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 آغاز ميكن يو در پناهش م ادشيبه نامش، به 

 

 

 ...ول يا... نيادرو افت نهيماش... ن...ما...ما -

 هو؟يچت شد . يبود؟ فكر كردم مرد يغيچه ج نيا! مرگ، دختره احمق، كر شدم -

 !خونه ها ياي ينگرفته نم طيشازده، فردا بل يرو افتاد يدب طيبل -

 ما رو؟ يگرفت!!! يگ يدروغ م -

 .هنوز صفحه بازه ن،يخودت بب ايب يباور ندار ه،يدروغم چ -

 ...منيكو؟ بب انا؟يمرگ آر -

 !بگو جون مامان ؟يناناد يگيراس م -

 ن؟يوا چتونه شماها، شك دار -

 يدوم؟ من اگه تو رو نشناسم كه به درد كوفتم نم ايجلوت نشسته بود؟ ها؟ نفره اول بود  يراستشو بگو، ك رهيتن بم نيجان من، ا يناناد -

 .خورم

 ...سايوا يمگه دستم بهت نرسه، مرد. انايآر ينامرد يليبگو خفه شه فقط، خ نين به ا...ما...ما -

 يم يغيب هيجلومون  ميحاال اگه ما بود... ايدار يالمصب عجب شانس يريتو بم يول! شناسنيتقلبو م يهمه عالم خدا گهيگم؟ د يمگه دروغ م -

 .نشست كه نگو

 زدم؟ ياون موقع كه خودمو تو خونه حبس كرده بودم خر م يكور بود... يليخ... يبد يليخ -

بچه است، تو كه  نيتو خجالت بكش، ا انايآر ن،يدوئ يموش و گربه دور خونه دنبال هم م نيع. نيخجالت بكش. گهيد نيِخوب بس كن ليخ -

 .سالته 30ماشاال 

كارا  نياآخه دختر خوب با ! مشت بزنه بهم رهيدنبال من كه مثال منو بگ دوئهيگم؟ طاقت حرف حق نداره م يمادر من مگه من دروغ م. بابا يا -

اگه نگفت من اسمم رو . نه ايگه  يبهت م نوياز در وارد شد هم يهر ك نياما از فردا تماشا كن بب. شم يشه، اصال آقا من الل م يحل نم يزيكه چ

 اصال،خوبه؟ يذارم قل يم

زد؟ تازه مگه با تقلب  يخر مماه تو اتاق حبس كرده بود و  شيچطور خودش رو ش يديمگه ند گه،يگه د يبچه ام راست م. بس كن تو هم -

 .حرفا نزن كه مردم عقلشون به چشمشونه نيام از ا گهيبس كن د. تونه رتبه سه كنكور بشه يم يكس

 سر جلسه؟ ينكنه تقلبات رو برده بود نميبب انايجون آر يناناد -

درس رو داشتن برام برگه  هيدوم از مراقبا هم زم تازه هر ك يسر جلسه چهار سال تقلب رو برده بودم پهن كرده بودم رو م يدون يآره م -

 باهام؟ يشم چرا شرط بست يكه من نفر اول تا سوم م ياصال اگه تو باور نداشت. كردن يم دايتقلبش رو پ

 .بزنم غيت يسفر مجان هي رميخواستم حالت رو بگ -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤ 

 !حالش رو ببر وار؟يتو د يحاال خورد -

**** 

باالخره شاخ غول رو شكسته . رفت يتو آسمونا راه م. كنه يلبش جا خوش م يرو يقيه و دوباره لبخند عمدوز يبه خودش م نهيرو تو آئ نگاهش

. كرده بود چارهيها رو ب يليكه خ يشرط اساس هي. دوم نشده اما خوب باالخره شرط رو برده بود ايكم تو هم بود كه چرا اول  هي! ياونم اساس. بود

گل پسر كه  يداداش شيدوم. برو برگرد يبود، ب دهيرس زشيباالخره به سانتافه عز. افتاده بودن يتو خرج بدپدر كه  يمامان جان و آقا شياول

مرجان  شيچهارم. شام رستوران تاج محل تو كاسه اش رفته بود هيپسر عموش كه  الديم شيسوم. گردنش افتاده بود يدب يهفته ا هيتور  هي

 ريبدعنق گ يپسر عمو يكيبود كه اون  شياوه تازه مهم تر از همه پنجم. دنش افتاده بودترم اولش گر يكه نوشتن تقلبا عموشدختر 

 .يآق مان هييات تماشا افهيق يعنيكنم من،  يچه حال يآ. برو برگرد مقدمه حقوق ترم اول يب ستيبود،ها ها ها ب يمزخرفش دكتر مان

كنه و  يسر راحت م رهيرو از شر گ شيفر مشك يماله و موها يصورتش م يو رودوزه و با دقت تمام پودر برنزه ر يم نهيچشمش رو به آ دوباره

كنه و طبق معمول و به قول مامان جان  يپاشنه بلندش رو هم پاش م يمشك يكشه و كفشا يم شيدكلته مشك راهنيبه پ يدست. زهير يدورش م

 .ره يم ييرايسمت پذشه و به  يكنه، از در اتاق خارج م يم يخودش خال يعطر رو رو شهيش يگرام

 دنيخنده ها و متلك ها از سر و روش بار دهيپاش به سالن نرس! تو دانشگاه شيجمع بودن به مناسبت جشن قبول ييرايپذ يتو ليفام ي همه

رفت و سالم  رجهيش ييراياومد و به سمت سالن پذ نييباز و به قول مامان جان مثه اسب گُم ُگم پله ها رو پا شيو با ن اليخ يب يگرفت و ناناد

 .همه رو مهمون كرد ييبلند باال

 .به جان تو كار و بارش سكه استا ميكالس كنكور آموزش تقلب باز كن هي ايگم ب يم. مييخانوم،آقا ما چاكر شما يبه ناناد -الديم

 ....شما فعال خودت رو واسه باختت آماده كن آقـــــــــا. دميهر هر خند -

 .المصب يآورد ريگ يشانس خر رو از كدوم گور نيمن موندم آخه تو ا. يدونه ا هي تو يعنيدختر  يوا -مرجان

 .يكنكور كوفت نيكه من زدم واس ا ياون همه خر رهيچشمت رو بگ يا. مرجان ييپررو يليخ -

خدا  يبار محض رضا هيچهار سال عالم و آدم خودش رو خفه كرد كه تو رو قرآن عوض تقلب نوشتن . يما رو رنگ نكن ناناد گهيجان من د -

 .بخون برو سر جلسه نيدرس رو بش هي

 يو فرموال يجامعه شناس فياون اراج ايچرت رو تو مغزم فرو كنم  يصفحه ا 300 خيتار نيكردم ا يبودم، خودم رو خفه م وونهياوف مگه د -

 نيمغز نازن نيا. كردم يرو تو مخم م فياراجگرفتم اگه چهار سال اون  يبه قرآن عذاب وجدان م. مزخرف ياون زبان عرب اي ياضيچرت ر

 .مراقبش باشم يحساب ديباگرونه،  يليخ

 .اديبخواد در ب ياز آكبند ليمغز فس نيا فهيح! آره واال - يمان

 نيا ليشه وك يام م گهيچهار سال د شااليشده نفر سوم كنكور شده، ا ليمغز به قول شما فس نيهم. نايدكتر حواستون رو جمع كن يآقا يآها -

تا اون موقع شما خودتون  شااليا نيفعال نگران نباش يول. شما رو خواهد گرفت با عرض پوزش يخوب جا يالبته شرمنده ها ول. مملكت

 .ازتون گذشته ين، ماشاال سن و ساليبازنشسته شد

 يبرس ييبه جا يكتابا رو تا بتون يقر قره كن ديبا. هكار كن ديبا نجايا ن،يبر ينم ييبا تقلب راه به جا حتياز من به شما نص يول! دوارميبله، ام -
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 شترينصف ب يراست!... به درد نخور كه البته اونم شك دارم، خانوم يمدرك قالب هيجز  يبرس ييبه جا يتون يبا تقلب نم گهيوگرنه تو دانشگاه د

باال خونه تا  نيندارم شما از ا اديهر چند  ،يكراتو بكنكنم قبلش خوب ف يم شنهاديپس بهت پ... مزخرفه يبه قول جنابعال يكتاباتم همون عرب

 .نيهم گرفته باش يحاال كمك

مقدمه . در ضمن قولتون فراموش نشه. رو كم نكنم يجنابعال يدستام خفه تون كنم؛ نامردم اگه رو نيخواد با هم يدلم م... يدون يم يعني -

 .برو برگرد يب ستيب هيحقوق 

 !استاد جماعت تو نمره دادن به خست معروفه. زحمت بكشه ديواد باخ يم ستيب يهر ك. متاسفم -

 ياز جنابعال نمياز ا شتريهر چند ب! واقعا كه ،يد يم ستياگه من نفر اول تا سوم شدم ترم اول مقدمه ب يشرط بست يجنابعال ه،ينامرد نيا ا -

 ؟خوشت اومد... ييييييييييييييييه. ذاره يواو هم جا نم هينداره،  يبه َكرَم جنابعال ياجياحت. ستهيمن ب يبه درك، تقلبا. رهيانتظار نم

قبول شن  يزيچ هيخودشون از سال دوم خر زدن تا دانشگاه . اصال گوش نده ناميبه حرف ا. خودم شياصال پ ايجان خاله، قربونت برم ب يناناد -

 .يسوم شد هم نفر يكرد حاتويها و تفر يداره تو هم خوش گذرون يحاال چششون ور نم

 .هم نگا كن ينوريكم ا هي يپس تو رو خدا تو بازار گرم ،يكياونم دو تا عوض . ها ميجون به خدا ما هم پسر دار ميمر -

باد  رن،يكه دارن م ييو قربون صدقه ها ليبازار تحو نيو با ا نيكه شما دار ييشاخ شمشادا نيعروسمو دارم؟ ماشاال با ا يشد هوا تونيحسود -

 .هوا نيكالتونو بنداز دينكنن با

بغل خاله قربونت برم  ايب ريبدو ام. مادر شوهرمم چشم دراره. تپل مپل خودم ريام يعنيحقا كه شوهر فقط . اريول خاله خوشمان آمد، بس يا -

 .ياله

 بابا رو؟ نهيماش ميگل بزن ميپس خاله بر -

 .ميزن يگل مرسه همونو  يخودم م نيماش يچند روز صبر كن هينه قربونت برم  -

 نيحقا كه عقلت از ا. روز هي رهيبرسه كه تو رو بخواد بگ يخدا به داد اون خل و چل. يمون يدو ساله ها م نيدرست ع ،يخجالت بكش ناناد -

 .هم كمتره يفسقل

**** 

 باشه؟. برو مامان اطيبا احت. ها يرو گاز و د برو كه رفت يمامان پاتو نذار ،يناناد -

 نيخواد ع يكرد اونوقت حاال م ينم يآدم رانندگ نيكرد ع يما رو دو در م نينداشت ماش نامهياون موقع كه گواه ا،يا كوتا بمامان تو رو خد -

 .قربونت ميفتيما كمتر به درد سر ب اياون دن يراست بر هي گهيآن چنان تصادف كن كه د يجان تصادف كرد يآدم بره؟ ناناد

 .م به جان تو اگه از جام تكون بخورمتو رو نخور ينترس گل پسر تا حلوا -

 

كه پاشو تو دانشگاه گذاشته بود در حال شر  يكنن از لحظه ا يگوشه محوطه كز م هي يبيكه با خجالت و غر يترم اول يبچه ها يعكس همه  به

 يپوما يجفت كفش ورزش هينگ و ت يسرمه ا يآب نيشلوار ج هيكوتاه و تنگ با  يروپوش مشك هي. باال رفتن بود واريسوزوندن و از در و د

همون طور كه سالنه سالنه . داشت مشكل ساز نبود، به پا داشت و مقنعه اش هم طبق معمول در حال افتادن يچون قد بلند خوشبختانهكه  يمشك
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ه دختر و چه پسر كفش تك تك آدم ها چ يرفت نگاهش رو رو يم يجدول كنار راه آسفالت داخل محوطه دانشگاه به سمت ورود ةهرّ ياز رو

كرد سرش به سمت باال و به طرف صاحب كفش  ينظرش رو جلب م يكه كفش يداد و البته گاه يكرد و بعد به راهش ادامه م يزوم م يلحظه ا

 يبود كه به آدما از رو نينظرش ا شهيهم. داد ياون چهره رو م يبه خودش زحمت تماشا هيچند ثان يرفت و اگه ارزش داشت تنها برا يم

 .نه ايگرفت كه ارزش نگاه كردن و تلف كردن وقتش رو دارن  مينمره داد و تصم ديكفششون با

و طبق معمول،  ستاديا تيبعد مقابل برد مملو از جمع يو با لبخند وارد ساختمون شد و لحظه ا ديدانشكده حقوق رس يبه سر در اصل باالخره

 :سرش انداخت يها تو يبچه دبستان نيصداشو ع

 !با تشكر د،يمقدمه رو هم به ما اعالم بفرما نيكه جلو تر از همه اس لطفا شماره كالس ا ياون -

آمد و به  رونيب تيموج جمع انيو هم زمان از م "311"بلند شد  يپسر يجد يبعضا متعجب و بعضا خندان، صدا يهم همه و نگاه ها انيم از

 .سمت راه پله ها روون شد

 :پسرك بهش منتقل شده بود رو به پسرك گفت تيكه از جد يتيصورت فرد زوم و با جد يابتدا رو بار نيا ليدل يب يناناد نگاه

 .يخوب آقا ؟؟يممنون آقا -

 :گفت يباز هم جد ييكرد با صدا ياز كنار اون باز م يچرخوند و بعد همون طور كه راه يلحظه ا يصورت ناناد ينگاهش رو رو پسرك

 .كنامين... بابك -

 .كنامين... بكخوشبختم با -

 گهيبار د هياش رو  يناخوداگاه به عقب و به سمتش برگشت و بعد نگاه جد ياسمش لحظه ا يادا نيلحن خنده دار دختر در ه دنياز شن بابك

 :لب تنها زمزمه كرد ريمهمون چهره دختر كرد و ز

 .ممنون -

 :دوباره شروع كرد به حرف زدن با خودش از كنار پسرك رد شد و ديپر يباال م يكيطور كه پله ها رو دو تا  همون

 !بابا، خشن دميترس ،يو اخالق تابلوئه خرخون مدرسه ات بود افهيو ق پيو ت نكياز اون ع. نگاش كن تو رو قرآن. ياوف چقدر جد -

 نيدرست اول يبابك روكنه طبق معمول به سمت ته كالس كه ناگهان حضور  يداخل كالس راشو كج م يرو به كل بچه ها ييسالم بلند باال با

قد  يپسر نه،يش يو درست كنار بابك م رهياول م مكتيگوشه لبش به سمت ن ديو با لبخند پل ندازهيرو تو سرش م يطانيفكر ش هيكالس  مكتين

. پدر ايمادر  اي. ستين يرانيطرف قطعا ا هياز  ديشه فهم يكه راحت م يو نگاه ديو صورت سف يسبز آب يروشن و چشما ييخرما يهابلند با مو

 تيو جد تيبه چشم كه جذاب يلس ميفر نكيمردونه مدل شانل و ع يكمرنگ و كفشا يليخ يمردونه صورت راهنيو پ يشلوار مردونه مشك هي

 تيچند لحظه باعث جد يگذاشته باشه ناخوداگاه و تنها برا ريجذبه اش تاث يگس ادوكلنش هم انگار رو يبو. هصورتش رو پر رنگ تر كرد

لبش  يرو يطانيش يخنده ا ارياخت يگرده و ب يبه ذهنش بر م دشيپل يشه و بعد دوباره فكرا يعمرش م هيشه كه تنها همون چند ثان يم يدنانا

 .مونه ينم وربابك د نيزبيكه از نگاه ت نهيش يم

بوده و با آفتاب و  ديكه قطعا سف يپوست. كنه يچهره اش م ليو تحل هيمونه و شروع به تجز يصورت دخترك ثابت م ينگاهش رو ناخوداگاه

صاف و  ييايتاليمدل ا ينيخوش فرم و ب يلبا. فر يمشك يو موها يسبز لجن يسوالر و هزار نوع كرم جور واجور به رنگ برنز در اومده و چشما
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 .دهيو كش كيبار كليقد بلند و ه. لبخند بچه گونه و تخس هيزنه و  ينگاه كه شرارت توش موج م هينقص با  يب

 ؟يدانشگاه قبول شد يباز يبا پارت نميبب -

 خرخون؟ يچطور آقا -

 .درس خوندن گذاشته باشه براتون يبرا يشك دارم فرصت افهيو ق پيشرارت و ت نيآخه ا -

 .خوب كلفت بود جان شما ميپارت... اوهوم -

 ؟يخند يحاال چرا م -

 ...حاال. گهيخوب د -

رشته كالمشون رو پاره و توجه  يبا نشستن كنار ناناد كيش نكيع كي ريز دهيپوش يو نگاه نيريش يبلند، لبخند يسبزه رو با قد يدختر

 .ده يم لشيتحو ييكنه و سالم بلند باال يبا خنده دستش رو به سمت دختر دراز م يناناد. كنه يرو معطوف خودش م يناناد

 .خوشبختم تونيياز آشنا. سالم سارا بانو هستم -

 ...زنم هم بچه خر خون ِ اه اه اه يحدس م كنام؛يبابك ن نميا ت،ييخوشبختم از آشناهستم،  يمنم ناناد -

 .شدم يخرخون نم دينداشتم وگرنه شا يشرمنده پارت... خوشبختم خانوم -

 .ييييييياول، اَ فيبدو بدو هم اومده نشسته رد... تابلوئه افتيق ،ياصال تو ذاتته خرخون نميب يكه من م يطور نيا. اوف -

 :دوزه يم يكه پوزخند رو لبشه نگاهش رو به ناناد يحال رد

 ؟ياول شما چرا نشست فيمن بدو بدو نشستم رد رميگ. ياريكم نم اديخوشم م -

 هوي دميرو د يجنابعال. گهيباشم اما خر شدم د دهيآخر كالس رو د فيجز رد ييندارم تا حاال جا اديآخه . مونميبدجور پش ،يگفت يآخ آخ آ -

 .هيچه مزه ا نميبب نميپروفسور بش نيدم فكر كردم پهلو اش ريجوگ

 ه؟يخوب حاال چه مزه ا -

 .شه ياونوقت معلوم م ارهيب فشويتشر ياستاد گرام نيبذار ا. ستيهنوز كه معلوم ن -

 .يد يم هيبه آدم روح طون،يآخر ش! دختر يدونه ا هيتو  يوا -

 .رونياول پرتمون نكرده ب فيآقا بابك از رد نيا قابل شما رو نداره حاال اون خنده رو جمع كن تا -

 

با اون  يبه عبارت بهتر استاد گرام اي يصورت مان يرو به سمت رو به رو و رو يكالس و فروكش كردن صداها ناخوداگاه نگاه ناناد يناگهان اميق

 ششيصورتش ن يرو يمان نيو خشمگ يول نگاه جدكنه و باز طبق معم يرو باز م يناناد شيكنه و طبق معمول ن يثابت م شيشگيهم قياخم عم

 .بنده يم يهانرو ناگ

 زيقبل از هر چ. مقدمه علم حقوق يترم رو در خدمت شما هستم با واحد درس نيا. فرانسه... حقوق از دانشگاه يدكترا. راد يراد هستم، مان -

داره كه عدول از اون ها مصادف با خروج شما  يس مقررات خاصكال. دارم تيموفق يگم و براتون آرزو يم كيدانشگاه تبر نيورودتون رو به ا

جا سر كالس ممنوع، حرف زدن با تلفن سر كالس ممنوع،  يب يبعد از من حق داخل شدن به كالس رو نداره، خنده و شوخ يكس. ِ ساز كال
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دم  يم حيو ترج ستين يباشه از نظر من مشكلبه حضور در كالس نداشته  يليدر ضمن هر كس تما. نيكن يتلفناتون رو سر كالس قطع م يصدا

 .كالس رو از نظم خودش خارج كنه خوادسر كالس حاضر نشه تا ب

 رميحالتو بگ يآ ،يبرات دارم آقا مان. جذبه ميديبابا فهم. ريكالسم، جو گ نينفر تو ا هيرو من زوم كرده انگار فقط من  نيجاال همچ. اوف پر رو "

 .من

 :پره يكالمش م نيب بايتقر يرو در خواهد آورد رو به مان يكه مطمئنه حرص مان يا افهيكنه و با ق يزوم م يرت مانصو يجذابش رو رو لبخند

 ...آخ ... ح اي نيزنيشما حاضر م شه؟يم يچ بتشياستاد اونوقت غ -

 :گه يم يرو به ناناد نيخشمگ يآروم و نگاه يليو خ يعصب ييبا صدا بابك

 .ساكت شو دختر ش،يش -

 .نزدم كه يحرف بد. يزن يبرت حاال چرا لگد مخ -

و نظم كالس رو  ديسكوت كن اي رونيب نياز كالس بر ايحاال هم . من براتون حضور خواهم زد. شما ديايكال سر كالس ن ديتون يخانوم محترم م -

 .به من نيدو ب تونيبه نوشتن اسام ديكالس شروع كن يو از انتها ديبرگ كاغذ بردار هيخوب ... ديكن تيرعا

باشه براتون در  يبزرگ يليتونه كمك خ يدروستون هست كه م نيتر يا هيو پا نيتر ياز اصل يكيمقدمه علم حقوق . سر درس مير ياما م و

 يكمك موثر يداشت و در ثان ديچهار سال خواه نيكه تو طول ا يو دروس مختلف يحقوق يدر مورد كل رشته ها يكل ديد كياوال . فهم دروس

ساده  يحقوق يهاش ممكنه به گوشتون هم نخورده باشه كه با مثال ها و پرونده ها يليكه تا به حال خ يا يحقوق اديز اريبس تفهم اصطالحابه 

 ...شد و  ديكه در طول درس ها براتون خواهم زد باهاشون آشنا خواه يا

كنه و كاغذ  يبرگ كاغذ اكتفا م يرو يمزمان تنها به نوشتن نانادو ه نهيش يلبش م يرو يطانيخنده ش يگذاره و ناناد يرو جلوش م ستيل بابك

 .ده ينفر ِ هل م نيرو به سمت سارا كه آخر

 .سميرو بگو بنو لتيفام ،ياريدر م يكنه؟ چرا مسخره باز رونتيب يخوا يم -

استاد  زيم يشه تا رو يكشه و بلند م يت سارا مدس ريكنه و برگه رو از ز ياكتفا م " اليخيب "شه و تنها به گفتن  يتر م قيعم يناناد ي خنده

 .كنه يو با نگاه اون رو وادار به نشستن م رهيگ يدوزه و برگه رو از دستش م يرو بهش م شينگاه عصب يبذاره كه مان

 .خونم لطفا بلند شه و رتبه اش رو هم بگه ياسم هر كس رو م شتريب ييآشنا يخوب برا -

 ...چهارمنفر ... ؟يدريح ميخانوم مر -

 :كنه يكنه و بعد خندان با خودش زمزمه م يفكر م يلحظه ا دنشيكشه سمت دختر و با د يگردن م بايتقر يناناد

 1مونه  ينبودن، م مونييجلو يپشت مويكرد ارتيرو هم ز 9و  7، 6، 4كه  نجايخوب تا ا. يمن نبود يكنار اي ييخوب خدا رو شكر تو هم جلو -

 .5و  2و 

 .نفر اول... كنام؟يبابك ن يآقا -

جدا  ونيخدا رو شكر جلسه خانوما آقا. ياخالقمو خراب نكن رميباشه ازت فاصله بگ ادمي. يگفتم تابلو خرخون. خاك بر سر خرخون احمقت يا -

 .نفر هيشما  يسر ما ندار يبود و منت
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استاد مهر سكوت به  يحرف كوبنده كه صدا هيبا  ين نانادنشوند يكنه برا يكنه و دهن باز م يفكر م يلحظه ا يناناد فيبا تعجب به اراج بابك

 :زنه يلباش م

 ...راد؟ ايناد -

 :دهد يلبخند ژكوند ادامه م با

 .نفر سوم -

از . دوزه يبابك م يهم با خباثت تمام نگاهش رو به چشما يچرخن و ناناد يم يبه سمت ناناد يباز ناگهان ييو سارا هم زمان با دهان ها بابك

استاد و بدتر از  يلياز حدش به فام شيشباهت ب نيو ا لشيفام گهيد يكه خودش گفته بود متفاوت و از سو يكه كامال با اسم يم ناناداس ييسو

كرد و  ينگاه م يبه ناناد جيسارا هم گ. تمام محاسبات بابك رو به هم زده بود باياومده بود و تقر رونيكه از زبونش ب يها رتبه ا نيا ي مهه

 ... !و حاال " يناناد "كالم بود،  كياون برگه نوشته بود  يكه رو يزيدختر تنها چ نيمتعجب بود كه ا نياز ا زياز هر چ شتريب

 ن؟يكن ينگاه م يجور نيا نيديبابا؟ جن د هياوف چ -

 كنه يكالس رو ساكت م ياستاد هم همه  يصدا دوباره

 .نفر هشتم... خانومه سارا بانو مجد؟ -

كه جلوش نشسته بوده قطعا  يا چارهيكنه كه اون ب يكنه و تو دلش خدا رو شكر م ينفس حبس شده اش رو آزاد م يناناد ستيتموم شدن ل با

 .ثبت نام كرده و خالص يبهشت ديشه

 شما ها حالتون خوبه؟ ؟يمن شد خيتو چرا م ه؟يهان چ -

 ه؟يپس بگو دردت چ -

 شازده؟ هيمثال چ -

 .يحسود -

 ؟يبالهه حتما هم به جنا -

 .نه سوم ياگه نبودم االن دوم بود. قطعا -

داره  يتيچه اهم. بده گهيد يجا تويكنه برو بابا خدا روز يشه و زمزمه م يخفه م بايتقر يمان نيزنه كه همزمان با نگاه خشمگ يبلند م يا قهقه

 ماستاد از كجا اس يراست ست؟ين يمگه اسم تو ناناد نميبب -. ره يانتظار نم نمياز ا شيهرچند خرخون جماعت ازش ب. دلت خوشه ها. يچندم بش

 .رو كاغذ يناناد يخل و چل كه فقط نوشته بود يدونست؟ تو يتو رو م ليو فام

 .دوزه يم يكنه و بعد با تعجب نگاهش رو به ناناد يبه سارا نگاه م جيگ بابك

 .پسر عمومه يمان. بابا اليخيب. اوف -

 ؟يها؟ مان -

 .راد استاد محترمه يم دكتر مانمنظور ويك يبابا آ -

 ؟ياونجور سر به سرش گذاشت نيهم يپس برا. آهــــــــــــــان -
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 .رونيگوشم و پرتم كنه ب ريبخوابونه ز يكيكم مونده بود . چقدرم جواب داد -

 .ايخانومه ناد نيسوال برد ريخودتون رو ز تيشخص. كارتون بچه گونه بود يليخ -

 افتاد؟. ايام نه ناد يدر ضمن من ناناد. گهيتو د ايبابا بزرگ كوتاه ب -

كتاب مقدمه علم حقوق از دكتر ناصر  ديكن يم هيكه ته يكتاب. خوام درس رو شروع كنم يم. ديلطفا حرف رو تموم كن ونيخانوم ها آقا -

و نت  ديكه اگر سر كالس با دقت گوش ند يبرخورداره و پر از اصطالحات ينيسنگ اتيِ كه كتاب از ادب حيالبته الزم به توض. هست انيكاتوز

 .نياومد بگ شيپ يابهام ايو هر جا براتون سوال  ديپس با دقت گوش كن. ديفهم ديقطعا با خوندن كتاب نخواه دينكن يبردار

. ال نوشتن بوددر ح سيبنو رزايمثل م زير هيجلوش و  يسارا سرش رو كرده بود تو ورقا. رفت يزد و صفحات رو جلو م يحرف م زير هي يمان

اكثر  بايانداخت و تقر يو پشت يكنار يها مكتينگاهش رو به ن. كرد يم يرو هم نت بردار يمان يبابك هم از اون بدتر انگار داشت عطسه ها

ر داد و فشا زيم يو دوباره خودكارش رو محكم تر رو ديخند كاريملت ب نيلب طبق معمول به ا ريز. ديد يرو در حال نت بردار كالس يبچه ها

كه كم كم رو به آخر  يغافل از صبر مان يبه سمتش برگشت و ناناد يمان يكرد كه دوباره نگاه عصب زيم يرو يشروع به كندن ادامه شكل هندس

سرش رو كه بلند كرد نگاه به خون . شد دهيداد كه ناگهان خودكار با شدت تمام از دستش كش يادامه م شيخلق اثر هنر هب ديرس يداشت م

 .بعد ادامه حرفش رو از سر گرفت يصورتش زوم شد و لحظه ا يرو يسته ماننش

 ". دو كلوم باهاشون حرف زد شهيتو بحر درسن كه نم نيدو تا هم كه همچ نيا. اوف مردم بابا "

از  يهمچون زندان يناناد خوره و يكنه كه خوشبختانه زنگ باالخره م يباز angree birdكم  هيتا  ارهيم رونيب بشيرو از ج لشيبار موبا نيا

 ديتون يم "ده و با گفتن  يم تيباالخره رضا قهيو بعد از چند دق شوندشيسر جاش م يشه كه نگاه مان يبلند م يصندل يزندان آزاد شده از رو

 .كنه يختم كالس رو اعالم م " ديببر فيرتش

 .الزم شدم يدنياون دهنم كف كرد و نوش يجامن . شه يمن گفتم االن خفه م. نفس درس داد هيماشاال . اوف دق كردم -

اگه اون خودكارو استاد از دستت نگرفته بود  يعني. يقشنگ رو اعصابم راه رفت. بدبخت زيم نيبه جون ا يكل كالس افتاده بود. روتو برم -

 .خودم خفه ات كرده بودم

 .با تو هم هستم سارا خانوم يه. ها يبر شيپ ينجوريا تركه يمغزت م ؟يانقدر نوشت يواقعا خسته نشد. شاگرد اول اياوه، كوتا ب -

 .نفر سوم يشد يمن موندم تو چطور -

 .هم نكردم يتو مغزم فرو نكردم شب زنده دار فميمشت اراج هي. تازه مثه شما ها هم چهار سال خر نزدم. مثل آب خوردن. راحت يليخ -

 پس؟ نيقبول شد يتونم بپرسم اونوقت چه جور يم -

 .سر كنكور فكر كنم نفر دوم بوده مييجلو. آخر شانسم. ام ياصوال آدم خوش شانس يدونيم يعني. وش شانس بودمخ يليخ -

كرد كه با  يحرف ناناد ليتحل هيتو ذهنش شروع به تجز جيبود نگاهش رو دوخت و گ دنيكه همچنان در حال خند يبا دهن باز به ناناد بابك

 .ديدوباره از جا پر يناناد يصدا

كل تست ها رو از رو  زميعز. شروع نشده ينفس بكشه تا كالس بعد قهيد 5 هيمغزت گناه داره بذا  نيو رو قران شما به خودت زحمت نده ات -

 ييچند تا هيالبته خودمم . انقدر خرخون باشه گهيد كردميبه جان تو خودمم فكر نم يول زدياش تابلو خرخون م افهيق يدونيزدم آخه م مييجلو
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 نيبرا هم زدميبارش هست طرف اگه بود از روش م يزيچ دميديم ديبا. باشه دورمم پر جواب بود يمنطق ديبا سكيآخه ر. زدم ها روتست 

هم خوب  كهيو ك سياون ساند يشما خال يجا. وقت رو تلف نكردم گهينه درست زده د دميكه مطمئن بودم رو باهاش چك كردم د ييتستا

 .حقم بوده. ستيكه ن يكشك خواديكارا عرضه م نيتو رو كه نگرفتم نازه ا يجا. يفتين بپا پس ه؟يها؟؟؟؟ چ.... ديچسب

 .امتحانارو يپاس كن يكه بتون سيبنو يجزوه ا مچهين هيكم حواستو به استاد بده و  هيال اقل  يحاال كه اومد. بگم بهت يچ دونمينم -

 ....و با اجازت امتحانا پاس كنميم يسيكل كتابو خالصه نو. گهيوقتا گذاشتن د نيتقلب رو برا هم. برو بابا دلت خوشه -

 ؟يپاس كرد ينجورياون چهار سالم هم -

 .شك نكن -

 چند بار مچتو گرفتن؟ -

شماره كالسا  نيخر خون ا يآقا نميخوب حاال بب. كنميكه اصال بفهمه من تقلب م ينشده اون دهييمن و مچ گرفتن؟ از مادر زا ؟؟؟يكنيم يشوخ -

 نييپا نفر باال هي. هفتم يبش يخواستيم تايحاال نها. غصه نخور بابا اديز يبابا؟ شرمنده ول يسارا تو چرا مات شد.  سميبده منم بنو ينوشترو اگه 

 .لطفا ريبه من خشم نگ. بابا كنهيم يچه فرق

 .تنوش جون. واقعا حقت بوده رتبه ات يعني. ارهيبگم شاخ در م يبه هرك. يناناد يدونه ا هيتو  -

راد هم كه انقدر حرف زد جونمو  نيا. رميميبه جان خودم دارم از زور خواب م. هم باشه نوبت نسكافه ست يخوب حاال نوبت. آقا بابك ريبگ ادي -

 ن؟يموافق نسكافه كه هست. در آورد

 ه؟يك يكالس بعد يراست -

 .ميكه به موقع برس نيپس عجله كن. شه يده شروع م -

و زودم  ريتازه د. نيش يم يبه خدا مشتر نيآخرو امتحان كن مكتين نيبار ا هيجان من . نيبرس ريد رنيگ يفته بود جاتونو مر ادميآها بله بله  -

 .ده يجا م شهينداره هم

 .ات هم سازگارتره هيبا روح. اون ته يبر يتون يجا نبود شما م. ستين يمشكل -

 .ينامرد يليخ -

شه اون ته  يكالس شلوغ م. مينيجلو هم بش ميكه بتون ميسر كالس نسكافه رو بخور ميبر ميتون يم نياشخانوم مجد، خانومه راد اگر موافق ب -

 .ميفهم ينم يچيه

كوتاه . به جان شما من زودتر از معلمام سابقه سر كالس رفتن نداشتم. نيرو شروع كن يچهار روز بگذره بعد خرخون هيبذار . اوه حاال توام -

 .نيايب

 .بدو ايه بكوتا يناناد -

نسكافه  دنيبابك و سارا آروم مشغول نوش. ننيش ياول م مكتيو باز ن ندازهيو كوله اش رو هم كنارش م مكتيذاره رو ن ينسكافه رو م وانيل

 وانيل شهيشه كه طبق معمول هم يكت م تيو مشغول باز كردن ك ذارهيم زيم يرو رو وانيقلپ خورده نخورده ل هيهم  يو ناناد شنيشون م

 .خنده ريزنه ز يبابك ناخودآگاه م اديفر يكنه كه با صدا يبلندش م زيم يراه با سرعت از رو مهيگرده و ن يم رنسكافه اش ب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢ 

 .نميبه آست يحواست كجاست آخه دختر خوب؟ نگا تو رو خدا، گند زد -

مقدارش  هي ديبرو برگرد با يخورم ب يافه مدونم چرا هر بار من نسك يبه جان تو من نم. يكن يحرص نخور گل پسر كم كم عادت م اديز -

از من  ديدونستن كه با فاصله با يم گهيد ميكه بود رستانيمسئله رو آخه كل دوستام تو دب نيا نيدون يرفت شما نم ادميلحظه  هيراستش . زهيبر

 .بشورش و بر گرد قهينشده برو دو دق يزيحاال چ. شد يچ دمينفهم. مراقب بودم يليبه جان تو من خ. جلومه ييچا اينسكافه  يوقت ننيبش

 .يزيرو ما نر شويفقط تو رو قرآن شما حواستو جمع كن باق رميبعد كالس م. شه ياوف، تا برم و برگردم استاد اومده، نم -

 ؟يسيجزوه بنو ينينوچ بش نيآست نيبا ا يخوا يم يعنيتو رو خدا  ايكوتا ب يوا -

 .نداره يبيع -

 ؟ينبوده خودت دستمال دار بميت دستمال تو جوق چيمن عمرا ه نيبب -

 يدست بابك رو م يحركت ناگهان هيبا  يو ناناد رهيگ يم يو مقابل ناناد ارهيم رونيب شيچرم فيرو از ك يبدون حرف پك دستمال كاغذ بابك

 .برتشيكشه و به سمت آب سرد كن ته سالن م

. بابا؟ با توام يزن يم جيچرا گ. كم خشكش كن تا بعد كالس هيدستماال  نيعد با ارو ب نتيآب بزن آست عيدارم سر يآب رو برات نگه م ايب -

 .ميما هم برگشت دهيبه در نرس يكه استاد باشه، بجنب اديبدجور بهش م افهينگا اون مرده با اون ق نيبب

كالس  هيشن و دوباره  يبا استاد وارد كالس مو چند لحظه بعد درست هم زمان  فتهيبه كار ب عيبود تا مغز بابك سر يكالم كاف كي نيهم انگار

 !گهيد يكسل كننده 

 .هم اضافه شده بودن ريگذشت و حاال به جمع سه نفرشون مرجان و ام ياز شروع ترم م يدو ماه بايتقر

 .نيآروم بش قهيدو دق يناناد -

جلوان  نيا خياستادا هم كه م. نيبه جونم غر زد يو هجلو ور دل شماها  نيخفه شدم انقدر نشستم ا. ته كالس رميساعت بعد م رممياوف بم -

 ياستاد دهن وا نكرده به جا نيكش يتو رو قرآن خجالت نم. نيريم يم ن،يو اظهار نظر نكن نيريبگ قهياه ماشاال جلو زبونتونم اگه دو دق. شهيهم

 .يييييييييييياَ. ميو ما هستبر نيعسل گفت نيريشماها به ش يوا ن؟يدرس رو از حفظ واسش بلغور كن نيخوا يم اونم

 پسر عموت؟ نيگه ا يم يبفهمم چ يذاريم. يساكت شو ناناد -

 .بخورم ييهوا هي رونيخوام برم ب يخسته شدم م گهيمن د. اه ،يخواد درس بده رو حفظ يكه م يتو كه كل مطالب. بابك اليخ ياوف ب -

 .استادگوشت رو بده به  نيآدم بش نيع. يخور يتو از جات تكون نم -

 .مگه گوشم رو از سر راه آوردم. عمرا -

 يرو رد م level8با زحمت فراوون .  angree bird شيدوست داشتن يتو باز رهيو م ارهيرو در م شيآخرش گوش يهم زمان با جمله  يناناد

رو  يگرده و گوش يبه سمت تخته برم و دوباره رونيكشه ب يرو از دستش م يگوش تيبا عصبان يشه كه ناگهان دست يم يكنه و وارد مرحله بعد

 .چرخه يصورتش م يكه لبخند بابك با خباثت رو بشيج وت ذارهيهم م

 .يبه درس گوش بد نييپا يآدم سرت رو بنداز نيع يتا تو باش. حقت بود -

رو  ميشدم برم التماسش كنم گوش يتحفه نبود و مجبور نم نيتلفنمم دست ا رونياالن رفته بودم ب ينداده بود ريتوئه، اگه گ ريهمه اش تقص -
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 .بده، اه

 .تحمل كن تا زنگ بخوره گهيكم د هيجونه سارا . ره ها يآبروت م رونيگه برو ب ياالن جلو همه م يناناد شيبش -

كه  يا صدادوزه و بعد ب يبه سارا م ينگاهش رو به بابك و لحظه ا يلحظه ا تيده و با عصبان يم رونيتموم شدن كالس نفسش رو با حرص ب با

 :كنه يشروع م رباريبه زور كنترل شده، مثل ت

. براش انيب شيكم قر و قم هيمشت سوال شر و ور بپرسن و  هيپسر ِ  نيدور ا دنيمور و ملخ بدو دوئ نيدخترا ع نيباز زنگ خورد ا... نگا نگا -

 يچه سوال اتيمشت كل هيبگه آخه شماها ترم اول تو  ستين يكي. زنن يحال آدم رو به هم م. ستايهم ن يتحفه ا نيسالشه و همچ 35خوبه حاال 

 .نيبپرس ديكه حاال تازه بعد كالسم با نيداشته باش نيتون يم

 كرده؟ ريگ ششينكنه گلوت پ ؟يتو چرا حاال جوش آورد -

 ...رو نگاه كن تروخدا افشيكردن داره؟ ق ريبد عنقه گند دماغم گلو گ. انگار تحفه است. رميگ يساكت شو كه بد حالتو م يكيتو  -

واال من كه هر . برخورد نكنه يجور نيكار غلط نكن تا باهات ا. خوب حق داره. پارچه آقاست هي. يخوب نيبه ا گه،يانصاف نشو د يب يا ناناد -

به خدا . خم به ابروش آوردهكرده نه  يداده اما نه اخم حيرو توض زيچ هيشده دو بارم . بار باهاش حرف زدم با لبخند و محترمانه جوابم رو داده

 .و انتقالش انيهم فهم و شعورش هم قدرت ب شترهيفالن ساله هم سوادش ب ياستادا نيا شترياز نصف ب

 .دستت باالس واسه جواب دادن به سواالش شهيو هم ينيريانقدر كه خودش. خفه شو سارا تا خودم خفه ات نكردم. ييييييياَ -

 شتريوگرنه تو رو ب. يد ينم يدلت رو به كار يطونيچون ذاتا جز شر و ش يريگ يبهانه م يدار يدون يخودتم م ،يانصاف نباش ناناد يانقدر ب -

 .گرفت يم لياز منم تحو

 .اصال نيبه جان مادرم جفت هم. تيبفرستمش خواستگار ياراده كن هيخجالتم نكش كاف. خودتون يقربون دستت همون ارزون -

 .كم شرو ور بگو گهيخفه شو د -

 .اومد تلفن ما رو بده ادشياش تنش رو لرزوند و  برهيو نيبلكه ا رميبگ مويگوش نيبده من ا تويسارا جون حاال خواهشا اون گوش -

سر دختر  يخوره و بعد ناخوداگاه نگاهش از باال يلحظه تكون م هي بشيداخل ج برهياز دانشجوهاست كه با و يكيدادن سوال  حيتوض مشغول

 ". اون تلفنم رو بده " يعنيدوزه كه  يبه دست با حرص نگاهش رو بهش م يگوش يگرده و ناناد يبرم يبه سمت ناناد

 .رهيگ يهم با حرص دوباره و دوباره شماره رو م يو ناناد رهيگ يدوباره ادامه حرفش رو م اليخ يزنه و ب يبه روش م يكج لبخند

 ". تماشا كن سايحاال وا. اديبدت م ليموبا برهيدونم از و يندونه من كه م ير كه. يتلفنم رو آقا مان يديو م يش يباالخره كه خسته م "

دستگاه مشترك  يبعد صدا يا هيو ثان ارهيم رونيب بشيرو از ج يگوش لكسير يليخ يكنه كه مان يم دنيبار سوم شروع به لرز يبرا يگوش

 .چهيپ يم يباشد تو گوش ناناد يمورد نظر خاموش م

 .بده تويكن تا گوش يآدم برو عذر خواه نيوم؟ حاال عخان يخورد يعني -

 .رهيگ يم ليتو رو تحو. ازش ريبابك جان من تو برو بگ -

 .بهت بده تويشه تا گوش يتكرار نم گهيكن بگو استاد د يبرو عذر خواه. سايپاش وا يكار غلط كرد. عمرا، به من چه -

تو برو  يجون ناناد... سارا جونم. چهار تا متلكم اونا بارم كنن ينيريخود ش يو برا نريبگ افهيدورش واسم ق يمونده كه بعدم دخترا نميهم -
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 .فرستمش خونتونا يفردا م نيهم شيرياگه بگ. ريبگ

پسر  يبهتر از من بشناس ديتو كه با. نداره يدوما به من ربط ه؛ياوال من فقط گفتم استاد محترم و با سواد. يكرد يپاك قاط ،يخفه شو ناناد -

 .نيا كارهيكه بپرسه خانوم شما چ يخوا ينم. عموتو

 .گم اصال ياالن به مرجان م. نينامرد يلياه خ -

 .هيعذر خواه هينداره  يبابا كار. ما شو اليخ يپس ب ميستيكاره ن نيا ريجون من و ام يخودتو زحمت نده ناناد -

 رم؟يبگ لتيشماره با موبا هيتونم  يسارا م -

 ؟يكن دايرو پ گهيد يكي يخوا يم هيچ -

 يصورت ناناد يمونه و بعد رو يشماره ناشناس ثابت م ينگاهش رو يلحظه ا يكنه و مان يسكوت رو به كالس حاكم م يمان ليزنگ موبا يصدا

 .ده يكه در حال خروج از كالسه و بعد تماس رو جواب م

 .دارم يبرش م اميخودم م رونيب يرفت زياصال بذارش رو م. يحرصم داد يبسه هر چ. جان زن عمو اون تلفن منو بده -

 .دفترم، خدانگهدار نياريب فيتشر كيتا  12ساعت  نيتون يم نيداشت يكار. شه يشروع م مياالن هم كالس بعد. من سر كالس هستم خانوم -

 .يتو روحت مان يا -

 ؟يبود يبا ك ؟يناناد هيچ -

 .دفترم نيايب 12 نيداشت يكار. هم كالس دارم خانوم 12ن سر كالسم تا گه م يم زيم يبذار رو مويگم گوش يخبرش زنگ زدم بهش م -

 .استاد بزن لينگفتم كه به موبا گهيد لميدوما من گفتم زنگ بزن با موبا. اوال حقته -

ه صبح از كنه شبا دنده راست بخوابه بلك يدرضمن بهش سفارش كن سع. بگو رميشب بخ هيحاال از امشب بهش قبل خواب . از خداتم باشه -

 .كم اخالق داشته باشه هيدنده چپ پا نشه و 

شه  يتلفن تو دست سارا ثابت م يرو يلحظه ا يو نگاهش برا نهيشيلبش م يرو روزمندانهيپ يبود لبخند دهيرو شن يناناد يكه آخر حرفا يمان

 .شه يپاشه و از كنارشون رد م يم يبه صورت ناناد يو بعد نگاه متاسف

 كنه؟ يم يحاال استاد در موردم چه فكر. يبرام آبرو نذاشت. يدخاك تو سرت نانا -

ذاره  يفكرا نم نيا يبرا يمجال يجنابعال يو ذهن علم اديذهن مستمع آزاد بر م هيشرو ور ها فقط از  نيدونه ا يكنه، م ينم يفكر چينترس ه -

 !براتون

 .در رو پشت سرت ببند -

 .تلفنمو بده -

 .سال ازت بزرگترم پس حرمت نگه دار 15تادت كه نباشم بازم اس ،يدرست صحبت كن ناناد -

هم  يتازه به كس. كردم يگناه نكردم كه باز. ره سر كالس يبشه؟ خوب حوصله ام سر م يكه چ شيساعته گرفت 3. تلفنمو بده ياوف آقا مان -

 ؟يكن يچرا لج م گهيپس د. نداشتم و نظم كالستم كه به هم نزدم يكار

 بازم بگم برات؟ ،يپا گذاشت ريكالسم رو كه ز نيقوان! يكه به هم زد منو ينظم فكر -
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 .سر جات نيداد بش ريعوض كنم گ ييهوا هي رونيگفتم پاشم برم ب يه. بابك مسخره ست ها نيا ريهمه اش تقص -

اون دو تا دوست . انوم و درس خونهخ يليخانوم مجدم خ! معما شده هيبرام  ؟يو دوست شد يگرد يواقعا در تعجبم چطور با نفر اول كنكور م -

 وسط؟ نيا يستيوصله ناجور ن ياديبه نظرت ز نميبب. طور نيات هم هم گهيد

 .تلفنم رو بده. اونش به خودم مربوطه -

 ؟يكن ياول كه منو عصب زيم ينيشيمخصوصا م يناناد -

 ستياول جور ن زيم نيگم من اصال مزاجم با ا يم يه. ك و ساراستباب نيسر ا ريز نميا. توام ها يكن يم ييچه فكرا. بابا يكارياوف تو چقدر ب -

 .كردما يريرن، گ يبار نم ريز

كم سر كالسا  هيالاقل فقط  يحاال كه وارد دانشگاه شد. ات باش ندهيكم به فكر آ هي. يبزرگ شد ،يستين يرستانيبچه دب گهيبه خدا د يناناد -

 .يبش يكاره ا هيخودت  يفردا برا يريبگ ادي يزيچ هيبذار  يو باز يطونيبه استادا گوش بده عوض شر و ش

 يكاره ا هيبابك نشون بده كه  نينمونه از قماش خودت و ا هيتو . شده درست لنگه خودم بوده يمملكت كاره ا نيتو ا يبه جان تو كه هر ك -

از شانس گندم . نمايبرو س چونيكالس رو بپ يعني. و حالعشق  يعنيبابا دانشگاه . شم اصال شاگرد اول دانشگاه يخراب شده من م نيشدن تو ا

 .رهيحرفا رو، تو گوششون نم نيگم ا يم يمشت خل و چلن كه هر چ هي اممدوست

 ها؟ ستم؟ين يكاره ا هيزده آخه؟ مگه من االن  يحرف نيهمچ يك. يبس كن ناناد -

كلونشم  هيكه البته سرما تيالملل نيب يفرانسه ات و شركت حقوق يدرك دكترااز قبلِ اون م. درس و دانشگاهت نينه از قبلِ ا يول يچرا هست -

 گم؟ يدروغ م. عمو جون بوده بياز ج

چرت و پرتا رو از  نيا يناناد. ديرس يسال نم 10پولم دستم بود عمرش به  ييايسواد بودم و فهم و شعورش رو نداشتم دن يبفهم اگه ب يناناد -

 .يدست بر دار ياليخ يب نيو از ا يكم حواست رو به درسا بد هيفقط  هيكاف. بابك هم نداره نيا يكه تو دار يبه خدا هوش. كن رونيمغزت ب

 .شه يچهار سالم تموم م نيكنم و ا يمطمئن باش همه درسا رو پاس م. يمان اليخ يب -

 .به سالمت... و برو ريتلفنت رو بگ ايب. تو يش يتا سرت به سنگ نخوره آدم نم -

 .بابا يا ،يانداخت يدو ساعت جفتمون رو از غذا خوردن نم يداد يهمون اول م نويقربونت ا خوب -

 .وقت چيه نميات رو نب هيگر دوارميام. يبخند ناناد -

 يول. ها يشد ياز شرم خالص م يبهشت ديرفتم شه يم يكرد يرو اعصابتم؟ شرمنده اگه زودتر اعالم م يليخ يراست. شك نكن پسر عمو جون -

 .بگو و حرص نخور نويبود حاالم هم الشيخ يب ديرو با يناناد يهمه سال گفت نيا. اليخ يب

و تا نصفه  ينكن يباز angree birdدو ساعت  هيدونمم كه شب اگه  يم. يتلفن يهفته ب هيسر كالسم تلفن دستت باشه تا  گهيبار د هي يناناد -

 .ستميمياگه زدم پاش وا ايزنم  يرو نم يحرف اي يدون يم. جمع كن يحساببره پس حواست رو  يخوابت نم يكتاب توش نخون هيشب 

- Ok شكموان نايانقد ا ادينم رميهم گ ينون خال سميوا نجايا گهيد قهيمن رفتم دو دق. بابا. 

 شد؟ داد؟ يچ -

 .كرد يم ضيرو مستف يكي ديتو دلش مونده بود با حتيمشت نص هيفقط . مگه جرات داره نده -
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 .خانوم يناناد ييرروپ يليخ -

 بابك؟ Ok. يفقط ناناد ؟يخانوم تنگ اسمم چسبوند هيهزار بار مگه مامان بزرگتم كه  نيمنو ا يكشت. اوف تو هم -

 كنام؟ين يآقا... كنام؟ين يآقا -

 يهان يبله ا هيبك با يكرد يصبر م قهيدو دق يتو كه دادت رو زد ميزد يم يچهار كلمه حرف خصوص ميما داشت ديگم بهاره جون شا يم -

 .وسط حرفمون يومديبگه بعد پا برهنه م يزيچ

 يچطور ستيدختره كه معلوم ن نينثار ا راهيبد و ب يو تو دلش كل يناناد يدوزه به چشما يحق به جانب و براق نگاهش رو م ي افهيبا ق بهار

شدن به بابك و چشم و ابرو  خيكه انگار فقط م شيريس يتره دخ نيا يخط و نشون برا يهم كل يكنه و هم زمان ناناد يم دهيقاپ بابك رو دزد

 ينقش با چشمها زيدختر ر نيدختر ِ و هم زمان بابك هم نگاهش رو به ا نيفهمم چه مرگشه ا يمن نم. كشه يرو بلده م يناناد ياومدن برا

 .دوزه يتند عطر و وجود پر از حسادت م يو بو شيو صورت مملو از آرا يقهوه ا يعصب

 كسيرو باهام ف يزمان هي ديتون ياشكال دارم م يلياقتصاد خ يمن تو مبان تشيواقع كنامين يآقا ن؟يداشته باش ديبا يا يثال چه حرف خصوصم -

 د؟يو اشكاالم رو برام رفع كن رميكه وقتتون رو بگ نيكن

 .ريكمك بگ گهيد يكيبرو از . زميرد عزك يمنو اول رفع م يوقت سر خاروندنم نداره كه اگه داشت اشكاال نيبهاره جون ا نيبب -

 ن؟يهم داشته باش يكه حاال اشكال نيدار يبرم يادداشتي اي نيد يگوش م يبه درس يكالس چيمگه شما اصال سر ه -

گاهش رو ن جيگ يلحظه ا يكالم ناناد نيكرد با ا يم حيتفر يو بهاره غرق لذت بود و داشت حساب ينزاع خاموش و پنهان ناناد نيكه از ا بابك

 .خاموش شد يناناد يدوخت و دهن باز نكرده باز با صدا يبه ناناد

لقمه ناهار  هياون  ليو ماشاال امروز همه بخ شهيشروع م يكالس بعد گهيربع د هي يوقتمون رو گرفت يليخ نيبب. به خودم مربوطه گهياونش د -

 بابك سارا كجاست؟. عايما شدن جم

 :كرد و گفت ينگاه گرم يرو به ناناد يبود با بد جنس ومدهيدك كردن بهاره بدش هم ن يبرا يادجنگ و تالش نان نيكه از ا بابك

 يخانوم رهنما اجازه م. ميبخور يزيچ هي ميبا هم بر يايمن منتظر بودم شما ب. رهيخورد و رفت سر كالس كه جا بگ يزيچ هي نايبا مرجان ا -

 د؟ييفرما

تو  يكه حساب يدوزه و با لحن ينگاهش رو به بابك م ييشده بود با پررو يشاك يحساب يبابك با ناناد يراحت و يكيهمه نزد نيكه انگار از ا بهاره

 :گه يكنه م يلوس كردن و رنگ عاشقانه دادن بهش تالش م

 !با اجازه... رميگ يوقتتون رو م قهيمن بعد كالس چند د -

 .رفت و

 هم اومد با اون حرف زدنش؟ يشيچه قر و قم يدينگا نگا د. چندش. نمدستام خفه اش ك نيخواستم با هم يدختره پر رو م -

 !نيوارد تر از من باش ديشما كه با. گهيزد د يداشت با لحن پسر كش حرف م ؟يخور يحاال تو چرا حرص م -

تو چرا . يسر كالسش با مان يااداه نيتو رو خدا ع يديد. ادا اطفارا اصال سر رشته داشته باشم نيكه بخوام تو ا دميمن به گور خودم خند -

 تا بناگوش باز شده حاال؟ شتين
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 با پسر عموت؟ ايشد  تيباالخره االن به نگاه و رفتارش با من حسود. معلوم كن فتويتكل يناناد نميبب -

 ن؟يا هيانقد تو حاش نيش يخسته نم. همتون نيكاريب. برو بابا دلت خوشه -

كه  ييدختره و از اون جا نيجلو ا يكن يخفه م يتو خودتو دار دميهاست، د هيدارم چرخ زدن تو حاشكه ن يزيوقت تنها چ يشناس يمنو كه م -

 .ها خوشت اومده هيحاش نيتو از چرخ زدن تو ا ديگفتم شا يكاريب ياديز

و آخرشم  يبد حيبار توض شيش ديبه جان تو هر سوالش رو مطمئن باش با. ابله خنگ هيدادم از سر و كله زدن با  يداشتم نجاتت م چارهيب -

 .ليو صدات بوده و مغزشم فس افهيخانوم تمام مدت غرق ق يتازه بفهم

مگه حرف  اد؟يچرا چشات داره در م ه؟يچ... بدم حيبرات توض يباشه حتما بگ ادتي ؟يتو كجا اشكال دار نميبب ميبگذر نايخوب حاال از همه ا -

 .زدم يبيعج

دو كلمه تا حاال گوش دادم  يكالس چياصال خنگ خدا من سر ه دن؟يمنو اشكال پرس. ميثبتش كن ديجا بود باك بيعج رهيتن بم نيا. نه به قرآن -

 .كنميمغزت شك م نينگو كه به ا ؟يگرفت يجد اد؟يب شيبخواد برام پ يورق زدم كه سوال هيرو  يكتاب چيه يال اي

 .يورق بزن هيتابا رو اون ك يترما باعث شده ال انيم نيا ديدونم واال گفتم شا يچه م -

موقع سالم استاد جا نمونه تو  هيو  يبهمون ال اقل تو به كالس مهمت برس يناهار كه نداد. كالس ميبر فتيتا چشمام چهار تا نشده راه ب. برو بابا -

 .تيسيجزوه نو

 .يبخور يتون يكم م هي ميتا برس. ناگت مرغ گرفتم چيساندو ايب. آخ آخ شرمنده -

 بابك؟ -

 ه؟بل -

 .نكن رشيخودتو درگ. امثال بهار ارزش وقت تلف كردن ندارن. گم يخودت م يبرا -

 .حرص نخور خوديراه نشوندنش سرجاش رو هم بلدم پس تو ب يول شناسميقماش رو م نيخودم ا. نگران نباش ،يدونم ناناد يم -

 .دانه به خ ،يدوست ش يخوام تو با كس ينم ايكنم  يم يبابك فكر نكن بهش حسود -

 .اليخ يب ،يبسه ناناد -

 !مايكرد يريعجب گ. ترم انيبابا نگا تو رو قرآن، هنوز دانشگاه شروع نشده، شد م يا -

تخت  التيخ ره،يترمه و غ انيم يداره ك يتيچه اهم گهيد نيماشاال شماها كه از اول ترم مشغول خر زدن. خفه شو يكيسارا تو رو قرآن تو  -

 .يپاس

 .رمينمره كامل بگ ديبا. خوره يپاس به درد عمه ام م زميعز. پاس هم نشم يخوا ينه تو رو خدا م -

 يكه فردا با سر افكندگ ريچهار صفحه از كتابا رو فاكتور بگ هيجان من . يستيكه دنبال ب يهست يمگه كالس اول. يخفه شو حالمو به هم زد يوا -

 .ميو خر خون، خر خون بشنو ميبرد رو تماشا كن ميمجبور نش

 .يبنداز ينگاه هي يبهتره اون كتابا رو وا كن يو وو يپس عوض وا. كنما يقطع م مونويدوست ياريب 18به جان بابك كمتر از  يناناد -

 ؟يچرا چشات گرد شده؟ باور ندار ه؟يچ. برات ارميم ستيمن ب يتو اصال نگران نباش بخوا -
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. تو بحث ها شركت كن يحواس بده و عوض باز هيسر كالس  يش يم ستيب كه با شب امتحان خوندن يخوب دختر تو كه انقدر باهوش -

 .مطالب جلسه بعده يساعت وقت گاشتن شب قبل برا هيخرجش 

 .هيتقلبام حرفه ا زميعز. خوام درس بخونم يبرات نگفتم كه م ارميم ستيمن گفتم ب. برو بابا دلت خوشه -

***** 

و كفش  يآب هيو شلوار پارچه ا يبا اون روپوش رنگ و رو رفته آب يناناد يرو جيشد و نگاه بابك گوارد كالس  اليخ يخندون و ب يبا لب يناناد

نقص و برنزه صورتش كه  يب شيو آرا كشيو كفش ش يداغون ناناد يلباسا نيمونده بود و داشت به تضاد خنده دار ب رهيزنونه پاشنه دار خ

 .به خودش اومد يناناد اليخ يشوخ و ب شهيپر خنده و هم يبا صدا بايركرد كه تق يزد نگاه م يم اديرو فر يدرد يبمرفه 

 .ره باال يم نكتينگاه نكن شماره ع يليخ. برات رميبم يآخ ؟يمن مونده بود يخوشگل رونيح نميبب -

 ؟يروز افتاد نيبابات ورشكسته شده تو به ا نميبب. داغونت بودم يلباسا نينه تو فكر ا -

 ريجوگ يپسر عمو نيبا ا ما،يترم دار انيامروز امتحان م نيبب! رتايح! ان باشه و كتاب متاب جلو تو باز نباشه؟؟؟؟ عجباامتح بيااااا چه عج -

 هان؟؟؟. رفته بود حتما ادتيماها، 

 .ستين يمشكل. خوندم. نرفته ادمينه خانوم  -

 مچهين هيبه جمال شما باز  يبازم گل. ده؟؟؟ به به سارا خانومازش مون يزيچ نمياصال اون كتابت رو بده ب ؟يجان من چند دور دوره اش كرد -

 .اون كتابه تو دستتونه نيما رو گرفت ليامتحان فام نيا يليتحو

نگاه  هياول اون كمدت رو  يخانومانه بزن پيت يخوا يآخه قربونت برم م ؟يخودت درست كرد يبرا هيا افهيو ق ختيچه ر نيا. سالم خل خدا -

تضادش با لباسات انقدر  يكرد يالاقل اون كفشت رو عوض م. روپوشتم كه ماشاال ؟يپات كرد هيشلوار چ نيا. بپوش يداشت يزيبنداز اگه چ

 .شهتابلو نبا

 اون دو تا عاشق دل خسته كجان؟. بابا تو هم ايكوتاه ب -

 .بخوره يزيچ هيرفتن  ريبا ام نييمرجان فشارش افتاده بود پا -

 ؟يخوند يناناد -

 .ز اون سواال بودا بابكا نيا -

تو تكون . زهيت يليباور كن خ. ازت رهيگ يخورم تقلب همرات باشه م يپسر عموت راده كه قسم م نياگه ا. با خودت ينگو كه تقلب آورد -

 .يناناد ايكوتاه ب. دهياون فهم يبخور

 نه؟نمو ديكه سف يكن يبرگه تو سر جلسه باهام عوض م ياون وقت كوتاه اومدم جنابعال -

 ؟يسيتقلب چهار كلمه بنو يكه ب ياون كتابم باز نكرد يال يتو حت يعني يناناد يوا -

 ياصال بفهمه من چطور يبه جان تو اگه مان. تو آروم باش يخواد تقلب برسون ينترس بابا نم. شد بابك جون واريحاال چرا رنگت مثه گچ د -

 .ترم مغزمو خسته كنم نايمشت امتحان م هي يمگه خلم برا اليخ يب. تقلب كردم

***** 
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 يصندل نيدور از بابك و سارا و درست اول يبه عكس تصورش ناناد. زد يشكست و تو سالن قدم م يمحكمش م يكالس رو با قدم ها سكوت

بود به  دهيرو كش كه سالها انتظارش يفرصت نيباالخره ا. تمام در حال نوشتن سواالت بود تينشسته بود و با جد دياسات زيكنار م واريگوشه د

اعتماد به نفس كاذبش رو ازش  نيو ا رهيگ يكنه و تقلبش رو م يرو، رو م يباشه كه دست ناناد ينفر نيتونست اول يو حاال م وددست آورده ب

ك و سارا قطعا با باب ياز دوست يكرد قصد ناناد يبود چرا كه فكر م جيگ يكم. اديكوبه تا به خودش ب يسرش رو به سنگ م يو به نوع رهيگ يم

الف بچه و  هي نيانقدر نبود كه بخواد باعث رو دست خوردنش از ا يجيگ نياما ا. دست اوناست يها سر جلسه و تقلب از رو ونكمك گرفتن از ا

رد تا ك يحواسش رو جمع م ديو قطعا با سهيخواد بنو ياون م يحساب برگه تقلبش همراهشه و از رو نيمطمئن بود با ا. شكست بشه رفتنيپذ

تقلب رو  يبا نامرد قتيبده و در حق ياقدام هشدار الزم رو به ناناد نيگرفت قبل از ا مياما تصم. رهيرو ازش بگ برگهفرصت رو بهش نده و  نيا

 .ستهيا يم يسر ناناد يكنه و درست باال يحركت م شينگرفته باشه پس به سمت صندل

 يدوزه به چشما يآروم بر لب نگاهش رو م يو لبخند نهيس يرو يداده بود با دست صيشدنش رو تشخ كينزد يادوكلن مان يكه از بو يناناد

 .كنه يبرگه اش م يرو يو خودش رو مشغول خوندن نوشته ها يمان

متحان برو برگرد گرفتم و از ا يب ياريكاغذ تقلب رو در ب. مراقبتم يچهار چشم يناناد. بهت اخطار داده باشم رميمچت رو بگ نكهيگفتم قبل ا -

 .زميت يليمطمئن هم باش خ. يگفتم قبلش بگم كه بدون. كنم يترم هم محرومت م انيپا

 .رميگ يم دهيحرفتو نشن. برو اليخ يب. يسوال سه رو هم تموم كردم دكتر راد گرام. يتا حاال گرفته بود يبود زيت -

 .يباشه خودت خواست -

 يم يصندل 6با فاصله  يناناد يو روبرو يشه و درست كنار در ورود يگرفتنه ازش دور م در حال گر تياز عصبان كهيو در حال يلبخند ناناد با

تمام  يچشم ريكه ز يزنه در حال يزوم شدن روش به سمت ته سالن قدم م قهيبعد از چند د. كنه يم يو تمام حواسش رو معطوف ناناد ستهيا

 يداره و خودش رو باال يبرم زيبه سمتش خ يصندل يرو يناناد يناگهانداده كه با حركت  شيعاد ريو هر حركت غ يبه ناناد وحواسش ر

 .لبش نشسته يرو يروزيكه لبخند پ يرسونه در حال يسرش م

 .االن نيهم. پاتو باز كن يال -

 هيتوجه بق كنه يم يكه سع يو در حال تيبا جد يكنه كه مان يكج م يزنه سرش رو معصومانه كم يكه ترس تو نگاهش موج م يدر حال يناناد

 يم رهيخ يصورت ناناد يكالس نگاه نگران و غم زده بابك رو يسو نيكنه و ا يبچه ها رو به خودش معطوف نكنه دوباره حرفش رو تكرار م

 چيه يدوزه و ب يم يمان ينگاهش رو به صورت پر اخم و عصب ينبسته و اما ناناد يناناد يكنه كه چشمش رو رو يرو لعنت م يمانمونه و در دل 

 ..كنه يباز م يجفت شده اش رو از هم كم يپاها يحرف

 كنه يشه و آروم زمزمه م يم يباز و نگاه پر تمسخر چشم تو چشم مان شيو با ن نهيشيصورتش م يپهن رو يلبخند

 .همه رو نوشتم ر،يبرگه تو بگ ايب. شو اليخ يجون؟ من كه گفتم ب يمان يخورد -

 .كرده ميقا رشيهوا كه برگه رو ز نيخواد بلند شه به ا يدوزه و ازش م يم ياره نگاهش رو به ناناددر حال انفج تيكه از عصبان يحال در

كه بخواد از  يكنه گفتم كه از مادر زاده نشده اون يلب زمزمه م ريشه و ز يبلند م يصندل يدوزه و از رو ينگاه خندانش رو دوباره بهش م يناناد

 .تو باز كنحاال اخما. دكتر راد رهيمن تقلب بگ
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شه و برگه اش رو به راد  يبلند م يصندل يده و هم زمان از رو يم رونيب يگرده و نفسش رو با آسودگ يلبش برم يناخوداگاه لبخند رو بابك

 .ره يم يشه و به سمت ناناد يده و از كالس خارج م يم

 .امتحانش كه آب خوردن بود ؟يرو گرفت ستيب نميبب. به به آقا بابك -

 .گفتم تقلب رو ازت گرفت. كردم يداشتم سكته م يدنانا -

چه  ادهيهم ز لومتريصفر ك هي يبرا كارآموز رستانيچهار ساله دب نيبب. ترم يحرفه ا يليحرفا خ نيباورت نشده هنوز كه من از ا نكهيمثل ا -

 .تخت من راهش رو بلدم التيگفتم بهت كه خ. برسه به من

 ها؟ ؟يدتقلب كر يجان بابك چطور يناناد -

 .تا نشونت بدم نيبش نجايا ايب. مثل آب خوردن -

تمام پشت . كنه يشه و توجهش رو به روپوش و شلوارش جلب م يم كتريبهش نزد يدوزه كه ناناد يم يناناد ينگاهش رو به چشم ها بابك

كنه  يپاش رو باز م يال يروپوشه كه ناناد تريهنوز تو ح. شده و جدا شده دهيو مرتب خط كش زير يپر از نوشته ها يروپوش با خودكار ةپارچ

از  يتنها چشم ها جيكنه و گ يمغزش قشنگ هنگ م. نهيب يرو م يبا همون خودكار آب ييمملو از نوشته ها يشلوار پارچه ا ياج يو بابك جا

 .گه يم نيآفر بشر و مغزش تو راه تقلب نيهمه استعداد ا نيدوزه و تو ذهن به ا يم يتعجب درشت شده اش رو به ناناد

 ه؟ينظرت چ ؟ييكجا يه -

 بود؟ نيرنگ و رو رفته هم هم هيروپوش شلوار پارچه ا نيپس فلسفه ا -

شده رنگ و  دهيانقدر بعد هر امتحان ساب چارهيامتحانه ب يروپوش شلوار مخصوص شبا نيتازه ا. تقلب نوشت شهيكه نم نيخوب معلومه رو ج -

 .روش رفته

تر بود و كمتر وقتت رو گرفته  نيسنگ شيخونده بود ياگه نشسته بود ينوشتن رو لباس گذاشت يكه برا يهمه وقت نيا .يا وونهيتو د يناناد -

 .ينوشت يتقلب م يتا صبح حتما داشت شبيد. بود

 كتهيرده بود كه داز كلمه هاش اصال به گوشمم نخو يليمخصوصا كه خ. يخسته كننده بود حساب يول. دستم تنده. شدم يحرفه ا گهينه بابا د -

 اديسارا هم دل بكنه و ب نيتا ا ميريرو جشن بگ يگرام يخوردن پسر عمو واريتو د نيو ا ميبزن ينسكافه ا هي ميخوب حاال بر. بدونم يشو حت

 .از جلسه رونيب

تو ذهنش هزاران سوال در . بود رو نگه داشته ينسكافه ناناد وانيل اطيدانشكده نشسته بودن و بابك با احت يمحوطه ورود يهم تو يبه رو رو

نگاه راد چطور تونسته بوده روپوش رو پس بزنه و بدتر از  نيذره ب ريز يكه ناناد نيدونستن ا ياز حد برا شيب يكنجكاو يگردش بودن و نوع

ممكن بود و با  ريبه نظرش غ ابيتقر نيا. سهيكنه و پاسخش رو بنو دايبكنه تو اون همه نوشته سوال مورد نظر رو پ يجلب توجه نكهيا بدوناون 

بود كه  ريبا خودش درگ. هست و كجا نوشته يدونسته جواب هر سوال چ يم يخونده بوده و حدود ييزايچ هيرفت كه قطعا  يخودش كلنجار م

 .كنه يپاره مافكارش رو  يرشته  اد،يبه حركت در آوردن نگاه ثابتش به حركت در م يصورتش و برا يكه جلو يو دست ينانادخندان  يصدا

 .يدائم در حال كار گرفتنش. چارهيمغز ب نيكم استراحت بده به ا هيبابا  ؟يكن يفكر م يبا دقت تمام دار نجوريا يبه چ ؟ييكجا ؟؟؟يه يه -

شه؟ تو  يماوه مگه ... و يسيو بنو يو دنبال جواب سوال بگرد يپشت روپوشت رو برگردون يراد تونست نيذره ب ريتو چطور ز نميبب ؟يناناد -
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 گم؟ يدرست م. يخونده بود ييزايچ هي

و كنار برگه  زيم يپولت رو هم رو فيو ك يكن يروپوش رو باز م نييدكمه پا ينيش يم يصندل يرو. ستين يكار سخت يول. كلمه كي يحت. نه -

و بعد شروع به  يزن يرو آروم پس مكه مراقب شروع به پخش كردن برگه ها كرد و از كنارت رد شد روپوش  نيبعد به محض ا ،يذار يات م

برگ  ايروپوش  يرو كجا يمونه كه چه مطلب يتو ذهنم م سمينو يدارم تقلب م يدارم و وقت يا يمن حافظه قو يدون يم. يكن يمخوندن سواال 

بعد از اون آروم شروع . بدم قيتطب شونيكنم و بعد با نوشته هام و محل حدود دايهر سوال رو پ يتو يديكل يكلمه ها ديتقلب نوشتم و فقط با

هم  يقيكنم و اخم عم يتو دستم و مثال خودم رو مشغول خوندن سوال م رميگ يم زيم يشكل كه برگه رو آروم از رو نيا هكنم ب يبه نوشتن م

 يبعد برگه رو رو كنم و يبرگه شروع به خوندن جواب سوال م ريتو بحر سوال هستم و آروم از ز داياالن شد يعنيكه  نشونميصورتم م يرو

پام  يكياون  عيتو زمان خوندن تقلبم بشم سر يمتوجه نگاه مشكوك مراقب يليحاال اگر به هر دل. كنم يم وشتنگردونم و شروع به ن يبرم زيم

ذارم  يپام م يودارم و ر يبر م زيپولم كه جام رو گرفته از رو م فيو مثال ك زيم يبرگه رو رو عيگذارم و سر يقسمت برگشته روپوش م يرو رو

شه چون من چند تا  يحواس مراقب به كل پرت م طيتو اون شرا. سمينو يكه تو ذهنم نگه داشتم رو م ييجا ركنم و تا ه يو شروع به نوشتن م

خواد  يم باشه و در جا هم بخواد عكس العمل نشون بده زيت يليانجام دادم و تمركز اون رو به هم زدم و اگه خ عيسر يليحركت رو با هم و خ

گردونم به حالت معمولش و همه  يدارم روپوش رو هم برم يهم بر م يهم زمان كه پامو از رو عيسر ركتح هيبگه پاتو باز كن كه با  يمثل مان

 .يسادگ نيحله، به هم يچ

بخون و  نيدور بش هيوب هستش خ قيهمه هم ذهنت دق نيا يذار يهمه وقت م نيتو كه ا. پروژه است هيخودش  نيا يناناد يا وونهيتو د -

 .گهيد يهمه ترس و لرزم ندار نيا. خالص

نسكافه  وانيبرم و هم زمان ل يباور كن من لذت م. داره جانيهم ه يتازه كل. عادت شده گهيد ،يدون يم. وقت چيندارم ه ياما من ترس و لرز -

 .كنه يباهاش م ياره و شروع به بازگذ يم مكتين ينوشه و بعد رو يم يو جرعه ا ارهيم رونياش رو از دست بابك ب

 .روم، لباسم روشنه يزير ينكن باز م يباز وانيبا ل. حواستو جمع كن يناناد -

 يندار يزيچ يمردونه ا رهيبلوز غ هي ينيتو شلوار ج نميبب. باش coolكم  هيبابا . شهيهم يهست يو فوت فوت دهياتو كش يليبابك خ يوا -

 مغز من راه نره؟خط اتو هات رو  نيكه ا يبپوش

شرت و شلوار گرم كن  يپوشمش و ت يكوه م رميم يندارم كه وقت شتريب نميشلوار ج هي تشيعادت دارم و واقع نيسبك لباس پوش نيمن به ا -

 .لباس خواب ايتونه لباس خونه باشه  يجور لباسا هم به نظرم فقط م نيو ا

 .گهيدانشگاه د اميبفرما من با لباس خواب م هوي -

ام كه بخوام در مورد  كارهيمن چ. جوره هي يخوب هر ك. من منظورم به خودم بود. به شما جسارت كردم يمن ك. يش يم ينه خانوم چرا عصبان -

 تو نظر بدم؟ دنيلباس پوش

 .بشنوه ها واريكه د يبه در گفت ينفهم يبفهم نيهمچ يول -

 :كنه يدوزه و در همون حال زمزمه م يم يخندونش رو به ناناد نگاه

 ايشلوار گرمكن  نيا يو مرتب جا كيشلوار ش هيروپوش مرتب و خانومانه و  هيبار تو لباس خانومانه با  هيجالبه  يليكه برام خ نيخوب در ا -
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 .اديبهت ب يليخ ديكنم با يفكر م. ستين يكه شك نمتيبب بيغر بيعج يها نيشلوار ج

 .گو هاخواد ب يهم اگه دلت م يا گهيد زيتعارف نكن، چ -

و  ديكرم برنزه ها در امان بمونه تا رنگش برگرده به همون رنگ سف نيپوستت از شرِّ سوالر و آفتاب و ا نيچند وقت ا هي يبذار اديآره بدم نم -

 ؟يكن يطور فكر نم نيخودت ا. يش يجذاب تر و خوشگل تر م ياون جور. شيعيطب

 .دياز پوست سف اديم زنه، بدم يحالمو به هم م. تيش دهيسف. يـــــــيا -

 .يرس يبار امتحانش كن اون وقت به حرفم م هيباور كن، . هيا گهيد زياز هر چ باتريز دهيكه خدا به هر كس م يعيطب زياون چ شهيهم يناناد -

 .متنفرم ديا از پوست سفواقع. بار برم ريممكن بود ز ريكار رو بكنم غ نيا يگفت ياگه كشته مرده و عاشق در به درتم بودم و م ه؟يچ يدون يم -

 نيا اديبهاره جون داره م تيدوست جون جون نيحاال هم زودتر پاشو كه ا. يريبگ يخوا يكه م يميهر تصم يشما مختار. من نظرمو گفتم -

 .ميافتاد ريحاال حاال ها گ يو اگه نجنب يطرف

 .پسرم يافت يم ريمن كه نه، تو گ -

 .لحظه هيآقا بابك  كنام،ين يآقا -

 اد؟يازم برم يله خانوم؟ چه كمكب -

 ن؟يبد جيشه برام توض يشد؟ م يم يسوال دو چ نيمونده بودم جواب ا جيآقا بابك راستش من گ -

 باشه؟. ايزود ب رميبابك من رفتم سر كالس برات جا بگ. اوف -

 دايپ ديتون يصفحه اش رو م نيهرست نگاه كنتو ف. اومده يليو تكم يامر نيخانوم رهنما جواب سوالتون تو بخش قوان. صبر كن منم اومدم -

 .با اجازه د،يكن

***** 

 يكپ يسارا جزوه . و رفع اشكال بودن دنيكردن و سوال پرس يجزوه گرفتن و كپ يترم شروع شده بود و همه تو هول و وال انيپا امتحانات

كاج  يپشت درختا يصندل يحوصله رو يب يكرد و ناناد يچك مجزوه ها رو  اديكرد و با بابك كم و ز يم نييبابك رو باال و پا يگرفته از رو

 يپشت سر هم بابك گوش م حاتيوقفه سارا و توض يتالش ب نيبه ا يخوند گاه گاه يرو م لشيكه رمان داخل موبا يدر حال اتيبلند قسمت ادب

 .ديخند يداد و م

 يم جيگ. هيكمك خوب يكلمه هم سر كالسا گوش نداد هيتو كه  يبراهم كامل تر از همه است هم  يرياز جزوه بابك بگ يكپ هيكاش  يناناد -

 .موقع خوندن ها يزن

 .پاس بشه بسه. نداره تينمره اهم يليمن خ يجوش نزن برا. سارا اليخ يب -

***** 

 .كنه يرار ملحظات تماس رو بر ق نيچرخه و باالخره تو آخر يم يتقلب دنبال گوش زير زير يكوه كاغذا ريز لشيزنگ موبا يصدا با

 نكه؟يموقع زنگ زدم مثل ا يب. يسالم ناناد -

اومده پسرم؟  شيبرات پ يزيچ ياشكال ينكنه سوال ؟يشده به من زنگ زد يچ. اوردم يتقلبا دفن شده بود داشتم درش م ريتلفنم ز. نه بابك -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣ 

 .بگو بگو برات حلش كنم

حقوق  نيآخه ا. ارمياز جزوه ام و ب رميبگ يكپ هيبرم برات  يكرد ريگ ييگه جاا ؟يندار يزيچ ياشكال نميزنگ زدم بب يناناد يطونيش يليخ -

 .ده ها يو پر از اصطالح و ماده و البته قطعا ازش مسئله هم م ادهيحجمش ز يليخ يخصوص

. ختر عموم هم هستتازه مرجان د. آخراشه گهيد. بايكل كتاب رو نوشتم تقر. ستيهم بخواد بده كه خارج از كتاب ن يهر مسئله ا گهيد -

 .ينگران نباش و ممنون كه زنگ زد. كنه يكمكم م

 جك گفتم؟ ه؟يچ ؟يخند يم يدار نميبب. يكرد ريگ ييبده اگه جا حيتونه برات توض يپس م. چه خوب -

. نوسه يبرام تقلب م خدا بخواد داره. ده يم حيرو برام توض يزيكنه نگفتم كه حقوق خونده و چ يخنگه گفتم دختر عموم كمكم م. نيهمچ يا -

 .كنده يليهر چند خ. كنه يداره م يكمك دست

برو دختر، برو به . يگ يم يكنم تو چ يفكر م يمن چ. كنه يفكرامونم صد و هشتاد درجه با هم فرق م يمن و تو حت. امان از دست تو دختر -

 .يهم بهشون انداخت ينگاه هينوشتنت برس زودتر تموم شه بلكه 

 .يخدافظ -

 .كنه يرو قطع م يلبخند گوش با و

 .بغل ورق با خودم ببرم سر جلسه، اه هي ديمن با يسينو يتقلب م يكه تو دار ينجوريا سيبنو زتريكم ر هيمرجان جان من  -

. به قرآندستم شكست . جلوت و بسم اهللا يصفحه دو صفحه نه كه كل كتابو بذار هي. خط دو خط هيشه  يبابا تقلب م. يناناد يزن يچقدر غر م -

 .رو كجا نوشتم  يمن چ يبفهم يخوا يتازه تو از كجا م

 .مامان دهيبدو تا شام رو نكش ؛يرو كجا نوشت يندازم چ ينگاه م هيمن بعدا . تو نگران نباش كارتو بكن تنبل -

 .از دستت هينه هنوز؟ بد شاك اي يامتحان دادش گلمو داد يراست -

فهمم چرا انقدر  يمن نم. ترمش انينه سر پا رهيترم تونست ازم تقلب بگ انيشده كه نه سر م يشاك نيز اا اليخ يب. دادم تموم شد. آره بابا -

 يكيبگه بابا به فرض اصال  ستين يكي! كاره ها يدوران رو نگذرونده و به عمرش تقلب نكرده، ب نيانگار خودش ا. دنبال تقلب گرفتن از منه

شه؟ چشمتو ببند سقف رو نگاه كن بذار  يم اديسواد تو كم و ز اي يريتقلبش رو بگ دنينوبل بهت م ي زهيجا. كنه تو رو سننه يتقلب م ارهد

 .گهيمردمم تقلبشون رو بكنن د

كنه و نگاه  يباز م تيو مرجان خواهرشه در رو با عصبان يناناد يدر حال گوش كردن به حرفا يكنار در اتاق ناناد شيپ يقيكه از دقا يمان

 :دوزه يم ينانادرو به  شيطوفان

نباش چون ماه  دواريام يليخ يكه دستتو نتونستم رو كنم ول يتا حاال هم شانس آورد. بندم ينم يكيتو  يببندم رو يتقلب هر ك يچشممو رو -

 .مونه يپشت ابر نم شهيهم

 يآقا ،ياستاد گرام ين آقادر ضم. باش لكسير. افته گردن ما يخونت م يافت يخوب پسر عمو جوش نزن االن پس م لهيخوب خ لهيخ -

 يفكر كنم كار زشت سادنميگوش وا. يخانوم، در بزن هيتو اتاق  يايو ب نييپا يسرتو بنداز يچ نيكه ع نيكنه قبل ا يكرده ادب حكم م ليتحص

 باشه ها؟ نه؟
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 .سهينو يبلندشو خودش م. يجرمش بش كيو شر يسيزبون نفهم تقلب بنو نيا يبرا ينيبش دهيمرجان از تو بع -

 ؟يكم آورد ه؟يچ -

و  يمونيپش يو بگ يناله كن ونيو با چشم گر يهات خراب كن يبچه باز نيتو با هم ندهيآ تويرو كه زندگ ياون روز نميب يدارم م. يبچه ا يليخ -

 .يريچه كنم دست بگ يكاسه 

 !باش اليخ نيبه هم -

***** 

و  دهيقرار م زيم يدرهم رو يبرگه ها ريپولش رو مقابلش ز فيكنه و ك يم باز مبرگه جواب رو ه يكنه و ال يباز م زيم يسوال رو رو ي برگه

 مهبرگه ها رو جابجا و سوال ها رو ادا يكنه و گاه گاه يده و شروع به نوشتن م يبرگه ها قرار م يو ال ارهيتقلب رو از توش در م يآروم برگه ها

خودش رو جمع  عياما سر. مونه يدستش از نوشتن باز م ينمره نگاهش مات و لحظه ا 6و با بارم  يقسمت 5مسئله  كي دنيده كه ناگهان با د يم

ها  فيگرده و پشت هم تعر يم يفيهر كلمه تو برگه هاش دنبال تعر يخونه و برا يكنه و با حواس جمع تك تك كلمات داخل سوال رو م يم

 .شه ياز جا بلند مرسونه و  يبرگه رو به انتها م يكنه و به هر جون كندن يم فيرو رد

***** 

كه تو اون لحظه  ينگاه. و با خنده نگاهش كرد ستاديگفت كه بابك از دور به سمتش اومد و درست مقابلش ا يم راهيحرص داشت بد و ب با

گهان از كنه كه نا يحرص تو وجودشه سر بابك خال يخواست دهن باز كنه و هر چ. ببندتش زيجواب تند و ت هيخواست فقط با  يم يناناد

بهم زنگم زد  شبيبدبخت كه د نيمگه بابك طراح سوال بوده؟ تازه ا ه؟يبابك چ ريخوب تقص. انداخت نييسرش رو پا و ديخودش خجالت كش

 يناخوداگاه با لبخند كم رنگ. رو ناراحت كنم چارهيب نيمن امتحانم رو گند زدم چرا ا. ندا رو هم داد كه قطعا استاده مسئله هم خواهد داد

 .دوزه يگاهش رو به بابك من

 يجواب بد يتونست يكتاب رو م ياگه خونده بود ياما به خدا ناناد. داده بود بيغر بيهم كرده بود مسئله عج ينامرد. دونم سخت بود يم -

 .مسئله شو

 .سر هم كردم باالخره ييزايچ هي اوردميهم كم ن يليخ. نداره يبيع. بابك اليخ يب -

 :بار شروع كرد ريرو سر بابك خراب شد و ت انيرهنه و بابك بابك گوطبق معمول پا ب بهاره

زنا رو  يبگه پدرت خوب، مادرت خوب ما هنوز به زور معن ستين يكيداده بود؟  يسوال نيكرده بود همچ يچه فكر كهيبود؟ مرت يچ نيا يوا -

! گه؟يد بيغر بيشه و هزار تا سوال عج يملحق م يشه به ك يم يحكم طفل متولد از زنا چ يساديوا ياونوقت تو اومد ميتو مغزمون گنجوند

 جوابش بابك؟ شديم يچ نميبب

تنها بابك خطابش كرده بود  يزيچ يليفام ييكه بدون آقا شيناگهان تيميهمه صم نيبهاره كالفه شده بود و از ا يغويج غيج يكه از صدا بابك

نگاهش رو به سمت  يحرف چيكردن بهش بدون ه يمحل يو ب هيتنب يزنه برا يحرف م يانادو بشنوه داره با ن نهيكر بود كه بب ايو انگار كور بود 

 :ده يمخاطب قرارش م متيگردونه و با مال يبرم يانادن

 جوابشو؟ ينوشت يجان شما چ يناناد -
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فقط  يعنيمملكت آدم  نيماشاال تو ا هم كه يياز اونجا. طفل نامشروع فيرو اول نوشتم براش بعدم تعر هيو زان يزنا و زان فيبابا تعر يچيه -

 يهم نه ارث م يو از نظر حقوق شهيكدوم ملحق نم چيكنه گفتم به ه يو قانونم كه زن رو آدم حساب نم ستيبار برو ن ريمرد جماعت و اونم كه ز

خبر بد شانس  ياز همه جا ب نيكردن و ا يغلط هيبزنن كه ننه باباش  نيوتيسرشو با گ ومدنيبره كالشو بندازه هوا كه ن. گهيكوفت د چيبره نه ه

 .متولد شده

 .باشد يزنا در لغت جماع غير مشروع و طفل متولد از زنا طفل نامشروع م: حيتوض "

روبرو مي شويم كه قانون گذار ايران با لحاظ آن در  1167اولين گام در بررسي وضعيت و محدوديت هاي حقوقي طفل نامشروع با ماده  در

 :در اين ماده با اشاره به قاعده فراش عنوان مي دارد. حاق طفل حاصل از زنا را به زاني نمي داندقانون مدني ال

 .طفل متولد از زنا به زاني ملحق نمي شود: م . ق 1167 ماده

ن طفل بدون حمايت والدينش يعني اي. در اين ماده مفهومي مطلق دارد و تنها پدر طفل را در بر نمي گيرد بلكه به مادر او نيز اطالق مي گيرد زاني

 .خواهد بود و بر والدينش تكليفي و بر او حقوقي از جانب آنها در نظر گرفته نخواهد شد

يعني طفلي كه به واسطه اي نامشروع پديد آمده باشد . گذار با تكيه بر ماده فوق مشروعيت نسب را شرطي اساسي براي وراثت مي داند قانون

 ".كه از هم خونان و خويشان خود را نداردحق ارث بردن نه از والدين 

 .رهيهم نم نياز ا شيهر چند از تو توقع ب. يبرو بابا چرت و پرت بافت -

زنه و هم زمان  يبه پشتش م يخندان آروم ضربه ا يكنه و با لب يم يتو دهن بهاره رو به ناناد دنيكوب يكنه و برا يرو كنترل م تشيعصبان بابك

 :گه يده م يجلو حركت مرو به سمت  يكه ناناد

 .با اجازه نيخوب خانم رهنما شما هم كه جوابتون رو گرفت. شد جوابش يم نيهم قايدق. يناناد نيآفر -

ات پكر بود كه من گفتم گند  افهيق نيهمچ. مغزت فرو كرده انگار نيهم تو ا ياطالعات مچهين هيتقلبات  نيباالخره ا. شه يباورم نم يناناد -

 .كارش يرفته پ يزد

زن و مرد هم كه  نيب يشگيهم ضيهم در مورد ذات قانونامون و تبع شمميجلوم بود و حس ش يهمه چ فيتعر. هم نبود يكار شاق نيهمچ -

به . نزدم يبه جاده خاك ياز خوش شانس نكهياما خوب مثل ا المينداره تحل يا يحقوق انيهر چند ب. گهيكردم د يسر هم بند. حرف نداره گهيد

 .ها يمعلومه خوب داد. خونهيخروس م يكه كبكت حساب نميب يم. ما خانوبه سار

 ن؟يهست رونيناهار ب هيپا نميبب. مينفس راحت بكش هي ميتون يم. از امتحانا ميخالص شد يوا. يآره عال -

 .سارا خانوم ميناهار بخور ميانقالب بر دونيوسط م يخوايتو رو قرآن نگو كه م -

 .كنم يم يازت پرستار اميخودم م ياگه شد. يمسموم نش دميمن از طرف خودمو سارا بهت قول م. ايبابك كوتاه ب يوا -

 .نيفتيو راه ب نيچونه نزن گهيپس د ست،يهم دور ن يليخ دينو مير يم. شه ياصال نم -

. ميكرد دايكنن ما هم دوست پ يم دايپاه بابا، همه دوست . ياسك ميبا هم بر نيكن ليرو تعط يدانشگاه كوفت نيشنبه ا نيتو رو جان من فقط ا -

 ياسك هيو شماها  اديب يقشنگ نيبرف به ا ستين فيح. نيروز سر كالس نر هي فتهين يكنم اتفاق يم نيآخه آدمم انقدر خرخون؟ به خدا من تضم

 بابك جونم؟ قبول؟ سارا جونم؟. نيد يتازه فقط دو تا كالس رو از دست م ن؟ينرفته باش هم
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 يكه هر وقت م يو لحن نشيريش يالتماسا نيبه ا. خنده يدلش م يتو يناناد يو سادگ يهمه بچگ نيو بابك به ا يزنه به ناناد يلبخند م سارا

 يم يزنه و رو به ناناد يتو ذهنش م يو ناگهان جرقه ا... برگشته و سر كج شده اش يبه لبا. شه يطلب كنه ناخودآگاه مثل بچه ها م يزيخواد چ

 :گه يو م نهك

 !خانوم يشرط داره ناناد -

 ...آخ جووون. باشه قبول يهر چ. باشه -

 :كنه ينگاه م يخنده به صورت ناناد با

 ياگه همه . يسينو يمن جزوه م يو برا ليتعط زيكندن و همه چ زيو م يو نقاش يو باز ليكالسا موبا يكه چهارشنبه سر همه  نهيشرطش ا -

 ؟يموافق. ياسك اميشنبه باهات م يسيجزوه ها رو كامل بنو

 ؟يچطوره ناناد. اميمنم باهاتون م يسيو جزوه بنو ينيآدم سر كالس بش نيروز ع هياگه . منم با بابك موافقم -

 :گه ينزنه و بعد رو به بابك م غيكه ج رهيگ يخودش رو م يره و به زور جلو يناگهان تو هم م اخماش

 يتازه دق م سميكامل بنو يتونم جزوه  يمن خودمو بكشم هم نم يسينو يسرفه استادم متو تا . خوام ينم. ستيعادالنه ن نيا. ستيقبول ن -

 يكنم موقع جزوه نوشتن سرم سوت م يمن تو رو كه تماشا م. و به استادا گوش بدم سميبند فقط بنو هيكنم اگه بخوام از اول كالس تا آخرش 

 ...ياف نبودانص يتو كه انقدر ب. بذار، جون من بابك گهيشرط د هي. كشه

 يتو گفت. هم ندارم يتازه اصرار. خوام بكنم ينم يچقدر برام مهمه كه سر كالسا حاضر باشم پس كم كار يدون يم. كامال منصفانه ست يناناد -

فقط به و توجهت  ياگه حواستو جمع كن. در ضمن كار نشد نداره. سيمن جزوه بنو يدانشگاه منم گفتم چهارشنبه جا يبه جا ياسك ميشنبه بر

 .ياستراحت دستت بسه، حاال خود دان يكنه استاد كه خودش برا يدرس صحبت متفرقه م نيانقدرم ب. هم راحته يلياستاد و درس باشه خ

 ؟يسينو يخودتم م -

 .دم يمن فقط گوش م. يسينو ينه گفتم كه تو برام م -

 نداره؟ يا گهيراه د يعني -

 .ينه ناناد -

***** 

ثابت  ينگفته ناگهان با نگاه يهنوز چند كالم. كنه يرو باز و درس رو شروع م يكوتاه كتاب حقوق عموم يه و بعد از سالمش يوارد كالس م يمان

تمام خودكار به دست  تيبا جد يناناد. قابل تصوره ريغ نهيب يكه م يزيچ. ره يم ادشيحرفش از  يو چند لحظه ا يدوزه به ناناد يچشم م

كنه به  يتو ذهنش كنكاش م يهر چ سه؟ينو يدختر داره جزوه م نيواقعا آفتاب از كدوم طرف در اومده كه ا يعني. مشغول نوشتنه جزوه است

. كردنش يسر به سر گذاشتن و عصب يبرا ديراه جد هيكرده و  دايپ ديجد حيو تفر يسر گرم هيكه حتما باز  نيرسه جز ا ينم يا جهينت چيه

 .كنه يوع به ادامه درس مكشه و دوباره شر يپس اخماشو در هم م

و  شهيهم به عكس هم يمان. خارج بشه و اون رو هوا بقاپه يانگار منتظر نشسته تا كالم از دهان مان. سهينو يوقفه م يب يساعت ناناد يها مهين تا

 .مبارزه باشه نيا روزيوقفه تنها درس بده تا پ يگرفته ب ميخاموش تصم يمبارزه  هي يانگار ط
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كالم و  چيه يوقفه و ب يب يو جنگ خاموش مان يانصاف يهمه ب نيهمه تالش و اراده كه در مقابل ا نيدوخته و ا يگاهش رو به نانادبا لذت ن بابك

 ادهار يايدختر دن نيواقعا ا. كنه يكلمات م فتادنهيجا ن يرو برا شيكه تمام سع يجزوه ا. كنه يدر حال نوشتن جزوه است رو تماشا م ياعتراض

كه  اديفكر تو مغزش م نيبار ا نيشه و چند يكه بهش داده غرق لذت م يداره نسبت به قول تياحساس مسئول نكهياز ا. شت كارهو هوش و پ

 دشروع كر ديجا با هيرسه كه باالخره از  يم جهينت نيدوباره به ا تيو خودش ادامه بده تا اون استراحت كنه اما در نها رهيبگ يقلم رو از ناناد

 .بخواد ديباالتر باشه و فقط با يليتونه از خودش خ ياگر بخواد م يدونه ناناد يم. بكنه ديجا نبا يپس ترحم ب

رو هم به  يلب دادن به مان ريفرصت فحش ز يكه حت يجون نوشتن توشون نمونده و در حال گهيكه د ييبا دستا يكم كم كالفه و عصب يناناد

 :گه يبلند م يخسته و كم يدوزه و با صدا يم ينگاهش رو به مان ياراد ريو غ شه و نا خوداگاه يتر م قياخمش عم اره،يدست نم

 .مونم ازتون يكنم عقب م يو من هر كار م نيريجلو م عيسر يليواقعا خ د؟يمقدار آروم تر بگ هيشه  ياستاد م -

 :گه يم يرو به ناناد نيسنگ يزنه و با اخم يبه چهره م يتفاوت ينقاب ب نهيب يم كيخودش رو به هدفش نزد بايكه تقر يمان

قطعا . نيبد قيرو با من تطب تونيبردار ادداشتيو سرعت  نيسيشماست كه تند تر بنو فهيوظ نيا. گم كه آروم تر بگم ينم كتهيخانوم من د -

 .نيمون يو نصف فكرتون دنبال استراحت نباشه عقب نم نيگوش بد ياگر با حواس جمع تر

كنه  يخبر از همه جا فكر م يب ياست، اما ناناد يدر حقه ناناد يانصاف يحرف كامال ب نيدونستن كه ا ير سه مو هم سارا ه يبابك هم مان هم

غافل از . اديعقب نمونده و صداش در نم يا گهيكس د چيوگرنه چطور ه ستيحواسش جمع ن يلياز اونه و حتما خ رادياست و ا يواقعا حق با مان

كه  نيا يبه هوا اديدر حال جا انداختن مطالب هستن و صداشون در نم ونيخط در م هيدچار شدن و  يناناد كالس هم به درد شترينصف ب نكهيا

 .كامل كنن توننيكرده و بعد از روش م يسرفه استاد رو هم نت بردار يدر حال جزوه نوشتن است و حت يبابك نام

 .كنه يدوباره شروع به نوشتن م يزنه و با حواس جمع تر يم بيودش نهشه به خ يتوش پر م نيسنگ يكه كم كم بغض يكالفه و با حالت يناناد

زنه اما  يبهت نم يجزوه اش اگه ناقص باشه حرف. تو نشسته دياون به ام. يتو به بابك قول داد. يمون يعقب نم يحواستو جمع كن يناناد "

 ". كن دشيكار خواسته پس رو سف هيبار ازت  هي. يريگ يخودت كه عذاب وجدان م

 يخودش باورش نم. نهيشيو اشك تو چشماش م ارهيكم م انشيو سرعت ب يبار واقعا در مقابل مان نيكنه و ا يشروع م شتريبا سرعت ب دوباره

هفته  هيخودش بود قطعا تا  يجا يا گهياگه كس د! كه عقب مونده نيو ناراحت باشه از ا زهيجزوه نوشتن بخواد اشك بر هيشه كه به خاطر 

 يم يزنه به مان يسمج توش پر پر م يبار واقعا مستاصل نگاهش رو كه قطره اشك نيا... بود و براش دست گرفته بود اما حاال دهكرسوژه اش 

 .كنه يدوزه و با نگاه بهش التماس م

چشماش  يه و اشك توبغض كرده باش يزيچ چيوقت به خاطر ه چيه ينداره ناناد اديمواجه شده و  يصحنه ا نيبار با چن نياول يكه برا يمان

جزوه كامل  نيمهمه كه ا يليخ يناناد يكه قطعا برا نيبره و ا يم يكرده باشه تازه به عمق مسئله پ يبه كس يخونه كرده باشه و نگاه ملتمس

گهان از خودش دو هست و نا نيا نيب يفهمه كه ارتباط يكنه، م يتنها بهش گوش م نهيدست به س شهيبه بابك كه به عكس هم يباشه و با نگاه

كم كم سرعت . نهيو ملتمس بب نيچشمها رو غمگ نيا يطيشرا چيخواد تحت ه يدلش نم. شه يناراحت م يدر حق ناناد شيانصاف يهمه ب نيو ا

تو كالس كه  يتونه قسم بخوره تنها كس يداده باشه كه به جرات م يبه ناناد يكنه تا استراحت يم جاديكالمش ا يتو يرو كم و بعد وقفه ا انشيب

 .به دستش نداده است يلحظه هم استراحت كينوشته و  يواو به واو گفته هاش رو م
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 ..كنه درد توش رو آروم كنه يم يده و سع يدستش رو فشار م يكنه و با بدبخت يهم از فرصت استفاده م يناناد

 يگرده و نگاهش رو يبرم خكوبيم انيدانشجو يكي "كامال مخالف نظرتون هستم  " يكنه كه ناگهان با صدا يادامه درس رو شروع م يمان

 :گه يم يبا اخم رو به ناناد يمان. دختر نيكنه ا يشوك بهش وارد م هيامروز داره هر لحظه . يمونه، دوباره ناناد يثابت م يناناد

 .ديزيبه هم نر صورت بهتره نظم كالس رو نيا ريدر غ دياجازه مخالفت دار ديدفاع كن ديتون يخانوم از نظرتون اگر م -

و  رهيگ يسرش رو باال م تيبا جد يكردن مان يعصب ايكه كامال غرق بحث شده و نه دنبال به هم زدنه كالس ِ و نه دنبال دست گرفتن  يناناد اما

 يم رتيح تيكنه و در نها يدوزه و حواسش رو متمركز نظرش م يم يبابك غرق لذت نگاهش رو به ناناد. كنه از نظرش دفاع كردن يشروع م

 يداره و به نكته ا ياديچرخه كه واقعا دقت ز ينكته تو مغزش م نيا يكنه و لحظه ا ياز نظر مخالفش دفاع م يكامال داره منطق يناناد هك نهيب

و خودش  ينادبحث و كامال موافقه با نظر مخالف نا نيكه تازه خوشش اومده از ا ينداشت، اما مان يكنه كه بابك اصال بهش توجه يداره اشاره م

 يكنه ناناد يم يو سع ادي يكوتاه نم ست،ين رششيجز پذ يشده و راه يدارمون ناش راديا نيهست كه متاسفانه از قوان يمشكل نيدونه ا يمهم 

كه در حال بحث كردن دائم سرش  يكنه به ناناد يپس رو م. بشه يكه خودش متوجه مشكل اساس ييرو با ظرافت تو بحثش جلو ببره تا جا

 :گه يم يجد يو با نگاه سهينو يم يزيهاش خم و چ هبرگ يو رو نييپا

كه  يزيو حواستون رو به چ ديكن ليو نوشتن رو موقتا تعط ديسرتون رو بلند كن ديد يم يو نظر ديكن يتو بحث شركت م ديخانوم اوال اگر دار -

 .نيبد ديگ يم

 :گه يآروم م ييپره و با صدا يم يحرف مان نيب يبا سادگ يناناد

حواسم كامال جمع  ديباور كن يشه ول يفراموش م سميكنم و اگر االن ننو ادداشتيو نظرات شما رو هم  سميجزوه هم بنو ديتونم چون با ينم -

 .شنوم يشما رو هم كامال م يحرفام هست و حرفا

 ينظر مخالفتون رو با ماده قانون ديخالف هستپس اگر م. هوا يزنه نه رو يبا سند و مدرك مكتوب حرف م شهيحقوق دان هم هي. مطلب دوم -

 .نيما بخون يتو نظرتون رو برا ديكه بهشون استناد كرد يا يمواد قانون. خوره ينم يدرد چيشما به ه يوگرنه نظرات شخص ديثابت كن

 يزيكل چ يداده وقت يند شده و نظرجهت اصال بل يخود و ب يفرسته كه ب يبار به خودش لعنت م نياول ياندازه و برا يم نييسرش رو پا يناناد

تو  يا. و به طبع اون درس رو گوش بده سهيسرش مجبور بوده جزوه بنو ريساعت كالس امروزه كه خ هي نيدونه در حد هم يدرس م نيكه از ا

اصال  ايدنبال ماده  يبگرد ديتو كدوم كتاب با يدون ياصال تو م ؟ياريبراش ب يماده قانون يخوا يم يحاال؟ از كدوم گور يخورد ،ينادروحت نا

 :گه يم ياندازه و رو به مان يم نييسرش رو پا يبا شرمندگ. خبرت نانا يكدوم صفحه؟ ا يدون يم

 يهست كه بتونه نظرم رو ثابت كنه و اگر هست اصال كدوم ماده هست من رو حساب مطالب يا يدونم اصال ماده قانون يشرمنده استاد من نم -

 .متاسفم. نظر دادم ديداد يكه شما درس م

 نهيب ينم زيسكوت را جا گهيبكنه د يو مهم تر از همه تالشش و دقتش هر كار يهمه صداقت و سادگ نيو ا يكه حاضر بود به خاطر ناناد بابك

رو اعالم و  يبا نانادو نظر موافقش  رهيگ يم يرو پ يتوسط استاد ادامه حرف ناناد يناناد يشدن احتمال دهيباال گرفته و قبل از كوب يو با دست

 .رسن يمطلوب م جهيبه نت تيده و در نها يكنه و به مواد مربوطه ارجاع م يكتاب قانون رو با سرعت باز م

رسونه  يم انيكنه از شركتشون در بحث و كالس رو به پا يدوزه و بعد رو به بابك تشكر م يم ينگاه ممنونش رو به ناناد يبا لبخند لحظه ا يمان
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بود  دهيكه هر جلسه لحظه هاش عمر نوح داشتن و حاال نفهم يكالس. كنه يكالس نگاه م عيگذر سر نيدر كمال تعجب به ساعتش و ا يو ناناد

 يبرگه ها رو به سمت بابك م. جلوش بود ادداشتي يحس شده اش و برگه ها يكرد دست ب يكه احساس م يزيتنها چ. تموم شده يك اصال

 .ده يو با لبخند بهش م رهيگ

 .بود يواقعا عال. يناناد يخسته نباش -

 :گه يكنه و م يم ينيريش خنده

فحش  يهر چ يعني. يگرام يپسر عمو نيهم كنف شدم جلو ا يدستم شكست و تازه كل. يذار يشرط ها م نيبود از ا ياما دفعه اول و آخر -

 ادداشتي يگفت رو تونست يكامل هر چ يعنيتو  نميسارا بب. مكن يحاال بحثم م دميشن يزيچ هيجلسه سر كالس  هيبلد بودم به خودم دادم كه 

 ؟يكن

تونست انقدر كامل  يشك دارم بابك خودشم اگه بود م. ينوشت يفكر كنم تو از كل كالس جزوه كامل تر. گفت يتند م يليخ. نه فدات شم -

 .سهيبنو

 .دارم براش ه،يعجب آدم ره؟يخواست حال منو بگ ينامرد فقط م يمان نيا يعنيواقعا؟؟؟  -

خوب . گناه داره. نيهم تشكر كرد كه تو بحث شركت كرد يتازه كل. بهت زد آخر بحث يچه لبخند يديمگه ند يوونيح. گهينگو د يا ناناد -

 .گهيد يموند يزد؟ مشكل تو بود جا م يمگه حرف بد

 .زمينترس عز. رتتيبگ اديب فرستمش يبه خدا من م يتو ازش دفاعم نكن نيبب. باز يسارا حالمو به هم زد يوا -

 .كردن يرو تو ذهنشون ثبت م گهيروز پر خاطره د هيو  دنيخند يو بابك م يخورد و ناناد يحرص م سارا

***** 

و با دقت  ذارهيچونه م ريو دستش رو ز نهيش يخندان روبروش م يبا نگاه انايده كه آر يمبل لم م يرو ونيزيتلو يرمق جلو يخسته و ب يناناد

 يبعد از ظهر مان يحرفا اديو ناخودآگاه دوباره  نهيب يم يجنگل يچشما نيرو تو ا يبار آثار خستگ نياول يكنه و برا ينگاه م يرت نانادبه صو

 .كرد يگفته بود قطعا باور نم ياز مان ريغ يكه اگه كس ييحرفا. افته يشركت م يتو

 :شه يثابت م انايصورت آر يكنه و آروم نگاهش رو يد مكنه سرش رو بلن يخودش حس م يرو رو ينگاه ينيكه سنگ يناناد

 تا حاال؟ يديرو من؟ خوشگل ند يچرا زوم كرد ه؟يها؟؟؟ چ -

 .تو دانشگاه يامروز كوالك كرد دميشن. دمياز خود متشكر ند يپررو. دميچرا د -

 كرده؟ فيپشتم رد يچ نتيباز خبرچ ه؟يچ -

 .كردكه ازت  يفياون همه تعر فيح. يمان چارهيب -

 .بكنه؟ ماشاال ما رو كه خوب شست و پهن كرد سر كالس يبلده از كس فميا؟ مگه اون تعر -

 نيجا امروز رو ثبت كن چون اول هيپس برو . يالك فيكنه و نه تعر يم خوديزنه نه دفاع ب يربط م ينه حرف ب. يشناس يرو م يخودت كه مان -

 يدرس خوندنت بردار وهيش نيو دست از ا يذره حواس بد هياگه  يكه تو دار يگفت هوش يم. كرد يم فيازت تعر يجور نيا يكه مان هيبار

 .خودت يبرا يش يم يزيچ هيروز  هي
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نبود حتما  رانيقانون مسخره ا نياگه ا. نيحاال تماشا كن. شم يم يزيخوب چ يروز هيهم  يجور نيكن من هم يادآوريبهش حتما  شيديد -

 .دميمقام رس نيو اونجا به ا رانيگرفتم رفتم خارج از ا ميتصم ديچند شا هر. شدم يم يمن قاض يروز هي

 .بالد كفر نيذره آبرو برامون بمونه تو ا هيبذار . بسه يرو آباد كرد نجايا نيهم. نه تو رو خدا، دستت درد نكنه -

 انا؟يآر يايتو هم م. التوچ نيهم مير يم. ياسك ميمن شنبه قراره با بابك و سارا دوستام بر يراست... نمك دون -

 ام؟يمشت جوجه كجا ب هيبا  -

 .يخود دان -

 شنبه؟ يمگه تو دانشگاه ندار يراست نميبب -

 .داره يتيچه اهم. رميخوب نم -

 شدن؟ ياونا چطور راض. بچه خرخون بودن به قول خودت ادمهيدوستات  يشما كه بله ول يبرا -

آخه پنجشنبه جمعه . ياسك ميبر انيكنن م يم ليشنبه رو تعط سميكل كالسا من جزوه بنو ينبه ابابا شرط گذاشتن باهام كه اگه چهارش يچيه -

 .شه رفت ينم. شلوغه يليخ

 :گه يزنه و م يخنده م ريبلند ز انايآر

رو بگو  يو مانمن . يا يا يا س،يبه هدف مجبور شده بشه بچه خرخون ِ جزوه بنو دنيرس يبگو برا ستيكاره ن نيا يگم ناناد يم. پس بگو -

گه سرش به سنگ خورده عالقه اش به بابك باعث شده مثل  يساده رو بگو كه م ياون مان. يمتحول شد هويچطور شده تو  ميكه چقدر فكر كرد

 نيفتم امن گ. منحرف نشده چارهيفكر ب نياز ا شتريبدم بهش تا ب عتريخبر دسته اول رو سر نيبرم ا. و سر به راهش كرده بابك كنهاون رفتار 

 .ستيباغا و فازا ن نيتو ا يناناد

**** 

ساعت . اتاقش ييداره به سمت دستشو يبرم زيتخت خ ياز رو عيچرخه و سر يم شيساعت مچ يعقربه ها يكنه و نگاهش رو يباز م چشماشو

دستش و چوب  هي يتو يكيك هكيو با ت ديپوش عيلباسش رو سر. قرار داشت طيبام تهران دم باجه فروش بل ميهفت صبح ِ و ساعت هفت و ن

 اي اديداره ب ميبپرسه كه باالخره تصم انايبار آخر هم از آر يزد و هم زمان در رو باز كرد تا برا انايبه در اتاق آر يضربه ا گهيهاش تو دست د

 .نه

 .شده داريوقته ب يليمعلوم بود خ. حاضر و آماده در حال ادكلن زدن بود انايآر

 كه هل هل حاضر نشم؟ يكن داريمنم ب يمرد يخوب م. ناايآر يهست يعجب آدم -

 .هنوز ينشده كه خواب ريد ديگفتم شا يقرار دار يدونستم چه ساعت يآخه نم -

 .ميباش طيدمه فروش بل ديبا ميحاال؟ ساعت هفت و ن ميباشه بر -

 .نيريما بگ يهم برا طيشد دو تا بل ريد. اميم اديب. هستم يتو برو من منتظر كس -

 تو هم؟ شونينيب يم. رو سرم سبز شده ياالن دو تا شاخك فضول -

 .پسره. چسبه يوصله ها به من نم نيا. برو بچه پررو -
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 دوستت؟ پهيخوش ت يراست. ها نيايزود ب... فعال ،يعرضه ها ندار نيدونستم از ا يهم خودم م ينگفته بود. عرضه ات يخاك تو سر ب يا -

 چطور؟ -

 .ميجا بند كن هيو دستمون رو  ميببر يهره اب هيگفتم الاقل ما  -

 .يش يمبهوتش م ينيبب! حرف نداره. يآها از اون لحاظ، آره عال -

 .يبا. لنگ و منگش يدوستا نيشد با ا ريباز جو گ. خوبه بابا تو هم -

***** 

 .نخنده و سر به سر گذاشتن بود يبودن و مشغول شوخ ستادهيا طيصف بل يو سارا تو يو ناناد بابك

. به اون ميانداز يو آخرش تو رو م ميكن يم فياز تو تعر يمن و بابك ه دنيرس. به جان تو ستين يزيداداش من بد چ نيا نيگم سارا بب يم -

 گم؟ يبد م. انايدوست آر نيبه ا نيو منو بنداز نيكن فيبعد تو و بابك از من تعر

دانشگاه سر كالسمون الاقل جزوه  ميگرد يآقا ما بر م. مونه يكاله م يسرم بمن . ستيشم؟ قبول ن يم ياونوقت من چ. ها نيزرنگ يليخ -

 .ميسيهامون رو بنو

 .درس و كالس اليخ يو ب ميروز بذار خوش بگذرون هي. بابا ياه گندشو در آورد -

 .منصفانه ست ينجوريا. دوست داداشت بشه ايمال داداشت  ايسارا هم . يش يتو مال خودم م. نيبه حال من بكن يفكر هيخوب پس  -

 .كنه دو تا دو تا يازدواج توپم رو بدم دست سارا خانوم؟ رو دل م سيك يدست يدست ؟يچ گهيد -

تو  ه؟يچ يدون يآخه م. دلم خواست دوست برادرت رو انتخاب كنم دياصال شا. حق انتخاب داشته باشم ديچرا رودل كنم؟ باالخره با زميعز -

 .يش يقابل تحمل م ريغ نيهمچ يخواهر شوهر بش يبخوا

 .رهيچهار تا خواهر شوهر حالتو بگ يخودش جا دوارميام يجهنم پسره مال تو ول. تو روحت يا -

 :گه يو م دهيم هياندازه و بهش تك يدست بابك م ريمثال عاشقانه دستش رو ز يجمله اش با ژست انيهم زمان با پا يناناد

ز گهواره تا  ميكن يكنه كه علم آموز يكتاب خونه پر كتاب مهرم م هيهم  هيتازه مهر. جون خودمكنم ماه تر از بابك  داياصال كجا شوهر پ -

 .گور

 :گه يم يده و رو به ناناد يسر م يخنده بلند بابك

 !!!!!!نيكرد يهم علم آموز نجاياز گهواره تا ا يلينه كه خ -

 .تو جزوه هات يسرت رو بكن ديهمون باتو . يريتا بله رو بگ يكن يناز كش يستيجون به جونت كنن بلد ن -

 :گه يكنه سمت سارا و با خنده م يرو م. اديكه داره به سمتشون م نهيب يرو م اناياز دور آر يمشغول تو سر و كله هم زدنن كه ناناد هنوز

 .منيب يرو تنها م يچون برادر گرام ستيدر كار ن يحق انتخاب نكهيمثل ا يآورد يآخ آخ سارا جون بد شانس -

 :گه يم يو رو به ناناد رهيگ يبه خودش م يخنده دار و مثال طلبكار افهيق سارا

 .گهيد نيليگندتون بزنن بخ يا. دوستش پس كجاست نيا. شم يمن كه گفتم زن داداشت نم -

 .هستم انايآر. سالم -
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 :پرسه يبا خنده م يناناد -

 خوره؟ يم يشكست روح يفتنگ. مورد نظر كوش؟ سارا جون چشمش خشك شد كه سيك نيپس ا -

 .بره يسالم كردن جلو م يشه و بابك دستش رو برا يم ديدوزه و سارا سرخ و سف يم يبا تعجب نگاهش رو به ناناد انايآر

 .خوشبختم تونيياز آشنا. بابك هستم -

كنه و در جواب  يو در همون حال سالم مبره  يكنه و دستش رو جلو م يو بعد از دست دادن با بابك رو به سارا م اديم رونياز بهت ب انايآر

 .ادياالن م. رو پارك كنه نيرفت ماش يگه مان يم يناناد

: پرونه يو بابك رو از جا م انايبلند و متعجبش آر اديبا فر يچسبونه و ناناد ياش م نهيبه س بايو خجالت سرش رو تقر ياز قرمز سارا

 ؟ياريب يخودت بردار رو با يگفت مان يخبرت ك يا ؟يمانـــــــــــــــ

 :گه يم يخبر رو به ناناد ياز همه جا ب يانايكنه و آر يم يجمع يرسه و با لبخند سالم يهمون لحظه بهشون م يمان

 يم يداشت شكست روح ومدنشياز ن شيپ قهيدوستتون هم كه تا دو دق نيا يكرد يخودتو خفه م يتور زدنش داشت يكه صبح برا يجنابال -

 ن؟يمعترض شد هويد ش يخورد حاال چ

 .نثار بازوش كرد و مشغول سر و كول هم زدن شدن يبرداشت و مشت زيخ انايبه سمت آر يو ناناد نيحرف سارا رسما آب شد تو زم نيا با

 :گه يم يو خجالت زده رو به مان نييرو به پا يبا سر سارا

 .مينداشت يما منظور. كرد يم يداشت شوخ ياستاد راستش ناناد ديببخش -

 :گه يپاشه و م يآروم به صورت سارا م يلبخند يمان

فقط  ستمياستاد ن نجايدر ضمن من ا. من متوجه شدم خودم. نيراحت باش ن،يهست شما خودتون رو معذب نكن يپسر شوخ انايخانوم مجد آر -

ا رو مجبور كنه سر كالس درس گوش بده و مهم م يناناد نيبار تونست ا هينفر  هيباالخره . گم بهتون يم كيآقا بابك تبر يراست... هستم يمان

 .نيكرد يواقعا كار بزرگ... و بحث بكنه سهيجزوه بنو ونتر از ا

 :كنه يم يرو به مان يناناد

بابك خرخون رو از راه به در كردم آوردم  نيمن ا ستين يزيكم چ. يهم براش بكن يكار بزرگ ديبا يخوا يبزرگ اگر م زيبه قول بابك چ -

 .ياسك

 .بوده نيكامال حرفشون مت -

 .ارميمواظب خودت باش كه بال مال سرت ن يليطلبت ِ پس امروز خ يكي يمان يراست -

 ؟يآخه چرا ناناد -

 .نيوگرنه خفه ش نيحرفتون رو بگ نيثابت كن نيتون يم يكرد؟ خانوم اگه قانون عيبود منو سر كالس ضا يك. چرا؟ روتو برم -

 نياستادت ا يكم درس بخون تا وقت هي. دادم يجواب رو م نيهم بود هم يا گهيهر كس د. دم مگه دروغ گفتمبع. نگفتم ينجورياوال من ا -

 .جلوش يبذار يگفت مثل بابك ماده قانون يجور

 .كه هر جا رفتم كه تو جواب در نمونم بميتقلب بذارم تو ج يبابك جون رو به جا نيگرفتم ا ميتصم نيهم ياتفاقا برا -
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 ...سرت  يتا ك. يهمش دنبال تقلب. گهيد نيهم -

 .ميبر نيحاال هم بزن. ينيب يخوره نه اشكم رو م ينترس نه سرم به سنگ م. شده حرفت يتكرار ا،يِ خوب كوتاه ب ليخ -

داده  هيتك ناايكه به آر نهيب يگردونه و سارا رو م يساختمان هتل رو به آفتاب لم داده سرش رو به كنار برم يجلو يبرف ها يطور كه رو همون

 snowبا  يروزه اسك هيتمام تالششون رو به كار گرفتن تا  ييو دو تا فتهيهم از پشت هواشو داره تا ن يو دستش رو محكم تو دست گرفته، مان

board  بِل باز يگرفته به جا ميبدن كه تصم اديرو به سارارد رو  يدسنو باومدنه نييو بابك هم در حال پا رهيبگ اديبا ا. 

 :نهيشيم يكوبه و كنار ناناد يو چوب هاش رو از پا جدا و داخل برف م اديم يبعد بابك كنار ناناد يا لحظه

پشت بوم خونتون تو برفا بخواب و آفتابت  يخوب برو رو يريآفتاب بگ يخوا يفرق بكنه؟ تو كه م هيبا بق ديدختر آخه تو چرا همه كارات با -

 !يكن يفهمم چرا خودتو رنگ زغال م يواقعا نم ست؟يپ ياي يم يد يل مهمه پو نيا يچ يبرا گهيد ريرو بگ

نداده و جفت  تيرضا يكيسارا هم كه ماشاال به  نيا. رسه يآدم به گرد پاتم نم ير يفرفره م نيتو كه ع. سكوت كن آقا بابك، بابا خسته شدم -

 .ده يبهم مزه نم ييهامنم تن. اسنو است نيگرفتن با ا اديو بهانه اش هم  دهيها رو چسب سيك

 .يبا من همراه ش يتون يم يايكم تند تر ب هيخوب  -

 .تو دره ير يكنم االن م يهمش فكر م. ير يكنم انقدر تند م ينه سكته م يوا -

 .انقدر ترسو نباش. هم نداره به جان خودم يتازه خطر. مونه يمن مثل راه صاف م يبرا ستيپ نيآخه خل خدا ا -

 بابك؟ -

 بله؟ -

 ؟يگرفت اديرو  ياسك يتو از چند سالگ نميبب -

 .يسالگ 2از  -

 بردنت؟ يچطور مامان بابات م ؟يچ يعنيهان؟؟؟  -

 .گرفتم اديتو مهد  -

 تو؟ يگ يم يها؟؟؟ چ -

 .هم اونجا بودم شياومدم و تا سه سال پ ايبه دن شيمن اتر -

شه  يم رميم يمن االن از فضول درد دارم م نيبب. سرت؟ خوب برگرد همون جازده به  ؟يكن يم كاريچ نجاياون وقت پس االن ا! يگ يدروغ م -

 بهم؟ يبد حيكم توض هي

پدر و مادرم هر دو مهندس عمران هستن و هر دو . اومده اياون جا به دن يول هيرانيپدرم هم ا تيالبته اصل. يشيو بابام اتر هيرانيمن مامانم ا -

 يها زشاز ور يكي ياسك ييجورا هياومدم و اون جا هم  ايخوب منم همون جا دن. رو هيبرو تا ته قض گهيو ددانشگاه  هي ياونم تو. دانشجو بودن 

 .ميكن يم يما اسك دهيتو برف نكوب يو حت رنيگ يم ادي يهست كه همه از بچگ يعاد

 ؟يكن يكار م يچ نجايخوب ادامه اش، ا -

 رياما ز شيبا ما اتر اديكنن كه ب يكردن تا مادر بزرگم رو راض يسع يليپدر و مادرم خ. رانيا ميپدر بزرگم فوت كرد و ما اومد شيپنج سال پ -
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مامان بزرگم دچار  شيدو سال پ نكهيتا ا. خوب حقم داشت. تاب مامانش بود يب شهياما مامانم هم. شياتر ميبار نرفت و ما دوباره برگشت

 ميمامانم، بابام تصم تيبچه رو هم داره و با توجه به وضع هي نيكه مامان بزرگم هم ييرو سخت تر كرد و از اون جا زيهمه چ نيشد و ا ياموشفر

ن يهم يبرا. خواست ازشون دور باشم يو دلم نم ميبا هم بود شهيتونم بمونم اما خوب ما هم ياونا به من گفتن م. ميكن يزندگ رانيا ميايگرفت ب

مجبور شدم برم . كرد يفرق م زيجا همه چ نيا يتونستم اون جا وارد دانشگاه بشم ول يم سالم بود و 17اون موقع . رانيمنم باهاشون اومدم ا

 .كردم تا باالخره بعد از سه سال كنكور شركت كردم و االنم كه در خدمت شما هستم نييباال پا يو خالصه كل يقيمدرسه تطب

 .بودم ده دفعه كم آورده بودممن . بودم دهيند يآدم نيمن به عمرم همچ. يدار يبابا تو چه پشت كار -

 هيفقط . كنم يبه خودت هم ثابت م نويرسه كه ا يم يروز هي. شترهيدونم تو پشت كارت از منم ب يمن م. ريخودت رو دست كم نگ. ينه ناناد -

 ؟يموافق نه؟يدم شوم يمبال يتو رو ميبر ؟يگرم چطور يدنينوش هيخوب حاال با . رسه يكشه اما من مطمئنم اون روز م يكم طول م

 .كه مخالفه لعنت يبر اون كس -

 انايآر يرو رو شينيسنگ بايكه تقر يسارا در حال. رسن يهم از راه م انايو آر ينسكافه هستن كه سارا و مان دنيهم در حال نوش يبه رو رو

 :نهيشيمبل م يرو انايو با كمك آر اديانداخته به سمت مبل م

 .انايممنون آر -

 :كنه يآروم كنار گوش بابك زمزمه م با خنده و يناناد

 !جون شده باشه؟ ياون هم مان ديشا مينياستاد رو صدا كنه بب نيبارم ا هيبگو . شدن يميچه صم نايجانم؟؟؟ ا -

 :گه يكنه و آروم م يم يبا خنده رو به ناناد بابك

 .رينكن دختر آروم بگ يطونيش -

 !يشد عصا الزم ،يلنگ يم ؟يسارا چرا داغون شد نميبب -

سال  هيرو هل دادن كه به اندازه  چارهيراد من ب يآخرم انقدر با آقا. اديگم تو رو خدا بسه، كوتاه نم يم يه. است انايآر نيا ريهمش تقص -

 .دست و پا برام نموند گهيد. خوردنم پر شد نيزم

 :كنه يگوش سارا زمزمه م ريبا خنده و آروم ز يناناد

 .رفتا ادتونيمبارك  يجا هي -

 .تيترب يخفه شو ب -

 ؟يشد؟ خر شد يمن خواهر شوهرت بشم، چ يعمرا بخوا يگفت يتو كه م ن؟يشد يميجون صم انايانقدر با آر ياز ك يراست نميبب -

 .خفه شو -

***** 

ره بعد از دوبا. كرد يم يگسترده بود و فخر فروش نيكرده بود و فرش سبزش رو رو زم نيبه زم يهاش سالم گرم يقشنگ يبا همه  بهار

گذشتند و كم كم دوباره به فصل  يشروع شده بود و روزها هم چون برق و باد از كنار هم م يروزمرگ يدانشگاه ها باز و زندگ ديع التيتعط

كه هنوز هم بر همون صراط  يكردن و اشكال برطرف كردن بودن به جز ناناد يهمه مشغول جزوه گرفتن و كپ. شدند يم كيامتحانات نزد
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ها و  يسيسرگرم تقلب نو يهاش و منتظر بود امتحانات شروع بشه تا دوباره چند صباح ياليخ يها و ب يروزمرگ نياستوار بود و سرگرم اقبلش 

 ...و يعاشق يدر كوچه ها يو به قول معروف فصل تابستان و ول گرد يخالص ونگذروندن امتحانات و بعد از ا

***** 

 الو بابك سالم؟ -

 ؟يرا صدات گرفته؟ خوبچ. يسالم ناناد -

 .سوزم يتو تب م يدارم به قول. ستياصال حالم خوش ن. خوردم يبد يليخ يسرما. نه -

 هوا؟ نيآخه چه وقت سرما خوردن تو ا -

من عالمت بزنم؟ راستش  ياستاده ازش سوال بده رو بهم بگ نيممكنه فردا ا يكن يكه فكر م يمهم يقسمت ها يتون يم نيبب. گهيشانس د -

ممكنه سوال باشه  يكن يكه فكر م ييخوام جاها يم سهيهمه بنو نيا نهيممكنه بش ريهم كه غ انايآر. كل كتاب رو تقلب نوشتن ندارم يال نااص

 .سميهمونا رو بگم كمك كنه بنو كهبهم  يبگ

 ...بزن گم عالمت يكه م ييكتابت رو باز كن صفحه ها. شترشياتفاقا سواالش مشخصه از كجاهاس ب. باشه باشه -

 

 .تمومه گهيد يسيدو صفحه رو هم بنو نيا ا،يجان من ب انايآر -

 .رم جا بدم نايچند طرف داره كه بخوام ا يدستم مگه فكر كرد يپول داد فيوجب ك مين. سميآخه كجا بنو. دختر يكالفه ام كرد يوا -

 .گوشه هنوز جا داره نيا يسيتر بنو زيكم ر هي. انايجون من غر نزن آر يوا -

 اهيس يمورچه ها نيتا ا يقهوه ا فيك نيرو ا سميبنو اريبرو چهار تا كاغذ بر دار ب. يسيرو بنو نيسر جلسه از ا يخوا يم يمن موندم تو چطور -

 .يكه كور شد ينيرو بب

. جمع كنم يك ارميا رو در بكاغذ يتونم حواسم رو بدم كه ك يحالم نم نيبا ا. تو سالن افتادم هزار تا مراقب هست. گم بكن يكه م يكار يوا -

 .گم بكن يكه م يكار

***** 

 .كردم انقدر وضعت خراب باشه يفكر نم گهيد يول يحالت خوبه؟ بابك گفت سرما خورد ؟يناناد يشد يشكل نيتو چرا ا يوا -

 .ندازم هواا يكالمو م رميده بگ هي. به حال مرگم يعني. ور تب دارم از اون طرف سردمه هياز . رميم يسارا دارم م -

 :گه يكنه و م يرو نگاه م يصورت ناناد يبا نگران بابك

 .ياالن بهتر بود يزد يم نيليس يپن هيدكتر،  يرفت يسر م هي روزيكاش د. دونم يحالت بده، م يليخ -

كار رو درست  نستميه تا باال سرش واهم ك انايآر نيتقلب نوشتن نداشتم ا يور نا هيامتحانه از  نيرفتم اما ا يامتحانه نبود م نيا. شد يبابا نم -

 .تقلب ها رو كه به زور آخراش رو جا دادم نيتازه باال سرش بودم و باز انقدر درشت درشت نوشت ا. ده يانجام نم

 .دردسرش كمتر بود نياز ا يخوند يم يشستيدور م هيبه خدا اگه  -

 .نداره يبيع. گهيشه د يپاس نم تاينها. بابك اليخ يب -
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***** 

ناخودآگاه  يگس نيكنه و ا يرو پر م شينيگس ب يادكلن يبو. و همه مشغول نوشتن نييهمه سرها رو به پا. فرو رفته ينيتو سكوت سنگ النس

 يمكان ها و بعض يبعض يگاه. سابقه هم نبود يتجربه كنه اما ب ومديم شيحس رو كم پ نيا. زهير يم نييو دلش پا ارهيرو تو وجودش م يترس

بست تا  يلحظه ا يسوال اول رو نوشته بود و چشماش رو برا. حاال نيدرست مثل هم ختير يتو وجودش م يحس هيناخودآگاه  هاابوها و صد

. محكم هم بهش اضافه شد ييقدم ها يشه و بعد صدا يتر م يكمتر بشه كه احساس كرد بو هر لحظه قو يپلك هاش از تب كم ينيسنگ نيا

 يو براق چرم مشك كيجفت كفش مردونه ش كي يكنه و رو يحركت م نييشه و نگاهش به سمت پا يم زچشماش با شهيناخودآگاه مثل هم

كه توجهش رو جلب  يزيچ نيكنه و اول ينگاهش آروم آروم به سمت باال حركت م. شه ياون صورت م دنيمونه و ناخودآگاه مشتاق د يثابت م

ناخودآگاه محو  يمرد اونقدر جذابه كه لحظه ا نيشه، اما ا يباورش نم. تسا دهيو كش يگندم يصورت يرو يمشك يرايكنه دو چشم گ يم

خواد  يدلش م. شه يبه پا م ييو تو دلش بلوا رهيگ يم نييصورت مرد با خجالت نگاهش رو به سمت پا يرو قيشه و بعد با اخم عم يصورتش م

 يكشه و حس يتو نگاهش هست كه قدرت صاحبش رو به رخ م يزيچ. و اون نگاه رو تو ذهنش ثبت كنه رهيسرش رو باال بگ گهيبار د كي

 يناناد يباالخره نگاهش رو دوباره به صورت مرد كه انگار اون هم تمام حواسش رو متمركز كرده رو. كنه يم داريب يوجود ناناد يرو تو بيعج

دوزه ناگهان اخم صورت مرد پر رنگ تر روش  يم شهاب يمان اي انايآر يرسه هم سن ها يمرد كه به نظر م ينگاهش رو به چشما يوقت. دوزه يم

 .برگه هاش بره يو دوباره سرش تو رهينگاهش رو ازش بگ يشه ناناد يباعث م نيده و هم يانگار داره هشدار م. شه يزوم م

 يگاه تمركزش به هم مناخودآ. ره يرسه كه هر لحظه تبش داره باالتر م يبه نظرش م. انگار گر گرفته باشه. كنه يم يبيعج يگرما احساس

كم نداره جز اون اخم  يزينظر چ چيبه نظرش مرد از ه. ديسف راهنيو پ رهيت يبا كت و شلوار طوس اديچشمش م يمرد جلو ريخوره و دائم تصو

 يم نينش دنبال اذه يتو. نگاه مرد قرار داره ريكنه هنوز ز ياحساس م يناناد. نفوذ كرده بود يناناد يكه انگار تا عمق چشما يهو نگا قيعم

جلوتر به سمت  يشه و چند صندل يمحكم از كنارش رد م يينه كه مرد با قدم ها اي دهيهم د يا گهيمراقب رو سر جلسه د نيگرده كه ا

 :گه يكوبنده رو به دانشجو م ييشه و با صدا يخم م يشاگرد

 .پس ديسوال نكن. سواالت واضحه -

 .شه يرد م ينادكنه و از مقابل نا يدوباره عقب گرد م و

كنه و مقابل صورتش  يبلند م زيم يبرگه سوال رو از رو تيفكرش با عصبان يريو درگ يتب لعنت نيكالفه از به هم خوردن حواسش و ا يناناد

ولش پ فيك يهنوز چهار تا سوال جواب نداده داره كه تنها سه سوال جوابش رو. كنه جمع سواالت بكنه يم يو تمام حواسش رو سع رهيگ يم

چند . يپول چرم فيك يخوندن جواب ها مجبوره دائم چشماش رو تنگ كنه و متمركز بشه رو يانقدر خسته است كه برا چشماش. نوشته شده

كنه و با  يكه حركت م ييكنه و قدم ها يحس م شيكيگس رو باز تو نزد يكنه كه بو يخونه و شروع به نوشتن م يرو با جون كندن م يخط

زنه و ترس رو دوباره به  يرو به هم م يانقدر كه كنترل ناناد. هينگاه مرد طوفان. ارهيسرش رو باال م. هش يمتوقف م شيدلاز صن يفاصله كم

. ره يم رونيدوباره حواسش به كل پرت و جواب از ذهنش ب. دوزه ياندازه و نگاهش رو به برگه م يم نييپا عيسرش رو سر. اندازه يجونش م

سوال رو اصال  هي يجور نيهم. گهيفكر نكن و تمومش كن د يامتحان كوفت نيجز ا يچيبه ه قهيدو دق. رو جمع كن احمقچته؟ حواست  ياه ناناد

 .پس حواست رو جمع كن يسيبنو ينتونست شترياحمق انقدر بد خط نوشته نصفش رو ب يانايآر نيرو هم كه ا يكي يندار
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كنه  يم يدوزه و سع يپول م فيزوم شده، نگاهش رو به ك زشيبرگه و م يتمام قوا رومرد كه انگار با  يمقابل چشمها اديبا زحمت ز دوباره

شروع به حرف  نييحال كنترل شده و پا نيو در ع نيمحكم و خشمگ ييو با صدا رهيگ يسرش قرار م يكلمات رو بخونه كه مرد درست باال

 .داره يبيانگار ته لهجه عج .كشه تا كالم مرد براش مفهوم بشه يطول م يا هيثان دچن. كنه يزدن م

 ن؟يبد نيخوا يخانوم برگه تون رو نم -

و با  رهيبگ نييكنه سرش رو پا يدوزه كه خشم و صالبت چهره مرد وادارش م ينگاه متعجبش رو اول به برگه اش و بعد به صورت مرد م يناناد

 :كنه تا لرز توش مشخص نباشه يكه تالش م ييصدا

 .رو ننوشتمهنوز سه تا سوال ... نه -

 .نيرس ينم يمطلوب جهيبه نت يجور نيچون ا نيو بر نيكنم برگه رو بد يم شنهاديبهتون پ -

 :گه يم تيدوزه و با اخم و جد يگنگ نگاهش رو به مرد م يناناد

وال، دوما به خودم مربوطه كه به جلسه اجازه گرفتن برگه ها رو ندارن ا انيامتحان مونده و اصوال مراقب ها تا پا انيفكر كنم هنوز سه ربع تا پا -

 .نه ايرسم  يم يا جهينت

كنه به  يتو دلش شروع م يكنه و ناناد ياز كنارش حركت م يكالم جيه يدوزه و بعد ب يم يرو به صورت ناناد شينگاه عصبان گهيبار د مرد

. خانوم يناناد گهيتو هم هست د ريتقص. تحفه ؛رتشونيگ يجو م عينگاهشون كرد سر يكي ننيب يتا م ر،يجو گ كهيمرت ". فحش دادن به مرد

 ". گهيپاشو برو د سيخبرت حواستو بده به برگه ات و بنو ينعوض چشم چرو

و  سهينو يبرگه م يخونه و هم زمان رو يرو م فيك يتنگ تر رو يو هر لحظه با چشمها فيك يرو يكنه به خوندن تقلب ها يشروع م دوباره

امتحانش بوده اونم  نيبدتر نيا. كنه يرو نگاه م واريدر و د ايگذاره  يم فيك يكنه و رو يم نييبرگه رو باال پا هقيهر چند دق يرد گم كن يبرا

گند بوده  انايآر يانقدرم تقلب ها. كه داشته رو هم ازش گرفته يذره حواس هيكه خود به خود همون  يآدم نيروز اونم با وجود چن نيبدترتو 

 .كه پدرش در اومده

زن انگار تو . سالن هستن يتو گهيزن د هيشده و حاال تنها مرد اخمو و  يده و كم كم سالن خال يرو نشون م ياواخر فرصت امتحان بايتقر ساعت

ش ا ندهو بر زيحداكثر استفاده رو ببرن و اما مرد با نگاه ت يبيغ يلحظات و امداد ها نيآخر نياست و اجازه داده تا دانشجوها از ا گهيد يايدن هي

 .رو گرفته يگردش سر نيكوچكتر يحت يجلو

 يم رونيباشه كه از جلسه ب يجزو نفرات آخر بايامتحانش بشه و تقر نيگند تر نيدست به دست هم داده بوده تا ا زيكه به كل همه چ يناناد

سوال اصال  نيكه ا يياما از اون جا سهيوسوال مربوطه بن يخط برا كيبتونه حد اقل  ديدوزه تا شا يبار آخر نگاهش رو به برگه سوال م يره برا

 ميده و تصم يبرگه حركت م يسرش رو رو يديبا نا ام ستيدادن ن ييلويدونه استاد هم اهل نمره ك يكه م ييتقلب هاش نبوده و از اون جا يوت

 يو بدون حت اديسرش م يمثل عجل باال شيتا خودكارهاش رو جمع كنه كه مرد با همون نگاه بران رهيگ يسرش رو باال م. برگه رو بده رهيگ يم

با  يداره و رو به ناناد يرو برم يناناد فيكشه و ك يبرگه م يشه و بعد خودكار قرمز رو رو يم رهيخ يبه برگه ناناد يحرف لحظه ا مكال كي

 :گه يكوبنده م يلحن

 جهيبه نت ديشا نيخانوم راد كه اگر برگه رو داده بود نيدينرس يا جهينت چيعرض كنم به ه ديوقت امتحان تموم شده و متاسفم كه با گهيحاال د -
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 .كرد يحرمت شكن ديبا يانگار گاه يبه حرمت حال ناخوشتون بهتون فرصت دادن برگه تون رو دادم ول. نيديرس يم يا

 يشه به جا ياش باعث م يشگيدوزه به مرد و باز همون صداقت هم يوحشت زده چشم م يكه حاال درست رنگ گچ بود و نگاه يبا صورت يناناد

 :گه يلب م ريكتمان نگاه ملتمسش رو به مرد بدوزه و ز

 .ديحاال هم ببند ديو تا حاال هم چشمتون رو بست نيشما كه فقط مراقب. نيبش اليخ يكنم ب يخواهش م -

 .ديببر فيتشر ديتون يم. برگه رو خط زدم يرو ديستيمتوجه ن نكهيمثل ا -

 :گه يبرنده رو به مرد م يكنه و با لحن يمرد و حاال كه آب از سرش گذشته ترس رو از خودش دور م يه چشمهادوزه ب يرو م شيوحش نگاه

 .پولم رو بده فيك. موند يدانشگاه لنگ م نيخوب شد استخدامت كردن به عنوان مراقب وگرنه به جان خودم ا. يهست يعقده ا يليخ -

لرزه و  ياز حد دست مرد م شيب يناگهان از سرما يخوره و ناناد يه دستش به دست مرد مبره ك يپول م فيهم زمان دستش رو به سمت ك و

 :گه ياراده م يشه و ب ياز حد دست زن متعجب م شيب يمرد از گرما

 .باالست يليتب تون خ -

 !نداره يبه تو ربط -

 .ره يمرد خورد نشه به سمت در م يجلو نياز ا شيكنه تا ضعف رو توش پنهون كنه تا ب يكه تالش م ييبرافراشته و گام ها يبا سر و

كه دوباره  ارهيرو در م نشيماش ديره و پشت ساختمون كل يمحكم به سمت درب خروج م ييدر دست و گامها يچرم فيساعت بعد مرد با ك مين

ناخودآگاه گام هاش رو كند تر . بلند قد يپسر يداده به شونه  هيبه مراتب خراب تر و تك يبار با حال نيو ا اديكه از روبه رو م نهيب يدختر رو م

 :شنوه يپسر رو م يبعد به وضوح صدا يكنه و لحظه ا يم

 .رو بردارم ها نميخودت ببرمت بعد برگردم ماش نيتونم با ماش يمن م نيبب ؟يخودت بر يتون يم يمطمئن يناناد -

 .رم خودم ينه بابك خوبم، م -

 .اليخ يبهش فكر نكن، ب گهيد يناناد -

گفت برگه اتو بده  يوونيبابك ح يول يعوض كهيمرت. رهيجور خراب نبود بتونه ازم تقلب بگ نيممكن بود اگه حالم ا ريغ. يعقده ا كهيمرت -

 .بروها

 مونيبعد پش قهيدو دق يد يفحشش م قهيدو دق. ستيبا خودتم معلوم ن فتيتكل. ايگ يم ونيباال رفته هذ يليتبت خ نكهيمثل ا. دختره خل يا -

 .يش يم

 .حقش بود. خوب حالش رو گرفتم يول -

و تنها  اديداره به سمتشون م يو جد قيافته كه با همون اخم عم يبه مرد م يكنه و درست تو همون لحظه چشم ناناد يرو باز م نيدر ماش بابك

 .چند قدم باهاشون فاصله داره

و ازش  نشيكنار ماش اديدوزه به مرد و منتظر تا ب يشه و چشم م يم شنيداخل ماش عيكنه و سر يم ياز بابك خداحافظ عيسر ناخودآگاه

ام و  يب نيماش يراهنما ينگاهش به سمت چراغ ها. كنه يحواسش رو پرت م ينيماش موتير يبزنه كه ناگهان صدا يحرف ايكنه  يعذرخواه

بنده و  يشه و در رو م يم نيوارد ماش يبه ناناد يچشم گوشه يكنه و بدون حت يرو باز م نيافته كه مرد در ماش ينش ميپارك شده كنار ماش
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 يلحظه و نا خودآگاه فكر نيمرد؟ اما تو هم نيپس ا دهياسات نيمخصوص پارك ماش نجايچرخه كه ا يسوال م نيتو ذهنش ا. زنه ياستارت م

رو از پارك در  نشيماش عيحركت سر هيه و بعد با افت يكنه تا مرد راه م يمعطل م يا قهيچند دق يناناد. شه يم داريب يتو وجود ناناد يطانيش

 يمرد م نيرو به سمت ماش نيلحظه ماش نيو تو آخر رهيگ يدانشگاه خارج شده سبقت م يمرد كه تازه از ورود نيو با سرعت از كنار ماش ارهيم

نشونه و نگاهش رو به چشمان  يبر لبش م نهروزمندايپ يتوقف و لبخند يكوبه و بعد لحظه ا يم نشيماش نهياش رو به آ نهيو با شدت آ رهيگ

 .دوزه يمرد م

 .شه يده و از كنارش رد م يده و گاز م يحركت م نيدوزه و سرش رو آروم به طرف يم يپر تاسف به ناناد ينگاه مرد

 ينه م گهيكه د يا يا شرمندگده و ب يكنه و حق رو به نگاه پر تاسف مرد م يكه كرده فكر م يكار احمقانه ا نيشكست خورده تازه به ا يناناد

 .ره يده و به سمت خونه م يگاز فشار م يده و پاش رو رو يداره به خودش فحش م يرو عوض كنه و نه سود يزيتونه چ

ز سر و كله نزده بود امرو ناياگر خودش هم اون چند سال رو با سا ديشا. فتهيم شيحال حرفه ا نيو در ع بيدختر و تقلب عج اديدوباره  مانيپ

جسارتش؟ كالم برنده اش؟  ش؟يتو وجودش بود؟ نگاه وحش يمتفاوت زيچه چ. اما اون متفاوت بود. رهيدختر رو بگ نيتونست تقلب ا ينم

 كودكانش؟ يهم اون عكس العمل احمقانه اش و تالف ديشا ايو دفاع از خودش؟  شيموضع ناگهان رييها و تغ حرف اي ش؟يتند

داره و بعد با  يزنگ نگه م يرو هودهيب يدستش رو لحظه ا شهيكشه، مثل هم يشه و خودش رو از پله ها باال م يم ادهيپ نيخسته از ماش يتن با

 نمقابل سال يخودش رو از پله ها. قدم از قدم برداشتن نداره يحالش انقدر خرابه كه نا. كنه يچرخونه و در رو باز م يرو در قفل م ديكل يسست

 ينم. سوزه ياز تنش درونش داره م شتريسوزه اما ب يتنش هم چون كوره م. شه يوارد طبقه دوم و اتاق خوابش مبعد  يكشه و لحظه ا يباال م

دلش تنگه، گرفته، . شه يم يگونه هاش جار يبنده و اشك از رو ينور م يكشه و در رو به رو يم ضيپنجره اتاق رو با غ يپرده ها. فهمه چشه

 چرا؟ ؟ياز چ ؟يك ازاما 

مگه . چت شده؟ خوب به جهنم. ينبود فيتو كه انقدر ضع ؟يكن يم هيگر يكه ازت گرفته دار يتقلب ينكنه برا ه؟يچه حال نيچته؟ ا يناناد "

 ".يريگ يدوباره واحد رو م يكه افتاد ياومده؟ افتاد نيآسمون به زم

 :كنه يبلند مامان رو صدا م ييو با صدا رهيگ يشه و ناخودآگاه دلش م ياش بلند تر م هيگر

اومدم و پشت در  يم ديهفت سالم بود با ياز وقت ؟يو تو باش اميحسرت به دل موندم كه ب شهيچرا هم ؟يستيچرا بازم ن ؟ييمامان كجا... مامان -

 دميكلنبال آوردم و د يپر غم كوله ام رو از پشتم در م يذاشتم و بعد با دل يزنگ م يدستم رو رو يكن يبا ذوق و شوق كه تو در رو به روم باز م

 يدادن و من به خودم م يهم صدا م وارهايكه انقدر سكوتش ترسناك بود كه د يخونه خال هياومدم تو  يكردم و م يگشتم و در رو باز م يم

كردم و  يغذام رو خودم گرم م. رسوندم يكردم و صداش رو به عرش اعال م يرو روشن م ونيزيترس و سكوت تلو نيفرار از ا يو برا دميلرز

نگاه  ميسرگرم. يخانوم بش ،يبزرگ بش يخوا يم يپس ك يو بهم بگ يايرو نسوزونم تا تو ب رشيبار ز نيكردم كه ا يحواسم رو جمع م رهر با

و كتابم  فيك. نداشت اون ساعت يا گهيو كوفت نگاه كنم چون برنامه د يو گل دوز يآشپز نميبود كه بش ميگرد يكردن به برنامه به خانه برم

 يام خانوم معلم م كتهيفكر كنم اگه غلط نداشته باشه د يو سادگ يبگم و بعد تو عالم بچگ كتهيو خودم به خودم د سميمشقامو بنو وكنم  رو پهن

 يتو نمره داد يعنيكه  سميبنو 19 هيگنده بكشم كه توش  رهيدا هي رشيو بعد ز سميكلمه رو غلط بنو هيگفتم، پس  كتهيفهمه خودم به خودم د

تو تختم  نكهيخوابم برد و صبح از ا ونيزيشام نخورده همونجا دمه تلو ييچه شبا يديوقت فهم چيبزرگ شدم؟ ه يمن ك يديتو فهم!! امانم. بهم
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. تو شركت بابا ؟يهمه سكوت اما تو كجا بود نياز ا دميترس ييچه شبا يديخونه؟ مامان فهم نيشماها اومد دميفهم يكردم م يچشم باز م

 ريباشه، مد سيرئ ديتو اجتماع باشه، با ديبا. خونه بچه بزرگ كنه نهيبش ديزن كه نبا. يآخه تو مهندس معمار بود. رمندو كا باالسر نقشه كش

پامم اگه . كهنه يمگه من بزرگ نشدم؟ اونم با پوشك جا. كنه تيبده، بچه ترب ريكهنه بچه عوض كنه، بچه ش ديگفته زن با يك. باشه، دستور بده

اصال . گهيكنه د يعادت م يرو ند رتياز اول بهش ش يخوب وقت. خشك ريبا ش گه،يجانسون بود د يب يو زنگ و پودر بچه بد ديسوخت اكس

و  رهيمامانش از تن مامانش بگ نهيخوردن از س ريخواد وقت ش يهم كه م يياون گرما يگور بابا. با هم دارن يدو تا چه فرق نيفهمه كه ا يهم نم

هه، مامان چه ! تو ذات بچه باشه ديبا تيترب ن؟يكرد تيمگه من رو ترب. بچه وابسته بشه ديبا يچ ياصال برا. يبستگخاطر و وا تياون امن

بازم تو همون شركتت،  ؟ييتو آغوش تو رو داره اما كجا هيگر يدلم هوا. االنم كم دارمت. يديو ند يداشتم و تو چشمات و بسته بود ييكمبودا

! پس كار تو حتما درست بود. ديمون يم گهيهم د يتو و شوهرت برا شون،يرن سر خونه زندگ يم يروز هي ابچه ه يگ يتو راست م. بابا شيپ

خوب آروم شدم  يو وقت يختير يو پا به پام اشك م يديمال يات و تو آروم آروم پشتم رو م نهيكردم تو س يم ميخواست سرمو قا يمامان دلم م

 حيو بهم توض يتا اشكاالمو برام حل كن يامتحان داشتم و تو نبود يوقت. يگفت يو چاه رو بهم م اهو ر يديفهم يدردمو م ،يزد يباهام حرف م

 ينوشتم م يآره مامان كف دستم تقلب م ؟يرو به رخم نكش انايكمتر نشه تا تو آر ستيكردم كه معدلم نوزده ب يم كاريچ يكرد يفكر م يبد

 كاريدستم روش نوشته شده اما چ يديد ينوشتم و تو شب م ياز رو دستم جوابو م دميرس يسوالش مبه  يرفتم سر امتحان و با ترس و لرز وقت

 يرو دستم چ يخط خط نيا ينيبار كه بب هي يبه خودت زحمت نداد يمامان حت... يكرد يكه باز رو دستت خط خط يزد يسرم داد م ؟يكرد يم

با نمك  يدختر كوچولو. مامان من بزرگ شدم. ستيراهش ن نيا يكه بهم بگ تمب نوشبوده كه تقل يدردم چ ينيكه بب. تقلبه يكه بفهم. هست

 يكارا نداشت نيا يبرا يبغل گرفتنش رو داشتن، جلوت بزرگ شد اما تو وقت يساعت تو مهمون هيشب داشتنشو،  هيكه همه حسرت  ليفام

كه از  يزيكل چ. لوسه نه دختر بزرگ مامان يبغل مال بچه ها هه. كهاومد  يجور در نم زايچ نيبود و خانوم بودن با ا يخانوم م ديبا. براش

 يبرا. كنم و لوس مامان بابام يم يذوق كنم كه دارم بچگ نيآورد يبه زبون م ايناد يكه هر بار جا يناناد. اسم بود هيمزه كردم  اشيو دن يبچگ

 زيدختر عز دميشن يم ياما كاش الاقل بابا بود كه هر بار از كس مانم، ماهنوز يستيو ن يتو كه نبود. مامان ستميمانوس ن ايهنوزم با ناد نيهم

مال  يكه مال من باش نياز ا شترياصال بابا؟ تو ب دمتيد يك. حسرت به دل آغوش گرمه تو هم موندم يبابا حت. دردونه باباست لمسش كنم

كارتون  يعني. شد يم داتونيو نه شب شما دو تا خونه پ هشتساعت به زور . دنيد ياز من تو رو م شترياونا ب. يسر ساختمونات بود يكارگرا

. يخر يم يخوا يهر جور كفش و لباس م ،يكن يكمه؟ راحت خرج م تيچ يخونمون بود؟ هر بار دهن باز كردم گفت يگرما نيمهم تر از ا

. بود يدرمون يدردم درد ب يديبابا نفهم ه؟يچدردت  گهيد. رستوران و كوفت و زهر مارتم كه به راهه ياسك. ير يدو بار مسافرت خارج م يسال

 6كه تا  يكجا بود؟ تو مدرسه كوفت و زهر مار انايآر. يو باال رفتن، اما تو هم برام وقت نداشت دنيرو سر و كولت پر. دستات بود يدرد گرم

 شياومد تو دفترتون پ يبعد از ظهر م 6از  ودهتر ببازم اون از من وضعش ب. زهوشانيبعد از ظهر ناهارشم بدن و مثال نمونه كوفت و زهرمار ت

بود براش سوالش رو حل  يكيكرد  يم ريگ يياگه جا نيديكش يبه سرش م يدست هي. نيكرد يو كتاب و درسش م فيبه ك ينگاه هي. شماها

تو دوستاش و  شيزندگ گهيد. شدمتنها دانشگاه رفت باز  يوقت. محبت كرد و هوامو داشت شتريكنم كه بازم از شماها برام ب ينم يناشكر. كنه

كه با هم  اديخوش شانس باشم شام م يليو شب اگه خ شيره تو اون شركت بازرگان يصبح م. ستياما حاال اونم ن. پسرونه شون بود يحايتفر

با  رون،يبرو ب ستاتبا دوكه  نيحذف كرد مميخورد يكه با هم م يونيخط درم هيرفتم دانشگاه همون شام  ياز وقت گهيشماهام كه د. ميبخور
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زنده  ؟يمرد نيبهم بگ نيزنگ زد هيسوزم اما كدومتون  يدارم تو تب م... درست كن يزيچ هيخودت  ،يبخور، تنها بخور، بزرگ شد انايآر

 دارنن يچيكه ه ييخوش به حال اونا. خودت يرفت يپات بود م ريز نيماش نيبگ نيخوا ياگه حرفم بزنم م ؟يبر يخوا يدكتر نم ؟يخوب ؟يا

 نجوريوقتش ا. كه خودش گرفته بده يآب پرتقال وانيل هيمامان كه براش عار نباشه دست بچه اش  هي. و با هم بودن رو دارن يهمدل نياما ا

 ...پول رو پول گذاشتن و يوقتا طال نباشه برا

ره  يبه سمت باال م يكيهمون طور كه پله ها رو دو تا . ستيخونه ن يده كه كس يخونه بهش نشون م يكيكنه و سكوت و تار يدر رو باز م انايآر

 ديجد ليكه قراره وك يو برن به هتل اديب نييكنه تا لباسش رو عوض كنه و پا يرو دعوت به نشستن م يگرده و مان يبه پشت سر برم يلحظه ا

 .ننديرو اونجا بب تشرك

گردونه به  يسرش رو برم. شه يم ستشيباعث ا يلحظه ا ليموبا يبره كه صدا يادكلن م شهيكنه و دستش رو به سمت ش يرو تنش م كتش

صدا از  نهيب يكنه و م يدقت م شتريب. اد يم يا يزنگ گوش يزنه و همچنان صدا يسمت تخت كه تلفنش رو روش گذاشته اما تلفن زنگ نم

 بايكه تقر نهيب يرو م يناناد. كنه يباز و چراغ رو روشن مدرش رو . است يصدا از اتاق ناناد. ره يم رونيكنه و ب يباز م ودر ر. ادياتاق م رونيب

كنه تا صداش كنه  يدستش رو دراز م. كنه يصورتش رنگ گچه و انگار تو خواب ناله م. شه يم كيبهش نزد. تخت افتاده يهوش رو يب مهين

صبح  يكه ناناد اديم ادشيتازه . سوزه يب مداره تو ت يناناد. بره يم شيشونيدستش رو به سمت پ عيسر. شه يمدستش شوكه  يكه از گرما

 .كنه يچشماش رو باز م يحال يكنه كه با ب يرو صدا م يناناد. شه يخودش ناراحت م يفكر يهمه ب نينداشت و از ا يهم حال خوش

 .سوزم يدارم م... گرمه انايآر -

 .دكتر مير ياالن م. يتب دار. دونم  يم زم،يدونم عز يم -

 .ره يكنه و به سمت پله ها م يكنه و بعد بغلش م يتخت بلند و حاضرش م يرو از رو يناناد و

 .ستهيا يپر سوال و نگران م يبا نگاه انايداره به سمتشون و مقابل آر يبرم زينگران خ انايآر يدست ها يرو يناناد دنيبا د يمان

 .هويكنه  يتشنج م. مارستانيب مشيببر ديبا. باالست يليتبش خ. سرما خورده بود و حاال هم تب داره. ستيحالش خوب ن -

***** 

مهربون بهش چشم  يتختش نشسته و با نگاه نييپا يصندل يدوزه كه رو يم يكنه و نگاه خسته اش رو به مان يچشماش رو آروم باز م يناناد

 :گه يزنه و م يبهش م يلبخند يباز ناناد يچشما دنيبا د. دوخته

 ؟يچرا زنگ نزد. اومده تبت خوشبختانه نييپا يلياالن خ يول ،يشانس آورد يليخ!  39.5ود، باال ب يليتبت خ ن،يسرم دومه ا -

 ؟يبه ك -

 .انايآر. به عمو، زن عمو -

 :گه يو م كنهيم يتلخ خنده

كدومشون تازه االن كه خبر دارن . بود نيمن از صبح تب داشتم و حالم ا. دنيفهم يزدن و م ياگه براشون مهم بود خودشون بهم زنگ م -

 .بازم به معرفت تو نجان؟يا

بهش  نيهم يبرا. شركت مهم تر بود سياما حضور اون به عنوان رئ ميرفت يم ديهر دو با. ميقرار مهم داشت هيرفت  يم ديبا انايآر. اشتباه نكن -
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 گاهمنم گرفتار دانش. هست يا دهيچيپ طياخواست قرارش رو كنسل كنه اما واقعا االن شركت تو شر يم. اديمونم تا اون بره و ب يتو م شيگفتم پ

كم  يليكه هم كار بلد باشه هم مطمئن و كار بلد خ يكس تشيواقع. داره كه هر چه زودتر به كارا سر و سامون بده اجياحت ليوك هيبه  انايآر. شدم

چون اگه كنسل . ميقرار رو كنسل كن ميتونست ينم. رو سر و سامون بده انايآر يكارا اديمدت ب هيكردم  يراض يرو با بدبخت نيراست. شه يم دايپ

 نه؟... يكن يرو درك م طيتو شرا. قرار بذاره گهيبود د رممكنيغ ميكرد يم

 يتو رو هم از زندگ. خودش رو داره يها يهر كس گرفتار. دونم يم! همه رو طيكردم شرا يبچه هفت ساله بودم درك م هي يمن از وقت -

 .ممنونتم. رم خونه يحالم خوبه سرم تموم شد خودم م. گهيبه كارت برس د پاشو برو. ديانداختم، ببخش

 .نگرانت بود يليبابك خ. طور خانوم مجد نيهم. بابك چند بار تماس گرفت يراست. موقوف يپس بلبل زبون فمهيوظ -

 .هيپسر ماه -

 ؟يدوسش دار -

 .دوست هيمثل  -

 :دوزه يم يشه و چشم به ناناد يناگهان نگاهش كنجكاو م يمان

 صبح چه خبر بوده؟ دعواتون شده بوده نكنه؟ ؟يبابت صبح هنوز ناراحت ديپرس يم. فت گيهم م يا گهيد يزايچ هي نميبب -

 :كنه يشه و آروم زمزمه م ياتفاق صبح تلخ م يادآوريبا  عيسر يليكه خ نهيشيرو لباش م يو آروم نيريش خنده

 .ههما يليگفتم كه بابك خ. بابك و دعوا؟ نه -

تونست راحت بخونه انقدر كه  يرو م ينگاه ناناد شهيهم. چشماش خونه كرده يتو يغم هيانگار . ستيسر حال ن يناناد. ره يفكر فرو م يتو

 رونيب يدونه دروغ از دهن ناناد يم. نهيشده رو بب ختهيكه ر يياشكا يو حت يسردرگم هيغم بزرگ  هيتونه  ينگاهش صاف و ساده بود و حاال م

 :پرسه يم قيعم يكنه و با نگاه يم يپس رو به ناناد. ادينم

 يدرست م. يهضمش كن يچون هنوز نتونست ؟يباهام حرف بزن يخوا يم ؟يبهم بگ يخوا يم ؟يناراحت بود يشده امروز؟ از چ يچ يناناد -

 گم؟

 .مخوام بهت بگ ينم. وقت هم نتونم اما ازم نپرس چيه ديآره هنوز نتونستم هضمش كنم و شا -

 باشه؟. يو درد دلت رو بهم بگ يبهم اعتماد كن يتون يبدون من هستم و م يخودت رو سبك كن يهر وقت خواست -

 .ممنون -

***** 

 ؟يخوب. شم يم وونهيوگرنه من د يباش طونيشر و ش شهيهم ديتو با. ها يحال باش يب نطوريا نمينب ؟يخوب. سالم خواهر گل خودم -

 :كنه يكه تو چشماش خونه كرده آروم زمزمه م قيعم يبا غم ده و يسرش رو تكون م تنها

 كجان؟ نايمامان ا -

 .گردن يفردا برم يول. اومده بود مجبور شدن برن شمال شياز پروژه هاشون مشكل پ يكي يبرا -

 يم هيشده و دائم داره گر فيدونه امروز چرا انقدر ضع يخودشم نم. ادين نيياشك سمج پا نيبنده تا ا يم يحرف چيرو آروم و بدون ه چشماش
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 .كنه

 ".كرده ايدن يگور بابا. بابا اليخ يب. يعادت كرد گهيتو كه د ستن؟يكه ن هيمگه دفعه اول يناناد"

 :گه يكنه و م يم انايو آر يپشتش رو به مان. ادياشك سمج از گوشه چشمش فرود م اما

 .ديببخش. خوام بخوابم يم. حالم يلمس و ب يجور هي -

 .كنن يآروم شروع به حرف زدن م انايو آر يبنده و مان يچشماش رو م يناناد

 رو؟ نيراست يديشد؟ د يخوب چ -

 .آره -

 اومد؟ شيپ يمشكل -

 .رفت شيخوب پ ياتفاقا همه چ. نه نه -

 ن؟يمگه قرار شام نداشت ؟يپس چرا انقدر زود برگشت -

و پرونده ها رو  ميگفت قراره شام رو كنسل كن يبمون يناناد شيپ يو تو مجبور شد نستيهم ن نايو مامان ا مارستانهيخواهرم ب ديفهم يچرا وقت -

 كه يراديالبته ا. پره يليخ شييو خدا ديرس يبه نظر م يمرد محترم. ميبذار گهيقرار د هيتا  رهيگ يخونه و بعد تماس م يهم ازم گرفت گفت م

 .شلوغه يليكه سرش خ نهيداره ا

 .تخت التيخ يعنياگه داد  ايده  يرو نم يول كارق اي نيتخت راست التيخ -

***** 

 :ده يپاسخش رو م يپرستار يشنوه و در عوض صدا ينم يجواب يكنه ول يرو صدا م يآروم ناناد انايآر

 .نينگران نباش. دارهيخواب و ب ايخوابه  يم اي يتا چند ساعت. خواب آوره ميكرد قيبهشون دارو تزر -

 .و شام بخورن و برگردن مارستانيب كياز فرصت استفاده كرده و برن رستوران نزد رنيگ يم ميتصم يو مان انايآر

چه  نيا. لرزه يناخودآگاه تنش م. قيهمون اخم عم. همون نگاه ، همون دو چشم براق و پر قدرت. اديچشمش م يمرد جلو يصورت جد دوباره

قدرت هر . كنه يكوبش م خيتو وجودشه كه م يزيانگار چ اد؟يقابل چشمش مچرا مرد دائم م زه؟ير ينگاه به وجودش م نياست كه از ا يترس

 يداره؟ به بدنش حركت يچرا دست از سرش برنم. زهير يدلش م. كنه يحس م شينيگس رو تو ب يدوباره همون بو. رهيگ يرو ازش م يحركت

 زونيبه چشماش آو ييلويك كيانگار دو تا وزنه . هكن يباز م يگردونه به سمت در و چشماش رو به سخت يسرش رو برم يده و به سخت يم

. چهيپ يانگار تو كل اتاقش م يبار گس نيبنده و ا يدوباره چشماش رو م. رو حس كرده يگس نيا الشيخ يتنها تو. ستين ينه، كس. كردن

محكم و  ييقدم ها. چهيپ يگوشش م تو ييكنه كه صدا رونيده تا فكر مرد رو از ذهنش ب يتكون م نيسرش رو به طرف. رتريو نفس گ دتريشد

شه و دوباره به حركت در  يصدا متوقف م يلحظه ا. باز كردن چشماش رو نداره تجرا. صدا همون صداست. كنه يآروم كه به سمتش حركت م

گوشش  يستاش رو آروم رود. بسه ،يبسه ناناد. برت داشته اليخ. يتب دار. آروم باش يناناد. شه يحاال قدم ها هر لحظه دور و دور تر م. اديم

 .كنه يداره و چشماش رو باز م يبرم اشگوش ه يآروم آروم دستش رو از رو. ذاره حاال صدا كمتر شده يم

 ياالتيخ. شه يبسته اتاق ثابت م مهيدر ن رونينگاهش با حسرت ب. شن يكه هر لحظه دور و دورتر م دهيچيقدم ها تو گوشش پ يصدا هنوز
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بود؟  يعنيگل؟  نيا. كنه يمونه و با سر انگشتانش برگ هاشو لمس م يگل ثابت م ينگاهش رو... رنگ كنار تخت يرياما شاخه گل رز ش. شدم

برات گرفته بوده  انايحتما آر. ايديخواب د. شاخه گل؟ هه هياونم با  نجايا اديداره اون مرد بخواد ب يليآخه چه دل ؟يباز خل شد ياد؟ نه نان...اي

 !نهيمآره، ه. يمتوجه نشد

***** 

 .اديچشمش م يرنگ دختر باز جلو ينگاه ب. كنه يحركت م نشيره و به سمت ماش يم رونيمحكم از در اورژانس ب يبا قدم ها مرد

سر خط؟ مگه اون  يبر يخوا يدوباره م ؟يتكرار كن يخوا يدوباره م مان؟يچرا پ ؟يكار رو كرد نيواقعا چرا ا ؟يتو هم مقصر بود يعني مانيپ"

 "بشه؟ يكه چ ؟يامتحان كن يخوا يواب داد كه دوباره مبار ج

زنه و  يپاش م يجلو كيبه سنگ كوچ يده و با نوك پا ضربه ا يم رونيبره و نفسش رو پر صدا ب يموهاش فرو م يآروم دستش رو ال مرد

 …كينزد دميشا... دور يليخ يسال ها. است گهيد يجا هياما فكرش . كنه يكار رو تكرار م نيدوباره ا

 

سه واحد  نيبه خاطر ا گهياگه مشروط بشم مجبورم ترم د. نيريبگ ديبار رو ند نيكنم ا يخواهش م. شم يمشروط م... كنم ياستاد خواهش م -

 بعد از اون. واحد بردارم ازدهيشم فقط  يتازه مجبور م. رو نداره طشيپدرم شرا. به خدا برام سخته. دوباره حدود صد و پنجاه هزار تومن بدم

 ديبار رو ند نيكنم ا يازتون خواهش م. شه يهم اضافه م گهيد يثابت چهار صد تومن هيشهر هيشه و  يبه ترمام اضافه م گهيترم د هيطرف 

 ...نيريبگ

و  يهر ترم سر جلسه نشست. بندم يچشمم رو نم گهيبار د نيبهت گفته بودم ا. يكرد يجا هاشم م نيفكر ا ديبا يكرد ياون موقع كه تقلب م -

بهت . ياما هر بار كارت رو تكرار كرد رميگ يم ديگفتم من استادم نه مراقب پس ند. زدم دنيهر بار خودم رو به ند. يجور تقلب آورد هي

 .رونيپس برو ب... ستيدر كار ن يبودم دفعه بعد دههشدار دا

تا بتونم درسم رو  ارهيخرج دانشگاهم رو در م يو عملگ يختبگم بابام با بدب نكهياز ا نيفهم يم يچ ؟يو بد بخت ياز ندار نيفهم يشما چه م -

 زمشكل من كه ا. ارميخوام ترم بعد پول واحد رو در ب يمشكل من كه از كجا م. رونيكالم برم ب كيداره؟ آره  يتيشما چه اهم يادامه بدم؟ برا

 .ترم اضافه رو بدم هي هيخوام شهر يكجا م

 يهمه زحمت نيكه به جبران ا نيفكر كن نيبه ا نيبار حاضر نشد كيكه  نجاستياز كجاست؟ از ا ياصلمشكل  ديدون يم. مشكل شماست قايدق -

 يبه خودت زحمت خوندن اون چهار تا كتاب ،يدانشگاه ثبت نام كن يو بده جنابعال ارهيكنه تا درب يكه جون م يپول نيكشه و ا يكه پدرت داره م

برات ... كه سر تا ته سال خاك بخوره و ته سال هم ياستفاده نكن يسيش به عنوان مرجع تقلب نوو از يرو بد يخر يپول همون بابا م اكه ب

 .متاسفم

 بخونم؟ يزيزنن چطور چ يو درشت دارن تو سر و كله هم م زيوجب اتاق سه تا خواهر و برادر ر ميتو ن يرو بخونم؟ وقت يفهمم چ ينم يوقت -

 .بخون نيخونه بشبرو كتاب . همش بهانه است خانوم نايا -

 شب كدوم كتاب خونه برم؟ 12ساعت  -

 ن؟يافت يدرس خوندن م اديشب  12شما تازه  -
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 ريشكم س هي يبرم منش ديبا دهيمن از دانشگاه نرس. شه يگرم بلند م ينفس امثال شما از جا. شم يخالص م يپاك كن ينه تازه نه شب از سبز -

تازه اونم اگه به ته ماه برسه و نخواد همه جور سو . نم با هزار منت و مثل سگم ازم كار بكشهتومن بذاره كف دستم او 150بشم كه ته ماه 

 هي ميو سرخ كن ميو خورد كن ميمردم رو پاك كن يها يدستم تو سفره مامانم باشه و سبز هي دهيشب نرس 7ساعت . هم ازم بكنه كه يا فادهاست

با حقوق . جلومون سفره هفت رنگ پهن نكرده يكس ميجون بكن ديلقمه نون با هي يما برا... واش رو بهش بگم  كتهيدستم تو كتاب خواهرم تا د

 يغلط كرد ينداشت يوقت نيگ يحتما م. ادي يدانشگاه آزاد، جور در نم هيشهر هيقد و  ميبا سه تا بچه قد و ن يزندگ هيساختمونم  رس يعملگ

بشم مثل  يكيسنگم شده برام بسازه تا منم  ريخواست ز يكه م ييمن بودم و فردا دشيم امگفتم كه چش يم يدانشگاه آزاد اما به بابام چ يرفت

 .نون شب نباشم هيبشم و محتاج  يخودم كس يو برا رميباال بگ وسرم ر. شما

 .كنم يبهت كمك م -

هر  نيد ريخواستم ز ينبود كه اگه مكمك گرفتن  يزدم برا ياگه حرف. مينباش يكه محتاج كس ميسرخ نگه داشت يليعمر صورتمونو با س هي -

 .هم بود يآسون تر يبرم راها يكس و نا كس

 يهم سرت خلوت تره و م يريگ يم ادي يزيچ هيهم  هيكيتو دفتر من هم با رشته ات  ايب. دم يبهت كار م. كمكت كنم يجور نيخوام هم ينم -

فرصته كه حرفت رو  نيبهتر نيا يكن يتقلب م يناچار يكه رو يثابت كنبهم  يخوا ياگه م. شترهيسر كار هم حقوقش ب يبه درساتم برس يتون

 .فرصت بدم يجور نيتونم بهت ا يم. يثابت كن

 

كه هنوز هم مثل خوره تموم  يافكار. كنه رونيافكار رو از ذهنش ب نيكه شده ا يخواد هر جور يانگار م. ده يرو با شدت تكون م سرش

 .وجودش رو در برگرفته

 يپشت چراغ قرمز م. اديتو صورتش فرود م ياپيپ يها يليباد همچون س. ده يم نييده و پنجره رو تا ته پا يپدال گاز فشار م يرو رو پاش

 ...!ناينه سا ميهه مر... زنه يناخودآگاه پوزخند م. مينگاه مر يگر يدرست به وحش. اديچشمش م يجلو يو دوباره اون نگاه سبز وحش ستهيا

***** 

 .رو عوض كنن يناناد يحال و هوا يكنن به شكل يم يو هر كدوم سع نندينش يتو اتاقش م يناناد يو به روو سارا ر بابك

 ومدن؟يبه خاطر دو روز دانشگاه ن يشده كه انقدر تو هم رفت يحاال چ يچونيكالسا رو بپ نيتو كه از خدات بود ا ؟يناناد يحال يبابا چرا انقدر ب -

 .رو تماشا كنم واريطرف به اون طرف بشم و در و د نيصبح تا شب تو تختم از ا ديبا. ابكده ب يخونه آزارم م ييتنها -

 .ينبود يباز نيماشاال تو دانشگاه كه ول كن ا. كن يكم باز هي. اون موبالت رو كه ازت نگرفتن. دختر ستين يكه مشكل نيبابا خوب ا يا -

 .دونم چمه ينم. اه اصال حالم گرفته است... ندارم يكار چيحوصله ه جانيا. همون سر كالس ِ ليكردن با موبا يباز فيسارا ك -

 .به خودش جرات داده ازت تقلب گرفته يشعور يب هيحالت گرفته است چون بعد فالن سال . زمينداره عز يكه تعجب نيخوب ا -

چند نفر اگه بفهمند منو  يدون يهه االن م. شوك بودممن كه تو . ممكن بود بتونه بفهمه ريبود وگرنه غ زيت يليسارا؟ به قرآن خ يديآخ آخ د -

شانس . دميمن ند يعنيمرد روش رو بكنه اون طرف كه  يحاال انگار م. نيريپسره خود ش. كارش يشدم رفت پ عيخوان دست بندازن؟ ضا يم

 .گهيد يچينفهمه وگرنه ه يانم ارميب
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كنه و  يبرگشته، پرتقال مقابلش رو پوست م طونشيشر و ش هيگرده و روح يبل برمدوباره كم كم داره به همون حال ق يناناد نهيب يكه م بابك

 :گذاره يم يناناد يجلو

ازش  يحال حساب هي ميكن داشيپ ميبر ديكه با يريبخور جون بگ. يكرد ضيمراقب رو مستف نيبخور دهنت خشك شد انقدر ا. بخور دخترم -

 .ما رو گرفته يناناد نيكه حال ا ميريبگ

 ؟يدون يشه؟ م يثبت نامش شروع م يك ترم تابستون كباب -

 آره چطور؟ -

تونم  يتا پاس نكنم نم. هم بود ازين شيآخه المصب پ. كه ترم بعد از شما نخوام جدا شم رميرو بگ يواحد كوفت نيبرم ا! خوب معلومه چطور -

