

 !راه واسه به دست آوردن دل عمه خانوم بودم هیکمرم تو فکر  دنیاز جاش بلند شد و رفت،در حال مال نیمع

*** 

هم نشسته  نیو مع اوشیژاله و عمه تو آشپزخونه بودن، س. رونیو از اتاق رفتم ب دمیشرت و گرمکن پوش یت هی

نگاه  هیبود که با اخم  يه برگشت به سمتم، نگاه من به عمه اسالم کردم، سر ژال. مبل و در حال اختالط يرو

 . بهم انداخت و مشغول کارش شد

 !خوب خوب! میعال: ژاله گفتم یو در جواب احوال پرس اوشیاومد جلو، نشستم رو مبل کنار س ژاله

اگه !؟یرفت يپاشد ییکه تنها یبزن یتیآمپول تقو هی ير یم يدار يکرد الیخ:و آروم گفت نیکنار مع نشست

 !گفت محال بود نفرستمش همراهت یرو بهم م انیقبل رفتنت جر نیمع

و خواهر و پدرش  اوشیهم به س یکل! تنها نموندم! گهیاشو فرستاد د ندهینما ومد،ین نیمع: زدم و گفتم يلبخند

 !زحمت دادم

 !يزحمت داد یلیخ! آره : کرد و گفت یاخم اوشیس
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از جام بلند . کرد ینگاهم م یصورتش هر از گاه يهمون اخم نشسته روسمت عمه خانوم، با  دیچرخ نگاهم

 .ارمیبگو من برات ب يخوا یم يزیچ: شدم، ژاله گفت

شه شماها  ینم لیدل نیهر چند که ا! حالم خوب خوبه! و قمه که نخوردم ریزخم شمش: زدم و گفتم يلبخند

 !ادتیع نیایو ب نییپا نیو کمپوت سرتونو بنداز وهیبدون آب م

 !خچالهیتو ! میشکمو خان کمپوت هم آورد: گفت نیمع دمیرفتم سمت آشپزخونه که شن یم

 ؟یکن یکار م یچ: بود گفتم جیکه در حال خرد کردن هو يتو آشپزخونه و رو به عمه ا رفتم

زل زدم به  ز،یبه جمع که مشغول حرف زدن با هم شده بودن انداختم و نشستم پشت م ینگاه. نداد جوابمو

 ؟يهنوز دلخور:صورت عمه خانوم و گفتم

بار مشغول خرد کردن  نیو ا زیتو زودپز، دوباره برگشت سر م ختیها رو ر جیکرد و هو بمیچشم غره نص هی

 !عمه؟: رو نگه داشته بود و گفتم ینیزم بیدستش که س يدستم رو گذاشتم رو.ها شد ینیزم بیس

 !بلند شو برو به مهمونات برس: و گفت دیرو پس کش دستش

 .ستنیو ژاله مهمون ن نیمع-

 !من نچرخ يپاشو برو تو دست و پا:

 !عمه یباش يجور نیدوست ندارم ا-

 !یداشته باش یاز خود گذشتگ نقدریمنم دوست نداشتم تو ا:

 .نبود یمشکل چیه .دارم يآلرژ یهوش یب يبهشون گفته بودم که به اون دارو!کردم آخه؟ یچه از خودگذشتگ-

 .باشه:

واسه  میخرج بوتاکس کن یآخرش کل میمجبور ياخم کرد يجور نیبه خدا ا! گهینباش د یعصبان! ؟یباشه چ-

 !ات

و مشغول  زیعمه برگشت سر م. زودپز يشد تو ختهیها هم ر ینیزم بیشد و س بمیدوم هم نص يغره  چشم

تو  يزیبر يخوا یرو هم م نایا: دمیمتعجب پرس. که از قبل پوستشون کنده بود شد ییارهایخرد کردن خ

 !زودپز؟

! خب؟. کارش یتموم شده رفته پ انیجر نیعمه ا نیبب: دستش و گفتم ينداد، دستم دوباره نشست رو جوابمو

 يشر چیدش هم هبع م،یانجام داد ایدن نیتو ا يبچه ا هیبه  یکمک هیکه اوالً  میخوشحال باش دیاآلن با
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 یهم بگ يهر کار! گهید دمکر یمنم که عذرخواه. نکن تیخودتو از يدلخور نیبا ا یپس الک!نشد بمونینص

 !بلند شم برم تو اون جمع ازت معذرت بخوام؟ يخوا یاصالً م. میمعذرت خواه يپا يدم که بذار یانجام م

 !هم همراهته اوشیکه س یو دروغ گفت یبعد تنها رفت ،يداد تیرضا یهوش یبه ب ،یواسه عمل رفت-

 !بود خودشو رسوند یقیباالخره و به هر طر اوشیهر چند که س دیبابت اون هم ببخش:

 !دامون یخرده عاقل بش هیخوام  یم! خوام ینم یعذرخواه-

 !ستم؟ین:

 ! ينداز یپدرت م ادیمنو ! دامون یترسون یمنو م-

! حال خوشمو از دست بدم نکهیا يبرا! زهیبهمم بر نکهیا يد برابو یجمله کاف هیموندم به صورتش، همون  مات

 !دامون: عمه بود که صدام زد. از جام بلند شدم و لنگون لنگون راه افتادم سمت اتاقم

 !رفتم تو اتاقم و در رو بستم تیاهم یبچه ها برگشت به سمتم، ب سر

آرزو کردم عمه نباشه چون تو اون . به در خورد يدستهام بود که تقه ا نیتخت و سرم ب يبودم رو لبه  نشسته

 رونیکه اون ب ییخواستم اونا ییدر واقع هم حوصله اشو نداشتم و هم نم. بحث کردن نداشتم يلحظه حوصله 

 !از بحثمون بشنون يزیبودن، چ

 ...خودش. خواستم لو بدم یعمل، نم انیبابت جر: بود که اومد تو و در رو بست و گفت اوشیس

 .ستیمهم ن: بلند شدم و گفتم جام از

 ه؟یاآلن از اون شاک-

 .رونیب میبر. هیشاک یدونم از چ یکالً نم! نه:

 .يبخور دیداروهاتو با-

 .خورم یباشه بعد شام م:

دستم . برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم اوش،یدر اتاق رو باز کنم، مچ دستم نشست به دست س خواستم

 .از دست من ساخته است بگو انجام بدم ياگه کار:رو ول کرد و گفت

هم زل زده بود  نیعمه بود و در حال پچ پچ، مع شیژاله پ. رونینه ممنون پروندم و رفتم ب هیرو باز کردم و  در

 شگاه؟یچه خبر از آزما: دمینشستم روبروش و پرس. ونیزیبه تلو

 .که دکتراکبرزاده جمع و جورش کرد تیمورد شکا هیبه جز . بود شیکه چند روز پ هیهمون جور یهمه چ-

 !؟یتیچه شکا:
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که جواب  یذاره ور دست برات یرو م تیدکتر هم پاك ن ،یره مرخص یروز خانوم جوان م هی نکهیمثل ا-

 .رو بده مارهایب

 خب؟:

 یره، بعدش م یطرف هم م. ده به پدرش یم گهید يبچه  هی يبچه رو جا هی شیاون هم اشتباهاً جواب آزما-

 .یاکش ادی

 !گه؟ید یکیرو بدن به  گهید یکی شیشه اشتباهاً جواب آزما یمگه م:

نگاه  شیف يبه شماره  گهیاونم د. بوده یکیو سن بچه ها هر دو  لیاسم و فام. بوده یتشابه اسم هیظاهراً -

 .کنه ینم

 ! یهمه تشابه اسم نیا:

هر دو هم . تعجب کردم یلیخ دمیمنم که د یول. ستیاآلن خاطرم ن! خاص بوده ایخب اسم بچه گو یآره ول-

 . هفت روز يبه فاصله .اومدن ایماه به دن هیتو 

 اشتباهه؟ شیجواب آزما دهیفهم يپدره چه جور:

 .ادرار هم داشته شیجواب آزما شهیجواب آزما یخون داده بوده فقط ول شیانگار بچه اش آزما-

 !يوا يا:

 .نشد، دکتر جمع و جورش کرد يزیچ-

ژاله ! زد گندتر شد نیکه مع یحرف بابا گند بود با حرف دنیکش شیعمه و پ يبا دلخور یکاف ياندازه به  شب

خدا  يبنده ! یاخمهاتو تو هم کن يجور نیا ينبود که بخوا يحاد یلیخ زیچ: بود که نشست کنارم و گفت

 هیآخه مگه چند تا آ! آوردماز تعجب شاخ در  دمیبه خدا منم اسم ها رو د. کرد یعذرخواه یخودش هم کل

 ! که هم سن هم باشن میداشته باش میتون یمشهود م

 دامون؟:گفتم و عمه بود که صدام زد یرلبیدونم ز ینم هی

اما خدا خدا  ارهیاز دلم در ب ادی یدونستم حاال درصدد بر م یم. حرف زل زدم بهش یاز ژاله گرفتم و ب نگاهمو

 !کنه دایکش پ هیبق يجلو هیواست قضخ یدلم نم! بشه الیخ یکردم امشبو ب یم

 ؟يخور یخرده م هیسوپ تو آماده است برات بکشم :کنم گفت یدارم نگاهش م دید یوقت

 .خورم یهمراه شما شام م هوینه باشه -

 !آخه ينخورد یچیه ياز دم ظهر که اومد:
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پس رومو ! اما درست نبود فتمیپس ب زایچ نیکه بخوام به خاطر ا میخواست بگم سگ جون تر از اون یم دلم

 .رمیاآلن هم س:و گفتم ونیزیکردم سمت تلو

*** 

و فضا به  میشد یبود که دور هم جمع م يبار نیدوم نیا. خرده نشستن و رفتن هیو ژاله بعد خوردن شام  نیمع

تخت و  يرو دمیبعد رفتنشون من هم رفتم تو اتاقم و دراز کش. بود نیمن و عمه سنگ نیب يخاطر دلخور

به پهلو . رو بست و زل زد بهم راومد و د. خوابه یمطمئن بودم تا حرف نزنه نم! ادیمنتظر موندم که عمه ب

 .و نگاهش کردم دمیچرخ

که چند تا قرص رو از پوششون  يقرصهامو برداشت و همون جور لکسینا ،یپاتخت يآب رو گذاشت رو وانیل

 .رو بخور بعد بخواب نایپاشو ا: آورد گفت یدر م

 افیش لکسینا نیتو ا ادهیاگه دردت ز: کف دستم و گفت ختیو کف دستم رو باز کردم، قرص ها رو ر نشستم

 . هم هست

 .میزن یبخورشون بعد با هم حرف م: آب رو گرفت سمتم و گفت وانیزدم به صورتش، ل زل

. ارمیدراز بکش برم برات کمپرس سرد ب: سمت در و گفت ،رفتیرو گذاشتم رو پاتخت وانیرو خوردم و ل قرصها

 .کنه یگفت دکتر گفته دردتو کم م یم اوشیس

 يذاشت رو یکه کمپرس رو م ياومد کنارم نشست و همون جور یوقت. دمیو من رو شکم دراز کش رفت

 .کنه دامون یواقعاً کارهات نگرانم م یول یخواستم ازم برنج ینم: پانسمان و اطرافش گفت

 !رنجه یها که نم تیواقع دنیآدم از شن: گفتم یبود وقت واریبه سمت مخالفش و رو به د صورتم

پس . ازم يبودن سر شامت کامالً مشخصه که چقدر ناراحت شد نیاز نگاه نکردنت به چشمام و از سرسنگ-

 !یکتمان کن ستین يازین

 ! از شما ناراحت نشدم:

 !؟يذار یبابات م يجا پا يکه دار ياز خودت ناراحت شد! ؟یپس چ-

بود که  ییبابام بدجا يمگه پا: دمیبرگشتم سمتش و پرس ییهویتو کمر و پام  دیچیکه پ يبه درد تیاهم یب

 !اون؟ نیع یکیبخوام ناراحت بشم که بشم 

 !شد دامون دهیبه اونجا کش شیبود که زندگ ییالبد بدجا-

 !بشه؟ دهیبه اونجا کش شیگکمک کنه باعث شد زند گرانیکرد به د یم یسع نکهیا:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

 !اشتباهه طیافراط و تفر يتو هر کار-

 !ط؟یافراطه اون تفر نیگه ا یم یک! کنه؟ یم نییتع یک گرانویو کمک کردن به د یسقف خوب:

 ! يرو ادهیز یعنیافراط،  یعنی يبگذر تیو جون و سالمت یاز زندگ نکهیا-

! یزن یاون بچه رو به چوب گذشته م يدار! یکن یقضاوت م یاحساس يشما دار! و جونم نگذشتم یاز زندگ:

منو  نکهیحرفها رو واسه ا نیخوشحالم که ا! به بحث میکارو انجام دادم و حاال نشست نیخوشحالم که رفتم و ا

 ! يبهم نزد یمنصرف کن

خودتو هم  دیگم با یاما م يگم اصالً چرا به اون بچه کمک کرد ینم! کمک نکن گرانیگم به د یدامون نم-

 !به امورات مردم یدگیگذاشته بود رو رس شویزندگ يهمه  تیبابات که اولو نیع یکی یخوام بش ینم! ینیبب

خواد، جرأت  یم اقتیبابام بودن ل نیع! نکردم عمه خانوم لیبه خاطر امورات ملت تعط مویزندگ يمن همه :

 !خواد که من ندارم یم

 !دامون-

به عاقبت بابام هم  يکار!ندارم يا گهیهر کس د ایمادرم  ایبه نظر شما  يکار! ندارم گرانیبه قضاوت د يکار:

بار قبالً هم گفتم، برعکس شما گذشته  هی! اون قسمت از اخالق و منش بابام واسه من الگو بوده و هست! ندارم

حرکت  ندهیو به سمت آ منیگرفته ام جلومو بب ادیمن ! کنه ینم تیده منو اذ یاونقدرها هم که شما رو آزار م

 ! کنم

 !مثل بابات یکی یکه بش يا ندهیاز آ! زنم نه گذشته یحرف م ندهیمنم دارم از آ-

 !داره؟ يرادیچه ا! بشم خب:

 یانگار اصالً نم! يعوض شد یلیعمه خ: و در همون حال گفتم دنیو شروع کردم با دست کمرم رو مال نشستم

 !شناسمت

 یبه نگران تیاهم یهمون قدر ب! یتو هم همون آدم! ران حال و روزتهمون قدر نگ! من همون آدمم-

 !انتیاطراف

 ! هم هست؟ يا گهید انیجز خودت مگه اطراف! ان؟یکدوم اطراف:

دامون ! گران؟یکردنت در حق د ثاریا نیا ستین یکاف! ست؟یبس ن! ست؟یمن برات مهم ن ینگران! من نیهم-

 يها يفداکار نیشه ا یمشکلت م نیبزرگتر يریپس فردا که زن بگ! ادی یکنار نم یجور زندگ نیبا ا یهر کس

 ! از حد و اندازه ات شیب
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 !کنم عمه ینم ياز اندازه فداکار شیمن ب:

 ! مسئله با هم مشکل داشتن نیسر هم شهیپدر و مادرت هم: از جاش بلند شد و رفت سمت در اتاق و گفت عمه

 دیبا! نداشت يا دهیبحث کردن فا! عمه حالمو بدتر کرده بود يهابودم، ضعف داشتم، درد داشتم و حرف خسته

آورد وسط و  یم شتریگذشته رو ب شتر،یحرف زدن ب! دو طرفه برطرف بشه يدلخور نیتا ا میداد یزمان م

 .کرد یم شتریها رو ب يریدلگ

 !خوب بود یلیخ نیبرد و ا یرو م زهایچ یلیاومد خ یخواب که م. و آباژور رو خاموش کردم دمیکش دراز

 یپتو رو زدم کنار و نشستم، دست. رفتم سر کار یشدم م یدادم و بلند م یبه خودم م یتکون دینبود اما با حسش

 یداشتم چسبها رو آروم باز م. شدم یپانسمان خالص م نیاز شر ا دیبا. شرتمو زدم باال یو ت دمیبه کمرم کش

 يخوا یم: دیدر رو کامل باز کرد و پرس دارمیب دید یوقت. اومد و سر عمه اومد تو نییدر پا ي رهیکردم که دستگ

 ؟یبازش کن

 .دراز بکش واسه ات بازش کنم: و گفت کمیمثبت دادم، اومد نزد جواب

 .ارمیب نیبذار برم بتاد: شرتمو کامل داد باال و گفت یو عمه کنارم نشست، ت دمیکش دراز

 .خوام پانسمانو بر دارم یفقط م. سین يازین-

از اندازه سرده، چسب ها رو با سر انگشتهاش از  شیعمه که نشست رو پشتم حس کردم انگشتهاش ب دست

دوباره  دیبا نیا: خواستم بلند شم، دستش به پشتم فشار آورد و گفت. پوستم جدا کرد و پانسمان رو برداشت

 .پانسمان بشه دامون

 .رمیخوام دوش بگ یم:

 نداره آب بخوره؟ يرادیا-

 چرا انقدر دستات سرده؟. نه:

 .بودم رونیب-

 !کجا؟:

 .خرده راه رفتم هی-

 !سرما؟ نیتو ا:

 !شنا؟ ایدر ير یسرما نم نیمگه تو تو ا-
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دنبال ساعت  دیسرم چرخ. شد یگفتم بدتر م یم یناراحته و هر چ یلیخ یلینگفتم، معلوم بود که هنوز خ يزیچ

 ! داد یرو نشون م ازدهیعقربه ها که  دنیو تعجب کردم از د

 .يقرصاتو بخور دیپاشو صبحونه اتو بخور با: از جاش بلند شد و گفت عمه

 !صبحه 8کردم ساعت  یفکر م:و گفتم دمیبه موها و صورتم کش یو دست نشستم

 .ينشدشم اما  یپا م یگفت م،یبار صدات کرد هی اوشیهم من هم س: رفتن از اتاق گفت رونیدر حال ب عمه

 یدلم طاقت نم. رفت یم نیاز ب يجور هی يدلخور نیا دیبا. دوش ریجام بلند شدم، حوله برداشتم و رفتم ز از

خاطر باشه و منم ازش  دهیکه داشتم ازم رنج یدوست نداشتم تنها کس. میباش ریاز هم دلگ يطور نیآورد ا

 یبابات م هیشب يدار یترسون یمد منو گفته بو ياز حرف شب قبل عمه ناراحت شده بودم چون جور. ناراحت

 ! که انگار بابام لولوخرخره بود یش

 هی ز،یکردم نشستم پشت م یکه موهامو خشک م يهمون جور. عمه تو آشپزخونه بود رونیحموم که رفتم ب از

 ؟يخور یشما نم: گفتم رون،یگذاشت جلوم و اومد بره ب ییچا وانیل

 .برم آرامگاه خوردم نکهیمن قبل ا: نگاهم کرد و گفت برگشت

 !یقدم بزن يپس نرفته بود: رفت باال و گفتم ابروهام

 .بعدش من برم سر کار میبا هم حرف بزن نیبش: نداد، گفتم جوابمو

 .امروزم بمون استراحت کن-

 !از کارهام عقب افتاده یکل:

 یلینگ و روت خر. صبحونه اتو کامل بخور: و گفت زیو نشست پشت م ختیر ییخودش هم چا يبرا عمه

 .زرده

 .باشه-

از شما ناراحتم اما انگار شما از من ناراحت : و بعد گفتم ییقلپ چا هیلقمه برام گرفت، خوردم و روش هم  هی

 ! يتر

 نیهم ای میحرف بزن:خوردم و گفتم مییاز چا گهیخرده د هینگفت و فقط نگاهشو دوخت به چشمام،  يزیچ عمه

 م؟یاز هم دلخور بمون يجور

 دییخودت هم که با افتخار تأ! ؟يذار یبابات م يجا پا يزدم که گفتم دار يحرف بد! ؟یتو چرا ازم ناراحت-

 !يکرد
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 !ترسوند؟ یداد که شما رو م یانجام م يبرادر شما کار بد ایمن  يهم گفتم، مگه بابا شبید:

مونده  ادتیکه اآلن اون گذشته و اون بحث و جدل ها  یو هست يباهوش بود ياما مطمئناً اونقدر يبچه بود-

 .ترسم یم یواسه مردم و خودتو فراموش کن يرو بذار تیتموم زندگ يتو که بخوا يمن از فردا! باشه دامون

 !فتهیب یاتفاق نیهمچ هی ستیدادم که قرار ن حیمنم توض ،یقبالً هم گفت نویا:

 !ده یرو نشون م يا گهید زیسر و وضع چ نیا: زد و گفت يلبخند عمه

 !کردم؟ یرفتم به اون بچه کمک م یم دینبا-

 ! نه يجون خودتو به خطر بنداز يبخوا نکهیا! نه يجور نیا:

 !ه؟یبحث واسه چ نیپس ا! هم گذشت و رفت ریحاال که تموم شد و به خ-

 نیریبگ تیبراش رضا نیکه نتونست یاون جوون يکه خونواده  ادمهیاون دفعه رو هنوز !به بعد نیواسه از ا:

که سه روز  ادمهی شویچند وقت پ! دیرس يو فحش و فحش کار دیزدنت و کار به تهد يسرت و اون جور ختنیر

 !نیهم که از ا نیا! ازت نبود ياثر چیو ه يبازداشت شد

 !بزرگ شدم ها! نگاه بهم بنداز هی! عمه ینگران من يادیز-

 نیدونم از ا یم! دمیترس شتریب ياش شد هیشب شتریب یهر چ! يرضا شد هیشب شتریب يبزرگتر شد یهر چ: 

هر روز خدا با هم  یزن گرفت یدوست ندارم وقت! خواد گذشته تکرار بشه یاما دلم نم یش یحرف ناراحت م

واسه خاطر  يریو درگ ثاریهمه ا نیا! ادی یاخالق کنار نم نیبا ا يهر دختر ،یدامون هر زن. نیمشکل داشته باش

 !کنه یقبول نم شیتو زندگ مردم رو

 !هان؟! به غصه خوردن یحاال زنم کجا بود که شما از اآلن نشست-

 !؟یمجرد بمون يخوا یتا ابد م:

 !امممم، آره فکر کنم-

 !يغلط کرد:

-طرز حرف زدن نیزشته ا یفرهنگ هیعمه خانوم واسه ! ا! 

. زمیبر ییواسه ات چا گهید وانیل هیبخور صبحونه اتو : رو برداشت و گفت مییچا وانیاز جاش بلند شد، ل عمه

 ؟يدیند ویکس مارستانیب یرفت

 !چرا-

 خب؟:
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 ...یکیخوشگل بودن،  یلیخ یلیچند تا پرستار خ-

 !دامون:

 .فقط نگار و شوهرش! آهان از اون لحاظ-

 کاره است؟ یچ:

 نگار؟ ؟یک-

 .نه شوهرش:

 .دونم ینم-

 ؟ینگار چ:

 .دونم یم نماون-

 !؟یک یپرس یپس چرا م:

 ! چرخه یم تیعمه خانومم حول کدوم شخص يخب بدونم اآلن کنجکاو-

 بچه اش چند سالشه؟:

 .ده سالشه-

 ش؟یدید:

 .ستیخوب ن یلیطفلک حالش خ. نگاه هی. آره-

 واسه اش جواب نده؟ وندیممکنه پ یعنی:

 .سوال هیعمه . ممکنه يزیهر چ-

نگار  يبچه  يپا ان،یجر نیسر ا: رو از دستش گرفتم و گفتم ییچا وانیبرگشت و منتظر نگاهم کرد، ل عمه

 ؟يشد یم یشاک نقدریوسط نبود هم هم

 !صد در صد: خرده فکر کرد و گفت هی

 !خوبه-

 !شدم؟ یم یخوبه که شاک:

فهمم به خاطر  یوبه چون مخ! آره: گفتم رونیرفتم ب یکه از آشپزخونه م يجام بلند شدم و همون جور از

 !ما و اونا نیب ينه گذشته  یهست یواسه منه که شاک تینگران

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

موفق نبودم که به  یلیاما انگار خ شگاهیآزما يحالت ممکن قدم بذارم تو نیو بهتر نیکردم با صاف تر یسع

خواستم برم سمت اتاقم خانوم جوان  یوقت یبا خانوم جوان و خانوم برات یمحض ورودم و سالم و احوال پرس

 !خدا بد نده يفرهود يآقا يوا: گفت

 !شاهللایا: سمتش و با لبخند گفتم برگشتم

 !شده؟ تونیطور: دیسمتم و با تعجب پرس اومد

 دکتر اومده؟. شما به کارت برس. نه: که تو نوبت نشسته بودن انداختم و گفتم يبه چند نفر یلبخند نگاه با

: از جاش بلند شد و گفت دنمیبا د. ورود داد رفتم تو ياجازه  ی، راه افتادم سمت اتاق دکتر و وقتمثبت داد جواب

 ؟يچطور. گرفتم یم يداشتم از مصطفو شیساعت پ میسراغتو ن

 ن؟یشما خوب. خوبم: گرفتم تا دردم کم بشه و گفتم یمبل، نفس يدست دادم و نشستم رو باهاش

 !؟یلنگ یچرا پس م: کرد گفت یدقت نگاهم م که با يروبروم و همون جور نشست

 .خون اهدا انجام بشه قیکه بود نشد از طر یخاص طیبه خاطر شرا-

 !؟یعنی يکرد یجراح:

 ...که نبود یجراح-

 !آره؟. که بود یهوش یب:

 .نداره تیاهم یلیکه خ هیاتیجزئ شیباق گه،یرفته بودم کمک د-

 .يکرد یهم استراحت م گهیچند روز د هیخونه  يموند یم:

 .خوبم-

 ره؟ یم شیکارها خوب پ: دمیو من پرس زشیاز جاش بلند شد، رفت و نشست پشت م دکتر

 .میریبگ لشونیتحو میتون یاگه خدا بخواد تا اون ور سال م م،یرو داد دیجد يسفارشها! یعال-

 .از کارام عقبم یمن برم که کل: جام بلند شدم و گفتم از

 .ایهم استراحت کن بعد ب گهیدو روز د یکیبرو . برو خونه دامون: به چهره ام انداخت و گفت ینگاه دکتر

 !شرمو کم کنم ها نیدوست دار یلیفکر کنم خ: زدم و گفتم يلبخند

واسه ! پسر خوب؟ هیشر چ:گفت رونیاومد ب یم زشیکه از پشت م يکرد و همون جور یجاش بلند شد، اخم از

 !گم یخودت م
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خرده کارهامو  هیمونم  ینمونده م شتریدو ساعت ب.کنم یم یشوخ. دونم یم: افتادم سمت در اتاق و گفتم راه

 .رم یدم و بعد م یسر و سامون م

 ؟ير ینم مارستانیب-

 !کنم یرم خونه استراحت م یبعدش م! رم یچرا اونجا هم م:

 !یخسته نباش! شه که ینصفه شب م-

 !ا اجازهفعالً ب! ممنون: و گفتم دمیخند

*** 

 ! سالم دکتر: و گفت دیدست از کار کش دنمیبا د ياحمد ،يعوض کردم و رفتم تو بخش هماتولوژ لباسهامو

 !یدکتر خودت: کردم و گفتم یاخم

 مسافرت خوش گذشت؟: دیگفت و پرس يدیببخش

 ؟ییتنها. بد نبود: کردم گفتم یکه دستکش دستم م يجور همون

 .رونیرفت ب قهید هیزنگ خورد  لشیهم هست، موبا تینه، خانوم پاك ن-

 ن؟یانجام بشه رو تو دفتر وارد کرد دیکه با ییشهایآزما: دمیگفتم و پرس یآهان

 .نوشتشون تیخانوم پاك ن-

 . يکرد یچک م هیخودت :

 .کردم امروز هنوز فرصت نکردم یچند روز چک م نیا-

 ومد؟ین شیکه پ یمشکل. خوبه:

 ؟یمون یم يشما تا عصر. نه-

 .برو يبر يخوا یتو اگه م. مارستانیبرم ب دیبا. نه:

 .گردم یرم ناهار و بر م یم-

 .باشه:

 .سالم: گفت ایدونم چقدر گذشت که ناد یکه داشتم و نم ییرفت، نشستم به انجام کارها ياحمد

با تلفن داشتم : دستکش هاش گفت دنیگفت و در حال پوش يدیرو بلند کردم و برگشتم سمتش، ببخش سرم

 .کردم یصحبت م

 ؟یسیچند روز رو برام بنو نیگزارش کار ا یتون یم:دمیگفتم و پرس يا باشه
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 براتون؟ ارمینوشته ام، اآلن ب: و گفت نییرو آورد پا ماسکش

 .زمیببر بذار رو م ير یم ينه باشه دار! چه خوب-

 .چشم:

 .کنم یکار م یچ نیکنارم بب سایوا يدوست دار. کنم برهیرو کال تیکروهماتوکریخوام م یم-

 .شد کیبودم نزد ستادهیدستگاه ا يگفت و به من که جلو يدوباره ا چشم

 کیپتاس يد EDTAدو تا نمونه که توش  نیا:که آماده کرده بودم رو گرفتم سمتش و گفتم يتا نمونه ا دو

 .هر کدومشونو ثبت کن PCVو  وژیفیبذار تو سانتر قهیداره رو دو د

 !بمونه؟ گهید هیثان 30حاال بذارمش : گفت قهیخواستم رو انجام داد و بعد دو د یکه م يکارگفت و  یچشم

 هیثان 30 نیچند تا از ا.گفتم و مشغول شد يآره ا. نگفت يزیزد و چ يسمتش و نگاهش کردم، لبخند برگشتم

هم بهش دادم و  مین تیخون با هماتوکر ينمونه  هی. موند رییها بدون تغ تیهماتوکر زانیتا م میها اضافه کرد

 .ریهم اندازه بگ نویا:گفتم

اون هم تو . خرده از دردم کم بشه هیکنارش نشستم تا  یصندل يرو. گفت و مشغول شد يدوباره ا چشم

باشه واال  رییدستگاه بدون تغ ي جهینت قهید 5بعد  دیبا: زمان رو گرفتم و گفتم. سکوت مشغول کارش شد

 .کنه یکار نم دستگاه درست

آدم انگار  نیا يبرعکس شاد!جواب دادنش يهمه تک کلمه ا نیبهم دست داد از ا یگفت و حس خفگ يا بله

 ایکه زده بود تو دماغم نبود،  يعطر ياگه بو! اومد یهم نم دنشینفس کش يصدا یحت! اصالً حضور نداشت

 ! کردم یحضورش رو فراموش م دیچیپ یکارکردنش با دستگاه تو فضا نم يصدا

به در سرم رو  يکردم که تقه ا یشمارش م ینمونه رو به روش دست هی يو پالکت ها دیسف يگلبول ها داشتم

سالم کردم و خواستم از جام بلند شم، کف .کرد یبود و نگاهم م ستادهیدر ا يبا لبخند جلو نیبرگردوند، مع

 ؟يبهتر. بلند نشو نیبش: دستش رو گرفت جلوم و گفت

 ؟یمون یم: دیبه ساعت انداخت و پرس یگفتم، نگاه یخوبملبخند  با

 .برو يبر يخوا یم. آره-

 ما؟ شیپ يای یشب م:

 . رم خونه ینه، م-

 .خودتو خسته نکن یلیخ: کرد هیبره توص نکهیگفت و قبل از ا يا باشه
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 .بلند شد ایناد لیزنگ موبا يهم من گفتم و اون رفت، مشغول کارم شدم که صدا يا باشه

 .تو بخش ياریب لتویموبا دینبا: انداختم و گفتم بشیبه ج ینگاه

 ...مهم هستم به خاطر اون  یلیتماس خ هیمنتظر : داد حیگفت و توض يدیببخش

 . ایجواب بده و ب رونیبرو ب يجواب بد يخوا یم: از جام بلند شدم و گفتم یصندل يکمک دسته  با

 يدوباره جلو نیبا رفتنش مع! گهید از دستم در رفته بود دکه گفته بو ییگفت و رفت، حساب چشم ها یچشم

 .رم یمن دارم م: در ظاهر شد و گفت

 .به سالمت-

 .دامون تو هم نمون برو خونه استراحت کن:

 . من خوبم-

 روابط چطوره؟:

 !؟یبا ک-

 !گهیعمه خانومت د:

مهتاج الملوك  يمتحده  االتیروابط با ا! یپرس یازم م يو جهان رو دار رانیا یاسیکردم اخبار س الیخ!آهان-

 !حسنه است

 .خدا رو شکر:

 .کن یاز ژاله هم عذرخواه شبیبابت د-

 !ها یش یبد م یش یتو هم سگ م یول. ادی یم شینه بابا پ:

 !ادب یبرو ب-

 نشد؟ ياز اون بچه خبر. یآهان راست.فعالً:

 .رمیگ یزنم و خبر م یحاال زنگ م. نه-

 .فعالً. خوبه:

 !گهیبرو د يریبم-

چهره  ریکه ذهنمو درگ ییو اسم پارسا یبخش خال هیتکون داد و رفت، من موندم و  یلبخند به لب دست نیمع

 !کرد یو تن رنجورش م فینح ي
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اومد و  ایکردم که محلول توش مخلوط بشه ناد یدادم و سر ته م یتو دستم رو تکون م شیآزما يلوله  داشتم

 یصحبت کردنش با تلفن نشون م یسرخش و مدت زمان طوالن يچشما. مشغول کارش شد یعذرخواه هیبا 

! بود ریدرگ يجور نیکرده بود که ا جادیخودش ا يبرا یتیآدم چه مشغول نیا. نداشته یخوب یلیداد تلفن خ

 !نباشه يشر یلیخ زیکه هست چ یبودم هر چ دواریام

رو بذار تو اتاق  ESR يگروه خون و لوله ها یکاش نیرفتنت ا قبل: گفتم ایکه انجام دادم رو به ناد کارهامو

 .شستشو

 !چشم یخوبه که نگفت: گفت و برگشتم سمتش و گفتم يا باشه

چشم  يده پونزده بار هیکه اومدم  ياز لحظه ا: گفتم سمیخ ينگاهم کرد، در حال خشک کردن دستها یسوال

 !یگفت

 !بده؟: زد و گفت يلبخند

و تا  مارستانیکردم و مطمئن نبودم بتونم برم ب یاحساس ضعف م. رونیاصالً گفتم و از بخش رفتم ب هی

 يصدا. نوشته بود ایشدم که ناد ينشستم تو اتاقم و مشغول خوندن گزارش کار. به کار ستمیسر پا با روقتید

و  دیپرس یعمه بود که حالمو م. رمیبگهم از پارسا  یسراغ هی دیبلند شد و به خاطرم انداخت که با لمیزنگ موبا

 !عمه مارستانیبرم ب دیبا: به ساعت انداختم و گفتم ینگاه. ناهار برم خونه يخواست برا یازم م

 .ستیهنوز حالت سر جا ن. شو دامون الیخ یامروز و فردا رو ب-

 !ستمیبد ن یکن یم الیباور کن اونقدرها هم که خ:

 !یکنم نه تظاهر کردن تو رو به خوب یباور م نمیب یرو که دارم م يزیمن اون چ-

 !آره؟ ارمی یخوبو در م يآدم ها يمن بدم، دارم ادا یعنی:

 دنبالت؟ ادیبگم ب اوشیبه س ای يای یم -

 !ده؟یاآلن تهد نیا:

 !دامون-

 اومده خونه؟ اوشیس:

 .يکرد تو خونه ا یم الیخ. ادی یم رترینه زنگ زد گفت د-

 خوبه؟. امی یم گهیساعت د میتا ن! آره؟ چشم يپس تنها موند. طور نیکه ا:

 .مارستانیب ير یناهار رو خورده نخورده م ای یمون یم يای یم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

 ! ها يتو کاله قرمز يشد دیببخش زمیعمه خانوم عز:

 ! ؟یک-

 .مارستانیبرم ب ایبمونم  میریگ یم میحاال، بعدش تصم امی یم. یچیه:

 .منتظرتم. باشه-

 .فعالً. قربون شما:

 .رونیبهشون بندازم و از اتاق رفتم ب یکه تو خونه نگاه فمیجام بلند شدم، برگه ها رو گذاشتم تو ک از

*** 

که  دمیرو د ایناد شگاه،یکنار آزما يتو کوچه  چمیساختمون در آوردم، راهنما زدم که بپ نگیرو از پارک نیماش

 نیماش هیبار  نیکرد اما ا یم شگاهیاومدنش از آزما رونیکه اکثر مواقع بعد ب يکار. ابونیخ يگوشه  ستادهیا

و مشغول حرف زدن  ستادهیا نیدر و ماش نیاومده بود و ب نییاز پشت رل پا يبود، پسر ستادهیهم جلوش ا

 ینم. نکردن ایدو دل بودم به دخالت کردن ! داد یرو نشون م طیاز شرا شیتینارضا ایاخم ناد. باهاش بود

وقت و  یوقت و ب يبا تماس ها یارتباط دیشا! ایناد ياز آشناها ای هیابونیبدم طرف مزاحم خ صیتونستم تشخ

و خجالت اهل  ایاومد با اون همه حجب و ح ینم ایبه ناد! بود ریکار شکم س یب هیهم  دیشا! داشت هاشیریدرگ

گاز و  يصحنه گذشتن و مداخله کردن پام رو گذاشتم رواون  ياز جلو الیخ یب نیمردد ب! جور روابط باشه نیا

 یم: دمیپرسکرد  یکه حاال تماشام م ییایشدم و از ناد ادهیاون پسر نگه داشتم، پ نیرو پشت سر ماش نیماش

 !خوابگاه؟ يبر يخوا

 .بله: قدم شد و گفت شیسوار شدن پ يقبل خودش برا يکه بر خالف دفعه  دنمیخوشحال شد از د انگار

کردم دنده رو جا زدم و  یاون جوون نگاه م يمات شده  يکه به چهره  ينشست، نشستم و همون جور جلو

 .ممنون: گفت ایناد نکهیشد تا ا یتو سکوت ط یمسافت طوالن هی. حرکت کردم

 !رسونمت؟ یم نکهیبه خاطر ا-

 !نیمنو از شر اون آدم نجات داد نکهیبه خاطر ا:

 !آشناست؟-

 !مهیهم کالس:

 !بشه؟ شیمزاحم هم کالس دیدونه که نبا ینم یهم کالس نینوقت ااو-

 !فهمه یگم اصالً نم یهر چقدر بهش م:
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 !يانجام بد يدتریبرخورد شد هی ازهین دیشا-

 !باهاش دعوا هم کردم یحت! باهاش حرف زدم نیکه بگ یبه هر زبون:

 !؟یبکن يدعوا هم بلد: دمیبهش انداختم و پرس ینگاه مین

ساکت موند بعد  گهیخرده د هی. رخم گرفت میبهش انداختم و اون نگاهشو از ن ينگاه دوباره ا مینداد، ن یجواب

 افتاده؟ یپاتون اتفاق يبرا:دیپرس

 نه چطور؟-

 ... یعنی... آخه امروز موقع راه رفتن :

 . سین یخاص زیچ-

 .خدا رو شکر:

مزاحمت ها  نیا انیدانشگاه رو در جر نیسئولم يخوا ینم! ستیبحث ن رییواسه تغ یخوب يمن سوژه  يپا -

 ؟يبذار

 .ترسم باعث اخراجش بشم یم:

 .بترسه نه تو دیاون با-

 ...دونم اما  یم:

بهتر  یلیاز من که همجنسامو خ نویا! ونیمخصوصاً در مقابل آقا! ستین یخوب زیچ یلیخ ییجاها هی يدلسوز-

 یکیاز  دیبا يای یکندن شرش بر نم يمزاحمته و خودت از عهده  یکن یاگه فکر م. شناسم بشنو یاز تو م

 ! دانشگاه نیمسئول یحت ایتونه خونواده ات باشه، پدرت، برادرت  یحاال اون آدم م ،يریکمک بگ گهید

 .کنم یم گهیفکر د هیسر راهم سبز بشه حتماً  گهیبار د هیاگه . ممنون:

 !یدر نظر داشته باش نهیهم به عنوان گزاون فکر کردن هات منو  ونیم یتون یم.خوبه-

درسها خوب : بار من بودم که سر حرف رو باز کردم نیا. تو سکوت فرو رفت نیکرد و ماش يدوباره ا تشکر

 ره؟ یم شیپ

 .باًیتقر-

 !باً؟یچرا تقر:

 ...خرده  هیخب -

 ؟یبه درسهات برس یتون یاومدنت وقتتو پر کرده و نم يکارآموز ای یمشکالت باعثه که تمرکز نداشته باش:
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من  یراست. اومدن مانع درس خوندنم نشده ياومده که ذهنمو مشغول کرده اما کارآموز شیپ ییزایچ هیخب -

 ام؟یرو ن دیتونم کل ع یم

 !گه؟یروز اولش د 5 یعنی دیکل ع:

 !شگاه؟یآزما نیای یروز م 5شما بعد  یعنی-

 .ياین یتون یروز بازه اما تو م 5بعد  شگاهیآزما:

 !جداً؟-

 .آره:

 !یمرس-

تو اون لحظه به دستش  لیو شک کیش یلیخ يکادو هیجمله که حس کردم اگه  نیخوشحال شد از ا اونقدر

 !شد یخوشحال نم نقدریدادم هم ا یم

 !يخوشحال شد نقدریکه ا يدار یخاص يبرنامه  نکهیمثل ا: دمیپرس

 .ارزش داره یخونواده ام باشم واسه ام کل شیکه پ نیهم: کرد و گفت یمکث

 !هییهاوا ریسفر به جزا هیطرف تو فکر  المیمنو بگو به خ! یچه دختر قانع! به سقف دیچسب ابروهام

*** 

رم که  یجلوتر نم: که نگاهم به صورتش بود گفتم يخوابگاه نگه داشتم، برگشتم سمتش و همون جور کینزد

 .ادین شیپ یسوء تفاهم

 .نیدیکه کش یممنون بابت زحمت: به چشمام نگاه کنه گفت نکهیتم اما بدون اسم برگشت

 . نبود یزحمت-

 ؟یبگ يخوا یم يزیچ: دمیشه، پرس ادهیدر و خواست پ ي رهیمکث کرد، دستش نشست به دستگ یکم

 دیو خجالته، با خودم گفتم شا تیتو معذور یداد حساب یبود نشون م فشیچپش که مشغول چلوند بند ک دست

سخت  یلیخ! بکش، چشماتو ببند و حرفتو بزن قینفس عم هی: شه بگه پس گفتم یداره که روش نم یدرخواست

 !ستین

 .خواستم بگم ینم یخاص زیچ: زد و گفت يبه سمتم و زل زد به چشمام، لبخند دیچرخ سرش

 !شو ادهیرو بگو، بعد پ رخاصیغ زیهمون چ:زدم و گفتم يلبخند
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 ادی یاستاد خوشتون نم يکه از کلمه  دمیشن ياز شاد یعنیدونم  یاممم، م: من گفت ازم گرفت و با من نگاه

 !واقعاً خوش به حال دانشجوهاتون بود نیشد یخواستم بگم اگه شما استاد م یم.... اممم  یول

 !چرا؟-

 !نید یم حیآدم توض يبا حوصله برا نیرو که بلد یاز استادها شما هر چ یلیچون بر عکس خ:

 کنن؟ یکارو نم نیمگه استادها تو دانشگاه ا-

 نکهیا يتو صورتش برا دهییخون دو يکه چه جور دمید یرخش بود و م میشد و جوابمو نداد، نگاهم به ن ساکت

که نظرت در مورد استاد بودن من مساعده منتها همون طور که  یمرس:دو سه تا جمله رو بگه پس گفتم نیهم

 !نکنم دایپ سیربه دانشگاه و تد یدم ارتباط یم حیو ترج ادی یلفظ خوشم نم نیاز ا یگفت

که منو  یمرس: نگاهم کنه گفت نکهیدر رو ببنده بدون ا نکهیشد، قبل از ا ادهیگفت، در رو باز کرد و پ يا بله

 .نیرسوند

کردم و تو فکر بودم که واقعاً  یتا برسه دم خوابگاه نگاهش م. گفتم، در رو بست و رفت یکنم یم خواهش

 !وجود نداشتن؟ ییآدمها نیپس چرا دور و بر من اصالً همچ! شن؟ یم دایپ يجور نیا ییهنوز هم دخترها

*** 

 دامون؟ يچطور:

 .ستمیبد ن-

 مارستان؟یب ینرفت:

 .نه، خسته بودم-

 ؟يدرد هم دار ای يفقط خسته ا:

 . نه خوبم-

 عمه خانوم رفت؟:

 یاونم که وسواس دهیع گهیهفته د هیکار داره،  یکل. ادیبهش گفتم ن یگرده ول یسر رفت خونه و گفت بر م هی-

 .دست تنها مونده یگرفتار شدم حساب يجور نیامسال منم ا! بهم زهیبر دیرو با یکل خونه زندگ

 برات؟ زمیبر يخور یم ییچا:

 .نه-

 ؟يخور یکمپوت وا کنم م هی:
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 .نه-

 شده؟ يزیچ: انداخت و گفت زیم يرو يگاریرسیبه ز ینشست روبروم نگاه اوشیس

 .نه-

 ه؟یچ نیپس ا:

 !يگاریرسیز-

 !است تهیویواکتیراد يزباله ها ي هیپه نه په محل تخل:

 !؟يبامزه شد-

 !یتو لک يادیچند وقته ز هیمن بامزه نشدم تو :

 ! کنم یم نیاز اآلن دارم تمر! ه کمتر جلف باشمخرد هی دیگرفتم تو سال جد میتصم: جام بلند شدم و گفتم از

 ...ای یش یم یبگم شاک يزیچ هی: که گفت دمیخرده دراز بکشم، شن هیرفتم تو اتاقم که  یم داشتم

 !در چه مورد؟: دمیسمتش و پرس برگشتم

 !در مورد گالره: جاش بلند شد و گفت از

 !باز چه خبره؟: گوشم و گفتم يکردم، دستم نشست به الله  یپوف

 .امروز اومده بود بانک -

 ؟یواسه چ:

 واسه دادن قسط-

 !آره؟ يمن وام داد يو دوست و آشنا لیبه کل فک و فام:

 !يو ضامنش شد يکرد شیخودت معرف-

 !خب؟! آره خب:

 !خب که خب؟-

 !شیگم باق یم نیشتیان:

 !سالم رسوند یچیه!آهان-

 !ن؟یهم:

 !آره-

 !سالمت باشه: افتادم سمت اتاقم و گفتم راه
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 !ناراحته یلیخ: که گفت دمیشن

 چرا؟: دمیسمتش و پرس برگشتم

 !به خاطر تو: افتاد سمت اتاقش و گفت راه

 !به خاطر من؟:

 !دلتنگته یلیو خ نیستیبا هم ن دویکه ع هیسال نیگفت بعد سه سال اول یم! يباهاش بهم زد نکهیبه خاطر ا-

 !نداره نیگزیرو از دست داده که جا يجواهر! حق داره! آهان:

 !نوشابه وا کن هیواسه خودت  يوقت کرد: برگشت سمتم و گفت ستاد،یا اوشیس

بهم ! بود که داشتم يرابطه ا نیتر ينبود که داشتم اما جد یدوست نیگالره اول! باشه گفتم و رفتم تو اتاقم هی

و صبح پاشدم و  دمیشب خواب هیراحت  یلیکردن خ یم الیخ هیبق ای اوشیس دیزدن باهاش برام آسون نبود، شا

با خودم کلنجار رفتم تا  یبرد، کل يادیززمان  تیدر واقع! نبود يطور نینخوامش اما ا گهیگرفتم د میتصم

به هر ! دونم ینم! خورم یهم من به درد اون نم دیشا! خوره یتونستم خودمو قانع کنم که گالره به دردم نم

سر  دیکه با یمن و گالره زودتر از اون يمصرف رابطه  خیمصرف دارن و تار خیاز رابطه ها تار یحال بعض

 !بود دهیرس

باشه . شگاهیرم آزما یو بعد م مارستانیرم ب یسر م هیتماس گرفتم و بهش اطالع دادم که اول  نیبا مع صبح

 شده مگه؟ يطور: دیگفت و پرس يا

سر و  هیرم  یعقب افتاده م یلینه، اونجا کارهام خ: آوردم گفتم یدر م نگیرو از پارک نیه ماشک يطور همون

 . هم به اون ور بدم یسامون

 ؟ییکالً امروزو اونجا ای يای یتا ظهر م:دیگفت و پرس یآهان

ده حتماً خودش هم چک  یم تیکه به پاك ن يبگو هر کار يبه احمد. کنم تا ظهر خودمو برسونم یم یسع-

 کنه باشه؟

 !؟يشد نینسبت بهش بدب هیچ:

 .میباش قتریرو کارهاش دق دیخرده با هیکنم  یحس م يکرد فیکه تو تعر يزیبا اون چ-

 !اون اشتباهو منم ممکن بود بکنم! دامون الیخ یب:

 ؟يندار يکار! ضرر نداره اطیحاال احت-

 .ارهکالس د. ستیکالً ن تیامروز پاك ن ینه ول:
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 .به کارت برس. نبود ادمی. یگ یآهان راس م-

 کمرت چطوره؟ یراست:

 !بود؟ شیمگه طور-

 !؟يجوابو بهم ند نیدرد تو بپرسم ا هیدفعه شد من از  هی:

قبضو  دیام کنن تو با مهیپشت رلم جر. برو منم قطع کنم! منم گفتم آره يبهتر يدیازم پرس روزید نیآره هم-

 !يبد

 .قربونت. باشه:

 .فعالً-

هر چند که به خاطر ! دمید یپرحرف رو نم يبود که اون دختره  نیا مارستانیب شگاهیصبح رفتنم به آزما یخوب

 !اومد یکالس هاش فقط سه روز در هفته م

 يروپوشم بودم که شاد دنیکردن و از نبودم گله، در حال پوش یشدم، همه باهام احوال پرس شگاهیآزما وارد

 !سالم: گفت

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیسمتش و متعجب پرس برگشتم

 !خب کجا باشم؟: زد و گفت يلبخند

 !فقط؟ يای یمگه عصرها نم-

 !امی یکه عصرها کالس دارم صبح ها م ییوقتها هی گهینه د:

 .طور نیکه ا-

 شاهللا؟یا نیبهتر:

 !بود؟ میمگه طور-

 !يوا یه...  ایخب آخه ناد:

کالً : ذاشتم دستم گفتم یکه دستکش هامو م يابروم رفت باال و همون جور هی ينشست رو دهنش، تا دستش

 !خودتون آره؟ يسوژه  نیمنو کرد

 یبا هم حرف م یخب ما دخترها از همه چ...  ییوقتها هی ه،یچ نیدون یم یعنی! نه نه: راه افتاد و گفت دنبالم

 !مونه یمن حرف تو دهنم نمخب  یول! ارمیبه روتون ن يزیبهم گفته بود چ ایناد! گهید میزن

 !بده یلیخ-
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 !؟یچ:

 !نخوره سینخود تو دهن آدم خ نکهیا-

 !؟یچ:

 !؟یکن یکار م يتو کدوم بخش اآلن دار! یچیه-

 !شیا:

شه من  ینم: همراهم شد و گفت! تهیکه گفت مشخص بود کجا مشغول به فعال یشیاز همون ا! خنده ریز زدم

! اه... نمونه ها نیا ادیغذا  يسفره  ای زیم يپا نمیش یاصالً تا م! به خدا از غذا خوردن افتادم! شما؟ شیبرگردم پ

 !حالم بد شد باز

 !من تازه از شرت راحت شدم-

 !گهید يجا هیدونم  ینم ای يسلولوز ای يریمنو بفرستن قسمت نمونه گ نیشه سفارش منو بکن یخب نم:

 !شگاههیآزما ياز کار تو یهم بخش یزن یازش حرف م يچندش دار ي افهیق نیکه با ا یاون قسمت-

 !پوست و استخوون شدم یبه خدا از گرسنگ یخب آره ول:

دونم منو به  یم: که گفت دمیو شن نهیپرش، رومو برگردوندم که لبخندم رو نب کلینگاهم افتاد به ه ناخودآگاه

 !؟یکلمه حرف نزنم چ کیقول بدم ! واقعاً گناه دارم به خدا یول نیکرد دیتبع میخاطر پرحرف

 !کلمه؟ هی یحت-

 !کلمه هی یحت:

 !خوبه؟! دست من ریز يایتونم قبول کنم ب یرو م دیچند روز مونده تا ع نیفقط ا-

 !قبول:

 !رمیبرو تا برم به دکتر بگم و اجازه اتو بگ! نره ادتیقولت -

و  دمیکش یقیخودم افتادم، نفس عم يو کاراموز ییدوران دانشجو ادیزدم و به  يگفت، لبخند یجون آروم آخ

 !اون دوران یالیخ یو ب یپر شدم از سرخوش

*** 

 . نانومتر 540فتومتر رو روشن کن طول موجشو هم بذار رو :

 !اآلن-

 !یکلمه هم حرف نزن کیقرار بود :
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 !؟یعنیا خب جواب شما رو هم ندم -

 !کلمه هی یحت:

 !ساعته دهنم بسته است مین قاًیاآلن دق! شم یکه خفه م يجور نیخب من ا-

 !گفتم حرف نزن! نگفتم نفس نکش که:

 !ارمی یکم م ژنیمن حرف نزنم اکس-

 !يمشغول بود روزیکه تا د یپس از فردا برگرد همون بخش:

 !دیببخش! نه نه-

که خواسته بودم  يمت دستگاه که کاربهش انداختم، رفت س ینگاه میشد، گردنم برگشت سمتش و ن ساکت

داد و سر به سر  یبه آدم م يادیز يبود و انرژ يویدختر اکت! اومد سر به سرش بذارم یبدم نم. رو انجام بده

ساعت طاقت آورده بود بدون حرف کنارم کار کنه خودش  میکه ن نیاز لطف نبود اما خب هم یگذاشتنش خال

 !دیت کشو راح قینفس عم هیشد  یم! بود یکل

 .تو دو تا لوله بده به من زیبر نیدرابک لیم 5:

 ...چ-

 یلوله ها رو که م! نشست رو لبم يلبخند یپشتم بهش بود وقت! رو که اومد بگه خورد یشد و چشم ساکت

 !آره؟ نیکن تیمنو اذ ادی یخوشتون م: گرفت سمتم گفت

 !ستیچشم گفتن و جواب شما رو دادن که جزو حرف زدن ن گهید: کرد و گفت ینگاهش کردم، اخم یسوال

 !دنه؟یپس جزو خوردن و آشام: دمیکردم پرس یاضافه م نیکه نمونه خون رو به درابک يجور همون

 !نه: و گفت دیخند

 !؟یزن یوزنه م يدار یعنی يد یجواب منو م یوقت! جزو ورزش کردنه؟! هان؟:

 !بودن نیمنظورم ا! نه: خنده دوباره گفت با

 ! بود؟ یپس منظورت چ: سمت دستگاه اسپکتوفتومتر و گفتم رفتم

گم بله و چشم و  یم یبود که وقت نیمنظورم ا: کرد گفت یکه دستهامو نگاه م يو همون جور ستادهیا کنارم

 ! ستیجزء قرارمون ن یعنی! هیمنظورم چ گهید نیدون یخودتون م! ا... حرف زدن گهیاآلن که د

 !یزن یحرف م يدار زیر هیشه  یم يا قهیده د هیاآلن  نیهم یباشه ول! آهان از اون لحاظ-

 !قول و قرارمون حیو توض هیاستپ بود واسه توج هی نمیا:
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 !؟یچ یکه گفت يآخر يجمله  نیا-

:استاد! ا! 

 ي قهیکن ده د جمع و جور! بندم ینم یکه گفت يآخر يکلمه  نیببندم رو ا يکه زد یهمه حرف نیچشم رو ا-

 !يکه بود یهمون بخش يبرگرد گهید

 !آب مقطر بهم بده یس یس 5: بهش گفتم تیاهم یاعتراضش بلند شد، ب يصدا

 شه؟ یم لیکالسهاتون همچنان تشک. کن بده به من زیالمل رو با گاز تم هیالم نئوبار و  هی:

 .تق و لقه گهینه د-

 ؟یهست یتا ک:

 .رمیبگ طیواسه پس فردا بل نیاگه شما اجازه بد-

 .جواب نده یپرسم دوست داشت یم یسوال خصوص هی. ياین یتون یم یاز هر وقت خواست:

 !؟يای یکنار م يشاد نیبا ا يچه جور: دمیو پرس رمینگاهم کرد، دستم رو دراز کردم که الم رو ازش بگ منتظر

رو مرور کرده  یسوال خصوص یه تو ذهنش کلکوتا يخنده، احتماالً تو همون چند لحظه  ریکرد و زد ز یمکث

 نیفکر کنم ا: سرخ گفت یکردم که خودش رو جمع و جور کرد و با صورت یبا لبخند به خنده اش نگاه م! بود

 !کرده ریذهنتون رو درگ يکه بدجور هیسوال

 یتقلب ،یکمک هی! امیباهاش کنار ب يخب راستش موندم چه جور: دادم گفتم یکه کارمو انجام م يجور همون

 !به حالش کرد يفکر هیبشه  دیشا یبهم برسون يزیچ

که  هیهمون! که داشتم و دارم هیدوست نیبهتر: بودم و گفت ستادهیکه ا ییکنار سکو یرو صندل نشست

 !گه؟یخواد د یم یچ قیرف هیآدم از ! دلرحمه یعنی! هم مهربونه یلیخ! ده یکه خودشو نشون م هیهمون!هست

حرفهاش  دییبه عالمت تأ يسر! گه؟یخواست د یم یچ قیرف هیآدم از ! گفت یرفت باال، راست م ابروهام

خرده زبون به دهن گرفتن و  هی يخواد به اضافه  یرو م زایچ نیهم قیرف هیآدم از ! بله: تکون دادم و گفتم

 !کمتر حرف زدن

 .نگفتم يا گهید زیزدم و چ يلبخند د،یباز هم خند ایناد

*** 

چند هفته  هیبود و  یعیطب زیچ هی. کردم یم يشتریب یعد دادن اون مغز استخوون احساس ضعف و خستگب از

 شیآخ هیمبل، نشستم و  يرو گذاشتم رو فمیخسته ک. به حالت قبل برگرده میبدن تیوضع دیکش یطول م يا
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چند وقت همه  نیکه ا ندهر چ. شد تا چند روز راحت استراحت کنم یبود و بعدش م يروز کار نیآخر. گفتم

 لمیزنگ موبا يصدا. باز کردم رهنمویپ يبه فکر خودم زدم و دکمه ها يلبخند! اش مشغول استراحت بودم

 . به شماره انداختم یبود برداشتم و نگاه زونیکت تکم که آو بیرو از تو ج یگوش. مجبورم کرد از جام بلند شم

 !ایآدم دن نیمعرفت تر یسالم بر ب:

 !دامون ياررو د یلیخ-

 !تت؟یخاص یتو و اون شوهر ب ایمن :

 !درست صحبت کن نیراجع به حس! کشمت یم-

 فیچه عجب تشر! ذارم یم هیخودمه دارم ما قیکه رف یاز اون قسمت! واسه من؟ يحاال شوهردوست شد! اوه:

 !شهرتون؟ نیآورد

 .میچند روزو هم به زور اومد نیا. دن یبهش نم یبه خدا مرخص-

 خودت؟ یخوب:

 !؟یاز من بپرس یاومد حال ادتیچه عجب -

 !عمه کجاست؟! گهیپررو نشو د:

 ما؟ شیپ يای ینم. جاست نیهم. هست-

 .خونه دمیاآلن رس نیهم:

 !نجایا ياومد یم میمستق دیگه با یمامان م-

 ! بخوابم رمیبگ میخواستم مستق یم نجایا میاومدم اونجا چه مستق یم میچه مستق:

 .هم تنهاست نیحس. میشامو دور هم باش ایپاشو ب! خوابه؟اآلن چه وقت -

 ... یول ستین یمادر و دختر تنها مونده شک ونیبد شانسه که م یلیخدا خ ياون بنده  نکهیتو ا:

 !کارت کنم یدونم چ یدستم بهت برسه م! شد دو تا نیا-

 !نمشیب یبه عمه خانوم بگو فردا م: و در حال در آوردن لباسهام گفتم دمیخند

 !ایخودت با مامان کنار ب یگوش:

زنم و  یبگو اومدم خودم بهش زنگ م زتیبه مامان عز رمیرم دوش بگ یاآلن دارم م ن،یبب! مژگان سایوا-

 !خدافظ! زنم یباهاش چونه م
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! میرستوران شام خورد هیبا گالره تو  یشب نیهمچ هیپارسال . گذاشتم رو کانتر و رفتم سمت حموم ویگوش

و از نبود  نجایا میبرگشت م،یدیخند یکل م،یحرف زد یو کل دمیلرز دیب نیبام شهر و از سرما ع میرفتبعدش هم 

 !میکرد طنتیسوء استفاده و ش یکل اوشیس

دندونهاشو نشون  يزد که همه  يلبخند! زل زدم به مژگان یتو سرم، چشم باز کردم و شاک دیبا بالش کوب یکی

 !پاشو لنگ ظهر شد: داد و گفت

 !بنداز بکشمت ادمیشدم  داریب: خواب آلود و دو رگه گفتم يصدا هیو با  دمیکه رو تنم بود رو باال کش یلحاف

 !میصبحونه بخور میخوا یحاال پاشو م! باشه حتماً: و گفت دیخند

 !خوام بخوابم مژگان یخورم، برو م یمن صبحونه نم: رو سرم، بهش پشت کردم و گفتم دمیرو کش لحاف

 ...پاشو تا : و گفت دیاز روم کشرو  لحاف

 !شده؟ یپشتت چ: و گفت دیکش ینیه هوی

 !کنه یزشته زن شوهردار چشم چرون: به سمتش و گفتم دمیپهلو چرخ به

 !رو پشتت؟ هیزخم چ نیا! دمیپرس يجد: کرد و گفت یاخم

 !آمپوله يجا: و گفتم نشستم

 ! ؟يجور نیاونم ا! زنن؟ یآمپولو اونقدر باال م! يغلط کرد:کرد و گفت نگاهم

 !ست؟ین نیحس: دمیزدم و پرس يلبخند

 !میشب قبلو بخور يشده ها اتیب دیبا ای ارهیب ریتونه نون گرم گ یم نهیرفته بب-

 ...و  يپسر لخت زل زد هیتو اتاق و به  يکه با دل و جرأت اومد نهیواسه هم: گفتم و ادامه دادم یآهان

 !مسخره! پاشو جمع کن خجالت بکش: رم و گفتتو س دیرو بلند کرد و کوب بالش

سر  نیرفت:دمیپرس دمیمال یکه صورتمو با کف دست م يو همون جور نیسمت در، پاهامو گذاشتم رو زم رفت

 ن؟یخاك و برگشت

 .میر یبعد صبحونه م. نه-

 !گهیمن بخوابم د یذاشت یم! پس خدا خفه ات کنه: زل زدم بهش و گفتم یشاک

 !خوردنشه یصبحونه مزه اش به دور هم: زد و گفت يلبخند

 !و در رو بست رونیبرداشتم سمتش، با دو رفت ب زیخ
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. من و مژگان شیموند پ یکه به سر خاك رفتن داشت م يعمه بر خالف عالقه ا لیسال موقع سال تحو هر

ذاشت و صبح  یم ایرفت سر خاك  یبعدش م ایبود  یچه ساعت نکهیو بسته به ا میکرد یم لیسال رو تحو

و هر سال من  رفتم یچرا سر خاك پدرم نم نکهیهر سال هم با من بحث داشت سر ا. رفت یم دیروز ع نیاول

من  یهمراه الیخ یکردم که ب یم شیراض یبا چرب زبون ایکردم  یم هشیدادم، توج یم حیبراش توض دیبا

و حاال عمه قصد کرده بود که بره آرامگاه و به پدر و برادرش سر  میرو دور هم بود لیامسال هم سال تحو!بشه

 !کردم باز بند نکنه به من یبزنه و من خدا خدا م

 دیسالم، ع: در حال خشک کردن صورتم بلند گفتم رونیاومدم ب یو وقت ییشرتمو تنم کردم، رفتم دستشو یت

 !عمه خانوم جونم مبارك

 .زمیتو هم مبارك عز دیع: که از تو آشپزخونه گفت دمیشن صداشو

 !کمتر از تراول هم نباشه! امی یآماده کن که دارم م مویدیع-

 !؟يخوا یم يدیهمچنان ع ،يخرس گنده شد!چه کم اشتها:مژگان بلند شد يصدا

از عمه خانوم  دیحسود خان صد سال هم که بگذره من هر سال با:و گفتم زیتو آشپزخونه، نشستم پشت م رفتم

 دیع امیخوام ب یپاشو جمع کن برو خونه اتون م! بده يدیبهم ع دیهم با نیتازه امسال حس! رمیبگ يدیع

 !یدنید

تو و مامان . میاصفهان باش گهیروز د 4 دیما با! هان؟. میاصالً با هم برگرد ایب! دامون؟ يای یم يجد! ؟يجد-

 ...دور هم ن،یایهم ب

 !مارستانیاز پس فردا بره ب دیبا نیا: گفت یناراض یگذاشت جلوم و با لحن ییفنجون چا هی عمه

 !دامون الیخ یب يوا! آره؟: کرد و گفت یاخم مژگان

خودت بمونه، عمه  شیپ:بود جدا کردم و گذاشتم تو دهنم و آروم گفتم زیاز نون شب قبل که رو م کهیت هی

 !فتمیدونه فردا شب هم ش ینم يزیچ

در  نیگ یم یچ: گذاشت و گفت زیرو هم رو م يفنجون بعد اخم زل زد به لبخندم، عمه بود که برگشت و با

 !گوش هم؟

روز سال خوشگل  نیکر عمه خانوم چقدر صبح اول طونیگفتم گوش ش یداشتم م: بهش زدم و گفتم يلبخند

 !شده

 !یخودت-
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 !خوشگل؟! ؟یچ:

رفتم سمت  یکه م يبلند شدم و همون جور! اومده نیگفت، زنگ در نشون داد که حس یشیبا لبخند ا مژگان

و کره لقمه  رینون با پن يخدا رو جا يسرتراش خانوم بنده  نیبا نون اومده باشه واال ا میدعا کن: گفتم فونیآ

 !خوره یلقمه م

رفتن که حاضر بشن تا برن آرمگاه، منم دوباره ولو شدم رو تخت و  نیعمه و مژگان و حس م،یرو خورد صبحونه

 !؟يای یگه با ما نم یمامان م: دیگذشت، مژگان اومد و پرس قهیچند د هی. ساعدمو گذاشتم رو چشمام

 ؟يتو جوابشو نداد: از رو ساعدم برداشتم و گفتم دستمو

 !چرا جواب دادم: کرد گفت یرو نگاه م رونیکه ب يپنجره و همون جور يجلو ستادیا

 ياومد یخب پس واسه چ: دمیدادم به تاج تخت، پاهامو از مچ انداختم رو هم و پرس هیو تک دمیباال کش خودمو

 !؟یبپرس

 !نظرت عوض شده باشه دیدرصد شا هیگفتم حاال  يجور نیهم-

 !همه سال؟ نیبعد ا:

 !یو عاقل شده باش ییسرت خورده باشه به جا دیگفتم شا! دونم یچه م-

 !ست؟ینعقل تو کله ام  یعنیرم سر خاك  یچون نم:

 !؟يدیهنوز هم باباتو نبخش: دیبرگشت سمتم، زل زد به چشمام و پرس مژگان

 ریبگ: زد و راه افتاد سمت در اتاق و گفت يدم لبخند ینم یجواب دید یکرد و وقت یلبخند زل زدم بهش، مکث با

 !یخوش اخالق باش میو اومد میبخواب،ما رفت

 !بزنم یچرت درست حساب هیکه من  نیایب رترید نینک یپس سع: و گفتم دمیدراز کش ن،ییپا سرخوردم

 ! اصرار نکرد یلیخ شیپ يعمه خانوم مثل سال ها نکهیگفت و رفت، خوشحال شدم از ا یبترک هی

*** 

اتفاق افتاده بود که مونده بودم چه  ییهویاونقدر  یعنی! کردم یباور نم دمیشن یرو که داشتم م يزیچ اون

 دارمیب دید یدر باز شد و عمه وقت يدادم که ال یگوش م رونیب ينشسته بودم و به صداها! نشون بدم یواکنش

 !من خودمم مونده ام دامون: به دو طرف تکون داد و گفت يسر د،یبهت منو که د! اومد تو اتاق

 !شما چرا؟: دمیپرس آروم
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. باور کن اصالً خبر نداشتم: هم من و گفت وسط اتاق مستأصل زل زد به صورت خواب آلود و البته در ستادیا

 !يجواب نداد لتویموبا یبهت ول میزنگ زد. شد که نتونستم بهت خبر بدم ییهویانقدر  زیهمه چ یعنی

 !بود لنتیسا-

البته اگه . يبر يو به بهونه ا ینیخرده بش هی ،یبکن یسالم و احوال پرس هی يایب یتون یم! نشده يحاالم طور:

 ...شم و  یخوشحال م یکه من کل یبمون ياگه هم دوست دار. يبر يخوا یم

 !کنم عمه یو بخوام سالم و احوال پرس رونیب امیب یندارم حت يعالقه ا-

 ... یدونم ول یم:

 دنیهمه راهو کوب نیبعدش هم ا! ان؟یب دیع دیو بازد دیافتاده واسه د ادشونیهمه سال تازه  نیموندم بعد ا-

 !؟یدنید دیع هیاومدن شمال واسه 

 . خواد رابطه ها رو درست کنه یرسول بعد عروس دار شدنش م:

 ! هیعال! هه-

 ... به صورتت بزن و  یآب هیپاشو . پکر نباش يجور نیا دیروز ع نیدامون اول:

 .امی یبعد م نم،یش یخرده م هیمن . شما برو ، زشته-

 !؟یمون یناهارو م:

 !دم شما رو با برادر و برادرزاده هاتون تنها بذارم یم حینه عمه ترج: جام بلند شدم و گفتم از

 !مونه یتو م شیدلم پ هی يهر چند که اگه بر یهر جور راحت: کرد و گفت یاخم

نشسته  يو با آدم ها رونیپاهامو وادار کنم که از اون اتاق بره ب ينگفتم، عمه رفت و من موندم چه جور يزیچ

 شیسال پ یلیاز خ ایکه  ییدخترعمو و پسرعموها! بودمشون دهیمر ندع هیکه  ییآدم ها! تو سالن روبرو بشه

 !شدم یرونده م لیمن از اون فک و فام یبودن وقت ومدهین ایاصالً به دن ایبودمشون  دهیند

و پدر و  نیمع المیبه خ! میسرم و خبرم کرد که مهمون دار يمژگان نفس نفس زنون اومد باال یبودم وقت خواب

کرد که عمو رسول منزل رو  یدرصد خطور نم هیبه ذهنم هم  یحت! یدنید دیمادرش و ژاله ان که اومدن ع

مژگان لب وا کرد و اسم رسول  یتوق! يورداشته باشه آورده باشه شمال واسه درست کردن روابط خواهر برادر

حاضر شم و  عیخواستم سر! ذاره یبه سرم م کردم داره سر الیلحظه خ هی یعنی! مات موندم دمیرو از زبونش شن

و همراهمون اومدن، اآلن هم تو  میرفت یسر خاك بابابزرگ بودن وقت: که گفت دمیشن رون،یبزنم از خونه ب

 !اطنیح
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 دیشا! فرار وجود نداشت يبرا یلیاصالً دل دیموهام فرو بردم و فکر کردم شا ونیم یدست دم،یکش یقیعم نفس

 الیخ یراه ب هی دیشا! شدم یکه توش افتاده بود م یهر اتفاق الیخ یب دیگذشته با ینیکم کردن سنگ يبرا

از  هویشده که  یچ دمیفهم ینم! نمدو ینم! شروع بود هی نمیا دیشا! حسنه شدن روابط بود نیشدن گذشته هم

هر چند که ! شده دایخاندان پ يهمه  يسر و کله  يپدر يو هم خونواده  يمادر يهر دو طرف هم خونواده 

کرد اگه باهاشون رفت و آمد  یمراعات حال منو م شتریسال ها با برادرش در ارتباط دورادور بود و ب نیعمه تو ا

 .نداشت یآنچنان

شتره  يپسرعمو هیکه پسرعمو و دخترعموهام با  رونیرفتم ب یو م دمیپوش یم یلباس مرتب و رسم دیبا

 !شلخته روبرو نشن

و صورتمو  دمیام کش غهیت شیهم به صورت ش یسرخم انداختم، دست يبه چشما ی، نگاهبه صورتم زدم یآب

عمر  هیکه  یمن ياون آدم ها واقعاً برا ونیرفتن م. تخت نشستم يبرگشتم تو اتاق و رو لبه . خشک کردم

سالم  یو بگ یبزن بخندل هی يبر يو بخوا یچشم باز کن هوی نکهیا. ازشون بشنوم سخت بود يزینخواستم چ

 ! نبود یاز شماها باشه واقعاً کار آسون ییعمر نخواسته جز هیکه  بتونمیغا شهیهم يمن همون آشنا

به در خورد و مژگان آروم  يبستم که ضربه ا یپامو با شلوار کتونم عوض کردم، داشتم کمربندمو م گرمکن

 تو؟ امیدامون ب: دیپرس

 .ایب: شرتمو در آوردم و در همون حال گفتم یت

اتاق  يبود گوشه  ستادهیکه ا یو در حال بستن دکمه ها به مژگان دمیبرداشتم، پوش یرو از رو چوب لباس رهنمیپ

 شده؟ یچ: دمیانداختم و پرس ینگاه

 خونه؟ يبر يخوا یم-

 .آره:

 ؟یمون یناهارو نم-

 .نه:

 چرا آخه؟-

 ییدا ریام یعروس ي هیقضمامان برام گفته که سر : تخت و گفت يجواب نگاهش کردم، نشست رو لبه  یب

حرف نزن، ناهارتو  نیگوشه بش هی ایهان؟ب. گهید نیباهم روبرو شد یعنیرسول اومده باهات حرف زده، خب 

 .بخور بعد برو
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 !لقمه ناهار؟ هیشکنجه بشم واسه خاطر  ينجوریمن ا یهست یراض-

 !التنیفام نایدامون ا:

رو  لمیخم شدم که ساعت و موبا ،یبستم و رفتم سمت پاتخت نمویآست ينشست رو لبم، دکمه ها يلبخند

 .منو دامون نیلحظه بب هی: بردارم، مژگان مچ دستم رو گرفت و گفت

که با  يخرده مکث کرد و همون جور هی. و منتظر نگاهش کردم ستادمینشست رو صورتش، صاف ا نگاهم

 .نگرانته یلیمامان خ:کرد گفت یرو صاف م یدستش رو تخت

 چرا؟: دمیاتاق و پرس يگوشه  یرو صندل منشست

 !ییتنها نهمهیا نکهیبه خاطر ا-

 !بده مگه؟:

 !ست؟یبد ن-

 !امی یدر م ییاز تنها رمیگ یزن م:

 !شن یخود آدم نم يزن آدم که خونواده  يخونواده -

 !گهید نیتو و عمه هست:

 !فقط ما دو تا؟-

منو به درخواست پدرش از  شیسال پ 20 رونهیکه اآلن اون ب یاون آدم. انتخاب نکردم مژگان تویوضع نیمن ا:

 .خاندانشون پاك کرده يشجرنامه  يشاخه ها

که هر بار مامان  ادمهیمن . کنه رییتغ طیکه اون شرا یخوام بگم خودت هم نخواست یم یعنی... دونم اما  یم-

 . يو بهش اجازه نداد يحرف بزنه بحثو عوض کرد لیخواست از فک و فام

من پشت ! اون پرورشگاه جون دادم مژگان يرو تو یسال جهنم کیمن ! ؟يبشنو يزیچ یخواست یم يتو بود:

 ! ه؟یزیکم چ یکن یفکر م! تا خود مردم و زنده شدم یتو اون شب لعنت یبسته و بلند اون زندان لعنت يدرها

 .نه-

دادم  حینخواستن و ترج نیتن دادم به ااون آدم ها منو نخواستن، بعدش هم من  یزمان هیتا  ،ییجا هیتا . خب:

وسط از طرف اونا عوض  نیا يحاال اگه معادله ا. دو طرفه است يساده  یلیاحساس خ هی! که منم نخوامشون

اتفاقاً قبل از ! عوض کنن يامو فور نامهکه بر ستمیهم ن وتریکامپ. ستمیکه ن یآدم آهن ایشده، خب من مترسک 

 نمیبش کیش یلیکنم و خ یسالم و احوال پرس رون،یب امیفکر بودم بلند شم ب نیتو اتاق تو ا يایب نکهیا
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اما . ببندم زایچ یلیکنه و منم چشم رو خ یام رو واسه ام معرف دهیند يهم پسرعمو دخترعموها یکیجلوشون، 

 .ياما توانشو ندار يانجام بد يکه دوست دار هییاز اون کارها ؟یدون یم ستیساده ن یعنی! شه یانگار نم

 .فهمم یم. دونم یم-

کنم و  یم یسالم و احوالپرس هی ام،ی یمنم م. پاشو برو زشته: و گفتم دمیبه موهام کش یجام بلند شدم، دست از

 .رم خونه یم

شد، دستش نشست رو سمت چپ  کیقدم بهم نزد هیاز جاش بلند شد،  شیناراض ي افهیرغم ق یعل مژگان

 !تو رو نخواستن یرر کردن وقتض یلیخ:صورتم و گفت

بهش  یچشمک. در رو ببنده برگشت و نگاهشو دوخت به صورتم نکهیلبخند زدم، رفت و قبل از ا هیجوابش  در

 .زد و رفت يزدم، لبخند

ساعدم و از اتاق  يبه خودم مسلط بشم، کتم رو تا کردم و انداختم رو نکهیا يدادم برا رونیرو پر صدا ب نفسم

وقت بود که  یلیخ! هوا گرم نبود اما من گر گرفته بودم! تونستم اعتراف کنم که مضطرب بودم یم.رونیرفتم ب

قرار بود  یمن وقت يواسه حال اون لحظه  بود یدرست فیبرده بودم اما معذب بودن تعر ادیمفهوم خجالت رو از 

و راه  دمیکش یقیعم یچشمامو بستم، نفس! سالم سرها رو به سمت خودم برگردونم هیقدم بذارم تو سالن و با 

 !گذشت یآره م! سخت و آسون گذشته يلحظه ها يمثل همه ! گذشت یهم م نیا! افتادم

بود که چشمم  یکس نیبخوام سالم کنم سرها برگشت به سمتم، عمو اول نکهیکه گذاشتم تو سالن، قبل از ا پا

کردم، از جاهاشون بلند  یسالم کل هی. دختر جوون نشسته بود هیکه کنار  ییهم زن عمو بهش افتاد، بعد

گفتم اومدم برم سمت  نیباش حترا هی. نیمژگان و حس يشدن،دو تا پسر جوون و سه تا دختر جوون به اضافه 

اه با لبخندش نگاهم از صورت همر. قدم اومد جلو و دستش رو دراز کرد به سمتم هیآشپزخونه، عمو بود که 

دست دادم و در  يدستم و باهاش سرسر یکیکتم رو انداختم رو ساعد اون . اومد و نشست به دستش نییپا

که از تو آشپزخونه  دمیسمت عمه و د دینگاهم چرخ. تمگف یرلبیز يممنون ساده  هی شیجواب احوال پرس

 .دامون جان نیبش نجایا ایب: مژگان بود که از جاش بلند شد و گفت. کنه یتماشام م

 .برم دیکار دارم با. ممنون: زدم و گفتم يلبخند

. رم یدارم م گهیمن د: روبروش و آروم پچ زدم ستادمیا. قدم جلو اومد هیافتادم سمت آشپزخونه، عمه هم  راه

 بهم زنگ بزن، باشه؟ یداشت يکار

 ؟یشه بمون ینم: دیخرده تو سکوت نگاهم کرد و بعد آروم پرس هی
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 !امی یبازم م! پالسم نجایمن که همش ا: زدم و گفتم يلبخند

اراده جلو رفت و  یچشماش بود، دستم ب ونیکه م یشدم از اون همه غم وونهینشست تو چشماش، د اشک

زنم هر  یدور م هیرم  یم! شم ها یم وونهید یکن هیگر:گوشش گفتم ریام چسبوندم و آروم ز نهیسرش رو به س

 . گردم یوقت مهمونات رفتن بر م

 .باشه: نگاهم کنه گفت نکهیو بدون ا دیبه چشماش کش یام جدا کرد، دست نهیرو از س سرش

هنرت رو تو  يهمه : به چشماش زدم و آروم پچ زدم يچونه اش و سرشو آوردم باال، لبخند ریگذاشتم ز دست

 .فعالً! موندگار نشن یلیناخونده خ يمهمونها نیخرج نکن که ا يآشپز

 یرو تماشا م کیرمانت يسرها برگشته سمت من و عمه و اون صحنه  يکه همه  دمیسمت سالن، دافتادم  راه

کفشهامو  وونیداشتم تو ا. رونیگفتم و رفتم ب نیخداحافظ جداگانه هم به حس هیگفتم،  یخداحافظ کل هی. کنن

 دامون؟  ير یم يکجا دار: که گفت دمیکردم که عمو اومد و شن یپام م

و  بشیدستهاشو گذاشته بود تو ج! بدم؟ حیمنتظر بود توض. ام اومد باال و دوخته شد به صورتشاز کفشه نگاهم

دونم  یاونم دم ظهر؟ م يکجا کار دار يدیروز اول ع: دم گفت یجواب نم دید یوقت. کرد یمنتظر نگاهم م

 ؟یشه بمون ینم یول ،ير یم يدار میچون ما هست

بمونم تو جمع ! خواست؟ یم یچ! شده بودم جیگ! دمیفهم یاصالً خودمو نم دیشا ای! دمشیفهم ینم

خداحافظ گفتم و پله ها رو  هی! شد؟ یعوض م یچ! شد؟ یدرست م یبا موندنم چ! بشه؟ یکه چ شونیخونوادگ

 . نییرفتم پا

*** 

و  پسرعموم بود شونیکیدو تا پسر که . کرد ینشسته تو اون سالن رو دوره م يخود خونه ذهنم داشت آدم ها تا

! دخترعموهام گهید يعروس عمو بود و دو تا شونیکیاحتماالً داماد عمو، سه تا دختر که احتماالً  گهید یکی

 يقول و قرار هی. يبشنو يزیچ لیمکه از فک و فا یگفت نخواست یم یحق داشت وقت! گفت یمژگان راست م

اومد تو اون پرورشگاه دنبالم و من خرد و نابود شده از اون همه اتفاق و  یدرست وقت! من و عمه نیبود ب

تونه اون آدم ها  یکه م ییاون همه ترس و درد عمه بهم قول داده بود تا جا ونیم! کشمکش رو با خودش برد

گز اون آدم هر گهیبردم بهم قول داده بود د یبه عمه پناه م یوقت یپناه یباون همه  ونیم!رو ازم دور نگه داره

اما با گذشت زمان کم کم درك  دمیفهم ینم یلیکه بهم داده بود رو خ یمفهوم قول لیاوا دیشا! نمیها رو نب

درك کردم که تا قبل از ! بوده لیبه چه دل میسر کرد ییرو تو تنها دمونیهر سال ع یدرك کردم که وقت. کردم
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از من باشه و بعد هم من کم کم خواستم که  يا هیاس یحت ییخواسته جا یاون بوده که نم نیمردن پدربزرگ ا

 . نداشته باشم لیاز اون فام يخبر چیه گهید

لباسهامو در آوردم و . اومد یخوابم نم گهیبودم که د دهیاونقدر هم خواب. و رفتم باال نگیبردم تو پارک نویماش

 یب! سرم شلوغ بود یتا سال قبل کل! هیگند التیروشن کردم و فکر کردم که چه تعط گاریس هینشستم رو مبل، 

 يدوست نداشتم اونجور. اش مونده بود رفتهگ ي افهیعمه و ق شیدلم پ! تنها شده بودم یگالره انگار حساب

 .کرده بود يروزها و شبها رو تو غم سپر یلیسال به خاطر من خ يو خرده ا ستیب یناراحت باشه وقت

. رو گرفتم اما جواب نداد لشیموبا يبرداشتم و شماره  ونیزیتلو زیم يرو که موقع ورود گذاشته بودم رو لمیموبا

 .خونه رو گرفتم و مژگان بود که جواب داد يپس شماره 

 خونه؟ يدیالو سالم دامون، رس:

 عمه چطوره؟. آره-

 .لحظه صبر کن هی:

خرده  هیمامان خوبه فقط . اومدم تو اتاق: و بعد مژگان گفت یبسته شدن در اتاق يو بعد صدا ومدین ییصدا

 .گرفته است

 ره؟یبگ ویتونه گوش یم-

 ؟یخودت خوب. کنم یرم صداش م یاآلن م. آره:

 !یعال-

 !گرفته است یلیدروغ نگو، صدات خ:

 !ها میبه خودکش کینزد يافسرده  هیاآلن  یکن نیبهم تلق يخوا یبه زور م-

 .اشه مامانو صدا کنمدستت ب یگوش!وونهید:

 .باشه-

 الو دامون؟: یتو گوش دیچیعمه پ يسکوت شد و بعد صدا گهیکم د هی

 !سالم عمه خانوم گل گالب-

 خونه؟ يدیرس:

 .آره-

 .يموند یکاش م:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٢٤٢ 

 !عمه خانوم؟! ...هان؟... ؟یستیشما که ناراحت ن. راحت ترم يجور نیخودم ا-

 الو عمه؟!گرفته باشه ها يجور نیمهتاج خانوم ا نمینب:کردم و گفتم یجواب نداد، پوف عمه

 .هستم-

 .و دوباره ولو شم و بخوابم رمیدوش بگ هیخوام  یمن م:

 ؟یناهار چ-

 !ارهیزنگ زدم دوست دخترم برام درست کنه ب:

 !گالره؟-

گالره اسمش هم !گم یم ابونویسر خ يمرکز يآشپزخونه ! نه خانوم خانوما! يچه عمه خانوم روشنفکر! اوه اوه:

 !نهیاسمیو  ستین

: شدم و گفتم يجد. تنها بمونم ينجوریمن ا يدیخواسته روز اول ع یبازم جواب نداد، معلوم بود دلش نم عمه

 .رمیراحت قطع کنم و برم دوش بگ الینباش که با خ يجور نیعمه ا

 .زنم یبهت زنگ م يعصر. شم یخوب م. فدات شم ستین میطور-

 .باشه:

 بخور باشه؟ يزیچ هیتماً هم ح. مراقب خودت باش-

 .چشم:

 ؟يندار يکار-

 . قربون شما. نه:

 .يکه زنگ زدم جواب بد اریدر ب لنتیاز سا لتویموبا یراست-

 .چشم ياون هم به رو:

 .فعالً خدافظ-

 !عمه خانوم:

 جانم؟-

 !گفته بودم چقدر دوستت دارم؟:

 . طور نیمنم هم. قربونت برم-

 .فعالً:
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آزاردهنده پشت پلکهام مرتب  ریتصو هی.و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیقطع کردم، سرمو تک تماسو

 يبلندتر و بلندتر يبا صدا! خواهش کنم! خواست التماس کنم یساله م 9که عمو از من  يریتصو. رفت یرژه م

 !کنم هیگر

نشد پس  يهم صبر کردم اما خبر قهیپنج د. تک به مژگان زدم هیعمه نگه داشتم و  يخونه  يجلو نویماش

در تو و  يدر رو هل دادم و سرمو بردم از ال. در باز شد یحرف چیه یب. شدم و دکمه زنگ در رو فشار دادم ادهیپ

 !پس؟ نییکجا:بلند گفتم

 .عمه میای یم میدار: گفت دیپوش یکه کفشاشو م يو همون جور وونیبود که اومد رو ا عمه

بر  دیاز فردا با. دادم به کاپوت و فکر کردم چه خوبه که بارون بند اومده هیتک نهیبه س ن،دستیدم ماش برگشتم

رفت و دلخوش بودم به  یم نیعمه هم همراه مژگان و حس. از نو يگشتم سر کار و دوباره روز از نو و روز یم

 .اوشیبرگشتن س

 .عمه يمعطل شد:اومد و گفت عمه

و جنگل و  ایدر! گهیمژگانه د: کردم گفتم یرو براش باز م نیماش يکه در جلو يسمتش و همون جور رفتم

 !اندازه وقت الزم داره تا حاضر شه هیکه بخواد بره به  ابونیو ب ابونیو خ یعروس

 !گهیبه قول خودت مژگانه د: و گفت دیبه بازوم کش یدست

 !؟يدیکش گاریباز س: کرد و گفت یاخم بعد

 !نع: لبخند گفتم با

 .نمیش یعقب م: تکرد و گف یاخم

 !؟يقهر کرد: دمیابروم رفت باال و پرس يتا هی

 .گم یم نیبه خاطر حس! نه پسر جان: کرد گفت یکه در عقب رو وا م يجور همون

 کمرت چطوره؟: نشست در رو براش بستم، نشستم پشت رل و عمه گفت یگفتم و وقت یآهان

 !خوب خوب-

 ومده؟ین اوشیس:

 .ادی یامشب م-

 !یستیخوبه الاقل شبها تو اون خونه تنها ن:

 !ندارم عمه جون جونم یمن مشکل-
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 !بگم؟ یچ:

 !خوش قد و باالت برو يبرادرزاده  يخرده قربون صدقه  هی! ؟یبگ یمن بگم چ-

تعارف به عمه  هیاومدن و بعد  نیبسته شدن در خونه سرم رو برگردوند، اول مژگان و پشت سرش حس يصدا

 !ایدر میبر میخوا یحاال خوبه م: برگشتم سمت مژگان و گفتم. که چرا جلو ننشسته نشستن

 یپا در هوا م نجایا دیبا یفکر کنم سه ساعت میبر میخواست یم یعروس: نگاهم کرد، استارت زدم و گفتم یسوال

 !موندم

! دعوامون شده میبر میخدا هر جا که خواست ي شهیمن و دامون هم: داد حیتوض نیحس يافتادم، مژگان برا راه

! مدد یعل ایتنمون و بعد  رهنیپ هیو  میشلوار پامون کن هیشماها  نیبشر کالً توقع داره ما خانوم ها هم ع نیا

 !ناین ایمع يخونه  میبر میخوا یبعد هم م ایدر میر یبعدش هم اولش م

هم با  قهید هی! يدو تا رو بزرگ کرد نیا يجور عمه خانوم موندم شما چه: برگشت سمت عمه و گفت نیحس

 !سازن که یهم نم

چشم  این کیدور نشو دل ندارم نزد! دو تان نیگن هم یموش و گربه که م: گفت یکه عمه با لحن شوخ دمیشن

 !ندارم

خان  نیاز حس شتریب مویدونه آبج هی یدونم، من ول یمژگانو نم: زدم گفتم یرو که دور م یدگیزدم و بر راهنما

 !دوست نداشته باشم کمتر هم ندارم

فکر کردم که  نیزدم و به ا یکرد، چشمک یکه با لبخند نگاهم م دمید نهیمژگان شونه امو فشرد و از تو آ دست

 .دور بشه نقدریازمون ا نیوقت مجبور نبود به خاطر کار حس چیکاش ه

*** 

 ینگاه م ایگاهم کرده بودم و به در هیو تک نیشن ها نشسته و کف دستهامو از عقب گذاشته بودم رو زم يرو

و  نیحس. یرفتنشون رو تماشا کن نییبه موج ها و باال و پا یکه زل بزن دیچسب یاومد اما م یم يباد سرد. کردم

گرفته بودن عمه اما کنارم نشسته بود و تو  همورچه شده بودن اونقدر که در امتداد آب ازمون فاصل زیمژگان سا

 . کرد یفکر م هیدونستم چ یکه نم يزیسکوت به چ

 رفتن؟ یمهمونها راض: دمیبه سمتش و پرس دیچرخ سرم

 برن؟ یمن ناراض يشه از خونه  یم:کرد و گفت یمکث. نگاهشو از آب گرفت و دوخت به چشمام ریتأخ با

 .خوبه-
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 .نمعذب شدن که رفت يجور هی. اونا يما و هم برا يهم برا. کننده بود تیاذ یلینبود تو خ:

 چرا؟-

 .ما شیپ يای یدونستن به خاطر اوناست که نم یخب م:

 .داره یکه دامون خودش خونه و زندگ يداد یم حیبراشون توض-

 ؟یسر کن ییتنها دویکه ع يواسه خودت بهم زد یخونه و زندگ:

 کنم؟ ییرایازشون پذ زبانیم هیتو اون جمع و مثل  امیب یتوقع داشت-

 . رو نداشتم یتوقع نیهمچ شییخدا. نه:

 ؟یپس چ-

 .تو بود شیکالً دلم پ. گم یکالً م:

 !خرده به دلت عادت بده کمتر نگران من باشه هی: گفتم ایزدم و رو به در يلبخند

 !تونه نگران بچه اش نباشه دامون؟ یمادر م هیمگه -

 !تیشه حساس یواس، مشه وس یکه بشه م يادیز! به موقع و به جا و به اندازه باشه دیهم با ینگران ینه، ول:

 رمیو بم نییپس فردا که سرمو بذارم پا. دامون ستیوسواس من ن ای يخود یب تیحساس ییتنها نقدریا نکهیا-

 !يندار ویک چیه

سال عمرمم تنها سر  ستیب نیا يبود دهینکش رونیاگه منو از اون پرورشگاه ب:برگشت به طرفش و گفتم سرم

 !عمه یاز مرگ و رفتن حرف بزن ادی یخوشم نم نکهیدوم هم ا! کی نیکردم ا یم

 !کرد یشه مخف یکه نم تویواقع-

 !به حالت بکنم يفکر هی دیبا! يکه شما افسرده شد نهیا تیواقع:

 !ستین یمرگ حقه و فکر کردن بهش افسردگ-

 یبه زندگ دیخرده ام هیباال بزنم که  نیبرات آست دیبا! هیافسردگ يو مرتب به مرگ فکر کردن نشونه  یه! چرا:

 ! یکن دایپ

 !خجالت بکش-

 ؟يپسند یم! هان؟ هیخوب سیاحمد آقا ک! ستمیدوست دارم منتها بلد ن:

 !دامون-

 !؟یچ نیحس! امممم! خب بذار فکر کنم! ره یدو متر جلوتر از خودش راه م کمشیش یگ یآره راست م:
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 !گه؟ید هیک نیحس-

 !کنم یها رو درست و واضح معرف سیک دیبا يحق دار! جونم يا: خنده و گفتم ریز زدم

همون که سر کوچه !تنبون نیحس: و گفتم دمیخرده شن به سمتم پرت کرد، خند هیزد و  نیبه زم یچنگ عمه

 سیک! هان؟! خوبه یلیخ شیکالسه اما خودش وضع مال یخرده لقبش ب هیدونم  یم! داشت یاطیامون خ

 !جلو؟ ادیبگم ب! ه؟یخوب

زن  يتأسف داره بخوا يجا! یگ یراست م: خرده فکر کردم و گفتم هیبه تأسف تکون داد،  يبا لبخند سر عمه

کنم که  یم دایخوب پ یلیخ یلیشوهر خ هیخودم واسه ات . نگران نباش یول! یاز کار افتاده بش یکیخ هیسوم 

 !يایدر ب ییتنها نیاز ا

 !دامون نه به حال من یبه حال خودت بکن يفکر هی دیتو با: زل زد به چشمام و گفت تیبا جد عمه

رو  زهیشن ها بر نکهیا يبرا دمیمال یکه به هم م يشن ها بود بلند کردم و همون جور يدستهامو که رو کف

 !راحتم يجور نیفعالً که من هم: گفتم نیزم

 ین نمکه ز ستیمن نگاه کن و بگو به خاطر اون گذشته ن يدامون تو چشما! ؟يچه جور: که گفت دمیشن

 !يریگ

 یکه از جام بلند م يهمون جور. کرد یاز کف دستهام بلند شد و نشست به چشماش، منتظر نگاهم م نگاهم

 :خرده راه برم براش خوندم هیشدم که 

 ستیراهه امو تو حواست ن یب هیپرتگاهمو غربت  هیلب  من

 !ستیتو حواست ن! ستیشهره حالمو تو حواست ن هیدائماً دنبالمو حرف  غم

 !دامون با توام! شهر؟ هیکدوم حرف ! نمیبب سایوا: جاش بلند شد و گفت از

نبش  میومدین حیتفر میاومد! عمه خانوم الیخ یب: نگرانش انداختم و گفتم يبه چشمها یسمتش، نگاه برگشتم

 !قبر

 !بهت زده؟ یحرف یدامون کس! ؟يچه نبش قبر: شد و گفت همراهم

 !؟یدر مورد چ-

 ...فاق، در مورد رضا، در مورد در مورد اون ات:

 .نه-

 ! شهره حالت؟ هیحرف  یگ یپس چرا م:
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 !در واقع ترانه سرا گفته یعنی! خواننده گفته! گم که یمن نم-

 !ازت جدا شده؟ نیگالره واسه هم! زنم یحرف م يباش دارم باهات جد يدامون جد:

 !خودم کات کردم م،یخورد یمن و گالره به درد هم نم! نه عمه جان جانم-

 !از رضا زده بهت آره؟ یحرف یکس: دیعمه، پر اخم پرس يو زل زدم به چشما ستادمیشد، ا دهیکش بازوم

 !نه-

بذار  يریگ یو زن نم يذار یکه پا جلو نم ستین انیمن چند تا مورد خوب سراغ دارم اگه به خاطر اون جر:

 !کنم شونیبهت معرف

 !نچ-

 !چرا آخه؟:

 !ازدواج کنم یتونم سنت ینم! چون عاشق شدم-

 !هست؟ یک! ؟يجد:

 !ملوك خانوم: زدم و گفتم يداشته باشم، لبخند یجان نیتأم نکهیا يقدم ازش فاصله گرفتم برا هی

 هیعمه ! گفتم یهم بود منتها قد مادربزرگم سن داشت م وهیعمه رو که اتفاقاً ب ي دهیتازه از راه رس مستأجر

موندن ! من فرار کردم نیزم يچوب از رو کهیت هیدوال شد واسه برداشتن  ینگاهم کرد و وقت ،ستادیخرده ا

 !همانا و کتک خوردن همانا

 !غر زدن يبده به من جا زیبلو بر لنیدو سه قطره مت شیلوله آزما هیتو :

 ! وردستت کار کنم نجایا ومدمین-

 !ستیبد ن یهم برسون یکمک هیغر زدنهات  نیگم وسط ا یدونم منتها م یاونو که م:

 !گم؟ یم یمن چ ینیبب یکارو ول کن نیشه ا یلحظه م هیدامون -

 نیکردم که مع یتوش، داشتم خون رو بهش اضافه م ختمیبلو ر لنیلوله برداشتم و دو سه قطره مت هی خودم

 !دامون یالیخ یب یلیواقعاً خ: گفت

 !چرا آخه؟-

 !ستین التیخ نی، عزنم یفک م نجایخب دو ساعته من دارم ا:

 یه! کنم یم اضتیر نیکنم دارم تمر یدو ساعتو حس م نیا نیع قاًیدق یدون یم یعنی! که هست المیخ نیع-

 !کنم یخودمو کنترل م یه ،يول بدم تو سرت که صداتو ببر يزیچ هیخوام  یم
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 !دامون؟ یکن یم يکار دار یچ:

 ! يالبته اگه تو بذار! نمونه رو بشمارم نیا يها تیکولوسیکنم رت یم یدارم سع-

 !گم یکالً رو م! گم یاآلنو نم:

 !آهان-

 .هیاز دستت شاک یزن عمو حساب:گفت نیمع کروسکوپ،یم يچسبوندم به لوله  چشممو

 !دونم یم-

 !مارستانیب ای یینجایا ایکالً  دیاز روز سوم ع:

 !قاًیآره دق-

 !ارهی یاسمتو نم گهیزن عمو د يایرو ن یمهمون نیا:

 !خودش گفته؟-

 !باش يجد قهید هیدامون :

 !دوباره خون بده ادیب میبگ ماریبه ب میزنگ بزن میانجام ندم مجبور شویآزما نیبه جان تو، منتها ا میجد-

برداشتم و زل زدم بهش، راه افتاد سمت در و  کروسکوپیچشمم رو از م دم،یرو شن نیمع يپوف کالفه  يصدا

 !میدو کلمه حرف بزن مینیبش ایت کارت تموم شد بهر وق: گفت

 !م؟یدیچر یعلف م میاآلن داشت-

دادنش  ریالبته گ! مادر ژاله شرکت کنم یخونوادگ یداده بود تو مهمون ریگ. برو بابا و رفت یعنیتکون داد  یدست

رم چون نه  یمطمئن بودم نم. کرده بود دایپ تیخودش نداشت و از طرف عمه مأمور اریبه اراده و اخت یربط

 !الله رو يها يلوس باز يمادر ژاله رو داشتم و نه حوصله  زیرآمیتحق ينگاه ها يحوصله 

 .خودشو کشت لتیموبا: شد و گفت دایکارم بودم که دوباره سر و کله اش پ يآخرها

 ه؟یک: دمیسمتش و پرس برگشتم

 .دمیند-

 .امی یاآلن م:

کتم در آوردم و نگاهم  بیرو از تو ج لمیموبا. دادم، دستهامو شستم و رفتم تو رخت کنسر و سامون  کارمو

زنگ زده بود منتها طبق  يهم چند بار دیروز ع نیاول! بود، پدر پارسا یمیکر يآقا. روش ينشست به شماره 

 .بودم دهیزنگ رو نشن يبود و صدا لنتیسا میگوش شهیمعمول هم
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 .بار جواب دادم نیکه بلند شد، ا یگوش يزنگ دوباره  يصدا

 الو:

 !پسرم؟ یخوب. سالم آقا دامون-

 پارسا خوبه؟. ممنون:

 .به لطف شما. خوبه-

 مارستانه؟یهنوز ب:

 .میریفعالً که همچنان درگ. آره-

 گه؟یانجام شده د شاهللایکه ا وندیپ:

 .گذرونه یرو م نهیحاال دوران قرنط. اون که بله-

 .شه و حالش هم روز به روز بهترزودتر مرخص ب دوارمیام:

منتها  م،یو هم تشکر کن میبگ کیهم سال نو رو تبر میتماس گرفته بود يهم چند بار دیروز ع نیاول. ممنون-

 .میقسمت نبود صداتو بشنو

 .شرمنده. مقدار سرم شلوغ بود هی:

 .رهیبگ ویخواد گوش یپارسا م ،مامانیچند لحظه گوش. دشمنت شرمنده-

 .الو سالم دامون جان: یتو گوش دیچینگار پ يدندونم شد، صدا ریگوشم و لبم گ ينشست به الله  دستم

 .سالم-

 ؟یخوب:

 .ممنون-

 .یداشته باش یخوب یلیسال خ شاهللایا. مبارك دتیع:

 .ممنون-

 خوب شده آره؟ شاهللایکمرت چطوره؟ زخمت که ا: 

 .بله خوب شده-

 .کارت برسبرو به  م،یانگار بد موقع تماس گرفت:

 پارسا حالش خوبه؟-

 .دوارهیام یلیخب دکترش خ یول ستیخوب که ن:
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 . خدا رو شکر-

 .ازت میواقعاً ممنون:

 خدافظ. نیبابت تماسشون تشکر کن یمیکر يبرم، از آقا دیمن با. نکردم يکار-

 !خدافظ پسرم:

! گرفت؟ یازم م یسراغ یدر کار نبود کس يوندیپ! امو دادم به کمد و زل زدم به روبروم هیقطع کردم، تک تماسو

 ! دونم ینم! مغز استخوان دو تا پسرخاله وندیپسرعمو و زنش، چه پ یعروس وندیچه پ

*** 

دادم که سر و  یم حیتوض ایکردم و همزمان روش کار رو واسه ناد یم برهیدستگاه سل کانتر رو کال داشتم

 !دعواست؟: دمیانداختم و پرس ایمتعجب ناد ي افهیبه ق ینگاه. توجهمونو جلب کرد رونیاز ب ییصدا

 . بخش يدونم گفت، دستکش هامو در آوردم و انداختم تو سطل، راه افتادم سمت ورود ینم هی

مرد سن دار هم  هیبود،  نیدختر جوون پخش زم هی! چشمام از تعجب گرد شد شگاهیآزما یکه گذاشتم تو الب پا

کرد اون مرد رو از دختره  یم یسع یهم ه یزن هیگفتن،  راهیبد و ب در حال مشت و لگد زدن بهش و فحش و

 !دیرس یدور کنه که زورش نم

اون چند تا قدم مونده رو  ياصالً چه جور دمینفهم! بودن به تماشا ستادهیهم هاج و واج ا تیجمع ي هیبق

مرد  یکن یکار م یچ: مرده و بلند داد زدم يدستم نشست رو شونه . برداشتم و خودمو بهشون رسوندم

 !؟یحساب

داد اگه حالش بدتر از  یبه خون نشسته زل زد به چشمام، نفس نفس زدن هاش نشون م يو با چشما برگشت

 !ستیدست و پاش نباشه بهتر هم ن ریاون دختر افتاده ز

 !نداره یربط یبه کس: دیدستم در آورد و هوار کش ریتکون شونه اش رو از ز هی با

ذارم منو  یم يکرد الیخ!برم یم خیتا ب خیسرتو ب: دنیرد به زدن اون دختر جوون و هوار کشدوباره شروع ک بعد

 !شرفم اگه جفتتونو نکشم یب!کنم یناموسو کنار هم چال م یتو و اون ب! ؟یآبرو کن یب

زورش رو چند برابر کرده بود، دوباره اومد بره سمت دختره،شونه هاشو به عقب هل  تیعقب، عصبان دمشیکش

 !گهیبسه د! منو نیبب! بسه: دمیادم و داد کشد
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به حضور من دوباره حمله ور شد سمت دختره، دستم  تیاهم یو بعد ب ستادینفس نفس زنون ا يلحظه ا يبرا

 نینگاهم افتاد به مع! کرد یدختره بود و ول نم يحلقه شد دور کمرش که عقب بکشمش اما دستش چفت بازو

 .کردن یم نگاهاز همکارام که مات مونده بودن و صحنه رو  گهیدو تا د یکیو  یو عل يو احمد

 ! ؟یکن ینگاه م ویچ يسادیوا: گفتم دمیپرتحکم داد کش نیبه مع رو

ژاله و خانوم . مشیدیعقب کش گهیبه خودش داد و اومد جلو واسه کمک، با هم د یمن تکون يبا صدا نیمع

گوشمو پاره  يداد و هوار مرده پرده  يصدا. بلند کردن نیزم يجوان هم با کمک اون زن مسن دختره رو از رو

 یشرف ب یب! ال خودمو راحت کنمیجا بکشم و خ نیآبرو رو هم یب نیا نیبذار! بکشمش نیبذار نیولم کن: کرد

 !نامردم اگه با دست خودم واسه ات قبر نکنم... ... ...!  زِیهمه چ

 !منو نیبب! چه خبرته؟! یمرد حساب گهیبسه د: گفتم يبلند يروبروش و با صدا ستادمیا

مخصوصاً ! سخت نبود یلیجوش آورده خ يجور نیچرا ا نکهیسرخ و پرخونش نشست تو چشمام، حدس ا نگاه

 !که جر و واجر شده بود وسط معرکه یشیجواب آزما يبا اون برگه 

دلم ! دنیکرد به لرزدستهاش گرفت و شونه هاش شروع  نیسرش رو ب ،یرو صندل نهیبش میزور وادارش کرد به

 وانیل هی: گفتم ينگاهمو ازش گرفتم و به احمد! سوال رفته بود ریکه ز يو مرد رتیاز اون همه غ ختیفرو ر

 .زحمت یب اریآب ب

 ؟یشناس یطرفو م: دمیزدم جلوش و پرس زانو

: دندونهاش آزاد کرد و گفت ریلبش رو از گ! کنه خیترسناك بود که بخواد مو رو به تنم س ياونقدر نگاهش

 !مار! پرورش دادم نمیمار تو آست! برادرزاده امه

 !خوان؟ یهمو م-

 !شه یسرش نم لیناموس شرف و خونواده و فام یب! در خونه امو از جا در آورده يپاشنه ! خوان؟ یهمو م:

 !؟یکن یخب چرا مخالفت م-

 یب! سوزه یعمر م هیخترم سوخت گفتم بره خونه اش سرم دلم به حال د ریخ!الوات معتاده ي کهیمرت! معتاده:

 ! محبت نداشت اقتیل! نداشت يدلسوز اقتیل اقتیل

 !شه؟ یدرست م يبه جون دخترت افتادن کار يجور نیبا ا-
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رو گرفتم و گذاشتم تو دست اون مرد که  وانیآب رو به سمتم دراز کرد، ل وانیل يبده احمد یجواب نکهیاز ا قبل

حاال  نکهینه ا يبه فکر چاره بود فتهیاتفاق ب نیا نکهیقبل ا دیبا: شماش نشسته بود و گفتمحاال اشک به چ

 ! ؟یبشه چ شیطور تیوضع ونبا ا! کتک ریز يریبگ يجور نیو دختره رو ا یکن دیو تهد یسیوا

آبرو رو بکشم واسه  یب نیخوام ا یخودم م ياصالً با دستها! به درك! به جهنم: داد اون مرد بلند شد يصدا

 !خودم آبرو بخرم

 . یآب بخور شما، آروم ش نیخرده از ا هیحاال : بود که گفت نیخرده آروم شم، مع هیپلک رو هم گذاشتم  کالفه

 يدختره کجاست که خدا رو شکر اثر نمیبب نکهیا يدور تا دور سالن برا دیدختره از جاش بلند شد، سرم چرخ پدر

 !يزر! يزر: و اسم زنشو صدا زد دیبلند داد کش. از اون و مادره نبود

که چادر سرش رو مرتب  يهمون جور رون،یشد اومد ب یم يکه به بخش ها منتها ییبا هول از راهرو مادره

 .کرد با ترس زل زد به شوهرش یم

تا من  اریناموسو وردار ب یب ياون دختره : و با تحکم و حرص گفت شگاهیآزما يراه افتاد سمت در ورود پدره

 !با اون و جواد و پسرش روشن کنم فمویتکل

رفت  یم شگاهیافتاده همراه مادرش از آزما يو سر یزخم یپاره و صورت یکه با لب ينشست به دختر نگاهم

 .میبر: شد و گفت نییپشتم باال و پا يرو نیدست مع. رونیب

راه افتادم سمت بخش و دعا  مکث هیهم نشست،لبهام به هم چفت شد و بعد  يرو يلحظه ا يبرا پلکهام

 !زنده بمونه یتا اون حد عصبان يکردم اون دختر از دست پدر

کتک خوردن اون دختر و  يصحنه  دنیاز د! آب بخورم وانیل هی نکهیا يافتادم سمت آبدارخونه برا راه

 !بود ختهیاون پدر اعصابم بهم ر تیو عصبان یدرموندگ

که پشت  ییایتوجه امو جلب کرد و نگاهم افتاد به ناد ینیف نیف ياشته صدارو هل نداده و پا تو آبدارخونه نذ در

 .نییو سرش خم بود به سمت پا ستادهیکرده به در ا

 .نمتیبب: رفتم سمتش و گفتم متعجب

و  دمشیو به سمت خودم کش نشیدستم نشست به آست. نمیخم کرد تا نتونم صورتش رو بب شتریرو ب سرش

 !؟یکن یم هیگر يدار: دمیپرس

 !شم یاآلن خوب م! دیببخش! نه: گفت يگرفته ا يصورتش رو پاك کرد و با صدا يرو يتند اشکها تند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٢٥٣ 

متأثر شده بود  یلیخ ایافتاده بود  يزیچ ادیاون صحنه  دنیاز د! بود؟ یاش واسه چ هیگر! مونده بودم بهش مات

دستم ناخودآگاه ! کنه یم هیشد داره گر یاما باورم نم دمید یصورتش رو م یسیو خ یکرد؟ سرخ یم هیکه گر

 یافتاد کار درست ادمیبه خودم اومدم و  ظهلح هی ارم،یسرش رو باال ب نکهیا يچونه اش برا ریز نهیرفت که بش

 !لحظه هیمنو نگاه کن  تیخانوم پاك ن! دختر نمتیبب: پس گفتم ستین

به خاطر اون : دمیو پرس ایشتم سمت نادکردم و برگ پشیکردم و رفتم سمت در، ک یشد، نچ شتریاش ب هیگر

 ؟یکن یم هیگر يدختره دار

 !شده یچ نمیلحظه بب هی نیبش: وسط و گفتم دمیرو کش یبه عالمت مثبت تکون داد، صندل يسر

دستمال پشت : کردم گفتم یرو پر آب م وانیکه دو تا ل يدر آوردم و همون جور خچالیپارچ آب رو از  نشست،

 !سرته

و  سیخ يبار تو اون لحظه ها با چشما نیاول يسرشو بلند کرد و برا نیدستهاش دستمال بود، به خاطر هم تو

 !نیپاك کن تونوینیب نتونیبا آست نیآخه شما دخترها عادت دار: زدم و گفتم يلبخند. قرمز زل زد بهم

 !شده یچ نمیبخور بعد بگو بب: رو گرفتم سمتش و گفتم وانیزد، ل یلبخند کمرنگ هیگر ونیم

 ! حساس؟ نقدریآدم هم ا! دیلرز یدستهاش بود که م يقلپ از آب خورد، نگاه من رو هی

 !آره؟ یکن یم هیگر يبه خاطر اون دختره دار یگفت:دمینشستم و پرس دم،یخودم جلو کش يهم برا یصندل هی

روپوشم که ناخودآگاه نره  بیدستهامو فرو کردم تو ج. دیرو به عالمت مثبت تکون داد و دماغشو باال کش سرش

 !؟یکن یم هیچون کتک خورد واسه اش گر: دمیپاك کردن اشکهاش و پرس يجلو برا

چرا  یدون یم: دمیخرده مکث کردم و پرس هی. دیدماغشو باال کش گهیبار د هیکرد و  نییسرش رو باال و پا دوباره

 !جوش آورده بود؟ يباباش اون جور

 یکلمه جواب دادن ها هم قطع م کیشد همون  یناراحت م یدا رو شکر وقتخ! بود یهمون واکنش قبل جوابم

 یم ای میدر موردش حرف بزن يدوست دار:بودم خوردم و گفتم ختهیخودم ر يکه برا یآب وانیقلپ از ل هی! شد

 !؟يریآبغوره بگ ینیبش يخوا

بدبختو : که حاال تو دستش خرد خرد شده بود اشاره کردم و گفتم یآورد باال و زل زد بهم، به دستمال نگاهشو

 !بردار گهید یکیبندازش دور ! يکرد کهیت کهیاون پدره ت يجا

 يزیچ هی: چونه اش، سرش رو آوردم باال و گفتم ریرفت سمت دستهاش، دستم ناخودآگاه نشست ز نگاهش

 !؟یش یبپرسم ناراحت نم
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کالً به  ای يافتاد يزیچ ادی: دمینگاهش اما ثابت موند پس پرس دم،یکش موند به چشمام، دستم رو عقب مات

 ؟یقرار گرفت ریخاطر اون صحنه تحت تأث

 .ختیاعصابم بهم ر: کرد و پربغض گفت یمکث

 چرا؟-

 .بود یسر و صورتش خون يهمه . بد زد یلیدختره رو خ:

 !حداقل نکشتش-

 !از کجا معلوم:

 از کجا معلوم؟ یچ-

 !نکشدش رونیبره ب نکهیا:

دو تا رو با هم  نیره سراغ برادره و ا یم یعنی نیا. با برادر و برادرزاده اش معلوم کنه فشویخواد تکل یگفت م-

 .کنن یعقد م

 !شه یهم که بدبخت م ياون جور:

 !شه؟ یخوشبخت م يریآبغوره بگ زهیدو تا سرن ینیاآلن تو بش-

 !نه:

 !هان؟. میکارمون برس یبه باق میفراموش کن، بر يدید رونیکه ب میزیبه صورتت بزن، اون چ یآب هیپاشو -

که  یوانیتو ل ختمیمشت قند ر هیاز جام بلند شدم، . دندونهاش گرفت نینداد و به جاش لبش رو ب یجواب

هست  اهیزشت و س يرهایجامعه اونقدر تصو نیتو ا: زدم گفتم یکه همش م يو همون جور زیگذاشته بود رو م

آب  نیا ایب. یش یم تیخودت اذ یحساس باش نقدریا ياگه بخوا!گمه ششونیپ شیپ يند لحظه چ ریکه تصو

 .قندو بخور

 .گهیبخورش د: و گفتم نکیکنار س نتیدادم به کاب هیتک نهیرو گرفت اما نخورد، دست به س وانیل

 !بهت آب قند بدم يباالخره منو وادار کرد: زدم و گفتم يقلپ خورد، لبخند هی

دستش  يتو وانیبه ل يزدم، با سر اشاره ا يصورتم شد، لبخند ي رهیبرآشفته و سرخ خ يبا چهره ا پرسوال

 !پارسال بود نیهم! نرفته؟ ادتیخون گرفتن از منو که  انیجر: کردم و گفتم

 .امی یمنم اآلن م نیشما بر: مقنعه و گفت ریفرستاد ز شوینارنج ينشست رو صورتش، با دست موها يلبخند

 !هات اون ته مونده؟ هیخرده از گر هی! ه؟یچ: دمیاز جام تکون بخورم پرس نکهیا بدون
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 هی! لرزه یدستهاش م دیشد که هنوز اون طور شد یباورم نم. از آب قند خورد گهیقلپ د هیزد و  يلبخند دوباره

 !دختره يباباهه سوخت هم برا يهم دلم برا: کم ساکت موند بعد گفت

باباهه حق : مکث گفت هیدندونهاش گرفت و بعد  ونیلبش رو م د،ینگفتم که ادامه بده، چونه اش لرز يزیچ

 .بزنه يحق نداشت دختره رو اون جور یبشه ول یعصبان يداشت که اون طور

 .آره-

 .ختیر یگوله گوله اشک م يجور نیبدبخت هم يتازه مادره :

 .آره-

 !؟یاگه بکشدش چ نهیمنظورم ا یعنی. ارهیسر دختره ن ییکم بشه و بال تشیخدا کنه باباهه عصبان:

 !کشه تو نگران نباش ینم-

 .خدا کنه:

 نیبهت گفتم ا يزیچ هیکنن من بدبخت  یم الیخ هیاآلن بق. هم به صورتت بزن یآب هیاشکهاتو پاك کن، -

 !هیبه گر ینشست يجور

 يکنار و جا باز کردم برا دمیقدم خودمو کش هیبودم،  ستادهیا نکیجاش بلند شد و اومد سمت من که کنار س از

 یعنی. افته یم ادیاتفاقها ز نیجا از ا نیا:آبم خوردم و گفتم وانیاز ل گهیقلپ د هیصورتش رو بشوره،  نکهیا

 ست،یخانوم مثبت باشه اما ن يباردار شیآزما جوابو آرزو که  دیبا هزار ام انی یزن و شوهر م. ستیبار ن نیاول

ها  یلیخ يپاتولوژ شیمثبته، جواب آزما ننیب یو م رنیگ یم تیو هپات دزیا شیجواب آزما انی یخونواده م

اجتماع و  نیاز هم ییکه جز گهیاتفاقات تلخ د ینامشروع و خالصه کل يها يده، باردار یسرطان رو نشون م

 !نارک يو بذار یکارو ببوس نیا دیکه با يزیحد بهم بر نیهر بار تا ا ياگه بخوا! هیزندگ

صورتتو پاك کن، : گرفتم سمتش و گفتم رون،یب دمیو چند برگ دستمال کش زیزد به صورتم، رفتم سمت م زل

 .رسونمت خوابگاه یروپوشتم عوض کن م

 یمن خودم م ن،ینه شما زحمت نکش: دستمالها رو ازم گرفت و گفت دیکش یکه دماغشو باال م يجور همون

 .رم

 !؟ينداز یم یک ادیمنو  یدون یم. خوام برم ناهار یخودمم م ست،ین یزحمت: سمت در و گفتم رفتم

 ؟یک: دیکه پرس دمیشن

 !؟یش یبگم ناراحت نم: زدم و گفتم يسمتش لبخند برگشتم
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تو  گهید قهیپنج د!ادته؟یتو شهر موشها رو  ینارنج: نه، در رو باز کردم و گفتم یعنیبه دو طرف تکون داد  يسر

 .باش یالب

*** 

 ؟يد یشما انجام م شویکردم، باق یم برهیداشتم سل کانترو کال: گفتم يتو بخش و به احمد رفتم

 !حتماً دکتر:کرد گفت یکه نگاهم م يباال آورد و همون جور سرشو

 یسر به هوا اونوقت م يدکتر رو از دهن تو بندازم و استاد رو هم از دهن اون دختره  هی: کردم و گفتم یاخم

 !خدافظ!القمر هم بلدم بکنم تونم ادعا کنم شق

رفتم سمت  یکه م يو همون جور دمیکتم رو پوش فم،یتو ک ختمیهامو جمع کردم و ر لهیتو اتاقم، وس رفتم

 .گردم یرم ناهار، بعدش بر م یمن دارم م:کرد و گفتم یکار م نیکه مع یسرمو کردم تو بخش یالب

 ؟يبر دینبا مارستانیمگه ب: و گفت دیکش نییرو صورتش رو پا ماسک

 .برم دینه شب با-

 . چرت بخواب هیخب برو خونه :

 .رم یم يعصر -

 .نمتیب یپس م. باشه:

 فعالً-

 .قربونت:

با ورودم . داد یبود و داشت به حرفهاش گوش م ستادهیبه دست کنار خانوم جوان ا فیک ایناد ،یتو الب رفتم

 ! کشت یدختره رو م نیبود دهیاگه نرس يفرهود يآقا يوا: به سمتم و خانوم جوان گفت دیسرشون چرخ

. صورتش اونقدرها هم سرخ نبود گهیداشت اما د هیاز گر یچشماش هنوز نشون ا،ینشست به صورت ناد نگاهم

 ومد؟یدکتر امروز کالً ن: دمیرو دست به دست کردم و پرس فمیک

 .انی یچرا صبح زود اومدن و بعد رفتن جلسه، البته گفتن بعد ناهار م: جوان جوابمو داد خانوم

 م؟یبر: دمیپرس ایگفتم و از ناد يا باشه

بره  ایتا ناد ستادمیرو هل دادم و عقب ا يا شهیفعالً هم به خانوم جوان گفتم و در ش هیحرف همراهم شد،  یب

 میدیهمکف که رس يطبقه  يرد شد، پشت سرش راه افتادم و به پله هاکرد و با خجالت از کنارم  یمکث. رونیب

 .ارمیدر ب نگیاز پارک نویشما برو دم در من ماش: گفتم
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 .نیبه خاطر من دور کن رتونویخوام مس یآخه نم. امم:کرد و گفت یو من من

 .امیمنتظر باش تا ب. شه یبه خاطرت دور نم رمیمس-

 .ارمیرو در ب نیتا ماش نیرزمیزمزمه کرد و من رفتم ز يا باشه

رو  ینینگاهش رو گرفتم و ماش ریمس. بود ابونیو نگاه پر اخمش به خ شگاهیرو، دم در آزما ادهیبود تو پ ستادهیا

زدم که منو  یرو روبروش نگه داشتم و تک بوق نیماش! دمید ابونیکه اون روز مزاحمش شده بود اون سمت خ

 .دیببخش: بست گفت یکه کمربندش رو م يوراومد و جلو نشست و همون ج. نهیبب

 !بابت؟-

 ... خب:

 !آره؟! پسره هنوز مزاحمته نیاما انگار ا يمزاحمم نشد-

 !ادی یرم م یده اما هر جا م ینم ریگ ادیز: و آروم گفت فشیک يمچاله شد رو ایناد دست

 !ست؟ین ریگ ادی یم ير یهر جا م نکهیا-

 .رهیگ یراهمو نم يجلو گهید نهیمنظورم ا یعنیخب :

کنه واسه  یمن سرم درد م: زنه گفتم ینم یحرف دمید یرو ساکت موندم، وقت یمسافت طوالن هیافتادم و  راه

کارها از  یکه بعض ییدارم به آدم ها یوقت یعنی. دم یکارو انجام م نیقصد و منظور هم ا یب! گرانیکمک به د

. ارمیحس خوب به دست ب هی کهکنم  یکنم در واقع دارم به خودم کمک م یکمک م ادی یدستشون بر نم

 گم؟ یم یچ یمتوجه

 .بله-

شه  یم! شه دخالت یبذارم م شیکنم اگه بدون کمک خواستن ازم بخوام قدم پ یوقتها حس م یاما بعض:

 !یفضول

 .بال نسبتتون-

گوشه نگه داشتم و در مقابل نگاه متعجبش که گنگ  هیرو  نیماش دم،یچیرو پ یدگیبر نیرو زدم و اول راهنما

 ای یاز شرش خالص ش يخوا یم: دمیو برگشتم سمتش و پرس دمیرو باال کش یترمز دست ستادنمیشده بود از ا

 ده؟ یم ریکه بهت گ ستیبرات مهم ن

 يپا يله دو جم یکی روزیپر یمن اتفاق ن،یبب: و گفتم دمیبه سمتش چرخ گهیخرده د هیزد به چشمام،  زل

 یاما حس م ستینبوده و ن یقصدم فضول... دن و  یو اجازه نم يبر یتون ینم یگفت یکه م دمیتلفنت رو شن
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 یبه نرفتن ب یکن شیضرا يکرد یم یو تو سع يبر ییطرف اصرار داشته جا نکهیکنم تلفن اون روزت، ا

 نیکه تو ا نهیزنم به خاطر ا یحرفها رو م نیاگه هم دارم ا! نباشه رتیو گ کاریعالف ب یهمکالس نیارتباط به ا

. کرد دایشه پ یم يدوره و زمونه کم تو دختر نیخاصه که تو ا یشکنندگ هیکردم  دایکه ازت پ یچند ماه شناخت

که من  ییحاال، از اون جا! ات که واقعاً منو متعجب کرد هیگر وامروزت  یختگیبهم ر نینمونه اش هم هم

آدم  نیبه حال ا یفکر اساس هیکنم بهتر باشه  یشناسم فکر م یخوب م یلیو خمردم و جنس خودم هیخودم 

 ... یحت ای فتهیدنبالت راه ب يذار یبخواد هر جا که پا م یآدم نیهمچ هیمثل توا که  يدختر فیح. یبکن

 !ن؟یفکر کرد یشما در مورد من چ: پرحرصش حرفمو قطع کرد و منو تو بهت فرو برد ي جمله

 !؟یچ یعنی-

که  ادی یشم و خوشم م یم قیداد باهاش رف شنهادیبهم پ یکیهستم که تا  ییمن از اون دخترها نیکرد الیخ:

 !و نازمو بخره؟ ادیرم ب یو هر جا م فتهیطرف دنبالم راه ب

 !نبود نیمنظورم ا-

 ...نیزن یحرف م نیو ازش دار نیسادیکه گوش وا یتلفن! بود به من نیتوه هیکه بود  یمنظورتون هر چ:

که همون دو سه تا جمله اتو  زمیبر ییچا هیخودم  ياومده بودم آبدارخونه برا! دمیشن یاتفاق! ستادمیگوش نا-

 !دمیشن

هم ...  يپسره ...  يکه من با اون پسره  نیساخت ویخودتون سنار يبر اساس همون دو سه تا جمله برا:

 !!!دوستم؟ میدانشگاه

 !زدم؟ یحرف نیهمچ-

 !بود نیمحرفتون ه یمعن:

 ...کنه گولت بزنه  یم یبود اگه داره سع نیمنظورم ا-

 ي هیکه دارم روح یبه خاطر مشکل رم،یکه توش گ یطیبه خاطر شرا دیبه قول شما شکننده باشم، شا دیمن شا:

به قول شما نازك  دیشا اد،ی یاشکم در م ينقطه ضعف رو داشته باشم که زود نیا دیداشته باشم، شا یحساس

فکر کنم  یول! کمکتون هم واقعاً ممنونم از! که بخوام گول امثال اونو بخورم ستمیباشم اما اونقدر ساده ن ینارنج

بهشون کمک  نیو بعد قصد کن نیبعد در موردشون درست قضاوت کن نیبهتر باشه اول آدم ها رو خوب بشناس

 .نیکن
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رو باز  نیکمربند رو فشار دادم و در ماش یشاس! شد ادهیبزنم در رو باز کرد و پ یاصالً بخوام حرف نکهیاز ا قبل

 !ایناد! تیپاك ن! دختر با توام! نمیبب سایوا: و گفتم رونیپامو گذاشتم ب هیکردم 

در رو  ن،ینشستم تو ماش! دست تکون داد و سوار شد و رفت نیماش نیاول يبرا ابون،یفرفره رفت اونور خ نیع

داشته  یواکنش نیبد بود که همچ يحرفم اونقدر! زده بودم؟ يدحرف ب! دمیکش يبهم و پف کالفه ا دمیکوب

اصالً  نیا! از خودش دفاع کنه يجور نیاومد بتونه ا یاصالً بهش نم! کرد؟ نیچرا همچ! شد اصالً؟ یچ! باشه؟

 !بود فیمزاحم رو حر ي کهیاون مرت نیتنه صد تا ع هیبه کمک نداشت، احتماالً خودش  ازین

از حرفهام چه  ستیمعلوم ن! درستش کن ایحاال ب! و زل زدم به روبروم دمیموهام کش نیب یو گنگ دست جیگ

روشن کردم، ذهنم  نویو ماش دمیکش قینفس عم هی! نشون داده بود یواکنش نیهمچ هیکرده بود که  یبرداشت

تا دو ! چند شنبه است نمشیب یکه م گهیو بار د هیدانشگاهش چه طور يکرد برنامه  یداشت حساب و کتاب م

 !اومد یالبته اگه بعدش م! اومد یکالس داشت و نم گهیروز د

*** 

چه : سالم کردم، سرش برگشت سمتم و گفت. کرد یهم اومده بود و داشت غذا رو گرم م اوشیخونه، س دمیرس

 !خونه؟ يعجب بعد مدتها ناهار اومد

 .شگاهیآزما چرت بخوابم و بعد برم هی امیکنه، گفتم ب یسرم درد م-

 .ناهارو بخور بعد بخواب ایقبلش ب:

 .امی یو م رمیگ یدوش م هی-

رفتم  ام،یاما منتظر بود که ب زینشسته بود پشت م اوشیس رون،یگرفتم و اومدم ب يا قهیدوش پنج د هی رفتم

 .تو شروع کن تا من لباس بپوشم: سمت اتاقم و گفتم

 چه خبر؟: و گفتم زینشستم پشت م. ظرم مونده بودرفتم تو آشپزخونه منت یگفت اما وقت يا باشه

 .یسالمت-

 .یجز سالمت:

 .یچیه-

 !؟یخبر درست و درمون داشته باش هیبار شد  هی:

روز که به بانکمون  هیبذار !تونم داشته باشم؟ یم يبه نظرت چه خبر گهیخب صبح رفتم بانک و اآلن اومدم د-

 !کنم یم فیخبر رو برات با آب و تاب تعر امی یدست برد زدن م
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زد که به  یازش حرف م ایکه ناد یبرداشتم و گذاشتم دهنم و فکر کردم مشکل زیم يشور رو ونیکلم از م هی

اون صحنه اشک  دنیاز حد حساس شده بود که اون طور به خاطر د شیآره خب ب! هیخاطرش حساس شده چ

 ! داد یواکنش نشون منسبت به حرف من  ياون جور ای ختیر یم

 ؟يدوست ندار گه،یبخور د: آورد رونمیاز فکر ب اوشیس يصدا

 .خورم یدارم م. چرا بابا: بهش انداختم و گفتم ینگاه

 ؟يربعه تمرکز کرد هی ای يخور یم يدار-

 .شه یسرم داره منفجر م: و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 شده؟ يزیچ-

 .نه:

 .انگار يگرفته ا-

 .دعوا شد حال همه امون گرفته شد شگاهیامروز تو آزما: 

 ؟يتو دعوا کرد! ؟یسر چ-

 !بود دخترش باردار شده گرفته بودش به باد کتک دهیفهم يپدر هی. نه:

 !آخه؟ یچ يبرا! بابا يا-

در چق! ؟یچ يدادم برا یم حیاآلن توض دیواقعاً با! اوشیاز بشقاب جلوم گرفتم و دوختم به صورت س نگاهمو

 !از حد بچه مثبت بود شیدر واقع ب! بشر پرت بود نیا

 !آهان از اون لحاظ: تو دهنش رو قورت داد و گفت يخرده نگاهم کرد، لقمه  هی

 ؟یتا حاال دوست دختر داشت: دمیقاشق از غذام خوردم و پرس هی

 .نه-

 ؟یکه داشته باش يدوست هم ندار:

 .دونم ینم-

 ومده؟ین شیپ تشیاما موقع يدوست دار نکهیا یعنیدونم  ینم:

 .کرد یبود تو دانشگاه که برام جلب توجه م يدختر هی-

 !داد که نظر تو رو جلب کنه؟ یانجام م یعمداً حرکات یعنی:

 !بهش کشش داشتم ییجورا هی نهیمنظورم ا! نه بابا-
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 خب؟! آهان:

 !شوهر داشته یسالگ 15از  دمیبعداً فهم یچیه-

 !انتخابت نیخاك بر سرت کنن با ا یعنی: قلپ آب خوردم و گفتم هیبعد  خنده، بلند بلند و ریز زدم

 !حلقه بندازه دستش هیکرد  یدختره نم! به من چه خب: زد و گفت يلبخند

 !کنار؟ یگذاشت يدیو دوست داشتن رو بوس یو عشق و عاشق يخورد یبعد تو هم شکست عشق-

 .برام جلب توجه نکرد یکس گهید یعنی! ومدین شیپ گهینه، د:

 !نکرد که توجه ات رو جلب کنه؟ یحرکات یعنی-

 !دامون:

 .یبمون یباق يپسر عقده ا ریپ هیفکر کنم تا آخر عمرت . يباال بزنه نه آورد نیبابات هم که خواست برات آست-

 .واسه خودت بخون يبلد ییتو اگه الال:

واسه  یاساس میتصم هی دیبا يشد نیرنشیتو که کالً عابد و د! پشت سرم دارم یاهیس يپرونده  هیمن الاقل -

 .يریخودت بگ

 .به موقعش:

 ه؟یموقعش ک-

 .مستقل بخرم يخونه  هیبتونم حداقل  یوقت:

 !گهیمشکلت حله د يریوام بگ هی-

 !پسر جان ستین یآسون نیزن گرفتن به ا:

 !ادی یها به دست نم یونآس نیمطمئناً به ا يخوا یکه تو م یزن! آره خب-

 !خوام مگه؟ یم یچ:

زن شوهردار واسه ات جلب توجه کرده البد دنبال  هیچند سال عمرت فقط  نیتو کل ا یوقت! دونم یمن چه م-

 !گهید یدر جهان ستین ي قهیعت زیچ هی

 .گذاشته غامیعمه خانوم زنگ زده خونه برات پ. بخور غذاتو سرد شد-

 !نهیهمچنان باهام سرسنگ یاون مهمون انیسر جر! اوخ اوخ:

 !؟ياریکه الاقل دلشو به دست ب یخب چرا نرفت-

 .ناراحته يا گهید زیاز چ. بهونه است هیمهمون:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٢٦٢ 

 !؟یچ-

 .بهش ثابت کرده که فکرش درست بوده یکنه و نرفتنم به اون مهمون یفکر اشتباه در موردم م هی. الیخ یب:

 !؟یکن یطرح م یچند مجهول ي معادله! یگ یم یفهمم چ یمن که نم-

عجب ! کرد و هم به عمه یفکر م ایذهنم در آن واحد هم به ناد. نزد یحرف گهیهم د اوشینگفتم، س يزیچ

نبود  یکی! اوردمی یو اون در م نیکردم و از دل ا یم یمنت کش دیو مرتب با یه! ونیم نیافتاده بودم ا يریگ

 گرانیتو کمک کردن به د دارمگفت  یحق داشت که م دیعمه شا! واریکنه بکوب به د یبگه آخه سرت درد م

 دیبا دیشا! کردم یتر رفتار م الیخ یخرده ب هیو  دمیکش یخودم م يترمز جلو هی دیواقعاً با دیشا! کنم یافراط م

 !دمیخر یخودم آرامش م يخرده برا هیو  دمیکش یم يعار یبه طبل ب یدست هی

شب  شگاه،یکن برم آزما داریمنو ب گهیساعت د هی. بابت غذا ممنون: تموم کردم،از جام بلند شدم و گفتم غذامو

 ! هیخونه خال یهماهنگ کن يزیچ یبا داف یخواست فتم،یهم ش

زدم و  یزنگ م نیبه مع دیبا. رفتم و خودمو ولو کردم رو تخت و ساعدمو گذاشتم رو چشمام د،یخند اوشیس

 .الیخ یشد، پس ب یساعت نگران نم هیواسه . اما حسش نبود امی یم رتریعت دسا هیگفتم  یم

*** 

من بود احتماالً که  یبدشانس. گذشت یول کرده و رفته بود م ابونیمنو وسط خ ایروز از اون روز که ناد دو

 يچهره .شده بود رشیدرگ بیذهنم عج. رمیبگ ایاز ناد يبودم که بخوام خبر دهیرو هم تو دو روز قبل ند يشاد

چشمام کنار  يلحظه هم از جلو هین یبرافروخته اش تو ماش ي افهیتو آبدارخونه و ق سشیخ يسرخ و چشمها

 . بشه شگاهیاومدن به آزما الیخ یبچه نباشه که بخواد قهر کنه کالً ب يبودم اونقدر دواریرفت و من ام ینم

سالم که کرد، جواب دادم و حس . نداشت و اومده بود اون روز کالس يشاد میو از خوش شانس مارستانیب رفتم

اصالً  ایاز دهنش در بره  ایاز ناد یمونه و منتظر موندم حرف یآدم حرف تو دهنش نم نیکردم چقدر خوبه که ا

 ایزد اما در مورد ناد ادیحرف که ز یعنی. نزد یحرف چیرفتن ه يها کیبگه اما تا نزد شیاز دلخور يزیبه عمد چ

به مسئله  میخواست مستق یاما دلم هم نم رمیازش بگ يخبر هی يجور هیبود که  نیا ریذهنم درگ.نگفت يزیچ

شه  یم يفرهود يآقا: آوردم که اومد و گفت یداشتم روپوشمو در م. ارمیاز دوستش ب یاسم یحت ایاشاره کنم 

 ن؟یکن ییاو دوستم رو در مورد منابع کنکور ارشد راهنم منخرده  هیازتون خواهش کنم 

 !استاد یچه عجب نگفت: سمتش و گفتم برگشتم

 !فتهیکردم تا از دهنم ب نیبا خودم تمر یخب، کل-
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 !نیآفر! خوبه:

 ن؟یواسه ارشد بخون نیخوا یم: دمیکردم و پرس زونیزد، روپوش رو آو يلبخند

 .میمنابعش رو جمع کن میتون یحاال که زوده اما خب الاقل م-

 ن؟یامتحان بد نیخوا یم شیکدوم گرا.کنم جزوه ها و کتابها رو هنوز دارم یمن فکر م:

 .نگرفته میهنوز تصم ایبخونم اما ناد يخوام هماتولوژ یخب من که صد در صد م-

فردا که دوستت اومد : خرده فکر کردم و بعد به عمد گفتم هیابروم رو خاروندم و  يناخن شستم گوشه  يرو با

که جزوه ها و کتاب ها رو  یکن يادآوری یتون یم یدم اما هر وقت خواست یبع رو بهش ممنا ستیل شگاهیآزما

 .ارمیواسه ات در ب ياز انبار

اگه . مارستانیب امی یم يعصر یمن ول. ادی ینم شگاهیاحتماالً فردا آزما ایخب ناد یول! یمرس! واقعاً؟! يوا:

 .رمیگ یمن ازتون م نجایا نیاریرو ب ستیشما ل ستین یزحمت

 اد؟ی ینم شگاهیچرا فردا آزما: دمینشست به صورتم و پرس یفعال شد و اخم شاخکهام

 .قرار بود خودش بهتون زنگ بزنه و بگه یعنیاممم، خب، -

 !نخورده سیخ قشیگم که باز نخود تو دهن رف یزنگ زد نم یتو بگو وقت:

 . رفته خونه اشون-

 !که داره؟ یبه خاطر مشکل:

 بهتون گفته؟: دیخرده مکث کرد بعد با من و من پرس هیتم و زل زد به صور يشاد

 !داره یدونم که مشکل یرو نه اما م اتیجزئ-

 .به خاطر همون مشکل رفته. بله:

نداد و  حیتوض يشتریب زیهم بر عکس انتظارم چ يرو بروز ندم، شاد میکردم کنجکاو یرو برداشتم و سع فمیک

 .یو جزوه و کتاب ها واقعاً مرس ستیبابت ل: گفت

 .فعالً! خواهش: افتادم سمت در گفتم یکه راه م يرو هم برداشتم و همون جور کتم

 !دونستم و اون یاومد من م یم یمهم نبود اما وقت! اومد یفردا هم نم! طور نیکه ا پس

*** 

. جواب سالمم رو داد و باهام دست دادبلند شد، با لبخند  زشیاز پشت م. به در اتاق دکتر زدم و رفتم تو يا تقه

 .نیگفت باهام کار دار یم يمصطفو: نشستم و گفتم
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 گه؟ید يرو خوند روزید يصورت جلسه . آره: و گفت زیم يدستش بود گذاشت رو يرو که تو يخودکار

 !نیبرام پخت یچه آش دهیبه گوشم رس ینه هنوز ول-

 !؟يکه ندار یمشکل:

 !گهیبگم چشم د هیبزنم تو سر خودم و به بق دیدونه با هی! تونم بکنم یر مکا یخب چ یمشکل که دارم ول-

که عطاشو  يفهمم چرا بند کرد ینم!پست رو نداره نیا اقتیخودت ل يکس به اندازه  چیه: و گفت دیخند دکتر

 !یبه لقاش ببخش

 . خودمم برسم یهام کمتر بشه که بتونم به زندگ تیکم مسئول هیخواد  یدلم م! خرده هیخسته ام -

 !بچسب تویریپست مد نیکار تو بخش بشو و هم الیخ یگم ب یخب من که بهت م:

 ! ستمین نیبش زیمن پشت م-

 !شو دامون مارستانیاون کار تو ب الیخ یالاقل ب:

 !به جون شما راه نداره -

شلوغ  مارستانیبه کار تو اون ب يفهمم چرا بند کرد یاما نم ستیدونم چشمت دنبال اون چندرغاز حقوق ن یم:

 !يکارآموزها رو هم ندار يدونم حوصله  یمخصوصاً که م! یآموزش

با شما  تیخانوم پاك ن نیکارآموز، ا نیگفت یراست! شه مشغله یواسه آدم م ییوقتها هی گه،یعالقه است د-

 اد؟ی یهماهنگ کرده که نم

حال  ایگو ادیتونه ب یگفت تا آخر هفته رو نم. خانوم جوان هم وصل کرد به من يتو نبود نجا،یزنگ زد ا.آره:

 .ستیاز بستگانش خوب ن یکی

دونم  ینم! موقعه بوده یب یتداخل زمان هیکردم که قهر کرده و فقط  یتو فکر، پس احتماالً من اشتباه م رفتم

چرا ذهنم  دمیفهم ینم! ادی ینم گهیو بگه د رهیبعد از آخر هفته تماس بگ نکهیا يبود برا يهم بهونه ا دیشا

رو بزنم، طرف برنجه  یرك حرف یلیکه خ ومدا یم شیوقتها پ یلیتو روابطم با دخترها خ! شده رشیانقدر درگ

 یدختر داشت بهم اجازه نم نیکه ا یخاص تیمعصوم دیشا! ندم چون حرفم از نظر خودم درست بوده تیاما اهم

کرده بود و درصدد  ریناجور ذهنم رو درگ یلیهم حرف عمه خ دیشا! تفاوت از کنار رنجوندنش بگذرم یداد ب

 يذهنم ناخودآگاه مشغول اصالح افراط کردنم تو توجه به مشکالت آدم ها دیاش! اصالح خودم بر اومده بودم

 !اطرافم بود

 !؟ییکجا: جلوم تکون داد و گفت یدست دکتر
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 شد؟ یچ زاتیتجه دیخر: روبرو گرفتم و گفتم زیام رو از م رهیخ نگاه

 یدون یم یعنی. که به صرفه تر باشه میرو از تهران بخر زاتیبه بعد تجه نیگرفته از ا میتصم رهیمد أتیه-

 .میدستمون رو داشته باش يهوا دیشه و خب ما هم با یها واقعاً داره کمرشکن م میتحر نیا

 .و قرارداد بستن و بار رو آوردن دنیشه رفتن و جنس رو د یمنتها سخت م. اونکه آره:

 .هم گرفته گهید میتصم هی رهیمد أتیآره خب، ه-

 ؟یچ:

 .يبر یقرار شد واسه بستن قراردادها تو هم همراه تراب-

 !؟یواسه چ گهیمن د:

خرده  هیبعدش هم ! میخرده سرگرمت کن هی يجور نیا میسرت خلوته گفت دمید: زد و گفت يلبخند دکتر

 !دهیتهران واسه ات مف يآلوده  يهوا

 يتو جلسه  رهیمد أتیه میبر شیپ يجور نیفکر کنم ا: به تأسف تکون دادم و گفتم يجام بلند شدم، سر از

 !و بخش ها رو هم بندازن گردن من زاتیتجه یو شست و شو و ضدعفون یکش یت يبعد

 !ریحرفو جناب مد نیا دیینفرما: و گفت دیبه پشتم کش یو با لبخند دست رونیاومد ب زیاز پشت م دکتر

 .هم دست تنهاست يو احمد شیتانکر نمونه هست واسه آزما هیمن برم ! بله چشم-

فکر کردم که حاال چه  نیکرد، رفتم سمت رخت کن و به ا میگفت و تا دم در اتاقش همراه يباشه ا دکتر

 !امیبساط تهران رفتن کنار ب نیبا ا يجور

*** 

 .ینره خاموش کن ادتیگازو  ریرم، ز یمن دارم م اوشیس:

 .باشه-

 !؟يدیتخت خواب یگرفت يصبح شنبه ا ؟یحاضر ش یش یچرا بلند نم نمیبب! اصالً؟ يداریب:

 .رم یم رتریساعت د مین هی-

 !چرا؟:

 !ادی یخوابم م-

 !یموجه لیعجب دل:

 !پره یبرو حرف نزن خوابم م! گهیگرفتم د ادیاز تو -
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 !خونه بره هوا؟ یرو خاموش نکن يکتر رینره ز ادتی:

 .اآلن خاموشش کن نیهم-

 ؟يخور یصبحونه نم:

: گفت يخفه ا يبا صدا ریسرش و از اون ز يسرش برداشت و گذاشت رو ریکالفه بالشش رو از ز اوشیس

 !دیبرو خواب از سرم پر ،یبترک

رو  فمیدر اتاقش رو بستم، ک! دهیگرفته خواب یکی نیروز هم که من صبح اول وقت بلند شدم برم سر کار ا هی

 .رونیگفتم و زدم از خونه ب ایهم به صبحونه نخوردن س یرلبیبه جهنم ز هیبرداشتم، گاز رو خاموش کردم و 

*** 

چون روز قبل با عمه صحبت کرده بودم و در صلح و صفا  دیشا. هم نداشت یخاص لیحال و بشاش بودم، دل سر

کردم و  یبه خانوم جوان و خانوم برات يسالم پرانرژ هی.شده بود قیبهم تزر یآرامش خاص میبرد یبه سر م

 !؟يفرهود يزود اومدن آقا نقدریچطور شما ا: دیکه خانوم افزا پرس دمیشن

 !از دستم در رفت:سمتش و با لبخند گفتم برگشتم

تا به همه  ارهیخرده کش ب هیخواستم  یدا ماز خ دیامروز رو با. لبخند جوابم رو داد و من رفتم تو رخت کن هی با

 !حل بود یکرد همه چ یساعت رو دو ساعت پام حساب م هیمثالً اگه هر ! کارهام برسم ي

. شد انداختم و شروع کردم به کار یانجام م دیکه با ییها شیآزما ستیبه ل یبود، نگاه ومدهیهنوز ن ياحمد

سرم رو  ایسالم آروم ناد يکه صدا يذاشتم تو دستگاه بن مار یکه تو دستم بود رو م یشیآزما يداشتم لوله 

 يزینه، چ ایدلخوره  ومدنیهمه روز ن نیا دهنوز هم بع نمیبب نکهیا يبه چهره اش انداختم برا ینگاه. برگردوند

 نیقبلش ا: که گفتم دیپوش یجواب سالمش رو دادم، داشت دستکش هاشو م. کرد یچون نگاهم نم دمینفهم

 .دفتر وارد کن تو ستویل

بهش انداختم و از  ینگاه میها رو به دفتر منتقل کنه، ن شیآزما ستیل نکهیا يبرا یحرف نشست رو صندل یب

 !؟ياومد یکه نم يقهر بود: دمیزدم پرس یم میکه معموالً حرفمو مستق ییاون جا

از دستم  يزمان روشن بودن بن مار نکهیا يبه ساعت انداختم برا یرو بلند و با تعجب نگاهم کرد، نگاه سرش

 .اجازه گرفتم شونیبا دکتر صحبت کردم و از ا ن،یتماس گرفتم شما نبود: که گفت دمیدر نره و شن

 .بهم گفت. آره: کردم و گفتم نییبه عالمت دونستن باال و پا يسر
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و بعد  قهید 4بشه  صبر کردم که زمان گهید ي قهیدو د! دیفهم نویشد ا یراحت م یلیدلخور بود و خ لحنش

اون روز  انیو در مورد جر مینیبش دیفکر کنم با: کردم گفتم یکه پالسما رو به لوله اضافه م يهمون جور

 .میمفصل با هم حرف بزن

 .ستین یاجیاحت: همون لحن سرد گفت با

وندم و همون لبم رو با دندون خار نییرو روشن کردم، پا مریسرش تو دفتره، تا دمینگاه بهش انداختم و د هی

تو سوء  یعادت ندارم اجازه بدم کس:کردم گفتم یم يو عمود ینور چراغ مطالعه افق ریکه لوله رو ز يجور

 !يجوش آورد يطور اونکه  يکنم منظورمو اون روز اشتباه متوجه شد یفکر م! جا بمونه یتفاهم

که دفتر رو بست و مشغول  دمیاما شن نمیزمان انعقاد پالسما رو بب نکهیا يدستم بود برا يتو يبه لوله  نگاهم

 یلیبودم که ناراحتم کرده بود و خ دهیشن يخبر هیروز قبل از اون روز : داد حیدستکش هاش شد و توض دنیپوش

 .حساس شده بودم

 !روزه؟ید يخبر ناراحت کننده  دنیگرفته هم به خاطر شن ي افهیق نیا! ؟یامروز چ-

 ییابرو. کردم و برگشتم سمتش، نگاهش به من بود ادداشتیزمان انعقاد رو  رو نگه داشتم و مرینداد، تا یجواب

 !زدم؟ یبیو غر بیحرف عج: دمیباال دادم و پرس

 .اومده بود شیپ یبرام مشکل ومدم،یاز شما دلخور نبودم که ن-

 !دونم یکه م نویا:

 !نیفکر کن يراستش توقع نداشتم شما در موردم اون طور...خب  یعنی. ستمیامروز هم دلخور ن-

 !؟يچه طور:

 !رمیگ یجلوشو نم نیو به خاطر هم ادی یسرپا دنبالم راه افتاده خوشم م یاون ب نکهیاز ا نکهیا-

 !يازم کمک بخوا یاز شرش خالص بش يخوا یخواستم کمکت کنم که اگه م یفقط م:

 .به حراست دانشگاهمون گفتم-

 !يکرد یکار درست! وبهخ:

 ...در مورد اون تلفن هم -

طرف داره به زور  دیمن با کنار هم گذاشتن مسائل دچار سوء تفاهم شدم و به ذهنم رس! ستین حیبه توض يازین:

 !متأسفم انیاعتراف کنم که بابت اون جر دیو خب صادقانه با یدوست يرابطه  يکنه به برقرار یوادارت م
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زدم و  يلبخند! رونیب فتهیهر لحظه ممکنه از تعجب ب یعسل يه حس کردم اون چشماک يکرد، جور نگاهم

 !به نظرت؟ ستین! گهید هیمن کاف یفضول هیهفته قهر بودن واسه تنب هی:گفتم

 !دیبابت اون حرفم ببخش: زد و صورتش گل انداخت و گفت يلبخند

حرفهاتو  یکس نکهیاحتمال ا يجور نیا! برو تو اتاق من یحرف بزن لیبا موبا یبه بعد هر وقت خواست نیاز ا-

 .لوله اضافه کن نیبه ا PTTمعرف  یس یس 0,1!بشنوه کمه

 !کنون یآشت نیشد با ا لیآرامش اول صبحم تکم. میگفت و مشغول به کارمون شد یچشم

 باشه؟سر و سامون بدم  مویدفتر يشما انجام بده من برم کارها شویباق: شستم و گفتم دستهامو

زدم و  یبه عمه م دیزنگ هم با هیخواست،  یم ییدلم چا. رفتم تو آبدارخونه میگفت و من مستق یچشم ایناد

 .کنه یچون بهم گفته بود اگه برم برام کتلت مرغ درست م ششیرم پ یگفتم که شام رو م یم

برداشتم و گذاشتم کنار سماور و  یرو از جاظرف وانمیل ،ییچا ختنیهم تو آبدارخونه بود و در حال ر نیمع اتفاقاً

 .زیمن بر يدونه هم برا هی: گفتم

 گه؟یطبق معمول پررنگ د: من و گفت وانیرو کج کرد تو ل يقور

 ! گهینباشه د یاکیتر:و گفتم زیپشت م نشستم

 چه خبر؟: رو از آب جوش پر کرد و گذاشت جلوم و گفت وانیل

 !یسالمت اوشیل سبه قو: گفتم دمیمال یکه گردنم رو م يجور همون

کمرت چطوره؟  یراست. ادی یبه دست نم یدوره و زمونه به راحت نیکه تو ا هینعمت یسالمت! خوبه خدا رو شکر-

 ؟يدرد ندار گهید

 . کنه ینم تیاذ گهینه خدا رو شکر د یگز گزه ول شتریکنه، درد که نه ب یاستخوونم درد م ییوقتها هی-

 .زتیرو گذاشتم رو م رهیمد أتیه يصورتجلسه :

 !اونم صورتجلسه است آخه؟! دامون يبگو تومار خاکبرسر-

 !چرا؟:

 !هم انداختن گردنم فهیچهار تا وظ چیبردارن، قبول نکردن که ه تیریدادم منو از سمت مد شنهادیپ-

 !؟يتوالتها رو هم قراره تو بشور! ؟یچ:

و  دیداده بود به سمت چپ کش هیتک نتیکه به کابکه تو دستم بود رو پرت کردم سمتش،باالتنه اش رو  يقند

 !؟يانجام بد يا گهیقرار شده چه کار د يجد:صاف شد گفت یداد، وقت یجاخال
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برم  زایچ نیو ا دیواسه قرارداد و خر دیبه بعد من با نیاز ا م،یرو از تهران بخر زاتیو تجه هیقرار شده مواد اول:

 .تهران

-شد لیکم بود که خدا رو شکر تکم نیسرت خلوت بود، هم یلیخ! يوا یه! 

 !بگو نویهم:

 !دمیچسب یرو م تیریشدم و همون سمت مد یکار تو بخش م الیخ یتو بودم ب يمن جا-

 .من موافقت نکردن يمنتها نه که با تو مخالفت کنن، با استعفا ،يتو بود رهیمد أتیمنم به ه شنهادیاتفاقاً پ:

تو اون  دیبا تیریمد زیتو رو اگه شده با چسب بچسبونن به م! کردم یبودم موافقت نم رهیمد أتیه يمنم جا-

 !خورم ینم ینینش زیپشت م يمن به درد کارها یاز لطفت هم ممنون ول! یبمون یسمت باق

 !من بدبخت بخشو ول کنم برم بچپم تو اون اتاق؟ یول يخور یچطور تو به درد نم:

 یدامون، هر ک يسمت جا افتاد نیچند ساله تو ا گهیاآلن د: خورد و گفت شییقلپ از چا هیزد،  يلبخند نیمع

 .ادیکشه تا خم و چم کار دستش ب یطول م یبشه کل ریبخواد مد

خرده سرم خلوت تر بشه  هیکنم  یم يهر کار! بگم یدونم چ ینم:رو برداشتم و گفتم وانمیجام بلند شدم، ل از

 !شه یشه که نم ینم

 !حله یهمه چ ياستعفا بد مارستانیون باز ا-

 !شماها؟ يشده هوو مارستانیب: دمیکردم و پرس یسمتش، اخم برگشتم

 چطور؟: دیشد و پرس همراهم

 !گفت یم نویدکتر هم هم-

 !میتون یرو نم یسیوا يکه مجبور یشب يفتهایاون ش میهضم کن میشلوغ رو هم بتون يکار تو اون جا:

 ؟ير یم ای یمون یم-

 !ایتو هم ب يدوست دار. رستوران میبر میخوا یواسه ناهار با بانو م:

 !از آن خودت گهیقربون دستت اون سمت د: زدم و گفتم يلبخند

 !کدوم سمت؟: دیو پرس ستادیبخش خودش ا دم

 .شمیپ ایسر ب هیقبل رفتن ! سر خر بودن: افتادم سمت اتاقم و گفتم راه

 .م و مشغول کارهام شدمگفت رفتم تو اتاق يو باشه ا دیخند

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٢٧٠ 

 ؟يندار يکار: دمیپرس يو از احمد ستادمیدم در ا ،يرو سر و سامون دادم و رفتم سمت بخش هماتولوژ کارها

 .رم یمن دارم م

 .رم ناهار یدارم م گهیمنم د. نه-

 گه؟ید يگرد یبر م یباشه، ول:

 .حتماً-

 رفت؟ تیخانوم پاك ن. خوبه:

 ؟یاز فردا بره بخش انگل شناس یشما بهش گفت. شما رفت يپا شیاآلن پ نیهم-

 .آره:

 !باز که؟ میش یدست تنها م-

جا  نیتونستم به زور هم یهم تجربه کسب کنه، نم گهید يخواست تو بخش ها یم ،ياومده واسه کارآموز:

 ...بندش کنم و 

اه، : گفت ياحمد. دمیرو د ایدنا لیموبا نکیو کنار س دیحرفم رو قطع کرد، نگاهم چرخ یلیزنگ موبا يصدا

 !جا گذاشت لشویموبا

 تازه رفته؟ یگفت: رو برداشتم و گفتم لیموبا

 .رفت شیپ هیچند ثان نیبله دکتر هم-

 يو شاد ایراه پله ناد ياز پنجره ها. هم به خانوم جوان گفتم عیخداحافظ سر هیتند کردم سمت راه پله ها و  پا

 .ان یکه منتظر تاکس دمیرو د

 .تیخانوم پاك ن: بهشون و گفتم دمیرس ستهیبراشون با ینیماش نکهیو قبل از ا نییرفتم پا یکیها رو دو تا  پله

و  ایرو گرفتم سمت ناد لیرو دادم و موبا يبرگشت به سمت من و متعجب نگاهم کرد، جواب سالم شاد سرش

 !یجا گذاشت نویا: گفتم

 !تو بخش ممنوعه لیآوردن موبا: دادم حیول نکردم و توضرو  لیموبا ره،یرو بگ لیدراز کرد که موبا دست

 .دیببخش: و آروم گفت دیگز یلب

 ن؟یهست یمنتظر تاکس: رو دست به دست کردم و گفتم فمیرو ول و ک لیموبا

 !از رومون رد شه صافمون کنه ادیبوم غلتون ب هی میمنتظر! په نه په استاد: بود که گفت يشاد

 ...ارمیب نویبرم ماش نیستیبا: و گفتم دمیخند
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 !ن؟یاز رومون رد ش: دیو پرس دیحرفم پر ونیم يشاد

 .امیتا ب نیصبر کن! آره: و گفتم نگیافتادم سمت پارک راه

 .میر یما خودمون م. يفرهود يآقا ستین يازین: بود که گفت ایناد

انجام  يریکار خ هیخوان  یاستاد م! يناد گهیتعارف نکن د:گفت يبگم شاد يزیسمتش و خواستم چ برگشتم

 !يارینه ب دیبدن تو که نبا

از پارك در آوردم و  نویماش. نگیهم زدم و رفتم سمت پارک يبه تأسف تکون دادم و همزمان لبخند يسر

 . بدم صیتونستم تشخ یم ایناد ياما تعلل رو تو قدم ها نیبا عجله اومد سمت ماش يجلوشون ترمز کردم، شاد

 !م؟یما بر! ؟يای ینم: باز کردم و گفتم ایناد يطبق معمول رفت عقب نشست، دوال شدم و در رو برا يشاد

 !میش یم يفرهود يزشته همش مزاحم آقا: گفت يزد و سوار شد و برگشت عقب و به شاد یکمرنگ لبخند

 .هیکی رمونیمس ن،یستیمزاحم ن: رو جا زدم، راه افتادم و گفتم دنده

 یم یمونده بودم چ! که دنبالمونه دمید یپسرك مزاحم رو م نِیوسط ماش نهییشد از تو آ یم يا قهیچند د هی

شده بود  نهییپشت سر هم من به آ ينگاه ها يانگار متوجه  يشاد! بیتعق نیاز ا هیاش چ زهیخواد و اصالً انگ

 !که نهباز دنبالمو یشعبان نیا! ا: که برگشت و به عقب نگاه کرد و گفت

بود که با ترس  ایگوشه نگه داشتم، ناد هیرو  نیراهنما زدم و ماش يبا هول برگشت به سمت عقب، کفر ایناد

 ! يفرهود يآقا نیولش کن: گفت

 نیبمون: کمربند رو باز کردم و گفتم! رو با فاصله نگه داشته نشیکه ماش دمید یبه عقب بود و م نهییاز آ نگاهم

 !امیتا ب نیتو ماش

: گفتم میدیبه هم رس یوقت. شد و اومد به سمتم ادهیپ نش،یبلند راه افتادم سمت ماش يقدم هاشدم و با  ادهیپ

 !؟یدنبال من یچ يبرا

 !دارم یصحبت هی تیبا خانوم پاك ن!ستمیدنبال شما ن: زل زد به چشمام و براق شده گفت ییکمال پررو در

 !صحبتت رو بذار فردا تو دفتر حراست دانشگاه: تو صورتش و گفتم نهینش نکهیا يمشت شد برا دستم

 !؟یکن یکه دخالت م یکاره اش یتو چ: گفت تینشست رو صورتش و با عصبان یاخم

دم چه کاره  یم حیفردا تو دانشگاه برات توض: و گفتم دمیکش یقیدادم، نفس عم یاز دست م مویخونسرد داشتم

 !اشم
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 مهیکار ن هیو  یآنچنان نیبا چهار بار سوار کردنش تو اون ماش التیاگه به خ! و ندارهر یشهر کس نیتو ا ایناد -

 ! جناب يکور خوند یمخشو بزن یتون یوقت بهش دادن م

 !نکن یبرو منو عصبان! برو پسر جون: تر شدم و آروم گفتم کیخرده بهش نزد هیشد،  شتریب اخمهام

 !؟یکن یم یچه غلط نمیشو بب یعصبان! ؟یعصبان: زد و گفت يپوزخند

 امیفردا پاشم ب! ها بردار يمسخره باز نیو دست از ا نتیپشت رل ماش نیبرو بش فتیراه ب: بلندتر شد صدام

 !نکن يباز يخود یدختر مردم ب يخودت و آبرو ي ندهیبا آ! کنم ها یول نم یدانشگاه تا اخراج نش

از راه به  یتون یم تتیبا پول و موقع يکرد الیکالش که خ يتو ایکنم  یم يدختر مردم باز يمن با آبرو-

 !؟یدرش کن

 !حرف دهنتو بفهم بچه جون:

تعادلمو حفظ کردم و اون  یمحکم پسرك نشست رو فکم، چند قدم عقب عقب تلو خوردم و به سخت مشت

رفتم سمتش، دستم رو  ستمیتونستم درست با یوقت. دمیهر دو رو هم شن ای يشاد ای ایناد غیج يصدا ونیم

اما  ستمین عوابچه سوسول، اهل د نیبب: کردم و گفتم یاش رو صاف م قهیکه  يآوردم باال و همون جور

 يکاره ا هیکه  يو دانشگاه اومد يدرس خوند! کنم تیکی ابونیجا با آسفالت خ نیزور دارم که هم ياونقدر

اون  قشیدارم از طر التیکه به خ یتیهمون موقع! رونیبندازنت ب پایت هیکنم که با  ينکن کار يکار ،یبش

 یاز وقت! و نابودت کنم ستیشهر ن نیکه بتونم از ا هدستمو باز گذاشت يکنم اونقدر یدختره رو از راه به در م

 یپس حواست باشه چه غلط! دانشگاه توا گفته ام عمو سیکه اآلن سه ساله رئ يچشم باز کردم به دکتر پورزند

! يکه ازش اومد يهمون گور يو برگرد یدرسو ببوس دیبا نمتیدختر بب نیدور و بر ا! ؟يدیفهم! یکن یم يدار

 !گم؟ یم یچ يشنو یم

 ادهیپ یشماها واسه چ: دمیتوپ يو شاد ایو به ناد نیراه افتادم سمت ماش! نگاهم کرد رهینداد و فقط خ یجواب

 !نمیبب نیسوارش! ن؟یشد

دردش ساکت شه،  نکهیا يخرده فکم رو باز و بسته کردم و با دست مالش دادم برا هی ن،یتو ماش مینشست

 !دلمون خنک شه نشیزد یدونه شما هم م هیخب : بود که آروم گفت يشاد

اول به اون و بعد به عقب انداختم، پسره نشست پشت رل  نهییاز آ یکه دستم به فکم بود نگاه يجور همون

 دواریشد فقط ام ینم الیخ یها ب یراحت نیمطمئناً به هم! داد و رفت راژیرمون وو روشن کرد و از کنا نشیماش

 !بودم کار رو به دکتر پورزند نکشونه که اخراج رو شاخش بود
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کتک :بود که گفت يشاد. کرد یمغموم و خجالت زده نگاهم م يا افهیکه با ق ییایبه سمت ناد دیچرخ سرم

 يوا!کردم یم تیدکتر و شکا شیرفتم پ یفردا اول وقت م نیدم همتو بو يجا ایناد! احمق يالزمه پسره 

 !کرد بچه پررو ینم یطغل چیه گهیو د دیترس یم يجور نیالاقل ا! نش؟یموندم شما چرا نزد يفرهود يآقا

 یلبتون داره خون م يگوشه :در آورد و درازش کرد سمتم و آروم گفت یدستمال فش،یک يرفت تو ایناد دست

 .ادی

 !؟یکن یچرا شروع نم: دمیزدم و پرس ياز دستش و دستمال اومد باال و نشست به صورتش، لبخند نگاهم

 !و؟یچ: دیپرس متعجب

 !رو هیگر: کردم گفتم یبه صورتم نگاه و خون رو پاك م نهییکه از تو آ يرو ازش گرفتم و همون جور دستمال

 ... یسفم ولاتفاق واقعاً متأ نیبابت ا: گفت ایخنده و ناد ریزد ز يشاد

 هیمشته حقم بوده  نیچون ا رهیگ یات نم هیگر یول: سمتش و نگاهمو دوختم به چشماش و گفتم برگشتم

 !آره؟ ییجورا

 !نه به خدا: و آروم گفت دیکش ینیه

دست روش بلند  نیهم يبرا ستم،ین ياهل کتک کار: گفتم يزدم و در حال بستن کمربندم به شاد استارت

 !نکردم

به خدا اگه من بودم با مشت و لگد ! جور مواقع کنترل کنه نیسخته آدم خودشو تو ا یلیخ! يوا: گفت جانیه با

 !نیلمسش هم نکرد یحت يمونده ام شما چه جور! افتادم به جونش یم

که  ییدعوا! بودم دهیکه به عمرم د ییدعوا نیراه انداختم و ذهنم رفت سمت بزرگتر نویرو زدم و ماش راهنما

 !ارمیدفاع از خودم به کتک زدن رو ن يبرا یحت یجدال چیه بود هرگز تو هباعث شد

 .بود که به حرف اومد يتو سکوت فرو رفت، بعد شاد يا قهیچند د هی نیماش

اون دفعه نبود که تو . پسره رو روشن کنه نیا فیتکل نجایا ادیبه نظر من زنگ بزن به بابات و بگو ب ،يناد نیبب:

خواسته  یبچه پولدار چون هر چ نیا! ؟یبش نشیاصرار داشت سوار ماش یخلوت جلوت سبز شد و ه ابونیاون خ

دو زن رو  لمیف! یمتیحاال به هر ق! ارهیب ستتو رو به د دیکنه با یداشته اآلن که بند کرده به تو هم فکر م

 یمیکر یکیاآلن تو ن! ؟یمیرک یکیافتاده بود دنبال ن شیمحمدرضا فروتن با اون کاپشن جوات! اد؟ی ینم ادتی

 ! ستین یمیکر یکین يبابا نیتو که ع يمنتها بابا! یزارع الیمنم مر یهست
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خلوت  ابونیخ هیالوات تو  يبودم پسره  دهیشن یمن درهم شده بود وقت يابروها يشاد يحرفها ي ونهیم از

بود که فکر  یپسر خطرناك تر از اون نیپس ا! کنه نشیرو سوار ماش ایجلوشون سبز شده و خواسته به زور ناد

 !نشوندش سر جاش یم یکی دیباپررو بود و در هر دو صورت  يادیهم خطرناك نبود و فقط ز دیشا!کردم یم

 یخواست بهش نم یاگه اون روز اول که ازت جزوه م! خودته ریاصالً تقص: داد یهمچنان داشت ادامه م يشاد

 !داشت ینم شد و هوا ورش یپررو نم يجور نیا يداد

 !يشاد: برگشت سمت عقب و گفت ایناد

چلوند  یرو م فشیروبرو بود و بند ک ي رهیراه افتادنم خ يکه از لحظه  ایبه ناد ینگاه میساکت شد، ن يشاد

 !يافتاد یم تیبه فکر حراست و شکا نایزودتر از ا دیبا: انداختم و گفتم

 نهییاز تو آ يهم به شاد ینگاه به صورت گرفته اش انداختم، نگاه مین هی د،یگز یبرگشت به سمتم، لب ایناد

 !کنم یمشکلو حل م نیدونه واال من ا یمنو قابل نم قتیرف: کردم و گفتم

 ...جا یب یلیخ قمیرف! ن؟یتون یم یعنی! ؟يجد! آخ جون: زد و گفت یدست يشاد

 !يشاد: بلند شد ایاعتراض ناد يصدا

کنه و ممنونه ازتون که پوست  یاستقبال م لیخانوم هم با کمال م ایناد یعنینه : ادامه داد يزدم و شاد يلبخند

 !فتهیاز سرش ب یکه عشق و عاشق نیهم بکن یغلفت! نیاحمق بکن يپسره  نیاز سر ا

 یلیدل! به خاطر من مشت خوردن يفرهود يآقا! ؟يرفته شاد ادتی شویپ قهیچند دق نیهم: آروم گفت ایناد

 .بخوان خودشونو به دردسر بندازن نداره

 .افتم، خاطرت جمع باشه یمن به دردسر نم: خوابگاه نگه داشتم، برگشتم سمتش و گفتم کینزد

! هیدونستم چ یگرفتم که نم یدختر م نیاز ا یحس هی. چشماش بودم ي رهیزده بود به چشمام، منم خ زل

 یمرس:شدن گفت ادهیدر حال پ يشاد. نگاه ازم گرفت، منم برگشتم سمت عقب ایکه در رو باز کرد، ناد يشاد

شر اون پسره رو کم  نیخوا یم نکهیهم به خاطر ا نیما رو رسوند نکهیهم به خاطر ا! نیواقعاً لطف کرد! استاد

که  نیزحمت انجام بد یب ادی یاز دستتون بر م يو هر کار نیدوست دل رحم منم گوش ند نیبه حرف ا! نیکن

با ! خودمون هم هست يو هم رشته  يهم ورود! هیشعبان ادیاسمشم شه! یمرس! بشه کسانیاون پسره با خاك 

 !اجازه

شه،  ادهیهم کمربندش رو باز کرد و خواست پ ایشد و در رو بست، ناد ادهیتکون دادم، پ يزدم و سر يلبخند

 !هنوز منتظرم: و گفتم فشیدستم نشست به ک
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بود که به آدم  یانگار دو تا پولک! بود یدنیشد د یکه متعجب م یزد بهم، چشماش موقع زل یو سوال متعجب

همچنان  ایبرم سراغش : گفتم دمیمال یکه فک دردناکمو م يو همون جور دمیدستم رو پس کش! کرد ینگاه م

 ؟يبر شیپ یقبل استیبا س يخوا یم

 .به حراست گفتم-

 .تونن داشته باشن ینم یعنی! ندارن يدانشگاه کار رونیاونها به ب:

 !ن؟یاخراجش کن نیخوا یم-

 !؟یش یناراحت م:

 !ره یم نیاش از ب ندهیاگه اخراج بشه آ-

 !؟یش یناراحت م:

 !خوام من باعثش باشم یشم اما نم یاون ناراحت نم يبرا-

 !شده يزیچ نیحماقت خودش باعث همچ:

 .مزاحمم بشه شتریکنه و ب نهیترسم بدتر ک یم-

 .شه نترس یاخراج نم:

 ؟يجد-

مشتشون کردم دور ! رونیبود ب ختهیمقنعه ر ریکه از ز ینارنج يلمس اون موها يوسوسه شده بود برا دستم

 . آره: فرمون، نگاه از صورتش گرفتم و گفتم

 .باشه-

 .برو به سالمت. خوبه:

 .که براتون دردسر درست کردم دیببخش: شه گفت ادهیپ نکهیرو باز کرد و قبل از ا نیماش در

 ! ستین يدردسر: سمتش و گفتم برگشتم

 !نیهست یخوب یلیشما آدم خ:شدن گفت ادهیزد و در حال پ يلبخند

تکون داد، رفتن  یدست يشاد! دختر ساده است نیفکر کردم که چقدر ا نیبه ا! زدم و اون در رو بست يلبخند

موند رو صورتم  یمشت اون بچه سوسول اگه م يجا. سمت خونه سر و ته کردم و راه افتادم نویو من هم ماش

 !شدم یهم به عمه خانوم بدهکار م حیتوض هی

*** 
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گردن و شونه ام و مشغول شستن دستهام شدم، بعد چند تا بوق عمه تماسو جواب  نیرو گذاشتم ب یگوش

 جانم دامون؟:داد

 .سالم عمه خانوم-

 ؟يچه عجب تو خونه ا. زمیسالم عز:

 .دم ناهار بخورماوم-

 .زمیعز نجایا ياومد یخب م:

 .شما شیپ امی یزنگ زدم بگم شب م-

 .سر يباال ایب:

 ؟يالزم ندار يزیچ: و در حال خشک کردن دستهام گفتم رونیاومدم ب ییدستشو از

 !ها گفته باشم یمون یشب هم م. هیکاف ياینه قربونت برم، خودت ب-

 !بشه اوشیخوش به حال س يادیترسم ز یفقط م!چشم:

 !چرا؟-

 ...و پسر مجرد و  یشمام، خونه خال شیبودم، امشب هم که پ فتیهفته دو شب ش نیا:

 !زشته دامون-

 ...بکنه من يخواد کار خاك برسر یم اوشیس! به من چه:

 !دامون-

 !شم یمودب م! چشم عمه خانوم: و گفتم دمیخند

نباشه کمتر از  غمبریخدا پ يبنده  اوشیاون س یول یبکن یغلط هی ياریب ریگ یخونه خال ستین دیاز تو بع-

 !ستیپاك ن غمبریپ

مژگان  ال،یخ یرو ب نایحاال ا! از آن به ترس که سر به تو دارد! و هو دارد يعمه خانوم از آن نترس که ها:

 چطوره؟

 .خوبه-

 يزیچ هیمن برم . خدا رو شکر: صورتم و گفتم ينوشابه در آوردم و گذاشتمش گوشه  يبطر هی خچالیتو  از

 ؟يندار يفعالً کار. نمتیب یشب م. مارستانیبخورم و برم ب

 باشه؟. نکن ریمنتظرتم د-
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 .چشم:

 .فعالً-

 .خدا به همراهت:

 .گرم بشه نکهیا يبرا ویو ظرف غذام رو گذاشتم تو ماکرو زیم يانداختم رو ویرو زدم و گوش یگوش یشاس

. کار بودم نیعاشق ا. رفت یعمه بود و اون داشت با موهام ور م يهابودم رو کاناپه، سرم اما رو پا دهیکش دراز

 یباال م ياز طبقه  ییپا يصدا یخونه ساکت بود و هر از گاه. کردم یبرد که حظ م یم يخلسه ا هیمنو به 

 دامون؟: شد که عمه گفت یم نیچشمام داشت کم کم سنگ. اومد

 هوم:از گلوم در آوردم  ییصدا هی آروم

 ؟يدعوا کرد ه؟یچ نیا: لبم رو لمس کرد و گفت يعمه گوشه  دست

 نه: کردم زمزمه

 ؟یپس چ-

 .دمیموقع اصالح بر: کردم و گفتم یمکث

 !لته؟یکنارشم کار ژ يکبود-

 يبازجو. زدم و دوباره چشمامو بستم يلبخند. کرد یباز کردم و زل زدم به صورتش، منتظر نگاهم م چشم

خواستم ازت  یاز سر شام م: موهام و گفت ونیدستش دوباره نشست م! یآگاهرفت تو  یشد اگه م یم یخوب

 .يبحث و حرف بخور یرو ب يکه دوست دار ییبپرسم اما گفتم غذا

 .تو صورتم دهیمشت کوب هیخبر  یاز خدا ب هی. دعوا نکردم. میندار یبحث-

 گه؟ید یقولت هست يهنوز پا:

 .من نزدمش-

 دعواتون شد؟ یسر چ:

 .دختر هیسر -

: کرد معترض گفت یپاهاش بلندم م يکه از رو يسرم و همون جور ریحرف دستاشو برد ز نیا دنیبا شن عمه

 !؟یکش یخجالت نم! نمیبلند شو بب

 هیواسه  يرو بذار ییشد بازجو یحاال نم! بردها یداشت خوابم م: باز شد،نشستم سر جام و گفتم يبه لبخند لبم

 !گه؟یوقت د
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 یدعوا م یدونیچاله م يالت ها نیا نیدختر ع هیسر  دهیرس ییکارت به جا:و پراخم گفتزد به چشمام  زل

 !دامون؟ یکن

سمتش، دستمو حلقه کردم دور شونه  دمیخودمو کش! شد یم یخورد واقعاً خواستن یخنده، حرص که م ریز زدم

کردم  یو سع دمیافتاده بود دنبال همکارم، منم رس یعوض هی. نه قربونت برم: اش، به خودم چسبوندمش و گفتم

 .نیهم. مانعش بشم

 ! تو صورتت؟ دهیاونم کوب:

 .آره-

 ؟يتماشاش کرد يسادیتو هم وا:

 .آره-

 !باور کنم؟:

 !؟یعنیکردم  یکار خوب-

 !یبلند نکن یبهم که دست رو کس يقول داد:

 !شه از خودش دفاع کنه مهتاج خانوم یوقتها آدم مجبور م یبعض-

 !مملکت قانون داره نیا:

دن  یم لیهالوها طرفمو تماشا کنم تا قانون برسه که جنازه امو بهت تحو نیع سمیمن اگه بخوام همه جا وا-

 !خانوم خانوما

 !؟یدعوا کن دیبا یچ ياصالً برا! گفته؟ یک:

 .کنم یم یچیردا هم دمشو قبچه است طرف، ف. دعوا نکردم به جون شما! بابا يا-

 ه؟یهمکارت ک:

 رونیاز اتفاقات ب میما مردها عادت ندار! ها یکش یزبون من حرف م ریخوب از ز نمیبب. شیشناس یشما نم-

 !میخونه تو خونه حرف بزن

 .مشتش رو صورتت مونده يدستش بشکنه، جا! نیکن یجا م یشما مردها ب:

 !مینازك نارنج يادیاون دور گفتم که، من ز-

 دیکرد با یداشت که آدم احساس م یلطافت خاص هی! یخانوم نارنج ایناد شیذهنم رفت پ ،ینازك نارنج گفتم

شده و با قهر رفته بود ذهنم  ادهیپ نمیبعد اون روز که از ماش. یجور پاک هیجور ظرافت  هی! ازش محافظت کنه
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دله هم نبودم که تا چشمم به هر ! نبودم دهیختر ندد. چرا دمیفهم یزد بهش و نم یم يزیگر یهر از گاه

 یخودم بود و خودم بودم که نم اریاون روزهام به اخت ییتنها! بشه زونیآب از لب و لوچه ام آو فتهیب يدختر

و  تیحس حما هی. مشغول کرده بود گهیجور د هیباشه اما اون دختر ذهنم رو  میتو زندگ یخواستم کس

 .کرد یم جمیفکر کردن بهش گ! دونم ینم. محافظت بود

 برات دم کنم؟ يخور یقهوه م: دیروبروم و پرس ستادیاز جاش بلند شد، ا عمه

 دیبا. زدم یم زیزنگ به عمو پرو هی دیفردا با. صورتم يجلو ایناد یعسل يصورتش بود، چشما ي رهیخ نگاهم

 .جمع کنه که بترسه و خودشو يجور هی. کردم یم يکار هیدر مورد اون پسره 

 ؟یکن یفکر م یبه چ هو؟ی يشد یچ: دیجلوم تکون داد و پرس یدست عمه

خورم، واال فقط واسه من درست  یمنم م يخور یاگه خودت م: و گفتم ادیبودن در ب ریزدم تا چشمام از خ پلک

 .نکن

 .خوام بخورم یخودمم م: افتاد سمت آشپزخونه و گفت راه

آدم  يکاش کوسن ها هم دو تا دست داشتن که با موها: سرم و بلند گفتم ریرو گذاشتم ز یو کوسن دمیکش دراز

 !رفت یور م

 !گه؟ید يکرد یکیکوسن  هیاآلن منو با : تو آشپزخونه گفت از

 !گرم عمه خانومم کجا ينرم و دستها يکوسن کجا، پاها! نه جونم: باز شد و گفتم شمین

 !يکرد یکار م یچ یزبونو نداشت نیا-

 ! مرگ يچم چاره :

 !زبونش هم بود که کار دست مادرت داد نیهم! زبون باز بود يجور نیهم هم امرزتیخدا ب يبابا-

 !مامانم با بابام خوشبخت بود عمه:

 .دامون يتو بچه بود-

 !ادمهی زایچ یلیبچه بودم اما خ:

 .اش رخواهانهیخ يکارها ریپاش گ هیپاش تو دانشگاه بود و  هی. ذاشت یبابات واسه خونه کم وقت م-

که مامان بابا رو دوست  ادمهیرو  ییزهایچ هی!بوده عمه یراض شیتو ذهنمه که مامان از زندگ ییرهایمن تصو:

 ! داشته

 .فرق داره تیدوست داشتن تنها با رضا-
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 !خواهر مامانم؟ ای یشما خواهر بابام-

اشتباه . ذاشت یادرت وقت کم مم يرضا برا. گم یدارم م دمیرو که د يزیچ. زنم یمن دارم حرف حق رو م:

 نقدریخودتو ا! سر خودتو شلوغ نکن نقدریگم تو ا یکه م نهیهم. داد یهم گوش نم یکرد و به حرف کس یم

 .کار نکن ریدرگ

 .استعفا بدم قبول نکردن شگاهیآزما تیریخواستم از مد-

کم  یتون یمتفرقه رو م يکارها نیاما ا ياز دست بد دیرو نبا یکه سهام دارش هست یشگاهیآزما تیریمد:

 .یکن

 !گهیکم کردم د-

 ...و  يمشت خورد یواسه خاطر همکارت رفت! کو؟:

 سامیافتاده دنبال دختر مردم بعد من وا اروی! گهید يپشند ینیزم بیکاره بفرما من بشم س هی گهیعمه خانوم د-

 !بر و بر تماشاش کنم؟

ر جام و پامو انداختم رو پام، نشست روبروم و فنجون ها رو نشستم س رون،یقهوه اومد ب يبا فنجون ها عمه

 !؟یتو چه کاره اش! دختر مردم یگ یخودت م: و گفت زیگذاشت رو م

 !عمه خانوم همکارمه-

 !ه؟یخبر:

 !؟يچه خبر-

 !همکارت مجرده؟:

 !خواستن دو تا مجرد رو به هم وصله بزنن یم يکرد یخانوم ها رو تا ول م نیا! خنده ریز زدم

 !بچه است-

 !همکارت بچه است؟:

-ادی یم يما کارآموز شیپ! دانشجوا. 