 .رميدو رو بگ

 .رهيمچت رو نگ يكيبار بخون كه باز  نيا نيفقط خواهشا بش -

 .تخت التيخ د،يفهم يبفهمه وگرنه عمرا م كهياون هم چون حالم خوش نبود تونست مرت. نه بابا -

 .دختر يكله شق يليخ -

 ؟يناناد -

 بله مامان؟ -

 زم؟يباشه عز. ارنيزنگ بزن برات شام ب. ميايم ريشب د. رميدارم م گهيمن د -

 .دينگران نباش. باشه مامان -

فقط سرش درد  يكنه و عكس العمل مامانش وقت يم سهيمقا يخودش رو با ناناد يخونه و لحظه ا يرو م شيهانغم ناگ يناناد ياز چشما بابك

 :كنه يافكار رو از خودش دور كنه و با خنده رو به سارا م نيكنه ا يم يسع... گرده و حاال يكنه كه چطور مثل پروانه دورش م يم

 ؟يبلد يسارا آشپز نميبب -

 :گه يبا خنده رو به بابك م يخوره و ناناد يجا م يا به هنگام بابك لحظه اسوال ن نياز ا سارا

تو رو  ينيب يشانس رو م... روزگار يسارا چطوره؟ ا يآشپز ينيبب يخوا يحاال م ؟يريمنو بگ يخواست يرفت م ادتينكنه  نميبب. يهو يهو -

 .بك، اصال نامه هامو بهم پس بدهبا ينامرد يليخ. بهش ديچسب نميكم بودن حاال ا يو مان انايآر. خدا

 .سميسارا تقلب بنو ياز روش برا ديتونم پس بدم با يعاشقانه هاشو نم زم؟يكدوم نامه ها عز -

 .يتو حفظش كن تابلو نش سميخودم برات بنو ايب. كه يكارا رو ندار نيتو عرضه ا چارهيب -

شه و دست  يتخت بلند م يبابك از رو. دنيخنديو م گفتنيزدن و م يم متو سر و كله ه ييبعد تمام غم ها فراموش شده و سه تا يا لحظه

 :دوزه يم يناناد ينگاه مهربونش رو به چشما. رن يو به سمت آشپزخونه م رهيگ يرو هم م يناناد

تونه  يخورشت م يايشفته پلو با در هي مينيسارا هم بب نيدرست كنم ا يسوپ حساب هيمن برات  نيبش يصندل يرو نجايخوب حاال شما ا -

 .نه ايبرامون درست كنه 

 :گه يو رو به بابك م نهيش يگونه اش م يآروم رو يهمه محبت قطره اشك نياز ا يناناد
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رو  ايانگار دن نيكه اومد ياز عصر. سارا از تو هم ممنونم. ازت ممنونم. كنم دايپ يدوست خوب نيهمچ يروز هيكردم  يوقت فكر نم چيبابك ه -

 ...نم كهاال. نيبهم داد

 :كنه يپره و با لبخند آروم دستش رو نوازش م يم يكالم ناناد نيب بابك

نذارم اون وقت تو  نيكه سرگشنه زم ارنيبرام شام ب رونيزدم از ب يتو بودم زنگ م يمن جا... يشام بخور يجا ميبد يچه گند نيبب چارهيب -

 .يكور خوند رمتيگ يم اميشم م يفا خر محر نيبا ا يما؟ برو قربونت اگه فكر كرد يبرا يشد كيرمانت

 .كردم فيباز از تو تعر. تو ذاتت يا -

***** 

و  سيد يكشه و سارا هم برنج رو تو يظرف م يو بابك سوپ جو رو تو زهير يساالد سس م يو رو نهيچ يم زيم يبشقاب ها رو رو يناناد

كنند و  يسوخته و برنج شفته نگاه م مهين يو هر سه با لبخند به كباب ها گذاره يم زيم يكشه و رو يم سيرو هم تو د يا تابهيماه يكباب ها

 .ننديش يم زيسر م

 :گه يكنه و با خنده م يرو به سارا م يناناد -

 ...گرفته ويچشمشون ك ننيبب انيب يخال يو مان انايآر نيا يجا. غذا پختنت نيبا ا يآبرومون رو برد. خاك تو سرت سارا يا -

 ميينجايكرد؟ ما ا يرو خال يمان من و يجا يك -

كنه و رو به  يخودش رو جمع و جور م عيشه اما سر يمتعجب م يسارا و بابك لحظه ا دنيكنه و از د يهم زمان سرش رو داخل آشپزخونه م و

 .كنه يم يياون ها سالم بلند باال

خوب شد مادر زنم دوسم داره  ن؟يبخور ييتنها نيخواست يم نميبب. ادينگو از خونه خودمون م اديخوب از كجا م يبوها نيگفتم ا يم يبه به ه -

 .دميو سر به زنگاه رس

 .كنه يرسه و سالم م يهم با لبخند كنار اپن م يمان

 پخته؟ يحاال ك نميخوب بب. نيبش ايب. ميديبه موقع رس. دوسمون داره يليبدو كه مادر زن جفتمون خ. يبدو مان -

 :گه يم انايرو به آر طنتيانداره و با ش يسارا م نگاهش رو به صورت قرمز يناناد

 .دست پختم حرف نداره يدون يمن كه م. گهيپخته د ياز ظاهرش معلومه ك. كه گفتن نداره نيا گهيد زميعز -

 .اومد يم ابونميبوش تا تو خ. هم شده يبه به عجب سوپ. پس دست پخت سارا خانوم ِ -

 :گه يم انايبا خنده رو به آر يره و ناناد يم رتريخنده و سر سارا ز يم زير زير بابك

 .رو سارا جون درست كرده يحرفه ا يو كبابا دهيقد كش ياون پلو. سوپ رو بابك جون درست كرده. زمينه عز -

 :گه يمهربون م يرو به سارا با لبخند تيبا جد انايو آر نهيشيصورتش م يرو يلبخند يمان

مگه . چه به هوس انداخته بود ما رو نيدون ينم. اومد يم ابونميبوش تا تو خ يچه كباب. برنج دهيهم كش يقدچه . حرف نداره. سارا خانوم هيعال -

 ؟ينه مان

 .اناستيدستتون درد نكنه سارا خانوم واقعا حق با آر -
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سوپ خوشمزه ات  نياز ا گهيمالقه د هيخورن  يدست پخت خوشمزه سارا جون م نياز ا نايبابك جون تا ا. جفتتون ليخاك تو سر زن ذل يا -

 .نجايا ستيانگار غذا شناس ن گهيكس د چيكنم چون ه فيبخورم و تعر ديكه خودم با نيكه مثل ا زيمن بر يبرا

 :گه يم اناياندازه و آروم رو به آر يم نييسرش رو پا سارا

 شرمنده... انقدر افتضاح شد نيهم يراستش من تا حاال غذا نپخته بودم برا -

 :گه يرو به سارا م يلحن كامال جد با انايآر

 ؟يمگه نه مان. حرف نداره. شده يبه نظر من عال يول -

 :گه ينداشت رو به سارا م يالك فيكه عادت به تعر شيشگيطبق معمول و اخالق هم يمان

تون رو  يكه دست پخت عال يروز نميب يو م ادهيحاال فرصت ز. خوبه غذاتون يليشروع خ يداره و برا يشروع هي زيخانم مجد باالخره همه چ -

 .ميبخور

 بابك جون من چطوره؟ سوپش خوب بود؟ نياستاد حاال دست پخت ا نميبب -

 .حرف نداشت. ستيب زشونيمثل همه چ -

 .ديممنون شما لطف دار -

 :گه يرو به بابك م يناناد

 .ميما از شما سرتر باش زيچ هينشد تو  بابا؟ اه ياز كجا بلد يهست حاال؟ تو آشپز ستيات هم ب ياطيگم بابك جون خ يم -

 :ده يجواب م يگرم رو به ناناد يبا نگاه بابك

 .نيكن يم يشكست نفس. نياز ما سر تر زيشما تو همه چ -

 

 :گه يفرسته م يآشپزخونه م رونيرو به ب يكه ناناد يدر حال سارا

 .نيتو برو بش. ظرف ها با من -

 :گه يرو به سارا م انايآر

 .كنم يون ممنم كمكت -

 :گه يم انايو رو به سارا و آر رهيگ يو بابك رو م يدست مان يناناد

 .پس نسكافه بعدشم با جفتتون -

 .كرده ليلحظه ها تبد نيرو به بهتر شييدوزه كه تنها يبابك م يبه چشما يكالم چيه يره و نگاه ممنونش رو ب يبه سمت سالن م و

 :گه يو با لبخند م كنهيم يبه مان رو

 .شرمنده ام... يو به خاطر من اومد يگرفتار يليدونم خ يم. يممنونم مان -

. يدار يخوب ياز دوستاتم ممنون باش، دوستا. نكردم يمن كار. يتا تو تنها نباش ميايپا شد ب يممنون باش كه با اون همه گرفتار اناياز آر -

 .شهيم دايكم پ ييدوستا نيقدرشون رو بدون كه همچ
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 اصال؟ يگرفت يترم تابستون يچ يتو برا نميبب -

 .هيفضولم ك نميخواستم بب يم -

تازه . يزن يغر م يدار گهيروزه د شيدانشگاه عوضش ش ير يروز در هفته م هي ه؟يغر زدنت چ گهيد يخوب حاال كه گرفت. چه بد اخالق -

 .جمع كن، مهمون دارم زيم نيا بند و بساطت رو از رو نيحاال هم ا. بس كن غر غر كردناتو. هم كه تموم شد ترم گهيد

 تو خونه؟ -

 داره؟ يراديا -

 .كهيكوچ زميم. تونم يتو اتاقم نم. سميكتاب رو تقلب بنو هي ديمن پس فردا امتحان دارم با. اديدفترت رو ازت گرفتن مگه؟ اصال خوشم نم -

 .ها برامون آبرو بمونه بهيغر شيبذار پ. جمع كن برو تو اتاقت. كه جا نشن ستنيبزرگ ن نيكاغذاتم همچ -

 ؟ييآبرو يتقلب نوشتن شد ب. برو بابا دلت خوشه -

باز  نهيكه برسه تقلب هاتو بب يدون يم. اديهم قراره ب يتازه مان. شركت قرار دارم ديجد ليمن با وك. كتابت رو فيجمع كن اون ك يناناد يوا -

 ليوك نياز ا نينگن ا شونيديدادگاه د هيخودت آبرو بخر كه فردا تو  يراب ليجلو دو تا وك. گم يخودت م يتازه برا. ذاره يسر به سرت م

 .يحاال خود دان. هاست يالبق

هم  ييتجربه ها هيكم عقل و شعور داشته باشه و  هي دتونيجد ليوك نيا ديتازه شا. ندارن به من چه نايخواد ا يكارا عرضه م نيا. كنن يغلط م -

 .ميبادله روش كنداشته باشه با هم م نهيزم نيتو ا

بزنه و استادت بشه فاتحه ات . چون تو دانشگاهتون استاده. تقلباتو جمع كن يشنوياز من م. خوش ِ يليدلت خ. نيهم نه و راست يشكيه. هه -

 .خونده استا

 .بتونه نيكار كرده كه ا يكه استادمه چ يمثال مان. برو بابا -

تو  يبهتره جمعشون كن يسيبنو يخوا يالبته اگه م. و برن انيگوشه بذار تا مهمونام ب هيورشون كن كم جمع و ج هيالاقل . اياري يماشاال كمم نم -

 .مينيتو حال بش مياياتاقت چون ما ممكنه ب

 باشه؟. ارميعوضش منم براتون قهوه م. تو مهمون خونه نيبر. گهيلج نكن د -

 .بلوز شلوار درست بپوش هي رايلباسا رو برو در ب نيباشه پس خواهشا ا. ستيهم ن يبد فكر -

 چشه؟ نايمگه ا -

پول  ير يم هيچ نايآخه ا. هم كه همه جاش پاره پوره است نتيشلوار ج. بندش هيتاپت كه همش رو سر شونه ات ول افتاده . ستيبگو چش ن -

 .باالش يد يزبون رو م يب

 .سر جلسه امتحان الزمه يشلوارا خصوصا برا نجوريا. زميالزمه عز -

 االن چه ربطش به امتحان؟. تو هم ها يدار ي؟؟؟ قاطها -

 .بابا يا. كنم يدارم تقلب ها رو آماده م. گهيد يخوب خنگ -

 .آبرومو نبر خواهشا. جلوش ايتاپ و شلوار ن نيجان من مهمونم اومد با ا يول. ارميتو در نم يمن كه سر از كارا -
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 .ره يباز كردن در م يهم برا انايدوئه و آر يش مشه و به سمت اتاق يبلند م عيسر يدر ناناد يصدا با

***** 

كنه و نگاه  يتعارف م مانيمبل رو به پ يمتوقفشون بكنه مان انايآر نكهيهم به تبع اون به همون سمت و قبل از ا مانيره و پ يبه سمت هال م يمان

 :گه يم مانيصورتش رو به پ يور يكنه و با لبخند يرو دنبال م مانينگاه پ يمان. شه يثابت م زيم يرو مانيپ

 .كنكورم با تقلب قبول شد اونم با رتبه سه. گذره يتقلب نم يمن روزگارش ب يدختر عمو نيا -

 :گه يم يگرده و رو به مان يبرم يعيشه و بعد به حال طب يم رهيخ يبهت زده به مان ينگاهش لحظه ا مانيپ

 .باشه لشيبخواد وك شونيكه ا يبه حال اون مملكت يپس وا -

خودم رو  يكيمن . رهيكس نتونسته مچش رو بگ چيبا تقلب بزرگ شده و تا حاال ه ياز بچگ. كارش حرف نداره يول. گهيد هيجور نيا نميا -

هاشم  يسيمدل تقلب نو د؟ينيب يم. نتونستم يكارا ول نيبلكه سرش به سنگ بخوره و دست بكشه از ا رميدختر بگ نيتقلب از ا هيكشتم تا 

 .خواد بخونه نوشته ها رو يم يمداد چطور نياونم با ا ينازك نيبه ا يكاعذ روغن نيفهمم رو ا يمن نم ثالم. ودشهخاص خ

 :گه يم يعصب يبا لحن يكنه و رو به مان يزنه و ناخودآگاه دهان باز م يتو ذهنش زنگ م يزيدوباره چ مانيپ

 .و رنگ اون سطح نوشته ها رو پر رنگ و خوانا كنه براش رهيقرار بگ يسطح هي يكنه كه رو كسشيف يزيچ ريخواد ز يم -

 :گه يم مانيبا خنده رو به پ انايآر هيشن و بعد از چند ثان يم رهيخ مانيبا تعجب به صورن پ انايو آر يبار مان نيا

 يتقلبات رو جمع كن آبرومون م نيگفتم ا يقبل اومدنتون م. خورده ييبه خوب جا رشيكه خر شانس ت اديرو صدا كنم ب يناناد نيبابا برم ا -

 .ميتبادل روش كن مينيهم بلد بود بش يديجد يراها هيدوستتون از شما عاقل تر بود و  نيا ديگفت شا يره داشت م

 :گه يم انايزنه و رو به آر يم يزهر خند مانيپ

 .نشون داده ياديز يزايخوب استاد بودن و سر جلسه بودن بهم چ يخان من اهلش نبودم ول اناينه آر -

 :گه يم مانيرو به پ يمان

زبونش رو  نيا يريبگ نياز ا يتقلب هي يدانشگاه سر جلسه بلكه تو تونست يايسر ب هيخبرت كنم  يامتحان ناناد نيسر ا يخوا يگم پس م يم -

 .كوتاه كنه

 :شه يم يقاط يسالم سر زنده ناناد يبا صدا مانيتلخ پ خنده

 .چند تا روش گفت هيبهت  ديشا ايب. كردم برات دايپ يريلب گمتخصص تق هي ايب. يناناد ايب -

 يكنه فكرش رو آزاد كنه و با خنده ا يم يسع. رهاش كنه هيثان هي يخواد حت ينم اليخ نيانگار ا. چهيپ يگس تو شامه اش م يهمون بو دوباره

 :گه يه مكن يكه به سمت مرد كه پشت به او نشسته حركت م يو در حال انايسر خوش رو به آر

 ...ك شيدادن پ اديراه تقلب  رنيتقلب ما رو نگ. انايشه آر يگرم نم يآب يريتقلب گ ياز متخصص ها -

به صورت مرد  يمونه و با نگاه وحش يشه و حرف در دهانش م يتر م قيعم شيشونيپ يهر لحظه تلخ تر و اخم رو يصورت ناناد يرو لبخند

 .شه يتر م نيو سنگ نيش سنگشه و تنش سرد و سرد تر و سكوت يم رهيخ

 .كنه يم يسالم كوتاه ياخم ايلبخند  نيحركت و بدون كوچك تر يب يو با صورت ستهيا يبا احترام مقابلش م مرد
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ره و شروع به جمع  يم زيم يرو يده و به سمت كاغذ ها يتكون م يزحمت جلو بردن دستش رو بده رو به مرد سر يحت نكهيبدون ا يناناد

 .كنه يكردنشون م

 :شكنه يدوباره سكوت رو م مانيكنند و پ يخون گرم و سرخوش نگاه م شهيِ هم يناناد يرعاديبه حركت غ رهيخ انايو آر يمان

 ...خانومه راد -

 :كنه يقطع م تيحرفش رو با عصبان يناناد

 ...يناناد -

 .باشه يريفكر نكنم كار چندان سخت و وقت گ د؟يخونكتاب رو ب دينيتقلب بش يبهتره به جا ديكن يفكر نم نميبب ايبله بله خانم ناد -

 .بهتره يجور نيا -

 ارزه؟ يم ؟يچ رنيازتون تقلب بگ اناياگه اح -

 .چشمم بهش نخوره گهيد دوارميكه اونم ام رهيتونه ازم تقلب بگ ينفر م هيفقط  -

 :پره يحرفشون م نيكنه و ب ينگاه م يبا تعجب به صورت پر خشم ناناد يمان

 تو؟ يشناس يرو م يكس نيواقعا چن يعني ه؟يچ انيجر ره؟يتونه تقلب از تو بگ يم يك ؟يزن يحرف م ياز چ يناناد منيبب -

 :گه يم نيخشمگ ييدوزه و با صدا يم مانيپ ينگاهش رو به چشما يناناد

 .بار ازم تقلب گرفت نيو مطمئنا آخر نياول يكه برا يهمون كس. شناسم يآره م -

 :گه يامال متعجب مك يبا صدا انايآر

 هااااا؟؟؟ -

 :گه يبا تعجب م يمان

 ها؟ ؟يك ؟يناناد يگ يجان من راست م -

 .افتخار بوده يليقطعا براش خ. نياز خودش بپرس -

نگاهش گرم ِ و از . گفتن داره يبرا يانگار حرف. نهيب يصورتش م يكوب رو خيرو م مانيگردونه كه نگاه پ يتو دستش رو برم يها برگه

 :زمزمه است هيتنها  شنوهيكه م يزيچ نيكنه و آخر يبهشون پشت م. شه يش گرم مگرما

 .بخونش نيبش... رو نكارينكن ا -

 يخودش هم نم. اومد يم نييگونه اش پا يتقلب رو جلوش گذاشته بود و اشك آروم آروم رو يبرگه ها يناناد. اومد يم نييصدا از پا هنوز

 يچه نگاه نيا. حركت مونده بود يكاغذ ب يشد و دستش رو يبود كه تو مغزش مدام تكرار م يلميگار فاون نگاه، صدا، ان. دونست چش شده

 حركت كرده بود؟ يدستش رو ب رجو نيبود كه ا

 " ن؟؟؟؟يبود اسمش؟؟؟؟ راست يچ. مردك شو نيا اليخيپس ب. يسيتقلباتو بنو ديبا. گهيحواست كجاست؟ بسه د يناناد "

 :اتاق كرد يسرش رو تو انايود كه در باز شد و آرخودش ب يحال و هوا تو

 ؟يناناد -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٢ 

 جانم؟ -

 شام؟ يبرا ينيرو بچ زيم نييپا يايو بعدم ب يشام سفارش بد يشه زنگ بزن يم -

 يه و نانادر يم رونيفرسته و از اتاق ب يبراش م يبوسه ا انايده و آر يآروم سرش رو به عالمت باشه تكون م. نه بگه انايهم نتونست به آر باز

اما بوق اشغال انگار بهش . رهيگ يره و شماره رستوران رو م يدستش به سمت تلفن م. نهيش يتخت م يو رو رهيگ يدستاش م نيسرش رو ب

. ره يشه و به سمت پله ها م يتخت بلند م يكنه و از رو يتخت پرتش م يو رو يرو سر تلفن خال شيناخودآگاه تمام ناراحت. كنه يم يدهن كج

 يو ب نيياندازه پا يتونه تحملش كنه پس سرش رو م ينم. كنه و باز همون نگاه يآروم سرش رو بلند م. كنه يخودش حس م يرو رو يگاهن

 يدونه چرا م يخودش هم نم. شه يشه و مشغول درست كردن شام م يگذره و وارد آشپزخونه م يآد و از مقابل هال م يم نييتوجه از پله ها پا

 يسوزوند و بعد اشك م يجاش رو م هيهم  شهيكرد و هم يخودش م يسال داشت برا 13 12 يكه از وقت يكار. ا درست كنهخواد خودش غذ

 !كرد يدرست م خودشغذاشم  ديخودش كه با يبرا... ختير

اما حاال انگار درست . كرد يگرمش م دينهارش مونده بود و فقط با يبرا يزيروز هفته براش شنبه ها بود كه از شب قبل چ نيبهتر شهيهم

رو آماده كرد و  ايالزان. آروم بشه يشد فكر مشغولش كم يبود كه باعث م يزيانگار تو اون لحظه تنها چ. كردن غذا براش دلچسب شده بود

پخته رو با  جيفرو برد و داخل ظرف روغن انداخت و بعد ذرت و هو يتخم مرغ و آرد سوخار يمرغ رو تو لهيف يها كهيو بعد ت تفر گذاش يتو

 يدوباره نگاهش رو رو. آرومش كرده بود نيفكر كردن نداشت و ا يبرا يحاال انقدر مشغول بود كه فرصت. گرم كرد مويمقدار كره و آبل هي

نگاه مرد پر از سوال و فكر . پودر زده داخل روغن يقارچ ها ختنيشه با ر يهم زمان م نيو ا رهيگ يكنه و سرش رو باال م يخودش حس م

افته كه  يشده اش م زيخ ميو قامت ن مانيپره و نگاهش به صورت ترسان پ يخودش از جا م غيج يكردن سوال كه با صدا دايدنبال پ يانادن

بنده  ينقش م يعالمت سوال تو ذهن ناناد هيزنه اما  يتوش موج م يكه نگران ينگاه. كنه يم شيهمراه نگاهو تنها با  نهيش يمبل م يدوباره رو

 .كلمه است كيتنها و اون 

 "چرا"

 يم سيده و آروم با زبونش ل يدستش قرار م يتو سرش مونده لبش رو رو يكه از بچگ يبره و طبق عادت يدستش رو به سمت دهنش م يرو

 :شه يوارد آشپزخونه م انايزنتش كه آر

 .سفارش بده رونيمن كه گفتم زنگ بزن ب يآخه دختر چرا خودتو به زحمت انداخت ؟يباز تو خودتو سوزوند -

 :كنهيسرش رو كج م يبا سادگ يناناد

 .اشغال بود -

 .شد يباالخره آزاد م. موند يها؟؟؟ خوب تا ابد كه اشغال نم -

 .صبر كردن نداشتم يحوصله  -

 .ينبود يورج نيتو كه ا. يحوصله ا يشده؟ همش ب يزيچ. يناراحت يزيچ هيانگار از  ؟يتو چته؟ چرا چند ماهه انقدر عوض شد يناناد -

 :گه يم يو با سرخوش نهيش يرو لبش م ينيريش لبخند

 .نيايشامم رو بكن تا صداتون كنم ب غيكم تبل هي رونيحاال بدو برو ب. هم سر حالم يليخ. يشد ياالتيخ. نه بابا -
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 :گه يبوسه و با لبخند م يرو م يناناد گونه

 .شه يم يعمر مشتر هيبار بخوره  هي يهر ك. ان يخواد خودشون عال ينم فيتو تعر يغذاها -

 .جون عنقتون رو ندارم به جان تو نيراست نيشدن ا يمشتر يحوصله . ارنيزنم براتون غذا ب يزنگ م. شو اليخ يپس قربون دستت ب -

 :گه يكنه و هم زمان با خروجش م يم يبلند خنده

 .يخواهر يهم هست جا يزيخوب چ. ميكن يممالقاتم  اديرو كه ز شيكي. شكنن يكم براش سر و دست نم. دلتم بخواد -

نگاه  نيشه و ا ينگاهش پر غم م. نييپا زهير يم يانگار دلش هر. شه يو خورد م زهير يتو وجودش م يزيدونه چرا ناگهان چ يهم نم خودش

 رونيكنه از فكر ب يشام دعوتشون م يكه برا انايآر يهنوز تو فكره كه با صدا. برتش يمونه و ناخودآگاه به فكر فرو م يدور نم مانياز چشم پ

 .شه ياز جا بلند م و اديم

 .جان مانيدم دست پختش از دست پخت مامانم هم بهتره پ يم نانيبهتون اطم. ميخانوم گل هست يامشب شام مهمون ناناد -

 .هست يمشك چطور مينيتا بب. هيعال گهيكه راه انداختنم كه د ييكه حرف نداره بو دنيكه چ يزيم -

كردن و در همون حال  يكنه به باز يبا قطعه مرغ داخل بشقابش شروع م. باره كور شده باشه كيانگار اشتهاش . به خوردن نداره يليم هگيد

 انايآر يقبل از حرفا يحت ايو  گهيو كس د گهيد طياگه شرا ديشا. همه شون سرگرم خوردن هستن. مانيو پ يمان انا،يدوزه به آر ينگاهش رو م

تو نگاهش اون . نه ايبره از خوردنش  يلذت م. نه ايخوبه . هيدست پختش چه جور مانيكه به نظر پ ديچرخ يم نيتمام فكرش دور ا النبود ا

در  هيداشته باشه مثال زدن يدست پخت نيساله كه چن 18دختر  هيتونه درك كنه كه  يم. نه ايبوده هست  ليتو نگاه همه فام شهيكه هم ينيتحس

دلش خرس . و اشكاشو كه آرومش كنه شييخواد و تنها يدلش اتاقش رو م. نشستن هم نداره زيحوصله سر م ياما حاال حت. ها نينوع خودش 

 ...تو بغلش و محكم به خودش بچسبونه و رهيخواد كه بگ يپشمالوشو م

 :پره ياز جا م ييبا صدا ناگهان

 د؟يكن ليم نيخوا يخانوم شما خودتون نم ايناد -

 :گه يم مانيكشه و رو به پ يهم مرو تو  اخماش

 .ديفراموش نكن نويا. هستم يمن ناناد -

 :دوزه يم يناناد ينگاهش رو به چشما لكسير

دختر خانوم ها از اسم خودشون فرار  يفهمم چرا بعض يمن نم ست؟يطور ن نيبه نظر خودتون ا. بچه گانه است يليخ يناناد. تره بايز اياما ناد -

 شنهاديبهتون پ. كنه يخانوم رو القا م هيو وقار و منش  يو حس بزرگ باستيز ارياسم خودتون بس. داشته باشن يا گهيسم دخوان ا يكنن و م يم

خوندنتون بر من خشم  ايدادم كه دفعه بعد باز از ناد حيمنه و توض ينظر شخص نيالبته ا. دينظر كن ديتعصب كودكانه تون تجد نيكنم رو ا يم

 .نيرينگ

و  يدوزه به اون جنگل وحش يچشم م گهيآروم بار د يو با لبخند ارهيخودش نم ياما به رو نهيب يصورتش م يختر رو باز رود يوحش نگاه

 .دينكن ليخودتون م فهيح. ديدار يا يكنه واقعا دست پخت عال يزمزمه م

 :كنه يده و تو دلش زمزمه م يهم فشار م يهاشو رو دندون



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٤ 

 ".كنه تو گلوت ريگ. يكوفت بخور"

 :ارهيكنه و ناخودآگاه فكرش رو بلند به زبون م يدست و پاش رو گم م. كه زده ياز حرف مونيو پش اديبه خودش م مانيپ يبا سرفه ها ناگهان

 .نيباور كن. خواستم واقعا تو گلوتون بپره يبه خدا نم -

دخترك  يو سادگ يهمه پاك نيمهربان به ا يا لبخندتنه مانيو پاسخ پ رهيگ يم مانيرو به سمت پ وانيو هم زمان ل نهيش يتو گلوش م بغض

 .است

. كنه يرو پاش م نشيچسبونه و شلوار ج يپاش م يكنه و بعد با چسب رو يمرتبشون م گهيبار د كيچرخونه و  يبرگه ها م يرو رو نگاهش

مدام تو ذهنش . ره يم رونيو از در ب كنه يروپوشش رو تن م. هيكي نيپاره شده شلوار ج يها شير شير يتقلب ها با جا يجا قايحاال دق

 يپاش رو رو. ستيلبش ن يلبخند رو يبرا ييانگار جا اديكنه تا لبخند رو لبش ب يم يسع يهر چ. كنه يهر تقلب رو مرور م يناخوداگاه جا

 .بده هيهدرو به خودش  يو سرخوش يكنه به زور شاد يم يگذاره سع يضبط م يكه تو يده و با آهنگ شاد يپدال گاز فشار م

 

 يزنه و رو يراحت لبخند م اليبا خ. مراقب هست كيكالس نشسته و تنها  يتو. رهيگ ينظر م ريو آروم مراقب ها رو ز نهيش يم يصندل يرو

 .اندازه و منتظر تا برگه ها پخش بشه يهم م يده و پاهاش رو رو يلم م يصندل

هر  يجا قيحاال دق. كنه يبرگه سوال ها رو نگاه م يكنه و ناناد يبه قدم زدن م و زن شروع رهيگ يبعد سكوت تمام كالس رو در برم يا لحظه

با . كنه يزنه و پاش رو خم م يكالس بره و بعد آروم روپوش رو كنار م يدونه و تنها منتظر تا مراقب از جلوش رد بشه و به انتها يسوال رو م

هنوز شروع به خوندن نكرده همون قدمها . شه يپاش معلوم م يشده رو دهيسباز هم باز و برگه چ نيشدن پاش قسمت پاره شده شلوار ج مخ

توش  تيدوزه كه عصبان يم مانيپ يوحش ينگاهش رو به چشما. ستادهيسرش ا يكه باال نهيب يرو م مانيبعد پ يا هيو ثان چهيپ يتو گوشش م

 .از كنارش رد شه و برهمنتظر تا  يعصب يو ناناد ستهيا يحركت م يباال سرش ب مانيپ. دهيشعله كش

كه انگار  يو به شكل يبرگه ناناد يكشه و همون جور با سر خم شده رو يپاش م يرو رو يبرگشته ناناد مهيشه و روپوش ن يآروم خم م مانيپ

 :كنه يده، زمزمه م يرو م يداره جواب سوال

به  ديحاال شروع كن. ديفتيكشم پس بهتره به فكر تقلب ن يخط م برگه رو ديبكن يتقلب نيكوچكتر. نيتا برگه تون رو بد ستادميجا ا نيمن هم -

 .جواب دادن

 نيشده اگر به شش سوال پاسخ بد ديبرگه تاك يجواب بده و باال ديشش سوال كه پنج سوالش رو با. دوزه يبا وحشت نگاهش رو برگه م يناناد

و  رهيگ يم دهينگاهش رو ند مانيدوزه اما پ يم مانيپ يو به چشمانگاه پر التماسش ر. شه يجوابتون محاسبه نشده و خط زده م نيدرست تر

مستاصل چند  يناناد. دوزه يم يناناد يو نگاهش رو به برگه  نهيش يم يمقابل ناناد يخال يصندل يده و رو يحركت م نيسرش رو به طرف

روش  تياندازه و خودكارش رو با عصبان يم زيم يو روده و برگه سوال ر يپاش رو تكون تكون م يكنه و بعد عصب يو رو م ريلحظه برگه رو ز

 اديكه با به  سهيبنو شيينفر جلو يكنه از رو يفكر م يلحظه ا. هيخال يمغزش خال. دوزه يم يينفر جلو يكوبه و نگاهش رو به پشت صندل يم

 يم زيخ مين شيصندل ياز رو. امتحان بشه اليخ يب رهيگ يم ميتصم. خوره يفكر هم خط م نيبودنشون خود به خود ا يحيآوردن سوالها و تشر

 .دوزه يم يناناد يعصب يو نگاه پرسانش رو به چشما ستهيا يشه و باال سرش م يبلند م مانيشه كه پ
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 .رهيگ يم مانيها رو تو دست و به طرف پ برگه

 :گه يم تيبا عصبان مانيپ

 .سيسر جات جواب سواال رو بنو نيبش -

 ؟يچطور. هه -

 پر كردن؟ يپس تو اون مغز چ ؟يسيحاال بدون تقلب بنو يرو بتون يكه دو بار تقلب براش نوشت يكه امتحان يعرضه ندار انقدر يعني -

 .نداره يخوام برگه مو بدم به شما هم ربط يم -

 .ينيساعت بعد از شروع امتحان سر جلسه بش ميحداقل تا ن ديبا يتون ينم -

 :گذاره يم زشيم يهم آروم برگه ها رو رو مانيو پ نهيش يم يصندل يخورده رو شكست

 ييراهها نيكه انقدر باهوش باشه كه عقلش به چن يمطمئنم كس. اريب ادتي يكه نوشت ييتقلب ها. حواست رو جمع كن. سواال رو با دقت بخون -

چون من . فرصته نياالن بهتر يكن يتالفو  ميسر جام بنشون يخوا ياگه م. تونه سوال ها رو جواب بده يكم فكر كنه م هيتقلب كردن برسه  يبرا

كه  يشك نكن كه دفعه بعد يجور نيا. گم يپس بهم ثابت كن كه چرت م يندار يامتحان رو بدون تقلب پاس كن هي نكهيعرضه ا تقدممع

 نيا نيحاال فكر كن بب. رميبگ نييمن باشم كه از خجالتم سرم رو پا نيو ا يو با پوزخند بهم نگاه كن يسرت رو بلند كن يتون يم نهيچشمت منو بب

 .بهت پوزخند بزنم دمتيكه د يو من دفعه بعد يبد ديورقه سف نكهيا اي يد يم حيراه رو ترج

كه بخواد بهش ثابت كنه عرضه پاس . نه ايآدم براش مهم باشه كه حاال بهش پوزخند بزنه  نياصال ا ديكنه كه چرا با يتو ذهنش فكر م يا لحظه

. هباش جانيجالب و پر ه حيتفر هيانگار . طلبتش يتو وجودش به مبارزه م ييو دار صدا ريگ نيتو هم. نه ايو داره بدون تقلب امتحان ر نيكردن ا

 ياورديوقت كم ن چيتو ه. ارياون تقلب گرفتنش رو در ب يتالف. بنشونش سر جاش. االن وقتشه يناناد. كنه يم تيناگهان مغزش شروع به فعال

 .ياريپس االنم كم نم

كنه و آروم آروم  يپاش رو تصور م يجواب رو يخونه و تو ذهنش جا يبار با تمام حواس سوال رو م نيو ا رهيگ يدست م يرو دوباره تو برگه

آمده باشه با سرعت شروع به پردازش اطالعات  جانيبه كار گرفته شده به ه گهيبار د هيكه  نيانگار مغزش هم از ا. ارهينوشته ها رو به ذهن م

چشماش  يكنه و آروم دستش رو رو يسرش رو بلند م.. مغزش واقعا خسته شده. مونده يسوال باق كيكه تنها  اديبه خودش م يزمان. كنه يم

 نيفرسنگ ها دور تر از ا ييجا. هيا گهيد يكه فقط به اون دوخته شده اما انگار جا ينگاه. نهيب يخودش ثابت م يرو رو مانيكشه كه نگاه پ يم

 .انمك زمان و

 .يو از شركت اخراج رميگ يبرگه ات تكون بخوره به قرآن تقلبت رو م ياگه سرت از رو -

 .ينيو نب يفقط نگاهت رو بر گردون هيكاف -

 .پس حواست رو جمع كن. نميب ياما من م -

 .فتميم. كنم مجبورم يخواهش م -

 .رو روشن كنم فتيتا بعد تكل نييفقط خفه شو و سرت رو بنداز پا -

 .يكن يكار رو نم نيتو ا -
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آب  يكه تو شركت باهاشون سر و كار دار ييامتحان در مقابل اون پرونده ها نيخجالت بكش ا. كنم يكار رو م نيخورم كه ا يقسم م ميمر -

 .يسيبنو يتون يم يكم مغزت رو به كار بنداز هي. خوردنه

 .يكن يتالف يخوا يم. يكن يلج م يدار -

 .نداره يچيبه ه يپس ربط. يبود كه دست از تقلب كردن بردار نيفقط به خاطر ا يگرفتم پات رو تو اون خراب شده بذار ميكه تصم يروز اول -

از كنارش رد  قهيزنه و بعد از چند دق يبه صورتش م يلبخند خسته و درمونده ا. و مشغول نوشتنه نييحرفش رو قبول كرده و سرش پا ظاهرا

 :زنه يم اديتو وجودش فر يزيچ. شه يم

 ".زود باش. برگرد. ستياون قابل اعتماد ن. بهش اعتماد نكن "

 يم رونيبرگه هاش ب يبرگ تقلب رو از ال. ره يگردونه و به سمتش م يسرش رو برم. رهيدرونش رو بپذ ياعتمادش كرده كه صدا يب انقدر

 .شه يتلخ رد م يكشه و از كنارش با نگاه يبرگه م يكشه و خودكار قرمز رو رو

 

 مانيبه پ رهيهنوز خ. برگه اش دوخته يكه با دو گام بلند به عقب برگشته و همچون عقاب نگاهش رو رو نيخشمگ يبا نگاه نهيب يرو م مانيپ

 يتقلب ها رو پوشونده م يشده و رو دهيپاش كش يكه همون جور رو يو روپوش يناناد يپا يو نگاهش رو به رو ستهيا يسرش م يكه باال

 هيبه در كالس تك يشه و پشت به ناناد يده و آروم از كنارش رد م يحركت م نياندازه و سرش رو به طرف يم هيتو نگاهش سا يمونيپش. دوزه

تو  يفكر نيچن يبرگه هاش بود؟ چرا گذاشت يچطور سرش تو يديبه مغزت خطور كرد آخه؟ مگه ند يفكر نيچطور چن مانينه پ. ده يم

شه و برگه  يبلند م يتو افكارش در حال كلنجار رفتنه كه ناناد. ستياهل كلك ن. ستياهل دور زدن ن خترد نيا. ستين ميمر نيا اد؟يذهنت ب

 :گه يشه م يكه از كنارش رد م يبعد در حال يا هيو ثان رهيگ يرو مقابل زن م

 .ممنونم -

 :كنه يدوزه آروم زمزمه م يصورتش م يگرمش رو رو لبخند

 ؟يخوب داد -

 :گه يجمله م كيو تنها  رهيگ ياال مصداقت سرش رو ب با

 .خوام از دوستام جدا بشم يپاس بشه نم دوارميدونم اما ام ينم -

 .گذره ياز كنارش م و

 يكه خودش هم نم ياحساس. داره ياحساس خوب. ده يم هيتك مكتيبنده و به ن يو چشماش رو م نهيش يم اتيپشت دانشكده ادب مكتين يرو

 ياز رو. نهيش يلبش م يكنه و لبخند رو يبار حس آرامش رو تو وجودش لمس م نياول يبعد از چند ماه برا. هدونه خوب يفقط م هيدونه چ

انگار دنبال . كنه يتك تك كفش ها با دقت حركت م ينگاهش رو. كنه يحركت م يسالنه سالنه به سمت درب خروج وشه  يبلند م مكتين

اما  ستيدونه متعلق به او ن يكه م ييهمون قدم ها. پر قدرته ياون قدم ها يدنبال صدا. هد يگوش هاش به صداها با دقت گوش م. باشه يزيچ

 نيساعت ماش ينگاهش رو نيكنه و با روشن شدن ماش يرو باز م نيدر ماش. عالمت سوال در گردشه رانذهنش هزا يتو. باز هم در انتظارشه

 :كنه يو بلند با خودش زمزمه م نهيش يلبش م يرو ينلبخند په. ده يرو نشون م قهيدق 11:11كنه عقربه  يحركت م



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٧ 

پس دست مبارك  ميبوسش كن ستيهم كه ن يشكيخوب ه ه؟يخواد بدونم ك يدلم م. نميكنم اون دختره رو بب يآرزو م... اممم... خوب  -

داره؟ خوب  يتيبشه؟ چه اهم يچكه . شيديخوب حاال به فرض د. زده به سرت ها يناناد. گهيخوب خودم رو دوست دارم د. بوسم يخودمو م

خوب مثال . اديخوشش م ييآدما پيخوام بدونم از چه ت يم. گرفتتش نيراست مانيكه چشم پ هيبدونم اون دختر ك وامخ يم. گهيحتما مهمه د

و گل  مارستانيب اديبعد م رهيگ ياول ازم تقلب م. هيبيآخه آدم عج. عالمت سوال شده به خدا هيبرام . دونم يبعدش؟ بعدش؟؟؟؟ نم يدونست

 ست؟ين بيبرات عج يخوب تو باش.... تا تقلب نكنم بعد  ستهيا يباال سرم م اديتقلب و بعد م يبخون جا سدر نيگه بش يو م اديبعد م ارهيم

نه خوب با بابك كه .. .داشته باشه با بابك يبه جان خودم اگه برام فرق. ستين يجور نياصال ا. نه به خدا. كرده ريبگو گلوت گ اريبهونه ن يناناد

 .خودم هم دونميدونم، به خدا نم ينم... هم فرق داره اوننه با ... يبا مان. فرق داره

 

كه تمام فكر و  يكوش اون دختر ؟يمن چرا انقدر عوض شد زيآخه عز. رسه يجا نم چيبه ه ير يم يكه دار يراه نيا. ايبه خودت ب ميمر -

 يكوش اون دختر ساده و خانوم ؟يديد نهيتو آ يخودتو تازگ ؟يبرس ييبه جا يخوا يم يجور نياذكرش رسوندن پدرش به آرزوهاش بود؟ 

 ياش رو تو چشمام دوخته بود و زل زده بود تو چشمام و با غرور بهم م يكه نگاه وحش يكوش اون دختر دم؟يدانشگاه د وت شيسال پ هيكه من 

پاك كردن و سرخ كردن  يكه با افتخار از سبز يكو اون دختر رن؟يكمك نگ ياحد كنن تا از يسرخ م يليگفت چطور دارن صورتشونو با س

جلوه  شتيآرا ياون صورت ساده و ب. ديارز يم نايا يكهنه به صد تا يكجا رفت؟ به خدا كه اون لباسا اقتاون صد زد؟يها حرف م هيهمسا يبرا

 .كنم يخودم كمكت م. برگرد ست،ين ريد اما يكج رفت ميمر. همه رنگ و روغن االنت نداره نيداشت كه ا يا

خوام تمام  يم. جلو تر نياز ا. خوام جلو برم يم. خوام برگردم ينم. رو دوست دارم يزندگ نيمن ا. االن خوشحالم. ام يمن راض. مانيولم كن پ -

 .ارشونياون روز ها رو فراموش كنم پس به خاطرم ن

 .يكن يم يچه غلط يدار يفهم ينم. االن يكور. يكن يرو نابود م تيزندگ يد آخه المصب دار -

 ؟يكن يم يحسود يدوسم داره؟ دار ريچرا؟ چون ام -

درست همون . يمثل من بش يكيروز  هيتا . يخواستم بهت كمك كنم تا به آرزوهات برس دمتيكه د ياز روز اول... كنم يبه قرآن اگه حسود -

 يحاضرم بازم پشتت باشم و كمكت كنم حت. بهت داشتم يجز برادر يحس هيثان هي يبرا ينامردم اگه حت. يخواست يكه اون موقع ها م يجور

 .ميمر يفهم يتو نم. رو داره اقتشيكه ل ،يشناس يرو م ريام ينگم اما اگه بهم ثابت كن يچيحاضرم خفه شم و ه

 .تكرارش نكن يه... ميمتنفره از اسم مر ريام. ام نايمن سا. ميمر ميانقدر نگو مر -

 

 ...ديكه شا يدخترك يخال يبه جا. دوزه ياتاق روبرو م يخال يو نگاهش رو به صندل رهيگ يدستاش م يرو تو شسر

نه ... ينجات بد كريدر و پ يب يايدن نينفر رو تو ا هي يخواست يتو فقط م. يبراش نخواسته بود يزيچ ريتو جز خ. يبود ريتقص يتو ب مانينه پ "

 ياون جور ديبا ميدونست مر ينداد؟ خدا م نايشناخت كه بهش دو چشم ب يگن خدا كور رو م يم يديگه نشنم. من تو كار خدا دخالت كردم

داشت . زجر بكشم ديعمر با هيجا كردم و حاال  يمن بودم كه دخالت ب نيا... لقمه نون جون بكنه وگرنه هي يبرا ديدونست كه با يم. كنه يزندگ

 يكار م يچ شياصال به من چه كه داره با زندگ ؟يكه باز سر راهم گذاشت هيك نيا ؟يره زنده اش كردخدا چرا دوبا يا. شد يبرام كم رنگ م

اون نگاه . ستيدست خودم ن... اشتباه رو دوبار تكرار نكن هي. سرجات نيتو رو سننه؟ بش. بره تقلب كنه يلذت م. هينجوريا نميكنه؟ خوب ا
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صفحه ها ورق بخوره و كتاب  نيخودش خواست تا دوباره ا. گرفتم اما خودش گوش نكردخودم رو  يچطور جلو يديتو كه د. وادارم كرد

 .برگرده به اول

 .برتش يبه ساحل امن م يطوفان يايدر نيزنگ تلفن از ا يصدا

 شما؟ يخوب. زيعز مانيسالم استاد پ -

 ؟يشما چطور. ستميبد ن. زميممنون عز -

 . يا -

 اومده كمند جان؟ شيپ يمشكل -

 .گرفته دلم -

 م؟يبزن يدور هي رونيب ميبر يخوا يم -

 اونجا؟ اميشه ب يم -

 .شهيمن تنهام، نم. زمينه عز -

 ؟ياخالق گندت رو ترك نكرد نيهنوزم ا. اه -

 .عالج واقعه رو قبل از وقوع كن. يش مونينكن كه بعد پش يكار. شرط عقله -

 .نه من ينه تو بچه دو ساله ا. مانيپ ايكوتاه ب -

 .چشم رو هم گذاشتن هيدرست به اندازه ... آن هي... لحظه است هي... شناسه يو هوس سن نمهوا  -

 مان؟يپ -

 جانم؟ -

 .يشگيهم يقرارمون جا. يچيه -

 .اونجام گهيساعت د مين -

 .خواستم بگم كه خوردمش يم يچ يدينپرس شهيبازم مثل هم -

 .يچيو واقعا بشه ه يبذار دروغ نگفته باش. وشش كنپس خودتم فرام ،يحتما درست تر بود كه اون حرف رو نزن -

 ليشد س يم دهيكه از اون باال د يزيتنها چ. نبود يبوق و هم همه خبر يشب همه جا رو فرا گرفته بود و حاال از اون همه ازدحام و صدا سكوت

و  بيشهر پر فر نيبه ا رهينگاهش خ. داد ين تكون مكرده و تكو زونينشسته بود و پاهاشو آو يبلند يلبه . كننده شهر رهيخ ييباينور بود و ز

حس كرده  شييبايعشق رو با تمام ز. اومده بود شيبار تو زندگ نيو آخر نياول يكه برا ييقدم ها يتو. زد يدور قدم م ييسال ها يتو حواسش

 .كرده بود يباهاش زندگ. بود

لب  يپر تشكر رو يگردونه و لبخند يبرم مانيروم صورتش رو به سمت پو آ اديبه خودش م رهيگ يشونه اش قرار م يكه آروم رو يدست با

 .نهيش يهاش م

 .ها نييپا يافت يم نجايروز از ا هيآخر . ينشست نجايدختر تو كه بازم ا -
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 .بودنه ديبودن بهتر از سف يخاكستر. شم يم ياون وقت منم خاكستر. شم يم يكيشهر و مردمش  نيتازه اون وقت با ا -

 ؟يخودت رو آزار بد يخوا يم يتا ك. كمند جان بس كن -

 .دوزه ياندازه و نگاه خندانش رو به چشماش م يكمند م يو دستش رو دور شونه  نهيش يزمان كنار كمند م هم

 .تنگ تر مانيشه و دست پ يجمع تر م يكم يخنك نيكمند از ا. كنه يماه با سخاوت صورتشون رو نوازش م وريخنك شهر باد

 سردته؟ -

 .كم هي -

 م؟يبر يخوا يم -

 .ميتازه اومد -

 .دادم شنهاديرو پ نجايشم كه چرا ا يم مونيجا و هر بار هم پش نيهم ميايگم ب يدلت گرفته بهت م يگ يهر بار كه م -

 .بود اديهاشم ز ينيريش. همه اش تلخ نبود. نگه داشت اديبه  شهيهم ديخاطره ها رو با. فرار كرد يزياز چ دينبا مانيپ -

 .خط زد يخاطره ها رو حت يبعض ديشروع دوباره با هي يكمند برا -

 .خواد يدلم قهوه م مانيپ -

 بازم تلخ؟ -

 .بهتره يجور نيا. نيريشكالت ش هيقهوه تلخ با  هي -

به كمند و  يدخترهر  ديشا. زنه يلبخند م نتشونيب يهر كس از دور م. كنن به قدم زدن يشن و آهسته شروع م يو بلند م رهيگ يرو م دستش

. حسادت بود نيكرد هم يكه فكر نم يزيبه تنها چ ديكس از دلشون خبر نداره كه اگه خبر داشت شا چيكنه اما ه يحسود مانيبه پ يهر پسر

 .كرد يتازه م داريشده بود و د رهيجفت در دل شب كه ماه بهشون خ كي. درونشون رو پنهان كنند يداشتن تا سست يبرم قدمهر دو محكم 

 يكه از فنجون قهوه بلند م يبخار يتنها نقطه ارتباطشون نگاه هاشون بود كه هر دو رو ديهتل نشسته بودن و شا يالب يهم تو يرو به رو حاال

 :گه يم مانيلرزان رو به پ ييخجالت زده و صدا يو با نگاه رهيگ يكمند تمام تالشش رو به كار م. شده بودند رهيشد خ

 ل بود؟خوشحا نايسا مانيپ -

باالخره . باالخره خواسته بود كه بدونه. بود دهيباالخره پرس. چرخه يصورت كمند م يشه و نگاه جستجوگرش رو يناگهان به حال پرت م مانيپ

 .خشك كرده بود از زبونش خارج شده بود يچيه هيسوال پشتش رو با  يايدر شهيكه هم يسوال نيا

تو هوا معلق  يبره و لحظه ا يشه و بعد آروم دستش رو باال م يم در حال روون شدن ِ ثابت مكه آرو يصورت كمند و قطره اشك يرو نگاهش

 .رهيگ يداره و به سمت كمند م يبار دستمال كنار فنجان رو برم نيافته و ا يم نييمونه و دوباره پا يم

 .ناينه سا ميمر -

 .ميرو دوست داشتن نه مر نايهر دو سا رياما خودش و ام -

 چرا؟ يندو يم -

 .اسمه هيكه فقط  نيا. دونم يرو نم يمهم تر يزايچ -
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 .زهيچ نيهمون مهم تر. اما همون نقطه شروعه -

 .پس تو برام بگو -

. نگاهش يحت. همه وجودش يبرا. شد يبراش حرمت قائل م ديكه با يياز اون آدما ريخواست فرار كنه و ام يبود كه م يياز اون آدما ميمر -

 هي. نبود ميمر گهيد ميمر. كرد يرو نابود م ميمر تيكه اول وجود و هو نيبهتر از ا يپا گذاشتن چ ريز يت نگه داشتن نبود و برادنبال حرم ريام

 يهاله ا. هاله است هي. ستيروش ن ييادعا. نداره ينام و نشون صاحب يب هي. نايچون شده بود سا. نام و نشون يب شه،ير يبود، ب تيهو يب دختر

 .فهمه يمرگش رو نم يكس. ازش خبر نداره يكس گهيشه و د يشه و گم م يآفتاب باز م هيمه كه با  هيمثل . ره يفوت كردن كنار م هيكه با 

 بود؟ يدختر قشنگ -

 .صورت قشنگ مال چند صباحه كمند. قشنگ باشه ديآدما ذاتشون با -

 ...اگه ذاتش قشنگ نبود كه  -

 .خوره يرو م حرفش

منقبض فنجون قهوه رو  يشه و نگاهش تلخ و با عضالت يحركت م يكنه و ناگهان دستش ب يدست كمند رو نوازش م يروبا سر انگشتش  آروم

 :گه يو انگار با خودش حرف بزنه م رهيگ يمحكم م

 .رو حفظ كنه يو قشنگ تيو معصوم يپاك نياما نتونست ا. معصوم بود. پاك بود. ذاتش قشنگ بود. اشتباه نكن كمند -

بعد از  يكنه و لحظه ا يگذاره و آروم آروم شلشون م يم مانيشده پ دياز فشار سف يانگشتا يزنه و دستش رو رو يم مانيبه صورت پ يپوزخند

 .ره يم رونيبه سمت ب يحرف چيه يشه و ب يمبل بلند م يرو

 يبدون حت. خواد يرو م شييكمند تنها. ستياالن وقت حرف زدن ن. كنه يدوزه و رفتنش رو تماشا م ينگاهش رو به قامت بلند كمند م مانيپ

 .حقشه نيا. مانيحضور پ

بار جز دود و  نيا. كنه يپاش نگاه م ريبا نگاهش به رو به رو و شهر ز. كرده سيحاال اشك تمام صورتش رو خ. ره يبه سمت پرتگاه م كمند

پر نور  كيكوچ يو مربع ها دهيسر به فلك كش يختمون هااون سا ،يشهر ياز اون همه نور و زندگ يخبر گهيد. اديبه چشمش نم يزيچ ياهيس

 يخاك ها زشير يگذاره و صدا يقدم دوم رو م. شه يچشمش زنده م يگذاره و خاطرات جلو يجلوتر م يپاش قدم. هياهيفقط س. ستين

 اهيون خشم و طوفان دو چشم سباز هم. بره يو به عقب م رتشيگ يقدرتمند از پشت م يزنه و باز همون دست يم اديگوشش فر ريسست لبه ز

 يليكه س يبار نيو آخر نيافته اما كمند احساس همون اول يفرو م عيمثل هر بار سر يره ول يباال م زكه با يكنه و دست يصورتش حركت م يرو

 .زنده بودنطعم  ينيريدرست به ش. طعم شده بود نيتر نيريبود اما ش يتلخ م ديكه با يطعم. كنه يرو حس م دهيصورتش خواب يرو

 .يهنوزم احمق -

 .خسته. مانيخسته ام پ -

 .گذاره يم مانيپ يپا يو كمند آروم سرش رو رو نهيش يم نيزم يرو مانيپ

 .گذاشتن سرم و آروم گرفتنه يتو برا ياحمق بودن داشتن پاها نيا تيحداقل مز -

 ...يگرما يتون يم. يرو داشته باش نياز ا شتريب يليو خ يعاقل باش يتون يم -
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 ...نايكس نبود جز خود سا چيمقصر ه يدون يخودتم م. مانيعذاب وجدان؟ نه پ يكه تو اسمش رو گذاشت يزيفقط به خاطر چ -

 يهر بار نگاهم به صورت تو افتاد تنها تونستم سرم رو با شرمندگ. ماجرا بدونم نيا يرو جز خودم مقصر اصل يوقت نتونستم كس چيكمند ه -

گرفتم  يكه برداشت جلوشو م يقدم كج نيدادم و اول يكردم، اگه من حواسم رو بهش م يرو به دفترم باز نم ميمر ين پااگه م. رميبگ نييپا

 ...اگه

 

 ...هم نه نايسا يحت... رهيمقصر بوده باشه ام ياگه كس. بسه تو رو خدا. مانيپ ايكوتاه ب -

 ؟يستيازش متنفر ن ؟يدون يرو مقصر نم نايتو واقعا سا يعني -

. و رو شد ريز دميشن نايكه اون خبر رو از سا ياز همون روز زيهمه چ يدون يم. ستمياز دشمنم هم متنفر ن يمن حت ه؟يچه حرف نيا مانينه پ -

 بامن فكر كردم . ستيخودم نباشم ن نكهيجز ا يراه چيبود كه تو اون لحظه فكر كردم ه ليانقدر خبر برام ثق ادته؟ي. مانيشه پ يهنوزم باورم نم

. ده ياز حد كار دست آدم م شياعتماد ب يگاه. چقدر دروغ تو مغزم پر كرده بود ريام دميتازه اون روز فهم. شه يمردن من همه مشكالت حل م

منم . ينيب يرو نم زيچ چياون قدر كور كه ه. كنه يعشق چشمت رو كور م ياعتماد بشم؟ گاه يبودم كه بخوام ب دهيد ياعتماد ياما مگه من ب

 يدلم م شهيهم. كردم يداره هواشو دارم و من باور م ازيگفت اون فقط چون به كمك ن يزد، به من م يحرف م نايهر بار كه با سا. دميد ينم

. بودم دهيزد صداشو شن يزنگ م ريبه ام يبارها وقت. نبود اريوقت بخت با من  چياما ه نمشيبب كيبار هم كه شده از نزد كي يبرا يخواست حت

دونم چرا  ينم. داشت ينرم يصدا. دميرو شن نايسا يهمون موقع ها بود كه بارها صدا. مهم نبود كه من تلفنش رو جواب بدم ريام يبرا لياوا

منم كه  نيدوسته و ا هيكرد كه اون فقط  يمطمئنم م ريام شهيچون هم ديشا. شدم يزد دلخور و ناراحت نم يزنگ م ريكه به ام نيوقت از ا چيه

. ميساله بودم با هم دوست بود 18دختر  هيمن  يما از وقت. نبود يشوخ. قابل باور نبود ريبار حرفش و لحنش غ كي يبرام حت. شميعشق زندگ

نداشت  يليدل گهيد. پدر و مادرش هم بودن يحت. هم بود ريبود ام ياون اواخر هر بار خونمون مهمون. كرد يتو خونه ما رفت و آمد م ياون حت

جا  يشك ب هيدور و برم با  يدختر پسرا نياز ا يليمشكالت خ شتريكردم نصف ب يفكر م شهيهم. حرفاش رو باور نكنم اي كنمبخوام بهش شك 

تمام . رو داشتم ريمن ام يدون يم... اشتباه رو تكرار كنم نيخواستم منم ا ينم نيهم يبرا. شه يجا تر شروع م يب يدادن ها ريو پشت سرش گ

و  زميشونه داشتم كه اشكامو روش بر هيمن . زد يكه عشق توش موج م شيطوفان يگرمش، نگاها يرو، دستا شيبانيپشتلبخندش رو، ! و كمال

گوشم  ريآروم ز يشد، وقت يپر قدرتش دورم حصار م ياون دستا يشدم، وقت يتو بغلش گم م يوقت. رميآغوش گرم كه توش آروم بگ هي

اون روز  ريام. بود ميشب زندگ نياون شب بدتر... شد يم شتريو ب شتريگفت اعتمادم بهش ب يم ندهيكرد، برام از آ يعاشقانه م يزمزمه ها

بعد از ظهر ! تو نگران نباش. كالم بود كيجوابش  دميازش پرس يهر چ. بار تو تمام حركاتش مشهود بود نياول يكه برا يا يكالفگ. كالفه بود

وقت از  چيانداخت كه شك دارم ه يتنم لرز يپر خشم كه تو ينگاه. هيكه نگاهش وحش دميد يبار م نياول يبرا. بهش زنگ زد نايبود كه سا

و  نميگوشه و آروم بش هيبود كه برم  نيا ديكه به ذهنم رس يزيتنها چ. بودم دهيترس. و بلند بود يصداش ناخودآگاه عصب. بره رونيذهنم ب

من  يفكر كردم چون جلو. كرد ياز نگاهم فرار م. دميرو تو نگاهش د يرمندگبار ش نيو آخر نياول يتلفن رو كه قطع كرد برا. سكوت كنم

اما من . منتظر بود ازش سوال كنم ديشا. بازوش گذاشتم و بهش لبخند زدم يرفتم كنارش و آروم دستم رو رو. صداش بلند شده شرمنده است

باشه بدونم  ازيبه من ربط داشته باشه و ن يزيكردم اگه چ يم رفك شهيهم. وقت به خودم اجازه دخالت كردن تو كارهاش رو نداده بودم چيه
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 ": بود ميشگيكله معروف هم نياومد هم رونيلب هام تكون خورد و ب نيكه از ب ينگاهم رو به صورتش دوختم و تنها كلمه ا. گه يخودش بهم م

تو دلم بوده ول  يچ ديفهم يتا نم يچيگفتم ه يم بهشمن  يو وقت ريگفت جونه ام يكردم م يصداش م ينجوريبه عكس تو هر وقت ا " ر؟يام

اما . بود ياون عالمت سوال مال چ. بود يدونست تو دلم چ يم. تنها سكوت كرد شهياما اون روز برعكس هم. شد نياون روز هم هم.كن نبود

گونه ام گذاشت و  يبود كه رو يآروم يهمون بوسه  ادمهيكه ازش  يزيچ نيآخر. يسادگ نيبه هم. رفت. بده ينخواست بگم تا نخواد جواب

 يقيِ و تا دقا زيم يورق رو نيبود كه آخر دهيخودش هم فهم ديشا. لحظه نخواست باز لب هام رو ببوسه نيخوشحالم كه الاقل تو اون آخر. رفت

واقعا تمام  ديشا. نباشه يپست نيد ايشا. كنم يدارم م يغلط ريتعب ديدونم شا ينم. حد پست باشه نيشه و نخواست در ا ياون ورق هم رو م گهيد

رو برام  شيتمام اون بوسه ها پاك. بذار باهات صادق باشم مانياما نه پ. پاك بودن ييبوسه ها دميكه طعم بوسه هاش رو چش يياون بارها و بارها

 ...مثل...مثل. بودم چهيباز هيسال ها منم  نياحساس كردم تو تمام ا. از دست دادن

 .بود هق هق بود يبراش نمونده بود و هر چ ياشك گهيد. نبود ايدن نيتو ا گهيد كمند

 يهفت رنگ رو م يآدما نيا نم؟يرو بب يكه چ ؟يهم منو نگه داشت يتموم بشه؟ چرا هم خودتو داغون كرد زيهمه چ يچرا نذاشت مانيپ -

 نم؟يبب يخواست

. هيشدن يدونم سخته ول يم. ينگاهت رو عوض كن ديفقط با. كن كمند باور. شن يم دايرنگم پ هي يآدما. ستنيكمند همه آدما هفت رنگ ن -

 .ريكمند سرت رو باال بگ

 .شونه يكنه و اون رو م يپاش بلند م يزمان سر كمند رو از رو هم

 ؟ينيبيم يچ.حاال خوب نگاه كن كمند -

 .اهيشهر س هي -

 ؟ينيب يم يچ گهيد -

 .نور و چراغ -

 يكه م كيشهر كوچ هي. بلند و كوتاه يقوط يبا كل. ينيب يپات م ريشهر رو ز هي يدار. نگاه كن قيدق. يكن ينگاه م يسر سر ينه كمند دار -

جا  نيها از ا يقوط نيا. يمحو كن. يكن ستيچشم به هم زدن ن هيها ساختمون رو تو  ونيليم شيهر قسمت يانگشتت رو هيبا گذاشتن تنها  يتون

نشون از  ينوران يكه نقطه ها ييها يقوط. اند يهمه مثل همن، همه قوط. نه خوب و بد يو غن ريدارن نه فق نيينه باال و پا. مثل همن شونهمه 

هممون . ييكدوم تو. كدوم منم. رهيكدوم ام ستيمعلوم ن. يسادگ نيكمند به هم ينيب يم. ده يبودنشون و بودن و نبودنشون م داريخواب و ب

 صيكه تشخ ييتو نيا. مينباش اي ميممكنه باش. يسادگ نيبه هم. مينيما آدمها هم. ميستيكدوم ن م،يكدوممون االن هست يدون ينم يحت. ميهست

 يم يجور نيكن ا زتريچشمات رو ر. يبازتر كن هيپس نگاهت رو كاف. كدوممون هفت رنگ ميرنگ هيكدوممون . مياالن كدوممون هست يد يم

. كمند يكن دايرو پ تيرنگ زندگ هيو اون مرد  ينيرو بب زايچ ني، عقل داده تا باهاش همخدا بهت چشم داده. ينيهم بب رورنگ  هي يآدما يتون

 كنه؟ يم رتيكدوم مكعب نورش داره خ نيبب. كمند نگاه كن

 .رهيگ يمكعب نشونه م نيتامل انگشتش رو به سمت پر نورتر يپاش و بدون لحظه ا ريدوزه به شهر ز ينگاهش رو م كمند

 .وز به همون مكعبكمند حاال چشم بد -
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 :گه يم مانيداره و رو به پ ياون مكعب برم ينگاهش رو از رو هيبعد از چند ثان كمند

 .ده ينورش داره آزارم م. خسته ام كرد -

 كنه؟ يم رهيبار چشمت رو به خودش خ نيكدوم مكعب ا نيبب. دوباره نگاه كن. دم يم گهيحق انتخاب د هيكمند بهت  -

 .ستهيا يمكعب م نيكم نورتر يو رو ارهيگشتن انگشتش باال م هيتامل و چند ثان يبار بعد از لخت نيزه و ادو ينگاهش رو م كمند

 .بگو يشد ريهر وقت ازش س. نگاهش كن كمند -

 يهمون طور كه نگاهش رو مانيشه كه پ يم يسكوت و نگاه طوالن نيا. رند يفكر م يبه اون مكعب كم نور تو رهيهر دو خ يا قهيدق چند

 :كنه يمونده زمزمه م رهيمكعب خ

 يا هيثان يبهت فرصت حت. خودت كرد ياز خود ب. كرد رهينگاه بدون فكر و تامل نگاهت رو به خودش خ هيتو . بود ريكمند اون مكعب اول ام -

چرا؟ چون  يدون يم. ير كردروش فك. انتخاب دومت بود نيا. يمكعب رو راحت انتخاب نكرد نياما ا. زود افول كرد يلياما خ. تامل رو نداد

و  يبمون رهيبهش خ يكه بتون يكن دايرو پ يتا مكعب يكرد يسع. نگاه هم چشمت رو بزنه نيا ينخواست. يدوباره شكست رو تجربه كن ينخواست

 يكننده م رهيعب خمك نينقطه پر نور، ا نيا يرو عيراحت و سر يليخ يا گهيهر كس د ايمن  ايكمند انگشت تو . يغرق لذت بش يرگيخ نياز ا

و  يكه دنبالش هيمكعب همون نيكمند ا. شه يوقت اون مكعب پاك نم چيه. محفوظه شهيو هم نهيب ياون مكعب كم نور رو نم وناما چشمم ستهيا

 .پس بمون و براش بجنگ. رو داره دنيمطمئن باش ارزش موندن و جنگ

 .يو بلندم كرد يستاديپشتم ا يمنت چيه يشد و ب داتيو پت مييدرست تو اوج تنها. يخوب يليتو خ. ازت ممنونم مانيپ -

 كمند؟ -

 بله؟ -

 گفت؟ يتلفن چ ياون شب پا ميمر -

از سوالش دست كمند  مونيپش مانيپ... لرزه يتمام وجودش م. گرده يصورتش برم يشه و اشك رو يم رهيكمند دوباره به دور دستها خ نگاه

 :كنه يو بلندش م رهيگ يرو م

 م؟يبقه بدكمند مسا -

 :كنه يبلند شروع به شمردن م يبا لبخند و صدا مانيكه پ هيا گهيد يهنوز تو حال و هوا كمند

 .زودتر برسه برنده است يهر ك. نيتا دم ماش ميدوئ يرو كه گفتم م كيكمند  -

 :كنه يتو ذهنش زمزمه م كمند

 ". يو صورت مسئله رو به كل پاك كن يا بكشهمه سوال ه يخط قرمز رو هي ديبا يك يدون يم شهيهم. مانيممنونم پ "

سر  مانيبلند پ يخنده ها يصدا. كنه يرو آغاز م دنيشروع به شمارش نكرده دو مانيهنوز پ شهيدوزه و مثل هم يم مانيممنونش رو به پ نگاه

 :كنه يزنده اش م

 .يكرد يبازم جرزن. جرزن يدختره  يا -

 ؟يسر چ يراست -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٤ 

 چطوره؟ .يمشت و مال حساب هيسر  -

 ماساژور؟ يآقا يمشت و مالم بد يخوا يم يخور يتو كه تو اتاق تنها با من نسكافه نم. تو رو خدا جوك نگو -

 نه؟؟؟. راه داره ها يول. هيحرف نميخوب ا -

 .رميگ يجلوتو نم. يخودتو بكن تا ببر يسع يهمه . يذارم ببر يمطمئن باش نم -

حقش  نيپاك كمتر يبود و عشق يمرد بزرگ مانيپ. مانيمغلوب كردن كمند و كمند به خاطر پ يبرا مانيپ. دنديدو يهر دو با تمام قوا م حاال

 نياتو تمام  مانيپ. شده دهييفكر احمقانه زا هيكه از  يعادت هيكنه و بدتر از اون  يعادت زندگ هيكه با  نيكرد نه ا يعشق رو تجربه م ديبا. بود

فكر رو بارها به زبون آورده بود كه اگه من  نيكرد و ا يفكر م شهيهم. ستير حال و روز امروز كمند اون نكه مقص رهيسال ها نخواسته بود بپذ

 ...گهيد يكينبود  ميكه اگر مر نيغافل از ا. ديعشق جاو هيبود و كمند و  ريبودم حاال ام اوردهيرو تو اون دفتر ن ميمر

وقفه  يو سارا ب نهيب يم يزيره كه بابك و سارا رو مشغول خوندن چ يشون م يشگيهم تمكيشه و سالنه سالنه به سمت ن يوارد كالس م يناناد

بهاره بود كه درست نشسته بود كنار بابك و سارا و درست  شيريدختره س نيها باز ا نيو بدتر از همه ا يمواد قانون دنيرو به بابك در حال پرس

سرشون رو  نايكه تازه اول ترم بود پس ا نيداشته باشن بدتر از اون ا يكه امتحان ادي ينم ادشي ارهيهر چقدر به مغزش فشار م. يناناد ياج

شدن و  ريباز جو گ نايا ديپس شا ستنيخوب همه هم در حال خر زدن ن. گردونه يرو تو كل كالس م عشيتو كتاب كردن؟ نگاه سر يچ يبرا

صدا انقدر . شه يكوب م خيسر جاش م ييكلنجار رفتن با خودشه كه با صدا و دار فكر كردن و ريهنوز تو گ. كنند يرو دوره م ديدارن درس جد

نداره  ياطالعات. هيخال هيكنه اما خال يذهنش دوباره شروع به پردازش م. فكر كردن و تمركز نداشته باشه هيثان كي يبه حت يازيآشنا هست كه ن

كودكانه استاد و دكتر و  يلجباز هي يوزه و با لبخند و مخصوصا از رود يم مانيصورت پ يرو اليخ يپس نگاهش رو ب. كنه ازشكه بخواد پرد

 :گه يو م رهيگ يرو فاكتور م زيهمه چ

 .3 ياونم مدن ميكالس دار نجايما االن ا. نيفكر كنم اشتباه اومد نيراست يآقا -

 :گه يم يله ممكنه به اون شكل لبخند بزنن رو به ناناداب هيكه فقط به  يدوزه و بعد با لبخند يم ايناد ينگاهش رو به چشما يتنها لحظه ا مانيپ

 .نيمستمع آزاد زيشما كال تو همه چ نكهيسركار خانوم مثل ا -

 :گه يكنه و م يزنه رو به كالس م يهم توش موج م تياز عصبان ييكه حاال همراه با تعجب رگه ها يدر مقابل نگاه ناناد و

مطلب . در استفاده ازش ديتعداد سوال ها فقط سه تاست و كتاب قانون آزاده و مجاز. ستساعت ه كيتون فقط  ييخوب فرصت پاسخ گو -

البته منظورم از  ديسينو يتون رو نم يشخص اتيو نظر ديعقا اي يسيمن داستان نو يسه سوال هستم پس برا نيا يمن دنبال حل قانون يبعد

از . با ذكر شماره ماده و نوشتنش دياثبات جواب هاتون از قانون استفاده كن يبرا ديهست و شما با يمستندات قانون بدون ديعقا يشخص ديعقا

كنم  يتكرار م گهيبار د كيآزمون شركت كنند سر كالس هستن  نيخوان تو ا يكه نم يبا وجود تذكرم باز هم كسان نميب يكه م يياون جا

 .نيشه پس زودتر آماده بش يشروع م گهيد قهيدق 5 امتحان تا. رونيندارن از كالس برن ب ادنكه قصد امتحان د يانيدانشجو

 :گه يم نيو خشمگ رهيگ يمقابل بهاره كه هنوز در حال ور زدنه قرار م تيبار با عصبان نيا يناناد

 ه؟يگه؟ امتحان چ يم يچ ه؟يك نيبابك ا ؟يش يخفه م قهيدو دق -

جزا و جرم  دياز اسات يكي نيدكتر راست شونيا. گم يم ياش آماده نشدالبته چون از قبل بر. يناناد يتوش شركت كن يبتون گهيفكر نكنم د -
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اكثر ترم ها  ايهستن و گو يعالوه بر اون تو بخش مركز مطالعات جزا و جرم شناس. فوق و دكترا كالس دارن يبا بچه ها شتريهستن و ب يشناس

 يامتحان م هيكنن  تيها فعال نهيزم نيدر ا يقاتيتحق يپروژه ها داشته باشن و بخوان تو يبه همكار ليكه تما ديجد يسال دوم يها يوداز ور

 نيا. شن يكنند م يم شونيمعرف گهيد يبه جاها شونيا ايشن  يم ليكه فارغ التحص ييبچه ها نيگزيو جا رنيگ يو سه نفر رو هر ترم م رنيگ

 .نهيهم انشيجرامتحان هم 

دختره احمق بهاره بخواد امتحان بده و  نيقابل قبول بود من امتحان ندم و اون وقت ا ريغكه برام  نينه ا. سرم خراب كردن يرو رو ايدن انگار

 ؟يريبگ يامتحان نيهمچ يخوا يم يبگ يايدو روز قبل ب يمرد يم. لعنت مان،يلعنت به تو پ يا... نه نه. رهيبزنه و مورد قبول آقا هم قرار بگ

. كنه دايكه خنگ خرفت پ ستياحمق ن. رو انتخاب كنه يكيكشه تا  يرس م نياالن؟ ا يكن يچه غلط يخواست يگفت م يم ومديبه فرض م خوب

 يدن و فسفر م يبزرگ امتحان م لسوفانيف نيتا ا نييبرو پا. زميشو عز لكسيشه پس ر يبهاره خانوم خود به خود كنسل م نهيخوب پس گز

 يوقت. گهيكنه؟ خوب آره د يسارا و بابك و ازم داره جدا م يعنيوب اما خ. خودت رو مهمون كن و حالش رو ببر كيو ك هنسكاف هيسوزونن 

بارم  يزيچ هيكاش منم  ؟يريبگ يخوا يدوستامم م. نامرد... شه مال اون يكنه اون وقت تمام وقت آزادشون م يقبولشون كنه كه صد در صد م

 .خورم آخه يم يمن به چه درد. چيه. چميبدون تقلبام ه دارم بگم؟ من يهه حاال چ. زدن داشتم يبرا يكاش عرضه داشتم و منم حرف. بود

 وسشيو ما نينگاه غمگ مانيدونست اما پ يخودش نم. شد يم دهيبدنش د يتو تك تك سلوال يديو ناام اسي. رفت يبا خودش كلنجار م داشت

. كه كنارش بود يدختر يو لحظه بعد رو ديچرخ يم يهمون پسرك اون روز يلحظه رو هيكه  يينگاه ها. نظرش داشت ريو كامال ز ديد يرو م

 .زنه يتهش سو سو م يكه قطره اشك يكنه، نگاه ينگاهش م رهيخ يگرده و لحظه ا يصورت خودش برم يرو ايناگهان نگاه ناد

 :كنه يزمزمه م آروم

 .ديداشته باش فيتشر رونيبهتره ب ديامتحان شركت كن يتو ديخوا يخانوم راد اگر نم -

دوزه و تنها زمزمه  يم مانينگاهش رو به پ. گفتن نداشته باشه يبرا يبندازه و حرف نييسرش رو از خجالت پا ديمرد با نيا يوبار دوم جل يبرا

 :كنه يم

 .برگه داشته باشم هيمنم  تونميم -

كرد  يباال و سخت طرح م امتحان رو اونقدر نيا يسوال ها شهيچون هم سهيتونه بنو ينم يزيدونه چ يم. اديهمه جسارت دختر خوشش م نيا از

و  شيدختر كه تمام زندگ نيحاال ا. رو بر نداشته بود ياز سال ها كس يليشده بود خ يحت. رو برداره كه واقعا به دردش بخورن ييكه تنها كسا

 :گه ياما باز هم به احترام درخواستش رو بهش م... لش با تقلب جلو رفته بوديتحص

 د؟ياياز پس امتحان برم ديكن يفكر م -

 :اندازه يم نييرو پا سرش

 شه؟ يم. خوام سوال ها رو داشته باشم يفقط م. خوام امتحان بدم ينم -

 :گه يده و م يبه دستش م يا برگه

 .ديجلسه رو بكن تيفقط رعا... نياگر بخوا دينيتو كالس بش ديتون يم -
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 .برگه هاست يقانون و حركت خودكار رو يكتاب ها يها به هم خوردن ورق يكالس تو سكوت مطلق فرو رفته و تنها صدا، صدا حاال

 :شكنه يسكوت كالس رو م گهيبار د مانيپ يصدا

 .تونن كالس رو ترك كنند ياز سوال ها م ارنيسر در نم يليكنن خ يكه فكر م يانيدانشجو -

 .كنند يجوها كالس رو ترك ماز دانش يو بعد آروم تعداد چهيپ يتو كالس م يگنگ يچند لحظه هم همه  يصدور اجازه برا با

نگاهش  نه،ياستاد گذاشته شده بود بنش زيكه درست كنار م يا يصندل يو اشغال جاش توسط بهاره مجبور شده بود رو مانيكه با اشاره پ يناناد

دوزه كه  يبابك و سارا مبا حسرت نگاهش رو به . نفر 14حدود . شمره يكه هنوز نشستن رو م ييدوزه و تو ذهنش تعداد كسا يرو به روبه رو م

 يكمرنگ به ناناد يو نگاهش رو با لبخند رهيگ يرو حس كرده سرش رو باال م ينگاه ينيبابك كه سنگ يلحظه ا. مشغول نوشتن هستن دوهر 

دقت شروع  چرخه و با يبرگه سوال م ياراده رو يسرش ب. خواد برگه رو بخونه يكه ازش م چهيپ يم يدوزه و انگار صداش تو گوش ناناد يم

 هيتونست  يم ديشا. كاش الاقل كتاب قانون همراهش بود. چرخه يتو ذهنش م ييزايچ هي يا. كنه يكم كم مغزش كار م. كنه يبه خوندن م

ود دور و برش ب ياتفاقا نيكه از هم يسه تا سوال. امتحان كه تنها سه تا سوال بود نيشد ا يكم كم داشت براش جالب م. ارهياز توش در ب يزيچ

 يم يحاال مثال قانون داشتم چه غلط. ياريقانون هم با خودت نم هي. خاك تو سرت يناناد. بود تا توش بچرخه يم يكتاب قانون ديو تنها با

ون قان نيصفحه ا هيكه تو  يعني يگه با مستند قانون يهم م يوقت اوردهيسواال رو از رو هوا ن نيكه ا نيا يكرد يخواستم بكنم؟ خوب الشو باز م

... نايا نيو عالف نبودم ب كاريب يلياونوقت الاقل خ. كاش داشتم. اما من كه قانون ندارم يگ يراست م... آره. گهيد تسواال هس نيجواب ا يكوفت

 .مشغولند همشون، خوش به حالشون ينگاه چطور

سرم رو . تابلوست سوال هاش شييزايچ هي ستمينخوب باالخره احمق كه . كنه يو شروع به نوشتن م ارهيكاغذ به حركت در م يرو رو خودكار

 .هم تو چشم نباشم يليكنم كه خ يگرمه همونا م

پس . بود ريناپذ ميتسل. براش جالب بود ايتالش ناد. رفتنش شده بود مانيدست به قلم بردنش خودش باعث تو چشم پ نيكه هم نياز ا غافل

دختر استعداد  نيكه گرفته بود مطمئن شده بود كه ا يا 15تقلب نوشته بود و نمره كه بدون يا ياز برگه امتحان. برسه ييتونست به جا يم

و نگاهش رو به  نهيش يصورتش م يلبخند رو. تلنگر شده بود نيشدن و حاال اون باعث ا داريب يخواد برا يتلنگر م هيداره كه فقط  ياديز

. رو بخونه ايبرگه ناد يرو يتونه راحت نوشته ها يحاال م. رهيگ يرار مخودش ق زيو كنارش پشت م اديدوزه و كم كم جلو م يحركت دستاش م

استدالل هاش كامال مخالف  يبعض. خودش رو نوشتن ياستدالل ها رشيداده و بعد شروع كرده ز حيخود سوال رو توض ولا ايناد. براش جالبه

 يو پر حسرت دختر رو نينگاه غمگ. كنه ينگاهش رو دنبال م مانيشه و پ يبرگه اش بلند م ياز رو اينگاه ناد. كامال مطابقش يقانونه و بعض

دو قطب كامال  نيا يمعماست دوست هيبراش . شه يكه نفر اول كنكور بوده ثابت م نيدونه و ا ينامش رو م قايكتاب دست اون پسر كه حاال دق

برگه  يگردونه و رو يدوباره سرش رو برم ايناد. كنه يم رو نگاه ايكنه و دوباره جهت حركت ناد يم رونيفكر رو از ذهنش ب نيمخالف اما ا

 .اندازه يهاش م

شده جدا و مشخص و  يسينت نو يتمام صفحاتش با برگه ها بايكه تقر يكتاب. ارهيم رونيكنه و كتاب قانونش رو ب يرو باز م فشيآروم ك مانيپ

هم كار  يكتاب نيكردن مواد از چن دايپ يكتاب قانون باز نكرده حت كه تا به حال يكس يتو ذهنش مطمئنه كه برا. مطلب شده كيتفك يبه نوع

كنه و كتاب رو مقابل  يدستش رو دراز م. چند مرده حالجه يبه قول نهيبده تا بب ايفرصت رو به ناد نيخواد ا ياما دلش م. نخواهد بود ياساده 
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 .كنه يو باز م رهيگ يكنه و كتاب رو م يآروم تشكر م. باشن رو بهش داده ايزنه كه انگار دن يم يچشماش برق ايناد. رهيگ يم ايناد

زنه كتاب رو و بارها به فهرست كتاب  يبرگ برگ ورق م ايمطالب ناد كيبا وجود تفك. اياز حركات ناد نهيش ياراده خنده رو لباش م يب مانيپ

. ورق نزده يكتاب رو دست نگرفته و حت نيبار هم ا كيال كامال مشخصه تا به ح. صفحات نيگرده به جستجو در ب يكنه و دوباره برم يرجوع م

 ريدرست ز مانيزده پ رتيبعد در مقابل چشمان ح يزنه و لحظه ا يانگار غلق كتاب دستش اومده باشه جهت دار صفحه ها رو ورق م مكم ك

 ايكنه ناد ياول فكر م مانيپ. كنه ين ماده ممربوط به اون مبحث نوشته شروع به نوشت يكامال مخالف ماده قانون يكه نظر ييسوال اول و جا

 ليكردن دال يدر حال شماره گذار يناناد نهيب يبعد در كمال تعجب م يا هيو متن اون ماده نشده اما ثان لشيتحل نيب فاختال نيمتوجه ا

 .ره يتو شوك م بايتقر. مخالفتش و رد اون ماده هست

 .شكافه يتو بحر سوال رفته كه انگار داره اتم رو م نيش همچبه قول خود. ستين ايدن نياصال تو ا ايناد اما

و مهم تر  ستين ليبه خودش ثابت كرده انقدرها هم تعط. لبش نشسته يلبخند رو. شه يوقت امتحان تموم م دهينرس مهيسوال دوم رو به ن ايناد

. نداده مانيكرده و فرصت پوزخند زدن رو به پ ينگاه نمبوده مثل عالف ها ورقه رو  ستادهيدرست كنارش ا مانيكه پ يقياز همه تو اون دقا

 يو دستش رو برا رهيگ يمقابلش قرار م مانيغرق تفكرات خودشه كه پ. ارهيكم ن مانيپ يدونه چرا اما واقعا براش مهم بود كه جلو ينمخودش 

 .كنه يگرفتن برگه دراز م

 :كنه يكنه و بعد آروم زمزمه م يبا تعجب نگاهش م ايناد

 .امتحان رو ندارم يخوام برگه سوال رو داشته باشم و قصد و آمادگ ين كه گفتم فقط مم -

 .پس دادنش ضرر نداره ديو نوشت ديحاال كه وقت گذاشت. ستين يمشكل -

 .رو نوشتم يسوال و نصف سوال بعد هياما آخه من فقط  -

 .شدم ديتنوش زانيهمون م يكه برا يمنم فقط مشتاق به خوندن نظرتون و راه حل -

 .رهيگ يم ايبرگه رو از ناد و

دونه  يپسر كه حاال م هيبرگه مقابلشه  4تمام برگه ها تنها  نيحاال از ب. دانشجوهاست يدفترش نشسته و در حال نگاه كردن به برگه ها يتو

. گردونه يبرگه ها م يرو گهيبار د كي كنه و نگاهش رو يبرگه ها رو باز م. راد ايو ناد يدريح مياسمش بابك و سه دختر؛ سارا بانو مجد، مر

كه واقعا  ييسوال ها. نوشته شده يتمام سه سوال با استدالل كامل و قانون. بزنه يكامل تر از اونه كه بخواد حرف. گذاره يبابك رو كنار م رگهب

شد پاسخ هاش  يقطعا هم كامال درست نم. به جا هست راداتيداره اما اون ا يراداتيدرسته كه ا. تونست جواب بده ينم يساده نبودن و هر كس

 يبرگه اشو م. كم نداره كنامياز برگه بابك ن يزيچ نميكه ا يدريح ميمر يبرگه بعد. توش داشته كه مجابش كنه يقو ياونقدر استدالل ها اما

داده و معلومه تمام تالشش رو كرده و به نام سارا بانو كه به هر سه سوال پاسخ  يبرگه دختر يكيحاال تنها دو برگه مقابلشه . گذاره كنار

مونده كه تنها به  يبرگه ا يكوب رو خيانتخابش كنه اما نگاهش م ديبا. ستيتوش ن يخوبه و حرف يليكه كرده هم در حد خودش خ يتدالالتاس

 .خونه يسوال اول رو م. جواب داده يسوال و نصف سوال بعد كي

دادخواست  ديشخص با ايو دندان شخص هم پر شده بوده آ ستين يليآثار س. دندانش شكستهزده و  يليكنه طرف به گوشش س يفرد اظهار م"

اول  ا،يگرده، ناد يم ايپاسخ ناد يبار رو نيچندم يبرا ديخونه و نگاهش شا يادامه سوال رو نم... شه؟ و  يم هيمشمول د ايصدمه بده و آ راديا
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 نكهيرجوع كرده به قانون و ا ريبعد در ز. صدمه بده راديدادخواست ا ديداره و با هيته دكرده و بعد از اون نوش يقانون يشخص رو حواله پزشك

كه به  يبعد از اون با زبان... داشت و  هيشكست د يهم براش عنوان نشده بلكه اگر دندان م يا هيو د ستين يبه عنوان پر شدگ يزيدر قانون چ

تونه باعث  يم يكار رو كرده و علم قاض نيا نكهيخود فرد اقرار كنه بر ا ايشهادت بده  يكسبود نوشته بود اگر  يكامال عام گهيبرگه د هعكس س

نشده باشه  نييتع يزيچ يبرا هيكه تو قانون د ييبده كه جا صيرو نتونسته تشخ هيتفاوت ارش و د ايناد. ارش و محاسبه بشه ياز رو هيد نييتع

پاسخ دادنش درست مثل  گهياما از طرف د.هر دو رو با هم آورده نيهم يالم هست و براو س دهيخسارت د نيشه كه تفاوت ب يارش محاسبه م

رو پر رنگ كرده بود و دو طرفش عكس دو تا صورتك كه شامل دو  يخواسته بده چون علم قاض يبچه هاست و كامال مشخصه كه برگه رو نم

گرده به  يهم برم يدوره زمونه علم قاض نيرت نوشته بود هر چند تو ادوباره با جسا رشيدهان باز از خنده بود گذاشته بود و ز كيچشم و 

 .رو به اون رو بشه نيعلمش از ا هويتونه  يم هيثان هيو تو  بشيج

رو تو  ياتيواقع يبعض. تونست به باد بده يجواب دادن م نياش كرده بود اما سرش رو هم با ا انهيبا زبون عام يدرست و كامل ليتحل دختر

با لبخند سوال اول . بمونه يحقوق ،ينشه و بحث حقوق استيبنده تا وارد س يحقوق دان اصوال چشمش رو روشون م كيورده بود كه آ لشيتحل

 .كنه يرو رد و به سوال دوم نگاه م

در خواب هست كه زن  يو مرد زمان دهيبه حرف مرد نم ييزن بها. خواد تا كوتاهشون كنه يبلند زنش رو دوست نداره و ازش م يمرد، مو "

 ". ريخ ايوجود داره  يو قانونا حكم ينه و تحت چه عنوان ايداره  تيحال زن حق شكا. كنه يموهاش رو كوتاه م

دخترك آن چنان كوبنده شروع به پاسخ كرده . كرده باشه سوالش يانگار باز ايرسما با اعصاب ناد. رهيگ ياز سوال خودش خنده اش م مانيپ

 .اديچشمش م يدخترك جلو ياه نگاه جنگل وحشناخودآگ مانيبوده كه پ

نداره پس چون  تيبالقوه باشه حق شكا. بالفعل باشه ديگه خسارت با يقانونشون م. فيمشت اراج هيبوده فقط نوشته  دهيبه قانون نرس گهيد

 يچ يرو برا يكوفت تيثيه حبعد پشتش نوشته پس اون اعاد. هم نداره تيو حق شكا رهيگ يهم بهش تعلق نم يا هينشده د ليزا يمنفعت

سر  نهيخفه شه دختره و بش ديشه پس با يخوب خدا رو شكر مو هم كه دوباره بلند م دشهيزنه برده زر خر گهيآره د. ونهد يگذاشتن خدا م

 يسادگ نيبه هم قطعا. برسه يا جهيخواست به چه نت يم ايناد تيخواست بدونه در نها يدلش م. كه ستيموردا ن نيا يبرا تيثياعاده ح. جاش

 .ول كن نبود

 دينبا يانتخاب كردنش مجاب كرده بود اما از طرف يرو برا مانيبود و پ ايناد يو باهوش يركيجا هم نشان از ز نيحد و تا هم نيها در هم جواب

 نيتونست به هم ينم. حقوق دان هيبود اال  هيشب يهم به هر كس انشيبه هر سه سوال پاسخ نداده بود و تازه نوع ب ايناد. كرد يحق رو ناحق م

به  يراه رو برا نيخودش ساده تر. خودش نخواسته بود تا مثل دوستش باشه. خودش مقصر بود ايناد. كنه ماليرو پا يگريهم حق د يسادگ

 تيوه كنه كه در نهارو وارد گر يتونست كس ينبود و نم رشيقابل پذ مانيراه از نظر پ نياتمام رسوندن دانشگاهش انتخاب كرده بود و قطعا ا

 يهم م ايبشن و بهشون افتخار كنه اما واقعا ناد يخودشون كس يبرا ندهيرو گرفته بود كه در آ يكسان شهيهم. رهيخواست مدرك بگ يمبا تقلب 

با . رستش كنهتونست د يم ديشا. تونست بگذره يهم نم اياما از ناد. محق تر بود گهيقطعا اون دختر د ره؟يدسته قرار بگ نيتونست تو هم

گفت  يم يكيانگار دو تا آدم تو وجودش نشسته بودن و . دو نفر نداشت نيا نيب يريگ ميتصم يبرا يقدرت چيه بايبود و تقر ريخودش درگ

 .ستيگفت حقش ن يم يگريقبولش كن و د
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 .مشغول تماشاش بودن ايدكرد و بابك و سارا با فاصله از نا يم ينسكافه اش باز وانينشسته بود و با ل مكتين يرو ايناد

 يچطور يديد. خود نامردش بود كه ازم تقلب گرفت. شيديبابك د. كهيمرت... بود استاده؟ مخصوصا قبلش نگفته بود يچه نامرد يديا ا ا د -

 .كرد يم رونميبهم پوزخند زد؟ رسما داشت از كالس ب

 :گه يخنده و با آرامش م يم يهمه حرص ناناد نيبه ا بابك

 ؟يكن يم نيچرا ناله نفر گهياصال د يستيو كار و مطالعه ن قيتو كه اهل تحق. داره اصال يچه ارزش. بود يحاال مگه چ. گهيبسه د يناناد -

 :گه يلب م ريدوزه و بعد ز ينگاهش رو به بابك و سارا م يبا ناراحت ايناد

 ستين يشكيه گهياون وقت د. رتتونيگ يكنه و بعد از من م ين مانتخابتو نميا. نيانقدر كه خر خون نيدونم شماها جفتتون خوب داد يآخه م -

 .ميبخند مينسكافه بخوره و بگ نهيبا من بش نجايا اديب يكاريب يكه وقتا

 :كنه آرومش كنه يم يسع سارا

حاال هم . ينيبش نجايا ياين ييوقت تنها چيدم ه يبهت قول م. ميبا هم شهيما هم. تونه مارو از هم جدا كنه ينم يشكيه. يناناد هيچه حرف نيا -

 ...رو زونتيآو يجمع كن اون لب و لوچه 

 :خنده يبهش م بابك

 .يد ينگاه چطور عوض دستت درد نكنه فحشش م. كتاب قانونم بهت دادا چارهياوه حاال خوبه ب -

 جيانقدرم توش نوشته بود كه آدم بدتر گخورد؟ ماشاال  يم يبارم بازش نكرده بودم به چه درد هيكه من تا حاال  يخوب آخه اون كتاب كوفت -

 .تقلباشم به درد نخور بود. شد يم

 :خنده يبه قهقهه م بابك

كتابا رو  نيا نيگم بش يبهت م يه. كجاست يچ. هيبه چ يچ يها كه بفهم ادداشتيكمك ان اون  يكل. هياونا نت بردار. دختر تقلب كدومه -

 .ورق بزن هيالاقل 

 .الم گرفته است، بدترش نكنح... بابك اليخ ياوه ب -

 

 يدلش م. دونه چرا ياما نم هيكفر. چرخه يكه هزار جور فكر تو مغزش م يره در حال ينشسته و داره به سمت خونه م نشيماش يتو حاال

ت اسمش تو خواس ينم. ديفهم يبدرخشه اما چرا خودش هم نم مانيپ يچشما يبراش مهم شده بود جلو. از اون سه نفر بود يكيخواست اونم 

 يبود كه فقط جلو نجايا شياما جالب. واژه زشت شده بود هيبود كه تقلب  يبار نياول نيا. به درد نخور متقلب حك بشه يجودانش هي مانيذهن پ

ك باب. هم نبود الشيخ نيگذاشت اما ع يزد و سر به سرش م يواژه رو تو سرش م نيا شهيهم ياون زشت شده بود وگرنه مان يو برا مانيپ

 هيبود كه  دهيبود و حاال به حرف بابك رس دهيفقط خند شهيكم مرور كنه كتابا رو اما هم هياشو عوض كنه،  وهيش كم هيبارها بهش گفته بود كه 

 نيو حاال چه زود به ا. مغز آكبندم فرو كرده بودم نيتو ا يزيچ هيكاش  يگ يو م يخور يو حسرت م يكن يروز خودت، خودت رو سرزنش م

 .بود دهيرس هجينت
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بغض و مچاله شدنش  نيرو از ا يناناد گهيكرد دلهره سارا رو كم كنه و از طرف د يم يسع ييزد و بابك از سو يبا دلهره مدام قدم م سارا

دونست  يكرد چون م يسارا رو باز درك م. دغدغه نيامتحان شده بود بزرگتر نيجواب ا يهر كدومشون به نوع يبرا. ارهيب رونيگوشه راهرو ب

گفتن داشته باشه و خوب حق هم داشت  يبرا يبتونه حرف ندهيكنه تا در آ شتريهم زمان با درسش كار كنه و تجربه خودش رو ب وادخ يدلش م

به خودش هم گفته بود كه  يحت نويا. واقعا هيدردش از چ ديفهم ينم. عالمت سوال شده بود هيبراش  اياما ناد. كرد يكه م يهمه تالش نيبا ا

اگه دردش انتخاب نشدن بود كه . يوقت تنها نباش چيبا هم بودنمون نزنم و ه يكاريدم از وقت ب يكه من بهت قول م ييتنها تاگه درد يناناد

بود؟  يدردش چ گهيپس د. رهيمدرك بگ هيخواد  ياز تقلب دست بكشه و اونم بارها گفته بود فقط م ديخوب باز بارها بهش گفته بود كه با

 يا گهيجور د دشياستاد د نيبراش مهمه كه ا. استاد باشه نيمهمه كه تو چشم ا نيا يناناد يكه برا نياونم ا رفت يجا م هيا به فكرش تنه

نگاهش رو به . حشيو بعدم تموم شه و بره دنبال تفر رهيخواست مدركش رو بگ يكه پس فردا م نيهم داشت؟ ا يتياما چرا؟ مگه اهم. باشه

 :كنه يم مهلب زمز ريروم زدوزه و آ يم يناناد

 "عشق؟؟؟؟  ديشا "

 .گرده يشه و به سمتشون برم يم الشيخ يكه ب ادياونقدر عالمت سوال جلوش م اما

 ينه كس. ستين يهنوز كه خبر. گفت يزيچ هي يميخانوم كر نيحاال ا. ميبخور يزيچ هي ميبر. نجايا نيبست ليدخ هيچ... نيبابا، پاش نيپاش -

 .گهيد مينيب يم ميايهر وقت زدن م نيپاش. برد نيبه ا نيبست ليبرد زدن كه شما دو تا دخ يرو يزيآورده نه چ يستياومده نه ل

كوب  خيشه و نگاهش م يناگهان سست م يناناد يپاها. اديهم زمان از پله ها باال م مانيكه پ رنيكنه و به سمت پله ها م يهر دو رو بلند م بابك

 بيهمون نفر رق دهينام سارا فهم دنيكه حاال با شن يدوزه و بعد نگاهش رو به بابك و دختر كنار يبهش چشم م يلحظه ا مانيپ. مانيپ يرو

و سارا هم پشت سرش قدم  يگذره و ناناد يده و از مقابلشون م يو كوتاه جواب م اديگردونه و با سالم بابك به خودش م يبوده، برم يانادن

 :كنه يو با خودش زمزمه م نهيش يشه و غم تو نگاهش م يو قدم هاش دوخته م يگاهش به نانادن. دارن و بابك هم پشت سرشون يبرم

 ". كاش منو قبول نكرده باشه  "

 ايخوشحال باشه  ديدونه با يبابك حاال نم. كنن يو سارا تنها با نگاه دنبالش م يره و ناناد يبابك به سمت برد م. برد زدن يرو رو ياسام

 :نوشته شده بيبه ترت ياسام ستيل يتو... ناراحت

 .سارا بانو مجد/ يدريح ميمر/ كنامين بابك

 :كنه يو بلند م رهيگ يرو م يگه و دست ناناد يم كيدوزه و با لبخند بهش تبر يسارا م يگرده و نگاهش رو به چشما يبرم بابك

 .گهيبس كن د يناناد. ميبخور يزيچ هي ميبر ميتون يحاال م. گهيد ميخوب بر -

 يخوشحال رو به خودش م شهيگه و بعد همون ظاهر هم يم كيده و با لبخند به سارا و بابك تبر يم نييگلوش رو به زور پا يبغض تو ينادنا

 :گه يدوئه و از دور بلند رو به بابك و سارا م يو به سمت پله ها م رهيگ

 .افتادم يحساب ينيريش هيكه  نيزود باش. بابا نيبدوئ -

. تا كمتر غصه بخوره ارنيرو به روش ن نيا دنيم حياما ترج نهيو از درون غمگ هيباز هي يناناد يرفتارها يفهمن كه همه  يدو مو سارا هر  بابك

 يگردونه و نگاهش رو به چشما يناخودآگاه سرش رو به پشت برم يمحكم و ادكلن گس ييقدم ها يبا صدا يهنوز پله ها تموم نشده ناناد
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و طاقت  رهيگ ينگاه گر م نيناگهان از ا يدوزه و ناناد يم يهم نگاهش رو به ناناد مانيپ. دوزه ياومدنه م نييال پاپشت سرش در ح كه مانيپ

 :ده يمخاطب قرارش م يمحكم و جد يبا لحن مانياندازه كه پ يم نييسرش رو پا. ارهينم

 .دفترم منتظرتون هستم يخانوم راد تو -

 .ره يم نيياز پله ها پا يب نانادزده و متعج رتيدر مقابل چشمان ح بعد

كنه كه سارا هلش  ينگاه م ستادهيبه سارا كه حاال كنارش ا يجيبا گ. هنوز نتونسته هضمش كنه يرو گفته كه ناناد شيجمله دستور عيسر انقدر

 :ده يم

 گفت منتظرته؟ يديمگه نشن. فتيراه ب. يكرد ريچرا گ گهيبرو د -

 كار داره؟ يچ -

 .يبابا تكون بخور ناناد يا. گهيد يتا بفهم يبر ديبا. دونم يمن چه م -

 دفترش كجاست اصال؟ -

 .استادا رو ياونجا رو برد زدن شماره دفتر همه  ديسمت ساختمون جد ميبر فتيراه ب -

 يم زيخ ميپا ن يام ورودش روبه احتر مانيپ. ستنديا يدر به انتظارش م رونيشه و بابك و سارا ب يزنه و وارد م يباز اتاق م مهيبه در ن يا ضربه

 يرو رو گهيد يبار نگاه نيو ا رهيگ يم مانيو موشكاف پ رهينگاه خ ينگاهش رو از رو يناناد. كنه يرو بهش تعارف م يشه و با دست مبل

قد  يدختر .شه يسال ثابت م 28حدود  يصورت دختر يكه نگاهش رو رهيگ يو مستاصل دوباره سرش رو باال م يعصب. نهيب يثابت م ودشخ

 يبار نگاهش رو نيا. است يقهوه و نگاه كردن به ناناد دنيكه كنار هم به صورت كج جفت كرده و با آرامش در حال نوش دهيكش ييبلند با پاها

كردن  رهيت يكردم برا ياگر منم انقدر تالش نم ديكنه شا يبا خودش فكر م. ديو سف يگرم و دوست داشتن يصورت. چرخه يصورت دختر م

. بايو ز ميمال يشيو خوش فرم با آرا بايز ينيرنگ و لب و ب ييخرما ييرنگ و موها يدو چشم خمار عسل. بودم يم يديسف نيوستم، به همپ

روپوش . كنه يدختر رو برانداز م يدوباره با كنجكاو. مرد رو به خودش جذب كنه كيكه بتونه نگاه  هست بايصورت دخترك انقدر جذاب و ز

. رنگ پاشنه بلند يقهوه ا يچرم يو كفش ها هيتو همون ما يتنگ شده با شلوار پارچه ا يكمر كم يبلند خوش دوخت كه رو رنگ ينسكافه ا

 يم كارينوشه، چ يكه نسكافه م يمياون هم انقدر صم مانيدختر تو اتاق پ نيكه ا بهيعج راشب. است دهيخانم وار و اتو كش ياديدختر ز پيت

گردونه سمت  يسرش رو برم عيهوا و سر يب. خودش باشه ديكنه شا يزنه و با خودش زمزمه م يتو گوشش زنگ م انايناگهان حرف آر. كنه

 يكه كت رو به جارخت ديسف يراهنيرنگ و پ يسرمه ا يكت و شلوار. گردونه يم مانيپ يلباس ها نيياز باال تا پا عيو نگاهش رو سر مانيپ

. دختر خودشه نيقطعا ا يخوب ناناد. ارهيم ادشيكفش هاش رو هم به  كيكالس افهيق مانيپ يهاكفش  يصدا دهيند. كرده زونيگوشه اتاق آو

تا  مهين يها نيرنگش با آست يكنه با اون روپوش كوتاه سرمه ا يم هبعد با وسواس به خودش نگا. انيچقدر هم به هم م. تونه باشه ينم نيجز ا

رنگ گشاد و  يشلوار گرمكن سرمه ا. بهش دهيمانتو كه باالتر از زانوشه و تنگ چسب يلندشده و ب كسيحالت ف نيبه ا يخورده كه با دكمه ا

. هم شده شتريب يآشفتگ نيدرهمش ا يها يخاطر چتر بهآشفته كه  ييكج و معوج و موها يمقنعه ا. يسرمه ا يطوس كينا يورزش يكفش ها

سبز  ينقص صورتش در مقابل چشما يب شيكه خودش عاشقشه و آرا هست يكيتنها نقطه مثبت خودش رو تو رنگ پوستش كه برنزه ش ديشا

 .نهيب ياش م رهيت
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و كمند،  يزدن خودش، ناناد نيكنكاش و تخم نيا يده برا يفرصت م يكه به ناناد يتا ته خط رو خونده بعد از مدت يناناد يكه از نگاه ها مانيپ

 .ارهيم رونيكه هست ب يعالم رو از هر يشكل ناناد نيخوره و به ا يم يتكون شيصندل يرو

 ...خانم راد -

 :دوزه يم مانيهوا و با حرص نگاهش رو به پ يب شهيمعمول هم طبق

 .يناناد -

 :رهيگ يم يدوباره حرفش رو پ مانيپ

 راد ايخانم ناد -

 .پس خفه شو يحرف زد واريبا د يكه ناناد يعنيكنه  يتو ذهنش فكر م يناناد و

 .نيشد يم رفتهيكه به عنوان نفر سوم پذ ديشما بود نياالن ا دياگر تمام سواالت رو پاسخ داده بود ديشا. ردممن برگه شما رو مطالعه ك -

دختر  نيا يجلو نكهيا يخواد دستش بندازه و برا يم نكهيا اليو متلك نشنوه و با خ ريتحق مانياز پ ن،ياز ا شياما ب رهيكه حاضر بود بم يناناد

 بهفراوان در قلم يبار با كمال ادب و سع نيكنه و ا يرو قطع م مانيحرف پ عيم شده بود الاقل آبروش حفظ بشه، سرمه يكه حاال براش ناگهان

 :گه يم مانيحضور دختر رو به پ ليدختر و تنها به دل يحرف زدن جلو يسلمبه و رسم

اشم وگرنه دكتر من قصد شركت تو امتحان رو نداشتم خواستم سوال ها رو داشته ب يمن كه از اول خدمتتون عرض كردم فقط م نياستاد راست -

 .اصال

 يخنده اش رو م يالفاظ از بركت وجود كمنده پس با تالش جلو نيفهمه تمام ا يم يزيو با ت رهيگ يخنده اش م ايهمه ادب ناد نياز ا مانيپ

 :گه يم ايدوباره رو به ناد تيو با جد رهيگ

كه تو  يچون استعداد. ديموفق بش انياز دانشجو يكي ديتون يم ديطور استنباط كردم كه اگر بخواه نيا ديكه كرده بود ييها ليخانوم از تحل -

 مفرصت به شما بد هيخوام  يمن م. دياز دوستانتون كم ندار يزيده چ يازتون، نشون م دميكه قبال د يا گهياز نوشته هاتون و موارد د دميشما د

 .نيبد رييروش مطالعه خودتون رو تغكه  نهيشرط داره و اونم ا هيو البته 

 :كنه يلب با خودش زمزمه م ريز ايناد

. هيچ تونيمطالعات وهيدختره نفرمود ش نيبرو خدا رو شكر كن ال اقل جلو ا. يخوب تو هم ناناد لهيخ. يتو انداخت كهيباالخره ت. يرذل عوض يا "

" 

 خانم راد حواستون با منه؟ -

كنه اگر  يهمش تو ذهنش فكر م. نگاه رو هم نداره نيكنه تحمل ا يتالش م ياما هر چ نهيب يصورتش م ين رومهربو يكمند رو با لبخند نگاه

 .شه يناگهان خودش از حرف خودش متعجب م. لبخند زده باشه كه من ول معطلم يجور نيهم هم مانيدوبار به پ

 " ؟ياتاق تا جلوتر نرفت نياز ا رونيب يايب يشه راتو بكش يها؟ م ؟يچته ناناد... خوب به تو چه كه ؟يچ يعنيحرف  نيا يناناد "

 خانوم راد؟ -

كنه و نگاهش رو به  يم يكنه و فكرش رو از همه جا خال يپس تمام تالشش رو م. زنه يزنگ خطر رو تو گوشش م مانيو اخم پ يعصب نگاه
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 :دوزه يم مانيپ

 .با اجازه. كار كردن ندارمبه مطالعات اضافه تر از درسام و  يليگفتم كه تما ديببخش -

 .كردم يباز م يا گهيروتون داشتم حساب د. ديكرد دميجوابتون؟ ناام نهيكه ازتون خواستم؟ واقعا ا يانقدر سخته كار يعنيپس  -

 .ماريكم نم رممياما مطمئن باش جلوت بم اره؟يطور به زانو درب نيتونه من رو ا يداره كه با حرفاش م يمرد چه قدرت نيخدا ا يا

 يتونست هر كار ينگاه م نيا. ارهيكم ب يسادگ نيكه به ا ستين يدختر كس نيمطمئن بود ا. برد يو داشت لذت م ديد يرو م ينگاه ناناد مانيپ

 .يمتيبه هر ق. كرد يوادارش م ديبا. كرد يبكنه فقط اگر اراده م

كردن  كينوع تحر يحت. بود شينگاه همون نگاه چهار سال پ .دوزه يم مانيصورت پ يداره و رو يصورت دختر برم ينگاهش رو از رو كمند

داشت با نگاه و كالمش  مانيپ. يحس وابستگ ينوع. ترس و لذت ينوع. بود دهيكه قبال ند يزيچ. نگاه بود نيهم تو ا يا گهيد زياما چ. دخترك

 .بود دهيند مانيوقت تو پ چيكه ه يزيچ. كرد دختر رو نگه داره يم يسع

خم شد  نييو نگاهش آروم آروم رو به پا ديكالم در دهانش ماس. دهانش باز شد اما باز نشده بسته شد. شد يو طوفان نيناگهان خشمگ ايناد نگاه

 :لب زمزمه كرد ريو ز

 ...ديوقتتون رو تلف نكن. خورم يمن به دردتون نم -

 .اتاق حركت كرد رونيبلند شد و به سمت ب يصندل ياز رو و

كم كم صدا بلند و بلند تر . دختر به كار برده بود نيكه حاال ا يلفظ جمع نيبدون ا. حرف ها رو قبال گفته بود نيا يكس. تادسياز حركت ا مانيپ

 :شد يم

 ". وقتت رو تلف نكن. مانيخورم پ يمن به درد تو نم "

 يكه نگاه خسته اش رو رو يبلند و در حال يداهوا و با ص يب مانيزنگ خطر انقدر بلند بود كه ناگهان پ. شد يداشت زنده م زيهمه چ دوباره

 :زوم كرده بود گفت يناناد

 .دختر يكن يتو اشتباه م -

شه و صداش  يچشمش پر رنگ و پر رنگ تر م يدوزه كه كمند جلو يم مانيگرده و نگاه متعجبش رو به پ يبه پشت سر برم يلحظه ا ايناد

 :ره يم مانيشه و به سمت پ يمبل بلند م يدوخته و داره از رو انميزنه كه با وحشت نگاهش رو به پ يگوشش زنگ م يتو

 ؟يخوب مانيپ! مانيپ -

همه  نيخواد ا ينم. تو وجودش و خم شدن پاهاش يزيو خرد شدن چ مانيشدن كمند به پ كتريخصوصا با هر قدم نزد نهيب ينم زيرو جا موندن

بابك و  يبه صداها يكنه و حت ياز راهرو عبور م عيسر. كوبهيره و در رو به هم م يم رونياز در ب عيگردونه و سر يروشو برم. نهيرو بب يكينزد

 يره و از دانشگاه خارج م يم نييو از پله ها پا اديم رونيب يا شهيكنه و كم كم به حالت دو از در ش ينم يكنن توجه يسارا هم كه مدام صداش م

 .شه

 .كنن دنيوقفه شروع به بار يفرصت بودن كه ب نيانگار اشكاش منتظر هم .نهيش يم يصندل يكنه و رو يرو باز م نشيماش در

 .كنه يرو بلند م نيضبط ماش يده و صدا يپدال فشار م يرو پاشو
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 .كنه تا تنهاش بذاره يكشه و رو به كمند خواهش م يآب رو الجرعه سر م وانيل مانيپ

وارد دفتر شده بود مدام  يكه از وقت يهمون صبح. يبه همون صبح لعنت. هگردون يبرش م شيچرخه و به چهار سال پ يمغزش م يمدام تو صدا

بود  يخبر ميداد و هنوز نه از مر يظهر رو نشون م 12 واريد يساعت رو يعقربه ها. افتاده يدونست اتفاق يانگار م. بود يدلشوره داشت و عصب

 يقد بلند و سبزه با عضالت يپسر. كرده بودن ليدانشگاه در فرانسه تحص هيكه دوره دكترا هر دو تو  شيدوست و هم دانشگاه ريام. ريامنه از 

 يبه خصوص رو شيگذار ريقدرت نفوذ و تاث. درست مثل عقاب. بود زيت شهينگاهش هم. گذاشت يم شيو قدرتش رو به نما ييبايمردونه كه ز

 يهم م شتريو مرتب كه جلوه خنده هاش رو ب فيرد ييها با دندان. خندان شهيهم بايخوش پوش و خوش مشرب و تقر يپسر. بود يزن ها عال

. اديچشمش م يجلو ميمر يتمام رفتارها. به خودش جذب كرده بود يزياز هر چ شتريرو ب ميمزخرف كه مر يهمون واژه ! كرد و البته پولدار

 يشيبلوند و آرا يكامال عوض شده با موها يا فهايق. با روپوش و شلوار نو يشد به دختر ليدختر ساده تبد اون هويدرست از ماه دوم بود كه 

تو دفتر با سر و  ديندارن و با يپوشش سازگار نيكه با ا انيم يافراد يگاه نجايبار از كوره در رفته و بهش گفته بود ا هيكه  يتا حد. ظيغل

. نبود ريتاث يهم ب ريام ياما نگاه ها. ديپرست ياونا رو م ميجلفشون متنفر بود و مر يسبك و رنگا يچقدر از اون روپوش ها. اديدرست ب يوضع

گوش زد كرده بود  ريبارها به ام. داد يم دونيهاش م يزد و به عشوه ها و لوند يزل م ميمر يچشما يبود كه چطور تو دهيچند بار خودش د

هر كس . نكردم ميكه فرانسه بود يبا زمان يقفر چيمن ه. يشناس يبهش گفته بود كه تو كه من رو م رياما هر بار هم ام ستيكار درست ن نيكه ا

از اون بود كه بخواد دم به تله بده و خودش رو  زتريطور بود اما ت نيهم شهيهم ريگفت ام يراست م. برم يخودش بخواد و پا بده منم لذت م

مرد  نيبار باور كرده بود كه ا نياول يو برار ريام يچشما يو عشق تو يكينزد نيبود و ا دهيكمند رو د بار نياول يبرا يوقت ديشا. بندازه ريگ

. خوب يكرده با وضع ماد ليو تحص يخونواده حساب هياز . و نقص بود بيع يكمند ب. فكر كنه ياز خوش گذرون ريغ يزيتونه به چ يهم م

از  يليخ يجلو. و خانم بود نيسنگ هشيكمند هم. رفت يهم ازش انتظار نم نياز ا ريو نقص بود و البته غ بيع يب ريانتخاب ام. ريدرست مثل ام

 ميبا مر رينسبت به رابطه ام يبياسترس عج هي شهياما هم ديد يهم م رينگاه ام يعشق رو تو يتازگ. رو گرفته بود ريسبك سرانه ام يرفتارها

و  ينماد پاك نايتو هم مثل سا. افتم يم ناياسم سا ادي يدونم چرا ول ينم نمتيب يم يبود كه بهش گفته بود وقت ريبار ام نيكه اول يميمر. داشت

كرد با  يخودش فكر م شيپ. ها رو ازش گرفته بود يخوب نيراحت تمام ا يليخ يول... رو ميبود مر دهيدرست فهم قايدق ريام. يو خلوص يخوب

 يوقت يبود كه حت يدنبال چ ميربود م دهيوقت نفهم چيه. هم ول كن نبود ميكشه اما مر يم ميربه كمند داره كم كم دست از م ريكه ام يعشق

 .برنداشته بود ريكنه باز دست از سر ام يازدواج م يرفت و آمد داره و به زود يبا كمند نام ريبهش گفته بود كه ام

حرف  خواد باهاش يم ميپدر مر يمانيسل ياطالع داده بود كه آقا مانيبه پ يمنش هيبود كه تلفن زنگ زده و بعد از چند ثان 12.5حدود  ساعت

صد برابر شده  يمانيسل يكه با حرف ها ياسترس. ارتباط يتا برقرار هيرو به خودش وارد كرده بود تو همون چند ثان يبماند كه چه استرس. بزنه

 يبرم روزه رفته و فردا صبح هي ياردو هيزنگ زده بوده كه با دانشگاه  روزيد مينگران از زنگ نزدن دخترش گفته بود كه مر چارهيپدر ب. ودب

 .شده مانينزده و حاال پدر نگران دست به دامن پ يتهران بهشون زنگ بزنه اما تا اون لحظه زنگ ديرس يگرده و قرار شده بوده وقت

چشمش  ياز جلو لميف هيمثل  زيشه و بعد از اون هم چ يم ريگيو خودش پ ستين يرو آسوده خاطر كرده بود كه مسئله ا يمانيسل مان،يپ

اما . بره خونه اش ديبا گهيشده و د كيهم نتونسته بود مجابش كنه كه هوا تار مانيپ يدفتر بود و حت يشب تو 8.5تا ساعت  ميمر. گذشته بود

 .برسونتش و با هم رفته بودن يريداده بود كه تا مس شنهاديهم پ ريداده بود كه بلند شه و ام تيرضا خرهباال 9ساعت 
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مزاحم رو  يفكرها يكه موفق شده بود كم يپس زدنش كرده بود اما درست زمان يمام تالشش رو براكه ت يزيچ. مغزش رو پر كرده بود يزيچ

 دهيموقع رس نيدو تا با هم اونم ا نيشوك زده بود كه چطور ا بايتقر مانيپ. وارد شده بود ريدوشادوش ام مياز خودش دور كنه در باز و مر

 .بودند

بود كه  ريام نيدر جوابش فقط لبخند زده بود و ا ميبازخواستش كرده بود اما مر رشيبابت تاخ دوخته و ميمر يرو به چشما نشيخشمگ نگاه

 .اومد ريد نيهم يبرا. با من بوده نايسا. كالم كياونم تنها با . رو داده بود مانيجواب پ

 .اديخواست به دفترش ب مياز مر مانيو پساعت رفته بود  ميبعد از ن ريام. نگاهشون كرده بود جيخطر تو گوشش به صدا در اومده و گ زنگ

كه با دستاش محكم سرش رو تو دست گرفته بود  يكوب شده بود در حال خيم يهمون صندل يتو ذهنش رنگ گرفته بود و نگاهش رو ريتصاو

 :شد يصداها زنده و زنده تر م

 ؟يبود يكدوم گور شبيد... يد يآدم جواب م نيپرسم ع يازت م يهر سوال. يبهم جواب دروغ بد ينكن يبهتره سع -

 .به خودم مربوطه -

از  يبه بابات و به دروغ گفت يخراب شده زنگ زد نيبعد از ظهر از ا 4كه ساعت  يبود يكدوم گور شبيگفتم د اريسگم رو باال ن ياون رو -

 هان؟. يخراب شده ور دل ما بود نيشب تو هم 9كه تا ساعت  ياونم در حال. اردو ير يم يطرف دانشگات دار

 .گفتم كه به خودم مربوطه -

 ن؟يرو زم يسرت رو گذاشت يكدوم گور شبيد ؟يبود يگم كدوم گور يد المصب م -

 :دوخت مانيپ يپر خنده نگاهش رو به چشما يو لب يلكسيباز با ر ميمر

 .بود يعال. داشتم ييايشب فوق العاده و رو هي. خوب يليگور خ هي -

 ؟يديرو د ريصبح كجا ام ؟يكجا بود شبيد. كنم درست جوابم رو بده يخواهش م ميمر ؟يد يم رو مجواب يعوض يهرزه ها نيچرا ع -

 .دميرو ند ريصبح ام -

 ن؟يديچطور با هم رس ؟يديد يپس ك -

 .ميخوب معلومه چون با هم اومد. هه -

 م؟يمر نياز كجا با هم اومد -

 .ميبا هم اومد رينه امدوما از خو. تو گوشت فرو كن اوال نويا. هستم نايمن سا -

قرن بود باالخره  هيكه عمرش براش قدر  هيدهنش موند و بعد از چند ثان ينگاهش مات شد و حرف تو مانيبود كه پ ياون قدر كار ضربه

 :بود دهيزبونش چرخ

 مگه نه؟. يكن ميعصب يخوا يم. يگ يدروغ م يدار -

 .هم بهمون خوش گذشت يكل. بپرس ريبرو از ام يباور ندار. ممنم جوابت رو داد يديتو پرس. بهت دروغ بگم ديچرا با -

 

بود كه بلند شده  يليس ياون ضربه  اديم ادشيكه  يزيحاال تنها چ. يهمون صندل يهنوز نشسته رو ميانگار مر. كنه يوحشت سرش رو بلند م با
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 :زده بود ميو تو دهن مر

 .ينياشو بب جهيباش تا نت. يمن و بابات رو داد يخوب مزد زحمتا. متنيخوام بب ينم گهيد. از جلو چشمم گم شو. هرزه آشغال -

فكر . يكن يم يحسود ريبه ام يدار. كه چرا تو رو انتخاب نكردم نهياز ا. هياز چ تيدونم ناراحت يم. كه دق كردن نداره نيا. هه خودتو نكش -

 .به تو و پولت دارم آقا يازيرو دارم چه ن ريام يبمونم؟ نه قربونت وقت نجايخوام ا يخودمم م يكرد

بود اون روز دستت  رممكنيغ يدونستم انقدر پست يكه خوب نشناختمت كه اگه م شتريخودم ب يو برا. ميواقعا متاسفم مر. برات متاسفم. هه -

و بكر  يكه پاك يونبه همون آس. شن ينم ارنيكه آسون به دستشون ب ييوقت پابند زنا چيحرفم رو فراموش نكن مردا ه نيا يول رميرو بگ

 يم مونيكه پش يخوام اون روز ينم. نمتيخوام بب ينم گهياما د. و تماشا كن نيحاال بش. كنه يهم ولت م يگرفت، به همون آسون زتبودنت رو ا

 .حاال برو. وگرنه كم نذاشتم برات يرو نداشت نيتر از ا شيب اقتيل. نمتيبب يش

 يليكمند خ يبرا. و بعد خوش و بش هاشون رو ديشن يرو م ريتلفن ام يصدا اديز لياوا. ده بودبه همون جا ختم نش زيرفت اما همه چ ميمر

كمند رو مجاب كنه  يراه هيرو رها نكنه و خودش از  ميمر ريبود كه ام دواريهم ام يدونست اما از طرف يناراحت شده بود و خودش رو مقصر م

حاال براش قدر مسلم شده بود كه . دعوت شده بود ريكمند و ام يبه نامزد شيكمال ناباوراما چند وقت بعدش در . شيو بذاره بره سراغ زندگ

رسه و با  يراه به كجا م نيا انيپا نهيفقط از دور مراقبش بود تا بب گهياما د. سوخته بود ميمر يدوباره دلش برا. شده ريام ي چهيتنها باز ميمر

 .بده گهيفرصت د هيبهش  اديسر عقل ب ميخودش عهد بسته بود كه اگه مر

 ينامزد انيبا خودش حدس زده بود كه تازه جر. رنگ به صورت نداشت. و سرگردون شونيبود اونم پر دهيدانشگاه د يرو تو ميروز مر اون

تا فقط . مونهيه پشزنگ بزنه و بگه ك ميگوش به زنگ تلفنش بود تا مر. راه افتاده بود ميتمام كالساش رو كنسل كرده بود و دنبال مر. دهيرو فهم

 .دونست ياتفاقات مسئول م نيتمام ا يدوباره دستش رو به طرفش دراز كنه، چون خودش رو تو مانيكنه تا پ ازلب ب

حرف بزنه و  ريخواست با ام يقطعا م. بود ستادهيدانشگاه منتظر ا اطياز ح يخلوت يبه دست گوشه  يگوش ميظهر بود كه مر كيحدود  ساعت

 .شده بودهمه گوش  مانيپ

 .جواب داده باشه زمزمه سالمش به گوشش خورد ريكه باالخره انگار ام ختير يداشت اشك م ميمر

 .ريكنم ام يالتماس م م،يبا هم حرف بزن ديبا... كنم ازت يخواهش م ريام -

... 

 .يسيپاش وا ديبا ،يپا بذار زيهمه چ يرو يسادگ نيبه هم يتون يتو نم -

... 

كه كم كم داشت از  ييگوش ها. وجودش چشم شده بود و گوش يهمه  مانيپ. تر شده بود دياش شد هيحظه بلند تر و گرهر ل ميمر يصدا حاال

دختر ساده چشم و گوش بسته  هي يوقت. تونسته احمق باشه اما خوب چرا كه نه يانقدر نم مينه قطعا مر. ديكش يسوت م ديشن يكه م ييزهايچ

 .ازت بره ديهم نبا نياز ا شيب يبخواد كور بشه انتظار ايچشمت تو زرق و برق دن يوقت ،يماد كناعت يبه هر كس يسادگكه با  يباش

 يو فكرش در حال حالج ميمات زده نگاهش به مر يتنها مثل آدم ها مانيو پ ختير يرو قطع كرده بود و اشك م يبود كه گوش يمدت ميمر

 .حرفاش بود
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شد  يپس چ ر؟يكردم ام يبگم چه غلط ه؟يبچه ك نيبگم؟ بگم ا يآخه من برم به بابام چ. نم كمكم كنك يالتماست م ريام. من حامله ام  ريام -

مجاب  ياون شبت فقط برا يكه تمام حرفا يبگ يخوا ينم. يدوسم دار يليخ يگفت يتو كه م... داتياون وعده وع ؟يزد يكه م يياون حرفا

باور كن . گم يرو به كمند م زيزنم و همه چ يخودم زنگ م ميريبگ يايبه قرآن اگه ن ريكنم؟ ام ايرو مح تيكه بساط خوشگذرون ودكردن من ب

 .گم يم

... 

 كار؟يخوام چ يپولتو م يلعنت -

... 

زد و هنوز اون اشكا  يحرف م گهيد يكيكرد كه حاال داشت با  يرو دنبال م ميفقط با نگاه مر جيكالفه و گ. ديشن ينم ميمر ياز حرفا يزيچ گهيد

 .رو گرفت ريرفت و شماره ام شيلحظه دستش به سمت گوش هيتو . صورتش روون بودن يرو

 .يتو پدر اون بچه ا. يكمك كن ميبه مر ديبا. كنه ياون دركت م. رو بگو زيبه كمند همه چ. يسيپاش وا ديحاال با يكرد ديكه نبا يكار ريام -

 .ور كه وادارش نكردمبه ز! داره اصال؟ خودش خواست يليچه دل مان؟يپ يگ يجوك م -

 .ريام يسيپاش وا ديتو با. كاره نبود نياون ا يدونست يم. ديرس ينم زايچ نياون عقلش به ا يدونست ياما تو م -

بوسه  هيبار  هيتا حاال هم جز صد سال  مونيبعد نامزد يكه حت يهمه متانت و وقار و خانوم نيكمند رو با ا سم؟يوا شيچ يپا. مانيبس كن پ -

دنبالم اومد؟ هان؟ فقط  يچ يبرا يفكر كرد ستميشده؟ من احمق ن مميرو بچسبم كه راحت تسل يدختر اميسهمم نبوده ول كنم ب شتريازش ب

كه تو  گهيهمه دختر د نيمثل ا يكيهم  نايسا. ميبا هم ندار يتيسنخ نايمن و سا. بشه كه دستش به دهنش برسه يآدم هيكه فردا زن  ديام نيبه ا

 يآدم ب نيبا همچ رمميبم يول. دم ياش رو هم م نهياالنم بهش گفتم بره سقطش كنه هز. خودش مقصره. ال ها باهاشون خوش بودمس نيتمام ا

 ...شو اليخ يپس تو هم ب. كنم ينم يسقف زندگ هي ريانقدر راهت پا بده ز هك ياراده ا

 .داره يرو برم يزنگ خوردن گوشهشت بار  ايهفت  ديبعد از شا. شه يو منتظر م رهيگ يرو م ميمر شماره

 ؟ييكجا. االن نيهم. باهات صحبت كنم ديبا. مانميپ ميمر -

 .قبرستون -

 ؟ييپس بگو كجا ستين ياالن موقع لجباز -

 بهت گفته؟ يزيجونت زنگ زده چ ريام ه؟يچ كار؟يچ يخوا يم -

 يمتلك گفتن االنت به من نم يبرا يليپس دل يشده بودكردم كر  يكه خودم رو خفه م يخودت اون وقت. يكار غلط رو خودت كرد ميمر -

تا  ييكجا يبهتره بگ. دميرو شن زيمن همه چ. يزنگ زده بود ريكه به ام شيپ قهيچند دق نيهم. دميدر ضمن من خودم همه حرفات رو شن. نميب

 .ميبكن يفكر هي

 ؟يكن ميدكتر خوب معرف هيكه به  ؟يمثال چه فكر -

 .ميتا با هم حرف بزن ييآدم بگو كجا نيپس ع ميدنبال چاره باش ديحاال با يكرد يغلط هي... خت باشجلودار زبون تل ميمر -
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 .مهيبچه سه ماه و ن هي. موجود زنده است هياون . تونم ينم... تونم بكشمش ينم -

 ؟يديهمه مدت نفهم نيآخه چطور ا -

 .كه بخوام شك كنمهم نداشتم  يحال خراب. بود ميو خوش ريانقدر كه سرم گرم ام -

 :كنه يزمزمه م نييرو به پا يبا خجالت و سر مانيپ

 ؟يكه تو بدنت هم افتاده بود حدس نزده بود يراتييتغ ياز رو يعنياما خوب  -

 :گر گرفته تنها زمزمه كرد يبا صورت ميمر

 .شه يكردم خودش درست م ينه فكر م -

 ؟يكار كن يچ يخوا يحاال م -

 .كنه يمامان دق م. كشتم يبفهمه م اگه بابام. دونم ينم -

 :كرد يفكرش كار نم. داد و زبونش الل شده بود يرو فحش م ميهمه حماقت مر نيذهنش ا تو

 ؟يباالخره كه چ -

 .كنم يخودمو گم و گور م -

 ؟يبكن يخوا يكارش م ياون بچه رو چ. يبه فرض گم و گور كرد -

 .و دوباره تكرارش نكنم رميچشمم باشه تا ازش درس عبرت بگعمر جلو  هينگهش دارم و  ديبا. تاوان گناهمه -

فكر  يانقدر سطح ؟يريبراش شناسنامه بگ يخوا يم يچطور ؟يكن ريشكمش رو س يخوا يم يچطور. ستيكه ن يبچه باز. عاقل باش ميمر -

 .مينكن مر

 .كنم يخودم مشكلم رو حل م. مانيبرو پ -

. ميش ياومدنش هم جدا م ايو بعد دن يريبراش شناسنامه بگ يتون يم يجور نيا. رمتيگ يو م تيخواستگار اميم. تونم كمكت كنم يم ميمر -

 .يگذرون يرو م تيو زندگ يكن يجا كار م هيخودت  يبرا شااليتا اون موقع درست هم تموم شده و ا

 .خودتو عالف نكن. خورم يمن به دردت نم -

 .خوام كمكت كنم يفقط گفتم م يخور يه دردم مزنم اما منم نگفتم ب يببخش كه رك حرف م ميمر -

 .خدافظ. كنم يمشكلم رو حل م. به كمكت ندارم ياجياحت -

 

 .دفترش اديرو گرفت و ازش خواست ب ميمر ياون روز دوباره شماره  يفردا. ساعت ها فكر كرد مانيرفت و پ ميمر

اونجا و بچه  يده تا بر يكارات رو انجام م. صحبت كردم تو فرانسه ليوك هيكه با  نهيا ديكه به ذهنم رس يراه نيآخر. فكر كردم يليخ ميمر -

 يمقدار هم پول م هيبهت . يرو شروع كن ديجد يزندگ هيو  يريبه نام خودت براش شناسنامه بگ يتون ياونجا م. ياريم ايات رو هم همونجا دن

 .يفتيتا جا ب مد

 !شرط داره -
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 ؟يذار ينم حاال شرط و شروط برام ماومدم كمكت ك. دختر اياوف كوتاه ب -

 .دم يبهت پس م يروز هي. قرضه هيهمه  يد يو بهم م يكن يكه خرج م ييپوال نيكه ا نهيشرطش ا. اشتباه نكن -

 .تو وجودت هست دميكه روز اول د يمصمم مياز اون مر يخوبه هنوز ته مونده ا -

 

به پدر  يهر بار كه سر مانيگذشت و پ يحاال درست پنج سال از اون زمان م. شد ستينازش خبر داشت اما بعد انگار  مانيپ يتا مدت. رفت ميمر

 نيبهتر كردن از ب يرو به هوا ميمر يكه زندگ نيبود از ا مونيكرد و پش يخودش رو مالمت م شتريزد از آب شدن اون ها ب يم ميو مادر مر

 .بودبرده 

. دختر مقابلش همون حرف ها رو تكرار كرده بود نيحاال امروز ا. شه يبلند م يصندل يده و از رو يم رونياش رو ب نهيحبس شده تو س نفس

بودن  يبرا يشد و حاال كه خودش هم اصرار يم ايناد اليخ يطور بود همون بهتر كه ب نيشد؟ اگر ا يتكرار م ديجد يباز هيداشت دوباره  يعني

 .رو نخوره گهيد يمونيپش هيشد تا دوباره بعدها چوب  يم الشيخ يب هم مانيدادن روشش نداشت پ رييو تغ مانيبا پ كردنو كار 

 ". كنه يكرده زندگ يباشه و همون طور كه تا االن زندگ يبذار اون ناناد. فراموشش كن مانيپ "

 :گه يكنه و با لبخند م يم شيبه صفحه گوش يو نگاه اديم رونيعوالم ب نياز ا لشيزنگ موبا يصدا با

 .نداشتم تو رو هم ناراحت كردم يشرمنده حال خوش .سالم كمند جان -

 ؟يبهتر نميفقط زنگ زدم بب. زنده شده بود برات ميدونم دوباره مر يم. كنم يمن دركت م. هيچه حرف نيا -

 .ممنونم. آره آره -

 مان؟يپ -

 جانم؟ -

 ؟يحالش رو دار. كم حرف بزنم هيخوام باهات  يم -

 كجا؟ يك. دييشما امر بفرما -

 .خونه شما اميمن ب ايخونه ما  ايتو ب اي -

 خوبه خانم؟. خونه شما اميمن م. مسافرتن نايمامان ا -

 .برام يمسخره اتو تكرار كن ديعقا يخوايدونم باز م يهرچند م. تو شيپ اميدادم من ب يم حيترج -

 :كنه يره و بعد آروم زمزمه م يچند لحظه با خودش كلنجار م مانيپ

 ؟يايتو ب يد يم حيچرا ترج -

ها كم با من غصه  چارهيب نيا. اشكام ناراحت بشن دنيباز با د نايخوام مامان ا ينم. نايتلفن سا.  ريدر مورد ام. خوام جواب سواالتو بدم يچون م -

 .ايزود ب. خوام معذبت كنم ينم. ستيمهم ن. نداره يبياما ع... سال ها نينخوردن تو ا

 :كنه يمتوقفش م نمايپ يتلفن رو قطع نكرده صدا هنوز

 دستته؟ يكمند گوش... كمند -
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 .بگو مان،يآره پ -

 .خودم يخونه  ايپس ب. باشه -

 .ميزن يآزاد قدم م يكم تو هوا هي. دم يم حيرو ترج نايتو آپارتمان،خونه بابات ا ينه خونه  -

 .پس منتظرم. باشه -

 .شام نخوردم يراست. اميزود م. ممنون. مانيخوشحالم پ -

 .رميگ يم يزيچ هيسر راه . افتم از دفتر ياالن راه م. خوردممنم ن -

 ييهم نشسته بودن و هر كدوم نگاهشون به جا يكنار استخر رو به رو مان،يپ يپدر يساختمون خونه  يمحوطه باغ مانند جلو يتو مانيو پ كمند

 .ايو فكر نادت مانيبگه و پ ديكه از كجا با نيكمند تو فكر ا. هر دو تو فكر بودن. بود رهيخ

شده بود كه تلفنم زنگ  كيهوا تازه تار. ازش نبود يخبر چيتا شب ه بايتقر. جواب يهمه ب. سوال ايدر هيرفت و من موندم و  رياون روز ام -

گفتم . دمرو جواب دا يگوش يمعطل يتعجب كردم اما ب. زد يزنگ م ريباهاش به ام نايسا شهيبود كه هم يشماره رو شناختم همون شماره ا. زد

 ياون داشت حرف م. زود رفت سر اصل مطلب يلياما خ دميلحظه ترس هي دميرو شن نايسا ونيگر يصدا يوقت. افتاده باشه ريام يبرا ياتفاق ديشا

دنبال تونست  يكدوم نم چيذاره اما اون لحن پر التماسش، اون اشكاش ه يكردم داره سر كارم م يهمش فكر م. كر شده بودم بايزد اما من تقر

خودش به  يبهش و عالقه  ريام يابراز عالقه ها. رفت و آمداشون. از ارتباطشون. ريبا ام شياز اول دوست... بهم گفت. من باشه گذاشتنسر كار 

 نيزم يرو از رو نايخواست خودم سا يدلم م. دميشن يبود كه م يخبر نياون لحظه وحشتناك تر... دونم ينم. شيبه حاملگ دياون و آخرش رس

هنوز ما با  ياونم وقت انتيخ. نيدر موردش ممكن بود بكنم اال ا يكه هر فكر يكس. دست از نامزدم. بكشم رينخواد كه دست از ام زموردارم تا ا

 يواقعا نم. كردن نيگزيو جا يدل زدگ يزود بود برا. تازه اول خوش خوشانمون بود. ميبود يو لذت زندگ يتو اوج خوش. ميهم نامزد بود

شدم  اقيو شور و اشت يتو اوج جوون. بده ديكه شكسته رو با ييتاوان دال يروز هيدونم  ياما م دميدست كش ريمن از ام. ستم دركش كنمتون

 نيا يخواستم خودمو از همون باال پرت كنم تا تو ياون شب؟ م ادتهي. خنده پر بغض شد و چشمام پر اشك يلبم به جا. و افسرده ريگوشه گ

 يو نذاشت ياما ازت ممنونم كه اومد. يدونم از كجا خبردار شد ينم. يديگم بشم اما تو سر رس. محو بشم يكسترخا يايدن نيا يهمه هفت رنگ

 .خاك خاموش بشم ريو ز رميكه خدا بهم داده بود و از خودم بگ يا هيهد نيرو حروم كنم و ا ميارزش زندگ يآدم ب هيبه خاطر 

كمند اون  يدون يم. دهيرو شن وستيوحشت زده و ما ينفس ها يو تنها صدا يزده اما تو فقط سكوت كرد گفت بهت زنگ. بهم زنگ زد ريام -

درد  قايدق نيگن ترك عادت موجب مرض است؟ ا يم يديشن. عادتش شده بود فيكث يزندگ نياما ا. عاشقت بود. واقعا تو رو دوست داشت

بود  ادمي. چطور خودم رو به تو رسوندم دمينفهم گهيد ياريسر خودت ب يينه هر بالو ممك ينداشت يبهم گفت تو حال درست يوقت. بود ريام

خودم رو . كنه يكه آرومت م ييدلت گرفته اونجا تنها جا اي يخوشحال يليكه هر وقت خ دميشن يم رياز ام شهيهم. يبود ايعاشق ته دن شهيهم

اون لحظه هم عذاب . نياالن با هم بود ريتو و ام ديآوردم شا يو اون شركت نمرو ت مياومد كه اگه من مر يم زمدائم تو مغ. دونستم يمقصر م

 هيبرسم و  ريو من د ياريسر خودت ب ييبود كه بال نيهمه اش ترسم ا. راه افتادم يمعطل يوجدان آن چنان همه وجودم رو گرفته بود كه ب

 ياومدم صدا يكه به سمتت م يبا هر قدم. تيتعادل ياز ب. حركت پاهاتاز . خوندم ينگاهت رو داشتم م راز همون دو دميبهت رس يوقت... عمر

 ...لحظه نيدرست تو آخر. شد يكردن بلند تر م يپات به اون ته سقوط م ريكه از ز ييها زهيسنگ ر
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ته  يعني نيكردم ا يفكر مدونم چرا  ينم. ستين اينباشه انگار دن ريكردم ام يدونم چرا اون موقع فكر م ينم. يليخ. مانياحمق بودم پ يليخ -

كه به  يتو بود نياما ا. كردم يداشتم صورت مسئله رو به كل پاك م. راه بودم نيمبارزه دنبال ساده تر يمغز بودم كه به جا يب يليهه خ. خط

 ديبا. تجربه هيگرفت و  درس هي ديكه از هر شكست با يباور رو داد نيكه بهم ا يتو بود. و مبارزه كنم ستميبا يداد اديو بهم  يديموقع رس

تا . يباورشون كن يخوا ياما نم يكه خودتم بلد ييدرسا. خوام من به تو درس بدم يحاال م مانيپ. كرد دوباره بلند شد و از نو شروع كرد يسع

رو  وانيپر ل مهيخواد ن ينمهنوزم نگاهت . هينيرفته اما تو هنوز تو ذهنت پر از بد ب ميچهار ساله مر. كن يزندگ مانيترس؟ پ يتا ك د؟يترد يك

باور كن . يبراش كم نذاشت يزيچ. ياما تو همه كار براش كرد. جا دور از ما هي. كنه يم يخودش زندگ يداره برا. رفت ميمر. مانيبسه پ. نهيبب

نكن باز  يسع. يكن سهيمقا ميدختر رو با مر نينكن ا يسع. يكره خاك نيا يجا هياگه پاك بوده باشه از اشتباهش عبرت گرفته و حاال خوشبخته 

 اورپس چرا خودت ب. يخودت گفت. تقلبه شيدختر سرگرم نيا. فرق داره ميتا آسمون با مر نيدختر زم نيا مانيپ. يرو نگاه كن وانيل يخال مهين

كارش  يچ. كردناشه يها و بچگ طنتيدنبال ش. لبش خندونه. سرش گرمه. دلش خوشه. هيدرد يدردش ب. كم نداره يزيدختر چ نيا ؟يكن ينم

به  يخوام باور كنم كه دار ياما نم هيتونم بفهمم چ ينم. ينداشت يكه تا حاال به كس يبهش دار ياحساس هيكنم  يدونم اما حس م ينم ؟يدار

خوب بهش داشته حس  هي دوارميام... دختر نينه و چرا انقدر برات مهم بود اما ا اي يبود ميعاشق مر دميوقت نفهم چيه. شينيب يم ميچشم مر

 يبا خوش. با خنده هاش بخند. يربط بد ميبه مر يرو بخوا شيهر حرف و كار نكهيبدون ا. بدون ترس و وحشت. مانيبزرگش كن پ. يباش

 نيتونه عشق باشه؟ بب يم نيبب. يچرا جذبش شد نيبب. ايگم اول با خودت كنار ب ياما بازم م. ريدستش رو بگ اشتو غم ه. كن يهاش خوش

بعد باهاش قدم هات رو . كدومه ينيكه بب نهيمهم ا. تونه باشه يم زايچ يليدونم خ ينم. دوست هي ايمونه برات،  يخواهر نداشته م هيمثل  ديشا

 .يكن يكي

 شدم؟ هان؟ يسال اختالف سن 16 15دختر بچه با  هيمن عاشق  يكمند؟ هان؟ نكنه فكر كرد يگ يم يچ يتو دار!!!! كمند... كمند -

 ميبذار احساست خودش تصم. يخودت و احساساتت باش يبرا يتراش لينكن دائم دنبال دل يسع. شناسه يعشق سن و سال نم. بفهم نمايپ -

 .رهيبگ

هاش، بچه بودناش، لباس  يتخس باز دناش،يپر نييهمه باال پا نياز ا. شم يم ياون دختر عصب يمن از اخالقا. يكن ياشتباه م يكمند تو دار -

 ؟يديمن و اون د نيب يتيچه سنخ ؟يكن يفكر نيهمچ يتو چطور تونست... رفتارش. خالقشا دنش،يپوش

 ليتا هم رو تكم شنيعاشق هم م . با هم ندارن يتيسنخ چيكه ه ييشن؟ كسا يعاشق م ايك. تر كن قيكم نگاهت رو دق هي. مانيپ ايكوتاه ب -

 قهيبا نگاهش دق يوقت يامروز لذت نبرد مانيشدنو، پ قيآدما دق اتيبه جزئ! ن روقهقهه زد اليخ يب... ده يم اديكردن رو بهت  ياون بچگ. كنن

برات لذت بخش نبود؟ تفكر و كارش خنده رو رو  يهمه سادگ نيكرد؟ ا يمون م سهيداشت مقا يخودش و ما زوم كرده بود و با سادگ روها 

 يشه كه خط اتو نييمثل من كه موقع نشستن هزار بار باال پا يكيور دل  ينيعصا قورت داده بش مان؟يپ يكن يزندگ يخوا يچرا نم اورد؟يلبت ن

باور كن . كن يبخند و شاد ريدل س هيكنارت قدم زد  شيبا شلوار ورزش يوقت. كنار اون دختر نيروپوشش كج نشه؟ بش اي زهيشلوارش به هم نر

چون كت شلوار  يبلند بخند يتون يتو نم. نقدر تو منگنه گذاشتتتكت شلوار مسخره ات كه ا نيبه ا. يخند ياحمقانه خودت م پياون وقت به ت

 .بزنه از پله ها سر بخوره چون شلوار گرمكن پاشه قهقههتونه  ياون م. تنته

 .رهيراه م ابونيكنار خ ياز هره جدوال -
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 ؟يادلت رو درست كنتا تع يدستات رو باز كن يافت يم يكه دار يگاه ؟يدلت نخواسته تو هم از رو اون هره ها راه بر -

 .نيكنه رو زم يانگار پرتش م. شهيهم هيخاك خال شيكوله پشت -

 .اما تو نه رهيرو ساده بگ يتونه زندگ يكه اون م هينجوريا. مانيبه خدا لذت بخشه پ. نهيش يو روش م رشيذاره ز يم دميشا -

 .اون بچه است -

 ؟يرگ نكردمگه منو بز. ستين يتو كه كار سخت يبرا. خوب بزرگش كن -

 .يچيه... بهش ندارم يباور كن حس. كنم رشيخوام خودم رو درگ ينم -

 مانيپ. دميد يكه تو كمتر كس دميد يدختر اراده ا نيتو نگاه ا. ريبده اما بچه بودنش رو ازش نگ اديبهش بزرگ شدن رو . فكر كن خواهرته -

 نياما حاال بب. بار منت تو نرفت ريو ز ساديكردم اما اون محكم جلوت وا يقبول مبا سر  يداد يفرصت م هي شنهاديو بهم پ ياگه تو استاد من بود

 ياون دختر انقدر خوب. يكن يم دايبهش پ يگم چه حس ياون وقت بهت م. يش يمطمئنم غرق لذت م. مانيتماشا كن پ اره،يچطور به زانو درت م

 .خواد تا رو هوا ببرتش يم نايداره كه فقط دو تا چشم ب

 .من كه تو رو انتخاب كردم ؟يزن يد چرا پسم مكمن -

اما باور . يمقصر تو بود يكن يكنم و فكر م ريام نيگزيرو نتونستم جا يكس ينيب يچون م يتو منو انتخاب كرد. با خودت صادق باش  مانيپ -

اگه تو هم با . بهت نگاه كنم يا گهيم جور دتون ينم. اما عشق نه يخوب يليدوست خ هيمن  يتو برا. شياريب ينه زورك اديب ديكن عشق خودش با

به خودت فرصت . مانينه پ ؟يريبم يو خودت تو روزمرگ يمنو خوشبخت كن يخوا يم. يستيتو هم عاشق من ن ينيب يم يصادق باش دتخو

 يجانيه مونيزندگ م،يمه هيشب ياديز. ميكن يرو كسل م گهيمن و تو فقط همد. يكن دايچشماتو باز كن تا جفت خودت رو پ. عاشق شدن بده

از نه گفتنم  گهياون وقت د. گم يم يمن چ يتا بفهم يروز عشق رو تجربه كن هيخواد  يدلم م. ميلباسامون ياتو خطنداره، دو تامون نگران 

 خونمون؟ ميبر ديهمه حرف زدن با دهن كف كرده با نيبعد ا اي يبه ما شام بد يخوا يم نميخوب حاال بب. يش يدلخور نم

 .خوام بهت جوجه كباب بدم يام مش -

 ...گهيبگو رفت تا نصفه شب د! به -

بود كه حاال شده بود  مانياتاق پ يكرد اما حواسش تماما تو يم يباز لشينشسته بود و داشت با موبا دياتاق اسات يرونيب يراهرو يپله ها يرو

تونست  يبه خودش نم. و فقط تماشاش كنه مانيكنار پ نهياون اتاق و بشبراش شده بود آرزو كه بره تو . بابك و سارا يرفت و آمدها يمحل دائم

همون وقتا . شد يوقتا دلتنگش م يليدروغ چرا خ. بود شينيگس ادكلنش تو ب يبراقش اون بو يقدم هاش، اون چشما يدائم صدا! دروغ بگه كه

كرد كه پشت در اتاق قدم رو بره و تمام وجودش بشه  يم دايپ يو بعد خودش بهانه ا مانيپ شيكرد هر دو برن پ يكه بابك و سارا رو مجبور م

آرزوش  يگاه. كه شده بود آرزوش يدنيد. رهيرو بگ دنشيد يتونست جا ينم نايكدوم ا چياما ه. رو بشنوه مانيگاه پ يگاه و ب يگوش تا صدا

. هيدونست دردش چ يخودشم نم. نتشيس داشته باشه و بببار باهاش كال هي يتونست الاقل هفته ا يدكترا بود و م ايفوق  يشد كه دانشجو يم

تونست  يم. نه اي ننيبش يبه دانشجوها نداشت كه سر كالس يكار يوقت كس چيمثل آب خوردن بود چون تو دانشگاه ه نتشيبخواست ب ياگه م

اون  دنيبفهمه به خاطر د مانينه كه پخواست خودش رو سبك ك يدلش نم. باشه يافتنيخواست دست ن ياما م نتشيكالس ها و بب نيبره سر ا

 !رفت يخودش م يكه به زور سركالس ها يكس ؟ياونم ك. يكار احمقانه ا نيهمچ هياونم . بكنه يحاضره هر كار
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 يكنه رو يبا حرص تلفنش رو پرت م. شد يم game over دهينكش هيكرد و به ثان يرو شروع م شيمرحله باز نيبار دهم بود كه ا يبرا ديشا

. گرده يبرم مانيداره و به سمت داخل راهرو و پشت اتاق پ يرو برم فشيشه و ك يبلند م يبا تان. كنار پاش ول كرده بود نيله اش كه رو زمكو

 .شه كه اون تو هستن يم يساعت هي بايتقر. معطل كردن يليخ ربا نيا

 يتوجه باشه نم يخواد بهش ب يم يانقدر بلند كه هر چ. حرف زدنكنه به  يشروع م يتو ذهن ناناد ييصدا. اديبازه و صداشون م مهياتاق ن در

 .شه

دختر  هيچه حرف نيزنم براش؟ ا يكه بفهمه دارم له له م. كارم مونده كي نيهم... شينيبب يجلو تا بتون يكم بر هي هيكاف. در بازه نيبب يناناد "

 ". منتظر دوستامم يگ يهم زد م ياگه حرف اريخودت ن يه روب. يچيه د؟ياگه فهم... انقدر سرشون گرمه كه. فهمه يخوب، اصال نم

تمام سرش  تيكه با جد نهيرو بب مانيرخ صورت پ ميتونه ن يحاال م. به زور ده قدم كوتاه فاصله داشته باشه ديحاال با در شا. ره يجلوتر م يكم

. ندارن مانياز پ يكه اون ها هم دست كم نهيب يسارا رو م چرخونه و بابك و ينگاهش رو م. كوه كاغذ و لپ تاب كنار دستش هي يرو كرده تو

دلش رو  مانياون نگاه و اخم پ يلحظه ا. ستهيا يپشت در م بايرن و تقر يجلو م گهياراده چند قدم د يشه و پاهاش ب يراحت تر م يكم الشيخ

به اسم دفاع مشروع در حقوق  يزيدر مورد چ. كنند يمقاله بحث م هي يدارن رو. كنه كه به حرفاشون گوش بده يوادارش م يزيچ. لرزونه يم

سر  يزيكنه دقت كنه بلكه از حرف هاشون بتونه چ يم يسع. يچ يعني نيبدونه ا يتر از اونه كه حت ياما خال ارهيبه مغزش فشار م. رانيا يجزا

 يب. بشه رتيدستگ يا هيكل مطلبم دو ثان يخوا يم يديساعت رس هيبعد . خانوم يناناد يبفهم يخوب مثال قرار بود چ. جهينت ياما ب ارهيدر ب

 .منو سننه... ياصال هر چ. اباب اليخ

گردونه كه درست از  يده، م يكه در آورده رو نشون م يياز مقاله ها يكيو نگاهش رو به سمت بابك كه حاال داره  رهيگ يسرش رو باال م مانيپ

. تو مغزشه يچ نكهيشه و ا يم ايبه ناد رهيخ يلحظه ا. افته يم دهيا به در اتاق چسبپشت سرش نگاهش به دو چشم كنجكاو و دو گوش كه تمام

نداره باهاش، همون  يكه تو اون مغز كار يزيبه تنها چ. ستيكاره ن نيدختر ا نيتصوره وگرنه ا هيفقط  نكهيشه جز ا ينم رشيدستگ يزيچ

و كفش  يدختر طبق معمول با شلوار گرمكن مشك. رهيم نييصورتش پا طور از نيخوره و هم يسر م يناناد ينگاهش آروم رو. خود مغزه

 يخواد از پرونده كدوم بدبخت يم نيبشه؟ آخه ا ليكرده اومده وك يآدم چه فكر نيا يعني ايخدا يوا. كوتاه نين چيو روپوش چ ياسپرت مشك

 يپرونده م اتيو بعد توشون دنبال دفاع ارهيرگه تقلباش رو درمب نهيو با طمان ستهيا يفكر كن جلوت م! دار نفرسته يدفاع كنه كه سرش رو باال

 يشه با نگاه دختر كه رو يهم زمان م قايدق نيدوزه و ا يدختر م يو نگاهش رو به چشما نهيش يلبش م يناخودآگاه خنده رو... گرده و بعد

 .باعث شده دست و پاش رو گم كنه يريمچ گ نيكامال ا. شه يصورتش ثابت م

تو  يزيچ. خنده يكنه و م يعاتل و باطل داره نگاه م كارهيعالف ب هيكنه كه به  يپر تمسخر فرض م يرو لبخند مانيگاه پر خنده پن يناناد

 نيتو هم. بده مانيپوزخند پ نيبه ا يجواب تند رهيگ يم ميلحظه تصم هيتو . بشه گفت حس انتقام ديشا. حس هي. كشه يوجودش با خشم سر م

 :گه يم يو رو به ناناد كنهيشه و در رو كامل باز م  يتر م كيو نزد كينزد مانيكه پ استحال و هو

 داخل؟ نيارينم فيسركار خانوم تشر -

 :ارهيجمله به زبون م كيتنها  ضيغ با

 .منتظر دوستامم. ممنون. رينخ -
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 .رسه يم گهيپوزخند د هي يكنه كه دوباره به چشم ناناد يدوباره لبخندش رو تكرار م مانيپ

 يجور نيا. ديمهمون كن يدنينوش هيتو و تا ما كارمون تموم بشه خودتون رو به  دياريب فيشما تشر ديتون يم ميكار دار گهيمقدار د هيخوب ما  -

 .رهيحوصله تون هم سر نم

شه كه  ينم تيما حال يبحثا از يزيو چ يستيكاره ن نيتو اصال ا يعنيتونست بهش بفهمونه كه  يرك تر نم نياز ا. خوره يرو م يخون ناناد خون

رو  تو ياگه رو ستمين يمن ناناد. تماشا كن سايحاال وا. دارم برات مانيآقا پ. ميمون رو بكن يعلم يكوفت بخور ما بحثا ايتو ب. حوصله ات سر نره

 :گه يم مانيذاره و رو به پ گيزنه و پاش رو داخل م يم يزورك يلبخند. كم نكنم

 .نسكافه كه دارم هيالاقل حق  نيباشه دوستام رو ازم گرفت يهر چ. ستيهم ن يبد فكر -

 .ديزياز دستگاه تو راهرو بر دينسكافه هم خدمت شما، آب هم زحمت بكش. زهيم يرو وانيل. دييبفرما. اون كه صد البته -

پر از آب  وانيبعد با ل يا هيره و ثان يم نرويداره و ب يرو برم وانيدست و پاش رو گم نكنه و آروم ل مانيپ قينگاه دق ريكنه ز يم يسع يناناد

 .كنه يطلب قاشق م ييبا پر رو مانيگردونه و رو به پ يكنه و داخلش برم يگرده و بسته نسكافه آماده رو باز م يبرم

. رهيگ ياق نشسته مكنفرانس داخل ات زيم يكه در كنار بابك و سارا رو يداره و به دست ناناد يبرم يخودش قاشق زيم يبا لبخند از رو مانيپ

مثال  ينوشه و بعد با لحن يجرعه رو با لبخند م نيبره و اول يرو باال م وانيبعد ل يا هيكنه و ثان يو شروع به هم زدن م رهيگ يقاشق رو م يناناد

 :دوزه يم مانيپشتش نشسته نگاهش رو به پ قيعم يشرمنده كه لبخند

 ن؟يرندا ليشما م. رفت تعارف كنم ادمي ديآخ ببخش -

 .رهيگ يم مانيپ يرو جلو وانشيهم زمان ل و

 :گه يم يكامال محترمانه رو به ناناد يو لحن تيده و با جد يحركت م نيسرش رو آروم به طرف يبر خالف حركت بچه گانه ناناد مانيپ

 .دييشرمنده نفرما نياتر از  شيكنم پس ب ييرايمن بود از مهمانم پذ فهيوظ. نوش جان د،ييشما بفرما. خانم ديدار ارياخت -

 .گه يم راهيبد و ب. ده يبه خودش فحش م. شه يتو دلش بلوا م يناناد و

بچه  يليواقعا خ ؟يخند يبعد تو دلت غش غش م يكن ياالن كنفش م يفكر كرد. هه. حاال؟ خاك بر سرت يديخجالت كش. يواقعا كه ناناد "

و عوض اون لحن جلف و احمقانه،  يكن شيدهن نكهيقبل از ا يمرد يم ستين بخورش ناو يدونست يتو كه م. ليكه تعط تميادب ترب. يناناد يا

. يبرات متاسفم ناناد. يرو هم نگه نداشت يحرمت استاد يحت د؟ييبفرما يو بگ يريجلوش بگ يكه نسكافه رو درست كرد نيا ازمحترمانه بعد 

 ". حقته آدم حسابت نكنه

چشم  يا هيچند ثان. دوزه يساراست م يبرگه ها يكه حاال سرش رو مانيو نگاهش رو به پ رهيگ يمسرش رو آروم باال .  اديخودش بدش م از

 .شه رهيخ يصورت ناناد يو رو ارهينگاهش سرش رو باال ب ينياز سنگ مانيشه پ يباعث م نيدوزه بهش و هم يم

 :كنه يزمزمه م آروم

 ...ديببخش -

 يبرگه برم يزنه و سرش رو دوباره رو يم يو نادم از خطاش بزنه، به ناناد طونيدختر ش يتونه به رو يپدر م كيكه تنها  يلبخند مانيپ

 .گردونه
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 زيم يرو اديرو م وانيو ل نهيش يبغض تو گلوش م. حرفهاست نياز ا شتريكردم فهمت ب يفكر م. واقعا برات متاسفم. يناناد گهيدرس د هي نميا

 قشده طب ريسراز مهيگرده و ن يبرم وانيشه كه ل يم يلحظه چ هيتو  دونهينسكافه برگرده، نم وانيل نيا ديبگذاره كه باز طبق معمول كه حتما با

 .نشونه يم يصورت ناناد يپر وحشت رو يو لبخند رهيگ يرو م وانيل عيمعمول بابك سر

 شد يچ دمينفهم. بار حواسم بود بابك نيبه خدا ا -

 .اديم نيياز كنار چشمش پا يآروم قطره اشك و

 ". از كوفت خوردنت نميا... يگند زد... يشد ناناد يبدتر نم نياز ا گهيد "

 :گه يم يو رو به ناناد رهيگ يخودش رو م يجلو اديبا تالش ز تيتو اوج عصبان مانيپ

 .ديتمومش كن. شتريب زيمقاله بودن نه چ يسر هيها فقط  نيا. كه شده خانم راد هيكار -

كنه كه باالخره سارا و بابك  يرو آروم پاك م زيم يو رو ارهيهم در م گهيو چند برگ دستمال د رهيگ يم يدنانا يرو جلو يهم زمان دستمال و

 .زهير يبدتر اشك م يكنن و اما ناناد يو بهش كمك م انيم رونيهم از شوك ب

 .نهيش يمشه و جاش غصه تو دلش  يدوزه و ناخودآگاه خشمش همه آب م يم ينگاهش رو به ناناد يبا كالفگ مانيپ

 يشتريتا از دفعه بعد با دقت ب ديكن يكار سع نيا يبه جا. دينيبب ختنيكه راه حل مشكالت رو تو اشك ر ديراد بزرگتر از اون ايخانوم ناد -

 گهيد تاداتفاق اف ياما وقت. دياز اون بكن يريجلوگ يتمام تالشتون رو برا فتهيب يكه اتفاق نيتا قبل از ا شهيو هم ادين شيپ يمشكل نيتا چن ديبنوش

 .نيتموم شده پس براتون تجربه بشه فقط هم

 :گه يكنه و با لبخند م يو بهش تعارف م ستهيا يم يناناد يمجدد رو به رو ينسكافه ا وانيبعد با ل قهيشه و چند دق ياز جاش بلند م بعد

ما هم  نيش يحاال تا شما مشغول م. ارميب گهينسكافه د هيتون كرد كه خودم برا يكار اوردميرو به جا ن يرسم مهمون نواز ديانگار خدا هم فهم -

 .ميبرسون انيبحثمون رو به پا

 .رهيگ يبحثش رو از سر م يبدون نگاه كردن به ناناد بعد

 .ره يجلو نم گهيو دستش د وانيدوزه به ل يبا خجالت فقط چشم م يناناد اما

 :گه يشده، م رهيخ يهمه بچه بودن ناناد نيكه تو دلش به ا يآروم و در حال يو با لبخند يكنه به ناناد يدوباره رو م مانيپ قهياز چند دق بعد

 .دييبفرما. خانم راد سرد شد -

رو كه  وانيكنه و بابك هم هر بار ل يم وانيحواسش رو جمع ل يبار تمام مدت ناناد نياما ا. كنه يم دنيرو وادار به نوش يشكل ناناد نيبه ا و

 .رهيگ يبا دست م رهيگ يقرار م زيم يرو

هفته بعد  يبرا ميكنفرانس سه نفره توسط بابك، سارا و مر هيفهمه قراره  يم يرسه و ناناد يم انيباالخره بحثشون به پا قهيدق 20از حدود  بعد

 .رو جبران كنهرفتارش  ديبا. شهيزده م  يدوباره تو ذهن ناناد يجرقه ا. موضوعشون نهيسالن مطالعات برگزار بشه در همون زم يتو

كنفرانس شركت كنم و مهم تر از  نيمهم باشه كه تو ا نميا ديپس قطعا براش با. براش مهم بود كه من راه درس خوندنم رو عوض كنم مانيپ "

انقدر  يجور نيا. يآره ناناد. جبران كنم ديبا. امروزمه يها يجبران تمام گند كار يراه برا نيبهتر نيا. زدن داشته باشم يهم برا ياون حرف

 ". يكن يجبرانش م يكن ييو اگه خطا يفهم و شعور دار. يكم بزرگ شد هي يثابت كن يتون يم. يش يهم فرض نم هبچ
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 بابك؟ -

 خانوم گل؟ يبله ناناد -

 ؟يد يم حيبرام توض ه؟يدفاع مشروع چ -

ربع با  هيحدود  ديشا. دادن حيكنه به توض يه شروع موقف يمهم شده ب يناناد يباالخره برا يمطلب درس هيكه دونستن  نيخوشحال از ا بابك

 وبار با زبون ساده تر مطلب ر نيكنه تا دوباره و ا يم يسع يناناد جينگاه گ دنيده اما با د يم حيتوض يناناد يدقت و حوصله تمام موضوع رو برا

 .بده حيتوض يناناد يبرا

كه حاال به ندانسته هاش اضافه شده،  يذهنش و تعداد مطالب يتعداد عالمت سوال ها بابك حاتيكه حاال با توض يو در حال جيگ بايتقر يناناد

 :گه يرو به بابك م شتريب يعالمت سوال ها جادياز ا يريجلوگ يشده و برا شتريب

 .شم يم جيبدتر دارم گ يجور نيا ارميكنم بلكه سر درب قيكم تحق هيبابك فكر كنم بهتر باشه خودم برم راجبش  -

فكر كنم . موضوعه نيمقاالت همه در مورد هم نيا ايپس ب: گه يكنه و با لبخند م يدراز م يوقفه دستش رو به سمت ناناد يا هيبدون ثان بابك

 .برات روشن تر بشه مطلب يرو بخون نايا

 .كنفرانستون يبرا يتو الزمشون دار. كنم خودم يم دايپ رمينه نه م -

 .تابم دارم لپ يرو رو نايدختر من همه ا ريبگ -

***** 

 .رهيگ يكالفه سرش رو با دستش م. فهمه يخونه كمتر م يم شتريب يهر چ. خونه يو دوباره و سه باره برگه ها رو م نهيش يتخت م يرو

ه تا حاال ك ييكدوم از كتابا چيبه خدا تو ه. دنيمطالب همه جد نيا ستميمن خنگ ن... اه. يخنگ يليخ. يناناد يكن يهوا م يانگار آپلو دار "

و تو در  ارنيچطور اونا سر در م. بابك و سارا هم بوده يبرا دهيمثال چرا؟ چون اگه واقعا مطالب جد. گهيد يپس خنگ... نبوده شميكي ميخوند

تو اون  دياون با و مهم تر از ارميسر در ب ناياز ا ديمن با. تونم ينه، نم... شو الشيخ يكار كنم؟ طبق معمول ب يحاال چ. گهيد يخوب خنگ ؟يارينم

مونده به اون رو  نميهم. عمرا ؟؟؟يمان. ريكمك بگ يخوب از مان. خب بابا لهيخ ؟يديفهم ه،يديبا... گفتن داشته باشم يهم برا يكنفرانس حرف

سر  يزيچ يتونست يلج نكن اگه خودت با خوندنت م يناناد نيبب. خونم ياصال خودم دوباره م. رهيبرام دست بگ امتيق يبندازم كه تا پس فردا

كنن  يمو كار  قيموضوع تحق نيا يهفته است دارن رو هياالن  يكم فكر كن بابك و سارا دو نفر هي. يدو روز سر در آورده بود نيتو ا ياريدر ب

و تازه  يبگرد ديجد يزايهم دنبال چ يكه اونا در آوردن رو بخون ييزايروزه هم چ 4-3نيتو ا ديبا يزدن داشته باش يبرا يحرف يپس اگه بخوا

كه  ييزايبه دست آوردن چ يوقتا برا يگاه يناناد نيبب. يو ازش كمك بخوا يبه مان يپس بهتره زنگ بزن. يدار نييو باال پا ليتحل يبعدش كل

 يزيچ هيدر مورد  يخوا يحاال م يليتو هم به هر دل. ستيبدم ن ست،يسوال كردن عار ن. يحرف ها رو بزن نيغرور و ا ديق ديبا يخوا يم

كه از حل كردن مشكلت  يا جهيو فقط به نت يببند يا هيهر حرف و گوشه و كنا يپس انقدر مرد باش كه چشمت رو رو يارياطالعات به دست ب

 ". يايب مانيتا به چشم پ يبكن يهر كار ديبا. يگ يآره راست م... فكر كن ياريبه دست م

 .اديبه خودش م يبله مان يبعد از چند بوق با صدا. رهيگ يرو م يو شماره مان رهيگ يتلفن رو دست م يگوش

 ؟يخوب. يسالم مان -
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 خانوم؟ نيما كرد اديشده  يچ. ممنون -

 االن؟ ييكجا يمان -

 :پرسه يشه و م يم يو خنده، ناگهان جد ياز شوخ يمان لحن

 افتاده؟ ياتفاق يناناد -

 ها؟. تو شيپ اميمن ب ايمن  شيپ يايب يساعت هيساعت  مين هي يوقت داشته باش زحمت دارم كه اگه هيفقط برات . فتهيب ينه بابا چه اتفاق -

 .ياون ور اميسر م هياگه نه شب  نجايا يايب يتون يم يمن االن دفترم هستم اگه عجله دار -

 .فعال. رهيد يليشب خ. امينه نه من االن م... نه نه -

وجود داشته  شيتو زندگ يزيچ يبود كه ناناد بيبراش عج. ره يدوزه و تو فكر م يم رو به روش چشم توريبه دست با تعجب به مان يگوش يمان

 يليخ گهيساعت د 5با  گهيساعت د هيبود كه براش  يو سر خوش تر از اون لكسير شهيهم. حد عجله رو داشته باشه نيباشه كه ارزش تا ا

 ياندازه و منتظر م يباال م يو شونه ا نهيش يلبش م يرو يلبخند. بود يمو خوردن و گشتن  يو مهمون يرو كم كن هيمگه قض. باشهتفاوت داشته 

 .هيچ انيو بفهمه جر اديمونه تا خودش ب

 

اگه . بده حيبهش بگه برام دفاع مشروع رو توض تيمقابلش و با جد نهيربعه خودش رو رسونده به دفترش تا بش هي يتونست درك كنه ناناد ينم

فقط مات و مبهوت به  يا قهيچند دق. حرف ها كجا نيكجا ا يناناد. كرد سر كارش گذاشته يود قطعا فكر مترش نب يو نگاه جد شيلحن جد

 .به خودش اومد يناناد يعصب يباالخره با صدا. ديفهم ياز حرفاش نم يچيه بايدوخته بود و تقر چشم يدهن ناناد

 .دونم تا تهش ينم يچيگفته باشم از ب بسم اهللا ه هست؟ در ضمن يچ يكوفت نيا نميبگو بب. با تو ام ؟ييكجا ياه مان -

بهم حق بده  ه؟يواژه ها چ يوقت برات مهم نبوده كه معن چيكه ه ياونم در حال يمشتاق دونستن شد هوي يچ يتونم قبلش بپرسم برا يم -

 .يسر كارم بذار يخوا يتعجب كنم و فكر كنم م

 .شه يبرگزار م رانيا يس در مورد دفاع مشروع در حقوق جزاكنفران هيشنبه  كيروز . به خدا وقت ندارم يمان -

 .نهياستادش هم دكتر راست. دونم يم -

 .بده حشيبرام توض ايخوب پس حاال عوض حرف زدن ب -

 .كه بازم نشد جواب نياما خوب ا -

 !بارم باشه يزيچ هي ديبا نميخوام برم سر كنفرانس بش يم. گهياه خوب معلومه د -

 خورده؟ ييسرت به جا. يناناد ايب ها؟؟؟ كوتاه -

 ؟يكن يچرا دو ساعت منو عالف م گهيخوام بگم د يبگو نم يبگ يخوا ينم -

 .بدم حيبرات توض نيبش. باشه باشه بد اخالق -

بك بهش داده كه با ييو بتونه از برگه ها هيچ انيبفهمه جر يبود تا ناناد دهيساعت طول كش 5 قايدق يعني نيداد و ا يشب رو نشون م 8 ساعت

 اشده باشه ب وانهيندون تمام معنا د يچيه هيبا  يانقدر طوالن ياز سر و كله زدن ستيبا يكه م نيبه عكس ا يو مان ارهيسر در ب ييزايچ هيبود 
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 .بود يلذت و صبر و حوصله هنوز در حال سر و كله زدن با ناناد

 .سرشون ميبخور بعد دوباره بر يزيچ هيبذار كنار ورق ها رو  نيا قهيدو دق. گهيبسه د يجان خسته شد يناناد -

 .عقبم يلينه تو بخور من خ -

 .موضوع يو بررس قيره دنبال تحق ينم گهيسر كنفرانس نشستن انقدر د يبرا يشكيبه خدا ه ؟يگ يم يچ يها؟؟؟ ناناد -

 نيع ميشاگردم عادت كرد يكنن ما سيونو تدرسال هم يس سنيكتاب بنو هياستادامون عادت كردن . مياز همه جا عقب شهيكه هم نهيهم -

 ليو بعدم اسممون رو تحص ميرو جواب بد يا شهيچهار تا سوال كل ميايو آخر ترمم ب ميسياستادا رو، بنو يتكرار يزايهمون چ سيبنو رزايم

 .ميكرده بذار

. نره نيبود كه اثرش از ب دواريخورده و البته ام ييجا هيدختر امروز سرش به  نيمطمئن شده بود كه ا گهيد. شوكه شده بود گهيواقعا د يمان

 .به حال برگشت يناناد يشد كه با صدا يدوباره تو افكارش داشت غرق م

و درست و  ميسر تكون بد يفقط الك يسر كنفرانس و ه ميايو ب نييپا ميمهمون سرمون رو ننداز نيذارن ماها ع يكنفرانس م هي ياگه وقت -

كنفرانس از چهار روز  هيسر  يبر يخوا يم يكه وقت ميديماها هنوز نفهم. يجهان سوم ميش ينم گهيد ميسينده رو بنوكنفرانس ده يغلط حرفا

و چهار  يدهنت رو باز كن يرو اون صندل ينشست يو رفت يكن يبردار ادداشتي ،يموافق و مخالف رو بخون تيكتاب و مقاله و سا تا شيقبلش ش

استادامون . مطالعه كنه دميچهار تا مطلب جد نهيبده و قبل كنفرانس بش يزحمت هيبعد اون استاده هم به خودش  تا دفعه يتا نظر مخالفم تو بد

كه دكتر  ميكن يتو ذهنمون فكر نم هيثان هياما . دانشگاس نيساله استاده ا 40حرف نداره  يكه مثال دكتر فالن نيخاطر ا يبرا ندهن پر كن شد

بره خونش استراحت كنه  ديبا يدكتر فالن يعني ؟يچ يعني نيا. رميبگ تيمطلب از سا يدونم چطور يگه من نم يمگرده  يكه برم هيهمون يفالن

 نايبابا ا يا مينيب يم ميبد ليادامه تحص گهيد يجا هي مير يخراب شده م نياز ا ميش يپا م يكه وقت نهيهم يبرا. خوره ينم سيربه درد تد گهيد

رو بردارم بخونم  ديدم چهار تا مقاله و مطلب جد يكه من دانشجو به خودم زحمت نم نهيفقط هم لشيهم دل نايا همه. ميگ يم يگن ما چ يم يچ

 .كه اونم خودشو مجبور كنه كه به روز بشه ستادهو بذارم جلو ا

ها و بگرد بچرخات و  ينكردم تو انقدر سرت گرم خوش گذرو يفكر م شهيمن هم. يزن يحرف ها رو م نيا يشه تو دار يباورم نم يناناد -

 يتو رو م گهيد يرو هيواقعا خوشحالم كه دارم . كنه يبه مغزتم خطور نم زايچ نيو اصال ا يندار زايچ نيا يبرا يتقلب نوشتناته كه اصال وقت

 هويرام سواله كه تو چطور واقعا هنوزم ب يول. دارم ييدختر عمو نيكنم كه همچ يواقعا افتخار م. كه واقعا متعجب و خوشحالم كرده ييور. نميب

 ؟يكرد رييانقدر تغ

 يبرا يبارم باشه و حرف يزيچ هيكه  نهيحق ا دميفكر كردم د يكنفرانس شركت كنم و هر چ هيخوام برم تو  يبار م نياول يكه برا نيا يبرا -

 .اداش كنم تونم يم يجور نيبدهكارم و فقط ا نيكه به دكتر راست يعذر خواه هيزدن داشته باشم بعد برم و 

 .نه خواب داشت و نه خوراك. مقاله و كتاب و لپ تابش گم شده بود يال بايتا روز كنفرانس تقر يناناد

كه انقدر صبح با عجله حاضر  يو مقنعه ا شيورزش يو كفشا يو روپوش مشك يآب نيبا شلوار ج يو ناناد ديروز كنفرانس هم از راه رس باالخره

 هيرنگ مخصوص لپ تابش و  يتا خورده و كوله گل به مهين يها نيو آست شيمدل عروسك يوكه و روپوش مشكچر يبود كم دهيشده بود نفهم

 يسالن. شه يروشون خالصه مقاله ها رو نوشته بود، وارد سالن كنفرانس م يقرمز و زرد و سبز فسفر يقلب يكه با برچسب ها قالهبغل كاغذ و م
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نشستن خسته  يصندل يكه حوصله اش سر نره و از رو نيا يبرا. شروع كنفرانس يبودن و منتظر برادانشجو و استاد توش نشسته  يكه حاال كل

 يعني. انگار نه انگار عالم و آدم بودن. تركوندش يكرد و بعد با لذت م يبادش م يگدار يدهنش گذاشته بود و گاه يتو يآدامس خرس هينشه 

 .ديد ياصال آدما رو نم. چپ نگام كرد اون راست نگام كرد نيا يه واآورد كه بخواد حاال فكر كن ياصال به حسابشون نم

به دقت  يازين. شد شناخت يهم م يدختر رو از ده فرسخ نيا. لبش نشست يلبخند رو. گشت يم ياز در وارد شد و با نگاه به دنبال ناناد يمان

 يكرد و با نگاه آدما يو مثل بچه ها باد م ديجو يشه دهنش و معالم و آدم لنگه كفشش رو انداخته بود گو اليخ يطبق معمول ب. كردن نبود

هنوز مشغول برانداز كردن بود كه متوجهش شد و با سر بهش سالم . رو نگرفته بود يطبق معمولم انگار چشمش كس. ديسنج يرو م النس يتو

 .داد و باز مشغول كند و كاوش شد لشيتحو اليخ يو ب نيريش يكرد و لبخند

بود كه  ينگاهش هم به ناناد كيبود  ديبا اسات يكه مشغول سالم و احوال پرس ينشسته بودند رفت و در حال ديكه اسات ييت جلو و جابه سم يمان

 يجهت نگاهش رو دنبال كرد و رو. شد و نگاهش برق زد خيبه حالت س يصندل يعوض شد و از حالت لم داده رو يناگهان رنگ نگاه ناناد

 :لب با خودش زمزمه كرد ريو ز ديرس مانيصورت پ

 ". برات پخته يكه بد آش مانيخدا به دادت برسه پ "

در  حيمسئول كنفرانس ها شروع به صحبت كردن و توض ييشد كه بعد از خوش آمد گو يم دهيشن مانيپ يسكوت بود و تنها صدا يتو سالن

جاش رو  قهيدق 20بعد از حدود . بك شروع به ارائه كنفرانس كردمختصر با يحيمورد موضوع كنفرانس و كنفرانس دهنده ها كرد و بعد از توض

 .يدريح ميبه مر قهيدق 20هم بعد از  ارابه سارا داد و س

 .اعالم كردن و بعد از اون قرار بر سواالت دوستان از كنفرانس دهنده ها و تبادل نظرات شد ييرايپذ قهيدق 5كنفرانس مدت  انيپا با

 مانيدادن به خودش بود كه نگاه ثابت پ سيگرفته بود و مشغول سرو گهيرو در دست د يدانمارك ينيريدست و ش كيرو در  يچا وانيل يناناد

 دنينگاه هشدار دهنده اش زمان نوش يگرياز حضورش و د مانيتعجب پ يكيمنتقل كرد  ينگاه دو حس رو به ناناد. خودش حس كرد يرو رو

 :كنه يو هم زمان تو ذهنش زمزمه مده  يم لشيتحو قيعم يبخندل يو ناناد شيچا

. زهير يرو تو و دفتر دستكت كه نم. زهير يداره، رو خودم م يتيچه اهم. زهيخوب بر زه؟يخواد بر يمثال م ؟يها چ. برو بابا تو هم دلت خوشه "

" 

 .نهيا هيقض ادياز پونه بدش مگن مار  يم. سره مشغول ور زدنه دختره هيماشاال . آورد رونشيب اليبهاره از فكر و خ يها يوراج باز

 ؟يناناد -

 :گه يم يبهاره پررو رو به ناناد يول. خفه شه ديده كه شا يبهاره م ليتحو يظيحرص و به زور بله غل با

 .يكن يكنفرانس؟ تو كه كالسا رو به زور تحمل م ياومد يچ يگم تو برا يم -

 :دوزه يبهاره م ينگاهش رو به چشما ثيخب يلبخند با

 .بدم هياومدم بهشون روح. يبابك جون و سارا جونم كنفرانس داشتن نه هر كسآخه  -

 .اوف، مسخره -

 .تو رو گرفتم يجا اي يدار يمشكل زم؟يعز هيچ -
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 ؟يعالف كرد يچ يخوره خودتو برا يبه دردت نم ينه فقط وقت -

شما خودتو نگران نكن حواست به . كنفرانس نيدم از امون يبهره م يوگرنه ب. كردما داشيخوب شد پ. زميگشتم عز يآخه دنبال فضولم م -

 .كن يبردار ادداشتيباشه و  تيعلم آموز

 .رميگ يبعدا از بابك م ستين ياجياحت -

 .ِ كنامين يآقا يگ يكه م ياون زميمنظورت پسر خالته؟ عز -

 !شما بابك جونه؟ يچطور برا -

 .يكن سهينكن مقا يسعخودتو با من . باالست يليآخه اون منم، جنبه ام هم خ -

شه و  يكنه مجبور به سكوت م يكه شروع بخش دوم كنفرانس رو اعالم م مانيپ يبزنه كه با صدا يكنه تا حرف يگرفته دهن باز م شيآت بهاره

 .شه يو حالش خوش تر م نهيش يلبش م يرو يروزيلبخند پ يناناد

 لتونيمخالفتتون و دال ن،ياز نظرات كنفرانس دهنده ها مخالف يو اگر با قسمت ديكن يطرح م ديدار يبخش شما اگر سوال نيخوب دوستان تو ا -

 .ميد يو بحث رو ادامه م نيگ يرو م

 حيبا تفر يناناد. شن و بعد دانشجوها يوارد بحث م ديپرسن كه در راس اونها هم دو تا از اسات يم يرن و سواالت يباال م يو توك دستان تك

پاسخ  انيگذره و بعد از پا يبه سواالت دانشجوها م يربع كيحدود . كنه يم يزه و سواالتشون رو تو ذهن حالجدو ينگاهش رو به بچه ها م

 :گه يدوزه و دوباره م ينگاهش رو به مقابل م مانيشه و پ يسالن حكمفرما م يسكوت تو مانياضافه پ حاتيو توض ميبابك و بعضا سارا و مر

 داره؟ يسوال يكس -

 :ره يباال م يو هم زمان دست نيپر قدرت و پر طن يصدا. شكنه يرو م سكوت سالن ييصدا

 .بله -

 يخوره و رو يسر م نييشه و كم كم نگاهش به پا يسالن ثابت م يدر انتها بايتقر يدست يگردونه و رو ينگاه شوكه اش رو در سالن م مانيپ

 :كنه يزمزمه م و با خودش رهيگ يبه خودش م يقيمونه و نگاهش خشم عم يم ايصورت ناد

 ". ستين يشوخ يبرا ياالن اصال زمان خوب اينه ناد "

 .ده ياندازه و آروم به اشاره سر بهش اجازه طرح سوالش رو م يشك رو به دلش م اينگاه مصمم ناد اما

دونم فرصت طرح همشون  ينم. از نظرات دوستان هم نظرم كامال مخالفشون بشه ييقسمت ها هيتا سوال دارم كه باعث شده تو  8من حدودا  -

 نه؟ ايرو دارم 

 مانيپ. زنه يكنن سرحال لبخند م يكه تو دلش قند آب م يدوزه در حال ينگاه م يگردونه و با لبخند به ناناد يسرش رو به سمت عقب برم يمان

 .نندك ينگاه م يمهربان و سارا با دل شوره به ناناد يمتعجب و بهاره كپ كرده و بابك با لبخند يبا نگاه

 :گه يم ايكنه و رو به ناد يدوباره دهان باز م مانيپ

 .دوستان پاسخگو خواهند بود. ديمطرح كن ديتون يهمه سواالتتون رو م. خانم ميشنو يم -

 يمطرح مرو  سندهينام مقاله و نو ايصفحه كتاب  ايشماره سند  ايزنه شماره ماده  يكه م يكنه و هر حرف يوقفه شروع به حرف زدن م يب يناناد
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 نيانگار جمع هم كم كم داشت از ا. دوزند يم مانيدن و بعد مستاصل نگاهشون رو به پ يتنها به سه سوالش پاسخ م ميبابك و سارا و مر. كنه

 .شد يزوم م يناناد يرو يو گاه مانيپ ينگاهشون رو ياومد كه گاه يبه وجد م تيضعو

از اسناد  يكيشه و  يو از جا بلند م ارهيجوش م ايبنشونه كه ناد يخواد به كرس يخودش رو مبا اصرار حرف  مانيپ ،يناناد ياز سوال ها يكي سر

 :گه يم مانيرو به پ تيده و با جد يبره و مقابلش قرار م يم مانيپ زيدر آورده بود رو به طرف م نهيزم نيكه در ا يمعتبر

 .بايتقر هينظر نيهست و آخر شيهفته پ كيسند مربوط به  نيا -

 دايپ يكيحاال  يكرده بودن تا تمام مطالب به روز باشه ول يسع يليخ. گذرونه يمتن رو از نظر م عيدوزه و سر ينگاهش رو به برگه ها م انميپ

به مراتب تازه تر و به روزتر و  ييو تنها كار چهار نفر رو كرده بود و حرف ها كهيكه  يكس. به روزتر از خودشون داشت يشده بود كه مطلب

 :گه يم يبا لذت تمام مقابل همه رو به ناناد مانيپ. گفتن داشت يبرا يرشتيب

. كنفرانس شركت كرده يتو شترياز ما ب يكامال به روز و حت يكه با مطالعه كامل و اطالعات نميب يرو م ييخانم واقعا خوشحالم كه دانشجو -

 .ديل من گذاشتال اق اريكه در اخت يديگم و ممنونم از اطالعات جد يم كيبهتون تبر

 

. آدامس تو دهنش نگاه نكرده بود ايو لباسش  ايناد ياون جا به سر تا پا يكه كس نيفهمه اونم ا يم ديجد زيچ هي مانيشه و پ يتموم م كنفرانس

به . ذشته بودنداحترام از كنارش گ دهيو با د. بودند دهيبود بلكه ذهنش و فكرش و اطالعاتش رو د دهيرو ند ايناد بيو غر بيعج يموها يكس

 :رهيگ يكنه و كنارش قرار م يقدم هاش رو تند تر م. كنه يو داره با خنده سالن رو ترك م ستادهيره كه حاال كنار دوستاش ا يم يناناد سمت

 خانم راد؟ -

 :كنه يلب زمزمه م ريز ياليخ يبا ب يباز طبق معمول ناناد و

 يناناد -

 كنهينگاهش م و

 .انتظارش رو نداشتم. ديواقعا خوشحالم كرد -

 .پس حواستون باشه. ره يازم م يمن بخوام، انتظار هر كار. ديپس من بعد داشته باش -

كنه و از پشت نظاره گر دختر  يقدم سست م مانيشه و پ يهم قدم دوستاش م اليخ يگذاره و ب يهره كنار جدول م يبعد آروم پاش رو رو و

 يم نييكنه و دستاش پا يلغزه و بعد دوباره تعادلش رو درست م يم يشه و پاش كم يباز م ير كمدخت ياراده دستا يبعد ب يلحظه ا. شه يم

 .نهيش يم مانيلب پ يافته و لبخند رو

باالخره بعد از دو سه . ستياما انگار طرف مقابل هم دست بردار ن. تو خواب هفت پادشاه يدر حال زنگ زدن بود و ناناد نجوريهم يناناد ليموبا

 يخواب آلود بله ا ييده و با صدا يكنه و كنار گوشش قرار م يرو روشن م ليبره و موبا يبالشت م ريدستش رو ز ينگ خوردن با لختبار ز

 .ده يمخاطب م ليتحو ضمعتر

 .شبه 8اصال؟ خجالت داره ساعت  يساعتت رو نگاه كرد يناناد. خانوم خوابالو يسالم ناناد -

 .رميم يدارم م. بمبابك تو رو خدا بذار بخوا يوا -
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 ؟يمگه كوه كند -

 يساعت م 4شب به زور . ياون كنفرانس كوفت يخوندم برا يهفته از خواب و خوراك افتاده بودم درس م هيبد ذات . از كوه بدتر بوده -

 ؟يندار يكار. بذار بخوابم يوا. دميد يكه اونم همش خواب درس م دميخواب

. خانوم خانوما يدونم خسته ا يم. يتو كه ما رو هم شرمنده كرد. زنم و سرم همش تو كتابه يخر م گه ياون وقت به من م. بچه خرخون يا -

 نيكه حاال با ا ياساس ميشب شام مهمونت كن يكه امروز كاشت يگل نيكه به خاطر ا ميگرفته بود ميشرمنده فقط خواستم بگم من و سارا تصم

 ؟يخوبه؟ موافق. در رفته باشه تينج شنبه كه تو هم خستگپ مينداز يو م ميكن يشما كنسلش م يتگخسته كوف

 نيد يها بهم م زهيجا نياز ا نيگفت يخوب زودتر م. هوي ديخواب از سرم پر. موافقم بيمفت باشه كوفت باشه؟ عج گنيم يديموافق؟؟؟ شن -

 .كاشتم يكه هر روز گل م

 :ده يادامه م يخنده و با خوش يم يشاد ناناد يخنده ها يبه صدا بابك

 .راهو نيپس ادامه بده هم يديخوب پس حاال كه فهم -

ها  يخرخون نيجان تو، ا. قصد جونم رو نكردم بابا. ساله من بود هي رهيبار ج هي نيگفتم تو چرا باورت شد؟ هم يزيچ هيحاال من . نه قربونت -

 نم؟يببر نيخوا يخوب حاال پنج شنبه كجا م. نداره يمن سازگار هيبا روح

 .يذوق كن هوي ميگ ينمبهت  -

 .ال ال. صبرانه منتظرشم يب -

 .ريشبت به خ. برو بخواب بچه جون -

 

. يمشك يپوما يو كفشا يمشك يو روسر يشميتنگ و كوتاه با شلوار گرمكن سبز  يروپوش سبز سرباز. كنه يم نهيآ يبه خودش تو ينگاه

كه با رنگ  يمس يقهوه ا شيبا آرا. ختهيكش در رفته و دورش ر ريز زمقدارش هم ا هيفرش رو بدون وسواس با كش گوله كرده و  يموها

به  يوسواس يزيچ چيبه ه شيتو كل زندگ ديشا. به خرج نداده يهم وسواس ششيتو آرا. مانند يصدف يبرنزه شده پوستش كامال هماهنگ و رژ

زنه و به در و  ياش م coco chanelاز عطر  يكم. نهينبرو  خشي يمهتاب ديسف نيبرنز باشه و ا شهيخرج نداده باشه اال رنگ پوستش كه هم

 .شه يگه و از در خارج م يم يمن رفتم واريد

. كنه يگذاره و صداش رو بلند م يم ختهيرو ر يآهنگ اب يو تعداد وشيو دار يكه فرامرز اصالن يهاش اون cd نياز ب شهيكه م نيماش سوار

 .شه يتضاد براش حساب م هي يهم به نوع نياز تضاد لذت برده و ا شهيهم

 :چهيپ يتو گوشش م ياب يصدا

 دارم يا گهيحال د هيروزا  نيا من

 نبودم نطوريوقت ا چيه شهيهم

 دميد يرو م يخال مهين شهيهم

 پر نبودم يها مهيفكر ن به
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 پست ِ نيكردم زم يفكر م شهيهم

 كرد دايشه پ يقبله م يسو خدارو

 بود يحوال نيسمت ا روزيد نيهم

 د خدا رفتو درو وا كرددر ز يكي

 دارم يا گهيحال د هيروزا  نيا من

 پوشه يمن لباس تازه م جهان

 چون كه ميستيتنها ن گهيتو د منو

 نوشه يم يبا ما نشسته چا خدا

 :كنه يناخودآگاه با لبخند زمزمه م و

 ". كوفتت بشه... تو يكرد يحالچه . به خدا ها مييما هم تنها. بابا يبنوش ا يچا نيبا ما بش ايبارم ب هيخدا خوب  يا "

كنه و  يرو پارك م نيكنه و ماش يم دايپ يخال يجا هيگشت زدن  يو بعد از كل ستهيا يم يرستوران سنت يخنده و سرخوش جلو يم دوباره

 .كنن يم يگره و با لبخند سالم و احوال پرس يبابك و سارا قرار م يبعد رو به رو قهيشه و چند دق يخارج م

 :گه يبا لبخند م يه نانادرو ب بابك

 .مينيبا شماست كه كجا بش يريگ ميخانوم تصم يخوب ناناد -

. دمه حوض خونه يرو اون تختا ميبر... ول يا. رو تخت و پاتو دراز كن و حالشو ببر نيبش يعني يخوب معلومه رستوران سنت. آخ جون -

 ن؟يموافق

تخت به  يكنه و باال يكفشاش رو از پا م عيسر يرن و ناناد يبه سمت تخت مورد نظر م كنن و يو بابك با لبخند موافقتشون رو اعالم م سارا

 .كنه يده و هم چون بچه ها ذوق م يم هيتك يپشت

 :گه يرو به اون ها م يبا خشم ساختگ يكه ناناد ننيش يتخت م يو سارا لبه  بابك

باال  نيا نيايب. هياداها چ نيا گهيد ميكه رو تخت لم بد ميخوب اومد. گذاشتنا كالس نياز ا اديبدم م. باال نيايب نياريكفشاتونو در ب. ياوهو -

 .ده يم يچه مزه ا نينيبب

 .ننيش يم يتخت و دو طرف ناناد يرن رو يو م ارنيكفشاشون رو در م ميو سارا با لبخند و تسل بابك

 :گه يكنه و دوباره رو به اون ها م يبا لبخند بهشون نگاه م يناناد

بدبخت پسره . نياون دختر پسره رو نگاه كن. نگاه تو رو خدا. يرو صندل ننيش يو م يتو رستوران سنت انيكه م يينايواقعا احمقن ا يعني يوا -

خواد با  يو كبابشم م فهيپ فيخانوم آب گوشت واسش اه اه پ يكار كنه وقت يبزنه، منتها چ يآبگوشت هيتخت ها و  نيرو ا اديدلش لك زده ب

 .گال بخورهچن قوچا

 :گه يم يبا خنده رو به ناناد بابك

 ؟يهم آبگوشت بخور يجنابعال يخوا يم يعني يكه بگ يرو گفت نايا نميبب -
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 .فهم زيقربون آدم چ يآ -

 ...پرورده و  تونيده به همراه ماست و ساالد و ز يو بابك سفارش آبگوشت و جوجه با استخون م ستهيا يمقابلشون م گارسون

و  رهيگ يدر دست مقابلشون قرار م يماست و ساالد و مخلفات و نون تازه از تنور در اومده و سفره ا ينيبعد با س قهيره و چند دق يم گارسون

 .كنه يسفره رو پهن م

كنه و  يمكنه و شروع به نون و ماست خوردن  ياز ماست ها رو باز م يكيبره و در  يگارسون نرفته دست م يكنن و ناناد يو بابك نگاه م سارا

 :گه يسارا م يدر همون حال رو به نگاه خندان بابك و شرم زده 

 ...اگه بهتون بد گذ نينيبب نيشب مثل من باش هياه . گهيد زاشهيچ نيبه هم يمزه رستوران سنت. گهيد نيها چتونه؟ بخور -

 .هد يمقابلش رو نشون م ييپره و در حال انفجار با انگشت جا يلقمه داخل گلوش م ناگهان

كه هنوز متعجبن  يكنن و در حال يكه رو به چند مرده كه پشت شون به اون هاست و تازه وارد شدن، نگاه م يو سارا به جهت انگشت ناناد بابك

 :گه يباالخره سرفه اش آروم و با خنده م ،ياز حركت ناناد

 لتونيها، هتل ه ستيرستوران آ اس پ ن نجايخواد برم بگم ا يمدلم  يآ. اند ملت وانهيد. يبا كت شلوار اومدن سنت نينگاه اون احمقا رو بب -

 .و با چاقو چنگال شام بخورن ننيبش يصندل زيرو م انيخوان ب يهه حاال حتما هم م. ستيهم ن

خنده و سارا و در حال انفجار از  يشن و نگاه ناناد يو دوستاش نشسته اند م يكه ناناد يكنند و وارد همون سالن ياز سالن اول عبور م مردها

 .شه يبابك بهشون دوخته م

دوزن به  يره و هم زمان سه مرد چشم م يم نييشه و نگاه سارا و بابك خندان و رو به پا يم ليبه سرفه تبد يخنده اش به صورت ناگهان يناناد

 :گه يم انايكنه و با خنده رو به آر يجمع و جور م يباالخره خودش رو كم ياون ها و ناناد

 .نيديپوش يلباس پلوخور!!!!!  نيبرد يم فيتشر يمهمون. برادر گل خودمون به به -

 :اديدوزه و دوباره به حرف م يم مانيو پ يرو به مان فشيزنه و نگاه با پوزخند و سر ك يقهقه م بعد

 .ها هيترستوران سن نجايا. ها نيفكر كنم اشتباه اومد يول. شماست هيكه افكارمون انقدر شب ميدار يما چه شانس -

 :گردونه يبرم يكنه و روش رو به سمت ناناد يبا خنده سالم م انايآر. كنن يو توام با احترام سالم م يرسم يبا حالت مانيو بعد از اون پ يمان

 داره؟ يچه ربط. باشه يخوب سنت -

 .گم يربطش رو االن بهتون م -

 :گه ينگذاره و به مراد دلش برسه م يمخالفت چيه يكامال مودبانه كه جا يو با لحن مانيدوزه به پ ينگاهش رو م و

كه  نيا يحاال اگه از شما هم برا. كه سر كنفرانس شون كردم يكونيبه خاطر كن ف نجايامشب دوستام من رو مهمونم كردن ا نيراست يآقا -

 ن؟يو قبول كن نيارينه ن نيد يدرخواست كنم قول م هيكامل بشه  ميخوشحال

ده، با لبخند نگاهش رو  يرو بهش م ايناد يبزرگ نيدرخواست در مقابل كار به ا هيحق  گهيار خودش رو كرده و از طرف دك ايكه لحن ناد مانيپ

 :كنه يدوزه و بعد آروم زمزمه م يبهش م يلحظه ا

 .دييشما امر بفرما -
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 م؟يو با هم شام بخور نيشه شما هم به ما ملحق بش يم -

و  يناناد ثانهيخب طنتيش نياندازه تا از ا يم نييگذاره و بابك سرش رو پا يو دوستاش م ايبه سمت ناد يكنه و قدم يحرف قبول م يب مانيپ

 .رهيخنده اش نگ روزشينگاه پ

 .مينيرو تخت بش ميتون يما نم. زيم نيسر ا نيايب نيخوب پس پاش: گه يكنه و م يم يرو به ناناد يمان

 :گه يم يبه مانپنهان رو  يپر تعجب و لبخند يبا حالت يناناد

 كرده؟ دايپ يچرا؟؟؟ مگه پات مشكل -

 .تخت نشست يشه رو يكت و شلوار كه نم نيبا ا. خودتو لوس نكن بچه -

 :گه يدوزه و با تحكم م يم مانيرو به پ نگاهش

 .رو تخت نينيپس بش نيارينه ن نيقول داد -

 :دوزه يم اينگاه خندانش رو به ناد مانيپ

 .از من نيا دييبفرماآه . نزدم يمن كه حرف -

 :گه يو رو به هر سه شون م اديبازم كوتاه نم يكه ناناد ننديش يهم به اجبار م يو مان انايآر

 .تخت يباال نيايب نياريكفش هاتون رو در ب. شه ينم ينجوريا -

 :گه يم يرو به ناناد نيخشمگ انايآر

 .هياديجاشم از سرت ز نيتا هم. ها ياريشورش رو در م يدار گهيد -

 :دوزه يم مانينگاهش رو به پ يناناد

 .كفشتون رو نياريدر ب نيهست هيكردن، اگه پا فيلذت بردن، ك. رو بهتون نشون بدم يخوام امشب زندگ يم -

 .نهيش يكامال معذب م يتخت به حالت يو با وسواس رو ارهيكفشاش رو درم مانيپ

 .ارنيكنه و اون ها هم به اجبار كفششون رو درم يم يو مان انايكنه و بعد رو به آر يبهش م يبا خنده نگاه يناناد

 .هيعال. حرف نداره. نينون و ماست بخور نيايخوب حاال ب -

اون عصا قورت . نباشه يشگيهم مانيپ مان،يدونه چرا براش مهمه كه امشب پ يخودش هم نم. كنه يم تيرو مجبور به تبع مانيبا نگاه پ يناناد

 .كنه ياز اون حالت م مانيدر آوردن پ يتمام تالشش رو برا .نباشه يداده نچسب و جد

 .نيكم راحت ش هي نوريمن بذارم ا نيبد نيارياصال اون كتتون رو در ب. نيانقدر به اون شلوار و كت فكر نكن نيراست يآقا -

 .كنه يداره و كت رو از تنش جدا م يقدم رو برم نيكنه و باالخره اول يدستش رو دراز م و

 .خنده يخوره و م يكنار سفره نشسته و با لذت آبگوشت م يشگيكه چه راحت باز با اون شلوار گرمكن هم يدوزه به ناناد يچشم م مانيپ

سر  نهيش يمقابلت م يكه وقت دميرو ند يكس نيتو عمرم چن. بره يم يچه لذت. چقدر آزاد و رهاست. كنه يم يداره زندگ! شينيب يم مانيپ "

 .دختر چقدر راحته نيا. بشه يو دلت پر از خوش ارهيد رو به لبت بلبخن. ارتتياشتها ب

 .نيراست يآقا هيعال شيترش -
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 .ديصدام كن مانيپ ديتون يم نينباش يانقدر رسم -

 :دوزه يم يزنه و نگاهش رو به مان يدر جواب تنها لبخند م يناناد

به جان خودم خط اتو . ريبگ ادي مانيآقا پ نياز ا. نشو نييباال پا يه. گهيتهش د يبد يخوا يم ييشلوار اتو شو هي. گهيد ايكوتا ب ياه مان -

 .شلوارشون از مال تو هم هندونه بر تر بود

 .خل و چلمون يدختر عمو نياز دست ا ميكرد يريعجب گ. اوف -

 .نيارين فيبا كت شلوار تشر يرستوران سنت نيتا درس عبرت شه براتون كه من بعد اومد -

 :گه ينگران م يكنه و با نگاه يم يه نانادرو ب انايآر

 .نييافته پا يفشارت م. به خدا ستيخوب ن. نخور يجان انقدر ترش يناناد -

 .يبادمجون بم آفت نداره داداش -

 :گه يكنه و م يو دوستاش م يرو به ناناد تيو در نها ارهيره تا حرفش رو به زبون ب يبا خودش كلنجار م يكم مانيپ

 نيتا ا ميو راه بر ميكم شهر رو تماشا كن هيو از اون باال  ايسر هم ته دن هي ميبر ميكه خورد ييهمه غذا نيبا ا نيگه موافق باشخوب حاال ا -

 .غذاها هضم بشه

 .انيبابك و سارا هم م. ام هيمن پا نيهم به من بد ياگه بستن -

رن و بابك و سارا با  يهاشون م نيزنه و با لبخند همه به سمت ماش يمداره توش موج  يبچگ ايدن هيكنه كه  ينگاه م ايناد يبه چشما مانيپ

 .هم با هم مانيو پ يو مان يناناد نيبا ماش انايو آر يبابك و ناناد نيماش

رو امشب بهش نشون  يزندگ گهيد يرو هيآزاد و سرزنده كه  يغرق فكر كردن به دختر مانيپ. شه يهر كس غرق افكار خودش م نيماش يتو

رو  يكس يوقت خوش. ارهيكردن رو در ب يزندگ يكرد نه كه ادا يم يكه واقعا زندگ يدختر. يو زندگ يپر از شگفت. بود يدختر جالب. بود داده

 يايحس وادارش كرده بود كه ببرتش به ته دن نيانقدر كه ا. دختر داشت نيبه ا يحس هي. نداشت يسيخجالت و رو در وا يكساز . ديد ينم

 .نهيدختر رو بب نيبراش جالب بود عكس العمل ا. خودش و كمند

و  يكنن و مان يشهر نگاه م يپاد و سارا و بابك با لذت به نما يرو م ايناد يچشم ريز مانيپ. شن يم ادهيكنند و پ يها رو پارك م نيماش باالخره

 يبا لذت ايدن نيبعد فارغ از ا يا هيكنه و ثان يم دنيبه دو و پر خنده شروع جانيبا ه يرن و اما ناناد يم يآروم قدم زنون به سمت لبه بلند انايآر

 :زنه يبلند صدا م يشه و با خوش يم رهيكنه و لبه پرتگاه به رو به رو خ يكودكانه دستاش رو باز م

 .نجــــــــاميمن ا... هورا... ايسالم دن -

 :ده يدوزه و با لبخند ادامه م يم مانينگاه پر تشكرش رو به پ بعد

 .يعال... هيعال يوا. باال همه رو صدا كنه نيخواد از ا يآدم دلش م. جا فوق العاده است نيا -

 زياراده به سمتش خ يوحشت زده و ب مانيكنن و پ يپاش به سمت ته دره سقوط م ريآروم از ز ييها زهيگذاره كه سنگ ر يجلوتر م يقدم و

 .رتشيگ يداره و از پشت م يبرم

 يدلش م. گس حاال تمام وجودش رو پر كرده يبو. رهيگ يو گرما گر م يكيهمه نزد نياز ا. كنه يمكان رو فراموش مزمان و  يلحظه ا يناناد
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و  يو ساكت ناگهان براش پر از زندگ نيغمگ شهيهمراه هم نيا. كنه يحس م بيعج يدختر و ظرافتش شوق يهم هم زمان از گرم مانيو پ زهير

 يپر رنگ رو يو حرارت رو بهش منتقل كرده باشه ناخودآگاه لبخند يزندگ ييايدن يناگهان يكينزد نيهم انگار تنها با. شه يم تو حرك يگرم

 .نهيش يلبش م

رو  يطوفان يكشه و با خنده و نگاه يم رونيب مانيآروم خودش رو از حصار پ يكشه كه ناناد يطول نم هياز چند ثان شيتماس ب نيزمان ا ديشا

 :گه يم مانيبه پ

 .ييرسوچقدر ت -

 .كنه يپا نگاه م رياندازه و در سكوت به شهر ز يم ريحرف سرش رو ز يب مانيپ

كه هنوز ترس  يشه و مان يسارا گذاشته و در سكوت نظاره گر منظره رو به رو م يشونه ها يكه دستاش رو آروم رو يپشت سارا و در حال بابك

چرخه و  يبره و ناخودآگاه م يعقب م ياندازه و آروم اون رو از پرتگاه كم يم يانادره و دست دور شونه ن يجلو م نهيب يم مانيپ يرو تو چهره 

 .كنه يازش تشكر م مانيپر آرامش پ بخندل

 :گه يبلند م يبا صدا مانهيپ شيكه مخاطب اصل يدر حال يناناد

 .گهيحوصله ام سر رفت د ن؟يكن يرو نگاه م نييپا نيشد؟ چه خبره انقدر ا يچ يپس بستن -

 گهيگه د يمرد حاال م يداشت از ذوق م شيپ قهيتا دو دق. خاص خودشه زشيدختر همه چ نيخدا ا يكنه ا يبا لبخند تو ذهنش فكر م انميپ

 ايداره و رو به ناد يدختر از وقت گذاشتن براش خسته نشه؟ دست از فكر كردن برم نيوجود داره كه ا يزيواقعا چ يعني. حوصله ام سر رفت

 :گه يم

 ن؟يبخور نيخوا يم نجايا -

 داره؟ يمشكل. بخورم يپاهامو تكون بدم و بستن نيرو زم نميخوام بش يم. اوهوم -

 بعد؟ نيتون رو انتخاب كن ياول بستن نيايب نيخوا يخوب نم. نه اصال -

 :گه يبلند م يكنه و با صدا يم هيرو به بق يناناد

 ن؟يبخور نيخوا يمگه شماها نم نميبب -

 .خنك آبان ماه يدن تو اون هوا يم حينسكافه رو ترج انايو آر ينو بابك و ما سارا

 :كنه يم مانيبا اخم روش رو سمت پ يناناد

 .ذارن يواسه ما كالس م. ها ميبخور يبستن هي ميخواست. رنيگ يحال آدمو م. مزه ها ياه ب -

 :گه يم يرو به ناناد انايآر

 ؟يكن يها غر غر م رزنيچرا مثل پ گهيد. روش نميبا همه فرق داشته باشه ا ديبا تيطبق معمول كه همه چ. اتو بخور يخوب تو بستن -

 .يچسبه بستن يكه نم يياه آخه تنها -

 :كنه يم يرو به ناناد يو ناگهان قيعم يبا لبخند و نگاه مانيپ

 چطوره؟. نيستيتنها هم ن گهيد يجور نيا. خورم يم يمنم بستن -
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 بخورم هم نسكافه؟ يتنمن هم بس شهيگم نم يم.... اممم -

 :گه يو با لبخند م اديچشمش نم يجلو طونيش يدختر كوچولو هيجز  يتصور چيه مانيپ

 .شه يم يزينسكافه رو نر ياگه قول بد -

 :گه يمثال دلخور م يرن با لحن يم ايشه و به سمت كافه تر يم مانيكه هم قدم پ يدر حال يناناد

 .زهير يخودش م ه؟يمن چ ريخوب تقص -

 .يكن يچون دقت نم زهير يم -

 ؟يهم شاتوت يكي يكارامل يكيباشه  ياسكپش نسكافه ا هيمن  يشه بستن يم. اصال مدلشه. گهيد زهير يخوب م يكنم ول يچرا دقت هم م -

 ؟يهم بخور نارويا ،يكه خورد يبعد از اون همه شام يتون يم يعني -

 .ذارن جلو دوست پسراشون يكالس مفت م يتونن بخورن ول يا هم مدختره شترينصف ب يدون يم. تونم يخوب معلومه كه م -

 ؟يداد ينسكافه سفارش م هيو  يبازم سه تا اسكپ بستن ؟يكرد يكار م ياون وقت چ. ياالن با دوست پسرت بود ريخوب فرض بگ -

 :اليخ يره تو يم يناناد

خوش . تموم نشه كه امتميق يدادم كه پس فردا يسه تا سفارش مو  يكه عوض سه تا اسكپ س يشد؟ اگه تو دوست پسرم بود يم يعني يوا "

خوب  لهيخ. يگرفت يكاش دست منم م. دائم دستش تو دستاته رونيب نير يبا هم م يحتما هم وقت. دوست داره يليحتما خ. به حال اون دختره

 .يكنه عقده دوست پسر داشتن دار ياالن فكر م. يباف ايروبسه ... يناناد

كه ناگهان  ارهيكنه با نگاه به چشماش از فكر تو ذهنش سر درب يم يسع. عالم رفته نيجمله انگار به كل از ا هيكه با تنها  هينگاه نانادمحو  مانيپ

 :گه يم مانيرو به پ اليخ يشاد و ب افهيو با همون ق رهيگ يسرش رو باال م يناناد

 .ام يآخه من عاشق بستن! شك نكن... اوهوم -

 .شن يپر خارج م يبا دستا يمعطل يشن و بعد از كم يم ايكنن و وارد كافه تر يم يط رو ابونيخ عرض

خودش كه اونم  يبه بستن يركيز ريو مشغول خوردنه و گه گاه هم ز شيافته كه با لذت سرش رو كرده تو ظرف بستن يم يبه ناناد نگاهش

 نيا ايخودش با ناد ين همه اصرارش به متفاوت بودن سه اسكپ بستناو ليزنه كه دل ياز نگاهاش حدس م. كنه يم يهست نگاه يدست ناناد

لبش  يرو يلبخند. تونن انتخاب كنن يوقت هم نم چيشن و ه يدرست مثل بچه ها كه ذوق زده م. خواسته ياون طعم ها م هبوده كه دلش از هم

 يو ب شهيهنوز سرش تو بستن ابونيهوا وسط خ يكه ب نهيب يم رو يو ناناد اديم رونيب اليبوق از خواب و خ يصدا دنيكه ناگهان با شن نهيش يم

 يبلندتر از حد معمول م ييو با صدا رهيگ يرو م ايبره و مچ دست ناد يم ايرو به طرف ناد شيدست خال تيعصبان اب. هاست نيهمه ماش اليخ

 :گه

 .اه كنور اون ورتو نگ نيخوردن ا يعوض بستن. ها يابونيوسط خ. دختر مگه زده به سرت -

 .اه نكن... گرده يات هم داره بر م يبستن. ولش كن درد گرفت... دستم يآ -

 :كنه يلب زمزمه م ريز مانيپ

 "به درك  "
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 :گه يم مانيبا حرص رو به پ يناناد. رهيگ يدستش رو محكم تر م و

 .خوام بخورم يمن م يخور يتو نم. اه. يبستن ختير. ريال اقل بازومو بگ -

 .شه يكمتر م ايدست ناد يده و فشار دستش رو يخودش رو به لبخند م يباره خشم جا كيه ب ايحرف ناد با

دور  مانيباشه و دست پ ابونيكنه تمام راه خ يكه آرزو م يا يخوش. شه يم يكنه و دلش پر از خوش يبهش مزه م مانيدست پ يگرما ايناد تازه

شن اما هر  يرو رد م ابونيعرض خ. كنه يرو تو وجودش حس م بهيغر هي يبرا يسو دلواپ تيبار حس مسئول نياول يبرا مانيمچش بمونه و پ

و قدرت مانع  تيحس حما. ارهيكم م يزيانگار اگر دستش رو رها كنه چ. ستين ايقادر به جدا كردن دستش از مچ ناد نهيب يكنه م يكه م يكار

لبه  يو با لبخند رو ارهيدر م مانيكشه كه دستش رو از دست پ ينم هيبه ثان هزونيكه از حصار و دربند بودن گر ايشه و اما ناد يم شياز هر حركت

 .كنه يو شروع به خوردن و راه رفتن م ره يجدول م

 .راه برو نيآدم رو زم نيع نييپا ايب ايناد -

 .گهيد نميخوب رو زم! دوما مگه االن رو هوا هستم. ينه ناناد اياوال ناد -

 .كنم يصدات م ايمن ناد ست پس اياوال اسم شما ناد -

 :گه يم مانهيره و روش به پ يو بعد همون طور كه عقب عقب راه م ستهيا يم مانيپ يو رو به رو اديم نييبا حرص از لبه جدول پا ايناد

 .اديبدم م اياما من از اسم ناد -

 چرا؟ -

 .اديخوب چون بدم م -

 .رياون موقع كوتاه اومدم اما در حال حاضر خ ديدم و شا يبهش گوش م يقانع كننده داشت ليدل هيهر وقت  -

 .ستادهيره كه جلوتر از همه ا يم يو به سمت مان مانيپشت به پ عيسر ييگرده و با قدم ها يبا حرص برم يناناد

 مانيپ يبعد از مدت. پاد كه حاال مثال قهر كرده يرو م ايهم ناد يچشم رينوشه و ز يبا خنده نسكافه اش رو م مانيشن و پ يمشغول خوردن م همه

 .لبه پرتگاه نشسته زونيآو ييو با پاها نيزم يكنه كه رو يحركت م ايو آروم به سمت ناد رهيگ ياش رو تو دست م يظرف بستن

 ن؟يديهم قهر كرده باشه ند انايكه اح ييدختر كوچولو هيشما  نميبب -

 :گه يكلمه م كيتلخ فقط  يبا لحن يناناد

 .نه -

شما  نكهيخوب مثل ا يول. ظرفم بدم كه مدالشو تست كنه نيخواستم بهش ا يدوست داره و تازه م يليخ يوچولو بستندختر ك نيآخه ا -

 .نشيديند

 :گه يم مانيشه و به پ يم كيبا خنده بهشون نزد انايآر

 .قهر كنه يعادت داره الك يناناد نيا. جان مانيولش كن پ -

 .ستميمن قهر ن -

 :كنه يكه زمزمه م ياندازه و در حال يباال م يشونه ا انايآر
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 "خدا كنه  "

 .شه يكنارشون رد م از

 :گه يم ايدوباره رو به ناد مانيپ

 .مونه ها يكاله م يخانوم كوچولو سرش ب نيا گهيكنم د شياگه دهن -

 :گه يبا حرص م يناناد

 .ستميمن كوچولو ن -

 :ده يپنهان جوابشو م يو لبخند يجد يبا لحن مانيپ

 .ميبخر يبودم كه با من اومده بود بستن ييخانوم كوچولو نيمن با ا. شما جسارت نكردم منم به -

 يم يكوتاه غياراده ج يده و ب يبر گردونه كه تعادلش رو از دست م مانيروش رو از پ اديده و م يتر تكون تكون م عيپاهاش رو سر يناناد

 .كشه

 :گه يبا لبخند م مانيپ

گرم كه  يو با لبخند و نگاه رهيگ يم ايرو مقابل ناد يبعد بستن. گهيشه د يم نيكنه و به حرفش گوش نده هم تيرو اذ مانيپ يخوب هر ك -

 :گه ياره م يرو به لرزه در م يتمام وجود ناناد

 .مال من ايخودت خوشمزه تر بود  يبستن نيبب ايب. قهر بسه گهيد -

 

 .هم داره گهيد دارهيكنه كه امشب دو تا مهمون ب يه شهر خاموش مب يشكنه و سالم يشب رو م مهيرفتگر سكوت ن يجارو يصدا

نفر  كيكه انگار فقط  ييلحظه ها. كنه يرو مرور م باشيشب ز نيشه و لحظه لحظه ا يپهلو به اون پهلو م نيبار از ا نيهزارم يدوباره برا ايناد

 .مانيجز پ ستين يتوش پر رنگه و اونم كس

و امن  نيداشت؟ گرم تر يدستاش چه حس يگرما. خواست االن كنارت بود؟ آره يدلت م. آره ؟يدل تنگش. دونم ينم ؟يعاشق شد يناناد "

اگه  يول. شه يو موندگار م ادياجازه م يب. منطقم هست يب. سواده يعشق ب. اما من كجا اون كجا. يپس بدون كه عاشق شد. لحظه هام بود نيتر

 ". ره ياز دستت م آسون ينگهش ندار

 

مدام نگاه دختر تو . پا زيگر يگمشده ا. كنه دايگمشده اش رو پ كيشب تار نيدوزه و انگار بخواد از دل ا ينگاه خسته اش رو به پنجره م نمايپ

 ...و چه زود گذشت. بود امشب يچه شب ش،ياليخ يب ش،يراحت ش،يهاش، قهر كودكانه اش، سادگ طنتيو ش اديذهنش م

تو  يبرا... يپرواز كن ديتو با. كنه يم ريو عشق اس ييپا زياما تو گر... عشق باشه ديشا. داره يبيحس عج هيبهت  مانيمن پ يدختر كوچولو "

 "... كنم يمن تنها نظاره م. زوده اسارت، پس پرواز كن

درس خوندن و  يتووقفه شون  يها و خنده هاش و بابك و سارا به تالش ب طنتيبه ش يگرده و ناناد يخودش برم يبه روال عاد يزندگ دوباره

 يچون انتظار داشت بعد از اون اتفاق و تالش ناناد ديشا. يبه حرص خوردن از دست ناناد يبه بابك و مان شيشگيهم يدادن ها ريبهاره به گ

و رمان  يسر كالس ها سرش گرم باز. هم چنان به همون صراط كج خودش بود يرو به رو بشه، اما ناناد گهيد يناناد هيبا  كنفرانس هي يبرا
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 .است شيشگيهم يها يخوندن هاش و سرگرم

 .دادن رو بهش بدن يم مانيپ ليتحو ديكه با يتا مقاالت رنيم ديروز بعد از كالس بابك و سارا به سمت سالن اسات اون

 :كنه يم يرو به ناناد بابك

 .ميهار بخورنا ميو بعد بر نيبه دكتر راست ميمقاله ها رو بد نيا ميبدو بر. گهيپاشو د يناناد -

حاال اگه كارتون زودتر . اون ساختمون دمه دفترش اميگرفتم م. ميمعطل نش گهيكه د رميگ يها رو م چيساندو رميمنم م نيشما ها بدو بر نيبب -

 .مينيب يرو م گهيراه همد نيتموم شد كه ب

 .ميپس ما رفت. هيباشه فكر خوب -

 ديشا. حوصله است يب بيامروز عج. ره يكالس م رونياندازه و سالنه سالنه به سمت ب يدوشش م ياز رفتن بابك و سارا كوله اش رو رو بعد

مامانش و  اطيخ شيبرن پ اديبار از مامانش خواسته بود كه امروز باهاش ب نياول يبرا شبيو د يبره مهمون انايچون قرار بود روز پنجشنبه با آر

دوباره با . كار تا حد مرگ متنفر بود نيو از ا اطيخ شيبره پ ييود و مجبور بود حاال به تنهامعمول مامان دوباره كار رو براش علَم كرده ب قطب

 .نهيب يرو مقابلش م يتو همون حال و هوا مان. نهيشيره و بغض تو گلوش م ياخماش در هم م شبشيد يبحث ها يادآوري

 هات غرق شده؟ يشده كشت يچ. خانم يبه به سالم ناناد -

 .دارمحوصله ن يمان -

 .دونم يچراش رو نم. نميب ياونو كه خودم دارم م -

 شه؟ يتو م ديعا يچ. يبر فرض دونست -

تر  رهيو خ رهيخ يصورت ناناد يبهاره رو نيو خشمگ نهيو نگاه برنده و پر ك رنيهم چنان مشغول حرف زدن به سمت پله ها م يو مان يناناد

و به سمت  نهيب ياش مناسب م نهيكردن عقده و ك يخال يشن و بهاره زمان رو برا ياز هم جدا م يانو م يكنار بوفه ناناد هيبعد از چند ثان. شه يم

 .كنه يحركت م يناناد

 .نينيش ينم كاريكه ماشاال ب نميب يم. خانم يبه به ناناد -

 :دوزه ينگاه پر خشمش رو به بهاره م يناناد

 منظور؟ -

 !يرو آباد كرددانشگاه  هيمنظور؟ ماشاال  يگ يهه تازه م -

 .كنه يگوشمون خوب كار م. ما هم ميشنو يحرف ها رو م. نه من ييآبادم كرده باشه شما ياگه كس. حرف دهنت رو بفهم -

 .و بهتر از چشمتون شتريدونم منتها نه ب يم -

 .جنمش رو داشته باش رك بگو يدار يحرف ؟يزن يچرا تو لفافه حرف م -

از اون ور با  يتو گوشش رو پر كرد يديور چسب هيبه بابك از  ه،يزيخجالتم خوب چ يكن يهم رحم نم يشكيهبه  گهيد. خوبه واال روتو برم -

رو تو  زيچ هي يول. يايو ناز و كرشمه م يكن يخودتو لوس م نيدكتر راست ياز اون ور برا يديها و عشوه هات استاد راد رو چسب يجلف باز

فهمن پس خودت راتو بكش تا  يرو خوب م نيفرق آدم جلف و سنگ يكه دست روشون گذاشت ييماآد نيكه ا نياونم ا. كن خانوم وگوشت فر
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 .مثل دستمال مچاله ات نكردن

من نبود  ريكار كردم؟ تقص يمن چ ايخدا. دوزه يضربه خودش هم متعجب به صورت قرمز شده بهاره و دست سوزان خودش چشم م يصدا با

 ...ياون عوض... اون. نداشتم شياگه دهنش رو بسته بود كار. شد يجور نيتا اخود آشغالش انقدر سر به سرم گذاشت 

 دنيكه بهاره با د نيقبل از ا يول. كنه يكرده تو گلوش با تلنگر بهاره سر باز م ريگ شبياز د يبغض لعنت نيو باالخره ا نهيش يتو گلوش م بغض

 :گه يخطاب به بهاره م دوزه و يرو حس كنه نگاهش رو به صورتش م يروزياشكش بخواد پ

 ...ييآشغال هر جا اينش يدور و برم آفتاب گهيد -

سكوت ساختمون . شه يم ديساختمان دفاتر اسات يبعد وارد راه پله ها يره و لحظه ا يشه و به سمت پله ها م يبعد با سرعت از اونجا دور م و

 يخودمو به كس يمن كجام عشوه و نازه؟ كجام جلفه؟ من ك ايخدا. شه يم يگونه اش جار يشكنه و اشك آروم آروم رو يبغضش رو م

 ...كرد؟ اون حق نداشت نيچرا به من توه ياون عوض. چسبوندم

 يكه ناگهان نگاه هر سه رو اديدر م كيبدرقه اون ها تا نزد يهم در كنارشون و برا مانيرن و پ يم مانيو سارا هم زمان به سمت در اتاق پ بابك

 :كنه يره بلند صداش م يبه كجا داره م يكه ناناد نيبابك با تعجب از ا. مونه يشه ثابت م ياز كنار اتاق رد مكه با سرعت  يناناد

 ؟يناناد -

 .تنها سكوته پاسخش

 :زنه يصدا م دوباره

 ؟يجيگ ؟ير يم يكجا دار يه يناناد -

اشك  دنيگردونه كه با د يرو به سمت خودش برم ينانادسالن دستش رو دراز و  يانتها بايكنه و تقر يبه دنبالش حركت م عيهم زمان سر و

 .دوزند يو سارا هم متعجب بهش چشم م مانيحركت پ نيده و با ا يو مضطرب تكونش م جيو هق هقش، گ يناناد يها

دختر شاد و  دختر همون نيشه ا يباورش نم. تونه باعش باشه يم ايناد يكه فقط اشكا يدرد. كنه يرو تو تموم وجودش حس م يدرد مانيپ

داره و به  ياما با تالش خودش رو آروم نگه م. و آرومش كنه رتشيخواد بره و محكم در آغوش بگ يدلش م. غم ِ سرخوش باشه يشوخ و ب

سارا به . شه يم دهيبه وضوح شن يهق هق ناناد يگردونه، اما هنوز صدا يگذاشته و اون رو داره برم يدست پشت ناناد هشه ك يم رهيبابك خ

 :گه يپر تحكم رو به سارا م يبا لحن مانيكنه كه پ يمتشون حركت مس

 .زشته تو راهرو. اتاق من يتو نشياريب -

نشونه و دوباره  يمبل اتاق م يرو رو يشن و بابك ناناد يوارد م يبعد بابك و سارا هم با ناناد يا هيشه و ثان يبعد خودش آروم وارد اتاقش م و

 دلب ابونيرو به ب ياشك اون جنگل وحش يكه حاال قرمز يسبز ناناد يدوزه به چشما يتنها چشم م مانيكنه و پ يم بار سوال هاش رو تكرار ريت

 :گه يم يمحكم اما آرامش دهنده رو به ناناد يو با لحن نهيش يم يو درست مقابل ناناد اديبعد آروم آروم جلو م. كرده

 .شده يكردن آروم شو و بگو چ هيعوض گر ؟هيگر ريز يطور زد نيكه ا يمگه بچه ا. گهيبسه د -

 .كنه يرو ساكت م يناناد يدوزه و نگاه ناگهان صدا يم ينگاه گرمش رو به ناناد بعد

 :گه يم مانيكنه و رو به پ يكنه و بعد آروم زبون باز م يبه اون نگاه سكوت م رهيچند لحظه خ يناناد
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 ...اون... چسبونم يودمو مگه خ يم. اميگه عشوه م يبه من م ياون عوض... اون -

 :دوزه يچشم م ايبه ناد جيگ مانيپ

 .شده يچ مينيدرست حرف بزن بب. ميفهم ياز حرفات نم يچيما ه نيبب -

 :گه يم هيدوزه و با گر ينگاهش رو به بابك م يبار ناناد نيا

 بابك من خودمو به تو چسبوندم؟ من جلفم؟ -

 :گه يم يبا خشم رو به ناناد بابك

 زده به سرت؟ ؟يگ يم هيچرت و پرتا چ نيا يناناد -

 :كنه يبلند م يبا خشم صداشو كم يناناد

 .گفتم جواب منو بده -

 :گه يم يرو به ناناد يهم عصب بابك

 بهاره گفته؟ نه؟ يمزخرفاتو بهت گفته؟ هان؟ اون دختره عوض نيا يك -

 .جواب منو بده -

 .يكارا رو بكن نياحمق از رو حسادت زده ا هيكه  ييكه به خاطر حرفا يتر از اون باشكردم محكم  يفكر م. يواقعا برات متاسفم ناناد -

 :گه يكنه و با اشك م يم مانيروش رو به سمت پ يبار ناناد نيا

 چسبونم؟ يمن خودمو به شما دارم م -

 .دوزه يم يحركت نگاهش رو به ناناد يره و ب يشوك م يتو يلحظه ا ياز حرف رك و احمقانه ناناد مانيپ

 ...و اميمن جلفم؟ من عشوه م ن؟يچرا ساكت شد ه؟يچ -

 ...دوزه يرو به بابك م نگاهش

 هان؟ ؟يمان... تو و -

 :دوزه يو نگاه پر خشمش رو بهش م رهيگ يرو م يدست ناناد يعصب بابك

جلف و آشغال باشه و بخواد خودشو به  ياگه كس. زنم تو دهنت يمزخرفات از دهنت دراد خودم م نياز ا گهيكلمه د كي. يساكت شو ناناد -

 .هيبچسبونه قطعا همون بهاره عوض يكس

 :رهيگ يم يمقابل ناناد يآب وانيل يعصب مانيپ

 .ميخانم رو مشخص كن نيا فيتا تكل ميكن يفراموش م ميديشن يبعدم همه مون هر چ. بخور نويا ايب -

 :كنه يآروم شروع به حرف زدن م يكنه و با لحن يرو به او م مانيپ رهيگ يآروم م يكم يكه ناناد نياز ا بعد

آدم ها  شهيهم. درك كن نويا. خانم ايداره ناد اديز نييباال و پا يزندگ. يبلرز يبادا بخوا نيكردم با ا يفكر نم. دميد يم يا يتو رو دختر قو -

و  يبكش رونيرو از آب ب متيو گل يكن يزندگمشت گرگ  هي نيب يريبگ ادي ديبا. كنن ونه درك يخواد نه فكر م يكه دلت م ياون جور

و نپخته ات  عيسر يعكس العمل ها نيحالت ها و ا نياز ضعف هات سو استفاده كنه و بدون ا ينذار كس. و سرت باال يمحكم باش شهيهم
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د اون آدم ارزش داره خو يديكن اگر د ليتحل هيزد اول خود شخص رو تجز يهر حرف يمن بعد هر ك. تونه باشه برات يضعفت م نيبزرگتر

درس تقلب  نيا. يريبگ ادي ديكه با هِيدرس نيبزرگتر نيا. يخوشحال بش ايازش ناراحت  اي يكن ليتحل هيتجز وكه حرفاش ر نيبرو برس به ا

 يونه اشكاازت بشنوم و بدون دونه د يا دهيفكر و نسنج يب يحرفا نيخوام چن يوقت نم چيه گهيد ؟يديفهم. يحفظش كن ديبا. ستين ينوشتن

 .اشك ها حرمت دارن پس حرمت نگه دار باش نيا. مزخرفات بشن نياحروم  ديآدما انقدر ارزش دارن كه نبا

 ؟يچته؟ چرا دمق يناناد -

 .انايولم كن آر -

 شده؟ يزيچ -

 .نه -

 .لباس منظورمه ؟يكن يكار م يپنج شنبه چ يمهمون يبرا. شد يباالخره چ يراست نميبب -

 .اميبلوز و شلوار م هيبا . كار چيه -

البد منظورتم  ؟يايبا بلوز شلوار ب يخوا ياون وقت تو م. انيهمه با لباس شب م. هيرسم يهزار بار بهت گفتم مهمون. يفهم يچرا نم. يناناد يوا -

 تواما  ،يزيچ هيدوزه  يم مامان برات دو روزه اطيخ شيبهت گفتم برو پ. ها يخوبه از اول هفته وقت داشت. اه. گرم كنه اي نياز شلوار، ج

 .يبچه ا يليخ. يمخصوصا لج كرد

 .كس و كار يب يبدبختا نيا نيلباس سفارش بدم ع ياطيبرم خ ييمن متنفرم تنها. نه بچه ام نه لج كردم رينخ -

 .تنها نداره ريتنها و غ گهيد. يلباس سفارش بد يخوا يم ؟يداره ناناد يچه ربط -

 .خوام... يم... ن -

 .بخر خوب يلباس حاضر هي ميپاشو با هم بر. نييپا اريصداتو ب. وبخ لهيخ -

 .انگار حاال چه خبره. ها يداد رياه گ -

 نيخواد تو ا يدلم م. مون ندهيآ يها يكه اگه خدا بخواد قراره بشن مشتر ميدار يچند تا مهمون خارج. مهمه يليخ يمهمون هي نيا يناناد -

 ييجا هي يآخه به قول خودت هر لباس. ريلباس بگ هي ميپس به خاطر من پاشو بر. از همه نظر... ينقص باش و بيع يبه عنوان همراهم ب يمهمون

و  نيبا شلوار ج يكن ياون وقت خودت احساس وصله ناجور بودن نم. با كت و شلوار و كروات و همه خانم ها با لباس شب ونيهمه آقا. هدار

 بلوز؟ ها؟

 .پوشم يكه دارم رو م ييالباس شب ه نياز هم يكيخوب  -

خم  هي هيانقدر باال تنه اش بازه كه كاف ايانقدر كوتاه و تنگه كه همه چشم بدوزن  اي. لباس شب هاتم فقط خاص خودته يكنم ناناد يخواهش م -

 ....تا يبش

 شدن؟دار  راديا هوياومد؟ حاال امروز  يداشت نه به چشمتون م رادينه ا نايكدوم ا چيه روزيچطور تا د -

 گهيچشم د هيكه همه به  يساله ا 19دختر  هيكردن اما االن  يكه همه به چشم بچه نگات م يساله بود 18 17دختر بچه  هي روزيتا د يناناد -

 .كنن يبهت نگاه م
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 سال بزرگ شدن؟ هي نيهم يهه فقط برا -

برداشت بد  يكه كس يلباس بپوش ينداره جور يليپس دل. ننك يبهت نگاه م گهيچشم د هيمردها به . يبزرگ شد ،يدانشگاه رفت گهينه تو د -

 .نباش ييدنبال جنگ و خود را شهيهم... يبفهم حرفامو ناناد. بده شيفكر كنه خواهر خانوم من اومده خودشو نما يخواد كس يدلم نم. بكنه

 .پوشم يخوب من كه گفتم بلوز شلوار م -

 .نداره دهيكن اصال، با تو حرف زدن فاب يخوا يم يهر غلط. يناناد يكرد وونمياوف د -

پاهاش رو از دسته مبل  يدوزه و ناناد يسقف م يرو يده و نگاهش رو به نقطه ا يمبل لم م يرو يبا دل خور انايشه و آر يحاكم م سكوت

بپرسه در مورد مهمونا  انايآرره كه از  يكنه و در همون حال تو ذهنش با خودش كلنجار م يكنه و با حرص شروع به تاب دادنشون م يم زونيآو

 مانيپ ومدنين ايفقط به اومدن  يمهمون نيا جانيانگار تمام ه. نه ايهم خواهد اومد  مانيفهمه چرا انقدر براش مهمه كه بدونه پ ينم ودشمخ. نه اي

ده . شه يكه تابلو م نيخوب ابله ا هستن از شركتتون؟ ايك گهيگم د يخوب م. شه يم مونيسازه و بعد پش يمدام تو فكرش جمله م. داره يبستگ

 يخوب م اد؟يم يك گهيد يكاره بپرس كيحاال  ستين يهست ك ينبوده ك التيخ نيهم اصال ع يبار چيه يتا حاال با خودش بردتت مهمون هدفع

گم  يتعارف دارم م اه خوب اصال مگه. يخود مان. گهيد يخونه مان مير يم ميگه آره دار يخوب اونم م. هست كه من بشناسمش يپرسم كس

حرف  نيتر از ا زيت انايآر. خودتو تابلو نكن يناناد نيبب. يجور نيگم هم يم ؟يد يجواب م ياگه بهت گفت تو رو سننه چ بعد. نه اي اديم مانيپ

 :انايكنه به آر يبعد رو م. دميآها فهم. هاست

 ؟يمهمون انيكه م يينايبا ا نيقرار داد ببند نيخوا يم انايآر نميبب -

 .آره انيكنار ب طمونياگه با شرا -

 هم مشكل نداشته باشه؟ يخونده كه از نظر قانون يمعلومه حاال؟ مان طتونيشرا نميبب -

 .كردن مشيبا هم تنظ مانيو پ يمان. راحت التيآره بابا خ -

 اد؟يحاال خودشم م نميبب -

 ؟يك -

 .گهيد مانيخوب پ -

 چطور؟ -

 نشييكرده قرارداد رو و خوب به همه باال پا ميمخصوصا كه خودشم تنظ. شه يراحت تر م التونيهمه نظر خباشه از  ليوك هيخوب باالخره  -

 .گهيكامال واقفه د

قرار  ميخوا يكه نم يرفته؟ تازه تو مهمون ادتي! لهيخودش وك يبعدم مان. كردنش ميبا هم تنظ يگفتم كه با مان.ها يستيكه تو باغ ن نيمثل ا -

 .يكه تو انقدر نگران ميكن ميداد تنظ

بغ نكن . خوب حاال لهيخ. سر جات و خفه شو نيحاال بش! ده ينم پس نم يديراحت شد؟ د التيكنه هه حاال خ يبا خودش زمزمه م دوباره

راحت اونم  تاليگفت خ يكه خوب همون اول عوض چونه زدن م ادياگه قرار بود ب. شركته ليوك هيخوب باالخره اونم . اديب دميحاال شا. وونهيد

فكر خنده رو  نيبا ا. يخور يو دسر م يرقص يم ريدل س هيو  يمهمون يريكه م نهيمهم ا. ادينم اي اديم ايحاال . اليخ يب. يناناد ايب اهكوت. اديم
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 .اديگذاره تا اونم از تو لك در ب يم انايشوخ و شنگ و انقدر سر به سر آر يشه همون ناناد يو دوباره م نهيش يلباش م

 :گه يكنه و به متلك م يرو به مامان م يناناد. تو انيشه و مامان و باباش خسته و كوفته م يشب در باز م ميو ن ازدهيحدود  اعتس

كه شب ها هم زحمت  نيخودتون درست كن ياتاق خوابم تو شركتتون برا هيشماها  يخوا يگم م يم. ويمادام موس نيآورد فيچه عجب تشر -

 ست؟يبه نظرت فكرم بكر ن انا؟ينه آر. گهيباره د هي نيابهمون جا بخو. نيفتين

 .يناناد ايكوتاه ب -

 .ره يشه و به سمت اتاقش م يمبل بلند م يكنه و از رو يم يرو به مامان و بابا سالم بعد

 :گه يمحكم رو به مامانش م يكنه و بعد با لحن يبا حرص به مامانش نگاه م يناناد

 .يمهمون يبرم خونه مان انايآرمامان پنج شنبه قراره با  -

 .خوب خوش بگذره -

 .شب بپوشم نيلباس سنگ هي ديبا يمهمون يگفته برا انايآر. است گهيد زهيحرفم چ يگذره ول يخوش كه حتما م -

 ؟يآذر خانم سفارش بد شيپ يخوب مامانم مگه نرفت -

 .ياطيبرم خ يينه چون متنفرم تنها -

 ؟يپول دار. بخر ياس حاضرلب هيخوب مامان جان برو فردا  -

 :باره ياز صورتش م يدوزه كه خستگ يبا پوزخند نگاهش رو به مامان م يناناد

و سنم  يمهمون نيمن مناسب ا يمهمون يگه لباسا يم انايآر. باشه ديبا يدونم لباس شب چطور ياما من نم. قلمه هي نيكه دارم هم يزيتنها چ -

 .گهيحرفا د نياز ا. بازه ايكوتاهه  ايگه  يدونم م ينم. ستين

 .ستين يكه مشكل نيا. كم بسته بخر هيلباس شبه بلند و  هيبرو  زميخوب عز -

فردا . نيايشما هم باهام ب ديبا نيهم يلباس شب بخرم برا هيخوام برم  يباره كه بعد از بزرگ شدنم م نيمن اول. جاست نيمشكل هم قايدق -

 .مير يصبح با هم م

 .مونه ياون دفتر به امون خدا م ديخر اميبابات كه همش سر ساختمونه اگه منم بخوام با تو ب. من چقدر گرفتارم يدون يم جان تو كه يناناد -

برادرم  يبخرم و برا ديبا يدونم چ يچون نم ديباهام خر نيايبار بهتون گفتم ب هيبعد از فالن سال . امون دهنده است مامان جان نيخدا بهتر -

روز سر كار نرفتن شما  هيمطمئن باش با . ديخر يايخونه و با من م يمون يپس شما فردا م. يمهمون نيا يمناسب بپوشم تو لباس هيمهمه كه 

 .زهير يبه هم نم ايند

 .كارا نيزشته ا. يبزرگ شد گهيتو د. زميمثل بچه ها عز يكن يچرا لج م -

 يم. مونم يخونه نم نيتو ا گهيمنم د ياگه نموند اي مير يو با هم م يمون يردا مف اي. ديخوام با شما برم خر يگفتم م. كنم زشت باشه يفكر نم -

 .ستين يمشكل گهيخدا رو شكر به قول خودتون پولم كه دارم پس د. رميگ يخونه مستقل م هيخودم  يرم برا

 :گه يو م رهيگ يقرار م يناناد يو رو به رو اديم نيياز پله ها پا پدر

 داره؟ ياصال چه ربط. لمدختر گ هيچه حرف نيا -
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كار داشتم خودم انجام . مشكل داشتم خودم حل كنم. رو خودم بكنم دميخر. قراره ناهار شامم رو خودم درست كنم يكه وقت نهيربطش به ا -

گم  يرم م يم مخراب شده ه نيباره از ا هيكار؟  يخوام چ يمردمم خودم، خودم رو كفن كنم پس شما رو م. بودم خودم برم دكتر ضيمر. بدم

 .خوام بكنم خودمم و خودم يم يكنم نه مامان دارم نه بابا چشمم كور دندم نرم هر غلط يم يتنها زندگ منآقا خالص 

بعد با حرص در اتاقش رو  يره و لحظه ا ياز پله ها باال م عيشه و سر ياز كنار پدر و مادر رد م دهيدر هم كش يمحكم و اخم ها يبا قدم ها بعد

 :كنه يافته و با خودش زمزمه م يتخت م يكوبه و رو يه هم ممحكم ب

چشماتو ببند و چند تا . نكن ياشك ها حرمت دارن پس حرمت شكن نيا مانيبه قول پ. يزياشك بر يحق ندار. محكم باش. االن نه. ينه ناناد "

 ريدل س هيخواد  يفقط دلم م. حوصله ندارم. ولم كن .روز پنج شنبه يكن و آهان دنبال مدل مو بگرد برا يكم باز هيبكش و بعد  قينفس عم

از روز اول . دنيزحمت كش يبرات كل. مامان باباتن. مينداشت ياحترام يب. حواستو جمع كن ها يننه باباس من دارم؟ ا ا ناناد نميآخه ا. مكن هيگر

دادن  يمشت پول چ هيو  ييكار كردن برام؟ جز تنها يهه چ. يممنونشونم باش ديبا يتا عمر دار. پس الل شو و كفر نگو. ينبود يقد نيكه هم

شون باال سرته  هيقدر كه سا نيهم. نكن يپس ناشكر. خورن يذره اش رو م هيعالمه آدم حسرت  هيبهت دادن كه  زايچ يليخ. يبسه ناناد ؟بهم

قدم اول خوب  يحاال فعال برا. يدنش رو خوب بلدراه درست كر يدارن كه اونم اگه بخوا راديكم ا هيخوب . يممنون و سپاس گذار باش ديبا

 "! خدا از دهنت بشنوه. ينيب يم ديموند و باهات اومد خر شتياشو فردا كه مامانت پ جهينت. داد جهينت درمآره چق. بود

 يگلبه يكه با رژ يمخوش فر يبرنزه و لب ها يو رژگونه ا يقهوه ا يمس يشيبا آرا يدختر. دوزه يم نهيآ يتو رينگاهش رو به تصو ايناد

 .دوخته رشيو با سخاوت نگاه جنگل سبزش رو به تصو ختهيفرش رو دورش ر يموها. شده دهيپوش

دوست  يو لحظه ها ييايرو ديخر يادآوريناخودآگاه با . دوزه يوافر به لباسش چشم م يگردونه و با حظ يم نييبه سمت پا يرو كم سرش

. رهيگ يباشن چشمش رو م ختهيلباس با برق پارچه كه انگار توش طال ر يشميرنگ سبز . نهيش يبش مل يكه با مامان داشته لبخند رو يداشتن

 نييطور تا پا نيكمر تنگ و چسبان و هم يرو. گذاشته شيو رنگ برنزه پوستش رو به نما فتهين نييشده تا پا پيك نهيس يرو هك يماكس يلباس

 ياداوريلباس بشه كه ناخودآگاه با  يشال رو اليخ يب رهيگ يم ميتصم. براش راحت تر كردهكه قدم زدن رو  راهنيكنار پ يبايرفته و چاك ز

پوشه و در آخر سر  ياندازه و روپوش شنل مانندش رو هم م يدوشش م ينفر، شال رو رو كي ياز تصور غلط حت يريلوگج يو برا انايحرف آر

گذره  يدست بند م ريكنه و از خ يم زونيطالهاش جدا و به گردن و گوشش آو نيبزمرد سبز مامان رو هم از  سيره و سرو يوقت اتاق مامان م

 .رهيگ يمبل نشسته قرار م يكه منتظر رو انايره و مقابل آر يم نيياز پله ها پا عيو سر

 !بره يو آبرومون رو م دهيخر يزيچ هي يهل هل ا ايمامان خوب بوده  قهيسل نميلحظه بب هي اريروپوشت رو در ب يناناد -

شده  مونيپش يآخراش حساب گهيشه اگه بگم به جان تو د ياوه باورت نم. مامان حرف نداشت قهيراحت سل التيخ يول زه،يسوپرا! نچ... آ آ -

 .برام لباس بخره اديب ديكه بهش گفته بودم با نيبودم از ا

 :گه يم يبا خنده رو به ناناد انايآر

 ؟يشده بود مونيحاال چطور پش... و  يكن يال م ادين كه يكشت يم يچرا؟ تو كه خودتو داشت -

به جان . رهيرو بگ يزيچ هيكنه تا چشمش  يخفه م. سر شهر به اون سر رفت نيپاساژ به اون پاساژ، از ا نيكرد انقدر از ا ووونميد انايآر يوا -

 رمكردم دخت يكه فكر نم ساديگرفت و تهش هم وا راديتا ااما مامان از هر كدوم هزار . ميبخر هيعال نيو گفتم هم دميد شتريتا لباس ب يتو س
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 .ديخر نويكشت منو تا ا گهيخالصه كه د. باشه قهيانقدر كج سل

 .نمشيتنت بب يصبرانه منتظرم تا تو يب. داره دنيلباس د نيپس ا -

 

و آدم  يطور مواقع شلوغ نيا شهيهم. داده بود يبه ناناد يبيحس عج هيشده بود و  يمختلف با هم قاط يعطر و ادكلن ها يشلوغ بود و بو سالن

 يخودش رو حفظ كنه و آروم به سمت اتاق مان يكرد خونسرد يسع. ختير يتو وجودش م يدلهره ا هيمختلف  يو بوها بهيغر يها و نگاه ها

پنهان كرد و  انايرو تو دست آرو دستش  ديچسب انايرفت و دوباره به آر رونيبعد از در ب يا هيتختش گذاشت و ثان يرو رو ساشرفت و لبا

نگاه  يافراد سالن بود و بعد از تحمل كل دنياز د يو ابراز خوشبخت يمشغول احوال پرس يربع هيحدود  ديشا. همراهش به سمت سالن رفت

 يرو آروم تو قشينگاه دق. شال لباسش رو برداشته بوده نكهيكنه از ا يم يو تو دلش ابراز خوشحال نهيش يم مبل يخودش باالخره رو يرو

دستش تو دست زنشه ناگهان سرش  كهيمقابلش و در حال يمرد. نهيمردها رو بب يبعض زيه يتونه نگاه ها يحاال راحت تر م. گردونه يسالن م

كنه  يمرد م لب نثار وقاحت ريز يفحش يعصب يو ناناد نهيش يلبش م يرو يبعد لبخند يا هيكنه و ثان يم زوم يصورت ناناد يو رو ارهيرو باال م

نگاه  يگفت ياگه بهم نم يمرد يخبرت م اناياوف آر. كنه يخودش حس م يرو رو يا گهيبار نگاه مرد جوون د نيگردونه كه ا يو سرش رو برم

 فيكث ياكرد انقدر دقت كنم و نگاه ه يمزخرفات اصال به مغزم هم خطور نم نيا ياگه نگفته بود. شه يمداره زهرم  ياه مهمون. مردا ال و بله

تو روحت  يا. چهيپ يلباس رو محكم تر دور خودش م ريسر شونه هاش ناخودآگاه حر يمرد رو ي رهيبا نگاه خ. نميرو بب زيه يآدما نيا

مسخره شون شدن كه اصال  يمهمونا نيهم كه ماشاال آنچنان تو بحر حرف زدن با ا يو مان انايآر. ومدهيكه ن مانميپ نياه ا. يعوض كهيمرت

 .اه... گوشه تك و تنها موندم نيش كردن من بدبخت افرامو

و ماست  پسيكم چ هيخودت  ياصال پاشو برا. يش يشه و حساس ترم م يبدتر م يبهش فكر كن شتريب يهر چ. بابا اليخيب. يخوب ناناد لهيخ

سالن كه  يتو يآدما نيبعد از ب يا هيد و ثانو از جا بلن نهيش يحرف خودش، لبخند رو لبش م نيبا ا. كن و لذت ببر ييرايو از خودت پذ زيبر

رو داخل  پسشيچ ياليخ يبا ب. شه يپر مشغول خوردن م يگرده با دست يبرم شيصندل يشه و رو يرد م دننديبه دو مشغول رقص دو شتريب

 :كنه يكنار گوشش زمزمه م يخندان يگذاره كه صدا يكنه و آروم تو دهنش م يماست م

 .نيكن ستيضرب ن هيرو تو  يبه اون بزرگ پسيم چكرد يفكر نم. ماشاال -

 زيه يچندش آور و نگاه يكت پنهان شده و لبخند ريكه ز يو كروات كيش يقد بلند و با كت و شلوار يكنه و مرد يوحشت سرش رو بلند م با

گند مرد حالش رو خراب  يكنه تا بو يم شتريشكل فاصله اش رو با مرد ب نيكشه و به ا يسرش رو عقب م ياراده كم يب. نهيب يرو مقابلش م

 :كنه  ياحمقانه دستش رو دراز م يو با ژست يكنه و رو به ناناد يمرد دوباره لبخندش رو تكرار م. كرده يرو ادهيز دنينوش يتو همعلوم. نكنه

 ن؟يد يدور رقص رو به من م هيافتخار  -

دار  شيدوباره همون لحن ن. دم ينم يافتخار پاك كردن كفشامم به جنابعال. متو برقص يلنگه  يعوض هيمونده با  نميكنه هم يدلش زمزمه م تو

 :گه يو رو به مرد م اديم رونيب شياز جلد خانوم شيشگيهم

 .به سالمت. ياومد يبرس كه انگار از قحط دنتيشما برو به نوش -

 :گه يم يآشكار رو به ناناد يتيبا عصبان مرد



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٩ 

 .ازش انتظار نره نياز ا شتريرو با اون حالت زننده بذاره تو دهنش ب يبه اون بزرگ پسيكه چ يزدم خانوم يحدس م ديبا -

 .حاال به سالمت. خوب خدا رو شكر كه حدستونم درست بود -

 

 پسياز طرز چ نيو ا هيعصبان يليمعلومه خ. تونه حس كنه يهم م ينگاه رو از ده فرسخ نيا. اديكه تو چشمش م هيزيچ نيدختر اول يوحش نگاه

ناخودآگاه . است و معلومه بد تو پرِش زده يمونه كه در حال دور شدن از ناناد يم رهيخ يمرد يبار نگاهش رو نيا. خوردنش كامال مشخصه

دختر رو با  نيوقت نتونسته بود ا چيه. درخشه يتو تنش واقعا م يبايدوزه كه با لباس ز يم يدوباره نگاهش رو به ناناد. كنه يم دايپ يحس خوب

 يخوردنش اونم به اون شكل برم پسيكه اگر دست از چ ديد يرو رو به روش م ياز شلوار گرمكن و تاپ تصور كنه و حاال دختر ريغ يباسل

داره و نگاه مرد  يها قدم برم يدنينوش زيشه و به سمت م يمبل بلند م ياز رو يناناد. تنها روش اسم شاهزاده خانم گذاشت شد يداشت قطعا م

با هر حركت دختر قدرت پاهاش كم و . كشه يرو به رخ م يناناد ييبايكه با ابهت هر چه تمام تر ز يلباس. مونه يحركت م يب يناناداندام  يرو

 يبرم زيم يآب پرتقال از رو يوانيدختر ل. قدم از قدم بر داره يحت ستيكه انقدر مجذوب دختر شده كه قادر ن نهيب يم رتيح اشه و ب يكمتر م

 :كنه يلب زمزمه م ريز مانيكشه و پ يبودنش ال جرعه سر م وهياز آبم نانيكشه و بعد از اطم يرو بو م وانيل يسيرو در وا يداره و ب

 ديدختر آخه حتما با. هست كه بهت اون مزخرفات رو گفته يچ يدون يو عشوه اومدن م يتصور كرده كه تو اصال لوند يآخه كدوم احمق ايناد -

كه راه رفتن رو جدول ها رو، راه  يهمون دختر با گرمكن و كفش ورزش. استيناد نيا مانيپ يگ يم يباال؟ چ يداد يمنفس  هيرو  وانياون ل

 .دونه يم نيرفتن رو زم

 ينگاه. كنه يرو حس م يگرده به سمت مبلش كه نگاه يگذاره و برم يم زيم يرو رو يخال وانيل يو هم زمان ناناد نهيش يلبش م يرو لبخند

همه  مانيلبخند پ. ستهيا يم مانيصورت پ يره و رو يو سرش باال م ستهيا يپاهاش از حركت م. شه يدآگاه باعث گر گرفتنش مكه ناخو

 :كنه يبا خودش زمزمه م يناناد. ونهلرز يوجودش رو م

رفتم كنارش،  يشد االن م يم يچ.. يه. درست مثل دامادا شده يوا. يكت و شلوار مشك نينگاش كن چقدر جذاب شده با ا. باالخره اومد -

كرد و نگاهش  يبعد اون هر لحظه حلقه دستاشو دورم محكم تر م م؟يديرقص يرفتم اون وسط و با هم م يبازوشو بعد م ريانداختم ز يدستمو م

نگا نگا . يكه بدترخودت  ز؟يه يگ يم كهيبه اون مرت. هيزيخجالتم خوب چ. يخفه شو ناناد يوا... گفت يچشمام و بعد بهم م بهدوخت  يرو م

 .نييكنه در موردت؟ سرتو بنداز پا ياالن فكر م يچ. يپسر مردم رو خورد

 :به كنارش و سالم خندانش  مانيپ دنيشه با رس يهم زمان م نيو ا رهيگ يشه و سرش رو باال م يبار به خودش مسلط م نيا

 .داريمشتاق د. خانم ايسالم ناد -

 ...اوف بابا من  -

 :كنه يرو قطع م حرفش

 .ديخودتون رو خسته نكن خوديپس ب. نهيهم نيارين ليمن كه گفتم تا دل -

اراده شال رو دور خودش  يخجالت زده و ب يگردونه و ناناد يپاشنه بلندش م يكفش ها يتا رو يصورت ناناد يهم زمان نگاهش رو از رو و

 :كنه يداره و زمزمه م يبرم يناناد فيظر يشونه ها يو از روشه و نگاهش ر يغرق لذت م ياز حركت ناناد مانيو پ چهيپ يمحكم تر م
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 .گم يم كيبهتون تبر. لباستون واقعا برازنده تونه -

 يحركت م يكنه و با هم به سمت مبل ناناد يقسمت م مانيرو با نگاه خندانش با پ يخوش نيو صادقانه ا چهيپ يتو دلش م يخوش ايدن هي يناناد

 :گه يم ايكنه و رو به ناد يخم م يسر مانيپ يدكنند و بعد از نشستن نانا

 .دوستان عرض كنم هيبه بق يبا اجازه من برم سالم -

 .نيراحت باش. كنم يخواهش م -

 .كنه يبا نگاه دنبالش م يره و ناناد يسالن م گهيبه سمت طرف د يپشت به ناناد مانيپ

 :كنه يش زمزمه مكنه و با خود يدسرش رو هم تموم م وانيل نيبا حرص دوم يناناد

اون . بگه خرت به چند من ومدهين يكي يصندل نياحمقا نشستم رو ا نيا نيسه ساعته ع. يانگار نه انگار كه اومدم مهمون... نگا كن تو رو خدا، اه "

 ريخوب تقص. ه شونمسخر يمهمونا نيبه ا دنيكه مثل چسب اُهو چسب مانيو پ يهم داره اونم از مان يرفته خواهر ادشيكه اصال  اناياز آر

جنبه ها از  يب ينيب ينم ؟يآخه احمق مگه كور. دييامر بفرما يخوب؟ اااا نه بابا منتظر بودم جنابعال ينشست يچ يبرا. تو هم پاشو برقص... خودته

 يب نگارا! دنيتانگو رقص سرشون؟ مثال ريان خ گهيشل و ول رو گذاشتن و همشون دو تا دو تا تو دل همد يآهنگا نيانواع و اقسام ا ياول مهمون

 يمهمون... اه! به خودم بدم يتكون هيجفت هم پاشم  يمانكن بذارن كه من بدبخت ب يو ساس يو شهرام ك ياگه چهار تا آهنگ اند هيكالس

 يون منظورته؟ اچشم چر يمست و مدهوشا نينكنه با ا ؟يتانگو برقص؟ مثال با ك يكيخوب تو هم پاشو با . بودم واال دهيند نيمزخرف تر از ا

عضو بدنه  هي نميمثال چرا؟؟؟ خوب ا. ادب يب. اه آخه دق كردم انقد نشستم باسن مباركم تخت شد. سر جات نياصال بش. خوب به من چه اباب

 ". خوب، بسه لهيخ. خدا رو شكر همه هم دارن. گهيد

 رن يدو به دو تو آغوش هم فرو مو زن و شوهرها و دختر پسرا  چهيپ يسالن م يتو ياب يشه و صدا يشروع م آهنگ

 يكنه شبا كه غصه دار ياشكاتو پاك م يك

 ...يمنو ندار يكشه وقت يرو موهات م دست

 :كنه يداره و با تمام وجود تو دلش به خدا التماس م يمبل نگه م يخودش رو محكم رو يبا بدبخت ايناد

. آهنگم نيمن عاشق ا. رقص تا پاشم  هيدعوتم كنه به  اريرو جلوم ب يكيجاش  رينصف عمرم رو بگ يدوست دار يخدا تو رو جون هر ك يا "

ذاشتم و اونم  ياش م نهيس يدوختم و سرم رو رو يرفتم و نگامو به چشماش م يآخ آخ كاش منم شوهر كرده بودم و االن تو بغل شوهرم فرو م

 ". جان من. گهينباش د ليبخ گهيدا دخ يا. ميديرقص يداد و با هم م يدستاشو دور گردنمو و منو به خودش فشار م

 عيسر يفكر چيبدون ه. كه به طرفش دراز شده يو دست نهيب يرو جلوش م ييفكرا در حال كلنجار رفتن با خودش بود كه، پاها نيتو هم ايناد

از  مونيكم كم پش يناناد. شه و فاصله اش با اون كمتر يم شتريكمرش ب يمرد هر لحظه فشار دستاش رو. ره وسط يكنه و م يدست رو قبول م

 يصورت مرد وحشت تو تمام وجودش م دنيباال و با د رهيگ يمرد كمتر كنه و آروم سرش رو م يكنه از فشار دستا يم يسع ردهكه ك يغلط

 .نهيش

 ". كنم كاريخوام چ يبكنه م يمست اگه غلط كهيمرت نيا يكيتار نيكردم حاال تو ا يخدا من چه غلط يوا "

وحشت زده سرش رو . شه يو تنگ تر م شتريبكشه كه فشار دست مرد ب رونيكنه خودش رو از حصار بازوها و آغوش مرد ب يم يوحشت سع با
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مرد صورتش رو بهش . شدن ستياما انگار اونا هم ن. و ازشون كمك بخواد نهيرو بب مانيپ يحت اي يمان اي انايآر ديگردونه تا شا يدور سالن م

 .شه يتر م كيو نزد كيطور نزد نيپوشونه و هم يمشمئز كننده لبهاش رو م يدوزه و لبخند يسرخش رو بهش م كنه و نگاه يم كترينزد

 يافتضاح م يليبكن، خ گهيفكر د هي. شه ينم ياما ناناد. ولم كنه كهيمرت نيتا ا زدميم غيج هياالن  نينداشتم هم ييآبرو يقطعا اگه ترس از ب "

 عقباز درد خودش  يجور نيا يپاشو محكم له كن ناناد... آروم باش... زهينكن همه برنامه هاش به هم بر يكار .باش انايفكر آر. يبزن غيشه ج

 هيمرد ثان. بره يمرد فرو م يپا يكفشش رو رو يخيو با تمام قدرت پاشنه م رهيگ يدوباره م ييرويو ن اديلبش م يفكر لبخند رو نيبا ا. كشه يم

 يم كترينزد يو به ناناد نهيش يصورتش م يچندش آور رو يگرده و لبخند يبرم يبه حال عاد عيسر يلياما خ شه يم رهياز درد صورتش ت يا

 .شه

دوست  يخدا تو رو جون هر ك يا ؟يكار كن يچ يخوا يحاال م. انگار حس هم نداره كه درد رو بفهمه كهيمرت نيا. يبدبخت شد ينه ناناد يوا "

 "... شم يم چارهيوگرنه ب اديب نيجلوتر از ا كهيمرت نياما نذار ا ريعمرمم بگ گهياون نصفه د يدار

كنه سرش رو عقب تر ببره كه  يم يبنده و سع يبا وحشت چشماش رو م. شد يبه زحمت ده سانت م ديصورت مرد و خودش شا نيفاصله ب حاال

چشماش رو  يناناد. كنه يت هاشون رو كمتر و كمتر مصور نيشكل دوباره فاصله ب نيو به ا ارهيخنده و با دستاش گردنش رو جلو م يمرد م

 يمرد رو يكه االن ِ كه لب ها نيو ا هيكنه به شمارش ثان يشه با خودش شروع م يم يده و اشك آروم از صورتش جار يم رهم فشا يمحكم رو

 يو بو رهيگ ير كمرش با لطافت قرار مشه و دو يكنه فشار دست ها از پشت گردنش برداشته م ياما ناگهان احساس م. رهيلب هاش قرار بگ

هنوز كامال به . شده اليخ يكنه كه مرد ب يكنه و خدا رو شكر م ياحساس آرامش م يكم. خوره يصورتش م يرو يتند و عصب ييگس و نفس ها

 ينا خودآگاه كم .كنه يصورتش رو پاك م ياشك رو متيكنه كه با مال يصورتش حس م يرو رو يخودش مسلط نشده و چشم باز نكرده دست

گرمش كه با  يو دستا نهيب يصورتش م يرو رو مانيكه نگاه پر اخم و محكم پ هكن يچشماش رو باز م يكشه و ناگهان يسرش رو عقب م

 يشه و دستش از رو يپر اخم تر م مانياما نگاه پ نهيش يصورتش م يگرم رو ياراده لبخند يب. گونه اشه يدر حال پاك كردن اشك رو متيمال

 ياز خجالت و شرمندگ يناناد. دوزه يرو به چشماش م شيو عصب يانهم از دور كمرش و تنها نگاه طوف گرشيافته و دست د يم نييصورتش پا

 .مونه يم رهيخ مانيپ يكفشا ياندازه و رو يم نييتنها سرش رو پا

 :كنه يكنه و آروم زمزمه م يو سرش رو بلند م رهيگ يچونه اش قرار م يرو مانيگذره و بعد آروم دست پ يمنوال م نيوضع به هم هيثان چند

 چرا؟ -

 يكه سع يكنه و در حال يزبون باز م شيتونه و صداقت ذات يكنه نم دايخطاش پ يماست مال يبرا يكنه تا جواب يم يكه هر چقدر سع شهيهم مثل

 :كنه يكنه زمزمه م ميقا مانيكنه نگاهش رو از صورت پ يم

 .خواست منم برقصم باهاش يچون دلم م .آهنگم نيچون عاشق ا -

 سالن بكنه؟ يكيو تار تيوضع نياز ا يو هر سو استفاده ا اديازش برب يآدم مست ممكنه هر كار هي يفكرم نكرد -

 .آهنگ برقصم نيبود كه با ا نيا شيفقط فكرم پ. نه -

شه و نگاه  يمتعارف حلقه م يو با فاصله ا ايدور كمر ناد متيو با مال اديلرزه و آروم دستش باال م يدلش م ايهمه صداقت ناد نياز ا مانيپ

 :كنه يشه و آروم زمزمه م يثابت م ايصورت ناد يخشمش رو گرفته رو يجا ايوجود ناد يشرم و گرما يگرمش كه حاال قرمز
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 .راحت اليحاال برقص با خ -

و آروم  زهير يتو وجودش م مانياز وجود پ يزيمرش چك يرو مانيدست پ يگرما. كنه يپوستش حس م ريعشق رو ز. شه يگرم م ايناد

 .كنه يم كترينزد مانيبعد خودش رو به پ يا هيده و ثان يقرار م مانيپ يشونه ها يبره و رو يدستش رو باال م

فاصله رو كم و كمتر  نيكنه تا ا يداره تمام تالشش رو م ايكنه كه ناد يبكنه اما كامال حس م اديكنه فاصله كم شده رو دوباره ز يم يسع مانيپ

زنه و  يم مهيتو وجودش خ قيعم يآرامش. يبذار گرماشو با همه وجود حس كن. شه كيزنه بذار نزد يم بيبهش نه مانيتو وجود پ يزيچ. بكنه

ل به عق شهيبكنه و هم چون هم شتريكنه كه فاصله رو ب ياما در همون حال عقل بهش حكم م. شن يحلقه م ايمحكم تر دور ناد تاشدس

 .دور يرو كم ايكنه و ناد يم اديفاصله رو دوباره ز ارهيم ايكه به كمر ناد يو با فشار روزياحساسش پ

 يلياگر داره احساسش خ ايتو ذهنش نداره  ييعقل جا. شه يم شتريو ب شتريتمنا ب نيرها كردن نداره و هر لحظه ا ليم ايناد يگر گرفته  وجود

كه  يشه و در حال يم روزيكه پ استيناد نيا تيكنه و در نها يرو هم متعجب م مانيپ يده كه حت ينش مبه بد يزنه و قدرت يراحت پسش م

 يو صدا ديو با شروع آهنگ جد چهيپ يم مانيجدا بشه دستش رو محكم تر دور شونه پ ايكنه تا از ناد يتالش م مانيشده و پ ومآهنگ تم

 .كنه يرو مغلوب م مانيپ تيشه و در نها ياضافه م وشريهم به ن شييبايغانم شوق و حس آهنگ و ز نيميس

 گلدون من شكسته در باد گل

 اديتا دلم نكرده فر ايب تو

 ده يشب بو نم گهيشب بو د گل

 ...دهيگل شب بو رو از شاخه چ يك

 :كنه يبا خودش زمزمه م ايناد

خوام تو ذهنم حك  يم. ام عشق رو با همه وجودم حس كنمخو يم. وجودش لذت ببرم يخوام از گرما يفقط م. فكر كنم يچيخوام به ه ينم "

چرا هست خودت . ستيعشق ن نيا. يخر نشو ناناد. تا آسمون فرق داره نياون با تو زم. نه هم قد توست نه همسن تو. مانهيپ نيا يناناد. كنمش

االن  يچينه ه. ادتهيدختره كه . كه نرفته صاحب داره ادتي. ستيمال تو ن مانيپ. يناناد ايآقا من غلط كردم كوتاه ب. عشقِ ِ نيا يگفت مبار به هي

سراغم اما  اديبذار فردا عذاب وجدان ب. يبگ يچيخوام االن ه ينم. فقط مال من باشه مانيخوام امشب پ يم. ياريب ادميخوامم  يو نم ستين ادمي

خدا  يكه قبل شروع آهنگ نصفش رو گفت يرو منظورته؟ همونكدوم جون  قايدق ديببخش... اما ريجونمو بگ. كنم يخواهش م. و االن نه امشب

بعدا . خوب باشه بابا لهيرو بفرسته نجاتت بده؟ خ يكيو  رهيبگ ادياش رو ب گهينصف د يباهات برقصه و وسط آهنگم گفت اديب يكيكه  رهيبگ

 .اه. كم شل كنه و بذاره برم بغلش هيدستاشو  نيبا هم حاال كمكم كن ا مينك يحساب م

 يرو م دنيبار داشت طعم تانگو رقص نياول يبود كه برا ييخودش و دختر كوچولو نيفاصله ب تيرعا يهنوز هم در تالش و مقاومت برا مانيپ

بده تا  ايفرصت رو به ناد نيا هيچند ثان يبرا رهيگ يم ميكلنجار تصم يباالخره بعد از كل. كرد يتر شدن م كينزد يو تمام تالشش رو برا ديچش

. دختر سو استفاده كنه يكودك نيجنبه اش رو نداشته باشه و از ا ديتجربه كنه كه شا يطعم رو با كس نيا يتو دلش بمونه و بخواد زمان ادمبا

 مانيهمه وجود پ. خوره يگذاره و آروم تكون م ياش م نهيس يخزه و سرش رو رو يدلش م يكنه و دختر آروم تو يدستاش رو دوباره شل م

 .رهيگ يم رگ هيثان هيتو 
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 :كنه يمستاصل با خودش فكر م مانيپ

 ". كمكم كن. زنه؟ كمكم كن خدا يم شميوجود داره آت نيتو ا يچ ايحال شدم؟ خدا نيچرا ا. من چم شده ايخدا "

 .ده يو به خودش فشارش م چهيپ يم ايدستاش محكم تر دور كمر ناد اما

 .پاشه يگرمش تو صورتش م يو نفس ها چهيپ يتو گوشش م ايتند نادگرم و  ينفس ها يتو اون همه صدا انگار فقط صدا حاال

و عشق متقابل رو از  يكنه تا گرم يتمام تالشش رو م. زمان متوقف شده. دوزه يم مانيپ يو تو چشما رهيگ ينگاه گرم و لرزانش رو باال م ايناد

سرش رو . رهيگ يرو ازش م يزيفرصت هر فكر و خوندن هر چ يصورتش و اون نگاه طوفان يتو مانيپ ينفس ها يبخونه اما گرما مانينگاه پ

 .دوزه يم مانيپ يكنه و نگاهش رو به چشما يجدا م مانيپ نهياز س يا هيثان

 ياز كنارش رد م يزيينشونه و مثل باد پا يم شيشونيپ يرو يكنه و آروم بوسه ا يرو از خودش جدا م ايناد عيده و سر يطاقت از كف م مانيپ

 .شه يمشه و گم 

با دست  يمرد ريشه و تصو يشه كه هر لحظه ازش دور و دورتر م يثابت م مانيپ يشونه ها يبا عشق رو ايناد يبعد نگاه گر گرفته  يا لحظه

 شييبايشه و عشق با تمام ز يذهنش ثبت م يمضطرب در حال خروج از خونه است تو ييموهاش فرو كرده و قدم ها يتو يكه با كالفگ ييها

 .شه يك دختر ميدل كوچمهمون 

شكنه و با  يبلندش سكوت فضا رو م ينفس ها يزنه و پشت هم صدا يساختمون قدم م يرونيب يسكوت فضا يره و تو يم رونياز در ب مانيپ

 :كنه يخودش زمزمه م

ازت  يانگار نه انگار سن. فتاراتساله شده ر 20 يدرست مثل پسر بچه ها. واقعا خجالت داره ؟يحال و روز افتاد نيتو چته؟ چرا به ا مانيپ "

اون كه بچه  ؟يكن يم شيياون طور تو آغوشت فرو بره؟ چرا دختره رو هوا يچرا گذاشت ش؟يديآخه چرا بوس ؟يكن يكار م يچ يدار. گذشته

 دميشرمنده نفهم يبگ يسيوا يخوا يهان؟ م ؟يكار كن يچ يخوا يبعد م. ياريجا رو تو مغزش م يمشت احساس ب هيكارات  نياست توام با ا

 يم. بزرگ تر از اونم يليدونم خ يم. حس رو بهش دارم نيدونم چرا ا ينم. باور كن. كنم ينم يمن باز ؟يكرد يچرا با دل دختره باز! شد يچ

. شه ينم شيالام حرف ح ووونهيدل د نيكار كنم كه ا يشه اما چ يدونم با من باشه بال و پرش بسته م يم. تونم مثل اون آزاد باشم يدونم نم

گرده و به سمت  يبه سالن برم قهيده دق ديبعد از شا تيدر نها. ره  يزنه و دوباره با خودش كلنجار م يپاش ضربه م يجلو زهيبه سنگ ر يعصب

 .ره يم ايناد

 .نهيش يلبش م يرو نيريش يلبخند اديكه به سمتش م مانيپ دنيناخودآگاه با د ايناد

شرع به حرف زدن  نييرو به پا يو با سر نهيش يمبل م يپا و اون پا كردن كنارش رو نيا يو بعد از لخت رهيگ ير مرو به روش قرا مانيپ باالخره

 :كنه يم

 خانوم؟ ايناد -

 ؟يصدا بزن ايمنو ناد يدار يشما چه اصرار نمياصال بب. يهزار بار ناناد نياه ا -

حاال . خوشگلم. گه عسلم يخواد صدات كنه بهت م يمامانت م يبچه ا ينه كه وقتمو يم نيدرست مثل ا. هيبچه گونه ا يلياسم خ يچون ناناد -

خواد زنش رو تو جمع صدا كنه  يم يمرد وقت هيمثال  اي ؟يدوست دار. صدات بزنه يجور نيآدم بخواد ا يسن مامانت جلو كل نيتصور كن تو ا
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 ط؟يو اون شراده ت يبهت دست م يچه حس بهيغر هيتو به عنوان . عشقم اي مبگه عسل

 :گه يكنه و م يم يمحترمانه جواب دادن، صورتش رو به حالت حال به هم خوردگ يو تالش برا مانيتوجه به حضور پ يب يناناد

 .زنه يحالم رو به هم م يييييياَ -

 :ده يبا لبخند ادامه م مانيپ

اسم لوس و كامال  هي. ده يصدا بزنه بهش دست م يناناد يكس ايناد يجمع به جا يتو رو جلو يوقت بهيغر هيحس رو  نيدرست هم ؟ينيب يم -

اونم  تياسم شما اونم تو جمع خونوادگ نيا. بده اما گفتنش از طرف هر كس بده يگم ناناد ينم. داره ييجا يخانوم هر حرف ايناد نيبب. يمعن يب

 يهر رفتار. كن كيبده و از هم تفك صيها رو تشخ تيموقع ينكن ول يگم بچگ ينم. يكن بزرگ بش يجان سع ايناد. پدر و مادر و برادرته يبرا

 ؟يفهم يم. داره ييجا

 :كرد ياومد و با خودش فكر م يكرد و تفاوت ها تو ذهنش م ينگاه م مانيدر خود فرو رفته تنها به پ يبا چهره ا يناناد

رفتارش، . بزرگه يليخ نيا ه؟يچه عشق ني؟ آخه اره يجوب م هياصال آبت باهاش تو  ؟يرو تحمل كن يآدم نيچن يتون يواقعا م يناناد "

 ". كم فكر كن هي. بگم بهت يچ گهيد... اخالقش، حرف زدنش

كنه و با  يمكث م. ده همون حرفاشه يكه گوش نم يزيبه تنها چ ايكه ناد ديرس يم جهينت نيو كم كم داشت به ا ديد يرو م ينگاه ناناد مانيپ

 :دوزه يم ايلبخند نگاهش رو به ناد

 خانوم گوشت با منه؟ نميبب -

 :كنه يزمزمه م يبا سادگ شهيمثل هم يناناد

 .كردم يداشتم فكر م گهيد زيچ هيبه . نه -

 :گه يبا لبخند م مانيپ

 .من بوده يمهم تر از حرفا يليحتما خ -

 .سخته يليخ يول. گرفتم يم ميتصم يزيچ هيداشتم در مورد . اوهوم -

 تونم كمكت كنم؟ يم -

 .رميبگ ميخودم تصم دياب. نه -

 .اديتر م نييغلط پا يريگ مياحتمال تصم يجور نيا. و منطق ليبا دل. مثل بزرگا فكر كن. رينگ ميپس خوب بهش فكر كن و رو هوا تصم -

 .كنم يم يسع -

 :كنه يو با خودش فكر م اديناخودآگاه زنگ خطر تو گوشش به صدا در م مانيپ

 ". ارمشيب رونيب الياز فكر و خ ديبا. شدم الشيفكر و خمن با رفتار امشبم باعث  ديشا "

 :گه يكنه و زمزمه مانند م يم ايبه ناد رو

 .ديريو عذرم رو بپذ ديبد برداشت نكن دوارميام. متاسفم. برادرانه بود. تيشونيپ دنيبابت بوس. بهتون بدهكارم يعذر خواه هيخانوم  ايناد -

 :كنه يخودش فكر م شه و با يم نيناگهان غمگ يناناد نگاه
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خوب حالم . هه. گهيد يچيكه من خواهرشم نه ه يعنيگه برادرانه  ياون دختره رو دوست داره؟ بهت م يديدوستت نداره؟ د يديد ؟يديد "

 ". باهات قهرم اصال يرو گرفت

درونش  يكنه و باز صدا يم مونشيشلرزونه و پ يرو م مانيناگهان دل پ رهيگ يبه خودش م يدگيكه كم كم رنگ غصه و لب برچ يناناد نگاه

 :كنه يمالمتش م

اون بچه . به من نداره يحس چياون ه. يشد ياالتينه تو خ ؟يغصه اش بد يخواست يبرادرانه؟ م يچرا گفت ؟يچرا دلش رو شكست. مانيچرا پ "

 ". باور كن. اصال فكر كنه زايچ نيتر از اونه كه بخواد به ا

 :كنه يم مانيرو به پ يو با سر خوش نهيش يلبش م يرو ياليخ يباره لبخند بكشه كه دو ينم هيبه ثان يناناد

دوست  دنيرقص تيتو امن. دوست داشتم. خوش گذشت يلياما به من خ. خواد يهم نم يعذر خواه. نكردم يدونم اصال هم فكر بد يم -

 .بودم اونم با بابام دهيبار تانگو رقص هيمن تا حاال فقط . هيداشتن

 :ستهيا يم مانيشه و مقابل پ يمبل بلند م يزنه و از رو يم يآروم لبخند بعد

 ن؟يخور يشما هم م. بخورم گهيكرم كارامل د هيخوام برم  يم -

آدما بد . نيبردار نيبخوا ستيشما خوب ن يبرا. خوام بخورم كه درست تره خودم برم بردارم يم يدنينوش هيمن . نيممنون زحمت نكش -

 .كنن يتصور م

 :گه يلب م ريدوزه و ز يم مانينگاه نگرانش رو به پ يناناد

 .ستين يخوب زيچ.... شه يچشاشون قرمز م. شه يرفتاراشون ترسناك م. خورن يم يدنيكه نوش يياز آدما اديمن خوشم نم -

 :گه يبه صداقت دخترك م يبا لبخند مانيپ

 .نيكه شما هم نترس مينسكافه بخور هي ميخوب پس بر -

 يكنه و كش و قوس يدستاش رو از هم باز م. جمعه كسل كننده هي. ده يرو م گهيجمعه د هي دنيكنه و خبر از رس يرو پر م ايق نادتمام اتا نور

 اهاشيدوزه و تو رو يم رونيلبش اومده نگاهش رو از پنجره اتاق به ب يرو مانيبا پ دنيشب قبل و رقص يادآوريكه از  يو بعد با لبخند اديم

در  يكار سخت. رهيرو بگ مانيپ يتونه جا ينم يو مطمئن شده بود كه كس وندهيبپ قتيبه حق يخواست روز يكه دلش م يياهايرو. ره يم روف

بهش  يشكل كم نيو به ا وندهيتو دانشگاه بپ مانيپ يقيتونه به جمع گروه تحق يم يچطور نهيتا بب ديكش يذهنش نقشه م يمدام تو. داشت شيپ

 .نتشيبب شتريو بتونه ب هبش كترينزد

رو  يبره و بعد از بوق پنجم ششم گوش يكنارش هجوم م يتخت به سمت پاتخت يرو يزيو با خ ارتشيم رونيب اليزنگ تلفن از فكر و خ يصدا

 .كنه يبابك سالم م يصدا دنياز شن يو لبخند ياز خواب آلودگ يخش دار ناش يداره و با صدا يبرم

 احوال شما؟. زيبه به خانم سحر خ -

 ...من نانا. زهيقربونت برم اون زعفرونه سحرخ -

 :كنه يچرخه تكرار م يتو دهنش م يكه اسم به سخت يو در حال هيخوره و بعد از چند ثان يزنه و حرفش رو م يم بيبهش نه ييرويناگهان ن بعد

 .خانم هستم ايمن ناد -
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خواست  يكرد م يصداش م ياسم متنفر بود و هر كس جز ناناد نياز ا روزيكه تا د ياونم از زبون ناناد ايبا تعجب از به كار بردن اسم ناد بابك

 :گه يم يبخورتش با خنده زمزمه وار به ناناد

 شما؟ يگفت نميبب سايوا سايوا -

 .ها يخوابالو تر از من يكه جنابعال نيمثل ا ؟يخوب يگ يم يشما؟ چ يچ يعنيها؟  -

 د؟يخانوم هست ايدكه شما نا دميكه درست شن نهينه نه منظورم ا -

 .خوب معلومه -

كنم  يصدات م ايناد يوقت. و بزرگ يو البته با معن يقشنگ تر از ناناد يليخ. قشنگه يلياسم خ نيا. خانم گل ايناد دياوه ببخش... نانا هيواقعا عال -

 .يستين طونيش يدختر كوچولو گهيد. يش يخانم متشخص و بزرگ م هيناخودآگاه برام 

 .يبكهه ممنون با -

بوده  زيبود كه انقدر خاطرش برات عز يحاال ك نميبب. يهات بردار ياسم كودك نيكه باعث شد باالخره دست از ا يباش يممنون اون كس ديبا -

 ها؟ ؟يداد يتكون نيكه همچ

 .ها يرفت كارم داشت ادتيكه  نيمثل ا يراست نميبب. بابك ايكوتاه ب -

 ها؟ كار؟ -

 .اونم كله سحر ؟يزنگ زد بهم يچ يبابا پس برا يا -

 .كمك بخوام هيزنگ زدم ازت ... اما كارم. كم هيلنگ ظهره . ينگاه به اون ساعتت بنداز هياوال خانوم خانوما بهتره  -

 .دييشما امر بفرما -

 :دهيبا لبخند ادامه م  بعد

 .كه انجام بده هيك -

 .شه ها ينوبت ما هم م. باشه. باشه -

 .دم يبگو گوش م. كردم يبابا شوخ. يكن يتالف يخوا ياوه چه زودم م -

 :كنه يكنه و بعد آروم آروم دوباره شروع به حرف زدن م يمن من م يكم بابك

و سارا هر دو سرما خورده اند و  ميمر تشياما واقع ميبد نيدكتر راست ليتحو قيتحق هي ديروز چهارشنبه با يبرا ايناد يعني... راستش نانا -

چون خودم به  ميكار كن قيتحق نيو با هم رو ا يبهم كمك كن يبتون ديفكر كردم شا. و كل كار رو گردن من انداختن خالصه كه زنگ زدن

پروژه  ميبد ليبه موقع تحو ميتون يبگم نم نيخواد برم به دكتر راست يهم اصال دلم نم ياز طرف. و عمرا هم تموم بشه اميپسش بر نم از ييتنها

 ؟يهست. گفتم بهت زنگ بزنم و خالصه بندازمت تو زحمت دميازت د قيكه تو تحق يبكه با سابقه خو نهيرو ا

و مرام و  يو معذرت خواه يرو هم رو حساب رو كم كن يقبل قيدم به جون تو همون تحق ينم صيمن هر رو از بر تشخ. اوه نه تو رو خدا بابك -

 .سال انقدر درس نخونده بودم 13 نيكل ا يجان تو توبه . ديكار كردم و واقعا جونم به لبم رس زايچ نيخالصه از ا

 :ده يعاجز ادامه م يكنه و بعد با خنده و لحن يمكث م يا هيثان
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امو  چارهيمغز ب نيا اديدلت م ،يخانوم ،يگل نيآخه پسرم من به ا. يبهم بد يتون يكه م هيعذاب نيبدتر نيا. رحم كن چارهيبه منه بدبخت ب -

 ؟يدچار شوك بكن

 :كنه يدوباره زمزمه م يجد بايتقر يبا لحن ايناد طونيما برخالف لحن شوخ و شا بابك

كم  نيراست يخوام جلو ينم. ياريكه كم ب نهيحالت ا نيبدتر ونهيغرور و قول در م يپا يوقت يفهم يتو خودت خوب م. كنم يخواهش م ايناد -

 مگه نه؟ يكن يبهم كمك م. ارميب

 هست؟ يخوب حاال موضوع چ. رفاقتم يكار كنم كه كشته  يچ -

 .غَبن اريخ -

 )غبن در لغت به معناى فريب و مكر است( 

 ده؟؟؟؟يجد. مدل هي نيبودم اال ا دهيشن ياريهااااا؟؟؟ جانم؟؟؟؟ به جان تو همه جور خ -

 گه؟يد يكن يم يشوخ يدار -

 ،يساالد اريخ ،يمجلس اريخ ،يگلخونه ا اريخ ،يدرخت ارير، خچمب اريخ ميبود دهيراستش ما شن. ام يهم جد يليخ. كدومه يشوخ. نه به جان تو -

 هست؟ يخوب حاال مورد مصرفش چ. ميبود دهيمدل رو تا حاال نشن هي نيخالصه به جان مادر جانمان ا. يمعمول اريجونم برات بگه اممممم خ

 يره و شروع به مسواك زدن دندوناش م يم ييسمت روشوشه و به  يتخت بلند م يخنده و هم زمان از رو يجمله بلند بلند م نيبعد از ا ايناد

 .كرده باشه دايجمعه توپ پ هيجمعه كسل كننده به  نيا ليو تبد حيتفر يبرا يو موضوع يانگار سرگرم. كنه

 ه؟يسر و صداها چ نيبابا؟ ا يكن يكار م يچ يگوشت با منه؟ دار ا؟يناد -

 :گه ينامفهوم م بايتقر ييو صدا يبا دهن كف ايناد

 .شورم يهوم؟ دندون م -

 .خدا يا -

 كرده؟ دايگشته گشته موضوع پ نيراست نيخوشمزه است؟ حاال ا ه؟يالكشف چ ديجد اريخ نيا مينيخوب شستم حاال بگو ب -

 ؟يكن يكار م يپس تو سر كالس چ ايناد يوا -

 نيبفرما ا عايبهت كمك كنم لطفا سر يخوا يم خوب حاال اگه. به جز درس گوش دادن يداشت آخه؟ خوب معلومه هر كار دنيپرس نميا -

 نه؟ اي يگ يم. يمردم از فضول. منو يدق داد. بابا هيچ ارهيخ

( با جهل مغبون  شيفروختن مال خود به كمتر از قيمت واقعى آن و يا خريدن كااليى بيشتر از بهاى واقع يعنيغبن اصطالحا  اريخ نيبب -

از كمتر يا بيشتر بودن قيمت، به لحاظ شرايط مقرر تو معامله است؛ بنابراين، اگر فروشنده كااليى را كه  منظور. به واقع) فروشنده يا خريدار 

كنه؛ چون ارزش كاالى فروخته شده به  ينم دايتومان ارزش داره به شرط ثبوت خيار براى خودش، به كمتر از آن بفروشه، غبن تحقق پ زاره

 ؟يديفهم. شه يفروخته م) بيع بدون حق خيار براى فروشنده (يى است كه به گونه بيع الزم كه گفتم، كمتر از ارزش كاال يشكل نيا

 يسواد حرف بزن يشه به زبون من ب يم. يكن يترم م جيو گ يكن يتو چهار تا هم بهش اضافه م هيچ اريگم خ يبهت م. به جان خودم نه -

 پروفسور بالتازار؟
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 .نوشه يم يچا يگذاره و قلپ يرو تو دهنش م كيك كهيت هيم زمان ده و ه يبابك م ليتحو يخنده سرخوش بعد

 .جاست نيهم ستيهم كه حواست ن ييتنها جا.  يكن يده تا كار رو با هم م يدار. يجور نيا يفهم يخانم معلومه نم يخوب ناناد -

 نيا اديطور كه داره بوش م نيانگار ا! اصال يچ يعني ارهيخ يخوب نگفت. دييشما هم بفرما. خورم يم كيخوب گشنمه دارم ك. بابا بد اخالق يا -

 .شناسم فرق داره يكه من م ييارايبا اون خ ارهيخ

 :تحمل و صبر و حوصله به خرج بده يكم ايناد يايطونيكنه در مقابل شر و ش يم يكنه و سع يم يبلند حرصش رو خال يبا نفس بابك

 .دادم حيغبن رو هم كه برات توض. و تسلط دو طرف معامله بر فسخ عقد به سبب غبن ارياخت يعنيغبن هم  اريخ. و تسلط ارياخت يعني اريخ -

 ؟يكار كن يتو قراره چ. تو همه كتابا هست شيكه معن نايخوب حاال ا. بيمكر و فر ياوهوم گفت -

احكامش،مبدا ثبوتش و اسباب  طش،يدر مورد كاربردش، شرا. ميكن يهست بررس شيغبن رو تو قانون تجارت كه كاربرد فقه اريقراره خ -

 .سقوطش

 يم يليشرمنده خ. رو خودشون قيتا برسه به تحق هيشون چ ياسم يكشه من بفهمم معن يهفته طول م هي هيفقط  يكه تو گفت نايا. اوه قربانت -

 .گهينشد د يخواستم كمك كنم ها ول

و  يرو بفهم يمعان يهمه  عيدم سر يقول م ميروش كار كن مينيم بشبا ه. رهيفقط وقت گ. ستيهم ن يكار سخت. ستين ياالن وقت شوخ ايناد -

 .دارم مانيمن بهت ا. يبد ليتحو يخوب يليكار خ يبتون

 :گه يم يجد يداره و با لحن يبرم يدست از لودگ ايناد

 نيشم ا يالزم م يحرفام و مان نيكم خنگ تر از ا هيفهمم آخه  يحرف تو رو نم تشيواقع. نه با تو يكنم ول يم شيكار هيخودم . باشه بابك -

 .كنم يم ياما سع اديازم در ب يا يحساب زيدم چ يالبته بهت قول نم. طور مواقع

 .من هستما يبر خورد يبه مشكل اي يهر جا هم كمك خواست. يدرست مثل قبل. مطمئنم كارت حرف نداره -

 .كشنبهيباشه پس فعال تا  -

كنه تا فكرش رو متمركز كنه و با خودش  يم يزنه سع يم يگاه گاه وانيكه به كناره ل ييو با ضربه هازنه  يرو آروم آروم هم م يقاشق چا با

 :زنه يحرف م

شده به  يهر جور يگرفت ميكه تصم يمگه تو نبود يآ يآ. ياه چه كار كسل كننده ا. خانم ايناد مانيآها نه شرمنده آق پ....  يخوب ناناد "

 يافتخارات جنابعال دنيفقط با د مانيپ نيا. نداره تنبل خانم يا گهيراه د. يجور نينه ا يروهش؟ خوب آره ولجزء گ يو بر يش كينزد مانيپ

كمك  يخوا يبگو م. يچيبگم؟ ه يچ رميرو بگ يمان نيآخه باز برم خرِ ا. كردما يرياوف گ. زنه و ممكنه خر شه و بلـــــه يچشاش برق م

پاشو دختر پاشو زودتر زنگ بزن بهش كه وقت . كمكت كنه يخوا يرو م يكي يستيتو باغ ن شهيول همكه طبق معم ييو از اونجا يدوستت كن

 .ها يندار

... بابا گهياوف بردار د. رهيگ يرو م يكشه و در همون حال هم شماره مان يسرد شده اش رو مثل آب سر م يكنه و چا يقاشق رو ول م باالخره

 ...اه

رو  ايو كالم محكمش ناد چهيپ يم يگوش يتو يمان يرو قطع كنه صدا يبره كه گوش يدست م دانهيكه ناام يزماناز هشت بار بوق خوردن و  بعد
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 :زنه يم اديفر يگوش يره و خندان تو يحال از رو نم نيبا ا. محل شده يخروس ب يبند بوده و به قول دايرسونه كه دستش شد يباور م نيبه ا

 .يهست يكنه چه آدم پر مشغله و گرفتار و مهم يندونه فكر م يهر ك. رو يگوش نيا يادخوب شد باالخره جواب د. بابا يا -

 .رميدرگ يليكارت رو زود بگو خ يناناد -

 دميشا ايخواب  ايعشق و حال  ؟يهست يچ ريروز جمعه مثال درگ. ستين يخبر ريمرگ ريزنم درگ يمن كه زنگ م. حواست باشه ها ياو ياو -

 .طرف اونجاست

 .خنده يقهقهه م به بعد

 :كنه يحرفش رو قطع م يمان

 .كه من مسافرم ميتمومش كن گهيتا دو ساعت د ديو با ميا انايشركت آر ياز پرونده ها يكيمشغول جمع و جور كردن  مانيمن و پ يناناد -

 :شكنه يم سكوتش رو يكنه كه باز مان يتنها سكوت م هيشوكه و مستاصل چند ثان يخبر مسافرت مان دنياز شن ايناد

 .گهيبگو كارت رو زود باش د ؟يشد يچ ؟يناناد -

 ؟يگرد يبرم يك -

 چطور؟. گهيچهار روز د ايفكر كنم سه  -

 :ده يرو مخاطب قرار م يدوباره مان يبا كالفگ يناناد

 ؟يشه نر يحاال نم -

 اومده؟ شيپ يمشكل ؟يشده ناناد يچ -

 .آره -

 .تونستم حلش كنم ديخوب بگو شا -

 ...اه ،يتون ينم يبر يبخوا نه اگه -

 كه به رفتن من ربط داره؟ يچه مشكل نيآخه ا ؟يش يم يخوب حاال چرا عصبان -

 :ده يمقدمه ادامه م يب يناناد

 يچقدر طول م يدون يخودتم كه م. دونم يهم ازش نم يچيه. كنم تو حقوق تجارت هيته ديغبن با اريدر مورد خ قيتحق هيچهار شنبه  يبرا -

 كار كنم؟ يحاال من چ. اه. بشه و بتونم روش كار كنم ميحال يزيچ هيكشه تا 

 :ده يره و بعد با بهت ادامه م يفرو م يناناد يتو شوك حرفها هيچند ثان يمان

 ه؟يحرفها؟ خبر نيشده؟ تو و ا يچ ؟يبكن يخوا يم يچ قيتو تحق -

كمكش  ديبا. خوب دوستمه. به من گفته كمكش كنم ضنيهاش مر يبابك دوستم ازم كمك خواسته چون تنها شده و دو تا هم گروه. رينخ -

 .كنم

 :كنه يتو گوشش زمزمه م ييصدا

 "... خان نداره و ما هم كه عر عر مانيبه پ يربط هياصال هم كه قض. آره جون خودت "
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 :ده يادامه م يخنده دار ناناد ليجالب در مورد دل ييمتعجب و حدس ها يبا خنده و لحن يمان

 .راه حل دارم هيمن برات . نداره يكه مشكل نيخوب ا. طور نيكه ا آهان -

 :دوه يم يحرف مان نيو با لبخند ب رهيگ يم هيناگهان دوباره روح يناناد

 ها؟ها؟ ؟يچه راه. يآخ جون چه راه -

شه و البته به اندازه منم پر طاقت  يمبعد از ظهر  يفقط برا. خوام كه كمكت كنه يخوبم م ياز همكارام و دوستا يكيخوب از . مهلت بده دختر -

 .هيجد يليكردن هم موقوفه كه خ يگوشيو باز ستين

 برم؟ يك ؟يكن يباهاش هماهنگ م يحاال آدرسش كجاست؟ ك. بهتره يچياز ه. هيچاره چ. ها ياوف تو هم گشت -

فقط االن برو . گهيگم تا دو ساعت د يهت مزنم ب يرو هم زنگ م قشيساعت دق. دم يآدرس دفترش رو بهت م. دختر يكن يچقدر سوال م -

 .يآبرومون رو نبر يليخودت بخون كه خ ييزايچ هي نيبش

 .گهيكن د يدونم بهش حال يچه م. ستيبهش بگو طرف اصال تو باغ ن. خوندم يكه خوب خودم م دميفهم يم. برو بابا دلت خوشه -

 :گه يبا خنده م يمان

 .ميهم به كارامون برسبرو پس حاال تا ما . خوب بابا لهيخ -

 :داد يرو فحش م يزد و مان يمدام با خودش حرف م ايناد

 نيكلمه هم از ا كي. گم من عجله دارم يم يوقت ستين تيانگار اصال حال. يخبر به من بد هيكارت نكنه دوساعته قراره  ياه آخه خدا بگم چ "

اون وقت . بدم دست بابك قيتحق هيتا چهارشنبه هم  ديدونم و با ينم ش،يكنه از نوع خورا يهست ول اريخ دميموضوع خنده دار كه تازه فهم

 "... اوف... مكه يحاج يحاج يو رفت يكجا بر يزنم ك يبهت زنگ م يساديكلمه وا كيهم  يالجنابع

 يرو م يو شماره مانداره  يرو برم يدوباره گوش تيو در نها زهير يكنه و چند بار موهاش رو به هم م يموهاش م يدستاش رو تو مستاصل

 .رهيگ

 :چهيپ يم يگوش يتو ييشه و صدا يبار بعد از دو تا بوق خوردن برداشته م نيا تلفن

 !د؟ييسالم بفرما -

 :كنه يده و بعد آروم زمزمه م يبه صدا گوش م جيگ يلحظه ا ايناد

 جناب راد؟؟؟ ديببخش -

 :گه يزنه كه لبخنده م يم حدس ايكه در اصل از لحنش ناد يبار با لبخند نيصدا ا دوباره

 .چند لحظه دستشون بنده گفتن من جواب بدم بهتون شونيراستش ا. بله بله -

دختر عموش تماس  ايناد نينه نه بگ... نانا نيبهش بگ. بابا يا. دست و پا كرده يحاال براس من منش. كه امروز انگار تو پست وزارته نمياوف ا -

 .گرفته كار واجب باهاش داره

از زبون خودش ناخودآگاه  ايشدن اسم ناد انيپشت خط ِ با نوع ب ايبود ناد دهيفهم يگوش يرو ايكه از همون ابتدا هم با خوندن نام ناد نمايپ

با  تيشه و در نها يتر م قيكنه، عم يصحبت م يفراخوندن مان يبرا ايكه ناد يتيلبخند با حرص و عصبان نيو ا نهيش يلبش م يرو ينيريلبخند ش
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 :نگفت

 چند لحظه يگوش -

نرسه خطاب به  اينگه داشته تا صدا به ناد يگوش يكه دستش رو رو يقهوه تو فنجونه رفته و با خنده و در حال ختنيكه مشغول ر يسمت مان به

 :گه يم يمان

 .هم توپش پره يخانوم پشت خط ِ و حساب ايناد ايب. يمان يهست يعجب آدم -

 .دستم بنده ينيب يمگه نم. كار داره يچ نيخوب بب -

 .كارت داره يچ نيكنم تو برو بب يخوب اونو بده من درست م -

ده و پاهاش رو دراز  يره و با آرامش روش لم م يم يو به سمت صندل رهيگ يرو م يده و گوش يم مانيجوش رو به دست پ ريبا خنده ش يمان

 :كنه يبر لب شروع به صحبت م يكنه و با لبخند يم

 احوال شما؟. خانم گل يبه به ناناد -

 :گه يم يخطاب به مان تيبا عصبان ايناد

 .ينه ناناد ايناد يگ ياوال من بعد به من م -

ادامه  نيبلند شده و خشمگ ييشكنه و با صدا يم ايرو ناد يا هيهست كه دوباره سكوت چند ثان يشده و هنوز در حال هضم جمله ناناد جيگ يمان

 :ده يم

بگم بهت كه االن  ينجوريا. ستميكار ن يعالف و ب يكه وقت من طالست و مثل جنابعال ستين تياصال هم حال يعالف كرددوما، دو ساعته منو  -

 اونبا  ياصال حرف زد. يبه خدا وقت ندارم مان. كارم رو راه بنداز. توئه دور سر نگردونم ريجونِ من حاال كه كارم گ. هيمن كل يهم برا هيثان هي

 ؟يو رفت يكه منو از سرت باز كرده باش يزد يرفح هيفقط  ايدوستت 

 :گه يم ايبا خنده در جواب ناد يمان

 .تا بره خونه اش يصبر كن گهيكم د هي ديبا. هم االن كار داره چارهياما اون ب. باهاش حرف زدم. زمينه به جون تو عز -

 :ده يدلهره ادامه م يگنگ و كم يبا لحن ايناد

 ؟؟؟؟يزيچ يبچه ا يزن ايتنهاست تو خونه اش  ؟يمان هيرم خونه اش؟ آدم مطمئنمن ب يخوا ينكنه م نميبب -

 :ده يپره و ادامه م يخنده اش م نيبا حرص ب ايكنه كه ناد يبلند شروع به قهقهه زدن م يبا صدا يمان

 .خدافظ. كنم يم يغلط هيخودم . اصال نخواستم ه؟يچ يدون يم. مسخره. گرفته تيواقعا انگار شوخ. مرگ -

 يكنند ادامه م يتا آشت ارهيقطع نكنه و بعد ازش دلخور نشه و نخواد هزار جور بهانه ب ايكه ناد نيا يكنه و برا يخنده اش رو قطع م عيسر يمان

 :ده

 .نهيتنها بش هيدو ثان يبرا يخانوم حت هيممكنه با  ريآدم غ نيچون ا دميخند. هيچه حرف نيا. زمينه عز -

 :كنه يلبخند اضافه م با

 .سقف هي رياونم ز -
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 :ده يبا حرص جواب م ايناد

من  يخواد برا يبده؟ البد بعدم موقع حرف زدن م ادي زيبه من چ يكرد دايترسناك پ يعامل نفوذ هي يولم كن تو رو قرآن گشت. مسخره -

از  يدونستم آب ياز اولم م. كردنت دايآدم پ نيولمون كن بابا تو هم با ا. و نگاه كنه موقع درس دادن واريذكر بگه و در و د يبندازه و ه حيتسب

 .خدافظ بابا. يفقط دو ساعت وقتم رو گرفت. شه يمن گرم نم يبرا بتيغر بيعج يو دوستا يكيتو 

 يراحت موقع درس دادن صاف زل م التيخ يول. گهياعتقاد داره د ييزايچ هيفقط خوب به  ستين يا يجور نياصال آدم ا. راحت التيخ. نه نه -

 .نه ايشده  تينه تو چشات كه از چشات بفهمه حالز

 :ده يخنده ادامه م با

 .يفهم يم ينيب يحاال خودت م. بارشه يليراحت خ التيخ. ستيهم قانع ن يديفهم يكه بگ نيسر تكون دادن و ا هيبه  -

 برم؟ ها؟ ديو كجا با يهست؟ ك يخوب حاال ك. خدا كنه -

 :ده يو بعد ادامه م نهيتونه بب ياز پشت تلفن نم ايكه ناد اديلبش م يرو يطانيش يكنه و خنده ا يفكر م يلحظه ا يمان

 خوبه؟. دفتر من باش گهيساعت د ميبگم ن ديو كجا، با يبر يكه ك نياما ا ينيب يم يريهستش رو م يك -

 .افتم ياالن راه م. هيعال. آره آره -

رنگ و  يدم دست يروپوش مشك هيپاش  يتو ديهمون شلوار گرمكن سف يره و رو يبه سمت اتاق خوابش م عيكنه و سر يرو قطع م يگوش ايناد

كنه و كوله لپ  يرو هم پا م شيمشك يورزش يزنه و كفش ها يتنها عطرش رو م يشيآرا چيكنه و بدون ه يسرش م يرو رفته و شال مشك

 .ره يداره و به سمت در م يو خودكار برم كاغذمقدار  هيتابش رو با 

هست و مدام  يكه ذهنش پر از افكار مختلف در مورد دوست مان يره در حال يم يكنه و به سمت دفتر مان يرو روشن م نيبعد ماش يا هيثان

 :كنه يم يساز ريبراش تصو

هم  يسطل گل محمد هيو امممم آهان  شيشونيرو پ قياخم عم هيرو صورتشه و  شيكوه ر هيطرف  ينيب يم ير ياالن م نم؟؟؟؟يخوب بذار بب "

 ...كرده و  يرو خودش خال

 :كنه يدرون ذهنش محكومش م يخنده و هم زمان ندا يذهنش م يتو ريبه تصو ناخودآگاه

 ديشه عقا ينم ليپس دل. خاص خودش ديجوره با عقا هيهر كس . زشته يليمسخره كردن آدم ها خ. خانوم حواست باشه ها يناناد ياو ياو "

. خوب بابا لهيخ. فرو كنه يزيتو وقت بذاره و تو مغز آكبند تو چ يكه حاضر شده برا يهم ممنونش باش يليخ ديتازه با. يريآدم ها رو دست بگ

همون كه  ادته؟يها؟ تو  ا؟يبود خدا يچ لميتو اون ف ينياون پسره شهاب حس هيشد قض. گهيد رهيگ يخوب آدم خنده اش م. نگفتم يزيمن كه چ

رو پس زده بود كه  نيكه دختره سقف ماش. شد يپسره هم نم نيبابا كه سوار ماش يا. بود يبود چ جيتو بس. بود ها دهيپسر ِ تو دانشگاه دختره د

بكنم من كه تو اتاق خوابش با من  يكار هي نيبب. لمهيمثل اون ف ارمشيبشر رو آدمش كنم و تو راه ب يبن نيده من ا يجون م يآ. اسوار شه ه

 ". لم بده ييتنها

 :زنه يم اديتو ذهنش فر يكنه كه ندا يه زدن مشروع به قهق دوباره

. اوف تو هم حاال ؟يبزن يخوا يكه م يبه حرف يكن يقبلش فكر م هيدو ثان يباز كن يخوا يتو واقعا دهنت رو م. تيترب يب يجنبه  يخفه شو ب "
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 يم يچ يكن يفكر نم هيدو ثان. ينيهم يزن يمبا مردم هم حرف  يدار يوقت يستيتو آدم بشو ن. كنه يم يچه فرق. زنم خوب يبا تو دارم حرف م

 ". ايخوب بابا كوتاه ب لهيخ. يبگ ياخو

 :كنه يخنده و زمزمه م يم دوباره

 يا ؟يدرس بخون يبر يخوا يمثال م. ميشه بخند ديو با ناز حرف بزنم سرخ و سف اميب يكم براش عشوه خرك هيجان من بذار  يزيچ هيفقط  "

 يآدم و با حواس جمع م نيع يريم نيرنگ نيسنگ. حواستو خوب جمع كن يناناد نيبب. اه. نباش كه ليبخ. گهيمه دالز حيكم تفر هيبابا خوب 

 ". بابا ميديرس. حتينص گهيبسه د. فهم شد؟ آره بابا ريش. خونه يايم يكش يو بعدم راتو م يد يدادنش گوش م رسبه د ينيش

افته و با  يراه م يشه و به سمت شركت مان يم ادهيپ نيداره و از ماش يبرم شيكنار يصندل يكنه و كوله اش رو از رو يرو پارك م نيماش

 .رسه يبعد پشت در م يا هيره و ثان يآسانسور باال م

 فيظر يكشتش تا موهاش رو پنهون كنه و اخم يجلو م يره و كم يسرش م يده و هم زمان و ناخودآگاه دستش به شال رو يرو فشار م زنگ

 :كنه يو با خودش زمزمه م نهيش يم شيشونيپ يرو

 نيحواسم نره به ا يده و ه يدرس م يمرتب و صاف باشه بتونم نگاش كنم وقت ز،يهم تم شاشير. نچسب و زشت نباشه يليجان من خ ايخدا "

شم و  يشه كه من جاش خفه مبسته نبا راهنشيپ يياون آخ آخ خدا جون اون دكمه باال اياز ته بتراشم  غيت هيرو با  شاشيشد اون ر يكه كاش م

 ". فهمم ها يكلمه هم نم كيكنه و تا ته درس دادنش  يم ميقلم بد عصب هي نيبه جان تو ا. كنم ها يكنم بازش م يدست دراز م

 :كنه يش مده صدا يتكون م ايكه دستش رو مقابل صورت ناد يبار بلند تر و در حال نيكنه و ا يم ايبه چهره ناد يبا لبخند دوباره نگاه يمنش

 خانوم؟ خانم راد؟ ايناد -

 :نه كيدوزه و دوبار پشت هم سالم م يو متعجب نگاهش رو به صورت دختر م اديم رونيب الياز فكر و خ يناگهان ايناد

 ...سالم... سالم  -

 :گه يم ايمهربون رو به ناد يصاف و نگاه يبا لبخند دختر

 .دياومد ينه تو م ديزد يم ينه حرف. چند بار صداتون كردم .نجايحواستون نبود ا ن؟ييكجا. سالم خانم راد -

گردونه و به  يشه و هم زمان سرش رو دور سالن م يوارد سالن م اديدوباره تصوراتش از صورت مرد رو لبش م يادآوريكه از  يبا خنده ا ايناد

 :كنه يآروم زمزمه م ييدوزه و با صدا ينگاهش رو م يدر بسته اتاق مان

 اومده؟ يت ماندوس نيا -

 :ده يپاسخ م جيكنه و گ يم اينگاه ناد ريبه مس يبا تعجب نگاه دختر

 .هستن با دكتر راد نجايا نيدكتر راست ياز صبح آقا يمنظورتونه ول ويدونم ك ينم -

 :كنه يتو دلش زمزمه م ايناد

داره و دارن  فيتشر نجايا مانيدونستم از صبح آقا پ يمم مكه خود نويمسخره خانم ا. افته يدكتر دكتر از دهنش نم.. نيريكه خودش نمياوف ا "

 ". اوف. نه ايخوام بدونم اون آقا معتقده اومده  يم. دن يرو انجام م يشركت برادر گرام يكارا

 :دوزه يو به دختر م رهيگ يرو از در بسته م نگاهش
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 اديخوب حتما م يليخ. زود اومدم يا قهيده دق هيهر چند . نه ايه اومده به من درس بد اديكه قرار بود ب يخوام بدونم اون يم. دونم ياونو كه م -

 .نيراست يو آقا يمان شيسر پ هيمن برم . گهيد

 مانيو پ يسرخوش رو به مان يبا خنده ا ايشه و ناد يكنفرانس بلند م زيم يره و هم زمان دو تا سر از رو يكنه و لبخند بر لب تو م يرو باز م در

 :ارهيركت در منگاهش رو به ح

 .گهيد اميناد يعنيخوب من نانا  يزدم ول ياول در م ديدونم با يم. نيدكتر راد و دكتر راست دياوه اوه ببخش -

 :گه يم يكنن و مان يو هم زمان سالم م اديلبشون م يرو نيريش يهر دو خنده ا مانيو پ يمان

 .خانم طونيتو اومدنت ش يجورنينداره عادت كردم به ا يبيع. خودمون طونيش يبه به ناناد -

 :كنه يگردونه و آروم زمزمه م يم مانيشرمنده اش رو به سمت پ ينگاه متاسف و كم ايناد

 ...ايناد... يمان ايناد -

 :كنه يو تكرار م ايدوزه به ناد يبا تعجب چشم م يو مان رهيگ يم نييپا يحرف چيه يسرش رو ب مانيپ

 شده حاال؟ يچ ياسم متنفر بود نياز ا شهيتو كه هم نميبب ا؟؟؟يناد -

 :كنه يشرمزده دوباره زمزمه م يبا لبخند ايناد

 ؟يباشه مان. بزرگ شدم گهيد. هام بوده ياسم بچگ نيا. ياسم صدام كن نيبا ا ستيدرست ن. بهتره يجور نيا -

 :ده يو ادامه م ايدوزه به ناد يآروم و مردونه چشم م يهم در جواب با لبخند يمان

 ش؟يشروع كن ينيبش يخوا ينم. قتيتحق نيا يبرا يعجله داشت يليخ ادمهي نميخوب بب. ديشما امر كن يهر چ. خانم گل ايادچشم ن -

 :ده  يادامه م يو با استرس رو به مان اديم رونياز فكر ب ايناد

 كو پس؟... آره آره -

 كو؟ يچ -

 :گه يم يرو به مان يطانيش يبا لبخند ايناد

 .باشن بابا ميكم آن تا هيدوستات بگو  نيبه ا ومده؟يچرا پس ن. بابا يا. گهيت داستاد معتقد نيا -

 :گردونه يبرم ايكنه و بعد نگاهش رو به سمت ناد يرو نگاه م مانيپ يا هيبا لبخند ثان يمان

 .استادتم ادياتاق پهن كن تا ب يكيبدو برو بند و بساطت رو تو اون . طونيش يا -

 :ده يدوزه و با خنده ادامه م يم يبه مان دوباره نگاهش رو ايناد

 تيخانم آجرلو منش كينزد رونيب زيم نيبذار برم رو ا. ها ادينم!!!! نهيش يسقف نم هي ريدختر ز هيتو، تنها با  يمگه نگفت يها ول يبهش نگ -

 .نميبش

 :ده يادامه م يو مان ايدوزند به ناد يقرمز چشم م يكمداره به زور خفه اش كنه و صورت  يكه سع يبا لبخند مانيصدا دار و پ يبا خنده ا يمان

 .اديو كتابت رو باز كن تا ب فيبرو تو اون اتاق ك يعوض بلبل زبون طونيش -

 :گه يكنه م ياندازه و هم زمان كه به سمت در حركت م يشونه اش رو باال م ايناد
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 من مغزم آكه آكه؟ يبهش گفت يراست. از من گفتن بود -

 .عوض وقت تلف كردن گهيبرو د. دونن يهمه م نويا. ستيفتن نالزم به گ -

از  يكي يبا خنده رو. گردون يها يبا صندل يو مشك يليمستط يزيم. گردونه يكنه و نگاهش رو دور تا دور اتاق كنفرانس م يدر رو باز م ايناد

رو  حشيكنه به چرخ زدن دور خودش و با لبخند تفر يو شروع م رهيگ يرو با دست م زيهاش م ياندازه و مثل بچگ يها خودش رو م يصندل

رنگ ها و  نيا. واريطرح سنگ د يو قسمت باال واريد يرو يافته و رنگ خاكستر يرو به روش م وارينگاهش به د يلحظه ا. نهك يكامل م

 يشاد يبرا ييشركت جا نيا ياتاق ها هياتاق هم مثل بق نيانگار تو ا. اندازه يو قدرت و اقتدار رو با هم به وجودش م يحس سرد ونيدكوراس

و تو ذهنش ناخودآگاه  رهيگ يبا فكر كردن بهشون هم دلش م يكه حت ييزايو چ ينيهست كار و اخم و سنگ يچ هر. ستين يو رنگ و زندگ

اومد  يسر ذوق م شتريآدم ب ينزده؟ قطعا اون جور ينارنج يحت اي يسبز پسته ا اي يصورت ايرو بنفش  واراشيد يكه چرا مثال مان اديفكر م نيا

بزرگ رو در  يآدما يهمه آدم دورو برت كه ادا نيا. برو بابا. فكراتم بچه گونه است يحت. يبچه ا يليخ يانادن ايكوتاه ب. كه كار انجام بده

. يتات خفه شون كندس نيبا هم يخوا يبعدش م. ساعت قابل تحمل هستن مين يراست بگو كدومشون به دلت نشسته؟ همشون فقط برا ارن،يم

بار امتحان كرده بودن  هيكه اگه ... كدوم چيچرخ دار رو امتحان كردن؟ باور كن ه يچند تاشون تا حاال چرخ زدن رو صندل يكن يفكر م ييخدا

 يدوباره چرخ .اند يها عال يتيريمد يصندل نيرو امتحان كنم ا يمان يبارم صندل هيكاش  يوا. سرد و خشك نبود زشونيهمه، همه چ نيحاال ا

كه به زور  يبنده و با خنده ا يده و چشماش رو م يفاصله م زيرو از م شيصندل يو كم رهيگ يم زيزنه و با خنده دستاش رو محكم تر به م يم

 .كنه يم دنيصداش رو خفه كرده شروع به چرخ

 ايو متعجب ناد جيگ يصحنه مقابلش لحظه ا دنيشه كه با د يكنه و وارد اتاق م ياندك باز م يبسته اتاق كنفرانس رو آروم با فشار مهيدر ن مرد

لرزه و نگاهش  يلحظه دلش م هي. كنن يم يطونيدور از چشم مامانشون دارن ش طونيتخس و ش يكنه كه درست مثل دختر بچه ها يرو نگاه م

 يايصاف و معصوم كه خبر از دن يصورت. شه يو محو صورتش م نهيش يم يلبش لبخند يرو ايگرده و انگار از لبخند ناد يم ايناد رتصو يرو

شه و لبخند ساده و  يپر م يدلش از خوش يصندل هي يبا چرخ زدن رو يكه فارغ از هر غم و غصه ا يفرشته ا. نداره انگار رونيهزار رنگ ب

با . پرت شده نيزم يرو يديق يافته كه با ب يم شيكوله پشت يو رو اديم نييكم كم پا ايصورت ناد ينگاهش از رو. نهيش يآسون رو لبش م

 ايكنه كه ناد يآروم م يكنه و هم زمان سرفه ا يبلند م نيزم يو كوله رو از رو رهيگ يقرار م ايناد يشه و كنار پا يخم م نيزم يلبخند رو

دستشه  يو كوله اش كه تو نمايبه پ يا هيثان يو نگاه شرم زده اش رو برا نهيش يم خيس يصندل يو با وحشت رو نهك يناگهان چشماش رو باز م

 :كنه يو زمزمه م رهيگ يبره و كوله رو م يدوزه و بعد آروم دستش رو جلو م يم

 ن؟يكن يكار م يچ نجايشما ا -

 :گه يدر پاسخش م ايآروم به ناد يكنترل شده و نگاه يبا خنده ا مانيپ

 .نجاهايا نياومد يچ يبرا ديكه فراموش كرد نيمثل ا -

 داشت به شما؟ يچه ربط نيخوب ا -

 .گهيمشكلت كجاست و كمكت كنم د نميخوب من اومدم بب -

 .بهيغر بيكم عج هيكه  يهمون. كه ادياز دوستاش قراره ب يكيگفت  يآخه مان يها؟؟؟ شما؟؟؟ ول -
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 :ده يادامه م نهيش يم ايكنار ناد يصندل يكه رو يبا خنده و در حال مانيپ

 به؟يحاال چرا عج -

به اون  دنيبا هم خند تيو در نها مانيكشف مهم به پ هيدادن  حيتوض يفرصت برا هيآهسته و سرخوش از بدست اومدن  ييصدابا خنده و  ايناد

 :ده يزده ادامه م جانيمرد، ه

شما  يراست. كنم شتيكم اذ هيده  يجون م يعني!!! اوه داشته باش. ييجا نهيش يدختر تنها نم هيكرده كه با  دايرو پ يكي يمان. نيخبر ندار... به -

 نش؟يديد

 :گه يو در جوابش م ايبار رو به ناد نيا يجد يبا لحن مانيپ

 داره؟ يبيعج زيچه چ نيخوب ا يول. بله -

از  رن،يخودشون رو بگ ينگاه و رفتارا يتونن جلو يكه به خودشون شك دارن و نم ييبه نظر من فقط آدما يدون يم. گهيد بهياوه خوب عج -

 ...فكر كنن و برو تا ته يزيچ نيداره اصال بخوان به چن يليوگرنه دو تا آدم عاقل و بالغ چه دل. ها دارن يفلسفه باف نيا

 ن؟يستيموافق ن. بهش احترام گذاشت ديهر كس محترمه و با ديداره و عقا يا دهيعق هيخوب هر كس  -

 :كنه يلب زمزمه م ريو ز رهيگ يم طتنتيدوباره نگاهش رنگ ش ايناد

 .گهيكردن خوبه د تيكم اذ هي يول -

 :گه يدوزه و م يم ايخنده و نگاهش رو به ناد يبار م نيا مانيپ

تا  نيو اشكاالتتون رو بگ ديو كتابتون رو باز كن ليحرف زدن تعط گهيپس د. بهتون گفته بود منم يكه مان يبيخوب اون استاد معتقد و عج -

 .ميحلشون كن

من ... شمـــــــــــا؟؟؟ من: كنه يچسبونه و زمزمه م يم نييحد ممكن به پا نيجالت سرش رو تا آخرناگهان وحشت زده و قرمز از خ ايناد

 ...من... يمنظور

 :گه يم ايرو به ناد يجد يكنه و با نگاه يرو قطع م ايحرف ناد مانيپ

 ه؟يخوب مشكل چ. ميكن يفقط در مورد درس صحبت م گهيد. ستين حيالزم به توض -

 :كنه يكنه و هم چنان با خودش زمزمه م يخودش رو مشغول در آوردن كتاب قانون و لپ تاب و كاغذ و خودكار م مانيپ نيسنگ نگاه ريز ايناد

كه من از همون  مانيپ نياستاده هم نينكرد به من بگه ا وونهيپسره د. نرسه يعوض يمان نياه مگه دستم به ا ؟يشد ياگه الل م يمرد يحاال م "

تا ته خط رو  نيكه ا يبد حيغَبن رو توض اريخوام برام خ يبگم م هيبگم؟ االن كاف يچ نيزدم؟ حاال من به ا يچه گند يديد .اليخ ياول بگم ب

كنم كه براش  يخودم رو خفه م رميگه به اونا من بدو بدو م يم قيتحق يو حتما عاشق چشم و ابروش شدم كه هر چ هيبخونه و فكر كنه حاال خبر

 .ها. كنم ينيريخود ش

 :كنه يشروع به حرف زدن م ايدوباره رو به ناد مانيپ

 ن؟يشروع كن نيخوا يشد؟ نم يخانم؟؟؟ پس چ ايناد -

خونم  يخودم م... من. مزاحم شما بشه ستين يازيگفتم كه ن يبه من نگفته بود كه از شما خواسته وگرنه من بهش م يمان... خوب راستش من -
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 .ممنون. نيبه كارتون برس نيشما بر

 :اديذهنش م يتو يمان يزنه و هم زمان حرفا يورق م ايتوجه به حرف ناد يكنه و ب يكتاب قانون رو باز م مانيپ

 ؟يبكن ايكمك ناد يندار يشه اگه تا شب برنامه ا يم مانيپ "

 ؟يكمك چه

وقت  هي ديحاال با. اصال ستيال تو باغ نك يدون يكه خودت بهتر م نميغبن كمكش كنه و ا اريدر مورد خ قيتحق هيبابك ازش خواسته تو  دوستش

 يحوصله به خرج بد دياندازتت و واقعا با يبه زحمت م يلياولش خ نيبب. يو جا بنداز يبد حيقشنگ مطلب رو براش توض يساعته بذار 8 -6

سر ذوقت  يده و به قول يگوش مشه و با دقت  يآن چنان هوش و حواسش جمع م رهيبگ اديرو  يزيكه اگه بخواد چ نهيكه داره ا يتيمز هي يول

 ".ارهيم

كمك  يو حرفاش شك و دو دل اياز نگاه ناد يمطلبه اما از طرف نيگرفتن ا اديمشتاق  ايعالمت سواله كه چرا انقدر ناد هي مانيپ يبرا هنوز

خونه و متعاقب اون شروع به  يرو مماده مربوطه  نيقانون اول ياز رو ايبدون فرصت دادن به ناد جهيكنه و در نت يخواستن از خودش رو حس م

 .داره يباز م يا يريگ ميرو از هر تصم ايناد بيترت نيكنه و به ا يح دادن ميتوض

به تمركزش  هياما فكرش تنها چند ثان حاتشيكنه به توض يشه و با دقت گوش م يثابت م مانيپ يلبها يو رو ارهيكم كم نگاهش رو باال م ايناد

 يچرخه و بعد رو يم مانيپر قدرت پ يدستا ينگاهش رو. شه يم مانيآروم و پر قدرت پ يدآگاه محو نگاه و صداده و بعد ناخو يادامه م

افته و خنده رو  يم بيتصورش از مرد عج اديو ناگهان  رهيم رهنيپ يباز باال يتك دكمه ها يره و رو ينگاهش باال م. دشيسف دونهمر راهنيپ

 :شه يقطع م مانيو لحن برّان پ نيشه و با نگاه خشمگ يم هيا چند ثانكه عمرش تنه يخنده ا. نهيش يلبش م

 گفتم؟ يم يخانم راد چ -

 ...نيخوب داشت... خوب... ها؟؟؟؟ اممم -

چون هم وقت من با . نيدم انتظار دارم با تمام حواس به من گوش بد يم حيرو توض يدارم بهتون مطلب يزدم؟ وقت يم يداشتم حرف خنده دار -

حواستون همه جا هست اال  نميب يكه م هيپس بار اول و آخر. ميتا وقتمون رو تلف كن نجايا ميكدوم هم نشست چيهم قطعا وقت شما و هارزشه 

 د؟يمتوجه شد. نجايا

رو  حاتشيدوباره توض مانيده و پ يو به مفهوم بله تكون م نييو تنها سرش رو به پا ارهيم ايترس رو تو وجود ناد مانيپ نيمحكم و خشمگ لحن

و  ايتر كردن فاصله اش با ناد كيو نزد مانيبار با تكون پ نيكنه حواسش رو متمركز كنه كه ا يم يسع اديبا تالش ز ايو ناد رهيگ ياز سر م

خوره و  يبه هم م اينفس هاش، باز تمركز ناد يادكلنش و صدا حهيكاغذ و پخش شدن را يو حركت خودكارش رو ايناد يكاغذ جلو ردنآو

 :كنه با خودش يلب ناله م ريشه و با عجز ز يم مانيپ جيگ

 ". اه. چته مرگ "

 :دوزه يم ايسرش رو باال و به چشمان ناد يشنوه و ناگهان يرو م ايزمزمه ناد مانيپ

 .نيدار يريگ اديبه  يليخانم؟ انگار اصال نه حواستون با منه نه م ايناد هيبله؟؟؟ مشكل چ -

 :گه يم ايگذاره و رو به ناد يم زيم يخودكار رو با قدرت رو بعد
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 .ميرس ينم ييتا نصفه شبم به جا يجور نيحواستون جمع بشه؟ ا ميكار كن يچ -

 :كنه ياندازه و زمزمه م يم ريدوزه و سرش رو ز يم مانينگاه مستاصلش رو به پ ايناد

 رو به روتون؟ نميشه بش يم -

 شه؟ يمشكل حله؟ حواست جمع م ينياگه بش -

 :كنه يلب زمزمه م ريز ايناد

 .شهيبهتر م -

و نگاهش  نهيش يم زياون سمت م مانيپ يشه و رو به رو يبلند م مانيكنار پ يصندل ياز رو ايكنه و ناد يبا حركت سر موافقتش رو اعالم م مانيپ

 :كنه يدوزه و زمزمه م يم زيرو به م

 .دييبفرما -

 زيره كه همه چ يكم كم انقدر تو درس فرو م. حاتيده به درس و توض يتمام حواسش رو مبار  نيا ايكنه و ناد يدوباره از اول شروع م مانيپ

 .شن يجز كلمات و اصطالحات از ذهنش پاك م

شب رو نشون  10 واريد يساعت رو. كنه يم نيهمه پشتكار و تالش رو تحس نيدوزه و تو دلش ا يم ايخسته ناد ينگاهش رو به چشما مانيپ

 :گه يم ايداره و رو به ناد يبرم حيده كه دست از توض يم

 .نيخسته شد يليخ. امروز بسه يفكر كنم برا -

 .شرمنده ام واقعا. من كه فقط گوش دادم. شتريشما ب -

اما در . و بودن در كنارت لذت ببرم دنيو ساعت ها از د يدر حق من و دلم بكن يتونست يبود كه م يلطف نيبهتر نيخواست بگه ا يدلش م مانيپ

 :كنه يبا لبخند زمزمه م ايب نادجوا

ده بهم نه احساس  يو حواسش رو م هيريادگيشاگردم مشتاق  نميكه بب يمنه و تا زمان فهيوظ سيتدر.  ديحرف ها نزن نيوقت از ا چيه گهيد -

پس از امروز تا چهار شنبه . رهيكامل در م ميكار خستگ جهينت دنيبا د تيبرم و البته در نها يتازه لذت هم م. گهيد زيچ چيكنم نه ه يم يخستگ

از تنم  يباشه كه خستگ يقبل قيخوام مثل تحق يم. نيو كامل برام انجام بد يعال قيتحق هيو  نيدادم بر اديكه بهتون  يمطالب نيتا با ا نيدار قتو

 .دم يم حيبهتون توض يه حضوراگه ن ياگه بتونم تلفن. ديو ازم بپرس ديبدون تعارف بهم زنگ بزن نيداشت يراديهر جا هم ا. اديدر ب

 :گه يم ايو بعد رو به ناد سهينو يرو م لشيكرده، شماره موبا يسيخالصه نو ةبرگ نيآخر يو باال رهيگ يخودكار رو دست م بعد

 باشه؟ -

 .امياز پسش برم ييبه بعد خودم تنها نجاياز ا گهيد. ممنون -

قرار  ايبلند شده و كنار ناد يصندل يكه از رو يتعلل و در حال يبعد از كم مانيپ شه كه يو كتاباش م فيمشغول جمع كردن ك ايزمان ناد هم

 :ده يگرفته ادامه م

دفتر تنها موندن و االنه كه دختر  نيا يتو طونيدختر ش هيبا  بيعج يآقا نيكه ا ميرو بردارم و بر فميمن هم ك ديرو جمع كن لتونيتا شما وسا -

 .بكنه بيعج ياآق تيبفهمه و شروع به اذ طونيش
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 ايدفتر، به ناد يبا هم تو شونييلحن حرف زدنش و عنوان كردن تنها نيكه خودش هم از ا يدر حال. ره يم رونيبا خنده آروم از در ب بعد

. بده دياست به خودش نبا ايبا ناد يرو هم الاقل وقت يزيچ نيفكر كردن به چن يحت يبرا ييرسه كه واقعا جا يم ايحاال به حرف ناد. متعجبه

 مونيكرد پش يم ايو ناد ميمر نيب شهيكه هم ياسيباز هم از ق. بندهيو به اصول پا كنهيرو در حد تعادل حفظ م زيكه همه چ هيدختر اينادچراكه 

 نيريش يبا لبخند. كنه يكشه و سر بلندت م يهم محترمانه پاش رو پس م يدختر اگر بهش پا بد نيكنه قطعا ا يشه و با خودش فكر م يم

 .شن يو وارد آسانسور م رنيم رونيب ياز در دفتر مان ايداره و هم زمان با ناد يرو برم فشيك

 يم يبلند كه سع بايتقر يياسترس شده بود با صدا يدچار نوع مانيبه پ يكيهمه نزد نيكه از ا يشكستن سكوت آسانسور و در حال يبرا ايناد

 :گه يم مانيرو به پ دهيدر هم كش يياز لرزش باشه و اخما يكنه خال

 .رفت ديراشو كش يجور نيهم. نامرده يليخ. كنه باهامون ها يخدافظ هي اديهم انگار نه انگار كه قبل رفتنش ب يمان نيا. تو رو خدا ينيب يم -

 :گه يگردونه و در جواب م يم ايصورت ناد يبا لبخند نگاهش رو آروم رو مانيپ

حاال . كرد يم ياومد خدافظ يوگرنه حتما م. درس مزاحم نشه نيشه ب يگفت شما حواست پرت م. ره يره مداد دا غاميبه من پ چارهيب. نه بابا -

 .زنه يحتما شب بهت زنگ م

با  ايده و ناد يحركت م ايدستش رو به حالت تعارف مقابل ناد مانيپ. آسانسور به طبقه همكف دنيشه با رس يهم زمان م ايتكون دادن ناد سر

اراده دستش  يهمزمان ب. ثابت شده ايقلمبه شده ناد يكوله پشت يكه نگاه خندانش رو يپشت سرش در حال مانيشه و پ يرج ملبخند از در خا

شكل كوله از  نيگرده و به ا يبه پشت بر م بيعج يبا حال ايكنه كه ناد يكم م ايناد يشونه ها يكوله رو از رو ينيگذاره و سنگ يم كوله ريرو ز

 .افته يدوشش م يدوباره روجدا و  مانيدست پ

 .رو كم كنم شينيخواستم سنگ يم -

 :گه يبا لبخند م ايناد

 .كوله ام نهيقدر سنگ نيهم شهيهم. عادت دارم -

 :گه يكنه و با لبخند م يدستش رو به سمت كوله دراز م مانيپ

 .ارميبده من م -

 .ميديرس گهيد. هيكينزد نيهم نينه ماش -

 .مهيبرگشتن؟ ساعت ده و ن ييتنها يبرا ستين ريد يليخ: ده يكنه و ادامه م يساعتش م به ينگاه يبا نگران مانيپ

 :كنه يكه تو ذهنش با خودش زمزمه م يكمرنگ و در حال يبا لبخند ايناد

 ريچه د. برام هييتنها شهيهم ييتنها. نداره يو زود تفاوت ريمن د يبرا. از خودم مراقبت كنم ييوقته عادت كردم تنها يليمن خ ر؟؟؟يهه د "

 ". ييچه روشنا يكيوقت و تار

 :كنه يزنه و زمزمه م يمغزش رو پس م يدر حال چرخ زدن تو يفكرا

 .نگيپارك يرم تا تو يراس م هيدم باال و  يها رو هم م شهيكنم ش يدرها رو قفل م. نداره ينگران. ستين ينه مشكل -

 نيچن اياش، ناد يخودش و بر طرف كردن نگران يجلو اوردنيكم ن يكنه فقط برا يو فكر مرو باور كنه  ايناد يتونه حرفا يكه انگار نم مانيپ
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از خونه  رونيساعت شب ب نيتا ا ايو نگه داشتن ناد يفكر يهمه ب نيكنه به ا يكه مدام تو ذهنش خودش رو محكوم م يزنه و در حال يم يحرف

 :ره يم ايحرف ناد نيلبخند ب بااش، 

 نيو از اون طرف شما برگرد ميبخور يشام هي ميتا نگران نشن و بعد با هم بر نيريكه با منزل تماس بگ نيدارم اونم ا دشنهايپ هيخوب من  -

 ن؟يموافق. خونه و منم برم خونه خودم

. شام خوردن هم برگردن يرن و وقت يم يكيچون جمعه ها هر هفته خونه . و رفتن دوره دوستاشون ستنيخونه ن نايچون قطعا مامان ا هيعال -

 .شم شام بخورم يمجبور نم ييتنها يجور نيمنم ا

 قبول؟. و ذرت ينيزم بيخواد با س يم يمن دلم مرغ كنتاك: كنه ينگاه م مانيكودكانه به پ يبا ذوق بعد

 يه موافقتش رو اعالم مكنه و با خند يبخورن ذوق كرده، نگاه م رونيخوان شام برن ب يكه م ييكه حاال همچون دختر كوچولوها ايبه ناد مانيپ

 .كنه

 :گه يم مانيكنه و رو به پ يرو باز م نشيدر ماش ايناد

 قرارمون كدوم رستوران؟ -

 :گه يم ايرو به ناد يجد يبا خنده و لحن مانيپ

 .دست فرمونتون چطوره نميخوام بب يم. اميشما م نيمنم با ماش يعني. مير يبا هم م -

 ن؟يندار نيمگه ماش -

 يدست فرمونتون برا ادمهيمن؟  يجلو نيخراب كن نيترس ينكنه م نميبب. دارم يرو برم نميگردم و ماش يبعد از شام برم اميشما م با يچرا ول -

 بود؟ ينكنه شانس. خوب بود يليزدن خ نهيو آ دنيكش ييال

 يتقلب يتالف يو اون حركت بچه گانه اش و براافته كه ت يم مانيپ نيماش نهيآ اديشه و هم زمان تو فكرش به  يسوار م نيريش يبا لبخند ايناد

 .ازش گرفته بود، كرده بود مانيكه پ

 :كنه يزمزمه م ايبنده كه ناد يرو م نيشه و در ماش يهم سوار م مانيپ

 .كارم بچه گانه بود. متاسفم -

درسه و  نيبزرگتر شهيكه گذشت هم ديبه خاطر بسپار يول ديفراموشش كن. كرد يكار رو م نيشما بود هم يهم جا يا گهيهر كس د ديشا -

 .نيدوباره تكرار نكردنش باش ايجبران  يبرا يوقت؛ بلكه دنبال راه چيه نيكردن نباش ياشتباهاتتون دنبال تالف يبرا

 :كنه يمزمه مدوزه و ز يم مانيبه پ يلحظه ا ينگاهش رو برا قيعم يره با اخم يكه به سمت رستوان مورد عالقه اش م يبا سرعت و در حال ايناد

 .نكردم يمن كار اشتباه -

 :ره يحرفش م نيبا خنده ب مانيپ

 ست؟ين يتقلب به نظرتون كار اشتباه. خانوم ايكنم ناد يخواهش م -

 .نه -

 ه؟يكار درست نيكن يچرا فكر م -
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 .كنميفكر م يجور نيچون من ا -

 به نظرتون درسته؟ ديكن يكه خودتون فكر م يهر جور شهيهم يعني -

 .وب نهخ -

 ؟يپس چ -

 :كنه يمستاصل زمزمه م ايناد

 .خوب من عادت كردم. نينكن چميانقدر سوال پ. دونمينم -

 .بدش رو ترك كنه يكنه عادت ها يسع دياما انسان با -

 .شه ينم -

 سخته؟ -

 .يليخ -

 .يبخوا ديپس فقط با. هم اراده و پشتكار ،يدار يهم هوش خوب. ياياما تو كه از پسش برم -

 .وارد ذهنم كرده بودم هويكه  ياطالعات يكل. استرس. يخواب يب. هفته همه وجودم خسته بود هيتا  يقبل قيبعد از اون تحق. شم يخسته م -

 :ده يخنده ادمه م با

 .داد يم error غاميپ يه. به خدا مغزم هنگ كرده بود -

به  ديبا شهيهم. يداشته باش يذهن پر و مطلع يكن يسع ديبا يفق باشمو ليوك هي يروز ياگه بخوا. شه يبعد عادت م. اولش سخته يهر كار -

 .شماره هاشون رو يحت. يكه ماده ها رو حفظ باش يكن يقانونت زندگ يانقدر با كتابا. و در حال مطالعه يروز باش

 .نميب يكردن نم ياديتالش ز يبرا يليلنداشته باشم د زهيانگ يكار يهم برا يتا وقت. ندارم يشتريب زهيانگ. رميمدرك بگ هيخوام  يفقط م -

 ؟يسارا جلو بزن ايخواد از دوستت بابك  يدلت نم -

 بشه؟ يكه چ. نه -

 ؟يخواد شاگرد اول دانشگاه باش يدلت نم -

 .آخر اي يداره اول باش يتيچه اهم. نه -

در مقابل تمام سواالش تنها به گفتن نه و  ايبشه اما ناد زهيبراش انگ يزيبكنه تا بلكه چ كيرو تحر ايكنه ناد يم يهم چنان با سواالش سع مانيپ

 وضعشم رييرو وادار به تغ ايكه نتونسته ناد نياز ا ديو ناام جهينت يبحث ب نياز ا يعصب يكم مانيپ. كنه يراحت گذشتن از كنارشون بسنده م

 .كنن يشه و هر دو به سمت در رستوران حركت م يم ادهيپ نيكنه و از ماش يكاره رها م مهيكنار رستوران حرفش رو ن نيماش ستيبكنه، با ا

 :گه يبا ذوق م ايناد

 .ميشام راحت بخور هيو  ميلم بد ميتون يم يجور نيا. مينياون مبال بش يرو ميبر -

 ن؟يخوا يم يزياز مرغ و ذرت چ ريفقط غ. اميدم و م يمنم سفارش م ينيجا بش هيشما تا . باشه -

 :ده يده و ادامه م يتكون م نييبه سمت پاسرش رو  يبا سرخوش ايناد
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 .خوام يدسرم م... نوشابه كوكا... اممم... با يقارچ سوخار هي يسوخار ازيپ هيساالد فصل  هي -

 :دوئه يپشت سرش م عيسر ايكه ناد رهيكنه و به سمت قسمت سفارش م يكنه و با سر موافقت م يم ايبه ناد يبا خنده نگاه مانيپ

 ن؟يبخور نيخوا يم يشما چ -

 :گه يخنده م با

 چطور؟ -

 :كنه يو زمزمه م رهيگ يم نييسرش رو پا ايناد

 خواد؟ مخلوط؟ ينم تزايدلتون پ -

با همون احساس  ،يبه همون سادگ. بچه است يليدختر واقعا هنوز خ نيا. رهيخنده اشو بگ يتونه جلو يكنه واقعا نم يم يسع يهر چ مانيپ

 :دوزه يم ايناد يكنه و نگاهش رو به چشما يبلند م سرش رو. دست نخورده كودكانه

 ها؟. هات داگ ايهمبرگر  هيبا  كهيمرغ چهار ت هيبا  رميگ يمخلوط م تزايپ هي. هيفكر خوب نميا -

 .برگر زيچ -

 .خنده يكنه و م ياز پشت سر نگاهش م مانيره و پ يم زيشه و به سمت م يبه حالت دو از كنارش رد م ايناد

 

و هم چون  يجد يبا لحن. غذاهاش دست نخورده مونده بايدوزه كه مشغول خوردن ذرت و ساالده و تقر يم ايبه ناد گهيهش رو بار دنگا مانيپ

 .گذاره يداره و مرغ رو م يو ظرف ساالد رو هم از جلوش برم رهيگ يم ايخواد به دختر كوچولوش غذا بده، ذرت رو از دست ناد يكه م يپدر

 :گه يم ايكشه و خطاب به ناد يظرف رو پس م مانيكنه كه پ يرو به سمت ساالد و ذرت دراز م با اخم دستش ايناد

 يغذات تموم شد اجازه دار. نه عصرونه يبخور يخوا يشام م. يرو بخور ناياول ا ديهمه غذا گرفتم با نيا. خانوم اول غذا بعد ساالد و ذرت ايناد

 .يرو بخور نايا

 .خورم ياه خوب همه رو با هم م -

 .رسه بهت يخورم و اصال نم يوگرنه من غذام زودتر تموم شه ساالد و ذرت رو م. غذاتو بخور. كه گفتم نيهم. نه -

 :كنه يكنه و هم زمان زمزمه م يكشه و شروع به خوردن م يبا قهر ظرف غذا رو جلوش م ايناد

 نارو؟يا يداشت ياز جلوش برم يحاال اگه با اون دختره هم اومده بود -

 :كنه يو زمزمه م ايدوزه به ناد يكشه و چشم م يو متعجب دست از خوردن م جيگ يلحظه ا مانيپ

 منظورته؟ يك -

 .به من چه. ستيمهم ن. اليخ يب. تو دفترتون. دمشيند شتريبار ب هي. هيدونم ك ينم -

 :گه يتو ذهنش به خودش م اما

 اي رونيبره رستوران و ب ياون دختره رو هم م يبفهم يسوالم اصال قصد نداشت نياز ا .ستياصال هم برات مهم ن. به تو چه ،يگيتو كه راست م "

 ". نه
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 :كنه يآروم زمزمه م يبدون منظور و با لبخند مانيپ

 .يا گهيعالم د هيتو هنوز تو . با تو فرق داره يليكمند خ -

 :ده يتو ذهنش جمله اش رو ادامه م بعد

با . يا يشور و زندگ ايدن هيتو ... و  يچشم گذاشت تا غذاتو بخور ديخواد و درست مثل بچه ها با يم يه چكه دلت هم يطونيش يكوچولو هيتو  "

 ،نوع غذا  يبرا يجانيما ه. شدنه ريو س فيرفع تكل يسر غذا فقط برا مينيش يبا هم م ياما من و كمند وقت. ده يم گهيمزه د هيتو غذا خوردن 

 ". هات داگ هم سفارش بدم هيخواست االن برم  يباورت نشه دلم م ديانقدر كه شا. يانداز يه هوس متو آدم رو ب. ميمزه اش ندار يحت

 :كنه يكنه و با غصه با خودش زمزمه م يرو كامال چپه تو ذهنش تصور م مانيره و منظور پ يناگهان خنده از لباش م مانيبا حرف پ ايناد اما

 مينيش يرستوران آ اس پ م مير يبگو ما م. يلوس و بچه ا ياديبگو تو ز يكن يچرا تعارف مخوب  گهيآره د. هه پس اسمش كمند خانومه "

 اي رميحاضرم بم. به درك. ولم كن بابا. اه اه. ميزن يلبخند م هي يو گاه ميد يگوش م انويو پ ميخور يم كيو با چاقو چنگال است يپشت صندل

 ". شه آقا جون يكوفتم م. برم غذا بخورم ييجا نيمچه هيبچه دو ساله ام اما مجبور نشم  يبگ ماصال به

 :ده يادامه م مانيتلخ رو به پ يبلند و با لحن بعد

 حيتفر هيمن  يغذا خوردن برا. غذا باشه هيتازه حق انتخابم هم فقط . رستوران مسخره و با چاقو چنگال غذا بخورم هيتو  نميمتنفرم برم بش -

 .ه خودم حرومش كنمب ستميجوره حاضر ن چيه. لذت بخشه

 خانوم؟؟؟ ايناد ا؟؟؟؟يناد -

 :گه يكنه و م يدوزه و دوباره نامش رو تكرار م يم ايناد دهيورچ ينگاهش رو به لب ها مانيپ

 .ميخور يم ميكه دار يشام نيبرم از ا يهم دارم لذت م ياتفاقا من كل. دم يم حيشام خوردن رو ترج ينبود كه اون جور نيمن اصال منظورم ا -

كنه و آروم چونه اش رو  يدراز م ايكنه انگار، دستش رو به سمت صورت ناد يم ينيروش سنگ يزيچ ايكه از غم ناد مانيده و پ ينم يپاسخ ايناد

 :كنه يدوزه و با لبخند زمزمه م يم يسبز وحش يو نگاهش رو به چشما ارهيو سرش رو باال م رهيگ يم

اما االن واقعا دارم از . ميبكن فيانگار رفع تكل ييجورا هي شهيهم ميكن يغذاها رو حس نم ذيم لذوقت طع چيمن و كمند ه ايناد يدون يم -

هات  يطونيو با غذا خوردن و ش ميينجايكه با هم ا نيمن خوشحالم از ا. كنم يدارم مزه شون رو احساس م. برم يغذاها با تو لذت م نيخوردن ا

دونه  هي ؟يهات داگ چطور هيحاال با  نميخوب بب. ايباور كن ناد. يكن يت رو به منم منتقل مقشنگ و لذت بخش خود يهمه اون حس ها يردا

 رم؟يبرم بگ

بره و با خنده رو به  يداشته باشه رو از وجودش م يبه كمند و ناراحت يكه ربط يزيبد و هر چ ياون حس ها يهمه  يناگهان مانيپ يحرفا انگار

 .ده ين مسرش رو به عالمت موافقت تكو مانيپ

 :گه يم ايگرده و رو به ناد يبرم چيساندو يمحتو ينيبعد با س يا قهيشه و دق يبلند م زيبا خنده از پشت م مانيپ

تازه اگه . ها يتا ته غذات رو بخور ديبا. پول دادم باالشون  يكل. نميبدو بب. يكدوم از غذاهاتو تموم نكرد چيتو كه هنوز ه. نميزود باش بب -

 .ستين ير هم خبراز دس ينخور
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 :كنه يكه با آرامش مشغول خوردن قهوه اشه م مانيگذاره و رو به پ يدلش م يخوره و بعد با خنده دست رو يرو م شيقاشق بستن نيآخر ايناد

 .شماست ريهمشم تقص. تركم انقدر خوردم يدارم م يوا -

 :گه يكنه و م يم ايبه چهره كودكانه ناد يبا آرامش نگاه مانيپ

 چطوره؟. ميكه خورد يينايتا هضم شه ا ميزن يكم قدم م هي. ايته دن مير يم. راه حل دارم هياونم  براس

 .شن يوقت نگران م هيرسن  يزنگ بزنم چون االنا م هي نايفقط به مامان ا. حرف نداره. هيعال -

 .ستين يباشه مشكل -

 :گه يكنه و م يدراز م ايمقابل ناد دستش رو مانيكنن كه پ يحركت م ايناد نيبعد به سمت ماش قهيد چند

 .لطفا ديكل -

شه و آروم به  يهم سوار م مانيپره و پ يكنه و باال م يده و خودش در كمك راننده رو باز م يم مانيرو به دست پ دياز خدا خواسته كل ايناد

 .ره يفرشته م يسمت شمال و پشت كوچه پس كوچه ها

 مانياز آرامش پ. ره يم قيعم مهين يبعد به خواب يا هيثان مانيبلعه و با حس وجود پ يرو م مانيعطر پ بنده و با لذت يآروم چشماش رو م ايناد

 .كنه يم يرانندگ يدر آرامش كامل و به نرم مانيپ. بره يعاشق سرعته لذت م شهيكه درست به عكس خودشه كه هم يرانندگ نيه

آرامش كامال  نيو ا ايمست عطر وجود ناد مانيچشم هم گذاشتن و پ يدر كنارش لحظه اشب  كيو  مانيبودن با پ يايبه رو ايبعد ناد يا هيثان

 يا هيگردونه و با لبخند ثان يم اياراده به سمت صورت ناد ينگاهش رو ب. شه يآروم باعثش شده، م يكه تنها خواب ايو وجود ناد هيمتضاد با روح

 ايناد هيكنه چراكه با روح يبره و بالفاصله بعد از روشن كردنش صداش رو كم م يشه و دستش رو آروم به سمت ضبط م يم رهيبه صورتش خ

 ياب يصدا. شه يم ليتبد نيقيلبش به  يو حدسش هم با لبخند رو ادياون هم در آرامش و آروم اصال جور در نم يقيقطعا گوش دادن به موس

 .با تمام وجود يگريبودن و حس كردن د قهيچند دق يايو روهر كدوم ت. رن يفرو م بيعج يو هر دو به خلسه ا چهيپ يم نيماش يتو

از چهره  يخستگ. رفته يگردونه كه چشماش هنوز بسته است و به خواب آروم يبرم ايكنه و سرش رو به سمت ناد يرو پارك م نيماش مانيپ

 يكالفه م نهيجا بش هي قهيدختر كه اگه دو دق نيا يبعد از اون همه درس گوش دادن و تكون نخوردن برا. كنه دارشيب اديدلش نم. باره ياش م

دوزه به  يو چشم م ايگرده سمت ناد يبرم مهيده و به حالت لم داده، ن يبه عقب م يرو كم شيصندل. انتظار داشت ديهم نبا نيا زا شيشه، ب

آروم كتش رو از . سردشه يكم ايه نادكن ياحساس م. بره يلذت م ايآروم ناد ينفس ها يو صدا يكيهمه نزد نيصورتش و با همه وجود از ا

دستش با  يا هيثان يكنه كه برا كسيتا كت رو ف ايبره به سمت گردن ناد يدستش رو م. كشه يم ايناد يو رو داره يپشت برم يصندل يرو

ذبش كنه به سمت گونه دستش خارج از كنترل و انگار منبع گرما ج. چهيپ يتو وجودش م يناگهان ييكنه و گرما يپوست گردن دختر برخورد م

 ينگهش م گهياش و به حالت مشت با دست د گهيدست د يتو رتشيگ يو آروم م رهيگ يجلوش رو م اهر مهيره كه با تالش تمام ن يدختر م

 .دوزه يم اينگاه خسته و كالفه اش رو دوباره به صورت ناد جيداره و گ

 يشه اما حت يم اريهوش يكم. نشونه يلبش م يگرم رو رو يو لبخند چهيپ ياش م ينيتو ب مانيپ يگس دوست داشتن يو بو يناگهان يگرما ايناد

دستش رو جمع . زهير يتكون فرو م هيبا  يكه حت نهيب يم ينيريش يايرو ييگو. رو از دست بده نيريخواب ش نيخوره كه مبادا ا يتكون هم نم

ناخودآگاه نفس . ده يقرار م شينيب يرو بايكشه و تقر يت رو باالتر مك ريكنه و از ز يو پاهاش رو آروم به سمت شكمش جمع م كنه يتر م
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 .خوره يم يداشته باشه و تكون شتريرو ب نديو خوشا كينزد يگس نيكشه تا ا يم يقيعم

گردونه و  يرمب ايصورت ناد يبا آرامش سرش رو از رو ايبسته ناد يچشما دنيكنه اما با د يدست و پاش رو گم م يلحظه ا ايبا تكون ناد مانيپ

 ادهيكنه و پ يرو باز م نيبعد كالفه آروم در ماش يا هيو ثان رهيگ يجلوش م نهيشه و دستاش رو به حالت دست به س يم رهيجلو خ ي شهيبه ش

. بشه نيماش كينزد يكه مبادا كس نهينگاهش هم به سمت ماش هيره و هم زمان  يم نه،يقدم از ماش 10شه و به سمت پرتگاه كه با فاصله تنها  يم

انگار . نيدوزه به ماش يپا و چشم م ريز كيكوچ يها يگردونه به پشت اون همه نور و قوط يرسه و آروم سرش رو برم يبه كنار پرتگاه م

تاب  يذره ا يحت شهيبرخالف هم يدره شهر خاكستر يشگيو عظمت هم ييباياون همه ز. سمت بر گردونده نينگاهش رو به ا يوق ييروين

 .كرده رو نداره دايتازه پ ينور و گرما نيدر مقابل امقاومت 

اما درست  ارهيغم رو به چشماش م يلحظه ا يبرا مانيپ يخال يگردونه و صندل يكنه و نگاهش رو به سمت راننده م يچشماشو آروم باز م ايناد

 :كنه يو زمزمه م نهيش يلبش م يخوره و لبخند رو يهمون لحظه نگاهش به كت انداخته شده روش م

سردته  دهيد. جنبه يدادم؟ روتو كم كن ب يكتت رو پست نم گهيشد د يم يچ يوا. شد نگو كت تو روم بود يگم داشت حالم خراب م يم "

 يتنش تو يكم گرما هيخوب الاقل بذار تنم كنم . منو ياوف تو هم كشت. يدنبال آستر بگرد يشه بخوا ينم ليدل گهيكتش رو انداخته روت د

گم من وجدان  يم. ها ميكرد يريچه گ. خجالت بكشم ايرومو كم كنم  اي يگ يگم تو م يم يبابا من كه هر چ يا. بكش تخجال. نهيتنم بش

 " نم؟يبب ديبا وينخوام ك

 .كنه يگرانبها با دو دست بغلش م ءيكنه و هم چون ش يآروم با لبخند كت رو تنش م بعد

بكنه دلم  نجاهاشميخواست فكر ا يبابا خودش روم انداخته م يا. چروك شد بابا. يچلون يم يرچرا كت پسره رو دا ؟يكن يم كاريچ يدار ياو "

 ". نه ايچروك بشه  ستيبرامم مهم ن. رمشيخواد سفت بغل بگ يم

 .كنه يكشه و در رو باز م يم يا گهيد قيعم نفس

ناخودآگاه . رهيگ يقرار م دشياز دور تو د ايشه و اندام ناد يدوزه تا در باز م يچشم م نيبه ماش رهيخ قهيده دق اي قهيپنج دق ديشا مانيپ

 ايكت نگاه پر حسرتش رو به ناد دنيبا د مانيو پ اديبه سمتش م دهيچيكه كت رو به خودش پ يدر حال ايناد. كنه يلبش رو پر م نيريش يلبخند

 :كنه يدوزه و با خودش زمزمه م يم

عاشق و  يدختر؟ شدم مثل پسر بچه ها يكن يكار م يباهام چ يدار. رميپر از توست ازت بگ االن كه نيتونستم كتم رو هم يشد م يم يچ "

 "... ميانداخت يبه چه روز نيبب. مستاصل

 :گه يبلند م يبا صدا مانيو چند قدم مونده به پ مانيدوزه به پ يسرخوش چشم م يبا خنده ا ايناد

 .گم دره و شهر اون طرفه ها يشده؟ م نيطور محو ماش نيع كردن كه نگاهتون اپشتتون جم نيرو از ا يدره خاكستر نينكنه ا نميبب -

 :كنه يزمزمه م ايرو شده باشه رو به ناد ايناد يكه ممكنه دستش برا نيا اليخ يخندان و ب مانيپ

 .سمت درست شده نيا يدره نوران هيشده و  يور نيا ايواقعا ته دن دمياز كجا معلوم؟ شا -

 يم مانيبه پ يلحظه ا يلرزه و نگاه گرمش رو برا يخودش باشه، م ايو ته دن يدره نوران نياز ا مانيمنظور پ ديكه شا نيا يخوش تو دلش از ايناد

سر  يابه اون همه ساختمون ه. شهر ينقطه نوران نيدوزه به دورتر يو چشم م نهيش يپرتگاه م يشه و لبه  يرد م مانيدوزه و بعد آروم از كنار پ
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شه و از  يگم م يدوزه و كم كم نگاهش تو شهر نوران يشن، چشم م يم دهيباال د نياز ا يكيكوچ يها يكه تنها مثل قوط دهيكشبه آسمون 

 .گردونه يم مانينگاهش رو به سمت پ يا هيثان يكنه و برا يم زونيو پاهاش رو آو نهيش يم نيزم يبعد آروم رو. شه يذهنش جدا م

 دهيو بدون نگاه كردن به شلوار اتو كش اياز ناد يو با فاصله كم اديآروم جلو م مانيپ. به نشستن دعوت كنه مانميپخواد  يانگار با نگاه م ايناد

 يرو شن،ن فيبذارن و كث رشونيآورد تا ز يم كيانداز كوچ ريفكر كنه اگر كمند بود االن دو تا ز هيثان هي يكه بخواد حت نيو بدون ا شيسرمه ا

كنه و  يكم كم اون رو هم فراموش م نهيب يخودش ثابت م يرو رو اينگاه خندان و گرم ناد ياما وقت. خيناراحت و س يحالت اول با. نهيش يم نيزم

بار  نيارمهز يكنه و نگاهش رو برا يبودن رو آروم آروم مزه م يخاك نيطعم ا. تر بشه كينزد ايتا به ناد نهيش يم نيزم يو راحت رو اليخ يب

گرده تا  يبرم. رسه ينم ييكنه اما به جا يرو دنبال م ايگردونه و ناخودآگاه جهت نگاه ناد يبه سمت منظره مقابل م اينادو با تالش از صورت 

گونه  يروگرم رو  يكنه كه قطره اشك يابيرد  قيرو دق ايصورتش رو نگاه كنه و بعد آروم آروم نگاهش رو بگردونه به سمت دره تا نگاه ناد

از  يناخودآگاه غم بزرگ. كنه ياحساسش هم نم يانگار حت ايكنه اما ناد يحركت م نييسمج كه آروم آروم به سمت پا ياشك قطره. نهيب يم ايناد

شاد و سرخوش و  شهياونم از گونه دختر هم ه؟ياشك چ نيخواد بفهمه ا يدلش م. ايدوزه به ناد يو نگاهش رو م نهيش يغم دختر تو قلبش م

 .است گهيد يايدن هيانگار تو  ايآزاد، اما ناد

خوره تا به سمت صورت دختر  يبار تكون م نيچند مانيدست پ. زنير يو فرو م رنيگ ياز هم سبقت م شتريكم قطره اشك ها با سرعت ب كم

كم  ايناد شه و فاصله اش با يمغلوب دل و قلب نا آرومش م تيو در نها رهيگ ياما با تالش جلوش رو م... گونه اش رو پاك كنه يبره و اشك رو

 .رتشيگ يره و از پشت در بر م يم ايو دستش آروم به سمت شونه ناد رهيگ يقرار م ايناد يدست با پا هيشه و درست با فاصله  يو كمتر م

، سرش رو  مانيپ يبه پا دهيكشه و چسب يم مانيكنه با تموم وجود خودش رو به سمت دست پ يرو حس م يپناه دهنده مطمئن يكه گرما ايناد

 .بارن يدوزه به دره و منظره مقابلش و اشك هاش همچنان م يده و نگاهش رو باز م يقرار م مانيپ يشونه  يآروم رو

 :كنه يزمزمه م قهيكنه و بعد از چند دق يرو نوازش م ايناد يآروم آروم بازو مانيپ

 ؟يخانوم؟ خوب ايناد -

 .ده يتنها سرش رو تكون م ايناد

 ؟يباهام حرف بزن يخوا ينم -

 .خوش گذشت يليامشب بهم خ. هيخوشحال هيگر -

 :كنه يدوزه و زمزمه م يداره و لبخند زنان نگاهش رو به چشماش م يبرم ايدستش رو آروم از دور شونه ناد مانيپ

 .يبخند ديبا. كه يكن هيگر دينبا گهيپس د -

پس زدن  يبرا يتالش. خوره يگره م مانيه و نگاهش با نگاه پكن يسرش رو كج م. بدهكاره مانيرو به پ قتيحق هيكنه گفتن  ياحساس م ايناد

 :كنه يتنها زمزمه م. كنه ينگاهش نم

دعوت  نيبابت حس ا ميخوشحال. در كار نبود يدنگ. كه من مهمونش بودم يدوست. كرد به شام يدوست دعوتم م هيبود كه  يبار نياول نيا -

 بدونمتون؟تونم دوست خودم  يم. دوست خوب هياونم از . بود

 :كنه يده و زمزمه م يبا لبخند سرش رو تكون م مانيپ
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اشكاتو پاك كن خانوم كوچولو كه دلم  يپس حاال كه دوستم. شم يخوشحال هم م م؟يستيهستن كه ما ن يدوستا چطور يمگه همه . چرا كه نه -

 .رهيگ يم

 :هگ يم مانيخطاب به پ دهيرنج يره و با لحن يناگهان اخمش تو هم م ايناد

 .ستميمن كوچولو ن -

غذاها هضم  نيتا ا مييكم بدو هي ميبر يخوا يم نميحاال بب. يباش يخندون و شاد و پر انرژ يخانوم كوچولو هي يتون يبه نظر من كه شما فقط م -

 .شه ها يهضم نم يزيتا فردا هم چ ينيبش يبخوا يجور نيبشه؟ چون ا

ره و با لبخند دستش رو  يكرده بود مثل باد م ينيكه تو دلش سنگ يغم و غصه ا يداره و همه  يمبر زيخ نيزم ياز رو يبا خنده و ناگهان ايناد

 .كنه يدراز م مانيبه سمت پ

رو  ايبودن فكر نكنه، دست ناد ايجز لذت بردن از كنار ناد يزيبه چ رهيگ يم ميو بعد تصم ايدوزه به دست ناد يلحظه چشم م هي يبرا مانيپ

بعد به  يا هيثان. رو ول كنه ايره تا دست ناد يكنه و با خودش كلنجار م يشه و با خنده ازش تشكر م يبلند م نيزم يرو و از رهيگ يآروم م

 .چسبه يرو م مانيدست پ ييگرانبها ءيهمچون ش ايكه ناد ارهيب رونيب ايكنه تا از دست گرم ناد يشه و دستش رو شل م يم روزيپ اسشاحس

 :نهك يبا خودش زمزمه م ايناد

خوام همه  يم. لذت ببرم ارم،يتونم به دست ب يكه از با تو و كنار تو بودن م يقشنگ يحس ها يخوام از همه  يامشب م. امشب نه. مانينه پ "

و و تو  يخوام فقط تو باش يامشب م. قهيچند دق يبرا يحت. يهام رو پر كن ييهمه تنها نيتا ا يريخوام دستامو محكم بگ يم. شون رو مزه كنم

 ". با هم ميذار يپا م ريرو ز ايدن يامشب همه قانونا... تو

 :كنه يبار بلند تكرار م نيذهنش دوباره و ا يجمله آخر رو تو ايناد

 م؟يپا بذار ريرو ز ايدن يقانونا يشه امشب همه  يم -

 نيبدنش به باالتر يگرما. بره يحرارتش رو باال م اينگاه ناد يتو يزيچ. ستهيا يدوزه و از حركت م يم اينگاهش رو به ناد جيگ يا هيثان مانيپ

پا گذاشتنش،  ريز يبرا لشيكه با تمام تما يقو يفرمان. كنه يفرمان دادن م تيشروع به كار كردن و در نها عيرسه و مغزش سر يحد ممكن م

 :كنه يزمزمه م بيعج يكنه و با حال يرو از دستش جدا م ايدست ناد عيشه و سر يم مشيسلت

 .نه... اينادنه  -

شه تنها  يكه از دهنش خارج م يدوزه و كالم يم مانيپ يو نگاهش رو به چشما رهيگ يبار محكم تر م نيرو دوباره و ا مانيلجوجانه دست پ ايناد

 .چرا است كي

 چرا؟؟؟ -

 .ميعمل كنبهشون  ديبا. پس چرا نداره. ماست فهيوظ نيا م،يوضع شدن كه بهشون احترام بگذار نيا يقاون ها برا -

 ميش يم ميجلو نر راتيياگه با تغ. شكستشون ديوقته سر اومده، با يلياز قانون ها عمرشون خ يبعض رن،يقانون ها دست و پا گ ياما بعض -

 .پا گذاشت ريو ز ريدست و پا گ يقانون ها نيا ديپس با. ميكه االن هست يا يجهان سوم نيهم

كه ناخودآگاه  يحس. كنه يپا گذاشتنشون داره، م ريكه اصرار به ز ينيو قوان ايناد يمورد خواسته فكرها رو در  نيبدتر مانيذهن پ يتو يزيچ
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كنه و بعد  ينگاهش م يتنها لحظه ا ايدر جواب ناد. شه يگردونه و دوباره سخت م يصورتش برم يرو رو مانيپ يشگيهم تيو جد قياخم عم

 :كنه يمه مكشه و زمز يم رونيب اياز دست ناد دوبارهدستش رو 

 ؟يفهم يم. پا بگذارمشون ريتونم ز ينم. از اعتقاداتم هستن يمن جزئ يبرا. ستنيفقط قانون ن يگ يكه تو م ييزايچ نيا -

بار با تحكم  نيكنه و دوباره و ا يشلوارش م بيج يدستش رو تو عيسر مانيكنه كه پ يدراز م مانيدوباره دستش رو به سمت پ تيبا عصبان ايناد

 :كنه يزمزمه م يشتريب

 مگه نه؟. حرفمو يفهم يتو م -

به درازا  يا هيقهر كودكانه اش تنها ثان نيا. شه يدور م مانيو دلخور از پ يعصب يبعد با قدم ها. خوامم بفهمم يفهمم و نم ينم... نه... نه... نه -

 :كنه يده با خودش زمزمه م يرو به خودش فشار م مانيكه محكم كت پ يكشه و بعد در حال يم

. خوام يآغوش امنت رو نم يگرما. خوام يدستاتو نم يباشه گرما. يمال من باش ديامشب با. يريامشبم رو ازم بگ يذارم خوش ينم. مانينه پ "

وقت  چيكنم كه ه يم يكار. يدم لذت ببر يبهت قول م. يمن رو امشب تجربه كن يايخوام دن يخوام اما م يآروم گرفتن نم يشونه هات رو برا

همه  يروز هيتونم  يمطمئنم م. زنه ياون عقل و مغز و منطقت پسم م ،يباش يخوا ينگاهت با من و دلمه اما خودت نم. يفراموش نكن وامشب ر

كنم امشب خودت دستمو  يم يكار. گذارم يمن كوه رو كوه م. كه كار براش نشد نداره ييايهمون ناد. اميمن ناد. رو مال خودم كنم نايا ي

گرده و نگاه خندانش  يو به پشت برم ستهيا يو ناگهان م نهيش يصورتش م يرو قيعم يبعد لبخند. يكن هيو اون گرما رو بهم هد يريگدوباره ب

 :زنه يدوزه كه آروم آروم داره قدم م يم مانيرو به صورت گرفته و فكر مشغول پ

 ن؟يانداز ينم نيازتون بكنم حرفم رو زم يخواهش هي نميبب -

 .رهدا يبستگ -

- نيقبول كن نيقول بد ديبا. شه يكه نم يجور نيا... ا. 