 !ستیپس بچه ن:

بچه  هی نیدرست ع! بچه بود یلیبه نظرم خ ایبچه نبود اما ناد يشاد. زدم و فنجون قهوه ام رو برداشتم يلبخند

 !معصوم بود

 .نوه داره که ماشاهللا بزنم به تخته واقعاً خوش بر و رو و خوش قد و باالست هیملوك خانوم  نیا:
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 !خدا حفظش کنه-

 !ش؟ینیبب یبرنامه بذارم مثالً اتفاق هی يخوا یم! شاهللایا:

 !؟يچه جور-

 .يایمادربزرگش بهت زنگ بزنم تو هم ب شیوقت که اومده پ هی:

اونوقت قراره  يچه جور! نجایا امیب دیبا امیمنم ب! باال يره طبقه  یمادربزرگش م شیپ ادیخب اون ب-

 !!نمش؟یبب

 . نییپا انیکنم ب یمن دعوتشون م! گهینه د:

 ام؟یب يبعد من به چه بهونه ا! آهان-

 !خواد یسر زدن به من که بهونه نم:

 !یآبک يها الیسر نیا نیدرست ع! هیفکر خوب! آره خب-

 !دامون:

 !رونیب ایاز فکر شوهر دادن من ب! عمه الیخ یب: هم به قهوه ام زدم و گفتم یزدم، لب يلبخند

 !الیاز فکر و خ يد یآخرش منو دق م-

 ! ؟ياریب ریگ يخوا یسر به راه تر کجا م نیآخه پسر از ا! ؟یالیچه فکر و خ:

 !یسر به راه یلیندارم که اونم ارواح عمه ات خ تیبه سر به راه يکار-

 !گم یم توییتنها نیا: خرده از قهوه اش خورد و گفت هیعمه هم  دم،یخند

هم  یهر چ! يد یآخر دق م تییتنها نیشما هم منو با ا! شما نیدرست ع: و گفتم زیم يرو گذاشتم رو فنجون

 ...و  یپرون یم یخواستگاره ه

 !خجالت بکش-

 !و الاقل حرفهاشو بزنه ادیب يشد بذار یم! بود یمرد محترم ياسد يآقا! چرا آخه؟: 

 !؟یدون یتو از کجا م-

بعدش هم زنگ زد و گفت عمه خانومتون کم مونده بود ! بهم زنگ زد و ازم اجازه گرفت شیچند روز پ:

 !خواهرمو با کتک روونه کنه

 !عمه جان ياومد یدر م ییاز تنها: خنده و گفتم ریسرخ شد، زدم ز عمه

 .پس فردا سال مادرته: فت سمت اتاق خواب گفتر یجاش بلند شد و همون طور که م از
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 !هیخوب يچپ جا یکوچه عل-

 !به پرورشگاه؟ ياشو بد نهیمثل پارسال هز يخوا یم:

 !رونیب يایو ب يریدنده عقب بگ دیتوش با یچیبپ! منتها بن بسته-

 .کنه یم تیکار رو حما يکه بچه ها يبه اون نهاد يبد شویپرورشگاه باق يتو فکر بودم نصفشو بد:

 .میسرپرست کن یب يصحبت کردم، قرار شد امسال اون پولو خرج خونواده ها يبا جناب اسد-

 بیو س يدار رتیواسه دختر مردم غ: چشم غره رفت و گفت هیبه لبخند رو لبم  رون،یاز اتاق خواب اومد ب عمه

 !؟ینیزم بیس یگون یش یم یرس یبه من که م یستین ینیزم

 یم دیرو هم تو با ياسد يجواب آقا! خنده يقهوه اتو بخور جا: ه نشست روبروم و گفتعم! خنده ریزدم ز بلند

 !نه من يداد

 !و شناخته هم که هست دهید! هیعمه به خدا مرد خوب! چرا خب؟-

 !خجالت بکش دامون:

 !شدم یلوله خودکار م هیبه  لیتبد دیمن تا حاال با يجور که شما از من توقع دار نیا-

 چرا؟:

 ! شدم یآب م دیبا یبس که از خجالت ه-

 !بخواب، مشت خورده تو فکت، مغزت جا به جا شده ریپاشو برو بگ:

از ! هم فکر کن عمه جان ياسد يآقا شنهادیرو پ. یبابت شام و قهوه واقعاً مرس: جام بلند شدم و گفتم از

 !شه یراحت م يحد هیمن تا  الیخ ،يای یدر م ییتنها

 !شه یراحت م يمنم تا حد الیخ يایدر ب ییاز تنها! فکر کن شنهادمیتو هم رو پ: کرد و گفت یاخم عمه

 .ریشب به خ: و گفتم دمیرو بوس شیشونیباشه، رفتم جلو و پ یعنیتکون دادم  يسر

 .یخوب بخواب: شد و گفت نییپهلوم باال و پا يرو دستش

و درصد  اریدر ب نویا گهید قهید 5: گفتم يو به احمد وژیفیرو گذاشتم تو دستگاه سانتر تیهماتوکر لوله

 کن، باشه؟ ادداشتیرو  تشیهماتوکر

 .چشم-

 وژیفیکنار سانتر نجایخطکش رو گذاشتم ا. بال یچشمت ب:

 .باشه-
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 نمونه تو دستگاه مونده؟ نمیبب امینره برم و ب ادتی: 

 .مونه یم ادمینه جناب -

 .اریب ABDکر یآنت تیبلو و چند تا بسته ک لنیف و متانول، متبار مصر هیسر انبار بزن الم  هیبعدش :

 ؟ير یم يشما دار! اون هم به چشم-

 . گردم ینه، بر م:

 .باشه-

برم  نکهیو قبل از ا ختمیر ییچا هیخودم  يکش هامو در آوردم و دستهامو شستم، رفتم تو آبدارخونه و برا دست

 .نیسالم خسته نباش: سرم رو از در کردم تو و گفتم. یتو اتاقم رفتم سمت بخش انگل شناس

 ؟یخوب: دیجوابم رو دادن و ژاله پرس ن،ییپا دنیو ژاله هم زمان بلند شد، ماسکهاشون رو کش ایناد سر

 .ممنون-

 .کنه یگفت گردنت درد م یم نیمع:

 یخاص زیچ:و گفتم دمیبه گردنم کش یدست. کرد یداشت نگاهم م. ایاز صورت ژاله نشست به صورت ناد نگاهم

 !؟یبخش راحت نیشما تو ا. ستین

 .بله: زد و گفت يلبخند

 !بهتره شگاهیمحترم آزما تیریدست مد ریاز کار کردن ز:بود که جواب داد ژاله

 ! نیبه کارتون برس: زدم و گفتم يبهم زد، لبخند یچشمک بعد

 .سر به اتاق من بزن هیشما قبل رفتن : گفتم ایرو به ناد بعد

سمج صحبت کرده و ازش خواسته بودم  يبا دکتر پورزند در مورد اون دانشجو. گفت و من رفتم تو اتاقم یچشم

 . نه ایداره  یدست بر م مینیتا بب ارهیو تذکر هم ب خیتوب هیکار رو با 

*** 

 .دییبفرما: چرخوندم گفتم یکه خودکار رو تو دستم م يبه در سرم رو بلند کرد، همون جور يا تقه

 .نیخسته نباش: اومد تو و گفت ایناد

 .ممنون: دست به مبل اشاره کردم و گفتم با

با دکتر پورزند : رفتم سر اصل مطلب يو از چلونده شدن دستهاش مشخص بود که چقدر معذبه پس فور نشست

 .صحبت کردم یتلفن
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 !؟یعنیکنن  یاخراجش م يوا: دیخورده پرس هول

 .ادی یم شیپ یچ مینیو تذکر فعالً جلو بره تا بب خیتوب هیازش خواستم با ! نه-

 .ممنون:

 ...تماس بوده  هیفعالً که اقدامم فقط در حد : زدم و گفتم يلبخند

 !نیاون مشت رو هم بهش اضافه کن-

با خانوم خدابخش ! کردم فایبوکس رو هم ا سهینقش ک! آره: دستم ناخودآگاه فکم رو لمس کرد و گفتم دم،یخند

 ؟یراحت

 .بله-

 باشه؟. شد بهم بگو يخبر. خوبه:

 در مورد؟-

 !یدر مورد جناب شعبان:

 .بله حتماً. آهان: از جاش بلند شد و گفت ایناد

 .بخونه يارشد هماتولوژ یکارشناس يگفت قصد داره برا یم ییخانوم اسکو: در رفت، گفتم کینزد تا

 .بله: و گفت برگشت

 ؟یشما چ: 

 .کنم یو دارم فکر م دمید نیبود دهیرو که شما زحمتش رو کش یمنابع ستیل نگرفتم اما مویمن هنوز تصم-

بهم  یتون یم یرو گرفت متیاگه تصم ارم،یدوستت ب يخودم رو برا يرشته  يقرار شده کتاب ها و جزوه ها:

 .کنم هیاز دوستام ته يبد لیادامه تحص يخوا یکه م ياون رشته ا يتا برات کتاب ها و جزوه ها یبگ

 .ممنونم واقعاً: زد و گفت يدلبخن

. بود یخال یلیکه از بخش ما رفته بود خ يچند روز نیجاش تو ا. کنم گفتم، رفت و در رو بست یخواهش م هی

اومد اما همون قدر که هر چند  یبه خاطر کالس هاش هر روز نم ایتو سکوت بود  شهیهر چند که بودنش هم

 .برده بود نیکردم از ب یمرو که ساعتها توش کار  یمحل یشد انگار زمخت یبار تو بخش حاضر م هیروز 

کرده بود و سونا و  تیگردنمو اذ يرو کاناپه بدجور دنیخواب. و شروع کردم به ادامه کارم دمیبه گردنم کش یدست

 .ماساژ الزم شده بودم

 !به خودت بده یتکون هیتنبل خان : گفتم نیاستخر رو رفتم و برگشتم و به مع طول
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 ینگفت! کردم ياریب فیتو تشر نکهیمن شناهامو قبل از ا: استخر نشسته بود گفت يکه رو لبه  يورج همون

 !ياومد رید نقدریکه ا يکجا بود

 !باشم؟ یخواست یکجا م: باال، کنارش نشستم و گفتم دمیاستخر کش يرو لبه  خودمو

 !يدختر باز-

 !خفه بابا: لختش و گفتم يآرنج زدم تو پهلو با

 !؟يخب کجا بود-

 !بودم مارستانیب:

 !یستیزنگ زدم گفتن اونجا ن! يغلط کرد-

 !؟یکن یم بیمنو گام به گام تعق:

دنبالم که با هم  يایب یتون یخواستم بگم اگه م یم: اومد باال گفت یزد تو آب و وقت رجهیجاش بلند شد، ش از

 .نجایا میایب

 چرا؟ -

 .خواستن یم نویخواستن با هم برن بازار، ماش یم تیژاله و خانم پاك ن:

 !؟یژاله با ک-

تو  نیهمچ! دست خودت بمونه؟ ریهمون ز يرو بذار تیشد خانم پاك ن یحاال نم! پسر جان يگرفتارم کرد:

 !ژاله است ي کهیخانوم خواهر کوچ ایشدن که انگار ناد کیتو چ کیماه با هم چ هی نیا

 !؟يکرد یکیاآلن اونو با الله ! خدا به دور: تو آب و گفتم دمیپر

 !در مورد خواهر خانوم من درست صحبت کن: رو صورتم و گفت دیمقدار آب پاش هیو  دیخند نیمع

فرجه  گهیو بعد د ادی یتا آخر خرداد م بهشته،یاآلن ارد: برگشتم گفتم یطول استخر رو رفتم و وقت گهیبار د هی

 .شه یهاشون شروع م

 !دختر شده نیا ریرن، ژاله بدجور اس یم شیدارن پ نایجور که ا نیو ا نمیب یجور که من دارم م نیواهللا ا-

 ؟یهست یحاال تو چرا شاک:

 ! ادیدر ب ییتنها نیاز خدامم هست ژاله از ا! کجا بود یکنم بابا شاک یم یشوخ-

 هیبه  ازین یژاله با اون افسردگ: برم تو سونا گفتم نکهیا يبرا رونیرفتم ب یکه م يخنده و همون جور ریز زدم

 !با اون همه سکوتش ایمثل ناد یکیداره نه  طونیمصاحب شر و ش
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در حال بگو  نمشونیب یمن که هر وقت م! ستیساکت هم ن نیاتفاقاً همچ: هم دنبالم راه افتاد و گفت نیمع

 ! بخندن

دست دادم، نشستم رو  دمشونید یتو استخر م یه گه گاهدو تا از بچه ها ک یکیسونا رو باز کردم و با  در

 ؟يای یافزا و خاکپور م یعروس: دیهم کنارم نشست و پرس نیو مع یچوب يسکو

 .ستیحسش ن. دونم ینم-

 !به خدا بهیعج! ؟یتو و حس نداشتن واسه عروس:

 !ره؟یگ یم یآخه وسط هفته آدم عروس. واقعاً حوصله ندارم! ستم؟ین زادیمن آدم! چرا؟-

 !؟یآخر هفته بود حس و حال داشت:

 !نه-

 !؟یگ یم یپس چ:

 !یچیه-

 شده؟ يزیچ! چته دامون؟:

 !مثالً؟ یچ-

 .يشد يجور هی هیمدت هی میکن یمن و ژاله حس م یعنیکنم،  یحس م یدونم ول ینم:

 !شاخ؟ ایدم در آوردم ! مثالً؟ يچه جور-

 !؟يگ گالره اگذشته، دلتن یاز شوخ یول! یاون دو تا رو که داشت:

 !گهید یاز دست رفت: و گفت دیبه پشتم کش یدست دم،یگرفتم باال و خند سرمو

 ؟يازش ندار يخبر: لبخند زل زدم به صورتش و گفتم با

 .زنه یبه ژاله زنگ م یچرا گه گاه-

 خب؟:

 !البته تو تنها بودن تو که شک و شبهه وجود داره. تو تنهاست نیاونم ع. هست-

 !چرا؟:

 !یمارستانیب یو گفت ينبود مارستانیچون امروز ب-

 .کار داشتم يا گهید يجا:

 ...و  تیتو خط رضا يباز افتاد-
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 !از مدتها قبل تو خطش بودم! فتادمیدوباره ن:

 !دامون يد یسر خودتو به باد م-

 !گردن کلفت تر یکیاز  یکیتا برادر داره  6مقتول !جهیهم مه یلیخ یکی نیاتفاقاً ا:

 !ندامو-

 شینیاگه بب! اونم تنها پسرشه.و از کار افتاده است ریپ یلیخ دم،یمادر قاتلو د: و گفتم واریدادم به د هیتک سرمو

 !شه واسه اش یدلت کباب م

 يادیامروز ز. رونیب میسونا، پاشو بر نیشم تو ا یهم دارم کباب م دهیفعالً که ند: جاش بلند شد و گفت از

 .نجایگرمه ا

 ینفس نیخرده شنا مع هیتو استخر بعد  میو برگشت میزد یدوش، تنمون رو آب ریز میستادیراه افتادم، ا دنبالش

 طرفو کشته؟ يچه جور:گرفت و گفت

 ؟یک-

 !گهیقاتله د:

 . بوده طرف شیهم محل. آهان-

 ! دنبال کارش؟ يپس چرا افتاد:

 . مقتول بند کرده بوده به زن طرف-

 .بوده پس یقتل ناموس:

 .بوده براش دهینکش ياز قبل نقشه ا. کشه یزنه طرفو م یم یدعوا اتفاق وسط-

 !به هر حال آدم کشته:

 !چند ساله تو زندانه-

 !آدمو گرفته دامون هیبه هر حال جون :

بود و  ستادهیا نیمع رونیاومدم ب یدوش، وقت ریو رفتم ز رونیاز آب اومدم ب! شده بودم از اون بحث یعصب

 .کرد ینگاهم م

 .رم یمن دارم م: افتادم سمت رخت کن و گفتم هرا

 .نداشتم يمنظور: راه افتاد و گفت دنبالم

 .باشه-
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 !دامون:

 !گفتم باشه-

 !دهنمو ببندم یعنی یگ یباشه که م:

 !میزن یباشه بعد حرف م-

 . نداشتم يبه خدا منظور:

 !گهیگفتم باشه د: برگشتم سمتش و گفتم ستادم،یا

 !!بهتره یلحن اصالً حرف نزن نیدلخور و با ا ي افهیق نیبا ا: خرده نگاهم کرد و گفت هی

 .به ژاله سالم برسون! نیمع میزن یبعداً در موردش حرف م: افتادم و گفتم راه

 .امیبمون برم تنمو آب بزنم و ب:که گفت دمیشن

 !گهید يآورد نیماش:سمتش و گفتم برگشتم

 .نمتیب یفردا م: دستم رو بردم جلو و گفتم رون،ینفسش رو پر صدا از دماغش داد بخرده نگاهم کرد،  هی نیمع

 !فردا جمعه است-

 !نمتیب یپس فردا م:

 خدافظ! باشه-

*** 

 !ه؟یچ: غر زدم رلبیچشمم رو باز کردم و ز هیحوصله  یداد، ب یتکونم م اوشیس

 !چاره ام کرد یتلفن ب!نمیپاشو بب: گفت دیکش یکه پتو رو از روم م يجور همون

 !بخوابم؟ يذار یهم نم یلیروز تعط: و پر اخم گفتم دمیسمتش چرخ به

 !بعد نق بزن نیپاشو ساعتو بب: کالفه بود انگار که با اخم زل زد بهم و گفت ای یعصبان

 !که هست یهر ساعت: رو گذاشتم رو گوش و سرم و گفتم گهید یکی يبالش و بازو ریدستم رو فرستادم ز هی

 !بخواب یتا هر وقت خواست ریپاشو جواب تلفن هاتو بده بعد بگ: سرم برداشت و با حرص گفت يو از رور دستم

 !خاموشه که لمیموبا:بسته گفتم يهمون چشما با

هزار نفر زنگ زدن و کارت ! ؟يدیخواب یو تخت گرفت يخاموشش کرد ياز استخر که اومد: که گفت دمیشن

 !داشتن
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وضع  نیبا ا نمینداشتم ا یاعصاب درست و حساب شبیباز کردم و زل زدم بهش، خودم از همون د چشمامو

 !دادن بودم ریگ يآماده  گهیکرده بود، د دارمیب

 !زنگ زدن؟ ایک: دمیجام نشستم و کالفه پرس سر

 ن،یدوباره مع ،ینکرد، خاله ات، دکتر پورزند نام یکه خودشو معرف گهیخانوم د هیژاله،  ن،یعمه خانوم، مع-

 ...دوباره عمه خانوم، دوباره 

 !گهیخوابم د یگفت یخب م:گفتم میشونیپ دنیحال مال در

 !صبح تا شب هی يشب تا صبح به اضافه  هی گهینه د! شب تا صبح هیخواب :

 !مگه ساعت چنده؟-

گفتم  یمن هر چ. نومپاشو زنگ بزن به عمه خا! شم یاآلن پا م یگفت یصد بار اومدم سراغت ه! بعد از ظهر 3:

 !یخوره خوب باش یهم به حال و روزت نم یلیهر چند که خ! حالت خوبه باور نکرد

 .امی یپوشم م یبرو لباس م-

اومد سراغم گرد مرگ  شبیکه د یخواب نبود پس اون. رفت، دوباره ولو شدم رو تخت و چشمامو بستم اوشیس

 ! باشم دهیشد تا سه بعداز ظهر خواب یباورم نم! بود

 !سراغت ها امی یم زاتیبا تجه گهیدفعه د نیدامون ا: بلند شد اوشیس يصدا

. و از جام بلند شدم دمیموهام کش نیب یبرداشتم و پام کردم، دست نیدراز کردم و شلوارکم رو از رو زم دست

 ؟يخور یم ییچا: گفت اوشیس رون،یرفتم ب! کرد یهم آدم رو کسل م يادیخواب ز

 !خورم که خواب از سرم بپره یقهوه م-

 !اد؟ی یبازم خوابت م! ماشاهللا:

 .کسلم-

 ؟یضیمر:

 .نه-

 ! الحمداهللا:

 .کنم یخودم قهوه دم م امی یو م رمیگ یدوش م هی-

 !يدیگفتم خواب یکرد که م یحرف منو هم قبول نم. نگرانت شده بود یلیزنگ به عمه بزن، خ هیقبلش :
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دوش  ریاشغاله، باشه از ز:راه افتادم سمت حموم و گفتم. عمه رو گرفتم، اشغال بود يسمت تلفن و شماره  رفتم

 .زنم یبهش زنگ م رونیاومدم ب

حالم گرفته  رونیاز استخر زده بودم ب یو از وقت شبیاز همون د. خرده بهتر شد هیکه به تنم خورد، حالم  آب

 !ام عوض بشه هیمثالً رفته بودم استخر که روح! هه.بود

رو پام کردم و از حموم رفتم  يحوله ا يها ییآب رو بستم، حوله امو تنم کردم و بندشو گره زدم، دمپا ریش

 بود؟ یزنگ زد ک یگفت یکه م یاون خانوم: دمیپرس اوشینشستم رو مبل و از س. رونیب

خودشو : نشست و گفت ییچا وانیمن و خودش با ل ياومد کنارم، قهوه رو گذاشت جلو ینیس هیبا  اوشیس

 . نکرد یمعرف

 !من شده ریسال کارش گ 20عمه امه که بعد  یکی نیالبد ا! هه-

 عمه ات؟:

 !ام گهید يعمه  هی-

 !مگه؟ يچند تا عمه دار:

 !سه تا-

 ؟یعمو چ:

 .یکی-

 ؟یچ ییدا:

 !دو تا-

 خاله؟:

 .دو تا-

 ؟ییبا عمه خانوم تنها شهیپس چرا هم يدار لیهمه فام نیا:

 .میون قطع رابطه اباهاش-

 !هر دو؟ يو پدر يمادر يها لیبا فام:

 !آره-

 ؟يد یبپرسم چرا جواب نم:

 !نه-
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 !واقعاً یمرس:

 ! کنم یخواهش م:خرده از قهوه خوردم و گفتم هی

بار  نیعمه رو دوباره گرفتم و ا يبرداشتم، شماره  میمبل کنار يرو از رو میس یب یدراز کردم و گوش دست

 .بوق برداشت نیجواب داد و با اول

 دامون؟ ییکجا:

 .سالم-

 شده باز؟ یچ! آخه؟ یچه سالم:

 !یچیه-

 !پس؟ یچرا خاموش! گرفتم لتویتا حاال هزار بار موبا شبیاز د:

 !يجور نیهم-

 !؟يجور نیهم:

 !زنگ بزنه یخواستم کس یحوصله نداشتم نم! يجور نیهم يجور نیهم-

 !؟یچ یعنی:

 !واضح تر؟ نیاز ا! داره؟ یچ یعنیعمه خانوم -

 !شدم؟ اوشیکه چند بار من مزاحم س ياز صبح کجا بود:

 .یشما مراحم-

 !شده يزیچ هیدونم باز  یمن که م! نه؟ يد یجواب نم:

 !کنه خواب بودم دارمیب اوشیاآلن که س نیتا هم شبیاز همون د! نه عمه خانوم-

 !ستیاون هم که اهل مشروب خوردن ن ن،یبا هم بود شبیگفت د یکه م نیمع:

 !!مگه من گفتم مشروب خوردم؟-

 !خوابه؟ یهمه ساعت م نیا يآدم عاد-

 !نبودم اما مشروب هم نخوردم يعاد:

 !؟یچ یعنی-

به گزارش  یشما هم ربط يزنگ زدن هزار باره !گه؟یکه اصالً گزارش نداده د نیمع! زده بود به سرم یچیه:

 !چوب خشک نجایمنم که ا! اون نداره
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 !يزیبهم بر يجور نیا ينزده بود که بخوا یحرف-

 !ختمیبهم نر:

 !شم یمن دارم کم کم نگرانت م! ؟يبه مشاوره ندار ازین یدامون جان مطمئن-

 يکه با سرعت و شدت بخوا يبه روز ياگه کم کمه وا نیا! عمه خانوم يکم کمو خوب اومد: و گفتم دمیخند

 !ینگرانم بش

 هان؟. میرو در رو با هم حرف بزن نجایا ایپاشو ب-

 .کار دارم یکل:

 ؟یفتیمگه ش! آخه؟ يچه کار-

رو  قتشیحق. خوام ترجمه کنم یچند تا مقاله هم هست که م. انجام بدم دیدارم که با قیتحق يسر هی یول. نه:

 .اومدنو ندارم رونیحال از خونه ب يهم بخوا

 .از دست خودش ناراحته یلیزنگ بزن، خ نیبه مع-

 !و اعتراف کرده شیمشخصه که زنگ زده به کش:

 !ش؟یکش-

 !گهیگم د یشما رو م:

 بهش؟ یزن یزنگ م-

 !نمشیب یم شگاهیفردا تو آزما! ستیحسش ن:

 .خوره یخودشو م یخدا تا فردا کل ياون بنده -

 !شه یتموم که نم! بخوره:

 .یدون یهر جور خودت م-

 .ممنون:

 . برس برو به کارت-

 .قربان شما:

 خدافظ-

 !ه؟یچ: دمیو پرس اوشیکه قطع شد،رو کردم به نگاه مات س تماس

 !؟يقهر کرد نیبا مع-
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 !؟يبود سادهیگوش وا:

! بده يقهر کار بچه ها: از جام بلند شدم و گفتم! من نشسته بود یتو چند سانت! حق هم داشت د،یخند اوشیس

 رون؟یب میشام بر يا هیپا

 !میدعوت نیمع يتازه شام خونه ! حاال کو تا شام-

 !گفته؟ یک:

 .گفت بهت بگم نیمع-

 !؟یگفت یتو چ: 

 !رهیگ یم یمیشازده چه تصم نینیبب نیبه خودش بگ دیگفتم با-

 !يخوب کرد:

 نه؟ ای میر یم-

 !نه:

 !باهاش يپس قهر-

 !قهر کار دخترهاست: لباس هام گفتم يشرت از کشو یو ت ریتو اتاقم و در حال در آوردن لباس ز رفتم

داشته باشه و  یبد بود آدم نقطه ضعف یلیخ. تخت نشستم يو رو لبه  دمینداد، لباس هامو پوش یجواب اوشیس

بهش روح  کیکوچ ياونقدر حساس باشه که اشاره ا يزیبد بود آدم نسبت به چ یلیخ! ازش مطلع باشن گرانید

 !یلیخ! بد بود یلیخ! رهیبگ يو روانش رو به باز

 

دم در  یبرگه، حضور کس هیکردن تو  ادداشتیخودکار و دستم در حال  هیگوشم  هیتو لپ تاپ بود، پشت  سرم

 . اتاق سرم رو بلند کرد

با لبخند جلو . بود نگاه کردم ستادهیکه تو چارچوب در ا ینیرو از تو گوشم در آوردم و متعجب به مع يهندزفر

 !سالم: روم و گفتاومد، دستش رو گرفت روب

 !ورا؟ نیا: بستم گفتم یکه لپ تاپ رو م يبرگه ها و باهاش دست دادم، همون جور يرو گذاشتم رو خودکار

 !گهیخدمت برسم د يحضور دیبا يد یجواب تلفن نم یوقت: تخت و گفت يرو لبه  نشست

 .است ختهیبهم ر یلیجا خ نیتو هال، ا میپاشو بر: تاپ رو گذاشتم رو تخت و گفتم لپ

 !ها يسر خودتو گرم کرد یحساب: انداخت و گفت زیتخت و م يپخش شده رو يبه ورقه ها و کتاب ها ینگاه
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 !تا حاال، آره؟ يگفت خواب بود یم اوشیس: دیگفتم، دنبالم اومد و پرس یاوهوم

 !خواب بودم شیساعت پ هیتا .آره: گفتم يرکتریتو آشپزخونه و در حال روشن کردن ز رفتم

 !کردم یپف کرده نبود باور نم يجور نیصورتت ا:و گفت زیشت مپ نشست

 .خچالیبذارش تو  يخور یدامون ناهارت رو گازه نم: از تو اتاقش بلند شد اوشیس يصدا

 نجا،یا يایب یاز استراحتت بزن یلینبود روز تعط يازین: و گفتم نیمع يروبرو زیگفتم و نشستم پشت م يا باشه

 !میدید یفردا همو م

 !اومدم که برتون دارم ببرمتون خونه امون-

 .میای یم گهیوقت د هیباشه :

 !ن؟یای یامشب چرا نم-

 .کار دارم یکل:

 !شه یژاله ناراحت م ياین!شه ینم يطور یکن لیکارتو دو ساعت تعط-

 فکر و منظور اون یباور کن ب:گفت یآروم يموهاش فرو برد و با صدا نیب یدوختم به صورتش، دست نگاهمو

 !حرفو زدم و قصدم نبود ناراحتت کنم

 .ناراحت نشدم-

 !چرت نگو:

 !از تو ناراحت نشدم-

 !چرت نگو دامون:

و کارد هم برداشتم و  یدست شیپ هیدر آوردم و گذاشتم جلوش،  خچالیرو از تو  وهیجام بلند شدم و ظرف م از

 !يبد ينظر نیاز تو توقع نداشتم اون جور سفت و قرص همچ: نشستم و گفتم

 . لحظه حواسم نبود هیباور کن -

 .بخور يزیچ هیباور کردم، :

 .تو پاشو ناهارتو بخور-

 چه خبره امشب که ژاله افتاده تو زحمت؟: دمیخرده نگاهش کردم و بعد پرس هی

بچه ها  میگفت جمعه بگ یاز چند روز قبل م. ستین یزحمت: گاز محکم بهش زد و گفت هیبرداشت،  بیس هی

 .شمونیپ انیب
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 !اوش؟یمن و س یعنیبچه ها -

 !یو رفت يمنو ول کرد يقرار بود بهت بگم که اون طور شبید! گهیآره د:

 !دلم سوخت برات! یآخ-

تونم فراموش کنم  یتا برادر رو نم شیاون ش انیجر میکه بگذر هیاز کل اون قض یول: زد و گفت يلبخند نیمع

 !مورد شو هی نیا الیخ یب! به قرآن ارنی یسرت م ییبال مال هی!دامون

 !چشم-

 انه؟یدکتر هم در جر!زهرمار و چشم:

 .نه-

 !به مغزت بده یتکون هیبذارمش بلکه بتونه  انیدر جر دیپس با:

 !يد یخوبه حاال به زن عموت گزارش نم: و گفتم ییدم کردن چا يجام بلند شدم برا از

 !دم یبه اونم گزارش م يد یکار دست خودت م يدار نمیبب-

 !گهید یفضول:

ذاشت  یوقت نم چیدل رحم بود و ه. شد مونییخاطره از دوران دانشجو هیکردن  فیو مشغول تعر دیخند نیمع

 یم شیهر چند که کم پ.رفع و رجوعش يشد برا یقدم م شیپ شهیهم. بشه یطوالن یلیخ نمونیب یناراحت

 .میو ناراحت بش ریاومد از هم دلگ

*** 

 !؟یعنی یرسون یبعد ما رو شب م میتو بر نیبا ماش: و گفتم نیمع نیتو ماش نشستم

 .ببندش: گفت و به کمربند اشاره کرد يا آره

بره مثانه اشو  دیافته با یم ادشیلحظه  نیتو آخر شهیهم.ادی یاآلن م اوشیس: نشست به کمربند و گفتم دستم

 !کنه هیتخل

 یم ایسالم عمه خانوم، با س: دادم امیوردم و به عمه پرو در آ لمیموبا. رو روشن کرد نیزد و ماش يلبخند نیمع

 .فعالً. قربانت. ینباش نیمن و مع نیب يدلخور ایمن  ییگفتم که نگران تنها ن،یمع يخونه  میر

 !دمهیدوست دختر جد: گفتم نیو در مقابل نگاه مشکوك مع بمیرو گذاشتم تو ج یگوش

 !يحوصله نبود یجور ب نیا يکرده بود دایدوست دختر پ: جوابم رو داد نیمع اوشیبا اومدن س همزمان

 !که ستمیحوصله ن یب-
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 !ستین تیخودت حال یهست:

 !دستت درد نکنه-

 !قابل نداره:

 .میبر. دیببخش: نشست و گفت اوشیس

 !هم توآلت داشت ها نیمع يخونه : عقب و گفتم برگشتم

! یدونستم چ یشده اما نم میمرگ هیروزها  نیکردم ا یهم حس مخودم ! راه افتاد نیزد و مع يلبخند اوشیس

! خواست ینم لیکه دل یحوصلگ یب. حوصله بودم یب لیدل یب. بود انگار ختهیاعصابم بهم ر یو الک يخود یب

! کرد یحوصله م یآدم رو ب یمرگروز! شد یحوصله م یحوصله داشتن، شاد بودن نبود آدم ب يبرا یلیدل یوقت

 .کرد یآدمو کسل م یکنواختی

 !؟یزن یبگم منو نم یچ هی: دیشم، آروم پرس ادهیآپارتمانشون پارك کرد، خواستم پ يرو جلو نیماش نیمع

 !الله هم هست: مکث گفت هیبا دهن بسته زد و بعد  ینگاهش کردم، لبخند مضحک منتظر

 !؟یبگ دیاآلن با: تو بازوش و گفتم دمیمشت محکم کوب هیآروم ابروهام در هم شد،  آروم

 !اوشیس میبر! ياومد یگفتم که عمراً م یقبلش م: گفت دیمال یکه بازوشو م يجور همون

 !کنم یم یکارتو تالف نیا:و گفتم دمیگوشم کش يبه الله  یکالفه دست م،یشد ادهیپ

نامردم اگه ! ببر یبذار کنار،جاش سر منو به تالف تویگنددماغ نیتو ا:رو قفل کرد و گفت نشیماش موتیر با

 !ادیدر ب کمیج

خواست  یخون م هیبشر  نیا! اومد یدر نم کشیشدن سرش ج دهیکه در حال بر ینیزدم از تصور مع يلبخند

که  میبر!درسته نیا! نیآفر! آهان: زنگ در رو زد و گفت د،یلبخندمو د! کرد یغش م دید یبده، سوزن رو که م

 !میای یورا م نیا شیبه ژاله گفته بودم ساعت ش! شد رید یلیخ

رو  اوشیتو، با فشار دستم س میگفت و ازمون خواست بر ااهللای يچند بار نیباال و مع میباز شد،رفت یحرف یب در

 .اومد تو نیفرستادم تو و بعد خودم رفتم و پشت سر من هم مع

 !دم ها یشو مبگه جواب يزیدختره چ نیا: سمتش و آروم گفتم برگشتم

 !ازش يخور یدونستم نم یهم م یگفت ینم: زد و گفت يلبخند

 !ژاله خانوم سالم: افتادم سمت هال و بلند گفتم راه

 !فقط ژاله سالم؟: دیبود که از دم اتاق خواب پرس الله
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 !؟یینجایشما باز ا! ا؟:نشستم رو مبل گفتم یطور که م همون

 !کنم؟ یشما رو تنگ م يجا:کرد و گفت یاخم

 !یکن یم يرو ابر نجایا ينه، هوا: انداختم رو پام و گفتم پامو

طور  م،همونیاز جامون بلند شد اوشیمن و س رون،یچشم غره بهم رفت و برگشت تو اتاق خواب، ژاله اومد ب هی

 !نگاه همراه با اخم هم به من انداخت هیکرد  یم یسالم و احوال پرس اوشیکه با س

 !یکن تیتو جمع بچه اتو ترب ستیمامان خانوم قرار ن:زدم و گفتم يلبخند

 !تو؟ یخوب: مهربون زل زد بهم و گفت یصورت با

 .ممنون:و گفتم نشستم

 !یباهات کار دارم اساس: رفت سمت آشپزخونه گفت یطور که م همون

 !خدا به دادم برسه: نشست گفتم یکه کنارم م نیبه مع رو

 !جنگ نشه صلوات نجایمشب اا: گفت اوشیبه س یآروم يبا صدا نیمع

زبون : پسته برداشتم و در حال پوست کندنش آروم گفتم هی زیم يرو يها لیآج ونیدراز کردم و از م دست

 !ده یسرخو کوتاه کنه سر سبزشو به باد نم

 !و سر سبز نیآخه جفتتون زبون سرخ دار! ؟یک:دیبود که پرس اوشیس

اومدم جواب . کرد یپوشک بچه بخش م غاتیکه داشت تبل ونیزیتلو ریو زل زدم به تصو دمییرو جو پسته

 !چشمام رو گرد کرد و سرم رو به سرعت به سمت در اتاق خواب برگردوند یسالم آروم يرو بدم صدا اوشیس

زودتر از من از  اوشیس! باشه ایکنه ناد یکنار در و با خجالت به جمعمون سالم م ستادهیکه ا یشد اون ینم باورم

 ایناد: گفت اوشیبود که رو به س نیمع ستادم،یبه خودم دادم و ا یرو داد، تکون ایشد و جواب سالم نادجاش بلند 

 !خان از دوستان ما اوشیهم س شونیخانوم از دوستان ژاله، ا

برق گرفته ها نگاهش  نیکه ع یممکن گفت و نگاهش نشست به من يصدا نیرو با کوتاهتر یخوشوقتم ایناد

 يتو خونه  ستادهیرو ا ایشدم که ناد یمتعجب نم نقدریا دمید یم تیرو تو اون موقع ياگه شاد دیشا!کردم یم

 یماه هی نیدونستم تو ا یاما نم دنش یمیبودم که با ژاله صم دهیشن نیشب قبل از مع! بودم دهیو ژاله د نیمع

 !نمشیبب نجایشده ان که ا کیبهم نزد ينقدریژاله ا شیکه از بخش ما رفته پ

 !جا خوردم دنتیاز د: رو وادار کردم که سالم کنه و صادقانه گفتم بونمز

 !نجاست؟یجون هم ا ایناد ينگفته بود نیمع: دیبا لبخند جواب سالمم رو داد و ژاله از تو آشپزخونه پرس ایناد
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 !میباش انیهم اگه هست بگو که در جر يا گهیکس د: گفتم نیو به مع مینشست

 !تموم شد! گهینه د: رفت سمت آشپزخونه گفت یزد و همون طور که م يلبخند

 ياون تو شیداد که رفته پ یحرف زدن ژاله نشون م يکجاست، صدا ایناد نمیبب نکهیا يبرا دیچرخ سرم

 نیماش يهم تو يکار و چند بار یرسم طیتا حاال جز مح. بودمش دهیتا حاال جز با مانتو و مقنعه ند. آشپزخونه

 .بودمش دهیند یمیطور صم نیا طیمح هیتو  یعنی ،يا گهید يجا

 ؟يشد يجور نیچرا ا: دیشد و آروم پرس لیبه سمتم متما اوشیس

 ؟يچه جور: کردم زمزمه

 !برق گرفته ها نیع ،يطور نیا: دیدست صورتم رو نشون داد و پرس با

  .نه بابا: پسته برداشتم و گفتم گهیتا د چند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !جانم؟: ژاله صدام زد،سرم برگشت سمت آشپزخونه و گفتم شمونیکه برگشت پ نیمع

 !لحظه؟ هی يای یم-

 نیا! میکنون دار خیفکر کنم مراسم توب: به اتاق خواب کردم و آروم گفتم يجام بلند شدم، با سر اشاره ا از

 ! بند نکنه به من؟ یکه خواهرش الک ادی ینم رونیدختره چرا رفته اون تو و ب

تو که اهل منت ! فکر کنم قهر کرده يدیکش ریواسه اش شمش دهیاز راه نرس: شد و گفت از جاش بلند نیمع

 .رونیب ارمشیمن برم نازشو بکشم ب ،یستین یکش

سرخ شده و همراه با خجالت از آشپزخونه  یبا صورت ایکردم و همزمان با ورودم ناد یسمت آشپزخونه، اهم رفتم

بود که ژاله مشغول  ییها ینیزم بیکه نگاهم به س يدادم و همون جور هیکنار گاز تک نتیبه کاب. رونیرفت ب

 !جانم؟: دمیهم زدنشون بود پرس

 .يزد یوقت بود نم یلیعطرو خ نیا: کرد گفت یطور که نگاهم م همون

 !اد؟ی یبدت م: دمیاز تابه گرفتم و زل زدم بهش و پرس نگاهمو

 .دمشیهم خر نیاتفاقاً واسه مع! خوشبوا یلیخ! نه-

 !؟یکن یشروع نم: دمیزدم و آروم پرس يلبخند
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 !و؟یچ: تو بشقاب و گفت ختیها رو از تو تابه ر ینیزم بیس

 !خویتوب-

 !نداره یمسائل مربوط به تو و الله به من ربط: زد و گفت يلبخند

 !بود؟ یپس اخم و چشم غره ات واسه چ-

 !رو ندادنت نیواسه جواب تلفن من و مع:

 ! یخواب بودم به عل-

 چته؟ یبگ یتون یکالً م:

 !چمه؟ یچ-

 ! شده تیطور هیچند وقته  نیا! تو بگو! دونم ینم:

 !م؟یچه طور-

 !یستین یشگیاون دامون هم یول! دونم یگم که نم یم:

 ! بابا خودمم به خدا-

 !؟يخوا یزن م! یستینه ن:

 !میما هم بخند نیبگ: بود که از تو هال گفت نیمع! خنده ریز زدم

: بود گفتم ایکه نگاهم دنبال ناد يکنه همون طور یم يتخته باز اوشیداره با س دمیو د دمیسرك کش کانتر از

 !نیزیشما تاستونو بر

 !نیشد یمیبا هم صم یکه حساب نمیب یم: نبود، برگشتم سمت ژاله و گفتم ایناد

 ا؟یبا ناد: زد و گفت يلبخند

 !بوش وینه پس با جورج دبل-

. شمیعاشق صاف و سادگ. هیدختر واقعاً خوب. آره: تابه گفت يها تو ینیزم بیس یباق ختنیو در حال ر دیخند

 . بخش ما شیخوشحالم که فرستاد

 کنه؟ یکار م یچ نجایا-

 !میکار خانومانه داشت يسر هی:

 .دن که یبشه خوابگاه راهش نم رید. آهان-

 .مونن یم نجاینداره شبو با الله ا بیع:
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از فردا  یتو بهش گفت:دیژاله پرس. از تو بشقاب برداشتم و انداختم تو دهنم ینیزم بیس هیگفتم،  گهیآهان د هی

 ؟يبره بخش سلولوز

بخشها  شتریخواد تو ب یو بعدش امتحاناتشه، دکتر م ادی ینم شتریماه ب نیتا آخر ا گهید. نه، دکتر بهش گفته-

 .تجربه کسب کنه

 !یلیشه خ یم فیح:

 !گفته؟ يزیچ نینکنه مع! ه؟یچ: تکرد و گف یزدم، اخم يلبخند

 !مثالً؟ یچ-

 ...و  نیدو تا رو از هم جدا کن نیا نکهیا:

 !نه بابا-

 !ه؟یلبخندت واسه چ نیپس ا:

 !بشاش ایدمغ باشم ! منو روشن کن فیتکل-

به سمتش، با مقنعه و  دیسرم چرخ. آروم اومد تو آشپزخونه دیببخش هیبا  ایژاله جوابم رو بده ناد نکهیاز ا قبل

 .یآب یو شلوار ل یتا با اون شال بلوز طوس دیرس یمانتو کم سن تر به نظر م

 !؟يبر یم: دیو از من پرس ختیر ییسه تا فنجون چا ژاله

 !تونم نبرم؟ یم: رو از دستش گرفتم و گفتم ینیس

 يزیخوام چ یبه سر الله نذار، نمسر : برگشتم سمتش، آروم گفت. ژاله صدام زد رون،یاز آشپزخونه برم ب اومدم

 .یبگه که دلخور ش

 نیا يجور هی: و گفتم نیو نشستم کنار مع زیم يرو گذاشتم کنار تخته رو ینیس. رونیگفتم و رفتم ب يا باشه

 .شه یخوب م یلیخ میتهران رفتنو کنسل کن يبرنامه 

کنم  یکه فکر م دمیشن ییزهایچ هیگرفتن اما  یمیتصم نیهمچ هیدونم چرا  ینم: و گفت ختیها رو ر تاس

 !بفرسته دهایرو تنها واسه قراردادها و خر یخواد تراب ینم رهیمد أتیه

رو  يزیچ نیهمچ هیبه عمد  یکیکنم  یاما فکر م دمیمنم شن: چونه ام رو خاروندم و گفتم ریپشت دست ز با

 !همه راهو؟ نیبکوبم برم اآدم قحطه من پاشم ! آوردن ریمن بدبختو گ! حاال اون به کنار! پخش کرده

هم زمان ژاله هم  رون،یو پشت سرش الله اومدن ب ایبده در اتاق باز شد و اول ناد یجواب نیمع نکهیاز ا قبل

 .نیمن بش شیپ نجایا زمیعز ایب: گفت ایاومد و کنارمون نشست و به ناد
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به دکتر : دوختم، ژاله بود که گفت ونیزیخوردم و نگاهمو به تلو مییخرده از چا هیکنار ژاله نشستن،  جفتشون

 .يبر يدوست ندار یگفت یم

 !مهمه براش؟ يکرد الیخ-

 !خب يداد یم حیبراش توض لتویدل:

 یگفت یو م يستادیا یسفت و سخت م نهیمنظورم ا: خرده مکث کرد و گفت هیدوختم به صورت ژاله،  نگاهمو

 !رم یمن نم

وسط  دهیدکتر پاشو کش نیهم! اال دکتر ستهیا یآقا در مقابل همه سفت و سخت م نیا: بود که جواب داد نیمع

 !گهید تیقتل و اعدام و رضا اناتیجر

کارها درد  نیواسه ا ییسرش از همون دوران دانشجو نیجان ا نیمع:تعارف کرد و گفت ینیریش اوشیبه س ژاله

 !از راه به در کرده نیاصالً دکتر رو هم خود ا! کرد یم

 یم نیهمچ: داد انداختم و گفتم یکه با دقت به حرفهامون گوش م ایهم ناخودآگاه به ناد یزدم، نگاه يلبخند

 !کنم یدارم م یکنه چه کار خالف یم الیندونه خ یهر ک نیگ

که  يهر کار! برادر من گهیخالفه د! یمارس ارمیب شیجفت ش هی:گفت اوشیزد و رو به س شییبه چا یلب نیمع

 !کنه خالفه يم بازبا جون آد

 .نیفکر کن نیشما هر جور دوست دار:برداشتم و گفتم ینیریش هی

 !ده یکارها، زن عمو رو دق م نیخودش هم جون سالم به در ببره از ا:رو به ژاله گفت نیمع

 ریکنه مد یداره باور م! الاقل نیخانوم بد ایناد يبرا یحیتوض هی: زدم و گفتم ایناد يبه نگاه بهت زده  يلبخند

 !خالف کاره ادی یم يکه توش کارآموز یشگاهیآزما

 .هینه متوجه شدم موضوع چ: زد و آروم گفت يهم لبخند ایناد

 !خب خدا رو شکر: و گفتم زیم يرو گذاشتم رو مییچا فنجون

 يا کهیت هیدر واقع منتظر بودم هر لحظه ! کنه یزنه و ابراز وجود نم ینم یحرف چیبود برام چرا الله ه بیعج

 !داد یکه بارش کرده بودم رو بده اما ساکت نشسته بود و فقط به مکالمه ها گوش م یبندازه و جواب کلفت

 .مینیشامو بچ زیم میمارس کن که بر اوشویجان زودتر آقا س نیمع: از جاش بلند شد و گفت ژاله

 .کنم یمن کمکت م: و الله از جاشون بلند شدن و الله گفت ایناد
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 يسر هیبا  ایتخته، ناد يپامو انداختم رو پام و زل زدم به صفحه ! خورد یم يدرد هیرو شکر حضورش به  خدا

 .نمشونیچ یبده من م: و گفتم زیاز جام بلند شدم و راه افتادم سمت م. بشقاب از جلوم رد شد

 .نیینه شما بفرما: سمتم و گفت برگشت

من  يبه عهده  ریخط ي فهیوظ نینداده که ا حیژاله توض: فتمدراز کردم و بشقاب ها رو ازش گرفتم و گ دست

 !نه؟یو مع

 یم يشاد: دمیها رو ازش گرفتم و پرس وانیل. اومد وانیل ینیس هیبار با  نینگفت، رفت و ا يزیزد و چ يلبخند

 ؟یینجایدونه ا

 چطور؟. بله: و بعد گفت هیبفهمه منظورم چ دیخرده نگاهم کرد تا شا هی

 !؟یگذرون یو وقتت رو با اون م يکرد دایپ دیدوست جد هیکنه که  ینم يحسود:

 ! دوست داره یخودش کل يشاد نیدون یخب م! نه: نشست به صورتش و گفت لبخند

 !هستم انیبله در جر:

 !ادش؟یز يدوستها انیدر جر-

 یاز اون همه دوستشه و  یکه بهش م یمرتب ياز تلفن ها! داره یکردن پشت کار خوب دایپ قیکالً تو رف! بله:

 ياز تو رخت شور خونه  يبر دیبا ییوقتها هی! کرده کامالً مشخصه دایخودش پ يبرا مارستانیکه تو ب

 !یکن داشیپ مارستانیب

 لهیوس یرفت که باق ایزدم و ناد يکردن، لبخند یکه نگاهمون م ینیو مع اوشینگاهم افتاد به س د،یخند ایناد

 .ارهیها رو ب

دونستم  یاگه م: آروم گفت دیچ یبار اومد و همون طور که قاشق و چنگال ها رو کنار بشقاب ها م نیا الله

 !اومدم یواقعاً نم نجایا يایامشب قراره ب

 !شده بود رید یلیخ گهیکه د دمیفهم يمنم لحظه ا قاًیدق-

کنار  نیتو و مع یبا دوست يفهمم ژاله چه جور یواقعاً نم:زل زدم بهم و گفت ستاد،یالله از کار کردن باز ا دست

 !ادی یم

 نیتر یمیاز صم یکیدر واقع خود ژاله هم  یبدون یوقت ستیسخت ن یلیخ دنشیفهم: زدم و گفتم يلبخند

 !ادی یمن به حساب م يدوستها
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 يوصله ح. نیشدم و برگشتم کنار مع زیم یباق دنیچ الیخ یب. اش رو در هم کرد و رفت تو آشپزخونه افهیق

 !درهم ي افهیق نینه به اون لبخندها نه به ا: متعجب نگاهم کرد و گفت نیمع. الله رو نداشتم يها ییگو چاریل

 !یوقت بارون هی میوقت آفتاب هی! گذاشته ریبهار روم تأث يآب و هوا: انداختم رو پام و گفتم پامو

هر کدوم دو تا ظرف غذا هم دستشون بود و ژاله  رون،یاز آشپزخونه اومدن ب ایو پشت سرش ناد ژاله

 .شام نیایب نیپاش:گفت

هم دست دراز کرد و دو تا ظرف  اوشیظرف غذا رو از ژاله گرفت و س هی نیبلند شدم، مع نیو مع اوشیس همراه

 .میو مشغول خوردن شد زهایپشت م میگرفت، نشست ایغذا رو از ناد يها

وقت به صورت  ینگاهم وقت و ب نکهیا يداد برا یقلقلکم م بیکه عج ینامحسوس رحسیدرگ. بود ریدرگ ذهنم

خواست به عنوان  یدلم نم! شد یمهار م دیکه بود با یبود اما هر چ یدونم چه حس ینم! فتهیب ایو حرکات ناد

 !نبودم یآدم نیچشم چرون جلوه کنم چون همچ زیمرد ه هی

 !گالره خوبه؟: دیبه غذا خوردن گرم بود که الله پرس سرم

 يغذا! من و گالره بود يرابطه  انیگالره و ژاله، الله هم در جر یبه لطف دوست! بلند و نگاهش کردم سرمو

بار خود شما  نیفکر کنم آخر میاز حالش با خبر باش میاگه بخوا قیدق: دهنم رو فرو دادم و خونسرد گفتم يتو

 !یمامانتون باهاش مالقات داشت یمهمون يتو

 دامون؟ يای یرو م یعروس: گفت يبزنه ژاله فور یاومد حرف الله

 .فکر نکنم-

 چرا آخه؟:

 !سیوقت و حس و حالش ن-

دو تا همکارش  یآدم عروس گهیبعدش هم د. نداره یبدون تو لطف. گهید میبر ا،یب مارستانیساعت زودتر از ب هی:

 !زشته یلینره خ

 .دم یخبر م امیشه اگه خواستم ب یم یچ نمیبب-

 ! ایحتماً ب! گهیاگه نه د:

 !میغالب کن ییبنده خدا هیتو رو هم به  میتونست دیشا ایآره ب: بود که با لبخند گفت نیمع

 !نیامر شر در هم نکن هیرو با  ریامر خ گهید:گفت اوشیو س میزد يلبخند

 !یش یم مونیپش يایخونه ب! چادر بزن يشهردار دونیتو م ایجا بمون  نیشب هم ای: گفتم اوشیبه س رو
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 ! شه یکه دامون خان داره انتخاب براش محدود م یطیالبته با شرا: گفت ییهویالله بود که  د،یخند جمع

نشست و خودم حس کردم که  نیکه به صورت مع دمیاسم الله رو برد، اخم رو د یبود که با لحن معترض ژاله

 ...با اون مسئله کنار  یکه خب هر کس نهیمنظورم ا: الله اما ساکت نشد و گفت! گوشهام گر گرفته

 !بسه الله: محکم گفت یلیبار خ نیا نیمع

 !ساکت بمونم ایشد و من موندم که جواب بدم بهتره  يبد سکوت

در واقع سرش به غذاش گرم بود، در . کرد ینگاهم نم. اینشست به صورت ناد اوشیاز صورت پربهت س نگاهم

که به  یطیداد و مطمئناً معذب بود از قرار گرفتن تو شرا یل نشون ماحتماالً خودش رو مشغو! واقع که نه

 ! خبر بود یشد که فقط اون ازش ب یداشت زده م ییحرفها الشیخ

واضح  یلیام خ نهیس يرفتن تند قفسه  نییاسپرت هم باال و پا يمردونه  رهنیاون پ يبودم از رو مطمئن

! تعفن گذشته انگار دوباره بلند شده بود يبو! خورد یم داشت برام رغم يگند يعجب روزها و شبها! مشخصه

 !بود دهیچیتا اعماق وجودم پ شزد که بو یذهنم هم م يچوب کثافت گذشته رو تو کهیت هیداشت با  یکیانگار 

گوشت رو با سر  کهیت هیموندم و  یحفظ ظهر اما سر جام باق يبرا! عذاب آور شده بود و اشتهام کور سکوت

 .به هم فشرده ام فرستادم يدندون ها نیچنگال برداشتم و به زور ب

 ؟يدوست ندار. خورش هم بکش نیاز ا: گفت ایشکستن سکوت به ناد يبود که برا ژاله

جواب دندون شکن  هی يهنوز هم وسوسه . چون اصالً تو اون فضا و حال و هوا نبودم دمیرو نشن ایناد جواب

 .بود دنییپوستم در حال دو ریه زدادن به الل

بدونم جوابش آره  نکهیآره گفتم بدون ا هیتکون دادم و  يسر تیاهم یاما ب دمینشن د،یپرس يزیچ هی نیمع

 !نه ایهست 

کنم و ساکت  يشام با غذام باز يدادم تا انتها حیمشغول حرف زدن شدن و من ترج نیو مع اوشیس

 يبار نیاول نیژاله بهم اخطار داده بود و خب ا! مقصر خودم بودم. گرمه بیاتاق عج يکردم هوا یحس م.بمونم

مقصر خودم بودم که ! دیکش یگذشته ام رو به رخ م یبه تالف ایزد  یاز کوپنش حرف م شترینبود که الله ب

که  ییمقصر خودم بودم که اصالً جا! کار رو کرده بود نقطه ضعف نشون داده بودم نیبار مادرش ا نیاول یوقت

 !ذاشتم یمادرش بودن پا م ایبشر  نیا
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تشکر خشک و  هی رلبیرو گذاشتم رو بشقاب خودم و ز اوشیس یکه تموم شد بشقاب خال هیخوردن بق غذا

دادم اون خونه رو ترك کنم اما به  یم حیشد و به خودم بود ترج یباز نم یدهنم به حرف. از ژاله کردم یخال

 .بودن موندم زیعز یلیخ یلیکه هر دو برام خ نیاحترام ژاله و مع

مبل تا شده بود  يدسته  يکتم که رو بیج يهال و از تو يبرگشتم تو نک،یس يها رو گذاشتم تو بشقاب

نخ روشن کردم ، همزمان هود رو هم زدم و دکمه  هیبرگشتم تو آشپزخونه و . و فندکم رو برداشتم گاریپاکت س

. اومد ینم ادمیبودم  دهیکش گاریس نیمع یحت ایژاله  يرو که جلو يبار نیآخر. ام رو باز کردم قهیدوم  ي

خودمو  يجور هیداشتم  ازیبکنم اما اون لحظه ن يکار نیاومد تو جمع بخوام همچ یم شیکم پ یلیمعموالً خ

امو  هیتک! کرد یوگرنه خفه ام م! رفت هوا یبا اون دود م دیبود که با دهیخرم چسب خیب يزیچ هی! کنم هیتخل

داغم و حرصم  یشونیدست راستم نشسته بود به پ. روبروم بود نتیبه کاب مو نگاهم پر اخ نتیداده بودم به کاب

 گاریهوا تکون دادم که دود س يدستم رو رو. اومد تو آشپزخونه يدیبا ببخش ایکردم، ناد یم یخال گاریرو سر س

 .کنه ینم تمیدودش اذ نیراحت باش: گفت نکیتو سذاشت  یرو پخش کنم، همون طور که ظرف ها رو م

نگاهمو .انگشتهام نیب گاریاومد و نگاهش از صورتم نشست به س. زدم، ژاله نفر بعد بود گاریبه س يا گهید پک

نکن : و آروم گفت دیکش رونیانگشتهام ب نیرو از ب گاریزدم، دستش جلو اومد و س يا گهیازش گرفتم و پک د

 !دامون يطور نیا

 گاریس نکهیا يدستم جلو رفت برا! گرفتم و دوختم به صورت ژاله نکیکنار س ستادهیا يایاز ناد ریبا تأخ نگاهمو

 شیخواستم خاموشش کنم، خودش اما پ یم! کنم يپافشار دنشیکش يبرا نکهینه به خاطر ا رمیرو ازش بگ

ژاله بود . خاموش شد گاریشد و س بلندهمراه با دود  يجز جز. رشیرو گرفت ز گاریقدم شد، آب رو باز کرد و س

با الله ! بهت گفته بودم سر به سرش نذار! نیاش شد ا جهینت نیبه دو کرد کهیباز شما دو تا : غر زد رلبیکه ز

 ...تو هم  یکه کار دارم حاال ول

من ازت : شد و گفت کیبهم نزد. و برگشتم سمتش ستادمیا. آشپزخونه، ژاله صدام کرد يافتادم سمت ورود راه

 .خوام یمعذرت م

اومدم با خبر  یکه من ازش م یشهر از جهنم نینصف ا. کرد یکه نگاهم م ییاینشست به صورت ناد نگاهم

سر . رونیحرف از آشپزخونه رفتم ب یب! دور و برم هم مطلع بشن ي بهیمونده بود که چهار تا غر نیبودن، هم

 .نیبش ایب: گفت نیبه سمتم برگشت و مع نیو مع اوشیس

 .که در حال پخش بود گرم بشه يکرد تا سرمون به مستند ادیرو ز ونیزیتلو يکنارش، صدا نشستم
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 یتونستم ب یکرد رو نم یم یکه باهام زندگ یکس اوش،یگرفت اما س دهیشد ناد یرو م ایپرسوال ناد يها نگاه

 ای انی یباهاش کنار نم گرانیدارم که د یچه مشکل دیپرس یخونه و ازم م میدیرس یم یجواب بذارم وقت

 !کنه یانتخابم رو محدود م

*** 

 نیو مع اوشیو س ایآورد، الله که از بعد شام رفته بود تو اتاق همون جا موند، ژاله و ناد وهیشام ژاله م بعد

کردن منو به  ینم یخوشحال بودم که سع. نشستن به حرف زدن، من اما همچنان ساکت تماشاشون کردم

 .کار بمونه یدادم زبونم ب یم حیحوصله نداشتم ترج یوقت. بهتر بود يطور نیا. رنیحرف بگ

 ا؟یس میبر: گفتم اوشیمچم انداختم و رو به س يبه ساعت رو یخرده که گذشت نگاه هی

 !کجا؟ زوده که اآلن:دیبه عالمت باشه تکون داد و ژاله پرس يسر اوشیساکت شد، س جمع

 .از کارامو ول کردم و اومدم یکل د،یاومد د نیمع:م و گفتمجام بلند شدم، کتم رو به دست گرفت از

 .زنگ بزن آژانس یخواد ما رو برسون ینم: گفتم نیهم همراهمون شدن، به مع هیبق

هم به سرم  يباد هی میبر. رونهیهم که ب نیماش! ستین شترییراه ب قهیدو د: نشست به پشتم و گفت دستش

 .ستیبخوره بد ن

 .و مخلفات واقعاً ممنون ییرایبابت دعوتت و شام و پذ:نکردم، دم در برگشتم سمت ژاله و گفتم یمخالفت

 .گهید دیببخش: زد و آروم گفت یتلخ لبخند

 .نمتیب یفردا م: و گفتم ایجون در جوابش زدم و نگاهم نشست به ناد یلبخند ب هی

هم تشکر کرد و همراه  اوشیهم گفتم، س یافظخد دم،یگفت، در رو باز کردم و کفشهامو پوش يلبخند بله ا با

 .که ما رو برسونه و خودش برگرده میرفت نیمع

هم احتماالً گذاشت  اوشینگفت، س يزیچ اوشیکه مطمئناً به خاطر حضور س نینزد، مع یحرف یراه کس نیب

 .باز کنه نیحضور مع یخونه بعد سر حرف رو ب میبرس

 یحساب نیدیزحمت کش. تشکر کن گهیبار د هیاز خانومتم . جان نیممنون مع: گفت اوشیس ستادیکه ا نیماش

نه بابا : گفت اوشینشم رو به س ادهیپ نکهیا يمن بود برا يکه دستش رو پا یبرگشت سمت عقب در حال نیمع

 . برو به سالمت! هیحرفها چ نیا

 .ذارم دامون یم شیدرو پ: در رو ببنده گفت نکهیشد و قبل از ا ادهیپ اوشیس

 دامون؟: صدام کرد نیمع یگفتم، در رو بست و نگاه من به رفتنش بود وقت يا هباش
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 .ستیمهم ن. ره یم ادمی یصبح که بشه همه چ: خشکمو با زبون تر کردم و گفتم يسمتش، لبها برگشتم

 .ستیبارها ژاله بهش گفته بحث گذشته رو وسط نکشه اما انگار گوشش بدهکار ن.دیاز بابت الله واقعاً ببخش-

 !دیکه نبا ییزنه جا یضربه رو م ارهی یجلوش نقطه ضعف نشون دادم و حاال هر بار که کم م! خودم مقصرم:

 ! دامون یرو کم کن تتیحساس دیتو هم با-

 .تونم ینم:پک گفتم هیاز تو پاکت در آوردم، روشنش کردم و بعد  گاریس گهینخ د هیکتم،  بیرفت تو ج دستم

 نیهمچ هیکه الله به خودش اجازه داده  هیبار نیدم آخر یبهت قول م: بعد گفت خرده ساکت موند و هی نیمع

 .ارهیرو به زبون ب يزیچ

 !ذارم یکه اون بخواد باشه پامو نم ییجا گهیوجه د چیباره چون من به ه نیآخر قاًیدق-

 .گفتم که اونم هست یبهت م دیبا. من شد ریتقص:

 .ستیگفتم که مهم ن-

خرده حال و  هیکه  میدور هم باش نیایب میمثالً خواست! نمتیب یم ختهیدارم بهم ر يجور نیا یمهمه وقت:

 .هوات عوض بشه

جواب الله رو داشتم که بدم منتها . به ژاله بگو خودشو ناراحت نکنه: در و گفتم ي رهینشست به دستگ دستم

 ! درست نبود تیو مخصوصاً پاك ن اوشیجمع، با وجود س يتو

 !کنه دایپ خیب هیقض یبگ يزیچ هی دمیلحظه ترس هی .بابا يخوب کرد-

 . یش داریب دیصبح زود با. بخواب ریبرو بگ: رو باز کردم و گفتم در

رو بده  شهیش: باهاش دست دادم و گفتم نیماش يشدم و در رو بستم، از پنجره  ادهیپ د،یبه بازوم کش یدست

 . باال، درو هم قفل کن

 .برو تو. باشه: زد و گفت يلبخند

ماجرا بشه و  الیخ یب اوشیبودم س دواریبود که ام یدر حال نیکردم و راه افتادم سمت خونه و ا یخداحافظ

 .نپرسه يزیچ

و  رونیاز اتاقش اومد ب اوشیس. ها رو رفتم باال، در واحد هم باز بود، رفتم تو و مشغول در آوردن کتم شدم پله

 بذارم؟ ییاچ ای یخواب یم: دیپرس

 .کدوم چیه-

 ؟يخوا یقهوه م:
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 .نه-

 .دم کنم ییخودم چا يخوام برا یمن م:

 .باشه-

اتاق  نیرفتنم از ا رونیقبل ب یسردرد هم به کسل. تخت يتو اتاقم، لباسهامو در آوردم و نشستم رو لبه  رفتم

امشب شب ! ترجمه ها يابالپ تاپ انداختم و به خودم گفتم گور ب يرو يبه برگه ها ینگاه. اضافه شده بود

 !ستیتمرکز کردن ن

 هی. اما حسش نبود ییرفتم دستشو یم دیبا. سرم و زل زدم به سقف ریرو تخت، دستهامو زدم ز دمیکش دراز

شد و ازم  یکه به لخت بودنم معترض م شهیبرعکس هم اوشیس. به در سرم رو برگردوند يخرده گذشت، تقه ا

 ؟یش یمن یبگم شاک يزیچ هی: حرف نشست رو مبل و گفت یتنم کنم ب يزیچ هیخواست  یم

 نییجمع شده پا یبا انگشت پام رو تخت! کنه و حق داشت بدونه ياصالً حق داشت کنجکاو دیشا! بودم منتظر

 .بگو: رو خودم و گفتم دمشیتخت رو باال آوردم و با دست کش

 .اده بودند بیترت يطور نیعمداً ا نیرو ژاله و مع یمهمون نیفکر کنم ا-

 ! بود دهینپرس يزیکه چ نجایرفت باال، تا ا ابروهام

 !اشون در آوردن من از اون حال و هوا بوده زهیگفت انگ یم نیمع. آره خب:

 .گم یخانوم م ایاز بابت بودن اون خانوم، ناد! نه از اون لحاظ-

 ؟یبگ يخوا یم یچ: دمیچشماش شد و پرس ي رهینشست به ابروهام و نگاهم خ گره

 !تو و اونو به هم وصل کنن يجور هیفکر کنم نقشه دارن -

 !ایس:

 !بود که یخوب یلیدختر خ! یش یم یتازه چرا شاک! داشتم یحس نیخب من همچ-

 زده؟ یحرف یکس:چشمام و گفتم يرو گذاشتم رو ساعدم

 !مثالً؟ یک-

 !گفتن؟ يزیژاله چ ای نیمع:

 !وجه چینه به ه-

 !خورده يادیز... پس حست گ: 

 !دامون-
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 !خوام بخوابم یمورده، پاشو برو برقم خاموش کن م نیاگه حرفت در هم:

 !اومدها یبه نظر م یدختر خوب! ؟یروش فکر کن یتون ینم-

 یاز دست م يدار م،یبه حالت بکن يفکر هی دیبا: بلند و با اخم نگاهش کردم، از جاش بلند شد و گفت دستمو

 !يطور نیا ير

 !؟يچه طور-

 !یزن و زندگ یب:

 .خنکه يادیتنت کن هوا هنوز ز يزیچ هی: ندادم، برق رو خاموش کرد و گفت جوابشو

 .ریشب به خ-

هر وقت حس : برگشت و گفت هیرفت و بعد چند ثان د،ینپرس يزیالله چ ياز حرفها نکهیاز ا دمیکش یراحت نفس

 .بدونم برام بگو که بدونم دیبا تیرو منم به عنوان دوست و البته هم خونه ا ییزایچ هی يکرد

دندون هام آزاد و زمزمه  ریلبم رو از گ. با نور المپ هال روشن بود مرخشیزل زده بودم بهش، ن یکیتار يتو

 .باشه: کردم

 يزهایکردم به چ یچشمامو بستم و سع. شد و رفت مونیبگه، اما پش يا گهید زیکرد انگار که بخواد چ یمکث

خوب بود نه  يبه خوابها ازیکار ن نیا يکردم و برا یشروع م يبا انرژ دیصبح شنبه رو با! خوب فکر کنم

 !کابوس

که نوك انگشتش رو با الکل  ينشسته بود زدم و همون جور یصندل يکه روبروم رو يبه بچه ا يلبخند

 ؟یگ یاسمتو بهم م: دمیکردم پرس یم یضدعفون

 !ه؟یبگو اسمت چ یا عل: م بره باال، مادرش بود که گفتکه کرد باعث شد ابروها ینچ

جا  نیا دمیشن: کرد و سرش رو باال انداخت، در حال باز کردن پوشش النست گفتم یکامل نچ یبا تخس دوباره

 !رو سرت آره؟ یرو گذاشت

بود واسه  یبچه مطمئناً داستان نیکار با ا! کرد یکه نداد نگاهش کردم، اخم کرده بود و به دستهام نگاه م جواب

 .ایلحظه ب هیلطف کن  یخانوم جهان: و همکارم رو صدا زدم یبرگشتم سمت الب! خودش ي

 !يچه پسر ناز يوا:و گفت ستادیو کنارم ا اومد
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مالنژور رو بذارم  تیپیبه نوك انگشتش بزنم و پ يبا النست ضربه ا نکهیا يبچه رو تو دست گرفتم برا دست

و با  دیدستش رو پس کش م،یرو بشمار دشیسف يسوراخ شده و خون رو باال بکشم تا گلبول ها يرو منطقه 

 !خطرناکه زهیاون ت: حرص گفت

زود کارم  یلیخ ياگه چشمتو ببند. نداره يتو دست من باشه خطر یوقت یآره خب، ول: زدم و گفتم يلبخند

 .شه یتموم م

 !یکه دستمو سوراخ کنچشممو ببندم ! ؟یزرنگ! ا؟: گفت یلحن تخس با

 !هان؟. میقرار بذار هیبا هم  میتون یم! خوام سرت کاله بذارم یزرنگ که هستم منتها نم: و گفتم دمیخند

به  ینگاه! بودم ستادهیکه کنارش ا يزیخواد سرم رو بکوبم به م یکرد و من حس کردم دلم م ینچ دوباره

 نیهم ای. میبکن میتون یدو تا کار م:کرد انداختم و رو به پسر بچه گفتم یکه با لبخند نگاهم م یخانوم جهان

کوچولوها  ین ین هی نیع نکهیا ای م،و من کارمو انجام بد يمرد دستت رو بد هی نیع ،ینشست نجایکه ا يجور

 ! رو اون تخت و من کارمو انجام بدم متیو بذار میریدست و پاتو بگ

 !گه من مردم یبابام م-

 !يمرد بله که:

 !خب ادی یمردهام دردشون م: و گفت دیرو آورد جلو، دستم به مچ دستش ننشسته پسش کش دستش

 !؟يخند یچرا م: کرد و گفت یاخم دم،یخند

اما به  ادی یدردم م یزنم کل یآمپول م یمثالً من وقت! آره خب: جمع کردم، زانو زدم جلوش و گفتم لبخندمو

 !شم یجاش زود خوب م

 !من دوست ندارم خوب بشم-

 !چرا؟:

 !چون اگه خوب بشم مجبورم برم مرسه-

 یم شتریبزنم به انگشتت هم ب نویا يخب اگه بذار:نخندم و بعد گفتم نکهیا يمحکم به هم فشار دادم برا لبهامو

 !مدرسه ينر یتون

 !؟يچه جور: دیگرد شد و پرس چشماش

 یزنم روش و بعد تو م یچسب بزرگ م هیمنم  اد،ی یکوچولو سوراخ بشه خون م هیانگشتت که :دادم حیتوض

 !ه؟یچ یدون یمصدوم که م! مصدوم یش
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گفت و  یبه عالمت بله تکون داد و اوهوم يزد و سر يکه اومده بود تو اتاق لبخند يبار از لحظه ا نیاول يبرا

 !گه مصدوم یم یمثل عادل که ه! آره: داد حیتوض

 !عادل داداشته؟-

 !پور ینه فردوس:

 !مدرسه ير یسوراخ نم نیروز هم به خاطر ا هی گهیبعد د. شن یها که مصدوم م ستیمثل فوتبال. آره. آهان-

 !باشه: خرده فکر کرد و گفت هی

به موافقتش نداشتم اما دستم رو جلو بردم، دستش رو با ترس تو دستم گذاشت، دوباره نوك  يدیچند ام هر

خواستم شونه هاشو نگه داره  یکردم و با اشاره از خانوم جهان یبود ضدعفون دهیش رو که به همه جا مالانگشت

مالنژور رو هم گذاشتم  پتیپ د،یشسوت ک غشیج يضربه زدم، گوشم از صدا هیکه تکون نخوره، النست رو با 

 .دمیسرش وصل کردم و خون رو باال کش تیکیرو سوراخ و لبم رو به تورن

 يکردم و مالنژور رو با تکون ها یکننده مخلوط م قیتموم شده بود، همون طور که نمونه رو با محلول رق کارم

 نیچسب بزرگ بزن هی: اون بچه به همکارم گفتم زیت يها غیها و ج هیگر ونیدادم م یحرکت م یو افق يعمود

 !رو دستش که فردا رو مدرسه نره

روز هم  هی! گهیخوبه د: زدم و گفتم يصورتم شد، لبخند ي رهیزد خ یجمله ام، همون طور که هق م دنیشن با

 ! نیکارتون بب یتو خونه کل نیبش! روزه هی

 ن؟یرینمونه رو بگ نیتونست: دیپرس يالم و کارم رو شروع کنم، شاد يرو زمیتا نمونه رو بر رونیاتاق رفتم ب از

 !تونستم یدرصد نم هیفکر کن : و گفتم کروسکوپیپشت م نشستم

 . رنیدر آورد باباهه هم اجازه نداد ازش خون بگ يباز یبا باباش اومده بود، کول نیکه شما نبود روزید-

بچه هاشون  يبه الال یل یکه وقت باشه واسه ل یمراکز خصوص ایها  مارستانیجور موردها بهتره برن ب نیا:

 !گذاشتن

 من برم؟. نیگ یکه شما م نهیهم قاًیدق-

 کجا؟:

-گفتم که بهتون! ا! 

 !ادی ینم ادمی:

 .خوام برم یخرده زودتر م هیبه خدا اول وقت گفتم بهتون امروز -
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 !ستین ادمی يزیمن چ:

 !گهید نینکن تیتو رو خدا اذ-

 !یستیفردا و پس فردا هم ن: گرفتم و سرمو برگردوندم سمتش و گفتم کروسکوپیم يرو از لوله  چشمم

 !به خدا خب کالس فوق العاده دارم-

 !يبر یتون یشرط م هیبه :

 .باشه قبول یهر چ-

 ؟یمطمئن:

 !بله-

ساعت اون زبونتو  مین هی يکه اومد گهید يدفعه :و گفتم کروسکوپیم یرو دوباره چسبوندم به عدس چشمم

 !رهیخرده آرامش بگ هیمغز من  نیا يدار یبالاستفاده نگه م

 !يفرهود يآقا! ا: شد معترض

 .به سالمت: زدم و گفتم يلبخند

و سرمو به کارم  دمیرفتن به رخت کن شن يقدم هاش که پا تند کرده بود برا يجونش رو همراه صدا آخ

 .مشغول کردم

 ؟يفرهود يآقا: برگشت و گفت قهیو بعد چند د رفت

 .با اجازه. یچیه: خرده من و من کرد و گفت هیسمتش،  برگشتم

 .ییخانوم اسکو: بره، گفتم اومد

 ؟یبگ یخواست یم یچ: دمیخورد و پرس یو نگاهم کرد، سرم به دو طرف تکون ستادیا

 .یچیه-

 !بوده یچیبه جز ه زیچ هیپشت اون من و من حتماً :

 ...نیدون یم یعنیاممم، ...  یعنی! نه-

 !گهیحرف بزن د:

 .گم یباشه حاال بعداً م-

 یاش م گهیانگشت سبابه و شست دست د ونیدستش رو م هی يکردم، همون طور که انگشت سبابه  یاخم

 رم؟یشه کتابها و جزوه ها رو ازتون بگ یخواستم بگم، م یدر مورد اون منابع م... اممم: چرخوند گفت
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 ! من و من و تعلل کنه نقدریا یحرف نیهمچ هیگفتن  ياومد برا ینگاهش کردم، بهش نم مشکوك

 .ارمشونی یبرات م: و گفتم کروسکوپیسمت م برگشتم

 .کرد و رفت یگفت، خداحافظ یمنونم

رو  شیخون تموم شده بود، جواب آزما ياون نمونه  يگذشته بود اما کارم رو يدونم چقدر از رفتن شاد ینم

از  يا هیگر يدادم که رگش رو بشکنم،صدا یکرده بودم و داشتم گردنم رو به چپ و راست حرکت م ادداشتی

 هی: همکارم با هول اومد و گفت رونیاز بخش برم ب نکهیو قبل از اتوجه ام رو جلب کرد  شگاهیتو سالن آزما

 !اومده با شما کار داره یخانوم

 !ه؟یچ هیگر يصدا نیا: دمیپرس متعجب

 !کنه یم هیهمون خانوم داره گر:آشفته و مستأصل گفت یصورت با

نشسته  ختهیبهم ر یکه با سر و وضع ییایناد دنینشست به صورتم و راه افتادم سمت سالن، چشمام از د یاخم

 !کرد گرد شد یم هیچشماش بود و گر يدستهاش جلو ،یبود رو صندل

 !شده؟ یچ! ایناد: دمیخدا زمزمه کردم و رفتم سمتش و با دلهره پرس ای هی

 یکس! شده؟ یچ! با توام؟ ایناد: همکارهام، جلوش زانو زدم و گفتم ي رهیمتعجبم نشست به نگاه خ نگاه

 !؟يتصادف کرد! مت شده؟مزاح

 یشناخت داشتم نسبت بهش که بدونم وقت يدو ترم اونقدر نیبعد ا گهیکرد، د یم هیجواب فقط گر بدون

 !زنه یها حرف نم یراحت نیناراحته به هم

خواست مطمئن  یبه صورتم انداخت، انگار که م ینگاه سیخ يصورتش برداشت،با چشما ياز جلو دستهاشو

 ! تو دهنم ادی یحس کردم قلبم داره م! هیگر ریبشه خودم هستم و دوباره زد ز

 ! نمیپاشو بب: صورتش برداشتمشون و گفتم يرفت جلو و نشست به مچ دستهاش، از رو دستهام

مقعنه بود و  یتموم مانتوش خاک ستاد،یا دمشیکش یمن که به سمت باال م يو به خاطر قدرت دستها اریاخت یب

: از همکارهام گفتم یکیو در همون حال به  دمشیراه افتادم سمت آبدارخونه و دنبال خودم کش! اش کج و کوله

 !تو ادین یکس یخانوم قدس

آبدارخونه تو دستم گرفتم، در رو که بستم، ازم فاصله گرفت  يرو تا تو ایدست ناد دم،یکه گفت رو شن يا باشه

زانو  شیصندل يجلو. دیشد فهم یو دست سردش م دهیفشارش رو از رنگ پرافتادن . نشست یصندل هی يو رو

 !؟يتصادف کرد! ؟یکن یکار م یچ نجایا! ا؟یشده ناد یچ: زدم و گفتم
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 يتکون داد، گره  یبه عالمت منف يسر ختیر یقلپ قلپ ازشون اشک م يطور نیکه هم ییچشمها با

 ! شد شتریمن ب يابروها

 !دختر حرف بزن قلبم اومد تو دهنم! شده؟ یپس چ:

دوباره مچ دستهاشو گرفتم ! شد شتریاش ب هینگفت و به جاش دستهاش نشست رو صورتش و گر يزیچ دوباره

 !آره؟! مزاحمت شده؟ یکس: دمیو از صورتش فاصله دادم و پرس

 ... گوش... گوش : هق هقش گفت ونیم

 یم یبفهمم چ ادیبخور نفست جا ب نویا: برگشتم سمتش و گفتم م،ختیآب براش ر وانیل هیجام بلند شدم،  از

 !یگ

دستهاش  نیرو ب وانیقلپ خورد و ل هی دم،یچونه و گردنم رو مال ریلرزون گرفت، کالفه ز ییرو با دستها وانیل

 !شده؟ یچ: دمیو نشستم روش و پرس دمیکش رونیب یصندل هی. گرفت

 !میگوش-

 ! ؟یکن یکار م یچ نجایا نمیاصالً بب! ؟يگمش کرد! خب؟:

 ...دنبال شاد... بودم دنــ... اومده... او-

 يزیچ هی! دختر یترسون یمنو م يدار یبه عل!... ازت زدنش؟!...گم شده؟ تیگوش! رفته شیساعت پ هی! ؟يشاد:

 !بگو بفهمم آخه

 ....اون -

 !؟يشاد! ه؟یاون ک:

 !نه-

شده چون  یکن چ فیبکش بعد درست برام تعر قیدو تا نفس عم! جان ایناد:زدم و گفتم یبه موهام چنگ کالفه

 !شم یواقعاً دارم کالفه م

 ... یشعبان: گفت نشیف نیهق هق و ف ونیم

 !آره؟! بال رو سرت آورده؟ نیاون ا: رفت عقب و چشمام گرد شد گوشام

 !فمویک...  ـیک یعنی... ازم گرفته  مویگوش-

 !؟یکه چ:

 ....مامانم اگه بفهمه  يوا... شماره هاتو ! کنم یه جا پخش معکساتو هم... گه  یم-
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ام  گهیروپوشم و دست د بیدستم نشست تو ج هیاز جام بلند شدم،  دم،یکش میشونیپ يدستم رو محکم رو کف

. تو آبدارخونه دیچیپ یهق هقش م يهم ساکت بود و فقط صدا ایناد! چک و چونه ام شد دنیمشغول مال

 !نه یگفت ینه و تو م ایشه  یهنوز مزاحمت م دمیپرس یچند ماه مرتب ازت م نیتو ا: دمیسبرگشتم سمتش و پر

 ...خب -

 !آره؟ یگفت یم یپس الک:

 ...  یعنی! شد ینم يمزاحم اون طور-

چهارتا  دیاآلن در واقع با: و گفتم سشیخ يزل زدم به چشمها ،یبه تأسف تکون دادم و نشستم رو صندل يسر

 !سرت بکشم یهوار درست و حساب

رو  میتا خونسرد دمیهم پشت بندش کش قینفس عم هی دمیگز یو نگاه از چشمام گرفت، لب دیاش لرز چونه

 ...ترسم تا فردا  یم یعنی! کار کنم حاال؟ یچ: مستأصل گفت ایناد. حفظ کنم

اومده اش رو مرتب  رونیب ي ختهیر بهم يکج شده اش رو براش صاف کردم، موها يجلو رفت، مقنعه  دستم

 .میبر دیکن با زیپاشو مانتوتو تم: مقنعه اش و آروم گفتم ریکردم و با دست فرستادم ز

 !کجا؟: ترس و هول گفت با

 . گم یپاشو بعد بهت م: و گفتم دمیهم به گردنم کش یاز صورت سرخش گرفتم و از جام بلند شدم، دست نگاه

 دست روت بلند کرده؟: آب رو باز کردم و گفتم ریهمراهش شدم، ش نک،یجاش بلند شد، رفت سمت س از

 ! نه-

 !ه؟یخاک يطور نیپس چرا مانتوت ا:

 .که ندادم منو هل داد فمویک-

 کنه؟ یدرد نم تیینشده؟ جا تیطور:

 .نه-

 !گه؟ید یواقع ينه :

کرد، به صورتش اشاره  زیخرده تم هیمانتوش رو . ریش ریبه عالمت مثبت تکون داد و دستش رو گرفت ز سرشو

 .صورتت هم بشور: کردم و گفتم

 ! نگرفته بودمش ياشتباه کرده بودم که جد! یعوض يپسره ! دیلرز یبه وضوح م دستهاش

 .میبر: آب رو بستم و گفتم ریش
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! کشه یاگه مامانم بفهمه منو م: گفت یصورتش تا خشکش کنه و بعد با ناراحت يرو دیرو کش نشیآست ستاد،یا

 ... یعنی. واسه درس خوندن نجایا امیبه زور بهم اجازه داد ب

چونه اش، سرش رو  ریدستم نشست ز. کرد یکردم اما منو نگاه نم یبودم روبروش و از باال نگاهش م ستادهیا

نه بعد با  ایچه خبره  نجایبدونن ا دیبا نکهیدر مورد خونواده ات و ا م،امایریگ یازش م ویگوش: باال آوردم و گفتم

 .میاآلن بر! خب؟. میکن یهم بحث م

تونستم  خچال،یرو بذار تو  الهایو: از همکارهام گفتم یکیروپوشم به  يشد، در حال باز کردن دکمه ها همراهم

 .دم یرو انجام م شهایآزما یباق امی یشب م

 اد؟یکه زودتر ب نایزنگ بزنم به س يخوا یم: دیگفت و پرس يا باشه

 .امیکه ن نیبه من خبر بد ادی یاگه م نیزنگ بزن بب. آره: و گفتم یکردم رو چوب رخت زونیرو آو روپوش

 .باشه-

 .میبر: گفتم ایافتادم سمت در و به ناد راه

 !؟يخوا ینم نویا: رو بلند کرد و گفت فمیصدام کرد، برگشتم طرفش، ک همکارم

 ! حواسم پرته: رفتم سمتش گفتم یکه م يبه تأسف تکون دادم و همون جور يسر

بود  ختهیاعصاب و روانم بهم ر. باز کردم رهنمویپ يباال يرو برداشتم و راه افتادم و در همون حال دکمه  فیک

تذکر تموم شده تصور کرده  هیاشتباه محض بود که کار رو با ! ایناد ياون پسر و سر و وضع آشفته  یاز گستاخ

 !اشتباه محض بود! بودم

*** 

اشک  يسرش آورده بود که اون طور ییلحظه به خودم اومدم، نکنه واقعاً بال هی رون،یب میفتکه ر شگاهیآزما از

رو از دست نده  فشیک نکهیا يکرد برا یمقاومت م یوقت دیشا! دست روش بلند کرده بود دیشا! خت؟یر یم

 يطور تییجا یمطمئن: دمیپرس یآرومبا لحن . و منتظر نگاهم کرد ستادیاون هم ا ستادم،یا! شده بود شیطور

 ! نشده؟

. آره یتکون داد به معن يدماغش سر نیف نیاش شروع شده بود و ف هیکه بعد قطع شدن گر يسکسکه ا ونیم

تا  مارستانیب یبمون دم نگهبان: گفتم ایدادم و به ناد یرزبونیاز همکارها رو ز یکیراه افتادم و جواب سالم 

 !نرو خب؟ رونیب. ارمیدر ب نگیاز پارک نمویماش
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تا مطمئن  ستادمیمحوطه، ا يتو میرفت مارستانیب يورود يگفت، از پله ها يگرفته و آروم باشه ا يصدا هی با

 .نمیو بعد خودم رفتم سمت ماش ستهیا یم یبشم دم نگهبان

دنده رو جا زدم و منتظر موندم نگهبان در رو . نگه داشتم، اومد نشست و در رو آروم بست نویکه ماش ینگهبان دم

 .در بازه،محکم تر ببندش: گفتم ایتکون دادم و به ناد یبراش دست شیباز کنه، در جواب خداحافظ

 .کمربندت هم ببند لطفاً: رو باز کرد و دوباره بست، راه افتادم و گفتم در

اشکهاتم پاك کن : داشبورد برداشتم، گرفتم سمتش و گفتم يدستمال رو از رو يجعبه  رو هم بست، کمربند

 !زحمت یب

بهش  ینگاه میخرده روندم و ن هی. اش قطع نشد هیآروم گر يتشکر کرد اما صدا رلبیپر برداشت و ز هی

 ایزور کنترل کنن اشون رو به  هیکنن گر یم یمادرشون سع ایکه از ترس پدر  یمظلوم يمثل بچه ها. انداختم

 .امی یاآلن م نیبش: گوشه زدم کنار و گفتم هی! کرد یداشت اشکهاشو با دستمال پاك م زنیصدا اشک بر یب

. باشه که متأسفانه نبود وونهید ياون پسره  نیاز ماش يخبر نکهیا دیبه اطراف انداختم به ام یشدم و نگاه ادهیپ

در سمت . در بهشت بهارنارنج گرفتم و برگشتم خی هی ابون،یاون ور خ یفروش وهیآب م يراه افتادم سمت مغازه 

 .فشارت بره باال بخور نویا: رو گرفتم سمتش و گفتم وانیرو باز کردم و ل ایناد

گرفته و  يصدا هیمکث با  هیشد و بعد  رهیانداخت و بعد به صورتم خ وانیبه ل یرو بلند کرد، اول نگاه سرش

 .يفرهود يآقاشه  یم رید: ملتمس گفت

 .دیاز چشمش چک یو قطره اشک دنیبزنم، چونه اش شروع کرد به لرز یبخوام حرف نکهیاز ا قبل

رو دور زدم و نشستم پشت رل،  نیداشبورد، درو بستم، ماش يدستم مونده بود گذاشتم رو ونیرو که م وانیل

 ! شه؟ یم رید یچ: کامل برگشتم سمتش و گفتم

: دمیبه دو طرف تکون دادم و پرس يسر. صورتم شد ي رهیخرده خ سیخ يها یبا اون سوهان عسل متعجب

 !شه؟ یم رید یچ! گهیبگو د

از من و ژاله جون و ! مهیتو گوش یخانوم ذنوب یعکس از عروس یکل! ؟یپخش کنه چ نترنتیاگه عکسامو تو ا-

 ...و  يشاد

 !؟یعروس نیرو هم برده بود يمگه شاد:

 ... نیومدیشما که ن يجا-
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رو برداشتم،گرفتم  وانیزدم، دست دراز کردم و ل يلحظه و بعد نگاه از صورتم گرفت، لبخند هیشد  اکتس

 . خرده فشارت بره باال هیبخور : سمتش و گفتم

 م؟یر یاآلن کجا م: دیبه قاشق توش بزنه پرس یدست نکهیرو ازم گرفت و قبل از ا وانیل

 آره؟ گهیتو ساختمون خود دانشگاهه د. خوابگاهشون میر یم-

 .دونم یخودشو نم:

 ؟یک یعنیخودشو -

 .رو یخود شعبان:

 .افتم یآب نشده، من راه م خشیدر بهشت بخور تا  خیخرده از اون  هی. میپرس یم میر ینداره، م بیع-

زنه و  یرو هم م وانیل اتیمحتو که با قاشق دمید یم یچشم ریز.زدم، کمربندم رو بستم و راه افتادم استارت

 ؟يعرق بهار دوست ندار: دمیپرس. خوره یکنه اما نم یم نییباال و پا

 ...راستش  یول. چرا چرا: قاشق گذاشت تو دهنش و گفت هی يفور

 !ره آره؟ ینم نییپا يزیاز گلوت چ-

 .آره:

 باشه؟. هم نکن هینخورش اما گر. نداره یبیع-

 .يتو لپ تاپ شاد ختمیر یکاش عکسها رو م:

خواد  یکار م یخب؟ بعدش هم، مثالً چ. میریگ یازش م فتمیو ک یگوش. کنه یبا اون عکسها نم يکار-

 ...پدرشو میکن تیاآلن اگه ازش شکا نیهم. دختر خوب رهیخودش گ يهان؟ پا! بکنه؟

 .کنه یدق م یاز نگران یسال هی نیا گهیمامانم اگه بفهمه د! نه تیتو رو خدا شکا!نه يوا:

 !؟یبگ يخوا یبه اون هم نم! ؟یبه پدرت چ-

 !نه... راستش  یعنی. نه:

 ؟یراستش چ یعنی-

 . ستمیباهاش راحت ن یلیخ:

 انیحقشه که در جر ادی یدخترش به وجود م يبرا یمشکل نیهمچ هی یکنم وقت یبه هر حال پدرته و فکر م-

 !باشه
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که دست از سرم  يجور هی یعنی! تموم بشه؟ هیقض نیسر و صدا ا یب يجور هیشه  ینم...  یعنی. دونم یم:

سر و  یب. ندارم یدوست چیه يمن اصالً تو دانشگاه جز شاد! دونم چرا بند کرده به من یبرداره؟ به خدا من نم

 .ندارم يهم کار میهمکالس يبا دخترها یحت. امی یرم و م یصدا م

همه کلمه  نیاآلن هرگز ا نیبودمش تا هم دهیکه به عنوان کارآموز د يروز نیاز اول! نشسته بود به لبم يلبخند

 !پشت هم حرف نزده بود

 ! ن؟یکن یباور نم: دیمظلومانه پرس یلیکه خ دیلبخندم رو د انگار

 ! چرا دختر خوب: شد و گفتم ضتریعر لبخندم

 !دنیخند یم نیآخه داشت: گفت یلحن مشکوک با

 !یزن یچند تا جمله پشت هم حرف م يداره که دار یبرام تازگ: زدم و گفتم لبخند

رو از تو دستش گرفتم  وانیو سرم برگشت به سمتش، دست دراز کردم و ل ستادمینداد، پشت چراغ قرمز ا یجواب

 . همه اش آب شد شینخورد: و گفتم

 نقدریکه ا یآدم هی ستیخوب ن: داشبورد و گفتم نییپا یوانیرو گذاشتم تو جا ل وانیآروم گفت، ل دیببخش هی

 .استفاده کنه تالیجیآلبوم د هیبه عنوان  لشیاز موبا دهیحساس و مق

 یلیدخترعمه دارم که خ هی: راه افتادم و گفتم. کرد اما دوباره دمغ شد دییرو آروم تکون داد و حرفم رو تأ سرش

ار بهش گفتم بهتره عکسها دو ب یکی. داره یتا دلت بخواد عکس نگه م لشیو تو موبا ستین زهایچ نیبه ا دیمق

عصر هم اومد  هی. الزمشون داره و بهونه آورد تپاك کنه که گف شیو از تو رم گوش وتریرو منتقل کنه به کامپ

 یخوش به حال اون: لبخند هم به من زد و گفت هی ادمهی یحت! گم کرده شویخونسرد گفت گوش یلیخونه و خ

 !شه یم لمیاون همه عکس و ف دنیمدت سرگرم د هیتا ! دهیدزد ایکنه  یم دایپ مویکه گوش

 .کرده دیپسره منو تهد نیا یگم کرده باشه ول یاتفاق شویشما ممکنه گوش يبعد دخترعمه . من برام مهمه-

 .گم یمن کالً دارم م. بله خب:

شماره گفت  یتازه م. دارم ینگه نم میتو گوش يادیوقت عکس ز چیکردم و گرنه ه یتنبل یعنی. اشتباه کردم-

گه به بابام زنگ بزنن و به دروغ  یگفت به پسرها م یم. کنه یپخش م نترنتیو تو ا رهیگ یم مویتو گوش يها

 ...بِ

جاده، پامو  يتو میافتاده بود! هیگر ریشده بود، ته جمله اش دوباره زد ز یحرفش صداش بغض يوسط ها از

حرفها رو بهت زده که  نیا! کنه ینم يکار چیه. خانوم اینکن ناد هیگر: گاز فشار دادم و گفتم يرو شتریب
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 یکه چرا درست و حساب شدم یاز دست خودم عصبان شتریب ختمیاون اولش بهم ر يدیمنم که د! بترسوندت

 ! بخوام بترسم و هول کنم نکهینه ا! رو نکنه ییکارها نیآدمش نکردم تا جرأت همچ

 ؟ینکنه چ یاگه تو خوابگاه زندگ-

بهت بر  تویو گوش فیسراغش و من ک میر یو م میکن یم دایآدرسشو پ گه،یخوابه د یشبها م ییجا هیباالخره :

دوست  یلیکه خ يد یشکالت م کیکافه و بهم ش يبر یروز منو م هی ینیریگردونم، تو هم به عنوان ش یم

 !دارم

که  ینیف نیو ف ختیر یکه م ییاز اشکها. بهش انداختم، لبخند هر چند کمرنگ نشست رو لبش ینگاه مین

 !کرد الاقل بهتر بود یم

 خب؟ ام،یتا ب نیتو ماش نیبش: دانشگاه نگه داشتم و گفتم يرو جلو نیماش

 .باشه-

 هان؟ گهیات بند اومده د هیگر شاهللایبرگشتم ا یوقت:بشم گفتم ادهیپ نکهیرو باز کردم و قبل از ا در

 !کنم که ینم هیگر: گفت آروم

چاق بدجنس  يگربه  هیانداخت که از ترس  یپناه م یب شکیبچه گنج هی ادیته بود، منو براش واقعاً سوخ دلم

الدنگ و راه افتادم سمت  ياون پسره  یخورد از حماقت یشدم، سرم به تأسف تکون ادهیپ! بود دهیکز کرده و ترس

 . ینگهبان

از طرف دکتر پورزند  ن،یخسته نباش: رو هل دادم و رفتم تو، با دو تا نگهبان دست دادم و گفتم يا شهیش در

 .نه ایتو خوابگاهه  یراپزشکیپ ياز دانشجوها یکیخواستم بپرسم  یاومدم، م

 ؟يشما آقا: بهم انداخت و در جوابم گفت ینگاه شونیکی

 .هستم يفرهود-

 .نگفتن يزیدکتر چ:

 .بدم بهتون ویتونم زنگ بزنم و گوش یم نیاگه بخوا. بله-

 دختر؟ ایدانشجوا پسره :دیپرس یکی اون

 .یشعبان ادیشه-

. خودشون دستور بدن بهتره نیبه دکتر بگ نیلطف کن: گفت رشیبزنه، همکار سخت گ یکرد و اومد حرف یمکث

 .داشته باشه یتیما مسئول يترسم برا یم
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رو در آوردم  لمیانداختم و موبا نمیاتاقک به ماش ي شهیاز ش یدادم، نگاه رونینفسم رو پر صدا از دماغم ب کالفه

 یتماس هیحاال من با مسئول خوابگاه  نیبذار: گفت ریهمون نگهبان سختگ رمیعمو رو بگ يتا خواستم شماره 

 .رمیبگ

 يسره رو گفت و بعد اسم اون پ انیاز جر يخالصه ا هیتماس گرفت و  ستادم،یسمتش و منتظر ا برگشتم

 .کنه ینم یتو خوابگاه زندگ: گفت، تماسو قطع کرد و رو به من گفت يکرد، باشه ا یمکث. الدنگ رو هم نام برد

 تونم برم تو و با مسئول خوابگاه صحبت کنم؟ یمن م-

 .رمیتونم دوباره شماره اش رو بگ یاما م نیشه بر یداخل که نم:

حاال خوبه ! نشم نهایمورد ا یب يها يریسخت گ ریاس نقدریاومدم جلو که ا یعمو م قیاز همون اول از طر دیبا

 !نداشتم يبا دخترها کار

 .ممنون: کردم و گفتم يفکر

سقف و سرمو دوال کردم  يدستم رو گذاشتم رو هیدر رو باز کردم،  ن،یو رفتم سمت ماش رونیاتاقک اومدم ب از

 نبود؟: دیپرس يفور ایناد ن،یتو ماش

 .کنه ینم یزندگ نجایا-

 .يوا يا:

 ؟یرو حفظ يشاد يشماره -

 .آره:

تو  نجایکه ا یشناس یرو م یهات کس یاز همکالس.آهان. بهش زنگ بزن: گرفتم سمتش و گفتم مویگوش

 کنه؟  یخوابگاه زندگ

 دختر؟-

 !پسر! نه دختر خوب:

 .یاممم، سهند ملک.خب آره-

 گهید:

 .ابوالفضل کشتکار-

 یو اآلن کل نیفکر کنم با هم قرار داشت. خوابگاه يای یم رتریزن و بهش بگو که دزنگ ب يبه شاد. خوبه:

 نگرانت شده آره؟
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 .رفته بود ادمیاصالً اونو . آره يوا يا:

 .منم برگشتم یتا زنگ بزن-

 .ریرمزشو بزنم، شماره بگ: گفت، دست دراز کردم و گفتم يا باشه

 یدادم بهش، در رو بستم و راه افتادم سمت نگهبان ویگرفت سمتم، قفل صفحه رو براش باز کردم، گوش ویگوش

 .خوام یرو م یراپزشکیشماره تماس خوابگاه پ: بار گفتم نیو ا

 .اون جا هست: اشاره کرد و گفت شهیش يرو يانگشت به برگه ا با

کردم، خودکار رو  ادداشتیرفت سمتم، شماره رو رو هم اون گ يبرداشتم، برگه ا زشیم يخودکار از رو هی

: رو گرفت سمتم و گفت لیموبا ایناد ن،ینشستم تو ماش. رونیتشکر از اتاقک اومدم ب هیو با  زیم يگذاشتم رو

 .ممنون

 ،یکن یکه نم هیگر: کرده بودم گفتم ادداشتیکه  يدرهمش زدم و در حال گرفتن شماره ا ي افهیبه ق يلبخند

 !مشکل حله یوا کناخمهاتو هم 

 .از استرس رمیم یدارم م: حال چلوندن انگشتهاش گفت در

سالم آقا، خسته : الو گفت گفتم یکه از اون طرف گوش ییخدا نکنه گفتم و به آقا هیبه صورتش بود،  نگاهم

 .نینباش

 .نییبفرما. ممنون-

 تونم صحبت کنم؟ یم یبا سهند ملک:

 .یگوش-

نکن : که مشغول چلوندن انگشتهاش بود و آروم گفتم ایکرد، دستم ناخودآگاه نشست رو دست ناد جشیپ

 !نیهمچ

 .موهام ونیو فرستادم م دمیرو به سمتم چرخوند و زل زد به صورتم، دستم رو پس کش سرش

 ...يپا ادی یچرا پس نم: دیرو باز کرد و پرس کمربندش

 الو؟: یتو گوش دیچیپ ییصدا

 !سالم آقا سهند-

 سالم شما؟:
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با هم صحبت  يدم در تا حضور يایتونم ازت بخوام ب یم. هستم هاتونیاز همکالس یکی يمن از آشناها-

 م؟یکن

 !هامون؟یاز همکالس یکی:

 .بله-

 کدوم؟:

 یشعبان ادیشه-

 !؟یچ:

 .گردم یدنبال آدرس خونه اش م ن،یبب-

 !ن؟یکارش دار یچ:

 ! رمیازش بگ دیدارم که با ششیپ یامانت هی-

 !ن؟یکه آدرسشو ندار نیهست ییچه جور آشنا:

 !تو؟ امیمن ب ایدم در دانشگاه  يای یم-

 !؟یکن یم دیتهد!!! برو آقا:

که رو در رو و در حضور مسئول خوابگاه باهات  امیمن ب يای یو نم یترس یگم اگه م یم! ه؟یچ دینه بابا تهد-

 !حرف بزنم

 ه؟کرد يکار. امممم:

 ! بله-

 ن؟یها اومد يد یبه خاطر اون س:

 !کن آره الیتو خ... کُد-

 .خب تو شهر خونه داره. اممم:

 !آدرسش-

 هیدفترچه توشه با  هی: و گفتم ایناد يرو برداشتم و گذاشتم رو پاها فمیعقب ک یدراز کردم از صندل دست

 .اریخودکار در ب

 . آورد رونیبرد تو و خودکار و دفترچه رو ب اطیرو باز کرد و دستش رو با احت فیک در

 که من آدرسشو دادم باشه؟ نیبهش نگ: ساکت موند و بعد گفت یکم پسره
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 .خاطرت جمع:

 !هان؟ گه،ید يهم ازش دار یلیشماره موبا: دمیخوبه گفتم و پرس هیرو بهم داد، آدرس

 !ندم گهیاونو د-

تونم زنگ بزنم  یبعدش هم م! کنه؟ یم یچه فرق يند ای يشماره اشو بد! رم دم خونه اش یپسر خوب دارم م:

 !رهیکدومتون بگ کیدکتر پورزند و از اون بخوام که شماره رو از 

 يرو روشن کردم و در حال دور زدن شماره  نیترس و لرز شماره رو هم داد، تشکر کردم و تماسو قطع، ماش با

آره چرا از اول ! میزنگ بزن ایناد يبه شماره  دیبه فکرم رس. چند تا بوق خورد و جواب نداد. پسره رو گرفتم

 !بودم؟ فتادهین ادشی

 .ریشماره اتو بگ: و گفتم ایرو گرفتم سمت ناد یگوش

 .اگه برداشت حرف نزن و بده من: آروم گفتم. گرفت و بعد شماره گرفتن گذاشت دم گوشش ویگوش

 .گفت اما خط خاموش بود يا باشه

 ! بچه گونه يها طنتیش نیبا ا میداشت یداستان. سمت شهر میو راه افتاد دمیکش يکالفه ا پوف

حراست خواستش و  یاز وقت: بود که شروع کرد به حرف زدن ایخرده از راه تو سکوت گذشت و بعد خود ناد هی

 یکرد و ه یهمش منو مسخره م یرو نزد ول زایچ نیو ا یحرف دوست گهید. بهش تذکر دادن باهام لج کرد

 .نداخت یم کهیبهم ت

 !یبه من نگفت یچیتو هم ه-

 !نیافتاد یبه خاطر من تو دردسر م دیخب شما که نبا:

بس که فشار  يانگشتهاتو له کرد يدردسر اآلنه که تو همه ! شد دختر جون یدرست نم يواسه من دردسر-

 !يداد

 ؟یاگه به بابام زنگ بزنه چ. کنه یمامانم اگه بفهمه دق م. نگرانم یلیخ:

 م؟یشرط ببند يخوا یزنه، م یزنگ نم-

مامانم  یدارم ول یسیباهاش رودروا يجور هی ن،یدون یم یعنی! دعوا هم نکرده یراستش، بابام تا حاال منو حت:

 ...شهر درس بخونم نیا امینبود من ب یچون راض

 ؟يراه دور برخواست  یکالً نم-

 .نبود یدونم اما شمالو راض ینم یعنی. نه:
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 ؟یپدرت چ. آهان-

 ...آخه راستش . کنه ینم يادیاون تو کارهام دخالت ز:

 !؟یراستش چ-

 . پدرم در اصل شوهر مادرمه:

ابام من نوزاد بودم که ب: کرد و ادامه داد یمکث ایناد! متأسف شدم ییجورها هی! دندونم شد و جا خوردم ریگ لبم

 .فوت کرد

 .خدا رحمتش کنه-

 . یمرس:

 .کرده رو هم برات نگه داره يآقا که برات پدر نیخدا مامانت و البته ا-

 .یمرس:

رو پارك کردم و  نیماش. رد و بدل نشد ونمویم یحرف گهیکرده بودم د ادداشتیکه آدرسش رو  يدم خونه ا تا

 باشه؟ امیتا ب نیبش نیتو تو ماش. نجاستیا: انداختم و گفتم ییروبرو يبه پالك خونه  ینگاه

 ن؟یکن یباهاش دعوا که نم-

 !زنمش ینم:

 !گم یبه خاطر خودتون م-

 !ذارمم منو بزنه ینم:

 ؟یکرده باشه چ یاگه عکسها رو کپ-

 خب؟. کنم ینگران نباش، درستش م:

 .امی یاآلن م: زدم و گفتم ينگاهم کرد، لبخند فقط

 بله؟: رو جواب داد فونیآ يزنگ، پسر يدستم رو گذاشتم رو. شدم و راه افتادم سمت خونه ادهیپ

 ؟یشعبان يآقا-

 شما؟ ستنین:

 گه؟ید نیهست شیشما همخونه ا-

 !بله شما؟:

 .دم در نیاریب فیلحظه تشر هی-
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 اومده؟ شیپ یمشکل:

 !کنم یعرض م نیاریب فیتشر-

در رو باز کرد و با  ياومد و پسر ییپا يمدت کوتاه صدا هیو بعد  دمیرو سر جاش شن فونیگذاشتن آ يصدا

 . ادمیدنبال شه: سالم کردم، دستم رو جلو بردم و باهاش دست دادم و گفتم. من شد ي رهیکنجکاو خ يچشمها

 .ادی یزنگ زد گفت امشب خونه نم یعنی. ستین-

 !مونه؟ یمونه، م یکه نم ابونیتو خ ادی یاونوقت خونه نم:

 !ه؟بل-

 !گه؟یره د یم يدوست دختر ای یهمکالس ،یلیفام ،یدوست يخونه :

 !شما؟...از یکی يره خونه  یبله م یعنی! نه. آهان-

 !رمیبگ لیدارم که قراره ازش تحو ششیپ یامانت هیمن :

 !؟یامانت-

فردا بار و  نیهم یعنی! کرده که اخراج از دانشگاه رو شاخشه يکار هی! کرده يباز ریپسر جون، با دم ش نیبب:

 یاتفاق نیهمچ هی يخوا یتو که نم! رونیندازنش ب یاز اون دانشگاه م پایت هیدن دستش و با  یبونه اشو م

 !فته؟یبرات ب

 !آقا؟ یچ یعنی-

 ! کرده دشیتهد! از بچه ها رو زده یکی یگوش:

 !زده؟ تویخانوم پاك ن یگوش! يوا-

چه  يپس خبر دار! خوبه: و بعد دوباره اومدم جلوش و گفتم نهیبب نیرو تو ماش ایجلوش رفتم کنار که ناد از

 !به آب داده یدسته گل

 !کنه تیکردم خر یفکر نم یول دیکش ینقشه اشو م یه-

 من برم و با مأمور و البته دکتر پورزند برگردم؟ ایکجاست  یگ یحاال م:

 .مونه یاز بچه ها م یکی يگفت شبو خونه -

 نجاست؟یاهل ا! از بچه ها؟ یکیکدوم :

 .اما آدرسشو ندارم. آره-

 .ریو بهش زنگ بزن و آدرسشو بگ اریب لتویپس برو موبا:
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 !؟يبه چه بهونه ا-

 .کنم یبهونه جور م هیمنم  ياریب تویگوش يتا بر:

 !گردم یبر م: در، نگاهم کرد و گفت يدر رو ببنده، پامو گذاشتم ال اومد

و تو و دوستات رو هم به  امیخوام مجبور شم برم با حکم ورود و مأمور ب ینبند چون نم یدرو ول! باشه: گفتم

 !کنم ریباهاش دستگ یجرم همدست

 يلبخند. کرد یبا استرس نگاهم م ا،یبه سمت ناد دمیهاش لخ لخ کنان رفت سمت ساختمون، چرخ ییدمپا با

تا ! دست شروع کرد به کندن پوست لبش ست،باین یزدم و پلک چشم هامو باز و بسته کردم که بفهمه مشکل

 !گرفت یذاشتم آروم نم یکف دستش نم شویگوش یوقت

 !داره یبر نم: برگشت و در حال شماره گرفتن گفت پسره

 ؟یدون یاسم اون دوستشو هم نم-

 . سال باالتره هیاز ما . مونهیهمدانشگاه. چرا:

 ه؟یاسمش چ-

 .یهاشم نیآرو:

 یم شویکارآموز یآموزش يها مارستانیاز ب یکی شگاهیود، احتماالً تو آزماسخت نب یلیکردن آدرسش خ دایپ

بودم هر چند  دهیرو نشن یلیفام نیکارآموزها همچ نیما چون ب مارستانیب شگاهیاز آزما ریغ ییگذروند البته جا

 .کردم یاشون کار نم هیبا بق يکه جز با شاد

 اد؟یالو؟ شه: گفت هوی رهیالندگش شد تماس بگ قیاز اون رف يشماره ام رو بدم به پسره که اگه خبر اومدم

در  ریبا دم ش! گوش کن پسر جون: گوش خودم و محکم گفتم ریو گذاشتم ز دمیرو از دستش کش یگوش

توشو دست  يها لهیو وس فیاون ک يای یخودت م يبا پا ای! ستمیننشونمت ول کنت ن اهیتا به روز س ،يافتاد

! یساقط بش یاز زندگ کهکنم که نه از دانشگاه رفتن بل یم يکار ای ،يد یم لمیم تحوو سال حینخورده و صح

 !گم؟ یم یچ يشنو یم

 !یبکن یتون ینم یغلط چیه-

 !یفهم یفردا که اومدم دانشگاه م! تونم بکنم آره؟ ینم یغلط چیکه ه:

 !به جهنم! گهیتهش اخراج شدنه د-
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و  سیپل يمن بدون پا نکهیا! ه؟یچ یدون یاما ته تهش م! هم هست گهیتهش زندان و هزار کوفت و درد د:

 !يدر افتاد یبا ک یو چوب تو حلقت کنم که بفهم ارمیب رتیگ دنیقانون و مأمور رو وسط کش

 !؟یعوض یزن یآخه که زر م یکاره اش یتو چ-

بچه سوسول  هیخوام با  یکن از سر تفنن م الیخ! کاره اش چیکن ه الیاصالً خ! دخترم نیا يمن همه کاره :

حاال هر جهنم دره ! خب؟! ها رو از سطح شهرم جمع کنم یفکر کن دوره افتادم الش! فتمیدر ب یدار عوض هیما

 !کنم و حقتو بذارم کف دستت داتیبمون تا پ یکه هست يا

 ! یبکن یتون ینم یغلط چیه-

 !نیبب نیبش:

من دستم بهش برسه  نکهیکردم که قبل از ا یم حتشیتو بودم نص يجا: و گفتم قشیگرفتم سمت رف ویگوش

 !الستیواو گهیاونوقت د ارمیب رشیگ یچون وقت! سراغم ادیاون خودش ب

 حتشینص یبه خدا هر چ: گرمکنش و گفت بیرو گذاشت تو ج یده، گوش یجواب نم ادیشه دیگفت و د ییالو

 ! ستیسر لج افتاده و ول کن ن!ده یگوش نم میکن یم

تا قبل  يطور نیا دیشا ،یرو بهم گفت تونیبهش نگو که اسم اون هم دانشگاه: و گفتم نیافتادم سمت ماش راه

 !رمیبگ انویجر نیا يبتونم جلو فتهیب یاتفاق نکهیاز ا

 هم نبود؟ نجایا: دیپرس ایگفت،نشستم پشت رل و ناد يا باشه

 .باهاش حرف زدم یتلفن-

 !خب؟:

 .میکن دایتا آدرسشو پ میر یم دو جا یکی: زدم و گفتم استارت

 ست؟ین نجایخونه اش ا یعنی-

 .ستین نجایخودش اآلن ا یهست ول:

 .نایالو سالم س:رو گرفتم نایس يزدم و راه افتادم و در همون حال شماره  راهنما

 .يایخواد ب ینم گهیمن زودتر اومدم تو د. میرفت خبرت کن ادمونیآقا  ؟یسالم خوب-

 .هم داشتم يکار هی. قربون دستت:

 جان؟-

  ؟يکارآموز ادی یم یهاشم نیبه نام آرو یتو انتقال خون کس:
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 ؟یهاشم-

 . آره:

 .میندار یهاشم نینه آرو-

 ؟یمطمئن:

 . خب آره-

 ! ستیما هم که ن يکارآموزها نیب:

 شده؟ يزیچ. ستیکه ن نجامیا گهینه د-

 . خوام یگردم، آدرسشو م یدنبالش م:

 .اونا بدونن دیشا. و کنمبذار از بچه ها پرس و ج-

 .نیاحتماالً با هم همکالس. و بده به من اریدو تا از کارآموزها رو در ب یکی ياصالً شماره  نیبب:

 !ست؟یکه ن یبزن بکش انیفقط جر. کنم یزنم و خبرت م یمن بهشون زنگ م-

 .که تو خونه اش مهمونه کار دارم یکیبا ! با خودش کار ندارم:

 .دم بهت یخبر م. آهان باشه-

 .منتظرم. قربون دستت:

 .باشه-

 !ها هیفور نایس:

 !زنم یزنگ م! باشه پسر-

 رم؟یبرات بگ يخور یم يزیچ: دمیپرس ایقطع کردم و از ناد تماسو

 .نیکه گفت نیآرو نیا-

 خب؟:

 .از بچه هاست یکیدوست -

 از دخترهاست آره؟ یکیدوست پسر  یعنی:

 .بله-

 ره؟یتونه ازش شماره بگ یم يشاد:

 .بتونه دیشا-
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 .همکار من ایرسونه  یآقا م نیاون زودتر ما رو به ا مینیزنگ بزن بب يبه شاد:گرفتم سمتش و گفتم ویگوش

*** 

رو بهم داد و از  نیآرو ياز دوستها یکی يشماره  نایاما س ومدیبکنه چون دختره مقر ن ینتونست کمک يشاد

 .رمیازش بگ یاون تونستم شماره تماس قیطر

 الو؟:پارك کردم و شماره رو گرفتم، چند تا بوق خورد و بعد طرف جواب داد ابونیگوشه از خ هی

 ؟یهاشم يآقا:

 بله -

 .رمیگ یمن از طرف دکتر پورزند تماس م:

 !دانشگاه؟ سیدکتر پورزند رئ-

 .بله:

 نییبفرما-

 یکه کس یصحبت کن ییجا يامکانش هست بر: دادم به کاپوت و گفتم هیشدم، تک ادهیباز کردم و پ نویماش در

 !صدامونو نشنوه؟

 .یگوش-

 .نییبفرما: گفت هیبسته شدن در اومد و بعد چند ثان يصدا

 بله؟ يمهمون دار ایامشب گو-

 !مهمون؟-

 !گم یم ادویشه:

 !چطور؟. بله-

 !که تو خونه اش پنهون شده يکرده که هم خودشو تو دردسر انداخته و هم صاحبخونه ا یاشتباه هی:

 !؟یچ یعنی-

 ...کنم و هم  ریسمت شما تا هم اونو دستگ امیکه ب رمیمأمور بگ هیرم  یدارم م.هستم يمن اآلن دم کالنتر:

 .شم یآقا من متوجه نم-
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زده و  هاشویاز همکالس یکی فیشده، ک میشما قا يکه امشب اومده تو خونه  قتیاون رف! پسر جون نیبب:

دونه و  ینم شیتونه بکنه اما همکالس ینم يکار چیدونم ه یمن م! کنه یم يادیکرده که غلط ز دشیتهد

 .رمیرو ازش بگ فیو ک امیآدرس خونه اتو بده که ب! ده یداره دل باد م

 !ن؟یکن یم یشوخ نیدار-

بعدش هم ! نه؟ یش یم هیبودن قض يجد ياونوقت احتماالً متوجه  امیبا مأمور که ب: رفت باال و گفتم صدام

ده  یاجازه نم گهیرو بفهمه د انیجر نکهیچون دکتر فرمان فر بعد ا يبگذر سانستیمدرك ل ریاز خ دیاحتماالً با

 !یکن يکارآموز مارستانشیتو ب

 !کار کنم؟ یچ دیبا یعنی! کار کنم؟ یتونم چ یخب من اآلن م-

 !دهیشنک کیبار يتا کار به جاها رمیازش بگ فویالدنگ ک يسراغ اون پسره  امیگم آدرس خونه اتو بده ب یم:

 موضوع هست؟ نیا انیدکتر پورزند هم در جر-

 !هان؟! از تو هم ببرم یاسم يمنتها فکر نکنم تو بخوا! رهیگ یقرار م انیدر جر:

 ن؟یکن یم ادداشتی-

 !کنم داشیشهر تا پ نیتو ا فتمیخوام دوباره دوره ب ینم! بهش نگو که تماس گرفتم:

 .باشه-

 .سرشو گرم کن خودمو برسونم گه،ید زیچ هی:

 .باشه-

 !خب؟! بعدش هم تو اتاق دکتر فرمان فر! و اونجا نباشه، صبح اول وقت تو اتاق دکتر پورزندم امیمنو، ب نیبب:

 ...کنم اما اگه نموند و  یمن سرشو گرم م-

 !شه که بذاره در بره یپس بهش الهام نم! بمونه شتیقراره شبو اونجا پ:

 !ن؟یکه از من آدرسو گرفت نیشه بهش نگ یم! يزیچ هیقط من منتظرتونم ف-

 .منتظرم! آدرسو اس ام اس کن.گم یبهش نم يزیچ:

 آدرسو داد؟: گفت یبا نگران ایناد ن،یقطع کردم و برگشتم تو ماش تماسو

 .آره-

 !خدا يوا:
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حتماً ببرمت سرم  دیماجرا با نیفکر کنم آخر ا: موندم و در همون حال گفتم میاس ام اس گوش يصدا منتظر

 !یوصل کن

 .کردم یم دیکار با یچ نیدونم اگه شما نبود یواقعاً نم.نه خوبم-

! دمیکش يپوف کالفه ا دمیآدرس رو د یاومد و بازش کردم و وقت یامیخرده فکر کردم، پ هیزدم و  يلبخند

 !اطراف بود ياز روستاها یکیطرف  يخونه ! میافتاده بود ریعجب گ

 .فرهاد رو گرفتم يخرده فکر کردم و بعد شماره  هیو  دمیکش شمیبه ته ر یدست

 الو فرهاد؟:

 ...از ما گرف یسراغ هیچه عجب تو ! جونم؟-

 ؟یگم، باشگاه یم یچ نیبب:

 ؟يای یم. آره-

 محمد هم هست؟:

 .آره-

 !ن؟یخودتونو برسون نیتون یم ییجا هی نیایبخوام ب.خوبه:

 ه؟یخبر-

 .آره:

 !شر؟ ای رهیخ-

 !داره؟ یفرق:

 رهیبگ لیباشگاهو تحو اد،یب اسریصبر کنم  دیفقط داداش من با.میرسون یما با سر خودمونو م یشما امر کن! نه-

 .بعد

 شه؟ یم یک:

 .حدوداً گهیساعت د مین هی -

 .کنم یکه برات اس ام اس م یآدرس نیبه ا ایب نیفتیهمون موقع راه ب. خوبه:

 .باشه-

 .نیاریرضا رو هم اگه دم دسته ب:

 گه؟یامر د! چشم-
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 .فعالً. قربانت:

فکر کنم تو رو  گهید: گفتم ایگذاشتم رو داشبورد و به ناد ویقطع کردم، آدرسو براش فرستادم، گوش تماسو

 .تیو گوش فیبرسونم خوابگاه و بعد خودم برم دنبال ک

 !نه تو رو خدا يوا: ملتمس گفت یلحن با

 .یخوام برم بهتره تو نباش یکه م ییچرا نه؟ جا: سمتش و گفتم برگشتم

 .نمیش یم نیتو ماش:

 .یخوام اونجا باش ینم. ادیب شیپ یچ ستیمعلوم ن-

 پس کجا برم؟:

 .برمت خوابگاه یم-

 !دن یراهم نم گهیاآلن د يوا: به ساعت انداخت و گفت ینگاه

 ؟یمطمئن:

 . رهیسخت گ یلیآره مسئولمون خ-

 !ونجاکه بخوام ببرمت ا ستیژاله هم امشب خونه ن-

مقنعه اش و شروع کرد به کندن  ریز ختیموهاش رو ر یتر شد، عصب ختهیآخر من بهم ر يبا جمله  عمالً

 !يپوست لبتو کند يهمه : و گفتم دمیپوست لبش، دستش رو عقب کش

 ! کار کنم؟ یحاال چ: دلهره گفت با

داشته  ییخونه دانشجو ایشهر باشه  نیکه اهل ا یشناس یرو نم يا گهیدوست د: دمیخرده فکر کردم و پرس هی

 باشه؟

 .نه-

 ؟یچ يشاد:

 .میهمه امون تو خوابگاه-

: افتادم گفتم یکه راه م يروشن کردم و همون طور نویماش دم،یآخر رس ي نهیخرده فکر کردم و به گز هی بازم

 .کنم یم يفکر هینگران نباش 

*** 

 باشه؟. برم و برگردم بمون تا نجایا قهیچند د: رو باز کردم و گفتم کمربند
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 !تو رو خدا دیببخش:گفت يلحن مظلوم و شرمنده ا با

 یعذرخواه يبار که دار نیشد هزارم نیا: بود گفتم نشیغمگ يکردم و همون طور که نگاهم به چشما یاخم

ذارم کف  یکه دستم بهش برسه حسابشو م ادهیش ادیاون شه! یستیتو ن دیبگه ببخش دیکه با یاون! یکن یم

 .تا برگردم نیحاال بش! دستش

 .باشه-

نخورده  یناهار درست و حساب د،یترک یسرم داشت از درد م. انداختم و در رو باز کردم و رفتم تو دیشدم، کل ادهیپ

. کرد یبود که پشت سرم درد م دهیخون به مغزم نرس یاحتماالً از گرسنگ 10بودم و حاال که ساعت شده بود 

عمه بود که با هول اومد سمت . گفتم ااهللای هی وپله ها رو رفتم باال  دمیمال یردن و سرم رو مهمون طور که گ

 !دمیدامون ترس يوا: و گفت وونیا

 سالم.دیببخش: زدم و گفتم يلبخند

 شما؟ یخوب: مبل و گفتم يتو خونه، تن خسته امو انداختم رو میهم رفت با

 ؟يخبر اومد یچه خبر؟ چه طور ب: دینشست و پرس مییمبل روبرو يلبه  ینگرون با

 ؟یعنیبدموقع اومدم : دمیبه اطراف انداختم و پرس ینگاه

ساعت  نیاونم ا! ؟ياومد ییهویخبر و  یجور ب نیشده که ا يگم طور یم! ه؟یبد موقع چ: کرد و گفت یاخم

 !شب؟

 .شما شیسر هم اومدم پ هیبودم،  رونیب! قراره بشه؟ ينه قربونت برم چه طور.از اون لحاظ. آهان-

شده  يطور هیگفتم  دم،یترس. يخوب کرد: شد گفت یو همون طور که از جاش بلند م دیکش یراحت نفس

 ؟يبود مارستانیب!يخبر بد ياومد يحضور

اومده بود  شیپ یمشکل هیاز همکارهام براش  یکی. نه:رفت سمت آشپزخونه و گفتم یم یشدم وقت همراهش

 .میدنبال کار اون بود

 ؟یچه مشکل-

 .زدن فشویک:

 بوده توش؟ یحاال چ. شده ادیز یلیخ یقاپ فیک دمیشن! بابا يا-

 .طرف آشناست-

 ؟یچ یعنی: دیبرگشت و متعجب نگاهم کرد و پرس عمه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٣٣٥ 

 !دختره رو زده که مثالً بترسوندش فیطرف به قصد انتقام ک-

 همکارت دختره؟:

 .آره-

 ه؟یاون طرف ک:

 .هاش یاز همکالس یکی-

 !همکارت همون کارآموزه است؟:

 .بله: عمه خانوم و با لبخند گفتم يزیرفت باال از ت ابروهام

 دنبال کارش؟ یفتیب دیبعد تو با-

 .اتفاق افتاده نیا مارستانیدم ب:

 ؟يکالنتر نیرفت-

 .نه:

 !نه؟ یچ يبرا-

 .میتموم کن انویسر و صدا جر یب میخوا یم:

 !دامون؟ یچ یعنی-

 یرو ب نایحاال ا! برگردونه فویکه ک میو قربون صدقه اش بر میسراغ طرف، خرش کن میبر میخوا یم یعنی:

 ...کردم که يکار بد هی! الیخ

 !شده؟ یچ گهیباز د-

 !یبد بکن يخوام شما فکرها یمنتها نم رهیکار خ! ستیکار بد که ن یدون یم یعنی:

 !درست حرف بزن بفهمم! شده دامون؟ یچ-

 ! نمهیتو ماش رونیهمکارم اآلن ب:

 !همون دختره؟-

 نیاآلن ا یزن یهوا م يو کارآموز رو رو یهمکالس يکلمه  نیب يعقاب رابطه  نیعمه موندم شما که ع:

 !؟یپرس یم هیسوال چ

خب : دیشد راه افتاد سمت هال و پرس یم ختنیر ییچا الیخ یعمه عمالً در هم شد و همون طور که ب صورت

 ؟یکه چ
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 .میریبگ لیتحو فویو ک میشما امانت، تا من و فرهاد بر شیخوام بذارمش پ یم-

 !؟یراه انداخت يگانگستر باز:

 !نه عمه خانوم-

بعد چهارتا  نجا،یا يآورد یرو ورداشت بهیساعت شب دست دختر غر نیا! دامون؟ هیینمایس لمیف یکن یم الیخ:

اشتباه کردم  انیسر همون جر! ست؟یبس ن! آره؟! گالره؟ انیشد جر نمیا! که من باور کنم؟ يکرد فیجمله رد

شد که  یروت باز نم نقدریکردم اآلن ا یکارو نم نیاگه ا! یکن شیو بهم معرف یکه اجازه دادم باهام حرف بزن

 ...و  نجایا ياریدختر رو ب هی

 يرابطه ا چیه! نیهم! شگاههیفقط و فقط هم کارآموز اون آزما! اومده براش شیگم مشکل پ یعمه خانوم م-

 یشده و راهش نم رید گهیخوابگاه هم د! رو هم نداشتم که ببرمش يا گهید يجا! ستیمن و اون ن نیهم ب

 یدونم قراره چ ینم! تروستاس میبر میخوا یهم که م ییجا! ششیکه بخوام بذارمش پ ستیژاله هم ن! دن

راه چهار تا مرد گردن کلفت راه و دلم رضا نداد بخوام هم میبر میخوا یبا فرهاد و محمد و رضا هم م! ادیب شیپ

 یخودمم که نم يخونه ! هم نداره که بخوام بذارمش اونجا یدوست! ادیدرست نبود که ب یعنی! تو جاده فتهیب

! ؟يخواستم که شب بهش پناه بد یو م نجایآوردمش ا یبود م خترماگه دوست د! تونستم؟ یم! تونستم ببرمش

 ....مشکل نیکن ا الیخ! کن مژگانه الیخ! بهیشهر غر نیتو ا

 !چه خبرته! یه-

 !نکن تیتو رو جون مژگان اذ! عمه یلیخسته ام خ: گفتم دمیمال یکه سرمو م يرو مبل و همون طور نشستم

 ! تو دردسر يمرتب خودتو بنداز نکهیواسه ا! کارها نیکنه واسه هم یسرت درد م-

 !ستین يدردسر:

 نیتوش هست که ا یحاال چ! فیناکجاآباد دنبال اون ک نیبر نیخوا یو م نیکرد یدردسره که لشکرکش-

 !ن؟یزن یم شیبه آب و آت نیدار يجور

 یلیکنه اما دختره خ ینم يکار چیکرده و ه يادیدونم غلط ز یم! کرده دشیدختره رو گرفته و تهد لیموبا:

نذارم کف دستش صبح نشده  لویامشب موبا! شه یم وونهیتا حاال داره د ياز عصر! معصومه یلیخ. ساده است

 !شه یالزم م مارستانیب

رفتم  یکردم و از جام بلند شدم و همون طور که م یبه تأسف تکون داد، مکث يزل زد به چشمام و سر عمه

 .خدافظ. کنم یم گهیفکر د هی. باشه: سمت در گفتم
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 ! نمیبب سایوا: و گفت دیکش بازومو

 !شرط داره هیاما  ارشیب: م شد و گفتصورت ي رهیو نگاهش کردم، پراخم خ برگشتم

 جونم؟-

 .فیدنبال ک نیبا مأمور بر! سیمن زنگ بزن به پل يجا جلو نیهم:

 .باز بشه انیمأمور به جر يخوام پا ینم-

 !چرا؟:

به کنار، تا بخوام  نیا! ؟يدختر دار نیبا ا یگه تو چه نسبت یمادر و پدر دختره حساسن، بعدش هم مأمور نم-

 !رو پس گرفتم خودم فهایهفتاد تا از اون ک ،یکش تیو شکا تیو شکا يبرم کالنتر

 !دامون یخوام دعوا کن ینم:

سر خودت  ییبال هیآخرش : گم گفت ینم يزیچ دید یکردم، وقت یبودم روبروش و به صورتش نگاه م ستادهیا

 !ينجوریا یکن یم یخودت دشمن تراش يبرا يدار! دامون ياری یم

 ! طرف بچه است-

 !کرده یجسارت نیکه همچ ستیبچه ن:

 .مشیرم که بترسون یدارم با فرهاد و بچه ها م نیهم يبرا-

 !؟یچ ارهیسرت ب ییبال هی ونیاون م:

 یاز ک ستیخدا معلوم ن يبنده  ارم؟یحاال برم دختره رو ب!خوبه؟. رنیازش بگ فویبچه ها ک ستم،یا یعقب م-

 !بسازدش؟ یعمه خانوم حساب ارمشیبرم ب. نخورده يا گهید زیجز حرص و ناخن و پوست لبش چ

 !خودت قرمز قرمزه يچشما:

 برم حاال؟.خوابم یتخت م رمیگ یراحت م الیبا خ گهیکارو انجام بدم د نیمنتها ا! خسته ام یلیخودمم خ.آره-

قربون دل :و گفتم دمیرو بوس شیشونیپ ش،یاجبار تینگفت، ساکت بودنش رو گذاشتم رو رضا يزیچ عمه

 .يد یم تیدونستم رضا یم! مهربونت برم

 نینش ریباهاش درگ. يجوشه تا برگرد یو سرکه م ریس نیدلم ع: برم سمت در،پر بغض صدام زد و گفت اومدم

 !ها

 هیفقط عمه . خاطرت جمع. میکشون یم سیرو به پل انیجر فینشد به پس دادن ک یاگه راض هیته ته قض-

 بهش که سوء تفاهم بشه؟ ینگ يزیوقت چ هیحساس،  یلیمظلومه هم خ یلیه، هم خدختر نیا ،يمورد
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 !مثالً؟ یچ:

 ...و  يکرد یکیکه اونو با گالره  نیهم-

 !برو زودتر برگرد:با اخم و تحکم گفت عمه

 . کنم بعد شیبه شما معرف ارمشیبرم ب: زدم و گفتم يلبخند

 ونشونیتا آسمون م نیزم! کجا ایفکر کردم که گالره کجا و ناد نیو به ا نیگفت، راه افتادم سمت ماش يا باشه

 !فاصله بود

*** 

 .کنم تیفرشته معرف هیخوام به  یم ایب:رو باز کردم و گفتم ایسمت ناد در

 ششیعمه امه، پ يخونه  نجایا: دادم حیآرومش کنم و توض نکهیا يزدم برا يتعجب زل زد به صورتم، لبخند با

 .و برگردم رمیبرات پس بگ فتویبمون تا برم ک

 ام؟یشه منم باهاتون ب ینم:گفت ملتمس

 .سوالو دادم نیبار قبالً جواب ا هیفکر کنم :کردم و گفتم يجد یرو کم لحنم

 ... شیپ امیشه ب یمن روم نم:خجالت گفت با

بهتره تا همراه من و  یعمه ام بمون شیمطمئناً پ:سقف و دوال شدم تو صورتش و گفتم يرو گذاشتم رو دستم

 ! دونم کجاست یکه خودمم نم ییجا يایب یفتیراه ب قهامیرف

و برگشتم به  ستادمیشه عمه بود که صدام کرد، صاف ا ادهیپ رهیبگ میتصم نکهیخرده فکر کرد و قبل از ا هی

پا گذاشتن تو  يحق داشت که مردد باشه برا دیشا. شد ادهیپ نیهم از ماش ایناد. لبخند زدم دنشیسمتش و با د

 !دونست توش چه خبره یکه نم يخونه ا

سالم کرد و من رو به  ایناد ا،یاومد جلو و نگاه موشکافانه اش نشست به صورت سرخ شده از خجالت ناد عمه

 . من زیهم عمه خانوم عز شونیخانوم ا ایخانوم، ناد ایعمه ناد: عمه گفتم

 ؟یخوب. سالم دخترم: بود که گفت عمه

 .گردم یزود بر م: گفتم نمیزدم تا پشت رل بش یدور م نویممنون آروم زمزمه کرد، همون طور که ماش هی ایناد

 .مواظب خودت باش دامون: اومد کنارم و گفت عمه

 .دم یقول م. شه ینم میطور-

 .هم زنگ زدم جواب بده تویگوش. زود برگرد:
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 .رمیگ یکارم تموم شد حتماً تماس م یاگه جواب ندادم بدون دستم بنده و وقت-

 .باشه، منتظرم:

 .فعالً: رو کردم و با لبخند گفتم ادهیتو پ ستادهیا يایبه ناد ینگاه

 .نیمراقب خودتون باش: گفت آروم

که  یتونستم آدرس یوقت. حتماً گفتم و نشستم پشت رل، استارت زدم، براشون دست تکون دادم و راه افتادم هی

شدم و رفتم سمتشون،  ادهیپ.گوشه پارك کرده هیکه  دمیفرهاد رو د نیکنم، ماش دایفرستاده بود پاون پسره برام 

 دامون؟ هشد یچ: دیشدن و باهام دست دادن و فرهاد پرس ادهیپ دنمیبا د

 !رو زده یکی فیخونه است، ک نیتو ا یکی: به ساختمون انداختم و گفتم ینگاه

 !تو؟ یهست سمیپل: دیبود که متعجب پرس رضا

! احمقه يهم جوجه دانشجو اروی نیا. آشناست فیصاحب ک: و گفتم دمیکرد کش یبه پس سرم که درد م یدست

غلط ها  نیاز ا گهیکه د يجور هی! خوام بترسه یرو ولش، م نهایحاال ا! باز بشه يخواستم پاش به کالنتر ینم

 !نکنه

 دخترو زده؟ هی فیک: دیپرس محمد

 !آره: و گفتم افتادم سمت ساختمون راه

 !دوست دخترته؟: دیشدن و رضا پرس همراهم

 !خب بابا یلیخ: زد و گفت يسمتش و براق شده نگاهش کردم، لبخند برگشتم

 بله؟:فونیآ يخانوم اومد پا هیزنگ و  يگذاشتم رو دستمو

 ؟یهاشم يمنزل آقا-

 .نییبله بفرما:

 دارن؟ فیتشر نیآقا آرو-

 بله شما؟:

 دم در؟ ادیب دیبگ دیکن یلطف م-

 شما؟:

 !دارن؟ فیخانوم همسرتون تشر دیببخش: به بچه ها انداختم و فرهاد گفت ینگاه

 .بله-
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 !ارنیب فیتشر نیبگ شونیبه ا نیپس لطف کن:

 !میبذار به باباش بگ: داد حیرو گذاشت و فرهاد توض فونیزل زده بودم به فرهاد، اون خانوم آ متعجب

 !هیکیاون  قیرف نیا-

 !ه؟یک قیرف یک:

 !نه خودش قشهیرف يخونه  نجایا-

 !اول میبزرگتر روبرو بش هیبذار با ! ستیمهم ن:

 !نکنه؟ یغلط نیپسرش همچ قیکه رف یبترسون يخوا یبزرگترو م-

 !میکنار بذار کارمونو بکن ستیپس با يداداش اگه ما رو آورد:

 !نییبفرما: قدم رفتم عقب و گفتم هی

 ه؟یاسم خود پسره چ-

 .یشعبان ادیشه:

 نیانداختم و ماش اطیبه ح ینگاه م،یباهاش دست داد. اومد دم در و متعجب سالم کرد يباز شد و عاقله مرد در

 !رو لو نداده بود يزیعقل کرده و چ نیخوب بود که الاقل آرو! که توش پارکه دمیرو د ادیشه

 .مین هستپسرتو قیرف نیما از بستگان ا. سالم آقا: شروع کرد به حرف زدن فرهاد

 !اد؟یشه-

 !برادر بزرگش هستن شونیا یعنی. بله:

اومد  یهاشم يخودمو جمع و جور کردم، نگاه آقا يفور یفرهاد که به من اشاره کرد چشمام گرد شد ول دست

 میاومده که اومد شیپ یمشکل هی نیراستشو بخوا: فرهاد، فرهاد ادامه داد يرو صورتم و برگشت به چهره 

 .میببر ادویشه

 ؟یچه مشکل:دیمشکوك پرس مرده

 !مارستانهیمادرش تو ب:

 اد؟یمادر شه-

به جاده و  میو بزن میفتیراه ب میحاال تا ما بخوا! دکتر جوابش کرده قتیدر حق ست،یخوش ن ادیبله، حالش هم ز:

 ... یبشه ول ریاصالً د دیشا میبرس

 .متأسفم: عمالً متأثر شد و رو به من گفت یهاشم يآقا ي چهره
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 انویترسم شما جر یمن برم سراغش؟ م نید یاجازه م: اومد بره تو، هول شده گفتم یهاشم يگفتم، آقا ینونمم

 .وقت هول کنه هی نیبگ

 .امیتا ب نیبمون: رو به فرهاد گفتم! ساختمون يداد برم تو یبه من اجازه م یهمچنان مشکوك بود وقت نگاهش

 !میخدمتش برس رونیب ارشیب. دعوا راه ننداز دامون: دست فرهاد شد و گفت ریاس مچم

به توش  ینگاه میشد یرد م نیاز کنار ماش یدنبال مرد راه افتادم و وقت دم،یگفتم و دستم رو کش يا باشه

 !ول کرده بود یصندل يرو همون طور رو فیپست فطرت ک! انداختم

 .یهاشم يآقا: صدا زدم مرد رو میدیساختمون که رس يپله ها به

 .نیاریب فیلحظه تشر هی: هامو مرتب کنم و بعد گفتم يو منتظر نگاهم کرد، من و من کردم تا جمله بند ستادیا

 .لحظه فقط هی: و گفتم نینگاهم کرد، خودم راه افتادم سمت ماش مردد

 !ن؟ینیب یم فویک نیا: اشاره کردم و گفتم نیبه سمتم، با دست به ماش اومد

 !خب؟: دیانداخت و بعد رو به من با تعجب پرس نیماش يبه تو ینگاه

 !هیخان شعبان ادیشه نیا یهمکالس فیک-

 ! کنه؟ یکار م یجا پس چ نیا: شده زل زد بهم و گفت جیگ

 !ازش زده-

 !ن؟یسیشما پل:

ارمند من ک: پولم رو در آوردم، کارتم رو گرفتم سمتش و گفتم فیپشت شلوارم، ک بینشست تو ج دستم

اما  امیب سیخواستم با پل یم! نهیماش نیاآلن تو ا فشیکه ک یو از همکاران اون خانوم مارستانمیب شگاهیآزما

 !نشه دهیگفتم بهتره کار به اونجا کش

 ...مادرتون و  یضیو مر يبرادر انیپس جر-

 ...تو تا  میایکدوممون ب کی نیگفت که اجازه بد يطور نیا قمیرف:

 !گردم آقا یمن دنبال دردسر نم-

 !چون پسرتون ناخواسته دردسر رو تو خونه اتون راه داده نجامیا هیقض نیمن هم به خاطر هم قاًیدق:

 !رونیب نشیبنداز نیخودتون برش دار نیاریب فیتشر-

اشاره کرد و  یاتاق با دست به. آروم گفتم ي ااهللای هیباال و  میاز پله ها رفت. دنبالش راه افتادم یو راض خوشحال

 !احمق يپسره ! اونجاست: گفت
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 رنیگ یاشتباه م الیو سر لمیرو با ف یبچه ان که زندگ! بچه ان آقا بچه: افتادم سمت اتاق و رو به مرد گفتم راه

 !دیکنن که نبا یم يو کار

در رو که باز کردم سر دو تا پسر جوون که ! در ي رهیو دستم نشست به دستگ دمیرو شن نشییفرما یم درست

 !ختیر یم رونیب ادیشه ينشسته بودن برگشت به سمتم و بهت بود که از چشما وتریکامپ يجلو

که  دیاز جاش چنان پر! از بهت در اومد ادیکه من تو درگاه در ظاهر شدم و شه ينگذشت از لحظه ا ادیز

بود و  دهیبه وضوح رنگش پر! صورتش بود ياه من اما همچنان رونگ! کرد جادیا يبد يپرت شد و صدا یصندل

 !ندارم یکرد توهم زده و من حضور واقع یم الیاحتماالً خ

 !رونیبرو ب: گفتم نیقدم به سمتشون برداشتم و پرتحکم به آرو هیهم از جاش بلند شد،  نیآرو

 !شما؟: دینرفت و پرس رونیخورد اما ب یتکون پسره

 کیبهش نزد ادینگاهم نشست به شه! نفهمه از خودش آدرس رو گرفتم قشیکرد که رف یم يباز لمیف! هه

 !باهات داره یصحبت هیبابات  رونیبرو ب! شناسه یخوب منو م قتیرف: شدم و گفتم

 !پسر؟ يکار کرد یچ: دیانداخت و پرس ادیبه شه ینگاه نیآرو

داشته  یآقا ربط نینکردم که به ا يکار: گفت تونسته بود خودش رو جمع و جور کنه پراخم يکه تا حد ادیشه

 !باشه

! که کف دست خودم سوخت یاون چنان زدن! زدم ویکیبار تو عمرم  نیاول يگوشش و برا رینشست ز دستم

 شیکه راه انداخته بود کالفه بودم و زبون دراز يمسخره ا يباز نیخسته بودم، گرسنه ام بود،سردرد داشتم، از ا

 !ودکرده ب میبدتر عصب

 !رونیبرو ب: گفتم نیسر به در اشاره کردم و رو به آرو با

 يکه تعادلش رو حفظ کرده بود اما دستش رو يادیشه يروبرو ستادمیحرف راه افتاد و در رو بست، ا یب

سراغت دمار از  امیکه اگه من ب ياریب فویبده خودت ک غامیگفته بودم پ قتیرف یکیبه اون :صورتش بود و گفتم

 !ارمی یروزگارت در م

 ... چیه-

تونستم با مأمور  یم! سیپل شیتونستم برم پ یم! بگو یکه خواست یاول بشنو بعد هر چرت!حرف نزن! سیه:

 يبرا نجامیاما ا ارمیبدم و پدرتو در ب بیو ضرب و جرح ترت دیو تهد يریزورگ يپرونده  هیسراغت،برات  امیب

 !تونه داشته باشه یم یچه عواقب يکه کرد یغلط يدیحس کردم نفهم نکهیا
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 !؟یکاره اش یتو چ-

 !؟یکن یفکر م یتو چ:

 !؟یخاطرخواهش-

کنارش زانو زدم ! برگشت و زل زد بهم نیهمون زم يبار پرت شد و از رو نیا! گوشش ریدوباره نشست ز دستم

 نیهم تو ا یلیدختر خ نیو بهت نشون بدن که ا نجایا انیزنگ زدم به سه تا از کس و کارهاش که ب: و گفتم

اول خودم باهات حرف  بذارنمنتها من ازشون خواستم ! اطیتو ح! روننیاون ب! ستیکس و کار ن یشهر ب

رو  ایناد فیباز کن و ک تویدر اون گار ایآدم بلند شو ب نیحاال ع! جونتو بخرم ییجورا هیکردم  یدر واقع سع!بزنم

 !بده لیتحو

. رونیب ادیشد تا تونست از جاش بلند شه و همراهم از اتاق ب دهیکش نیمتر رو زم هیاش،  قهیست به نش دستم

 !با اجازه: گفتم یهاشم يهلش دادم جلو و رو به آقا

که درس  نجایو آرزو فرستادنت ا دیمادر پدرت به هزار ام!پسر؟ يکار کرد یچ: گفت ادیاومد و به شه همراهمون

 !کارها؟ نیا یپ يبعد تو افتاد یبخون

 اطیو خدا رو شکر که فرهاد و محمد و رضا هم تو ح رونینشست رو پشتش و هلش دادم، از در رفت ب دستم

بهم برخورده بود ! خرده بترسونمش هیخواستم  یباور کن فقط م: انگار وا داد که گفت دنشونیبا د! بودن ستادهیا

 هیخواستم  یفقط م! طرفه یبا ک مونمخواستم بهش بفه یممن فقط ! بهم تذکر داد يکه دکتر پورزند اون طور

در آوردم  ویفقط گوش! نزدم فشیتو ک يها لهیدست هم به وس یبه خدا حت! ام یبهش بفهمونم که من ک يجور

 !نیو خاموش کردم که زنگ نخوره هم

لحظه اجازه  هیفرهاد جان : و گفتم نییاز پله ها پا دمشیاش رو گرفتم و کش قهیپله و  نیگذاشتم رو اول پا

 !تحت کنترله زیهمه چ ن،یبد

 !راه انداخته؟ يمسخره ا يباز نیهمچ هی یعوض نیا: خرده نگاهم کرد و بعد براق شده گفت هی فرهاد

 !لحظه صبر کن هی! ده فرهاد یم فویداره ک: اش و گفتم نهیدستم رو نشوندم رو س اد،یسمت شه ادیب اومد

 چیمن به ه. نجاستیا فیک! نهاشیا: رو باز کرد و گفت نیشلوارش در آورد و در ماش بیو جرو از ت چییسو

 !فیرو خاموش کردم و دوباره گذاشتم تو ک لشیگم فقط موبا یم! دست نزدم شیچ

 !بده لویموبا: رو برداشتم و گرفتم سمتش و گفتم فیک

 !کار کنم؟ یچ...  یچ: نگاهم کرد و بعد گفت رهیخرده خ هی
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 !بدش من اریدرش ب! ؟یکجا گذاشت لویموبا-

نگاهم افتاد . هاردش سر جاشه دمیرو گرفت به سمتم، روشنش کردم و د لیرو باز کرد و موبا فیپشت ک پیز

کار  یچ: دیمتعجب پرس. عقب بود، در رو باز کردم و لپ تاپ رو برداشتم یلپ تاپ پسره که رو صندل فیبه ک

 !؟یکن یم

 !؟ينکرد یرو تو لپ تاپت خال یگوش نیاز ا يزیچهست که  ینیچه تضم-

 ... یگفتم که من حت:

 !دم یم لتیلپ تاپو تحو ،يبه دختر مردم حمله کرد یوحش هی نیکه ع یمارستانیدم همون ب ایفردا غروب ب-

 !بدم لیتحو دیهام توشه، فردا با قیتحق:

 !دانشگاه؟ يبر يخوا یفردا مگه م! فردا؟: زدم و گفتم يلبخند

وقت  چینه فردا نه ه! رم یتو باشم فردا دانشگاه نم يجا: زده نگاهم کرد، راه افتادم سمت فرهاد و گفتم بهت

 !کنار يو بذار یدرسو ببوس دیبا! چون من فردا اول وقت تو اتاق دکتر پورزندم! گهید

 !آقا: دنبالم و گفت دییدو

 !سه براشقدر ب نیهم! نداشته باش شیکار: اومد بره سمتش، گفتم رضا

 !آقا: صدام زد دوباره

 !به کارش ندارم يکار گهید:و برگشتم سمتش، اومد کنارم و گفت ستادمیا

 !کنم یباور نم: محکم گفتم یلیزدم به چشماش و خ زل

 !ندارم شیکار گهیبه خدا د:

 !هان؟! ؟یکارش داشته باش يجرأت دار: اومد جلو و گفت فرهاد

تونسته  نکهیاز ا شتریکنم ب یبترسوندش اما فکر م نکهیا يبود برا یکاففرهاد و رضا و محمد  يگنده  کلیه

 ! بود دهیکنم جا خورده و ترس داشینصفه روز نگذشته پ هیبودم 

 !م؟یبر: فرهادو گرفتم و گفتم يبازو

 !گل پسر کار دارم هنوز نیبا ا! نه: دوخت به صورت من و گفت نگاهشو

 یکار م یچ دمیدادم پرس یکه به دو طرف تکون م يبه ابرو و سر يو با گره ا دمشیخرده به عقب کش هی

 !میکن یو ولش م مشیترسون یخرده م هیتو برو، : خواد بکنه؟ آروم گفت

 .نیدست روش بلند نکن: پچ زدم آروم
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 .باشه-

 !قول؟:

 !آره بابا-

و  وونیان رو ا ستادهیا نیوو آر یهاشم يآقا دمیبرگشتم و د رونیبرم ب نکهیقبل از ا اط،یافتادم سمت در ح راه

 .کنن یتماشامون م

سرش  ییبال هیکنه و  شونیعصبان دمیترس! نداد پسره رو دست بچه ها بسپرم و برم تیافتادم اما دلم رضا راه

خرده  هی. پارك کردم یکیگوشه تو تار هیو  نیپس نشستم تو ماش! مثالً به غرورشون بر بخوره و بزننش! ارنیب

 !و رضا هم پشت سرشون راه افتادن دو محم رونیرو گرفت و از خونه آوردش ب ادیشه يگذشت، فرهاد بازو

دنبالشون .و رضا و محمد دو طرفش نشستن،فرهاد هم نشست پشت رل و راه افتادن نیکردن عقب ماش پرتش

 .و رفتن رونیانداختن ب نیپسره رو از ماش ستاد،یا نیشهر اومدن، ماش يها یکیراه افتادم، تا نزد

 الو دامون؟: جواب داد يعمه رو گرفتم فور يخونه  ي شماره

 .عمه امی یدارم م-

 !خودت؟ یخوب:

 .بله خوبم-

 ؟یگرفت فویک:

 .بله-

 . ایباشه، زودتر ب:

 .فعالً. چشم-

 .قطع نکرده فرهاد زنگ زد تماسو

 الو جانم فرهاد؟:

 ! مینداشت شیکار یعنیقول و گفتم آره  یگفت یوقت-

 !خب؟:

 !بود؟ یکردنت چ بیتعق گهید-

 !دست خودش بده يکار هیبهتون بگه،  يزیچ هی دمیترس! احمقه یلیآخه پسره خ! آهان از اون لحاظ:

 !شه یشما قول و قرار سرمون م نیدامون خان ما هم ع-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٣٤٦ 

 .از محمد و رضا هم تشکر کن! دستتون درد نکنه:

 گه؟ید يای یم بالیپس فرداشب وال. مینکرد ينه بابا کار-

 .امی یآره م ادین شیپ يبرنامه ا اگه-

 .فعالً. متینیب یم شاهللایباشه ا-

و لپ تاپ اون احمق رو  ایخودم و ناد فیک.خسته بودم که پاهام مال خودم نبود يعمه، اونقدر يخونه  دمیرس

 هیخواست و  یدوش آب سرد م هیدلم . رو زدم و راه افتادم سمت خونه موتیر يدکمه . شدم ادهیبرداشتم و پ

 وونیکه رو ا دمیرو د ایو عمه و ناد تورفتم . باز شد یدر با تق ریتأخ یزنگ در رو زدم، ب. خواب چند ساعته

دستم  نیب يفهایک يکه رو دمیرو د ایجوابمو دادن و نگاه ناد. شدم کیسالم کردم و بهشون نزد. ستادنیا

 !رو تحمل کرده بود امروز یچه استرس چارهیدختر ب! خکوبهیم

 !شما یهم امانت نیا: رو گرفتم سمتش و با لبخند گفتم فیدر آوردم و پله ها رو رفتم باال، ک وکفشهام

 !دونم یواقعاً نم!تشکر کنم يدونم چه جور ینم: گفت ریگرفت و دوخت به چشمام و با تأخ فیاز ک نگاهشو

 ینم: ون دادم و گفتمرو آروم تک فیک! کرد یم هیتو تنش گر باًیمژگان تنش بود که تقر ياز بلوزها یکی

 !؟يخوا

به . از توش کم نشده باشه يزیچک کن چ فتویک: دراز کرد و ازم گرفتش، راه افتادم سمت سالن و گفتم دست

 ؟يزنگ زد يشاد

 .نیپس گرفت فمویشما بهش گفتم که ک يپا شیپ نیهم. بله: گفت ایاومدن،ناد دنبالم

 نم؟یشامو بچ زیم: دیخوبه گفتم، عمه پرس هی

 !شه؟ یزحمت نم: سمتش و با لبخند گفتم برگشتم

 !همه جات سالمه؟: شد و گفت کیقدم بهم نزد هیکرد و  یاخم

جاهام  یجز مغزم که در حال انفجاره آره باق: خودم و لپ تاپ پسره رو گذاشتم رو مبل، نشستم و گفتم فیک

باهاش شماره  نیچک کن بب لتمیوم موباخان ایناد! که به غلط کردن افتاد دیترس نیهمچ دیما رو که د! سالمه

 !نداشته اشباه يا گهیخاموشش کرده کار د نکهیگفت جز ا یخودش که م! گرفته؟ يا

! نخورده يزیجون هم چ ایناد: داد حیگفت و عمه خانوم در حال رفتن به آشپزخونه توض نمیب یاآلن م هی ایناد

 !نزد یچیاونقدر استرس داشت که لب به ه
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: نچ کوتاهش باعث شد بپرسم. کرد یرو چک م لشیمبل و موبا هیکردم و زل زدم بهش، نشسته بود رو  یاخم

 شده؟ یچ

 !مامانم چند بار تماس گرفته-

 .بهش زنگ بزن خب:

 .روقتهید گهیاآلن د-

 ؟يبهش زنگ نزده بود نجایاز ا:

 !دمیکرده و زود خواب یزنگ زد و اون گفت که سرم درد م يبه شاد. نه-

 !آدم به مامانش دروغ بگه ها ستیدرست ن:

 .خوام ذهنش مشغول بشه یکه نم هیطور طیاآلن شرا. کنم یم فیبراش تعر زویبعداً همه چ-

 یشد همون جا م یچقدر خوب بود م! دادم و چشمامو بستم هیتک یصندل یگفتم و سرم رو به پشت یآهان

 ! دمیخواب

 .بخور يزیچ هیپاشو دامون : دمیعمه رو شن يگرم شده بود که صدا چشمام

 . پاشو پسرم: خرده زل زدم بهش، با لبخند گفت هیباز کردم و  نمویسنگ يزور پلکها به

 نیبلند شو بش: به خودم دادم و صاف نشستم، دستمو گذاشتم پشت گردنم و ماساژ دادم،عمه آروم گفت یتکون

 .گهیروش نمونده د لقمه غذا بذاره دهنش، رنگ به هیخدا هم  يبنده  نیا زیسر م

 فتیش شبید: از جام بلند شدم و گفتم. اشاره کرد ییگشتم، عمه با سر به دستشو ایبلند کردم و دنبال ناد سرمو

 !واقعاً نوبر بود گهیبساط که د نیو آخرش هم ا مارستانیبعدش هم دوباره ب شگاه،یبودم، صبح هم رفتم آزما

 !؟یستیا یم فتیروزها ش نیچقدر ا-

 . بودم مارستانیب شبیهفته فقط د نیا، کل انه باب:

 .جان ایناد ایب: عمه گفت. سرم رو برگردوند ییباز شدن در دستشو يصدا ز،یپشت م نشستم

عمه ظرف غذا رو . يکنار یگفت و نشست رو صندل نیراحت باش هیشدم،  زیخ میبا لبخند اومد سمتمون، ن ایناد

 .صدام کن یدامون جان کارم داشت: و گفت زیگذاشت رو م

بکش : بود و گفتم ایناد يکه جلو یبرنج رو گرفتم سمت بشقاب سیبهش زدم و عمه رفت تو اتاقش، د يلبخند

 .يتا ضعف نکرد
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 یکه م ياندازه ا! شکمش باشه ونیمد دیآدم نبا:رو عقب نبردم و گفتم سید د،یمقدار کش هیگفت و  یممنون

 !بکش يخور

 .هیقدر کاف نیهم-

 !؟یمطمئن:

 .کشم یاگه خواستم دوباره م-

 فت؟یکم و کسر نبود تو ک يزیچ: دمیدر همون حال ازش پرس دمیخودم غذا کش يگفتم و برا يا باشه

 . نه:

 . خوبه-

 د؟یشما رو د ینگفت وقت يزیچ:

بود  یمونیکنه که نذاشتم، ته ته اشم ابراز پش ياولش که چشماش از حدقه در اومد، بعدش هم اومد زبون دراز-

 .دکتر پورزند شیخوام برم دانشگاه پ یبهش گفتم فردا اول وقت م! و ترس و لرز

 !شه یبار اخراج م نیا گهید:

 .خوام برم ینم-

 برم؟ يخوا یم ه؟یچ: و گفتم دیرو از بشقابش گرفت و دوخت به صورتم، سرم به سمتش چرخ نگاهش

 .نیکن یکارو م نیکرده که حتماً ا تونیعصبان يفکر کردم اونقدر ینه ول-

اون وقت باهاش  ره،یلپ تاپشو پس بگ شمیپ ادیقراره ب يفردا عصر. کنم کشیتحر نیاز ا شتریخوام ب ینم:

 .کنم یاتمام حجت م

 !ازش؟ نیلپ تاپشو گرفت: دیمتعجب پرس دمیشن دنییقاشق غذا گذاشتم تو دهنم و در حال جو هی

غلط  نمیخوام چک کنم بب یم! آره: تو دهنمو که قورت دادم گفتم يبه عالمت مثبت تکون دادم، لقمه  يسر

 !نکرده باشه یاضاف

 !خوشت اومد؟: و گفتم دمیخند! نشست رو صورتش قیلبخند عم هی یبه صورتش بود وقت نگاهم

 !یلیخ-

 .بخور غذاتو! قابل نداشت:

 .نیا و هم دوستاتون و هم عمه خانوم تو زحمت افتادهم شم. يفرهود يواقعاً ممنون آقا-
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نگرفتمش و البته اشتباه شمام  يجد یلیخ شیپ ياشتباه خودم بود که دفعه ! نبود یزحمت: زدم و گفتم يلبخند

 ! ینشده بود به من نگفت یچیدمش ق یبود که وقت

 .بشه جادیا يریدرگ نتونیب دیکه اون دور بهتون زد گفتم شا یخب با اون مشت:

 !ها یدست کم گرفت یلیمنو خ-

آدم حس  یکن یم هیگر یوقت: و گفتم دمیبار تو اون روز سخت آرامش رو تو صورتش د نیاول يبرا د،یخند ایناد

 !کشن یکنه رو مخش سوهان م یم

ات  هیاون همه گر ونیکم مونده بود م: زدم و گفتم يزل زد به صورتم، لبخند يشرمسار یلبخند و البته کم با

 !ات کنم ادهیگوشه بزنم کنار و پ هی

امشبت از  بتیزنم که غ یفردا به دکتر پورزند زنگ م: از غذام خوردم و گفتم گهیخرده د هی د،یخند دوباره

 .خوابگاه رو برات موجه کنه

 .ممنون-

 ؟يبا عمه خانومم آشنا شد:

 .خدا براتون حفظشون کنه. خانومن یلیخ-

به وقتش استعداد کندن ! نگاهش نکن يجور نیا:آروم گفتم ییو با لبخند و صدابه در اتاق عمه انداختم  ینگاه

 !سر منو هم داره

 !ستیدهنت بد ن يهم بذار يزیچ هیوسط حرف زدن هامون :و گفتم دمیخند د،یخند ایناد

 !دختر با ظرافته نیا يکارها يقاشق از غذاش خورد و من فکر کردم چقدر همه  هی

 

خونم اما تا فردا عصر احتماال پست  ینظراتتون رو م. ندارم یدسترس وتریو به کامپ ییرم جا یها دارم م بچه

 .شرمنده. میندار

*** 

هم غذاشو  ایکردم تا ناد یم يکه عمه برامون گذاشته بود باز ياریخورده بودم و داشتم با ماست و خ غذامو

. کرد ریبودم غافلگ رهیکه به حرکاتش خکرد، سرش رو آورد باال و نگاه منو  یخوردنش مکث ونیم. تموم کنه

 ؟یبگ یخواست یم يزیچ: دمیپرسآروم . ناخودآگاه نشست رو لبم و اون هول شده نگاه ازم گرفت يلبخند
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در موردتون  يکه شاد ییاز حرفها دم،یکه شما رو د یروز اول:گفت یآروم يکرد و بعد با من من و صدا یمکث

 نیهست يفکر کردم شما مرد مغرور...  یعنی. درموردتون کردم يبد يفکرهابرام گفته بود و از برخورد اولتون 

 ...  هی. نیکن یکه همه رو از باال نگاه م

رو بگم  نایخواست ا یقبلتر دلم م یلیاز خ: زل زد به چشمام و گفت د،یلب منو د يآورد باال و لبخند رو نگاهشو

 . نبود یتیخب راستش موقع...  یول

 دنشیکه قبل از د یجیهو يشد جا یم! کردم یو تماشاش م یصندل یزده بودم به پشت هیتک نهیبه س دست

نگاه و سکوتم رو ! جیها بود تا هو ینقاش يتو دیخورش هیشب شتریب! دیخورش میبهش بگ میبهش نسبت داده بود

 !ن؟یناراحت شد: گفت دیکه د

تو برخورد :نه، نگاهشو دوخت به ظرف غذاش و گفت یعنیبه دو طرف تکون دادم  يتر شد و سر قیعم لبخندم

 ریو ز شگاهیآزما امیبخوام ب نکهیشدم از ا مونیپش یو حت نیاومد یآدم خشک یلیبه نظرم خ... امممم... اول آدم 

 .نظر شما کار کنم

 !؟یخشک و مغرور و از خودراض! م؟یبه نظرت همون جور! ؟یاآلن چ:دمیلبخند پرس با

 نیدون یم یعنی! نیبه نظرم اون صفاتو ندار گهیوقته که د یلیخ! اصالً! نه يوا: آورد باال و گفت يفور نگاهشو

 یهر کس! نیفرق دار یلیخ دمیکه من دور و اطرافم د ییهم گفتم، شما با مردها گهیبار د هیفکر کنم  ه،یچ

که خودمو برسونم به  شگاهیآزما يتا تو مارستانیاز دم ب! ...کنه ینم گرانیمشکالت د ریدرگ يطور نیخودشو ا

 یو از شعبان يکالنتر نیبر یکه منو م نهیا نیکن یکه م يکار تیکردم اآلن نها یخودم فکر م شیشما پ

 ! یبرسه چ نایکنم و خبر به گوش مامانم ا تیخوردم که اگه شکا یهمه اش خودمو م. میکن یم تیشکا

 !؟یختیر یگوله گوله اشک م ياون طور نیهم يبرا-

دادم  یم حیتو بودم ترج يجا: و قبل خوردنش گفتم ختمیخودم ر يآب برا وانیل هیکرد، نییرو باال و پا سرش

 . دونم یرو نم يپنهون کار نیا یاصل لیبه خونواده ام بگم هر چند که دل

زنگ بزنه  قهیو هر دق یخواد ه یخواد نگران من باشه، م یبفهمه مرتب م انویمقدار حساسه، اگه جر هیمادرم -

 .اضافه کنم هاشیبه نگران ینگران هیخوام  یمن نم نیدون یخب م. رهیو از حالم خبر بگ

دونم چه مرگم شده بود  ینم. گفت یکرد و اون جمالت رو م یداشت نگاهم م یزده بودم به صورتش وقت زل

به چهره اش، به . شخواست هر لحظه چشم بدوزم به یو ژاله دلم م نیمع ياما درست مثل اون شب تو خونه 

 !بود بیبرام عج نیصورتش، به حرکاتش و ا کیمیم
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 .دستتون درد نکنه: خرده از ماستش خورد و گفت هی

 !من که نپختمش: شدم با لبخند گفتم یطور که از جام بلند م همون

 ن؟یخورد: و گفت رونیبود که از اتاق خواب اومد ب عمه

 .ممنون. بود یعال: سمتش و گفتم برگشتم

نوش جان  هی ایخوش مزه بود ناد یلیخ یاومد سمت آشپزخونه در جواب تشکر من و مرس یطور که م همون

رو از تو  یلیتخ یعلم يبپر برو لپ تاپ اون پسره : گفتم ایو به ناد نکیس يگفت، ظرف ها رو گذاشتم تو

 !امیو روشن کن تا من ب اریدر ب فشیک

 !؟یلیتخ یعلم: دیپرس متعجب

اگه نبود ! گهید هیقو لشیتخ! منظورمه یلیهمون تخ: گفتم خچالیذاشتم تو  یف ساالد رو که مآب و ظر تنگ

 !انداخت یراه نم یلمیف نیهمچ

 !با من شیباق ن،یبرو بش: و گفت دیبه پشتم کش یدست عمه

 !؟يو بشور یشما جمع کن میما خورد: سمتش و گفتم برگشتم

برو به کارت برس که . هم بذارم ییخوام چا یم ست،ین شتریدو تا دونه ب: و گفت نکیلبخند رفت سمت س با

 .نیداشت یو روز سخت نیجفتتون خسته ا ن،یبعد بخواب

گذاشته بود، خودش اما  زیم يلپ تاپ رو روشن کرده و رو ایزدم و رفتم تو هال، ناد شیشونیبه پ يا بوسه

 .بود لشیمشغول موبا

 !نکنه يکنجکاو ادیبگو ز يبه شاد: پ تاپ و گفتمل يمبل، جلو يرو نشستم

 یلیخ شممیحس ش:گرد شده و گفتم يها یکه با تعجب اومد باال، با لبخند زل زدم به اون سوهان عسل سرش

 !کنه یخوب کار م

 ینیس هیکردم که عمه با  یمختلف لپ تاپ رو چک م يشد،قسمت ها شیزد و دوباره مشغول گوش يلبخند

 سرت بهتر شد؟: اومد و گفت ییچا

 . بود یفکر کنم از گرسنگ. آره: و گفتم رونیاز تو لپ تاپ آوردم ب نگاهمو

 .عمه خانوم نیدیزحمت کش یلیخ: در حال برداشتن فنجون گفت ایناد ا،یرو گرفت سمت ناد ینیس
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. زمیبود عزن یزحمت: و گفت زیم يرو گذاشت رو ییچا ینیبه صورتش زد، کنارش نشست، س يلبخند عمه

خانوم  هیاآلن تازه چند وقته باال رو به . گفتم بهت که، من اکثر مواقع تنهام نجا،یا يخوشحال هم شدم که اومد

 .دخترشه ایپسر  ياون هم اکثر اوقات خونه  ام،یدر ب ییکه من از تنها میمسن اجاره داد

 نیتر رزنیپ یشما رفت ار،یورگل وردار ب من که از اول گفتم دو تا دختر ترگل و: زدم و تو دلم گفتم يلبخند

 !يباال سکنا داد نیو ا يکرد دایرو پ ایمستأجر دن

 !دامون؟ هیچ: گفت دیخانوم لبخند رو که رو صورتم د عمه

 .افتادم يزیچ هی ادی ،یچیه:تاپ رو خاموش کردم و بستمش، فنجونم رو برداشتم و گفتم لپ

تونستم بفهمم لبخندم رو گذاشته  یشناختم م یکه تک تک حرکاتش رو م ینگاه از صورتم گرفت اما من عمه

 !شیو خواستگار ياسد يبحث آقا يپا

 ؟يفردا صبح کالس دار: دمیپرس ایخوردم و از ناد مییخرده از چا هی

 .بله-

 .نمیدانشگاه که منم دکتر پورزند رو بب میر یپس با هم م:

 ن؟یباهاش حرف بزن نیخوا یم یدر مورد شعبان-

 .امشب تو از خوابگاه بتیهم اون و هم غ:

 !يفرهاد يتو دردسر آقا نیواقعاً افتاد-

 یم ایبه دن گهیبار د هی! دردسر يکنه برا یدامون کالً سرش درد م:بگم عمه گفت يزیبخوام چ نکهیاز ا قبل

 !کارآگاه بشه ای سیخواستم بره پل یاومد من ازش م

دو تا :شدم گفتم یهمون طور که از جام بلند م ف،یخوردم و لپ تاپ رو گذاشتم تو ک مییاز چا گهیمقدار د هی

دردسر و بعد هم  يکنه برا یکه درد م يسر نیاول هم! که مربوط به گردن به باالست دهیارث از بابام بهم رس

 ! شه یم دیزود داره سف یلیکه خ ییموها نیا

 دهینرس یدامون به س نیگه، باباش هم ع یراست م: امه داداد ایخدا رحمتش کنه گفت و رو به ناد هی عمه

 .داشت دیموش سف يتارها

 ؟يکالس دار یصبح چه ساعت: دمیممنون و بعد پرس هیخدا رحمتشون کنه گفت و من  هی ایناد

 .نه-

 .نجامیمن هشت ا:
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داد  ینشون م نیگفت و ا يرم اما باشه ا یبودم تعجب کنه از رفتنم و کنجکاو بشه که کجا دارم م منتظر

 !کوچولو بهش اطالعات داده هیاحتماالً عمه 

  ؟یمون یشب نم:دیپرس عمه

ببرم  دیبرگه است که فردا با يسر هی: خودم گفتم فیلپ تاپ و ک فیگفتم و در حال برداشتن ک يا نه

 . از همکارهام یکیواسه  مارستانیب

 ونوقت؟شه ا یم یدانشگاه کارتون چ نیایب ياگه بخوا:دیپرس ایناد

تونه هر وقت خواست به  یم! گهید نهیخودش باشه هم ریآدم مد: رفتم سمت در گفتم یطور که م همون

 ! بده یخودش مرخص

 !رسم یواسه صبحونه خدمت م: رو به عمه گفتم بعد

 !نمیکه تو رو بتونم بب میداشته باش یمهمون هیمگه : زد و گفت يلبخند عمه

 ! گهید نینکن یعمه خانوم کم لطف: و گفتم وونیگذاشتم تو ا پا

 .فعالً: گفتم ایرو به ناد بعد

همراهم  نیاما خود عمه تا دم ماش ادیب اطیکرد و عمه نذاشت که تو ح یازم خداحافظ وونیا ياز همون رو ایناد

 نه؟ک ینم جادیا یمشکل گهیپسره د یمطمئن: دیپرس نییرو دادم پا شهینشستم پشت رل و ش یاومد و وقت

 یلیخ یول ست،ین دیبع يزیچ چیآدم دو پا ه نیاز ا: ثابت موند و قبل استارت زدن گفتم چییسو يرو دستم

 . دیترس

  ؟يکه به کارش ندار يکار گهید-

 .رهیگ یلپ تاپش رو پس م ادی یفردا هم م. گهینه د:

 .نکنه جادیا یمشکل امیواسه ناد دوارمیخوبه، فقط ام-

 .شما رو هم از استراحت انداختم گه،یبرو تو د! طور نیمنم هم:

دم  يآدم برادرزاده  ستیدرست ن! ها ینکن تیاز من شکا ادیز: گفت و من استارت زدم و با لبخند گفتم يا نه

 !خراب کنه بهیغر يدخترها شیبختش رو پ

خواستم  یدوش آب سرد م هی. خداحافظ با لبخند گفتم و راه افتادم هیرو مهمون صورتش کرده،  یمصنوع اخم

 .چند ساعت خواب آروم هیو البته 

 .نییبفرما: فونیتو آ دیچیپ ایناد فیظر يعمه خانوم، صدا ينشست رو زنگ در خونه  دستم
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 ییبا لبخند اومد دم در سالن و با خوشرو ایناد ارم،یانداختم پشت اون پام که کفشمو در ب وون،پامویبه ا دمیرس

چقدر خوب بود اگه عمه خانوم . دادم ییبه صورتش و جواب سالمش رو با خوشرو نگاهم نشست. سالم کرد

 نیاومدم به عمه ام سر بزنم با ا یم یکه وقت يدختر! موند یطور تنها نم نیداشت و ا گهیدختر د هیواقعاً 

 .کرد یمنو از تنها نبودن عمه خانوم مهربونم راحت م الیاومد استقبالم و البته که خ یم ییخوشرو

 ؟یخوب: دمیرفتم پرس یتا بره تو و همون طور که پشت سرش م ستادمیا

 تییبازجو ادیعمه خانومم که ز: دمیکردم و آروم پرس کیگفت،از عقب سرم رو به سرش نزد یممنون یمهربون با

 !نکرده؟

اما انگار واکنش  دمیبهم برخورد نکنه خودم رو عقب کش نکهیا يو جوابم رو بده، برا نهیکه صورتم رو بب برگشت

 .دیببخش: و گفت دیکش یآروم نیه! پاش رینبود که پام موند ز عیسر یلیخ

 .نشد يطور: شدم گفتم یزدم و همون طور که از کنارش رد م يلبخند

 .عمه سالم: بلند عمه رو صدا زدم يبا صدا بعد

با ورودم برگشت . ختیر یم ییکرد، داشت چا تیرو به اون سمت هدا رمیسالمش از تو آشپزخونه مس يصدا

 ؟یشما خوب. خوبم: گفتم زینشستم پشت م یهمون طور که م د،یبه سمتم و همراه با لبخند حالم رو پرس

 .دخترم نیبش: هم اومد و عمه بهش گفت ایبا جواب خوبم عمه ناد همزمان

 یامروز تا چه ساعت: و خودش هم نشست و گفت زیم يرو گذاشت رو يچا يها وانیکنارم، عمه هم ل نشست

 ؟یمارستانیب

 ، چطور؟9تا حدود -

 .من شیپ يایگفتم شامو ب یچیه:

 .چشم. آهان از اون لحاظ-

 ؟يآلبالو دوست ندار يمربا. بال، بخور دخترم یچشمت ب:

 دیه چقدر طول کشدونم اون نگا ینم. داد یکه داشت جواب عمه رو م ایاز عمه گرفتم و دوختم به ناد نگاهمو

 .لقمه هم بذار دهنت هینکن دامون،  يباز تییفقط با چا:عمه منو به خودم آورد يکه صدا

 گهید یکی: عمه از جاش بلند شد و گفت. به ساعت انداختم یو نگاه دمیسر کش موییتا لقمه خوردم، چا چند

 زم؟یبر
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شما صبحونه اتو کامل : فتم سمت هال گفتمر یهم از جاش بلند شد، همون طور که م ایگفتم و ناد یممنون نه

 .میبخور، هنوز وقت دار

 .شدم ریس گهیممنون، د: از عمه تشکر کرد و بعد در جواب من گفت اول

 .میپس حاضر شو که بر: رو مبل و گفتم نشستم

: دمیاز عمه پرس یآروم يرفت تو اتاق خواب، بلند شدم و برگشتم تو آشپزخونه و با صدا یگفت و وقت یچشم

 ه؟یامشب خبر

 !؟ينه چه خبر-

 !داره؟ یشام امشب مناسبت یعنی:

 شم؟یپ يایگم شام ب یباره که م نیمگه اول! نه-

 رم؟یبگ امی یدارم م يخوا ینم يزیچ. یچیه...  ینه خب، ول:

 .هیکاف يایخودت ب. زمینه عز-

 .رمیگ یپس نون رو من م:

 .رمیگ یرم قدم بزنم م یم يعصر-

 . خچالیرو بذار  نایزحمت ا یب: و کره رو گرفت سمتم و گفت ریگفتم، ظرف پن يا باشه

 م؟یبر: حاضر و آماده اومد و گفت ایو در رو با پام بستم و ناد خچالیرو گذاشتم تو  ظرفها

 .فعالً عمه:آشپزخونه و در همون حال به عمه گفتم يافتادم سمت ورود راه

 خب؟ شمیپ ایب باز هم: گفت ایشد و به ناد همراهمون

 يدونم چه جور یواقعاً نم: دادم یگوش م ایآروم ناد يو در همون حال به صدا دمیپوش یکفشهامو م داشتم

 . زحمتتون دادم یتا حاال حساب شبیاز د. تشکر کنم

 .و بهم سر بزن ایب یهر وقت تونست. در اومدم ییمنم از تنها. زمینبود عز یزحمت-

حاال خوبه به زور ! چه دوست شده بودن با هم. دیبه پشتش کش یدست یگفت، عمه هم با مهربون یچشم ایناد

در رو برام باز کنه و  ایباز هم ناد نجایا امی یخبر م ینبود پس فردا که ب دیبع! شده بود بهش پناه بده یراض

 !منو از تعجب گرد يچشما

در خونه رو بستم،با . هم کفشهاشو بپوشه و همراهم بشه ایعمه دست تکون دادم و منتظر موندم ناد يبرا

 .شد ریکه د میبر نیبش: رو باز کردم و گفتم نیدر ماش موتیر
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رو به من  يزیازت توقع داشته باشم چ دیدونم نبا یم: من گفتم نکهیتا ا میرو تو سکوت گذروند یمسافت هی

پسره  نیرفتار غلط ا نیخوام کوچکتر یه ازت مباز شد انیجر نیکه پاش به ا یاما به عنوان کس یگزارش کن

 !خب؟! بذاره انیمنو در جر هبگو ک يشه به شاد یاگه خودت روت نم یحت. یبه بعد به من بگ نیرو از ا

شد  فشینگاه ازم گرفت سرگرم ور رفتن با بند ک! کردم ریبرگشتم و نگاهشو غافلگ یرخم وقت میزده بود به ن زل

 ن؟یرو ول کن تونیهمه اش به خاطر من کار و زندگ دیروم هم بشه، شما که نبا:و آروم گفت

االن ! سراغ قسمت دوم میبعد بر میقسمت اول جمله ات رو روشن کن فیاولش بذار تکل: زدم و گفتم يلبخند

 !شه آره؟ یروت نم یعنی

: دادم حیتوض یاختم و با لبخند و لحن شوخبهش اند ینگاه میشد، ن مرخمین ي رهیگرفت و خ فشیاز ک نگاه

و  یحرف اضاف یو بهم بگ يایبا خجالت ب! گهیشه د یروت نم یعنی! ؟یچ یعنی نیا! روم هم بشه یخودت گفت

 انیمثل جر یانیجر هیکه  نهیا ازبهتر  یلیخ ،یحاال هرچ یمزاحمت ،يدیکرده، تهد یپرونده، کار اشتباه یچرت

 ! به گوشم برسه و بخوام ازت دلخور بشم فته،یاتفاق ب روزید

 .حق با شماست-

پس عالوه ! ولش کنم مهیشه نصفه و ن یباز م یپام به موضوع یعادت ندارم وقت نکهیهم ا شیدوم ن،یاز ا نیا:

 .به خاطر خودم هم هست رم،یاشتباه اون پسره قرار بگ يرفتارها انیخوام در جر یبه خاطر تو م نکهیبر ا

 !يپدر ي هیهمون ارث:کردزمزمه  آروم

 !مهمه یلیهم هست که خ گهیمورد د هی ن،یاز ا نیا! قاًیدق! آره: و گفتم دمیخند

 ؟یچ: دیپرس متعجب

 کیش: بودم گفتم رهیرو پشت چراغ قرمز نگه داشتم، برگشتم سمتش و همون طور که به چشماش خ نیماش

 !يکه قرار بود بهم بد یشکالت

 يها الهیزد اون پ یلبخند که م! و بعد لبخند زد میگذاشت يقرار نیهمچ یک ادیب ادشیخرده نگاهم کرد تا  هی

 ! یخواست تا ابد توشون غرق بش یگرفتن که دلت م یبه خودشون م یعسل برق

از دهنم در نره که باعث  یشدم تا حرف رهیهمراه با لبخندم رو از صورتش گرفتم و به چراغ قرمز روبرو خ نگاه

براتون  دیشکالت کمه، با کیش نیبرام انجام داد روزیکه د يکار يبرا:اون بود که گفت سوء تفاهمش بشه،

 !رمیشام بگ

 دستپختت چه طوره؟: و گفتم دمیخند
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 !سه سال دانشگاه بوده نیگرفتم تو ا ادی یهر چ. کردم ینم يآشپز ادیالبته تو خونه ز ست،یبد ن-

 !ياری یو م یکن یشام واسه من درست م هیپس !خوبه:

 !شکالت اما سر جاش هست کیش: افتادم گفتم یگفت،راه که م یچشم

عمه خانوم : بار اون سر حرف رو باز کرد نیو ا میخرده ساکت موند هی! گفت گهیچشم د هیو دوباره  دیخند

 !ماهن یلیخ

 !به برادرزاده اش رفته: با لبخند گفتم همراه

 .گم یم یخارج از شوخ: و گفت دیخند

 !؟یعنی هیمن ماه باشم شوخ نکهیا :و گفتم دمیخند

 . خوبن یجور خاص هی نیدون یم... عمه خانوم  یعنی... که  نهینه منظورم ا: و گفت دیخند دوباره

 !محبته يمن اسطوره  ياون برا! ماه بودن واسه عمه مهتاج کمه: کردم و گفتم دییسر حرفش رو تأ با

 !به برادرزاده اشون رفتن: تو گوشم دیچیپ ایآروم و زمزمه وار ناد يصدا

 م،یرفت یرو م يروزید ریهمون مس! صورتم بود ي رهیسمتش و متعجب نگاهش کردم، با لبخند خ برگشتم

کرد و منو  یم هیگر ریتو کل مس روزید! داشت گهیرنگ د هیهمون آدم کنارم نشسته بود اما امروز رفتنمون 

 یروزها چقدر م!شحالزد و منو خو یحرف م یخوب يزهایاز چ زد و یلبخند م د،یخند یناراحت، امروز م

 !تونستن متفاوت باشن

 

 ؟يفردا هم کالس دار: دمیپرس ایرو پارك کردم و از ناد نیماش

 .نه-

 شگاه؟یآزما يای یپس م:

 .بله-

 !دم یم حیرو برات توض ادیمذاکرات امروز غروبم با ش ي جهیخوبه، همون فردا نت:

و اون بود  ادیقدم هامو آروم کردم که بتونه پا به پام راه ب.میشد ادهیو با هم پ دیخند ادیبه ش ادیاسم شه لیتبد از

 ... امممم... خوام بپرسم اما  یم يزیچ هی:که گفت

 !هان؟!تو بپرسه يجا میبهش بگ ادیزنگ بزن ب يبه شاد يخوا یم:گفتم یلحن شوخ با
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باهاتون  یمن چه نسبت نیبه دکتر پورزند گفت: کرد و بعد گفترو باال آورد و به صورتم با لبخند نگاه  سرش

 دارم؟

 چطور؟-

 ... دادن که معموالً دامون حیمنو خواستن و برام توض انیسر همون جر ش،یآخه چند وقت پ:

گفت  یگفت دامون و نم یبود که م يبار نیاول! اسمم يبه خاطر به زبون آوردن ناخواسته  دیکرد، شا یمکث

تو دلم دامون دامون گفتم و حس کردم دلم  يچند بار! من هم جلب نظر کرده بود يبرا نیو ا يفرهود يآقا

 یبه اهال یکس يفهموندن که شما برا همب يجور هی یعنی: اما ادامه داد اره،یخواد دوباره اسمم رو به زبون ب یم

 !نینداز یدانشگاه رو نم

کنم  یم یباهاشون بد باشم، فقط سع نکهینه ا! ستیخوب ن یلیها خ یام با دانشگاه ونهیم! درست گفته-

 .نشم یباهاشون قاط

 . آهان:

 خوبه؟. برطرف بشه شیکه کنجکاو يبا من دار یگم که شما چه نسبت یبهش م-

 !باهاتون دارم؟ یخب چه نسبت:

شروع شد  تیتابستون که تموم شد و کارآموز يدوست دار یراست ،یگم همکارم هست یم: و گفتم دمیخند

 ؟یما هم کار کن شگاهیهمچنان تو آزما

 ؟يچه جور-

 نه؟ ای يدوست دار:

 !از خدامه-

 ...مغرور و خشک و  شگاهیآزما ریمد نینظر ا ریز:

 !دو ماه اول بود یکیبه خدا اون مال همون ! يفرهود يآقا يوا-

 ...و  يمن مغرور و جد يکرد یم الیدو ماه خ یکیتو !!!! دو ماه؟ یکی:

 ! شتریخرده ب هی! اممم، نه خب-

جمله رو  نیا: به صدام دادم و گفتم يزیآم دیلبخند رو لبم بود اما لحن تهد. و به صورتش چشم دوختم ستادمیا

و عمو  ياآلن هم بدو برو سر کالس که منم برم ساختمون ادار! باهات روشن کنم فمویداشته باش تا بعداً تکل

 !کنم هیجان رو توج
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نگاهم رو از دورشدنش  يدیببخش يکالسش، صدا لیبخند ازم تشکر کرد و راه افتاد سمت محل تشکبا ل همراه

بهت گفته : نشست رو صورتم و گفتم یاخم به آن. دمیرو پشت سرم د یلیتخ یبرگشتم و پسرك علم. گرفت

 !نشه داتیدور و بر پ نیبودم بهتره ا

 ... من: کرد، نگاه ازم گرفت و با مکث گفت یو من من

 ؟یمونیپش-

 !خوام فرصت درس خوندن رو از دست بدم ینم: نشست تو چشمام و گفت نگاهش

 !يکرد یقبالً فکر م دیموضوع با نیبه ا: و گفتم یراپزشکیافتادم سمت ساختمون آموزش پ راه

 !؟يکرد ینم طنتیش يشما خودت جوونتر که بود...خب راستش-

 !فرق داره یناموس يو دزد دیو تهد یزن فیبا ک طنتیش:

 !کرده رییها تغ طنتیاآلن مدل ش-

 !کردن یم ياخاذ چارهیب يو عکس از دخترها لمیکه با ف ییزمان ما هم بودن آدم ها! نه خب:

 !بذارم ایخرده سر به سر ناد هیخواستم  یفقط م! نداشتم يمن قصد اخاذ-

 !تیخانوم پاك ن:

 !تیپاك نخانوم ! بله-

 !اد؟ی یتو سر به سر خواهرت بذاره خوشت م نیع یکی:

 !من خواهر ندارم-

 !؟یستین ،یمرد که هست! ؟يریگ ینم! يریگ یزن که بعداً م! ؟يندار! يمادر که دار:

 !اشتباه کردم-

 ! زوده پسر جون یلیواسه سن تو خ یعشق و عاشق:

 !خود شما مگه چند سالته-

هر چند که من !يهنوز درستو هم تموم نکرد یبه خودت نگاه کن که حت! نداشته باش يبه سن و سال من کار:

 ! تیخانوم پاك ن یتوجه یبچه گونه بوده به خاطر ب يلجباز هیفقط ! در کار بوده باشه یشک دارم اصالً عشق

 ...من واقعاً  یحق با شماست ول-

تو فک من و من بهت اخطار دادم  يدیکوب ابونیخ همون موقع که تو دیحقو با نیا! رهید گهیگفتم که اآلن د:

 !نمیب یاون دختر م يبرا دیتهد هیکه تو رو  ینه اآلن يداد یبهم م
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 !بدتر باشم دیتهد هیتونم  یهم م یکن رونمیب-

بود که ازم خورده  ییکه احتماالً از ترس چک ها دیعقب کش یزل زدم بهش،چند سانت تیو با عصبان ستادمیا

 !آره؟ یکن یم دیمنم تهد ياآلن دار:کردم و گفتم یمکث! بود

 !نبود نیمنظورم ا! نه-

نفهمن سر پسرشون چه ! هم ازت نداشته باشن؟ يخبر چیکه خونواده ات ه ییتونم بفرستمت جا یم یدون یم:

 ...شده و  بیاومده که غ ییبال

 ! یکن یم دیشما هم تهد-

نداشتن، اگه  تیکار ایناد لیاگه فک و فام! ست به کار شمپس نذار د! کنم یعمل هم م دیمن عالوه بر تهد:

خورد تا  یقسم م ریفقط به خاطر من بوده، چون اون گنده ترشون تو کل مس یگذاشتن همچنان مرد بمون

 شهیهم! ؟ینیب یپس م! هفرصت بهت بد هیخواجه ات نکنه دست از سرت بر نداره و من ازش قول گرفتم که 

هم هست که آدم باهاشون  سیبدتر از پل ییزهایچ هی ییوقتها هی! ستین سیافتادن دست پل ریگ زیچ نیبدتر

 !بشه ریاس

 !سال هم درسمو بخونم و برگردم شهرم هی نیخوام ا یم! خوام اخراج بشم یمن نم -

 !يکرد یقبالً فکرشو م دیخب، گفتم که با:

 !سخته؟ نقدریفرصت دوباره دادن ا هی-

 !بشه دهیکه گز یسوراخ هیبار دوم بذارم تو  يکه انگشتمو برا نهیکردن مثل ا دوباره بهت اعتماد:

 !به کارش ندارم يکار گهید-

داد بخواد  یاما غرورش اجازه نم دیشد د یساختمون آموزش، ته نگاهش التماس رو م يدم ورود میبود ستادهیا

 !اآلن؟ هیحرفت چ:چشماش موندم و گفتم ي رهیخرده خ هی! لحن صداش رو هم ملتمس کنه

 !میمعامله کن-

 !؟یچ:

 ...به ناد يکار گهیمن د-

 !تیخانوم پاك ن:

 !پله ها نرو باال نیاخراج ما شو و از ا الیخ یندارم و شما هم ب تیخانوم پاك ن! بله-
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همون دکتر پورزند شماها، با  ای ز،یرم تو اتاق عمو پرو یرم باال، م یپله ها م نیاز ا! فکر بهتر دارم هیمن : 

تو رو بفرسته  يکارآموز يدانشجوها دیترم جد يبند میخوام تو تقس یکنم و ازش م یدکتر صحبت م

به کار خانوم  يکار گهیو د خودتره تو الك  یتو هم سرت م! کنم یکار م شگاهشیکه من تو آزما یمارستانیب

و مدرك  يکنم درسو و کارآموز يحرفت کار ریز يزد نمیکه اگه بب نیشه تضم یهم م نیا! يندار تیپاك ن

 !يکه ازش اومد ییهمون جا يو برگرد یرو ببوس

! یچ یعنیکردن  يدست من کارآموز ریتونست بفهمه ز ینم دیشا! کرد یباور نم دیمونده بود بهم، شا مات

 !سر خودش تحمل کنه يکرد که ممکنه دو ترم تموم مجبور بشه منو باال یاصالً به ذهنش هم خطور نم دیشا

 يراه بود برا نیبهتر نیا! نهیبه لبم بش يمات مونده و وا رفته اش لبخند ي افهیاز ق نکهیافتادم قبل از ا راه

 !دیرس یبود که به ذهنم م یتنها راه یعنیتو اون لحظه ! دورش کنم ایخرده از ناد هی نکهیا

 دکتر هستن؟: دمیدفتر دکتر پرس یمنش از

 ن؟یهماهنگ کرد: دیگفت و پرس يا بله

 .اومده يفرهود نییبفرما. باهاشون تماس داشتم شبیبله، د: و گفتم یرو صندل نشستم

: رو که گذاشت سر جاش با لبخند گفت ینشست رو تلفن و به عمو اطالع داد که من اومدم، گوش دستش

 .دکتر منتظرن ن،ییبفرما

رفتم سمتش، دستش رو به سمتم دراز کرد و . رونیخوش اومد ب ییروجام بلند نشده در اتاق عمو باز شد و با  از

 !معرفت؟ یب يمنم افتاد ادیچه عجب :گفت

 یچ: کرد گفت یم تمیاتاق هدا يگفتم، دستش رو نشوند رو پشتم و همون طور که به تو يدییلبخند نفرما با

 !و مطب مارستانیو نه ب نمتیکه بب يای یم نجاینه ا ،یزن ینه همراه مهتاج خانوم بهمون سر م! پس؟ میبفرما

! امیو مطب که خدا نکنه ب مارستانیب: و من گفتم زشیاون هم رفت پشت م زش،یم يمبل جلو يرو نشستم

 !کار داشتم ایبودم  فتیمن ش ایهمراه مهتاج خانوم هم که هر بار اومده 

 !يسرت شلوغه که ما رو فراموش کرد! گهیبله د-

حاال آفتاب قراره از کدوم طرف غروب کنه که ! خب؟: دیتر کرد و پرس قیندش رو عمزدم، اون هم لبخ يلبخند

 !؟يسر زد ریپ يعمو نیبه ا

 مینیبش میاحتماالً مجبور بود دمیجنب یم ریخرده د هیهنوز غروب نکرده اما فکر کنم  دیاممم، راستش خورش-

 !محو شدنش يبه تماشا
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 !ه خبر شده؟چ: دیبه خودش گرفت و پرس يجد يچهره ا عمو

قبل در موردش با  يبود که دفعه  ییاون دانشجو...نشده اما  یخبر خاص: انداختم رو پام و با لبخند گفتم پامو

 .صحبت کرده بودم یشما تلفن

 !همون پسره؟-

 .بله:

 !باز دسته گل به آب داده؟-

 .کرد که جلوشو گرفتم یم ياریباغ و دشت و دمن رو آب يواهللا داشت دو سه هکتار:

 شده؟ شیشده دامون؟دوباره مزاحم اون همکالس یچ-

 .خواهش بکنم هیخواستم  یم نکهیاول ا. ستمین نجایا نیچونیگوش اونو بپ نیبخوا نکهیحاال بماند، اآلن واسه ا:

 ؟یچ-

 يهمون دانشجو ت،یخانوم پاك ن شبید:

 دونم، خب؟ یم-

 بتشیکه غ نیکه ازتون بخوام به مسئول خوابگاهش اطالع بد نجایعمه خانوم من بوده و اومدم ا يخونه :

 .موجه بشه

 !مهتاج خانوم؟ يخونه -

 بله:

 باهاتون داره؟ یخانوم پاك زاد چه نسبت نیا! دامون چه خبره؟-

 !تیخانوم پاك ن:

 !همون-

 .کنه یما کار م شگاهیهمکار منه، تو آزما:

 ن؟ید یبه دانشجوها هم کار م-

 .ادی یم يدر واقع کارآموز:

 !هم دارم گهیسوال د هیخب بعد . طور نیکه ا-

 !ه؟ییبازجو: و گفتم دمیخند

 !؟يذار یم يوقت و انرژ نقدریکارآموزاتون ا يهمه  يبرا! ها هیما نیتو هم يزیچ هی: با لبخند گفت همراه
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دونم چرا دهنم  ینکنه اما نم یالیکردم که فکر و خ یم هشیتوج يجور هی دیبا يخنده،در حالت عاد ریز زدم

 !توشونه؟ رتیاز غ ییسفارشات بو نینکنه ا: عمو موشکافانه نگاهم کرد و گفت. باز نشد يگفتن جمله ا يبرا

 !دارم رتیهمکارهام غ يمن رو همه : با لبخند گفتم همراه

ره و در واقع شرط تو  یجوب نم هیآبت با کارآموزها تو  یلیکه خ دمیاون که البته منتها از دانشجوها شن-

طور  نیو ا يراه داد شگاهتیرو به آزما يکارآموز هی نکهیحاال ا! یکه باهاشون کار نکن نهیموندنت ا مارستانیب

 یم ییبوها هیده که حس کنم  یم لقلکمنو ق يخرده شامه  هی يو هواشو دار یکن یازش دفاع م يهم دار

 !به تله؟ يدم داد! ادی

 !لطفاً نیاریمن حرف در ن يبرا! نه دکتر جان-

 !؟یپس چ:

 !نیهم! نمیکردم دمشو بچ یدماغم شده، منم سع يپسره مو-

خرده با حس  هیرو اما  ارهی یعمه خانومت در م يکارآموزت سر از خونه  نکهیا! ندارم يپسره و دم درازشو کار:

 !کنم یدنبال م يکنجکاو

 ویسنار هیرو دادم چون  یلیتخ یدکتر جون، به اون دانشجوتون لقب علم:و از جام بلند شدم و گفتم دمیخند

 ! بدم که در خورتون باشه یموندم چه لقب یواسه ام نوشته بود در حد جنگ ستارگان، به شما که استادش

خودتو بچسب  ال،یخ یمنو ب: گفت رونیاومد ب یم زشیهم از جاش بلند شد و همون طور که از پشت م عمو

 !!!!یجناب دارس میصدات کن دیبا گهیکه احتماالً تا چند وقت د

 !دم یم امیکنم و پ یم دایخوب واسه شما پ تیشخص هیکنم و  یفکرهامو م: و گفتم دمیخند دوباره