 :كنه يدوزه و زمزمه م يچشم م ايمستاصل به ناد مانيپ

 .حرفا خراب نكن نيشبمون رو با ا. ايشه ناد يگفتم كه نم -

 :گه يبا لبخند م ايناد

 ؟ياگه قول بدم خواسته ام به اعتقاداتتون اصال كار نداشته باشه چ -

 ؟يمطمئن -

 .حرف من حرف ِ -

 :دوزه يم مانيكنه و با لبخند نگاهش رو دوباره به پ يكج م يرو كم سرش

 پس قبول؟؟؟ -

 :گه يبا لبخند م مانيپ

 .خانوم طونيقبول ش -

 :كنه يبا خودش زمزمه م بعد
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 ". زنه قبول نكنم؟ تو جون بخواه يم شيآت امويتونم با اون نگاهت كه دن يمگه من م "

 :كنه يكارش رو پاره ماف ايناد حرف

اگه . برنده است ديزودتر به ته رس يهر ك. و شما از لبه اون طرفش اميور جوب راه م نيمن از لبه ا. اون جوب. نيايراه ب دياز رو لبه جدول با -

 ...من بردم

 :كنه يذهنش فكر م يتو يا هيثان

و صداشو  نمشيهفته هر طرف رو كه نگاه كردم بب هي. هفته بودن باهاش هي. كه آرزومه ازش بخوام يزيحاال وقتشه چ. برم يدونم من م يم "

 يو پاهامون رو تو ميريدستامون تو دست هم بگ. باهاش كنار ساحل قدم بزنم. نمشيكنم بب يچشم باز م يبا صداش به خواب برم و وقت. بشنوم

 ". و آب پاهامون رو قلقلك بده ميكن روشن ها ف

 :ده يمه مو ادا اديلبش م يرو لبخند

 .شمال ميمسافرت بر هي ديبا -

همه  مانيكه پ نيزده و قبل از ا يفهمه چه حرف احمقانه ا يكنه و بعد تازه م يهل م ايشه كه ناد يم دهيناگهان آن چنان رنگ پر مانيپ نگاه

 :گه يداره و م ينگه م ميبه حالت تسل ارهيرو خراب كنه با خنده دستش رو باال م زيچ

 .كمند خانوم. دوست شما... و اممم يو مان انايبا آر. بود يمنظورم دسته جمع ميتسل ميآقا تسل -

 :كنه يو زمزمه م رهيگ ياسم كمند خنده اش م ياجبار انيبعد از ب ايتو هم رفته ناد يچهره  دنيده و بعد با د يم رونينفسش رو آروم ب مانيپ

 .ها و از بد روزگار من باختم و بازم از قضا اونم شرطش سفر شمال بود شيده بود چند وقت پجا با من مسابقه البته دو دا نياتفاقا كمند هم هم -

 :كنه يدوزه و تو دلش زمزمه م يم مانيشه و با اخم نگاهش رو به پ يناگهان تلخ م ايناد

 ". مداره نه اخم تخ يراديبرن شمال نه ا ييبا كمند خانوم تنها. منه يانگار اعتقاداتش فقط برا يعوض "

 :گه يم مانيبلند و طلبكارانه رو به پ بعد

 افته؟ ينم ياعتقاداتتون اتفاق يشمال برا نياون وقت با كمند خانوم بر نميبب -

 :كنه به بازخواستش يگفته و منطقش شروع م يفهمه كه چ يتازه م ايمونه و ناد يم رهيخ ايناد يمتعجب رو يلحظه ا مانيپ نگاه

كنه راجع بهت؟ ها؟ خوب  يم ياالن پسره چه فكر. هيزيخجالتم خوب چ. تو؟ حقته االن بگه به تو چه يهنت رو باز كردباز فكر نكرده د ايناد "

هم خواستم بكنم تو كه  يغلط هيبگه اصال به فرض من  ستين يكي. اه. شه يم يمثل دخترا كه آدم شاك اديانقدر ادا اطفار مفت م. كنم كاريچ

 "! ؟ياريبچه مثبت ها رو در م نيادا ا هيداره چهم برات ن يترس و خطر يرپس

 :پاشه يرو از هم م ايافكار ناد مانيپ كالم

 .خانوم گل يشد يطور عصبان نيمنم كه نرفتم باهاش كه شما ا -

لحن  نيم با اخانوم گل اون يتا به حال كس. لرزه يم يشه و دلش از خوش يتكرار م ايذهن ناد يكلمه تو نيمدام ا... خانوم گل... گل خانوم

 .اسم صداش كنه نيبا ا گهيبار د هيفقط  گه،يبار د هيتونست ازش بخواد تا  يخواست م يدلش م. صداش نكرده

از به كار بردن لفظ خانوم گل ناراحت و  گهيد. لرزه يهمه خنده و گرما دلش م نياز ا مانيشه و پ يخنده و نگاهش گرم م يم ايناد يچشما
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 :گه يدوزه بهش و م يچشم م. حس قشنگ رو داشت نيا دنيارزش د. ستين مونيپش

 ؟يخوب حاال اگه من بردم چ -

از االن گفته . ها نيعمل كن ديكنم و با يدر ضمن من فقط به حرف بسنده نم. كه شرط منم قبول باشه يالبته به شرط. قبوله نيبذار يهر شرط -

 .نيباختتون رو بد نيزنم تا مجبور ش يانقدر غر م. ها نميش يمن مثل كمند خانوم، ساكت نم. باشم

 :ده يبا خنده ادامه م مانيپ

 چطوره؟. يپاس كن ديتقلب با يترم كل واحدها رو ب نيكه اگه من بردم ا نهيشرط من ا يقبول ول -

 :كنه يم غيج غيج ايناد

 ...نه... من مخالفم. كه نشد شرط نيا. ستياصال قبول ن... نه... نه -

 .ديكن يمن شرط شما رو قبول كردم شما هم شرط منو قبول م. خانوم ايناد يقولت بزن ريز قرار نشد... يآ يآ -

 :خنده يبه قهقهه م ايناد

 .ميشروع كن نيسيوا نيايخوب ب. دنميياوه من استاد از رو جدول دو. چون از االن من بردم. ستياصال مهم ن -

راحت  الشيو خ رهيگ يفاصله م مانيكه از پ يكم. كنه يلبه جدول م يه راه رفتن روكنه و هنوز سه رو نگفته شروع ب يشروع به شمردن م ايناد

 .مانيپ يكنه به تماشا يگرده به پشت و شروع م يشه برم يشه كه برنده م يم

و  نييگذاره پا يجدول آروم پاش رو م يعرق از خجالت راه رفتن با اون بلوز و شلوار مردونه اونم به اون شكل از رو سيو خ يبا بدبخت مانيپ

 :گه يم ايبره و رو به ناد يدستاش رو باال م

 .ميبر نياز رو زم نيييپا ايب. كنم يمن باختم رو قبول م -

 :گه يم مانيبا تحكم رو به پ ايناد

 .نيايرو از رو جدول ب ريتا ته مس ديبا. نيشما به من قول داد. باال نيبرگرد -

 گن؟ يم يمردم چ. لباس و قد و قواره زشته نيمن با ا. زشته. كنم يخواهش م ايناد -

 .نيامشب مثل من باش هيكنم  يخواهش م. داره يچه لذت ديدون ينم. ديفكر نكن زيچ چيكس و ه چيبه ه. نيبه مردم چه؟ زود باش -

و  غيد و كم كم با خنده ها و جره و ابتدا با همون حس ب يجدول م يدوباره رو مانيو پ ستهيا يجدول م يرو مانيكنه و كنار پ يعقب گرد م بعد

 نهك يبا لذت قدم هاش رو تند تر م. باشن يخاك يتو اون كره  ايانگار فقط خودش و ناد. كنه يرو فراموش م زيهمه چ اياز ته دل ناد يها جانيه

 .ارهيكنه تا تعادل از دست رفته اش رو به دست ب يدستاش رو باز م يخنده و گاه يم ايناد يو از ته دل پا به پا

 :زنه يم اديفر يگرده و ناگهان ينگاهش به عقب برم يغرق خوش ايناد

 .يافتاد. دستات. دستاتو باز كن مانيپ -

شه كه راه رفتن رو به كل  يم ياونقدر غرق خوش ،يفعل جمع چيبار و بدون ه نياول يو اون هم برا اياسمش از زبون ناد دنياما با شن مانيپ

 .دوزه يم ايش رو به صورت نادكنه و نگاه گرم يفراموش م

 .هيسانت 30 يجو هيتنها  نشونيفاصله ب. شه يذوب م مانينگاه پ ريز ايناد. شه يمتوقف م زمان
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 يتر م كيو نزد كينزد مانيپ. كنه ينگاه م مانيبه پ رهيهم چنان خ اياما ناد. ايافته به سمت ناد يكنه و راه م يخودش رو جمع و جور م مانيپ

نفس . شه يو ضربان قلبش تند تر و تند تر م چهيپ ياش م ينيب يتو مانيگس عطر پ يبو.  رهيگ يقرار م ياون طرف جو ايكنار ناد بايشه و تقر

كنه اما پاش سست تر از اونه كه  يده و دستاش رو باز م يناگهان تعادلش رو از دست م. كنه مانيكشه تا همه وجودش رو پر از پ يم يقيعم

 يو هم زمان تعادل هر دو شون رو درست م رهيگ يدست باز شده اش رو م مانيگرم پ يلحظه دستا نيتو آخر. و حفظ كنهتعادل ر نيبخواد ا

 .كننيم هيخوره و گرماشون رو با دست هاشون به هم هد يدو نگاه در هم گره م ريمس انيو تا پا رهيگ يرو م مانيمحكم دست پ ايناد. كنه

منبع، گرما  نيزده اش تنها با هم خيوجود  ييگو. كنه يم شتريو ب شتريكم كم فشار دستش رو ب. ده يامش متو دستش، بهش آر اينرم ناد دست

 .رهيگ يم

رو ادامه  ريو هم چنان دست در دست و تو سكوت لذت بخش مس رنيم نييجدول پا يرسند و هر دو هم زمان از رو يم ريمس انيبه پا باالخره

 .ره يفرو م يكيبعد دوباره همه جا تو سكوت و تار يا هيشكنه و ثان يسكوت پر از آرامش رو م نيا يه گاه گاهك هييباد تنها صدا يصدا. دن يم

 :كنه يآروم زمزمه م مانيپ

 خه؟يهنوزم سردته؟ چرا دستات انقدر  -

 :كنه يكنه و بعد زمزمه م يتنها نگاهش م ايناد

 .ديخشبب... به من خودتون سردتونه حتما نيكتتون رو هم داد -

 :ده يبا خنده و نرم ادامه م مانيپ

هم  يچندان دهيكه فا نياما مثل ا. ستيمن سردم ن ؟يزن يپرسم چرا دستات انقدر سرده تو در مورد كتم حرف م يدختر خوب من ازت م -

 .ينداشته كتم، چون هنوزم سرد

 :كنه يآروم زمزمه م يبا لبخند ايناد

 .نينگران نباش. تنم گرمه گرمه يول. دارم يكم خون. دستام سرده شهيمن هم -

و  مانيهمه حواس پ نياز ا. يكيهمه نزد نياز ا رهيگ يگر م ايشلوارش و ناد بيج يبره تو يرو با دست خودش م ايآروم دست ناد مانيپ

 .ارهياز فكر درش م مانيپ يكه صدا رهيگ يرو محكم تر م مانيكنه و دست پ يتر م كينزد مانيخودش رو به پ يكم. محبتش

 دكتر؟ يرفت -

 ؟؟؟يچ يها؟؟؟ برا -

 .گهيد تيكم خون يبرا! حواست كجاست بچه جون -

 .مامانمم داره. هيارث. نه... آها -

 .دكتر بهت دارو بده تا به مرور حل بشه مشكلت يبر ديبا. شيپشت گوش بنداز ستياصال خوب ن نيا. يدرمانش كن ديخوب با -

 :گه يم شه و يم نيغمگ اينگاه ناد ناگهان

 .شهيدكتر رفتنم هم اليخ يب نيهم يبرا. ده يبهم دست م يحس بد هي. اديدكتر رفتن خوشم نم يياز تنها -

 :گردونه يكنه و نگاهش رو به سمتش م يرو قطع م ايحرف ناد رهيگ يسرچشمه م شيپر تحكم كه از نگران يخبر از همه جا و با لحن يب مانيپ
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 .ستين يشوخ. باشه اديز يليخ ديبا تيكم خون. سرده يليدستات خ. مامانت بروبا . يبر ييتنها يستيمجبور ن -

 :گه يو م مانيشه تو صورت پ يو لجوجانه براق م قيعم يبا اخم ايناد

منم . برم ييتنها ديمن اگه بخوام برم دكتر خودم با. دائم مشغوله كارو دفترشونه. رفتن رو نداره ييوقت با من جا. گرفتاره يلياما مامان من خ -

 .تمومش كن گهيد. رم ينم ييتنها رمميبم

 .شه يو قدم هاش تند تر م اديهر دو دستش به حالت مشت در م ناخودآگاه

 :كنه يكنه و با خنده زمزمه م يباز م بشيج يرو تو ايآروم دست مشت شده ناد مانيپ

به زور . شلواره بيج نيا. دستاتو يطور مشت كرد نيكه ا يره كنرو پا بميو ج يكن يمن خال بيحرصت رو سر ج يهمه  يخوا ينكنه م نميبب -

 يدكتر به كمند م يبر يدوست ندار يياصال حاال كه تنها. خوب اخماتو باز كن لهيدستت رو؟ خ يكن يدست جفتمون توش جا شده حاال مشت م

 .دكتر يبا اون بر رهيوقت بگ هيهفته برات  نيا توروز  هيگم 

به  يا هيثان يرو برا نشيو نگاه خشمگ ارهيم رونيب مانيپ بيكنه و با حرص دستش رو از ج يهم چون آتشفشان فوران م مانياز حرف پ ايناد

 :گه يم مانيره و در همون حال بلند خطاب به پ يم نيكنه و به سمت ماش يدوزه و بعد قدم هاش رو تند م يم مانيپ يچشما

 .خوام برم خونه يمن خسته ام م. نيايزود ب. گهيد رهيد يليخ -

 :زنه يلب غر م ريرو ز نيتا ماش ريزمان تو ذهنش تمام مس هم

گه،  يم سادهيوا. دكتر يبر امينكرد بگه خودم باهات م. زنه سه تاش كمنده يكه م ياز هر چهار كلمه حرف. اه... كمند كمند... بازم كمند يعوض "

هم بهت  يكل. نزد يحرف بد ؟يها؟ چته افسار پاره كرد. نرم ييبا اون جا اهيس خوام صد سال يم. يبا اون بر رهيگم كمند برات وقت بگ يم

 ديبود كه د شيياز آقا نميواال ا. خودتو جمع كن ؟يمادرش ؟يخواهرش ؟يباهات دكتر؟ زنش اديداره كه بخواد ب ياصال با تو چه صنم. كرد لطف

 "امشبم؟  يخوش يآخرش گند زد به همه  يديد. ييآقا نيبخوره تو سرش ا. اديباهات ب يكي يبر يتنها دوست ندار

 ا؟؟؟يناد ا؟؟؟يناد -

 يبه سمت خودش برم عيسر يو با حركت رهيگ يرسونه و دستش رو از پشت م يم ايداره و خودش رو به كنار ناد يدو قدم بلند برم مانيپ

 :كنه يدوزه و دهن باز م يم ايرو به ناد نشيو خشمگ يگردونتش و نگاه جد

 ؟يطور از كوره در رفت نيبهت گفتم كه ا يچ ؟يارياز خودت در م هيبچه گانه چ يفتارار نيا -

 ". رو درست كن يكه باال آورد يحاال گند. گهيبگو د. دهن باز كن بگو چته يجرات دار. خانوم ايناد ريبگ ليهه حاال تحو "

 :كنه يلب زمزمه م ريو ز رهيگ يم نماياندازه و نگاهش رو از صورت مصمم پ يم نييبا خجالت سرش رو پا ايناد

 .نداشتم يمنظور. ديببخش -

 :كنه يدوزه به چشماش و تكرار م يكنه و چشم م يرو دوباره بلند م ايسر ناد تيبا جد مانيپ

 زدم؟ يحرف بد... خوام يم ليدل. خوام ازت ينم يمعذرت خواه ؟منيرفتار بچه گانه رو كرد نيچرا پس ا -

 :كنه يو شكست خورده زمزمه م نيغمگ يبا نگاه ايناد

 ...كمند... كمند  نياما انتظار نداشتم بخوا نيكمكم كن نيكه خواست نيبهم لطف كرد. نه -
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 :ده يادامه م يجد يبا لحن ايحس ناد نياز دامن زدن به ا يريجلوگ يفهمه اما برا يصداش تا ته خط رو م يو بغض تو ايبا حرف ناد مانيپ

 .كمنده اديتونه باهات ب يشناسم و دختره و م يكه م يتنها كس. يدكتر گفتم با كمند بر يبر يتنها دوست ندار يتو گفت ؟يچرا انتظار نداشت -

 :ده يكنه و ادامه م يرو باز م نيبده در ماش يحرف يبرا يمهلت ايكه به ناد نيبدون ا بعد

 .يبد لميتحو يكامل و عال قيتحق هير شنبه و تا چها قيسر تحق ينيتا فردا بش يكه خوب استراحت كن ميسوار شو بر -

 نيب زيتو نگاهش رو از نگاه ت يشكل غصه  نيده چشماشو ببنده تا به ا يم حيترج. ره يم ايآروم به سمت خونه ناد مانيشه و پ يسوار م ايناد

رو  يزيچ مانيخواست كه پ ينم ايناد گهيد رو از تو چشماش بخونه و حاال زيتونست همه چ يبود كه م زيانقدر ت مانينگاه پ. كنه يمخف مانيپ

 .رفت يو تا ته خط سر بلند م ستاديا يمحكم م ديبا مانيپ يخواست جلوش خورد بشه چون جلو ينم. بخونه زشا

 يم چون. كشم يبا نفسات دارم نفس م يذارم بفهم ينم. يرو بفهم ميذارم از نگاهم وابستگ يخورم نه م يمطمئن باش من نه شكست م مانيپ "

عشقت اون قدر برام مقدسه كه نذارم . بچه ام يو بگ يذارم به عشقم بخند ينم. طور عاشق بشه نيبتونه ا يشه تو چند ماه كس يدونم باورت نم

 ". يبهش بخند ودتخ يحت

 .ده يم رونيب نهيبلندش رو از س نفس

 :هكن ياندازه و زمزمه م يبسته م يبا چشما ايناد يبه چهره  ينگاه مين مانيپ

 .بهش فكر نكن يليخ -

 :كنه يشه و با خودش زمزمه م يم وونهيدلش از درد د يتو مانياما پ. ده ينم يجواب ايناد

 شتريتونم ب يببخش كه نم. كنم يرو در حقت تموم نم يمنو ببخش كه دوست. ستمين يخوا يكه تو م يمنو ببخش كه اون جور. ايمنو ببخش ناد "

و عشق رو كم رنگ كنه  اديسراغت ن يمونيروز پش هيكه  نيا يشناسه اما برا يعشق، عقل و منطق رو نم. ايزوده ناد يليخ. اميباهات راه ب نياز ا

عقلت بهت حكم كنه و عشقت رو  ديبا ييجا هيتا . جلو يو با عقلت بر يچشماتو ببند ديبا. يقبل عاشق شدن عاقل باش دياز هم بپاشه با و

بزرگ شدن و من  يبرا يتو فرصت. ميخوا يهر دومون فرصت م. زميزوده عز يليجلو اما حاال خ يون عقلت بربد يتون يبعد از اون م. بسنجه

 يم شهيدونم هم ينم. كه جذبم كرده طنتاتيها و شور و شوق و ش يبچگ ايعشقه  نيدونم ا يدوستت دارم اما نم ايناد. تو شناخت يبرا يفرصت

 نيا ميتون يدونم م ينم. جدول ياز رو ايصاف راه رفت  نيزم ياز رو ديدونم با ينم. شه يته كننده مبرام خس اياخالقاتو تحمل كنم  نيتونم ا

 يرو نم زايچ نيتو ا. ابونيجدول كنار خ يو به موقع اش هم از رو ميو لذت ببر ميصاف راه بر نيكه به موقع اش از رو زم ميباش هتعادل رو داشت

 يليخ. كم بگذره هيبذار . ايدركم كن ناد. نميب يشفاف م يليرو خ زايچ نيكردن ا يعمر با عقل زندگ هي سن و سالم و ياما من به اقتضا ينيب

 "... خوام بهت ضربه بزنم ينم. يا يوابستگ هر يزوده برا

 :گه يم ارهيهوا درش بحال و  نيرو باز كنه و از ا ايناد يبسته  يبلند كه چشما يخندان و كم ييافته و با صدا يشرطشون م اديناگهان  مانيپ

 باخت؟ يبرد ك يك. ميشرطمون رو معلوم كن نيا فيتكل ايب. االن چه وقته خوابه. نميخانوم پاشو بب ايخوب خوب ناد -

 :گه يشه و بلند م يسرخوش م يايكنه و دوباره همون ناد يچشماش رو باز م يبا خنده و ناگهان ايناد

 خوب معلومه من بردم؟ -

 كه؟ ادتهي. آخر خط ميديهر دومون با هم رس. رميگ يكه من مچت رو م يدون يم. ها مي؟؟؟ نداشتتقلب. يآ يآ يآ -
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 :كنه يذهنش زمزمه م يتو

 ". اش هيبه ثان هيثان. مونه يم ادمينباشه؟ تا عمر دارم  ادميشه  يمگه م "

 :گه يم مانيبلند و با حرص رو به پ يبا صدا بعد

 .شدم يكه به شما كمك كنم برگشتم عقب وگرنه من برنده م نيا يقبول كن من فقط برا. هش يكه نم يجور نيا يخوب آره ول -

 يكه هر دو مون برنده م نيا اي ميش يهر دو تا شرط م اليخ ياصال ب اي ستين شتريدو راه ب. ميديخوب حاال كه در هر حال هر دو با هم رس -

 .بشه يعمل ديشرط هر دومون با جهيو درنت ميش

 :ده يند ادامه مبا لبخ و

 ؟يخوب حاال چ. خانوم خانوما يحرص نخور يليبه تو كه خ دميحق انتخابم م -

سفر رو  يدلش هوا ياز طرف. ره يبه فكر فرو م ستين يدو راه راه سوم نيرسه و جز ا ينم يا جهيو جنجال به نت غيج غيدونه با ج يكه م ايناد

درس خوندن  يبرا يفرصت چيه بايتقر يعنيشه و آخر آذره و  يترم داره تموم م ياونم وقت امتحان دادن بدون تقلب يناله  يداره و از طرف

زنه و گوششم بدهكار  يساز خودش رو م. ستين ايكوتاه ب ا،يگه كوتاه ب يم وونهيدل د نيبه ا يهر چ. ره يبا خودش كلنجار م يليخ. يندار

 .ستين ياحد

كه راه دوم رو انتخاب كنه و  دوارهيام. مونده يا يتونه حدس بزنه كه سر بد دوراه يدوزه و م يم اينگاه موشكاف و خندانش رو به ناد مانيپ

و  ايداشته باشه و كنار در ايبودن در كنار ناد شتريب يبرا يفرصت گهيو از طرف د رونيراه غلطش بكشه ب نيرو از ا ايبتونه ناد مانيباالخره پ

 .ارهيآرامشش رو بدست ب

ره و دلش  يباال م مانيصورت پ يهر دو تا شرط رو بزنه نگاهش رو ديبشه و كال ق زيدلش و همه چ اليخ يب رهيگ يم ميصمكه ت يزمان درست

كنه اون  يكنه و قبول م يدهن باز م ايكشه و بدونه توجه به ناد يخط م ايناد يها ميتصم يرو همه  مان،ينگاه گرم پ هيلحظه و تنها با  هيتو 

 .شمال ببرتش مانيبده و پ تقلب يرو ب حاناامت

 يگردونه و هر چ يبا حرص سرش رو به سمت پنجره برم ايرو پنهان كنه و ناد شيكنه تا خوشحال يم شتريخنده و سرعتش رو ب يم مانيپ

 .انداختتش يهچل نيده كه تو همچ ياش م وونهيدل د نيفحش بلده به ا

 :گه يم ايبه نادكنه و رو  يرو پارك م نيماش ايناد يمقابل خونه  مانيپ

 ييخوب دوستا يبدون دوستا يول. يكردم كه ناراحت شد يكار ايزدم  يكردم، اگه بهت بد گذشت، اگه حرف تتياذ يليمتاسفم اگه امروز خ -

 يمرو تو ذهنشون ثبت  گهيهمد يها يكنن و فقط خوب يرو فراموش م گهيهمد يها يو زود بد شنينم ريها دلگ يآسون نياند كه از هم به ا

 .كنن

 :گه يزنه و م يمحو م يبا تمام تالش لبخند ايناد

 .بود يشب خوب. خوش گذشت يليممنون خ -

بدونه  ديموقع شب با نيمونده و ا يدفتر مان يتو نشيماش مانيكه پ ارهيم اديتازه به  ايناد. بنده يو در رو م رهيگ يرو مقابلش م ايناد ديكل مانيپ

 .نيرداررو ب نتونيبرمتون ماش يم نيسوار ش نيايب: گه يم مانيكنه طوفان درونش رو نشون نده رو به پ يم يكه سع يبا لحن. بره خونه نيماش
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 :گه يبا لبخند م مانيپ

 .نيخور يسرده سرما م يهوا هم كم. تو نيشما بر. نجايخونه ام از ا ستيدور ن يليخ. خوام بكنم يم يرو ادهيكم پ هي. نه ممنون -

 .بنده يره و در رو م يكنه و داخل م يم يكوتاه يو خداحافظ نهيب ينم شتريرار باص يبرا ييجا ايناد

 :كنه يكنه و ناگهان با خودش زمزمه م يشروع به رفتن م اليپر از فكر و خ ييايقدم زنون با دن مانيپ

پر از  يكشه و با لبخند و فكر يم يقينفس عم. روزگار يه. كت نيخوش كرده بودم به ا يچه دل. ازش آخر يكتت رو هم نگرفت ؟؟؟يدياه د -

 .شه يدور و دورتر م ايناد

رو حتما به  فهيوظ نيا ديبوده نتونسته با دقت قرقره كنه و حاال با يكاناپه در حال نگاه كردن اخباره كه باز چون مهمون يبه پدر كه رو يسالم

شنوه و از پله ها  يدم حواسم رو پرت نكن م يدارم اخبار گوش م يعنيگفتن كه  سيدر حد تكون دادن سر و ه يكنه و پاسخ يانجام برسونه، م

تخت چشماش رو  يكشه و طبق معمول مامان مثال خوابه و تو يكنه و سرك م يراه در اتاق مامان رو آروم باز م نيب. ره يباال و به سمت اتاقش م

 :كنه يبره كه مامان زمزمه م رونياز اتاق ب اديم نيپاورچ. بسته

 .دارميمن ب -

از شبانه روز هم وارد  يو هر ساعت دارهيب شهياخالق مامان كه انگار هم يادآوريپاشه و ناخودآگاه با  يصورت مامان م يرو نيريش يلبخند

 :كنه يشه و زمزمه م يكم صدا بدل م يگه، لبخندش به خنده ا يرو بهت م دارميجمله من ب نيا ياتاقش بش

 .نيابخوب بخو. باشه مامان من برگشتم -

 خوش گذشت؟ -

 خوب بود؟ يمهمون ؟يبه شما چ. بود يجاتون خال -

 يول. گذشت يبهت قطعا خوش نم يآشپز ايو  استياخبار و س ايكاره  ايعده آدم مسن كه حرفشون  هيبود چون تو جمع  يگم جات خال ينم -

 .ديآروم تر حرف بزن مينيب ياخبار م ميكشتن ما رو انقدر گفتن دار نايبابات ا نيبه ما خوش گذشت هر چند ا

 :گه يره و م يبا خنده به سمت در اتاق م ايناد

 .ريشب به خ. كنه همه اخبارا رو ياالن هم داره دوره م -

. ره شركتش يسر م هيگرده خونه و فردا از دماوند  يبرنم گهيچراكه مطمئن امشب د. اتاقش يره تو يم اناياز اون بدون سر زدن به اتاق آر بعد

بار  هيخواست  يچقدر بچه كه بود دلش م. رفتن دماوند و تو زمستونا شمشك ينداشت با دوستاش م يپنج شنبه جمعه اگه برنامه ا شهيهم

 ياونو نم ايرفتن  يمعما بود كه واقعا مردونه م هي نيو هنوزم براش ا يايشه تو ب ينم مير يگفت ما مردونه م يم شهياما هم. باهاشون بره

 دنيبا د. كنه ينگاه م ندهيآ يره و خودش رو تو ياتاقش م نهيبنده و به سمت آ يخنده و در اتاق رو م يناخودآگاه به فكرش م. خواست ببره

 :كنه يشه و زمزمه م يتر م قيو هر لحظه عم نهيش يتنش خنده دوباره رو لبش م وت مانيكت پ

 ". سهم منه نيا. كتت رو بهت پس بدم نيا گهيد ينيمگه به خواب بب مانيآقا پ "

 قيعم يبره و نفس يكت فرو م يو صورتش رو تو رهيگ يصورتش م يو جلو ارهيكشه و بعد كت رو از تنش در م يكت م يدستش رو رو آروم

 .شه يم يو غرق خوش چهيپ يادوكلن تو تموم وجودش م يبو. كشه يم
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 يعطر م نيگم از ا يبه مغازه دار م يعطر فروش هيبرم  يخودم م خوب كت رو با... اممم ؟؟؟ياما چه جور. هيچه ادكلن نيكشف كنم ا ديبا "

 نيا. باش نيكم سنگ هي. بهم نيادكلن بد نياز ا يبگ يكت مردونه رو ببر هي يخوا يم ييبا چه رو. ها ستين يزيخوبه واال خجالتم بد چ. خوام

. ايكم بزرگ شو ناد هي. بچه گونه رو انجام بدن يكارا نياونا هم ا دوره زمونه نيتازه شك دارم تو ا. هيرستانيدب يفقط مال دختر بچه ها هاادا

حاال . نمك يم دايپ گهيراه د هيچشم . منو يكشت ايكوتاه ب. خوب بابا لهيخ... اوههههه... به فهم و عقل و شعور و . ستيفقط به قد و قواره ن يبزرگ

 ". كنم قيبكوب تحق نميفكر كنم تا از فردا بش نمايخوام بخوابم و به پ يو امشب م اديخوابم م دايبا اجازت شد

 هيمامان  يلب جا ريزنه و ز يرو هم كنارش به لبه تخت م مانيتخت و كت پ يره تو يو با همون گرمكن م ارهيرو در م شيروپوش و روسر بعد

 :ده كه يكم خودش رو خفت م

 ". يكن رونيسرت باز  يخوا يم يعادت رو ك نيا. تو تخت يرفت رونيباز تو با لباس ب "

 :كنه كه يرو سر هم م يشگيهم يباز خودش در جواب، همون بهانه ها و

 ". برت داشته شما االتيخ. ده يدود نم ياصال هم بو... نشستم كه ييمامان جان روپوش روش تنم بوده با شلوارم كه جا "

 .شه يم هوشيو ب اديبه چشماش م ينيريزنه و كم كم خواب آروم و ش يم يلبخند بعد

 :گه يگذاره و م يرو مقابل بابك م قشيتحق جهيوقفه نت ياز چهار روز تالش ب بعد

 .ينيب ياومد كه م ياز دستم برم نيبد هم ايخوب  گهيد. ايب -

 :گه يكنه م يو رو م ريرو ز ايناد يكه با دقت برگه ها يزنه و در حال يلبخند م بابك

 .نيبب ايب. هكارت از منم كامل تر. ايناد هيواقعا عال -

 يگذاره و از بابك م يجاها انگشت م يبعض يشه و گاه يبرگه ها خم م يبا دقت رو ايگذاره و ناد يم ايخودش رو مقابل ناد يزمان برگه ها هم

 .كنه اديز ايكم  يخواد كه مطلب

 يحيكه توض يش يعالوه بر اون مجبور م. ستيبا بحث ما مرتبط ن يليخ. گهيبحث د هيره تو  يم. بهتره يقسمت رو به نظرم حذف كن نيبابك ا -

 ...يتون يبه جاش م... يخارج بش ديبا يقسمت و خوب از موضوع اصل نيدرك ا يبرا ياضافه كن

 :ده يو رو به بابك ادامه م ارهيرو در م يكردن برگه ها، برگه ا نييباال پا هيكنه و بعد از چند ثان يخودش سر خم م يبرگه ها يتو

 ؟يموافق. يكه از بحث خارج نشد نيهم ا يمختصر داد حيتوض هيهم . بهتره يقسمت رو بگذار نيا ايآها ب -

 :گه يكنه و م يم ايبه چهره خسته ناد يبا لبخند نگاه بابك

مقدار و  هيكنم  يرو جمع و جور م نايمن ا ينسكافه بخور هيخوب تا تو . ينذاشت يواو رو هم خال هي يجا يعني. واقعا كارت حرف نداره دختر -

 .نيراست شيپ ميبعد بر

 :كنه يگذاره و زمزمه م يدو دستش م يرو رو سرش

 .كم بخوابم هيمن  يرو مرتب كن نايتا تو ا. دميساعت خواب 24چهار شب، رو هم ،به زور  نيا. كه حد نداره اديبابك انقدر خوابم م يوا -

 يگذاره و سرش رو م يكتابخونه م زيم يداره و رو يبرم نيزم يه اش رو از روبعد كول يا هيثان. گذاره يهم م يچشماش رو رو يبا خستگ بعد

 .بنده ياون و دوباره چشماش رو م يگذاره رو
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 يا هيثان يجيبا گ. كرده ريخواب س هيكنه  يكنه احساس م يآروم بابك چشماش رو باز م يبا صدا يخوابه اما وقت يساعت م ميبه زور ن ديشا

 :گه يخش دار از خواب م ييدوزه و با صدا يپره و نگاهش رو به بابك م يدوزه و بعد كم كم خواب از سرش م يم نگاهش رو به دور و بر

 تموم شد؟ -

كه  ميآخر رو انجام بد راتييتغ نيبهتره با خود استاد ا يهم داره ول ييكردنا اديكم و ز هيو  ميروش بد ديبا يراتييتغ هي ادياحتمال ز. آره -

 .ميشه باهاش قرار دار يكه كالسش تموم م 11.5ساعت  يدفترش كه برا ميحاال پاشو بر.نشه ياردوباره ك گهيد

 :داره يبر م زيم يبا اخم كوله اش رو از رو -

 وقت ناهار نيگ يبار بهش نم هيچه موقع قرار گذاشتنه؟ چرا  نيا... 5تا  ميكالس دار 3شه؟ بعد از ظهر هم ساعت  يم يپس ناهار چ. بابا يا -

 .ناهار خوردنه نه درس خوندن؟ اه يبرا

قبل  يهم بخور يزيچ يچيساندو هي يرس يشه و م يزودتر كارمون تموم م يفتيراه ب ياگه زودتر پاش. يغر زد يخاله غر غرو بسه هر چ -

 .كالس

تو . تازه اون كه اصال با من كار نداره. دارمناهار موندن رو ن يب يامروز نا گهيافتادم د يچهار روزه از زندگ. تو خودت برو ه؟يچ يدون ياصال م -

 .من كمكت كردم ياصال بگ ستيالزمم ن. ششيبرو خودت پ. من كمكت كنم كه كردم يگفت

 يزيچ يچيساندو هي يرس يشه كاراش و م يتموم م عيو سر مير يم يفتياالن راه ب نياگه هم. كشه يطول نم يليخ ؟يايب يخوا يواقعا نم -

 .قبل كالس يبخور

 :كنه يزمزمه م يحوصلگ يده و با ب يم يهوا تكون يرو تو دستش

چلو  هي نميش يرستوران م هيرم  يم. خوام برم فقط غذا بخورم يم. رو ندارم دنياز درس شن گهيكلمه د كياصال حال . تو رو قرآن ايكوتاه ب -

 .خوام فكر كنم يهم جز غذام نم يچيبه ه. كباب بخورم

 ره رستوران؟ يم يك ييتنها. ايناد ايبكوتاه  ؟ييها؟؟؟ تنها -

 :ده يمحو جواب م يلبخند با

و از  يخودت بر يكن يعادت م يكه باهاش بر ستيهم ن يشكيو ه يچلوكباب بخور يكن يهوس م يوقت. ستين يبيعج زيچ. عادت دارم. من -

 .از غذات يو لذت ببر يايخجالت شكمت در ب

 ؟يلو كبابره چ يتو انقالب م يخانم ك ايآخه ناد -

منم بادمجون . شهره نييپا يكيوسط شهره  يكيشهره  يباال يكيفقط . دن يآشغال به خوردت م هيهمشونم . غذا ، غذاست. بابك ايكوتاه ب -

 .راحت التيپس خ. شه ينم ميچيبمم ه

 :ده يخنده و ادامه م يم بعد

 .يبا... البته اگه ناراحته -

 .يومديبا من ن نيهم يو برا يناهار بخور ياالن رفت يول يم دادبخشش رو انجا هيگم تو هم  يپس من م -

 .فعال. بگو يخوا يم يهر چ. كنه ينم يمن فرق يبرا -
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 .سالم استاد -

كه در بسته  نهيب يم ياما در كمال ناباور. مونه يسالم كردن با بابك به پشت سرش و در انتظار م نيدر ه مانيشه و نگاه پ يم مانيدفتر پ وارد

 .ستين اياز ناد يه و خبرشد

 رفت؟ شيچطور پ قيچه خبرا؟ تحق. سالم -

 .نداره يراديا چيكمك كردن و الحق كارشون از نظر من كه ه يليواقعا خانوم راد خ. يعال -

 ومدن؟يخودشون كجا هستن؟ پس چرا ن -

قرار شد اگر . استراحت كنن يبخورن و كم ياهارن هيرن  يكه گفتن م نهيا. كم خسته بودن هيهم  شونيو ا ميراستش ساعت سه كالس دار -

 يم يصندل يرو مانيكنه و با اشاره پ يكنفرانس اتاق پهن م زيم يبعد برگه ها رو رو. ميتمومش كن گهيكم كنم و د ايبود من اضافه  يمشكل

 .كنند يم يبه بررس عو شرو نهيش

 :ده يدوزه و ادامه م يم يانيو پر اخم نگاهش رو به صفحات پا يجد يناگهان با نگاه مانيپ

 بوده؟ يبا ك ارياسباب سقوط خ -

 يبرا ياطالعات كاف هيكامل نباشه اما واقعا در حد دادن  يليخ ديشا. رسه يدار نم راديبه نظرش ا يزياندازه اما چ يبه مطلب م ينگاه بابك

 :ده يادامه م مانيراحت رو به پ ياليپس با خ. ادينم يراديخواننده به نظرش ا

 چطور؟. نميب ينم يبه نظر من كامله و مشكل يبا خانومه راد بوده ول -

 :ده يكنه و بعد ادامه م يم نييبرگه ها باال و پا ينگاهش رو رو تيعصبان با

 .كامل؟ مامال معلومه از سر باز شده نيگ يم نيبه ا -

 :ده يچرخونه و ادامه م يبرگه ها م نيدوباره نگاهش رو ب بابك

كنم  يفكر نم. غبن بوده نه اسباب سقوطش اريخود خ يرو قمونيما اصل تحق. موضوع برسونه واقعا كامله يكه خواننده رو به انتها ياما در حد -

 .باشه يازين

 .انياالن ب نيهم نيبگ نيريباهاشو ن تماس بگ -

 :كنه يدوزه و تو ذهنش زمزمه م يم مانيپ يو عصب يجد ينگاه ملتمسش رو به چشما بابك

. ستيحقش جز تشكر ن. كار كرده دياز اونچه با شتريب يليجا هم خ نيتا هم. دختر پدرش در اومده نيا. ستيحقش ن يبد اخالق نيواقعا ا. نه "

 ". ناراحت بشه دينبا

 :ده يو ادامه م رهيگ يسرش رو دوباره باال م تيبا عصبان مانيپ

 .انياالن ب نيهم نيگفتم بگ ن؟يدينشن -

خانوم راد . كنم خودم يقسمت رو كامل تر م نيا نيساعت زمان بد مين هيبهم . كنم يمن خودم حل م ديهست بگ يشكلاستاد هر م دينيبب -

 .كار كنند قيرو تحق نيبازم بخوا هياديز گهيد. واقعا خسته بودن
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 :گه يم تيدوباره با جد مانيپ

 .درست و كامل انجام بدن ديكنن با يرو تقبل م يكار يوقت -

 يچون كم كار ديوقت رو تلف نكن نياز ا شيو ب ديريباهاشون تماس بگ. رو رفع و مبحثشون رو كامل كنن راداتيشونه كه اخود ي فهيوظ

 .بره يزمان م. ستين

 .رهيگ يرو م ايو شماره ناد ارهيرو در م شيناچار گوش بابك

 :داره يرو خندان برم يگوش ايبوق دوم ناد با

 نيكم ا هي. هنوز نرفتم تو رستوران يايبدو اگه ب نيناهار؟ بب ميبا هم بر يسرعت زنگ زد نيوم شده به انكنه كارت تم نميبب. يشالم بابك -

 .يبا. يزنم تا برس يها چرخ م يكتاب فروش

 :گه يتلفن رو قطع كنه م ايكه ناد نيو قبل از ا عيسر بابك

 .اومده شيپ يمشكل هي نيبب ايناد... ايناد -

 ه؟يها؟؟؟ چ -

 شيمقدار دست كار هي يايب ديگن خودت با يتو بوده استاد م يقيمقدار ناقصه و چون قسمت تحق هيبه نظر استاد  قيتحق يانيپا قسمت نيبب -

 ...سر. يكن

 :كنه يبا حرص حرف بابك رو قطع م ايناد

حد  نيدر هم. ضوع ما اون بحث نبوده كهتازه اصال مو. هم كامله يليخ. ارهين خوديبهش بگو بهانه ب. ولم كن تو رو خدا. امينم رمميبم. عمرا -

 .هم هست يادياطالعات كه گذاشتم ز

 :ده يآروم ادامه م ييو زمزمه وار و با صدا رهيگ يفاصله م مانياز پ يكم بابك

دنبال . ناهار مير يو م ميكن يجمع و جورش م عيكنم سر يخودم كمكت م ايب. ستين ايجوره هم كوتاه ب چيداده ه ريگ. ايجان من پاشو ب ايناد -

 .شر نگرد

جا هم از سرش  نيتا هم. هاشو درست كنه يكم و كسر نهيبهش بگو ناراحته خودش بش. رهيگ يداره بهانه م يالك. اه ولم كن تو رو قرآن -

 .اميمن نم. ادهيز

 :كنه يكنترل شده حرفش رو قطع م يتيعصبان با

شماست  فهيوظ نيدر ضمن ا. دينه كه سنبل كن نيدرست و كامل انجام بد نيد يانجام م يوقت اي نيرو انجام ند يكار اي نيريبگ اديخانوم راد  -

كردم و به شما  يم قيهاش رو درست كنم از اول خودم تحق ياگر قرار بود به قول شما خودم كم و كسر. نيبد ليرو كامل تحو قيتحق نيكه ا

 .گفتم ينم

 مانهيهنوز تو شوكه كه چطور تلفن دست پ. نهيب يصدا نم نيتو ا ينرمش چيه. ده يگوش م انميپ نيخشمگ يالل شده و با بهت تنها به صدا ايناد

 ده؟؟؟يرو شن ايناد يتمام حرف ها ايو آ

 .خدانگهدار. بدونه اتالف وقت نجايا نياياالن م نيخانوم راد؟ هم ديمتوجه شد -
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 يكاغذها خم م ياندازه و رو يم نيزم يده و كوله اش رو هم رو يلم م يصندل نياول يتعارف رو يشه و ب يكنه و وارد اتاق م ياخم سالم م با

 :شه

 داره؟ راديكجاش ا -

 :دوزه يم ايكنه و به ناد يبرگه ها بلند م ينگاهش رو از رو تيجد با

 .سالم خانوم راد -

 :ده يده و ادامه م يلب جواب سالمش رو م ريحرص ز با

 داره؟ راديكجاش ا دميپرس -

 ...تصرف مغبون در مال ديسقوط رو عنوان كرد يطااز شر يكي -

 :ارهيرو در م يبرگه ها، برگه ا نياز ب بعد

 ...نجايا -

 ه؟يچ رادشيخوب؟؟؟ ا -

 شه؟ يم رميدستگ يزيبشه؟ اصال چ رميدستگ ديبا يجمله شما چ نيدونم از ا يمطلب نم نيدر مورد ا يچيمن ه ديفرض كن -

كه ضرر فاحش كرده از انجام  يكس -مغبون  يشما گهيشه د يكه باعث م ييزهاياز چ يكيكه  يعنيضحه وا يليخ. شدن نداره ريخوب دستگ -

 .تصرفتون در اون مال مورد معامله قرار گرفته است ،يمغامله رو به هم بزن ،يكه متحمل شد يضرر فاحش نيا ليبه دل ينتون - يمعامله ا

 ره؟يتصرف صورت بگ يچه زمان ن؟ياز تصرف كردن دار يا يچه معن اصال ؟يچه جور تصرف. نهيمنظورم هم قايخوب دق -

 .كنه دايخوب خودش بره بگرده پ. دونميمن چه م. بابا يا -

و معمول ذهن  يتمام سواالت احتمال ديكه با يقيتحق. نيد يمطلب انجام م نيا يرو قيتحق هي نيشما دار. كار رو ديريبگ يكم جد هيخانوم راد  -

االن كه  نيدور از هم ميشما رو بنداز قيكنه كه تحق قياومد خودش بره تحق شيبراش پ ياگه قرار باشه هر سوال. پاسخ بده خواننده تون رو

 .تره نينگس

 يبلند تر از حد معمول م ييبا صدا مانيره و هم زمان در جواب پ يشه و به سمت در م يبلند م يصندل ياز رو مانيحرص و ناراحت از انتقاد پ با

 :گه

 .با اجازه. نيسيكامل بنو قيتحق هيدور و خودتون  نشياالن بنداز نيپس هم -

 يناقص قيكه تحق ييدانشجو. اون لحظه يدانشجو است تو هيفقط  ايناد. ستيعاشق ن مانياز پ يخبر. شه يم زيخ مين يصندل يرو تيعصبان با

 يم ايناد ينگاهش رو به چشما. درس و كار نداره يجا اون هم تو يب يها يسركش نيعادت به ا. رو كامل كنه قشيتحق ديداده و با لشيتحو

 :گه يبلند م ييدادوزه و با ص

 يشه به جا يگرفته م رادياز كارتون ا يوقت ديعادت كن. ديرو كامل كن قتونيو نواقص تحق دينيجا بش يجنجال ب يو به جا ديخانوم راد برگرد -

حقوق دان درست و با سواد  هيو فردا  نيريبگ ادي زيچ دياگر بخوا. ديكن ليكارتون رو تكم دينك يبچه گانه سع يرفتارها نيناراحت شدن و ا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥١ 

. كار بدون نقص باشه هيارائه  تيحداكثر تالش و در نها يتالش برا زيچ نيبودن باشه و دوم ريانتقاد پذ ديريگ يم اديكه  يزيچ نياول ديبا نيشب

 ريكنه از ز دايداشت پ يخوب به من چه خودش بره هر سوال يجواب سر باال هياما با  دهيهنتون رسكه من گرفتم خودتون هم به ذ يراديقطعا ا

حاال هم بهتره . نداشتم ديديرفته پرس نيذره ب ريكامال ز يكه سر اون كنفرانس سواالت ييرو از شما يا يكم كار نيواقعا انتظار چن. ديكار در رفت

 .ديكامل كن رو قياتالف وقت تحق يو به جا دينيبش

 :نهيش يم يصندل يشه و عقب گرد كرده و رو يم مانيكالم پ ميناخودآگاه تسل ايناد

 كنم؟ كاريچ ديبا -

 :مطلب حيكنه به توض يره و شروع م يفرو م شيتو قالب استاد مانيپ

رضايت وى از معامله باشد موجب در فرض اول، چنان چه بيانگر . تصرف مغبون در مال يا پس از آشكار شدن غبن است و يا پيش از آن -

پختن نان، كه اگه  يگندم به آرد برا ليكنه به تبد يو بعد شروع م دهيمثال گندم رو خر داريتصرف كردن خر نياگر ا يعنيشود  يسقوط خيار م

 ينم گهيره و د يم نيراش از بفسخ معامله ب اريحق و اخت جهيدر نت متياختالف فاحش ق نيبوده به ا يفرض كرد كه راض داريكار خر نيبشه از ا

فقها تصرف قبل از آشكار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملك مغبون گردد مانند آن  تيتونه معامله رو بر هم بزنه هم چنين بنابر نظر اكثر

ساير تصرفات قبل از  يول. يا مانع بازگرداندن آن شود مانند آن كه برده خريدارى شده را آزاد كند موجب سقوط خيار است روشدكه آن را بف

. كه سوال ذهن خواننده ات رو پاسخ داده باشه نيا يكل مطلب بود و البته در حد مختصر برا نيا. شه يآشكار شدن غبن موجب سقوط خيار نم

 .يقسمت اضافه كن نيو به ا يو بسطش بد يكامل كن يدار اريكه در اخ يمطلب رو از منابع نيا ينيبش ديحاال با

خودش  نيگ يكه م يكار نيا: گه يم مانيرو به پ دانهيدوزه و بعد به بابك و بعد ناام يبه برگه هاش م يا هينگاهش رو ثان يحرف چيه يب ايناد

 .چهار ساعت كمه كم يعني

 :گه يشه و م ينرم م يكم مانيپ

 .تر تموم شه عيكنم تا سر يمن هم بهتون كمك م ديشروع كن عياگه با حواس جمع و سر -

 .نهيلپ تابم تو ماش من -

 :كنه يده و زمزمه م يقرار م ايداره و مقابل ناد يبر م زيم يتابش رو از رو لپ

فقط با . كمك شما ميايو بعد ب ميچك بكن هيبرگه ها رو  هيهم بق كنامين يتا من و آقا ديشروع كن عيحاال سر. ديبا لپ تاب من كار كن ديتون يم -

 .ديحواس جمع و با دقت كار كن

كنه  ينگاه م مانيبه پ يچشم ريز يا هياز اون كه بخواد حواسش رو جمع كارش بكنه ثان شتريشه و ب يجلوش خم م يكاغذها يبا حرص رو ايادن

دستش  هيبا حرص . گهيو دوباره چند تا فحش و غرغر د گهينگاه د هيكنه و دوباره  ياندازه و چند تا فحش نثارش م يم نييو بعد سرش رو پا

 .كنه يم نييصفحه باال پا يموس لپ تاپ و رو ياش رو رو گهيگذاره و دست د يچونه اش م ريرو ز

دستش به سمت . كار كنه ياالن چ ديبوده و با يچطور برج زهرمار مانيكنه كه پ يو فراموش م نهيش يلبش م يرو يا يطانيخنده ش ناگهان

بار نگاه  نيا. شه يم شتريو ب شتريهر لحظه ب مانيداخل لپ تاپ پ يعكسها دنيد يبرا شيره و حس كنجكاو يم مانيپ يعكس ها يپوشه 

كنه و  يم كيپوشه كل يشه و رو يراحت تر م يكم الشيخ. هر دو سرگرم كارن. كنه يو بابك نگاه م مانيبه پ عيبره و سر ينگرانش رو به باال م
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. پدر و مادرشه ايبا دوستاش و  مانياغلب عكس ها پ يتو. ره يمتمام حواسش به عكس ها . شه يم مانيپ يعكس ها يبعد وارد گالر يا هيثان

هر سه  يلب ها يدستش رو پشت كمر مادرش گرفته و لبخند رو هيو  ستادهيدر كنار پدر و مادرش ا مانيكه پ وزهد يم ينگاهش رو به عكس

 يهر چ. كنه يخودش م يخ زدن تو عكساو تو همون لحظه ذهنش شروع به چر نهيش يچشماش م يتو يناگهان غم بزرگ. درخشه يشون م

 يو با حسرت رو اديم نييقطره اشك سمج آروم آروم از چشمش پا. كنه يم دايپ يزيگرده كمتر چ يعكس م نيمثل ا يدنبال عكس شتريب

 يرم بحث هاخواستن بندازن مامان و باباش انقدر گ يهم م يمهمون اي يكه تو عروس يهر عكس شهيكه هم اديم ادشي. كشه يعكس دست م

 .آوردن يسر در م ساشونهم تو عك گهينفر د شيش ايشدن و  يم الشيخ يب ايبودن كه  شونيشگيهم يكار

تا قطره اشك رو  برهيدستش رو آروم به سمت صورتش م. كنه رونيافكار مزاحم رو از ذهنش ب نيده تا ا يرو با حرص تكون تكون م سرش

 يرو مقابل صورتش م يدو تا چشم عصب. و بابك سرشون گرم كارشونه مانيتا مطمئن بشه هنوز پ هريگ يپاك كنه و همزمان نگاهش رو باال م

 يصفحه رو ببنده اما نگاه گر گرفته  زيگذاره تا قبل از خراب تر شدن همه چ يموس م يبا ترس دستش رو رو. سرزنش پرنگاه  هيبا  نهيب

 .اندازه يم نييپا يكنه و نگاهش رو با شرمندگ يت مده دستاش رو سس يرو م انيجر دنيكه خبر از فهم مانيپ

اندازه و  يم نييسرش رو پا ايناد. كنه يتر و شرمنده تر م يرو عصب ايرو بده با سكوتش ناد يكه به خودش زحمت زدن حرف نيبدون ا مانيپ

 :كنه يلب زمزمه م ريره و ز يدستش آروم به سمت موس م

 ". اصال خوب كردم. به كار كردن يجبورم نكنم يخواست يم. خودته ريتقص. به درك "

ده  يگرده و با لذت به تماشا كردنش ادامه م يبرم يكم كم به حال عاد. شه يعكس ها م هيبق دنيبستن پوشه مشغول د يبا حرص به جا بعد

 يسرشونه ها. دهيرنگ پوش يشكم يلباس شب ماكس هيكمند . رسه يو كمند در كنار هم به مرز جنون م مانياز پ يعكس دنيكه ناگهان با د

 يهم كت و شلوار مانيپ. لبش نشسته يرو ينيريشونه اش افتاده و لبخند ش ياز اون هم از رو يشده كه قسمت دهيپوش ينازك ريبا حر دشيسف

لبش  يوست داشتند يلخت كمند قفل شده و لبخند مهيكه دستاش دور شونه ن يدر حال. به همون رنگ يراهنيرنگ و پ يصورت يبا كروات يطوس

 .رو پوشونده

 مانيدستش رو محكم تر دور شونه كمند گرفته و كنار كمند پدر پ مانيشه كه پ يباز م يبار عكس نيكنه و ا يو حرص عكس رو رد م يناراحت با

ادامه دادن  يبرا يليم گهيد. نهيب يم ختنيكاخ آرزوهاش رو در حال فرو ر يناگهان همه . لرزه يدلش م. ستادهيا مانياش مادر پ گهيو طرف د

 .كنه يكنه و سرش رو به كارش گرم م يبنده و فلشش رو باز م يصفحه رو م. نهيب ينم

و با خودش  رهيگ يدستاش رو محكم دو طرف سرش م يبا ناراحت. زنند يتمام تمركزش رو به هم م بايو تقر انيچشمش م يجلو ريتصاو مدام

 :كنه يزمزمه م

 زهيتره هم هر چ كينزد يليهم مهربونه هم سنش به تو خ. نيبابك رو بب. اصال مگه آدم قحطه. كنم بهش فكر نكن يم خواهش. بسه. اينه ناد "

 ،يرو هم ندار مانياخم پ هيكه طاقت  ييتو. خوره يم مانيكمند رو؟ اون به درد پ يديند. رو فراموش كن مانيپ. داره يكه فكر كن يا گهيد

كه چشم  يبش يجزو اون دسته ا يخوا يهان؟ م ؟يكن يعمر باهاش زندگ هي يچطور يخوا يخوره م يبهت برمجور  نيحرفش ا هياز  كه ييتو

 يبا خودشون بكشن؟ ب ديگردن و انگ مطلقه رو هم با يهم دست از پا دراز تر برم دهيكنن و به سال نكش يرن ازدواج م يبسته و با دلشون م

ساعت حواست رو بده به  هي ه،يشو و  يهمه چ اليخ يب نيبب. خوره احمق يم تيبه چه درد. رگترهكم پونزده سال ازت بز هكم. ايشو ناد اليخ
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انقدرم . خالص. رو خط بكش مانيبخور و بعدم دور پ يناهار حساب هيو برو  ريرو تموم كن و پاشو دست بابك رو بگ يكوفت قيتحق نيكارت و ا

 ". اديهت نمكه اصال ب اريرو در ن هدل شكست يعاشقا نيا يادا

به  ينگاه. كنه ياش م وونهيخنده هاشون د. شه يچشمش پر رنگ تر م يو كمند هر لحظه جلو مانيپ رياما تصو. شه يمشغول كارش م دوباره

 يرو يكه بخواد تمركز هيو فكرش مشغول تر از اون ختهياعصابش به هم ر. است كار كردنش دهيفا يب بايتقر نهيب يكنه و م يصفحه مقابلش م

رو  يگذاره و باز يمرحله اش رو م نيكنه و سخت تر يورق رو بازش م يره و باز يها م يدستش به سمت پوشه باز تينها در. كارش بكنه

 .كنه يرو فراموش م زيشه و همه چ يم يكم كم تمام حواسش مشغول باز. كنه يشروع م

 :كنه يو با خودش زمزمه م شيده به باز يام حواسش رو مكنه اما تم يخودش حس م كيرو نزد مانيگس پ يبو ياواخر باز بايتقر

 ". اليخ يب. يكن يانقدر كه بهش فكر م. ياومد تو دست و پاتو گم كرد نيعطر ا يباز بو. مفت نكن اليانقدر فكر و خ. بسه احمق جون "

ده و هم زمان  يم رونينه و نفسش رو بز يم يدكمه خروج باز يبا حرص رو game overواژه  دنيده و با د يرو ادامه م شيحرص باز با

و  ينگاهش به همون تلخ. استيلپ تاپ ناد يكه با نگاه ترسناكش نشسته كنارش و سرش تو مانيخوره و پ يم شيكنار يچشمش به صندل

لپ تاپ زوم كرده  يرو روالل شده بود و نگاهش  بايتقر ايناد. موند يتقلب گرفته بود، م ايكه از ناد يهمون زمان و دارشونيد نياول يترسناك

 .بود

 :گه يدوزه و م ينگاهش رو به چشماش م ايو پر تمسخر رو به ناد يعصب يبا لحن مانيپ

. تموم شده باشه ديمال شما هم قاعدتا با. كارمون تموم شد كنامين يمن و آقا. به سه است قهيخانوم راد؟ ساعت ده دق ديرفت شيخوب تا كجا پ -

 .نميبب نيبد

 wordده و نگاهش رو به صفحه  يخودش قرار م يكشه و جلو يدستش م ريبمونه لپ تاپ رو از ز اياز ناد يمنتظر عكس العمل نكهيابدون  بعد

 :كنه يو رو به بابك م رهيگ يسرش رو باال م هيبعد از چند ثان. دوزه يدست نخورده و صفحات باز م

 .نميب يطور كه م نيخانوم راد هنوز كارشون تموم نشده ا. نيتا به كالستون برس نيبهتره شما زودتر بر كنامين يآقا -

 رونيو آروم از دفتر ب رهيگ يم نييكنه و سرش رو پا يوادار به سكوتش م مانيپ يو طوفان نيبزنه كه نگاه خشمگ يكنه حرف يدهن باز م بابك

 :شكنه يسكوت رو م مانيپ يلحظه صدا نيآخر يتو. ره يم

 .ديدر رو نبند -

 :دوزه يگردونه و نگاهش رو به چشماش م يبرم ايناد يلپ تاپ رو جلو تيبا عصبان مانيره و پ يم رونيدر باز  بابك

 د؟يكن يطور فكر نم نيا. نيبهم بدهكار باش حيتوض هيكنم  يفكر م. خوب؟؟؟ من منتظرم -

 .كنه ياندازه و سنگر سكوتش رو حفظ م يم نييسرش رو پا ايناد

 :وزهد يبهش چشم م يعصب مانيپ

سر در  يباز يبعد از تو. نياريمن سر در م يعكسا يگالر ياز تو يسر هيبعد  ديرو كامل كن قتونيكه تحق نيريگ يلپ تاپ م. نيبد حيتوض -

 يجاهان؟ به . كه برات به به چه چه كنم يناقصه انتظار ندار يكارت وقت ؟يكن يم يلجباز يدار يده؟ با ك يم يها چه معن يبچه باز نيا. نياريم

اون قدر جرات  يكن يهم م ياگه كار غلط. يسكوت جوابم رو بد نيا يبهتره به جا. يمثل بچه ها با من لج كرد يكه كارت رو انجام بد نيا
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 .يو سكوت كن نييپا يترسو سرت رو بنداز ينه مثل آدما يكن يعذر خواه اي ياريب ليدل ايو  يريداشته باش كه سرت رو باال بگ

 :گه يزمزمه مانند م ييو با صدا مانيدوزه به پ يو چشم م رهيگ يسرش رو باال م. شه يله ور مناگهان شع نگاهش

 .كنم يخواست باز يدلم م. كردن نداشتم قيحوصله تحق. هم نكردم يكار خالف. ترسم يمن ازت نم -

 :گه يكنه و م يپوزخند حرفش رو قطع م با

 نه؟ ؟ينيمنم بب يو عكسا يكن يم فضولمن يخصوص يپوشه  يخواست كه تو يو حتما دلتم م -

 :كنه يلباش و زمزمه م يرو نهيش يخنده م ارياخت يو ب ناگهان

 .دميد يخواست كه نم يدلم نم. خوب معلومه -

 .ير يجا نم چيه يهم تموم نكرد يتا وقت. يرو كامل كن قينشستم تا تحق. دارم وقت و صبر و تحمله اديكه ز يزيمنم چ. ستين يمشكل. باشه -

 .ستيباز ن شتريب 6دانشگاه تا  -

 .شما راحت راحت اليخ. اون جا تا نصفه شبم بازه. دفتر من مير يم. يدفترم قرار دارم با كس 4من ساعت . ميتو دانشگاه بمون ستيقرار ن -

 .ننيش يبسته نم يفضا هيدختر تو  هيبا  نيراست ياستاد محترم آقا يول. هه هه -

 .خودت وعده نده خانومشما به . نشستن دميشا -

بنده و با  يرو از رو م رشيناخودآگاه شمش. بكنه مانيشه تا نثار پ يبا حد اكثر متلك م يمشغول سر هم كردن جمالت عيذهنش سر يتو ايناد

 :كنه يخودش زمزمه م

 ". آقا رميبلدم چطور حالت رو بگ "

 فيكتش و برداشتن ك دنيرو مرتب كرده و در حال پوش زشيرو جمع و جور و م لشيتمام وسا بايكه تقر نهيب يرو م مانيره و پ يباال م نگاهش

 .لپ تابشه

 :كنه يكنه و دستش رو به سمتش دراز م يرو جمع و جور م ايناد يها برگه

 .برگه هاتون نميا -

 ...يليدل. اميمن با شما نم -

 :كنه يالمش رو قطع مو ك ايدوزه به ناد يمتاسف چشم م يخوره و با نگاه يپوزخندش رو م مانيپ

 يو برگه ها رو م نمتونيب يفردا م. ديكن لشيتكم نيتا فردا فرصت دار. برگه هاتون نيا. بهتر هم هست يجور نياتفاقا ا. ستين يمشكل -

 .بشم ديكه ازتون ناام دينكن يكودكانه تون رو با كار و درس قاط يها يدر ضمن بهتره لج باز... رميگ

 .گفتن راهيه خودش بد و بكنه ب يحرص شروع م با

 ياون مغز پوكت و به كار م. خانوم يناناد يخورد ؟ينش عيطور ضا نيتا ا يبست يم قهياون دهنت رو دو دق يمرد يم. ياحمق عوض يدختره  "

 نيه خدا رو شكر اك يشد يالل م ديفقط با. كه داره يمزخرف ديعقا نيخواست ببرتت دفترش اونم با همچ يكه از اولم نم يديفهم يم يانداخت

 .ياگه الل ش يريم يم اطور وقت

 .شه يگه و كم كم دور و دور تر م يم يگذره و خدانگهدار كوتاه ياز كنارش م رهيخ يبا نگاه مانيدر حال كلنجار رفتن با خودشه كه پ هنوز
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 :كنه يدوزه و ناله م يم مانيرو به پشت سر پ نگاهش

 يم دميچند ساعت باهاش بودم و شا هيالاقل  يجور نيا. حرف رفته بودم يكاش ب. دفترت اميب يگفت يشد اگه بهم م يخدا غلط م ي هيحاال آ "

 "! واقعا كه... يخجالت داره ناناد! بردم رستوران

 .ره يه مشه و به سمت خون يم نشيبعد سوار ماش يا هيره و ثان يو آسانسور م دوريكر ياندازه و سالنه سالنه به سمت انتها يم نييرو پا سرش

 يوجودش راه ها يده و طرف آروم و منطق يم اديرو  مانيبا پ يمختلف لجباز يسركش تو وجودش بهش راه ها يطول راه اون ناناد تمام

 ...اديبه زبون م يطرف منطق. دنيرو د مانيپ تيلبخند رضا تيو در نها قيتحق ليتكم

 ". رهيبگ ليتحورو ازت  قيخواد تحق يفردا م. يكن لشيتا فردا تكم ديبا "

 :ده يسركش پاسخ م طرف

كه به من امر  هيفكر كرده ك. واريو بخوره تو د اديكنم كه حالش جا ب يتلفنم رو هم خاموش م. رهيمن كه فردا اصال دانشگاه ندارم كه بخواد بگ "

. يكمندم ندار دنيخاطرش چشم د يو برا يكن يخودتو خفه م يكه از عشقش دار هيهمون ه؟يبدم ك حيواقعا دوباره برات توض ه؟يك. كنه يو نه

. يِ عصب يِ بد خلق ِ جد يعوض كهيمنو داره مرت يسن بابا. حرفا رو نيجمع كن ا. من؟؟؟ من؟؟؟ برو بابا. بهت بگه زميعز هيكه آرزوته  هيهمون

 يباشه لج و لجباز يهر چ مانيآوردن پراه به دست  يشنو ياز من م يول. يگ يتو كه راست م... هه. فتهيچشمم بهش ن اهيخوام صد سال س يم

 "... يخود دان گهيد. ستيراهش ن نيا. يكم بزرگ بش هيكن  يسع. ستين

اول  شهيبنده و پشت در خونه به عادت هم يداره و با حرص در رو م يرو برم فشيكنه و ك يخونه پارك م يجلو يترمز محكم و ناگهان با

زنه كه چه خبره  يكم سرش غر م هيكنه و  يكنه كه مامان در رو روش باز م يتصور م يا هيزنگ و تو ذهنش ثان يگذاره رو يدستش رو م

رو  ديره تا كل يم فشيك پيو به سمت ز نييزنگ پا يو دستش از رو اديلبش م يرو يناخودآگاه پوزخند. سوخت. رو زنگ يدستت رو گذاشت

دوزه به صورت  يمثل شوك زده ها چشم م. نهيب يدر هم م ييو اخما يشاك يا فهايشه و مامان رو با ق يدر باز م يبرداره كه در كمال ناباور

 :گردونه يم رشمامان به حال ب يمامان كه صدا

 آخه؟ ها؟ يبزرگ بش يخوا يم يتو ك. طلبكارا نيرو زنگ ع يدستتو گذاشت هيچ -

 :خنده يبوسه، م يكه گونه اش رو م يبره و درحال يو ناخودآگاه به سمت مامان هجوم م نهيش يصورتش م يرو يقيعم خنده

 .ستين يشكيفكر كردم ه. موقع روز تو خونه است نيمامان بد اخالقم ا نيدونستم ا يخوب من از كجا م -

كنن  يباز م ديخودشون در رو با كل ستيخونه ن يدونن كس يم يعاقل وقت يزنگ؟ معموال آدما ياون طور رو يدستتو گذاشته بود نيهم يبرا -

 .زنگ رو بسوزونن نه كه

 م؟يناهار دار يبرا يحاال چ. يمامان ريسخت نگ... اوه -

 موقع؟ نيچه وقته ناهاره ا. چهار بعد از ظهره ؟ينگاه به ساعتت كرد هي -

 يم ليتكم قيداشتم براش تحق. افتاده بودم امروز كه از ناهار خوردنم انداختم ياستاده عوض هي ريگ. آخ آخ مامان دست رو دلم نذار كه خونه -

 .كردم

 :كنه يو با انگشت بهش اشاره م ايدوزه به ناد يمتعجب چشم م يبا نگاه مامان
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كم  هي ايپاشو برو لباساتو عوض كن ب. مبل يرو رونيولو نشو با لباس ب ياون طور. يبگو آدم باورش بشه ناناد يزيچ هي. هم نه و تو يشكيه -

 .وسط نياون كوله ات رو هم بردار از ا .آماده شده شييزايچ هي. فردا بخور ياز غذا

 :كنه يگرده و با تعجب زمزمه م يو به سمت مامان برم ستهيا يچارچوب در م يتو

فردا غذا  ياومده خونه داره برا نميب يبعد م. مامان خونه است نميب يم اميچه خبره؟ روز چهارشنبه بعد از ظهر م نجايفردا؟ مامان ا يغذا ؟يچ -

 م؟يچه خبره؟ مهمون دار نجايا. كنه يدرست م

 يخونگ يخواد غذا يم. دار و سن باال يسيان و رودروا يگفت مهموناش رسم. شام يامروز صبح زنگ زد كه فردا شب مهمون داره برا انايآر -

 .و آماده كنمغذا ر اميكه گفتم امروز كه سرم خلوت تره ب نهيا. رسم خونه يم ريد جهيدر نت. برم كرج ديمنم فردا با. بده بهشون

 

 2 قايساعت دق. واريد يدوزه به ساعت رو يو چشم م اديم نيياز تخت پا يچرخونه و بعد از چند لحظه ناگهان ياتاق م يتو يجيرو با گ نگاهش

ساعت  شبميخوبه د. از لنگ ظهرم اونورتره گهيد. هيزيخجالتم خوب چ. يناناد يكنه تو نوبر يبا خودش زمزمه م. ده يبعد از ظهر رو نشون م

 يديكنه د يصدا دوباره زمزمه م. افته يم يزيچ اديزنه كه ناگهان  يم يلبخند. ارهيجا ب يكه حالتو حساب يمامان خال يجا يعني. ها يديابده خو

حه به صف دوزهيو چشم م دارهيبالشتش بر م ريرو از ز شيگوش عيسر ؟يرو بد مانيجواب پ يچ يخوا يحاال م ؟يرو هم كامل نكرد قهيتحق

 كنه ياس ام اس ها رو باز م. كال از سارا، سه تا هم اس ام اس سيم هيو  انايكال از آر سيم يياده ت هي. اش

 "... پاشو بابا ؟يخواب ؟يناناد "

 " گهياه پاشو د يديده خواب شبميتو كه د ؟يمگه كوه كند يناناد "

ها رو هم تو  ينيرياون ش. ريدوش بگ هيپاشو برو  يدوست دار يجون هر ك تو رو. يندار يبا مرده فرق يخواب يم يوقت يعني يماشاال ناناد "

مهمونام هم  ينيب يم هوي. رسن يهم همون موقع ها م نايمامان ا. رسونم يخودم رو م 7من تا . نيبچ سيتو د اريها رو هم در ب وهيم. نيظرف بچ

 "... آماده نباشه يچيزشته ه انيم ودز

 :داره يرو برم يزنگ گوش نيبا اول. رهيگ يرو م انايخنده شماره آر با

 .پا شده بود گهيبود د يهر ك. اس ام اس زدم. شماره خونه رو گرفتم. ده دفعه بهت زنگ زدم. ساعت دو ظهره ها. يباالخره پاشد! چه عجب -

 .خوب خسته بودم. غرغرو. خوب بابا لهيخ -

 يخوا يم يموندم تو ازدواج كن. يو مشغول درس خوندن و كار كردن يكش يم يخواب يو شب تا صبح ب يكش يانقدر كه زحمت م. دونم يم -

 .يكار كن يچ

 .كردم يكه گفت يياگه كارا. بلبل زبون -

برو  ياگه ندار. يبپوش ديبا يلباس رسم هيخودتم شب  يراست. كه گفتم رو بكن ييو كارا ريدوش بگ هيبدو برو . خوب حاال قهر نكن لهيخ -

 .بخر

 ه؟يا غهيچه ص گهيد يلباس رسمجانم؟؟؟  -

پاره پاره و  نهيو قطعا نه شلوار ج. و مرتب زنونه كيشلوار زنونه و بلوزه ش هي ايزانو  ريمرتب و خانومانه و تا ز راهنيپ هي اي يعني يلباس رسم -
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 .گرمكن ايتاپ 

 .پاتال رو ندارم ريمشت پ هي شياصال حال نشستن پ. ادر ضمن مهمون تو هستن. دلقكا كنم نيخودمو ع ديكه با اديخواد خواستگار ب يمگه م -

كه من  يبارم جور هي. آبروم رو نبر. انيان و با كت شلوار و كت دامن م يمهمونام رسم. يكن يگم رو م يكه م يكار. با من چونه نزن يناناد -

 .رو بپوش اصال دميكه من برات خر يشمياون لباس سبز  نيبب. گم لباس بپوش يم

. هيرسم ياديبلوزشم ز. ورم معلوم نشه اون ورم معلوم نشه نيهمش حواسم رو بدم به دامنم و نشستنم كه ا دياون وقت با. ه تو رو قرانن يوا -

 .تو رو قرآن ايكوتاه ب

 .فعال. كار دارم يليخ. با منم چونه نزن. گم رو بكن يكه م يكار ايناد -

و  يا وهيو روشم ماست م زهير يظرف م يداره و تو يكم كورن فلكس برم هيخونه و آشپز يره تو يزنه و م يدندوناشو مسواك م يسرسر

. نهيش يتوالتش م زيكنه و پشت م يتاپ تنش م هيپاره پاره با  انايبه قول آر نيج هيو  رهيگ يدوش م هيبعد . شه يمشغول خوردن م عيسر

 ريصاف شده اش تا ز. كنه يره و شروع به صاف كردن موهاش م يمو م يدستش به سمت اتو. براش مهم شده بودن انايآر يناخودآگاه مهمونا

نقص  يكامل و ب شيزنه و آرا يداره و اول صورت و بعد گردنش رو م يدوزه و كرم برنزه رو برم ينگاهش رو به صورتش م. ديرس يكمرش م

 يرو در م انايآر يشنهاديلباس پ. ره يبه سمت كمد مشه و  يبلند م يصندل ياز رو زهير يدورش م هاشوكنه و مو يم يحال كمرنگ نيو در ع

 قهيكوتاه كمر تنگ و  نيآست ديبلوزه سف هيبا  يشميزانو به رنگ سبز  يدامنه تنگه تا رو هي. شه يو مشغول تماشاش م رهيگ ياره و مقابلش م

از . كه دامنت نره باال يكم حواس بد هيستن پاشدن موقع نش ديفقط با. يها ناناد ستيكنه بدم ن يبا خودش زمزمه م. مردونه و جلو دكمه دار

 .گذاره تا دم اومدن مهمونا بپوشه يتخت م يو همه رو رو ارهياش رو هم در م يشميپاشنه بلند  يكمد صندل ها يتو

 :پره يجا م از يهوار مانند يشه كه با صدا يها م وهيها و م ينيريش دنيآشپزخونه و مشغول چ يره تو يو م اديم نييپله ها پا از

 .دارم يخوبه بهت گفتم مهمونه رسم ؟يناناد يديپوش هيچ نيا -

 .گهيكنم د يرم عوض م يخوب دم اومدنشون م. انيحاال كو تا مهمونات ب. وونهيد يزن يچرا داد م -

 .مهيساعت هفت و ن. گهيرم د ياومدن م يباره بگو وقت هي -

 چرا؟ ومدنين نايمامان ا يراست. رو ببر مهمون خونه من برم لباسمو عوض كنم وهيپس خودت م. دمياصال نفهم ؟يگ يم يا؟؟؟ جد -

 .بدو برو حاضر شو. رسن االن يم. تو راهن. االن باهاشون حرف زدم -

 

لبخند  با. تنش بود يشلوار مردونه سورمه ا هيبا  ديمردونه سف راهنيپ هيدوزه بهش كه  يو چشم م رهيگ يسرش رو باال م انايسوت آر يصدا با

 .كنه يم نشيكنه و در دل تحس ينگاهش م

 .زننت يگم من نظرم عوض شد برو همون گرمكنت رو بپوش وگرنه رو هوا م يم. همه راهو نيره ا يم يك. چه خبره بابا -

 !!!!گهينود ساله ات د ياز همون مهمونا يكيحتما  -

 ها دل ندارن؟ همه شون نود ساله اند؟ تازه مگه نود ساله يدون يتو از كجا م -

 .برو برگرد بله رو دادم يب. باشه كه حرف نداره يِ سه سكته ا پيخر پول ِ خوش ت يخوب اگه از اون نود ساله ها -
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 :پره يشه و مامان با حرص وسط حرفش م يم شتريپر خشم مامان خنده اش ب يصدا با

 .شه يفردا مردم باورشون م يزن يحرفا رو م نيا. هيزيخجالتم خوب چ -

 .ميكن يم يشوخ ميدار ايمامان كوتاه ب يوا -

 .باش نيكم سنگ هي. يگن شوخ ينم نيبه ا -

 ...اوف. تو حالمون ها يباز زد -

 ؟يكار دخترم دار يچ سايپر -

 .كم فكر كنه هيبگو قبل حرف زدن . به دخترت ندارم يمن كار -

 :گه يكنه و م يحرص حرفش رو قطع م با

 .من وقت نداشت يداد سر كار بود و برا يم ادميرو  زايچ نيا ديكه باشرمنده مامانم اون موقع  -

 .نينداشته باش يو كم و كسر نيكن يسر كار بودم كه تو و داداشت راحت زندگ -

 .مون عاطفه و محبت بود كه اونا هم از نظر شما كشكه يتنها كم و كسر. بله حق با شماست -

 .جنگه دونيم نجايا ننيب يم انيمهمونام ماالن . شماها هم نيايكوتاه ب. بابا يا -

خنده ها و سالم  يدر سر و صدا يبعد جلو يا هيداره و ثان يبرم زيخ فنيبه حالت دو به سمت آ انايشه و آر يزنگ در آتش بس اعالم م يصدا با

 .رهيگ يها باال م يو احوال پرس

صورتش  يشه و اشكاش آروم آروم رو يبعد وارد اتاقش م يا هيره و ثان يبه سمت پله ها م. گهيرو نداشت د يشكيگرفته بود و حوصله ه دلش

ذاره و  يزانوش م يكنه و سرش رو رو يره و پاهاشو تو شكمش جمع م يتختش م يو آروم رو ارهيصندل ها شو از پا در م. شن يم يجار

چارچوب در  يتو انايمونه كه در اتاق باز و آر يهوا م دونم چقدر تو اون حال و ينم. دوزه ياتاقش م يپنجره  رونيب ي هنگاهش رو به منظر

 .شه يم انينما

 ا؟يناد يبچه شد ا؟يناد -

 :گذاره يگونه اش م يرو يكنه و آروم بوسه ا يكشه و اشكاشو آروم با دست پاك م يگونه اش م يرو رو دستش

 يكنه و نه به عقب برمون م يرو عوض م يزينه چ ختنيشك راالن ا. يزندگ نيبه ا ميمن و تو كه عادت كرد. نميخواد اشكاتو بب يدلم نم -

 ...بدو بدو. اديكه مطمئنم تو هم از مهمونام خوشت م نييپا ايبه صورتت بزن ب يآب هيبدو . يگردونه پس بهتره خودتو ناراحت نكن

 

 ينيبده كه سنگ يا يشنه بلند و دامن تنگ مبادا سوتپا ياومد و تمام حواسش رو داده بود به راه رفتنش كه با اون كفشا يم نيياز پله ها پا آروم

نگاهش رنگ تعجب و . شه يم خيم مانيصورت پ يبره كه با تعجب نگاهش رو يكنه و سرش رو آروم باال م يخودش حس م يرو رو ينگاه

خوره و نگاه نگران  يكه م يا يسكندرفته بود و با  ادشيانقدر محو نگاهش شده بود كه راه رفتن . داشت گهيد يرنگا يليو خ يربونخنده و مه

 ريدوزه و تو ذهنش تصو يم نيچسبه و نگاهش رو به زم يكنار پله رو م ينرده چوب عيو سر اديمبل به خودش م يرو مانيپ يناگهان زيو حالت خ

مبل نشسته و پاش رو  يبا وقار رو كه ديو سف يسرمه ا يبا تم رنگ ها يو كروات ديسف راهنيو پ يكنه با كت و شلوار سرمه ا يم ررو مرو مانيپ
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تو رو با گرمكن و كفش  شهيهم يمنم بودم وقت ا؟يداره ناد دنيپرس نميبود؟ ا ياما نگاه متعجبش چ. پاش انداخته و اون لبخند گرمش يرو

 !هيحرف نمياوهوم، ا. كردم يبودم تعجب م دهيپاره د نيو ج يورزش

 يم يگرم و كت شلوار كروات يهمسن و سال پدرش با نگاه يبار نگاهش رو به مرد نيو ا رهيگ يكنه و سرش رو باال م يرو منظم م افكارش

ناخودآگاه اون . كنه يم يفشره و سالم آروم يكنه و دست مرد رو م يدستش رو به طرف مرد دراز م. و پدرانه يدوست داشتن يدوزه با لبخند

 .تره يدوست داشتن يليحقا كه خودش از عكسش خ. اديم و پدر و مادرش با هم گرفته بودن تو ذهنش مانيكه پ يعكس

 يرو تو آغوش م يناناد عيسر يكنه كه مادرش با حركت يم يكنه و سالم آروم يدستش رو دراز م مانيبار مقابل مادر پ نيكنه و ا يگرد م عقب

 :گه يدوزه و بعد م يم ايصورت ناد يرو رو قشينگاه دق يلحظه ا يزنه و برا يگونه اش م يآروم رو يكشه و بوسه ا

 .خدا براتون نگهش داره. جون سايپر نيدار يواقعا دختر خانوم و خوشگل. ماشاال -

 .ديكن يشرمنده م. جون نيريممنون ش -

 .رو گفتم تيواقع -

 يدست دادن هم م ريكنه و از خ يلب سالم م ريچرخه و ز يم مانيگر گرفته به سمت پ يبا صورت. شه يدست و پاشو گم كرده بود بدترم م كم

 يبازوش حس م ريجون رو ز نيريكردنشه و پاهاش سست كه دست ش هوشيادكلنش كم كم در حال ب ياش هنوز روشه و بو رهينگاه خ. گذره

 :شنوه يرو م شكنه و هم زمان صدا

 دهياز مامان شن زميخوب عز. ميبود دهيدشما رو ن يول. جان رو هم انايآر. ميبود دهيد يرو چند بار نايمامان ا. زميعز نيخودم بش شيپ ايب -

 ؟يخون يم يچ. يبودم دانشجو هست

 .خونم يحقوق م -

 ؟ير يكدوم دانشگاه م. يمن مانيچه جالب پس مثل پ -

 .دانشگاه تهران -

 .دوره فوق. چون اونم استاد همون دانشگاهه ينيرو بب مانيپ اديز ديپس با. چه جالب -

 .يگاه نمشونيب يبله م -

پر  يرشته . بود قيسرش تو كتاباش و تحق شهيدانشجو بود هم يوقت مانيپ ادمهي. متيديفهمم چرا تا حاال ند يحاال م. هيرشته سخت يليخ -

 .خواد يم ياديو وقت ز هيكار

اما نگاه . رو بگه زيچانگار منتظر بود دهن باز كنه و همه . مانيپ يزنه به چشما يو صاف ذل م ارهيخجالت و گر گرفته نگاهش رو آروم باال م با

 .ده يرو بهش م يميناخودآگاه لبخند و آرامش عظ مانيآروم و لبخند گرم پ

 زم؟يعز يسال چندم -

 .شه يترم تموم م نيسال سومم ا -

اشته باشه وقت ند. تعارفه يب مانيپ. هم نكن يسيرودروا. بگو مانيبه پ يهر جا اشكال داشت. امتحان وكالت يبرا يآماده بش ديپس كم كم با -

تو درسا كمكت  مانيهم پ متينيخونه هم ما بب يايكنم ب يبه خودم زنگ بزن باهاش هماهنگ م يداشت يهر وقت مشكل. گه االن كار دارم يم
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 مان؟ينه پ گهم. كنه

 :گه يمدوزه و بعد رو به مامانش  يم ايكنه و چشم به ناد يو سرش رو بلند م رهيگ يبه خودش م طنتياز ش ينگاهش رنگ مانيپ

 .من در خدمتشونم. خانوم اراده كنن فقط ايناد هيكاف -

 :كنه يذهنش زمزمه م تو

 " ؟يريجمالت قصارت رو فاكتور بگ نيو ا يچشم بگ هي يريم يم. ذات خراب ؟يتابلو كن يتون يم نيبب. يپسره عوض "

با نگاهش مشغول خط و نشون . شه يم انايم تو چشم آرگردونه و چش يسرش رو برم يخنده آروم يكه با صدا مانيدوزه به پ يحرص چشم م با

 :گه يجون م نيريو رو به ش اديبه زبون م انايكه آر دنهيكش

 ره؟يرو بگ سانسشيخواد ل يفقط م. قصد گرفتنه پروانه نداره ايجون ناد نيريش -

 سانسيو فقط با ل رهيو بخونه و بعد نخواد پروانه بگحقوق ر يكلفت نيبه ا يكتابا نيهمه زحمت بكشه و ا نيحقوق بخونه و ا يكيشه؟  يمگه م -

 جان؟ ايگم ناد يدرست نم. نيكن يبكشه كنار؟ حتما اشتباه م

 :چنيپ يدوباره زمزمه ها تو گوشش م. بده بهش ديبا يمونده بود كه چه جواب مستاصل

دوزه تا  يم نينگاهش رو به زم. خوام بكنم يكنم و م يكار م يكه چ نيبه من و ا نيداد ريهمه حرف و بحث، چرا گ نيبگه ا ستين يكيآخه  "

رو تو چشمش داشته  يكه همون ارزش. جون بهش خوب باشه نيريش ديبراش مهم بود كه د. نهيكس رو نب چيموقع حرف زدن نگاه پر تمسخر ه

 .خرابش كنه يذاشت كس يم دينبا. كه روش به عنوان عروسش حساب باز كنه. باشه كه كمند داره

 .امتحان كانون يشروع كنم به آماده شدن برا ديكم كم با. جون نيريبا شماست ش حق -

 مان؟يگم پ يدرست م. شروع كرد به خوندن  سانسشياز سال آخر ل مانيپ ادمهي ؟يشروع كن يخوا يم ياز ك زميعز -

 .بله مامان -

تو  ياما نه برا هيامتحان سخت. كه حتما تهران قبول بشه يش كار كنخونه باها اديب ايكه كارت سبك تره ناد ييبرنامه بذار روزا هي مانيپس پ -

 .زميعز

 :گه يبه زور فرو خورده رو به مامانش م يمونه و با خنده ا يصورتش ثابت م يرو يا هيثان يبرا مانيپ نگاه

 .خانوم اراده كنن و بخوان ايناد هيگفتم كه كاف. ندارم مامان جان يمن حرف -

 دياز تابستون با. بهمن اسفنده اشتباه نكنم يامتحانش تو.به دوره كردن نيبرنامه بذار شروع كن هيامتحاناش تموم شد . ادخو يمعلومه كه م -

 .گهيد ديشروع كن

و به به چه چه  فاتيكنن و بحث شام و تعر يرو رها م ايناد تيبا محور نيريكرد باالخره بحث ش يصدا م زيمادرش كه همه رو سر م يصدا با

 .كشه ينفس راحت م هي ايشه و ناد يمعمول داغ م يها كردن

 .ماجرا ينجايگذشته بود تا ا ريبه خ فعال

اون . ها رو بخواد قيمامانش ازش تحق يجلو مانيبود كه نكنه پ نيا شيكرد و تمام فكرش پ يم يبشقابش داشت باز يتو يبا غذا بايتقر يناناد

 يزيچ چيبود كه خودشم استاد دانشگاهه و ه دهيجون فهم نيريش يحرفا نياز ب ؟يرفت چ يداشت كه در جوابش بگه؟ اگه آبروش م يوقت چ
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 يپا يكه ممكنه جلو يدست به دست هم داده بود تا هر سنگ زيانگار همه چ. دانشجو نبود هيبدتر از درس نخودن و متقلب بودن  تاداس هي يبرا

 .بندازه يناناد

 .كلنجار بودنذهنش با هم در حال  يتو يزمزمه ها باز

 نيا. نينيكردم حاال شما هم بب ييكارا هي يتموم شد؟ بگ قتيكه اگه گفت تحق اريدر ب ييزايچ هي نينداره كه بعد از شام برو بش يكار يناناد "

بهتر . رونيه بخواد مو رو از ماست بكش يكه م يآدم نياونم با همچ ه؟يآسون نيمگه به ا. شه يبسته م مانيره هم دهن پ يهم آبروت نم يجور

 ". يخود دان. نكردم ينه كار يكه بگ نهياز ا

 ؟يخور يچرا غذات رو نم ؟يناناد -

 :اديفكر به زبون م يا هيدوزه و بعد در جوابش بدون ثان يم انايبه آر يرو لحظه ا جشيگ نگاه

 .اشتها ندارم يليخ -

 :گه يشوخ م يبا خنده و لحن انايآر

 .گهيبودم د ريبعد از ظهر ناهار االن س 6ظهر صبحانه خورده بودم و ساعت  2ساعت  ينداشتم وقت يليمنم بودم م. يهر چند حق دار -

با زور و ضرب داشت سر  يكه ناناد ييرشته ها يزد به همه  يطور پشت هم داشت گند م نيهم. رو خفه كنه انايخواست بلند بشه و آر يم دلش

 .كرد يهم م

شه و  يم شتريب انايآر يدوزه كه خنده  يچشم م انايكنه و به آر ياخماشو در هم م. رفت ياعصابش راه م يوكم كم داشت ر مانيپر خنده پ نگاه

 :اديو به حرف م ايدوزه به ناد يچشم م يجون با مهربون نيريش

ندنم نداره و صبحانه كه وقت سر خوارو نهيانقدر درساش سنگ. لنگه شو تو خونه داشتم يكيكنم چون  يمن دركش م. جان حق داره انايآر -

 .شه يم يناهار شامش با هم قاط

 يتر م قيو عم قيصورتش عم يلبخند رو مانيده و پ يم ليتحو يجون بله حق با شماست كش دار نيريخنده و در جواب ش يعمال بلند م انايآر

 :رهيگ يم يجون با سماجت تمام ادامه حرفش رو پ نيريشه و ش

 .مهم تره يزياز هر چ تيسالمت. اشمراقب خودت ب يليخ زمياما عز -

 :گه يدوزه و بعد رو به مامانش م يچشم م ايبه ناد يلحظه ا يپر خنده و موز يو با لحن اديبه زبون م مانيپ باالخره

 ليبه من تحوكه قراره  يقيتحق يانيو امروز تمام وقتشون مشغول آماده كردن قسمت پا روزياحتماال د. نيخانوم حق بد ايالبته مامان به ناد -

 ن؟يديخانوم؟ به كجا رس ايگم ناد يدرست نم. بدن بوده

بار سر جلسه  نيرنگ نگاهش رو اول مانيملتمس كه پ ييچشما. شه يم رهيخ مانيبازه و چشماش با وحشت به پ يوضوح نگاهش رنگ م به

داره  ايكنه كه ناد يرو هم باز نكرده اما حس م قيتحق يال ايشه كه ناد يبا اون نگاه مطمئن م بايتقر. بود دهيگرفت د يازش تقلب م يامتحان وقت

 نيهم يبرا. كنه يخودش تو اون لحظه م يحت اياز مامانش  ديشا گهيد يزايچ يليموضوع و خ نيپنهون نگه داشتن ا يخودش رو برا شتمام تال

 :ده يطور ادامه م نيجمله اش رو ا ايرو به نادكنه و  يپس لب باز م. بده ايجمع به ناد يفعال و جلو يآرامش حداقل هيده  يم حيترج

 .ميجون رو بخور سايپر هيبعد از شام و فعال دست پخت عال يبرا ميالبته بهتره بحث درس رو بگذار -
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 .نهيش يلبش م يرو يكنه و لبخند آروم يكشه رو حس م يم ايكه ناد يوضوح نفس راحت به

سر هم بكنه  يزيچ هيبلند بشن و بتونه بره اتاقش و  زيكنه تا هر چه زودتر همه از سر م يها م هيبا استرس تمام شروع به شمردن ثان ايناد اما

مشغول  زيشده هم چنان دور م يخال يشه و همه با بشقاب ها يشام شروع م زيسر م استيبحث مزخرف س شهياما طبق معمول هم. مانيپ يبرا

حركت باالخره  نيا. وانيل ين تكون دادن پاهاش و با ناخنش آروم ضرب گرفتن روكنه به تكو يشروع م يعصب يبا حركت. شن يم ياسيگپ س

رو از  وانيل يناگهان يبا حركت مانيره و پ ينظر جمع بود م يب يتنها شنونده  باينشسته بود و تقر اياز ناد يكه با فاصله كم مانيمغز پ يصداش تو

 :كنه يگذاره و آروم زمزمه م يم زيم يخودش رو يكشه و جلو يم رونيدستش ب ريو ز ايادن يجلو

 .يبر يتون يم. زيسر م ينيبش يستيمجبور ن -

جمع  يكوتاه يكنه و با عذر خواه يم يداره و رو به مامان تشكر آروم يبرم زيخ يصندل يجمله بوده باشه از رو هي نيانگار تنها منتظر هم ايناد

خفه شده تو  يبا بسته شدن در باالخره نفس آروم و پر صدا. ره ياتاق خوابش م تينهاباال و در  يطبقه  يكنه و به سمت پله ها يرو ترك م

داره و  يبرم زيكنه و به سمت لپ تابش خ يطرف اتاق با حركت پاش پرت م هي بايكنه و هر كدوم از صندل هاش رو تقر يرو آزاد م گلوش

 .شينما يدوزه به صفحه  يكنه و نگاهش رو م يگاه سرش م هيو تكشه و دستاش ر يشكم ولو م يتختش به رو يكنه و رو يروشنش م عيسر

 :ده يبلند جواب م ييو با صدا اليخ يو ب اديخوره به خودش م يكه به در م يبا ضربه ا. رونيب ياهويشه و فارغ از تمام ه يكم غرق كار م كم

 .تو ايب -

خم شده از پشت  ييبا پاها نهيب يرو م ايناد. رهيگ يشه و گر م يگاهش سرخ مگذاره رنگ ن يكه داخل اتاق م يقدم نيكنه و با اول يرو باز م در

. رفتار كنه ديدونه با دامن چطور با يدختر واقعا نم نيگذره كه ا يتو ذهنش م. دهيشكم خواب يرو يبه طرف باال و در حال تاب دادن و بدن

بلند بشه و  دينفر به اتاق با هيكه با ورود  دهيبه فكرش نرس يحت. تاب دادن پاهاشهدر حال  ياليخ يبا ب ايباال رفته و ناد يدامن با وضع بد بايتقر

 .بده رييرو تغ تشيوضع

بدن  يكنه و نگاهش رو هم زمان از رو يم تشيوضع رييوارد اتاق شده و تغ يكه ك نيبه ا ايمتوجه كردن ناد يبرا يكوتاه يسرفه  ناخودآگاه

 .دوزه يم ريبه ز ايناد

و گردنش رو به  رهيگ يتخت قرار م يرو يور هيزنه و  يتخت م يرو يچرخ مين يناگهان يپاشه با حركت يكه واقعا فراموش كرده دامن ايناد اما

 .به داخل شدن نداره ليو انگار م ستادهيدر ا يگردونه كه جلو يم مانيسمت پ

 تو؟ نيايچرا نم -

افته و با حرص دامن  ياش م دهيدوباره نگاهش به دامن باال پر. نهيش يتخت م يرو عيسر و اديبه خودش م مانيپ نييبا نگاه رو به پا يناگهان بعد

 :كنه يلب زمزمه م ريو ز نييكشه پا يرو م

 .اه -

 :كنه يگرده و با لبخند زمزمه م يبرم يبه حال عاد مانينگاه پ رنگ

 دن؟يانقدر سخته مثل خانوما لباس پوش -

 .حواست به دامنت باشه ديهمش با. نه آدم روك يم يعصب... مزخرفه... افتضاحه -
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 يلپ تاب رو به طرفش برم ايو هم زمان ناد نهيش يتخت كنارش م يرو ايو با تعارف دست ناد نهيش يصورتش م يآروم رو يلبخند تنها

 .ده يقرار م دشيگردونه و مقابل د

كه  ستين ييهمه استعداد و توانا نيا فيح ؟ير يكار در م ريدر از زچرا انق يآماده كن يكامل زيچ نيهمچ يتون يساعت م هيتو كه تو  ايناد -

 استفاده بمونه؟ يبخواد ب

 .و شما را به سالمت رياگه كامله خدمت شما ما را به خ نيبب يخواد بكن ينم يبحث فلسف. تو رو قرآن ايكوتاه ب -

كنه كه با نگاه هشدار  يتخت و دستش رو دورش حلقه م يرو ارهيمكنه و زانوهاش رو باال  يبلند م نيزم يحركت پاهاش رو از رو هيبا  بعد

با . كنه يو كنار هم جفت م رهيگ يرو م ايناد يشه و با دست پاها يآروم خم م مانيپ. اندازه يم نييبا حرص دوباره پاهاش رو پا مانيدهنده پ

رو  ايناد يپا عيسر. لرزه يدستاش م مانيو پ رهيگ يگر م ايناد. شه يبه بدن هر دو وارد م يقو يبرق انيانگار جر ايناد يدستش به پاها وردبرخ

 :كنه يرها و زمزمه م

 .امتحان كن. نداره و هم راحت تره يهم مرتبه هم زشت شونيكج بگذار يو كم ياگه پاهات رو كنار هم جفت كن -

 ؟يجور نيا ؟يچه طور -

. شن يچشم تو چشم هم م يا هيثان يو برا ارهيو بعد سرش رو باال م كنهيم ليمتما حالت پاهاش رو يشه و كم يخم م ايلبخند دوباره سمت ناد با

 :كنه يكنه و آروم زمزمه م يلپ تاپ خم م يو سرش رو رو اديتر به خودش م عيسر مانيپ. شه يغرق م مانيتو نگاه پ ايشه و ناد يزمان گم م

 راحت تر نشد؟ يجور نيا -

 :ده يجواب م يكشه و با بد خلق يصادقانه اخم هاش رو در هم م ايناد

است دامن  وونهيمجبور نباشه به نشستنش حواس بده مگه د يو ه نهيشلوار بپوشه و هر جور دلش خواست بش هيتونه  يآدم م يوقت. نه -

 بپوشه؟

و دامن  راهنيم ها با پو خانو دنيپوش يكه همه لباس رسم يجمع هي يكه تو ستين نديخوشا يليخ. الزمه آدم هم رنگ جماعت باشه يگاه -

 يليپاره پاره بپوشه خ نيج هي يكت شلوار كروات يجمع مردا نيمرد بخواد ب هياگه  يجمع نيهمون طور كه تو چن. يباش نيبا ج يهستن، بخوا

طور فكر  نيا. ميريرو بپذ يسخت نيا ديبا يو چه بسا مورد پسند آد مها هم نباشه ول هيسخت يليهم رنگ جماعت بودن كار خ يگاه. ستيجالب ن

 ؟يكن ينم

 نه -

طور  نيپس تو هم هم. معمول نبود ريكت و شلوار و كروات ماها برات خنده دار و غ يرستوران سنت ياون روز تو يكرديطور فكر نم نياگه ا -

 يندار يبا من اگر كار. شه كنمش شب و كارش تموم يكي قيتحق هيفلش و بده من با بق نيا يرو زيرو بر قيتحق يادامه . ميبگذر. يكن يفكر م

 .نييرم پا يم

 ن؟يخوا يفلش رو نم -

 .ازت رميگ يم نييپا -

و دستش رو  ستهيا يم يا هيثان يده و برا يم رونيكنه و پشت در نفس حبس شده اش رو ب ياتاق رو ترك م عيشه و سر يتخت بلند م يرو از
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و به سمت سالن  اديم نيياز پله ها پا ايناد يپر از عطر مست كننده  يا ينيو ب ايپر از ناد يكشه و بعد آروم آروم و با فكر يموهاش م يال

همه سال  نيكه هنوز هم بعد از ا يمادر. كنه يم رشيغافلگ نيريمادرش ش رهيكه نگاه خ نهيش يم انايكنار آر يمبل يكنه و آروم رو يحركت م

رنگ نگاه . ستيبراش قابل هضم ن نيا يول. پسرش تا ته فكرش رو بخونه يارهاتونه از نگاه و رفت يپسر كامال م يو بعد از مستقل شدن حدود

كه تو همون  ييايناد. برقرار كنه ايهمچون ناد ينگاه و شخص نيا نيب يارتباط چيتونه ه ياما نم نهيب يم ياز عشق و سردرگم يپسرش رو رنگ

. پسرش يايكامال متفاوت با دن ييايدختر بچه بود با دن هيكه قطعا تنها  يدختر. رو كامال درك كرده بود مانيفاحشش با پ ينگاه اول تفاوت ها

و  نياز ج ريغ يبه زور چهار بار لباس شيدختر در تمام طول زندگ نيمطمئن بود كه ا. مانيكامال متفاوت از پ يدنينوع لباس پوش يبا حت يدختر

بود كه  بيراه رفت و براش عج ديدونه با كفش زنونه چطور با ينم يحت داد كه هنوز يدختر نشون م ينوع قدم برداشتن ها. دهيپوش شرتيت

كه نوع نشستن بلند شدنش  يدختر. نداده باشه ادي يزيكرد به دخترش چ يم تيدونست و رعا ياصول رو م نيسا كه تمام ايهم چون پر يمادر

 .تك پسرش رو هضم كنه يتونست حاال نگاه ها ينماومده بود و  نيريتفاوت ها كامال به چشم ش نيبلد نبود و تمام ا يرو هم حت

 نيا. ستنيقابل هضم ن مانيالاقل پ يفاصله ها برا نيدونست ا يداشت و م ياديبزرگ ترها فاصله ز يايبچه بود و با دن يليخ اينظرش ناد از

دونست  ينم. ردن و آفتاب گرفتن جا بودمثل برنزه ك ييزايچ يكه توش تنها برا كيانقدر كوچ. كيكوچ يليخ. بود كيكوچ اشيدختر هنوز دن

 يرفتن تو يچهار بار اسك يبرا يبود كه حت دهيرو جلوش د مانيپ. كنه يم دايكارها پ نيا يبرا ياون همه درس و مطالعه وقت يچطور تو

 يبرا يزد تا وقت يم زشيتا چاز هزار  تيكرد و در نها يم يزينشست و برنامه ر يساعت ها م ديتو تابستونش هم با سيزمستون و چهار بار تن

مهم تر از  يليخ يزايشد كه براش چ يخوشبخت م يبا كس مانيقطعا پ. تونست دركش كنه يو نم ديد يرو م اياما حاال ناد هكن يكارها خال نيا

ها  نهيزم نيا يتو يه اخارق العاد زيدختر چ نيكرد كه قطعا ا يمجاب م زيدستاو نيمهم باشن و خودش رو تنها با ا يتو زندگ حاتيتفر نيا

 .طور مشغول كنه نيرو ا شداره كه تونسته ذهن پسر

 :كنه يذهنش زمزمه م يشه و تو يم رهيخ ايناد يچرخه و رو يپله ها نگاهش به سمت باال م يكفش رو يپاشنه ها يصدا با

 ". پشتت رو صاف كن. االب ريسرت رو بگ. شتريمقدار با متانت ب هي. پله ها يطور پات رو نكوب رو نيا. آروم تر "

 .خورد يو سر م ديچسب يقطعا نرده كناره رو م يكرد يولش م. وندهيبپ تيكه بخواد به واقع اتشياز ذهن يكي ياز حت غيدر اما

امال حاال ك. بشه ايناد دنيسنج اليخ يذاره ب يپسرش نم يكنه حواسش رو از حركات دختر دور كنه اما ناخودآگاه نگاه ها و سردرگم يم يسع

رو  يبيمادر استرس عج يها هيتجز ي جهيناخودآگاه ترس از نت. هم دور نمونده بود مانيپ زياز نگاه ت نيگرفته بود و ا نيذره ب ريرفتارش رو ز

 .در مقابل نگاه مادر بشه بشيمانع حركات عج يتا به هر شكل ايناد يوجودش آورده بود و تمام مدت زوم شده بود رو يوت

. شده رهيپاهاش خ يكنه كه رو يرو حس م مانينگاه پ ينينگرفته سنگ يجا يصندل يهنوز كامل رو. نهيش يم انايكنار آر يمبل يرو باالخره ايناد

رو بر رفتارش  دييمهر تا مانيكنه و لبخند كم رنگ پ يبهش گفته بود جفت م مانيكه پ يو كنار هم به همون شكل كيآروم پاهاش رو به هم نزد

 .زنه يم

 .ده يم صينشستنش رو تشخ يتو اياز حد ناد شيبودن ب ينگاه ناش كيتنها با  نيريش اما

ذاره و دوباره  يكتش م بيو داخل ج رهيگ يكوتاه فلش رو م يشه و با تشكر يرو به جلو خم م يكم مانيو پ رهيگ يم مانيفلش رو مقابل پ ايناد

 .ده يم هيمبل تك يبه پشت
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شه و پشت سرش هم پدر و  يمبل بلند م ياز رو رهيمادر قرار نگ نيذره ب ريشدت ز نيبه ا ايده فعال ناد يم حيكه ترج مانيپ قهياز چند دق بعد

 .شه يم مانيپ يتازه شروع ماجرا برا نيو ا انيم رونيكنن و از در ب يم يباالخره خداحافظ يا قهيشن و بعد از چند دق يبعد مادر بلند م

 ينه م مانيكه پ يسواالت. توشه اياز ناد يكه نود درصدش اسم يسواالت. شه يت مادره كه بر سرش نازل مهنوز استارت نزده باران سواال مانيپ

كم . كنه يمتعجب م شتريتنها پاسخش سكوته و هر بار سكوتش مادر رو ب. به مادر بگه و نه جرات راست گفتن داره يتونه در جوابشون دروغ

 يم حيترج. يزدن هر حرف يزود بود برا يليهنوز خ. گدار به آب بزنه ينبود كه ب ياما اونم آدمكرد  يپسرش شك م يآل ها دهيبه ا شتكم دا

 .تنها سكوت كنه مانيده مثل پ

 

رو كالفه و  ايناد نيداشتن و هم ايناد يبرا يتر شدن امتحانات وقت كمتر كيگذشتن و حاال سارا و بابك با نزد يهم م يبه سرعت از پ روزها

 يتقلب م ينشست سر درس و امتحانات رو ب يم ديرو به خودش بده با مانيسفر با پ هيخواست شانس  ياگر م ياز طرف. كرده بود يعصب

گرفته و كنار بابك و سارا  ميبارها تصم. كار رو براش وحشتناك كرده بود نيآورد و ا ياز درسا سر در نم يچيه بايتقر گهيد طرفگذروند و از 

 زايچ نيبود ا رانيبست و يخانه از پا يجا بندازن اما وقت ايناد يكرده بودن كه مطالب رو برا يسع يليو سارا هم خبابك  يينشسته بود و خدا

حوصله و  يب يايناد هيشده بود به  ليتبد. شد يخونه م يخراب راه يكالفه از جا بلند و با فكر ايناد تيبودن و هر بار در نها ريتاث يب بايتقر

 يبرا ييجا يخوا يم يجور نيزد كه ا يزنگ م ييصدا هيسفر بشه و تقلب كنه دوباره اما مدام تو گوشش  اليخ يت بتونس يم. ريبهانه گ

فحش بود كه نثار كمند  تيشه با تو عوض كنه؟ و در نها يكمند رو حاضر م يك يكن يفكر م يجور نيا ؟يجون باز كن نيريش شيخودت پ

 .شد يم چارهيب

 

 مانيسفر و پ اليخ يشه گفت كال ب يم يبه نوع. امتحان بود كه حدودا چهار روز بعد بود نياول يغول نوشتن تقلب هاتخت نشسته بود و مش يرو

زنه و  يسبز رو م يدكمه  عيكنه و سر يم دايورق هاش پ يرو از ال به ال يزنه و گوش يتخت م يرو يغلت لشيزنگ موبا يبا صدا. شده بود

 .شه يقرار م برارتباط 

رو  "دفتر انايآر"لب اسم  ريكنه و ز يرو نگاه م شيرو آروم از گوشش جدا و دوباره صفحه نما يشه و گوش يم خيس بايتقر مانيپ يصدا با

 ياز ته چاه در اومده سالم م يكه با صدا يدر حال يو ناگهان بيعج يچسبونه و با دلهره ا يرو به گوشش م يكنه و بعد دوباره گوش يزمزمه م

و با نگاه پر تاسفش بهش چشم  ستادهيدم در اتاقش ا مانيپ ييگو. كنه يكتابش م ريتقلب ز يكردن برگه ها ميادش شروع به قاكنه با دست آز

 :زنه يبه هم م گهيفكرش رو بار د مانيپ ياما صدا. دوخته

 .باهاتون كار داشتم رهيماره تون رو بگبودم خواهش كردم ش انايراستش دفتر آر. موقع زنگ زدم يكه ب نيمثل ا. شرمنده. خانوم ايسالم ناد -

 :كنه يذهنش با حرص زمزمه م يتو

 ". حاال كارت رو بگو يو با اطالع بزرگ ترم زنگ زد تهياهم يو براتم ب يشماره مو ندار دميخوب فهم لهيخ "

 :گه يكنه و م يرو قطع م مانيبلند حرف پ يبا صدا بعد

 .دم يش مگو. موقع نبود ينه اصال ب. كنم يخواهش م -

 ن؟يفراموش كه نكرد. كنم يادآوريفقط خواستم شرطمون رو بهتون  -
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 .شه ينم ن،يشرطو فراموش كن -

 يده كه صدا يم رتريبرگه تقلب رو ز يگرده و با اصرار گوشه ها يبرم ايوجود ناد يترس دوباره تو. شه يو خشك م يجد مانيلحن پ ناگهان

 :زنه يگوشش زنگ م يو تو رهيگ ياوج م مانيپ

 .رو نداشتم يجواب نيچن دنياصال انتظار شن. نياراده باش يكردم انقدر ب يفكر نم -

 :كنه يم زمزمه

همه  نيشبه ا هيتقلب و  يب نيدرسا رو با تقلب پاس كردم حاال انتظار دار يسه سال همه . ستين يشوخ. شه ياما واقعا نم. ستمياراده ن يب -

 فرو كنم؟ يمغزم چطور يكتاب رو تو

 .تونم بهت كمك كنم يدر عوض م. يقولت بزن ريز ديقولم نزدم شما هم نبا ريهمون طور كه من ز. ميما با هم شرط بست. كار نشد نداره -

بابك و سارا خودشون رو خفه كردن به  ن؟يكن يكمك نيتون يم ياصال چطور د؟يبكن ديخوا يم يچه كمك يجنابعال. يد يم يدار خوديب ريگ -

 .كشش ندارم گهيد. نديجا نرس چيه

 ،يش يقطعا موفق م. بجنگ و تالش كن يخوا يكه م ييزايبدست آوردن چ يبرا. ايبار شكست نرو ناد ريانقدر راحت ز. امتحانش ضرر نداره -

 شه؟ يشروع م يامتحانات از ك. ياراده كن هيكاف. ايباور كن ناد

 .از شنبه -

 يليدم خ يو بهت قول م مياستفاده كرد شترياز وقتم ب يجور نيا. خونه من نيايب اناينات تو و آركنم از فردا تا آخر امتحا يصحبت م انايبا آر -

 ؟يموافق. يريبگ اديدرسا رو  يراحت همه 

خونه  يبودن تو. شد موافق نباشه؟ از خداشم بود يمگه م. خواست پرواز كنه يبال در آورده بود و م مانيكنار پ يفكر بودن شبانه روز از

شده  يباف ايانقدر غرق رو. ديشن يرو نم مانيپ يكلمه هم از حرفا كي يحت گهيد. خونه خودش باشه يروز هيتونست  يكه م يخونه ا... مانيپ

 .نبود گهيد زيچ يبرا ييجابود كه 

 :كنه يچند بار پشت هم تكرار م يجيو با گ اديم رونياز عالم هپروت ب مانيمانند پ اديفر بايتقر يصدا با

 ه؟؟؟يها؟؟؟ چ ها؟؟؟ -

 .من يخونه  نيايكتابات رو جمع كن كه فردا صبح م يرو و همه  لتيزنم شما هم وسا يحرف م انايبا آر. يچيگفتم؟ ه يم يچ يدياصال شن -

با خونه كل خونه رو  يمتر ورود 2خواست از همون  يكرده بود و م زيچشماشو ر ايبودن و ناد يمشغول سالم و احوال پرس مانيو پ انايآر

رو  ايناد ديد دانيزد مدام م يم مانيپاره كردن با پ كهيحرف زدن و تعارف ت نيكه ه يچپ و راست يهم با حركت ها انايآر. نگاهش شخم بزنه

 .بود ايناد يدر پ يپ يها دنيواضحش گردن كش جهينت نيو ا دكر يكم م

 يتمام صورتش رو پر م يو ناگهان نيريش يافته و خنده ا يو حركاتش م ايصورت ناد يرو مانيره و نگاه پ يدر كنار م ياز جلو انايآر باالخره

رو به سمتش  ايخودش حواس ناد يدوزه و با صدا يم ايناد يكنه و در عوض نگاهش رو به چشما يپوشوندنش نم يبرا يكه تالش يخنده ا. كنه

 :كنه يممعطوف 

 ن؟يستيموافق ن. دنهيگردن كشتو؟ قطعا راحت تر از  نيايب نيخوا ينم. خانوم ايسالم ناد -
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 .شه يكنه و وارد آپارتمان م يآرام سالم م مان،يپ يريكه خجالت زده شده از مچ گ يبا حرص و در حال ايناد

همه  نياز ا. از حدشه شيب يو مرتب يزيو پر نور بودن و تم يو دل باز ينگاه بزرگ نياول يآپارتمان تو يمشخصه  نيو واضح تر نيتر بزرگ

 .كنه يخواد زندگ يكه دلش م يتونه اون جور يهم نم نجايقطعا ا. شه يم يحال شاك نيمتعجب و در ع ينظم كم

كرد  يرو هر جا دوست داشت ول م فشياومد تو ك ياز در م يكرد و وقت يمجبورش نم يكس به كار چيخونه مستقل داشت تا ه هيبود  آرزوش

خورد و بالشتش  يم ونيزيتلو يتو حال جلو اورديكرد و غذاش رو م يپهن م يناهار خور زيم يو كتابش رو رو فيو ك يو لباساش رو سر صندل

 ...اورد ويرو وسط هال م

و  دهيشد حدس زد خونه اش هم مثل خودش اتو كش يهم م مانيپ ي افهيهر چند از ق. خبرا نبود  نيهم از ا نجاياومد ا يطور كه بوش م نياما ا

 .كسل كننده است

 نيبا ا. شييايتماما رو يده دوازده روز بشه زندگ نيبزنه و ا يروش نشد حرف مانيپ ديبكنه شا يامتحان هي رهيگ يم ميتصم يهانحركت ناگ هي با

 بهاندازه و رو  يباال م يديق يگذاره و بعد سرشونه هاش رو با ب يم نييشونه اش پا يآپارتمان از رو يجلوتر از ورود يكوله اش رو كم ميتصم

 :كنه يگرفته بودش زمزمه م نيذره ب ريكه ز مانيپ

 .از كت و كول افتادم خوب نه،يسنگ -

رو  شيزنه روپوش و روسر يخونه چرخ م يخوشحال از بردش تو قدم اول، همون طور كه تو ايزنه و ناد يتنها لبخند م يحرف چيبدون ه مانيپ

ذاره و با لبخند به عقب  يم يناهارخور زيم يلپ تابش رو رو فيبعد ك. ذاره يم يناهارخور زيپشت م يمبل يدسته  يو در انتها رو ارهيهم در م

 .نهيرو بب جهيگرده تا نت يبرم

 :كنه يزمزمه م ستاده،ياش ا يكه به فاصله چند قدم مانيبا لبخند رو به پ انايآر

 .كنه يتكرار نم گهيد يالبته بهش گوشزد كن. كم شلخته است هيخواهر ما  نيشرمنده ا -

 :گه يپاشه و م يم ايبه صورت ناد يجواب لبخند محو در مانيپ

 .رهيگ يم ادي فتهيخونه رو دوشش ب هيگردوندن  تيمسئول يكم بزرگ تر بشه وقت هي -

 :ده يشه و ادامه م يتر م قيلبخندش عم بعد

 .رهيگ يم اديرو  زايچ نيا يخونه شد همه  هيخانوم  يوقت يبه قول -

 يكنار ورود يگرده به جا رخت يداره و برم يرو برم ايناد يره و روپوش روسر يبه سمت مبل م ياعتراض نيكوچكتر اي يحرف چيبدون ه بعد

 ريتحر زيم يرو رو ليكنه و وسا يرو باز م يره و در انتها در اتاق يم ييداره و به سمت راهرو يكنه و كوله و لپ تابش رو هم برم يم زونيآو

كه  يدوزه و آروم جور يم ستادهيكه پشت سرش وارد اتاق شده و كنار در اتاق ا ايه و نگاهش رو به نادگرد يذاره و بعد به پشت برم يماتاق 

 :كنه يتنها خودشون دو نفر صداش رو بشنون زمزمه م

به هم  يش برااون خونه و تال نيحرف رو تو رابطه دو تا همخونه با هم، احترام گذاشتن به قوان نيو اول نيقراره چند وقت با هم همخونه بش -

 يجور نيا. يو پاش نكن ختيو ر يخودش بگذار يرو سر جا يزيهر چ يكن يخوام سع يپس ازت م. زنه يم گهيهمد شينزدن آرامش و آسا

و تا  نجايا اديبار م هي يدر ضمن مامان من هفته ا. ميندار يو مرتب كردن شلوغ پلوغ زيتم يبرا يكدوم وقت چيچون ه. ز مرتبهيهمه چ شهيهم
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 باشه؟. رو بكن تيپس تمام سع. به تو خراب بشه دشيخوام د يو نم نهيمن بب يتو خونه  يا يو نامرتب ينظم يلحظه سابقه نداشته ب نيا

 مانياما پ. ارهيرو ب يتذكر نيحرف و چن نيچن دنيتونست تاب شن ينم. نيزم يخواد آب بشه بره تو يدلش م. شه يالل م. رهيگ يگر م ايناد

و نگاهش رو تو  ارهيذاره و سرش رو باال م يم ايناد يخم شده  يچونه  ريدستش رو آروم ز ايناد يو دلخور يريف و جبهه گقبل از هر حر

 :كنه يو زمزمه م وزهد يچشماش م

 يوستا سعد. شن يها ناراحت و دلخور نم يآسون نيبه ا گهيدو تا دوست خوب و دوستا از حرف همد. ميكه نرفته هنوز، ما دو تا دوست ادتي -

 حيغلطه به طرف مقابلشون توض دنيدرسته انجامش بدن و اگه د دنيبشنون و اگه د يداور شيهم رو بدون برداشت بد و پ يكنن حرفا يم

 مگه نه؟. يدون يرو م نايتو ا. ارنيدرش ب باهبدن تا از اشت

 .برده بود، آرومش كرده بود رو از كوره در ايكه ناد يبه همون سرعت. بود شيآت يانگار آب رو مانيپ يها حرف

 :كنه يو زمزمه م ارهيسرش رو باال م گهيبار د مانياندازه كه پ يم نييو سرش رو پا ارهيم رونيب مانيآروم چونه اش رو از دست پ ايناد

 يواست رو به كارات بدح ديكم با هيفقط . كاره نيسربلند بودن آسون تر. ننداز ريوقت سرت رو ز چيه. سرت بلند باشه شهيخواد هم يدلم م -

 .اگه من نباشم يحت... يسربلند باش شهيهم يتون يكه م يخواد بهم ثابت كن يدلم م. يكم فكر كن هي يو قبل هر كار

 .گرده يشه و به سالن برم يزنه و آروم از كنارش رد م يم مانيپ يبه رو ينگاهش لبخند محو يبا همون بغض تو ايناد

 من برم؟ اي يايتو م. برم شركت ديبا .شده رميمن واقعا د مانيپ -

 اميمنم م يصبر كن قهيچند دق. نه  -

 بشه؟ نكنه خونه تون قراره درسا رو تو مغز من بكنه؟ يخونه كه چ نياز اون خونه اومدم ا نجا؟يا نيمنو كشوند يچ يبرا داياون وقت ببخش -

 .خونه ام تاينها 3شه تا  يدانشگاه كالسم تموم م 2نم ساعت م. كار كنه يدونه چ يخودش م. رسه ياالنا كمند م. نه دختر خوب -

 :ده يادامه م مانيرو به پ ضيكنه و بعد با غ يدلش چهار تا فحش آبدار نثار كمند م تو

 نيدبه  يسيع ش،يخو نيبه د يموس. قول و قرارمون اليخ يشما هم ب. خودمون يرم خونه  يكار؟ من م يچ انياون وقت كمند خانوم قراره ب -

 .شيخو

 .شم يم ميمن تسل. چشم يبرس ييباهاش به جا ياگه نتونست اديبذار ب. هيخوب يليبهت فروخته؟ به خدا دختر خ يتر زميآخه كمند مگه چه ه -

شه و  يمبعد كمند وارد آپارتمان  يا هيكنه و ثان يكمند باز م يره و در رو برا يم فونيكنه و به سمت آ يحرفش رو قطع م فونيزنگ آ يصدا با

ر كت ياش از ز قهيكه  يديسف راهنيبا پ دهيپوش يكت و شلوار و كفش پاشنه بلند مشك هيكنه كه  يكمند رو بر انداز م يبا پوزخند سر تا پا ايناد

 يرش ممانند كنا ييطال ياش با راه ها يشلوار گرمكن مشك يرو يو ناخودآگاه دست اياعصاب ناد يره رو يشلوارش م يخط اتو. شه يم دهيد

 .نهيش يكشه و لبخند رو لبش م

ده و خودش رو  يمتقابل بهش سالم م يكنه و با لبخند يكه كمند دستش رو به طرفش دراز م هييلبش در حال خودنما يلبخند گوشه  هنوز

 .كنه يم يمعرف

 :كنه يفشاره و زمزمه م ياجبار دستش رو م يهم از رو ايناد

 .خوشبختم. ايناد -
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 .نهيش يمبل هال م يكنه و رو يم زونيآو ياش رو به جا رخت يرن و كمند كت و شال مشك يم رونياز در ب انايآرو  مانيپ باالخره

كنه و بعد نگاهش رو به  يكنه و شروع به وول خوردن سر جاش م يگرمكنش م بيج يدستش رو تو ياليخ يبا ب ايكمند لب وا نكرده، ناد هنوز

 :كنه يدوزه و زمزمه م يكمند م

 .با اجازه. بزنم يچرخ هيرم تو خونه  يپس م. لهيتعط لهينشه مغزم تعط ليهام تكم يو فضول نميتا كل خونه رو نب يدون يم -

 .باشه مانيمال پ ديكه تو بدو ورود حدس زده بود با يره به سمت اتاق در باز يراست م كي ايناد

 .ره يشه و پشت سرش به سمت اتاق م يمبل بلند م ياز رو ايها و صداقت ناد يطونيو خندان از شر و ش قيدق يهم با نگاه كمند

 :كنه يكنه و شروع به حرف زدن م يحضور كمند رو حس م ايناد

 نه؟. اتاق باشه نيهم ديكنم؟ با يفضول مانيكم تو اتاق پ هي يش يناراحت نم -

 .نباشه ييجا هات رو بكن كه بعد سر درس حواست پرت يبه قول خودت خوب فضول. راحت باش. اوهوم -

 .ره يكنارش م يكنار پنجره با دو تا مبل تك نفره  زيشه و به سمت م يرد م مانيكنار تخت دو نفره پ از

 ؟يشناسيرو م مانيوقته پ يليخ -

 .اوهوم -

 آوردش؟ نييپا طونيشه از خر ش يم يده چطور يم ريگ يوقت -

 .وقت باهاش مشكل نداشتم چيه. ده يخود نم يب ريمعموال گ -

 .بودن متنفرم مانيپ ايتو  ياما من از لنگه . يمانيپ يچون خودتم لنگه  -

 .هم منحصر به فردت كرده نيهم -

 تو؟؟؟ ؟يك يبرا -

 .مانيپ يبرا. نه -

فردن نه من منحصر به  دهيامثال تو اتو كش مانيپ يبرا يدون يم. گرفت ينم راديمنحصر به فرد بودم انقدر ازم ا مانيپ ياگه من برا. ايكوتاه ب -

 .ميو گرمكن دوست داشتن

 .درست مثل خودت. راحت باشه يليخ ديبا. يدار يگرمكن قشنگ -

 ؟يتا حاال عاشق شد -

 .اوهوم -

 !!!!يدر شرفش هست دميشا اي ؟يپس چرا ازدواج نكرد -

 .نه -

 دفترچه خاطرات داره؟ مانيبه نظرت پ -

 .نه -

 .يالبد تو هم ندار. چه مطمئن -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٠ 

 .داشتموقتش رو ن -

 .اما من دارم. ندارن زايچ نيكدوم از ا چيآهان پس بچه خرخون ها ه -

 .جالب باشه ديبا -

 مان؟يخونه پ يچند بار اومد. تا دلت بخواد -

 .اديز يليخ -

 .جالبه. سقف باشه هي ريتونه ز يپس فقط با ما نم. هه -

 .داره يهر كس اعتقادات. نگفتم تنها اومدم -

 ؟يتو باورش دار -

 اعتقاداتش رو؟ ايرو؟  مانيپ -

 .هر دوش -

 .نه يلياما اعتقاداتش رو خ. رو آره مانيپ -

 .كه مبادا كج بره نياز ا. ارتباط ها نياز ا. ترسه يم يزيچ هياز  دميشا ايمحافظه كاره  يليخ. مزخرفن. من صد در صد مخالف اعتقاداتشم -

 ؟يكن يطور فكر م نيچرا ا -

هم جنس  هياتاق اونم تو بغل  هيخودشه و اون وقت اگه صد سال هم تو  يتونست مطمئن باشه كه نفسش برده  يد منبو يطور نيچون اگه ا -

 .خورد يموند آب از آب تكون نم يمن م

 ؟يگ يحرفا رو به من م نيا يچرا دار -

 .دلم نمونه يكه رو نيا يبرا -

 .ت برهدونم از دل يم ديبع يجور نيچون ا ؟يبه خودش بگ ستيبهتر ن -

 .ممكنه ازم دلخور بشه -

 .خوب بشه -

 شه؟ يم يشاك نميلباسا رو تختش بش نيبا ا يكن يفكر م -

 .دونم ينم. وقت رو تختش نشستم چيه -

 .مانهيامثال تو و پ يلنگه  يكيمامانم هم . نهيتختش بش يرو ياز لباس خواب كس ريغ يمامان من متنفره با لباس -

 .يكه با لباس خواب بخواب يراحت تر از وقت يحت. يلحاف و تا صبح تخت و راحت بخواب ريز يگرمكنت بر نيبا هم يو تو دوست دار -

 .قايدق -

 .يامتحان كن يتون يم -

 ه؟يچه جور آدم مانيمامان پ -

 .هيزن خوب و مهربون -
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 نه؟. مانيپ يلنگه  يكيالبد  -

 .طوره نيقطعا هم. خوب مادر همون پسره -

 كمند؟ -

 بله؟ -

 .اديمن از تو خوشم نم -

 .يهست يا يو دوست داشتن يدختر رك و شاد و پر انرژ. ادياما من از تو خوشم م -

 .مقابل تو ياما درست نقطه  -

 .مقابلشونه يشن كه نقطه  يم يجذب كس شهيآدما هم -

 .نه مانياما پ -

 ؟يدون ياز كجا م -

 .هم جلو اومدم نجايتا ا يگفته چطوربهت  مانيحتما پ. درس خوندن ندارم يكمند من حوصله  -

 .يتقلب امتحان بد يب يگرفت ميتصم هويدونم چطور شده  يفقط نم. دونم يم. اوهوم -

 .باهاش مسابقه دادم -

 آره؟. يتقلب امتحان بد يبود كه ب نيو شرطم ا يو باخت -

 .ميشد يمساو نيهم يبرا. ستم اونم راه برهخوا. كارم نيا يمن خدا. مسابقه از رو جدول راه رفتن بود. بردم يازش م. نه -

 گه؟ يم يپس شرط چ -

 .شمال ميشرط بسته بودم اگه من بردم بر -

 .يشمال بگذر رياز خ يو حتما نتونست -

ده ارا يباشم ب يمن هر چ. كردم يروشو كم م ديبا. اراده بودن زد يكم سر جاش اومد بهم انگ ب هيبعد كه عقلم . خر شدم هوي. اولش آره -

 .ستمين

 .نمونده اياز ناد يزيچ ينيب يم يكن يچشم وا م يروز هي يايجلوش كوتاه ب ياگه بخوا -

 ...يدون يتو كه نم... آخه... امياگه كوتاه ن -

 آره؟ ،يدوسش دار. شه حرف دلت رو خوند ياز چشمات م. يساده و بچه ا يليتو خ ايناد -

 و؟يك -

 .مانويپ -

 .فرض كن آره -

لنگه من  يكي يكه بش ياما روز. ياالن تو براش منحصر به فرد. ايجلوش كوتاه ن. بذار اون از تو بخوادش. نكن ييازش گدا پس عشق رو -

 .يكن ينم يهم، احساس خوشبخت ياون موقع اگه بهش برس. يستيمنحصر به فرد ن گهيد
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 ؟يتا حاال تقلب نوشت -

 .خورد ينوشتم هم به دردم نم ياگه م. نه -

 .به تقلب يازيومه بچه خرخونا رو چه نخوب معل -

مسئله  يول. نبود ادميدادن كه اصال جوابش  يم يسر جلسه سوال ايرو بخونم  يكامل امتحان دميرس يوقتا نم يليمنم خ. ستيام ن يجور نينه ا -

 .دميترس يم. وقت بلد نبودم از تقلب استفاده كنم چيجاست كه ه نيا

 :كنه يخودش زمزمه م با

زبون  رياز ز يجور هيباشه  ادميآخ آخ . اومده يتقلب كنه وگرنه بدش نم دهيترس يبچه خرخون اعتراف كرد كه م هيو  مينمرد. بچه عج "

 ". نويبكشم ا رونيب مانميپ نيا

 :گه يدوزه و م ينگاهش رو دوباره به كمند م بعد

 ؟يكن يكمكم م. ختيبعد كم كم عادت شد برام و ترسم ر. دميترس يمنم اولش م -

 .گهياومدم كه كمكت كنم د -

 .ميسيرو با هم بنو شيباق. تا نصف امتحان شنبه ام رو تقلب نوشتم. كمك نينه ا -

 ؟يتقلب كن يخوا يم -

 .ديشا -

 .يسيبگو خودش كمكت كنه بنو -

 :كنه يذات بدش شروع به موعظه م دوباره

 "كمتر؟  سر خر هيو شرم كم شه و  رونيآها كه البد بعدشم پرتم كنه ب "

 :گه يو م اديم رونيفكر ب از

 !مانيهم نه و پ يشكيزده به سرت؟ ه -

 .كنه يبرات م ياگه عاشق باشه هر كار -

فرسته و بعد بالشت رو  يهاش م هير يرو تو يشگيگس هم يو همون بو رهيگ يم شينيب يجلو يا هيو ثان ارهيدر م يروتخت رياز ز يبالشت

 :گه يخند مذاره و هم زمان با لب يپشتش م

 د؟يچرا به عقل خودم نرس. يگ يبدم نم -

 .دوران رو گذروندم نيمنم ا. كنه ياحساست داره حكم م. كنه يچون عقلت بهت حكم نم -

 مان؟يبا پ -

 .شتريبرادر خوبه، نه ب هيبرام مثل  مانيپ. نه دختر خوب -

 ". ره يوگرنه كالمون بد تو هم م... يخدا كنه راست بگ "

 .يهست يآدم جالب. اديوشم مپس ازت خ -
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 .داشته باش استيكم س هي رون؟يب يزير يم ينجوريتو دلته ا يهر چ شهيدختر تو هم -

 .باور كن. هيپدرسوختگ نيصداقت خودش بزرگتر. كثافت يعني استيگه س يم شهيبابام هم -

 .خواد يرسه ازمون حساب پس م ياالن م مانيكم سر درس؟ پ هي ميشه حاال بر يم -

 :كنه يخودش زمزمه م با

 ". يمانيهمون پ يجون به جونت كنن تو هم لنگه . ها ميديرس يخوبش م يتازه به جاها ميداشت. تتيحس مسئول نيمنو با ا ياوف كشت "

و تا اون  نهيش يم يناهار خور زيكمند پشت م يبعد رو به رو يا هيره و ثان يشه و به سمت اتاق خودش م يتخت بلند م يبه ناچار از رو بعد

 .كنه يرو به كمند اعالم م شيو با لبخند آمادگ زيم يكنه رو يكنه و كتاباش رو پخش م يسو استفاده م مانيتونه از نبود پ يكه م ييجا

 

با و  ارهيدر م بشياز ج يا يكمند آدامس خرس جيبعد در مقابل نگاه گ يا هيكنه و ثان يم بشيشه و دست در ج يبلند م يصندل ياز رو بايتقر

 :كنه ياز اون، دستش رو به طرف كمند دراز م يا مهيكنه و هم زمان با گاز زدن ن يكامل بازش م يلكسير

 ؟يخور يم -

 يم يسرش رو تكون تيشه و در نها يلبخند پر رنگ تر م نيو لحظه به لحظه ا اديلبش م يكنه و بعد آروم لبخند رو ينگاهش م يا هيثان كمند

 :گه يده و م

 .سال داشتم 13 اي 12از  شتريخوردم اما فكر نكنم ب يآدامس خرس يبار ك نيآخر ادينم ادمي. بهيهم عج يخور يكه م يآدامس يحت. ممنون -

 :گه يذاره و م يداخل دهانش م ياليخ يآدامس رو هم با ب گهيد ي كهيت ايناد

با  يده وقت يجواب نم نيجز ا يچ چيه يباش يحرص يتمخصوصا وق. رهيگ يجاشو نم يچيه گهيد يبار بخور هي. گهيخوب سرت كاله رفته د -

 .كنه به آرامش يبرتت و مجبورت م ياز رو م يچهار بار كه گازش بزن هي. خنده يدندونات بهت م ريو اون نرم ز يزن يفشار گازش م

 :كنه يذهنش فكر م تو

 "تا حاال؟  دميكس رو مثلش ند چيداره كه ه يدختر چ نيبچه گونه فكر نكردم؟ ا يآدامس خرس هيدر مورد  يجور نيچرا من تا حاال ا "

 :گذره كه ياز ذهنش م بعد

 ". بخورم ايآدامس خرس ديد نيبار از ا هي ستيبدم ن "

 :دهيو ادامه م دوزهيم ايفكر نگاهش رو به ناد نيا با

 ؟يبازم دار -

 آدامس؟ ؟يچ -

 .اوهوم -

 ؟يخوا يم -

 .اديبدم نم -

 .رهيگ يو مقابل كمند م ارهيآدامس در م هيبعد  يا هيكنه و ثان يكوله اش م ييوجل پيبار دستش رو تو ز نيا
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 :اديرو به كمند به زبون م قيعم يو با اخم رهيگ يرو محكم دور سرش م دستاش

 .فهمم ياز حرفات نم يچيه گهيد. يزن يحرف م يدو ساعت پشت هم دار. اه خسته شدم -

 :كنه يزمزمه م شيشگيو با لبخند هم رو پنهون كنه شيكنه خستگ يم يسع كمند

 يپس سع يصفحه است و به جز امروز فقط فردا و پس فردا رو وقت دار 320كتاب . ميهنوز به زور پنجاه صفحه خوند. كنم يخواهش م ايناد -

 .ميبر شيتا زودتر پ يكن حواس بد

 .خوردن يشه برا يم دايتو خونه اش پ يجونت چ مانيپ نيا نميالاقل بذار برم بب -

كمند رو در مورد  يتونه حرفا يانگار هنوز نم. ربطش بده مانيخواد كمند رو دائم به پ يشده م يكه هر جور هيدونه چه اصرار ينم خودشم

 .كنه ينسبت به خودش رو حالج مانيو مهم تر از اون حس پ مانيخودش و پ

 نيزنه بجوشه و ا يكنه و آب رو م يم دايظرف نسكافه و شكر رو پ تيدر نهاكنه و  يها رو باز م نتيتمام كاب بايو تقر رهيسمت آشپزخونه م به

 .به تماشا ستهيا يكنه و جلوش م يره و درش رو چهار طاق باز م يم خچاليبار به سمت 

رو  خچاليدر اون  يگفت ناناد يم تيگرفت با عصبان يم خچاليدر باز  يكه هر وقت مچش رو جلو اديذهنش م يحرف مامانش تو ناخودآگاه

 .يكن يو تماشا م يدو ساعته درش رو باز كرد ستين نيتريو. ببند

 :كنه يذهنش زمزمه م يشه و تو يم خچالي نيتريو ياز حد معمول مشغول تماشا شتريب يو كم اديلبش م يرو خنده

رو باز كنم و جلوش  خچاليكه در  نهيهش ااون وقت تنها را. هيدونم چ ينم اي ستيخواد كه ن يم يزيچ هيدلم  يگاه يديوقت نفهم چيمامان ه "

 "... كنم دايپ يزيچ هيتا بلكه  سميوا

و همه  زهير ينسكافه م وانيبنده و دو تا ل يرو م خچاليدر  وهيبشقاب م هيشكالت صبحانه و  شهيده و با ش يم تيباالخره رضا قهياز چند دق بعد

 .يخورناهار زيگرده سر م يذاره و دوباره برم يم ينيس يرو تو

 

 :كنه يزمزمه م ايشه و درس رو قطع و رو به ناد يباالخره صبرش تموم م كمند

 .گهيكنم بسه د يخواهش م ايناد -

 بسه؟ يچ -

دونه اش  هيحاضرم شرط ببندم . يخور يشكالت صبحانه م يكنم و تو دار تيطبقات ارث رو حال نيكنم ا يدو ساعته دارم خودمو خفه م ايناد -

 .يديرو هم نفهم

دو خط تقلب كه  گهيد. شه دو خط تقلب يم يكن يدر موردشون بحث م يكه دو ساعته دار يينايكل ا... حاال هيچه اصرار. كمند اياوف، كوتاه ب -

 .نداره يقابل

 :گه يدوزه و م يم ايكنه و دوباره نگاهش رو به ناد يرو به زور كنترل م تشيعصبان

اون ... رسه به نوه عمو و نوه عمه و  يگذره م يچه و پدر مادر و خواهر برادر و سهم االرث هر كدوم مشه از ب ياضافه م يطبقات ه نيا ايناد -

 .كنم حواست رو به من بده يخواهش م. شه يدو خط تقلب نم گهيوقت قطعا د
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 .كنه ياندازه و در رو باز م يرو داخل قفل م دشيكل هيزنه و بعد چند ثان يم يتك زنگ مانيپ

پوشه و آروم از  يرو م شيرو فرش يها ييو دمپا ارهيكفشاش رو درم. ارهيلبش م يكه در حال چونه زدن با كمنده خنده رو رو ايناد يصدا

 ...ره يگذره و به سمت صدا م يم يورود

 .بود در زد يك نميبذار برم بب. خفه شدم. گهيد اياه كمند كوتا ب -

 .تو اديم داره ديخودش كل. بوده مانيحتما پ. نيبش ايناد -

 ...يكيعل ،يسالم هيبابا بذار برم . ها يهست يريبابا عجب آدم گ يا -

 ...ـــــــــايناد -

 ...اول يبگ نويشه ا يم. بود اصال يخونواده درجه سه از طبقه سه ك.نيفرمود يخوب م. خوب بابا نشستم -

 ...دادم برات حيتوض نويا ستيساعت ن مين ايناد -

گوشه  هيپر از كتاب و ورقه،  يناهار خور زيكل م. شه يم رهيرو به روش خ يبه منظره  يطوالن يو با نگاه و مكث ستهيا يم يناهار خور كينزد

 ختنيبه ر ايعادت ناد عيرنگ نسكافه كه سر يدستمال كاغذ يفوج رشينصفه و ز يقهوه  وانيل يو گوشه ا وهيآشغال م گهيد يو گوشه  وهيم

 شهيمبل نشسته و با ش يدو زانو رو نهيب يخودش رو م ا،يدست ناد يو در آخر تو اون جنگل بلوه شو ساخته  ارهيم ادشيرو به  زيم ينسكافه رو

 .گوشه دهنش كه مدام در حال چپ و راست كردنشه يكنارش و قاشق يشكالت صبحانه  ي

 :كنه يذهنش زمزمه م يوت يزيچ هيذاره و بعد  يم اياز دست ناد شياحتمال يوانگيكمند و د يلحظه خودش رو جا هي

 ". در حال سر و كله زدن نبود ايآرامش با ناد نيكه اگه بود هنوز با ا ستين يهم ناراض يليقطعا كمند خ. طوفانم بلده نيراه آروم كردن ا ايناد "

به حالت دو فاصله  بايو تقر نيزم يزنه رو يم رجهيمبل ش ياز رو قيعم يو لبخند يناگهان زيخ هيكنه و با  يرو حس م مانينگاه پ ينيسنگ ايناد

 .كنه يم ستيكنه و درست مقابل پاش ا يرو رد م مانيخودش و پ

 :كنه يتو ذهنش فكر م ايناد. اديذهن هر دو م يفكر تو هي ناخودآگاه

 "... ستادميا يبه طرفش و تو بغلش م دميدوئ يطور م نيكرد و من هم يشد االن دستاشو باز م يم يچ "

 :كنه يهم فكر م مانيپ

 "... بغلم ياومد تو يپر برقش م يسرعت و چشما نيشد با هم يم يچ "

كنه  يو بلند سالم م نهيش يم ايلب ناد يفراخ رو يو لبخند مانيلب پ يآروم رو يخوره و بعد لبخند يهم گره م ينگاه هر دو تو يا هيثان يبرا

 :گه يو م

 ؟يناهار آورد. هنگه هنگه گهيكه د دميكش خفه شدم از صبح تا حاال انقدر از مغزم كار... اوف -

 هم توش رفته؟ يزيچ يديچه خبرا؟ حاال انقدر از مغزت كار كش. سالم خانوم خانوما -

 .ُلنيابس هيدر حد  نيهمچ... يا -

 ن؟يديتا كجا رس -

 كلمه چندمش رو هم بگم؟... ، خطه چهارم76صفحه  -
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 انقدر سخت گذشته؟ يعني -

 .دق كردم .حرفا نياز ا شتريب -

 .يخسته نباش. سالم -

 .يتو هم خسته نباش. سالم كمند جان -

 "... انگار كوه كنده... ديخسته نباش... چندشا... نيريخود ش... اوف "

 :گه يوسط حرفشون م دهيپر بايو تقر مانيو رو به پ ارهيپاره كردناشون رو نم كهيطاقت تعارف ت نياز ا شتريب

 .مغزم سوختن يفسفرا يهمه ... هشه؟ من گشنم يم يناهار چ -

 :گه يادامه م ايكنه و بعد در جواب ناد يم يآروم يخنده  مانيپ

 ...همه با هم ميكن يدرست م يزيچ هياالن  -

... گهيد مياز غذا درست كردن معاف يمهمون مياومد ميگفت. خودمون نجاميا ميخودمون ناهار شام درست كن ديخودمونم با يخونه ... اوف -

 .هيجور نيمال ما هم ا... گهيسه دشان

 .چسبه يم. خوبه يليغذا درست كردن خ يچند نفر. اخم نكن دختر خوب -

 .به قار و قور افتاده باشه و مغزتم از مدار خارج شده باشه كمتميساعت سه باشه و ش يمخصوصا وقت... آره -

 .اميكنم و م يوض مرم لباسم رو ع يمن م نيبخور نيخوا يم يچ نيريبگ ميتا شماها تصم -

 .ميناهار آماده رو جلوت بذار يايب گهيساعت د هي هي ينباشه كه رفت نيمنظورت ا دوارميام -

 .اميشورم و م يم ييدست و رو هيكنم و  يعوض م يلباس هيگفتم كه . نه دختر خوب -

 .كنه يم يداخلش رو بررس اتيو با چشم محتو ستهيا يكنه و مقابلش م يرو باز م زريدر فر ايناد

 يم ريكجا س ستيمقابلش باز و خودش معلوم ن زريكه در فر ايكه در حال درست كردن ساالده و ناد نهيب يشه و كمند رو م ياز در وارد م مانيپ

 .كنه

دستش گردونه و  يبا وحشت سرش رو برم ايزنه كه ناد يم ايبه پشت ناد يو ضربه آروم ستهيا يره و درست پشت سرش م يبه سمتش م آروم

 .پره ياز جا م بايذاره و تقر ياش م نهيس يرو رو

 .پشتتم يديفكر كردم فهم. يطور تو فكر باش نيكردم ا يفكر نم ديببخش ؟يديترس -

 .يگفت يم يزيچ ييايناد ،ييه ،ييآها هي يمرد ينم. اوف -

 .يشد يبه قرآن نابغه م يكرد يطور تمركز م نياگه موقع درس خوندنم هم ايناد -

 .ميبخور يكردم چ يخوب داشتم فكر م. بغه كه هستمنا -

همه حق  نيا. گهيبردار د يزيچ هيخوب . يكن يفكر م يو دار زريفر يتو يطور دو ساعته زوم شد نيگفتم كه ا يمگه معادالت چند مجهول -

 .انتخاب جلوته

اون لحظه درست  ديبا. شه يو انتخابت مشكل تر م رشتيب سكتيره ر يحق انتخابات باال م يوقت شهيهم. گهيجاست د نيخوب مشكل هم هم -
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 .يوگرنه قطعا بازنده ا يتا تو برنده باش يو انتخاب درست كن يفكر كن

 .خنده يكنه و م يشروع به كف زدن م يشه و بعد ناگهان يشه و نگاهش پر از تعجب م يتر م قيصورتش عم يرو لبخند

 :كنه يلب زمزمه م ريدوزه و ز يم مانيخم نگاهش رو به پبار با ا نيپره و ا ياز صدا م گهيبار د ايناد

 .مرگ -

 :گرده يبرم مانيآروم به طرف پ بعد

 ت؟يناگهان يعكس العمل ها نيبا ا يسكته ام بد يتون يم نيبب ه؟يها چ -

 .يحرف پر مغز نيبود چن ديبع باياز تو تقر. بود لسوفانهيف يليخوب حرفت خ. زنه يم ايحرفا رو داره ناد نيكه ا نيآخه سخته باور ا -

 :گه يده و م ياش قرار م نهيس يكشه و دستاش رو رو يرو در هم م اخماش

 .آقا ستين ليمغزم كه تعط گهيد ست؟ين شيحال يچياحمقه و ه يعنيبا تقلب درس بخونه  يهر ك ه؟يهان چ -

 نيچن مانيخواست مقابل كمند پ يدلش نم. اديگرون م نمايبراش حركت پ. ره يم رونيبنده و از آشپزخونه ب يرو م زريبا ضرب در فر بعد

 .طور حرف ها بزنه نياز ا اينشون بده  يعكس العمل

 ياندازه و مشغول كارش م يم ريدوزه و بعد دوباره سرش رو ز يم مانيو نگاه پر تاسفش رو به پ رهيگ يسرش رو باال م يا هيثان يتنها برا كمند

 .شه

 :كنه يده و تو ذهنش زمزمه م يم رونينفس پر صداش رو ب مانيپ

 ". يافت يم يبه چه روز ينيچشمت ابروست تا بب يبهش بگو باال گهيبار د هي يحاال جرات دار. مانيشروع شد آقا پ "

 يا هيكنه و ثان يكه با حرص قاشق شكالت صبحانه رو داخل ظرف م نهيب يرو م ايره و ناد يم يو به سمت ناهار خور اديم رونيآشپزخونه ب از

به  قيعم يشه و با اخم يتر م يعصب نهيب يكه م يلحظه از صحنه ا هي يبرا. كنه يگذاره و بعد دوباره عملش رو تكرار م يدهنش م يبعد تو

 :كنه يشنونده اش باشه لب باز م ايآروم كه تنها ناد ييره و با صدا يم ايدسمت نا

 آخه؟ هيچه كار نيا ايناد -

 ه؟يچه كار يچ -

 ؟يكن يرو چرا تو ظرف شكالت م تيقاشق دهن ؟يكن يم كاريچ يدا دارتو رو خ -

 .چون دوست دارم -

 ؟يچ هيپس بق -

كنم كه اون بهت برسه چون من عاشق  ينم ينيتضم يخودت بخر ول يبرا گهيد يكيبرو  يدوست ندار يتو هم اگه دهن. عادت داره انايآر -

 .يبهت برسه بهتره عادت كن يزيچ يخوا يپس اگر م. انه هامالك تمام شكالت صبح بايشكالت صبحانه ام و تقر

سرت و تازه  ريز يبذار يتختم و بعد بالشتم رو بردار يرو يلباسا بر نيمن و البد با هم ياتاق خصوص يتو يكه بر يهست نميالبد عاشق ا -

 .كه من نفهمم يالاقل آثار جرمت رو پاك كن يبعدم اصال زحمت نكش

 التيدر ضمن، خ. كنن يكار رو م نيو ترسو ا فيضع يآدما. اديكردنم بدم م مياز قا. نكردم يكار خالف. نميب ينم يكار پنهون يبرا يليدل -
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 .زنيتم. دميلباسامم صبح پوش. سرت رو راحت بذار رو بالشتت. ندارم شميپيراحت ش

 .يد ينم تيو خواسته هاشون اهم گرانياصال به د ؟يخودخواه يليخ يدون يم -

 ؟يقدر مطمئن نياز كجا اتو  -

 ...نگاه به دور و برت بنداز هياالن  نياما هم يو پاش نكن ختيبهت گفتم ر روزيكه د نيا يبرا -

 :كنه يلب زمزمه م ريكشه و ز يرو در هم م اخماش

 .دوست داشتم اصال  -

 :ده يادامه م مانيبلند رو به پ يبا صدا بعد

 .دم يم لتيكنم مثل روز اولش تحو يد همه رو جمع متموم ش. خونم يكه دارم درس م ينيب يم -

 :ايناد يدندگ هيهمه  نيكنه خودش رو كنترل كنه در مقابل ا يم يسع

 جنگ شده؟ دونيم هيجا شب نيكه ا ميخوند يدرس م ميداشت ميبگ ؟يدر زد چ يكياالن  نياون وقت اگه هم -

و مبل ها رو هم  ميذار يوقت نشد رو مبل ها م. ميتا بعد جمعش كن ميزير يو اتاق مت ميبر يم ميكن ينه تا طرف برسه تو خونه همه رو جمع م -

 .تا معلوم نشه زيم ريز ميد يم

 .هات دهيا نيبا ا يتو شاهكار ايناد يوا -

رو  شيدست پ دميشا ايبشم؟  ميناراحت اليخيب اي؟  يبره همه چ ادمي گهيوسط كه مثال د يديبحث ها رو كش نيا ياومد يعوض معذرت خواه -

 ...يفتيپس ن يگرفت

 .ينداشت ناراحت بش يليدل. نزدم بهت ياما من حرف -

 .گاون هيو بق يخودت عالم دهر يكن يفكر م شهيتو هم. دونم ينم يچيمن احمقم و ه يعني... يكمند به من با اون حرفت گفت يتو جلو... تو  -

 :كنه يدوزه و زمزمه م يو نگاهش رو بهش م رهيگ يم و آروم دستش رو ستهيا يره و مقابلش م يم ايسمت ناد به

نكنه  نمتيخانوم گل بب. منظورم رو يگفته؟ چرا بد برداشت كرد يآخه ك. داشته باشم يمنظور نيبه خدا اگه چن ه؟يچه حرف نيا ايناد... ايناد -

 ؟يكيكوچ نيبه ا يزايشن؟ اونم سر چ يدل خور ممگه دوستا هم از هم  ؟يشد يطور بد اخالق و نازك نارنج نيدرسا اخالقت رو بردن كه ا

 .ادينه اون قدر كه بخواد كوتاه ب يكنه ول يكم م شياز ناراحت يو كالمش كم مانيدست پ يگرما

 :اديدوباره به زبون م مانيپ

بدو كه  ،يحاال آشت. كردم يم كمند اون رفتار رو يجلو دينبا. حق با توئه. منو ببخش. زدم ييجا يواقعا متاسفم اگر حرف ب. ايناد ديببخش -

 .ياز گشنگ ميمرد

 .يكس چيه يچه جلو يكس يچه جلو يرو بكن يرفتار نيچن ديبمونه اصال نبا ادتي نيا -

 .كردم يقضاوت غلط. حق با توئه، منو ببخش -

 :گه يزنه و م يلبخند م ايناد

 .بار هي نيفقط هم -
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 :كنه يو زمزمه م رهيگ يبا لبخند كنارش قرار م مانيكه پ زريره سراغ فر يدوباره م ايشن و ناد يبعد هر دو وارد آشپزخونه م يا هيثان

 .يتماشاش كن يسيو وا يرو باز كن زريدر فر يخوا يدوباره م گهيساعت د مين هيانتخاب كنم وگرنه  يزيچ هيخواهشا بذار من  -

 .كنه يرو باز م زريدر فر مانيكشه و پ يبا لبخند عقب م ايناد

 :كنه يزمزمه م مانيو با لبخند رو به پ اديصداش در م ايدن كه باالخره ناد يم قهيخودشون رو به دق يا جاه هيثان

 .تماشا يساديوا يدرش رو باز كرد ستين نيتريبه قول مامانم و. يتو كه بدتر از من -

 :گه يخنده و م يبلند م مانيپ

 .يكن يتماشا م ويچ يساديبشه كه دو ساعته وا يو مامان شاك سميوا خچالي كارم بود دم شهيمنم هم. يديغرغرا شن نيپس تو هم از ا -

 :گه يبلند و پر خنده م يدوزه و با صدا يم مانيذوق زده نگاهش رو به پ ايناد

 .كردم يداشتم دق م ش،يآخ... ميكرد داينقطه مشترك پ هيباالخره ما . چه عجب... اوف -

 :كنه يمه مگرده و زمز يبه سمت كمند برم عيسر بعد

 كار؟ نيبه ا يكمند تو هم عادت دار نميبب -

 :گه يبا لبخند ادامه م كمند

 .بودن يجور نيبودن هم كيكوچ يهم باشه كه عادت نداشته باشه؟ فكر كنم مامان باباهامونم وقت يكس يكنيفكر م -

 .شن يمشغول خوردن مشه و همه  يمرغ سرخ شده و مخلفاتش آماده م سليساعت شن ميبعد از حدود ن باالخره

اش مشخصه اما  افهياز ق يخستگ. سوزه يم ايناد يدلش برا يلحظه ا. كنه ينگاه م ايبه ناد يو با ناراحت ستهيا يم ايو ناد مانيسر پ يباال انايآر

كار در  ريز ازبلند شده بود و  يدلاون صن ياونجا نشسته بود تا حاال صد بار از رو يقطعا اگر مان. اديبه صدا در نم مانيدونه چرا در مقابل پ ينم

به  يعالقه ا ايممكن بود كه ناد ريغ نينه ا. شه يده و رنگ نگاهش متعجب تر م يتازه م يخبرا هيذهنش بهش  يتو يزيرفته بود اما كم كم چ

 ...نه مانيو راحت بود اما پ يقطعا اگر اون رو به رو بابك نشسته بود تصورش براش كامال عاد. داشته باشه مانيپ

 :اندازه يم ايو ناد مانيكنه افكار اومده به ذهنش رو پس بزنه و بعد نگاهش رو به پ يم يسع

 .شام حاضره نيايب نيپاش. نيهر دو خسته شد ن،يخوند يبسه هر چ گهيد -

 .ميايشه م يفصل تموم م نيا يصبر كن قهيچند دق هياگه  انايآر -

 :گه يم مانيرو به پ تيبنده و با جد يرو م كتاب

 .نداره دهيفا. باره ياز نگاش م يخستگ. نيشو بب افهيق. نكن تشيفهمه، اذ ياز حرفات نم يچياالن ه نيا -

 :گه يم انايو رو به آر اديبه زبون م ايناد باالخره

 ؟يپخت يچ نميبب -

 .ره يو به سمت آشپزخونه م اديم نييمبل پا يهم زمان از رو بعد

كه در حال  نهيب يرو م ايشه و ناد يبعد داخل آشپزخونه م يا هيره و ثان يم ييشه و به سمت روشو يبلند م يلصند يهم به ناچار از رو مانيپ

 يزيچ. كنه ليتحل هيرو تجز ايناد يتونه رفتارا يتو ذهنش نم. رهيگ يم تينگاهش رنگ عصبان يلحظه ا. هييظرفشو نكيس يشستن دستاش تو
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در حال دست  ييظرفشو نكيدختر تو س نيو حاال ا هييروشو يدست شستن فقط تو يبود كه جا نيد اتا حاال تو گوشش مونده بو يچگكه از ب

همه تفاوت آخرش به  نيدونست ا ينم. و سرخوش سرش به كارش بود اليخ يرو دستش بود و ب ييظرفشو عيصابون ما يبه جا. شستن بود

كه ناراحت نشه موضوع رو  يجور رهيگ يم ميتصم. يريگ جهينت يود بود براز يليخ. شد يم يعاد دميشا نونبه مرز ج ديشا. رسونتش يكجا م

 .بهش گوشزد كنه

 يهمه  يكنه و بعد از بررس يخواد بزنه فكر م يكه م يحرف يكنه و رو يمكث م يا هيكه اشتباه صبح رو دوباره تكرار نكرده باشه ثان نيا يبرا

 :گه يكنه و م يبود م ييخشك كردن دستش با حوله كنار ظرفشو كه حاال مشغول ايو رو به ناد اديجوانب به زبون م

 خانوم؟ ايناد -

 :كنه يده و زمزمه م يم يسرش رو تكون يديق يگردونه و با ب يبرم مانيبه سمت پ يرو كم سرش

 هوم؟؟؟ -

 :زنه يم يلبخند

 .افتادم ميبچگ ادي دميتو رو كه د يدون يم -

 ؟يكرد دايپ گهيوجه تشابه د هي... چه جالب -

كرد برم  يرفت بشورم و مامان كه بهم گوشزد م يم ادميكه دستامم  زياومدم سر م يم عيشد انقدر سر يبچه بودم سر ناهار و شام كه م يوقت -

دست شستن تو  يكرد كه جا يمفصل م يدعوا هي شهيشستم كه مامانم هم يدستام رو م ييظرفشو نكيس يرفتم تو يدستام رو بشورم م

 هم نبود دعوات كنه؟ يو مامان يدستاتو شست نكيمزه داد بهت تو س نميببخواستم . هييروشو

 .جا دستامو شستم نيهم گهيپخته د يچ انايآر نمياومدم بب. موضوع فكر نكردم نياصال به ا -

 .كنن يم تيدست رو اذ ندهيمواد شو. شن يم تياذ يشور يم ييظرفشو عيدستات رو با ما. نكن گهيكار رو د نيا -

 .خاره يشه و م يشورم دستام بعدش قرمز م يدست م ييظرفشو عيهر وقت با ما. يگ يراست م. اوهوم -

در دست  يبعد با كرم مرطوب كننده ا يا هيره و ثان يم خچاليشه و به سمت  يبلند م يصندل يزنه و از رو يم ايدر جواب ناد يلبخند تنها

 :گه يده و م يمو كرم رو به دستش  رهيگ يقرار م ايمقابل ناد

 .يجا نشور نينبود ا ادتيدم چون  يدفعه رو بهت كرم م نيا -

گه و بعد رو به  يم كيتو دلش تبر ا،يمخالفتش در مورد كار ناد انينوع ب يبرا مانيهمه ذكاوت پ نيخوره و به ا يخنده اش رو به زور م انايآر

 :گه يم مانيپ

 يم ليتحو يجور نياون وقت مردم رو ا. جاس مگه نيدست شستن ا يزدن كه جا يدادم سرمون م دو تا هي ميحاال اگه ما بود. خدا شانس بده -

 .رنيگ

 :كنه يزمزمه م مانيپ

 .ميگشنه پاش ديبا ايقابل خوردن هست  مينيحاال اون غذات رو بده بب. رفته بود ادشيچون  -

 .ميمامان عادتمون داده بود خودمون غذامون رو درست كن ييجورا هي يآخه از بچگ. حرف نداره انايراحت دست پخت من و آر التيخ -
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 .داده اديكارا رو  نيبهتون ا يبا فكر بوده كه از بچگ يليپس مامانتون خ. يچه عال -

 .رهيگ يغافل از همه جا نگاهش رنگ تعجب م مانيكنه و پ يتنها سكوت م انايزنه و آر يم يپوزخند ايناد

 12من  يمامان از وقت. نداشت كارش يا گهيد ليوقت غذا درست كردن نداشت وگرنه دل. بوده انايز من و آركارش مهم تر ا شهيمامان من هم -

و  نيبزرگ شد يليگفت خ يبه كل م گهيبودم د رستانيشب بود سال دوم سوم دب 9اومد  يكه خونه م يساعت نيزودتر گهيساله شدم د 13 -

 .اومدن خونه با بابا يشب هم م 11و  نياز خودتون مراقبت كن نينتو يخودتون م

لرزونه و  يدلش رو م ايناد نيزنه و تنها نگاه غمگ ينم يكنه اما حرف يكم رنگ كردن، پر رنگ تر م يده تعجبش رو به جا يكه م يبا پاسخ ايناد

رو منحرف كنه و  انايو آر ايادكنه ذهن ن يم يسع يكنه و با لبخند يو آروم كردنش مقاومت م ايدر آغوش گرفتن ناد يدر مقابل احساسش برا

 :گه يم

 دست پخت تو؟ ايبهتره  انايدست پخت آر نيراستش رو بگ نميخوب حاال بب -

 :ده يجواب م يمعطل يب انايآر

 .كوفته هم بلده بپزه يحرف نداره حت. ايمعلومه ناد -

 :گه يكنه و م يم ايبار كامال متعجب رو به ناد نيا مانيپ

 ا؟يگه ناد يبلده؟ راست م ايكوفته بپزه اون وقت ناد ستيمن بلد ن مامان. نيكن يم يشوخ -

 .امتحانش ضرر نداره -

 چطوره؟. دست پخت تو رو بخورن يشام هم بمونن و كوفته  ميگ يزنه م يسر م هيجمعه به من  يمامان روزا يقدر مطمئن نيپس اگه ا -

 :گه يو بدون گم كردن دست و پاش م يكامال عاد ايناد

 شه؟ يمن م بينص ياون وقت در عوض چ ينداره ول يمن مشكل يبرا. قممواف -

 ؟يدوست دار يچ -

 ؟يكن يباشه قبول م يهر چ -

 .بگو نه ه،ياساس يريحال گ شهيهم ايناد يشرطا. يكن يبگو نه وگرنه ضرر م مانيپ -

 :گه يخنده و م يم انايبه آر مانيپ

 .اديمن جور در ب يبا اعتقادافقط شرطت . هم باشه من قبول دارم يجور نيا اگه

 :گه يم ايخنده و رو به ناد يناگهان بلند م انايآر

 .يبذار يگم چ يخودم بهت م اياصال بعد از شام ب. شرط توپ بذار هيجان من  ايناد -

 .به بردتون نيمطمئن يليكه خ نيمثل ا -

 .حرف نداره ايدست پخت ناد. يكرد اليخ يپس چ -

 .نداره ها يه وا رفته با باخت فرقپس حواستون باشه كوفت -

 .فكر كن وا بره -
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 .انيب ميخودتم بگ ينايبه مامان ا نيپس موافق باش -

 :ده يپاسخ م ضيبا غ انايكشه و قبل از دهن باز كردن آر ياخماش رو در هم م ايناد

 .پروژه دارن اونجا هي. مامان با بابا رفتن شمال -

 :اديوم كنه پس به زبون مرو آر ايناد يكنه كم يم يسع انايآر

 كرد؟ يكار م يموند خونه چ يتنها م. موند تهران يبا هم رفتن وگرنه مامان م ميمانيما هر دو چند وقت مهمون پ دنيچون د ايناد -

 .ممنون. بود يشام خوشمزه ا. دستت درد نكنه. ندارم يمن كه حرف -

 :گه يم انايكنه و بعد رو به آر يفردا م يپخت كوفته  ليوساشه و شروع به آماده كردن  يبلند م زياز پشت م عيسر بعد

مرغ  يهم چرخ كرده  يمقدار كم هي. كوفته كه چند بار چرخش كنه يبگو برا. ريكوفته بگ يفردا برو از آقا صادق گوشت چرخ كرده برا -

 .ريبگ

از . نهيب يخوب م يكدبانو هيرو به چشم  ايناد. ده يم بهش دست بيعج يحس. شه يگرده و مشغول تماشاش م يبرم ايكامال به سمت ناد مانيپ

 ياز به زبون آوردن كدبانو لحظه ا. شه يبه روش باز م اتشيو خصوص اياز ناد يتازه تر يها چهيكم كم در. باره يهر حركتش عالقه و عشق م

در هم  يياش و موها نهيس شيپ يجلو بيتا جبا دو  يشرت ييگشاد و سو يبا شلوار گرمكن نهيب يرو مقابلش م يدختر. رهيگ يخنده اش م

 .شده پيسرش ك يخودكار مانند باال خيبا دو تا س دهيچيپ

سرش رو به سمت نگاه . كنه يخودش حس م يرو رو ينگاه ينيشه كه سنگ يم ايحركات فرز ناد يو مشغول تماشا نهيش يلبش م يرو يلبخند

 .چشم دوخته بهش نهيب يرو م انايگردونه كه آر يبرم

هم  مانيكنه و پ يجمع و جور م يتوش، خودش رو كم مانيبا زوم شدن نگاه پ. زنه يتعجب توش موج م يگرفته و كم يبيرنگ عج انايآر نگاه

 :گه يشه و م يبلند م يصندل يو از رو رهيگ يبرم ايمتقابال نگاه از ناد

 خوره؟ يم ييچا يك -

 .شه يم يچا ي هيمشغول ته مانيكنن و پ يموافقتشون رو اعالم م انايو بعد هم آر ايناد اول

 .كنند يدرس رو شروع م يگردن و ادامه  يشه و به سالن برم يهم تموم م ايباالخره كار ناد قهيدق ستياز حدود ب بعد

 يبودن تو يادآوريو با  نهيش يلب هاش م يرو يكنه و ناگهان لبخند كم رنگ يبه دور و برش نگاه م جيلحظه گ هيكنه و  يرو باز م چشماش

 يو خودش رو تو رهيم  نهيشه و به سمت آ يتخت بلند م ياز رو عيسر زيخ هيو با هم بودن با  ليصبح تعط هيو مهم تر از اون  مانيپ يخونه 

از . ره تا دست و روش رو بشوره يم ييو به سمت دستشو اديم رونيرسه و بعد آروم از در اتاق ب يبه سر و وضعش م يكنه و كم يم اهنگ نهيآ

 .شه يم ليتبد نيقيباشن كه با نگاهش به ساعت حدسش به  داريب هيزنه بق يخونه حدس م يتو يسر و صدا

ره و  يدر دست به سمت حمام م يبار با حوله ا نيگرده و ا يو دوباره به اتاقش برم اديم رونيب ييو روش رو شسته نشسته از دستشو دست

 .رهيگ يم يدوش

 يدر م رهيدستگ يكنه و بعد آروم دستش رو رو يحوله پخش م يو رو ارهيحوله در م ريرو از ز سشيخ يو موها چهيپ يرو به خودش م حوله

 :كنه به كلنجار رفتن با خودش يذاره و شروع م
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جلوم سبز اگه مثل عجل معلق  رون؟يبرم ب يحاال چطور. پسره نيا ياونم تو خونه . حموم يحاال واجب بود خبرت بر. يناناد يريدرد بگ يا "

 كاريچ يگ يم. ولم كن تو رو قرآن ؟يداشت يبا خودت برم يدنيالاقل حوله پوش يمرد يم. يوجب مين يحوله  نياونم با ا. شم يم چارهيشه كه ب

 ير كردگفته االن قراره پشت در باشه؟ تازه به فرضم باشه فك يتازه ك. اصال ناراحته چشاشو ببنده. رميخوب عادت دارم هر روز دوش بگ. كنم

شه و بعد سرشو بچسبونه به ته گردنشو بدو در ره از جلوم  ديخواد چهار بار سرخ و سف يم نهياگه ا ؟يچ ايكنه  يبغلم م اديكنه و م يهول م هوي

 .ياز گشنگ ميدر رو وا كن مرد. ايكوتاه ب. گهيد

 .مونه يكنه و سر جاش م يبرخورد م يزيه كه ناگهان با چر يو به حالت دو به طرف اتاقش م اديم رونيكنه و آروم ب يدر رو باز م باالخره

 .تونه قدم از قدم برداره و بره تو اتاق يو نه م ارهيكنه سرش رو باال ب يجرات م نه

رو به وجودش  يبيگذره و لرز عج يم شرتشيت يتنش از رو يسيخ. مونه يم رهيخ ايلخت ناد يسرشونه ها يشه و رو يسرخ سرخ م نگاهش

آن چنان از خود  ايعطر تن ناد. نهيب يكنه اما قدرت تكون خوردن رو تو خودش نم يتر م سيهر لحظه شلوارش رو خ سشيخ يپاها. اندازه يم

 ليدستاش م. كنه يتن دختر هر لحظه كالفه ترش م يگرما. استيبه ناد دهيهنوز چسب. كنه نفس كم آورده يم حساسخودش كرده كه ا يب

 نيكه چن هيبار نياول. تموم تالشش رو به كار گرفته زهيهمون حس سركش غر. دختر رو داره يشدن دور بازوها باز شدن و حلقه يبرا يبيعج

 .بود دهيجور لرز نيوقت نه گرم شده بود و نه ا چيبوده اما ه ستادهيقبال بارها كمند با حوله كنار استخر درست كنارش ا. داره يحس

 .گه يراه م يلب به خودش بد و ب ريز. خود كردنشه يز خود بدر حال ا اياز تن ناد بيعج ييروين ييگو

سر بلند كردن  يآغوش و نگاهش تمنا نيشه و تنش هوس ا يپاهاش سست م. شه يتر م يو قو يو قو چهيپ يم شينيب يگس تو يكم بو كم

از . داره ازيگاه ن هيتك هيكنه به  ياس ماحس. شه يتر م يپاش خال ريتر و ز ديشد لشيهر لحظه م. كنه ينافذ رو م ياهيو زل زدن به او س

 يكنه كار يم يسع. شده سيخ مانيوجود پ يدونه همه  يم. كنه يآغوشش رو حس م يگرما. ره يمطمئنه پاش به خطا نم. ترسه ينم يكينزد

 .خارج بشه تيكنه و از اون وضع يحركت. كنه

ذاره و سرش رو محكم تر  يم مانيدست پ يكنه و رو يستش رو آروم بلند مد. ده يرخ م هيچند ثان ياتفاقات و احساس ها تو نيتمام ا ديشا

 .شه يم ريگونه اش سراز يآروم رو يكنه و قطره اشك ياش پنهون م نهيس يتو

 .كنه يسر شونه برهنه اش حس م يرو رو مانيدست پ يبعد گرما يا لحظه

با  نهيب يبعد خودش رو م يا هيصورتش و ثان يو شرمنده رو جيگ ينگاهو  مانياز طرف پ يناگهان يملتهب و گر گرفته و بعد عقب گرد يدست

 .در كنارش يمطلق ييمات و تنها ينگاه

 .رهيگ يلرز تموم وجودش رو در بر م. بعد از اون همه گرما يناگهان ييسرما. كنه يسرما م احساس

 يدستاش گرم م ريو تن لرزانش رو ز رتشيگ يدر آغوش مبعد محكم  يا هيكنه و ثان يحركت م ايو آروم به سمت ناد اديم رونيشوك ب از

 .بره يكنه و به سمت اتاقش م يبلندش م نيزم يحركت از رو هيبعد با . كنه

گونه هاش سر  يكه آروم آروم از رو ييدوزه به صورت سرخش و اشكا يكشه و تنها چشم م يذارتش و آروم پتو رو دورش م يتخت م يرو

 .خورن يم

بعد زمزمه وار  يا هيشه و ثان يثابت م انايصورت آر يبرگرده و بعد نگاه شرمسارش رو بلند و رو يكشه تا به حال عاد يول مط يا قهيدق چند
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 :پرسه يم

 ؟يتو بهم اعتماد دار -

 .به هر دو تون. شترياز چشمام ب -

 ...يكار... ما... من... من -

 :كنه يگذاره و زمزمه م يم ايناد يلبا يرو آروم رو دستش

 .هيپسر خوب مانيپ. گم يم كيبهت تبر. نيكدوم مقصر نبود چيدونم ه يم. دميخودم د. يبد حيخواد توض ينم. نگو يچيه. سيه -

 ...تو از كجا... تو -

 يعاشق با دست و پا يايناد يدون ينم. شد ليتبد نيقيشكم به  دمتونيامروز كه د. وقت بود شك داشتم يليخ طون؟يش يمنو دست كم گرفت -

 .رميباشه به وقتش حال جفتتون رو بگ ادمي. بود يزيگر گرفته و لرزونم خوب چ مانيپ. بود يگم كرده چه با نمك و دوست داشتن

 .اما اون كمندو دوست داره -

 .يكن ياشتباه م -

 :گه يسماجت م با

 .من كجا كمند كجا... وقت دوسم نداشته و نداره چياون ه. كرد ازم يفرار نم يوگرنه اون جور. مطمئنم! نه -

 .ريخودتو دست كم نگ. يتو حرف ندار. دونم هست ياز خداشم باشه كه م -

 پس چرا رفت؟ -

ازش . اديكم وقت الزم داره تا با خودش كنار ب هياون . يمواظب باش يليخ ديبا ،يتو هم پاك. پاكه ه،ياون آدم معتقد. يتو نامحرم. بهش حق بده -

شك نكن  يختيكل خونه رو بهم ر نهيو بب شهيم دايپ مانيكه االنا سر و كله مامان پ ايو بدو ب يپوش تا سرما نخوردحاالم زود لباس ب. دلخور نشو

 .كنه يم رونتيامروز از خونه پسرش ب نيهم

 .ره يشه و به سمت در اتاق م يبلند م ايآروم از كنار ناد بعد

 .زنه يرو صدا م اناياندازه و آر يم نييسرش رو پا ايناد

 :كنه يزمزمه م ايزنه و ناد يم يچرخ مين ايطرف ناد هب

 .مثل تو دارم يخوشحالم كه برادر. انايممنونم آر -

 .ياز گشنگ ميكه مرد ايبدو بدو ب. يقابل نداره خانوم -

شونه  ريمدام تصو. هبر يموهاش فرو م يو دو دستش رو با فشار ال نهيش ينشسته بود م ايكه ناد يا يصندل يشه و درست رو يم ييرايپذ وارد

. به خودش مسلط بشه يكشه تا كم يم يو پشت هم قيعم ينفس ها. تنش رو گرفته يتمام وجودش بو. اديچشمش م يجلو ايناد يبرهنه  ي

 يوهنوز ر ايتن ناد يانگار بو. كشه يبره و بو م يم شينيب كينزد ارياخت يو بعد ب رهيگ يو مقابل صورتش م ارهيم نييادستاش رو آروم پ

 ...صورتش يگرماش، قطره اشك آروم رو بش،يتن لرزونش، نگاه عج. دستشه

 خودم كرد؟ يطور از خود ب نيدختر ا نيشدم؟ چرا ا يجور نيكنه من چم شده؟ چرا ا يخودش زمزمه م با
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انگار تن خسته اش به اون . نبود مونياما پش. يكيهمه نزد نيعشق، از ا نياز ا. بود دهيبار ترس نياول يخونده بود و برا ايرو از نگاه ناد عشق

 .داشته باشه ازيگرما ن

 :كنه يو آروم زمزمه م نهيش يلبش م يرو ينيريش لبخند

 ". دوست دارم ايناد "

كنه و  يبهش نگاه م يا هيو ثان ارهيداخلش رو در م يبره و آروم قاشق دهن يم زيم يمونده رو يشكالت صبحانه  شهيدستش رو به سمت ش بعد

 :كنه يشه و زمزمه م يتر م قيذاره و لبخندش عم يكنه و قاشق پر رو با لبخند داخل دهانش م يوباره داخل شكالت مبعد د

 ". ميتمام زندگ يشكالت تو نيتر نيريش "

. ارهيب ره تا از داخل ظرف درش يمونه و آروم به طرف قاشق م يمردد م يدستش لحظه ا. كنه يم شهيرو دوباره به همون شكل داخل ش قاشق

 :كنه يكشه و با لبخند زمزمه م يراه دستش رو پس م ي مهياما ن

 ". باشه تيشكالت تو تمام زندگ نيتر نيريبه نظر تو هم ش ديشا "

 يرو يو آشغال ها فيكث يذاره و ظرف ها يكنه و داخل كوله اش م يرو جمع م ايناد يكنه و آروم كتاب و جزوه ها يبار دستش رو دراز م نيا

 يكنه و بعد كوله رو برم يرو پاك م ختهينسكافه ر زيم يو رو اديم رونينم دار ب يبره و با دستمال يكنه و به آشپزخونه م يو هم جمع مر زيم

 .ره يو به سمت اتاق خواب ها م رهدا

با به  يو ناگهان عيذاره و بعد سر يتختش م يرو رو ايناد يره و كوله  يو بعد به طرف اتاق خودش م ستهيا يم ايمردد پشت در اتاق ناد يا هيثان

 يدستش به سمت كوله م ،ييو پرت شدن هاش به هر جا نيدانشگاه و زم يراهروها يشدن كوله رو دهيدر حال كش شهيهم ي افهيآوردن ق ادي

 .مونه يهوا تو دستش م يداره و رو يتخت برش م ياز رو عيره و سر

نگاه و سكوت تلخ . تخت بگذاره يرو دوباره رو فينگاه بهش زل زده تا ك. نگاه سرزنش گر .نهيب يخودش م يشده رو خكوبيرو م ايناد نگاه

 :ده يبهش هشدار م ايناد

 ". نباش يجور هيانقدر  مانيپ "

 :زنه يم اديفر يشه و هم زمان تو ذهنش كس يم رهيبه نگاه خ يا لحظه

 ياگه م. گهيد يجاها يليخ ديمبل اتاقش بوده و شا يبوده رو ايتخت ناد يمبلت بوده رو يتا حاال رو روزياز د فياون ك. تخت يبذارش رو "

 ".بذارش رو تخت. كنه تا حاال كرده فميرو كث ييخواست جا

 .اديچشمش م يجلو اينگاه خندان ناد. دوزه يذاره و آروم نگاهش رو به سمت در م يتخت م يرو رو فيك ناخودآگاه

فهمه  يشه و م يمحو م ايشه و درست كنار در ناد يكم كم فاصله اش با در كم و كم تر م. ره ير مشه و آروم آروم به طرف د ينگاهش م غرق

 .نبوده يياياصال ناد. كه همه اش تصوراتش بوده

 :كنه يخودش زمزمه م با

 "خودت كمكم كن  ايخدا "

 .شه يم انايآر ي نهيبه س نهيره كه س يم رونيو از اتاق ب رهيگ يدر رو م رهيبعد آروم دستگ و
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 .شه ياندازه و نگاهش شرمزده م يم نييرو پا سرش

 :كنه  يذاره و با لبخند زمزمه م يم مانيآروم دستش رو پشت پ انايآر

 ن؟ييپا يپسر؟ چرا سرت رو انداخت هيچ -

 :ده يزنه و با لبخند ادامه م يخودش رو به ندونستن م انايكنه و آر يتنها سكوت م مانيپ

 .يليروز تعط يمفصل مهمونمون كن يصبحانه  يريبگ يزيچ ين سنگكنو هي يمن گفتم رفت -

 :كنه يو تنها زمزمه م رهيگ يشه و با لبخند سرش رو باال م يراحت م يكم مانيپ

 .ممنون. پسر يمرد يليخ -

 .شه ها ينون تازه نم زايچ نيا -

 .شما جون بخواه، نون كه قابل نداره -

 .ميا يبه همون نون تست راض. ميآقا ما تسل... يگفت يم گهيد يكيبه  ديجمله رو با نيا. پسر ياشتباه گرفت -

 يم رهيفرش رو با گ يكنه و موها يرو هم پاش م شيمشك يال انگشت يها ييدمپا. يسه ربع مشك نيبلوز آست هيپوشه با  يتنگ م يآب نيج هي

 يم يو به سمت ناهار خور اديم رونيكشه و بعد از اتاق ب يل راهرو مداخ يكنه و سرك يزنه و آروم در اتاق رو باز م يرو م مشيبنده و عطر مال

 .مانيبه خودش مسلط بشه قبل از رو به رو شدن با پ يرو جمع كرده باشه و هم كم لشيهم وسا تاره 

رو  زيكنه اون همه چ يم فكر انايحرف آر يادآوريبعد با . خوره ياول جا م. نهيب يو كتابش م فيو پاش ها و ك ختياز ر يرو مرتب و خال زيم

 .جمع كرده

 .اورديرو ن فميكه خوب پس چرا ك اديم شيسوال پ نيذهنش ا يتو بعد

 .نهيب يرو نم فياون جا هم ك يول. انايگرده سمت اتاق آر يگردونه و بعد برم يرو دور سالن م جشيگ نگاه

 مهيكنه به باز كردن در ن يوادارش م ييرويشن و ن يپاهاش سست م ان،ميگرده كه مقابل اتاق پ يو آهسته راه رفته رو برم اديم رونياتاق ب از

 .اتاق يبسته 

. افته يبعد نگاهش به تخت و كوله اش م. كشه يم يقيو نفس عم ستهيا يم يلحظه ا. تمام اتاق رو پر كرده مانيعطر پ يبو. ره يداخل م آروم

 .داره يره و كوله رو برم يبا لبخند جلو م

داره و بلوز رو  يبه طرفش برم يقدم. افته يمبل م يرو مانيمرطوب پ مهين يلباس ها يكه نگاهش رو رون،يتا از اتاق بره ب كنه يگرد م عقب

 يمونه و بعد به سمت در برم يبه همون حال م يا هيثان. شن يصحنه ها دوباره براش زنده م. كنه يصورتش فرو م يو تو رهيگ يتو دست م

 :كنه به حرف زدن يشروع م عيسر دتشيتو اتاق خودش د مانيكه پ نيدستپاچه از ا. شه يم مانيپ ي هنيبه س نهيس ازگرده كه ب

 .رو بر دارم فميمن اومدم ك... من -

 .ده يم مانينشون پ فيك يرو گرفته و داره به جا مانيپ راهنيشه كه پ يم رهيناگهان به دستش خ بعد

 نيزم يكه حاال كنار مبل رو ايناد فيك يكنه و رو يزنه و نگاهش حركت م يم ايناد يبه رو نيريش يكامال مسلط به خودش لبخند مانيبار پ نيا

 .شه يافتاده ثابت م
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 يم مانيپ راهنينگاهش به دستش و پ جيدوئه و بعد دوباره گ يداره و به سمت در م يرو برم فيك عيكنه و سر يجهت نگاه رو دنبال م ايناد

شه و از اتاق  يكنه و هم چون برق رد م ينگرفته رهاش م مانيپ بايو تقر رهيگ يم مانيرو مقابل پ راهنيو پكنه  يم عيسر يعقب گرد. افته

ذاره و زمزمه  يقلبش م يكنه و دستش رو رو يرها م نيزم يبنده و كوله رو كنار پاش رو يشه و در رو م يره و وارد اتاق خودش م يم رونيب

 :كنه يم

 "... ستين يزيچ... خوب لهيخ... ايآروم ناد... آروم "

 .ره يو به سمت آشپزخونه م رونيشه، از در ب يبه خودش مسلط م ايناد باالخره

 .و بساط صبحانه يو دو فنجان چا نهيب يم يصندل يرو نشسته رو مانيو پ انايآر

 .بره ير و به سمت دهانش مره و هم زمان قاشق داخلش رو پ يشكالت م شهيكنه و دستش به طرف ش يم يننشسته، سالم بلند هنوز

 .ايبه صورت ناد رهيشه و خ يهمه وجودش نگاه م مانيپ

 .تره نيريكه تا اون لحظه خورده ش يشكالت يهم از تمام قاشق ها ايناد يقاشق برا نيخوره كه ا يتو ذهنش داره براش قسم م يزيچ انگار

ساله شده كه تو  20، 19 يفكراتم مثل پسر بچه ها. خجالت داره! مانيا كه پكنه واقع ياندازه و با خودش زمزمه م يم نييسرش رو پا يا هيثان

 ه؟ياداها چ نيا. و صبحانه ات رو بخور نييسرت رو بنداز پا. ايكوتاه ب... صد دل عاشق شدن و  دهيند دهيرو د هيراه مدرسه دختر همسا

 يثابت م ايصورت ناد يبعد دوباره نگاهش باال و رو. داره براش مطمئنم گهيطعم د هي نيكنه نه ا يزنه و زمزمه م يبا سماجت منطق رو پس م اما

 .شه

چپ و  مانيبه صورت پ رهيخشكه و سرش چند بار خ يراه تو دستش م نيقاشق ب. مانيپ رهيو دست و پاش رو گم كرده از نگاه خ هيعصب ايناد

 :كنه يشه و ناگهان زمزمه م يراست م

 .اوف... خوان بخورن و  يتو دهنم كنم، همه م ديقاشق رو نبا دميفهم. خوب بابا يليخ ه؟يها؟ چ _

 :كنه يگه و با خودش زمزمه م يم راهيموقعش بد و ب يتو دلش به خودش و نگاه ب مانيپ

 .حقته. كنه يكه حاال قاشق رو تو دهنش نم يقدر نگاهش كرد نيا. حاال يديد _

 :هكن يبره و آروم زمزمه م يسرش رو باال م يناراحت با

 .نداشتم يمنظور نياصال همچ... نه نه _

 :گهيخنده و م يم اليخ يب ايناد

 ...يهم داشت يمنظور نيا؟ اگه همچ _

 :ده يكنه و با خنده جمله اش رو ادامه م يدوزه و قاشق رو آروم داخل دهانش م يم مانيكنه و نگاهش رو به پ يم يطونيخنده ش بعد

 !يعال. ست گهيد زيچ هيبه جان تو مزه اش ! هيعال. اوم _

 :كنه يلب زمزمه م ريز تنها

 .دونم يم _

 .كنه يبنده و بعد باز م يدوزه و آروم و با لبخند چشماش رو م يم ايناد طونينگاهش رو به نگاه ش بعد
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رو از لبش جدا و  وانيت لخوره كه با سرع يازش م يقلپ عيداره و سر يبه خودش رو بر م كترينزد يچا وانيو ل زيم يداره رو يبر م يزيخ ايناد

 :كنه يكشه و ناخودآگاه زمزمه م ياخماش رو در هم م

 .داغ بود... سوختم... سوختم _

 :ده يادامه م ايو بعد با لبخند رو به ناد استينگاه كردن ناد يركيز ريدوزه كه با لبخند مشغول ز يچشم م مانيبه پ يا هيثان انايآر

 .يسوخت نيهم يبرا ،ينبود بخور يصاحبش راض _

 :گه يم انايبا حرص رو به آر ايناد

 بود صاحبش؟ يحاال ك _

 ...حاال _

 منم هستم؟ يدونست يمگه نم ؟يزير يم ييداره فقط دو تا چا ياصال چه معن _

 .رميتقص يمن ب ،يگفت يم گهيد يكيبه  ديبا نويا _

 .دوزه يم مانيبا خنده نگاهش رو به پ بعد

 :كنه يزمزمه م انايپره و رو به آر يناخودآگاه از دهنش م مانيپ

 ؟يما رو به هم بزن ونهيم يخوا يم. حواست رو جمع كن ها... يآ يآ _

 :كنه يده و زمزمه م يقرار م ايرو مقابل ناد وانيدوباره همون ل يحرف چيه يب بعد

 .بودم ختهيتو ر يبرا _

 :ده يدوزه و ادامه م يم مانيش رو به پكنه و نگاه يو چشماش رو گرد م رهيگ ينگاه متعجب به خودش م انايآر

_  ا ...ا ...خورد؟ يم ييچا وانيل نيعمه من بود داشت از ا شيپ قهيدو دق... ا 

 :كنه يلب زمزمه م ريشه و ز يبلند م يصندل يدوزه و آروم از رو يم ريو سرخ شده نگاهش رو به ز رهيگ يگر م مانيپ ناگهان

 .زمير يبرات م االن

 .همه محبتش نيشه از ا يم يبه لبش زده غرق خوش مانيپ شيپ قهيرو به لبش برده كه چند دق يوانيكه ل نيكنن از ا يش قند آب متو دل ايناد

و قلپ  رهيگ يرو باال م وانيو با خنده ل رهيگ يدستش م يتو وانيمحكم دو دستش رو دور ل اياما ناد رهيگ يم ايتازه رو مقابل ناد وانيل مانيپ

 :كنه يخوره و زمزمه م يم يا گهيد

 .كشه تا خنك بشه يطول م نيختيرو تازه ر نيا. تونم بخورمش يخنك شده م. خوبه نيهم _

 »كنه يآروم زمزمه م انايخندن و آر يم ايسه از حرف ناد هر

 ...ما هم كه عر عر _

*** 

پوشونه  يگذاره و تمام دورش رو با مواد كوفته م ياخل جوجه مد... و  ازيآلو و پ يوسط و مقدار يهمه مواد كوفته رو مخلوط و جوجه كوچك ايناد

 .كنه يو آروم گردش م
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 .نگاه متعجب و كامال نامطمئنش رو مانينگاه خندان و مطمئنش و پ انايآر. دوزن ينگاهشون رو به كوفته م زيدو طرف م مانيو پ انايآر

 :كنه يو زمزمه م كنهيم ايبه ناد يو نگاه دهيباالخره كنترلش رو از دست م يكيتتوپ فوتبال پالس هي يدر اندازه حدود يكوفته ا دنيبا د مانيپ

گرد كن بره  كيكوچ كيكوفته ها رو هم كوچ نيجدا بذار ا ارياون جوجه رو در ب. و تموم شد ميگفت يزيچ هيحاال . ايناد ايتو رو خدا كوتاه ب _

 .ممكنه وا نره ريغ يكه تو درست كرد يتوپ نيا. كارش يپ

 .گهيخواد وا بره د يخوب م تاينها ؟يكارا دار نيكار به ا يتو چ _

 ».لب بزنم بهش يتونم حت ينم. نداره متنفرم افهيكه ق يوا رفته ا يمن از غذا ؟يكن يچرا لج م ايناد _

 :كنه يو زمزمه م نهيش يصورتش م يرو قيعم يو اخم شهينگاهش عوض م رنگ

 .خوب نخور _

 .كنه ينگاه م مانيبه پخندان تنها  انايآر اما

 .كنه يطلب م مانياز پ زيتم يتموم و آروم نخ ايباالخره كار ناد _

 :كنه يدوزه و زمزمه م يمتعجب بهش چشم م مانيپ

 خوبه؟. ميآقا ما غلط كرد. ايناد ايكار؟ جان من كوتا ب يچ يخوا ينخ؟ نخ م _

 .گم رو بكن يكه م يكار. قدر حرف نزن نيا _

 . اديبر نگشته كه زنگ در به صدا در م ايو هنوز به طرف ناد ارهيدر م يپزخونه رل نخآش ياز كشو عيسر

و منصرفش كنه  اديبخواد بكنه مامانش ب يا گهيد بيكار عج ايكه ناد نيقبل از ا. داره تا در رو باز كنه يبر م زيدستش به سمت در خ ينخ تو با

 .اديب نييپا طونيو از خر ش

 :اديرو به مامانش به زبون م عيزنه و سر يسالم كردن رو از هولش م ديق. اديرسه و مامانش از در تو م يآسانسور م قهيقبعد از چند د باالخره

 يم يهر چ. وسطش جوجه گذاشته. توپ فوتبال هيكوفته گرد كرده واسه من قد  هيكنه؟  يكار م يدختره داره چ نيا نيبب ايمامان جان من ب _

 .اندازه ما رو ياز شامم م يجور نيا. بگو يزيچ هيتو  ايب. انگار نه انگار ايب نييپا طونيگم از خر ش

 .ره يده و به سمت آشپزخونه م يم مانيو به دست پ ارهيروپوشش رو در م عيسر ايبا خنده و تعجب از كار ناد نيريش

كه  يخنده ا. ام كوفته درست كنه فقط تونسته بود بخندهقراره ش ايبهش گفته بود ناد يوقت. افته يم مانيپ روزيدعوت د اديدوباره به  همزمان

حاال امروز با . مانيزده بوده به پ يحرف هي يدختر بچه رو حساب رو كم كن نيمطمئن بود كه ا بايتقر. قادر به كنترل كردنش هم نشده بود

فقط فكر كرده درست . دختر نيدونه ا ياز كوفته درست كردن م ييزايچ هيكه نه، انگار  ديرس يداشت م جهينت نيبه ا مانيحرف پ دنيشن

 يها ليبارها تو فام. رو به اسم كوفته بخورن يوا رفته ا زيچ هي ديمطمئن بود شام با. كوفته هاست نيهم يهم به سادگ يزيكردن كوفته تبر

ولو نشدن  يپزن و دورش هم برا يشكم جوجه م با ييكوفته ها نيچن يبزرگ و رسم يها يمهمون يبود كه برا دهيد زيرتب يشوهرش تو

 .دهيد يزيچ هيدختر فقط  نيمطمئن بود ا يول چنيپ يچند دور نخ م شياحتمال

خم و در حال  يزيتبر يكوفته ها يو بزرگ يبه همون گرد قايدق يكوفته ا يافته كه سرش رو يم ايشه و نگاهش به ناد يآشپزخونه م وارد

 .شهاضافه تر كردن مواد به دور
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همون طور كه نگاهش به كوفته . انايو سالم خندانش و بعد سالم آروم آر ايشه با باال اومدن سر ناد يخنده همزمان م نيو ا رهيگ ياش م خنده

 :گه ياست م

 زم؟يعز يخوب. جان ايسالم ناد. جان انايسالم آر _

 .جون نيريممنون ش _

جوجه اش رو  ستيبهتر ن. يبزرگ نيكوفته به ا نيممكنه وا بره ا. يور خودت رو زحمت بدج نيالزم نبود ا گهيد يول يبه زحمت افتاد زميعز _

 ؟يزيبر زايجور چ نيو الش تخم مرغ و آلو و ا يبكن كيكوفته ها رو هم گرد گرد كوچ نيو ا ياريدر ب

 .شه ينم شيزيچ. راحت باشه التونيجون خ نيريش _

گردونه  يبر م مانيو بعد نخ رو به پ چهيپ يو تر و فرز دور كوفته چند دور نخ م رهيگ يو نخ رو م كنه يدستش رو دراز م مانيخندان رو به پ بعد

 .گذاره يو كوفته رو داخل قابلمه م

كدبانو  يپر نور از دختر يروزنه ا دار،يد نيتو اول ايناد ياون همه بچگ نيشه و ناخودآگاه ب يمردد م يلحظه ا ايحركات فرز ناد دنيبا د نيميس

 .شه يفوق العاده باز م يبا اعتماد به نفس

كه  نهيب ياز دختر رو م ييايتو ذهنش زوا. هيغرق خوش ايهمه اعتماد به نفس ناد نيبه صفره اما از ا كيبراش احتمال وا نرفتن كوفته نزد هنوز

 .ها بوده نيهم مانيانتخاب شدنش از طرف پ لياز دال يكيشه  يمطمئن م

روغن كف  يكنه و بعد كم يبه مخلفات كنار ظرف اضافه م يكم ايو ناد زنهيم ايناد يبه رو يپس لبخند. ره گر باشهتنها نظا رهيگ يم ميتصم

 .ده يبه كوفته م اطيبا احت يو تفت كوتاه زهير يظرف م

 ندهيلبخندش خوشانا مطمئنه اما  نيرينگاه ش. هيدلش غرق خوش. نهيريبه كوفته است و ذهنش در حال حدس زدن در مورد نگاه ش نگاهش

 .باز كنه يبزرگ گاهيزن جا نيداره كه بتونه برا خودش تو دل ا يزيكه باالخره چ نيخوشحال از ا. شه يم يدلش پر از خوش. براش

تو  يباالتر يليخ گاهيتونه جا يم يحاال خوشحال بود كه امشب حت. حرف تو ذهنش بود كه مردا چشمشون به شكمشونه نيا يكياز كوچ شهيهم

 نيترك هم به زور چن يدرصد زنا 60 يوقت. رو نداره يكار نيمطمئن بود كه كمند عرضه چن. خودش باز كنه يو پدرش برا مانياه پنگ

 .ديد ينگاه شب همه رو م رياالن داشت تصو نيتو ذهنش از هم. ساله كه قابل حساب اومدن نبود 20 يايناد گهيرو داشتن د ياستعداد

مونده باشه و به  خچاليبراش سوال بود كه چطور عمه اش بدون گوشت هزار بار چرخ شده كه فالن روز هم تو  شهيهم. كوفته پخته بود يليخ

 .بدون وا رفتن درست كنه يبزرگ نيبه ا ييكوفته ها تونهيسفت كردنش م يمواد برا يخروار آرد تو هيكهنه شده باشه و بدون زدن  ينوع

بعد تمام هوش و حواسش رو به مواد و طرز پخت عمه داده . خواد يته بودن به عمه اش گفته بود كوفته مرف زيبار كه تبر هيسالش بود  14 يوقت

 .كرده بود يچرخ كرده مرغ بود كه با گوشت قاط يبود مقدار دهيكه د ياضافه تر زيتنها چ. بود

گوشت  زانياون م دنياز مرغ استفاده كرده اما با دكم اومدن گوشت  ليكرد كه عمه اش به دل يتصور م ديد ياگر اون همه گوشت رو نم ديشا

 .به ماجرا داره يمطمئن شده بود ربط

 .معما رو بدست آورده بود ديبر گشته بودن تهران امتحان كرده بود و كل يوقت

به ساعتش  ياره و نگاهگذ يكنه و شعله اش رو كم و درش رو م يو آب رو به كوفته اضافه م اديم رونيو از فكر ب نهيش يصورتش م يرو لبخند
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 .ده يظهر رو نشون م ميو ن كياندازه كه حدود  يم

 :گه يم انايكنه و رو به آر يپرت و پاهاش رو دراز م يصندل يرو دانهيشوره و خودش رو الق يم نكيس يراحت دستاش رو تو اليخ با

 ؟يبد ييچا هيجون  نيريبه من و ش يخوا ينم نميبب _

رو  ييكه خودش بهتره چا اديهم نم شيپ يفكر حت نياصال براش ا. بهيعج زشيدختر همه چ نيكنه ا يزمزمه مخنده و با خودش  يم نيريش

 .زهيبر

عكس العمل رو  نيپردردسر قرار باشه بپزه بعدش هم يغذا يكه وقت شهيمثل هم. اديو معمول م يبه نظرش كامال عاد ايحرف ناد انايآر اما

 .ده ينشون م

 .كنه يم ايناد فيكث يو شروع به شستن ظرف ها ستهيا يم نكيو خودش مقابل س زهير يم يهمه چا يشه و برا يبلند م يصندل يرو از

پزه و  يدختر غذا م نيكه ا ستين يبار نياول نيشه كه ا يدوزه و تو ذهنش مسلم م يچشم م انايبار به آر نيبا تعجب و بدون حرف ا نيريش

 يچه طور م سايشه كه پر يكم كم براش مسلم م. خودش و برادرش نينانوشته ب يقانون. ش رو دارهخونه هم قانون خاص خود يكار كردنش تو

 .خونه و غذا پختن نناله يانجام كارها يهم از كم آوردن وقت برا يزمان چيسر كار باشه و ه روقتيد تا شهيتونه هم

و حركاتش كه  ايآوردن نوع برخورد ناد اديبعد با به  يا هياما ثان گه يم كيتبر يخود ساخته ا يبچه ها نيچن تيترب يبرا سايذهنش به پر تو

و تو  رهيگ ينگاهش رنگ غم م. به بچه هاش سايپر يتوجه يهمه ب نيشه از ا يبوده متاسف م نشيدخترونه و قوان يكامال بدون ظرافت ها

همه  نييپا نيكه خودشون بخوان از سن نيدو تا بچه از ا نيقطعا ا. كمبودها رنج برده نيوقت ها از ا يليدختر خ نيكنه قطعا ا يذهنش فكر م

 .كارشون رو خودشون بكنن خوشحال نبودن

 :پرسه يكنه و م يم ايبه ناد رو

 داد؟ ادتي سايرو پر يآشپز ياز ك نميبب _

 :كنه يبعد آروم زمزمه م. مونه يدور نم نيريش زينگاه از چشم ت نيشه و ا يپر غم م اينگاه ناد رنگ

به خانه بود و برنامه  ميگرد يداشت بر م ونيزيكه تلو يخونه تنها برنامه ا ومدميسالم بود م 9 ياز وقت. گرفتم اديرو  يخودم آشپزمن  _

برنامه هاش  گهيتو خونه باشه و خوب د ييصدا هيكردم كه  يرو روشن م ونيزيتلو نيهم يبرا. دميترس يم شهيخونه هم ييمنم از تنها. يآشپز

 ايسوخت  يغذاهام م ايسوزوندم  يدستم رو م اديز لياوا. پختم يرو هم زمان با برنامه م ييزايچ هيكم بزرگتر شدم كم كم  هي. دميد يمر هم 

 .بعد كم كم راه افتادم... مزه و  يب ايشد  يشور م

ره و  يناخودآگاه دستش باال م. شه يم نيگه و از غم نگاهش غمگ يم نيهمه پشتكارش تو دلش آفر نيزنه و به ا يلبخند م ايبه ناد نيريش

 .كنه يو نوازششون م اديم نييپا ايناد يموها يآروم رو

 يشه و دلش م يم نيكشه و رنگ نگاهش غمگ يم ريتو وجودش ت يزيچ مانيو پ اديم نييآروم پا يشگيحركتش قطره اشك سمج هم نيا با

خودش بودن  يكاش دستا يخورن كه ا يمادر رو م يو دستاش حسرت دستاكنن  يرو م ايبلند شدن و در آغوش گرفتن ناد ليپاهاش م. رهيگ

 .شد يم ايگاه ناد هيو تك رامشاش مامن آ نهيكاش س يو ا

شه و  يرنگ نگاهش پر از محبت م. فهمه يم اياش به ناد يو طوالن نيغمگ يدوزه به پسرش و تمام حرف دلش رو از نگاه ها يچشم م نيريش
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 يرو در بر م ايكنه و هم زمان دستاش تنگ تر ناد يگذاره و كمك به بلند شدنش م يم ايدست ناد ريه و دستش رو زش يبلند م يصندل ياز رو

 .رنيم رونيرو مطمئن و از آشپزخونه ب مانيكنه و پ يدوزه و آروم چشماش رو باز و بسته م يو نگاه آرام بخشش رو به پسرش م رهيگ

به  يره و دست يدوزه و بعد سمتش م يچشم م مانيبه پ نشيبنده و با نگاه غمگ يرو م ريو ش مانيگرده سمت پ يبر م نكياز پشت س انايآر

 :كنه يزنه و زمزمه م يپشتش م

 .بادا بلرزه نيكه با ا ستين يديب. هيا يدختر قو ايناد _

 نيبگذر تا باورش بشه كه ا اليخ يه و ببهش بخند و از كنارش ساد. كه از نگاهت حسرت نداشته هاش رو بخوره خواهرم ريماتم نگ. پسر بخند

 .و ارزش فكر كردن و غصه خوردن ندارن انيبه حساب نم يزينداشته هاش چ

 .ره يم رونيشه و از آشپزخونه ب يبلند م يصندل يبعد از رو يا هيدوزه و ثان يم انايرو به آر جشيتنها نگاه گ مانيپ

انگار نه انگار . شه يهست، ثابت م نيريبا ش دنيمبل در حال حرف زدن و خند يشسته روكه ن ايناد يزنه و رو يدنبال صدا نگاهش چرخ م به

 ...دختر بود كه اشك تو چشماش حلقه زده بود و نيقبل هم يا هيثان

و داره  يو مادر قدم بر م ايو آروم به سمت ناد نهيش يلبش م يرو يشه و همزمان لبخند كمرنگ يبراش روشن م انايكم عمق حرف آر كم

 .ستهيا يمقابلشون م

 .مونده هنوز يسر درس كه كل مياگه حرفاتون تموم شده بر نميبب _

خونه اش تا  اديم يامتحاناتش چند روز يبرا ايبهش گفته بود ناد مانيه پ كيكه زمان رهيگ ينگاهش دوباره همون رنگ تعجب رو م نيريش

 :ده يكنه و ادامه م يم مانيو بعد پ ايبه ناد يكجا؟ با لبخند نگاه قايدونست دق ياما هنوز نم ديلنگ يكار م يجا هي. بهش كمك كنه

 .بكشم به خونه يجارو و دستمال هيمنم  د،يبه كارتون برس ديآره بر _

 :ده يبا اعتراض پاسخ م ايناد

 .سر درس مير يحاال بعدا م. كنم يشه، منم بهتون كمك م يكه نم يجور نينه ا _

 :ده يكنه و ادامه م يبه جمع م يشه و با خنده نگاه يم دايپ از پشت سر و كله اش انايآر

 .كنم يخانم كمك م نيريمن به ش. سر درست يبهتره بر ،يتو فردا امتحان دار ايناد _

 مانيو پ و كتاب هاش رو برداره فيره تا ك ياندازه و به سمت اتاقش م يم نييو آروم سرش رو پا نهيب يبحث نم يبرا ييجا ايناد انا،يحرف آر با

 .ره يپرسه و به طرفش م يجارو رو م يجا انايافته و آر يهم پشت سرش راه م

 :گه يشه و م يوارد اتاق م ايپشت سر ناد مانيپ

 .راحت تره كار كردن ريتحر زيكه رو م نيشه و هم ا يهم سر و صداست حواست پرت م رونيب. سر درس مينيجا بش نيبهتره هم _

 :اديبه زبون م يكنه و بعد با بد خلق يم سهيمقا مانياتاق پ زيرو با م زيم نيكنه و هم زمان تو ذهنش ا يرو به روش م كيكوچ زيبه م ينگاه ايناد

 .نجا بزرگتره ياتاق تو اون از ا زيرو م ميال اقل بر ميبر يذار يكه نم يناهار خور زيم. كهيكوچ يليخ زيم نيخوام ا ينم _

هم خندان به  ايافته و ناد يكنه و به سمت اتاقش راه م يدرس موافقت م عتريو شروع سر يا هيحاش يدادن به بحث ها صلهيف يبرا مانيپ

 .دنبالش
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 .كنه يدرس رو شروع م مانيو پ نهيش يم زيهم پشت م ايكنه و ناد يرو خلوت م زيم يرو مانيپ

 .لشهيو رو كردن وسا ريدر حال ز زيم يرو ايگرده و  يمدام سرش دور اتاق م ايناد

 :گه يدوزه بهش و م يچشم م يعصب مانيپ

 .يحاال خود دان ،يبمون داريب ديتا خود صبح با يبر شيپ يجور نيا. حواست به من باشه ايناد _

 .خسته شدم خوب _

 .حواست رو بده به من. ميصفحه نخوند 40هنوز  ايناد _

 رياز ز يده و بالش يتخت لم م يبعد رو يا هيره و ثان يه طرف تخت مب مانيشه و در مقابل نگاه متعجب پ يبلند م يصندل يناگهان از رو ايناد

 .گذاره يكشه و پشت سرش م يم رونيب يروتخت

 :گه يگرده و م يبه طرفش بر م يعصب مانيپ

 .شه يدرس خوندن نم يجور نيا. نيبش زيسر م ايب ايناد _

 ؟يرو صندل ايم تخت گوش بد يكنه رو يم يحاال چه فرق. دم يمن دارم گوش م... اوف _

 .كنه يگردونه و ادامه درس رو شروع م ياش رو به سمت تخت بر م يصندل يعصب مانيپ

 .ارهيدر م يروتخت ريرو هم از ز گهيبالش سمت د اينگذشته كه ناد ايگذشته  يا قهيدق چند

 :نه كيمزمه مدوزه و ز يبه بالش چشم م يو عصب يحرص يبا نگاه مانيكه پ دهينكش رونيبالش رو كامل ب هنوز

 .بذارش سر جاش. اون بالش منه _

 .خوام بخورمش كه ينم _

 .كنم بذارش سر جاش يخواهش م. ايسرم ناد ريذارم ز يمن اون بالش رو م _

 .ده يبه خودش فشارش م يركيز ريو ز رهيگ يبغلش م يكه حاال انگار ازش خواستن از گنجش بگذره، با سماجت بالش رو تو ايناد اما

بالشت رو تو  ديپس چرا نبا ؟يمگه دوستش ندار ست؟ين تيهمه زندگ نيكنه مگه ا يو زمزمه م اديبه حرف زدن در م مانيذهن پ تو يزيچ

 .اياز وجودت باشه، پس باهاش كنار ب يجزئ ستيمگه قرار ن ره؟يبغلش بگ

 حيكه خسته در حال توض نهيب يرو م مانيپ. شه يتاق موارد ا نيريباز اتاق باز تر و ش مهيده كه باالخره در ن يشب رو نشون م 7حدود  ساعت

 .بالش به بغل و خسته و اخمو در حال گوش دادنه ايدرس و ناد

 .داره يبر م زيجون خ نيريپره و به سمت ش يم نييتخت پا يشه و از رو يناگهان لبش پر خنده م ايناد نيريورود ش با

 :شه يبلند م مانيپ يصدا

 .كنم يخواهش م ايناد _

 !اَه. خسته شدم _

 .نيناهارم نخورد. نيبخور يزيچ هي رونيب نيايب نيپاش. نيبسه بچه ها هر دو خسته ا _

 .ميصبحانه پا شد زياز سر م 12مامان تازه ساعت  _
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 .پاشو مادر مانيپ گه،يخوب د لهيخ _

 .كنه يرو هم صدا م انايره و هم زمان با نگاه آر يخونه مبه سمت آشپز يبعد از سالم و احوال پرس ايناد مان،يزنگ در و بعد ورود پدر پ يصدا با

 جانم؟ _

 گاز بزرگه؟ يرو يقابلمه رو بذار يكن يكمك م _

 :كنه يهم زمان با جا به جا كردن قابلمه با لبخند زمزمه م انايآر _

 ه؟يعال يهمه چ _

 .كنه يتنها گوشه در قابلمه رو باز م يكالم چيه يب ايناد

 :كنه يكنه و آروم زمزمه م يباال سرش م يايو ناد انايبه گاز و آر يشه و با خنده نگاه يوارد آشپزخونه م هم مانيزمان پ هم

 .خودت رو ناراحت نكن. و خراب نشده نداره يبزرگ نيهم ازت انتظار كوفته به ا يكس! اليخ يب _

 :گه يزنه و رو بهش م يو پس مبا اخم دستش ر ايتا در ظرف رو بر داره كه ناد اديهمزمان به سمت گاز م بعد

 .نينيرو بچ زيم ديكمك كن. نكن يفضول _

 يهم آبش م يگذاره و از مخلفات دورش و مقدار يگود م مهين سيد يداره و تو يبر م ريكوفته رو با دو تا كفگ عيداره و سر يقابلمه رو بر م در

 .ره يم يو به سمت ناهار خور رونيپزخونه بكنه و بعد با لبخند از آش يم نيتازه تزئ يو دورش رو با سبز زهير

. رهيبپذ ديتا باورش بشه كه شاهكار انجام شده و باختش رو با هيكاف اياما لبخند ناد نهيتونه داخلش رو بب يست و نم ايسر ناد يباال بايتقر سيد

 .شك كردن وجود نداشت يا هيثان يحت يبرا يليبود، پس دل دهيدختر د يلب ها يبارها رو. شناخت يرو خوب م روزينگاه پ نيا

 .انتخاب رو كرده نيبهش ثابت كرده بود كه بهتر ايباز ناد. كرد يم ريابر ها س يو رو ايگرمش رو دوخته بود به صورت ناد نگاه

ونست وا رفته ت يتونست وا نرفته باشه و م يتونست از نگاهش بفهمه غذا چه طوره؟ م ينم. باشيو لبخند ز ايچشم دوخته بود به ناد نيريش

اومدن و كم كم  يها كش م هيانگار ثان. اش شده بود يمسأله زندگ نيبراش مهم تر. لب هاش نشانه اعتماد به نفسش باشه يباشه اما لبخند رو

بود طعم همون  تجربه اش كرده بود و تونسته ايكه بارها ناد ينگاه. به خواهرش بود ينگاه پر افتخار برادر انايشد اما نگاه آر يم الفهداشت ك

 .از پدر و مادر رو براش كمرنگ كنه ينگاه نيچن دنيپدر رو براش بده و غم ند ينگاه ها

 يرو م ايدر ياهويه. آروم بود، درست مثل ساحل. شهيتر از هم يخال. بود يكرد حاال خال يكس نگاه نم چيو ه زيچ چيسرش باال بود و به ه ايناد

 .مطمئن تشيامناما خودش ساحل امن بود و به  ديشن

 :گه يو رو به جمع م مانيو پ انايكنار آر يخال يصندل يگذاره و با لبخند و در حال نشستن رو يم زيم يرو رو سيد باالخره

 .نيخدا كنه مزه اش رو دوست داشته باش. دييبفرما _

 .كنه يم جون نگاه نيريو ش نيمهندس راست مان،يبه نگاه متعجب پ رهيو خ رهيگ يسرش رو باال م آروم

 :اديبه زبون م نيراست مهندس

 .دستت درد نكنه بابا جان. يهام و جشن هامون انداخت يبچگ اديمن رو . دختر يشاهكار كرد _

 :كنه ياندازه و زمزمه م يم نييسرش رو پا. كالم بابا جان كهيمخصوصا ت. نهيش يبه دلش م جمله
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 ...بعد ن،ياول بخور _

 :كنه يطور تموم م نياش رو اآروم جمله  ييانتها با صدا در

 ....پدر جون _

 .ده يم يگذاره و فشار اندك يم ايدست ناد يو بعد آروم دستش رو رو ايدوزه به ناد يشنوه، چشم م يكالم رو م انايآر

 دوزه يم ناايو بعد نگاهش رو به آر زنهيبه كوفته م يو برش رهيگ يرو دست م ريخودش كفگ نهيب يكه همه رو تنها نظاره گر م ايناد

 :گه يشه و بعد م يو مشغول تكه كردن م رهيگ يرو م ريكفگ انايآر

 ن؟يدار يخودتون بر م ايبراتون  زميخانوم من بر نيريش _

 .زهير يهم م هيبق يشكل برا نيو به هم رهيگ يباال م انايبشقابش رو مقابل آر يحرف چيبدون ه نيميس

و نگاهش به سال ها قبل بر  نهيش يلبش م يلبخند رو. اديها تو دهنش م يهمون طعم كودك. جوه يذاره و با لذت م يقاشق رو دهانش م نياول

نگاه  نياول يطعم عشق، طعم گرما ،يطعم جوان. همون طعمه قايطعم دق. افته يشام بله برونشون م اديو  نيريدوزه به ش يچشم م. گرده يم

دوزه به  يو چشم م رهيگ يگرم و هم زمان سرش رو باال م يهم با لبخند نيريش ن،يريشه به ش يم رهيو خ رهيگ يسرش رو باال م. نيريسرخ ش

 .گذرن يم نيريش ياز مقابل چشما لميف هيطعم همون طعمه خاطره ها مثل . ان گهيد يايدن هيهر دو تو . اميپ

تا  رهيگ يسرش رو باال م. جلوش گذاشتن ييا غذاخوره كه انگار بعد از سال ه يبا لذت مشغول خوردنه و هر قاشق رو آن چنان با ولع م مانيپ

 فقط نظر خودشه؟ نيا اياون ها هم به نظرشون غذا خوشمزه اس  نهيكنه و بب ليتحل هينگاه مامان و باباش رو هم تجز

دست مادر به  يودو نگاه زل زده به هم و دست پدر كه آروم ر. لغزه يصورت مادر و بعد پدر م يبا تعجب رو يره لحظه ا يكه باال م سرش

 انايبار دست آر نيا. شه يم رهيخ انايو آر ايداره و به ناد ياون ها بر م ينگاهش رو از رو عيسر جيشوك زده و گ. كنه يحالت نوازش حركت م

 .نهيب يم ايدست ناد ينوازش رو حالترو به 

 :كنه يپوشونه و زمزمه م يلبش رو م يكنه و بعد كم كم لبخند گرم يثابت م ايدست ناد يبا حسرت نگاهش رو رو يا هيثان

 نيرفته ما ا ادشونيدو تا كه  نياز ا نميرفته پسر خرس گنده دارن ا ادشونيدو تا كه  نياز ا نيا. وسط كاله رفته نيسر من ا ست،يآقا قبول ن _

 ن؟يشد كيچرا همه تون رمانت هوي نيبگ شهيم. ميجا نشست

 ايشه و به سمت ناد يبلند م يصندل ياز رو هيبعد از چند ثان. كنه ينگاه م ايو بعد به ناد مانيده به پبا خن اميندازه و پ يم ريسرش رو ز نيريش

 .زنه يم ايناد يموها يرو يره و آروم بوسه ا يم

 :ده يادامه م اميدوزه كه پ يم نيبهت زده نگاهش رو به مهندس راست ايناد

. رو برد به اون سالها نيريمن و ش. داد يمزه همون كوفته شب بله برونمون رو م دست پختت حرف نداشت، درست. دستت درد نكنه دخترم _

 .خاك اونه عمر با عزت و خوشبخت تو باشه يهر چ. مادرم افتادم امرزيخدا ب ادي

ممنون مهندس  ييايكنه و در دل دن يم شتريب ايدست ناد يفشار دستش رو رو انايكنه و آر يباز م ايگونه ناد يشوق آروم راهش رو رو اشك

 يبار پدر رو كيكه سال ها خواهرش منتظر بود تا  يبوسه ا. اياش ناد يموجود زندگ نيتر زيارزشمندش به عز هيشه به خاطر هد يم نيراست

 .سرش بگذاره
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. شه يم يغرق خوش ايناد. كنه يمادر رو براش زنده م دهينچش نهيس يو بو رهيگ يرو در آغوش م ايكنه و ناد يبلند م يصندل ياز رو نيريش

 ه دست پخت مادرش رو بخوره؟ نكيا يناراحت نبود كه چرا سال ها مجبور بود خودش غذا بپزه به جا گهيخواد، د ينم يزيچ گهيد

 .كنه يم زيشروع به جمع و جور كردن م عيكنه و خودش سر يهمه رو وادار به نشستن م مانيرسه و پ يم انيغذا به پا باالخره

 ريبا لبخند سرش رو ز انايكنن و آر يفرصت به دست اومده استفاده و خاطرات رو مرور م نيمبل كنار هم از ا يز خدا خواسته روا اميو پ نيريش

 .نه كياندازه و خودش رو مشغول ور رفتن با تلفنش م يم

 .مانيكمك به پ يره برا يشه و به سمت آشپزخونه م يمبل بلند م يآروم از رو ايناد

 .نهيب يپر م يرو پشت سرش و با دست ايگردونه كه ناد يكنه و همزمان سرش رو بر م يرو حس م ايناد يبو مانيپ

 ييو با قدم ها ستهيا يگرده و رو به روش م يذاره و بعد به طرفش بر م يم ييظرفشو نيو داخل ماش رهيگ يها رو ازش م وانيل يكالم چيه يب

 .كنه يرو كم و كمتر م نشونيكوتاه فاصله ب

و باالخره هر دو چشم تو  ارهيفرسته و چشماش رو كم كم باال م يهاش م هيرو به ر مانيتن پ يلرزه و با لذت بو يم نهيدوباره تو س ايادن دل

 .شن يچشم مشغول نگاه كردن به هم م

 يدختر نيطمئنه در مقابل چنكه حاال م يعشق. كنه ميتقد ايعشق رو به ناد نيو ا زهيكنه تا تمام عشقش رو تو نگاهش بر يتالشش رو م تمام

 .چهيه

 يم اديفاصله اش رو ز مانياز پ يدازه و قدم نيم نييپا عيسرش رو سر يياز هر عمل نا به جا يريجلوگ يشه و برا يطاقت م يب ايناد باالخره

 .كنه

 يم ايدستش آرووم به طرف دست نادكنه و  يم يخودش خنث يرو با قدم رو به جلو ايكنه و آروم قدم عقب رفته ناد يقلبش بهش حكم م مانيپ

 .زنه يدستش م يرو يو بوسه آروم و نمناك رهيگ يم نييده و سرش رو پا يدست خودش و فشارش م يو تو رهيگ يبعد اون رو م يا هيره و ثان

شه اما  يه و نگاهش سرخ ملرز يم ارياخت يبدنش ب ره،يگ يكنه و گر م يعبور م ايناگهان از تمام بدن ناد يو باور نكردن بيعج يبرق انيجر

 .نهيب يرو در خودش نم يحركت نيتوان كوچكتر

 .دستشه يهنوز تو اياما دست ناد ارهيسرش رو باال م مانيپ باالخره

 .رسه يم اينفس هاش به وضوح به گوش ناد يلرزه و صدا يدستاش م. همچون دو گلوله آتش سرخ سرخه نگاهش

 :چهيپ يتو گوشش م مانيپ يكنه و هم زمان صدا يوار رو آغاز م وانهيد يتپش ايناد قلب

از نگاهم . ايدلمه ناد يتو ياما نگاهم پر از همه حرف ها يزبونمم قاصره از هر حرف يحت. بوسه است نياز ا شتريب يليخ اقتتيل! ازت ممنونم _

 .بخون

 .شه يم ريزده و قطره اشك آروم از گوشه چشمش سرا يفرو م يلرزه و آب دهنش رو به سخت يم ايناد

كنه و قدم به  يرو رها م ايبعد آروم دست ناد. بهش زنهيم يبره و بوسه آروم يو به لبش م رهيگ يبا نوك انگشت م دهينرس نييرو پا قطره

 .ذاره يم رونيب

كه  يه خواهرش به عشقكن يدلش دعا م ياندازه و تو يم نييداره و با لبخند سرش رو پا يبر م ايو ناد مانيپ ينگاهش رو آروم از رو انايآر
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 .برسه قشهيال

كنه و خودش  يادامه درسشون م يرو راه ايو ناد مانيپ انا،يبا خروجشون آر. رن يم رونيكنن و از در ب يم يخداحافظ مانيپدر و مادر پ باالخره

 .شه يمشغول جمع كردن ظرف ها م

 يلرزان وارد اتاق م ييدزدن و قدم ها يكه با تالش از هم م يينده و نگاه هاكوب ييبار با قلب ها نيرن اما ا يم مانيهر دو به سمت اتاق پ دوباره

ادامه  باما تا ايدوزه به ناد يچشم م يا هيثان. لرزه يم مانيتو وجود پ يزيده و چ يخمار لم م يخسته و با چشمان مانيتخت پ يرو ايناد. شن

 .گرده يداره و به طرف در بر م يرو بر م ايو كتاب ناد فيك عيگذره و سر يم ايدده و از مقابل نا يم رونيآره و آروم نفسش رو ب ينگاه رو نم

 :كنه يلب زمزمه م ريكنه و ز يم ايبه ناد ينگاه ميلحظه و قبل از خروج كاملش ن نيآخر تو

 .زيسر م مينيش يم يناهار خور ايب. صفحه مونده 70بره، هنوز  يخوابت م دهينكش قهيجا به دو دق نيا _

زنه و تو ذهنش  يم يتنها لبخند انايكنه و آر يرو تكرار م ليدوباره همون دال نييرو به پا يبا سر مانيكنه و پ ينگاه م مانيبا تعجب به پ اانيآر

 .خنده يبلند م مانيبهانه عاشقانه پ نيبه ا

 :كنه يشرور و خندان شروع به حرف زدن م گهيد يسو دلخور و از سو كياز  يو با نگاه مانيمبل ننشسته كه رو به پ يهنوز كامل رو ايناد

 كه؟ ينرفته شرط رو باخت ادتيگم  يم _

 بره؟ ادميوقت از  چيه يخاطره ا نيشه چن يمگه م _

افته و ناگهان  يهاش از خودش م دنيعقب كش نيو ا مانيزبون به كام گرفته پ نيا اديلرزه اما باز  يم مانيحرف پ يدلش از خوش يا لحظه

 :گه يم مانيگذره و رو به پ ياز ذهنش م مثل برق يفكر

 !حاال شرط من. كنم ياش م يخوب پس برات كامال فراموش نشدن _

 :كنه يلب زمزمه م ريو ز آروم

 .شما جون بخواه _

 :ده يادامه م يبا بدجنس ايناد

 .بود نيشرطش هم. يسيبرام تقلب بنو ديجونت مال خودت، با _

 ؟يچ _

 .رسونه يم يو خودش رو به ناهار خور رونيب يياز دستشو عيسر ايخنده بلند ناد و مانيپ اديفر مهين يصدا با

 .كنه يم حيتفر يرو گرفته حاال داره حساب مانيكه بد حال پ كنهيبراش مسلم م ايناد طونيشر و ش افهينگاه به ق هي تنها

 :گه يكنه و م يچشم دوخته م ايثابت به ناد يكه با نگاه مانيخنده رو به پ با

 ؟يكن ينگاهش م يجور نيچرا ا. خواهرم رو يخورد ه؟يها چ _

 گذاشته؟ يچه شرط نيبب. از خودش بپرس _

باخت خودش و  شهيكه با هم كرده بودن و طبق معمول هم يا يسال داشت و شرط بند 14فقط  ايكه ناد يگرده و زمان يبه عقب بر م يا هيثان _

 .ذهنش اومد يتو ايناد بيعج يشرط ها
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 :ده يادامه م مانيشه و رو به پ ياون صحنه لبش پر از خنده م يدآورايبا  _

 ؟يشد خيجور م نيكه ا ياش بد يرو كولت و سوار اديدو دور ب دينكنه به تو هم گفته با نميبب _

 :ده يم دوزه و ادامه يچشم م ايبه ناد بيعج يكنه و بعد با لبخند يرو تو ذهنش حالج انايكشه تا حرف آر يطول م يا هيثان _

 .بدم يدو دور، دو روزم حاضر بودم بهش كول يگذاشته بود كه به جا يشرط نيكاش همچ -

 :گه يم ايو رو به ناد رهيگ يم يدوباره حرفش رو پ بعد

 .دم يشرطت رو عوض كن، سرم بره انجامش نم. ايامكان نداره ناد _

 كه؟ يمنو دست كم نگرفت .ام ها يرتيافته؟ من غ يداره پس م نيا يگذاشت يوروجك چه شرط _

 .سهيبرام تقلب بنو ديشه وگرنه من فقط بهش گفتم با يم شيزيچ هي نيا. انايآر اليخ يب! برو بابا _

 .كنه در حال تقلب نوشتن يرو تصور م مانيكنه و هم زمان پ يو به زحمت خنده اش رو خفه م نيياندازه پا يسرش رو آروم م _

 .ره يخنده اش به هوا م كينه خنده اش رو خفه كنه و باالخره همچون بمب، شلتو يبا تمام تالشش باز هم نم _

 .بگو گهيد زيچ هي. ايممكنه ناد ريغ. يستيمن ن يتو كه جا. يبخند دميبا... مرگ _

 .ستيباختت با يمرد پا نيحاال ع ،يو حاال هم باخت يشرط بست. كه گفتم نيهم _

 .بذار براش گهيشرط د هي. كنه االن يبچه مردم سكته م ايوتاه بك. يرو از پشت بست طونيتو دست ش ايناد _

 .كه گفتم نيهم... نه _

 يكتاب رو خوند نيو ا يديكه كش يهمه زحمت نيبا ا اديآخه خودت دلت م. صفحه مونده 70 نيفقط هم ميكل كتاب رو خوند. لج نكن ايناد _

 ؟يسيتقلب بنو يايباز ب

 .سيصفحه رو بنو 70 نيخوب هم _

 :كنه يلب زمزمه م ريشه و ز يبلند م يصندل ياز رو يكشه و عصب يرو در هم م ماشاخ

 .آقا ميستيما ن. بدوش يگ ينره تو م گميم يمن ه _

 .كه گفتم نيهم _

 :گه يگرده و م يبر م ايبه طرف ناد مانيپ ناگهان

صفحه  70ارزه شرطت رو سر  يه از كتاب و به نظر من كه نمصفحه موند 70كه فقط  نيهم ا. شو اليخ يامشب رو ب ايب... يزيچ هياصال  گميم _

 چه طوره؟. يشرطت رو عوض كن يو خواست ديشرط بهتر به ذهنت رس هي ديشا يكم فكر كن هيكه باز  نيهم ا ،يحروم كن

. صفحه باهات چونه بزنم 70 يكه برا نهيرو مجبور نشم بخونم راحت تر از ا يصفحه ا 600- 500كتاب  هي ،يگ يراست م. ستايبدم ن... اومم _

Ok حال كلش رو ندارم بدو گهيصفحه رو بگو كه د 70 نيمهم ا يجاها ايب. 

 .كنه يگرده و شروع به ادامه درس م يبر م زيده و دوباره سر م يم رونيآسوده نفس حبس شده اش رو ب يالياش با خ يفعل تياز معاف مانيپ

 يدستشون م گهيهم د ياخالق اتياز خصوص يشتريب يها زيشدن و چ يتر م كيبه هم نزد ايناد و مانيگذشتند و هر روز پ يهم م ياز پ روزها

 رمهم ت يليكه در نظرش خ ييزهايچ. بود دهيكه تا به حال ند ديد يرو م اياز وجود ناد ييايعادت كرده بود و زوا ايبه ناد مانيحاال كم كم پ. اومد
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 .جاش زوم كنه يب يها طنتيش ايراه رفتنش  اي ايناد دنيلباس پوش يبود كه بخواد رو نياز ا

نگاه پاك  كيرو تنها با  يخستگ. هم منتقل كنه مانيراحت تونسته بود به پ يليآرامش رو خ نيبود و ا يمواقع آروم شتريدختر راحت و در ب ايناد

 يفرو كردن مطالب تو يبرا مانيپ يو پا زدن هاتو اوج دست . كرد يآورد و خنده رو مهمون لب هاش م يم رونيب مانيو ساده اش از وجود پ

 رونيب مانيذهن كامال دست نخورده از نظر معلومات رو از تن پ كيو فشار سر و كله زدن با  يگاهش خستگ يگاه و ب يها طنتيبا ش زشمغ

 .اورديم

 كيشر ايبده  يكرده بود بهش دلدار يمواقع سع نيبارها تو ا. ديد يكس رو نم چيشد و ه يرفت و ساعت ها كور م يتو خودش م يگاه

 .بهش گوشزد كرده بود كه راهت غلطه انايعكس گرفته بود و هر بار آر جهياش بشه اما هر بار نت يناراحت

. تا فراموشش كنه يجلوه بد تياهم ياش رو ب يو ناراحت يتو بخند ختياون اشك ر. يبش اليخ يب ديطور مواقع با نيبار بهش گفته بود ا هر

 .تو خودش و غم هاش شيبر يم شتريب يزيبا اشكاش اشك بر يبهش گفته بود اگر بخوا بارها

كنه به سر و كله زدن و  يطور مواقع شروع م نيا قايدق انايكه آر ديد يكنه اما م يتونست نقش باز ينم انا،يآر يسخت بود درك حرفا براش

نتونسته بود خودش  يده ول يدر مقابل همون مسأله از خودش بروز م ايكس نادكامال ع يكه رفتار ديد يم. و غم و غصه هاش ايبه ناد دنيخند

 .باشه انايكنه كه بخواد مثل آر يرو اون قدر قو

خوندن  ينشستن و ساعت ها درس م يبرد و حاال ساعت ها هر دو كنار هم شونه به شونه هم م يم نيرو از ب يكياز نزد مانيترس پ ايكم ناد كم

 .نداشتن يسقفش بودن ترس ريكه تنها دو نفر ز يو خونه ا انايو نبود آر ييز تنهازدن و ا يو حرف م

حس رو كه  نيبا خودش در حال كلنجار رفتن بود و ا مانيدهان باز كنه و به عشقش اعتراف كنه و پ مانيكرد تا پ يم يلحظه شمار ايناد هنوز

 .كرد يشد از خودش دور م يتر م ديروز به روز هم شد

هم مرد با  مانيبود كه پ دهيهفته، ده روز فهم كي نيتو ا. ره يدونست سرش بره پاش كج نم يم. شناخت و بهش مطمئن بود يرو م ايناد انايآر

 .رهيگ يخوب م يليرو خ زشيغرا يو جلو هياراده ا

هنوز زوده  ايناد يدونست برا يون مچ. كرد يرو راحت تر م الشيخ يتا حدود نيو ا رهيبگ ميتونه تصم يهنوز مردده و نم مانيكه پ ديد يم

 .داد يم اديرو  نهايزمان بهش ا ديدونست كه با يبودن نم مانيبا پ يها ياز سخت ياديز يزايهنوز چ ايچون ناد. احساس شدن نيا ريدرگ

كرد شرطش رو فراموش كرده  يفكر م يبا سادگ مانيآورد و پ ينم ونيبسته بود به م مانيكه با پ ياز شرط يهنوز سكوت كرده بود و حرف ايناد

 .شده الشيخ يممكن بودنش واقف شده و ب ريخودش به غ اي

كه مجبوره وادارش كنه به درس خوندن،  نياز ا رهيگ يدلش م يلحظه ا. دوزه يم ايخسته ناد يو نگاهش رو به چشم ها ارهيرو باال م سرش

 كي يدرس چيكه از ه ايخودش هم عذاب بود خوندنش چه برسه به ناد ين براامتحا نيآخر شهيهم. وقفه سر و كله زدن ياونم بعد از ده روز ب

 نيسخت تر. 3داد اونم تجارت  يامتحان حقوق تجارت م ديصبح با 10اومده بود خونه و فردا  2دونست و تازه امروز ساعت  يكلمه هم نم

 .يدرس تجارت

هوش و حواست رو كامل به من  ديفقط با. گم يدارم م يچ ياريسر در م يكنكم دقت  هي. ميندار يچاره ا يول.= دونم سخته يم ايناد نيبب _

 باشه دختر خوب؟. يبد
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 :ده يچند وقت و كالفه جواب م نيا يها يخواب يخسته از ب ايناد

 مين. يكرد رمدايب 7صبح  دم،يصبح خواب 3 شبيد. ره يمغزم نم نيتو ا يچيه. رميم يدارم از زور خواب م ؟يفهم يآخه چرا نم. تونم ينم _

 .ولم كن ؟يگ يم يدار يبفهمم كه چ ياون وقت انتظار دار دميرس ستيساعت ن

 :ده يذاره و ادامه م يم ايشونه ناد يكنه و رو يآروم دستش رو بلند م. لرزونه يدلش رو م ايبه بغض نشسته ناد صورت

 باشه؟. هيآخر نيا ار،يكم به خودت فشار ب هي. شيبخون ديبا. ميچاره ندار يول يگ يم يدونم چ يبه خدا م. زميدونم عز يم _

 :ده يادامه م يلجوج و طوفان يو نگاه يعصب ييشه و با صدا يبلند م يصندل يمحكم از رو ايناد

 برام ياگر بخوا. صفحه كتابه 540. ميسيتقلب بنو يكمكم كن يايب دينرفته هنوز؟ با ادتيشرطمون كه . خونم ينم يچيه گهيد رمميبم... نه _

 .نيهم. كشه يتا پس فردا طول م يهم كن يروخون

 يبه سالمت، برو خونه ات خودت م يتقلب كن يخوا يم. كنم ينم يكار نيبار گفتم سرم بره همچ هيبهت . سر خونه اول يباز كه رفت ايناد _

 .دور منم خط بكش. يدون

 :ده ياندازه و ادامه م يصداش رو سرش م يعصب

باشه قبول  يهر شرط يگفت يكه اون روز م ينبود يجنابعال. با من يتو شرط بست! هه ؟يذار يرو خودت اسم مرد م يجور نيا ه؟يجور نيا؟ ا _

 ؟يدار

 .از تقلب متنفرم يدون يخودت خوب م. نداشته باشه يبهت گفتم شرطت با اعتقاداتم كار يهنوز هم سر حرفم هستم ول. آره من بودم _

 :ده يزه و ادامه مدو يم مانينگاهش رو به پ ضيغ با

 .منو ببوس ايكنم ب يشرطم رو عوض م. باشه _

 :ده يزنه و ادامه م يم يپوزخند بعد

 .گونه ام رو اي يشونيالبته نه پ _

 نيخودش بوده كه دهان باز كرده و چن نيگنجه كه ا يتو باورشم نم. شه يكه از زبونش در اومده چهار شاخ م يلحظه خودش هم از حرف هي

بر  يشده برا ريد گهيد. ره و رنگش سرخ و سرخ تر يتر م نييو پا نييو سرش پا اديكه زده تو دهنش م يكم كم مزه حرف .زده يحرف

 يتا با دست محكم رو هيفقط چند ثان. به عقب بر گرده يزمان ناگهان ايدهان باز كنه و بره توش  نيزم كنهيفقط دعا م. نشگردوندن كالم به دها

 .اديب رونيحرف از دهنش ب نيبار ا نيره او نذا رهيدهنش رو بگ

 يحرف نيدختر چن نيتونه باور كنه كه ا ينم. در اومده باشه اياز دهان ناد يحرف نيكنه كه چن يبه گوش هاش اعتماد نم. كنه يلحظه كُپ م هي

 .زده باشه

 يكه صبر و تحملش تموم شده اما باز هم نم ديد يكه خسته است، م ديد يسرش انداخته، م يو صداش رو، رو تهيكه تو اوج عصبان ديد يم

شد  يفشار روشه اما باورش نم ديفهم يكنه، م يم يدونست داره گند اخالق يدونست لج كرده، م يم. بزنه يحرف نيتونست درك كنه كه چن

 .كرده باشه شروعرو  يا يباز نيچن

 :كنه يلب زمزمه م ريو ز ايناد يدوزه به چشما ي، نگاهش رو مآورد ايكه وحشت رو به صورت ناد ييدو رگه و چشم ها ييو با صدا يعصب
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 آره؟ يفكر عوض كرد يشرطت رو انقدر رو نيهم ينه؟ برا. بره يسوال نم ريشرطت اصال اعتقادات منو ز نيحتما ا _

 :ده يبلند تر ادامه م ييو با صدا يعصب

 .يجواب بده لعنت ن؟ييپا يچرا سرت رو انداخت _

و  رهيگ يباال م يا هيكنه و سرش رو ثان يرو جمع م روشيتمام ن. كنه يمخف مانيدست و پا گم كردن و ترسش رو از پ نيا يكنه جور يم يسع

 :ده يقاطع ادامه م يو با لحن مانيدوزه به پ يچشم م

 .ذاره يشرط كمتر از تقلب نوشتن رو اعتقاداتت پا م نيالبد ا _

تونه از مغز هنگ كرده اش تو  يهم نم نياز ا شيب يانتظار يربط و احمقانه ول يجمله كامال ب هي. بافه يبه هم م فيدونه داره اراج يم خودش

 .داشته باشه يطيشرا نيچن

داره و با صورت كبود از  يمحكم به سمتش بر م يقدم مانيكه پ رونيكنه تا از اتاق بره ب يو راهش رو كج م رهيگ يم نييسرش رو پا عيسر بعد

 :ده  يگردونه و ادامه م يو به سمت خودش بر م رهيگ يخشم مچش رو محكم م

خوام شرطت رو  يم ايتو زدن حرفش انقدر راحته چرا برا من عمل كردنش سخت باشه؟ ب يبرا يهان؟ وقت ؟يكن يفرار م يپس چرا دار _

 .انجام بدم

 .ارهيو سرش رو باال م رهيگ يرو محكم م ايو دستاش دو طرف صورت ناد كنهيكم و كمتر م ايكم فاصله اش رو با ناد كم

 .بشه يرو نگه داشته كه انگار هر لحظه ممكنه سرش متالش ايدست هاش اون قدر محكم دو طرف سر ناد. پر ازخشم و ترسناكه نگاهش

و  كنه دستاش رو جدا يم يذاره و سع يم مانيپ يدست ها يحس شده رو يكه از درد صورتش ب يبره و در حال يرو آروم باال م دستاش

 .كرده خالص كنه جاديرو نسبت به درد سرش ا يشترينگاه ترسناك كه به مراتب درد ب نيصورتش رو از ا

 خواديكه با فشار دست هاش م يلرزش. لرزه يم يكيهمه نزد نيتمام وجودش از ا. به اندازه دو انگشته ايناد يفاصله لب هاش با لب ها بايتقر

. دنيبوس يكنه برا يترش م يجر نيهم. پا افتاده بوده شيپ زهيچ هي نيكه براش ا اديم شيساس پاح نيتو ذهنش مدام ا. كم و كمترش كنه

 نيگنجه هنوز كه ا يتو باورش نم. فكر كردن نداره يا هيكنه ارزش ثان يم يحرمت شكن يسادگ نيكه به ا يخودش ثابت كنه دختر بهخواد  يم

 .اليخ يب دينگاه گستاخ و شا نيبا ا. استيناد

صورت  يره بعد نگاهش رو يلرزون دختر م يكنه و نگاهش به طرف دسهت ا يدسهت اش حس م يرو رو ايناد يفشار دست ها يا هلحظ

 .كنه يتر م كيشه و صورتش رو نزد يثابت م ايناد

لرزش . كنه براش يم رو كمرنگ و كمرنگ تر ايكالم ناد ينگاه كم كم گستاخ يو پاك تياون معصوم. اندازش ينگاه دختر به شك م يتو يزيچ

 .زنه يم اديگوشش فر يتو ايتند و ترسان ناد ينفس ها يصدا. شه يم شتريدست هاش ب

به طرفش  مانياما حاال با هر حركت پ مانيپ يطعم لب ها دنيكرد ساده باشه چش يتو ذهنش فكر م شهيهم. لرزه يتنش م يكيهمه نزد نيا از

 .شد يم شترياش ب يترس و پشمون

داره و از در  يبر م زيم يكتاب رو از رو عيافتن و با حركت سر يم نييپا ايدست هاش از دو طرف صورت ناد يحظه به طور ناگهانل نيآخر تو

 .كوبه يبه هم م يمحكم يره و در رو با صدا يم رونيب
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شه و اشك آروم  يمچاله م نيزم يو رو نييخورن پا يهمه تالش آروم سر م نيكنن و باالخره خسته از ا يتالششون رو هم م نيآخر پاهاش

كشه و زانوهاش رو باال و  يتخت م يكنه و خودش رو رو يدهانش صداش رو خفه م يشه و با فشار بالش رو يم يصورتش جار يآروم رو

 .كنه يفرو م نوهاشزا يسرش و بالشت رو تو

 .هيناهارخور زيم يرو يزيكه مشغول نوشتن چ نهيب يرو م مانيپ. كنه يخونه رو حس م نيشه و از همون بدو ورودش جو سنگ يخونه م وارد

 :ده يجوابش رو م مانيخسته پ يكه صدا ايگردونه به دنبال ناد يم چشم

 .اتاقه منه يباالخره خوابش برد، تو _

 .دوباره سكوت و

تخت با  يمچاله شده رو نهيب يرو م ايكنه و ناد يره و در رو آهسته باز م يم مانيبه طرف اتاق پ يسوال چيماسه و بدون ه يتو دهنش م حرف

 .مانيشه به پ يم رهيسالن و تنها خ يگرده تو يكنه و دوباره بر م يدر رو رها م. خسته و شكسته يظاهر

 :كنه يلب باز م مانيشه و بعد پ يسكوت م يا هيثان

 .دعوامون شد _

 .دوباره سكوت و

 ن؟يشام خورد _

 .نه _

 ؟يبخور يخوا ينم _

 .نه _

 ؟يخوب _

 .نه _

 :كنه يآروم زمزمه م ييبعد با صدا يا هيبره و ثان يموهاش م يكالفه دستاش رو ال انايآر

 .اتاق خودش بخوابه يكنم تا بره تو دارشيب رميم _

 .كار دارم دارم،يمن تا صبح ب. نه بذار بخوابه _

 .ريپس شب به خ _

 .ريشب به خ _

 

*** 

 !صبحه 4گردونه،  ياش م يساعت مچ يبنده و سرش رو آهسته رو يرو م كتاب

 .ره يداره و به طرف اتاقش م يرو بر م ايشه و كاغذها و كتاب ناد يجاش بلند م از

. كنه يم ستيجمع شده از سرما و بالشش تو بغلش ا ييبا پاها ايناد يچرخه و رو يشه و نگاهش به سمت تخت م يوارد اتاق م نيو پاورچ آروم
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 نهيش يتخت م يرو ايبعد كنار ناد يا هيكنه و ثان يشه و قدم هاش به سمت تخت حركت م يم نينگاهش غمگطپه و  يوار م وانهيقلبش دوباره د

 .شه يصورتش ثابت م يرو دهيماس يمرطوب از اشك ها مهيگونه ن يره و رو يو دستش آروم باال م

 يگردونه رو يرو بر م يروتخت گهيزنه و سمت د يصورتش كنار م يرو از رو شونشيپر يكنه و بعد آروم موها يصورتش رو نوازش م يا هيثان

 :كنه يذاره و آروم زمزمه م يم ايسر ناد ريتمام ز اطيداره و با احت يرو هم بر م يو آروم بالش كنار ايتن ناد

 .منو ببخش _

 يم ايكنه و كنار ناد يم صبح كوك ميهشت و ن يرو رو لشيذاره و ساعت موبا يكتاب م يتقلب رو رو يشه و برگه ها يتخت بلند م يرو از

 .ذاره

 .ره يم رونيره و چند لحظه بعد كالفه از در خونه ب يم رونيو از اتاق ب ارهيكمد در م يرو از تو كتش

تمام اتفاقات . افته يم ادشي زيناگهان همه چ. كنه يبه دور و برش نگاه م يا هيكنه و ثان يباز م يزنگ چشماش رو با خستگ يصدا با

 .مانيشدن در اتاق و رفتن پ دهيو در آخر كوب نروز،دعواشويد

هر  يراه رو رفته بود و حاال برا نيبدتر. برگرده گهيممكن بود د ريرفته بود و غ مانيپ. كنه يم داديشكنه، غم تو نگاهش ب يتو وجودش م يزيچ

 .بود ريد يبرگشت

 .گرده به طرف صدا يو نگاهش بر م اديدوباره زنگ به خودش م يبا صدا. شه يم ريگونه اش سراز يدوباره رو اشك

 .كشه يخجالت م مانيهمه محبت و به فكر بودن پ نيو حماقت خودش و ا يفكر يهمه ب نيخوره، از ا يكه داره زنگ م نهيب يرو م مانيپ ليموبا

گفتم به  يم. خواب نمونه ذاشتم كه يقطعا من اگر بودم براش زنگ نم كنهيكنه و با خودش زمزمه م يحالت رو مجسم م نيذهنش عكس ا تو

 !نهيهم اقتشيدرك ل

صفحه اش رو  30ال اقل  ينشست ياگه م يمرد يكنه نم يلب زمزمه م ريبره و ز يكنه و دستش رو با حسرت به سمت كتاب م يبغض م دوباره

 يشد، نم رتيتنبل خانوم پاشو دگفت،  يكرد و م يبود و با خنده و بلند بلند اسمت رو صدا م ستادهيعوضش حاال پشت اون در ا. يخوند يم

 !تابه امتحان يرس

گذشت و سوارت  يبا لبخند م انايآر يداد دستت و از كنار متلك ها يو آقا لقمه حاضر آماده رو م رونيب ياومد يبا ناز و هزار ادا و اطوار م بعد

 .داد يبردت تا دانشگاه و تو كل راه هزار جور اعتماد به نفس بهت م يكرد م يم

 .و با نگاهش مطمئنت كنه و دلت رو قرص كنه اديبار ب كيكرد كه سر جلسه شده  يرو م شيسع تمام

 .ايناد يخودت خرابش كرد. يچون خودت نخواست ستين زايچ نيكدوم ا چياز ه يحاال خبر. يچيه ؟يدار يحاال چ اما

مقابل  زترير يبا خط يزير يداره كه ناگهان برگه ها يت بر متخ يو كتاب رو آروم از رو رونيده افكار رو از ذهنش ب يكه به سرش م يتكون با

كه ده روز  يهمون خط. شناسهيافته، خط رو خوب م يكم كم ذهنش به كار م. دوزه به برگه ها يشوك زده چشم م يلحظه ا. نهيب يچشمش م

نوشته ها رو  يحت. بود دهيد و روشون دست كششده بو رهيكه ساعت ها تو نبود صاحبش، بهشون خ يهمون خط. جزوه نوشته بود اغذبراش رو ك

 .و دلش بلرزه چهيتو شامه اش بپ مانيعطر پ يبو كرده بود تا بو

تو پا . ايناد يپست يليكنه خ يلب زمزمه م ريكنه و ز ينوشته ها رو لمس م يشه و با دست رو يم يگونه اش دوباره جار يآروم آروم رو اشك
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كه  يتو اون قدر بچه ا يرو ندار يعشق بزرگ نيچن اقتيتو ل. كه متنفر بود از انجامش يبه كار يرش كردتو وادا يرو تمام اعتقاداش گذاشت

محبت و عشق  نيرو چه به چن ،يكن يو دهنت رو باز م يبند يكه چشمات رو م ييتو ،يتو شعور ندار. يرو بزن يمرد بزرگ نيداشتن چن ديق ديبا

 ؟ياز خود گذشتگ نيتو رو چه به ا. يخالص

*** 

 يرو م يزيهر چ. عشق رو نگرفته بود نيا يفرسته كه جلو يهزار بار به خودش لعنت م. لرزه يتموم وجودش م ايهق هق بلند ناد يصدا با

 .آدم عاشق هي يها هيداشت جز درد عشق رو، جز گر يتونست تحمل كنه و براش راه حل

 يزيبود چ دهيد مانيتو نگاه پ. رو خونده بود نيا مانياز نگاه پ. كودكانه نبودهقهر  هياتفاق ساده و  هيمطمئن بود  يشده ول يدونست چ ينم

 مرده؟ يچ ديفهم يمرده و حاال كم كم داشت م

فشاره و بهش  يو به خودش م رهيگ يمچاله شده رو محكم تو آغوشش م يايناد. شه يكنه و وارد م يو در رو باز م رهيبه سمت اتاق م عيسر

 .پناهگاه امن خودش رو سبك كنه كيده تا تو  ياجازه م

 :كنه يو زمزمه م اديدختر به زبون م باالخره

 نيا ايمن بهش گفتم ... من. سهيرو بنو يكوفت يتقلب ها نيمن مجبورش كردم ا... من . احمقم يليمن خ.... من بود ريهمش تقص... رفت... اون _

 ...اي... اي سهيتقلب ها رو بنو

داده  حيگذاشته كه ترج يانقدر رو اعتقاداتش پا م "اي"مطمئنه اون . رو نابود كرده زيهمه چ "اي"اون  زنهيحدس م مانيپ يول يچ ايگه  ينم ايناد

 .تقلب نوشتن رو انتخاب كنه

 .كنه به آماده شدن يكنه و وادارش م يفشاره و بعد آروم از خودش جداش م يرو در آغوشش م ايناد گهيد هيزنه، تنها چند ثان ينم يحرف

*** 

 :زنه يرو م شهيهمون حرف هم يچند وقت با سرخوش نيشه و طبق معمول ا يم كيافته و با لبخند بهش نزد يم اينگاهش به ناد بابك

 ن؟يد يم حيباشم برام توض دهيرو نفهم يياگه جا ديببخش ؟يچند دور دوره كرد نميبچه خرخون ما چه طوره؟ بب نيحال ا. به به _

كنه كه تا تونسته  يبراش مسلم م ايپف كرده و قرمز ناد يچشم ها. كنه به سكوت يكه وادارش م نهيب يم ايتو نگاه ناد يزيشدنش چ كترينزد با

براش  ايناد نيخوش و خندون داره و ا شهيهم يايعادت به ناد. حالت نداره نيا يرو تو ايناد دنيتحمل د. شه يدلش پر از غم م. كرده هيگر

 .به ستيغر

 ؟يخوب ا؟يناد _

 .نه بابك افتضاحم _

 اومده؟ شيپ يشده؟ مشكل يزيچ _

 .كنه يم فيبابك تعر يوقفه برا يتمام ماجرا رو ب يكم و كاست چيه يب كنهيم يكيو نزد يكه با بابك احساس راحت شهيمثل هم ايناد

 .اديشه به خودش م يم دهيگونه اش كش يدست بابك كه آروم رو با

 نيبدتر نيا. يكن يباز يبا اعتقادات كس دينبا يتو راه رو اشتباه رفت. شه يحل نم يكردن مشكل هيبا گر ،يدكر هيگر يبسه هر چ گهيد ايناد _
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 هكه از را نهيمهم ا. ره يم ادشونيآدما زود از  يها يبخشن و بد يعاشق زود م يقلب ها شهيهم يشكنه ول يشكنه بد م يآدم ها رو م نيا. كاره

 .يتا اشتباهت رو جبران كن يخودت رو بكن يسعو همه  يبخوا ديبا. يدرستش بر

 ؟ياما چه طور _

 .راهش رو بهت بگه نه من ديدل تو با! يتو عاشق _

 .كنه يكار نم گهيمغزم د! كمكم كن بابك _

دل تو بود نه تو  نه تو يرو گفت ول مانيعالقه پ زانيم دنيكمند بهت راه فهم. شم كمند يمنم م يكار كن ياگه من بهت بگم چ. ايتونم ناد ينم _

فكر كردن بهش  هيثان هي يراه رو نشون داد و تو بدون حت نيكمند فقط با عقلش فكر كرد و بهت ا. كه راه درست رو بتونه بهت بگه مانيدل پ

تا حاال  چه بسا اون وقت. يكرد يم دايرو پ مانيعشق پ دنيو راه فهم يكرد يخودت با عقل و دلت فكر م ديكه تو با يدرصورت. يعمل كرد

دلت بهت  ديبا. خوب فكر كن. يشروع كن ديحاال از نو با. تر از خونه اولت نييپا يليخ يحت يكارت برگشت نياما با ا. بهت اعترافم كرده بود

 .بگه روراهش 

 ؟يبلد يزيچ ؟يكار كن يچ يخوا يامتحان م يبرا _

 .كتابم باز نكردم يال ؟يگ يجوك م. هه _

 .رن يبلند بشه و به سمت سالن امتحانا م مكتين يكنه تا از رو يذاره و كمكش م يزنه و دستش رو پشتش م يم ايبه ناد يلبخند آروم بابك

 :كنه يلب زمزمه م ريدوزه و بعد ز يم اينگاهش رو به ناد يا هيثان اياز جدا شدن از ناد قبل

 .اعتقادات عشقت رو به تاراج نده _

و با  نهيش ياش م يصندل يكالفه رو ايناد. ذاره يسوال و عالمت سوال تنها م ييايرو با دن ايشه و ناد يرد م اياز كنار ناد يحرف چيه يب بعد

 .شه يذهنش تكرار م يحرف بابك تو نيكنه و مدام آخر يبابك فكر م يكنه و هم زمان به حرف ها يم يخط خط مكتين يخودكارش رو

ساعته كه برگه دست نخورده  اي قهيدونه چند دق يانقدر دور از جلسه امتحانه كه نم. همچنان تو فكره ايكنن، اما ناد يها رو پخش م برگه

 .زهيم يمقابلش رو

 يلرزه فقط نشسته رو يو بدنش دوباره م چهيپ يشامه اش م يگس تو يبو. سال دانشگاه نيگرده به اول يمحكم ذهنش بر م ييقدم ها يصدا با

از اون سال هاست كه در حال تقلب  شيكفش هزاران برابر ب يو صدا يگس نياما ترسش از اه  ريذهنش داره قدم رو م يايو تو دن يصندل

طعم  نيصدا و ا نيمطمئنه ا بايتقر. رهيكنه سرش رو باال بگ يجرات نم. برگه اش رو گرفته بود يبود و حت دهيسرش شن يباال وصدا ر نيكردن ا

 .كنه يهم م يسردش رو تو يبه برگه و دست ها دوزه يتونه باشه اما باز چشم م ينم مانيجز پ يگس كس

 .ياريتا وقت كم ن سيهمه سواال جوابش تو برگه هات هست زودتر بنو ؟يبه برگه زل بزن يخوا يم يساعته برگه ها رو پخش كردن تا ك مين _

 يپر از غم و فكر يبا صورت نهيب يرو م مانيپ رهيمطمئنه سرش رو باال بگ. رو تجسم كنه مانيتونه حاالت پ ياما خوب م ارهيرو باال نم سرش

. و درده يدل خور ييايپشتش دن مانيهر كالم پ. سهيبرگه هاش بنو يو بهش بگه از رو اديداغون كه به زور خودش رو مجاب كرده تا كنارش ب

 .خره يبنده و عذابش رو به جون م يروش چشم م اياعتقاده كه داره به خاطر ناد ييايدن

تقلبا  نيهر خط ا. افته يشه و ذهنش به كار م يتقلب فشرده م يو دور كاغذها بشيج يبره دستش تو يم يبابك پ يف هابه عمق حر ناگهان
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 .خار به چشمش بره يستيكه حاضر ن يات، كس يعشق زندگ مانه،يخط از اعتقادات پ هي

كنه و نگاهش  يبرگه ها خم م يو سرش رو رو ارهيم ونريب بشيبعد آروم دستش رو از ج. شن و مچاله تر يها لحظه به لحظه فشرده تر م برگه

 .يسوال تست 10و  يچهار قسمت يحيسوال تشر كي. ره يبه برگه سواالت م

از تمام استدالل . خونه تا جواب بده يبار م 5از  شتريب ديهر سوال رو شا. خونه يرو م يو سواالت تست رهيگ يهوش و حواسش رو به كار م تمام

 .كنه يپاسخ استفاده م نيو درست تر نيبه معقول تر دنيرس يبرا درست و غلطش يها

مستاصل دوباره و دوباره . ارهيكنه كمتر سر در م يفكر م شتريب يهر چ. ره يم يحيكنه و سر سواالت تشر يرو تموم م يسواالت تست باالخره

 شه يبرگه در نظرش پر رنگ و پر رنگ تر م يناگهان نوشته باال. خونه يسوال ها رو م

 ».بال مانع است يسينو هياستفاده از قانون تجارت بدون حاش «

 :رسه كه ياز همون فاصله به گوش م مانيپ يصدا هياز ثان يكنه و در كسر يدستش رو بلند م عيسر

 .شه، سواالت واضح هستن يسوال پاسخ داده نم _

شكستن غرورت  يكه حت ياالن تنها زمان ستياالن وقت لج كردن ن ايادكنه ن يو با خودش زمزمه م رهيگ يبا سماجت دستش رو باال م ايناد اما

 :كنه يبعد آروم زمزمه م. نداره يتيهم اهم

 .خوام يكتاب قانون م كيسوال ندارم استاد، فقط  _

 .نيآورد يم ديكتابتون رو خودتون با _

مثل  ييدانشجو هياستاده كه سر جلسه اومده و تو هم  هيفقط فكر كن اون . رياش رو به دل نگ يتلخ. آروم باش ايكنه ناد يخودش زمزمه م با

 :ده يخوره و آروم ادامه م يبغضش رو م. هيبق

 ...متاسفم استاد، اما _

 .شه يبه عقب خم م يكه كتابش رو باال گرفته كم يشكنه و در حال يبابك سكوت رو م يصدا

 يكتاب رو به طرفش م مانيهم زمان پ. شه يثابت م مانيصورت پ يه باال و روب يا هيثان يسرش برا ايره و ناد يدستش به سمت كتاب م مانيپ

صفحه  ياون رو باز و انگشنش رو يا هيو قبل از دادن كتاب ثان نهيش يصورتش م يرو يدوزه و بعد لبخند محو يبهش چشم م يا هيو ثان رهيگ

 .رهيگ يم ايمونه و به همون شكل كتاب رو به طرف ناد يم كتاب نيب يا

نوشته شده در  حاتيرو از كلمات و توض نيا. جواب سواالته يبيتقر يجا بايتقر. كنه يو صفحه رو باز م رهيگ يرو آروم و به همون شكل م كتاب

رسه  يسوال م ييباالخره به قسمت نها. كنه يبه مغزش دوباره شروع به خوندن مسأله و جواب دادن م اديو فشار ز يبا بدبخت. فهمه يصفحات م

 :ه نوشتهك

 .ديكن انيهمان قانون ب 249قانون تجارت را شرح داده و ارتباط آن با ماده  403ماده  _

كنه كه ال  يتو دلش خدا رو شكر م. كنه يو به هم بافتن م حيكاغذ و شروع به توض يرو سهينو يكنه و م يم دايچرخه و مواد رو پ يرو م صفحات

 .سر هم كنه يزيچ هيتونه  ياقل مسأله داده استاد و م

 :اديبه خودش م مانيپ يصدا با
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 ن؟يبد نيخوا يوقت تمومه برگه تون رو نم _

 .رهيگ يم مانيو برگه رو باال و به سمت پ سهينو يكلمات رو هم م نيآخر عيسر

كه زل زده به  ييچشم ها با نهيب يرو م مانيو پ ارهيسرش رو ناخودآگاه باال م. لرزه يخوره و م يبه دستش م مانيلحظه گوشه دست پ نيآخر تو

 :رسه ياندازه كه صداش به وضوح به گوشش م يم نييسرش رو پا. صورتش

 .ممنون ،يبكن يتونست يبود كه م يكار نيباارزش تر نيا. يممنونم كه به اعتقاداتم احترام گذاشت _

 يو تو ذهنش هزار بار ممنون م رهيگ يسرش رو باال م قيعم يو لبخند شتريبار با اعتماد به نفس ب نيلرزه دوباره و ا يم يناگهان از خوش دلش

مات  يلحظه ا. نبود يشگيهم مانينگاه اون نگاه پ نيا. لرزه يتنش م مانينگاهش به نگاه پ دنياز خطاش گذشته، اما به محض رس مانيشه كه پ

 يكه ناخودآگاه زنگ خطر نهيب يتو نگاهش م يزيترسه چ ياز نگاهش م. شه يكنه و لبخندش رفته رفته كمتر و باالخره محو م ينگاه م هشب

 .رهياش رو بگ يلرزش و استرس ناگهان يره تا جلو يدست هاش تو هم م. زنه يرو تو گوشش م

ده و با چند قدم بلند  ياز دست م اريلحظه اخت نيتو آخر. ره يكنه و به طرف در كالس م ياز كنارش عبور م يحرف چيه يكه ب نهيب يرو م مانيپ

 :ده ياز پشت ادامه م مانيدوخته به قامت پ يكه به زور آروم نگه داشته و نگاه ييكنه و همزمان با صدا يشده رو كم م جاديا فاصله

 ...مانيپ. شد كه اون حرفا رو زدم يچ دميواقعا نفهم شبيمن د. منو ببخش... مانيپ _

 :گه يبلندم يكم يو با صداچه خشم و چه محبت  ،ياز هر حس يخال يگرده و با لحن يبر م يا هيثان

 يم يمست، تو مست هيخانوم راد،  يدون يم. ديشناس باش تيموقع ديكن يسع. هستم خانوم راد نيراست يفعل تيمن در حال حاضر و تو موقع _

. ودش رو كنترل كنهحد خودش رو بدونه و بتونه خ دنيكه تو نوش نهيمهم ا. لحظه به باد بده هياش رو تو  يبزنه كه كل زندگ ييتونه حرف ها

 !با اجازه. بشناس يتو مست يآدم ها رو بشناس يذات واقع يستاگه خوا

تونه  يرو درك كنه فقط م مانيتونه منظور پ ينم. ايشه تو گوش ناد يشه و صداش لحظه به لحظه بلندتر م يلحظه به لحظه دور و دورتر م مانيپ

 .خراب شده زيدرك كنه كه همه چ

 رونيبه طرف ب نيسنگ ييشه و با قدم ها يم ريگونه اش سراز يآروم رو ت،يوقفه در نها يب يشه و بعد از تالش يپرتر متو چشماش پر و  اشك

 .ره يساختمون دانشگاه م

روع و بلند ش ارهيم رونيب الياون رو از فكر و خ ارهيم ايكه به پشت ناد يسرخوش و فشار آروم يرسونه و با خنده ا يم ايخودش رو به ناد سارا

 .كنهيبه حرف زدن م

 .سارا وارد و به گوشش برسه يذهنش صدا يتو مانيپ يصدا ادياون همه فر يكشه تا تو يطول م يا هيثان

. يريگ يدوباره م گهيو ترم د يافت يم تايتازه اصال نده، نها. ده يده رو به همه م. اندازه يرو نم يچكيه يمراد! اليخ يبابا ب ا؟يناد ييكجا... يه _

 .ارنياالن همه شاخ در م ايكوتاه ب. يزير يخنده داره كه اشك م يليخ هگيد

 :گه يدوزه و م ينگاه خسته و در هم شكسته اش رو به سارا م. گردونه يآروم دست باالخره به زمان حال برش م ضربه

 ؟يديبابك رو ند نميبب. سارا ببخش اصال حواسم نبود به حرفت _

 شده؟ يك زونيبهار جون آو ينيب يم يكم دقت كن هي. زميچرا عز _
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 گم بابك كجاست؟ يهان؟ م _

 .اديداده و عشوه م ريباز بهار بهش گ. گهيخوب اون جاست د. ها يكرد يكه بد قاط نيمثل ا ايناد يوا _

 .آهان _

 ا؟يناد يخوب _

 ؟ياي يكتاب قانونش رو بدم، تو نم رميم -

كه به منم خبر  يشد ياگه هم با بابك اومدن. يايالبته اگر با من م. منتظرتم نميماش شيپ يلو. نه قربونت حوصله اون دختره مزخرف رو ندارم _

 .گهيد اميكه خودم ب نيبد

 ؟يايهان؟ كجا ب _

 1هم ساعت  ميو مر ريام ميقرار گذاشت "حونير". گهيد رونيناهار ب ميقراره بر. امروز امتحان آخر بودها ؟ياصال تو باغ هست ايبابا ناد يا _

 .گفتن اون جان

 .فعال برم. باشه _

 

*** 

 .بابك كتابت، ممنون _

 ؟يسيبنو يتونست _

 .نوشتم ييزايچ هي يا _

 .ميبذار با هم چك كن _

 م؟يكن يكار م يچ ميگفت بهش خبر بد. زنگ بزن هيبه سارا هم . گهيد افتيپس راه ب _

 :پره يم ايحرف ناد نيو ب ارهيرو صورتش م ياخم بهار

 .مايكرد يسوال ها رو حل م ميتداش ايناد _

 .شد ريد ميبابك بر. كن جواب ها رو دايبه خودت زحمت بده كتابت رو باز كن پ. سواال جوابشون تو كتاب هست _

 .جان ايناد ميبا اجازه خانوم، بر _

 .رهيكنه جلوش رو بگ ينم يسع يكه حت يخنده ا. رهيگ ياراده خنده اش م يبرج زهر مار بهار ب افهيق دنيداغون با د الياون همه فكر و خ تو

 .مينيرو بب يجور نيا يايناد ميعادت ندار! كردما يكم كم داشتم دق م. امروز ميديباالخره ما خنده ات رو د _

 .يكن يكم كم عادت م _

 يو خندون و شاد و ب خوش يايهمون ناد! خودت باش. يعادت نكن يزيكن خودت هم به چ يسع. ايكنه ناد يعادت كردن آدم رو كسل م نيا _

 .اليخ

 ؟يگ يبابك جوك م _
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مشكل نشو، خودت رو باهاش وفق نده، بذار مشكل جلوت  ميتسل. يو با مشكالت از راه خودت روبرو بش يخودت باش يريبگ ادي ديبا! اينه ناد _

 .سر خم كنه نه تو جلو مشكالت

 يزنن به زور م يرو م يحرف هيمن صاف و پوست كنده و شفاف بهم . كردهكه مغزم هنگ  دميشن يفلسف يامروز انقدر حرفا! اليخ يبابك ب _

 .حرف زدن يمدل نيچه برسه به ا رم،يگ

 ؟يشده؟ چرا تو هم يباز چ _

 .اش جهيبود نت نيمن به خاطر اون گند زدم به امتحانم اون وقت آخرشم ا. فهمم يحرف هاش رو نم _

 .امتحان بود نياز ا شتريب يليبرات خ مانيچون ارزش پ. يكار رو كرد نيات ا تو به خاطر عشقت و عالقه اياشتباه نكن ناد _

 ...اون گفت. اش رو به باد بده يبزنه كه كل زندگ ييتونه حرف ها يم يمست تو مست هياون گفت  _

 .زده يحرف درست _

 داره به من؟ يحرف چه ربط نيا _

آدم مست . هيهمون مست نيا. يبعد دهن باز كن يبه حرفت اول فكر كن يو نتونست يخودت رو كنترل كن ينتونست تيو عصبان يخستگ يتو تو _

 .زد يحرفا رو نم يليتونست خ يتونه درست فكر كنه، اگر م يهم نم

 ...اَه. فهمم يمن اصال حرف هاش رو نم _

 .ساله هيجور عاشق شدن همون عمرش  نيا. رو بزن دشيق يفهم ياگر حرفاش رو نم _

 :گه يو رو به بابك م رهيگ يم يكنه و حالت تهاجم يرو تو هم ماخم هاش  يعصب

 .كار كنم يچ يمنتظر بودم تو بهم بگ. تييممنون از راهنما _

دم كه  ياجازه رو به خودم م نيمن دوستتم پس ا. رو بگه زايچ نيبهت ا يكي ديبا. نه اي يدلخور بش ستيبرام مهم ن. رو بهت گفتم قتيحق _

كنه اما بعد  يعشق اولش چشم رو كور م. ستين يباز يزندگ. برو خوب فكر كن ايناد. يو پشت سرتم نگاه نكن ياگه بر يباهات رك باشم حت

 ياشكت تب م هيبا  مانيامروز پ. ييشه و تهش جدا يزهر م يو اون وقته كه زندگ رهيگ ينم ميفقط دلت تصم گهيد يشد نايكه ب تاز چند وق

 هيفكر هزار جور از خودت ما. هيزندگ هيفردا فكر چرخوندن . ستيخبرا ن نيا يتو زندگ ياما فردا كه رفت ره يم ادشيكنه و زود حرف هات 

 گهيكار، د يو خستگ يفكر و بدبخت ايدر هيرسه خونه با  يشب خسته و كوفته كه م مان،يفردا پ. كنار اومدنه يزندگ نييگذاشتن و با باال و پا

بدم و  ريخوام پامو دراز كنم و به عالم و آدم گ يم يبگ يتون ينم ديترك يسرت از درد داشت م يفردا وقت. ستيها ن يبد مست نيا يبرا ييجا

 .كنه يالل شو كه من سرم درد م يباال رفت بگ نفسشيصدا  يكس

 هستم؟ يآدم نيمن همچ يكن يچرا فكر م _

بعد . يكن يو دهنت رو باز م يبند يچشمات رو م ،يخسته ا يوقت ،يهست يعصبان يتو وقت گميرو م نميب يكه م يزيمن چ. كنم ينم يمن فكر -

كه نازت رو بكشن و بعد هم فراموش  ستنيمامان بابات و برادرت ن ياما زندگ. قبل رو فراموش كنن يدوباره خوش شد يهمه وقت يانتظار دار

 .طيشرا نيبدتر يتو يحت يحرمت شكن نباش ريبگ اديپس . يگفت يو چ ذشتهگ يكنن چ

 دم؟ياز حرفات نفهم يچيشه ه يباورت م _
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 .يفهم يم يموقع هي ست،يمهم ن يول. آره _

 مثل قبل بشه؟ مانيكار كنم كه پ يچ ديحاال با _

خود دارم، بهش  يمن كه جا. خودت يحت ه؟يدونه چ ينم يچكيه ادين شيكه تا پ ياتفاق. رو به قبل بر گردونه زيتونه همه چ ياتفاق فقط م هي _

 .شه يدرست م شااليا. فكر نكن

و بعد  زيم يخونه اش رو بكوبه رو ديو كل مانيداد بره در دفتر پ يقلبش بهش فرمان م. زياز همه چ ،ياز خودش، از زندگ مان،يپر بود از پ دلش

گفت  يكه م ديچيپ يصداش تو گوشش م. داد ياما مغزش بهش فرمان فكر كردن م. و دلش خنك بشه رونيب اديبا لبخند از مقابل چشماش ب

بچه  يخوا يتو رو قرآن نرو؟ م ايدوه دنبالت كه غلط كردم  يمثال م ؟يرو جلوش پرت كن ديكل يافته اگه بر يم يمثال چه اتفاق ينك يفكر م

 يكياگه  نميبب ست؟ين تيحال نياز ا شيكه از فهم و شعور ب يخوب براش جا بنداز يخوا يم ؟يبودنِ خودت رو با تمام قدرت بهش نشون بد

 ؟يكرد يكار م يبود اون آدم، چ مانيبود؟ فرض كن پ يكرد، جواب تو چ يتو م اكار رو ب نيا نيع

 ؟يكن يپر م يتوش رو دار يكرده كه ه يمغز مگه چه گناه نيا! كنه اَه ولم كن يلب زمزمه م ريده و ز يرو محكم تكون م سرش

 :ده يه مو با لبخند ادام رهيگ يشونه اش قرار م يبابك آروم رو دست

بعد سرت رو بذار و  ريدوش بگ هيبرو خونه . يتمام مدت ناهارم كه تو فكر بود. گهيدختر؟ بسه د يزن يچرا با خودت حرف م ؟يخوب ا؟يناد _

 .نكن تيقدرم خودت رو اذ نيا. بشه نيبهتر از ا يليوضعت خ يپا شد يدم وقت يبهت قول م. فكر نكن و فقط بخواب يچيچند ساعت به ه هي

*** 

 .اومدن Blackmerاز طرف شركت  يمانيمهندس خانم سل يآقا -

 :گه يدوزه و بعد م يم ينگاهش رو به منش انايآر

 .ديكن شونييراهنما _

 .ستهيا يبلند قامت مقابلش م يشه و زن يخوره و در باز م يبه در م يبعد تقه آروم يا هيثان

 چيبدون ه يرنگ با صورت ييطال ييو موها رهيبه رنگ سبز ت يچشمان. قد و الغر اندام بلند يمونه، زن يزن ثابت م يرو يا هيثان يبرا نگاهش

 .اون يرو قيعم يو اخم شيگونه آرا

 .كنه يشه و دستش رو به طرف زن دراز م يم زيخ مين يصندل يكشه و رو يزن از نگاه كردن دست م يصدا با

كنه و با اشاره دست  يو بعد رها م رهيگ يدست مرد رو م يا هيشه و تنها ثان ياز مكنه و هم زمان دستش به طرف مرد در يسالم م يبه آروم زن

 .نهيش يمبل م يمرد رو

 .سفر از تنتون در اومده باشه خانوم يخستگ دوارميام _

 .ممنون _

 يصندل يزن دوباره از رو. بگذره نبود كه ازش ساده يزيوقار و متانت زن چ. بود از پشت تلفن و حاال مقابلش بود دهيزن رو شن نيا يصدا بارها

 :كنه يشروع به صحبت م انايده و رو به آر يو كنارش قرار م ارهياش رو در م يمشك يشه و پالتو يبلند م

قرار داد بسته . مقدار شركت ما رو دچار مشكل كرده كي نيهنوز هم حل نشده و ا ميقرارداد آخر داشت يكه تو يراد متاسفانه مشكل يآقا _
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 زاتيتجه مهيب نهيما در زم يدر حال حاضر برا نينقاط رو مد نظر قرار نداده و ا يسر كيداشته و  راديا يطرف شركت شما از نظر حقوق شده از

گرفتم قبل از هر  ميتصم دم،يشركت د ليتون به عنوان وك يحقوق يقراردادها ريخودتون رو ز ليكه فام يياز اون جا. مشكل به وجود آورده

 .ميمشكل رو حل كن ميبتون ديو شا ميمفاد قرار داد بنداز يرو ينگاه هيتا  ميلسه با خودتون داشته باشج كي ياقدام

و در  دهيحالت صورتش نم يرو يرييحال تع نيبا ا. و اخم آلود زن داره يبا صورت جد يبيكه تضاد عج نهيش يصورتش م يرو يگرم لبخند

 :گه يپاسخ زن م

 نهيزم نيمتاسفانه من در ا. بوده يليتشابه فام هيفقط  نيا. شركت هستن ليمن وك يدكتر راد پسر عمو يول واقعا متاسفم يمانيخانم سل _

شركت بگذارم و با حضور  يجلسه با وكال كيكنم بهتر باشه  يكه فكر م نهيباشم، ا يديتونم كمك مف يندارم و بالطبع نم يقياطالعات دق

 د؟يموافق. ميكن يرو بررس دخودشون مفا

 :ده يادامه م يجد يدر حالت صورتش با لحن يرييتغ نيبدون كوچك تر نز

فقط ده  رانيچون من مدت اقامتم در ا. تا روز جمعه باشه تايفقط اگر امكان داشته باشه قرارتون نها. متاسفم از اشتباهم كامال باهاتون موافقم _

 .روزه

 .كنه يو به طرف مرد دراز م سهينو يروش م يزيو با خودكار چ ارهيم رونيب فشياز ك يكارت بعد

 .دن يبهم اطالع م ديبگذار غامياگر نبودم هم پ. شماره اتاقم هست نميهتل هستم و ا نيا يمن تو _

گذاره و تشكر آروم زن و  يم انايرو مقابل آر يگريرو مقابل زن و د يكيشه و  يوارد م ينيريش يبا دو فنجون قهوه و ظرف يباز شد و آبدارچ در

 .شه يشه و دوباره سكوت بر قرار م يبعد در بسته م يا هيو ثان شهيبرگشتش م ريبدرقه مس انايآر

تعصب  گهيد يروشنش و از سو يو موها يرنگ يچهره و چشم ها ديچون رنگ سف. باشه يفرانسو يزنه زن از طرف مادر يذهنش حدس م تو

 .داشته باشه يفرانسو يرگه ا ديقطعا زن با ده كه يباور رو بهش م نيدر انتخاب كارمند ا يها حت يفرانسو

 يا هيو ثان فيدست در ك انايبعد زن در مقابل نگاه متعجب آر يا هيو ثان چهيپ ياتاق م يتو ليموبا يهنوز فنجان قهوه رو باال نبرده كه صدا زن

 .شه يم يبعد مشغول حرف زدن با كس

و  ريگ نيتو هم. پس تلفن داشته و بهش تلفن هتل رو داده. زيم يهتل مقابلش رو كنه و بعد به كارت يبه زن نگاه م يو حرص يعصب يا لحظه

 .صورتش يافته و لبخند جذاب رو ينگاهش دوباره به صورت زن م تيدار و عصبان

 يه زن مخنده و دوباره نگاهش رو ب يبعد به حرف خودش م. هم بلده فقط برا ما اخماش تو همه دنيكنه پس خند يلب زمزمه م ريز دوباره

 .كنه يكه تمام حواسش رو به خودش معطوف م اديانقدر گرم به گوشش م يزن ناگهان يصدا. دوزه

- non peyman 

- ne pleure pas cheri 

- je viendrai à bientôt 

- Au revoir mon fils 

 يا هيبعد ثان. فرسته  يفرد پشت خط م يبرا يگوش يكه تو يفهمه جز بوسه آروم يزن نم ياز حرفا يچيه قايكه چه عرض كنم، تحق بايتقر
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 .شه يو خنده اش كم كم محو م رهيگ يبه خودش م يثابت و بعد دوباره صورتش حالت جد يگوش ينگاه زن رو

 .متاسفم جناب راد _

 .ديخانوم، راحت باش كنميخواهش م_-

 .ستهيا يم انايمقابل آرشه و  يمبل بلند م يبعد از رو يا هينوشه و ثان يبار با عجله قهوه رو م نيا زن

 .منتظر قرارتون هستم، خدانگهدار. كنم يمن رفع زحمت م دياگر اجازه بد _

 .ره يم رونيكنه و از اتاق ب يعقب گرد م انايبعد در مقابل نگاه آر يا هيكنه و ثان يرو به طرف مرد دراز م دستش

آپارتمان . ذاره راحت نفس بكشه يكنه و نم يم ينيروش سنگ يزيشدن در چبا باز . چرخونه يقفل م يرو تو ديزنه و بعد آروم كل يم يزنگ تك

چراغ رو با دست . مطلق بدل شده يستيبه ن كبارهيو سر و صدا به  يخواد باور كنه كه اون همه شور و زندگ ينم. مطلقه يكيتو سكوت و تار

مبل هال و  يرو كه هنوز رو ايناد ليدونه و با نگاه تك تك وساگر يهمزمان چشم م. ره يم ايبه سمت اتاق ناد عيكنه و با كفش سر يروشن م

 يبه در م يآروم ضربه ا. بازه و اتاق در سكوت كامله مهيدر ن. گذرونه يبه جا مونده رو از نظر م... و ييدم دستشو يها ييو دمپا يناهار خور زيم

 :زنه يهم زمان صدا م وزنه 

 ؟يخانوم؟ خواب ايناد ا؟يناد _

به جز ... سر جاشه كتاب، دفتر، لباس، كفش و زيهمه چ. كنه يشه و چراغ رو روشن م يآروم وارد اتاق م. رهيگ يكه م هيپاسخ تنها سكوت

زنه بعد از ده روز درس خوندن  يذهنش حدس م يره و تو يم رونيكنه و از اتاق ب يزنه و تخت نا مرتب رو جمع م يم يلبخند آروم. صاحبش

 .ا به قول خودش خوش بگذرونهرفته ت اشقطعا با دوست

*** 

 ريتصو. ره يم فونيشه و به سمت آ يمبل بلند م يبعد از رو. كشه تا به زمان حال بر گرده يطول م يا هيپره و ثان يزنگ از خواب م يصدا با

 .كنه يو در رو باز م نهيب يرو م انايآر

 .شه يپر از خنده وارد خونه م يبا لب انايبعد آر يا هيثان

 :كنه يشه و بعد آروم زمزمه م يساعتش زوم م يرو مانيپ نگاه

 .خونه ومدهيهنوز ن ايناد _

 !خوابه ديشا. دهيم يزيچ ،يخبر هي اديب رترياگر هم بخواد د. خونه معموال ادي ينم 11از  رتريد گهيشه؟ د يمگه م _

 .هست شليوسا يرفتم سمت اتاقش نبود ول دم،يرس يوقت. وقته اومدم خونه يليمن خ! نه _

 .شه يبوق تلفن بلند م يبعد صدا يا هيو ثان رهيم لشيبه طرف موبا دستش

 پس؟ ييكجا... انايسالم آر _

 ؟ييشما كجا د؟يببخش _

 باشم؟ ديكجا با. من؟ خوب معلومه، خونه _

 .كدوممون چيه مينيب يتو رو نم يخونه است ول مانميپ. آخه منم االن خونه ام _
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 :اديخوره و آروم دوباره به زبون م يو همزمان آه پر حسرتش رو فرو م نهيش يم يصورتش خنده تلخ يرو

 .اومدم خونه خودمون گهيكه د نهيا. اش بود يامتحانام امروز آخر. من خونه خودمونم _

 .جاست نيكه ا لتيوسا دا،ياون وقت ببخش _

 ؟يشه تو زحمتشون رو بكش يم. داشتمجمع كردن رو ن لياومدن خونه و وسا ينا گهيانقدر خسته بودم كه د ديببخش _

 :كنه يتلفن زمزمه م يكنه و آروم تو يم شتريب مانيكنه و فاصله اش رو با چند قدم از پ يم مانيبه صورت در هم رفته پ ينگاه انايآر

 .خشك شد كه در نيچشمش به ا. بدبخت نگرانت شده بود ؟يكرد يم يزيچ يا يخداحافظ ،يتشكر هيبدبخت  نياز ا دياون وقت نبا _

 .ييترسم تنها يمن م ستنين نايمامان ا. ايزود ب انايآر ام،ي يدونست نم يخودش م _

 .بدو بدو اومدم. لجباز خودم برم يقربون خواهر ترسو _

 .انايدوستت دارم آر _

 .يمنم دوستت دارم فسقل _

*** 

 ن؟يخوا يگم مهمون نم يم _

 ؟يآقا مان نيشد يآفتاب يور نيآفتاب از كدوم طرف در اومده شما ا نميبب _

 گن؟ يراست م. نميب ينم يزيمن كه چ يشده ول ايخانوم تارك دن ايناد نيبه من گفته بودن ا _

 .عاقل باشه ديشنونده با. است آقا عهيشا _

 .برنج ها ريش ايناد يش يبعد م ؟يكن يفكر هي يخوا ينم. ها يش يم ديسف يدار طون؟يش يچه طور. است عهيمنم گفتم شا... گم يم _

 .بچه پر رو يرو آب بخند... هه هه هه _

 .يشدم حساب ديازت نا ام ايناد يراست _

 چه طور؟ _

 خودت؟ يديد. نمره هاتون رو زدن _

 .خورم يحرص م نميب يشدم، م مونيپش گهيد دميدو تا ش رو د _

. بابا يآبرومونو برد... 12 10همه  هينمره ها چ نيا. ينداشت 16 كمتر از گهيخوب بود د يليقبلنا استعدادت تو تقلب نوشتن خ. آره به جان تو _

 .ات رو عوض كن ليال اقل برو اون فام

 .خوام راجع بهش حرف بزنم ينم. تمومش كن يمان _

ر و اون شو گهيشبه عوض شده، د كي زيانگار همه چ. ستين يشگيهم يايهمون ناد ايناد نيا. بره يم يپ انايآر يكم به عمق حرف ها كم

 .از نگاهش رفته طنتيش

 ا؟يناد _

 هان؟ _
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 .ديزود حاضر شو شب خونه ما مهمون _

 به چه مناسبت؟ _

 ؟يدون يواقعا نم يعني ايناد _

 رو؟ يچ _

 .گهيتولد عموئه د _

 منه؟ يهان؟ منظورت بابا _

 .گهيمگه من چند تا عمو دارم؟ خوب آره د _

 ؟يگ يبه من م يپس چرا االن دار _

 ؟يخبر نداشت يگيتولد بابات اون وقت تو م يدوه دنبال كارها يبدبخت دو روزه داره م يانايآر. باباروتو برم  _

 ه؟يمنه اون وقت خونه شما مهمون يفهمم تولده بابا ياصال من نم! اَه. كادو بخرم هي ميحاال عوض چونه زدن پاشو بر. خوب بابا لهيخ _

 يك ميگرفت يخونه شما م. گرفتار بودن دنيكه مامان و بابات سفر بودن، بعد هم كه رس نيا يبرا ؟يدنبال بحث و جنجال يچرا الك. ايبسه ناد _

 خواست كار هاشو بكنه؟ يم

 مگه خودم مرده بودم؟ _

پاشو . رهكنه؟ خونه ما و شما ندا يم يحاال چه فرق. برات كار درست نكنه گهيگفت د ،يتو از بعد از امتحانات حوصله ندار دهيد انايآر ايناد _

 .ميكن زيقراره بابات رو سورپرا. ميپاشو حاضر شو كه زودتر بر! گهيد

 .شب 11البد ساعت . هه _

 .نه مامان با زن عمو حرف زده و گفته شام خونه ما مهمونن _

 اونم وقت نداشت؟ يبرا ايبود تولد شوهرشه  ادشي _

 .دونن يبه من چه؟ به تو چه؟ خودشون م! بس كن ايناد _

 .مياضرم برمن ح _

به سر و روت  يدست هي. بپوش يلباس مهمون هي ر،يدوش بگ هيپاشو برو . هيگم مهمون يم افه؟يو ق ختير نيات گرفته؟ با ا يهان؟ شوخ _

 .بكش

 جا؟ نيا ياومد يكه پاشد نيتازه تلفن مگه نداشت ؟يمنو خبر كن يآورد فينبود كه شما تشر يا گهيكس د چيه ديببخش يليخ _

 .بهت بگم و برت دارم اميتموم شد گفتم سر راه ب عتريمن كارم سر. بدبخت گرفتار بود تو شركت يانايآر يدونم چته ول ينم ايناد _

 .اميخودم آماده شدم م. يبر يتون يدارم، م نيخودم ماش _

پاچه اش رو  دياز راه رس يكه هر كنه  يكن تو دلت نگه دار يسع يدلخور اي يناراحت يزياز چ ينگه دار وقت ادتيرو  زيچ هي يول. باشه _

 .ات هست يزيچ هيعالم و آدم خبر دار بشن كه  يكن يو كار يريبگ

 .يخودت نگه دار مان ينداره، موعظه هات رو برا يتيبرام اهم _
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 .هست تيزيچ هيپس واقعا  _

 .طوره نيفرض كن ا _

 .چته؟ همه نگرانتن يبگ يخوا يخوب نم _

و با خودش  رونيده ب يخوره و نفسش رو بلند م يناگهان حرفش رو م... مينه پ ايبابام؟  دميشا اياست؟ مامانم؟  همه؟ منظورت كدوم همه. هه _

 .ايكم مونده بود خودت رو لو بد ا،يناد يكنه الل ش يزمزمه م

 :كنه يلب زمزمه م ريشه و بعد آروم ز يم رهيخ ايبه ناد يا هيثان جيگ يمان

رنگ  هيباهاش  شهيكه هم يكس. بود كتيات شر يعمر تو غم و خوش هيكه  يكس! انايآر. آدم ها نگرانته نيمه امهم تر از ه يكي اينه ناد _

 .شده بهيو محرم اسرارت بود اما حاال برات غر يبود

 ايدن اليخ يرفت و ب يم راست باال واريخودمون باشه كه از د طونِيش يايهمون ناد نميب يكه جلوم دارم م ينيشه ا يباورم نم. اينگرانتم ناد منم

 .بود

شه غم نداشتنت  يكه تو چشماش م يكي. يكه براش روز و شب نذاشت يكي. ارهيتونه صداشم در ب يهست كه از همه ما نگران تره و نم يكي اما

 .ديرو ساده د

 كردم و خودم خبر ندارم؟ دايها پ يچاك تازگ نهيعاشق س هيمثال؟ نكنه  يك _

زود كارت . برم ديمن با. تلخ نباش ،ينينب يتلخ يخوا ياگر م. ستيما ن يمهربون و دوست داشتن ياياون ناد ايناد نيا. ايزبونت تلخ شده ناد _

 .دهيبرات خر انايآر. يبخر ستيهم الزم ن هيهد. ايرو بكن و ب

 چرا خودش بهم نگفت؟ _

 ايرفته بود دن ادتيكه  يقدر تو خودت غرق شده بود نيا ديشا ش،يديند ديشا. ياونم بشنو يصدا يچند وقت حت نيا يچون نخواست ديشا _

 .ستيتو ذهن تو و دور و بر تو ن كيكوچ يايفقط دن

 .رفتم من

سه هفته از امتحاناش  نكهيبه ا. بره يم يپ يمان يپنهون پشت حرفا تيتازه به واقع. ره يشنوه و باز تو فكر م يبسته شدن در رو م يصدا

و تو گوشش صداش رو  دهيرو د مانيپ واريسه هفته راه رفته و رو در و د. گوشه نشستن و غصه خوردن بوده هيگذشته، اما تمام مدت كارش 

 .فقط بغ كرده ده،يرو ند يچكيكه چشمش ه هفتهسه . دهيشن

كه تا به  يزيچ. صورتش در حال كمرنگ شدنه يكم كم رنگ برنزه رو. كنه يو به خودش نگاه م ستهيا يم نهيآ يو روبرو رهيطرف اتاقش م به

با حرص به . در اومده يا افهيتا بفهمه به چه ق دهيند نهيافته كه سه هفته است كه خودش رو هم تو آ يم ادشيتازه . اون روز سابقه نداشت

 :زنه يلب با خودش حرف م ريكنه و ز يم اهخودش نگ

سه هفته . گهيرو بكن د تيسر جات زندگ نيبش. برا من يعاشق شد يغلط كرد يتو كه جنبه نداشت. يزن يبه هم م يحالمو دار. گهيبسه د ايناد «

ات رو به  يباشه كه زندگ يگرفته و بهت درس ادب داده؟ خر ك افهيو آقا هم برات ق يبه آقا زد يحرف هيحاال  هيكه چ يماتم گرفت يست نشست

اش، تا  جهينت نميا ايحاال ب. يتو گوش نكرد يخوره و يد تو نمپسره به در نيبار بهت گفتم ا هي. يا وونهيبه خدا تو د. ماتمكده يكرد رشخاط
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ماتم  ينيبش يمگه چند سالته كه از االن بخوا. دهيبه آخر رس ايانگار دن يماتم گرفت نيهمچ. جمع كن خودتو بابا. يافت يكنه پس م يبرات ناز م

پسره كه نه شوهرته و نه  يادا هيكه تو به خاطر  رنيگ يتم نمطور ما نيا رهيگ يره زن دوم م يملت شوهرشون م. يريشر و ورها رو بگ نيا

 .ها يبرو بابا دلت خوشه نوبرشو آورد. يروز افتاد نيدوست پسرت به ا يحت

 يكنه و رو يبره و باز م يم نهيبه طرف آ ديرس يخره م يليكه خ نيا جهيبا خودش به نت يطوالن يكه بعد از بحث شهيرو به عادت هم دستش

 .ره يشه و به طرف حمام م يبلند م يصندل يكنه و از رو يم يكشه و بعد خنده سبكبال يم نهيآ يصورتش تو

 نييسبز رنگ درشت تو قسمت پا يبا برگ ها ديبه رنگ سف يپشت گردن راهنيپ هي. شه يلباس م دنيفكر باز و سر حال مشغول پوش هي با

كنه و  يصاف م عيفرش رو سر يكنه و موها يبه پا م يديو بعد كفش پاشنه بلند سف بنده يرو م راهنيگره پشت گردن پ. كنه يبه تن م راهنيپ

كه  يديته سف نيكنه تا ا يصورتش اضافه م يرو رهيكرم پودر ت يافته و با حرص كم ينگاهش به صورتش م. كنه يم يرنگ يالط ميمال شيآرا

گردونتش  يلبش م يو با لذت چند دور رو رهيرنگش م يسمت رژ گلبهبعد دستش به . ببره نيگشت رو از ب يكم كم دوباره داشت بهش بر م

 .نهيش يرو لبش م يدوزه و خنده سرخوش يروش رو پوشونده م يتر ظيرنگ عل حاالو بعد نگاهش رو به لب هاش كه 

 يتر م ظيهم غل ششيرافكر و روحش سر درگم تر بود آ يداد كه حد نداشت و هر چ يم يكردن بهش آرامش شيناراحت بود آرا يوقت شهيهم

 .شتريشد و آرامشش ب

 يپاها ينگاهش رو يا هيثان. كنه يشكلش رو تنش م يعروسك يكنه و بعد روپوش كوتاه مشك يم يخودش خال يرو بايعطر رو تقر شهيش

ه قرار باشه تصادف كنم و مجبور كنه اگ يلب زمزمه م رياندازه و ز يباال م يشونه ا يديق يبعد با ب. شه يم رهيخ رونهيمانتو ب ريلختش كه از ز

داره و  يرو بر م نيماش ديكل. خوش شانس بودم شهيهم. اليخ يآخر بد شانسم، پس ب گهيد يعنيسر و شكل  نيبشم با ا ادهيپ نياشباشم از م

 .ره يم رونيكنه و از در ب يشالش رو سر م

 .ارهيم رونيسر از الك خودش ب طونيش يايكنه و كم كم همون ناد يهمراه آهنگ زمزمه م يرسونه و با خوش يضبط رو به عرش اعال م يصدا

*** 

 

 .يسر شام برس قيكه دق ياومد يم گهيدو ساعت د هي يذاشت يگم م يم. خانوم خودمون ايجاست؟ ناد نيا يك نيبه بب _

 ؟يخوب زم،يسالم عز. نكن تيمامان برو اون ور بچه مو اذ يمان _

 يبه شما زحمت نم گهيدادم د ياگه به من گفته بود به خدا خودم انجام م انايآر نيا. زحمتا افتاد گردن شما همه ديببخش. يسالم زن عمو مرس _

 .دادم

 .ديتو كه فقط گلمون كم بود كه اونم رس ايب ا،يگلم؟ زحمت كدومه؟ ب هيچه حرف نيا؟ ا _

 .مايما كرد ها رو يحد؟ خوبه همه حمال نياونم تا ا ض؟يتبع م؟ياوه اوه زن عمو داشت _

 .خونه ميبر سايوا. خان دارم برات انايآر! يآ يآ يآ _

 .سر جاش اديگرفتم اخالقت ب يزودتر برات م يگفت يخواست م يم يخوب دلت مهمون. يقدر سر حال نيقربونت برم كه ا _

 .نيايمهمونا شما هم زود ب شيرم پ يمن م. نيستاديزشته دم در ا. بچه ها گهيبسه د _
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 .ميمو، اومدچشم زن ع _

 :گه يدم دره، م نهيآ يكه در حال مرتب كردن موهاش جلو ايزنه و بعد با خنده رو به ناد يم يسوت يمان

 .ارنيها رو در ب يخوان چشم بعض يغلط نكنم م. زدن پميچه ت! اُه اُه مردم رو باش _

 كجا رفته؟ رتتيخجالت بكش پس غ انايآر. كن بچه پر رو شيچشماتو درو ياو _

 .حواسم بهت هست يچهار چشم يديكه رس يبذا به اصل كار. از خودمونه نيابا اب _

 عاشقم شده و خبر ندارم؟ ينكنه دور از چشم خودم كس گميم. نيزن يم بيعج يحرفا ه؟يك يجا چه خبره؟ اصل كار نيا نميبب _

 :ده يم گذاره و هم زمان با رفتن به طرف سالن ادامه يم ايبا خنده دستش رو پشت ناد يمان

 ؟يتو چرا به خودت گرفت ميگفت يزيچ هيمغز خر خورده كه عاشق تو بخواد بشه؟ حاال ما  يمگه كس _

 .از خداشم باشه _

 رو منظورتونه؟ يك قايدق نميبب ؟يه يه يه _

 .گهيد نيبش يرتيبراش غ نيخوا يكه شما ها م يهمون اصل كار _

 يكنه و به طرف پدر قدم بر م يرو به جمع م ييسالم بلند باال قيعم يبلند و لبخند يا صداشه و ب يكنه و وارد سالن م يم يخنده سرخوش بعد

 :گه يباباش رو و با خنده م رهيگ يداره و آروم در آغوش م

 نه هنوز؟ اي ديات رس يبابا؟ وقت بازنشستگ يگم چند ساله شد يم ييسالم بابا _

 .مهيه اول چل چلتاز. دميراحت هنوز به شصت نرس التيخ! طونيش يا _

 .خودش يجلو ميند يسوت نيگفت يبابا خوب م م؟يبود و ما خبر نداشت يبچه پرورشگاه انايآر نيپس ا. ا؟ نه بابا _

 .بود زود ازدواج كردن يشيعشق مامان بابا آت. نه خواهر گلم _

. سالش بود 28 يسر نيآخر ادمهيمامان كه  ،يزيچ هي يول. تونه شوهر كنه يو م شهيبالغ م يسالگ 9رفته بود زن تو قانونمون  ادميآخ  _

 انا؟يآر ينبود يتو پرورشگاه يمطمئن

ره و تنها نگاهش تو  يم ادشيكالم از . شه يشده بهش، ثابت م رهيخ اهيدو چشم س يرو ايو همزمان نگاه ناد اديم ايبا خنده به طرف ناد سايپر

 يمعرفت كجا رفت يتو هم دلت تنگ شده بود؟ ب. نگاه تنگ شده بود نيا يدلم برا كنه چه قدر يشه و با خودش زمزمه م ينگاه اون ذوب م

 يدونيم ؟ياصال عاشق بود ؟يدرستش كن يخوا يم يدلش بشكنه چه طور ينگفت ؟يدلت اومد دلشو بشكن ره؟ياس شتيدلش پ يكي يگفتن هو؟ي

 ه؟يعشق چ

 .هيكنه خبر يكر مبهش حاال ف يزل زد يطور نيا هيچ. شيخورد گهيبسه د... ياو _

مونده سرش  رهيكه نگاهش هنوز بهش خ يشه و آروم و در حال يو رنگش سرخ م ارهيم رونشيب رهيكنار گوشش، از نگاه خ انايزمزمه آر يصدا

 .اندازه يم نييرو پا

 :كنه يبا خنده دوباره كنار گوشش زمزمه م انايآر

رد  يصاف ريها هم از ز يوسط بعض نيا ديشا. به بوسه هات يرو مفتخر كن ليفام يبزرگا نيا يبر ستيگم بد ن يم. حاال هيچه قدم خجالت... اوه _
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 .شدن و مشمول شدن

 :ده يجواب م آروم

 .تا حالت رو نگرفتم انايخفه شو آر _

رسه، با لبخند به  يو پدر و مادرش م مانيباالخره كنار پ. كنه يم يده و روبوس يره و آروم باهاشون دست م يم ليفام يبه طرف بزرگ ها بعد

 .كنه يبوسه و باخنده بهش سالم م يره و صورتش رو آروم م يجون م نيريطرف ش

 .با امتحانا يخسته نباش زم؟يعز يخوب. جان ايناد رميگ يم يانرژ يكل نمتيب يماشاال هزار ماشاال هر وقت م _

 .جون نيميممنون س _

 .كنه يبهش م يسالم كنه و آروم يدراز م مانيدستش رو به طرف پدر پ بعد

 .دندونمونه ها ريما هنوز مزه اون كوفته ز. به به سالم خانم _

 .نيشما لطف دار. نيدار ارياخت _

باشه،  ياز هر حس يكنه تا خال يكه تمام تالشش رو م اليخ يب يكوتاه با لبخند يگردونه و تنها به سالم يم مانيسرش رو آروم به طرف پ بعد

كنه حقته، حالش رو ببر  يو زمزمه م نهيشيلب هاش م يرو يا يطانيشه و هم زمان خنده ش يدست دادن از كنارش رد مكنه و بدون  ياكتفا م

 .مانيآقا پ

شه و  يم دنيمشغول رقص ياليخ يره و با ب يو وسط م رهيگ يبود م ستادهيپنجره ا كيرو كه درست كنارش نزد يآهنگ دست مان يبا صدا

 .خودش بشه يرو مانيپ گاهيگاه و ب يهانگاه  اليخ يكنه ب يم يسع

 :ده يبا خنده و در حال رقص ادامه م يمان

 !چه مظلوم شده نيبب. كن به بچه مردم، گناه داره يمحل يكم ب _

 :ده يزنه و ادامه م يم يرو به نفهم خودش

 .فهمم منظورت رو ينم ؟يك _

 .گم يرو م يك يديخودت فهم _

 .گلپسر  يعوض حرف زدن بهتره برقص _

 يپاشنه بلندش، تمام وزنش رو رو يكفش ها يحس شده اش تو يب يكم كردن درد پاها يداره و برا يبر م دنيدست از رقص اياعالم شام ناد با

 .كنه يمبل پرت م يخودش رو رو بايكنه و بعد تقر ياندازه و به طرف مبل كنار سالن حركت م يم يمان

 :ده يكنه و ادامه م يبهش م يخنده سرخوش يمان

دختر هم  گن؟يم يمردم چ. يرقص يم يبه پسر مردم و ه يديسه ساعته چسب. باش خانوم نيكم سنگ هي ؟يواجب بود خودت رو خفه كن _

 .ميقد يدخترا

 م؟كارت كن يچ گه،يد يزدن؟ جنبه ندار يباهام داشتن له له م دنيرقص هيدو ثان يمردم برا ديچشمت ند. از خداتم باشه! ساكت بچه پر رو _

 م؟يو از شرتون راحت بش ميدستتون رو تو دست هم بذار ميما بعد از شام خودمون بر نيكن يشه واضح تر مردم رو معرف يم ديببخش ديببخش _
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 .كمم مردم جور ما رو بكشن هيبذار . مونه يبدبخت نم يانايبرا من و آر ييآخر شب پا گهيد يبر شيپ يجور نيچون اگر قرار باشه هم

 .نگفتم بهت راهتو بكش برو يزيچ هيتا . يمان ييروپر  يليخ _

 .گهيپاشو د ؟يخور يمگه شام نم _

 .ارهيبرام ب يزيچ هي انايپام داغونه، گفتم آر. نه تو رو خدا _

رو  ييخودشه كه بشقاب غذا يتو حال و هوا. ده تا دردش كمتر بشه يتكون تكون م نيزم يو پاش رو رو ارهيكفشش رو از پا در م آروم

 .مونه يشه و دستش تو هوا م يم رهيره كه ناگهان نگاهش خ يشه و دستش به طرف بشقاب م يبا لبخند سرش باال م. بنه يمقابلش م

 بشقاب رو؟ يريبگ يخوا ينم. نمتيب يخوشحالم باز سر حال و قبراق م _

 :اديبه زبون م يآروم يو با صدا رهيگ يم مانيگرده و نگاهش رو از پ يبر م يحالت عاد به

 .رفته برام بكشه انايآر. ديكن ليممنون شما م _

 :ده يزنه و ادامه م يم يآروم لبخند

 !بشقاب رو رشيحاال بگ. خواستم بذاره من برات غذا بكشم اناياز آر _

. انايه دنبال آرگردون يو چشم م رهيگ يسرش رو باال م دنه،يدر حال خط و نشون كش انايآر يلب برا ريكه ز يو در حال رهيگ يرو م بشقاب

 .و مشغول تماشاست ستادهيدرست رو به روش اون سمت سالن با لبخند ژوكوند ا

 .امشب رميمن حال تو رو بگ يآ. يرو آب بخند! كنه، مرض يلب زمزمه م ريز

 :ده يكنه و با لبخند ادامه م يرو دنبال م ايجهت نگاه ناد مانيپ

دلش  نهيبب يجاتو خال هويهمخونه  نيا يمكه؟ نگفت يحاج يحاج يرفت ؟يكن يآشت يخوا ينم. گفتم كه من ازش خواستم. ستياون ن ريتقص _

 ره؟يگ يم

 ينگاهش رو به چشم ها يا هيدر جواب تنها ثان. هاش كم بشه يتا دلتنگ شتريب يحرف ها دنيشن ديبه ام ديزنه، شا يم دنيرو به نشن خودش

 .كنه يداره و آروم شروع به خوردن م يجوجه بر م يبا چنگال تكه او  رهيگ يم نييدوزه و دوباره سرش رو پا يم مانيپ

 .ايدلم برات تنگ شده بود ناد _

 .زنه يلرزه و قلبش تند تند م يم نهيكنه، اما دلش تو س يسكوت م باز

 .كنه يداره و آروم شروع به خوردن م يبر م ايناد ينگاهش رو از رو مانيپ

 :نهيش يمبل كنارشون م يو هم زمان روشكنه  يرو م نشونيسكوت ب يمان يصدا

 .مانيما برگشته آقا پ يكه اشتهاتون از بركت حضور دختر عمو نينه مثل ا _

شه و به  يبلند م يصندل يبعد از رو يا هيو ثان نهيش يم ايلب ناد يكنه و لبخند رو يپره و شروع به سرفه م يم مانيپ يگلو يغذا تو ناگهان

. رهيگ يكه هنوز در حال سرفه كردنه و صورتش سرخِ سرخه م مانيرو به پ وانيگرده و ل ينوشابه بر م يوانيبا لره و  يم زيسرعت به طرف م

و بدون  رهيگ يم يو نگاهش رنگ نگران قيشه و لبخندش عم يتو دلش پر از شوق م يول ،ياز حرف مان اياز سرفه است  يسرخ نيدونه ا ينم

باال  مانيهم زمان دست پ. گذاره يلب هاش م يبره و رو يم مانيدستشه به طرف دهان پ يكه هنوز تورو  وانيل ،يفكر و حواس به حضور مان
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 :ده يشه و ادامه م يتر م قيخنده اش عم يو مان رهيگ يرو م وانيو ل اديم

 .شه ينترس خفه نم ؟يخوب حاال، تو چرا هول كرد _

حادثه رو  يلحظه جلو نيداره و تو آخر ياش بشقاب رو بر م گهيبا دست د عيسر انميكه پ نهيبش اديمبل كه بشقابش روشه م يهوا رو يب ايناد

 .رهيگ يم

 :گه يشه و م يم كيبا خنده بهشون نزد انايآر

 .گفتم خودم رو برسونم تا تموم نشده شهيتوپِ زنده در حال نما لميف هيور سالن  نيا دميآخ آخ د _

 ياون طرف سالن نشسته دور نم بايكه تقر نيرينگاه از چشم ش نياندازن و ا يم نييرشون رو پاشن و س يهر دو سرخ م مانيو پ ايبار ناد نيا

شه كه باالخره دوباره خنده رو رو لب  يو خوشحال م نهيش يلب هاش م يرو ينيصورت پسرش لبخند دلنش يرو يلبخند و سرخ دنيمونه و با د

 .ماه كي باياونم بعد از تقر نه،يب يپسرش داره م يها

ده و با دستش آروم و به دور از هر  يرو دستش م ايبشقاب ناد عيمونه و سر يثابت م ايناد يپاها يافته و رو يم ايناگهان نگاهش به ناد مانيپ

 .كشه يم نييدامن رو پا يگونه جلب توجه

 هيداشتن  نيريز اون، بهش حس شو محافظت ا يزيچ تيو طعم مالك اديپوستش م ريز يفيو لط نيريحس ش ايناد يبرخورد دستش با پا از

 .ده يرو م كيشر

 يره و آروم كم ياندازه و ناگهان نگاهش به سمت دامنش م يرو به جونش م ياحساس گر گرفتگ يا هيثان يپاش برا يرو مانيدست پ حركت

كنه و دامنش رو دوباره  يفت مو كنار هم ج يور هيو با لبخند پاهاش رو  چهيپ يگوشش م يتو مانيپ يكنه و ناخودآگاه صدا يجمع ترش م

 .كنه يمرتب م

 يم چيهر دو ه يها يكنه و تمام تلخ يم هيبهش هد يلبخند گرم مانيشه و هم زمان پ يم رهيخ مانيصورت پ يره و رو يآروم سرش باال م بعد

 .شه يرد م يشه و مثل باد بهار

 .ها مينشست نجايما ا گميم _

 .يانآقا م نينشست نجايا نيكرد جايشما ب _

*** 

 :گه يو م رهيگ يرو مقابل پدر م كيو ك اديم ييرايدست به طرف پذ يرو يكيلبخند و ك با

 .زود باش، زود باش. شمع ها رو فوت كن. ييتولدت مبارك بابا _

هر دو با هم فوت  شمع رو سايبه كمر پر يبعد با دست يكنه و لحظه ا يدراز م سايكنه و آروم دستش رو به طرف پر يم سايبه پر ينگاه نيرام

 .كنن يم

انداختن و باهاش شمع  يكه كاش تولد خودش هم پدر و مادر دست دور كمرش م نيكنه و حسرت ا يم هياز درون گر ايخندن و ناد يم اونا

 .نهيش يكردن، تو نگاهش م يهاش رو فوت م

. آروم دور كمرش رو گرفته يكيكنه كه تو اون تار يمرو حس  يشه كه دست يدور م يده و از كنار پدر و مادر كم يم رونينفسش رو ب آروم
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گذاره و نوازشش  يدست م يآروم دستش رو رو. كنه يگر ناگهان تمام غم درونش رو دود م تيحما يداشتن دست نيريشه، حس ش يگرم م

 .نهيب يكه م يكس دنياز د زهير يتشكر كنه كه دلش م انايگردونه تا با نگاه از آر يم ركنه و نگاهش رو ب يم

 :كنه يكنه و آروم زمزمه م يم شتريب ايفشار دستش رو دور كمر ناد مانيپ

 .ايدوستت دارم ناد. نميخوام رنگ غم رو تو چشمات بب يوقت نم چيه يتا منو دار _

دوزه تا از نگاهش  يم انميچشماش رو به پ. رو باور كنه دهيكه شن يزيتونه تو اون همه صدا چ ينم. شه يلرزه، تو سرش پر از همهمه م يم ايناد

 .دهيچيبلند تو گوشش پ يفقط تصوراتشه كه با صدا اياومده  رونيب مانيبخونه كه واقعا اون حرف از زبون پ

رو  مانيو تنها نگاهش ذهن پ ستين يزبونش هنوز قادر به گفتن كالم. دوزه يچشم م مانيمتعجب به پ يو با نگاه رهيگ يرو آروم باال م سرش

 ايكنه ناد يشه و دوباره زمزمه م يم رهيبهش خ يا هيپر تمنا ثان يو با نگاه رهيگ يدستش رو تنگ تر دورش م مانيكنه كه پ يو رو م ريز

 .تو باورت هم نگنجه ديقدر كه شا نيا. اياز تمام دن شتريب ارمدوستت د

با وحشت خودش رو از دست  ايناد. شه يوشن مسالن ر يكنن كه چراغ ها يم دايو مفهوم پ ننيش يخودشون م يكم كلمات تو ذهنش جا كم

 يشه كه با نگاه يم انايآر نهيبه س نهيگرده و س يبه عقب بر م يآخ يداره كه ناگهان با صدا يبه عقب بر م يكشه و قدم يم رونيب مانيپ يها

 .كاودش يگر م جوخندان و جست

 .ل ماستاست، پا لگد كردنش ما گهيد يكيقربون صدقه هاش مال . خوبه واال _

شه و به سمت  يدور م مانيو پ انايچشم آر يبعد مثل برق از جلو يا هيره و ثان يتر م نييو پا نييو تنها سرش پا رهيگ يشه، گُر م يسرخ م ايناد

 .ره يساختمون م اطيره و از اونجا به محوطه ح يم وونيدر ا

 .شه يثابت م انايصورت آر يو رو ردهيگ ينگاهش آروم بر م ايدكنه و بعد از خروج نا يم يرو با چشم ط ايناد يقدم ها ريمس مانيپ

 يمبل ولو م يخودش رو رو بايره و تقر ياندازه و آروم به طرف مبل ته سالن م يم نييسرش رو پا مانيزنه و پ يبهش م قيعم يلبخند انايآر

 .كنه

 يكنه ناچار برا يكه به سمتش حركت م نهيب يرو م انايآر. كنه يبدنش رخنه م يتك تك سلول ها يتو يبيحس عج هيلرزه،  يوجودش م تمام

 .شه يم اريداره و آروم مشغول پوست گرفتن خ يرو بر م زيم يكم كردن لرزشش بشقاب رو

 :گه يپر خنده و سرخوش م يشه و با صورت يم كيهم بهشون نزد يكه مان دينكش هيثان به

گم تو كه  يم! يبابا تو هم خاص ؟يخوريم  اريخ ينشست نجايا يبعد خودت اومد گهيد ايند هي يما رو برد يگم دختر عمو يم. خوبه واال! به _

 ...بعد يديد يما م شيدوره پ هي ياومد يخوب اول م يكاره نبود نيا

 :گه يم انايكنه كه آر يپوست كنده م اريبار شروع به پوست گرفتن دوباره خ نياندازه و ا يم ريسرش رو دوباره ز مانيپ

پاشو برو  مينيپاشو ب. خجالت بكش بابا! نگاه تو رو خدا ؟يمتوجه. ها ستيمنتظر من ن رونيبابا خواهرم اون ب. رو جمع كنه نيا اديب يكي! اباب يا _

 .ايزد ناد خي رونياون ب

 :كنه يلب زمزمه م ريشه و ز يبلند م يصندل يگم كرده از رو ييبا دست و پا مانيپ

 .ممنونم ازتون _
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 .شه يم اطيبعد وارد ح يا هيره و ثان يم وونيبه طرف ا يو مان انايخندان آر ينگاه ها ريآروم و ز بعد

و مشغول  رهيگيم وونيو بعد آروم نگاه از در ا نهيش يلب هاش م يرو ينيريدوزه و لبخند ش يم مانيپ يقدم ها رينگاهش رو به مس نيريش

 .شه يحرف زدن با شوهرش م

دوزه  يكنه و تنها چشم م يقدم سست م مانيپ يا هيثان يبرا. نهيب يرو م مانيكنه به پشت برگرده و پ يدارش موا يلحظه ا يقدم ها برا يصدا

شدن گوش  يتر م كيو نزد كيكه حاال نزد مانيپ يقدم ها ياندازه و به صدا يم ريو سرش رو آروم ز رهيگ يتمام وجودش گر م ايناد. ايبه ناد

 .ده يم

 .كنه يو سرش رو بلند م رهيگ يچونه اش قرار م ريآروم ز مانيو دست پ رهيگ يقدم ها رو م يجا نيريش يبعد سكوت يا هيثان

 :كنه يو زمزمه م رهيگ يم نيينگاه گرم، سرش رو آروم پا نيتاب ا يب مانيپ. زنن يدوزن و با نگاه حرف م يدو به هم چشم م هر

 ينم. ده يقلبت رو م يانقدر تازه و دست نخورده است كه بهم باور دست نخوردگ نتديلرز. اندازه يم رينگاهت اون قدر پاكه كه نگاهم رو ز _

نگاه  نيكه اول ستين نيقشنگ تر از ا يحس چيمرد ه كي يبرا يدون ينه؟ م ايرو دارم  يقلب دست نخورده و نگاه پاك نيچن اقتيدونم ل

زبونم قاصره  ايناد. نگاه مال منه نيبهم بگو كه انقدر خوشبختم كه ا. باشه و اون نگاه مال خودش نهيقلب پاك و دست نخورده رو بب هيعاشقانه و 

تا  يقبولش كن هيكاف يول ستينگاه تو ن يو دست نخوردگ يكه به پاك ينگاه. برات داره يادينگفته ز ياما نگاهم حرف ها ياز گفتن هر كالم

 .زميبه پات بر ور اميدن

 .شن يم ريگونه اش سراز يك آروم از رواش يكنه و قطره ها يآروم نگاهش م ايناد

با تماس دستش با شونه . كنه يحلقه م ايناد فيظر يو بعد دستش رو دور شونه ها رهيگ يم ايره و آروم اشك رو از گونه ناد يباال م دستش

 .شه يحاكم م نشونيدوباره سكوت ب يا هيخزه و ثان يپوستش م ريز يبيعج يبرهنه دختر گرما

تنها براش  يافته كه روز يم يدور يايرو اديناخودآگاه به . رهيگ يتمام وجودش رو در بر م نيريش يو حس رهيگ يگر م مانيتماس دست پ با

گرما رو خورده بود و  نيدور بازوهاش حلقه شده بود حسرت داشتن ا مانيعكس كمند كه دست پ دنيبا د يروز. محض تيبود و حاال واقع ايرو

 .حس كرده ديكه كمند شا يياز گرما شتريبه مراتب ب ييگرما. خودش بودمتعلق به  گرما نيحاال ا

 :ده يشه و ادامه م يباالخره به خودش مسلط م هيبعد از چند ثان مانيپ

 هيدم  يبهت قول م يباور كن اگر قبولم كن يول رميتو وجود تو، پ يهمه شور و جوون نيا يدونم برا يم. سال بزرگترم 15دونم از تو  يم _

 .من اول بشم ابونيتو مسابقه راه رفتن از رو جدول كنار خ يزرو

 :كنه يو با خنده زمزمه م ارهيو سرش رو آروم باال م نهيش يلب هاش م ياش رو ينيريلبخند با تموم ش. شه و گرما يم يپر از خوش دلش

 .ياز من ببر يعمرا بتون _

 :گه يو با خنده م ايدوزه به نگاه براق ناد يلبخند چشم م با

 بله؟ يعني نيا _

 :ده يو ادامه م رهيگ يسرش رو دوباره باال م مانيده كه پ يتكون م نييسرش رو رو به پا آروم

 بله؟. خوام صدات رو بشنوم يم _
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 :ده يلب جواب م ريو ز آروم

 .بله _

رو به گردن  ريبره و آروم زنج يجلوتر م سرش رو. ستهيا يم ايكنه و مقابل ناد يگردنش رو باز م يتو ريشه و زنج يتر م كينزد يكم مانيپ

 .رو ببنده ريكنه قفل زنج يم ياندازه و سع يم ايناد

ره  يدستش در م ريقفل دوباره از ز. شتريكنه و لرزشش رو ب يرنگ نگاهش رو سرخ تر م ايتن ناد يبو. لرزند يم يكيهمه نزد نياز ا دستاش

 .شه يو كم كم مستاصل م

 .شن يلرزه و پاهاش هر لحظه سست تر م يتمام وجودش م. رهيشه گر بگ يگردنش باعث م پشت مانيپ ينفس ها يگرما

. لرزه يم مانياما با برخورد دستش با دست پ. تر كم كنه عيرو هر چه سر يكينزد نيبره تا خودش قفل رو ببنده و ا يرو آروم باال م دستش

 .افته يم نييروم پادوباره دستش آ جهينت يتالش ب نيو تو ا رهيگ يناگهان گر م

بنده و بعد با  يو قفل رو م رهيگ يرو از دستش م ريبر لب كه زنج يبا لبخند نهيب يرو م انايكه ناگهان آر رهيگ يدوباره تالش از سر م مانيپ

 :ده يخنده ادامه م

بد  ميديكه د نيجا نمون مياريبرا شما هم ب ميكنن گفت يتر م يدوستان دارن لب ميديما د. موقع يورود ب ليدوما شرمنده به دل ك،ياوال تبر _

 .ميكن يكمك هي ميكه گفت نهيا. نيريدرگ

 :ده يبا لبخند ادامه م انايكه آر رهيگ يفاصله م مانياز پ يكم ايو ناد رنيگ يم نييهر دو خجالت زده و گر گرفته سرشون رو پا ايو ناد مانيپ

ا؟  ؟يمگه نه مان. اون موقع ميد يما هم لوتون نم. لرزه يدستت نم گهيد نيبه هم عادت كرد تونيتا عروس شااليا. بابا هيعاد نيخب ا! بابا يا _

 .اديدست ساز عمو رو بده بخورن بلكه صداشون در ب يها يدنينوش نيا ايدم در؟ ب يديتو چرا چسب. يمان مينيجلو ب ايب

 :رهي گيم ايو ناد مانيو مقابل پ رهيگ يها رو ازش م السيو گ يبره طرف مان يدست م بعد

 .ميما سر خر ديبعد باز بگ ديبخور. كيدرجه  يمحصول دست عمو جان از انگور شاهان نميا _

 :گه يو م رهيگ يبا خنده جلوشون رو م يبرن كه مان يهاشون رو به سمت دهان م وانيل عيسر ايو ناد مانيپ

 ستيازت گذشته و دفعه اولت هم ن يسن و سال گهيكار كنه تو كه د يه چدون ينم ستيكاره ن نيما ا يدختر عمو نيا ميگ يحاال م! بابا يا _

 .شو جهنم يخودت اون ور ريبگ يور نيرو ا وانتيحاال ل يزيچ يا يبه سالمت هي. دن يم يدنيبهت نوش

 يسر تا ته م هيرو  السيگ انميپ. برند يها رو به سمت دهان م السيگ عيباشن سر دهيرو نشن يمان يو انگار اصال صدا جنيگ ايو ناد مانيپ اما

 .ره يو نگاهش تلخ و صورتش در هم م نييرو پا وانيل يبا تلخ دهينوش يتنها قلپ اينوشه اما ناد

 :ده يبا خنده ادامه م يمان

 .يستيكاره ام ن نينگو ا يسر تا ته رفت هيباال گفتم  يرو برد السيكه تو گ ياون جور. شدم يم دواريداشتم بهت ام _

 :گه يدوزه و با خنده م يم ايدان نگاهش رو به نادخن مانيپ

 .ارميرم برات آب م ياالن خودم م. قربونت برم _

 .آب رو ارميرم م يسر جات خودم م نيبش! ليزن ذل. ياَه حالم رو به هم زد _
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 .شن يباره هر دو تنها مبعد دو يا هيهم پشت سرش و ثان انايكنه و آر يحركت م مانيو پ ايهم زمان و با لبخند از كنار ناد بعد

 :گه يداره و با لبخند م يبر م ايبه سمت ناد يقدم مانيپ

 .دم يبهت قول م. كنم يات م يخودم رو برا خوشبخت يهمه سع. يازت ممنونم كه قبولم كرد ايناد. قربون رنگ به رنگ شدنت برم _

 .شن يذاره و با هم وارد سالن مگ يم ايزنه و دستش رو پشت ناد يم ايناد يشونيپ يرو يآروم بوسه ا بعد

 .ده يزنه و تلفن رو جواب م يم ايبه ناد يلبخند لشيزنگ موبا يوارد سالن نشده، با صدا هنوز

 د؟ييبله بفرما _

 .نيراست مانيپ ن؟يجناب راست. سالم _

بار با  نيكه فرصت كنكاش رو بده ا نياز ا شياما زن ب. كنه ييصدا رو شناسا ستيزنه اما قادر ن يذهنش م يتو يخاموش يزن جرقه ها يصدا

 :كنه ياش رو گرفته دوباره شروع به حرف زدن م تيو جد ياون زمخت يجا يو نرم يدوست يكه رگه ها ييصدا

 اومد؟ ادتي. مميمر مان؟يپ _

 يينظر گرفته بود كه گو ريرو ز مانيهمه وجودش نگاه شده بود و پ ايناد. شيسال پ 7 اي 6حدود  ديبه شا. گرده عقب يبر م مانينگاه پ ناگهان

 .كنه يم ريداره س گهيد يايدن كي يتو

داشت كم كم  يمال خودش باشه و حاال كس مانيشب تمام و كمال پ نياول نيخواست ا يدلش م ديشا. نبود يبه وجود اومده اصال راض تيوضع از

 .گرفت يجاش رو م

 :كنه يزده باالخره لب باز م جانيمحو و ه يدزنه و با لبخن يم يرو به كنار يپر از تلخ يافكار مانيپ

 ؟ييكجا ؟يخوب! ادين ادميشه تو رو  يمگه م ؟يخودت ميمر _

خواست  يدلش م. شد يعالمت سوال بزرگ تو ذهنش درست شده بود و هر لحظه داشت پر رنگ و پر رنگ تر م هي. شده بود جيگ بايتقر ايناد

. تمام حواسش رو داده بهش نجوريا مانيگه كه پ يم ياون دختر داره چ نهيتا بب. دختر رو بشنوه يساكت بشن تا بتونه صدا قهيهمه سالن دو دق

 .شنوه يو نه صداش رو م ندشيب ينه م گهيد مانيحاضر بود شرط ببنده پ

 .شنوم صدات رو يدستت خوب نم يگوش قهيجان چند دق ميمر _

 .شه يم ايناد بينص محو يكنه و تنها لبخند يحركت م وونيآروم به طرف ا بعد

 .شه يجلوش سبز م يافته كه مان يراه م وونيشه و به طرف ا ياما باالخره موفق نم نهيره كه سر جاش بش يبا خودش كلنجار م يمدت

 آقا داماد كجان؟ نميبب. ندهيبه به عروس خانوم آ _

 :ده يپاسخ م يو در جواب مان ضيغ با

 .گه يم يخانوم چ دنيشن يجا سر و صدا بود نم نيا. كننخانوم صحبت  ميبا مر وونيبردن ا فيتشر _

 :ده يزنه و ادامه م يم ايبه پشت ناد يده و هم زمان ضربه آروم يسر م يخنده بلند يمان

 ه؟يخانوم ك ميمر نيا ينيكه بب ياز فضول يكن يدق م يدار ه؟يچ! هم كرده ها ينگاه كن تو ور خدا، چه اخم. ها هيزيهم بد چ يآخ آخ حسود _

 :ده ينشون بده و هم زمان ادامه م اليخ يكنه خودش رو ب يم يسع
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 هست، به من چه؟ يدق كنم؟ اصال هر ك ديمثال چرا با _

نفس . ستيسالن هم كامال مطبوعه گرمم ن يهوا. ها يايآب بدم شما هم اصال ن يسر و گوش هيرم  يگم من م يپس م. يگ يتو كه راست م _

 .نگرفته انايتونم اح

 :گه يزنه و با اشاره لب و دهن بهش م يم ايناد يبرا يخنده چشمك يهمون جور كه بلند بلند م بعد

 .تخت التيآمارش رو برات گرفتم، خ يچشم رو هم بذار _

 يرونشستن كه چه عرض كنم انگار . نهيش يم وونيدرست مقابل در ا يمبل يكنه و رو يرد نگاهش رو دنبال م ايشه و ناد يم وونيوارد ا يمان

 .نشسته باشه خيم

*** 

 .ده يو در سكوت به حرف هاش گوش م نهيش يم يفلز يصندل يآروم رو. نهيب يرو مشغول حرف زدن م مانيپ ،يمان

 .سال رو داشته باشه 7 اي 6 ديچند سالشه؟ با يراست. پس بچه ات پسره_-

 :اديو هم زمان صداش م نهيب يرو تلخ م مانيرنگ نگاه پ ناگهان

 ؟ياز مامان بابات خبر دار م؟يمر يهست يراض ؟يجا افتاد ؟يكن يكار م يچ ؟يطورخودت چه  _

 :گه يو م نهيش يم مانيصورت پ يرو يقيبار اخم عم نيا

احساس پدر و مادرت  يتون يم. يمادر هيخودت،  يبرا يزن مستقل هيتو حاال  ؟يفرار؟ باالخره كه چ نيداره ا يا دهيآخه؟ چه فا يتا ك ميمر _

 .يك كنرو در

 ؟يهست يتا ك. ستيوقتش هم ن ست،ياالن جاش ن يگ يراست م. دونم ينم _

 .ميبزن ديحرف با يكل. نمتيب يهتلت م اميباشه فردا صبح م _

 ينم. بر قرار كنه يشد ارتباط يكه رد و بدل م ييحرفا نيتونست ب ينم. ذهنش هم بزرگتر يشد و عالمت سوال ها يتر م جيهر لحظه گ يمان

نگرانش  نيو ا. يا گهيد زيهر چ ايهمكار  ايدوست  هيتر از  كينزد. كهينزد مانيبه پ يليخ ميكه مر ديفهم يرو م نيفقط ا ز،يچ چيه ديفهم

 گهيبودن كه د ادياش انقدر ز يتو زندگ يضربه ها و كمبودها. بخوره يپاش وسط بود دوباره ضربه ا ايخواست حاال كه ناد يدلش نم. دكرده بو

زن  نيكه ا يعني نيو ا ونهيبچه هم در م هي يبود كه پا نيبهش آرامش داده بود ا يكه كم يزيتنها چ. كنه دايتونست پ ينم نيا يبرا ييجا

 .ستيحاال ن ،يبوده زمان يزيو پس اگر هم چ هدار يتعلقات

 .نهيب يرو خندان م مانيپره و پ يشونه اش از جا م يرو مانيتو فكر بود كه با ضربه دست پ هنوز

 ؟يبود ستادهينكنه گوش ا نميتو پسر؟ بب ييكجا _

 :ده يكنه و ادامه م يم يخنده ا يمان

 داره؟ يراديمگه ا _

 .بگو خودم بهت بگم ،يبدون يخوا يم يچ ؟يراديچه ا! نه پسر _

 :گه يم مانيو آروم رو به پ رهيگ يشه و رنگ نگاهش م يم يناگهان جد يمان
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نه طعم محبت و آغوش گرم پدر و مادر رو . دهيكرده نه طعمش رو چش ياون نه بچگ. اش خورده يزندگ تو ياديز يضربه ها ايناد مانيپ _

طعم شكست تو انتخاب تو رو هم بخواد  يقول بده نذار. بده نيداشته تا باهاش حرف بزنه و دردهاش رو تسك يوقت هم زبون چيو نه ه دهيچش

اش نگاه نكن، به  افهيبه ق. و دل نازكه زيعز يليما خ يكه امانت نهيكنم، اونم ا يم يخواهش هيخوام بدونم فقط دارم ازت  ينم يچيمن ه. بچشه

 .شياست نشكن شهيخوشش نگاه نكن، دلش از ش يالك يخنده ها

 :ده يگذاره و ادامه م يم يپشت مان نانيشه و دستش رو با اطم يتر م قيلبش عم يلبخند رو مانيپ

 .داشته باش نانيبهم اطم. گذارم آب تو دلش تكون بخوره ينم. زترهيشك نكن از جونم عز _

 .تر نشده وونهيبرو تا دلش د. جاست نيدلش ا يخودش تو سالن نشسته ول. و ترسش من رو هم ترسونده دهيدارم، فقط ترس _

 .كنم ينم اهتونيرو س نيپس مطمئن باش زهيچه قدر عز انايتو و آر يدونم برا يم _

 يبهش م يلبخند آروم. مبل نشسته يرو وونيا يكه درست روبرو نهيب يرو م ايناد تيگرده و در نها يم اينگاه دنبال نادشه و با  يسالن م وارد

 يم رشكنه و كنا يآروم به سمتش حركت م. نهيب يلبخند رو لباش نم گهيد. نهيرو بب مانيكه بخواد پ ستين ايدن نيا يانگار اصال تو ايزنه اما ناد

 .زنه يرو صدا م ايجلب توجه نكنه ناد يليكه خ ييلب با صدا ريدوزه و ز يو به جمع در حال رقص وسط سالن مو نگاهش ر ستهيا

 :ده يشه و آروم پاسخ م يم رهيو به رو به رو خ رهيگ يم مانيكنه و بعد آروم نگاه از پ يبهش نگاه م جيگ يا هيثان ايناد

 بله؟ تلفنت تموم شد؟ _

 ا؟ اخمات چرا تو همه؟خانوم خانوم ييكجا. آره _

 .كنم يدارم تماشا م. نه _

 ؟يچه طور نرفت ،يبود دنيعاشق رقص شهيهم _

 .حوصله نداشتم _

 .رم اون وسط يشه؟ من كه امشب انقدر خوشحال و شارژم كه تا خود صبح هم بگن م يمگه م _

 .يرو بگ نيهم دميخانوم با مياز تلفن مر يكه شما كرد يبا اون ذوق. ستين دميهر چند بع. هم نه و تو يچكيه _

 .دميام شن يشخص زندگ نيتر زيكه از عز هيمن بابت جواب بله ا يذوق زدگ. يكامال اشتباه حدس زد_-

 .روش حساب نكن يليخ _

 :گه يدوزه و م يم ايو نگاهش رو صاف تو چشم ناد نهيش ياش م يشونيپ يشه و اخم رو يرنگ نگاهش عوض م ناگهان

فردا صبح اگر  يراست. بعد ياول فكرات رو بكن يبزن يبه من خواست يكن هر حرف يسع. ايكنم ناد يهات حساب م من رو تك تك حرف _

 .ميبر ييبا هم جا ديبا يندار يكار

 :ده يجواب م يبد خلق با

 .ستيبرنامه ام معلوم ن _

. رانهيكنه و فقط تا ده روز ا يم يفرانسه زندگ. ر گذاشتمكرد قرا يكار م يكه تو دفترم هم مدت مميقد ياز شاگرد ها يكي ميصبح با مر ايناد _

 .قرار بذارم يكاريكه ب يوقت كي يبهش زنگ بزنم برا يبهم بگ يدار يكم فكر كن كه اگه برنامه ا هيكنم  يخواهش م
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 .خوب خودت برو يتو كه قرارت رو گذاشت _

فكرم باز و  شهيمن هم. اناياح يكن رشونيبعد نادرست تعب يندار كه بخواوقت تو دلت نگه  چيدرضمن حرفات رو ه. ميخواد با هم بر يدلم م _

بدم  حيبهم بگو تا برات توض ختنيتو خودت ر يبدم، پس خودت به جا حيو برات توض يدلخور شد يكه بخوام حدس بزنم از چ ستيخلوت ن

به من مربوطه به تو هم  يهر چ. مياز هم پنهون كن تسيرو قرار ن يزيو چ ميكن يسقف زندگ كي ريچون ما قراره ز. يبدون يچون حقت دار

حاال . مينداشته باش يبرگشت گهيكه د ميبفهم يو وقت ميو راه رو كج بر ميخودمون مسĤله بساز يبرا يچيخواد سر ه يدلم نم. مربوطه و بالعكس

 باشه؟. رم خوب فكر كن و برنامه ات رو بهم بگو يم يو مان انايآر شيسر پ هيتا من 

 :گه يدوزه و م يم مانيبه پ يمحبت و تشكر نگاهش رو لحظه ا ايدن هيو  يو با خوش نهيش يلبش م يلبخند دوباره رو. شه يدلش قرص م هانناگ

 و كجا؟ اميب يندارم، ك يكار _

 .ميقرار گذاشت 10ساعت . هست... هتل  _

 مان؟يپ _

 جانم؟ _

 ؟يتنها بر يخوا يم. باهات اميدرست نباشه منم ب ديشا _

 دنبالت؟ اميمن ب اي يايخودت ب يتون يم. راهه نيدرست تر نيا. راحت التيخ _

 .مانيپ يمرس ام،يخودم م. نه نه _

 .خانوم ايام بود ناد فهيوظ _

دختر  كنه و بعد به طرف مرجان يم بيرو تعق مانيبا نگاه پ يبا لبخند لحظه ا ايره و ناد يم انايشه و به طرف آر يمبل بلند م ياز رو مانيپ

 .شهيره و مشغول رقص م يعموش م

 :گه يزنه و م يم مانيپشت پ يبا لبخند دست انايآر

 .كه مشكالت بر طرف شد و دوباره صلح و صفا شد نميب يم _

باعث  هامون يدور و بر يما آدمه ا و سوال نكردنمون و به جاش قضاوت بد كردن از اعمال و رفتارها يبد فكر يگاه. نبود از اول هم يمشكل _

 اي جايو هم من كه سواالت ذهنمون رو، رو حساب غرور ب  رهيبگ اديرو در مورد من  نيا ديبا ايكم كم هم ناد. شه مشكل درست بشه يم

 .ميزيطرف مقابلمون تو خودمون نر راتيتعب ايخجالت 

كه  نهيا تيواقع. يديكردم كه رس يصحبت م ينداشتم با ما ميكه بگذر نايخوب از ا. يهست يخوشحالم كه آدم با فكر. مانيپ يگ يدرست م _

اومده رو حل  شيپ ديكه تو قرار داد جد يمشكالت نيو ا ميجلسه بذار هيكه  ميهم ندار ياديو فرصت ز رانياومده ا blackmerشركت  ليوك

كه تا چه حد درست  ستميوارد ن يليمن خ حاال. داشته يگه نواقص يو م مهيكرد ميكه ما تنظ ياز قرار داد راديمعتقده ا لشونيوك يمانيسل. ميكن

سه شنبه  يبرا يمان م؟يكه باهاش هماهنگ كن هيبرنامه تو هم خال يك. ميجلسه بذار هيكنم  يشركت هماهنگ م يگفتم با وكال يگه ول يم

 .آزاده

 هي مينيروزم قبل سه شنبه با هم بش هيكن كه  فيبرنامه ات رو رد يمان. يقرار بذار 5 يتونيم. كارميدانشگاه كالس دارم بعد از اون ب 4من تا  -
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 بهتره؟ يكجا هستن و چه راه راداتيا مينيبب ميكن يبررس

فقط . مانيروزش هم با تو پ. ميكن يم يبا هم بررس ميايخونه ما هم م اريتو مدارك رو ب انايآر. كارميشب به بعد هر روز ب 8من . ستين يحرف _

 .به بعد باشه 8گفتم 

 .ستهيا يتنها به تماشا م مانيرن و پ يم ايبه طرف مرجان و ناد يو مان انايرن و آر يبحث هاشون همه به سمت سالن م انياز پا بعذ

 .ثابت شده مانيپ يكه نگاهش رو يشه در حال يمشغول رقص م انايمقابل آر ايناد

 :كنه يكنه و كنار گوشش زمزمه م يبا لبخند كمرش رو نوازش م انايآر

با  يتون يم يبخوا يول يدون يو خودت كه م ليفام نيشه ب يباهات برقصه تابلو م اديب ه،ياما چاره چ ميها رو اشغال كرد يبعض يشرمنده جا _

 .يبرقص يمان

 .رو مبل اصال نميبرم بش دميم حيترج. برو بابا _

 .نهيب يرو مشغول رقص در كنارش م مانيجون و پ نيريش ا،يمشغول بحث هستن كه ناد ايو ناد انايآر

 :گه يزنه و هم زمان م يم ايبه ناد ينيريلبخند ش نيريش

 .يد يم يو انرژ هيبهش روح نتتيبيگفتم آدم م يم مانيداشتم به پ. زنه يچشمات برق م ،يقشنگ شد يليجان امشب خ ايماشاال ناد _

 .نيجون، شما لطف دار نيريممنون ش _

و  انايشن و آر يبعد با هم مشغول رقص م قهيشه و چند دق يم كينزد ايباالخره به ناد مانيو پ رهيگ يقرار م انايو آر ايناد نيب يركيبا ز نيريش

 .شن يم مانيو پ ايپر حرف ناد يمعمول نظاره گر نگاه ها يبا لبخند و صحبت ها نيميس

 .بشن ادهيپ نيداره تا پدر و مادرش از ماش يرو مقابل خونه نگه م نيماش

 مان؟يپ _

 بله مامان؟ _

 ؟يبمون نجايشب ا يخوا يمن _

 .باشه فردا د،يشما هم حتما خسته ا. وقته ريمامان د _

 .به همه جوانب خوب فكر كن يول يريگ ينم يميو تصم يكن ينم يبدون فكر كار دونميم . مانيپس خوب در موردش فكر كن پ _

 :گه يم نيريده و آروم رو به ش يم رونيرو ب نفسش

 بهم؟ يدب يقهوه حال دار هيمامان  _

 :ده يزنه و ادامه م يبهش م يو لبخند مطمئن نهيب يرو م مانينگاه فكر مشغول پ كيبا  نيريش

 .يداشته باش يدم خواب آروم تر يقول م. خونه ات بخواب نيشبم تو ا هي. باال ايو ب نگيپارك يرو بذار تو نيماش. آره مامان _

 :گه يه و مبوس يو صورتش رو م رهيگ يرو در آغوش م نيريش آروم

 .يآرومم كن يتون يو م يكيمامان خوشحالم كه انقدر بهم نزد _

 .تا قهوه آماده بشه ايزود ب ت،يمنم خوشحالم از خوشحال _
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 .گذاره يباز م مهيره و در رو ن يداخل خونه م بعد

اعالمشون  يكردن جمالت برا دايهنش مشغول پكه تو ذ يشه و در حال يم ادهيپ نيداره و از ماش ينگه م يكنه و گوشه ا يرو وارد باغ م نيماش

 .بنده يشه و در رو آروم م يهست، وارد خونه م نيريبه ش

*** 

 :گه يكنه و با لبخند م يتو فكر فرو رفته رو تماشا م مانيپ يا هيو ثان ستهيا يمقابل آشپزخونه م اميپ

 .خانوم ما نيريسراغ ش يشن و اومد يها دارن غرق م يكه كشت نميب يم _

 :گه يم اميرو به پ نيريزنه و ش يتنها لبخند م مانيپ

 برات؟ زميقهوه گذاشتم بر _

 ؟يداريرم بخوابم، شما ب يم رهيد يليخ. زمينه عز _

 :گه يزنه و م يم اميبه پ يدر جواب لبخند آروم نيريش

 .كم با پسرم گپ بزنم هيخوام  يم _

شه و  يرد م مانيزنه و بعد از كنار پ يگونه اش م يرو يشه و بوسه آروم يم كيش نزدزنه و همزمان به يم نيميس يبه رو يقيلبخند عم اميپ

 :گه يزنه و م يبه شونه اش م يضربه آروم

 يكردن نگ ياسياومد و با زنت نشستم بحث س يخوابت م يوقت ارميسرت در م يرو زن گرفت شيتالف. ها يباشه زن ما رو ازمون گرفت ادتي _

 .چرا

نا خودآگاه به سمت پدر كه در حال خروج از آشپزخونه بود، . رهيگ يكردن خنده اش م ياسياونم در حال بحث س اياز تصور ناد يلحظه ا مانيپ

 :گه يگرده و م يبر م

 .شرمنده ست،يبكن ن ياسيبحث س يبذاره ول ابونيجدول كنار خ يزن من ممكنه باهاتون مسابقه دو رو _