 يبرا یطیتو بل یب گهید يبه مهتاج خانوم هم گفتم، دفعه ! يهم به من بد یامیپ هیبهونه  نیمگه با ا-

 !شه یما صادر نم ياومدنش به خونه 

 .چشم:

 !دونم واقعاً یرو نم يعالقه ا ینسبت به من ب نقدریتو چرا ا نکهیا لیداشت، دل يادیپدرت که به من لطف ز-

 !عمو جان گهید نینکن یکم لطف:

 .از دستت دلخوره داًیشهناز شد! تهیواقع ست،ین یکم لطف-

 .رسم یت مدفعه حتماً همراه عمه خانوم خدم نیا:

 !نمتیب یآخر هفته م! پس خوبه! جداً؟-
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 !مهتاج بهت نگفته؟! داستیو آ نیدیتولد آ: زد و گفت ينگاهش کردم، لبخند متعجب

آخه آدم دهنشو ! بذار جلو روم سرمو بکوبم بهش يزیچ یبتن ،یرآهنیت ،یدرخت ،يوارید ،یستون هیخدا  يا

 !کنه پسر؟ یموقع وا م یب نقدریا

 .رسم ینبودم، چشم خدمت م فتیاگه بودم و ش: زدم و باهاش دست دادم و گفتم يلبخند

 !اگه بودم؟ یگ یکه م یمگه قراره کجا باش-

 !برم تهران شگاهیآزما يکارها يمجبور شم برا دیشا:

 !ما؟ يخونه  يایهفته که قراره ب نیحاال عدل هم-

 !شناسه یو صله رحم نم یتولد و مهمون! گهیکاره د:

 !برو کمتر بهونه بتراش! بچهبرو -

 !گه؟ید نیزن یبه خوابگاه زنگ م: دمیزدم و پرس يلبخند

 !چشم-

 !نیکن یلطف م:

 !انجام ندم؟ يدر مورد اون پسره کار-

 یشه م یکه داره شروع م دیذارم ترم جد یو م نیهمه مشغله فراموش کن نیچرا، منتها اآلن نه و فکر کنم با ا:

 .گم

 !هست حاال؟ يچه کار-

 !ما مارستانیب فتهیب شویخوام کارآموز یم:

 !آره؟ شیبجزون یکه حساب-

 !آدمش کنم یکه حساب:

 گه،ید نییشما بفرما: و گفتم ستادمیا رونیکامل برم ب نکهیدر قبل از ا نیو در رو برام باز کرد، ب دیخند دکتر

 !راهو بلدم

منو  نیو ا ينداز یرضا م ادیبهم سر بزن، منو  شتریب: مکث گفت هیصورتم شد و بعد  ي رهیلبخند خ با

 !کنه یخوشحال م

زودتر هم اون دمت رو بذار تو تله تا : ام و گفت قهیشق يگفتم، دستش نشست به موها یزدم و چشم يلبخند

 !نشده دیسف شتریب نهایا
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 !رو رحمت کنهخدا رضا : گفت یصورتم شد و با لحن مغموم ي رهیو چشم دوم رو گفتم، با لبخند خ دمیخند

همه سال از طرف  نیلبخند بهش زدم، چون خودم هم مطمئن نبودم که پدر بعد ا هیفقط  یهر جواب يجا به

 !نه ایشده  دهیخدا بخش

 .یکن یما رو خوشحال م. ایحتماً ب یپنجشنبه اگه تونست. برو به کارت برس: و گفت دیبه پشتم کش یدست

. نمیگفتم و راه گرفتم سمت ماش یخداحافظ هم به منش هیکردم،  یسوم رو هم گفتم و باهاش خداحافظ چشم

مغموم و لحن  ينگاه ها نیهم! کرد یکه وصل و مربوط به گذشته دور م ییبود که منو از آدم ها زهایچ نیهم

! داد یکرد و منو آزار م یم خونهتو چشماشون  دنمیکه با د ییحسرت ها نیهم! سرد و ناراحت و تأسف بار يها

ها بود که  نیهم! من دنیگرفت با د یگذشته تو وجودشون رنگ و رو م رییکه واسه تغ یمحال يآرزوها نیهم

 ینم! شد محو بشن یکرد هر چند که نم یدور م یعال گاهیخوب با جا يآدم ها يسر هیمنو از وصل شدن به 

 !بشن بیشد غ ینم! بشن دهیشد ند

*** 

مجبورم کرد دنده رو  لمیزنگ موبا يعمه رو باز کردم و نشستم پشت رل، صدا يخونه  اطیدر ح يلنگه  دو

چند بار از صبح باهاش تماس گرفته بودم که ! بود اوشیس. بندازم میگوش يبه صفحه  یخالص کنم و نگاه

 !جواب نداده بود

 !قراضه ات زنگ زدم یپنجاه بار از صبح تا حاال به اون گوش!؟ییالو معلوم هست کجا:

 ...تو جلسه بودم، بعدش هم  یکه تماس گرفت يچند بار دیبخشب-

 !يریگ ینم لیسرت به کدوم آخور گرمه که منو تحو نمیرو در رو باهات حرف بزنم و بب نمیبش امیب دیبا:

 !وقت شب؟ نیا ییکجا! تو؟ ایمن -

 !عمه خانوم يدم خونه :

 !آره جون خودت-

 !ییعمه خانوم امشب احضارم کرده واسه بازجو! جون تو ایجون خودم  ایحاال :

 چرا؟ ییبازجو-

 !هیچ انیجر نمیحاال برم تو بب! دونم واهللا ینم:

 ؟يای یشب نم-

 !یبکن یخال يتو اون خونه  یتون یم يدوست دار یمونم، تو هم هر غلط یجا م نیهم دنیخواب گهینه د:
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 !برو خجالت بکش-

 ؟يندار يکار! خرده خجالت بکشم هی نمیبرم بش! باشه:

 رم تهران یمن فرداشب م یراست-

 !چه خبره؟:

 !ییعمه خانوم تو منو احضار کرده واسه بازجو نیمنم ع يفکر کنم بابا! ریخبر خ-

 !از اون لحاظ! آهان:

 .تیمأمور میر یم میکنم، با همکارم دار یم یشوخ! نه-

 ؟يگرد یشب بر م. باشه:

 دونم، چطور؟ ینم-

 !نه ایشه  یمن م بیتو شده فردا شب نص بیکه امشب نص یقیخوام بدونم توف یم خب:

 !ق؟یتوف-

 !گم یرو م یخونه خال! خرده از اون عقل آکبندت استفاده کن هی! ایس يریبم يا:

 .نگیرو بردم تو پارک نیو ماش بمیرو گذاشتم تو ج یکردم، گوش یبچه پررو گفت، خداحافظ هیو  دیخند

 !؟یستیعمه ن: دمیکه گذاشتم تو سالن پرس پا

به در  يگفتم و تقه ا ااهللای هیرفتم سمت اتاق  یاومد، همون طور که م یحرف زدنش از اتاق خواب م يصدا

 .تو دامون ایب: زدم، عمه گفت

 .راحت باش: سالم کردم و گفتم. زنه یداره با تلفن حرف م دمیرو هل دادم و د در

 يو در حال در آوردنش نگاهمو دوختم به صفحه  رهنمیپ ينشست به دکمه هاتو هال، دستم  برگشتم

 هینبود  ادشیفکر کنم خود کارگردانش هم ! داد یم انوسیعهد دق یخارج الیسر هیکه داشت  ونیزیتلو

 !ساخته يزیچ نیهمچ

گرسنه ام بود . مبل، کمربندم رو شل کردم و راه افتادم سمت اتاق خواب يدر آوردم و انداختم رو دسته  رهنمویپ

 .واسه شام ادیکردم عمه زودتر تلفنش رو قطع کنه و ب یو خدا خدا م

 .شام ایدامون دست و روتو بشور ب: تو خونه دیچیعمه پ يصدا دمیشرت تنم کردم و شلوارکمو که باال کش یت هی

 شما؟ یخوب: دمیو پرس رونیاتاق رفتم ب از

 !چقدر چشمات سرخه؟.زمیخوبم عز: گفت ییخوشرو با
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 !کردم هیگر-

بادکنک : دادم حیتوض ییافتادم سمت دستشو یزدم و همون طور که راه م يزل زد به صورتم، لبخند متعجب

رو  يخوشمزه ات رو بذار يتا شما اون غذا! و داد غیو ج هیگر ریمنم زدم ز د،یخواستم، مامانم واسه ام نخر یم

 !امیدست به آب برم و ب هیمن  زیم

لپ تاپ پسره رو بهش : که عمه گفت دمیدر حال خشک کردن صورت و دستهام شن رون،یاومدم ب ییدستشو از

 ؟يپس داد

 .و دادم بهش دمشیهمون صبح تو دانشگاه د-

 .ستنیخدا رو بنده ن گهیکنن و بعد د یم نهیها سرشون باد داره، ک یبعض. فتهینذار باهات سر لج ب. يخوب کرد:

 !حرفهاست نیبچه تر از ا:و گفتم زیپشت م نشستم

 !بچه است؟ یگفت یخانوم که م ایناد نیع: و خودش هم نشست و گفت زیظرف غذا رو گذاشت رو م عمه

 !بچه نبود؟: گذاشتم تو دهنم و گفتم حونیپر ر هی

 !کترهیسال از تو کوچ 8فقط -

 !سال رو راحت دارم 49 یو روح يسالمه، تجربه ا 29 يمن شناسنامه ا! ساله فرض نکن عمه خانوم 29منو :

 !کننده بزن دیناام يبخور کمتر حرفها-

 !چشم:

 رهیبگ یبتونه انتقال نکهیا يسخت مشغوله برا نیحس نکهیخوردن غذا شدم، عمه هم از مژگان گفت و ا مشغول

 !شد یشد البته اگه م یخوب م یلیشد خ یاگه م. نجایتا برگردن ا

رو  زیپرو: دیهستن رو که داد پرس یانتقال نیمخالف ا نکهیو ا نیحس يکامل و جامع در مورد خونواده  اطالعات

 ؟يدید

 .آره-

 خوب بود؟:

 . بله-

 در مورد آخر هفته بهت گفت؟:

 .بله-

 ؟يای یم:
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 .نه-

 چرا آخه؟:

 !رو ندارم دایآ يها يلوس باز يحوصله -

 !دامون:

 !گهیدلوسه  یخب ول دیببخش-

 ...وقت هیکه  یگ یم يجور نیچشمش تو رو گرفته ا ییجورا هی یدون یمنتها چون م ست،یلوس ن:

 !به من نظر داره نداره نکهیبه ا یربط! نه عمه خانوم-

 !دامون:

و نگاه  زیو هم به خاطر عمو پرو دایهم به خاطر آ ام،یکالً حوصله ندارم ب!همون چشمش منو گرفته منظورمه-

 ...سال هنوز به فکر رفتن باباست و  ستیپرحسرتش که بعد ب يها

 !شه؟یمیصم قیبه فکر رف نقدریبده ا:

رضا که  چارهیب ،یراه بگن آخ میپا بذارم که همه راه و ن ییجا ادی یخوشم نم! است دهیفا یاما ب ستیبد ن-

 !حسرت بار يجمله ها نیو از ا دیپسرشو ند ي ندهینموند و آ

 !یگ یم یفهمم چ یمن که نم:

 !فهمم یخودم م-

 .بود یشاک یلیشهناز هم اون دفعه خ! يایشه اگه ن یناراحت م زیپرو:

 !هان؟! ام خراب بشه هیکه من روح نهیباشن بهتر از ا یشاک-

 .یهر جور خودت راحت! دونم ینم:

 !راحتم یلیخ يجور نیا-

 !است دهیفا یچونه زدن و بحث کردن منم ب ،یکن یخواد م یدلت م يتو که هر کار! بگم؟ یچ:

 .بخور غذاتو: زدم، با اخم نگاهم کرد و گفت يلبخند

 هیعمه؟  یکار کن یچ دیبا یدون یم: و گفتم دمیخند! هم بهم رفت گهید يچشم غره  هیچشم گفتم،  هی

شام  هی نجا،یاکه دختران دم بخت دارن، بعد منو هر شب دعوت کن  یانیکن از دوستان و آشنا هیته ستیل

خوردن اون شام  نیدم در ح یمن قول م! کن شنهادیدونه اشون رو بهم پ هیخوشمزه هم برام بپز، هر شب 

 !فکر کنم تیشنهادیپ يها نهیخوشمزه و انگشت هام با هم، در مورد گز
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 !شه یتو رو زن بدم پشتم راست م: تکون داد و گفت يبا تأسف سر عمه

ام و رو دستت  دهیانگار من دختر ترش یگ یم نیهمچ: ذاشتم تو دهنم گفتم یلقمه م هیکه  یو در حال دمیخند

 !مونده ام

 !يهم بدتر دهیاز صد تا دختر ترش-

 !سالمه ها 29بابا فقط :

 ! يسال رو دار 49 یگفت یقبل م قهیخودت چند د-

 !گفتم يزیچ هیحاال من : 

 یم یاز چ یدون یم:گفت نکیذاشت تو س یرو م وانشیاز جاش بلند شد و همون طور که بشقاب و ل عمه

 !به باد بده تویگردنت و زندگ فتهیبه خاطر مال و منالت ب یکی نکهیا! ترسم؟

واسه مال و منال به ارث  یکیکنم  ینگاه م نمیش یم! منم که چغندر: و گفتم ختمیخودم ر يآب برا وانیل هی

 !بشه زونیام ازم آو دهیرس

 ...اما  یستیچغندر ن: رو روشن کرد و گفت يکتر ریز عمه

 !آره؟! شترهیب تشیشلغمم که خاص-

 ... نهیمنظورم ا! نه: زد و گفت يلبخند اما

 ! کدو تنبلم البد-

 !دامون:

فرداشب  يشه خواهش کنم برا یم! بود دایامشب که موضوع بحث آ! ممنون بابت شام: جام بلند شدم و گفتم از

 !؟یبهتر انتخاب کن ي نهیگز هیواسه شام  امی یکه م

 !چوندمشیتا نپ رونیبرو ب ایب: گوشم رو تو دست گرفت و گفت عمه

شما برو، من : به دستش زدم و گفتم يدستم نشست رو دستش و اون هم گوشم رو ول کرد، بوسه ا دم،یخند

 .امی یدم و م یظرفها رو م نیا بیترت

 .شورمشون یبعداً خودم م ا،یب: نشست به بازوم و گفت دستش

: کنده امش و گفتم نیدستم دور شونه اش، از زم هیزانوهاش، و  ریدستم نشست ز هیزدم، دوال شدم و  يلبخند

 !خوبه؟! ییبعد شما شروع کن به بازجو امی یشورمشون و م یم يا قهیعمه خانوم جان، دو د

 !دامون! بابا يا! رهیگ یکمرت م! دامون نیبذارم زم: کرد و گفت تقال
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 !نیآفر!باش تا برگردم نجایا! خوبه نهاشیالغر داشتن واسه هم يعمه : مبل و گفتم يو گذاشتمش رو دمیخند

 !جمع کنم زویم امیالاقل بذار ب: که گفت دمیتکون داد و من برگشتم تو آشپزخونه، صداشو شن يلبخند سر با

از  يزینره چ ادتیوقت  هیرو اون مبل سواالتت رو مرور کن که  نیعمه خانوم بش: آب رو باز کردم و گفتم ریش

 !فتهیقلم ب

 !؟ییچه سوالها-

 !گهیخانوم د ایدر مورد ناد:

 !؟یچ یعنی-

! گهید استیشام امشب ناد یاصل يسوژه : شده بود، پس به عقب برگشتم و با لبخند گفتم کیعمه نزد يصدا

 !اومدم که جواب پس بدم

 !دامون يزیت یلیخ: شمام و گفتلبخند زل زد به چ با

 !بکشم یبرم آب حوض دیمن اگه عمه خانومم رو نشناسم که با!نداره که يزیبه ت ازین-

 !میحرف بزن مینیبش ایشو، دستتو آب بکش ب الیخ یظرفها رو ب:رفتن از آشپزخونه گفت رونیحال ب در

 یبه دادم برسه تا بتونم عمه خانوم رو راض دیبشقابها شدم و فکر کردم که خدا با یو مشغول کف مال دمیخند

عمه ! سوال بود يخودم جا يخب، واقعاً برا یول! سوژه بشه نیا الیخ یکنم که سوء تفاهم شده و بهتره که ب

اون دختر ذهنمو به خودش مشغول ! اشمتونستم روراست نب یبا خودم که نم! جداً دچار سوء تفاهم شده بود؟

 !ل کرده بودبدجور هم مشغو! کرده بود

 !گردن بکنم نیبه حال ا يفکر هی دیبا:مبل و گفتم ياومدم تو هال، نشستم رو ییچا ینیس هی با

 کروسکوپیاز بس که سرت خمه تو م-

 چه خبر؟ ياسد ياز آقا: دمیو پرس دمیبه گردنم کش یدست

 !زشته دامون: نشست به صورت عمه و گفت اخم

 !و با پا پس مهتاج خانوم یکش یم شیکه با دست پ نهیزشت ا! ستیزشت ن-

 !؟یچ یعنی:

 !بهش زنگ بزنه دینبا ه،یعمه خانوم که از دست خواستگار سمجش شاک یعنی-

 !؟يهمه دم خور شد نیا ياسد يتا حاال با آقا یتو از ک:

 !با شعور و مرد هست که قراره بشه شوهرعمه ام ياونقدر دمیکه فهم یاز همون وقت-
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 !تو به فکر خودت باش: خنده، اخمش رو پررنگ تر کرد و گفت ریپرحرص عمه زدم ز يچهره  از

 !به فکر خودم هم هستم-

 !مشخصه کامالً:

جور  هیزن نگرفتن هم  ییوقتها هی! تا مشخص بشه به فکر خودشه رهیزن بگ دیکه آدم نبا شهیعمه خانوم هم-

 ! به فکر خود بودنه

 !چه نبودب یگفت یاونقدرها هم که م ایناد:

 !کترهیسال از من کوچ 8! نیسر شام هم فرمود نویبله ا-

 !هم خانومه یلیو البته خ:

 !خوش به حال پدر و مادرش-

 !اما مادرش مادر خودشه ستین شیپدرش که در واقع پدر واقع:

 !عمه خانوم ياطالعات انجام داد هیتخل یکه حساب نمیب یم-

 .بزرگ خونواده است يبچه :

 خب؟-

 .کنه یکارخونه کار م هیپدرخونده اش هم تو :

 خب؟-

 .خونه داره یمادرش ول:

 خب؟-

 .درسش هم تموم بشه قصد داره واسه فوق بخونه:

 خب؟-

 .خواهر هم نداره:

 خب؟-

 !؟یکن یمنو مسخره م:

 ! نه به جان شما-

 !؟يکرد فیپشت هم رد هیخب خب ها چ نیپس ا:

 ! بگم خب؟ یچ -
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و کم حرفه که  یخجالت یلیخ یعنی ست،یاهل حرف زدن ن ادیز: زد و گفت شییبه چا یقند برداشت، لب هی عمه

 !نیبش یکنم زوج خوب یخب فکر م

 !من پرحرفم؟ یعنی!دست شما درد نکنه: رو برداشتم و گفتم مییچا وانیل منم

 ه؟ینظرت چ-

 !خانوم ایبه ناد مید که برسبو یاون رد گم کن! نبود دایامشب بر خالف تصورم آ ي نهیپس گز:

 !دامون دمینگاهت به اون دختر رو د-

 !؟یمچمو گرفت یموقع چشم چرون یعنی: رو به دندون گرفتم و بعد گفتم نمییپا لب

 خواهش ازت بکنم؟ هیدامون -

 !شما جون بخواه:

 .باش يربع جد هی-

 !؟يجد يِجد:

 !يجد يِجد! آره-

 !شه ها یبشم دعوامون م يجد يِمن جد:

 !نداره یبیع-

 !ربع شروع شد هیاآلن  نیاز هم! چشم:

 خوشت اومده مگه نه؟ ایاز ناد-

 !نه:

 !اد؟ی یازش بدت م یعنی-

 شگاهیکارآموز بوده تو آزما هی ایناد!ادی ینه خوشم م ادی یهم هست به نام نه بدم م یحد وسط هیعمه خانوم :

شه که نگاه من رو  ینم لیدل نیفرق داشته اما ا دمیکه دور و برم د ییدخترها يکنم با همه  یاعتراف م! ما

 !یعشق و عاشق يپا يبذار

 !شناسمت دامون یمن م-

 !!!گم چون یبه تو م نویدوستانه ا!!! سوء تفاهم شده باور کن: گفتم يخوردم و با لحن آواز مییقلپ از چا هی

 !دامون-

 ! باور کن سوء تفاهم شده! عمه جان! ربع تموم شده هیفکر کردم ! دیآخ ببخش:
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 !هم سوء تفاهمه؟ یگذاشت هیکه تا اون حد واسه اش ما نیا-

 یم یعنی! من عاشقشم؟ یعنی نیا! از اعدام یجوون هی یزنم واسه خالص یم شیمن اآلن دارم به آب و آت:

 !بنده همجنس بازم؟ نییفرما

 !دامون-

 !دیببخش! باشه چشم:

اصالً هم ! ستین ریگ ششیاصالً هم دلت پ ،ينگاهش نکرد یچشم چیاصالً به ه! رو ولش کن نهایحاال ا-

 !؟یفکر کن يشه روش جد ینم! دمشیپسند یمن ول! شیدینپسند

شما  غیهم مونده که از دم ت یکس گهید! یکن دیمن کاند يشاه قاجار رو هم برا نیشما کم مونده دختر ناصرالد:

 !نگذشته باشه؟

 !حرف زد یهم درست و حساب قهیشه پنج د ینم یبا تو حت: از جاش بلند شد و گفت عمه

 !بله گفتن؟ یکیبه زور به  یعنیحرف زدن  یدرست و حساب-

 !يریبله رو بگ یقراره از کس! یبله بگ یبه کس ستیتو قرار ن:

 !رمیخوام زن بگ یمن نم-

سنت به درد  گهید یکن یفکر نم! آره؟! وست دختر؟سراغ اون د يدوست دختر بر نیتا ابد قراره از ا! چرا؟:

 يجور نیا یکن یفکر نم! شن؟ یم تیروح پدر و مادرت اذ يجور نیا یکن یفکر نم! خوره؟ ینم يدخترباز

 !کنه؟ يبشه و با آبروت باز دایپ یکیممکنه 

 !کنم؟ یم يکه من دارم دخترباز یمطمئن یلیشما خ-

 !بوده؟ یگالره ک:

تو ! نخورده يدختر چیمن سه سال با اون آدم بودم و جز اون دستم به ه! و چند ساله نیچند کیدوست نزد هی-

دوره و  نیهر چند که تو ا! خودمه اتیجزو اخالق نیچون ا ستیهم ن یمنت! عالم رفاقت هم بهش متعهد بودم

 !مونن یدخترهاش هم به دوست پسرهاشون متعهد نم یزمونه حت

 !خودت يبرا ینداشت همون گالره رو هم که نگه-

 ! گالره خودش رفت:

 !؟يایخودش رفت که زنگ زده بود به من که واسطه بشم و تو کوتاه ب-

 !کنم یشک زندگ نیعمر با ا هیخواست  یمن دلم نم! گالره بهم وفادار نبود عمه:
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قرار  شهیمه! جار بزنه زویآدم همه چ ستیقرار ن شهیهم:مات موند به صورتم،نگاه ازش گرفتم و گفتم عمه

 يجور نیکنه ا یچون حس م! چرا؟ یدون یم! بذاره ونیدر م یرو که داره با کس یآدم احساس حماقت ستین

 ! تهبه شما نگف يزیدر عجبم ژاله چرا چ! شکنه یم شتریب! شه یخرد م شتریغرورش ب

 که گالره بهت وفادار نبوده؟ یچ یعنی: دیکه رفته بود سمت اتاق خواب برگشت و نشست روبروم و پرس عمه

 یذاره و م یبه من گفت خواستگارهاشن که به زور پدرش باهاشون قرار م! دمشیچند بار با چند تا پسر د-

فرق  یلیبا رد کردن اون خواستگارها خ دمید یکه من م ییزهایمثالً ردشون کنه اما چ نکهیا يتو کافه برا نهیش

 !دمشیکه د يمخصوصاً بار آخر! داشت

 بازم دنبالت بود؟ یچ يپس برا:

 زهایچ نیبودن و ا زونیپول و مال و منال و آو انیو البد همون جر دنیبه تفاهم نرس هیگفت با آخر یژاله م-

 !یگفت یبوده که شما م

: به موهاش زدم و گفتم يو دوال شدم، بوسه ا کشینزد ستادمیبود، از جام بلند شدم، ا ختهیعمالً بهم ر عمه

 !کنم یبهش فکر نم گهیوقته که د یلیموضوع فکر نکن چون من خ نیشمام به ا.رم بخوابم یم

*** 

و زل  میشونیگردنم باال آوردم، ساعدم نشست رو پ ریتخت،مالفه رو تا ز يرو دمیشرتمو در آوردم و دراز کش یت

مرتب  نکهینستم بفهمم اتو ینم! چمه دمیفهم ینم! ؟یعمه رو تونسته بودم گول بزنم خودمو چ. زدم به سقف

امروز  نیبرخوردمون تا هم نیاز اول ییصحنه ها! حس بود نیداره اما ا یلیخواد بهش فکر کنم چه دل یته دلم م

 یصحنه اما از همه اشون پررنگتر و واضح تر م هی! گذشت یچشمم م يکه ازش جدا شده بودم مرتب از جلو

 یم هیبفهمم چرا گر نکهیا يدستم نشست به مچ دستهاش برا که زانو زدم جلوش و ییاون جا! رفت یاومد و م

که دلم به درد اومد از  ییاونجا! سشیخ ينشسته تو چشمها يهمه غصه  نکه دلم رفت از او ییاون جا! کنه

شده بود به استفاده از زور بازوش و شکوندن دل دختر  یهم جنس خودم که اون طور دلش راض یکی ينامرد

 !ایمثل ناد یفیو ظر فیلط

 ؟يداریب: دیباز شد و عمه پرس یآروم يبود با صدا شیاتاق که پ در

 .بله: برداشتم و گفتم میشونیپ ياز رو دستمو

 ناراحتت کردم؟:دیتخت و پرس يو نشست رو لبه  اومد

 !نه، اصالً-
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 .خوبه:

تو  تیارم کنه وضعمژگان غصه د يدور نکهیاز ا شتریب: زد و گفت يزدم و دستش رو گرفتم، لبخند لبخند

 !یکنه دامون که بغل گوشم یناراحتم م

 چرا آخه؟-

 يجد يرو از دست نده و برا گهید يها نهیکه دختره حس کرد بهتره گز يگالره اونقدر معطل کرد انیسر جر:

 !به فکر باشه شیشدن زندگ

 !ازش چند ماه فرصت خواسته بودم-

قرار بود تو وجودش  یچ!؟يدیسه سال نرس نیکه تو ا یقرار بود برس يا جهیبه چه نت!؟یبعد سه سال دوست:

مطمئناً به حرفت اعتماد نکرد و ! ؟یکه سه سال زمان برات کم بود و باز هم ازش مهلت خواست یکشف کن

 !خواستگارهاش دنیسردواوندن هات که قبول کرد بره د یباق يگذاشت پا

 گهیسال د یس دیگشتم که خب شا یتو وجود خودم م يزیچ هیبال دن! کنم دایپ يزیقرار نبود تو وجود اون چ-

 !نکنم داشیهم بگذره پ

 !؟یچ:

 يکه با ناخن هام باز ينور کم آباژور زل زدم به صورت مغموم عمه، دستم رو تو دست گرفت و همون جور تو

پدر و مادرت با هم  یگفت یخونه نم نیتو هم شیچند وقت پ نیدامون؟ مگه خودت هم یچ:کرد گفت یم

 !خوشبخت بودن؟

. ناراحتش نکنم نیاز ا شتریبگم که ب یدونستم چ یاومد، نم یسکوت فقط زل زدم به صورتش، حرفم نم تو

! ه؟یچ: گفت دیسکوتم رو که د! ادیاون بحث بشه و از فکر من در ب الیخ یکار کنم که ب یدونستم اصالً چ ینم

 !سوالم جواب نداشت؟

! توهم زده بودم! دروغ گفتم: بسته گفتم يکردم و با چشمها یباال، مکث دمیو مالفه رو کش مدیپهلو چرخ به

سال  هیخوشبخت بودن بچه اشون ! کنم مامان و بابام با هم خوشبخت بودن الیکه خ هامهیاز فانتز یکی یعنی

دست بچه زن و مرد که  هیهاش عکس  ینقاش يشد و همه  یتموم تو پرورشگاه چشمش به در خشک نم

شو که  الیخ یزحمت ب یخوام بخوابم عمه، بحث زن گرفتن منو هم ب یم! اشونو گرفته بودن تو دستشون نبود

 !ریشب به خ! میهر دومون ناراحت نش نیاز ا شتریب
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! خورد و رفت یخرده نوازشم کرد و بعد تخت تکون هیمالفه نشست به بازوم،  ياز رو یعمه با مکث دست

پرحسرت  ي افهیق دنیاون از اول صبح و د! دیکش یقرار بود صبح بشه صد سال طول م يجور نیکه ا ییشبها

 ! شده بود دهیشد کش یم دهیکش دیکه نبا ییبحث که به جاها نیهم از شب و ا نیا! زیعمو پرو

*** 

راست  يجور هیخودت  ن،یدونم مع ینم:گفتم نیو به مع دمیچشمهامو مال يانگشت شست و سبابه ام گوشه  با

 .کن سشیو ر

 !تو من برم؟ يجا يخوا یم! آخه؟ يچه جور-

 !؟ير یم! ستیبد هم ن: از چشمام فاصله دادم و گفتم انگشتهامو

 !دکتر هم گذاشت-

 .بذاره دیزنم شا یباهاش حرف م:

 هیهمه امون  گه،یحرف زدم و اون گفت کاره د يبه تهران رفتن ندار يعالقه ا نکهیمن باهاش در مورد ا-

 !میکه دوست ندار میتن بد ییزهایبه چ میمجبور ییوقتها

 !يگهربار یِفلسف يچه جمله : زدم و گفتم يپوزخند

 !هست امروزها تیزیچ هی: موشکافانه نگاهم کرد و گفت نیمع

 !خواد پاشم برم خونه یدلم م: مثبت و گفتم یتکون دادم به معن يسر

با تو  نجایموندنت ا! یپا تو بخش هم نذاشت یاتاق و حت نیتو ا يدیچپ يتو که از صبح اومد! خب پاشو برو-

 !داره؟ یخونه بودنت چه فرق

که با عمه نشسته  یشب يدرست از فردا! دمغ بودم یشد اساس یم يدو سه روز. جواب زل زدم به صورتش یب

شده بود،  ریگیپ یکل اوشیس! کرد یحالمو خوش نم یچیدونم چه مرگم بود اما ه ینم!به حرف زدن میبود

بود که خب  دهیرو پرس میحوصلگ یب لیازم دل يپرس و جو کرده بود و ژاله هم چند بار يچند بار نیمع

بودم،  دهیرو از بعد اون روز تو دانشگاه ند ایناد! دونم چه مرگمه یصادقانه به همه اشون گفته بودم خودم هم نم

شه فرجه هاش و بعد هم  یه تهران و بعد هم ممجبور بر يباهام تماس گرفته و گفته بود به خاطر کار

 نیو خب ا دنشیدوباره د يکردم برا یصبر م دیحدود چهار ماه با! تابستونه التیامتحاناتش و بعد هم که تعط

همه  نیچرا اون دختر ا نکهیا! با احساسم مشخص کنم فمویتکل نکهیا يباشه برا یتونست فرصت خوب یم
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حد تو ذهنم موندگار  نیداشته که تا ا یاطرافم چه تفاوت يبا دخترها نکهیا ذهنم رو به خودش مشغول کرده،

 !هیاحساسم نسبت بهش چ عاًواق نکهیشده و ا

دامون؟  هیچ: دیکه پرس دمیشن. ادیدر ب یرگیزدم که چشمام از خ یجلوم تکون داد و من پلک یدست نیمع

 هست؟ یمشکل

 ؟یچه مشکل-

 !نکرده؟ يخدا یگرفت یمرض پرض! فه؟یرد یهمه چ یمطمئن! یحوصلگ یب نیا! دونم یمن نم:

 !؟یچه مرض-

 !پرسم ازت یدارم م! دونم من ینم:

 .خبرم یاگه گرفتم هم خودم ب یعنی.نه-

 و اعدامش کردن؟ ینتونست يرو که قرار بود از اعدام نجات بد ارویاون ! پس چه مرگته؟:

و  ستادنیکوه ا نیتا برادرش ع شیاون ش. ستین يدواریام يجا یلیخب خ یهنوز اعدام نشده ول یعنی. نه-

 ! مصرن به اعدام

 ارن؟ی یسرت م ییکردن؟ که مثالً بال دتیتهد:

 .داشته باشه نه یترس و نگران يبرا ییکه جا يدیتهد یعنینه، -

 .کردن دتیپس تهد:

 !میکن یقلم پاتو خرد م متینیاگه دور و بر مادرمون بب گهیفقط گفتن د! نه بابا-

 !پس؟ هیچ ستین دیاگه تهد نیا:

 !خب منم که فعالً دور و بر مادرشون نرفتم که-

 خاله ات، حال اون بده؟ ياون بچه، بچه ! يعقل کرد:

 نهیگفت هنوز تو قرنط یکردم، م یصحبت م یبا پدرش تلفن شیچند روز پ. اون هم خوبه خدا رو شکر. نه-

 .ادی یدر م نهیاز قرنط گهیاست و چند روز د

 !میکن دایبرات پ ویکیبگو  يکرد يخاك بر سر يهوس کارها! س چته دامون؟پ:

 !؟يکار خاك بر سر-

 !خته؟یهورمون هات بهم ر:

 !چرت نگو-
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 !؟یچه چرت:

 !؟يکار خاك بر سر یگ یانسان رو م يعامل بقا نیبزرگتر-

منو باش که به خاطر اصرار ژاله ! حال و روز تو از منم بهتره نکهیمثل ا! نه بابا: از جاش بلند شد و گفت نیمع

 !چه مرگته نمیاومدم بب

 !هست؟ یک نیکن دایکه قراره برام پ یکی نیحاال ا-

واقعاً دنبال ! سوالو؟ نیا يدیپرس يجد: دیمکث پرس هیو برگشت سمتم، با تعجب نگاهم کرد و بعد  ستادیا نیمع

 !؟يرابطه ا هی

 !نچ-

 !يپاك و مطهر شد:

 !بودم-

 !ات نهیشیمشخصه از پ:

 !حوصله ندارم نیبرو مع-

 !میبکن یفکر اساس هیدرمانت  يبرا مینیبا زن عمو بش دیبا! یپسر از دست رفت يخل شد:

که  یدروغ! واقعاً حوصله داره آخر هفته تا تهران بره؟ یفکر کردم که ک نیرفت و من به ا نینگفتم، مع يزیچ

 یگون میقربونت برم خدا آدم دار یعنی! گفته بودم دامنو گرفته بود بدجور زیواسه فرار از جشن تولد به عمو پرو

! یکن یجاش بند نم چیکنه و به ه یم شویندگبره سر و مر و گنده ز یالمال رو به تاراج م تیپول ب یگون

 !؟يریچ گو م یبه تالف یدروغ کوچولو از دهنم در رفت نشست هی نکهیهم

*** 

عمه  يشماره . به صدا در اومد لمیاومدم پله ها رو برم باال موبا نگ،یرو گذاشتم تو پارک نیخونه و ماش دمیرس

 !یمردم از نگران! عمه خانوم؟ ییکجا: دمیجواب دادم و پرس يبود، فور

 !؟ییتو کجا: گفت يلحن سرد با

 ؟يداد یچرا جواب زنگهامو نم!خونه امم نگیمن تو پارک-

 !یلیخ! ازت ناراحتم دامون:

 !شده؟ یباز چ-

 !یدون یخودت خوب م:
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 !؟ییشه شما بفرما یدونم؟م یم ویمن چ-

 !؟یباز راه انداخت هیچه بساط نیا: که عمه گفت دمیپله ها رفتم باال و زنگ در رو زدم و شن از

 نهیو بش ادیم که بخب بابا از من خواسته واسطه بش! ؟یگ یرو م ياسد يآقا انیکدوم بساط عمه؟جر-

 !نشیخودت با عمه خانوم قرار بذار و برو بب يدار یگفتم اگه حرف! نگفت يزیمنم که چ! حرفهاشو به شما بزنه

 !من منظورم به عبداهللا زاده است! هم باهات کار دارم انیجر نیسر ا:

 !گفته شده از زبون عمه یِلیفام دنیمن اما گرد شد از شن يدر رو به روم باز کرد، چشمها اوشیس

دادم و رفتم تو هال و  يزیسالم کرد، سرم رو به عالمت سالم تکون ر یآروم يمتعجب و با صدا اوشیس

 ؟یشناس یعبداهللا زاده رو شما از کجا م: دمیپرس

 !؟یکن یکار م یچ يدامون دار! من بودن يسه تا برادر امروز دم خونه ! بهم زنگ زدن-

موهام و بعد مشغول باز کردن دکمه  نیمبل و نشستم رو لبه اش، دستم فرو رفت ب يروانداختم  فمویک کالفه

 ییدامون کارت به جا! اومده بودن اصالً که با خودت حرف بزنن! دیتهد نجایاومدن ا:عمه ادامه داد! هام شد

 !که آدم کشته؟ یکیکف دستت واسه نجات  يکه جونتو بذار دهیرس

 !عمه-

 نیمنو با ا يسرت باد نداشت که اآلن دار نقدریا تینوجون! گهید یکن یام م وونهید يدار! عمه و کوفت دامون:

 !یترسون یهات م يقهرمان باز

 ...یشما رو از کجا آوردن ول يدونم آدرس خونه  ینم-

بوده که  نیواسه ا نجایاومدن ا نکهیا! نه؟یا یعصبان ي دهیجواب اون سه تا برادر داغ د! نه؟یاآلن جواب من ا:

 !یکن یم یکرده هنوز با من زندگ یم الیکه بهشون آدرس داده خ یاون

 .نویا دمیفهم-

 !اون قاتل خودش خونواده داره! دامون یکن یم يباز ریبا دم ش يهم بفهم که دار نویپس ا:

 .داره عمه ریمادر پ هیفقط -

 !دامون گهیبسه د:

 !قربونت برم؟ یهست یعصبان نقدریاآلن چرا ا-

 !؟یعنی یدون ینم! ؟یپرس یواقعاً م يدار:

 !قربونت برم؟ من زبون نفهم ارزش دارم؟ يخور یحرص م نقدریا يواسه خاطر من دار-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٣٨٠ 

 !گهیبسه د:

 خوبه؟. پرونده ندارم نیبه ا يکار گهید: دادش درد گرفت، آروم زمزمه کردم ياز صدا گوشم

 !منم باور کردم یتو گفت-

! رم عمه یسراغشون نم گهید دنیرو به ناموسم کش هیزدم که انجامش نداده باشم؟ حاال که قض یحرف یمن ک:

 یم نیموضوع باز بشه و واسه هم نیمادرم به ا يو حقش نبود پا يکرد يسالها شما برام مادر نیا يتو همه 

 اآلن حرص نخور باشه؟. کشم کنار

به ! به خاطر خودت بترس! به خاطر من نترس! گو دامونن نویبه خاطر من ا:تو گوشم دیچیپربغض عمه پ يصدا

همه ! که هستم تنهاتر بشم ینیخوام از ا ینم! خوام از دستت بدم یمن نم! دامون بسه! خودت رحم کن یجوون

 يکه قبولش دار ییرضا، تو رو خدا وحتو رو ر! دامون ییبرادرم تو ادگاری! دامون ییچشمم تو یروشن دم،یام ي

 !کارات بردار نیدست از ا

 .چشم-

 !گهید یکیامروز عبداهللا زاده فردا ! داره؟ يا دهیچه فا یچشم خال:

 باشه؟. میو رو در رو با هم حرف بزن شتیپ امیعمه بذار فرداشب ب-

 ! کنه یم هیبود و دلخور، مطمئن بودم اآلن داره گر یعصبان! تماسو قطع کرد عمه

اومد جلوم نشست و  اوشیس رون،یب دمیرو از شلوار کش رهنمیپ يمبل و لبه ها يرو گذاشتم کنارم رو یگوش

 شده؟ یچ: دیپرس

 !یهم شاک یعمه بود و حساب: کردم و گفتم یپوف

 ؟يکار کرد یچ: دیکرد و پرس یاخم اوشیس

 ینم: کردم گفتم یکه سگک کمربندم رو باز م يکم فکر کردم و همون طور کیو  دمیگز نموییخرده لب پا هی

 ! اشتباه کردم دیدونم، شا

 ه؟یچ انیجر-

 !گذاشتم،انگار شده دردسر شیپا پ یجوون هیواسه نجات :

 ؟يچه دردسر: دیپرس اوشیجام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم، س از

 .کردن دیعمه و تهد يطرف بلند شدن رفتن خونه  يبرادرها-

 مقتول؟ یعنیطرف :
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 !سمت و سو یعنیس طرف نه پ:برگشتم سمتش و گفتم ستادم،یدرگاه در اتاقم ا تو

آوردم که اومد جلو، دستش رو دراز  یدر آوردم و انداختم رو تخت، داشتم شلوارم رو در م رهنمویاومد، پ همراهم

 .کرد دایتختت پ ریاز ز نویا دیکش یرو جارو م نجایکه داشت ا یخانوم رضوان: کرد و گفت

 .مال گالره است: کردم، گرفتمش و گفتم دست دراز. حلقه گوشواره بود هینشست به کف دستش،  نگاهم

 .طال هم هست فکر کنم -

 هیرو آزاد کنه و  یجاروبرق میتخت که س ریشد ز یدوال م یحاتم الیکه ل ییافتادم، اونجا یپول یب لمیف ادی

 !شد یخوشحال م یکرد و کل یم دایطال پ کهیت

اومد بانک واسه دادن قسط بهش  یتو باشه که وقت شیپ دیفکر کنم با:و گفتم یپاتخت يرو گذاشتم رو گوشواره

 .یبرگردون

 شیماه پ:پام کنم، اون از تو هال گفت نکهیا يتخت برداشتم برا يشلوارکم رو از رو رون،یرفت ب اوشیس

 .مادرش اومد قسط رو داد

 !بهتر: گفتم ییرفتم سمت دستشو یو همون طور که م رونیب رفتم

 !رو کرد تتیدر واقع شکا! در مورد تو هم حرف زد-

آشپزخونه  يتو آستانه  اوشیتو اون شب چشمام گرد شد و برگشتم سمتش،س قهیچند د يو به فاصله  دوباره

 !و منو به سالمت ریگفت دخترم رو انگشت نما کرده تو شهر و بعد گفته تو رو به خ یم:و گفت ستادیا

 مادرش بوده؟ یمطمئن:

 . آره بابا-

 !ستنیرابطه ن نیا انیگفت مادر و پدرش در جر یاون که م:

 !باشن؟ ینه پس توقع داشت-

 !بوده که انیکه انگار مادره در جر یگ یم يجور نیحاال که ا:

 يچشم و رو همه  یب زیهمه چ یب يگفت دخترم به خاطر اون پسره  یم! گفت یهم م گهید زیچ هیتازه -

 !هخواستگارهاشو رد کرد

دوش  هیبه  ازیاون مغز در حال انفجار ن يبرا! گرفتم شیحموم رو در پ ریتوالت رفتن شدم و مس الیخ یب

 !مثانه ي هیگرفتن داشتم نه تخل

*** 
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 اطیخرده زل زدم از پنجره به ح هیفاصله دادم و گردنم رو به چپ و راست خم کردم،  کروسکوپیرو از م سرم

 ؟يرو آوردم تو جا به جا کرد ESR يها پتیپ روزیمن د:دمیپرس نایو از س مارستانیب

 .ارمی یبعد برات م رم،یبگ دیتماس با خواهرم با هی: گفت رونیرفت ب یطور که از بخش م همون

سرم  يشاد يسالم پرانرژ يصدا نکهیگذشت تا ا يا قهیرو گفتم و دوباره سرم به کار گرم شد، چند د یممنون

 !؟یخوب. سالم:نشست و گفتم رو لبم يلبخند.رو برگردوند

 !نیبهتر یلیخ نینیب یفکر کنم چون منو نم یشما ول: زد و گفت يلبخند

 !کار کنه يشتریتونه با دقت ب یکنه م یآدم حس م یستین: و گفتم دمیخند

 امتحانها چطور بود؟: دمیرو نثارم کرد و من بودم که پرس یخنده بدجنس با

 !شاهللایا میاز آخر اول!!!! یعال-

 !؟يجد:

 .خوب بود یدو تا سخت بود و باق یکی. بد نبود یخارج از شوخ! نه-

  ؟یچ تیخانوم پاك ن:

 !از اون بچه خرخون هاست. اون هم امتحانهاشو خوب داده-

وقتتونو ! کشه یدر موردش حرف زدم منو م يجور نیخودش هم بفهمه ا: زد و گفت يکردم، لبخند يزیر اخم

 .رمینگ

 از اون پسره چه خبر؟. احت واسه گردنم خوبهخرده استر هی. نه-

 دید یرو م لیکه اگه عزرائ دهیاز شما ترس يفکر کنم جور. نداره ایبه ناد یعنیبه ما  يره اما کار یو م ادی یم:

 !دیترس ینم نقدریا

 !گه؟ید يکرد یکی لیمنو اآلن با عزرائ-

 !نشیسر جاش نشوند یعنی... پوزه اش رو به خاك استتونیواقعاً با س! که دمتون گرم نهینه منظورم ا! يوا:

کردم  یحس م یبود گه گاه ومدهیکه ن يماه و خرده ا هی نیتو ا. زد یحرف م يشاد یرو لبم بود وقت لبخند

 !کرد یم یمیحد صم نیبود که اونها رو تا ا نیبود و هم ایمکمل ناد يشاد! دهنده بوده يچقدر وجودش انرژ

از دکتر  دیفکر کنم با نجا،یا ادی یم يواسه کارآموز: حال در آوردن دستکش هام گفتمجام بلند شدم و در  از

 .نیکه باهاش هم گروه نباش گهید مارستانیب هیپورزند بخوام شماها رو بفرسته 

-نجا؟یا میایما ب گهید يجا هیشه اون بره  یخب نم! ا! 
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 !نه:

 .مینظر شما کار کن ریز میخوا یخب ما م-

 !کنم یمن با کارآموزها کار نم:

 !گهید نیکن یم يباز یپارت ایواسه من و ناد-

 !چرا اونوقت؟:

آدم طرفدارهاشو که از خودش ! میو ما جزو طرفدارهاتون هست نیقهرمان هی ایمن و ناد يچون اآلن شما برا-

 !رونه؟ ینم

بعد بگو  میبخور ییچا هی میبر: و گفتم شستن دستهام باز کرده بودم بستم يآب رو که برا ریبا لبخند ش همراه

 .یینجایچرا ا

گفتم حاال کو تا ترم  م،یر یم میپس فردا دار. سر بزنم هیاومدم  يجور نیهم یچیه: راه افتاد و گفت دنبالم

 !کنم یاومدم هم سر بزنم و هم خداحافظ نیهم يبرا دیجد

  ؟يپس چرا تنها اومد-

 طیمح! زشته! يبر دیگفت تو هم نبا یبه من هم م یتازه ه! ها نیاریشما به روش ن یول! ادیروش نشد ب ایناد:

 !مونه یکنم وگرنه تو دلم م یاز همکارهام خداحافظ دیمنم گفتم با! یش یکارشونه مزاحمشون م

 يزیچ هی: دمیو پرس زیم يو گذاشتم رو ختمیر يخودم چا ياون و برا يزدم، برا يهاش لبخند یپرحرف به

 ؟يصادقانه جوابم رو بد یتون یم، مبپرس

 ؟یچ: دیلحظه با بهت نگاهم کرد و بعد پرس هیخورد انگار که  جا

که  یاون مشکل یعنیدارن؟  یخونواده اش مشکل مال ای ایناد: شدم و گفتم نهیبه س ،دستیصندل يرو نشستم

 هست؟ ستیکه ن یمال رهیباهاش درگ ایناد

 چطور؟: دیخرده تو سکوت فکر کرد و بعد پرس هی

. خوام بدونم یم ه،یمشکل مال میبرطرف کن انمونیواسه اطراف میتون یرو که م یمشکل نیخب، ما آدمها راحتتر-

 .نه ایکلمه است، آره  کیجوابش هم فقط 

 .نه:

 .ممنون-

 بهتون بگم و نگفتم،  يزیچ هیخواستم  یاون روز بود که م:
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 خب؟-

گفته بود اگه بگم سر از تنم جدا  ایده اما چون ناد یم ریگ ایبه نادخواستم بگم که هنوز  یم یدر مورد شعبان:

 .کنه نگفتم یم

 !هم تو و هم دوستت! در واقع اشتباه جفتتون بود! يهم اشتباه کرد داًیکه شد-

 . هم گفتم ایبعداً به ناد. دونم یم:

 تهران؟ نیگرد یبرم یک یگفت. بخور توییچا-

 .گهیدو روز د:

بکنم  یخوش و بش هیمن برم با همکارها هم : زد و گفت شییبه چا یلب يو شاد دمیبه پشت گردنم کش یدست

 .امیباشه سرد بشه تا ب نجایممنون، ا ییبابت چا. و برگردم

 میکه تو سرم بود و سر آخر تسل يکردن فکر یعمل يخرده مردد موندم برا هی. گفتم و اون رفت یباش راحت

 . دلم شدم يخواسته 

چند تا بوق خورد و بعد جواب . رو گرفتم ایناد يکتم در آوردم و شماره  بیرو از ج لمیتو رخت کن، موبا رفتم

 الو : داد

 جانیساله نبودم که بخوام ه 16 يپسربچه . بهم دست داد یبیحس عج هیتو گوشم  دیچیکه پ فشیظر يصدا

 .بیو غر بیخواستن عج هی. آرامش خاص بود هی. شدم انگار یم فوریصداش ک دنیزده بشم اما از شن

 .خانوم ایالو سالم ناد:رو با زبون تر کردم و گفتم نمییپا لب

 ؟یخوب: داد متعجب شده از تماسم، پس گفتم یتو جواب دادن نشون م مکثش

 ن؟یشما خوب.ممنون-

 امتحانهات چطور بود؟. ستمیمنم بد ن:

 .خوب بود-

 ؟یش ینم دیتجد یعنیخوب بود :

 !نه خدا رو شکر: و با خنده گفت دیخند

وجود نداره که اگه  يدیتو دوران دانشگاه تجد نکهیخوبه گفتم و قسمت بدجنس ذهنم افسوس خورد از ا هی

 يبمونه و تو کالس ها نجایو مجبور باشه کل تابستون رو ا ارهیب دیتجد هیهم  ایتونستم دعا کنم ناد یداشت م

 !شرکت کنه یجبران
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 چه خبر؟ یاز شعبان-

به عالمت سالم تکون  ياما همون چند بار هم فقط سر دمشیند ادیمن ز. ره یده و م یامتحانهاشو م ادی یم:

 .داد و از کنارمون رد شد

 .تهران نیر یگفت پس فردا م يشاد. عاقل شده باشه دوارمیام. خوبه-

 .بله:

 باشه؟. فکر کن شنهادمیچند ماه راجع به پ نیتو ا-

 .چشم:

 هیو هم خوندن واسه فوق  شگاهیو هم کار تو آزما يشه هم کارآموز یکارت سخت م يطور نید که اهر چن-

 .خرده مشکله

 .فوق بخونم يدر جا نخوام برا دیشا. ستین ینه مشکل:

 چرا؟-

 .نرم ییمدت جا هیبهتر باشه  دیکه شا هیخونه طور طیراستش شرا:

 .یهمون تهران قبول بش یتون یخب م-

 .سخته:

 .هیشدن اما-

 .آره خب:

 .یرو به من صاف کن تیبده دیقبل رفتنت هم فکر کنم با-

 !؟یبده:

 !عشقم بگذرم ریاز خ ستیبا دست پخت تو قرار ن یخونگ يغذا هی يمن به وعده ! گم یشکالت رو م کیش-

من  یعرفان يعشق ها یلیوان یشکالت و بستن کیپفک و ش: زدم و گفتم يلبخند د،یخند ایناد

 آره؟ گهیامتحانهات تموم شده د!هستن

 .بله-

 .میساعت هفت و ن. دنبالت امیکه برات راحت تره بگو ب ییفردا عصر جا:

 خوبه؟. مارستانیدم ب امی یامممم، من م-

 !شم یاون بار جلوم ظاهر نشو که قبض روح م نیفقط ع:
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 یتون یم يالبته اگه دوست ندار:خنده هاش و گفتم يصدا دنیبهم دست داد از شن یحس خوب د،یخند ایناد

و  یکارو بکن نیکه ا يمجبور يبهم دار ینیچون د یخواد فکر کن یدلم نم. یاآلن برنامه رو کنسل کن نیهم

... 

 !شکالت رو مهمونتون کنم کیخودم دوست دارم که اون ش! اصالً! نه-

 .نمتیب یم مارستانیدم ب میفردا ساعت هفت و ن. پس خوبه:

 .چشم-

 .میبکن یصحبت هیچشم گفتنت هات هم  نیبنداز در مورد ا ادمیفردا ! بال خانوم یچشمت ب:

 !چشم-

 فعالً: و گفتم دمیخند

مدت  نیخوب بود که بعد ا! فردا ياآلن خوشحال بودم برا نیاز هم. رو گفت و تماس رو قطع کرد یخداحافظ

 .نمشیبب یم چند ساعتتونست ینبودنش م یو قبل اون مدت طوالن یطوالن

 فتیش دیمن فردا شب با: دمیپرس يبه ساعت انداختم و در حال در آوردن دستکشهام از خانوم فاطر ینگاه

 ستم؟یبا

 رونیب مارستانیبشه بساطم رو جمع کردم و از ب میساعت هفت و ن نکهیخوشحالم کرد، قبل از ا شیمنف جواب

 شیو داره با گوش ستادهیکه منتظر ا دمیرو د ایناد مارستانیب يرو از پارك در آوردم و دم ورود نیماش. رفتم

 شهیروبروش و ش ستادمیا ره،یگ یم ماسداد داره با من ت یخورد نشون م میکه به گوش یزنگ. رهیگ یشماره م

 .قطع و با لبخند نگاهش کردم، اون هم با لبخند سالم کرد و تماس رو نییرو دادم پا

 .یمرس: دراز و در رو براش از تو باز کردم، نشست و گفت دست

 ؟یخوب: دمیافتادم و پرس راه

 .ممنون خوبم-

 .کنه از زندان آزاد شده یشه حس م یآدم امتحانهاش که تموم م. خدا رو شکر:

 !قاًیدق-

 ست؟یکه مد نظرت ن یخاص يجا: دمیزدم و پرس يلبخند

 . شناسم یرو نم یخاص يشهر جا نیتو ا یعنی. رم یجاها نم نجوریکافه و ا ادیمن ز. نه-
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من که نصف سال عمه خانوم داره از دست ! دارن یسر به راه نیبه ا يخوش به حال خونواده ات که دختر:

 !اش رو هم باهام قهره هیخوره، نصف بق یکارهام حرص م

 عمه خانوم، حالشون خوبه؟ نیگفت-

 .شهیمثل هم. خوبه:

 .مورد درد و دل کردن نیدر ا یاون شب کل. تنهان یلیخ-

 . تنها شد يآره خب، مژگان که رفت راه دور عمه تنها:

 میبر: دمینگه داشتم و پرس هیگفتن کارش عال یکه تازه باز شده بود و بچه ها م يکافه ا يرو جلو نیماش

 نجا؟یا

 .نداره یفرق-

 .میکن دایپارك پ يجا هی میپس بر:

از . آوردم ریپارك گ يجا هیاطراف  ياز کوچه پس کوچه ها یکیتو  تیکردم و در نها نییرو باال و پا ابونیخ

 .میبر ادهیخرده پ هی دیبا: گفتم میشد ادهیکه پ نیماش

 انیکردم که در جر فیپدرم تعر يرو برا یشعبان انیو جر اوردیدلم طاقت ن: زد و همراهم شد و گفت يلبخند

 .باشه

 !هیعال. يخوب کرد:سرشونه نگاهش کردم و گفتم يرو از

 ینم نیدون یآخه م. رو پس آورد فیشد و ک مونیدادم و گفتم خودش پش رییرو تغ تیکوچولو واقع هیفقط -

 .نگران بشه یلیخواستم خ

 يحاال جد. نام هست که بهت بند کرده و مزاحمت شده نیبه ا یآدم هیکه بدونه  نهیاصلش ا. ستیمهم ن:

 ؟یکه خوب یگفت یم یاز ترس و ناراحت اینشده بود  تیاون روز طور يجد

 .نیبود هم دهیکم پوست آرنجم خراش کینشده بود،  مینه طور-

 !کنم یم یما و من پوستشو غلفت مارستانیب ادی یم يهم گفتم، واسه کارآموز يبه شاد:

پشت  مینشست. ت و من هم پشت سرش راه افتادمآروم رف دیببخش هیبره تو، با  ایتا ناد ستادمیرو باز کردم و ا در

شال  هی. تو دستم باال اومد و نشست به صورتش ينگاهم آروم از برگه . میدنج و سرگرم منوها شد زیم هی

اش هم  قهیها و  نیکمرنگ دور سر آست یصورت يبا بندها دیسف يمانتو هیانداخته بود سرش،  میمال یصورت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٣٨٨ 

! گفت فقط هشت سال از من کوچکتره یعمه م! بچه ها شده بود هیشب شتریرنگ ب بیترک نیبا ا. بود دهیپوش

 ! اومده ایدن ایزدم ناد یاون جهنم دست و پا م ونیم یهشت سالم بوده، درست وقت یمن وقت یعنی! فقط

 یپس تو منو دنبال چ نیقراره بخور یشما که مشخصه چ: دیاز صورتش گرفتم و دوختم به منو، آروم پرس نگاه

 !ن؟یگرد یم

و  زیمنو رو گذاشتم رو م! بود طونیزد و چشماش ش یبلند و با لبخند نگاهش کردم، اون هم لبخند م سرمو

 هم بخورم؟ يا گهید زیحق ندارم بجز اون چ یعنیاآلن :گفتم

 .نیراحت باش:تر شد و گفت قیعم لبخندش

اطراف  طیمح يمشغول تماشا. هم همون رو خواست ایشکالت سفارش دادم و ناد کیش هیاومد، من  گارسون

 یچ! د؟یکش یمنو به سمتش م نقدریدختر بود که ا نیتو وجود ا یچ.صورتش و حرکاتش ي رهیبود، من هم خ

ناخودآگاه  يمن ثابت موند، لبخند يو بعد تو چشمها دینگاهش چرخ! کرد؟ یتو وجودش بود که منو جذب م

 .کرد یم فتویتعر یلیعمه خ:تممکث گف هینشست رو صورتم و بعد 

 .به من لطف دارن شونیا-

 .کنه فیتعر یعمه خانوم از کس ادی یم شیمعموالً کم پ:

 .منه پس هیاز خوش شانس: لبخند زد و گفت ایناد

 .ریبه شانس نداره، خودتو دسته کم نگ یربط:شدم و آروم گفتم نهیزدم و دست به س هیتک یصندل به

خرده خوردم و  هیکه نشست به صورتش، سفارشهامونو آوردن،  یکم یلبخند بود و سرخ هیفقط  جوابم

 .یواسه فوق بخون يکه نخوا فهیح:گفتم

 .رو نگرفتم میقطع میهنوز تصم-

خوره اما  یجامعه مدرك به درد نم نیدرسته که اآلن تو ا. یفوق بخون يبرا نکهیرو بذار رو ا تیقطع میتصم:

 .یتو بهتره که مقاطع باالترش رو هم بخون يته مثل رش يواسه رشته ا

 .نیگفت شاگرد اول دانشگاه بود یدکتر پورزند م ن؟یشما چرا دکترا نخوند-

 .اش نبود زهیاون موقع انگ یاشتباه کردم ول دیدونم شا یکار، نم طیخواستم زودتر برم تو مح یم:

 !!!ها ستین ریهنوز هم د-

 ؟ینیب یژاله رو همچنان م! ستیاش ن زهیهنوز هم انگ اما ستین رید: زدم و گفتم يلبخند

 .میبود دیبا هم خر روزید:
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 .شه یتنها م یحساب یستیکه ن یدو سه ماه نیپس ا-

 ؟يریجا و ترم تابستونه بگ نیهم یشه بمون یگفت نم یم روزید:

 شه؟ ینم: دمیلبخند پرس با

 . چند وقت خونه باشم هیبهتره  نکهیندارم و هم ا يجز کارآموز يخودم هم دوست دارم اما هم واحد: گفت آروم

دو سه ماه  نیبود که ا دواریشد ام یم يشد یم دیاگه تجد! بود نیواسه هم ينشد دیتجد دمیازت پرس یوقت-

 !یشرکت کن یجبران يو تو کالسها یبمون یرو هم مجبور باش

و من اآلن  هیخال یلیخ شگاهیجات تو آزما: و بعد گفتم میخرده ساکت موند هیبا لبخند نگاهم کرد،  فقط

 !گهید يکه فرستادمت بخش ها مونمیپش

به :زدم و گفتم يلبخند. کرد یفقط تماشام م ینگاهش کردم، با اون دو تا پولک یرچشمیام رو گفتم و ز جمله

 !هیخال یلیخ مارستانیب شگاهیاون هم تو آزما يجا ینگو ول يزیهم چ يشاد

 .شه یاحساس م یلینبودنش خ ستین یکنه وقت یکه بس سر و صدا م يشاد:زد و گفت يلبخند

لبم رو پاك کردم،  يبا دستمال گوشه ! من محسوس بود يبرا شتریکردم اما نبود اون ب دییدلم حرفش رو تأ تو

عمه خانوم  يشبو خونه  هیدوباره  يتا مجبور نشد میبر دیبا گهیفکر کنم د: به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 !یصبح کن

 .میبر: برداشت و گفت زیم يرو از رو فشیک

 !حساب کنم دیمن با: آوردم که گفت یپشت شلوارم در م بیپولم رو از ج فیجام بلند شدم، داشتم ک از

 !یکن فتیدست تو ک دیهرگز نبا رونیب يای یمرد که م هیبا : زدم و گفتم يلبخند

 !ل؟یموبا در آوردن يبرا یحت: دیلبخند پرس با

 !پول منظورمه فیک:و گفتم دمیخند

 ندارن؟ يبرادر ایعمه خانوم چرا تنهان؟ خواهر :دیبود که پرس ایناد. نیسمت ماش میکردم و راه افتاد حساب

 .ستنیشهر ن نیداره اما تو ا-

 ...پدر و مادر شما هم  یحت:

 .اونها فوت کردن-

 .متأسفم: و گفت دیکش ینیه ایناد

 .ساله، من بچه بودم یلیخ-
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 .امرزدشونیخدا ب:

 ن؟یبا هم کنتاکت دار یعنی یستین یمیبا پدرخونده ات صم يگفته بود. ممنون-

 ستین میباشه به هر حال پدر واقع یهر چ نیدون یفقط خب م. هیواقعاً پدر خوب یعنی ه،یاون مرد خوب. نه اصالً:

 .مشکالت من بشه ریدرگ یلیخ دیکنم نبا یو من حس م

 .کنم یم نینسبت به عمه ام احساس د شهیمثل من که هم. متوجه ام-

 شما رو بزرگ کردن؟ شونیا:

 .آره-

. دیکه به شما دارن رو فهم یحرفهاشون محبت نیشد از ب یواقعاً م نیاریرو ب فیک نیرفته بود یاون شب وقت:

پدرخونده ام هم  ياما خواهرها ستمیدر ارتباط ن ادیز میواقع يمن که با عمه ها. دوستتون دارن یلیخ یلیخ

 .ندارن یخوب ي ونهیبا ما م یلیخ

و عمو  ییبه محبت خاله و دا ازین گهیمثل عمه خانوم من داشته باشه د یکی لیفام يآدم تو همه . فیچه ح-

 .نداره

 .خدا براتون نگه اشون داره:

 شگاهیسر به آزما هیخورد  نجایبه ا رتیسم یستیکه ن یسه ماه نیاگه تو ا:بهش انداختم و گفتم یلبخند نگاه با

 !میش یخوشحال م یهم بزن

 !امیب دیژاله جون که حتماً با دنید يبرا. حتماً-

 !فقط ژاله؟:

 !خوش به حال ژاله: کردم گفتم یرو باز م نیقفل ماش موتیبرگشت به سمتم، همون طور که با ر سرش

سر به عمه خانومم بزنم  هیتو رو برسونم خوابگاه و  میبر: با لبخند نگاهم کرد، در رو براش باز کردم و گفتم فقط

 !از دستم شکاره يکه بدجور

 !نیدار یپس مراسم منت کش: دیدر رو بستم، نشستم پشت رل و اون بود که پرس نشست،

 !کنونه یمراسم منت کش اره: اومدم گفتم یزدم و همون طور که از پارك در م استارت

روشو کرد سمت  عیسر یلیکردم، خ ریرخم، سرم به سمتش برگشت و نگاهش رو غافلگ میلبخند زل زد به ن با

 !رو بکشم يمنت شاد دیبا یخوابگاه کل دمیمنم که رس: روبرو و گفت

 !چرا؟-
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 !رم منم نگفتم یخواست بدونه کجا دارم م یآخه م:

ولت  یمطمئن باش تا بهش نگ! هییمراسم تون مراسم بازجو ،يندار یپس مراسم منت کش: و گفتم دمیخند

 !کنه ینم

 باشه؟ نیبهش نگ يزیخوام چ یگم، از شما هم م ینم-

 !چشم-

 !بال یچشمتون ب:

 .میچشم گفتن هات صحبت کن نیقرار بود در مورد ا! آهان-

 گم چشم؟ یبده که م:

 !اشه تا چشمدم بشنوم ب یم حیمن ترج-

 چرا آخه؟:

 !هیرسم يادیبه نظرم چشم ز -

 !گهیبگه چشم د سشیبه رئ دیخب آدم با:

 !ستم؟یمن اآلن فقط رئ-

 !هم هستم تیکارآگاه خصوص: بهش انداختم و گفتم ینگاه میساکت شد، با لبخند ن ایناد

 !بله: و گفت دیخند

 !دوست دوستت هم هستم-

 !؟يشاد:

 !خدا نکنه-

 !چرا آخه؟: و گفت دیر خندبار بلندت نیا

 !شه یسال کچل م هیباشه سر  يدوست شاد یهر ک! منظورم ژاله بود-

 !همه سال هنوز موهام سر جاشه نیمن که بعد ا:

شالش دوختم و دلم خواست که  ریاز ز ختهیر رونیب ینارنج ينگاهمو به موها ستادم،یچراغ قرمز ا پشت

 نه؟ ایکه کچل شده ام  نیمطمئن بش نیخوا یم: دیکه پرس دینگاهمو د. لمسشون کنم

 !یش یم یچه شکل یکردم کچل باش یداشتم تصور م! نه: دنده رو جا زدم و گفتم دم،یخند
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دختر  نیا دنیسه ماه ند دیشا. رفت تا تموم بشه یفکر کردم که م ییها هیثان نیبه آخر. نگفت يزیو چ دیخند

فراموش .واقعاً سخته دنشیدونستم که ند یز همون لحظه خوب مکرد اما ا یرو با قلب و روحم روشن م فمیتکل

 !سخت تر دنشیکردنش از ند

 خونه؟ ير ینم: گفتم نیبه ساعت انداختم و به مع ینگاه

 .رم یم-

 !به چک و چونه زدن با من؟ ینشست نجاینداره انجام بده که تو ا يژاله کار:

 !کردن توا یمن گذاشته و اون هم راض يبه عهده  فهیوظ هیژاله -

 !اون دفعه براتون عبرت نشد؟:

 یژاله رو که م! نگاهش نکنه گهیبزنه د یکرده، گفته اگه حرف یبه خدا ژاله با الله ط! اون دفعه فرق داشت-

 .ستیمادرشونم که ن. دونه یخوب م نویکنه و الله هم ا یم یاگه بزنه جداً عمل یحرف ،یشناس

موقع فوت کردن ! رهیو کادوشو بگ ارهیب کشیاز ک کهیت هیبگو، بگو فردا واسه ام  کیاز طرف من به ژاله تبر:

 !و شرش کم شه ادیب رشیشوهر خوب گ هیاش زودتر  دهیشمع هم آرزو کنه اون خواهر ترش

 گه؟ید يای ینم یعنی: از جاش بلند شد و گفت دیناام نیمع

 !نه-

 .شد فیح:

 .میریگ یو جشن م میش یجمع م ییدور هم سه تا گهیوقت د هینداره  یبیع یآره خب ول-

 .شد رید یمن برم که حساب: به ساعت انداخت و گفت ینگاه نیمع

 .برو خودتو زودتر برسون خونه تا خونت حالل نشده-

 .نالیبرم ترم دیاول با:

 ؟یواسه چ نالیترم-

 .ایدنبال ناد:

 !ا؟یناد-

 .گردم برم دنبالش یبمونه من که دارم برم نالیمژاله بهش گفت تر. رسه یم گهیساعت د مین هیآره :

 .نشده رتیباشه پس برو تا د. آهان-
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 یدرصد اگه م هی. یصندل یام رو دادم به پشت هیکردم و تک یباهام دست داد و رفت، در که بسته شد پوف نیمع

 !رفتم یکردم و با کله م یهم تو اون جشن حضور داره اصالً معطل نم ایدونستم ناد

به  ینگاه. شده تو کشو بود يژاله بسته بند ي هیهد. رو باز کردم زیم يو کشو دم،یموهام کش نیب دستمو

خلوت و برگ  اطیخرده از پنجره زل زدم به ح هی رون،یاومدم ب زمیاز پشت م. ساعت انداختم و از جام بلند شدم

به اون کافه، . بودم دهیرو د ایکه ناد ين باریذهنم برگشته بود به چند ماه قبل، به آخر. بود ختهیکه ر ییدرختها

که چهره اشو قاب گرفته بود، به لبخند گرمش، به  یبه شال صورت ز،یم ينشسته اش رو فیظر يبه دستها

از فکر کردن بهش  يلحظه ا یاز اون روز گذشته بود و ذهن من حت يدو ماه و خرده ا. خنده هاش يصدا

و  نشیریکردم، لبخند ش یاش م ادهیخوابگاه پ کیکه نزد يآخر ي صحنه. دلم براش تنگ شده بود. غافل نبود

احساس شده بودم که همه بهم شک کرده  نیا ریاونقدر درگ. شد یچشمم رد م يتشکرش مرتب از جلو

کردن که نکنه عاشق شدم، نکنه دامون خان دل بسته که  ینداختن و مسخره ام م یبچه ها بهم متلک م.بودن

زدم و از جواب دادن  یدورشون م یاما من هر بار با خنده و شوخ یو مهمون یاز شلوغ يمرتب تو فکره و فرار

کرد و هر بار هم با واکنش من  یم دیرو برام کاند یمختلف يها نهیعمه خانوم هم که مرتب گز. رفتم یطفره م

 .شد یاز قبل م دتریخورد و ناام یحرص م

خواستم برم خونه و  یم. رفتم رونیب شگاهیبرداشتم و از آزماکشو  يژاله رو هم از تو يکادو دم،یرو پوش کتم

 .خرده فکر کنم هیداد  یکه بهم آرامش م يآب سرد ریو ز رمیدوش بگ

*** 

 ن؟ییبفرما: فونیتو آ دیچیپ نیمع يزنگ گذاشتم، صدا يو دستم رو رو دمیکش یقیعم نفس

 !؟ییدامون تو:دیمتعجب پرس نه،یقدم رفتم عقب که بتونه منو بب هی

 !من بوده هیشب یلیگن خ یم امرزیخدا ب! پدرمه ينه پسرعمو-

رو دم در  نیکردم مع یم الیرفتم باال و بر خالف انتظارم که خ. گفت و در رو باز کرد ییتو ایب يلحن شاد با

رو داد و جوابم  ییسالم کردم، با خوشرو. کرد یبود و تماشام م ستادهیا قیلبخند عم هیکه با  دمیژاله رو د نمیبب

 !زدم یباهات حرف نم گهید ياومد یاگه نم: گفت

 .اوردیدلم طاقت ن یبهتر بود ول یلیاومدم خ ینم: گفتم آروم
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اومد جلو و باهام دست داد و با  نیمع. کردم و رفتم تو هال زونیبرم تو، کتم رو آو نکهیا يرو باز کرد برا راه

و ژاله پوست سرمو بکنه که چرا  نجایا امیخرده نازتو بکشم، بعد ب هیمن  یخواست یفقط م: لبخند گفت

 !اوردمت؟ین

تکون دادم و سالم کردم، با لبخند جلو اومد، جواب  يسر! دیشن یرو م نیمع يبود، گوشم حرفها ایبه ناد نگاهم

 ؟يفرهود يآقا نیخوب: دیسالمم رو داد و پرس

خرده الغرتر از قبل شده  هیانگار . اونقدر خوشحال شده بودم نشدیباز شده بود و دست خودم نبود که از د شمین

نشستم  یهمون طور که م شیدر جواب احوال پرس. داد یالغرتر نشونش م ياون سارافون سرمه ا دیشا ایبود 

 ؟یشما خوب. من خوبم: گفتم

 . ممنون: آروم گفت م،ینشست

 ! گه رو بشنو اما باور نکن یکه دامون م یمن خوبم: گفت نیمع و

 !یستیوقته خوب ن یلیتو خ! گه دامون یراست م: دیاز تو آشپزخونه پرس ژاله

 !ارنی یکنن دارن برام حرف در م یم يبهم حسود: گفتم ایانداختم رو پام رو به ناد پامو

اومدن الله از اتاق و سالم  رونیکه ب يلبخند زد، خوشحال شدم از شرکت کردنم تو اون تولد، اونقدر ایناد

 .نکرد لیسردش هم حال خوشم را زا

 .یگفتن رفت شگاهیژاله زنگ زد آزما: دینشست رو پام و پرس نیدست مع ا،ینشست کنار ناد الله

سر رفتم  هی:گفتم ایرو صورت ناد نهیمرتب نش نکهیا يکردم نگاهم رو کنترل کنم برا یم یطور که سع همون

 .خونه

قراره باشن اما  ییچه کسا گهیدونستم د ینم. فت، ژاله صداش کرد و اونم پاشد رفت تو آشپزخونهگ یآهان نیمع

 !بود که بود ایمهم ناد

که  ییچا ینیس. بود رهیداد و به صورت اون خ یالله گوش م ينشست رو صورتش، داشت به حرفها نگاهم

 ایتو با قند  ییچا: بهم زد و گفت یچشمک! نیاومد جلوم، نگاهمو باال بردم و دوختم به صورت خندون مع

 !بخور ینیریش

فنجون رو برداشتم، ژاله هم اومد ! يرو با نگاهت خورد ایبود که ناد نیمنظورش ا! گفت یشرف متلک م یب

 .کجا موندن نیبب دیزنگ بزن به نو هیجان  نیمع: نشست و گفت
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ژاله رو به . زیرو با دو تا فنجون گذاشت رو م ینیس و الله تعارف کرد و ایرو به ناد يگفت و چا يباشه ا نیمع

 زن عمو خوبه؟: من با لبخند گفت

 .ستیبد ن-

 !خوب باشه البته نیاگه تو و مژگان بذار:

 !به کارش ندارم يمن که کار-

 ! گهیکنه د یم شیشاک یحساب يبه کارش ندار يهمون که کار:

 !يپس تو از حالش بهتر از من باخبر-

تعجب !نداره؟ یمشکل شگاه؟یآزما ادی یگفت دامون خوبه؟ م یزدم م یباهاش حرف م یتلفن شیچند روز پ:

 !رفته ادشیمنو کالً ! اون هم گفت نه واهللا ش،ینیب یگفتم مگه شما نم ره،یگ یکردم که سراغ تو رو از من م

بره  ادتیاش فردا خونه  یامروز رفت نکهیا! ه؟یدر چه حد یدون یفراموش کردن عمه م: زدم و گفتم يلبخند

 .اونجا بودم دنیدو شب خواب شیپ يهفته ! یبهش زنگ بزن

عمه خانومت باشه خوب حق داره از توقع داشته باشه  يکه دار یتنها کس یوقت: ژاله گفت يبود که جا الله

 !یمرتب بهش سر بزن

اخم به الله چشم غره  ندادم، نگاهم نشست به صورت ژاله که با یجواب! توپ جنگ رو در کرده بود! شد شروع

 .تو راهن انی یدارن م: از اتاق خواب اومد و گفت نیرفت، مع یم

پنچر شد، اآلن  يای ینم دیشن یوقت. دامون هم هست دیپرس يفور ادیب میکه گفت دیبه نو:کنارم و گفت نشست

 .بال در آورد يکه بهش گفتم اومد

 خوش گذشت؟ التیتعط:دیپرس ایژاله از ناد. نگفتم يزیلبخند دادم و چ هیرو با  جوابش

دلم .انجام ندادم یکار خاص. بد نبود: به من انداخت و رو به ژاله گفت ینگاه مین ا،ینشست رو صورت ناد نگاهم

 .تنگ شده بود یدانشگاه حساب يهم برا

 یدلم م يکرد یم مکه اگه ول يدلتنگ شده بودم، اونقدر يمنم بدجور. ناخودآگاه رو لبم نشست يلبخند

 شده؟ يزیچ: دینشست رو پام و آروم پرس نیدست مع! بمونم رهیخواست ساعت ها به صورتش خ

 نه چطور؟: دمیبه سمتش و پرس دیچرخ نگاهم

 .انگار يگرفته ا-

 .خرده هیخسته ام . نه خوبم:
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 مارستان؟یب یچرا صبح رفت-

 .ادیتونست جاش ب یهم نم اینبود، خانوم اصغرن نایس:

 .زد یم ییحرفها هی روزیدکتر د. طور نیکه ا-

 ؟یچ:

 .دهایبره تهران واسه خر ینباشه دامون بخواد با تراب يازین گهید دیگفت شا یم-

 فوران کرد؟ یاعتمادشون به تراب ییهوی:

 گهید یکی دیبا ایگرفته فکر کنم  شیکه دامون در پ یاوضاع نیگفت با ا یدونم، منم تعجب کردم اما م ینم-

 .تنها بره یتراب ای میکن نشیگزیرو جا

 گرفتم؟ شیدر پ یچه اوضاع:

کم کم به  نیدار: زدم و گفتم مییبه چا یلب! یگفت برو خودت یبه خودش گرفت که انگار م یرنگ نیمع نگاه

 !ها نیچسبون یم یمن انگ افسردگ

چشماشو عوض  ریبهم انداخت و مس یلبخند محو نگاه هیبا  ا،ینشست به صورت ناد ییاز پس بخار چا نگاهم

 غوغا شده؟ شگاهیباز دوباره تو آزما دمیشن:ژاله بود که منو مخاطب قرار داد و گفت. کرد

 !افته یاتفاقها م نیکه هر بار هم که من هستم ا نهیجالب ا:به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 ه؟یموضوع چ: دیپرس الله

 .میکه نبود نیو مع خودت بگو، من: رو به من گفت ژاله

 !يدیهمکار شن ياز خانم ها ریاما با طول و تفس ينبود: زدم و گفتم يلبخند

که خانومه  شگاهیزن و مرده اومدن آزما: ژاله رو به الله گفت! خواست جواب سوال الله رو بدم یواقع دلم نم در

 !!يداد و قال شد و فحش و فحش کار! بده، جواب مثبت بود يباردار شیآزما

 چرا خب؟: دیپرس الله

 !خرده فکر کن هیالله :که ژاله گفت دمیشن! گل انداخته بود یبود که لپ هاش کم ایمن رو صورت ناد نگاه

 !شده یمرده بچه دار نم: رفت تا در رو باز کنه گفت یهمون طور که م نیزنگ در بلند شد، مع يصدا

 تو رو هم زد؟ یسوا کن یفتر: دیآهان از اون لحاظ گفت، ژاله از من پرس هی الله

 مشیبفرست شگاهیجلو که از آزما میمن و دکتر اکبرزاده رفت. داد یبند فحش م هیفقط . زد ینه، اصالً زنه رو نم-

 یخدا قاط يبنده ! حرفها نیاشتباهه و از ا شیجواب آزما ن،یگ یبه ما که دروغ م یشروع کرد به فحاش رون،یب
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پخش  ییبود و منو گرفت و دو تا ستادهیخب خدا رو شکر خانوم افزا پشت سرم ا منم نزد، هلم داد که! کرده بود

 !میشد نیزم

بگو خانوم محترم وسط اون : زدم و گفتم يکرد، لبخند یکه نگاهم م اینشست به صورت خندون ناد نگاهم

 !به تماشا؟ يستادیمعرکه هم جاست که ا

رو  يخدا رو پرت کرد يزنه بنده  يزد: و رو به من گفت دایو آ دیاستقبال از نو ياز جاش بلند شد برا ژاله

 !؟یتازه طلبکار هم هست نیزم

متأسف شده بودم اما بعد رفتنش  یاون مرد حساب يبرا. اون روز و اون صحنه دوباره لبخند رو به لبم آورد ادی

 ياز همکارها به صحنه  گهیدو تا د یکیخرده اوضاع آروم شد، من و خانوم افزا و خانوم جوان و  هی نکهیبعد ا

 ! میبود دهیخند یافتادن من و خانوم افزا کل

مشترك من  یدوست نیا يشد به واسطه  یم یو ژاله بودن که چند سال نیمع یمیصم ياز دوستها دایو آ دینو

حال  يایجو شهیاما هم میدید یهمو نم شتریدو بار ب یکی یسال دیهر چند که شا. هم باهاشون آشنا شده بودم

 .میبود گهیهمد

 نکهیبعد ا دن،یو اون هام متعاقباً حال منو پرس دمیرو پرس دایدست دادم و حال آ دیبا نو م،یجامون بلند شد از

 !دامون خان؟ میدیچه عجب ما شما رو د: گفت دایآ میخوش و بش ها تموم شد و نشست

 یمطمئن باش سال تا سال نم میکرد یمبا هم کار ن شگاهیآزما هیما هم اگه تو : زدم و ژاله گفت يلبخند

 !مشیدید

 ؟یگنج يدنبال نقشه  وریگال هیچ: و گفت دیبه پشتم کش یدست دینو

قسمت نفوس بد زدنش رو به عهده  يایاونو که فعالً گذاشتم کنار که تو سرت خلوت شه ب: زدم و گفتم يلبخند

 !يریبگ

 !میش یدونم ما موفق نم یمن م: و با ادا گفت دیخند

چند  نیتو ا. دیرفت تو آشپزخونه چرخ یکه به دنبال ژاله م ییایگفتم و نگاهم ناخودآگاه همراه با ناد قاًیآره دق هی

کرده بودم  نییخواستنش رو باال و پا ياونقدر! آدم خاصه برام هیبهش فکر کرده بودم که بدونم  يماه اونقدر

فکر  دیشا! شده بود خوره و افتاده بود به جونم نشردخوامش اما ترس از مطرح ک یجور متفاوت م هیکه بدونم 

! یهستم بدتر از شعبان یکیکرد  یشد فکر م یاگه از احساسم با خبر م دیشا! کرد قصد سوء استفاده دارم یم

 ! اومد یشد که خودم هم از خودم بدم م یازم متنفر م يحرف دلم اونقدر دنیاصالً با شن دیشا
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 ؟ییکجا: دینشست رو پام و پرس نیمع دست

 ؟یگفت یچ: دمیرو از نگاهم گرفتم و پرس یرگیخ

 !ناجور یزن یمشکوك م: زد و آروم گفت يلبخند

 !؟یچ یعنی: دمیکردم و پرس یاخم

 !میزن یباشه حاال بعداً در موردش حرف م: رو کش آورد و گفت لبخندش

بود که  يحربه ا یمهمون نیتو ا ایکه احتماالً حرف زدن از حضور ناد دمیرس جهینت نیخرده فکر کردم و به ا هی

 یم!به هدفشون برسن و البته که دست من رو هم رو کنن نکهیا يآخر بوده برا ریاحتماالً ت! نجایمنو بکشونن ا

 هی دیاز اآلن با! دارن یو دست از سرم بر نم ژهکنن سو یزن و شوهر از فردا منو م نیکنم ا ینیب شیتونستم پ

 !کردم یبه حال خودم م يفکر

 یرو زحمت م وهیظرف م نیا: زد و گفت يلبخند شش،یاز تو آشپزخونه صدام زد، از جام بلند شدم و رفتم پ ژاله

 .تونم یمن نم نهیسنگ ز،یرو م يبذار یکش

 !بود؟ نیهم سنگ نیواسه مع: دمیموشکافانه ام رو به صورتش دوختم و پرس نگاه

 !گفت یم ییزایچ هیزن عمو :و آروم گفت دیخند

خانوم  ایناد نیاز ا یلیگفت خ یم: داد حیخودش توض یبپرسم چ نکهیبه ابروهام نشست و قبل از ا يا گره

 !؟يکرد دایپ فشویو ک يدر آورد يسوپرمن باز يبه ما نگفته بود! خوشش اومده

 !به شماها گزارش بدم؟ دیکنم با یم يمگه من هر کار-

 نیا: کرد اما همراه با لبخند گفت یاخم دم،یاز دستم گرفت که آخم هوا رفت و خودمو عقب کش یشگونین

 نیچند وقت به خاطر نبودنش ا نیا! آره؟ يهم هست اومد ایناد يدیراستشو بگو تا شن! ستین یهر چ زهایچ

 !؟يطور دمغ بود

 !شرکت کن شونیسینو ویرو هند،تو آزمون سنارسفر ب هیبه نظرم : برداشتم و گفتم زیم يرو از رو وهیم ظرف

دستم نشست . زیم يرو گذاشتم رو وهیو ظرف م رونیجواب از آشپزخونه رفتم ب یخنده اش بلند شد، ب يصدا

هنوز  دیپرس یکه م دینشستم و در جواب نو نیکردم کنار مع یام و همون طور که بازش م قهیدوم  يبه دکمه 

 .رم یاونجا هم م. آره: نه گفتم ایهستم  مارستانیب

 !همه کار کردن؟ نیبه ا ازهیچه ن گهید دهیبهت رس یشما که از پدرت ارث خوب: بود که گفت الله
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که  شهیهم:شد پس گفتم یتابلو م یلیدادم خ یخواد بحث پدرم رو وسط بکشه، جواب هم نم یدونستم م یم

 .کنه یلش کار مآدم به خاطر د یوقت هی! کنه یآدم واسه پول کار نم

 !فرار کنه ییزهایچ هیاز  نکهیا يهم برا یوقت هی: ازم گرفت و گفت نگاه

 !يگرد یم کاریو من موندم شما چرا هنوز ب قاًیدق: انداختم رو پام و گفتم پامو

تو پرونده اش بود  یشکست عشق هی. ندازم یم کهیت يزیدونست دارم به چه چ ینگفت، م يزیشد و چ ساکت

 ! از موضوعش با خبر شده بودم یکه منم به طور اتفاق

 متیو ق استیدر مورد س نیو مع دینشست رو صورتش و نگاه ازم گرفت، گوشمو سپردم به بحث نو یظیغل اخم

و الله هم که خدا ر. بود دایکه مشغول حرف زدن با آ اینشست رو صورت ناد یم یارز و طال، نگاهم هر از گاه

  !چشمام محو شده بود يکمک به خواهرش از جلو يشکر بلند و به بهونه 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

جام رو عوض کردم و رو . حرف بزنم ایبتونم با ناد نکهیا يشد برا یخوب تیهم که رفت تو آشپزخونه موقع دایآ

 ؟يفکر کرد شنهادمیرو پ: دمینشستم و پرس ایناد يمبل کنار

خب از ...  یعنی. بله: بود که گفت ایناد. دینو ينشست به چهره  اومد رو صورت من و بعد دوباره نیمع نگاه

 .امینتونم تموم روزها رو ب دیشا...  یخدامه که بتونم اونجا کار کنم ول

 خوبه؟. میکن یم يزیبرنامه ر.ستیدونم، مهم ن یم: نگاهمو دوختم به صورتش و گفتم نیحضور مع الیخ یب

 .هیعال:

 !یزودتر پرش کن يایب دیبا ه،یخال شگاهیتو آزما یجات حساب: نشست رو لبم و آروم گفتم يلبخند

 !نیشما لطف دار: لبخند جواب داد و گفت هیرو با  لبخندم

 ياگه دل خودم برا!کرد یرو بلند کردم و نگاهم نشست به صورت خندون ژاله که از پشت کانتر نگاهم م سرم

 !واسه ام داشتن ينقشه ا نیاله و معبود مطمئناً ژ دهینلرز ایناد

 نکرد؟ جادیشما ا يبرا یکه مشکل یشعبان: بود که آروم گفت ایناد

 شده؟ ينه مگه طور-
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گفت که  یم قه،یرف یشعبان ياز دوستها یکیاز دوستهاش که با  یکی قیگفت، از طر یم يانگار شاد ینه ول:

 !کشه یدر واقع نقشه م یعنی! گه یزنه و بد م یره و پشت سر شما حرف م یهمش راه م

 !شه یدست من بزرگ م ریز ادیبچه است، ب! ستیمهم ن-

کرده بودم  یسع المیشدم که چند ماه ازش دور مونده بودم و تو خ ییلبخند زل زد به من، محو اون چشمها با

 ! تصورشون کنم

 !و ژاله لو ندم نیمع يجلو خودمو نیاز ا شتریشدم که ب بیس هیازش گرفتم و مشغول پوست گرفتن  نگاه

*** 

فوت کرد،کادوهامون رو باز  دیمن و نو يها یشوخ ونیرو م کشیک يبود، ژاله بعد شام شمع رو یخوب یمهمون

کردم  یسع يدو بار یکیعکس گرفتن  يبرا نیتو قاب دورب ستادنمونیا ونیم. و از تک تکمون تشکر کرد

عکسها رو از  نیقبل حتماً ا يرو به خودم اختصاص بدم و تو فکرم بود برعکس بارها ایجا به ناد نیتر کینزد

 !ژاله طلب کنم ای نیمع

 ؟يای یفردا م: دمیپرس ایرفتن از ناد موقع

 ام؟یب-

 .یکارتو شروع کن یتون یم ياز هر وقت دوست دار:

 ه؟یموضوع چ:دیبود که متعجب پرس ژاله

 .شگاهیما آزما شیپ ادیرو ب شیکاریب يتونه همچنان و ساعت ها یاره مخانوم گفتم اگه دوست د ایبه ناد-

 !گه؟ید يقبول کرد! یچه عال يوا! آره؟: گفت ایزد و با ذوق رو به ناد یقیلبخند عم ژاله

 .نیبا بچه ها به منم سر بزن: گفتم دیدست دادم و رو به نو نیبا لبخند و تکون سرش جواب مثبت داد، با مع ایناد

 ییپا يکرد، از ژاله هم بابت زحمتهاش تشکر کردم و رفتم سمت پله ها، صدا يتشکر دایگفت و آ یچشم دینو

 . ادی یداره همراهم م نیمع دمیسرم رو برگردوند و د

 !يبرو تو بابا زشته مهمون دار: گفتم آروم

 !رم باال یم گهید قهیدو د ستن،ین بهیغر: تا بناگوش باز شد و گفت ششین

 ! چه خبره؟! قهیدو د: گفتم نییپا میرفت یکه م ها رو پله

 !یلیخوشحالم خ: نشست رو پشتم و گفت دستش

 !بابت؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٤٠١ 

 !نمیب یکه دارم م يدیدامون جد نیا:

 !ندارم دنیجوك نگو که حال خند-

 !هیخوب یلیدختر خ! میجد يجان تو جد! ه؟یجوك چ:

 !؟یگ یالله رو که نم یک: دمیو پرس دمیخند

 !یبرو خودت: و گفت دیخند

 نیرو واسه همچ یگفت که اون شب و اون مهمون یراست م اوشیپس س:رو دست به دست کردم و گفتم کتم

 !نیداده بود بیترت ينقشه ا

 هی ينقشه و آدرس دار یخودت ب! يبه نقشه ندار ازیتو که ن! کدوم نقشه پسر خوب؟: و گفت دیهم خند نیمع

 !جلو که ير یکله م

 !خواهشاً سینامه ننو لمیف: کردم گفتم یدر رو که باز م ن،ییپا میبود دهیرس گهید دم،یخند

 !میزن یباشه فردا مفصل در موردش با هم حرف م: گفت نیکه مع دمیرو زدم و شن موتیر

 !زشته يبرو باال مهمون دار: به باال کردم و گفتم يسر اشاره ا با

 !؟يبذار ونیبا ژاله در م يمرد یم! رف دلشو نزنهخودشو بخوره و ح یکه آدم چند ماه ه نهیزشت ا-

 !؟يدوز یو م يبر یم يواسه خودت دار یچ:سمتش و گفتم برگشتم

 !يو تصوراتت تنت کرد التیکه خودت از قبل تو تخ یهمون-

 !نمتیب یفردا م! برو جمع کن مسخره ایب:

 ! آره حتماً-

 !قربونت:

با دل خودم  فمیحاال که تکل! ؟یفکر کردم که خب حاال چ نیپشت رل، راه افتادم سمت خونه و به ا نشستم

 دیبودن با ایبا ناد يو ژاله هم بو برده بودن و حاال که فقط دو ترم فرصت بود برا نیمشخص بود، حاال که مع

 ونیرو با خودم حل کنم و باهاش در م ییزهایچ هیگالره نتونسته بودم  انیکه سر جر یمن! کردم؟ یکار م یچ

 !رو از گذشته بگم؟ زیهمه چ ایقرار بود به ناد يه جوربذارم چ

رفته بود  اوشیس. خرده خنک بشم هیرو هم روشن کردم تا  نیموهام،کولر ماش نیدستم نشست ب دم،یکش یپوف

 یلیشه خ یم یبودم که فکر حاال چ فوریک ایو بودن در کنار ناد دنیاز د يمطمئناً اونقدر. تهران و تنها بودم
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و فکر حضور دوباره  شنهادمیبه پ ثبتشاما جواب م میفرصت نشد با هم حرف بزن ادیهر چند که ز !پکرم نکنه

 .خواب راحت داشته باشم هیکرد که  یسرخوشم م ياونقدر شگاهیاش تو آزما

*** 

 !لحظه هیدامون پاشو :

 !کنم یخواهش م اوشیول کن س-

 !پاشو کارت دارم:

 !به خدا خسته ام ایس: و خواب آلود گفتم دمیبه سمتش چرخ رونیب دمیبالش کش ریکردم، دستهامو از ز ینچ

 !پاشو دو تا گردن کلفت اومدن دم خونه کارت دارن:که گفت دمیرو شن شیجد يصدا

 !؟یک: دمیباز شد و متعجب پرس چشمام

 !دو نفر اومدن باهات کار دارن-

 !ان؟ یک:

 !کار دارن یچ نیپاشو حاال بب! دونم ینم-

با لحن  اوشیس ن،یبه کف زم دیخورده بود دورم به زور از خودم جدا کردم، پاهام چسب چیپکه  يا مالفه

 !ادی ینم یخوب يدونه اما بوها یخدا م یکن یم يکار دار یچ: گفت يطلبکار

شد  یکه به زور باز م ییبا چشمها. برداشتم و تنم کردم نیزم يشرتم رو از رو یو ت دمیبه صورتم کش یدست

بپوش  نویا ایب: شلوار بهم داد و گفت هیاز تو دراور  اوشیکردن شلوارکم، س دایپ يبه دور اتاق انداختم برا ینگاه

 !حاال

هم به ساعت  یو نگاه دمیدوباره به صورتم کش یدست دم،یو باال کش دمینشسته شلوار رو پوش يطور همون

 !گهیبلند شو د: پرحرص گفت اوشیس. انداختم

 اوشیاز جام بلند شدم، دست س. بود نیپلکهام سنگ يشده بود که رفتم تو تخت و حاال بدجورهوا روشن  باًیتقر

رو هم  شونیلیفام: دمیرفتن از اتاق پرس رونیفشار آورد که عجله کنم، در حال ب ینشست رو پشتم و کم

 نگفتن؟

 !نه-

 ؟يدرو وا کرد:

 !نه-
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 ...برم بعد  ییدستشو هیشه  یپس م:

 !پره یتوپشون حساب! دامون-

قاتل باشن که  هی ياز خانواده ها دیکردم شا یم الیو برگشتم سمتش، تا اون لحظه خ دیاز سرم پر خواب

واسه  یعنیگفت توپشون پره  یم اوشیس یکنم اما وقت یونیمثالً من پا در م نکهیاومدن دم در واسه ا

 .بودن ومدهین یدرخواست

 ن؟ییبفرما:برداشتم ویوم رو صاف کردم و گوشگل فون،یافتادم سمت آ راه

 ؟يفرهود يآقا-

 .خودم هستم:

 !دم در نیاریب فیچند لحظه تشر-

 شما؟:

 !کنم یعرض م نیاریب فیتشر-

راه افتادم برم سمت در . شدن ینم دهیزنگ د نیبودن که از دورب ستادهیا يرو گذاشتم سر جاش، جور فونیآ

 !دم در؟ يبر يخوا یم: گفت اوشیس

 !نرم؟-

 !یلیانگار طلبکارن خ! دونم ینم:

 !ندارم یبده یمن به کس -

 !يذار یم ادیز ریاما پا رو دم ش يندار یبده:

 !نه؟ ایخوان  یم یچ مینیبب دیبه هر حال با: در و گفتم ي رهینشست به دستگ دستم

و باز کردم، نگاهم افتاد آپارتمان ر يو در ورود نییپا میگفت و همراهم شد، پله ها رو رفت یدونم ینم اوشیس

 !بودن یبه دو تا از برادران عبداهللا زاده که واقعاً هم طلبکار و عصبان

 شده؟ يزیچ: دمیبهشون انداختم و پرس ینگاه

 !؟یعنی یدون یتو نم: دیپرس تیبزرگه با عصبان برادر

 !و؟یچ-

صورتم از درد . ستادیلحظه حس کردم قلبم ا هیام و چنان محکم بهم ضربه زد که  نهینشست تخت س دستش

 !داداش آروم: برادرش و گفت يکردم تعادلم رو حفظ کنم، دست برادره نشست به بازو یدرهم شد و سع
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 !نجا؟یچه خبره ا: دیپرس یو عصبان رونیهم که تا حاال خودشو نشون نداده بود اومد ب اوشیس

کرده  یغلط هی! مادرمون نشسته يپا ریز یعوض نیا: فتو گ اوشیبرادر بزرگتر براق شد تو صورت س همون

 !خودش جمعش کنه ادیب دیکه حاال با

درست از همون روز که به عمه قول ! به کارشون نداشتم يکار گهیوقت بود د یلیگرد شد، من که خ چشمام

تا حالم جا  دمیشک قیچند تا نفس عم! از مادرشون نگرفته بودم یپرونده شده و سراغ نیا الیخ یداده بودم ب

 !نرفتم مادرتونسراغ  گهیعمه ام د يدم خونه  نیکه رفت ياز همون روز: و بعد گفتم ادیب

و تحکم  تیمانع شد، دست طرف رو از ساعد گرفت و با عصبان اوشیتو صورتم، س نهیبرادره اومد که بش دست

 !؟يراه بنداز يکتک کار ای یحرف بزن ياومد: گفت

 !تو دخالت نکن! نداره یبه تو ربط: و گفت اوشیعبداهللا زاده نشست رو صورت س نیخشمگ نگاه

وقت روز  نیشده که ا یدونم چ یمن نم: عقب و رو به عبداهللا زاده گفتم دمشیرو گرفتم و کش اوشیس يبازو

 الیخ یب گهید نیکرد رونیکه منو از خونه اتون ب يبار نیبعد آخر قاًیاما من دق نجایا نیاومد نیبلند شد یشاک

 !گرفتن از مادرتون شدم تیرضا

 !بده؟ تیپس به مادرمون الهام شده که بره رضا: گفت کترهینشست رو لب جفتشون و کوچ يپوزخند

 !بده؟ تیمگه رفته رضا: ختیر شینفت به آت يناخودآگاه بود اما انگار بدجور دمیکه پرس یسوال

از عقب  اوشیام، س نهیبه تخت س دیاومد جلو و کف دستهاش رو محکم کوب کتریکوچ يبار عبداهللا زاده  نیا

 یداره م! گه؟ یم یچ نیفهم ینم: گفت تینشم و خودش رفت جلو و با عصبان نینگه ام داشت که پخش زم

 يجلو نیرسه بر یم تونزور ن،یو چرت و پرت بگ نجایا نیایب نکهیعوض ا! نداشته هیقض نیبه ا يگه کار

 !نیریدادن مادرتونو بگ تیرضا

قرار نبود به خاطر ! خواستم ینم نویزد و خورد بشه و من ا دمیترس یکله، م یهم ب اوشیشد، س یدعوا م داشت

 !تو برو تو اوشیس: و گفتم دمیرو کش اوشیس يپس دوباره بازو! شر به پا بشه یکل ریکار خ هی

اعدام  يبه تالش من برا یمادرتون ربط تیرضا :گفتم کیکوچ يجاش تکون نخورد،رو به عبداهللا زاده  از

و آدرس  نیکه خونه به خونه گشت يهمون جور. ول کردم مهیچون من کارمو نصفه و ن! نشدن اون جوون نداره

 !بوده یکار ک نیو بفهم نیبگرد نیبر ن،یکرد دایمن رو پ

به زور راه انداختمش سمت خونه و هلش دادم تو، پشت سرش رفتم و در رو  دم،یرو کش اوشیس يبازو دوباره

 !کف دستشون میحسابشونو بذار یذاشت یم: برگشت سمتم و گفت یبستم، شاک
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 کف دست خودشون؟ میمگه حسابشون کف دست ما بود که بذار: پله ها راه افتادم باال و گفتم از

 یمنطق يبا دو تا جمله  يوپ پر اومدن سراغت بعد تو توقع دارت نیبا ا یسر صبح! ؟یچ یعنی: که گفت دمیشن

 !برن؟ میکن شونیراض

 .بود تیواقع نیکه بهشون گفتم ع يزیچ! ینه، واقع یمنطق: رو هل دادم و رفتم تو و در همون حال گفتم در

 تیرفته رضا که مادرشون ننیب یرو م ياونها اآلن فقط صحنه ا! دونن یاونها که نم ته،یواقع یدون یتو م-

 !بده

شر به  هی ریکار خ هیبه خاطر  ستیقرار ن نکهیضمن ا! نداره یتیاهم گهید شیباق! بود نیمهم هم واسه من هم:

 !پا بشه

. اونها که اومده بودن واسه دعوا دنبال شر بودن م،یشر رو ما به پا نکرد: راه افتاد سمت اتاقش و گفت اوشیس

 !انیجرأت نکنن ب گهیکه د شونیترسوند یم يجور هی دیبا

 یحق دارن عصبان! دادن مادرشونه تیرضا ننیب یکه م يتنها صحنه ا یگ یم يخودت دار! ایباش س یمنطق-

 !باشن یحق دارن شاک! باشن

 ! اد؟یتو که نفست باال ن ي نهیبکوبن تخت س يحق دارن اون جور:

 !حق دارن! آره یاونا نگاه کن گاهیاز جا-

 !دامون:

 !میرس ینم جهیبه بحث کردن به نت میستیولش کن، تا شب هم که با:ت اتاق و گفتمافتادم سم راه

کوبه تو  یبا دست دو تا م ادی یامروز طرف م! نداره دامون یکارهات عاقبت خوش نیاما ا میکن یآره ولش م-

 !به عمه ات رحم کن یکن یبه خودت رحم نم! سراغت ادی یات، فردا با چاقو م نهیس

 !باشه:

 !زهرمار-

 !خب نه باشه:

کفشهاش پشت دره و  دمیخونه، د دمیرس یبعد تولد وقت شبید! نگفت و رفت که حاضر بشه یچیه اوشیس

بره تو اتاقش  نکهیکردم واسه ا یصداش م یوقت. رو کاناپه خوابش برده دمیانداختم و رفتم تو د دیکل یوقت

زنگ زده که خونه است اما من  لمیسل شده، به موباکن تیگفته بود که مأمور يداریخواب و ب ونیبخوابه، م

 .جشن تولد ادیجواب نداده ام و حوصله هم نداشته ب
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 دیبا! حق داشت ییجورها هی اوشیس! شدن یکردم، انگار داشتن شر م یبرادرها م نیبه حال ا يفکر هی دیبا

زودتر از اون  دیبا دیشا! برسه جهیگرفتن بوده که تونسته به نت تیمن دنبال رضا ریغ یک نمیگشتم بب یم

سرش  ییدارن و ممکنه بال يباد رتا برادر سر پ شیش نیدادم که ا یکردم و بهش اخطار م یم داشیبرادرها پ

 !کردم یم داشیحتماً پ دیآره با! ارنیب

 ياومدم برا هنکیرفتم تو آبدارخونه، به محض ا. ادیب ایساعت مونده بود تا ناد میبه ساعتم انداختم، هنوز ن ینگاه

 !به جناب دامون خان: هم اومد و گفت نیمع زمیبر ییخودم چا

و  دمیکش میشونیبه پ یرو ادامه بده، دست شبیداد اومده تا بحث د یو لحن بشاشش نشون م يور هی شین

 .گهیوقت د هیبذار واسه  ن،یحوصله ندارم مع: گفتم

باز اون  ایگذره  یم یتو مغزت چ يد یم حیو تموم و کمال توض يحوصله دار گهیوقت د: کرد و گفت یاخم

 !واسه در رفتن؟ یکن یم دایبهونه پ هیموقع هم 

 !بدم؟ حیتوض دیبا یدر مورد چ:

 ! گذره یکه تو مغزت، مغزت که نه، تو قلبت م يزیدر مورد اون چ-

شده که تو و  یکنه که چ یفکر م نیمغزم داره به ا: و گفتم ییدستم رو گرفتم رو بخار چا ،یرو صندل نشستم

 !گذره ینم يا گهید زیشه چ یکه پمپاژ م یتو قلبم هم جز خون ن،یدیرس يا جهینت نیهمچ هیژاله به 

چند تا جمله  نیبا ا یکن یم الیواقعاً خ: و نشست روبروم و گفت ختیر يچا هیخودش  يزد، برا يلبخند نیمع

 !؟یکن یاز ما مخف يکرد دایرو که به اون دختر پ یحس یتون یم

 !نیکن یم يپرداز الیخ نیدار-

 ! ؟یکن یمخف دیاصالً چرا با! ؟یکن یمخف يخوا یمثالً م یتا ک:

اما خودم بهتر از  یکن یاشتباه م يخورم که دار یتأسف م یعنیزدم، سرم رو به دو طرف تکون دادم  يلبخند

به چشمم متفاوت و خاص بود  شیکه همه چ یاون دختر، اون آدم يدونستم که چقدر دلم برا یم یهر کس

 !دهیلرز

! زنیت یلیجور مسائل خ نیخانومها تو ا! یتون یژاله رو نم یمنو گول بزن! دامون یبرو خودت: زد و گفت يلبخند

 !داداش یلو رفت يهم هست خودتو رسوند ایناد يدیفهم نکهیو به محض ا يای ینم یکه گفت شبیهمون د

 !داره؟ ایبه حضور ناد یچه ربط! شدم مونیبعد رفتنِ تو پش-

 !آره؟ يریپس بگ لشویو موبا فیکه ک نیبه زم يهم آسمونو چسبوند تیرخواهیالبد از سر خ:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٤٠٧ 

 !بود یپوز مال انینبود، جر میرخواهینه خ! یزن یحرف عمه رو م! هه-

 !؟یچ یعنی:

 !به حرف زدن با من؟ نجایا ینشست يتو کار ندار! رمیپررو رو بگ يخواستم حال اون پسره  یم-

 !زبون تو رو هم بکشم ریکردم ز يزیکار دارم، منتها برنامه ر:

 !مشغول کرده يزیچ هیذهنمو : خوردم و گفتم مییخرده از چا هی

 !خب؟: دیبا ذوق و شوق پرس نیمع

 .واسه قاتلش اومده بودن در خونه تمیکه گفته بودم دنبال رضا یهمون مقتول يامروز صبح دو تا از برادرها-

 !زن عمو هم رفته بودن انگار يدر خونه :

 . آره-

 !خواستن حاال؟ یم یچ! خب؟:

 !يکرد یبده، اومدن سراغ من که چرا مادرمونو راض تیخواد رضا یمادرشون م نکهیمثل ا-

 !؟يبد تیخواد رضا ینم یبه مادره بگ يمثالً بر! اومدن سراغ تو چرا؟! ؟یخب که چ:

 ...بوده اما  یاشون از اومدن چ زهیدونم انگ ینم-

مطمئن باش به  هیقض نیا! یحواستو جمع کن یحساب دیدامون با! دادنت یپس اومده بودن واسه گوشمال:

 !شه یختم نم نجاهایا

 !تیافتاده دنبال رضا گهید یکی! به کارشون ندارم يوقته کار یلیخ-

 ! کنه یتو اصل ماجرا نم یپس فرق ییکنن تو یم الیاما اونها خ یستیتو ن یکیاون :

 .کنم دایگرفته پ تیرو که رضا یبگردم اون دیآره، فکر کنم با:خوردم و گفتم مییاز چا گهیقلپ د هی

 دست اونا تا دست از سر تو بردارن؟ شیکه بد-

 !م؟یآدم نیمن همچ:

 !ییحرفها نیاحمق تر از ا! نه خب-

 !خودشو داشته باشه يکه بهش بگم هوا:

 ؟یخودتو داشته باش يهوا يبعد تو قراره چه جور-

 !کنه یدونم، اآلن واقعاً مغزم کار نم ینم:

 !کن دامون تیاگه اومدن سراغت برو شکا گهید يدفعه -
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 .در کار نباشه يا گهید يدفعه  دوارمیام:

 گه؟ید یکن یم تیشکا ير یاگه بود م-

 !دونم ینم:

الاقل  یستیبه فکر خودت ن یول یزن یمن بگم تو حرف خودتو م یهر چ: بلند شد و گفتکالفه از جاش  نیمع

 !به زن عمو باش

 !خنده داشت؟:دیبه ابروهاش انداخت و پرس يشتریگره ب نینشست رو لبم، مع يلبخند

 !گفت یم نویهم هم اوشیآخه س:خرده با انگشتهام موهامو مرتب کردم و گفتم هی

 !داره؟ دهیچه فا يهزار نفر هم بگن، گوش که ند: و گفت نکیرو گذاشت تو س وانشیل نیمع

 !یش یم ریحرص نخور پ: خوردم و گفتم مییاز چا گهیخرده د هی

 وانینگاهم رو از ل ایسالم ناد يبه در خورد و صدا يتقه ا. رونیبه تأسف تکون داد و از آبدارخونه رفت ب يسر

 .سالم: و گفت نشست رو لبم يلبخند. گرفت مییچا

 يرو گذاشتم تو وانمیاز جام بلند شدم، ل. داد واسه کار آماده است یکه تنش کرده بود نشون م يدیسف روپوش

 ؟ياومد یک: دمیو پرس نکیس

 .شه یم يا قهیچند د هی-

 ؟يخور یم ییچا:

 .نه ممنون-

 !سر کارمون تا دکتر اخراجمون نکرده میپس بر:

در کنارم  ایناد یچند برابر شده وقت میو حس کردم که انرژ میزد و همراهم شد، مشغول به کار شد يلبخند

 !کنه یم يحضور داره و داره باهام همکار

*** 

 ؟يما کارآموز شیپ ادی یم یشعبان یدون یم:

 .بهم گفته يشاد-

 !من؟ ردستیز ادی یم گهید ياز هفته  یدون یم:

 !آره؟ نیریسخت بگبهش  یحساب نیخوا یم! ؟يجد-

 !قاًیدق:
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 !کار احمقانه بزنه هیکه دست به  يفقط نشه لج و لجباز-

 ؟يد یالم به من م هی. نگران نباش:

ام  چارهیچند وقت ب نیتو ا نیگذشت، مع یاومد م یم شمونیبه عنوان همکار پ ایکه ناد يروز نیهفته از اول دو

 هیبهشون ثابت شده بود  گهیچون واقعاً د دیشا. بود بیعج یلیخ نیزدن و ا ینم یکرده بود اما ژاله و عمه حرف

که اون  یداده بودم و گاه رییتغ فتهامویباشم ش اشبتونم باه نکهیا يحق هم داشتن، برا. دارم ایبه ناد یاحساس

که با هم  ییساعتها ریغ مارستان،یرفتم ب یاومد اونجا و صبح م یمن هم عصر م ادیتونست ب یعصر م فتیش

رو به  یبودن هر کس کینزد زانیم نیدانشگاه و خب ا ایرسوندم خوابگاه  یاونو م م،یکرد یکار م شگاهیزماتو آ

 ! گرفت یم نیکه گزارش ها رو از ژاله و مع یژاله و عمه خانوم یانداخت چه برسه به شم کارآگاه یشک م

 . میرو هم انجام بدم بعد بر يدفتر يدو تا از کارها یکیگفتم بمونه تا  ایتو بخش تموم شد، به ناد کارم

 ي نهیشناختم تو زم یکه م ییکسها نیاز ب. عبداهللا زاده بود انیجر ریذهنم اما درگ دمیرس یکارهامو م داشتم

گردن  ياز مادر اون برادرها تیرضا ينکرده بودم که برا دایرو پ یدم مشغولن کس يایگرفتن از اول تیرضا

واقعاً حرفها و رفت و  دیشا داشتن،هم حق  دیشا! بود بیعج یلیبرام خ نیگذاشته باشه و ا شیکلفت پا پ

 !ادیمن باعث شده بود مادره با خودش فکر کنه و دلش به رحم ب يآمدها

جناب : صدام زد یکیکه  نیدم ماش میبود دهیرس رون،یب میزد شگاهیاز آزما ایکردم و همراه با ناد فیرد کارهامو

 !؟يفرهود

 !ستادنیعبداهللا زاده پشت سرم ا يچهار تا از برادرها دمیبه عقب و د برگشتم

 .نیتو ماش نیبش: آروم گفتم ایاحساس خطر کرد، به ناد ذهنم

 شده؟ یچ: دیپرس متعجب

 موتیرو با ر نیدر رو بستم و ماش ن،یتو ماش نهیرو باز کردم، بازوشو گرفتم و به زور وادارش کردم بش نیماش در

 .قفل کردم

چقدر برات  میتون یما م یده که بفهم یپس عقلت اونقدر قد م! خوبه خوبه: از برادرها بلند شد یکی ياصد

 !میخطرناك باش

 !ن؟یخوا یم یچ: دمیسمتشون و پرس برگشتم

 !داده؟ تیمامانمون رفته رضا يخبر دار: اشون گفت گهید یکی

 !داده به من چه؟ تیمامانتون رفته رضا: کردم خودمو از تک و تا نندازم و گفتم یسع
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 نیرو از تو ماش ایناد يخفه  غیج يشد، صدا اهیمحکم نشست تو دماغم و حس کردم چشمام س شونیکی سر

که  دمیرو شن شونیکی يصدا. تونستم حس کنم یخون رو م يدوال شدم و دماغمو محکم گرفتم، گرما دم،یشن

 !م؟یبکش کنار نگفته بود میبهت گفته بود! یعوض اریاسم مادر ما رو به زبونت ن:گفت

ام رو گرفت و  قهی شونیکی ست،یتو کار ن یتونستم بفهمم که قصر در رفتن یبود اما م ومدهیهنوز جا ن حالم

 یطور کتک م نیا یاعدام هیگرفتن واسه  تیبود که به خاطر رضا يبار نیدوم نیا! کتک خوردن شروع شد

 !ختم نشم قبرستونبودم به  دواریبار ام نیا مارستان،یبود به ب دهیخوردم، اون بار کارم کش

اون چهار تا برادر  يو فحشها نیماش ریدزدگ يبا صدا ایناد يها نیولش کن نیو داد ولش کن غیج يصدا

 یذاشتم وقت یکاش م! ادیسر اون ن ییبود که بال نیا یهوش و حواسم پ يشد و همه  یم یقاط یعصبان

 یشدن همراهم م نو داغو دنیکاش الاقل فقط ترس زنده موندن و درد کش! کارش زودتر تموم شده بود بره

 !ایواسه ناد یشد نه ترس ناامن

گفت  یبدم که م صیرو تونستم تشخ نیمع زیآم دیهوار تهد يو بعد صدا دمیرو شن یینجایچه خبره ا يصدا

 !سیزنه به پل یزنگ م

 ایناد نکهیا يگشتم برا دمید يتار ونیخوردم، چشم باز کردم و م ینم یتکون گهیاز ضربه ها نبود، د ياثر گهید

چشم بستم،حس کردم دارم . کرد یاش بلند بود و دامون دامون م هیگر يکنم، کنارم زانو زده بود و صدا دایرو پ

زنگ : بود که گفت نیمع يکرد و بعد صدا دبلن نیزم يآروم سرم رو از رو یکی. دم یاز دست م مویاریهوش

 .به آمبوالنس نیبزن

 .خوبم: دمیباز کردم و نال چشم

 ! زنگ بزنه به آمبوالنس یکی: دیداد کش یعصب نیقطع شد، مع ریدزدگ يصدا

 .نیمع.. خوبم مع: کردم بلندتر بگم یسع

 !بزن زنگ ایناد! هان؟! ؟یلعنت یخوب يچه طور! ؟یخوب يچه جور: دیهوار کش یعصب

 !تکون نخور: و مانع شد و گفت دیشونه هامو محکم چسب نیکردم بلند شم، دست مع یسع

 نیاز ا شتریخواستم ب ینم! بشه دهیو بعد به عمه کش مارستانیخواستم کارم به ب یداشت، خوب نبودم اما نم حق

رو آروم پس زدم  نیدست مع. خواستم فکر کنه نامردم ینم! قولم زدم ریکنه ز الیخواستم خ ینم! نگرانش کنم

 ! بخواب دامون: گفت نیکه مع دمیگفتم و شن یآخ. ردلمیتو پهلو و ز دیچیدرد پ نم،یکردم بش یو سع

 .نمیکمک کن بش... آخ... کمک کن: نشست به پهلوم و نفس نفس زنون گفتم دستم
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 الو، اورژانس؟ : بود که گفت ایناد يصدا

 !قطعش کن!رم ینم...  مارستانیب: دمینال

 !یلیخ! يکله خر یلیخ: دیتوپ نیمع

 .قطعش کن: به دست زل زده بود بهم، لب زدم یگوش ایناد

 يا بهیمرد غر ينه، صدا ایسالمه  نمیبب نکهیا يبه صورت و سر و وضعش انداختم برا یقیکرد، نگاه دق قطع

 تونم بکنم؟ یم یکمک!اومده؟ شیپ یمشکل: بلند شد

 .دامون: دیبود که نگران پرس نیچشمامو از درد بستم، مع يلحظه ا يبرا

 ریو اون مرد دست انداختن ز نیمع! کرد یمعذبم م ایناد نم،حضوریکردم بش یخوبم زمزمه کردم و سع هی

خواست از  یدلم نم. شده نیکردم سرم سنگ یاما حس م نمیوحشتناك بش يبازوهام، تونستم با تحمل دردها

 دامون؟:بود که آروم گفت نیمع. دیکش یم مارستانیکارم به ب يمطمئناً اون جور هوش برم چون

 .دماغت شکسته: چونه ام و گفت ریدست اون هم نشست ز ن،یکنده شد و نشست به صورت مع ایاز ناد نگاهم

صورت و چشماشو  یسیتونستم خ یاومد جلو، حاال م ایناد. داشت و مشخص بود که شکسته يزیخونر هنوز

: دهن و صورتم، چشمامو بستم لب زدم يکه راه گرفته بود رو یدستمال شروع کرد به پاك کردن خون نم،بایبب

 .نکن هیگر

 .مارستانیب نشیببر دیبا: بلند شد بهیمرد غر يصدا

: آروم گفت نیکرد فشار دادم، مع یدرد م داًیاومد و با دست پهلومو که شد رونیزبونم ب ریناخودآگاه از ز يا ناله

 ؟یبلند ش یتون یم

کرد اما  ینم هیگر گهید. باز شد ایناد يچهره  يبه عالمت مثبت تکون دادم و چشمام دوباره به رو يسر

 .مارستانیب مشیبر یباز کن، خودمون م نویدر ماش: گفت ایرو به ناد نیمع. زد یتو صورتش موج م ینگران

از  يکش دار یآخ. و تموم وجودم ردلیتو دل و روده و ز دیچیبلندم کردن، درد پ نیمرد با کمک مع همون

 کو؟ چییسو: پشت رل و گفت دییدو نین،معیاومد و به زور نشستم تو ماش رونیدهنم ب

 .دونم ینم: دمیبستم و نال چشم

 .نجاستیا: که گفت دمیرو شن ایناد يصدا

 ادیب يمأمور یعنی! يکالنتر میکه بعد بر مارستانیب میر یم: حرکت کرد و گفت نیروشن شد و مع نیماش

 ! ازشون یکن تیکه شکا مارستانیب
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 .خوبم: باز کردم و گفتم چشمامو

 !یدرمونش کن دیشکسته، با! يکه دماغتو نشون بد يبر دیفردا با يامروز هم نر:

 .خونه میاآلن بر-

 !آخه؟ یواسه چ:

 .رم یباشه همون صبح م-

 !دامون:

 !نگران کنم يخود یآخ ب... خوام عمه رو ینم! خوام برم خونه یاآلن م-

 !کشه یم یاون بدبخت چ ادیسرت ب نیبدتر از ا ییبال هی یگ یبعد نم! ؟ییتو نگران زن عمو:

 !بکن يدوست دار يهر کار! دونم ینم يوا-

 !نیآفر:

 !خواستن؟ یم یچ! بودن؟ یاصالً ک! ؟یاونها که فرار کردن چ: دیبود که پرس ایناد

 .با دامون داشتن یخرده حساب قبل هی: داد حیتوض نیمن مع ياشتم و جاحرف زدن ند ينا

 !همون داداشها بودن آره؟: دیاز من پرس بعد

 !آره: دمیدادم تا دردش کمتر بشه آروم نال یکه با دست پهلوم رو فشار م يطور همون

 ... رتیرسونم خوابگاه که د یشما رو م: گفت ایرو به ناد نیمع

 .مارستانیب امی یمنم باهاتون م! نه نه: بلند شد ایناد يصدا

 .من خوبم:به زور برگشت به عقب، زل زدم به صورت نگرانش و گفتم سرم

صورتم از درد درهم شد و بعد که نفسم باال اومد به ! به دو طرف تکون داد و تو چشماش اشک جمع شد يسر

 !هاکتک خوردن  نیعادت دارم به ا: لبخند زدم و گفتم هیزور 

بدبختشو  يعادت داره تن عمه ! عادت داره واسه خودش دردسر درست کنه! آره: بود که معترض گفت نیمع

هست عدل  ایتو دن ریهمه کار خ نیا! کردن؟ یمدل زندگ نیفهمم واقعاً واجبه ا یآخه من نم! بلرزونه یه

 !عالمه شر هم هست؟ هیکه دنبالش  یکی نیرو ا یانگشت گذاشت

مهم تر  یکی نیبود اما واسه من ا ریکار خ یکل ایآره تو دن. و چشمامو بستم یصندل یدم به پشتدا هیتک سرمو

 !اولم بود يها تیالاقل تو اولو ای! بود

 دامون؟: آروم صدام زد و گفت نیمع ستاد،یا نیماش
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شه و تو  یکردم سرم داره سبک م یجدا کردن پلکهام از همو نداشتم، حس م ییاما توانا دمیشن یم صداشو

تکون ها رو اول  دم،یشن یکرد رو م یرو که مرتب و پر استرس دامون دامون م ایناد يصدا. رم یفرو م یکیتار

 .شد کیتار زیهمه چ گهیکردم و د یمحکم و بعد آروم و آروم تر حس م

*** 

ور اتاق که خب از د دینگاه تارم چرخ. سردم بود ادیز یلیو منگ بودم و خ جیچشم باز کردم، گ دیدرد شد هی با

 یدامون صدامو م.شد داریب: تو گوشم دیچیبود که پ اوشیس يمارستانه،صدایبوش هم مشخص بود اتاق ب

 ؟يشنو

دستم ناخودآگاه رفت که بهش . کرد یدرد م يپهلوم بدجور یحوال ییجا هیدرد دوباره چشمهام بسته شد،  از

 .شه یهات باز م هیدست نزن بخ: بود که گفت نیمانع شد و مع یکیاره،یفشار ب

 يبود مشت و لگدها ادمیکه  يزیچ! چاقو که نخورده بودم! ه؟یچ هیبخ! اش شدم رهیباز کردم و متعجب خ چشم

 !اون چهار تا برادر بود نه چاقو و قمه

سرم  اوشیس يصدا. داد واریاش رو به د هیگرفته نگاه ازم گرفت، از تخت فاصله گرفت و تک يبا چهره ا نیمع

 !ياتو از دست بد هیبود کل کینزد:چرخوند گهیرو به سمت د

 نیخب شد مع ،یداشت هیکل يتروما: داد حیتوض شتریب ه،یچ انیبفهمم جر نکهیا ينشست رو صورتم برا یاخم

 !نه ای يو اال اآلن مشخص نبود زنده بود مارستانیبه حرفت گوش نداد و آوردت ب

 .نیشدم به صورت درهم و دلخور مع رهیسرم بود و بعد خ يکه باال یاز صورت اون نشست به سرم نگاهم

 ؟يدرد دار: دیآروم پرس اوشیس! سردم بود، درد که بماند یکرد و حساب یبودم، سرم درد م جیگ هنوز

 يدرد بد نم،یبش هنکیا يبخورم برا یو خواستم تکون دمیخشکم کش يلبها يگرفتم و زبونم رو رو نیاز مع نگاه

 !يتکون بخور دینبا: پرتحکم گفت نیگفتم و مع یتو شکمم، آخ دیچیپ

 !بفرست بره نویا: حال گفتم یو ب اوشیسمت س برگشتم

 !چرا؟:دیرفت و برگشت و بعد پرس نیمن و مع نینگاهش ب متعجب

 !بق کرده اشو ندارم ي افهیق يحوصله : بستم و گفتم چشمامو

 !میزن یباشه بعداً در موردش حرف م یول! میشاک! ستمیبق کرده ن: که گفت دمیرو شن نیمع يصدا

 .بعداً! آره: چشم باز کنم گفتم نکهیا بدون

 شده؟  داریب: گفت یخانوم هیاومد و بعد  ییپا يصدا
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فشارت هم چک کنم و . يخوبه تب هم ندار: و گفت میشونیدستش نشست رو پ. پرستار بود هیباز کردم،  چشم

 .هیعال گهیباشه دنرمال 

 ؟يسردرد دار: دیگرفت و پرس فشارمو

 .کم کی: آروم گفتم. کرد تا سرم اما سردرد هم داشتم یدماغم درد م شتریب

اآلن . کنم یچک م امی یباز م گهیساعت د مین. فشارت هنوز نرمال نشده: کرد تو سرم و گفت یآمپول خال هی

 .ازت رمینمونه خون بگ هیخوام  یم

پرستار با حوصله  هینده اما خب  حیتوض نقدریبکن و ا یبکن يخوا یم يخواست بهش بگم هر کار یم دلم

 !کردم یخدا رو شکر م دیاومده بود و با رمیگ

 !تو کوزه افتاد اطیخ: دمیرو شن اوشیس يرو تو دستم حس کردم و صدا یبستم، سوزش چشم

کرد فضا رو  یم یسع نیرو لبش بود و بر خالف معبهش انداختم، لبخند  یاز هم فاصله گرفت و نگاه پلکهام

 .کنه فیتلط

 ؟يذار یجان چند لحظه ما رو تنها م اوشیس: گفت نیکه رفت، مع پرستاره

خرده  هی. رو پهلوم گرفت و مانع شد نهیرفت بش یدستم رو که م ستاد،یاومد و کنار تخت ا نیرفت، مع اوشیس

 دونه؟ یعمه م: دمیصورتم شد، من بودم که پرس ي رهیساکت خ

اسکنت کنن، ببرنت اتاق  یت یات کنن، س نهیکه معا یتو تموم مدت: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 .نییبعد رفت پا یبود، ول نجایتو بخش ا ارنتیو ب يایعمل، به هوش ب

 ! رهیازت دلگ: گفت نیکه مع دمیدرد چشمامو بستم، شن از

 ست؟ین نجایقهره که ا: گرفته بود گفتم که از درد ییباز شد و با صدا چشمام

 !آره-

 .آهان:

 ؟یلیخ يدرد دار -

 ناجوره؟ یلیوضعم خ. آره:

دو تا از دنده هات شکسته، همون دنده ها باعث شده . ياتو از دست نداد هیناجور که هست اما خدا رو شکر کل-

 .رو گرفتن يزیخونر يکردن و جلو یجراح. وارد شه بیات آس هیان به کل

 . رفت شیساعت پ میبود، ن نجایدکتر اکبرزاده هم ا: گفت نیمع م،یشونیگذاشتم رو پ دستمو
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 ؟يرو رسوند ایناد-

 .زن عمو مونده شیپ. نجاستینه ا:

 .ياریبهش فشار ب دینبا: گفت نیدستم رو بردم سمت پهلوم، مع دوباره

 .درد دارم یلیخ-

و نشد که باهات حرف  يخواب بود یو بار اومد ولد یکی سیپل. شه یبهت مسکن زدن، کم کم دردت کم م:

 .سه تاشونو گرفتن. بزنن

 .نه ایکنم بره خونه  یتونم زن عمو رو راض یم نمیبرم بب: گفت نیگفتم، مع یبستم، آخ چشم

 .نمشیبب ادیقبلش بگو ب: حال زمزمه کردم یب

 .شد باشه یاگه راض-

 .کن شیراض:

 ؟يخوا ینم يزیچ: دیاومد و پرس اوشیرفت، س نیمع

 .تشنه امه-

 . يخرده آب بخور هی یتون یپرستار گفته م:

 .خوبه-

 !يدرب و داغون تر یلیدفعه خ نیتهران تکرار شد منتها ا مارستانیباال، داستان ب ارمیخرده ب هیبذار تختو :

 .آره-

 . هیشاک یعمه خانومت حساب:

 .گفت نیمع-

 !حق هم داره:

 ادیز: عقب و گفت دیرو کش وانیل اوشیقلپ آب خوردم و س هیبدم،  یجواب لبم، نتونستم يکه اومد جلو وانیل

 .گهید قهیبذار چند د. يبخور دینبا

که اومد سراغم درد رو تو پهلو و شکمم منتشر کرد و دستم نشست رو  يگذاشتم رو بالش،سرفه ا سرمو

 .نمشیبب ادیکن ب یبرو عمه امو راض:حالم جا اومد گفتم نکهیگفتم و بعد ا یبعد سرفه آخ.پهلوم

 .گهیرفته د نیمع-

 .ادی یبه حرف اون نم:
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 اد؟ی یبه حرف من م-

 .اومد دیشا:

 . ياریاصالً به خودت فشار ب دیاآلن نبا. بذار حالت که بهتر شد-

 !شم یآروم نم نمشینب:

 باشه؟. باشه، پس سر جات بمون تا برگردم-

 .باشه:

 .يهم که دار هیبخ. ها؟ هم سرم بهت وصله هم سوند يخورتکون ن-

 !تونم تکون بخورم یبخوام هم نم:

 .گردم یاآلن بر م! پنچرت کردن یدفعه حساب نیا! آره خب-

و اون چهار تا  تیشکا نیبا ا دیخرده کم بشه، تو فکرم بود حاال با هیرفت، چشمامو بستم که دردم  اوشیس

افتم، حاال  یاز برنامه هام عقب م یشه، حاال کل یم یچ مارستانیو ب شگاهیآزما يهاکنم، حاال کار کاریبرادر چ

 .تو اتاق دیچیپ ایسالم ناد يکه در باز شد و صدا ارمیدر ب ياز دلخور يعمه خانوم رو چه جور

*** 

شد و  کیو اون به تخت نزد دمیلبم کش يزبونم رو رو. کرد یصورتش بود، اون هم منو نگاه م ي رهیخ نگاهم

 ؟يفرهود يآقا نیخوب: دیآروم پرس

 !گهیدامون د:نشست رو لبم و زمزمه کردم يلبخند

 خوابگاه؟ یچرا نرفت: آروم گفتم. نگفت يزیسرخ شد و چ صورتش

 .نگران شما بودم: کرد و گفت یمکث

 !من که خوبم:

 !بودم نمیبدتر از ا: زدم و گفتم يزل زد به صورتم، لبخند فقط

دستم . سر باز کردنه يآماده  دیشد از لرزش لبهاش فهم یکه م یجوابم فقط سکوت بود و البته بغض بازم

 نیناخودآگاه رفت سمتش و کف دستم رو باال گرفتم، نگاهش از چشمام نشست به دستم و دوباره به چشمام و ا

 يفاصله ا. شد قیتزر بهم یاون همه درد زندگ ونیرو گذاشت تو دستم و من حس کردم م فشیبار دست ظر

و اون  ياونجا بود دینبا: دستش به سمت خودم کم کردم و آروم گفتم دنیاون و تخت بود رو با کش نیکه ب

 . خوام باعث رنجشون بشم یکه اصالً نم یهست ییآدم ها نیاز اول یکی... تو ! يدید یصحنه ها رو م
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 !وحشتناك بود-

 ییوقتها هی! میزن یلگد م م،یکوب ینرسه، مشت م یبه گوش کسصدامون که ! ما مردهاست يایدن. دونم یم:

 !میکش یهم آدم م

 !شن یزن ها هم قاتل م-

 !رنیگ یکشن و گاز م یم غیکشن، ج یخانومها مو م یول.آره:

 ن؟یدرد دار یلیخ:دیگرفت و پرس دهیو جمله ام رو ناد لبخند

فکر کن : به پهلوم آوردم و گفتم یبا دست فشار آروم. تر شد، اون متعجب و پرسوال نگاهم کرد قیعم يلبخند

 !نیریالمو بگ نیدامون ا یگ یم! يالم بد هیبهم  يمثالً بخوا. یکارم داشته باش

 نیتو ا: ورودش لبخند زد و گفت يبار از لحظه  نیاول يحرفم بشه و بعد برا يخرده نگاهم کرد تا متوجه  هی

 !ن؟یکن یفکر م يزیچ نیواقعاً به همچ تیوضع

 ه؟یعصبان یلیعمه خ!فکر کنم... آخ... يزیتونم به هر چ یم یتیمن تو هر وضع-

 !یلیخ:

 !کتک خوردم یپس البد گفته واسه چ-

 !خطرناکه یلیکارتون خ.بله:

 نیینفر رو از اون باال بکشم پا هیاگه بتونم  یراحت جونشون رو از دست بدن، حت نقدریخواد آدم ها ا یدلم نم-

 .کنه یم دایپ یمعن میزندگ

 ينجوریخواد شما رو ا یعمه خانوم ناراحتن چون دلشون نم! خب خطرناکه...  یول هیشیکار واقعاً قابل ستا:

 .چند بار حال خودشون بد شد ارنتونیتا از اتاق عمل ب! کردن هیگر یکل. ننیبب

 اآلن خوبه؟-

 .ستنیبد ن:

 نجا؟یا هیبستر ای نهییپاواقعاً -

 .تو نمازخونه ان نیینه واقعاً پا:

غرق لذت بودم و  ایکردم اما از بودن ناد یم یبود و احساس خستگ نیاز درد بسته شد، نفسهام هم سنگ چشمام

 .خواست خوابم ببره یدلم نم
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خوشحالم که :گفتم رو ول کنه محکم کردم و ایرفت شل بشه و دست ناد یدوباره باز شد، دستم که م چشمام

بگو ببردت  نیبه مع. ینمون مارستانیتو ب گهیخواد د یهم دلم م جمیهم بهم مسکن زدن و گ...  یول یینجایا

 ژاله باشه؟ شیپ

 .مونم یم ششونیعمه خانوم اگه بمونن پ-

 خب؟... بمون ششیبرو پ... آخ... برو . کن که بره خونه، اصالً برو خونه اش یاونو هم راض:

 دمیو د دیناخودآگاه دستش رو پس کش ایاومده بود دوباره اومد و ناد شیپ قهیکه چند د ياتاق باز شد، پرستار در

 ؟يسردرد ندار: پرستاره دوباره فشارسنج رو دور بازوم بست و گفت! سرخ شد يکه چه جور

 .کم-

 کنه؟ یدرد م یپهلوت چ:

 .آره-

 نه؟یسنگ ؟یات چ هیر:

 .آره-

 یم. نشه یهات عفون هیکه ر یکار کن يرومتریبا اسپ دیاز فردا با ،یخواب یو م میاآلن که بهت مسکن زد:

 ه؟یچ یدون

جواب مثبت . وحشتناك فکر کنم يزهایخواست به چ یوحشتناك بود اما تو اون لحظه دلم نم! هیدونستم چ یم

از اتاق عمل که  ست؟یسردت ن گهید. شه یفشارت داره نرمال م: دادم، پرستاره فشارسنج رو باز کرد و گفت

 .سردته یگفت یآوردنت مرتب م

 یآروم سرم رو به عالمت منف. شده بود قیبودم گرما به وجودم تزر دهیرو د ایکه ناد ياز لحظه ا. نبود سردم

 یلیاگه خ.یکن بخواب یسع:رو برام وصل کرد و گفت ژنیدم و چشمامو باز و بسته کردم، پرستار اکستکون دا

 .زنگو فشار بده نیا یدرد داشت

 .باال انیب اوشیکه آقا س نییرم پا یمن م: آروم گفت ایگفتم و رفت، ناد یرلبیز يا باشه

 باشه؟. بگو ببردتون نیبه مع:

 ن؟یخوا ینم يزیچ. باشه-

زبونم رو ! ارهیجرأت داشت به زبون ب یخواستم که بمونه و بهم آرامش بده اما ک یخودشو م! خواستم یم چرا

 .خوام یخرده آب م هیفقط : و گفتم دمیخشکم کش يلبها يرو
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 ن؟یاجازه دار یعنی ن؟یبخور نیتون یم-

 .آره:

 وانیباال آورد و ل یموهام و سرم رو کم ریبرداشت، دستش نشست ز زیگذاشته بود رو م اوشیرو که س یآب وانیل

بودم که  یعسل يمحو اون چشمها یخوردم، با وجود اون همه درد و خواب آلودگ یرو گرفت دم دهنم، آب نم

به خودم اومدم و به زور نگاه .نشست امباال اومد و تو چشم وانینگاهش از ل. از نظرم فوق العاده خوشرنگ بود

 .برم گهیمن د: و گفت زیم يرو گذاشت رو وانیل دم،یخوردم و سرم رو عقب کشخرده از آب  هی. ازش گرفتم

 رونیاز اتاق بره ب نکهیزدم، قبل از ا یلبخند کمرنگ! بود دایاز لحن و حرکاتش کامالً پ نیشده بود و ا هول

 ا؟یناد: گفتم

 .خدافظ: سمتم و نگاهم کرد، لبهام کش اومد و گفتم برگشت

کردم  یخوابم ببره سع نکهیچشمامو بستم و قبل از ا. گفت و رفت ینیصورت گل انداخته مراقب خودتون باش با

 .بکشم ریحالت و رنگ چشماشو پشت پلکهام به تصو

 نیاز ب يکنن، پلکهامو به زور باز کردم و ناخودآگاه ناله ا یکردم تموم دل و روده و پهلومو دارن له م یم حس

 ؟يدامون درد دار هیچ: دیپرس نیو بعد مع دمیرو شن ییپا يد، صدااوم رونیلبهام ب

 دامون جان؟: و گفت میشونینشست رو پ نیهم فشار دادم، دست مع يمحکم رو پلکهامو

 .ادیبرم به پرستار بگم ب: نزار بود که گفت یلیباز کردم و زل زدم بهش، انگار نگاهم خ چشم

 ؟يشنو یصدامو م: دیپرستار مرد اومد که پرس هی يصدا قهیدوباره بستم و بعد چند د چشمامو

 کنه؟ یعملت درد م يجا: دیزور پلکهامو باز کردم و اون پرس به

 !آخ!دل و روده امه يهمه :دمینال

خرده با دست شکمم رو فشار داد و  هیطور،  نیرو هم هم مارستانیکنار و بلوز ب دیرو که روم بود کش ییپتو

 .سوند رو چک کن من برم دکتر رو صدا کنم یفشار و تنفس و خروج: گفت

فشارمو چک کنه و از درد  نکهیا يپرستار بود برا هیدستم هم تو دست  هی م،یشونیپ يدستم نشسته بود رو هی

 هست؟ یشده؟مشکل یچ: دیپرس یکه نگران م دمیشن یرو م نیمع يصدا. خواست هوار بکشم یدلم م

 .نیباش رونیشما ب: مزمان شد با ورود دکتر و اون گفتنداد،آخ بلند و کش دارم ه یجواب پرستار

که  دیسوال هم از من پرس يسر هیرو شروع کرد و  نهیدر اتاق بسته شد، دکتر معا رون،یرو فرستادن ب نیمع

 .خرده آرومم کنه هیدز مسکن که  هیاسکن دوباره داد و  یت ینه و بعد دستور س ایدونم جواب دادم  ینم
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 یببره، تا هم که م نینبود که دردم رو از ب يقو يصبح شد و مسکن هم اونقدر یکه شب وحشتناک خالصه

اما خدا ! شد که شب دراز شد و کشدار نیچکاپ و ا ياومدن برا یخرده خوابم ببره مرتب پرستارها م هیخواست 

 . داد یرو نشون نم یخطرناک زیرو شکر جواب اسکن چ

 يلوال يصدا. حال زل زده بودم به پنجره و تو فکر بودم یتازه هوا باز شده بود، ب بود اما یدونم چه ساعت ینم

 خوابه؟: دیکرد و پرس نیبه مع یاومد تو، سالم آروم اوشیتو اتاق و س دیچیدر پ

تا صبح ! نه بابا خواب کجا بود: مبل از جاش بلند شد و گفت يکه نشسته بود رو نیبرگشت به سمتش، مع سرم

 ! درد داشت

 ؟یخوب: دیکرد، اومد کنارم و دستش نشست رو دستم و پرس ینچ اوشیس

ها  یلیخ مارستان،یاز کارش زده بود و سر صبح خودشو رسونده بود ب اوشیمونده بود، س داریپا به پام ب نیمع

 یم زیچ هیدلم ! بودم يزیچ هیاون همه درد دنبال  ونینگرانم بودن اما تو تموم طول شب م رونیاون ب

 زهایچ نیوقت بود به ا یلیخ! باشه ودمخ يکه از خونواده  یکس هی! پدر، مادر، برادر، خواهر! خونواده! خواست

 يهمه  یدونم چرا تو اون شب لعنت یمسئله کنار اومده بودم اما نم نیوقت بود که با ا یلیکردم، خ یفکر نم

گشت، مرتب اون  یمرتب ذهنم به گذشته بر م به روزم اومده بود که یدونم چ ینم! فکر و ذکرم شده بود اون

 ياز درد شتریدونم چه مرگم شده بود اما ب ینم! کرد یبه اون رو کرده بود مرور م ور نیاز ا مویاتفاقو که زندگ

حوصله  دید یکرد باهام حرف بزنه و وقت یخرده سع هیهم  نیمع! روحم تو درد و رنج بود دیکش یکه جسمم م

 هیبه  ونیم نتو او یخودم رو هم نداشتم ول يحوصله  یحت. آره حوصله نداشتم. داد سکوت کنه حیندارم، ترج

 یدخالت گهیدادم د یبه عمه قول م دینبا نکهیا! دمیاشتباه کردم که پا پس کش نکهیا! بودم دهیهم رس يا جهینت

! خواستم یشده بود که من م ینهمو جهیهر چند که اآلن هم نت! رفتم یتا ته اش م دیبا! کنم یتو اون کار نم

 ! ستخوا یشده بود که مادر اون پسر جوون م یکه همون

 !؟يدیباز خواب يبا چشما: دیصورتش بودم، متعجب پرس ي رهیرو نداده بودم و فقط خ اوشیس جواب

 .خوبم: زدم لب

 !دروغگو: زد و گفت يلبخند

 . نگفتم يزیپهلوم و چ يرو گذاشتم رو دستم

 اده؟یهنوز دردت ز: دیپرس اوشیس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٤٢١ 

 یچند روز اوله، بعدش کم کم رو به راه م هی: به عالمت مثبت تکون خورد، دستم رو آروم فشار داد و گفت سرم

 !پر شر و شورت ي رانهیخ يدنبال کارها یافت یو باز م یش

 يایتخت ب نیبذار از ا: گفت نیبه تأسف تکون داد و مع يجواب مثبتم بود، سر نیکه گفتم محکم تر يا آره

 !سرتغانه بگو آره يجور نیدردت کمتر بشه بعد ا ن،ییپا

 يخوا ینم:گفتم نیبه مع. کرد یحوصله ام م یب شتریو درد هم ب یخواب یبود، ب شیعمه و دلخور ریدرگ ذهنم

 شگاه؟یآزما يبر

 !گه؟یخفه د یعنی:انداخت و گفت شیشونیبه پ ینیچ

 .شتیپ ادیکه اون ب میر یما م نه،ییعمه خانوم پا:بود که گفت اوشیبستم و س چشمامو

بوده، تو نمازخونه سر  نجایتا صبح ا: گفت نیموهام و مع ونیدستش نشست م. باز شد و زل زدم بهش چشمام

 !سجاده

که قرار بود تا چند  ينگاه سرزنش بار عمه ا شیکرد، ذهنم رفت پ یدرد م داًینشست به پهلوم که شد دستم

 !جلوم ظاهر بشه گهید ي قهید

 .مونم یم شتیپ امی یمن دو به بعد م ن،یبهم زنگ بزن نیداشت يبه عمه هم گفتم کار: آروم گفت اوشیس

 .به کارت برس-

خواد باهات تنها باشه واسه  یگه م یگرفته بودم منتها عمه م یندارم، امروزم مرخص ياز تو واجب تر کار:

 .امی یرم اما بعد از ظهر م یم نیهم

 .باشه-

 فعالً. قربونت:

. گم یبه زن عمو هم م ،يبخور عاتیما دیدکتر گفت با: هم گفت نیآورد و رفت، مع يبه دستم فشار اوشیس

 خب؟. نهینب بیآس نیاز ا شتریات ب هیبخور که کل

 .باشه-

 .و کارها هم نباش شگاهینگران آزما:

تونه تکون بخوره نگران  یتخت و نم يافتاده رو یهمه مشغله وقت نیبا ا یشد آدم ینگفتم چون نم يا باشه

 !کارهاش نباشه
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: گفت نیخسته، آشفته، ناراحت و البته درهم وارد شد و به مع يبه در سرم رو برگردوند، عمه با چهره ا يا تقه

 .جان نیبرو مع يبر يخوا یم

 دیهر سه ساعت با:برداشت و به عمه گفت یصندل يدسته  يمن داد، کتش رو از رو لیلبخند تحو هی نیمع

 .نشه دهیکه کش نیمراقب سوند هم باش.بخوره عاتیما

رفاقت رو . من تکون داد و رفت يهم برا یلحظه دست نیکرد، تو آخر یهم خداحافظ نیگفت، مع يباشه ا عمه

 !حاضر در صحنه شهیهم يدوستها نیدر حقم تموم کرده بودن ا

اتاق رو  يرو باز کرد و دوباره مرتب بست، پرده  شیروسر ز،یم يرو گذاشت رو فشیکه بسته شد، عمه ک در

و مشغول ورق زدن  یصندل يبزنه نشست رو یحرف نکهیخرده پنجره رو باز کرد و بدون ا هیکنار و  دیکامل کش

کرد آروم  یم یسع دم،ید یدر تمام مدت داشتم حرکاتش رو م. بود دهیکش رونیب فشیشد که از تو ک يمجله ا

 !تونستم متوجه اش بشم یهمه سال کامالً م نیبود که من بعد ا یتو وجودش آشوب. باشه اما آروم نبود

کرد  یباور نم! کنم یعمه رو حالج يدلخور لیکردم دل یبه پهلوم آوردم و چشمامو بستم و سع يدست فشار با

قلم پام خرد شده بود، کارم به اتاق  شیپ يه دفع! کالً از دست کارهام خسته بود؟ ایباشم  ستادهیقولم ا يرو

 ینخورده بودم و خودش خوب م یکار بشم اما من قسم نیا الیخ یبود و عمه قسمم داده بود ب دهیعمل کش

 !من آرمانه يکار برا نیدونست که ا

هم از  عمه. زد و سالم کرد ياومد تو، لبخند يدر اتاق باز شد و پرستار نکهیخرده تو سکوت گذشت تا ا هی

خوام پانسمانتو عوض کنم، بعدش  یم: بار هزارم چک کرد و گفت يفشارمو برا. جاش بلند شد و جوابش رو داد

 خب؟ میخرده تنفستو بهتر کن هیکه  یکن يهمکار دیهم با

 یشد و حاال ازم م یم شتریدردم ب یتکون نیدرد داشتم، با کوچکتر یکاف يخودم به اندازه ! گفتم خب؟ یم دیبا

سرفه ! کنم و پشت سرش سرفه یهام حبس کنم، بعد با فشار تو اون دم سنج خال هیخواست هوا رو ببلعم و تو ر

بود واقعاً  هیکرد و شکمش پاره شده و پر بخ یبودن، دنده هاش ذوق ذوق م دهیکه تموم جونشو کوب یواسه کس

 ! شکنجه بود

دونه  هیکرد تو سرم،  یآمپول رو خال هیپرستار اول . کرد ینشست به صورت عمه که همچنان نگاهم نم نگاهم

دستم شروع کنه به سوزش، بعد هم مشغول  يکه به دستم بود و باعث شد کل رگها یوکتیتو آنژ ختیهم ر

ناراحت زل زده بود به زخمم و  يچهره  هیپانسمان عمه با  ضیدر تموم مدت تعو. عوض کردن پانسمان شد

 !داد یبه تأسف تکون م يسر یو فقط هر از گاهتنم  يها يالبته کبود
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دردت  ای ينصفه شب درد دار شبیمثل د: دیو چشمامو بستم، پرستار پرس میشونیپ يگذاشتم رو ساعدمو

 کمتره؟

 .کمتره -

 ؟یکن یاحساس درد نم ؟یات چ هیر. خوبه:

جواب دادن به پرستاره رو نداشتم  يهم درد پهلوم غالب شده بود بهش، حوصله  دیشا اد،یکردم اما نه ز یم

 .کم: زمزمه کردم نیواسه هم

 يبالش اضافه گذاشت پشتم تا حالت نشسته تر هیام رو گوش داد و بعد  هیر يپانسمان رو تموم کرد، صدا کار

 ادی یدکتر هم ده به بعد م.نشه یهات عفون هیکه ر یکار کن نیبا ا دیهر دو ساعت با: و گفت رمیبه خودم بگ

 ؟يکنه؟ سوزش ندار ینم تتیسوند اذ. نهیه معاواس

دستگاه رو داد دستم و . داشتم فکر کردم شیکه در پ یتکون دادم و به جهنم یبه عالمت منف يسر

 .که دردت کمتر بشه اریخرده آروم بهش فشار ب هیدستتو بذار رو زخمت و موقع سرفه :گفت

و  قیان و شروع کردم و درد بود که با هر نفس عمبه عالمت مثبت تکون دادم و دستم نشست رو پانسم يسر

 یکردم در مقابل عمه خوددار باشم و دردم رو کمتر نشون بدم نم یم یهر چقدر سع. تو وجودم دیچیپ یسرفه م

کردم به عمه و  یم یو من سع ادد یرو نشون م دمیکش یکه داشتم م يهر سرفه زجر ونیناله هام بعد و م.شد

 .نگاه پر از سرزنشش نگاه نکنم

 .بسه: دمینال دهیبالش و نفس بر يتحمل شد، دستگاه رو گذاشتم رو تخت و سرم رو رو رقابلیکه غ درد

 حالت نشسته باش و دراز نکش خوب؟  نیبه هم: رو از پشتم برداشت و گفت یاضاف بالش

شد،  شتریدردت ب: رو دوباره برام وصل کرد و گفت ژنیاکسباشه، کانول  یعنیتکون دادم  يبسته سر يچشما با

 .کرد حتماً بهمون بگو یم تتیکه اذ يزیهر چ ای یداشت دیسردته، سوزش شد ایگرم  يحس کرد

پرستار رنگ ! کم تحمل کرده بود نیعرق شده بودم از درد و تالش و هم سیخ! گهیخواست بگم برو د یم دلم

 !داد که بره تیکرد و باالخره رضا ادداشتیاشت و اونو هم ناخن هامو چک کرد، درجه تب گذ

بار بعد اومدنش تو اتاق  نیاول يکه حاال برا يرفت و در رو بست، چشم باز کردم و زل زدم به عمه ا یوقت

اون اتاق  يکه سرمنشأشون گذشته بود و مطمئناً قرار بود تو ییحرفها! کرد و نگاهش پر از حرف بود ینگاهم م

 !بار انُم سر باز کنه يبرا

*** 
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 ادی ینگاه سرزنش بار شما خوشم نم نیمن از ا: کردم صدام از درد نلرزه و گفتم یاز عمه گرفتم و سع نگاهمو

 !عمه

وضع  نیمن از ا:خرده زل زد بهم و گفت هی ش،یکم سکوت کرد، نگاهم از پنجره نشست به صورت عصبان کی

 ! م؟یراض یلیخ يخودت درست کرد يکه برا یو حال

من : و به زور گفتم رونیخرده خودمو بکشم باال، از درد صورتم در هم شد، نفسم رو فوت کردم ب هیکردم  یسع

 !خودم درست نکردم يوضعو برا نیا

که  يا هیبه خودش و بق تیاهم یمرتب و ب یک! دوا؟ یدنبال دردسر م یک! کارو کرده دامون؟ نیا یپس ک-

 !زنه؟ یم اینگرانشن دل به در

 شگاه،یمثالً همون آزما! خودشو داره يهم خطرها يهر کار! هزار بار هم گفته ام عمه نویا! کار نیبرام مهمه ا:

 ! کنه تیسرا... تونه به آدم یم یضیمر... آخ... هزار تا 

 !یخودت دردسر درست کن يخودت عمداً برا نکهینه ا! اتفاق بوده یگ یم فتهیاون اگه اتفاق ب-

 !؟یهست یا اصالً چرا شاکاآلن شم:

نحس اعدام جون  يکلمه  نیعمره دارم به خاطر ا هی! خورم یتو حرص م يکارها نیعمره دارم به خاطر ا هی-

 انیجر نیخوام دور و بر ا یکه من نم یدرك کن یتون ینم! سخته؟ یلیخ! ؟یبفهم یتون ینم نویا! دم یم

 !رون؟یبذاره ب تیپاشو از زندگ دیاعدام نبا یبحث لعنت نیا! ؟يبگرد

به ! شده عمه دهیکش نجایمزخرف به ا يکلمه  نیبا هم میزندگ! اعدام شکل گرفته یبحث لعنت نیبا هم میزندگ:

 !خواهرم ایواسه جمع و جور کردنم نه پدر و مادر و برادر  انیب دیبا قهامیکه رف یینجایا

شمرده  نمیسنگ ينفس ها! کردم یم تیماجرا شکا نیز ابود که ا يبار نیبهت زده نگاهم کرد چون اول عمه

 کیپالست يدو شاخه  يهر چند که اون لوله  رمیرو از هوا به زور بگ ژنیکردم اکس یشمرده شده بود، سع

 . کرد یکار بهم کمک م نیسبز داشت تو ا یلعنت

 شیدامون، ش نیبب: گفت يمتریخرده آرومتر شده بود با لحن مال هیدست پهلومو فشار دادم، عمه که انگار  با

بعدش ! افتاد یم دیافتاد که اون هم نبا گهیاتفاق د هیهم  تیتو نه سالگ د،یافتاد که نبا یاتفاق هیسالت که بود 

سال  10! سالت 30شه  یم گهیچند وقت د همن تا اآلن ک شیپ ياومد تیطور و از بعد ده سالگ نیهم هم

 !يد یسال رو هم به باد م 20 نیا ياگه به باد رفت، خودت دار تیزندگ

 ! دم یاتفاقاً دارم بهش هدف م! دمش یبه باد نم-
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 !هدفت سر خودت بال نازل کردنه؟:

از  یدون یم:دستم و گفت يصورتش شدم، اومد کنار تخت، دستش رو گذاشت رو ي رهیخرده تو سکوت خ هی

من هزار بار  ارنتیاسکنت کنن و بعد ببرنت اتاق عمل و ب یت یکه س ياز لحظه ا! دم؟یکش یتا حاال چ روزید

 یزندگ شیجور نیهم یتوق! خودت باشه یسرت به زندگ! نحسو خط بکش دامون يکلمه  نیدور ا! جون دادم

 دنبال خطر؟ فتنیخودشون ب دیآدم ها پر از خطره چرا با

 ... من ! ... رم یمن دنبال خطر نم-

 یمثل بابا زندگ ییآدم ها يبرا! رم یم یمن دنبال زندگ: دردم کم بشه و ادامه دادم نکهیا يگرفتم برا ینفس

کرد،اآلن  یم يکار نیمن همچ يبابا ياون سالها بود که برا یکیاگه  دیشا! خرم یفرصت دوباره م! خرم یم

کم ! یدون یخودت هم خوب م! کرد ینم ینیمن سنگ يرو گذشته  یلعنت يکلمه  نیا ي هیاآلن سا! زنده بود

کم بهم ! کم بهم انگ نچسبوندن! یکم تو مدرسه بهم نگفتن بچه اعدام! میدیحرف نشن...ملت حرف نیهم از ا

 ...آخ! ...سرکوفت نزدن

 !خب؟. میزن یباشه بعد حرف م: به دستم آورد و گفت يفشار عمه

 !بار بگم نیآخر يبار برا هیخوام  یم! خوام بگم یم! نه-

 !بعد ریآروم بگ قهیچند د هینفسهات ناجور شده، :

 هی: و گفت زیعمه رفت سمت م! کردم و آخم رفت هوا يو ناخودآگاه سرفه ا میشونیدستم رو گذاشتم رو پ کف

 ؟يخور یخرده آب م

افتادم، بعد  ایو ناد روزید ادیلبم،  ياومد جلو وانیسرم و ل ریخشک خشک بود، دست عمه نشست ز دهنم

 !موند؟ نجایبا شما ا شبیهم د ایناد: دمیخوردن چند قلپ آب پرس

 اوشینه، با اصرار من س: گفت يخرده نگاهم کرد و بعد با لحن معنا دار هی ز،یم يرو گذاشت رو وانیل عمه

 .ژاله شیبردش پ

و  يهمه زخم و کبود نیبا ا نمت،یب یم يطور نیا: گفت یسکوت طوالن هیبستم، عمه بعد  قهیچند د چشمامو

گرفته تا  امرزتیاز اون پدر خدا ب! همه امون! میکنم ماها باعثش یفکر م! رهیگ یم شیو درد دلم آت یشکستگ

 ي نهینشست تو س یاگه نم یلعنت ارداون ک! خودم لیمادرت و فک و فام لیپدر خودم و پدر مادرت و فک و فام

اگه از دار زدن ! شد یه جنگ نمدو تا خونواده اگ نیشد، ب یمادرت، دست پدرت به خون مادرت اگه آلوده نم
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 نیتو ا یفتیدرب و داغون ب يجور نیکه ا!مسئله نیبه ا يکرد ینم لهیپ يطور نیگذشتن تو اآلن ا یپدرت م

 !سالم تو تنت نذارن يجا هیبه جونت و  فتنیاجازه بدن ب خودشونخبر به  یعده از خدا ب هیتخت، که 

خرده حرف  هیکردم  یکردم، بغض عمه شکست که سکوت کرد، منم سع یباز بود اما عمه رو نگاه نم چشمام

 یوقت یدون یم! یچ یعنیالتماس  یدون یشما م:گفتم یصندل يکه رفت و نشست رو قهیبعد چند د. نزنم

من نه ! وجودت التماس کنه يخواد همه  یچقدر دلت م رنیخوان جونشو بگ یدار، م يبرن پا یدارن م زتویعز

 يوارهایپشت اون د گه،ید ي قهیکه اآلن، چند د دمیفهم یاما اونقدر م! بچه و احمق بودم آره !سالم بود، آره

 ییگفت التماس کن، به خاله و دا یرسول به من م یوقت! رنیرو بگ میبلند قراره جون پدرم، جون قهرمان زندگ

سال بعد مردن  هیمن ! کرد یکن، من خرد شده رو خردتر م هیگفت بلندتر گر یم یوقت! و آقاجونت التماس کن

 يتن بد یکست به هر حقارت نیزتریگرفتم واسه نجات جون عز ادی! یچ یعنیگرفتم التماس کردن  ادیمامانم 

وقتها پلکهامو که رو هم  یمن بعض! نمیب یبابامو م يشبها خواب جنازه  یمن هنوز که هنوزه بعض! یچ یعنی

که  یشبها از ترس اون شب لعنت یلیوقتها، خ یلیمن خ!... ممچش يجلو ادی یبلند م يوارهاید اونذارم  یم

 ! خوابم یانگار قرار نبود صبح بشه تا صبح نم

همه سال هنوز  نیمن بعد ا:گفتم و ادامه دادم ییو آخ و وا دمیکش يا مهیکردم، نفس نصفه و ن يسرفه ا دوباره

 یکه م ییالتماسها يهنوز صدا ،يزد یکه م ییضجه ها يهنوز صدا! عمه ادمهیشما رو  يها هیگر يصدا

نفس  هیکه ته ته اون همه التماس، بشه  ییآدمها نیهمچ هی يبرا تیرم دنبال رضا یم! تو گوشمه يکرد

 ! از نو یِزندگ هیبشه ! دوباره

: و گفت میشونیحرفهام اومده بود کنارم، دستش رو گذاشت رو پ ونیشدم و چشمامو بستم، عمه که از م ساکت

 .خرده هیبخواب 

عمر  هیکه  ییحرفها. میزد یبا هم حرف م گهیوقت د هی دیبا دیشا. که دردهام کم شه دمیخواب یم دیبا آره

 ! بود دهیکه عمه سالها منتظر بود از زبون من بشنوه اما نشن ییحرفها م،ینزده بود

*** 

 یوقت. کرد یم یخال وکتیرو تو آنژ کیوتیب یسرم و آنت يبود باال ستادهیا يشدم، پرستار داریسوزش دستم ب با

 دردت کمتره؟: دیچشمام باز شده پرس دید

 .آره:بار پلک زدم و آروم گفتم چند
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 دیبا. و برگرده نییهمراهت رفت تا پا: کنم، پرستار گفت دایکه عمه رو پ دیخوبه گفت،نگاهم دور اتاق چرخ هی

و هم  یاستفاده کن گهیبار د هیرو  يرومتریهم اسپ گردم که یهم بر م گهید قهیچند د هی. يبخور شتریب عاتیما

 . نییپا يایکمکت کنم از تخت ب

 ! یش یزود خوب نم یتنبل باش: زد و گفت يگفتم، لبخند ییوا

 ایبا لبخند سالم کرد، ناد اوشیس. با هم اومدن ایو ناد اوشیس اد،یمنتظر بودم عمه ب یبعد وقت قهیو چند د رفت

 عمه رفته؟: دمیبا همون لحن آروم و خجل، جواب دادم و پرس

 .به زور رسوندمش خونه. آره: گفت وهیآب م هیآوردن  رونیو در حال ب خچالیرفت سراغ  اوشیس

 ن؟یبهتر: دیزد و پرس یکرد، لبخند کم جون ینشست که نگاهم م ایبه صورت ناد نگاهم

 .خوبم: فتمرو با کش آوردن لبهام جواب دادم و گ لبخندش

 نویا!یعنیشه  یخوب م: گفت ایو رو به ناد زیم يآب آناناس رو گذاشت رو هیرو بست،  خچالیدر  اوشیس

 .گردم یرم و بر م یم ییجا هیبهش بخوره، من تا  نیبد

 هیچفت بود  فشیکه دستش به بند ک ایرفت، ناد! اهینخود س یگرفته بود خودشو بفرسته پ ادیخدا خوب  ي بنده

 دردتون کمتر شده؟: دیشد و پرس کیقدم به تخت نزد

 !بگو دردت تا جوابتو بدم: به چشماش و گفتم دیچسب نگاهم

 !سخته خب: زد و گفت يلبخند

کتک خوردن  نیمثل هم! اولش سخته يهر کار: تونستم بخندم، پس به همون لبخند اکتفا کردم و گفتم ینم

 ! تر کینزد ایب!ملس شده یمن که حساب

 ؟یپرس ینم: دمیخرده نگاهش کردم و بعد پرس هیام شد، منتظر  رهیرو کم کرد و تو سکوت خ نمونیب ي لهفاص

 و؟یچ: دیبه ابروهاش انداخت و پرس يا گره

 !دردمو-

 !دردها کم شدن؟...درد... خب ! آهان:

بود که با  ایمنو نخندون دختر و ناد: دمیبه خاطر خنده، درد نفسم رو گرفت، نال ینشست به پهلوم وقت دستم

 !صورتم شد ي رهیلبخند خ

 ؟يکار کرد یخوابگاهو چ: دمیکه جا اومد پرس نفسم
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هم  شونیکردن که ا هیرو توج بتمیعمه خانوم زنگ زدن به دکتر پورزند و غ. ژاله جون هستم شیفعالً که پ-

 .زنگ بزنن خوابگاه

 دونن؟ یم نایمامانت ا:

 .از دوستهامم یکی يخونه  يچند روز هیفقط به پدرم گفتم  نیشه به خاطر همنخواستم نگران -

 !قصر در رفت یکه شعبان فیح.یخوبه که دروغ نگفت:

 !نیریحالشو بگ نیتون یهم م نیخوب که شد-

از  يلحظه ا يگفتم و برا يزدم، آره ا يزد، لبخند یمسابقه حرف م هیگفت که انگار از  یبا ذوق م نیهمچ

 !؟يدرد دار: دیدرد چشمامو بستم، آروم پرس

 !؟یچ: دمیکش اومد و پرس يچشم باز کنم لبهام به لبخند نکهیا یب

درد : دیزد و پرس يام بود، منتظر نگاهش کردم، لبخند رهیسرخ شده خ ییچشم باز کردم، با لپها ومد،ین یجواب

 !؟يدار

که درد داشته  یخوشحال! پرسه؟ یلبخند م نیلحن و ا نیاسوال رو با  نیآدم ا: لبم کش اومد و گفتم دوباره

 !باشم؟

بهش انداخت  یاز تخت فاصله گرفت، پرستار نگاه ایکردم نخندم و در باز شد و پرستار اومد تو، ناد یسع د،یخند

 ؟يآماده ا:و به من گفت

 یم دایرو پ دنیکششکنجه شدن و درد  یاز قبل آمادگ یکس یعنی! شد؟ یشکنجه شدن آماده هم م يبرا یکس

شروع : ام در هم شد، دستگاه رو داد دستم و گفت افهیق! یآمادگ یچه ب یچه با آمادگ! گهیدرد درد بود د! کرد؟

 .کن

حال  یسرم که ب. و عذاب ختنیپرفشار، دوباره سرفه و درد و عرق ر يدوباره فوت ها ق،یعم ينفس ها دوباره

و دکمه ها رو باز کرد،  رهنمیشکمم، دست پرستاره نشست به پ ينشست رو بالش و دستگاه رو که ول کردم رو

درد پهلوت . یکن شتریاتو ب هیر تیالفع دیخرده با هی: کرد و گفت ادداشتیهم  ییزهایچ هیتنفسم رو چک کرد، 

 کمتره؟

 .آره: دمیچشم باز کنم نال نکهیا بدون

 .ياه برچند قدم ر نکهیواسه ا امی یم گهیساعت د مین هیرم  یم. خوبه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٤٢٩ 

به پهلوم آوردم،خواستم دکمه  يدر بسته شد، چند تا سرفه کردم و با دست فشار یگفتم، رفت و وقت يا باشه

 .شد، دستهاش دستهامو پس زد و مشغول بستن دکمه ها شد کیبه تخت نزد ایهامو ببندم که ناد

زد اما باز هم  یم ادیچشماش شد که معذب بودن رو فر ي رهیعرق بودم اما نگاهم خ سیحال و خ یحال ب یب

 ! نکنه یاومد کمک یدلش نم

 !؟يدرد دار یلیدامون خ: دیپرس یلحن نگران با

برداشت و شروع کرد به  یدستمال د،یام باال کش نهیس يجواب و تو سکوت محو تماشاش شدم، پتو رو تا رو یب

وسط بوده اما شما  نیا ینداده چه خرده حساب حیم توضبرا یکس: و در همون حال گفت میشونیخشک کردن پ

 يافتم، که اون جور یم تاون طور کتک خوردن ادی یوقت! شم یناراحت م یلیخ نمیب یم يجور نیرو که ا

تا صبح خوابم نبرد، امروز تو  شبید. کار کنم یچ تیدونم از عصبان یافتاده بودن به جونت واقعاً نم انهیوحش

 .اصالً حواسم سر جاش نبود مارستانیب

 .دیببخش-

 ؟یچ:

 !دیببخش-

 !و؟یچ:

 !یکن دایپ يباعث شدم حال بد نکهیا-

 !يشما باعث نشد:

 .دم یکه انجام م يشه به کار یکه باهام داشتن، مربوط م یخرده حساب: رو گرفتم تو دستم و گفتم دستش

 !ش؟یآزما-

 !ندازم یخرده مراسم التماس کنون راه م هیکه وقت آزاد دارم،  ییوقتها هی! نه:

 !؟یچ یعنی-

ها  یواسه اعدام: گفتم یگرفته و آروم يمکث با صدا هیو بعد از  ادیخرده حالم جا ب هیبستم که  چشمامو

 .هاشون یواسه بعض. رمیگ یم تیرضا

دردم :زدم و گفتم یجون یصورتش شدم، لبخند کمرنگ و ب ي رهیگفت، پلکهامو از هم فاصله دادم و خ یآهان

 .ادهیز

 برم به پرستار بگم؟-
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 .شم که دردم کم شه یخرده ساکت م هی. است هیر یوتراپیزیو ف یبه خاطر اون دستگاه لعنت. نه:

 !باشه آره حتماً-

 خب؟. تو حرف بزن:

 بگم؟ یچ-

 . یهر چ: بستم و گفتم چشمامو

 .بگو يدوست دار یهر چ و از نجایا نیبش: تخت و گفتم يکف دست آروم زدم رو لبه  با

 یوقت شیچند سال پ: روبروم نشست و آروم گفت زهیم زهیخانوم ر دیتخت چشممو باز کرد، خورش تکون

 یخونه و از خونه م میرفت یچاق بود از مدرسه م یلیکه خ هامیاز همکالس یکیو  يبودم، همراه شاد رستانیدب

تا  نییپا میرفت یم ادهیکانال پ نیبزرگ بود که اکثر مواقع از کنار ا یلیکانال خ هی رمونیتو مس. مدرسه میرفت

و  میشد یم لیکه ما تعط یمدت بود که سر ساعت هیداشت اما  تیبود و امن یشلوغ ریبه کوچه امون، مس میبرس

 یم یمتلک ایزد  یم يتنه ا هی يبه شاد شونیکیاومدن،  یسمت خونه، چند تا پسر از روبرو م میافتاد یراه م

چه  نیامروز بب: عوض کرد و گفت يروز اون دوست چاقم جاشو با شاد هی. شدن یگفتن و از کنارمون رد م

زد، با اعتماد به نفس و  یم يتنه ا هی يوقتها به شاد یکه بعض يپسر م،یراه افتاد! ارمی یپسرا م نیسر ا ییبال

سفت  نیچدرشت، هم يبه دوستم تنه بزنه، دوستم هم چاق و استخوون بند نکهیا يلبخند از روبرو اومد به هوا

 ! کرد خودشو که پسره محکم خورد بهش و پرت شد تو کانال

 يآخ و ا يزد، من اما دست خودم نبود که از خنده صدا یلبخند م ا،یباز کردم و متعجب زل زدم به ناد چشم

 !هام رفت آسمون يوا

*** 

سالم کرد،  ایناد!! مگه خونه نرفته بود؟! در باز و عمه اومد تو ن،ییاز تخت اومد پا اید، نادبه در اتاق خور يا تقه

 .جوابش رو داد و نگاهشو دوخت به صورت من یمضاعف ییعمه با خوشرو

 ؟يچرا اومد: دمیپرس آروم

 .باشم شتیخوام پ یم. گرفتم یتو خونه آروم نم -

 !آخه يخسته ا:

 ؟يخورد يزیچ. شم یکالفه مخونه بمونم  ستم،یخسته ن-

 باز کنم براتون؟ نویرفت، ا ادمیآخ : گفت زیرفت سمت م یهمون طور که م ایناد
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 .اآلن نه: چشم بستم و گفتم! شده بودم جمع باز

 !فتهیات از کار ب هیدامون جان و اال ممکنه کل يبخور عاتیما دیبا! آره مادر، بازش کن: با اعتراض گفت عمه

ظرافت و  نیا. بود وانیل يتو وهیآب م ختنیکه مشغول ر ییایبه سمت ناد دیباز کردم و سرم چرخ چشمامو

 یبهم م یواقعاً حس خوب دهیو کش فیظر ياون انگشتها يتماشا ایلمس . آرامش رو تو حرکاتش دوست داشتم

رو پشتم گذاشت و  یشتبال دم،ینگاهم به صورتش نشست و لبخند معنادارش رو د ستاد،یا ررسمیعمه تو ت. داد

. ناراحت شد یلیخ دیکه فهم انویکه زنگ زدم، جر زیبه پرو.يخرده راه بر هی نییپا يایاز تخت ب دیبا گهید: گفت

 .دنتید ادی یگفت ساعت مالقات حتماً م

 .یگفت یکاش بهش نم-

 چرا؟:

 !ندارم یحوصله مالقات-

 !نه به خاطر خودش ادی یواسه خاطر تو م دنتید ادیب یهر ک! دامون:

 .نییبفرما: رو گرفت سمت عمه و گفت وانیل ایگرفتم، ناد دهیدو پهلوش رو نشن حرف

خودم : کرد، دست دراز کردم و گفتم کیرو گرفت و به لبم نزد وانیدخترم گفت، ل یمرس هی ییبا خوشرو عمه

 .خورم یم

 .با اجازه اتون برم گهیمن د: گفت ایرو داد دستم و ناد وانیل

 .رسوندت یم ادی یاآلن م نیبمون مع: برگشت سمتش و گفت عمه

 .رم یخودم م. نه، ممنون-

: رو به من کرد و گفت ایناد! رو لو بده زهایچ یلیخواست بره اما با حضور عمه بودنش ممکن بود خ ینم دلم

 .نیزودتر از خوب بش شاهللایا

 .ممنون:زدم و گفتم يلبخند

تا  یکرد و حت یکرد،عمه جلو رفت و باهاش روبوس یبرداشت و از عمه هم خداحافظ یصندل يرو از رو فشیک

 !!بدرقه اش رفت يدر اتاق هم برا رونیب

 یعنیتکون دادم  يسر!تو حلقم ختمیر یرو به زور م وهیکه داشتم آب م یبرگشت با لبخند زل زد به من یوقت

 !ه؟یچ

 !هیخوب یلیخ یلیدختر خ: گفت لبم رو پاك کرد و يجلو و با دستمال گوشه  اومد
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 !عمه: گفتم معترض

 !گم ینم يزیچ! باشه: تر شد و گفت قیعم لبخندش

 .خرده صورتت قرمزه هی: بالش، عمه گفت يرو گرفتم سمتش و سرم رو گذاشتم رو وانیل

 .یلیگرممه خ: بستم و گفتم چشمامو

 .امی یاآلن م! که يتب دار: و گفت میشونیرو گذاشت رو پ دستش

 . زبونت ریدرجه رو بذار ز نیا: پرستار صدام کرد،نگاهش کردم و اون گفت ،یلیحال بودم خ یب

 يزیچ: دیعمه پرس. خرده شکمم رو لمس کرد و مشغول باز کردن پانسمان شد هیزبونم بود، پرستار  ریز درجه

 شده؟

 .کنه جیدکتر رو پ نینه، به همکارم بگ-

 .عمه خوبم: گفتم آروم

 .امی یاآلن م. یخوب. آره پسرم: که گفت دمیشن

 شتریب عاتیخرده ما هی. ستیباال ن ادیتبت ز: بسته بود،پرستاره درجه تب رو از دهنم در آورد و گفت چشمام

 .ستین یکرد و گفت مشکل تتیزیدکتر اومد و يخواب بود یوقت. بخور

 شده؟ شتریدردت ب: دیگفتم و اون پرس یرلبیز يآره  هی

 .آره-

 .دو تا آمپول و کم کم خوابم برد یکیو هزار تا سوال و بعد هم  نهیاومد، دوباره معا يمرد يصدا

*** 

تو اتاق رو  ستادهیا يواضح بشه و بعد آدمها دمید نکهیا يکرد، چند بار پلک زدم برا دارمیب یپچ پچ يصدا

اول . کم کم بلند شد شدم، صداهاشون داریب دنید یوقت! دایو خانومش و آ زیعمو پرو اوش،یعمه و س. دمید

 !جوون؟ يچطور: عمو بود که اومد سمت تخت، دستم رو گرفت و گفت

 ینم! کار دستت داد هاتییبازم که ماجراجو: موهام و گفت ونیدستش هم نشست م هیزدم،  یجون یب لبخند

 !نه؟ یکن یزندگ جانیه یخرده ب هی یتون

 !سالم: قرار گرفت و با لبخند گفت دمیتو مرکز د دایاومد و بعد آ ییتق تق پاشنه ها يصدا

خاله هم  یدادم، در جواب حال و احوال پرس یرلبیجواب سالمش رو ز! واقعاً نداشتم گهید ویکی نیا ي حوصله

 تبش قطع شده؟: دیپرس زیخوبم گفتم، عمه از عمو پرو هی
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 دیدوباره با: پشتم گفتذاشت  یرو م یکه بالشت يگفت، بعد همون جور يو آره ا میشونیعمو نشست رو پ دست

 !اتاق عمل که يبر

 !؟یواسه چ: دیکردم، عمه نگران پرس نگاهش

 .جا بندازنش دیبا. شینیبه خاطر ب-

 یلیدامون جان خ! شه یزود خوب م یلیخ ست،ین يزیچ: نشست به صورت درهم عمه، خاله شهناز گفت نگاهم

 !هیقو

 . بخور وهیآب م نیخرده از ا هی ایب! ارنیده سرش بال ب یکه مرتب اجازه م هیقو! آره: معترض گفت عمه

رو از عمه گرفتم، عمو  وانیل. کرد یتماشام م نهیبود و دست به س ستادهیگوشه ا هیانداختم،  اوشیبه س ینگاه

 .يا گهیهر کار د ای شگاهیبفرستم آزما يخوا یم یکمک يرویبهم بگو خب؟ اگه ن یداشت يکار: گفت

ساعت مالقات تموم  ز،یپرو گهید میبر: رو خوردم، خاله شهناز بود که گفت وهیخرده از آب م هیگفتم و  یممنون

 .شده

سوال دو تا مأمور رو که بعد ساعت مالقات اومده  يسر هیرفتن عمو و خونواده اش، مجبور شدم جواب  بعد

 ایبرو خونه  ای ؟يتو چرا موند: گفتم اوشیاونها رفتن رو به س یبودن بدم، چند تا برگه رو هم امضا کنم و وقت

 .عمه رو بفرست بره

 .یجان شما برو خونه خسته هم هست اوشیس. رم ینم ییمن جا: کرد و گفت یاخم عمه

 نیموند یکاش م. نیدیتا صبح نخواب شبیشما د ستم،یمن خسته ن: تخت و گفت ينشست رو لبه  اوشیس

 .نیکرد یخرده استراحت م هیخونه 

 .ونهرم خ یشب م-

 .مونم یپس من شبو م:

 . ادی یم نیمع-

 .خرده راه برو هی نییپا ایتبتو چک کنم بعد ب ؟يشد داریب:در باز شد و پرستار گفت دم،یبه پهلوم کش یدست

و چند قدم  نییپا امیتب نداشتم اما جونم در اومد تا از تخت ب! تو دستش نبود یبود که اون دستگاه لعنت خوب

که  امی یم گهید قهیده د هیبرگرد تو تخت،  يخسته شد: پرستار گفت ،یصندل يخسته نشستم رو لبه ! راه برم

... 

 !ن؟یاری یاون دستگاهو که نم:کردم و گفتم نگاهش
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 ! امیخوام ب یاتفاقاً واسه همون م: زد و گفت يلبخند

 دهیکه کش نیمراقب سرم و سوند باش. تو تخت برگرده نیکمکش کن: گفت اوشیپرستار به س دم،یکش یپوف

 .نشن

پهلومو ! یبابا بند کردن به اون دم سنج لعنت هیچ: غرغر من بلند شد يگفت، پرستار رفت، صدا يباشه ا اوشیس

 !امو نشکافته ان که هیجر دادن ر

پاشو کمتر :بازوم تا بلندم کنه گفت رینداخت ز یکه دست م یدر حال اوشیکردم، آخم رفت هوا و س يا سرفه

 ! هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد! غر بزن

 یمصدوم یناسالمت! واشی یه: و گفت دیخند اوشیس اوش،یس يبگو گفت، با آرنج زدم تو پهلو نویهم هی عمه

 !ها

نشده هنوز  قهیابا ده دب:دمینال یبه در خورد، عصب يتقه ا رم،یخرده نفس بگ هیتو تخت و تازه خواستم  برگشتم

 !که

 !عبداهللا زاده اومد تو اتاق يمادر برادرها دمید يباز شد و در کمال ناباور در

رو گذاشت  یدادم تا خودمو باال بکشم، عمه بالشت یکه داشتم به خودم تکون يکرد، با وجود درد یآروم سالم

 شون؟یشناس یم: دیپشتم و آروم پرس

 پسرم؟ يبهتر: دیقدم جلوتر اومد و پرس هی، خانوم عبداهللا زاده به عالمت مثبت تکون دادم يسر

: شد و بعد گفت قیخرده تو صورت درب و داغون و کبودم دق هیهم جلو اومد،  گهیقدم د هیگفتم و اون  یممنون

من از ! به روزش آوردن یچ نیبب! کار کردن یپسر مردمو چ نیبب! گرم بخورن نیبه زم شاهللایا! دستشون بشکنه

 ! سپردم دست قانون دویخودم رفتم حم! ومدهیتا حاال خواب به چشمام ن روزیبه خدا از د! روت شرمنده ام

که هنر دست ! نجا؟یا نیچرا اومد: دیپرس يچون با لحن تند هیخانوم ک نیآخر متوجه شد ا يانگار با جمله  عمه

 ! ن؟ینیپسرهاتونو بب

 .هعم: زمزمه کردم آروم

و هر  یکن یتحمل م يرو هم که دار يدرد ،ینیب یسر و شکل خودتو نم! دامون؟ یعمه چ: گفت معترض

شما به جرم  يخانوم چهار تا پسرها! رفته؟ ادتیاونم ! ست؟یهم برات مهم ن یش یبه خاطرش کبود م قهید

نبود و به دادش  نگیاگه تو اون پارک یکس! رو سر پسر من و تا حد مرگ کتکش زدن ختنینکرده، روز روشن ر

 ! مرده ایزنده باشه  یداخل يزیمعلوم نبود اآلن از خونر د،یرس ینم
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چند لحظه اجازه  هیعمه، : و بعد رو به عمه گفتم رونیانداختم و اشاره کردم که عمه رو ببره ب اوشیبه س ینگاه

 ؟يد یم

! گشت که نثارم کنه یم يشد و دنبال جمله ا یو بسته مباز  تیاز عصبان شینیب يپره ها! اخم زل زد به من با

: بود که اومد جلو و گفت اوشیس. میمن و اون مادر تنها باش نکهیتونستم بفهمم احساس خطر کرده از ا یم

 !عمه خانوم؟ میبر

 . هم پشت سرش اتاقو ترك کرد اوشیو س رونیاز اتاق رفت ب یخورد و عصب یعمه به تأسف تکون سر

! کار کردن گردن شکسته ها یچ نیبب رم،یبم یاله: و گفت ستادیکه بسته شد، خانوم عبداهللا زاده کنار تخت ا در

 ! پنبه تو روشون بمالن شاهللایا! ارنیخبرشون برام ب شاهللایا

 .نکن مادر نینفر-

گرفت که بعد پدر خدا  شیدلم آت! کار کردن یگفت چ سیپل یگرفتم وقت شیآت! هان؟! بگم پس؟ یچ:

ها که  نیهم از ا نیاون از پسر اولم که جوون مرگ شد، ا! نذاشتم نیراحت سر زم الیشب با خ هی امرزشونیب

 !؟يدرد دار یلیخ! مادر؟ یخوب. کنن یهمش دردسر درست م

 .شم یخوب م-

تونم  یم يمن کار! شاهللایا! شاهللایا: چادرش اشکش رو پاك کرد و گفت ریز يعبداهللا زاده با پر روسر خانوم

 .هست بگو من برات انجام بدم يهم نگاه نکن، اگه کار هینگاه نکن، به دستم که خال میریبکنم؟ به پ

 ن؟یینجایا تیبه خاطر رضا-

 ياما دخترم و دامادم گفتن اآلن خونواده  امیشده خواستم ب یچ دمیکه فهم شبیهمون د! نیرالمومنینه به ام:

 .گن یم يزیشما داغن، ناراحتن، بهم چ

 ن؟یدیاحسان رو بخش-

 .هار شدن و افتادن به جون تو يطور نیچهار تا ا نیدادم که ا تیرضا! دادم مادر تیرضا:

 ازتون خواست؟ یک-

 !تو:

 ومده؟یسراغتون ن يا گهیکس د ؟یچ-

. تو دلمو نرم کرد يرفتن هااما اومدن و .پسرم ينفر خود تو بود نیآخر یاومد ول یمادرش که همش م: 

 هیچشمم بود و گر يهمش لحظه اعدام اون جوون جلو. شبها خواب نداشتم. اون روز تو آشفته ام کرد يحرفها
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تنم بود،  يبود، پاره  مپسر. منو هم ببخشه يمادر، از خونش گذشتم که خدا بچه  دمشیبخش. مادرش يها

 ... جوونم بود اما 

خوردم، چهره ام از درد  یتکون ه،یصورتش و شروع کرد به گر يجلو دیرو کشدوباره شکست، چادرش  بغضش

 .که یخوشحال باش دیبا يدیبهشتو واسه خودت خر. نکن مادر هیگر: گفتم يگرفته ا يدرهم شد و با صدا

 . آره. آره مادر: با همون چادر پاك کرد و گفت اشکشو

 يفقط از رو. دنتید امی یبازم م! من برم مادر: اومد تو، خانوم عبداهللا زاده گفت يبه در خورد و پرستار يا تقه

 .نیهم. تو و خونواده ات شرمنده ام

 . نیخوشحال کرد یلیخ نیکه داد یتیمنو با رضا. دشمنتون شرمنده باشه-

 خب؟ ارمیبگو برات ب یخواست يزیمادر چ:

 .ستیبه زحمت ن يازین. به سالمت نیبر-

خانوم : در رفت، پرستار مشغول گرفتن فشارم شد، من گفتم کیداهللا زاده با لبخند نگاهم کرد و تا نزدعب خانوم

 عبداهللا زاده؟

 .رونیب انیدم پسرهات ب یم تیرضا: سمتم و منتظر نگاهم کرد، آروم گفتم برگشت

پرستار فشارم رو که چک . رونیاز اتاق رفت ب هیخرده نگاهم کرد، اشک تو چشماش جمع شد و بعد با گر هی

 ؟یآزاد کن يخوا یبال رو سرت آوردنو م نیکه ا ییاونها: دیکرد پرس

 .آره: سرم و گفتم ریدستمو زدم ز هی

 ! یگرفت میچقدر زود تصم: از تعجب رفت باال و گفت ابروهاش

کنم اول  یفکر م خودم توقع بخشش دارم، یکرد و من فکر کردم که وقت یآمپول تو دستم خال هیندادم،  یجواب

 !کار رو بلد باشم نیا دیاز همه هم خودم با

 .رو به زور فرستادم خونه اوشیس: اومد تو و گفت عمه

 .نیخوب کرد-

از .ها يرو هر سه ساعت حتماً بخور عاتیما. یکن استراحت کن یخرده رفته باال، سع هیفشارت : گفت پرستاره

 .یجامدو کم کم شروع کن يغذاها دیفردا با

 کار داشت؟ یچ: دیگفتم، پرستار رفت و عمه پرس يا باشه

 .اومده بود مالقات-
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 ن؟یهم:

 . آره-

 ره؟یبگ تیبود رضا ومدهین:

 !داده تیاومده بود بگه رضا-

 ت؟یرضا:

 !دهیقاتل پسرشو بخش-

 .دم یم تیمنم رضا: تو سکوت زل زد بهم، چشمامو بستم و گفتم عمه

 !رنیو جونتو بگ رونیب انیبار ب نیبده که ا تیآره رضا-

اشتباه  يدامون دار: دستش نشست رو دستم و گفت! کرد یتر م یگفتم عمه رو عصبان یم یندادم، هر چ یجواب

 !یکن یم

زنده  رونیب انیب! یکن یاشتباه م يدامون به قرآن دار! پسرجون یکن یاشتباه م يدار: زدم بهش، آروم گفت زل

 !ذارن یات نم

 .فکر کردن هم نداشتم چه برسه به بحث و چک و چونه زدن يحوصله  شد، یداشت شروع م دردم

تا ! ندازدت یم یزخم تا مدتها از کار و زندگ نیا: عملم بود و آروم گفت يعمه نشست رو دستم که رو جا دست

کارها از  نیترسم که جونتو به خاطر ا یم يمن از روز! ره یم نیمونه اما باالخره دردش از ب یابد هم رو تنت م

 ،يکارها بردار نیشه دست از ا ینم! مپوش پسرش هم بش اهیپوش رضا که شدم س اهیترسم س یم! يدست بد

 !؟یبکن یدوست داشت يو مردم هر کار نیهر وقت من سرمو گذاشتم زم

 یعنی! رهیم ینم یعنی! ؟یچ یعنی یدون یم! دهیمادره اون پسر بخش! داده پسره رو اعدام نکنن عمه تیرضا-

 !مثل برادر تو! مثل رضا! زنن یمثل پدر من دارش نم

 ...قاتل مادرته و  یگفت ینم! ؟يزد یم نهیسنگشو به س نقدریاگه بود هم هم:

که  دمیمن بودم و د! فقط من شاهد کشته شدن مادرم بودم! من! بودم که اونجا بود یتنها کس! من اونجا بودم-

 ...ینم! بابا قصد کشتنشو نداشت

 .کرد یبود تو درگاه در و بهت زده نگاهم م ستادهیکه ا یاوشیشدم چون نگاهم نشست به صورت س ساکت
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 ای یشرمندگ ت،یشد از عصبان نینفسهام سنگ! دیرو د اوشیبا مات شدن من به سمت در، برگشت و س عمه

بود که  وشایعمه برگشت سمتم،چشم بستم و ساعدمو گذاشتم رو چشمام، س! گهیبد د یِهزار تا حس کوفت

 !جا گذاشتم چموییسو: گفت

دامون ... نمتیبب... دامون؟: عمه بود که آروم گفت! گفت و رفت یرلبیخداحافظ ز هیپاهاش اومد و بعد  يصدا

 ...جان

 هی يبعد صدا هیعمه رفت و چند ثان شتر،یو ب شتریشد، دردم هم ب یم نییام سخت باال و پا نهیس ي قفسه

 ؟يدرد دار نمت،یبب: پرستار بلند شد

مسکنتو . یکن بخواب یخرده سع هی:وصل کرد و گفت ژنیصورتم برداشت، دوباره بهم اکس ياز رو ساعدمو

 .یاستراحت کن دیبا. یگرفت

 اوشیس! دادم تنها باشم یم حیبودم که ترج ختهیاونقدر بهم ر. بستم و خدا خدا کردم عمه هم سکوت کنه چشم

 !خواست از سرگذشت پدر و مادرم با خبر باشه یبود که دلم م ينفر نیآخر

*** 

 هی. کرد یم يسرم و با موهام آروم آروم باز يبود باال ستادهیفقط ا. نزد یحرف گهینبرد اما عمه هم د خوابم

 .نویسالم گرم مع يو بعد صدا دمیسالم ژاله رو شن يدر اتاق باز شد و اول صدا نکهیگذشت تا ا یساعت

چند لحظه  هی. و سرم رو تو بالش فرو کرده بودم دهیمو باز کنم، به زور به پهلو چرخخواست چشما ینم دلم

به تخت  ییپاها يگذشت، صدا هیچند ثان. بسته شدن در ياومد و سر آخر صدا ییپاها يسکوت شد و بعد صدا

 دامون؟: آروم گفت نیشد و بعد مع کینزد

 ؟یخوب: زد و گفت یسرم بود برداشتم و زل زدم به صورتش، لبخند کمرنگ يکه رو بازومو

دستش ! به تنها گذاشتن اون با من نبود يازیعمه آمار داده بود واال ن! شد بپرسه یبود که م یسوال نیتر مسخره

 نیبا ا یکاف ي به اندازه! نمیاخمو بب نیباز کن ا: رو آورد جلو، وسط دو تا ابروم رو با انگشت فشار داد و گفت

 !یهست افهیو زخم بدق يهمه کبود

 نجایا: نفسم جا اومد گفتم یوقت. خرده کمک کرد هیهم  نیکردم طاق باز بخوابم، جون دادم از درد و مع یسع

 !دن؟ یراهش م ادی یم یمالقات و هر ساعت ادی یم یهر ک يچه جور

 !م؟یاومد یناراحت-

 !حوصله خودمم ندارم:
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 !؟یجا هست نیچون ا ای يکه دار هیچرا؟ به خاطر درد-

 !منم عر عر! نگفته یچیعمه که اصالً ه:

 !يبق کرد يجور نیمسخره ا زیچ هیباهاش که سر  يدار یخب حتماً نسبت یبالنسبت عر عر ول-

 !بفهمه يزیچ اوشیخواستم س ینم:

تو چه  يبراش مهمه تو گذشته  یکن یم الیخ! دمیکه تو عمرم د ییآدم ها نیتر دهیاز فهم یکی اوشیس-

 !افتاده؟ یاتفاق

کن  یسع يحرص بد زهایچ نیخودتو با ا یالک نکهیعوض ا: تخت و گفت ينشست رو لبه  نیندادم، مع یجواب

 یلعنت يگذشته  نیهم دست از ا نجایا! یتخت که استراحت کن نیبه ا متیمثالً دو روز بست! یزودتر خوب ش

 !؟يدار یبر نم

 !اون؟ ایدارم  یمن دست از سرش بر نم-

گذشته هم ازت  یاعدام رو خط بکش يکلمه  نیدور ا! سمتش يریگ یدنده عقب م یتو ه! گذشته که گذشته:

 !رهیگ یفاصله م

 !حتماً! آره! هه-

 !ه؟یگَندخندت واسه چ نی؟ ا!آره حتما یچ:

 یکار م یننه بابا نداره چ اروی یبعد بفهمدخترت  يخواستگار ادیب يپسر هی! یدختر داشته باش هیکن  الیخ-

 !؟يد یدختر بهش م! ؟یچ هیباباهه هم اعدام یبفهم! ؟یکن یکار م یباباهه مادره رو کشته چ یبفهم! ؟یکن

 یتعارف م یب! کنم یکارو م نیصد در صد ا ،یاما اگه اون پسر خود خود تو باش! خدا رو شکر که دختر ندارم:

 !نداختمش یاز تو داشتم حتماً بهت م کتریکوچ ایخواهر به سن و سال تو  هیگم من اگه 

 قمیرف یتو که هم بابات برادرشوهر عمه امم بوده و هم از بچگ! یزن یحرفو م نیا یشناس یتو که منو م-

 !کنم یکنن که من نگاه م ینگاهن م یبه همون چشم بهیهفت پشت غر! یگ یم نویا يبود

 !؟ يخور یرو م يغصه خواستگارکه حاال  هیمگه خبر:

 يپدرخونده ! ا؟یناد! بودم؟ دنیبود که نگران جواب رد شن یک ریذهنم درگ! آره؟! بود؟ يمگه خبر! زدم بهش زل

! بود؟ يا گهیکس د يخورده  ینیریش دیشا ایاصالً ناد! دادن؟ یمادرش اصالً منو تو خونه اشون راه م ای ایناد

 ! باشم؟ رشیگیپ تیوقت نخواستم با جد چیچرا ه! بود؟ یرفت خونه چ یکه مرتب به خاطرش م یمشکل

 !شاهللا؟یا هیخبر! هان؟: دستم رو گرفت و گفت نیمع
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 !؟ينه بابا چه خبر: بستم و غر زدم چشم

 !ها یگند دماغ یکه حساب هییاوخ اوخ از اون روزها-

 !شد دو تا نیا:

 !؟یچ-

 !يکرد کیهت تر یبگ گهیبار د هی:

 !و؟یچ-

 !گند رو يمه کل:

 ! یهست یک گهیبابا تو د: خنده و گفت ریزد ز نیمع

 !بده هیخرده بهت روح هی ادیبرم به مادرت بگم ب: و گفت نییاز رو تخت اومد پا بعد

 مادرم؟: دمیباز کردم و متعجب پرس چشمامو

 !ها ينر ییجا! امیبمون تا ب! ییبابا! من پسر گلم زیهمسر عز! ژاله! مادرخونده ات: سمت در و گفت رفت

اومدن تو اتاق،  نیعمه و ژاله همراه مع! تونستم از اون اتاق در برم یخواستم هم م یانگار م! کرد یم مسخره

 یاگه خواب باش گهیبار د نیگفتم ا! يهر دو بار خواب بود دنتیدو بار اومدم د: ژاله با لبخند اومد سمتم و گفت

 !کنم دارتیب شگونین هیبا 

بخوره من برم نمازمو  نیبد نویا: و گفت نیآب گرفت سمت مع وانیل هیرو لبم اومد، عمه  یزورک يلبخند

 .امیبخونم و ب

 !؟يو ناراحت کرد يخدا رو حرص داد يبنده  نیباز ا هیچ: رفت، ژاله گفت عمه

 !زنه یخود م یمن حرصش ندادم، خودش جوش ب-

 !حق داره خب! دادنت رو که زد منم تا اعماق وجودم تاول زد تیواهللا حرف رضا:

 !هیشخص زیچ هیبدم و  دیرو من با تیرضا-

که نگرانت  ییآدم ها يهمه ! يکه افتاد یستیتو دردسر فقط تو ن یافت یم یوقت! خودخواه نباش نقدریدامون ا:

 ! افتن یبه عذاب م تیوضع نیشن از ا یم

 !نیهم! بدم شویجواب بزرگوار دیمنم باکرده،  يبزرگوار هیاون زن -

 !وسط دعوا بوده یقتل اتفاق هی یگ یبشه که خودت م دهیداده قاتل پسرش بخش تیرضا:

 !؟یهم هست که من بهت گفته باشم به خانومت نگفته باش يزیچ: و گفتم نیکردم سمت مع رومو
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قسمت  یحت! ؟یگفت زویهمه چ: سرم و گفتم ریزد و ابرو باال انداخت، دستمو زدم ز يبا دهن بسته لبخند نیمع

 !مو؟یزندگ يخاکبرسر يها

 ! خجالت بکش: مشت آروم ژاله نشست به بازوم و گفت ن،یمع يخنده  ونیم

 !تاوان پس بدن دیکردن نبا یمدت اون تو باشن که فکر نکنن هر غلط هیبذار : زدم و ژاله گفت يلبخند

 !بابا؟-

 جانم؟: با لبخند گفت نیمع

 !ارمی یم ریزن آروم و خانوم گ هیمامان غرغرو رو طالق بده خودم برات  نیا: دوختم به ژاله و گفتم ونگاهم

 ! یغرغرو خودت: دوم ژاله هم آروم نشست رو بازوم و گفت مشت

 !مالکت واسه زن خوب خانوم و آروم بودنه؟: بود که گفت نیمع

! بود ایاش به ناد کهیت! کرد یه اش رو مشخص مکه رو لبش بود مفهوم جمل يزدم بهش، لبخند مسخره ا زل

 گهید يمالك ها یو آروم یاتفاقاً عالوه بر خانوم! ها؟ میخوبشو سراغ دار هیما : دم گفت یجواب نم دید یوقت

 !هم داره يا

 !مثالً؟ یچ! جداً؟! ا؟: دمیپرس

هم  یدامون نام است،یبا ح به،یداره، از لحاظ سن و سال هم مناسبه، نج ییرایگ يخوشگله، چشمها: گفت ژاله

 !دوستش داره ایگو

 !يخودتو لو داد! سوك سوك: و ژاله گفت دنیخند نیلبخند نزنم، ژاله و مع نتونستم

 چه خبر؟ شگاهیآزما: دمیپرس نیبرو بابا همراه با اون لبخند سمج نشسته رو صورتم گفتم و از مع هی

که من گفتم  ادتیع انیخواستن ب یاتفاقاً همکارها م. دنهمه خوب بو ،یسالمت:باز گفت شیهم با همون ن اون

 !خانوم هم بود و سالم هم رسوند ایناد. یخرده بهتر بش هیو بذارن  ستیمساعد ن یلیحالت خ

 ؟یدکتر چ-

 يلحظه هم از جلو هیداغون دامون  ي افهیگفت ق یهمش م. پکر بود امروز یلیخ.دنتید ادیاون قراره شب ب:

 !دیتا صبح طفلک اصالً نخواب! ره یچشمام کنار نم

 !؟یک-

 !خانوم ایناد:

 !مسخره-
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 ؟يخوا یم یچ: رو ببندم، ژاله گفت ژنیاکس چیدراز کردم که پ دست

 !دماغم خشک شده يشم، تموم تو یممنون م يببند ژنویاکس:

 کنن؟ یم میترم نویا یشکستگ یک: دیپرس نیمع

 .دونم ینم-

 !آبو بخور تا زن عمو منو قلع و قمع نکرده نیا ایب. میاز دکتر بپرس دیبا:

 دامون؟: رو گرفتم و خوردم، ژاله گفت آب

 ؟یگ یبپرسم راستشو م يزیچ هی: دیبرگشت به سمتش، آروم پرس سرم

 ؟یچ-

 !تا بپرسم یگ یبگو اول راستشو م:

 !من قصد ازدواج ندارم-

 !مسخره:

 !؟يمنو شوهر بد ياومد ای ادتیع ياومد-

 !نجات بدم یدگیاومدم تو رو از ترش:

 !نگران نباش! هم خوشمزه است میمن ترش-

 !یپرون یباز هم مزه م لیهمه درد و زخم و ز نیبا ا! مشخصه کامالً:

 !هیدختر خوب ایناد-

 !خب؟:

 !البته به از شما نباشه! کنه یکه دور و برم بودن فرق م ییدخترها يخانومه، از نظر من هم با همه  یلیخ-

 !خب؟:

 !قصد ازدواج ندارم یمن ول-

 !چرا آخه؟:

که باعث شد اونقدر دست دست کنم تا  یلیدل! هیچ لمیدونست دل یکه خوب م ینینشست به صورت مع نگاهم

تونستم بگم مادرم  یبه پدر و مادر عروس نم! عروس بزنم ينداشتم به خونواده  یحرف! گالره هم از دستم بپره

 ! تونستم ینم! هیاعدام هیبه دست پدرم کشته شده و پدرم 

 .برات آوردم لتویموبا یراست:گفت نیلحظه سکوت شد، بعد مع چند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٤٤٣ 

: رو داد دستم و گفت لیموبا نیمع. کرد یبه ژاله انداختم که متفکر نگاهم م ینگاه یچشم ریگفتم و ز یممنون

 .نتیم گذاشتم تو داشبورد ماشدور گردنت رو ه ریزنج. خاموشه

 .ممنون:رو زدم و گفتم یروشن کردن گوش ي دکمه

سرم تو  نیداشتم اما درست نبود در حضور ژاله و مع امیپ ییچند تا. روشن شد و برنامه ها باال اومد لیموبا

هم صحبت من و دامون با  يد یاجازه م قهیچند د هی نیمع:رو گذاشتم کنارم،ژاله گفت یگوش. باشه لیموبا

 م؟یکن

 ؟يخوا یرو نم ایناد: شد و گفت کیژاله به تخت نزد رون،یگفت و رفت ب يکش دار يبله  نیمع

 !چطور؟: نشست به صورتش و گفتم نگاهم

 !دامون يکرد ییدختره رو هوا-

 !؟یگ یم نویچرا ا:

احساسات ناب و دست  یبا کل! ندهیواسه آ الیدختر بودم با هزار تا نقشه و فکر و خ هی يروز هی! زنم هیمن -

 !اونو به سمتت کشونده يکه تو بهش کرد یاون همه توجه! تونم خوب بفهمم یحسو م نیا! نخورده

 !گفته؟ يزیچ:

اون هم کامالً از رفتارش مشخصه که  ،ياما همون طور که تو بدون حرف زدن خودتو لو داد! نگفته يزیچ-

 ادیکنه ب یبرنامه روزانه اش پره قبول م نکهیده با ا ینم يپسر چیکه محل ه يدختر! کرده دایپ یبهت احساس

شه و چقدر با  یرنگ به رنگ م چقدرشه  یاز تو م یحرف یوقت نمیب یمن م!پاره وقت کار کنه شگاهیو تو آزما

! ؟يواقعاً دوستش ندار! عشق هی دیشا... دونم ینم...  هی! دامون ياسطوره ا هی شیتو برا. ده یگوش م اقیاشت

 !؟يبهش ندار یاحساس چیه

 !دوستش دارم-

 !ه؟یخب مشکل چ! زمیعز:

 ادیب یکس دیگفتم با شهیهم! گالره رو یحت. رو دوست دارم دوست نداشتم ایرو اون طور که ناد يدختر چیه-

 .مکم کم خونه کرد تو دل ایکار دلم بود دست خودم نبود که ناد... که اون منو بخواد نه من اونو اما میتو زندگ

 !دامون؟ هیمشکل چ:

 !ده ژاله یبه من با اون گذشته زن نم یکس-

 !؟یگ یدوست دختر داشتنو م! کدوم گذشته؟:
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 !؟یزن یحرفو م نینکنه به خاطر پدر و مادرت ا: خرده فکر کرد و گفت هیزدم بهش،  زل

 !ه؟یزیکم چ-

 !دامون:

 !کنن؟ یکردن و م رمیکم تحق! مادرت! نمونه اش خواهرت-

 نیشه که همه ا ینم لیدل نیا! غلط بسنجن يارهایاونها خصلتشونه که آدم ها رو با مع! کنن یاونها اشتباه م:

 !طور فکر کنن

 .کنن یفکر م يطور نیاکثر آدم ها هم-

 !سخته؟ یلیخ نیا! نه ایهستن  يطور نیهم ا ایکه پدر و مادر ناد یبفهم دیبه خاطر دلت با:

 !بگم ایتونم به ناد ینم یع رو حتموضو نیا! آره سخته ژاله-

 !چرا آخه؟:

سوال  هی ییوقتها هی! دیگنج یجواب ها تو زمان نم! دو تا نبود یکیجواب داشت اما ! نداشت یژاله جواب يچرا

سوال از  نیا! یکن یسوال هزاران جواب داره و باز سکوت م هی ییوقتها هی! یکن یجواب نداره و تو سکوت م

 !نوع دوم بود

کنار  دیتو شا يبرا! نکن شییهوا نیاز ا شتریب يخوا یاگه دختره رو نم. فکرهاتو بکن دامون: آروم گفت ژاله

 يکه تجربه  یاون يبرا! یو بعد مشغول مشغله هات بش یکن یراحت باشه، دو روز ناراحت یاومدن با نبودن کس

رو بهش  انیکه جر نهیکار ا نیتر داقلح! ادیب شیپوچ پ یوابستگ هیسخته اگه  ییمرد تو هیاولش از حضور 

 !یبگ

 !شکنم یپس زده بشم واقعاً م يجور نیاگه ا! ترسم غرورم خرد بشه ژاله یم-

 !چرا؟ یدون یم! مطمئنم نویمن ا! یش یپس زده نم:

 یوقت! انسان ساخته هیچون اون اتفاق، هر چقدر هم تلخ بوده از تو : زد و گفت ينگاهش کردم، لبخند منتظر

 !تیانسان پر انسان هی! یانسان اتیبا خصوص هیگم انسان منظورم انسان یم

دستش رو گذاشت رو . نداشتم ياعتقاد نیکه به حرفش کوچکتر یرو زمزمه کردم در حال يسرد يلطف دار تو

ته فکر کردنت بشه اون  دوارمیفقط ام. يریبگ میو تصم یفرصته که فکر کن نیچند روز بهتر نیا: دستم و گفت

کجا  نیمع نمیبرم بب. دیببخش. دمسرتو درد آور! شتریکنه، خودتو از همه ب یما رو خوشحال م يکه همه  يزیچ

 .رفت
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 .نقش بست ندهیاز گذشته و آ ریبسته ام هزار تصو يتر شدم و پشت پلکها ختهیبهم ر ختهیرفت، من بهم ر ژاله

راه افتادم سمت راه . نییترسخورده از جام بلند شدم و از تختم اومدم پا! کرد دارمیب ییصداها یبودم وقت خواب

بابا داشت ! مثل تموم اون روزها دعواشون شده شه،یکه طبق معمول، مثل هم دمیپله ها و مامان و بابا رو د

! ذاشت یکم م من و اون وقت يبابا برا نکهیبود از ا یشاک!بود دادیکرد و مامان مشغول داد و ب یگوشت خرد م

! دمیفهم یبچه با منه رو م نیا يکارها يهمه  ،یستیمرتب خونه ن نکهیا یبچه بودم اما معن! بود یشاک شهیهم

دلتنگش  شهیو من هم میدید یچون واقعاً بابا رو کم م! دمیفهم یخواد رو م یبچه پدر هم م نیا نکهیا یمعن

شهر بابا  نیتهران و با اومدنمون به ا میبابا از شمال اومده بود یقاتیبه خاطر کار تحق دش یم یسال هی! بودم

شد از خونواده غافل باشه و  یباعث م شهیاش هم رانهیخ يکارها! کمرنگ بود مونیاز قبل تو زندگ شتریب

کرده بود، داد و  دایشدت پ یلیاون اواخر دعواهاشون خ! مامان و بابا نیبحث و جدل ب ي هیما شهیهم

کردم که  یم میخودمو قا! شدم یگوشه پنهون م هیگرفتم و با ترس  یگوشهامو م! ترسوند یمنو م دادهاشونیب

اون راه پله ها و دستهامو به اون  يپاهامو باال يزیچ هینباشم اما اون روز، اون شب شوم انگار ! نشنوم! نمینب

مامان حرف طالق رو  یگفت و وقتنگفت و نگفت و ن یچیه اکه باب دمیاز اون باال د! نرده ها قفل کرده بود

 ونیم ییجا هیکه چاقو نشست  دمید! دمیمامان رو د! شد که چاقو رو پرت کرد یعصبان ياونقدر د،یکش شیپ

 نیبابا هم هم! فقط مات مونده بودم به اون صحنه! کردم یهم نم هیگر یحت! نیافتاد زم یحنجره اش و به آن

! به باد داد مونویکه تموم زندگ یشب شوم! زد یو بال بال م نیافتاده بود رو زم! کرد یمامان اما خر خر م! طور

 !که تهش شد جون دادن مامان و دار زده شدن بابا یانیپا! متفاوت انیپا هیاما با  یشگیبحث هم هی

*** 

! دمید یبودم و داشتم خواب اون شب نحس و شب نحس سه سال بعد رو که بابا رو اعدام کردن م خواب

بعد  یسال اول هیخودم،  يها ییها، تنها يدعواها، فحش و فحش کار رها،یدو تا خونواده، درگ يکشمکش ها

کابوسها و از ! رو که بهم وارد شده بود یشوک! دیحرف از دهنم نشن يکلمه ا یکس حت چیرفتن مامان رو که ه

 يانگار اون سه چهار سال شوم افتاده بود رو دور تند و داشت از جلو! هامو دنیکش غیها و ج دنیخواب پر

و آقاجون  ییسمت دا دیکش یبازوم تو دست عمو رسول بود و منو م م،یپشت در زندان بود! شد یچشمام رد م

 یش مدارن خفه ا! کشن یدارن باباتو اون تو م! کن هیگر رگفت بلندت یالتماس کنم، مرتب بهم م نکهیا يبرا

که از  دمیکش یبازومو م! کن هیبلندتر گر! یش یپدر هم م یب يمادر که ندار یعنی! ؟یچ یعنی یفهم یم! کنن

بچه  هی دیفهم ینم د،یفهم یاما نم هینفسهام به شماره افتاده بود از شدت گر! بودم دهیترس! دستش خالص شم
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بود و  دهیکش یکاف يبه اندازه  شیسالگ شیاز ش! آدم بزرگها شده يباز یقاط یکاف يساله به اندازه  9 ي

 ابونیتو اون خ میبود ستادهیصبح ا 5که اومده بود، ساعت  یحاال، تو اون شب سرد زمستون، با اون همه برف

از  يکرد که اگه کار یبسته اش و عمو بهم مرتب گوش زد م يبلند زندان، پشت درها يوارهایسرد، پشت د

پدرم ! شه یپدرم کشته م ارمینکنم، اگه نتونم دلشون رو به رحم ب یرو راض میمادر ياگه خونواده  اد،یدستم بر ن

 ! شه یپدرم دار زده م! شه یخفه م

 . ایناد ي دهیو زل زدم به صورت ترس دمیاسممو برد و نفس نفس زنون از خواب پر یکیآروم تکونم داد،  یکی

 یآب م ن؟یخوب: بود که آروم گفت ایناد. بدم صیو زمان و مکان رو تشخ امیدر ب یجیاز گ دیخرده طول کش هی

 !ن؟یخوا

 !دمیخواب بد د: که نشست رو دستم چشمامو بستم و گفتم ایدست ناد ،یزدم از اون کابوس لعنت ینفس م نفس

 .نیدرد دار دیگفتم شا نیکرد یتو خواب ناله م نیداشت-

 !بود يخواب بد:

 ن؟یخور یآب م وانیل هی-

 .آره:

 .بالش بذارم هیپشتتون  نیبذار: از دستم جدا شد و بعد گفت دستش

 ساعت چنده؟: خرده خوردم و گفتم هیرو ازش گرفتم،  وانیتر که نشستم، ل راحت

 .میو ن کی-

 ؟یباش يکارآموز دیمگه نبا:

 .خرده زودتر اومدم هیاجازه گرفتم و -

 دمیعرق بود کش سیبه گردنم که خ یدست. بودم یاب لعنتاون خو يزدم به صورتش اما هنوز تو حال و هوا زل

 .رمیدوش بگ هیشد  یکاش م: و گفتم

 .ممنون: رو گرفتم سمتش و گفتم وانیل. نگفت يزیزد و چ يلبخند

 .نیراه بر دیخرده با هی نیشد داریپرستار گفت ب: گفت و ادامه داد یکنم یم خواهش

درد  نکهیپرستارها هم عوض ا نیا: کردم بد حالت شده و گفتم یهم به موهام که حس م یو دست دمیکش یپوف

 !کنن یم لیبه آدم درد تحم یآدمو کم کنن ه

 !به خاطر خودتونه: زد و گفت يلبخند
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 !خودته! خودتونه نه: رو زدم کنار و گفتم پتو

 نیسیوا نیخوا یم. کنن دیخرده خر هیعمه خانوم رفتن : و گفت هیچهارپا يهامو گذاشت رو ییشد و دمپا دوال

 ن؟ییپا نیایاومدن ب

 یکار م یچ نیبب! يسر خودت آورد ییخواد بگه نگاه کن چه بال یم یه نهیبب یمدل نیو منو ا ادیاون اگه ب-

 .سرزنش ندارم يحوصله ! با خودت یکن

نگاهمو حس کرد  ینیکرد اما انگار سنگ ینشست به بازوم، برگشتم و زل زدم به صورتش، نگاهم نم ایناد دست

. نشست رو لبم و به حرف ژاله فکر کردم يلبخند. گرفت و دوخت به چشمام هاییکه چشمش رو از دمپا

 !ن؟ییپا نیای ینم: گفت دههول ش! زرد قیدو تا عق! بود رایگ یلیخ یلیخ يدو تا کهربا! آره! رایگ يچشمها

شدم  یکیهر وقت ! نییپا امی یچند نفرم نممن  یتا وقت:زدم و گفتم يکردم، متعجب نگاهم کرد، لبخند ینچ

 !نییذارم پا یپامو م

 .باشه یسخته ول: و گفت دیخند

 خب؟: زدم و گفتم يطور، لبخند نینگاهش کردم، اون هم هم منتظر

 !؟یخب چ یعنیتکون داد  يسر

 !گهیکن د میکی: گفتم

 !دنتیواسه د انی یشه همه م یاآلن ساعت مالقات م نییپا ایب: و گفت دیخند

! باًیکج کج بودم تقر م،یکه به سوند وصل بود و راه افتاد يا سهیسرم رو برداشت و من هم ک ایگفتم، ناد ینیآفر

 !شدم زایبرج پ نیع: درد و نفس نفس زدن گفتم ونیم

 !تونم بخندم ینم! نخند بچه: خنده ام گرفت و گفتم د،یخند ایناد

خب شما حرف خنده دار : کرد تو راه رفتن کمکم کنه گفت یم یکه دستش دور بازوم بود و سع يطور همون

 !نزن

 !هم کج ترم زایباور کن از برج پ-

 !بهیدر حال تخر زایبرج پ میفکر کن میتون یم میسر و صورتت هم دقت کن تیبه وضع! آره خب:

 گهیکنم د فکر: و نفس برده گفتم میخرده تو اتاق قدم زد هیگفتم،  یو دستم نشست به پهلوم و آخ دمیخند

 .بسه

 !قهیاآلن شد دو د! قهیپرستاره گفت ده د: زد و گفت يلبخند
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 ! میگ یبهش دروغ م! ولش کن:و گفتم یصندل يرو لبه  نشستم

بد  يبو يلحظه ا يکه زده بود برا یمیکرد، عطر خوش بو و مال یبود روبروم و با لبخند نگاهم م ستادهیا

لپهاش گل انداخت و نگاه ازم گرفت، دستم رو  د،ینگاه ماتم رو که د. ودفرستاده ب رونیرو از دماغم ب مارستانیب

 .نجایا يای یکه م یمرس: جلو بردم و دستش رو گرفتم و آروم زمزمه کردم

 .هست که دوست دارم بهت بگم ییزهایچ هی: نشست رو لبش، آروم گفتم يلبخند

داشتم فکر  روقتیتا د شبید: به پهلوم آوردم و گفتم يگرفت، با دست فشار يرنگ انتظار و کنجکاو نگاهش

 .کردم یم

 ؟یبه چ-

و  مینیش یحالم خوش بود م یوقت، وقت هی. یکه فکر کنم دلم بخواد تو بدون ییزهایبه چ! زهایچ یلیبه خ:

 خب؟. يد یزنم و تو گوش م یمن حرف م یعنی. میزن یحرف م

 .حتماً-

 يای یهر روز م: و زمزمه کردم ستادمیشد و دستش رو انداخت دور بازوم،ا برداشتم که از جام بلند شم، دوال زیخ

 دنم؟ید

 چطور؟: دیپرس آروم

واسه  نییپا امیاز تخت ب یکه با پرستارها هماهنگ کنم تو که هست: زدم و از باال نگاهش کردم و گفتم يلبخند

 !قدم زدن

 قهیفکر کنم ده د: سمت تخت و گفت دیباز شد و شرم نشست به چشماش، بازومو آروم کش يبه لبخند لبهاش

 !شد

اومده بود  يکه شاد یروز اول: برگشتم تو تخت و حالم جا اومد گفتم یگفتم و وقت یدوباره آخ دم،یخند

 !جیگفته بود در مورد تو و شباهتت به هو يزیچ هی شگاهیآزما

 !کشمش یم: و گفت دیکش ینیه

 یباش جیهو نکهیاز ا شتریتو ب! کرده یکه اشتباه م دمیرس جهینت نیبعدها من به ا: زدم و گفتم يلبخند

 !يدیخورش

 دیهست که با ییزهایچ هی: و گفتم دمیلبم رو دست کش ریز يشد به چشمام، با انگشت سبابه ام چند بار مات

 ؟یتا مرخص شدنم صبر کن یتون یم. ستین یخوب تیموقع.ستیوقتش ن نجایاما ا یبدون
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دستش رو گرفتم، سرم رو . سرش جواب مثبت داد مینشست رو لبش و با تکون دادن مال یکمرنگ لبخند

 دامون؟: بالش، چشمامو بستم، آروم گفت يگذاشتم رو

 دامون؟: باز نکردم که دوباره صدام کنه، آرومتر گفت چشم

 هیدستم جلو رفت و نشست رو . د و حرفش رو نزدخرده مکث کر هیباز کردم و زل زدم به صورتش،  چشم

 ؟یبگ یخواست یم یچ: دمیسمت صورتش و پرس

انگشتر  نیچشمهات دو تا نگ: دستم رو عقب بکشم چشمامو بستم و گفتم نکهیگفت، بدون ا یآروم یچیه

 !شرف الشمسه

زدم، گونه اشو  يلبخند .کرد یفقط مات نگاهم م نم،یواکنشش رو بب نکهیا ياز هم فاصله دادم برا پلکهامو

 !اومدن تو اوشیو پشت سرش س يشد، اول شاد دهیبه در خورد، دستم عقب کش ينوازش کردم، تقه ا

و  دمیرو د ایبه صورت ناد ينگاه معنادار شاد! گل انداخته يو اون لپ ها ایگر گرفته بودم چه برسه به ناد خودم

 ؟يبهتر: باهام دست داد و گفت اوشیس. که رو لبش نشست يلبخند

تونست  یم اوشیکنار اومدن با دونستن س دیبود که دوست نداشتم چشم تو چشمش بشم اما شا یحس هی

نگاهش . هم حرف بزنم ایکه از گذشته ام با ناد زهیشجاعت رو تو وجودم بر نیپاهامو به سمت جلو هل بده و ا

 .ستمیبد ن: کردم و گفتم

 !سالم استاد: و اومد کنار تخت و گفت زیدستش رو گذاشت رو م يتو لکسیبود که نا يشاد

 !یاستاد خودت: زدم و گفتم يلبخند

 !بد از فرم انداختنتون ها! آخ آخ! کار کردن نامردها یچ نیبب: و گفت دیکش ینیه

 !يشاد: آروم و معترض گفت ایناد

چه  نیبب! بشکنه شاهللایدستشون ا نهیمنظورم ا: داد حیتوض يکه لبخند رو لبش بود، شاد اوشیافتاد به س نگاهم

واسه خودتون و خدمت اون  نیهست یرپنجیما رو بگو دلمون خوش بود شما ام! جور استاد ما رو ناکار کردن

 !همه اش باد بود؟! نیرس یرو م ادیش یشعبان

 !گن منم یاره پهلوون پنبه که م: با لبخند گفتم همراه

 ! هان؟ گه؟یحاال گرفتنشون د: شد و گفت يلبخند زد و بعد جد يشاد

 .آره: آروم گفت ایناد
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 یلیخ! ن؟یحاال خوب! ستیآدم بشن که بفهمن شهر هرت ن دیبا نهایا! ها نیاصالً ولشون نکن: ادامه داد يشاد

 !ن؟یدرد دار

جا اون  نیاهر چند که ! خب خدا رو شکر: گرفت و گفت ینفس يشاد. گفتم خوبم یرو لبم مونده بود وقت لبخند

 !دم خروسو ایقسم روباهو باور کنم ! کنه یضرب المثله صدق م

! آخه؟ یچ یعنی: بود که گفت ایناد! کرد یرو تماشا م يباز شاد شیهم با ن اوشیگفتم، س یو آخ دمیخند

 !؟يشاد

 !گن خوبم یخوبن که م شونیا يکجا! نیاستاد رو بب يخب سر و شکل آقا: داد حیهم محق توض يشاد

 !عمه خانوم خوبن؟: دیرو به من پرس اوشیس! بشر کم بود نیواسه ا يانرژ بمب

هم مات  اوشیس! دمیدستم نشست رو پهلوم و خند! اوشیو متعجب برگشت سمت س دیکش ینیه هوی يشاد

 !گن یرو م يفرهود يعمه خانوم آقا: داد حیاما توض ایناد! يشاد نیشده بود به تعجب و ه

 !دارن یو مزاح یشوخ هی قشونیبا رف شونیحاال ا! ایزشته ناد: و گفت ایبرگشت سمت ناد يشاد

و هم زمان در اتاق باز شد و عمه  دیانداخته، خند کهیکرده به من ت الیخ يانگار تازه متوجه شد که شاد اوشیس

مون ه اوشینتونستم نخندم، به سمت جلو خم شده بودم که دردم کم شه، به سرفه افتادم و س گهید! اومد تو

 !واشتری: گفت دیمال یکه پشتم رو م يجور

 !شده؟ یچ! به خنده شهیهم: زدم گفت یکه نفس نفس م یرو داد و رو به من يجواب سالم شاد عمه

 شونیخانوم ا يخانوم، شاد ایخانوم دوست ناد يشاد شونیا: گلومو صاف کردم و گفتم دم،یکش یقیعم نفس

 !هم عمه خانوم بنده هستن

 ینیمقدمه چ هی: گفت اوشیکرد و آروم رو به س یه بود سمت عمه، باهاش سالم و احوال پرسکه برگشت يشاد

 !حداقل نیبکن

 !؟یدر مورد چ: دیپرس یآروم يبا لبخند اما صدا اوشیس

پرسه  ینم ییهویطور  نیرو بپرسه ا یکس يخواد حال عمه  یآدم م: نگاهش کنه گفت نکهیهم بدون ا يشاد

 !که سوء تفاهم بشه

 .زدن یکه داشتن حرف م يو عمه ا ایباال انداختم و نگاهم نشست به ناد اوشیس يبرا ییابرو

 .گردم یرم و بر م یتا خونه م يندار يدامون جان اگه با من کار: و گفت زیم يرو گذاشت رو یلکسینا عمه

 .عمه گهیبرنگرد د-
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 .ادیب نیتا شب که مع امی ینه م:

 ستین يازین. خونه نیشما هم بر. ادیهم زنگ زدم گفتم ن نیدامون هستم، به مع شیمن شب پ: گفت اوشیس

 .نیایدوباره ب

رو  فشیک. برو یعنیو بعد منو نگاه کرد، با لبخند پلکهامو رو هم گذاشتم و باز کردم  اوشیخرده مردد س هی عمه

واسه  ادی یت مالقات پرستار مبعد ساع. مراقب خودت باش: و گفت دیبوس مویشونیبرداشت اومد کنار تخت و پ

 کن باهاش خب؟ يهمکار. يرومتریاسپ

: انداختم و گفتم زیبه م یکرد و رفت سمت در، نگاه یهم خداحافظ اوشیو س ایو ناد يگفتم، با شاد یچشم

 عمه

 !ن؟یذار یجا م چییچرا همه اتون سو: کردم و گفتم زیبه م ينگاهم کرد، اشاره ا یو سوال برگشت

 .فعالً! حواس نمونده برام: و برش داشت و گفت زیسمت م برگشت

 ریبزنه و مس یکرد حرف یزد و سع يلبخند. کرد انداختم یکه نگاهم م اوشیبه س ینگاه میکه رفت، ن عمه

 !ن؟یدامون هست شگاهیشما هم کارآموز آزما: دیپرس يرو عوض کنه پس از شاد مونیفکر

 !نه گهیالبته سال قبل بودم، امسال د! باشه بله يفرهود يمال آقا مارستانیواهللا اگه ب: گفت يشاد

 !شونهیا یخصوص شگاهیمنظورم آزما: دیپرس اوشیس

 !ایناد ایمن  ایحکم کردن  دم،یرس يفرهود ينه اون موقع که من خدمت آقا! آهان: هم گفت يشاد

 !مارستانیب يخودت اومد شگاه،یآزما يو دوستت رو فرستاد يکرد یتو هم از خود گذشتگ: گفتم

رو  ایبود ناد نیدر واقع نقشه ام ا! هم نبود ها یاز خود گذشتگ نیهمچ:گفت اوشیلبخند زد و به س يشاد

توپ استاد  يبود لوله  نیا ریهر چند که تقد رم،یسنگر بگ مارستانیبداخالق، خودم تو ب يآقا نیا ریبفرستم دم ت

 !هم به سمت من گرفته بشه مارستانیتو ب

 !آخ! حرف نزن نقدریا يشاد: دمیو نال دمیپهلوم و خند نشست به دستم

 !داره بیکمتر قدرت تخر نیاز ا يشتریر 7 يزلزله  ،ینیب یم نویا: انداختم و گفتم اوشیبه س ینگاه

 !بود؟ یبرادرها چ نیآدرس ا نیگفت: معترض گفت يشاد ،يبا لبخند زل زد به شاد اوشیس

 !؟يخوا یم یواسه چ: دیپرس ایناد

 !بهشون بدهکارم، گفتم برم خدمتشون یتشکر و قدردان هی: به من زد و گفت یلبخند مضحک يشاد
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 سیدونم و تو و اون رئ یبعد من م ام،ی یهم م رونیتخت ب نیاز ا: حال سرم رو گذاشتم رو بالش و گفتم یب

 !يکارآموز ير یکه م یمارستانیب

 .خوان استراحت کنن یم يفرهود يآقا م؟یجان بر يشاد: دیپرس اینشست، ناد یصندل يو رو دیخند الیخ یب

 ! ؟یراه انداخت میبر میتو بر نمیاومدم بش قهید هیباز من : معترض گفت يشاد

 آره؟  نیکن یامشب شما از استاد مراقبت م: گفت اوشیاز جاش بلند شد، اومد کنار تخت و رو به س دوباره

کمپوت و  نیپس خواهشاً حتماً از ا: گفت يبله، شاد یعنیحرکت داد،  نییکرد و به سمت پا لیما يسر اوشیس

 بخورن باشه؟ نیها بهشون بد وهیآبم

 چرا؟: دیپرس اوشیس

 !نکنن یرو عمل دشونیتهد دیکه بشن شا ریخب نمک گ: داد حیهم توض يشاد

 ست؟یحالتون خوب ن: دیپرس ایلبخند نگاهش کردم، ناد با

 !؟یپرس یکه م ستیاز چهره اشون مشخص ن: و گفت ایناد يدست انداخت دور بازو يشاد

 .خرده هیخوبم، خسته شدم : با لبخند گفتم ایبه ناد رو

 .با اجازه اتون: گفت اوشیبرداشت و رو به س یصندل يرو از رو فشیمکث نگاهشو از چشمام گرفت، ک با

 يمن استاد اخمو! باشه؟ نیزود زود خوب بش: و گفت ستادیکنار تختم ا يگفت، شاد یکنم یخواهش م اوشیس

 !دم یم حیبداخالق رو به استاد آب لمبو شده ترج

 .يفرهود يخدانگهدار آقا! میبر: گفت د،یرو کش يشاد يبار بازو نیا ایناد

بعد بر  هیکرده بود و مطمئناً چند ثان شونیهمراه رونیکه تا ب یاوشیو من معذب شدم از تنها موندن با س رفتن

 !گشت یم

پرستار اومد، نگاهم نشست به دستش  هیباز اتاق هل داده شد و  مهیدر ن دم،یبه پهلو دراز کش ادیز تحمل درد با

 !رفتم یداشتم راه م شیپ قهیچند د نیهم: و معترض گفتم

 !یتنبل سه انگشت نیبش! ؟يراه بر یخب من که نگفتم پاش: زد و گفت يلبخند

 !ده تا انگشت دارم: باال آوردم و بهش نشون دادم و گفتم انگشتهامو

 ! یعنیها هم بدتره  یاز تنبل سه انگشت تتیوضع! بدتر گهید: پهن تر شد و گفت لبخندش
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با هر . نشست و زل زد به من یصندل يصدا رو یاومد و ب اوشیو دستگاه رو داد دستم، س نمیکرد بش کمک

دلم تخت خونه رو ! ره تو گوشتم یشه و دنده هام داره فرو م یاره باز مهام د هیکردم تموم بخ یسرفه حس م

 ! درد نیعالمه آرامش بدون حضور ا هیخواست و  یم

 ست؟ین یکاف: اومد کنار تخت و رو به پرستاره گفت اوشینفس که افتادم، س از

کرد و  ادداشتی ییزهایچ هی. تنفسم يرو تو گوشش گذاشت و شروع کرد به گوش دادن به صدا یگوش پرستار

 .قرصو بخور نیا:بعد گفت

فعالً دکتر گفته به . میبگو بهت آمپول بزن یاگه درد داشت: کرد و گفت قیرو هم تزر کیوتیب یخوردم، آنت قرصو

 .میجاش بهت قرص بد

 گوشه از ذهنم هیمشغول بستن دکمه هام بودم و . رفت و در اتاق رو هم بست دم،یگفتم و دراز کش يا باشه

 !دکمه ها رو برام بسته بود نیکه ا ییایناد فیگرم و ظر يدستها ریدرگ

 .دهیپر یلیرنگت خ: تخت و گفت ينشست رو لبه  اوشیس کردم،یگذشت، چشم بسته بودم و فکر م قهیدق چند

 !کبود البته يجاها يمنها: زد و گفت ياز هم فاصله دادم و زل زدم به صورتش، لبخند پلکهامو

 .خسته شدم-

 .یتو خونه استراحت کن دیبعدش هم با!یهست يات بستر هیفت روز حداقل به خاطر کله:

 .حوصله ام سر رفته-

 .یآوردم بخون یم یکتاب هیکاش برات :

 !يآورد یم شگاهمویآزما يها لهیکاش وس-

! کن تیخرده فعال هی شگاهیتو آزما نییپا نیاصالً فردا پاشو برو هم يخوا یم! آره خب: زد و گفت يلبخند

 !هان؟

 دهیشن روزیکه د يزیاز اون چ یحرف اوشیمنتظر بودم س. رو زمزمه کردم و دوباره چشمامو بستم هیخوب فکر

پس بدون . میکرد یرو روشن م ییزهایچ هی دیبا! میزد یم یحرف هی دیبا یول! گفت ینم يزیبزنه که خب چ

 !برات رو شد میبالخره قسمت مرموز زندگ:چشمامو باز کنم گفتم نکهیا

 میمادر يخونواده  میسالگ 9اشتباه مادرمو کشت، تو  هیپدرم سر  میسالگ 6تو : نگفت، من ادامه دادم يزیچ

اتصال دو تا  يمنو گذاشتن پرورشگاه چون من تنها نقطه  میپدر يپدرم نشده بود خونواده  40قصاصش کردن، 

سال طول  هی! رو به کشتن داده بودن شونده بود که پسراوم يکه از بطن خونواده ا یخونواده بودم و از بطن زن
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 ارهیمنو از اون جا ب سادنیپدرش و خونواده اش وا يو تو رو يریو درگ يو گرفتار ریتا عمه تونست با گ دیکش

دردآور  يزهایچ یلیها و خ هیها، گر ییتنها ،یروح يدعواها، حرفها، شکنجه ها ها،یریدرگ ونیم نیا! رونیب

 ششیبعدش هم که همراه عمه اومدم شمال و پ! یسالگ 10من تا  یشه زندگ یم یکن شیرو هم چاشن گهید

 .موندگار شدم

 !نداشته يریتقص چیکه ه يمحض بوده در حق بچه ا یانصاف یب هی-

حق هم ! هر دو طرف رو! شونینیبب ينخوا يحق دار:درهم گفت يباز کردم و زل زدم بهش، با چهره ا چشم

به نظرم در مورد تو  یربط نیاما ا دمیکه شن يزیشوکه شدم از چ روزید! یعمه خانوم رو بپرست يطور نیا يدار

کردم پدر و  یم الیخ شهیمن هم! هافتاده باش یاتفاق نیکردم تو گذشته ات همچ یفکر نم شییفقط خدا! نداره

 !يدیبر یلیتو ازشون به دل ایکه طردت کردن  يدار يمادر

 .بود يطور نیکاش ا:

 هی یآدم وقت! دامون ستین یشک چیه يتو چقدر مرد بار اومد نکهیتو ا: نشست رو دستم و گفت اوشیس دست

فقط ! شه یمثل تو شوکه م یکیاون اتفاق ها ته ته اش و ثمره اش شده  نکهیشنوه از ا یرو م يزیچ نیهمچ

مثل تو رو  یآدم هی ياون جور یگزند هیتونستم هضم کنم که  یکردم و نم یفکر م روقتیتا د شبید! نیهم

که  یکس هیدونم  یچه م ای يعقده ا هی ای ،یجان هیشدم  یتو بودم م ياگه من جا دیشا! بده لیبه جامعه تحو

 !رهیکنه انتقام بخت بدش رو از جامعه بگ یم یسع

 یلیسخته خ! منو از نو ساخت! ختیبه بعد از نو ر یمنو از ده سالگ ياون شاکله .عمه ام تیترب يمن ثمره -

اگه قبرش ! خدا رحمتش کنه! هم عمه و هم شوهرعمه ام البته! ستین رممکنیسخته اما عمه نشنون داد که غ

بار دوم  يرفت حس کردم پدرمو برا یتوق... خب  یرفتم ول یکنار قبر پدربزرگ و پدرم نبود، حتماً سر خاکش م

 .از دست دادم

 .خدا رحمتش کنه-

 . پرستم یکه به قول تو عمه رو م نهیواسه هم.ممنون:

کرده ام چه  داینسبت بهش پ يا ژهیموضوع احترام خاص و و نیا دنیبا شن بهیمنِ هفت پشت غر! يحق دار-

 .شامل حالت شده يبرسه به تو که خب لطفش بدجور

شد  یم! و نظرش نسبت به من عوض نشده دیاست که د دهیفهم اوشیبستم و فکر کردم که چقدر س چشمامو

 یآدم نیهمچ هیکرد با  یاز کجا معلوم قبول م! ایاصالً خود ناد ای! طور رفتار کنن؟ نیهم هم ایناد يخونواده 
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شده که پدره  يمرد هیا رفته زن یناد! گفتن؟ یم یچ دیرس یم لشیپس فردا اگه به گوش فک و فام! سر کنه؟

 !قصاص شده؟مادره رو کشته و خودش هم 

 .خرده هیبخواب : عذاب آور خالصم کرد ياز فکرها اوشیس يصدا

 .شه یم ادیدردم داره ز: و گفتم دمیپانسمان کش يرو رو دستم

 برم به پرستار بگم؟-

 .ستین يازینه ن:

 .صدام کن یخواست يزیو چ یداشت ينشسته ام، کار نجایمن ا: گفت اوشیخورد و س یتکون تخت

 .ستین یبه حضور کس يازیباور کن ن. شبو برو خونه. تا شب بمون: کردم و گفتم نگاهش

 !يادب شد یب: و گفتم میشونیچشم بستم، ساعدم رو گذاشتم رو پ! شیببند گفت و نگاهش نشست به گوش هی

 .با زبون خود طرف حرف بزنه که حرف تو مخش فرو بره دیوقتها آدم با یبعض: و گفت دیخند

دادن  یبهش خبر م یمادر احسان وقت ي افهیبه ق. خوب فکر کنم يزهایکردم به چ یگفتم و سع یاوهوم

به جون ! شیآزاد يبه لحظه ! دار زده بشه ستیقرار ن دیفهم یم یاحسان وقت ي افهیبه ق! شده دهیپسرش بخش

 یمتولد م یکی یوقت! تر نیریش یلیخ یحت دیشا! تولد بود يمثل لحظه ! قشنگ بود!گرفت یکه م يدوباره ا

قراره  یسخته بدون یلینداره اما خ ایدن نیبه ا یخاص یو وابستگ دهیرو نچش ایدن نیتو ا یشه هنوز طعم زندگ

خوان  یسراغت، ازت م انی یشب باالخره م هی یسخته بدون یلیخ! يو بر يو بذار يبشور ایدن نیدست از ا

 یشب نیهمچ هیمن  يها یقهرمان بچگ! سخته یلیخ یلیخ !سمت مرگ يخودت بر يو بعد با پاها یتوبه کن

 ! پشت سر گذاشت و رفت! رو پشت سر گذاشت

*** 

 !شماها؟ نیآخه انسان نبود! دامون؟خدا لعنتشون کنه زم؟یدامون جان؟ عز:

 یموهام حس م ونیدستش رو که نشسته بود م. بود دهیاما پلکهام انگار به هم چسب دمیشن یعمه رو م يصدا

. بهش بفهمونم خوبم نکهیا يکردم چشم باز کنم برا یسع. طور نیتو صداش رو هم هم یکردم و غم و ناراحت

 زم؟یعز یخوب: زد و گفت ينگاه تارم نشست به صورتش و اون لبخند

 ؟يدرد دار: دیلمس دماغم که درد داشت، دستم رو گرفت و پرس يبار پلک زدم و دستم باال اومد برا چند

 باال؟ ارمیخرده تخت رو ب هی: دیکه پرس دمیرو شن ایناد يزل زدم بهش، صدا و منگ جیگ

 .سالم: زد و گفت يلبخند میچشم تو چشم شد یاز صورت عمه نشست رو صورتش، وقت نگاهم
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بود که خودش رو  دهیژاله شن اینبود، اما احتماالً از عمه  نجایا مینیب یعمل شکستگ يبردنم برا یم یوقت

 ادیداد و تحمل درد رو ز یم هیبهم روح نیاتاق و تخت راحت و ا نیشدم و از ا یفردا مرخص م. رسونده بود

 . کرد یم

 .يخسته ا یلیخ...خونه ... عمه برو : گرفتم و آروم زمزمه کردم ایعمه نشست رو دستم، نگاه از ناد دست

 هوشمیخواستن ب یکه م يآخر يتو لحظه ها. وارد شده بودهم استرس بهش  یصبح زود اومده بود و کل از

 . شده بود تیاذ یلیهفته خ هی نیا. نگاهش يتو یِاون بود و نگران ریذهنم درگ يکنن همه 

 .میر یم ایمن و ناد انیاونها ب ان،ی یدارن م نیو مع اوشیس: به من زد و گفت يلبخند

شد  یدم ظهر که م. دنمیتموم هفته رو هر روز و هر روز اومده بود د ا،یرو صورت ناد دیدوباره چرخ نگاهم

دست .میقدم بزن مارستانیب يراهرو ایتو اتاق  ن،ییپا امیموندم از راه برسه، وادارم کنه از تخت ب یمنتظر م

خجالت زده  یبخندونه، گه گاه نوحرف بزنه، م. رو نفس بکشم مشیو عطر مال رمیرو تو دستم بگ فشیظر

 !و لذت بشم جانیو لپ هاش گل بندازه و من غرق ه نییرو بندازه پا سرش

باشه  یهر چ! بدتر از من دیژاله شا يبه گفته  ایمن بود  نیبهش عادت کرده بودم، اون هم مسلماً ع يبدجور

 ! تره يمحکمتر و قو یلیخ شهیهم يهر مسأله ا ياول برا يحس ها تو تجربه 

 .ادی یبم مخوا:بستم و زمزمه کردم چشمامو

 . زمیبخواب عز: که گفت دمیعمه رو شن يصدا

 . خونه عمه نیبر ایبا ناد: حال گفتم یب

 .گفت و من دوباره غرق خواب شدم يا باشه

*** 

و بعد سالم  هیک: دیکه پرس دمیعمه رو شن يصدا. که تو دستم بود گرفت یزنگ در نگاهم رو از کتاب يصدا

تنت کن  يزیچ هی: تو خونه و دم در اتاق ظاهر شد و گفت دیچیپاش پ يصدا. گفت و در رو باز کرد یزمیعز

 .ژاله است

 !باهاش ندارم یمشکل! ژاله مامانمه: و گفتم یپاتخت يرو گذاشتم رو کتاب

 !هم همراهشه ایناد: کرد و گفت یاخم عمه

 !م سر بزننبودن اومدن به من دیبا هم خر: به لب آورد و گفت يگرد شد، عمه لبخند معنادار چشمام

 !زحمت درو ببند یپس ب: گفتم و سرم رو گذاشتم رو بالش و ادامه دادم یآهان
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فقط راه برو منو حرص بده : شرتمو برداشت و گرفت سمتم و گفت یاتاق، ت يرفت سمت مبل گوشه  عمه

 !خب؟

 !یعنیندارن  يبا من کار! گهیشما اومدن د دنیواسه د یگ یخب م:زدم و گفتم يلبخند

 ! یهر جور راحت: رفت سمت در و گفت عمه

 !شرت یعمه ت: گفتم معترض

تو هم که اصالً ! سراغت انیکه ن یگم خواب یمنم م! گهیندارن د يبا تو کار یگ یم: سمتم و گفت برگشت

 !خانوم ایناد دنیره واسه د ینم یلیو یلیدلت ق

 ! ادا اصوالت منو کشته: شرت رو پرت کرد سمتم و گفت یزد، ت يلبخند دم،یخند

دوش گرفته و صورتمو  شیساعت پ میخوب بود که ن. دمیموهام کش نیهم ب یو دست دمیشرت رو پوش یت

بودم و اون  دهیرو د ایبار ناد هیبعد مرخص شدنم فقط ! زادیآدم نیام شده بود ع افهیتازه ق. اصالح کرده بودم

در تماس  یبود، با هم تلفن دههواشو کر يدلم بدجور. نشستن و رفتن يا قهیاومدن و چند د يهم همراه شاد

 !دن؟یبود مانند د یک دنیاما شن میبود

هم خالص  مینیروز قبل از شر گچ ب! پهلوم و راه افتادم سمت هال يدستم رو گذاشتم رو ن،ییتخت اومدم پا از

 !شد یچند برابر م میانرژ دمید یرو م ایشده بودم و حاال که ناد

شدم که بلند شم، ژاله سالم کرد و  زیخ میاومدن تو، ن ایهال، عمه به همراه ژاله و ناد يرو مبل تو نشستم

 .بلند نشو. دامون نیبش: گفت

 دایکه از چهره اش معذب بودن پ ایو با لبخند جواب سالمش رو دادم و نگاهم نشست رو صورت ناد ستادمیا

 ي نهیشد و اون چشمها رو تو پس زم یم کمینزد! ییشال کهربا هیتنش بود با  یمشک ینخ يمانتو هی! بود

سالم کرد،  ینگاهم کرد و با لبخند کمرنگ! مطمئن نبودم بتونم خودمو نگه دارم دمید یاون شال م يزرد

 شما؟ یخوب: سالمش رو جواب دادم و گفتم

 ن؟یبود دیخر. يخوش اومد یلیخ. زمیعز نیبش: و گفت ایگفت، عمه دستش رو گذاشت رو پشت ناد یممنون

 يذاشت گوشه  یرو م ییها لکسیمبل با فاصله از من اما روبروم نشست و ژاله همون طور که نا هیرو  ایناد

سر  هی میاومد نجایگفتم حاال که تا ا. گشتم واسه مانتوم یدنبال دکمه م ابونیپاساژ سر خ نیهم. آره: اتاق گفت

 ! میبزن هم به شما
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چه  يکارآموز: دمیزل زدم به چشماش و پرس ا،یبهم زد، رومو کردم سمت ناد یکردم، با لبخند چشمک نگاهش

 طوره؟

آورد کبود شده بود پس از  یم فشیکه به بند ک يکه از زور فشار دمیگفت و دستش رو د یآروم ي خوبه

بدبختو له  فیک: کرد استفاده کردم و آروم گفتم یکه ژاله رفته بود تو آشپزخونه و با عمه صحبت م یفرصت

 !يکرد

 یرو ب چارهیبند ب: کردم و گفتم فیبه ک ياز آشپزخونه گرفته و به چشمام دوخته شد، با ابرو اشاره ا نگاهش

 !شو الیخ

کرد و اومد روبروم  یژاله اهم. مبل نییرو گذاشت پا فیشونه اش برداشت و ک يزد و بند رو از رو يلبخند

 ؟يبهتر: دیست و پرسنش

 !میعال-

عمه هنوز  دید یبه آشپزخونه انداخت و وقت ینگاه مین! متلک داشت ينقش بسته رو لب ژاله رنگ و بو لبخند

 !نه ای یتو خوب مینیبب میاومد میدکمه رو بهونه کرد: اونجاست گفت

 !ستیمن بهونه الزم ن دنیواسه د: زدم و گفتم لبخند

 ! اون که البته:و گفت دیخند آروم

 رو به راهه؟ یچه خبر؟ همه چ شگاهیاز آزما: دمیو پرس ایزل زدم به صورت ناد دوباره

 !خرده آروم شه هی اریآب ب وانیل هیپاشو واسه دوستت : گفت و من به ژاله گفتم يا بله

 .نه خوبم: زد و گفت يلبخند ایناد

دردهام کم شده اما دلم : دردهام کم شده گفتم دیپرس یمو در جواب ژاله که  دمیگوشم کش يبه الله  یدست

 !مارستانیخواد برگردم ب یم

 چرا؟: دیبه ابروش نشست و پرس یاخم

 !نبود دنمیبه بهونه واسه د يازیآخه اونجا که بودم ن: کرد انداختم و گفتم یکه نگاهم م ییایبه ناد ینگاه مین

زن عمو !گهید یخودت گفت ستیبه بهونه ن يازین یکه هست هم نجایا: و از جاش بلند شد و گفت دیخند ژاله

 یخاص يالبته اگه شما برنامه . میکه دور هم باش ارهیب رهیشام بگ رونیزنگ بزنم بگم از ب نیخوام به مع یم

 . نیندار
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 يزیچ هیخودم ! چه مدلشه؟ گهید رونیشام از ب: و گفت رونیاومد ب ینیریظرف ش هیو  يچا ینیس هیبا  عمه

 .میخور یکنم دور هم م یدرست م

 .خودمونه يهم پا م،شامیسرزده اومد! گهینه د: رو ازش گرفت و گفت ییچا ینیس ژاله

 .برم خوابگاه دیمن با: در حال برداشتن فنجون گفت ایا،نادیناد يرو گرفت جلو ینیس

 .خوابگاه متیرسون یم نیبعد شام من و مع: گفت ایبه من زد و به ناد يلبخند ژاله

 خوبه؟. ارهیو اونو هم ب يگم بره دنبال شاد یزنم م یزنگ م اوشیبه س: بزنه، من گفتم یاومد حرف ایناد

بره  اوشیگم س یزنگ بزن و هماهنگ کن، م يبه شاد: کردم و گفتم فشیبه ک ينگاهم کرد، اشاره ا ایناد

 .ارتشیب

 .ادیآره زنگ بزن بهش که اون هم ب: کرد و گفت دییعمه حرفم رو تأ نکهیمردد بود تا ا ایناد

 .یاونجا صحبت کن یتون یم: برداشت، با دست به اتاقم اشاره کردم و گفتم فشیرو از تو ک یگوش ایناد

ژاله  میکن یدرست م يزیچ هیبا هم : از جاش بلند شد و رفت، عمه هم بلند شد و به ژاله گفت یعذرخواه هی با

 .رهیاما غذا نگ ادیزنگ بزن بگو ب نیبه مع. جان

 !؟یچ یعنیتکون دادم  يکه رفت تو آشپزخونه ژاله با ابرو به اتاقم اشاره کرد، سر عمه

که  يزد و همون جور يلبخند دم،یگز یبه عمه انداختم و لب ینگاه!با تکون سر و ابرو به اتاقم اشاره کرد دوباره

 .ششیپاشو برو پ: شد آروم پچ زد یاز جاش بلند م

 !دختره دست من امانته! ها ینکن یطونیش: جام بلند شدم، ژاله بازومو گرفت و آروم گفت از

 !و رفت تو آشپزخونه دیهمراه با لبخند نشست رو صورتم، آروم خند یاخم

 ا؟یناد: به در زدم و آروم گفتم يا تقه

 تو؟ امیتونم ب یم: دمیاتاق رو باز کرد، پرس در

 !اتاق خودتونه: روم گفتزد، سرخ شد و آ يلبخند

 ! خودته: تو و گفتم رفتم

براش سخت بود که مرتب  یلیانگار خ! میبود ریجمع بسته شدن با هم درگ نیاز پونزده روز سر ا شتریبعد ب هنوز

با دست به ! کرد یتخت تماشا م ينشستم رو لبه  یرو که م یبود سر جاش و من ستادهیا! کرد یفراموش م

 ؟ینیش ینم: مبل اشاره کردم و گفتم

 .زشته: به در اتاق انداخت و گفت ینگاه
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 !در اتاق که بازه: و گفتم دمیخند

کردم رو مبل  یکه وادارش م ينگفت،دست دراز کردم و دستش رو گرفتم و همون جور يزیشد و چ سرخ

 !میرو بکن شگاهیآزما يبچه ها بتیغ مینیبش ادیب میکن یژاله رو هم صدا م گهید قهیچند د نیبش: گفتم نهیبش

 خوبن؟ نایمامانت ا:و گفتم دمیبه گردنم کش یزد و نشست، دست يلبخند

 .ایمنو نگاه کن ناد: آروم گفتم. اتاق بود يگوشه  يکه نگاهش مات کتابخونه  یگفت، در حال یممنون

 مارستانیبود که تو ب يزیچ هی: به خجالت تو نگاهش زدم و گفتم ينشست رو صورتم، لبخند ریبا تأخ نگاهش

 ادته؟یخوام بهت بگم  یبهت گفتم م

 یم: باز اتاق انداختم و بعد زل زدم به چشماش و گفتم مهیبه در ن یبه عالمت مثبت تکون داد، نگاه يسر

امه که حتماً به  فهیکنم وظ یر ماما فک یخودت تا حاال متوجه شده باش دیشا... راستش ... اممم... خوام بگم 

 ؟یفکر کن يرابطه به طور جد نیشه رو ا یم... خوام بگم که  یمن م. ارمشیزبون ب

 دمیلبم کش يزبونم رو رو! درست متوجه نشده ادیز جانیحرفم رو از ه یموند به چشمام، مشخص بود معن مات

خوام  ینم شگاهه،یکارت تو آزما شنهادیپ نیهم ع نیا ن،یبب... اممم... دونم از کجا شروع شد اما  ینم: و گفتم

 ... دیاب يبهم دار ینید ایبرات انجام دادم،  يچون مثالً کار یکن الیخ

 !نه: شده گفت هول

 ... یعنی: گفت یآروم ينگاهش کردم،خجالت زده و با صدا منتظر

 میبا هم آشنا بش شتریخرده ب هی يد یاجازه م یعنی: رو لبم کنترل کردم و گفتم نهیاومد بش یرو که م يلبخند

 !؟یکن یفکر م يمن به صورت جد يرو... و 

 !دارم يزیچ یکنم شاخ یحس م یکن یکه نگاهم م يطور نیا: زدم و گفتم يزد به چشمام، لبخند زل

اما  يکرد داینسبت به من پ یشناخت نسب هیمدت  نیتو ا: آب شد و گفتم يزد، حس کردم ته دلم قند يلبخند

که اومده بود  ياون دختر ایکردم  یم یچرا با عمه ام زندگ نکهیمثالً ا. یدون یمن نم ياز گذشته  يادیز زیچ

 !بوده ینامزدمه ک نیکرد یم الیخ يو تو و شاد شگاهیآزما

 !؟يبود دهیحرفهامونو شن يهمه : دیو متعجب پرس دیکش ینیه

 ! باًیتقر: و گفتم دمیخند

 هاشیبابت فضول دیبا دهیورپر ياون شاد! ؟یکش یتو چرا خجالت م: فتمبا لبخند گ د،یلبش رو گز شرمنده

 !شرمنده باشه
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 يزل زدم به چشمها! دستهام جلو رفت و دستهاشو گرفتم و حس کردم چقدر نوك انگشتهاش سرده د،یخند

 نیفکر کن و بب يرابطه جد نیبعد در مورد ا. برات بگم میخوام از زندگ یسر فرصت م: و آروم گفتم شیعسل

 خب؟. نه ای یکنار خودت قبول کن شهیهم يمنو برا یتون یم

 یبه در دستهامونو از هم جدا کرد و ژاله بود که با لبخند نگاهمون م يبه عالمت مثبت تکون داد، تقه ا يسر

 .يزنگ بزنم بگم بره دنبال شاد اوشیبه س: کرد، از جام بلند شدم و گفتم

 .زن عمو کارت داره: و گفت دیبه بازوم کش یباز شد، دست شمیسمت در، ژاله زل زد به چشمام، ن رفتم

 يبرا! خوشحالم یلیخ: که آروم گفت دمیشدم شن یکه از کنارش رد م يهمون جور رون،یکه برم ب دیکش کنار

 !جفتتون

 دیشا! دووم داشته باشه یلیخ یخوشحال نیکه مطمئن نبودم ا یزدم و رفتم سمت آشپزخونه در حال یچشمک

 یهم نم يرو برا ایمن و ناد ریاصالً تقد دیشا! اومدن یمن کنار نم يخونواده اش با گذشته  ای ایاصالً ناد

 !ياما و اگر چیه یب! شد یمال خود خودم م ایشدم که ناد یاز ته دل خوشحال م یمن فقط وقت! خواست

تماسو که قطع کردم . يکنم تا بره دنبال شاد شیم راضچک و چونه تونست یزنگ زدم و بعد کل اوشیس به

 جونم عمه؟: رفتم سمت آشپزخونه و گفتم

 .چند لحظه نیبش: اشاره کرد و گفت زیم به

جات هم  یفیآبکش س هیتخته و کارد رو گذاشت جلوم،  ز،یو نشستم پشت م رونیب دمیرو کش یصندل هی

 .امیکلم ها رو خرد کن تا ب: گذاشت کنارش و گفت

. ره یکجا م نمیکه بب دیسرم هم همراهش چرخ رونیگفتم و دست به کارد شدم اما عمه که رفت ب یچشم

مشغول پوست گرفتن .و ژاله گفت، در اتاق رو بست و اومد روبروم نشست ایبه ناد يزیرفت سمت اتاقم، چ

 دامون؟ هیبرنامه ات چ: دیپرس یآروم يشد و با صدا ارهایخ

 !؟يچه برنامه ا: دمیپچ وار پرس پچ

 ! ندهیبرنامه ات در مورد آ-

 !؟یچ یعنی:

 !مشکلت با گذشته حل شده؟-

 !داشتم؟ یمگه با گذشته مشکل:

 !دامون-
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 !سر اصل مطلب؟ يراست بر هیکردن  ییبازجو يشه جا یخب م:

 !هیچ ایکه برنامه ات با ناد نهیاصل مطلب ا-

 !نم داشته باشم؟تو یم يمن با دختر مردم چه برنامه ا! زشته عمه:

 !دامون: بهم کرد و معترض گفت یو اخم دیلبش رو گز عمه

 !جونم؟-

باهاش حرف بزنم که به پدر و  يندار یمشکل! پدر و مادرت با خبر بشه؟ ياز گذشته  ایکه ناد يندار یمشکل:

 !م؟یباهاشون آشنا بش کیقرار بذاره که از نزد هیمادرش بگه و 

عمه :و گفتم زیکه عمه قبل نشستنش گذاشته بود رو م یتو ظرف ختمیخرد شده رو ر يزدم، کلم ها يلبخند

 !ها يدوز یو م يبر یخانوم خوب واسه خودت م

مگه دختره رو واسه !ستیگالره ن ایناد! ؟ينداز یگالره رو راه م انیجر يباز دار!؟یچ یعنیدوزم  یبرم و م یم-

 !؟يخوا یازدواج نم

چند  هی! ها یالیخوش خ! نه بابا عمه: شدن بود و گفتم یم کهیت کهیداشتن ت ردستمیکه ز ییبه کاهوها نگاهم

 ...خرده باهاش حال  هی ام،یدر ب ییخرده از تنها هیدختر دوست باشم،  نیقراره با ا یصباح

و نتونستم  شگونشین يکه عمه از دستم گرفت آخم رو برد هوا،چاقو رو انداختم و دستم نشست به جا یشگونین

 !لبخند نزنم

 !دم دامون یدختر رو از دست نم نیا: تکون داد و گفت يلبخند سر با

! يجواب پس بد دیبا ایاون دن! نیبب: قرمز شده رو به عمه نشون دادم و گفتم شگونین يبرگردوندم و جا بازومو

 یاستغفراهللا مورد اخالق کنه یم الیبشنوه خ یکیزشته عمه ! ؟یچ یعنیدم  یبعدش هم دختره رو از دست نم

 !يدار

 ! کارتو بکن: کرد و گفت یاخم

 دیبا! يخواستگار میبر دیبا! گفتم؟ یچ يدیشن:کاهوها شدم، عمه گفت یگفتم و مشغول خرد کردن باق یچشم

 .مثل تو باخبر بشن يو اونها از وجود خواستگار میزودتر خونواده اشو بشناس

 !مگه من خواستگارم؟-

 !دامون:

 !مگه من خواستگارم؟! مثل من؟ ياز وجود خواستگار یگ یخب شما م-
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 !نه؟ ای يخوا یتو باالخره دختره رو واسه ازدواج م! ؟یچ یعنی:

 !رو واسه ازدواج نخواد یو خانوم یخوشگل نیدختر به ا هیکه  هیکدوم پسر-

 !ه؟یخب پس حرفت چ:

 !ستمیکه من که پسر ن نهیحرف ا:

زخمم چنان درد گرفت که آخم  يکه در برم، جا دمیاز جام پر ییهویکتک دوم رو از عمه نخورم  نکهیا يبرا

 !دامون؟!شد؟ یچ: دیدر اتاق اومد و بعد ژاله بود که پرس يصدا. رفت هوا، دستم نشست به پهلوم و دوال شدم

 !ختمیوردار ببر تا خونشو نر ونیا: درد با لبخند زل زدم به عمه، عمه رو به ژاله گفت ونیبلند کردم و م سرمو

کج کج و دست به پهلو رفتم سمت هال . کرد یکه با لبخند نگاهم م ییایخنده و نگاهم نشست به ناد ریز زدم

 یگفت یچ: دیهم نشستن و ژاله پرس ایژاله و ناد اد،یکه حالم جا ب دمیکش قیو نشستم رو مبل و چند تا نفس عم

 !؟يکرد یکه باز زن عمو رو جوش

 ! ادیخرده جوش ب هیدم کنم، گفتم  ییخواستم چا:لبخند زل زدم به عمه و گفتم با

 !کشمت یم: تکون داد و گفت دیتهد يدستش بود به نشونه  يرو که تو یجیاز تو آشپزخونه هو عمه

 !تو دستت؟ يبا اون اسلحه : و گفتم دمیخند

دونه از  هیخبر نداره :و آروم گفتم ایسمت ناد به تأسف تکون داد،ژاله پاشد رفت تو آشپزخونه، برگشتم يسر عمه

 !ور دست من نشسته نجایبزرگترش ا یلیخ یلیاون اسلحه ها، تازه خ

 !گه؟ید جمیبود من اآلن هو نیمنظورتون ا: دیبه من و آروم پرس یبه عمه و دستش انداخت، نگاه ینگاه ایناد

 دمیخورش شتریقبالً بهم گفته که من ب یمحترم يآقا هی:لبخند زل زدم بهش، اون هم لبخند زد و آروم گفت با

 !جیتا هو

ژاله دوباره مشغول حرف زدن با  یاز خجالت سرخ شد و وقت ایسر عمه و ژاله برگشت به سمتمون، ناد دم،یخند

 !افته یهم م يا گهید يزهایچ ادی نهیب یتو رو م یمحترم وقت مچهین ياون آقا: عمه شد گفتم

 !مثالً؟ یچ-

 !دونه دونه! کنم یهمه رو که با هم رو نم! بماند حاال: باال انداختم و گفتم ییابرو

کاناپه و ساعدمو گذاشتم رو  يرو دمیزد و از جاش بلند شد و رفت سمت آشپزخونه، دراز کش يلبخند

م رو همراه خودم راه بنداز نیبپوشم، عمه و ژاله و مع یکه بخوام لباس رسم دیرس یم ياون روز یعنی.چشمام

شد لمسش  یم! رم؟یبگ آغوشرو به  ایناد فیکه بشه تن ظر دیرس یم يروز!؟يبرن برام خواستگار نکهیا يبرا
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با عمه به طور  دیسر فرصت با!م؟یشد که مال هم بش یم! رو با تمام وجود ببرم؟ فیکنم و لذت اون جنس لط

خوام تا  یفرصت کوتاه م هیگفتم که  یبهش م دیبا.هیچ تمیدادم که قصد و ن یم حیزدم و توض یحرف م يجد

 !شیخواستگار میبر رفتیرو بهش بگم و اگه منو پذ میزندگ تیقعوقت بگذرونم و بعد وا ایبا ناد شتریخرده ب هی

*** 

 یآشپزخونه و به حرفهاشون گوش م زیکه نشسته بود کنار عمه و ژاله پشت م ییایزنگ در نگاهمو از ناد يصدا

 .کنم یمن باز م: شم، ژاله پاشد و گفتداد گرفت، اومدم بلند 

اومد تو  وونیکه به استقبالش رفته بود تو ا يلب پشت سر ژاله ا يرو يبود که با لبخند نیجام نشستم، مع سر

 !پهلوون؟ يچطور: و رو به من گفت

 ؟يبهتر. راحت باش نیبش: جام بلند شدم،اومد سمتم و باهام دست داد و گفت از

 .يخوش اومد. خوبم-

کرد و بعد  یبود و عمه سالم و احوال پرس ستادهیکه ا ییایگفت و رفت سمت آشپزخونه و با ناد یقربونت نیمع

 پهلوت چطوره؟: دیمن، نشست روبروم و پرس شیبرگشت پ

 .بهتره-

 !رنگ و روت هم وا شده:

 !صورتمه يهایلیپشم و پ نیمال دوش گرفتن و زدن ا-

 ؟دماغت چطوره: زد و گفت يلبخند نیمع

 !چاق چاقه-

خوش به حالته : به آشپزخونه انداخت، بعد برگشت سمتم و آروم گفت ینگاه میکش اومد و ن شتریب نیمع يلبها

 ...در خانه و  اری! گه؟ید

 !م؟یلباس بدوز: دیپرس نیگفتم و مع یسیلبخند ه با

 !؟یواسه چ-

 !گهید یعروس-

 !شگاه؟یچه خبر از آزما! برو بابا:

 ؟يای یاز پس فردا م. شهیهم نیع. ریخبر خ-

 !دمیپوس يکاریاز ب. گهیآره د:
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 ....دکتر هم -

 ن؟یهست یمنتظر کس: رو قطع کرد، بلند شد و گفت نیزنگ در، حرف مع يصدا

 اوشیس: گفتم

 .و منتظر شد تا دوستش از راه برسه رونیهم از آشپزخونه اومد ب ایگفت و در رو باز کرد، ناد یآهان

و با عمه  یبا همه احوال پرس یسالم گرم کل هیبعد  ياومدن تو، شاد اوشیو پشت سرش س يشاد اول

 !استاد؟ نیبهتر شد: دیکرد و از من پرس یروبوس

 !یاستاد خودت: نشستم گفتم یدست دادم و همون طور که م اوشیس با

 اوشیهم کش اومد، س ایناد يگفت که لبها يزیگوشش چ رینشست، آروم ز ایتر شد و کنار ناد قیعم لبخندش

 دردت چطوره؟: دیبود که از من پرس

 سر جاشه؟ یهمه چ! از خونه چه خبر؟. بهترم-

 !زهیر یبهم م یشه و همه چ یبمب منفجر م يایتو که ب! سر جاشه یهمه چ یستیاتفاقاً تو که ن. آره:

 يبه همکارها يزیچ یفارششما س: بود رو به من گفت ایکه مشغول حرف زدن با ژاله و ناد يزدم، شاد يلبخند

 !ن؟یکرد مارستانتونیب

 !؟یبابت چ-

 !پسره رو بجزونن نیا نکهیا يبرا:

 چطور؟-

گفت  یکه داشت به دوستش م دمیحرفهاشو شن یسر رفته بودم دانشگاه، اون بود، بعد اتفاق هیکه  روزیآخه د:

 !رنیگ یم يرادیا هی یکن یم يهر کار! هیگار یکه ب ستین يکارآموز

 !يگاریره ب یم يکارآموز ينکردم اما خوبه که جا یمن سفارش: زدم و گفتم يلبخند

خواستم برم جلو و بگم اونجا کالً  یالبته من م: کم آزاد کرد و گفت کیسرش بود  يرو که رو یشال يشاد

 !نگفتم يزیچ نیشه واسه هم یگفتم پررو م یها ول هیکار جنگ جهان ياردوگاه ها

که اردوگاه کار : داشتم گفتم یبر م ینیکرد از تو س یرو که ژاله داشت تعارف م ییون چاکه فنج يجور همون

 !آره؟ یجنگ جهان

به پا  یچه جهنم ینیبب ومدهیخواستم بگم که فرمانده اشون هنوز ن یهم م نویتازه ا: زد و گفت يلبخند يشاد

 !شه یم
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 !آره؟ گهیفرمانده اونوقت منم د-

 !قاًیدق:

 !یش الیخ ینشونت بدم که خودت مدرکو ب یاردوگاه کار و فرمانده و جهنم هی یعنی! خانوم يدارم برات شاد-

 !کنن یم دیکه استاد دارن منو تهد نیشما شاهد باش:گفت هیو رو به بق دیخند يشاد

از  ياز سرم گذشت و جمله ا يفکر! کرد یرو نگاه م يباز داشت شاد شیکه با ن اوشیافتاد به س نگاهم

جفت  میذاشت یرو م يشاد! از حد دخترعموش گله داشت شیرو به خاطر آوردم که از آروم بودن ب اوشیس

 ! شدن یم لیتکم یحساب اوشیس

به ابروهاش انداخت و سرش رو  یدور نموند، گره کمرنگ اوشیس دینشست رو لبم که از د يفکر لبخند نیا از

 !یچیه یعنیباال انداختم  يبازتر شد و سر شمین! شده؟ یچ یعنیآروم به دو طرف تکون داد 

هم به جمعمون اضافه شد، همه که مشغول حرف زدن شدن از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و به  عمه

 !؟يای یلحظه م هی ایس: گفتم اوشیس

 شده؟ يطور: دیتخت، اومد و پرس يرو لبه  نشستم

 .کارت دارم نیبش:

 !ه؟یچ ينظر مثبتت در مورد شاد: دمیو منتظر نگاهم کرد، آروم پرس نشست

 !نظر مثبتم؟: دیبا تعجب نگاهم کرد و بعد پرس اول

 !ه؟یچ ينظر مثبتت در مورد شاد! گهیآره د: باز شد و گفتم شمین

 !؟یچ یعنی-

 !م؟یباال بزن نیبرات آست:

 !نیبش: و گفتم دمیشد از جاش بلند شه، ساعدش رو گرفتم و کش زیخ مین

 !؟یکن یمنو مسخره م يدار: و گفت نشست

 !تو که مشخصه چشمت دختره رو گرفته ينگاه ها! مسخره چرا پسر خوب؟: زدم و گفتم يلبخند

 !چرند نگو دامون-

 !؟یروش فکر کن يجد يخوا ینم! حاال بر فرض هم که نگرفته:

 !بزن لیدم ما تحت خودتو ب يتو اگه بلد-

 !اون جا رو هم دادم تراکتور برام شخم بزنه:
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 !ه؟یخبر: دینگاهم کرد و پرس بمتعج

 !؟یباهاش آشنا بش شتریخرده ب هی يخوا یم! ااهللایبگو ! ينه بابا چه خبر-

 !نه:

 !چرا آخه؟-

به دختر دانشجوها هم ! شهر نیتو ا بهیغر! دختره مهمونه تو خونه ات! دامون؟ یکش یخجالت نم! چرا نداره که:

 !؟یکن یرحم نم

 !گم یواسه ازدواج م! خفه بابا-

 !؟یازدواج ک:

 !گهیتو د-

 !؟يمن و شاد:

مورد  دینه اصالً به اون چشم بهش نگاه کن شا ایباهاش آشنا شو  شتریخرده ب هیگم  یم!نه پس من و تو-

 هیبمب! از شر و شور هم کارش گذشته یکی نیخب ا! ؟ یخواست یزن پر شر و شور نم هیمگه ! پسندت واقع شد

 ن،یبا هم بگرد شتریخرده ب هیتونم پرس و جو کنم اگه تنهاست و قصد ازدواج هم داره،  یم! واسه خودش

 !میفتیب یشام عروس هیما  شیدیپسند یو حساب نیو اگه با هم کنار اومد ادیهم دستتون ب ياخالق ها

 !دماغت شکسته مغزت تکون خورده! خدا شفات بده دامون: از جاش بلند شد و گفت اوشیس

 نیا دهیرو د يکه شاد يو چند بار بعد مارستانیتونستم بفهمم از همون روز تو ب یاما من م رونیاتاق رفت ب از

 ! دختر براش جلب توجه کرده

*** 

برداشتم و به  زیم يرو از رو سید! کنار من نشسته ایناد نکهیشام و خوشحال بودم از ا زیسر م میبود نشسته

 .نیممنون شما بکش: سمتش گرفتم، آروم گفت

 یم يدور بندر هیشدم واسه اتون  یغذا رو بخورم که اآلن بلند م نیتونستم ا یمن اگه م: زدم و گفتم يلبخند

 !ارهی یمنو م يبدمزه  یِمیرژ يعمه خانوم اآلن غذا! دمیرقص

 !شام یشام ب! زیر مدامون پاشو از س: عمه از تو آشپزخونه بلند شد يصدا
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 يجور نینشسته بود و ا ایکه کنار ناد يرو گرفتم سمت شاد سید د،یمقدار کش هیخودش  يبرا ایناد م،یدیخند

 یمن خودم م. تشکر: رو از دستم گرفت و گفت سید يشاد! دمیعطرش رو نفس کش ایشدنم به ناد کیو با نزد

 .کشم

با  یلیخ گهید دیببخش: خودش نشست گفت یمن رو هم آورد و وقت يدادم، عمه غذا هیو تک دمیکش عقب

 .عجله شد

 .میزن عمو که ما سرزده اومد نیببخش دیشما با: تشکر کردن و ژاله گفت همه

 ! کامل ها يبخور: گفت و رو به من متذکر شد هیحرفها چ نیا هی عمه

 ! خوره ینم یچیه: گفت نیبه مع یشاک یبا لحن بعد

 نیگنده آب بشه بلکه دست از ا کلیه نیخرده ا هی نیبذار! بهتر زن عمو: من انداخت و گفت به ینگاه نیمع

 !هاش برداره يقهرمان باز

همه رو از اون باال  یتا وقت! شه یکه آب نم شیقد دو متر: کرد، ژاله گفت ینشست به عمه که نگاهم م نگاهم

 !ندشونیب یم زیکنه معلومه که ر ینگاه م

 !نبود؟ نیتر نیریبحث ش! گه؟یاآلن سوژه اتون منم د: و گفتم دمیکش یمیرژ يخرده از غذا هیخودم  يبرا

 !میحرف نزن یلیگوشت تلخ خ يبه نظر من بهتره سر شام از آدم ها! گن یاستاد راست م: بود که گفت يشاد

 یکیمن : ادامه دادم يبذار راحت باشه گفتم و رو به شاد هیرو برد،  يمعترض و آروم اسم شاد ایناد دم،یخند

 !خاطرت جمع باشه نویا! فرستمت شهر خودتون یکنم، بعد م یاون زبون تو رو کوتاه م

 !کنن اما هنوز که موفق نشدن یم یسع یلیهم خ ایاتفاقاً داداشم و مامان ناد: و گفت دیخند

 ینگاه ها رو نم نیو مفهوم ا یمرد نبودم اگه معن! کرد یرو نگاه م يکه داشت شاد یاوشینشست به س نگاهم

جور کنم  یتیخواد موقع یکنه و ازم م یو سر حرف رو باز م ادی یم گهیمطمئن بودم خودش چند روز د!دمیفهم

 !زبون دراز آشنا بشه نیبا ا شتریتا ب

*** 

 گهیربع د هی ؟يناد میبر: گفت ایبه ناد يبگو و بخند خورده شد و ظرفها که شسته شد شاد يفضا هیتو  شام

 !میرو بخواب ادهیتو کارتون گوشه پ دیبا مینرس

 !رسونمتون یمن م نیبر نیخوا یاگه م: گفت اوشیبزنه س یحرف یکس نکهیاز ا قبل
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 یعمه کل! دینگاهشو دزد ينگاهم کرد و فور ییهویلبخندم رو جمع کنم و زل زدم بهش، اون هم  نتونستم

مسئول خوابگاه ما  یلیواهللا عمه خانوم درسته که فام: گفت يتعارف کرد که بچه ها شب رو بمونن اما شاد

کنه که  یچپ چپ نگاهت م نچنا یبرس رید قهیدو د! شه یاما اصالً ارفاق مرفاق سرش نم! هیخانوم ارفاق

 ! کنه یم ختیاتاقت داره توب یختگیمامانت سر بهم ر یکن یم الیخ

نتونسته ! دوست نداشتم بره! خواست بمونه یدلم م کرد، یبود که داشت شالش رو مرتب م ایناد يرو نگاهم

صورتشو، ! اما خب تا تونسته بودم از فرصت استفاده و تماشاش کرده بودم میبا هم حرف بزن ادیز میبود

صورتش رو،  ينشسته رو حیمل يشالش رو، لبخندها ریاز ز رونیب ختهیخوشرنگ ر يچشماشو، دستهاشو، موها

نشه مجبور شده  دهیناجور کش يافکارم به سمتها نکهیا يبرا يچند بار! شویزگیم زهیاندامشو، ر فیطرح ظر

دل باخته  یحساب! داشتم که نه! باختم یخودمو م یداشتم حساب! بودم سرم رو تکون بدم و نگاه ازش بردارم

 ! بودم

*** 

 ن؟یافت یچرا زحمت م گهیشما د: گفت ایکردم ناد یکه پام م کفشهامو

 !یشما خودت: زمزمه کردم آروم

 . میایکن تا ما ب شیآت نویبرو ماش: گفتم اوشیزد، من به س لبخند

 .گردم یزود بر م: گفتم وونیبودن تو ا ستادهیکه ا يو ژاله ا نیرفتن، به عمه و مع يو شاد اوشیس

باز هم واسه دکمه : سمت در و آروم گفتم میراه افتاد ایمعنا دار هر سه تاشون شد بدرقه امون، با ناد لبخند

 !باشه؟! نیپاساژه سر بزن نیبه ا دنیخر

 ریاون لبها، ز ینبودن، خوش فرم ستادهیآدم پشت سرمون ا نیج میرو باال آورد و با لبخند زل زد بهم، ن سرش

 !داد ینور مهتاب کار دست جفتمون م

 شگاه؟یآزما يای یپس فردا م: که گفت دمیشن

 يزیچ هیو  مینیبش ییجا هی میبر ینداشت يبه بعد اگه کار 7واسه ساعت . مارستانمیاما عصر ب امی یصبح م-

 خب؟. میبخور

 .باشه:

 ؟یعنی يندار يکار-

 .نه:
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 .هیعال-

عقب نشسته بود،  يانداختم، شاد نیبه ماش یپشت سرش رفتم و در رو بستم و نگاه رون،یتا از در بره ب ستادمیا

 ! داد ید داشت به حرفهاش گوش مبرگشته بود سمتش و با لبخن اوشیس

 هیجان  اوشیس: تشکر کرد و نشست، نشستم جلو و در حال بستن کمربندم گفتم ایعقب رو باز کردم و ناد در

 !شن یخدا امشب کارتون خواب نم يبنده ها نیا ،يخرده تندتر از حد نرمال بر

 ؟يفرهود يآقا:گفت يراه افتاد، شاد اوشیس

بچه  نیا نیع! هیچ يفرهود! خارج از کار بگو آقا دامون طیتو مح گهید: برگشت به سمت عقب و گفتم سرم

 !ها يمدرسه ا

 ن؟یکن يزیفوق واسه من برنامه ر يشه برا یم: گفت و ادامه داد يزد و باشه ا يلبخند

 ؟یدرس بخون نکهیواسه ا-

 !کنم حیتفر نکهینه واسه ا:

 !نیبود ا کهیت: داد حیوضت اوشینگاهش کردم و س متعجب

 یرو هم نتون سانسیل نیهم! کنم فوق که خوبه یم يزیبرنامه ر هی! شه یبله چرا نم: تکون دادم و گفتم يسر

 !يریبگ

 ینم يزیبرنامه ر: که لبخند رو لبش بود زدم و برگشتم و صاف نشستم و گفتم ایبه ناد یچشمک د،یخند يشاد

 ؟یرو گرفت متیتصم ؟یتو چ ایناد! بکوب بخون نیسه ماه مونده به کنکور ارشد بش! خواد که

 .هنوز نه-

 !کنم يزیکه واسه تو هم برنامه ر ریزودتر بگ:

 !که درس بخونه؟: دیپرس طنتیبا ش يشاد

اش  ندهیآ يکه برا!نه: نبود،پس با لبخند گفتم هیبفهمم مفهوم حرفش چ نکهیبه ا يازیسمتش، ن برگشتم

 !رهیمهمتر از درس خوندن بگ يها میتصم

 !گل انداخته دیشد فهم یهم م یکیکه تو اون تار ییاینگاهم نشست به صورت ناد د،یخند يشاد

 .نشست رو پام و صاف نشستم و به فکر فرو رفتم اوشیس دست

**** 
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. موندم یم مارستانیو ب شگاهیتو آزما روقتیگذشت، اونقدر کار عقب افتاده داشتم که تا د يپرمشغله ا ي هفته

 ستادهیا روقتیاون شب هم تا د. بعد يو مجبور شدم موکولش کنم به هفته  دمیهم نرس ایبه قرارم با ناد یحت

دادم  یرو سر و سامون م میدفتر يداشتم کارها نچند ساعت قبل با ژاله رفته بود و م ایناد شگاه،یبودم تو آزما

 !؟یشگاهیتو چرا هنوز تو آزما: گفت یحالم شاک دنیدکتر بود و بعد پرس. ردکه تلفن اتاقم زنگ خو

 دنیواسه خواب گهیرو سر من فکر کنم د نیختیکه شما ر يهمه کار نیواهللا با ا: و گفتم دمیبه گردنم کش یدست

 !ولو شم و نرم خونه نیجا رو زم نیهم هم

 !تونم بدم یشه جواب عمه خانومت رو نم یم تیطور هیپاشو برو خونه، -

 !افتاد دکتر؟ ادتونیتازه  نیکش یم يگار یاز من ب نیهفته است دار هی:

 !پسر خوب؟ يذار یمنتشو سر من م یکار کردن يخودت کشته و مرده -

 اوضاعت چطوره؟:دیپرس یدکتر هم با لحن آروم دم،یخند

 !؟یچه اوضاع-

 .تیاوضاع جسم:

 !منظورتون کدوم قسمت جسممه؟ قاًیدق-

 !گم یاتو م هیکل: و گفت دیخند دکتر

 !کنه یداره کار م مهیفعالً که نصفه ن! خوبه. آهان-

 !؟یپس فردا تهران باش یکه بتون یخوب هست ياونقدر:

 !دکتر:و معترض گفتم دمیکش یپوف! شد یتوش بادم خال یبکوب خیکه م نیماش کیالست هیمثل  قاًیدق

 !نگفتم: بود گفت ششیکه پ یکیو به  دیخند يبلند يصدا با

که تو هم  میفرستاد یدامون واال حتماً اونو م میرو سراغ ندار یاز تو معتمدتر کس:داد حیرو به من توض بعد

 !یعقب افتاده ات برس يو به کارها یبمون

 !حل نشده؟ یمگه مشکلتون با تراب-

 !فرض کن نه:

رو  گهید يبابا هی!نیندار يپست که بهش اعتماد نیسر ا نیگذاشت رو یمسئول مال هی هیخب چه کار-

 !تو جاده؟ فتمیحال و روز راه ب نیبا ا! منم راحت شه الیخ نیکن نشیگزیجا

 !؟يبر ینیهست چرا زم ییهوا منیصاف و ا يمطمئن و جاده ها يتا پروازها! جاده چرا؟:
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شم و عذاب  یجوون مرگ م مایهواپ ياز سقوطها یکیتهران رفتن ها، تو  نیدونم آخرش سر ا یمن که م-

 !افته گردن شما یوجدانم م

 .یخوام خودت باش یقرارداد مهمه، م نیا:خدا نکنه گفت و ادامه داد هی دکتر

 !وقت ممکنه نباشم؟ هیکه  ستمیمن مهم ن-

 !دامون جان نفوس بد نزن:

 !گهیبگم د یچ-

 !ما رو راحت کن الیرم و خ یبگو م:

 !شم یم تیاوضاع اذ نیمن واقعاً دارم با ا! دکتر نیبکن دیبا يفکر هی یر رو هم چشم، ولبا هی نیا-

 .میبکن يفکر هیبار رو هم برو تا  هی نیا:

 !نیکرد یتا حاال م نیبکن هیقض نیبه حال ا يدکتر جان شما اگه قرار بود فکر-

 باشه؟. کنم یباهات صحبت م يفردا حضور: دکتر بلند شد و بعد گفت يخنده  يصدا

 .باشه-

 .خرده به خودت استراحت بده هیاآلن پاشو برو خونه :

 .باشه-

 ؟يندار يکار! نیآفر:

 .فعالً. قربان شما-

تهران  هی نیهمه کار، هم نیا ونیم! موهام نیو دستم نشست ب دمیکش يکه قطع شد، پوف کالفه ا تماس

 .زدم یذاشتم و حرفامو بهش م یقرار م اینادفردا با  يهر طور شده بود برا دیپس با!رفتنم مونده بود

 نیو به ا دمیپس دستم رو پس کش روقتهیبه ساعت انداختم و حس کردم که د ینگاه لم،ینشست رو موبا دستم

 ینگاه. بلند شد لمیزنگ موبا يکردم صدا یبساطم رو که جمع م. که بهتره فردا بهش زنگ بزنم دمیرس جهینت

 زیبا دستهام مشغول جمع کردن م وگوش و کتفم قرار دادم  نیرو ب یبه شماره انداختم، تماس رو جواب و گوش

 .شدم

 جانم عمه جان؟:

 .يدیگفت هنوز نرس اوشیزنگ زدم خونه س. سالم-

 .خرده کار داشتم هی شگاهیتو آزما:
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 !وقت شب آخه؟ نیا-

 !عمه گهیکاره د:

 !شگاه؟یآزما یمون یوقت شب م که تا اون يدار تیآخه تو امن-

 !یکه نگران ستمیدختربچه ن:

 !تونن بزنن درب و داغون کنن؟ یفقط دختربچه ها رو م-

 ...به مردها هم تجاو! نه خب:

 !دامون-

 يآقا. ستمیرم خونه، تنها هم ن یعمه خانوم دارم م: ام گفتم زهییکاپشن پا دنیبرداشتم و در حال پوش فمویک

 .شب هم مشغول کارن فتیش يها هم هست، بچه ياکبر

 .بهم زنگ بزن يدیبرو زودتر خونه و رس:

 شده؟ يطور-

 .نه:

 .1شه ساعت  یتا برسم خونه م -

 .یتا برس دارمیمن ب. ستیمهم ن:

 .بخواب ریبگ. قربون اون دل نگرانت بشم یاله-

 .خرده باهات حرف بزنم هیخوام  یم. بودن نجایو ژاله امروز عصر ا ایناد:

 !اون جا چرا؟! اه-

 . رو هم آورد ایبه اصرار ناد ،یخواست بهم سر بزن یژاله م:

 شگاهیخانم صفار که اون هم مشغول صحبت با تلفن بود تکون دادم و از آزما يبرا یاتاق رو بستم،دست در

 یوقت نیهم بذارم و به خاطر نگیو اونوقت شب پا تو پارک ییخرده خوف داشتم تنها هی! دروغ چرا. رفتم رونیب

 .ردمک یپارك م ابونیرو تو خ نیماش شگاهیگشتم آزما یبر م مارستانیبعد ب

 شده؟ يخب حاال طور: دمیرفتن از پله ها پرس نییحال پا در

 ...که باشه صبح ياگر هم خسته ا. میزن یبهم زنگ بزن با هم حرف م يدیبرو خونه، رس-

 !آخه؟ ارهی یمن تا صبح دلم طاقت م:

 !؟یکن یدست دست م نقدریشه پس چرا ا یقرار م یدلت ب يشنو یتو که تا حرف ن رو م-
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 يشنوم بو ین که م! عمه خانوم جان یدون یخودت که خوب م! بودم يهم عاشق نون بربر میخب من از قد:

 .تو سرم چهیپ یم ينون بربر

 !اآلن؟ یپشت رل-

! نشده؟ میعقب مقبها قا نیا یترسناکها کس لمیف نیا نیع نمیبذار بب! نیاآلن نشستم تو ماش نیهم یعنینه، :

 زنم، باشه؟ یخونه زنگ م دمیمن رس! خدا رو شکر امن و امانه! نه

 .منتظرم. باشه-

 ؟یخواب ینم یمطمئن:

 .خونم ینه، دارم کتاب م-

 ؟یش ینم یبگم عصبان يزیچ هیعمه . باشه:

 ؟یچ-

 ...ياسد يآقا:

 !خدافظ-

 هی نیطبق معمول ا اوشیس دمیرس یوقت. رو روشن کردم و راه افتادم سمت خونه نیتماسو قطع کرد، ماش عمه

. نمشیفرصت نشده بود بب یباهاش صحبت کرده بودم و حت یفقط سه بار و اون هم تلفن. هفته خواب بود

: دیدادن متعجب پرس وابعمه رو گرفتم، به محض ج يپتو و شماره  ریز دمیخسته لباسهامو در آوردم و خز

 ؟یستیخونه ن

 !ولو هستم زمیاآلن تو تخت عز.چرا-

 ؟يزنگ زد لتیپس چرا با موبا:

 !هیچ ينون بربر انیجر! الیخ یرو ب نایعمه ا-

 ! زشته دامون:

 شده؟ يزیچ! بله چشم-

 ؟یهنوز نگرفت متویتصم:

 در مورد؟-

 .ایناد:

 .وقته گرفتم یلیکه خ ممویتصم-
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 خب؟:

 !خب که خب؟-

 !ش؟یریبگ يخوا یم! یآدمو تا دو کلوم حرف بزن یکن یجون به سر م! يوا:

 ؟!ویچ-

 !رو ایناد:

 !رمش؟یگرگم به هواست که بگ يمگه باز-

من . خوامش اما اآلن زوده یواسه ازدواج م. آره قربونت برم: نشست رو لبم و گفتم يساکت شد، لبخند عمه

گذشته امو رو  ،ییجا هی نمیال قراره فردا عصر باهاش برم بشحا.هفته فرصت نکردم باهاش حرف بزنم نیا یحت

 یکیبا  رنیپذ یخونواده اش م اصالًخودش هم قبول کنه ! کنه؟ یقبول م طیشرا نیاصالً منو با ا نمیکنم بب

 !من وصلت کنن نیع

 !تو مگه چته؟-

 !باش نیعمه واقع ب:

 !يگنه کرد در بلخ آهنگر! هستم نیواقع ب-

 !باشه ادتی نویا! اون آهنگره بابام بوده ها! يزدند گردن پسر نجایبه ا:

 شهیاش هم رخواهانهیخ يکارها! خوردن یشهر رو سر بابات قسم م نیا يهمه  ق،یکه برن تحق ییهر جا-

 !زبون زد عام و خاص بوده

چهار تا حرف خوب در  ن،یسرشو گذاشت زم یوقت دیآدم با!بشه ریعاقبت به خ دیاون که البته منتها آدم با:

 !دارش زدن! بگن قاتل زنش بوده نکهیموردش بزنن نه ا

 !دامون-

هول  نقدریشده که ا يطور! حرفها رو ول کن نیحاال ا! حرف بزنم حیصر نقدریا یکن یعمه خودت منو وادار م:

رزم  يخودمو آماده کردم بگو از اآلن  دایپ بیمق بیرق! صحبت کرده؟ یاز خواستگار پر و پا قرص ایناد! ؟يکرد

 !کنم

 ؟يفردا باهاش قرار دار یگفت-

 .نه هنوز، قراره فردا صبح باهاش قرار فردا عصر رو بذارم:

 .که بود مادرش زنگ زد و ازش خواست بره خونه نجایا-
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 !چرا؟:

 .حرفها نیو از ا امی یاتوبوس م نیفردا با اول. امی یگفت حتماً م یکه م دمیدونم اما شن ینم-

 ...گوش بده بعد هم آمارشو یآدم به تلفن کس ستیدرست ن:

 .بره تهران دیداد که فردا حتماً با حیژاله توض يبرا-

 ه؟ینگفت مشکل چ:

 .من متوجه نشدم گهیحرف تو حرف شد و د یعنی.نه-

 .زنم یفردا بهش زنگ م: خرده فکر کردم و گفتم هی

 .باشه-

 .میرس یهم که دست به دست هم بدن، به هم م نیو زم م،آسمونیقسمت هم که باش. برو بخواب عمه:

 ؟یکش یپا پس م ؟یچ نیاگه قسمت هم نباش-

 !میرسونم که به هم برس یم نیهم من آسمون رو به زم میاگه قسمت هم نباش:

 !افتاده ریگ یقربون اون دلت برم که انگار حساب یاله: آروم گفت یبا لحن مهربون عمه

 !هان؟! ؟یستینکنه تنها ن! ؟ير یحاال چرا آروم قربون صدقه ام م: و گفتم دمیخند

تونه وجود  یم یشد که چه کار واجب نیا ریذهنم درگ. میکرد یخجالت بکش نثارم کرد و خداحافظ هی عمه

 !تهران کنه یراه عیسر نقدریرو ا ایداشته باشه که ناد

*** 

حواسم  ؟یگفت یچ: بود دم در گفتم ستادهیکه ا ینیو به مع زیم يرو ول کردم رو لیکردم، کالفه موبا ینچ

 .نبود

 !ستین نجایدونم حواست کجاست که ا یفقط نم! اون که مشخصه:

 .ده یزنم جواب نم یزنگ م ایبه ناد یهر چ -

 ؟یچ يشاد:

 !نیاون بدتر از ا-

 ...ایبنده  شگاهیدستشون تو آزما دیشا:

 .قرار بود صبح بره تهران ایناد -

 .بدونه يزیژاله چ دیشا: افتادم سمت در و گفتم راه
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 !بچه جون یاز دست رفت یحساب: از جلوش که رد شدم دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت ستاد،یکنار ا نیمع

 یصبح تا اون موقع هزار بار زنگ زده بودم و هر بار گوش ياز اال! بودم یزدم اما واقعاً کالفه و عصب يلبخند

 ! از جواب نبود يبوق خورده بود و خبر

 شده؟ یچ: دیسالم کرد و پرس ن،ییدم بخش و ژاله رو صدا زدم، ماسکش رو داد پا ستادمیا

 ؟يای یلحظه م هی-

 ؟يخبر ندار ایاز ناد:روپوشم و گفتم بیتو ج دیدستم چپ. نگاهم کرد یو منتظر و سوال رونیب اومد

 !نه چطور؟-

 ه؟خواست بره تهران آر یم:

 .آره فکر کنم-

 چرا؟ یدون ینم:

 !شده؟ يطور. نه-

 .ده یجواب نم رمیگ یتماس م یهر چ:

 .شنوه ینم شویگوش يتو جاده است و صدا دیخب شا-

 !نگاه ننداخته؟ هی شیبه گوش یعنیاز صبح تا حاال :

 .دونم ینم-

 !خواد جواب تماس دامونو بده ینم دیزنگ بهش بزن، شا هیتو : بود که رو به ژاله گفت نیمع

 .دیگم شا یم: باال انداخت و گفت يشونه ا ن،یزل زدم به مع متعجب

 .ازش شد بهم بگو يخبر ایاگه تماسو جواب داد : افتادم سمت اتاقم و گفتم راه

 نه؟ ایباهات  امیباالخره ب ینگفت: دیهم همراهم شد و پرس نیگفت، مع يباشه ا ژاله

 !کجا؟:دمیرفتم تو پرس یکه م يو همون جور اتاق رو هل دادم در

 امیگم دکتر گفته همراهت ب یم! ها یستیهوش ن نکهیمثل ا يجد يجد! بابا يا: نشست رو مبل و گفت نیمع

 !نه ای امیب! تهران

اآلن به منم مثل  یعنی: دمیآوردم و زل زدم بهش و متعجب پرس رونیکه تو دستم بود ب لمیرو از تو موبا سرم

 !اعتماد ندارن؟ یتراب
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حالت خوش نباشه، منم همراهت  دیدکتر گفت شا! ذاره یسر خودش که کاله نم گهیآدم د! شر نباف دامون-

 .امیب

 !ل؟یدسته ب! ه؟یچ یاونوقت تراب:

 ...و  یراحت نباش یبا تراب دیگفت شا-

پاشو برو حوصله ! راحت باشم؟ و با تو میکه باهاش راحت نباش رهیکولم بگ یمگه قراره اگه حالم خوب نبود، تراب:

 !ندارم اآلن

 . امیتونم همراهت ب یم یبه هر حال اگه خواست: از جاش بلند شد و گفت نیمع

 بیگوشه از ذهنم عج هیکه  یکارهام شدم در حال ینشستم و مشغول انجام باق. رفت نیگفتم، مع يا باشه

 .شدنش بود بیو غ ایناد ریدرگ

 .ده یبه تماس منم جواب نم:بعد ژاله اومد و گفت قهید ستیب

بر  ییهویبه خاطرش  یداره که گه گاه یمشکل هی ایناد:دمیدستم و پرس ریز يبرگه ها يرو گذاشتم رو خودکار

 نزده؟ یاز اون مشکل حرف.گرده خونه یم

 .نه اصالً-

اگه تماس : خرده فکر کردن گفتم هیباالم خاروندم و بعد  يرو با دندونها نمییلب پا نییپا دم،یکش یقیعم نفس

 گرفت بهم بگو خب؟

 نقدریچرا ا يهمه دوستش دار نیاگه ا: برگشت سمت من و گفت رونیبره ب نکهیحتماً گفت و قبل از ا هی ژاله

 !دامون؟ یکن یدست دست م

 !؟یچه دست دست-

 !؟یکن یدختره رو روشن نم فیچرا تکل:

 !؟یچه روشن-

 !؟يقصد ازدواج باهاش رو دار یگ یچرا بهش نم:

من از  م،یهمو بشناس شتریخرده ب هیقراره . روم فکر کنه شتریرابطه ازدواجه و ب نیگفتم قصدم از ا! بهش گفتم-

 .رهیبگ میگذشته ام بهش بگم و اون هم تصم

 .یو مهمت رو بهش نگفت يجد يپس هنوز حرفها:

 ...خوام در مورد  یم! خوام باهاش حرف بزنم یمدر مورد رنگ مورد عالقه ام که ن-
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رو براش  طتتیاول از همه شرا دیفکر کنه، با يکه روت جد یگفت ایبه ناد یگ یاگه م! دامون جان! یهر چ:

 . که با دونستن اون مسائل بهت فکر کنه يبد حیتوض

 !کنم یکارو م نیکنم حتماً ا داشیپ! ستیشده و ن بیحاال که فعالً غ-

 ...یباهات تماس م نهینباش، مطمئن باش شماره اتو بب نگران:

 !خودشه: هول شده گفتم! خودش بود يشماره . مینگاهم افتاد به گوش لمیزنگ موبا يصدا

 !تو دختر؟ ییکجا: دمیبزنه پرس یحرف نکهیرو جواب دادم و قبل از ا تماس

 !؟يشده ناد يزیچ: دمیسالم گرفته اش شوکه ام کرد و پرس يصدا

 . ندادم مویجواب گوش دیببخش: داد حیآروم گفت و توض ينه  هی

 اآلن؟ ییکجا-

 .تهران امیاومد که مجبور شدم ب شیپ يکار هی. خونه امونم:

 !؟يکرد هیگرفته است؟گر نقدریچرا ا ؟صداتیاآلن خوب. دونم یاونو م-

 باشه؟زنم  یتونم صحبت کنم، بعداً زنگ م ینم گهیاآلن د. خسته ام فقط. خوبم. نه:

 اد؟ی یاز دستم بر م يکار-

 .نه. ممنون:

 ؟یمطمئن-

 .بله:

 باشه؟. بکنم بهم زنگ بزن یتونم کمک یمن م یکن یبه هر حال اگه فکر م-

 .باشه:

 تا عصر دوباره بهم زنگ بزن خب؟-

 .اآلن خدافظ.باشه:

 .خدافظ-

و  رهیگ یگفت بعداً تماس م: و به نگاه کنجکاو و منتظر ژاله چشم دوختم و گفتم زیرو گذاشتم رو م یگوش

 .زنه یحرف م

 شده؟ ینگفت چ-

 .نه:
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 ؟يدیتو چرا نپرس-

 .گفت یخواست بگه م یاگه م:

 . آره خب-

 .ازش بپرسم يحضور دیکنم با یفکر م:

 ؟یدا تهرانفر.کنم ازش بپرسم یم یسع ادیبار که ب نیحاال ا. نگفته يزیبه منم چ-

 .آره:

 .ادیالزمه اون هم همراهت ب یکن یگفت اگه فکر م یم نیمع-

 .گهیخوبم د! له؟یچهار تا وس دیواسه خر میبر میفتیلشکر راه ب هی. نه بابا:

 .یبه خوب یزن یخودتو م ،یستیخوب که ن-

و باهاش  نمشیتونستم همون جا بب یشد اگه م یخوب م. بود و سفر فردا ایناد ریزدم، ذهنم درگ يلبخند

 .کردم یو نه من وقت م مینیهمو بب ادیتونست ب یصحبت کنم اما مطمئناً نه اون م

*** 

تقه  ارم،یخواستم روپوشمو در ب یکه م يلحظه ا نیکنم، آخر فیتا بتونم کارهامو رد دمییسره دو هیآخر شب  تا

 ست؟اجازه ه: گفت یبه در آبدارخونه زده شد و شعبان يا

 گرانیکردن د دیتا بهش بفهمونم تهد ادیدست من و هنوز منتظر بودم ب ریبود ز ومدهیسمتش، هنوز ن برگشتم

بخش  امیب دیدکتر گفتن از فردا من با: خرده من و من کرد و گفت هیو زل زدم بهش،  ستادمیا! داره یچه عواقب

 .يهماتولوژ

 !هیعال-

 ...شه  یخب م:

 !برم دیاآلن با م،یزن یفردا که اومدم در موردش حرف مپس  ستم،باشهیفردا رو ن-

 ...خوام بگم  یفقط م:

 !به سالمت. باشه بعداً-

رو برداشتم و  فمیک دم،یکاپشنم رو پوش! خواستم بهش رو بدم ینم! پا و اون پا کرد و با اکراه رفت نیا یشعبان

مطمئناً ! تونه صحبت کنه یتماس نگرفته بود، فقط بهم اس ام اس داده بود که نم ایناد. راه افتادم سمت خونه

 .کردم یدر مورد مشکلش پرس و جو م دیگشت با یبر م یوقت
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خواست به  یجدا شدم چون اون م یوقتم آزاد شد از تراب نکهیبه محض ا م،یقرارداد بود يکارها ریعصر درگ تا

 نیهزارم يپارك و برا هی مکتینشسته بودم رو ن. رمیبگ ایاز ناد يخبر هیخواستم  یخاله اش سر بزنه و من م

خواست سرم رو بکوبم به  یبود که دلم م ختهیراونقدر اعصابم بهم ! داد یزدم اما جواب نم یزنگ م ایبار به ناد

 !که روبروم بود ییاز اون درختها یکی

 يجواب دادم صدا نکهیبه محض ا. میشماره افتاد رو گوش هیزنگ بزنم که  یاز تماسش خواستم به تراب دیناام

 .الو سالم آقا دامون: دمیرو شن يشاد

 ! يسالم شاد:

 !ن؟یخوب-

 !خاموشه شیگوش! ده یجواب نم رمیگ یباهاش تماس م یهر چ! ؟يخبر دار ایاز ناد:

 ...افتاده یاتفاق هیراستش -

 !شده؟ یچ: دمیجام بلند شدم و هول شده پرس از

 .فوت کرده ایبرادر ناد-

 !؟یک! يوا يا: و زمزمه کردم میشونینشست به پ دستم

 .هستم ششیپ یعنیاآلن من خونه اشونم، . شیدو ساعت پ یکی-

 تونه باهام صحبت کنه؟ یم:

 .است ختهیبهم ر یلیخ. زنه یاصالً حرف نم یعنی... خب ...  یعنی. کنم یفکر نم-

 نمش؟یبب امیب:

 ن؟یمگه شما تهران-

 !آره:

 .خرده آروم شه هی نهیشما رو بب دیشا نیایب! ن؟یای یم! چقدر خوب يوا-

 ؟یخونواده اش چ:

 !استاد نیایب-

 .آدرسو بده:

 باشه؟. کنم یم امکیبراتون پ-
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 .باشه:

دستم ! يعجب اتفاق ناگوار! و مات و مبهوت روبروم موندم جیو گ مکتیقطع کردم، نشستم دوباره رو ن تماسو

که بلند شد، آدرس رو مرور کردم و  میاس ام اس گوش يدمش،صدایخرده با فشار مال هیو  میونشینشست به پ

. داره و بعد منو به اون آدرس ببره گهن یگل فروش هیدربست گرفتم و از راننده خواستم اول دم  هی. راه افتادم

 يایناد! تصورش هم وحشتناك بود! باشه یقراره در چه حال نمشیبب یوقت نکهیبود و ا ایناد ریتموم ذهنم درگ

 هیگر یوقت! شد یکرد واقعاً آدم منقلب م یم هیگر یوقت! چشمام ياومد جلو مارستانیب شگاهیاون روز تو آزما

حاال مدتها طول !چند سالش بود اصالً؟! فوت کرده بود؟ يبرادرش چه جور! شدم یم تیکرد من واقعاً اذ یم

 ! ارهیاش رو دوباره به دست ب هیتا بتونه روح !سرپا بشه ایتا ناد دیکش یم

 نجاست؟یا: دمیبه آدرس انداختم و پرس ینگاه ستاد،یا نیماش

 گه؟ید 32پالك . نجاستیا نیکه گفت یآدرس: گفت راننده

. شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا. درسته دمیانداختم و د یمیقد يباز خونه ا مهیبه پالك و در ن ینگاه

رو  يشاد يو بعد شماره  ستادمیخرده ا هیمردد . نبود ياز عزادار یعالمت ایحجله  ای یمشک ياز پارچه  يخبر

 !ن؟یاستاد اومد: دیجواب و پرس يفور. گرفتم

 نهاست؟یا ایناد يخونه  یمیدر سبز قد-

 !بله بله:

 ...و  یاز پارچه مشک يپس چرا خبر-

 .نیشما اومدگم که  یاآلن بهش م. برادرش تازه فوت کرده:

 ياز همکارها یکیتونستم بگم  ینه اما م ایدونستم کارم درسته  یاصالً نم. گفتم و تماسو قطع کردم يا باشه

اتفاق واقعاً متأثر شدم و اومدم  نیا دنیهستم، تهران بودم و بعد شن يکارآموز ياز استادهاش تو یکی ای ایناد

نداشتم،  يخودم خواهر! شوکه شده بودم خبر دنیواقعاً از شن. بود نیهم هم تیخب واقع! تیعرض تسل يبرا

رو به اون رو  نیاز ا شیکردم، مطمئن بودم از خبر مردن من زندگ یخودم برادر نبودم اما مژگان رو که تصور م

 !خواهر و برادر بود هیدر حد  نمونیب تیمیصم! شه یم

 .گفتم، هر چند که توقع استقبال نداشتم يا ااهللاینشست رو زنگ در و آروم هلش دادم و  دستم

حوض و در انتها هم  هیو بعد  اطیتو ح يبر نکهیا يخورد برا یکه دو تا پله م نهایبود، از ا یمیقد يخونه  هی

 ستادهیا اطیگوشه از ح هیکه  ییبه سمت مرد و زن ها دیو سرم چرخ اطیپا گذاشتم تو ح دیبا ترد! ساختمون هی
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. داد جواب سالمم رو هم داد یدست م باهامکه  يجلو اومد،همون جور يبودن، سالم کردم، مرد جا افتاده ا

سرم رو به سمت  ییآشنا يکنم صدا یخودم رو معرف ای رمیرو بگ ایگفتم و تا خواستم سراغ ناد تیتسل

 !!!!ساختمون بلند و چشمام رو گرد کرد

**** 

بعد چند ! کنه یرو گرفته ان که برگشته به سمتم و متعجب نگاهم م ينگاربغل  ریدو نفر ز دمیو د برگشتم

اومد،  نییپله ها رو پا دیلرز یکه عمالً م ییاون دو زن آزاد کرد، با پاها يلحظه مکث، بازوهاشو از حلقه دستها

 !؟یدامون خودت: دیو با بهت پرس ستادیروبروم ا

! داریب ایخوابم  دمیفهم ینم! نداشت تیاز موقع یبودم اما مغزم درك درست رهیو سرخش خ سیخ يچشمها به

 !داره ایناد يبه برادر مرده  یو چه ارتباط ستادهیبدم نگار چرا روبروم ا صیتونستم تشخ ینم

 هیگر يها يها يام و صدا نهیسرش نشست به س! دور کمرم حلقه شد، دسته گل از دست من افتاد دستش

ظاهر و بدتر از  وونیبود رو ا دهیبازوشو چسب ریز يکه شاد یدر حال ایناد یتو بهت غرق بودم وقت! اش بلند شد

 !روبروش موند يصحنه  ي رهیمن بهت زده خ

 یکار م یجا چ نیا: دیپرس دیلرز یکه م يصورتش، با چونه ا يام جدا شد، نگاهم اومد رو نهینگار از س سر

 !امون؟د ياومد يچه جور ؟یکن

 هیگر ونیام چسبوند و م نهینگار دوباره سرش رو به س.رفت و برگشت ایاون و ناد نیحرف باز هم نگاهم ب یب

 ایدن نیآخرش دستش از ا دیاون همه که درد کش زکمیعز ینیبب ياومد! بدبخت شدم نه؟ ینیبب ياومد: گفت

! گلم رفت؟ يدید! نکرده پرپر شد؟ یگبچه ام زند دید! دوباره داغدار شدم؟ يدید! خاله؟ يدید! کوتاه شد آره؟

که چقدر مظلوم بود  شیبود دهید! دامون شیبود دهیتو د! عزادار طفل معصومم شدم؟ يچه جور يدیدامون د

از  دیکش یم یچ يدید! تو اون اتاق تک و تنها افتاده بود رو تخت يچه جور يدیو د مارستانیب ياومد!هان؟

 !یچیو آخرش ه دیکه اون همه درد کش رهیبم راشمادر ب. رهیمادر براش بم یاله! درد

 يادیز یلیخ یلیو غم خ سیخ يبا صورت سرخ، چشمها د،یفاصله گرفت اما دستش محکم دستم رو چسب ازم

رو در حق  یمردونگ: مکث دستاش نشست دو طرف صورتم و گفت هیمبهوت من و بعد  يزل زد به چشمها

 !خواست دسته گلم برام بمونه یاما انگار خدا نم يمن و بچه ام تموم کرد

! ایناد يبه صورت شوکه شده  ياز صورت متعجب شاد!نشست وونیو به ا دهیکش رونیاز چشماش ب نگاهم

دونستم من کجام، چرا نگار  یاصالً نم! هیچ انیجر دمیفهم یاصالً نم! تو شوك بودم شتریخودم از همه ب
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نگاهم رو به سمت  يردم يصدا! هنگ کرده بودم! کنه یکار م ینگار چ ينه تو خو ایو ناد ستادهیروبروم ا

دستم ناخودآگاه . آشفته دستش رو جلوم گرفته بود یو صورت اهیس یرهنیچرخوند، پدر پارسا بود که با پ يا گهید

نگار جان :برداشت و گفت نیزم يبود دسته گل رو از رو ستادهیکه کنارمون ا يبه سمتش دراز شد، مرد

 .برو تو خواهر من. ستادنیزشته سرپا ا. مهمونتون رو ببر تو

 هیهم همسا دیشا. از اقوام شوهرش بود دیشا. باشمش دهیکه قبالً د اوردمیبهش انداختم اما به خاطر ن ینگاه

اآلن پسرکمو  نیهم يجور برات بگم چه ایب!ایب. زمیعز ایب: بازوم و گفت ریدست نگار نشست ز. دور لیفام هی ای

 ایب! امیدلم اومد بچه امو تک و تنها ول کنم و ب يبرات بگم چه جور ایب! گذاشتم تو سردخونه و اومدم خونه

 ! قربونت برم ایب! خاله ایب! مادر

اصالً اونقدر تو شوك و بهت بودم که . پاهام دست خودم نبود اریکه اخت یمسخ شده ها راه افتادم، در حال نیع

 یحت نکهیو من بدون ا میپله ها رو باال رفت دن،یعقب کش يو شاد ایناد! از اطرافم نداشتم یدرك درست

: دیاون هم روبروم نشست و پرس. مبل هیپا گذاشتم تو ساختمون و به اصرار نگار نشستم رو  ارمیکفشهامو در ب

هنوز دو ساعت نشده گلم  نجا؟یا يخودتو رسوند يچه جور. ومدنین نایهنوز آقاجون ا ؟يخبردار شد يچه جور

 ! ؟یقوت قلبم باش يمعجزه شده آره؟ اومد! خاله؟ ياومد يچه جور! کشه ینفس نم گهید

طرف طرف گر گرفته بودم از  هیاز !داد یمغزم درست فرمون نم! تونستم؟ یاصالً م! دادم؟ یجواب م دیبا من

و با بهت نشسته بود  هیگر یکه ب ییایسرم به سمت ناد! شده خیدست و پاهام  يکردم انگشتها یحس م گهید

 اینگار انگار خط نگاهمو گرفت که رو به ناد. چشمهاش شدم ي رهیو خ دیکرد چرخ یمبل و تماشام م هیرو 

 !بچه نیآب بده بهش رنگ به رو نداره ا کهیچ هیمادر  يشاد. رمیبرات بم یاله: گفت

ما سه تا  يشده بود رو دهیاصالً انگار گرد مرگ پاش! خورد ینم یکرد و تکون یهم فقط متعجب نگاه م يشاد

 !میکرد یگرد شده همو نگاه م يکه فقط با چشمها

 ایاز ناد شتریب. خرده به خودم مسلط بشم هیکردم  یگرفت و سع ایو ناد ينگاهمو از شاد یمیکر يآقا يصدا

 !داشتم خیآب  وانیل هیبه  ازیمن تو اون لحظه ن

 .آقا دامون يخوش اومد: گفت يخش دار ينشست روبروم و با صدا یمیکر يآقا

 هی يدستم رو محکم رو یعصب. آورد یبود که دل آدم رو به درد م ادیز ينگاهش کردم،غم صداش اونقدر فقط

رفتن تو  یمیکر يبلند شد و نگار و پشت سرش آقا اطیاز تو ح هیو داد و گر غیج يدم،صدایام کش قهیسمت شق

 !دیچینگار تو گوشم پ يممتد و پارسا پارسا گفتن ها يغهایج يو صدا وونیا
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 یرو م ایمادر و پدر ناد: دیبود که پرس يشاد! من بود ي رهیکه همچنان بهت زده خ ایبه سمت ناد دیچرخ سرم

 !ن؟یشناس

 یوقت. به خودم دادم و پاهامو وادار کردم که به سمتش قدم برداره یرفت و برگشت، تکون ایاون و ناد نیب نگاهم

روح  یب ياون چشم ها خیمبل، م يدسته ها يزانو زدم، دستم نشست رو دم،یکه روش نشسته بود رس یبه مبل

 ؟يناد: شدم و آروم زمزمه کردم

 يناد: از کنارمون رفت، آروم گفتم ينم رو فرو دادم و شادصورتم بود، آب ده ي رهیخ یپلک زدن یحت بدون

 ؟یخوب

 !؟یهست یتو ک: زمزمه کرد آروم

 !خانوم، نگار، مادرته؟ نیا: آروم گفتم! هیچ انیاصالً مونده بودم جر! هستم یهم مونده بودم ک خودم

 ! ؟یشناخت یخونواده امو م!؟یدونست یتو م: دیپرس یآدم کوک نیزده و ع بهت

 !نگار خاله امه: ه دو طرف تکون خورد و گفتمب سرم

 ! به اسم تو نداره يمادر من خواهرزاده ا: و گفت یراه افتاد سمت اتاق ختهیاز جاش بلند شد، بهم ر ایناد

از جام بلند شدم و نشستم رو مبل، . من خودم هم هنوز نتونسته بودم خودم رو جمع و جور کنم! داشت حق

 کو؟ يناد:دیو پرس رونیاومد ب گهیاتاق د هیاز  يشاد

 !رفت تو اون اتاق: به اتاق کردم و گفتم يسر اشاره ا با

 ه؟یموضوع چ نیشه بگ یم: دیو پرس ستادیشد ا مونیراه افتاد بره اون سمت، پش يشاد

 !منه يخاله  ایمادر ناد-

 !شماست؟ يدخترخاله  ایناد یعنی! ؟يجد! يوا:

 !انگار-

 !نش؟یشناخت یبعد شما نم:

 !نه-

 !شه آخه؟ یم يچه جور:

 !بگم یدونم چ ینم یعنیو سرم به دو طرف تکون خورد  دمیکش میشونیبه پ یدست

که  ییآدم ها ونیم! کردم؟ یکار م یاونجا چ! برم ایاصالً بمونم  نکهیا نیو من موندم ب ایناد شیرفت پ يشاد

 یبلند م دیبا! کردم؟ یکار م یچ دیبا! کردم؟ یکار م یچ نمشونیخواست دوباره بب یوقت دلم نم چیهرگز و ه
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عاشق  دیواقعاً با یعنیمن ! کرد؟ یکار م یمن چ شگاهیاصالً تو آزما ایناد! اومدم یاصالً نم دیبا! رفتم یشدم و م

 ينوه ! از گناهش نگذشته بود؟! دار؟ يکه پدرم رو فرستاده بود باال يدختر دختر مرد! شدم؟ یدخترخاله ام م

پسر دختر جوون ! بگه نوه اته؟! کنه؟ یقراره نگار منو بهش معرف! اآلن قراره از راه برسه؟! آقاجون؟ !آقاجون؟

 !که باباش زده دخترتو کشته؟ یهمون! اته؟مرگ شده 

نگاهم افتاد به ! کار کنم یو مردد موندم که چ دمیموهام کش نیب یکالفه دست ستادم،یشدم و سر جام ا بلند

دستش دور کمر پدر پارسا حلقه  یکیبغل نگار رو گرفته بود،  ریز یزن. اومدن یکه به سمت هال م یتیجمع

 !ذاشت یم قپوش که عصا زنان پا تو اتا اهیبود س يرمردیشده بود و از همه جلوتر پ

پدر  یمنو ببودن که  يعده ا هیباهاشون روبرو بشم،  گهید ي قهیکه قرار بود تا چند د ییآدمها، آدمها نیا ونیم

قرار بود باهاشون روبرو  يچه جور! چسبونده و به التماس هام گوش نداده بودن میشونیانگ به پ! کرده بودن

دخترخاله  ایناد نکهیشدنم با نگار، شوکه شدنم از ا وخونه و روبر نیاومدنم تو ا ا،یشوك خبر فوت برادر ناد! بشم؟

برام  يبه من اونقدر ایاعتماد ناد ی، تو دل من گذاشته و نگاه بمن يپا شیگشته و گشته و اون رو پ ایامه و دن

شد فرار  یداشت که م يا گهیکاش اون خونه در د! رو نداشته باشم يبود که تحمل شوك و تنش بعد نیسنگ

و درد  شیسال پ يو خرده ا ستیتو اتاق و من رو برگردونن به ب انیکه قرار بود ب ییاز اونها شد یکاش م! کرد

 ایناد دیفهم یم یچشمام آورد وقت ياز عمه رو جلو يریتصو یذهنم به آن! فرار کنم ارنیب ادمیو رنجهامو به 

 يضجه ها يصدا! شدم روبرو ییگذاشت و با چه آدم ها يمن پا تو چه خونه ا دیفهم یم یوقت! دختر نگاره

 یمنو عاق م دیفهم یرو م يزیچ نیهمچ هیاگه مادرم بود و !دیچیبرادرش تو گوشم پ يپوش عزا اهیس يعمه 

! بودم ختهیبود که اومده بودم آرومش کنم و انگار بدتر بهمش ر ییایناد ریذهنم درگ! توش نبود یشک! کرد

غم، تعجب، بهت، ! کرده بودم دایمتفاوت سر جنگ پ حسمشت  هیآن با  کیخودم بود که تو  ریذهنم درگ

 ! عذاب ،یدرد، تلخ ،یو درموندگ صالیتنفر، است ،يدیناام

 ستادهیبه اطراف کرد و من تنها ا ینگاه. پا تو اتاق گذاشت رمردیباز هال هل داده شد و اول از همه پ مهین در

. صورت من شد ي رهیکرد و برگشت سمت نگار و دوباره خ ینگاهش نشست به صورتم، مکث. دیوسط هال رو د

 !؟ییرضا سرتو پ: دیبا تعجب پرس شد و قیخرده به صورتم دق هیقدم جلو اومد،  هی

*** 

قربونت  نیبش ایب. خاله ایب: گفت هیبازوم و با گر ریدست نگار نشست ز. زدم ینم یمونده بودم بهش و حرف مات

 .برم
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دستم  ياش رو رو گهیشدم سمت مبل، کنارم نشست، دستم رو تو دستش گرفت و دست د دهیکش همراهش

. دامونه آقاجون:کرد گفت یتعجب نگاهم م ایمبل و با اخم  يکه حاال نشسته بود رو یگذاشت و رو به آقاجون

 !پسر نجمه

شد و چشمم افتاد به چند تا دختر و پسر جوون که متعجب بهم زل زده  شتریاسم مادرم ب دنیابروهام با شن گره

 .خوان کشفم کنن یمنگاه ها  نیآدم ها و با ا يایموجود ناشناخته ام تو دن هیکردم  یحس م. بودن

. دروغ گفته بودم آقاجون. است بهیغر هیمغز استخوون  يبهتون گفته بودم دهنده :پربغض نگار بلند شد يصدا

 یب. تنم کمک کنه نه نگفت يرفتم و ازش خواستم که به پسرم، به پاره  یکردم، وقت داشیپ یوقت. دامون بود

 !پسر زنده بود نیچند وقت به لطف ا نیمن ا يپارسا. کمک کرد غیدر

 هیگر ونیآقاجون بود که م يصدا. دمیمن، چشم ازش گرفتم و دستم رو عقب کش ينگار نشست به چشما نگاه

 .خودت يبرا يشد يمرد: دینگار به گوشم رس ي

 !حرم سرا يخواجه  هی ای یده ساله روبرو بش يبچه  هیبا  یتوقع داشت اینه پس : دلم گفتم تو

 !شکر خدا تویبزرگ! اهللا اکبر: گفت رلبیز

خونواده انداخته  نیتو دامن ا يجور نیگشته بود و گشته بود و من رو ا! واقعاً هم خدا بزرگ بود! اهللا اکبر! آره

به  دیآقا چرا با نیخون ا! ه؟ینجمه ک! ه؟یچ انیعمه جر: دیپسر جوون نگاهم رو به سمتش کش هی يصدا! بود

 !شما بخوره؟ يبچه 

دست نگار دوباره دستم رو به ! شد یم ختهیر هیکه قرار بود عزاخونه باشه، گذشته داشت رو دار يخونه ا تو

 .برم دیمن با. غم آخرتون باشه: بگه، آروم از جام بلند شدم و رو بهش گفتم يزیدست گرفت و خواست چ

که من داغ دارو تنهاتر ! ؟يکه بر يهمه راهو اومد نیا!یبمون دیبا! کجا خاله؟: هول از جاش بلند شد و گفت با

تو رو .رهیگ یکه تو وجودم افتاده آروم م یشیآت نیا نمیب یتو رو م!  رهیخرده قرار بگ هیبمون بذار دلم ! ؟یکن

 .خدا بمون خاله

... اما  یکن ینگاهم که نم! ییرضا هیشب یلیخ: و آقاجون بود که زمزمه کرد نمیوادارم کرد بش د،یرو کش دستم

 !همه بگذره راتیسر تقص خدا از

 رمردیپ نیا ییحس انتقام جو یکه قربون یاز نظر من! خودش رو ریتقص ایگه  یپدرم رو م ریبودم تقص مونده

 ! شده بودم اون هم کمتر از پدرم مقصر نبود
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باال  يو زار هیهم اومدن تو اتاق و گر گهیعده آدم د هینزنم،  یحرف نکهیا يکرد برا ریبه دندونم گ نمییپا لب

 ،یعمه، تراب. رمیخلوت داشتم که با چند نفر تماس بگ يجا هیبه  ازیبه اتاق ها انداختم، ن ینگاه. گرفت

 ؟ير یم ییدامون جان جا: دیاز جام بلند شدم، نگار پرس. اوشیس

 .رمیچند تا تماس بگ دیبا: در آورده بودم نشونش دادم و گفتم بمیرو که از ج لمیموبا

 .کنم یم شونییمن راهنما: شه، همون پسر جوون اومد جلو و گفتاز جاش بلند  اومد

 .نییبفرما: و گفت ستادیاتاق رو باز کرد و کنار ا هیشدم، در  همراهش

. کار کنم یموندم که چ يلحظه ا يدر پشت سرم بسته شد و برا. به اطراف انداختم یگذاشتم تو اتاق و نگاه پا

 یم یچ دیبا! موندم رو بگم جز عمه لیتونستم دل یبه همه م. گار بودمخونه موند نیاوصاف امشبو تو ا نیبا ا

 ! کردم؟ یکار م یچ دیبا! گفتم؟

ازم . گردم یاومده و همراهش بر نم شیپ يبهش اطالع دادم کار. جواب داد یرو شماره ها و تراب دیلغز دستم

که تو اتاق  يتخت دو نفره ا يتماس قطع شد نشستم رو لبه  یمرتبه، جواب مثبت دادم و وقت یهمه چ دیپرس

 يشماره ! بود بینداشت نظم و ترت ودوج میکه تو اون لحظه تو وجودم، تو افکارم و تو زندگ يزیتنها چ. بود

 ؟یخوب. الو سالم دامون:رو گرفتم، بعد چند تا بوق گفت اوشیس

 . سالم-

 ؟یبرگشت ؟ییکجا:

 ؟یستیخونه ن-

 .رم استخر یدو تا از همکارهام م یکیا نه دارم ب:

 .هستم نجایامشبو ا ایس نیبب. آهان-

 کجا؟ یعنی نجایا:

 ...پارسا-

 پسرخاله ات؟:

 .فوت کرده. آره-

 مگه جواب نداده بود؟ وندیپ! يوا يا:

 . البد جواب نداده-

 ؟یخاله ات شیاآلن پ:
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 .آره-

 گه؟ید يای یخب پس نم:

 .یزنگ زدم که بگم منتظرم نباش. نه-

 .گم یم تیتسل. باشه:

 .قطع کنم دیاآلن با. نگو يزیاگه عمه زنگ زد چ ن،یفقط بب. قربونت-

 .خدافظ. به کارهات برس. باشه:

عمه  يبرا يروبروم موندم و فکر کردم، بهتر بود حضور ي رهیخرده خ هی! حاال مونده بود عمه! نیاز ا نیا

مجبورم تهران  يشماره اشو گرفتم، جواب نداد که بهش بگم به خاطر مسائل کار! ینه تلفندادم  یم حیتوض

 .بمونم

پا گذاشتن تو  گهیجوون د هیدر اتاق باز شد و همون جوون به همراه  رون،یجام بلند شدم که برم ب از

اومد  شونیکیدست  !بودن کتریکم سن و سال نبودن اما مطمئناً از من کوچ. نگاهم نشست به صورتشون.اتاق

 .یبرادرم مرتض نمیمن محسن هستم، ا: جلو و گفت

ما : همون پسر ادامه داد. به اون اتاق کشونده بودشون  يمطمئناً کنجکاو. نگفتم يزیدست دادم اما چ باهاشون

 ییشه دا یپس پدر ما م. یداد شما خواهرزاده اش حیاآلن عمه توض نیهم! میشما هست يها ییاحتماالً پسردا

 .شما

پدر شما : چشمم اومد و گفتم يجلو ییدا ریبله، تصو یتکون دادم به معن نییکردم و به سمت پا لیما يسر

 .برم دیمن با دیببخش. منه ییدا

 ایب. نیمن بش شیپ نجایا ایب. زمیعز ایب: گفت دنمیبا د يافتادم سمت در اتاق، در رو باز کردم و خاله فور راه

تو اون  ییاآلن تنها! بچه ام اآلن سردشه. کنم یدارم دق م! رمیگ یم شیدارم آت يوا. آروم شم رمیدستتو بگ

 !ایخدا! کس مونده تو اون سردخونه یبچه ام ب! ترسه یم یکیتار

 .چشماش يو غم و بهت تو ایاون اتاق بود و ناد يبسته  يگفت، ذهن من پشت درها یگفت و م یخاله م

 کجاست؟ ایجان ناد يشاد: دیدستم رو محکم گرفت و پرس. رو در آوردم و نشستم کنارش پالتوم

منتظر بودم . کرد یبود و منو تماشا م ستادهیکه دم در آشپزخونه ا دمیرو د يدور تا دور اتاق و شاد دیچرخ نگاهم

: کرد آروم گفت یماشا مهمون طور که منو ت يشاد! هیدر چه حال ایخواستم بدونم ناد یم! جواب نگار رو بده

 . ستیحالش خوب ن
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 یرو هم از دست م یکی نیاونو از دست دادم ا! تو خودش زهیر یبچه ام م يوا: گفت ینگران رو به خانوم نگار

 . دم

 .رونیب ادیاز اتاق ب دیرم باهاش حرف بزنم شا یم: خدا نکنه گفت و از جاش بلند شد و ادامه داد هیخانوم  اون

 نیا دنیفهم یاومد اگه م یفاجعه به بار م... اما ! رم یخواست از جام بلند شم و بگم شما بمون من م یم دلم

 نیاتاق چشم تو چشم بشه و هم کالم، دل به دختر ا يتو يخواد با آدمها یدلش نم یکه حت یآدم نیپسر، ا

 دیپر یشاخه م هیاز ! گرفت ینم رومآ يلحظه ا يبرا یذهنم حت دم،یموهام کش نیب یکالفه دست! خونه بسته

 ریخبر، تصو دنیحدس واکنش عمه بعد از شن رهایتصو نیفکر به اون فکر و پررنگتر نیاز ا! گهید يبه شاخه ا

 !و صورت غرق در خواب اما دردمند پارسا بود ایپرغم و پربهت ناد يچشمها

 يزیشد از نگاهش چ یود اما نممن ب خیبه آقاجون انداختم، دستش رو به عصاش محکم کرده و م ینگاه مین

داد  یمرد رضا نم نیاگه ا دیدور شا يتو گذشته ا ،یزمان هی! يا گهید زیچ چینه نفرت، نه غبطه و نه ه! دیفهم

رو که طناب دار رو به گردن  يمرد ریوتص! سست و لق نبود نقدریمن امروز ا يپا ریز نیبه مردن دامادش، زم

که همچنان  ياز جام بلند شدم و به خاله ا!زنه حالم رو بد کرد یپاش م ریرو از ز یندازه و صندل یدامادش م

 . اطیرم تو ح یم:کرد گفتم یم يو زار هیگر

 ای اطیح نیاز ا يریتصو.نبود يزیچ.ارمیخاطراتم به خاطر ب نیکردم اون خونه رو از ب یو سع اطیتو ح رفتم

 دهینکش گهید یچون بعد جراح دمیخر یم دیخواست، با یم گاریس هیدلم . ساختمون تو ذهنم حک نشده بود

ذهنم اونقدر آشفته بود که دلم . غازهم هیبه  دنیرس يو راه افتادم سمت سر کوچه برا رونیاز خونه زدم ب. بودم

خواست با اون آدم ها  یدلم نم! بر نگردم گهیو همه کس رو تو اون خونه تنها بذارم و د زیخواست همه چ یم

بکشم و روشن کنم،  رونینخ ب هیبخرم،  گاریپاکت س هیکرد،  یمنو وادار م ییروین هی... قف باشم اما س هی ریز

اعتماد و پر از  یب يبه سمت چشمها! گشتم یبر م ایبه سمت ناد! رو برگردم مدهاو ریبزنم و مس یپک محکم

 !دادم یم حیرو توض ییزهایچ هی دیبا! زدم یو باهاش حرف م دمشید یقبل رفتن م دیبا! غمش

 نیعده در حال رفت و آمد و ا هیهم  اطیح يتو. بودن یمشک يعده مشغول نصب پارچه ها هیدر خونه  دم

خونواده و خاندان دارم و  نیبا ا یچه نسبت م،یمن ک نکهیا. مهم نبود. کردن یها با تعجب نگاهم م یبعض ونیم

از ! دادم یم حیرو توض یلینسبت فام نیا دیمن نبودم که با نیا! قارچ سبز شدم اصالً مهم نبود نیع ییهویچرا 

احتماالً وجود من، ! گرفت که اصالً از حضورم با خبر نبودن جهیشد نت یجور م نیا ییاون دو تا پسردا يحرفها

که دار زده شده بود و  ییبه نام نجمه که کشته شده بود، وجود رضا ياتفاقات افتاده تو گذشته، وجود دختر
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کرده بودن که اون جوون ها اون طور با  يپنهون کار! مونده بود یبچه ها مخف نیاز ا گهید يزهایچ یلیخ

گفت مادرم  یم ایاز وجودم خبر نداشتن که ناد! کردن یگرد شده و متعجب و کنجکاو نگاهم م يچشم ها

 !نام نداره نیبه ا يخواهرزاده ا

 . شدم گارمیس دنیو مشغول کش وونیا يپله  نیتر نییرو پا نشستم

 هیته چهره اش شب. رو شناختم ییبرگشتم و دا. اومد و کنارم نشست یکیکردم  یرو که خاموش م گاریس ته

 ادیاما منو  يامرزیخداب يرضا هیگه شب یآقاجون م: خرده تو سکوت نشست و بعد گفت هی. مامان و نگار بود

 یاصالً نم! هنوز تو شوکم! ارهی یچشمام م يتو چهره ات هست که خواهرمو جلو يزیچ هی! ينداز ینجمه م

ام  گهید يخواهرزاده  هیخواهرزاده ام رو از دست دادم  هیکه  یشب نیهمچ هیهمه سال  نیتونم فکر کنم بعد ا

 .کنم دایسال پ ستیرو بعد ب

گشتن  نیا يسال در به در گشته و حاال ثمره  ستیب نیگفت انگار تو ا یم نیهمچ! جالبه! کرده بود؟ دامیپ! هه

 !کنارش نشسته بود

لحظه بازوم رو گرفت و مانع رفتنم  نیهم همراهم شد، تو آخر ییجام بلند شدم و راه افتادم سمت پله ها، دا از

 !دامون؟: شد و گفت

و از کنارم  دیدستش رو پس کش. شد مونیبگه اما انگار پش يزیسمتش، زل زد به چشمام و خواست چ برگشتم

بودن  ستادهیکه ا دمیرو د ییپاهام رو به سمت هال کشوند و آدم ها یغیج يصدا. تمونرد شد و رفت تو ساخ

 !رفته بود توش ایکه ناد یدم در اتاق

عقب  نیبر ست،ین يزیچ! نیاریگفتن، آب ب یکه مرتب م دمیرو شن ییبه تماشا، صداها ستادمیو واج ا هاج

 !نفس بکشه نیبذار

 مشیببر نیبلندش کن:که گفت دمیرو شن یمیکر يآقا يآب راه افتاد بره سمت اتاق، صدا وانیل هیبا  یکی

 .مارستانیب

 .دیببخش: که راه ورود رو بسته بودن گفتم ییافتادم سمت اتاق و به خانوم ها راه

ده بود هوش افتا یب ایرفتم تو، ناد. خوام برم تو اتاق راه رو باز کردن یمتوجه شدن م یسمتم و وقت برگشتن

هم کنار  گهیدو تا خانوم د یکیو  يو شاد یمیکر يکرد، آقا یم هیزد تو صورتش و گر یتخت، نگار م يرو

 دنمیبا د يشاد! زهیتو دهنش آب بر ردک یم یبه زور سع یکیزد و  یرو باد م ایناد یکیتخت زانو زده بودن و 

 .خانوم نیبهش آب ند: مستأصل نگاهم کرد، جلو رفتم و گفتم
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 .آب قنده. ستیآب ن: دستش رو عقب بکشه گفت نکهیا بدون

خانوم پاهاشو  يشاد. نیلحظه اجازه بد هی. بهش نیند! یهر چ: مانع بشم و گفتم نکهیا يرو جلو بردم برا دستم

 ! باال ریبگ

که رو  یشال. بتونم به تخت برسم، مچش رو تو دست گرفتم و نبضش رو کنترل کردم نکهیا يباز کردن برا راه

 شینیگوشم رو به دهن و ب. بلوزش باز کردم يباال يشده بود به همراه دکمه  دهیچیمحکم دور گردنش پ

 هیکه با گر يبازه از نگار شیمطمئن شدم که راه تنفس یتنفسش رو کنترل کنم وقت نکهیا يکردم برا کینزد

 ن؟یدستگاه فشارسنج ندار: دمیزل زده بود بهم پرس

نگار جون، اآلن  میما تو خونه امون دار:که گفت دمیرو شن یزن ينه، صدا یبه دو طرف تکون داد به معن يسر

 .ارمی یرم م یم

 .نییشوکه شده فشارش اومده پا. بهتره مارستانیب مشیببر: گفتم یمیکر يافتاد که بره، رو به آقا راه

 !روشن کنم نویشرم ما یم: به عالمت مثبت تکون داد و محسن بود که گفت يسر

 .رهیداداش کمرت نگ: گفت تیجمع نیاز ب یخانوم هیجلو اومد که بلندش کنه،  یمیکر يآقا

 نیو تا ماش ردشیبخواد به آغوش بگ ایناد ياز پدرخونده  ریغ یکس نکهیاز ترس ا دیدونم چرا اما شا ینم

 يرو به آقا لیهم به هر دو دل دیشا ایکنم  شیداشته باشم تا همراه يبهونه ا نکهیبه خاطر ا دیشا ایببردش 

 ن؟ید یاجازه م: گفتم یمیکر

زانوهاش و بلندش  ریام ز گهیو دست د ایناد يشونه ها ریدستم نشست ز هیزل زد بهم، جلو رفتم،  ستادیا

 . سبک بود یلیمن خ يبرا. کردم

 هیکه گر یهم دنبالم راه افتاد در حال يو زل زده بودن بهمون رد شدم، شاد ستادهیکه کنار ا یتیجمع ونیم از

 !اریبرو پالتومو از رو مبل ب! زهیر ینکن اعصابم بهم م هیگر يشاد: دمیکردم غر یکفشهامو که پام م. کرد یم

 !يوا يا! شد؟ يجور نیچرا ا! شه؟ یخوب م: دیو با سرعت برگشت، دنبالم اومد و پرس رفت

هم دنبالم اومد و با  يشاد رون،یبودن، از در رفتم ب ستادهیا اطیکه تو ح ییآدم ها يشده ها یبه چ تیاهم یب

 .محسن اونجاست نیماش: اشاره کرد و گفت یدست به سمت

 .نیدر عقبو باز کن برو تو بش: افتادم و گفتم راه

: و گفتم يشاد يو پاهاشو گذاشتم رو پاها یصندل يرو به پهلو خوابوندم رو ایشدم، ناد ن،خمیتو ماش دیپر

 .ریخرده باال بگ هیپاهاشو 
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 .مارستانیب ایدرمونگاه  نیتر کیبرو نزد: جلو و در رو بستم و گفتم دمیپر

شد و در عقب رو تو  ادهیپ عیسر یلیدرمونگاه ترمز کرد، خ نیاول يجلو عیسر یلیهم خ شییراه افتاد و خدا پسره

 ! چشم به هم زدن باز کرد هی

 یمن چ! بزنم یتونستم حرف یکرد اما واقعاً نم میو ببره تو درمونگاه عصب رهیبغل بگرو  يبخواد ناد نکهیا فکر

موهام،  نیدستم نشست ب یعصب! تیاون جمع ونیبود م یگمنام لیکه به ظاهر فام بهیمرد غر هی!! کاره بودم؟

زحمت شما  یب: اورژانس گفت يورود ترفت سم یکه م يو همون جور دیکش رونیب نیرو از ماش ایپسره ناد

 !جا به جا کن نویماش

 هی ریز تیاهم یرو ب نینشستم پشت رل، ماش یعصب! يکرد یجا پارك م هی نتویخب خودت ماش! کهیمرت

 .توقف ممنوع پارك کردم، درهاشو هم قفل و راه افتادم سمت اورژانس يتابلو

 .کنه یاش م نهیدکتر داره معا: اومد سمتم و گفت دنمیبا د يشاد

 .افت فشاره! ستین يزیچ-

 .ادیخدا کنه زودتر به هوش ب ،يوا:

: رو گرفتم سمتش و گفتم چییسو دمیبهش رس یوقت. اتاق هیبود تو راهرو و زل زده بود به  ستادهیهم ا محسن

 .بدجاست، برو جابه جاش کن نتیاطرافو بلد نبودم، ماش نیا

 .ستیمهم ن:رو گرفت و گفت چییسو

 .برنش یم انی یتوقف ممنوعه، م يتابلو ریز: رو برده بودن توش انداختم و گفتم يکه ناد یبه اتاق ینگاه

هم از خبر فوت ! شوکه شده بود یلیخ: و گفت ستادیکنارم ا يشاد! پا و اون پا کرد و رفت نیخرده مردد ا هی

! شه؟ یگفت مگه م یهمش تو اتاق م!نیپسرخاله اش هست نکهیشما و ا دنیبدبخت هم از د يپارسا کوچولو

 ياستاد شما واقعاً پسرخاله !باشه؟ مشه دامون پسرخاله ا یمگه م! نداشته يا گهیمامانم که خواهر د! ؟یچ یعنی

 ن؟یهست ایناد

 به هوش اومده؟: دمیپرس رونیکه اومده بود ب يبه عالمت مثبت تکون دادم و از پرستار يسر

 ؟یشما همسرش. ستین شیزیچ: شد گفت یکه از کنارمون رد م یحال در

 . پسرخاله اشم: کرد و دنبال پرستار راه افتادم و گفتم یتالق يبا نگاه شاد نگاهم

 که نخورده؟ يزیچ یقرص: دیگفت و پرس یآهان

 . برادرش تازه فوت کرده:دادم حیگفتم و توض يا نه
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سرم بهش  هی .نهییخرده پا هیفشارش . اآلن به هوش اومده: هم تنگش چسبوند و گفت یتیگفت، تسل یآخ

 .شه یبهتر م میآرامبخش بهش بزن هیو  میوصل کن

 گفت؟ یم یچ: دیو اون نگران پرس يسمت شاد برگشتم

 .نیبش قهیچند د: و گفتم یگرفتم، نشستم رو صندل يرو از شاد پالتوم

اول که رفتن پارسا، بعدش هم که اومدن شما، ! چقدر اتفاق بد پشت هم افتاده! يوا: کنارم و گفت نشست

 !يبعدش هم که بد شدن حال ناد

 !بوده؟ ياومدن من هم اتفاق بد: دمیسمتش و پرس برگشتم

راستش من هنوز ... خب ! وارد شد يبود که به ناد یمنظورم شوک: کرد و گفت فیپشت سر هم رد يتا نه  چند

 ! دخترخاله اتونه؟ يناد نیدونست یگم شما م یم! تو هنگم

 !نه-

 !از چه قراره انیتونم فکر کنم جر یاصالً نم! بابا يا! شه آخه؟ یمگه م:

 !اش مفصله هیقض-

 ن؟یماریب نیشما همراه ا: دیو از من پرس رونیاز اتاق اومد ب دکتر

اگه حالت تهوع  نیباش ششیپ. مدهبه هوش او:دادم، بهم گفت یجواب مثبت م یجام بلند شده بودم وقت از

 . نیدوباره از هوش رفت اطالع بد ایباال آورد  ایداشت 

 مش؟یببر میتون یسرمش تموم شد م: دمیگفتم و پرس يا باشه

 .نرمال بود بله شیاتیح میاگه فشار و عال: شد گفت یکه ازم دور م یحال در

و زل زدم  ستادمیقبل از من پا توش گذاشته بود، تو چهارچوب در ا يکه شاد یرفت، راه افتادم سمت اتاق دکتر

نگاهش که به من افتاد چشماش رو بست اما . بود دهیتخت دراز کش يحال رو یکه ب يا دهیرنگ پر يایبه ناد

 يبه خدا سکته کردم اون جور. نکن هیرگ گهیجون تو رو خدا د يناد: بود که آروم گفت يشاد. دیچونه اش لرز

 !يکردغش 

 ؟يناد: کنارش و آروم صداش زدم ستادمیبردم، ا نیدو تا قدم فاصله ام با تخت رو از ب با

 .نگران شده یزنگ به خاله نگار بزنم، حساب هیمن برم : بود که گفت يباز کرد و زل زد بهم، شاد چشم

، نشستم و زل زدم به اتاق رو برداشتم و گذاشتم کنار تخت يگوشه  یصندل. رفت و در اتاق رو هم بست يشاد

رفت که  یچشمش م يقطره اشک از گوشه  هیبود،  سیخ سیمژه هاش خ. کرد یکه نگاهم م ییایصورت ناد
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 نکهیا يبرا رفتدستم جلو ! خورده بود سیچشماش خ یعسل ياش گم بشه و سوهان ها قهیشق يتو موها

 ي رهیتو سکوت خ. پنجه ام مشت شد و از صورتش فاصله گرفت. دیاشکش رو پاك کنم، سرش رو عقب کش

 ؟یهست یتو ک: خرده گذشت، آروم زمزمه کرد هی. بسته اش شدم يصورت و چشمها

کردم و  نییکم فکر کردم، کلمه ها رو تو ذهنم باال و پا کی! بود، جواب دادن بهش سخت تر یسخت سوال

 !پسرخاله ات:گفتم

 !امکان نداره: دیهم کرد و نالنگا رهیباز شد و خ چشماش

 یگفت که دخترخاله ام یبهم م یو کس دمید ینگار نم يمنم اگه تو رو تو خونه : زدم و گفتم یجون یب لبخند

 !گفتم امکان نداره یم

 !؟يپسر کدوم خاله ا-

 !مادرت يخواهر دو قلو! اسم مادرم نجمه بوده! نجمه:

 !نداشته ییوقت خواهر دوقلو چیمادرم ه-

 !هیمادرت و بق! آقاجونت نخواسته!نیبوده که مادر من بوده و خواهر مادر تو اما نخواستن شماها بدون ينجمه ا:

 !؟یکه پسرخاله ام یدون یم یاز ک-

 !دمتیاون خونه د وونیتو ا یوقت شیدو ساعت پ یکی نیاز هم:

 !شه؟ یمگه م! آخه؟ يچه جور-

 ... یول یشده که تو سر راه من قرار گرفت یدونم چ یاصالً نم! يناد جمیخودم هنوز گ:

 !شگاه؟یآزما يبود ومدهیبرادر من چند روز ن وندیبه خاطر پ! بود؟ وندیاون روزهات به خاطر پ دنیلنگ-

 .آره:

 !گمنامه ي بهیغر هیگفت اهدا کننده  یمامان م-

رو  یینداشت بخوام آدم ها وجود یلیسال دل ستیبعد ب! کس روبرو بشم چیخواستم با ه ینم! من خواسته بودم:

 !نمیروز منو نخواستن بب هیکه 

 !؟یچ یعنی-

 .تو تنت ادیخرده جون ب هیسرم بره،  نیاآلن چشمهاتو ببند بذار ا. داستانش مفصله:

 یباورم نم! ستین گهیشه پارسا د یباورم نم:و گفت دیقطره اشک از چشمش چک هیخرده نگاهم کرد،  هی ایناد

 !کنم یباور نم ویچیه! یلمیشه شما فام
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 خب؟. فکر نکن بذار حالت بهتر بشه یچیبه ه قهیچند د هی يناد: نشست رو دستش و آروم گفتم دستم

بهم کمک  نیهم يمن دخترخاله اتم برا یدونست یم: گفت یعصب یو با لحن دیرو آروم عقب کش دستش

 !يبهم محبت کرد نیبه خاطر هم! يکرد

 ...که یبه دختر زن دیچرا با: جام بلند شدم و گفتم از

 یبه بهتر شدنش نم یتلخ گذشته مطمئناً کمک تیبد بود و دونستن واقع یکاف يشدم، حالش به اندازه  ساکت

 یبهت آرامبخش زدن، چشمهاتو ببند و سع: زل زدم به چشماش، چند لحظه تو سکوت گذشت و بعد گفتم. کرد

 .شتیپ ادیگم ب یم يبه شاد. یخرده بخواب هیکن 

 .سمت در، صداش پاهام رو نگه داشت رفتم

 .ستیمن حالم اصالً خوب ن:

شده بود به چنگ  دهیرو که روش کش يو مالفه ا د،یلرز یتخت، چونه اش م يسمتش، نشسته بود رو برگشتم

 !گرفته بود

 ینم! شوکه ام! جمیگ! دونم چم شده ینم: گفت هیزدم بهش، نگاهش تو چشمام نشست و با بغض و گر زل

خوام باور کنم  ینم! ستین گهیخوام باور کنم پارسا د ینم! گم یم یفهمم چ یاصالً نم! اراحتت کنمخوام ن

 ...خوام ینم! کردن یاز ما مخف ویزیچ نایمامان ا

 .نیمنو بب ؟يناد: سمتش، خم شدم تو صورتش و آروم زمزمه کردم رفتم

: دستش رو گرفتم و گفتم. کرد یخودش رو عقب و جلو م يزیر يو با تکون ها یازم گرفته بود و عصب نگاه

 ! نگاه منو؟! جان؟ ایناد

 .شه یدرست م زیهمه چ: روحش زل زد به چشمام، آروم گفتم یو ب سیخ يبا چشمها دوباره

 .گرده یبر نم گهیپارسا د: دینال

 .از اون همه درد راحت شد-

 ش؟یبود دهید:

 .آره-

 !فقط ده سالش بود:

 .دونم یم-

 !کنه یتونست زندگ یم یکل:
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 .زمیدونم عز یم-

 !خوش باشه نکهیا يفرصت داشت برا یکل:

 !آره-

خونه !... یکردم داداش یمنم صداش م! یگفت آبج یبه من م! عاشقش بودم یبود ول کتریاز من ده سال کوچ:

 !هان؟! م؟ینیهاشو نب یطونیش يچه جور!ستیخونه ن گهیبدون اون د

 ...اآلن آروم باش بذار! يفرصت بد دیبا. يناد يبه خودت زمان بد دیبا-

 یک يبرا گهید! عکس برگردون بنتن بخرم؟ یک يبرا گهید! بخرم؟ لیپاست یک يبرا گهید! تنها شدم:

 !بخرم؟ یمدادرنگ

 !آروم باش قربونت برم! يآروم ناد!بسه شیه.زمیبسه عز: ام و آروم گفتم نهیرو چسبوندم به س سرش

اومد، در اتاق باز شد، سرم برگشت سمت در و نگاه پر بهت  رونیکه از دهن من ب یزمان با قربونت برم هم

 !ما موند ي رهیمحسن خ

*** 

: که چهره اش درهم شده و به سمت تخت اومده بود گفتم یبه حضور محسن تیاهم یازم فاصله گرفت، ب ایناد

 .خرده دراز بکش هی

قرار نبود به خاطر حضور اون . نشستم یصندل يو رو دمیاش باال کش نهیس يا رومالفه رو ت د،یدراز کش يناد

 .برم رونیگره خورده اش از اتاق ب يابروها ایجوون 

 ؟يبهتر يناد: دیکه بسته شد، محسن پرس يناد يچشما

نشست به صورتم از  یکه سرم بهش وصل بود، اخم يدست ناد ينداد، دست محسن نشست رو یجواب يناد

هم نشسته گرفتم،  يرو ينگاه از دستها! و لمس بشم یکینزد نینشون بدم و مانع ا یتونستم واکنش ینم نکهیا

بود که  نیا شیرفت، اما خوب یهم نم رونینخود آش از اتاق ب! رو در آوردم و سرم رو با اون گرم کردم لمیموبا

 !گوشه هیبود  ستادهیا نهیو دست به س دهیدستش رو پس کش

! شده؟ يزیچ. یگفت قراره شبو تهران بمون یم یسالم دامون، تراب: داشتم که نوشته بود نیاس از مع اس ام هی

 .شد یبهت زنگ زدم اما تماس برقرار نم ؟یخودت خوب

 .نگو يزیبه عمه چ. اآلن اونجام. خاله ام فوت کرده يبچه . من خوبم. سالم:نوشتم براش

 ؟يرفته بود وندشیپ يهمون که برا امرزدشیخدا ب. یآخ: نوشت قهیچند د بعد
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 .آره: نوشتم براش

 ! رو بفهمه هیدو قض نیا نیفوت شده ممکنه ربط ب ایفکر کردم که اگر ژاله بفهمه برادر ناد نیبه ا و

 جان؟ يناد: رو صدا زدم ایو آروم ناد بمیرو قفل کردم و گذاشتم تو ج یگوش

و خوابش برده، از جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره، داشتم  داد آرامبخش اثر کرده ینشون م نینداد و ا یجواب

 د؟یخواب: گفت یآروم ياومد و با صدا يکردم که شاد یرو نگاه م رونیب

 ن؟یای یلحظه م هیاستاد : رو به من گفت يشاد. سمتش، محسن آروم جواب مثبت داد برگشتم

خاله نگار نگران : آروم گفت يرفتم، شاد رونیکرد انداختم و از اتاق ب یبه محسن که متعجب نگاهم م ینگاه

 .خونه نیگفت ازتون بخوام حتماً با ما برگرد.نیبود که شما همراه ما برنگرد

  .بمون من برم صندوق و برگردم يناد شیبرو پ: تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تأ يسر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هیه تموم شد رفتم تو محوطه، حساب کردن، کارم ک يرفت تو اتاق رفتم برا یو وقت ستادمیگفت،ا يا باشه

داشتم و  يا دهیچیچه سرنوشت پ! میزندگ ریبود تقد یبیعج ریچه تقد! روشن کردم و زل زدم به روبروم گاریس

! تونم ازش بگذرم یواقعاً نم دمید یکردم م یکه فکر م ایبه ناد! نمیروزگار رو بب نیا نییچقدر قرار بود باال و پا

 یبه گذشته که فکر م! میخونواده وصلت کن نیکنه با ا یجوره قبول نم چیه دمید یکردم م یبه عمه که فکر م

به پسر  لیدار به گردن پدرم انداختن و منو تبد يرو که حلقه  یورود به خاندان یخودم هم آمادگ دمید یکردم م

که به خاطر گذشتم نسبت به پسرش بهم داره باز  یکردم و محبت یبه نگار که فکر م! دارمکردن ن یاعدام هی

همه اشون مرده  ياتفاق من برا نیقبل ا! رهیمنو به عنوان دامادم بپذ دیکه شا دمیرس ینم جهینت نیهم به ا

همه اشون فراموش  يمن برا! رهیاز خواهرزاده اش نگ یسراغ یکس نکهیا يبود برا يادیسال زمان ز 20! بودم

 !شناختن یمن رو نم لیفام ياز اعضا یلیفراموش شده بودم که خ ياونقدر! شده بودم

و  کمیبرگشتم سمتش، اومد نزد. بود که صدام کرد ينکنه، شاد تمیبودم تا سوز اذ دهیپالتومو باال کش يها قهی

 .مشیببر میتون یدکتر گفت م. هم هست داریتموم شده، خواب و ب يسرم ناد: گفت

 !دنبالم رونیب يایب نکهیا يجا يزد یبهم زنگ م: افتادم و گفتم راه
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 يتخت نشسته و محسن در حال مرتب کردن شال رو يرو يناد دمینداد، راه گرفتم سمت اتاق و د یجواب

خونه تا  میر یاآلن م! ؟يقربونت برم بهتر شد: جلو رفت و گفت يبه صورتم نشست، شاد اینگاه ناد! سرشه

 باشه؟. بخواب ریخود صبح بگ

شما بهتر : شدم اما لحنم رو کنترل کردم و گفتم یبغلش، عصب ریز من گرفت، دست محسن نشست زنگاه ا ایناد

 تو محوطه؟ ياریب نتویماش يبر ستین

خانوم کمکش کن از  يشاد: گفت يتکون داد و به شاد دییبه عالمت تأ يبهم انداخت، سر یو نگاه برگشت

 .نییپا ادیتخت ب

 ؟يبهتر: دمیجلو رفتم و پرس رون،یاتاق که رفت ب از

! اما مشخص بود حال راه رفتن نداره نییپا ادیکمک کرد از تخت ب يشاد. جواب دادن فقط بهم زل زد بدون

 .ارمیب لچریو هیبرم  یصندل نیرو ا نیبش: گفت يکه شاد ياونقدر

 .ستین ازین: گرفتم گفتم یرو به بغل م يکه ناد يرفتم، خم شدم و همون جور جلوتر

 .دستتو دور گردنم محکم کن: گفتم يآروم به ناد عدب

 !ندازمت ینم: زدم و گفتم يلبخند. امیتونم ب یخودم م: زمزمه کرد آروم

دوباره همون عطر، . جلوتر راه افتاد و من پشت سرش يشاد. حال سرش نشست رو شونه ام ینگفت و ب يزیچ

 !دیو ترد دیو ترد دیو دوباره ترد دیحس خواستن شد هیدوباره  مارستان،یدوباره ب

عقب نشست، خم شدم و  يرو باز کرد، شاد نیشد و در ماش ادهیپ دنمونیمحسن دم پله ها بود، با د نیماش

 .عقب نشوندم، در رو بستم و خودم هم جلو نشستم یرو رو صندل ایناد

نشست رو لبم و فکر کردم که  يپوزخند. دمیرو د ظشیرخش انداختم و اخم غل میبه ن یراه افتاد، نگاه محسن

کم بود که خدا رو شکر انگار داشت سر و کله اش  یعشق بیرق هی ریو و ریه نیتو ا! داره ایبه ناد یحس دیشا

 !شد یم دایپ

 .شد ادهیپ يبا کمک شاد ایبشم ناد ادهیپ نکهیرو نگه داشت قبل از ا نیماش یدر وقت دم

 .دیببخش: گذاشتم، محسن گفت رونیب نیپام رو از ماش هی

 يوندیپ انیسر جر: دیکرد و پرس یمکث کوتاه! بود شیحال یو ب ایناد یکه حواسم پ یسمتش در حال برگشتم

 !ن؟یشناس یرو م ایگفت ناد یکه عمه م

 !چطور؟-
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 !گفت استاد يآخه شاد:

 !خب؟-

 !نیشناس یرو م ایحس کردم از قبل ناد:

 !داره؟ يرادیبشناسم ا-

 ...که  نهیا منظورم:

قدم بر  يکه آروم آروم و با کمک شاد ییایبدم راه افتادم سمت ناد یجواب نکهیا یشدم و در رو بستم و ب ادهیپ

 ؟يخوا یکمک نم: گفتم دمیبهشون که رس! گرفت یلرزون م ياون پاها دنیدلم از د. داشت یم

پارچه  دنیفروغ و پرغم، نگاه ازم گرفت و با د یب يبه سمتم اومد باال، نگاهم نشست به اون چشمها سرش

 !يوا يا: دیو آروم نال ستادیو اسم پارسا ا یمشک يها

 .جان يناد ایب: بازوش و گفتم رینشست ز دستم

رو هم همراه خودم  ایکه خودش رو بهمون رسونده بود راه افتادم سمت خونه و ناد یبه حضور محسن تیاهم یب

 .کردم

چند تا خانوم اومدن جلو و حال . بهش کمک کنه يو گذاشتم شاد دمیدستم رو عقب کش م،یخونه که شد وارد

 دنمونیهال رفتم، خاله با د يکه باال رفتن، من هم تا تو يو شاد ایناد ستادم،یدم پله ها ا. دنیرو پرس ایناد

فدات بشم  یاله: فتو گ دیرو بوس صورتشرو بغل کرد،  ایاشکهاشو پاك کرد و از جاش بلند شد، اومد جلو ناد

  ؟يبهتر شد. مادر

 .زمیدراز بکش عز میبر ایب: دستش روگرفت و گفت یخانوم هیسرش آروم جواب مثبت داد،  زیبا تکون ر ایناد

 .رم یدارم م گهیمن د:کرد گفتم یکه ازم تشکر م یمیکر يکه رفتن تو اتاق، رو به آقا يو شاد ایناد

 !شهر؟ نیتو ا نیرو دار ییجا! کجا؟: دیپرس یمیکر يآقا

 يانداختم و به آقا ینگاه میکردن ن یکه نگاهم م یو بعد به آقاجون ییاول به دا د،یدور اتاق چرخ نگاهم

 .رم هتل یم: گفتم یمیکر

بمون ! م؟یکن ییرایاز مهمونمون پذ میندار اقتیانقدر ل یعنی! هتل چرا؟! نه خاله: معترض خاله بلند شد يصدا

 .جا بمون نیهم. خاله

 دیدست خاله دستم رو چسب! دادن به لحن ملتمس خاله برام واقعاً سخت بود ینگاه اون همه آدم، جواب منف ریز

 !زمیعز ایب: و گفت
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عالمه  هیفکر اعصاب خرد کن شد و دوباره  کیهزار و  ریدوباره ذهنم درگ نم،یمجبور شدم کنار نگار بش دوباره

 !چشم تو چشم نشم موند یا کسکردم ب یم یکه سع ینگاه مات من

که از  یرهنیشد از شر شلوار و پ یبود که گرماش به اندازه بود و م نیاتاق ا یهمراهم نبود اما خوب یراحت لباس

بوق خورد  نکهیبه محض ا. عمه رو گرفتم يپتو و شماره  ریز دمیخز ریبا لباس ز! صبح تنم بود خالص شم

 !دامون؟ ییکجا: عمه جواب داد و گفت

 !؟يد یجواب نم رمتیگ یم یکه هر چ ییشما کجا-

 آره؟ يومدیگفت ن یم نیمع. جا گذاشتم نییرو پا یباال بودم، گوش:

 .کارم گره خورد مجبور شدم بمونم. آره-

 ؟یتا ک:

 .دونم ینم-

 ه؟یجور نیچرا صدات ا:

 ؟يچه جور-

 شده؟ يطور. انگار یناراحت:

 .تازه تونستم دراز بکشم ،یلیخسته ام خ-

 .یمراقب خودت باش شتریب دیبا ست،یهنوز حالت سر جا ن. یاز خودت کار نکش با اون تن زخم نقدریا:

 چشم-

 ؟یاآلن هتل:

 .یزنگ بزنم که نگرانم نباش هیتو تختم، گفتم قبل خواب به شما . آره-

 ؟يشام خورد. يخوب کرد:

 .خاطرت جمع. مونم قربونت برم یمن گرسنه نم-

 .یبخوابخوب . بخواب ریپس بگ:

 فعالً خدافظ. طور نیشما هم هم-

 .خدا پشت و پناهت:

 يخسته بودم اما ذهن آشفته ام اجازه . دمیو به پهلو چرخ یپاتخت يرو گذاشتم رو یرو قطع کردم، گوش تماس

 نیرابطه، ا نیا ياصالً فکر کردن به ادامه ! فتهیب یحاال قرار بود چه اتفاق! داد یشدن چشمهامو نم نیسنگ
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از دم غروب و بعد ! برداشته بشه؟ ایمن و ناد ونیاز م ياون گذشته قرار بود چه جور! احساس ممکن بود؟

تونستم درست  یشده بودم و نم جیجور گنگ و گ هی. زده بود خیته وجودم  يزیچ هی یلینسبت فام نیا دنیفهم

 .کنم دایاساتم رو پو احس امیدر ب یجیگ نیخواست تا بتونم از ا یزمان م. تمرکز و فکر کنم

اومدم  یاز هال اون خونه م یلحظه وقت نینگاه آقاجون تو آخر. و زل زدم به سقف دمیزدم و طاق باز خواب غلت

کردم تو چشماش حسرت  یدونم چرا اما حس م ینم! اما پر از حرف بینگاه عج هی! چشمام بود يجلو رونیب

تا  المیخ ده،یگفته بود به خاطر آرامبخش خواب یبودم و وقت دهیرو پرس ایداده و حال ناد امیپ يبه شاد. بود

 يچک و چونه زدن نگار و آقا یبا کل. به رفتن گرفته بودم میاز بابت حال آشفته اش راحت شده و تصم يحدود

 یم یلحظه، وقت نیتو آخر. رونیکرده بودم که تو هتل راحت ترم و از خونه زده بودم ب یرو راض یمیکر

بودم که به سمتم  دهیرو د ییصدام کرده بود، برگشته بودم سمت ساختمون و دا یو کوچه بذارم کسخواستم پا ت

تونم  یو م ستین یگفت کس یم. خواست برم اونجا یخونه اش رو جلوم گرفته بود و ازم م دیکل. اومد یم

دربست خودم رو به هتل  نیو با اول رونیحرف از خونه زده بودم ب ینشسته بود رو لبم، ب يپوزخند! راحت باشم

 .رسونده بودم

 یم دیعمرش رو با هیکه ماحصل  یمیکر يآقا ينگار، هم برا يهم برا ا،یناد يهم برا. بود یروز سخت فردا

 میسال طور ستیب نیمن اگه تو ا! خواهرزاده اشو ییدا! آقاجون نوه اش رو از دست داده بود. خاك ریذاشت ز

با هم  نقدریا لیو فام خونواده نیمن ا! بودن که غصه امو بخورن؟ قهامیجز عمه و البته رف یشد کس یم

 !عمر بود که تنها بودم هیمن ! رو نداشتم یمیصم

 دیشا. جنازه شرکت کنم عییکه فردا تو مراسم تش دمیخواب یم دیبا. به ساعت انداختم یجام نشستم و نگاه سر

 . ستادمیآب ا ریو رفتم تو حموم و ز نییخت اومدم پااز ت. کمک کنه دنمیتونست به خواب یدوش آب گرم م هی

از اتفاق افتاده نداشتم  یهر چند که درك درست دمیشن یپچ پچ ها رو م. بارون بود میکرد یم عییبابا رو تش یوقت

بعدها اما ! دار زده شده میکن یرو که خاك م يمرد دمیشن یم نکهیکردم از ا ینم یاحساس سرشکستگ یلیو خ

 میکه از خود واقع یبرد به سمت یمنو م! ددا یتک تک اون جمله ها و اون صحنه ها روحم رو خراش م يادآوری

 ! از دروغ ها پنهون کنم یلیو گذشته ام رو پشت خ رمیفاصله بگ

کردم ذهنم رو  یتخت و سع ينشستم رو. رونیو از حموم رفتم ب دمیچیرو بستم، حوله رو دور کمرم پ آب

از گذشته رو  ییزهایچ هیاون مغز دست خودم نبود که داشت  ياراده  یار تو اون شب لعنتمنحرف کنم اما انگ

 !کرد یمرور م
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 یلیکردن که نبود پدر و مادر رو خ یبهم محبت م يعمه، عمه و شوهرعمه اونقدر يبعد رفتنم به خونه  از

چنان  رهایتصو یرفتارها، بعض یحرفها، بعض یبعض ییوقتها هیآدم افسرده نشم اما  هیبه  لیاحساس نکنم و تبد

 یچشم مردم يکنم و جلو میقا وراخخواست خودم رو تو هزار پستو و س یزد که دلم م یبه احساسم م يتلنگر

 !آوردن ظاهر نشم یدردهامو به خاطرم م یرحم یکه با ب

 میکه خوشحال بود ییگرم خرداد بود و امتحانها يهوا ادمهیخوب . بودم، سرم پر از باد و غرور رستانیدب سوم

امتحان رو  نیآخر! و استراحت و ول گشتن یو سرگرم حیتابستون پر از تفر هیقراره تموم بشه و پشت بندش 

من  یکیکه اون وسط  یخنده و شوخ وبه حرف  میمدرسه با چند تا از بچه ها نشسته بود اطیتو ح میکه داد

اون بگو مگو، با  ونیم ادمهیخوب ! ها و بحث باال گرفت و دعوا شد یاز همکالس گهید یکیهم  یکیگفتم و 

و  یاون همه همکالس ونیم ادمهیخوب ! که تا مدتها نتونستم از جام بلند شم دیکوب نیجمله چنان منو به زم هی

به پدر  ایبه مادر کشته شده ات ! ؟يناز یم تیبه چ: بود دهیهوار کش قیاون همه رف نیب ،يهم مدرسه ا

 !بابات مامانتو کشته و دارش زدن؟ یبه بچه ها گفت! ت؟یاعدام

خرداد ماه و شور و شوق  يشده بود و گرما خیاون جمله، زل زده بودم بهش، تنم  دنیشده بودم از شن خرد

 !بود دهیجا از وجودم پر کش کی التیشروع شدن تابستون و تعط

ظلم رو پدرم در حقم مرتکب  نیبزرگتر. پتو ریز دمیه تنم کردم و خزرو دوبار رپوشمیجام بلند شدم، شورت و ز از

 رقابلیرفتارِ غ تیموقع عصبان رنیبگ ادی دیآدم ها با! ناخواسته یحاال حت! پدرم که مادرم رو کشته بود! شده بود

 میفهم یم یاز همون بچگ! خطرناکه! زهیت! زهیج قوگن چا یبهمون م یاز بچگ! از خودشون نشون ندن یکنترل

 ! پرتابش کنه یبه سمت کس دیدونست نبا یپس چطور بابا نم! میمراقب باش لهیوس نیتو کار کردن با ا دیبا

 هیشد اما  یگرد دارت سوراخ سوراخ م بلیدور تا دور س واریتموم د! کردم یم يروزها با پدرم دارت باز یلیخ

چسبوند،  یم رهیدارتها رو به مرکز دا یوقت! بود هایبابا اما قهرمان باز! نشست یدونه از پرتاب هام به هدف نم

بودم بدون نگاه  دهیهر چند که من د!نداشت یقیدق يریکاش بابا اونقدر نشونه گ! گرفتم یپر م یمن از خوشحال

 !مورد توجه قرار نگرفت یدادگاه چیوقت تو ه چیکه ه يزیچ! کردن به سمت مامان چاقو رو پرتاب کرده

که  يبار نیبابا تو آخر ریتصو. گوش و سرم و چشمام رو بستم يچپ غلت زدم، بازوم رو گذاشتم رو يپهلو به

. چسبوند یو محکم به خودش م دییبو یم د،یبوس یمنو م. کرد یم هیگر. چشمام يبودمش اومد جلو دهید

 ستادهیسرباز ا هیو  یچوب زیم هیو  مکتیاتاق سرد با دو تا ن هیبود، تو  یمالقات خصوص. همراه عمه رفته بودم

هم قدم بشه و ازم بخواد  نکهیا يجلوم زانو زده بود برا یوقت! ترسوند یعمه و بابا منو م ي هیگر يصدا. کنار در
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 يبو! داد یغم م يمن بو یقهرمان زندگ يحرفها! دمیترس یمن م امیکنم و مرد بار ب یکه مردونه زندگ

شونه اش گذاشتم و  يکه سرم رو رو يبار نیآخر. دمیبود که بابا رو د يبار نیآخر! رفتن يبو! یخداحافظ

 !و چقدر قد بلند هیمرد چقدر قو نیکه حس کردم ا يبار نیآخر

*** 

رو برداشتم و  لیچشم باز کنم دست دراز کردم و موبا نکهیبدون ا. کرد دارمیاز خواب ب لیزنگ موبا يصدا

با هول سر . بود يشاد يشماره . و باز کرد و نگاهم به صفحه افتادزنگ دوباره اش چشمهام. تماس رو رد کردم

 ؟يالو شاد:تماس رو جواب دادم! بودم ندهخواب مو! به دوازده بود قهیده د! جام نشستم و نگاهم افتاد به ساعت

 .سالم استاد-

 ن؟ییکجا:

 .نایا ایناد يخونه  میر یم میدار-

 از کجا؟:

 .از بهشت زهرا-

 .يزد یش بهم زنگ مکا. خواب موندم:

 .نیخواد تو مراسم شرکت کن یشما دلتون نم دیگفت شا يناد-

 اآلن کجاست؟ حالش چطوره؟:

 .ستیحالش اصالً خوب ن نیراستشو بخوا. مامانش شیپ ه،یمیکر يآقا نیتو ماش-

 .نمشیب یم امی یم: و گفتم دیخرده کش هیموهام و رشته هاشو  ونیدستم نشست م هیکردم،  ینچ

 .بده هیفکر کنم اومدنتون بهش روح-

 .يممنون که زنگ زد. دم خونه اشونم گهیساعت د هیتا :

خوردم که داروهامو  یم يزیچ هی دیبا. رونیگفت، تماس رو قطع کردم و از تخت اومدم ب یکنم یم خواهش

مطمئناً نبودنم رو . تادمحاضر شدم و راه اف عیآب باال انداختم و سر وانیل هیقرصها رو با . بخورم اما وقت نبود

خسته ام  ياونقدر الیاون همه فکر و خ وصبح  يها کیموندنم تا نزد دارینخواستنم اما ب يذاشتن به پا یم

 .کرده بود که از هوش برم و خواب بمونم

 یاصالً م! رفتم؟ یداشتم کجا م. ستادمیشدم و ا ادهیپ. آژانس گفتم نگه داره يخونه به راننده  يها کینزد

منو  يروز هیکه  ییها لیاون فام ونیم! کردم؟ یکار م یاون خونواده چ ونیمن م! کار کنم؟ یرفتم که چ
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و  ییدا نیبود ب یچه فرق! منو انداخته بودن دور يروز هیشدم که  یم ییآدمها یقاط دیچرا با! نخواسته بودن

 !پدربزرگ و اون پدربزرگ؟ نیا نیبود ب یچه فرق! عمو رسول؟

! هم حق نداره منو بخواد یهم منو نخواسته بود و حکم کرده بود کس یکیپدر کرده بود، اون  یمنو ب یکی نیا

 !سالو تو اون جهنم جون داده بودم هیهم منو نخواسته بود و من  یکی نیا

که  یاون قسمت! قسمت از دلم هیپا رو  یعنی! دلم بذارم يکردم پا رو یگرفتم و سع شیبرعکس رو در پ ریمس

 ! بود ایناد ریگ

 میدیما اآلن رس: بعد چند تا بوق برداشت و گفت. رو گرفتم يشاد يبرداشتم و شماره  بمیج يرو از تو لمیموبا

 .خونه استاد

 شته؟یپ ایناد:

 .تو اتاقش میر یم میبله اآلن دار-

 تونم باهاش صحبت کنم؟ یمن م:

 .یلحظه گوش هی-

 . تو گوشم دیچیپ ایحال و پر از غم ناد یگرفته، ب يخرده مکث شد و بعد صدا هی

 الو ؟:

 . يسالم ناد-

 .سالم:

 .بابت پارسا متأسفتر. متأسفم امینتونستم ب نکهیبابت ا-

 .میخاکش کرد:

 .بهم گفت يشاد-

 . نمشیتونم بب ینم گهیشه د یباورم نم. بود دهیانگار خواب:

. طور نیتو هم هم. ندارم يبعدم خبر قهیزنم از دو د یکه دارم باهات حرف م یاآلن نیهم. يناد نهیهم یزندگ-

 .میدوستشون دار یلیکه خ ییاونها دنیبه ند میکن یما آدم ها عادت م

 ! ترسه یم زهایچ یلیمظلومه،از خ یلیپارسا خ. خواست همون جا بمونم یدلم م:

 ؟يالو ناد... ترسه ینم يزیاز چ گهید. يجاش خوبه ناد-
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دوباره جواب  ایدو بار الو گفتم تا ناد یکی. نکنه و آروم باشه هیگفت گر یم ایه نادکه ب دمیرو شن یکس يصدا

 .يای یجنازه م عییتش يکردم برا یفکر م:داد

 . امینشد که ب-

 يدستها ادیموقع برگشتن منتظر بودم ب. گشتم یهمه اومده بودن اما من همش دنبال پارسا م.شلوغ بود یلیخ:

 ... يوا... من . نهیبش نیکوچولوشو بذاره تو دست من و کنارم تو ماش

  ؟يشنو یجان؟ صدامو م ایناد ؟يناد: و صداش کردم ختیدوباره شکست، اعصابم بهم ر ایناد بغض

 .ستیحالش خوب ن. تونه صحبت کنه ینم گهید ياستاد ناد: یتو گوش دیچیپ یکس يصدا

اون آدم ها  دنیرفتن به اون خونه و د. تونستم برگردم ینم ایناد دنید یب. کردم یگفتم و خداحافظ يا باشه

شد برم  یم. خرده فکر کردم هیرو باال رفتم و دوباره برگشتم و  ابونیخ هیو گنگ  جیگ! هم واقعاً برام عذاب بود

که تو اون خونه بودن،  ییبه آدم ها تیاهم یب نستمتو یم. و برگردم  رمیکنم و راهمو بگ یخداحافظ ایو از ناد

 . کنم یخوام ازش خداحافظ یهمکارم و م ایصحبت کنم و بهش بگم که با ناد یمیکر يبا آقا

 یبودن دم در خونه و حرف م ستادهیاز جوون ها ا گهیدو تا د یکیرفته رو برگشتم، محسن و برادرش و  راه

. کردم و از کنارشون رد شدم یرلبیسالم ز هی دمیبهشون رس یوقت. ام شدن رهیمن ساکت و خ دنیزدن که با د

و در حال صحبت بودن که با  ستادهیا وونیتو ا يمرد هیو  ییدا! اومد یمتعجب خوشم نم ياز اون نگاه ها

بهش  ینگاه. کرد یبه سمتم برگشت و سالم گرم ییدا دمیبه پله ها رس یوقت. برگشتن به سمتم دنمید

 يروز هیکه  ییآدم ها ياز کنار همه ! سالم و از کنار اون هم رد شدم یهم تکون دادم به معن يانداختم، سر

در رو باز کردم و ! احساس یتوجه و ب یو ب تیاهم یاندازه ب همونبه ! شدم یرد م دیاز کنارم رد شده بودن با

 يکردخوب : از جاش بلند شد، جلو اومد، دستم رو محکم گرفت و گفت دنمیبا د یمیکر يگفتم، آقا ااهللای هی

 .گرفت ینگار سراغتو م. آقا دامون ياومد

 .خوام یجنازه عذر م عییبه تش ومدنمیبابت ن: کردم و گفتم يتشکر

اومد شما  یبر نم يکار یاون موقع که از دست کس. هیحرفها چ نیا: به دو طرف تکون داد و گفت يسر

 . يرو در حق من و زن و بچه ام تموم کرد یمردونگ

 .غم آخرتون باشه دوارمیام-

 .برم نگار رو خبر کنم نیبش ایب ایب. ممنون:
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به آدم  ینگاه مین یبخوام حت نکهینشستم بدون ا. کرد تینشست به آرنجم و منو به سمت مبل هدا دستش

از جام . نگار سرم رو به سمتش برگردوند يصدا! مطمئناً آقاجون هم اونجا حضور داشت. تو اتاق بندازم يها

فرسنگها با اون ! عمه هم نبود يپشت در خونه  ستادهیاون نگار داغون و مستأصل ا یحت! داغون بود بلند شدم،

 نیافتاد که ا یم یچ ادی دید یمنو که م! اش بلند شد هیگر يام و صدا نهیسرش نشست به س! آدم فرق داشت

 نیخاطر منه که پارسا دچار ا کرد به یم الیخ دیشا ای! پسرش؟ ادی! خواهرش؟ ادی! کرد؟ یم يو زار هیطور گر

 !عاقبت شده؟

 .قربونت برم نیبش ن،یبش. يای ینم گهیکردم د الیخ. خاله ياومد يخوب کرد:فاصله گرفت و گفت ازم

 دنیفرش، خاله مشغول نال يحرف زل زدم به گل ها یب. ارهیب ییخانوم گفت چا هیکنارم نشست و به  نشستم،

 .اون رفتن شد يشد و قربون صدقه  شیماریکردن حال و روز پارسا تو دوران ب فیو توص

از جام بلند شدم، پالتوم . اتاق بودن يهم نبود، پس هر دو تو يشاد. دمیند تیرو تو جمع ایگردوندم و ناد نگاه

 مین. بودن شد دهیکه تازه از راه رس یدو تا مهمون یکیرو در آوردم و دوباره نشستم، خاله سرگرم حرف زدن با 

از  یچ! که زل زده بود بهم شدم یچشم آقاجون توکه روبروم نشسته بودن انداختم و چشم  ییبه آدم ها ینگاه

 ! گشت؟ یم یتو صورت من دنبال چ! موند؟ یمات من م يجور نیخواست که ا یجونم م

 .کنم یو باهاش حرف بزنم و ازش خداحافظ نمیرو بب ایناد يچه جور دیازش گرفتم و فکر کردم که با نگاه

*** 

 !قدم بود شیپ شهیهم ریپدرت هم تو کار خ:

و منو  ستادهیا وونیا يداده به عصاش رو هیکه تک یبرگشت به سمت باال و نگاهم نشست به آقاجون سرم

 !مخاطب قرار داده بود

 يخوب کرد: کرد و گفت ینشسته، مکث ییباال يزدم، حس کردم رو پله  گاریبه س یازش گرفتم و پک رومو

 !یها رو کنار گذاشت نهیک

 يا نهیشناسم ک یکه نم ییمن نسبت به آدم ها: خرده ساکت موندم و بعد گفتم هی! یچه سوء تفاهم! ایخدا! هه

 !به دل ندارم

 !ينداز یپدرت م ادیمنو : خرده مکث کرد و گفت هیهم  اون

دور  یکه طناب دار رو انداخت يلحظه ا ادیو  ینیبب ویکیبده  یلیخ! بده نه؟ یلیخ: زدم و گفتم گاریبه س یپک

 !یفتیگردن دامادت ب
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 !؟یزخم بزن ياومد! ؟یینجایچرا ا: دیساکت موند و بعد پرس یمدت طوالن هی

 ! زخم؟: نشست رو لبم و گفتم يخند تلخ

 ! نیهمفقط ! نجامیا یاشتباه: خرده فکر کردم و ادامه دادم هیکردم،  یمکث

دست  شیو بسپر یبچه رو با خون دل بزرگ کن هی ینه ول ای يدونم بچه دار ینه، نم ای يدونم زن دار ینم-

آسونه که از خون قاتل دخترت  یلیخ یکن یم الیخ! بدن لیو بعد جنازه اش رو بهت تحو بهیمرد غر هی

 ! ؟يبگذر

 یکار سخت یلیشما انگار گذشتن خ يبرا:پام له کردم و گفتم ریرو ز گاریجام بلند شدم و برگشتم سمتش، س از

 !یراحت از نوه ات گذشت یلیچون خ! نبوده

 !یما باش شیخواستن پ یکه رضا زندان بود نم یتو سه سال تیپدر يخونواده -

بابام  یدونست یتو م! آره؟! داریوجدان ب هیشدم  یچون من م ینیمنو بب ینخواست يدار فرستاد يپدرمو که باال:

 !به عمد مادرمو نکشته

 !دخترم يکه اثر انگشت اون روش بود نشسته بود تو گلو ییچاقو-

 ! اثر انگشت تو هم نشست دور اون طناب دار:

 !من یحق قانون! حق من بود نیا-

 یزندگ نیحق من اما ا: رفتم باال گفتم یکه پله ها رو م يکنارش راه گرفتم سمت ساختمون و همون جور از

 !یبرام ساخت تینبود که با خودخواه

 یگرد شده به من نگاه م يو باز هم با چشم ها ستادهیا وونیگوشه از ا هیکه  دمیلحظه محسن رو د نیآخر تو

 !دونست یموجود ناشناخته م نیاز ا ییزهایچ هیبود و حاال  دهیمکالمه رو شن نیاحتماالً ا! کرد