 :گه يگرده و م يبلند بر م يراه رفته رو با قدم گردونه و يناگهان سرش رو بر م اميپ

 .شنوم يجالب م يگفت االن؟ حرف ها يپسرت چ نيا نيميشد؟ س يشد؟ چ يچ _

 :ده يپر از خنده ادامه م يبا لب بعد

شما زن . ميا يخب ما به همونش هم راض يول ست؟يساله كه ن 3،4دختر بچه  انايزنتون اح. شنوم امشب يخوب خوب م يحرفا م؟ينكنه افتاد _

 ...ريبگ

 :كنه يده، زمزمه م ياش رو نشون م يجيكه عمق گ يكمرنگ شده و نگاه يبار با خنده ا نيا مانيپ

 .دونم ينم. دونم بابا ينم _

 .ره يب مشه و به سمت اتاق خوا ياز كنارشون رد م ريشب بخ هيزنه و با  يم يرو آروم كنه، لبخند آروم مانيپ نيريكه زودتر ش نيا يبرا اميپ

 يزوم م نيريصورت ش يبره و رو يآروم سرش رو باال م. كنه يقهوه لب هاش رو جمع م يكشه و تلخ ياز قهوه اش رو سر م يجرعه ا مانيپ

 :گه يكنه و م
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 !مامان... بابا يا... ايناد... مامان ... من... مامان _

 :گه ينه و بعد مك يرو تماشا م مانيدست و پا گم كردن پ يا هيبا لبخند ثان نيريش

 .اش رو بگو هيحاال بق. هيكه راض نيو اونم مثل ا يفكر كنم باهاشم حرف زد. دل نه صد دل عاشق شده هيكه پسرم  دميخودم فهم _

 :گه يانداخته م ريز يشه و بعد با سر يسرخ م يا هيثان مانيپ

 .بده رتيمامان خدا خ يوا _

 ينم يليشه برات؟ من خ يتره؟ مشكل ساز نم كيچند سال از تو كوچ يدون يم ش؟يشناس ياصال چه قدر م ؟يخوب بهش فكر كرد مانيپ _

 ينقاط مثبت داره ول يليخ ه،يدختر خوب. مانياز كنارش ساده رد نشو پ. با تو فرق داره يليكه خ نهيچند باربرداشتم ا نيدر حد هم يشناسمش ول

 ينباشه اما به نظر تو م راديكس ا چيكه ممكنه به نظر ه هييزايمنظورم چ راديگم ا يه ماگ. خوام بكنم يفكر نكن مخالفت م. ها ندارهكم  رادميا

به فردا هم . رو گرفته زيجلو همه چ ظيرنگ غل نيعشق با هم نيا شهيفكر نكن هم. نيفقط امروز رو نب مان،يمن بزرگت كردم پ. رادهيدونم ا

مون رو  ياون موقع ها با عقلمون، با فهممون زندگ. عشق دود شده و رفته هوا يدگتو مشكالت زن يگاه يول ميو بابات عاشق هم نم. فكر كن

اگر قرار . موقع ها اون هيموقع ها من كوتاه اومدم  هي. ميما بود نمون،ياون موقع ها من وجود نداشته ب. ميو مشكالتمون رو حل كرد مينگه داشت

 زايچ نيبه ا ديتو هم با. طرفه هي شهيهم يمن مين نياز ا ميشد يشت چون باالخره خسته ماالن وجود ندا يزندگ نيا ميايكوتاه ب مونيكيبود فقط 

اسمش ساده  يزندگ. ستيعاشقونه زدن ن يو رستوران رفتن و حرف ها دنيو رقص دنيفقط قربونت برم و بغل كردن و بوس يزندگ. يفكر كن

 يكيتون رفت باال اون  يكي يشه؟ فردا نشه صدا يها رو همراه م يو بلند يپست نيباهات ا. هيو بلند يپر از پست. و رازه زپر از رم ياست ول

 .جمع كنه كه من رفتم خونه بابام

با  يمجبور شياگه بخواه يسنشه ول ياقتضا رميگ يبهش خرده نم. بچه است هنوز يليخ ايناد. به تو هم هست ست،يحرفم به اون ن يرو فقط

 يشخص يهم داره تو زندگ يا گهيظاهرا مشكالت د ايناد. سالشه 20ساله و اون تازه  16 اي15تون  يچون اختالف سن يسن قبولش كن نيهم

 ايرسه ناد يكه به نظر نم يزيچ يتوجه بهت داشت تيمن و بابات رو تمام و كمال با نها شهيتو هم. رو هم بكن نايفكر ا. ميخبر ياش كه من و تو ب

 ؟يهست نايتو مرد كنار اومدن با همه ا. كه ممكنه اصال ازش خبرم نداشته باشههست  يتيو اصول ترب زايچ يليداشته پس خ

تنها بچه اش بود و جز . درست فكر كنه زيبه همه چ مانيخواست پ يم نيريش. كرد يرو كالفه تر م مانيبا حرف هاش هر لحظه پ نيريش

 .ره يجلو مبسته داره  يبا چشم ها بايپسرش تقر ديد ينداشت و م يياش آرزو يخوشبخت

 :گه يپره وم يمادر م يحرف ها نيطاقت ب يباالخره ب مانيپ

 .مشكال رو حل كنم نيتونم ازش بگذرم پس كمكم كن تا ا يدونم نم يم. مامان كمكم كن، دوستش دارم مامان _

 .نم، فعال بخوابتا كم كم به هر دو تون كمك ك يهول نباش ديبا. زمان بره يخوا يكه م يزيچ. يبرو بخواب االن خسته ا _

 ؟يرو از سر راهمون بر دار يگ يكه م يمشكالت نيهمه ا يتون يم يعنيمامان  _

 .كه كار نشد نداره يدون يم. ميكن ياون وقت با هم حلشون م. نيهر دو تون بخوا دينه، با يتونيم _

شدن  كيكه از رو برو در حال نزد مانيپ يچشمش رو نگذاشته زيم يهنوز فنجون رو رو. نوشه يم يو جرعه ا رهيگ يقهوه اش رو باال م فنجون

 يكه برق خوش ييدرست مثل همون سال ها اما حاال جا افتاده تر با چشما. و كروات زده ديسف راهنيبا پ رهيت يكت و شلوار طوس. مونه يهست م
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 .تونه توش حس كنه يرو م

 مانيهمچون پ يدر حال راه رفتن يكه در كنارش با سرخوش نمايهم قد پ بايتقر يصورت دختر يچرخه و رو يم يناخودآگاه سرش كم

 يبا تم يورزش يو كفش ييطال يبا خط ها ديبا شلوار گرمكن سف ديبه رنگ سف يدختر روپوش كوتاه تنگ. مونه يثابت م طنتهيكوچولوش پر از ش

 .اون، سر كرده يرو يتك چروك ها توجه به نيو بدون كوچكتر يديق يبه پا كرده و شالش رو با ب ييالو ط ديسف ياز رنگها

حسرت رو تو  يسبز پر از خنده دختر لحظه ا يچشم ها. ستيپوست دختر ن يشه كه رنگ واقع يمطمئن م بايرنگ برنزه صورت تقر از

 .فراموشش كرده بود شيكه سالها پ يزيچ. كنه يچشماش مهمون م

در  يبد اخم يبا كم نباريدوزه كه ا يزنه و دوباره نگاه به دختر م يو پس مشكل افكار اومده به ذهنش ر نيده و به ا يتكون م يرو كم سرش

. شه يم شتريذهنش لحظه به لحظه ب يعالمت سوال ها. ستيقبل ن يا هيثان يها طنتياز ش يخبر گهيو د مانهيحال آروم راه رفتن در كنار پ

حاال در كنار  تيو رسم ينيو سنگ تيبا اون اخالق و جد مانيپ. نهيبب يدختر نيرو در كنار چن مانيپ يكه روز ديگنج يتو باورش هم نم ديشا

 يو اخالق دهياتو كش ييبا لباس ها يو جد ريو سر به ز نيموقر و مت يرو در كنار زن مانيكرد پ يتصور م شهيهم. مانهيكه درست عكس پ يدختر

 ...و حال نهيبب يرسم مانيدرست مثل پ

نگاه . يشگيهم ياز لبخندها يخال يو صورت يجد يبا نگاه. استيكه تمام توجهش به روبرو و خودش و ناد يبا نگاه نهيب يرو م ميمر مان،يپ

پر از  ييايدن ت،يغرور و جد ييايدن. بود دهيبار د نيبود كه اول يميهمون مر ميمر. ده يرو به خودش نم يمرد چيدختر جرات سر بلند كردن ه

 .رو سست كرد و وادار به كمكش كرده بود مانيپ يكه پا يهمون اراده ا. ديد يكس نم چيبه نفس كه خودش رو كمتر از ه داعتما

رو  رانيا ميكه مر يطيبود با شرا يبراش كامال عاد نيزد و ا يتوش موج م ياديز يها يرنگ سخت. بود و البته جا افتاده تر بايهنوزم ز صورتش

 .نهيرو بب ميمر نيوباره اد يكه روز ديگنج يتو باورش هم نم ديشا. ترك كرده بود

به خودش  يخاك ييطال يبود كه حاال رنگ ميمر يتنها تفاوت رنگ موها. يمشك يبه همون رنگ و شال يبا شلوار زنونه ا يبلند به رنگ مشك يكت

 ميمر. ديد ينم ميصورت مر يرو شيهم از آرا ياثر نيكوچكتر يحت ديشا. اون اواخرش نبود ييفضا يها شياز اون آرا يخبر. گرفته بود

 .باشه ميدختر همون مر نيكرد ا يوقت باور نم چياش اون جور تو ذهنش حك نشده بود ه افهياگر ق ديكرده بود كه شا رييانقدر تغ

 .شد ينم رهيخ يصورت چيه يگشت و رو يچشمش بر نم يا هيثان يبرا ياما دختر حت ديد يصورت دختر م يرو رو ياديز گاهيگاه و ب يها نگاه

 :ديچيپ يتو گوشش م ميمر يبه عقب بر گشته بود و صدا وداگاهناخ

 ايمنم روش زوم كنم رو داره  نكهيارزش ا نميسرم رو بر گردونم تا بب ديفهمم و با يم افتهيهم نگاش روم ب ياز دو فرسخ يمن كس مانيپ نيبب _

 .نه

 ياون وقت تو م دتشيانگار ند. ارهيخودش ن يد و حس كرد، به روصورتش زل زده بو يرو بهيمرد غر هي يكه وقت نهيزن به ا كيمتانت ! هه _

 ؟يپا بد يو به قول يريسرت رو باال بگ يهرزه ا ريرو هر نگاه هرزه و غ يخوا

 آره چرا كه نه؟ اگر ارزش پا دادن داشته باشه چرا ندم؟ _

 اون وقت؟ يكن يم فيتعر ياون ارزش رو چه طور _

 ؟يخوا يم يچ گهيو پولدار باشه د پيو خوش ت افهيخوش ق. رو لباسش، سر و شكلش _
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مدت  هيو  ابونيمهمون همون كوچه خ يبهش پا بد يتو بخوا ابونيمشخصات رو داره و تو كوچه خ نيكه ا ياون. ميواقعا برات متاسفم مر _

 .آشغال دور انداختنته نيات و آخرش ع يلذت بردن از پاك

 .يگ يمزخرف م _

. شه يتو زوم نم ياش زوم بشه فقط رو يشكل نيا دنيو لباس پوش شيو سبك آرا افهيزن با ق هيكه نگاهم بخواد رو  يمن. مردم هيمن ! هه _

به  يحالم رو دار. ميبسه مر... خوام لذت ببرم و  يشه و از همه شون هم اگه پا بدن م يمشخصات رو داشته باشه هم زوم م نيكه ا يهر زن يرو

 .يزن يهم م

 .ريمن رو دست كم نگ. نگه داشتنش رو هم بلدماگه منم، راه  _

 يبار مادرانه دور دهن پسرش رو پاك م نيكه ا ميبه مر دوزهيچشم م. شه يحرف تو مغزش مدام تكرار م هيكنه اما  يرو از ذهنش دور م افكار

 م؟يها مر ....بچه. يكه داشت يسالح نياونم با بزرگتر ؟ينگهش دار يتونست ميمر كنهيلب زمزمه م ريكنه و ز

 :گه يو م ستهيا يكمرنگ رو به روش م يشكنه كه با لبخند يم ميآروم مر يذهنش رو صدا يتو يها زمزمه

 .نيسالم جناب راست _

براش مسلم  ستادهيكه جلوش ا يميمر نيا يادآوريدوزه اما بعد با  يم مياش رو به مر رهياز لحن خطاب شدنش متعجب تنها نگاه خ يا لحظه

 .گونه خطاب شدن رو داشته باشه نيجز ا يانتظار دينبا ايكنار ناد شه كه در يم

 .كنه يبره و به طرفش دراز م يمونه كه آروم دستش رو جلو م يم ميمر يده و منتظر عكس العمل بعد يلبخند تنها جواب سالمش رو م با

 .فشاره يم يا لحظه يرو برا ميگرده و آروم دست مر يبهش بر م يميقد يكياحساس نزد يبار كم نيا

 .كنه يدراز م ايكنه و همزمان دستش رو به طرف ناد يگرمتر سالم م يگردونه و با لبخند يبر م ايبار به طرف ناد نينگاهش رو ا ميمر

و دوست  بايز يا افهيبا ق نهيب يرو م يدختر. شه يم رهيتوجه به دست دراز شده اش بهش خ يشه و ب يدختر م افهيغرق ق يلحظه ا ايناد

افكار مخرب به ذهنش هجوم  يلحظه ا. و متانته تيحرف زدن و نگاه دختر هم پر از جد يحت ،يو رسم كيخانومانه و ش يسر و لباس ،يداشتن

 نيقطعا ا. دميشن ينم مانيهم از پ يمن بود و ابراز عشق يروز زودتر زنگ زده بود حاال اون جا كياگر فقط  ديشا. مهيمر نيابرن كه پس  يم

دختر  نيدست بودن، درست مثل كمند بود ا نياز هم مانيدور و بر پ يتمام دخترها. باشه مانيآل پ دهيتونست ا يبود كه م يزيون چدختر هم

 .اديبه خودش م مانيبرد كه با ضربه آروم پ يم يماجرا پ عمقكم كم داشت به . هم

 .خانم منتظره ميجان، مر ايناد _

 .ميدوزه به مر يكنه و بعد در سكوت مطلق دوباره چشم م يآروم م يكنه و سالم يدستش رو به طرف دختر دراز م يجيگ با

 :گه  يم نه،يب يعشق رو توش م ميكه مر يگذاره و با لبخند يم ايدستش رو آروم پشت ناد مانيبار پ نيا

 .من ندهيخانوم همسر آ ايناد _

 :ده يشه و ادامه م يتر م قيلبخندش عم بعد

 .ه رو ازش گرفتمباالخره بل شبيكه د _

 :گه يزنه و همزمان م يم مانيو پ ايناد يبه رو يآروم لبخند
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 .نيلبتون پر از خنده باشه و خوشبخت باش شهيانشاءال هم. و واقعا براتون خوشحالم گميم كيتبر -

 .نهيش يلبش م يشه و لبخند رو يدلش قرص و آروم م يكم مانياز حرف پ ايناد

كنه  يشه و پسر رو بلند م يافته و بعد خم م يشده بود م ميصورت پسر كوچولوش كه آروم پشت پاش قا يو رو نييبار نگاهش به پا نيا ميمر

 :گه يم اره،يرنگش م يب يكه اوج عشق رو تو چشما قيعم يو با لبخند ستهيا يم ايو ناد مانيو مقابل پ

 .گل مانِيخوشگل من پ يپسر كوچولو نميا _

 ديرو ند مانيپ رهيو نگاه خ رهيگ يم ايسرش رو به طرف ناد ميشه اما مر يثابت م ميصورت مر يگهان نگاهش رواسم پسر، نا دنيبا شن مانيپ

 .رهيگ يم

 يتر شده بود و م قيسال ها نگاهش به آدما و رفتارهاشون دق نيكه ا ميشه اما مر يخصمانه م يو لحظه ا رهيگ يهم نگاهش رنگ تعجب م ايناد

 :گه يآروم م ييو با صدا يرفع هر برداشت يو برا دوزهيچشم م ايهتر بفهمه با لبخند به صورت نادتونست حرف نگاه ها رو ب

 نيا. هم به خاطر پسرش حاضر نشد بكنه مانهيكه پدر پ يكه محبت يبه من كردن، كمك طيشرا نيكمك رو تو بدتر نيبزرگتر نيجناب راست _

 .باال نره يصورت چيه يكه تباه كردم رو فراموش نكنم و سرم رو يا يحماقتم و زندگ نيوقت ا چيتونستم بكنم تا ه يبود كه م يكار نيكمتر

بود اما  دهيرو نفهم ميمنظور مر. آدمها رو بفهمم يحرف ها يتونم حت يكه نم هيكرد چه قدر مغزم خال يشده بود و مدام فكر م جيگ بايتقر ايناد

دستش رو  عيشه و سر يفشار آوردن به مغزش م اليخ يب نيهم يبرا. داده بود لايو حرف هاش بهش آرامش خ ميدونست چرا لحن مر ينم

 :گه يبه پسر بچه م يپر از بچگ يو نگاه طونيش يو با لبخند رهيگ يمان كوچولو باال ميبه طرف پ

 .بزن قدش مانيپ _

 يكرده باشه، با خنده دستش رو م دايمثل خودش پ يا يدوزه و بعد انگار همباز يچشم م ايهوا گرفته شده ناد يبه دست صاف رو يلحظه ا بچه

 .فهمه ينم ايزنه كه ناد يم يو حرف ايكوبه به دست ناد

 :گه يم يرو به پسرش به فارس ميزمان مر هم

 باشه مامان؟. فهمن يوگرنه حرفات رو نم يحرف بزن يفارس ديمامان با مانيپ _

 :گه يم مانيو پ ايرو به ناد بعد

 يبرا يبودم، زمان بيكشور غر هيتو  ديجد يزندگ هيكار و درس و مشكالت شروع  ريدرگ يليبچه بود، خ مانيكه پ يمانمتاسفانه چون من ز _

 يم نيتمر يهست كه باهاش فارس يدو سال يكيالبته . ستيبلد ن يفارس يليشه گفت خ يم يهم به نوع مانينداشتم و پ مانيسر و كله زدن با پ

 .تو خونه با پرستار ايتو مهد بوده  ايروز  شتريب بايچون تقر. ن غالب تو حرف زدنش اول فرانسه هستخوب زبا يشده ول هتركنم و ب

 .كنه يكشه و با لبخند بهش سالم م يسر پسر بچه م يو دستش رو آروم رو نهيش يصورتش م يرو يخنده تلخ مانيپ

گه و بعد جاش رو با مادر  يم يزيكوچولو رو به مادر به فرانسه چ مانيبار پ نيو ا ننديش يها م يصندل يهمه رو ميبا اشاره دست مر باالخره

 .بره يم ايو به سمت دهان ناد كنهياز شكالت صبحانه اش پر م يو با سخاوت قاشق نهيش يم ايشكل كنار ناد نيعوض و به ا

 .نهيش يصورتش م يرو ميو مر مانيده پمكه و هم زمان نگاه پر خن يكنه و شكالت رو م يباز دهانش رو باز م ييبا خنده و رو ايناد

 :گه يم ميرو به مر مانيپ
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 .عاشق شكالت صبحانه ست ايناد _

 .كنه ياضافه م ايزنه و كم كم صفت بچه بودن رو هم به صفات ناد يلبخند م ميمر

 نيده ماش يسر م ايو به سمت نادده  يم راژيو زيم يرو رو نشيبا سر و صدا ماش مانيشن كه پ يقهوه م دنيهمه در سكوت مشغول نوش بايتقر

 .رو

 .شه يم ايو روپوش ناد زيم ياز قهوه رو يبرگشتن مقدار جهيو نت دهينم ايعكس العمل به موقع به ناد يبرا يمجال مانيپ يناگهان حركت

 يقهوه و جلو يگذاره رو يمدستمال رو  مانيپ. شن يمشغول م شهيمثل هم عياتفاق ممكن افتاده باشه سر نيتر يانگار كه عاد ايو ناد مانيپ

 :گه يم مانيبا خنده رو به پ ايو ناد رهيگيرو م شترشيب زشير

 .من نبودها ريبار تقص نيا _

اما . شه يو مشغول پاك كردن روپوشش م زهير يدستمال سفره م ياز اون رو رو يداره و مقدار يكوچولو رو بر م مانيپ زيم يآب رو وانيل بعد

 .شه يپر از خشم م ميو بغض و نگاه مر ينگاه پسر بچه پر از ناراحت. شه يكوچولو ناگهان عوض م مانيو پ ميرنگ نگاه مر

كنه اما  يفقط نگاه م يجيبا گ ايناد. ره يباال م مانيو پ ايكوچولوست، سر ناد مانيكه به زبان فرانسه مشغول دعوا كردن پ ميمر يناگهان يصدا با

 :شه يهنش فعال مكه مسلط به زبان فرانسه اس، ذ مانيپ

پسر  گهيد! پسر بد. يكرد فيرو كث زيم ،يكرد فيرو كث ايروپوش ناد ؟يكار كرد يچ نيحواست رو جمع كن؟ بب زيچند بار بهت گفتم سر م _

 .يستيمن ن

ه خاطر كه ب رهيگ يمادر رو م يشگيهم يهاش و دعواها يكودك يشگيرنگ همون غم هم اينگاه ناد. شه يم يجار مانيصورت پ يرو اشك

 :گه يدوزه و م يم ميو پر اخمش رو به مر ينگاه جد عيسر مانيپ. ديشن يو برگردوندن آب م ختنير ايسوزوندن غذا، 

برو برگرد رو خودش و  ينسكافه بخوره ب ايهر وقت قهوه  نيا. ساله اس 20 ياياتفاق هر روزه ناد نيتر يعاد نيا. سرش يفدا. بسه ميمر _

 يچ يفهم يم ؟يستيپسر من ن يگ يو م يكن يساله رو دعوا م 6بچه  يدار يزيچ نياون وقت تو برا همچ زهيبر ديم باهاش ه يو دور و بر زيم

 .تمومش كن ؟ي گيم يدار

 يكه صدا رهي گيكوچولو رو م مانيشه و دست پ يبلند م يصندل يبره ناگهان با خشم از رو يم يپ ميمر يكه حاال كم كم به عمق حرف ها ايناد

 :گه يم يزيكوچولو چ مانيكنه كه دوباره رو به پ يم خكوبشيبر جا م ميمر يو مهربون ياز گرم يخال

گذاره و با  يخشك شده قهوه م بايتقر يجا يرو يديره و دستمال جد يم زيدستش به طرف م عيكوچولو سر مانيپ م،يبعد از اتمام حرف مر _

و  ايدوباره رو به ناد ميمر يكه با كالم جد گهيم يكلمه ا ايرو به ناد يعد با لحن آرومب. كنه يكردنش م زيدستمال و تم دنيشروع به مال تيجد

 :گه يم يبار به فارس نيا

 )ديببخش. (ديبخش _

 :گه يم ميبار رو به مر نيگونه ا يروون رو يهمون اشك ها با

 .كنم ينم يباز نيبا ماش زيسر م گهيد _

 .دوزه يم مياش رو به مر يو نگاه اشك نهيش يم يصندل يو رو رهايم رونيب ايدستش رو آروم از دست ناد بعد
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دستش رو  مانياش رو به ارمغان آورده فرار كنن كه پ يكه خاطرات كودك يكنه تا از اون جهنم يدراز م مانيدستش رو دوباره به طرف پ ايناد

 :هگ يم ايرو به ناد يآروم يو با صدا دهيتكون م نيكشه و سرش رو به طرف يكنار م

 .پسر بد نكار،يا. نذاشت نه پاشم يتا مام _

 :گه يم تيدوزه و با عصبان يم مياش رو به مر ينگاه طوفان ايناد

. بهانه بر گردونم يكامل و ب زيم يرو رو وانيل نيكه حقم بود ا يموقع. يرفتارا رو كردن تو بچگ نيهم نيمامان خانوم؟ با منم ع ينيب يمنو م _

 نيهم. يستيدختر من ن گهيگفت د يبهم م يجور نيزد، هم يداد م يجور نيخودش رو فراموش كرده بود هم يبچگكه  يمامان هيسر منم 

 يبهانه بر گردونم رو هيرو به  وانيبهانه هر بار ل يب يسالگ 20شد كه حاال تو سن  نيشد؟ ا ياش چ جهينت يدون يم. گفت يرو م تومزخرفات 

 .ينيبيكه م يجور نيدرست هم. و لبخند بزنم زيم

شه و كم  يم ريگردونه و قهوه سراز يكامل بر م زيم يزنه، رو يكه بهش م يبرگشتش رو با ضربه ا مهيقهوه ن وانيل يحركت ناگهان هيبا  بعد

 .زهير يروپوشش م يشه و رو يم كينزد زيكم به لبه م

 :گه يم ميپر تمسخر رو به مر يبا لحن بعد

 شه؟ يوقت حمل بر پسر بد بودن نم هي رون؟يب ميبر مانيمن و پ نيشغول حرف زدنمامان خانوم اجازه هست تا شما م _

 كشه يم زيم يو پر ترس دوباره دستمال رو رو عيكوچولو سر مانيپ

 :گه يم ايرو به ناد يعصب يكم ييكنه و بعد با صدا ينگاه م ايبه ناد جيگ يا هيثان مانيپ

 .تو هم شورش نكن گهيد يتند رفت ول ميمر. رو ييها زيچ هي رهيبگ اديبچه هم  نيا دياباالخره ب. كنم يخواهش م. جان ايبس كن ناد _

دوه  يبه سمتش م عيسر مانيكنه و پ يكوچولو دستش رو دراز م مانيكنه و رو به پ يبغض درونش رو خفه م. شه ينگاهش دوباره كالفه م ميمر

از اون فضا  بيترت نيو به ا رهيگ يره و دستش رو م يم اير از خنده به طرف نادپ يبعد پسرك با صورت يا هيو ثان رهيگ يم يو در آغوشش جا

 .رن يم رونيب

 .گرده يبر م شيهم ناخودآگاه به سال ها پ ميشه و مر يثابت م ميصورت مر ينگاهش تو يلحظه ا يبرا مانيپ

 :گه يمقابلش در حال گم شدنه، م يتو فضا ييكه نگاهش جا يكنه در حال يشروع به حرف زدن م ميمر يا قهيچند دق ياز سكوت بعد

 يكن يفكر م. دهيمنو نكش يها يدارياون استرس ها و شب ب. جا نيبه ا دميفهمه من از كجا رس ياون دختر نم. كنه يمن رو درك نم يشكيه _

راحتم رو بكنم اما  يكنم و زندگ ستشيتونستم همون موقع ها سر به ن يخواستم م يكه اگه م يخواد اون جور سر پسرم داد بزنم؟ بچه ا يدلم م

هام اون  ييدونستم تو تنها يم. كه دلبسته ام كرد يكردم، حس دايتو وجودم نسبت بهش پ يزيحس غر هيتو شكممه  دميفهم يچون وقت. نكردم

 .كنه و فقط مال خودمه يتركم نم

اما تو تنهام . شديپام كج تر م طيتو نبود تو اون شرا يمال يك هااگه كم ديشا. رفتم و اون جا داغون تر شدم يبا حال داغون رانياز ا مانيپ

منت و  چيه ياونم ب ،يكردن رو داد يفرصت درست زندگ گهيبار د هيو باورت نكردم تو بهم  دميوقت صدات رو نشن چيه نكهيبا ا. ينذاشت

ور و برم نبود و مجبور بودم با زبان دست و پا شكسته ام د يهم زبون چيه يوقت. ام بود يزندگ يروزا نيشش ماه اول وحشتناك تر. يشتچشم دا

 يسه ماه اول حال بدن. من بذارن يحرف ها دنيفهم يبرا يوقتا اصال حاضر نبودن وقت يليكه رو زبان خودشون تعصب داشتن و خ يكشور هيتو 
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تونستم كار  يتونستم درست غذا بخورم نه م ينه م. دخور يزدم هم حالم به هم م يكه به دستم م يصابون ياز بو يحت يگاه. بود حام هم افتضا

با خودم كنار اومدم و  يبودم ول دهيبراش نشن يحيتو شكمم بود كه تو كشورم جز گناه توض يبچه كس. داغون بودم يخودمم كه از نظر روح. كنم

كالس زبان ثبت نام كردم و كنارش  هيبعد رفتم . مكم بهتر شد هيباالخره اون سه ماه اولم گذشت و . زبان فرانسه خوندن خونهشروع كردم تو 

صبح  6از ده شب تا . روز هم نبود فتيالبته ش. كردم دايكار پ يعفون يلباس ها ليتو قسمت استر مارستانيب هي يتو. گشتم يهم دنبال كار م

 .ديچيپ يماسك هم تو تمام مغزم م ريكننده ها از ز يضد عفون يبو يگاه ،بود يچارگيب. بود

 .يبهم بگ يتونست يفرستادم خوب اگر كم بود م ياما من كه برات پول م _

 يطيبود اونم در شرا ادميز يفرستاد يكه برام م يپول. تونستم اون جا بمونم يتو نبود واقعا نم ياگر كمك ها گم،يهنوزم م. اشتباه نكن. نه نه _

. ادتهي هاخالقم ك يخواستم سر بار تو باشم؟ درسته كه راهو كج رفته بودم ول يم ياما تا ك. يگذاشته بود ارميمنت خونه ات رو هم در اخت يكه ب

 چيهمون طور كه ه. يذار يسرم م ينه منت ياريدونستم تو نه به روم م يالبته م. دراز نكنم يكس يبكشم اما دستم رو جلو يحاضر بودم گشنگ

 هي ديبا رانيهمون موقع ها زنگ زدم ا. كردم يدرست م يزندگ هيخودم  يبرا دينداشتم با رانيتو ا ييجا گهياما د. ياورديوقت هم به روم ن

برا . نبود ياعتماد يبود اما تو ذاتشون ب بيبراشون عج. شد كه گفتم ازدواج كردم و حامله ام نيا. رو زيكردم همه چ يم يماست مال يجور

 .ساده باورم كردن نيهم

مردم چه  يشوهرها دميد يم يوقت مارستانيتو ب. دميرو دوباره چش ياديز يطعم حسرت ها ارميب ايخواستم دن يرو كه م مانيات نكنم پ خسته

 .زد يكنن حسرت تو چشمام برق م يدو قدم راه رفتن چه كارا كه براشون نم يطور زناشون رو بغل كردن و برا

 رشيبدم و ز رشيو ش رميرو هم بغل بگ ييلويك 3بچه  هيودم اما مجبور ب. سميتونستم صاف وا يبه زور م. بود كه اومدم خونه يهفته ا هي مانيپ

 .رو عوض كنم

شه تا  يكنده م شييپا اي يدست هيبرو برگرد  يكردم ب يفكر م. ديلرز يگم كه دستام م يخواستم ببرمش حمام به جرات م يكه م ياول دفعه

 .ديكشساعت طول  هيبچه حمام كردنم  هي. خورد يم زيدائم از دستم ل. حمومش كنم

بود كه ده دوازده روزه بود كه نافش افتاد و مامانم  ادمي كمياز خواهر كوچ ييزايچ هيتو ذهنم . ام ده روزش شده بود و نافش افتاده بود بچه

 .بردش حمام و بعد بابام تو گوشش تشهد خوند

با خودم سر و كله زدم  يليخ. يتو گوشش بخون يواخ يم ينداره چه تشهد نتيتو د ييجا خيكه از ب يبچه ا ميگفتم كه برا يخودم متلك م به

. خودم بچه ام رو بغل كردم و آروم تو گوشش تشهد خوندم. بچه از حاللم، حالل تر و پاك تره نيگفت ا يبا سماجت تو گوشم م ييصدا هي يول

 .براش درست كنمرو  يزندگ نيهمون جا به خودم قول دادم بهتر. كردم يو من از خنده اش ذوق م ديخند يمبچه ام 

 .كرد يبد بهم نگا نم ديد كيبا  ينبود و كس بيعج يليخدا رو شكر خ. به نام خودم براش شناسنامه گرفتم رفتم

زد  ليبودم كه مسئول شارژ آپارتمان هامون بهم م ومدهين رونيهنوز از شوك اون ب. زدن كه حسابت بسته شده ليهمون موقع ها بود كه بهم م _

نكردم تا مدتها فكرم  داتيپ يدنبالت گشتم ول يليخ. يكرد ستيافتاد تو خودت رو ن ميو تازه دو زار نيكن يه طور پرداخت مكه قبض ها رو چ

هم  يكيبا  يكردم رفت يفكر م يدروغ چرا گاه. گهيد يندار يو مشكل يفكر كرد زيبود اما بعد خودم رو مجاب كردم كه حتما به همه چ بخرا

 ...و يخونه شد
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بد كرده بود  ريپشت و پناه بودن اما انقدر ام يسخت بود ب. دميگذاشتم بر رونيب رانيهمون موقع كه پام رو از ا.  مانيپ دميرد جماعت براز م _

 .قلم رو خط بكشم هي نيدور ا گهيدر حقم كه د

شركت  ياز وكال يكيز سه سال تونستم كردم و كم كم خودم رو نشون دادم و بعد ا دايشركت كار پ هيدوره حقوق رفتم و بعد تو  هي خالصه

 .رانشونيا يتو قسمت پروژه ها. بشم

 .برا خودت يشد يليخانوم وك گهيپس د _

 تيبازه و در نها شرفتتيپ يجا برا يو بخوا يكه اگه تالش كن نهيبه ا تشياونجا مز يدون يم. اقدام كنم ديدكترا با يبر گردم برا. نيهمچ يا _

 .يبر يازش سود مو  ينيب ياش رو م جهينت

 ؟ياومد يبهشون سر زد ؟يدار ياز خانواده ات خبر _

 ياز پشت تلفنم دست و پام م. جدا شدم مياليبود زنگ زدم و گفتم از شوهر خ يبود كه باالخره هر جور شيماه پ 6 هيخبر  نيراستش آخر _

 يبماند كه چقدر من رو متهم كردن كه تو نساخت. رونيب ميايم خونه شوهر و با كفن مير يم يما با رخت عروس يآخه به قول. وقت گفتنش ديلرز

 ؟ينون درآر يخوايچه طور م بيساله تو كشور غر 5بچه  هيرو نگه داره و حاال با  يو زندگ اديكوتاه ب دياو زن ب

. االن كه اومدم نيكردن و رفت تا هم يخداحافظ يگفتم؟ آخرشم با بد خلق يم يچ. نداشتم بزنم يحرف. كه از اول هم تنها بودم نيغافل از ا! هه

ه و يپدر تو شناسنامه اش خال يكه جا يبا بچه ا. هامه ياول بدبخت نيو ا رانيكنن بمونم ا يچون اون وقت مجبورم م. نمشونيهم ندارم بب ميتصم

 .گهيدرد د هيمادرشه و هزار و  لياش، فام يليفام

 ؟يكن يچرا ازدواج نم ؟يباالخره كه چ _

باهام كنار  ديفهمه با يم. است دهيهمون قدر هم فهم. مرد منه مانيپ. كنم يحس نم يكمبود. وقته خودم مرد خودم بودم يليخ. مانيپ ايكوتاه ب _

 .اديب

 .يكن يم يو باهاش بد خلق يهست يعصب يليبه نظر تو خ يول _

 .كنه يكم مفهمه و در ياما م گهيده د يجا نشون م هيآره باالخره اون همه فشار خودش رو  _

تو رو براش  يها يو تلخ رتشيتو آغوشش بگ يكن يم يباهاش بد اخم اي يكه تو براش وقت ندار ييرو الزم داره تا وقتا يكي يكن يفكر نم _

 جبران كنه؟

 هات رو؟ يريسخت گ نيا يترك كرد اي ياز كس يبازم تقلب گرفت ؟يكار و بارت چه طوره؟ هنوزم استاد مانيپ _

 :ده يكنه و ادامه م يم يقيمخنده ع مانيپ

 .دل نه صد دل عاشقش شدم هيتقلب گرفتم و  هيازش  ،يديمنو كه د يكوچولو طونياون ش _

 شاگردت بوده؟ يعنيپس  ؟يگ يدروغ م _

 .نه ممتحنش بودم _

مونه  ين مثل كف دست مكنه، چو يمطمئنم خوشبختت م يول. جذبت كرده نيزنم هم يداره و حدس م يبيعج تيدونم شخص ينم بهيبرام عج _

 .يزندگ كيبرا تداوم  نهيبهتر نيو ا
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 يدو رو م يوقت يارزشه ول يرو ب هي ةكار كنم كه سك يسكه اما چ يدو رو ميشد. ام نتونستم باهاش مخالفت كنم يكه تو كل زندگ هيتنها كس _

كنارم  ينه؟ وقت اي يفهم يدونم م ينم. يمحافظت كنازش  يخوا يو م اديمدام دستت روش م شيذار يم بتيتو ج يو وقت شهيشه با ارزش م 

ساال  نيمثل آب خوردن تمام ا. ره يراست باال م واريشه از د يباورت نم. لرزه يهاشه و دل من مدام م طنتيش ياون پ. كم دارم يزيچ هي ستين

 .هيدونم چه حس ينم... ايترسم كه مبادا االن پاش سر بخوره  يهم باال رفته اما حاال هر بار من جاش م

 :ده يزنه و ادامه م يم ينيريلبخند ش ميمر

هر دو تون . خار هم تو پاش نره هي يتو باشه ول يهمه رنج ها و درد هاش برا يحاضر. شه يتر م زيهمون حس عشقه، از جونت برات عز نيا _

 .مراقبش باش كه نشكنه ن،يهم رو دار اقتيل

 .غر زده به جون خانومت يحتما االن كل. از وقت ناهارشم گذشته مانيآخه پ د؟يمون يناهار م يبرا نميبب _

 :گه يم ميده و بعد در جواب مر يسر م يخنده سرخوش مانيپ

 .تو مياريب ميريبه زور دستشون رو بگ ديداره كه االن با يو سرگرم حيست انقدر تفر اياگه ناد. گشنشه دهيبندم اصال نفهم يباهات شرط م _

 د؟يمون يناهار م ،ينگفت يراست... الشون و بعددنب ميخوب پس بر _

گذره  يخصوصا كه گشنه هم باشه سرش بره از ناهار و شامش نم. امي يكه بر نم يكيچون از پسش من  ميبمون دياگه بخواد بمونه با ايناد _

 .نداره يفرق يليتو خ مانيبا پ. رونيخصوصا ناهارو شام ب

 .الهيآب خوردنمون هم با هزار جور فكر و خ هينه مثل ما كه . ذرهگ يبراش ساده م يزندگ! خوش به حالش _

كنه و نگاه  يم دايرو پ ايناد يلومترياز دو ك مانينگاه پ. رن يبچه ها م ياومدن و به طرف محل باز رونيهتل ب يبا هم از ورود ميو مر مانيپ

 .كوچولوش رو مانيپ يهم از دو فرسخ ميمر

 .افته يلرزه و دلهره به جونش م يم دشيل دناگهان از صحنه مقاب ميمر دل

 .دنيرس ايو به ناد دنيدو يهم در تالش برا مانيو پ دنهيدر حال دو بايتقر يباز نيجدول كنار زم يرو ايناد

 .شه يصورتش ثابت م يگرده و رو يبر م مانينگاهش به سمت پ يا هيثان ناخودآگاه

 :گه يخندان و ترسان با هم م يخندان و نگاه ييدونه و با صداگر يسرش رو آروم به طرفش م ميبا نگاه مر مانيپ

طور كه من  نيده و ا يداره با پسرت مسابقه م. جدول بدوند ياش كنه از رو يسنگم شده راض ريكنه تا ز دايرو پ يكي هيكاف. كاره نيعاشقه ا _

 .ستيآوانس دادن ها هم ن نياهل اهرچند . بذاره اون ازش جلو بزنه ديرفته بزرگتر از اونه و با ادشي نميب يم

 :ده ياندازه و با خنده ادامه م يشونه اش رو باال م بعد

 .گهيخوب مسابقه ست د _

داره تا به سمتش بره،  يبر م زيخ ميمر. افته يم نيزم يخوره و رو يم زيجدول پاش ل يكوچولو از رو مانيادامه حرفش رو نزده پ مانيپ هنوز

 .داره يكل محوطه رو بر م مانيپ هيگر يمطمئنه كه االن صدا

 .شه يم خكوبيم مانيو عكس العمل پ ايناد يآماده حركت كه با صدا ميشه و مر يم هيبغض كرده و آماده گر مانيپ

 ي، مو بلند كردنش دراز كرده مانيگرفتن دست پ يكه تنها دستش رو برا يكوچولو در حال مانيگرده و رو به پ يبا خنده به پشت سر بر م ايناد
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 :گه

پسر  يزار بزن يخوا ينگو كه م ه؟يبغض كردنت چ. اون موقع فتادميمگه من ن. گهيد يخوب افتاد ه؟يهان؟ چ. لوس ياز بچه ها اديبدم م! اَه اَه _

 .دوست منه نيگنده؟ اگه آره من برم كه نگن ا

 :گه يو م رهيگ يرو از سر م دنشيجدول دو يمثل باد رو دهينكش هيكنه و به ثان يرو بلند م مانيبا خنده پ بعد

 .من ببرم ها، بدو يخوا ياگر نم مانيبدو پ _

 .رهيگ يقرار م ايكنه و كم كم در كنار ناد يدوباره م دنيشروع به دو دهينكش هيشه و به ثان يفراموشش م هيگر مانيپ

 .ايزنه و گاه ناد يم ايبه ناد يكيكوچ يتنه ها مانيپ يگاه

 .زنه تا بندازدش يره تنه ما؟ نگاهش كن به پسرم دا _

 :گه يپر خنده م يبا لب مانيپ

 .زنه يمن تنه م يايخوب پسر تو هم به ناد _

 .اون بچه است _

 .زنه يپسرت تنه نزنه اونم نم. منم بچه اس يايخوب ناد _

دود شده رفته هوا، با  يس و دلهره ناگهانكه انگار اون همه تر يو پسرش و در حال اينظاره كردن ناد قهيغافل از همه جا و تنها با چند دق ميمر

 .كنه يم مانيكردن پ قيپر خنده شروع به تشو يلب

 .گهيكم د هيبدو . يبر ياالن م! بدو مامان مان،يبدو پ _

 .دوه يپر از خنده دوباره م يدوزه و بعد با لب يچشم م ميكنه و به مر يم ستيا جيگ يا هيبچه ثان پسر

 .يبر يدونم تو م يكنه، م يلب زمزمه م ريدوزه و ز يم اياش رو به صورت ناد تنها نگاه عاشقانه مانيپ و

 .رسن يقدم اختالف به ته جدول م كيهم زمان و تنها با  بايتقر مانيو پ ايناد

 :گه يم اديفر مهين يو با صدا رهيگ يدستاش رو باال م ايناد

 .من بردم _

 :گه يپره و م يم ايكالم ناد نيب ينندما اديفر يبا صدا ده،ينكش هيهم به ثان مانيپ اما

 مگه نه مامان؟. من بردم ر،ينخ _

 .يآره فدات شم شما برد _

 مان؟يمگه نه پ. من بردم ن؟يگ يا؟ چرا دروغ م _

 :گه يگذاره، م يم ايكه دستش رو آروم پشت ناد يخنده و در حال يتنها م مانيپ

 .نيهر دو تون برد _

محكم تر حلقه  مانيكه دست پ ارهيدر ب مانيپ يكنه خودش رو از حصار دست ها يم يدوزه و سع يم مانيبه پنگاه اخمو و معترضش رو  ايناد

 :كنه يگوشش زمزمه م ريشه دورش و آروم ز يم
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 .اون بچه ست، بذار دلش خوش بشه كه اونم برده يول. عشقم يدونم تو برد يم _

 .بار ها كي نيفقط هم _

 .خونه يوبه س شيحاال پ طون،يباشه ش _

 .من گشنمه ؟يا؟ پس ناهار چ _

 .برسم ميبه كار و زندگ ميبر ايب يات هم نبود يگشنگ ادي شيپ قهيتو كه تا دو دق _

 .خوام، جوجه با استخون يم رونيناهار ب. امي ينم.نه _

 .امان از دست تو _

 :گه يگردونه به عقب و م يسرش رو بر م ميمر

 ن؟يناهار هست نميبب _

 :ده يصحبت مادر، بلند جواب م يتوجه به رو يلو بكوچو مانيپ

 .نميش يم ايناد يمن پهلو_-

 :گه يگرده و با اخم م يبر م مانيبه طرف پ ميمر

 .ياسمش رو صدا بزن ياجازه ندار. جون اياز شما بزرگتره ناد. ايخاله ناد ايجون  ايناد يبگ ديبا مانيپ _

 :گه يبا حرص م ايكنه و ناد ياخم م مانيپ

 .مونم يوگرنه باهات دوست نم ايبا هم بهم بگو ناد مياما ما دوست _

 :گه يم يروزيپ يبا خنده  ايخنده و ناد يتنها م مانيرو مجاب كنه و پ ايكنه ناد يم يكالفه با چشم و ابرو سع ميمر

 .اميخوب من ناد ؟يكن ينگاهم م يهان؟ چرا اون جور _

 :قرار گرفت و خطاب به او گفت ميز هتل دارها كنار مرا يكياز در كامل وارد نشده بودن كه  هنوز

 ؟يمانيخانوم سل _

 بله؟ _

 .هم تماس گرفتن گهيدو بار د. طلوع پشت خط هستن يراد از شركت بازرگان انايبه نام آر ييآقا _

 .ره يبه طرف رسپشن م يعذر خواه هيبا  ميشه و مر يم رهيخ ميپر تعجب به مر ايناد نگاه

 ما كه نبود؟ هان؟ يانايبود؟ هان؟ آر ينظورش كآقاهه م نيا _

 .خودش بود قايچرا دق _

 هان؟ _

 .رانياز قراردادها اومده ا يحل كسر يكنن و االن برا يكار م انايكه با شركت آر هيشركت فرانسو كي ليوك ميمر _

 ؟يدونست يتو م! چه جالب ؟يگ يدروغ م _

 .دمينه امروز فهم _
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 ؟يشناس يمرو  مياز كجا مر نميبب _

 .گفتم كه شاگرد و كارمندم بوده _

 دونست؟ ياسمش باباش رو نم مانيچرا پ ه؟يشوهرش ك ؟يدوستش داشت _

 .كرد يتنها در سكوت و بهت تماشاش م مانيو پ كرديبار سوال م ريت ايناد

 :گه يده و م يحركت م مانيدستش رو مقابل صورت پ ايناد

 ؟يد يچرا جوابم رو نم ؟ييكجا ؟يه _

 .ربط بود يهم كامال ب شيكيكه  يجواب كدوم سوالت؟ چند تا سوال كرد _

خوشگله  يليشوهرش دوستت بود؟ بعد تو رو دور زد؟ خ ؟يكرد يچه كمك. يالك يكرد يكه بهش كمك نم يخوب اگر دوستش نداشت _

 شوهرشم خوشگل بود؟ طالق گرفتن؟. ميمر

 :گه يم يكنه و با تلخ يم اينادتلخ ناگهان رو به  يخراب و نگاه يبا اعصاب مانيپ

 ؟يشه تمومش كن يم _

 .دلم رو ازت بپرسم و تو خودم برداشت نكنم يتو يسواال يخودت گفت! نه _

 .ستياالن جاش ن يدم ول يجوابت رو م. ايخوب ناد لهياوف، خ _

 ؟يپس ك _

 .گم برات يتو راه م _

 سوال؟ هيباشه پس  _

 بله؟ _

 ؟يهنوز هم دوستش دار _

شر و ورها رو  نيا گهيد. بود يو تو خواه يو تو هست يسال ها از ته قلبم دوستش داشتم تو بود نيكه تو تمام ا يتمومش كن من تنها كس ايناد _

 .خوام بشنوم ينم

 .دميسوال پرس هيمن  ؟يش يم يحاال چرا شاك _

 .كم بهشون فكر كن هيسواالت  دنيبه بعد قبل از پرس نياز ا _

 خودميو اصال نپرسمش و بعد خودم برا  رهيغ اي يهمون خونه اول كه بگم االن ممكنه تو از سوالم ناراحت ش ميرس يباز م خوب اون وقت كه _

 .كنم رشيتفس

 .يش يكله شق م يليخ يگاه _

 .خودته ريخوب تقص _

 خوبه؟. دم يجواب همه سواالت رو م نيتو ماش مير ياالن كشش نده، م ايباشه ناد _

 .نره سواالم ادتيا اوهوم، پس بپ _
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 .باشه چشم _

 .بال پسرم يچشمت ب _

 پسرم؟ گهيم يبه ك يك _

 ؟يكن يخود م يداد و هوار ب يبابا چرا ه هيچ _

_ هيمنو دست انداخته، فكر كرده خبر! ا. 

 .يخود راه انداخت يباز تو هوار ب انا؟يآر هيفكر كرده خبر يك _

از هتل  رونيشماره هتل رو گرفتم فرمودن خانوم ب يعالف ها ه نيره هتلش رو داده از صبح عتو دستشه اون وقت به من شما ليموبا يگوش _

 .هستن

 ش؟يكه از صبح سه دفعه گرفت يبود كاريخوب تو مگه ب _

 !خفه شو ها يمان _

 .گهيگم د يبابا خوب راست م يا _

 گذاشتم؟ يباهاش قرار سه شنبه رو م يگرفتمش، چه طور يخبرم نم _

 بهت فشار اومده؟ نجوريكه ا هيبگو دردت چ. ياريم يمفت داربهانه  _

 كدومه؟ هيدردت چ. يگ يچرا چرت م _

 يكنه و بعد به تو وصلشون كنه تا كارت رو بگ دايكه زنگ بزنه و مردم رو برات پ نهيهم هم يسرت كار منش ريخ يدار يتو منش انايآر _

 يا گهيكه خبر د نيمگر ا ،يزن بگرد هيو دنبال  يريتلفن رو دستت بگ ياز صبح گوشعالف ها  نيع يكه بخوا نميب ينم يليپس دل. بهشون

 .باشه

رو  لشيمرد شماره موبا يخب نم. گفتم خودم زنگ بزنم ختميبدبخت هزار تا كار ر يسر منش دميد. خود حرف مفت نزن يب! يخفه شو مان _

 .شدميهمه هم عالف نم نيداد كه ا يم

 .شوهرش دلش نخواد ديخوب شا. يرو ندار لشيكه شماره موبا نهيآها پس دردت سر ا _

تازه . خوره كه شوهر كرده باشه ياش هم نم افهيرو داشته باشه به ق 28 اي 27شوهرش كجا بود بابا؟ خودش به زور . يگيولم كن شر و ور م _

 .ستيخبرا ن نيا نرايكه مردم هول باشن دختراشون رو شوهر بدن، تو خارج از ا ستين رانيهمه جا مثل ا

 .كرده و طرفم پا نداده ريبگو گلوت گ. گهيپسر حرف دلت رو بزن د! طور نيآهان پس كه ا _

 .خجالت بكش ،يخفه شو مان _

 بود؟ ياسمش چ يتون؟ راست يمانيشد خانوم سل دايحاال پ نميبب. ميپرس ياما باالخره كه حال شما رو هم م ميكش يچشم ما خجالت م _

 .رهيم رونيب انايكنه و از اتاق آر يم يخوشخنده سر  بعد

*** 

 .ره يم زيبه طرف م نيو سنگ يجد يشه و با نگاه يوارد م ميو باز شدن در اتاق كنفرانس، مر ياعالم منش با
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 .دلخور يمشتاق و كم انايجستجو گرانه و نگاه آر يگرده و نگاه مان يصورتش م يبا لذت رو مانيزمان نگاه پ هم

 يخال يصندل يدست دادن با تك تك جمع، رو يبار بدون تالش برا نيكنه و ا يم يو بعد آروم سالم نهيب ينگاه ها رو م يا هيا ثانتنه ميمر اما

 .نهيش يم يكنار مان

 .شه يمشغول كار م تيكنه و با جد يبازشون م زيم يو رو ارهيم رونيرو ب ييكنه و پوشه ها يرو باز م فشيك يوقت تلف كردن نيكوچكتر بدون

سال هاش كم كم در حال محو شدنه با دقت به  نيكنه اون عذاب وجدان ا يكه احساس م يو در حال نهيب يكه مقابلش م يغرق لذت از زن مانيپ

 .ده يگوش م ميمر يحرف ها

 نيزن به ا نيقطعا ا .نهيب يكه مقابلش م يخوره از انتخاب سخت يحال براش غصه م نيگه و در ع يم كيتبر انايدر دل به انتخاب آر يمان

 يم ريس گهيد يايدن كي يتو باياون تقر يمحو صورت زن و صدا انايآر. يا گهيمرد د چيو نه ه انايآر ينخواهد بود نه برا يافتنيدست  يسادگ

 .كنه

و  مانيلب پ يافته و لبخند رو يم نييشه و پا ياراده خم م يپاشه سر مرد ب يم انايصورت آر يكه تو يظيو اخم غل ميسر مر يباال رفتن ناگهان با

 .واضح تر يمان

 .شه يوارد م ينيريقهوه و ش ينيشه و خدمتكار با س يساعت در باز م كيحدود  يزياز چ بعد

 :اديبه خودش م مانيآروم پ يهنوز غرق كا،ر با صدا ميمر

 .ميو بعد دوباره به كارمون برس ميرو قهوه مون رو بخو ميداشته باش ياستراحت كوتاه كيكنم بهتره  يفكر م يمانيخانوم سل _

 .دوزه به فنجونش يداره و دوباره چشم م يو قهوه رو بر م ارهيكنه و سرش رو باال م يبرگه ها رو مرتب م يحرف چيه يب ميمر

 :گه يگرده و م يبه طرف دختر بر م ميسكوت مر نياز ا يعصب انايآر

 .يمانيخانوم سل ميتون باششب شام در خدمت كي ميش يخوشحال م نيباش لياگر ما _

 :گه يم يخشك و رسم يو با لحن ينرمش چيه يب زن

 .يبعد يان شاءهللا در فرصت ها. ممنون از دعوتتون _

و  ارهينه و با حرص قاشق داخل رو به حركت در م كيفنجونش خم م يسرش رو رو دهيدر هم كش ييبار با اخم ها نيشكست خورده و ا انايآر

 .دوزه يچشم م انايركات آربا لبخند به ح يمان

 يبلند م زياز سر م ميهمه شون، مر ليباب م يا جهيشب خسته از كار و با نت 9حدود ساعت  بايتقر. شن يدوباره مشغول كار م قهياز چند دق بعد

 :كنه يم ستادنشيوادار به ا مانيشه كه كالم پ يكنه و آماده خروج م يشه و كتش رو به تن م

 .ديداشت فيام تشرش ميشد يخوشحال م _

 .ميمنتظره با هم شام بخور مانيكه پ ديدون يم _

از  نيراست مانيو اصال از كجا پ هيك مانيكه پ نيبه پاسخ سواالتش از جمله ا عتريهر چه سر دنيرس يو در پ مانيبه پ دوزهيچشم م جيگ انايآر

 شناسه؟ يزن رو م نيخبر داره و از كجا ا مانيبه اسم پ يوجود كس

 .رهيگ يم مانيبه پ دنيپر يخودش رو برا يجلو مانيزن از دفتره كه با ادامه كالم پ عتريصبرانه منتظر خروج هر چه سر يب حاال
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 .رسونمتون تا هتل يپس من م _

 .رم يبرام م نيريآژانس بگ هي ن،يشم جناب راست يمزاحمتون نم _

 .رسونمتون يكه خودم م ميتعارف ندار ه؟يچه حرف نينه ا _

 :گه يم مانيرو به پ يعصب ييگرفتن زن باشه با صدا يسر سخت برا يبيرق مانيشده و انگار كه پ يحرص اانيآر

. يشناس يخانوم ها رو كه م. رسونم يرو م يمانيمن خانوم سل ا،يناد شيپ يبهتره تو بر. گفته بود منتظرته ايافتاد كه ناد ادميجان االن  مانيپ _

 .شه ازت بفهمه ها يدلخور م هوي

كنه  يزنه و با خودش زمزمه م يتو وجودش زنگ م انايآر ياز حرف ها يزيچ يناگهان مانيو پ رهيگ يخنده اش رو م يبه زور جلو بايتقر يمان

 .هست فراموشش كن يهر چ. يداشته باش يحس چيزن ه نينسبت به ا يتون ينكن تو نم يوونگيد انا،ينه آر

 :گه يم انايرو به آر يجد يكشه و با لحن ياخم هاش رو در هم م بعد

 .ششيرم پ يرسونم بعد و م يخانوم رو م ميگم مر يزنم و م يخودم بهش تو راه زنگ م ستين يمشكل _

براش پر رنگ  مانيپ يگرده و كم كم مخاطب تلفن ينام زن به شب تولد عمو بر م دنيبا شن يو نگاه مان شهيهم زده م انايخطر تو گوش آر زنگ

 .شه يو پر رنگ تر م

بعد در  يا هيكشه و ثان يم رونيرو از فكر ب انايو آر يمان ميمر يخداحافظ يكنه و صدا يبه طرف در حركت م مانيپ يا گهياز هر حرف د قبل

 .رن يم رونيپر از سوالشون از در ب يمقابل نگاه ها

 ن؟يكجا شال و كاله كرد يبه سالمت _

 .فرستادم ينجات م قيغر يكرد يهات غرق شده؟ خوب هماهنگ م يكشت هيچ _

 نجات خودته؟ قينمكدون؟ نكنه منظورت از غر ينجاتم دار قيمگه تو غر _

 .فرستادم يرو م مانيپ ديحاال شا ينجاتت بدم ول اميكه من ب يستين زيمگه من چمه؟ هر چند انقدرا هم عز ه؟يچ _

 .گهيد نهيمنظورت جناب راست _

 نرفته؟ كه ادتي. آقامون مانه،يپ قاينه قربونت دق _

 ...رسونن هتلشون و يذارن و مردم رو م يم يآقاتون چه مرام يحتما خبرم دار! هه _

خوب آقامون . تو بوش همه جا رو برداشت يوقته سوخته آخه از در اومد يليسوزه؟ هر چند معلومه خ ياالن كجات داره م قايهه هه بگو دق _

 .دلسوزه

 ؟يبر يخوا يده شب كجا م يحاال جنابعال! هه _

 :ده يادامه م انايده و هم زمان رو به آر يسر م يبار قهقهه بلند نيا ايناد

 .رونيشام ب ميبر مانيجون و پ ميدنبالم با مر اديآقامون داره م _

 :گه يبلند م يكنه و بعد با صدا يزمزمه م يزيلب چ ريكشه و ز يناگهان اخماش رو در هم م انايآر

 باشه؟ يخانوم ك ميمر ؟يستين مگه تو زنش. كنه يآقاتون غلط م _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٥ 

 شوهرم شد؟ هويشد  يبود، چ نيراست يكه آقا شيپ قهيدو دق نيا؟ تا هم _

. بره شام بخوره مانيبا پ افتهيبعد بدو راه م ،يبعد يدر فرصت ها شااليكه ا ستهيا يم يدختره تو رو من وا. حوصله ندارم يناناد زينمك نر _

 .اره خودشزن و بچه د مانيانگار نه انگار پ

 :گه يده و بعد م يسر م ييدوباره خنده پر سر و صدا ايناد

 يمن و چه به مامان شدن؟ مامان جذبه الزم داره و آ. من هنوز خودم بچه ام بابا. نه من مهيهم بچه داشته باشه مر يداداش گلم اگه كس نيبب _

 .شه يجلوش موش م مانيپ يوونيح! داره يچه جذبه ا ميمر نيا يدون ينم يآ

بر  زيخ ايبه طرف ناد عيسر. بود دهيهم هنگام خروجش شن مياسم رو از زبون مر نيكه ا ارهيم اديافته و به  ياسم ها براش فاصله م نيب ناگهان

 :گه يو م ستهيا يداره و مقابلش م يم

 ه؟يك مانيپ يناناد _

 .گهيخوب آقامونه د _

 شوهرشه؟ آره؟ ه؟يك مانيپ يكياون . نكن يلودگ _

كدوم  چياضطراب اما ه ،يترس، ناراحت ينوع ه؟يتونه بفهمه چ يكه با تمام تالشش هم نم نهيب يم يبيعج زيچ انايبار تو نگاه آر نياول يبرا ايادن

 :گه يبار م نيخنده و ا ريزنه ز يپس دوباره م. بده انايبه آر يحيشه كه بدون سر به سر گذاشتن جواب صر يها باعث نم نيا

 ميرفت مانميمشغول حرف زدن شدن و من و پ مانياون و پ م،يمر دنيهتل د ميرفت. ميبا هم دوست شد يكل. هم هست يسر ماهآخ آخ چه پ _

 ...يجات خال. داد يچه حال ميبا هم مسابقه داد يوا. رونيب

 :گه  يپره و م يم ايحرف ناد نياز كوره در رفته و ب بايتقر انايآر

 كه؟يبا اون مردت يراه افتاد يزن ول كرد هيشوهرت رو با  ياصال واسه چ. رونيب يرفت بهيمرد غر هيبا  يتو غلط كرد _

رفتن  رونيب يكردم برا يبعدم فكر نم. يكن شيخال ستيپره سر من قرار ن گهيد يدلت از جا. صداتم برا من بلند نكن ها ايكوتا ب يهو يهو _

 .گرفتم ياجازه م ياز كس ديساله با 6پسر بچه  كيكردن با  يو باز

 .خوره يمبل سر م يرو يكالم چيه يشه و بعد ب يكم كم رنگ چهره اش سرد م ايمسخ شده به ناد انايآر

ده  يتكون م انايكه دستش رو مدام مقابل صورت آر يو در حال نهيش يداره و مقابل پاهاش م يبر م زيخ انايوحشت زده و هول به طرف آر ايناد

 :گه يبا اضطراب م

 ؟يخوب انا؟يآر. ترسم يمن م اريجون من ادا در ن انا؟يشد آر ي؟ چچته انايآر -

شوهرش  ديشا. شه يتو وجودش بلند و بلند تر م يمان يو بعد ناخودآگاه صدا اديب رونيب يشوك ناگهان نيكشه تا از ا يطول م يا هيثان انايآر

 ...شوهرش دوست نداره ديشا... دوست نداره

 ...بچه اش... شوهرش _

 !تو هم يعاشق ؟يخوب ؟ياَه تو چته بابا؟ شوهر ك انا؟يآر يگ يم يچ _

 :كنه يشه و زمزمه م يدوباره به خودش مسلط م انايآر
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 ؟يناناد يتو مطمئن _

 :ده يحوصله ادامه م يب ايناد

 رو؟ يچ _

 م؟يكه بچه داره مر نيا... كه نيا _

 .خانوم ميتو، بله بچه داره مر يش يچه زودم پسر خاله م _

 ؟يديرشم دشوه _

 .نه، طالق گرفته _

 ؟يچ _

 .برو بابا زده به سرت تو هم امشب. يچيپ چيپ _

 .يجون من درست جوابم رو بده، برام مهمه ناناد يناناد _

دونست  ينگفته چون بچه اش اصال نم يزيطالق گرفته و به بچه اش هم چ شيسال پ يلياز شوهرشم به نظرم خ. خوب گفتم كه بچه داره _

 .هيباباش ك

 ؟يدينپرس مانيدونه؟ از پ ينم مانميپ _

 برم؟ نيد يحاال اجازه م. دهيو فعال اون بعدا نرس ميزن يشد و گفت بعدا در موردش حرف م يشاك يچرا ول _

 كجا؟ _

 .اهيمرد؟ دنبال نخود س ايزن بود  يليگه ل يتازه م نيبابا ا يا _

گرده و رو به  يبه عقب بر م يره بعد لحظه ا يشه و به طرف اتاقش م يمبل بلندم يرو بعد از يا هيره و ثان يناگهان تو خودش فرو م انايآر

 :گه يم ايناد

 ان؟يم يك نايمامان ا يدون ينم يناناد _

 !فعال. سالم ما رو هم برسون شونيديد! هه. ويخونه مادام و موس انيدن ب يم تيرضا يك نيمن از كجا بدونم؟ زنگ بزن بب. نه _

 ؟ير يكجا م _

 .اميرم شام كوفت كنم و ب يدارم م. كرده ريولمون كن بابا تو هم سوزنت گ! بابا يا _

 ؟ييتنها _

 گه؟يد. جون مانيجون و پ مينه با شوهرم و مر -

 باشه، مگه اومدن؟... ميآهان با مر _

 .رسن ياالنا م _

 .خدا فظ _

 .يبا يبا _
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*** 

 

دوزه به سقف اتاق  يچشم م. افته يتخت م يره و رو يبه طرف اتاقش م اليفكر و خ ييايراب و دنخ يبا اعصاب انايره و آر يم رونياز در ب ايناد

 .اديصورتش م يبلوند جلو يو دوباره اون دو چشم سبز و مو

 يذهنش صورت معادله رو م يشه و تو يسرش حلقه م ريافته و دستاش ز يشه و قطره اشك سمج از گوشه چشمش فرو م يطاقت م يكم ب كم

 :كنه يلب زمزمه م ريز جهينت يو بعد از ساعت ها تالش ب نهيچ

 !پرتقال فروش را ديكن دايهه پ _

 نييهر دو بعد از اون همه باال پا يانگار اشتها. شن يو مشغول خوردن شام م ننيش يم زيپشت م ،يخسته و نفس زنان از باز مانيو پ ايناد

 يدو رو حس م نيا نيب قيعم يو دوست تيآثار رضا ايكوچولو و ناد مانيبا نگاه كردن به پ هم زمان ميو مر مانيپ. باز شده يها حساب دنيپر

 .كنند

 :گه يم ميكنه و رو به مر يلب باز م ايانداختن سرش ناد نييزنه و به محض پا يم ايناد يبه رو ييبايلبخند ز مانيپ

 ن؟يهست رانيا يشما تا ك ميمر نميبب _

 طور؟چه . دوشنبه گهيتا هفته د _

 ن؟يدار يبرنامه خاص ييجا _

 :ده يدوباره ادامه م يقبل از هر گونه فكر ايبحث كه ناد نياز ا هيدوزه تا حدس بزنه دنبال چ يم اينگاهش رو به ناد مانيپ

بهمون خوش  نيايب خوب اگه شماها هم. منو ببره شمال ديشرط به من باخته و با هي مانيپ. شمال ميتهران، بر يتو ديندار يشه و كار ياگه م _

 ها؟ نه،يب ياونجا م نيايخوب ب ه؟يدونه حلزون چ ينم مانياما پ ميحلزون جمع كن يكل ميتون يگفتم اون جا م مانيمن به پ. گذره يم

 يرده مسفر آو نيتو ا مانيو پ ميمر يهمراه يبرا ايكه ناد يمهم ليدل يتو ذهنش مشغول حالج مانيدوزه و پ يچشم م ايبا تعجب به ناد ميمر

 :گه يم ايمتفكر در جواب ناد يبا نگاه ميكه مر دنهيهنوز مشغول خند. خنده

خوام مزاحم  ينم يبا هم بودن ول يبرا ميوقت ندار يليكنه چون اون جا خ حيكم تفر هيهم  مانيپ رانيا ميحاال كه اومد ادي يراستش بدم نم _

دوره  نيبا هم، خوش بگذره بهتون كه عمر ا ديبر. سر خر همراهش باشه هي يلكس دوست نداره به قو چيدوره ه نيدونم تو ا يم. شما بشم

 .تاههكو يليخ

 :ده يادامه م ميبا خنده در جواب مر ايناد

. خود تعارف نكن يگلمه تازه كمند هم هست، پس ب يهم برادر خودم و پسر عمو شياول. سر خر همرامونه يكل نياياگه شما هم ن. اليخ يب _

 باشه؟

و لحظه  اديتو ذهنش م يتشابه اسم كيكه غافل از همه جاست تنها  ميكنه اما مر يرو عوض م ميمر يرو و حت مانيمند ناگهان رنگ نگاه پك اسم

بود  يكمند تنها كس ديشا. تفكر غلط و عشق احمقانه نابود كرده بود كياش رو با  يزندگ يكنه كه روز يفكر م يبه سال ها قبل و كمند نام يا

با  ايزنه و رو به ناد يذهنش رو پس م يافكار تو يبا هر بدبخت. وقت حاللش نخواهد كرد چيئن بود تا عمر داره بهش بدهكاره و همطم هك
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 :ده يكمرنگ شده ادامه م يلبخند

 .مزاحم بشم يجمع خانوادگ كي يمن تو ستيدرست ن يول زميممنون عز _

 بايو تقر يجد يبا لحن رهيگ يكوچولو دلش رو م مانينگاه پ يكه غم ناگهان اياما نادكشه  يم ينفس آسوده ا مانيحرف ناخودآگاه پ نيا با

 :گه يم ميرو به مر يدستور

 يم مانيبعد رو به پ. يريبگ يتون يهم نم يپس بهانه ا يندار يدونمم كه كار يم. يايب يكنم، تو مجبور يدستوره ازت دعوت نم هي نياصال ا _

 :گه  يكنه و م

 باشه؟. ميو جمعه شب برگرد ميتا جمعه بمون ميتون يم ميا چهار شنبه اس، اگر برفرد مانيپ _

 :گه يم ايزنه و رو به ناد يچنگ م زيدستاو نيبره و به آخر يموهاش م يتو يكالفه دست مانيپ

 جان؟ ايباشه ناد. گهيوقت د هي ميبهتره بذار. گرفتارم االن يليراستش خ _

 :گه يم نه،يب يكوچولو م مانيصورت پ يغم رو رو هيكه دوباره سا يه و با حرص و در حالكش ياخم هاش رو در هم م ايناد

رن اون موقع هم به دردم  يم گهيهفته د نايا ميمر. اون جا كارات رو بكن اريپرونده هات رو بردار با خودت ب. ستين ميحرف ها حال نيمن ا _

 .خوره مسافرت بردنت ينم

 .االن رميمن واقعا درگ. ست،يكه ن بچه. كنم يخواهش م ايناد _

 :گه يم ميدوباره براق شده، رو به مر يبعد با نگاه يا هيو ثان رهيگ يم مانيبا بغض رو از پ ايناد

 .كنم يزنم هماهنگ م يبذار االن زنگ م. و كمند يو مان انايبا آر م،ير يخودمون م ستياصال مهم ن _

 :گه يم اياخم رو به ناد يكشه و با كم ين رو از دستش متلف مانيكه پ ارهيتلفنش رو در م عيسر بعد

 .لج نكن خوديشه، پس ب ينم يعنيشه  يگم االن نم يم يوقت _

 :گه يم ايپس رو به ناد رهيدعوا رو بگ يكنه جلو يم يسع ميمر

 .رانيا ميكه اومد يدفعه بعد شااليا. گهيوقته د كي يجان بذار بمونه برا ايناد _

 :گه يم مانيرو به پ با حرص ايناد اما

پس ما  يكار دار يگ يم يول ايبهت گفتم تو هم ب. هم دارم يريگ ميحق تصم. آدمم هيخودم  يمن برا. اين يتو هم اگر كار دار م،ير يما م _

 .رهيگ يم مانيرو از دست پ لشيموبا يبعد دوباره گوش. ميبزن يمورد حرف نيخوام در ا يهم نم گهيد. مير يخودمون م

و بعد اگه  رهيبگ يميتصم هي هيكه كاف يمصمم يايهمون ناد. دنده و لجبازه هي ياياالن همون ناد نيزنه ا يم اديفر مانيتو ذهن پ يزيچ

زنه و باالخره  يافكارش رو پس م صاليبعد با است يتو بازنده ا مانيپ. مثل آب خوردن برش داره يپاش بنداز يسنگ رو هم جلو نيبزرگتر

 :گه يپس با لبخند م. مانع اومدن كمند بشه تا مشكالت خود به خود حل بشه رهيگ يم ميتصم و اديكوتاه م

 .كنم يهماهنگ م هيمن خودم با بق ياگر اجازه بد. مير يبا هم م ا،يباشه ناد _

 :ده يكه هنوز از دستش دلخوره ادامه م ايناد اما

فراموشش شده،  يسفر به كل كار و زندگ نيدر ا ميحضور مر دنيكه حاال با شن انايبا آر قهيكنم و در ظرف كمتر از ده د ينه خودم هماهنگ م _
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شه كه  يم يكنه و دوباره مشغول گرفتن شماره ا يبعد تلفن رو قطع م. حرف بزنه يبا مان انايشه كه آر يم نيگذاره و قرار بر ا يقرار فردا رو م

 :گه يو م رهيگ يتلفن رو م مانيپ

 .زنم يكمند زنگ مجان من خودم به  ايناد _

تونست دهن  ينم يخورد و حت يخون خونش رو م مانيحاال پ. زنم يناز كنه، خودم زنگ م ميخواد مثل مر يو م ادينم يتو زنگ بزن. خواد ينم _

سال  7مون كمند تا دوباره بشه ه نهيرو و بدتر از اون پسر نامزدش رو بب ميو مر اديب هيكاف يزن يبهش زنگ م يكه دار يباز كنه و بگه كمند

 .رشته بوده پنبه بشه يش تا هر چيپ

 يزمان چيچون ه. رو حدس بزنه لشيتونست دل يبود اما نم دهيرو فهم مانيپ يعاد ريهم حال غ مينگاه كنه و مر ميمر يتو چشما ديترس يم

هم شك نكرد  هيثان كي يبرا يپس حت. مانيپ كرد يم يازشون دور شهيهم يبه نوع يبود و حت دهيند مانيكمند با پ اي ريام نيب يكيرابطه نزد

 .گذاشت يسفر نم نيوقت پا به ا چيدونست ه يكمند همون كمند باشه كه قطعا اگر م نيا ديكه شا

 :گه يكوچولو م مانيرو به پ قيعم يبعد با لبخند يا هيذاره و ثان يقرارش رو با كمند هم م مانيدر مقابل نگاه بهت زده پ ايناد اما

 !بزن قدش. مانيشمال پ ميريفردا م -

 .كنه ينگاه م مانيپ دهيدر هم كش يدر سكوت كامل به اخم ها ميكنه و مر يم دنيپر نييشروع به باال پا يغرق خوش مانيپ

 ا؟يناد _

 هوم؟ _

 م؟ينزد در مورد مر يحرف مانيپ _

 :پاشه يناخن ها دنهيجمع كرده و مشغول سوهان كش نهيس يپاهاش رو تو ونيزيتلو يجلو كهيدر حال ايناد

 .نه _

 ؟يبپرس يشه بهش زنگ بزن يم _

 زنته؟ ميمگه مر. حاال تو رو سننه _

 .كنم يبرام مهمه، خواهش م ايناد _

قدر  نيمن هم يبرا. نداره يتيمن اصال اهم يبرا. خودت برو بپرس ياز هر كدوم خواست. ميور دلته، هم مر مانياز فردا سه روز هم پ! اوف _

در موردش بزنه،  يخواد حرف ينم يليبه هر دل مانيپ ينداره وقت يليدل. راحت كرد مانياز ارتباطشون با هم راحت بشه كه پ الميخ مهم بود كه

 .كنم بورشمج

فوق متعجب  يسوال كه تو ذهنش در حال مانور هستن و نگاه ييايبار با دن نيداره و ا يدر بر م يجلو يها ينگاهش رو از ساك سفر سايپر

 .دوزه يچشم م ايبعد به ناد يا هيو ثان انايبه آر يا هيثان

تونست در مورد حرف  ينم يشده بودن كه حت بهيكه بچه هاش بودن، از پوست و خونش بودن اما انقدر از هم دور و با هم غر يدختر و پسر به

تا  يبود ول نيريو ش اميشناخت پسر پ يه مك يمانيو چرا پسرش در موردش كنجكاوه؟ تنها پ هيك ميمر ديفهم ينم. هاشون هم حدس بزنه

تونست  ينم مانيعروسك بود پس پ كي مانيدر مقابل پ ايناد. اينه ناد يتونست باشه ول يم انايپسر دوست آر نيكه تو خاطرش بود ا يياونجا
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 يشده؟ اصال ك دايدخترش پ يو زندگدونست از كجا ت ينم يكه حت يا گهيد مانيپ هيموند  يپس م. داشته باشه ايزدن با ناد يبرا يحرف يحت

 .بود گهيدوست دختر و دوست پسر هم د ديبچه هاش انقدر بزرگ شده بودن كه حرفاشون با هم در مورد شا يك ده؟يشده كه اون نفهم دايپ

 .دونست ينم يچياهل دوست دختر و پسر داشتن بودن؟ اصال اون چرا ه ايو ناد انايمگه آر اصال

 :گه يو م ستهيا يم ايو ناد انايسرد مقابل آر يو لحن دهيدر هم كش ييكنه و با اخم ها يبهش حمله م يناگهان يسر درد همه فكر نيهجوم ا از

 جا چه خبره؟ نيا _

 :گه يزنه و م يم يپوزخند ايناد

 انا؟يآر ينيب يتو م نم،يب ينم يجا خبر نيا يول ادهياحوال شما؟ راستش خبر كه ز. سايسالم مامان پر! به _

 دمِ در؟ هيچ نايا. نيجواب منو بد ن،يزينمك نر _

 :گفت سايتر رو به پر يميصم يبا لحن انايبار آر نيا

 .ست ايساك من و ناد. سالم مامان _

 ؟يكجا به سالمت. نميبيكه دارم م نويا _

 .شمال ميريدو سه روز م _

 ؟يبا اجازه ك _

كه خنده رو لبش اومده  يبعد با همون سرعت. كنه ينم رهيخنده اش رو بگ يكه جلو نيا يهم برا يشه از خنده و تالش يمنفجر م ايبار ناد نيا

 :گه يم سايو رو به پر رهي گيجاش رو م فيظر يبود، اخم

 يكردم، غذام رو م يخودم كارهام رو م ديبا. خانوم شده بودم هيبزرگ شده بودم و  يليخ گهيساله بودم د 12 ياز وقت ادمهيكه  ييتا اون جا _

 هشرمند. رمياجازه بگ ستنيوقت ن چيكه ه يياز مامان بابا ديبا يكار ياز اون روز تا حاال بهم نگفته بود برا يكس. شستم يپختم، لباسم رو م

ن دادم چو يرفتم به برادرم اطالع م يهر جا م ديبا ادمهيخصوصا كه باز . اجازه گرفتنمون نبود يهم تا حاال برا يضرورت متون،ينيب ينم يليخ

 ه،پس اجازه من خود به خود گرفته شد. رم مسافرت يخوب منم كه دارم با برادرم م. ستمين دياومد خونه و د يبزرگتر از منه و نگران نشه وقت

 .انايمونه آر يم

 .شه يكنه و مشغول الك زدن ناخن هاش م يباز م ضيو در الك رو با غ نيياندازه پا يم يكالم چيه يسرش رو ب بعد

 :گه يكنه و م يرو موقع حرف زدن داشت م يشتريب يايحجب و ح شهيكه هم انايبار رو به آر نيخلع سالح شده ا بايرتق سايپر

 ن؟ير يم نيدار يو با ك _

 .نايا يبا مان _

 هستن؟ يك نايا _

 .مانيپ ياز دوست ها ميو كمند و مر نيراست مانيو پ يمان _

 :گه يكنه و م يم ايبار دوباره روش رو سمت ناد نيا

 ه؟يك مانيپ _
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 .ايدر سر ناد يحت يحركت نيتنها سكوته بدون كوچكتر جوابش

 ؟يبا تو ام ناناد _

 .جونه نيريو ش نيپسر مهندس راست ادمهيكه  ييتا اون جا _

 و ربطش به تو؟ _

 افتاده مامان؟ ادتيتازه ! هه _

 .با مامانت درست حرف بزن _

كنه رو به پدر  يكه صداش رو كنترل م يكوبه و با حرص و در حال يم زيم يالك رو رو شهيكشه و ش ياخم هاش رو در هم م يناگهان عصب ايناد

 :گه يم

 ن؟يديشما هنوز نفهم ديجون ربطش رو فهم نيريش ن؟يپرس يبعد از من م ن،يگفتم؟ چشماتون رو بست يمگه چ _

 .ميشما بگو تا بفهم _

 .خوام باهاش ازدواج كنم يم _

 .ره يسالن م ياندازه و به طرف پله ها يم ريسرش رو ز بعد

 .كنه يرو حالج ايناد يكنه حرف ها يم يمغزش سع يالل شده تو بايشوك زده و تقر يلحظه ا سايپر

 :كنه يم خكوبشيم سايپر يناگهان اديفر يگذاره كه صدا يپله م نياول يپاش رو رو ايناد

 .باباته يكه جا يكياونم با  ن؟يدوز يو م نيبر يون برا خودتون مكه خودت نيتا حاال انقدر خودسر شد يك. يكن يتو غلط م _

 :گه يو پدر و م سايداره به سمت پر يبر م زيگرده و خ يبه پشت بر م تيبا عصبان ايناد

 .كنم به خودم ربط داره ينم ايكنم  يغلط م _

 :ده يده و ادامه م يدر حال انفجارش رو قورت م با سماجت بغض. گذاره يم شيرو به نما يتلخ تيصورتش واقع يپدر رو يناگهان يليس

 .يجونم مادر نيريكنه، ش يم يالاقل برام پدر. بابام باشه يچه بهتر كه جا _

 :زنه يم اديفر سايپر

 !ببند دهنتو _

 .نيشما بازش كرد. ساله بستم دهنمو 22من كه بسته بودم  _

شونه كه  يصورتش م يرو رو ينيلبخند غمگ انايآخر نگاه نگران و پر غم آر هيثان يتوشه و  ياندازه و از مقابلشون رد م يم نييسرش رو پا بعد

 .ره يپوشونه با دو از پله ها باال م يلبخند رو م ياشك رو يكه شور يكنه و درست زمان ينثار نگاه برادر م يا هيثان يبرا

خوره و با اشك به  يشه و كنار نرده ها آروم سر م يپاهاش سست م انايبر سر آر سايدوباره پر اديبار با فر نيپله ها رو تموم كرده كه ا تازه

 .ده يگوش م سايپر يحرف ها

 كنه؟ يبراتون مادر نيكرد دايرو پ يكينكنه شما هم  ه؟يخانوم ك ميمر مينيبب دييشما هم بفرما _

 :گه يم يكامال جد يآروم و لحن يياما با صدا انايآر
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 .ميزن يا مفصل حرف مبعد ديبذار ره،يد يليمامان خ _

 ه؟يك ميگفتم مر _

 :كنه يلب زمزمه م ريآروم ز انايبار آر نيا

 .دختر مورد عالقه ام _

 :گه يآروم شده م يكم يبار با لحن نيا سايپر

 م؟يمفصل صحبت كن ديبا زشيو در مورد چه چ _

 يصدا كر بشن اهال نيبه خودش گرفته، از ا ياديفر يكوت، صداآخر رو هم بزنه و حاال كه جو خونه بعد از سال ها س ريت رهيگ يم ميتصم انايآر

 :كنه يپس زمزمه م. خونه

 .طالق گرفته يپسر داره ول هي ميمر _

صورت  بينص يبعد يليو س دارهيبر م زيازش بلند تر بود خ يكه سر و گردن انايشده به طرف آر دهيبه آتش كش يو نگاه اديبار با فر نيا سايپر

 :گه يم شه و يم انايآر

زن طالق گرفته و  يو تو بخوا نيبكن نياضافه بخوا يغلطا نيمگه من مرده باشم كه شما دو تا از ا. نيهر دو تون گوش هاتون رو خوب باز كن _

داره جرات  يبشر يكدوم بن نميفردا هم منتظرم بب. هم سن و سال باباش رو يكيتو خراب شده من و اون  ياريرو ب گهيد يكيبچه پس انداخته 

 .رونيدر بذاره ب نياز ا وپاش

 .كنهيم  اناينثار آر يو نگاه تلخ رهيگ يرو آروم م سايپر يشونه ها نيرام

 :كنهيزمزمه م سايپر

 .قرص بده بهم هي. تركهيسرم داره م -

و زمزمه  ستهيا يم سايآب مقابل پر يوانيدر دست و ل يبعد با قرص يا هيدوه و ثان يم ييو قبل از پدر به سمت دستشو نييرو به پا يبا سر انايآر

 :كنه يم

من و . ستيحالتون خوش ن يلياالن خ. ميبا هم حرف بزن مينيو بعد بش ميهمه مون رو حرف هامون فكر كن يكنم بهتر باشه چند وقت يفكر م _

 .بابا ديمامان، ببخش ديببخش. مير يصبح زود م ايناد

ندازه و در  يم ايبغل ناد ريبعد دستش رو آروم ز يا هيره و ثان يشه و به طرف پله ها م يرد م نيو رام سايمثل باد از مقابل نگاه ثابت پر بعد

 .كنند يحركت م ايفشاره و آروم به سمت اتاق خواب ناد يكه اون رو به خودش م يحال

 .مانيو پ انايو آر ايبودند، ناد دارينفر اون شب تا خود صبح ب سه

 .سكوت و آرامش قبل از طوفان نيرو، از ا شيپ ياز ترس فرداها ايو ناد انايآر. و كمند ميرخورد مراز ترس اتفاقات فردا و ب مانيپ

 دايپ ديدر حال فكر كردن و شا انايكرد و آر يخبرش م يب يايدن نيچند لحظه از ا يبرا يچرت كوتاه يكز كرده بود و گاه انايتو بغل آر ايناد

هم رو دوست داشتن  مانيو پ ايچراكه ال اقل ناد. ست ايدونست كه مشكلش به مراتب بدتر از ناد يم انايآر. رو شيمشكالت پ يبرا يكردن راه

رو نداشت و  سايمقابل پر ستادنيداد قطعا تاب ا يكه جواب سالمش رو هم به زور م يميمر يبكنند ول يبا هم بودن هر كار يو حاضر بودن برا
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شده بود كه تنها گاه به گاه صداش  يبراش خنده دار بود كه دو ساله عاشق دختر. خواد برسه يكه م يزيتونست به چ يوقت نم چياصال ه ديشا

 قايصداش بود و جالب بود براش كه دق يو تلخ تو يهمون لحن جد شهيهم. بود دهيها دور از خودش شن لومتريتلفن و به فاصله ك پشترو از 

بره و  يتونه دنبال پدر و مادر ينم ساينبوده و پر رانيالاقل ا ميبود كه مر نياش به ا يتنها دلخوش. هاش شده بود يها و سخت يتلخ نيعاشق هم

كردنش به ازدواج بود و  يو بعد راض ميقطعا تنها مشكل تو ذهنش اول مطمئن شدن از طالق مر. بابت براش درست كنه نيجنجال هم از ا هي

 .ارهيكم ب يزيچ دشونيوقت نداشت كه حاال با زدن ق چيه يا يدلبستگ. پدر و مادر رو بزنه ديتونست ق يبعد م

 يهنوز رو شبيد يسرخ از اشك ها ييكه دستش رو به سرش گرفته بود، با چشم ها يكالفه و در حال ايداد و ناد يپنج صبح رو نشون م ساعت

 .بود انايداده به آر هيتخت و تك

تخت بلند  يزنه و بعد آروم از رو يم ايبه لبخند به ناد هيشب يزيگردونه و چ يمسرش رو بر  ايناد يبا تكون ها. نداشت يهم وضع بهتر انايآر

لحظه به طرف  نيكنه و تو آخر يحركت م ييده و آروم به طرف روشو يبه خودش م يكشه و كش و قوس يشد و دست هاش رو به طرف باال م

 :گه يگرده و م يبر م ايناد

 .ميباش نايدم خونه عمو ا ديبا ميكه پنج و ن ايشن، زود ب ينم داريب مير و صدا نكناگر س. نييپا ايصدا ب يآماده شو و ب عيسر

 .شه ياز مقابلش دور م انايده و آر يدر جواب تنها سرش رو تكون م ايناد

 .شن يم انايرن و سوار لندكروز آر يم رونيبعد از در ب قهيشن و چند دق يدو تو سكوت آماده م هر

*** 

 .رسه يم يبه منزل مان انايهمزمان با آر و مستاصل جيگ مانيپ

كنه كه با كمال تعجب  يحركت م مانيو پ ميشه و با ذوق به سمت مر يلبش پر از خنده م يا هيثان ميكوچولو تو آغوش مر مانيپ دنيبا د ايناد

 .نهيب يم يكمند رو خال يجا

 پس كمند كو؟. سالم _

 :گه يم اناينشون بده و بعد آروم رو به آر يدرو عا زيكنه تا همه چ يتالشش رو م تينها مانيپ

 .من نيتو ماش ايتو هم ب ايدنبال كمند؟ ناد نيشه شما بر يم _

 :ده يگرده و ادامه م يبر م انايبه سمت آر بعد

 باشه؟. ميديسه ساعته رس م،يستينا گهيراه د نيب م،يسره بر هي _

 :گه يو م مانيشه به پ يم رهيمتعجب خ انايآر

خوب خودتون  م؟يبگ يچ مشيديكه به زور چهار بار تا حاال د يدر خونه كمند ميكاره بر كي يدر ضمن من و مان ه؟يريمگه اس. نميبب ستايوا _

 .ديبر

 :كنه يكالفه زمزمه م مانيپ

 .گهيد نيبر ن،يگم شما بر يم. شه ينم _

 .نهيبش نيماش هيبا ما دو تا نره خر تو  اديخوشش ن ديدختره شا. اديبا ما ب ايالاقل بذا ناد. يمسخره اش رو در آورد. بابا يا _
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 كنم؟ كاريچ  مياون وقت من با مر. شه آقا جون ينم _

 .نيكمند رو هم بر دار نيخوب پس خودتون بر _

 .شه يگم نم يبابا م يا _

 .يشه هم خورد يانگار قرص نم. شه خوردت يمن عسلم نم هيبا  ؟يتو چته سر صبح _

 :گه يذهنش رو گرفته، م يتو اليفكر و خ يكه كم كم جا ياليخ يسك ببا خنده و ما ايناد

 .گذره يهم بهمون خوش م يكل. مير يم نيماش هياصال همه مون با . نداره يكه كار نيخوب ا _

 .ميفتيراه ب نيبش ايب. يكالفه ام كرد ا،يشه ناد ينم _

 .عقب مينيش يم مانيجلو ما دخترا هم با پ نينيشما سه تا بش. مانيپ هيبا  ميتا آدم بزرگ 6چرا نشه؟  ؟يبابا تو چرا انقدر بد اخالق يا _

 .نيش يتو دهن هم خفه م. شه آقا سه ساعت راهه ينم _

 .ميش يات نباشه، ما خفه نم يشما كار _

 :گفت مانيبا خنده رو به پ انايبار آر نيا

 .ميافتيراه ب اديب يبدو زنگ رو بزن مان يناناد. جا دار ترم هست. مير يمن م نيگه با ماش يآقا راست م _

 يم ميو استرس با مر جانيو به دور از ه يبرخورد عاد هي يكه تمام تالشش رو برا يكنه و در حال يحركت م مانيپ نيبه طرف ماش عيسر بعد

 :گه يكنه و م يرو باز م نيكنه، در ماش

 شاال؟يا ديخوب دار،يمشتاق د. يمانيسالم خانوم سل _

 :گه يم يشگيهم تيمحو و همون جد يلبخندبا  ميمر

 .سالم، ممنون جناب راد _

 ميكنه و هم زمان رو به مر يجدا م ميلبش خشك شده رو از مر يخواب رو يتو يكه لبخند يبره و پسر بچه معصوم يدستش رو جلو م انايآر

 :گه يم

 .پشته نيهم نميماش دياريب فيبرم شما هم تشر يم من پسر كوچولوتون رو. ميكه همه با هم باش ميمن بر نيقرار شده با ماش _

 :گه يباز شده و م مهيكه حاال چشماش ن مانيكنه به طرف پ يدستش رو دراز م ميمر

 .ارمشيبه من، خودم م نشيبد. ديشما زحمت نكش _

 :گه يلب م ريافته و ز يزنه و هم زمان به راه م يم ميمر يبه رو يلبخند انايآر

 .دياريرو ب لتونيشما وسا ه؟يحرفا چ نياخانوم؟  يچه زحمت _

گرده و به  يدوزه و نگاهش با بغض به پشت سر بر م يم انايشه و نگاه متعجبش رو به آر يجا به جا م انايآغوش آر يتو يكوچولو كم مانيپ

 .شه يكنه و به طرف مادر خم م يشه و دست هاش رو دراز م يم رهيخ ميمر

ست، دستش رو  انايكنه و همون طور كه كودك در آغوش آر يكمتر م انايزنه و هم زمان فاصله اش رو با آر يم مانيبه پ يلبخند آروم ميمر

 .كنه يحركت م انايقدم از آر ميو درست به فاصله چند ن رهيگ يآروم در دست م
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شه و با  يتر م قيلبش عم يرو يه رو حس كرده باشه كه تا به حال ازش محروم بوده، خند يزيبه وجود اومده انگار كه چ تياز وضع مانيپ

 .كنه يرو كم م ميو مر انايآر نيفاصله ب بيترت نيكشه و به ا يرو م ميگاه گاه دست مر طنت،يش

 يها اليشه و تمام فكر و خ يتر م قيلبش عم يلبخند رو يكينزد نيكنه و نا خودآگاه از ا يرو حس م كشينزد يو گرما ميعطر مر يبو انايآر

و  رهيگ يرو محكم تر م ميدست مر مانيكنه و پ يبه باال پرت م يرو تو آغوشش كم مانيحركت پ هيشه و ناخودآگاه با  يتو ذهنش دود م

خوره و هم زمان  يم انايآر يده و ناخودآگاه به پشت پا يتعادلش رو از دست م انايآر يحركت ناگهان نياز ا ميكشه كه مر يم يپر خوش يغيج

گرده و  يكنه و به عقب بر م يمكث م يبا لبخند، لحظه ا انايكه آر ارهيب رونيب مانيكنه دستش رو از دست پ يشه و تالش م يرنگش سرخ م

 .كنه يم مينگاه گرمش رو مهمون مر

 :گه يزمزمه مانند م ييندازه و با صدا يم نييسرش رو پا انايتوجه به حركت آر يب ميمر اما

 .متاسفم د،يببخش _

 :گه يكنه، م يرو باز م نشيشه و هم زمان كه در ماش يمتر  قيلبخندش عم انايآر

 شده؟ يمگه چ _

 .ده تنها سكوت كنه يم حيترج ميمر

 .كنند يشن و به سمت خونه كمند حركت م يبعد همه سوار م قهيدق چند

 .ره يكمند مكنه و به طرف  يرو باز م نيدر ماش يده و با خوش يكمند تكون م يبرا يبا لبخند دست ايناد نيتوقف ماش با

 .كنه يحركت م نيده و به طرف ماش يم ايناد ليتحو يميلبخند مال كمند

و سالم  رهيگ يم يجا ميكنه و كنار مر يشه و كمند اما غافل از همه جا با لبخند در رو باز م يم رهيشه و به كمند خ يهمه وجودش چشم م مانيپ

 .رهيگ يم يجا يصندل يكنه و رو يهم سالم م هيرو به بق ميپاسخ مر يراكنه و بدون انتظار ب يمقابلش م يبه زن نا آشنا يآروم

ده  يرسه و آروم جواب سالم دختر رو م ينم يا جهيبه نت ارهيبه خاطر ب يزيكنه تا چ يرسه، اما هر چه قدر تالش م يزن به نظرش آشنا م يصدا

 .شه يگم م نيماش ياعضا هيبق يها يكه صداش تو احوال پرس

 يكوچولو از پشت سرش و نشوندنش رو مانيپ دنيكش رونيب يكه در تالش برا ميمر يشه با صدا يهم زمان م نيشه و ا يارد مهم و ايناد

 .ست ايراحت تر نشستن ناد يباز شدن جا برا يپاش برا

 يزمان متوقف م. نهيب يم يبيعج زيدوزه به كمند و كمند تو نگاهش چ يشه، پسر بچه چشم م يقفل م يا هيثان يپسر بچه برا دنيكمند با د نگاه

ضربه  نيزنه و آخر يكنه ضربه دوم رو م يكه پسرك رو وادار به نشستن م ميمر يچرخه كه صدا يصورت پسرك م ينگاه كمند مات تو. شه

 .غل و غش پسرك يرو لبخند ب

 .صورت پسرك يكنه و كمند نگاهش رو رو يحبس م نهينفسش رو تو س مانيپ

 :گه يكشه و رو به كمند م يم رونيب ميرو از آغوش مر مانيه جا پخبر از هم يب ايناد

 .عشقِ منه مانه،يپ نيا _

 :ده يادامه م ايكنه و ناد يباز سكوت م كمند
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 .سفر شمال خوش بگذره هي ميهمه با هم بر ميگفت. رانهيتازه از فرانسه اومده و چند وقت ا مه،يمر نميا _

 .رو بشنوه ايناد يتونست صدا يذهنش انقدر بلند بود كه نم يتو يها زمزمه ديشا ايكمند كر شده بود  اما

 

*** 

 .ره فرانسه يهمه كارهاش رو كردم، داره م _

 كنه؟ يم يچه غلط زشيهمه چ يب يپس اون بابا _

 زده؟ بشيكجا غ ستيمعلوم ن ريام _

 ؟يرو دوستش داشت ميتو مر مانيپ _

 .دونم يو مزه اش رو خوب م دمياال طعم عاشق شدن رو چشچون ح. بود عشق نبود يهر چ يدونم ول ينم _

 ؟يستيدلخور ن ميتو واقعا از مر يعني _

 ...بچه هيتازه اون كه از منم بدبخت تره با  ره،يتقص ينه اونم ب _

 ؟يه يبابا؟ ه ييكمند؟ كجا... كمند _

بنده و  يچشماش رو م يكالم چيه يدوزه و بعد ب يبرگشته م كه حاال كامال به پشت مانيبه پ يا هيثان يسرد و منقبض شده اش رو برا نگاه

 .رهيگ يفاصله م ميچسبونه و از مر يم ايبه ناد شتريخودش رو ب

دوزه و بعد دستش  يچشم م مانيبه پ يا هيثان ميمر. شه يم خكوبيبه خودش م ميمر سيراه با نگاه خ مهيده كه ن يم رونينفسش رو ب مانيپ

 .چسبه يبه در م شتريچسبونه و ب يو محكم به خودش م رهي گيبه زور م بايتقر ايرو از ناد نمايكنه و پ يرو دراز م

 يكوچولو پنهون م مانيپ يموها يبه زور اشكش رو ال ميكشه و مر يو كمند اخم هاش رو در هم م ياجبار ناگهان نيده از ا يهق هق سر م مانيپ

 .كنه

 هيبعد با ضرب سا. كنه ياون سه چهره پشت سر رو نگاه م نهياز آ يا هيثان يده و برا يم نييرو پا بون هيسا نيداخل ماش ياز سكوت ناگهان يمان

 :گه يم ايده و رو به ناد يبون رو باال م

 .ميجا نگه دار هيصبحانه  يچرت بخواب تا برا هي! كم حرف بزن. صبح كله سحره، همه خسته و خوابن هنوز ايناد _

 .ينرمش چينشسته، بدون ه يشگيهم يمونه انگار رو به روش همون استاد راد اخمو و جد يم يبه مان رهيخ. سهما يكالم تو دهنش م ايناد

تو صورت  يو گاه ميتو صورت مر يگاه بيعج يگنگ هيكه با  نهيب يرو م مانيتوجه نگاه پ تيدوزه و رد نها يم مانيبار نگاهش رو به پ نيا

 .چرخه يكمند م

مژه  ريباز ز رهيت هيبنده، اما باز هم از اون سا يم مهيو چشماش رو به صورت ن رهيفرو م يصندل يده و تو يم رونيحرص نفسش رو بلند ب با

 .و رد نگاهش مانيدوزه به پ يهاش چشم م

آروم توپ  ينطايش يو با لبخند اديم رونيب يالياز هر فكر و خ رهيخواد بگ يم ايرو آروم به طرف ناد يكه توپ مانيپ يحركت دست كوچولو با

 .كنه يم دايادامه پ نيو سكوت خفه كننده داخل ماش ايو ناد مانيپ يصدا يب يباز بيترت نيو بد رهيگ يرو م
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 :كنه يزنه و زمزمه م يبه پسر كوچولوش م يبه زور لبخند ميمر م،يداخل گوش مر مانيخفه پ يصدا با

 .ميرس يم گهيكم د هي! خودت رو نگه دار _

شه و  يم رهيكوچولو خ مانيبه پ يا هيثابت، ثان يو نگاه دهيدر هم كش يبار كمند با اخم نيكنه كه ا يزمزمه م يزيباره چبغض كرده دو مانيپ

 :گه يم انايرو به آر يمتيحس نرمش و مال چيه يبعد بلند و ب

 .داره ييبچه دستشو نيا ن،يجا نگه دار كي انايآقا آر _

به  يحس نيچن هي ديرفت كه چرا كمند با يشد و تو دلش كلنجار م رهيحس كنه و متعجب به كمند خكالم كمند رو  يهم تونست تلخ ايناد يحت

تپل و  يمادر به ارث نگرفته بود، با اون لپ ها ييبايكه قطعا فقط از ز يجذاب افهياون چشم ها و ق دنيكه با د يبچه داشته باشه؟ به بچه ا نيا

 .ست راحت ببرهتون يرو م يكه دل هر كس ن،يريش يها ندهخ

 :گفت مانيرو كم كنه، با خنده رو به پ نياون جو سرد داخل ماش نكهيا يو برا نيبا توقف ماش ايناد

 .سنيوا نايكه ا يداشت ييخوب شد تو دستشو! اوف _

 :ده يادامه م مانيتو گوش پ بايكنه و تقر يصداش رو زمزمه مانند و خندان م بعد

 .ختير يداشت م گهيمال منم د _

 :گه يكودكانه و دست و پا شكسته م يبا لحن ايده و رو به ناد يسر م يخنده بلند و سرخوش مانيپ

 .ماما دوا شيج ،يپس زود بر _

 .رن يم رونيكنن و از در ب يهم زمان درها رو باز م ايو ناد ميمر

 :كنه يراه متوقفشون م مهين انايآر يصدا

 .نيايشما هم زود ب م،ير يم يتو اون كافه وسط .ميخور يجا صبحانه م نيهم ميستاديحاال كه ا _

زمزمه  تيكنه و در نها يپا اون پا م نيا يكم. دوزه به كمند كه انگار قصد تكون خوردن نداره يچشم م مانيرن و پ يم رونياز در ب يو مان انايآر

 :كنه يم

 كمند؟ كمند جان؟ _

 .من نشستم دييندارم، شما بفرما ليم _

 ...نيكمند بب _

 :گه يكنه و م يرو قطع م فشحر

 .خوام تنها باشم يم نييندارم، برو پا ليگفتم م _

 ...من هر. رميتقص يكمند به خدا من ب _

 !نييشكسته بشه، برو پا ينذار حرمت كس! مانيپ نييبرو پا. خوام صداتو بشنوم ينم _

كه تو  يهمون نگاه. ده يم صيگاه پر خشم و پر تنفر كمند رو تشخنه چندان دور برق ن ياز فاصله ا يشه و مان يم رهيمستاصل به كمند خ مانيپ

آروم نگه  يجو رو الاقل فعال كم ديبا نهيب يم يبزنه، ول يتونه حدس ينم. بود دهيكوچولو نچرخ مانيو پ ميدو ساعت كم رو صورت مر يكياون 
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كه  يخواست اون برق اشك يعشق اومده بود و دلش نم ايدن هي كه با انايآر يمخصوصا برا. خاطره تلخ بشه هيسفر  نيخواست ا يدلش نم. ارهد

 .نهيهم بب انايبود رو آر دهيد ميخودش تو نگاه مر

 :گه يو رو به كمند م ستهيا يعقب م يصندل يكرده رو به رو بشيكه داخل ج ييره و با دست ها يجلو م آروم

 !ها ستين يخوراك تهفياز دهن ب. ارنيرو م ياالن چا ن؟يد يكمند خانوم افتخار نم _

 .ندارم ليمن م دييشما بفرما. ممنون جناب راد _

 ن؟يندار ليشم، اونو قت شما م يهالك م يچه طوره كه من دارم از گشنگ. ميخانوم؟ همه با هم پا شد شهيمگه م _

. برو شما... كرده دايپا هم كه پ! ها يجمعش كن يو مشغول آب باز سيخ ديازش با يغافل بش هويات كجا مونده؟  ندهيزن آ نيا نيبدو بب مانيپ

 .ميايمن و كمند خانوم هم االن م

 .شه يدور م نيكنه و از ماش يعقب گرد م يمان نانيكنه و بعد با نگاه پر اطم يتعلل م يكم مانيپ

 ن؟يكمند خانوم پا شد _

 .ندارم ليگفتم كه م _

كنه و  يم ميپسرش قا يموها يخانوم اشكش رو ال ميمر. نيو سر دعوا دار نيادچه خبره كه شما رو دنده چپ افت نجايدونم ا يمن نم دينيبب _

. همه مون يسفر زهر بشه برا نيخواد ا يدلم نم يكنم ول يبه من هم ربط نداره اصال كه بخوام فضول. شده ريجور شرمنده و سر به ز نيا مانيپ

 .سر صبحانه ميكه بر ديحاال هم پاش. ستيحساب ن هيتصو ياالن جا. ديكنتو خلوت خودتون سه تا حلش  ديبذار د،يدار يپس بهتره هر كدورت

 :زنه يداد م بايو تقر يدوزه به مان يانگار لحظه ها رو گم كرده باشه با اخم چشم م يا هيثان يبرا كمند

 كارت؟ يپ يو بر يشه دست از سرم بردار يم _

 :ده يسردتر جواب م يرد و نگاهس يو لحن تيكشه و با عصبان يهم اخم هاش رو در هم م يمان

سفر پس تا لحنم عوض نشده خودت پاشو  نيبه ا نيخوام گند بزن يگفتم نم. خانوم يمن صدات رو سرت بنداز يكه برا يستيبچه دو ساله ن _

 .ايب

دق من بشه به اون  نهياومده آمن و حاال هم با توله اش پاشده  يسال زندگ 7گند زده به  يك نيسفر؟ من؟ برو بپرس بب نيمن گند نزنم به ا _

 .بگو گند نزنه به سفرت شازده

 !كنم حرفاتون رو يفراموش م. نگاهم عوض بشه ديكه باهاتون داشتم، پس نذار يباشه با چند برخورد يكردم عفت كالمتون ستودن يفكر م _

 .بره ينه و به طرف رستوران مك يم ادهيپ نيبا زور اون رو از ماش بايكنه و تقر يدستش رو به طرف كمند دراز م بعد

 .دق حروم زاده رو تماشا كنم و لبخند بزنم نهيلقمه گذاشتن تو دهنِ اون آ نميخوام بش ينم! ولم كن _

 :كنه يشه و زمزمه م يم رهيكنه و تو صورت كمند خ يم ستيشه، ا يم يناگهان وحش ينگاه مان رنگ

حروم زاده بودن  ايحالل زاده . تر از اونم كه مهمونت كنم پس دهنت رو ببند و الل شو بهيغر يول ،يجانانه نوش جون كن يليس هيحقت بود  _

گود  رونيب يربط داره كه باز هم من و تو يدو تا گوساله ا يبه خطا. به اون طفل معصوم يو نه حت ياون بچه نه به من ربط داره نه به جنابعال

 زيدو كلمه گوش ت نيخبر داره و ننشسته به ا شترينه؟ هر چند خدا از دل آدما ب ايگفتن  "ييقبلت قبلنا" شونيقبل گه كار ميدون ينشسته نم
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 .جاست نيحروم؟ مهم ا اينگفتن كه اون طفل معصوم حالل بشه  ايكنه كه گفتن 

 :ده يكوبه و دوباره رو به كمند حرفش رو ادامه م ياش م نهيرو محكم تو س دستش

 ريحالل تر از ش يبرا حالل بودن اون بچه، حت هيهوس نبوده كاف هيبه هم داشتن و فقط  يجا حس نين اگه تو اخورد يگه رو م نياون موقع كه ا _

 .مادر

ننداز  يبزن ديخاره اون بچه رو د يخودت تنت م. گهيد يكيروت رو بكن طرف  ،ينياون طفل معصوم رو بب يته صبحانه ات هم چشم نداشت تا

نگاهت رو تو چشماش  ،يريره كه دست اون بچه رو تو دستت بگ يكه دلت م ياش كه ال اقل تو دلت اعتراف كنانقدر جنَم داشته ب. يگردن كس

 .هم تمومش كن گهيد ،يبدوز

 :گه يزنه و م يدوزه و قطره اشك مزاحم رو از چشمش پس م يم يخسته و درمونده اش رو به مان نگاه

فكر، فكر نكن  يخوبه، شعار دادن تو خونمونه، مثل آب خوردن، ب يليال منبر رفتنمون خكه ماها دست به با نهيا ه؟ياشكال كار چ يدون يم _

 .ام كه همه شون مثل من و تو هستن هم هست گهيبه خودمم هست، به هزاران آدم د! منظورم جسارت به تنها شماست، نه

 كي ،ينيب يم يكه االن دار يمقدس ميمر نيآخه ا ؟يستيدلخور ن ميتو واقعا از دست مر يعني ديازم پرس يكي شيهفت سال پ قايدق يروز هي

كه  يصداش انقدر نرم بود كه من. بود يا گهيد زياون موقع ها چ. كردم رو ازم گرفت يباهاش ازدواج م گهيماه د هيكه داشتم  ينامزد من يروز

 .ميبگذر... يحت اي ريكرد تا چه برسه به امثال ام يبودمش رو هم جذب م دهيند

 ميمر چارهيمقصر بوده، ب رينبوده، ام ميمر ريتو رو دادم، كه تقص يشعار ها نيدادم؟ هم يچه جواب يدون يتمام م تيقع به اون آدم با قاطعمو اون

 .بچه تو دامنش هيكرده؟ تازه اون كه وضعش از منم بدتره با  يچه گناه

 نيوقت به ا چيكار ه ديبودم شا دهيدم كه اگر فهم يمشت شعار خنده دار م هيدارم  دميخودم اون روز نفهم. دادميمنم داشتم شعار م يآقا مان اما

 .بود دهيجاها نرس

كه تو روش  يا نهيس نيدادم كه حرف تو هم يعمر داشتم شعار م هي دميو سماجت تو چشمم اومد، تازه فهم يبا پررنگ تيواقع يامروز وقت اما

 زنه؟ يداره بهم م يچه خنجر يزن يو دم از عشق م يكوب يم

 يايب ياون وقت حق دار ،يطرد شد يزنت رو از چنگت در آورد و با پست ينامرد ياگه روز. وقت شعار نده چيمن بعد ه يمن كه گذشت، ول از

 .ياز دهنت در اومد بد يو اگه شعار ينيگود بش نيتو ا

تمام اون  يكه االن بخوا ستين ،ينرفت يالم و آدم ولتو شكم ع يچاك و دهن بر يب يتونستيكه م يكه اون موقع ييقبول كن در شان تو يول _

حرومه  ايبچه حالله  نيا ايكاره بوده  يزن چ نيكه ا يبزن ادياگر فر يكن يفكر م. يسوال ببر ريخودت رو با چهار تا كلمه ز يحرمت و خانوم

 يكار هيگن حتما  ي؟ نود درصد مردهاش مگن يم يچ يكن يگرده نگاهت كنه؟ فكر م ينفر بر م هي يحت يكن يشه؟ فكر م يعوض م يزيچ

 .گن عرضه نداشته شوهرش رو نگه داره يكرده كه ولش كرده بوده نامزدش، اون ده درصده مونده هم م

بدتر از اون  اي ،يچسبن به شوهراشون كه مبادا از راه به در شون كن يرن م يم يو بعد زود زنير يبرات اشك تمساح م يچيگن؟ ه يم يچ زنا

 .عاقبتش نميبر و رو ا نيشانس نداشته، با ا چارهيگن ب يلب م ريكنن و ز يحم نگاهت مبا تر

انتقام  يخواست. باشه ينگاهت رو ك ريهم كنم كه ت تييتونم راهنما يم. و به كارت ادامه بده نيبرگرد تو ماش ييزايچ نياگه تو دنبال ا حاال
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 بچهپدر رو از  هيو نابود بشه، تا  ستيزن ن نيها رو بگو تا اونم كم كم عشقش به ا انتيخ نيبرو تو گوشش تموم ا ن،يبش انايآر يپا ريز يريبگ

تا دلت مثال آروم بشه و  نيات بوده، اون وقت بش يهمه زندگ يروز هي يايب نييپا يكه باال بر ياز بچه ا. يرياالن مال تو بود بگ ديكه شا يا

 .لبخند بزن

 زيچ هي يول ايخودت رو مجاب كن و باهاش كنار ب. بار به خودت و تو دلت شعارات رو بده نياستحكام، حاال ابا همون غرور و  ياگر تو كمند اما

 يتو نم. از دل آدما خبر نداره يحرف ها رو بزنم، كس نيگود نشستم تماشا كنم و حاال دهن وا كنم و به تو ا رونيكه من از ب نيرو بدون اونم ا

. يشه ساده رد بش يم يدونم كشنده اس، ول يدونم سخته، م يم. لحظه ها رو تجربه كرده باشم نيمنم تمام ا ديگذره؟ شا يم يتو چ نيا يدون

. شونيبشناس يو فرصت دار يديكه تازه بهشون رس ييها بهيغر. ينيبب بهيشه همه رو غر يشد؟ م يكه چ ينيو نب يشه چشمات رو ببند يم

 .قصه بودن ويد يبرا يفيتو ح. بشه يزشت امروز ويد يروزينذار اون آدم قشنگ دامروز قشنگ باشن،  يروزيزشت د يماآد ديشا

 ؟يستيگشنه ن نميبب حاال

 يتند و پر شتاب يقدم ها يكه با صدا نهيچرخه تا صورت كمند رو كه با فاصله چند قدم از خودش در حال قدم زدنه بب يبه عقب م يكم يمان بعد

 عيسر ييدوزه و با قدمها يم ايفرار ناد رينگاه نگرانش رو به پشت سر و مس. كنه يتنها نگاه م جيگ يه ادوه لحظ ياز پشت كمند م يكه ناگهان

 .دوه يم ايو دنبال ناد كنهيكمند رو رد م

آروم از  خزه و اشك آروم يتو بغلش م ايكنه كه ناد يدراز م ايدستش رو به طرف ناد. زده و پر درد خي يبا نگاه نهيب يم نيرو كنار ماش ايناد

 :گه يشه و هم زمان م يم يگونه اش جار يرو

مخالفتش رو  ليحاضر نشدم ازش دل يحت. من لج كردم يسفر ول نيا ميايخودش رو كشت كه ن مانيپ! من بود، منَ احمق ريهمه اش تقص يمان _

 .يمسافرت كوفت نيگند زدم به ا ز،يمن گند زدم به همه چ. بپرسم

فضول خانوم و  يرو فراموش كن يديكه شن ييهمه حرف ها ديبا. ستيكارا ن نياالن وقت ا گهيكه افتاده، د هياتفاق. يآروم باش فسقل... ششش _

 باشه؟. يباش يشگيهم يايهمون ناد

 !بوده؟ نه يآدم نيهمچ ميتونه باور كنه مر يم يك! نه. تونم ينم. يمان! نه نه _

 :گه يدوزه و م يو تو چشماش چشم م رهيگ يرو باال م ايشه و سر ناد يم يناگهان جد يمان

 گهيد ا؟يناد يديفهم. ميبد كن يفكرها ميپس ما حق ندار. دونم ينم يچيمنم ه. يدون ينم يچيتو ه ،يقضاوت كن يدر مورد كس يتو حق ندار _

 باشه؟. يبزن يحرف يحق ندار يديماجرا رو نفهم تيواقع يحرف ها رو ازت بشنوم تا وقت نيخوام ا ينم

 .ميگم بر گرد يم انايبه آر رميم _

 .ين كيكار رو نم نيتو ا _

 ازدواج كنه؟ يآدم نيچرا؟ كه داداشم با چن _

 ؟يزن يحرف رو م نيكه ا يديد يزيچ يتوش؟ جز نجابت و خانوم يديد يا يمگه تو بد ؟يچه جور آدم _

 ...اون. آوردهرو از چنگش در  گهيد يكياون، اون نامزد  ه؟يدونم چه جور آدم يحاال كه م يول _

 ؟يكار رو نكرد نيهم نيمگه تو ع. نميبب سايجا وا نيهم! سايوا سايوا _
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 من؟ من ؟ حالت خوبه؟ _

دور بازوش حلقه بود، اون موقع كه  مانيكه دست پ يديد يرو م ياون موقع كه كمند ،يديد يم يرو با كمند نام ينام مانيآره، اون موقع كه پ _

 يطور فكر نم نيتو ا. صادقانه بگو. دونم يبود كه كمند نامزدشه تو رو نم نيكرد، من كه باورم ا يم يند هر كاركم يكه برا يديد يم يمانيپ

 هان؟ ؟يكرد

 .كه نبود يديكرد، د يخوب اون فرق م... خوب _

مطمئنم . ياريرو به دست ب مانيتا پ يزد واريكرده؟ هان؟ تو خودت رو به در و د يهم مثل تو فكر نم ميكه اون موقع مر يدون يتو از كجا م _

 قانونش عوض شد؟ زيهمه چ يديرس ينام ميشد كه به مر يحاال چ. يبود دهيكمند هم تو دلت كم نقشه نكش يبرا يحت

 ...اون ح... فت اون بچه گياالن داشت م نيكمند هم... اون... اما اون _

تنها  نيا. دونه ينم يزيكمند هم چ يحت. ميكن يقضاوت ميپس حق ندار م،يدون ينم يچيمن و تو ه! نكن فيدهنت رو كث. اينگو ناد يچيه _

. ميدون يازشون م ياديز زينه چ ميحرفشون نشست يكه من و تو نه پا ينام ريام يكيو  ميمر يكيدونن،  يكه فقط دو نفر در موردش م هيزيچ

داره و ماها تو خونمون  انيخون ما رادها تو رگ هات جر! ييايتو ناد ،يجا كن يخواد تو ذهنت قضاوت ب يدلم نم. مسموم بشه رتپس نذار فك

 .ستين يحرمت يب

 :كنه يزنه و زمزمه م يم ايناد يبه رو يلبخند خسته ا بعد

 د؟ييفرما يبابا دهنش كف كرد، اجازه م. و بره صبحانه بخوره نييپا اديمنبر ب يخواد از باال يآخونده م نيا _

 :ده يشه و آروم ادامه م يهم قدم م يا مانزنه و ب يم ينيلبخند غمگ ايناد

 .بشه ميعاشق مر انايخواد آر يدلم نم _

 .نكن كتهيرو بهش د يزيپس چ رهيبگ ميتصم ديخودش با انايآر. خواد يبابا م هي مانيپ ه،يدختر خوب ميمر _

 رو نگه؟ تيبهش كلك بزنه؟ اگه واقع مياگه مر _

 !راحت التيخ. ستينارو زدن ها ن نياهل ا نميب يكه من دارم م يميمر نيا _

 .شن يم ريجاگ اليو يرسن و باالخره تو يظهر به رامسر م يحدودا. افتن يشه و دوباره راه م يخورده م ينيسنگ بايتو جو تقر صبحانه

 يكنه، جمع يهار دعوت مسر خوش جمع رو به نا يشه و همزمان با لحن يم اليدر دست وارد و يبعد با چلوكباب يخبر ساعت ياز همه جا ب انايآر

 .بودن يكوچولو و مان مانيكه تنها استقبال كننده اش پ

 :گه يو با لبخند م رهيگ يرو در آغوش م مانيپ

 كجاست؟ ميمامان مر نميبب _

 .كنه يم هيگر _

 :گه يفكر م يكنه و بعد از كم ينگاه م مانيبا بهت به پ انايآر

 .بده يليكنه، آخه سر درد خ يم هيكه داره گركنه  يحتما تو راه خسته شده و سرش درد م _

 .شه يخوب م يوره و زود خيقرص م هي. كنه يهم نم هيوقتا سر درد داره اما گر شتريمامان ب يدونم ول يم _
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 .اوردهيقرص هاش رو با خودش ن ديشا _

 .نه، آورده _

 :گه يدوزه و بعد با خنده م يچشم م مانيمستاصل به پ انايآر

 هان؟ ن؟يمگه شماها دوست نبود ن؟يستيكجاست؟ چرا با هم ن ايادن نميخوب بب _

 .ستيباهام دوست ن گهيد ايناد يمن دوستم ول _

 چه طور؟ _

 .رونيبهم گفت از اتاق برم ب. كرد يم هيزنه و كمند جونم گر يداره باهاش حرف م دميآخه رفتم اتاق كمند جون، د -

 يم ايشه كه آر يمبل بلند م ياندازه و از رو يم ريآروم سرش رو ز يمان. رهيگ يم يبه طرف مان بار متعجب تر نگاهش رو از كودك نيا انايآر

 :گه

 نه؟ يدون يكنن؟ تو م يم هيدارن گر ايبا هم جنگ دارن  ايتو هم هستن  ايجا چه خبره؟ چرا همه  نيكجا؟ ا. صبر كن _

 !حتما خسته ان _

 جا چه خبره؟ نيگم ا يم ؟يد يبه خوردم م فيكه اراج يمگه با بچه طرف _

. يبپرس ميبهتر از اون از خود مر اي مانيجواب سواالت رو از پ يتون يتو حال خودش باشه، بعد م يهر ك يكنم بهتره تا عصر بذار يفكر م _

 .يبا هم و فرصت كم نيداشته باش ياديز يكنم حرف ها يفكر م

 .كنه يمتوقفش م يراه كالم مان مهيره كه ن يپله ها و طبقه باال كه اتاق دختر هاس، مكنه و به سمت  يرو تو آغوشش جا به جا م مانيحرص پ با

 .شو اليخ ياالن حوصله ات رو نداره، ب يشكيه. ستين ياالن وقت مناسب انايآر _

 :گه يم يعصب يدوزه و با پوزخند يم يبه مان گهيچرخه و نگاه جستجو گرش رو بار د يعقب م به

 .منم آشنا بشم نيبگ! جمع منم بهيتنها غر ايخبره؟ گو خوب پس تو بگو چه _

 :كنه يم خكوبشيبر جا م الياز پشت سر و در حال ورود به و مانيپ يصدا

 .ديگرفتم، ببخش يرو م ايناد يهمون موقع جلو ديبا. سفر نيشه گفت من گند زدم به ا يم بايتقر. دنيد يرو م گهيهم د دينبا ميكمند و مر _

 :گه يكنه و م ينگاه م مانيبه پ با بهت انايآر

 به هم دارن؟ يچه ربط نايكنه؟ اصال ا ينم يتو فرانسه زندگ ميشناسن؟ مگه مر ياصال از كجا هم رو م نايا _

 :گه يگذاره و م يم نيزم يو رو ارهيم رونشيب انايزنه و آروم از آغوش آر يم يكوچولو لبخند مانيرو به پ مانيپ

 ناهار؟ يبرا يدستات رو بشور يبر يخوا يجان نم مانيپ _

 .شه ينگاه جمع خارج م ررسيبعد از ت يا هيره و ثان يطبقه باال م ياندازه و به سمت پله ها يم نييسرش رو پا يحرف چيه يب مانيپ

 ؟يگفت يخوب، م _

به اسم  يمرد بودن، مرد كيهر دو عاشق و كمند  ميمر. كنن يم يزندگ رانيخونواده اش هم ا. رفته رانيفقط هفت ساله كه از ا ميمر انا،يآر _

 يالبته اگر بخواد، ول. بده حيرو توض نشياز ا شتريبهت ب ميخود مر ديكنم با يافتاد و خوب فكر م ياديخوب اتفاقات ز. كه دوست من بود ريام
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 .خودش يسراغ زندگ بره يدو روز هم تموم بشه و هر ك نيرو فراموش كن و بذار ا ميكه مر نيدوستانه، اونم ا شنهاديپ هي

 يقطعا بازم جنابعال. يات رو از مامانت بخور يعاشق يليكه س ينبود يجنابعال شبيحرفا؟ د نيبرا ا رهيكم د هي ين كيفكر نم ؟يمطمئن! هه _

 .شدم يم اليخ يب شيوقت پ يليتونستم خ ياگر م. يكه تا صبح تو اتاق قدم رو بزن ينبود يو مطمئنا بازم جنابعال يكه فحش بشنو ينبود

 .نيخور يشما به درد هم نم! عاقل باش انايآر _

 ؟يدو به هم زن نياز ا اديم رتيگ يوسط چ نيتو ا ه؟يچ _

 .نبودم لياگه راه داشت كه بخ! احمق نشو _

 .يباش دميدونه؟ شا يم يك _

 .رو صدا كنم نايبرم ا تا نيقاشق بشقاب بذار هي. به جون هم نيمثل بچه ها افتاد. خجالت داره! جفتتون نيبس كن _

 .زنه يبه در م يكنه و بعد ضربه آروم يمكث م يا هيره و پشت اتاق اول ثان يپله ها باال م از

 .شه يكنه و وارد م يدر رو باز م ميبله آروم مر يصدا با

رو آروم  مانيرو پس زده و داره پكه با تمام تالشش اشك هاش  ميكنه و مر يم هيپنهون شده و آروم گر ميكه تو آغوش مر نهيب يرو م مانيپ

 .كنه يم

 :گه يندازه و م يم ريرو ز سرش

 !ناهار دييبفرما. ميديرو چ زيناهار گرفته، م انايآر _

 د؟يرو ببر مانيشما پ ستين يشه خواهش كنم، اگر زحمت يم يول رميممنون من س _

 .ميافرت دور هم باشمس ميمثال اومد. نيبه زور بخور ديبا ن،يهم نداشته باش لينه چون م _

 :كنه يو آروم زمزمه م رهيگ يم نييسرش رو پا ميمر

 .من نباشم بهتره _

 !با اجازه. نيايزود تر ب. ميمنتظرتون نييپا د،يكامال در اشتباه _

 :گه يزنه و م يم يلبخند آروم. نهيب يو كمند رو م ايپاشنه، ناد يو گردش در رو ايناد يزنه كه با صدا يرو م يبار در اتاق بعد نيا

 .نييپا نيايناهار گرفته، ب انايآر _

 .نيشما بخور م،يندار ليما م _

خودتون  گهيد قهيباال، پس تا پنج دق اميپله ها رو ب نيخوام دوباره ا ينم. زيسر م نيايو ب ديپس همه تون تمومش كن ميقراره سه روز با هم باش _

 .نيباش نييپا

كه  يمانيپ. شكست يبود كه سكوت رو م مانيپ يكردن ها يدنيطلب نوش ياشق و بشقاب و گاه گدارق يبه هم خوردن ها يتنها صدا ديشا

غذا سكوت كنه و لب از لب  زيسر م طنت،يو لذت ش يبده و با تمام كودك زيتم ياون به سادگ رينرمال رو از غ طيشده بود كه شرا تيترب يجور

 .بشه هيبهش هد يحوصله كس يب اديفر اينگاه پر اخم مادر و  باداباز نكنه كه م

 :گه يم مانيشكنه و رو به پ يسكوت رو م انايغذا تموم شده بود كه آر بايتقر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٤ 

 جان؟ مانيماست بدم پ _

 انا؟يآر اريبا خ _

 :گه يده و م يرو مخاطب قرار م مانيپ ضيبا غ يكنه وقت يسكوت رو تلخ تر م ميتلخ و سرد و پر خشم مر كالم

 چه طرز حرف زدن با بزرگتره؟ نيا ؟يعموش رو خورد _

 :گه يم مانيدر حال بغل گرفتن پ بعد

 .دستتون درد نكنه. بود يممنون ناهار خوشمزه ا. ديوقت خوابشه، ببخش. نداره ليماست م! ممنون مهندس راد _

 .شه يپله گم م چيبعد تو پ يا هيره و ثان يبه طرف پله ها م بعد

 :گه ياندازه و م يم زيم يبا حرص دستمال دستش رو رو انايآر

 !هيعجب آدم. خواست ها يم اريبچه ماست خ _

 :گه يم انايبا حرص رو به آر ايشه و ناد يتر م قيلب هاش عم يپوزخند رو كمند

 ؟يحتما الزم نبوده بخوره، كاسه داغ تر از آش شد. دونه يبه تو چه؟ مامانش بهتر م _

 .بهتره ميبرگرد مياالن جمع كن نيباشه هم يجور نيروز اقراره سه . ميما هم بدون ديشماها چتونه؟ بگ _

 .ده برگرده يم حيهم كه مطئنا ترج ميمر. طور نيهم هم مانيكمند و پ. من كه موافقم ست،يهم ن يفكر بد _

 .ره يم رونيشه و از در ساختمون ب يبلند م تيبا عصبان انايآر

 .داد يو عطر محبوب شب مشام رو نوازش م ديكش يرو به رخ م شييبايتو پهنه آسمون زها از اون زمان گذشته بود و حاال ماه با سخاوت  ساعت

 .كرد يو عاقبت خودش فكر م سايپر يگوشه تخت كز كرده بود و دوباره به حرف ها ايبود و ناد دهيباالخره خواب كمند

گونه هاش رد  يرو دهيماس يبود و اشك ها دهيپاش خواب يداد كه رو يو آروم پسرش رو تكون م ختير يهنوز اشك م ميطرف تر مر اون

 .به جا گذاشته بود يكمرنگ

 .ره يبه طبقه باال و محل استراحت دخترها م يمنته يشكنه و آروم به سمت پله ها يباالخره روزه سكوتش رو م مانيپ

 يكه م يكنه؟ تنها كس دايتونه پ يرو كجا م ايادبده ن صيبتونه تشخ ديدوزه به اتاق ها تا شا يو چشم م ستهيا يپله ها م يباال جيلحظه گ چند

 .كنه يخال قهيچند دق يبرا يحت ،يهمه پر نيآرامش بده و فكرش رو از ا يتونست بهش كم

 :گه يبلند خطاب بهش م يگذاره كه مان يم رهيدستگ نياول يرو رو دستش

 .ستياون ن _

 .زنه يبه در م يكنه و بعد ضربه آروم يمكث م يا هيدر دوم ثان يره و رو يداره و جلو م يرو آروم بر م دستش

كه  نهيب يكمند رو م يتخت و به فاصله كم يدر هم مچاله شده رو نهيب يرو م ايكنه و رو به روش ناد يدر رو باز م ايزمزمه مانند بله ناد يصدا با

 .كنه يرو به اون طرف مروش  يحرف چيه يبنده و ب يدوباره م مانيپ دنيكنه و با د يباز م يچشماش رو با خستگ

تونه  يتا آرومش كنه، پس نم ايلحظه خودش انقدر داغونه كه اومده سراغ ناد نيكه افتاده و حاال و تو ا هيخوب بد اتفاق. كمند نداره يبرا يجواب

 عاباهاش گپ بزن؟ قط نيبش ايبگه ب ايفراموش كن؟ بگه ببخشش؟  هيثان هيبكنه؟ بگه هفت سال رو تو  يتازه آرومِ چ. رو آروم كنه ياالن كس
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 .كنه ينم دايپ يا گهيد يخنده دار معن يحرف ها جز جك نيهمه ا

 :كنه يگردونه و زمزمه م يبر م ايسرش رو به سمت ناد. ده تنها سكوت كنه يم حيترج پس

 ا؟يناد _

 بله؟ _

 م؟يكم قدم بزن هي ميبر يايم. خسته ام _

آروم از . رهيگ يداده، دلش م شه،يكه تمام زندگ يمحض به كس يفكر يب هيكه با  يهمه درد نيا از. شه يم نيبغضش سنگ مانياز نگاه پ ايناد

 :گه يو م ستهيا يم مانيپ يشه و روبرو يتخت بلند م يرو

 بپوشم؟ يروپوش روسر اي اميب يجور نيهم _

تازه چشمش اون همه ظرافت دختر رو . يمشك يتاپ بند هيزانو به پا كرده با  ريتا ز يره كه شلوارك مشك يم ايتازه نگاهش به طرف ناد مانيپ

موهاش  يو سرش رو ال ردشيگ يشه و در آغوش م يتر م كيكه ناخودآگاه بهش نزد اديم يلحظه اونقدر خواستن هيو به چشمش تو  نهيب يم

 .بره يفرو م

رو  ايعطر تن ناد نشيسنگ يبا نفس ها. شه يم دايش پو لبخند آروم آروم تو چشم ها و لب ها رهيگ يتمام وجودش رو در بر م يناگهان آرامش

 :گه يو م ستهيا يم ايشه و دوباره مقابل ناد يكنه و بعد آروم حلقه دست هاش شل م يمزه مزه م

 شه؟ يسردت نم. كم باد باشه هيممكنه  ايلب در يول. ياينداره هر جور ب يو مشكل ستين يكس جهيو در نت هيمحوطه اختصاص _

 :ده يلب و با لبخند ادامه م ريدزده و ز يم مانيو نگاه گر گرفته اش رو از پ كنهيو پاش رو جمع مدست  ايناد

 مگه نه؟. يكن يسردم شد گرمم م ؟يخور يم يپس تو به چه درد. نه _

 :كنه يگوشش زمزمه م ريز آروم

 .يمن رو گرم كن يتون ينه اونقدر كه تو م_-

حسرت و طعم  ييايمونه و دن يبندن و كمند م يرن و در رو پشت سرشون م يم رونيو آروم از اتاق ب ذاره يم ايناد يبازو ريدستش رو ز بعد

 .ديكش يخودش رو به رخ م شتريو ب شتريب شيخال يبا ذره ذره وجودش لمسش كرده بود و حاال جا يگس عشق كه روز

 .رن يم شيپ ايسنگ فرش رو تا لب در ريهم رو گرفتن مس يكه دست ها يخودشون و در حال يكدوم تو حال و هوا هر

شدن و تو دل هم آروم به  يكيبا هم  ايكه آسمون و در ييجا. اينقطه در نيدر دور تر ديشا ييدوزه به جا ينگاهش رو م يحرف چيه يب مانيپ

 .نشسته اند ايدن يتماشا

شدن با تن  يكيكنه و به شن ها اجازه  يرو دراز م و پاهاش نهيش يم نيزم يو رو ارهيم رونيب مانيآروم دستش رو از حصار دست پ ايناد

 .كنه يدور فكر م يده و به فرداها يگرمش رو م

 ايناد فيو لط فيظر يشونه ها تگريدستاش حما يبعد گرما يا هيخوره و ثان يسر م ايو كنار ناد نيزم يطبق قانون نا نوشته قلب ها رو مانيپ

 .هكن يتر م كيرو به خودش نزد ايشه و ناد يم

دو  نيا يبا دست و پا زدن هاش خودش رو الاقل به پاها اديكه بدش نم يجور. شه يتر م كيو نزد كيدو عاشق نزد نيا دنيبهتر د يبرا ايدر
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جز خودش رو  يمعشوق چيه دنيمغرور به وسعتش و سحر تو وجودش كه تاب د! چون بزرگه و مغرور ديشا. رتشونيبگ يبرسونه و به باز

 .نداره

 يشروع به حرف زدن م مانيده و پ يم هيتك مانيپ يشونه ها يسرش رو آروم رو ايبعد ناد يا هيچسبند و ثان يتنگ تر به هم م مانيو پ ايناد اما

 .كنه

كه سال ها  دميد يرو م يو من دختر يكرد يتقلب م يتو داشت. ميد يرو انگار م ميمر دم،يكه تو رو ند گميبه جرات م دمت،يكه د يبار نياول _

 ياعتمادت همون بود، سخت. و سبز ينگاهت همون نگاه بود، همون نگاه وحش. كرد يتو نشسته بود و داشت تقلب م تيهمون جا، تو موقع شيپ

 نيدونم اصال عاشق ا ينم. گمشده خودم ديبودم؟ شا يدونم دنبال چ ينم. تمسخر تو نگاهت و حرفات هم همون بود يهمون بود، حت تو غرور

اما مغرور بود، شكسته بود اما هنوز غرورش . نجاتش باهاش ازدواج كنم يحاضر شده بودم برا يكه روز ينه؟ گمشده ا ايگمشده بودم 

 .بود زاريب ماون از ترح. نشكسته بود

رو تو  ميمر ديشا دميتو رو د يوقت. شد، دنبالش بود ستيخبر ن يب هويكه  يبره اما چشمم از زمان رانينداشتم، كمكش كردم تا از ا يا چاره

 .بزرگ يخطا، خطا هي. ازت سر بزنه ميمشابه مر يحركت هيهر لحظه منتظر بودم . دميوجودت د

 ريكه تمام باورهام رو ز يشد يآن چنان بزرگ م يو گاه يكرديم  يتو بچگ. كه من از دركش عاجز بودم يداشت يزيتو چ ،يتو فرق داشت اما

و من پام سست  يسوخت يتو تب م ياون شب تو داشت. هات يبا نگاهت، با لجاجت ها و سر سختكردم،  يكم كم باهات زندگ. يبرد يسوال م

خودم رو . دمياون شب عذاب كش. يهر لحظه پر رنگ تر شد يول يشد يفراموش م هيثان هيتو . يشد يم چيخواست برام ه يدلم م. شده بود

و دست هات رو  نميخواست كنارت بش يدلم م. داغون شده بودم يول دميندخ يبودم و م يخوشحال م ديدونستم، شكسته بودمت و با يمقصر م

 يكه اون نگاه چ دمياون موقع نفهم. و نگاه تب زده ات دلم رو لرزوند ميد يرو تو چشمات رو داشتم م نفرت. و آرومت كنم رميتو دست هام بگ

 .مطمئنم همون نگاه تب زده عاشقم كرد يكرد باهام ول يبود و چ

 يهست و آدم مست هر كار يمست نيدونستم عشق خودش بزرگتر يم. رو ريام يهمون خطا. خطا كنم دميترس يكردم چون م ير مفرا ازت

 .ارميبه بار ب يمونيپش يمست نيخواستم تو ا يممكنه بكنه، نم

سرش شده بود و دست هام نوازشگر  گاه هيبارها دستم حلقه بازوهاش شده بود بارها پام تك. بارها كمند رو تو آغوشم آروم كرده بودم من

كرد،  يگرمم نكرده بود، نگاهش گر گرفته ام نكرده بود، اما تماس با سر انگشت تو داغم م يبود، حس دهيوقت تنم نلرز چيه يموهاش ول

 يازت فرار م دياهمون مست عشق و ب. بودم كه مست شدم دهيفهم. ام كرده بود وونهيبرهنه ات اون روز د يبازوها. زد يم شمينگاهت آت

هات منو  يبا تموم تفاوت هات و بچگ. شه گذشت يعشق نم نياز ا دميفهم. تر شدم وونهيد يآروم بشم ول ديانقدر فرار كردم تا شا. كردم

اتفاق  نياگر انقدر عاشق نبودم حاال ا ديشا. بزنم يحرف لتيتونستم مخالف م يشد و نم يدر مقابلت الل م بونمانقدر عاشق كه ز. يعاشق كرد

 .كنار هم نبودن يميو كمند و مر ميجا نبود نيبود و ما ا افتادهين

 :ده يو نگاه گرم و ادامه م يدوزه به اون جنگل وحش يو چشم م ايچرخه سمت ناد يم

كجا . تركه ي، داره مسرم پره ا؟يكار كنم ناد يچ. جميكنه پس امشبم آرومم كن، خسته ام، گ يوقته كه فقط تو و وجود تو آرومم م يليخ ايناد _

 اهنگ. كم بهم محبت بده هي. ايگرمم كن ناد دم،ياشتباه كردم؟ چرا همه انگشت اتهامشون رو به منه؟ از صبح فقط نگاه خصمانه و داد و فحش شن
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 .خوام تا آروم بشم يگرمت رو م

به خودش  يا هيكنه و ثان يم مانيحلقه گردن پزنه و دستش رو  يرو پس م مانيگونه پ يبره و قطره اشك سمج رو يدستش رو جلو م ايناد

كه حاال حلقه  اهيس ييدوزه تو اون دو چشم جادو يشه و چشم م يكنه و بعد ازش جدا م يموهاش رو نوازش م يده و آروم رو يفشارش م

 .اش رو كمرنگ كرده ياهيس مان،يپ يچشما ياشك تو ديشا ايوجود خودش و  يگرما دياز شا يقرمز

 ميبود كه تو اون لحظه با عقلت تصم نيا رتيتو فقط تقص. ستيتو وجودت نبوده و ن يتو جز خوب! رو نيباور كن ا. يستيمقصر نتو  مانيپ _

هست  زايچ يبعض يگاه ياز تو نه بشنوم ول ايمن سخته به تو نه بگم  يهمون طور كه برا ،يو سخته برات به من نه بگ يدرسته كه عاشق. ينگرفت

 يمخالفتت رو م ليبهم دل نياگه تو ماش. يزد يحرف م ديبا مان،يپ يستاديا يجلوم م ديبا. ارهيبه بار ن يمونيتا بعد پش يسيواجلوشون  دياكه ب

 ارانتظ. نه يفقط گفت يحيتوض چيه يبود كه تو ب نيا لشيدل هيچرا؟  يدون يم يول ستادميدرسته لج كردم و رو حرفم ا. افتاد ياتفاق نم نيا يگفت

 ادي. شه يزهرت م يزندگ ياگه منو نشناس. مانيمنو بشناس پ. چشم بسته بگم باشه اديكه از دهنت در م ياش من در مقابل هر نه انداشته ب

 .برم يبار هر حرف ريز ليدل ينگرفتم ب اديمن . ريبگ اديآوردن رو  ليبرام دل ؟يحرف بزن ديبا من چه طور با ريبگ

 .مخالفتت رو بپرسم ليمون هم حاضر نشدم دل ييمنم مقصر بودم كه تو تنها ديشا! مانيخش پمنو بب. قبول دارم منم مقصر بودم اما

 :كنه يدوزه تو چشماش و زمزمه م يو چشم م رهيگ يكه دور بازوهاش حلقه شده رو م ايناد يها دست

ممنونم . ابونهيرو جدول خ دنيدو يه و عشقش مسابقه ر يراست باال م واريكه از د هييايهمون ناد ايناد نيشه ا يباورم نم. ايناد يبزرگ يليتو خ _

 .ياز خودم حت شتريب ا،يدوستت دارم ناد. يكه بهم داد ياز آرامش

 ؟يو تنهام نذار يكه برام بجنگ يانقدر دوستم دار _

 :كنه يدوزه و زمزمه م يم ايگنگش رو به نگاه ترسان ناد نگاه

 ؟ياورم ندارنكنه ب ه؟يحرف ها چ نيا ا؟يناد يگ يم يتو چ _

 ...يچرا باورت دارم ول _

 شده؟ يزيچ ؟يچ يول _

 ...شبيد. يمن بزرگ يبرا يليبه نظرش تو خ. مامان با تو مخالفه _

 .رهيگ يرو م يهر كالم يشه و سكوت جا يم يگونه اش جار ياشك آروم رو بعد

 :كنه يگوشش زمزمه م ريده و ز يرو آروم تو آغوشش جا م ايناد

من . آماده كردم يهر جنگ ياون روز خودم رو برا. رو كردم زياشقت شدم و اجازه دادم همه وجودم پر از تو بشه فكر همه چاون روز كه ع _

 .دم يبهت قول م. ايشك نكن ناد ارميكنم و مطمئن باش به دستت م يم يمن هر كار يكه تو من رو بخوا يتا روز ،ياگر تو بخوا!ايپشتتم ناد

 .دوزه يم مانيو نگاهش رو به پ نهيش يرو لب هاش م يو لبخند كمرنگ ارهي مسرش رو آروم باال ايناد

آروم . اديزنگ خطر تو گوشش به صدا در م. ارهيو نگاه پر حرفش نم ايناد يو گرما يكيهمه نزد نيرو در مقابل ا شتريتاب مقاووت ب مانيپ

 .داره يقدم بر م ايدرشه و به سمت  يبلند م نيزم يكنه و از رو يرو از خودش جدا م ايناد

 ست؟يبه نظر تو هم گرم ن. گرمه يليامشب خ ايناد _
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 .رميگ يگرمه، دارم گر م يليآره خ _

ره و ادامه  يم اياندازه و دوباره به سمت در يم ريكنه و بعد سرش رو ز ينگاه م ايناد يگرده و تو چشما يبه پشت بر م يا هيبا لبخند ثان مانيپ

 :ده يم

تا  ايزنه به در يو با همون شلوار كوتاهش م ارهيرو از تنش در م راهنشيطاقت ندارم، بعد پ گهيد. من گر گرفتم ،يريگ يگر م ياگه تو دار _

 .تنش از برخورد با آب كم بشه يالتهاب و گر گرفتگ

 :ده يكنه و ادامه م يم يقيخنده عم ايناد

 .رونيب ايب. آب سرده ،يخور يسرما م! وونهيد يا _

 :زنه يم اديره و فر يو جلوتر م جلو مانيپ

 .اميتو برو تو، منم زود م. شم يكم خنك م هيتازه دارم ! نه _

 :گه يكنه و م يبهش م يطونينگاه ش ايناد

 و اگه نرم؟ _

 .رم يمن عقب تر م _

 ام؟يو اگه من جلوتر ب _

 .يكن يكار رو نم نيتو ا _

 ؟ياز كجا انقدر مطمئن -

 .يكنم بر يخواهش م ازت دارم يول ستميمطمئن ن _

 !ترسو يا _

 .داره يقدم بر م ايو آروم آروم به سمت در ارهيدر م مانيپ يها ييهاش رو كنار دمپا ييبا لبخند دمپا بعد

 :كنه يمتوقفش م يلحظه ا مانيپ يصدا

 !اليبر گرد و. يخور يسرما م! سرده ا،ينكن ناد _

 اد؟يب نييتا تبم پا يدستمال بذار ينيش يم سرم يشب تا صبح باال ؟يكنيكار م يبشم چ ضياگه مر _

 .نكن، برگرد يوونگيد ايناد _

 .شه يكم و كمتر م مانيره و كم كم فاصله اش با پ يآب م يتو نهيبعد تا س هيره و چند ثان يم جلوتر

 .ايجلوتر ن! وونهيد _

 .شنا بلدم _

 .نكن دختر يلجباز. تو شب خطرناكه ايدر _

 .عقب تر ايپس تو ب _

گذاشته نگاهش رو  شيخودش رو به نما شتريتاپ به بدنش ب دنيبدنش كه حاال با چسب يها يبرجستگ. لرزونه يتنش رو م ايناد سيخ ياموه
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 .كنه يم شتريب ايكنه و از ترس فاصله اش رو با ناد يتبدار تر م

 يزبونه م شتريگرم شدن توش تو وجودش ب مونه و حسرت يم رهيره خ يآب فرو م يتو شتريكه هر لحظه ب مانيستبر پ نهيس يرو نگاهش

خواد، فقط آرامشش  ينم ياديز زيچ. بزنه مانيخواد به پ يلغزه و با نگاه حرف دلش رو م يو نگاه سرخش م مانيصورت پ ينگاهش رو. كشه

 يتر م كينزد مانيكنه و به پ يلغزه پس فاصله اش رو كمتر م يدونه پاش نم يبه خودش مطمئنه، م. خواد يچند لحظه م يتو اون آغوش رو برا

 .رنيگ يبعد هر دو كنار هم قرار م يا هيشه و ثان

 :كنه يدوزه بهش و زمزمه م يخونه و با لبخند چشم م يم مانيرو تو نگاه پ ترس

 ؟يمسابقه هست هيپا _

 .افتهيممكنه ب يبشه هر اتفاق يپات خال ريز هوي. گهيرسه د يپات به كف آب نم. جلوتر خطرناكه نياز ا! اينه ناد _

 .ام ينترس من شناگر خوب ره،يگ يرو م يا گهيهر اتفاق د يشه و جلو يتوست كه محكم دورم حلقه م ياتفاق دستا نياوهوم و اول _

 .ميبرگرد اياصال ب. ايكوتاه ب ايناد _

 !3... 2... 1! مسابقه. نچ _

 .شه يگذره و دور م يم مانيمثل باد از كنار پ بعد

 .كنه يكنه و به سمت ساحل شنا م يحلقه م ايبعد دستش رو دور كمر ناد يا هيكنه و ثان يم اديكنه و سرعتش رو ز يش شنا مپشت يعصب مانيپ

 .كنه يهم با جزء جزء بدنش حس م مانيكه پ ييشه، همون گرما يگرم م مانياز تماس با پ ايناد

دوزه و  يچشم م ايكنه و با اخم به ناد يرسه حلقه دست هاش رو شل م يبه كف آب م ايناد يكه مطمئنه پا ييمسافت كوتاه و جا كياز  بعد

 :كنه يزمزمه م

 .رهيد يليخ م،يشنا كن بر! يبسه لجباز گهيد _

 :كنه يو زمزمه م ستهيا يشه و درست مقابلش م يم كتريو نزد كيو نزد مانيبه پ دوزهيتنها چشم م  ايناد

 .مانيدوستت دارم پ. غرق شدن از يترسم، حت ينم يچياز ه يتو كنارم يوقت _

 :كنه يو زمزمه م رهيگ يرو محكم تو آغوش م ايگذاره و ناد ياراده قدم جلو م يب مانيپ

 .منم دوستت دارم _

 .شهيتر م كيو نزد كينزد ايو لحظه به لحظه صورتش به صورت ناد ايدوزه به ناد يكنه و چشم م يدستاش رو تنگ تر م حلقه

 يشه و م يدستاش دون دون م ريز ايشه و تن ناد يم جيو نگاه لرزانش گ ستهيا يصورتش م ا،يناد يانگشت از لب ها تنها تو فاصله دو ديشا

 :كنه يزنه و زمزمه م يصورتش پس م يرو آروم از تو ايناد سيخ يموها. خوره و نگاهش ترسان يدندون هاش به هم م. لرزه

 .اينترس ناد _

 .ستيدست خودم ن _

زنه و هوسش  يم ايسرشونه ناد يشد رو رو يكه داشت هوس م يده و آروم بوسه ا يداره و محكم تر به خودش فشارش م يازش بر م چشم

 .كشه يرو هم دنبالش م ايسست و تن لرزان ناد يپاها بايره و تقر يزنه و آروم به طرف ساحل م يشكل پس م نيرو به ا
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دختر رو  فيتن ظر كهيكنه و در حال يم ايداره و به تن لرزون ناد يشن ها بر م يرو از روبلوزش  مانيرسه و پ يبعد پاشون به ساحل م يا هيثان

 .كنن يحركت م اليده تا لرزشش كمتر بشه، به سمت و يبه خودش فشار م

اش كرده  يعصب نيحرف بزنه و ا ميبا مر قهيچند دق يهنوز نتونسته بود حت. روز از اومدن شون گذشته بود و هنوز جو همون جو سرد بود دو

 .افتهياگر بخواد لب از لب باز كنه جنجال دوم هم به راه ب ديترس يانقدر سرد و خشك بود كه م ميمر. بود

هم كه طبق  ايو ناد مانيپ. ايرفته بود در مانيهم با پ يبزنه و مان ياومده بود و رفته بود قدم رونيزندون خود ساخته اش ب نيباالخره از ا كمند

 .روز باز سرشون تو خلوت خودشون بود دو نيمعمول ا

 .ره يباال م يشه و به طرف اتاق ها يرد م مانيو پ ايزنه و از مقابل نگاه پرسان ناد يم ايدل رو به در باالخره

 .شه يكنه و داخل م يدر رو باز م ميمر دييبفرما يزنه و با صدا يبه در م يكنه و بعد آروم ضربه ا يپشت در مكث م يا هيثان چند

 موقع مزاحم شدم؟ يب. سالم _

 .دو روز سفرتون رو هم به هم زدم نيهم اگر باشه منم كه ا يمزاحم ه؟يچه حرف نيا. نيدار ارياخت _

 .نيكه اومد ميما واقعا خوشحال شد. نيحرف رو نزن نيا _

 .نياري ياز احترام تونه كه به روم نم نميا _

 خانوم؟ ميمر _

 بله؟ _

 .خوام باهاتون حرف بزنم يم. به هم ميكه تعارف كن جانيا ومدميمن راستش ن _

و به همون سرعت دوباره  شهيم رهيخ انايتعجب به آر يداره و با كم يبر م انايپشت سر آر ينقطه ا ينگاهش رو از رو يا هيثان يبرا ميمر

 :گه يم انايگرده و با همون لحن سرد رو به آر يبر م ينگاهش به نقطه قبل

 .ديي، امر بفرماكنم يخواهش م _

 نم؟يتونم بش يم _

 .ديدار ارياخت _

 :گه يدوزه و م يم ميو نگاهش رو به مر نهيش يلبه تخت م يآروم رو انايآر

 .برام سخته حرفام رو بزنم يجور نيا د؟ينيشه شما هم بش يم _

 .نهيش يم اناياز آر ياديتخت و با فاصله ز يكمرنگ آروم رو يبار با اخم نيا ميمر

كه با  هيامروز روز آخر ينگفتم، ول يچياز ترس جوابتون و بدتر از اون برداشتتون از حرف هام ه يخوام باهاتون حرف بزنم ول يوزه مدو ر _

 .دينكن يو ازشون برداشت ديكنم همه حرفام رو بشنو يفقط خواهش م. بهتون حرفام رو بزنم ديو با ميهم هست

رو به قبل بر  زيساعت و دو ساعت بهش سر و سامون بده و همه چ هيبخواد تو  يا گهيهر كس د ايما تر از اونه كه ش ختهيمن به هم ر يزندگ _

 .ديپس فراموشش كن شهيشماها تموم م  يبرا زيامروز كه تموم شه همه چ. ديپس بهتره شما هم بهش فكر نكن. گردونه

 .خوام در مورد خودم و شما حرف بزنم يمن م. كنم يدخالت تونيخوام تو زندگ يمن نم. دياشتباه نكن! نه نه _
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به خودش  يا هيثان. در اومده باشه انايحرف ها از دهن آر نيشه كه ا يانگار هنوز باورش نم. انايشه تو نگاه آر يهوا زوم م يناگهان و ب ميمر

 .بوده ييها اليچه خواب و خ اش تو يدرست تو دو قدم يا وونهيد هيبوده كه  دهيخبره بودن نفهم يده كه با اون همه ادعا يفحش م

 هيزنگ خطر تو گوشش انقدر بلند صدا كرده بود كه هزار جور اخطار رو تو . رو بشنوه انايآر يكلمه از حرف ها كي يخواست حت ينم دلش

 .عالج واقعه قبل از وقوع بكنه يبهش بده و به قول هيثان

 :گه يم اناين هم بدتره رو به آراش از زمستو يكه حاال سرد يو با نگاه رهيگ يرو باال م سرش

 يممنون م. بشنوم يشتريب زيخوام چ ينم. ديدر مورد من و خودتون بزن يحرف نيكه شما بخوا ميبه هم ندار يربط چيمهندس راد من و شما ه _

 .نيشم تنهام بذار

خانوم  نيدونستم ا يفرسخ بود و من نم هياصله مون كه ف ياز همون موقع. حرف ها تو دلم مونده نيدو ساله ا. حرفام رو بزنم ديتونم، با ينم _

 نكرده؟ اينداره؟ ازدواج كرده  ايداره  يچند سالشه؟ بچه ا ه؟ييهست؟ كجا يزنم ك يكه دارم باهاش حرف م يا يمانيسل

 .ستبه تركستان ا يرو يره كه تو م نيا يكه به قول نيبرگرد نيكه اومد يپس از همون راه ديدون ينم يزيحاال هم چ _

 يكي يروز هيكه  ستيبرام مهم ن ،يبچه دار هيكه  ستيبرام مهم ن. كه باشه يهر راه. خوام باهات برم يم. نداره به كجاست يتيبرام اهم _

 ...مال يتون يو م ييو تنها يمهمه كه حاال ازش جدا شد نيبرام ا ،يرو دوست داشت گهيد

 :گه يشه و م يم رهيخفه شده به چشماش خ ياديو با فر ستهيا يم ناايآر يشه و روبرو يتخت بلند م ياز رو ضيبا غ ميمر

كه رو به  ينياالن ا يدون يپس م. يحرفام رو نفهم يكه معن يستيقطعا انقدر احمق ن. ازدواج هم نكردم يبا كس يجدا نشدم، حت يمن از كس _

 .هيك ستادهيروت ا

 :گه يدوزه و م يچشم م ميمربه  نشيشه و با نگاه سنگ يتخت بلند م يهم از رو انايآر

 .ميهم همون ازدواجه، فقط ما براش اسم گذاشت غهيص _

 .هم نبودم يكس غهيص يپسر جون من حت _

 :ده يرنگ باختن ادامه م نيتوجه به ا يب ميبازه، اما مر يرنگ م يلحظه ا انايآر نگاه

كارخونه دار بود  هيچون نامزدش پسر . ون پولدار بود و من بدبختچرا؟ چ يدون يم. مينامزدش رو ازش دزد. كمند يدزدم، دزد زندگ هيمن  _

بچه الزم دارم تا پابند خودم  هيكردم  يچون فكر م. شبه رهه صد ساله رو برم هيخواستم  يكارگر، چون طمعكار بودم، چون م هيو من دختر 

كه تو مملكت تو بهش  يبچه ا ،ينيب يكه جلوته رو هم م يچه ااون ب. ينيب يمنو م يعمر بشم دختر خوشبخت قصه، اما حاال دار هيبكنمش، تا 

 ييگن هرزه، هر جا يتو مملكت تو به من م. رميذارن براش به اسم خودم شناسنامه بگ يكه من فرار كردم م يتو مملكت غرب. گن حرومزاده يم

 نيمال ا گهيمن د دم،يمملكت بر نيوقته از ا يليمن خ. ارهشناسه منو كه نگاهم كنه و بخواد روم اسم بذ ينم يكه رفتم كس يمملك نتو او يول

جا نبودم، چون  نياگر نداشتمش منم االن ا. كردن شكم بچه ام رينون در آوردنه، برا س يبرا نجامياالن ا ينيب ياگر م. ستميمملكت و آدماش ن

 .زيهمه چآدما، از خودم، از  نياز ا ،يزندگ نياز ا. زياز همه چ. شدم ريس وقته يليمن خ

 .عشق واسه تو كتابا خوبه. كن يچشمات رو باز كن و زندگ برو

و  ميدوزه به مر يو دوباره چشم م رهيگ يسرش رو باال م يديبعد با ناام يا هيو ثان رهيگ يدو دستش م نيافته و سرش رو ب يتخت م يرو انايآر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٢ 

 :گه يم

 .ولت كنمكه  يد يم لميمزخرفات رو تحو نيا يدار. يگ يدروغ م يدار _

اس كه خودش رو هرزه  وانهيزن د هيآخه پسر خوب مگه . يكرد ينم يفكر نيوگرنه قطعا چن يفارغ ياديز اي يعاشق ياديز ايتو ! هه _

 هان؟ ؟يكن يرو پس بزنه؟ چرا چشمات رو باز نم يبده تا كس شينما

 نياز ا شتريبرو ب. اون كه مرض نداره دروغ بگه بهت. دونه يم منو ياون واو به واو زندگ گهيد. بپرس مانيبرو از پ. گم؟ باشه يدروغ م من

 .يخور يخورم، همون طور كه تو به درد من نم يمن به دردت نم. عذابم نده

گذره و به سمت ساحل  يم مانيبعد از مقابل نگاه پر درد پ يا هيره و ثان يكنه و به سمت پله ها م يگذره و آروم در رو باز م ياز كنارش م بعد

 .ره يم

دوزه و بعد آروم به طرفشون  يبه صحنه مقابلش چشم م هيچند ثان. سازن يدارن قلعه م ايكه لب در نهيب يو پسر كوچولوش رو م يو مان كمند

 .ره يم

 :گه يپر خنده م ياديدوه و هم زمان با فر يم ميشه و با لبخند به طرف مر يبلند م نيزم ياز رو ميمر دنيبا د مانيپ

 .نيبب! ماما _

 .ده ينشون م ميرو به مر كشيبا انگشت قلعه كوچ و

 :گه يم مانيبعد رو به پ يا هيو ثان ردشيگ يزنه و در آغوش م يبهش م يقيلبخند عم ميمر

 ؟ينكرد تيرو كه اذ يخاله كمند و عمو مان _

 .بهم داده نميكمند باهام دوست شده، ا! نه _

حل عالمت سوال پر رنگ تو ذهنش، نگاهش رو  ديشا يشه و برا يم جيگ. اهللا وصل شده هيبه  كه يفيظر يطال ريدوزه به زنج يچشم م يا لحظه

 .زنه يپس م ميگرفته و با اصرار روش رو از مر يفيلبخندش رو اخم ظر يدوزه كه حاال جا يبه كمند م

 :گه يگذاره و رو بهش م يم نيرو زم مانيپ آروم

 باشه؟. هات درست كنم يقلعه كوچولو هم كنار قلعه ات برا اسباب باز هيمنم با خاله كمند برو مسابقه دو بده تا  يبدو با عمو مان _

همه  نيتو دلش از ا ميشه و مر يبلند م نيزم ياز رو يبعد مان يا هيدوه و ثان يم يكوبه و به طرف مان يبا خنده دست هاش رو به هم م مانيپ

 .رهيشه و آروم به طرف كمند م يممنون م يفهم مان

 .كنه يم ستادنشيوادار به ا ميمر يشه تا ازش دور بشه كه صدا يبلند م نيزم ياز رو عيسر ميشدن مر كينزد با

 .باهات حرف بزنم ديبا ؟يصبر كن قهيشه چند دق يم _

 .نميب يحرفات نم دنيشن يبرا يليدل _

 .گفتن حرفام دارم يمهم برا يليخ ليدل هياما من  _

 .خوام بشنوم ينم. ستين گهيد يحرفات ول دنيشن مهم بود شيسال پ 7 ديشا _

 ....دو يم. يدونم ازم دلخور يكنم كمند، م يخواهش م _
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 :گه يپره و م يم ميحرف مر نيپر طعنه ب ييو صدا قيعم يبا پوزخند كمند

 .منباش ايكه بخوام ازت دلخور باشم  نميب يمن اصال تو رو نم ؟يبا خودت كرد يدلخور؟ واقعا چه فكر! هه _

 يو با بغض تو كالمش دوباره شروع م رهيگ يو سرش رو تنها باال و به سمت كمند م نهيش يده و م يشن ها سر م يخودش رو رو يبا سست ميمر

 .كنه

 .يو بدتر از اون اگر اون كس تو باش نهيمن رو بب يكه انتظار داشته باشم كس نيچه برسه به ا نميب يدونم كمند، من خودم خودم رو نم يم _

از خودم فرار كردم تا راحت تر . باشم ميبودم چون خودم نخواستم مر نايسا. مانيجز پ ديند ميكس من رو مر چيعمر ه هي. بودم نايعمر سا هي

 .و بدتر از همه پسر كوچولوم رو نابود كنم ريتو، خودم، ام يخوام بكنم تا چشمام رو ببندم و زندگ يم يبتونم هر غلط

اگه با تو  ديشا يعذاب باهامه ول نيجلومه ا مانيدونم تا عمر دارم و پ يم. خوام عذابم رو كم كنم يفقط م ،يارم نه همدردنه توقع بخشش د ازت

 .عذاب كمتر بشه نيحرف بزنم ا

وم خداست كه داره جواب تم يصدا يدونم چوب ب يم. كشم مقصرش خودمم يكه االن دارم م يدونم هر زجر يتو رو خدا ازم بگذر، م كمند

 يو خوش يدونم جوون يسالهات منم، م نيا يها يكس يدونم مسئول تمام دردا و ب يم دم،يرو پاش تيدونم زندگ يده، م يهام رو م يندونم كار

 .كشم يمنم كم از تو درد نم يدونم مقصر خودم بودم ول يم. به خدا خودم هم نابود شدم يشبه نابود كردم ول كيهات رو 

اون بچه  يكشم به عشق اون بچه اس، اگه هنوز سر پام به خاطر زندگ ياگه نفس م. مانهيام فقط پ يتمام زندگ. گهيندارم د يچيه! نيمنو بب كمند

 .نشه نياس كه نابودتر از ا

وطن، نه پدر، نه  ،ينه خونه دارم، نه زندگ. درمون يب يهمه وجودم پر از درده، درد ها. االن كه جلوتم نيخسته ام، از همون روز اول تا هم كمند

 ...هام، نه آرامش، نه يكس يسنگ صبور واسه ب هينه مادر، نه شوهر، نه 

 .به خاطر پسرم بگذر. و الاقل بهم ترحم كن، كمند ازم بگذر نيحالم رو بب. ندارم يچيه كمند

تو دلش هزار تا درد و . نداشت يكمند هم حال بهتر. شد يم ليبه زجه تبد شتريخورد و هر لحظه صداش ب يگونه هاش سر م ياشك رو حاال

زن  نيا. كرد يتا آسمون فرق م نيشناخت زم يكه م يميكه با مر ديد يرو داشت م يسال سر باز كرده بودن و مقابلش زن 7زخم كهنه بعد از 

 .نداشت ستادنيا ياراي گهيكه پاهاش د يخورده بود، زن ستزن شك هيفقط 

 :كنه يشه و تنها زمزمه م يم رهيخ ميو به مر رهيگ يم ايرو از در نگاهش

 چرا؟ _

 .كه هزاران چرا رو تو خودش پنهون كرده ييچرا

 :كنه يلب زمزمه م ريدوزه و ز يم ستين ايآسمون و در نيب يكه فاصله ا ييجا ا،يتو عمق در ديشا يياما نگاهش رو به جا ميمر

از خواب  مانينصف شب از درد زا هيكه  ياون هزاران زن نميتم ببخواس يم. رو يپناه يرو بچشم، طعم تلخ ب يكس يخواستم طعم ب يچون م _

كنن، چه طور خودشون  يشوهر رو حس م يخال يتخت و جا گهيگرده به سمت د يو بعد سرشون بر م چنيپ يپرن و به خودشون م يم

بچه چند روزه و  هيچه طور با  ارن؟يم ايدن رن بچه اون مرد رو يو م مارستانيكشن تا ب يو جون پر دردشون رو م دنبن يچادرشون رو به كمر م

كنن كه نازشون رو بكشه و بگه مادر تو تكون نخور خودم  يمادرشون رو تحمل م يخال يگردن خونه و جا يشكم گرفته از درد بر م ريدست ز
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 .ارميب يتا برات كاچ وركنم، تو تكون نخ يبچه رو عوض م

 يشدن اونم سر ب هوشيب يو درس خوندن و بچه بزرگ كردن و بعد نصف شب از خستگ و كار كردن دنيخواستم طعم مثل سگ دو يم چون

 .شام رو بچشم

 .تلخ شده بود، تلخ تر از زهر، اما هنوز دلش پر بود ميلحن مر حاال

 .دندونم مزه مزه كنم ريرو بچشم و ز گهيد يطعم ها يليو خ يزبون يو ب يبيخواستم طعم غر يچون م _

كردم جهنم باالخره استاد بابت  يفكر م. تو كتاب رو حفظ كرده بودم يصورت مسئله رو درست نخونده بودم، فقط فرموالچرا؟ چون  يدون يم

 .شم يده و پاس م يده بهم م هيتو برگه  سمينو يهر سوال م يكه برا ياون چهار تا فرمول

 .استاد با نه و هفتاد و پنج انداختم اما

 :گه يدوزه به كمند و م يو چشم م رهيگ يباال م ايرسرش رو از اون ته د يناگهان بعد

 نه؟.يدون يحتما م. آخه يكرد؟ تو شاگرد خوبش بود دايشه پ ياون استاد رو از كجا م يدون يبرا پاس كردنش دارم؟ تو م يراه نميكمند؟ بب _

 :كنه يو زمزمه م نهيش يخره مقابلش مره و باال يتر م نييو پا نييشه و كم كم پا يخم م ميمر يكنه و رو به رو يپا سست م كمند

خوب عاشقش شدم گذاشت و  يوقت د،يو قسم به همون اهللا روش قلبم رو دزد ريزنج هياومد و با  يروز هي. وقته گم شده يلياون استاد خ _

 .آخه به من ال اقل ده رو داد. ميخوشبخت تر بودم مر يليمن از تو خ. رفت

. ممكنه بازم به تورم بخوره اما امروز لب ساحل چشماش رو برام فرستاد يياستادا نينره همچ ادميدارم كه نگه  شهيرو هم رشيخواستم زنج يم

 هي ديبرو بگرد شا. تو رو هم حاللت كردم. دادم به صاحبش، حاللش باشه. مال حروم خوردن نداره. كرد، پسش دادم يچشماش طلبِ مالش رو م

گفت چرا تو رو انداخت؟ چرا منو لب مرز رد  ديازش بپرس چرا؟ شا شيدياگه د. يكرد داشيرو پاون استاد  يكره خاك نيا يجا هي يروز

 د؟يكرد؟ و چرا برگه اون طفل معصوم رو اصال نخونده روش خط قرمز كش

 يم يزه بده تا هر كاربود تا از پا نندازتش اجا دهيكه از صبح باهاش جنگ يو فشار ينيتونست به تمام اون سنگ يم ميرفته بود و حاال مر كمند

خواست  يكه حاال خودش م ييآرزو. بر باد رفته اش بود ينبود غرق آرزوها اينشسته بود اما غرق در ايزن رو به اون همه عظمت در. خواد بكنه

نقابش رو  يبود ول هديعشقش رو تو نطفه خفه كرده بود، درد كش يرحم يبود كه عاشقش شده بود اما با ب يحاال مرد! ريبرآورده بشه اما چه د

 .نهيرو بب نايهم سا انايصورتش برداشته بود تا آر ياز رو

قدرت فكر كردن هم  يمونده بود و حت رهينشسته بود خ ميتخت كه مر ينقطه رو نيهنوز بهت زده به همون آخر. هنوز تو شوك بود انايآر اما

 .نداشت

داره؟ گذشته اش رو  يتيكه چه اهم نيكرد، اونم ا يرو تكرار م زيچ هيدلش فقط . زد يخواست هنوز بدوه و التماس كنه و عقل پس م يم عشق

تونست دروغ بگه تو  يبه خودش كه نم. تونست به سال ها اعتقادش پشت پا بزنه ينم. رفت يبار نم ريفراموش كن و مجابش كن اما عقل ز

 .رهيبگ ديرو ند زيون نبود تا بخواد همه چال اقل از جنس ا اي ستين يزن زندگ يزن نيبود كه چن شدهحك  نيذهنش ا

شاه  ييايو رو يداستان افسانه ا يزندگ. اش پا گذاشته يتو زندگ ينام ميمر يكرد روز يفراموش م ديكرد، با يفراموش م ديبا يبود ول سخت

خواست سال ها بعد تو  ينم. شد ينم منصفانه يبودن وگرنه داور ياز جنس هم م ديبا دونيتلخ بود، سخت بود، دو طرف م ينبود، زندگ ونيپر
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 ينگاه هم سرآغاز پا نيا ديپا رو تمام قانون ها گذاشته بوده و شا يكه روز نهيرو بب يبرگرده و زن ديزنش د يرو رو يهر بار نگاه شا يزندگ

 .دوم رو گذاشتن باشه

 شه؟ يم تيحال. شه يم وونهيكنه، د ياالن دق م. انايآر شيخوام برم پ يم! مانيولم كن پ _

 :كنه يلب تنها زمزمه م ريدوزه و ز يم اينگاه خشك و خسته اش رو به ناد مانيپ

اون فقط خودش و . خواد ينم يهمدرد چياون االن ه. همون كوه و سنگ صبور باشه شهيهم ديتو با يجلو. تو بشكنه يبذار تنها باشه، نذار جلو _

 .كنم ينرو، خواهش م. خواد يهاش رو م ييتنها

 :گه يشه و م يبره و هق هقش بلندتر م يفرو م مانيپ نهيسرش رو تو س. كنه ينم رهياشكاش رو بگ يكه جلو نيا يبرا يتالش ايناد

 لحظه خراب كرد؟ هيچه طور كاخ آرزوهاش رو تو  يديمگه ند م؟يبهش گفت مر يچ يديمگه ند _

 .بذارش به حال خودش اد،ي يبر نم ياز تو كار _

 ...اما _

 :گه يم ايمقدمه رو به ناد يگذاره و ب يم ايناد يلب ها يشتش رو روانگ مانيپ

 ؟يخواستگار ميايب يك _

شه و بعد آروم  يم ديسرخ و سف يا هيثان. با حرفش وارد كرده مانيكه پ يو بره تو شوك اديب رونيكشه تا از فاز خودش ب يطول م يا هيثان ايناد

 :كنه يم لب زمزمه ريره و تنها ز يم نييآروم سرش پا

 .دونم ينم _

 :گه يو م رهيگ يرو باال م ايبه ظاهر سرخوش و مطمئن سر ناد يبا خنده ا مانيپ اما

 گم فردا شب چه طوره؟ يم. ونم كه نشد جواب دينم ايثان م،يخوا ينم ياوال ما عروس خجالت _

 :گه يگرده و با خنده م يبر م يشگيمه يايو دوباره به قالب همون ناد رهيگ يخنده اش م مانيپ ياز زمان انتخاب ايناد

 ن؟يايامشب ب يخوا ينه، م _

كت  هيمامان باباها جنگاشون رو با هم بكنن بعد كه صلح بر قرار شد من  ميبفرست ميستياول تا ما ن يخوا ياصال م. ستيهم ن يبد فكر! اوهوم _

 ؟يهان؟ موافق ام؟يدسته گل ب هيو شلوار بپوشم و كروات بزنم و با 

رو از فكر اتفاقات بد دور  ايو ناد دهيمورد نظرش رس جهيكه به نت مانيو پ يو دوست داشتن قيعم يخنده، خنده ا يتنها م مانياز تصورات پ ايناد

 :گه يده و م يادامه م شيبه باز ارهيو برش تونسته در ب

 يم ديدو كالم باهاشون حرف بزنه ده دفعه سرخ و سفخواست  يداماد م. داشتن ييايشرم و ح هي! ميقد يعروسم عروس ها! نگاه تو رو خدا _

 ؟يد يبله رو م ارميب يحاال عروس خانوم برات چه گل. روزگار يه... اون وقت اديرو لبشون ب يچه لبخند مين هيشدن كه تهش 

 .فكر كنم ديبا... امم _

 جواب؟. وقتت تموم شد... 3... 2... 1. خوب فكر كن _

 .دونم ينم _
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 .ونمد يمن م يول _

 ؟يخوب چ _

 .يصبر كن ديبا ؟يزرنگ _

 .گهيا؟ بگو د _

رو بفهمه و تنها با نگاه  زيتا همه چ هيكاف افهينگاه به اون ق هي. نهيب يپله ها م يرو باال انايآر مانيهنوز مشغول كلنجار بودن كه پ مانيو پ ايناد

 .بگه اناياش رو به آر يهمدرد يكوتاه

 يكنه و سرش رو باال م يهم حضورش رو احساس م ايكه ناد يو درست لحظه ا اديم نييآروم از پله ها پا يو لبخند محكم ييبا قدم ها انايآر اما

 :گه يم مانيزنه و بعد رو به پ يم ايصورت ناد يبه رو ينيريلبخند ش رهيگ

 ....تنها يخوام چند روز يم _

 .شه يخسته و قرمز وارد م يسست و نگاه ييقدم ها با ميشه و مر يكه در باز م ومدهيجمله كامل از دهنش در ن هنوز

 :كنه يدوباره حرفش رو تكرار م رهيگ يم مانيرو مقابل پ نيماش چييكه سو يو در حال ميدوزه به مر يچشم م انايآر

 .امي يتهران، من نم ديتنها باشم، شما ها بر يخوام چند روز يم _

 .از حرف، پر از درد، پر از خرد شدن و شكستنپر  يبا نگاه ميدوزه به مر يچشم م يا هيثان بعد

 :گه يزنه و م يم ميبه مر يلبخند محو بعد

 !سفرت سالمت. مواظب خودت و پسر كوچولوت باش. يكنم، هر جا كه باش يم يخوشبخت يبرات آرزو _

 .ره يم رونيب اليشه و آروم از در و يرد م مياز مقابل مر بعد

باشه، سنگ صبور  اهاشيتونست مرد رو يكه م يمرد. افتاده و لرزون يكنه با شونه ها ينگاه م يبه مرد رهيگرده و خ يبه پشت سر برم ميمر

 .و پشت محكمش باشه

 .شه يخم م ريگرده و رو به ز يبعد سرش كم كم بر م يا هيثان

 :گه يم ايو ناد ميرو به مر مانيشه و پ يبازوش متوقف م يرو مانيشه كه با فشار دست پ يم زيخ مين ايناد

 .ميافتيراه ب گهيساعت د هيهم بگم كه تا  يرم به كمند و مان يم. نيكم كم آماده بش _

 نياز زم مانيبا فشار دست پ ايكنه و ناد يبه طرف باال حركت م يحرف چيه يكنه و ب يصورتش رو با دست آروم پاك م يقطره اشك رو ميمر

 .ره يپله ها رو باال م ميشه و پشت مر يكنده م

 .ستين يخونه خال شهيداد كه بر خالف هم يهال نشون م يو تك چراغ آباژور تو نيخونه سرد بود و سنگ جو

 خكوبيهال و پله ها م نيب سايسرد پر يو بره باال؟ دو به شك بود كه با صدا رهيتوجه راه پله ها رو بگ يب ايبره سمت هال  ديدونست با ينم

 .سد

 دارن؟ فيكجا تشر نتويكياون  ر،يبه خ دنيرس! به به _

كوله . كنه يدستش حس م يرو نوك انگشتا يبد يسرما هيتو كمتر از چند ثان. كنه يناخودآگاه ترس رو مهمون پاهاش م سايسرد پر لحن
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 :كنه يلب، تنها زمزمه م ريآروم ز ييافته و با صدا يم نيياش خود به خود از دستش پا يسفر

 ده؟افتا يخونه، اتفاق نيزود اومد. سالم _

و  رهيگ يباال م يا هيمبل نشسته، سرش رو ثان يدستش گرفته و رو يتو يكنه و همون طور كه كتاب يم ايرو به ناد يبا همون لحن جد سايپر

 :گه يم ايسخت رو به ناد ياندازه و با لبخند يپاش م يپاش رو رو

 .آماده باش 8.5ساعت . ميشب مهمون دار! ريزودتر دوش بگ _

 .رهيگ يرو م يداره و شماره ا يرو از كنار دستش بر م لشيموبا اينگاه پرسشگر ناد توجه به يب بعد

زنه تا مبادا از دهنش  يرو پس م انيكه تو ذهنش م يجور وا جور يكنه و با ترس سوال ها يرو نگاه م سايو تنها پر ستادهيهنوز همون جا ا ايناد

 .انيب رونيب

 .ارهيبعد از لحن مادر، مخاطب رو به جا م يا هيو ثان چهيپ يوباره مد سايپر يشه كه صدا يتلفن وصل م انگار

 انشاال؟ نيدار فياحوال آقا؟ كجا تشر! به به _

 ؟يديفهم. يتو خونه باش ديو با انيقراره ب داريخانواده مهندس پا. ميمهمون دار! خونه باش 8.5تا  مه،يساعت سه و ن _

 پرسه، چرا؟ يو با نگاه ازش م سايدوزه به پر يزنه و تنها چشم م يمونه و اشك تو چشماش حلقه م يباز م دهنش

 :ده يرو مخاطب قرار م ايكنه و در همون حال ناد يكتابش م يسرش رو تو. ده يدادن رو هم نم حيبه خودش زحمت توض يحت سايپر اما

 .نگت رو بپوشر يريدر ضمن كت و دامن ش. و حاضر شو ريدوش بگ هيگفتم؟ زودتر برو  يچ يديمگه نشن _