**** 

صبحونه  نکهیبا ا. اون خونه واقعاً برام عذاب بود يتو ياه با آدم هاسفره و خوردن غذا همر هیسر  نشستن

خواست غذا بکشم اما  یخاله چفت من نشسته بود و با وجود عزادار بودنش مرتب ازم م نکهینخورده بودم، با ا

 !میسوال بود من ک شونکه برا یتیاون جمع ينگاه ها ریخصوصاً ز! لب به غذا نزدم باًیتقر

 هیهم که  ییغذا ینیمونده بود تو اون اتاق، س يبا شاد! ومدین رونیخوردن غذا هم از اتاق ب يراب یحت ایناد

 هیقبل رفتن دلم  دیزدم و با یباهاش حرف م دیبا دمش،ید یم دیبا! اومد رونیخانوم برد تو، دست نخورده ب
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اتاق از حضور مهمون ها خلوت تر شد  یتناهار، وق يبعد از جمع شدن سفره  یساعت هی. گرفت یخرده آروم م

 .برگردم دیمن با: از جام بلند شدم، پالتوم رو برداشتم و رو به خاله نگار گفتم

 نیدرسته ا ؟یکه توش بمون ستین نجایدر اتاق ا هی: به ابروهاش انداخت، از جاش بلند شد و گفت یاخم خاله

اونقدر  یعنی يلطف بزرگ در حقم کرد هیکه  يا بهیغر هیان، اما من به عنوان  بهیواسه تو غر لیهمه فام

 !هتل؟ یرفت يندارم که پاشد اقتیل

تونم  ینم ادیخوام برم، واسه کارهام ز یاآلن هتل نم:دادم حیبود توض ایناد دنید ریکه ذهنم درگ يجور همون

 .برگردم دیبمونم و با نجایا

 رم؟یسراغتو بگ یگه گاه يذار یم ؟يخبر نذار یشه منو از حالت ب یم: دیکرد و پرس یمکث

مادر عزادار  هیدرست نبود از  دیرفتن نداشت اما شا الیوجه خ چیذهنم نشسته بود و به ه يبزرگ تو يچرا هی

! ادی یهمه محبت از کجا م نیا دمیپرس یکه چند ساعت قبل جگرگوشه اش رو به دست خاك سپرده بود م

تونم از  یم: دمیخورد و پرس کونبه عالمت مثبت ت یسرم به آروم. گهیوقت د هی يذاشتم برا یبهتر بود م دیشا

 کنم؟ یخدافظ یمیکر يآقا

 .دهیخرده دراز کش هیکرد  یسرش درد م. زمیعز ایب: نشست به بازوم و گفت دستش

 .استراحت کنن نیبذار. یچیپس ه: و گفتم دمیرو آروم عقب کش بازوم

 . دهیهنوز نخواب: داد حیکرد توض یم تیهدا گهیاتاق به اتاق د هیکه من رو از  يگفت و همون جور يا نه

 .ره یتورج دامون داره م: به در زد و در رو باز کرد و گفت يا تقه

 .زمیبرو تو عز: در رو کامل باز کرد و گفت بعد

: بود بلند شد، دستش رو جلو آورد و گفت دهیکه روش دراز کش یتخت ياز رو یمیکر يگذاشتم تو اتاق، آقا پا

 ! هتل آخه؟ يحتماً بر دیپسرم؟ با يموند یم

 .تونم بمونم ینم نیاز ا شتریبه خاطر کارهام ب-

 .يکرد يواقعاً بزرگوار يقدر هم که اومد نیهم:

 .نیحرفو نزن نیا-

گفتم با ! کنه یوجه به پسر من کمک نم چیپسر به ه نیگناهتو جمع کردم و گفتم ا يروز هیجوون  یدون یم:

سال به خاطر پسر من خودشو تو دردسر بندازه اما تو  ستیآدم بعد ب نیکه نگار از گذشته گفته محاله ا ییاتفاقها
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تو خاك کردم، اون همه پول و دعا و  موامروز بچه ا نیهم. آدم ها هست نیب تیهنوز هم انسان ينشون داد

 .مثل تو آشنا شدم فیآدم شر هینداشت اما خوبه که با  يا دهیاف چیزجر و دوا و درمون ه

 ...من ! یمیکر يآقا نیحرفها رو نزن نیا-

که خدا روحشو غرق رحمت  شاهللایو ا يرو از اون دار تیدلرحم نیگفت ا یم. یگفت تو به پدرت رفت ینگار م:

 .کنه

 .ممنون-

که خدا دل تو رو  شاهللایا. خوشحال کرد یلیخ یلیاومدنت هم من و هم نگارو خ.برس تیبرو پسرم، برو به زندگ:

 .خوش کنه شهیهم هم

 حال دخترتون بهتره؟: دمیمکث کوتاه پرس هیگفتم و بعد  یممنون

 یم الیو خ میبود دواریام یهم حساب وندیپ نیمخصوصاً که به ا. وابسته بوده یلیبه پارسا خ! داغونه! بهتر؟-

 .شه یخوب خوب م گهیطفل معصوم د میکرد

رو تجربه کرده بتونه  زیکه خودش مرگ دو تا عز یچند تا جمله از کس دنیشن دیشا نم؟یتونم دخترتونو بب یم:

 .باشه یکمک

 یشدم از درخواستم اما دستش که نشست به بازوم و حرف مونیلحظه پش هیمات صورتم شد،  یمیکر يآقا نگاه

 !بکشم یکه زد باعث شد نفس راحت

 . لقمه غذا خورد هیبه حرف شما گوش داد و  دیشا. یگ یراست م:

که تو هال نشسته بودن و نگاه  يزد، نگاهم برگشت به سمت چند نفر ایبه در اتاق ناد يشدم، ضربه ا همراهش

: دیپرس يدر اتاق رو باز کرد و رو به شاد یمیکر ينگاهمو ازش گرفتم، آقا تیاهم یب. دمیمات محسن رو د

 داره؟یب ایناد

 .ندشیخواد بب یآقا دامون م: گفت یمیکر يکه جواب مثبت داد، آقا دمیرو شن يشاد يصدا

 .برو تو پسرم: دستش نشست پشت من و گفت بعد

رو  یاتاق مچاله شده و عروسک يتو ياز تخت ها یکی يکه رو ییایگذاشتم تو اتاق و نگاهم نشست به ناد پا

: سالم کرد و گفت يشاد. سخت نبود یلیاون عروسک پشمالو مال پارساست خ نکهیحدس ا. به بغل گرفته بود

 .امیسر به مامانم بزنم و ب هیمن برم 

 .آروم شد دیشا نیخرده باهاش حرف بزن هیتو رو خدا : شد گفت یاز کنارم رد م یوقت
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 يبرداشتم، رو لبه  قدم هیمکث کوتاه  هیبعد . و در رو بست رونیبه عالمت مثبت تکون دادم، رفت ب يسر

 ؟يناد: تخت نشستم و آروم صداش کردم

از صورتش جداش کنم  نکهیا يبهش آوردم برا ینداد، دستم نشست به اون عروسک پشمالو، فشار آروم یجواب

 نمت؟یبب يناد: و آروم گفتم

 يهااش با چشم هیورم کرده از گر يعروسک رو برداشتم چهره  یاز دور اون عروسک شل شد، وقت دستش

دلم . سرخش يبرجسته  يمتورم و گونه ها يزل زدم به اون صورت سرخ و پلکها. روم ظاهر شد يبسته جلو

 .نمشیخواست اون طور آشفته و ناراحت بب ینم

صورتش، دستمو جلو بردم و قطره رو با انگشت از  يراه گرفت رو یچشمهاشو باز کنه، قطره اشک نکهیا بدون

نگاهم نشست رو چونه و . رو از هم فاصله داد و چشم دوخت بهم سشیخ يصورتش پاك کردم، پلکها يرو

 .کن هیخواد گر یم دلتهر چقدر  یش یآروم م هیبا گر یکن یاگه فکر م: پس آروم گفتم د،یلرز یلبش که م

به هق هق که افتاد . اش بلند شد هیگر يپنهون کرد و صدا رشینشست به پر شالش، صورتش رو ز دستش

 .نیمنو بب يناد: و آروم گفتم دمیکش نییصورتش پا يوشال رو از ر

 نویخرده ا هی نیبش: کنار تخت بود برداشتم و گفتم یپاتخت يرو که رو یآب وانیباز کرد و زل زد بهم، ل چشم

 .ادیبخور نفست باال ب

 یمان مما: خرده مکث گفت هیاش رو داد به تخت، نگاهش مات روبرو شد و بعد  هیو تک دیرو باال کش خودش

 !رفت تشنه بود یگفت پارسا وقت

 .میزن یقلپ بخور بعد در موردش حرف م هی: رو بردم سمت لبش و گفتم وانیل

 .نمتیگردم گفتم قبلش بب یدارم بر م: نگاه از اون چشمها گرفتم و گفتم د،یقلپ خورد و لبش رو عقب کش هی

دستم جلو رفت و .دستهاش بود اشکهاشو پاك کرد و عروسک رو تو دستش گرفت نیکه ب يدستمال مچاله ا با

 مال پارساست؟:عروسک رو ازش گرفتم و گفتم

رو تو  ایناد يتخت، دستم جلو رفت و دستها يبه عالمت مثبت تکون خورد، عروسک رو گذاشتم پا سرش

 یخالص شد، م ایدن نیا يکه از دردها یاگه باور کن ،ياگه زمان بد یسخته ول یلیخ: دست گرفتم و گفتم

دست داده هم آروم  ازرو که جگرگوشه اشو  یمادرتو، کس یکه حت یبرس يبه نقطه ا یتون یم. یآروم ش یتون

 .یکن

 .سخته: زمزمه کرد آروم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٥١٢ 

 !شه یهم سخته اما م یلیخ! آره سخته: تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تأ يسر

 میسالگ 9سالم که بود مادرم کشته شد، تو  شیش: گفتن و سرآخر لب باز کردمگفتن و ن نیکردم، مردد ب یمکث

رو  یکی یفرق داره وقت یلیبچه بودم، درسته که خ یلیدرسته که خ. پدرمو به جرم کشتن مادرم قصاص کردن

 یافتاد م میکه تو زندگ ییفاقهاکنه اما ات یفوت م تیتو بزرگ زتیکه عز یبا وقت يد یاز دست م یتو بچگ

 يزیاون چ یول ،يخالف کار حرفه ا هی ای يعقده ا هی ،یجان هی! جامعه بسازه نیانگل واسه ا هیتونست از من 

راجع به  يزیاز مامانت چ. عده مجازات نکنم هیرو به خاطر اشتباه  گرانیبود که د نیگرفتم ا ادیکه از عمه ام 

 ؟يدیمن نپرس

بهت زده  ییدندونهاش بود ازاد شد،با چشمها ریسرنوشت پدر و مادرم گ دنیفهم يکه از لحظه  ایناد ینییپا لب

 .نه!من يخدا يوا: تکون خورد و آروم گفت یچشمام موند و سرش به عالمت منف ي رهیو گرد شده خ

سالم بود،  9اون موقع من . نداد و بابامو دار زدن تیاتفاق مادرمو کشت، آقاجونت هم رضا هیپدرم تو : دادم ادامه

 دمیشن یبابام رو م يخونواده  يبودم، التماس ها دهیاما مردن مامانم رو به چشم د دمیفهم یرو نم زهایچ یلیخ

خوام  یبگم؟ م یخوام چ یم یدون یم. باشمش داشتهقراره ن گهیکه د دمیفهم دمیکه بابام رو د يو بار آخر

 یها برات ابراز تأسف م بهیغر یو دوست و آشنا و حت لیفام يهمه  ،يد یرو از دست م یکیوقت  هیبگم 

کنن  یم یپلکن و سع یکنن، دور و برت م یم يهواتو دارن، باهات همدرد رن،یگ یدورتو م ان،ی یکنن، م

رو  ياتفاق مادر نیتو تو ا! ره یبه باد م تیو همراه اون همه چ يد یدست م از ویکیهم  یوقت هیآرومت کنن، 

که من  یاآلن نیهم! تو و ناراحت توا ریگوشه از احساس و ذهنش درگ هی ادیز یوجود ناراحت که با يکنارت دار

 ینم يزیچ نکهیخورن از ا یناراحت حال و روزت هستن و غصه م گهید يها یلیو خ یمیکر يآقا نجامیا

 !افتاد؟ یمادر و پدرم رو از دست دادم چه اتفاق یوقت یدون یم. يای ینم رونیاتاق ب نیو از ا يخور

 یسرش رو مرتب م يکه شال رو يتکون خورد، دست دراز کردم و همون جور یدوباره به عالمت منف ایناد سر

دو تا خونواده منو نخواستن، محبت پدر و مادر رو که از دست دادم . همه کسم رو از دست دادم: کردم گفتم

درست . لم رو هم از دست دادمیفک و فام يو عمو و عمه و پدربزرگ و مادربزرگ و همه  ییخاله و دا چ،یه

رو خراب نکرد و جز من کس  يا گهید يما جا يزلزله اومد اما جز خونه  هیتو تهران تو اون سال  نکهیمثل ا

 !کس نکرد یرو ب يا گهید

 ای میداشت يخاله ا میدونست ینگفته، ما اصالً نم يزیبه ما چ یکس:دستم رو گرفت و آروم گفت ایناد دست

 !!.کنن؟ یمخف ویزیچ نیهمچ هیهمه سال  نیتونستن ا يچه جور يوا يپسرخاله ا
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البته ! القلب که داماد خودش رو دار زده نباشه یآدم قص هیداد تو چشم نوه هاش  یم حیاحتماالً آقاجونت ترج-

گذره که از حق هاش ب یاز بعض دیآدم با ییجاها هیمن  دیدونه اما از د یاآلن هم حق خودش م نیکه هم

 .رو نشون بده تشیانسان

حد  نیتا ا دیحرفها رو نزدم که بگم اآلن نبا نیا:زدم و گفتم يشد، لبخند نییحرفم باال و پا دییبه تأ ایناد سر

از درد از دست دادن تنها  شتریمن افتاده ب يکه برا ینبود که مثالً بگم درد اتفاق نیقصدم ا ،یناراحت باش

و به خاطر اون  یکه هستن رو بدون يا هیقدر بق یتون یمفتم که بگم پارسا اگه رفته، تو رو گ نهایبرادرت بوده، ا

 یغصه داره و تو و خوب بودن حالت م یلیخ یلیهم مادرته که خ شیاول. یرو پا بش یکن یها هم که شده سع

 .بده هیتونه بهش روح

 هیاون هم . از غم به خودشون گرفته بودن يکدر يکه هاله  یعسل يشدم و زل زدم به اون چشم ها ساکت

سر  دیبا. جمیگ یمن لیشما فام نکهیهنوز هم از ا. بابت پدر و مادرت متأسفم: خرده ساکت موند و بعد گفت

 .هیبه چ یچ نمیفرصت فکر کنم و بب

 سردت که مال غذا يو دستها دهیرنگ پر نیاآلن ا ست،یمن مهم ن ياآلن گذشته : حفظ لبخندم گفتم با

 ارن؟یبگم برات غذا ب. پدر و مادرت ینخوردنته مهمه و دل نگران

 یم يمطمئنم اگه بخوا: به پشتش زدم و گفتم یآروم يسکوت زل زد بهم، دستش رو باال آوردم، بوسه  تو

 .یباش يقو یتون

همش ! ادی یم رونیاش از ب هیگر يهمش صدا! به خاطر مامانم خودمو جمع و جور کنم دیبا: زمزمه کرد آروم

 .زنه یپارسا رو صدا م

 !اومدنت رونیاتاق ب نیقدم هم غذا خوردنته و بعد هم از ا نیاول! هیعال: تکون دادم و گفتم دییبه تأ يسر

 باشه؟. ارهیبگم برات غذا ب دهیرم به اون شادان ورپر یم: جام بلند شدم و گفتم از

 ستادیروبروم ا ن،ییحت کرد، از تخت اومد پارو را المیخ يصورتش نقش بست تا حدود يکه رو یکمرنگ لبخند

 ؟يبر يخوا یم: دیو پرس

 .برگردم دیبا: زدم به صورتش و گفتم زل

 .باشه-

 !باشه؟ ،یشنوم محکمتر و بهتر از بار قبل باش یزنم و دوست دارم هر بار که صداتو م یاما بهت زنگ م:
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کردم،  يشدم و خوددار مونیاما پش رمشیتکون داد، با تمام وجود دلم خواست به بغل بگ دییبه عالمت تأ يسر

 .ادیبگم ب يتا به شاد نیبش: راه افتادم سمت در و گفتم

 !شه یمامان خوشحال م رونیب امیب: شد و گفت همراهم

فدات بشم  یاله: که گفت خاله بلند شد يصدا رون،یتا بره ب ستادمیزدم، در رو براش باز کردم و عقب ا يلبخند

 .نیکنار من بش نجایا ایقربونت برم، ب ایب. رونیب ياز اون اتاق اومد يمادر، خوب کرد

: مکث به خاله گفتم هیرو لب من نقش بست و بعد  تیاز سر رضا یکنار مادرش نشست، لبخند کمرنگ ایناد

 خدافظ

خوام  یم یهر ازگاه! باشه؟. زنم یهت زنگ مب: از جاش بلند شد و اومد سمتم، دستم رو گرفت و گفت فوراً

 !نکن خب؟ دیمنو ناام. صداتو بشنوم

 هیکه  ارنیخانوم غذا ب ایناد يبرا نیبگ: انداختم و آروم گفتم ایبه ناد یبه عالمت مثبت تکون دادم، نگاه يسر

 .بخوره يزیچ

کرد،  یدخترم تو اون اتاق دق م. فدات شم یاله:گفت رونیب میرفت یکه از هال م يشد و همون جور همراهم

 . رونیب ادیب يکرد شیراض يخوب کرد

خوام که  یدونه و نم ینم انیجر نیاز ا يزیعمه چ: کفشهامو پام کردم و گفتم ن،ییجواب پله ها رو رفتم پا یب

 .بدونه

جلو اومد و  اط،یح اومد به سمتمون، راه افتادم برم سمت در یکه م ییگفت، نگاهم افتاد به دا یفهمم یم

 !؟ير یم يدار: دیپرس

بود که  یدر حال نیو ا رونیکرده بود از خونه زدم ب فیکه پشت سر هم رد یتوجه به تعارفات یگفتم و ب يا بله

چند وقت به فکر به دست آوردنشون بودم حاال پشت سرم جا مونده و  نیکه تو ا ییزهایچ یلیکردم خ یحس م

 !هرگز دستم بهشون نرسه دیشا

*** 

 !دامون تلفن:

 .ستمیخودت جواب بده، بگو من ن-

 !عمه خانومه احتماالً:

 !توآلته! حمومه! رونهیب! ستیبگو ن! اآلن حوصله ندارم-
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 !تو؟ یخوب: دیمکث متعجب پرس هیدم چارچوب در اتاقش و بعد  ستادیکه ا دمیرو د اوشیس ي هیسا

 !سوخت بس که زنگ خورد! جواب بده ایبکش  زشویپر ای:گفتم رمیبگ نویزینگاه از تلو نکهیا بدون

 !با عمه خانوم حرفت شده؟! چته دامون؟: دیاما اومد نشست روبروم و پرس اوشیزنگ تلفن قطع شد، س يصدا

 ! شد اهیس ونیزیتلو يکه صفحه  دینکش هیبه ثان. دادم یجواب منف یبود وقت یکارتون باب اسفنج خیم نگاهم

 !؟يکرم دار: دمیپرس یو شاک اوشیبه سمت س دیچرخ سرم

تا حاال هر روز  یکه از تهران برگشت شیاز دو ماه پ! چه مرگته دامون؟: دیپرس يجد یلیخرده نگاهم کرد و خ هی

خرده بگذره  هیگم  یم یشم، ه الیخ یگم ب یم ینداره، ه یگم به من ربط یم یه! شه یداره وضعت بدتر م

 !یش یهر روز بدتر و بدتر هم م يدار چیه یش یکه نم بهتر! شه یبهتر م

 !موعظه ندارم يپاشو برو به کارت برس حوصله : دراز کردم و کنترل رو ازش گرفتم و گفتم دست

 !گم بگو چته کجاش موعظه است؟ یم نکهیا! موعظه است؟: گفت معترض

 !پاشو برو! نمیخوام کارتون بب یم! حرف زدن ندارم يکالًحوصله : رو دوباره روشن کردم و گفتم ونیزیتلو

وجه  چیلحظه به بعد من به ه نیاز ا: از جاش بلند شد و گفت اوشیس د،یچیزنگ تلفن دوباره تو خونه پ يصدا

 يمرتب بهت زنگ بزنه و جواب ند یعمه خانوم بدبختت هم وقت! دم یخونه جواب نم نیرو تو ا یتلفن چیه

 !نجایا ادی یافته م یراه م شه و خودش یدلواپس م

حق  اوشیرو نداشتم اما س يتکرار يحرفها دنیشن يو از جام بلند شدم، واقعاً حوصله  دمیکش يکالفه ا پوف

 يو دلخور یرو برداشتم و گفتم الو، عمه با ناراحت یپس گوش! شد یعمه نگران م میداد یاگه جواب نم! داشت

 !دامون؟ ییکجا: گفت یشاک ییو صدا

 !گهیخونه ام د-

 ! ؟يد یجواب نم لتویچرا موبا:

 !زنگش نشدم يمتوجه  دمید یداشتم کارتون م-

 !چند بار زنگ زدم!؟يزنگ گوش خراش تلفن خونه اتون هم نشد يمتوجه ! امان از دست تو:

 گه؟ید يای یشام م: دیکرد و پرس یندادم، عمه مکث یجواب

 کجا؟-

 !دامون:

 !ام؟یب دیجا بابدونم واسه شام ک دیخب نبا-
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 !هم هستن نیژاله و مع! بهت گفتم روزیپر! من يخونه :

 ؟یبحثو وسط بکش يخوا یباز م امیب. اومد ادمیآره، . آهان-

 !؟یچه بحث:

 !ازدواج نیریبحث ش-

 !کن یخواد زندگ یو دلت م يهر جور دوست دار! به کارت ندارم يکار گهیمن د:

 !یگن دموکراس یم نیبه ا! یمرس-

 !واقعاً که:

 !باشه؟! نه ایشه  یجمع م شیخراب کار نیآخر ا نمیکرده، برم بب يعمه باب خراب کار-

 !شاهللا؟یا يبچه دار شد! ه؟یباب ک:

 !ارمیکه شکم دوست دخترهامو باال ب ستمیاونقدرها هم هالو ن! نه بابا-

 ! هیزیخجالت هم خوب چ:

 !ن؟یندار يکار! قاًیدق-

 !خدافظ:

خشن  یخداحافظ هیبود و لحنش معترض تماس رو با  یکه مرتب ازم شاک ریدو ماه اخ نیاطبق معمول  عمه

عمه گفته بود : گفتم اوشیرو خاموش کردم و راه افتادم سمت اتاقم و در همون حال به س ونیزیتلو. تموم کرد

 .اونجا میشام بر

 .امی یمن درس دارم، نم: که گفت دمیشن صداشو

 .باشه-

و کار و کار و  الیفکر و خ یخسته از کل! بودم و خسته یعصب! کالفه بودم. و نشستم رو تختاتاق رو بستم  در

هر چند که باز ! نبود يو تفکر حیتفر چیه يبرا یفرصت گهیخودمو تو کار غرق کرده بودم که د ياونقدر! کار

شهر، درست از  نیگذاشته بودم تو ا اکه پ يدرست از لحظه ا! حق داشت اوشیس! اومد یم ریگ یهم وقت خال

بودم که  ختهیحماقت محضه چنان بهم ر هی ایفکر کردن به ناد يبودم ادامه  دهیرس جهینت نیکه به ا يلحظه ا

 !خودم رو نداشتم يخودم هم حوصله 
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و ماه د نیا يگذشت، تو یم ایدخترخاله پسرخاله بودن من و ناد يماه از فوت پارسا، از برمال شدن رابطه  دو

 ییچشمها ریخالصه شده بود تو تصو شیصحبت کرده بودم و باق ایتنها دو بار و اون هم در حد چند جمله با ناد

 !شده بود یافتنیدست ن دیخورش نیخودشون کرده اما ع ي وونهیکه منو د

دو تا  نیکردم وصلت ا یکه م يهر کار! بود رممکنیغ ایبه ناد دنیرفتم رس یکه م يریو از هر مس يجور هر

کردم فراموشش  یم یداشتم سع! محال و محال و محال! به هم بود يخونواده مثل رسوندن تو تا خط مواز

هم محال بود و  نیاما ا شتریخودم حفظ کنم نه ب يدخترخاله برا هیرو در حد  ایکردم ناد یم یکنم، داشتم سع

 !محال و محال

 یبودم م دهیاز ژاله شن. اومد ینم شگاهیآزما گهیذروند اما دگ یم شویشهر دوران کارآموز نیبود، تو هم برگشته

که از موضوع خبردار  نیژاله و مع. خواد درسش زودتر تموم شه تا برگرده یو حوصله نداره و دلش م هیگه روح

خبر، به  یرم اما عمه خانوم از همه جا بیبگ میسکوت کرده بودن تا خودم تصم! زدن ینم یشده بودن، حرف

کشونده مرتب و مرتب  يا گهیاز حدم منو به سمت دختر د شیب یاز سرم افتاده و تنوع طلب ایناد نکهیا الیخ

خوام  یوجه نم چیو ژاله گفته بودم به ه نیبه مع! کرد یو متلک بارم م کهیزد و سرزنش و ت یزخم زبون م

به ! به اون خونه نبره يه بهونه ارو ب ایعنوان ناد چیبه ه گهیژاله گفته بودم د هب! از موضوع بفهمه يزیعمه چ

که حاال و بعد دو ماه همچنان خام خام خام  یالیخ! رو فراموش کنم ایبودم تا بتونم ناد دهیخودم زمان خر الیخ

 !بود

 !تو؟ امیب: دیسرش رو آورد تو اتاق و پرس اوشیبه در خورد، س يا تقه

 بگم؟ يزیچ هی يحوصله دار :که روشن کرده بودم گرفتم، اومد تو گفت یاز لپ تاپ نگاه

 .صحبت کردم يبا شاد: موندم تا حرف بزنه، نشست رو مبل و گفت منتظر

. دمیرو شن ایتو و ناد انیجر: زل زد به چشمام و گفت اوشیس! شد حس کرد یخطر رو م يبو! رفت باال ابروهام

 !واقعاً متأسفم

 !؟يکرد یم مییبازجو یداشت شیپ قهیبود دو د یپس چ-

 !یخواستم خودت بگ یم:

 !ه؟یخبر! ؟یحرف بزن يبا شاد دیتو چرا با-

 .میبا هم آشنا بش شتریب میخوا یخب، م:

 !مبارکه-
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 .شتریب ییآشنا هیفقط در حد ! ستین يجد يزیهنوز چ:

 !مبارکه! يخورد یتکون هیباالخره ! ستین يزیهمون هم واسه تو کم چ-

 .هیدختر خوب يشاد:نشست، سرم دوباره گرم لپ تاپ شد و گفتم اوشیرو لب س يلبخند

 طور نیهم هم ایناد: گفت يکه فور دمیشن

حرفها رو از عمه  نیپاشم برم هم دیهم با گهیساعت د هیکار دارم،  یکل: نشست به صورتش و گفتم نگاهم

 !نسوزون يکالر يخود یخانوم بشنوم پس ب

 !يدوستش دار یلیکردم خ یم الیخ: کرد و گفت یاخم

 !ياشتباه کرد-

 !دامون يکرد يبا احساس اون دختر باز:

 !اشتباه کردم-

 ! ن؟یهم:

 !تونه باشه یغلط کردم و گه خوردم هم م! نه-

 !شه شناخت یقسمت از وجودت رو نم نیواقعاً ا! یستین ینیب شیاصالً قابل پ: از جاش بلند شد و گفت اوشیس

 !کدوم قسمت؟-

 ! روقسمت نامردت  نیهم:

 ! کنه یم يکه منو متهم به نامرد دهیشن ياز شاد یدر رو بست و من فکر کردم که چ رفت،

*** 

 بیمطمئناً اون شام رو ترت! و منتظر موندم عمه شروع کنه ییانداختم رو پام، دستم حلقه شد دور فنجون چا پامو

 ! داده بود تا از اون دو جفت گوش شنوا در راه سر به راه کردن من استفاده کنه

بود  یالیو سر ونیزینگاهم به تلو. بود نیسرسنگ ریاخ ينگفت، هر چند که مثل تموم روزها يزیبعد شام چ تا

 !چه خبر؟ ایاز ناد: دینشست روبروم و از ژاله پرس وهیظرف م هیداد، عمه با  یکه داشت م

 .سالم داره. خوبه: به من انداخت و گفت ینگاه لهژا

نگفته،  يزیچ: دیعمه پرس دم،یچشم تو چشمش شدم، نگاهمو دزد یبه عمه انداختم و وقت ینگاه یرچشمیز

 !نزده؟ یحرف

 !؟یدر مورد چ: کرد و گفت یمکث ژاله
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 ! در مورد قال گذاشته شدنش-

 !زن عمو: بود که گفت نیزدم به عمه، مع زل

 الشیخ یو بعد ب يکرد دواریدختره رو ام! کنم؟ یمگه اشتباه م: من و گفت يم دوخت تو چشمهاچش عمه

 ! يشد

 .نیزن عمو باشه بعداً در موردش با خود دامون صحبت کن: عمه و گفت يدست گذاشت رو پا ژاله

دو ماهه دارم مرتب و ! با خودش حرف نزدم؟ یکن یم الیخ: من بر داره گفت ينگاه از چشمها نکهیبدون ا عمه

 کی! هیاصالً دردت چ! ه؟یحرف حسابت چ! ؟يشد مونیپش هویچرا ! ؟یکار کن یچ يخوا یگم م یم زیر هی

 !کنه یمرتب حرفو عوض م! و خنده یزنه به خط شوخ یمرتب م! زنه یکلمه حرف نم

که من  هیچ انیکالم بگو جر کیدامون : امه دادعمه اد ون،یزیخوردم و نگاهمو دوختم به تلو ییقلپ از چا هی

 !طرفم یبفهمم با چه آدم

 !؟یشناس یمنو نم! ؟یطرف یبا چه آدم ینیبب يخوا یسال تازه م ستیبعد ب: دمیکردم و پرس نگاهش

 ! شناسمت ینه نم-

 !؟یشه منو نشناس یم يچه جور! دست خود شمام يشده  تیترب:

 !کنه يکردم قرار نبود با احساسات دخترها باز تیکه من ترب یدامون-

 !نکردم يباز یمن با احساسات کس:

 نیا یخواست یمگه نم! فکر کنه؟ تیدر موردت با جد يمگه بهش نگفته بود!ست؟یآدم ن! ست؟یکس ن ایناد-

 !شد؟ یپس چ! رابطه به سر و سامون برسه؟

 !دلمو زد:

 !دامون: آروم گفت نیمع

 نیا! که دلتو بزنه؟ رهنهیاصالً مگه پ! که دلتو بزنه؟ یباهاش باش يمگه اصالً فرصت کرد:گفت یشاک عمه

 یکیاصالً با  یتون یکه حاال نم يانقدر رنگ به رنگ دوست دختر عوض کرد! ؟یقراره تا ابد سر کن يجور

 !آره؟ یبمون

 !باشه نیا لشیدل دیشا:

 !دامون-

 !بده مگه؟! کنم یم دییمنم دارم تأ یگ یم يخب شما دار:
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 !بگو يزیچ هیتو : و گفت نیرو کرد به مع عمه

خرده به دامون  هی دیزن عمو فکر کنم با: آروم کردن اوضاع گفت يمن و برا ينشست سر شونه  نیمع دست

 !میفرصت بد

 سر خرمن يوعده  یالک: رفتم سمت آشپزخونه گفتم یم میکه با فنجون خال يجام بلند شدم و همون جور از

 !خوام یرو نم ایناد! نیبه عمه نده مع

بذاره  ارتیگالره خودشو در اخت نیع ینکنه توقع داشت! حد بود؟ نیعشقت در هم: معترض عمه بلند شد يصدا

 !؟ يقبول نکرد ولش کرد ایبا حجب و ح يدختره  یو وقت

 !است نهیگز هی نمیا: گفتم ییچا ختنیحال ر در

 !دامون: معترض ژاله بلند شد يصدا

 یرو نم ایناد نکهیجز ا یکرد و من حرف یم مییبار هزارم داشت مواخذه و بازجو يعمه برا! گفتم؟ یم دیبا یچ

دادم نداشتم که آرومش کنه پس  یم لشیکه تحو یدروغ يبرا يریو باورپذ یمنطق لیدل چیه! خوام نداشتم

 !کنه هینخواستن رو توج نیخواد ا یو هر جور که دلش م رهیخواد بگ یکه م يا جهیدادم هر نت یاجازه م دیبا

دونم  یاصالً نم:برگشتم تو هال و سر جام نشستم، عمه پراخم نگاه ازم گرفت و رو به ژاله گفت مییفنجون چا با

رو که  يدختر یلعنت يترسم که اصالً به خاطر اون گذشته  یم نینه و از ا ایحرف زده  ایدر مورد گذشته با ناد

 !تا اون حد دوست داشته گذاشته باشه کنار

حرفش رو ادامه داد  یبا خبره اما وقت انیشک کردم که نکنه عمه از جر يلحظه ا ينشست به ژاله و برا نگاهم

 .دونه ینم يزیمتوجه شدم چ

هزار باره !ندارهاومده  ییسر پدر و مادرت چه بال نکهیبه ا يکه تو رو بخواد کار یگم اون یصد بار دارم بهش م:

رو نداشته اما کو گوش  اقتتیردت کنه اصالً ل لیدل نیگم تو به طرف بگو،اگه قرار باشه به ا یدارم بهش م

تا ! ؟یکن یبه تو نداره مخف یکه ربط رو يگذشته ا یکن یم یچرا همش سع! دامون؟ یترس یم یاز چ! شنوا

 يخوا یم! بمونه؟ رونیدستم از قبر ب يخوا یم دیپس فردا که وقت مردن من رس! ؟یتنها باش يخوا یابد م

 !تو باشم؟ ییتنها نیمرتب نگران ا

 !ستمیمن تنها ن: خوردم و گفتم مییقلپ از چا هینگاهش کنم  نکهیا بدون

 !یمون یکنه و تنها م یازدواج م! شیزندگ یره پ یاون م! یکن یزندگ اوشیبا س ستیکه قرار ن امتیق امیتا ق-

 !گم یدوست دخترهامو م! نبود شاویمنظورم به س:
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: گفت یآروم يرفت تو اتاق ژاله با صدا یوقت. نثارم کرد هیزیخجالت هم خوب چ هیاز جاش بلند شد و  عمه

 !؟يد یحرصش م ادی یخوشت م

 ! گه یم يزیچ هیگم  یم یهر چ! بگم خب؟ یچ: و گفتم زیم يرو گذاشتم رو فنجون

که نه حتماً  دیشا! ادیکوتاه ب دیشا يجور نیا! ؟یگ یبهش نم تویچرا واقع: و گفت دیبه پشتم کش یدست نیمع

 !ه؟یچ یکن یازش پنهون م يدار نکهیا يبرا لتیاصالً دل! ادی یکوتاه م

هنوز ته دلت ! مگه نه؟! استیناد ریکه خودت هم هنوز ته دلت گ نهیا لشیدل: جواب بدم ژاله گفت نکهیاز ا قبل

 !سمتش يبر یکه بتون يدار يدیام هی

 دیاست و شا دهید ایبه زن عمو بگو دامون، اون به هر حال دن انویجر: گفت نیبه دو طرف تکون دادم، مع يسر

 !مشکل باز کنه نیبتونه گره از ا

 !که بخواد گره اش باز بشه ستین یمشکل-

 !گتر؟بزر نیمشکل از ا! ؟يبذار شیپا پ یتون یو نم يشد يکه عاشق دختر ستیمشکل ن:

 !ستیدر کار ن یعشق-

با  ینسبت چیه ایناد يدیفهم یاگه م ست،یدخترخاله ات ن ایناد يدیفهم یاآلن اگه م نیهم! چرت نگو دامون:

 !سمتش؟ یرفت ینگار نداره با سر نم

 !عمه از پشت سرم دهنم رو بست يبهت زده  يسمبل کنم و جوابش رو بدم، صدا يزیچ هی اومدم

 !!!!دختر نگاره؟ ایناد:

سرم برگشت به سمت عمه، ! من بود يشرح حال اون لحظه  قاًیاون هم نه قلو دق دهییزا یکیگن گاو  یم یوقت

داشتم در مورد گذشته و  یانداخت وقت ایصورت ناد ادیبهت زده اش منو  يعمه اومد روبروم نشست و چهره 

 ! رهیمات و خ گاهدهن باز مونده و نگرد شده،  يچشم ها! دادم یم حیپدر و مادرم براش توض

! ؟یچ یعنی: دیرو شکست و پرس يعمه بود که سکوت چند لحظه ا. ونیزیاز عمه گرفتم و زل زدم به تلو نگاه

و  فیک انیجر! خونه؟ نیتو ا شیآورد یاون دختر دختر نگاره و ورش داشت یدونست یم! ؟یدونست یتو از قبل م

 !باتوام! مون؟آره دا! بود؟ لمیهمه اش ف ز،یو گر بیو عکس و اون پسره و تعق لیموبا

زن : گفت نیقطع شد و مع ونیزیتلو يکنترل رو فشار داد، صدا يدکمه  یگرفتم، عمه عصب ونیزیاز تلو نگاه

 ...عمو دامون 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٥٢٢ 

: من زل زده بود گفت يکه به چشمها يگرفت و همون جور نیدستش رو به عالمت سکوت به سمت مع عمه

 !آره؟ يواسه پسر نگار عاشق دخترش شد يخوون بدمغز است یرفت

عشق هم که عقل و ! عاشق یگ یم يخودت دار! آره میفرض کن: مثبت و گفتم یتکون دادم به معن يسر

 !شه؟ یم! شه یمنطق سرش نم

 !دامون: معترض گفت ژاله

 ینیهم میفرض کن:که در مرز انفجار بود گفتم يدستم رو به سمتش گرفتم که سکوت کنه و رو به عمه ا کف

دختر  نیاز محسنات ا يدیدو ماه هر بار که منو د نیتو ا!اآلن اخ شد؟ ایناد! یساخت وشویباشه که شما سنار

که  يعمه ا! آره عمه؟! ؟یشد دشمن خون! حاال تا اسم نگار نشست پشت اسمش شد لولو خرخره؟ يکرد فیتعر

 نیوقت با ا چیه! دوخت یو نم دیبر یسرعت واسه خودش نم نیو با ا يجور نیوقت ا چیشناختم ه یمن م

 رونیب دیو منو از اون لجن کش ستادیپدرش ا يکه به خاطر من تو رو يعمه ا! کرد یرو متهم نم یسرعت کس

تا ! دختر نگار باشه ایکه ناد میریگ! معتقد بود داًیکرد شد ازاتمج دینبا گهیرو به جرم گناه کس د یکس نکهیبه ا

متوجه  نکهیبعد از ا هیدو ثان یکی ياآلن و به فاصله  نیو هم يزد یم نهیکه دختر نگار نبود، سنگشو به سحاال 

 !شناسمت ینم گهیمنم د! آره عمه؟! مهمون خونه ات بوده؟ نکهیاز ا یهست یدختر نگاره شاک يشد

نفس نره  نیحاضرم ا یدون یخودت خوب م! شه یمشکلم با اون خونواده تا ابد حل نم یدون یخودت خوب م-

و  نمیراحت بش یلیخ يبعد توقع دار!فتهین لیکدوم از اون خونواده و فک و فام کیاما چشمم به چشم  ادیو ن

 !؟ياز اونها رو به خونه ام باز کرد یکی يبرات دست بزنم که پا

 !ستیهم ن نیبه توه یندارم، اما لزوم قیتوقع تشو:

که  ییبخوام که آدم ها نویحق ندارم ا! ندارم؟ مویزندگ اریاخت! رو ندارم؟خونه  نیا اریاخت! کردم؟ ینیچه توه-

 !باز نشه؟ میبرادرمو کشتن پاشون به زندگ

 !برادر شما دختر اون خونواده رو کشته:

 !بسه دامون: مچ دستم رو گرفت و آروم گفت نیمع دست

 ! دست خودم نبود یلیزدم خ یکه م ییبودم، منم کنترل حرفها یواقعاً جوش آورده بود اما منم عصب عمه

بده که  حیتو توض نیمع. نیکن یاشتباه م نیزن عمو فداتون بشم، دار: هم دست عمه رو گرفت و گفت ژاله

 .حرص نخورن نقدریا
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 یم! جمله رو ازت بشنوم نیا يروز هیعمرم منتظر بودم  يهمه : ژاله رو به من گفت يتوجه به جمله  یب عمه

 !واقعاً برات متأسفم دامون! شیاری یه زبون مدونستم باالخره ب

اون  دیاز د انویمن جر!به نظر خودم نداشته یکه گفتم ربط يجمله ا:از جاش بلند شد، منم بلند شدم و گفتم عمه

 !خاندان گفتم

ون تو کار ا دیهم از د دیبا! آره: بهم نگاه کنه راه افتاد سمت اتاق خواب و در همون حال گفت نکهیبدون ا عمه

 !خون در برابر خون! دخترشون کشته شد، برادر منو قصاص کردن! باشه ریپذ هیخاندان توج

 ینجات جون اعدام يو تالشت برا یفقط موندم اون همه سع: مکث کرد، برگشت سمت من و گفت يا لحظه

که حق  يهمون جور! یستیدر مقابلش با ينداره بخوا یلزوم گهیکه د هیخوب زیاگه قصاص چ! هیها واسه چ

 !هم مجازاته زهیر یرو م یکه خون کس یپدرت بوده مجازات بشه، حق هر آدم

 !من نگفتم پدرم حقش بوده قصاص شه-

 یدون یم! حقش بوده که قصاص بشه یعنیدار،  ياونها محق بودن که سر پدرتو بفرستن باال دتیاز د یوقت:

چون مطمئناً سر ! دیرو ند ییروزها نیهمچ هیخوب شد که رضا زنده نموند و  دیکنم شا یدارم فکر م هیچ

 !يزد یکوفت کشته شدن مادرت رو حتماً حتماً بهش م

رو پرتاب  یکه آدم عاقل کارد به اون گندگ ستین یشک چیه! ستین یشک چیبابام اشتباه کرده ه نکهیتو ا-

اما در ! نبوده یوقت جبران شدن چیمرتکب شده که ه یکه برادر شما اشتباه بزرگ ستین یشک چیه! کنه ینم

با  نیا یمرتکب شده ول یبزرگ اهگفتم که اشتب یمطمئناً اگه بابام زنده بود بهش م یگ یکه م یمورد سرکوفت

 !سرکوفت فرق داره

دستم  هیدستم نشست به پس گردنم و  هی یکالفه و گر گرفته و عصب! دیاتاق و در رو کوب يرفت تو عمه

 دامون؟: بود که صدام زد نیمع! ام شد قهی ییباال يهامشغول باز کردن دکمه 

گفتم ندونه  یاگه م! به گوشش نرسه يزیگفتم چ یاگه م: به تأسف تکون دادم و گفتم يسمتش، سر برگشتم

 ! بود نیواسه هم هیک ایناد

براش  انویو جر ینشست یاز اول م یکن دییحرفشو، فکر اشتباهشو تأ نکهیا يبه جا: از جاش بلند شد و گفت ژاله

 !ادیکه از سوء تفاهم در ب يداد یم حیتوض یدرست و حساب

دست رو قرآن هم ! یشناس یحرف نزن که انگار مهتاج خانومو نم يجور هی: مبل و گفتم ينشستم رو کالفه

 !رهیگ یکه خودش بخواد رو م يا جهیکه بذارم همون نت
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 !یرو بهش بگ قتیبود حق ات فهیوظ! یهر چ:رفت سمت اتاق خواب عمه و گفت ژاله

زنه و  یژاله باهاش حرف م: روبروم نشست و گفت نیژاله هال رو ترك کرد و در اتاق رو بست، مع یوقت

 .کنه یآرومش م

 دواریکردم اما ته دلم ام یبود که فکرشو م یواکنش عمه همون! کرد یخودمو تو اون لحظه آروم م دیبا یکی

هر چند که من خودم هنوز با ! ادیط ببره به خاطر دل منم که شده کوتاه بارتبا نیبه ا یپ يروز هیبودم اگه 

رو از عمه  دیبرخورد شد نیاما توقع ا شتممشکل دا میمادر يخونواده  رشیهنوز با پذ! بودم ومدهیخودم کنار ن

قرارم  یته دلم دوست داشتم حس کنم تنها کسم قراره به احساسم، به خواسته ام و به دل ب دیشا! نداشتم

تو اون !بودم یاشتباه ریکالً تو مس دیشا! بود ییجا یتوقع ب دیشا! کردم یداشتم اشتباه م دیشا! احترام بذاره

 !یچیه یِچیه! دونستم ینم یچیلحظه ه

*** 

 کجا؟: دیپرس نیسالن، مع يگوشه  یاز جام بلند شدم و راه افتادم سمت چوب لباس کالفه

 !بخورم ییهوا هیرم  یم: زمزمه کردم رلبیز

 ؟يگرد یبرم-

 .آره:

 .امیپس بذار به ژاله بگم منم همراهت ب-

 .میبر: اومد و گفت نیمع دم،یپالتومو پوش. هوا لرز نشست يو به تنم از سرما وونیگفتم، رفتم تو ا يا باشه

 !مصرفت باال رفته ها:معترض گفت نیروشن کردم و مع گاریس هی ابون،یسمت سر خ میراه افتاد ادهیپ

هم  اریهم از دلش در ب. با زن عمو صحبت کن نیبش میما که رفت:خرده ساکت موند و بعد گفت هیندادم،  یجواب

 .بوده یچ انیبده جر حیبراش توض

 !ارم؟یاز دلش در ب ویچ-

که  یاون و به هر اتفاق يبه زحمت ها يبهش دار دنیو رس ایکنه به خاطر ناد یم الیکه خ يحرف زد يجور:

 !یکن یتاده پشت متو گذشته اف

 !ده اصالً منو نشناخته یبکنه نشون م يفکر نیاگه همچ-
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 یعاشق که باش! داره؟ ییرویچه ن یدون یم! ؟یچ یعنی یعشق و عاشق یدون یم! باش یخرده منطق هیدامون :

منم  ،یهم که تو گفت يبا اون جمله ا! کنه یم يفکر نیاآلن زن عمو همچ!يببند يزیچشم رو هر چ یتون یم

 !گرفتم یم يا جهینت نیهمچ هیبودم 

 يبخوام چشم رو اتفاقها ای؟ به فرض هم که من به خاطر عشق به ناد!باشه يزیچ نیبه فرض هم که همچ-

 م،یزن یم دنیو دم از بخش میمرتب نشست! داره؟ رادیآدم ببندم کجاش ا يسر هیگذشته ببندم، چشم رو گناه 

 !م؟یستیبا نقرص و محکم تو موضعمو دیو با میو حق ندار میرسه محق یبعد به خودمون که م

 !؟یگ یم يجد يرو دار نایا-

و عمه  هیشخص يمسئله  هیببخشم  میعده آدم رو تو زندگ هیگم اگر هم بخوام  یدارم م! گم یدارم فرضاً م:

 !رمیبگ میاجازه بده خودم تصم دیبا

! یداشته باش يمراوده ا تیپدر ای يمادر يبا خونواده  يبخوا نکهیا يباشه برا یکنم عمه بخواد مانع یفکر نم-

 !خودش باز بشه یاون خونواده ها به زندگ يخواد پا یاون فقط دلش نم

 يکمک کنم و پا چارهیب يبود که برم به اون بچه  نینگران ا!باز کردم؟ شیرو به زندگ یکس يمگه من پا:

 ! فتادیو ن فتهیاتفاق ن نیاون باز بشه، بهش قول دادم ا یمن و بعد زندگ یاون خاندان به زندگ

 يجور نیا يخبر بود یب ایبا ناد یلیفام يرابطه  نیکه خودت هم از ا يداد یم حیامشب اگه براش توض-

 !شیبرنجون يو اون جور یکه در مورد پدرت اون حرف رو بزن دیرس ینم ییآورد و کار به جا یجوش نم

 ! ؟مگه حرفم اشتباه بوده:

دونه اون  یزن عمو هم مطمئناً خودش م. بمونه یحرفها نگفته باق یلیبهتره خ ییوقتها هیاشتباه نبوده اما -

 یلزوم گهید! خدا هم تاوانش رو با جونش پس داده ياشتباه از طرف پدرت بوده که اون بنده  هیاتفاق محصول 

 !دامون ستیبه بازگو کردنش ن

 !شارهچقدر روم ف یفکر کن یتون ینم:

 یه یکن يکار هی نکهیا يگم جا یمن م یچند وقتت مشخصه ول نیهم از حال و روز ا ینگ! تونم؟ یچرا نم-

ذره به  هی ،ینگاه کن انیجر نیبه ا دیناام نقدریو ا یخودتو کنار بکش نکهیا يگره کور و کورتر بشه،جا نیا

 !یگره رو باز کن نیکن ا یذره سع هیخودت حرکت بده، 

 نیع ایمن و ناد دنیرس! باز بشه دیهست که با يروش گره ا یکه فکر کن ستین یاصالً طناب! ستیگره ن نیا:

 !رممکنیغ رممکنیغ هی! هیدو تا خط مواز
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 ...و  ادیبود که زن عمو کوتاه ب دواریشه ام یم. ستین امینجوریا-

رابطه  نیوصلت، با ا نیتونم با ا یخودم نم. ستیهست اما تنها مشکل ن یعنی. ستیمشکل عمه و نظرش ن:

خودم و عمو و عمه هام  يالتماسها ادیو  فتهیب ایچشمم به چشم پدربزرگ ناد قهیتونم هر د ینم! امیکنار ب

 !فتمیآخر پدرم ن ونینگاه گر ادیو  نمشیتونم بب ینم! فتمین

 .تنداش یباهات نسبت ایکاش واقعاً ناد. بگم یدونم چ ینم: کرد و گفت یمکث نیمع

 م؟یبرگرد: دیپرس نیکاش گفتم و مع يا هیدلم  تو

 دنمونیما ساکت شدن، ژاله با د دنیزدن که با از راه رس یعمه و ژاله تو هال نشسته بودن و حرف م م،یبرگشت

 م؟یبر: گفت نیاز جاش بلند شد و به مع

هم به من نکرد،گره ابروهاش هم سفت و محکم بود و  ینگاه مین یکه برن عمه حت یکرد و تا وقت دییتأ نیمع

 !دیبار یاز سر و روش م یو ناراحت يدلخور

دادم اما از تو به  حیرو توض ییزایچ هیمن براش : در ژاله گفت کیرفتم، نزد نیهمراه ژاله و مع اطیدم در ح تا

 ! ناراحته يکه زد یخاطر اون حرف

 .باشه: شلوارم و گفتم بیفرو کردم تو ج دستهامو

 !ناراحت باشه؟! باشه؟ یچ: دیکرد و پرس یاخم

 !یعنینه متوجه شدم -

 !دامون گناه داره اریاز دلش در ب:

 !باشه-

 !خوبه نتونیباشه، جنگ نشه ب یگ یم يکه تو دار يجور نیا:

 .به سالمت نیبر. ارمی یاز دلش در م. شه نگران نباش یجنگ نم-

 .متینیب یفردا م! پسر خوب نیآفر: زد و گفت يلبخند ژاله

 .تکون داد و رفتن یکرد و نشست پشت رل، ژاله هم برام دست یخداحافظ د،یبه بازوم کش یدست نیمع

ذاشتم تا صبح  یپتو و چشم رو هم م ریز دمیچپ یآوردم، م یرفتم خونه، لباسهامو در م یم دیبا يحالت عاد تو

اومد اون طور دلخور تو  یدلم نم. نده بودم که با عمه حرف بزنماز نو اما مو يفردا و دوباره روز از نو و روز

که زده بودم از نظر خودم اشتباه نبود اما طاقت ناراحت بودن عمه رو  یحرف! کنه یحرص بخوره و ناراحت ییتنها

 .نداشتم
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 ینم یعنی نیرو اعالم کرده و ا یداد عمه ساعت خاموش یخاموش هال نشون م يتو خونه، چراغ ها برگشتم

شرت و شلوارك عوض  یت هیو شلوارمو با  رهنیرفتم تو اتاقم، پ! به حرفهام گوش بده ایخواد باهام حرف بزنه 

با انگشت ضربه . نشستم رو مبل و فکر کردم و بعد از جام بلند شدم یکیخرده تو تار هی. کردم و برگشتم تو هال

 هیبود،  دهیعمه دراز کش. دمیکش یو باز کردم و سرکدر ر. نداد یبه در زدم و عمه رو صدا کردم اما جواب يا

 !خونه یمشخص بود که نم یصفحاتش ول ي رهیکتاب تو دستش بود و خ

 م؟یحرف بزن: دمیتو و پرس رفتم

سرم به کتاب خوندن گرمه و  یعنیرو ورق زد  يصفحه ا. و زل زدم بهش واریامو دادم به د هیتک! نداد یجواب

 م؟یحرف بزن يخوا ینم: دمیکردم و پرس یمکث! رونیو برو ب یمزاحم

دستهاش  نیتخت، دستم رو دراز کردم و کتاب رو از ب يرفتم جلو و نشستم رو لبه . سکوت جوابم بود بازم

 !میعمه موندم که حرف بزن: گرفتم و گفتم

 !؟یاآلن ناراحت یاز چ: دمیخرده ماتش موندم و بعد پرس هیدلخورش رو دوخت به چشمام،  نگاه

 !از تو-

! گفتم بابام مقصر مرگ مامانم بوده؟ نکهینزدم، از من به خاطر ا یبهت حرف ایدر مورد ناد نکهیاز من به خاطر ا:

از ! قدر زحمتهاتو ندونستم؟ یکن یفکر م نکهیاز من به خاطر ا! عاشق دخترخاله ام شدم؟ نکهیاز من به خاطر ا

از  یبه خاطر چ! که باعث شدن بابامو دار بزنن؟ یلیک و فامقراره برم سمت ف یکن یم الیخ نکهیمن به خاطر ا

 هان؟! ؟یمن ناراحت

 شیدو ماه پ: موهام و گفتم نیدستمو فرو کردم ب. نداد، فقط سرش به عالمت تأسف تکون خورد یجواب عمه

رده خ هیبگم،  تیرفتم که تسل! فوت کرده ایبرادر ناد دمیشن شگاه،یآزما يرفتم تهران واسه کارها یوقت

 ریبذارم، تقد یدونم چ یاتفاق رو هم نم نیاسم ا! دمید ایناد يخونه  اطیبدم و برگردم، نگارو وسط ح شیدلدار

دونستن،  یو ژاله م نیمع! یکه فکر کن یهر چ! نوشت نحس یشونیپ اه،یبخت س ،یسرنوشت کوفت ،یلعنت

خواستم  یاآلن هم نم! ینداشته باش یبرداشت نیوقت همچ هیبه شما نگفتم که ! دهیها فهم یهم تازگ اوشیس

خواستم صرف  ینم نکهیا یکی لیبه دو دل! دختر نگاره ایناد یخواستم بدون ینم! یرابطه بش نیا يمتوجه 

اون جور ناجور در موردش قضاوت  يدار یکه شما باهاش دشمن هیاون دختر پاك و معصوم دختر کس نکهیا

وارد  يجور نیو ا دمیشناختم، نقشه کش یرو م ایناد یکن الیخواست خ یدلم نم نکهیهم ا گهید لیدل هی ،یکن

 ! يتو سالن کرد شیکه چند ساعت پ يزیتند و ت يریگ جهینت نیمه! کردمش تیزندگ
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 !باز بشه دامون مونیکدوم از اون آدم ها به زندگ چیه يخوام پا ینم:

 !مگه باز شده؟-

 !یکن یرو فراموش م ایناد:

 !کنم یکارو م نیدو ماهه دارم هم-

 !نداده؟ جهیپس چرا نت:

که با احساسات پاك اون  يکرد يادآوری يدیچون هر بار که منو د! یزن یشما ازش حرف م قهیچون دم به د-

 !کردم يدختر باز

 !حق رضا اون سرنوشت نبود:

 !نه نبود-

! رهیما رو بگ يکه دامن خودش و همه  ينه اون شر! ریخ زیچ هیشد  یاش م جهینت دیبا ریخ ياون همه کارها:

گردن  يرو یاون طناب لعنت يحقش نبود جا! پاهاش بزنه ریرو از ز یلعنت یحقش نبود پدربزرگت اون صندل

 يدلنگرون تنها بچه اش نفسها بودحقش ن! بره ایدن نیحقش نبود اونقدر جوون از ا! بندازه يرد کبود دشیسف

 !آخرشو بکشه

 !نه نبود-

 !؟یپس چرا اون جمله رو گفت:

گم،  یلحظه دارم بهت م نیاآلن، هم نیهم! ستیو نظر من ن دهیا نیا! دادم حیهمون لحظه هم برات توض-

 یکی! که خدا داده هیحق هم حق نیا یول! قصاص بشه يو بذار يند تیرضا یونیشد منو کشت، مد دایپ یکی

دخترشو از دست داده بود، نتونست از ! گذشت و نگذشت یم دیآقاجون با! گذره یهم نم یکیگذره،  یازش م

 یتون یم ارهیسرش ب ییبال نیهمچ هیبشه و  دایپ یکینکرده  يخدا! مژگانو تصور کن؟! خون بچه اش بگذره

 !ش؟یبخش یکه م یآسون بگ یلیخ

 !کشته باشدش آره یباشه، اگه اتفاق نیاگه اون آدم حس-

داده بودم اون چهار تا برادر آزاد بشن باهام  تیرضا نکهیبه خاطر اتموم  يهفته  هیکه  ییشما! ؟یمطمئن:

 !يریبگ میتا تصم یتو لحظه باش دیبا! ؟یبخش یراحت م یلیکه قاتل دخترت رو خ ی،مطمئنيبود نیسرسنگ

 !یدون یآقاجونتو محق م یوقت یکن یناراحتم م-
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 یرو بهت معرف ایناد یقبل يعمه من نه با نقشه  نیبب! اجازه رو داده نیقانون بهش ا! دونمش یمن محق نم:

و به خاطر من  يبا خبر بود، نه توقع دارم که تو چشم رو گذشته ببند یلیارتباط فام نیکردم، نه اصالً روحم از ا

همه سال لطف شما  نیکه ا ستمیبه حروم ن نمکهم  ياونقدر!یمراوده داشته باش يکه دوست ندار ییبا آدم ها

 یلیمونه، خ یم میمن قهرمان زندگ يکه اون تا ابد برا یدون یدر مورد بابام هم خودت بهتر م! رمیگب دهیرو ناد

در ! نیاز ا نیا! خودم رو کنترل نکنم تیموقع عصبان نکهیا يکنم، منها یکردم و م يکارهامو از اون الگو بردار

در حق اون  یبزرگ يخود شما نامرد یحت ای اوشیدرسته که به قول س! خب؟! فراموشش کن هم ایمورد ناد

 ایشانس گند  دیشا نمیکنار اما ا دمیتمام کش یرحم یکردم و بعد با ب ریدرسته که ذهنشو درگ! دختر بوده

 !من بوده که دامن اون دختر رو هم گرفته ينوشته شده  اهیسرنوشت از ازل س

اون و  دنیذارم که تنها کسم چشم دب يخواد دست رو دختر یوقت دلم نم چیه: جام بلند شدم و گفتم از

 ! ریشب به خ! اگه اون دختر عشق اول و آخرم باشه یحت! خونواده و خاندانشو نداره

*** 

پک  هیدوش آب گرم و  هیخواست و  یقهوه م هیاومد، دلم  یآشپزخونه م يتلق و تلوق ظرف از تو يصدا

 .گاریس

به اطراف انداختم و فندك رو  یبرداشتم، نگاه زیم يدست دراز کردم و پاکت رو از رو. دم دست تر بود يآخر

دراز کردم  زیم يپاهامو رو ق،یپک عم هیو روشنش کردم و بعد  رونیب دمینخ کش هی. کردم دایمبل پ يکنارم رو

دادم به  یرفتم لپ تاپمو م یم دیدش بابع. گرفتم یم رگاهیعمه رو از تعم نیماش دیامروز با.و زل زدم به سقف

خونه و شام و خواب و صبح  نیدوباره تو ا دمیچپ یو ته تهش م دمیخر یخرده هم خرت و پرت م هیفرهاد،

 .فردا

پاهام  يکه اومد و رو دمیچشمم رو گرفت و از پشتشون د ياز دود جلو يرو زدم، هاله ا يبعد قیعم پک

 ؟یش یدود خفه نم نیاز ا:گفت با دست دودها رو کنار زد و. نشست

دستهاش . شدن یهم م زتریکه زده بود وسوسه انگ يبودن و با اون رژ یگوشت. زدم به تکون لبهاش زل

 ؟یخوب: زد و گفت يلبخند. نشست دو طرف صورتم و وادارم کرد به چشمهاش نگاه کنم

 گردنت چطوره؟: لبخندش پهن تر شد و گفت. آره یعنیتکون دادم  يسر

 .خوبه: زدم و گفتم گاریبه س يا گهید پک

 آخر؟ یرو رفت یوتراپیزیف-
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 .نه:

 .خرده ماساژش بدم هیدراز بکش برات  يخوا یم-

 .ستین يازین:

 ؟یشده؟از من ناراحت يزیچ-

 نه چطور؟:

 !يگرفته ا یلیکنم خ یحس م. دونم ینم-

 ! ریچند ماه اخ نیدامون ا! بودم یشگیدامون هم! نه! بودم؟ گرفته

رو گرفتم به لبم، دستهام نشست رو دو  گاریس. شد یم تیبود و پاهام داشت اذ نیجود الغر بودنش سنگو با

شونه  يکرد و کنارم نشست، سرش رو گذاشت رو يکردم بلندش کنم، خودش همکار یطرف پهلوهاش و سع

 ؟یستیخسته ن: ام و آروم زمزمه کرد

رو  نهیجواب که ندادم، دستم رو وادار کرد بش! حوصله بودم و کالفه یخواست ب ینبودم اما تا دلش م خسته

 !ده یبهم آرامش م. کارو دوست دارم نیا یلیکن، خ نییبازوم باال و پا يانگشتهاتو رو: لختش و گفت يبازو

 يخرده ساکت موند و بعد سرش رو به سمت صورتم باال آورد،چشمها هیخواست انجام دادم،  یرو که م يکار

 م؟یبخواب: رش رو به چشمهام دوخت و گفتخما

 شیآدم ش: فرستادم و گفتم رونیهام ب هیفشار دادم، دود آخر رو از ر يگاریرسیرو تو ز گاریشدم، ته س دوال

 !خوابه؟ یغروب م

 !دامون: و معترض گفت دیتنه اش به سمتم چرخ مهیازم فاصله گرفت ن یشاک

! بهشون زده بود یخوب ملیهم بلند نبود و ر دیشا. یبلند مشک يابا مژه ه رهیت يزدم به چشمهاش، قهوه ا زل

 !برم؟ يخوا یم: گفت دینگاه ماتم رو که د

خواستم بره پس چرا زنگ زده و گفته بودم که تنهام و ازش خواسته  یاگه م! خواستم بره؟ یم! خواستم؟ یم

 ! اد؟یبودم ب

 .خواد یدلم قهوه م: مبل و گفتم یدادم به پشت هیرو تک سرم

 .کنم یاآلن برات دم م: گفت اقیاشت با

 کجاست؟: دیجاش بلند شد و پرس از
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 رشیلباس ز فیظر یباز بلوز و بند سرخآب ي قهیو خوش تراشش باال اومد و نشست به  دهیکش ياز پاها نگاهم

 دیشا ای د،یدسکوتم رو . دیپوش یم يزتریبازتر و وسوسه انگ يهر بار لباس ها. بود دایکه از سر شونه هاش پ

 دامون؟: پاهام نشست و گفت ينگاهم رو که دوباره رو ریمس

باز  يدستش از دکمه . زد یو وسوسه توشون موج م زهیکه غر ییپروا یب يبه چشمهاش بود، چشمها نگاهم

بود اگه  يا گهیهر مرد د:کرد گفت یم يتنم باز يکه با موها يام، همون جور نهیام رد شد و نشست به س قهی

 یاحساس یب نقدریتو چرا ا! برد سمت اتاق خوابش یم میپا به خونه نذاشته منو مستق دمیپوش یهم م یگون

 !آخه؟

 !احساس باشم؟ یب نقدریتونستم ا یم يچه طور! واقعاً چرا؟! احساس بودم؟ یب نقدریچرا ا من

 يخونه : ام و آروم زمزمه کرد شونه يسرش رو گذاشت رو د،یخرده باال کش هیکه ندادم، خودش رو  جواب

خطر بودنت در  یب تینقش کبر نیاز ا يخوا ینم! و پنبه شیآت! دختر خوشگل هی پ،یپسر خوش ت هی ،یخال

 !؟يایب

که زده بود  يشد و عطر یم نییلختم باال و پا ي نهیس يقفسه  يخورد به گردنم، دستش رو یهاش م نفس

دستم نشست به بازوهاش و ! زن بود نیزتریساره وسوسه انگ يهر مرد يبرا! حق داشت. کرد یدماغمو پر م

از دست  مویخوددار تمخواس ینم! حالم خراب شه نیاز ا شتریخواستم ب ینم! کردم از خودم دورش کنم یسع

 !دامون: گفت يبلندتر يمعترض و با صدا! بدم

برگشتم حاضر باش که  رم،یگ یدوش م هی! خوام یقهوه نم: مبل و از کنارش بلند شدم و گفتم يرو نشوندمش

 .برسونمت

به صورت پر اخمش انداختم و منتظر موندم حرفش رو  ینگاه. نشست به مچ دستم و مانع از رفتنم شد دستش

 !چته تو؟: گفت یاز جاش بلند شد و شاک! بزنه

 !چمه؟ یچ: رفتم سمت اتاقم گفتم یکه م يرو از دستش آزاد کردم و همون جور دستم

کنم،  یدو ساعت خودمو برات درست م! نجایا ایکه تنهام و پاشو ب یزن یبه من زنگ م: اومد و گفت مدنبال

همه عشوه و ناز خرج کردن  نیو بعد ا امیزنم که مثالً به چشمت ب یم یپوشم و عطر خوب یلباسمو م نیبهتر

 !؟یو بعد منو برسون يریدوش بگ يبر يخوا یم یگ یم

 .رمیتونم اول برسونمت و بعد برم دوش بگ یخب م: و حوله گفتم ریحال برداشتن لباس ز در

 !؟يهم افتاده که دوش الزم شد یمگه اتفاق: و بعد گفت دمیپوزخندش رو شن يصدا
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 !باشه؟ یمنتظر اتفاق دیبا رهیدوش بگ نکهیا يتا حاال آدم برا یاز ک: سمتش و گفتم برگشتم

 !یکنم که اصالً مرد باش یدارم شک م: و گفتزل زد به چشمام  یرنگ تمسخر داشت وقت نگاهش

 نییبکشم پا يخوا یم: شدم گفتم یکه از کنارش رد م يام گرفت اما خودم رو کنترل کردم و همون جور خنده

 !راحت شه؟ التیو خ ینیبب

 ...و  میریدوش دونفره بگ هی میتون یم! زمیعز ستین يازین: آروم شده و اغواگرش از پشت سرم بلند شد يصدا

 !یجا نذاشته باش يزیبزن که چ یچرخ هی ام،ی یم گهید قهیدو د: سمتش و گفتم برگشتم

 !واقعاً که: گفت یعصب

 !واقعاً که! آره خب: ازش گرفتم و گفتم رومو

از روز اول هم بهت ! گه یکه دارم بهم نه نم یطیشرا نیبذارم با ا يدست رو هر پسر: گفت يبلندتر يصدا با

تو  قاًیدق یگفت یاون روز که م! شد؟ یپس چ! شم که روابط آزادانه داشته باشه یدوست م یسگفتم من با ک

خودت  ای شتیاومدم پ يبهونه ا بهسه ماه تموم هر وقت ! بود تفاهمت؟ نیا میمسئله با هم تفاهم دار نیا

خرده حرف و  هیو  یونیزیبرنامه تلو هیناهار،  ایشام  هی ،يقهوه خورد هیباهام  یفقط نشست يدعوتم کرد

 !؟یپسرت اشتباه گرفت ياصالً منو با دوست ها ای! تم؟یمن دوست اجتماع یکن یم الینکنه خ نمیبب! تموم؟

 ! ؟یهست یشاک یاآلن از چ-

برام  میاحساس يازهایرابطه ن هی ياول هم بهت گفتم من تو شروع و ادامه  يهمون روزها!باشم؟ یشاک دینبا:

 !تهیتو اولو

 !البته يزیغر-

 ...خوام و  یفقط محبت م! ختنیخوام، نه پول، نه زبون ر یگفتم نه کادو م! یهرچ:

 !تنه نییپا-

 !مودب باش:

 !داد یرو م یمعن نیهم یکه گفت يجمله ا-

 ! بذارم بهم نه نگه یداره که به واسطه اش من دست رو هر کس يپدرم اونقدر:

 !خروس هی یحت ای! ؟يخر یخودت نم يدوست پسر برا هیخب پس چرا -
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 يکه رو فشیرفت سمت ک یکه م يهمون جور هیرفت و بعد چند ثان يشد،رنگ صورتش رو به کبود یعصبان

که برم  میو دست نزده فرستاد نجایا يکه منو کشوند یاز همون بار اول!دامون یاقتیل یواقعاً ب: کانتر بود گفت

 ! یمنو برآورده کن يازهایکه ن یستین یآدم دمیفهم یم دیبا! يکارها رو ندار نیا يکه عرضه  دمیفهم یم دیبا

 .به سالمت: حموم رو باز کردم و گفتم در

 ...رسم که  یم جهینت نیدارم به ا: که گفت دمیشن

 ! ستمین! آره! نویا یگفت! ستمیمرد ن-

 !؟يرابطه ندار یکه همخونه هست یخان اوشیس نیبا ا یمطمئن! يهمجنس باز دیشا ای:

: اشاره کردم و گفتم يکردم خودم رو کنترل کنم و بعد با انگشت به در ورود یتم سمتش، سعبرگش یعصب

 !در رو هم ببند یرفت یوقت

اون  ریز ستادنیا! کم شه میخرده از گرگرفتگ هیکنه که  یتونست کمک یم دیآب سرد تو اون گرما شا دوش

افتاد  یساره به جونم م دنیکه هر بار با د ياحمقانه ا ي سهیمقا نیتونست ذهنم رو از ا یم دیشا خیآب 

و  یعسل يآب، چشمها يردافتاد از س ینفسهام به شماره م یاون دوش، وقت ریشد ز یم دیشا! خالص کنه

 !نکنم و حسرت نخورم سهیپروا مقا یب ي رهیت يقهوه ا يرو با اون چشمها ایمعصوم ناد

*** 

 یبرزخ ي افهیانداختم و پا که گذاشتم تو هال ق دیکل. کرد یکه کف پاهام ذق ذق م يبودم، اونقدر خسته

 ! چشمام ظاهر شد يجلو اوشیس

 یکه از جلوش رد م يو همون جور رهنمیپ يخالص شدم و دستم نشست به دکمه ها فمیکردم، از شر ک سالم

 !هات غرق شده؟ یکشت ه؟یچ:دمیشدم پرس

 رونیب دمیاز تو شلوارم کش رهنمویبحث و پرس و جو هم نداشتم پس رفتم تو اتاقم و پ ينداد، حوصله  جوابمو

 !ه؟یچ نیا: دیپرس اوشیآوردم که س یداشتم شلوارمو در م. دکمه ها رو باز کردم و درش آوردم یو باق

به  نگاهم هم همراهش نشست. پاهام يمحکم خورد تو صورتم و افتاد جلو یسرخآب زیچ هیسمتش،  برگشتم

 .ساره به خاطرم اومد يرد شده از سرشونه ها یو اون بند سرخآب نیزم

 ! اوشیس یعصبان ي افهیبلند کردم و زل زدم به ق سرمو

کالً خونه رو با فاحشه خونه اشتباه : گفت اوشیرو بردارم، س ریبه تأسف تکون داد، دوال شدم تا لباس ز يسر

 !آره؟ یگرفت
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 هیکالً دنبال ! تفاوت بودن تو وجودم نبود یاصالً حس و حال خونسرد و ب بحث کردن، ينبود برا یخوب وقت

 !داد یداشت بهونه رو دستم م اوشیبتوپم و س یکیبهونه بودم به 

 نکهیا يچنگ زدم برا یصندل يتخت، کمربندمو شل کردم، حوله امو ازرو يبرداشتم و انداختم رو رویز لباس

 !ایناد فیح: گفت اوشیبرم حموم، س

هوس  ياون دختر که به تور تو فیح: زد و گفت يگرفت و زل زدم به چشماش، پوزخند تیرنگ عصبان نگاهم

 !باز خورده بود

 !ياریداده بودم اسمشو جلوم ن ماتومیاولت ادمهی: کنارش رد شدم و گفتم از

 !آره؟مونه  یوجدانت آروم م ارمیاسمشو جلوت ن: سمت خودش و مانع رفتنم شد و گفت دیکش بازومو

 ریلباس ز هیاز :گفتم رونیرفتم ب یکه از اتاق م يدادم تا دستمو آزاد کنم و همون جور یبازوم تکون محکم به

 !ا؟یبه ناد يدیدخترونه رس

خوب شد، در واقع معجزه شد که اون  یلیکه خ جهینت نیبه ا دمیرس یکه راه انداخت ییها يکثافت کار نیاز ا-

 ! شیچونیو بپ یبهونه جور کن هی یخوب شد که تونست یلیخ! از آب در اومد لتیدختر معصوم فام

 !یباف یشر به هم م يدار يستادیا یدون یم ویخوبه همه چ: سمتش و گفتم برگشتم

 !يهاتو ادامه بد يگندکار نیکه ا يبهش تعهد بد ینخواست! بافم؟ یشر م-

 !يکدوم گندکار:

 !دهتخت بلند ش يگندش از رو يکه بو نیهم-

من همون دامون ! ؟یهست یشاک یواسه چ! تونم باشم یکه دلم بخواد م یندارم و با هر ک يتعهد یبه کس:

 !کرده؟ رییتغ يزیسابقم، مگه چ

 !نکرده؟ رییتغ یچیاز نظر تو ه-

 !نه:

! نکرده؟ رییتغ یچیه یگ یاونوقت م! به امون خدا يو ولش کرد يکرد يدختر زخم خورده باز هیبا احساس -

اآلن ! کنار يدیعمه اته که کش يو به خاطر احترام به خواسته  یلینسبت فام نیکردم واقعاً به خاطر ا یم الیخ

! یمتعهد بش یبه کس یخودت نخواست! یکه باهاش باش یخودت نخواست يد ینشون م يوضع دار نیو با ا

 !یهست یتنوع طلب نیخودت دنبال ا
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 هیبه  دیچرا با! سرکوب کنم؟ ازهاموین دیچرا با دهیه بن بست رسب ایمن و ناد يشروع نشده  يرابطه  یوقت:

 ! غمبرم؟یپ ينکنه فکر کرد! مجنون؟ ای! فرهادم؟ يکرد الیخ! ؟يدار یاز من چه توقع! باشم؟ بندیعشق مرده پا

 یتو حت! ره؟یهم بوده که بخواد بم یعشق! هه! عشق مرده! ده؟یجد بیترک! يعشق مرده رو خوب اومد-

 یحت! یخرده بجنگ هی یکه به اشتباه اسم عشق رو روش گذاشت يبه خاطر اون هوس زودگذر ینخواست

درست  رودختره ! یکردن عمه خانوم چک و چونه بزن یراض يخرده برا هیکه  یکن یخودتو راض ینخواست

زنه ازش ب یحرف یکه کس يقدغن کرد! به امون خدا يداشت ول کرد ازیبه محبتت ن یلیخ یلیکه خ يلحظه ا

دم  یسیبار وا هی یرفت! شه؟یاصالً جناب عاشق پ شیدید! هیدر چه حال و روز یبدون ینخواست یو حت

 هیراحت  یلیتو خ! ه؟یچه وضع تو! شده؟ يچه جور ینیبب یرفت! ش؟ینیکرد تا بب یم يکه کارآموز یمارستانیب

رو  یسرپوش گذاشت هیراحت  یلیخ! یراحت نیبه هم! يو صورت مسئله رو پاك کرد یپاکن دستت گرفت

و هر بار که من  يگرم کرد هیک ستیزن که معلوم ن هیسرت رو با ! تیزیغر يازهایدنبال ن يوجدانت و افتاد

سر  ییچه بال یبدون نکهیبدون ا يد یادامه م تویراحت زندگ یلیو خ نجایا شیاری یم يدار یورش م ستمین

 !ياحساس اون دختر آورد

 نهیگل س هیساپورت رنگ پا و  هیسر،  ي رهیگ هیبرگشت،  یدر حال حرف زدن رفت تو اتاقش و وقت اوشیس

 تویخال يکه وقتها هیهم فکر کنم مال همون نهایا:بودم و گفت ستادهیکه کنارش ا یمبل يرو پرت کرد رو

تو اما به همون اندازه  يبرا لم،خوشحا یلیخ یلیکه خ ایواسه ناد! البته اگه چند نفر نباشن! یکن یباهاش پر م

که نتونستم بفهمم چقدر ! مدت اصالً نتونستم بشناسمت نیاز تو متأسفم که تو ا شتریب یخودم ول يبرا! متأسفم

 ...هم  ایناد! یات زهیغر يهوس باز و زن باز و بنده 

و  واریبه د شدمیدست خودم نبود که محکم کوب! اوشیشرت س یت ي قهیخودم نبود که دستم نشست به  دست

 ! اریرو به زبونت ن ایاسم ناد: دمیبه هم چفت شده ام غر يدندونها نیدست خودم نبود که از ب

: و گفتم واریبه د دمشیبار آرومتر کوب نیاما ا گهیبار د هی! خورد انگار از واکنشم که زبون به دهن گرفت جا

 !اریمن به زبونت ن ياسمشو جلو گهید! گفتم؟ یچ يدیشن

 !ولم کن: شست به مچ دستم و آروم گفتن دستش

با من لجنِ هوس بازِ  یاگه ناراحت:رفتم سمت حموم گفتم یکه م يو همون جور دمیشل شد، عقب کش دستهام

 ! سهممو بهت بفروشم ایبگو سهمتو بخرم  يهمخونه ا زهیغر يوجدانِ بنده  یزن بازِ ب
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 یرو م یچ! ذاشت؟ یآت و آشغالها رو از خودش جا م نیا یچ يساره برا! به هم دمیتو حموم و در رو کوب رفتم

 ادیمنو به  نکهیا! رو به جون هم بندازه؟ اوشیمن و س نکهیا! بود؟ یاش اصالً چ زهیانگ! خواست ثابت کنه؟

دختر ! آره بد بود! بد بود؟ ایحال ناد! فته؟یب مبفهمه و به جون مهیتو زندگ يا گهیاگه زن د نکهیا! خودش بندازه؟

با شونه  ریکه سر به ز يا دهیبودم، دختر رنگ پر دهید یلعنت مارستانیکه بارها دم اون ب يو پژمرده ا فینح

! نداشت یداد حال و روز خوب یداشت و تو سکوت به حرفهاش گوش م یقدم بر م يکنار شاد دهیخم ییها

 ي نهیک هی ق،یعم یدشمن هی! یکیتار يگذشته  هی! اومد یاز دستم بر نم يکار...  یول! اصالً هم نداشت

 !نبود یبرداشتن ونیخواستن بود که از م نیا ونیعالمه نخواستن م هی! نیعالمه درد و آه و نفر هی ،یمیقد

اما  میبا هم حرف زده بود یتلفن. شد به عمه سر نزده بودم یم يدو هفته ا. شدم ادهیپارك کردم و پ نویماش

دونستم اآلن که پا بذارم تو خونه اش  یم! هیشاک ینستم حسابدو یم. بود ومدهین شیپ دنشید يبرا یفرصت

واسه استقبال  ستادهیه چماق منتظر ایبا  دیشد فهم یتلفنش کامالً م ياز لحن پا! کنه یمؤاخذه ام م یحساب

 !ازم

و با  وونیبود رو ا ستادهیمژگان که ا دنیبا د. باز کردم و رفتم تو دیزنگ رو فشار دادم و در رو با کل ي دکمه

 !سالم خواهر گرام کیعل! به: کرد ابروهام باال رفت و گفتم یلبخند نگاهم م

نگاهم نشست به چشمهاش، . و با لبخند سالم کرد رونیحال در آوردن کفشهام بودم که عمه هم اومد ب در

  ؟یخوب! چشمت روشن عمه خانوم:زدم، سالم کردم و گفتم يلبخند

 !پسر بامعرفتم يها یاز احوال پرس: گفتبه ابروهاش انداخت و  يزیر ي گره

من اگه وقت کنم حال خودمو بپرسم : برن تو، پشت سرشون راه افتادم و گفتم ستادمیمژگان دست دادم و ا با

 !شاهکار کرده ام یلیخ

 .ارمیب ییبرات چا نیبش: کردم، عمه گفت زونیرو در آوردم و آو کتم

ات دل  قهیچه عجب از اون شوهر عت! مژگان؟ یخوب. شمدستهامو بشورم چ: و گفتم ییسمت دستشو رفتم

 !؟يکند

 !القیدراز د یخودت قهیعت: دمیمعترض مژگان رو شن يصدا

شام  انیب نیبخور تا ژاله و مع: اومد و گفت يچا ینیعمه با س رونیاومدم ب یوقت ،ییو رفتم تو دستشو دمیخند

 .میبخور

 .حاال ستین يعجله ا: و گفتم نشستم
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 خوبه؟ نیحس: دمیام و بازشون کردم و از مژگان پرس قهی ییباال ينشست به دو تا دکمه  دستم

 .سالم رسوند یلیخ.خوبه: زد و گفت يلبخند

 !ومد؟یچطور ن-

 .که برم گردونه ادی یم گهید يهفته  یول.نداشت یمرخص:

 .خوبه-

 .پاته يجلو يقندون تو کشو: رو گذاشت جلوم و گفت ینیرینشست روبروم، ظرف ش عمه

 گردنت چطوره؟: دیقندون رو در آوردم و عمه پرس رون،یب دمیرو کش زیم يشدم و کشو دوال

 !شده؟ یگردنت مگه چ: دیگفتم، مژگان پرس یستین بد

 .کنه یخرده درد م هی. یچیه: رو برداشتم و گفتم ییچا وانیل

 .مال کارته-

 !مهیکار ینه پس مال ب:

 ؟یدکتر رفت! مسخره-

 !دکتر خودش اومد سراغم:

 ! یکن یهم کار م مارستانینبود تو ب ادمی! آره خب-

فوت کن  نویتا برم لباسمو عوض کنم تو ا: رو دادم دست مژگان و گفتم مییچا وانیاز جام بلند شدم، ل. بود گرمم

 ! خنک شه

 یت هیتخت  ریز يداشتم از کشو و نیزانو زده بودم رو زم.در آوردم رهنمویرو ازم گرفت، رفتم تو اتاق و پ وانیل

 يزیچ: دمیشرت رو تنم کردم و پرس یت. آوردم، عمه اومد و در رو بست و تو سکوت زل زد بهم یشرت در م

 شده؟

 .خواستم ازت بپرسم یمن م-

 چطور؟:

 افتاده؟ يدیاتفاق جد-

 !چطور مگه؟! نه:

 !يشد يجور هیدو هفته  یکی نیکنم ا یدونم حس م ینم-

 !دو هفته؟ یکیفقط :
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 !یهست يجور هیمدت که کالً  نیتموم ا يمنها-

 !هستم عمه خانوم؟ يچه جور:

 !؟ياز من دلخور-

 !از شما دلخور باشم؟ دیچرا با:

 ... یعنی! دونم ینم-

 !؟یشکست یخدا رو م يدل اون بنده  دیبا يجور نیا! دلخورم! آهان آره:

 !خدا؟ يبنده -

 !گم یرو م ياسد يآقا:

 . باال انداختم و پشت سرش رفتم تو هال ییابرو! رونیحرف از اتاق رفت ب یکرد و ب یاخم عمه

 ؟يزیتو لپ تاپم بر مویگوش يعکسها يحسشو دار: دینشستم مژگان پرس یوقت

 ؟یکن یکارو نم نیخودت چرا ا-

 !حسشو ندارم:

 ! يکرد دایکه حسشو پ یوقت هیخب بذار -

 .جا نداره گهیپر شده د میهارد گوش:

 .کنم یبرات خال اریباشه ب-

 .مژگان دامون خسته است:از تو آشپزخونه گفت عمه

عکس ها رو . رو هم داد دستم ششیو ف لیگفتم، مژگان با لپ تاپش کنارم نشست و موبا یستمین خسته

 ؟یختیر: مژگان که رفته بود تو آشپزخونه دوباره برگشت کنارم و گفت ختم،یر

 .تموم شد. آره-

 .کارت دارم نیبش: و اومدم بلند شم، دستم رو گرفت و گفت زیتاپ رو گذاشتم رو م لپ

 جونم؟: و گفتم نشستم

 .نیبب نویا: عکس، عکس رو باز کرد و گفت هیبه  دیکرد به باز کردن پوشه ها و رس شروع

 خب: به صفحه انداختم و گفتم ینگاه مین

 .نیبا دقت بب! نه يجور نیا:

 !چرا؟-
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 !گهید نیخب بب:

 !ده ینشون نم بهیآدم عکس دختر مردمو به پسر غر! زشته: جام بلند شدم و گفتم از

 !؟يغمبریحاال نه که تو هم پسر پ-

 !زم؟یبر گهید ییچا هی: تو آشپزخونه و عمه گفت رفتم

 .هیمعده ام خال. نه-

 .کشم یشامو م انیب نیژاله و مع:

 ؟يخوا یکمک نم. باشه-

 .نمیبش امی یمنم دارم م. زمینه عز:

 یلیخ. یکن یضرر نم ینینظر بب هیدختره رو  نیدامون ا: مژگان گفت.میتو هال، عمه هم اومد و نشست برگشتم

 .هیدختر خوب

 !مبارك صاحبش باشه-

 .هم داره یخوب یلیخ يخونواده .گم یدارم م يجد:

 !خوش به حالش-

 !ش؟ینیقرار باهاش بذارم، بب هی يخوا یم:

 !نه-

 !چرا آخه؟:

 !نمش؟یبب دیبه چه عنوان با-

 .میفتیب یعروس يپلو هیما  دیشا شینیخوام بب یم:

 .شام خوشمزه دعوتت کنم ایناهار  هیرستوران و  نیتونم ببرمت بهتر یخواد م یدلت پلو م-

 !نمیبب يخواد تو رو تو لباس داماد یدلم م:

 !؟يحامله ا-

 !داره؟ یچه ربط:

 !يداماد کرد اریو دیگفتم شا-

 !هیخوب یلیدختر خ ایبه خدا پر! بهش بگو يزیچ هیمامان تو ! مسخره:
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به خاطر : گفت یگرفته و مغموم يخرده مات چشمام موند و بعد با صدا هینشست به صورت درهم عمه،  نگاهم

 !نه؟ استیناد

 !ه؟یک ایناد: دیجواب زل زدم به صورتش، مژگان پرس یب

 ویبه خاطر اونه که هر ک:توجه به سوال مژگان گفت یچشمهاش جمع شده بود ب يکه به وضوح اشک تو عمه

هنوز به  تیختگیهمه بهم ر نیا! حال و روز به خاطر اونه نه؟ نیا!به اون راه آره؟ یزن یم مید یم شنهادیبهت پ

 !دامون آره؟ استیخاطر ناد

 !اسمشو جلوم نبره یبده کس غامیفکر کنم به ژاله گفته بودم پ-

 يدیکالم در موردش حرف بزنه توپ کیاومد  یدهن ما و هر ک يجلو يمهر زد هی ،یقانونو خودت گذاشت! رهآ:

 !؟یکن یکار م یبا خودت چ يدامون دار! تو وجودت خودت، تو مغز خودت چه خبره؟! ؟یاما خودت چ

 !کنم؟ یکار م یچ-

 یگفت یمگه نم! ؟يتو دانشگاه رو هم قبول کرد سیکم سرت شلوغ بود که تدر! ه؟یچه وضع و حال نیا:

که همکارهات مرتب از پدرت و  يپا بذار ییجا يخوا ینم یگفت یمگه نم! بهت بگه استاد؟ یکس يمتنفر

 !روز؟یگفت پر یم یچ زیپس پرو! عاقبت تلخش حرف بزنن و ناراحتت کنن؟

 !اصرار کرد، منم قبول کردم-

 !؟یکن یاصرار کنه قبول م یهر ک:

 !باشه که بخوام آره ياگه کار-

 !یکه دوست نداشت سویتدر:

 داره؟ يرادیا! متحول شدم! اآلن دارم-

 !؟يخودتو با کار کردن از پا بنداز يخوا یم ای يمتحول شد:

 !تونه باشه یم نمیا-

 !؟يادامه بد يجور نیا یقراره تا ک! ؟یتا ک:

 !جون داشته باشم یتا وقت! بتونم یتا وقت-

به مژگان  ینگاه مین. بغضش شکست هویکرد و  سیاشک چشمهاشو خ دن،یعمه شروع کرد به لرز ي چونه

 یکن یم هیچرا گر:دمیکرد انداختم، از جام بلند شدم و کنار عمه نشستم و پرس یکه مات و مبهوت تماشامون م

 ! عمه خانوم! عمه؟!مهتاج خانوم؟
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 !امان؟م! دامون؟ هیک ایناد! شده؟ یچ: دیآروم پرس مژگان

 یم يجور نیا: شونه اش، کالفه از جام بلند شدم و گفتم ينشست اون سمت عمه و دست گذاشت رو اومد

 !رم عمه یمن م یکن یناراحت يخوا

 یم يجور نیا یشم وقت یم وونهیدارم د! شه دامون یدلم داره پاره م: نگاهشو دوخت به چشمام و گفت يفور

 ! نمتیب

 !داشته باشم يترحم و دلسوز نیبه ا ازیکه ن ستمین یجور خاص چیچون من ه! هم نشو وونهید! دلت پاره نشه-

 !یستین يجور چیمن نگاه کن و بگو ه يتو چشمها! ؟یستین يجور چیه:

 یخرشو گرفته و ولش نم خیکه ب اهیس يگذشته  هیبا ! همون دامونم! همون آدمم! ستمین یجور خاص چیه-

 ! هنکرد رییهم تغ يزیچ چیه! کنه

نشون ندم، مژگان بود  یدلم به درد اومد اما خودمو کنترل کردم که واکنش د،یقطره اشک از چشم عمه چک هی

 !؟یکن یم هیچرا گر! مامان تو رو خدا: که گفت

 یتنوع م هیدلم ! شده نیروت میخرده زندگ هیقبول کردم چون حس کردم  سویتدر: روبروشون و گفتم نشستم

 زیبه عمو پرو نیواسه هم! شده بود کنواختیهم برام  يو دخترباز بالیو استخر و وال شگاهیکار تو آزما. خواست

 يکه بخواد بهم فشار ستین همهر روز ! نیهم! فقط دو ساعت کالسه! ستیهم ن یلیخ! جواب مثبت دادم

 !ارهیب

 !خونه ینرفت 12هفته رو قبل  نیهر روز ا-

 !بهم؟ يوصل کرد ابیرد:

 !يهر بار زنگ زدم خونه نبود-

 !آنتن گزارش داده پس! آهان:

 !يهم خونه نبود 12خونه و تو  ير یم یک نمیهر شب زنگ زدم بب-

 دایکرده بود خاطرخواه پ الیخدا خ يبنده ! ينگو شما بود! کنه یزنه و فوت م یزنگ م یکیگفت  یم اوشیس:

 !کرده

 !زنم یحرف م يدامون دارم جد-

 يمن شد ياگه عاشق همخونه ا! آره؟! ؟يد یجواب مثبت نم ياسد يعمه نکنه به خاطر اونه که به آقا نمیبب:

 !رهیمن دستم تو کار خ! بگو واسه ات واسطه بشم ها
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 !دامون-

 !بر و رو هم که خود قرص ماه! ياما مهم پوله که شما دار ادهیز تونیخرده فاصله سن هیخب درسته :

 یکه شدم بختک به زندگ ادیدر ن گهیگردنم بشکنه، نفسم د: گفت يگرفته ا يبا صدااز جاش بلند شد و  عمه

 !تو

 !من؟ یبختک به زندگ يشما شد: دمیجام بلند شدم و همراهش راه افتادم و پرس از

 !يکرد یم تویبا دخترخاله ات زندگ یدل صاحب مرده ام اگه نبود، اآلن داشت نیمن اگه نبودم، ا-

 !ارهبه شما د یچه ربط:

 !نداره؟-

 !ستیاگه هم داره همه اش مربوط به شما ن! نه نداره:

من نسبت به  ینیمن، به خاطر دل چرک يکه به خاطر دل من، به خاطر دل سوخته  نهیا ریمگه غ! ؟یپس چ-

 !یشست یکه اونقدر دوستش داشت ياون خاندان دست از دختر

 !نهیا ریاره غ:

 !؟یچ یعنی-

 !تونم یبا آقاجون نم امیبا اون خاندان هم که کنار ب! امیتونم با اون خاندان کنار ب یخودم هم نم:

موها  نیگذاشتن پس ا شیپا پ يره برا یاگه دست و دل خودت هم جلو نم! دامون؟ هیحال و روز چ نیپس ا-

 !شده؟ دیسف نقدریچند ماه ا نیچرا در عرض ا

 !هیخاندان فرهود ي هیارث نهایا:

 !دامون-

 !مد شده آخه! موهام بندازه نیخانوم خواستم ب یکه از شمس هیزیر یسوزن يمشها نهایب در واقع اخ:

 !دامون-

 !جونم؟:

 یاونها هم نم! شناسمت یمن نم! کنن؟ یاشتباه م متنیصم قیهم که رف نیکنم، ژاله و مع یمن اشتباه م-

 !؟يومدیپس چرا با خودت کنار ن یبه خاطر خودت ازش گذشت یگ یمگه نم! شناسنت؟
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راه ! بود نیاز اون همه تظاهر خسته بودم اما راه فقط هم! که واقعاً کالفه بودم یدر حال رونیآشپزخونه رفتم ب از

شر ! واریبه د دمشیلپ تاپو جمع کن تا نکوب نیپاشو ا: نشستم رو مبل و به مژگان گفتم! تظاهر به خوب بودن

 ! ؟یکن یگرد شده به ما نگاه م يهابا چشم ینشست يدرست کرد

 !ه؟یک ایناد: دیپرس آروم

 !ياریاسمشو ب دیقانونه که نبا! يدیخودت که شن: کردم و گفتم اخم

 !ه؟یچ انیجر! ه؟یدخترخاله ک! دامون يجد-

اآلن حوصله ! بده حیباشه شب که رفتم از مامانت بخواه واسه ات توض: آروم گفتم! بده حیتوض نیا يبرا ایب حاال

 .ندارم

 خچالیآب از  وانیل هیعمه . گفت و لپ تاپ رو بست و رفت تو اتاق عمه يخرده زل زد به چشمام، باشه ا هی

دو  نیمع: داشت گفت یکه تلفن رو بر م يقرص خورد و اومد تو هال و همون جور هیو  ختیخودش ر يبرا

چند  نیتو ا دیکردن بود با اموشاگه به فر! کنه یم يکارآموز ایکه ناد یمارستانیدم ب یاتت که رفت دهیبار د

 ریتقد نهیش یم یعنی! قربون خدا برم! منگنه يال يخودتو بذار يطور نیا نکهینه ا! يکرد یوقت فراموشش م

 !برسون یفرج هیخودت  ایخدا! تموم بشه یقراره ک شهایآزما نیدونم ا ینم! ادی یآدم شاخش در م سهینو یم

 یاومدم داشت م یفرج هم سر شب که داشتم م. زنم یم یچرت هی انیب نیتا ژاله و مع: جام بلند شدم و گفتم از

 !دهیخدا رس ياریتا حاال به  گهید!رفت خونه اشون

! عمه زدم و رفتم تو اتاق يبه نگاه گرفته  یبا لبخند چشمک! ام به شاطر محل بود که فرج اسمش بود اشاره

 ریاز ز دنیحرف کش يبود که انگار استارت زده بود برا يو فرار کردن از دست عمه ا دنیکشدراز  زیچ نیبهتر

 !زبون من

*** 

خرده فکر  هی. انی یم گهیساعت د مین نیعمه به مژگان گفت ژاله و مع دمیشن یبودم رو تخت وقت نشسته

و به  رونیکه باهاش اومده بودم عوض کردم، از اتاق رفتم ب یرهنیشرتمو با پ یت. رو گرفتم ممیکردم و تصم

 .گردم یرم و بر م یم ییعمه تا جا: که تو آشپزخونه بود گفتم يعمه ا

 کجا؟: دیبه ابروهاش بود و متعجب پرس يکه گره ا یدر حال رونیاز آشپزخونه اومد ب عمه

 .امی یرم و م یم ابونیتا سر خ: رو برداشتم و گفتم کتم
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! یداشت یو کتتو بر نم يکرد یلباس عوض نم يبر یخواست یم ابونیتا سر خ: شد و گفت کیهم نزدب عمه

 آره؟ ير یم يدار يناراحت شد

رم  یم: کتم رو تنم کردم و گفتم! شناخت یمن رو ورق به ورق و خط به خط م! نشست به لبم یکمرنگ لبخند

 .بخورم ییهوا هی

راه  هی میبمون با هم حرف بزن: به چشمهاش نگاه کنم و پرغم گفت بازومو گرفت، منو وادار کرد که دستش

 .میکن دایپ یحل

 .خرده راه برم هیخوام  یم ستیحالم خوش ن: و آروم گفتم دمیبوس شویشونیشدم، پ دوال

 وونیعمه همراهم تا تو ا! شدم یموندم مطمئناً منفجر م یرفتم و م ینم. فاصله گرفت و زل زد به صورتم ازم

 یمهمون يحوصله  تشیواقع. برگردم ستیدونستم قرار ن یخودم م. رفتنم يبه تماشا ستادیاومد و تو سکوت ا

از راه  گهید يصبح پرمشغله  هیبخوابم که شب زودتر تموم بشه و . خواستم برم خونه و بخوابم یم. رو نداشتم

 !برسه و سرمو گرم کنه

 . خونه ریانداختم تو مس نویماشرو بستم و نشستم پشت رل، استارت زدم و  در

گرم بود و  يروزها سرش به شاد نیا. داد خونه است ینشون م اوشیس يهال خاموش بود، اما کفشها برق

 . وقتها رو تهران بود شتریب يهر چند که شاد شون،ینامزد باز

! بود ایکه مانع از رفتنم شد اسم ناد يزیبلند بود که ناخواسته بشنوم اما چ يحرف زدنش با تلفن اونقدر يصدا

کرده بودم خفه اش  یکه سع یدل صاحب مرده و احساس نیانگار شب نبش قبر ا! بود ایامشب انگار شب ناد

 !کنم بود

 میکه ما کت شلوارمونو بد رهیبگ مشویبهش بگو زودتر تصم...یآهان به سالمت! ... واقعاً؟! نه بابا؟! ا؟یناد: 

کت شلوار  هی! میبخر ای میلباس بدوز یکه واسه هر مجلس میستیخب ما مثل شما ن! دختر نخند!.... ییاتوشو

 گهیخب سال پارسا که چهار ماه د... آهان!... میکن یو تنمون م ییاتوشو مشید یواسه صد تا مراسم م میدار

در  یخمودگ خوشحال شدم که باالخره از اون یلیخ يجد یول! میوقت دار یلیخب پس تا اون موقع خ! است

 .بگو کیاز طرف من بهش تبر! اش گرفت ندهیآ يبرا یمیتصم هیاومد و 

نشستم رو مبل و با دست محکم به پشت سرم . گرفته يدیلحظه حس کردم پشت سرم درد شد هی! رفتم وا

 حالت خوبه؟: دیمکث پرس هیبلند شد و بعد  اوشیس يپا يدونم چقدر گذشت که صدا ینم. فشار آوردم
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گذشت و  یم ییدو هفته از اون بحث کذا. به سوالش از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم و در رو بستم تیاهم یب

 ! نیو هم یرلبیسالم ز هی. میدید یهمو نم ادیهر چند که ز میبود نیبا هم سرسنگ! روابط همچنان حسنه نبود

 تو؟ امیب: دیپرس شاویروبرو بودم که در باز شد و س واریتخت و مات د يبودم رو لبه  نشسته

شده  لیتکم لیخبر تکم نیا دنیحال خرابم با شن! سر جام موندم یتکون و واکنش چیه یپلک هم نزدم، ب یحت

 !بود

 ؟یعمه باش يمگه قرار نبود شام خونه : اومد نشست کنارم و آروم گفت اوشیس

 میبابت تصم جانیو ه یبا خوشحال نقدریدم ا یدونست خونه ام و دارم به اون مکالمه گوش م یاگه م مثالً

 ! کرد؟ ینم يزیرفتن برنامه ر ییگفت و واسه اتوشو ینم کیتبر ایناد

 يدیحرفهامو شن: که گفت دمیکردم شن یکه بازشون م يو همون جور نمیآست ينشست به دکمه ها دستم

 !هیچ انیجر یدون یپس م! گهید

دختره  ؟یبکن يکار هی يخوا ینم: ادامه داد اوشیام، سچشم دنیانگشت شست و اشاره ام شروع کردم به مال با

محسن جواب مثبت  شییبه پسردا نکهیا ياز طرف خونواده اش هم تحت فشاره برا! شه دامون یداره نابود م

به  انیمادره جر قیگفته و از طر درشرو به ما هیهاش گفته و اونم قض ییاز دختر دا یکیموضوع تو رو به ! بده

 ! خودت تا تهشو بخون گهیو بعد هم آقاجونت و د دهیگوش خاله ات رس

 هی! ندازه یداره به جونم م یشیبا جمله هاش چه آت دیفهم یکه نم یاوشیس يماتم نشست به به چشمها نگاه

راهش  نیدامون ا: بهش آورد و گفت يام موند و بعد دستش نشست رو شونه ام، فشار رهیخرده تو سکوت خ

 !ستین

 !آخه؟ يچه جور! داشتم؟ یبر م ونمونیاز م يرو چه جور یلعنت يمن اون گذشته ! بود؟ یچ راهش

 ي رهیخرده تو سکوت خ هی. رو تخت دمیخالص کردم و دراز کش اوشیدست س ریحرکت از ز هیامو با  شونه

ذره  هیخواستم  یفقط م! يبه خودت بد یتکون هیخواستم  یبابت اون روز، فقط م: صورتم موند و بعد گفت

دامون تو ! یکش یم یچ يدار نمیب یواال خودم دارم با چشمهام م! نیهم! یبکن يفکر هیکنم بلکه  تیرتیغ

رو  ختهیجور بهم ر نیا ياگه تو قهاتیو ژاله و عمه خانوم و رف نیمع ،ياگه از حال و روز خراب خودت با خبر

 ییجا ایاومد  ير بار که رفتم تهران، هر بار که همراه شاده! رو ایهم ناد نمیب یمن هم تو رو دارم م نن،یب یم

 !؟یبه حال داغون جفتتون بکن يفکر هی يخوا ینم! دیکه اون هم بود پژمرده تر از بار قبل به نظرم رس میبود
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 یو م دمیدزد یم دیرو با ایناد! اومد؟ یاز دستم بر م يچه کار! کردم؟ یم دیکار با یچ! شد کرد؟ یم يفکر چه

مگه ممکن بود ! شد؟ یمگه م! تنها راهش بود نیا! میکرد یم یتک و تنها و دور از همه زندگ ییجا هی میرفت

 !اصالً؟

 گهیخوام د یانگار حس کرد که نم. پشت کردم اوشیو به س دمیکمربند رو شل کردم، به پهلو چرخ سگک

 . رونیکرد و از اتاق رفت ب یبشنوم چون از جاش بلند شد، پوف يزیچ

ماه اصالً  9 نیمگه تو ا! باالخره؟! دادم یرو از دست م ایباالخره داشتم ناد! پسره کار خودشو کرده بود باالخره

تعهد بودم اون  یهمون قدر که من ب! به دست آوردنش انجام داده بودم که حاال بگم از دستم رفت؟ يبرا يکار

مکه و پشت سرم رو هم  یحاج یرفته بودم حاج هک یبه خاطر من! نداشت به خاطر من صبر کنه یلیدل! هم بود

باز هم اون که اومده بود ! باز هم آقاجون! کرد یم لیرو تعط شیزندگ دیبه خاطر من چرا با! نگاه نکرده بودم

 یرو رقم م اهیس ریتقد هیباز هم داشت برام ! اون وسط سرنوشت من دراز بود يباز هم پا! منو ازم بدزده یزندگ

رو  اینکرده بودم ناد یماه رو سع 9 نیا نیمگه ع! مگه تنها نبودم؟! تنهاتر؟! کرد یتنهاترم م شتداباز هم ! زد

فکرها  نیپس ا! نگرفته بودم تنها بمونم؟ میمگه تصم! رو بدون اون تصور کنم؟ ینکرده بودم زندگ یسع! نخوام

 یمغزم البد داشت م! ود به جونم؟بود که افتاده ب یسردرد مرموز چ نیا ،یلعنت یاحساس خفگ نیا! بود؟ یچ

مغزم از فکر همبستر ! دیترک یکه نشسته بود تو دست محسن داشت م ایناد فیظر يمغزم از فکر دستها! دیترک

شدنم نمونده  یبه متالش يزیچ گهید! شد یداشت منفجر م یلعنت يکه عاشقش بودم با اون پسره  یشدن اون

 ! بود

*** 

تونم تو  یفردا نم: گفتم نیرو از دستم در آوردم و انداختم تو سطل و در حال شستن دستهام به مع دستکشها

 زمان جلسه رو عوض کنه؟ یجلسه باشم، به دکتر نگفت

گفتم منتها : گفت دشیروپوش سف يها بیو دستهاشو فرو برده بود تو ج شگاهیبود دم در آزما ستادهیکه ا نیمع

 !رفت ادشیه کل فکر کنم ب. نداد یجواب

رفتم سمت  یکه م يخشک کردن دستهام و همون جور يبرا رونیب دمیرو بستم، چند پر دستمال کش ریش

 .خونم یصورتجلسه رو پس فردا م. ستیمهم هم ن: اتاقم گفتم

 ؟يایب یتون یکه نم ییکجا: دیهم دنبالم راه افتاد و پرس نیمع

 .فتمیش مارستانیب-
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 ! ؟یجا به جا کن یتون یخب نم. آهان:

 . ندارم نیجانش. نه:اتاقم رو باز کردم و گفتم در

از من  ایبا تو دعواش شده ! بود نیژاله امروز سرسنگ: دمینشستم و پرس زمینشست رو مبل، منم پشت م نیمع

 دلخوره؟

 !باشه؟ نیبه تو داره که با تو سرسنگ یبا من دعواش بشه چه دخل-

 !شما يزدم به حال و هوا یموندم گند م یاگه م شبید!پس از من دلخوره:

 يزد یو باهاش حرف م یداشت یبر م ویالاقل گوش! کرد هیگر ریدل س هیزن عمو ! به نظرت رفتنت گند نزد؟ -

 !که آروم شه

 !دخالت من آروم شه یب رهیبگ ادی دیعمه با ییجاها هی:

 !يکرد یآرومش م يجور هی دیخب خودت هم با ،يشد شیتو باعث ناراحت-

 !دیرو خودش وسط کش ایبحث ناد:

 دهیخانوم رو از زبونم نشن دیوقت بود اسم اون خورش یلیخ! حق داشت. ساکت شد و زل زد به چشمهام نیمع

 !بود

 .ستمین یبعد دوشنبه ها و چهارشنبه ها دو سه ساعت ياز هفته : به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 صبح؟-

 .آره:

 ؟یدانشگاه-

 .آره:

 !؟یمون یزنده م يجور نیا یمطمئن-

 !کار مال مرده:

 !یکه فکر کنم تو خودتو باهاش اشتباه گرفت! و البته گاو آهن-

 شه؟ ینم یخونه ژاله شاک ير یم رید نقدریا:و گفتم یصندل یامو دادم به پشت هیزدم، تک يلبخند

 !مونم یو چند سالم خلوت کنم م نیچند قیخوام با رف یکه م ییوقتها هی! ستیکه ن یشگیهم-

 !کوش؟:

 !؟یک-
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 !و چند ساله ات نیچند قیرف:

 !کنه یو داره تماشام م ینشسته رو صندل-

 !سالم برسون:

 !رسونه یسالم م شونمیا! یسالمت باش-

 !خب: شد و گفت نهینشست، دست به س زمیاز جاش بلند شد، اومد رو م نیمع

 !خب-

 !؟یکار کن یچ يخوا یم:

 !و؟یچ-

 !رو ایناد:

 !فکر کنه شییپسردا شنهادیگرفته رو پ میگفت تصم یژاله م: ادامه داد نیمع! خدا گفتم ای هیبردم باال و  سرمو

 !دونم یم-

 !از کجا؟:

 !رسه یخبرها م-

 !؟یبکن يخوا ینم يکار! اوشیس ای يشاد ای:

 !تونم بکنم؟ یکار م یچ-

 !شیبرو خواستگار:

 !دامون شیبرو خواستگار! گم یدارم م يجون تو جد: زد و گفت يلبخند ن،یمع يزدم به صورت جد زل

 !چشم: جام بلند شدم و گفتم از

 !برو یبعد هر جا خواست میحرف بزن: و گفت نمینشست به بازوهام و وادارم کرد بش دستش

 !نباشه رممکنیحرف بزن که غ يزیدر مورد چ: شدم و گفتم نهیدست به س ،یدادم به صندل هیتک

 !ها ستیهم ن یگ یکه م یرممکنیغ نیرفتن همچ ایناد يخواستگار: کرد و گفت یماخ

 !کار کنم؟ یعمه رو چ-

 شبیکه د ییاز حرفها!بشه یکه زن عمو به تب راض یتو به مرگ گرفت یعنی! کنم اون منتظر توا یمن حس م:

 !رهیگ یبار جبهه نم نیا یرو مطرح کن ایدوباره بحث ناد ياومد که اگه بخوا یبوش م يجور نیزد ا یم
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پدر و مادر خودش، ! ؟یراحت نیبه هم! م؟یتو زندگ ارمیب رمیدست دختره رو بگ! فرض کن عمه جبهه نگرفت-

تونم اون خاندانو تحمل  یدختر هم بدن من م! دن؟ یخودش، پدربزرگش اصالً دختر به من م لیفک و فام

که پدرمو دار  يبا نوه مرد و رمیبگ یاه بندازم و عروسدادار دودور ر یمشکل چیتونم بدون وجود ه یم! کنم؟

 !کنم؟ یازم نگرفته زندگ یسراغ يعمر هیزده، منو از خودش رونده و 

و  يسنگهاتو با خودت وا کند یتو که نشست! زنگ یزنگ ایروم  یروم ای! دامون؟ هیحال و اوضاع چ نیپس ا-

 !؟يدار يریجور خوددرگ نیپس چرا ا ستیوصلت به نفعت ن نیکه ا یدون یم

 فتنیبه جون هم ب یعقل و احساس وقت: و گفتم دمیکش یقیخرده فکر کردم، نفس عم هیزدم به روبروم،  زل

 ! مزمن يریشه خوددرگ یم

 یکی دیبا. نیزمان بگذره مع دیبا: آوردم گفتم یمانعم نشد، روپوشم رو که در م نیبار مع نیجام بلند شدم و ا از

 !خودم بسوزونم يرو هم به پا ایتونم ناد ینم. بشه روزیا عقلم پدو سال بگذره ت

الاقل  ای لهیکه محبوب فک و فام يمرد هیآروم،  یزندگ هی! رو کنار محسن تصور کردم ایتا صبح ناد شبید

پا ! ؟یمن چ! با آبرو يگذشته  هیپدر و مادر با اصل و نسب و  هی! ستیخاندان ن يو دور انداخته شده  یلیطف

 شینه تنها آسا! و آرامشش رو سلب کردم شیآسا یعنی! جنگ دونیهلش دادم تو م یعنی ا،یبذارم واسه ناد شیپ

 ! خودمو هم سلب کردم شیاونو، بلکه آسا

 !؟يدار شیتو اآلن آسا-

 !کنم یم دایمطمئناً پ فتهیب ابیکه آب ها از آس گهیدو سال د یکیاآلن ندارم اما :

 !الاقل به اون دختر حق انتخاب بده! یکن یاشتباه م يدامون دار-

 ؟يای یپس فردا شب استخر م! ظلمه! ستیکه قرار باشه به انتخاب شر ختم بشه حق ن یحق:

 !دم یکنم و بهت خبر م یبا ژاله هماهنگ م-

 ي جهیبود از نت یگرچه که ناراض رون،یبارش کردم و منتظر موندم از اتاق بره ب لیزن ذل هیزدم،  يلبخند

 !کنه یکرد بحث رو تموم و ازم خداحافظ یشب وادارش م 12شدن ساعت به عدد  کیصحبت هاش اما نزد

*** 

انداخت  دیبود که کل اوشیفنجون قهوه جلوم بود و زل زده بودم بهش، س هینشسته بودم،  يناهارخور زیم پشت

 داریارژ شارژه و خب البد از دسرم برگشت به سمتش، مشخص بود ش. سالم کرد دارمیب دید یو اومد تو و وقت

 !کرد یسالم م يجور پرانرژ نیگشت که ا یبرم اری
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 !دلم خواست! قهوه! اممم: و گفت دیسالمش رو دادم، اومد تو آشپزخونه، بو کش جواب

 !فتهیبخور بچه ات ن: شدم گفتم یکه از جام بلند م يرو هل دادم به سمتش و همون جور فنجون

 !لحظه هی: نشست به بازوم و گفتدستش  رون،یبرم ب اومدم

به خودش  یمظلوم ي افهیزد و ق يبازوم بود باال اومد و نشست به صورتش، لبخند ریاز دستش که گ نگاهم

 .میحرف بزن نیبش: گرفت وگفت

و نشست، فنجون رو هم دوباره به سمتم هل داد و  دیکش رونیرو ب یصندل هیجام نشستم، اون هم  سر

 .شم یخواب م یبخورم ب نویخوام بخوابم، ا یخسته ام م:گفت

 .بودم يبا شاد: کرد و گفت یسکوت منتظر موندم حرفشو بزنه، مکث تو

 !مشخصه: شدم و گفتم نهیبه س دست

 !از کجا؟: زد و گفت يلبخند

 !يباز و برق چشمها و اون سالم پر انرژ شین نیاز ا-

 ؟يبهش زنگ زده بود:

 !؟یبه ک-

 !يبه شاد:

 !جواب نداد یول! آره-

 .يبعدش زنگ زد تو جواب نداد.يبود نخواست بفهمه که بهش زنگ زد ایناد شیپ:

 .تو جلسه بودم-

 شده؟ يطور:

 .نه-

 ؟یگم کارش داشت یم یعنی: 

 .خواستم یارشد داده بودم بهش رو م یکه واسه کارشناس ییجزوه ها-

 .آهان:

 نجاست؟یا-

 ؟یک:

 !آره؟ یلیخ ادی یخوابت م-
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 !چطور؟. یلینه خ:

 !فردا هم هست؟ گه؟ید نجاستیا يشاد-

 .آره:

 .نمشیخوام بب یقرار بذار م هی-

 !بابت جزوه ها؟:

 !آره: جام بلند شدم و گفتم از

 .اردشونیتونم بهش بگم که برات ب یمنم م-

 !ستمیهوس باز باشم اما ناموس دزد ن دیشا: ابروم رفت باال و گفتم يتا

 !دامون :جاش بلند شد و معترض گفت از

 !ییخدا يبنده  هیکه بدم به  ارهیخواد ب یبهش بگو اگه جزوه ها رو نم: افتادم سمت اتاقم و گفتم راه

 ! دامون:اومد و دوباره صدام زد دنبال

منظورم : و لپ تاپ رو باز کردم، دستش رو گذاشت روش و بستش و گفت زیتوجه بهش نشستم پشت م یب

 !يکرد ینبود که تو برداشت یاون

جفتمون  یعنی! يریرو بگ ایازش سراغ ناد يبودم بخوا دواریام:زدم به صورتش،با زبون لبهاشو تر کرد و گفت لز

 !یمحسن پرس و جو کن انیکه بابت جر يزنگ زد میفکر کرد

 !یکن کیمنو تحر نکهیا ينقشه است برا هیکردم  یم الیکرد خ ینم دییاگه ژاله حرفتو تأ-

 !ستیباور کن نقشه ن:

 !دونم یم-

 !نباشه یامکان نداره راه! کن دایراه حل پ هیخوب فکر کن و  نیبش! دامون يهنوز چهار ماه فرصت دار:

 !؟يکار مصر نیبه ا نقدریچرا ا-

 !نیزن یبال بال م نیدار يکه چه جور نمیب یچون دارم جفتتونو م:

 دیکن با داریمنو صبح زود ب. میهمو بشکنبال  مونیکه پس فردا تو زندگ نهیبهتر از ا میامروز اگه بال بال بزن -

 !نیبب یآنچنان يبخواب، خوابها ریاآلن هم برو بگ.برم دانشگاه

! لخت شدم و خودمو ولو کردم رو تخت! بگه اما نگفت و رفت يزینشست رو شونه ام، خواست چ اوشیس دست

 .تازه يتجربه  هیروز تازه بود، با  هیفردا 
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*** 

و راه افتادم سمت دفتر دکتر  نمیرو دست به دست کردم تا بتونم ساعتم رو بب فمیکتم رو درست و ک ي قهی

با لبخند بهم سالم کرد  شیبه محض ورودم منش. نمشیازم خواسته بود قبل از رفتن به کالس حتماً بب. پورزند

 .دکتر منتظرتون هستن: و گفت

! يجناب استاد فرهود! به به: د شد و گفتخوش از جاش بلن يبه در اتاق زدم و رفتم تو، عمو با رو يا تقه

 !احوال شما

: دیشد و پرس قیروبروم نشست و تو چهره ام دق. زدم، باهاش دست دادم و به تعارفش نشستم رو مبل يلبخند

 ؟یخوب

 .ممنون: حفظ لبخندم گفتم با

 !يچقدر الغر شد-

 .مال اونه. دارم ییغذا میام هم رژ هیکل تیبه خاطر وضع. فرصت نشده برم باشگاه:

 ؟ياسترس که ندار! هیخوب زیورزشو ول نکن چ-

 !نه اصالً: لرزوندمشون و با لبخند گفتم یکه م یدستهامو بهش نشون دادم در حال پشت

 ! یافت یراه م گهیخرده سخته، بعدش د هیاولش : و گفت دیخند

 ! ییبدو یتون یم گهیبعد د یکن یتات یتات دیبا يآره اول هر کار-

 !يای یکار هم بر م نیمطمئنم از عهده ا:

 !داره یالبته بستگ-

 !؟یبه چ:

 !دختر به پسر يبه نسبت دانشجوها-

 امی یترمو م نیا:انداختم و گفتم وارید يبه ساعت رو یتو روحت نثارم کرد، لبخند زدم، نگاه هیو  دیخند عمو

 .کار ادامه بدم نیکه ترم بعد هم بخوام به ا ستین ینیاما تضم

 .یتفاوت رد بش یاز کنارش ب یتون ینم گهید یتجربه اش کن یمن مطمئنم وقت یول يگفته بود-

 !داره یبازم بستگ یول! آره خب: جام بلند شدم و گفتم از

بچه ها  نیا! دختر به پسر؟ يبه نسبت دانشجوها: و گفت دیبه پشتم کش یهم بلند شد، با لبخند دست دکتر

 !هم باشه یانضباط تهیحواست به کم! امانتن
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خواست زودتر ساعت کالس تموم شه  یدلم م. يتکون دادم و راه افتادم سمت در ورود دییبه تأ يسر دم،یخند

که معموالً تو انجام  یبا خودم که تعارف نداشتم، با وجود اعتماد به نفس! باشم شگاهیو من تو راه رفتن به آزما

 . خرده مضطرب بودم هیبار  نیکارهام داشتم ا

در و پا تو  ي رهیکردم، بعد صاف کردن گلوم دستم نشست به دستگ یو پشت در بسته اش مکث دایرو پ کالس

 .کالس گذاشتم

دانشجوها رو  ستیو ل فیک ز،یرفتم سمت م مینگاه کردن به دانشجوها سالم کردم، جواب دادن، مستق یب

 کی يهماتولوژ: دمیپرس یگاه صندل هیتکذاشتمش رو  یگذاشتم روش و کتم رو در آوردم و همون طور که م

 گه؟ید نیدار

بودم  ستادهیا زیرو برداشتم و همون طور که کنار م ستیل. دو تاشون بلند شد که گفتن بله استاد یکی يصدا

 !ن؟یکن ینم یاستاد معرف: از پسرها سرمو بلند کرد یکی يبندازم، صدا شونیبه اسام یخواستم نگاه

تو وقت درس خوندن هم : دمیبه ابروهام انداختم و پرس يزیگره ر! یشعبان يآشنا ينشست به چهره  نگاهم

 !؟يارشد قبول شد یکه کارشناس یداشت

 !خودش يخودش موارد متفرقه هم جا ياستاد درس جا: گفت ییزد و با پررو يلبخند

برگشتم سر کار، وجود  یوقتبعد فوت پارسا و بعد اتفاقات افتاده، ! فنچ بشم نیکم بود که بخوام استاد ا نمیهم

خواستم تو دوران  یبه خاطر کار اشتباهش م اناتیاگه تا قبل از اون جر! بشر هم شده بود قوز باال قوز نیا

گرفتم و  ینداخت بهش سخت م یم ایناد ادی داًیمنو شد نکهیبعد از اون به خاطر ا رم،یحالش رو بگ شیکارآموز

 !دست شما کار کنم ریز ستیقرار ن گهیخوشحالم که د: رفت گفت یداشت م ینبود که روز آخر وقت بیخب عج

لبخند زده و با هم دست ! فتهیدم به ساعت چشمم بهت ب گهید ستیمنم خوشحالم که قرار ن: گفته بودم بهش

 !کرده بود یو ازم خداحافظ میداده بود

بچه ها انداختم تا نسبت دخترها به پسرها  ي هیبه بق یینشست رو لبم، نگاه گذرا يتصور اون جمله ها لبخند از

 !صورت صاحب اون چشمها شد واریگچ د نیگرد شده و رنگ ع یِچشمم مات دو تا چشم عسل اد،یدستم ب

کردم به خودم  یسع. شد رهیپاش خ ينشست رو صورتش و به جلو یظیاز چشمهام کنده شد، اخم غل ایناد نگاه

بود که قفسه  یدر حال نیدانشجوها رو جلوم باز کردم و ا ستیکث لم هیو بعد  زیمسلط باشم، نشستم پشت م

 !بودمکلمه شوکه شده  یواقع یبه معن. شد یم نییباال و پا جانیام از ه نهیس ي

 !نینفرمود یاستاد معرف: بود که دوباره گفت یشعبان
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بهش  یام رو باز کرد که بتونم بهتر نفس بکشم، جواب قهی يباال يبهش انداختم، دستم ناخودآگاه دکمه  ینگاه

کاش اسم ! خوندم یرو قبل از ورودم به کالس م یلعنت ستیل نیکاش ا! ابیندادم و شروع کردم به حضور و غ

ذارم که اون هم  یم یپا تو کالس دارمده  ینفر نوشته شده و نشون م نیکه پنجم دمید یرو م تیپاك ن ایناد

 ! توش حضور داره

مشت  دیرس یپام که به خونه م گهیبار د نیا! بود نیبزنه و نزد ا اوشیقرار بود س شبیکه د یحرف پس

 ! دمیکوب یمحکممو تو دهنش م

نبود، لبم تا  رهیمطمئناً اگه اون همه چشم بهم خ! تونستم تمرکز کنم یکردم نم یم يهر کار! بود يبد تیموقع

 یدر حال یشروع کردم به خوندن اسام دیلرز یکه خش برداشته بود و م ییبا صدا! شد یباز نم یمدتها به حرف

رو  ایو ناد ادیاسم شه! کردم تا بتونم تمرکز کنم و نوشته ها رو بخونم یم یطوالن باًیتقر یکه سر هر اسم مکث

 ! نبود یمعرف ای ابیبه حضور و غ يازیچشمهام بودن و ن يهر دوشون جلو! بدون خوندن رد کردم

 .نیاستاد اسم منو نخوند: بود که گفت ادیشه

 یرد م بتیواسه تو غ: زده به هم گره کردم و گفتم خیکردم  یرو کنار گذاشتم، انگشتهامو که حس م ستیل

 !یتو کالس نداشته باش یحضور پررنگ نقدریبعد ا يکنم که از جلسه 

از سه جلسه  شتریحضور تو کالس برام مهمه، ب: گفتم هیبزنه رو به بق یمهلت بدم بخواد حرف نکهیبدون ا بعد

رو  یکه بعد من کس نیبه موقع و قبل من هم تو کالس باش. نیدرسو حذف کن نیخودتون بر ن،یداشت بتیغ

 !دم یراه نم

 ! میارشد هست یکارشناس يدانشجو یاستاد ناسالمت: از پسرها بلند شد یکی يصدا

 !درسته؟ نایکاو: دمیبهش انداختم و پرس ینگاه

 !بابا حافظه: از پسرها گفت گهید یکی

 یم! ه؟یچ نیارشد هست يدانشجو نکهیمنظورت از ا قاًیدق:کرد، از جام بلند شدم و گفتم دییحرفم رو تأ انیکاو

 !؟يبد حیتوض یتون

 !سانسهیل يفکر کنم مال دوره  يریهمه سخت گ نیا نهیمنظورم ا یعنیخب -

 !بندنیو مقررات پا نیسخت به قوان ياستاد فرهود: بدم بلند شد یجواب نکهیقبل از ا یشعبان يصدا

 ن،یکه همچنان پر اخم زل زده بود به زم ییاینگاهم ناخودآگاه رفت سمت ناد د،ییتأ یکردم به معن لیما يسر

 .نیکن هیکتابها رو ته. کنم یم یچند تا منابع معرف: برگشتم سمت تخته و گفتم
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سر جام نگاهم  نمیبش نکهیکه مد نظرم بود، بعد برگشتم و قبل از ا ینیالت يم کتابهاکردم به نوشتن اس شروع

روم  شیسرخ پ يچهره  هی! نبود دهیاز رنگ پر يحاال خبر! بود دهینگاهشو ازم دزد يکه فور ییایافتاد به ناد

که  یاما هر چ جانیاز ه ایگرفته است  راون جور گ یو ناراحت تیبدم از عصبان صیتونستم تشخ یبود که نم

 !بود مشخص بود حالش بدتر از من خراب خرابه

خرده حال خودم جا  هیخواستم  یکنن اما در واقع م ادداشتیو منتظر موندم بچه ها منابع رو  زیپشت م نشستم

وقت کرده بود  یک ایاصالً ناد. شد شمیدستم مشغول لمس ته ر هیدستم نشست به پشت گردنم و  هی! ادیب

شهر و  نیچرا دوباره هم! بشه همتونسته بود خودشو جمع و جور کنه که کنکور بده و قبول  یک! ه؟درس بخون

رو  تیوضع نیتا آخر ترم ا دیبا يچه جور! شده بود؟ یراض ينگار چه جور! دانشگاه رو انتخاب کرده بود؟ نیهم

 ! بود آخه؟ يریچه تقد نیا! م؟یکرد یتحمل م

 ن؟یکن یستاد درسو شروع نما: از پسرها بلند شد یکی يصدا

 بیکه ذهنم عج یو شروع کردم به درس دادن در حال ستادمیبره و بعد ا نینگاهم از ب یرگیزدم تا خ پلک

که  يکه اصالً انگار تو کالس نبود، خودکار اینشست به ناد یجمله هام، نگاهم م ونیم یهر از گاه! بود ریدرگ

کالم از دستم  يداد و رشته  یخورد و مطمئناً اصالً به درس گوش نم یهم نم یتکون یدستهاش بود حت نیب

 !کردم یگفتم و دوباره شروع م یداشتم م یچ ادیب ادمیکردم تا  یخرده مکث م هی! رفت یدر م

 .نیبر نیتون یم: و گفتم زیکردم و نشستم پشت م يساعت مونده به تموم شدن ساعت جمع بند مین

! گفتن؟ يهم داشتم برا یاصالً حرف! به حرف زدن ستهیرو صدا بزن که با ایاستم نادخو یاگه م یلیبود خ تابلو

 یزودتر از همه از کالس رفت در حال! حرف زدن نبود يبرا یلیرو هم که بود دل! نبود ییرو! بود ادیحرف که ز

 !بود یبه قوت خودش باق قیکه گره ابروهاش همچنان پرقدرت و عم

 یداشتم در حال یبر م ادداشتیخودم  ياز درس رو برا يمثالً داشتم خالصه ا رون،یاز کالس رفتن ب دانشجوها

 استاد؟: گفت یبه در خورد و شعبان يبود، تقه ا ایذهنم مشغول حضور و نگاه پراخم و ناراحت ناد يکه همه 

 بپرسم؟ يزیچ هی:بلند کردم و زل زدم بهش، اومد تو و گفت سرمو

که برم  نیدرس رو با شما بر دارم بگ نیا دینبا نیکن یاگه فکر م: کرد و گفتنگاهش کردم، من و من  منتظر

 !حذفش کنم

 !بکنم؟ يفکر نیهمچ دیچرا با: دمیابروم باال رفت و پرس يتا

 ... خب  یعنیدونم  ینم-
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 !زبون سرخت سرتو به باد نده دوارمیهر چند که ام. کشونم یرو به کالس نم یمسائل خصوص:

جزء  تیشدنت به خانوم پاك ن کیالبته از نظرم نزد:که گفتم رونیگفت و خواست از کالس بره ب رلبیز یممنون

 ! شه یمحسوب نم یمسائل خصوص

 یاگه م:کردم گفتم یهامو جمع م لهیکه وس يو متعجب نگاهم کرد، از جام بلند شدم و همون جور برگشت

 !یفراموش کن تویکارشناس يمربوط به دوره  يطنتهایبهتره ش یواحدو پاس کن نیا يخوا

! روبروم شدم ي رهیو هاج و واج خ زینشستم دوباره پشت م! رونیمکث از کالس رفت ب هینداد و بعد  یجواب

رو تحمل  طیشرا نیا دیبا يچه جور! بود؟ یگناهم اصالً چ! بود؟ یچه عذاب نیا ایکردم ؟ خدا یم دیکار با یچ

 !محض بود يو شکنجه  دکار نبو گهیکار که حاال د نیلعنت به من با قبول کردن ا! کردم؟ یم

*** 

نشسته بود  شیپ ي قهیکه چند د ییبه جا! ایناد یخال يبه جا! زل زدم به روبروم يلحظه ا يو برا دمیکش یپوف

چرا اصالً با من ! اولش يبه نگاه بهت زده  دیذهنم عقب رفت و رس! وجه نگاهم نکنه چیکرد به ه یم یو سع

رو در آوردم و به  ستیل م،یشونیبه پ نشست یاخم! من تعجب کرده بود؟ دنیچرا اصالً از د! ه بود؟کالس برداشت

راه افتادم سمت آموزش و ! پر شده بود گهید یکیو با اسم  یاستاد از اسم من خال يجا! انداختم یباالش نگاه

! کنن حیرفته اسم رو تصح ادشونی نهایاون آقا اومده بودم و ا يجا یلیبعد پرس و جو متوجه شدم من به دال

بود که روحش هم از حضور من به عنوان استاد  نیدرس رو با من برداشته بود ا ایناد نکهیا لیدل! بود نیپس هم

چشم گردوندم تو  نیتا برسم به ماش! تونستم بفهمم یتعجبش رو م یحاال معن! حق هم داشت! خبر نداشت

مطمئناً . رو گرفتم اما جواب نداد اوشیس يشماره  نیبه محض نشستن تو ماش. اما نبود نمشیمحوطه بلکه بب

 !خرده صبر کنم تا شب که رو در رو به فحش بکشمش هیشلوغ بود و بهتر بود  یلیسرش تو بانک خ

گوشه  هیرم ب شگاه،یآزما امیدادم اصالً ن یم حیترج! تو اتاقم دمیکردم و چپ یرلبیسالم ز هی شگاه،یآزما دمیرس

 نیحاال با ا! کار کنم یچ دیحاال با نکهیفکر کنم به ا! فکر کنم و فکر کنم و فکر کنم ییو تو تنها نمیبش

شود، آنچه خدا  یدلم خواست نه آن م چهآن! که قراره بشه جهنم من و اون دختر چه کنم یلعنت يروزها

شود، آنچه خدا و  یگفتم آنچه عقلم گفت نه آن م یم دیمنتها با! من بود تیشود نقل حکا یخواست همان م

! نسبت نیلعنت به ا! لعنت به اون گذشته! لعنت به اون عقل! دل نیلعنت به ا!شود یدل من خواست همان م

احساسه قشنگ  یلعنت به هر چ! هیعشق و عاشق یلعنت به هر چ! ریتقد نیلعنت به ا! سرنوشت نیلعنت به ا

 !لعنت لعنت! خواستنه
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 دانشگاه خوش گذشت؟: دیاومد تو، سالم کرد و پرس نیبه در خورد و مع يا تقه

 !خبر داشتن ایناد یموضوع که احتماالً اون و ژاله هم از قبول نیبه صورتش بود اما ذهنم سمت ا نگاهم

  ه؟یچ: دیاومد جلو و پرس دیمات و اخم صورتم رو که د نگاه

 !نه؟ یدونست یم-

 !و؟یچ:

 !کاه ریآب ز اوشیهم تو، هم ژاله، هم اون س-

 !دامون؟ ویچ:

 !رو تو اون دانشگاه خراب شده ایناد یقبول-

 !ش؟یدید: دیخرده نگاهم کرد و بعد پرس هی نیمع

و مانع رفتنم شد و با  دیو راه افتادم سمت در اتاق، بازومو کش دمیبه موهام کش یچنگ یجام بلند شدم، عصب از

 !دامون آره؟ شیدید: دیپرس جانیه

 ... یول میبهت بگ میخواست: به تأسف تکون دادم، بازومو ول کرد و گفت يزدم به چشمهاش، سر زل

پا بذارم تو اون کالس، هم واسه خودم و هم واسه اون دختر  م،یمن و اون با هم روبرو بش نیداد حیترج-

 !ه؟آر ینیب یم يکه دار ینیجهنم درست کنم و حال روزم بشه ا چارهیب

به اون  نویا! کنه یرو با نمک دوا نم یآدم زخم دل کس: بگه، راه افتادم سمت در و گفتم يزیخواست چ نیمع

 ! همدستهات هم بگو

*** 

بهش انداختم و جواب سالمش رو  ینگاه مین. شد که ژاله اومد دم در بخش و سالم کرد یداشت تموم م کارم

 از کارت مونده؟ یلیخ: دیپرس یبا لحن مهربون. دادم

 چطور؟. یلینه خ: فاصله دادم، زل زدم بهش و گفتم کروسکوپیاز م سرمو

 .کارت داشتم-

 .شه یکارم تموم م گهید قهیده د هی:

 .باشه پس منتظرم-

ژاله هم اومد، در رو بست و . سپردم و رفتم تو اتاقم يبه احمد شویرفت، کارهامو جمع و جور کردم و باق ژاله

 .يگفت از دست ما دلخور یم نیمع: گفت
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 .ستمیدلخور ن-

 !یاما هست یعصبان:

 !نیفقط موندم چرا بهم نگفت! ستمیهم ن یعصبان-

 !میاریجلوت ن ایاز ناد یاسم یخودت خواست:

 !نیکرد تیچقدر هم که همه اتون رعا-

 !ا؟یاستاد ناد يتو شد يجد:

 یدش رو پنهون کنه که نتونست و وقتکرد لبخن یسع! زد یموج م یزدم به چشمهاش که تهشون خوشحال زل

 !؟ییایتو اآلن استاد ناد يجد يجد: لبش به وضوح به لبخند باز شد گفت

 !خنده داره؟ شیچ:

 !هیباعث مسرت و خوشحال! ستیخنده دار ن-

 نیو اال ا یافتادم تو چه هچل يخبر ندار:روپوشم شدم و گفتم يمشغول باز کردن دکمه ها ستادم،یجام ا سر

 ! يکرد ینم یابراز خوشحال يجور

 !؟يبر يخوا ینم: کردم و ادامه دادم زونیرو آو روپوش

 !دامون؟ یواقعاً اآلن ناراحت:و گفت دیخند

 !ست؟یچهره ام مشخص ن قیاز خطوط عم! هم خوشحالم یلیخ! نه: سمتش و گفتم برگشتم

 ! ندازه یکه از تو گور فرار کرده م يمرده ا ادیمنو  شتریب افهیق نیواهللا ا: و گفت دیخند دوباره

مونده ! تو کالس حس کردم روح از تنم جدا شده دمشیکه د ياز همون لحظه ا قاًیدق: رو برداشتم و گفتم فمیک

 !بهش دست داده یام اون چه حال

 !؟یدونست تو استادش ینم-

 ! شانس گندمون اسم استاد رو اشتباه نوشته بودن:

 !یعجب سرنوشت! بابا يا-

! آره دامون جان! خدا نخواد و خدا بخواد يکه بنده  یامان از وقت: زد و گفت يصورت ژاله موندم، لبخند مات

 .دهیپر یلیبخور، رنگت خ يزیچ هیبرو ! امان از اون وقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٥٥٩ 

! بهم بفهمونه؟ ویخواست چ یم! خواست؟ یم یخدا چ. مبل وا رفتم و موهامو به چنگ گرفتم يرفت، رو ژاله

به کجا ! نه؟یب یمن نم يکه چشمها يبهم نشون بد يخوا یم ویچ! نم؟یب یکه نم نمیبب دیبا رو یچ ایخدا

 !کنه؟ ینم ياریکه پاهام  يبر یمنو م يدار

تونست منو از فکر و  یخفه کردن خودم تو کار هم نم یحت گهیرون،دیزدم ب شگاهیجام بلند شدم و از آزما از

 !گرفته و دلخور دور کنه ياون چشمها الیخ

تمرکز هم نداشتم که بخوام کار  ستم،یجون نداشتم بخوام سرپا با. شگاهیبر نگشتم آزما گهید مارستانیب بعد

 .وارد بشه پس راه افتادم سمت خونه يتو کارم خدشه ا دمیترس یم. کنم

 !ا؟یس!اوش؟یس: کردن کتم گفتم زونیانداختم و رفتم تو و در حال آو دیکل

 !يشب زود اومد هیچه عجب تو : و سالم کرد و گفت رونیاتاقش اومد ب از

 !خوشحالم کنه حالمو گرفت نکهیاز ا شتریبود، منتها ب يفوق العاده ا زیسوپرا: سمتش و گفتم برگشتم

 !؟يزیچه سوپرا: دیکرد و پرس یاخم

تو : آب، قرص رو که خوردم گفتم وانیل هیمسکن برداشتم و  هیرو باز کردم و  خچالیتو آشپزخونه، در  رفتم

 !نه؟ يزیچه سوپرا یدون ینم

 !بدونم؟ دیبا: دیداد و پرس هیکانتر تک به

 !بر پدر آدم دروغگو:و زل زدم به چشمهاش و گفتم نکیرو گذاشتم تو س وانیل

 !شده؟ یحاال مگه چ! دمیخواستم بگم ترس: زد و گفت يلبخند

 !؟یرست یتا حاال تو از من م یاز ک! ؟يدیترس-

 !اون روحت باال اومده و قصد رفتن هم نداره یاز وقت:

نامردم اگه : راه افتادم سمت اتاقم و گفتم! تر شده بودم یاون لبخند نشسته رو لبش و لحن شوخش عصب از

 !ارمیسرت در ن شویتالف

 !گرفته است؟ یحالت از چ قاًیاآلن دق:دیو پرس دیخند

 ! بود گرد شد ستادهیا اوشیکه دم در اتاق س يشاد دنیجوابشو بدم، چشمهام از د برگشتم

که سر  ادیخواستم ب ،ینیرو بب يشاد یخواست! دوم زیهم سوپرا نیا: بود که سکوت رو شکست اوشیس يصدا

 !یفرصت سواالتو ازش بپرس
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دادم و رفتم تو  یرلبیسالم کرد، جوابش رو ز ياخم به صورتش بود با لحن گرفته ا ایناد نیکه درست ع يشاد

لباسمو عوض کردم و رفتم تو هال، ! چشمم يجلو انیانگار قرار بود کل امواتم ب! بود امروز يعجب روز! اتاقم

و  اوشیآروم حرف زدن س يصدا. دمهدف روشن کر یرو ب ونیزیبعد شستن دست و روم نشستم رو مبل و تلو

خرده گذشت تا  هی. مبل و چشمهامو بستم یبه پشت دادم هیسرم رو تک. دیشد شن یاز تو آشپزخونه رو م يشاد

 ن؟یداشت يبا من کار: دیپرس یروبروم نشسته بود وقت. سرم رو بلند کرد يشاد يصدا نکهیا

کار رو  اوشیس يواسه مراسم عقدشون هم با وجود اصرارها یحت. بودمش دهیوقت بود ند یلیزدم بهش، خ زل

 . بهونه کرده و نرفته بودم

 .دمیتو رو تو کالس ند: رو خاموش کردم و گفتم ونیزیتلو

 .کنم یم مویبعداً دوباره سع شاهللایمن ا-

 !؟یعنی يکنکور نداد:

 .خب، خوب نخونده بودم و قبول نشدم یچرا ول-

دسته  هی! دخترها دو دسته هستن! بله: که سرش تو آشپزخونه گرم بود انداختم و گفتم اوشیبه س ینگاه

 !لیتحص يکه قصد ادامه  ییدسته هم اونها هیکه قصد ازدواج دارن،  ییاونها

 ایس: دمیپرس اوشیسابق رو به خودش گرفت، از س يجد يجمعش کرد و چهره  يزد گرچه که فور يلبخند

 م؟یدار ییچا

 .زمیر یم ادیتازه دم کرده، بذار دم ب يشاد: از تو آشپزخونه گفت اوشیس

که به  هیمال طلب تیجد ي افهیق نیا: دمیو در همون حال پرس دمیو مالانگشت اشاره و شست چشمهام با

 !دارم؟ قتیرف

 !قصد داره با محسن نامزد کنه؟ يجد يجد: دمیمقدمه پرس ینداد، نگاهمو دوختم به صورتش و ب یجواب

 !کنه؟ ینامزد م یهم با کس یشوخ یمگه آدم شوخ:تر شد و گفت ظیغل يشاد يچهره  اخم

 !کنه؟ یکارو م نیمنو فراموش کنه داره ا نکهیفقط واسه ا-

 !که بخواد فراموشتون کنه؟ نیاصالً مگه شما تو فکرش بود! شما رو فراموش کنه؟:

 !نبودم؟-

 !افتضاح بعد فوت برادرش یروح طیاون هم با اون شرا! شد یکه دانشگاه قبول نم نیاگه بود! اصالً! نه:

 ! من عذاب وجدان نداشته باشم؟ یعنیپس -
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 !ن؟یمگه عذاب وجدان هم دار:

 !يشاد: از تو آشپزخونه بلند شد اوشیمعترض س يصدا

جور  نیا یکردم احساسمون دو طرفه است آره داشتم، ول یم الیکه خ یتا اآلن: نشست رو لبم و گفتم يتلخند

 !به من نداشته یحس ایانگار ناد یگ یکه تو م

 !ن؟یداشت یشما بهش حس:

رو  ایناد یهر ک: مکث گفت هیصورتم موند و بعد  ي رهیبراق، اون هم خ اهیجسور س يزدم به اون چشمها زل

 !از دست بده واقعاً بازنده است استاد

 !يبا برنده شدن ناد هیبازنده بودن من مساو-

 !نیحرفو بزن نیاز طرف اون ا نیاما حق ندار! نیگ یم نویشما ا:

 !آره؟! بوده یپس حس-

 !نه:

 !خوبه-

 ! ستین هم خوب چیه:

 !بهم نداشته؟ یحس ایکه ناد ستیخوب ن!چرا؟-

 یروح طیرو با اون شرا ایناد نکهیاسطوره اما بعد اون اتفاق، بعد ا هی! نیقهرمان هیکردم شما  یم الیخ یزمان هی:

اسطوره هم ! نیستیشما قهرمان ن! کردم یبهم ثابت شد اشتباه فکر م تونیزندگ یپ نیو رفت نیخراب ول کرد

 !نیتر یهم به نظرم معمول یآدم معمول هیاز  یحت! ستنین

 ترم؟ یکه من ازشون معمول نیچه جور یمعمول يآدم ها-

 !به به دست آوردنش نداشته باشن يدیاگه ام یحت! جنگن یخوان م یکه م يزیواسه چ یمعمول يآدم ها:

هم هستن  یمعمول يآدم ها يسر هیآره خب، منتها :مبل و چشمهامو بستم و گفتم یدادم به پشت هیتک سرمو

 !که دوستش دارن نجنگن یجنگن که به ضرر اون یکه با خودشون م

 !تنها شد یلیخ يبعد رفتن شما ناد-

 !نبودم که رفتنم بخواد تنهاش کنه شیهم تو زندگ یلیمن خ: بلند کردم و زل زدم بهش و گفتم سرمو

ابروهاشو  يشد و به جاش گره  مونیبگه، پش يزیمات چشمهام موند، لب وا کرد چ يلحظه ا يبرا يشاد

 .محکمتر کرد و از جاش پاشد و رفت تو آشپزخونه
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 یبهش م یسر و سامون دیبا. بود ختهیبهم ر یلیذهنم خ. کردم یفکر م دیبا. بلند شدم و رفتم تو اتاقم منم

 !دمیفهم یرو م زهایچ یلیخ دیبا! یمعمول یلیآدم خ هی ای میآدم معمول هی دمیفهم یم دیبا. دادم

*** 

به خاطر من، به خاطر اتفاقات  نکهیدلم گرفت از نبودنش، از ا. بود یتو کالس خال ایناد يجا يبعد ي جلسه

 یب ییجورها هیچون حس کرد  دیبار آرومتر بود شا نیا یشعبان. از درسش زده و سر کالس حاضر نشده نمونیب

انگار تازه پا . اینگاهم افتاد به ناد پنجرهدادم بودم که از  یم حیکه داشتم توض یمبحث يآخرها. اعصابم و کالفه

از  ییجا هیکه  دمیکردم و د بشیبا نگاه تعق. رفت سمت ساختمون آموزش یتو دانشگاه گذاشته بود و داشت م

اومد تا  یکه م ییروزها ادی. افتادم مارستانیب يروزها ادی يلحظه ا يبرا. نشست یخال مکتین هیرو  اطیح

 . یعسل يگرمش و اون چشمها يدستها ادی. داشتنمباشه واسه قدم بر ییعصا

 . آورد و نگاهمو از پنجره گرفت رونمیاز بچه از فکر ب یکی يصدا

 !م؟یبر میتون یاستاد تموم شد؟ م:

 . بعد يباشه واسه جلسه  شیباق: نه تمرکز داشتم نه حوصله پس گفتم گهیمقدار از درس مونده بود اما د هی

با هم خورده  ییشام رو سه تا. بودم يشاد يتو فکر حرفها. رفتن رونیو بچه ها از کالس ب زیپشت م نشستم

واسه شام که از اتاق رفتم . بود ایدر واقع مهمون ناد. ایناد شیرسونده بودش خوابگاه پ اوشیو بعد س میبود

خودش هم . سابق يهمون شادشد  ینبود و داشت م يخبر گهیاز اون اخم د. انگار نرم تر شده بود رونیب

تو سکوت فقط به . و هم به خاطر من ناراحته ایداد که هم به خاطر ناد حیدوباره سر حرف رو وا کرد و توض

! نه! کرده بود بحث رو عوض کنه اما تو مغز من هزارتا فکر بود یهم سع اوشیحرفهاش گوش داده بودم و س

! با اون خاندان چه کنم؟! کار کنم؟ یبا قلب خودم چ! کار کنم؟ یچ ایناد اب! فقط و فقط دو سه تا فکر! هزار تا نه

با حضور ! کار کنم؟ یداد چ یهل م ایکه انگار منو به زور به سمت ناد يریتقد نیبا ا! کار کنم؟ یبا عمه چ

چه ! کنم؟ دل صاحب مرده چه نیبا ا! کار کنم؟ یقرار بود نباشه چ ایکه ناد ییبا فرداها! کار کنم؟ یمحسن چ

 !چه کنم؟! کنم؟

ها رو  لهیوس. همچنان سر جاش نشسته بود ایانداختم، ناد رونیبه ب يجام بلند شدم و از پنجره نگاه دوباره ا از

کناره  نیتونستم با ا ینم. دمیترک یداشتم م گهید. رونیرو برداشتم و از کالس زدم ب فمیجمع کردم، کت و ک

 اجیبه من احت یوقت دمیفهم یم! دهیکش یچ ایدم نادیفهم یحاال م! امیم کنار باز خود ایفرار ناد نیبا ا ،يریگ

 یو سر جاش باق دیرفتم سمتش، منو ند! داشته يدادم چه درد یجواب زنگ هاش رو نم یداشته و من حت
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با فاصله ازش . رفت شیخودم پ ياراده  یپا و اون پا کردم و پاهام چند قدم مونده رو ب نیکردم، ا یمکث. موند

کردم و  یمکث. و نگاهم نشست به انگشتهاش که مشغول اس ام اس دادن بود مکتین ي گهیسر د هینشستم 

 ؟يومدیچرا سر کالس ن: دمیبعد آروم پرس

ها  یعاشق اون پولک. گرد شده زل زد به چشمهام يو با چشمها دیسرش به سمتم چرخ عیحرکت سر هی با

 ! شد یکنم انکار کنم نم یخواستم سع یهر چقدر هم که م! بودم

 !داشت که از جاش بلند نشد يدواریام ياما جا دیبه اخم شد و نگاه ازم دزد لیتبد تعجبش

 !یبه خاطر من ضرر کن يبخوا فهیح: و بعد گفتم ادیبه زبونم ب یخرده فکر کردم که حرف هی

به خاطر : پرحرص گفت يصدا هیبار با  نیاول يکرد و برا یاومد باال، نگاهش نشست تو چشمهام، مکث سرش

 ! شما؟

مسئله خدشه  نیبه خاطر ا يبخوا فهیح...  یمن استادت باشم ول يدونم دوست ندار یاممم، م نه،یمنظورم ا-

 !یبه درس خوندنت وارد کن يا

 !؟يچه خدشه ا:

 !یش یکه سر کالسها حاضر نم نیهم-

 !رمیگ یجزوه ها رو از دوستهام م:

 !حذف یعنی بتیگفتم سه جلسه غجلسه  نیاول-

 !واحدو حذف کنم نیتونم خودم ا یم!ستیبه سه جلسه ن يازین:

 !درسم نیترم بعد هم باز من استاد ا-

 !تونم از بند پ استفاده کنم یم:

 !ستمین يباز یاهل پارت یلیمن خ-

 !گم ینسبت پسرخاله دخترخاله بودنمونو م! ستین یمنظورم پارت:

 یکات کرده بودم اشاره م رهیرفت شکل بگ یرو که م ينسبت رابطه ا نیبه خاطر ا نکهیبه ا! گفت یطعنه م با

که  نمیتونستم بب یشد اما م لشیمات چشمهاش شدم، نگاه ازم گرفت و تو سکوت دوباره مشغول موبا! کرد

 .ده یها رو فشار م یهدف فقط شاس یب گهید

 ؟میحرف بزن: کم ساکت موندم و بعد گفتم کی
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درسو با مسائل : رو انداخت رو شونه اش و خواست بره، از جام بلند شدم و گفتم فشیجاش بلند شد، ک از

 .مونه ینم یمونیجز پش يزیتهش چ ،ينکن ناد یقاط یخصوص

جز  يزیاز درس مهمتر هم بوده که تهش برام چ: کرد و گفت یو نگاهشو دوخت به چشمهام ، مکث برگشت

 !ستین يزیچ گهیدرس که د! نمونده باشه یمونیپش

ته چشمهاش  ایناد نیا! قبل فرق داشت يایبا ناد ایناد نیچقدر ا! و به رفتنش نگاه کردم ستادمیرفت، ا ایناد

قرار  ونمونیرو داشت که خودم م یخیکوه  يبود که خودم روشن کرده بودم و رفتارش سرما یشیآت يشراره ها

 !کار کنم؟ یخوام چ یخوام و م یم یچ دمید یم دیبا! کردم ینشستم و با خودم خلوت م یم دیبا! داده بودم

آب  ي رهیداده به کاپوت خ هیو تک نیماش يبودم جلو ستادهیا. رفت یم یرو به خنک زییپا يمواج بود و هوا ایدر

 ازیم و به اون آب سرد نداغ بود! هیشنا کن و خودتو تخل ایگفتن بزن به آب، ب یکه بهم م ییبه موج ها. بودم

کم  یلیبود که خ نیرفتم ا یم شهیکه هم یساحل یخوب. داشتم ازین یبه اون وسعت آب ییاون تنها يتو. داشتم

و  هیطوفان ایو بهت متذکر نشه که در ستهینا یشنا کن یخواست یاونقدر کم که اگه م! زد یبه اونجا سر م یآدم

 ! باالست و شنا قدغن اهیپرچ س

و بعد هم  رهنمیپ يدستم نشست به دکمه ها. دمیصندوق عقب رو باز کردم، دوال شدم و ساك رو جلو کش قفل

 دواریاون همه آب که ام ونیم! اون آب سرد ونیم! دمیموج ها د ونیخودم رو م قهیکمربند و در عرض چند د

از ساحل  عیسر یلیون منو خچ دشنا بو نیکرال از نظرم محبوبتر يشنا! کم کنه میاز گر گرفتگ شیبودم سرد

 هیکه  يزیاز هر چ! اون خاك جا بذارم و ازش فرار کنم يخواست رو یکه دلم م يزیاز هر چ! کرد یدور م

 !نباشه و بود یزندگ نیخواست سهم من از ا یعمر دلم م

. کرد یآدم رو مضاعف م یآب سرد خستگ. رمق یخسته بودم و ب. رونیشده بود که از آب اومدم ب کیتار هوا

تنم  يکه رو يآب شور يبارون به قطره ها يقطره ها. و انداختم سر شونه هام دمیکش رونیحوله رو از ساك ب

. بودم اوردهیخواستم رو به دست ن یم هک یشد و باد تنم رو به لرز انداخته بود اما آرامش ینشسته بود اضافه م

! فکر کرده بودم زیچ هیموم اون چند ساعت فقط به تو ت! و نشستم پشت رل دمیآشفته تر از قبل لباسهامو پوش

به دست آوردنش اول از همه با دل  يبرا دیپس با! خواستم یرو م ایناد! به نگذشتن ازش! ایبه خواستن ناد

تر از  یآدم معمول هیکردم  یبه خودم ثابت م دیبا! دمیجنگ یلشکر آدم م هیبا  بعداون و  يخودم، بعد با دلخور

 الیهمه خ یزمان هیکه  یمن! ستمیهم ن یآدم معمول هی یخواستم به خودم ثابت کنم من حت یم! ستمین یمعمول

 يزیعمر هر چ هیکه  یمن! نبودم یآدم معمول هیجامعه و نشده بودم، مطمئناً  نیا يانگل بشم برا هیکردن  یم
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با  دیکردم، با یذشته مبه حال گ يفکر هی دیبا! ذاشتم حرف دلم نشه یرو خواستم به دست آوردم حاال نم

 ! اومدم یراه م ایگذشته به خاطر دلم، به خاطر خواستن ناد

و ماسه ها به پاهام  سیلباس تنم خ. شدم ادهیعمه پارك کردم و پ يدر خونه  يرو جلو نیچرا اما ماش دمینفهم

آب سرد هم نتونسته  ایدر هیدونست  یم دیبا! مهم نبود! شد یرفتنم م ایدر يبود و مطمئناً عمه متوجه  دهیچسب

 ! ببره نیعطشم رو از ب

 .دامونه: که گفت دمیدر رو زدم و مژگان جواب داد، گفتم منم، باز کرد و شن زنگ

 .يخوش اومد: سالم کرد و گفت وون،یآوردم عمه اومد رو ا یپله ها در م يداشتم کفشهامو پا یتو و وقت رفتم

 .سهیلباسهام خ: و گفتم دمیلو که بغلم کنه، خودم رو عقب کشگفتم و از پله ها رفتم باال، اومد ج یممنون

 ایهوا در نیدامون تو ا: دیکه پرس دمیزل زد بهم، از کنارش رد شدم و به محض پا گذاشتن تو سالن شن متعجب

 !؟يبود

 ؟ياری یحوله م هیبرام : بود گفتم ستادهیکه وسط سالن ا یرفتم سمت حموم و به مژگان میمستق

 !هات نچاد هیکه کل سایآب گرم وا ریز. نجایحوله و لباسهاتو گذاشتم ا:دم که عمه از پشت در گفتدوش بو ریز

 !آماده کردم اریتمام ع ییبازجو هی يآب رو بستم و خودم رو برا ریگفتم، عمه رفت و منم ش يا باشه

گرفت سمتم و  وانیل هیبود که عمه اومد  ونیزیمبل و نگاهم به تلو يموهام بود، نشسته بودم رو يرو حوله

 .یگرمه، بخور گرم ش ریش: گفت

 شده؟ يطور: دیرو گرفتم و تشکر کردم، نشست و پرس وانیل

رو با کنترل کم کرد و  ونیزیتلو يصدا. بگم دیبا يبگم و چه جور دیدونستم چه با یزدم به صورتش اما نم زل

 بهم؟ یختیر يجور نیاعدام کردن که ا ویکیشده دامون؟ باز  یچ: دیدوباره چشم دوخت به چشمهام و پرس

 جوون بود؟: دیبه عالمت مثبت تکون خورد، عمه پرس سرم

 ؟يمگه نکرد گه،ید ينجاتش کرد يبرا تویسع يهمه : دیلب زدم، عمه پرس ریخرده از ش هیگفتم و  یاوهوم

 يبرا یتالش چیه:سرم برداشتم و گفتم يحوله رو از رو ز،یم يرو گذاشتم رو وانیمکث ل هیگفتم و بعد  يا نه

نه ! نشد...  یشه ول دهیگذاشتم صداش بر! گذاشتم خفه شه! نشستم کنار و گذاشتم دارش بزنن! نجاتش نکردم

 !خفه شد، نه صداش قطع شد، نه عاقل شد، نه آدم شد

 !نه؟ ستیحالت خوش ن: دیشد و پرس ظتریصورت عمه غل اخم

 !ستمینه خوب ن: ما بود انداختم و گفتم ي رهیوت خبه مژگان که تو سک ینگاه مین
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 .ارمی یمسکن م هیخرده دراز بکش، منم برات  هیپاشو برو -

 !کنه یمسکن دردمو دوا نم:

 شده دامون؟ یچ-

 به نظرت اشتباه کردم کار تو دانشگاهو قبول کردم؟:

 !زدن آره؟ یدر مورد رضا حرف! ناراحتت کرده؟ یافتاده؟ کس یتو دانشگاه اتفاق-

 !داشته باشه؟ يتونه باز یآدم چقدر م هی يبرا ریبه نظرت تقد:

 !زده آره؟ یحرف یکس. زمیشده عز یچ-

 !شه از سرنوشت فرار کرد؟ یبه نظرت م:

 یبگو چ:گفت یمیجواب از جاش بلند شد، اومد کنارم نشست، دستم رو گرفت و با لحن نگران اما مال یب عمه

 !ناراحتت کرده؟ یشده؟ ک

 !خودم-

رو چماق کنن تو  شیسال پ 20هستن که اتفاق  يکاریو ب چارگویل ياگه هنوز هم آدم ها ،یش یم تیاگه اذ:

 .اون کارو ول کن. رونیب ایسرت ب

 .دوست دارم یلیدم خ یرو که دارم توش درس م یکالس. خواد برم اونجا یخواد ولش کنم، دلم م یدلم نم-

 ؟یپس چ:

 به شما نگفتن؟ يزیو ژاله چ نیمع-

 در چه مورد؟:

 یم یلیخ یمعمول يآدم ها! نباشم یآدم معمول نکهیا يقدم برا نیدلواپس عمه، اول يزدم به چشمها زل

 یرو که دلم م يزیچ نکهیاما از ا دمیترس یم دیعمه رو دلخور کنم با نکهیاز ا! دمیترس یم دیمن نبا! دنیترس

 ویچ! نصفه جون شدم دامون: شد عمه گفت یمکثم که طوالن! دمیترس یم دیکردم نبا یطلب م دیخواست با

 !پاشم برم زنگ بزنم از خودشون بپرسم؟ ای یگ یم! بهم نگفتن؟

تو  ایناد:کردم یلب وا م یعرق وقت سیشمرده شمرده شده بود، ابروهام در هم و کف دستهام خ نفسهام

 یدو بار همو م يهفته ا! نمشیب یدو بار م يه اهفت! من استادشم! تو همون کالسه! فوق قبول شده! دانشگاهه

 !منو تحمل کنه دیدو بار اون با يهفته ا! مینیب

*** 
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. مبل و چشمهامو بستم یدادم به پشت هیخودم بودم که سرم رو تک نینبود که چشمهاشو ازم گرفت بلکه ا عمه

 ؟یگ یم يجد يدار: دیتو بهت موند و بعد زمزمه وار پرس یطوالن يلحظه ا يعمه برا

 !کنم؟ یکه من بخوام در موردش شوخ هیبه نظر شما موضوع:چشم باز کنم گفتم نکهیا بدون

 !امکان داره؟ يچه جور-

تو کار خدا : مات چشمهام موند و گفت د،یبود به سمتش چرخ یباز کردم، سرم همون طور که به پشت چشمامو

 .مونده ام

 !نیمنم هم: زمزمه کردم آروم

و کوسن  دمیکردم و بعد رو کاناپه دراز کش بیرفتنش رو به اتاق خواب با چشم تعق ریشد، مساز جاش بلند  عمه

 !تونست باشه؟ یم یجز کار خدا چ! گهیکار خدا بود د. سرم ریرو گذاشتم ز

کار  دمیراستش اول که شن! منم واقعاً تو تعجبم یول ه،یک ایمامان بهم گفته ناد: مژگان چشمهامو باز کرد يصدا

دانشگاه  طیو چون از مح یتز دکترات ریهنوز بعدچند سال گ نکهیا. تعجب کردم یلیخ يرو قبول کرد سیتدر

 زهیواقعاً تعجب برانگ یکن سیتدر یش یم یرسه راض یخبر م هویو بعد  یتمومش کن ير ینم ادی یخوشت نم

 دخترخاله ات تو اون دانشگاه قبول شده؟ یدونست یم...  یول

 !دادم یتمال نمدرصد هم اح هی یحت-

 !بیچقدر عج:

تر هم کنار هم  بیعج نیوقتها مهره ها رو از ا یلیسرنوشت خ يو باز ریدست تقد! ستین بیهم عج یلیخ-

 !نهیچ یم

 ؟یکار کن یچ يخوا یحاال م:

 !جمیگ یلیاآلن خودمم خ. دونم ینم-

 !خوام یرو م ایناد: بره زمزمه کردم نکهیاز جاش بلند شد اما قبل از ا مژگان

 !گه؟یواسه ازدواج د:زد و گفت يلبخند هیزد به چشمهام، بعد چند ثان زل

 !نیترینه پس واسه گذاشتن پشت و: کردم و گفتم یاخم

 !من مطمئنم! شه، نگران نباش یم یمامان راض: و بعد زمزمه کرد دیخند آروم

 !ایناد ينگران خودمم و خونواده  شتریب ستم،ینگران اون ن: و گفتم میشونیبستم، ساعدمو گذاشتم رو پ چشمهامو

 !تونه از هم دورتون کنه یباز هم نم ستهیبا نتونیکوه هم که ب ن،یاگه قسمت هم باش-
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اون موج ها، فکر  ونیرفتن م نییباال و پا. خسته بودم یلیخ یلیخ. چرت بخوابم هیکردم  یگفتم و سع یاوهوم

شونه  يقرار گرفته بود رو رو يمن و ناد نیکه ب یهمون کوه ینیکردن به اون همه چه کنم چه کنم ها سنگ

 !هام گذاشته بود

*** 

در آوردم  ییچشم باز کنم از ته حلقم صدا نکهیبدون ا. زد یکه داشت آروم صدام م دمیشن یمژگان رو م يصدا

 .پاشو شام بخور بعد بخواب: که گفت دمیصداشو شن.کارم داره یهوم که بفهمم چ هیشب

 ینم: در همون حال گفتم فتمین نییکردم پا یسخت بود و به زور غلت زدم و سع یلیاون کاناپه خ يرو جام

 .خورم

 .الاقل پاشو برو رو تخت بخواب: عمه بلند شد يصدا

 یم دیبا! نمیاومده بودم که حرف دلم رو بهش بزنم، اومده بودم واکنشش رو بب. کرد ارمیعمه هوش يصدا

 هیهمه مدت  نیبعد گذشت ا ایمخالفته  ي هیموضعش همچنان و به همون قدرت رو پا هیقض نیسر ا دمیفهم

 !و فسفر بسوزونم يلرکا یلیکردنش خ یراض يبرا ستین يازیو ن ادی یخرده نرم شده و با دل من راه م

 .درست کرده يپاشو مامان کوکو سبز: باز کردم، مژگان با لبخند گفت چشم

 !دروغ گو: و گفتم دمیکش بو

 !ختهیر ینیزم بیتوش س يسبز يمنتها جا:رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يو همون جور دیخند

 میاز ن. دیچ یشام رو م زیکه داشت م يسر جام، با انگشتهام موهامو شونه کردم و زل زدم به عمه ا نشستم

: کردم که سرش برگشت به سمتم و گفت یداشتم حرکاتش رو تماشا م.دیشد فهم یرو نم يزیرخش که چ

 .شه یغذا سرد م ایپاشو ب

 یخوب یلیخواب خ:گفتم زینشستم پشت م یآب به صورتم زدم و وقت هیو  ییجام بلند شدم، رفتم تو دستشو از

 .بود

 !يداریتا صبح ب گهید:با لبخند گفت مژگان

 !تونم دوباره کله پا بشم یخورده منه بابا، شامو خورده ن: گذاشتم تو دهنم و گفتم ارشوریقاچ خ هی

 .بخور برو دراز بکش: چند تا کوکو گذاشت تو بشقابم و گفت عمه

 .میمستأجر بگرد هیدنبال  دیبا یراست: کم سکوت شد و بعد عمه گفت هی

 !چرا؟! ا؟-
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 .دخترش يخواد بره خونه  یحاج خانوم م:

 !گرفت بره میپس باالخره تصم-

 آره:

 ...و  پیخوش ت يخونه رو به دو تا دختر دانشجومن که از اول گفتم -

به  يازین گهیالبته اآلن د: کوفتت بشه گفت و من ادامه دادم هیو  دیبهم انداخت، مژگان خند یبا اخم نگاه عمه

 !ستیدختر دانشجو ن

نگاه  مین هیشد و بعد از  يبود که چهره اش جد میتو زندگ ایعمه از حرف من انگار اشاره به حضور ناد برداشت

لپم و رو به مژگان  يکه برداشته بودم رو گذاشتم تو دهنم و فرستادم گوشه  يلقمه ا! به صورتم سکوت کرد

جا  نیکه همدم مهتاج خانوم بشه و هم میاریو خوش اخالق ب پیمسن و خوش ت يآقا هیبه نظرم بهتره : گفتم

 !موندگار

زده نشد و من  ایاز ناد یتا آخر شام حرف. نگفت يزیبهش زدم و عمه چ یبه صورتم زد، چشمک يلبخند مژگان

 يکه عمه  نکیذاشتم تو س یداشتم بشقاب ها رو م. میدادم اون چند تا لقمه رو تو آرامش بخور حیهم ترج

خوام بهم  یم! خوام یقول م هی تدارم، در واقع از یخواهش هیدامون ازت : رو به من گفت زیکنار م ستادهیا

 !یکن یو قبولش م یگ یکه نه نم يقول بد

 .نداشته باشه ایبه ناد یربط رهیخواد ازم بگ یکه م یکه داره و قول یزمزمه و دعا کردم خواهش رلبیخدا ز ای هی

*** 

قول : و گفت یعمه نشست رو صندل.منتظر شدم که حرفشو ادامه بده نهیدست به س نت،یامو دادم به کاب هیتک

 ؟يد یرو م

 !؟یچه قول-

 !یکه نه نگ:

 !؟یدر مورد چ-

 !که ازت دارم يخواسته ا نیدر مورد ا:

 !هیبدونم چه خواسته ا دیبا-

 !همه سال بدتو خواستم؟ نیا! ؟يانقدر به من اعتماد ندار:
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چشمهات از من مراقبت  نیهمه سال ع نیا: به هم گره کردم و گفتم زیم يانگشتهامو رو ز،یپشت م نشستم

قول  ایاظهار نظر نکنم  هیبه چ یدونم چ یکه نم ییگرفتم جا ادیاما از خود شما  ستین یشک چیتوش ه!يکرد

 !ندم یالک

 !ستین يادیز يخواسته -

 ه؟یدر چه مورد:

 یوقت بلند نش یتو شب، تو سرما، تو وقت ب ،ییوجه تنها چیوقت، به ه چیه گهید يخوام بهم قول بد یم-

 !ایدر يبر

 !ن؟یهم: دادم و گفتم رونیپر صدا ب یراحت الیرو از سر خ نفسم

خلوت، تو  يجا هی ير یم! ده دامون یآدمو قورت م یهر سال کل ریپ یب يایدر نیا یوقت ستین يزیکم چ-

 یچ دیمن با يایباال ن گهیته آب و د يبر ره،یعضله هات بگ یگ ینم! اون هم آب سرد! به آب یزن یشب م

تو سرم  یچه خاک دیمن با ندهو جنازه اتم آب پس  یاگه استغفراهللا غرق بش یتو اون خلوت یگ ینم! کار کنم؟

 !زم؟یبر

 !رم ینم گهید: زدم و گفتم ينشست رو دست عمه، لبخند دستم

شه که  یم يچه جور ،یکن یگم و تو باز تکرار م یچند ساله دارم بهت م: چشمهام موند و گفت ي رهیخ ناباور

 !باور کنم؟ دیدامون؟ با یش یل ممن امشب متحو يبا دو تا جمله 

قول ! ایرم در یو سرما نم یکیو تو تار ییتنها گهید. حق با شماست! دادم که بهش عمل نکنم؟ یتا حاال قول-

 !خوبه؟! به شرافتم قسم! برم تیدم قربون نگران یم

 .دم کن ییچا هیخان پاشو  فیشر: شست بلند شد یکه داشت ظرف م یمژگان يصدا

 .نیتو بش: شدم، عمه بلند شد و گفت زیخ مین

 .هم فکر کردم یشنا کردم، همزمان کل یکل ا،یامشب رفتم در: خرده فکر کردن گفتم هیسر جام و بعد  نشستم

 نهیخواست بش یدلم م. از آب جوش گرم بود يکرد و سرش به پر شدن قور یخب گفت، اما نگاهم نم هی عمه

 . گهیاومده بودم که حرف بزنم د. گفتم یم دیآشوب بود اما باتو دلم . نمیتا بتونم واکنش هاشو بب

 .بزنم نیزنگ به حس هیمن برم : آب رو بست و گفت ریش مژگان

 . رفت رونیچشمک به من زد و از آشپزخونه ب هی بعد
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 یم: کردم و بعد گفتم يگوشم باز يخرده با نرمه  هیو برگشت سمتم،  يکتر يرو گذاشت رو يقور عمه

 م؟یحرف بزن ینیش

 در چه مورد؟: دیشد، سر جاش نشست و پرس تریاش جد چهره

 !یکه ندون یهست یشما باهوش تر از اون: نشست رو صورتم و گفتم یکمرنگ لبخند

 .که گرفتم باهات حرف بزنم یمیخوام راجع به تصم یم:حرف نگاهم کرد، آروم گفتم یو ب منتظر

 د؟ در چه مور:دیشد و پرس شتریب یعمه کم اخم

 !خوام عمه یرو م ایناد:مقدمه گفتم یب

تونم ازش  ینم: و بعد گفتم دمییرو جو نمییخرده لب پا هینگفت،  يزیاز طرف عمه موندم اما چ یواکنش منتظر

گم دوباره  ینم! کردم اما نشد یکه بگ يهرکار! نشد یکردم ول یسع. تونم فراموشش کنم ینم. دست بکشم

حس  نیفقط ا دنشیدوباره د! بودممدت مرتب تو حال و هواش  نیون کالً و تو اکرده چ مییدوباره هوا دنشید

عمه ! بکنم يبدست آوردنش هر کار يبرا دیدختره و با نیا یرو بهم منتقل کرده که انگار قسمتم از زندگ

که تو  یهست یکه تنها کس یدون یچقدر دوستت دارم و م یدون یم ،يزیچقدر برام عز یدون یخودت خوب م

رو  يزیهر چ میگرفتم تو زندگ ادیاز خود شما . تونم بگذرم ینم مابا وجود مخالفت ش ایاز ناد یدارم ول میزندگ

دست رو دست  یلیکنم خ یم الیجاش هم خ نیبه دست آوردنش تالش کنم و تا هم يخوام برا یکه م

ندارم،  یمنم ازت توقع! یروبرو بش لیبا اون فک و فام يخوا یوجه نم چیکنم که شما به ه یدرك م. گذاشتم

انتخاب  نیمن با وجود ا. گنجه یهم نم یکه اصالً تو تصور کس یدر حق من لطف داشت نقدرتا حاال او یعنی

ببندم، از  یکه به سر من گذاشت یهمه منت نیهمه لطف، ا نیهمه سال زحمت، ا نیاصالً قصد ندارم چشم رو ا

بذارم که دوست  یتیخوام شما رو تو موقع یاصالً نم! يگذشته چشم ببند يها انیشما هم توقع ندارم رو جر

! ؟يدار! يکه مشکل ندار ایعمه با ناد یول يروبروت کنم که ازشون متنفر ییخوام با آدم ها یاصالً نم ،يندار

هم  خوام شما یرو انتخاب کنم، نم یکیاون و شما  نیخوام مجبور باشم ب ینم ،یخوام از من برنج یعمه نم

فقط ازت . تونم ازش بگذرم ینم! بکنم يتونم کار یمن! ستیدست خودم ن! رهیعمه دلم گ یول یمنو طرد کن

 !باشه عمه؟! باشه؟! ایکنم با دل من راه ب یخواهش م

تو کارش . تو کار خدا مونده ام: لب گفت ریو ز دیکش یقینفس عم قه،یتو سکوت نگاهم کرد و بعد چند د عمه

 یتون یم! ؟يای یباهاشون کنار م! با آقاجونت؟! ؟يایکنار ب یتون یبا اون خاندان م! ؟یخودت چ! مونده ام
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 یتون یم! پرسم یم نویبه خاطر طرد کردنت دارم ا! گم یبه خاطر کشته شدن پدرت نم! شون؟یببخش

 !شون؟یببخش

زمزمه  رونیرفت ب یکه از آشپزخونه م يمه، عمه از جاش بلند شد و همون جورسکوت زل زدم به صورت ع تو

 !مونده ام ریتقد نیتو حکمت ا! تو حکمتش مونده ام: کرد

*** 

هم  يبودمش و چند بار دهید يدو بار یکیگذشت،  یکه با عمه صحبت کرده بودم م یهفته از اون شب دو

رو بسپرم  زیدادم همه چ یم حیترج. زده بود و نه من ایاز ناد ینه اون حرف یول میبا هم صحبت کرده بود یتلفن

 .ادیو باهاش کنار ب فتهیعمه جا ب يبرا هیقض نیدست زمان و بذارم ا

نشست و در تموم مدت تو سکوت و  یکالس م ياومد، انتها یسر کالس ها م دم،ید یرو تو دانشگاه م ایناد

داشت و نه تو بحث ها  یبر م يشد، نه جزوه ا یم نیزم یحوال ییجا هی ي رهینگاهم کنه خ نکهیبدون ا

! رونیرفت ب یم کالساز دخترها از  یکیکردم هم همراه  یدرس رو تموم م نکهیکرد، به محض ا یشرکت م

 نیپرروتر از ا. بتونم باهاش حرف بزنم نکهیا يبودم برا یگفتم تو اون دو هفته منتظر فرصت یدروغ بود اگه م

داشتم که اول از همه مشکلم رو با حضور و  ازین یو به زور حرفهامو بزنم ول رمیحرفها بودم که نخوام جلوشو بگ

شه با اون  یم يچه جور نمیداشتم سنگ هامو با خودم وا بکنم و بب ازین! به نام آقاجون حل کنم یوجود شخص

 یجوره با اون آدم نم چیبود که ه نیبودم ا دهیکه رس يا جهیآدم کنار اومد و حاال، بعد دو هفته به تنها نت

! میهمسرمون خوب و خوش باش لیفام يآدم ها يکه قرار نبود با همه  شهیهم! مهم هم نبود! امیتونستم کنار ب

به خودش  یشکل رسم زیهمه چ نکهیالبته بعد ا! زدم ینگار حرف م یحت ای ایمسئله با خود ناد نیدر مورد ا دیبا

نداخت سر شونه اش که از کالس بره  یرو م فشیداشت ک ایکه ناد يال حاضر، در حال حاضردر ح! گرفت یم

 .بود شدادم صدا کردنش و صحبت باها یانجام م دیکه با يتنها کار رونیب

 ! از دخترها با ناز و عشوه صدام کرد یکی رون،یبار زودتر از کالس برم ب نیرو برداشتم و خواستم ا فمیو ک کت

 .استاد دیببخش:

 ییتونم ازتون راهنما یم: دیبه لب آورد، جلو اومد و پرس يو برگشتم سمتش، لبخند ستادمیو با اکراه ا یناراض

 بخوام؟

 در چه مورد؟: دمیاز دختره پرس رون،یرفت ب یکه از کالس م ییاینشست به ناد نگاهم

 .نامه  انیدر مورد موضوع پا:به صداش داد و گفت يناز
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 !نیهست کیشما تازه ترم : دست کردم و گفتم رو دست به فمیک

 !رسه یوقت دفاع م میتا چشم رو هم بذار یبله خب ول: زد و گفت يلبخند

 يهمه  يخرده عجله دارم، سر فرصت راجع بهش برا هیامروز : مچم انداختم و گفتم يبه ساعت رو ینگاه

 .یاستفاده کن حاتمیدم، شما هم تو کالس حضور داشته باش که از توض یم يمختصر حیتوض هیبچه ها 

اومدم . ره یکه داره به سمت راه پله م دمیرو د ایافتادم سمت در کالس و به محض پا گذاشتن تو سالن ناد راه

ر اومده بود درست پشت س رونیجوون که اون هم تازه از کالسش ب دیاز اسات یکیپا تند کنم که بهش برسم، 

 !درسته؟ ت،یخانوم پاك ن: دیقرار گرفت و پرس ایناد

به عالمت مثبت تکون داد و بله  ياون مرد جوون، حس کردم معذب شد، سر دنیبرگشت سمتش و با د ایناد

 لیهنوز فارغ التحص: دینشست رو صورتم، استاد پرس یکه باز شد، اخم دمیاون استاد رو د شین. گفت يا

 ؟ينشد

بود وسط  عیشدم، راه افتادم سمتشون چون ضا يکه به کار برده بود کفر يفعل مفرد نیز اا ت،یمیصم نیا از

 .چرا استاد، فوق قبول شدم: داد حیتوض ایناد! ستمیسالن با

چند  یتون یم ای يبر يعجله دار!خوبه یلیخ! یچه عال: دیو تمج فیشروع کرد به تعر يبازتر شیبا ن استاده

 دفترم؟ يایب قهید

 ظیبا همون اخم غل ینگاه میشدم، ن یکه از کنارشون رد م یبرگشت به سمت من ایدرهم تر شد، سر ناد اخمهام

استاد : دیمقدمه پرس یکه کامالً مشخص بود معذب شده برگشت سمت من و ب ایاستاده انداختم، ناد يبه چهره 

 !راجع به موضوع کنفرانس من چند تا سوال داشتم

 ! هیاآلن وقت خوب: رو جمع کنم و گفتمنتونستم لبخندم  ستادم،یا

پله ها رو که . به استاده گفت و همراه من شد و خودش رو از شر اون مرد جوون خالص کرد دیببخش هی ایناد

 هیکه در شأن  يزیاز چ شتریشناسمش منتها از نگاه هاش مشخص بود که ب ینم: دمیپرس میرفت یم نییپا

 !داره آره؟ طنتیاستاده ش

 هیبهم ثابت کرد که از من به عنوان  ظشیغل يبهش انداختم و اخم ها یسرشونه نگاه ينداد، از باال یجواب

و در رو با دست هل دادم، از در رد شد، پشت سرش رفتم  ستادمیسالن ا يا شهیدم در ش! راه فرار استفاده کرده

 ؟يبازم کالس دار: دمیو پرس رونیب
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 يبر يخوا یم: دمیرفت همراهش شدم و پرس یو محوطه راه مگفت، همون طور که ت یرلبیز ينه  هی

 خوابگاه؟

 !نه: کرد و آروم گفت شتریب فشیدستش رو به بند ک فشار

 !بوفه؟ ير یم: دمیزدم و پرس يلبخند

 دانشگاه؟ یبمون يخوا یم: دمیتر شد و پرس ضیلبخندم عر! آروم بود ينه  هی يدوباره  جوابم

 !سر به تن من نباشه؟ يخوا یم: دمیبار پرس نیگفت نه، ا دوباره

ابروم باال رفت و  يتا دم،یها رو به چشمهام دوخت، لبخندم رو به صورتش پاش یرو بلند و اون پولک سرش

 !هم بپرسم نویفرصته که ا نیگفتم بهتر ،يد یجوابهام رو با نه م يهمه  دمید: گفتم

 گهید يهر جا ایرفت خوابگاه،  یم. دانشگاه يورود راه افتاد سمت هیزل زد به صورتم و بعد چند ثان تیجد با

 !باشه تا باهاش حرف بزنم یکنم بلکه فرصت يدادم نقش راننده اش رو باز یم حیبه هر حال من ترج

 ستادمیکردم ا یرو ازش عوض م رمیمس دیکه با یینزدم و جا یحرف نگیپارک کیهم همقدمش شدم، تا نزد باز

 .ایناد: و گفتم

که دور بشن، بعد  ستادمیکنجکاو از کنارمون رد شدن، ا یاما نگاهم نکرد، چند تا از دانشجوها با نگاه ستادیا

 . بذار من برسونمت: و گفتم ستادمیا یکم يروبروش و با فاصله 

 یم: قدم خودم رو بهش رسوندم و گفتم هیبه دو طرف تکون داد به عالمت مخالفت و راه افتاد که بره، با  يسر

 !يبرسونمت ناد خوام

 !تیخانوم پاك ن: نگاهش رو دوخت به چشمهام و گفت برگشت،

 يایب نییپا يباال بر! کنم یاز همون بند پ استفاده م! یستیهم ن ایناد یحت! یهست يمن فقط ناد يبرا! يناد-

 عیخودم سر که تو رو برسونم و میبر نگه،یتو پارک نیماش! که من پسرخاله اتم یموضوع بش نیمنکر ا یتون ینم

 .شگاهیبرم آزما

 .استاد نیشما به کارتون برس ستین يازین: افتاد و گفت راه

منم با  يبر يخوا یکه م یبا هر چ! باشه:و خودمو بهش رسوندم و گفتم دمیموهام کش ونیم یدست کالفه

 !امی یهمون م

که  نهیمهم ا! بوس ینیچه اتوبوس، چه م ،یمن، چه تاکس نیچه ماش: زدم و گفتم يزل زد بهم،لبخند متعجب

 !کنم یبا تو ط گهیبار د هیجاده رو  نیمن بتونم ا
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 !يفرهود يآقا: کرد و گفت یاخم

پشت سرم  یمن مهمه که کس يبرا ست،یشما مهم ن ياگه برا: تر شد و گفت ظیجونم آروم گفتم، اخمش غل هی

 !ارهیدر ن یحرف

 !؟یچه حرف-

 !دانشگاهه نجایا:

 !خاله امه؟ يمن گفتم خونه  خب مگه-

 !گم یخاله نگار رو نم: زدم و گفتم يزد به چشمهام، لبخند زل

 !نییکنم بفرما یخواهش م: کرد و گفت اخم

 !خاله ام؟ يخونه ! کجا؟-

! دمیپرست یپرصدا و شمرده شمرده رو م ينفس ها نیگرگرفته، ا يچهره  نیسرخ شده بود، ا تیعصبان از

 !م؟یبر! قول قول! کلمه هم حرف نزنم کیدم تا دم خوابگاه  یقول م: لبخندم رو حفظ کردم و گفتم

 یبچه ها م يکه همه  يشما و استاد منور نیب یچه فرق! کنن؟ یفکر م یشما بچه ها چ نیتو ماش نمیبش-

 !داره هست؟ شهیدونن جنسش خرده ش

 افهیخوش ق یکم يکالً ما مردها در مقابل دخترها یعنی! رهدا شهیمنم به همون اندازه جنسم خرده ش! یچیه:

 ! کنه یم دایکه خوبه، خرده آهن پ شهیجنسمون خرده ش

نکنن به خاطر نمره با استادم که از  الیدم بچه ها خ یم حیمن ترج: به عالمت تأسف تکون داد و گفت يسر

 !دارم يکنم و سر و سر یاز دانشجوها دنبالشه رفاقت م یلیقضا چشم خ

کنم که  یرو به بچه ها اعالم م مونیلیبعد نسبت فام يخودم تو جلسه : و گفتم فشینشست به بند ک دستم

من  میبر! خوبه؟! داره يو جذاب سر و سر افهیو خوش ق پیاستاد خوش ت نیبا ا تینکنن خانوم پاك ن الیخ

 !شد رمید

 !نیمن هست يبفهمه شما پسرخاله  یکس خواد یمن دلم نم: گفت یکه م یاکراه همراهم شد در حال با

 !؟يدار يبرسن که با من سر و سر جهینت نیخواد به ا یدلت م یعنی: دمیو پرس دمیخند

هر جور : خرده ساکت موندم و بعد گفتم هی ه،یکفر یپاهاش مشخص بود که حساب ينداد اما از صدا جوابمو

و بدون استعفا دادن  هویکه  يدم که تو همکار سابقم بود یم حیمن فقط توض ياگه دوست ندار. یخودت راحت

 !باشه یخال یلیخ یلیخ شگاهیجات تو اون آزما یو گذاشت يکار رو ول کرد
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پاهاش رو  یحوال ییجا هیکرد و  یگفتم اما اون به من نگاه نم یجمله ها رو م نیا یکردم وقت یم نگاهش

 ! کرد یکنکاش م

من تا خود : گفتم یمیستم، روشو کامل به سمت پنجره کرد، با لحن مالرو زدم، نشست، نش نیماش موتیر

 !يریسمت نشستم آرتوروز گردن بگ نیمن ا نکهیبه خاطر ا ستین ازیکنم، ن یبهت نم یخوابگاه نگاه

 !نیتا خوابگاه حرف نزن نیقول داده بود: و با اخم زل زد بهم و گفت برگشت

 ! میکمربندو ببند که بر! یاک: رو راه انداختم و گفتم نیاستارت زدم، ماش دم،یخند

 ! خانوم اجازه؟: و انداختم تو جاده انگشتم رو باال آوردم و گفتم رونیب میافتادم، از دانشگاه که رفت راه

 !م؟یشه بذار یآهنگ که م: دمیزدم و پرس ينداد، لبخند جوابمو

 !شد حرف دل آدم روبزنه یآهنگ ها م یوقتها بعض یبعض. نشست به پخش و روشنش کردم دستم

*** 

 و ستیچشمات مال من ن تو

 و ستیدنبال من ن نگات

 دمید یو دزدک چشات

 و ستیقهوت فال من ن تو

 یحال گهید یدون ینم

 و ستیاحوال من ن يتو

 … یدون ینم

 اما ياز من دلخور تو

 و ستیاشکال من ن نایا

 یگوش چیکه ه یاون وقت از

 و ستیاشغال من ن گهید

 گهید چکسیتو نه ه نه

 و ستیاستقبال من ن تو

 … یدون ینم

 ییجا گهیقلب تو د تو
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 و ستیامثال من ن واسه

 یحت یذره دلخوش هی

 و ستیاقبال من ن يتو

 باشه ينجوریا بهارش

 و ستیامسال سال من ن نه

 یدون ینم یدون ینم

 … یدون ینم

انداختم که مات روبروش بود و با  یم ایبه ناد ینگاه میهم ن یکردم، هر از گاه یآهنگ رو زمزمه م داشتم

 .چلوند یپاهاش جا خشک کرده بود م يرو که رو فشیدستهاش بند ک

 یاز من عصبان! يبدبخت رو له کرد: عقب و گفتم یرو برداشتم، گذاشتم رو صندل فیدراز کردم و ک دست

 ! ؟یچلون یچاره رو م یچرا اون ب یهست

آوردم  نییپخش رو پا يزدم، صدا يلبخند! بهش انداختم، دوباره اخم کرده بود ینگاه مینشون نداد، ن یواکنش

 م؟یحرف بزن: دمیو پرس

 !نینگ يزیقرار بود تا خوابگاه چ: گفت يخرده مکث کرد و بعد با لحن سرد هی

 !؟یعنی میشه حرف بزن یدر مورد آب و هوا هم نم-

 !یچیدر مورد ه:

 !ها ادی یسرتق بودن هم بهت م-

 يا گهید يراه ها: ترش کرد که پرحرص گفت يبهش انداختم، لبخندم انگار کفر ینگاه میسمتم، ن تبرگش

 !نیبلکه شما دست بردار امیمنتها خواستم اولش کوتاه ب! مانع از مزاحمت شما بشم هست نکهیا يهم برا

 !؟ییمثالً چه راه ها-

 !یانضباط تهیبه حراست و کم تیمثالً شکا:

 !به حراست عقب بکشم؟ تتیهم پخمه ترم که با شکا یشعبان ادیمن از اون ش یعنی: و گفتم دمیخند

باشه تا خوابگاه : سرعتم رو کم کردم و گفتم! نداد به جاش سرش رو کامل به سمت پنجره چرخوند جوابمو

 !خوبه؟! زنم ینم یحرف

 .کردم شتریتو سرم زدم و فشار پام رو رو پدال گاز ب یِطانیش يبه نقشه  يلبخند! محکم گفت يآره  هی
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صاف  د،یرو برداره که دستش نرس فشیکرد ک یکه خوابگاهشون بود، به عقب برگشت و سع یابونیتو خ دیچیپ

 .ایب: رو برداشتم و گذاشتم رو پاهاش و گفتم فینشست که چفت کمربند رو باز کنه، دست دراز کردم و ک

 يشدن شد، از جلو ادهیپ يمقنعه و کمربند رو باز کرد و آماده  ریسرشونه اش ز يرو انداخت رو فیک بند

و جنتلمن  پیاستاد خوش ت نیبا ا ارنیکنم که برات حرف در ن یات م ادهیتر پ نییپا: خوابگاه رد شدم و گفتم

 !يسر و سر دار

 !نیکرد یام م ادهیخب عقب تر پ: گفت معترض

خانوم  هینداره که بخوام  کیو پ کیش يکافه  هیواسه خودش، منتها عقب تر بود  يا نهیهم گز نیا! آره خب-

 !کافه گالسه دعوت کنم ایفنجون قهوه  هیو خشن رو به خوردن  یعصبان یبا وقار و البته کم ن،یمت با،یز

 !نینگه دار: گفت تیبرگشت به سمتم و با عصبان کامل

 !دارم ینگه م میبذار برس! که میدیهنوز نرس: نگاه کردن بهش گفتم یزدم و ب لبخند

 !نیگفتم نگه دار!! امی یجا نم چیمن با شما ه: دیتر توپ یعصبان

 !امیخوام با تو ب یمن م! يایب ییبا من جا ستین يازیتو ن-

 !ده؟ یم یکارها چه معن نیاصالً ا:

 !کدوم کارها؟-

شه، درها رو قفل کردم،  ادهیکافه پارك کردم، خواست پ يرو جلو نیشد و جواب سوالم رو نداد، ماش ساکت

 !يخوام باهات حرف بزنم ناد یم: شد و گفتم يخرده جد هیبرگشتم سمتش، لحنم 

 !شما گوش بدم يخوام به حرفها یمن نم: نگاهم کنه گفت نکهیشد و بدون ا ظیغل اخمش

 !ياگه تو گوش ند یخوام حرفهامو بزنم، حت یم یمن ول-

 ! اون استاد هست؟ ای یشما با شعبان نیب یچه فرق: گفت تیم و با عصبانسمت برگشت

اونها  یبهت بدهکارم ول یعذرخواه هیکه من  نهیفرقش ا: خرده مکث کردم و گفتم هیزدم به اون چشمها،  زل

 !نه

 !قبول کردم! باشه: در و گفت ي رهینشست به دستگ دستش

 !؟ يبه حرفهام گوش بد نکهیا! و؟یچ-

 !نیقفلو وا کن نیحاال ا! تونویعذرخواه:

 !نچ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٥٧٩ 

 !يگن آدم دزد یکار شما م نیبه ا:

به دو  يبا تعجب برگشت به سمتم، سر! خنده ریجمله رو گفت که ناخودآگاه زدم ز نیا تیبا حرص و جد اونقدر

فقط مونده ام از ! هیزیجالب و جنجال برانگ تریت! که دخترخاله اش را ربود يپسرخاله ا: طرف تکون دادم و گفتم

 !دادنت لیخاله نگار چقدر طلب کنم واسه تحو

 !فهمم یکارها نم نیاصالً منظورتونو از ا: و گفت یاش رو داد به صندل هیکرده تک اخم

 !يخوام به حرفهام گوش بد یم! گهیقصدمو گفتم د یعنیندارم،  يمنظور-

 !ن؟یبر یم شیحرفهاتونو پ يبا قلدر شهیهم:

 !وقتها یگاه! شهینه هم-

 م؟یو حرف بزن میبخور يزیچ هی مینیبش میبر: زدم و گفتم یبه سمتم، چشمک برگشت

 !شم یازت دلخور م یکه حساب ارینه ن رهیتن بم نیا: اخم زل زد به چشمهام، با لبخند گفتم با

 !ن؟یش یتازه دلخور م: دیپرس يزیزد و با لحن تمسخرآم يپوزخند

 !اوهوم-

 !ن؟یش یرو متوجه هم م يشما اصالً مفهوم دلخور:

 !اوهوم-

 !نیش ینه نم:

با چنگ و  يو دوست دار ینشست نجایساعته ا میکه تو اآلن ن نیهم یعنیدلخور ! شم یمتوجه م! چرا بابا-

 !چاره یپناه ب یپسر مظلومِ بدبخت ب نیبه جون ا یفتیدندون ب

 !دلم سوخت يوا:

لوت شد بس که  ریانصاف گلوم کو یبابا ب! خوبه؟! دم دل اوف شده ات رو هم خوب کنم ینداره، قول م بیع-

 !م؟یبر! باهات چونه زدم

 !که بخوام با شما نشست و برخواست داشته باشم نمیب ینم یلیمن دل:

 !م؟یبر! میحرف نزن یول م،یبخور يزیچ هیالاقل  میبر! يهم نکرد يبرخواست نکرد ن،یتو بش-

 !هندار یلزوم:
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 ییفرصت نکردم گالب به روت دستشو یمن حت! ینیب ینم یکه لزوم يالبد صبحونه اتو کامل کامل خورد-

 يوقت دانشجوها هیسمت دانشگاه که  دمییبسته رفتم تو لباسهام و دو يبا چشمها ن،ییاز تخت اومدم پا! برم

 !محترم معطل نشن

 ؟يای ینم: دمیخرده ساکت موندم و پرس هینگفت،  يزیچ ایناد

حرف  یکه با تعجب به سمتم برگشت، ب دمیرو روشن کردم، سرش رو د نینداد، استارت زدم، ماش یجواب

: به ساختمون ترمز زدم و گفتم دهیکه خوابگاهشون توش بود، نرس یابونیرو سر ته کردم و انداختم تو خ نیماش

 .سالمت هب. میزن یو حرف م مینیش یکم شده باشه م تتیعصبان نیکه از ا گهیوقت د هی

حرف در رو  یشد و ب ادهیکردم نگاهش نکنم، پ یگذره اما سع یم یکرد، دلم خواست بدونم تو ذهنش چ یمکث

و اجازه داده بود برسونمش هم  نمیقدر که نشسته بود تو ماش نیهم! هم بود يا گهید يروزها! بست و رفت

 !شد یمحسوب م یبزرگ شرفتیخودش پ

به  ام،یتونم ب یبعد رو نم يجلسه . گهید هیواسه امروز کاف: و گفتم دمیبه گردنم کش یدست ز،یپشت م نشستم

 .آموزش هم گفتم که تو برد بزنن

 !شاهللا؟یا نیذار یکه م یجبران! اه: بود که مزه پروند یشعبان

به اندازه  يتو تو دوران کارآموز: از کالس گفتم يبرداشتن خالصه ا ادداشتینگاهش کنم در حال  نکهیا بدون

 !نباشه یبه کالس جبران يازیکه ن يشد دهیآبد یکاف ي

رو  ادیکرده و نکرده فرود ب يسرت باشه و با هر خطا يپتک باال هی یوقت! اون که بله استاد: که گفت دمیشن

 !یش یم دهیآب د ي دهیمالجت، آب د

 !با اجازه! متوجه شدم استاد: زد و از جاش بلند شد و گفت يبلند کردم، زل زدم بهش، لبخند سرمو

: کرد که بره، از جام بلند شدم و گفتم یهاشو جمع م لهیداشت وس ا،ینگاهم نشست به ناد رون،یکالس رفت ب از

 بدم؟ حیبراتون توض نیفرصت دار نیبود دهیکه پرس یبابت سوال تیخانوم پاك ن

قرار گرفت که با لحن  تیانگار تو معذور اینرفته بودن برگشت به سمتمون، ناد رونیچند نفر از بچه ها که ب نگاه

 .نیاگه شما فرصت داشته باش: گفت یمیمال

که  نیایشما هم همراهم ب دیخوام برم دفتر اسات یمن اآلن وقتم آزاده، م: و کتم رو برداشتم و گفتم فیک

 !بدم حیبراتون توض
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سه ! لفتش داده بودم یکاف يبه اندازه ! خب، مهم نبود یکرد ول یم جدا مکار سر از بدن نیبه خاطر ا مطمئناً

 نهیتونستم حرفهامو تو س ینم گهیگذشت و حاال د یشاپ م یکاف ادینشده بود همراهم ب یراض یجلسه از وقت

واقعاً بدزدمش و وادارش کنم حرفهامو  بار مجبور شم نیا دمیترس یکردم و م یداشتم فوران م! ام نگه دارم

 !بشنوه

حرف برام  یکل شیجور نیهم: تو محوطه آروم زمزمه کرد میپا گذاشت یسالن، وقت يسمت ورود میافتاد راه

 !درست شده

 !کرد قضاوت اشتباه بکنه یجرأت نم یبدم کس حیبند پ رو براشون توض یذاشت یاگه م-

 ش!قضاوت ها ستیهم اشتباه ن یلیخ:

از نظر  زهایاز چ یلیهمون طور که خ! مونده یمنتها قسمت موجه داستان اآلن از نظرشون مخف! ون که البتها-

 !مونده یتو مخف

عوض  دیدفتر اسات يجا: و گفتم دمشیآروم کش نگیو در جهت پارک فشینداد، دستم نشست به بند ک یجواب

 !شده

 !يناد میجلب توجه کن نیاز ا شترینذار ب:گفتم يجد یکرده نگاهم کرد، آروم اما با لحن اخم

و  نینشست تو ماش. از تابلوتر شدنمون همراهم شد يریهم به خاطر جلوگ دیصدام، شا تیبه خاطر جد دیشا

و من حرف بزنم و تو گوش  مینیجا بش هی میخوابگاه و بر میشه نر یم: کمربندش رو بست، راه افتادم و گفتم

 !؟يبد

 هی میبر: دمیرو نگه داشتم پرس نیماش یکافه ساکت موندم و وقت هیتا دم ! هم نکرد یل مخالفتنداد، الاق یجواب

 م؟یبخور يزیچ

 !م؟یبر يناد: دمیداد، آروم پرس ینشون نم یروبروش بود و واکنش مات

 یفکر نم شییخدا: شدم و گفتم ادهیرو لبم نشست و من هم پ تیاز سر رضا یشد، لبخند کمرنگ ادهیحرف پ یب

 ! یدنده باش هیسرتق و  نقدریکردم ا

 نیبا دست به دنج تر. ستادیرفت تو و منتظر ا ستادم،ینگفت و همراهم شد، در کافه رو هل دادم و عقب ا يزیچ

 اونجا خوبه؟: دمیاشاره کردم و پرس زیم

: دمیسنشستم روبروش و پر. ابونیو زل زد به خ یصندل يحرف نشست رو یب ز،یجواب راه افتاد سمت م یب

 ؟ يخور یم یخاص زیچ
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 هیپس خودم به انتخاب خودم : و گفتم دمیموهام کش ونیم یهم بهم ننداخت، دست ینگاه ینداد، حت یجواب

 .دم یسفارش م يزیچ

: به سمت صورتش خم شدم و آروم صداش کردم زیم يکرد و رفت، رو ادداشتیاومد، سفارشها رو  گارسون

 .يناد

 !يناد: بار آرومتر اسمشو بردم نینشون نداد، دوباره و ا یواکنش

و  دیکه لرز دمیمکث باز شد، چونه اش رو هم د هیهم نشست و بعد  يرو یکه به آروم دمیچشمهاشو د پلک

 نیحرفهام تا ا دنیمن و شن يروبرو نجایاگه نشستنت ا يناد: آروم گفتم! کردنه هیگر يحس کردم که آماده 

 .برسونمت میندازه، پاشو بر یات م هینده است که به گرحد برات آزارده

 ینم یخاص زیچ: و گفتم دمیام رو مال قهیخرده شق هیو نگاهشو دوخت به چشمهام، با انگشت اشاره ام  برگشت

چون مطمئناً در حقت  يحرفهام حق رو بهم بد دنیکنم، اصالً هم توقع ندارم با شن تتیخوام اذ یخوام بگم، نم

به خاطر  م،یهمکار هم بود یزمان هی نکهیابه خاطر  ،یلیبه خاطر اون نسبت فام یمرتکب شدم ول یاشتباه بزرگ

 !؟یعنی یتون یساعت تحملم کن، نم هی يالاقل برا یمن هست یدوست خونوادگ یِمیدوست صم نکهیا

خرده مکث کردم و  هی. کرد یم يدستش بود باز که تو یبود و دستهاش با دستمال زیم يرو ییجا هی ي رهیخ

 ؟يبر يخوا ینم: بعد گفتم

نظرت  دیشا يو به حرفهام گوش بد یاگه بمون: زدم و گفتم يباال اومد و نشست به چشمهام، لبخند نگاهش

 !کنه رییکالش تغ ادیاحساسِ ش یآدم سمجِ دودره بازِ ب نینسبت به ا

 !يجور نینکن ا: و گفتم دمیکش رونیانگشتم رو جلو بردم و لبش رو به سمت ب. دندونهاش شد ریگ نشییپا لب

 اوضاع خاله نگار خوبه؟: دمیخرده سکوت پرس هیرو آوردن، بعد  سفارشها

گفت حال خاله  یتماس داشتم، م یمیکر يبا آقا يچند بار: نداد، آروم گفتم یدوخت به چشمهام و جواب چشم

 .ستیمساعد ن یلیخ

 !کنه؟ یشما م يبرا یچه فرق-

 !کنه؟ یم یچه فرق یچ:

 !بد؟ ایحال مادرم خوب باشه  نکهیا-

 یلیخ یلیکه خ يانسان براش متأسفم که پسرشو از دست داده و البته به عنوان مادر دختر هیمسلماً به عنوان :

 !ثرمحال و روز ناراحت کننده اش متأ نیا يداره هم برا تیدوستش دارم و برام اهم
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 !نیکن يبا کلمه ها باز نیشما خوب بلد-

به  لتیرغم م یو عل ینیاگه به زور وادارت کردم که بش نجام،یاگه اآلن ا! يناد ستیدر کار ن یو نقش يباز:

 !بوده میقلب يفقط و فقط خواسته  ،يحرفهام گوش بد

 !عذاب وجدان؟ ای یقلب يخواسته -

اشتباه رفتن، من به  نیراهو اشتباه رفتم اما تو ا يجا هیدرسته ! گم یدارم صادقانه م! يندارم ناد یعذاب وجدان:

نسبت  نیا دنیبعد از فهم يدم تا حال و هوا یم حیعقب تر برات توض یلیاز خ ياگه بذار! نبودم لیدخ ییتنها

 ! گهید يحرفها یلیو خ یلیفام

 !بشه؟ یکه چ-

 !خوبه؟! هیچ حاتیتوض نیگم قصدم از ا یته تهش هم م:

که بتونم  دمیرو به جون خر شیبه فنجون قهوه ام زدم و تلخ یجواب نداد، گذاشتم به حساب موافقتش، لب ایناد

 !بود و دوستش داشتم بگم زیکه تا اون حد برام عز يدختر يبرا میتلخ زندگ يراحت تر از قسمت ها

*** 

ماراتن بود برام اما مطمئن  يمثل دو. کرد و شروع کردم یکه به من نگاه نم ییایدوختم به صورت ناد چشم

 یداشتم م مانیروبروم نشسته بود و ا امیدن يهمه ! نبازم امویشدم که دن یبرنده م دیبا! شم یبودم برنده م

 !تونستم یم دیبا! تونم دوباره اعتمادشو به خودم جلب کنم

 سوال بپرسم؟ هی:

ام و چرا  یهمه اتون سوال شد که من ک يبعد رفتن من، مطمئناً برا: دادماومد باال و زل زد بهم، ادامه  نگاهش

 !اصالً؟ نیخواست حیتوض یاز کس! داد براتون؟ حیتوض یکس. تا حاال نبودم

 .بوده یگذشته چ يماجرا نیخودتون اون روز تو اتاقم بهم گفت-

 !تییاز مادرت، از پدربزرگت، از دا ؟ينکرد ییپرس و جو یاز اون تو از کس ریغ:

! داد ینم یحیتوض چیه! نیهم! میگفت، ما اشتباه کرد یشد مامان م یاز شما زده م یهر وقت حرف لیاون اوا-

 .دمیازش نپرس يزیمن چ گهیبعدش هم که د.شد اصالً حرف زد یهم که نم هیبا بق

 گه؟ید ادتهیتو هم .استن برات گفتمکه پدرم قصاص شد و دو تا خونواده منو نخو ییتا جا ادمهی:

 !منو فرستادن پرورشگاه: خرده از قهوه ام خوردم و گفتم هیرفت به عالمت مثبت،  نییباال و پا سرش
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 تیذره اگه تو وجودت انسان هی!آره: نشست رو لبم و گفتم یلبخند تلخ د،ید ایناد يشد تو چشمها یرو م بهت

مخصوصاً که سه سال ! سال اونجا بودم، وحشتناك بود هی! یش یم رونیح يجور نیخبر هم نیا دنیباشه از شن

 هیمرتب ! يو اون زندان اجبار ابوسو ک ییوحشتناك تر رو از سر گذرونده بودم و تهش ختم شده بود به تنها

 یهدف پرتاب کرده بود م یکه بابام ب ییکه چاقو يصحنه ا. شد یخواب تکرار م يبرام تو ییصحنه ها

 یخواست، مامانمو صدا م یکمک م د،یکش یشد،بابام هوار م یمادرم،همه جا پر خون م يلونشست تو گ

هر دو تا خونواده،  يها هیو گر يمادر يخونواده  ياو داد و دعواه هایو فحش و فحش کار سیزد،اومدن پل

پدربزرگم عمه و عمو و  يآقاجونت و التماس ها شیرفتن پ یو ه یها،ه لهیبابام پشت اون م يمالقات ها

که با بغض بهم  يکه کرده بود و چند تا جمله ا يا هیمالقات آخر بابام، گر! از جون دامادش بگذره نکهیا يبرا

که قرار بود پشت اون  ییکردن، بردن جا داریشب سرد که منو از خواب ب هیرو بذار کنار  نهایا يهمه ! گفته بود

بشم،  زونیحکم، به پاش آو يواسه اجرا ادی یآقاجون م یبلند بابام رو دار بزنن و ازم خواستن وقت يوارهاید

 !کنم بلکه از قصاص کردن بابام بگذره هیگر یو ه یدستشو ببوس و زار بزنم و ه

 نید ادا غامیروز، پدربزرگ به آقاجونت پ 50 40و بعد  میتیشدم و هم  ریبابام رو هم خاك کردن، هم صغ نشد،

قاتل دخترم رو بزرگ  يتخم و ترکه : آقاجونت هم گفت! نشیببر نیایب نیخوا یاگه شما م م،یخوا یبچه رو نم

 !کنم ینم

کرده بود عموم رو  دایپ میمادر يکه از خونواده  يواقعاً به خاطر تنفر ای يسر لج و لج باز ایهم حاال  پدربزرگم

 !بده یستیبهز لیوادار کرد منو ببره تحو

از اونجا درم  ادیو ب ستهیپدرش با يسال تو اون جهنم بودم تا عمه تونست اصالً بفهمه که من کجام و تو رو هی

 یها و دلمشغول طنتیبا ش یمعمول يبچه  هی! نبود يآدم عاد هیگرفت  یم لیکه تحو يزیاون چ یول! ارهیب

 دیبهم کمک کردن، تو اون زمان که شا یلیعمه و شوهرعمه خ نجا،یا میاز تهران اومد یوقت! بچگونه نبود يها

روان  شیزدم بردن پ یچند تا کلمه در روز به زور حرف م یمشاور باب نبود، منو که حت شیرفتن پ یلیخ

 يعاد یاون روان پزشک باعث شد کم کم به زندگ يهمراه با مشاوره ها غشونیدر یب يپزشک و محبت ها

! چ وقت نتونستم فراموشش کنم، نه مرگ مادرم، نه فوت پدرم بودیکه تو وجودم موند و ه يزیاما چ. برگردم

 ییبال نیکردم ا یم الیمرتب خ! گرونتر تموم شده بود یلینخواستن من و طرد شدنم از اون خونواده ها برام خ

شب  یدون یخب م! جرم منو از خودشون روندن نیبه ا لیمنه و فک و فام ریکه سر مادر و پدرم اومده تقص

بود که پدرم  نیآخر مادرم در مورد ا يکردن، جمله ها یاون اتفاق مادر و پدرم داشتن جر و بحث م بلآخر، ق
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خودم رو  نکهیا يبود برا یفکرها کاف نیهم! ذاره یم یکه پسرشم وقت کم یمن يمادرم، برا يما، برا يبرا

 . مقصر مرگ مادرم و دار زده شدن پدرم بدونم

خرده از قهوه خوردم و  هیرو پاك کردم،  میشونیو عرق نشسته رو پ دمیکش رونیاز جعبه ب یکردم،دستمال یمکث

. بعدش يو اتفاقا وندیپ انیبه جر میرس یحاال م اد،یاز گذشته دستت ب یکل يدورنما هیرو گفتم که  نهایا: گفتم

نگرفته  یسال ازم سراغ ستیب! ودمشونب دهیشد که ند یم یسال ستیعمه ب يمادرت اومد دم خونه  یوقت

بود، درك  نیبرام سنگ! خواستن یکرده و ازم کمک م دامیداشتن بهم گشته و پ ازین یبودن و حاال، درست وقت

 یلیکردم خ ینگاه م گهیچشم د هیبا  ایدن نیعمه به ا غیدر یکه با محبت ب یواسه من یرحمیحد از ب نیا

اون خونواده به  يگران بود از باز شدن پاکه ن يبا عمه ا! بذارم شیباعث شد پا پ دیهمون د یسخت بود ول

 یمیکر يبود که جز آقا نیمنتها شرطم ا وندیبرم تهران واسه انجام عمل پ تشیرضا یبحث کنم و ب مونیزندگ

 .من اهداکننده هستم با خبر نشه نکهیاز ا یو مادرت کس

 .شرط موندن نیا ياونها هم خوب پا-

و کار و کار و  نجایبرگشتم ا گهید یدون یبعدش هم که خب خودت م.مطمئن نبودم یلیهر چند که من خ.آره:

گفت  ينه که شاد ای نمتیتونم بب یم نمیمن تهران بودم و زنگ زدم که بب ،يشد بیکه تو غ ییکار تا اونجا

 میصمفکر نکنم و ت یاحساس وداگه قرار ب یحت! رسوندم ياصالً خودمو چه جور دمینفهم. برادرت فوت شده

دونستم خودت  یدارن و نه م يدیدونستم خونواده ات چه عقا یاومدم چون به هر حال نه م یم دینبا رمینگ

تو  یدون یم! هاشون هم که به کنار ثیو حرف و حد لیفک و فام ،یاومدن بکن نیاز ا یممکنه چه برداشت

فوت کرده خودت رو  يزیعز هیکه  يهمون لحظه ا نکهیفرق داره با ا یحضور داشته باش یمراسم ختم

 !گم؟ یم یچ یمتوجه! یبرسون

من خبر ! و بغلم کرد نییمادرت از پله ها اومد پا یشوکه شدم وقت: آره، ادامه دادم یعنیشد  نییباال و پا ایناد سر

ر کن باو... یتو ول دنیاومده بودم د! نیهم! فوت کرده ایبه من گفته بودن برادر ناد! بودم دهیفوت پارسا رو نشن

 يبرا یتالش هیاون روز اومدم تو اتاق تو که  یوقت یحت ،بودم جیگ! حد بهت زده نشده بودم نیتو عمرم تا ا

تونستم درست تمرکز  یتا چند وقت بعد برگشتنم اصالً نم! بودم و شوکه جیآروم کردنت بکنم و بعد برم هم گ

 ده،یلرز یکس يعمر حس کرده بودم دلم واقعاً برا هیگم، بعد  یتعارف م یب! تونستم درست فکر کنم یکنم، نم

که  ییآدم ها دنیطرف، د هی یلینسبت فام نیشوك ا! ونمونیبه نام گذشته آوار شده بود م یکوه هی هویبعد 

 يبماند که از فوت اون بچه که خوشحال بودم تونستم برا! طرف هیآشغال دور انداخته بودن هم  هی نیمنو ع
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موضعش هم که  د،یرو فهم انیعمه جر! بود گهید یاساس يضربه  هیهم خودش  بکنم يخوب شدنش کار

 ياگه پا یخواست با اون خاندان روبرو بشه حت یوجه نم چیبه ه! یخودت حدس بزن یتون یم! مشخص بود

عمه  يبه نظر و خواسته  یمن ربط دنیاما کنار کش! بود وسط باشه زیبراش عز یلیخ یلیکه خ يدل پسر

 تیاهم یلیخ یلیپرستم، درسته که نظراتش برام خ یمهمه، درسته که عمه رو م یلینداشت، درسته که برام خ

 ...چون حس کردم اون گذشته ممکنه باعث بشه دمیعقب کش د،یپام لرز یداره ول

و  دمیکش یقینفس عم د،یرو به دست گرفت، عقب نکش ایسرد ناد يکردم، دستهام جلو رفت و دستها مکث

نشستم ! ستمین يباز نیحس کردم من آدم ا! اون گذشته، باعث بشه نتونم خوشبختت کنم دمیترس: ادامه دادم

 جیگ يتو اون روزها اونقدر! ببندم زهایچ یلیکه چشم رو خ ستمین يقو ياونقدر دمیفکر کردم و فکر کردم و د

تونستم گذشته و اتفاقاتش رو  یرم، نه متونستم از تو بگذ ینه م! رمیبگ یدرست میتونستم تصم یبودم که نم

 ر،یتقد لنیهم دخ گهید يها یلیمن خ ریافتاده غ ونمونیکه م يفاصله ا نیگم تو ا یاگه م! رمیبگ دهیناد

 !سهم دارن شتریهمه ب زهان که ا یلیسرنوشت و آقاجونت جزو اون خ

بهت  یاون روز تو اتاقم بهم گفت: نگاهم کنه آروم گفت نکهیو بدون ا دیدستم عقب کش ریدستهاشو از ز ایناد

 !شه یخوام که از صدات بشنوم حالت بهتر و بهتر م یزنم و م یزنگ م

رفت که  یکه داشت م ییداد، به چشمها یم هیو خبر از گر دیلرز یکه م یزدم به صورت سرخش، به لب زل

با احساس ! نبود یشک چیموضوع ه نیبودم و تو اکرده  يدختر ناخواسته باز نیبا احساس ا! دوباره تر بشه

بودم که مطمئناً دوباره اعتماد  دهکر يجنس مخالف دل بسته بود کار هیمرد، به  هیبار به  نیاول يکه برا يدختر

بخوام دوباره به من اعتماد کنه و احساسش رو از  نکهیشد چه برسه به ا یبراش مشکل م يکردن به هر مرد

 !هم کار من، هم کار خودش! سخت بود سخت! رهیسر بگ

*** 

 يخودم گفتم دار شیتماسو قطع کردم پ یکه بهت زنگ زدم، وقت یبار دوم: خرده ساکت موندم و بعد گفتم هی

واسه  یمیتصم نکهیبدون ا یکن یبه خودت وابسته م شتریو ب شتریدختره رو ب يدار! دامون؟ یکن یکار م یچ

 یچ يخوا یم ،يخوا یم یچ ینی، ببیسنگهاتو با خودت وا بکن ینیبش دیدم گفتم، بابا خو! یداشته باش ندهیآ

! ستین دیکه با يزیرابطه چ نیکه ته ا دمیرس جهینت نینشستم فکر کردم و به ا! يریبگ میو بعد تصم یکار کن

که منو  يکردن با احساست، نه انتقام از خونواده ا يدر حق تو بود،نه باز ينه قصدم نامرد! تو یخوشبخت یعنی

 !نخواست
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 وندیپ يرو که شما برا یشیشد، رفت و آزما یتعجب کرد، اصالً باورش نم یلیخ دیموضوع رو فهم یمادرم وقت-

گفت البد  یم... گفت  یآقاجون م! و آقاجون هم بودن ییدا! دیرو د شگاهیآورد، باز کرد و اسم آزما يداده بود

تو  يکارآموز شنهادیبار پ نیبود که اول نآخه او! شک کرد يرفت که به شاد شیپ ییتا جا یحت! عمد بوده به

 !شما رو بهم داد شگاهیآزما

خرده  هی میپاشو بر: و بعد گفتم رمیخرده آروم بگ هیکردم  یساکت شد، منم سع اینشست رو لبم، ناد يتلخند

 .میهوا بخور

: دمیپرس. رونیب میحساب کردم و از کافه زد. رو انداخت رو شونه اش و همراهم شد فشیجاش بلند شد، ک از

 ؟یستیخسته ن

 !؟یباهام قدم بزن يخوا یاصالً م: دمیگفت، پرس یرلبیز ينه  هی

 .میبر: زدم و گفتم نشیبه صورت غمگ يرو باال آورد و نگاهم کرد، لبخند سرش

راه افتاد، به شما زنگ  يجو بد: بود که شروع به صحبت کرد اینادو  میخرده تو سکوت قدم زد هی م،یافتاد راه

 یوقت ،یکه قصد ضربه زدن به منو نداشت يبد حیتوض لمیخونواده ام، فک و فام يزدم که کمک بخوام، که برا

 !یقصد رو داشت نیجواب موند حس کردم هم یزنگهام ب یوقت...  يجواب تماس هامو نداد

 !رهیانتقام بابام رو از من بگ نکهیوقت نداشتم اما انگار آقاجونت هنوز دنبال فرصته واسه ا چیقصدو ه نیا-

بچه کرده  هیرو با  يکار نیهمچ هیکه تا اون حد دوستش داشتم  يرمردیشه پ یباورم نم. جمیدونم، گ ینم:

 !دلشون اومده آخه؟ يچه جور...  یبوده ول یواسه من بت مهربون ییبابا! باشه

 . دمیرس یبودم و نم دهیوقت به جوابش نرس چیبود که خودم هم ه یموندم، سوال ساکت

*** 

 یلیچند وقت درسته که خ نیا:بار من بودم که سر حرف رو باز کردم نیسکوت شد و ا نمونیب گهیکم د هی

 نیا ریطرف گ هیاز . کردم یم ریمنم واقعاً تو جهنم س! نبودم یتو خوش نجایبه تو سخت گذشته اما منم ا یلیخ

کنه و  دایراه به محل کار من پ ینرد و نشو چیه یب يشه دختر یم يچه جور! ه؟یریچه تقد نیبودم که آخه ا

طرف هم فکر و  هیاز ! گفت یم زیچ هیخواست، عقلم  یم زیچ هیطرف دلم  هیاز ! من؟ يبعد بشه دخترخاله 

از هر  یتون یم! گرفته شده بود ياحساساتت که به باز ،يکرد یکه در موردم م یتو، قضاوت يحال و هوا الیخ

حس معلق بودن  هی! سال رو فقط تو جهنم دست و پا زدم کی کیدنز نیمن ا! یبپرس يکه دوست دار یکس

 ! پر از آشوب يفضا هیتو ! تو فضا
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! یرو بدون نهایخواستم ا یم: کهربا و گفتم يها نیبرگشتم سمتش، زل زدم به اون نگ ستاد،یهم ا ایناد ستادم،یا

 هیرو توج دمیو ترد دنیپا پس کش نکهیبدم و نه به خاطر ا ریینظرت رو نسبت به پدربزرگت تغ نکهینه به خاطر ا

خوام تو  یفقط م ،یندارم دوباره بهم اعتماد کن وقعازت ت! یرو بدون زهایچ نیا دیفقط و فقط حس کردم با! کنم

 مونیلیاز بند پ و نسبت فام هیبا کنا یاون روز تو دانشگاه وقت! يو خودت نگردت رادیعقبگرد کردنم دنبال ا نیا

درست هم بود  ،یلینسبت فام نیا يپا ینخواستن رو گذاشت نیفاصله، ا نیا ،ییجدا نیحس کردم ا يحرف زد

پاکش کرده  تونیعمر از زندگ هیبودم که  يچون من پسرخاله ا دم،یپا پس نکش يام بود خترخالهاما چون تو د

 یمخف دیوجود من و پدر و مادرم رو از نسل جد یخاندان حت هی یچون حس کردم وقت! دمیبودن عقب کش

 !تونه برات دردسر باشه یکرده، خب حضور دوباره ام در کنار تو م

 !نکرده رییتغ يزیاآلن هم چ-

 !مهم عوض شده یلیخ زیچ هی! چرا:

 !؟یچ-

سر  دیبا هیراجع به اون قسمت از قض:مچم انداختم و گفتم يت روبه ساع ینشست رو لبم، نگاه يلبخند

زنن  یپرونده امو م شگاهینرم آزما گهیساعت د میبرسونمت که اگه تا ن میاآلن بر. فرصت باهات صحبت کنم

 !گن به سالمت یبغلم و م ریز

رو شکوند،  نمونیسکوت ب نیماش يآهنگ تو يخونه فقط صدا کیتا نزد ن،یتو ماش میبرگشت، نشست همراهم

فرصت رو  نیا يدرصد بهم حق داد هیبه حرفهام فکر کن، اگه  يناد: خوابگاه ترمز کردم گفتم کینزد یوقت

 !رمبذا ونیاست باهات در م ندهیحرفهامو که مربوط به آ يهم بهم بده تا قسمت بعد

مات روبروم شدم و  م،ریبگ زیسرخ وسوسه انگ يکردم نگاهمو از اون لبها یخرده مات چشمهام شد، سع هی

 .به سالمت: گفتم

که حس  یراه افتادم در حال. به ساختمون و رفت تو دیتا رس ستادمیاونقدر ا. شد ادهیگفت و پ یرلبیخداحافظ ز هی

شونه هام  يافتاده بود رو شینینشسته بود، همون که سنگ نمونیکه ب یانگار اون کوه! کردم سبک شدم یم

گذشتم  یبلند ازش م يبا قدم ها دیکه با ودفاصله ب ونمونیدشت م هیحاال انگار .حاال از جاش تکون خورده بود

 !دمیرس یم دیو به اون خورش

*** 
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رو تموم کنم، ژاله اومد جلو و با لبخند  يدفتر يرفتم تو اتاقم که کارها یتو بخش تموم شده بود، داشتم م کارم

 .یشخسته نبا: گفت

 مارستان؟یب ير یم: گفتم، همراهم شد و گفت یممنون ییخوشرو با

 .بودم داریب روقتیتا د شبید. خوام بخوابم یخرده م هیرم خونه،  ینه م: و گفتم دمیبه موهام کش یدست

ژاله تشکر کرد و وارد شد، پشت سرش رفتم و نشستم رو مبل، اون هم  ستادم،یاتاق رو باز کردم و عقب ا در

 !؟يکرد یفکر م یبه چ: وم نشست و با لبخند گفتروبر

 !زهایچ یلیبه خ-

 !گه؟یها بود د یلیهم جزو اون خ ایناد:

کنم به  شیتا راض دمییسگ پا سوخته دنبالش دو نیاصالً هم که بهت خبر نداده ع: زدم و گفتم يلبخند

 !حرفهام گوش بده

 !بالنسبتت: ژاله پهن تر شد و گفت لبخند

 هم داشت؟ يا جهینت: نگفتم، ژاله گفت يزیو چ دمیخند

 ؟یچ-

 !ریو تفس حیو توض یمنت کش نیا:

 !بهتر از من بدونه دیگرمابه و گلستونش با قیواهللا فکر کنم رف-

 !؟يای یماست، م يامشب خونه ... اممم...  ینگفته ول يزیبه من چ: زد و گفت يدوباره لبخند ژاله

 ام؟یدونه ممکنه ب یم: ردم و گفتمخرده فکر ک هیمبل،  یدادم به پشت هیتک

 .گم یبهش م يایب ياگه بخوا-

 !امیمن ن ام،ی یمن نم ادیذاره که دامون ب یاگه شرط و شروط م نیبهش بگو بب:

 !يای یدونه که تو هم م یم: زد و گفت یقیاز جاش بلند شد، لبخند عم ژاله

 .جفتتون خوشحالم يبرا: نگاهم کرد و آروم گفت یبرگشت و با نگاه مهربون دم،یخند

 يفکر کنم کلمه  یخوشحال باش، واسه من ول ایواسه ناد: و گفتم زیپشت م نمیبش نکهیا يجام پاشدم برا از

 !صدق کنه شتریمتأسفم ب

 !چرا؟: دیپرس
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و کرنش کنم بلکه گوشه  میتعظ دیخانوم گرفته، حاال حاالها با ایکه ناد يگارد نیبا ا: و گفتم زیپشت م نشستم

 !هم داشته باشهب یچشم

 ! يسال چشم انتظار نذار هیدختر مردمو  یتا تو باش! حقته: سمت در و گفت رفت

شب قرار بود . میبا هم حرف بزن نکهیا يبرا هیو چه فرصت خوب ادی یکه بسته شد، فکر کردم چه خوب که م در

: شماره اش رو گرفتم، بعد چند تا بوق گفت. دادم که کنسل شده یبهش خبر م دیعمه پس با يبرم خونه 

 .سالم دامون جان

 !سالم بر عمه خانوم خوشگل خودم-

 !؟یافتاد خوش اخالق باش ادتیچه عجب بعد مدتها تو :

 !بهت بگم خوشگل و قربون صدقه ات برم؟ ادی یخوشت م! جونم يا-

 !نه من يزنت بر يقربون صدقه  دیتو با:

 !رم، به وقتش یاون هم م يصدقه قربون -

 !ایح یب:

 .یزنگ زدم که منتظرم نباش ن،یمع يرم خونه  یامشب شام م: و گفتم دمیخند

 .خواستم برات فسنجون درست کنم یبابا م يا-

 !جلو بزنه کلمیمتر از ه میشکم من پلو ببند، آخرش ن نیشما شام به ا یعمه خانوم ه:

خوب و  زیچ هیدوست دارم  نجایا يای یبار که م هی يالاقل هفته ا ،يخور یکه نم یناهار درست و حساب-

 !جلوت بذارم يمقو

 !؟یعنی ستین يپخته و نون مقو ینیزم بیتخم مرغ و س:

 .خودت بخور ياونها رو تو خونه -

 .چشم:

 دامون؟-

 جونم؟:

 .یچیه: کرد و گفت یمکث عمه

 !نه بگو عمه: گفتم

 . بهتون امشب خوش بگذره.ستین يزیچ یچیه: مکث کرد و بعد گفت باز
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 !روت نشد؟ یصحبت کن یخواست یم ياسد يعمه راجع به آقا-

 !رمرد؟یبه اون پ يتو چرا بند کرد! خجالت بکش بچه:

 !آره؟ ره،یاز نظرت سنش باالست و پ! نهیپس مشکل ا! آهان: دمیخنده و پرس ریز زدم

 !دعا کن دستم بهت نرسه-

سال  2فقط ! عمه جونم من آمار شناسنامه اشو دارم ها یکنم ول یعا رو که حتماً ماون د: و گفتم دمیخند دوباره

 !از شما بزرگتره

 !یخودت ریپ:گفت یبا لحن شوخ عمه

 ! بر منکرش لعنت: و گفتم دمیخند

 !؟يکار کرد یچ ایبا ناد: دیشد و بعد پرس یسکوت هی

 !زشته عمه: گفتم یلحن شوخ با

 !منحرف: دیتوپ عمه

 !کوچه ام کیفعالً اندر خم ! یچیهنوز ه: و گفتم دمیخند

 ؟یچ یعنی-

 !ادی یکوتاه م یک نمیتا بب میخر یکنه ما هم ناز م یفعالً که عروس خانوم ناز م:

 !چرا آخه؟-

ناز و نوز  يخدا دار ياون بنده  يبرا مهیسال و ن کیکه اآلن  ییالاقل شما! عمه جون قربونت برم، چرا داره؟:

زنن  یداره و م یهوا ورشون م يشن هواخواه دارن فور یخانوم ها تا متوجه م! چرا؟ یبپرس دیاکه نب یکن یم

 !طاقچه باال گذاشتن يبه جاده 

 !؟یگ یهم م ایخود ناد يرو جلو نهایا-

 !گم یجهان هم م ای رانیا يها ستینیانجمن فم سیها رو در حضور رئ نیا:

 دامون، حال و روزت بهتره؟ یجدا از شوخ-

فکر کنم . هم هست ایژاله ناد يخوام برم خونه  یامشب هم که م. خوب خوبم. عمه، نگران من نباش میعال:

 .زهایچ يسر هیجبران  يبرا هیفرصت خوب

 .خوش بگذره: کرد و بعد گفت يسکوت معنادار عمه
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مهربون بود که  چقدر! داشت تیچقدر انسان! چقدر ماه بود. تماس رو قطع کردم یگفتم و بعد خداحافظ یممنون

عمه رو با صدتا  نیا! خوام نشه یکه م يزیاون چ نکهیبودن باز هم نگران من بود و نگران ا یبا وجود ناراض

 .بود برام خاندان هیکامل،  يخونواده  هیخودش ! خواستم عوض کنم یهم نم یمادر واقع

*** 

و از  دمیچونه ام انداخته بودم کش ریکه ز یزخم يرو یبه صورت اصالح شده ام انداختم، دست نهیینگاه تو آ هی

 ؟ير ینم مارستانیمگه ب:دیاومد و پرس رونیدستهاش بود ب نیکه ب یاز تو کتاب اوشیسر س رون،یاتاق رفتم ب

 .چرا: گفتم دمیپوش یکه کتم رو م يتمام قد هال و همون طور ي نهییآ يجلو ستادمیا

 ه؟یکردنت چ کیو پ کیش نیپس ا-

 !شدم از نظرت؟ کیش: دمیپرسسمتش و  برگشتم

رو ساده تر از  مارستانیمعموالً ب یول ستین یخاصه شک یلیو لباسهات خ يگرد یم کیش شهیتو هم نکهیتو ا-

 !ير یم نیا

 !ظه؟یغل شمیآرا یعنی نیساده تر از ا: دمیزدم و پرس يلبخند

 !ه؟یخبر: رو بست، پاشو انداخت رو پاش، نگاه موشکافانه اش رو دوخت به چشمهام و گفت کتاب

 يزیچ اوشیس. شدم ورمیپل ریز ي هیقیو مشغول مرتب کردن  نهییگفتم و برگشتم سمت آ یاوهوم

 !رو ببرم، بلکه خامم بشه یکیخوام دل  یم: به سمتش برگشتم و گفتم د،دوبارهینپرس

 !؟یچ یعنی: دیمکث پرس هیصورتم موند و بعد چند ثان ي رهیزده خ بهت

 !نه ایتونم تورش کنم  یم نمیخوام بب یبه دلم نشسته، م مارستان،یهست تو ب یکی-

 !یزن یحرف م يطور نیزشته ا:گفت يشد و با لحن دلخور قیعم اوشیس ياخمها

 !هیکید و هدفم که بگم تهش قص يحاال با هر جمله ا! گهید نهیهم تمیخب ن یدونم ول یم-

 !کارها از سنت گذشته؟ نیا یکن یفکر نم:

 !که چشممو گرفته قالب بندازم؟ يدختر يمن قصد ازدواج داشته باشم حق ندارم برا یعنی! ؟ییچه کارها-

 !چشمتو گرفت؟ گهید یکی يزود نیبه هم:دیگرفت و پرس ياز ناباور يشتریرنگ ب اوشیس يچشمها

 !؟يزود نیبه هم یگ یکه م هیمورد نظرت چه وقت یمبدأ زمان قاًیدق-

 !شد؟ یپوش چ یاون دختر سرخ آب ،یچیه میگ یرو م ایناد:
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دو شب  یکیواسه ! خواستمش که یتازه واسه ازدواج نم! اونو که دکش کردم رفت: افتادم سمت در و گفتم راه

 !م کنهدادم شرشو از سرم ک حیالزمش داشتم که البته کارمو راه ننداخت و ترج

با : دمیپرس دنشونیو در حال پوش يدر آوردم و گذاشتم رو پادر ینداد، کفشهامو از تو جاکفش یجواب اوشیس

 !؟يقهر يشاد

 !که آمار نداده باشه بهت بهیعج: کرد، لبخند زدم و گفتم ینداد، سرمو بلند کردم، با اخم نگاهم م جواب

 !؟يچه آمار: و گفت دیبه موهاش کش یجاش بلند شد، دست از

من شب  شت،یپ ادیبگو ب نجاستیاگه ا: در و گفتم ي رهیحرصش در اومده دستم نشست به دستگ یحساب دمید

 . امی یم رید

 !افته تو تورت؟ یکه طرف م یانقدر به خودت مطمئن: گفت یکه عصب دمیاز پشت سرم شن صداشو

البته ! برم بدوزمش که در نره دیتها تورم سوراخه، باافتاده تو تورم، من:زدم و گفتم يسمتش و لبخند برگشتم

من  يدختره برا نیخب، ا یکنه ول یصحبت نم يجور نیدختر متشخص و خوب ا هیآدم در مورد ! بگم ها

 !هییایدر يپر

 يایالبته ناد! سالم رسوند اوشیگم س یم ایبه ناد: به تأسف تکون خورد، در رو باز کردم و گفتم اوشیس سر

 !منظورمه ییایدر

 ! کشمت یم: سمتم و گفت دییبهت دو هیکه بعد  دمیرو د اوشیس

 !برم اری دنیزنده بمونم و به د نکهیا يبرا نییرو بستم و با سرعت پله ها رو رفتم پا در

*** 

 نییبفرما: گفت فونیاز آ نیزنگ مع يشدم، دستم ننشسته رو ادهیپارك کردم و پ نیمع يدم خونه  نویماش

 !شازده

 !چشم چرون؟ يزد یم دیکوچه رو د: زدم و گفتم يندلبخ

 !وانهیباال د ایب: و گفت دیخند

: و گفت دیکش یسوت دنمیبا د. بود ستادهیبا لبخند دم در ا نیباال مع دمیرس یباز شد، رفتم تو و وقت یبا تق در

 !هم گذاشتن یمردم چه سنگ تموم

کرد زمزمه  یم تمیکه به تو هدا ياش نشست پشتم و همون طور گهیدست د هیو باهاش دست دادم،  دمیخند

 !خانوم ایبه حال ناد يازدواجت جواب مثبت بدم وا شنهادیشم به پ یمنم دارم وسوسه م: کرد
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 نیبهم نزن هم نتویزاید:مانع شد و زمزمه کرد ارمیدر رو پشت سرمون بست، اومدم کتم رو در ب دم،یخند دوباره

 !یکیش يجور

 !زیبرو کمتر مزه بر ایب: د کتم رو در آوردم و گفتملبخن با

کرد، بعد  یکه با لبخند از تو آشپزخونه تماشام م دمیرفتم تو سالن، اول ژاله رو د نیگفتم و پشت سر مع ااهللای هی

نشست رو صورت  یبا لبخند سالم کردم، لبخند کمرنگ. بود ستادهیآشپزخونه ا يکه تو ورود ایچشمم افتاد به ناد

هم کنارم  نیجوابم رو داد، نشستم رو مبل، مع ییشروبه ژاله هم سالم کردم، با خو. سرخ شده اش و جواب داد

 ؟يچطور: دینشست، دست گذاشت رو زانوم و پرس

 .خوبم: گفتم رمیبگ اینگاهمو از ناد نکهیا بدون

 !يباز گرد و خاك کرد دمیشن: گفت یلحن شوخ با

گرد و خاك ! بهم وصله؟ ابیرد ای نیجاسوس و بپا واسم گذاشت: دمیتش و متعجب پرسبه سم دیچرخ سرم

کردم  یدر واقع سع! بخوره یتکون هیخرده تون صدامو باال بردم بلکه  هیفهمه  یبا زبون خوش نم دمینکردم،د

 ! هیبه چ یکنم چ هشیتوج

 !با داد و دعوا همراهه؟ شهیکردنت هم هیتوج-

 !تو دهنش، تازه بهش ارفاق کردم دمیکوب یحقش بود با مشت م:

 !ده؟یبه تو رس يخبر چه جور: دمیزد و من بودم که پرس يلبخند نیمع

 .داد حیاون برام توض دم،یرو د نایس-

کردم نگاهم نره سمت  یسع. هم اومد و جفتشون نشستن ایپشت سرش ناد رون،یاومد ب ییچا ینیس هیبا  ژاله

 !گونه هاش از شرم گل انداخته بود یکاف يبه اندازه . که معذب نشه ایناد

 حرفت شد؟ يبا مهد یسر چ: دیرو جلوم گرفت و پرس ینیس ژاله

 .بنده خدا هی شیسر جواب آزما-

 خب؟:

 یم پیرو اشتباه تا شهایمرتب جواب آزما! ده یبنده، دل به کار نم گهید يجا هیچند وقته سرش  ،یچیه -

تونست بار من  یم یاومد هر چ یکی. و همراهاشون مارهایده دست ب یاشتباه م ره،یگ یم نتیه پراشتبا! کنه

 !يبه مهد دمیشدم توپ یرفت عصبان یکرد، وقت

 !سرش کجا بنده؟: دیپرس نیبرداشتم، مع زیم يقند از تو قندون رو هیشدم و  دوال
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 !اری شیپ: نشست رو لبم و گفتم یکرد، لبخند کج یکه نگاهم م ییاینشست به ناد نگاهم

 !داغه دامون: خرده به فنجونم لب زدم، ژاله در حال بلند شدن متذکر شد هی د،یبه پشتم کش یدست نیمع

شد و  یکه از فنجون بلند م يبخار يرو مزه مزه کردم، رفت تو آشپزخونه، دستم رو گرفتم رو ییکم چا کی

خوردن  ییمدته بند کرده به چا هیکه اآلن  يد یم ادیمه خانوم رو تو به ع یمنیا يها هیتوص نیپس ا: گفتم

 !من آره؟

فنجون رو گذاشتم . لبخند محو رو لبش داشت هیبود اما  ونیزیانداختم، نگاه معذبش به تلو ایبه ناد ینگاه مین

 !رو مخمه يپسره رو که دکتر به زور چپونده تو بخش ما بدجور نیا:گفتم نیو به مع زیم يرو یدست شیپ يتو

 !چرا؟! ؟يناصر:

ربع  هیکنه، بعد  یساعت اول منو نگاه م میگم الم بده، ن یبهش م! کردن قیالکپشت تزر هیانگار بهش خون -

هم وقت  یسه ساعت هیکشه خودشو برسونه به الم،  یبه خودش بده، دو ساعت طول م یکشه تکون یطول م

 !بره که بخواد به دست من برسوندش یم

 !تواها رهیتقص: کرد و گفت یکه نگاهم م ایزد، نگاهمو از صورتش گرفتم و دوختم به صورت ناد لبخند نیمع

 ؟یچ یعنی نکهیا یبه ابروهاش انداخت به معن یفیظر اخم

 !شدم ینم میعذاب ال نیمن اآلن دچار ا ،يبر يکرد یول نم: زدم و گفتم لبخند

 ! مییایطرف ناد نجایما ا! در ضمن بگم ها! اون که حقته: ژاله از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

 !جنگه مگه؟: و گفتم دمیخند

 !کن آره الیخ: گفت یدر حال بلند شدن از جاش با لحن شوخ نیمع

جبهه باشه که من صف مقدم  يریبه جنگ و جدال و جبهه و جبهه گ: و گفتم ایلبخند زل زدم به صورت ناد با

 !شمام ي

 ؟یخوب: دمیاز آشپزخونه اومد، به جلو خم شدم و آروم پرس نیبلند مع يخنده  يصدا

 !سرد نشه؟: پررنگ تر شد و فقط نگاهم کرد، به فنجون جلوش اشاره کردم و گفتم لبخندش

 یکه م یکتاب که،یجان تو اتاق خواب کوچ يناد: دراز کرد فنجون رو برداره ژاله از تو آشپزخونه گفت دست

 !نگاه بهش بنداز هیبرو برش دار  وتریکامپ زیرو گذاشتم رو م یخواست

 !یخودم فراموش کرده بودم، مرس! بود؟ ادتونی يوا:از جاش بلند شد و گفت د،یدستش رو عقب کش ایناد
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زدم، ژاله با اخم تو درگاه آشپزخونه  یلب م مییرفت تو اتاق خواب، پامو انداخته بودم رو پام داشتم به چا ایناد

 .و زل زد بهم ستادیا

 !ه؟یچ: دمیخودم انداختم و آروم پرس يبه سر تا پا ینگاه

 !گهیپاشو برو باهاش حرف بزن د: به اتاق کرد و گفت يچونه اشاره ا با

و آروم  زیم رو مپام برداشتم، فنجون رو گذاشت ياز ژاله به در اتاق خواب رفت و برگشت، پامو از رو نگاهم

 !م؟یو حرف بزن میبا هم تنها باش ایکه من و ناد نیکرد ياآلن مثالً صحنه ساز: دمیپرس

 !اصالً هم که تابلو نبود: فقط نگاهم کرد، از جام بلند شدم و گفتم ژاله

 !شد یم یتابلو نبود چ ،يتابلو بود متوجه نشد: زد و گفت يلبخند ژاله

منتها  ،ينقشه چقدر فسفر سوزند نیا يبرا يبد حیباشه بعداً برام توض ادتی: افتادم سمت اتاق خواب و گفتم راه

 !ندارم یسیکارمو بخوام راه بندازم رودروا! که چقدر پرروام؟ یمنو نشناخت

به در زدم و  يبهش زدم، با مفصل دوم انگشت اشاره ام تقه ا ینثارم کرد، چشمک گهید ییبچه پررو هی ژاله

 ؟يناد: گفتم

و  وتریکامپ زیچرخون پشت م یگفت، در رو باز کردم و پا گذاشتم تو اتاق، نشسته بود رو صندل یآروم ي بله

 . بود یدستهاش کتاب ونیم

 تو؟ امیتونم ب یم: دمیپرس آروم

 !تو؟ میایخانوم اجازه ب: زدم و گفتم يجواب فقط زل زد بهم، لبخند یب

 ؟یخوب: تو و در رو بستم و گفتم زد، رفتم يلبخند

 !نیبود دهیپرس گهیبار د هی: گفت یآروم يصدا با

 !يبله منتها شما جواب نداد: و گفتم واریامو دادم به د هیزدم، تک لبخند

 .خوبم: گفت آروم

 .پس اوضاع روبراهه.خدا رو شکر-

 .ستیبد ن:

 ست؟یچرا بد ن-

 .خرده با ماآقاجونم حرفم شده ناراحت اونم هی:

 !؟یسر چ ؟یچه حرف-
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 .سر شما:

 !سر ماها؟ -

 ! سر شما! سر شماها نه:

 ؟یعنیمن -

 !!!!من گرد شد يتکون خورد، چشما دییبه تا ایناد سر

*** 

 !ن؟یکردبحث  یچ يبرا: دمیو پرس ایناد يروبرو زیم يرو عقب روندم و نشستم رو زیم يرو توریجلو، مان رفتم

به مامان زنگ : من گرفت و گفت يداد، نگاهشو از چشمها یبه دستهاش بود که کتاب رو محکم فشار م نگاهم

 ویگوش د،یرو شن انیآقاجون هم انگار اونجا بود و جر د،یپرس یمامان داشت از شما م نجام،یزدم که بگم امشب ا

 .گرفت و بعد بحثمون شد

 ؟يبود که بحثتون شد ناد یحرفش چ :دمیزل زدم به صورتش و پرس متفکر

 حیخواد راجع بهش توض یمن و حس کردم دلش نم يباال اومد و نشست به چشمها نیماتش به کف زم نگاه

با پدربزرگت سر من بحث :اون چشمها موندم و بعد گفتم ي رهیخرده خ هی دم،یکش نمییلب پا يبده،زبونم رو رو

 آره؟ ینیو قراره منو بب نجایا يای یم يبود دار دهیچون شن ن،یکرد

 .اوهوم: گفت آروم

شاخ و  ینره غول ب يکه اون پسره  يبذار ییپاتو جا يگرفته و تو رو بسته به توپ که حق ندار ویاونم گوش-

 !دم هست آره؟

 !نه:

 !؟یپس چ-

 !کنم يگفت از شما دور:

 !گفتم نویمنم که هم: زدم و گفتم يلبخند

 !نیشد کیکه شما به خاطر انتقام به من نزد الهیخ نیهنوز تو ا:خرده آروم شد که گفت هیانگار  دیکه د لبخندمو

 !؟یستین الیخ نیتو ا گهیتو د-

 !نه:

 !عوض نشده؟ يزیهنوز چ يدیپس چرا اون روز پرس! یقاطع يچه نه -
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هنوز عمه خانوم  ،يدیکه شما به خاطرش کنار کش هیهنوز همون جور طیشرا...  یعنی... بود نیمنظورم ا... خب :

! گهیهست د هیهنوز اون دشمن یعنی... اممم... من مشکل داره، هنوز پدربزرگم پدر شما رو  لیبا خونواده و فام

 !عوض نشده، پس چرا شما نظرتون عوض شده يزیچ

 ؟یگ یسوال بپرسم راستشو م هی يناد-

سرخ  ياون لبها دنیبوس يشدم برا وسوسه یکیکنجکاو و منتظر چشم دوخت به چشمام، از اون همه نزد ایناد

 یم یتا ک: زدم و گفتم يعسل بدم، لبخند يکردم تمرکزم رو به کندوها یشده از فشار دندونهاش اما سع

چقدر  نیمنو بب! زنه؟ یم فحر يجور نیآدم با پسرخاله اش ا! ن؟یشد ن،یشما، نظرتون،گفت یبه من بگ يخوا

 !يگم ناد یراحت بهت م

 !؟یبه شما بگم دام دیمن با یعنی: دیمکث پرس هیزد و بعد  يآخر من لبخند يبا جمله  ایناد

 یم:خنده و گفتم ریازش نداشتم، ناخودآگاه زدم ز یو با اون حال و اوضاعش اصالً توقع شوخ طیاون شرا تو

 !هان؟! صدام کن اصالً وریدام و ط یاگه راحت يخوا

آروم گرفت و  د،یلبخند و نگاه ماتم رو که د دم،ید یازش م که بعد مدتها يخنده ا يدلم ضعف رفت برا د،یخند

 !به اون قسمتش فکر نکرده بودم دیببخش: گفت

بزرگ از پارسال تا امسال عوض  یلیخ یلیخ زیچ هی: مکث گفتم هیو بعد  دمیموهام کش ونیم یدست دم،یخند

 !رابطه مهم و الزمه نیا يادامه  يبرا یلیخ یلیشده که خ

نه و تا اون وقت مطمئناً  ای يدیمنو بخش یهنوز به من نگفت: زدم و گفتم يزل زد به چشمهام، لبخند منتظر

 !کرده رییتغ یگم چ یبهت نم

خرده  هی. صورتش شدم ي رهیبه اسم کتاب انداختم و دوباره خ یکنارم، نگاه زیم يرو گذاشت رو کتاب

ناراحت  یلیخ نکهیتو تموم اون روزها، با ا: گاهم کنه گفتن نکهینگاهشو دور تا دور اتاق چرخوند و بعد بدون ا

 ...بودم اما به شما

 !تو-

منو  نکهینه ا ن،یتوقع داشتم قبل رفتن و کناره گرفتن با خودم حرف بزن...  یدادم ول یبه شما هم حق م... به :

 یکه پشت سرتون م ییکارتون باعث شد به حرفها نیا. نیتموم کن زویدفعه همه چ هیاون جور  ن،یقابل ندون

 ...زدن 

 !منه؟ یِدشمن خون گهید یجز آقاجون ک! زدن؟ یم-
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اون فقط نگرانه که شما به . داشته باشه یکنم قصد دشمن یآقاجون هم فکر نم یحت. ستیدر کار ن یدشمن:

 .نیشده باش کیخاطر اون گذشته و اون اتفاقها به خاطر انتقام به من نزد

 !؟ينداد حیبراشون توض نویا! شدم کیمن نبودم که اول به تو نزد نیا-

زبونش  ریازش شد که از ز ییکرد و مشغول بازجو خیرو توب يکه آقاجون شاد دیرس ییکار به جا یگفتم که، حت:

 !شما شگاهیشده که منو بکشونه به آزما یراض یبه چ ایبکشه چقدر پول گرفته 

 !يبدبخت شاد-

 !کرد لیسوء ظن رو تکم نیشما ا يو همخونه  کیکه ازدواجش با دوست نزد مخصوصاً.آره:

 !تو هم؟ يبرا-

من ... خب . راست باشه زینکنه همه چ دمیپرس یاز خودم م ییوقتها هی. کردم یمنم شک م ییوقتها هی:

فشار بودم و حرف و  ریهم ز لیو از طرف فک و فام نیناراحت بودم، برادرمو از دست داده بودم، شما رفته بود

 .کنم رتونستم درست فک ینم. کرد یم میعصب یکه راه افتاده بود حساب ییها ثیحد

 !؟یاآلن چ-

 يمن هم غرق اون چشمها شدم،نگاهم سر خورد و رو يلحظه ا ينداد، برا یمات چشمهام موند و جواب ایناد

به پشت  یدست ن،ییاومدم پا زیم ياز رو دم،یکش یقیچشمهاش، نفس عم يلبهاش نشست، دوباره برگشت تو

تو وجودم قرص و  ات دیسال طول کش هی! تو قلبمه نجایکه عوض شده ا يزیاون چ: و گفتم دمیگردنم کش

هر اتفاق و هر آدم و ! ره ینم رونیب نهیس نیپاشو محکم کرده که هرگز از ا يجا يمحکم بشه اما حاال اونقدر

 !ه؟یاون چ یدون یم! تونه یکنه نم رونشیهم بخواد ب يهر گذشته ا

بود تو دست گرفتم و  یصندل يدسته  ریزدم، دستم جلو رفت و دستش رو که گ يموند تو صورتم، لبخند مات

 !عشق تو: گفتم

دستش . هم گل انداخت ایچشمام موند، حس کردم ضربان قلبم تند شد و عرق به تنم نشست، صورت ناد مات

به پشتش زدم،  یآروم يچشم از چشمهاش بردارم بوسه  نکهیباال آوردم و بدون ا یمکث طوالن هیرو بعد 

 .هم به چشمهاش يلبخند دوباره ا

ژاله که  يبه آشپزخونه  میبزن خونیشب يانتحار اتیعمل کیدر  میبر: و جون کندم و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !رمیم یم یدارم از گرسنگ
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 يروزها. کردم یسرم و داشتم فکر م ياز سقف باال ییجا هیتختم، زل زده بودم به  يبودم رو دهیکش دراز

 ایشوم و اتفاقات افتاده توش باعث رنجش ناد يبودم گذشته  یمراقب م دیکه با ییروزها. رومه شیپ یسخت

 ینگه م یراضعمه رو  دیکه با ییاروزه. کردم یثابت م یمیکر يخودم رو به نگار و آقا دیکه با ییروزها. نشه

 یکه فشار عصب ییروزها. روبرو بشم میمادر يشدم دوباره با خونواده  یمجبور م دیکه شا ییروزها. داشتم

امتحان،  هی! خواستم برسم یکه م يزیبه چ نکهیا يبرا ستادمیا یکردم اما محکم م یتحمل م دیرو با يادیز

 .گذشتم یهوش و حواس و معلوماتم از سدش م يبا همه  دیروبروم بود و با گهیکنکور د هی

 ؟یخواب یچرا نم: دیداد به چارچوب و پرس هیتک اوشیبه در سرم رو چرخوند، س يا تقه

که حرفت  ایشده؟ با ناد يطور: دیبگم، خودش پرس يزیخرده مات صورتش موندم و فکر کردم، خواستم چ هی

 نشده؟

 .نه-

 .یهست يجور هی ياومد یاز وقت ؟یپس چ:

رم  یپس فردا م ایفردا :بالش گذاشتم و گفتم يو آرنجم رو رو رسرمیدستمو قائم کردم ز دم،یسمتش چرخ به

 .تهران

 شگاه؟یآزما يبه خاطر کارها-

 !نه:

 !ا؟یبه خاطر ناد-

 !آره:

 !پس روابط حسنه شده-

 !اآلن پدربزرگش شروع کرده به ساز مخالف زدن نیاز هم! ادی یم شیپ یدونم چ ینم:

 .دونم یم-

 !وسط دهیبدبخت رو هم کش يشاد يآره خب، پا: خرده مکث کردم، نشستم سر جام و گفتم هی

 يتو جبهه  ایبزرگ هست که خاله ات نخواد مخالفت کنه  ياونقدر يکه در حق پسرخاله ات کرد يکار-

 !ستهیمخالف تو با

خواست  یکه م يمانع از کار ای نسیپدرشون وا ينتونستن تو رو شیسال پ 20هستن که  ییهمون آدما نهایا:

 .انجام بده بشن
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 .خواستن یچون واقعاً قصاص پدرت رو م دیشا-

 !؟یدور انداختن منو چ:

 دیبا: و گفتم دمیبه صورتم کش یچشمهام شد، نگاه ازش گرفتم و دست ي رهیخرده تو سکوت خ هی اوشیس

 .آماده کنم زهایچ یلیخ يخودمو برا

 ؟یچ یبرس ایتهش اگه نشه که به ناد-

و  دیچرب یاگه باز هم زور آقاجون م! ؟یچ میدیرس یاگه آخرش به هم نم. گفت یکم فکر کردم، راست م کی

 ! ؟یشد چ یموفق م

 .دونم ینم: باال آوردم و گفتم نیاز زم نگاهمو

  !برگ برنده دست توا: زد و گفت يلبخند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

برگ برنده ! ستیدست من ن: از جام بلند شدم و گفتم فشار آوردم و بعد نمییخرده به لب پا هیباالم  يدندونها با

 !نه ایقراره دست من بسپردش  ستمیکه مطمئن ن استیدست ناد

 ؟يمگه امشب باهاش حرف نزد-

 .و باهاش حرف بزنم نمشیبب گهیبار د هیقبل تهران رفتن  دیبا. بهم نداده ینانیاطم یچرا ول:

 .ذهنت مشغوله بهش زنگ بزن یلیاگه خ-

بهش زنگ  دیبا! آره.بود یپاتخت يرو لمیسمت تخت، موبا دمیموندم و بعد چرخ اوشیکم مات صورت س کی

 !تخت نیزدم رو ا یخرغلت م دیزدم، واال تا صبح با یم

 !قابل نداشت: گفت یبا لحن شوخ اوشیمشغول گرفتن شماره اش شدم، س ل،یرفت سمت موبا دستم

 .در رو بست لبخند نگاهش کردم، لبخند زد، رفت و با

 یآورد، م یخواب بود اما دلم طاقت نم دیشا. رو برداره یگوش ایتخت و منتظر موندم ناد يرو لبه  نشستم

ساعت بعد اومده بودم  هیبود و منم  ومدهین شیحرف زدن پ يبرا یبعد شام فرصت. خواستم ازش مطمئن بشم

 . خونه

 الو؟: گفت یآروم يتماسو جواب داد و با صدا ایناد
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 .المس-

 .سالم:

 آره؟ يخواب بود-

 شده؟ يطور. خوندم یداشتم کتاب م. نه:

 بشه که بهت زنگ بزنم؟ يطور دیبا-

 .نیفکر کردم اآلن شما خواب یعنی... وقت شب نیا ینه ول:

 باشه؟! کنم منو جمع نبند یخواهش م يناد-

 .باشه:

 !خوام برم تهران یپس فردا م ایزنگ زدم بهت بگم فردا . دختر خوب نیآفر-

 چرا؟:

 .خوام با مادرت صحبت کنم یم-

 در چه مورد؟:

 !!يکردم ناد یحساب م نهایاز ا شتریرو هوشت ب-

آقاجونت مغزشو  نکهیخوام قبل از ا یخوام باهاش حرف بزنم، م یم: کردم و گفتم یموند، منم مکث ساکت

 !شستشو بده حرفهامو بشنوه یحساب

 !دامون يکرد ریسال د هی-

 !بشه رترید نیخوام از ا یدونم، اما نم یم:

از تو  دهیبه بابا که رس دهیبه مامان که رس ده،یساله مرتب به من که رس هیگه،  یساله داره مرتب از تو م هی-

که عمرش  يبه خاطر بچه ا يبه مامان گفته حماقت کرد. میکن يحواسمون باشه و ازت دور دیبا نکهیگفته و ا

رو  تیدلخور ایگم که تو رو برنجونم  یرو نم نهایمن ا. يباز کرد مونیپسر رو به زندگ نیا ينبود پا ایبه دن

 !اون طرف چه خبره یگم که بدون یرو م نهایا. کنم شترینسبت به آقاجون ب

 !آره؟ یپس تو طرف من:دمینشست رو لبم و پرس يلبخند

گونه هاش گل  دمش،مطمئناًید یچشمم بود و م يخواست تو اون لحظه صورتش جلو یموند، دلم م ساکت

 اآلن لپهات سرخ شده آره؟: گذاشتم ونیفکرمو باهاش در م. شده بود دیانداخته و سرخ و سف
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تو اگه . يحله ناد یهمه چ ،یتو طرف من باش: تر شد و گفتم ضیلبخندم عر دم،یآروم خنده اش رو شن يصدا

 ؟يبهم اعتماد دار! ارمیجنگم که به دستت ب یلشکر هم م هیبا آقاجون که خوبه، با  ،یکن دایبهم اعتماد دوباره پ

و  ییتو یهان؟ من مطمئنم سهم من از خوشبخت ؟يکه اعتقاد دار ریبه منم نه به تقد:نداد، ادامه دادم یجواب

 هیباشم،  دهیبهش رس روزیکه امروز و د ستین يزیچ نیا! کنم یم يهر کار یخوشبخت نیبدست آوردن ا يبرا

. از موضع تو مطمئن بشم دیش بذارم بایپا پ نکهیقبل از ا!ببرم يزیچ نیبه همچ یتا پ دهیطول کش يسال و اند

 !؟يخوا یمنو م! ؟ياصالً منو قبول دار ؟يایپا به پام ب يخوا یرومون باشه، م شیپ یراه سخت دیشا

 .محسن هم خواستگارمه: با من و من گفت يشد و بعد ناد نمونیب یسکوت طوالن به

 !دونم یم: اون اسم ناخودآگاه صورتم در هم شد و گفتم دنیشن از

 ... یبگم ول دیدونم نبا یم-

 !آره؟ یکن یم سهیمن و با اون مقا:

 ...خب ناخودآگاه -

 !آره؟! دردسرتر و سرراست تره یاون ب:

 !آره-

 !و خونواده و البته آقاجونت لیکل فک و فام يبرا! موجه تر هم هست:

 ! موجه موجهه-

 !ام بهیاما غر لمیمن گرچه فام یشناخته شده هم هست، ول دهیتازه د! ستمیمن موجه ن! آره خب:

 !آره-

! شده بودم یمثبت عصب يجواب ها نیاز ا! بهم دست داده بود يحس بد هیدونم چرا اما  یگرفته بودم، نم گر

 ...عقبترم، بازنده ام ناراحت شده بودم اما تو جدال با اون پسر  دمیشن یم ایکه از زبون ناد نیو از ا سهیمقا نیاز ا

که از سر شب شروع شده بود حاال شدت  یکنار پنجره و پرده رو زدم کنار، بارون ستادمیجام بلند شدم و ا از

 هیبشم بلکه  سیخ سیاون قطره ها، خ ریخلوت، ز يخواست برم وسط اون کوچه  یدلم م. گرفته بود يشتریب

 .رمیخرده آروم بگ

 .خوام یمن محسنو نم...  یهست ول نهایا يهمه : کرد و گفت یمکث ایناد
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آزاردهنده از وجودم  يدر بهشت خنک مهمونم کرده باشن، گرما خی هی میگرگرفتگ ونیوسط تابستون، م انگار

باز شد و  شمین! خورد تو صورتم که خنک شده بودم یم شهیبارون از پشت ش يانگار قطره ها. رخت بست

 !؟یچ منو: دمیپرس

 !فردا کالس ندارم -

 !؟يناد یمنو چ:

 .تهران يبر يشما بخوا نکهیقبل از ا مینیهمو بب میتون یم-

 !؟يخوا یمنو م:

 .میریبگ یاساس میتصم هیو  میحرف بزن میتون یم-

 ؟يناد: آوردم و زمزمه کردم نییپا صدامو

 .بله: کرد و زمزمه وار گفت یمکث

 ؟يمنو دوست دار:دمیپرس آروم

 !یلیخ: گفت دمیشن یکه به سخت يشد و بعد آروم، اونقدر یطوالن مکثش

کردن هم  یسال اضافه زندگ 20شدم که حس کردم اون لحظه رو با  زیاونقدر لبر یقطع شد، از خوش تماس

 وونهیخواست د یدلم م شش،یبلند شم برم پ یخواست همون شبونه، همون نصف شب یدلم م! کنم یعوض نم

وجودش  يگرما که ياونقدر! که تو وجودم حل بشه ياونقدر! و محکم محکم بغلش کنم گل کنه، برم میباز

من بودم، نه محسن، نه آقاجون،  يباز نیا يبرنده ! کنه رونیرو از تنم ب ییاون همه سال غصه و تنها يسرما

 !مطمئن بودم نویا! يا گهیکس د چینه ه

 شرشر ناودون ينم نم بارون صدا دوباره

 قراره یبازم ب دل

 باتو یعاشق الیرنگ چشاتو خ دوباره

 دل آروم نداره نداره نداره نیا

کردم که هم فرصت حرف زدن با عمه رو داشته باشم و هم بتونم چند  فیرد ياون روزم رو جور ي برنامه

 .آخرم رو قبل از روبرو شدن با مادر و پدرش بزنم يبگذرونم و حرفها ایرو با ناد یساعت

 .گفتم و رفتم باال ااهللایچند تا  هیدم پله ها . انداختم و رفتم تو دیاما عمه جواب نداد پس کلدر رو زدم  زنگ
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 يکردم، رفتم نشستم روبروش رو زونیکاپشنمو در آوردم و آو. گوشه از سالن مشغول نماز خوندن بود هی عمه

 شویبزرگوار! ادیزن من کنار ب با يبه بعد قراره چه جور نیقرص ماه از ا نیزل زدم بهش و فکر کردم ا ن،یزم

گرفت تا  یقرار م یتیموقع نیتو همچ ودماگه مادر خ دیشا. رسوند که سکوت کرده و با دلم راه اومده بود یم

 .اومد یمن کوتاه نم يحد برا نیا

 چه عجب؟: جوابمو داد و گفت ییسالم کردم با خوشرو. رو داد و با لبخند زل زد به صورت من سالمش

 چه عجب؟ یچ: زدم و گفتم لبخند

 ؟ينوریا يدعوتت کنم خودت اومد نکهیناهار بدون ا هی: کرد گفت یکه جانمازش رو جمع م يجور همون

 !نجامیعمه خانوم من که همش ا-

 !يایب یبا دعوت من پاش یکه هر از گاه یرفت یم دیاصالً نبا! خونه اته نجایا:

 !نیرم خونه، هم یم دنیمن فقط واسه خواب: گفتم نمیسرآست يجام بلند شدم و در حال باز کردن دکمه ها از

 .نمتیب یدلم خوش بود الاقل هر روز م نجایا ياومد یرو هم م دنیهمون خواب-

 !محبتت شرمنده نکن نیبا ا نقدریقربونت برم، منو ا یاله: و گفتم دمیرو بوس شیشونیجلو، خم شدم و پ رفتم

 .دست و روتو بشور،ناهارو بکشم:فاصله گرفت و گفت ازم

 .خوام سر ناهار حرف بزنم ینم. واسه ناهار میر یبعد م میحرف بزن نیبش: رو گرفتم و گفتم دستش

 شده؟ يزیچ: دیزل زد بهم و پرس کنجکاو

 ماتمیمورد تصم در: هام گفتم نیام رو باز کردم و در حال تا زدن آست قهی يرو مبل، دو تا از دکمه ها نشستم

 .بدم یحاتیتوض هیخوام  یم

 .صحبت کردم ایبا ناد: خرده فکر کردم و گفتم هیروبروم و منتظر نگاهشو دوخت به چشمام،  نشست

 خب؟-

 .خوام برم تهران یبهش گفتم م شبید:

شه با يکرد عاد یم یکه سع یاما با لحن یتینارضا ایرنگ کدر، کدورت  هیگرفت،  يا گهیعمه رنگ د نگاه

 ش؟یخواستگار يخب؟ بر: دیپرس

 .يخواستگار يبرا رمیبرم اجازه بگ. برم با پدر و مادرش صحبت کنم-

 ام؟یکه همراهت ب ياز من توقع دار:

 .نه اصالً-
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 نهاستیاز ا شتریارج و قربت ب یکن یفکر نم! ؟يبر ییتنها يکه مجبور يخواستگار يبر يخوا یم ییجا:

 دامون؟

 ؟يایب یش یم یکار کنم خب؟ شما مگه راض یچ-

 ؟یعنی هیاصالً درسته دامون؟ انتخاب درست...  ینه ول:

لشکر آدم هم پشت سرم داشتم،  هیاگه  دیمن شا! هم هست گهید زیچ هی. تونم ازش دل بکنم عمه ینم-

 یم یدم وقت یم حیپس ترج! من همون خاندانه ییعامل تنها هی... چون ! رفتم یم يخواستگار نیبه ا ییتنها

 !ننیرم اونجا محصول عملشون رو بب

 میخودت و اون دختر رو حروم تصم یزندگ یبرس جهینت نینرسه که به ا يروز هی دوارمیام. گهید يفکراتو کرد:

 !ياشتباهت کرد

. رو نخواستم یکس يجور نیا یعنیاصالً . حد نخواستم نیرو تا ا یتا به حال کس! عمه ستیاشتباه ن ممیتصم-

هم نظرش نسبت  ایبرسم و خب، عمه ناد جهینت نیتا به ا دهیسال طول کش هیخوام،  یجور خاص م هیرو  ایناد

 .به من مثبته

 .خوبه:

 ؟یشما چ-

 من؟:

 ؟يریپذ یرو به عنوان عروست م ایناد-

 .خوام با اون خونواده روبرو بشم یاما من واقعاً نم نهیندارم اگه منظورت ا یمشکل ایبا ناد:

 . فهمم یم-

 ؟يفکر کرد گهید يو مراسم ها یدر مورد مراسم عقد و عروس: خرده ساکت شد و گفت هی عمه

بذارم، اگه موافقت کردن که خب چه بهتر،  ونیخوام با پدر و مادرش در م یدارم، م یشرط و شروط هیمن -

 .تحمل کنم میاز زندگ ییها رو تو ساعتها یبعضحضور  يدو بار یکیشم  یاگه نه هم مجبور م

عذابت داد و روز و شبهاتو سخت  الیفکر و خ ،يشد تیسال اذ هی نیکه تو تو ا يدامون، همون جور نیبب:

 ،یرو ببخش تیمادر يخونواده  ياگه بخوا. فکر کردم یلیبوده، منم خ ریدرگ یلیمن هم ذهنم خ يگذروند

خوام  یمن نم. تونم مانعت بشم یو من نم یشخص يمسئله  هی نیا یرو ببخش یهر کس ياصالً اگه بخوا

 !فتهیبه گردنم ب یبزرگ نیبه ا یگناه
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 !گناه؟-

که  هیموضوع هی نیا. شدن به نظر من گناهه ریامر خ هیو تار نگه داشتن، مانع انجام  رهیچند نفر رو ت ي ونهیم:

مشترکت رو محکم  یزندگ يها هیردن با اون خاندان پامسامحه ک یکن یاگه فکر م. یبهش برس دیخودت با

 نیکارو حتماً انجام بده و به ا نیا یشاونها رو ببخ یکه بتون يدیرس يبه نقطه ا یکن یکنه ، اگه فکر م یم

خونه اش و باهاش نشست و  يو حاال دو بار هم بر يو جواب سالم آقاجونت رو بد يفکر نکن که مثالً اگه بر

 نیب يمجبور یوقت هی یکن الیخوام خ ینم. جور حرفها نیمن ممکنه بهم بر بخوره و ا یبرخاست داشته باش

تا ابد  شم،یپ يایب یتون یم یجا هستم، هر وقت که خواست نیهم شهیمن هم! یرو انتخاب کن یکیاونها و من 

 .شه یاز محبتت تو دلم کم نم يزیرم و مطمئن باش چرو باهات دا یو عاطف یلینسبت فام نیهم من هم

 يمات چشم ها. سوخت یته چشمهام م يزیچ هیشد و  یم نییچفت هم بود، سبک گلوم باال و پا دندونهام

حد بهم  نیحد که تا ا نیتا ا! و از خود گذشته باشه دهیحد فهم نیشد تا ا یبودم که باورم نم یمهربون زن

برام ! نهیچشمهامو بب یسیخ مهحرف رفتم تو اتاقم، برام سخت بود ع یاز جام بلند شدم و ب! عمل بده يآزاد

 .ارمیسخت بود که بخوام اشک اونو هم در ب

*** 

 یم یباشم تا وقت رونیقرار داشتم، کارهامو زود جمع و جور کرده بودم که قبل از اون ب مارستانیدم در ب ایناد با

بپرسم  نکهیا يبرا رمیبردم و خواستم شماره اشو بگ رونیب مارستانیب يرو از محوطه  نیشما. معطل نشه ادی

رو دوبل نگه داشتم و  نیماش. ادی یم مارستانیبه سمت در ب ابونیخ ي گهیسمت د هیکه از  دمشیکجاست، د

زد  يکنم لبخند یدارم تماشاش م دید یشد و وقت نمیماش يمتوجه ! شدم ینم ریاز تماشاش س. زل زدم بهش

رو دور زد و نشست و به  نیبراش تکون دادم و دوال شدم و در رو براش باز کردم، ماش یو دست تکون داد، دست

 .سالم: من لبخند زد و گفت لب ينگاه زوم شده و لبخند رو

 ؟یخوب: دمیسالمش رو دادم و پرس جواب

 م؟یر یکجا م: دیپرس میده که از شهر دور شدخر هی. گفتم و راه افتادم يحفظ لبخندش تشکر کرد،خوبه ا با

 !هتل میر یم: زدم و گفتم يلبخند

 نیچشمهات ا یوقت: گرد شده و متعجبش انداختم و دوباره زل زدم به روبروم و گفتم يبه چشم ها ینگاه مین

 !افتم یاصفهان م ادیشه ها من  یگرد م يجور

 چرا اصفهان؟: دیپرس متعجب
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 مویل يها یمخصوصاً پولک! خوشمزه ان یلیخ یلیهاش خ یپولک:نداختم و گفتمبهش ا گهینگاه د مین هی

 !شیعمان

محوطه  هی میر یم میکه دار یهتل: دنده رو عوض کردم و گفتم دم،یرخ د میصورتش رو از ن ينشسته رو لبخند

 . هیقشنگ یلیخ يجا. قیآالچ يسر هیسرسبز داره با  ي

 !شن ینخورده پسرخاله م ییکه چا ستمین یینترس از اونها: و گفتم دمیگفت، خند یآهان

 !یخورده و نخورده پسرخاله هست ییشما چا: و گفت دیخند

 از اون سمت جبهه چه خبر؟: دمیگفتم و پرس يا آره

 کدوم سمت؟-

 !از سمت دشمن: 

 آقاجون؟-

 هم هست؟ يا گهیدشمن د:

 .لبخند زل زده به روبروش هیبا  دمیجواب نداد، برگشتم و د ایناد

 ! نخند خانوم: و گفتم دمیرو کش فشیبردم سمتش و بند ک دستمو

 !جواب بدم یهم هست، موندم چ يا گهیدشمن د يدیآخه پرس: لبخند برگشت سمتم و گفت با

م بذار خودم دشمنان! بگم یمونم چ یبد رو بدم م يکه بخوام خبرها یمنم باشم موقع! آره خب: و گفتم دمیخند

داره، فک و  يخواهر اناًیمحسن، مامان محسن، برادر محسن، اگه اح يآقاجون، محسن، بابا. کنم فیرو رد

 محسن، امممم، باز هم هست؟ يپدر يلهایفام

 .بود یهمون محسن کاف: که با لبخند زل زده بود بهم گفت ایناد

 ستن؟یخاندانش دشمنم ن هیبق یعنی-

 .ستیوصلت ن نیبه ا یراض ادیز ییدا:

 ؟یچ ییزن دا-

 .رهیوصلت سر بگ نیخواد ا یدلش نم ستین یکه راض ییبه خاطر زن دا ییدا:

 !خدا رو شکر-

دستش و  يبهش انداختم، دستم نشست رو ینگاه میکه بود کرد، ن یحالمو خوش تر از اون ایناد يخنده  يصدا

 !يناد یش یخوشگل م یلیخ يخند یم یوقت:گفتم
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 نیبگم، لحن شوخش تو ماش یکه از پشت دستم گرفت باعث شد دستمو عقب بکشم و آخ يزیر شگونین

 ...خندم یم یو فقط وقت ستمیخوشگل ن یعنی: دیچیپ

: مکث گفت هیرو کم کرد و بعد  نیپخش ماش يصدا ایناد دم،یخودم نشن يخنده  يصدا ونیحرفش رو م یباق

 .سر برم خونه هیآقاجون ازم خواسته 

 ؟یک-

 .تا آخر هفته:

 چرا؟-

 .که احتماالً راجع به شما باهام صحبت کنه:

 آره؟! و حمله يزیدشمن شروع کرده به برنامه ر یعنی! آهان-

 .ناراحته یلیگفت خ یمامان م:

 اقاجونت؟ ایمامانت ناراحته  ؟یک-

 .آقاجونم:

 چرا؟-

 ... یعنی...  یدونم، ول ینم:

 !ون جبهه اطالعات داشته باشم برام بهترهاز ا شتریب یمن هر چ. يحرفتو بزن ناد-

 !گذشته ام باشه و تاوانشو نوه و دخترم بدن میاتفاق عذابِ تصم نیترسم ا یآقاجونم گفته م:

! عمل اشتباهش برسه؟ يآقاجونت به سزا يجور نیکه نازل شدم تو و مامانت رو زجر بدم و ا میمن عذاب یعنی-

 !آره؟

 .اوهوم:

 رو مرتکب شده آره؟ یکه تو گذشته اشتباهآقاجونت معترفه  یعنی-

 .فکر کنم:

 بوده؟ یاشتباه چه اشتباه نینگفته حاال ا-

 ؟یچ یعنی:

 قصاص بابام؟ ایمشخص نکرده نخواستن من اشتباهش بوده  قاًیدق نهیمنظورم ا-

 .نه:
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 هیاز نظرش  دمیشن یخوب بود که م. نگفتم اما ذهنم مشغول شد يزیبه عالمت باشه تکون دادم و چ يسر

 !رو تو گذشته مرتکب شده یاشتباه

*** 

 .هیقشنگ يجا: شد و گفت ادهیکرد، پ يرو باز کردم، تشکر ایشدم و در سمت ناد ادهیپ

 !واقعاً زشته شیپشت يدر مقابل محوطه  رونشیب:زدم و گفتم لبخند

: و گارسون که رفت گفتم مینزدم، سفارشمون رو که داد یحرف مینیبش قیآالچ يتو یرو گرفتم و تا وقت دستش

 !نجایا یکی ا،یدر یکیناراحتم دو جا ممکنه برم،  يزیاز چ یمعموالً وقت

 نجا؟یا میکه اومد یاآلن هم ناراحت-

 .مشغوله یاما ذهنم حساب ستمیاآلن ناراحت ن:

 ؟یمشغول چ-

 .فردا:

 تهران؟ ير یم-

 .نه ایده  یرو م دارید نیا ياجازه  نمیشب به پدرت زنگ بزنم و بب دیبا:

 .قبول داره یلیخ یعنیدوست داره،  یلیبابام شما رو خ-

 ؟یدون یاز کجا م:

 .زنه یبه مامانم م شهیکه هم ییاز حرفها-

 مثالً؟ یچ-

 !؟یگ ینم:ابروهام نشست و گفتم نیب يگره ا.زد و جوابمو نداد يلبخند ایناد

دم  یقول نم ینگاهم کن يجور نیا: وم گفتمزل زد به چشمهام، آر یطونیباال انداخت و با نگاه ش ابروهاشو

 !نخورده و خورده پسرخاله نشم ییچا

چونه اش و سرش رو باال آوردم  ریدستم نشست ز. نییزد و سرش رو انداخت پا يانگار که لبخند دیکش خجالت

 !نییقند خونم اومده پا:و گفتم

 !خوبه یلیعسل واسه باال رفتن قند خون خ:زل زد به صورتم، لبخند زدم و گفتم متعجب
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 دمیتا منظورم رو بفهمه، لبش به لبخند باز شد و دوباره با خجالت نگاهشو ازم گرفت، خند دیمقدار طول کش هی

 یقلب ب نیخرده به فکر ا هی! یش یمحشر م یکش یخجالت هم که م ،یش یخوشگل م يخند یم: و گفتم

 !ها ستیبد ن یهم باش ریپ

همون قدر که ذهن شما : بود که گفت ایسکوت کوتاه ناد هیبعد  م،یدیگذاشتم و خند يخرده سر به سر ناد هی

 .رهیمشغوله منم ذهنم درگ

 !نه؟ ایشم  یمن مال تو م نکهیا ؟یچ ریدرگ-

 !!نه؟ ای ارمیتونم تو رو به دست ب یم نکهیا: و گفتم دمیکرد، خند یهمراه با لبخند اخم ایناد

 ؟یگذشته هست ریچقدر درگ -

 از چه لحاظ؟: دمیخرده نگاهش کردم و پرس هیرو به وجودم برگردوند،  تیجد ایناد يمقدمه  یب سوال

 چقدر برات مهمه من به گذشته ات وصلم؟-

 .تمگذاش شیبه دست آوردنت پا پ يخودم حل کردم و بعد برا يرو برا هیقض نیمن ا:

دوست داره، تو  یلیو منو خ زهیعز یلیمسئله برات حل شده؟ مثالً پدربزرگ من که برام خ نیا يچه جور-

برات  يمسئله چه جور نیا. گذشته پدر شما رو ازت گرفته و به قول خودت تموم خونواده ات رو هم ازت گرفته

 حل شده؟ 

از دوستهام و چند نفر  یکیکه همراه  يبار نیاول: فتمخرده فکر کردم و گ هیباالم شد،  يدندونها ریگ نمییپا لب

افتاده  ییاون روزها ادی. دیلرز یقاتل بچه اش رو ببخشه پاهام م میکه ازش بخوا یکس يدر خونه  میرفت گهید

تا .و التماس کنم که بابامو ببخشه هیگر نکهیا يآقاجونت برا يبرد دم خونه  یبودم که عموم منو به زور م

 یکن یفکر م. باهامون بکنه يو طرف قراره چه برخورد بد ادیب شیپ یکردم اآلن قراره چ یمرتب فکر م میبرس

 افتاد؟ یچه اتفاق

 زن؟ ایدم مرد بود  یکشته شده بود؟ ول يپسرش چه جور-

. انگار ضارب ناخواسته باعث مرگش شده بوده. کشته شده بود يریدرگ هیپسرش هم تو . مرد بود، پدر مقتول:

 . داشت کیکوچ يقاتل جوون هم بود و دو تا بچه 

 راهتون نداد؟-

 ! هم کردن ییرایازمون پذ! به حرف زدن میهم نشست یساعت هیاتفاقاً . چرا:

 .خب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦١٢ 

خرده  هیبعد . مییه چرا اونجادون یسر اصل مطلب، خودش گفت که م میو بعد رفت میکرد ینیخرده مقدمه چ هی:

سخت هم  یلیشاگرد زرنگ بوده و تنها پسرش هم بوده و باعث افتخارش و خ نکهیاز پسرش حرف زد و ا

گفت و درد دل  شیزندگ از یاومدن اون بچه فوت شده بوده و خالصه کل ایبزرگش کرده چون زنش موقع به دن

 .میخواسته رو مطرح نکن نیا گهیگذره و با احترام ازمون خواست د یکرد و آخرش هم گفت از حق قصاص نم

 خب؟-

دادن که دوباره و  حیمن توض يبارشون نبود شروع کردن برا نیکه اول ییبچه ها رونیب میاز خونه اش که اومد:

 میجدا شد گفتن و از هم يبعد يکنن و خالصه از برنامه ها یم هید شنهادیو پ انی یم گهیبار با چند نفر د نیا

 دیاومد دم در و منو د یمرده وقت. برگشتم دوباره همون جا و زنگ درشون رو زدم. که برم خونه دیاما پاهام نکش

 . اومدم تشکر کنم: دستمو جلو بردم و گفتم. نکرد یاحترام یرو ترش کرد اما ب

حرف تشکر رو زدم  یکرد اما وقت یوسط کوچه رو نگاه م ییجا هیاون جمله رو بگم با اخم  نکهیقبل ا تا

 تشکر؟ : دیخرده هم مکث کرد و بعد دستمو گرفت و پرس هی. چشمهاش گرد شد و زل زد به چشمام

 يکه خونواده  هیو بار اول امی یگرفتن م تیرضا يکه برا هیبله اومدم تشکر کنم چون من بار دوم: گفتم

 .کنن یگرفتن رفتار م تیرضا يکه اومدن برا ییطور با احترام با کسا نیکه ا نمیب یرو م یمرحوم

و ازتون تشکر  امیب دیرفتارتون برام قابل احترام بود و حس کردم با نیا: دادم حیخرده نگاهم کرد و منم توض هی

 .کنم

 یاز خون بچه ام نم: کنه گفت هیرو توج دنشیگفتم و راه افتادم برم، مرده صدام زد و انگار که بخواد نبخش نویا

 . بگذرمتونم 

پدر شدم، امروز  یبه سن و سال شما از خون بچه اش نگذشت و منم ب يمرد هی یزمان هی: فقط بهش گفتم منم

کردم  یکه فکر م نهیا تشیپدر شدن دو تا بچه بشم اما واقع یبتونم مانع از ب دیهمراه دوستهام اومده بودم شا

دو دل بودم که  نیو واسه هم نیدنشون ب يکه پدرمو قصاص کرد رفتار تند يشما هم درست مثل اون پدر

که  یکار رو تا وقت نیخوام ا یرفتار شما منو مطمئن کرد که م نینه اما امروز و ا ایکار بذارم  نیاصالً پا تو ا

 .زنده ام انجام بدم

 داد؟ تیآخرش رضا-
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هم که زنگ زد که بگه  یقصاص بگذره موقع ریشد از خ یخونه اش تا باالخره راض میهم رفت گهیدو بار د.آره:

 دهینقطه رس نیداد که حرف اون شب من به فکر وادارش کرده و اگه به ا غومیمن پ يبده برا تیخواد رضا یم

 .کردم يادآوریمن بهش  نویپدر بشن و ا یخواد دو تا بچه ب یکه نم نهیبه خاطر ا

 !چه قدر خوب-

گفتم  هیمناسبتش چ دیرفتم خونه و عمه که پرس ینیریپام بند نبودم، اونقدر که با ش يرو یاون شب از خوشحال:

رو داشتم که جون  يحس دکتر قاًیفکر کنم دق. دونستم که واقعاً و از ته دل خوشحالم یهوس کردم اما خودم م

کردم که بعد مدتها اون حس  یموضوع فکر م نیصبح به ا يها کیاون شب تا نزد! رو نجات داده ضیمر هی

 ؟یچه حس تلخ یدون یم. ستیتلخ تو وجودم ن

 يآدم کار هینجات جون  يبرا دیبا نکهیا هیحس منف:دادم حیبه چپ و راست تکون خورد، من توض ایناد سر

 نیاصالً با هم! يناد دمیرو به دوش کش یبار منف نیسال ا يمن سالها! ادی یاز دستت بر نم ياما کار یبکن

حس از وجودم کنده  نیا هبکنم بلک يکار یت کسنجا يخواست برا یهم دلم م شهیاحساس بزرگ شدم و هم

 یندارم اما از همون گذشته تا اآلن يا نهیک یکن یم ادیازش  زتیکه تو به عنوان عز يمن نسبت به مرد. بشه

اون  يمن رد شد و رفت تو يها هیکه از کنار التماس ها و گر یروبروت نشسته ام، از همون نصفه شب نجایکه ا

 ینم. خواد که بمونه یآدم ممنوعه شده و هست و دلم م هیمن  يبرا د،یپدرم کش يپا ریرو از ز یزندان و صندل

 یبه دلم باشه ول یاز کس يا نهیک ایدشمن باشم  يبشر یبن چیخوام اصالً با ه یکنم، نم یخوام باهاش دشمن

آقاجون  نیهم هم شونیکیپاك کنم،  میآدم رو با پاکن از زندگ يسر هی شهیهم يدادم برا حیترج یزمان هی

که برام  يخوام اونقدر یتو رو م. نهیهم تیکنم اآلن هم وضع یمن نشستم و فکرهامو کردم و فکر م. ستشما

سال منو  20 لیفک و فام یکه مثل باق ییهمون خواهر دوقلو ،یمادر من يمهم نباشه تو دختر خواهر دوقلو

 دیشا ایگفتم اما فرصت نشد  ید بهت میقبلتر با یلیرو خ نهایا .يناد امیتونم با آقاجونت کنار ب ینخواست اما نم

 یخوام ب یخوام باهاش بجنگم، نم ینم. امیخودمو وادار کنم که با اون آدم هم کنار ب يجور هیخواستم  یم

پدربزرگ  يپدربزرگ و نوه، رابطه  يوقت رابطه  چیما ه يکنم اما رابطه  یخوام دشمن یکنم، نم یاحترام

تو به عالوه اش  یاگه زندگ یآدم باشه حت نیا يمنها میدم زندگ یح میمن ترج! شه یو دومادش نمخانومم 

 يبر ای یدوستش داشته باش ،ینیپدربزرگت رو بب يبخوا نکهیبا ا یمشکل یعنی ه؟یمنظورم چ یدون یم. باشه

 . مشکل رو با خودم نداشته باشم نیتونم ا یخونه اش ندارم اما نم

 .متوجه ام-
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 مگه نه؟ يهم فکر کرد زهایچ نیبه دست آوردنت تالش کنم به ا يبرا ياجازه داد یمسلماً وقت:

 .کنم یفکر کردم و همش هم فکر م. آره-

 ام؟یکنار ب لتیفام ياز آدم ها یتا آخر عمرم نتونم با بعض دیکه شا يجور نیا ؟يخوا یم يجور نیمنو ا:

 جزء همون آدم هاست؟ ؟یمادرم چ-

رو  یدختر ماه نیکه همچ یتونه به کس یآدم م:نشست رو لبم و گفتم يخرده زل زدم به صورتش، لبخند هی

 دمیکه فهم يدرست از همون روز! داشته باشه؟ ينسبت بهش احساس بد ایکنه  یاحترام یداده ب هیبهش هد

 موضوع بشم که  نینکر اکردم م یهم سع یلیخ يراستشو بخوا. تو وجودم گم شد یبیحس عج هینگار مادر توا

 ؟يایکنار ب یتون یم طیشرا نیبا من با ا ،يجوابمو نداد! اما نشد ستمیدلخور ن ای ینسبت به مادرت عصبان گهید

 که پدربزرگت حضور داره حضور داشته باشم؟ ییوقت نخوام جا چیکه ممکنه ه طیشرا نیبا ا

و اون آروم  يقرار یشروع کرد به ب نهیخرده ساکت موند، قلب من تو س هیخم شد،  نییبه سمت پا ایناد سر

 .هیبرام کاف یکن یمنع نم دنشیقدر که منو از د نیهم: زمزمه کرد

نباشه  يعاد یزندگ هیاونقدرها هم مثل  دیبا من شا یزندگ ؟يفکرهاتو کرد: دمینشست رو لبم و پرس يلبخند

تا  دیانتخاب سرزنشت کنن، شا نیبه خاطر ا لی، ممکنه کل فامها ممکنه پشت سرمون حرف بزنن یلیها؟ خ

فکر  نهایوصلت نباشه، به ا نیا فقاصالً مادرت هم موا دیباهات نداشته باشه، شا یمدتها پدربزرگت رفتار خوب

 ؟يکرد

بت جواب مث نکهیا يبود برا یهمون لبخند کاف. نگفت يزیزد و چ ینشست تو چشمهام، لبخند کمرنگ ایناد نگاه

به پشت دستش زدم و با  يبار دوم بوسه ا يرفت، دستش رو باال آوردم و برا شیدستم پ. رو از نگاهش بدزدم

 . راحت پلکهامو بستم الیخ

*** 

الو که . عمه بود يخونه  يشماره . در آوردم بمیرو از تو ج یچشمهامو باز کردم و گوش لیزنگ موبا يصدا با

 ؟ییتو ایناد: دمیابروم رو برد باال و متعجب پرس ياون ور خط تا يگفتم صدا

 .سالم-

 !؟یکن یکار م یاونجا چ. سالم:

 .میبه عمه خانوم سر بزن میهمراه ژاله جون اومد -

 عمه اون جاست؟ :
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 .بله-

 ؟یراحت حرف بزن یتون ینم:

 .رسونن یژاله جون هم هستن، سالم م-

 خوبه؟ یهمه چ:

 ن؟یدیبله، عمه خانوم گفتن زنگ بزنم و بپرسم رس-

 .شما يرم سمت خونه  یهستم و دارم م یاالن تو تاکس:

 .خاموش بود تونیو گوش میدو بار باهاتون تماس گرفت یکیباشه، آخه . آهان-

 !شما و تون تون کردن هات نیبا ا يکشمت ناد یمن دستم بهت برسه م:

 .خوان باهاتون حرف بزنن یکنم، عمه خانوم م یم یمن خداحافظ: کرد و گفت یمکث

 اونجا؟ یشده رفت يطور. راحت بشه المیبده الاقل که خ ریجوابمو با بله و خ! يصبر کن ناد-

 .نه اصالً:

 امن و امانه؟ یهمه چ یعنی-

 .از من خدافظ. راحت التونیخ. بله:

 . زمیخدافظ عز-

 .سالم دامون جان: یتو گوش دیچیعمه پ يصدا

 !ها نیو با هم شور گرفت نیدیعروس و مادرشوهر خوب چشم منو دور د. سالم عمه خانوم گل گالب-

 .میآشنا بش شتریو ب میخرده با هم حرف بزن هی میخوا یدارم، م یجون رو شام نگه م ایناد:

 !هان؟ یمنو بزن رآبیز يخوا یعمه نکنه م-

 !دامون:

نظرش نسبت به من برگرده  يناد! مت خراب بشه خانوم خانومهاور رو درست کنم، نکنه اون س نیمن اومدم ا-

 !کشه ها یم مارستانیو کارم به ت رمیگ یم یمن افسردگ

 آره؟ گهید يدیرس:

 .هستم یتو تاکس-

 ؟يای یفردا م یمون یم ای يگرد یکارت تموم شد بر م:

 . کشه یچقدر کارم طول م نمیبب دیکار دارم، با شگاهیتو آزما یدونم، صبح کل ینم-
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 . تو جاده یفتیخواد راه ب یدامون، شبونه نم ایبمون صبح ب:

 .شب که بهتره، جاده خلوت تره-

 .جاده خلوت هست، راننده ها هم به همون اندازه خواب آلودن:

 .شما نگران نباش. افتم یمونم صبح زود راه م یباشه، پس م-

 بهم خبر بده باشه؟  يدیهر وقت رس:

زنم، فقط عمه، جون من در مورد دوست  یچشم حتماً زنگ م. خوبم برم که استرس داره يقربون عمه -

 !کنه یپشت سرشو هم نگاه نم گهیره د یم! ها یحرف نزن ایرنگ و وارنگم با ناد يدخترها

و از پنجره زل زدم به  بمیرو گذاشتم تو ج یگوش. خداحافظ رو زمزمه کرد و تماس قطع شد ياخطار یبا لحن اما

باهام صحبت کرده و خوشحال شده بود از  یزنگ زده بودم، با لحن گرم یمیکر يبه آقا یشب قبل وقت. رونیب

دونست  یمطمئناً م. رم ین مسافت رو میدونست چرا دارم ا یمطمئناً م. نمشونیخوام بب یگفته بودم م نکهیا

و لحن گرم و مهربونش بهم قوت  نمشونیبب کیخوام از نزد یم یصحبت در مورد موضوع يچرا گفتم که برا

 !قلب داده بود

. بود یمشک يبودم پر از پارچه  دهیرو د واریدر و د نیکه ا یبار قبل. شدم ادهیرو دادم و پ هیکرا ستاد،یا یتاکس

 یچ وارهاید نیدونستم پشت ا ینم. زنگ يو دستم نشست رو دمیمرتب کردم، کتم رو پوش رهنمویپ ي قهی

 ینه، نم ایدن  یرو بهم م خترشونکردن از د يخواستگار يدونستم اصالً اجازه  یمکشه، ن یانتظارمو م

به  يمطمئن بودم که عزمم رو جزم کردم برا نویبرسم اما ا ایتالش کنم تا به ناد دیچقدر با تیدونستم در نها

 ! دمیکش یجوره عقب نم چیدست آوردنش و ه

 ه؟یک: فونیتو آ دیچیخاله پ يصدا

 .سالم-

 ؟ییدامون جان شما:

 .بله-

 .زمیتو عز ایب: باز شد و خاله نگار گفت یبا تق در

 .لحن خاله خوب بود ياول کار نیخدا رو شکر که ا. بسم اهللا گفتم و رفتم تو هیو  دمیکش یقیعم نفس

سرم  یمیکر يو سالم گرم آقا رونیاومدن ب یمیکر يآوردم که خاله و آقا یپله ها داشتم کفشهامو در م نییپا

 پسرم؟ یخوب: دستم رو محکم فشرد و گفت یمیکر يپله ها رو باال رفتم و دستم جلو رفت، آقا. رو بلند کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦١٧ 

 .دامون جان يخوش اومد: گفتم و خاله نگار گفت یممنون

چهره اش خط انداخته  يقدر گذر زمان تو نیدوختم به صورتش، اگه مادر من هم زنده بود اآلن هم نگاهمو

 تیواقع نیبا ا شهیخاله نگار منو هم دنیو جوون بود اما د بایکه من از مامان داشتم، همون زن ز يریتصو. بود

 .نهیپسرش رو بب یوونکنه و روزگار ج یتونست زنده باشه، زندگ یکرد که مامان م یروبرو م

 یکنه، وقت یباهام روبوس نکهیا يبرا ستادیپاهاش ا يخاله جلو اومد، دستش حلقه شد دور بازوم و رو صورت

 .زمیعز يخوش اومد: جلو رفتم، محکم بغلم کرد و گفت

 .بفرما: دستش رو گذاشت رو پشتم و گفت یمیکر يگفتم و ازش فاصله گرفتم، آقا یممنون

به محض . هال بذارم ياجازه نداد و با فشار دستش وادارم کرد که پا تو یمیکر يکه برن تو، آقا ستادمیا عقب

 .کرد یمبل نشسته بود و تماشام م يکه رو یه آقاجونورودم نگاهم افتاد ب

شه که مهمون خونه اشونه اما برام مهم نبود که  یم يهفته ا کیبهم گفته بود که پدرخانومش  یمیکر يآقا

خواستم با افکار و رفتارش  یاتفاقاً خوشحال بودم که اون هم باشه، م. مالقات در حضور اون آدم انجام بشه نیا

 یخودم رو سفت کنم و بهتر م يتونستم جا پا یدونستم بهتر م یازش م شتریب یهر چ. آشنا بشم شتریب

 .ارمیمخالفتش رو از جا در ب خیتونستم م

 یسالها م! سخت یلیخ یلیکردم که چقدر زود گذشت هر چند خ یبود و داشتم فکر م یروز هفت مرتض امروز

سر  یجنجال اساس هیرفته  یبوده که وقت یکس هین که کن یرن و کم کم حافظه ها فراموش م یو م انی

و  نهیب یرو م مونهمه  یدارم که مرتض مانیمن ا! رفتنش، سر محبوب بودنش، سر مشهور بودنش درست شده

کنه هر چند که حاال تو آسمونه نه  یکه از ته دل دوستش داشتن رو حس م ییاونها يدوست داشتن همه 

 .یمرس. بخونه يصلوات بفرسته و فاتحه ا هیدلش خواست براش  یهر ک. نیزم يرو

*** 

تورج . يخوشحالمون کرد: و خاله گفت نمیازم خواست بش یمیکر يآقا. زد یمن سالم کردم و نه اون حرف نه

 .کنه یم یکردم داره باهام شوخ الیخ نجایا يای یم يو دار يکه اومد خونه و گفت زنگ زد

آقا دامون  يقند پهلو برا ییچا هیخانوم : ردم و تورج خان هم روبروم نشست و گفتکتم رو مرتب ک يها لبه

 ؟ییهوا ای ياومد ینیزم. راه از تنش در بره یخستگ اریب

 .داشت ریتأخ یاومدم اما پرواز دو ساعت ییهوا-

 .مونه یهمه ساعت معطل م نیبرسه، بعد ا عتریکنه که سر یم نهیآدم هز. گهید نهیهم شیبد:
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 یم رونیب ير یوقت م هیدامون جان، خونه گرمه  اریکتت رو در ب: گذاشت جلوم و گفت یدست شیپ هی خاله

 .ییچا

من از  ایگرم بود  يادیخونه ز ایحق داشت، . مبل يطور نشسته کتم رو در آوردم و گذاشتم رو دسته  همون

صورتم  ياش رو رهیو نگاه خ ردرمیحضور اون پ ییجورا هیمعذب بودم، . عرق شده بودم سیخ طیاون شرا

 .رو برام سخت کرده بود طیشرا

 . که جلوم قرار گرفت دست دراز کردم و در حال برداشتن فنجون تشکر کردم ییچا ینیس

 .هیها بردار، خونگ ینیریاز اون ش: نشست کنارم و گفت خاله

 ؟ياوضاع و احوالت خوبه خاله؟ چقدر الغر شد: دیخاله پرس ز،یم يرو گذاشتم رو فنجون

 هوا اون سمت چطوره؟:گفت یمیکر يآقا. نگفتم يزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 یاومدم بارون یسرد شده، داشتم م: به لبم بچسبونم گفتم نکهیبرداشتم و قبل از ا زیم يرو از رو ییچا فنجون

 .فکر کنم فردا و پس فردا بارون نباشه یول. بود

 .زودتر اومده یلیسال سرما خام-

فقط . میکرد یتحمل م میجو واقعاً عذاب آور رو داشت هی. واسه زدن نباشه یبود که حرف ونمونیفاصله م اونقدر

 .رونیراحت از اون خونه برم ب الیخواست زودتر برم سر اصل مطلب و حرفهامو بزنم و با خ یدلم م

 يجلسه  هیرو هم تلنبار شده و هم  یلیهم کارهام خ. برگردم دیمن امشب حتماً با: زدم و گفتم مییبه چا یلب

 .دم برم سر اصل مطلب یم حیمن ترج نیاگه شما موافق باش. بهش برسم دیمهم دارم که با

خاله . اما نگاهم رو مهار کردم که به سمتش نچرخه دمیاومد رو شن رونیآقاجون ب يکه از گلو يهه ا يصدا

 !یش یهالك م یکه از خستگ يجور نیخاله؟ آخه ا یشد شبو بمون ینم: گفت

 .حتماً به جلسه ام برسم دیگفتم که صبح با-

 !؟یمعلم: سوال آقاجون بلند شد يصدا

 .کشوند گهید ينقطه  هیناخودآگاه رفت سمتش اما به حرف اومدن خاله چشمهامو به  نگاهم

 . دهخون یشگاهیآقاجون بهتون که گفته بودم، دامون جان علوم آزما:

 !آره؟ يپس راه باباتو ادامه داد-

لحظه  هیخواستم  ینم یحت! خواستم اون آدم رو بشنوم ینم! نمیخواستم اون آدم رو بب ینم! نبود یچیه جوابم

 ! بشم یراحت حرف بزنه، عصب نقدریتونه از پدرم ا یموضوع که چطور م نیبا فکر کردن به ا
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 خوبه؟. به حرف زدن مینیبخور، بعد بش توییچا: عوض کردن بحث گفت يبود که برا یمیکر يآقا

اومده  شگاهیآزما يواسه کارها ش،یسال پ هی کینزد:و گفتم زیم يزدم و گذاشتمش رو ییبه فنجون چا یلب

آدرس رو گرفتم و اومدم که . افتاده ياتفاق ناگوار ایبرادر ناد يمتوجه شدم برا يشاد قیبودم تهران که از طر

 یم گهیرو خودتون هم حاال د نهایحتماً ا. شوکه شدم دمید اطیبگم اما شما رو که وسط ح تیو تسل نمشیبب

بهش  ییها انیجر هیدو بار سر  یکیمشغول به کار بود و  شگاهمیکه تو آزما يمن اومده بودم به دختر. نیدون

 !مادرمه يوقلوروبرو شدم که اون دختر دختر خواهر د تیواقع نیبا ا یبگم، ول تیکمک کرده بودم تسل

 یاشتباه م نیقبله قسم دار نیتورج به هم! بگه خاله ادی یعارش م یحت! نگار ینیب یم: آقاجون بلند شد يصدا

 !نیکن

 نیقبلتر به ا یلیراستش از خ یعنیخونه واقعاً شوکه شدم،  نیاون روز تو ا: زبون لبم رو تر کردم و ادامه دادم با

از عمه  نکهیا يبرا ممیتصم یکارآموز ارزش داره و حت هی ایهمکار  هیاز  شتریبرام ب ایبودم که ناد دهیرس جهینت

 ... یبود ول يکنه هم جد يام بخوام اونو برام از خونواده اش خواستگار

 !محکم بزنه يضربه  هیکنار که به دختره  دیدختر توا کش دیفهم یوقت یول: وسط حرفم دیدوباره پر آقاجون

کلمه  رلبیکه ز دمیمعترض خاله رو شن يبمونم، صدا یپلکهامو رو هم گذاشتم که خونسرد باق يلحظه ا يبرا

 یاون موقع که رفتم حس کردم نم: پلکهامو از هم فاصله دادم و رو به آقا تورج گفتم. آقاجون رو زمزمه کرد ي

 !خونواده، دختر شما رو خوشبخت کنم نیمن و ا نیب يتونم با وجود گذشته 

نوه  یتون یم يپس چرا فکر کرد! معجزه که نشده! نمونهیاآلن هم همون گذشته ب:دوباره به حرف اومد رمردیپ

 !؟یمنو خوشبخت کن ي

که بتونم حرف عقلمو به دلم غالب کنم و  دیچند ماه طول کش: توجه به حرفش رو به آقا تورج ادامه دادم یب

تو دانشگاه رو قبول کردم و روز اول  سیتدر شنهادیپ خبر یاز همه جا ب. کنم رونیفکر دخترتون رو از سرم ب

 نیمن ا! بار دوم شوکه شدم يدم برایشاگردهام د نیو ب یرو نشسته رو صندل ایرفتم سر کالس و ناد یوقت

اون همه ماه تالش . به هم گره خورده ایکنم سرنوشت من و ناد یحس م یعنی. ریتقد يذارم پا یاتفاق رو م

کنم  یدونم دارم جسارت م یم.نیزم ختیلحظه پوچ شد، پودر شد و ر هیبتونم فراموشش کنم تو  نکهیا يبرا

رو  دیبا یلیدختر خ هیبه پدر و مادر  ییزهایچ نیهمچ هیگفتن  يدونم که برا یزنم، م یحرفها رو م نیکه ا

 ... یداشت ول

 !پسرجون یکن يمنو خواستگار ي نوه يایب یبتون نکهیهم الزمه واسه ا يا گهید يزهایعالوه بر رو چ-
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 !شما نیآقاجون اجازه بد: بار بلند شد نیمعترض آقا تورج ا يصدا

 یمونیپش نکهیا لیو تحل هیذهنم فوراً شروع که به تجز! اما ذهنم چرا د،یچشمهام هم به سمتش نچرخ یحت

همون ! گشتن رمردیپ نیمن و ا نیب یذهنم شروع کرد دنبال ارتباط خون! قرار داره يریجبهه گ نیا يکجا

هر دو ! اهیس انیو خال مه رو اهیفلفل س يمحسن باهاش داشتن اما دانه  ای اینسبت رو باهاش داشتم که ناد

 !کجا و آن کجا نیجان سوزند اما ا

 .ادامه بده پسرم: تورج رو به من گفت آقا

و  ریخترتون بگذرم، نه به خاطر تقدتونم از د یکه نم نهیمخلص کالم ا:و گفتم دمیکش نمییلبم پا يرو رو زبونم

 نکهیا يبرا رمیراهو اومدم که ازتون اجازه بگ نیو ا ایفقط و فقط به خاطر خود خود ناد زها،یچ نیسرنوشت و ا

 .شیخواستگار امیب

خودت  ونیما رو مد وندیپ انیسر جر: به خاله که کنارم نشسته بود انداخت و بعد رو به من گفت یتورج نگاه آقا

 ... یجوون ول يکرد

به اون بچه کردم، همون موقع هم گفتم  یمن اگه کمک. یمیکر ينداره آقا انیبه اون جر یارتباط انیجر نیا-

 یب نیبه گردن من دار ینید نیکن یم الیخ نکهیخواد به خاطر ا یفقط و فقط به خاطر خودش بود و دلم نم

 .نیستیمن ن ونیمد اًچون واقع نیبد کردن از دخترتون رو يخواستگار يبهم اجازه  یقلب تیرضا

ضمن . برام مونده ایدن نیکه از ا هیزیدخترم تنها چ: که صداش پر بغض بود یبار به حرف اومد در حال نیا خاله

اما تو  میبراش درست کن یمرفه یلیخ یزندگ مینتونسته باش دیما شا. هم هست امرزشیامانت پدر خداب نکهیا

پدر براش  هی نیتورج ع. میفراهم کرد اشکه خواسته رو با خون دل هم شده بر يزیهر چ. میپر قو بزرگش کرد

آدم ! هیدختر شوهر دادن واقعاً کار سخت. اونو از ته دل دوست داره ایکه ناد يو دل سوزوند اونقدر دیزحمت کش

خت بشه چه ب اهیوقت س هیداره که  نویکنه باز هم ترس ا یو شناخته هم دخترش رو عروس م دهید یوقت یحت

کل  یوقت. هم نباشه یهم وسط باشه و شناخت کاف اهیاون قدر س يگذشته  هی وکه به قول ت یبرسه به وقت

خودم هم ترس برم داشت و  م،یتعارف که ندار. آوار شدن رو سرم دنیرو شن ایتو و ناد ییآشنا انیجر لیفام

که  خوردقسم  ایناد یول ایرو ناد یانتقام دست گذاشت يراست باشه و تو برا هیبق يحرفها يجد يگفتم نکنه جد

باهامون  یلیهم خ اوشیو س ياما شاد هیدختر ساده ا ایهر چند ناد. با خبر نبوده نیلیبا هم فام نکهیروحت از ا

اجازه  نیاونها و بهم ا يزد رو حرفها یم دییمهر تأ هی يهم که تو در حق پارسا انجام داد يکار. صحبت کردن

در  يدار نکهیو بدون ترس از ا یینجایکه اآلن ا حالماگه خوش. انتقام وسطه يداد که باور نکنم پا یرو م
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. شه به همون لطفت دامون جان یمربوط م شترشیکنارت نشستم ب یکن یاز دخترم رو م يخواست خواستگار

خونت به اون طفل معصوم بخوره مطرح  دیشا نکهیتو و ا ي نهیکه گز یکه روز اول میبش نیمنکر ا میتون ینم

اما تو با قبول اون کمک،  یبه کمک بش یکه تو راض میکرد یدرصد هم باور نم هی یشد نه من و نه تورج حت

هوشت کنن  یب يحاضر شد یدونه عمل کنه و حت یهر جور که خودش صالح م یاون روز به دکتر گفت نکهیا

که تو وجودت هست و مطمئناً به من و تورج  هیثاریو ا یهم گذشت شیاول. يداد ادیبه من و تورج  زهایچ یلیخ

 يکرد یبه اون بچه کمک نم یکار رو بکن نیا یخواست یکه اگه م یستیثابت کرده که تو اهل گرفتن انتقام ن

شه  یم. گرفت دیشه ند یدامون جان گذشته رو نم...  یول! جون در برابر جون. انتقام نیشد بزرگتر یو اون م

ات  ندهیآ يهستم که تو برا يامرزت مادر دختریمادر خداب يمن، منِ به قول تو خواهر دوقلو نکهیبه نظرت؟ ا

که به قول  هیکه پدر من همون کس میبش نیمنکر ا میتون ینم. میفراموش کن میتون یرو که نم يانتخاب کرد

 !طناب دار رو به گردن پدرت انداخته تیپدر يخونواده 

 !نگار: آقاجون بلند شد یمعترض و عصب يصدا

 نیاجازه بد: کردم و گفت یکه حاال من هم صورت برافروخته اش رو تماشا م یبرگشت سمت آقاجون خاله

 !زده بشه دیکه با ییحرفها نیبذار! آقاجون

موضوع  نیخودت هم البد به ا م؟یتون یم م،یفراموش کن میتون یرو که نم نهایا: رو به من کرد و ادامه داد بعد

  نه؟یاز ا ریمگه غ. ینگرفت ایاز ناد یسال سراغ هیو  یکه رفت يفکر کرد

 .نه-

 ؟یو دختر منو خوشبخت کن یاون گذشته رو فراموش کن یتون یم یکن یفکر م:

 سوال بپرسم؟ هیتونم  یم-

 .حتماً:

 !که خواهرتون رو کشته؟ ییبه چشم پسر رضا ای نیکن یآدم مستقل نگاه م هیبه من به چشم -

هم اگه به  نهایا: خاله بخواد جوابم رو بده آقاجون گفت نکهیو قبل از ا دیچیاتاق پ يتو فضا نیسکوت سنگ هی

 یدست یبوده ببندم و بذارم دست یپدرت ک نکهیتونم چشم رو ا یبهت نگاه کنن، من نم یآدم معمول هیچشم 

 !منو بدبخت کنن ينوه 

به آقاجون نگاه نکردم و نگفتم ! زبونم بود رو هم بلند نگفتم يکه رو یو حرف اوردمیروبروم باال ن زیاز م نگاهمو

انتقام اشتباه پدرم رو نه تنها از اون بلکه از من  يو چه جور یهست یتو ک نکهیتونم رو ا یکه من هم مطمئناً نم
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 يچشمم پاره شده و سردرد بد يها گریسکوت مو زورکردم از  یکه حس م ینگفتم در حال! ببندم یهم گرفت

 يکه بود اما داشت بدجور یهر چ! دونم یاز سر اتفاق نم ایبود  يوجودش تو اون خونه تعمد! بهم هجوم آورده

 !داد یبه باد م مویخونسرد يداشت بدجور! کرد یحالمو خراب م

*** 

خونواده نشده بودم اما  نید من وارد ااون اتفاق افتا یوقت: بار آقا تورج به حرف اومد نیشد و ا یطوالن سکوت

 .تعجب کردم یلیخ دمیرو شن انیاز زبون نگار جر یبعدها وقت

پامو انداختم ! انگار مخاطبش اون بود نه من. کرد یبود که داشت آقاجون رو نگاه م ایصورت پدر ناد يرو نگاهم

به من انداخت و  ینگاه میه و اون نمبل و گذاشتم آقا تورج حرفش رو بزن یامو دادم به پشت هیرو پام و تک

تونستم  یو من نم میزد یحرف م م،یکرد یم بحثبا نگار  روقتیتا د ییشبها هی:دوباره رو به آقاجون ادامه داد

 ...و  نیقانع بشم که چه طور ممکنه شما از نوه اتون گذشته باش

 !تورج: خاله حرف آقا تورج رو قطع کرد ياخطارگونه  يصدا

 يبرام سخت بود بفهمم شما چه جور:آقا تورج اما باال اومد و نگار رو به سکوت دعوت کرد و ادامه داد دست

پدر نوه  یحت ایدامادتون بوده  يروز هیکه  یپسر جوون، اون هم کس هی يپا ریرو از ز یصندل نیشد یراض

 يبرا يکار یهمه مخف نیا دمبعدش هم درك نکر! چشمهاتون جون بده آقاجون يجلو نیو بذار نیاتون بزن

 يبدونن خاله ا دیرفت چرا بچه ها نبا یراستش تو کتم نم یعنی!هیچ يبچه ها از موضوع باخبر نشن برا نکهیا

سالها  نیتو تمام ا! دونه آقاجون یم ینگار بهتر از هر کس نویا! دارن يداشتن و پسرخاله ا يداشتن،شوهرخاله ا

 هی. رو بفهمم استیس نیتونم آقاجون و ا یمن به نگار گفتم که نم داز اون ماجرا زده ش یهر وقت حرف

و قصاص کرده و نوه  دهیدامادش رو نبخش تیآقاجون چون از سر عصبان دیگفتم شا یخودم م شیپ ییوقتها

که  یینوه هاش و اونها ه،یخواد بق یاش رو هم از خودش و خونواده رونده عذاب وجدان داره، ناراحته و نم

چند وقته بهم ثابت شده شما ناراحت  نیآقاجون ا یبکنن ول يدونن در موردش قضاوت ناجور ینم وموضوع ر

جوون رو هم به چوب گناه نکرده  نیو ا نیاصرار دار انیاون جر يهنوز هم رو یحت. نیستین نیکه کرد يکار

 !نیزن یم نیدار

دسته گلم  يگم نوه  یاگه م یکن یم الیخ! هان؟! تورج؟ یگ یم يدار یچ: آقاجون بلند شد یعصبان يصدا

پسر پسر رضاست من  نیبه گمونت اومده چون ا!گم؟ یرو ننداز تو دهن گرگ محض خنک شدن دل خودم م

بچه اومده  نیگم که ا یم نیمن واسه ا! به تنمون کنه؟ اهیکه ممکنه دوباره س! باباشه؟ يکنم لنگه  یم الیخ
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چشمتو گرفته  شیچ! ؟یبفهم يرو سخته بخوا نهایا! دندون ریگوشت ز اومده دخترتونو ببره که بشه! واسه انتقام

لباس  نیا! لفظ قلم حرف زدنش؟ نیا! دبدبه و کبکبه اش؟! مال و منالش؟! تورج؟ یکن یکه مدام ازش دفاع م

و  ییطال تشیهر چقدر هم خوب، هر چقدر هم موقع ف،یپسر هر چقدر هم شر نیا! ش؟یو آنچنان یونیاع

که داشت  يلحظه ا نیو تا آخر ختیمنو ر يکه خون بچه  يشه به همون مرد یتهش وصل م ته! یآنچنان

اون  يخوا یم! یاهیشه به س یته تهش وصل م! داد حاضر نشد اعتراف کنه به عمد بچه امو کشته یجون م

 !داد؟ یبود اجازه م ایخود ناد امرزیپدر خدا ب یکن یم الیخ! ره؟یمنو هم بگ يدامن نوه  یاهیس

 ! آقاجون: معترض نگار دوباره بلند شد يصدا

آخر آقاجون برآشفته تر شده بود و دوباره نگاهمو دوختم  يجمله  دنیبه آقا تورج انداختم که از شن ینگاه مین

 ینم. کردم قفل نشسته به دهنم رو باز نکنم یم یداشتم سع. کردم آروم باشم یم یداشتم سع! روبروم زیبه م

فرصت رو بهش  نیخواستم ا ینم! دمکلمه مخاطب قرارش ب کی یخواستم حت ینم! کنمخواستم باهاش بحث 

 ! سخت بود یلیخواستم تا ته اش ساکت بمونم هر چند که خ یم! بدم که منو مخاطب قرار بده

تلخه ! درست نهیحرفم سنگ: شد و گفت کیکه آقاجون از جاش بلند شد، به ما نزد دمیچشم د يگوشه  از

 يبچه اتو بد یتون یم يچه جور! هان نگار؟! ن؟یآدم اعتماد کن نیبه ا نیتون یم يچه طور! تهیاما واقع! درست

شد  ینم ییحاتم طا رهیبود انتقام بگ قرارجوون اگه  نیا! اصالً حق با شما! به انتقام ندارم يکار! آدم؟ نیدست ا

 يکه تنفر از من تو چشمهاش خونه کرده چه جور یآدم نیر انگا یول! کرد یو به اون طفل معصوم کمک نم

آدم  نیاز ا يچه جور! اره؟یتونه تو رو مادر زنش به حساب ب یم يچه جور! منو خوشبخت کنه؟ يتونه نوه  یم

پسر رو به عنوان دامادت تو خونواده و فک و  نیا یتون یاصالً م يچه جور! ؟یشتوقع احترام داشته با یتون یم

به فرض ! خاطرخواه دخترت شده قبول داره نکهیبه فرض که تو و تورج رو به خاطر ا! هان؟! ؟یکن یمعرف لیفام

 نجایپدرت ا اشه،نشسته ب نجایتو و برادرت ا ادیپس فردا از در خونه ات ب! بسه؟ نیهم! که به تو احترام بذاره

اآلن که انگار نه انگار من  نیمثل هم! نهیرو نب رمردیخواد من پ یم! رهیاشون بگ دهیخواد ناد ینشسته باشه م

 ینم نهایا! کنه؟ یاحترام یدومادت به پدرت ب ياجازه بد یتون یم! ؟يایکنار ب هیقض نیبا ا یتون یتو م! هستم

 !دخترت؟ یشه سنگ واسه زندگ

 یم کردم دارم منفجر یاز بس حرص خورده و دندونهامو به هم فشار داده بودم حس م! دیترک یداشت م سرم

 !شم

 دامون جان؟: ام و شروع کرد بهش فشار آوردن، خاله نگار بود که گفت قهینشست به شق انگشتم
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آقاجون  ياز حرفها: به لب آورد و گفت يباال آوردم و نشوندم به صورتش، لبخند کمرنگ و مرده ا نگاهمو

 .کنه یم يدختر من دلسوز ياون فقط داره برا. نشو ریدلگ

پدرت مرد : سکوت کرد و بعد گفت يلحظه ا يندادم و تو سکوت زل زدم به چشمهاش، اون هم برا یجواب

داد، به خاطر  یمردم انجام م يکه برا ییبه خاطر کارها. قائل بودم يادیبراش احترام ز شهیمن هم. بود یخوب

شوهر انتخاب  نیا اب ردهگفتم که برد ک یبه نجمه م شهیو لحن مودبانه و مهربونش هم شیعال التیتحص

در موردش به به و  رونیکه ما از ب يزیو اون چ ستین زهایچ نیهمه اش ا ییزناشو یهر چند که زندگ. کردنش

نازپرورده بار آورده ! نجمه صبرش کم بود آقاجون...  یرو بپوسونه ول یاز درون زندگ دیشا میکن یچه چه م

خود شما هم ! بود یقربون هیرضا هم ! رضا همخون نبودش با یفکرش و طرز زندگ! ساخت یبا رضا نم! شیبود

ساکت  میداد حیبه پا شد که ترج یچنان قشقرق میبزن یحرف میسالها هر بار خواست نیتو ا! یدون یخوب م

مگه ! نهیترس شما هم از هم! میبهش جواب پس بد دیبا يهم هست و فردا روز ییآقاجون خدا... اما  میبمون

 !نه؟

و خوب  بیرضا هر چقدر نج! حق رو بهم داده بود نیهمون خدا ا! قصاص استفاده کردم ياز حق خودم برا -

 !شتریمن از حق خودم استفاده کردم نه ب! منم اعدامش کردم! منو کشته بود يبچه 

 نیه نوه اتونه ااگ ایناد ن؟یمحروم کن ییعمر از داشتن خاله و دا هیبچه رو  نیحق بود ا: آقا تورج بلند شد يصدا

 !گذاشت؟! گردن دخترت آقاجون ریبچه که چاقو نذاشت ز نیا! پس؟ یپسر چ

اون بود که برد و ! دیرس یبهش م دیاون با! کرد یبزرگش م دیاون با! بچه است یِول يپدربزرگ پدر-

 !گذاشتش پرورشگاه نه من

کاش ! کرد یداشت بهم فشار وارد م شتریسکوتم هم ب! شدم یاون حرفها، اون فضا داشتم خرد م ینیسنگ ریز

کاش ! میکن یتنها زندگ يدور و تنها يجا هی میو بر رمیرو بگ ایشد دست ناد یکاش م! شد بلند شم و برم یم

 !شد واقعاً یم

 !کنم یآقاجون خواهش م: آقا تورج بلند شد يدورگه  يصدا

نگاهمو ! کرد؟ یو وادار به سکوت مبه خاطر من داشت آقاجون ر! ؟یچ يبرا! ؟یچه خواهش! کرد؟ یم خواهش

که  یبه خاطر لطف يدار! تورج؟ یچ یکن یخواهش م: تو گوشم دیچیآقاجون پ یعصب ياما صدا اوردمیباال ن

بختش  اهیس يدار! یکن یبدبختش م يدار! یکن یم مشیتقد یمنو دو دست يپسر به بچه ات کرده نوه  نیا

 !ادینوه اش براش مهمه بلند شه ب یزنگ زدم گفتم اگه زندگ! بیزنگ زدم به حاج حب! یکن یم
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که بعد پدر  یکس! بود ایناد ياحتماالً پدربزرگ پدر بیحاج حب! سخت نبود یلیخ هیک بیحاج حب نکهیا حدس

 نیا يسوا یآدم هیتونستم با  یحاال الاقل م! خوب بود! ازدواجش دست اونه يدختر و اجازه  میشه ق یم

 !خونواده روبرو بشم

وسط  ياونو چرا کشوند! ؟يچرا زنگ زد بیبه حاج حب! آقاجون؟ يکار کرد یچ: معترض خاله بلند شد يصدا

 !ه؟یقض نیا

 ! يدختر شوهر بد یرضا داشته باشه تا بتون دیبا! بچه اته میاون ق-

! کرده يهمه سال تورج واسه اون بچه پدر نیا! ؟یواسه مانع تراش ای يدادن خبر کرد تیرضا يشما اونو برا:

 يحاال که پا! سرش باشه يرو یمیتی ي هینذاشته سا! کمتر از گل بهش نگفته! گذاشته هیواسه اش از جون ما

 !؟يوسط اومد شد ناپدر ایازدواج ناد

 ...داره ! کنه یم یعقل یپدر هم که باشه داره ب نیپدرتر-

دامون جان : بار آقا تورج هم از جاش پا شد و رو به من گفت نید و امعترض خاله نگار دوباره بلند ش يصدا

 !شه یم نیمن داره بهت توه يببخش تو خونه 

من به : کردم که آقاجون هم از جاش بلند شد و گفت یدرهمش نگاه م ي افهیباال آورده بودم و به ق نگاهمو

 یچشمتون م يجلو نینیبب نیخوا یدو نفر نم رو که انگار شما ییزهایچ هیفقط دارم ! نکردم نیجوون توه نیا

 !نیهم! نیبدبخت نکن یدست یکه اون دختر رو دست ارمی

که  یدختر زن من اگه به کس: گفت يآقاجون دوخته شد و با لحن تند يپراخم آقا تورج به چشمها نگاه

 يبعد اگه زن نوه ! یبدبخت یعنیمودب و موجه و از خود گذشته است،  نقدریکه ا يدوستش داره برسه، به مرد

بشه  ستیبلد ن يا گهیدپدرش مشت مشت پول به باد دادن کار  یمتر کردن و به پشت ابونیشما که جز خ

طور تو روش  نیا نیتون یم يچه جور! شما يشماست، اون هم نوه  يهم نوه  نیا! شه؟ یخوشبخت عالم م

! ن؟یبند یجوون بهتون ناحق م نیبعد به ا نیزن یم غمبریدم از خدا و پ يچه جور! آقاجون؟ نیازش بد بگ

 !هان؟

قدر تلخ و  نیا دارید نیا ي جهیخواستم نت ینم: کتم رو به خاله نگار گفتم دنیجام بلند شدم و در حال پوش از

 .تند باشه، متأسفم

 !؟ير یکجا م: دینگار هم از جاش بلند شد و پرس خاله
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که  نیدون یم.هم باشه بهتره بیالبته فکر کنم حاج حب. میکه حرف بزن امی یفرصت مناسب م هیسر -

 !با اجازه! ينه پدربزرگ مادر مهیو ق یول يپدربزرگ پدر

واقعاً : رفتنم رو کند کرد، برگشتم سمتش و دستم رو جلو بردم و گفتم ياومد پا یآقا تورج که دنبالم م يصدا

 . ممنون

 .بگم دیبا یدونم چ یواقعاً نم. جوونشرمنده اتم : دستش گرفت و گفت نیرو محکم ب دستم

و در  امی یکه اومد، م ایپدربزرگ ناد. من منتظر تماستون هستم: به لبم آوردم و گفتم یلبخند زورک هی

خاله با . کنم یم يزنم و دخترتون رو از شما و مادرش و پدر پدرش خواستگار یو حرف م نمیش یحضورش م

 .اجازه

پا گذاشتم ! گه یم یخواست بفهمم چ یاما دلم نم دمیشن یرو م رمردیپ يغرغرها يهم همراهم شد، صدا خاله

 .شام درست کرده بودم دامون جان: خاله و آقا تورج هم همراهم اومدن و خاله گفت وون،یتو ا

 یجو درست شده فکر نم نیموندنم هم با ا. برگردم دیبا: کفشهام گفتم دنیو در حال پوش نییپله ها رفتم پا از

به دست آوردنش  يهم برا يهر کار! خوام یرو م ایناد یدونم جسارته ول یم...ببره اما خاله  شیاز پ يکنم کار

 .خدافظ. نیبه پدربزرگش هم بگ نویا! کنم یم

 ایناد ياز پدربزرگها کیکدوم  يبرا غامیآخرم پ يکه مشخص نکردم جمله  یدر حال اطیافتادم سمت در ح راه

! از مادرم! از پدرم! از گذشته! از روزگار! و زمان نیاز زم! پر بودم یلیبود که خ یدر حال نیزدم به کوچه و ا! بود

به خاطر ! ییهمه تنها نیاز خودم به خاطر ا! زیهر چ از شتریب! از همه شتریاز خودم ب! از خودم! لیاز فک و فام

 !که از ازل دنبالم بود یهمه تلخ نیبه خاطر ا! همه منفور بودن نیبه خاطر ا! سرنوشت شوم نیا

بودم در  دواریروشن بود و ام وونیچراغ ا. گذاشتم اطیانداختم و پا تو ح دیکل یهوا روشن نشده بود وقت هنوز

 يپلکها طیمح يپا گذاشتم تو سالن و گرما. آوردم و در باز شد نییپا یرو به آروم رهیدستگ. سالن هم باز باشه

 .تر کرد نینگخسته ام رو س

و شلوارم رو با  رهنیو پ وریپل. طور نیتخت، جورابها رو هم هم يتو اتاقم، کتم رو در آوردم و انداختم رو رفتم

آرومش تو  ينفس ها يخواب بود و صدا. شرت و گرمکن عوض کردم و آروم پا گذاشتم تو اتاق عمه ییسو هی

 نییپا ادیاز اون تخت ب نکهیقبل ا مننماز اما  يشد برا یپا م دیبا گهید. شد یساعت گم م کیت کیت يصدا

کرده بود احساس سرما، احساس حقارت،  یعمر سع هیکه  یوجود کس يگرما. خواستم یوجودش رو م يگرما
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تخت نشستم و آروم  يرو لبه ! کنه رونیرو از وجودم ب یارزش یاحساس ب ،یاحساس تلخ ،یکس یاحساس ب

 عمه؟: صداش زدم

 !عمه؟: دوباره صداش زدم. د اما چشم باز نکردخور یتکون

شد و  زیخ مین یام شد و بعد چند لحظه با نگران ختهیصورت خسته و بهم ر خیباز کرد و با تعجب م پلکهاشو

 !دامون: گفت

 جونم؟: سرم رو تو بالشش فرو بردم و آروم زمزمه کردم دم،یرو کنار زدم و کنار عمه خز لحاف

 شده؟ یچ: دیموهام و پرس ونینشست م دستش

 .یچیه: گفتم يخفه ا يبا صدا ارمیب رونیسرم رو ب نکهیا بدون

 .نمیدامون سرتو بلند کن صورتتو بب: دیو پرس ستادیکرد از حرکت ا یم يکه با موهام باز دستش

دراز : مآوردم که دراز بکشه و گفت یتنه اش رد کردم و نشوندم به بازوش و فشار آروم مین يرو از رو دستم

 .ساعت مونده میهنوز تا اذان ن. بکش عمه

قبولت ! نگار دخترشو بهت نداد؟: دیمکث پرس هیمقاومت سرش رو گذاشت کنار سرم رو بالش اما بعد  یب

 ! جوابت کردن؟! نکردن؟

موهام  ونیعمه دوباره دستش رو م. ندادم یبرام سخت اما جواب دنیشد و نفس کش نییگلوم باال و پا بیس

 ! آره دامون؟: دید و پرسنشون

: کرد بلندش کنه و در همون حال گفت یرخم بود و سع مین يموندم، دست عمه نشست رو بازوم که رو ساکت

 .نمتیدامون جان بب

مطمئناً عمه رو  میتند و عصب ينفس ها يصدا. شدم رهیدستم و بالش خ ونیم یکیباز کردم و به تار چشمهامو

اون ساعت از شب به  یشناخت که بدونه وقت یمنو م ياونقدر. کرد یمطلع م میدرون ي ختهیاز اوضاع بهم ر

 يتموم طول راه حرفها! رونمیتا چه حد و یعنی!تا چه حد مستأصل و خرابم یعنیبرم  یآغوش گرمش پناه م

درم تو تموم طول راه به پ! کرده بود یشالق روحمو زخم هی نیع! شده بود تو سرم دهیپتک کوب نیع رمردیاون پ

به ! رو زده بود یفکر کردم که اون صندل ییبه پاها! که نداشت تا بکنه یبه اعتراف! مرگش فکر کردم يو لحظه 

کردم از راه  یکه آرزو م ییبه شبها! بعدش يبه شبها! بعدش يبه روزها! وداون دار شکسته ب يکه باال یگردن

به ! مردم يشدن هام، به حرفها ریبه تحق! مکه تو اون پرورشگاه با ترس صبح کرده بود یبه هر شب! نرسه

 !ها کهیبه ت! متلک ها
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 !آقاجونت اون جا بود آره؟: دیگرم عمه نشست به بازوم و آروم شروع کرد به نوازش و در همون حال پرس دست

صداش دوباره تو ! ربط بده انیتونست حال خرابم رو به اصل جر یخودش م! نبود جواب مثبت بدم يازین

 !با حرفهاش ناراحتت کرده آره دامون؟ رمردیپ: دیچیسکوت خونه پ

 . بخواب عمه: آروم دوباره گفتم یو دورگه و خش دار بود وقت دیلرز یم صدام

 يگرمش رو رو يرخم جدا کرد، چشمهام بسته بود اما تماس لبها مینشست به آرنجم و بازوم رو از ن دستش

 .میزن یبخواب صبح با هم حرف م: و گفت دیکرد، عقب کش یس کردم، مکثح میشونیپ

از وقتها که دل  یلیمثل خ.کنم رونیتنمو ب يوجودش سرما يبچه از گرما هیو اجازه داد مثل  دیدراز کش کنارم

 ادیب ادمیگذاشت . نفس هاش آرومم کنه يکنه گذاشت صدا میبردم تا زخم هامو ترم یشکسته به اون پناه م

 !با من چقدر بد کرده ایبره دن ادمیگذاشت !یچ یعنیمادر  هیمأمن گرم آغوش 

*** 

تخت نشسته و دستم رو تو دستش  يکنارم رو لبه . شدم رهیباز کردم و به صورت همراه با لبخند عمه خ چشم

 ساعت چنده؟: دمیپرس يخش دار يبره و بعد با صدا نیاز ب دمید يچند بار پلک زدم تا تار. گرفته بود

 .پاشو برات صبحونه آماده کردم. 10:کرد گفت یکه پشت دستم رو نوازش م يجور همون

آوردم اون  یزن پناه نم نیاگه به محبت ا نجا،یاومدم ا یزدم به صورتش و فکر کردم که اگه نصفه شب نم زل

 !داد یدستم م يسوزند و کار یحقارت تا مغز استخونم رو م يعقده 

 .میزن یحالت بهتر بشه، بعد با هم حرف م ریدوش بگ هیپاشو : تآروم گف عمه

 .خسته ام: و چشمهامو بستم و گفتم دمیپهلو چرخ به

 سر کار؟ يبر يخوا ینم:دیکه پرس دمیشن صداشو

! پاك کنم نیآدمو از رو زم يسر هیخواد  یدلم م! خواد یپاك کن م هیدلم :کردم و بعد زمزمه وار گفتم یمکث

خواد بابا رو بکشم، مامانو  یدلم م! خواد یم یدلم مدادرنگ! رو از گذشته پاك کنم ییاتفاقها هیخواد  یدلم م

 !خودمو وسطشون بکشم! بکشم

 ... یروز انداخته ول نیتو رو به ا ينگار بهم گفت پدرش چه جور-

د و پاك کن آرزو مدا يجا: از جاش بلند شد و گفت! باز و گرد شده ام دوخته شد به صورت عمه يها چشم

 .میزن یبعد با هم حرف م رون،یراه از تنت بره ب یخستگ ریدوش بگ هیکردن پاشو 

 !؟يبه نگار زنگ زد: دمیشدم و پرس زیخ مین
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 یتون یم یزنگ زد و گفت جلسه کنسل شده، اگه خواست نیمع: گفت رونیرفت ب یکه از اتاق م يجور همون

 .یخونه و استراحت کن یبمون

رو باال زدم و راه افتادم دنبال عمه  میشونیپ يرو يبا انگشت هام موها ن،ییار زدم و از تخت رفتم پارو کن لحاف

 !اون زنگ زد؟ ای يشما به نگار زنگ زد: دمیکه رفته بود تو اتاق من و پرس

به چهارچوب  نهیسکوتش باعث شد دست به س. بود دهیکش رونیلباسهامو ب يتخت زانو زده و کشو نییپا عمه

حوله هم  هی. شلوارك از تو کشو در آورد هیشرت و  یت هی رپوش،یشورت و ز هی. بدم و زل بزنم بهش هیدر تک

 .يسرما نخور هرو هم ببر همون تو بپوش ک نهایا ا،یب: برداشت و از جاش بلند شد و گفت

: دمیرفتنش شدم و پرس رونینع از بو ما ستادمیدر ا يرو که به طرفم دراز شده بود گرفتم اما جلو ییها لباس

 !به خاله نگار؟ يشما زنگ زد

خواستم بدونم  یم! نه ای يدیرس نهیزنگ زده بود که بب لتیبه موبا: باال آورد و زل زد به صورتم و گفت نگاهشو

 !يپر و بال شکسته به من پناه آورد شکیگنج نیبه روزت اومده که اون جور ع یچ

 !خب-

داد  حیاون هم توض: در کنارم زد و در حال رفتن سمت آشپزخونه گفت يعمه نشست به بازوم و از جلو دست

که  هیبار نیمنم به نگار گفتم آخر! دوباره سوهان گرفته و افتاده به جون روح و روان تو يکه پدرش چه جور

 !نیهم! دکر یعذرخواه یاون هم کل! حد برنجونه نیمنو تا ا يدم پدرش بچه  یاجازه م

 !چرا عمه؟: دمیدادم و پرس هیتک نکیکنار س نتیها رو گذاشتم رو مبل و رفتم سمتش، به کاب لباس

 !چرا؟ یچ: دیگنگش رو به چشمهام دوخت و پرس نگاه

 !؟يچرا جواب تماس نگار رو داد-

 !؟یناراحت:

 !آره-

 !نکردم یاحترام یبه خاله ات ب:

 !به خاطر خودت ناراحتم -

! یداغون و ناراحت هست یکاف يبه اندازه : برداره و در همون حال گفت يزیچ نتیکاب يکنارم زد تا از تو عمه

 !یناراحت منم باش ستین ازین
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 ستادمیا یدوش م ریز دیبا! و بعد رفتم سمت حمام دمشونیخرده کش هیموهام،  نیدستم رو نشوندم ب کالفه

پروند که درست فکر کنم و بتونم  یآب خواب رو از سرم م دیبا! شده یخرده کار کنه و بفهمم چ هیبلکه مغزم 

 !روبرو بشه ولو پشت تلفن لیاون فام ياز اعضا یکیدرك کنم عمه چرا حاضر شده با 

 رشیکه ز یآب يزده بودم از سرما خی. ستادمیا يبخار يو جلو رونیرو بستم دور کمرم و از حموم رفتم ب حوله

 يصدا! کرد یکه به جونم افتاده بود رو خاموش که نه اما کم شعله م یشیآت. خوب بود بودم اما برام ستادهیا

 .عمه سرم رو به سمت آشپزخونه برگردوند

 !خونه سرده رون،یب ياومد يجور نیچرا ا:

 !ستیسردتر از آب دوش که ن-

 ینم! ارنیدرش ب مارستانیب یبخواب يبر دیات سرما بخوره با هیدامون کل! آب سرد؟ ریز يسادیوا یباز رفت:

 !نو؟یا یفهم

 !دارم گهید یکی! ارنیخب درش ب-

 !زنم دامون یحرف م يدارم جد:

 .دونم یم: و گفتم يرو مبل کنار بخار نشستم

 !لباسهاتو الاقل بپوش: پرتش کرد سمت من و گفت رون،یپتو اومد ب هیسمت اتاق خواب و با  رفت

 !حال ندارم :کنار و گفتم دمیسرم کش يرو از رو پتو

 !تنت کنم؟ امیب: تمسخر گفت با

با ! یگشتم، با شلوار پاره و سر و وضع خاک یاز مدرسه بر م هیکه با گر یها، اون وقت یرفت سمت بچگ ذهنم

 یاش وصل م نهیحرف و سوال سرم رو به س یعمه ب! زونیسر و صورت کتک خورده و اشک و آب دماغ آو

 یم زیزخمهامو تم! خونهدونست چرا با اون سر و شکل برگشته ام  یم. موهام يرو دیکش یکرد و دستش رو م

 یم مویشونیپ دیکش یم نییشرتمو پا یت ي قهی یکرد و وقت یشست، لباسهامو عوض م یکرد، صورتمو م

نبود بگم که منو به خاطر نداشتن پدر و  ازین! بدم چرا دعوا کردم حینبود براش توض ازین!دیکش یو نازمو م دیبوس

 ! کردن رمیبار هزارم و صد هزارم تحق يمادر برا

 .عمه از فکر جدام کرد يصدا

 !دامون:

 جونم؟-
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 !صد بار صدات کردم! ؟ییکجا:

 .جام نیهم-

 ؟ياونجا بخور ارمیب ییچا هی:

 .امی یپوشم و م یشم لباس م یاآلن پا م. نه-

 !گهیپس پاشو د:

رفتم سر  میپا گذاشتم تو آشپزخونه و مستق یو وقت دمیند شدم و برگشتم تو حموم، لباس هامو پوشجام بل از

اول صبحونه اتو بخور  ایقرص نخور، ب یخال يبا معده : داشتم که عمه گفت یمسکن بر م هیداشتم . خچالی

 .بعد

بر عکس تو ما :گذاشت جلوم و گفت ییفنجون چا هیعمه . نشستم یو رو صندل زیم يقرص رو گذاشتم رو ورق

 .میداشت یشب خوب نجایا شبید

 ا؟یبا ناد-

 .هم بودن نیژاله و مع:

 .خوبه-

 .رو دوست دارم ایناد:

 یکه باهاشون رابطه داشت ییبا تموم اون آدم ها. هیدختر خوب:لبخند زل زدم به صورتش، کنارم نشست و گفت با

 ! که تو رو سر به راه کرده نهیمهمتر از همه ا! پاکه! بهینج! فرق داره

 !؟یعنیسر به راه نبودم -

 !يریبگ يزیچ یآخر و عاقبت مرض دمیترس یمرتب م! ينه نبود:

 !؟یعنی دزیم دزیا-

 یکه م یرو که درست کرده بود گرفت سمتم، گرفتمش و در حال يچشم غره بهم رفت و لقمه ا هی عمه

 ...رو  یاطیاحت يراه ها: چپوندم تو دهنم گفتم

سکوت  هیعمه بعد . تو دهنم شدم يلقمه  دنییو مشغول جو دمیاز بازوم گرفت، خند شگونین هیعمه  دست

 ؟يبر دیبا یدوباره ک: گفت

 کجا؟-

 !ایناد يپدربزرگ پدر دنیواسه د! تهران:
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 !؟ياطالعاتش کرد ي هیکه کالً تخل يبا نگار حرف زد قهیمگه چند د:دمیابروم باال رفت و پرس يتا

 !دادن حیخودش شروع کرد به توض-

 .طور نیکه ا:

 !خواد بارت کنه دامون؟ یم یهر چ رمردیاون پ یو گذاشت یچرا نشست-

 !گفتم؟ یم دیبا یچ:

 !؟يچرا از خودت دفاع نکرد! ؟يچرا از پدرت دفاع نکرد-

 !بشه؟ یکردم که چ یاز پدرم دفاع م:

 !؟یچ یعنی-

درصد به  هی یکن یم الیخ! گفتم که خودش ندونه؟ یم دیبا یچ! زدم؟ یسر و کله م رمردیبا اون پ دیچرا با:

سال قبل انجام داده بود  20که  يفقط داشت از خودش، از کار! هم داشت؟ يزد اعتقاد یکه داشت م ییحرفها

 !نیهم! کرد یدفاع م

 !اون گذشته رو اشتباه کرده يکه کجا یگفت یبهش م دیبا! ياجازه رو داد نیتو هم بهش ا-

دونه و خواستن منو هم  یقصاص بابامو که حق خودش م! نخواستن منو؟ ایقصاص بابامو !کجا رو اشتباه کرده؟:

 !دونه نه خودش یپدر شما م ي فهیکه اصالً وظ

 !يدخترش بود ادگاریتو -

 !قاتل دخترش بودم ياز تخم و ترکه :

 !دامون-

 نیبا ا يجور نیمنو ا ومدیزدم که به مزاج شما خوش ن یاگه حرف ستیقرار که ن! گهید میزن یحرف م میدار:

 ! یو ساکتم کن یلحن صدا بزن

خرده سکوت  هیدادم و بعد از  هیتک یمنم به صندل. دیساکت موند اما چهره در هم و دست از خوردن کش عمه

فهاش قرار بده فرصت رو بدم منو مخاطب حر نیکه بخوام بهش ا نمیرو بب رمردیخواستم اصالً اون پ ینم: گفتم

! هر چند که نشست و حرفهاشو زد! نهک هیرو برام توج ششیسال پ 20 ياجازه رو داشته باشه که کارها نیو ا

کنه داره منو  الیخواستم خ ینم! حس بهش دست بده که موفق شده باهام حرف بزنه نیخواستم ا یاما نم

نداشت چقدر کارش  نانیکه خودش هم اطمبود  يلحنش طور! مرتکب نشده یاشتباه نکهیکنه به ا یم یراض

دار اعتراف نکرده که به عمد مادرمو  يگفت پدرم تا پا یم یوقت! خواست اعتراف کنه یدرست بوده اما نم
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گفت که  یم نویا! کارو کرده نیکه پدرم ا ستیحاال بعد سرد شدن اون داغ خودش هم مطمئن ن یعنیکشته 

! ادیدر ب یدو به شک نیفرصت رو بدم که از ا نیخواستم بهش ا ینم! بگم یو از اون شب لعنت امیمن به حرف ب

! و هوا معلق باشه نیزم ونیخواستم م یم! نه و با توبه کردن و طلب بخشش خودشو آروم کنهیخواستم بش ینم

 !بابام درست بوده ينفر سوم بشنوه که حرفها هیخواستم از زبون  ینم! سال 20 نیا نیدرست ع

بزرگ  يحاال اونقدر انیتنها شاهد اون جر! دامون یجار بزن دیباباتو با یگناه یب:د شدم، عمه گفتجام بلن از

 !کنه تیثیح يباباش اعاده  يشده که برا

کنن  یم یکس يرو برا تیثیح ياعاده : مکث گفتم هیو بعد  سشیخ يسمت عمه، زل زدم به چشمها برگشتم

تو اصل  یفرق رعمدیغ ایبه عمد بوده  نکهیا! پدر من که با پرتاب اون چاقو آدم کشته يگناه باشه نه برا یکه ب

من  نکهیا! ستیپاشونده قابل انکار ن همما رو از  یزندگ تیلحظه و با اون عصبان هیتو  نکهیا! کنه یماجرا نم

برادر  نکهیا! عمه ستیرم قابل انکار ن یسر خاکش نم یهستم که حت یازش عصبان يهنوز که هنوزه اونقدر

 !ستیوقت قابل انکار ن چیمادرم، خودش و منو ازمون گرفته ه یشما زندگ

 ینم! خودم آروم نبودم یتونستم آرومش کنم وقت ینم! ستادمیاما نا دمیشکسته شدن بغض عمه رو شن يصدا

 انیجر هیتو  میافتاده بود! شده بودم ختنشیخودم باعث بهم ر یآروم شدنش بزنم وقت يبرا یتونستم حرف

! دیکوب یگذشته م فاقاتات یسنگ يبرد و مرتب و مرتب به صخره ها یآب که ما رو به سمت عقب م نیسهمگ

 يمعجزه ا نکهیغرق نشدنمون وجود نداشت مگه ا يبرا یراه چیپرآب و ه ياون رودخونه  يتو میافتاده بود

 !شد یم

*** 

 .بوسه یدست تو رو م شیجان باق ياحمد-

 .چشم دکتر، شما بفرما:

 .ارهیاومد بگو بره از انبار ب یپسره وقت نیچند تا معرف هم نوشتم، ا. یدکتر خودت-

 .اون هم به چشم:

 ؟یشما هست. امی یم ریکم د هیمن فردا  یراست: گفت يافتادم سمت سالن، احمد راه

اش هم کالفه  هیحم با عمه و گرحوصله نداشتم و بحث صب. به عالمت مثبت تکون دادم و رفتم تو اتاقم يسر

 !ترم کرده بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٣٤ 

رو بردارم و از خانوم جوان بخوام برام آژانس خبر کنه،  یرو هم سر و سامون دادم، اومدم گوش میدفتر يکارها

 .اومد تو و سالم کرد نیدر باز شد و مع

 چه خبر؟: دیاومد نشست رو مبل و پرس. رو برگردوندم سر جاش و در همون حال جواب سالمش رو دادم یگوش

 .یسالمت-

 تهران خوب بود؟:

 از چه لحاظ؟-

 م؟یلباس بدوز! بخش بود؟ جهیمذاکرات نت:

 !شد؟ خاله ات بهت دختر نداد؟ یچ: دیاون نشست و پرس يهم به ابروها ينشست رو لبم، گره ا يپوزخند

 !دعواتون شد؟: و گفت زیم يرو که زدم از جاش بلند شد و نشست رو لبه  يبعد پوزخند

 !از رو بسته ریپدربزرگش شمش-

 !پدربزرگ تو؟ یعنیپدربزرگش :

 !اوهوم-

 !مگه اونجا بود؟! بابا يا:

 !آره-

 !شد؟ یتهش چ! نچ:

 .قرار شد با پدربزرگ پدرش حرف بزنم ،یچیه-

 !اون چرا؟:

 !گهید شیه ولش یپدربزرگش م-

 .آهان:

 !دست به دامن اون شده یواسه مانع تراش رمردیپ-

 !بابا يا:

 ؟يبر يخوا ینم-

 . گردم یرم خونه واسه ناهار و بر م یم. چرا:

 .برسون مارستانیپس منو تا ب: جام بلند شدم و گفتم از

 !؟یناهار چ:دیهم بلند شد و پرس نیمع
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 . میهامو جمع کنم بر لهیبرم وس: رفت سمت در و گفت نیروپوشم رو باز کردم، مع يندادم و دکمه ها جواب

. رو گرفتم و باز جواب نداد ایناد يبار دوم شماره  يرفتن از اتاقم برا رونیدر حال ب. رفت نیگفتم و مع يا باشه

و بخش بودم و هم اون زنگ زده بود اما من ت شیساعت پ هی. داد یاحتماالً سر کالس بود که جواب نم

 .جواب مونده بود یتماسش ب

 .سرد شده یلیخ: کمربند رو بستم و گفتم ن،یتو ماش نشستم

 !نهییفشارت پا يصبحونه نخورد ،یلینه خ-

 گفته صبحونه نخوردم؟ یک:

 !؟یموافق. مارستانیرسونمت ب یبزن تو رگ بعد م يزیچ هیما  يخونه  میر یم! یپس ناهار الزم-

 !نه:

 ! نه و نگمه-

کار  یچ يخوا یحاال م: بهم انداخت و گفت ینگاه مین نیرو روشن کردم، مع نیماش يجلو رفت و بخار دستم

 ؟یکن

 رو؟ یچ-

 .رو ایپدربزرگتو، پدربزرگ ناد:

کنم،  شونیخوام بدزدمشون و بسته بند یشده که م نیا یینها ي جهیفکر کردم اما نت یمختلف يها نهیبه گز-

 !ایزیکرونیما ریبفرستمشون جزا

 !به قرآن یخل: و گفت دیخند نیمع

هم حرف بزنم  رمردیپ یکیقرار بذاره که برم و با اون  هیبه خاله ام گفتم . فکر کنم دیبا یدونم اآلن ول ینم-

 .شه یم یچ نمیبب

 نداره؟ تیاهم ایپدر ناد تیرضا یعنیاالن :

 !من هیکنه بر عل رشیپدربزرگه که ت یکیپدربزرگش زنگ زده به اون -

بچه رو قصاص کردم، خودشو هم از کل خاندان جدا انداختم، حاال که دلش  نیمن پدر ا نکهیا! مثالً گفته؟ یچ:

 !رو بزنم؟ یینها يخوام ضربه  یشده م ریگ

 !گهیالبد آره د-

 !کنه؟ یکه خودشو خراب م يجور نیا:
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 !رو از من دور نگه داره ایناد یمتیحاضره به هر ق-

 !؟يردصحبت ک ایبا ناد:

 .نه: در آوردم و شماره اش رو گرفتم و در همون حال گفتم بمیاز تو ج مویگوش

 .مشکل باز کنه نیاز ا يبتونه گره ا دیبه اون هم بگو شا-

 !حلش کنم دیمشکل خودمه و خودم با:

باز  یچ: دمیو پرس بمیرو دوباره چپوندم تو ج یگوش. جواب نداد ایگفت، ناد يو باز شروع شد دیکش یپوف نیمع

 !شروع شد؟

 !یجناب عال يها يقهرمان باز: نگه داشت و گفت مارستانیب يرو جلو نیماش

 !فرار بزرگه هی یکی نیا! ستین يقهرمان باز گهید نیا: رو باز کردم و برگشتم سمتش و گفتم کمربند

 !فرار؟: دیپرس متعجب

که پدربزرگم به سمتم  ییو ترکش ها ریاز ت دیبار با نیا! گهیآره د: شدن گفتم ادهیباز کردم و قبل پ نویماش در

 .شگاهیآزما امی یم يعصر! ول داده فرار کنم

تو اون شکم بدبخت که پس  زیبر يزیچ هیمنتها قبلش  ایباشه ب: و گفت نییرو داد پا شهیش نیرو بستم، مع در

 !یفتین

 .کرد و رفت یگفتم، خداحافظ يا باشه

گرفته اش باعث شد جا  يباالخره جواب داد اما صدا. رو گرفتم ایناد يدوباره شماره  دم،یرو که پوش روپوشم

 ! بخورم

 !؟يالو ناد:

 .سالم-

 !ه؟ییچه صدا نیا:

 !شما؟ یخوب-

 !؟يسرما خورد!ه؟یجور نیصدات چرا ا دمیپرس:

 .نه-

 !شده؟ يرتو دانشگاه طو!بگو يزیچ هی يام کرد وونهید يناد! ... ؟یواسه چ! ... ؟يآره ناد!... ؟يکرد هیگر:

 !؟یخوابگاه: دمیروپوشم و پرس يدستم نشست به دکمه ها! ترم کرد یو عصب یتو گوش دیچیاش پ هیگر يصدا
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 .آره-

 !شده یچ نمیبب امی یحاضر شو م:

 !ستین يازینه ن-

 !زبونت حرف بکشم ریبه زور از ز امیبلند شم ب دیبا ،یکن یشده و منو جون به سر م یچ یگ ینم یوقت:

 .نه، نه-

 !شده یپس بگو چ: دمیرخت کن و چشممو دوختم به کفشهام و پرس ياز کمدها یکیامو دادم به  هیتک

 !تهران خوب بود؟:

 !يچند بار زنگ زدم که برات بگم چه خبر بوده منتها تماسمو جواب نداد-

 !تو خوابگاه مونده بود میگوش رون،یرفته بودم ب:

 ! آره؟ ياشکتو در آورده جواب ند يجور نیرو که ا یکه تماس کس يگذاشته بود تویدر واقع گوش-

 .آره:

 !بوده طرف که جرأت کرده دختر منو ناراحت کنه؟ یک-

 .با آقاجون حرف زدم:

 یمکث! رو اون ناراحت کرده بود ایپس ناد! دمیکش يرفت باال، دستم نشست به گردنم و پوف کالفه ا ابروهام

 !سر من؟: دمیکردم و پرس

 !خواد ناراحتت کنه؟ یهر جور دلش م یاونجا و گذاشت یچرا شما نشست-

 !عمه خانوم؟! بهت گفت؟ یک:

 !پس؟ يچرا جوابشو نداد! دمیزبون مامانم حرف کش ریاز ز! نه-

 !زه؟یبرات عز یلیاون خ یمگه نگفت! ؟يناد يتو چرا به خاطر من باهاش بحث کرد:

 !حق نداره تو رو ناراحت کنه یول زهیاون برام عز-

 !چه عجب من شدم تو:دمیزدم و پرس يلبخند

 ایشه  یحل م ایکه  رمردیمن و اون پ نیب هیزیچ هی ،يناد نیبب:و گفتم دمیکش یقیساکت شد، نفس عم ایناد

 !وارد بشه يحساس تو خدشه ا ي هیوسط به روح نیخواد ا یدلم نم. مونه یم یحل نشده باق

 !کنه دامون تتیتونم بذارم اذ ینم-
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به دستهاش که ! دمیکه عمه رو دم خوابگاه پرورشگاه د يبه اون روز! آشنا يجمله  هیرفت به عقب، به  ذهنم

که  يناباور و ترس خورده ام شد و به جمله ا يچشم ها خیمحکم نشست دو طرف صورتم، به چشمهاش که م

 !کنه دامون تتیاذ یذارم کس ینم گهید: به زبون آورد

رو سر و  نجایا يخرده کارها هیاز وقت ناهارم زدم که .مارستانمیمن اآلن ب: تمتلفن گف يزدم و پا يلبخند

! م؟یبخور يزیچ هی میدنبالت بر امیب! گرسنه ام شده یحساب نمیب یسامون بدم منتها اآلن که با تو حرف زدم م

 !؟يخورد ،ينهار که نخورد

 .ستین يازین ینه ول-

 !رمیبگ يباشم و از کوهانم انرژ به غذا خوردن نداشته يازین ستمیشتر که ن:

 !یبه خاطر من از کارت بزن ستین يازیکه ن نهیمنظورم ا! نه نه-

کنه  یشه و چشمهات پف م یقرمز م هیدماغت از گر یدوست دارم وقت! نمتیخوام بب یبه خاطر خودم م:

 !و بهت بخندم نمتیبب

 !بدجنس-

خرده طول  هی: گوشم و شونه ام نگه داشتم و روپوشمو در آوردم و در همون حال گفتم نیرو ب یگوش دم،یخند

 !زنم باشه؟ یشدم بهت زنگ م کینزد. امیبر دارم و ب نویکشه من برم خونه ماش یم

 .باشه-

 !باال امیشم ب یواال مجبور م! ها يجواب بد:

 !دن یراهت نم-

 !که نرفته ادتیدارم  یمن پارت:

 .پس نمتیب یم: رو برداشتم و گفتم فمیخرده آروم کرد، ک هیدلم رو  ایناد يخنده  يصدا

! نمیرو بب ایتونستم ناد یم نکهیخوشحال بودم از ا رونیکه زدم ب مارستانیاز ب. کرد یگفت و خداحافظ يا باشه

که  يزیچ! یاحساس عال هیخاص بود،  زیچ هی جانیه نیا! نداشتم یوقت بود نسبت به کس یلیحس رو خ نیا

 !داشتم اجیمدتها بود بهش احت

*** 
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نشستم،  ینفر مقابل م يروبرو شهیبر خالف معمول که هم. عقب، نشست و تشکر کرد دمیرو براش کش یصندل

که برگشت و زل زد به  دینگاهمو د ینیسنگ. شدم رهیرخش خ میکنارش نشستم، برگشتم سمتش و به ن

 !ها هیگر به ینشست یحساب: زدم و گفتم يچشمهام، لبخند

 !ینیمنو بب يجور نیخواستم ا ینم-

دماغت  ریخودم سه بار دستمال گرفتم ز ن،یخوبه اون روز تو ماش! نمیب یاتو م هیباره گر نیاول نکهیحاال نه ا:

 !توش یکن نیگفتم ف

 !حالم بد شد ییییییا: زد و گفت ياش رو درهم کرد اما لبخند افهیق

 !کردم که نینگفتم من تو دستمال تو ف: و گفتم دمیخند

 !دامون يوا: به بازوم زد و گفت یآروم يمشت ضربه  با

 ؟يخور یم یچ: و گفتم دمیمنو رو جلو کش دم،یخند دوباره

 .يتو بخور یهر چ-

! فتکه شرم زده نگاهشو ازم گر دیرو توشون د طنتیاز منو باال آوردم و دوختم به چشمهاش، انگار ش نگاهمو

خوام تو  یگفتم من م یم شهیدوست دخترهام هم يجمله  نیفکر کردم که در جواب ا نیزدم و به ا يلبخند

 یکه م ییدخترها يبا همه  دختر نیا! عمه حق داشت! طور حرف زد نیشد ا ینم ایرو بخورم اما در جواب ناد

 يدیترس یداشت که م تیمعصوم هی! يشد پا توش بذار یداشت که نم یخصوص میحر هی! شناختم فرق داشت

 ! خش برداره یبزن یحرف

گارسون رفت برگشتم  یگرفت، دو پرس جوجه سفارش دادم و وقت ایرخ ناد میگارسون نگاهم رو از ن يصدا

 ؟يجوجه که دوست دار: و گفتم ایسمت ناد

کرد، آروم  یرو دنبال م يزیخطوط روم یدستش که عصب يگفت، نگاهم نشست به انگشت سبابه  یاوهوم

 ؟يناد: صداش زدم

 اون؟ ای يتو به آقاجونت زنگ زد: دمیزدم و پرس يلبخند د،یحرکت موند و سرش به سمتم چرخ یب دستش

 .اون-

 آره؟ یزنگ زده بود که بگه از من دور بمون:

 یانتقال دیگه با یهمش م. مراقب خودم باشم دیگه با یزنه و بهم م یهمش زنگ م! کنه یکارو م نیمرتب ا-

 !شهر ببره نیکنه که منو از ا یگه مامانمو وادار م یم. گهیشهر د هیبرم  رمیبگ
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 خب؟:

 !رهیبگ میبرام تصم یکه کس ستمیامروز بهش گفتم من بچه ن-

 خب؟:

 !تونه یکه م بیحاج حب میبهت حکم کن میتون یو نم میستین اردارتیتورج اخت ایاون هم گفت اگه من -

 ه؟یردچه جور م بیحاج حب:

 .که دوست ندارم نکرده يتا حاال منو وادار به انجام کار. نداره یبه کس يکار. آرومه. هیمرد خوب-

 !کارو کرده؟ نیآقاجون ا:

 .اوهوم: کرد و آروم گفت یشد، مکث يزیروم ي رهینگاه از صورتم گرفت و خ ایناد

 !؟يچه کار-

 .بخونم که دکتر بشم یخواست معلم بشم، آقاجون وادارم کرد برم تجرب یدلم م شهیهم:

 کننده بوده؟ نییتع تونیانقدر تو زندگ-

رشته قبول  نیا یبعدش وقت. شدم یاونقدر باهام حرف زد تا راض. دوستش دارم یلیدونست من خ یم ینه ول:

شدن  يجور هیاصالً . هاش موافق بودمامانم هم با. شهر، گفت حق ندارم دانشگاه ثبت نام کنم نیشدم و ا

محسن و اصرار  انیهم که جر الحا. کنه شونیبابا تورج تونست راض یشهر رو جلوشون آوردم ول نیاسم ا یوقت

 .بهش جواب مثبت بدم نکهیا يآقاجون برا

 ؟یچون گفت از من دور بمون ؟يامروز چرا باهاش بحث کرد-

منم بهش ! جلو انیبگه که آخر هفته واسه محسن ب ییو زن دا ییخواد به دا یبهم گفت برم تهران، گفت م:

خواد دختر  یم ییزن دا. ستنین یازدواج راض نیهم به ا ییو زن دا ییگفتم دا! خوام یگفتم محسن رو نم

که  يو کار ستین مربوطحرفها به تو  نیبهم که ا دیآقاجون هم توپ! محسن درست کنه يخواهرش رو برا

 !گفتم رو انجام بده

خب گفتم،  هی! ما مربوط بود؟ يمربوط نبود پس به بقال سر کوچه  ایحرفها به ناد نیابروم رفت باال، اگه ا يتا

 میدر موردش تصم دیفقط و فقط به من مربوطه و منم که با هیقض نیبهش گفتم آقاجون اتفاقاً ا: ادامه داد يناد

و  ادیخواد که ب یو از اون م بیزنه به حاج حب یکه زنگ م دیون هم داد کشخوام، ا یو من محسن رو نم رمیبگ

 !منو روشن کنه فیتکل

 .خب-
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 .زنم یزنگ م ياون زنگ بزنه و خودم به پدر ستین يازیمنم گفتم ن:

 گه؟ید بیحاج حب یعنی يپدر-

 .آره:

 خب؟-

 .منو از تو ترسوند و بعد تماسو قطع کرد یعنیاممم ... خرده از تو  هیآقاجون هم :

 !؟يدیاآلن تو از من ترس-

 یباالمو بهش نشون دادم و با لحن ترسناک يگرفته و به چشمهام دوخته شد، دندونها يزیاز روم ایناد نگاه

 !وهههههی! من دراکوالم: گفتم

 دیفکر کنم با: به خوردن گفتم میکن شروع نکهیقبل از ا. رو آوردن میکه سفارش داده بود یغذا و مخلفات د،یخند

 . تیپدر دنیبرم د

 .بهش زنگ زدم-

 !خب؟:

 .محسن رو بهش گفتم انیجر-

 !خب؟:

 !بکنه يحق نداره عسلش رو به زور وادار به کار یاون گفت کس-

 !؟يخند یم یبه چ: دیو پرس دید ایناد! تا بناگوش باز شد شمین

 !راحت به توافق برسم یلیتو خ يپدر نیفکر کنم با ا:زدم به چشمهاش و گفتم زل

 دمیخب شا! بکنه؟ يحق نداره منو وادار به انجام کار یچرا؟ چون گفته کس: دیبا غذا شد و پرس يباز مشغول

 يها يساز نهیبخواد تو رو هم قبول کنه، با توجه به زم نکهیا یول رهیمن و محسن رو بگ یازدواج زورک يجلو

 ... یلیکنم خ یآقاجون فکر نم

 !چون اون هم به عسل بودن تو معتقده-

 ! ينگاهم نکن ناد يجور نیا: زدم و آروم گفتم يساکت شد و زل زد به صورتم، لبخند ایناد

جوجه  نیکنم با هم یم یدارم سع: و نگاه ازم گرفت، دستم نشست رو دستش و گفتم دییبه صورتش دو خون

 ! هکباب دهن شکمم رو ببندم بلکه کمتر هوس عسل کن
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بخور، بعدش شماره : به قاشق و چنگال و گفتم دمیو دوباره چسب دمیزده لبخند زد، دستم رو عقب کش خجالت

 یآقاجونت کار دستم بده، حساب يها یسم پاش نکهیو قبل از ا دنشیقرار بذارم برم د هیرو بهم بده،  تیپدر ي

 !تو دلش جا باز کنم

*** 

 نیا ایب: نشست کنارم و گفت اوشیو چشمهام بسته، س میشونیپ يبود، کف دستهام رو یصندل یبه پشت سرم

 .شه یرو بخور سرت بهتر م ییچا

 میبر يخوا یم: دیپرس اوشیبرداشتم و پلکهامو باز کردم و زل زدم به سقف، س میشونیپ ياز رو دستهامو

 درمونگاه؟

 .شم یخوب م: رو از دستش گرفتم و گفتم وانینشستم و ل صاف

 ! هیخواب یمال ب-

 زنگ نزد؟ یکس: خرده سکوت گفتم هیو بعد  وانیبخار ل يرو گرفتم رو دستم

 .نه-

داغ بود که  يهنوز اونقدر! انگار چقدر کس و کار داشتم. زیم يرو گذاشتم رو وانینشست رو لبم و ل يپوزخند

 !نه؟ ای يدیرو د رمردیبالخره پ یرفت يدیهمه راه کوب نیا:از جاش بلند شد و گفت اوشیس. نشه خوردش

 .دمشید: و گفتم دمیکاناپه دراز کش رو

 .خب-

 !گفت حاال رو در روم گفت یتلفن م يکه پا ییهمون حرفها! قبل يدفعه ها نیع ،یچیه:

 !اصالً؟ هیحرف حسابش چ-

رو اگه  تییسکویخرده ب! رو جابه جا کنه تییسکویخرده ب هی زیم يداشت از رو یکه سع يزدم به مورچه ا زل

بود که مرتب  نیبزرگ و سنگ يادیاون مورچه انگار ز يرفت اما برا یمتر م نیکردم تا چند یمن فوت م

 یزد و دوباره بهش م یم ورکرد، د یداد و باز دوباره ولش م یخرده با زور حرکتش م هی د،یچرخ یدورش م

 نیمنم شده بود ع تیحکا! کنه تا راحتتر حرکتش بده دایخودش پ يبرا یدست يداشت جا یانگار سع! دیچسب

خورده بودم ! نداشتم عقب بکشم الیوجه خ چیشدم اما به ه یفشار داشتم له م نیبار ا ریز قاًیدق! مورچه نیهم

که تو  يچند ماه از اون روز! خورد یجوره از سر راهم تکون نم چیصخره که ه هیسنگ بزرگ، به  هیبه 

 رمردیکرده بودم اون پ یبار سع نیگذشت و من چند یم در مورد پدر پدرش باهام حرف زده بود ایرستوران ناد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٤٣ 

و  دنشیکردن خودم رفته بودم د کیالتماس و خواهش و کوچ یاما موفق نشده بودم و امروز و بعد کل نمیرو بب

شدنش  يمغز يکه قرار بود قبل شستشو یپدربزرگ! شده و برگشته بودم شمال خیشه گفت سنگ رو  یم

 یخواست که تو بدبخت شدنش سهم یرو م شیپسر ينوه  يجا باز کنم اونقدر توسط پدربزرگ خودم تو دلش

نوه اش  يبراخطر  هیو  دیتهد هیآقاجون متقاعد شده بود من فقط  يکه کامالً با حرفها یپدربزرگ! نداشته باشه

و به حرفهام گوش بده چه برسه  نهیمن رو بب یبه نوه اش عالقه داشت که نخواد حت ياونقدر امی یبه حساب م

 !قبول کنه يمنو به داماد نکهیبه ا

 يآخر نیو ا دمیشن یچند ماه بود مرتب به خاطر گناه نکرده حرف م! شدم یم ریماه بود مرتب تحق چند

 !زهیبهمم بر یبود که حساب نیبرام سنگ ياونقدر

باهام دست داد و از شاگردش خواست برام نکرد، از جاش بلند شد،  یاحترام یپا تو حجره اش گذاشتم ب یوقت

بهم . مخالفتش رو گفت لیدال ینیخرده مقدمه چ هیخودش سر حرف رو باز کرد و بعد  یحت! ارهیو خرما ب يچا

پر هوس و پس فردا که خرمون از  رو داغ و س میبهم گفت اآلن جوون! بست اشتباهه يخواستن از پا نیگفت ا

 نیتونه با ا یو نم ستین يقو ه،یدختر حساس ایبهم گفت ناد! میکرد یباهچه اشت میفهم یپل گذشت تازه م

 زکردهیتونم عز ینتونم پدربزرگم رو ببخشم نم یبهم گفت تا وقت! و خوشبخت بشه ادیکنار ب هیپر حاش یزندگ

گفت که در موردم  یقاتیاز تحق! بود یینها يرو گفت که ضربه  يجمله ا تیاش رو خوشبخت کنم و در نها

از  شتریب یو گاه رهیمثل پدرم دستم تو کار خ نکهیهستم، ا یتو شهر خودم آدم معتبر و با اخالق نکهیکرده، ا

 رددونست و از قول آقاجون گفت پسر کو ندا یکیمنو با پدرم ! ذارم یم هیما رمیخ يکارها يبرا دیاون چه که با

پدرم گذاشتم و همون  يجا پا نکهیا! کرد یاقتیل یعهام متهم به بمنو به جرم کمک به همنو...! نشان از پدر

شد که  نیو ا ادی یکنار نم یزن چیدر واقع ه! ادیتونه کنار ب یهم نم ایناد ومدهیکنار ن هیقض نیطور که مادرم با ا

 !ازدواج انتخاب کنم يرو برا يا گهیمحترمانه جواب رد رو رو در رو بهم داد و ازم خواست دختر د

اون ! مصمم هستم ایخوشبخت کردن ناد يبدم که تا چه حد برا حینداد از خودم بگم، نذاشت براش توض اجازه

 ست،یوصلت درست ن نینتونم پدربزرگم رو ببخشم ا یتا وقت نکهیاول ا! فقط دو تا جمله گفت و ازم خواست برم

 !ستمین ایناد يبرا یخوب ي ذارم وصله یم هینجات جون آدم ها از جون ما يبرا یتا وقت نکهیدوم ا

کرده  رمیو تحق ختهیبودم که دوباره بهمم ر دهیرو شن ییزهایماه ها رفت و آمد و تماس و التماس تهش چ بعد

 يبه سر خونه  میبود دهیدوباره نه اومده بود تو کار و باز رس! دوباره به چوب گناه پدر، پسر رو زده بودن! بود

اون هم ! کرد یفکر م نانهیاون هم داشت واقع ب! قوز ينگار هم شده بود قوز باال يحرفها ونیم نیاولمون و ا
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تونم دخترش  یمن آقاجون رو نبخشم نم یمن و اون خاندان هست، تا وقت ونیم یدشمن نیا یمعتقد بود تا وقت

من و  دیشا !کردم یحق با اونها بود و من داشتم اشتباه م دیشا! حق داشت دیدونم شا ینم! رو خوشبخت کنم

فشار داشتم له  ریز! بد یخوبه و چ یچ دمیفهم ینم! دونستم ینم یچیه گهید! میخواست یهمو م یاشتباه ایناد

 نکهیبه ا! فکر نکنم یچیخواست بخوابم و به ه یتو اون لحظه دلم م! تونستم درست فکر کنم یشدم و نم یم

رو بهم گفته  وعموض ونیگر يبا چشمها ایناد نکهیبه ا! بود فکر نکنم ایمحسن از ناد يفرداشب شب خواستگار

درسهاش نداره فکر  يتمرکز درست رو یشده که حت يبه حد يفشار آقاجون و پدر نکهیبه ا! بود فکر نکنم

 !کرد فکر نکنم ينشه کار دیگفته بود شا صالیبا است نکهیبه ا! نکنم

 .رو بخور دامون ییچا: از تو آشپزخونه گفت اوشیاز زور درد محکم به هم فشار دادم، س پلکهامو

 .بهتر شم دیخرده دراز بکشم شا هیبرم : ام آوردم و گفتم قهیبه شق یجام نشستم، با دست فشار محکم سر

 ؟ير یقدر حالت بده چرا درمونگاه نم نیا-

 .رم یخوابم، اگه خوب نشدم صبح م یم:

 ؟یدرد بکش يخوا یتا صبح م-

 !گهیده د یم درمونگاه هم برم مسکن:

 .الاقل یزن یآمپول م-

 .شه یسرم باد بخوره بدتر م رون،یخوام برم ب یسرما نم نیاآلن تو ا:

 .کنم یم دارتیبخواب واسه شام ب-

 .نه صدام نکن:

 !یشه که گشنه و تشنه بخواب ینم-

 .نکن داریزنگ زد بگو خوابم، منو ب یکس:پا بذارم تو اتاق گفتم نکهیاز ا قبل

بود که هنوز مال  ییایناد ریبسته ام فقط تصو يپشت پلکها. پتو ریز دمیرو بستم، لباسهامو در آوردم و خز در

از  ينتونسته بودم کار نکهیاز ا! زد یپربغضش مرتب تو گوشم زنگ م يصدا! میهنوز مال هم نبود! من نبود

 !مونده بودم منداختم و تو کار خود یها رو راه م یلیکار خ! بودم یببرم عصب شیپ

 .حرف زدن نداشتم يمطمئناً عمه بود اما واقعاً حوصله . من باز يزنگ تلفن بلند شد و پلک ها يصدا

آورد و به اخم صورت من واکنش نشون  نییرو پا یگوش اوش،یاتاق که باز شد نگاهمو دوختم به صورت س در

 !چند بار زنگ زده! عمه خانوم نگرانته! که يدیهنوز نخواب: داد
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 .سالم: گفتم يگرفته ا يگرفتم و با صدا ویدراز کردم و گوش ستد

 !؟ییدامون معلومه کجا: گفت ینگران با

 !گهیخونه ام د-

 !زنگ زدم لتیصد بار به موبا:

 !کردم لنتشیحوصله نداشتم سا-

 !هم شد جواب؟ نیا:

 !و حواسم نبود خوبه؟ دمیدروغ بگم که نشن-

 !؟يدیرو د ایپدربزرگ ناد:

 .بله-

 خب؟:

 !بار رو در روم زد نیهمون حرفها رو ا-

 !آخه؟ یچ یعنی:

 !نه یعنی-

 !چرا؟:

 ! دادم ینم یآدم نیمنم بودم دختر به همچ! حق هم دارن! چرا داره عمه؟-

 !دامون:

 ...کسو هم نَـ چیکه پدرش مادرشو کشته بود و قصاص شده بود و ه یشما مژگان رو به کس! گم مگه؟ یبد م-

 !دامون:

بود که با  نیا یگفت نیکه در مورد حس يزیچ نیخود شما اول! ؟يداد یدختر م یآدم نیبه همچ! ؟يداد یم-

 !؟یمگه نگفت! اصل و نسب و خونواده داره

 !دامون جان:

 .میزن یباشه بعد حرف م! ستیعمه اآلن حالم خوش ن-

 !من؟ شیپ يای یم:

 .خوام بخوابم یم-

 !م؟یرو در رو حرف بزن شتیپ امیب:
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 !ندارم که بزنم یحرف یسر ول يباال ایب يایب يخوا یجا م نیا-

 !باشه؟ میزن یمن با هم حرف م شیپ ایناهار ب يبخور و بخواب، فردا برا يزیچ هیپس :

 .سره سر کارم تا شب هیفردا -

 .ایشب ب:

 .شه آخر وقت یشب م-

 !؟يمنم ندار يدامون حوصله :

 .عالًبخواب ف: گفت یآروم يشدم،عمه با صدا ساکت

 .دیببخش-

 هیو  میحرف بزن ایب یهر وقت دوست داشت. یراه هم هست يخسته . ستین ینه فدات شم،اآلن وقت مناسب:

 .میبکن یفکر اساس

 هی. و به پهلو غلت زدم یپاتخت يرو گذاشتم رو یتماس که قطع شد، گوش. کردم یگفتم و خداحافظ يا باشه

 !یفکر اساس هی! کردم یم یفکر اساس هی دیبا! رو خوب اومده بود یفکر اساس هی! یفکر اساس

 .شام ایپاشو دامون ب:

 !خورم ینم-

 !يریگ یزخم معده م ،يدیهم گشنه خواب شبیپاشو دامون، د:

 !ایس رمیس-

 !لقمه به زور بخور بعد بخواب هیپاشو  يریکه س يریس:

 !زنم؟ یحرف نم یفارس: دمیکردم و به سمتش غلت زدم و پرس ینچ

عمه خانوم سفارش کرده هواتو داشته ! ره یمنتها من تو کتم نم یزن یهم حرف م سیسل یبا فارس يدار! چرا-

 !لقمه غذا کوفت کن بعد بخواب هیپاشو ! باشم

 !پاشو پسر خوب: زد و گفت يزل زدم به صورتش، لبخند کالفه

 . ندارم لیم-

 ؟يناهار خورد:

 .آره-

 ... یاز اون ور هم رفت مارستان،یب یبعدهم رفت شگاهیآزما يسره موند هیگفت  یم نیمع:
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 !غلط کرده آمار منو بهت داده نیمع-

 !اعصابت خورده ملتو به فحش نکش:

 نیا يجا: زد و گفت يا رزمندانهیلبخند پ اوشیموهام، س ونینشستم رو تخت و انگشتهامو فرستادم م کالفه

 چیدامون با غذا نخوردنت ه... پاشو غذا بخور يخور یم ياراآلن هم د نیو هم يکه امروز خورد یهمه حرص

 !است پسر تهیمراسم امشب فرمال! افته ینم یاتفاق

شرتمو در آوردم و انداختم رو  یت! گر گرفتم اصالً! تر شدم یعصب دیکش شیکه حرف رو پ ایبودم، س یعصب

 !فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیگفت ه یم يشاد: نشست کنارم و گفت اوشیس ،یصندل

 !شه؟ یمشکل من حل م فتهین یاتفاق-

 یتالش م يچند ماهه دار نکهیبه خاطر ا ایسگ بودن امروزت مال مراسم امشبه !منو روشن کن فیاآلن تکل:

 !؟يهار يجور نیا يریبگ یاک یو هنوز نتونست یکن

 !یسگ خودت:و گفتم نییپام کنار زدم و از رو تخت اومدم پا يرو از رو مالفه

 !عمه خانوم بشم ينذار من شرمنده  زیسر م نیبش ایفقط ب! یتو بگ یهر چ! باشه: اومد و گفت لمدنبا

 !عمه منو به تو سپرده؟ یتو آدم:در رو ببندم گفتم نکهیو قبل از ا ییگذاشتم تو دستشو پا

از تو  اوشیس. رونیاومدم ب ییبه صورتم زدم و از دستشو یآب دم،یرو نشن اوشیغرغر س يرو بستم و صدا در

 .دامون ایب: آشپزخونه گفت

 !خوام شام نخورده بخوابم؟ یشبه که م نیاول: دمیدادم به کانتر و پرس هیو تک رفتم

 !یتو اون اتاق تا صبح بال بال بزن يخوام بر یامشبو نم ینه ول: و گفت زیم يغذا رو گذاشت رو ظرف

تو اون اتاق  رتریساعت د هیمشکلت با ! شهساعت طول بک کیچهار تا لقمه بخورم فوقش  نمیاآلن هم بش-

 !شه؟ یمن حل م دنیچپ

 !انقدر غر نزن بچه نیبش ایب:

 !بخور، بعد بگو چه مرگته: بشقاب و قاشق و چنگال گذاشت جلوم و گفت هیو نشستم،  دمیرو عقب کش یصندل

 !س؟یمعلوم ن-

 !تو اون اتاق يدیخونه و چپ يتا حاال اومد ياز عصر هیدردت چ نمیچرا منتها حرف بزن بب:

 !چمه؟ یدون یتو نم-

 !چه مرگته یو بفهم یکه خودت مرور کن یخوام تو حرف بزن یم یدونم، ول یمن م:
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 !ستیبه مرورش ن يازین! دونم چه مرگمه یمن م-

 !خب؟:

شو چنان و قلم پا رونیب دمیکش یلندهورو از اون خونه م يرفتم اون پسره  یاآلن اگه تهران بودم، م نیهم-

 !عمه خانومش رفتن به سرش نزنه يهوس خونه  گهیکردم که د یخرد م

طور  نیچشمت ا يتو خودت که رگها يزیو بر يحرص بخور يجور نیا ینیبش دیبا! یستیحاال که تهران ن: 

 !باشه؟ یسرخ و خون

مگه بد  ه؟یچ: لبش و گفت يرو گذاشت گوشه  يزدم به صورتش، سرش رو به دو طرف تکون داد، لقمه ا زل

 !بخور! گم؟ یم

 !ایرفتم در یشدم م یاآلن بلند م نیدادم و اال هم یقول هیبه عمه  فیح-

 !داره؟ یآب با آب چه فرق! دوش حموم ریز سایبرو وا يداغ کرد! بشه؟ یکه چ:

 !آب الزم دارم ایدر هی! کنه یدوش سرد نم يامشب منو آب چرخ کرده  یداغ-

 !میر یاصالً شامتو بخور با هم م! خب برو استخر:

 !ره شنا یآدم با شکم پر نم-

 !حموم رو بچسب ي نهیخب پس همون گز:

احساس  یکن یکه منو نگاه م يجور نیا: به سمتم گرفت و گفت يزد، لقمه ا يزل زدم بهش، لبخند دوباره

 ...وقت اشتباه هی! ها ستمیمن محسن ن! کنم یترس م

 ؟یهست یمنتظر کس: دیاز جاش بلند شد و پرس اوشیچرخوند، س فونیر جفتمون رو به سمت آزنگ س يصدا

 ! شما؟!... بله؟:تو خونه دیچیپ اوشیس يصدا. و رو کردم ریبشقابم رو ز اتیگفتم و با چنگال محتو يا نه

 ه؟یک: دمیپرس. رو سر جاش گذاشت فونیکرد و آ یمکث بعد

 وانیل هیخودم  يباشه که کار داره برا يا هیهمسا دیشا نکهیا الیو جوابم رو نداد، به خ يسمت در ورود رفت

 !چشمهام رو گرد کرد ایسالم ناد يو تا خواستم بخورمش صدا ختمیآب ر

 نیبه زم يبد يمحکم پرت شد و با صدا یاز جام بلند شدم و چنان برگشتم به سمت عقب که صندل چنان