 :گه يشه و م يم كينزد سايبه پر يو قدم نهيش يلبش م يرو يقيپوزخند عم ايناد

 تون گرفته، نه؟ يشوخ _

 .يارين يبا من بحث نكن برو حاضر شو و بهتره رو حرفم حرف ست؟ين يكه اهل شوخ يهمه سال مادرت رو نشناخت نيبعد از ا _

 :كنه يساكتش م د،يكش يبه خونه م ياومد و دست يبار م هي يكه هفته ا يزن ه،يهان يدهان باز نكرده كه صدا هنوز

 ارم؟يرو در ب يغذا خور سيخانوم كدوم سرو سايپر _

 .ده يرو نشون م يهر بحث و حرف انيپا ايره و نگاهش به ناد يم هيشه و به طرف هان يمبل بلند م ياز رو سايپر

 .ره يو آروم به طرف باال و اتاقش م رهيگ يم يوبچ يلرزان دستش رو به نرده ها يبا قدم ها ايناد

پر، تنها به  يزوم شده و فكر يو با نگاه نهيش يكنار در اتاق م. كنه يرو هم بهش وارد م يشوك بعد سايپر يدر اتاق رو نبسته كه صدا هنوز

 :كنه يگوش م سايپر يحرف ها

 خوبن انشاال؟ مانيپآقا  ام،يانشاال؟ آقا پ ديجون، احوال شما؟ خوب نيريسالم ش _

 :ده يشه و باز ادامه م يسكوت بر قرار م يا هيثان دوباره

دور هم  نيايب نيپاش ن،ينيخونه نش نيندار يشما هم اگه برنامه ا يگفتم جمعه ا. جا نيا انيشام م نايكه شب شهال ا نيغرض از مزاحمت ا _

 .ميباش

 .دلمون براش تنگ شده بابا مشيديوقته ند يليخ. اديجان هم بگو حتما ب مانيبه پ _
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 .گهيد ميكرد شتريدو تا استكان برنجمون رو ب هي! نكردم كه يكار ه؟يحرفا چ نينه بابا ا _

ده  يو به اشك هاش اجازه م ستهيا يدوش م ريبعد ز يا هيره تو حموم و ثان يراست م كيشه و  يبلند م نيزم ياز رو. شنوه ينم يزيچ گهيد

 :كنه يشه و با خودش زمزمه م يوان تو خودش مچاله م ين رو باز كنن و خودش توكه آروم آروم راه خودشو

 .كرد مامان نبود يكار رو نم نيزدم، اگر ا يحدس م ديبا _

 .ليدوزه به صفحه چشمك زن موبا يو چشم م نهيش يتخت م يو با حوله رو رونيب اديساعت از حموم م كياز  عدي ديشا

دوزه به صفحه و اسم  يتنها چشم م. شكنه يسكوت تلخ اتاق رو م ليموبا يصدا دهينكش هيبه ثان. كشه يپس مه اما باز  ريبه طرفش م دستش

 .زنه يشه و باز چشمك م يبعد تلفن قطع م يا هيثان. مانيپ

 .كنه يها رو باز م اميبره و پ يرو باالخره جلو م دستش

 »دش تنگ شده؟دلش برا داما سايكه مامان پر ييكجا. سالم خانوم خانوما «

 .كنه يرو باز م يبعد اميزنه و پ يپوزخند م تنها

 »؟يستيخوشحال ن ؟يد يچرا جواب نم ايناد «

 .كنه يرو باز م يبعد اميزنم و پ يبال بال م يكنه دارم از خوشحال يلب زمزمه م ريز

 »نه تلفنم رو؟ يد يچرا نه جواب زنگ هام رو م ؟يشده؟ از من دلخور يزيچ ؟يخوب ايناد «

 :سهينو يكنه و تنها م يرو باز م اميقسمت ارسال پ. رو نداره يبعد يها اميخوندن پ حوصله

 ».و نپرس چرا ايامشب ن «

 :ديجد اميبعد پ يا هيكنه و ثان يخوره اما فقط نگاهش م يزنگ م يگوش دهينكش هيثان به

 »م؟يخواست يرو نم نيمگه ما هم ام؟يب ديچرا نبا ؟يگيم يچ يفهم يم ؟يكرد يهوسِ باز ؟ين كيم يجور نيچرا ا ه؟يمنظورت چ «

 :رسه يم يكه اس ام اس بعد دهينكش هيثان به

 هيحال ما رو؟ شب منتظرم باش با كت شلوار كروات، فقط لباست چه رنگ ينيبيم! روزگار يه. كنه يعروس خانوم داره ناز م دميحاال فهم! آهان «

 »ست كنم؟

 يهاش كه مامان ازش م يره سمت كمد لباسش و درست مثل بچگ يذاره و م يبالش م ريتنها تلفن رو زشه و  يم ريگونه اش سراز يرو اشك

بنده  يكنه و آروم در كمد رو از داخل م يم يشب بلند مخف يلباس ها نيكه دوست نداره بره، خودش رو ته كمد و ب ييخواست حاضر بشه تا جا

 .شه يگوشش كم كم بلند و بلندتر م يوت يكنه و صداها يلباس هاش فرو م يو سرش رو تو

 .نهيهم تيحكا يما رو چراغ نفت رهيگ يهمه رو برق م گنيم! اَه _

 .از خداتم باشه ،يخجالت بكش ناناد _

 نم؟يبب ديرو با ياگه نباشه ك _

 اشاره اش بودن؟ هيچند نفر منتظر  يدون يم. شكنن يهمه براش سر و دست م _

 .يته استكان ةافتاد لياز دماغ ف. متنفرم نيلنگه ا يمن از آدما. ولم كن مامان _
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 .يداشته باش نگهش دار اقتيل. يكه خدا رو هم بنده نبود يتو اگه جاش بود _

 ؟ينيها، ها كنم بب دهيم ريهنوز دهنم بو ش. سالمه ها 18مامان من همش  _

 گهيد زيچ هيخورن، هم وجهه خودش  يبه ما م يو فرهنگ يماد هم خانواده اش سطح باالن، هم از نظر. اس نهيگز نياشكان از هر نظر بهتر _

 ؟يخوا يم يچ گهيد. كه داده يتز نيخصوصا با ا ستين يكم كس. تموم يهم آقا اس، هم همه چ. اس

دارو درست  هيدنبال هم  دهيچهار تا فرمول چ. كرده دايكنه راه درمان سرطان رو پ يندونه فكر م يگه تز هر ك يم نيهمچ! ولمون كن بابا _

 .هيفكر كرده خبر گهيداده، د يجواب مچهين هيكرده حاال رو چهار تا جك و جونور 

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

رو  گهيد يكي نيبگ. مراسم شر و ور رو ندارم نيمن حوصله ا. شكل كتابش افهيو ق يته استكان نكيبا اون ع. هست ميآره چه گوشت مرغوب -

 .دلتون خوشه به قرآن. كنه دايپ يپلنگ صورت زهيكردنش تو مراسم جا يهمراهبرا 

 .شه يبلند م ييكنه، اما دوباره صدا رونيكنه افكار مزاحم رو از سرش ب يم يده و سع يحرص سرش رو چند بار تكون م با

 .كنم يبهت افتخار م ،يرتبه ا نيچن يبرا يديزحمت كش يليدونم خ يم. جان يگم ناناد يم كيواقعا بهت تبر _

 .كنه يو دوباره همون حرف رو تو ذهنش تكرار م اديچشمش م يجلو گهيبار د كيدر حال دندون قروچه كردن خودش  ريتصو

 ».مزخرف حال به هم زن كهيمرت. يتو بهم افتخار نكن اهيخوام صد سال س يم «

 .تلف كردن ها جور وقت نيو ا يمهمون نيايكه ب نيباش كاريكردم انقدر ب يفكر نم _

 .دميبخش يوقت خودم رو نم چياومدم ه ياگه نم. وقت دارم شهيتو هم يبرا يوقت ندارم ول يا يهر مهمون يبرا _

 .ده يزنه و حالت صورتش نفرت درونش رو نشون م يافكارش رو پس م يبار عصب نيا

مزخرف  يكنه كه همون صدا يتر م كينزد واريد يو خنك كنه و سرش رو به ته كمد يلباس ها باز م نيب ييفضا يو به سخت ارهيكم م نفس

 :شه يدوباره بلند م

 ...درست تموم بشه كه يكنم ك يم يهمه اش دارم روز شمار. من دوستت دارم ايناد _

ندون شكنش لبش به اشكان و جواب د يپوزخند رو يادآوريبا  دهينكش هيدرست مثل همون روز و به ثان. افتهيهم به قرچ قرچ م يرو دندوناش

شه اما با سماجت دوباره همون جمله ها رو تو ذهنش  يم يبا اشكش قاط دهينكش هيكه به ثان يخنده ا. شه يدندون قروچه اش م نيگزيخنده جا

 :كنه يتكرار م

 .نات رو مغزت هم اثر گذاشته اشكا يدر پ يپ اتيكشف نيكه ا نيمثل ا. بده گهيجا د هيات رو  يخدا روز! برو بابا جون _

 :كنه يلب زمزمه م ريشه و ز يهق هقش كم كم بلند و بلندتر م يصدا

 ...نه. يذارم رو دوش اون احمق بذار يجنازمم نم! نه! نه مامان _

 .اس انايزنگ آر يصدا فقط صدا نيبار ا نيشكنه، اما ا يتلفن سكوت اتاق رو م يصدا دوباره

 .دنشيكنه كه قطع نشه تا رس يلب دعا م ريدوه و ز يو به سمت تخت م اديم رونيكمد ب ياز تو زيخ هي با

لب  يهر چند كمرنگ رو رو يده و لبخند يم يناگهان يبهش آرامش يجيتو اون همه استرس و گ انايآر يداره و صدا يتلفن رو بر م باالخره
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 .نشونه يهاش م

سكوت  هيبعد از  انايآر يو صدا رهيگ يهاش سنگر م يينهابعد تو پناهگاه ت يا هيره و ثان يبه دست و تو سكوت دوباره به طرف كمدش م تلفن

 :شه يو حسش كنه، بلند م نهيتونه بب ياز پشت تلفن هم م ينرم كه حت يمتقابل باالخره با لبخند

 .زبون شده يخواهر بلبل زبونم ب نيا نميخانوم خانوما؟ نب يخوب ،يناناد _

 :كنه يبغض تنها زمزمه م با

 .سالم _

 ها؟ اد؟يته چاه كه صدات در نم يرفتنكنه  نميبب _

 ؟يايم يپس ك _

 .نميب رونيب ايب. ته كمد؟ بابا نفست گرفت يباز رفت يناناد _

 يبود كه مدام تكرار كنه ك نياومد هم يم رونيكه از زبونش ب يتنها كالم ديشا. زد يو تو صداش التماس موج م ختير ياشك م گهيد حاال

 ؟يايم يك ؟يايم

 ؟يايم يك يگ يم يكرده كه ه ريمگه سوزنت گ گه،يه دبس! بابا يا _

 ؟يايم يخب ك _

هر  يبرا نيكشه اما هم يهم نم هيعمر لبخند به ثان ديشا. شه يچشمش پر رنگ م يجلو ايو اون نگاه لجباز ناد رهيگ يخنده اش م انايبار آر نيا

 .شه يه مناچار تنها شنوند ايكنه و ناد يدهن باز م انايباالخره آر. هيدو كاف

 يم م،يهم نداشت يدلدار يرو جز خودمون برا يوقت كس چيونم ه دياونجا باشم، م ديدونم االن با يم. اميتونم ب ياالن واقعا نم يناناد نيبب _

تو رو كم پس باور كن منم االن  ،يمن رو آروم كن يتون يتونم تو رو آروم كنم تو هم م يهمون قدر كه من م شهيكنم چون هم يدونم و دركت م

 .تماشا كنم اميرو هم ب يباز نيكه بتونم ا ستمين يطياالن تو شرا. واقعا داغونم يول دارم

 .رم ينم رونياتاق ب نيمنم از ا ياياگه ن ه؟يمامان اهل باز يكن يواقعا فكر م يعني ؟يباز _

 اديچون ما  ميبار هم ما برنده ا نيا. ميما برنده بود شهيهم. وقت نتونسته ما رو شكست بده چيمامان ه. شهيمثل هم ير يتو م ،يچرا ناناد _

لباس  ديگفت با يبهت م يكه وقت يهست يتو همون دختر. ريخودت رو دست كم نگ! يا يتو ناناد. ميافتيدر ب بيتنه با رق يچه طور  ميگرفت

جز  يكه اشكان جلوت چاره ا يا يتو همون ناناد. كلمه بهت حرف بزنه كي يتونست حت يو نم يرفت يپاره پاره و تاپ م نيج هيبا  يپوششب ب

 .شنوه ينداره و نم دنيكه تاب زور شن يتو همون. رو سست كنه ييتونه هر پا يكه نگاهت م يا يتو همون ناناد. الل شدن نداره

پس . يتا ته خط باخت يبباز يازب نياگه تو ا. جز خودت رهيبگ ميتو تصم يزندگ يتونه برا يكس نم چيه. هيباز هيفقط  نيباور كن كه ا يناناد

 .ندارم يازت جز برد انتظار

. بخونن گهيد يكيخوان جلو چشمت عشقت رو مال  يامشب م. خوان بشكننش يچون كه امشب فقط م. نذار بشكننش ته،يمرد زندگ مانيپ اگر

 ادي ديبا يناناد.  يرو خودت از خودت گرفت نمايپ يامشب اگر بباز. شرطش اعتماده نياول يكه عشق واقع يشك كن مانيبه پ هيثان هيمبادا 

 يمثل كوه پشتت م شهيبدون هم يول شيريبگ ديخودت با رم،يتا حقت رو بگ ستميباهات ن شهيمن هم. يبدون من بجنگ هكم كم ك يريبگ
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 .يسرت رو بر گردون هيو كاف ستادمياگر كنارت نبودم هم بدون كه پشتت ا يپس حت. ستميا

 ؟ينبهم ثابت ك يتون يم

افته كه  يم ادشيانگار تازه . نهيش يلبش م يو لبخند رو رهيگ يقدرت دوباره همه وجودش رو در بر م. كنه يم يسركش ايتو وجود ناد يزيچ

 برنده شده؟ تيو در نها ستادهيمنطق ا يسالها در مقابل حرف زور و ب نيهست؟ كه چطور تو تمام ا يك

 :گه يپر قدرت م ييو با صدا ستهيا يم نهيآ يو رو به رو اديم رونيم بمحك يكنه و با قدم ها يكمد رو باز م در

 .دوستت دارم ،يمرس. حاضر بشم ديبا. انايكار دارم آر يليخ _

 .برو فدات شم خوش بگذره. ها يصفر نبر ريفشار مامان رو ز هويفقط . بدو! طونيش يا _

 !يبا يبا. گذره يحتما م _

 .داد كه مهمون ها اومدن ياومد نشون م يم نييكه از طبقه پا ييو صداداد و سر  يشب رو نشون م 9 ساعت

فر رها شده دورش نگاه اون جنگل  ينقصش با موها يب شيآرا. كنه ينگاه م نهيآ يبار آخر خودش رو تو يصورتش برا يرو يبا لبخند ايناد

 .تر كرده بود يسبز رو وحش

 دشيسف ،يسرمه ا يال انگشت يها ييدمپا نهيكنه و پشت به آ يپر صداش رو به زور خفه ممونه و خنده  يم رهيلباسش خ يتر رو نييپا نگاهش

 .ره يم نييو به سمت طبقه پا رونيكنه و از در اتاف ب يرو پاش م

اسش صد برابر و لب ايناد تيبار جذاب نيا. شه يتر م قيلبخندش عم. مونه يم رهيخ ايصورت ناد يگردونه و رو يسر بر م ايعطر ناد يبا بو مانيپ

 .يو رها و راحت و دوست داشتن ديق يب يايهمون ناد اد،يتو چشمش م

 .افته يسرتق مامانا م يدختر بچه ها اديدوزه و  يم ايناد نيسارافون ج يرو با لذت رو نگاهش

 .شه يتر م قيبخندش عمل سا،يبه پر ايو لجباز ناد طنتيغرق در ش يچشم ها دنيبا د مانيمونه و پ يثابت م ايناد يرو سايپر نگاه

 .كنه يم دايسالن ادامه پ يتو دنشيپله ها و رس نييبه پا ايناد دنيبا هم تا رس ايو ناد ساينگاه پر نيب جدال

اش رد  ييمادر در مورد لباس و دمپا يعصب ياز كنار زمزمه ها اليخ يزنه و ب يم سايصورت پر يرو يا روزمندانهيورودش به سالن لبخند پ با

و به  ستهيا يو شهال م نيريو مقابل ش كنهيرو هم رد م نيو رام سايشه و پر يپا بلند شده بود رد م ياز مقابل اشكان كه رو ميمستق شه و يم

كنه و بعد  يم يطوالن يو كم يميصم يكيسالم عل مانيبوسه و بعد با پ يكنه و روش رو م يره و با لبخند بهش سالم م يجون م نيريش تسم

 ايكنه تا گونه اش رو ببوسه كه ناد يفاصله رو كم م يشهال كم. كنه يو سالم م كنهيگرده و تنها دستش رو دراز م يشهال بر م دوباره به سمت

سرد  يليخ هياز مقابل بق. كنه يم يگرم كيكنه و سالم عل يو دستش رو دراز م ماني،پدر پ اميكنه به طرف پ يزنه و رو م يم ينفهم بهخودش رو 

كنه و  يكنه و سالم م يخم م يشه و تنها سرش رو كم يم كينزد يدر آخر به طرف اشكان كم. شه يده و رد م يشت دست مو با نوك انگ

 مانيدرست كنار پ بيترت نيده و به ا يجون جا م نيريگرده و خودش رو كنار ش يزنه و دوباره راه اومده رو بر م يم سايبه پر روزيپ يلبخند

 .رهيگ يقرار م

 :كنه يزمزمه م ايگوش ناد ريكنه و آروم ز يم كينزد يرو كمسرش  مانيپ

 باز؟ يسوزوند يشيخودت بگو چه آت. جون به خونت تشنه شده سايكه پر يكرد يكار هيغلط نكنم  _
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 يم كينزد مانيبه صورت پ يو سرش رو مخصوصا كم مانيدوزه به پ يخنده و بعد چشم م يبلندتر از معمول م يكم ييمخصوصا با صدا ايناد

 :گه يلب م ريكنه و ز

 خيو س اميبار ب هيصد سال  يخواست تو خونه خودمون مثل دلقكا با كت و دامن مثل مهمونا يم. كارا؟ ولش كن نيا اديمن؟ اصال به من م _

 نه؟... گهيكه اومده د اديخوشت ب ديتازه تو با. خوره يخون خونش رو داره م نيبرا هم. نميبش

 .گردونه ياجبارا سرش رو به طرفش بر م ايكنه و ناد يبه حرف زدن م شروع ايرو به ناد شهال

 .و طرز فكر ياختالف سن نيبا ا بهيعج. جورن يليخ مانيجون با آقا پ ايكه ناد نيمثل ا _

 :گه يو م رهيگ يبل گرفتن بده ،ادامه حرف شهال رو م يبرا يمهلت ايكه به ناد نيبدون ا سايپر

درست  ه،يشوخ و سر زنده و پر انرژ ايناد. تا آسمون با هم فرق دارن نياصال زم. سكه ان هي يدو رو ايجان و ناد انميگفتم پ شهيشهال من هم _

 .مونه يم مانيمثل بچه پ ايناد. مانيبر عكس پ

 .ده يمهلت نم سايكنه كه پر يكشه و دهن باز م ياخم هاش رو تو هم م يو عصب يحرص ايناد

 .دختر سارا ادته؟يكمند رو كه . نقص و حرفه شهال يجان ب مانيواقعا انتخاب پ _

به هم  يليخ. جانه مانيپ يهم راه رفتن و حركات و رفتاراش كپ دنش،يكمند هم خانومه، هم لباس پوش. انيماشاال چه قدر هم به هم م! آره آره _

 .رهينظ يجان، واقعا انتخابت ب مانيپ نيايم

 .ايدوزه به ناد يچشم م يا هيثان ينشسته باشه برا خيم ير كه روو گر گرفته انگا يهم عصب مانيبار پ نيا

 :گه يگردونه و م ينگاهش رو م سايرو آروم كنه و رو به شهال و پر ايكنه ناد يم يشده، با نگاه سع يسبز طوفان شهياون جنگل هم حاال

 .نه انتخاب من ه،يدوست خانوادگ هيكمند فقط . شده يكنم اشتباه يفكر م _

 :گه يم سايحرف ها رو درك كرده رو به پر نيتمام ا يكه تازه معن نيرير شبا نيا

. ادهيز يليمشكالت سر راهشون خ يهم باشن تو زندگ هيدو نفر كامال شب يوقت. كنن ينقطه مقابلشون رو انتخاب م شهياصوال آدم ها هم سايپر _

 .شه يوقت ها مشكل ساز م يليخ نيو ا اديانتظار دارن طرف مقابل كوتاه ب هر دو. باشه بدتره كينزد يليبه هم خ يبعد هم سن دختر و پسر وقت

 

 :گه يقاطع م يكنه و با لحن يم نيريرو به ش سايپر

 .ستيبرامون قابل درك ن. ميريبپذ ميتون يرو نم اديكدوم اختالف سن ز چيه نيمن و رام نيريش يول _

 :گه يم سايپره و رو به پر يحرفشون م نيب يحرص ايناد

 .بحث ها فقط حرفه نيدو نفر به هم عالقه داشته باشن، همه ا يمامان وقت يول _

 :گه يم ايندازه و رو به ناد يبار اشكان خودش رو وسط بحث م نيا

تازه  ياختالف سن نيبشن ا يهم عاد يچهار روز كه بگذره و زن و مرد برا. حرفا كشكه نيعشق و ا. جونه سايبه نظر من كامال حق با پر يول _

عاشق مسابقه دو  ادمهيمثال آهان  اي يپارك، شهر باز نما،يس يخواد بر يفرض كن خود تو دلت م مينر يمثال راه دور. ده يخودش رو نشون م

كارا رو حاضر  نيكدوم ا. يدو برابر سن خودت ازدواج كرده باش يكياون وقت فرض كن با  يجدول راه بر يرو يخوا يم... يبود دولرو ج
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شهر  اديباهات م يمثال فكر كرد اي! بگه بچه اش رو نگاه، چه با نمكه ديهم د يكه هر ك يذاره تو از رو جدول راه بر يم يمثال فكر كردبكنه؟ 

 .بكشه؟ تصورش هم خنده داره غيشه كه ج يوحشت م قطارسوار  يباز

 :گه يكنه و با پوزخند م يبا حرص رو به اشكان م ايناد

بارم از رو  كي اي يشهر باز يبار هم نرفت كيحاضرم شرط ببندم تا حاال  ن؟يكارا هست نياهل ا ،يكه همسن و سال من ينه كه مثال جنابعال _

 يم يو با كت شلوار دار دهيجور اتو كش نيكه ا يمانيآقا پ نيچه برسه به مسابقه دو گذاشتن اما هم ،يراه هم نرفت يحت ابونيجدول كنار خ

 .با من مسابقه دو داده ابونيرو جدول كنار خ شينيب

 :پره يخونه و وسط حرفش م يم ايناد يرو تو چشما يروزيبرق پ يعصب سايپر

بچه دار  ديبا گهيدو سال د يكيتا  تينها مانيآقا پ يول تهيوگرنه تو تازه وقت عروسك باز. دلت خوش بشه يك گفته بچه ا نيا ياونم برا _

و  يكم بزرگ بش هيتو  ديكه حاال شا گهيهفت هشت سال د هيش رو داشته باشه الاقل وگرنه كردن و انگ و ونگ بچه ا يبشه كه حوصله باز

 نيخواد بگه جمع كن يم دهيساعت نكش هيبه  مانيخونه آقا پ يروز ببر هيو بچه دار شدنت بشه حاضرم شرط ببندم بچه ات رو  جوقت ازدوا

جان  مانيحوصله بچه داره كه پ يكدوم مرد يسالگ 46 اي45واال تو سن ! قم داره هاالبته ح. خونه تون كالفه ام كرد انگ و ونگ بچه تون نيبر

 باشه؟ شيدوم

 .بچه دار شدنش ها يشه برا يم ريرو داشته باشه، د 32 اي 31كمند هم فكر كنم  گهيد نينشده براش دست باال كن ريتا د نيريش يراست

 .دوزه يچشم م نيريبه ش يا هيو ثان مانيبه پ يا هيبا وحشت ثان ايره و ناد يم ييشه و به طرف دستشو يمبل بلند م ياز رو يعصب مانيپ

 :گه يم سايبا لبخند و اعتماد به نفس كامل رو به پر نيريش

صحبت كردن  يبه وقتش برا شااليهست كرده و ا يانتخابش رو چند ماه مانيپ. هيدوست خانوادگ هيجان، كمند فقط  سايكه گفت پر مانيپ _

 .مير يهم م

از  مانيقبل پ يا هيه ثان كييروبه رو و جا ريو سرش رو به مس نهيش يصورتش م يرو يشه و لبخند كمرنگ يناگهان از درون نفسش آروم م ايناد

 .شه يم مانيدوزه و چشم انتظار برگشت پ يخارج شده م ديد

مهره  نهيب يم ييرايكالفه در حال وارد شدن دوباره به پذ يگاهو ن سيخ يرو با صورت مانيكه پ سايشه و بعد پر يسكوت برقرار م يا قهيدق چند

 :گه يكنه و م يبار با لبخند رو به اشكان م نيده و ا يرو حركت م يبعد

 ...خوب اشكان مامان -

 :گه يكنه و م يم ديكلمه مامان تاك يرو و

 ده؟يرس ديبه تول د؟يبه كجا رس يكه ساخته بود ييدارو _

 :گه يكنه و م يرو قطع م سايو با پوزخند حرف پر سايپر دوزه به يچشم م ايناد

حاضره با  يا وانهيآخه كدوم د. مرده بودن شمييسه تا هيشده بود كه تازه  شيمامان جان اون دارو كه رو چهار تا جك و جونور آزما! بابا يا _

 .بشه نيا يشگاهيموش آزما يا جهينت نيچن دنيد

 كردن؟ يبدبخت مردم چه گناه. گهيداروهات رو بفروش د زيپشت م سايداروخونه بخر وا هيرو بابا ب. هم دلت خوشه ها اشكان تو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٤ 

و داره هنوز هم رو  دهينرس ييپروژه هنوز به جا نيدونه ا يچون م. خنده يم يبا بدجنس ايخورن و ناد يو شهال حرص م سايبار اشكان و پر نيا

 .شه يم شيجك و جونور آزما

 :گه يو رو به شهال م ادي ياما كوتاه نم سايپر

 گهيچند سال د هي نيبب دهيجا رس نيسن كه به ا نيو تو ا هيدونسته دنبال چ يواقعا از اول م. تو خونه ما حرف اشكانه شهيشهال به خدا هم يوا _

 شه؟ يم يچ

 يايتازه مثال ناد. قبول بشه يه داروسازتون ينم يرشته كجا اون كجا؟ هر كس نيا ندهيكجا؟ آ يرشته حقوق كجا، داروساز يهم دخترمه ول ايناد

صبح بره دانشگاه با . گهيد مانيشه مثل آقا پ يم ه؟يچ يفكر كرد تشيتازه نها. ره ينخونه هم تا آخرش م گهيمن از در دانشگاه كه تو رفت د

و هر روز  رهيبگ يپروانه ا هيجان كه  مانيز پشه با يبا عرضه اش م تاينها گهيد ايبخوره  يمعلم ريمردم سر و كله بزنه و نون بخور و نم يها بچه

 .برامون يريطالقمون رو بگ ميخوا يم ه،يتو دفترش شاخ و شونه بكشن كه چ انيزن و شوهرا ب

 :گه يبه زور آروم نگه داشته، م يكنه و با لحن يره و دهن باز م يواقعا از كوره در م مانيبار پ نيا

تو دو تا  يبگم من دو تا كار حقوق دياگر منظورتون به منه كه با. كنن يرونده طالق و خانواده قبول مرن پ يدسته انُم م يجون وكال سايپر _

شون رو  يدو تا سه تا پرونده كار يكه تازه فقط نظارت كنم و سال ارهيبرام م ونيليحداقل ده م يقبول كردم كه هر كدوم ماه يشركت بازرگان

 يجا تا كمر برام دوال راست م نيگردم ا يشم بر م يبار استاد كار گروه م هي يتو خارج از كشور سال دوره شش ماهه رميبعد من م. انجام بدم

از  يغلط ما ناش يبرداشت ها نيا يكنم گاه يفكر م. شهيوجهه كار يبرا ستيپولش ن يكنم برا يم سيرم تو دانشگاه تدر يمن اگه م. شن

جان  ايكه ناد يقطعا زمان يول نيرشته ندار نيبا ا يچندان ييچون واقعا آشنا رميگ يبه شما خرده نمرشته باشه، البته  هيدر مورد  يكاف ععدم اطال

 .اش رهيو غ يرشته و حوزه كار نيدر مورد ا ديش يمطلع م شتريبده و كار رو شروع كنه شما هم ب ليدرسش تموم بشه و بخواد ادامه تحص

 :گه يم سايبا خنده رو به پر ايناد

دائم تو مغزمون  ييايميمواد ش يبو. ميسر و كار ندار زايچ نيو ا شگاهيكه با جك و جونور و آزما نهيرشته ما ا تيمز نين تازه بزرگترماما يوا _

شغلمون كالس داره، با . ميستيمردم ن يدوا برا ختنير سهيدكترا و تو ك نيخرچنگ قورباغه ا يكردن از رو نسخه ها دايمشغول دارو پ اي ستين

 .ميباش ضيمر ونيخط در م هيكه  ستين كروبيو م روسيسر و كارمونم با و. اون ور نوريا مير يار و عطر و اودكلن مكت شلو

 :گه يشه و م يمبل بلند م يو با حرص از رو ارهيبار واقعا كم م نيا سايپر

 .ميسر به غذاها بزنم كه كم كم شام بخور هيمن برم  ديببخش _

 :گه يم مانيلب و آروم رو به پ ريز نيريشه و ش يند ممبل بل ياز رو عيهم سر شهال

 يسوادش م يكشه و ادعا يم دكياستاد دانشگاه كه لقب دكتر رو با خودش  هيطرز برخورد  نيا. داشتم يشتريازت انتظار ب. كارت غلط بود _

 .يفهم يتو نم يبگ يزبون يبه زبون ب يمادرته حت يكه جا يبه كس دينبا يشه نبود، حاال هر چه قدر هم كه دلخور بود

 :كنه يلب زمزمه م ريهم ز ايشه و رو به ناد يمبل بلند م يآروم از رو بعد

كردم انقدر بزرگ  يفكر م. نكوب يرو به تالف گهيد يكيگرفت تو  رادياز تو و رشته ات ا ياگه كس. احترام اشكان و رشته اش رو نگه دار _

لج و  يايكه هنوز تو دن ميباور كن گرانياز خودت نشون نده كه هم من و هم د يپس رفتار يريبگ ميتصم يخودت بتون تيكه برا زندگ يشد
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 .يكودكانه ا يها يلجباز

 .گذاره يدورتر اشكان رو با هم تنها م يو كم ايو ناد مانيره و پ يآروم به سمت آشپزخونه م بعد

 يو به بهانه خستگ اليخ يهم ب نيكرد و رام يبحث م ساياخته بود و با پرصداش رو سرش اند يعصب ايها از رفتن مهمونا گذشته بود و ناد ساعت

 .رفته بود تو اتاق كه بخوابه

رو دوست  مانيمن پ. هيزنم فكر خنده دار يرو م مانيپ ديق ايشم  يمجاب م اي اميكارا من كوتاه م نيبا ا يمامان حرف آخرمه اگه فكر كرد _

 .نهيچون انتخاب من ا ن،يايپس باهاش كنار ب. يا گهيد زِيهر چ ايند سال از من بزرگتره نداره كه چ يتيبرامم اصال اهم. دارم

كه من و بابات مخالف صد در صد  نهيحرف آخر منم ا. از تو نمياون از داداشت، ا. شه يزبونتون درازتر م نيش يبزرگ تر م يهر چ! چه غلطا _

 .ريپشت سرت رو هم نگاه نكن، شب به خ يرفت يبه سالمت ول يازدواج كن يخوا يما م تيرضا ياگه ب. ميازدواج نيا

شدن، همون  ريصورتش سراز يكه حاال آروم آروم رو ييبا اشك ها ايره اما ناد يم رونيكم كم ب ايناد ديره و از مقابل د يپله ها رو باال م سايپر

 .كنه ياش فكر م يو حاال جوون يو نوجوون يبچگ يهاسقف و به تمام سال  يرو يدوزه به نقطه ا يشه و چشم م يمبل ولو م يجا رو

 مانيپ شنهاديكه به پ يارشد يآمادگ يدرس بود و كالس ها ريدرگ ايناد. همه سخت بود يگذشته بودن كه باورش هم برا عيانقدر سر روزها

شده بود  شتريو كمند حاال رفت و آمدشون ب يمان. ازدواج رو به كل زده بود ديكار كرده بود و انگار ق ريخودش رو درگ انايآر. ثبت نام كرده بود

 .بود يآرامشش مان يفرد برا نيشنونده بود و كمند هر زمان دلش گرفته بود بهتر يمان شتريو البته تنها دو تا دوست بودن و ب

گذاشت  يساعت ها وقت م. نكورك يآماده شدن برا يكرد، برا يم ايكمك ناد گهيكار روزمره خودش بود و از طرف د ريطرف درگ هياز  مانيپ

 .با هم خوش باشن يو ساعت رونيبرن ب يكردن تا به دور از هر فكر يم دايوقت پ يساعت هي يرو جواب بده و آخر هفته ها گاه ايناد يتا سواال

خودش صحبت كنه و  سايو با پر اديفوق قبول بشه باالخره ب ايقرار گذاشته بود كه اگر ناد ايبا ناد مانيگذشت و پ يم ياز اون مهمون يماه 6

 .انيب ايناد يخواستگار يتا برا رهيازش اجازه بگ

تونست تنها نشونه عالقه شون  يكه م ديشن ياز زبون سارا و بابك م ييزمزمه ها يو سارا بود و حاال گاه گدار ايدوست ناد نيهنوز هم بهتر بابك

 .قدرت ابرازش به سارا رو نداشت اي ديد يمناسب نم انشيب يفرصت رو برا ايكه هنور بابك  يعالقه ا. به هم باشه

 ه؟يچ گهيد دنتيپر نييهمه باال پا نيا گه،يد يش يقبول نم تاينها. ريآروم بگ قهيبابا دختر خوب دو دق يا _

با مامان حرف  مانميتازه پ. و تو سر خودم بزنم تا قبول بشم نميدوباره بش گهيسالِ د كي دياگر قبول نشم با. شم يم وونهيدارم د انايآر يوا _

 .زنه ينم

 .بود نگو شرط و شروط گذاشتن براتون آقاتون ديها بع يخر خون نيگم از تو ا يم. پس دردت رو بگو بابا! آهان _

 .به خودت بخند. انايآر ينامرد يليخ! مرگ _

 .گم يبهت م اميكنم م يجوابا اومد من نگاه م. برو فدات شم، برو بخواب _

 بره االن؟ ياصال خوابم م يخواب كجا بود؟ فكر كرد. ا دلت خوشهبرو باب _

 مانيكال و اس ام اس از طرف پ سيتا م 40از  شتريتلفنش ب ديشا. كرد يكس باز نم چيه يرو تو اتاق حبس كرده بود و در رو رو خودش

 .دستش رو هم به طرفش دراز نكرده بود يداشت اما حت



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٦ 

هق هقش بود كه سكوت  يفقط صدا. كلمه هم حرف بزنه كيحاضر نبود  اياومد اما ناد ياز پشت در م يمان و انايآر يصدا يهم گاه گاه هنوز

 .شكست ياتاق رو م

 نيا انايجون آر. گهيبس كن د.!اه. اصال يبه درك كه قبول نشد ؟يزن يجور زار م نياومده كه ا نيخواهر گلم آخه مگه آسمون به زم ؟يناناد _

 .يانقدر زار زد دينفست بر بابا. در رو باز كن

 .شكنمش ها يم يدر رو باز نكن يبه جون مان. گهيد ايكوتاه ب ايبابا ناد يا _

 .شه يهق هق هاش كامال مشخص م نيكه ب يخنده ا. رهيگ يدر حال شكستن در خنده اش م يو تصور مان يبا حرف مان يبا تمام ناراحت ايناد

 :گه يشه و م يم كتريدوباره به در نزد يروزيبا خنده پ يمان

 يهم نم يمدرك چيازت ه. اونم تا كجاش بسوزه رمتيگ يم اميخودم م. كرده مانيبابا اصال گور پ. گهيباز كن در رو، بسه د. يديخند يديخند _

 .تو فقط بخور و بخواب و حال كن. خوام

 .ينگاه چپ به زن من بكن يكن يجا م يب يليخ يجنابعال _

 :گه يكنه و م ينگاه م مانيگرده و متعجب به پ يم ناگهان به عقب بر يمان

 ؟يديپر وارياز د ؟يكن يم كاريجا چ نيتو ا...تو  _

 .با اجازه تون از در اومدم رينخ _

 مانيو رو به پ ارهيم نييپا يصداش رو كم يموذ يبا خنده ا يمان

 .نيديجون رو دور د سايباز شما چشم پر _

 .نيديدور دهم كه مثكه چشم من رو  يجنابال _

 .كلمه رو هم از دست بده كي يتا مبادا حت چسبونهيو گوشش رو به در م كنهيهق هقش رو به زور خفه م يصدا

 :گه يم يبلند يبا صدا يكنه و ناگهان يم كيبا خنده سرش رو به در نزد يمان

برا  ايب يون نداد؟ براس ما كه در رو باز نكردام سادنيو گوش وا يفضول ايرفت؟  ادتي هيگر ديبه گوشت رس اريفضول خانوم صدا  يآها _

 .ما رو نفله نكنه نهيشاخ شمشاد باز كن بلكه چشمش تو رو بب

زبون نفهم رو  نيا امياصال مگه مغز خر خوردم كه ب. من غلط بكنم چشم به ناموس شما داشته باشم ؟يكن ينگا م يجور نيقربونت چرا ا بابا

 .آقا مال خودتون رم؟يبگ

 .خوام با زنم تنها باشم يپاشو برو م. حاال هم به سالمت. تم باشهاز خدا _

 .برا ما شاخ و شونه بكش ايهر وقت بهت دادنش ب... زنم زنم! تو ام ها ايبابا كوتاه ب _

 .چهيپ يتو اتاق م ايشه و هق هق ناد يبعد دوباره سكوت برقرار م يا هيثان

 .خانوم؟ گلم؟ در رو باز كن فدات شم ايناد _

 .شه يكنه و هق هقش بلندتر م يتنها سكوت م ايادن

 ؟يكن يم هيجور گر نيشده كه ا يآخه مگه چ! گهيباز كن د. برا نگات، برا صدات. دلم برات تنگ شده. گهيخانوم؟ قشنگم؟ باز كن د ايناد _
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كتابا  نيا يبود كه به خاطر من نشست نيمن مهم فقط هم يبرا. يات رو كرد يدونم تو همه سع يمن كه م! سرت يفدا. يكه نشد يقبول نشد

 .كن فدات شم باز. يرو خوند

 .كنه يو درست پشت در كز م نيزم يكنه و خودش دوباره رو يباز م يحرف چيه يرو ب در

 يسته كه صداذاره تو اتاق، هنوز در رو نب يآروم پاشو م. پشتش نشسته ايفهمه ناد يكنه و م يم ريگ مهيكنه كه در ن يآروم در رو باز م مانيپ

به اخم نشسته  يبعد با صورت يا هيشه و ثان يپله رد م چياز پ سايكنه كه پر يپا سست م. چهيپ يم نييسنگفرش طبقه پا يرو يكفش يپاشنه ها

 .ستهيا يم مانيپ يروبرو

 .كنه يدوزه و با نگاه التماسش م يبهش چشم م يا هيثان مانيپ

 يم نييسرش رو پا مانيبنده و پ يكنه و بعد محكم در رو م يزه و با حرص در اتاق خوابش رو باز مدو يم مانينگاهش رو به پ يا هيثان سايپر

 .شه ياندازه و وارد اتاق م

به چشماش چند  رهيكنه و خ يرو آروم بلند م ايو سر ناد نهيش يدو زانو م يرو ايناد يگذاره و پشت در روبه رو يباز م مهيرو همون جور ن در

 يرو پس م مانيشه و دست پ ياش بلندتر م هيگر ايناد. بزنه ايرو با همون نگاه به ناد يادينگفته ز يخواد حرف ها يانگار م. كنه ينگاه م هيثان

 .كنه يم ليهق هقش رو به سكوت تبد مانيزمزمه پ يكنه كه صدا يزانوهاش فرو م يزنه و دوباره سرش رو تو

به خدا من قصدم از  ومده،ين نيآسمون كه به زم. اشك هاتو ندارم دنيطاقت د. شم به خدا يم وونهيد. نكن هيگر مانيقشنگم؟ جون پ ا؟يناد _

 اي يات رو به خاطرم بكن يكار تو زندگ نيكسل كننده تر يكه حاضر بش يانقدر دوستم دار نميبود كه بب نيگذاشتن اون شرط و شروط فقط ا

 نه؟

روز صدات  هيكه  يفدات شم؟ من يكرد يو شرط گذاشت؟ مگه عقلم كمه؟ آخه تو چه فكربه ت دنيرس يشه برا يوگرنه مگه م ايكن ناد باور

 كردن تو برات شرط بذارم؟ يخواستگار يكه برا دهيشم مگه عقل از سرم پر يم وونهيرو نشنوم د

آخه من . يانقدر عاشقم نباش دياش. يفقط بهم عادت كرد ديچند ماه بارها فكر كردم كه شا نيكه تو ا يانقدر از من سر يباورت نشه ول ديشا

شم  يم يكه تو نباش يمن رم،يگ يم يتو زندگ يكه از شور و سرزندگ يمن. شده ريپ گهيكه به قول مامانت د يمرد هي. ندارم در مقابل تو يزيچ

خواستم  يم نيهم يبرا. يد يم دوم تو بهم قدرتش رو ياگه پا به پات م ،يخندم تو باعثش ياگه م. حوصله يسرد و ب ،يمان اي انايمثل آر يكي

و غم رو تو  يمونيپش هيثان هي يحت ستميبا همه وجودم دوستت دارم انقدر كه حاضر ن! اينبود برام ناد يزيكم چ. يباور كنم كه تو هم عاشقم

 .ها و اخم و تخم هام يبا همه كج خلق. هام راديكه واقعا انتخابت منم، با همه ا دميفهم يم ديبا. نمينگاهت بب

 ؟ينش اي يكنكور قبول بش ؟ينداشته باش اي يداره كه تو مدرك فوق داشته باش يتينداشتم وگرنه چه اهم دنشيفهم يبرا نيجز ا يا گهيد راه

باشم كه بخوام  ينه؟ من ك اي شونيخوا يم ينيو بب يريبگ ميدر موردشون تصم ديكه تو خودت با ييزايهست، چ يكامال شخص يزايچ هي نايا

 .يندار يكه اصال بهش اعتقاد يزيكنم؟ اونم به چمجبورت 

 يدوباره چشم م يكنه و با لبخند يزنه و با دست اشك هاش رو پاك م يچشم هاش م يرو يو آروم بوسه ا رهيگ يرو باال م ايسر ناد دوباره

 :ده يو ادامه م ايدوزه به ناد

 .تنها خواهشمه نيا ،يكن هيگر گهيخوام د ينم. نميرو بب طنتيشور و ش ايند هيرو لب هات خنده و تو چشمات  شهيحاضرم جونم رو بدم تا هم _
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 بگم؟ يجون چ نيريبه ش. عرضه نداشت قبول شه گنيخندن، م يحاال همه بهم م _

 يزمزمه مآروم  ره،يگ يكه بازوهاش رو تو دست م يكنه و در حال يم ايمحكم رو به ناد يشه و با لحن يناگهان رنگ نگاهش پر از خشم م مانيپ

 :كنه

كنن  يم جايهمه ب. گرانيمنم اجازه اظهار نظر در موردش رو ندارم چه برسه به د يكه حت يزيچ. توست يمسأله زندگ نيتر يخصوص نيا _

كر بهش ف اي ميبزن يحرف گهيخواد راجع بهش د يدلم نم. زنه يهم نم يمسأله و مطمئن باش حرف نينداره ا يبه مامان من هم ربط. بزنن يحرف

 .رو فراموش كن زيلحظه همه چ نيو هم اج نيهم. يكن

 :ده يو ادامه م نهيش يم نيزم يرو ايبا لبخند كنار ناد بعد

 جون سرش رو از تنش جدا نكنه؟ سايات كه پر ندهيشوهر آ نيجون رد شه ا ساياز جلو پر يچه طور نيكن بب يفكر هيفعال  _

 :گه يم مانيو رو به پ نهيش يصورتش م يرو يقيناگهان اخم عم ايناد

 مگه اومده؟ _

هم كه منتظر  وونهيدل د نيا. جوابمون رو نداد ميبراش فرستاد غاميو پ ميزنگ زد يخانوم گل هم كه هر چ نيا. اوهوم چارهياز شانس منِ ب _

 .آخر و عاقبتمون نميا. يور نيا اديبهانه اس تا بدو بدو ب هي

 رهيگ يرو م مانيشه و دست پ يو از جا بلند م رهيگ يتو نگاهش رنگ م طنتيو دوباره اون خنده و ش كنه يرو فراموش م زيناگهان همه چ ايناد

 :گه يو م

پشت من پسر گلم،  ايب. پس مطمئن باش تا تهش باهاتم يپا گذاشت نجايكه ا يهست يكس نيو آخر نيتو اول. وقت به عشقم شك نكن چيه _

 .خودم هواتو دارم

 :كنه يبا خنده زمزمه م ايو ناد اياندازه پشت دو طرف كمر ناد يبا خنده دست م مانيپ

 ؟يهست يقطار باز ي هيپا _

 :كنه يلب زمزمه م ريكنه و ز يبلند م يهم در پاسخ خنده ا ايده و ناد يسر م يخنده سرخوش و بلند مانيپ

 ."يچ يچ"تو بگو  "دو دو"گم  يمن م _

 :گه يم مانيو پ ايشه و با خنده و بلند رو به ناد يم دايله ها سر و كله اش پسر پ يكه مان انيم رونيخنده از در اتاق ب با

 يم اديات كه تا گفت م دهيخاك تو سر شوهر ند يا. اديكه طرف مهره مار داره و صدا خنده تون تا هفت تا خونه اون ور ترم م نميب يم _

 .وا شد شتين رتتيگ

 :ده، گفت يفشار م ايدور كمر ناد ترشيب يكه دستش رو كم يبا خنده و در حال مانيپ

 .خانوم قبولم داره ايباز شده كه ناد شميمن ن. كنم ينم دايرو هم بگردم لنگه اش رو پ ايدن _

 :كنه يرو متعجب م يكنه و مان يحالت م يرو ب ايلب ناد يكنه و خنده رو يرو شل م مانيدست پ سايپر يصدا

 .نكنه ايرو قبول كنه  يبخواد كس ييكه خودش تنها ستيكس و كار ن يدختر من ب _

و  يها و نگاه وحش يسرسخت نيا ايرسه كه قطعا ناد يم جهينت نيكنه و به ا يم سهيرو با هم مقا سايو پر ايتو ذهنش ناخودآگاه ناد يا هيثان مانيپ
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و چشم  هكن يسرش رو بلند م سايكنه رو به پر زنه تا مجابش يحرف م ايپس با لبخند و انگار داره با ناد. به ارث برده سايلجاجت هاش رو از پر

 :گه يدوزه به چشماش و محكم م يم

تونم ازش  يكنم، چون نم يخانوم م ايبه دست آوردن ناد يهمه تالشم رو برا يكنم ول ينم يجسارت نيمن همچ. جون ساياون كه صد البته پر _

دم تا  يباشه م يهر امتحان. نيايشما هم باهام راه ب دوارميام. شه يسرش نم زايچ نيدل ا نيا يهستم ول ايكمتر از ناد يليدونم خ يم. بگذرم

 يو سرگرم يو خام يبه قول خودتون انقدر سنم باال هست كه رو احساسات نوجوون. تونم دخترتون رو خوشبخت كنم يثابت كنم كه م تونبه

 .نيفرصت رو بد نيبهم ا دوارميعاشق نشده باشم، ام

 .شك نداشت كه برنده اس. بزرگ مجاب شده يايزنه، ناد يلبخند م مانيپ و اديكوتاه م سايپر

 يبهتر از شما هست ول يليخ يموردا ايناد يچون هنوز هم معتقدم برا. كه قبولتون كردم ستيمعنا ن نيبه ا نيا يول ديشام با ما باش ديتون يم _

 .نره رونيگشنه از خونه ام ب يشام كسكنه وقت  يمهمون باز بوده و ادب حكم م يبه رو شهيدر خونه ام هم

 .آب بخورم وانيل هي يبرام افتخاره كنار شما و دختر گلتون حت _

 .داشته باشه قيرفتارتون با سنتون تطب ديكن يدر ضمن سع _

 :گه يدوزه و م يم سايزنه و بعد نگاهش رو به پر يم ايناد يبه رو يلبخند مانيپ

 ادميكه هستم سن و سالم  ايبا ناد. ارزه يتمسخرش م انايبه كل برداشت آدم ها از رفتارم و اح ايخنده ناد هيثان هي. مورد رو متاسفم كي نيا _

 .ره يم

 :كنه يلب زمزمه م ريو تنها ز گذرهياز كنارشون م يعصب سايپر

 .ميمنتظرتون زيسر م _

 نيبنده تا ا يبا وحشت چشماش رو م مانيپله ها و پ نييتا پا خورهيو سر م نهيش يهره كنار نرده م يشه و رو يرد م مانيبا خنده از كنار پ ايناد

 .نهيرو نب ايحركت كودكانه و پر خطر ناد

 .چشمات رو باز كن. ترسو نييپا دميرس... يه يه _

 :ده يرو م يكنه و دوباره همون جواب تكرار ينگاه م ايبه ناد يا هيثان انايآر

 .افتضاحه اينه ناد _

 .كنم بپوشم يم دايلباس پ هيمن خودم . برو دست شما درد نكنه! اصال نخواستم كمكت رو. يم كردخفه ا انايآر يوا _

بذار . يمون يرو دستمون م يپوش يپاره پوره ات رو م يدونه از اون تاپ و شلوار ها هي يدار يبر م ،يندار قهيتو كه سل. شه ينه به جان تو نم _

 .از دستت ميپسره و خالص ش نيا شير خيب متيكارم رو بكنم بلكه بنداز

 .منه يهمه جوره من رو دوست داره محض اطالعت كشته مرده  مانيتازه پ. گم ها، من خواهرتم نه اون يم. ييپررو يليخ _

كارمو  شون رو تا حاال؟ بذار يكيگم عاشقتم مگه گرفتمشون  يبه هزار نفر م يمن روز. باور نكن بابا. بابا دختر خوب اون كه فقط حرفه يا _

 .نميبكنم، بچرخ ب

 !برو بابا خل و چل _
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 .باباتم يخجالت بكش من جا. لهيادب مدبم كه تعط _

دلش شور . اش يخواستگار اديداره م مانيپ. نه كيم ريامروز خوشحاله رو ابرا س. خنده يو فقط م نيرو زم نهيش يو م ارهيكم م گهيد ايناد

از پس  مانيمطمئنه پ. يخواستگار انيگذاشته ب سايقدم جلو رفتن و پر هيكه هست الاقل  يچ هر يزنه ول يجواب مامان و اخم و تخمش رو م

 :كنه يو زمزمه م ايدوزه به ناد يو چشم م نهيش يم نيزم يرو ايبا خنده كنار ناد انايآر. اديمامان بر م

انقدر بزرگ شده  يگره گره فرفر يجنگل يا موهاشه اون دختر كوچولو ب يباورش م يك! ميچه قدر زود بزرگ شد! يچه زود گذشت ناناد _

 خواد ازدواج كنه؟ يكه حاال م

كه تو  هيگر ريز يزد يم دهيهم به نصفه نرس شهيموهات رو شونه كنم؟ هم يرفتم تا بذار يشب به شب دو ساعت باهات كلنجار م ادتهي

 يجنگل يشدم بس كه واسه خاطر شونه كردن موها يم نهوويد ياوف گاه ؟ياريو دردم م يكن يم يمخصوصا همه حرصت رو سر موهام خال

 .رفتم يدو ساعت قربون صدقه ات م ديخودت با

 .شونه كردن يجا ارميسر مو شونه كردن و با ژل سر و تهش رو هم م رميگ يهنوزم كه هنوزه عزا م يول انايحاال تابلو نكن آر _

انقدر دوستت  مانيدونم پ يم. توئه يتنها آرزوم خوشبخت يناناد... يا يا ينگو ا ،يياز جنگل فرار كرده ها نيا نيوقتا ع شتريگم چرا ب يم _

رو بشنوم تا حاال ده  سايپر يها هيو كنا شيهمه ن نياگه من قرار بود ا ديسوزه، شا يدلم براش م. ذاره آب تو دلت تكون بخوره يداره كه نم

 .يدون يها رو نم زيچ يليدم، تو خ يمبه مامان هم حق  يازدواج رو زده بودم ول نيا ديدفعه ق

 :گه يم طنتيزنه و با ش يم انايآر يبه بازو يده و آروم ضربه ا يجاش رو م نيريش يشه و به تبسم يخنده رو لبش كمرنگ م ايناد

 .يخواد قصه بباف ينم يهست يمامان ميديفهم! خوب بابا يليخ _

 .دونم يمخالفتش رو خوب م ليدلكنم و  يمن مامان رو درك م. گم يم يجد ينه ناناد _

 .مجاب شدم ديخوب به منم بگو شا _

رو  زيچ هيمامان  يول ير ينم يچكيبار حرف ه ريز يتا خودت تجربه نكن. يلنگه مامان يكدندگي يآخه تو هم تو. كنه ينه تو رو مجاب نم _

 .كه تو ذهنشه يزيبا چ مانيدونه اونم تفاوت پ ينم

 پارك ملت؟ ميبر اليخ يب. ا روم يكشت! اوف بابا مرموز _

و كمد لباس و  شگاهيبود االن تو آرا يپارك؟ بابا هر ك يبر يخوا ياون وقت م اد،يخواد برات ب يتو؟ شب خواستگار م يهان؟ االن؟ خوب _

 ...اونوقت تو ديچرخ يشامپو نرم كننده و عطر و كرم پودر داشت م

 .يجون ناناد _

 .يبزرگ شد گهيد! بچه جون ايكوتاه ب ؟يرغلت بخو يبر يخوا يالبد هم م _

 يبيعج يحس آزاد هي نييپا يايو م يزن يتپه رو اون همه چمن غلت م ياز اون باال يوقت. ده كه يم يچه حال يدون ينم يداره؟ وا يچه ربط _

برام  يكه لذت ييكار ها ديچرا با همه آدم خسته كننده باشم؟ نيمثل ا ديچرا با. نيهم يعني يزندگ ،يكش ينفس م. رهيگ يهمه وجودت رو م

 .شه يآزاد م يجور نيخوب فكر منم ا. همه كلنجار و دلهره آزاد بشه نيخواد فكرم از ا ياالن دلم م بكنم؟نداره 

 .نم كيم يوقت ها چه قدر بهت حسود يبعض يدون ينم. يخوش به حالت ناناد _
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ها  يباز يقرت نيو كت دامن و ا رهنيبلوز شلوار رو امتحان كن كه به تو پ نيپاشو ا. يبغلت گذاشتم فسقل ريهندونه ز گهيد يليخ خوب،

 .شه يم جيبدتر بچه مردم گ. ومدهين

 بپوشم؟ نيج! بخوره يمامان چه حرص. يش يزود خر فهم م اديخوشم م! هه هه _

 .شه يبا رنگ چشماتم ست م. هيز سبزه عالبلو نيآهان ا... نميبذار ب... با... رو بپوش با دهياون شلوار سف. گهيتو هم د ايكوتاه ب _

مدل  يو ژست اديم رونيبه تن ب انايآر يبا بلوز و شلوار انتخاب دنيسر و صدا و در و تخته كوب يشه و بعد از كل يكمد پنهون م يتو ايناد يا هيثان

 :گه يو م رهيگ يم انايآر يمانند برا

 نه؟. ينيبيم ييخدا نيمدل به ا يكن يحال م يچه طوره؟ دار _

باشم  مانيپ يبهش؟ من جا يگند رو بزن نيا اديچه طور دلت م يديآخه پوست به اون سف! اَه. رنگ پوستت نيافتضاحه با ا. ينه ناناد! اَه _

 .كنم يسوالر و استخر و آفتاب گرفتن رو ممنوع م يعروس يفردا

 .از ما گفتن بود. ده ها يزنت دو روزه طالقت م يجور نيبرو بابا پسر جون، ا. يستيآوردم شوهرم تو ن يچه شانس! اه اه اه _

 .افتضاحه ديسف اه،يپوست س نيبا ا. رو بپوش يبرو اون شلوار قهوه ا ،ينه ناناد _

 .ما رو ياوف كشت _

و  نيريهوا وارد اتاق ش يكنه و ب يبار كالفه در اتاق رو باز م نيو ا تيبنده و در نها يكنه و دوباره م يبار گره كروات رو باز م نيدهم يبرا ديشا

 .گردونه يو با چشم دنبال پدر سر م رهيگ يشه و سرش رو باال م يم اميپ

 :گه يدوزه و م يكه در حال گره زدن كروات پدره، م نيرينگاهش رو به ش يگه و با كالفگ يلب م ريز ياوف دهينكش هيثان به

بازم  يده دفعه بازش كردم و بستم ول. كروات منو ببند نيا ايشو ب اليخ ين بابا رو ببرامون كروات ببنده؟ مامان، جانِ م يك ميما رو بگو اومد _

 .كجه

 .رهيگ يخنده اش م ارياخت يدوزه و ب يو استرس تو رفتارش چشم م يو كالفگ مانيكشه و به پ يدست از كار م يا هيثان نيريش

 :گه يم يبه ظاهر شاك يپر صدا و لحن يبا خنده ا اميكنه كه پ يو دهن باز م نهيش ياش م يشونيپ يرو يقياخم عم مانيپ

 يجور نيا دياون وقت تو با دم،يبوس يمن داشتم مامانت رو م مياومد ؟يدر بزن يبش ييوارد جا يخوا يسنت كه م نيندادن با ا اديپسر به تو  _

 ؟يدر رو باز كن

و كورمال كورمال تو خونه راه  ميبزن ديچشم بند با هيباشه كه  يجور نيا. يچسب يچه قدرم كه شما مثال جلو ما به مامانمون نم! بابا اليخ يب _

 .ميبر

 .كار دارم هنوز يكروات رو ببند كل نيا ايجانِ من عوض خنده ب مامان،

 ؟يره بزرگ كردپس نميزده بودم؟ ا يپيچه ت تياومدم خواستگار ادتهي نيريكم؟ ش هيچرا  يبه من نرفت. يشد پيبابا تو چه قدر بد ت! اَه اَه _

 .شه كال يم مونيكه پش نهيبب نويعروسم ا

 :ده يخنده اش به لبخند ادامه م ليتبد يتالش برا يخنده و بعد از كل ريزنه ز ياون روز ناگهان م يادآوريبا  نيريش

 .يزد يافتاده بود چه گند تيرانگار تازه تو خونه ما دوزا. يافتضاح بسته بود يكمربند قهوه ا هي يبا كت و شلوار مشك ادمهيآره خوب  _
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تابستون و  يحاال داشته باش گرما. نميبسته بود كه مبادا مثال من بب پيكتش رو ك يبذارن دكمه ها رونيپاشون رو از در ب يتا وقت مان،يپ _

 .پهلو نهيكنه، سگ س يهمون مثال خر تب م

 :گه يبلند م ييبا صدارو به هر دو و  يعصب مانيپره و پ يم نيريحرف ش نيبا غر غر ب اميپ

 .ميديهنوز گل هم نخر. كروات منو درست كنه نيا يكي، جان من 6خاطره اس؟ بابا ساعت شد  ديحاال چه وقت تجد! بابا يا _

بتونه  راحت تر نيريكه مقابل پاهاش زانو زده بود تا ش مانيسر پ يرو يبنده و بعد بوسه آروم يرو م مانيو كروات پ اديكوتاه م نيريش باالخره

 :كنه يلب با بغض زمزمه م ريزنه و ز يكرواتش رو ببنده م

 .مامانم يخوشبخت بش _

 .بودند داريب نيو رام سايپر يو حت انايو آر مانيو پ ايشب گذشته بود و هنوز ناد مهيها از ن ساعت

 كيو خانواده اش بارها و بارها اون  مانيرفتن پاز بعد  ديتمام وجودش رو پر كرده بود و شا يقيعم يخوشحال هي يول يبا تمام ناراحت ايناد

 .بود دهيكش ريخودش به تصو يساعت حضورشون رو برا

تفاوت  ديشا. گرفت يدست هاش خنده اش م يگرفته اش و دسته گل بزرگ تو نييو سر پا مانيپ زيصورت سرخ و عرق ر ياآاوريهم با  هنوز

رو خونده بود و حاضر شده بود اون دسته گل خنده دار رو فقط به خاطر  ايب گل هم ذهن نادتو انتخا يكه حت نيبود، هم نيهم گرانيبا د مانيپ

شاخه رز قرمز،  هيبنفش، زرد، هفت رنگ و تنها  ،ينارنج د،يسف ،يصورت يشاخه رز با رنگها 50از  شتريب ديشا يدسته گل. ارهيب اينادلبخند  كي

 .بودرو گرفته  ينيهر تزئ يكه جا يبا روبان پهن سبز

رو ببنده اما اون عاشق اون دسته گل شده بود و اون  ششيهم به بازوش زده بود تا ن يتنه آروم يسرخ شده بود و حت تياز عصبان سايپر نگاه

 .كنه غيسبك خونده شدن، ازش در يحت يمتيق چيبود كه حاضر نبود به ه مانيتشكر از پ نيلبخند كوچك تر

پدر هم . تنها سكوت كرده بود، درست مثل پدر سايپر ياده بود و در مقابل تمام جنجال ها و بحث هاد حيترج يسكوت رو به هر حرف مانيپ

پدر شده اما رنگ  ليدل يسكوت ب نيوجودش باعث ا يتياهم يفكر كرده بود ب يلحظه ا يحت. بود بيعج ايناد يبرا نيسكوت كرده بود و ا

انگار . تنگش چسبونده بود نيمن و رام هيكه زده بود  يهر حرف ساينگ بود، اما پرخودش داشت كه هنوز تو ذهنش پر ر وت ينگاه پدر غم

 .رو به خودش مشغول كرده بود ايبار ذهن ناد نياول يبود و برا بيعج زيهمه چ. زد يحرف دلش رو م ديبا سايالل بود و پر نيرام

پر ماجرا تو ذهنش دوباره و دوباره نقش  يخواستگار نيا يادآورياز  كه پر رنگ تر از همه يزيتنها چ ديشده بود و شا رهيهم به سقف خ مانيپ

اول تو وجودش نشسته بود و  قهيهمون چند دق يكه تنها برا ينگاه. شده بود ديبا اون لبخند پر حرف و نگاه سرخ و سف ايناد ريبست تصو يم

سالن پاشنه  كيبه دست نزد يچا ينيس يكه وقت ييايهمون ناد .بر گشته بود طونيشوخ و ش يايبعد دوباره پرده كنار رفته بود و همون ناد

 نيريش يبود تنها در مقابل نگاه خندان جمع و قربون صدقه ها دهيبه دادش رس انايكرده بود و در حال افتادن، آر ريفرش گ شهيكفشش به ر

زده بود  اياز ناد ريغ يهر كس ديكه شا يحرف. نگرفت يخواست چشمم بزنه ول يم يكيگفته بود فكر كنم  ياليخ يبود و با ب شدهلبش پر خنده 

 .تر شده بود قيتنها لبخندشون عم ايخورد اما با اون لحن و گفتار ناد يبه همه برم

خنده  يبهش زده بود كه صدا ييحرف ها سايپر يعصب ينگاه ها ريو زمزمه وار و ز طنتيبود و با ش ستادهيبه دست مقابلش ا ينيكه س ييايناد

 .بلند كرده بود اش رو
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 .چهيپ يتو گوشش م ايناد يبار صدا نيصدم ديشا يو برا ناخودآگاه

. شو ديكم سرخ و سف هي! احساس يكنم؟ چه ب يو دارم بهت قهوه تعارف م ستادميجور جلوت ا نيلرزه من ا يواقعا االن دستات نم يعني يوا _

 !چه بچه پر رو زل زده به من ن،ييسرت رو بنداز پا

سر  ياز قهوه روش برگشته بود و بعد با خنده ا يفنجون رو برداشته بود با آرنجش آروم به بازوش زده بود و كم يوقت يبا بد جنسواقعا  و

 .كردنه در ريبه اون پاشنه گ نيخوش زمزمه كرده بود ا

 .مانيآقا پ يهول كن نميبا خنده گفته بود؛ نب انايآر و

 .بلند، اما نگاهش اونجا نبود يده اخن. بود دهيبار خند نياول يبرا نيرام و

كه از اون  يزيدست خودش نبود اما تنها چ. زد يگوشش زنگ م يتو سايپر يبود و تنها صدا ستادهيا يبه نقطه ا رهيپشت پنجره خ انايآر

دور  يليخ ييل هابود، سا دهيهم شن شيبود كه سال ها پ ييو همون حرف ها سايپر تيمراسم تو ذهنش پر رنگ حك شده بود همون عصبان

 .حك شده بود ادهايذهنش اون فر وهمون زمان هم ت يول

كرد و  يناله م يداد با بدبخت يسوخت، بغل گرفته بود و تكون م يتب م يكه اون رو كه تو يپله ها و در حال يسال داشت، مامان باال 6فقط  ديشا

 :گفت يم

تا من  نجايا اديگفته ب يهر ك. ستياون وقت سن و سال اصال مطرح ن يباش عاشق هيگفته كاف يشناسه؟ ك يگفته عشق سن و سال نم يك _

 .كرده گفته ياديگفته غلط ز يهر ك. جوابش رو بدم

 .تكرار كرده بود مانيهمون حرفها رو، رو به پ يرحم يمنبر رفته بود و با ب يمامان باال دوباره

 .كرده يفهمه چ يبچه بچه اش بلند شد م يشوهرش صدا دهيل نكشاش به سا يفهمن، بچه ان، فردا كه رفت سر زندگ ينم نايا _

سال اختالف  16سال دو ساله؟  هيآخه مگه اختالف ! نيكم فكر كن هيخودتون . شه يو دو سالش داره م ستيمن چند سالشه؟ تازه ب يايناد مگه

 .ميكه مخالف نيمن و رام. ستين يزيكم چ ه،يسن

 :چهيپ يم انايصدا تو گوش آر دوباره

 .مهيزندگ نيا ؟يخواد برم دانشگاه، درس بخونم، كار كنم، اما چ يمنم دلم م ؟يشد زندگ نميا _

 گفت؟ يم يچ نيرام. گرده به عقب يدوباره بر م اره،يمخالف بود؟ دوباره به ذهنش فشار م نيكنه كه واقعا رام يبا خودش فكر م يا هيثان انايآر

 .خوب تو هم برو درس بخون، دانشگاه برو، كار بكن ؟يخواد نكن يمكه دلت  يگفته كار يخانومم ك زم،يعز _

 بپزه؟ يغذات رو ك. جمع كنه يجمع كنه؟ خونه ات رو ك ياون وقت گل پسر تب كرده ات رو ك _

پس . بود دهيخواست رس يكه م ييزايكه به همه چ سايچه قدر عاشق بود؟ پر نيرام ن؟يرام سا؟يبود؟ پر يشده بود؟ باالخره بچه ك يچ تهش

 ينم. سر كار اي يمطالعات يتو سفرا ايتو كتاباش بود  ايسرش  شهيمامان بود؟ اون كه هم سايخونه چه خبر بود؟ پر نيبود؟ اصال تو ا يدردش چ

قدر مشكل ان مانيو پ يناناد نيب ياختالف سن يعنيشه؟  يم يهمه مشكالت از اختالف سن دو تا آدم ناش يعنيبود؟  سايواقعا حق با پر. ديفهم

 شه؟ يساز م

 .مشكل داره شتريكه ب ايتازه ناد. هنوزم دارن گه،يداشتن؟ خوب داشتن د يمشكل اونا
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 نيكه همون رام يياون سال ها. شد تمام اون سالها يزمزمه ها مجال بده م نيخواست به ا ياگه م. كرد يفكرش كار نم. هنگ كرده بود مغزش

 .بود يباز وضعش بهتر از ناناد. نه سايه بود اما پرگفت كتهيبهش د. نمايباهاش رفته بود س

 .داشت آرومش كنه يدست دور بازوهاش انداخته بود و سع نيبود و رام دهيتخت دراز كش يرو سايپر

 مانيپ آخه چرا انقدر اون بچه رو، خودت رو،. يرو به خودت زهر كرد يكارات زندگ نيعمر با هم هي. ومدهين نيآسمون كه به زم! سايبسه پر _

 ...رو، من رو

 .اش رو خراب كنه يذارم زندگ ينم _

نكن، بذار  تشونيدم اذ يپس به همون حرمت قسمت م. نگفتم به حرمت همون عشق پاكمون يچيه يحرفا رو زد نيعمر تو روم ا هي سايپر _

 .رنيبگ ميخودشون تصم

 :كنه يذاره و زمزمه م ياش م نهيس يكنه و سرش رو رو يپنهون م نيتو آغوش رام شتريخودش رو ب سايپر

كدومشون باشم چون نخواستم بگم  چيوقت نخواستم مادر ه چيه. ترسم يم نياز هم. خودمه، همه كار هاش مثل خودمه يدرست كپ ش؟يديد _

 .با بچه هام چه قدره مياختالف سن

دونستم اونم برات زود بود  يبچه دار شدنش نبود؟ اگه موقت  گهيساله به نظرت د 31زن  هي ،يواقعا مامان باش يتونست يم يناناد ياما برا _

 .كردم يباز سكوت م

 .امشب اونم اون جور بلند يديخند يم دينبا _

. سال دوباره تكرار شد 35كه بعد از  يبود اون روز، اون روز ميخاطره زندگ نيكردم، برام لذت بخش تر يداشتم خاطراتم رو مرور م يول -

 .حال دامادم، مثل خودم مات مونده بود دنيده ام گرفت با دخن. اونم با دختر خودم

 يرو طنتيكه با همون ش يخودش و فنجون قهوه ا يخواستگار يادآوريكه از  يخنده ا. خنده يبار تو اون شب م نياول يهم برا سايپر باالخره

 .برگردونده بود نيرام

 .كنارش نبودم يجور وقت اون چيمنه؟ من كه ه هيچه طور انقدر شب ايناد! نيرام _

 .برابر اصل خودته يسوخته نكنه كپ اهي،اگه خودش رو س.اش افهيق يحت زش،يهمه چ. خودته هيشب يليخ يدونم ول ينم _

 يكرد و م ياش فكر م يزندگ يدوخته بود و به تمام سال ها سايهنوز چشم به صورت پر نياما رام. گهيها گذشته بود، همه خواب بودن د ساعت

شه اما هنوز هم براش  ينم مونياز انتخابش پش چوقتيه ايشه، ناد يخوشبخت م ايمتفاوته، ناد سايبا پر ايبرسه كه ناد جهينت نيه اخواست ب

 !خوشبخت نبود؟ سايواقعا پر يعنيكه  بودسوال 

كنه و با  يرو نوازش م سايصورت پر يرو زير يشونه و با دست چروك ها يم سايصورت پر يرو يده و بوسه آروم يم رونيرو آروم ب نفسش

 .سپره يم ريرو به تقد زيبنده و همه چ يلبخند چشم هاش رو م

 يدانشكده بودن م يكنه و خودش رو به بابك و سارا كه حاال آروم در حال باال رفتن از پله ها يبر لب قدم هاش رو تندتر م يبا خنده ا ايناد

 :گه يكلفت شده م يد و كمبلن ييو با صدا يپشت سرشون ناگهان بايتقر. رسونه

 ؟...و نيرو براش باز كرد شتونيدانشگاه ن طيكه تو مح نيدار يآقا چه نسبت نيشما با ا. ستيكارا ن نيا يخواهرم دانشگاه كه جا _
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خنده كه اخم  يند مبل يهاشون با صدا افهيبه ق ايناد يا هيثان. پره ياز جا م بايگذاره و بابك هم تقر ياش م نهيس يبا وحشت دستش رو رو سارا

 :كنه يسارا و صداش لبخندش رو ثابت م

اون شوهرت، خبر نداره  چارهيب. فكر حال ما هم باش دهينخراش يصدا نيبا ا يپر يم هوي. وونهيدختره خل و چل زهره ترك شدم د! مرگ يا _

 .شد يافتاد رد م يم ينوريطرفه كه اگه خبر داشت عمرا كالهش هم ا يبا چه خل و چل

 ...و نيديكه چشم بهاره جون رو دور د نميب يم. خودتونه ريخوب تقص! پررو ؟يبا آقامونم شوخ يشوخ يشوخ يهو يهو يوه _

 :گه يكنه و م ينگاه م ايبا لبخند به ناد بابك

 .خانوم خانوما يبخند شهيهم شااليبر وفق مراده و ا زيكه انگار همه چ نميب يم _

شه از شانس ما صبح تا شب ور  ينداره و انگار شركته هم داره ورشكست م شتريپا ب هيرغ مامان خانوم كه فعال م ميدينه بابا مراد كجا بود؟ د _

 .ميبكش ينفس هي رونيب ميايما ب ميگفت دهيدل ما چسب

 شماها؟ نيشه من نباشم خوش باش يمگه م. نيستيدونم ن يم ن؟يخوش نينيب يچه طوره؟ ما رو نم احواالت

 .ها يعنيت بشه گم بابك كوفت يم

 كوفتم بشه دختر خوب؟ يچ قايدق _

ناقابلم رو اون گوشه  يكنكور راهت دادن فوق اون وقت من بدبخت جونم باال اومد آخرشم اون صندل يب يكشك يتو رو خدا كشك ينيب يا؟ م _

 تو رو قرآن؟ ينيب يكالس نذاشتن، م يموشه ها

 :گه يكنه و م يم ايبا خنده رو به ناد سارا

 .سر كالسمون ميبذار بر رونيو پرتمون نكرده محترمانه ب ومدهيتا ن ميتون كالس دار يگم فعال با شوهر گرام يم _

 رون؟يكنن ب يا؟ مگه شاگرد زرنگا رو هم از كالس پرت م _

 .رونينه ب كيسر كالس رو از كالس پرت م اديبعد از خودش ب يهر ك تونيشوهر گرام نيا _

 .بدم بهش امروز يحال اساس هي اميبذار ب ستينخوب فعال كه شوهرم  _

 :ده يبا خنده ادامه م بابك

 يخنده و مسخره باز ،يبه شوخ. شينيسر كالس بب زهير يزهره ات م. تا آسمون نيفرق داره ها، زم يديكه د يمانيبا اون پ نيراست نيا نيبب _

 چه طوره؟. ميبخور يزيچ يقهوه ا هي ميبر نيايب. ميش يكالس م اليخ يب اصال ما امروز رو. ها گهيبهت م يزيچ هي. ده يجوره پا نم چيهم ه

 :گه يبعد دوباره رو به بابك م يخنده و كم ريزنه ز يشه و بعد م يم رهيبا تعجب به بابك خ يا هيثان ايناد

 ديبا. گهيشه د ينه به جان تو اصال نم. من االن الل شدم. ياز كالس رفتن بزن يكه تو حاضر شد نميجذبه دكتر راست نيمن كشته مرده ا يعني _

 چه خبره؟ كدوم كالسه؟ هان؟ نميبب نيسر كالس ا اميب

. ها رهيگ يمثل سگ پاچه م يخنده كن يجدا سر كالسش شوخ ايناد يتا نرفته سر كالس ول نييپس بدو. هات طنتيش نيامان از دست تو و ا _

 .حواست رو جمع كن

 .بابا، تو نترس اليخ يب _
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توجه به  يكنفرانس مانند داخل كالسه و باز ب يها يصندل يدر حال شمارش تعداد نفرات رو ايشه و ناد يوارد كالس م مانيپ دهينكش هينثا به

 :كنه يزنه و زمزمه م يبا دست به سارا م يضربه ا ريخودش از ز يرو مانيپ رهينگاه خ

 .از كجا در اومدن گهينفر د 4 نينفر بوده، پس ا 17كه تو كنكور  نجايا رشيپذ تيگم ظرف يم _

 :كنه يهم با زمزمه در جوابش تنها زمزمه م سارا

 .از تو لپ لپ _

 يصندل نيواال من االن رو ا. منو گرفتن ها يخواهران و برادران جا نيا ؟ينيب يم. يكن يپر م يدار يخوب نيدونستم جام رو به ا ينم! نمكدون _

 .كلفت يها يپارت نيامان از ا يا. نشسته بودم

 .شن يهر دو الل م مانيپ يعصب يو صدا زيم يضربه خودكار رو با

 .دياز كالس وگرنه سكوت كالس رو حفظ كن رونيب ديدار يخانوم ها اگر صحبت _

لب  ريو زكنه  ينگاه م مانيبه پ يا هيثان يطانيش يشه و با خنده ا يكنه كه با تنه آروم بابك ساكت م يلب شروع به غر غر م ريز يكفر ايناد

 .كنه دارم برات استاد يزمزمه م

 ينگاهش رو به بهاره م ايناد. دو طرف توسط دانشجوها اشغال شده يها يكنفرانس نشسته و صندل زيدرست در قسمت سر م يصندل يرو مانيپ

شه اما  ياما خودش نه ناراحت م نهيكالس بش نيتونه سر ا يكه اون م نياز ا يا هيرو اشغال كرده و ثان مانيپ يكنار يدوزه كه درست صندل

بگه و  يكه چند ساعت رونيفقط از خونه زده بود ب سايبحث مفصل با پر هياون روز بعد از . زنه يافكار ناراحت كننده رو از ذهنش پس م عيسر

 .ش رو كمرنگ كنه يخوشا يا هيوجه ثان چيبخنده با دوستاش و حاضر نبود به ه

رو  يو مردم آزار رهيگ يرو م مانيشماره پ عيذاره و سر يكتاب قانون بابك كه جلوش گذاشته م يو ال رهايدر م بشيرو از ج لشيموبا آروم

 .كنه يشروع م

كنه و نگاه پر اخمش  يره و تلفن رو قطع م يجلو م مانيشكنه كه با همون سرعت هم دست پ يسكوت كالس رو م يا هيتلفن ثان برهيو يصدا

 .دوزه يم ايرو به ناد

 .كنه يم يبار شروع به اس ام اس باز نيزنه و ا ير جواب آروم لبخند مد ايناد

 شه آخه؟ يم يبد اخالق نياستادم به ا ن؟يكم مهربون تر باش هيشه  يگم آقا اجازه م يم _

 .ده يبعد بحثش رو ادامه م يا هيره و ثان يبه طرفش م مانيشكنه و بعد آروم دست پ يم يا هيسكوت ثان دوباره

 :گه يگذره كه دوباره م يم يا قهيدق چند

 ن؟يد ياستراحت نم. مياجازه؟ خسته شد _

 :گه يم ايرو به ناد ظيغل يبا اخم مانيبعد پ يا هيشه و ثان يبار تنها چراغ صفحه تلفن خاموش روشن م نيا

 خانوم راد؟ _

 :گه يم مانيكنه و رو به پ يخودش رو جمع و جور م عيپره و بعد سر يم يصندل ياز رو بايتقر ايناد

 بله استاد؟ _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٧ 

 .ديمتن ماده رو از روش بخون _

 يدر حال غر غر كردنه كه صدا ؟يكن يم عميپس چرا ضا ستميمن اصال تو باغ ن ينيب يتو كه م ؟يريگ يحاال حال منو م. شعور يتو روحت ب يا

 :ارهيم رونشيب الياز فكر و خ مانيپ

 .ميسركار خانوم منتظر _

گوشه لبش  روزمندانهيپ يلبخند ايده و ناد يبا انگشت ماده رو نشونش م عيكه بابك سر ستميبابا من اصال دانشجوت ن كنه كه بگه يباز م دهن

 .كنه يو شروع به خوندن م نهيش يم

 :زنه يرو م يدوباره اس ام اس بعد يبرا تالف قهياز چند دق بعد

 ؟يكن عيمنو ضا يخواست يم. ينامرد يليخ _

 :گه يرو به جمع م مانيكه پ كشهينم هيثان به

 جهيتا بعد نت ديسيو دو تا دو تا نظرتون رو بنو ديرو هم مطالعه كن شيو مواد قانون ديمطالعه كن يا قهيمسأله عنوان شده چند دق يخوب رو _

 .ميكن يريگ

بره و مشغول اس ام  يكتاب م يالرو  لشيهم دوباره موبا ايشن، ناد يشه و مشغول كار م يورق و كتاب خم م يو رو نييهمه به سمت پا سرها

 ليره و هم زمان كتاب و موبا يآروم جلو م مانيبعد دست پ يا هيكنه و ثان يخودش حس م كيرو نزد يشگيگس هم يكه بو شهيم ياس باز

 :گه يم ايده و با آرامش رو به ناد يقرار م ايبعد كتاب رو مقابل ناد يا هيكشه و ثان يم رونيب ايناد دست ريالش رو از ز

 .ديو خانوم مجد كار كن كنامين يخانوم راد با آقا _

 رهيخ مانيپ بياش تو ج يو برجستگ لشيموبا يخال يبا حرص به جا ايو ناد رهي گيقرار م يا گهيد يشه و سر صندل يآروم از كنارش رد م بعد

 :كنه يكنه كه بابك با خنده زمزمه م يشه و ناچار سرخورده رو به بابك م يم

 .ستين ريپذ يسر كالس شوخ نيبهت گفتم راست. خودته ريخانوم؟ تقص ايها ناد يبعض رنيحالت رو بگ نمينب _

اَه حوصله ام سر . ارميكم سر حالش ب هي يخشك نيخواستم سر كالس به ا يمن كه م فيح. جنبه يب هيريمامور حال گ! اليخ ياوف بابك ب _

 .دو ساعت بحث كردن نداره. كه جوابش تابلوست سوال نيخوب ا. مسئله هاش هم مسخره اس. گهيرفت د

 :كنه يساكتش م اديم نييشون پا نيهمراه با سرش كه آروم ب مانيپ يصدا دوباره

البته نظر . از نظرتون ميتا ما هم استفاده كن دياريتر جوابش رو در ب عياگر انقدر سوال ساده ست پس سر. كه بهتره خانوم راد يجور نيخوب ا _

 .ديدونيخودتون كه م ،ينونمكتوب و قا

 .شه يآروم از كنارشون رد م يبا لبخند و

 :كنهيلب زمزمه م ريكنه و ز يدوزه بهش و با حرص با نگاه دنبالش م يچشم م ايناد

 .من رميحالت رو بگ يآ _

 يتو رو رو گهيكنم اگه سال د ياسمم رو عوض م. مبارزه طلبت هستم هيروح نيكنه عاشق ا يلب زمزمه م ريزنه و ز يم يلبخند آروم مانيپ و

 .نميكالس نب نيو سر ا يصندل نيا
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 :گه يده و با غر غر رو به سارا و بابك م يبه خودش م يكش و قوس ايناد

شدم خفه  يكرد خودم پا م ياگر تمومش نم گهيمن كه د. دو ساعت رو ور زد نيشد استاد؟ ع نميآخه ا. داد تيباالخره رضا! اوف چه عجب _

 نميد آخه دو ساعت پشت سر هم؟ بب. كشش داره ميساعت و ن هيساعت حاال جهنم  كيبگه بابا مغز فقط  ستين يكيآخه . دمكر ياش م

 نا مرد دو ساعت سرمونو خورد؟ نينكنه چون من اومده بودم ا نيراستش رو بگ

 :گه يكنه و م يبلند رو به بابك م يكم ياز همون فاصله و با صدا مانيپ

 .كارتون دارم نيداشته باش فيچند لحظه تو كالس تشر كنامين يآقا _

 .چشم استاد _

 يدو ساعت بس نبوده بازم م. يكوفت كنم و برم سر كالس بعد يزيچ هيخوام برم  يرو چشم؟ بهش بگو م يچ يچ. ستيول كنم ن رياوف نخ _

 خواد سرمون رو بخوره؟

 .منم اومدم نيريبگ يزيچ هيتا  نيخوب تو با سارا بر ؟يانقدر غر زد يدختر تو خسته نشد _

 ؟يكجا شال كاله كرد! ها تميحس كنجكاو نيكشته مرده ا يعنيسارا ! كارت داره؟ اَه يچ نميبب ديبا. كه يايكنم تا تو ب يدق م ياز فضول. عمرا _

 كارش داره؟ يچ مينيب سايوا

 .ميبر ايب. با من و تو كه كار نداره ا،يناد اليخ يب _

 ؟يرفت يم ،يديكش ياومد كه بابك جون باهات كار دارم تو بازم راهت رو م يهم م ين اگه اون بهاره بگم چاال يعني نميبب -

 .تو هم ها يخل _

به  يشه و بابك هم قدم يم كيده و بعد آهسته بهشون نزد يو سر و كله زدن هاش با سارا و بابك گوش م ايناد يبه حرف ها يا هيثان مانيپ

 :گه يو م ستهيا يابلش مداره و مق يطرفش بر م

 د؟يبله استاد؟ با من كار داشت _

 .يكارت دارم، گفتم تو بمون يمن چ نهيمونه كه بب يجا م نيده و هم يامونش نم يدونستم كنجكاو يكه م ييكار داشتم و از اون جا اينه با ناد _

 :گه يو م رهيگ يو مقابلش م ارهيدر م بشيرو از ج ايناد يگوش بعد

 .يتكرارش نكن گهيد دوارميام. كارت درست نبود يم ولخانو ايب _

 ام رو اون ته نذاشتن؟ يرفته نامردا صندل ادتي نيبب. من شاگردتم ها يكه واقعا فكر كرد نيگم مثل ا يم _

 دمينا ام افتم،يش در بخانوم راد كار بكشم و باها نياز ا يكرده بودم كه چه طور يزيبرنامه ر يكل ؟يجا زد يزود نيباور كنم كه به هم يعني _

 .يكرد

كه تو استادم  يكنم اون روز يم يدارم لحظه شمار. هوا يكالهت رو بنداز يبر ديبا ياريتو كم ن. رهيخ يديخواب د! عمرا ؟يافتيتو با من در ب _

 .ستيبارت ن يچيات كنم ه يو حال يبش

 .شم يمزاحمتون نم. نيبخور يزيچ ديبر نيخواست يم ايخوب گو. صبرانه منتظر اون روزم يب _

 :كنه يگرده و بلند صداش م يكه در حال خروج از كالسه بر م مانيتوجه به سمت پ يب ايناد
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 مان؟يپ _

 :گه يم ايزنه و رو به ناد يم يگردونه و لبخند محو يسرش رو بر م مانيپ

 در خدمتم؟. خانومِ راد نيراست _

 .زنم يزنگ م يچيه د،يآخ ببخش _

 .كنم يخواهش م _

 مانيو شماره پ ارهياش رو در م يگوش عيسر ايو ناد ننيش يدستشونه م يچا وانيل كيكه هر كدوم  يپشت ساختمون در حال يها مكتين يور

 .رهيگ يرو م

 :ده يجواب م عيكنه و سر يم يبه صفحه گوش يبا لبخند نگاه مانيپ

 جانم؟ _

 ...الو الو منم جوجو _

 جونم جوجو؟ _

 رون؟يب يبر يمنو ناهار م گميم. وا؟ نخند به من پر ر _

 .بعد از ظهره 3ساعت  ؟يمگه ناهار نخورد _

 .گهيخوب نخوردم د _

 هان؟. يتو راه بخور رميبگ چيتونم برات ساندو يم ياگر بخوا. هم قرار دارم 4 يمن ناهار خوردم و برا ايناد _

 ؟يار دارقر يبا ك نمياصال بب. خوب قرارت رو به هم بزنم! خوام، مسخره ينم _

 .با مامانت _

 :گه يشكنه و م يبا خنده سكوت رو م مانيپ. شه يسكوت پشت تلفن بر قرار م هيشه و بهت زده چند ثان يناگهان ساكت م ايناد

 ؟يشد؟ رفت يچ _

 شده؟ يزيچ ؟يكار دار ينه نه هستم اما تو با مامان من چ _

 اش كنم؟ يبزنم تا راض يبه هر در ديكه عاشق دختر گلش شدم و حاال با نيمهمتر از ا يكار _

 .ره يبار نم ريمن خودم رو خفه كردم، ز! اليخ يب ؟يبا مامان كلنجار بر يبر يخوا يم يعنيهان؟  _

 .رمياگه امروز بله رو از مامانت نگ ستمين مانيپ. ره يبار م ريوگرنه ز يآخه تو راهش رو بلد نبود _

 :كنه يو بعد زمزمه م يخوش ايدن هيخنده با  هي. و رها اليخ يب يخنده، خنده ا ريزنه ز يم ايناد

 .منم آقاهه يريازش بله رو بگ ديكه با ياون _

 :كنه يره و زمزمه م يو به همون سرعت خنده از رو لبش م يناگهان بعد

 .خواد با حرف هاش ناراحتت كنه يدلم نم! نرو. اديمامان كوتاه نم مانيپ _

 .كنم ياش م ياضنگران نباش، گفتم كه ر ايناد _
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 .باهات اميپس منم م _

 باشه؟. من و مامانت شيپ نييپا يايكه ن نيبه شرط ا يول ايم ن گينم. خوام تنها باهاش حرف بزنم يم _

 .رم خونه يپس من االن م. باشه _

 ؟يندار يكار. باشه فدات شم _

 .گهينه د _

 .پس فعال خدافظ _

 زنه يرو صدا م مانيناگهان بلند پ ايناد

 مان؟يپ مان؟يپ _

 شد؟ يجانم؟ جانم؟ چ _

 باشه؟. مامان دلخور نشو ياز حرفا مانيپ. يفكر كردم قطع كرد يچيه _

 .و صالح تو ست ريخ يگه برا يم يدونم هر چ يمگه بچه ام كه دلخور بشم؟ م _

بابك به  يره كه با صدا يو استرس فرو م اليفكر و خ ييايبعد تو دن يا هيكنه و ثان يم يلب خداحافظ ريزنه و ز يم يتنها ناباورانه پوزخند ايناد

 :گرده يحال بر م

 .خانوم ايناد يتو فكر باش نمينب _

 .با مامان حرف بزنه اديخواد ب يم مانيپ. برم خونه ديبا د،يهان؟ ببخش _

 .كنه؟ برو به سالمت يكه خودش بلده چه طور مامانت رو راض مانهياگر پ. راحت التيخ _

 .سارا قدر بابك رو بدون. مثل تو دارم يخوشحالم كه دوست. كنه يآدم رو آروم م شهيتو چشمات هم بابك آرامش _

 .ادي يچون اصال بهت نم ،يحاال برو تا شاعر نشد. باشه مامان بزرگ _

 .ها يريبگ نويا ينش وونهيبابك د. رهيتو رو بگ اديبابك كه ب فهيح! اوف _

 .شم ينم نيتر از ا وونهيد. راحت التينه خ _

 .نيخوش باش! اليخ يب. حقا كه خدا در و تخته رو خوب جور كرده _

 ياسترس گهيشه؟ د يم يچ جهينت نهيكنه تا بب يم زيده و گوش هاش رو دوباره ت يم هيو سرش رو به نرده كنار پله تك نهيش يپله ها م يرو آروم

 .كالفه شده سايپر يسرسخت و مانيپ يهمه پافشار نياز ا. انتظار براش كشنده شده ينداره ول

به . نياريبرام ب يليدل هينه؟ خوب  نيگ يكالم م كيكه من بگم چرا شما  ميكن يبحث م نيسر ا ميجون دو ساعت من و شما دار سايآخه پر _

 ينم يور نيپامم ا گهيو د رميم زترهيعز يزيكه برام از هر چ ايباشه به جون ناد ايو صالح ناد ريواقعا به خ لتونياگه دل. ستميمنطق ن يخدا ب

 .ارمذ

 .واقعا كه! كنم؟ هه يرم و پشت سرمم نگاه نم يم ؟يزديبود كه ازش دم م ياون عشق نيا يپسره عوض. شه يكالفه م ناگهان

شمم رو ببندم و بذارم تونم چ ينم. بچه هامن اميب نييباال برم پا يول. انايآر ياون و نه برا ينه برا. نه، نكردم. كردم يمادر ايناد يگم برا ينم _
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تا نذارم زن تو  كنميچرا دارم خودم رو خفه م يدون يچند سالشه؟ م نيرام يدون يمن چند سالمه؟ م يدون يم. رو بكشن دميكه من كش يبتيمص

 منه؟ هيشب ايكه چه قدر ناد يخودت فكر كن شيبشه؟ تا حاال شده پ

. هم داره با شما ييتفاوت ها هيخوب البته . خود شماست هيشب ياخالق اتياز خصوص يلير خاز نظ ايناد. رهيانكار ناپذ نيا! از همون لحظه اول _

 ...هاش و طنتيو ش يسر زندگ نيمثال ا

. نبود يچيرو لبم جز خنده ه. رفتم و خدا رو بنده نبودم يراست باال م واريجا بودم، منم از د نيدرست هم يروز هيجاس، منم  نياشتباهت هم _

سر  ايرو سرش آوردم كه ناد ييهمون بال مياومد خواستگار نيكه رام يمنم روز. كردم يم ريم و آدم چشمامو بسته بودم رو ابرا سعال اليخ يب

 .آورد تو

 :گه يم سايشه و رو به پر يلبخندش پر رنگ م مانيپ

رو  نايتو خنده مهندس راد همه ا. اتون رو دادبهم جسارت و جرات حرف زدن باه نيهم. نميدونستم ا يم يبود ول بيبرام عج يليكه خ نيبا ا _

 .تونه دركم كنه يجون هم با عشق ازدواج كرده و م سايباور كردم كه پر. دميد

منم . گرفت ياون موقع ها هر دانشگاه خودش جدا امتحان م. دختر هفده ساله بودم كه وارد دانشگاه شدم هيگم نه،  يدارم م نميهم يبرا! آره _

دختران كه حاال شده  يهم مدرسه عال يكياالنه و  يبهشت ديكه همون شه يدانشگاه مل يكيودم و دو تا دانشگاه قبول شده بودم، امتحان داده ب

 .الزهرا

. بود كه پدرم هم تو دوره خودش دانشگاه رفته بود نيا شياصل ليمنم اگه رفتم دل. دانشگاه رفتن خانم ها مرسوم نبود يليخوب زمان من خ _

دو تا دانشگاه رو  نيخالصه ا. بودن يشاعر هم دوره ا اريكرد كه با شهر يم فيتعر شهيخودش هم. دانشگاه تهران بودن يها يرودو نياول

 اي. يبر يكرده بودنش و روشن فكر بودنش گفت دانشگاه مختلط حق ندار ليبابام با همه تحص. قبول شدم و تازه ماجرا از همون جا شروع شد

 دميد ياما خوب باالخره وقت. جنگ شده بود دونيرفتم؟ خالصه خونه م يبار م ريدنده و سرتق مگه ز هيمنم كه . يكن ير مشوه اي يمدرسه عال

متنفر بودم . يدختران رشته حسابدار يبگذرم و برم مدرسه عال يخواستگارا دوباره باز شده مجبور شدم از رشته مهندس يو پا رهيمبار ن ريبابا ز

 .چاره نداشتم يرشته ول نياز ا

 نكهيبودم، تا ا يكم آزاد هيخوب چون دنبال همون مختلط بودن دانشگاه و . كردم يچند روز اول واقعا دانشگاه رو به زور تحمل م هي خالصه

 نيه بود و احاال چه طور شده بود از دانشگاه ما سر در آورد. مهندس راه و ساختمان بود. استاد اومد سر كالسمون كه راد بود هياواخر هفته 

كه همه  يخوب حقم داشت تو دانشگاه. ياستاد جد هيبود و محترم و  پيخوش ت ييخدا. من شروع شد يها يطونيشر و ش يها بماند، ول رفح

م و تا ذاشت يسر به سرش م م،يبود كه با راد كالس داشت ييروز هام وقتا نيبهتر. اومد يبر نم ياز پس كس گهيداد د يكم وا م هيدختر بودن اگه 

 يكو گوش شنوا؟ بازم سر به سرش م يندازه منو ول يكرد و بهم اخطار داد دفعه بعد م رونميدو بار از كالس ب. كردم ياش م يحد مرگ عاص

 .ستين ياز پسر يكرد فرستادتم دانشگاه دخترونه و خبر يكه فكر م رميگ يكردم كه حال باباهه رو دارم م يذوق م يذاشتم و تو دلمم كل

خواب مونده بوده و  چارهيمعلوم بود ب. خفه شده باال گرفت ياومد سر كالس، تا پاش رو گذاشت تو كالس خنده ها ريبار با تاخ هي ادمهي خوب

بار از  نياول يدونم چرا برا ينم. كالس يسوژه شده بود برا نيكنار صورتش مونده بود و ا ششير ريحاضر شده بوده كه خم يانقدر هول هول

جرات  يو كس رهيتونست بگ يازش نم ييچكس آتو يوقت ه چيالبته آخه ه. شدم يم وونهيقرار گرفته بود داشتم د يرد تمسخر كسمو هك نيا
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 يكالس دختر روش زوم شده بودن و بهش م هيكه حاال  نيشده بودم از ا يعصب نميهم يبرا. دست گرفتن براش رو نداشت جز منِ كله خراب

 .دنيخند

ساده و  ياديام ز يطونيبا همه شر و ش. زميبود كه دستم رو بلند كردم و اومد سر م نييحل كردن، همه سرها پا يده بود برادا نيتمر هي خالصه

 .رو صورتتون مونده شتونير ريكه خم نيصاف چشم دوختم بهش و با خنده گفتم صبح انقدر عجله داشت. رك بودم

گفت از  ينكرد و بلند و عصب يدست انداختنش دوباره كمر همت بستم و نامرد يبرا انگار فكر كرد يشد ول ديكه چه قدر سرخ و سف بماند

 .نيايهم سر كالس من ن گهيو د رونيب نيكالس بر

آروم بگم  ينكرده بودم با صدا يسع يحت يباهام برخورد كنه اونم وقت يجور نيكم هم شرارت تو لحنم بود و حق داشت ا هيراستش  خوب

 .بهش

كه خودم تو تله  نيغافل از ا. كردم يكم آوردن نبودم خالصه رفتم بعد كالس خرش رو گرفتم و خوب حرصم رو سرش خال منم كه اهل خوب

 .عشقش افتادم

شد كه انقدر  يچ دمينفهم هوي. سال بزرگتر از خودم بود ستيكه ب يشوهر. شوهرم بود نيرام م،حاالياومد خواستگار دهيبه سال نكش خالصه

دانشگاه رو زدم تا سال بعد برم  ديبله رو گفتم و ق. حرفا نياختالف سن و ا نيداد به ا ينم تياهم يموقع ها هم كه كسعاشقش شدم؟ اون 

زن شوهر  هيشدم  ن،ييكه از رو ابرا پرت شدم پا ديماه نكش شيبه ش. رو ابرا بودم ن،يريهمش عسل بود و ش يزندگ لياوا. بدم تحانام يمهندس

از  هوي. شده بود زن هويو رقص و كلوپ  نمايبلند بلند بخنده و بره س ابونيژوپ بپوشه و تو خ ينيكنه و م يست تازه بچگخوا يكه م يدختر. دار

دور و  يآدم ها. نداشت يتيبراش جذاب گهيهاش رو كرده بود و حاال د حيتفر نيرام. يمشكالت زندگ يايپرت شد تو دن يتيمسئول يب يايدن

 يم ليلبخند تبد هيقهقهه هام رو به  دنيموقع خند. دميپوش يكت و دامن و لباس شب م ديشدم، با يبزرگ م ديبابرش همه بزرگ بودن و منم 

 يزمزمه ها دهيبه سال نكش. زدم كه اصال باهاشون مانوس نبودم يم ييزايحرف از چ ديبا شهيو لباس فالن هنر پ نمايس زحرف ا يكردم، به جا

 ايرو به دن انايحامله شدم و آر يسالگ 18شد؟ تو  يگفت، پس بچه چ ياومد م يرفت راست م يم چپ ممادر شوهر. بچه دار شدن شروع شد

فقط دنبال آرامش خونه و استراحت بود و  نيرام. كنم يزن خونه كه بشورم و بسابم و غذا بپزم و بچه دار شدم. رفت ادمي يكم كم زندگ. آوردم

دادم بهش  يم رشيش ايكردم  يرو عوض م انايآر ريز اي ديكم كم خسته شدم، با رون؟يب زميبر ديادونستم چه طور ب يرو نم يمن اون همه انرژ

. آخر ميزدم به س دم،يكه بر ديبه چهار سال نكش. بره نياز ب ششيخونه، مبادا آسا ديخسته كوفته رس نيكردم كه رام يصداش رو خفه م اي

خواد برم دانشگاه،  يدلم م. سواد و كهنه شور يب هيكنم، شدم  يخوام برم زندگ يم. دتشده بود؟ گفتم بچه ات مال خو يبودم و چ يدنبال چ

 يبهم دست م ريساله پ 40زن  هيبچه امه حس  انايآر گميم يوقت. بچه منه، من خودم هنوز بچه ام انايمتنفرم كه بگم آر. درس بخونم، كار كنم

 .ده

كوتاه  نيكردن، اما باالخره رام يرو پر م نيرام يصد تا يمامانش و مامان خودم جا يكرد ول يمخالفت نم يليخ نيرام ديشا. ميجنجال نداشت كم

 مكن يخواستم بچگ ياون موقع كه م. به كل عوض شده بود ميروند زندگ. ومديبازم خنده رو لبم ن يول. اهامياومد و رفتم دنبال خواسته ها و رو

فكر كرد  نيرام يسالگ يتو س يهمون شد كه وقت. مانوس نبودم ايبا اون دن گهيكنم د يرم بچگخواستم ب يبچه بغل شده بودم و شوهر دار و وقت

همه  نيرفت، اونو باعث ا ادميهمه محبت هاش . آخر ميخواست زدم به س گهيبچه د هيو ازم  دميخواستم رس يكه م ييزايبه همه چ گهيد
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هر وقت فكر  يدونم ول ينم. اومد نتونستم قبولش كنم ايبچه دن يگذاشتم و وقت يام دونستم و سر ناسازگار يتو زندگ يو سر در گم يكالفگ

سال بزرگتر از خودم  ستيشروع شد، از اون همه تفاوت كه مجبورم كرد در شان شوهر ب اديز يهمه مشكالتم از اون اختالف سن دميكردم د

 .مثل خودم بشه يكيهم  ايخوام ناد ينم... رفتار كنم و 

 نيتون ياما م نيدونم چقدر عاشق شوهرتون بود ينم. كنه يفرق م يليو وضع ما با زمان شما خ طيو شرا ستيتو سن شما ن ايكه ناد ديقبول كن _

مطمئنم . حس رو داره نيهم هم ايدونم ناد يم. ده ياش رو از دست م يمعن يواقعا برام بدون اون زندگ. منه يهمه زندگ ايناد. نيما رو درك كن

 .نيو آب شدنش و از پا در اومدنش رو تماشا كن نينيرو بب ايذاره كه غم ناد ينتون نمحس مادر بود

 نشيبد شياالن اگه اومد خواستگار نيهم نياما حاضر ايدو ساله با ناد ياختالف سن هيبا . با هم، اشكان پسر مورد پسندتونه ميصادق باش نيايب

 بهش؟

 .نه _

رو  نايخوب همه ا. راحت شه التونيبره تا خ بشيدرسش تموم شه و دستش تو ج ديبا. چه اس هنوزچرا؟ چون اونم به نظرتون ب نيدون يم _

كننده اس براتون كه چشمتون رو رو  نييواقعا دو سه سال انقدر تع يعني. تون يبشه داماد انتخاب كتريدو سه سال از من كوچ ديشا نيجمع كن

 ن؟يببند نيخواب زيهمه چ

اش انقدر  يدر تمام زندگ دينداشت، شا دنيحوصله شن گهيد دميشا. ديشن ينم يچيه گهيد ايرفتن اما ناد يتن كلنجار مهنوز داش سايو پر مانيپ

اون حجم اطالعات رو  شيمغزش گنجا. بود كه تو اون چند ساعت در اومده بود ومدهيبود و انقدر حرف از زبونش در ن دهيمامانش رو نشن يصدا

كلمات بتونه  نيتمام ا نياز ب ديحرف ها رو كلمه به كلمه با خودش تكرار كنه تا شا نيخواست تا ا يممتد مسكوت  هيو حاال فقط  شتندا

انقدر  مانيرو اصال درك كنه چون عشق پ سايپر ياز حرف ها يليتونست خ ينم. به اسم مامان برقرار كنه يبا واژه ا يشتريب يكيو نزد تيميصم

تونست اون لذت  يم. تونست كامال درك كنه يحرف ها و حس هاش رو م يبعض يذاشت ول ينم زهايچ نيدرك ا يبرا ييكه جا دپر رنگ بو

 ياز سر ب ياون خنده ها. ارهيب اديكم كم فراموش شده بودن رو به  مانياش رو ساخته بود و با اومدن پ يبراش زندگ مانيكه تا قبل پ ييها

 چيدونست چرا ه ينم يول ديفهم يكرد و م يرو درك م نايهمه ا... بودن اليفكر و خ يدن، بكر ريها، رو ابرا س شتناون سر به سر گذا ،ياليخ

گفتن تو سن  يحق بده، قطعا اگر به اونم م سايبه پر يتونست كم يحاال م. هم نداشتن يتياهم ينداشتن و حت يتيبراش جذاب مانيكدوم اونا بعد پ

 .ارهيمامان ها رو در ب يشد دست و پاش رو ببنده و ادا يحاضر نمقطعا . رفت يبار نم ريزكنه  يبچه دار يسالگ 18

 .ارتشيپاگرد به خودش م يو متعاقب اون حضورش رو سايپر يتو افكار خودش بود كه صدا هنوز

انقدر عالمت سوال تو  .مغزش پر تر از اون بود كه بخواد پرواز كنه طيواقعا تو اون شرا يكرد ول يپرواز م ديبله رو گرفته بود، با مانيپ باالخره

كرد كه  يفكر م نيداشت به ا ايزد اما ناد يبهش با آرامش لبخند م مانيزد و پ يحرف م سايپر. نداشت يشيمغزش گنجا گهيذهنش بود كه د

اقعا مامان دونست و ينم. داد يرو نشون م نيو رام سايپر نيب يسال فاصله سن 2كه توش تنها  يگفت؟ شناسنامه ا يم يپس شناسنامه بابا چ

پارك و كوه و در و دشت  يباهاش تو ياديز يعكس ها انايكه آر يپدر. نيبار بره، اونم در مورد رام ريتونست ز ينه؟ نم ايگه  يراست م

. اتمرد هفتاد ساله  هيتونست باور كنه االن  يكه نم يپدر. بود يبا قدرت و سرزندگ نيرام يكه مامان جوون توشون نبود ول ييداشت، عكس ها

 .نداشت دنيحوصله پرس يداشت ول ياديسواالت ز
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 .شنوه يرو م سايپر يو تازه صدا اديم رونيگونه اش از فكر ب يرو سايبوسه سرد پر با

رو تو  يزندگ يها يها و سخت يرگيعشقتون انقدر پر رنگ باشه كه ت دوارميام. نينش مونيكدومتون از انتخابتون پش چيوقت ه چيه دوارميام _

 .رنگ كنه يب چشمتون

*** 

 دايپ خيم رشيز يواقع يبه معن يانگار صندل. بزنه غيخواست ج ياش، م يشخص زندگ نيزتريدرست كنار عز. محضر نشسته بود يحاال تو و

و باز بلند بخنده و دستاش ر يكه با صدا ييجا هيو فقط بدوه، بره  رهيرو بگ مانيخواست دست پ يدلش م. شد يكرده بود و مانع از نشستنش م

كه  يا ييايرو يو همون لحظه زندگ مانيو بندا رو پاره كنه و با همون لباس تنش بره تو خونه پ ديخواست همه ق يدلش م. زنهكنه و چرخ ب

 .آرزوش رو داشت شروع كنه

پر از عشق و  مانيپ يصدا .نهيش يم يصندل يكنه و آروم دوباره رو يم ليقرآن اجبارا خنده اش رو به لبخند تبد رياز ز مانيفشار دست پ با

 :چهيپ يخنده تو گوشش م

 .قهيفقط دو دق ن،يآروم بش قهيجون من دو دق ايناد _

. شه؟ خسته شدم بابا يخطبه خوندن مگه چند ساعت م هي گهياَه د. سفت يها يصندل نينشستم رو ا خيدو ساعته س. اوف خسته شدم _

 .ستين كاره نيآخونده ا نيا. گهيد يجا هي مينخواستم، بر

 .قباله رو سهيبنو ديبا. شه يتموم م يتحمل كن ققهيدو د. آروم تر! سيه _

 سه؟يخواد طومار بنو ياوف مگه م _

 د؟يخوب عروس خانوم، آقا داماد حاضر _

 .يماسه رو صورتمون حاج يداره م شمونميكم كم آرا گهيد. ميما كه دو ساعته حاضر. اوف _

 :كنه يو زمزمه م دهيرو فشار م  ايبا خنده محكم تر دست ناد مانيپ

 .كن ليتعط قهيرو دو د يطونيش. ايناد... شش _

حوصله ام سر رفت و كم كم دارم  گهيد. رميشم م ياگه نه پا م چيازم كه ه يبله رو گرفت گهيد قهياگه تا دو دق نيگم؟ بب يخب مگه دروغ م _

 .كردن يشم از عروس يم مونيپش

 

*** 

 هيگر سيخ طعم

 

بود  يلباش انقدر سرخ و خواستن. خواست همون موقع بغلش كنم و چشماشو ببوسم يبود كه دلم م يزد، نگاهش انقدر خواستن يم برق چشماش

 يو فحش بود كه پشت هم نثار آخونده م يبود و به زور نشسته بودم رو صندل خيام پر م يخودم صندل. كه تاب نگاه كردن بهشون رو هم نداشتم

اشك تو چشماش  نيتو خودش بود و رام سايپر. كرد ينوشت؟ مامان با لبخند نگاهمون م يم يمام داشت معلوم نبود چآرامش ت اكردم كه ب

با لبخند  يمان. بود زيبراش چقدر عز ايدونستم ناد يم. كردم يدركش م دمش،يفهم يكرد، م يم هيواقعا داشت گر انايجمع شده بود، آر
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بابا كنارم . نگاه كنم يبه كس ايجز به ناد خواستمياما اون لحظه نم. لبخندش تماما مال ما نبود يكجا بود ولدونم تو ذهنش  ينم. كرد يتماشامون م

 .نگاهش هنوزم عاشقانه بود. بود و دست مامان تو دستش بود ستادهيا

 يدور، دور سالن م هيرفت  يونست و مت يخواست كه م يمطمئنم اون لحظه دلش م. شد يبند نم يدو ساله رو صندل يواقعا مثل بچه ها ايناد اما

جونمون رو آخونده گرفت تا باالخره . خواست پرواز كنم ياش منم دلم م يهمه ذوق و خوش نياز ا. نگهش داشته بودم يبه زور رو صندل. ديدو

و برق  نيبه چشمش اون انگشتر پر نگ. گرفت يلفظ ريازم ز يناهار آبعل هيبماند كه . من، تا باالخره اون بله معروف رو گفت يا شد زن عقديناد

 .ومديهزارم اون ناهار هم ن كيبرق 

 ييو دو تا يكن يآب م ريسر همه رو ز يول يكنيكار م ينداره چ يبه من ربط. يياونم تنها يآبعل ميببر ديكرد كه ناهار با يلب پرم م ريز مدام

شب بله برونمونه همه  ست،يخودم رو كشتم كه االن وقتش ن. ديشن يو نمر لميانگار اصال دال. بار نرفت كه نرفت ريگفتم ز يهر چ. مير يم

 .رميگ يبله ام رو پس م يگفت نبر يم. اما بازم ول كن نبود م،يحاضر بش ديبا. انيخوان ب يم ليفام يرگابز

 .كنه يداره زمزمه م يلب چ ريدو ساعته ز ايناد دونستيهم مطمئنا م سايپر. خواد يم ياز چشماش خوند چ مامان

 .كنم يامضا نم گهيگفت د يم اوردميرفت و تا نه م يخواست بكنه دو ساعت كلنجار م يكه م ييامضا هيجلوش بود و هر  دفتر

 .كردم يم يشمار هيبا هم تنها شدنمون ثان هيثان هي يبرا. ميواست با هم تنها باش خيچرا خودمم دلم م دروغ

 .ميشد يراه ديخونه ا 5و قول گرفتن كه سر ساعت  ايبا ناد سايكلنجار پر يو بعد از كل رونيب مير يمجبور شدم بگم ما ناهار م آخرش

 يجا تو چمن ها غلت بزنه و من دلم م هيخواست بره  ياون دلش م. ديخند يگفت و م يدستش تو دستم بود و اون بلند بلند م نيماش تو

. كرد يهوس طعم لب هاش رو م بيرو صورتش دلم عج گردندمير مهر بار سرم رو ب. تماشاش كنم ريكه دل س ييجا هيخواست ببرمش 

 .گوشه نگه داشتم هيرو  نيماش ميكه افتاد يتو جاده آبعل و ارميآخرشم نتونستم طاقت ب

 از. بود كه دستش رو گرفتم و برش گردوندم نيماش رهيدستش رو دستگ ،يگوش يكم باز هيكه نگه داشتم بره  نيا يو به هوا طنتيبا ش اون

 .دياش چسب نهيسرش آروم آروم به س. اون همه حرف به سكوت بدل شد هوي. نگاهم حرف دلم رو خوند، رنگ نگاش سرخ شد

 .نگاهش تو نگاهم سر خورد و اشك تو چشمش پر شد. چونه اش بردم به وضوح لرزش صورتش و دندوناش رو حس كردم ريرو كه ز دستم

بود، گرم بود،  فيلط يبود ول يدونم چ يحس اون لحظه بود و لب هاش، طعم لب هاش نم نيترقشنگ  دنيخواستن و لرز دم،ينگاهش لرز از

دونم چند  ينم. شد يكيو گرم لب هاش  نيريطعم شور اشك رو صورتش با طعم ش. ديلرز يلبام رو لباش بود و اون م. موند يمثل برگ گل م

 .دم جوونه زد و رشد كرد و همه وجودم رو پر كردتو وجو يزيانقدر بود كه چ يلحظه بود ول اي قهيد اي هيثان

 .سردش رو محكم تر فشار دادم يو سكوت كرد و من دست ها ديراه اون لرز هيبق

هنوز  يول. شد ينگاهش همون نگاه دوست داشتن ،يو پر از انرژ يشگيهم يايبعد شد همون ناد. كم لرزشش كم و كمتر شد و بعد آروم شد كم

 .ديكش يازم خجالت م

بوسه  هيبا  يجور نيا ايكردم اون ناد يباور نم يحت يعنيكردم  يفكر نم. شد دياون همش سرخ و سف يمدت ناهار سر به سرش گذاشتم ول تمام

 .بود نيلبخنداش شرمگ. توش جوونه بزنه يقشنگ يحس ها نيبزرگ بشه و چن

خواد دست فرمونش رو  يكه م ديرو از دستم كش چييسو يوقت دمينفهم. شد يچ هويدونم  ينم. اوردياون لبخند رو ن دنيتاب د يدونم ك ينم
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اون داشت به طرف  يكردم وقت يم ريدونم تو كدوم باغ س ينم. كه حسرت به دلش گذاشت ديحرفاش رو شن يبهم نشون بده و رومو كم كنه ك

 بود؟ يهشدار به ك يبرا ونيبوق كر كننده كام يدونم اون صدا ينم. ديدو يم نيماش

دكتر  هيهر روز  يشه ول يبودم كه باالخره باز م يچشماش بسته بود، راض. دهيتخت خواب نيروزه كه رو ا 5دونم كه حاال  يم نويونم، فقط اد ينم

دور و برش چشم دوختم و هر  توريهمه مان نيچشمم خشك شد بس كه به ا. درد اضافه شد هيبهم گفت، هر روز  زيچ هيدر اومد تو و  نياز ا

 .اش رو سوراخ كردن و بعد رفتن گهيجا د هيسرش و باز  ختنيدسته دكتر ر هياتاق باز شد و  نيدر ا شونيكيسوت  يصدابا  هلحظ

. دونم يكنه؟ نم يعشق انقدر چشم آدم رو كور م يعنيمن انقدر خودخواهم؟  يعنيخواد كه اون بر گرده؟  يكس جز من نم چيدونم چرا ه ينم

 .خوام بمونه يرو باز كنه، من مخوام چشماش  يهست من م يهر چ

 .اونم خودخواهه درست مثل من ديبمونه، پس شا ايخواد كه ناد يهم م ينه نگاه مان اما

 شهيمادر كه تو وجودش مهر به بچه اش هم هي. اما خوب اون مادره يباور نكردن دميشا به،يبرام عج. مرده هم بدتره حال و روزش هياز  سايپر

خنده  اليهمه فكر و خ نيهست تو ا يهر چ! دونم ينم. چون عذاب وجدان داره ديشا نيتر از رام ريپ يحت. شده ريشبه پ هيحاال . بوده و هست

 .ده سنش ينشون م نياز رام شتريب يليخ سايپر نميب يكنم و م يم سهيرو با هم مقا نيو رام سايكه مدام پر هدار

همه نذر و  نيبه خاطر ا بخشتميدونم نم يشه، م يشروع م يتازه جنگ اصل. شم يكالفه ترم مكه چشم باز كنه  ايدونم ناد يام، خسته ام، م كالفه

احمق  رم،شدم، زده به س وونهيآره د. خوام زنده بمونه يكنم، چون م يم ازينذر و ن نميالزم باشه هزار برابر ا يول. كه كردم تا زنده بمونه يازين

با خنده  اديم ادميكنم  يگفت چه قدر؟ آره االن كه فكر م ايناد... درست به فاصله چكسيه .تا دركم كنه ستيمن ن يجا يچكيه يشدم، ول

همون  ايو خنده رو لبام و داشتن ناد يدرست عمر خوشبخت. ستين ادميدونم  ينم ه؟يو گفت چند ثان قهيد 45ساعت و  3گفت االن  يداشت م

باشه  يا هيهمون ثان يبعد هيكه ثان نهيا دميكنم و ام يست كه دارم صورتش رو تماشا م قهيدق 34ساعت و  8روز و  5 قاياما به جاش دق. قدر بود

 زنه بهم؟ يلبخند م يعني. زنه بهم يكنه و لبخند م يكه چشماش رو باز م

 :پرسه يرو م يشگيشه و دوباره همون سوال هم يبلند م نيزم ياز رو يفشار دست مان با

 مگه نه؟. دهبرگر ديكه با يتو هم موافق يمان _

 .حرف تو دلش ييايسر تكون دادنه با دن هيكه فقط  يهمون جواب. شنوه يرو م يشگيدوباره همون جواب هم و

 .نهيش يدوباره لبخند رو لبش م و

 ومدم؟يمگه نو من بلند بخندم و بگم  يعروس ياومد يم يبخنده و بگه مگه داشت ايتا ناد ستين دهياتو كش گهيحاال د. همون كت شلوار تنمه هنوز

 .و ببرم رمياومدم زنم رو بگ

 .ستين يگس خبر ياز اون بو! گفت؟ آهان يادوكلن نه نه چ ياون بو گهيد ست،ين يخبر غهياز اون صورت سه ت گهيد

 نياكار؟ آها بازم سوت  يره چ يكجا رفته؟ گفت م يپس مان ششم؟يو باور نكنه من پ اديگس ن يو نشناستم؟ نكنه بو اديبه هوش ب نكنه

چند  ينيبب يپاش يخوا ينم ؟يهوش يهمه ب نياز ا يخسته نشد ايناد جم؟يكار؟ چرا من نرفتم؟ چرا انقدر گ يرفت چ. دستگاه ها بلند شده بود

دكتر  هيامروز  ايساله؟ ناد 5روز انگار  5 نيگن عمر دوران عقد كوتاهه پس چرا به چشم من ا يهمه م ؟ياس كه زنم شد قهيروز و ساعت و دق

اَه  ايناد. نيگن الل يزنن انگار نظر ندن، بهشون م يم اديدكترا حرف ز نيا. گفت، اما تو باور نكن يا گهيد يچرت و پرت ها هياومد و  گهيد
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 ...گهيد ميپاشو بر. كنم يدق م نميهم تو رو نب يدن وقت يبه زور راهم م ياون اتاق كوفت تو. گهيپاشو د

تو خودش مچاله شده، به  مارستانيب ياضطرار يتو راه پله ها نيزم يرسونه كه رو يم مانيخودش رو به پكنه و  يقدم هاش رو تندتر م يمان

 .ره يم مانيلبخند به طرف پ هيو با  رهيگ ياشك هاش رو م يزور جلو

كه تو  ييايناد. مانهيپ ايورد زبون نادحاال تنها اسم . كنه و كمكش كنه تا بلند شه هيبهش تك ايباشه كه ناد يانقدر قو دياون با مانه،ينوبت پ حاال

 .زنه يم اديرو داره فر مانيجونش پ يب يناله ها

به  يآب هيپاشو . كنه يكه سكته م ندتيبب يجور نيا ايناد! پاشو پسر. گردن يهمه دو ساعته دارن دنبالت م ؟يكن يكار م يجا چ نيا مانيپ _

 .دست و صورتت بزن

 خواد منو تماشا كنه؟ يم يك! اليخ يب. حوصله ندارم _

 :كنه يلبخند و زمزمه م يشه جا يم دهيكش يتنها لب هاش كم يمان

 ادتي يزود نيكه؟ قرارمون به هم ندتيبب افهيق نيبا ا يخواينم . زنه يرو صدا م مانشيچشماش رو باز كرده و مدام پ ا؟يمهم تر از ناد يك _

 رفت؟

شد  يپس چ. يكنارش باش شهيهم.... يخوشبختش كن يقول داد ،يريده رو از لباش نگخن يگردنش قول داد يرو انداخت ريشب كه زنج اون

 .ستياالن وقت شكستن ن! اون حرف ها؟ فقط حرف بود؟ پاشو مرد

بگم  يام نگاه كنم و چ يهمه زندگ يخواستم تو رو ينبودم م يمن انقدر قو. نمشيتونستم بب يتونستم، نم ينم! نه د،يپاهام لرز د،يپر رنگم

 ...هش؟ نه نهب

*** 

 ايكنار ناد دياون با. وقت سقوط نبود طيتو اون شرا. دميو من ترس. ختيفرو ر هيثان هيتو . خم شد، لرز تمام بدنش رو گرفت، سست شد مانيپ

 ريدستم رو ز. كرد يرو خراب م زيهمه چ دينبا مانيبفهمه پس پ يزيفعال قرار نبود خودش چ! نه. بود طيشرا نياالن تو بدتر ايناد. بود يم

 .گرفتم و با خشم بلندش كردم وشباز

آدم پا  نيپس خوب گوش هات رو باز كن، ع نميلبش بب يرو يزيخوام جز خنده چ ينم. كشمت يخودم م يوا بد يبه قرآن االن بخوا مانيپ _

اش  هياالن روح ديبا. ك پر رنگ بشهاون درد وحشتنا يبذار دينبا. شيخندون يم ،يذار يسر به سرش م ،يزن يباهاش حرف م يايو م يش يم

. ستيمنم حال و روزم بهتر از شماها ن. بره شيپ عيسر يتا روند بهبود ميكمك كن دياما االن با ميمشكل رو بهش بگ ميتا بعد بتون ميكن يرو قو

پس . كشش ندارم نياز ا شيمن واقعا ب. از تو نميكه درست كرده، ا يحال و روز نيبزنه با ا يچه گند ستيمعلوم ن يكه ولش كن اناياون از آر

 .نخودت رو جمع ك

 !بفهم. تونم يتونم، نم ينم _

 :شه يم ريسراز اديو تو اون فر يشه، تموم فشار روش ناگهان يم ليتبد اديبه فر صداش

 يهر چه قدر دلت م ييتشوبرو تو اون دس! مانيخودت رو جمع كن پ. كنه يم هيكشه، گر يخجالت نم كهيمردت. يتون يكه نم يكن يتو غلط م _

 .باش يشگيهم مانيهمون پ ياومد رونياز اون در ب يبكن ول يخوا يم يكن هر غلط هيخواد داد بزن گر
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كه  انايآر يگذاره و رو يخوره و با نگاه سالن رو پشت سر م يسر م واريده و خودش پشت در كنار د يهل م ييرو داخل دستشو مانيپ بعد

كه  انايبدن؟ اون از آر هيروح يخوان به ك يم ايك نيكنه بب يكنه و با خودش فكر م ينگاه م زهير ينشسته و اشك م نيسالن رو زم گهيگوشه د

. شدنه نييدر حال غش كردن و فشار باال پا نيبار تو بغل رام هي هيكه دو ثان سايزنه، اونم از پر يداره زار م نيرفته و كف زم ادشي شمسن و سال

 .و شوهرش نيريكم مونده مراسم چهلم راه بندازن، بازم به ش گهيكه دخودشم  يمامان بابا

 .نداره يو حاال برادرش هم با مرده فرق ستنيهم مامان باباش باال سرش ن طيشرا نيكه تو ا ايناد چارهيب

گذاره و تند  يم مانيپشت شونه پو دستش رو  نهيب يم مانيرو تو وجود پ يآرامش ظاهر يكم يو مان اديم رونيب اليباز شدن در از فكر و خ با

 .كنه براش يدكتر رو تكرار م يتند حرف ها

 يحل م ندهيو تا چند روز آ ستين يمشكل چيدكتر گفته ه يمقدار تار هست ول هي دشيد. رو چك كردن يبه هوش اومده همه چ مانيپ نيبب _

 يگم چ يجابجا شده و هنوز نم يدو تا از مهره ها كم. شه يهفته حل م كي تايچند روز نها نياونم موقته و تو هم يلمسه ول مهيفعال بدنش ن. شه

كه  يفهمه تا زمان ينم يزيپاش هنوز تو گچه و فعال چ. شه يدو ماه خوب م اي كيو ظرف  ستين يمشكل يدو تا از دنده هاش شكسته ول. شه يم

 .ساده اس يشكستگ هيفكر كنه  ديفعال با. يزن ينم يحرف چيو ه يش يپس الل م اديپا از گچ و باند در ب

 .شه يخراب م زيشك كنه همه چ زه،يت يليخ ايناد. براش يريماتم رو نگ افهيق نيا مان؟يبا منه پ گوشت

و  يتر اطالعات رو داده بود عيكجاهاش سالمن كه سر يگفت يباره م هيكنه خوب  يده و آروم با خودش زمزمه م يتنها سرش رو تكون م مانيپ

خم  يبا كمر نيريش. شه يكنه و هم زمان با اجازه دكتر وارد اتاق م يزنه و آروم اشك گوشه چشمش رو پاك م يم يبه مان يردپوزخند پر د

 :گه يم مانيده و بعد محكم رو به پ يرو فشار م مانيدست پ يا هيمحكم و مصمم ثان يحال نگاه نيعشده و در 

كه  يخوام ثابت كن يشه و م يشروع م تييزناشو يتو، زندگ يدر كه رفت نياز ا. تو اتاقمرد باش و پشتت رو صاف كن و محكم پات رو بذار  _

 .شه، حرفشم حرفه يمونه و كمرش خم نم يپسر من مثل كوه م. عشقت حرف نبوده

اش رو رو  ينيتمام سنگو  هيشه و تك يبار با همه وجود خم م نيبنده و ا يده داخل اتاق و در رو م يرو هل م مانيپ بايبا فشار دستش تقر بعد

نه و تنها دستش به  كيصورتش رو پر م يداره و اشك آروم آروم رو يندازه و نقاب صالبتش رو از صورت بر م يشوهرش م ام،يپ يشونه ها

 :كنه يره و زمزمه م يم ونسمت آسم

 .دست دعات پشت سر عروسم. كنم، بازم شكرت ينم يناشكر ايخدا _

ابروهاش  هيكه هر چند ثان يقيعم ياز اخم ها. ستيمطمئن بودم كم ن يدرد چه قدر بود ول زانيدونم م ينم د،يچيپ ياز درد به خودش م داشت

كه دكترا كرده بودن  يفاتيبا توص دنشيتازه فهم. دميفهم يكرد بخنده م يم يزد و سع يكرد و بعد با سماجت عقبشون م يم كيرو به هم نزد

 .تو بدنش نداشت يسالم يجا چيه بايكه تقر ايبه حال ناد يكنه وا يتا دو ساعت تمام جونت درد م بره يدستت م هيهم سخت نبود،  يليخ

 .ديخند يا هيشه با تمام دردها ثان يكه م نيا. انداخت ادميرو  يروز زندگ 5با ورودم پر رنگ تر شد، انقدر پر رنگ كه بعد از  لبخندش

سانت هم به زور دستش حركت  مين ديشا. دستش رو آروم به طرفم دراز كرد. من باشه يايدكردم نا يبود، انقدر آروم كه داشتم شك م آروم

كردم  يها و لحظه ها واقعا حس م هيچند روز كه اون ثان نيبودمش ا دهيحركت د يانقدر ب. حركت بود ايدن هيبه اندازه  منيهمون برا  يكرد ول

 .اندازه يمسازه و به كار  يدوباره تك تك اعضاش رو م ارهخدا د
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 يكرد كه با زمزمه ها يزد ثابت شد و اشك داشت راهش رو باز م يم يبه زرد يبود كه بعض ييها يدستش كه حاال پر از كبود يرو نگاهم

 :ناخودآگاه خنده جاش رو گرفت ايناد

. آش كشك خالته يايب نييپا يباال بر. رميخوام جونت رو بگ ينه قربونت برم تازه م ؟يش يو تو هم خالص م رميم يم يفكر كرد ه؟يهان؟ چ _

 .ستمين يرفتن رميتا جون تو رو نگ

 .ندازم يكم دستش م هيتو  اديام م دهيگفتم االن شوهر اتو كش! اَه ؟يخودت درست كرد يبرا هيچ افهيق نيا نميبب

شد، داشت همون  يبونش هم داشت باز مچشماش باز شده بود و كم كم ز. از ته دل بود يول نيريش ايدونم تلخ بود خنده ام  ينم دم،يخند

 .مهلت جواب دادن بده قهيشد كه به زور بهت دو دق يخودم م يايناد

كه حاال  ييچشما. سبزش قفل شد يبعد نگاهم تو صورتش و چشم ها. دستم گرفتم يرو تو فشينشستم و دست ظر يصندل يكنارش رو آروم

صورتش  يدستم رو آروم باال بردم و رو. هاش سر خورد يصورتش و كبود يبسته رو هيرو يصورتش و زخم ها ينگاهم رو. بودن يزييسبز پا

 .كرده بودش تيفشار دستم اذ دهيضرب د ياز جاها يكي ياحتماال رو. فكر كنم دردش گرفته بود د،يسرش رو آروم پس كش. دميكش

 :دوباره لبخند زد و حرف زدن رو از سر گرفت يول

 .كم هيكنه  يگونه ام درد م يرو _

. اومد غصه بخوره يگلوم آماده شكستن بود و دلم نم يتونستم حرف بزنم، بغض تو ينم. دونم يسرم رو تكون دادم و بهش فهموندم كه م فقط

 :دوباره حرفش رو ادامه داد

 من چم شده؟ نمت؟يب يچرا تار م. درد دارم. حسه انگار يهمه جام كوفته اس، ب مانيپ _

 يشروع به حرف زدن كردم صدام از بغض م يبازم وقت يكردم ول يسع يليخ. نبود زيمنتظر جواب بود و سكوت جازدم حاال  يحرف م ديبا

 :ديلرز

 بايتقر. شه يره، دردت هم كمتر م يم نيهم از ب يتار نيا گهيدو روز د يكيو  يتازه به هوش اومد. ستين يمشكل چينگران نباش قشنگم، ه _

 .جوش خوردن و درست شدن گهيماه د هيتا  تينگران نباش همه شون نها يشكسته ول ايهمه جات درب و داغون شده 

 .ستين ميچيخواستم مطمئن بشم كه ه. جون برام گفت نيريش. اوهوم _

 يول يبش طيهواتو داره كه نذاشت خ يليخدا خ. يه يه يه. ها گنيم يخواستم دست فرمونم رو بهت نشون بدم به چ يشد؟ م يچ يديد! اَه

 .ستمين ايتو رو كم نكنم ناد يتخت تا رو لتايخ

 .صبرانه يمونم، اونم ب يمنتظر اون روز م _

افتاد و تموم  ياتفاق هيحاال . گهيبس كن د. ماتم گرفته افهيق نياوف خسته شدم از ا ؟يزن يچرا انقدر قلمبه سلمبه حرف م! بله، بله بابا بزرگ _

 نامردآق دادش ما چه خبر؟  نياز ا نميبب! ها يا يريحال گ گه؟يد يگ يم يتو چ ،يزيچ هيكنه  يمكنم كه همه جام داغونه و درد  هيمن گر. شد

 ؟يد يات رو م يگوش. گرفتم يرفتم و حالش رو م يتونم راه برم وگرنه م يكه نم فيبه جهنم، ح يحاال گل و نون خامه ا. مالقاتم ادينكرد ب

 .كردم يدست به سرش م ديرو تابلو نكنه، با يزيحرفاست كه چ نيوضعش بدتر از ا انايتمم آردونس يم ره،يرو بگ انايخواد آر يدونستم م يم

 يمان. روننيجون و باباتم ب سايوگرنه پر رونيبرم ب عيسر ديراه دادن و با يمنم با بدبخت. تو اديدن ب يراهش نم. پشت دره نيهم چارهيب! نه بابا _
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 .اخلد انيدن تا ب يراهشون نم يول رونهيهم ب

 .اش كردم اون خنده رو يفقط تمسخر معن شيبا حرف بعد يبود ول يخنده اش چ يمعن دونمينم د،يخند بهم

. خوام بخوابم يكم م هي. ام تموم شد يهمه انرژ گهيخسته ام د مانيپ. اوردميسر خودم م ييبال هيدونستم، هر روز  ياگر م. هويمهم شدم ! هه _

 نداره؟ يبيع

 داشته باشه؟ يبيعچه ! نه فدات شم _

كردم و  كيصورتم رو به صورتش نزد. رفتم يم ششياز پ ديشد و منم با يم جيكم كم چشماش هم داشت گ. دونستم اثر مسكن هاست يم

 :رو گونه اش گذاشتم كه غر غرش رفت هوا يبوسه آروم

 نيپوست برگ گلم رو بب ،يبوسم كن گهيذارم د يه نمبرو بزنشون وگرن. شيدوست ندارم ر! اَه. كرد تيصورتم زو اذ شاتير! اَه نكن، نكن _

 كار كرد؟ يچ

 .به راه بود شيطونيبا اون همه درد بازم شر و ش. برام دست گرفته بود. طونيو ش اليخ يخنده ب هي د،يخند بعد

نستم مسكن زدن دو يوحشت كردم، م دم،يترس يدروغ چرا ول. كم غر غر هاش كمرنگ و كمرنگ تر شد و چشماش آروم بسته شدن كم

كردم اگه  يهمه اش فكر م. چشماش رو ببنده دميترس يم گهيد. دست خودم نبود يول ستين يا يعاد ريغ زيخواب چ نيدونستم ا يبهش، م

 ؟يچ نكنهچند روز بازش  نيدوباره مثل ا

 :بهم لبخند زد و آروم گفت. كه تو اتاق اومده بود انگار از نگاهم ترسم رو خوند يپرستار

كه دكتر  ديكم استراحت كن هي ديشما هم بر. زشهيم داريب يو به زود دهيفقط خواب. مسكن ها خواب آورن. ستين يخطر گهيد ن،يران نباشنگ _

 .ديباش ضيمر شيپ ديربع نبا هياز  شيب نجايچون ا ره،ينگ راديهم از من ا

 يدستم رو جلو بردم و آروم رو. صورتش بود يباز اون اخم رو نگاه كردم كه حاال ايبه صورت ناد گهيبار د هيبلند شدم و  يصندل يرو از

 .رونياز اتاق اومدم ب يحرف چيه ياخمش رو باز كردم و ب يو كم دميدست كش شيشونيپ

 چپم يكه تو پا يدرد يدونم چه مرگم بود ول ينم. بكشم غيآبرو و عالم و آدم بشم و فقط ج اليخ يخواست ب يانقدر كه دلم م. درد داشتم _

شوخ و شنگ رو  يآدما يچون مجبور بودم به زور جلوش ادا نميرو هم بب مانيپ يخواست حت يدلم نم. بود دهيبود وحشتناك بود، امونم رو بر

 ينه؟ ول اي يفهم يدونم م ينم. برام زجر آور بود يزياز هر چ شتريب نيو ا ستين يچيندارن و جز خنده رو لبشون ه يكه انگار درد ارميدر ب

نشوندم تا مبادا از دستم خسته بشن و تنهام  ياومد تو اتاق به زور لبخند رو لبم م يم يپرستار هيهر بار . يناك بود كه تو اوج درد بخندوحشت

 يتو اوج درد و ناراحت ديكه با نيرو گوش كنه و ا يدرد و مشكل كس نهيخواد بش يدلش نم چكسيگفت ه يم شهيهم. داشتم ياز مان نميا. بذارن

شه مردم  يخوش آدمه كه باعث م يرو نيگفت ا يم. يحوصله ا يب اي يكه تو درد دار ستيچون گناه اونا ن ،يمردم بخند يبه رو يكن يسعهم 

 يجور هيبزنم تا  يشدم كه حاضر بودم به هر درد يانقدر كالفه م ديسف واريدر و د نيصبح تا شب ا دنيو د ييحاال واقعا از تنها وتنهاش نذارن 

 .خواستن بخورنم ياتاق م واريانگار در و د. رو كمرنگ كنم يينهات نيا

ذوق  يدونم چش شده ول ينم. كنه يكنه و بغض م يو فقط نگاهم م نهيش يم شميپ اديمامان هر روز م. همه اس بيها اخالق عج نياز همه ا بدتر

از دهنش در  يبار حرف هيصد سال  شهيآرومه و مثل هم يليبابا خ .كنم كه انقدر مهم شدم كه مامان از كارش به خاطرم زده يدو عالم رو دارم م
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اونم فقط چون از مامان بزرگتر بوده و مامان  دهيسال ها كش نيتو تمام ا يكنم چه درد يحس م. شهياز هم شتريدوستش دارم، حاال ب. اديم

باورت نشه  ديشا! هيحس قشنگ. ده يابا داشتن رو بهم مبوسه هاش رو دوست دارم، حس ب. بابا سوخته ياش به پا يكرده جوون يفكر م شهيهم

 ست،يخنده به زور ن نيا. خندم يشه و م يم يبوسه دلم پر از خوش يام رو م يشونيشه و پ يو آروم رو صورتم خم م اديهر بار كه م يول

 .اديدرد سراغ لب هام م يكه ب هيتنها خنده ا. ناخودآگاهه

درست مثل  هيخنده هاش مصنوع. بهيبرام عج يليخ. كنه يتا آسمون فرق م نيشناختم زم يكه م ييانايون آربا ا گهيتو خودشه، د يليخ انايآر

همون جور صاف و رو راست، مثل كف . ميباش ميمثل قد اياون روز بهش گفتم ب. مونه يخوام زار بزنم م يدرد دارم و م يمن وقت يخنده ها

 اديانقدر ز. گفتم درد دارم دم،يكش غيبالشم رو تو دهنم كردم و جلوش ج. دميكش غميج يحت ،هيگر ريمنم زدم ز. نگاهم كرد ماتفقط . دست

لبه تخت  ياومد كنارم رو. مثل كف دست ميهام، دوباره شد غيها و ج هيداشت اون گر تيمز يليخ. خوام به زور بخندم يكه الاقل جلو تو نم

 هيزدم و اونم گر يمنم با تمام قوا دستش رو گاز م. و كنار دستش رو گذاشت تو دهنم نشست و سرم رو بغل گرفت و بالش رو از دهنم در آورد

طبق معمول . نداشتم شتريافتادم كه چهارده، پونزده سال ب يوقت اديجفتمون فشار دندونام رو دستش كم شد و  ميشد يخوب كه خال. كرد يم

جور وقت ها  نيدونستم ا يدرد داشتم و هنوز نم. شده بودن و جونم باال اومده بود يطدل درد و كمر درد با هم قا. بودن تيهم مامان و بابا مامور

طور  نيدونستم از ا يمن چه م. پسر جوون بود هيباشه  يهر چ. بزنم يحرف انايبه آر شديبخورم؟ رومم نم يكار كنم كه دردم كم بشه؟ چ يچ

خدا  يول دياز كجا فهم دونمينم. بود درد دارم دهيقشنگ فهم. بود زيبد ت. بود زياما ت. نه ايبرا درمانش داره  يراه. هن ايدونه  يم يزيدردها چ

دستش رو گذاشت تو دهنم و گفت . محكم. بغلم كرد ينجوريهم. نگهش داره ساعت ده شب خسته و كوفته از استراحتش زد و اومد تو اتاقم

. دندونام رو دستش بود و كبود شده بود يتا چند وقت جا. ش رو درآوردمنكردم پدر دست يمنم نامرد. شه دردت يكم كم آروم م ريگازش بگ

درآورد و  يا يباز يچه كول نيبب يا يمعمول زيچ نيهمچ هي يبرا ديگفت، ا؟ دخترِ پررو، خجالتم نكش ياومد م يرفت، راست م ياونم چپ م

گفت،  ياومد و م ياونم چشم و ابرو م. تا دردم كمتر بشه يبد بهم قرص يخواست يبه من چه؟ م فتمگ يمنم كه پر رو م. دستم رو داغون كرد

 يو آب م دميكش يخجالت م ديبا. سراغ خودم ايب يخواست يمن بعد راه درمان ؛يكسب تجربه كردم حساب. شرمنده تجربه نداشتم ها ديببخش

داشت و وقتش كه  ينگه م خيبه بعد جلوتر از من تاراز اون . رد كيبرخورد م يعاد ونما. انايرو نداشتم جز آر يشدم خوب كس ينم يشدم ول

كرد  ياومد بغلم م يم. كرد غذا بپزه برامون يمامان رو مجبور م ايكرد  يهمه كار ها رو خودش م. بزنم ديو سف اهيذاشت دست به س يشد نم يم

 .كرد يو گرم م ديمال يو پشتم رو م

 :رو صورتم و با بغض گفت ديآروم دست كش. رفته بودم يتو چه فكر ديفهم انگار

 .يتخت نباش نياالن رو ا يول يو دستم رو داغون كن يروزِ ماه رو كمر درد و دل درد داشته باش يحاضر بودم هر س يناناد _

 باشه؟. ينكن يوقت ناشكر چيبهم قول بده ه يناد

 .دمشيگرفتمش و بوسآروم تو دستم . داغونش كرده بودم بايتقر. نگام به دستش بود دم،يفهم يرو نم حرفاش

 قدر تو دوستم داره؟ مانميپ يكن يفكر م انايآر _

 .شك نكن. از من دوستت داره شتريب يليخ _

 .بود يدفعه لبخندش واقع نيا. اشكام رو آروم پاك كرد و بهم لبخند زد. شد يم دايكم كم همه سر وكله شون پ گهيد
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 .يدلم وا شد ناناد _

 :نگاش كردم و گفتم رهيخ. بود، امگار سبك شده بودم انگار دردم كم شده. دميخند منم

جلو، تازه  شيخودت آورد. بابت دستت ها يبرام پرونده درست كن يقانون يپزشك يفقط بعدا نر. ميما چاكرتم هست. انايآر يحاال شد! شيآخ _

 .يحاال خود دان. كار دوست دخترت بوده ها گميم يلو بد

 .دارم برات! باشه گه؟يترم بوده دكه كار دوست دخ. يپدر صلوات يا _

 .رهيحالت رو بگ مانيگم پ يم. عمرا _

 :شد و رو به من گفت داشيبا خنده جلومون پ يمان

 .ها يدستور بد هيخانوم خانوما؟ كاف رميخودم حالش رو بگ يخوا يم _

 يشگيهم يهمون مان. بود كه فرق نكرده بود يمدت تنها كس نيتو ا يعصا قورت داده و بزرگه ول ياديز يكردم مان يفكر م شهيهم. دميخند

 .داشت كه يفيچه ك يدون يآخ نم. رميسر به سرش بذارم و حالش رو بگ يجور هيشد  يهمون كه همه اش باعث م. بود

 .اونو انجام بده يكن دستورا دايرو پ يكي يبرو تا كچل نشد يجنابعال _

 .رميگ يوگرنه حالت رو خودم م گهيپات به دانشگاه باز نشه د يرايمگه شانس ب. ها يكرد اديروتو ز دميباز بهت خند _

 .اديبرو اون ور بذار باد ب! تو؟ عمرا _

 رهيگ يكنم درد م يم بيغر بيحركت عج يهنوزم وقت. قابل تحمل شده يشم، هنوز تو پام درد دارم ول يزندون خالص م نيدارم از ا باالخره

ها باورشون  وونهيد. هم گفتم انايبه آر يگفتم، حت مانميام، به پ يعال ه؟يخوب چ. كشنده كجا؟ من خوبم يدرد كجا، اون دردا نيا. ام يراض يول

 .شه ينم

 !اه. اميتونم ب يدستم رو ول كن، خودم م مانيپ يوا _

 .ونيكام ريز يرفت ينم يخودت اگه بلد بود. شه ينم ايناد _

 .دستم رو ول كن ايجون ناد. كارش يتموم شد رفت پ بود ياتفاق هيبابا  ؟يتو هنوزم فراموش نكرد! اَه _

*** 

. تونستم ولش كنم ينم... كه شكسته و  يخواست پرواز كنه غافل از بال ياز قفس رها شده م يمرخص شده بود و مثل گنجشگ ها مارستانيب از

 يمحكم گرفته بودم حت يليدونم دستش رو خ يم. رو هنوز نتونسته بودم هضم كنم نشيهم. رو نداشتم گهيد يبال هي شيگنجا گهيواقعا د

باز چشماش رو دوخت بهم . شناختم يمثل كف دست م. حاضر نبودم ول كنم، اما اونم راه خر كردنم رو بلد بود يقرمز شده ول نمطمئن بودم اال

لبخند و شل شدن دستام و رها  هيز تونستم بگم ج يم يچ. تو چشمام انداخت و جونش رو برام قسم خورد رهيگ يو از اون نگاه ها كه نفسم م

 كردن گنجشك كوچولوم؟

 يو راه رفتن م ستادنيا يو تمام تالشش رو برا ديخند يبلند بلند م. گچ گرفته رو جدول كنار باغچه بود يرو كامل رها نكرده با همون پا دستم

كنه، سرتق  يراه رفتن م يداره تمام تالشش رو برا دميد يم. زد و دستاش تمام مدت باز بود يقهقهه م د،يخند يبازم م يشد، ول يكرد اما نم

دلش  يآروم رفتم طرفش و دستش رو گرفتم، وقت. زد سرش يم اديبود و فر يعصب انايآر. نييپا اديدونستم نم يم. بود ياراده اش ستودن. بود
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 .رفتم يجدول و از اون رو راه م يرو رفتميم مكرد من يچپ چپ نگاه م نم انايدادم؟ اگر آر يخواست اون رو راه بره چرا غصه اش م يم

*** 

بود و  نيچپم سنگ يپا. تونستم راه برم يحاال راحت تر م. آروم دستم رو گرفت. توش بود، لبخندش گرم تر يمهربون ايدن هي. گرم بود دستاش

الزم نبود دستام رو باز  گهيد. گرفت يام رو مپ ينياش سنگ ينيسنگ نيتر بود و ا نيمن سنگ ياز پا مانيدست پ يكرد ول يتعادلم رو خراب م

 .افتميتا ن رميبگ

كرد،  ينگاهمم نم گهيد انايآر. كرد يمامان چپ چپ نگاهم م. شد يم يحدودا ده، پونزده سانت نيو حاال فاصله ام تا زم ميبود دهيجدول رس ته

. كردمذوق . يخنده پر از خوش هياونم با  دم،يد مانيخودم رو تو بغل پ كه نييبود كه حاال چطور بپرم پا ختهيغم دو عالم تو نگام ر. بود يبد شاك

 .گوشم قلقلكم داد ريكه زمزمه اش ز دميخند يتو بغلش م. شده بودن همه طيخ

 طون؟يشد ش يبوسش چ _

 يول. دميو صورتش رو بوس گردنش شدم زونيتو بغلش آو. جون، نه از بابا نيرينه از نگاه مامان، نه از لبخند ش. دميخجالتم نكش دمش،يبوس

 .اش كردم يبه سرم زد و تف يطانيفكر ش هياش  مهيخوش به حالش نشه، نصفه ن ياديكه ز نيا يبرا

 !داد حرص دادنش يفيچه ك. بود دهيبهم چسب يكرد ول يو اون با حرص اه و اوه م دميخند يمن م حاال

 .دادم تياش رضا يم از ترس تالفكم هيراستش  يعني ن،ييپا اميدادم از بغلش ب تيرضا باالخره

 :گذاشت و وزنم رو روش انداخته بودم، آروم گفت يدستش رو پشتم م هيلبخند چشم دوخت بهم و همون طور كه  با

 باشه؟. يايبا من ب يخوا يخونه تو هم بگو م مياي يگم با هم م يم. باهات حرف بزنم ديبا _

 :سرم رو انداختم باال و با خنده زمزمه كردم. شده بودم ثيها، اما باز خبكارم داره  يزدم كه بفهمم چ يبال بال م داشتم

 !نچ. شه ينم يمفت يمفت اد؟يمن م ريگ ياون وقت چ _

خواستم اون همه  يخوب خوشحال بودم و م يول ارميدر ن يباشم و مسخره باز يجد ديهست با يجد يدونستم وقت يم. خورد يحرص م داشت

 مان؟يبهتر از سر به سر گذاشتن پ يه راهكنم و چ هيرو تخل يانرژ

 .شرط داره يول اميباشه با تو م. بد اخالق نيخوب دكتر راست لهيخ _

 .نيدم ماش ميرس يم ميزود باش دار ه؟يشرطت چ! اوف _

 .يقبول كن ديهم بگم با يپس هر شرط اميباهات ب يخوا يتو كه به هر حال م. نچ تو بگو باشه _

 .خوب، قبول لهيخ _

*** 

بودم افتاده بود رو  دهيجنب ريد! رفت پاش تو گچه ادشي. هوا ديپر غيذوق كرد و با خنده و ج هويگذاشته بود كه اون جور  يدونم چه شرط ينم

 :سرش داد زدم بايتقر يعصب. نيزم

 !ات وارد نشه؟ واقعا كهبه پ يضربه ا يكن اطيرفته دكتر چه قدر گفته احت ادتيانگار . ينگرفته بودمت كه افتاده بود. فكر يب _

ازم فاصله گرفت و اخم هاش تو . وضعش بدتر بشه دميترس يهمه اش م. ام اما دست خودم نبود ياخالق سگ نيباز گند زده بودم با ا. كرد بغض
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 :بغلش رو گرفتم و تو گوشش زمزمه كردم ريقدم فاصله ام رو باهاش كم كردم و ز هيآروم با . هم رفت

 ؟يآشت. كنم يمن دق م اديسرت ب ييدوباره بال يكن يآخه اصال فكر نم. گهياخماتو وا كن د. غلط كرد مانيپ! يببخش خانوم _

 .كرده يو خنده اش بهم فهموند آشت ديخند

*** 

تونستم  يداشتم نم كمينشست و گرماش رو نزد ياگر كنارم م. تونستم حرفم رو بزنم يراحت تر م يجور نيعقب نشسته بود و ا يصندل رو

 .خواستم برسم يكه م يزيسر هم كنم براش تا به چ فيمشت چاخان پاخان و اراج هيتونستم  يحرف بزنم، نم

 مان؟يپ ير يكجا م يدار _

 .خونه شما مير يخونه من تا حرفامو بهت بزنم، بعد م مير يسر م هياول  _

 .گهيراه بگو د نيب نيوب همخونه ات؟ خ ميكه بر يرو بگ يكرد شبستر نيقصه حس يخوا يمگه م! ايكوتاه ب _

تا تو چشمات  نميب ياالن م يتونم خواسته ام رو بهت بگم ول يراحت تر م يكه تو پشت يجور نيفكر كردم ا ياولش كه سوار شد يدون يم _

 .تونم حرفم رو بزنم ينگاه نكنم نم

 سمونه؟يهمش آسمون ر ناميو ا يدزد يمنو م ينكنه دار. ترسم ها يكم كم دارم م _

 .دميشا _

 .شه ها يخره؟ فقط نون خور اضافه م يكارش كن يچ يبدزد يخوا يآدم چالق رو م هيآخه  نيبب _

 يدلم م شتريانقدر تلخ بود كه ب. ذاشت منم مثل اون بخندم يبود كه نم يتلخ قتيحق هيتو حرفاش  يول ديخند يكرد و م يم يشوخ داشت

 يكرد وگرنه همه نقشه هام خراب م يشك م هيثان كي يحت دينبا. وقتش نبود يبك كنم ولرو راحت كنم و خودم رو س يبغض لعنت نيخواست ا

 :دم و صادقانه گفتميشد، به زور خند

اون وقت . يريمنو بگ يو جا يدرست رو ادامه بد يخواست يم ادمهيتازه . ارزه يم ايدن هينگاه سبزت به  هي. من همه جورت رو دوست دارم _

 .شم نه تو يممن نون خور تو  گهيد

صبرانه  يب. ده يم گهيمزه د هياز تو گرفتن اصال  رم،يگ يتازه از تو هم م. دم يبهت نم ارميكه در ب ييقرونم از پوال كي. يكور خوند! عمرا _

 .داداش ميريبگ يرو كه از آقامون خرج يكنم اون روز يم يدارم لحظه شمار

 .نييبپر پا م،يديرس. نهياتفاقا حرف منم سر هم _

 پا بپرم؟ نيآخه كجا با ا. يترسم رودل كن يم يخوام بپرم ها، ول يم _

كه  نيكردم از ا يحس م يجالب بود ول. و خودم هم رو به روش نشستم و دستاش رو تو دستم گرفتم نهيمبل هال بش يكردم تا رو كمكش

 .ديدزد يام م رهينگاهش رو از نگاه خ يهنوز حت يكه شوهرش بودم ول نيبا ا. ترسه يهنوز هم م مييو تنها كشميانقدر نزد

 .رو با لبخند و آروم باال گرفتم و نگاهم رو تو چشماش دوختم سرش

 .شدنات تنگ شده بود ديسرخ و سف نيا ينگاه كردنت تنگ شده بود، دلم برا ريدل س هي يدلم برا ،يدلم برات تنگ شده بود ناناد _

*** 
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 يم يهر كار يدونم سرخ سرخ شده بودم ول يم. گرفتم يگر م شتريكرد و من هر لحظه ب يم مگونه ام بود و آروم نوازش يگرمش رو دست

و دوباره از  نييپا ختير يداشت م هيانگار دلم هر ثان. نگاهم سرخ بود و زبونم خشك خشك شده بود. بر گردم يتونستم به حال عاد يكردم نم

خواست اون لحظه رو لب هام  يدونم چرا دلم نم ينم يلب هاشم تنگ بود ول يمگر يكرد، دلم برا كيرو به صورتم نزد تشآروم صور. نو

خواست  يدلم م ديشا. بود دهيهنوز وقتش نرس زهير يتو وجودت م هويگن بعد ازدواج  يكه م يشدن يكياون  دميشرم بود شا ديشا. بذارتش

خواستم با نگاهش تب  يفقط م يشده بود افكارم تو اون لحظه ول امل و مامان بزرگ ديدونم شا ينم. ام داشته باشم يبوسه رو شب عروس نيا

 .تب تو تنم بمونه نيكنم و ا

لب هاش  يبود گرما يهر چ. رو پابرجا نگه داشته بود ييزد هنوز تو وجودش مرزها يازشون دم م شهيكه هم يدياون عقا دميشا اي ديفهم انگار

 :كه به دستام دوخته بود باالخره دهنش رو باز كرد ينداخت و با نگاها نييام حس كردم و بعد سرش رو پا يشونيپ يرو رو

 يايخواد ب يو من دلم م يمن يتو زن عقد... تو. خونه رو تحمل كنم نيتونم بدون تو ا ينم گهيات رو تحمل كنم، د يتونم دور ينم گهيد ايناد -

 !زودتر يهر چ. خونه ام

زد انگار چند  يحرف م نيهمچ. چشمام چهار تا شده بود. رو مانيپ نميتاب بب يجور ب نيا يروز كردم يفكر نم. ديانقدر بلند كه پر دم،يخند

 .كرد يم يتاب يجور ب نيماه و چند روز گذشته بود و اون داشت ا هيكه فقط  يوقت از عقدمون گذشته بود، در حال

 ميكن يپام از گچ در اومده و ازدواج م يدو ماه صبر كن يكي ؟يزن يحرف ها رو م نيخوام فرار كنم كه ا يات گرفته؟ مگه م يشوخ مانيپ _

 .گهيد

. و پخش كارت ها بس باشه يعروس ديانجام كارها و خر يفكر كنم دو هفته برا. خوام بدون تو باشم ينم گهيگفتم كه د. رهيد يلينه دو ماه خ _

 .شتريتونم تحمل كنم، نه ب يفقط دو هفته م

 .كنم ينم يباهات عروس يجور نيا رمميبم مان؟يات گرفته پ يشوخ _

 ؟يا يمگه چه جور _

 .هم بحث نكن گهيد! ممكنه رينه غ... مونده لباس عروس بپوشم و نميتو گچ هم يپا نيتو؟ با ا يام؟ كور يچه جور _

 .ريخود نگ يبهانه ب. ستياون لباس با اون همه پف و تور كه اصال پات معلوم ن ريز _

 .شه يپا نم نيبا ا. برقصم، ورجه وورجه كنم ميعروس يوام توخ يمن م! گفتم نه! نه _

. يورجه وورجه كن يليخواد تو هم خ يپس دلم نم ستمياهل رقص ن يليمن خودم خ. مونيباشه تو عروس نياما من دوست دارم عروسم سنگ _

متلك بگن  يخوا يتو كه نم. ديرقص يتنها م چارهيو عروس ب يخواد بگن داماد انقدر سنش باال بود كه همش نشسته بود رو صندل يآخه دلم نم

 به شوهرت؟

خوام تو  يبه كنار من م ناياصال همه ا. كنم ها يم يره دارم بحث جد يم ادتي هويتو  نيو خنده اس؟ بب ياالن چه وقته شوخ مانيپ يوا _

 .نكن پس خوديشه، لج ب يپا نم نيباهات تانگو برقصم و با ا ميعروس

خواد شب تو بغل  يتو دلت نم گه،يد ريبهونه نگ. كه آب خوردنه دنيتانگو رقص گهيجدول راه رفت د يشه رو يپا م نيبا ا يتشه؟ وق يچرا نم _

 ؟يخرست رو بغل كن نكهيا يجا يمن بخواب
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 .كم تحمل كن، فقط دو ماه هيجون من  مانيپ دم؟يبا خرس خواب يمن ك. خودت رو دست بنداز! نخند مسخره _

 .وقت چيه اي گهيدو هفته د اي. كه گفتم نيمه! اينه ناد _

دروغ چرا . ستين ايدونستم كه كوتاه ب يم يدونم چه مرگش بود ول ينم. كرد ينم يشوخ گهيد. ديزد، پشتم لرز يداشت حرف م يجد مانيپ

خونه  هيبود كه خودم رو تو  نيااتفاق  نيبرام قشنگ تر شهيكال هم يعني. سقف هي ريز مانيكردن با پ يداشت زندگ جانيبرام ه يليخودمم خ

 نيبزرگ بود برا ا مانيدونم پ يم. از سر و كول شوهرم باال برم قهيتاپ و شلوارك پام كنم و دم به د هي. و شوهرمه تصور كنم خودمكه فقط مال 

 .شهيشه هم يخلع سالح م بايزن تقر هيمرد در مقابل آغوش  هيدونستم  يم يهام ول يبچه باز

پتوش و سر گذاشتن رو  ريتختش و ز يرو دنيو تصور خواب مانياتاق خواب پ يد و هر بار رو زيدور خونه رو داشت چرخ م دور تا نگاهم

 .شد يبالشتش و حرص دادنش ثابت م

*** 

 يطانيش يادونستم قطعا اون فكره ياتاق من ثابت شده بود و م يرو. ديچرخ يرو لبش جا خوش كرده بود و دور تا دور اتاق م يكمرنگ لبخند

 تيمز نياش ا يسادگ. شه يپر رنگ تر م هيبه ثان هيزنه كه لبخندش ثان ياش و تصاحب بالش و تخت من و طرف من تو سرش داره چرخ م

كم مونده بود تا  هيشدم، فقط  يم كيچرخه؟ داشتم به هدفم نزد يتو سرش م يبزرگ رو داشت كه نگاهش انقدر شفاف باشه كه بفهمم چ

شك نداشتم بعد باز كردن پاش محاله . خونه خودم اوردمشيو م ميكرد يهر جور شده تا قبل از باز كردن گچ پاش ازدواج م ديبا. بشه يراض

 كيبار از در تحر نيراستش رو نوازش كردم وا يپا ياومدم و چشم دوختم بهش و آروم با دستم رو رونيال بياز فكر و خ. بار ازدواج بره ريز

 .وارد شدم

 .يگفته باشم كه براش نقشه نكش. بالشم و طرفم مال خودمه! يآ يآ _

 .ازدواج كنم بالشتت مال منه يخوا ياگر م! رمينه خ _

بود  نيا تشيال اقل مز يبود رفتاراش ول كتريساله هم كوچ 22دختر  هياز  يبه نظرم حت يگاه يدونم، ول ينم. شرط هاش هم بچه گونه بود يحت

 .زدم باهاش يم ديبا يكم چونه الك هيط بودم و فق دهيكه به هدفم رس

 .ميپاشو بر اليخ يآقا ب. دو ماهم بالش و تختم مال خودمه نيالاقل ا. گهيشدم، همون دو ماه د اليخ ياصال ب _

 .ينامرد يعني يحرفت هم بزن ريز م،يكن يم يعروس گهيبالشت و طرفت مال من و تا دو هفته د. ستيپس پاش با يحرف زد ياو ياو _

هم نشسته  مانيو پ نيجون و مهندس راست نيريو مرجان و ش يو عمو و زن و عمو و مان انايو مامان و بابا و آر ميتو سالن خونه ما نشسته بود الحا

 .زد يكه داشت در مورد ازدواجمون حرف م مانيبودن و همه چشم دوخته بودن به دهان پ

 مانيمطمئن بودم پ. داشت اديبار بهانه ز نيكنه و البته ا يم داينه گفتن پ يبرا يبهانه ا هينداشتم كه اگر همه هم موافق باشن باز مامان  شك

 .ره يبار نم ريكنه، چون مامان ز يخودش رو خسته م يداره الك

 .نييجلوم افتاد پا ييپا ريز يپام از رو بايمامان تقر ي"باشه"فكرا بودم كه با  نيهم تو

 .كردم تا اون لبخند و باشه مامان يكمتر تعجب م سادهيتغفر هللا خدا پشت در واگفتن اس ياگر اون لحظه بهم م يعني

كنم و  هيمامان رو توج يرفتارا ييجورا هيكرده بودم  يبودم سع دهيرو شن مانيمامان و پ يحرف ها يكه از وقت يمن. كردم دايپ يحس بد هي هوي
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پله ها رو  نيمدت ا نيجور شده از منو سرش باز كنه كه مبادا مجبور بشه تو اخواد هر  يو م يادياحساس كردم شدم ز هويبهش حق بدم حاال 

تونست داشته باشه كه  يم يا گهيد ليخوب آخه چه دل يخودم عذاب وجدان گرفته بودم از فكرم ول! هيحس بد يليخ. اديب نييبه خاطرم باال پا

 .مانيبود پحرف ممكنه رو زده  نيتر يانگار كه عاد اورد؟ينفرم نه ن كي يحت

 .نشدنش نكردم ختهير يهم برا يمن اشك تو چشمام جمع شده بود و تالش يول دنيخند يم همه

همه  نيهمه پس زده شدن، از ا نياز ا زم،ير يخواستم داد بزنم از غصه دارم اشك م يكنه اما م يم هياز شوقش داره گر ياله يگفتن آخ يم

 .خنده ها و دست زدن هاتون نيعجله تون، از ا

 »بود كه آروم دور شونه هام حلقه شد و بلند گفت مانيدست پ نهيرو لبم بش يكه باعث شد لبخند كمرنگ يزيتنها چ ديشا

 .زميكنم عز يمحبتت رو فراموش نم نيوقت ا چيه. با قبول خواسته ام منت گذاشت سرم ايناد _

اون مهربون بود و براش . شم يمطمئن بودم كنارش خوشبخت م. دبرام بس بو مانيداشتن پ. گرفتم همه رو فراموش كنم ميلحظه تصم همون

 .فكر كنم يا گهيد زيچ چيپس الزم نبود به ه. بودم زيعز

لحظه به بعد  نيكه از ا نيا. زهيخواستم بفهمونم كه چه قدر برام عز يبهش م. فشار دادم يحلقه شده اش رو محكم با دستم گرفتم و كم دست

 ييايحس ها تو وجود آدم هست كه خودش دن يبعض. سخته به زبون آوردنش يبود تو دلم ول اديدونم حرف ز ينم... كه نياونه، ا ميتنها حام

تازه اگه واقعا اون دو جمله قادر باشه اون همه . دو جمله هم به زور بشه ديشا يكن انشيب ياگه بخوا يخودش پنهون كرده ول وحرف رو ت

 .احساس تو وجودت رو نشون بده

*** 

هم مامان و  يو گاه مانيكه صبح تا شب با پ يكنم، دو هفته ا يدو هفته رو مرور م نينشستم و چشمام رو بستم و دارم ا شگاهيآرا يصندل يور

 .ميديشمعدون خر نهيو حلقه و آ سيو لباس و طال و سرو ميو فروشگاه ها چرخ زد ابونايجون تو خ نيريش

حلقه و انگشتر رو بذارن جلوت و تو هر  يها ينيو س يتو طال فروش ينيداشت كه بش يچه لذت. ودزود گذشته بود و چه قدر خوش گذشته ب چه

 .يامتحان كن يكدوم رو خواست

و  ميبود دهيخند مانيبا پ يكل. هم روش بود رو امتحان كردم ريمار و سر ش هيكه  يياون انگشترا يحت. بود يكردم، عال يهمه رو امتحان م من

 .مانيپ دهيبچه اس از تو بع ميگ يم يناناد! گفته بود واقعا كه مانيكرده بود و چشم و ابرو اومده بود و آخرشم به پ داديب داد و يمامان كل

 يپا نيكسل كننده رو اونم با ا ديهمه خر نيحاضر شده بودم ا دنيمن فقط برا ذوق كردن و خند يعني. ميكرد يذوق م يكل ميخوب داشت اما

 .مقبول كن ييلويك 100

 يينايكنن ا يم يچه حال دميتازه فهم. بود يعال يوا. دميتكونش دادم و خند يتا النگو رو انداختم تو دستم و ه 20من  يطال فروش هي يتو يحت

 .كنن تا آرنج يكه النگو دست م

گه آدم طال  يم. از النگو متنفرهمامان . كرد يدر گوشش گفتم وگرنه مامان سر از تنم جدا م يخوام، ول يتاش رو م ستيگفتم هر ب مانيپ به

 .تا آرنجش النگو بندازه يدر و دهات يدايبد ديند نيكه مثل ا نهينداشته باشه بهتر از ا

گه در و  يم يك. چه قدر باحاله دميتازه فهم يبوده ول يبه نظرم در و دهات شهيهم. وقت دوست نداشتم ها چيالبته منم النگو رو ه گه،يد مامانه
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. ونيليتا النگو شد ده م 20واال همون . اش هيهمونه قض نميا ف؟يپ فيگفت پ يم ديرس يگن گربه دستش به گوشت نم يم يديشن ه؟يدهات

 .دم كه همه بفهمن يتكون تكونشون م يباشم ه مخوب من

 دستت؟ شونيبنداز يكدوم گور يخوا يو گفت م سادياومد، بعدم وا يخونش در نم يزد يكارد م. بود يدنيمامان د افهيآخ ق آخ

 .اندازه يحالش رو خوب گرفت، گفت برا خودم م مانيپ. خوشم اومد يآ

 .نيخودتونو، حالمو به هم زد نيجمع كن. نايمامانم ا يو بگه اَ ارهيدر ب ييادا هيخواست كه  يرو م ياون لحظه مان يعني

 .آورد رونمياز فكر ب شگريآرا يصدا

 .يبرُنزَش كن فهيح. قشنگ تره يليخ دتيپوست سف نيا ينظر من رو بخوا زميعز _

هم به خودم نگاه  نهيشده بود كه تو آ يافتضاح ديسف كيماه پوستم دوباره رنگش برگشته بود و  كي نياَه تو ا. انداخته بود زنه ادميباز  اوف

جلسه سوالر  شيپنج ش هي. ووم نداشتبرنز و رنگا هم كه د يكرم ها نيا. شد صورتم رو برنز كنم يبا كرم پودر هم فقط م يبدبخت. كردم ينم

 !اه. گهياز طرف د يعروس يدايخر نيور و ا هياز  يلعنت يپا نيا يدو ماه استخر و آفتاب ول هي ايخواستم  يم

 .شده ديبكن تنم هم سف شيكار هيجون من . دوست ندارم ديكه پوست سف يدون يم. جون مينه مر _

. بار رو رو حرف من حرف نزن هي نيا. شه يعوض م يات هم كل افهيات ق يبرا عروس يجور نيا. ينش مونيدم پش يجان بهت قول م ايناد _

 زم؟يباشه عز. كنم يبرنزت م ومدياگه كارم تموم شد و خوشت ن

 يابر. يزد يم ياگه حرف يخودتو خسته كرده بود يفقط الك. كردن يخواستن م يزد؟ هر كار خودشون م يحرف شگرهايآرا نيشد به ا يم مگه

 .بشم و دوباره چشمام رو بستم اليخ يدادم ب حيترج نيهم

*** 

بودم تا در  ستادهيتو دستم بود و پشت در ا ايدسته گل ناد. نيبود بخورم زم كيهول كرده بودم كه موقع باال رفتن از پله ها دو سه بار نزد انقدر

 .قرض كرده بودم و منتظر تا در رو باز كنه هم گهيدو تا چشم داشتم و دو تا د. رو بدن بهم اميرو باز كنن و ناد

اگر  يحت يبذار شگاهيذارن پات رو تو آرا يبود آخه معموال نم بيبرام عج. بهم تعارف كرد برم تو يبا روپوش و روسر يباز شد و خانوم در

 .اونا رو نگاه كنهخواد  يكنه و م يكنن داماد عروسش رو ول م يدونم حتما انقدر خنگن كه فكر م يچه م. كس نباشه چيه

پشت به من نشسته . دميمبل عروسم رو د هيسالن رو  هيبعد وسط  يا هيوارد شد و ثان لمبرداريكرد و پشت سرم هم ف مييطرف سالن راهنما به

چهل تا چشم هم  ستين يزيانقدر هول كرده بودم كه انگار چهار تا چشم كه چ. مقابلش معلوم بود نهياش از تو آ افهياز ق يبود و تنها گوشه ا

 .نمشيتونستم بب يو نم تمداش

آنچنان بلند حرف زد كه اون همون  تيمثل پاراز لمبردارهيكه خواست به طرفم بر گرده ف نيو به محض ا دميد نهيتو آ دهيسرش نرس پشت

 .جور پشت به من موند و منم نگاهم مات شد

 .ديو آروم لبخند بزن دينيعروس رو بب نهيآقا داماد از تو آ. نيعروس خانوم بر نگرد _

 .ميدل راحت تماشا كن هي ميتونست يعروسمونم نم. آورده بود رياحمق وقت گ كهيزن

*** 
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صورتم گرفتم و كنار تورم رو  يجلو بايدستم رو تقر. نكردم يبگه، منم نامرد لمبردارهيبه ف يزيچ هيخواد  يشده و م يحرص يبود حساب معلوم

 .كم سر به سرش بذارم هيآروم رو صورتم آوردم تا 

 :شونه ام گذاشت و زمزمه كرد يبا خنده من آروم دستش رو رو. اش خنده دار شده بود افهيآخه ق. كردم نخندم نشد يسع يچ هر

 .داريشه، شب دراز است و قلندر ب ينوبت منم م. بخند خانوم بخند _

 .ادهيفعال من سوار بودم و اون پ. دميخند

*** 

رو پنهون  رشيصورتش تصو يتور رو. دو پا رو به روش نشستم و چشم دوختم بهش يحركت رفتم مقابلش و رو هيبا . اوردميطاقت ن گهيد

 .صورتش ثابت شد يمات و مبهوت نگاهم رو بايلرزون تور رو از صورتش پس زدم و تقر يآروم و با دست ها. كرده بود

 ديدونم شا ينم. ديدرخش يزد، م يبود، برق م ديسف ديصورتش سف. نذاشته بودكم  يچ چيفرشته كه خدا تو خلقتش ه هي. فرشته بود هي واقعا

اون جنگل  نيپنهون شده ب دياون نگاه سبز پر خنده تو اون صورت سف. رو نداشته باشه ييباياون همه ز دنيكش ريقدرت به تصو يواژه ا چيه

 انيزبونم قاصره از ب. شاهكار بود يتابلو هيواقعا . محو رو لباش گونه هاش، اون لبخند يكمرنگ رو يو تاب موهاش، اون سرخ چيپپر  يمشك

 .شييبايز

تونستم تصور كنم  يوقت نم چيه. خود شدم ياز خود ب. كه تنم گر گرفت ينوازش لحظه ا هي دم،يگونه اش كش يرو آروم باال بردم و رو دستم

 يرفتن و چشماش برق م يم نييباال و پا طنتيشده حاال با ش كيبار يكمون يااون ابروه. باشه بايتونه ز يخودش انقدر م ديبا پوست سف ايكه ناد

 .نزد

 .اش گذاشتم و دسته گل رو به طرفش گرفتم يشونيپ يرو يآروم بوسه

 .ديدسته گل پنهون كرد و بعد خند يرو تو صورتش

صورتش  يبعد تور رو. مبل بلند كردم ياونم از روبلند شدم و  نيزم يو آروم از رو دمشيبازوش گذاشتم و تو آغوشم كش ريرو آروم ز دستم

 .ميآسانسور تنها شد يبعد باالخره تو يا هيو ثان ميبازوش انداختم و آروم به طرف در رفت ريرو دوباره به حال قبل در آوردم و دستم رو ز

*** 

كامل آسانسور  ستيو قبل از ا عيحركت سر هي كردم كه با يروم رو اون ور. كنه يخواست تالف ينامرد م. خندون شد و برق زد هوي نگاهش

 .ديتور آورد و آروم لب هام رو بوس ريصورتش رو ز

بازوم گرفت و در مقابل نگاه خندان  ريو دستش رو ز مياز هم جدا شد يمصنوع يليبا باز شدن در آسانسور خ. كردم، سرخ سرخ شدم هول

 .مثه لبو شده بود رنگش. مياومد رونيانداخت و ب نييسرش رو پا لمبرداريف

 .و آروم زمزمه كردم حقته دميخوب بهش خند منم

فكر كنم فك و . ميمبل بلند شد يو تانگو از رو كيرقص ك يو تنها برا ميزد يو فقط لبخند م ميتمام مراسم كنار هم نشسته بود بايشب تقر اون

 يعروس صندل نيتو گچ مانع شده وگرنه ا يپا نيشتن كه اخبر ندا گهيد! يريخودشون فكر كردن چه عروس خانوم و سر به ز شيپ لشيفام

 بگم؟ يچ گهيو د خيو س خيم رپ شهياش هم
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و  ميخورد يخودش انداخته بود و آروم تو آغوش هم تكون م يام رو رو ينيمن رو بغل كرده بود و تمام سنگ بايمحتاط بود و تقر يليخ مانيپ

بودن كه  تگريانقدر دستاش گرم و پر قدرت و حما. اميب رونيخواست از بغلش ب ير كه دلم نمانقد. ديچسب يليخ يول. ميديرقص يمثال تانگو م

. زد ينگاهش تو چشمام دوخته شده بود و باهام حرف م! گاه هيتك هيحس داشتن  هي! بيو عج يحس وابستگ هي. وجودم شكل گرفت تو يزيچ

زد و با تموم  يلبخند آروم. دينشست و لرز شهياشك مثل ش هيال هيچشماش آهنگ بود كه حلقه دست هاش محكم تر شد و تو  يآخرا بايتقر

 .ديشدن آهنگ چشمام رو بوس

 .و غرق لذت شدم دميزمزمه هاش رو، شن دميمن شن يبلند بود ول يليخ غيسوت و ج يصدا

 .يو تنهام بذار اديوقت جز خنده رو لبت ب چيذارم ه ينم ،يمال خودم گهيد _

كرد عشقم هم از رو  يفكر م ديشا. بود يدونم اون بغض تو صداش چ ينم. ذارم ينه تنهاش م كيدونستم چرا فكر م ينم. گهيم يچ دميفهم ينم

شه كه چه قدر دوستش  يزود باورش م يليمطمئن بودم كه خ يدونم ول ينم. هنوز باورم نكرده بود ديشا. كنه يبوده و زود فروكش م يبچگ

 !دارم

دنده گذاشته بود و آروم با  يدستم رو تو دستش گرفته بود و رو. ميمشتركمون رو شروع كن يتا زندگ ميرفت يم مياشتو د ميبود نيتو ماش حاال

كرد و بعد  يم شتريكرد و فشار دستش رو ب يلبخند مهمونم م هيگردوند و  يصورتم بر م ينگاهش رو رو يكرد و گاه گدار يآهنگ زمزمه م

 .داد يادامه م رشيمس بهدوباره 

 .يريگ يكمر درد م نم،يسنگ! وونهيد نيبذارم زم _

 گرفته بابا؟ تيشوخ ؟ينيتو؟ تو سنگ _

 .ديد ياون انگار اصال پام رو نم يكنه ول يم تشيدونستم پام اذ يم. بردم يدستاش بلندم كرده بود و آروم آروم به طرف اتاق خوابش م رو

تخت  يباز اتاق رو باز كرد و من رو آروم رو مهيو باالخره با پا در ن دييسا يتم مرو گرفته بودم و اون با لبخند صورتش رو به صور گردنش

پام  هيرنگ  ينقره ا ييلنگه دمپا هي دنيهر دو مون با د. تخت مقابلم نشست و آروم كفشم رو از پام در آورد يگذاشت و خودش هم دو زانو رو