اراده به  یشوکه شده بودم که ب یوسط سالن خونه ام، اون هم تو اون شب لعنت ایناد دنیاونقدر از د. خورد

اونقدر ! کردم شنامناسب پوشش خودم محکم بغل تیوضع ای اوشیبه حضور س تیاهم یسمتش رفتم و ب
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اونقدر محکم که از ! من شیباشه اومده پ شیتو مراسم خواستگار نکهیا يآدم به جا نیمحکم که باور کنم ا

 !از دست دادنش از وجودم بره یِکه حس لعنت! دستم نره

 يفرو بره، صدا یکه اون بغض لعنت دمیکش یقیموهاش و نفس عم ونیاز سرش افتاد، سرم نشست م شالش

 !استاد دوستم شکست... اهم اهم : تو خونه دیچیپ يشاد

بود و  ستادهیا اوشیلبخند به لب کنار س ،يشست به صورت شادفاصله دادم و نگاه متعجبم ن ایرو از سر ناد سرم

: گفت يکه شاد دمیلبش، شن يازم فاصله گرفت، زل زدم به چشمهاش و لبخند رو ایناد. کرد یما رو نگاه م

 !ها ستیبه پسرخاله ات بگو حجابشو حفظ کنه هم بد ن يناد

 ا،یخنده، برگشتم سمت ناد ریز میجفتمون زد اوش،یکه تنم بود انداختم و بعد به س یجذب یبه رکاب ینگاه

 ! سمت اتاقم دمشیدستش رو محکم تو دستم گرفتم و کش

 برداشتم و  یصندل يشرتم رو از رو یشد، بردمش تو اتاق و در رو بستم، ت دهیدنبالم کش ایناد

 !؟یکن یکار م یجا چ نیا: دمیپرس ومدهین رونیب قهیکردم و سرم از  تنم

تا  شبیکه از د ییزل زده بودم به چشمهاش، به اون چشمها. کرد یدر و با لبخند نگاهم م کیبود نزد ستادهیا

 ! کرد یام م وونهیبشه داشت د رهیبخواد به چشم محسن خ نکهیفکر ا شیپ ي قهیحاال، تا حاال نه، تا چند د

شد؟ فرار  یچ: دمیو کنارش نشستم و پرس نهیتخت بش يجلو رفت، دستش رو گرفتم و وادارش کردم رو دستم

 !؟يکرد

 !آره: گفت طنتیاونقدر ناز که دلم قنج رفت، با لبخند زل زدم به صورتش، آروم که گرفت با ش د،یخند

 !؟يچه جور-

 !يبا کمک شاد:

شونه اش افتاده بود باز کرد و خواست  يرو که رو یو گنگ نگاهش کردم، دستش رو از دستم در آورد، شال جیگ

شال رو برداشتم، . دیخرده نگاهم کرد و دستش رو پس کش هی. دوباره بذاره سرش،دستم جلو رفت و مانع شدم

: دمیمکث پرس هیو عطرش رو به عمق وجودم فرستادم و بعد  دمیکش یقیصورتم، نفس عم يگرفتم جلو

 !شمال؟ يدونن اومد یم نایمامانت ا

! مونم یبه مامان گفتم که واسه مراسم نم: زد و گفت يصورتش نشوند، لبخند يثبتش نگاهم رو روم جواب

! شه یبرگزار م ینه مهمون ایمن باشم ! خونه اتون انی یبه عنوان مهمون دارن م نایا ییدا نیکن الیگفتم خ

 !مالش میمدو او میگرفت طیل و بل نایترم میرفت ییزنگ زدم و دو تا يبعد هم به شاد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٥٠ 

 ! ؟يداد یو خبر م يزد یبه من زنگ م دیاونوقت نبا-

 !خاموش بود تیچند بار زنگ زدم گوش:

نشست رو لبهاش و با  ن،یینگاهم از چشمهاش اومد پا! خاموش کرده ام مویاومد که از دم غروب گوش ادمی

 !گفت یبهم م نیداد یخبر م اوشیبه س: شدم و گفتم رهیدوباره به چشمهاش خ رهیتأخ

 !ینیخواستم خودمو بب یم-

 !آره؟! زیپرایسو:

رو پر کردم و محکم به  ونمونیم يگفت، دلم با تمام وجود خواستش، فاصله  یزد و خجالت زده اوهوم يلبخند

 !شدم یم وونهیداشتم د: گوشش زمزمه کردم ریبغل گرفتمش و ز

 !دونم یم: نشست رو پشتم و آروم گفت ریبا تأخ دستش

تنش رو منقبض کرد و  ایناد یزد وقت یضربان قلبم رو دور هزار م! موهاش گم شدم ونیبستم و م چشمهامو

منو قبول نداره  تیپدر: ازش فاصله گرفتم، زل زدم به صورتش و گفتم. بره رونیدستهام ب يکرد از حلقه  یسع

 !يناد

 .دونم یم-

 !نشون بده یراه هیتو بهم ! کار کنم؟ یچ:

 !دونم ینم-

بود که داشتم از  یافتنیاما اونقدر برام دست ن د،یاز خورش کهیوجودم پر شده بود از خواستن اون ت ي همه

 !شدم یاون نداشتن ذوب م یگرگرفتگ

معصومش گم شد و  يکرد و دوباره تو چشمها یلبهاش مکث يزد، رو یصورتش چرخ ياجزا نیدوباره ب نگاهم

 !ستیه نفع جفتمون نازدواج ب نیمادرت هم متقاعد شده که ا: گفتم

آقاجون  يکنه اما به خاطر حرفها یشه ازت دفاع م یهر وقت حرف تو م! کنه ینم یبابا تورج هم دخالت! آره-

 نیشد بگ يخواد پس فردا اگه طور یدلم نم نیدون یبچه نم نیمنو پدر ا یگه وقت یم! کنار دهیخودشو کش

 !کرد یبود در حقش بدجنس شیناپدر

 !ستیپشتم ن یچکیافتادم که ه يعمالً تو جبهه ا-

 !؟یمن چ:
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 دمیتند و پشت هم کفشونو بوس! دستهاشو محکم گرفتم و بردم سمت لبم! دیکه دلم لرز دیمظلومانه پرس اونقدر

 ! ینفسم! يناد یتو عشقم: و بعد گفتم

کرد  یلمس م شمویکه ته ر يو گذاشت رو صورتم و همون جور دیکش رونیدستهام ب نیاز دستهاشو از ب یکی

 ! خوام یرو نم یکس چیبه مامان گفتم جز تو ه: گفت

 نیا! يناد ستیهمه سنگ ن نیحق من ا! میخوا یدونن که ما همو م یهمه م! دونن یهمه م! دونه یاون م-

 ینم نویچرا آقاجونت ا! تهیمعص! نفر واقعاً گناهه هینفر اون هم به دست  هی یهمه سنگ انداختن تو زندگ

 ! فهمه؟

تو وجود تو هم نسبت به اون  نهیک نیترسه که ا یپدرت بوده و م ي نهیوجود خودش پر از ک! ترسه یاون م-

 !من بده یباشه و کار دست زندگ

 !گذاشتم؟ شیکنه من واسه انتقام پا پ یم الیهنوز خ:

تو  یتا وقت نمونه،یب کیتار يگذشته  هی یگه تا وقت یاما م يخوا یمطمئنه که تو واقعاً منو م گهیاآلن د! نه-

 !میش یهست ما خوشبخت نم نتونیب نهیک نیا یتا وقت ،ياونو ندار دنیچشم د

 ...به اون چه که ! میکن یبا هم زندگ میخوا یمن و تو م! من به اون چه؟ یزندگ-

 !گه یآقاجون م! گم یمن نم نویدامون ا:

! واریخواست سرم رو بکوبم تو د یم مدل! دستم رو محکم مشت کردم ياز جام بلند شدم و انگشت ها کالفه

 ! يهمه حرف تکرار نیخسته شده بودم از ا

 یتیتو چه موقع! داشتم یاآلن چ! کردم یشدم و فکر م یآروم م دیبا.و زل زدم به صورتش ایسمت ناد برگشتم

عطرش ! بود، تو اتاق من بود یم شیتو مراسم خواستگار دیکه با ییایناد ،يدیاآلن و درست تو اوج ناام! بودم؟

 نیمهم ا! بود نیمهم هم! حس کنم ودستهاش يتونستم گرما یکردم م یاتاقم پخش بود و اراده م يتو فضا

 !حس ها نیشب اومده بود با بهتر هی! تموم شده بود یبود که اون شب لعنت

 یم وونهید ياومد یاگه نم! ییانجیخوشحالم که ا: نشستم، دوباره دستهاشو تو دستم گرفتم و گفتم ایناد کنار

همه برام دور و  نیرو که خواستم ا يزیوقت چ چیه! همه قدرت نخواستم نیرو با ا يزیچ چیوقت ه چیه! شدم

 میبر يحاضر! بشم یدونم دست به دامن ک ینم!کار کنم یچ گهید دیدونم با ینم! ينبوده ناد یافتنیدست ن

 !م؟یو ازدواج کن میریو اجازه بگ میبر! دادگاه؟
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تا حاال تنها  شبیاز د: من شد، آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم يصورت آشفته  ي رهیبهت زده خ ایناد

 ! نهیا دهیکه به ذهنم رس یراه

 !دامون-

 !ده یاجازه رو م نیکنه ا یبا ازدواج ما مخالفت م لیدل یب تیپدر نهیبب یکنه و وقت یم یدادگاه بررس... خب :

 !؟یادرم چم-

 !خاله نگار که منو قبول داره:

 ! قبول داره اما به عنوان داماد نه فیمرد شر هیاون تو رو به عنوان -

 !پدرشه يحرفها ریتحت تأث:

اونقدر که رو ! تو رو دوست داره! کنه ییده راجع به تو بدگو یاصالً به آقاجون اجازه نم! دامون ستیطور ن نیا-

 يکه پدر یهمون حرف! میش یباشه ما خوشبخت نم یدشمن نیگه اگه قرار باشه ا یخوره اما م یسرت قسم م

 !زنه یم

 !يناد میکن یم یمادرتو راض:

 یکس م یمنم ب ،يرو ندار یتو کس! میش یتنها م میدادگاه و سر خود ازدواج کن میبر! شه ینم یاون راض-

 !م؟یادامه بد يطور نیا میتون یم یتا ک! شه دامون یم هیپر حاش مونیشم و زندگ

 یمن کس! گفت یراست م! گفت یداشت م يجد! آره! گفت؟ یداشت م يجد! صورتش شدم ي رهیزده خ بهت

 یآدم معمول هیاز  یحت! داشت لیخاندان فام هی! خونواده داشت هیاون ! کسو نداشتم چیجز عمه ه! رو نداشتم

 چیمن بودم که ه! شیدرما يخونواده  ش،یناپدر يپدر خودش، خونواده  يخونواده ! داشت لیفام شتریهم ب

 !من بودم که تنها بودم! کس رو نداشتم

*** 

 ... یعنی. نداشتم دامون يمنظور: که از جاش پا شد و هول شده گفت دید یچهره ام چ يدونم تو ینم

 .ستیمهم ن: نشست رو لبم و گفتم یعصب يبه هم فشرده ام رو به زور از هم باز کردم، لبخند فک

 ...نبود که  نیباور کن منظورم ا: رو گرفت و گفت دستم

 یوقت میسر شام بود: شدم و شالش رو از رو تخت برداشتم و گرفتم سمتش، راه افتادم سمت در و گفتم دوال

 .نخوردم، معده ام ضعف کرده يزیتا حاال چ شبیاز د. میبخور يزیچ هی میبر. نیاومد
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 يکنترل شده ا يو با صدا ستادیشالش رو سرش کرد، روبروم ا رون،یرو باز کردم و منتظر موندم از اتاق بره ب در

 .خواستم ناراحتت کنم یبه خدا نم: گفت

رو  یعمق سرشکستگ دمیترس یم! باشه يناراحت بودم که چشمهام از نگاه کردن به چشمهاش فرار ياونقدر

از ! دامون بودم شرمنده بودم نکهیتو اون لحظه از ا! که بودم هم خردتر بشم یو من از اون نهیتو چشمهام بب

قصاص شده بود بودم از هر  نشکه به جرم قتل ز یاستاد دانشگاه ،يپسر رضا فرهود ،يدامون فرهود نکهیا

 ! بودم یشاک یکس حساب یدامون ب نیاز ا! سرشکسته بودم شتریب يا گهیوقت د

باشه بعداً در موردش : کردم گفتم یم تشیهدا رونیکه به سمت ب ين جورپشتش و همو ينشست رو دستم

 .میزن یحرف م

 هیبچه ها  شیبرو پ: گفتم ایبه ناد ییدم در دستشو. اومد یاز تو آشپزخونه م يشاد يحرف زدن پرانرژ يصدا

 .امی یزنم و م یبه صورتم م یآب

 هیچند ثان يدادم برا یم حیترج! من بود ننداختم يکه مات صورت گرفته  ایبه صورت ناد یو نگاه ستادمینا

و در رو بستم و زل زدم به  ییرفتم تو دستشو! تو راه تظاهر کردن فتمیکنم و ب دایتنها باشم تا بتونم خودمو پ

که الزم بود  یدم تا بتونم خودمو تو اون شبیرس یم جهینت هیکردم و به  یفکر م دیبا! نهییخودم تو آ ریتصو

پس ! خواد یفرار و به همه اعالم کرده بود محسن رو نم يبود، از اون خواستگار نجایا ایناد! آروم کنم آروم باشم

! دادن یکه خونواده اش قبولم نداشتن و دختر بهم نم یموند من یم! شده بود ریفاجعه ختم به خ نیعمالً ا

 یکه نم میکس یب يبرا! کردم یم یفکر اساس هی دیبه قول عمه با! نبود زنم بشه یراض یمتیقدختره هم به هر 

و  لیفک و فام يعمه و دخترعمه که همه  هیبا ! کس یتنها و ب نقدریهم! بودم نیمن هم! بکنم يتونستم کار

به خاطرش منو  اشتحق ند ینبودم پس کس لیسرنوشت دخ نیمن تو ا! انتخاب من نبود نیا! خانواده ام بودن

 !شرمنده باشم طمیموضوع از خودم و شرا نیداشتم به خاطر اپس خودم حق ن! بازخواست کنه

 دامون؟: دیبه گوشم رس اوشیس يبه در خورد و صدا يا تقه

 .امی یاآلن م-

 ؟یخوب: دیآورد و سرش رو کرد تو و آروم پرس نییرو پا رهیدستگ

آب به صورتم زدم، حوله رو برداشتم و در حال خشک کردن صورتم آروم زمزمه  یآب رو باز کردم و مشت ریش

 .شم یخوب م: کردم
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 يلبخند اینگاه ناد ینیپا که تو آشپزخونه گذاشتم به سنگ. از کنارش رد شدم تیاهم یپر سوال شد اما ب نگاهش

 استاد؟ نیخوب: آروم گفت يشاد. زدم و نشستم کنارش

افته رو دستمون  یکنه م یگفتم پسر مردم سکته م ایبه ناد: زد و گفت يم، لبخندرو بلند و نگاهش کرد سرم

 !نیخواد شما خبردار بش ینم میدیگفت تا نرس یول! ها

شام ! گهید نییبفرما: هم اومد و گفت اوشیکرد، س یکه نگاهم م ایزدم و نگاهم نشست به صورت ناد يلبخند

 .شه ینم نیمرد عزب بهتر از ا

دستپخت توا : گفت يو شاد دیمقدار غذا کش هیتشکر کرد، ظرف غذا رو به سمتش گرفتم،  رلبیز ایناد

 !اوش؟یس

 !راحت بخور الیپس با خ: گفت ایبه ناد يکرد، شاد دییتأ اوشیس

 !ره یم شیپ تیبخوره تا مرز مسموم یهر ک ن،یبپز يزیشما چ دمیشن: کردم، لبخند زد و گفت نگاهش

بود که پا به  نیتظاهر هم يراه برا نیبهتر! کنه، خوب بود فیفضا رو تلط ینیسنگ کرد یم یداشت سع دم،یخند

 !پاش برم

فرو  یو وقت دمییخرده متفکر جو هیکه تو بشقابم بود برداشتم و گذاشتم تو دهنم،  یاز کتلت کهیت هیچنگال  با

 !به آب داده؟ یچه دسته گل میکه با هم همخونه شده بود ینکرده ماه اول فیبرات تعر اوشیس: دمیدادمش پرس

 !؟یچه دسته گل! نه: و برگشت سمت من و گفت اوشیرفت رو صورت خندون س يشاد نگاه

 !کن، همسر گرامت هم بدونه فیخان تعر اوشیس: خوردم و گفتم گهید يلقمه  هی

 !طلبت یکی! نامرد: و گفت دیبلند خند اوشیس

دستش که کنار  يدستم رو آروم گذاشتم رو! زد ینم يندانداختم، بق کرده بود و لبخ ایبه ناد ینگاه مین

 یم نیمن تضم ویکی نیبخور ا: زدم و گفتم یسرش برگشت به سمتم، همراه با لبخند چشمک. بشقابش بود

 !کنم

 يتازه با دامون هم خونه شده بودم،دو سه روز رفته بود خونه :گفت اوشیس. خورد يزد و لقمه ا یکمرنگ لبخند

! دو روز قبل رفته بودم یعنیخالصه نبود، بعد دو سه روز که اومد، من تهران بودم !  هر جاحاال ایعمه اش 

من خونه ام و تو اتاق خوابم و اون غذا مال همون  نکهیا الیگاز بود، دامون هم به خ يقابلمه رو هیخالصه 

 !شبه، نشست به خوردن

 !ن؟یمسموم شد يوا يا: بلند شد يشاد يصدا
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 ! ساعت اولش بود هیمسموم شدن مال : گفتم یبود وقت ایبه نگاه منتظر ناد نگاهم

ناله  يصدا دمید! خوابم یکله م هیجاده گفتم تا عصر  يصبح اومدم خونه، خسته : خنده و گفت ریزد ز اوشیس

 !و شکمشو محکم گرفته نیمچاله شده رو زم دمیرفتم تو اتاق دامون د اد،ی یم

اآلن با افتخار و خنده  ،يالزم کرد مارستانیمنو ب يزد! ه؟یخنده ات واسه چ: گفتم خوردم و گهیلقمه د هی

 !؟یکن یم فیتعر

 دیتا شن! طرف هیعمه خانوم  يطرف، سرکوفت ها هیدرد و حال خرابم : و گفتم ایرومو کردم سمت ناد بعد

در واقع بهش ! هم که نشده بود یشده بود ازش جدا بشم، راض یبه زور راض! ول نکرد گهیخودشو رسوند، بعد د

 !مارستانیماه نشده افتاده بودم رو تخت ب هیبعد ! شده بود لیتحم

 يزیچ هینداخت و  یم کهیت هی دید یجنبه تا منو تو آشپزخونه م یب نیماه هم ا هیتا : حرفم اومد ونیم اوشیس

 !کرد یبارم م

کنه رو  یآدم غذا رو دو روز ول م! يخورد یمحقت بود کتک : و گفتم خچالیجام بلند شدم و رفتم سمت  از

 !ره؟ یگاز و م

بودم،  دهیجا رو کاناپه خواب نیهم هم گهیبار د هی: گفتم يو رو به شاد زیمسکن برداشتم و برگشتم پشت م هی

کل ! انگار چشم باز نکردم دمیتونم درست نفس بکشم، چشم باز کردم د یحس کردم نم يداریتو خواب و ب

رفته بود، لبو کربن شده بود، دودش همه جا رو برداشته  ادشیآقا لبو گذاشته بود بپزه، ! خونه رو دود گرفته بود

 !بود

 !ها ستیبد ن یخودت هم بگ يها ییاز هنرنما! شب شب اعترافه: با لبخند گفت اوشیس دن،یخند يو شاد ایناد

کنم  يادآوریخانوم  يخواستم به شاد یم! دارم ادیز ییمن که هنرنما: دادم و گفتم آب باال وانیل هیرو با  قرص

 !رو کدبانو بودن تو حساب وا نکنه که بعد تو ذوقش نخوره ادیکه ز

 !؟يبود خورد یقرص چ: دیآروم پرس ایناد

 .مسکن: دوختم به چشمهاش و گفتم نگاهمو

 چرا؟-

 .ونه سردرد دارهعصر که اومده خ روزیاز د: جواب داد اوشیس

 چرا؟-

 !چرا سردرد دارم؟:
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حرف  يدم ظهر که با شاد روزیاز د: زدم و گفتم يفقط نگاهم کرد، دستم دوباره نشست رو دستش، لبخند ایناد

 !زدم سردرد شدم

 !استاد: گفت یغیج غیج يمعترض و با صدا يشاد

 !من بدبختو يشده  دیریشکنه چه برسه به مخ ت یرو م یصوت واریتو د يغویج غیج يصدا نیا: و گفتم دمیخند

 !؟يحرف زد يبا شاد: دیانداخت و پرس يبه شاد ینگاه ایناد

 ياز شاد ،يبهت زنگ زدم جواب نداد: تشکر کردم و گفتم اوشیبلند شدم، از س زیگفتم و از سر م یاوهوم

 !زتیعز ییپسردا يارواسه مراسم پرشکوه خواستگ یکن یخودتو آماده م يسراغتو گرفتم، گفت دار

 !گم؟ یمگه دروغ م:پشت سرم بلند شد، برگشتم سمتش و با لبخند گفتم ایمعترض دامون گفتن ناد يصدا

 !آره؟ زمیعز ییکه مراسم پرشکوه و پسردا: گفت زیآم دیاز جاش بلند شد و تهد معترض

 !کنم یرو عرض م تونیگرام ییپسردا! محسن جون! گهیآره د: و در حال رفتن سمت کاناپه گفتم دمیخند

 یبد م! ه؟یچ: دمیابروهاش و با لبخند پرس يکاناپه و زل زدم به گره  يسمتم، من خودمو ولو کردم رو اومد

 !گم؟

 یلیخ يزیچ هیگفته رو  اوشیکه س دمیشن ياز شاد: کرد لبخندش رو پنهون کنه، اومدجلو و گفت یسع

 !یحساس

 !؟یچ: دمیگره خورد و پرس ابروهام

 !قلقلک: و و گفتجل اومد

که داشتم زدم  يبا وجود سردرد م،یدرون یِبا وجود ناراحت! بخوام از جام بپرم، دستهاش نشسته بود به پهلوهام تا

 طونیتونستم ش یآروم بود رو نم شهیکه هم يدختر! کمرنگ بود یلیبرام خ ایناد تیخصوص نیا! خنده ریز

 يبا لبخند زل نزده بودن به صحنه  يو شاد اوشیکه اگه س ياونقدر! داشت یبرام تازگ نیتصور کنم و ا

 !گرفتم یرو ازش م زیوسوسه انگ يکردم و اون بوسه  یمطمئناً محکم بغلش م ا،یناد يمقاومت من و خنده ها

*** 

نفس زدن و خنده و تقال  ونیم! میدیخند یمن بود و م يمچ دستهاش قفل دستها ن،ینشسته بود رو زم ایناد

 !؟یش یزور من م فیحر يجوجه کوچولو فکر کرد: گفتم

 !میباشه تسل: و گفت دیخند! من شده بود يقفل دستها عمالً

 !دیببخش: خجالت زده به آشپزخونه انداخت و آروم گفت یکردم، نگاه یزدم تو چشمهاش و نچ زل
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 !بخشمت ینم یمفت و مجان يجور نیهم: شش گفتمگو ریباال انداختم و سرم رو جلو بردم و ز ابروهامو

 !میکن یمعامله م: اون چشمها شدم و با لبخند گفتم خیدوباره م د،یو سرش رو عقب کش دیخند

چه : نتونست گفت یدستهام خالص کنه، وقت ونیکرد مچ دستهاشو از م ینگاهم کرد و بعد دوباره سع متعجب

 !؟يمعامله ا

شدم، هول  کیبه صورتش نزد ست،یحواسشون به ما ن گهیداد د ینشون م اوشیو س يحرف زدن شاد يصدا

 رهیخرده مکث کردم و دوباره خ هینگاهم از چشمهاش نشست به لبهاش،  د،یشد انگار که سرش رو عقبتر کش

بذاره تو خونه  شوبه عنوان خواستگار پا یکس يد یوقت اجازه نم چیه گهید: چشماش شدم و زمزمه کردم ي

 !اتون

فروکش  میروح انیمبل و موهامو به چنگ گرفتم که غل یدادم به پشت هیزد، دستهاشو ول کردم، تک يخندلب

 ؟يدار یآلبوم عکس نجایا: خرده ساکت موند و بعد گفت هیبلند شد و روبروم نشست،  نیزم ياز رو! کنه

که سهم ما بوده و ازمون گرفته ان  تویخوام اون قسمت از زندگ یم:زد و گفت ينگاهش کردم، لبخند یسوال

 !نمیبب

 !نه ای يبود ختیریقدر ب نیهم هم يبچه بود نمیخوام بب یم: داد حیباال رفت، توض ابروهام

کردم از جاش پاشه  یکه وادارش م يابروم باال رفت، از جام بلند شدم، دستش رو گرفتم و همون جور هی يتا

 !آره؟ ختمیر یمن ب: گفتم

داده بود و با  هیم شد، دوباره که برگشتم تو اتاق و در رو که بستم، برگشتم سمتش، به در تکو همراه دیخند

 گهیو دست د دیسرش به در چسب يدستم باال هیمات چشمهاش موندم، کف ! کرد ینگاهم م یطونیش يلبخند

 !يشد طونیش: ام دستش رو گرفت و گفتم

 هیدونش ضعف رفت، نگاهم نشست به لبهاش و دلم صورت خن يو سرش رو به در چسبوند، دلم برا دیخند

از کنار دستم رد شد و . فشار آرومش به دستم باعث شد نگاه از لبهاش بکنم! و عاشقونه خواست قیعم يبوسه 

 یچه شکل يکوچولو بود ونمخواد بد یدلم م: گفت یلرزون ينگاهم کنه با صدا نکهینشست و بدون ا یرو صندل

 !يبود

 !من از اول بزرگ بودم:دهنم رو به زور قورت دادم، کنار تخت زانو زدم و گفتم آب

 دایخرت و پرت ها عکس مامان رو پ ونیو درش رو باز کردم، م دمیکش رونیتخت بود ب ریرو که ز يا جعبه

 .مامانمه: درازش کردم و گفتم ایموندم و بعد به سمت ناد رهیخرده بهش خ هیکردم و برش داشتم، 
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 !عکس رو داره نیمامان هم هم: مکث گفت هینگاهش کرد و بعد  يدراز کرد و با کنجکاو تدس

 !کردن شیفقط به عنوان مامان تو بهتون معرف! اون هم مامان منه-

عکسه از من و عمه و  يسر هیتو  نیا: جعبه در آوردم و گفتم يو گنگ نگاهم کرد، آلبوم عکس رو از تو جیگ

 .ستیآلبوم ها ن نیاز پدر و مادرم تو ا يزیچ. دوستهام ایمژگان و شوهر عمه ام 

! مامان و بابام دست عمه است يعکسها: رو به چشمهام دوخت، عکس مامان رو ازش گرفتم و گفتم نگاهش

 .هم تو انبار خونه اشه دیدونم شا ینم

 چرا؟-

 .خواستمشون ینم:

 !چرا؟-

 .نداشت بخوام نگه اشون دارم یلیدل:

 !خونواده اتن! گذشته اتن-

 !خواستم یخونواده ام رو با اون گذشته نم:

 ... یول-

 !داد یفقط آزارم م:

 !بوده یپدرت مرد خوب دمیاز مادرم شن-

 !یلیخ. آره:

 !هم بهتر از اون دیشا! یاون یبه خوب! یاون هیگفت تو شب یم-

 !ستیخوب ن یلیهم خ شهیخوب بودن هم:

 !چرا؟-

خرده  هیاگه  دیدونم شا ینم: تخت و گفتم يبلند شدم و نشستم رو لبه  نیزم يرو گرفتم سمتش، از رو آلبوم

 !کردم بهم بدنت یو مجبورشون م دمیدزد یداشتم تو رو م یبدجنس

 !دونم یخوب م نویالاقل من ا! يهم دار یبدجنس: زد و گفت يدر حال باز کردن آلبوم لبخند ایناد

 !؟يجد: و گفتم واریدادم به د هیو سرم رو که هنوز درد داشت تک دمیتخت خودم رو باال کش يرو

 ! لیمخصوصاً اون اوا! سر کار! اوهوم-

 !تیگن جد یبه اون م ،یگن بدجنس یبه اون نم: و گفتم دمیخند
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که  يره اعکس ها شد، منم از فرصت استفاده کردم و چشم دوختم به اون چه يگفت و محو تماشا یاوهوم

تونستم  یصورتش، به اون چشم ها که حاال بهتر م يبه تک تک اجزا. خودش کرده بود ي فتهیش بیمنو عج

 يبه اون لبها ،یبه اون صورت کک و مک! بدم صیمادرم تشخ يمادرش، به چشمها يشباهتش رو به چشمها

به  یاخم دم،یتو چشمهاش د نگاهشو باال آورد و اشک رو! ینارنج يو موها دیبه اون پوست سف ،يقلوه ا

 !؟يناد هیچ:دمیجدا کردم و پرس واریصورتم نشست، سرم رو از د

 !نبوده یزندگ نیحق تو ا...  یول ستیترحم ن: و پربغض گفت دیاش لرز چونه

اجازه  رم،یو دستم رو جلو بردم که آلبوم رو ازش بگ نیزم يو پاهامو گذاشتم رو دمیتخت جلو کش يرو رو خودم

 !نمیخوام بب یم: نداد و گفت

 !ینیخوام بب یاگه قرار باشه ناراحتت کنه نم: گفتم تیجد با

تو تو رو فراموش کنن  دنیتونستن با ند يدونم اون آدم ها چه جور ینم! ره؟ یم ادمیکنه  یم الیهم خ نمینب-

 ...من  یول

من اگه اآلن ناراحت ! يداره ناد یقسمت هی یهر ک: تخت و گفتم يرو ازش گرفتم، بستم و گذاشتم رو آلبوم

از مال  شونیهستن که گذشته و بچگ گهید يها یلیواال خ! ام گره خورده ندهیکه به آ نهیگذشته ام به خاطر ا

داشتم، بهم محبت  يآدم هام که عمه ا نیمن جزو خوش شانستر! حالشون هم پر از فالکته! من وحشتناك تره

 نیاگه پدر و مادر داشتم هم به ا دیشا! بشم یخودم کس يفرصت رو داده که درس بخونم و برا نیکرده و ا

کنم  یفکر م يطور نیفکر کرد اما من ا يجور نیا دیدونم نبا یم! دمیرس یکه اآلن توش هستم نم گاهیجا

 هیو  مینیبش دیبا یمن دل نسوزون ول يرقمش زدن برا گرانیدکه  يبه خاطر گذشته ا! کنه یچون آرومم م

 !یفکر اساس هی. يناد میبکن يفکر

 !؟يچه فکر-

 ! نرفت شیاز پ يوارد شدم اما کار یکه بگ یاز هر راه. من واقعاً کالفه ام!دونم ینم:

به  يخواستگار چیه يپا! قولم به تو هستم يمن پا! ؟یکن یطور فکر نم نیتو ا! هان؟. میزمان بد دیبا دیشا-

بفهمن که ما تو  دیاز ازدواج جلوم بزنن و زمان که بگذره شا یدم حرف یاجازه نم! شه یخونه امون باز نم

 !میمصمم هست ممونیتصم

 !انیوقت کوتاه ن چیه دیشا! چقدر زمان؟-

 !مطمئنم نویمن ا! ادی یمامان باالخره کوتاه م:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٦٠ 

 !؟یچ تیپدر-

 !کنه یم یمامان اگه بخواد اونو راض:

 !میصبر کن دیهنوز با دیشا! دونم ینم: گفتمبه دو طرف تکون خورد و  سرم

 تیکه مادرت، پدر یتا وقت یکن یمن صبر م يبرا! ؟یکن یتو صبر م: دمیو پرس ایناد يزل زدم به چشمها بعد

 !منو قبول کنن؟

دستهام نشست  ستادم،یسرش ا يکه زد از صد تا جواب مثبت هم محکم تر بود، از جام بلند شدم و باال يلبخند

 یچسبوندم به معن شیشونیکرد، خم شدم و لبم رو به پ یدو طرف صورتش که باال اومده بود و نگاهم م

 !موند رهیخ دربودم به  دهیکه عقب کش یباز شد و نگاه من يدیدر اتاق با ضرب شد ،یقدردان

ه و هول از پشت سرشون ترسخورد يا افهیهم با ق اوشیآقاجون و بعد خاله نگار اومدن تو اتاق، س اول

نشست به صورت من و  یاخم. قدم فاصله گرفتم، اون هم آروم از جاش بلند شد هی ایاز ناد! کرد ینگاهمون م

 ! شدم رهیاتاقم خ يخونه ام و تو يتو رمردیناباور به حضور اون پ

 يایکه ب يفرار کرد: دیرسپ ایگره کرده رو به ناد ییقدم به سمتمون اومد و با توپ پر و اخم ها هیبه دست  عصا

 !؟يدنبال کثافت کار نجایا

 دیاگه به خودم بود، اگه مخاطبش من بودم شا! کنه نیمخصوصاً من بهش توه هیبق يتونستم بذارم جلو ینم

حق نداره به  یکس: محکم گفتم یلیو خ ستادمیا ایناد يجلو! نه ایدادم اما ناد ینم یهم جواب گهیصد سال د

 !کنه نیخونه ام توه يمهمون من تو

: دیپرس تیجلو اومد، چشمهاشو تنگ کرد و با عصبان گهیقدم د هیرو با غضب دوخت به چشمام،  نگاهش

 !مهمون؟

زل زده بود تو چشمهام و ! ارهینگاه کردن بهم سرش رو باال ب يسر و گردن ازش بلندتر بودم، مجبور بود برا هی

شوکه بودم از ! کردم یمنم تو سکوت فقط نگاهش م! دنیبزنم تا شروع کنه به هوار کش یانگار منتظر بود حرف

به خاطر اون تأتر ! هم بودم یعصبان امادر موردمون کرده باشن  يفکر بد دیشا نکهیحضورشون تو اتاق و ا

ن طرز باز کردن حق به جانب و او ي افهیبه خاطر اون ق! کرده بود يکه راه انداخته و روش پا فشار يمسخره ا

شد و  کمینزد گهیقدم د هیزنم  ینم یحرف دید یوقت! جرقه که منفجر بشم هیبودم و منتظر  یعصبان! در اتاق

 !؟مهمون آره یکه گفت:دیپرس

 !نیلحظه اجازه بد هیآقا : که حاال اومده بود تو اتاق بلند شد اوشیس يصدا
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 ! هیمسئله خونوادگ: گفت ضیو پرغ اوشیبرگشت سمت س رمردیپ

نگفته بودم : ما بود و گفت ي رهیپربهت خ يا افهینشست رو لب من، آقاجون رو کرد به خاله که با ق يپوزخند

خراب شده بکشش  نینگفته بودم جمعش کن و از ا! کنه؟ یپسره دخترتو از راه به در م نینگفته بودم ا! بهت؟

اومد، خاطرخواه شد، ! نجا؟یا ادینذار ب بودمبهت نگفته ! شده است؟ نیرشهر واسه ما نف نینگفته بودم ا! رون؟یب

 يدختر تو بچه ا! که درس بخونه شیفرستاد التیباز هم به خ! ادیب یپسره شد، باز هم گذاشت نیا يخام حرفها

 !پسر؟ هیتو اتاق خواب ! آره؟! پسر جمعش کنن؟ هی يبود که تو خونه 

 !ن؟یگ یم نیدار یچ نیمتوجه چیه: رفت باال صدام

 يسقف خونه  ریجا ز نیا! گم؟ یدروغ م! زنم؟ یبهتون م! گم؟ یاشتباه م: سمت من و پرخشم داد زد برگشت

زن  نیدختر ا ستادهیاون دختر که پشتت ا! ست؟یلندهور ن ياتاق اتاق خواب تو نیا! ست؟یتو ن يخراب شده 

 !ست؟یخبر ن یبدبخت از همه جا ب

 !خونه مهمونن چون من پسرخاله اشم نیو دوستش تو ا ایناد-

 !؟یمحرمش هم هست! یپسرخاله اش:

 نهیچون شما وجودت پر ک! نمونیب يسنگ و افتاد يچون شما شد! يذار یچون شما نم ستمیمحرمش ن-

 !ینیب یاست و همه رو با همون چشم م

! هم قدرت نداشت یلیاما خ ومدیگفتم دردم ن یصورتم، دروغ بود اگه م يرو دیباال اومد و خواب رمردیپ دست

 يدور شونه ها اوشیس يسرم رو که به سمت راست پرتاب شده بود به سرعت به سمتش برگردوندم، دستها

 !و من ناخودآگاه لبخند زدم رونیاز اتاق ببردش ب نکهیا يآقاجون حلقه شد برا

! یختیزهرت رو ر: من گفتآزاد کرد و رو به  اوشیس يتکون شونه هاشو از دستها هیشد، با  ظتریغل اخمش

 !آره؟

از حق  یلیآدم هم هستن که از خ يسر هی یکن یچرا فکر نم! همه مثل توان؟ یکن یچرا فکر م! ؟يچه زهر-

 !گذرن؟ یهاشون م

 !؟یازش گذشت دهیکه به ذهنت رس یداشت یچه حق! حق؟:

 !حق به گردنت دارم آقاجون یلیخ-

 ير یم یگفت: گفت ایگفتم، خاله نگار بود که به حرف اومد و با بغض به ناد يزیرو با لحن تمسخرآم آقاجون

 !خوابگاه
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 !میبر گهیساعت د هی میخواست یم: گفت یآروم يافتاده و صدا يبود با سر ستادهیکه حاال کنارم ا ایناد

 ...کالش بذاره ي کهیمرت نیا اریاول اومد خودشو در اخت! آره: زد و گفت يپوزخند آقاجون

 نکهیاز ترس ا اوشیقدم رفتم سمتش، س هیشده بودم که ناخودآگاه  یاونقدر عصبان! رونیگردنم زده بود ب گر

 !دامون: گفت يو تو صورتم اخطار ستادیبلند کنم جلوم ا رمردیدست رو اون پ

! باهات ندارم ینسبت چیمن ه! ستمیکست ن چیمن ه: زل زدم به صورتش و گفتم اوشیس يسرشونه  از

در موردش  يجور نیا یکش یخجالت نم! اته مثالً زکردهیعز! دختر نوه اته نیا! دقم واسه ات ي نهییآ! دشمنتم

 !؟یزن یحرف م

تونه برنجونه که  یکردن و کلفت بار اون کردن منو م دادیبود با داد و ب دهیبود، انگار فهم ایآقاجون به ناد نگاه

تو اتاق  دیساعت شب با نیا یکن یشرم نم:گفت ایمن به ناد يبه حرفها تیاهم یب! اونو مخاطب قرار داده بود

 !؟یکن ینم ایح يکه سوء استفاده کرد يماداعت نیاز من، از مادرت، از ا! م؟یکن داتیپسر مجرد پ هی

 ! به خودم بزن یزخم بزن يخوا یم! با من حرف بزن: و گفتم ستادمیا ایاون و ناد ونیم یقدم عرض هی با

 !تو به دل من و خاندان من زد يگور به گور شده  يزخم رو اون بابا: زد به چشمام و گفت زل

خون رو با ! است؟ نهیهنوز دلت پر ک! ؟يهنوز آروم نشد! گهید یانتقامتو گرفت! یننشست کاریتو هم که ب! آره-

منم  یکن یم الیچرا خ! تاوان بدم؟ دیبا من چرا! گه؟ید یجون دخترتو گرفت، جونشو گرفت! گهید یخون شست

 !هان؟! به گناه نکرده بسوزم؟ دیبا

 !؟يد یم يدار یتو چه تاوان! ؟یچه تاوان-

شب  هیتو ! هم منو بخوان هیبق ینذاشت! یساله که منو نخواست 20! دم یساله که دارم تاوان م 20! تاوان دادم:

 ! یکل خاندانمو ازم گرفت

ازت  لتویفک و فام! پدرتو ازت گرفت! مادرتو ازت گرفت! دخترمو ازم گرفت! گرفت اون بابات! من نگرفتم-

 !گرفت

 !همه اتون با هم!عمو، عمه ،ییخاله، دا! پدرش! تو! يتو هم همدستش شد:

من حق نداشتن دست  يبچه ها: صورتم بود گفت ي رهیکه خ يگرفت و همون جور ریرنگ تحق رمردیپ نگاه

همون  نمیب یبابات که اتفاقاً هم م نیع یبش یکی یخواست یته تهش م! قاتل دختر من بکشن ریرو سر صغ

 !يشد

 !دخترت هم بود میتیقاتل دخترت،  ریصغ-
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 !ندارت تو رگهات بود یچیه يخون اون بابا:

 !نوه ات! از بطن دختر تو بودم-

 نیا: کرد و گفت یپراشک نگاهم م يکه با چشمها يصدادارتر و محکمتر شد، برگشت سمت خاله ا پوزخندش

 هینذار دوباره ! پاشو ببر يجور هیخودت هم  ،يخونواده باز کرد نیپاشو به ا! پسر رو از خاندانمون دور کن نگار

 !شده ببرش نیشهر نفر نیخراب شده، از ا نینشده از ا ریتا د! دخترتو جمع کن!فتهیب مونیبه زندگ گهید شیآت

 !بره آقاجون یخودشو نم يچاقو دسته : بره سمت در صدام بلند شد اومد

جونم به ! جونمه ایناد: و دوباره رو به آقاجون گفتم ایسمت من، نگاهم نشست به صورت پراشک ناد برگشت

 !کنم؟ یم! کنم ینفس خودمو که قطع نم! جونش بسته است

راه افتاد ! باور کنه مویکرد که بخواد عاشق یاب نماصالً منو آدم حس! کرد یترم م یصورت آقاجون عصب پوزخند

! پدر من اون روز تو اون خونه خواهر شما رو به عمد نکشت: رو به نگار گفتم رون،یحرف از اتاق بره ب یکه ب

که  دمید! کرد یبابا رو ذره ذره عصبان يجور چهکه مامان  دمید یداشتم م! اون نرده ها يباال! من اونجا بودم

که چه  دمید! نجاتش چقدر تالش کرد يکه برا دمید! سرش رو بلند کنه چاقو رو پرتاب کرد نکهین ابابا بدو

 ! زد تو سر خودش یم يجور

اشتباه کرد که ! اشتباه کرد که نتونست خودش رو کنترل کنه! بابام اشتباه کرد: کردم سمت آقاجون و گفتم رومو

 یم! شیبه عمد کشت یشما ول! آدم بود! نبود یجان! بالفطره نبود رو پرتاب کرد اما قاتل یبه اون خطرناک زیچ هی

چون  یستیهنوز آروم ن! ياما آروم نشد يقصاصش کرد! شیبه عمد دخترت رو نکشته اما به عمد کشت یدونست

 یختیکه ر یهمه سال خون نیچون بعد ا! ينشد اون قصاص چون عذاب وجدان دار شیآت يآب رو! یمونیپش

و  یببخش ینتونست! رهیکه بابام بم یتو خواست ره،یخواست دخترت بم یبابام نم! کنه یم ینیرو دستات سنگ

 نیا یول یبا زجرکش کردن من خودتو آروم کن يخوا یده و م یزجرت م رهدا! شده عذابت دنینبخش نیحاال ا

منو از خودت و  يبخوا نکهیا! کنه یرو عوض نم يزیکارت درست بوده چ یبه همه بفهمون نکهیا! ستیراهش ن

زل زده بود تو چشمات و  یچشماش وقت ادیو  فتهیکه مرتب چشمت به پسر رضا ن يخانواده ات دور نگه دار

 نیو ا يدینبخش يدیبخش یم دیکه با ییجا! کنه یرو عوض نم يزیچ فتهین دیکش یآخرش رو م يانفس ه

دختر رو از هم  نیمن و ا يحق ندار! درمپ يپا! رضا يپا یحت ای! شیسیمن بنو يپا يحق ندار! اشتباه خودته

 يمنم که نباشم، جلو! یآروم سر کن التیچند تا صبح مونده رو به خ نیخودت ا نکهیبه خاطر ا یدور کن

اون ! ینیب یرضا رو م! ینیب یمنو م ینگاه کن نهییهر بار که تو آ! چشمهات جلوته! چشمهات هم که نباشم
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 یما رو م ینیهر جا رو که بب! ینیب یلگد زده م یپاتو که به اون صندل! ینیب یدستهاتو م! ینیب یطناب دارو م

به  يزیچ! کنه ینم رییتغ يزیچ میدختر به هم برس نیمن و ا ينذار! ینیب یما رو م تیداریتو خواب و ب! ینیب

 ! کنه یآرامشت اضافه نم

 ! قصاص کنم حقم بود اون قاتل رو! حقم بود: دیبرگشت سمتم و پر حرص داد کش آقاجون

 !منم حقم بود؟! منم حقمه؟-

 !نسبت به تو نداشتم يا فهیمن وظ:

 !يدختر ندار نینسبت به ا يا فهیطور هم وظ نیهم! یگ یراست م! آره خب-

من دندونهاش  يهم از زبون دراز دیشا! حس کرده بود جنگ رو مغلوبه شده دیشا! زده زل زد به چشمام بهت

 !داد یهم فشار م يرو اون طور رو

شه  یم دایهم پ یتونن باور کنن که کس یبخشن، نم ینم ایبخشن  یکه سخت م ییآدم ها: به نگار گفتم رو

 ! ببنده شیکه چشم رو دلخور

حاضر  یکه حت ییتو! ؟یبست تیتو چشم رو دلخور: و گفت ستادیمن و نگار ا نیب ررسم،یاومد تو ت آقاجون

 !؟یبکنسالم به من  هیاون شب تو اون خونه  ينشد

که باشه سالم کردن  نینخواست يعمر هینبوده،  يعمر هیکه  یمگه کس: دوختم به چشمهاش و گفتم نگاهمو

بسط نشسته  یشما اشتباه! بهیغر هی! خواستگار اومده بودم هیاون روز تو اون خونه به عنوان ! و نکردنش مهمه؟

به  دمیمنتها نفهم! یخرد کن منو یخوب هم تونست! یبرس جهیبه نت یخوب هم تونست! من بیواسه تخر يبود

 !من ي شهیبه جون ر يو افتاده بود يگرفته بود شهیت یبه چه جرم! کدوم گناه نکرده

 !گرده به قاتل دختر من یتو بر م ي شهیر-

زل زدم به چشمهاش، اون هم ! شکنه یکردم اآلن فکم م یهم بود، اونقدر محکم که حس م پیک دندونهام

نگار سکوت چند  يصدا! رونیگردنم زده بود ب يشده بودم که رگها یاونقدر حرص! من موند يشمهامات چ

 !میبر ایناد: رو شکست يا هیثان

 ! رو برداره فشیک نکهیا يدوال شده بود برا یکرد وقت یاشکهاشو پاك م ا،یسمت ناد برگشتم

 یپزشک مشیبر یفردا م: کرد کیرفتن به مالج من شل رونیآخر رو در حال ب ریرفت سمت در و ت آقاجون

به جرم اغفال ! میکن یم تیازت شکا! يتاوان بد دیبا! یسیپاش وا دیسر زده باشه ازت با ییاگه خطا ،یقانون

 ! يمحکمه و غرامت بد يبر دیشاگردت، همکارت با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٦٥ 

! کرد یخودش هم رحم نم يوه به ن یحت رمردیپ نیا! گرد شد و حس کردم از گوشهام دود بلند شده چشمهام

 ! نبودم یچکیالبد من ه! البد نبودم! نبودم! نه! نوه اش نبودم؟! بودم پس؟ یمن ک! خودش؟ ينوه ! هه

لحظه برگشت سمت من و  نیآقاجون تو آخر دش،یو به سمت در اتاق کش ایخاله نشست به مچ ناد دست

هم  دیشا! شه یخبر نداره گرگ زاده به هر حال گرگ م! ارهیکنه تونسته تو رو آدم بار ب یم الیعمه ات خ:گفت

 !نهیب یو تباره تو رو گرگ نم ریچون خودش از همون ت

حق : دمیهوار کش یگلوم درد گرفت وقت! ارمیبه عمه رو تاب ب نیتونستم توه ینم! تر شدم یبودم، عصب یعصب

 !یکن نیمن توه يبه عمه  يندار

! گرفت، که به سرفه افتادم، خم شدم و دستم نشست به زانوهام میصوت يبودم که تارها دهیبلند هوار کش اونقدر

 !نگو بذار برن یچیه گهید! پسر واشی: پشتم نشست و گفت يبود که رو اوشیدست س

 یعصبان ياونقدر! دیلرز یم یوجودم از ناراحت يهمه ! دیروح و روان من هم پر کش! رو هم بردن ایناد! رفتن

نذاره  نکهیا يبرا اوشیس دمیکرده بودم که نفهم یقاط ياونقدر! لباس عوض کردم يچه جور دمینفهمبودم که 

رو که نشسته  اوشیدست س! رو فراموش کرده بودم ياصالً حضور شاد! بهم زد ییچه حرفها رونیاز خونه برم ب

موندم منفجر  یاونجا م! رونیرم زدم از خونه ب یجواب دادن به سوالش که کجا م یبود رو شونه ام پس زدم و ب

 !.مردم یم! شدم یخل م!شد یمغزم پاره م يرگها! کردم یسکته م! کردم یشدم دق م یمنفجر نم! شدم یم

*** 

 یدرد و سوزش هیبه آسمون انداختم و پام رو جا به جا کردم،  ینگاه. داشت ياومد و هوا سوز بد یم يسرد باد

 !مهم هم نبود طیو خب تو اون شرا هیخاطر چ دونستم به یزانوم بود که نم یتو حوال

هوا و سکوت  یکیتار د،یچیپ یدرختها م نیکه ب يباد. هوا که در همون حد بود يسرما اد،یقرار بود برف ب دیشا

آدم  ياز همه ! يایدن ياز همه ! بود دهیو همه کس بر زیکه از همه چ یکس يبود اما نه برا زیفضا وهم انگ

 ! خودش یحت ایدن يزنده  يها

چند ساعت گذشته بود . پالتومو باال داده بودم يها قهیکنار قبر بابا و  يمرمر ياز قبرها یکی يبودم رو نشسته

با  یکس رو نداشتم حت چیحرف زدن با ه يحوصله . دونستم اما مطمئناً تا حاال همه نگرانم شده بودن یرو نم

و فکر کرده  یکیاطراف و تار يگ قبر اون و سنگ قبرهااون چند ساعت رو فقط زل زده بودم به سن نیع! بابا

 نیهم! داشته باشه؟ نییقدر باال و پا نیهم قرار بود هم ایاون دن! نه ای استیدن نیا نیهم ع ایبودم که اون دن

با بابا  نکهیا ياومد برا یبه زبونم نم یدونم چرا اما حرف ینم! آسون؟ یکی يسخت باشه و برا یکی يقدر برا
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 يهمه سال با پا و اراده  نیو حاال بعد ا نجایاومدم ا یکه به زور عمه م یبود از اون موقع شتهسالها گذ! بزنم

داد عمه خوب از سنگ مزار برادرش  یقبر نشون م يرو ينوشته ها يرنگ تازه ! لیدل یخودم اومده بودم اما ب

 ! مراقبت کرده بود برادرش ادگاریهمون طور که خوب از ! کنه یمراقبت م

 يکار کرد یچ! يرضا فرهود! يرضا فرهود! ارهایش يجلو رفت و شروع کردم به پاك کردن خاك تو دستم

 نیبه ا نیمنو آورد! هر دو تون! جفتتون! نیکار کرد یمن چ یبا زندگ! ؟يکار کرد یچ تیبا ندونم کار! رضا؟

وقت نگران  چیه! ؟ییبا اون همه تنها! ؟ین همه سرشکستگبا او! با اون گذشته و عقبه؟! ن؟یو بعد ولم کرد ایدن

حاال که به خدا  ن،ییحاال که اون باال نیوقت خواست چیه! ن؟یکن يباز یپارت نیوقت خواست چیه! ن؟یمن شد

کاش اون شب ! ياومد یکاش اون شب خونه نم! منو از فالکت نجات بده؟ یزندگ نیازش بخوا نیکینزد

کاش ! یگرفت یکاش چاقو دست نم! يکرد یرو خرد نم یکاش اون شب اون گوشت لعنت! يدیخر یگوشت نم

سال بگذره و  20کرد که حاال  ینم يمن طلب محبت پدر يکاش برا! زد یکاش غر نم! زد یمامان حرف نم

 ! من جفتتون رو نداشته باشم

بزرگ : دمینشست رو لبم و پرس یلبخند تلخ. به چشمهام آوردم و نگاه از قبر گرفتم یانگشت فشار محکم با

خواد نامرد  یدلش م! خواد مرد نباشه یامشب دلش م نیمرد که امشب، درست هم هی! مرد شدم! شدم نه؟

 !باشه

خنده ! هه: نشست رو لبم يکم بعد لبخند کی. بره نییکه نشسته بود تو گلوم پا یساکت شدم تا بغض دوباره

 تونویزندگ نیو دار نیهست یآشت!نیشما دو تا با هم ایاون دن دیکنم شا یخودم فکر م شیپ ییوقتها هی یداره ول

اونجا و با  امیو ب رمیگم بم یخودم م با! هههه! من یارواح يخواهر و برادرها!نیبچه هم دار یحت! نیکن یم

 ! کشم یروبرو بشم، جفتتون رو خودم دوباره م يزیچ نیهمچ

 نیچشمهاش افتادم تو آخر ادی! و دوباره زل زدم به سنگ قبر دمیکه نشسته بود تو چشمهام خند یاشک ونیم

! رهیخواد بم یکه آروم به عمه گفته بود دلش نم یوقت ادی! که تو چشمهاش جمع شده بود یاشک ادی! دارمونید

 !به خاطر من! بچه نیبه خاطر ا

نه به ! رمیو بم نییخواد سرمو بذارم پا یامشب دلم م نیهم قاًیبرعکس تو، من دق: بغل کردم و گفتم دستهامو

فقط و فقط به خاطر ! که بهم زدن ینه به خاطر تهمت دم،یکه شن یخاطر عشق، نه به خاطر اون همه حرف

رو  ایکنم کل دن یام که فکر م خستهاونقدر . خسته ام! نیکرد غیعمره شما دو نفر ازم در هیکه  يزیچ! آرامش
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هه ! دمیخواب یو تا ابد م دمیکش یاآلن توش دراز م نیهم! قبرها مال من بود نیاز ا یکیکاش ! راه رفتم ادهیپ

 !نیذاشت یمنو راحت م ایکه شما دو نفر اون دن یالبته به شرط

 يزیو چ ادی یکردم صدا ازش م یکه حس م ییسرم رو برگردوند، چشم دوختم به جا یخش خش يصدا

بهش بگو دلم براش تنگ ! مامان هم هست؟! ؟یینجایا: سرم رو به سمت قبر بابا برگردوندم و گفتم. دمیند

 ! رمیدلگ ناز همه اتو! از دست همه اتون ناراحتم... بگو ! بدجنسه یلیبگو باباش خ... بگو ! شده

 یرو م يدو تا در ورود شبها. که دور تا دور آرامگاه رو پوشونده بود يواریساکت شدم و زل زدم به د دوباره

اولش که از خونه . از همون جا هم بود که اومده بودم تو. نگهبان نداشت یکردن اما در پشت یبستن و قفل م

اومده ! اومده بودم که آروم شم. نجایا امیب مگرفته بود میراه رفته و فکر کرده و بعد تصم یکل رونیزده بودم ب

آدم ها، از  يایخرده از فکر دن هیمنو بترسونه که ترس باعث بشه  ينقدراو دیشا زیوهم انگ يفضا نیبودم که ا

از اون همه  ،يو سرد یکیاز اون همه تار! بودم دهیافتاده بود دور بشم اما نترس شیکه چند ساعت پ یاتفاقات

بودم  دهینترس! به مرد بودنم نداشت یربط نیبودم و ا دهیکدوم نترس چیمردن، از ه يهمه بو نسنگ قبر، از او

زنده ها  يایبودم که از دن دهیرس يبه نقطه ا! ترسوندن یم شتریبودم که زنده ها منو ب دهیرس يچون به نقطه ا

 !ته ته خط! یته خط همه چ! ته خط بود نجایا! زده شده بودم

*** 

دستم  هی،  دمیبه پهلو چرخ. که از پنجره تو اتاق افتاده بود چشمم رو زد يپچ پچ چشم باز کردم و نور يصدا با

و بعد  دیچیدر تو اتاق پ يلوال ژیق يصدا. رخم مین يرو از بازو گذاشتم رو گهید یکیبالش و  ریرو فرستادم ز

زده بودم تو اون سرما و بعد اومده بودم  رزرو نداشتم، تا خود صبح سگ ل یکس يحوصله . خورد یتخت تکون

کرده بودم  یبودم تو اتاق و سع دهیحرف چپ یب! وداما خونه ب! سر کاره اوشیخونه و خوشحال بودم که س

 !هم خالص شم یو از دست اون سردرد لعنت رمیبگ رویخرده ن هیبخوابم که 

 دامون؟: بلند شد نیمع ينشست به بازوم و صدا یدست

 دامون؟ يداریب: پهلوم و گفت ينخوردم، دستش رو برداشت و گذاشت رو یتکون

: صورتم بر نداشتم، خم شد و چشمهاشو دوخت به چشمهام و با لبخند گفت يباز کردم اما بازوم رو از رو چشم

 !صحت خواب

 یدون یم: آزاد بشه و گفت رشیپتو از ز نکهیا يخرده جا به جا شد برا هیکردم، غلت زدم و طاق باز شدم،  اخم

 !ساعت چنده؟
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 !دمیصبح خواب: م و گفتملب وا کرد یخودم رو هم متعجب کرد وقت صدام

 !دونم یم: زد و گفت لبخند

 یکار م یچ نجایا: دمیبه ساعت انداختم، چشمهامو بستم و پرس ینگاه! هیاون لبخندش مال چ دمیفهم ینم

 !؟یکن

 !ومدهیچرا سر کار ن نمیسر بزنم بب قمیبه رف امیگرفتم ب یمرخص سمیاز رئ-

 !عر عر:

که تا  هیچه خواب نمیمنم اومدم بب! يدیزنگ زدم، گفت خونه خواب اوشیبه س: خنده اش بلند شد و گفت يصدا

 !دهیدم ظهر طول کش

 !عر عر:

 !رو گفته بود انیزنگ زده بود به ژاله و جر ایناد! و خب بابا لیخ-

 !؟یک: دمیباز کردم و پرس چشم

 یم ییساختمون بناسر ! تا صبح چشم رو هم نذاشت اوشیبدبخت س! میهمه جا رو دنبالت گشت! شبیهمون د-

 !؟يکرد

سر ساختمون بودم : زدم و گفتم يپوزخند! گوشه انداخته بودم هیبود که در آورده و  میگل ياش به لباسها اشاره

 !کردم ینم ییاما بنا

 !کدوم ساختمون؟-

 !خونه ها مال اموات بود: چشمهامو بستم و گفتم دم،یبه پهلو چرخ دوباره

 !؟يسر خاك بود: دیچیشم پمکث تو گو هیمتعجبش بعد  يصدا

 !نبود یخاک! سر سنگ بودم: کردم و گفتم یمکث

 !بابات؟-

 !رنیبگ شویخوان انتقال یم! رو شبونه بردن تهران ایناد: ندادم، دستش دوباره نشست رو بازوم و گفت یجواب

و ژاله  يتا خود صبح صد بار به من و شاد چارهیدختر ب: آروم گفت. شدم زیم ي هیپا خیباز کردم و م چشمهامو

 !رهیبگ ياس ام اس داد که ازت خبر

 !بهش من هفتا جون دارم؟ نینگفت-

 !دامون:
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 !بهش از سگ بدترم؟ نینگفت-

 !دامون:

 !يدیبود و د نجایپدربزرگش با حرفهاش از سگ هم پست ترم کرد، ا یگفتن هم نداشت وقت! آره خب-

 .خوام بخوابم یپاشو برو م:داد، چشمهامو بستم و غر زدمشونه ام رو فشار  نیمع دست

 ؟ير ینم مارستانیب-

 !نه:

 !؟ير یدکتر نم! گم یخودت م تیواسه وضع-

فکر کنم ! سر زانوت کالً قلوه کن شده: و گفت دیباز کردم و متعجب زل زدم بهش، پتو رو از روم کنار کش چشم

 .بخواد هیبخ

 شده؟ یچ یدون ینم: دیپرس نیاه کردم، معشدم و با تعجب به پام نگ زیخ مین

 !نه-

بال سرت  نیا یک يدیاحتماالً نفهم رون،یب يکه تو از خونه زد یگه، با اون وضع یم اوشیاون جور که س:

 !اومده

حس  هیرفتم باال،  یکه م واریاز د! کنم یرو احساس م یرو گذاشتم رو بالش و حس کردم تازه دارم سوزش سرم

 ! در آرامگاه يرو يزیچ يِزیاحتماالً گرفته بوده به ت! شده بود جادیتو پام ا يدرد

 شدم؟ دایپ نیخبر داد ایبه ناد: بستم و گفتم چشمامو

 .آره-

 نگفت؟ يزیچ:

 !کنه یم هیگفت مرتب گر یژاله م. نه-

 !کنه یپف م عیکنه چشمهاش سر یم هیگر یوقت: کردم زمزمه

 ...اما  یکار کن یچ يخوا یمسخره است اگه بپرسم م-

 !شگاهیخرده استراحت کنم، بعد خودمو جمع و جور کنم و برم آزما هیخوام  یم:

 !خوبه-

 !رمیسر تزم و مدرك دکترامو بگ نمیبش دیبعدش هم با:

 !هیعال-
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 !پس پاشو برو بذار بخوابم:

و از تخت شده، حسش که اومد  یخون یپتو و روتخت: و گفت دیپتو رو دوباره روم کش نیتکون خورد، مع تخت

 .ییرخت شو نیبندازشون تو ماش نییپا يکه اومد

 .باشه-

 .الاقل پانسمان بخواد ای هیبخ يجد يجد دینشونش بده، شا یکیبه  مارستانیبرو ب یواسه پات هم اگه خواست:

 .باشه-

: دیکنم پرس یدارم به رفتنش نگاه م دید ینرفت، برگشت و وقت رونیاما ب نیباز شدن در اومد، مع يصدا

 !؟یخوب

 !شم یخوب م: بستم و گفتم چشمهامو

شده بودم، خرد  ریکه تحق ییوقتها يمثل همه ! شدم یخوب م! داد یبسته شدن در نشون از رفتنش م يصدا

 !شدم یبار هم باالخره خوب م نیا! شدم یخوب م! خورده بودم و دوباره بلند شده بودم نیشده بودم، زم

*** 

 !کشمت یبه خدا م نیمع: دمیخنده داد کش ونیم! زور خنده به نفس نفس افتاده بودم از

بذار اول خودت : داد گفت یکرده بود و قلقلکم م پیدست از پشت ک هیکه دستهامو با  يو همون جور دیخند

 ! کن دیبعد تهد يرینم

دورش کنم، در باز شد و ژاله  از خودم نکهیا ياش و فشار دادم برا نهیس يپام رو گذاشتم رو قفسه  کف

 !نیکرد داریبچه ها رو ب! چه خبرتونه: معترض گفت

رفته بود سمت در و ژاله استفاده و خودمو از دستش خالص کردم و در حال نفس  نیکه حواس مع یفرصت از

 .و مرتب کردم دمیکش نییشرتمو که باال رفته بود پا یو ت ستادمینفس زدن سر جام ا

 !که ژاله نجاتت داد فیح: بلند شد و گفت هم از جاش نیمع

 !دارم واسه ات: رفتم سمت در گفتم یکه م يو همون جور دمیخند

 ستیمادرش ن نهیماهک پاشه بب: و عمه از تو آشپزخونه گفت رونیدر رفت کنار، از اتاق رفتم ب ياز جلو ژاله

 !کنه یم امتیق

 !شوهرت بگو عمه خانوم  يبرادرزاده  نیبه ا! به من چه: انداختم رو مبل و گفتم خودمو

 !یبار من نکن چاریل یتا تو باش: هم اومد و روبروم ولو شد و گفت نیمع
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 !؟يچاریچه ل: دیدر حال رفتن به سمت آشپزخونه پرس ژاله

 الغوزیو  کهی يتو: چشم غره به من رفت و گفت هیخنده، ژاله برگشت  ریز میو زد میهمو نگاه کرد نیو مع من

 !ها یشوهر منو از راه به در کن ستینقرار 

 !هست ییشوهرت از راه به در خدا: و گفتم یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 !باشه شوهر منه حسود خان نیمرد چشم و دل پاك رو زم هی: از تو آشپزخونه گفت ژاله

 !اون که بله: گفتم يو با لحن مسخره ا دمیخند

رم دنبال مژگان  یمن م:از جاش بلند شد و به عمه گفت دمش،یکوسن رو پرت کرد سمتم که رو هوا قاپ نیمع

 ن؟یخوا ینم يزیچ نا،یا

 ؟يای یتو نم: دیاز من پرس نیگفت، مع ینه پسرم عمه

 !ینکن داریبچه ها رو ب اد،یدر ن کیج: کردم و ابرو باال انداختم، رفت سمت در و گفت ینچ

 يرو روشن کنم، صدا ونیزیدست دراز کردم که کنترل رو بردارم و تلو! زد و رفت یفتم، چشمکخفه بابا گ هی

 نیپاشو برو بب: ژاله که مشغول ساالد درست کردن بود گفت! سرم رو به سمت در اتاق عمه چرخوند هیگر

 !کدومشونه

 !کنه یهم م یمگه فرق! گهید والنیجفتشون ه: کردم و از جام بلند شدم و گفتم ینچ

 !هیمهبد تو جاش نشسته و دهنش رو باز کرده به گر دمیغر نزن گفت، در اتاق رو باز کردم و د هی ژاله

مادرش . رونیهم به ماهک که خواب بود انداختم، بغلش کردم و از اتاق بردمش ب یرفتم سمتش، نگاه يفور

رو ماچ  دشیسف رگردنیز. سمت اونببرمش  نکهیا يدستش رو دراز کرد برا دیتو آشپزخونه د ستادهیرو که ا

 !؟يخوا یمامانتو م: کردم و گفتم

 !شرط داره: پام نشوندمش و گفتم يببرمش سمت آشپزخونه، نشستم رو مبل، رو نکهیا يگفت، به جا یاوهوم

لبخند پت و ! یچ یعنیدونست شرط داره  یسه ساله نم يبچه  هیپرسوال نگاهم کرد، مطمئناً  يچشمها با

 !پرس بخورمت هیاول  دیبا: کردم گفتم یکه صورتمو به شکمش وصل م يهمون جور زدم و یپهن

دستش نشسته بود به ! و نکن عمو نکن عمو راه انداخت دنیبرخورد صورتم با شکمش شروع کرد به خند از

گوشت تن : سرمون و گفت يسرم رو از شکمش فاصله بده، ژاله اومد باال نکهیا يبرا دشونیکش یموهام و م

 !دامون يبچه امو آب کرد

 !والیه نیکله امو کند ا يخال خال موها: و گفتم دمیعقب کش سرمو
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انتقام باباشو : رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يدست دراز کرد و مهبد رو به بغل گرفت و همون جور ژاله

 !يریگ یبچه م نیاز ا يدار

 عیزده چون هول شده و سر يکه حرف بد دیلبخند از رو لبم کنار رفت، انگار خودش هم فهم يا هیثان به

دارم از : و گفتم دمیموهام کش نیب یبه خودم اومدم، دست! مات مونده ام ي افهیبرگشت سمت من و زل زد به ق

 !افتم یپس م یگرسنگ

 .کشم یمغذا رو  انیبچه ها ب: پرلرز عمه از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

 !؟یش یعمو اسب م: خرده کنار مادرش موند و دوباره اومد سمت من و گفت هیگفتم، مهبد  يا باشه

: رو پشتم و گفتم نهیچهاردست و پا شدم که بش ن،ییخنده، از رو مبل رفتم پا ریزد ز یرفت باال، ژاله پق ابروهام

 !کرد یمنو خر فرض نم رکاهیآب ز نیاون مع يشانس داشتم بچه ! خنده هم داره! بخند خانوم

 !رهیگ یم ادیحرف بد نزن بچه ام : خنده داشت گفت يکه هنوز بو یبا لحن ژاله

حرف  یش یگه اسب م یبچه ات به من م: که راه افتاده بودم گفتم يرو فرستادم رو پشتم و همون جور مهبد

 !ست؟یبد ن

که قلم  يکرد و بعد همون جور فیو ک دیخند یلک! اسب در آوردم يخرده مهبد رو دور اتاق دور دادم و صدا هی

و زعفرون آدمو  یمحل يخوب زرشک پلو با کره  يبو. کردم از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه یدوشش م

 !افتم یمن پس م انیدومادت ن ودختر  گهید قهیتا ده د: و به عمه گفتم دمیکش یقینفس عم! کرد یمست م

: و گفتم یو نشوندمش رو صندل نییسرشونه ام آوردمش پا ياز رو فت،یراه ب ینعیدست و پاشو تکون داد  مهبد

 !وروجک، از نفس افتادم نیبش قهیدو د

 !گهید يشد ریپ: گفت ژاله

عمه نخ رو گرفت و تا ! کار از کار گذشته بود گهیخب د یچشم غره بهش رفتم که سر حرف رو باز نکنه، ول هی

 ! هم حرفه؟ ریپ: تهش رفت

 !سالمه 34من فقط ! عمه خانوم نزن تو سر مال:سمت هال و گفتم رفتم

 !کمه؟: خورد و گفت یکه به تأسف تکون دمیرو مبل و سرش رو د نشستم

 !اده؟یز-

 !واسه زنگ گرفتن آره:

 !ن؟یکرد دیکاند ویباز ک: زل زد بهم، اخم کردم و گفتم يبا لبخند مرموز ژاله
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 !مگه انتخاباته؟: دیو پرس دیخند ژاله

 !یتا دموکراس هیکتاتورید هیشب شتریواهللا ب-

جور  نیو تو هم رمیم یو م نیذارم زم یدونم آخر سرمو م یمن که م: گفت يمعترض و جد یبا لحن عمه

 !یو سرگردون فیبالتکل

! چشم عمه جون:دادم به دسته اش و گفتم هیرو کاناپه و سرم رو تک دمیخدا نکنه گفت، من دراز کش هی ژاله

 !بالخره انتخاب کنم ویکیکرور کرور خواستگارهام  ونیدم از م یقول م

 یاتاق دور م نیو تو ا يکرد یخودتو بغل م ياآلن بچه  دیبا: و پراخم گفت رونیاز آشپزخونه اومد ب عمه

 !يداد

 !شدم؟ یخودم اسب م يبچه  يبرا دیکه با نهیمنظور ا:زدم و گفتم يلبخند

 شتریب نمیا يخند یم: أسف تکون داد و برگشت تو آشپزخونه و به ژاله گفتبه ت يعمه دوباره سر د،یخند ژاله

 !کنه یم یشوخ

 یشوخ: بستم گفتم یکه چشمهامو م يبا لبخند برگشت سمت من، ابروهامو باال انداختم و همون طور ژاله

اول و آخرش ! اسب که چه عرض کنم، خر بهتره! خان اسب شده بودم نیمع ياآلن واسه تحفه  نیهم! ه؟یچ

 !خودت، چه خر زنت يچه خر بچه  گه،ید یکی يکه خر شدنه، حاال چه خر بچه 

تابه  هیبا  دیعمه با: اومد و ژاله گفت خچالیباز و بسته شدن در  يزمزمه کرد،صدا رلبیالاله اال اهللا ز هی عمه

 !عقد يسر سفره  مشیو بشون میکن هوششیب ن،یتو سر ا میبکوب

 !دامون؟ یموافق: دینگفتم، ژاله پرس يزیزدم و چ يلبخند

 یخودم خود به خود از هوش م زمیشکم نر نیتو ا يزیچ گهید ي قهیتا پنج د: بسته گفتم يهمون چشم ها با

 !ستیعقد ن يبه تابه و سفره  يازین! تو حجله نیمنو بذار نیتون یرم و م

 يبه من گفت، لبخند ایح یب هیرفت سمت اتاق خواب  یکه مهبد رو به بغل گرفته بود و م يهمون جور ژاله

چند  يخونه برا نیا یشگیکرده منم ساکت بشم، بلکه بحث هم شهیدادم حاال که عمه سکوت پ حیزدم و ترج

 !ساعت متوقف بشه

*** 

که مشغول غذا دادن به  نیکنم، مع ریبود اس یدست شیپ ياز کاهو رو که تو يا کهیکردم با چنگال ت یسع

 .شه یزنه تماس برقرار نم یزنگ م لتیبه موبا یدکتر اکبرزاده زنگ زد گفت هر چ: پسرش بود گفت
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کرده،  یقاط میگوش: نگاه بهش انداختم و گفتم هیموفق شدم کاهو رو به چنگال بکشم، آوردمش باال،  باالخره

 !هیجور نیهم رنیگ یگفتن تماس م یبچه ها هم م

 .کالً خطها خرابه: گفت نیرو چپوندم تو دهنم، حس کاهو

 یه. يخور یساالد م يفقط دار: عمه گفت ار،یخ کهیت هیبه عالمت مثبت تکون دادم و رفتم سراغ  يسر

 !بود؟ نیگرسنه امه گرسنه امه ا یگفت

اون موقع که شما ! هندارم ک یرمونیگفتم گرسنه امه نگفتم س:رو هم گذاشتم تو دهنم و گفتم اریخ ي کهیت

 !خوردم یآقات بود من غذامو م يتعارف کردن به دومادت و برادرزاده  یحواست پ

 !ها يحسود شد: از بازوم گرفت و گفت یشگونین ژاله

 !داشته باشم بیرق ادی یخوشم نم: گوجه گذاشتم تو دهنم و گفتم کهیت هیو  دمیخند

 !م؟یباش بتیرق میکه بخوا میرس یتو م يدبخت به گرد پاما دو تا ب: دیباال رفت و پرس نیمع يابرو يتا

رو  نیو مع نیگفت حس یکه عمه خانوم م دمیخودم شن يبا گوشها شبید نیهم: کردم و گفتم یمصنوع یاخم

 !هم مثل پسر خودش دوست داره

هنوز دلخور . کردم یدلستر رو تو دستم گرفته بودم و داشتم نگاهش م وانیکرد، منم ل یبا لبخند نگاهم م عمه

تند  يادیحق داشت، ز! و دعوا بود دادیبحث نبود و داد و ب باًیو تقر میکرده بود شیکه چند شب پ یاز بحث! بود

 یبره و عمه چند وقت یم نیوقتها حوصله و صبر و تحمل آدم رو از ب یگاه زیچ هیبند کردن به  یرفته بودم ول

 ! من ییبند کرده بود به تنها بیشد که عج یم

 !بود یعال. یبابت ناهار مرس: بلند شدم و گفتم زیدلسترم از سر م وانیل همراه

 هیمنت کش شتریب: داد، مژگان بود که گفت لمیپاچه خار تحو هیزد تو پشتم و  نیمع دم،یشدم و لپش رو بوس خم

 !يتا پاچه خار

هم تشکر  نیمع نم،یبب یاخبار ورزش نکهیا يرو روشن کردم برا ونیزیمبل نشستم و تلو يتو هال و رو رفتم

 کار داره؟ یدکتر نگفت چ: دمیکرد و اومد کنارم نشست، پرس

 ؟یدانشگاه ای یهست. خواست باهات هماهنگ کنه یفردا م يدر مورد جلسه -

 .شگاهیآزما امی یبعدش م یصبح دو ساعت دانشگاهم ول:

 . خوبه-

 .یخواد بره مرخص یهم احتماالً م يمونده، احمد شهایتموم آزما. کار دارم یکل یول:
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 !ریو و ریه نیحاال تو ا هیجلسه چ نیا

 !ياز جلسه دار زیگر يرویتو کالً ن-

 !داره زهایچ یلیاز خ زیگر يروین: هم بهمون اضافه شد و گفت نیبه لبم اومد و حس يلبخند

ساعت عمه رو منبر  مین نیایشما ب نکهیقبل ا!نیتو روحت حس: خوردم و آروم گفتم وانیل يقلپ از دلستر تو هی

 !بود

 !؟یچ یعنیرو منبر بود ! درست حرف بزن: دوباره نشست رو پشتم و گفت نیمع دست

چرت بزنم بلکه  هیرم  یم! جانب بود نیکردن ا حتیدر حال نص یعنیمنبر بود  يباال: جام بلند شدم و گفتم از

 !نیشماها دست از سر من بردار

 !جلسه ساعت چنده؟: دمیو پرس نیاومد، برگشتم سمت مع ادمی يزیچ هی هویافتادم برم سمت اتاق خواب،  راه

-12 

 .ستمیمن ن:

 !؟ییکجا-

 .دمیکه از باباش خر ینیواسه سند اون زم. قرار دارم نایبا س:

 !گه؟یوقت د هی يشه بذار یبابا، خب نم يا-

 .بعد از ظهر نیجلسه رو بذار:

  ؟يبر دینبا مارستانیب-

 .رم یم رترید:

 .پس خودت به دکتر زنگ بزن و بگو-

 قهید هی: به در خورد و ژاله اومد تو و گفت يبه دکتر زنگ بزنم، تقه ا نکهیا يگفتم و رفتم تو اتاقم برا يا باشه

 !؟يوقت دار

 امرتون؟! عمر هم وقت دارم هیشما  يبرا: تخت، لبخند به لب گفتم يرو لبه  نشستم

 !حوصله ندارم! ها يآدرس دختر مختر ند: بگه گفتم يزیاومد چ تا

. دیبابت اون جمله ببخش: قدم از در فاصله گرفت و گفت هیپشتش نبود، يمفهوم شاد یلیزد که خ يلبخند

 .نداشتم يمنظور

 .منظور گفتم یواقعاً ب: لبخند نگاهش کردم، ادامه داد با
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 .دونم یم-

 .يناراحت شد:

 ! نه-

 !يشد ریدلگ یول:

 !ترسم یبگم م يزیچ هیخوام  یم: و گفت ستادیلبخند زل زدم به صورتش، رفت پشت پنجره ا با

 !دختره؟ هیراجع به -

 .آره:

 .خوام بدونم ینم-

 .باشه:

 .زنم یغروب به دکتر زنگ م: رو تخت و گفتم دمیکش دراز

 .ناراحتته یلیعمه خ: گفت رونیبره ب نکهیسمت در و قبل از ا رفت

 .ونمد یم-

 !طور نیما هم هم:

 !دونم یم-

 !ن؟یهم:

 !ممنون هم هستم! نه: گذاشتم رو چشمهام و گفتم ساعدمو

 !ن؟یهم:

 ! خرده نگاهم کرد و رفت و در رو بست هیبلند کردم و زل زدم به صورتش،  ساعدمو

*** 

داد  یجواب نم شویکه گوش یینایبه س رلبیدم گوشم بود، ز میپنجره و گوش يداده بودم به لبه  هیتک آرنجمو

 یپارک ياون ساعت از روز جا یتو شلوغ! تیمسئول یب ج،یبدقول، گ! بود يجور نیهم شهیهم! دادم یفحش م

 !رونیبکشونمش ب یپس گردن هیبا  مارستان،یب يبذارم و برم تو نویشد که بخوام ماش ینم دایهم پ

و  يکنار یرو گذاشتم رو صندل لمیاب من رو بده، موبارو بشنوه و بخواد جو شیاصالً زنگ گوش نکهیاز ا دیناام

که تازه از پارك در اومده بود پارك  نیماش هی يکردم و آخر جا نییرو باال و پا ابونیخرده خ هیراه افتادم، 

 .کردم
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! کنم نایکردم که بار س یم فیکه تو مغزم داشتم چند تا کلفت رد یرو برداشتم و راه افتادم در حال فمیو ک کت

 !سالم خانوم: گفتم یو به خانوم کمال رشیپذ شخونیدستهامو گذاشتم رو پ مارستان،یب شگاهیپا گذاشتم تو آزما

 جیگ ينایس نیا: سرش رو بلند کرد و با لبخند جواب سالمم رو داد، سرم رو جلو بردم و گفتم ییخوشرو با

 !داره؟ فیتشر

 !اومد مجبور شد بمونه شیپ يکار فور هیمنتها  نرفته، ادشیشما رو :و مثل من آروم گفت دیخند

 یم رتریزنگ بزنه بگه د هیتونه  ینم: رو دست به دست کردم و گفتم فمیتکون دادم، ک دییبه عالمت تأ يسر

 ! اد؟ی

 يمنتظر نشسته رو يبه آدم ها ینگاه میلبخند زد، ن هیخانوم خودمون فقط  هیهمون مرض ای یکمال خانوم

 ! بکنم یخوام پوست کله اش رو غلفت یواال م یمگه شما ضمانتش رو بکن: ها انداختم و گفتم یصندل

 یتوش کار م نایکه س یدادم و راه افتادم سمت بخش لشیتحو يگفت، لبخند ادی یدلتون م هی یکمال خانوم

خوشحال  یلیخ دیسخبرش ر یوقت. خوان و امسال تازه تونسته ان عقد کنن یدونستم چند ساله همو م یم. کرد

 !شده بودم

 یزد و در حال يفاصله داد و برگشت سمت من، لبخند کروسکوپیم يبه در زدم و چشمش رو از لوله  يا تقه

 !امی یانجام بدم م نویشرمنده اتم، ا: بود گفت مونیپش يگناهکارها هیاش شب افهیکه ق

 !تیخاص یب ي کهیمرت! کوفت: تنهاست گفتم دمید یبه بخش انداختم و وقت ینگاه مین

 نیع یختیر نیهم نمتیبب یکردم که وقت یات رو مجسم م افهیبه جون خودم داشتم ق: و گفت دیخند بلند

 !یکن ینگاهم م رغضبیم

زنگ  یتون ینم! پاش چنار سبز شده تو محضر ریاون باباته که اآلن ز رغضبیم: گفتم يکنترل شده ا يصدا با

 !کردم نییهفتاد بار باال و پا ابونویکل خ! ؟يای یم رترید یبگ یبزن

 !بودم بابا ریگ: تو دستش رو نشونم داد و گفت يزد، دستکش ها لبخند

 ینم تیبگو اهم! زنگ به من بزنه؟ هی یبگ یتونست یبه همسر گرامت نم: بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 !شه یم مهیبه جهنم که جر! دامون صلوات يگور بابا! دم

 !؟يشد مهیجر: دیگفت و پرس یمن يوا یه

 ! رونیکشم ب یپولشو از حلقومت م: اخم گفتم با

 !امیتا ب نیبش: و مشغول کارش شد و گفت دیخند
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برگشتم و  یبه آن! کرد خکوبمیم یسالم يو خواستم برم سمت سالن انتظار که صدا دمیکش يکالفه ا پوف

نگاه  نینگاهم ب! کرد یو نگاهم م رونیبخش اومده بود ب يتو يها از دستگاه یکیکه از پشت  دمیرو د ایناد

 !دامون؟ یخوب: قدم جلو اومد و گفت هی ایناد! صورتش نشست يرفت و دوباره رو نایمتعجب س

قدم  هیدوباره ! دادم ینگاه که نه در واقع با چشمهام داشتم درسته قورتش م! کردم یفقط نگاهش م رونیح

 تونم برم؟ یمن م يمراد يآقا: جلو اومد، مشغول در آوردن دستکش هاش شد و گفت گهید

 .بله خانوم: کرد گفت یکه همچنان با تعجب منو نگاه م نایس

 !امی یم گهید قهیچند د نیبش: رو به من گفت بعد

 ! که مشغول شستن دستهاش بود ییایاز صورت اون دوباره برگشت به سمت ناد نگاهم

! شهر نیا يتو! ستادهیمن ا يکه جلو استیناد نیشد ا یباورم نم! نهیب یشد چشمهام داره درست م ینم باورم

بود و ! نه ایدستشه  يحلقه ا نمیبب نکهیا يآبش بود برا ریش ریز يدستها خینگاهم م! من یتو چند قدم نجا،یا

 !دونستم یخودم هم نم! داشت؟ یتینبود اون حلقه چه اهم

ام  نهیبه س نهیس. در تکون نخوردم يو راه افتاد سمتم، من اما از جلو دیکش رونیجعبه ب يپر دستمال از تو چند

 !ن؟ید یاجازه م: و با لبخند گفت ستادیا

عطر  يبو! رفت یدر کنار نم يشد و پاهام از جلو یم نییبه شدت باال و پا جانیام از زور ه نهیس ي قفسه

 !رد شم؟ نید یدکتر اجازه م يآقا: لبش پررنگ تر شد و گفت يرو يبخندتو دماغم، ل دیچیپ مشیمال

 .يمراد يخدافظ آقا: قدم کنار رفتم، از کنارم رد شد و گفت هی

 يها یکردم که ازم دور شه و بعد راه افتادم سمت صندل یمکث! شدم مونیقدم دنبالش راه افتادم اما پش هی

! شد یچشمم رد م ياز جلو ریتصو يسر هی. گره کرده زل زدم به روبروم يگوشه نشستم و با ابروها هی. انتظار

برده بودنش،  رونیام با اون تهمت ب نهاز خو نکهیبعد اون شب، بعد ا! داد یکه منو سخت آزار م ییزهایچ هی

 یکیرفتم،  شیپدر دنیبه د گهیچند بار د! کرد یم يازم دور باًیبار اون بود که تقر نیاما ا دمشیباز د يچند بار

 مونیگفتن اون پش یم! هیجوابش منف ایگفتن ناد یاونها م! جهینت یدو بار با نگار و تورج حرف زدم اما هر بار ب

حرفها  نیرسه و بار آخر خودش ا ینم ییبه جا هیهمه حاش نیبا ا یزندگ نیا دهیکرده و د فکرگفتن  یم! شده

بود  نیمهم ا! داد یبود که م يا جهیمهم نت! من مهم نبود يبا لحن دوستانه اما برا مت،یبا مال! رو بهم زده بود

 يخبر گهیرفت و من د رانیدرسش رو ول کرد و در عرض چند ماه از ا عیسر یلیخ! دادم یکه از دستش م

! رهیو ازم بگر میزندگ مهینصفه و ن يایرو هیخام،  الیخ هیخواستم  ینم! خواستم داشته باشم ینم! ازش نداشتم
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 يبه روال عاد میزندگ! خوردن و دوباره بلند شدن، سخت بود اما شد نیعادت کرده بودم به از دست دادن و زم

زخم خورده  شهیگوشه از ذهنم هم هیاتاق خوابم هم باز بود اما  هپاشون ب یحت! دوست دختر داشتم! برگشت

منتفر  ایگفت از ناد یبهم م شهیهم یحس هیدونم چرا اما  ینم! که پسر به جرم گناه پدر خورده بود یزخم! بود

 یبکه  ياز همون روز م،یازم خواست برم دنبال زندگ هیکه تو چشمهام نگاه کرد و با گر ياز همون روز. نباشم

 ندهیآ يبرا یاست و اون انتخاب درست هیحاش یب یزندگ هیمن بهم گفت که حق من  يبه خواهش ها تیاهم

دونست آقاجونش دست از سرمون بر  یبود چون م دهیعقب کش! نسته بودم ازش منتفر بشمنتو ستیمن ن ي

! خجالت زده بود یحساب نم يچون از رفتار پدربزرگش تو خونه ! بود چون شرمنده بود دهیعقب کش! داره ینم

 ! بود دهیرو تو وجود پدربزرگش د یدشمن يبود چون شراره ها دهیعقب کش

 .نجامیبه ژاله گفته بودم بهت خبر بده که ا: تو گوشم دیچیپ ایناد يپر شد و صدا میکنار یصندل

 .کرد یکه نگاهم م ییبرگشت به طرفش و زل زدم به چشمها سرم

 ؟یخوب: گفت یهمون لبخند و با لحن آروم با

نگاه از صورتش گرفتم و زل . دیپرس یدر کل حال و احوالم رو م ایکرد  یام اشاره م دهیدونم به رنگ پر ینم

به  ،يزیطور بهم بر نیا دنمیخواستم با د ینم ده،یرنگت پر: پام بود، آروم گفت يزدم به کتم که تا شده رو

 .خبر بده تبه ینیمنو بب یاتفاق نکهیبه ژاله گفته بودم قبل از ا نیخاطر هم

اتاقم ازش حرف بزنه  يقرار بود توکه  يدختر دمیفهم یحاال م! کردم یژاله رو درك م روزیحال د حاال

 !استیناد

حلقه در آورد و  هی فیک ییجلو بیکرد، از ج یپاش رو باز م يرو فیک پیکه ز اینشست به دست ناد نگاهم

: نشست رو تنم، از جاش بلند شد و گفت يانداخت تو انگشت دست چپش، نفسهام به شماره افتاد و عرق سرد

 .خدافظ. دنتیخوشحال شدم از د

نشست رو شونه  یدست. ازش رد شده بود شیپ قهیکه چند د ییدر روبروم شده بودم، جا خیرفته بود، من م ایناد

 !داداش؟ میبر: گفت نایام و س

 ! ستیحق من ن نیگفت ا یبهم م یحس هیبودم،  جیگ. رو بلند کردم و زل زدم به صورتش سرم

 ؟یخوب: دیمتعجب پرس نایس

 .میبر. رهآ: جام بلند شدم و گفتم از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٨٠ 

کم  کیبعد  نیتو ماش مینشست ینه اون حرف زد و نه من، وقت نیو تا دم ماش میکرد یخانومش خداحافظ از

 !هوی یختیبهم ر! دامون؟ یخوب: دیسکوت پرس

 !کنه؟ یکار م نجایا یاز ک تیخانوم پاك ن-

 ش؟یشناس یشه؟ م یم یچند ماه:

 !میدار يدورادور ییآشنا هی-

 .مدرکشو از خارج گرفته و کارشو خوب بلده ه،یخانوم خوب! يتعجب کرد دنشیاز د دمید:

 .آره-

به لب  یتونستم حرف یذهنم انقدر آشفته بود که نم یعنی. نزنم یدادم حرف حیمنم ترج د،ینپرس يزیچ گهید نایس

 .ارمیب

تو وجودم بود  یحس خاص هیبودم،  جیخودم نبودم، گ يسند اصالً تو حال و هوا يطول انجام مراحل واگذار تو

مثل ! بودمش دهیکه سر کالس د یمثل همون وقت! بودمش دهیخاله د يخونه  وونیکه رو ا یمثل همون وقت

 !بودمش دهیمحسن د يکه تو خونه ام و درست شب خواستگار یهمون وقت

نازك شده  يهاکه تو دست چپش نشسته بود، ابرو يحلقه ا! از فکرش دور بشم نکهیا يرو تکون دادم برا سرم

و  شهیتو زندگ يا گهیکرد مرد د یظواهر امر ثابت م! رفت ینم رونیاما از ذهنم ب مشیمال شیاش و آرا

 شهیمن هم! بود نیهم! بود دهباالخره آقاجون کار خودش رو کر! نشست رو لبم يپوزخند! هیا گهیناموس کس د

 !بود رمیتقد نیا! شهیهم! مغلوبه بودم رمردیتو جنگ با اون پ

 ؟يای یبا من م: گفتم نایو محضردار دست دادم و رو به س نایپدر س با

 . رم یبا بابا م گهینه د: محضر اومد و گفت يتا دم ورود همراهم

: دمیصورتم مونده بود پس پرس ي رهیکتم شدم، خ دنیرو دادم دستش و مشغول پوش فمیگفتم و ک يا باشه

 ه؟یچ

 !شده تیزیچ هی: به سمتم گرفت و گفت فمویک

 !تو ستون؟ یتا حاال با سر نرفت: رو برداشتم و گفتم فمیکت رو درست کردم و ک ي قهیزدم،  يلبخند

اآلن  یمنم نرفتم ول: به کتفش زدم و گفتم یصورتش نشوند، دست يمتوجه نشدن حرفم رو یبه معن يزیر اخم

 .فعالً! همون حس رو دارم
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 هی. و چشمهامو بستم یدادم به پشت هیرو خوابوندم و سرم رو تک یخرده صندل هی فتم،یپشت رل اما راه ن نشستم

 يبرا شگاهیرفتم آزما یم دیبا. و خودمو جمع و جور کنم امیدر ب هیخواستم که از اون شوك اول یمقدار زمان م

 .فکر کردن يخواست برا یم ییاخرده تنه هیدر واقع دلم . اون جلسه اما اصالً حوصله نداشتم

که  یینگاهم از موها. آوردم نییرو به سمت صورتم پا نیماش ي نهییو آ دمیبه صورت اصالح شده ام کش یدست

بردن  یکه همه لذت م ییزهایچرا از اون چ!بود؟ نیچرا غمگ! شده بود نشست به چشم هام دیسف شتریحاال ب

فکر  گهیکم د کیو  دمیکش یقیمنفس ع!کم بود؟ شهیانگار هم! انگار کم بود؟ يزیچ هیچرا ! برد؟ یلذت نم

 يبا چند تا بوق برداشت و با لحن لوند. رو گرفتم مایش يدر آوردم و شماره  بمیرو از تو ج لمیکردم و بعد موبا

 .زمیسالم عز: گفت

 .سالم-

 ! ؟ياز من کرد يادیچه عجب :

 ؟ییکجا-

 .رونیناهار ب میبا دوستهام اومد:

 .پس سرت شلوغه-

 !ریواسه شما خ:

 ؟يکاره ا یشب چ-

 !تو کنسلش کنم يتونم به خاطر گل رو یهم باشه م ياممم، کار:

 .خوبه-

 خونه ات؟ امیب:

 .خونه ام 9ساعت -

 .باشه:

 .نمتیب یم-

 .دامون:

 .بله-

 !ها یبداخالق نباش:

 !پوشم یم يکه دوست دار یهمون رنگ: یتو گوش دیچیآرومش پ يندادم، صدا یجواب
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 ! نمتیب یشب م! تخس بداخالق يپسره : تو گف دیهم سکوت کردم، خند باز

بود که  یدرحال نیرو به حالت اول در آوردم و راه افتادم و ا یو صندل نهییگفتم و تماسو قطع کردم، آ يا باشه

 !زد یچشمم برق م يدو رنگ ساده جلو يحلقه  هی دیچرخ یسرم به هر طرف که م

*** 

 .قهیچند د هی نیدکتر شما بش: شدم که از جام بلند شم دکتر گفت زیخ میکه تموم شد، ن جلسه

داد، ابروهام به  یکرده بود و با تأسف سر تکون م پیکه لبهاشو به هم ک نیسر جام، نگاهم افتاد به مع نشستم

 دکتر اکبرزاده. رونیجواب از اتاق رفت ب یشده؟ ب یهم گره خورد و سرم رو به دو طرف تکون دادم که بگه چ

 اومده دامون؟ شیپ یمشکل: دستش ور رفت و گفت يجلو يخرده با برگه ها هی

الاقل  ،ينبود نجایامروزه، تو که ا يصورتجلسه : رو به سمتم گرفت و گفت ينگاهش کردم، برگه ا یسوال

 !گرفته شد یماتیچه تصم نیبخون بب

 يداره که دو ساعته زل زد یانگشتره چ نیا: زد و گفت يصورتش شدم، لبخند ي رهیخ یهم گنگ و سوال باز

 !بهش؟

به دستم انداختم و سرم رو باال آوردم،  ینگاه! بود که تو دست راستم گذاشته بودم ياش به انگشتر اشاره

 !کالً حواست به جلسه نبود! ؟يخاطرخواه شد: لبخندش پهن تر شد و گفت

 !جلسه ها رو ندارم نیا يحوصله : گفتم صادقانه

 .مربوط به کارمونه یلدونم و یم-

 !هیخود یب یِبروکراس! است تهیبه نظرم فرمال:

 !روال کاره-

 !ده یتو کار من نم ایجلسات  نیتو ا يرییتغ یلیبودن و نبودن من خ: 

از سهام  یکیبا توا، تو  شگاهیآزما نیا تیریکنه اما مد یم تیکفا یصورت جلسه رو هم که بخون! اون که بله-

 !ره یسوال م ریجلسه ها ز تیرسم یتو نباش ،یینجایا يدارها

رو خوب  تیرسم: صورتجلسه رو برداشتم و گفتم ياز جام بلند شدم، برگه ! تینشست رو لبم، رسم يپوزخند

 !با اجازه!دکتر نیاومد

به حال  يفکر هی:شد و گفت کیقدم بهم نزد هیدر بودم که صدام زد، برگشتم سمتش، از جاش بلند و  کینزد

 !کنه یبازنشسته ات م يرمردهایپ هیبکن پسر، داره کم کم شب تیحوصلگ یب نیا
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 !شه یدرست م رمیزن بگ: زدم و گفتم يلبخند

 !که دم به تله بده؟ هیبله منتها ک: و گفت دیخند

 !من؟ ایطرف : و گفتم دمیخند

 !هر دو: و گفت دیخند

 يهم به تله  ییبنده خدا هیباالخره دم من و ! مید یم: نشست رو کتفم، در اتاق رو باز کردم و گفتم دستش

 .فعالً! کنه یم ریهم گ

 يبه صفحه  تیاهم یزدم و ب گاریبه س یپک محکم. تخت و مات سقف تو فکر بودم يبودم رو دهیکش دراز

بود، با  میزندگ يداستان تموم شده  ایناد! شد چشمهامو بستم یبار هزارم روشن و خاموش م يکه برا میگوش

 یزندگ نیسهم من از ا گهیکه د مبود رفتهیکرده و پذ مویچند سال بدون اون زندگ! موضوع کنار اومده بودم نیا

اومده ! ؟یافتنیانقدر دست ! ک؟ینزد نقدریچرا ا! شهر؟ نیچرا تو ا! کرد؟ یکار م یچ نجایاصالً ا... و حاال ستین

هم  دیشا! بود تهینداشت و اون حلقه فرمال يشوهراصالً  دیشا! بود نجایشوهرش اهل ا دیشا! بود منو زجر بده؟

موندن انتخاب کرده  يشهر رو برا نیکه ما رو با اون فضاحت از هم جدا کرده بود ا یندور بودن از آقاجو يبرا

 ! نداشت يا جهیفکر کرده بودم اما نت یاز سر ظهر کل! بود

 !الو:رو برداشتم یفشار دادم و گوش يگاریرسیز يرو تو گاریدوباره روشن و خاموش شد، ته س لمیموبا

 !زنم یتونست بفهمه که تو جهنم دارم دست و پا م یصدام هم م یخشک از

 ! شد پس؟ یچ-

 !شد؟ یچ یچ:

 !واسه شب؟ يمگه دعوتم نکرده بود-

 .حوصله نداشتم:

 !منو؟ يحوصله -

 !کرد یمات  وونهید میاخالق سگ نجایا ياومد یم! آدم بودنو يحوصله ! خودمو يحوصله :

 !شده؟ يزیچ-

 !بودم رونیو فاطمه ب نهیبه خدا صبح با تهم: کرد و گفت یندادم، مکث یجواب

 !خواستم ازت؟ حیتوض-

 !ازم سر زده ییانگار خطا یکن یرفتار م يدار يجور هیخب آخه :
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 !گفتم که خودم حوصله ندارم-

 !؟يخوا ینم گهیمنو د: گفتم، گفت ییکردم تماس قطع شده، الو الیکه خ يخرده سکوت شد طور هی دوباره

 !مایش-

 !نداشتم ییهر چند از اول هم تو دلت جا:

 ! بسه مایش-

 !م؟ینامه رو باطل کن غهیص يخوا یم:

 !شه یباطل م گهیماه د هیخودش -

 !دامون-

 !ستیبحث ن يبرا یوقت خوب مایش:

 !بهم زنگ نزن گهید-

 !؟یمطمئن:

 !آره-

 !میکن یرو فسخ م غهیفردا ص! باشه! خوبه:

 !باشه-

 خدافظ:

 !دامون-

 یم گاریس يدار: دیآروم پرس! یپاتخت يروشن کردم و فندك رو پرت کردم رو گهید گاریس هیموندم،  ساکت

 !؟یکش

 !هیسوم-

 !دامون:

 !ستیبحث راه انداختن ن يبرا یگفتم اآلن وقت خوب! گفتم بهت که! اعصابم خرده-

 شده؟ يزیچ:

 !دیشا! ... آره! دونم ینم-

 .تونم ادامه بدم ینم گهید يجور نیمن ا:

 !ستین یمشکل-
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 !؟يایکم کوتاه ب هیبه خاطر رابطه امون  یتون ینم:

 !اخالقمو عوض کنم؟ یعنی! ؟یچ یعنی يایکوتاه ب-

 !دامون یکن یبا من بد رفتار م یلیتو خ:

 !بودم؟ يطور نیا شهیهم-

 ... ینه ول: 

هر چند که زنگ ! شد یفقط بحثمون م نجایا ياومد یگفتم بهت که اگه م! حوصله ندارم! ام ختهیاآلن بهم ر-

 !رو داشته جهیهمون نت يهم زد

 !ان؟ دهیخونواده ات فهم:

 !نه-

 !ه؟یمشکل کار:

 !نه-

 !بگم دیبا یدونم چ یواقعاً نم گهید:

 !زنم، باشه؟ یبعد بهت زنگ م-

 .باشه:

 خدافظ-

که  یاز همون اول! رابطه از اولش هم انگار اشتباه بود نیا! تخت يرو انداختم رو لیرو قطع کردم و موبا تماس

که اخالق گند  یخواستم، از همون اول یاز عالم و آدم اون دختر رو م دنمیو بر یحوصلگ یب يمن فقط وقتها

 !کرده بود تشیمن فقط اذ

رو از  رمیزنگ تلفن خونه مس يصدا ن،ییخاموش کردم و از تخت رفتم پا يگاریرسیرو نصفه تو ز گاریس

 .بود نیمع يخونه  يشماره . داد رییبه سمت کانتر تغ ییدستشو

 جانم؟: حوصله گفتم یبرداشتم و ب ویشدن پس گوش یجواب دادن اما نگران م يبودم برا دودل

 .سالم دامون-

 ! امش دهیبهش گفته بود که د ایناد! سخت نبود یلیزنگ زده خ یچ يبرا نکهیژاله بود و حدس ا يصدا

 .سالم:

 !؟یخوب-
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 !؟یکن یفکر م یتو چ:

 .بهم زنگ زد ایناد-

 !خوبه:

 م؟یحرف بزن يای یم نجا؟یا يای یم-

 .داغونم یلینه ژاله، خ: و گفتم دمیکش میشونیامو دادم به کانتر، دستم رو به پ هیتک

 !چرا؟-

 .سره سرپا بودم هیامروز . خسته ام! ؟یچرا چ:

 .از اون لحاظ. آهان-

 خوبه؟ نیمع:

 .میزنگ بهت بزن هی میگرفت مینگران تو بود، تصم. جاست نیا-

 .شدم که بخوابم یداشتم آماده م. فقط خسته ام. من خوبم:

 خب؟. میزن یو حرف م مینیب یفردا همو م. باشه-

 .بشنوم يزیندارم چ يدر مورد دوستت عالقه ا:

 .باشه: خرده سکوت کرد و بعد گفت هی ژاله

 .بگو صبح دو سه ساعت دانشگاهم نیبه مع-

 .باشه:

 .نیو ممنون که نگران من بود يممنون که زنگ زد-

 .کنم یخواهش م:

 .فعالً-

نبودم، ازش متنفر نبودم، ازش  یعصبان ایاز ناد. و زل زدم به روبروم ستادمیقطع شد اما همون جا ا تماس

اون  نکهیاز ا! ستهیتونست کنارم با یخواست، م یاگه م دیشا نکهیا! حس تلخ بود هیقط و فقط ف! ناراحت نبودم

 ریرم کنار ازش دلگ یم تیاز زندگ قتهکه ح یروز تو چشمهام نگاه کرد و گفت به خاطر تو، به خاطر آرامش

 ! مهم مهم! هم برام مهم بودهنوز  ایناد! نه یشه اما عصبان یم ریدارن دلگ تیکه براش اهم ییآدم از کسا! بودم

در ! دمیپر یم نییهمون مرغ بدبخت در حال جون دادن باال و پا نیع قاًیدق! گن من بودم یسر کنده که م مرغ

که مثالً سرم رو تو بخش و با  شگاهیتموم کردم و رفتم آزما عیدرس رو تو دانشگاه سر! جا بند نبودم چیواقع ه
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نشستم که کارهامو  زیخرده پشت م هی! تاقمتمرکز ندارم و رفتم تو ا دمیها گرم کنم، اون جا هم د شیآزما

 .رونیپشت پنجره و زل زدم به ب ستادمیحوصله ندارم، بلند شدم و ا دمیانجام بدم، د

 یدونست تهرانم،م یم. نمشیخودش بهم زنگ زده و ازم خواسته بود بب! سر قرار اومد ایناد یوقت دیبار یم برف

! پدرخونده اش برگشته ام هتل دنیدونست دو ساعت قبل از اون تماس از د یم ش،یپدر شیپدونست رفته ام 

 نکهیاومد بدون ا م،یقرار گذاشت تلکافه اطراف همون ه هیتو ! بوده جهینت یهام ب دنییدو يدونست همه  یم

گونه  يشرم رو یهنوز هم سرخ! پدربزرگش شرمنده بود يهنوز هم از بابت حرف ها! به چشمهام بندازه ینگاه

 .هاش بود

ازش خواسته . وجودش رو حس کرده بودم فیاز حد و لرزش خف شیب يدستش سرما يکه نشسته بود رو دستم

 یباشه که اون پولک يبار نیگفت قراره آخر یبهم م یحس هی! باال و به چشمهام نگاه کنه ارهیبودم سرش رو ب

 ! دارهبه جواب کردن من  ینگاه نکردن ربط نیگفت ا یبهم م یحس هی! نمیب یها رو م

 شتریبود، دستش رو ب دهیبود، دلم لرز دهیاز چشمش چک یخرده نگاهم کرده بود، اشک هیآورده بود باال،  نگاهشو

 .فشار داده بودم و اون آروم آروم شروع کرده بود به حرف زدن

و من شده  يضربه خورد لیفام نیاز ما، از ا یکاف يگه تو به اندازه  یم! کنم یم تتیگه من دارم اذ یمامان م:

خواستن از  نیگه ا یم! ستین یهمه سخت نیگه حق تو ا یم! ستیگه آقاجون ول کن ن یم! یینها يام ضربه 

تب تند که بخوابه، هر دومون  نیگه ا یم! یرو تحمل کن یتلخ دیعمر با هی یافته اما اگه به من برس یسرت م

 ! میکرد یچه اشتباه میفهم یتازه م میریکه آروم بگ

 !؟یگ یم یتو چ! ؟یتو چ: بودم دهیپرس

منم با مامان : گفته بود یمکث طوالن هیو بعد  دهیاز چشمهاش چک گهیقطره د هیازم گرفته بود،  نگاهشو

 !موافقم

من از : فته بودمو بعد گ میخرده ساکت مونده بود هیاومد،  یبه زبونم نم يزیبزنم اما چ یمن بود که حرف نوبت

 نیا! خوامش یکه من م هیهمون حق سخت نیا! خوام که اآلن روبروم نشسته یرو م یحق نیهم یزندگ نیا

 !ست؟یبرات مهم ن

 ... من :و گفته بود دهیخرده لبش رو گز هینکرده بود اما  نگاهم

 يجور نیمن ا: مکث همراه با بغض گفته بود هیرو باال آورده بود، نگاهشو دوخته بود به چشمهام و بعد  سرش

 !خوام ینم
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 !مادرت؟ ياز حرفها ریغ! گفته؟ يزیچ یکس: بودم دهیرو دوباره گرفته و پرس دستش

 یخرده ساکت مونده و بعد سوال هی! بودم دهیرو فهم زیجواب و من از اون نگاه همه چ ینگاهم کرده بود، ب فقط

 !کرده؟ دتیدته یکس يناد: بودم دهیرو پرس یاصل

 هیو از جاش بلند شده بود و قبل رفتن با گر دهیتونستم تو چشمهاش بخونم، چونه و لبهاش لرز یرو م ترس

 !دامون خدافظ: گفته بود

کار  یکرد آقاجون ب یشد مشخص م یکه بهم زده م ییزنگ ها! در کاره يدیکرد تهد یمشخص م سکوتش

 یکت و کلفت يپرونده ! افتادن من براش باز بود یتو هلفدون يکردن من، برا ستیسر به ن يراه برا! ننشسته

 يسر هیجرمم نجات  تنها! کرد یرو ثابت م نیفرستاده بودن هم شگاهیکه برام سر هم کرده و به آدرس آزما

اختالل  یمل تیدارم تو امن نکهیمنو متهم کرده بود به ا! آدم بود اما اتهامم اعتراض و دخالت تو امر خدا بود

سخت ! درد داشت! بود دهیو عقب کش دهیترس ایبودم گرچه که ترسناك بود اما ناد دهیمن نترس! کنم یم جادیا

 یلیجواب زنگ هامو نداد و خ گهید! کنم قیشجاعت رو بهش تزر نستمنتو! کنم شیبود اما نشد، نتونستم راض

کردم  یکه آرزو م ییروزها! شد یکه انگار تموم نم یسخت يو روزها ییمن موندم، تنها! رفت رانیزود از ا

 ای یدنیمشت قرص، نوش هیشه، شب شه و من با  کیتار یاونقدر کوتاه که با پلک زدن! کوتاه و کوتاه تر باشه

 !بده به خواب برم یممکن بود بهم آرامش و خستگ المیکه به خ یزن

 .باشه بعد: حوصله گفتم یباز شد، بر نگشتم و ب يتقه ا یب در

 .یامضا کن دیبرگه است با يسر هی: بود که گفت نیمع يصدا

 !گفتم که باشه بعد: برگردم گفتم نکهیا بدون

 !نه؟ یستیرو به راه ن: دیپرس آروم

 !اصالً: گفتم یخوردن وقت یسر م شهیش يبود که از رو یبارون يبه دونه ها نگاهم

 !نبود که سرم رو به سمت در اتاق چرخوند نیمع ياما صدا یسرزنش ای يبزنه، دلدار یحرف اد،یبودم جلو ب منتظر

تو اون لحظه . بود فشیبند ک ریکه گ یو نشست به دست نییاومد پا مشیاز صورت همراه با لبخند مال نگاهم

 !من بود یقسمت وجود اون آدم جا مونده از زندگ نیحلقه همچنان پررنگ تر

 !تو؟ امیتونم ب یم: دیوم پرسآر. به چشمهاش. دوباره باال اومد و زل زدم به صورتش نگاهم

. حرف فقط زل زدم بهش یب. رفت تا در بسته بشه یدر کنار م يقدم از جلو هی دیفقط با. اتاق بود يتو باًیتقر

! کردم اون بزرگتر شده بود یم يریبه همون اندازه که من تو وجودم احساس پ! بزرگ شده بود. کرده بود رییتغ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٨٩ 

به  ازیگرفتن و ن یم میبراش تصم گرانیدکه  يه اونو از دختر شکننده اصداش بود ک يتو یاعتماد به نفس

 !کرد یداشت متفاوت م تیحما

 نم؟یاجازه دارم بش: دیقدم جلو اومد، در رو بست و پرس هیبود که  خودش

بودم  جیاون اتاق گ ياونقدر از حضورش تو. حرف نشستم پشتش یو ب زمیبه خودم دادم و رفتم سمت م یتکون

 . لبهام به هم بسته شده و ابروهام گره خورده بود. اومد یبه زبونم نم یکه حرف

 !؟یبزن یحرف يخوا ینم: دیمکث پرس هیمبل و بعد  يرو نشست

منو  يتماس ها نیجواب آخر یدختر حت نیا! زدم؟ یم دیبعد با یهمه مدت چه حرف نیبعد ا! بود؟ یچ منتظر

از  یلیخ! ومدیخواب به چشمم ن یصبح حت کیاز شبها تا نزد یو پا زدم، کل جهنم دست هیمن تو ! نداده بود

تا بتونم با  دیطول کش! زل زدم ایدر یکیتو ساحل نشستم و به تار ایراه رفتم،  ابونهایتو خ روقتیشبها تا د

هر چند که هنوز ! گرم بشه میتا بتونم خودمو جمع و جور کنم و سرم به زندگ دیطول کش. امیکنار ب دیجد طیشرا

که  یمن يمجازات برا نیا! دمیفهم یرو نم ایبه ناد دنمینرس لیدل! دمیکش یکه خورده بودم زجر م یهم از زخم

 !بود یانصاف یب يادینباشم ز يبد مکرده بودم آد یعمر سع هی

نداده  یو جواب زمیم يرو يشد که زل زده بودم به برگه ها یم قهیچند د. ختیافکارم رو بهم ر ایناد يصدا

 ! بودم

 !نگفت؟ يزیدکتر اکبرزاده چ:

کردم نگاهمو از  یآب دهنم رو به زور قورت دادم و سع. دوختم به صورتش، همچنان لبخندش حفظ بود نگاهمو

و  زمیشد سمت م زیخ میدر آورد، ن یپاکت فشیاز تو ک. رمیخراب کرده بود بگ مویکه زندگ ییاون چشمها

 !یکن دییتأ دیگفت شما با هدرخواست کار دادم، دکتر اکبرزاد. رزومه امو توش نوشتم:گذاشتش جلوم و گفت

 ! درخواست کار؟! رفت عقب و ابروهام باال گوشهام

 يبرا دمیاز ژاله شن: شد و گفت کینزد زمیمبل به م هیجاش رو عوض کرد،  دیو تعجبم رو که د سکوت

بشم و  رشیاگه درخواست بدم پذ دیگفتم شا. کارم یب يادیز يمنم ساعت ها. نیدار رویبه ن ازیبخشتون ن

 !ساعت هام پر بشه

حالت ممکن  نیکردم با خشک تر یبخونم به سمتش هول دادم و نگاه ازش گرفتم و سع نکهیرو بدون ا برگه

 !حرف بزنم

 !میندار رویبه ن ازین:
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نگاهش رو حس  ینیکردم اما سنگ ینگاهش نم. چند لحظه فقط مات صورتم موند يمتعجب شد که برا انگار

 .کردم یم

و  فیظر يگرفت نگاهم به دستها یم زیم يشد، برگه رو که از رو کینزد زیاز جاش بلند و به م قه،یچند د بعد

اون پوست  يرو گهیبار د هیخواست  یچقدر دلم م! رمشونیخواست تو دستم بگ یچقدر دلم م. نشست دشیسف

 !رو ببوسم فیظر

: و بعد چند لحظه گفت دیچیشد تو اتاق پ یدور م زیپاش که از م يرو به سمت پنجره چرخوندم، صدا یصندل

 !بهت سخت گذشته واقعاً متأسفم یلیخ دمیکه از ژاله شن ییبابت روزها و شبها. متأسفم

رفت سمت در من ! بود تا متأسف  نیمگغ شتریب! از لبخند نبود يخبر. سمتش و زل زدم به صورتش برگشتم

 !بهم سخت گذشته؟ یلیکه خ يدیفقط از ژاله شن:بودم که با سوالم متوقفش کردم

 یتو چه جهنم یکردم خودت بدون یفکر م: نگاهم کرد، نگاه ازش گرفتم و گفتم یو متعجب و سوال برگشت

 ! نباشه يبشنو گرانیاز د نکهیبه ا يازیو ن یجام گذاشت

 ...من -

 !يبر یتون یم:

 ...دا-

 !بدم یتذکر اساس هیبه ژاله  دیکنم با یفکر م:

 ...اون -

 .به سالمت: رو دوباره به سمت پنجره چرخوندم و گفتم یصندل

 یبر خالف احساست اون لت،یسخت بود بر خالف م! سخت بود! منم بسته شد يچشمها! و در رو هم بست رفت

بهم ثابت کرده بود ! انجام داده بود یزمان هی ایکه ناد يکار! یت بروناز خود يرو که با تموم وجود دوستش دار

پرخروش اون خواستن  انیتو جر فتمیبخواستم دوباره  یبودم که نم دهیچقدر دوستم داره اما اونقدر درد کش

 جهینت نیتا خود صبح به ا شبیبود که د نیهم يبرا! روندم یرو از خودم م ایبود که ناد نیهم يبرا!اشتباه

 !انگشتش يتو يبه خصوص با اون حلقه ! ازم دور بمونه دیبا ایبودم که ناد دهیرس

 !تو؟ امیب: به در خورد و ژاله اومد تو و گفت يا تقه

 !یهست یچقدر عصبان! اوه اوه: رو برگردوندم به سمتش و زل زدم بهش، اومد و در رو بست و گفت یصندل
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 يدختره رو رنجوند یگفت یچ: شد و گفت کینزد زیبه م! ست بودمخوا ینبودم اما ناراحت تا دلش م یعصبان

 !دامون جان؟

 !میمسائل با هم حرف بزن يسر هیدر مورد  دیفکر کنم با-

 !يمن که گفتم، خودت مخالفت کرد! البته: و مشتاق گفت نشست

ه سال از اوضاع سخت هم نینبود ا يازیاصالً ن! ژاله یدختر حرف بزن نیدر مورد من با ا نقدریا ستین يازین-

 !يبد حیمن براش توض

کنم و انتظار بازخواست شدن  يکنجکاو شیو زندگ ایخوام در مورد ناد یکرد م یم الیخ دیجا خورد، شا ژاله

 یاون بهش نم یهر از گاه ياز جواب دادن به سوال ها ریغ يزیمن چ: خرده نگاهم کرد و گفت هی. نداشت

 !گفتم

که  دمیشن یم يشاد ایژاله  يحرفها ونیاز م یقدر که هر از گاه نیبرعکس من که هم! دیپرس یاز من م پس

 !بود یهست و حالش خوبه برام کاف

 ...دامون : کرد و گفت یمکث ژاله

! نیدختر هول داد نیشماها منو به سمت ا! گه؟ید ادتونهی شویچند سال پ: دوختم به چشمهاش و گفتم نگاهمو

اش هم به من و هم  جهینت! شد؟ یتهش چ! دمیکه چرا پا پس کش نیوردم قضاوت کرددر م ن،یکرد خیمنو توب

 !که تو دستشه ياون حلقه ا بامخصوصاً ! نیکن کشیبه من نزد نینداره بخوا یلیدل! به اون دختر ضربه زد

 !تو دستش گذاشته نه تو هیدور بودن بق ياون حلقه رو برا-

لبم رو با زبون تر کردم ! نهیازم بب یخواستم ژاله واکنش ینم. نییآوردمش پا يابروم ناخودآگاه باال رفت و فور هی

 نیا جادیبه ا يچه اصرار! بشم؟ دهیسوراخ دو بار گز هیمن از  نیبذار دینبا نیکن یفکر نم: مکث گفتم هیو بعد 

 !ن؟یرابطه دار

 !ماها؟! م؟یدار-

 !درخواست کار؟ يبرا ادیو ب میالزم دار روین نجایا یمگه بهش نگفت! ؟یپس چ:

 .منم راستش رو گفتم د،یازم پرس-

 !د؟یپرس یازت چ: دمیدرهم شد و پرس ابروهام

دکتر رو دادم، با اون حرف  يشماره ! میمنم گفتم فکر کنم بخوا ن،یخوا ینم روین شگاهتونیگفت شما تو آزما-

 !با تو هم حرف بزنه ادیزد و قرار شد ب
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 !چرا؟! شگاه؟یآزما نیچرا ا! شهر؟ نیچرا ا! چرا؟! سوال بزرگ نشست تو ذهنم هی

*** 

: که به لبم بود رو برداشت و گفت يگاریجلو اومد و نخ س مایفندك سکوت خونه رو شکست، دست ش يصدا

 !کنه یم تمیدودش اذ

 !کجا؟: دیشدم که از جام بلند شم، دستم رو گرفت و پرس زیخ مین

 .رم تو بالکن یم: دوختم و گفتم شیآب يهابه چشم نگاهمو

 .میحرف بزن نیبش: شد و گفت مانعم

 شده دامون؟ یچ: دیپرس یمیبا لحن مال. و مات روبروم شدم نشستم

از من : و گفت زیم يرو گذاشت رو گاریس! بگم یدونم چ یبفهمه نم نکهیا يبه دو طرف تکون خورد برا سرم

 که ناراحتت کرده؟ يدید يزیچ

بود  ستادهیبارون ا ریز. میشناخت یبود که همو م یسال هی.به سمتش برگشت، نگاهم نشست به صورتش سرم

 .ستادیا یم یمنتظر تاکس شگاهیآزما نییپا ایانداخته بود که ناد ییروزها ادیمنو . سوارش کردم یوقت

 ! رو روشن کنم يو ازم خواسته بود بخار نیتعارف نشسته بود تو ماش یب مایش

تفاوت باعث شده بود به  نیهم دیشا. از خجالت تو وجودش نبود يخبر ایکرد و بر عکس ناد یرفتار م یمیصم

 نیبا ا: رك بهم گفته بود یلیکارتم رو که به سمتش گرفته بودم گرفته بود، لبخند زده و خ. بشم دهیسمتش کش

 !کنه یرد نم يشماره بد یبه هر ک پیو ت نیماش

 یکارو م نیا یمن ول: رو بارم کرده بود یشدن کلفت ادهیداشبورد گذاشته و قبل پ يزده بودم، کارت رو رو لبخند

 !یسوء استفاده نکن یاز نعمت اله يریبگ ادیکنم که 

 !مال خودمه نیماش! ؟ینعمت اله: بودم دهیپرس متعجب

 نیرفتم و سوار ماش یم ادهیرو پ ریمس نیابارون که نبود ! منظورم بارونه: و به آسمون اشاره کرده بود دهیخند

 !به خانومت سالم برسون! شدم یپام ترمز کرده بود نم يجلو یهر ک

 !مجردم: بودم، انگشتر رو در آورده و گفته بودم دهیخند! دستم بود يتو ياش به حلقه  اشاره

 پیو ت نیماش نیبه خاطر ا: داده بودم حیمرددش به صورتم نشسته بود، کارت رو به سمتش گرفته و توض نگاه

 !خالص شم دیشا يجور نیدادن گفتم ا یبهم م ادیشماره ز
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 نکهیفقط به خاطر ا ،یارتباط و دوست يماه بعد بهم زنگ زده بود، نه برا هیو کارت رو گرفته بود و  دهیخند

 ! میآماده کن عتریمادرش رو سر شیجواب آزما

که رفته بودم  یبه سمت هر کس ایبه خاطر ناد. چند ماهه در اومدم ییاز تنهاباز شد و من  شتریب ییآشنا باب

موندگار  مایآوردن اما ش یتونستم تحملشون کنم نه اونها اخالق گند منو تاب م ینه من م. بودم دهیپس کش

ش کردم شد که ناخواسته دلخور ییوقتها د،یشد که حوصله نداشتم نازمو کش ییشبها. دیبا هر ساز من رقص. شد

هم  یتر و البته که گاه یبود و قهرها طوالن دتریبحث ها شد یاواخر گاه نیو خب ا اوردیخودش ن ياما به رو

 .آوردم یاز دلش در م یو نازکش یمن با عذرخواه

 دنیند دمید یکردم م یخوب که فکر م. کردم یم یرو به عمه معرف مایش دیبود شا ومدهینبود، اگه ن ایناد اگه

خوردم و  یناهار رو باهاش م هیشد حتماً  یجور نم دنمونید يبرنامه  شتریاگه چند روز ب. کنه یناراحتم م مایش

همون سرزنده بودنش هم  دیشا. هزار سودا وسر داشت  هیبود که  یطونیدختر سرزنده و ش! کردم یگله هم م

 !منو براش قابل تحمل کرده بود

 !؟یحرف بزن يخوا یشده دامون؟ نم یچ: دید و پرسلمس کر شموینشست به صورتم، ته ر دستش

فکر کردن به ! انتیمثل خ یحس! به جونم افتاده بود یحس ستیمتأهل ن ایبودم ناد دهیکه فهم شیهفته پ هی از

کرد هر چند که ما به هم  یرو تو وجودم زنده م ایبه ناد انتیام حس بد خ گهید يدوست دخترها ای مایحضور ش

 یرفته، وقت رانیاز ا ایکه ناد دمیازش شن یتتلفنم به خاله نگار، وق نیهر چند که تو آخر! مینداده بود يتعهد

! خواد ینم نویا ایگردونم خاله گفته بود ناد یرم و برش م یهم که بره م ایدن يبهش گفته بودم هر جا

 !بدون اون ادامه بده تویمنتظرش نباش و زندگ

 هیرابطه چقدر برات جد نیا: گفتم مایشلوار گرم کنم و پشت کرده به ش بیجام بلند شدم، دستم نشست تو ج از

 !ما؟یش

 ؟یچ یعنی:دیپرس متعجب

 ! ؟يمن تا کجا حساب وا کرد يخوام بدونم رو یم-

 !فهمم دامون ینم:

 !تو کجام؟ ي ندهیتو ذهنت من تو آ-

خرده تو سکوت  هیباالم گرفتم،  يرو به دندونها نمییلب پا. صورتم بود ي رهیکرد، برگشتم سمتش، خ مکث

 !یستیدونم موندگار ن یم: موند و بعد گفت
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 !؟یدون یاز کجا م-

 !وقتشه؟! دونستم یاز اول هم م:

 !؟یدونست یاز اول از کجا م-

 !خواد ینم مشیدا یزندگ يکنه اونو برا یرو عقد موقت م یکه زن يمرد مجرد:

تا : خرده سکوت گفتم هینشستم روبروش و بعد ! بود و گزنده تیتند نبود اما واقع ماینداشتم بدم، لحن ش یجواب

 یم! در واقع خونواده امه. که دارم هیعمه ام تنها کس. کنم تیقصد داشتم به عمه ام معرف شیچند وقت پ

! ينده که چرا مجرد موند ریبهم گ یکس گهیبره و د نیها از ب ثیبدم که حرف و حد لیتشک یزندگ هیخواستم 

که با هر اخالق گند من  ییبهتر از تو یک دمیو د رمیخواستم ازدواج کنم و به قول معروف سر و سامون بگ یم

 !يکه دوستم دار يو نشون داد یساخت

 !یوقتها مهربون شتریب! هم اخالقت گند نبود شهیهم:زد و گفت يلبخند مایش

 یاز گذشته ام بهت بگم، اگه راض ییزهایچ هیتو فکرم بود : بعد گفتمنشست رو لبم و  يکه نه تلخند لبخند

 ادیازدواج از حالت موقت در ب نیمنم به عمه بگم و ا یکن یو منو به خونواده ات معرف يباهام ادامه بد يشد

 ... یول

 !مهمه یلیخ یول نیا-

 !آره:

 !چند روزت نیگاه و ا یگاه و ب يها یگرده به تلخ یکه مطمئناً بر م-

 !آره:

 ! وسطه؟ يا گهید یکس يپا-

 !آره:

 !؟يزن دار-

 !نه:

 !که بهتر از منه؟ يآشنا شد یبا کس-

 !نه:

 !؟یپس چ-

 !قبل از تو آشنا بودم که حاال برگشته یبا کس:
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 زنت بوده؟: دیکرد و پرس یساکت شد، مکث مایش

 !نه-

 ! ؟يریاونو بگ يخوا یم:

 !نه-

 !؟یپس چ:

دونم  یم! اونه ریذهنم درگ...  یول میبهم برس میتون یوسطه که نم ییزهایچ هیبشم،  کیزدخوام بهش ن ینم -

امروز ! گم یزنم اما دارم صادقانه م یماجرا با تو حرف م نیکه دارم در مورد ا هیشعور یب تیزشته، نها یلیخ

 شهیگوشه از ذهنش هم هیکه  یکن یزندگ يعمر با مرد هیکه  نهیبهتر از ا یرو تحمل کن یهمه تلخ نیاگه ا

 !کنم ینامه رو دائم غهیتونم اون ص یچرا نم یکه بدون يحقو دار نیکنم ا یفکر م. است گهینفر د هی ریدرگ

 ؟یعاشقش:

 !بودم-

 !یهنوز هم هست:

 !دیشا-

 !مبارکه:

 یوقت است،یناد ریذهنم درگ یخواست وقت یدلم نم... حق داشت اما ! دلخورش ينشست به چشمها نگاهم

 ایکرده بودم که ناد مویسالها تموم سع نیمن تو ا! رخت خواب باشم هیتو  مایچشممه با ش ياون جلو يچشمها

 يگذروندم اونقدر یم مایکه با ش ییوقتها. ذهنم بود ي نهیرو فراموش کنم، کمرنگ شده بود برام و تو پس زم

 ینم! تونستم ینم ایبه ناد یکیهمه نزد نیگذشته دور کنه اما حاال و با وجود ا يایداشت که منو از دن یسرزندگ

گفتم . دادم حیتوض مایش يرو برا نهایا! باشه يا گهیکس د ریذهنم درگ یرو کنارم داشته باشم ول یتونستم کس

 !فهمم یم: بلند شد و گفت اشاز ج نکهیو گفتم و گفتم تا ا

 کجا؟-

 .رم خونه یم:

 .بعد بروشام بخور -

 .خوام فکر کنم یم. نه:

 !؟يازم دلخور: که مانتوشو بپوشه، همراهش شدم و گفتم يافتاد سمت در ورود راه
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 !نه-

 !میو من اونو بکشونم تو زندگ يتو بر ستیقرار ن:

 !باشه-

 ... نکهیا لیمن فقط خواستم دل مایش:

 !رو هضم کنم هیقض نیخوام برم که ا یم. منتها اآلن ناراحتم یکه صادقانه گفت یمرس! متوجه ام دامون-

 .بذار لباس بپوشم برسونمت:

 .خوام راه برم یم ستین یاجیاحت-

 .دم برسونمت یم حیشده، من ترج کیهوا تار:

 .برام ریآژانس بگ-

 !؟یازم فرار کن يخوا یم:

 .میزن یبذار بعد حرف م رهیاآلن ذهنم درگ ینه ول-

 .باشه:

 ایناد! و هوا معلق شدم نیزم ونیرفت و من دوباره م! رفت مایژانس خواستم و شاز آ نیماش هیسمت تلفن،  رفتم

 مایش يبرا زویزود همه چ نقدریمن چرا ا! بودم؟ دهیکش شیخودم رو به آت یمن چرا زندگ! شد یکه مال من نم

 ! کرد؟ یکار م یبا مغزم چ داشتدلم ! گشت یخونه بر نم نیبه ا گهیمطمئناً د! اعتراف کرده بودم

 يصدا. پاهامو کند کرد ییآشنا يرفتم سمت رخت کن که صدا یداشتم با سرعت م شگاهیبودم آزما دهیرس تازه

 !بود با دکتر ایحرف زدن ناد

 دیبودن به حرف زدن، دکتر که منو د ستادهیدم در اتاق ا. دیرفت باال و سرم به سمت اتاق دکتر چرخ ابروهام

 !دامون جان؟ ياومد:گفت

 يرو به دکتر سالم کردم و برا دمیبهشون رس یاز سمت رخت کن به سمت اتاق دکتر کج کردم و وقت راهمو

 ؟یخوب: گفت ییدکتر با خشرو. تکون دادم يسر ایناد

 !دخترخاله اته تیخانوم پاك ن ينگفته بود: رو زمزمه کردم، دست دکتر نشست به پشتم و گفت ممنون

رو دست به دست کردم  فمیک! دمیفهم یرو لبش بود که مفهومش رو نم يلبخند ا،ینشست به صورت ناد نگاهم

 .بود ومدهین شیفرصتش پ: و گفتم

 .کارتو شروع کن یداشت شویاز هر وقت که آمادگ: گفت ایزد و رو به ناد يلبخند دکتر
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 !بدم تیرضا دیمنم با نیفکر کنم گفته بود: هام در هم شد و رو به دکتر گفتم اخم

خانوم  يرزومه  يسرت شلوغه و فرصت نکرد یلیروزها خ نیتو ا دمید:تر کرد و گفت قیلبخندش رو عم دکتر

مشغول به کار بوده، پس  نجایکردن، خودش هم که قبالً ا دییرو تأ شونیو خانومش هم ا يمصطفو ،ینیرو بب

 . ستین یمشکل

! ؟یچ یعنیکارها  نیا دمیفهم ینم! آخه؟ یچ یعنی! زد که من مونده بودم یاونقدر خونسرد حرف م دکتر

 !رم لباس عوض کنم یم: من داد و گفت لیتحو يلبخند ا،یبرگشتم سمت ناد

 !ریسخت نگ: من زد و گفت يبه شونه  یسمت رختکن، دکتر دست رفت

 يرو انداختم رو فمیدر رو بستم و ک: دیپوش یرو م دشیجواب راه افتادم سمت رخت کن، داشت روپوش سف یب

 !؟یچ یعنیکارها  نیا: دمیاخم کرده پرس! از صداش جا خورد و با ترس برگشت سمتم! زیم

 !کدوم کارها؟: دیخرده زل زد به صورتم و بعد پرس هی

 !؟یچ یعنی یینجایا نکهیا-

 !شهرم؟ نیتو ا ای شگاهمیآزما نیتو ا یعنیتو رختن کنم،  یعنی نجامیا:

 !هر سه تاش-

 !یگکار و زند يبرا نجایاومدم ا: 

 !جا قحط بود؟-

 !شگاهتو؟یآزما ای یگ یشهرت رو م:

 !هر جفتش-

: روپوش در آورد و مرتب کرد، دوال شد که کفشهاشو عوض کنه، در همون حال گفت ریاش رو از ز مقنعه

 !هیدنید یلیات خ افهیق یش یکه م یعصبان

 ! بود گهید يایناد هی! شناختم ینبود که من م یدختر اصالً اون نیا! رفت باال ابروهام

دور و  يدونم دوست ندار یم: سرش رو باال آورد و با لبخند گفت دم،یکش يو پوف کالفه ا یرو صندل نشستم

 !دم یقول م! کنم که رابطه ام فقط در حد کار باشه یم مویبرت باشم، منم تموم سع

 !خوام یهمونو هم نم-

 !چرا؟:

 !؟یباهام داشته باش يکار يرابطه  یخوام حت یچرا نم! ؟یخوام دور و برم باش یچرا نم! ؟یچرا چ-
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 ! چرا؟! اوهوم:

بگم اما واقعاً جواب  يزیبود و پرشر و شور و خواستم چ یکه حاال به نظر وحش یعسل يزدم به اون چشم ها زل

 دایدوباره به دلت راه پ یترس یم: رك گفت یلیرفت سمت در اما برگشت و خ! دونستم یچرا رو خودم هم نم

 !کنم؟

 !زد و رفت ياش بودم، لبخند افهیق مات

*** 

تونستم حضور و  یخواستم نم یگوشم مشغول کار بود و من هر چقدر که م خیب ایناد! بود یسخت طیشرا

و چند تا  نیخواست برم سراغ مع یدلم م! شدم و رفتم تو اتاقم الیخ یکالفه کار رو ب! رمیبگ دهیوجودش رو ناد

  !بود که خفه اش کنم ازیشد، ن یبا فحش هم دلم خنک نم! هه! کرده بود ضمانت! فحش آبدار نثارش کنم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 تونم برم؟ یم: دیبود که از در رو باز کرد و پرس ایباشه، ناد نیبه در خورد، سرم رو بلند و دعا کردم که مع يا تقه

 !مستیشما ن سیمن رئ: ازش گرفتم و خودم رو مشغول نوشتن نشون دادم و در همون حال گفتم نگاه

 !نیهست يبخش هماتولوژ سیدکتر گفتن شما رئ: که گفت دمیرو شن مشیمال يصدا

! که نخوامش! نشم میآوردم که تسل یبه خودم فشار م یداشتم حساب. رو بلند کردم و نگاهمو دوختم بهش سرم

چرا ! ؟یینجایچرا ا! چرا اآلن؟! ؟يهمه سال کجا بود نیکه نپرسم ا! که نخوام اصالً سر حرف رو باهاش باز کنم

 !؟یچرا برگشت! ؟ياومد

 برم؟: دیپرس دیرو که د سکوتم

 .به سالمت: گفتم رلبیز

لحنت : شونه اش جا به جا کرد و گفت يرو رو فشیشدم، ک رهیبهش خ یسرم رو بلند کردم و سوال د،یخند

 !برو به درك تا برو به سالمت یکه بگ نهیا هیشب شتریب

بست زبونم از  یکردم لبخند نزنم، در رو که م یبه زور سع یول! حق داشتلحظه از حرفش خنده ام گرفت،  هی

 !آقاجونت خوبه؟: دمیپرس یخارج شد وقت ارمیاخت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٦٩٩ 

بارم کنه اما  يزیخواد چ یکردم م الیکه خ يشده بود، طور يکرد و برگشت سمتم، چهره اش کامالً جد یمکث

 م؟یحرف بزن يخوا یم: دیبرگشت تو اتاق، در رو بست و پرس

 !؟يدیپس چرا حال آقاجون رو پرس: دیشد و پرس کینزد زمیگفتم، به م یرلبیز ينه  هی

 !داره؟ یاشکال. دمیحال پدربزرگمو پرس:ازش گرفتم و مثالً مشغول کاغذها شدم و گفتم نگاه

 !هیدر چه حال رمردیبرات مهم باشه که اون پ یلیکنم خ یفکر نم ینداره ول یاشکال-

 !جواب نده يدوست ندار:نشست رو لبم، برگه ها رو جا به جا کردم و گفتم يپوزخند

 دامون؟: رو مبل و گفت نشست

 ینگاهش نم دید یبار وقت نیا. دوباره صدام زد نه،یو به صورتش نش ادیتالشم رو کردم که نگاهم باال ن تمام

 .گن که حالش خوبه یم یعنی. آقاجونم حالش خوبه: کنم از جاش بلند شد و رفت سمت در و گفت

 !یچ یعنیگن حالش خوبه  یم یعنی نکهیدر موند و ا ي رهیو در رو بست، نگاه من خ رفت

*** 

 !عمه خوابم:

 !زنمت ها یپاشو م-

 !عمه جان، به جون خودم خوابم:

 !دامون منو حرص نده-

 یم نیپاشو بش: به لبش آورد و گفت يا رزمندانهیلبخند پ! و زل زدم به صورت عمه رونیپتو اومدم ب ریز از

 !خوام باهات حرف بزنم

خونه داره  یو خلوت ستنین نیمژگان و حس یبه من گفت: دادم به تاج تخت و گفتم هیو تک دمیرو باال کش خودم

گول خوردم و اومدم، شما هم از فرصت استفاده  چارهیباز من ب! یکه تنها نباش نجایا امیخوردت و من ب یم

 !؟یدر مورد زن گرفتن من حرف بزنکه  يکرد

 !بده مگه؟-

 !ندارم یمن مشکل غمبریبه پ ریعمه به پ! نمیبب دیبا ویمن زن نخوام ک! ست؟یبد ن:

 !یکن یم یزندگ يچه جور يخبرت رو دورادور دارم که دار! گذره یبهت بد هم نم! اون که البته-

 !کنم؟ یم یدارم زندگ يچه جور:
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 نیمخصوصاً با ا! تونن برات دردسر بشن یهر کدوم م ستنیو فردا ن تنیکه امروز تو زندگ ییآدم ها نیدامون ا-

 !يکه تو دار یگاهیمال و جا

 !عمه ارمی ینم میرو تو زندگ یرنگ به رنگ يمن آدم ها:

 !مورد حرف بزنم نیخواستم در ا یاصالً نم!باشه قبول-

 !؟یپس چ! اه؟: دمیرفت باال و پرس ابروهام

 !کنه یشما کار م شیپ ایناد ينگفته بود: تخت نشست و گفت يلبه  رو

چسب  هی دیزن و شوهر با نیا: پشت بندش اخم کردم و گفتم! دیبار به طاق چسب نیدوباره رفت باال و ا ابروهام

 !رو دهنشون کار بذارن پیز ای

 !زن و شوهر؟-

 !نیژاله و مع:

 !به اون ها داره؟ یچه ربط-

 !رو به شما داده؟ شگاهیآمار آزما یپس ک:

 !گه؟ید استیمنظورت آمار ناد-

 !همون:

 !خودش بهم زنگ زد-

 !نداختم هوا یکالهمو م دیشدم با یمن اگه خل نم! بار چندم تو اون چند روز گرد شد يبرا چشمهام

 !؟یک: دمینشستم و پرس صاف

 !ایناد-

 ! ؟یچ یعنی:

 .تو کار گرفته شیزنگ زده بود حال منو بپرسه، بهم گفت که پ-

 !داره زنگ بزنه حال شما رو بپرسه؟ یلیچه دل: دمیدر هم شد و پرس ابروهام

 ! خب؟ هیچ: کرد و گفت یاخم

 سوال بپرسم؟ هی: و عمه گفت دمیبه موهام کش یدست ن،یرو زدم کنار و پاهامو گذاشتم زم پتو

 !آره؟ ينوز دوستش داره: لحن گفت نیتر میزد و با مال يلبخند. کردم و منتظر موندم نگاهش
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 ياونقدر یکن یاگه فکر م ست،ین یاگه مشکل: تر شد و گفت قیبه دو طرف تکون دادم، لبخندش عم يسر

 !هان؟. سراغش يبر دیفکر کنم با رهیبگ میتصم شیزندگ يمستقل شده که بتونه خودش برا

 !نه-

داشته  يخوا یاگه م. ریدرست بگ میتصم هیفکرهاتو بکن، : و گفت دیپشتم کش يو دستش رو رو دیخند عمه

رو  ایکردن به ناد دایو راه دست پ ریبگ تیزندگ يبرا گهید میتصم هیبرو سمتش، اگه هم نه که خب  شیباش

 ...مقدار  هی ییکه پا در هوا يجور نیا. زمیخودت ببند عز يبرا

 تلفن؟ يگفته پا یچ-

 !؟یچ:

 !زده؟ یدر مورد من حرف-

 !ينه فقط گفت که بداخالق شد:

 !ن؟یهم-

 . آره:

 ؟يدینپرس يزیاز خونواده اش چ-

 . نه:

 !کنه؟ یو تنها زندگ نجایشدن ا یراض ينگفت چه جور-

 .نداد یحیاونم توض دم،ینپرس يزیمن چ:

 ؟یپرس یچرا خودت ازش نم: دیگفتم و از جام بلند شدم، عمه هم پا شد و پرس یآهان

 !نمیب ینم یلیدل: و رفتم سمت هال و گفتمام رو برداشتم  حوله

 !؟یمطمئن: دیبرم تو حموم پرس نکهیشد و قبل از ا همراهم

 يحوله رو انداختم رو! دمیفهم ینم ایلب ناد يلبخند رو نیبرگشت به طرفش، لبخند رو لبش رو درست ع سرم

 !رو مطمئنم؟ یچ: دوشم و گفتم

خرده  هی ریبرو دوش بگ! رو یکن ينداره در موردش کنجکاو یلیکه دل نیا: سمت آشپزخونه و گفت رفت

 !جوشت بخوابه

*** 

 ؟يد یالم به من م هی: گفتم يتو برگه ها بود و در همون حال به احمد سرم
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که نشست تو دستم  ینوشتم، دست یبود که داشتم م يزیرو به سمتش دراز کردم اما نگاهم مشغول چ دستم

کردم و الم رو گرفتم  یاخم. ایناد يسرم رو برگردوندم و نگاهم افتاد به ظرافت دست ها. داشت یخاص يگرما

 !؟یهست يتا حاال تو احمد یاز ک: دمیو پرس

 .رونیرفته ب شونیا: گفت یمیلحن مال با

 !کردم یبرگشت دوباره جمله ام رو تکرار م یکردم وقت یصبر م: کاغذ گذاشتم و گفتم يرو رو خودکار

 يکوچولو شد ينق نقو يبچه ها هیشب: بده، سرگرم کارش شد و گفت حینگاهش کردم که توض ید،سوالیدخن

 !دن یکه قهر کرده ان و به حرف مامانشون گوش نم

 یهم نم نیبهتر از ا تشیبه امان خدا ترب يبچه اتو ول کرد! آره مامان خانوم: مشغول کارم شدم و گفتم دوباره

 !شه

درست و درمون براش در  هیسرش دو تا تنب ينداره، حاال که برگشتم باال بیع: گفت یکه با لحن شوخ دمیشن

 !شه یاز نو مودب م رم،ینظر بگ

اگه قرار :گفتم يجد یو با لحن نهیب یام رو نم افهیکه خوشحال بودم ق یزدم در حال شیبه حاضر جواب يلبخند

 ... یگفت یم! نمتیب یم یگفت یم! فعالً یگفت یم! خدافظ دامون یگفت ینم يبود برگرد

 !رم یم شهیهم يکردم برا یرفتم فکر م یاون روز که م-

کنم همون روز  یامروز هم من فکر م: از دستم در آوردم و رفتم سمت در و گفتم تیهامو با عصبان دستکش

 !نمتیدم اصالً نب یم حیو ترج یرفت شهیهم يبرا

 ستادمیخرده تو راه رو ا هی! نکنه دایبحث ادامه پ نکهیا يبرا رونیبخش زدم ب دم،ازیدامون گفتنش رو شن يصدا

نبودنش کنار اومده  ي هیبا قض یینبود و من تنها ایکه ناد ییخواد برگردم به روزها یو فکر کردم چقدر دلم م

 !بودم

*** 

هم  ياحمد. زد ینم یحرفسرش رو به کارش گرم کرده بود و خوشبختانه  ایبعد برگشتم تو بخش، ناد قهید ده

 . کارها رو بهش سپردم و رفتم تو اتاقم یکه اومد من باق

باشه با دل  ایبرخورد با ناد نیا نکهیاز ا شتریکه باهاش داشتم اما ب يبرخورد نیناراحت بودم از ا ییجورها هی

 یاحساس! ده یدونستم اگه مهارش نکنم کار دستم م یکه م یاحساس سرکش نیبا ا! خودم بود يصاحب مرده 

 !فوران کردن يآورده بود برا ریگ يا زنهکرده بودم و حاال رو پیچپونده و درش رو ک یقوط هی يکه به زور تو
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در  نگیرو که از پارک نیبارون گرفته و هوا سرد بود، ماش. ناهار يهام رو جمع و جور کردم که برم برا لهیوس

که نگاهش به  دمید نهییآ ياز جلوش رد شدم، از تو.رد بشه ابونیکه قصد داره از عرض خ دمیرو د ایآوردم ناد

رو رد کرد و تو بلوار وسط  ابونیسمت خ هینه،  ایسوارش کنم  نکهیا يو مردد موندم برا ستادمیا نمه،یماش

 .ز کردمپاش ترم ياون طرف جلو دیرس یرو دور زدم و وقت یدگیراه افتادم و بر ستاد،یا

خوشرنگش زل زل منو نگاه  يبا اون چشمها. دنده خم شدم و در رو باز کردم يکرد اما سوار نشد، رو نگاهم

سوار شو بد : باعث شد بگم یپشت نیبوق ماش. کردم یداد،منم منتظر نگاهش م ینشون نم یکرد و واکنش یم

 !جا نگه داشتم

 !نییشما بفرما: شد، دستش رو گذاشت به در و گفت کینزد نیقدم به ماش هی

دوباره به سمت در دراز شدم، بازش کردم و با تحکم . در رو بست یسرد بود و نگاهش هم دلخور وقت لحنش

 !گذاشتن رو سرشون؟ ابونویخ ینیب ینم ن،یبش: گفتم

خرده سکوت اون بود که شروع  هینشست و در رو بست، راه افتادم و بعد  یعقب يها نیخاطر بوق ممتد ماش به

 .يعوض شد:کرد

بودم و از  دهیو البته خبر داشتم اما به چشم ند يهم عوض شد یلیخ: کم مکث کرد و گفت هیموندم،  ساکت

 !دنیبود مانند د یک دنیگفتن شن میقد

کردم از زور  یم الیاون موقع ها خ! رو داشت فشیبهش انداختم،هنوز عادت مچاله کردن بند ک ینگاه مین

 !کنه یکار رو م نیخجالت ا ایاسترس 

 !کنم ها ینم یتو خوابگاه زندگ: کم ساکت شد و بعد برگشت به سمتم و گفت کی دوباره

 یحرف گهیشد و د رهیبه روبروش خ! رم؟ یفکر کردم که اصالً کجا دارم م نیبهش انداختم و به ا ینگاه مین

 !آوردنت یم نجایها تا ا یتاکس: گفتم میشد کینزد، به چهارراه که نزد

 !نیبغلها نگه دار نیهم! پس یمرس: گفت يجد ینگفت و بعد با لحن يزیجا خورد که اول چ انگار

: دیلبخند پرس هیخواستم بگم آدرس بده که برسونمش، برگشت سمتم و با  ستادم،یخرده جلوتر ا هیزدم و  راهنما

 ! ما چقدر شد؟ هیکرا

 دیتعجبم رو که د! دمیکوب یدر رو هم تو صورت طرف م چ،یشدم ه یکه م ادهیگه بودم پرفت باال، من ا ابروهام

 !م؟یشه از بند پ استفاده کن یسرد هم هست، نم اد،ی یبارون م: تر شد و گفت قیلبخندش عم
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 يچه قدر نقشه ها برا! بود ییچه روزها! بند پسرخاله دخترخاله بودن! بند پ! اون روز تو دانشگاه افتادم ادی

کرد که  یسال ها به اون روزها فکر م نیانگار در تمام ا! بود ادشیهم انگار خط به خط رو  ایناد! داشتم میزندگ

 !بود ادشیرو  اتیجزئ

 يدیکه منو د یمرس: و گفت رهیلبخندش جمع شد و دستش نشست به دستگ د،یرو که مات صورتش د نگاهم

 .يرسوند نجایو تا ا

 از کدوم ور برم؟: دمیدر رو باز کنه، پرس اومد

سمت : کرد و گفت یبه صورتم، من زل زدم به روبروم و دستهام فرمون رو مشت کرد، مکث دیچرخ نگاهش

 .راست 

هم آدرس داد و بعد  گهیچند بار د! نه ایکنه  یم یخودم رو کنترل کردم که نپرسم تنها زندگ یلیافتادم و خ راه

 .جاست نیهم: کوچه گفت هیسر 

 .دامون یمرس: در رو ببنده گفت نکهیشد و قبل از ا ادهیرو نگه داشتم، پ نیماش

چقدر ! ام فشار بدم نهیلحظه سرش رو به س هی يخواستم برا یسمتش و زل زدم به صورتش، چقدر م برگشتم

 یچقدر دلم م! ند بزنملبخ شیخواست به مهربون یچقدر دلم م! رمیخواست دستهاشو تو دستم بگ یدلم م

که  فیح! بود زندهکه  فیح! که آقاجونش بود فیح! فیح. خواست محبتش رو داشته باشم و بهش محبت کنم

 ! بود نمونیاون گذشته ب

 هی يبرام دست تکون داد ورفت تو ستاد،یخونه ا هیکوچه دم  يتا وسط ها ستادمیرو بست و رفت، اونقدر ا در

 .دمشیند گهیخونه و د

رفتم که ذهن آشفته ام  یم! کم فکر کنم کیرفتم که  یم! رفتم لب ساحل یم! رم یبودم که خونه نم نمطمئ

بار به خاطرش به  هیکه  يدختر نیدختر، از ا نیاز ا نکهیا يکردم برا یم دایپ یراه دیبا! رو سامون بدم

 !موندم یازش دور م دیبا! بودم دور بمونم دهیرس یفروپاش

*** 

به  ینگاه. خواست یداغ م يچا هیگرفتم، سردم شده بود و دلم  ایکه بلند شد چشم از در میزنگ گوش يصدا

 نیمع. داد به اون سمت قدم بردارم یاجازه نم لیزنگ موبا يکه با فاصله از ساحل بود انداختم اما صدا يدکه ا

 هیپسرش بود و من  تولد! شه یم دبلن دادشیسرزنش و داد و ب يدونستم به محض جواب دادن صدا یم. بود
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 يبرا نیهم اونجاست و ا ایمطمئن بودم ناد! رسوندم به خونه اش اما نرفته بودم یخودم رو م دیبا شیساعت پ

 .کرد یرفتن مرددم م

در حد  شگاهیکرده بودم گذشته بود، تو آزما ادهیمحل سکونتش پ يرو سر کوچه  ایکه ناد يهفته از اون روز هی

 شیدلم اونو پ. ازش دور بمونم نکهیا يتالشم رو کرده بودم برا تیو من نها میچند کلمه با هم حرف زده بود

و چند سال تنش  ستیب. خسته بودم اًواقع گهیعوض نشده بود و من د طیشرا. زد یو عقلم پسش م دیکش یم

 .بود يادیز یهر آدم يبرا

سرد بود و . نیو برگشتم تو ماش دمیکش يپوف کالفه ا. ره بلند شدکه قطع شده بود دوبا لیزنگ موبا يصدا

رو  يبخار يرو روشن و دکمه  نیماش. انداخت یگرفته بود که چشمها رو به اشک م يلب ساحل هم باد بد

 . زدم

ازش  يدست خودم نبود که با تند! خواست یم یفردا مرخص ياومده بود تو اتاق و ازم برا ایظهر بود که ناد دم

 !حل نشده؟ تونیهنوز مشکالت خانوادگ: بودم دهیپرس

طعنه زدن بهش  يو فوت پارسا برا يماریدارم از ب نکهیتوجه به ا یافتاده و ب شیکارآموز يروزها ادی ناخودآگاه

 !کنم رنجونده بودمش یاستفاده م

. شده بودم مونیاز حرفم پش و دهیبه موهام کش یکالفه دست. رونیخرده نگاهم کرده و از اتاق رفته بود ب هی

 !رفته بود یول ادیتونه فردا رو ن یرفته بودم که بهش بگم م

 یعصبان ییبا صدا نیبار جواب دادم و طبق حدسم مع نیا د،یچیبار سوم تو گوشم پ يبرا لیزنگ موبا يصدا

 !تو؟ ییدامون کجا: گفت

 .رونمیب-

 !يخراب شده ا رونیاون ب يمنتها کجا شگاهیو نه آزما مارستانیو نه ب يکه نه خونه ا یرونیب! یرونیدونم ب یم:

 !چه خبرته؟-

 !مییمنتظر تو نجایا مینشست! چه خبرمه؟:

 !ام؟ی یمگه گفته بودم م-

 !کنه یعمو عمو م یما به درك بچه از صبح ه! ؟یشرکت کن يخوا یتو تولد مهبد نم:

 !بهش بگو کادوش محفوظه-

 !دامون:
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 .امی یدارم م-

 !يآدمو حرص بد يفقط بلد !کوفت:

 !مونه یبرام نم یحیو تفر یسرگرم گهیکارم نکنم که د نیا-

 !از رو بستن و منتظرتن ریبرات شمش نجایمژگان و ژاله هم ا ،یچیدست من که ه یعنی! مگه دستم بهت نرسه:

 !ام؟ین یعنی-

 !نهیوتیگ ریکه فردا سرت ز ياین:

 ! کنه ینم یفرق یلیخ ریبا شمش نیوتیگ-

 !ستین ياز شام خبر ینباش نجایا گهید قهیتا پنج د: فحش نثارم کرد و گفت هیو  دیخند

هست  یخونوادگ یهم تو اون مهمون ایناد نکهیفکر کردن به ا. گفتم و تماس رو قطع کردم و راه افتادم يا باشه

 ینم! تم اون جا باشهخواس ینم! ناخواسته بود جانیجور ه هی!کرد ینم تیاذ! نه دیشا ای. کرد یم تیمنو اذ

 ینم! يرکاریغ طیمح هیخواستم باهاش روبرو بشم، مخصوصاً تو  ینم! خواستم احساساتم قلقلک داده بشه

 !ادیعالمه احساس متناقض غوطه بخورم و بهم فشار ب هی نیخواستم دوباره ب

در رو بستم و زنگ واحد . عقب برداشتم یمهبد رو هم از صندل يشدم، کادو ادهیرو خاموش کردم و پ نیماش

جور  نیا يدونستم که حوصله  یبود، بهم گفته بود مهمون داره اما م ومدهیعمه ن. رو فشار دادم نایا نیمع

نفس راحت  هی یعنی نینبودن و ا رانیبود که الله و مادرش ا نیکه داشتم ا یتنها شانس. ها رو نداشت یمهمون

 !هاشون کهیاز شر ت یو خالص

به  یبه تأسف تکون داد، نگاه يبا لبخند سالم کردم، سر. باال رفته دم در بود يابرو هیباال، ژاله با  رفتم

 !میپس افتاد یاز گرسنگ! رفت؟ یدر م ایدر: کفشهام انداخت و آروم گفت

 !؟يکارآگاه شد: و گفتم دمیخند

 نیتو ا نیمع يعمو میخواست یم ،يایبکه  میکادو نخواست يبرا: رو به سمتش گرفتم، اخم کرد و گفت کادو

 !تولد باشه

 !باشه یمهمون نیراغب نبود تو ا یلیمهبد خ يمنتها عمو: گفتم و آروم زمزمه کردم یدونم یم

 !هم دلت بخواد یلیخ! برو تو ایب: ساختمون و گفت ينشست به پشتم و هلم داد تو دستش
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هم  هیدو تا از آشناهاشون دست دادم و با بق یکی نیو حس اوشیو س نیکردم، با مع زونیرو در آوردم و آو پالتوم

به ساعت  ینگاه. اومد یم رترید ایبود  ومدهین دیشا. نبود ایاز ناد يخبر. کردم و نشستم یسالم و احوال پرس

 .اومد یاحتماالً نم! بود رید یکاف يانداختم به اندازه 

 ومده؟یخانومت هنوز از تهران ن:گفتم اوشیو رو به س نیکنار مع نشستم

 .اآلن ادی یم. چرا:به اتاق خواب کرد و گفت يسر اشاره ا با

 مهبد کو؟: دمیچرخوندم و پرس يسر

 !خوابه: گفت نیمع

 !اآلن چه وقت خوابه؟: و گفتم دمیخند

 !تولدش رو قاچ نزده خوابش برد کیکه بچه ام ک ياومد ریانقدر د: جاش بلند شد و گفت از

 ؟یگ یم يدار يجد: دمیدرهم شد و پرس بروهاما

 !تو اتاق مشیاز ژاله کتک نخوره برد نکهیا يکرده برا ينه بابا، بچه خراب کار: بود که گفت نیمع ي پسرخاله

 !؟یزن یتو مگه بچه رو کتک هم م: دمیاومد و پرس یم رونیب يچا ینیکه با س يسمت ژاله ا برگشتم

 !با تحکم با کتک فرق داره يدو تا جمله ! غلو نکن ایپور: رو به سمتم تعارف کرد و گفت ییزد، چا لبخند

 !آره؟ يپسر منو دعوا کرد: جام بلند شدم و گفتم از

 !داداشت بود که تا حاال: و گفت دیخند

 یقبول م يباشن من بچه رو به فرزند والیمامان و باباش که ه: کردم و راه افتادم سمت اتاق مهبد و گفتم اخم

 .کنم که جونش در امان باشه

: رفتم تو و در رو بستم و گفتم. ستنیتو اتاق ن يدر بالکن بازه اما مهبد و شاد دمیاتاق مهبد رو باز کردم و د در

 !؟يمهبد

 به دست لیموبا ایناد! ينه مهبد بود و نه شاد رونیکه از بالکن اومد ب یداشتم مهبد به سمتم بدوا اما اون انتظار

 !ست؟ین نجایمهبد مگه ا: دمیجا خوردم از حضورش و هول شده پرس. به سمت اتاق قدم برداشت 

 !سالم: زد و گفت يلبخند

. داد یرو نشون م يا گهید زیکردم ازم دلخور باشه اما اون لبخند چ یبود برام، بعد برخورد صبح فکر م بیعج

 !زدم یحرف م نه من داشتم با تلفن: برگشت و در بالکن رو بست و گفت

 ...خواستم  یبابت صبح، نم: کردم و گفتم یمکث
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 .فراموش کن. ستیمهم ن: جمله ام رو کامل کنم گفت نکهیبه چشمهام دوخت و قبل از ا نگاهشو

 یمشک ياونقدر تو اون لباس کرم، با روسر. از کنارم رد بشه، دستم ناخودآگاه نشست به مچش و مانع شدم اومد

رخ ! خواست که نره یدلم م! خواستم که نذارم بره یمن نم یعنی! تونستم بذارم بره یشده بود که نم یخواستن

و لبهاش رفت و برگشت، کل صورتش رو  مهاچش نینگاهم ب! مات چشمهام بود ایو ناد میبود ستادهیبه رخ هم ا

 !؟یشتچرا برگ! ؟یینجایچرا ا: دمیدوره کردم و بعد زل زدم به چشمهاش و آروم پرس

خورد تو  یتو دماغش و نفسم م دیچیپ یعطرم م نکهیاز ا ،یکیاز اون همه نزد دیشا! داد یجواب نم ایناد

من اما تو اون لحظه از ! و طلبکار بپرسم چرا برگشته یخیهم توقع نداشت اونقدر  دیشا! صورتش جا خورده بود

تونستم از کنارش بگذرم،  ینم نکهیا! داد یحس خودم منو زجر م! داد یبودنش منو زجر م! بودم یخودم عصبان

از ! کرد یم میتونستم دروغ بگم عصب یو به خودم نم دیلرز یم دنشیهمه سال هنوز دلم با د نیبعد ا نکهیا

 !چرا اونجاست دمیپرس یدر هم زل زده بودم تو چشمهاش و ازش م يبودم که با اخم ها یخودم عصبان

 یکه تکون دیانگار فهم ایاون لبها که به جونم افتاد، ناد دنیبوس دیشد يکه مات لبهاش موند، وسوسه  نگاهم

 ! خورد و آروم صدام کرد

بود که هول شده  يگذره، در اتاق باز شد و شاد یم یتو سرش چ دیشد فهم یباال رفت، از چشمهاش نم نگاهم

بود مهم  نجایچرا ا! تم سمت درکنده شدم، دستش رو ول کردم و رف ایاز ناد. و خواست در رو ببنده دیگفت ببخش

چرا من دوباره ! بودم مهم بود فتهمرگ گر يچرا من چمچاره ! شدم مهم بود ینم الشیخ یچرا من ب! نبود

 !باختم مهم بود یآدم م نیرو به خاطر ا میداشتم زندگ

 دییمهبد دو! دیشد فهم یبود که کامالً م يهم طور میآشفتگ! که واقعاً آشفته بودم یدر حال رونیاتاق زدم ب از

 !عمو؟ يمنو آورد يکادو: دیسمتم، زانو زدم و بغلش کردم، از جام که بلند شدم پرس

 !بله: و گفتم ختمیزدم، با دست موهاشو بهم ر يلبخند

 !ه؟یچ: دیگفت و پرس یجون آخ

 !باشه؟ يدوست دار یچ: گفتم

 !کوفتریهل: گفت یلحن بچگونه و به سخت با

 !ستیکوپتر ن یله: و گفتم دمیخند

اسب دوست : گفتم رگوششیسرم رو جلو بردم و ز. کوپتر بخرم یچون قول داده بودم براش هل دیورچ لبهاشو

 !؟يدار
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من اومدم که اسب بشم : گفتم رگوششیگرد شده زل زد بهم، لبخندم پهن تر شد و ز يو با چشمها دیکش عقب

 !يبخور يسوار یتو هم هر چقدر خواست

 !ستیکه کادو ن نیا :اما گفت دیخند

 !يبابات پدرسوخته ا نیع: کرد گفتم یکه با لبخند نگاهمون م ینیو رو به مع دمیخند

 !دامون حرف بد نزن: معترض ژاله از آشپزخونه بلند شد يصدا

 ! کنه یکه پرواز م دمیخر يزیچ هیبرات : سرم رو جلو بردم و گفتم دوباره

 کنترل هم داره؟: دیگفت و پرس یجون آخ

 !بال هم داره؟: دیپاهام نشست و برگشت به سمتم و پرس يمهبد رو ن،یکردم و نشستم کنار مع یاوهوم

که بهم دست داده بود  یاتاق و حس يکردم ذهنم رو از اتفاق تو یم یکه سع یگفتم در حال يدوباره ا اوهوم

 !دور کنم

 !یخیس خیس: و گفت شمینشست رو ته ر دستهاش

 !کوفتره؟ یهل: دیصورتم چشمهاش چپ شد، آروم پرس يتماشا ياغش چسبوندم که برارو به دم دم،دماغمیخند

 ! ملخه: کردم و گفتم ینچ

بچه امو : و گفت دیبه شونه ام کش یدست نیگشاد شده نگاهم کرد، مع يصورتم فاصله گرفت و با چشمها از

 !نکن تیاذ

 .پسرم دهیکوپتر خر یبرات هل: داد حیمهبد توض يبرا نیزدم، مع لبخند

کادو رو که گرفت : به سمت آشپزخونه رفت، لبخند به لب گفتم انیو آخ جون گو دیپر نییپاهام پا ياز رو مهبد

 !آدم فروش! شد الیخ یمنو ب

کردم اصالً  یو من سع رونیاومدن ب ایو بعد ناد يدر اتاق خواب باز شد و اول شاد دن،یخند اوشیو س نیمع

 !نندازم اینادبه  یسرم رو باال نبرم و نگاه

*** 

 .و حالم بهتر شه ادیحالم نرمال نشده بود، سرم رو به مهبد گرم کرده بودم که زمان بخرم، نفسم جا ب هنوز

به  یروزها هر ک نیا: گوشش گفتم ریکرد، آروم ز یلبخند کمرنگ نگاهم م هیکه با  یاوشیافتاد به س نگاهم

ببند  یکیداشته باشم، تو  يتونم کار ینم گهید يبه اونها! زنه یمشکوك م يلبخندها نیرسه از ا یمن م

 !دهنتو تا خودم نبستمش
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 !خدا شفات بده: به سمتمون برگشت، از جام بلند شدم و گفتم هیو سر بق دیخند بلند

 قیدو تا پک عم. و فندك رو برداشتم و رفتم تو بالکن اتاق مهبد گارینخ س هیپالتوم  بیاز تو ج د،یخند دوباره

 !سرده! يووو: اومد تو بالکن و گفت. از پشت سر سرم رو برگردوند نیمع يزده بودم که صدا

 ؟یروبه راه: دیکردم، آروم پرس یاوهوم

 .برو خونه یبمون ياگه دوست ندار: بهش آورد و گفت یگفتم، دستش نشست رو شونه ام، فشار آروم ینچ

به دو  يسر! چشمهاش شدم ي رهیافتاده بود رو صورتش خکه از اتاق خواب  یسمتش و تو نور کم جون برگشتم

 ه؟یچ: دیطرف تکون داد و پرس

 یاومد وقت رونینرده ها فشار دادم، دود و بخار همراه با هم از دهنم ب يزدم و باقشو رو گاریبه س يا گهید پک

 .خواد برم خونه یدلم م: گفتم

 خوبه؟. يو بر يکادو رو بد يو فقط اومد یفتیگم ش یم: شد و گفت نییپشتم باال و پا يرو دستش

که تو  يشم چرا ضمانتشو کرد یم تیاذ نقدریکه از حضورش ا یدون یاگه م: سمتش و گفتم برگشتم

 !ره؟یکار بگ شگاهیآزما

 !یازم بپرس نویسراغم و ا يایوقته منتظرم ب یلیخ: زد و گفت يلبخند

 !خب؟-

 !؟يکرد یکارو نم نیا يتو بود:

 !شه یم تیکه از بودنش اذ یگوش کس خیو ب شگاهیآزما نیکردم از کار کردن تو ا یفش ممن بودم منصر-

به  یتون یکه م يدیفهم ینداره و اگه م يتعهد یبه کس يدیفهم یشهره، اگه م نیتو ا یدونست یاگه م:

 ! ؟یرفت یخودت دنبالش نم ،ياریدستش ب

 !ارم؟یتونم به دستش ب یم نیکرد الیکرده که خ رییتغ یچ-

 !ایناد! خودش:

 !نکرده؟ رییتغ:لبخندش رو کش آورد و گفت! شد رهیخ نیاز روبرو گرفته و به صورت مع نگاهم

 !نجاست؟یاصالً ا يچه جور! نجاست؟یچرا ا-

 !ست؟یبهتر ن یبا خودش حرف بزن:

 !نگفته يزیچ! دمیازش پرس-
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کنه  یفکر م دیشا یکه تو نسبت بهش گارد گرفت يجور نیا! ده یجوابتو م یبا صبر و حوصله بپرس! گه یم: 

 !ياصالً بشنو ينخوا ای! یبرگشتش رو بگه تو باور نکن لیاگه دل

 !یلیخ جمیگ! دونم ینم: و گفتم دمیکش شمیبه ته ر یدست

 هیدختر  نیبا ا شگاهیآزما ياومد یخرده بخواب، صبح هم وقت هی ر،یدوش بگ هی. پاشو برو خونه. اصالً یداغون-

 .کنه حرفهاشو بهت بزنه یاونوقت اونم جرأت م! ده مهربون تر رفتار کنخر

 .دامون: ساعدمو گرفت و گفت رون،یاز بالکن برم ب اومدم

 .یش ینم مونیمطمئنم پش. دختر فرصت بده نیبه خودت و به ا: گفت یمیسمتش، با لحن مال برگشتم

که آقاجونش همچنان هست و  نیدون یم یقتو نیمنو به سمتش هول ند: خرده نگاهش کردم و بعد گفتم هی

 ...همچنان 

 .ریبگ میحرفهاشو بشنو، بعد تصم: زد و گفت يلبخند

 ژاله جان؟: و گفتم ستادمیآشپزخونه ا يدم ورود رون،یب میتکون دادم و با هم از اتاق رفت دییبه عالمت تأ يسر

 .شه یاآلن غذا حاضر م ؟يجان؟ گرسنه ا: خوش گفت يبرگشت سمتم و با رو ژاله

 یمن دارم م: و گفتم دمیکش میشونیبه پ یکرد، دست ینگاهم م نکیکه از دم س اینشست به صورت ناد نگاهم

 .رم

 !کجا؟! ؟ير یم: گرفت ایژاله نگاهمو از ناد يصدا

 .مارستانیبره ب دیبا فته،یش: از جلوم رد شد و پا تو آشپزخونه گذاشت و گفت نیکردم، مع مکث

 !؟یفتیش: دیدر هم پرس ییمشکوك با ابروها ژاله

 . نیکه معطل من شد دیببخش: و گفتم ایناخودآگاه دوباره رفت سمت ناد نگاهم

 .بعد برو میرو ببر کیبمون الاقل ک: به سمتم اومد و گفت ژاله

 .خورم یو م امی یسر م هیفردا شب ! نیواسه من بذار: افتادم سمت هال و گفتم راه

 !کجا؟: از جاش بلند شد و گفت اوشیس

 .فتهیش: و دروغ گفتن ندارم گفت یبه بهونه تراش يدونست من عالقه ا یکه م نیمع

هم  نیو حس اوشیکردم و با س یخداحافظ هیرو باور نکرده، با بق نیکرد که حرف مع یمشخص م اوشیس نگاه

 .اون جمع رو ترك کردم عیسر یلیدوباره دست دادم و خ

*** 
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 هیدستم بود و  هیتو  یدنینوش وانیل هیکردم،  یرو نگاه م رونیبودم پشت پنجره، ب ستادهیکه اومدم ا خودم به

 .ام گهیدست د هیتو  گارینخ س

زنگ تلفن خونه  يصدا. نییرفتن پا یخوردن و م یآب بود که سر م يپر از قطره ها شهیو ش دیبار یم بارون

و تو  رونیزدم ب یواال م دیهوا سرد بود و بارون شد! و دوباره برگشتم سر جام دمیرو کش زیپر! رفت رو مخم

 .رفتم یها راه م ابونیخ

انداختم،  میبه گوش یداره، رفتم سمت کانتر و نگاه یکار واجب یکس دیکه بلند شد، گفتم شا لیزنگ موبا يصدا

 یم دیکار با یچ. دستم خوردم يتو نوایاز ل یرو خاموش کردم و قلپ یجواب گوش یب. ناشناس بود يشماره 

 يبد يبنده  نکهیا! ؟یخودم ثابت کن به يخوا یم ویچ! ست؟یبس ن! امتحانه؟ نمیا! کار کنم؟ یچ! ایکردم، خدا

 یزنم، وقت یدم از بخشش م یدونم که وقت یخودم م! دونم یخودم خوب م! دونم خدا یخودم م! هستم برات؟

 یبه اون بزرگ يزیاز دست دادن چ زشونویکه عز ییرم و از آدم ها یم یوقت! دم یم دنیرم و شعار بخش یم

... سوال برده اما  ریآدم بودنمو ز نیو ا ستمیخوام ببخشن خودم اهل بخشش ن یازشون م یخوام، وقت یم

خسته  ایخدا! ترسم ببرم یخسته ام که م ياونقدر! من خسته ام ایخدا! ستین دنیبخش شیمعن شهیگذشتن هم

 !من خسته ام! صدامو؟ يشنو یم! ام

به ! به جهنم! همه جا پخش شد يبد يو خرده هاش با صدا واریدستم رو پرت کردم که خورد به د يتو وانیل

 ! درك

بود و  روقتید. نشستم پشت رل و راه افتادم. رونیکانتر برداشتم و از خونه زدم ب يرو از رو لمیو موبا چییسو

 یراه افتادم و ب! منو نخوره وارشیکه در و د رونیخواستم از خونه بزنم ب یط مفق! رم یکجا دارم م دمیفهم ینم

. پارك کرده بودم  ایناد يخونه  يکه تو کوچه  مدمبه خودم او یکردم و وقت نییها باال و پا ابونیخ يهدف تو

 ! بود نایا نیمع يمطمئناً هم هنوز خونه ! هیکیدونستم کدوم  یخونه اش بودم اما نم یحوال

از کنارم  نیماش هیو آخرهاش بودم که  دمیکش گهینخ د هیتند بارون نگاه کردم،  يکم تو سکوت به قطره ها هی

انداخت تو در که پشت سرش  یم دیداشت کل. شد ادهیازش پ ایتر نگه داشت و ناد نییخرده پا هیرد شد، 

 !يجواب سوالم رو نداد: و گفتم ستادمیا

 ! کرد یدرشت شده نگاهم م يبود که با چشمها دهیترس! برگشت سمتم و دستش نشست رو دهنش ینیه با
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 ستادیبودن درگاه در ا هیسا ریاما ز ایناد. کرده بود سمیخ سیکوتاه هم خ يتندتر شده و همون لحظه  بارون

اومدم حرفمو دوباره .رفت فرو یکیهم تو تار ایناد يچهره  رون،یآژانس که دنده عقب گرفت و از کوچه زد ب. بود

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دیتکرار کنم، دستش نشست به ساعدم و پرس

 ! بود نیهم قاًیسوال منم دق: دمیلب وا کردم و پرس! دونم یلبخند نم ایبود  پوزخند

 !ها هیهمسا يتو، زشته جلو ایب: رو چرخوند و گفت دیسمت در برگشت و کل به

 !دختر تنها؟ هی يتو خونه  ادیپسر ب هیکه  ستیزشت ن: و گفتم ستادمیلج باز سر جام ا يبچه ها نیع

تو  ایب: و گفت دیکه اخم کرد، ساعدم رو کش دمیجلوتر بود د یکه کم یربرقیروشن نور ت کیو تو تار برگشت

 !حرف نزن نقدریا

روح کس  ایبود  ایهمون ناد نیاصالً ا! دم؟که من جلوش سبز شده بو گهینفر د هی ایبود  ایناد! رفت باال ابروهام

 !تو وجودش حلول کرده بود؟ يا گهید

 !يشد دهیبدو موش آب کش: در رو پشت سرم بست و گفت. شدم دهیکش یمیقد يخونه ا اطیسمت ح به

جوابمو : و گفتم دمیساعدم رو از دستش عقب کش وونیا يرو میدیرس یهمراهش پا تند کردم، وقت ناخودآگاه

 !خوام برم یم! بده

 !روشن کنم وونویبذار منم المپ ا. ینش سیباال که خ ایب گهیپله د هی: سمتم و گفت برگشت

 ! تنها بود اصالً؟! کرد؟ یم یزندگ يدار چه جور اطیح يخونه  نیتو ا ییتنها! د؟یترس ینم

که کجا  ینیو بب يایداره ب يرادیچه ا! یپسرخاله ام: رو زد، با لبخند برگشت سمت من و گفت وونیا المپ

 !کنم؟ یم یزندگ

 .برو يبر یدم و بعد خواست یتو، خودتو خشک کن، جوابتو م ایب: کردم رفت سمت در هال و گفت اخم

 ینشست که تو نور زرد المپ نارنج شینارنج ينگاهم به موها. و به سمتم برگشت ستادیهال رو باز کرد، ا در

 .رمیآروم بگ ییجا هیخواست  یسرم گرم بود و دلم م. دیرس یتر به نظر م

 !تو ایب: کنم، جلو اومد و دستم رو گرفت و گفت یحرکت نگاهش م یب دید یوقت

*** 

که برام  ییایناد! ایناد يتو خونه ! کردم؟ یکار م یچ نجایا! بودم رهیمبل و به روبروم خ يبودم رو نشسته

 یکه کابوسم شده بود رفتنش و به باق ییایناد! که خون به جگرم شده بود بعد رفتنش ییایناد! ممنوعه بود

 !کابوسهام اضافه ؟
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تنش کرده و  یمشک وریپل هی. به سمتش دیبرگشت نگاهم چرخ یشد رفته بود تو اتاق، وقت یم يا قهید چند

 .موهاش رو از پشت بسته بود

 !ادی یم یلیخ شینارنج يو موها دیپوست سفبه  یوقت فرصت نشده بود بهش بگم رنگ مشک چیه

 !؟يچرا پالتو تنت نکرد. يخور یموهاتو خشک کن، سرما م: حوله جلو اومد،به سمتم درازش کرد و گفت هی با

 یدنیهر چند که اون نوش. دمیمردونه ام نپوش رهنیپ يرو يزیچ رونیاز خونه زدم ب یافتاد که وقت ادمی تازه

 یم: رفت سمت آشپزخونه و گفت ایرو باهاش خشک کردم، ناد سمیگرفتم و صورت خحوله رو . گرمم کرده بود

 !؟يبخور یمون یم. بذارم ییخوام چا

خوردم تا  یم يزیچ هی دیخوردم، با یمسکن م دیبا! من نبود يدوا ییچا. بودم جیگ جیندادم، من گ یجواب

 نیهمه خواستن، ا نیا! بود بیخودم هم عج يبرا! بودم ایمست نبودم اما مست حضور ناد! از سرم بپره یمست

داشتم و  جانیقرار گذاشته ه يختربار با د نیاول يکه برا یآدم نیع! اومد؟ یاز کجا م بیو غر بیعج يروین

 . آورد یبهم فشار م شتریرو کنترل و کتمان کنم ب جانیه نیکردم ا یم یسع نکهیا

 !؟یکن یم یزندگ ییتنها: دمیخواست بپرسم رو پرس یدلم م يکه بدجور یسوال

 چطور؟-

 !؟یترس ینم:

 !؟یاز چ-

 !کردن یزندگ ییاز تنها:

 .موهاتو خشک کن: و گفت دیدستم د يصورتم شد، حوله رو تو ي رهیو با لبخند خ رونیب اومد

 نکهیا يبرا نیینگاهمو آوردم پا رون،یاز اتاق اومد ب ایمبل فشار دادم، ناد یتو اتاق خواب، سرم رو به پشت رفت

 یسرما م ،یسیخ سیخ. بپوش نویا اریدر ب رهنتویپاشو پ: رو به سمتم گرفت و گفت يمردونه ا رهنیپ نمش،یبب

 !يخور

سرم رو بلند کردم و دوباره ! کرد؟ یکار م یلباس مردونه تو خونه اش چ! رهنیاز چشمهاش رفت سمت پ نگاهم

 يبا خودت لج کرد: مبل و گفت يرو گذاشت رو دسته  رهنیپ. شدم، ابروهام درهم تر شد رهیبه صورتش خ

 !یش یم تیو خودت اذ یکن یپهلو م نهیس یکه نشست يجور نیا!ها

! و چند تا نشون ریت هی! بود یعال: از جام بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم یبرگشت تو آشپزخونه، عصب دوباره

 !يداد رهنیپ نیسواالمو با هم يجواب همه 
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نه اصالً  ،یترس ینه م ،یکن یم ینه تنها زندگ: گفتم ینگاهم کرد، صدام رفته بود باال وقتو متعجب  برگشت

 !یکنم برگشت یکه من فکر م يزیبه خاطر اون چ

 !دامون یش یترسناك م یلیخ يدار: رو روشن کرد و در همون حال گفت يکتر ریزد، ز يلبخند

 !با توام! ؟یکن یکار م یچ نجایدونن ا یم! ننه بابات کجان؟! تو؟ ایمن : داد زدم تیعصبان با

برو لباستو  ایب: بود، از کنارم رد شد و گفت دهییکه رنگ تأسف به چشمهاش دو دمید یاش رو حاال م افهیق

 !دم یم حیعوض کن برات توض

 !بپوشم؟ يد یازش که لباسشو م یاجازه گرفت: راه افتادم و گفتم دنبالش

 یعنی! فهمه یاصالً نم! ستیزه ازش لباسش رو برداشتم اما مهم ناجا یب: سمت اتاق خواب و گفت رفت

 !دهینفهم

 ! ؟یثابت کن ویکه چ نجایا ياومد! شهر قحط بود؟: شدم و داد زدم همراهش

 ! داد نکش دامون: و گفت برگشت

! نره رونیبسته ب يمن از پشت اون درها يبلند بود که صدا ياونقدر یروونیش يخورد رو یبارون که م يصدا

به هم  يدندون ها نیشدم و از ب کیقدم بهش نزد هی! بودم و سرم هم گرم یعصب رون،یرگ گردنم زده بود ب

 !؟یچرا دنبال من! ؟يخوا یاز جون من م یچ: فشرده ام گفتم

اشتباه : زد و گفت یشده بود، لبخند تلخ یاما گرچه عصب هیگر ریچشمهام موند، حس کردم اآلنه که بزنه ز مات

 !یکن یم فکر

 !؟یچه اشتباه: و پرحرص گفتم پراخم

اون ! کرده؟ رتیت یک! ؟يریرو بگ یانتقام چ ياومد: کنارم رد شد، برگشت تو هال، دنبالش رفتم و گفتم از

تو که تنها ! ن؟یدار یچرا دست از سر من بر نم! ؟یدوباره مجازات کن یمنو به چه جرم نجایا ياومد! آقاجونت؟

چرا ! ؟یکن یگوش من کار م ریز ياومد یچ يبرا ستین تهیدستت فرمال يتو یتو که اون انگشتر لعنت ،یستین

 !ایناد! با توام! یام کن وونهیدوباره د يخوا یم

رو  یچشمهام شد، با دست آزادش قطره اشک ي رهیخ! برش گردونم به سمتم نکهیا يبرا دیبازوش رو کش دستم

 ،یخونه که استراحت کن یرفت: و سرزنش وار گفت دید، بازوش رو عقب کشبود پاك کر دهیکه از چشمش چک

 ! ؟يکرد یحالت رانندگ نیو مشروب خوردن، بعد هم با ا دنیکش گاریبه س ینشست
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 یتون یم ياگه بخوا: رفت سمت آشپزخونه و گفت د،یکش یم ریت داًیکه شد میشونیدوباره نشست به پ دستم

 .تا من قهوه رو آماده کنم يریدوش بگ

حال ! کردم یرفتارش رو درك نم! بودم اصالً جیگ! ستمیتونستم رو پاهام با ینم یداغون بودم که حت اونقدر

 !تونستم تحمل کنم یهمه مقاومت رو نم نیا! کردم یخودم رو درك نم

 هیبا  ایناد قهید چند دتلق و تلوق ظرف بلند شد و بع يصدا. دستهام گرفتم نیرو مبل و سرم رو ب نشستم

 .مسکن اومد کنارم هیآب و  وانیل هیفنجون قهوه و 

 دایخودت پ يهمخونه برا هی اوشیکاش بعد رفتن س: نشست و گفت میرو مبل کنار ز،یم يرو گذاشت رو ینیس

 !کنه یم تیآدمو اذ ییتنها. يکرد یم

! دارم دنشیبه آغوش کش يبرا يدیشد لیکه م دمید یزدم به چشمهاش، اومده بودم واسه دعوا اما حاال م زل

 .یش یبخورش بهتر م: قهوه رو به سمتم گرفت و گفت

 !؟يجواب سوالمو بد يخوا ینم: دمیچشمهاش موندم و پرس خیم

 !مونه فردا صبح؟ یم ادتیهم  يزیکه داغه چ يسر نیبا ا: زد و گفت لبخند

 !ستمیمست ن-

 !گه یم يا گهید زیچشمهات که چ:

 !داغونم-

 !من نیع! دونم یم! اون که آره:

 !تو؟ نیع! هه-

 .میو در مورد گذشته با هم حرف بزن مینیحالت خوب باشه که بش دیبا:

 !خوب نشه گهیوقت د چیحالم بد بوده که ه ياونقدر: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 .مال خودته رهنیپ: گفت یرو به سمتم گرفت و با لحن آروم رهنیپ

نگاه ازم ! چشمهامو باال آوردم از تعجب گرد شده بود یبار وقت نیبا مکث و پربهت نشست رو لباس، ا نگاهم

پولش رو هم برد امام زاده ! دستم انداخت یکل! فحش بارم کرد یکل. ارهیگفتم برام ب يبه شاد: گرفت و گفت

 یباشه که همراه خودم م ییزهایچ نیاز بهتر یکیخواستم  یم! به پاش نوشته نشه يوقت دزد هیصالح که 

 ...شبها یلیخ! تنم حفظ کردم يپاره ها نیدو تا رو ع نیا! عروسک از پارسا هیبا  نو،یا. برم

 !کرد یم یرو تداع شیچهار سال پ يایبود و همون ناد سیسمت من، حاال چشمهاش خ برگشت
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چهار  نیبپوشش، تو ا:و گفت دیبه چشمهاش کش یدست ایآوردم تا از حجم درد کم بشه، ناد يفشار میشونیپ به

 .يخرده الغر هم شد هی یحت ،يسال چاق نشد

از  شتریخواد ب یدامون دلم نم: صورتش موندم، اون هم چند لحظه مکث کرد، بعد دستم رو گرفت و گفت مات

 !و آزارت بشم تیباعث اذ نیا

 !دم؟یکش یمن چ یدون یتو چه م: و گفتم دمیرو عقب کش دستم

 ! دونم یم: که گفت دمیپرلرزش رو شن يداص

 !یدون ینم: اصرار و پرحرص گفتم با

 !کنم ها یبه زور تنت م: گفت یکرد و بعد با لحن شوخ یمکث ،يا باشه

سالها لباس  نیاونقدر تو ا. چقدر برام آشناست رهنیپ نیاومد که ا ادمیحاال . بود نیداشتم و سرم سنگ جهیسرگ

 !دمیفهم یرفتن نم یکه اگه ده تاش هم کش م دمیخر یم

روزها شد که آرزو کردم کاش  یلیخ. کنم تتیوقت نخواستم اذ چیه: دوباره نشست رو دستم و گفت ایناد دست

 !میبود دهیوقت همو ند چیه

 !یکن یم تمیاذ يهنوز هم دار! يکرد تمیاذ: اما پربغض زمزمه کردم آروم

 .نیبش ياگه سردته پاشو کنار بخار:گفت ایو بعد نادشد  یطوالن نمونیهم سکوت ب باز

 !کنه یگرم نم يبخار مویسرد: گرفتم و گفتم یکرده بود اما از درون داغ بودم، نفس خی دستهام

نه ! نه! تو سرما! خیتو ! چهار سال تو قطب بودم:چهره اش چرخوندم و گفتم يصورتم موند، نگاهمو تو اجزا مات

 یتون یم یکن یم الیخ! اومدم ایکه به دن یاز اول! عمره تو سرمام هی! نه نه! و چهار سال تو سرما بودم ستیب! 

 !؟یگرمم کن کیکوچ يبخار نیا يبا گرما

 .قهوه اتو بخور: ازم گرفت و گفت نگاه

همه سال رو تو برام جهنم  نیچهار سال از ا:آب رو برداشتم و گفتم وانیقرص و ل ز،یم يرو گذاشتم رو فنجون

 !خبندونیوسط ! جهنم وسط قطب هی! يکرد

 ...دامون من -

خودم که اونقدر گذشته ام بد ! دونستم یهمش خودمو مقصر م لیاون اوا! رو داشتم طیشرا نیچهار ساله بدتر:

 !خودم نگه دارم يرو که دوست دارم برا یبوده که نتونم اون کس
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! کردم تنها نباشم یشبها سع یلیخ اوشیبعد رفتن س! تنها نبودم: و ادامه دادم رو با چند قلپ آب خوردم قرص

 ییبا تنها ینباشه چه فرق يخوا یکه م یباشه اما اون شتیپ یکس نکهیا! ه؟یتنها نبودن کاف یکن یم الیاما خ

 !تو زندان نباشه یب میزندگ مازندان ا فتمیبهت بگم که من حاضرم ب ینذاشت یو حت یرفت! داره؟

 ینداشت یخصوص یشاک! دار يفرستاد باال یشده بود تو رو م لیکه برات تشک يپرونده ا! زندان يافتاد ینم-

بلکه  میفتیمقتول ب يخونواده  يبه دست و پا میاتهامت قتل نبود که بخوا! میریبگ تیازش رضا میکه بخوا

 ! ؟ياون فکر کرد هب! ؟یعمه ات چ یچیخودت ه! دامون يشد یجوون مرگ م! ادیدلشون به رحم ب

بهمون  چکسیکه دست ه میکرد یم یزندگ یگورستون هیو  میرفت یخراب شده م نیاز ا! میرفت یم رانیاز ا:

 !میشد یپناهنده م!نرسه

آشنا  ياونقدر! محاکمه یدادگاه و ب یب! يممنوع الخروج بود! رو آماده کرده بود یدامون آقاجونم همه چ-

چشمهام ! ییمنو بردن جا! کنن ستتیکه بتونن سر به ن يزنبور کرده بود يانگشت تو لونه  يداشت، اونقدر

تو  يکه برا ینه اون! دمیرو د وت ياما پرونده ! دمینه شکنجه شدم نه کتک خوردم و نه فحش شن! بسته بود

خواستم  ینم! کنم سکیر تیتم با زندگتونس ینم! يدیکه تو ند ییزهایچ یلیخ! گهید زیچ هی! نه! فرستادن

 !رو که عاشقشم از دست بدم یرو که دوست دارم، اون یاون

 !منم از دستت دادم یرفت:

 یرو به راه م يگفتن که دار یم! یگفتن که در چه حال یژاله و عمه بهم م! يکرد یم یزندگ! يزنده بود-

که دوستت داشتن  ییاونها يهمه  ،يشاد اوش،یژاله، س ن،یمع! عمه خوشحال بود! یش یسر پا م يدار! یش

بودم  یراض! بودم یراض! مو زنده خوشحال بود یسالمت ،یکش ینفس م دمید یم نکهیمنم از ا! خوشحال بودن

 ...تو غربت باشم اما 

سمت صورتم و آروم  هینشست به  ایکف دست ناد! کنم هیخواد گر یبستم و حس کردم چقدر دلم م چشمهامو

 !یش تیوقت نخواستم اذ چیه! ینیبب يواستم آزارخ ینم: گفت

از جاش . بلند شد لشیزنگ موبا يصدا د،یباز کردم و صورتم به سمتش برگشت، دستش رو عقب کش چشمهامو

 .حتماً ژاله است: پاشد و گفت

 طانیش ای ینیآفر یبشر م! ایخدا. کاناپه، پاهامو تو شکمم جمع کردم و چشمهامو بستم يرو دمیکش دراز

 !دشمن؟ ایپدربزرگه ! مجسم؟
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تو ! دادم یکه بود خوب موقع زنگ زده بود چون داشتم وا م یهر ک.دمیشن یرو م ایحرف زدن ناد يصدا

 یم يکه آقاجونش هنوز زنده بود و بود و هر کار یطیشدم، تو شرا یم کینزد ایبه ناد دیکه اصالً نبا یطیشرا

 یبیحس عج هیکردم اما  یو ازش فرار م دمیکش یبلند م وارید هی ایدور ناد دیتونست بکنه، من با یخواست م

 !کردم؟ یکار داشتم م یچ! حس خواستن با تمام وجود هی! داشتم

*** 

 ؟يدیخواب: دیو آروم پرس رونیزود تموم شد، از اتاق اومد ب یلیخ ایناد تلفن

ات سرما بخوره  هیکل ار،یدر ب رهنویپاشو پ: کنار مبل زانو زد و گفت د،یباز کردم و سرم به سمتش چرخ چشم

 !مارستانیب یبخواب دیدوباره با

برف و بارون موندن باعث  ریکرد که ز یاشاره م يداشت به اون روز! منو داشت یاطالعات زندگ يهمه  کالً

 ! باز کنه مارستانیپامو به ب وبمیمع ي هیبکشه که کل ییشده بود سرما بخورم و کارم به جا

 !ننر گهیپاشو د: زد و گفت ياش، لبخندزدم به چشمه زل

 !؟یندون میهم هست که از زندگ يزیچ: و گفتم یصندل یدادم به پشت هیاما سرم رو تک نشستم

مشغول باز  رهنم،یپ يمن دستهاش جلو اومد و نشست به دکمه ها يکنارم نشست و در کمال ناباور د،یخند

 !فکر نکنم! نه: کردنشون شد و گفت

که دونه  ییبه دکمه ها. دید یاون اما چشمهامو نم. کردم یبود و داشتم نگاهش م دهیبه سمتش چرخ سرم

هنوز هم از  یعنی نیخرده سرخ بود و ا هیصورتش . کرد یمن فرار م يبود و از چشمها رهیکرد خ یدونه باز م

 !دیکش یخجالت م زهایچ یبعض

سرش جدا شده بود پشت گوشش فرستادم اما دستم  ي رهیگ رشته مو رو که از هیناخودآگاه جلو رفت و  دستم

 یب يچشمها. سرخ به دستهام منتقل شد ياون گونه ها يسمت صورتش و گرما هینشست به . ومدیعقب ن

چرا : زمزمه کردم رومآ.دکمه ثابت مونده بود هی يدستهاش رو. من يتابش رو باال آورد و زل زد به چشمها

 !؟يناد نجایا ياومد

 !نجامیبه خاطر دلم ا: خرده تو سکوت نگاهم کرد و بعد زمزمه کرد هی د،یلرز چشمهاش

 یدونستم اما نم یهم م دیشا! اومده باشه رونیب ونشونیجمله از م نیشد ا یباورم نم! به لبهاش بود نگاهم

عوض  یچ! من؟! ؟تو دلش بود یک! شهر؟ نیتو دلش چه خبر بود که دوباره برگشته بود به هم!خواستم باور کنم

 ! خواست؟ یکه دلش م یاون کس ز،یشده بود که اومده بود دنبال اون چ
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 !دامون يخور یسرما م: و از جاش بلند شد و گفت دیعقب کش خودشو

 یم دم،یفهم یبودم، نم جیگنگ بودم، گ. و چشمهامو بستم یصندل یدادم به پشت هیبردم عقب و تک سرمو

 !خواستم باور کنم ینم! فهمم یکه م خواستم باور کنم یو نم دمیفهم

*** 

پتو هم روم  هیهمون کاناپه بودم،  يرو. شدم داریناجور از خواب ب یلیسردرد خ هیبود که با  کیهنوز تار هوا

تنم  یرکاب. سر جام نشستم و زل زدم به اطراف! کجام و چه خبر شده ادیتا دستم ب دیخرده طول کش هی. بود

 !کنه مرو تن یکیدر آورده اما نتونسته اون  رهنمویپ ایداد ناد ینشون م

! خاطره سر کرده بود هیهمه سال با  نیا. داد یرو م ایناد يبو دم،یرو برداشتم و بو کش رهنیجلو رفت و پ دستم

 نیپاورچ نیو از جام بلند شدم و پاورچ دمشیپوش! شد یباورم نم! کرد یم یپارچه که براش منو تداع کهیت هی

نور  کیآباژور کوچ هی. دیچیپ یتو اتاق م شآروم ينفس ها يباز بود و صدا مهیدر اتاق ن. اتاقشرفتم سمت 

تو خودش جمع شده بود، موهاش دور و . موندم رهیبهش خ قهیچند د يرفتم جلو و برا. به اتاق انداخت بود یکم

 .داشت يزیخواب اخم ر يصورتش پخش بود و تو يبرش و رو

. ونشونیکه آرزوم بود دستهامو بندازم م ییچه شبها. اون موها شدم ي رهیتخت نشستم و خ يپشتش رو آروم

خواست دستهام  یکه دلم م ییچه شبها! خواست سرم رو فرو کنم توشون و بو بکشم یکه دلم م ییچه شبها

خواست  یمرو  فیظر يوهاباز دیدلم اون سف! رهیرو به بغل بگ فیتن ظر نیا! رو لمس کنه فیپوست لط نیا

 !دستهام دورشون حلقه بشه، لبهام به سرشونه هاش بچسبه و غرق لذت بشم نکهیا يبرا

. خورد اما چشم باز نکرد یتکون آروم دم،یصورتش عقب کش يآشفته اش رو از رو يجلو رفت و موها دستم

 !يدلم برات تنگ شده بود ناد: گوشش زمزمه کردم ریسرم جلو رفت و آروم ز

من اما اون ! نه ایدونم اصالً حضورم رو حس کرده بود  ینم! نه ای دیشن یدونم م ینم! نه ایبود  داریدونم ب ینم

 ینم! زدم دیکوب یم نهیقرار تو س یطور ب نیصاحب مونده که ا یدل ب نیحرف رو به خاطر دلم، به خاطر ا

 !شد یمه سال از درد منفجر مه نید بعد ایگفتم شا ینم! ستادیا یقلب م نیا دیگفتم شا ینم! شد یگفتم نم

 یآروم يبوسه ! زد بیدلم خواستش اما عقلم نه! و مست شدم دمشونیشد، بو کش کیبه موهاش نزد صورتم

بود که نخوام  سهیبرام قد يدختر اونقدر نیا! رونیبلند شدم و از اتاق رفتم ب. دمیبه موهاش زدم و عقب کش

 !هیافتنیآسون دست یلینخوام فکر کنم که خ! مرزها رو بشکنم
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! میبود دهیرس نجایتا به ا میچقدر راه اومده بود. شیو آب ینارنج يو زل زدم به شعله ها يکنار بخار نشستم

 ! بود؟ یچه سرنوشت نیا! هم من و هم اون! میدیکش یهنوز هم م! میبود دهیچقدر درد کش

*** 

دم  اینکردنش که ناد دایتم و کالفه بودم از پگش یخشک م يها دنبال چا نتیروشن شده بود، داشتم تو کاب هوا

 !؟يخوا یم يزیچ: دیدر آشپزخونه ظاهر شد و پرس

 !یاوهون هی ،یاهن هی: برگشتم سمتش، اخم هام درهم شد و گفتم يجا خوردم و تند شیحضور ناگهان از

 ! کنه یخانوم هست م هیبشه که  ییخواد وارد جا یم یآقا وقت هیاهن و اوهون رو : زد و گفت يلبخند

نه، از کنارم رد شد، در  ایکنه  یاشاره م شبینصفه شب د يبفهمم به ماجرا نکهیا يخرده نگاهش کردم برا هی

 !ییهم چا نیا: رو دستم داد و گفت یقوط هیرو باز کرد،  نتیکاب هی

 یرو با مکث گرفتم و سع یقوط. هم به پاش بود نیشلوار ج هیبود و  دهیتاپش پوش يرو رو وریهمون پل دوباره

 !کردم رفتارم رو کنترل کنم

 !؟یخشک رو گذاشت یینقطه به گاز چا نیدورتر! هم جاست؟ نجایا: دمیکردم و پرس اخم

 !بداخالق: رفتن از آشپزخونه گفت رونیو در حال ب دیخند

 . بود یتک صندل هیوجود نداشت، فقط  يزیم. آشپزخونه يگوشه  یِصندل يرو دم کردم و نشستم رو ییچا

 سرت بهتر نشده؟: بود، اومد و گفت میشونیکه برگشت، دستم به پ ایناد

 .يکرد یصدام م یخواست یقرص م: و گفت گهید نتیکاب هینگاهم کنه رفت سمت  نکهیکردم، بدون ا نگاهش

آبچکون برداشت،  از وانیل هیکرد،  دایمسکن از توش پ هیخرده همش زد و  هیدر آورد،  نتیکاب هیسبد از تو  هی

 یلیخ. کردم یحرکاتش نگاه م ي زهیر زهیداشتم به ر. پرش کرد و اومد سمت من خچالی ياز تو پارچ تو

 ! شده بود پخته ییجورا هیخانوم که بود، ! بزرگ که نه خانوم شده بود! بزرگ شده بود

 تیچیه: شدم غر زدم یکه از جام بلند م يطور، خوردم و همون جور نیرو برداشتم، قرص رو هم هم وانیل

 !ياتو هم که انگار اصالً ندار! اون وره، قرصهات اون ته تییچا! کجا به کجاست ستیمعلوم ن

 !که خودم مشخصه کجام نهیمهم ا: دیبه گوشم رس یصداش با لحن شوخ رون،یآشپزخونه رفتم ب از

 !منم دلم برات تنگ شده بود: وم زمزمه کردخواستم برم آر. سمتش، با لبخند زل زده بود بهم برگشتم

 !ه؟یچ ياون هم ته منم برا! منم؟: دمیبرگشتم سمتش و پرس! بود داریب پس

 !يجور نیهم یچیه: و گفت دیخند
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 !يدید یخوب يانگار خوابها: شدم گفتم یطور که از آشپزخونه دور م همون

 !بود اصالً ایرو! چه جور هم: که گفت دمیشن صداشو

*** 

 !اتو کنم رهنمویو اون اتو رو بده پ رونیب ایب ایاز رو: گفتم نهیب یصورتم رو نم نکهیزدم و خوشحال از ا يندلبخ

 .کنم یصبحونه بخور، من برات اتوش م ایب: بلند شد صداش

اومد . نبود ییور و اون ور رو گشته بودم اما اتو نیخرده ا هیصبح  ستادم،یخورم گفتم و دم اتاق خواب ا ینم هی

 دایپ ییواسه چا يدیها رو به هم کوب نتیو در کاب يساعت غر زد مین: ابروش رو باال داد و گفت هی يتا رون،یب

 !خورم؟ ینم یگ یکردن، حاال م

لحظه دلم خواست برم و محکم بچلونمش  هی! کردن یمامانها بود که داشتن بچه اشون رو سرزنش م نیا نیع

 دیچروك با رهنیپ نیبا هم يصبحونه نخور: از جلوم رد شد و گفت.رو کنترل کردماما با هزار زحمت خودم 

 !سر کار يبر

! خوام اتو کنم یرو نم يمال دزد نیا:ام گرفته بود اما خودمو کنترل کردم و دنبالش راه افتادم و گفتم خنده

 !خوام صاف کنم یخودمو م رهنیپ

 ای شیبپوش يخوا ینم هیچون مال دزد: دیتخت و پرس ریبه لباسم انداخت، دوال شد ز یو با لبخند نگاه برگشت

 !ده یعطر منو م يچون بو

 !؟يدییپا یکل شب منو م: دمیگرد شد و پرس چشمهام

ارواح تو خونه  نیکردم ع یکه حس م ییوقتها هینه کل شب، : و گفت دیکش رونیتخت ب ریاتو رو از ز د،یخند

 !يخور یام وول م

 !يشد ندیاپن ما یلیخ! اون ور آب بهت ساخته: و راه افتادم سمت هال و گفتم دمیرو از دستش کش اتو

 !بزرگ شدم: و رفت تو آشپزخونه و گفت دیخند

 !کجاست؟ زیپر: و گفتم دمیلبم رو گز ه،یکه همچنان توبغل کلتیبهش انداختم و خواستم بگم ه ینگاه مین

هست  یسه راه هی ونیزیپشت تلو! ست؟یخونه سر جاش ن نیا زیچ چیباورت شده ه: و گفت دیخند دوباره

 !بداخالق

 شبیکه د یخودم رو، اون رهنینشستم و پ ن،یسرم برداشتم و انداختم رو زم ریگذاشته بود ز شبیرو که د یبالش

 !شدهچروك  یشلوارت هم حساب: و گفت رونیشده بود برداشتم که اتو کنم، اومد ب سیخ
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 !کنم یاتو م ارمی یاونم در م-

 !خوابت برد گهیگرمکن هم بدم منتها د هیبهت  شبیخواستم د یم: و گفت دیخند

 !؟یهم ازم کش رفت یگرمکن: هم چشمهام گرد شد، برگشتم سمتش و گفتم باز

 یدوش درست و حساب هیسر صبح افتادم که دلم  ادیبه ! و سرش رو به عالمت جواب مثبت تکون داد دیخند

 نیاز تو کشوم کش نرفت ریشورت و عرق گ! ؟یچ ریلباس ز: دمیخواست، راه افتاد بره سمت آشپزخونه، پرس یم

 !رم؟یدوش بگ هیکه 

 بچه پررو : لبخند هم نشوند رو لبش و گفت هیسمتم، اخم کرد و بعد همراه با همون اخم  برگشت

 !جاها یلیو ذهنم خرفت تو آشپزخونه  یم یبهش بود وقت نگاهم

*** 

لقمه  فیظر يکنار سفره و با اون دستها ن،یو رفتم سمت آشپزخونه، نشسته بود رو زم دمیرو از برق کش اتو

 !؟یکن یاستخاره م: دیشد سرش رو باال آورد و پرس ینگاهم که طوالن. کرد یدرست م

 ؟یکن یم یتنها زندگ: دمینشستم و پرس روبروش

 کنم؟ نیریش توییچا: فت و گفترو به سمتم گر يا لقمه

 ؟یشده ازش دور باش یراض يمادرت چه جور: دمیرو ازش گرفتم اما نخوردم و پرس لقمه

 .ارمیبگو پاشم قندونو ب يخور ینم نیریاگه ش-

 !شهر؟ نیتو ا يشده برگرد یراض يآقاجونت چه جور:

. یستیاهل مربا خوردن ن یلیبودم خ دهیعمه شن ای يشاد ایآلبالو هم هست منتها فکر کنم قبالً از ژاله  يمربا-

 !ارم؟یب يخوا یم

 یب یکن یم یتنها زندگ نجایاآلن که ا! کس بشم یخوام مثل تو ب یدادگاه چون نم امی ینم يبهم گفته بود:

 !؟یستیکس ن

من خم کرد و  يجلو وانیکرد، شکرپاش رو به سمت ل یبلند و به چشمهام دوخته شد، مکث نیاز زم چشمهاش

 .من شد ییمشغول هم زدن چا

 !؟يدیازشون بر:جلو رفت و چونه اش رو باال آوردم و گفتم دستم

 !؟يچه جور: دمیدستم عقب رفت و پرس. رو آروم به عالمت مثبت تکون داد سرش

 !چهار ساله-
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 !؟یچ یعنی:

! نینیب یمنو نم گهیکه برم درسمو بخونم، د نیمنو بفرست یبرم، وقت یرفتم، تو فرودگاه گفتم، وقت یم یوقت-

 !حرفم هستم يهنوز هم پا

 !؟یرانیدونن ا یم:

 .به خاطر مرگ پارسا. تنهاست یلیخ نکهیبه خاطر ا. زنم یحرف م یبا مامان تلفن یگاه. آره-

 !ستین یسخت یلیشهر کار خ نیکردنت تو ا دایسراغت؟ پ ومدنین:

نه از خونه ام نه از محل . ندارن یآدرس. کنن دامیتونن پ یهم نم انیب! نذاشتم در واقع! انینخواستم که ب-

 .نیهم. لهیشماره موبا هیفقط !کارم

 !؟يشد یکه اون سال نم یش یآقاجونت م فیاآلن حر يچه جور:

 .بخور سرد شد: مکث گفت هیکرد و بعد  نگاهم

رو  ییچا. کردم یهضم م دیبا شبیرو از د ییزهایچ هی. اشتمبه فکر کردن د ازیخرده ن هیهم خسته بودم،  خودم

 .خورم یوقته صبحونه نم یلیمن خ: رو که داده بود خوردم و گفتم يلقمه ا دم،یسر کش

 .ستین یکار خوب-

 !چسبه یصبحونه نم ییکنم تنها یوقته فکر م یلیخ:

 !يکرد یصبح ها تنها تو تختت چشم باز نم یلیتو که خ-

 !؟یجاسوس برام گذاشت: دمیباز هم گرد شد و پرس چشمهام

 !يبر یپناه م ییزهایبه چه چ زهایچ یلیفرار از خ يشناسمت که بدونم برا یم ياونقدر-

 !راهه نیوقتها فرار بهتر یبعض! آره: و در همون حال گفتم رونیجام بلند شدم و راه افتادم که برم ب از

 !من فرار نکردم-

وقته  یلیمن خ یول: نشست رو لبم و گفتم يتلخند! زل زده بود به چشمهام یعصب یسمتش، با نگاه برگشتم

 !فرار کنم داًیشد زهایچ یاز بعض دیکه با دمیرس جهینت نیبه ا

 !آدمها یبعض ای زهایچ یبعض: دیپرس رون،یاز آشپزخونه برم ب اومدم

 .منتظرم نیتو ماش: بلند گفتم يو موقع رفتن با صدا دمیندادم، لباسم رو پوش یجواب

 !رمیگ یاشو م هیکرا: گفت، در حال باز کردن در هال گفتم ستین يازین هی

*** 
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 یاآلن هم نم:جدا کردم و گفتم یو سرم رو از پشت دمیکش يا ازهیخم ن،یربع بعد اومد و نشست تو ماش هی

 !ياومد

 !دم یپولشو م: رو بست و گفت کمربند

راننده  هینقش  يخودت دار: نگاهم کنه گفت نکهیزد و بدون ا يرخش، لبخند میبه نسمتش و زل زدم  برگشتم

 !به من چه ،یکن یم يرو باز

 !سایوا يوا: گفت هوی رون،یافتادم و دنده عقب گرفتم که از کوچه برم ب راه

 .امی یاآلن م. مجا گذاشت لمویموبا: گذاشتم رو ترمز و منتظر نگاهش کردم، چفت کمربند رو باز کرد و گفت پامو

 !شد رید: به ساعت انداختم و غر زدم ینگاه

 !تونه بره یهر وقت بخواد م سیرئ: شدن گفت ادهیحال پ در

 ! بله سیرئ: در رو ببنده گفتم نکهیاز ا قبل

وقت به خاطر  هی سینگران باشه که رئ دیخرده با هیکارمند منتها : با چونه به خودش اشاره کردم و گفتم بعد

 !اخراجش نکنه ریتأخ

 !کلفته میمن پارت: و گفت دیخند

 . در و بست و پا تند کرد سمت خونه بعد

*** 

 !دامون گهیبسه د: و تو صورتم با تحکم گفت دیبازومو کش نیمع دست

 یروان يبرگشتم سمت بخش که پسره ! شد یم نییباال و پا یام به سخت نهیکه س یدر حال دمیکش عقب

 !نه ای یشاخ و شونه بکش يبلد نمیخوام بب یآوردم م رتیتو خلوت که گ! نجایااشتباه کردم اومدم :گفت

 !برو دامون: داد و متحکم گفت یام و به عقب فشار آروم نهیس ينشست رو قفسه  نیسمتش، دست مع برگشتم

 !یبکن يخوا یم یچه غلط نمیخلوت بب يجا هی میاآلن پاشو بر نیهم: قفل شده ام گفتم يدندون ها نیب از

 !بذار بره! دکتر يولش کن آقا: بازوم رو گرفت و گفت يبار احمد نیا

نامردم اگه مادر و خواهرتو ! کنه؟ یملت فضول ي هیکاره که تو کار بق یب نقدریدکتر ا! دکتر؟: دیداد کش پسره

 ...چشمت يجلو

 !برو شر درست نکن ایب: و گفت دیبازوش رو چسب ستاد،یزودتر از من روبروش ا نیبرداشتم برم سمتش، مع زیخ
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منو، آدمت  نیبب! از آش داغتر درست کرده نه من يکاسه  نیشر رو ا: دیبود، پسره داد کش ياحمد ریگ دستم

 !یبش ریس یکنم که از زندگ یم يکار! کنم یم

دست دستمو گرفت، ناخودآگاه برگشتم و  هیبرداشتم برم سمتش،  زیداد، دوباره خ گهید کیتا فحش رک چند

 !دامون بسه: زل زد به چشمهام و گفت است،یناد دمید

کار من و  طیداد و براش هم مهم نبود که اومده تو مح یگفت، فحش م یداشت چرت م يجور نیهم پسره

 !گه یمن ناسزا م يداره به خواهر و مادر نداشته 

آرنج . نشستم یصندل يوپا گذاشتم تو آبدارخونه و ر یچونه ام راه گرفته بود وقت ریلبم تا ز ياز گوشه  خون

آب  وانیل هی ایناد! دیلرز یم تیتمام تنم از زور عصبان. گرفتم نشونیو سرم رو ب زیم يدستهامو گذاشتم رو

 .نمیبعد زخمتو بب یبخور آروم ش نویا: و گفت زیم يگذاشت رو

 نیتو همچ شیسال پ نیچند!کنن هیتونستن بهش تک یها م یلیبود که حاال خ یکس! بزرگ شده بود چقدر

کرده بود با کمک  یمن و اون جوون، سع يدعوا ونیافتاد و حاال خودشو انداخته بود م یم هیبه گر یطیشرا

 !سوامون کنه و اآلن هم مشغول آروم کردن من بود هیو بق نیمع

 نمتیبب: نگران گفت ییبه در خورد و باز شد و دکتر اکبرزاده با صدا يبود، تقه ا دهیخواب رونیب يو صداها سر

 !دامون

 يهنر اون پسره  نکهیا يرو از دستهام فاصله دادم و برگشتم سمتش، دستش نشست به چونه ام برا سرم

 !؟یستین يتو کاره ا یچرا نگفت: و بعد زل زد به چشمهام و گفت نهیرو بب وونهید

 .شناخت یم. بود دهیبار منم همراهتون اومده بودم، منو د نیآخر-

 !؟یمگه خودت بعد جداگانه هم رفت!يایخب ب:

 .نه-

 !رو از کجا آورده؟ نجایآدرس ا! بابا يا:

با جعبه  ایناد. کرد یکه زده بود درد م یگونه ام هم به خاطر مشت. داشت يزیپاره شده بود و هنوز هم خونر لبم

 .نمیبذار زخمتو بب: جلو اومد و گفت هیاول يکمک ها ي

و حس  دمیترس رو تو چشمهاش د يلحظه ا يبرا ا،یشست به صورت ناددکتر ن ياز صورت کالفه  نگاهم

دکتر پسش بزنم و به غرورش بر بخوره اما اونقدر اعصابم خراب بود که کس  يترسه جلو یم دیکردم که شا

 !رو خراب نکنم يا گهید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٢٧ 

 .میبکن انیجر نیبه حال ا يفکر هیاتاق من  ایکارت تموم شد ب: چونه ام دکتر گفت ریکه نشست ز دستش

آخر رفته بودم  يگرفتن از پدرش منم تو جلسه  تیحمله کرده بود بهم که سر رضا نیواسه ا وونهید پسرك

و قاتل  میکنه که دست از سر پدرش بردار دیو تهد زهیما رو بهم بر ياومده بود که کاسه کوزه ! خونه اشون

 ! نداره تیبه رضا ازیبرادرش ن

 ؟یخوب: دیتو درگاه در و پرس پشت سرش اومد نیرفت، مع دکتر

 ؟يخوا یکمک نم: دیپرس ایرو به ناد نیگفتم، مع یاوهوم

 .ینه مرس: نگاه از زخم من برداره گفت نکهیبدون ا ایناد

لبخند زد و  دم،یگفتم و سرم رو عقب کش یآخ د،یزخمم کش يرو رو يپنبه ا ایرفت و در رو بست، ناد نیمع

 !دلم خنک شد: آروم زمزمه کرد

بعد . کردن زخم شد زیو مشغول تم دیچونه ام و سرم رو جلو کش ریچشمهاش شدم، دستش دوباره نشست ز خیم

 !اد؟ی یدلت م: سکوت گفتم هی

 !ارمیبال رو سرت ب نیخواد خودم ا یدلم م یش یبداخالق م یوقت: زد و گفت لبخند

اونقدر آشفته بودم که ناخودآگاه . شتگذشت، حق هم دا یکه تو خونه اش پا گذاشته بودم م یروز از اون شب دو

نگاهش رو باال آورد و زل زد به چشمهام، دستش از حرکت . نه نسبت به اون، نسبت به همه. رفتارهام تند بود

 !شه یات جذاب تر م افهیق یش یبداخالق م یول: مکث گفت هیو بعد  ستادیا

 !ختیر یب ياون روز تو خونه ام بهم گفته بود ادمهی: زمزمه کردم آروم

 هیو  خچالیکارش رو تموم کرد، رفت سمت  عیسر یلیخ. لبش جمع و دوباره مشغول کارش شد يرو لبخند

 .بذار رو گونه ات نویا: و گفت زیم يدر آورد، گذاشت رو یآب معدن يبطر

جعبه رو جمع کرد و جعبه رو سر جاش گذاشت، دستش رو شست و اومد  يها لهیحرکت زل زدم بهش، وس یب

 !يناد: مچش رو گرفتم، مانع شدم و گفتم رون،یبره ب

 !منو نیبب: به دستش آوردم و گفتم یتعلل برگشت سمتم اما نگاهم نکرد، فشار آروم با

که وجودم پر  یدر حال ستادمیاازش  یکم ياز جام بلند شدم، تو فاصله ! چشمهام شد خیباال آورد و م نگاهشو

 تیشونیپ يبعد از اون شب، هزار شب حسرت خوردم که چرا اون بوسه رو:بود و آروم زمزمه کردم جانیه

 !نشست
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بار بازوشو گرفتم و به  نیو خواست بره،ا دیکش رونیمکث دستش رو از دستم ب هیچشمهام موند و بعد  مات

دو سانت مونده  یکیصورتم ناخودآگاه جلو رفت، ! ام بود نهیس يه به قفس دهیچسب باًیتقر گهید دمش،یعقب کش

پنبه بذار  کهیت هی! ادی یخون م هلبت دار: و گفت دیبره، خودش رو عقب کش نیحسرتم از ب نکهیا يبود برا

 !روش و فشار بده

رو که عمه چهار  يا یفکر اساس! یصندل يبه موهام زدم و نشستم رو یکالفه چنگ! رونیآبدارخونه رفت ب از

 یهم منو نابود م دنیکش شیبا دست پس زدن و با پا پ نیا! کردم یم دیزد حاال با یازش حرف م شیسال پ

 !دختر رو نیکرد، هم ا

بپرسم و نه  يزیچ یتونستم از کس ینه م! از همون روز دعوا قاًیدق یعنی. اومد ینم شگاهیآزما ایروز بود ناد دو

عمه  يبود که امروز تو خونه  نیا دمیتنها ام. گرفته یدونستم مرخص یفقط م.تونستم بهش زنگ بزنم یم

 یروزها آش م نیمژگان هر سال هم يعمه به خاطر بچه . بود زهایچ نیو سفره و ا يبرنامه نذر. نمشیبب

بهم گفته بود بعد اذان مغرب برم اونجا و منم از خدا . گرفت که البته زنونه بود یهم م يسفره ا هیپخت و 

. امیتونستم از فکرش در ب یبود و نم دهیآبدارخونه، دلم لرز انیبعد اون روز و بعد جر. خواسته قبول کرده بودم

بچه اش از شوهر سابقش  خواد بره واسه گرفتن یبودم، بهم گفته بود م دهیه کافه دیتو  گهیبار د هیرو  مایش

 هیبه مهر. با لبخند فقط نگاهم کرده بود. بهم بگه ادی یاز دستم بر م یتالش کنه و بهش گفته بودم اگه کمک

 يدوستش دار هک یاون: شده بود، بعد نگاهم کرده و گفته بود رهیتو سکوت خ ز،یم يکه گذاشته بودم رو يا

 !شه یحتماً در کنارت خوشبخت م

شده  انیجر نیا یخدا و احساسش هم قربان يبنده  نیا ییجورها هی. زدن ياومد برا یزبونم نم به یحرف چیه

با  نکهیخب، ا یول! که در حقش شده بود يناخواسته ا يرفت، چشمم به رفتنش موند و دلم گرفت از نامرد!بود

بد و بدتر بد رو  نیشده بودم ب بورو من مج ایبود، هم به خودش و هم به ناد انتیموند هم به من خ یمن م

 !انتخاب کنم

شده بود و مطمئناً خانوم ها رفته  کیتار گهیهوا د. به ساعت انداختم یبرداشتم و نگاه یصندل يرو از رو فمیک

 .بودن

نگرفت، با  لمیتحو یکس دمید. رو قفل کردم و زنگ در رو زدم نیشدم، در ماش ادهیباز بود، پ مهیخونه ن در

 !اهللا ای: زدم به در و گفتم يبارچند  چییسو

 .زمیتو عز ایب: عمه بود که گفت يصدا
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 .پسرم يخوش اومد: در رو هل بدم و برم تو، عمه در رو بازتر کرد و با لبخند گفت اومدم

جوابم  یبه گرم. بود هم سالم کردم ستادهیکه کنارش ا يزدم، سالم و تشکر کردم و به خانوم محجبه ا لبخند

 ام؟یبزنم و بعد ب گهیدور د هیبرم  ایشه اومد تو  یم: دمیعمه پرساز . رو داد

 .امی یبرو تو استراحت کن، منم اآلن م. زمینه عز: گفت یبه گرم عمه

 است؟یاسمش ناد نیپس گفت: دیکه خانومه پرس دمیبا اجازه گفتم و اومدم برم سمت ساختمون شن هی

 . شناسمش یم شیمن از چهار پنج سال پ. هیدختر واقعاً خوب. آره: عمه گفت! شد و پاهام کند زیت گوشهام

 .ننیهمو بب میقرار بذار هیبگم و  رضایپس شما خبرشو بهم بده که اگه قبول کرد به عل-

بدون  کفشهامو در آوردم،! قرارم یاون خانوم داد، حس کردم گر گرفته ام و ب لیچشم بلند باال تحو هی عمه

بهم ! رفتم تو اتاقم میکردم و مستق یسالم جمع هیآشپزخونه نگاه بندازم،  يجمع شده تو يبه خانوم ها نکهیا

هم واسه ام  یبیرق هیشد  یمن باز م یزندگدختر به  نیا يچرا هر بار که پا! تر شدم ختهیبودم، بهم ر ختهیر

کرد  یهم م یبازارگرم! بود؟ یچه بساط نیا! عمه رو بگو! داشتم من يعجب شانس گند! شد؟ یم دهیتراش

 !دیکش یمن نرم سمتش خط و نشون م نکهیا يبرا یزمان هیانگار نه انگار ! دختر نیواسه ا

 یپوف! دمیبه گردنم کش یام رو باز کردم و دست قهی يباال يتخت،دو تا از دکمه ها يرو انداختم رو فمیو ک پالتو

 رم،یتونستم آروم بگ ینه م! شدم اصالً از اومدنم مونیپش!روبروم واریاومد و کالفه زل زدم به د رونیاز دهنم ب

 ! بشم الیخ یتونستم ب یتونستم تظاهر کنم، نه م ینه م

 !زمیبرات آش بر ایرن، بعد ب یاآلن همه م: به در خورد و عمه اومد تو اتاق و گفت يا تقه

 باشه: گفتم آروم

 !شده؟ يزیچ: دیکرد و پرس شیرو پ در

 .خسته ام یلیخ: گفتم و نشستم رو تخت و گفتم يا نه

 .دراز بکش تا خونه خلوت بشه: گفت یمیلحن مال با

چشمام بود  يساعدم رو. رونیتخت ولو کردم، عمه برق رو خاموش کرد و رفت ب يگفتم و خودمو رو يا باشه

کار  یبگو چ ایخدا! خورد یکردم، افکارم داشت منو م یدر واقع فکر نم. کردم یفکر م زهایچ یلیو داشتم به خ

پرونده هم که البد بازه و ! منه یونآقاجونش که هنوز هست و هنوز همون قدر دشمن خ! افتادم يریچه گ! کنم؟

 یاز مردن نم! ازدواجه نیهمچنان هم مخالف ا
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طرفه بشه واقعاً  کیجنگ  نیا روزیپ رمردیو با مرگم اون پ لیدل یب نکهیا! ترسم یخود مردن م یاما از ب ترسم

 ! برام زور داره

 ایاز ناد! یراستم شروع کرد به تکون خوردن عصب يپا. یو ساعتم رو باز کردم و گذاشتم رو پاتخت نشستم

بسپرم  خواستم خودم رو یو م الیهمه فکر و خ نیاز ا دمیپک یداشتم از درون م! گذشتن واقعاً برام سخت بود

اون ! با خودش مشخص نبود فشیلهم تک ریخواد بشه اما انگار تقد یاون م یخواستم هر چ یم! ریدست تقد

 !بشه یچ انیجر نیدونست قراره ته ا یهم نم

 جانم؟: بلند گفتم يصورتم بلند کرد و با صدا يعمه دستم رو از رو يصدا

 .ختمیبرات آش ر ایب: که گفت دمیشن

 ؟يچرا لباستو عوض نکرد: دیعمه پرس رون،یرفتم بجام بلند شدم و  از

 مژگان کو؟-

 .شه یسرد م نیبش.رفت ماهکو بخوابونه. باالست:

 خوش گذشت؟: دمیو پرس زیپشت م نشستم

 .میخسته شد یلیفقط خ. خوب بود: بشقاب رو گذاشت جلوم، نعناداغ رو هم گذاشت کنار دستم و گفت عمه

 ژاله کجاست؟-

 .سر رفت باال هیبا مژگان :

 ؟يخور یشده؟ چرا نم یچ: و گفت نکیخرده با قاشق آش رو هم زدم، عمه رفت سمت س هیگفتم و  یاوهوم

 .خورم، داغه هنوز یدارم م-

 ...خانومه نیا: دمیکردم و بعد پرس يبا غذا باز گهیخرده د هیهم  باز

 کاره است؟ یپسرش چ: سمتم، نگاهمو ازش گرفتم و ادامه دادم برگشت

 !چطور؟-

 !يجور نیهم:

 !هیپسر خوب-

 !خوام بدونم چه کاره است یم! بد ایخوبه  دمینپرس:

 . کنه یتو فروشگاه باباش کار م-

 ؟یچ التشیتحص:
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 .سانسهیگفت ل یمادرش م-

کم از رشته ها رو باال آوردم و دوباره برگردوندم تو بشقاب، عمه در حال شستن ظرفها  هیتکون دادم و  يسر

 .نکن دامون، بخورش يبا غذات باز: گفت

 خونه اشون کجاست؟: دمیقاشق خوردم و پرس هیگفتم،  يا باشه

 !؟یپرس یچرا م: دیآب رو بست و برگشت سمتم و پرس ریش

 !قیخوام برم تحق یم: بشقاب گذاشتم و گفتم يرو تو قاشق

 !؟يدعوا کرد: دیو با اخم پرس دیلبم کش يبه گوشه  یجلو اومد، دست عمه

 .آره: و گفتم دمیرو عقب کش سرم

 !دامون-

 یم ده،یخاندان منو به فحش کش سادهیطرف وا! شه عمه یوقتها نم یبعض یدونم قول دادم دعوا نکنم ول یم:

 !نگاه کنم؟ سمیتونم وا

 !يکرد یکارو م نیقبالً ها ا-

 !بود يقبالًها اعصابم قو:

 . خونه اشونه ییبغل نونوا ابون،یسر خ: تکون داد و گفت يسر عمه

دختر دم بخت براش !؟يبق کرد يجور نیچرا ا! ه؟یچ: دیدر هم شد و زل زدم به عمه، آروم پرس اخمهام

 !گهید ادی یخواستگار م

تا حاال  یاز ک! حله یهمه چ گهیبکنه د غشویتبل يجور نیپسرخاله هم داشته باشه که ا يعمه  هیآدم ! بله-

 !عمه خانوم؟ يشد یمیصم ایبا ناد نقدریا

 !؟یتو چرا حاال ناراحت! دختر نمونه است هی دمیکرد و فهم شیاز همون موقع که برادرزاده ام بهم معرف:

 !ستمیناراحت ن:

 !مشخصه کامالً: و گفت خچالیمت با لبخند زل زد بهم، رفت س عمه

 !خورم یآشو بعداً م: جام بلند شدم و گفتم از

 !کجا؟: دیبرگشت و پرس متعجب

 !رم از بند پ استفاده کنم یم-

 !بند پ؟:
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 !چقدر جنم داره اروی نمیخوام بب یم! پسرخاله اشم-

 ! نمیبب سایوا: دنبالم اومد و گفت عمه

 ! غذاتو بخور نیبرو بش ایب: برگشتم سمتش، اخم کرد و پرتحکم گفت د،یکش بازومو

 !رمیس-

! نه به داره نه به باره! ؟یکن یم نیچرا همچ: گفت يکنترل شده ا يو با صدا دیبه سمت آشپزخونه کش بازومو

ه برسه خونه، بذار مادر! ق؟یتحق يبر یفتیراه ب يخوا یبعد م! دهینه پسره دختره رو د ده،ینه دختره پسره رو د

واهللا اون ! که باش یپسرخاله اش هست! الً؟اص یکاره اش یبعدش هم تو چ! چهار تا کالم با پسرش حرف بزنه

 !؟یزن یم نهیبه س ویسنگ چ! يهم باهاش ندار یخوش يرابطه  نیهمچ دهیکه به گوش من رس يزیچ

 !دامون؟ هیدردت چ: و گفت نمیشده بودم، عمه به زور وادارم کرد بش یعصب! رونیگردنم زده بود ب رگ

 ...ادی یخوشم نم: و گفتم دیدهنم پر از

 !؟یچ ادی یخوشت نم: لبخند زل زد بهم و گفت هیخوردم، عمه با  حرفمو

 !یچیه: جام بلند شدم و گفتم از

دخترخاله ات  يبرا ادی یخوشت نم! دامون؟ یچ ادی یخوشت نم: دیدستم رو گرفت و با خنده پرس دوباره

 !اد؟یار بخواستگ

 !ادی یخوشم نم! آره: و با حرص گفتم دمیاز صورتش دزد نگاهمو

 !چرا؟: و گفت دیخند

 ! دونستم چرا یشد چون خودمم هم نم شتریب اخمم

 !ستین ایطرف مناسب ناد: و گفتم یرو صندل نشستم

 !ش؟یشناس یمگه تو م-

 ! نه:

 !؟يخواستگارش باشه مشکل دار یکالً با هر ک ای ادی یخواستگار خوشت نم نیاز ا نمیاصالً بگو بب-

 !عمه: زل زدم بهش و معترض گفتم یعصب! کرد یم میکفر شتریشوخ عمه ب لحن

 !يبخور سرخ شد: رو پر آب کرد و گذاشت جلوم و گفت وانیل هی،  خچالیسمت  رفت

 !؟یحرف بزن يخوا ینم: دیعمه پرس دم،یکش میشونیبه پ یخرده از آب خوردم و دست هی

 !؟یچه حرف-
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 !حرف دلتو:

 !گه که عقلم قبولش نداره یم يزیچ هیدلم -

 !بده؟! ایبار هم با دلت راه ب هی ،يخور یچوب عقلتو م يساله دار نیچند:

 !؟یزن یموضوع حرف م نیراحت در مورد ا نقدریبوده و ا یچ انیجر یدون یشما م:دمیپرس متعجب

 يکه روبرو يپسر نیاما ا! دونم یرو هم م شیپدربزرگت و کارشکن انیجر! دونم یم زویهمه چ! دونم یآره م-

 !؟يبگذر یتون یم! اون دختر بگذره ریتونه از خ یوجه نم چیزنه به ه یمن نشسته و داره بال بال م

 !نه-

 !خب ؟:

 یر، مجو هی ادی ینم! سر کار اصالً تمرکز ندارم! برگشته یخواب راحت نداشتم از وقت هی! شم یم وونهیدارم د-

 ! کار کنم یدونم چ ینم! زمیر یجور بهم م هی ادی

 !هان؟! گه رو انجام بده یکه دلت م يکار:

 !گه یاشتباه م زیچ هیدلم : بلند و نگاهمو نشوندم به صورت عمه و گفتم سرمو

 !؟یچ: دیبا لبخند پرس عمه

 !هم بگذره دوستش دارم گهیگه تا ابد، صد سال د یدلم م: روبروم و گفتم زیزدم به م زل

 !خب؟-

 !رم دخترتونو عقد کنم یگه پاشم برم تهران و به مادر و پدرش بگم دارم م یدلم م:

 !گه؟ید هیمنظورت خواستگار-

 !همون! آره:

 !؟ير یخب چرا نم-

 ...اصالً  ای! ؟یآقاجونش چ! ؟یعنیبرم ! دونم ینم-

 !دامون؟ ستیبا خودت مشخص ن فتیتکل:

 !کجا؟: دیخرده فشارش دادم، از جام بلند شدم، عمه پرس هیو  دمیس گردنم کشبه پ یدست کالفه

 !رم تهران یمطمئناً اآلن نم: سمتش و گفتم برگشتم

 !؟يبر يدار میتصم یعنی: دیزد و پرس لبخند
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خوب و اخالق  گاهیو جا یخواستن ي افهیاش، به ق سانسهیبه پسر ل ،يخرده فکر کردم، به اون خانوم چادر هی

گر گرفتم، نگاهمو ! ردشیبشه و ازم بگ دایمحسن پ نیع یکیممکنه  نکهیبه دم بخت بودنش و به ا ا،یخوش ناد

 شیرو از پدر و مادرش و پدر ایخوام برم تهران و ناد یم! آره: منتظر عمه و گفتم يدوختم به چشمها

 !کنم يخواستگار

لبخند به لب از اتاق عمه اومد ! برق گرفته ها برگشتم به عقب مثل دیکه از پشت سر به گوشم رس ایناد يصدا

 !ستین یاجیاحت: و حرفش رو دوباره تکرار کرد رونیب

*** 

 امینزد و گذاشت که از شوك ب یجلو اومد اما حرف گهیقدم د هی. گرد زل زدم بهش يشده و با چشمها شوکه

 یداده بود و با لبخند نگاهم م هیآشپزخونه تک يتو يناهارخور زیسرم برگشت به سمت عمه که به م. رونیب

تموم حرفهامو  ایزده بودم که ناد فبلند حر يتنها بودن خودم و عمه اونقدر الیبه خ! یسه شده بود اساس! کرد

 ! بشنوه

برات  ایدخترم ب: گفت ایو در همون حال به ناد نکیمتعجب من به خنده افتاد، رفت سمت س ياز چهره  عمه

 !زمیآش بر

 !به موهات بکش یدست هی: از جلوم رد شد و آروم زمزمه کرد ایناد

و  دیکنم بلند و سرخوش خند یکارو م نیدارم ا دید یبرگشت و وقت ایناخودآگاه نشست به موهام، ناد دستم

 !برق زیتو پر يانگار انگشت کرد: گفت

کار کنم، برم تو  یدونستم چ ینم! دکر ینداشت، به شوکه بودنم اشاره م يرادیا چیموهام ه! کرد یام م مسخره

نشستم  ایگرفتم و همراه ناد مویینها میتصم!دو تا خانوم منو مسخره کنن نیو بذارم ا زیپشت م نمیبش ایاتاقم 

 !خانوم؟ نیا ي بهتو جه یشمام رفت: کردم و به عمه گفتم یمصنوع یاخم ز،یپشت م

 !باطلم هیحق عل يمن تو جبهه : گذاشت و گفت ایناد يرو جلو یبشقاب آش عمه

 !من باطلم؟! دست شما درد نکنه: شد و گفتم شتریب اخمم

 .بده آشتو عوض کنم، سرد شد. یمن زیتو عز: و گفت ختیموهام، بهمشون ر يرو گذاشت رو دستش

سر  هی: داد حیرفت سمت هال توض یگفت و همون طور که م یهر جور راحت هیگفتم، عمه هم  يخوبه ا نیهم

 .بچه ها در چه حالن نمیرم باال بب یم

 !آره؟ ادی یکه خوشت نم:خرده سکوت گفت هیبعد  ایرفت، ناد عمه
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 !کرد و سرگرم آشش بود ینگاهم نم! طونشیش يباال آوردم و دوختم به چشمها زیاز م نگاهمو

اعدام عمه رو هم رو  يپس فردا آقاجونت نقشه ! عمه ام واسطه ازدواجت باشه ادی یخوشم نم: سماجت گفتم با

 !کنه یم

 !گفت اونوقت؟ یم یدلت چ: به صورتش لبخند نشوند و گفت يکرد اما فور يزیر اخم

درست : چشمهام شد، آروم گفتم ي رهیرو گذاشتم کنار بشقاب و سرم رو جلو بردم، نگاهشو آورد باال و خ قاشق

 !سهیم فال گوش واآد ستین

 !تظاهر کنه ستیکه ن يزیآدم به اون چ ستیدرست ن: و سرخوش گفت دیخند

 !کنم اونوقت؟ یتظاهر م یو به چ ستمین یچ-

 !یکن یبودن تظاهر م خیو به کوه  یستیقدر سرد ن نیا:

 !عمراً-

! دمیحرفهاتو شن يگم همه  یم! ادهیز یلیخ یلیروت هم خ: قاشق از آشش خورد و گفت هی د،یدوباره خند ایناد

 !تموم اعترافاتتو

 !گفتم که عمه رو منصرف کنم نویا-

 ياآلن پاشه بره دم خونه  نیخواست هم یجد بزرگوار من بود م: و گفت دیلحظه نگاهم کرد، بعد خند هی

 !پسره؟

 !که سرم باد بخوره رونیخواستم از خونه بزنم ب یم-

 !اآلن پاشه بره تهران؟ نیخواست هم یجد بزرگوار من بود که م:

 !عمراً-

به لبم اومد، زل زد به چشمهام و  يگرفتم و ناخودآگاه لبخند يشادش انرژ ياز خنده ها د،یخند ایناد دوباره

 !در کار نبود يریمنتها فقط صدا داشتم و تصو نم،یجلز و ولز شدنت رو بب نیخواست ا یدلم م: گفت

 !یهم داشت ریتصو رون،یب يآورد یم فیتشر-

 !شد یاونوقت احتماالً صدا قطع م:

شاهکار  یعمه خانوم حساب! مزه داره یلیهم خ يجور نیاعتراف گرفتن ا: کردم، لبخند زد و گفت نگاهش

 !کردن

 !دروغ گفتم! اعتراف نکردم-
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! هم بگذره منو دوست داره گهیکه دلت صد سال د یدروغ گفت! آره خب: از جاش بلند شد و گفت د،یخند ایناد

 !تو مثبته یاحتمال يگم که جواب من به خواستگار یمنم اآلن دارم دروغ م

لحظه باور کردم داره  هیشده بود و سر آخر نشده بود که  نییباال و پا انیجر نیجا خوردم، انقدر ا يلحظه ا يبرا

 يبرم خواستگار ستین یاجیاحت! دکه اول حضورش گفته بو یستین یاجیمخصوصاً با اون احت! گه یم يجد

لبم رو لمس کرد و بعد  ينگاهش کردم، لبخند زد، انگشتش رو جلو آورد و زخم رو جیگ! ه؟یچون جوابش منف

دردسر  یازدواج ب هی. کنم یاون خانوم فکر م شنهادیدارم رو پ: نگاهشو باال آورد و زل زد به صورتم و گفت

 !فتنیدردسر ب آدم تو يسر هیکه  نهیبهتر از ا یلیخ

به لب آورد و  يلبخند محو! توشون نبود یاز شوخ یاما رنگ هیتا چقدر جد نمیمونده بودم بب رهیچشمهاش خ به

هم  رضایمادر عل! شه به هم چسبوندشون یبه زور که نم! گهید ستنیدو نفر قسمت هم ن ییموقع ها هی: گفت

 ...گفت پسرش پسر یم

 !منو؟ يمسخره کرد: و از جام بلند شدم و گفتم زیرو م دمیدستم رو کوب یعصب

اون جمله ها  یاآلن گفت نینرفته که هم ادتی ،يخوا یتو که منو نم! چرا مسخره؟: دیقدم عقب رفت و پرس هی

تونم تا ابد مجرد  یخب منم که نم! ازدواج من نشه يکه واسطه  یعمه رو منصرف کن نکهیا يدروغ بود برا

 !فکر کنم وشر يخوام جد یم! هیگفت پسر خوب ین جور که عمه مپسره هم او نیا! بمونم

 یلیاز دامون خ! از اسمش هم خوشم اومده: عقب رفت و با لبخند گفت گهیقدم د هیقدم رفتم سمتش،  هی

 !ستیهم ن ختیر یتو ب نیالبته مادره عکس پسرشو بهم نشون داد و خدا رو شکر ع! قشنگ تره

 !آره؟ ختمیر یکه من ب: کردم و گفتم زیرفتم به طرفش، چشمهامو ر گهیقدم د هی

نکشه و فرار کرد  غیج نکهیا يدهنش برا يبرداشتم سمتش، دستش رو گذاشت رو زیو عقب تر رفت، خ دیخند

 یداشتم بهش م یچهار تا قدم هم بر م! شد یدر اتاق عمه قفل نم! نبود دنییبه دو يازین! سمت اتاق خواب

 !دمیرس

*** 

و پشت تخت عمه پناه گرفت، رفتم تو اتاق، در رو بستم و از همون جا  دیکش یغیرو که وا کردم با خنده ج در

 !رمیبگ میتصم میزندگ يمن حق ندارم برا! خب؟ هیچ: لبخند به لب گفت. زل زدم بهش

 !منتها به موقعش! يریگ یهم م میتصم! چرا: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !خوام انتخابش کنم یم! ونیخواستگار دارم اکاز! گهیاآلنه د نیموقعش هم: لبخند زد و گفت دوباره
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که آدم  یبه شرط! هیخوب زیانتخاب هم چ! هیخوب تیموقع! آره: خرده رفت عقب و من گفتم هیقدم رفتم جلو،  هی

 !حق انتخاب داشته باشه

 یم. زل زد به چشمهام طونیش يپشت سرش و با چشمها روایبه د دیچسب گهیمن جلوتر رفتم و اون د د،یخند

 هیکه  ياونقدر! بکنمش و ببرم عقدش کنم و مال خودم بشه نیکه همون لحظه از رو زم ياونقدر! خواستمش

 !یمتیقخواستمش به هر  یم! برام مهم نبود! لحظه مال من باشه و تاوانش بشه اعدامم

ام به چونه اش، سرش رو باال آوردم و  گهیت سرش و دست دپش واریدستم نشست به د هیکف  دم،یرس بهش

 !از دامون قشنگ تره آره؟ رضایکه اسم عل: گفتم

 !تره آره؟ ختیر یب رضایکه دامون از عل: آورد و گفتم یگفت، دستم به چونه اش فشار کم یاوهوم طنتیش با

 !آره؟ ونیمورد اکاز: دمیگفت، سرم جلو رفت و پرس یبا لبخند اوهوم دوباره

دست از  گهید نکهیا يلبم قفل لبهاش شد برا ومده،ین رونیتر شد و اوهوم سوم از دهنش ب قیعم لبخندش

 قهیو بعد پلکهاش رو هم افتاد، دستش چنگ  دیحالت رس نیها به گردتر یاون پولک! برداره شیدروغ يدهاییتأ

 !تو حال خودم نبودم گهیشد و من د رهنمیباز پ ي

 هی! کرد، با لبخند مات چشمهاش بودم و دستهاش چفت انگشتهام یدم، بهت زده نگاهم مازش کنده ش یوقت

 !ست؟ین یاجیچرا احت: دمیپرس تیخرده سکوت شد و بعد من بودم که با جد

 !فوت کرده يپدر: شد نگاهم کرد و بعد آروم گفت یم نییباال و پا جانیکه از ه يا نهیخرده تو سکوت، با س هی

 ! يکرد شیوقت پ یلیهاتو خ يتو خواستگار:موندم به صورتش، نگاه از چشمهام گرفت و آروم گفت مات

آروم ! بود زونیدوباره رفت سمت چونه اش و صورتش رو به سمتم باال آوردم، نگاهش از چشمهام گر دستم

 ! ساله که نگرفتم نیچند یجوابمو ول:زمزمه کردم

نگفت، سرم دوباره جلو  يزیزد و چ يلبخند محو د،یشد توشون د ینشست به چشمهام، شرم رو م چشمهاش

 !يجوابمو چند ساله که نداد: رفت و گفتم

 !ست؟یمعلوم ن: شد و آروم گفت قتریعم لبخندش

 !ستیمعلوم ن! نه: شد و آروم گفتم نییچشمها و لبش باال و پا نیابروم باال رفت و نگاهم ب هی يتا

 !خب؟: دمیرو کمتر کرد و پرس نمونیب يزد، صورتم فاصله  ینیشرمگ لبخند

 !دهینپرس يزیازم چ یکس: سرخ شده گفت یلبخند زد و با صورت یکرد وقت ینم نگاهم
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وقت بود  یلیخ! کردم ینم یطور احساس خوشحال نیوقت بود که ا یلیخ! دمیبه عقب برگشت و بلند خند سرم

 ریکه از ز ییاون تارها نکهیا يموهاش کردم، دستم جلو رفت برا خینگاهم رو م! زده نبودم جانیطور ه نیکه ا

 !آره؟! دمیازت نپرس يزیکه چ: دمیاومده بود رو لمس کنم، در همون حال آروم پرس رونیب يروسر

 آروم!شد یتر م یخواستن! شد یم طونیزد چشمهاش ش یاز موهاش رفت سمت چشمهاش، لبخند که م نگاهم

 !هیدرخواستم ازت چ یدون یتو هم که نم:زمزمه کردم

و از همون فاصله  دمیلبش رو بوس يکرد، دوباره صورتم رو جلو بردم و گوشه  یپهن تر شد و نچ آروم لبخندش

 !ندارم یدرخواست نمیب یکنم م یحاال که فکر م: زمزمه کردم یسانت هی ي

رو که ازش گرفتم و  يبعد يبوسه . کرد یلبخند همچنان نگاهم م نم،بایکه چشمهاشو بب دمیرو عقب کش سرم

 !دمیبه خواسته ام رس:ازش کنده شدم گفتم یوقت

 !احساس یب يا: و گفتم دمیخند رم،یازش فاصله بگ نکهیا يام زد و هلم داد برا نهیس يبه قفسه  یآروم مشت

 !رو بدم ونیکازپس برم جواب درخواست اون مورد ا: کنارم رد شد و گفت د،ازیخند

کرد  یم غیج غیبود و ج زونیآو نیسرش از سر دوشم به سمت زم! کندمش نیزم يحرکت از رو هی برگشتم،با

 !نیبذارم زم: گفت یو م

 !رو بدم ییو استثنا ونیاکاز ي کهیخودم جواب اون مرت میبر: و با خنده گفتم رونیاتاق بردمش ب از

لبخند گشاد،راه افتادم سمت در سالن، با  هیبا ! دیخند یو همزمان م نییبذارمش پا نکهیا يزد برا یو پا م دست

 !نهیب یرسه ما رو م یسر م یکیاآلن ! زشته دامون: گفت تیجد

 !چه هیبه بق یزنم:و گفتم دمیخند

 !باش الیخ نیبه هم: و گفت دیخند

 !هستم، هم تو باورش الشیهم تو خ! هستم: و گفتم دمیخند

 !دامون نیرو خدا منو بذار زمتو : زمزمه کرد آروم

 پالتوت کدومه؟: دمیاشاره کردم و پرس یو به چوب لباس نییدر سالن گذاشتمش پا يجلو

 ؟یواسه چ: دیکرد و پرس يزیر اخم

 !کدومه؟: دمیکه برام آشنا نبودن و برشون داشتم، گرفتمشون جلوش و پرس ییدراز شد سمت دو تا دستم

خودش رو برداشت، کمک کردم بپوشدش و دستش رو گرفتم که از خونه ببرمش  يرو جلو آورد و پالتو دستش

 !م؟یر یکجا م: دیمقاومت کرد و پرس. رونیب
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 !میجواب اون خوشگل خانو بد میر یم: سمتش و با خنده گفتم برگشتم

خودت  ایبازم بندازمت سر شونه ام : دمیو پرس دمیخند جشیجاش ثابت موند و مردد نگاهم کرد، از نگاه گ سر

 !؟يای یراه م

 دامون؟ میر یکجا م: دیپرس يجد یبرداشت، همراهم شد و با لحن یرو از رو جا کفش فشیک

رو که  یخاص تا سوال يجا هی میر یم: گفتم نییپا میرفت یکه از پله ها م يرو گرفتم و همون جور دستش

 !رمیو بگ رمیبگ دیکه با یبپرسم بپرسم و جواب دیبا

*** 

 !؟يای یم يجور نیا: دیپرس ایام رو بستم و ناد قهی يباال يدکمه ها ن،یتو ماش مینشست

که  يزن ندار يسرما بخور! يوریپل ،یکاپشن ،ییپالتو: نگاهش کردم، لبخند زد و گفت یسمتش و سوال برگشتم

 !بهت برسه ها

 !ستین یکه گفت ییزهایچ نیبه ا يازین! گرمه یحساب میر یکه م ییجا: و در حال استارت زدن گفتم دمیخند

من اآلن انقدر مستم که حس ! تازه: انداختم و ادامه دادم ینگاه ایافتادم، برگشتم و به صورت پرلبخند ناد راه

 !کنم از تو گر گرفته ام یم

مگه سر کار : دیمکث کرد و پرس هیبهش انداختم که لبخند صورتش جاش رو به اخم داده بود،  ینگاه مین

 !؟ينبود

 !وقته سر کارم یلیخ! چرا: و گفتم دمیخند

 !دامون يمشروب بخور ادی یخوشم نم:به حرف دو پهلوم گفت تیاهم یب

 !کنم یچشم بعد زن گرفتن ترك م-

 !یرو هم دوست ندارم بکش گاریس:

 !کشم ینم گهیاون هم به چشم زن گرفتم د-

مضر باشه رو دوست  تیسالمت يبرا که ياصالً هر کار! اونم دوست ندارم ،يخور یرو هم داغ م ییتازه چا: 

 !يندارم انجام بد

زن گرفتنم ! هست يمورد هیدم، منتها  یکه به ضررمه رو انجام نم ییکدوم از کارها چیچشم، زن گرفتم ه-

 !يبه اونش فکر نکرد! میبزرگه به سالمت يضربه  هیهم خودش 
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 یلیقبل اون ور آب رفتنت خ: گرفت که آخم بلند شد و گفتم شگونین هیاز بازوم  دم،یسمتم، بلند خند برگشت

 !يتر بود یاهل

دنده و دستم رو  يبوسه بهش زدم، گذاشتمش رو هیدستش اومد سمت بازوم، دستش رو گرفتم، آروم  دوباره

 !شراب نبود یمست یمنظورم از مست: روش نگه داشتم و گفتم

 !دختر نیشده بود ا یعجب وروجک! دهخن ریکه گفت، باعث شد دوباره بزنم ز یدونم یم

*** 

رو خاموش کردم و  نیکرد، ماش یگرد شده نگاهم م ییدر خونه اش نگه داشتم، متعجب و با چشمها يجلو

 !نجاست؟یخاص ا ياون جا: دیبهت زده بود انگار که پرس! کامل برگشتم سمتش

مکث  هیرفت و موهاشو کنار زدم و بعد  دستم جلو! کنه یفکر م یبه چ نکهیا دنیسخت نبود فهم! باز شد شمین

 !شده؟ یچ:دمیپرس

 !نجا؟یا يچرا اومد: به در خونه اش انداخت و گفت ینگاه مین

 !داره؟ يرادیچه ا: دمیپرس یلحن شوخ با

 ... سرمون بودن يعمه، با وجود اون همه آدم که باال ياآلن، تو خونه  نیتو هم:گفت یعصب

لبخندم پت و پهن شد، با دست گونه اش رو لمس کردم و آروم ! انداخت نییشد و با شرم سرش رو پا ساکت

 !رمیبگ رهنمویخونه اتو بده برم پ دیکل! ستیتو هست، قصد و هدف من ن يکه تو مغز کوچولو يزیاون چ: گفتم

 !رمیپس بگ مویبدش برم، مال دزد:نگاهم کرد، کف دستم رو جلوش گرفتم و گفتم جیو گ گنگ

 !فشیک يشد، نگاه ازم گرفت و دست برد توزد و سرخ  يلبخند

 ستمین دیبد دیاونقدرها هم ند: بشم اما برگشتم سمتش و گفتم ادهیرو گرفتم و خواستم پ دیکل یوقت دمیخند

 !دختر جون

 !شدم ادهیبهش زدم و پ یداد، چشمک لمیدونم پرحرص تحو یم هی

*** 

به  یکرد، دست یلبخند به لب نگاهم م. نیو برگشتم تو ماش دمیرو که براش هزار تا خاطره بود پوش یرهنیپ

 !يخوب شد بعد رفتن من اتوش کرد: و گفتم دمیلباس کش

 !کردم یکارو م نیا شهیهم: و گفت دیخند

 !يد یگرمکنمو هم بعداً بهم پس م-
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 !یدوباره بهم بر گردون دیهم با نویا: کرد و ادامه داد ینچ

راحت  الشیخ! همراه منه ایمرتبه و ناد زیعمه بود، بهش گفتم همه چ. ند شدبل لمیزنگ موبا يو صدا دمیخند

 .شد و تماسو قطع کرد

 یحاال م. داده بود هیوقتها بهم آرامش هد یلیبود که خ ییتنها جا. گرفتم شیرو در پ ایدر ریافتادم و مس راه

 یلب اون ساحل، همون ساحل ایخواستم از ناد یم! رمیبگ ریرو هم همون جا از تقد میخواستم تموم آرامش زندگ

خواستم برم اونجا که تا ابد  یحاال هم م! ودهام بود و موج هاش آرومم کرده ب یتاب یوقتها شاهد ب یلیکه خ

 !رهیحق رو ازم بگ نیا یذاشتم کس یبار نم نیبود و ا یزندگ نیحق من از ا نیا! رمیآروم بگ

*** 

 يسقف رو هم روشن کردم برا يرو کیچراغ کوچ ا،یرو انداختم به در نیماش يدم ساحل، نور چراغ ها ستادمیا

ام رو دادم به در و زل  هیتک. رو خاموش کردم و برگشتم به سمتش نیماش. مینیهم رو بب يچهره  میبتون نکهیا

رو از  ییزهایچ هی: کردم و گفتم یمکث. ایبهم انداخت و دوباره زل زد به در ینگاه مین. زدم به صورت منتظرش

 دیبعد سر فرصت تو هم با. امشب شب حرف زدن منه. ناگفته نمونه يزیگم که چ یقبل و بعد رفتنت برات م

 .يبد حیرو توض ییزهایچ هیبهم 

 !؟یکن یم نیچرا همچ: زدم و گفتم يزل زد به چشمهام، لبخند ایناد

کنه اومده در مورد گناهانش  یم لایآدم خ یکن ینگاه م نیهمچ: و گفتم دمیشد، خند یچشمهاش سوال رنگ

 !اعتراف کنه

 !زهیوهم انگ یلیتو شب خ ایدر: زد و گفت لبخند

 !بهتر يجا هیسر و ته کنم ببرمت  ،يدیاگه ترس: گوشم رو لمس کردم و گفتم ي الله

 !هم سراغ دارم ها يبهتر يجا:گفتم طنتیگرفت و برگشت سمتم، با ش ایاز در نگاهشو

 !تو يخونه : گفتم د،یرو که پرس کجا

 !موقوف یطونیش: رو مهمون صورتش کرد و گفت یمصنوع اخم

 یاصالً نم. بودم جیمدت گ هیتا  یرفت یوقت: خرده ساکت موندم و بعد شروع کردم به حرف زدن هیزدم و  لبخند

مطمئن  اًبیشبها تقر یلیخ. نگفت يزیبهم چ یاما کس ییدر و اون در زدم که بفهمم کجا نیا! شده یچ دمیفهم

 ییهویهمون روز که  نیع! استیناد گفتم یشد، ناخودآگاه م یزنگ در که بلند م يصدا! يگرد یبودم که بر م

 یلیاما خ یباور نکن دیشا! نجات بده یاهیتو خونه ام ظاهر شد، باز هم اومده که منو از اون همه عذاب و س
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کردم که الاقل منتظر اومدنت  یخاموش م لمویو موبا دمیکش یکردم، تلفن رو م یشبها زنگ در رو قطع م

عادتم شده بود . کوبه یباال و در رو م ادی یزنه و م یرو م گهیواحد د هیزنگ  ادیگفتم خب اگه ب ینباشم، باز م

 یم تیرو اذ هیاوضاعم داره بق دمیخل که شده بودم، د! شم یدارم خل م دمیکم کم د نکهیتا ا! منتظر تو بودن

 .سرمو گرم کنم يجور هیتم گرف میتصم! کنه

 !آره؟ یکه منو فراموش کن يپناه برد گهید يبه دخترها: سرزنشبار گفت یکرد و با حالت یاخم ایناد

 !نه-

 !؟یپس چ:

 دمیپناه بردم د زهایجور چ نیو ورزش و ا يرو ادهیاون که تموم شد به پ. اولش از درس و تزم شروع کردم-

مدت گذشت  هی! هه شانس آوردم معتاد نشدم!و مشروب گاریرفتم سراغ س! شدم الشیخ یحوصله اشو ندارم، ب

 یکه دائم میتو زندگ ارمیرو ب یکردم کس یندازم، سع یرو به خطر م میکار تیشه و دارم موقع ینم دمید

 یاز طرف! تونستم فراموشت کنم ینم! رهینتونست جاتو بگ یکس! نشد یول فتهیبلکه فکر تو از سرم ب! بخوامش

هم باعث شده بود مجرد  یاجتماع تیپول و موقع نیا ییجورها هی. رمیآورد که زن بگ یعمه هم بهم فشار م

 میکردم برم دنبال زندگ یشدم سع دیاز بودنت ناام گهید یوقت! گم؟ یم یچ یش یمتوجه م! بودنم بشه دردسر

به زبون . میسال و ن کی کینزد! چند وقت از رفتنت گذشته بود؟ یدون یاون موقع م. باشن یازم راض هیبلکه بق

 ای ،يگرد یبا مادرت صحبت کردم، اون گفت بر نم. دوباره رفتم تهران میسال و ن کیکم باشه اما بعد  دیشا

شدنه  دیناام! بشم دیکردم ناام یبرگشتم و سع.یداشته باش يدردسر یب یکه زندگ نهیا متیتصم ياگه برگرد

چشم به راهت  دینبا گهیخودمو قانع کردم که د يجور هیرفت اما باالخره  یاصالً تو کتم نم! خت بودس یلیخ

زخم تازه خورد، کم کم  هی وجودمته ! سخت بود، از سخت هم بدتر اما شد!ادی ینم گهیبا خودم گفتم د! باشم

 . شد منتها جاش موند میترم

 هیحس : کردم و بعد گفتم یشد، من مکث یم دهید نیور چراغ ماشکه با ن ییایدر يزل زده بود به موج ها ایناد

رو که با تمام وجود  يدختر. از ماجرا دو تا ضربه خوردم. ستین یدرست فیتعر نیبازنده رو داشتم، هر چند که ا

تو  یزمان هیکه  دمید یم يمرد ي نهیک یهم خودمو قربان یو از طرف دمید یخواستم از دست داده م یم

که برام داشت  يگرفت درد یتو رو ازم م بهیغر هیاگه  دیشا يناد! رو از من گرفته بود زهایچ یلیگذشته هم خ

سرکوب ! خشم رو سرکوب کنم نیسخت بود بخوام ا. بال رو سرم آورد نیبود که پدرجد خودم ا نیکمتر از ا

! کرد یشده بود که داشت از تو منفجرم م بخار تو وجودم جمع یکل! سوپاپ ونزودپز بد هیکردم اما خودم شدم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٤٣ 

 یدونستم چ ینم. هم نبودم، به خودم اعتماد نداشتم یعصبان! بودم یاونقدر عصبان یبرگشت یبود که وقت نیا

که  يکردم اومد یفکر م! کمر به دق دادن من بسته یلعنت ریکردم بازم دست تقد یم الیخ ،یینجایشده که ا

 !که من هر روز جون بکنم و باز هم تو حسرت نداشتنت بسوزم ،یمن باش دید يجلو

 گه؟ید ینیب یلبمو که م يگوشه . سوال هیحاال  ن،یاز ا نیا: جلو رفت، دستش رو تو دست گرفتم و گفتم دستم

: لبم اشاره کردم و گفتم يلبم باال اومد و نشست به چشمهام، با دست آزادم به زخم رو ينگاهش از رو متعجب

 ! گه؟یشد د یچ يدیو د يبود! گم یم نویا

به قول مادرم  نکهیعمر به خاطر ا هیپدرم . نهیمن ا یزندگ:دادم حیتکون داد به عالمت مثبت، براش توض يسر

رو به کام خودش و زنش تلخ کرد، و  يزن و شوهر یعده بدبخت بود زندگ هی یاز آش داغ تر زندگ يکاسه 

 .دیهمه امون از هم پاش یسر همون کمک کردن ها هم زندگ

 .دونم یم-

بخوام  نکهیبدم، نه ا حیترج يزیرو به چ میخونوادگ یزندگ نکهینه ا. بابام ينه به شور نم،یخوام بگم، من ا یم:

 .خونه و درب و داغون باشم امیمن ب ینصفه شب ،یشب دیشا یخوام بدون یاز حق زنم بگذرم اما م

 ...که دوست داره  یاون دوست داره یک: و گفت دیلب برچ ایناد

 !؟يمنو دوست دار یعنی: و گفتم دمیرفت، دستش رو بوس یلیو یلیشد و زل زد به چشمهام، ته دلم ق ساکت

کردم خنده ام رو جمع کنم اما  یگفت، سع ضینخند رو با غ! خنده ریکه گفت اونقدر محکم بود که زدم ز يا نه

چشمم اون طور کتک  يکه جلو ياون روز: نگاه ازم گرفت و گفت ایناد. لبم موند يرو يلبخند کش دار

از  يبود یهم به همون اندازه که تو از آقاجون عصبان ،منيدیکش یبعدش که اون طور درد م يروزها ،يخورد

! نهیریش نهیریتو ش يمنم به همون اندازه که برا ينجات دادن جون آدم ها برا...  یبودم ول یاون آدم ها عصبان

از  یکیشهر،  نیبرگشتم به ا نکهیا يلهایاز دل یکی دیخوام بگم من شا یم...  یعنی....  یدون یم... اصالً  دیشا

 .تهیو حس انسان دوست یمهربون نیواقعاً باارزش بوده هم رامکه تو وجود تو ب یاتیخصوص

 !؟يعاشقم شد میو حس انسان دوست یمهربون نیبه خاطر ا یعنی: دمیپرس طنتیش با

 يبرا گران،ید یزندگ يبرا یارزشمنده برام که کس یلیخ نیا:و اون ادامه داد دمیچشم غره بهم رفت، خند هی

 .کنه ینجات آدم ها تالش م
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 یمن فکر م:کرد، برگشت سمتم و زل زد بهم و گفت قیتزر یدلگرم کننده اش واقعاً به وجودم خوشحال لبخند

 یلیخ یلیمهمن رو خ یلیکه برات خ ییپس اونها ،یداشته باشدوست  نقدریها رو ا بهیغر یتون یم یکنم وقت

 !یدوست داشته باش یتون یم

 يزیبهت بگم ها، هر چ یول: صورتم و گفت يابروش باال رفت، انگشت اشاره اش اومد جلو هی يزدم، تا لبخند

 یرفتن اصالً کار درست گرانیاز زن و بچه زدن و دنبال کار د قهیهر د! حد وسطش خوب و قابل تحمله

 !گهید يدیاون ضرب المثل چراغ و خونه و مسجد رو شن.ستین

 !ه؟یچ:دیگشاد شد، آروم پرس لبخندم

 !يبچه رو خوب اومد: زدم به چشمهاش و گفتم زل

 !منحرف: به بازوم زد و گفت یمشت

زن و بچه هام  یقول بدم از زندگ نکهیا! ؟یکن یقبول م طیشرا نیمنو با ا: دمیشدم و پرس يبعد جد دم،یخند

 کمک به انسان ها رو هم تو وجودم سرکوب نکنم؟ بیو غر بیعج ازین نینزنم اما ا

 .هم خوبه یلینرسه خ یبیآس تیکه به سالمت ییتا جا-

 !؟یکن یکار م یچ! هم کاشته شده بود یبادمجون هیچشمم  ریاومدم خونه و ز يدیوقت د هیحاال :

گم بادمجون ها رو بده کشک بادمجون درست  یم ،یچیه:گفت یخرده نگاهم کرد و با لحن شوخ هی ایناد

 !کنم

خوام بدونم مشکل  یم. رو بهم بگو يزیچ هیحاال تو : دستهاشو تو دستم گرفتم و گفتم م،جفتیدیخند ییتا دو

 !؟یینجایحل شده که تو ا يآقاجونت چه جور

 ؟یکش یاگه مشکل آقاجون همچنان باشه، پا پس م: دیخرده مات چشمهام موند و بعد پرس هی

 !عمراً: مکث گفتم بدون

 يتوشون بود، نگاهم تک تک اجزا ياون چشمها که برق شاد ينگفت، دلم ضعف رفت برا يزیزد و چ لبخند

 يا هیکه من بهش هد دمیو نفهم دمشیو رو کرد، دستهام نشست دو طرف صورتش، جلو کش ریصورتش رو ز

 !گرفتم يا هیازش هد ایدادم 

 م؟یر یکجا م: دیروشن کردم و راه افتادم، آروم پرس نویماش
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آش رو که تو و عمه خانوم با : شد و گفتم یم یکه به جاده منته یو انداختم تو فرع رونیساحل زدم ب از

 نیکه ا میبخور يزیچ هیالاقل  میسره سر پا بودم تا حاال، بر هیمنم از صبح ! بخورم نیهم نذاشت یهمدست

 !رو داشته باشه جانیهمه ه نیجسم خسته تحمل ا

: دستم نشست رو دستش و گفتم. کرد یبهش انداختم، لبخند به لب داشت و روبرو رو نگاه م ینگاه یچشم ریز

 .با هم و با اطالعات درست جلو برم میچند چند نمیخوام بب یم. لجباز برام بگو رمردیسر شام از اون پ ،يناد

در مورد آقاجون هم، نگران . میخوب حرف بزن يزهایخواد از چ یسر شام دلم م: برگشت سمتم و گفت ایناد

به  يکار گهید یمشکل که تا ابد احتماالً با تو داره ول یعنی. با ازدواج من و تو نداره یمشکل گهید. نباش يزیچ

 .کارمون نداره

 !اصابت کرده؟ ییسر آقاجونت به جا د،یببخش دیببخش ایمعجزه شده : دمینشست رو لبم و پرس يپوزخند

 !کدوم چیه: گفت يلحن سرد با

 .رهیبگ میتصم میمن و زندگ يکس حق نداره برا چیه گهید: گفت ایفرمون شد و ناد پیک دستهام

مطمئنه که  گهینداره، د يدیترد گهید ه،یهم راض یلیخ. هیمامان راض: گفت ایلبم شکل گرفت، ناد يرو لبخند

 . معلوم بود فشیرو گرفتم، بابا هم که از اول تکل ممیمن تصم

به روز آقاجونت  یبرات گذشته و چ يچند سال چه جور نیخوام بدونم ا یم. يناد یخوام از خودت بگ یم-

 !یمطمئن برگشت نقدریاومده که تو ا

تا  میبخور يزیچ هی میبر: رو نگه داشتم و گفتم نیماش یرستوران سنت هیدم . نزد یگفت اما حرف يباشه ا ایناد

 !نشدم هوشیمن ب

و  یکینزد نیا! که دستش رو دور بازوم حلقه کرده بود یاومد در حال یهمراهم م یبود وقت یخوب حس

خواست به اتفاقات بد فکر  یخوشحال بودم و تو اون شب الاقل دلم نم یلیخ. دوست داشتم یلیرو خ تیمیصم

 ایرفتار ناد یعنی. ستین تردخ نیمن و ا نیب یمانع چیه گهیو د فهیرد زیکنم همه چ الیخواست خ یدلم م. کنم

 .کرد یحس رو القا م نیبود که ا يطور

 ینم یتو فرودگاه، وقت: خرده سکوت گفت هیبعد  يناد م،یتخت و غذا رو سفارش داد يرو مینشست یوقت

 یدامون ناراحت م! زمیاشک بر گفتم دامون دوست نداره یمرتب م! تو بودم ادیهامو کنترل کنم،  هیتونستم گر

 یعنیاومدن بدرقه ام که  يجور و ستین یراه گهید دمید یخواستم برم، وقت یم یوقت! نهیبب يجور نیشه منو ا

تو  يزیچ هیحس کردم  فته،یدوست داشتن اون آدم ممنوعه از سرت ب يدور بمون که هوا نجایمدت از ا هیبرو، 
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آقاجون خرج ! داد یدخترخاله ام بهم دست م یبود که از همراه يریبدتر از اون حس تحق! ختهیوجودم فرو ر

 ،ییبودم تنها فیضع یلیکه خ یمن يبرا. بودم جیاول گ يچند هفته ! اشهمن ب ياونو هم داده بود که البد بپا

که تو ذهنم پرورش داده بودم واقعاً شوك  يا ندهیآ دنیخونواده ام و بدتر از همه از هم پاش ياز همه  يدور

 ای مکش یاونو م ایکنم  یاز شوك که در اومدم، حس کردم اگه بخوام در کنار دخترخاله ام زندگ. بود یبزرگ

بخوام  نکهیبشم، ا يبخوام قو نکهیمنم سخت بود ا يبرا! اون هم زندان بانمه م،یکردم زندان یحس م! خودمو

 یخوردم، ه نیزم یو ه یمن ه. نشد جادیا رییهمه تغ نیا ییهویهم واقعاً  تیتو واقع. بزرگ بشم نقدریا ییهوی

حس کردم منم شده  ،ییدامون، تو غربت، تو تنها یندو یم. بلند شم نیتا تونستم از زم دمیبر یشدم و ه دیناام

منم مجبور شدم ! ونآقاج ییحس انتقام جو یمنم شدم قربون! کارو کردن نیبا منم هم! یدامون تو بچگ نیام ع

 نیکه حقش ا یآدم هیاز  شیکه چند سال پ یرو تحمل کنم تا آقاجون به خاطر انتقام اشتباه ییتنها یتلخ

پرونده  ایکرد  دیهمه سنگ انداخت، اگه تهد نیآقاجون اگه ا! نکنه يشتریگناه ب حساسمجازات نبود گرفته ا

 .بشه شتریخواست عذابش ب ینم! يچشمش رژه نر يبود که تو جلو نیفقط و فقط به خاطر ا ،يساز

. شد یبرام هر لحظه باارزشتر م. شد یچشمهام بزرگ و بزرگتر م يبود که حاال جلو يدختر يبه چشمها نگاهم

 !بکنم ییبلند باال میتونستم بلند شم و براش تعظ یم یکه حت يشد، اونقدر یبرام هر لحظه قابل احترام تر م

عذاب  ای یکه به خاطر سرشکستگ یکیکوچ يمن شدم همون بچه : وند و بعد ادامه دادخرده ساکت م هی يناد

آدم  هی دنشیرو تحمل کنه اما نباشه و حضورش، نفس کش ییکه تنها! که از همه دور باشه! فرستادنش که بره

افتاده بود درك کنم، از آقاجون منتفر  ترو که برا یتونستم تا عمق اتفاق. نندازه و آزار نده زهایچ یلیخ ادیرو 

خوردم، هم تو رو از دست دادم و  يبد يمنم ضربه ! رفت نیو احترام تو وجودم از ب ینشدم اما اون حس بزرگ

تجربه بهم  یلیهمون کار کردن، خ. اونجا شروع کردم به درس خوندن و کار کردن. خونواده امو يهم همه 

 یکیبا مامان در تماس بودم، . گرفتم ادیام رفتم و کم کم مستقل شدن رو  لهادخترخ شیاز پ. داد، محکمم کرد

 يحرف زدن با مرد يبار هم سمت تلفن نرفتم برا هی یاما حت. دمیچند سال بابا و مامان رو د نیدو بار هم تو ا

بودم  دهاکه بهت د یقول يبود تا ابد پا نیقصدم ا! رو که حقش بود نکشه یگذشت که عذاب یکه از همه م

 رمیبگ رویداد ن یاستقالل بهم م نیکه ا یتیبا کار و درس و حس موفق م،یخواستگار ادیب یاجازه ندم کس سم،یوا

اسناد و مدارك برام پست  يسر هیندادم،  تیاهم. برام داره یغامیپ هیکه آقاجون  دیکنم اما، خبر رس یو زندگ

 یاشتباهات ییجاها هیدرسته که ! خود بوده یتو ب هیبر عل ياون پرونده ساز يداد همه  یشد که نشنون م

بود و  ومدهیدلش ن نکهیا ایدرست کنه  یقیحاال آدمش رو نداشت که بخواد پرونده رو حق ایاما آقاجون  یداشت
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 ران،یباور نکردم، اومدم ا! استفاده کرد یجعل يپرونده  هیاز  نیبشه به خاطر هم شتریبار گناهش ب دیترس یم

که  يمنم تنها کار. کرد دییآقاجون رو تأ يو اون هم حرفها مینشون داد لیوک هیکمک بابا به  ابمدارك رو 

مدت  هیخوام  یاز خونه ام داشته باشن، م یخواد آدرس یبه مامان و بابا گفتم دلم نم نجا،یاومدم ا! بود نیکردم ا

 .بسنده کردن یهر از گاه يااونها هم به همون تلفن ه! دلم برسم يتنها باشم تا به خواسته  گهید

! بودم دهیمن به چشم خودم اون پرونده رو د! یچ یعنی دمیفهم ینم! نیگرد شده بود و نفس هام سنگ چشمهام

 ! کردم یزد که ناخودآگاه باور م یگه اما اونقدر محکم حرف م یداره م یچ ایناد دمیفهم ینم

 !دارم یشرط هیزدواج با تو ا يدامون، من برا:جلو اومد، دستم رو گرفت و گفت دستش

و گذشتت منو وادار  یاون حس انسان دوست: لبخند زد و گفت ،یچه شرط نکهیا يرو کج کردم به معنا گردنم

 !دامون یخودت و به خاطر خودش دور انداخت نکن نیکه منو ع يبه برگشت به سمت مرد

لبم نشست  يمحو رو يبه دستم آورد، لبخند یفشار آروم ایناد! کلمه مغزم گنگ بود یواقع يبه معنا! بودم جیگ

 .جمیگ یلیخ: و آروم گفتم

 .بره نییاز گلوم پا يزیشام رو آوردن اما مطمئن نبودم چ. به صورتم زد يگفت و لبخند یدونم یم

 ناراحتت کردم؟: دیزد و پرس ینشست رو دستم، سرم رو باال آوردم و زل زدم بهش، لبخند کمرنگ ایناد دست

 .نه اصالً-

 !؟يانقدر ساکت شد هویپس چرا :

 .تو فکرم-

 ؟يچه فکر:

 !عالمه فکر هی. دونم ینم-

 !شه هم جزوشه؟ یم یچ نکهیا:

 !شه؟ یم یچ یچ: دمینشست به لبم و پرس يکردم، لبخند یمکث

 .شه یم یعاقبتش چ نکهیرابطه،ا نیهم: هم با مکث جوابم رو داد اون

سوال به  نیتونستم تو جواب ا یکه م یطنتیکه ممکن بود از دهنم بپره، از ش یاز فکر جواب! بلند بلند دم،یخند

اش  فتهیبود که ش يهنوز هم همون دختر ساده ا! کرد یمتعجب نگاهم م ایخرج بدم به خنده افتاده بودم و ناد

 .کرد یوادار م نیبه تحس شتریمحکم منو ب يساده  يایناد نیا ا،یناد نیمنتها ا. شده بودم

 !شه یم یدونم که چ یکنم اما م یبه اون هم فکر م: قلپ آب خوردم و گفتم هی
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تونم  یکه نم نهیریش يایرو هیشه  یم یرابطه چ نیا نکهیا: نگاهم کرد، زل زدم به اون چشم ها و گفتم گنگ

 !از فکر کردن بهش بگذرم

 !ها یکن یم یطونیش یلیخ: نشست به چشمهاش و گفت يزیر اخم

 یکه باق میپاشو بر ياگه خورد! هیزبون طنتیکه فقط ش نیا: خنده و گفتم ریبه عقب رفت و دوباره زدم ز سرم

 ...رو تو عمل  طنتمیش

: رو از کنارش برداشت و گفت فشیک! که بهم رفت جمله ام رو ناتموم گذاشت و نتونستم نخندم يغره ا چشم

 .خدا البد اآلن نگران و منتظره يبنده . عمه خانوم شیپ يخونه و خودت هم بر یکه منو زودتر برسون میبر

 !چرا نگران؟: دمیجام بلند شدم و پرس از

سر به  يکنه منو برد یم الیکردم که اآلن خ تیانقدر از تو شکا:گفت دیپوش یکه کفشهاشو م يطور همون

 !یکن ستین

 !شه ینگران نم يمسأله ا نیهمچ مطمئن باش عمه هرگز بابت: پام کردم، کنارش راه افتادم و گفتم کفشهامو

 !چرا؟: دیبه سمتم باال اومد و پرس سرش

که  ستمین قهیسل یدونه اونقدر ب یچون م: گوشش زمزمه کردم ریبه صورتش زدم و سرم جلو رفت و ز يلبخند

 !ها بگذرم یراحت نیبه هم یعسل نیاز همچ

و اون لبخند زد، دستم دور شونه اش  دمیاز صورتم فاصله گرفت، مشت آرومش نشست به بازوم، من خند سرش

 .میراه افتاد نیحلقه شد و به خودم چسبوندمش و تو سکوت به سمت ماش

*** 

بود، تو  ختهیسرم ر شگاهیکار تو آزما یتازه از دانشگاه اومده بودم، کل. شلوغ یلیروز بود و سرم خ وسط

عمه هم طبق معمول خراب شده بود و  نیماش ریو و ریبود و تو اون ه شگاهیبدتر از آزما تیهم وضع مارستانیب

 ! رگاهیببرم تعم نویرفتم خونه اش که ماش یم دیبا

 !کرد یخودکش لتیدامون موبا: دم در بخش ظاهر شد و گفت نیمع ،یپات یاون اواضاع قاط تو

 !ه؟یک: دمیبرگشت به سمتش و کالفه پرس سرم

 .دونم کد تهرانه ینم:
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هم جز  يمادر لیزدن، فک و فام یبهم نم یکه زنگ يپدر لیفک و فام. خطر تو گوشم به صدا در اومد زنگ

تورج، نگار ! دادم یکه احتمال م يموند چند نفر یم. رنیمحال ممکن بود باهام تماس بگ شونیباق نهیچند تا گز

 !احتمال آقاجون نیو آخر

*** 

 میزنگ کم بود که سرخوش هی نیامروز فقط هم: تم و گفتمها رو از دستم در آوردم، دستهامو شس دستکش

 !بشه لیتکم

 !؟یعنی انیناد يخونواده : هم همراهم شد و گفت نیمع

قطع شده بود، پس شماره رو گرفتم و با دست . برداشتم زیم يرو از رو لیگفتم، رفتم تو اتاقم و موبا یدونم ینم

 .نهیاشاره کردم که بش نیبه مع

تو  دیچیکه پ رمردیپ يصدا. که تماس گرفته جواب بده یمنم روبروش نشستم و منتظر موندم کس نشست،

 !اخمهام در هم شد ،یگوش

 !کردم دایدر اومد تا شماره اتو پ رمیپ:

 !؟یقطع کن يخوا یم ایگم  یم یچ یشنف یم: کرد و گفت ینگفتم، مکث يزیچ

 ه؟یک: دیآروم پرس نیمع

 یکه دلم م ایبود تو دن ينفر نیآخر! به تأسف تکون دادم يو فقط سر زمیجام بلند شدم، رفتم پشت م از

 !قطع شده؟ ای یهست: دیشد پرس یسکوت که طوالن. رو در رو بشنوم یحت ایخواست صداشو پشت تلفن 

 !هستم: شد حرف زد گفتم یکه م یحالت نیسردتر با

 .گردم یماست تموم شد بر مت: از جاش بلند شد و آروم گفت نیمع

خوام  یم! اونجا امیخوام ب یمن فردا م: به عالمت موافقت تکون دادم، رفت و در رو بست، آقاجون گفت يسر

 !نمتیکه بب یبرنامه جور کن هی

 !بشه؟ یکه چ-

 !بهت بزنم دیحرف هست که با يسر هی:

 !ییازش بشنوم شما یبخوام حرف ایکه تو دن ينفر نیآخر-

 !رو بگم ییزهایچ هیخوام  یقبل عقد م یول! ستمین دنید نیبه ا یراض یلیمنم خ:

 !زد؟ یحرف م یاز چ! عقد؟! رفت باال ابروهام
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 !خوام یازت م يزیچ هی: داد ادامه

 !ندارم که به درد امثال شما بخوره يزیمن چ:

 !ادی یهست که فقط از دست تو بر م يکار هی! چرا اتفاقاً-

 !ده یانجام نم يکار یسهر ک يمن برا يدست ها:

 !ستمین یمن هر کس-

 ...هم یهر کس یاز نظر من شما حت:

 نییپا ارمیخودم رو تا اون حد ب تیداد بخوام شخص یاجازه رو نم نیبهم ا ادمونیز یسن يفاصله ! شدم ساکت

دادم با پنبه  یم حیکارو کرده بودم اما تو اون لحظه ترج نیا شیچند سال پ دیشا! کنم نیتوه رمردیپ هیکه به 

 .استفاده کنم ریسر ببرم تا از شمش

 !اد؟ی یمرده بر م هی يکه از عهده  هیچه کار: رو خاروندم و گفتم میشونیخرده پ هی

 !مرده؟-

 ...نکنه و  تتیکه عذاب وجدان اذ يمنم همراه بابام دفن کرد شیسال پ يو اند 20! گه؟یآره د:

 !ندارم یمن بابت مرگ بابات عذاب وجدان-

 !مطمئنم نویا!يدار:

از جام بلند شدم و شروع کردم طول و عرض اتاق رو ! کرد یم دییسکوت حرف من رو تأ نیا دیشد و شا ساکت

 !خوام از گذشته حرف بزنم ینم: مکث گفت هیبعد  رمردیراه رفتن، پ

که  نهیهم ا باشم و اون بندشیدوست دارم پا یلیپامه که خودم هم خ يشرط جلو هی ایعقد کردن ناد يبرا-

درسته  ر،یخ يکارها يکنه برا یبابام سرم درد م نیدرسته ع! کردن اون و پدربزرگش نشم یآشت يواسطه 

 !نظر دارم افقمورد با همسرم تو هی نیباشن اما تو ا یبابام دوست دارم همه با هم آشت نیع

رو  گهیبذار هم د یوقت هیفردا : تخرده ساکت موند و گف هی رمردیگفتم، پ دیبابا و همسر رو با تأک يها کلمه

 !مینیبب

 یدار قرار مالقات م يخواسته سر منو ببره باال یکه م یبا آدم یکن یم الیچرا خ: و گفتم دمیتمسخر خند به

 !ذارم؟

 ... یاون دختر بهت گفته که اون پرونده دروغ-
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! دم؟ید یدونم چ یمن م! شدم رو نه یکه انقدر مار خورده ام که افع یسر من ،یبمال رهیش یتون یرو م ایسر ناد:

 !بوده یدونم تو اون پرونده چ یم

 ...من  یترس ینم! ؟یچرخ یمن م يشده که حاال دور و بر نوه  یپس چ! يدیخدا رو شکر که د-

هم ابراز  شیپ قهیچند د نیو هم یچون شما قبالً هم سابقه اشو داشت یعنی! دم یترسم اما احتمالش رو م ینم:

اون  یمتیبه هر ق یول يسرمو به باد بد یتون یم يمطمئنم اگه بخوا باًیتقر ،یستین مونیصالً پشکرده که ا

 !ارمی یخوام و به دستش م یمن نوه ات بوده م نیع يروز هیرو که  يدختر

 یحرف اگه زدن: بار من فکر کردم تماس قطع شده، نشستم رو مبل و گفتم نیکه ا يساکت شد، اونقدر رمردیپ

نه به خاطر خودم ! کنم یرو معامله نم ایمن ناد! هیچ انیدونم جر یهر چند که م! شه زد یتلفن هم م يباشه پا

فقط و فقط به خاطر ! شما نداره دنیبه د ياکه از خدامه با شما در ارتباط نباشه، نه به خاطر خودش که عالقه 

 !یکن یحکمران نیزم نیا يو رو يخودت بخر يرو برا یمحبت کس یتون یشما که بهت ثابت بشه به زور نم

 !؟یزن یحرف م ينجوریکه با من ا یهست یتو ک-

ازدواج انتخاب  يرو که دوست داشت برا يمرد تتیرضا یکه ب يدختر! پسر دخترت! بودم یعنی! من نوه اتم:

 خیکنم تار یهستم که بهت ثابت م یمن اون آدم! بتیشد مص تشیو نها یمانع ازدواجشون بش یکرد،نتونست

 ! شه یتکرار نم

نفس  گهیروز د هیمن اگه قرار باشه : گوشم و گفتم ينزد، دستم نشست به الله  یشدم، اون هم حرف ساکت

دارم،  یدشمن یگم، نه با کس یجا هم م نیاآلن و از هم! باشه ایداشتن ناد دیروز به ام هیخوام اون  یبکشم، م

شما نگران ! نباشه نهیاز ک ییدلم جا يلطف داشته که تو خدا اونقدر بهم. رمیپس بگ یاز کس یخوام حق ینه م

من قصد ندارم ! نباش يا گهید زیهر چ ای نیتوه ای ییمن به خودت، نگران درشت گو يتوزانه  نهیک ينگاه ها

دواونه، اگر حس  یموش م میداره تو زندگ یبه بعد اگر حس کنم کس نیبا جنگ شروع کنم اما از ا مویزندگ

 ! نمیش یکنه ساکت نم یم میمن و زندگ اب يمورد یب یداره دشمن یکنم کس

 !؟یکن یم دیمنو تهد يدار-

 !باًیتقر:

 ... یلیخ-

 ! برم سر کارم دیمن با! به بابام رفته ام! دونم یم! ادهیروم ز:
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دست از سر من  رمردیپ نیرسه که ا یم يروز هیروبروم و فکر کردم  واریقطع کردم، زل زدم به د تماسو

 !برداره؟

*** 

 شده؟ یچ: دیپرس دیمنو د يدر هم و وارفته  ي افهیق یاومد تو و وقت نیبه در خورد و مع يا تقه

 بود؟ ایمادر ناد: دیگرفتم و زل زدم بهش، اومد نشست روبروم و پرس واریاز د نگاهمو

 .نه، پدربزرگش بود-

 !کار داشت؟ یچ:

 ! کار داشت؟ یواقعاً چ! نشست رو لبم يپوزخند

 .مینیرو بب گهیقرار بذارم همد هیخواست  یم:

 چرا؟-

 !کنه یباهاش آشت زشیعز يمن واسطه بشم نوه  نکهیا ياحتماالً برا: شدم گفتم یطور که از جام بلند م همون

 ؟يجد-

 !منو بندازه تو تله و از شرم راحت شه نکهیا يقرار بود برا هیهم  دیشا! دونم ینم:

 !؟يچه تله ا-

 !باشم زهایچ نیاوضاع و احوال فقط مونده نگران ا نیتو ا! الیخ یب: افتادم سمت در اتاق و گفتم راه

 !یباش زهایچ نینگران هم دیاوضاع و احوال فقط با نیاتفاقاً تو ا: همراهم شد و گفت نیمع

که داشتم  يف برنامه اناهار بر خال يگفتم، راه افتادم سمت بخش، کارهامو سر و سامون دادم و برا یدونم یم

 .ها بهتر بود نهیگز ينفر مشورت کنم و عمه از همه  هیداشتم با  ازین. عمه يرفتم خونه 

 !شده دامون؟ یچ: دیپرس فونیمتوجه شد منم از پشت آ یکه زدم و وقت زنگ

 !بندم یم لیاحتماالً قند یمنتها درو وا نکن ،یچیهنوز ه:گفتم

خواستم  یهر وقت م. حق داشت. کرد یو نگران نگاهم م وونیا يبود رو ستادهیرو باز کرد و من رفتم تو، ا در

که  یستیعمه تنها ن هیچ: در حال در آوردن کفشهام گفتم. دادم یقبلش خبر م ششیشام برم پ ایواسه ناهار 

 !؟يهول کرد

 !شم؟یپ ادیدارم ب ویک:کرد و گفت یپله ها رفتم باال، اخم از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٥٣ 

اومدنت  ییهویفقط . يخوش اومد: و گفت دیبه پشتم کش یاون هم دست دمش،یرفتم،بغلش کردم و بوس جلو

 .نگرانم کرد

 ست؟یمژگان ن: دمیمبل سالن نشستم و پرس يشدم، رو همراهش

 شده؟ یچ ینگفت. مادرشوهرش ينه رفته خونه -

 .نشده يطور-

 !شده يطور هیده حتماً  یاومدن نشون م نیو ا افهیق نیا: تو آشپزخونه و گفت رفت

ناهار  يبرا: کردم گفتم یرو باز م نمیسر آست يکه دکمه ها يجام بلند شدم، پالتوم رو در آوردم و همون طور از

 .میخرده با هم حرف بزن هیخوام  یم ومدم،ین

 ؟یصبر کن یتونست یکه تا شب نم هیچه حرف: دیو پرس ییرفتم سمت دستشو یکه م یسمت من برگشت

 .رگاهیشما رو ببرم تعم يقراضه  نیحرف بزنم، مشورت کنم و بعد هم ماش امیگفتم ب.فتمیش مارستانیشب ب-

 زویم ایب: عمه گفت رونیاومدم ب یوقت. و در رو بستم ییدستشو يچون رفتم تو دمیجوابمو داد که نشن يزیچ هی

 .دمیچ

 یسر م هیبا ژاله  يو گفت عصر دیزنگ زد حالمو پرس ایناد یصبح:عمه هم نشست و گفت ز،یپشت م نشستم

 .نجایا انی

 .کار داشت و اونجا بود مارستانیتو ب. ومدین شگاهیامروز آزما-

 .شیدیپس ند:

 چطور؟. نه-

 .داره ایبه اومدن عصر ناد یاومدنت ربط ییهوی نیخب فکر کردم ا:

 !که به مادرشوهرش سر بزنه ادی یاون احتماالً م. نه-

من  يبرا گاهشیکه جا دیشن یاز زبونم م یکرد وقت یذوق م. کرد یلبخند نگاهم م هیبلند کردم، عمه با  سرمو

 !مادره هیاز  شتریب یحت ایمادر  هیمثل 

 شده؟ یچ: دینشست رو دستم و پرس دستش

 .آقاجونش امروز بهم زنگ زده بود-

 !بود؟ یحرفش چ:

 .نهیخواست منو بب یم: گذاشتم تو دهنم و گفتم زیم يرو يپر از سبز هی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٥٤ 

 ؟يقبول کرد-

 .نه:

 بشه؟ یکه چ نهیبب-

 .دونم چقدر درسته یزنم اما نم یحدس م ییزهایچ هی:

 خب؟-

 .بدم شیآشت ایخواد منو واسطه کنه که با ناد یکنم م یفکر م:

 ؟یکارو بکن نیا يخوا یم-

 !کارو نکنم نیکه ا نهیقبول ازدواج با من ا يبرا ایشرط ناد:

 !؟یهم در کار نبود چ یاگه شرط-

کردم  یقبول م! ؟ینبود چ یشرط نیواقعاً اگه همچ نکهیعمه، رفتم تو فکر و ا ينشست به چشمها نگاهم

 !بدم؟ یپدربزرگ و نوه رو با هم آشت

 .بکش سرد شد: اشاره کرد و گفت زیم يرو يشد، عمه به غذا یکه طوالن سکوتم

ندارم نوه اش  يبه خودش گفتم عالقه ا: پلو گفتم يخورش رو ختنیدر حال ر ختم،یخودم پلو ر يخرده برا هی

 !کردم یکارو م نیا دیداشت شا یبر م میشرط دست از سر من و زندگ نیکنه اما اگه به ا یباهاش آشت

 !من با نگار حرف بزنم؟ يخوا یم-

نجام کارها ا یلیتو خ يبرا! نگاهم نکن ياون جور: نگاه ازم گرفت و گفت! گرد شد و زل زدم بهش چشمهام

 !دم یم

: و گفت دیدستش رو عقب کش دم،یبود بلند کردم و بوس زیم ينشست رو لبم، دستش رو که کنارم رو يلبخند

 .کنم یعوض نم یچیبا ه تویخوشحال نیکه ا دمیچند سال تو رو داغون د نیانقدر تو ا

 یاقع شما ضامن خوشبختدر و! دمیرس یکه اآلن هستم نم یینجایوقت به ا چیشما رو اگه نداشتم، مطمئناً ه-

 !ییایدن نیمن تو ا

 !زیبخور زبون نر: ماست رو گذاشت کنار بشقابم و گفت ي کاسه

 !از ته دل گفتم: نشست به قاشق و گفتم دستم

فقط اومدم بپرسم به نظر شما  ام،ی یبر م رمردیخودم از پس اون پ: دونم رو آروم زمزمه کرد، منم گفتم یم

 برم تهران؟ دینبا ایاز ناد يخواستگار يبرا
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 ؟يبر دیچرا نبا-

 ست؟ین يازیگفت ن یم ایاون روز ناد يدیند:

به هر حال . يرو باال ببر ایکه احترام و ارزش ناد يبر دیبا یعنی! هست ازین ایکنم به خاطر ناد یمن فکر م-

 ... یول دهیدرسته که ازشون بر! داره ياون دختر خونواده ا

 .با مادرش در ارتباطه:

 ...زهایچ یو باق هیدامون بابت مهر ،يزیچ هیفقط !شیخواستگار يبر يخوا یپس بهش بگو که م. خب-

قبلش با شما در مورد اونها :و قورت دادم گفتم دمییرو که رفته بود تو دهنم در آوردم،لقمه رو که جو یقاشق

 .زنم یحرف م

 .بکنه یفقط نگرانم پدربزرگش بخواد کار خطرناک. خوبه-

 !نهیخواد منو بب یبود که قبل عقد م نیکه گفت ا يجمله ا نیامروز اول. کنم یفکر نم:

 .ينگرانترم کرد: مکث گفت هیجمله رفت تو فکر و بعد  نیبا ا عمه

 چرا؟-

 .رو گفته يجمله ا نیکه همچ بهیعج! دونم ینم:

 !چرا؟-

موضوع شده  نیا میجور تسل نیا ییهوی نکهیاما ا نیقراره مال هم بش ایقبول کرده که تو و ناد یعنیخب :

 ست؟ین بیعج

 !؟ییهوی یگ یشما به چهار پنج سال م! ؟ییهوی-

هم دست از  يریسر پ رمردیپ! بگم به خدا یچ: رفتن از آشپزخونه گفت رونیاز جاش بلند شد و در حال ب عمه

 !داره یبر نم یکارشکن

*** 

. چشمم ياومد جلو رشیپا و بعد در باز شد و تصو ياومدمش بلند شد، صدا يرو زدم، صدا ایناد يخونه  زنگ

 یم لیمن تبد یاحتماالً به بحث و اخم و تخم اون و نازکش گهید ي قهیلبخند متقابل تا چند د نیدونستم ا یم

 . رفتن به تهران يکنم برا شیشه اما اومده بودم که حرف بزنم و راض

 امیب یکن یدعوتم نم: دمیکردم و پرس يزینرفت، اخم ر در کنار يجواب داد اما از جلو یگرمم رو به گرم سالم

 !تو؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٥٦ 

 !نییجا امرتون رو بفرما نیهم: کرد و گفت یرو مخف لبخندش

جا  نیهم یمطمئن: به سر و ته کوچه انداختم، سرم رو جلو بردم، زل زدم به لبهاش و آروم زمزمه کردم ینگاه

 !نداره؟ يرادیا

 !واقعاً که:در فاصله گرفت و با لبخند گفت از

 .يخوب شد اومد: رفت گفت یکه باال م وونیا ياز پله ها. و رفتم تو و در رو بستم دمیخند

 !دلت برام تنگ شده بود؟! چطور؟:گفتم طنتیشدم و با ش همراهش

 !چه از خود متشکر: و همراه با لبخند گفت برگشت

 !بر دارم که چقدر هواخواهمهاز دل خانومم خ:زدم و گفتم لبخند

 ؟يگرد یدنبال موش م: دمیمتعجب پرس. وسط هال دهیدو تا از مبلها رو کش دمیتو، دنبالش رفتم و د رفت

 !دونم کجا رفت یسوسک بزرگه، نم هی: کرد و گفت ینچ

 !؟يدکر یگرم نیبه ا یسوسک بدبخت ازم استقبال هیواسه خاطر کشتن : دمیابروم باال رفت و پرس هی يتا

 !دم یم زهییجا هیسوسکه رو بکش منم بهت  ر،یبگ نویا:از پشت مبل برداشت، اومد سمتم و گفت ییدمپا هی

بار مورد کجا  نیآخر: دمیرو گرفتم، اون رفت سمت آشپزخونه، منم رفتم طرف مبل ها و پرس ییدمپا لبخندزنان

 !شده؟ دهید

 !اون مبلها ریز: و گفت دیخند

 یتو هم م شم،یپ ادی یواسه ناهار ژاله م:از تو آشپزخونه گفت ایشدم، ناد چارهیکردن سوسک ب دایپ مشغول

 ؟یمون

 !موندم یاومد آره م یاگه ژاله نم: کردم گفتم یمبلها رو نگاه م ریکه دوال بودم و ز يجور همون

 !دامون يندار یطونیحق ش يای یجا م نیا: معترضش بلند شد يصدا

 ي هینکنم برم با دختر همسا یطونیش نجایا! زنمه يخونه  نجایا: و نشستم و گفتمرو صاف کردم  کمرم

 !کنم؟ یطونیش مونییباال

 !شد یم دهیتو مالجم کوب ییدمپا ي گهید يبودم و پشت همون مبل پناه نگرفته بودم، لنگه  دهیرو ندزد سرم

از جام بلند . رفت یبود باال م ستادهیا ایکه از در آشپزخونه، درست همون جا که ناد دمیو سوسکه رو د دمیخند

به ژاله زنگ : کردم گفتم یسوسکه رو دنبال م ریحال مس نیرفتم سمتش و در ع یکه م يشدم و همون طور

 !چونشیبزن بپ
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پس خودت زحمت : به در کردم و گفتم يرو گرفتم سمتش و با ابرو اشاره ا ییداد، دمپا لمیعمراً بلند باال تحو هی

 !بخت رو بکشبد نیقتل ا

 دم،یو از در فاصله گرفت، خند دیکش یکوتاه غیج د،یسوسک رو د یو ترس برگشت سمت در، وقت يناباور با

 !ترس داره؟ نمیا: قرار دادم و گفتم ییکف دمپا تیسوسک بدبخت رو مورد عنا

 !سرشو له کن بعد بندازش تو کوچه: بدبخت بود گفت يکه نگاهش به جنازه  يطور همون

 !يخشن شد: نگاهش کردم و گفتم متعجب

 !کنه یم میدوباره خودشو ترم یاگه سرشو له نکن: و گفت نکیسمت س رفت

تونه  یم يپخش در شده، چه جور ردونشیش رابیکه س چارهیب نیا: به سوسک بدبخت انداختم و گفتم ینگاه

 !کنه میخودشو ترم

 !دامون يحالمو بد کرد يوا: داد و گفت لمیتحو يبلند شیا

 !رونیتو رو خدا ببر بندازش ب: رو به سمتم گرفت و گفت یستمالد

سمت خودم، افتاد تو بغلم، دستهامو پشت کمرش حلقه کردم،  دمشیدستمال مچ دستش رو گرفتم، کش يجا به

 !دامون: ام و معترض گفت نهیس يقفسه  يساعد و کف دستهاش نشست رو

 !میکن یم عییامو بده، بعد جسد اون بدبخت رو تش زهییاول جا:و گفتم دمیخند

دامون : ازم جدا شه که موفق نشد و معترض گفت نکهیا يام آورد برا نهیس يبه قفسه  يازم گرفت، فشار نگاه

 !کنم یخواهش م

 !منو نگاه کن: شدم و آروم گفتم رهیسرخ شده اش خ يبه چهره  طنتیخنده و ش با

 !دامون: به جاش صورتش سرخ سرخ شد و آروم زمزمه کرد! ومدیبه سمتم بر نگشت، نگاهش هم باال ن سرش

 !ام کو؟ زهییجا: دمیپرس آروم

 !خچالیتو : خودم آروم گفت نیع

 ! داغ دوست دارم نه سرد ي زهییمن جا:و گفتم دمیخند

بار نگاهش رو نشوند به چشمهام و  نیسرش رو عقب برد و ا رم،یازش بگ يبوسه ا نکهیا يجلو رفت برا سرم

 !تونم داغش کنم یکاکائو که م هیات  زهییجا: گفت

 ! من کاکائو دوست ندارم: زدم و گفتم لبخند

 !باشه یچ زهییکنم جا یم نییمن تع:و گفت دیرو جلو بردم، باز هم سرش رو عقب کش صورتم
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 !تونم بندازمش به جونت یم! بدبخت هنوز پشت سرمونه ها نیا يجنازه : سمج گفتم یلبخند و لحن با

 !؟یکن یم دیتهد: دیپرس طنتیکرد و با ش یمصنوع یاخم

 !شم یدلخواهم دست به کمربند هم م ي زهییگرفتن جا يبرا: و گفتم دمیخند

 يوردوباره وا داشت، دستهامو شل کردم، ازم فاصله گرفت و همون ج يگرد شده اش منو به خنده  يچشمها

 !زورگو يجنبه  یب: گفت خچالیرفت سمت  یکه م

*** 

موضوع مهم  هیتا در مورد  نهیخواستم بش ياز ناد م،یکه با مشارکت هم انجام داده بود یقتل يکار زیتم بعد

به  ه،یدختر چقدر برام خواستن نیموضوع که ا نیکردم به ا ینشست و منتظر نگاهم کرد، سع. باهاش حرف بزنم

بعد مطرح کردن  نکهیذهنم رو سپردم به ا. فکر نکنم یخال يخونه  نیکرد و به ا یکه وسوسه ام م ییلبها

 تهران؟ ير یم یک: داشته باشه و شروع کردم یقراره چه واکنش ایناد ان،یجر

 !تهران؟: نگاهم کرد و گفت متعجب

 ینیریحاضر شم، دسته گل و ش ،ییاج یخونه، منم برم هتل يتو بر م،یبا هم بر میتون یم: کردم و گفتم یاوهوم

دختر و پسر با !شه البته یم یخیتار گهید نیا! شما يخونه  میبا هم بر ییدو تا نکهیا ای. خونه اتون امیبخرم و ب

 !گذاشتن يهم پا تو مراسم خواستگار

 !ه؟یچ يخواستگار: دیدر هم شد و پرس اخمهاش

 میهفته بر نیروز تو ا هیکردم، که  فیبرنامه امو رد: جلو رفت، دستش رو تو دستهام گرفتم و گفتم دستم

 .تهران

 !؟یچ يبرا-

 !تو از پدر و مادرت يخواستگار:

 !امی یمن تهران نم-

 !یستیبا پدر و مادرت قهر ن یتو که گفت! چرا؟:

 !ادی یم يبو ببره فور رمردیاونجا برم، پا که بذارم تو اون خونه، پ-

 !ادیخب ب:

 !نمشیخوام بب یمن نم-

 !نهیاون تو رو بب يخوا ینم ای شینیبب يخوا ینم:
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 !هر دوش! یهر چ: مات صورتم شد و بعد گفت يلحظه ا يبرا ایناد

اومده  ياآلنش هم چند بار نیخودتو خسته نکن، هم يخود یدوم مد نظرته ب ي نهیاگه گز: زدم و گفت لبخند

 !تو رو دهیو دورادور د

دستش و  يالك زده  يچشمهام شد، نگاهمو دوختم به ناخن ها ي رهیگرد و خ ایناد يچشمها دوباره

 رمردیهم به اون پ يکار! کنم يباال هست که بخوام تو رو از پدر و مادرت خواستگار يارزشت اونقدر:گفتم

 ! میندار یعنی! ندارم

خودم  شونه اش شد، به ينگفت، از جام بلند شدم، کنارش نشستم و دستم حلقه  يزیو چ دیرو پس کش دستش

 یوقت زندگ چیه دیدرسته که شا! داشته باشه يروال عاد زیخوام همه چ یم ،يناد نیبب: چسبوندمش و گفتم

 ییباشه اما، تا اونجا یخال اه یلیخ يجا مونیتو مراسم عروس دینشه، شا گهید يها یلیخ یمن و تو مثل زندگ

 .خوام کم نذارم یتونم م یم یعنیشه،  یکه م

 ...من  ،يانجام داد یتونست یم يتو هر کار: بود باال آورد و با غم گفت دهیام چسب نهیرو که به س سرش

خوام ثابت کنم انتخابت  یم! برات انجام ندادم يکار چیهنوز ه: نشست رو لبش و آروم زمزمه کردم انگشتم

 !انتخاب بوده نیبهتر

 یارزش داره، سع یلیبرامون خ يزیچ هی یوقت: کش اومده موند و آروم گفتم يزد، نگاه من مات اون لبها لبخند

ازش  دیشا یبهش نرسه و حت یبیکه آس میجا نگه اش دار نیتو بهتر م،یخوب ازش مراقبت کن یلیخ میکن یم

 یکه من تو عمرم دارم، م یهست يزیچ نیاآلن هم تو باارزش تر! نشه شیوقت طور هیکه  میاستفاده هم نکن

ها رو  یلیخ يکه صدا هییقدم انجام مراسمها نیبهت نرسه و اول یبینحو ازت مراقبت کنم تا آس نیخوام به بهتر

 !رهیبگ يامون رو به باز ندهیآ یزندگ ثهاشونیذاره حرف و حد یبره و نم یم

 هیگر: لبش زمزمه کردم کیشده بود، سرم جلو رفت و نزد یزد و اشک یبودم که دو دو م ییاون چشمها محو

 !ورمت هاخ یم یکن

خروس : و گفتم دمیزنگ در عقب کش يرفت، سرم رو با صدا نیمن از ب ياش با قفل لبها مهینصفه و ن لبخند

 ...گن  یمحل که م یب

 !ییفعالً که خروس تو:رفت معترض گفت یم رونیکه از بغلم ب يطور همون

 !چه خوشش هم اومد: رفت سمت در و گفت! دمیبلند بلند خند زشیر ي کهیت به
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منو به  ایژاله با ناد یسالم و احوال پرس يرو پاك کنم، صدا ایناد یکه آثار رژ لب صورت دمیبه لبم کش دستمو

 !بد نباشه يرو هم همراه خودم ببرم مراسم خواستگار نیفکر انداخت که ژاله و مع نیا

کار  یچ نجایا: زد و گفتلبخند ! کردم یمتعجبش سالم گرم ياومد تو، از جام بلند شدم و در مقابل چشمها ژاله

 !؟یکن یم

 !اومدم ناهار بخورم: سر جام و گفتم نشستم

 ... ای یاز قبل دعوت داشت: انداخت و گفت ایبه ناد ینگاه

 !خودش خودشو انداخته! نه: رفت سمت آشپزخونه و گفت ایناد

 !که خودمو انداختم آره؟: گفتم بلند

 ؟یخوب: دیروبروم نشست و پرس ژاله

 کو؟ نیمع: دمیدادم و پرسمثبت  جواب

 .رفت خونه-

 !نیما مردها صفحه بذار يایپس منم برم که شما راحت پشت سر دن: جام بلند شدم و گفتم از

 کجا؟: دیو پرس رونیاز آشپزخونه اومد ب ایناد

 !لونه مرغ: سمت در و گفتم رفتم

 .بمون ناهارو بخور بعد برو: همراهم شد و گفت! خنده اش سرم رو برگردوند و با لبخند زل زدم بهش يصدا

 .سالم برسون نیبه مع: سمت ژاله و گفتم برگشتم

 ؟ير ینم ياه مگه اونور: دیجاش بلند شد و پرس از

 .بودم فتیهم ش شبید. مارستانیچرت بزنم و برم ب هینه بابا، برم -

 !گهیجا د نیون همبم: گفت ایناد

اومد  یکه پشت سرم م ییایو به ناد وونیتکون دادم، پا گذاشتم تو ا یبه عالمت خداحافظ یژاله دست يبرا

 !دنهیخواب ادی یکه از عهده ام بر نم يبمونم تنها کار نجایا: گفتم

هفته اتو  ياز روزها یکی: دادم و گفتم لشیهم تحو یزل زدم به صورتش، چشمک دمیپوش یکه م کفشهامو

 .انیگم که همراهمون ب یم نیبه ژاله هم بگو، منم به مع. زنم یکن، به مامان و بابات هم خودم زنگ م یخال

 .دامون میزن یباشه سر فرصت در موردش حرف م-
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که  ریرو بگ یمرخص! میزد شیپ قهیچند د نیحرفمونو هم: به پشتش زدم و گفتم يرو گرفتم، بوسه ا دستش

 !رفتن و اومدن ها و دور بودن ها رو ندارم نیتحمل ا گهیمن د

 یم میهر لحظه از زندگ يرو برا ایدلم ناد. به رفتن نداشتم یلیکه اصالً م یدر حال اطیافتادم سمت در ح راه

 !ساعت و دو ساعت میو ن قهیو دو د قهید هیخواست نه 

*** 

و  نیمع. رو واسه فردا گذاشته بودم يستگاربه تورج زنگ زده و قرار خوا! گفتم استرس ندارم یبود اگه م دروغ

 هیهمه سال برگشته بود خونه منتها با  نیبعد ا! امروز رفته بود نیاما از هم ایاومدن، ناد یژاله هم همراهم م

دونستم نگار چقدر پشت  ینم! نگران بودم! نهیرو بب ایدو نخواد که نا! نباشه! ادیآقاجونش ن نکهیشرط و اون هم ا

 !مونه یچقدر از اون خونه دور م ایناد لیمطابق م رمردیدونستم اون پ ینم سته،یا یم ایناد

رو  ایناد يتخت و شماره  يرو دمیشب بود که رفتم خونه و بعد خوردن شام و در آوردن لباسهام دراز کش آخر

 .دمیتازه رس. سالم دامون: دو تا بوق جواب داد یکیبعد . گرفتم

 اآلن؟ يخونه ا-

 .آره:

 مرتبه؟ یه چهم-

 .آره:

 .میدو کالم حرف بزن میجا که بتون هیبرو -

 .یلحظه گوش هیباشه، :

 تو؟ یخوب. خب: گفت ایاومد و ناد يباز و بسته شدن در يصدا

 !؟یتو خوب ست،یخوب بودن من مهم ن-

 !تنگ شده بود نجایا يچقدر دلم برا نمیب یاآلن که اومدم خونه م. خوبم:

 ؟یتو اتاقت-

 .آره:

 !دت؟یمامانت د-

 !شدم یآره، انقدر محکم بغلم کرد که داشتم له م:

 !نگو منم دلم خواست-
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 !دامون:

 خونه امن و امانه؟: دمیپرس تیو بعد با جد دمیخند

 .امن امن-

 آقاجونت کجاست؟:

 !نباشه یقرار شده ازش حرف! دونم ینم-

 !دوارمیام:

 .واسه فردا استرس دارم: کرد و گفت یمکث ایناد

 !؟يتو چرا استرس دار رم،یخوام زن بگ یم من-

 !مگه زن گرفتن استرس داره؟:

 !من طیشرا نیمخصوصاً با ا! رهیگ یخواد متعهد بشه، استرس م یآدم م! گهیآره د-

 !تو ندارن طیبا شرا یمامان و بابا مشکل! ه؟یچ طتیمگه شرا:

 !دارم یخودم ول-

 !تو چشه؟ طیاصالً مگه شرا! یداشته باش یمشکل دیخودت هم نبا:

 !ستیبگو چش ن-

 ! دامون:

 جانم؟-

 !شم یمن ناراحت م یزن یحرف م يجور نیا:

 .تو بگو. گم ینم گهیباشه، د-

 ؟یاز چ:

 بپوشم؟ یفردا شب چ-

 !ترت کنه پیکه خوش ت یاممم، هر چ:

 !امی یلباس تنم م نیخب پس با هم: و گفتم دمیخند

 تنته؟ یمگه چ: دیپرس آروم

 ...و شو یرکاب هی: گفتم یلحن شوخ با

 !دامون: گفت غیتموم نشده با ج حرفم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٦٣ 

 !يدیخودت پرس: و گفتم دمیخند

 یو ژاله هم م نیمع: نگفت گفتم يزیچ یوقت! تونستم اخم تو چهره اش رو از پشت تلفن هم تصور کنم یم

 .هم همراهمونن نیاحتماالً مژگان و حس. انی

 !یچه عال-

مجالس  نیو ا یهر چند که اول و آخرش تو مال من. امی یقبل تنها نم يمثل دفعه ها خوبه که یلیخ. آره:

 !است تهیفرمال

 ؟يناد: ساکت موند، آروم صداش زدم ایناد

 جان؟-

 ؟یش ینم مونیپش یبال، مطمئن یجونت ب:

 !میروز نیهمچ هیساله که منتظر  نیخبر نداره اما اآلن چند ندهیآدم از آ-

 !یتصور کن ینتون دیشا! دوستت دارم یلیخ یلیخ یلیخ: نشست رو صورتم و آروم گفتم یپت و پهن لبخند

 .نیمنم هم: و گفت دیخند

 .يخسته ا یبرو بخواب که حساب: قنج رفت و گفتم دلم

که مطمئن بودم  یخواب در حال يبرا میو بوس بوس و هر دو آماده شد ریگفت، شب به خ ینیهم هم تو

 !میخواب یخواب ب یسرنوشتمون بود ب يکننده  نییکه تع ییجفتمون به خاطر استرس فردا

*** 

خواب مونده بودم اما مهم نبود، اصالً ! غلت زدم و نگاهم افتاد به ساعت. چشمهامو باز کرد لیزنگ موبا يصدا

صبح بود که باالخره چشمهام گرم خواب شد و حاال انگار  يدم دم ها. از تخت جدا شدن رو نداشتم يحوصله 

 . بود دهیمنو تو هاون کوب یکی

الو : بسته جواب دادم يبا چشمها. بود نیمع يشماره . برداشتم یپاتخت يرو از رو لیدراز کردم و موبا دست

 جان؟

 !دامون؟ یخواب-

 .اوهوم:

 .مینگران شد يومدین-

 .خوابم:
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 ؟یبخواب شبید ینتونست-

 .نه-

 .کردم دوباره بخوابم یزهرمار گفتم و تماسو قطع کردم و سع هیبلند شد،  نیمع يخنده  يصدا

 يچه روز. ساعت پتو رو زدم کنار و نشستم يعقربه ها دنیبار با د نیظهر بود که دوباره چشم باز کردم و ا دم

 ایناد یب. بود رممکنیاز دست دادن دوباره برام غ هیتحمل . شه اما دلهره داشتم یم یدونستم چ ینم! بود امروز

 .دمیرس یرفت من به جنون م ینم شیپ درست زیبودم و اگه امشب همه چ یزندگ نیا یواقع يبازنده  گهید

 دامون جان؟ ییکجا. سالم:جواب داد و گفت يفور. عمه رو گرفتم يو شماره  نییتخت رفتم پا از

 .خونه ام. سالم-

 صدات چرا گرفته؟:

 .خواب بودم-

 !شده؟ يطور:

 .کردم ینتونستم بخوابم، صبح تالف شبینه، د-

 ؟یخوب:

 ؟يعمه امروز خونه ا. خوبم-

 کجا رو دارم برم؟. زمیآره عز: 

 نداره؟ يرادیا. اونجا حاضر شم امیخوام ب یم-

 .ایواسه ناهار ب. سر يباال ایب. نه فدات شم: گفت یبغض ییکرد و بعد با صدا یمکث عمه

 .و حاضر شم رمیکه دوش بگ امی یهار که نه، ساعت دو منا-

 .نییپا انی یهم ناهار م نیبه هر حال مژگان و حس. یهر جور راحت:

 !پالسن که نییاز اصفهان برگشتن هر روز پا یاونها که از وقت: و گفتم دمیخند

 .واسه ناهار منتظرتم. تو هم هست يخونه . خودشونه قربونت برم يخونه : گفت یبا لحن گرم عمه

 .امی یم 2 ینه، من همون حوال: سمت آشپزخونه و گفتم رفتم

از  يزیرفتم اونجا، از استرس چ یناهار م ياگه برا.خرده حرف زدن تماسو قطع کرد هیگفت و بعد  يباشه ا عمه

 .یهست يجور هیچرا  ،يخور یبخور، چرا نم نویبند کنه که ا یخواست ه یرفت و عمه م ینم نییگلوم پا

*** 
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کرد  ینگاهم م يابر یو با نگاه ستادهیکه وسط سالن ا يمبل و به عمه ا يکت شلوار رو گذاشتم رو کاور

کنم  یم هیوسط زار زار گر نیهم نمیش یمنم م یکن هیگر! ارمیکه اشکتو در ب نجایا ومدمیعمه خانوم، ن: گفتم

 !ها

برات لباس و حوله آماده : رفت سمت آشپزخونه گفت یبه لبش آورد و همون طور که م یلبخند مصنوع هی

 .کنم یدرست م ییتا اون موقع منم برات چا ایو ب ریدوش بگ هیکردم، برو 

 مژگان کو؟: گفتم و در حال در آوردن پالتوم گفتم يا باشه

 .رهیگ یبچه اش سرما خورده، مرتب بهونه م. باالست-

 ؟یعنی انی ینم: دمیرو هم در آوردم و پرس ورمیتم،پلگف ییبابا يا

 .من شیذارن پ یماهک رو م. انی یم: کرد و بعد گفت یسمتم، مکث برگشت

عمه اخم  ي هیگر يو پالتو، صدا وریپل يرو انداختم رو رهنیهم باز کردم و پ رهنمویپ يگفتم، دکمه ها یآهان

 هیبود و گر نییو سرش پا نتیکاب يرفتم سمت آشپزخونه، عمه دستهاشو گذاشته بود رو. رو به صورتم نشوند

چرا : دمیچسبوندم و پرس مرخشین بهرفتم سمتش، دستهام از پشت حلقه شد دور شونه هاش، سرم رو . کرد یم

 قربونت برم؟ یکن یم هیگر

 .هیلاز خوشحا: و گفت دیبه صورتش کش یدست

 ؟یمطمئن: و گفتم دمیرو بوس صورتش

 .همراهت باشم يروز نیشد منم تو همچ یکاش م: مکث کرد و بعد گفت یکم

دونم امشب تو اون خونه قراره چه آدم  ینم یمنم از خدام بود ول: زمزمه کردم رگوششیزدم و آروم ز يلبخند

 .باشن ییها

 .فهمم یم-

 .نکن هیقربونت برم گر:

ناراحتم  يعمه تو رو خدا، دار: دستم رو تنگ تر کردم و گفتم يحلقه  د،یقطره اشک دوباره از چشمش چک هی

 .یکن یم

 . ستیدست خودم ن د،یببخش: دستهام و گفت ينشست رو دستش

 .ایب ریبرو دوش بگ: پاك کرد و ادامه داد اشکهاشو

 .ها ینکن هیگر: و گفتم دمیصورتش رو بوس گهیبار د هی
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 .تا برگردم شتیپ ادیبه مژگان بگو ب: گفت، ازش جدا شدم و گفتم يا باشه

 .رمیباشه گفت و من رفتم که دوش بگ هی دوباره

*** 

تو جاده تند : درست کنه و گفت رهنمویپ ي قهی نکهیا يعمه دستهاشو باال آورد برا دم،یلباسم پوش يرو رو کت

 .ها ینرون

 .چشم: گفتم کرد و یزدم به چشمهاش که منو نگاه نم زل

 .هم بهم خبر بده يدیرس-

 .چشم:

 .دادن ریتو جاده بهت گ يدیوقت د هیهمون دم خونه اشون بزن،  یکروات هم بزن يخوا یاگه م-

 .چشم:

 .نیمع يخاله  ای نیحس يعمو يخونه  نیبر. نیفتیشب راه ن-

 .چشم:

به :دستهاش و آروم گفتم يزدم، دستم نشست رو ينگاهشو آورد باال و باالخره زل زد به چشمهام، لبخند عمه

 .ممنون زیخاطر همه چ

 هیعمه گر: ام، محکم بغلش کردم و گفتم نهیبه س دیسرش چسب دم،ینشست به چشمهاش، دستهاشو بوس اشک

 .گهینکن د

سرش رو از  دم،یموهاشو بوس. هاشو کنترل کنه هیتونست گر یخودش نبود انگار که اون آدم خوددار نم دست

 .گفت تو ساکت باش و دهن به دهنش نذار یاگه پدربزرگت اونجا بود، هر چ: ام جدا کرد و گفت نهیس

 .باشه-

 باشه؟. نگو ادیز یلیخ ؟یبگ يخوا یرو چقدر م هیمهر:

تا سکه  500هم بوده  شیمیدخترخاله اش که دوست صم هیو قرار شد چون مهر میصحبت کرد ایبا ناد.چشم-

 ...همه اش نهایکه ا یدون یاما م میاست، سر همون قدر توافق کن

 !دامون يحساب شده جلو بر دیشه، با یبا تشنج داره شروع م نقدریتو که ا یزندگ يبرا:

 !دم عمه یرو از دست نم ایناد-

 باشه؟. تا سکه باالتر نرو 500از ! دهیدونم اما آدم فرداشو ند یم:
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 .کنم یم مویسع يتونم بگم چشم اما همه  یرو نم یکی نیا-

زد و بعد ازم  میشونیپ يرو یطوالن يپاهاش بلند شد و سرم رو به سمتش خم کرد، بوسه ا يزد، رو يلبخند

 .برو به سالمت: فاصله گرفت و گفت

 باشه؟. رمیگ یتماس م میحرفهامونو هم که زد رم،یگ یتماس م دمیرس: برداشتم و گفتم پالتومو

 .من منتظرم. باشه-

و مژگان به مادرش  نییباال اومدن پا يطبقه  يو مژگان هم از پله ها نیهم زمان حس رون،یب میدر سالن رفت از

 باال؟ ير یماهک خوابه، شما م: گفت

 ؟يایتو ن يخوا یگه ماهک سرما خورده، م یعمه م:جواب مثبت داد، کفشهامو پام کردم و به مژگان گفتم عمه

 ! برادرم نباشم؟ يشه من تو خواستگار یبه نظرت م: گفت و ادامه داد يلبخند نه ا اب

 ن،ییکنم، پله ها رو اومد پا یدارم نگاهش م دید یعمه، وقت یاشک يبهش زدم، نگاهم افتاد به چشمها يلبخند

 .خواد همون بشه یدلت م یکه هر چ شاهللایا:محکم بغلم کرد و گفت

 !شد مونیحسود! بابا گهیبسه د: مژگان گفت دم،یوسبار چندم ب يرو برا سرش

 .شادوماد میبر: بهم زد و گفت یبا لبخند چشمک نیحس

 هیکه  یرو حرکت دادم در حال نیماش. و با اشکهاش بدرقه امون کرد ختیعمه پشت سرمون آب ر م،یافتاد راه

 .موند یباق شییعمه و تنها شیقسمت از قلبم پ

تحمل  ي هیسر به سرم بذارن، هر چند که واقعاً روح یبچه ها حساب ریآماده کرده بودم که در طول مس خودمو

ندادن و  ریبهم گ یلیداشتن که خ يادیکردن جو شاد و شوخ رو نداشتم اما خدا رو شکر اونها هم انگار استرس ز

 .نپروندن کهیت

 ؟يبند یرواتت رو نمک: گفت نیرو نگه داشتم، مع نیکه ماش ایناد يخونه  دم

 .چرا: در آوردم و گفتم بمیرو از ج کروات

پسره  نیا! حواست باشه ها هیسر مهر: ام و در همون حال به ژاله گفت قهیکرد به بستن کروات دور  شروع

 !کنه یمجنونه، اآلن بگن هزار تن بال مگس هم قبول م

کردم  ینگاه م نهایا ایناد يبه در خونه  که يژاله باشه رو گفت و من همون طور دن،یو مژگان خند نیحس

 .و مشخصه میتوافق کرد ایبا ناد هیسر مهر:گفتم

 چقدر؟: دیپرس مژگان
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 !يمصطفو نیاز مغز مع کهیت هی:زدم و گفتم يلبخند

 يدستها ریگلوت گ یوقت: و گفت دیکردم، خند یسفت کرد که احساس خفگ يکروات رو جور ي هیگر نیمع

 !یگ یم یمنه، حواست باشه چ

 .شد رید میبر: کروات رو شل کردم، ژاله در رو باز کرد و گفت يپس زدم و گره  دستهاشو

 .شادوماد ریبگ: سبد گل رو به سمتم گرفت و گفت نیدر، حس دم

خونه  نیا يدر حال حاضر تو ایآقاجون ناد نکهیبابت ا المیخ. گل رو تو دستم گرفتم و زنگ در رو زدم سبد

 .راحت باشه المیزده و گفته بود که پدربزرگش اصالً خبر نداره و خ امکیبهم پ ایناد. حضور نداشت راحت بود

که همه  شاهللایا:که بچه ها برن تو، مژگان بازومو گرفت و گفت ستادمیآقا تورج باز شد، عقب ا دییبا بفرما در

 !خوشحالم دامون یلیخ. ره یجلو م یو خوش یبه خوب یچ

 زیهمه چ ندهیتو و من تو دلم خدا خدا کردم چند ساعت آ میآقا تورج باعث شد بر دییبفرما يزدم، صدا يبخندل

 .تموم بشه یو خوش ریبه خ

*** 

آقا تورج هم . گفت يازمون استقبال کرد، دست من رو محکم فشار داد و دلم برات تنگ شده ا یبه گرم خاله

الغرتر  لوینبود و من مطمئن بودم اآلن از خجالت چند ک يخبر ایناداز . مینیمحترمانه دعوتمون کرد که بش

 !الغر که بود احتماالً محو شده! شده

کردن، با  یسالمش سرم رو به سمتش برگردوند، مژگان و ژاله از جاشون بلند شدن و باهاش روبوس يصدا

 ینگاه یحت! مبل نشست يگفت و رو یرلبیسالم ز هی دیکرد و به من که رس یهم احوال پرس نیو مع نیحس

 ! داشتم براش! هم به چشمهام ننداخت

و  یو معمول ییابتدا يبحث ها. که مژگان جواب شرو داد دیاومد، حال عمه رو پرس رونیب ییچا ینیس هیبا  خاله

سر  میشما فکر کنم بهتر باشه بر يخب با اجازه : بود که گفت نیکه تموم شد، حس يعاد يو حرف ها یمعرف

 !اصل مطلب

همه  نیبعد ا! میدیرس یما به هم م یعنی! شد یمال من م ایناد یعنیاصل مطلب ! خوب بود یلیمطلب خ اصل

 !ییهمه تحمل درد جدا نیبعد ا! سال

اونقدر انگشت ! کردم یم ریرو غافلگ شیرچشمیهم نگاه ز یو گاه اینشست به صورت ناد یمرتب م نگاهم

 ! مفصلش در بره دمیترس یدستش رو چلونده بود که م
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 .میکه افتاده با خبر یکنم همه امون از گذشته و اتفاقات یفکر م: بود که شروع کرد خاله

باز هم اون بحث قرار بود ! پدر و مادرم بود؟ يگفت، گذشته  یکه م ينشست به صورتم، گذشته ا یبه آن اخم

 .جواب داده شد عیسر یلیسوالم خ! فته؟یراه ب

شد که خب  یبرگزار م دیمراسم با نیا شیکه چند سال پ میدون یهمه امون م: ادامه داد یمیالبا لحن م خاله

 .اتفاقات نشد يسر هیبه خاطر 

من دامون رو به خاطر : و خاله ادامه داد دمیکش ینفس راحت! بود ایمن و ناد يمنظورش از گذشته، گذشته  پس

 شیبزرگوار. انسان دوست دارم هی یحت ایخواهرزاده  هیا، آشن هیاز  شتریکه در حق بچه ام کرد، ب یلطف بزرگ

هم اگه  شیچند سال پ. سوال ببرم ریز وبرام ارزش داشته که نخوام خودش يدر حق من و خونواده ام اونقدر

 ...هم  لشیدل نیدو تا جوون بود و بزرگتر نیا نیب ادیز يها هیحاش لشیدل هیمخالفت کردم، 

 !ادیسرت ب ییخواستم بال ینم: مکث گفت هیرو صورتش بود، اون هم نگاهشو به چشمهام دوخت و بعد  نگاهم

نگفتم، خاله هم سکوت کرد و  يزیچ! بسته بود دیدهن همه رو با تهد رمردیپ! اون هم از پرونده خبر داشت پس

وجود  يتو خطر يبرا میترس یم یوجود نداره، ول یاز نظر من و نگار مشکل: بار آقا تورج به حرف اومد نیا

 .نیشما زودتر با هم محرم بش ره،یسر بگ یاگه قراره وصلت مید یم حیترج نیداشته باشه، به خاطر هم

حق هم . کرد یکنه اشاره م دیممکن بود منو تهد رمردیکه از جانب اون پ يگه، به خطر یم یچ دمیفهم یم

 یکردن من م ستیداشت مانع از سر به ن ایکه به ناد یم،عشقیکرد یبا هم عقد م ایاگه من و ناد دیشا. داشت

 !بکنه يهر کار يسر لج و لجباز ودهم نب دیالبته که بع! بشه وهیب یشد نوه اش تو جوون ینم یراض دیشا. شد

 ...تا  زهایچ یو باق هیمهر نییسراغ تع میپس بر: گفت یبود که با لحن خوشحال نیمع

 يها هیمهر نیباالتر از ا يزیچ هیبار  هیکه خودش بخواده، هر چند که دامون  مهر دخترم هر چقدر: گفت نگار

 .داده هیرو به ما هد یمال

 یمراسم ب. گفته شد دییبه تأ يلبخندها و سر تکون دادن ها ونیحرفها م یباق. نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

جمع بلند شد،  يمبارك باشه  يصدا یوقت. دیرس جهیکردم به نت یکه فکر م یدردسرتر از اون یتر و ب هیحاش

 يبه هم فشار دادم و باز کردم، لبخند مپلک چشمهامو آرو! اون هم زل زد بهم ا،ینگاهمو با لبخند دوختم به ناد

 ؟یکن یرو تعارف م ینیریجان ش ایناد: به صورتش نشست و خاله گفت

*** 
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دستم رو باال  د،یهمه گرفت، به من که رس يورو جل ینیریهم ظرف ش ایتعارف کرد، ناد ییچا گهیدور د هی خاله

به آقا تورج که گرم  یابروم باال رفت و از بغلش نگاه هی يبا لبخند نگاهش رو به صورتم دوخت، تا اوردم،ین

 !طلب من یکی:گفتم ایبود انداختم و به ناد نیحرف زدن با مع

اون چه وضع سالم و احوال : برداشتم و زمزمه کردم ینیریش هیزدم،  ينگاهم کرد، لبخند یو سوال متعجب

 !بود یپرس

آقا تورج  یوقت ،ینیریو ش یینگم، بعد خوردن چا يا گهید زیاز جلوم رفت که چ يگشاد شد و فور لبخندش

 م؟یصحبت کن یشه چند لحظه با هم خصوص یدامون جان م: بود خاله نگار رو به من گفت وهیمشغول تعارف م

همه روز ! ن؟ینیب یشانس ما رو م: شدم آروم گفتم یکه از جام بلند م یانداختم و در حالبه جمع  ینگاه

 !برم با مادر عروس حرف بزنم دیکنن، من با یبا عروس خانوم صحبت م شونیخواستگار

کرد  یکه با لبخند نگاهم م ییایرفتم به ناد یکه به سمت اتاق خواب م يخنده، همون جور ریزد ز جمع

سخت به  يمرحله  هیخوشحال بودم که الاقل ! تونستم پنهونش کنم یخوشحال بودم و نم. زدم یچشمک

 !تموم شده یخوش

اتاق  دمانینبود و چ ياز تخت پارسا خبر ا،یتخت ناد يگذاشتم تو اتاق، کتم رو در آوردم و نشستم رو لبه  پا

 .کرده بود رییتغ

 ومده؟ین نجایشه که ا یم یچند سال ایناد یدون یم:مکث گفت هینشست و بعد  یصندل هی يهم رو خاله

 .بله-

 ده؟یشه که آقاجون رو ند یم یچند سال یدون یم:

 .بله-

 پدرم نذاشتم؟ يهمون موقع پا تو خونه  قاًیمنم دق یدون یم:

که  يمجبور بودم از تنها بچه ا نکهیبه خاطر ا. به خاطر دخترم: نگاهش کردم، نگاه ازم گرفت و گفت متعجب

 یجون کس نکهیا يدوباره حکم کرد و من و تورج برا ومد،یکوتاه ن. بودم ریبرام مونده بود دور بشم از پدرم دلگ

 .بره رانیکه از ا میکرد یرو راض ایناد میکمک کرده بود نجات بد غیدر ینجات جون بچه امون ب يرو که برا

خونه چه  نیدونه تو ا یاآلن هم پدرم نم نیهم: مکث گفت هینگار ساکت شد، سرش باال اومد و بعد  خاله

 .نیبا هم ازدواج کن ایدونه قراره تو و ناد یخبره، هر چند که م

 .نهیخواد قبل از عقد منو بب یبه خودم که زنگ زده بود گفت که م-
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 !بهت زنگ زده بود؟:

 !باشه يله ات دمینتونستم اعتماد کنم و ترس نیراستشو بخوا. دنشید يبله، منتها من نرفتم برا-

 یلیخ ایناد. داره است ایکه به ناد یگه به خاطر عشق یبرادرم م. کنم یهمه سنگ انداختنش رو درك نم نیا:

 یرنگ پوستش، رنگ موهاش، حالت حرف زدنش، قد و قواره اش و حت قاًیدق. مادربزرگ تو. مادرمه هیشب یلیخ

 .جور متفاوت دوستش داشته هیپدرم  شیاونه و از همون بچگ هیچهره اش شب

 .دخترتون هستم يهمسر يبرا نهیگز نیکنم که به پدرتون ثابت کنم بهتر یم مویسع يمن همه -

بهت اعتماد دارم  يخب، انقدر یترسم ول یماست م نیکه ب يدرسته که هنوز هم به خاطر گذشته ا. دونم یم:

 .تمام و کمال به پدرش رفته باشه آدم نیاگه ا یدم، حت یم یکه بدونم دخترم رو دست آدم خوب

 .ستمیپدرم ن هیهم شب یلیمن خ-

 هیحروم  شیمرد خوب که واقعاً زندگ هی. قابل احترام بود شهیمن هم يکه رضا هم برا نهیدونم، منظورم ا یم:

 . به عنوان پسر رضا هم قبول دارم یخوام بگم تو رو حت یم. ها شد ثیحرف و حد يسر

شروع  یبا خوش تونیخواد زندگ یدلم م: خرده مکث کرد و بعد گفت هیبه لبم نشست، خاله  یکمرنگ لبخند

 .راهتون باشه يبدرقه  يهمه قهر و دعوا و دلخور نیخواد ا یبشه، دلم نم

دستبوس  يگم بر ینم: نگاه ازم گرفت و گفت ه،یمنظورش چ نمیبب نکهیا يدوختم به صورتش برا نگاهمو

تو . یخواد بهش فکر کن یخواهش ازت دارم و دلم م هیفقط . يبذار شیکه قدم پ يبخوااصالً  یحت ایپدرم، 

 نکهیفقط به خاطر ا م،یکرد باهما اشت میبهش بگ نکهینه به خاطر ا. خوام پدرم هم باشه یدخترم، م یروز عروس

 .نده يا گهیکار دست کس د یدشمن نیا

 کنه؟ ستیپدرتون منو سر به ن نیترس یم-

 یلیرضا اعدام نشه، ما خ نکهیا يبرا: خرده مکث کرد و گفت هیکنده و به چشمهام دوخته شد،  نیاز زم نگاهش

 ...بار هم  نیترسم ا یم! کالم سر حرفش موند کیاما  میبا بابا حرف زد

موضوع فکر کردم که خب من هم از خدامه که اون  نیحرفهاش تکون دادم و به ا دنیبه عالمت فهم يسر

پس ! من يبرد بود برا نیبزرگتر نیا! نهیرو دست به دست هم بب ایباشه و من و ناد مونیو روز عروست رمردیپ

و  نیدار ییچه مهمون ها شما نکهیاما تو ا میزن یو حرف م مینیش یسر فرصت م ،یدر مورد جشن عروس: گفتم

 .کننده باشم نییکنم من تع یفکر نم نیدعوت کن نیخوا یرو م ییچه آدم ها
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 یبعد عقدتون م: شد گفت یلبش نشست و همون طور که از جاش بلند م يرو يکم نگاهم کرد، لبخند کی

 !بر داره یهمه دشمن نیکنون بلکه دست از ا یرم آشت یم. پدرم دنیرم د

 لیفام يهمه  شیپ دوارمیسپرم، ام یدخترمو دست تو م:جام بلند شدم، اومد جلو و محکم بغلم کرد و گفت از

 .ینسربلندم ک

 .کنم یم مویسع يهمه : نشست به پشتش، آروم گفتم دستهام

 !یآخرت رو بزن يباهاش حرفها ادیبرم بگم عروس خانوم هم ب نیبش: ازم فاصله گرفت و گفت خاله

به در خورد و  يکردم، تقه ا یسمت اتاق بود و به کتابها نگاه م هیکه  یکیکوچ يکتابخونه  يبودم جلو ستادهیا

 ستادیدر رو بست و از همون فاصله ا. سرم برگشت به سمتش و به صورت پرلبخندش لبخند زدم. اومد تو ایناد

 ینم لیمنو تحو گهیحاال د: و آروم گفتم مجلو رفتم، دستهاشو گرفتم و از در فاصله اش داد. به نگاه کردنم

 !آره؟ يریگ

 ...اون همه آدم روم نشد  ونیخب م:زد و گفت لبخند

شه  یباورم نم: لبش و نذاشتم حرف بزنه، محکم به خودم چسبوندمش و گفتم ياشاره ام رو گذاشتم رو انگشت

 !رفته باشه شیانقدر خوب پ یهمه چ

 .منم: گفت آروم

 !به لطف تو بوده: و گفتم دمیرو محکم بوس شیشونیپ

 !کار کردم؟ یمن چ: زد و گفت یقیعم لبخند

: رو شونه هاش، آروم گفتم ختیسرش رو باز کرد و موهاش ر ي هریگ د،یسرش رو عقب کش يشال رو دستم

 م،یخوا یکه ما همو م يکرد یو بهشون ثابت نم يدیجنگ یاگه نم ،يکرد یهمه سال مقاومت نم نیاگه تو ا

 . میخودمون بود یاآلن جفتمون دنبال زندگ دیشا

 !کنه دارمیب یکیترسم  یهمش م. انگار خوابم: که گفت دمیو شن دمیباال آوردم، بو کش موهاشو

چون  دارمیب یمن ول: دستهام گرفتم و گفتم يتخت و نشوندمش کنارم، دستهاشو محکم تو يرو لبه  نشستم

 !دمید یخوب يبعد عقد خوابها يبرا

سرم جلو رفت و به صورتش  دم،یخند يکنترل شده ا يبا صدا! داد لمیمنحرف تحو هیکرد و  یفیظر اخم

 !ستیشب عقدت که ن! تهیاآلن شب خواستگار: شد، از جاش بلند شد و گفت کینزد

 خوبه؟ پمیت: دمیو بعد پرس دمیخند
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 !یعال: و گفت دیخند

 !راحتتر بودم شبمید پیمن تو ت یول: گفتم طنتیش با

 !ها یطونیش یلیخ: اخم کرد و گفت دوباره

 رونیب میبر: و بعد از جام بلند شدم و گفتم دمیبلند خند ينتونستم خنده ام رو کنترل کنم و با صدا گهیبار د نیا

 !رفت یکه آبرومون حساب

 یکه م ییافتاد تو بغلم، زل زدم به چشمها دمش،یسمت در، دستم رو دراز کردم و مچش رو گرفتم و کش رفت

 !نخوردم موینیریش: و خوشحال بود و آروم زمزمه کردم دیخند

و  اوردنتین يخواستگار یینکردنت و چا یاحوال پرس یبه تالف نیا: فتمصورتمو جلو بردم و گ! دیخند آروم

 !نخوردن من ینیریش

*** 

نشسته تو  یتونستم عمق ناراحت یلحظه هم نم هی یحت. عمه دنید يدل تو دلم نبود برا. میتهران نموند شبو

 گهید دمید یتنصف راه رو خودم نشستم پشت رل و وق م،یبه اصرار من برگشت. چشمهاشو فراموش کنم

 . عوض کردم نیخوابه، جامو با حس يچشمهام خسته 

چشمهامو . عمه پارکه يخونه  نگیتو پارک نیماش دمیچشم باز کردم و د. آروم صدام زد نیبودم که حس خواب

 .شده بودن ادهیپ یک دمیاصالً نفهم. دمیو ژاله رو د نیمع یخال يو سرم برگشت به عقب و جا دمیمال

 هنوز آقا داماد؟ یخواب: دیآروم پرس مژگان

. سمت ساختمون میراه افتاد. شدن ادهیو مژگان هم پ نیگفتم، حس يرو باز کردم و اوف چقدر سرده ا نیماش در

همون سر شب بهش زنگ زده و . خواب نبود انگار ینصفه شب. رونیروشن و عمه از سالن اومد ب وونیبرق ا

 .میگرد یدونست که شبونه بر م یممرتبه اما ن یگفته بودم که همه چ

 بمونه؟ نییماهک پا: دیو مژگان پرس میپچ پچ وار کرد یباال، سالم میپله ها رفت از

 .شما نیبخواب نیبر. آره: کرد و گفت دییتأ عمه

پالتومو در آوردم و عمه . تو میباال و من و عمه هم رفت يو مژگان هم تشکر کردم، اون ها رفتن طبقه  نیحس از

 ؟يداریپس چرا شما ب: دمیاز ته گلو پرس. دست دراز کرد و ازم گرفتش

 !يای یو م یستیدونستم تهران بمون ن یم. خوابم نبرد: کرد و همراهم اومد تو اتاقم و گفت زونیآو پالتومو

 .عمه نمتیو بب امیزد که ب یدلم داشت پر پر م: و گفتم ستادمیا روبروش
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 ومد؟ین شیکه پ یمشکل گه؟یخوب بود د یهمه چ: دیزد و پرس بخندل

به خاطر : محکم بغلش کردم و گفتم. گرم کرد يرو با بوسه ا میشونیگفتم، دستهاش باال اومد و دوباره پ يا نه

 !ممنون یهمه چ

 . دوباره احساسات برش غلبه کرده دمیفهم دنیهاش که شروع کرد به لرز شونه

: ازم فاصله گرفت و گفت قهیبعد چند د. کنه تا آروم بشه هیخرده گر هیام باشه و  نهیسرش تو س گذاشتم

 .خوشحالم یلیخ! خوشحالم برات دامون

 .دونم قربونت برم یم: پلکهاشو پاك کردم و گفتم یسیچشمش و خ رینشست ز انگشتهام

 .به صبح نمونده يزیبخواب، چ ریلباسهاتو عوض کن، بگ: کم تو سکوت نگاهم کرد و بعد گفت هی

اومد  یشب رو مونده بود و فرداشب پرواز داشت و م ایناد. برم سر کار دیبودم که فردا جمعه است و نبا خوشحال

 یمهمون هیدر واقع . که به شام برسه ادیب يصحبت کرده و دعوتش کرده بود جور یو عمه باهاش تلفن نجایا

 .هم ثابت کنه ایخودش رو به ناد یخوشحال يجور نیخواست ا یگرفته بود و م کیکوچ

 دامون؟: کردم که عمه اومد تو اتاق و گفت یدر آوردم، کمربندم رو شل م رهنمویپ

 ؟يخور یم ییچا: خرده نگاهم کرد و گفت هیبرگشت به سمتش و منتظر نگاهش کردم،  سرم

 .بخوابم بهتره: کم مشکوك نگاهش کردم و بعد گفتم هی! خواست بگه ینبود که م يزیسوالش اون چ مسلماً

 شده؟ يعمه طور: بار من صداش کردم نیگفت و اومد بره، ا يا باشه

 .شبت خوش. بخواب پسرم. نه نه: و با مکث گفت برگشت

 .خواسته بگه ینم یخاص زیکردم فکر کنم که چ یآوردم سع یو در رو بست، شلوارمو که در م رفت

*** 

رو  ایداشتم خواب ناد. شم داریخواست ب یدلم نم. کردم یپلک باز کنم هوم نکهیچند بار صدام زد، بدون ا یکی

کنار  میشونیپ يموهامو از رو یکی! خوش و خرم بود یو همه چ میکرد یم یخونه زندگ هیتو  میداشت. دمید یم

چند بار پلک ! دمیتخت و کنارم د يلبه  نشستهرو  ایناد يچشم باز کردم و با ناباور. و دوباره تکونم داد دیکش

 !ها يپدر خوابو در آورد: زد و گفت يهنوز خوابم، لبخند ای نمیب یدرست م نمیبب نکهیا يزدم برا

هول : و گفت دیخند! خودم انداختم، خدا رو شکر که پتو کامل رو تنم بود تیبه وضع یشدم و نگاه زیخ مین

 !يخواستگار يایب شبید یخواست یم پیت نیبا ا! يبود پتو رینکن، اومدم تو تا خرخره ز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٧٥ 

ناهار  میخوا یپاشو م: که کنارم دراز بکشه، مقاومت کرد و گفت دمیگشاد شد، دستشو کش يبه لبخند دهنم

 .میبخور

 !دمیچقدر خواب: به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 !پاشو تنبل خان: جاش بلند شد و گفت از

 ؟یینجایکه اآلن ا يراه افتاد یک: دمیپرس رونیبره ب نکهیاز ا قبل

 !صبح زود: و با لبخند گفت برگشت

 .يخوب کرد: و گفتم دمیبه موهام کش یدست

 .هم اومدن نیژاله و مع ایب-

 نیو ا میکرد یخون و دوشنبه عقد م شیواسه آزما میرفت یفردا م. گفتم، رفت و من نشستم سر جام يا باشه

 .فاصله داشتم ایشتن نادمن فقط چند روز تا دا یعنی

*** 

سالن  يکه خاکشون پاك شه، راه افتادم از پله ها برم باال، پا تو دمیدستهامو به هم مال رون،یانبار اومدم ب از

. ومدیتو خونه هم ن یحت. خودش تنها بود: زد یو ژاله حرف م ایو ناد نیکه با مع دمیعمه رو شن ينذاشته صدا

خواست با من حرف بزنه  یفقط م. ومدیدامون اما ن بالتو و بگرده دن ادیور بخواد ببه ز دیمن فکر کردم شا یعنی

 !دنشیکنم بره د یکه دامونو راض

اومده بود در خونه ! بود رمردیاون پ دنشیخواست من برم د یکه م یتنها کس! شد و ابروهام در هم زیت گوشهام

 ! ؟یک! عمه؟ ي

پا گذاشتم تو ! توپ بسکتبال شده بود و تموم وجودم گر گرفته هی يسرم اندازه  دم،یعمه رو نشن يحرفها یباق

ساکت و بعد با استرس از جاش بلند شد و  هوی دنمیبود که عمه با د ختهیام چنان بهم ر افهیسالن و احتماالً ق

 !دامون: گفت

ه زور خودمو وادار کردم لب وا برداشتم و ب گهیقدم د هیهم از جاش بلند شد،  نیبه سمتم برگشت، مع هیبق سر

 !بود؟ نجایا: کنم

 یحرف دمیفهم یحاال م! رفت و برگشت، من اما منتظر زل زده بودم به صورت خود عمه ایعمه به سمت ناد نگاه

 !بود یخواست بگه و نگفت چ ینصف شب م شبیکه د

 !بود؟ نجایا: دمیپرس يبلندتر يبار با صدا نیو ا دوباره
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 ...فقط با هم حرف . دامون جان ستین يزیچ: گفت یمیاومد سمتم، عمه با لحن مال نیمع

 !؟یک-

 .میدامون حرف بزن نیبش: که گفت دمیرو شن نیمع يصدا

 !بود عمه؟ نجایا یک: دمیدر آوردم و رو به عمه پرس نیرو از دست مع بازوم

 یوقت شبید: از جاش بلند شد و گفت ای، نادبحث يادامه  يانداخت و مردد موند برا ایبه ناد یباز نگاه عمه

 .نیما بود يشما خونه 

 !خواست؟ یم یچ: دمیاز صورت اون دوباره برگشت به سمت عمه و پرس نگاهم

 .دامون نیبش ایب: دوباره گفت نیهم، مع ایسر جاش نشست، ناد عمه

 !دنشید يکنم که بر یخواست تو رو راض یم: جواب بده، عمه گفت نکهیا ياز عمه نگرفتم برا نگاه

 !؟یکن یکار م یچ: رو برداشتم، عمه هم پشت سرم اومد و گفت لمیچند تا قدم بلند رفتم سمت اتاقم، موبا با

 دامون؟ یکار کن یچ يخوا یم: و گفت دیبازومو چسب رون،یافتادم برم از اتاق ب راه

 دهیرو روبروش د رمردیاون پ یبهش دست داده وقت یچه حال نکهیکردم از فکر ا یزدم به صورتش و سع زل

 .زشته دامون ایناد يجلو: عمه آروم گفت! رونیب امیب

 یاز حق خودم، از سهم خودم م! پدر مادر منم بود! باشه پدربزرگش بود، اما پدربزرگ منم بود یخب، هر چ آره

 .امی یاآلن م: و گفتمعمه رد شدم  يو از روبرو دمیبازومو عقب کش! خواستم باهاش حرف بزنم

 دامون؟ ير یکجا م: دنبالم اومد و گفت ایناد

 .برو تو سرده هوا ام،ی یم: سمتش و گفتم برگشتم

 ؟یکار کن یچ يخوا یدامون م: بهم برسه و گفت نکهیا يتند کرد برا پا

 !خوام باهاش حرف بزنم یم یچیه-

 ! جا حرف بزن که منم بشنوم نیهم:

برو : تونستم داشته باشم یرو که م یلحن نیتر میکردم مال یسمتش، زل زدم به صورت سرخش و سع برگشتم

 . گردم یعمه بمون، من بر م شیتو، پ

 ؟يذار یباهاش قرار م-

 !نه:

 !؟يد یقول م-
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 .امیخوبه؟ برو تا ب. دم یقول م. آره:

 یوقت. رو گرفتم رمردیپ ير شدم شماره خرده که از خونه دو هیمنم راه افتادم سمت کوچه،  ستاد،یجاش ا سر

 !یزن یدونستم باالخره زنگ م یم: سالم گفت ایالو  يجواب داد به جا

! شه ینم ریتماس ختم به خ نیبودم و مطمئن که ا یعصب! شدم ریکه داشت واقعاً متح یاعتماد به نفس نیا از

و  نمیش یمن م نکهیا! ؟يفکر کرد یبا خودت چ! سراغ عمه ام؟ ياومده بود یچ يبرا: صدام باال رفت و گفتم

اون روم که ! رونیزنه ب یگرگ بودنه م يهمون خو ارمیجوش که ب! ستمیبابام ن یمن به خوب! کنم؟ ینگاه م

 !؟يمتوجه نشد قاتتیرو تو تحق نهایا! شناسم ینم رهمخونیهم خون و غ اد،یباال ب

 !يچرا شلوغش کرد! چه خبرته؟-

 !من يعمه  يتو خونه  يپاتو بذار ینداشت حق:

 .پا تو خونه اش نذاشتم-

 ! یکن تشیو اذ يخودتو بهش نشون بد ياصالً حق ندار! سراغش يایب یحق نداشت:

 !یحنجره اتو پاره کن ستین يازین! شنوه یشدم اما گوشهام م ریدرسته پ! تر جوون واشی-

به  يچند ساله که خودتو زد! يشنو یچند ساله که نم! یفهم ینه م! ینیب ینه م ،يشنو ینه م! يشنو ینم:

 !کر و کور بودن

 !مودب باش بچه-

تو ! نداشت تیکردن اما برام اهم یشدن با تعجب نگاهم م یکه از کنارم رد م ییگرفتم، آدم ها ینفس کالفه

 !شدم یاز درون منفجر م دمیکش یبودم که اگه سرش هوار نم یاون لحظه اونقدر عصبان

کنه به  تیبخوام که راض يبهش ارادت دار یلیکه خ یمن فقط اومده بودم از کس: آروم شد و گفت لحنش

 .من دنید

 !زوره؟ نمتیخوام بب ینم-

 !؟یترس یم:

نوه  يدار و برا يتونه ترسناك باشه که دامادشو بفرسته باال یکه تا اون حد م یاز آدم! ترسم یم! آره! از تو؟-

 !ترسم یبده م لیخودش پرونده تشک ي

 !ازت بکنم یخواهش هیخوام  یمن فقط م:
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داشته باشه  یکه از من خواهش نییپا ارهیب يبود خودش رو تا حد دیازش بع! رفت باال و متعجب موندم ابروهام

 !کنه انشیراحت ب یلیو خ

 .بهم برش گردون. خوام یمن نوه ام رو ازت م... اما  يدونم تعجب کرد یم: کرد و گفت یمکث

 نوه ات؟-

 !ایناد:

 !یعنیات  زکردهیعز! آهان-

 !و بغلش کنم نمشیبتونم بب نییسرمو بذارم پا نکهیقبل از ا گهیبار د هیبهم برش گردون، بذار :

 !نمیب یوساطت نم نیا يبرا یلیقبالً هم گفته بودم دل-

اون موقع که  م،یفرست یواسه همه اتون کارت دعوت م مونیعروس يبرا: کردم و گفتم ینداد، منم مکث یجواب

محق  یکوتاه اومدن به معن شهیاما هم! یاجازه داد بغلش کن دیشا ،يدیعروس د دیو اونو تو لباس سف ياومد

نوه ات  یتالش کن دیبا دتخو! ستیفراموش کردن ن یبه معن دنیهم بخش شهیهم! ستیبودن طرف مقابل ن

 ! تو دلش که بخواد ببخشدت يبرگرد دیبا! ادی یشدن هم از راه زور و اجبار به دست نم دهیبخش! ببخشدت

 !؟يد یبه من درس م يدار-

 !دم یدارم بهت پس م يبهم داد شیسال پ 20رو که تو  یدرس:

انقدر  گهید يدفعه . یمن باش یخوام دور و بر زندگ ینم: سکوت گفتم هینگفت، بعد  يزیموند و چ ساکت

 !کنم یمتمدن رفتار نم

 !نکن جوون دیمنو تهد-

 يجا پا ادی یعمه ام که وسط باشه بدم نم شیآرامش و آسا يپا! کنم یم دیکه دارم تهد یخوام بدون یاتفاقاً م:

 !بابام بذارم و آدم بکشم

 !یگ یم يدار یچ یفهم یو نم یهست یاآلن عصبان-

 ! سراغ عمه ام يایب گهیخواد د یآرامش، دلم نم يچه از رو ت،یعصبان يچه از رو! یهر چ:

 ...همون رضا خودسر و  نیع! نه؟ ،يندار يکس حرف شنو چیاز ه-

 !اریمنو به زبونت ن ياسم بابا:

 !کشم کنار یم تینوه امو بهم برگردون، پامو از زندگ-
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بابام ! گم؟ یم یچ يشنو یم! ذارم که باشه ینم یعنی! ستیمن و نوه ات ن یاآلن هم وسط زندگ نیپات هم:

که  یعمد آدم بکشم و تو نباش يتونم از رو یبار من م نیا ،يآدم کشت و تو قصاصش کرد رعمدیاگه غ

 !یقصاصم کن يبخوا

رو از دم گوشم گرفت، تماسو قطع  یدست دراز کرد و گوش نه،یمع دمینشست سر شونه ام، برگشتم و د یدست

 !دامون یمشکلو حل کن نیا یتون ینم دادیو داد و ب دیبا تهد: کرد و گفت

من  يزانوها يروبروم زانو زد، دستهاشو گذاشت رو نیمع!دستهام گرفتم نیجوب و سرم ب ينشستم لبه  کالفه

که  ياونقدر. بعد با زن عمو حرف بزن. بکش قیچند تا نفس عم هیآب بخور،  وانیل هیخونه،  میپاشو بر: و گفت

 جادیشما ا يبرا یمزاحمت نکهیاز بابت ا الشیحرف زده و خ رمردیبا پ. مالقات نیاز ا ختهیبهم نر یکن یفکر م

 . نکنه حل شده

 میعمه خانومت رو با خودمون نبرد: زد و گفت يلبخند ن،یآوردم و زل زدم به مع رونیدستهام ب نیرو از ب سرم

نشستن به حرف زدن و به توافق هم  نهایخودش اومد و ا رمردهیروبرو نشه، پ رمردیوقت با اون پ هیمراسم که 

 !هییایعجب دن! دنیرس

برات  ای يخور یم ییچا: گفت ایکه ناد دمیو شن یصندل یدادم به پشت هیانداختم رو مبل، سرم رو تک خودمو

 قهوه دم کنم؟

 .میخرده با هم حرف بزن هیاومدم  نیبش ایب. کدوم چیه-

 . امی یاآلن م:

کردم  یشکست، حس م یسکوت خونه رو م ایناد يو قدم ها خچالیآب و در  ریو ش نتیظرف و در کاب يصدا

 نیاز سخت تر یکی ایچونه زدن با ناد. اما توانشو ندارم نیزانو بزنم و بذارمش زم دیکوه رو دوشمه، حاال با هی

 .دیرس یم جهیبود که به نت ییکارها

 .ادی یجوش م گهید قهیرو روشن کردم، ده د يکتر: کنارم نشست و گفت اومد

 .کارت دارم نیبش نجایا ایب: به کنارم زدم و گفتم يت ضربه انشستم، با کف دس صاف

 !جا خوبه نیهم: به لب آورد، ابروهاشو باال انداخت و گفت یطونیش لبخند

 !افکار خودت که بدتره! طون؟یش یگ یحاال به من م: صورت منم نشست و گفتم يرو يلبخند ناخودآگاه

 .و به حرفهات گوش بدم نمیفاصله بش نیدم از هم یم حیمن ترج! یتو خطرناک: و گفت دیخند
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پاهام  يکه خودش نشسته بود، اونو رو یجام بلند شدم، به زور بلندش کردم و نشستم رو همون مبل تک از

 !امیمجبورم خودم ب يای یتو نم: نشوندم و گفتم

 .میباش يجور نیهم شهیکاش بشه هم: خرده به صورتش نگاه کردم و گفتم هیو برگشت به سمتم،  دیخند

 ؟يچه جور: صورتم گفت شیشد و در حال لمس ته ر لیکم به سمتم متما هی

 !در صلح و صفا يجور نیهم-

 !جنگ باشه؟ نمونیمگه قراره ب:

 .باشه دیشا. دونم ینم-

 !شه یجنگ نم نمونیوقت ب چیچشم ه یگم تو بگ یمن م یهر چ ینگران نباش، تا وقت:

که : لبخند زدم و گفتم. گفت یخورد و با خنده نکن یدستهام پهلوهاشو فشار دادم، انگار قلقلکش اومد که وول با

 !من بگم چشم آره؟

: به عالمت مثبت تکون داد، دستهاشو تو دست گرفتم و گفتم يخندون زل زد به چشمهام و سر يچشمها با

ذارم رو جفت  یمن م یتو بگ یهر چ مونیزندگ یباق گم تو بگو چشم، یمن م یبار هر چ هی نیباشه، فقط هم

 خوبه؟! تخم چشمهام

 شده؟ يطور: دیشد و پرس يجد صورتش

 .نشده يطور: زدم و گفتم يلبخند

 شده دامون؟ یچ: دینگران پرس یپاهام بلند بشه که مانع شدم، با لحن يکرد از رو یسع

افکار منحرف  نکهیا يپلک زدم برا. ابت موندث دشیگردن سف يو رو نییزد، اومد پا یتو صورتش چرخ چشمم

 .با مامانت صحبت کردم: رو از ذهنم دور کنم و گفتم

: اومد باال و زل زدم به صورتش، اخم کرد و دوباره خواست از جاش بلند بشه،باز هم مانع شدم و گفتم نگاهم

 ! خورمت یبابا نم! ؟يدر بر يخوا یم یکش تنبون ه نیچرا ع

 .روبروت نمیبذار بش. تونم باهات صحبت کنم ینم يجور نیا: گفت يجد یلحن با

 !تونم حرفمو بزنم یراحتتر م يطور نیمن ا! جا خوبه نیهم: و گفتم نذاشتم

منم فکرهامو کردم  ،يناد: ام و گفتم نهیشد و زل زد به روبروش، سرش رو چسبوندم به س شتریابروهاش ب گره

 !ممون باشهخواد پدربزرگمون تو مراس یو دلم م

 !خواد یمن دلم نم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٨١ 

 یاون هم درسته که با حضور اون آدم مشکل داره اما گفته م. با عمه هم صحبت کردم! يخوام ناد یمن م:

 !رهیاش بگ دهیشب ناد هی يتونه برا

 !رمیاش بگ دهیتونم ناد یمن نم-

 !بوده زاتیاون آدم جزو عز یگفت یم يروز هی ادمهی:

 گاهویبرام اون جا گهیکرد د يباز میآدم با زندگ نیزتریعز نیکه ا يهم از اون روز قاًیدق! يروز هی! زمانه هی-

 .یکردن من و اون نش یآشت يکه واسطه  يتو هم قول داده بود! نداره

 !قولم هستم يهنوز هم پا:

 ! ؟يجور نیا-

 !کنون زدم؟ یاز آشت یمن حرف:

 ... یعنیتو مراسم عقدمون باشه  يخوا یم یوقت-

 !رف از مراسم عقد زد؟ح یک:

 ؟یپس چ: دیو پرس دیام جدا شد، به سمتم چرخ نهیاز س ایناد سر

با مامان و بابات : به چشمهاش نگاه کنم گفتم نکهیرو دراز کردم و موهاشو فرستادم پشت گوشش، بدون ا دستم

 .میروز برگزار کن هیرو تو  یخوام جشن عقد و عروس یم یصحبت کردم، اگه تو هم موافق باش

 !دامون؟ یگ یم یچ: و گفت دیپاهام پر ياز رو. دیکشان گفت که گوشهام صوت کش غیرو چنان ج یچ

 !یش یذوق زده م يجور نیا يبشنو یدونستم وقت یم: و گفتم دمیشوکه شدش خند يچهره  به

 !؟ینیب یاآلن منو ذوق زده م! ذوق زده؟: به بازوم زد و گفت یمشت

: دستهام نشست به کمرش و به خودم چسبوندمش و گفتم ستادم،یو از جام بلند شدم، روبروش ا دمیخند بلندتر

 !یکن یم غیج غیج يجور نیکه ا تهیدوست دارم فکر کنم از خوشحال! نمتیب یذوق زده م! آره

که صبر کنم  گهیخوام چند ماه د یمن نم: برد و گفت نییخرده ساکت به چشمهام نگاه کرد و سرش رو پا هی

 !بهت محرم بشم

نفس : با دست چند بار به پشتم زد و گفت یزانوهام بود، وقت يدستم رو! که به سرفه افتادم دمیبلند خند انقدر

 !بکش دامون

اون جور  يکردم فقط من برا یمن فکر م: حالم جا اومد گفتم نکهیمبل و بعد ا يخنده کبود شدم، نشستم رو از

 !مسائل عجله دارم
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رو گرفت، اومد  انیجر یگم اما وقت یم یمتوجه نشد چ يلحظه ا يبه اتاق خوابش کردم، برا يسر اشاره ا با

 !کشمت دامون یم: سمتم، دستش به طرف دراز شد و معترض گفت

 !ترسم یاز آقاجون م: و مچ دستهاشو محکم گرفتم، قفل دستهام شد و با حرص گفت دمیخند

 م؟یمراسم چند ماه صبر کن يبرا دیگفته با یک: به لب گفتم لبخند

پول که . میکن یکارها رو جور م يتا آخر هفته همه : پاهام و گفتم ينگاهم کرد، دوباره نشوندمش رو متعجب

 ! يالزم ندار هیزیتو هم که فعالً جه. باشه مشکل حله

 یدارم م يجد: تمو گف دمیهستم، کف دستهاشو بوس يچقدر جد نهیبب نکهیا يصورتم شد برا ي رهیزده خ بهت

هاشون  یلینباشن، اما خ ادیز میکن یکه دعوت م ییتعداد آدمها دیشا م،یریجشن بگ هیخوام  یم. يگم ناد

 ن،یهستن، مژگان و حس ونو ژاله که دوست جفتم نیمثالً عمه خانوم من و دوستهام، مع. حضورشون مهمه

 !و البته آقاجون! شما، محسن يو دوست و آشناها لیفام

 !چرا؟-

 !نه اون میمن و تو هست يباز نیا يکه برنده  نهیخوام بب یم! يناد نهیخودش بب يخوام با چشمها یم:

 !میکنه کوتاه اومد الیخوام خ ینم-

قدر که من و تو رو دست تو دست هم، تو رو با  نیهم!ستیمحق بودن طرف ن یکوتاه اومدن به معن شهیهم:

 !هیبرام کاف نهیمحرم هم بب و يو منو با لباس داماد دیلباس سف

 ... یول-

مثل من که . و مربوط به خودت هیشخص زیچ هی نیا! گم نکن یکن، نه م یگم با پدربزرگت آشت یمن نه م:

اونقدر خوشحالم  یوقت ،یخواد شب به اون مهم یاما دلم م. ندارم رمردیارتباط با اون پ نیا جادیبه ا يعالقه ا

رو ازم گرفته،  یزندگ شیسال پ يو خرده ا ستیو باور کنه که اگه ب نهیرو به چشم بب ستمیکه رو پاهام بند ن

 !گرفتم هیخوب رو از خدا هد یلیخ یلیخ یزندگ هیحاال من 

 یدلم نم: چسبوندم و آروم زمزمه کردم میشونیرو به پ شیشونیپ ،يناد یعسل ينشست به چشمها یبه آن اشک

 !يناد یکن هیخواد گر

 یبه همه ثابت م: گفت، دستهام نشست دو طرف صورتش، نگاهمو دوختم به اون چشمها و گفتم یدونم یم

 یوقت! که ممکنه باشه ییها ثیبدون توجه به گذشته و بدون توجه به حرف و حد! میش یکه خوشبخت م میکن

نداشته  تیاهم يذره ا نرفتارها و حرفهاشون برامو یباز بشه، وقت مونیحرف مردم به زندگ يپا میاجازه ند
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 نیشه تضم یاونوقت م ت،یو تو اولو میهم مهم باش يفقط خودمون دو تا برا م،ینیرو بب ندهیفقط آ یباشه، وقت

 !تو چنگمونه یکرد که خوشبخت

 !دوستت دارم، تو هم دوستم داشته باش، خب؟ شهیتا هم: گفت، آرومتر زمزمه کردم يدونم دوباره ا یم ایناد

 .که از عطرش پر شم دمیکش یقینفس عم! سرخش ياومد و نگاهم نشست به لبهاگفت، لبهام کش  یچشم

*** 

اون و آقاجون  نیب یزبونش بکشم چ ریکردم از ز ياز اون روز هر کار. عمه يخونه  دمیبود که رس روقتید

و بهتره که  رهیمن رو بگ یدامن زندگ یو کدورت یخواد دشمن ینزد، فقط و فقط گفت که دلش نم یگذشته حرف

بر  میبا خاله نگار بود که تصم مهاصالً به مشورت ع. باشه مونیآدم تو جشن عروس نیکنم که ا یرو راض ایناد

 .میرو زودتر بکن زیو شر همه چ میریرو با هم بگ یشد عقد و عروس نیا

همه سال برام  نیاکه تو  ییبه خاطر تموم زحمتها. کنم یازش قدردان نکهیا يعمه، برا شیاومده بودم پ حاال

 !دامون بود به خاطر اون بود نیاگه دامون اآلن ا نکهیبه خاطر ا. بود دهیکش

 دهیکاناپه دراز کش يعمه رو. انداختم و رفتم تو دیکل. شدم ادهیعقب برداشتم و پ یگل و کادو رو از صندل دسته

دسته گل و کادو . رسم یم رتریشلوغه و د یلیاما گفته بودم سرم خ ام،ی یدونست که م یم. و خوابش برده بود

فکر کردم  نیصورتش و به ا يرو يها چروكو  نیو کنارش زانو زدم، نگاهم نشست به چ زیم يرو گذاشتم رو

سالها از پدر و خونواده اش دور . دهیکش متیروزگار نامال نیمثل من چقدر از ا يکه به خاطر وجود برادرزاده ا

 ختهیبهم ر يپسربچه  هی تیترب نیسنگ تیسالها مسئول ده،یسرت رضا رو به دل کشو ح دهیبوده، سالها منو د

 یکه دلم پدر و مادر م ییذهنم برگشت به گذشته، به روزها. گرفته و دم نزده هرو بر عهد یاز لحاظ روح

 .نهیزم يرو يعمه  نیدارم که بهتر يکردم که اگه پدر و مادر ندارم عمه ا یفکر م نیخواست و بعد به ا

: و خواست بلند شه، دستم نشست سر شونه اش و گفتم دیکش ینیجا خورد، ه دنمیآروم باز کرد و با د چشمهاشو

 .منم فدات شم، نترس

 يطرف صورتش و همون جور کیصورتم شد، دستم نشست رو  ي رهیبالش و خ يرو دوباره گذاشت رو سرش

 ؟یسر جات بخواب یچرا نرفت: دمیکردم پرس یکه نوازشش م

 !؟يدیکش گاریچرا باز س: کرد و گفت يزیر اخم

 !؟يآدمس هم خوردم، باز متوجه شد: زدم و گفتم لبخند

 شده؟ يطور: دیکم نگاهم کرد و پرس هیمبل نشستم،  يبلند شدم و رو نیجاش نشست،منم از رو زم سر
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 .نه-

 ؟یمطمئن:

 .فردا استرس دارم يبرا-

 ن؟یهم:

 .آره-

 نشد؟ ياز آقاجونت خبر:

 .نه-

 ه؟یچ نهایا: دیعمه تازه افتاد به دسته گل و کادو، دوباره به من چشم دوخت و پرس نگاه

 .مال شماست-

 !به چه مناسبت؟:

سرش رو چسبوندم . دمیبوس شویشونیخم شدم و پ ستادم،یکم نگاهش کردم، از جام بلند شدم و روبروش ا کی

 !ییایدن يعمه  نیمادرتر نکهیبه خاطر ا: به خودم و گفتم

 يپسند یاگه نم ،يدوستش دار نیبازش کن بب: و بعد ازش فاصله گرفتم و گفتم میکم تو اون حالت موند کی

 .میو عوض کن میفردا صبح ببر

جعبه،  يگردنبند تو دنیدست دراز کرد و کادو رو برداشت، بازش کرد و با د د،یقطره اشک از چشمش چک هی

گردنت و  شیبنداز یده اما وقت یکدوم از زحمت هاتو نم چیهجواب :لبخند زدم و گفتم. نگاهشو به من دوخت

 .افتم یهات م یخوب يهمه  ادیمرتب  نمشیمن بب

 ستیعمه خانوم قرار ن: پاش زانو زدم و گفتم يجام بلند شدم، جلو د،ازیاشک از چشمش چک گهید يقطره  هی

 !ساله است 14 ياخالق مال بچه ها نیا! ها یکن هیو هر وقت ناراحت گر یش یهر وقت خوشحال م

 !مگه من چند سالمه؟: و گفت ختیزد، موهامو بهم ر يلبخند

 یسال 4 هی! سالته 18شما : کنارش نشستم، دست انداختم دور شونه اش و به خودم چسبوندمش و گفتم دم،یخند

 !کردنت گذشته هیاز وقت گر

دونست و بهم احترام  یتو قدرمو نم یوقت به خوب چیه دیداشتم شا ياگه پسر: محکم بغلم کرد و گفت د،یخند

 .کرد یذاشت و محبت نم ینم

 !قربونت برم: و گفتم دمیبوس موهاشو
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! ستادیپشتم ا ریش نیمثل اون ع یکیندارم،  يداد که اگه خونواده ا ینفس هاش بهم دلگرم ينزد و صدا یحرف

 !سالها نیمثل تموم ا

*** 

 .باال يبر یتون یگفت شما م یخانوم فقه: و گفت نییابا لبخند از پله ها اومد پ يشاد

 .تاالر امی یما خودمون م ن،یشماها بر: دادم و گفتم اوشیس لیهم تحو یزدم، چشمک لبخند

 !نیطولش نده که به جشن هم برس یلیباشه داداش، فقط خ: به کتفم زد و گفت یدست اوشیس

 هیطبقه سوم  ياز واحدها یکی شگاهیآرا. رم باال و رفتم یگفتم م لمبرداریباهاش دست دادم، به ف دم،یخند

اجازه داده بود برم باال و عروس  يشاد یمیبا دوست صم یبه خاطر دوست شگریبود و خانوم آرا يآپارتمان تجار

 .نمیبب ریدل س هیخانوم رو 

 . دییبفرما: اومد جلو و در رو کامل باز کرد و گفت یبه در زدم، خانوم مسن يا تقه

 .اما تو سالن نبود ایناد دنید يداد و من چشم گردوندم برا یکیکردم، جواب سالمم رو همراه با تبر سالم

: اتاق کرد و گفت هیبه  يواحد و در رو پشت سرم بست و با دست اشاره ا يبا لبخند دعوتم کرد به تو خانوم

 .عروس خانوم تو اون اتاقه

 یدل تو دلم نبود، اصالً انگار رو ابرها راه م. به عالمت باشه تکون دادم و رفتم سمت اتاق يزدم، سر يلبخند

همه  نیبعد ا ،يهمه دور نیبعد ا. تموم شده زیهمه چ گهیاما مطمئن بودم د میهنوز محرم هم نشده بود! رفتم

 .میبزن ادیتت دارم رو فرو دوس میبش رهیخهم  يراحت تو چشمها الیبا خ میتونست یباالخره م بیفراز و نش

شد و با لبخند سالم  کیقدم بهم نزد هیشدم،  ییبایرو به سمتم برگردوند، مات اون همه ز ایپاهام ناد يصدا

 .کرد

 !خانوم کار دارم ایبا ناد دیببخش: دمیچرخوندم و آروم پرس کلشیتموم صورت و ه يرو نگاهمو

 ن؟یدیخانوم خوشگل منو ند: دمیجلو رفتم، دستهاشو گرفتم و پرس د،یخند نیریش

 !دمیند! ریخ: و آروم گفت دیخند دوباره

بنده رو  یغالم نیشه شما افتخار بد یحاال م! فکر کنم فرار کرده! بابا يا: به لبخند باز شد و گفتم لبم

 !ن؟یریبپذ

دونم  ینمالبته : بزنه و در همون حال گفتم یسرش و ازش خواستم چرخ يدستش رو بردم باال د،یخند دوباره

 !هیچ يپر هیحکم ازدواج با 
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 !يمحشر شد: به دستش زدم و گفتم يبوسه ا! داد واقعاً خوشحاله ینشون م نیو ا دیخند بلندتر

 !نبودم؟: کرد و گفت يزیر اخم

فرشته  نیع يلباس شد نیمنتها با ا يبود: زدم و گفتم شیشونیبه پ يو سرش رو جلو آوردم و بوسه ا دمیخند

 !ها

بلند  ياما اونقدر دیرس یسرش بسته شده بود هنوز هم به قد من نم يکه باال ییکفشش و موها يپاشنه ها با

تو : و آروم گفت دیجلو اومد و صورتم رو بوس! پاهاش بلند شدن نداشته باشه يبه رو ازین دنمیبوس يبود که برا

 !يمحشر شد یلیهم خ

 !در اومدم؟ میبچگ یختیر یاز اون باآلن  یعنی! بله: لبخند زل زدم بهش و گفتم با

 یکردم که اون حرفو م یم يحسود! ينبود ختیر یهم ب تیبچگ: دستم رو محکم فشار داد و گفت د،یخند

 !زدم

عسل تا باور کنم اون همه  ي الهیزل زدم به اون دو تا پ زمیچشمهام بر يتونستم تو یکه م يتموم مهر با

 .کرده یکه خدا بهم ارزون استیدن نیسهم و حق من از ا یخوشبخت

رو  يگردنبند سته،یوصل بود، ازش خواستم پشت کرده بهم با واریکه به د يا نهییمکث بردمش سمت آ هی بعد

به چشمهاش  يادیکه شباهت ز ییکهربا نیبه نگ یکتم در آوردم، نگاه بیج يبودم از تو دهیکه براش خر

کنار زدم، گردنبند رو به  د،بو ختهیسرشونه اش ر ياد روسمت گردنش آز هیرو که از  ییداشت انداختم، موها

 يبه گردنش تموم حس خوب اون لحظه رو بهش منتقل کردم و بعد از تو یطوالن يگردنش بستم،با بوسه ا

 م؟یبر: دمیزل زدم به چشمهاش و پرس نهییآ

رو باال  دشیفس رهنیسمت پ هیدستم گرفتم،  يسمتم و با محبت نگاهم کرد، دستش رو محکم تو برگشت

 .تجربه کنه گهیجور د هیرو  یزندگ نکهیا يگرفت و همراهم شد برا

*** 

نه تنها وجود آقاجون . کردم خودم رو آروم نشون بدم یم یسع دیدلهره داشتم اما با م،یشد یم کیسالن نزد به

که به  يپدر يها لیفام. دادن یبهم احساس آرامش نم یلیمهمون ها هم خ یکرد، باق یمنو نگران م

داشتن هم  میپدر يها لیبا فام یخاص یکه دشمن يمادر يها لیدرخواست عمه دعوت شده بودن و البته فام

 یشب زندگ نیامشب که بزرگتر نیشب و تنها هم هیبودم  دواریام! جشن بودن نیبه خاطر خاله نگار مهمون ا

تاوانش رو من پس  نیرو که بزرگتر یتلخ ينخواد گذشته  یبره و کس شیپ یو خوش ریبه خ زیمن بود همه چ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها  –خواهم  یروز را بلندتر م

wWw.98iA.Com ٧٨٧ 

ها توقع داشتم،  یلیکه من از خ یو عطوفت و بخشش هرخواست اون همه م یفقط دلم م! داده بودم وسط بکشه

 !زنیرو بهم نر میزندگ یِخیامشب تو دل تک تک مهمون ها خونه کنه تا شب تار

و آروم  ایبرگشتم سمت ناد. تاالر پارك کردم نگیرو تو پارک نیرو پاك و ماش میشونیپ يدستمال عرق رو با

 نیتر کینزد دیاون سالن هستن شا يکه اآلن تو ییاز آدم ها یلیخ! اگه بگم استرس ندارم دروغ گفتم: گفتم

 !با من ندارن ینسبت چینسبت رو به من داشته باشن اما در واقع ه

 میبش ادهیپ نیاز ماش نکهیا يبرا لمبرداریف يه توجه به اشار یکرد، ب یزل زده بود به چشمهام و نگاهم م ایناد

 یلیمادر و پدرت خ يعمه و برا يبرا دمید ینداشته اما وقت یتیاز اون ها اصالً برام اهم یلینبودن خ: گفتم

 .نشم مونیتا آخر شب هم پش دوارمیو ام ستمین مونیمهمه که باشن، ساکت موندم و حاال هم پش

 .طور نیمنم هم: به لبش آورد و گفت یزورک يلبخند ایناد

هر کدوم از اون آدم ها برات  يکه حس کرد يهر لحظه ا: و آروم گفتم دمیلبهام آوردم، بوس يرو جلو دستش

 .ببخششون شون،یخواد ببخش یکه دلت م يارزش دارن، اونقدر یلیخ

 یوقت: در و گفتم ي رهیدستگکنم، دستم نشست به  یاشاره م یبه چه کس دیچشمهام موند و مطمئناً فهم مات

 !مینش گرانید دنیمانع بخش میبلد باش دیخودمون هم با م،یتوقع بخشش دار هیاز بق

شه، دستش  ادهیرو باز کردم و بهش کمک کردم پ ایدر سمت ناد لمبردار،یف یتوجه به امر و نه یشدم، ب ادهیپ

. مصمم به سمت تاالر راه افتادم ییدستش گذاشتم و با قدم ها يمن شد، دستم رو رو يبازو يمحکم حلقه 

برد چون مطمئن  یسمت م اونمنو به  دیبا! بره یم شیپ یقدم ها منو به سمت خوشبخت نیمطمئن بودم ا

 !هیبه سمت خوشبخت میبه بعد تنها راه تو زندگ نیبودم از ا

*** 

هاش  لیو با چند تا از فام ستادهیکنار مادر و پدرش ا ایعروس و داماد، ناد گاهیجا يمبل تو يبودم رو نشسته

برگشتم سمتش، دستش رو تو دست گرفتم ! رخ من زل زده بود میزد، عمه هم کنار من نشسته و به ن یحرف م

 قربونت برم؟ یکن ینگاه م یبه چ: دمیو پرس

 !به پسرم: زد و گفت لبخند

 ؟یخوشحال: دمیدستش رو آروم نوازش کردم و پرس پشت

 !معلومه:

 کنه؟ ینم تتیاذ يکه ازشون متنفر ییوجود آدم ها-
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 !نمشونیکنم نب یم یسع:

 !؟یتون یم-

تونم تحمل  یپسرمه م یشب زندگ نیکه بزرگتر یشبه، شب هی نیکنم که هم یفکر م یوقت! تونم یم! آره:

 !کنم

 .بهت گفت یچ رمردیاون پ ینگفت-

نوه اش  نیا. یکن یبه آشت یرو راض ایناد يجور هی نکهیا يفقط سخت دنبال تو بود برا. نگفت یخاص زیچ:

 .زهیبراش عز یلیخ

 و باشه؟ ادیب يشد یشد که راض یچ-

اش  هیسا شتریب نیخوام از ا یو نم يو کدورت رو داد نهیک نیتاوان ا یکاف يگفتم بهت که به نظرم به اندازه :

 .باشه تیرو زندگ

 !آورده میسر زندگ ییوقت فراموش کنم که چه بال چیتونم ه ینم-

 .خوام یرو نم يزیچ نیمنم ازت همچ. دونم یم:

آدم ها  نیکنم که فکر کردن به ا یاآلن فکر م یعنی! کنم یزندگ هیفکر کردن به اون و بق یتونم ب یم یول-

اآلن حس ! باختم مویدگزن يسرم آوردن که همه  یبزرگ يکنم بال یحس نم گهید! ده یآزارم نم یلیخ گهید

 !کم ندارم يزیمنم و چ ریتقد يکنم برنده  یم

و سرش  ستادهیا رمردیپ يکه روبرو ییایاون نشست به ناد يبا لبخند زل زد به صورتم، نگاهم از چشمها عمه

 .داد یبود و به حرفهاش گوش م نییپا

 کردن با هم؟ یآشت: دیپهن تر شد، عمه نگاهم رو دنبال کرد و پرس لبخندم

زد، من اما  شیشونیبه پ ينشست، خمش کرد و بوسه ا ایناد يآقاجون دو طرف بازو يگفتم، دستها یدونم ینم

 نهیجشن باشه، بهش گفته بودم قصدم ا نیکرده بودم که آقاجونش تو ا یرو به زور راض ایناد. غرق افکارم شدم

بهش بدم که اگه  یفرصت هی ستمخوا یدر اصل ممنم اما  يباز نیا يبه پدربزرگش نشون بدم که برنده 

کردن  یآشت يفرصت برا هیکنه،  یرو حس م ییخال هیو کدورت  يدلخور نیدوست داره، اگه ته دلش از ا

 .داشته باشه
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سال انجامش  انیکه من به اجبار سال يکار ،یکن یزندگ يو دلخور نهیبا حس تلخ ک يعمر بخوا هیبود  سخت

اون  يهمه  يکردن تو شب بود و من برا یمثل زندگ ،یباش ریکست دلگ نیزتریسخت بود از عز! داده بودم

 . خواستم یکه دوستشون داشتم روز رو بلند و بلندتر م ییها
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