پر از  ،ياليخ يب ،يخنده خوش. م، اونم حاال جفت شده در كنار هم خنده مون گرفتتو گچ يبسته شده به پا يكيپالست ديسف ييلنگه دمپا هيو 

 .يرنگ نارنج ،يزندگ

 چيه يسرم رو آزاد كرد و بعد ب يبودن برد و تاج و تور رو ختهيشونه ام ر يموهام كه رو يدر حال خنده بودم كه آروم دستش رو ال هنوز

. كردم اما اون غم ته چشماش رو نه يحرف هاش رو كلمه به كلمه حس م. غم ييايبود و دن حرف يياينگاهش دن. چشم دوخت به صورتم يحرف

 يداماد چيه نديخوشا يليزانو گچ گرفته شده خ يتا باال يپا هيعروس با  هيچون بهش حق دادم كه داشتن  ديهم كنكاش نكردم شا يليخ

جاش رو عوض كرد و پشت  رييتغ نيا دنيصدا و اون قبل از د يرنگ شد و بلبخند رو لبم كم. لحظه غصه ام گرفت هي... كه ياونم شب. ستين

 .سرم نشست

 هينشست و منو به  يشونه هام م ينفس هاش آروم رو. لختم حس كردم و منم گر گرفتم يشونه ها يصورت گر گرفته اش رو رو يا هيثان

 .برد يم گهيد يايدن

كردم و  يحس م شتريدلم رو ب ختنيبا آزاد شدن هر دكمه فرو ر. م رو حس كردمپشت لباس دكلته ا يدكمه ها يكم حركت دستش رو كم
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 .شد يدهنم خشك تر م

 يكيبعد هرم نفس هاش كه نشون نزد يا هيكمرم و ثان يمهره ها يتو فكر افتادن باال تنه لباسم بودم كه حركت آروم انگشتاش رو هنوز

حس . شكست يشب رو م مهيبود كه سكوت ن يزيتند نفس هامون تنها چ يصدا. م كردو به كل الل خيتنم رو س يصورتش به پشتم بود موها

 نيلرزونش آخر يشونه هام به حركت در اومدن و با دستا نيبعد دست هاش دوباره ب يا هيكرد و ثان شتريلرزم رو ب نم،ت يرطوبت لب هاش رو

 .تنم گرفتم ياز جلو رو پايت چلصاف ستون فقراتم رو برداشت و من تنها دستام رو به حال ريمانع مس

 .داغ و ملتهب خودش روش حلقه شدن يتنم برداشته و دستا يوقفه از رو يو تنها با لحظه ا تيكه در نها هودهيب يتالش

 صورتم داغ داغ بود و باالخره به طرف صورتم برگشت. كرد و نگاهم تب داشت يدست هاش لحظه به لحظه ترسون تر و گر گرفته ترم م فشار

 .تر رفت نييو پا نييو سر من آروم پا

*** 

تن  يدستام رو آروم از رو. انداخته بود ريصورتش گر گرفته بود و سرش رو از شرم ز. من يدستا ل،يمن تنش داغ داغ بود و تنها حا يايناد _

پر از ترس و در . بود و ترسون و گرم حاال نگاهش وحشت زده. بلورش برداشتم، به طرف صورتش بردم و با تالش سرش رو باالخره باال گرفتم

 يو اون تنها كس رميآروم بگ يكم ديتا شا شتريو من ب ميداشت ازيترس پر از آرامش ن نيخواستم، انگار هر دو به ا يمنم م. خواستن الح نيع

 .بود كه قدرت آروم كردنم رو داشت

بهتر از اون لحظه  يزمان چيكردم و ه يعادت م ديباالخره با. ه بودكردم و چشمام هنوز بست يلب هام حس م يرو رو مانيپ يلب ها يگرما _

 ديشا. شد يم شتريو ب شترينگاهمون تو هم گره خورده بود و فشار دستاش دور بازوم ب. آروم چشمام رو باز كردم و تو چشماش دوختم. نبود

نگاه هر . اديبده و با دل پر خواهش ما راه ب رييجاش رو تغ قدم ميحاضر نبود ن يمن بود كه حت يتو آغوش هم فرو رفتن پا يبرا عتنها مان

 .شونه هام رو باال انداختم اليخ يو من ب ميديروش ثابت شد دوباره خند يدومون وقت

 .رو باز كرد رهنشيپ ييشلش كرد و هم زمان دو دكمه باال يبه سمت گره كرواتش رفت و كم دستش

 .حال اون كه معلوم بود گهيگر گرفته بودم د طياون شرامن با  يوقت ره،يگ يدونستم داره گر م يم

گرم و پر قدرتش پنهون كردم  نهيصورتم رو آروم تو س. گرما خالصش كنم نيرو باز كردم تا از ا رهنشيپ يرو آروم باال بردم و دكمه ها دستم

 .دميو فقط نفس كش

*** 

تنها گرمامون آغوش هم  يدونم از ك يدامن پف دار خالص شده بودم؟ نماز حصار اون  يدونم ك ينم يحت. دونم چند ساعت گذشته بود ينم

 .اومد يم شيپ قهيچند دق نيدونم كه عمرش انقدر كوتاه بوده كه به چشمم هم يشده بود؟ فقط م

نتونه  يواژه ا چيه ديشا. كه قابل تصور نبود زيانقدر ناچ. بود زيبه خودم ناچ مانيدونستم كه گذاشتن اسم عشق رو حس پ يرو خوب م نيا يول

دندونام قرار  يمن ال يناله ها نيدستاش ب يرو گرفته بود و با مهربون انايآر يكه امشب جا يمانيپ. اون همه احساسش رو به من نشون بده

 .بود تا سكوت شب تنها تو خونه گرم خودمون شكسته بشه تهگرف

كنه و بعد كمكم كنه تا  سهيك يگچ گرفته ام رو تو يو آروم پا نهيبود كه مقابلم بش شب، باز انقدر به فكرم مهيو تو ن يكه با تمام خستگ يمانيپ
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 روكارها  نيتوقع تمام ا ينچسبه و چه ب يزيكمكم كرده بود تا غسل كنم كه مبادا به دلم اون تم يكه حت يمانيپ. و سبك بخوابم رميدوش بگ

 .لحظه حس سر بار و محتاج كمك بودن بهم دست بده هي يبود كه مبادا حت وانمود كرده يكرده بود و در مقابل نگاه شرم زده من جور

شدن  يكي يايپر رمز و راز زن بودن، به دن يايبه دن طنتيو ش يدختر بچگ يايداشت و اون هم ورود من از دن نيريش جهينت هيتمام اون شب  و

پا قطعا مانع هر  نيكه ا نيفكرم رو به خودش مشغول كرده بود و اكه تا قبل از رخ دادنش تمام  يحسرت. دو روح، دوجسم، دو ذهن، دو دست

اش رو  ينيسنگ يمانع هست حت هيحس نكردم  گهيكه جز همون اول شب د ييپا. ام خواهد بود يشب زندگ نيتو قشنگتر يقشنگ ييوحس جاد

ه بود و حاال من سبك بودم و مهم تر از اون رو از من گرفت يزيبا اون همه عشق و صبرش اون شب وزن هر چ مانيانگار پ. هم حس نكردم

كشه و  يحرف زدن با خودم رو م نيا انيانتظار پا يتازه خورد و خواب آروم ديسف يمالفه ها يخيتنم به  يقتداشتم و يحس لذت بخش. ديسف

من . ستميتنها ن گهيمن د. ده يو مهام ر ييحلقه شده اش دور من بهم حس تموم شدن تمومِ تنها يبازوها يو گرما بايشده تقر هوشيب مانيپ

 . نميزم يزن رو نيخوشبخت تر

تمام فضا رو پر كرده بود و انقدر بلند بود كه مطمئن بودم  ايضبط ناد يطبق معمول صدا. ستادميا يكنار در ورود يا هيخونه رو باز كردم و ثان در

 ؟يصدا اومد يچرا انقدر ب. مانيپ دميگه اه ترس يگذاره و م ياش م نهيس يكه مقابل كانتر برسم دستش رو رو نيبه محض ا شهيمثل هم

 يشگيهم يگونه اش گذاشتم و با لبخند دوباره همون حرفا يرو يماه بوسه آروم كي نياتفاق تكرار شد و باز مثل تمام ا نيهم قايدوباره دق و

 .رو تكرار كردم

گذره  يم يدور و برت چ يفهم يكه م نيو هم ا يريگ يشه و سردرد نم ينم تيهم گوشت اذ يضبط رو كمتر كن يكم اگر صدا هيجان  ايناد _

 ؟يترس يو نم اميم يو من ك

بلند ضبط گوش  يمن دوست دارم با صدا. گهيد نمتيب يم ياومد يتو هم خوب وقت. نه گوشم رهيگ يمن نه سرم درد م ؟يداد ريباز گ! اه _

 .بدم

شد و باز با اون چشماش مجابم كرد و باز  زونينگان خودش رو تو بغلم انداخت و از گردنم آولنگ ل يشگيباز هم طبق معمول بعد از بحث هم و

 .كوتاه اومدم

 ...بدو... بدو . نشون بدم يزيچ هيبهت  نيبش ايب مانيپ يوا _

 .اميبذار برم دستم رو بشورم و لباسم رو عوض كنم بعد م _

 .دم يال نشونت نموگرنه اص ينيبب دياالن با نيهم. خوام ينم... نه _

 .دييباشه، بفرما _

شاخه  هيبا  يخر رنگ هياز گچ رو كه حاال روش  يلبخند پر رنگ قسمت هيپام گذاشت و بعد با  يگچ گرفته اش رو با دستاش باال آورد و رو يپا

 :گل تو دهنش بود نشونم داد و گفت

 خوشگله نه؟ _

 .لبخند زدم فقط

بكشه برام رو  يادگاري هيبابك مسخره هم بدتر از تو خودم رو كشتم تا  نيا. بودن نجايمروز با بابك اا. برام ديسارا كش! احساس ياوف ب _
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 .خرم يليمن خ گهيخودمم، م نيگه ا يسارا م. كردن يپدر بزرگ حتينص ساديتازه دو ساعتم وا. بار نرفت ريگچم اما ز

 امروز؟ نيكارا كرد يچ گهيخوب د. زميعز يتو خانوم _

 .گهيد زايچ نيو ا ميو بعد هم حرف زد ميبا بابك و سارا درس خوندكم  هي _

 ره؟ يم شيدرسا خوب پ _

 .ستيبد ن يسخته ول _

 ؟يكالس ثبت نام كن يخوا يم _

 .الزم ندارم. سارا دستمه ينه جزوه ها _

 .اميو ب رميدوش بگ هيمنم برم  يكم به كارات برس هيپس تا  _

 .باشه _

*** 

 كجاست؟ ساالد رهيگ ايناد _

 .همون جا _

 .زميعز ستيسر جاش ن _

 .كه خودم ظهر درش آوردم نيا يخوب برا _

 ها؟ ظهر چه ربطش به االن؟ _

 .موند رو كانتر ميخوب ظهر ساالد نخورد. ها يداد ريباز گ يوا -

 يخور يگفتم خودتم به مشكل م يديدكه  اديتا صداش در ب ميساالد شد اليخ يب مينكرد دايرو پ رهيبهش بگم ظهرم چون گ هيدونستم كاف يم

 .ها ينا مرتب نيبا ا

گذشت و هنوز نتونسته بودم بهش بفهمونم كه پدرت خوب،  يماه از ازدواجمون م هي. شده بودم وانهيد. ايخواست داد بزنم از دست ناد يم دلم

گه  يرسه م يم كه دو كلمه به چهار كلمه مه يوقت. اومد ول نكن رتيرو هر جا گ يهر چ. كم مرتب باش هيمادرت خوب تو رو جون من 

 .ندارم يمن مشكل. كن جمعخودت  يناراحت

 .شه يكانتر كه شتر با بارش گم م نيآخه قربونت برم رو ا _

 .باز شروع نكن ها _

 .اريجا ن نيا. اتاق پهن كن ريتحر زيو كتابت رو رو م فيبه خاطر من ك! هزار بار نيا ايناد _

 رست كنه اگه بخوام تو اتاق درس بخونم؟ناهار شام د يپس ك _

 .ساعت؟ خوب بعد از تموم شدنش برو اتاق سر درست 3ساعت؟  2خواد طول بكشه؟  يغذا درست كردنت چه قدر م نيجان مگه ا ايناد _

 .نميجا بش نيمن دوست دارم ا. من تو اتاق دوست ندارم درس بخونم. نده ريگ! اَه _

 يخورده كاغذا اي يجمع كن دينوك با ايدستتم كه  ريز. نفر هست 4نشستن  ينفره به زور جا 8رو كانتر . رو جانينگاه بنداز ا هيآخه خودت  _
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خودت . زونهيو كت هات آو يروپوش روسر يذاريهم كه دست م يسر هر صندل. كتاب پهنه يسر هيهم  يناهارخور زيم ياون ور رو. تو رو

 ؟يشلوغ نيتو خونه به ا رهيگ يدلت نم

 .رو راتيخوام شام بخورم پس جون من تموم كن گ يم! نه _

شد و به زور  يم نيدادم هم تا دو روز سر سنگ ياگه كشش م. اصال انگار دشمن جمع و جور و مرتب كرن بود. بگم ديبا يدونستم چ ينم گهيد

 .زد يچهار كلمه حرف م

 .كن بده دايساالد رو پ رهيگ نيا ايپس خودت ب. باشه _

 مان؟يپ _

 انم؟ج _

 ؟يتو دانشگاه بر نداشت يكالس چيه بايترم تقر نيتو چرا ا _

 .ميور اون ور بر نيا ييدو تا ميخوا يو م ميكه خدا بخواد ازدواج كرد نيا يخوب برا _

 .بگو آدم باورش بشه يليدل هي. ميهر روزم كه خونه ا. ميماه عسل هم نرفت يخوب ما كه حت _

 ماه عسل؟ مينرفت يكه بعد عروس نياز ا يشد مونينكنه پش نميبب _

 ؟يريبگ يخوا ينم طيبل يراست. تونم بخورم يتكونم نم يجور نيا. پا برم ماه عسل نيخواد با ا يدلم نم. نشدم مونيپش چميه. نخند پر رو -

 .دمينفهم ينگ. ها ياز االن؟ عجله دار _

 .بود نيوز برم مسافرت، از اولم قرارمون همخوام درست همون ر يكنم و م يگچ پام رو باز م گهيماه د هي. رمينخ _

 خوبه خوشگلم؟. يبش مايسوار هواپ يبالفاصله بعدش بر يده كه گچ پات رو باز كرد يقول م مانيپ _

 .اوهوم _

 .هم شيپ مينيكم تو هال بش هي ميو بعد بر ميبه خونه بكش يدست هيخوب پس حاال بدو با هم  _

 !اه _

 .بدو تنبل _

 .ميگوش بد يآهنگ ياليسر هيبزن اونور  مانير؟ جون من پاه، باز اخبا _

 .كم اخبار گوش كن هيگذره،  يداره م يتو مملكت چ يبدون ديدختر خوب با _

 ام اعصابم رو خراب كنم؟ وونهيبشه؟ د يمثال كه چ. يمون يباباها م نيع. اوف _

 داره؟ يچه ربط _

فكر  ايخوان بدن كه  يم لتيمشت دروغ و شر و ور تحو هيجفتشون به نفع خودشون  ؟ياون ور اي يگوش بد يور نينه اخبار ا كينم يفرق _

مشت دروغ رو تماشا  هي يا وانهيپس مگه د. فردا جنگه كه بازم دروغه محضه نيهم يفكر كن ايكه دروغه محضه،  هييايآروم و رو يهمه چ يكن

 .كشجنگ و اونور جنگ و بكش ب نوريو عكس از ا لميف مشت هي اي يكن

 .ده يم صيرو، بعد با عقلش راست و دروغ رو تشخ يده هم اون ور يرو گوش م يور نيدختر خوب آدم هم اخبار ا _
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 .من دوست ندارم بابا. تا صبح اخبار گوش بده نيبش دميمن خواب يوقت. ايكوتاه ب يوا _

به ظاهر داشت به . كياخبار بزنه كانال موز يش كرده بودم به جاكرد و باالخره مجبور يم ينشسته بودم و اونم آروم با موهام باز مانيبغل پ تو

 .بود گهيد يحواسش جا يداد ول يگوش م كيموز

 .گم كرده باشم يزيچ هياومد خونه من كالفه بودم، انگار  يم رتريروز كه د هيرو دوست داشتم و بهش انقدر وابسته شده بودم كه  مانيپ

فوت  نيكه به حد مرگ مشكل داشتم ا يزيچ نيبا من فرق داشت؟ با اول زشيونم چرا انقدر همه چ دينم. مانيكرد پ يام م وونهيد يگاه اما

رو هر  يخواست هر چ ياما خوب من دلم م. مرتب باشه شهيمرتب و منظم باشه و خونه هم ديبا زيكرد همه چ يفكر م شهيهم. فوت بودنش بود

. خورديو آبم از آب تكون نم  بستميكردم تو اتاق ها و درش رو م يرو م زيهمه چ عيسر دايب خواستيم يكيهم  يبذارم و وقت مجا دوست دار

 .ينه كه هر روز خونه جمع كن يو جمع و جور كن يبار خونه رو جارو دستمال بكش هي يهفته ا يعنيكردن  زيخونه تم

دونم  يچه م ايعطر  شهيمثال ش ريخوب ز. بعد دستمال بكشمهست رو از روشون بر دارم و  زهايرو م يهر بار هرچ ديفهمم چرا با يمن نم تازه

كه دستمالت رو دور  يچ يعني. ين كيم يگه ماست مال يم. بشه كه من برش دارم فيره كه بخواد كث يكه اصال خاك نم يجعبه دستمال كاغذ

 !هه. كنم يدارم درستش م يول. كردم؟ اوف وسواس داره بابا زيتم يگ يو م يگردون يم ليوسا

باشه تا دلت  ينيريش نيا ديبا يتو اون همه شور يگاه. ستيكردن ن يرو قاط يشور همه چ ليكشمش تو آج ختنيتونست بفهمه كه بابا ر ينم

 يخودش هم خوشش م. كه راحتم و دوست دارم يشد اون جور ينم گهيكه د ياما خوب اون جور زشيبر گهيظرف د هيگفت تو  يم. رو نزنه

اومد  يدارم هرچ يكه بر م ليمشت آج هيكنم كه  يگفت جدا نم يهر بار م يش رو موقع خوردن كشمش هام گرفته بودم ولبارها مچ! اومد ها

 .گهيبخورم د ديبا

تنها  ييتونست درك كنه كه دستشو ينم. ستين ينامرتب ييدندون تو دستشو ريمسواك و خم وانيل نيب نيكه گذاشتن موچ ديفهم يمثال نم اي

همه اهل خونه مثل جن بو داده  نكهيبدون ا يابروت رو بر دار يخايس خيو اون س يسيلنگه پا وا هيمزاحمت  يبا دل راحت و ب يتون يكه م هييجا

كه  ينگاه كن نهيو مثال خودت رو تو آ يكن ميرو تو دستت قا نيموچ ييمصنو هويخل و چال  نيا نيع يتو و تو مجبور ش انيرو باز كنن و ب رد هوي

 رفتيم نميتو خونه خودمون كه تا من دستم به موچ ليدرست مثل اون اوا. هم اظهار فضل كنه كه انقدر اون صورت رو انگولك نكن يكيتازه 

 .شد اتوبان يهمه تو اتاقم كار داشتن و م هوي

بابا؟  هيخوب چ. صورت و ابرو خيس خيس يموها نيبرا كندن ا دهيجواب نم ييو المپ دستشو نهيآ يبه خوب يو المپ نهيآ چيكرد ه يدرك نم تازه

 .هيعال

باز با حرص و بعد از  ييدفعه بعد كه رفتم دستشو ديرفت تو اتاق و من با يسر هم م هيبرو برگرد  ياومد ب يم رونيكه ب يياز دستشو شهيهم

 رو نيموچ نياتاق خوابمون كه بخواد ا ييوتو دستش اديخواد ب يم ينبود بگه بابا ك يكي. رو برده تو اتاق نيموچ دميفهم يكردن م نييباال پا يكل

 رو؟ يياصال كه بخواد نا مرتب كنه اون روشو رهيگ يبدبخت مگه چه قدر جا م نيو تازه ا نهيبب

 ياريخواد برام لباس در ب يگفت تو نم يمرتب بود و به من م ياديكمدش ز شهيهم مانيپ. نبود كه زايچ نيفقط هم مانيمن با پ يريدرگ خوب

ذات خرابم همه اش  نيكنم ا يم سهيكمد اون جور مرتبش رو با كمد درهم ورهم خودم مقا يخودمون بمونه وقت نيآخه ب ارميم خودم در

خوب . سبه چيم يخوره عال يجور وقتا م نيكه ا يآخ آخ اون حرص. هم بزنم يهم هي ارميخوام در ب يم يزيبار از كمدش چ هركنه  يمجبورم م
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ره قفل كنم  يم ادمي يبه هم؟ خوب درش هم كه گاه زهير يباز م دهيكنم به دو روز نكش يكمدم رو جمع م نير بار اكه ه هيمن چ ريآخه تقص

كنه؟  ينم يبهت دهن كج يكمد مرتب نيهمچ ؟ياريدر ب يخوا ياش رو سر كمدش نم يتالف يتو باش. ده يم ريگ مامان نيو باز ع نهيب يم نيا

بابا  ياديم تو هم ز گيمنم بهش م. يبچه ا يليخ گهيكنه و پررو بهم م يدرك نم يها ول زميريهم م  گم چرا كمدش رو به يبهش م شهيهم

 .يبزرگ

هم آهان مخالف صد  يكيبلندشون،  يو صدا دميكه گوش م ييآهنگ ها يكيمنه  يو پاش ها ختير نيهم يكيفعال مشكل عمده مون  خوب

انقدر . تو خونه يچرخ يبا تاپ شلوارك م شهيتو هم كه هم. شه يمعلوم م رونيخونه از ب تمام گهيم. خونه اس يپرده ها دنيدر صد كنار كش

 .پس نزن لپرده ها رو كام نيا

خوب نوش جونش  نهيجور چشم دوخته و پدر چشماش در اومده تا تو خونه ما و من رو بب نيكه ا يگم اون يها بهش م اميكوتاه م يكه فكر كن نه

 .شه مثال برا من يم يرتيغ. شهيم يدنياش د افهيوقتا ق نجوريآخ ا آخ! نظر حالله هي. بابا

منو كالفه  نيشه و ا يم يمنطق ياديز ياوف گاه. اس گهياختالف د هي نميا ايهست  ايب نميكه بب ستميرفتن ن رونيبه ب ليما يليپا خ نيبا ا فعال

 .برگزار كنه يبه شوخ يرو تو زندگ يچيتونه ه يانگار نم. كنه يم

داره خوب  خيم شهيام هم يمنم كه صندل. دانشگاه نيشه همون استاد راست يم. يشه و جد يبد اخالق م يليخواد باهام درس بخونه خ يم يتوق

 .سر درس نهيش يكله نم هيآدم كه . گهيشه د ينم

 خوشگل خانوم؟ ييكجا _

 ؟ييخودت كجا. جام نيهم _

 .سمت گچسر ميمعه برگفتن پنجشنبه ج يامروز م يو مان انايآر يراست _

 اد؟يبا كمند م يمان _

 دونم، چه طور؟ ينم _

 رو دوست دارن؟ گهيهم د _

 .با هم دوستن _

 .نبود نيمنظورم ا _

فقط سكوت و  يدونم گاه ينم. خواست فقط تو بغلم باشه و سكوت كنه يدلم م ديشا. رو نداشتم ايناد يها يكنجكاو نيجواب دادن به ا حوصله

 .آروم كردنم يمسكن برا نيبود و بهتر يدوست داشتن. رو ايوجود ناد يو گرما خواستم يم يلخت

 .يشگيهم يو همون تقالها ديخند شهيو اون مثل هم دميو آروم كنار گوشش رو بوس دمشيبه سمت خودم كش شتريب يكم

 .ادينكن قلقلكم م مان،ينكن پ _

 .دمشيه و دوباره بوسدوبار چ،يبه حرفش كه گوش نكردم ه. تقالهاش بودم نيا عاشق

كردم اثرش رو  يم يكه با خنده و تقال سع يحس هي. داد يبهم م يبيحس عج هي شهيهم. ختير يخورد و دلم م يتو گوشم م مانيپ يها نفس

 .كمتر كنم
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اخبار بعد از  دنيد ريز خمبل در اومدم و كنترل رو برداشتم و ا ياز حالت لم داده رو. خواب آروم هيخواست و  يرو م اياون لحظه فقط ناد دلم

دست  يدم توجه نكردم و رو يدارم گوش م مانيكه پ نياصال هم به غرغر هاش و ا. رو خاموش كردم ونيزيهم گذشتم و تلو ايناد دنيخواب

م لباس هاش مخالفتش با عوض كردن لباسش با لباس خواب بدم خود يبرا يكه فرصت نيو به طرف اتاق خواب رفتم و باز قبل از ا كردمبلندش 

 زيهمه چ يبرا. نكنه يتا دندوناش رو درست بشوره و ماست مال سادميوا خيو مثل مامانا باال سرش س ييرو عوض كردم و بردمش سمت روشو

 .جور كارا نيا الوقت و حوصله داشت ا

 نيعاشق ا. م موهاش رو شونه كردمكرد كه لباسم رو عوض كردم و اومدم برس رو ازش گرفتم و آرو يبا غرغر داشت موهاش رو شونه م اون

 .غر بزنه يبلندش رو شونه كنم و اونم به ظاهر ه يبودم كه موها

 يكه رو دست بلندش كردم و تو تخت گذاشتمش و لحاف رو رو... و يرد كه سرم درد گرفت، همه موهامو كند كيهنوز داشت غرغر م ايناد

 .بار نيلحاف و ا ريهم اومدم زغرغر هاش رو بشنوم و خودم  يتا كمتر صدا دميسرش كش

انگار همه . بود يدوست داشتن مانيپ. لذت بخش بود يول. دوباره با بوسه هاش لب هام رو بست. نذاشت كامل غر غر هام رو بكنم مانيپ باز

. شده بود بهيباهام غر يشگياون احساس ترس هم گهيد. اخم و تخم هاش پر كنه يماه تونسته بود با محبت هاش و حت هي نيكمبودام رو تو هم

الزم نبود از ترس دائم دستم به  گهيد. نبود يخونه درندشت و تنها خبر هياز تنها بودن تو  گهيد. دميخواب يم يفكر چيه يو ب حتشب ها را

 . منم با خودش ببره ايخونه  اديب 8كنم كه  انايتلفن باشه و التماس آر

انگار نه انگار من . ذاره يمحل كوفتمم نم مانيكنم اما پ يم هيزنم، گر يم غيكنم، ج يرو خفه ماتاق خودم  نيگرفته، دو ساعته دارم تو ا دلم

 .يزد، عوض يام كه دم از عشقش م ييايهمون ناد

ه من رو برده شد يو عكس ها رهيكه رفته مطب دكتره وقت بگ روزياز د مانميپ. رو از پام باز كنن يگچ كوفت نيباالخره قراره ا گهيروز د دو

آشپزخونه وسط  يها نتيكاب يسطح چوب يمن رو رو يكنه، آخرش هم وقت يخال يكيرو سر  تشيگشت كه عصبان يهمه اش دنبال بهانه م. سگ

كنار  دينامرد د. صداش رو سرش انداخت و فقط داد زد ساديرو سنگ كف آشپزخونه، وا اميكمكم كنه با مغز ن اديب نكهيعوض ا ديدو هوا  نيزم

 :گفت يداد و هوارش تو گوشمه كه م يهنوز صدا. آخر ميبازم انقدر سرم داد زد تا اشكم در اومد و زدم به س يه ها ولسرم زخم شد

 بخوره؟ آره؟ ديبهش نبا يضربه ا چيپا ه نيدكتره به من گفته بود ا كهياون مردت ،ياصال انگار فهم ندار. داره يحد يزيهر چ گهيد _

 .شب بردارم يبرارو  يمشك سيخواستم اون د يم _

 ؟يمنِ مرگ گرفته مرده بودم كه صدام نكرد _

 ؟يديصدامو نشن يكار كنم وقت يچ _

 .يانگار كر. يكرد اديرو ز يضبط كوفت نيانقدر كه ا _

دم االن كم نازكتر بود به جان خو هياش  شهيش زيكه اگه م زيكنترل رو برداشت و ضبط رو خفه كرد و آن چنان كنترل رو پرت كرد رو م بعدم

 .شده بود كهيچهل ت

 .شينكن بشكن يمن خال زيسر م يهست يكنترل رو؟ حرص يپرت كرد ياون جور يچ يبرا ياو _

 :لبخندم نزد، باز هوار هوار كرد هيدونم چه مرگش بود كه  يامروز نم يول دهايخند يجور وقت ها م نيا شهيهم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٨ 

دو ساله ها  نيع ؟يچ يعنيپا تو گچه  نيا يفهم يد آخه ال مذهب تو اصال م ؟ياال رفتب واريرو هم ازت گرفته بودن كه از در و د ياون صندل _

 .ير يباال م وارياز در و د يدارم دار يچشم ازت بر م

بود  شتريزورش از من ب يپسش زدم ول. بلندم كرد عياومد طرفم و سر. و زخم شد نتيكاب يسقوط آزاد خورد به كناره  نيسرمم تو ا يسالمت به

 .صدامو انداختم سرم و داد زدم نيهم يبرا. موند جهينت يتالشم ب بايتقر و

 كنه؟ هان؟ يپات درد م _

 ؟يمگه دكتر _

 .كنم چسب بزنم يسرت رو ضد عفون ارميب نيبذار برم بتاد _

 .تو برو به هوار زدنات ادامه بده. الزم نكرده، ولم كن _

 .يمنت كش اديانگار نه انگار، نامرد نم يول. تمپسش زدم و اومدم تو اتاق پشت در، بست نشس بعدم

و  ستميمن ن ننيو بب انيب يو مان انايبذار االن كه آر. رونيب اميدر ب نينامردم اگه امشب از ا. اديباهاش قهر كردم و حرفم نزدم حالش جا م يوقت

. خودمه يبگه اصال پا ستين يكي. سرش و دعوام كنه من بندازه يكس و كارم كه صداش رو برا يفكر كرده ب. اديحالش جا م رنيسراغم رو بگ

سه ماه تو  ييپا چيتازه ه. مجبورم تحملش كنم گهيخدا رو شكر كه فقط دو روز د! اَه. يدردش رو تحمل كن ديتو كه نبا رهيتو رو سننه؟ دردم بگ

گچ  يمردم چه طور نميبب كردميار داشتم سرچ مب هي نترنتيتو ا. كنن يرن تو حموم و بازش م يهمه سر دو هفته خودشون م. مونه يگچ نم

 ياسمتم نم يسرم ظاهر شد و قشقرق راه انداخت كه دست به اون گچ بزن يمثل فضوال باال مانيپ ميدست و پاشون رو باز كردن كه بد شانس

شدم، البته ناگفته نماند كه  الشيخ يب نيهم يبرا. ترسم يازش م يزنه مثل چ يحرف م يشه و جد يجور بد اخالق م نيا يمنم كه وقت. ارمي

 يكار م يگفت كه چ ياومد م يم يستيرودربا يكردم آقا ب يمعطل م ييتو دستشو قهيدو دق. هم ور دل من بود ها قهياز اون روز دم به د بايتقر

. كه ستميخرم ن گهيد يكه، ول اوردميم نخود يحاال من به رو. خورم يبهانه كه سر م نيحمام هم كه تنها حق نداشتم برم به ا. تو اميدارم م ؟يكن

 !اوف

كه  دميفهم يخودم م. بودم وونهيو جواب آخر رو بهم گفته بود د ينظر قطع گهيكه رفته بودم مطب و دكتر د روزياز د. ايبودم از دست ناد كالفه

ضبطش داشت رو  يصدا. رو نداشتم ختنيتو خودم ر شيگنجا گهيد. كنم يكنم و خودم رو خال داديداد و ب يكيسر  يبهانه ا هيكه به  نميدنبال ا

. ميبا هم رفتن به مطب داشته باش يبرا يباشن تا من گند نزنم و بعدم بهانه ا نجايدو روز ا نيو ا انيب انايو آر يقرار بود مان. رفت يمغزم راه م

سرم رو كه . رفته بود باال نتيپا از كاب نيتره با ادخ. يچيه شدياش نم يكه انگار حال نميا. امي يبر نم ييدونستم از پسش اونم تنها يم

 يزدم ول يداد م ديدونم نبا يم. و هوا بود نيتا خودم رو برسونم بهش، وسط زم. كردم يبرگردوندم سمت آشپزخونه به قرآن داشتم سكته م

 بكنه؟ يياكار نيپا همچ نيتونه با ا يدونم چه طور م ينم. چهار ستون بدنم رو لرزوند. دست خودم نبود

مطمئن بودم دارن سر . كردن يگن؟ نا مردا پچ پچ م يدارن م يچ دميفهم ينم يول دميشن يرو از پشت در اتاق م مانيو پ يو مان انايآر يصدا

ن يمغزم كه اكردن تا دل منم خنك بشه؟ بد رفته بود تو  ينم داديچرا بلند داد و ب دميفهم ينم يكنن كه ناراحتم كرده ول يم داديداد و ب مانيپ

من  يبعد جلو ارنيو من رو از اتاق درم ب ارنياز دل من در ب انيكردن اول ب يهم كه نم نايا. كم باز كنم تا بلكه بشنوم حرفاشون رو هيدر رو 

 .رنيرو بگ مانيحال پ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٩ 

 ييپس؟ نكنه فكر كنه من از اون آدمانازم رو بكشه  ادي ياوف چرا نم. اش كسل كننده اس يدعوا طوالن. حوصله ام سر رفته بود آخه گهيد خوب

 .كردم اون وقت يدق م! خوام باهاش قهر كنم؟ اه يام كه حاال چهار روز م

 .يزن يصدا قهقهه م يب يتو دار ننيو منتت رو بكشن و بعد نب يده ناز كن يحال م يآ. ياومد پشت در اتاق منت كش يكيجون باالخره  آخ

 .جلو دامادمون يال اقل نخند كه تابلو نش طونيش _

كشه  يلوس نازم رو نم مانيام كه اون پ يجور نيا رم؟يرو بگ يخنده كوفت نيا يتونم جلو يحاال مگه م! نامرد. دست منو خوند يمان نيباز ا اه

 .عمرا

تاق رو باز كرد و پشت سرش در ا انايكنار و باالخره آر دميخودم رو آروم آروم كش هيكم مثال زور زدم كه در رو نتونن باز كنن و بعد دو ثان هي

مثه بچه ها  وونهيد. دميقرمزش رو د يچشما يچهار شاخ شدم وقت. رفت مانينگاهم ناخودآگاه به سمت صورت پ. اومدن تو مانيو پ يهم مان

خنده ام گرفته . ونده بوددهنم باز م ه؟يگر ريكم ناز كردم زده بود ز هيقهر كردم و  قهيدق 5بگم با شوهرم  يبرم به ك يعني يوا. كرده بود هيگر

 ...مانياما پ ر،يدل س هي. دميكردم؟ خند يم ديكار با يخوب چ. بود

شدن و فقط  رياجازه دوباره رو صورتم سراز يكردم نتونستم بخندم و جاش اشكام ب يهر كار. بودم دهياما من واقعا بر ديخند يداشت م ايناد

 .شدم يم وونهيآروم بشم، داشتم دخواستم  يم. رمشيتونستم برم طرفش و تو بغلم بگ

 .كردم اصال قهر كنم يدونستم غلط م ياگر م. خواستم ناراحتش كنم يمن واقعا نم. شكست يمحكم بغلم كرد كه استخونام داشت م مانيپ انقدر

بچه تو كه  يگ يبه من م. و رو خدانگاه ت ه؟يكارا چ نيا گهيد.م نو يشناس يمن رو چه به قهر كردن؟ تو كه م. بابا غلط كردم! گهيبسه د مانيپ _

 .گهيبس كن د. ياز منم بچه تر

شه و مفسد  يكارا رو چشم و گوشمون باز م نيا نينكن. ها مييجا نيمجردم ا ةچشم و گوش بست يگم محض اطالع، ما جوونا يم... اهم اهم _

 انا؟يمگه نه آر. ها ميش يم

 :گفت يازم جدا شد و رو به مان يبرداشت و كم و بغل كردنم دنيو دست از بوس ديخند مانيپ باالخره

كمند جون خوبه  ؟يما رو رنگ كن يخوا ياون وقت تو م ميكاره ا نياال تو؟ برو جمع كن ما خودمون ا ستيهم چشم و گوشش بسته ن يچكيه -

 كه؟ شااليا

زن خودت رو نگه دار كه  يگ يراست م ؟يمردم دار كار به دختر يتو چ م؟يدينفهم ينگ. ها ستين يخبر ايم اياز ح گهيد يزن گرفت ياز وقت _

 .يبرات منت كش ميايب ميما مجبور نش

 .شد دوباره دايسر و كله اش پ نيهم با بتاد يو مان ميتو هال نشست ميبغلم كرد و رفت آروم

 يم يدو تا تشر به مان هيكرد و  يرو ناز م موهام مانيكردم و پ يم يو او يبا هر بار خوردن پنبه به سرم آ يبودم و الك دهيچسب مانيتو بغل پ من

 شدونم چه ا ينم. تو خودش بود اناياما آر دم،يخند يم زير زيو ر مانيپ نهيكردم تو س يمنم سرم رو م. يزد كه درست كار كن، دردش آورد

كردم هنوز هم  يدونم چرا فكر م يمن. نبود كه بخوام به اون ربطش بدم يا گهيخبر د چيباشه؟ آخه ه ميممكنه به خاطر مر يعنيشده بود؟ 

 يكمند رو داشت حاال نم يآخه مان. كه نتونسته هنوز فراموشش كنه هستش نيو ا هيقض نيهاش هم سر هم يرو دوست داره و تموم ناراحت ميمر

ما دوباره رفته بود تو  يث هابا بح ديو خوب شا ميبا هم بود مانيمن و پ. دونستم با هم رفت و آمد دارن يم يول ،يدونم در چه حد و چه مدل
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 .جور ساكت شده بود نياون فكرا كه ا

دونستمم كه جز من با  يم. باهات درد دل كنه اديناراحته تا خودش ب يدون يكه م ياريخودت ن يخواد به رو يجور وقتا دلش م نيدونستم ا يم

 .دادن شدم  ريگ اليخ يب نيهم يبرا. نهبود كه باالخره لب باز ك يدو روز فرصت خوب نيو خوب ا كنهيدرد دل نم يكس

. نكن كيپس انقدر حركات آكروبات. بده ها تونيآشت اديب ستين يخبر يفقط حواست باشه دفعه بعد از مان. خانوم اياز چسبش ناد نميخوب ا _

 .ات رو بكن مادر يو كدبانوگر نييسرت رو بنداز پا

 مان؟يه پمگه ن. ميما كه اصال قهر نبود. برو بابا نمكدون _

 يم. يهنوز طرف نمرده تو چهلم گرفت يبه قول مان. اديب ادمي زيخواستم دوباره همه چ يمنم نم ه؟يدونست كه درد ما چ ينم. لبخند زدم بهش

بتونم و خنده هاش رو داشته باشم تا  يكم گرما و مهربون هيخواستم  يم. كم آرامش رو تجربه كنم هيآخر قبل از طوفان  يروز ها نيخواستم ا

 .ارميتا كم ن ارم،ينداشتن شون رو تحمل كنم و دووم ب ياروز

كرد  يرو نگاه م انايآر نهيبار هم از تو آ كي هيزد و هر دو ثان يبود و با لب پر خنده داشت باز كرم پودر برنزش رو م ستادهيا نهيآ يجلو ايناد

 :گفت ينشست رو لبش و م يلبخند م هي. كرد يرو تماشا م ايكه نشسته بود رو لبه تخت خوابمون و ناد

محرم  گهينكنه د ؟يزن يباهام حرف نم گهيپس چرا د. يگفت يكرد بهم م يناراحتت م يهر چ شهيخوب بگو چته؟ تو كه هم ايجون ناد _

 ستم؟ين

رو تو آغوشش گرفت و فقط  ايتخت بلند شد و از پشت ناد يبگه بهش؟ آروم از رو يخواست چ ياونم بدتر از من، م. كردم يرو دركش م انايآر

 .اومد رونيلبخند خسته بهش زد و از اتاق ب هي

رفتم  يگفتن، تا م يبهم نم يچيمن نامحرم شده بودم و ه يمرگشون بود ول هيهمه شون . بودم يشاك يو مان انايو آر مانيپ يدست هر سه تا از

مطب و باالخره بعد از سه ماه از  ميقرار بود بر گهيدو ساعت د يمتناسال. گهيخواستن بپرسن د يهوا رو م تياز هم وضع هوي ييطرفشون مصنو

از  شهيهم يدارم ول يدونم اخالق گند يم. ام رو زهر كنن يبا هم دست به دست داده بودن كه خوش يخالص بشم، اون وقت همگ يگچ لعنت نيا

 .ام خراب شه يخواست خوش يدلم نم. نخواست همه هم خوشحال باشن و بگن و بخند يخوشحال بودم دلم م يهم وقت ميبچگ

 .كردن گذشتم و لنگون لنگون اومدم تو حال شيآرا ريخ از

 ه؟يچ انيجر نيشه به منم بگ يم. چند روزه تون يمعما نيخسته شدم از ا گهيبدونم؟ د ديكه من نبا نيگ يم يدونم چ ينم! جالبه _

 :و دستش رو رو شونه ام انداخت و گفت شد كيلبخند بهم نزد هيطبق معمول پرچم دار شد و با  يمان

جا چه خبره؟ به  نيا يپرس يكشن اون وقت تو تازه م يدارن نقشه قتلت رو م انايو آر مانيپ نيا. يپرت يليچه خبره؟ بابا خ يديتو نفهم يعني -

 .باشم نايجان خودم اگه من با ا

انداخته بود و باز  نييكه حاال سرش رو كامل پا مانيپ يرفتم رو به رو رو پس زدم و يدست مان. دست خودمم نبود. بودم يزدم، چون عصب داد

 .تو هپروت بود

منه  يتو زندگ يهر چ يگفت ادتهي ؟يزير يو تو هم نم زميرو تو دلم نر يچيه يبهم گفت ادتهيبود؟  يچ يكه بهم زد يحرف نياول ادتهي مانيپ _

مرد پشت  هيمثل  يقولم مردونه نبود چون مرد نبودم ول. من بهت قول دادم م؟ينهون نكنرو از هم پ يچيه يگفت ادتهيمن بعد من و تو نداره؟ 
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 هان؟. بهم يو قول مردونه داد يرو قولت؟ تو كه مرد يساديتو هم وا ؟يتو چ. االن نيتا هم ستادميا ولمق

 يچ يو بگ يش كه مردونه تو چشمام نگا كنانقدر مرد با. مانيپ ستياالن وقت سكوت ن ن؟ييپا يچرا سرت رو انداخت ؟يگ ينم يچيه چرا

 .نيكن يم ميازم قا نيرو دار يشده؟ چ

گفتم؟ اصال جرات گفتن داشتم مگه من؟ منِ خاك بر سر به خودم جرات تكرار كردن  يم يآخه چ. كالفه ترم كرده بود نميبود، هم ايبا ناد حق

 .كسم نيزتريعز ا،يدكتره رو نداشتم چه برسه به ناد يجمله ها

 !كم صبر كن هي. يفهم ينپرس، خودت م ايناد _

 .بخشمت يوقت نم چيه ياگه نگ. ارزش نداره برام گهياون موقع د. خوام خودم بفهمم ينم! االن نيهم. يخوام تو بگ يم _

نگو  يمرد شده ول،فكر كن نا.فكر كن شوهرت بزدل شده. من جرات گفتن ندارم. بگم يزيازم نخواه چ مانيجون پ. نگو يچيه... شش ايناد _

 .بزنم ينخواه حرف م،يبخش ينم

 .حرفاست نيتر از ا يجد هيپس قض _

. كرد يم يتونه بگه وگرنه خودش رو خال يكرد كه واقعا نم يمطمئنم م نيكشه و هم يداره عذاب م دميد يم. زنه يحرف نم مانيدونستم پ يم

بارها تجربه كرده بودم . گفت يرفت نم يرو بگه سرش م يزيخواست چ يگه نمهرچند اونم ا. يموند مان يهم كه موضعش معلوم بود، م انايآر

 .راهم رو سد كرد مانيرو تنم كردم و رفتم سمت در خونه كه پ ميشدم و روپوش روسر الشيخ يپس اونم ب. رو شاخالق نيا

 ؟يبر يخوا يكجا م _

 .رو چك كنم نميرم روغن ماش يدارم م ستمينترس اهل قهر كردن ن _

 :شد و گفت كمونيبا خنده نزد يمان

 انا؟ياح يموقع رانندگ نيش ينم تيمطب؟ با گچ اذ نيببر فيتشر ييتنها نيخوا يخودتون م يبه سالمت _

پشت  نميخوام گچ پام رو باز كردم تا خود فرودگاه بش يم. مطب مير يمن م نيبا ماش رينخ. نيكردن دار يحالتون حوصله شوخ نيخوبه با ا _

بلند  يشاس نياونم پشت ماش. يرانندگ يدلم لك زده برا. از بدم و پنجره ام رو هم تا ته بكشم و باد بخوره تو صورتم و لذت ببرمو گ نميماش

 .نميخوام شهر رو از اون باال بب يم. مخود

 .باهام بود با تحكم مخالفت كرد يهر چ يول ديمن به نظرم رس دميدونم شا ينم. دياخماش تو هم رفت و رنگش پر مانيپ

 .ميبرگشت يبرات، بذار وقت افتهيب يخواد قبل سفرمون اتفاق يو دلم نم يدار اديكردن ز يرانندگ يجان وقت برا ايناد _

 .كردم يم يرانندگ يسالگ 14من حرف نداره؟ من از  يانگار هنوز باورت نشده رانندگ. خوام چپ كنم؟ جون دوست يمثال م _

. خانوم دو دور دور تهران رو گشته بود ومدهين رونيب. رميدوش بگ هيبرم  چمييبدون سو قهيبود دو دق يكاف .منِ بدبخت نيآره اونم با ماش _

 .ريبخ ادشي ا؟يناد يداد يچه قدر حرصم م ادتهي

 .داد ها يم يفيك يول _

 سفر؟ دير يكجا م نميبب يراست _

كه سر  نهيبهانه اش هم ا. بره مشهد يبالد كفر داره ما رو م يز كشور هاا يكيپول، عوض ماه عسل به  يو ب سهيخس مانيپ نيه ا كيياز اونجا _
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 .گل ريز مير يم يبچه ام معتقده و نذرش ادا نشه حتم. مشهد ييدو تا ميتصادف من نذر كرده بر

باشه، نه ادا  يده دارفكر نكنم نه نذر كردن كار خن. يپس بهتره ادامه ند. ستياش هم درست ن يحرف ها شوخ يبعض! هزار بار نيا ايناد _

 .خنده ها رو داشته باشه يشوخ نيكردنش ا

 .نيباشه، هم گهيد يجا هي مير يكه به اسم ماه عسل با هم م يسفر نيخواست اول يفقط دلم م. كردم نه مسخره يمن نه شوخ. ديببخش _

 .يهر جا تو خواست ميبر ديع يدم برا يبهت قول م _

*** 

 .ستين يكه شوخ نيا ن؟يجمعش كن نيخوا يم ياصال چه طور. ديشه بر يمكه ن ييجان تنها مانيآخه پ -

دونستم نصفش هم از  يرفت، م يبار نم ريجوره هم ز چيه. مطب ميايو منم م سايكرد كه پر يبند داشت پشت تلفن باهام بحث م هي مامان

جونم  سايكنه، پر يات م وونهيبده د ريكه گ ايست مثل ناددر. برابر اصل بودن مادر و دختر يماشاال كپ. جون كنار دستشه سايبركت حضور پر

 .شد و هنجره من پاره شده بود بس كه گفته بودم نه يجون برعكس م سايتلفن از دست مامان تو دست پر يگوش يو ه ودهمون جور ب

 ديهمه اومدن كه ترحم كنن بهش، تمومش كن خوام قشون راه بندازم كه فكر كنه يبعد هم نم. هستن اناميو آر يمان! كه ستميمادر من، تنها ن _

 !بابا يا. باهامون اديب يخوام كس يزن خودمه نم. گهيد

*** 

به طرف اتاق دكتر  دميدو ينه داشتم م ايباورت بشه  نيبا همون گچ سنگ يمن از خوشحال. بود دهيبودم و باالخره نوبتمون رس ضيمر نيآخر

پشت پنجره رفت و دستاش رو دو طرف سرش  انايآر. هست يزيچ هيكه باور كردم  ختنيفرو ر وهيانقدر  يمان يو حت مانيو پ انايآر يول

 .ديلرز يداشت م اششونه ه. گذاشت

فقط زل زد تو صورتم  يمان. قدمم تكون نخورد هي يكرده باشن حت خيم نيزم يشده بود و انگار پاهاش رو دتريهم سف واريرنگش از گچ د مانيپ

 :و گفت

 .باش يقو _

افتاد و پهن  يمقاومت چيه يچپم هم ب يراستم خم شد و پا يآروم آروم پا. لويشد صد ك هويتو گچم  يپا ن،يبه زم دميچسب. پام راه نرفت گهيد

خواستم گچ  ينم گهيد. هست يمشكل هيهم بفهمه  يكه هر خر بيبود، انقدر عج بيعج يحرف مان. شدم مثل اونا يكم كم داشتم م. شدم نيزم

 .ثابت شد مانيصورت پ ينگاهم رو. باشم يخواستم قو يكنم، نم بازپام رو 

 دميخودم رو به زور كش. كم آوردم د،يپام لرز. هم كه داشتم دود شد رفت هوا يذره اعتماد به نفس هيشكستم، خورد شدم، همون  ايناد دنيد با

با اون لبخند . بود يمثل كوه م ديمن با يايناد. نمشيافتاده بب خواستم اون طور مستاصل و ناتوان و ينم. كردم بلندش كنم يطرفش و آروم سع

 .لبش يرو طونيش

كند و  نيرو از زم ايحركت ناد هيبا  يشدم كه دست مان يخودمم داشتم خم م. ناتوان شده بودم هويمن  ايشده بود  نيسنگ هويدونم اون  ينم

 :اش رو بهم دوخت و فقط گفت  ينگاه عصب. بلندش كرد

 .پاشو زنت رو ببر گچش رو باز كنه دكترش. رو جمع كنخودت  _
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*** 

ذاشتم  يوقت نم چيخواست دست خودم بود و ه يام گرفته بودم و دلم م نهيرو محكم تو س ايسر ناد. گچ به نظرم كر كننده بود دنيبر يصدا

اش  يچياون گچ از پاش جدا شد ه يوقت يظه ولحاضر بودم جونم رو بدم اون لح. و به طرف پاش بچرخونه ارهيب رونيام ب نهيسرش رو از س

 .نباشه

ام پنهون كرده بود  نهيهنوز سرش رو مصرانه تو س اياما ناد. دكتر مجبورم كرد سرم رو بر گردونم سمت پاش يگچ پاش باز شد و صدا باالخره

 .نگاهم به طرف پاش بكنه مين هي يو حاضر نبود حت

 .دميها رو كش هيبخ ديو رد سفپوسته پوسته اش  يپا يدستم رو رو آروم

لبخند  نيبود و اول يول گهينباشه د ييكردم مبادا پا يهمه اش فكر م. كم قدرت داده بود هيبهم  نيكردم و هم يپام حس م يرو رو مانيپ دست

 مانيچشم دوختم به صورت پ پس. هنوز جرات نگاه كردن به پام رو نداشتم يول. اش جدا كردم نهيناخودآگاه رو لبم اومد و سرم رو آروم از س

 نه؟ ايرو به راهه  زيچشماش زل زدم تا از چشماش بفهمم همه چ وو ت

پرستار  هيو  گهيد بهيمرد غر هيمرده و داره جلو من و  هيكه  نيخوردن و اون از ا يگونه اش سر م ياشك هاش آروم رو. كرد يم هيگر داشت

كردم داره  يحس م يخورد ول يسخت تكون م. خورد يتكون م يدادم، درد داشتم ولپام رو تكون  يكم. ديكش يخجالت نم زهير ياشك م

 تونم راه برم، نه؟ يجدا شدم و چشم دوختم بهش و گفتم م مانيپ نهياز س ومآر. خوره يتكون م

 .اون فقط سرش رو به عالمت آره تكون داد و

تخت و من  نييبرداشت به پا زيتخت خ ياز رو يناگهان يا نهيزم شيپ چيبدون هگفتم ناگهان خنده تمام لبش رو پر كرد و  ايكه به ناد يآره ا با

 .دميفقط نگاهم رو ازش دزد

كه  دينكش هياما به ثان ديبلند رو ند يها هياون رد بخ. ديپاشو ند يمرده رو يكه برداشت پاچه پاره شلوار صاف شد و اون پوسته ها يزيخ با

 :شتم و گرفتمش، اما پسم زد و با لبخند زمزمه كردبردا زيشد و من به طرفش خ نيپخش زم

 .شم يخودم پا م ست،يام ن يزيچ ن؟يراه برم خوردم زم ديبا يرفت چه طور ادميانقدر باهاش راه نرفتم،  _

 .دستم رو به طرفش دراز كردم تا بلند شه ناچار

 ...اما. بلند شدم نيزم يبار آروم از رو نيرو گرفتم و ا مانيپ دست

 .زبونم قفل شده بود يلنگم ول يچرخوندم و خواستم بپرسم چرا م مانيصورت پ يرو وحشت زده رو نگاهم

صدا  يب يشد ول يدهنش هر بار باز م. الل شد يام، ول نهيو زمان فحش بده، بزنه تو س نيكنه، سر من داد بزنه، به زم هيبزنه، گر غيبودم ج منتظر

دونم  ينم. كرد يشدن نگام م يكه لحظه به لحظه گردتر م يياون فقط با چشم ها يتكونش دادم ولوحشت كردم،  دم،يترس. شد يدوباره بسته م

. حرف نزد يول ديلرز ايناد. كسم خوابوند نيزتريتو صورت عز بهيمرد غر هيكه  يا يليس. گوشم رو پر كرد يليس يتا صدا ديچه قدر طول كش

 .ديلرزدور از آب  يماه هيداد نزد، فقط مثل  خت،ياشك نر

رو  ايرفت؟ فقط ناد يدونم كجا داشت م يعقب نشوندش، نم يرو ازم گرفت و رو صندل ايناد يك دمينفهم م،ياومد رونياز مطب ب يدونم ك ينم

 .ديلرز ياون هنوز م يروشن بود ول نيماش يبخار. روش بود انايآر يو حت يكت من و مان. ديلرز يكه همون جور الل شده بود و فقط م دميد يم
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مشتركمون رو  يروز زندگ نيكه اول يهمون خراب شده ا ،يآبعل ييسمت همون جاده كذا مير يم ميدار دميكه به سمت پنجره خورد د نگاهم

 .زهر كرده بود

همه  دميترس. حالش بدتر بشه ايناد دميترس دم،ياما ترس ؟يجاده كوفت نيتو ا ياومد يچ يبرا كهيخواستم بگم مردت ،يداد بزنم سر مان خواستم

زد تنها مسافرش  يكه بازم پرنده توش پر نم يكنار جاده ا سادياش وا ينزدن بودم كه با ترمز ناگهان ايو دار داد زدن  ريتو گ. بدتر شه زيچ

 .بودن يلعنت گاهيگاه و ب يها ونيهمون كام

سانت كوتاه  4 يكيكه حاال  ييپا. ستهيپاش با يادارش كرد رورو از تو بغلم كند و و ايناد بايشد و در عقب رو باز كرد و تقر ادهيپ نياز ماش يمان

 يرو الل كرده بود و لرز رو به جونش انداخته بود اما مان اميكه ناد ييكرد، پا يم يكه حاال داشت به همه مون دهن كج ييپا. بود يگريتر از د

 .كرد راه بره اما انگار به راه رفتن تنهاشم قانع نبود يو مجبورش مداد  يرو تكون تكون م ايزد و ناد يزد، داد م يفقط داد م دش،يد يانگار نم

برداشتم تا برم  زيخ. يرحم ياز خودش جداش كرد، با ب يقدم برداره، اما مان مين يشده بود و حاضر نبود حت زونيآو يلجوجانه به مان ايناد

 :كه داد زد رميبگ امويناد

 .نيبرگرد تو ماش ،يومدين يجلو اومد _

 :نگاه كنه و به طرفش برم كه دوباره داد زد مين هيتا  ايبرداشتم و چشم دوختم به ناد گهيدم دق هي

 .نيگفتم برگرد تو ماش _

 .دياما اون ازم روشو برگردوند و نگاه تلخش رو بهم دوخت و باز تو خوش مچاله تر شد و لرز ايو چشم دوختم به ناد سادميوا

زد  ينشست و زار م يهم م ايناد يكردم جا يتونست بكنه، ولش م ينم يكار چيتونست درست فكر كنه و ه ينم مانيهنوز تو شوك بود، پ ايناد

 .بود كال ليهم كه تعط انايآر. مرد گنده

 ياون جور از خودم جداش م ديزدم، نبا يداد م ديدونستم نبا يشدم، م يعوض يليدونستم خ يكردم، م يرو درك م ايدار بود اگه بگم ناد خنده

شد و  ياگه خم م ايناد. اومد ياز پا درم. شد يشد وگرنه داغون م يم يخال ديزد، با يباالخره داد م ديبا. نداشتم يراه. تونستم ينم يكردم ول

 .افتهياتفاق ب نيذاشتم ا يم ديو نبا ختير يزود فرو م يداد يبهش پا م

 :پس زدم و سرش داد زدمرو  ميبازوهاش رو فشار دادم و تكونش دادم و اون بغض لعنت محكم

 مان،يسر من، پ. بكن، منو هل بده، ابروهاتو تو هم بكش و دندوناتو بهم فشار بده و فقط داد بزن يغلط هيحرف بزن، داد بزن، ! د ال مذهب _

 .ايد داد بزن ناد! زمان ن،يجاده، خدا، زم نيا انا،يآر

 .بود ايگذاشته بود و نگاهش به من و ناد نيمز يو پاهاش رو رو نيعقب ماش ينشسته بود لبه صندل مانيپ

 نيزم يكم كم دستاش از بازوهام جدا شد و آروم رو. سهيپاش وا يكردم جداش كنم تا رو يم يدادم و از خودم سع يرو تكون م ايناد داشتم

بتونه با وجود گچ، پاش كنه رو آروم پاره كرده بود تا  يكه از درز كنار نشيشلوار ج يحرف چيه يچشم دوخت بهم و بعد ب يا هينشست و ثان

بعد  يا هيو ثان ديقرمز رنگ كش يها هيبخ يپاش و جا يپوسته پوسته ها يلرزونش رو رو يدست ها. پاش حركت كرد يدستش رو وكنار زد 

 .هق هق خفه اش اون سكوت آزار دهنده رو شكست يباالخره صدا

كنه و  هيجلوش نشستم و گذاشتم گر يحرف چيه يآروم و ب. داد هيشونه هاش از گرجاش رو به لرزش  نشيصدا و سنگ ياون لرزش ب باالخره
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پاش آروم شده و به  يحركت دستاش رو گهيدونم چه قدر گذشت كه احساس كردم د ينم. رو لمس كنه تيكم كم واقع. اديبا خودش كنار ب

برجسته دستش حس  يرگا يتونستم از رو يرو م گرفتيرو مكه آروم آروم جاش  يفشار دستاش و اون غضب. ستين دنلمس كر هيحالت تنها 

 .كنم

و رد نگاهش  ديچرخ ايحس ناد يو ب بيصورت غر يو رو ديبه طرفش رفت تا دستاش رو پس بكشم اما نگاهم قبل دستم چرخ مهيتا ن دستم

 .بود مانينگاهش به پ. رو گرفت

تونست  يبهتر از من م مانيقطعا پ يتونستم آرومش كنم ول يم ديشا. بود يارش مكن مانيپ ديمن نبود، با يجا گهياز كنارش بلند شدم، د آروم

. زدم يو آروم دستم رو پشتش زدم و لبخند محو ستادميا مانيپ يرو به رو. از مقابلش رد شدم اجازه دادم بغضم آزاد بشه يوقت. آرومش كنه

 .طيهم نداشت تو اون شرا يتينه؟ اهم ايد حسش كر مانيدونم پ ينه؟ نم اي ديلبخندم به لب هام رس دونم ينم

 يخواست قدم هام رو محكم كنه، هر چ دميدونم شا ينم. بزنه يشدم بهم لبخند آرامش بخش ياز كنارش رد م يكرد وقت يسع يكنم مان فكر

صدا  يانقدر ب. صدا يكرد، اما ب يم هيداشت گر. نيزم يرو ايناد يآروم نشستم جلو. كنه ريبود اون لحظه انقدر مهم نبود كه بخواد ذهنم رو درگ

 يم غيج غيبلند بلند ج ديدستش با چاقو بر يكه اون شب وقت يياياون ناد گهيد. كامال عوض شده بود قهيانگار تو همون چند دق. گرفت مكه دل

 هيغلم و دست چسب زده اش رو تو ب ديكه تا دو ساعت چسب يياياون ناد. انداخت، جلوم نبود يبچه ها م اديهاش من رو  هيگر يكرد و صدا

كه  ييزد و من گوله گوله اشك ها ينشسته بود و فقط تو دلش زار م نيهزار برابر اون جلوم رو زم يحاال با درد. جلوم نبود گرفتباال  يانگشت

 .بده رونيممكن ب يصدا نيداشت با كمتر يكه انگار اونم سع دميشن يرو م ياومد و نفس بند اومده ا يم نييپا

بنفش  يها غيانگار تمام اون ج. دميفهم يزده دستش م رونيب يرو از رگ ها نيشد و ا يم شتريو ب شتريپاش هر لحظه ب يفشار دستاش رو يلو

. اول مقاومت كرد. كردم از پاش جدا كنم يدستش گذاشتم و سع يآروم دستم رو رو. بلند جاشون رو به همون فشار داده بودن يها هيو گر

پاش انداخته بود به  يكه با ناخن هاش رو ييحاال رد خراش ها. باالخره دستش رو جدا كردم يول. شد يشده بود كه باورم نم اديززورش انقدر 

سردش دستم  يپاش انداختم، صدا يآروم شلوارش رو رو. و غصه بخوره نهيبب نياز ا شتريخواست ب يدلم نم. پاش اضافه شده بود يها يقرمز

 :ردكراه متوقف  مهيرو ن

 .نمشيخوام بب يچون من م ش،ينيشه برو تا نب ياگه دلت آشوب م. نمشيخوام بب يم! نكش _

 .پاش گذاشتم و نوازشش كردم  يمثل زهر، اما لبخند زدم و آروم دستم رو رو! بود تلخ

 شتريپاش ب يار نوازش من روفشار با هر ب نيدستم حس كردم و ا ياش كه تو دستم بود سفت شد و كم كم فشار ناخن هاش رو تو گهيد دست

 :سكوت رو شكستم و گفتم قهيبعد از چند دق. اوردمياما كم ن. شد يم

بود و وحشتناك، تنش  زونيبردم كه صورتش پر از خون بود، پاش آو يرو تو بغلم داشتم م ينيتر زيعز. مارستانيجنازه رو بردم ب هيبا خودم  _

اش بود كه آروم  نهيهزار بار به خودم بگم اون زنده ست همون س هيشد تو هر ثان يكه باعث م يزيتنها چ ديشا. سرد بود و چشماش بسته بود

 :زد يم اديشد بلند فر يكه از كنارم رد م يهر كس يتو اورژانس تو اون هل و وال صدا. رفت يم نييباال و پا مآرو

 .مرده دميشا. مونه ينم _

دونم چه قدر  ينم. رو امضا كنم تا تو رو ببرن تو اتاق عمل يازم نخواست برگه ا يحت يكه كس بد بود طيانقدر شرا. راست بردنت اتاق عمل هي
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از هپروت پرت شدم  انايعمر گذشته بود كه با تلفن آر هيمن انگار  يبود برا يهر چ قه؟يده دق قه،يدق هي؟.ساعت، دو ساعت هيگذشته بود؟ 

 رو برداشتم؟ يخورد و قطع شد و دوباره زنگ خورد تا گوشدونم چند بار زنگ  ينم. پشت در اتاق عمل ارهدوب

از اون ور كه دائم  يمان يخنده ها يزد و شوخ يداشت حرف م دهيكه مامانت برامون كش ييكه معلوم بود از خط و نشون ها انايآروم آر يصدا

كرد دكتر  يتكرار م مارستانيب يمدام پشت بلند گو كه يزن ياالن؟ با صدا نييايو لب در نيچونديصفا؟ نكنه مهمونا رو پ نيكه رفت ديپر يم

 .شده بود يقاط... بخش اورژانس و يسارياتاق عمل دكتر ب يفالن

 ينم يچياون لحظه ه دم؟يگفتم و شن يدونم چ ينم م؟ييكجا دنيحتما اونا هم از همون سر و صداها فهم ياومد ول يكه صدا ازم در نم من

پشت اون در قدم رو  ييبار سه تا نيو ا ستادنيهراسون روبروم ا انايو آر يكردم و چه قدر گذشت كه مان تلفن رو قطع يك دمينفهم. دميفهم

 .تا باالخره در باز شد ميگشتو بر ميرفت

 يهم بدتر از من داشت عقب عقب م انايآر. دميترس يم ياز هر حرف. هم نداشتم دنيجرات شن يچرا؟ جرات تكون خوردنم نداشتم، حت دروغ

رو  يزيمبادا كه چ ديدكترم رو هوا قاپ ينفس ها يصدا يو فقط گوش شد و حت ساديرفت جلو، محكم وا يمان. دكتر شيرفتن پ يبه جا رفت

 .نشنوه

 دهيچون اون لحظه انقدر رنگ پر يكرد يخودت رو برنزه م شهيخوشحال بودم كه هم. ياومد رونيبعد تو رو تخت ب قهيرفت و چند دق دكتر

 .يشد زنده باش يباورم نم يبود دياگر سف كه قطعا يبود

بار نگاهش گرم نبود، مطمئن  نياول يبرا ه؟يچ هيقض نميتا بب يو ناخودآگاه برگشتم سمت مان ديتنم لرز ژهيو يبردنت بخش مراقبت ها يوقت

 .نبود، آروم نبود

كه داغون و  ييحرف ها. دميحرف ها شن يليروز خ 5تو اون  ارميسرت رو درد ن. و من هر روز هزار بار مردم و زنده شدم يروز تو كما بود 5 _

 گفتنيم يمحرك چيبه ه. يشيدرصد فلج م 90به احتمال  گفتنيدكترا م. بودن دهيد بيستون فقراتت آس يدو تا از مهره ها. داغون ترم كرد

روش انجام بدن كه همه شون  گهيسه تا عمل د ديگفتن با يم. بود ريخورد و خاك ش يپات تو گچ بود ول. دنده هات شكسته بودن. يديجواب نم

خالصه راحتم كرده بودن، آب . هم افتاده باشه يا گهياتفاقات د يليگفتن ممكنه خ يو م يبود ICUتو بخش . مستلزم به هوش اومدن تو بودن

 ياز اون همه اصطالح علم يگاه. ست بكنهتون ينم يكس هم كار چيبود، همه كالفه بودن و ه يبد يروز ها. بودن ختهيدستم ر ورو كامل ر يپاك

مشكل وحشتناك  هي نميكردم حتما ا يفكر م! كه هيچ دميفهم ينم. شدم يم وونهيشدم، د يگفتن كالفه م يكه هر روز دكترا بهمون م يبيو عج

 خواميم . ارميخوام سر در ب يو نه م ارميمحرفا نه سر در  نيكدوم ا چيبه خدا گفتم از ه. بود ازياومد نذر و ن يازم بر م هك يتنها كار. اس گهيد

نداشت چون دائم  تيهوش يبا ب يفرق نيبرگشتنت همچ. روز تازه ماجرا شروع شد 5بعد از . فقط تو رو دوباره بهم برگردونه و برگردوند

پات از  يبرا. از نو يروز آوردنت و دوباره روز از نو يهوش م يبردنت اتاق عمل و دوباره ب يكردن و م يم قيبهت تزر يقو يمسكن ها

 تيكه رضا يعنيذاشتن كه امضا كنم  يگن فقط كاغذ پشت كاغذ بود كه جلوم م يم يچ دميفهم يبزنن، نم ونديخوان پ ياستخون لگنت گفتن م

گفتن  يكه م يبيعج يزايچپات رو با هزار جور  يكوتاه زانيعمل بهم گفتن باالخره م نيتو آخر. روزا بود ونتو ا دميتنها كار مثال مف نيا. دادم

من . يش يگفتن فلج م يو هنوز م يداد يهاشون نشون نم شيبه آزما يهنوز تو واكنش يسانت رسوندن ول 4اصال، به  دميفهم يو من نم

صال صدام رو دونستم ا يكه نم ييشبا تا صبح به خدا. هزار جور نذر كردم. كه باشه يهر جور االخواستم، ح يخودخواه شده بودم و فقط تو رو م
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 .رتتيكردم كه فقط ازم نگ يكار كنه؟ التماس م يخواد چ ينه و م ايشنوه  يم

مشكل رفع شده و  يچكاپ بهم گفتن تا حدود يبرا ميبعد كه رفت ميماه و ن كي. نداشت يپا حس نيهنوز ا يكه مرخص شد مارستانمياز ب يحت

 يدختر هيكه شبش ده تا از النگوهات رو ازت گرفتم و گفتم نذر كردم بدم به  يزبود؟ همون رو يك ادتهي. يراه بر يتون يپات حس داره و م

زورت اومد  سيكه خس يراه انداخت يچه جنجال ادتهي. كردن يبضاعت برا ازدواج كمك م يب يكه مامان عضوش بود و به خونواده ها يا تهياز كم

 ادتي ميماه و ن هيكه بعد از  هيچه نذر نياصال ا. شونيبفروش يكجا معلوم نر ازم و از يريرو بگ نايا يو مخصوصا دنبال بهانه بود يبخر يبر

 افتاده؟

 يرو به كس تيزيچ ايمامانم تو گوشم خونده بود كه  ياز بچگ شهيهم. يو دوستشون دار يكن يدونستم از تكون دادن اون النگوها ذوق م يم

كه دوستش  يزيچ نيخودم معامله كردم كه بهتر يبا خدا نيهم يبرا. رو بده يداراز همه دوستش  شتريكه ب يو اون نيبهتر يد ياگه م اينده 

 يكردم ول يرو همه النگوهات معامله م ديبا. خواستم يگفتن رو م يكه دكترا م يهمون معجزه ا. دم اونم جاش پات رو برگردونه يمرو  يدار

پا سالم سالم بود، منو ببخش، منم  نيه اش با خدا معامله كرده بودم االن امن بود و اگه رو هم ريتقص ديشا. دلم طاقت غصه خوردنت رو نداشت

 .مقصرم

از . ديمشكلم د كيكه خودش رو شر نياز حرفش، از معامله اش، از ا. شيو سادگ ياز اونه مه صداقت و پاك. ديلرز مانياز اون همه عشق پ دلم

نگاهش كردم، چشم دوختم تو چشماش، تو . من رو به گردن خودش گرفت ييواو سر به ه ياطياحت يب ريمرد تقص هيكه جا نزد و مثل  نيا

 ديكه شا يلبخند. دونستم فشار ناخونام زخمشون كرده و لبخند زدم يكه م ييبه دستا. خودم سرخ بود يدرست مثل چشما الكه حا ييچشما

بود و  نييسرش پا. زدم يبهش م نهايزودتر از ا يليخ دياكه ب يلبخند. هاش بود يو تموم صبر و بردبار ميزندگ كيرفته بود سهم شر ادمي

چونه اش گذاشتم و سرش رو باال آوردم و دوباره بهش  ريآروم دست آزادم رو ز. كرد يو طلب نم ديد ينم وسهمش ر. ديد يلبخندم رو نم

 .لبخند زدم، اونم لبخند زد

بهش دست داد  يانگار همون حس. دستش رو جمع كرد. دمشيآروم بوسكف دستش و  يرو باز كردم و چشم دوختم به رد ناخن هام رو دستش

 .دست داده بود د،يخواست دستش رو ببوسه و بابا دستش رو جمع كرد و صورتش رو بوس مانيپ يكه به بابا روز عقدمون تو محضر وقت

 .هياديو تخم هام از سرم هم ز چند وقتم و اخم نياونم با وجود سكوت ا يكه ازم رو نگرفت نيهم. شرمنده ترم نكن ايناد _

 :چشم دوخت بهم و گفت. دست اون دست كرد و دوباره لب باز كرد نيا يساكت شد و كم بعد

مخصوصا االن كه گچ رو باز . يمراقب پات باش يليخ ديهنوز مشكل كامل حل نشده، با ايناد. كنم ميرو ازت قا يزيخوام چ ينم گهيد ايناد _

 نيكرده رو ا ديدكتر تاك يول هيدونم چ يمختلفه كه منم نم زيپات االن هزار جور چ يتو. فاجعه درست كنه هيتونه  يضربه م نيكوچكتر. يكرد

 ...گهيد زيچ هي... كنار و  يبذار ديرو با ييكه سر به هوا يعني! عموضو

 نه؟يبدتر از ا گهيد. بگو ؟يباز چرا به من من افتاد. مانيپ هيچ _

و فشار به  ينيسنگ. ممكنه مشكل ساز باشه يهر فشار. يبچه دار بش يتون يكه فعال نم يبدون ديبا يتوشه ول يريخدونم  يم يدونم ول ينم _

 .پات فعال خطرناكه

 يمنعت م يزيكه از چ ييوقتا هي يديخوب د يخوام بچه دار بشم ول يدونستم حاال حاالها نم يم. بهم دست داد، ناراحت شدم يبيحس عج هي
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كردم و بلند شدم و تو دلم حسرت خوردم، كفر  هيتك مانيدونم، غصه خوردم و دوباره سكوت كردم و به دست پ ينم. يش يتر م صيكنن حر

دونستم مرد  ياما نم! ينامرد يليبهش گفتم خ. نبودم مونياز گفتنش هم پش. خواستم بشنوه يمنم م. ديمطمئنم خدا شن يول دينشن مانيگفتم، پ

 يگفتم وگرنه دق م يم ديبا. يرو نداشت دنشيچشم د ايتو رو تنگ كرده بود پام  يبهش گفتم جا. بدونه نامرده خواستم يزن؟ فقط م ايهست 

 .بگم ايكه اظهار فضل كنه و بهم بگه كفر نگم  ديفهم يهم نم يگم و كس يبهش م يربط نداشت چ يبه كس وخودم بود  يخدا. كردم

 رياز خ تيدر نها يرو نداشتم ول ششياون لحظه گنجا. ازش گرفتمش يپام برگشت ول يرو يه نگاهم. بهش فكر نكردم يول دميكه نه، لنگ راه

 .راه رفتن باهاش گذشتم

كنان از كنارم رد شد و  يل يشد و دستش رو از دستم در آورد و ل يصورتش جار يدوباره اشك رو. ناگهان نگاهش تلخ شد و منقبض ايناد

 يكه هر روز آماج كوبش ها يدرست مثل در تاكس. ديكوب! نه. نشست و در رو بست يصندل يرو يرفح چيه يرسوند و ب نيخودش رو به ماش

 .كه دلش بسوزه ستيكنه مال خودش ن يلب زمزمه م ريز يشه و راننده تاكس يمون م ههم يفكر خراب و عصب

 .من رو ببر خونه، خسته ام يمان _

 .فرودگاه ديرس يم رياالنم د نيهم يول _

 .رم ينم ييمن جا _

 :بار رو به من گفت نيبرگردوند و چشم دوخت بهم و ا شهيرو از ش نگاهش

 .يخودت بر يتون يم ،يبر يخوا ياما اگه تو م _

 .نرفتنه يتو يحتما مصلحت م،ير يم ييدوتا يهر وقت حوصله اش رو داشت. نه _

كه  ييايشده بود ناد. كلمه هم حرف نزد كي يشدن حت ادهيپ پنجره برگردوند و تا وقت يدوباره رو يحرف چيه يزد و نگاهش رو ب پوزخند

انگار . كه آرومم كنه نگرانم كرده بود نياز ا شتريسكوتش ب. تونستم فكرش رو بخونم ينم گهيد. شناختم و بهش عادت نداشتم ياصال نم

خوام صداتو  ينم اد،يداد كه صدات در ن يم بهم هشدار يزيانگار نگاهش با ت. بود اما جرات شكستنش رو هم نداشتم فانسكوت قبل از طو

 .بشنوم

شد و باز در رو  ادهيپ نيكنون از ماش يل يكس نگاه كنه در رو باز كرد و دوباره ل چيكه به ه نيبدون ا ايخونه نگه داشت و ناد يرو به رو يمان

 ...رو به در انداخت و ديلكرد و بعد رد شد و ك يلب تشكر ريو ز ستاديا يا هيثان يو دم پنجره مان ديمحكم كوب

 يبه مان. باز گذاشته بود ايكردم و به طرف در خونه رفتم كه ناد يخداحافظ يشدم و سرسر ادهيپ نياز ماش. اون موقع بود كه به خودم اومدم تازه

بگم  همكه اونا رو  نيه برسه به اام چ ياديحس كردم خودمم ز دميشا ان،يب خواستمينم دميرفت، شا ادمي ديشا. باال انيتعارف نكردم ب انايو آر

 ان؟يب

حدس زدم  يدونم ول ينم. باز اتاق كار خورد كه حاال درش بسته بود شهيكجاست كه چشمم به در هم نميتا بب دميخونه رو چرخ يچشم تو با

 .يهرچ ايان ه ايبله  هي ايتو  ايب هيحرف مثل  هيمنتظر  ديشا. چند ضربه به در زدم و منتظر شدم. اون جا باشه ديبا

 يخواست تنها باشم، تنها يبار دلم م نياول يبرا. خواستم تنها باشم يم. تو اديخواست ب يدلم نم يول ايمنتظره تا بگم در بازه ب مانيدونستم پ يم

بار  نياول يبرا. اومدن يشب م ازدهيهم سر كار بود و همه شون ده،  انايكه مامان و بابا سر كار بودن و آر ييمثل تمام اون روزا و شبا. تنها
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اون دختر  گهيتنها نبودم، چون د گهيچون د ييآرزوها نيچن يبود برا ريد گهيد يول. ها رو يياز اون تنها يكياز اون شبا رو كردم،  يكي يآرزو

شوهر تو  ژهوا يمعن قايقد. اومدن داره اريبخواد اخت يهم كه رفت ييكه تو دستشو يهمون شوهر. زن بودم، زن شوهر دار هيحاال . خونه نبودم

 .خواست يهام رو م ييچه قدر دلم تنها. نبود و من چه قدر ازش خسته بودم نيذره هم محترمانه تر از ا هي يحت. بود برام نياون لحظه ها هم

جا  يشوهر داشت و منم ب هيه بود ك يقانون ياز همون اجازه ها يكي نميا. در رو باز كرد و تو اومد قهيبعد چند دق ياجازه تو اومدن ندادم ول من

شوهرها سنگ من مرد  يليمن دهن باز كردم، اخم كردم و اعتراض كردم و شوهر من به عكس خ يكنم ول يكردم دهن باز كنم و اعتراض يم

فقط . رونيدر اتاق رفت بكه تو اومده بود عقب گرد كرد و از  يبه همون آروم. باهام كلنجار بره ستادينا. كنم رو نزد يو هر كار بخوام م امخونه 

 نيماما اون لحظه در ه. گهيد ديدونم هزار تا شا يچه م اياز كنترل كردن من  ديشا ياز نگران ديشا ياز درد فضول ديباز گذاشت، شا مهيدر رو ن

 .بود يليمن خ يحدش هم برا

. باز گذاشته بودم مهيبود كه درش رو ن يبه اتاق كار نشسته بودم و تمام نگاه و حواسم ديرسيكه به اتاق ها م ييراهرو يمبل رو به رو يرو

 نينداره و هم يمطمئن بودم خطر يبود ول يدونم چ ينم. شد يخورد دائم شكسته م يكف پاركت قل م يكه رو يفلز يسكوت اتاق با صدا

 ياون فلز سكوت رو م يصداپشت به در نشسته بود و  نيزم يشد كه رو يم يساعت هيفكر كنم . گرفت يرو م شترميب يكنجكاو يجلو

خواستم  يم. مبل بلند شدم و رفتم آشپزخونه تا شام درست كنم ياز رو نيهم يكنه، برا ينم يراحت شده بود كه كار الميخ گهيد. شكست

اون سكوت خونه به  گهيپا گذاشته بود تو خونه ام د ايكه ناد يدو ماه نيچون تو ا ديشا. اديچشمم ب بهسكوت كمتر  نيخودم رو سرگرم كنم تا ا

 .بلند و اعصاب خورد كن ضبطش هم تنگ شده بود ياون صدا يانگار دلم برا. سپرده شده بود يدست فراموش

جلو  قهيدق 5 هويافتادم كه  ايناد اديباز . گهيد يايدن هيچشمم به كشو ها بود و خودم تو . شام يكنم برا دايپ يزيچ هيرو باز كردم تا  زريفر در

 يمخواد، كه ن يم يزيچ هيگفت دلم  يدوخت و م يو باز نگاهش رو م ديخند يم شگاههيگفتم مگه نما يو بهش هم كه م ستاديا يمدر باز  نيا

 ه؟يدونم چ

ها ازم فاصله داشت كه اون جور دلتنگ همه كاراش شده  لومتريانگار ك يقدم بود ول ستيكه فاصله مون درست به اندازه ب نيبا ا يداره ول خنده

 .رو بستم زيدر فر يو دست خال جهينت يباالخره ب. بودم

نشسته و پاهاش رو باز كرده و حلقه  نيزم يرو دميرفتم روبه روش، د. باز زدم و وارد شدم مهيبه در ن يرفتم سمت اتاق كار و تقه ا آروم

دستم رو آروم . ايناد هيبود از روح ديه؟ بعخسته نشد يمونده بودم چه طور حوصله اش از دو ساعت كار تكرار. ده يقل م نيزم يدستش رو رو

 .صورتم ثابت شد يهم به حال برگشت و آروم باال اومد و رو اينگاه ناد ستشيو با ا ستاديحلقه از حركت ا. بردم و روش گذاشتم قهطرف حل

 تكرارش؟ نهمهياز صداش؟ از ا يخسته نشد _

 مان؟يپ يدار يكار _

 .آره _

 بگو؟ _

 .گشنمه _

 .بر دار بخور يزيچ هي خوب؟ برو _
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 ه؟يدونم چ يخواد كه نم يم يزيچ هيآخه دلم  _

 كار كنم؟ يمن چ _

 .ميشام درست كن ميبر ايب. گهيپاشو د ايناد _

 .ندارم ليمن م _

 .دارم لياما من م _

 .بخور يزيچ هيمنم گفتم برو  _

به . سكوت اعصاب خراب كن شكسته بود نيدر اومده بود و اچون باالخره چهار كلمه حرف از دهنش . خوشحال بودم يشد ول يداشت م يحرص

 :توجه نكردم و آروم دستش رو گرفتم و بلندش كردم و هم زمان زمزمه كردم تشياخماش و عصبان

 .شبه 11ساعت  م،يو شام درست كن ميآهنگ گوش بد ميپاشو بر. ره يحوصله ام سر م يساكت يوقت _

 :و گفت ديكش رونيبا كج شدن سمت چپ بدنش اشك تو چشماش حلقه زد و دستش رو از دستم ب دهيسهنوز قدم اول به دوم نر يشد ول بلند

 .حوصله ندارم، ولم كن _

 :و گفتم دمشيشدم و دستش رو دوباره گرفتم و دنبال خودم كش كالفه

 !بهش محل نذار! نشينب! شو الشيخ يب. يايباهاش كنار ب ديبا. پات رو نهيتا چشمت نب ينيكه تا ابد بش يتون ينم ؟يباالخره كه چ _

 .يمحلم بذار يمجبور. نجاميگه من ا يلنگه بهم م يم يوقت يخوام محل نذارم ول يم _

 .كه مشكل رو حل كنه ميد يكفش سفارش م هي مير يم _

 من از كفش پاشنه دار متنفرم اون وقت تو خونه هم با كفش پاشنه دار بگردم؟ _

 .ميد يسفارش م ييدمپا هيخوب  _

 .پام باشه يزيدوست ندارم تو خونه چ _

 :موضعم رو عوض كردم و گفتم نيهم يبرا. كنه يدونستم ول نم يكرد و م يم يبود رو دنده لج، داشت لجباز افتاده

 يجور نيا. يايبچپت نوك پا راه  يبه بعد با پا نياز ا يتون يم. ير يرو نوك پا راه م دميوقت ها د يليخ ،يبلد يبيغر بيتو كه همه كار عج _

 .شه يمشكل حل م گهيد

تازه از گچ در  يكه با پا نينداشت هم رمينتونست تعادلش رو حفظ كنه، تقص ينوك پا رفت ول يچپش رو يبه مذاقش خوش اومد، پا انگار

 .وباره راه برنسالم بتونن د يرفتن تا با پا يهم م يوتراپيزيجلسه ف 6 هي ديمردم با. بود يتونست راه بره خودش كل ياومده م

 :نشه، گفتم ديكه ناام نيا يرو گرفتم و برا دستش

هم نداشت بعد از سه ماه تو گچ بودن و  ياگه پات مشكل. اديدر ب يخشك نيتا پات از ا يبر يوتراپيزيچند جلسه ف ديبا. ستين يبيعج زيچ _

 .شد ينم نيتكون نخوردن بهتر از ا

 :و رو به من كرد و گفت ينشست رو صندل. سمت آشپزخونه ميو آروم رفت ديچسبدستم رو . به نظرم مجاب شد يدونم ول ينم

 يم. يغذا درست كن يكه بلد نباش يخونه مامانت نبود روزيمن كه گناه نكردم اسمم شده زن خونه، تو هم تا د. يشام درست كن ديخودت با _
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 .يكن يآشپز يدونم بلد

 :ردم كه صداش بلند شد كيردم و كشوها رو باز و بسته مرو باز ك زريدر فر يحرف چيه يبهش و ب دميخند

 .گهيبردار د يزيچ هي ؟يكن يو تماشا م يكه دو ساعت درش رو باز كرد شگاههيمگه نما _

 .داد يخودم رو بهم پس م يداشت حرف ها. از ته دل دم،يخند

 افتاده؟يخودت اتفاق ن يمگه برا ه؟يدونم چ يخواد كه نم يم يزيچ هيآخه دلم  _

 .پاشو بردار يديبعدش كه فهم ،يخوا يم يفكر كن چ نيرو ببند بش زيدر فر _

 مان؟يپ _

 هوم؟ _

 ؟يباهام ازدواج كن يبازم حاضر بود يديد يم يجور نياگه منو ا _

 .صداش رفته رو مغزم. جون من حلقه ات رو بكن تو دستت! ايناد _

 ؟ير يچرا طفره م ؟يد يچرا جوابم رو نم _

 .پختم يچ نيبب ايب اليخ يب ؟يديپرس يزيها؟ مگه چ _

 !جوابمو بده. چونمينپ پرسميم  يازت سوال يوقت مانيپ _

 .دم يجواب م يسوال مزخرف نپرس _

 .دميپرس يسوال كامال جد هي _

 .بگم صد در صد نه ديبا ياگه دار ؟يدار دنميجنبه حرف راست شن _

 .دونستم يم! هه _

 .يندون اي يرو بدون يزيكه چ يكش ياز مغزت كار نم يلياصوال خ يعني ،يدونست يبگم كه نم ديبازم صد در صد با _

و صداقتت شدم،  يهات شدم، عاشق سادگ يطونيعاشق شر و ش. بود كه من عاشق چشم و ابروت نشدم نيا ياطالعت اگه گفتم نه برا محض

اراده ات شدم، عاشق محكم بودنت شدم، عاشق اون همه  به خود بودنت شدم، عاشق يعاشق كف دست بودنت شدم، عاشق مغرور بودن و متك

من محكم  يايناد! يعوض شد. دور يختياخالق خوبتم با گچ پات ر نيانگار همه ا يگچ پات رو باز كرد ياز وقت يولشدم  طنتتيشور و صدا و ش

. ايناد يكن يكسلم م يدار... اما تو. ديجنگ ين مها و باهاشو يرفت تو دل سخت ينبود، اهل سر خم كردن جلو مشكالت نبود، م يبود، اهل دودل

 نيچن هيتو خونه اما تو فقط به خاطر  چهيو كل كال و خنده هات بپ غايج غيج يخوام صدا يكردن، م يو بچگ طنتيبه ش يخوام وادارم كن يم

دونم منظورت  ينم ،يد يقلش م يو ه تياز عصر اون حلقه شده اسباب باز. مون يبه زندگ يبعد از ظهر تا حاال گند زد 4از ساعت  يمشكل

اون . يرس ينم يا جهينت چيبه ه يقل بد يحلقه رو ه نيهم ا گهيدم اگر چهار روز د يقول م بهت يگذره ول يم يدونم تو فكرت چ ينم ه؟يچ

كنه، پس  ينم جاديا يرييباز تو اصل موضوع تغ ياريب رونشيتو هم ب. ستيهم ن ياومدن رونيتو دستت رفته و ب يچه نخوا يحلقه چه بخوا

بار عاشق شدم و  هيكه  نهيمن ا يقانون زندگ. رو قبول كنم تا تهش هستم يهدبزنم و تع يچون من اگر حرف يبهتره مغزت رو شستشو بد

رو  يزندگ اي يكن يزار هيگر اي يو صبح تا شب بغ كن ينيگوشه بش هيماتم كده و  يخونه رو بكن ياگه بخوا يشم ازش ول يهم فارغ نم چوقتيه
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 ياز خونه م رونيكه تو خونه بگذرونم ب نياز ا شتريكشم ول بعد وقتم رو ب يكنم و نازت رو م يهفته تحمل م هيروز، دو روز،  هي يپوچ كن

 يلرم و يبا دوستام م ينباش هيپا. كردنم ياهل زندگ. و گردش هستم حيو تفر ياهل خوش گذرون يول ستمين يو زن باز انتيگذرونم، اهل خ

كه فردا  گميتو روت م. كردنش ازت بگذرم دايبا مشكل پ حاالدم و نه عاشق پات شده بودم كه  يطالق م يبرا يمطمئن باش نه دستت بهونه ا

رو  يخونه زنم بهم گرما و محبت بده، با بوسه اش گرم بشم و زندگ دميازدواج كردم كه خونه ام گرم بشه كه خسته و كوفته رس. يازم دلخور نش

تو  دهيچيپ يغذا يبو دميخسته كه رس. ادياز تنم در ب يو خستگ رميفكرم خرابه و اعصابم داغونه تو آغوشت آرامش بگ يزه مزه كنم، وقتم

رو دارم برا  يكيبندازه  ادميپشت درش جا بذارم و برم تو،  ديخونه دارم كه مشكالت و اخم و َتخمم رو با هيدارم،  كيشر هيبندازه  ادميخونه 

مرتب و  شهيخونه و رخت و لباس و غذام هم. هرو دارم كه پامو دراز كردم دست نوازشش روش حركت كن يكيهام،  يو ناخوش يخوش همه

 .آمادست

همه جور كمك تو كار خونه  هيپا يدون يو خودتم م يتو خانوم خونه ام! انگار كلفتشم من، نه كهيكه مرت يد يتو دلت فحشم م ياالن دار ديشا

و مرتب و رخت و لباسم سر  زيتم شهيكه مجرد بودم خونه ام هم ييسال ها نيهمون طور كه تو ا. از تو و بهتر از تو  شتريب يحت ديشا. هستم

كه اگر  ارهيرو تو ذهنم م نيحضور تو ا يكارا ول نيتوست ا فهيكنم وظ يكه االن هم فكر نم يدون يم نميا. جاش و اتو شده و غذام به راه بود

تو  هاگ. ميتا با هم دست به كار بش يبخوا ديشسته بشه تو با ياگه قراره لباس. تا منم پا به پات كمكت كنم يبلند ش ديبشه تو با زيه تمخونه قرار

آرامش و گرما،  يشه برامون جهنم به جا يره و اون وقته كه خونه م يكار ها نم نيكدوم ا چيدستم به ه دنتيمنم با د ينيگوشه بش هي نجوريا

 توچرخم و  يرم با دوستام م ياون وقته كه من م م،يهم ندار يبرا يحرف گهياون وقته كه د مفيش يوقته كه هر روز از هم دور و دورتر م اون

االن  يكم فكر كن هي ياش ول يولم كرد و رفت دنبال خوش هيطور نيپام ا ديكه مرد من مرد نبود، تا د يكن يو بعد من رو متهم م يمون يتنها م

تونه  يكس نم چيدونم ه يم. بزرگه، سخته يليمشكل خ نيدونم برات ا يم! يرفتم؟ حاال خود دان يكه اگه رفتم بابت چ يدرك كن يتون يم

 يكنم اگر بدونم م يبهت م يكنم و هر كمك يم يبگ يهر كار. ايباهاش كنار ب يام به تو ول يكيمن با تمام عشق و عالقه ام و نزد يكنه حت تدرك

 .يكن ينم داميتو خونه پ! اينه ناد ،يرو به جفتمون زهر كن يزندگ يخوا يم نمياگر بب يول ياياش كنار بباه يخوا

 !برو. خوام تنها باشم يم! پس چند وقت تنهام بذار _

 كجا برم؟ _

 .برو يخوا يخونه رو بذار و خودت هر جا كه م نيمن و ا. دونم ينم _

 چند وقت؟ _

 .دونم ينم _

فكر كن  نيبش. يرو ادامه بد يكه شروع كرد يراه نيو دوباره هم ياز سرت وا كن يخوا يمنو م يعني نيا. شهيكار درست نمدونم  يبا نم _

برس با خودت و بعد  جهيتونم كمكت كنم، به نت ينه من در كنارت م اي يدار ازيو نبود من ن ييو براش واقعا به تنها يكار كن يچ يخوا يم نيبب

 م؟يكار كن يبهم بگو چ

چون  يكنم شدم وبال گردنت كه مجبور ياحساس م ،يكن يبهم ترحم م يكنم دار يچون االن همش احساس م. تنها باشم خواميمطمئنم م _

 .از خداتم باشه كه من زنت شدم ديكنم با يحس نم گهيد. كه به خودم داشتم رو ندارم ياون اعتماد گهيد. يو دم نزن يايزنتم باهام كنار ب
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به  مونيفردا روز تو زندگ ميمون كمك كنه و بتونه برامون دوباره بسازتش تا بتون يكه به زندگ يريبگ يميهر تصم. گفتم بهت ا،يم ناددون ينم _

 ؟ين كيساالد درست م هي. كنم يدارم خوراك درست م. كنم يقبول م م،يباش يو راض ميها و آرزوهامون برس تيموفق

 .حوصله ندارم _

غذا رو  ايتو ب يخوا يم. يبكن يكار هي ديكنم پس تو هم با يمن غذا رو دارم درست م. ميكن يشام درست م ميدار ،ستياون مشكل من ن _

 .كنم يدرست كن من ساالد درست م

 رو اعصابم؟ ير يوقتا بد م يگاه يدون يخودت م مانيپ _

منم . ارهيو درش رو باز كرد و خم شد تا بساط ساالد رو در ب خچاليكنان رفت سمت  يل يبلند شد و ل يجمله رو گفت و از رو صندل نيحرص ا با

 .بعد آروم از كنارش رد شدم. دميبهش خند

دوباره اومد  نيريو ش يشگياون لرز هم. آوردم كه گرماش رو كنارم حس كردم و نفس هاش رو تو گوشم يداشتم بساط ساالد رو در م يحرص

 :گوشم زمزمه كرد بار كنار نيكه ا دميپس كش يسرم رو كم. سراغم

 ؟يبوسم كن يخوا يم يگفت _

نكرد و محكم بهم تنه  ينامرد. نيمن افتاد رو زم عيدو زانو بود و با حركت سر يرو. برگشتم سمتش و با دست هلش دادمش. ام گرفت خنده

 :و گفت ديون بلند بلند خندو ا نيبهتره بگم پخش شدم رو زم ن،يافتادم رو زم گهيمنم كه با اون پا آخر تعادل بودم و خوب د. زد

 .يشوهرت رو هل ند يتا تو باش. حقته -

منم تمام وزنم رو انداختم روش و خنده . تو بغلش دياش مشت زدم كه دستام زو گرفت و منو كش نهيبه طرفش خم شدم و با دست تو س -

من  عيتو آشپزخونه سر يكه با بو مياون حال و هوا بود دونم چه قدر تو ينم. دميكردم كه حلقه دستاش دورم محكم شد و آروم بوس يا ثانهيخب

 :و با دو تا قدم بلند خودش رو رسوند به گاز و گفت نيرو گذاشت رو زم

 .آخه چه وقته بوس كردن بود بچه جون؟ منو بگو كه گفتم گناه داره، بذار دلش رو نشكنم. توئه ريسوختن؟ همش تقص يديد _

 خاره به من چه؟ يخواستم؟ خودت تنت م ين كم. نهيسنگ پا قزو ست،يرو كه ن _

 .و مامان رو ناراحت نكن ريدستمو بگ ايپس ب. نه يعنيگم نه،  يم يوقت مانيپ _

 .خوام ينم _

 .نداره يپول نيگرونه و مامان همچ يليخ نياون ماش مانيپ _

 .گرونه يگ يهم م شهيو هم يخر يبرام نم يچيآخرشم ه يهمش سر كار _

حرف  يجور نيپس ا. چه قدر شد مايپول هتل و هواپ يدون يخودتم كه خوب م. لندن مياالن به خاطر تو اومد نينكن، هم يافانص يب مانيپ _

 .نزن

رو  ميبود و مر دهيكوب نيبار پاش رو به زم نياول يبرا يفروش يفروشگاه اسباب باز نيتريتو و يا يمشك يبرق نيماش دنيكوچولو با د مانيپ

 يدلش م. كرد يتر م يعصب هيبه ثان هيرو ثان ميمر نيرفت و ا ينم يحرف چيبار ه ريز شهيو بر عكس هم شيبرام بخر ديه باكالفه كرده بود ك

 .واقعا گرون تر از اون بود كه چشمش رو ببنده و به خاطر دل پسر كوچولوش بخرتش يبراش بخره ول تخواس
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كشه و شروع به  يم رونيبه محض خروج با حرص دستش رو ب مانيپ. ارهيم رونشيو آروم از مغازه ب رهيگ يرو م مانيدست پ ميمر تينها در

ده تا خودش با  يرو م ييفرصت تنها نيگم نخواهد شد بهش ا مانيهتل هستن و پ كينزد نكهيمطمئن از ا ميو مر كنهيرو م ادهيتو پ دنيدو

 .اديموضوع كنار ب

 تيو با عصبان چهيپ يخوره، درد تو پاش م يمحكم به قوزك پاش م يزيناگهان چ شه كه يدور م مياز مر عيسر يبا حرص و قدم ها مانيپ

كرده بود تا مامان بخره و  يهر كار شيپ يقيكه دقا ينيشكل ماش قايدق ينيسوار ماش نهيبيرو م يو دختر بچه ا گردونهيسرش رو به عقب بر م

 نكهيده و خوشحال از ا يكه بلده رو به دخترك م ييكنه تمام فحش ها يزنه و شروع م يدختر بچه م نيبه ماش يبا حرص لگد. بود دهينخر

و شروع  شهيم ادهيپ نشيهست اما دخترك با حرص از ماش يسيزبانشون انگل نجايچراكه مامان بهش گفته بود كه ا. فهمه ينم يزيدخترك چ

 .ده يو هلش م مانيفحش دادن به پ هماون  يسيبه زبان انگل كنهيم

نه به جدا شدن و  كيو وادارش م رهيگ يم عيرو سر مانيدست پ. برسه مانيكنه تا به پ يشاهد صحنه اس قدمهاش رو تند تر م كه از دور ميمر

 .كردنه غيج غيسكوت، اما دخترك هنوز مشغول ج

مادر دختر بچه كجاست كه  نهيگردونه تا بب يكالفه سرش رو بر م ميمر. كنند يو هر كدوم به زبان خودشون با هم دعوا م اديهم كوتاه نم مانيپ

خودش رو به  عيسر ييگشاد و قدم ها يبه چشم و خنده ا ينكيبا ع يو شلوار كتون قهوه ا ديسف شرتيبا ت يو غائله ختم بشه كه مرد اديب

 .رسونه يدخترك م

 يكنه حرف يدونه و دهن باز مگر يكه مشغول آروم كردنشه دوباره سرش رو به طرف مرد بر م يرو محكم گرفته و درحال مانيدست پ ميمر

 شهياشك تو چشمش جمع م يا هيثان. مونه يباز م مهيشه و دهنش ن ينگاهش مات م ستادهيدخترش ا يمرد كه حاال روبه رو صيبزنه كه با تشخ

جز  چكسيتوجه همرد هنوز م. شه يدخترك ثابت م نيماش ياراده نگاهش رو يو كامال ب تيو در نها يديبعد غم و نا ام وبعد اخم و غضب 

 .شه يگه نم يبه باباش بد م مانيكنه و خودش رو تو بغل مرد انداخته و از پ يم غيج غيدخترك كه مدام ج

 يجز خواهر نا تن ستين يدونه كس يكه حاال م يدخترك. شه يكنه ثابت م يدخترك رو نگاه م نيكه با حسرت ماش مانيپ يرو مينگاه مر دوباره

نگاه ... خودش يدستشه و پسر كوچولو هيثان هيبرو برگرد و تو  ياراده كنه ب يزياوت كه اون تو ناز و نعمته و هر چتف نيپسر كوچولوش، با ا

 .مانيو پ ميو برگشتن به طرف مر نيزم يبا بلند شدن مرد از رو شهيهم زمان م نيو ا رهيگ يم رنگ نفرت ميمر

 نياز ا ميمر. ارهيب ادينگاه رو به  نيتا ا ارهيكامال مشخصه كه داره به مغزش فشار مشه و  يم رهيخ ميمر يتو چشما هيچند ثان يمرد برا نگاه

 وت شيسال ها پ يها يو دوباره تمام تلخ رهيگ يمقابلشه دلش م يكه ك اديب ادشي ديبهش زل بزنه و فكر كنه تا شا ديبا ريكه ام يبگيهمه غر

 .شه يذهنش و نگاهش پر م

كنه و با لبخند رو  يشد دهن باز م يو دخترك گاه شكسته م مانيپ يصدا يب يها دنيكه با خط و نشون كش يوالنط يباالخره بعد از سكوت مرد

 :گه يم ميبه مر

 .نشناختمت. يچه قدر عوض شد ؟يخودت ميمر _

 .دياصال عوض نشد يجنابعال يول _

 دمت؟يچند ساله ند يدون يم... اه _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٥ 

 يم يادآوريبود و خاطرات  سادهيا تمام اون اتفاقات حاال با اون لبخند اعصاب خراب كن جلوش واكه ب ريهمه وقاحت ام نيتو ذهن به ا ميمر

 .زنه يم ريبه ام يكنه و تنها پوزخند يده و سرش رو بلند م يم يكرد، فحش آبدار

 .ها يبزرگ شد ؟يبچه دار شد يك يازدواج كرد يپسرته؟ ك _

 .ديو دختر دار بش ديازدواج كن يجنابعال نكهيقطعا قبل از ا _

 :كنه يو زمزمه م زنهيقهقه م ريام

 .من بذاره يجرات كنه سر به سر كت يكس اديب شيكم پ. پسرتم كه بدتر از خودت ؟يهات رو ترك نكرد يهنوزم بد خلق _

 :گه يم يظيغل يسيكنه و به انگل يم رياندازه و رو به ام يدوباره صداش رو سرش م دخترك

 .اديتا حاال؟ ازش خوشم نم دمشين ندچرا م ه؟يك نيا يدد _

 :گه يم يخنده و رو به كت يكرده دوباره م دايكنه و انگار فان پ يم يبه كت يدوباره نگاه ريام

 اد؟يچرا ازش خوشت نم _

 .اديچون از اون پسره بدم م _

 .شه يثابت م ريام يرو يو گاه يكت نياشم يرو يكه نگاهش گاه مانيدوزه به پ يگرده و چشم م يناگهان به پشت بر م ميحرف، مر نيا با

 :گه يم ميكنه و با خنده رو به مر يدراز م مانيشه و دستش رو به طرف پ يتر م كينزد يهم قدم ريام م،ينگاه مر با

 حرف بزنم؟ يبا پسرت به چه زبان ديبا _

 :گه يكنه و با افتخار م يم ريرو به ام ميبدون مهلت دادن به مر مانيپ

 .دميبد زد، من همه رو فهم ياون همه اش بهم حرفا. كم هي فهمميهم م يسيهم، انگل يبلدم، فرانسو يفارس. م حرفت روفهم يمن م _

 :گه يو با لبخند م نهيش يم مانيمقابل پ ريام

 .يبد زد يگفت تو هم بهش حرفا يكت ؟يو تو چ _

 .دميو كشخودشو فقط موهاش. زشتش زدم نيمن حرف بدا رو به ماش. دروغ گفت! نه _

 خواست مال تو بود؟ يدلت نم. يخوشگل نيبه ا يكت نيماش _

 نيرفتم كه اون زد به پام با ماش يشدم و داشتم م يدوست دارم، چون نداشتن كه مامان بخره عصبان مايمن هواپ. اديها بدم م نيماش نياز ا! نه _

 !نگاه كن. زشتش

و  بوسهيو م رهيگيرو تو دستش م مانيپ يو آروم پا شهيتر م نيبغضش سنگ مانيپ يحرفا دنياز شن ميو مر ريسمت ام رهيگيپاش رو باال م بعد

 كنهيگوشش زمزمه م ريز

 باشه؟ م،يبر يزود ايحاال ب. شه دردش يخوشگله رو برات بخره خوب خوب م يمشك نيمطمئنم مامان اون ماش -

 :ده يباشه ادامه م ياز هر حسرت و حسود يكنه خال يم يسعكه  يبا لحن ريرو به ام ميبوسه و مر يرو آروم م ميصورت مر مانيپ

 .دخترت هم مقصر بود يول. مانيدر هر حال متاسفم اگر دخترت رو ناراحت كرد پ _

 :گه يم ريپره و رو به ام يحرفش م نيب يهنوز مشغول حرف زدنبود كه كت ميمر
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 .دارم ييدستشو يدد _

 .ييگفتم برو دستشو بهت ياومد ياز در م. صبر كن قهيدو د يكت _

 !با اجازه. ديسالم برسون. ديبه كارتون برس م،يش يمزاحمتون نم _

 :گفت ميرو به مر يدست و پا شكسته ا يبار به زبان فارس نيا يكت

 .چمدونشم جمع كرد و رفت شيچند روز پ يشر م؟يسالم برسون يبه ك _

 .خوب هر وقت مامان از سفر برگشت سالم برسون بهش _

از . كم تپل بود هيموهاش قرمز بود و خودشم . بهترم شد. تازه نرفت سفر، از خونه ما رفت. بابا بود ديدوست دختر جد ست،يه مامان نك يشر _

 .اولم به بابا گفتم باهاش دوست نشه

دوزه و پوزخندش  يم ريه امگه؟ نگاهش رو ب يم يداره چ يكه كت افتهيم شيدوزه و بعد كم كم دوزار يچشم م ريبهت زده به ام يا هيثان ميمر

 :گه يم تيوضع نيكه انگار جشن گرفته باشه از ا يبار با لبخند نيا اد،يشه و به زبون م يتر م قيعم

 اناياح. ديجور رو دست خورده باش نيكه ا دهيبع. دياشتباه رو تكرار كن هيدو بار  دهيكاركشته بع ياز شما! انيجناب آر يبد رو دست خورد _

 يو به كارا ختهيداره تا نر شيبچه ج. ديافتاد يكه به بچه دار نميب يم. هه! رنگ وارنگتون نبودن ياز دوست دخترا يكيون كه ج يمامان كت

 .ديببر فيبهتره تشر ديافتاديگه نيد

 :گه يم ميشه و با حرص رو به مر يپر غضب م رينگاه ام رنگ

سركار خانوم؟ از شما هم  نينكنه شما هم رو دست خورد. نميب ير شما رو هم نمشوه يسفر ول ديآورد فيتشر داستيجور كه از ظواهر پ نيا _

 د؟يفراموش كه نكرد. ديبار خورد هيكه  يبا رو دست دهيبع

 .دوزه يچشم م ميو با لبخند به مر شهيكرده باشه دوباره نگاهش آروم م يانگار كه مساو بعد

كنه تمام فكرش رو متمركز  يم يكنه و سع يسال رو به زحمت پشت زبونش پنهون م هفت نيو درد ا اديشه و فر يپر خشم م مينگاه مر رنگ

 :گه يم ريو رو به ام كنهيدهنش رو باز م ميبدون توجه به مر مانيهم شك نكنه و خرابش نكنه كه پ مانيبده كه پ ريبه ام يجواب هيكنه و 

 .من فقط پسر مامانم. ه رفتهمامان ول كرد كميمن رو تو ش. من بابا ندارم، بابا مرد نبوده _

ده كه چرا انقدر احمق بوده كه رك و  يتو دلش هزار بار خودش رو فحش م هيگذاره و همون ثان يم مانيدهن پ ياراده دستش رو رو يب ميمر

 .بزنه ادشونيو فر سهيوا ريام يروبه رو مانيدر مورد پدرش گفته بوده كه حاال پ مانيرو به پ تيراست واقع

كشه و  يرو م مانيتنها دست پ ميمر. شه يپره و چشماش گرد و متعجب و وحشت زده م يو كم كم رنگش م ميدوزه به مر يچشم م جيگ ريام

 .كنه يره و پشت سرش رو هم نگاه نم يبه طرف هتل م عيسر

با  گهيبار د هيشه  يكه م يواهش تكرارره و دوباره همون خ يبار سوم به طرف رسپشن م ينشونه و برا يم يمبل الب يرو يرو با بدبخت يكت ريام

 :گه يدوزه و م يچشم م ريلبش به ام يزن كه با همون آرامش و لبخند رو يو دوباره صدا ديرياتاقشون تماس بگ

 .دن يگفتم كه جواب نم _

 .مطمئنم تو اتاقشونن. خودم برم باال ديشماره اتاقشون رو بد ديپس لطف كن_-
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 .جلوش وتريدوزه به كامپ يگه و دوباره چشم م يتاق رو مشماره ا يمعطل يبار ب نيا زن

 .اميجا تا ب نيهم نيبش قهيدو د يكت _

الك  ياون حت. از دوست بچه دار اديبدم م ،يوقت دوست بچه دار نداشت چيتازه تو ه. اديدوستت خوشم نم نياصال هم از ا. باهات اميمنم م! نه _

 .قرمزم نداشت

 .ستيحرف ها ن نيوقت ا االن! ايكوتاه ب ياوف كت _

 سخته؟ ييانقدر تنها. رفته ستيهنوز دو روز ن يشر ؟يكن يده با من دعوا م ياون جوابت رو نم ؟يزن يچرا داد م _

 .خرميهم برات م يبستن هي. اميتا ب نيبش. ها يزن يحرف م يليوقتا خ يگاه يكت _

 .يبخر دياون الك قرمزه رو هم با _

 .خوب لهيخ _

 يو ضربه ا ستهيا يم ميبعد پشت در اتاق مر يا هيره و ثان يده براش و بعد به طرف آسانسور م يم يشه و سفارش بستن يرد م يكت از كنار ريام

 .زنه يبه در م

رو  مانيپ رهيخ رهيخ ريشه و ام يدوباره اخم آلود م مانينگاه خندان پ. نهيب يرو مقابلش م مانيپ ريشه و ام يبپر بپر باز م هيبعد از چند ثان در

 .كنه ينگاه م

 .گردونه يرو به عقب بر م مانيكفش پاشنه بلندش نگاه پ يو قدم ها ميمر يصدا

 مان؟يپ هيك _

 ريرو به ام يذاره و با سرد يم ريكالمش تاث ياخم رو نيشه و ا يكم كم اخمش پر رنگ تر م. ريدوزه به ام يمقابل در چشم م دهينكش هيبه ثان و

 :گه يم

 ؟يدار يكار _

كشه به طرف خودش و  يرو م مانيدست پ يعصب ميرو نوازش كنه كه مر مانيبره تا سر پ يكنه و باال م يدراز م مانيدستش رو به طرف پ ريام

رو  مانيدوخته پ ميكه چشم به مر يكنه و درحال يازش درك نم يزيچ ميكه مر يشه و با لحن يراه متوقف م مهيدر ن ريشكل دست ام نيبه ا

 :ده ير ممخاطب قرا

من و مامانت تموم بشه  يتا حرف ها ارنيهم ب يبستن هيمن؟ برات گفتم  يكت شيپ نييپا يشه بر يكار مهم دارم، م هي متيمن با مامان مر _

 .ينباش كاريب

 :گه يو م ريدوزه به ام يكشه و چشم م ياخماش رو در هم م مانيپ

 .شتهز نشميزنه، ماش يم غميادبه، ج يب. ادياز اون بدم م _

 :گه يو م مانيدوزه به پ يبا لبخند چشم م ريام

 چه طوره؟. يباهاش پز بد يزشت كت نيخرم كه به ماش يخوشگل برات م نيماش هيكم مواظبش باش منم به جاش  هيخوب  _

 عياز ترس سر مانيماسه و پ يم ريكالم تو دهن ام ميمر اديبا فر يمونه ول يدور نم ريبرق از چشم ام نيزنه و ا يبرق م يا هيثان يبرا مانيپ نگاه
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 .از اتاق رونيره ب يم

 .الزم باشه انقدر دارم كه خودم براش بخرم. تو نداره هيبه هد ياجيپسر من احت _

 نه؟. گرونه يليقبول كن خ يول _

هفت سال  يشناخت يو مكه ت يميمر... كرد و خود فرو يزد و دست و پاش رو گم م يمال و ثروتت چشماش برق م دنيكه از د يمياون مر _

 .خوام زهر بچه ام شه پس به سالمت يو نم التيهفته با پسرم تعط هياومدم  ،يپهن كن گهيجا د هيتورت رو  يبهتره بر. مرد شيپ

 گه؟يمنظورت بچه مونه د -

سال هاش، لحظه به لحظه و  تموم. اش مال خودمه يباق. ديشب بود كه نوش جون فرمود هيسهم شما همون . اشتباه به عرضتون رسوندن! هه _

ها و  تيها و خنده ها و موفق يطرف همه خوش نيبه ا شيها و البته از سه سال پ يضيها و مر يها و درد ها و ندار ياش، همه بدبخت هيبه ثان هيثان

 .دت نشهرو جمع كن كه لنگه خو يدييكه زا يكي نيبرو هم. پسرم ييتو كارت شناسا يحت ،يندار ييجا چيتو ه. فتخاراشا

 .دونم كه شناسنامه نداره يم _

 .نداره يا گهيد زيچ چيبه ه ياجيمنه مادرش رو داره و احت ليكه فام يا يفرانسو. هيفرانسو هيهم نداره، بچه من  ياجياحت _

 داشته باشه كه توش اسم پدر داشته باشه؟ يخواد بچه ات حالل زاده باشه؟ شناسنامه ا يدلت نم. يگ يدروغ م _

شده؟  يحاال چ. كنم باهاش يم يدونستم چه غلط يخودم م. شد يسقط م دياون وقتا بچه ام با ادمهيشما؟  يشد ريتا حاال انقدر خ يكاز  _

 هات؟ يالوات يباق يپ يگلش و بر يرو هم بنداز يكي نيكه ا دهيمفت د هيچشمت لل

 بدم بهش؟ تيخوام هو يبده م _

 .بهش نداره ياجياحت _

 نيتونه داشته باشه ا يم يكه كت ييزايپس چرا از همه چ. پسر منم هست ينخوا يبخوا. خود نكن يباش، لج ب يكم منطق هيه، كه دار يدون يم _

 نداشته باشه؟

 .جون و امثالهم كن يتو همون برو خرج شر. هم به ثروت تو نداره ياجياحت. پسر من اسم داره _

 مگه كم گذاشتم؟. دمهم خرج تو كر يموقع هي ؟يزن يحرف م ضيچرا با غ _

 ؟يبهت گفته خفه ش يتا حاال كس _

 .رميگ يم مانيپ يشناسنامه برا هيمن . باش يكم منطق هي نيبب _

 در عوضش؟ يخوا يم يپس بگو اون وقت چ يستين يحاتم طائ _

 هي. هاشون لهيدم و پ يمامان و بابا مكه به  ييسر باال يخسته شدم از جوابا گهيهشت ساله كه خودمو گم و گور كردم، د. رانيخوام برم ا يم _

م جدا يدار يگم توافق يو بعد م يو تو هم مثال زن من ميمون يم نايمامان ا شيماه پ كي. رانيا مير يو همه با هم م يايچند وقت به عنوان زنم م

كنن و منم به  يو پرستار بزرگش م ناياشم و مامان  يخالص م يمنم از شر كت ير يم يبعد تو هرجا دوست داشت. حرفا و خالص نيو ا ميش يم

 .افتادم يرفت از زندگ ديبچه رو گذاشت تو دستم و راشو كش نيكه دختره احمق ا ياز روز. رسميام م يزندگ

 يم مانيو پ يدست و پاتو بسته؟ به كت يو كت يهات برس يبه هرزگ يون تيراحت نم اليكه با خ نهيات از ا يهنوزم ناراحت. يحيواقعا وق! هه _
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 كه دهنشون رو باز نكنن؟ يبگ يچ يخوا

خوام  يتازه دروغ نم. و الك و لباسه يكنه و خرجش چند تا اسباب باز يبرو برگرد قبول م يبهش بگم ب يداره، هر چ ياز من حرف شنو يكت _

 اي يرو بهش بگ تيكه تو واقع مانيمونه پ يهم، م شيپ ميو حاال دوباره برگشت مياز هم جدا شده بود. پسرمه مانميو پ يگم تو زنم بود يم. بگم

 .يخوا يخودت م يدونم هر چ يم هچ

 .كنم و الل شم داتيپ يكيچند وقت هم هر شب تو بغل  نيالبد تو ا _

 .خودمه و به خودم مربوطه ياش زندگ يباق. برات رميتا شناسنامه پسرت رو بگ يكن يكار رو م نيداره؟ تو ا يبه تو چه ربط _

شه كه  يم دهيگرده، تمام اون حرف ها دوباره تو سرش مثل پتك كوب يها بر م يتمام اون تلخ گهيبار د هي. زهير ي، از درون مشكنه يم ميمر

 يكس چيتونه حدس بزنه با ه يكه م نيبا وجود ا ريكه ام. شه يتو چشم اون مرد پاك نم يو حت يبار كج رفته باش كياگر  يناپاك بودن حت

كه  يمرد. باشه ريتونه زن ام يكه باز هم نم. كنم ينداره چه م يبه تو ربط گهي،م.گه با تو باشم ينم. يگه مثال زنم ي، مگه زنم شو يمنبوده ن

حل مشكل خودش  يو برا سادهيحاال رو به روش وا. تر از خودش فيتر و كث اهيس يبا صفحات يبالها رو سرش آورده، مرد نيخودش تمام ا

 .كنه يم املهداره باهاش مع

 نيكنه ا يبا پول مثل آب خوردن براش حل م ريدونست ام يشناسنامه داشته باشه و م مانيتونست به خودش دروغ بگه، از خداش بود پ ينم

مامان باباش و بعد از  شيخواست با سر بلند برگرده پ يدلش م. كنه يكار رو ساده ترم م نيو ا مانيپ ومدهين ايدن رانميخصوصا كه ا. مشكل رو

خواهر و برادراش  نهيبب. شون شده يتو كار فكر كنه دخترش باالخره باعث سربلند تشيموفق دنيتا باباش الاقل با د ندشونيا دوباره ببسال ه

محكم  يليخ. رهيكنه و باز آروم بگ يسال ها رو خال نيا يكنه و تمام زجرا هيگر ريدل س هيخواست تا  يكنند؟ دلش بغل مامانش رو م يچه م

خواست تمام  يدلش م. و آروم بشه زهياش بر نهيس يكنه و دردهاش رو رو هيخواد تا بهش تك يپشت م هيكرد  يو حاال احساس م دوب سادهيوا

كه پاك بود  ييانايبنده، آر يتو ذهنش نقش م انايآر يا هيناخوآگاه ثان. ديد يم رياز ام ديكه با يبا خفت و خوار يلكه ها ازش پاك بشه حت نيا

 چيه ريكه ام ديد يبود و م ستادهيا رياما حاال مقابل ام. اومده بود گهيد يزايچ يليو خانوم و متشخص و خ بايبه چشمش ز. بود استهوو اون رو خ

كه با  نيبار استفاده شده بود و با وجود ا هيكه  يشده بود اون دستمال. ديد ينم ميرو تو مر رييهمه تغ نيانگار ا. نهيب يرو نم زهايچ نيكدوم ا

 .اومد يهمون دستمال استفاده شده م رياتو شده بود باز هم به چشم ام يشسته شده بود و صاف خشك شده بود و حت قتد

بودند؟ از قفس شب فرار  دهياشك ها بعد از سال ها تو روز بار نيا يبود ك دهينفهم يتو فكر فرو رفته بود، حت ريبه ام رهيخ يدونست از ك ينم

كنه و اشكش  يصورتش حركت م يكه رو ريبا حس دست ام. ختندير يم ديكه نبا يچشم كس ين، تو روز روشن و جلوبود دهيكرده بودن و چك

 :گه يم دهيدر هم كش ييبلند و اخم ها بايتقر يزنه و با صدا يرو پس م ريدست ام يو عصب عيحركت سر هيو با  اديكنه به خودش م يرو پاك م

همون نفر  يدم كه دست حت ياجازه ندادم و نم ينفر بهم خورده ول هي، اگر دست خورده ام فقط دست خوره يكه دستت به من م هيبار آخر _

 .دوباره بهم بخوره

 عياومده، سر رونيب ميكه تازه از شوك حركت مر ريلحظه ام نيتو آخر. ره يزنه و به سمت آسانسور م يرو كنار م ريام يحرف چيه يب بعد

تو  ميمر راتييكه از درك تغ يشتريب اطيبار با احت نيشه و ا يوارد آسانسور م عيداره و سر يدستش باز نگه م رسونه و در رو با يخودش رو م

 :كنه يكنه آروم زمزمه م يسال كم كم داره درك م دچن نيا
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 ه؟يجوابت چ ينگفت _

 .ستمين رندهيگ ميمن تصم ره،يبگ ميتصم ديبا مانيپ _

 .دو تا آدم گنده يزندگ يبرا رهيبگ ميحاال تصم يسال ها مغزش رو از بد گفتن من پر كرد نيتو تمام اساله كه  8، 7بچه  هي يخوا ينگو م _

رفت حرفات؟ نكنه از آثار سر و كله  ادتيسرعت  نيبه هم. به هم نداره يمون ربط يما كه زندگ ره،يبگ ميخواد تصم يخودش م يزندگ يبرا _

 هم؟ يفراموش نيزدن با دخترته ا

 .نزن شيانقدر ن _

بابت گرفتن وقت  ارنيبفرست براش ب. نره ادتيپسرم  نيحاال هم راهت رو بكش برو و البته ماش. تونم باهات حرف بزنم ينم نيبهتر از ا _

شه  يم يچون وقت من چند سال. دنشيبا خر يذار يفكر هم نكن منت م. كنم يبسنده م نيبه هم يول يداد يم يشتريب يبها ديمامانش با

 كه حرفم بزنه؟ نيچه برسه به ا رهيگ يجماعت برا حرف گوش دادن هم پول م ليكه وك يدون يم. شه يپول براش داده م يساعت

 .يقبال ها مهربون تر بود _

 .ستميكورم ن. وقته آدم شدم يليخ. كورم بودم. آخه قبلنا خر تر بودم _

بعد  يا هيو ثان اديپسر كوچولوش خنده به لبش م افهياز ق. خوردنه يو بستن يمشغول كلنجار رفتن با كت يكه حرص نهيبيرو م مانياز دور پ ميمر

 :كنهيو زمزمه م ريبه ام دوزهيو چشم م شهيم ليلبخندش به پوزخند تبد

 .بار خواسته ات بره ريهم ز هيثان هيشك دارم حاضر بشه  يكه تو بزرگ كرد يهر چند با وجود اون دختر _

 :كنه يو دوباره زمزمه مداره  يبر م ريچشم از ام بعد

سالها مجاب  نياز دوست دخترات رو تو ا يكي يفقط موندم با اون زبونت چه طور نتونست. تا كمكت كنم يبرم كه به دست و پام افتاد يلذت م _

 افته؟يكنه برات و كارت راه ب ينقش باز اديرو برات بكنه و چند وقت ب يفداكار نيكه ا يكن

نكرده بودم كه انقدر ازم متنفر باشه كه بعد از  دايرو پ يدوما كس. برو برگرد يخواد ازم ب يام برگه ازدواج ثبت شده مكه اوال باب نيا يبرا _

 .يهمون مورد قاياش، اما تو دق ينقشه ام بهم نچسبه و بره دنبال زندگ ياجرا

 .ستين يتو جور كردن عقدنامه هم كار سخت يوگرنه برا.بگو نويا! هه _

 ريازدواج غ يكنم وگرنه سند ساز يتونم كار يشه م يثابت م شيچون با آزما مانميدر مورد پ. اديازم بر ب يكه هر كار ستمين خدا گهيد _

 .ومدهياز پشت كوه هم ن ست،يبابام خر ن. ممكنه

 غوتيج غيج يحضور تو و كت تو هتل باشه، بدون گهيساعت د هيپسرم تا  نيماش. به سالمت گهيد! جالب شد. يش يپس جلو بابات موش م! هه _

 .كنه حضورش يم تيپسرم رو اذ. البته

 .نباشه خواهرشه يكنه، هر چ يعادت م _

 !خدافظ. مطمئن نباش يليخ _

 .خدافظ _

 مامان؟ _
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 جانم؟ _

 د؟يخر نيبود؟ چرا برام ماش ياون ك _

پسرش هم متهمش كنه  يخواست روز يدلش نم. ه بودرو گفت تيبهش واقع شهيتونسته بود حرفاش رو درك كنه هم مانيكه پ يروز نياول از

 يكرد هنوز نم يفكر م دميشا ايجرات نداشت كه بهش بگه چه طور به وجود اومده و  ايزود بود  ايتونست  يهنوز نم ديشا. ها تيبه نگفتن واقع

خواست  ينداشت و نم مانيرو جز پ يكسرو بگه، چون  تيبهش واقع ديدونست كه با يم يرو درك كنه ول ييحرف ها نيچن يمعنتونه پسرش 

كه آروم موهاش رو  ينشونه و در حال يپاش م يرو رو مانيو پ نهيش يلب هاش م يرو يلبخند خسته ا. از دست بده پسرش رو يفردا روز

 :گه يكنه، م ينوازش م

 .مانياون باباته پ _

شه و بعد  يم رهيبهش خ يا هيدوزه و ثان ياش م يمشك يشارژ نيماش ينگاهش رو به پشت سر و رو. ده ينم ميمهلت ادامه به مر مانيپ

 :گه يو م ميو رو به مر رهيگ ينگاهش رو م

 .خوامش يرو ببره، من نم نشيماش اديبهش بگو ب _

 .اشه فهياون باباته، وظ _

 .شمونياومد پ يشد و م ياگر بابام بود دلش برام تنگ م. بابا ندارم ينه خودت گفت _

 .نبودم ريتقص يمنم اون زمان ب. يدون يرو نم زايچ يليتو خ مانيپ _

 .خوامش ينم _

 .خونه يها تنها بمون يليتو تعط يستيهر هفته، مجبور ن يبر يتون يم يمهمون يكل. ميدار ليفام ياون جا كل ران؟يا ميواد بر خيدلت م مانيپ _

 ؟يگردم تو هم خونه ا ياون وقت از مدرسه بر م _

 .ميهم شيپ يشتريوقت ب. خونه مايزودتر از االن م _

 .و منم بابا دار بشم يتا ازدواج كن يپس اون وقت وقت دار _

 نويا. هست و اسمش شناسنامه اس يرانيكه ا ياالنت داشته باش ييمثل كارت شناسا يزيچ هي ديشما با ميكن يزندگ رانيا ميبر ميبخوا مانيپ _

 ...و ميبر يو كت ريبا ام ديبا ميبر ميبرات، اگه بخوا رهيتونه بگ يفقط بابات م

 :گه يپره و م يم ميحرف مر نيب مانيپ

شم، هم  ياون وقت هم بابا دار م. يازدواج كن نيو با كو يخونه باش يبتون شتريهم صبر كنم تا كارات كمتر شه و ب گهيتونم چند سال د يمن م _

 .خواهر دار

 ...و ميره با هم باشاز من خواسته دوبا ريو ام ياما تو خودت خواهر دار _

رو  نيدوباره حرف كو. تو معامله كنه تيسر هو خواديماهه كه م  هي يبابا هيتونه بگه  ينم. چرخه يادامه دادن حرفش نم يزبونش برا ميمر

سال  نيد كه چندكه روز اول گفته بو يهمكار. داشت اديرو هم به  نيقبول نكردن كو يبرا ميمر يتمام بهانه ها يبود و حت دهيوسط كش مانيپ

ها تو  نيآورده و بزرگ كرده و تمام ا ايرو تنها به دن مانيهم پ ميدونست مر يساله ازش داشت و م 10دختر  هيكرده و  يم يزندگ يتربا دخ
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م بهانه تما يكه با صبور يمرد. هم شده باشه نشيد رييبه خاطرش حاضر به تغ ينذاره و حت ميرو مر يبيجا افتاده بود كه ع يفرهنگش جور

. داده بود حياش ترج ياش و رابطه خون ييبا تمام ثروت و دارا رياون مرد رو به ام مانيبود و باز هم منتظر بود و حاال پ دهيشنرو  ميمر يها

كه  ينيو ماش ريباز برق ثروت ام يزندگ يها ييها و صرفه جو يكه به عكس مادرش و با وجود تمام سخت يپسر بچه هشت ساله ا مانيپ

 .بودش نگرفتهاشتنش براش آرزو بود د

 .گرفت و گرفته بود يم ميتصم ديبا مانينمونده بود، پ يباق يحرف يجا

مثل نوار و پشت  ريسالم ام دنيدو روز بارها و بارها با خودش تكرار كرده بود رو تنها با شن نيكه تو ا يو جمالت رهيگ يرو م ريشماره ام ميمر

 :كنه يهم تكرار م

دستم  يشناسنامه اش رو داد يوقت. يريرو بگ مانيشناسنامه پ ديبهت ندارم اول با يكه اعتماد ييفقط از اون جا. با شرطت موافقم! ريسالم ام _

 يم يما فرانسه زندگ. كنم يم ليآدرس و تلفن خونه رو هم برات م. ما شيپ يايالزم نم يو كارا شيآزما يتا اون روز هم جز برا. رانيا ميايم

 .و كاراشو بكن ريمدارك رو بگ ايب يو اگه خواست يهر موقع تونست. ميگرد يجا و فردا صبح بر م نيا مياومد التيتعط يراو ب ميكن

 .ميزن و شوهر مينشون بد ديبرا شناسنامه اش با _

 يراحت م يكم خرج كن هي ست،ياونم كه جور كردنش برات سخت ن. كنه يم تيهم كفا ميهم بود غهيبرگه كه نشون بده ص هي. ستينه الزم ن _

 .شيريگ

 .رو نشون بدم يكه تو زن من يشناسنامه ا ديبابا با يبرا يول _

 .يدوست دار يهر چ اي ميازدواج كرد سايدونم؟ بگو كل يچه م. ميكن يم شيمحضر رانيا ميايو م مينكرد يازدواج رسم يبگ يتون يم _

 .ميراه بنداز شيو نما رانيا ميكه بر هيها چ يباز نيپس ا. ميعقد كن ديباالخره كه با ؟ياريدر م يچرا مسخره باز -

 .يقبول كن ديپس با ،يريرو ازم بگ مانيپ اي يكنم كه فردا طالقم ند يم سكير يحت اميهمه جوره دارم باهات راه م. خواد پدرمم باشه يدلم م _

 .بود نيكار هم نيفعال بهتر. بزنهحرفش  ريبشه و ز مونيپش ميتا مبادا مر اديده فعال كوتاه ب يم حيترج ريام

و بارها و بارها  رهيگ يسند با ارزش تو دستش م هيرو مثل  مانيشناسنامه پ ميمر. شه يم دايسر و كله اش پ مانيبعد از دو ماه با شناسنامه پ ريام

خشك و  يرزنه و تنها تشك يم ريبه ام يد تلخلبخن تيكنه و در نها يلب تكرار م ريبارها و بارها نام مادر و پدر رو ز. خونه يصفحه اولش رو م

 :گه يكنه و م يم يخال

 .اما شرط آخرم _

كردم بازم برام  ايدرست كردم، هزار جور برو ب ينامه جعل غهيرشوه ص يو كل يگرفتم، با بدبخت مانيپ يشناسنامه برا @حرفه يليواقعا خ _-

 ؟ياريشرط م

 .يقبول نكن يتون يم. مجبورت نكردم _

 .بگو باشه _

 .شيرياز من بگ يتون يو نم يطيبا منه، تحت هر شرا مانيكه حضانت پ نيبر ا يخوام مبن يبرگه م هي _

 يكار؟ از روز اولم نم يخوامش چ يم ؟يباف يبكنمش اون وقت تو شر و ور م يجور هيرو  زونمهيكه آو ينيخوام هم يم. دختر جون ايكوتاه ب _
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 .خواستمش

 .يبه كت يحت ،يبه بچه هات ندار يحس چيه هك بهيبرام عج. دونم يم _

 .كنم بچه هام باشن ياحساس نم. كدوم رو نخواستم چيچون ه _

 چرا؟. بار صادقانه جواب بده هي ر؟يچرا ام _

 .يبهتر بدون ديتو كه با _

 .رهيگ ينگو كه به خاطر عشقت به كمنده كه خنده ام م _

 .لهيدل نيواقعا به هم يول _

 ؟يزن يبعد بازم دم از عشق م. بار، نه دو بار، هزاران بار هينه . يكرد انتيبهش خ شهيهم. ريخجالت بكش ام _

 يبهش بد كردم ول. آورد يوقت به روم نم چيشدم و اون ه يشرمنده اش م شهيبود كه هم يكمند تنها كس. چون عاشقش بودم، هنوزم هستم _

كه پا تو  يبود يبا كمند تو تنها كس مييبعد از آشنا. و جذاب يتو هم لوند بود يونجوون بودم و اهل خوشگذر. خانوم هياون ازم گذشت، مثل 

انقدر احمق باشه كه ندونه  يهمه كاركشتگ نيبا ا يكيكردم  يفكر نم يول يكارت رو خوب بلد بود. و نتونستم ازت بگذرم يام گذاشت يزندگ

ام با كمند  يرفتم سر خونه و زندگ يشد و م يستم باهات حال كنم و بعد تموم مخوا يم ،يشد انقدر بچه باش يكنه؟ باورم نم يريشگيچه طور پ

 .كمند رو بذارم و برم يتو باعث شد. از تو و پسرت متنفر شدم نيهم يبرا. يكردتو خرابش  يول

 يمعن يب ييتام بودن و تنهاهمه دوس ،يو خوشگذرون يعار يزدم به همون ب. شده فراموش كنم يفرانسه خواستم كمند رو هر طور ديكه رس پام

اومده  ليادامه تحص يبودن و خودش برا يمادر و پدرش فنالند. نداشت يخوب يوضع ماد. شد دايسر و كله اش پ نيهمون موقع ها كاتر. بود

آه  دميشا. حامله شد كه ميآورد يبد شانس ديشد؟ شا يدونم چ ينم. كنه منم از خدا خواسته يباهام زندگ اديداد ب شنهاديخودش پ. بود فرانسه

هم تو بدنش  يرييتغ چيخوب آخه ه. كرد غده داره تو شكمش يفكر م نيكاتر. ميدونست يچهار ماهه بود نم يخودمونم تا وقت. كمند گرفتم

 منظورم رو كه؟ يفهم يم. بود شهيحالت تهوع ها نرمال و مثل هم اونجز  ينبود و همه چ

 .رده كيمصرف نم يگفته و قرص يدروغ م ديشا. دمينكن فهم تيخودتو اذ! اوهوم _

 يول. ميدونست يهم نم يتا چهار ماهگ نيهم يبرا. سال هم بود كه گذاشته بوده نيچند. رو انتخاب كرده بود، نورپالنت ينه راه مطمئن تر _

مشكل داشت . ميسقطش كن ميتونستن. ها بوده كه حامله شده ونيليدر م كيبده و معلوم شد كه از همون  يدكتر گفت تست باردار هيباالخره 

من  شير خيگذاشتش ب نمياومد و كاتر ايدن يخالصه كه كت. نتونه باردار شه چوقتيه گهيو د نهيدكترها گفتن ممكنه رحمش صدمه بب و نيكاتر

باعث  يدونم چه حس ينم. ومديدونم چرا دلم ن ينم يبهم گفت ببرمش پرورشگاه ول. خواستمش يتونم جمعش كنم و نه م يگفت نه م. و رفت

زبون كه باز كرد  يول. بودم ميزندگ يو خودم هم پ گرفتميپرستار براش م لياوا. من رو چه به بچه بزرگ كردن خوب يول. شد نگهش دارم

 گهيد. زشد وبال گردنم با يچيه گهيد. موند رو دستم يرفتن و م ياونا هم م. كرد پرستارها رو يم تيمخصوصا اذ. نموند يپرستار چيه گهيد

 يآخر نيا. كه نگو ارهيسرشون م ييبال ادياز دوستام خوشش ن. انداختتم يهاش، از زندگ دنيهمه چسب نيبه ا معادت ندار. تونم تحمل كنم ينم

دائم لباس و عطر و الك  يآخه شر. شد يم يكردم حرص يمن براش خرج م. ياومد از شر يخوشش نم. هم كه انقدر آزارش داد كه رفت يشر

 .اخالقاش رو يدون يم گهيهم كه د يو خوب كت ههم بهشون دست بزن يكت ذاشتيو نم  ديخر يم
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 ميايبهم تا ب يو حضانتش رو بد مانيپ ينگهدار يقانون يكارا ديبا. تونم بهت اعتماد كنم يباز هم نم ميكه بگذر ناياز همه ا. يجالبه، موفق باش _

 .باهات رانيا

 .ميكنيسفارت كاراش رو م  مير يرو هم بدم به تو؟ مداركش رو آماده كن م يحضانت كت يخوا يم. من كه از خدامه! هه _

 ريدوزه به ام يچشم م. داشت ازيتمام كه براش زمان ن مهيكار ن هينداشت جز  يا ينگران چيه گهيد ميبود و مر ميهم با مر مانيحضانت پ حاال

 يشه و م يم ريكنكاش فكر ام اليخ يفكرش كجاست؟ ب ستيخته بهش و معلوم ناتاق كارش نشسته و با لبخند چشم دو يكه رو به روش تو

 :گه

 ؟يگرفت يك يها رو برا طيبل _

 يتون يم يكارت رو وقت يكن يول نم يدونم برا چ يهر چند نم. همون موقع گرفتم يمنم برا. يريبگ يمرخص يتون ينم گهيتا سه هفته د يگفت _

 .رانيا يبمون

 :باشه، گفت دهيبده و انگار نشن يتياهم ريام كه به حرف نيا بدون

 م؟يرس يم يك يخبر داد نايبه مامانت ا _

 :گه يم ميده و رو به مر يسر م يو سرخوش اليخ يخنده ب ريام

 يفكر م. بود يدنياسم عروس و نوه ها بد د دنيمامان موقع شن افهيهر چند ق. ،فرودگاه منتظرن.ارميآره گفتم عروس و نوه هاشونم دارم م _

 منو چه به دو تا جونور؟. چاره يحقم داره ب! هه. كرد دست انداختمش

 :ده يدوباره ادامه م يبا همون لحن جد. خوره يلب هاش هم تكون نم يخنده، حت ينم ميمر

 ؟يكارش كرد يرو چ يكت _

 .رهي گيم يكنه و خوب ماه يم يباباش رو داره خال بيكارش كنم؟ ج يچ يخواست يم _

 .آخرش اديهاتون مرده از آب در ن يفقط خدا كنه ماه. اش رفتهبه باب _

 ه؟يمنظورت چ _

 .ندارم يمنظور خاص _

به گوش و در حال  يكه گوش ريام يبه بازو يشه و با حرص ضربه ا ياش جا به جا م يصندل يتو مان،يو پ يكت يكالفه از سر و كله زدن ها ميمر

 :گه يكشه و م يم رونيب ريرو از گوش ام يزنه و با حرص گوش يدو تاست م نيا يگوش دادن آهنگ و فارغ از تمام جنجال ها

رو داره نه چشمم تحمل چشم غره  نايا يكلنجارا دنينه گوشم تحمل شن گهيمنم د. هم كور ،يتو كه هم كر شد. عوض كن مانيجات رو با پ _

 .مردم رو داره يها

 .يد يخود نشون م يب تيحوصله شون سر رفته، حساس. كنه يم تشونيبچه ان و پرواز اذ. يد يم تيخود اهم يب _

 .ور دل دخترت و جمعش كن نيكم خودت بش هيكنن پاشو برو  يور دل من حلوا پخش نم _

 .دخترمون _

 .پاشو عوض چونه -
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م وجودش رو پر كرده و تو اون تمو يدلهره بد. كشه يم يو سكوت بچه ها باالخره نفس راحت مانيبا نشستن پ ميو مر شهيباالخره بلند م  ريام

 دنيگرفته بود باز با د ميكه از مر ييدهايبا تمام وعده وع مانيكه پ يسكوت. تا بتونه به خودش مسلط بشه خواديفقط سكوت و آرامش م طيشرا

سرش رو به  يعصب. كرده بود رو مايبه كل فراموش كرده بود و حاال هم كه از هم جداشون كرده بود، عزم بلند شدن و راه افتادن تو هواپ يكت

 :گه يكنه و م يم كينزد مانيگوش پ

 .يخود دان گهيد م،يبر يو كت رياز فرودگاه با ام ديبا ينيو سر جات نش ياگر حرف گوش ند مانيپ _

 .اميم يو زود وِنيزنم به ژ يسر م هيرم  يخوب م _

 .ام نكن يعصب. سر جات نيبش! مانينه پ _

 ن؟يگ يهم متو گوش  يمادر و پسر چ _

 :گه يزنه و م يم يو لبخند مانيدوزه به پ يشه و چشم م يبه خودش مسلط م عيسر يليخ يكنه ول يدست و پاش رو گم م يا هيثان ميمر

 م؟يرس يم يك ديپرس يحوصله اش سر رفته، داشت م مانيپ _

 .كنه ارشيهوش عيكنه سر يم يه و سعكن يم داريخواب رو ب جيگ مانيپ ميو مر اديفرود م رانيتو خاك ا مايهواپ باالخره

 :گه يكنه، م يرو در آغوشش جابه جا م يكه كت يكنه و در حال يم ميبه مر ينگاه ريام

 .ميش يامشب از شر سوزوندنشون خالص م هيو فعال  نايبه مامانم ا مشونيد يم گهيد قهيدو د. بغلش كن خوب ؟يكارش دار يچ _

 :گه يو م ريمدوزه به ا يچشم م يحرف چيه يب ميمر

 .ميما هم اومد يريتو برو تا چمدوناتون رو بگ. به صورتش بزنم، پاشه يآب هي ييبرمش دستشو يم. نهيسنگ _

 .نيايبرم تا ب يبده من م ؟يبر يخوب چمدونت رو كجا م _

 .كرده فيكث نويا. ارميدر ب مانيپ يبلوز برا هياز توش  خوامينه م  _

 ؟يكنه نصفه شب يمتماشا  نويا يك اليخ يبابا ب _

 .ريبرو چمدوناتون رو بگ ؟يكار دار يتو چ _

 .ميبا هم بر يايب ستميا يباشه پس همون جا م _

 .باشه _

دور بشه و بعد  ريكنه تا ام يپا اون پا م نيا يكم. رو مانيپ گه،يو با دست د رهيگ يكه همراهش آورده بود رو م يدست تنها چمدون هيبا  ميمر

 نهيش يلبش م يلبخند رو يا هيثان يدوزه به مسافرا كه باالخره بعد از چند ساعت پرواز پر استرس، برا يگرده و چشم م يم اومده رو بر ريمس

 ونيهم دست ژ ميكشه و مر يرو در آغوش م مانيبعد پ يا هيكنه و ثان يدستش رو دراز م يحرف چيه يمرد ب. رهيگ يو با نگاه مرد آرامش م

 نيده و شونه به شونه كو يبه قدم هاش قدرت حركت م نيكو يدوزه كه نگاه آروم و آب يم نينگاهش رو به كو يا هيانو ث رهيگ يرو تو دست م

 .ره يچمدون ها م ليتحو گاهيبه طرف جا

گردونه  ير مس نه،يب يخودش م يكه نگاه پدر و مادر رو زوم شده رو يكنه و از همون دور و در حال يرو تو بغلش جا به جا م يبا حرص كت ريام

و  ميدستش پشت مر هيكه  يدستشه و مرد يتو ييمو طال يكه دست دخترك يميمر. شه يثابت م ميمر يكنه كه نگاهش رو دايرو پ ميتا مر
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 .رو تو آغوش نگه داشته مانيپ شا گهيدست د

اخم  ميشدن مر كيكمكم با نزد. شه يم كنه و صورتش پر از عالمت سوال و چشماش هر لحظه گشادتر يفقط مقابلش رو نگاه م جيگ يا هيثان

دراز م  ميبره و بعد دستش رو به طرف مر يكنه و تو موهاش م يجدا م يدستش رو از كت هي يعصب يو به حالت نهيش يصورتش م يرو يقيعم

 :گه يبهش م ميمر قعكه همون مو كنهي

. يبهت محتاج بودم و دستم از همه جا كوتاه بود بهم پشت كرد يو وقت طيشرا نيتو بدتر. كه عوض داره گله نداره يزيچ يول ريمتاسفم ام _

 .منتظرشون نذار! پدر و مادرت منتظرن. يديچش يطعم پشت كردن رو م ديبا. يرفت گيجوابش رو م دينرفت، با ادميوقت  چيه

 :گه يدوزه و م يم ميدرنده اش رو به مر يكنه و چشما يرو تو گلو خفه م ادشيفر ريام

 .ميبر افتيآدم راه ب نيبسه، ع يمسخره باز _

 .كنه يتر م كيرو به خودش نزد ميمر نيكنه كه كو يدراز م ميمر يدستش رو به طرف بازو بعد

 مانياندازه به سمت پ يدست م يره و عصب يبه سمت مرد م يكت يتوجه به غر غر ها يذاره و ب يم نيزم يبود رو رو داريكه خواب و ب يكت ريام

 :ستهيا يجلوش م ميكه مر

اومده و بعدم  ايدو ساله دن غهيبرگه ص هيبا  شيسال پ 8هست كه  يبا منه و تمام مدارك نشون از پسر مانيكه حضانت پ يفراموش نكرد _

 يچون برا ينكن يزيپس بهتره آبرو ر. ونيو دختر خونده ام ژ نيهم شوهرم كو شونيا. مرد نيتموم شده و حاال هم پسر منه و پسر خونده ا

بندازه به خاطر گناه مادر و  ريوقت سرش رو مجبور نشه ز چيخواستم تا ه يبرا پسرم م يواقع يرانيشناسنامه ا هيفقط . شه يمت دردسر خود

 يخودت كه بهتر از من قانون رو م. يمرد شوهرمه و بهتره دنبال شر نگرد نيحاال هم ا. بهش يات بود بد فهيوظ شيسال پ 8كه  يزيچ. پدرش

 .ندارم، خدافظ يا نهيحاال ازت ك. نميخواستم شكسته شدنت رو بب يم. ريها مرده بودن ام يماه. يدون

دوزه به  ياندازه و چشم م يبعد خودش رو تو آغوش پر مهر مادر م يا هيرن و ثان يم يو با لبخند به طرف در خروج رهيگ يرو م ونيژ دست

 يم يصورتش جار ياشك آروم رو. فشاره يرو در دست م نيباال گرفته دست كو يبا سر يول داريد نيكه حاال شكسته تر از آخر يپدر. پدر

مطمئن و  يو با لبخند رهيگ يكنند م يمقابلشون رو تماشا م يصورت ها بانهيغر ييرو كه با نگاه ها مانيو پ ونيبعد آروم دست ژ يا هيشه و ثان

 :گه يباال گرفته م يسر

 .دخترم ونيپسرم و ژ مانيبابا پ _

. كنه يو سرش رو بلند م نهيش يصورتش م يبعد از هشت سال رو يلبخند پر آرامش ميشن و مر يتو آغوش مامان و بابا گم م مانيو پ نويژ

 يطعم. ارهيزبونش م ريگرش طعم خوشبخت بودن رو ز تيحما يشه و گرما يدستش حلقه م يرو نيو هم زمان دست كو شهيكمرش صاف م 

 ...بود و حاال ردهب ادياز  شيكه سال ها پ

خواست  يدلش م. تخت مونده بود و حاضر نبود از جاش تكون بخوره يهنوز همون جور كرخت رو ايگذشته بود و ناد مانيها از رفتن پ ساعت

 يرف مقدم برداشتن هم منص مين يافتاد از تصور حت يراه حلش دوش گرفتن بود و حاال هر بار نگاهش به پاش م شهيو هم اديدر ب يكسل نياز ا

 يا زهيانگ چيفكر كرده بود اما هنوز هم ه مانيپ يتا خود صبح به حرفا. كردن و بلند شدن يباز شينبود تا مجبورش كنه به نما يمانيپ. شد

شد و دل از تخت نكنده بود تا خود صبح تو صورت  ياون دوباره كرخت م دنيهاش به پاش ربط داشت و حاال با د زهينداشت، انگار تمام انگ
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 يخودش رو به خواب زده بود تا مبادا دوباره جلو مانيكردن پ يبلند شدن و راه يفكر كرده بود اما صبح به جا داريو ب بودنگاه كرده  مانيپ

بود هم چشم باز  دهيگس كنارش خم شده بود و گونه اش رو بوس يحاضر و آماده با اون بو مانيپ يوقت يحت. مجبور به راه رفتن بشه مانينگاه پ

 ...پا تو اون لحظات پر رنگ شده بودند كه نينبود، انقدر ا ودشدست خ. كرده بودن

تو گوشش بخونه كه باال  يكيانگار . رهيگ ياراده و پشت هم شماره ها رو م يره و ب يكنار تخت م يپاتخت يهمه دستش به سمت تلفن رو نيا با

سال هاش، با تمام اخم  نيا يهاش، با تمام نبودن ها يمامان با تمام دور. انجز مام ستيكس ن چيه يراه حل مشكلت تو دستا يايب نييپا يبر

 .تشيجد وها 

زد كه  يم اديكه تو گوشم فر يهمون لحن. گرفتار بود شهيهم يصدا همون صدا. دوباره بر گشتم به حال ديچيپ يگوش يمامان تو يصدا يوقت

 .گرفتارم يليخ. كارت رو بگو ايكنه كه ناد يم فياالن كلمات رو پشت هم و تند تند رد

كه  يهمون مامان. مامان بود. ديدلم لرز ستاد،يمامان دستم ا يرو قطع كنم كه با صدا يدستم رفت تا گوش. شده بودم مونيزنگ زدنم پش از

دونم دلش برام  يمن. هام تلفن رو قطع نكنه ييصدا يرو ب. سكوتم هم وقت داشته باشه يحت يبرا. حرف بزنه يجور نيآرزوم بود باهام ا

مامان بود، . برام قشنگ تر بود مانميپ ياز قربون صدقه ها يبود تو اون لحظه حت يهر چ يمامان باشه ول ديافتاده بود با ادشيا يسوخته بود 

د، نرفت، قطع نكر يكردم، هق هق زدم، نفس نفس زدم ول هيبغض كردم، گر دم،يخند. بود يبا همون صبور. واژه نيو صبور تر نيقشنگ تر

ام  يچون تو تمام زندگ دمينفهم. كرد هياونم گر ديهق هق كردم و اون گوش داد و شا يربع هي ديشا. داد حيترج ارشمن رو به ك. گوش داد

داشت، از  يلرزش خاص هي. دميآروم شدم صداش رو شن يوقت. سيمحكم و خشك بود و رئ شهيمامان هم. بودم دهيكردن مامان رو ند هيگر

 .كرده هياونم گر ديكر كردم شاهمونم ف

 مگه نه؟ ؟يكمكم كن يتون يمامان تو م. تنهام بذاره مانيخوام پ يام از هم بپاشه، نم يخوام زندگ يمامان نم _

بارها داشت اون  نيهمه اول. بار نياول يگذاشت، برا يداشت سر به سرم م. وقت حرف زدن ديخنديهمه م  نيبا ا يمامان بغض داشت ول يصدا

 .افتاد يظه اتفاق ملح

خوام ناهار با  يم يبعد هم بگ يكن غيج غيكم ج هي يگفتم زنگ زد. كنه، غر غر كنه غيج غيبخنده، ج ديكنه، فقط با ينم هيمامان كه گر يناناد _

 هي وبد ؟يزيگوله اشك بر جور گوله نيمگه من مردم كه تو ا. خونه يايب دياالن با نيهم ؟يندار اي ينداره كه كار دار يبه منم ربط. تو بخورم

 .يناهار خوشمزه برا مامان درست كن كه ناهار مهمون دار

 ؟يايمامان؟ م. دارم... دوستت... مامان _

 .اميمعلومه كه م _

 باشه؟؟؟؟؟؟؟....... برام ناهار درست كن مامان ايب -

 ؟يهنوز دست و روتم نشست اي ياومد رونياز تو تخت ب نميبب! تنبل مامان يا_-

 .وام پاشم خينم ييتنها. بلندم كن ايتو ب _

 يم. دمينشن ييصدا گهيد. باالخره حرف زد، به زبون اومد و فقط گفت اومدم يتا دوباره حرف بزنه ول ديطول كش. ديدوباره صداش لرز مامان

 .رو بهم بگهونه راه درست  تيحاال آروم بودم، مطمئن بودم مامان م. كنه يم هيدونستم رفته تا من نفهمم داره گر
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كنون رفتم در رو  يل ياز تخت بلند شدم و ل. كردم اومده بود يكه فكر م يزودتر از اون يليخ! مامان بود. به خودم اومدم فونيزنگ آ يصدا با

 او دو ت اديب هام رو بكنم كه از جام تكون نخورم تا مامان يبچگ يخواستم تالف يم. براش باز كردم و دوباره برگشتم تو تختم، بچه شده بودم

چشمامو محكم بستم و قدم هاش رو . تلخ عطرش قبل از خودش تو اومدنش رو بهم فهموند يبو. تشر بهم بزنه و به زور از تخت بلندم كنه

كنار و ولو شدن  يمامان اهل ناز كردن نبود، با لوس. ومديخوشم ن. موهام حركت كرد يآروم رو يا هيثان يدست مامان برا. شمردم و لذت بردم

 نيكه خنده رو لبام نشست و مامان همون مامان تموم ا دينكش هيبه ثان. خواستم دلش برام بسوزه ينم. خواستميمنم همون مامان رو م . داوم ينم

 :گفت يتونستم حس كنم كع م ياش رو م يو لحن شاك دهيتو هم كش ياخما يچشمام بسته بود ول. سال ها شد

 يداريدونم ب يم نم،يپاشو بب. وضعته نيو ا يخوبه كشته مرده اش بود ؟يكن يم يراه يجور نيشوهرتم هم. هيزيخجالتم خوب چ. لنگ ظهره _

سر  ير يگفتم م. يجنگ درست كرد دونيكه م ستيخونه ن. ميكار دار يپس اون چشماتو باز كن و زود پاشو دست و روت رو بشور كه كل

 .شوهرت بودم تا حاال پس فرستاده بودمت يمن جا. يهنوزم شلخته ا يول يش يم بات مرت يخونه زندگ

بداخالق كه تو خونه  يسايهمون مامان پر. بود سايمامان پر دم،يدرد خند يب دم،يغم خند يب دم،يسرخوش خند دم،يباز كردم و خند چشمامو

 .بود يمنظم م يهمه چ دياش با

 .ره و رفت يم االن دوباره دادش به هوا مدونست يم. و مجبورم كرد پاشم ديدستم رو كش ديبازم رو كه د يچشما

رفت تو تخت؟ خوبه  ديبا لباس خواب با ينگرفت اديآخرشم  دميتو خر يهمه لباس خواب برا نيتو تخت؟ من ا يرفت نيتو با شلوار ج _

 .بهش يچسب يم يشلوار برزنت نيبا ا اديشوهرت صداش در نم

 .ديم و مامان خندسرخ شد. مامانم ميمستق رياز اشاره غ دميكش خجالت

 .اومده رشيكه گ يبا ابن زن مانيپ چارهيب. گهيمنو و خجالت؟ پاشو، پاشو د يناناد نم؟يب يم زايچه چ _

 .و درست راه برو نيكنون راه افتادم كه با تحكم گفت پاتو بذار رو زم يل يمن ل. دستم رو گرفت. شدم پا

 .يبد اخالق و جد يسايده بود همون مامان پردوباره ش. ديمامان اخماش رو تو هم كش يكردم ول بغض

 هيبه من تك اي. ستيراه رفتن راه حل ن يل يپس ل يتو پا دار. يكن دايكه راه حل درست رو پ نهيمهم ا يداره ول ياديز يراه حل ها يهر مشكل _

 .يراه بر يخواد معمول ياگه دلت نم ايبا نوك پات راه ب ايبده 

 ينم يشد ول يسخت بود، باورم نم ينوك پا برم ول يكردم رو يكه خودت راه برو پس سع اديصداش در م كنم باز هيدونستم بهش تك يم

 تونستم اصال باهاش راه برم، چه برسه نوك پا؟

 :خودش دستم رو گرفت وگفت مامان

 .امين مرو تخت اال قهيدو د نيبش. اديدر ب يخشك نيتا پات از ا يوتراپيزيف مياز امروز چند جلسه بر ديبا _

 يجنجال حساب هي يخودم رو برا. شد يشاك! همانا ختنير رونيدر باز كردن همانا و تلّ لباسا ب. كردم كه در كمدم رو باز كرد ينگاهش م داشتم

 .آماده كردم

 وضع كمدته؟ نياون وقت ا ،يخودت مامان بش يخوا يفردا م. يشوهر كرد يباشه؟ نا سالمت يشكل نيا ديدختره؟ هنوزم با هيكمد  نيا _

 .اليخ يمامان جون من ب يوا _
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 ؟يكش ياز شوهرت خجالت نم _

 .نداره كه ياونم به كمد من كار. درش قفله شهيهم. نهيب يكه نم مانيپ _

 .كرد يباز كمدش به من دهن كج. بود مانيرو باز كرد كه مال پ يدر كمد كنار مامان

 .كمده نميا! خجالت بكش _

در آوردم كف  يرو از جارخت رهنشيخودم رو به كمدش رسوندم و چند تا پ زيخ هيلنگونم، راه افتادم و با  يپا لايخ يو ب يحرص. شدم يشاك

 .بعد با لبخند به مامان نگاه كردم. كمد انداختم

 :باالخره به خودش اومد و گفت. دميخند يكرد و من م يگرد شده نگام م يبا چشما مامان

 ؟يزير يبه هم م كمد اون رو چرا ؟يكنيكار م يچ _

 .شه آدم يم يچه قدر مرتبه؟ حرص نيبب. كنه مامان يم يآخه دهن كج _

پاشنه دار  ييلنگه دمپا هيبر گردوند و بعد رفت سمت كمدم و  يها رو سر جا رخت رهنيسرش رو به حالت تاسف چند بار تكون داد و پ مامان

 .پام يبرام در آورد و گذاشت جلو

 .ديخر ميروز بربپوش تا ام نويفعال ا -

. اديبار مشكل به چشم منم ساده ب نياول يلحنش باعث شد برا نيهم ديشا. نبود يمشكل چيگفت كه انگار ه يجمله رو عاد نيانقدر ا مامان

 .رفتم ييرو پام كردم و به سمت دستشو ييدمپا

 ياز حرف ها مان،ياز عشقم به پ ميحرف زد ي،كل.ديخر ،يوتراپيزيف ميبا هم رفت. بود شميخونه پ يتو اديب مانيروز مامان تا عصر كه پ اون

و  ميحرف زد زايچ يليكه گمش كرده بودم، از خ يبهم داره، از اعتماد به نفس مانيكردم پ يكه فكر م يحس ترحم نيبهم، از مشكلم، از ا مانيپ

 .ميديرس جهيبه نت رآخ

 .مبل بلند شدم و به سمت در رفتم يمامان نگاهم كرد و من آروم از رو. ميمن و مامان به خودمون اومد ديكه تو قفل چرخ يديكل يصدا با

پنهون بود و  رشيز مييبودم كه دمپا دهيپاچه گشاد پوش نيج هي. شد شتريمن و راه رفتنم تعجبش ب دنيمامان تعجب كرد و با د دنيبا د مانيپ

ه و يموهام زد و بعد چند ثان يرو يبوسه آروم مانميجا دادم و پ مانيبغل پ لبخند تو هيخودم رو با . اومد يشه گفت به چشم نم يحاال لنگ زدنم م

بود و با  ستادهيسمت مامان كه حاال ا ميكه دستش رو پشت كمرم گذاشته بود با هم رفت يآورد و در حال رونيبه احترام مامان من رو از بغلش ب

 .كرد يلبخند نگاهمون م

 يو با نگاه انگار داشت ازش تشكر م ديره و آروم صورت مامان رو بوس يجور تو آغوش مامان م نيكه ا باره نياول يبرا مانيحس كردم پ كامال

 .كرد

 .يخسته نباش ؟يخوب. جان مانيسالم پ _

 .جون سايممنون پر. سالم_-

 .باهات كار داشتم يايمنتظر بودم ب يول يخسته ا دونميم -

 .خدمتتون اميم عوض كنم و يدست و روم رو بشورم و لباس هيمن  -
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 .راحت باش. باشه -

تا بتونم دوباره به خودم  ستادميا يپاش م ديگرفته بودم و با يسخت ميتصم. رفت سمت اتاق خواب و من با بغض از پشت نگاهش كردم مانيپ

 .به قبل از همه اون حوادث بر گرده زيام از هم نپاشه، تا همه چ يتا زندگ ام،يبا خودم و مشكلم كنار ب. اميب

 يجالب يدونستم حرف ها يم. ديچرخ يم سايصورت پر يرو يو گاه ايصورت ناد ينگاهم رو يو مادرش نشسته بودم و گاه ايناد يبه رو رو

بره؟ برام  شيبر عكس تصوراتم پ زيكه به حرفاشون داشتم باز تو ذهنم منتظر بودم تا همه چ يدونم چرا با همه علم ينم يخواد بزنه ول ينم

 يداره جد زيهمه چ دميد يحاال كه م يدم ول يخودم بهش گفته بودم هرچه قدر بخواد بهش زمان م. گرفته باشه بره ميتصم ايناده سخت بود ك

 .شه پام سست شده بود يم

 .باعث شكستن افكارم شد سايپر يو دار كلنجار با خودم و افكارم بودم كه صدا ريگ تو

تو  يول ديشما تكرار نكن گهيبار د هيكردم تا اشتباه من رو  يهر كار. مخالف صد درصد بودمباهات  يناناد يخواستگار يكه اومد يروز _

كه من كه مادرش بودم،  ييكه تو اون روز ها دميد ،يساديكه وا دميد. يرو خوشبخت كن يناناد يتون يكه م يكن يبهم ثابت م يو گفت يساديوا

هاش به چشمت  يكه شلختگ دميد ،يهاش كنار اومد يكه با تمام بچگ دميامروز د. يكردو ولش ن يكه سرد نشد دميد. يديتو نبر ودمب دهيبر

امروز اومدم ناهار رو . يساديهمه مشكل و فكر خراب بازم پشتش وا نيبار ا ريكه ز نميب يدارم م نه،يريهاش برات ش يكه لجباز دميد اد،ي ينم

 .انداختم يانقدر اون زمان جلو پات سنگ م دينبا ديشا. يعذرخواه هيگفتم بمونم تا از تو هم تشكر كنم و  ورمبخ يبا ناناد

كردم و  يدرك م نويمنم ا. ديخواه يدم، باالخره دخترتونه و بدش رو نم يمن بهتون حق م ه؟يچه حرف نيا. جون سايپر نيدار ارياخت _

 .رو دارم ايداشتن ناد اقتيخوشحالم كه تونستم ثابت كنم كه ل

و گردش و مسافرت  رونيب ميو بر ميبا هم درد دل كن ميتون يدختر دارم كه م هيوقته كه فراموش كردم  يليخ دميبودم د ايامروز كه با ناد _

مدت قرض  هيدخترم رو ازت  اميكه گفتم ب نهيا. هام آماده بشم نوهيخوام خودم رو بازنشسته كنم و كم كم برا  يخودم هم خسته ام، م... و

كم  هيزن توئه و  گهيد زدونميم. مارستانيب يخستگ ايو هم ناد اديكار از تنم در ب يمدت تا هم من خستگ يسفر طوالن هي ميبر ييو دو تا رميبگ

 هان؟. يقبول كرد دياندازم شا يگفتم رو م. گهيخوب منم مادرم د يول ،يدرخواست نيچن هيخودخواه

كنه  يخواد ازت دور باشه، فكر م يم ايه ناد گيكردم مامان االن م يم بود، فكر بيبرام عج. مانيزد به پ يداشت م يبيعج يحرف ها مامان

حرف زده بود كه  يحرف ها رو نزده بود، مامان جور نيكدوم ا چيمامان ه يول... و اديخواد با مشكلش كنار ب يم ،يكن يبهش ترحم م يدار

بر  زيهمه چ. كرد ياش رو پر كنه، مغزم كار نم ييد دخترش تنهاخوا يباشم، تنهاست و م ششيخواد من پ يداره و م يمشكل هيانگار اون االن 

 گه؟ يم يچ مانيپ نميدادم سكوت كنم تا بب حيترج. عكس شده بود

كه رو به روم بود  ينيمشكل داره چون ا ايه ناد گيدونستم نم يم. كرد يلبخند نگاهم م هيبا  سايمات فقط چشم دوخته بود به دهن من و پر ايناد

 ياز روز اول باهام جور. آورد ينم نييرو پا ايرفت ناد يسرش م. بود يعال استشيكه س ييسايهمون پر. بود سايزد پر يف مو داشت حر

بود به  دهيكش نييبار خودش رو پا نيتفاوت كه ا نيبا ا. بود حرفاش نيسرتره و حاال هم هم يليمن از تو خ يايناد يعنيبرخورد كرده بود كه 

 شهيمطمئنم هم يبكنه ول يخوب يمادر ايناد يتمام اون سال ها نتونسته بود برا ديشا. بودم ساياخالق پر نيو من عاشق ا ايدخاطر باال موندن نا

 يلذت م يبهانه اس ول هياش  يو خستگ سايدونستم پر يكه بره، م استيناد ميتصم نيدونستم ا يم. ن جور بچه هاش رو باال نگه داشتهيهم
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حاال نوبت . نگفتم يباشه ول گفتميم ديبود، با دهيمون رو مستاصل ند افهيبود، ق دهيعشقمون رو ترك برداشته ند. بود دهيبرو نكو اميبردم كه ناد

 .باال ببرم گهيبار د هيو عشقمون رو  اميكه ناد ودمن ب

شه اجازه  يم يول ارميحرف شما نه ب تر از اونم كه بخوام رو كيدختر شماست و من هم كوچ ايباشه ناد يدم، هر چ يجون بهتون حق م سايپر _

 يعادت كردم چشم باز م. سخته يليمن كه خ يبرا اياز ناد ينباشه دور يهر چ م؟يرو بهتون بگ جهيو فردا نت ميبا هم فكر كن ايمن و ناد ديبد

فرصت  هي ديپس با نش،يريازم بگ نيخوا يدونم چقدر م ينم. نفس هاش چشمامو رو هم بذارم يعادت كردم با صدا نم،يرو كنارم بب ايناد مكن

 .نيهضمش بهمون بد يبرا

. لبخند زد هيو  ديام رو بوس قهيتر كرد و آروم كنار شق كيحرفش تموم شد دستش رو انداخت دور كمرم و من رو به خودش نزد يوقت مانيپ

 يتر از حرفا بيعج يبود، حت بيهاش عج حرف مانميآخه پ. شده بودم جيگ گهيو پر از حرف و من د يدوست داشتن يلبخندش خسته بود ول

سر ... زد كه يحرف م نيحاال جلو مامان همچ يول. مدت هيذاره  يو گفته بود من بخوام تنهام م ميبا هم حرف زده بود شبيد نيخوبه هم. مامان

هات رو اصال  يدور و بر يها حرفا وقت يليخ نميهم يهست؟ برا يچ استيس يدون يو اصال نم يندار استيتو س انايبه قول آر. آوردم يدر نم

لبخند زدم و  هيتنها  مانيشدم و رو به پ اليخ يب نيهم يبرا. بودم اوردهيو مامان بود كه من سر در ن مانيپ استينم االن سيفكر كنم ا. يفهم ينم

 .باز ساكت شدم

ام و دستش  نهيس يبه خودم اومدم كه سرش رو رو يوقت بغلم كرد و بردم تو اتاق؟ مانيپ يك دميكرد و رفت؟ نفهم يمامان خدافظ يك دمينفهم

 .دادم باز سكوت كنم حيزد، منم ترج يانگار داشت با خودش حرف م. دميفهم ينم يفت ول گيم ييزايچ هيداشت . دميرو دور بازوم د

و لبخند خسته اش  دمياش به صورتم رو د رهيهر بار چشم باز كردم نگاه خ. دنده به اون دنده شد نيبود و از ا داريتا خود صبح ب مانيشب پ اون

 ميم ششيره و من پ يبار نم ريكردم اگه سكوت كنم اون ز يفكر م دياومد؟ شا ياز دهنم در نم يدونم چرا حرف ينم. رو اما بازم سكوت كردم

 يچه طور جلو ارم؟يشه چه طور دووم مروز صبح پا شم و كنارم نبا هيگشت كه اگر  يم نيفقط ذهنم حول ا. با خودمم معلوم نبود فميتكل. نمو

 مامان لبخند بزنم؟ يچه طور برا رم؟يبغضم رو بگ

 يبست؟ نم مانيچمدونم رو پ يدونم ك يدونم دو روز بعدش چه طور گذشت و نم ينم. نشد مانيشب گذشت و سكوت من باعث مخالفت پ اون

آروم شدم؟  يخشك شد و من ك ياون اشك ها ك دميجدا كنه؟ نفهم مانيتونست من رو از آغوش پ يدونم اون شب آخر چه طور صبح شد و ك

 رونيلحظه از تنم ب نيتب تا هم نيشبه تب كردم و ا كيچه طور  دمينفهم دم؟يكرد و من لرز سيصورتم رو خ مانيچند بار بوسه پ ستين ادمي

ام رو پاك  ياشك يرم داد زد و مجبورم كرد دست و روچند بار مامان س دميچه طور گذشت؟ نفهم مانيپ يسخت ب ياون روزا دمينفهم. ومدهين

دونم چند تا دفتر از خط  يباهاش كنار اومدم؟ نم يك دميشد؟ نفهم بيع يناقص تو ذهنم كامل و ب ياون پا يك دمينفهم. كنم و محكم باشم

 دم؟يفن شنرو از پشت تل مانميپ يسال گذشت و من فقط صدا كي يك دميشدن؟ نفهم اهيهام س يدلتنگ يها يخط

بود كه با خودم  يوقت خوب ديشا. كه خودم مقصرش بودم يماه 7. نييكم باال پا هيماه،  7 ديسال نشد، شا هي نميبيكنم م يحاال كه خوب فكر م نه

 .مجرد بودم ييبود كه من تو عالم زناشو يروز نيآخر نيا ديشا. كردم يگذشته رو دوره م يتمام اون روزها

بغلم  مانيپ يو من بخندم ول يخواد بر يانداختم و منتظر بودم تا بگه نم مانيبغض كردم و دستم رو دور گردن پ. د برگردممامان رفتم كه زو با

تو اون  يانقدر كه پام سست تر شد ول. كنه يحس كردم داره منو بو م يانقدر كه حت. دمياستخون هام رو هم شن يانقدر كه صدا. كرد، محكم
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 :مه كردگوشم زمز ريز يسست ههم

 .رهيگ ينرو دلم م يجور نيا. شميپ يبرگشت يچشم رو هم بذار _

 .خواد يرو م ييو تنها يدور نيحس كردم اونم ا يدونم ول ينم. رفتم مان؟يگفتم به پ يم ديبا يچ گهيد

شده بودم،  يخال هويانگار . دادم يم دروغ چرا؟ به زور پام رو تكون. يوتراپيزيف ميرفت يشدم و م يهفته به زور و ضرب مامان از تخت پا م هي تا

 داشيپ يمانهام بود كه باز  يها و گنگ يتو همون تلخ. شده بودم ياز حس هر تالش يخال هويرفته بود،  ادمي مانيتمام اون قول هام به پ هويانگار 

اومدن از اون  رونيمجبورم كرد به ب. داد زدبارها سرم . با همون اخم ت،يبا همون جد. پسر عموم يراد استاد دانشگاه نه مان يهمون مان. شد

 :كرد يبارها تكرار م يصداش هنوزم تو گوشمه وقت. ياز اون سست ،يپوچ

عشقت رو ثابت  يخوا يم يجور نيا ؟يرو نگه دار مانيپ يخوا يم يجور نيا ؟يشد اون همه خودت رو خفه كرد يچ. يكردم عاشق يفكر م _

تو دو ساعت التماست كنه تا تكون  يپا يبرا ديبا. يكن يناله م يخونه ور دل مامانت صبح تا شب نشست يشتهفته اس برگ هي. ايبه خودت ب ؟يكن

 .ينيب يكه م نهيهم هم گهيتا ده سال د يجور نيا ؟يو تا دو روز ناله كن يوتراپيزيدو ساعت ف يبر خرشمو آ يبخور

خوشحال . من و مامان بابا بود يهوو يزمان هيكه  يهمون شهر. شمال مون ياليو ميبعد از دو هفته با مامان از تهران اومد. به خودم اومدم من

. رسوند انقدر ازم انتظار داشت يجونم رو به لبم م يمان. من و مامان بودن شيو بابا پ انايو آر يآخر هفته ها مان. كرد يآرومم م ايبودم چون در

من اومدم استراحت كنم،  ؟ييجا نيكه هر آخر هفته ا يندار يخودت خونه زندگ زدم كه مگه يانداختم و فقط داد م يصدامو سرم م يگاه

گفت اگر تموم شد جنجال هات،  يكرد و م يمن خونسرد نگام م يبعد تمام داد و هوار ها. رفت يبار نم ريز يول ،يريكه تو جونم رو بگ ومدمين

 .ميرو شروع كن مونكار

و  دميترس ياتاق م ييشب ها از اون همه تنها يانقدر سخت كه گاه. سخت گذشت يكه گذشت ول يهفته مثل برق و باد گذشت، سه هفته ا سه

از دست . و آغوشش بود مانيپ ياز ترس نبود و از نداشتن دست ها دميدونم شا ينم. دميخواب يرفتم تو اتاق مامان و كنار اون م يم نيپاورچ

 .كرد يزمستون و لحاف سرد رو برام گرم م يكه سرما يآغوش ياز گرما. بم ببرهكردن تا خوا يموهام آروم حركت م يكه هر شب تو ييها

شده بود تا  دايپ يكه باز سر و كله مان يهمون روز. من باشه ييروز تنها نيكه قرار بود آخر يهمون روز. اون روز رو، اون روز شوم ادمهي خوب

ها و اخم و  يريو سخت گ يمان يها رياز گ يخبر گهيو د مانيپ شيبرگردم پخواستم  ياما من خوشحال بودم چون باالخره م رهيجونم رو بگ

 يم. صاحبش شيرسه پ يم گهيروز د هي اي گهيچهار ساعت د ديبود كه كم كم وقت رفتنه و شا دهيهم فهم وونهيدل د نيچون ا. نبود هاشتخم 

 خواستيدلم م دم،يخند يكه از صبح فقط م ادمهيقدر  نيفقط هم.. .يهر چ اي. كنم رشيدونم غافلگ يچه م ايكنم  زيرو سورپرا مانيخواستم پ

و بعد  يباش دهيرو چش يكه دوستش دار يكيسقف بودن با  هي ريو طعم ز يازدواج كرده باش ديحالم رو نفهمه فقط با يهر كس دياش. پرواز كنم

 .يمن رو بفهم يتا حال اون روزها يجدا بش يشب ازش مجبور ش هي... شب هيفقط 

 .بود دهيچيپ اليتو كل و يپر خنده مان يصدا

 .پاشو! خروسه خفه شد بس كه صدا كرد ها ايناد يتنبل خانوم باالخره پا نشده هنوز؟ آها نيزن عمو ا نميبب _

 دارين من بافتاد از تهرا يصبح كه اون راه م 6دونست كه از  يخودشم م. گفت يصداش رو انداخته بود سرش و داشت با خنده بهم متلك م يمان

 .اديخندونش ب يبره تا برسه و صدا يهستم و خوابم نم يدونست چه قدر آدمِ نگران يم. بودم تا برسه
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كنار  يسنگ ياز ته دل و اومدم سمت پله ها دميكردم، خند يم غيج غيكرد و منم ج يرو م يتكرار يشوخ نيعكس همه آخر هفته ها كه ا بر

نرده ها  يشد بكنم ناچار رو يخواستم پرواز كنم خوب پرواز كه نم يم يگفتم كه از خوشحال. كرد يصل مكه طبقه دوم رو به طبقه اول و اليو

 .نييخوردم به سمت پا زيو خنده ل غيج انشستم و ب

ا داد بهم بار ب نياول يو برا ديپله ها رس نييپا يمان يك دمينفهم. دهنش رو گرفت يراه جلو نيو ب ديكش غيشد كه مامان ج يچ هوي دمينفهم

 .فحش داد

 .احمق نفهم _

موند  رهيو مامان خ يكرد و نگاهم مات رو مان ريگ هويمغزم  نيهم يخوردم برا يدفعه اولم نبود كه رو نرده ها سر م ه؟يدردشون چ دميفهمينم

 .تو گوشم بلند و بلندتر شد مانيپ يآخرش صدا يها هيكه تو ثان يسقوط. شد يو پروازم به سقوط منته

فاجعه درست  هيتونه  يضربه م نيكوچكتر. يمخصوصا االن كه گچ رو باز كرد. يمراقب پات باش يليخ ديبا. هنوز مشكل كامل حل نشده ايناد

 .كنه

 .رو كرد هفت ماه مانيام از پ يماه دور هيكه  يشدم و فاجعه درست شد، فاجعه ا نيزم پخش

تونستم تكون بخورم،  يزدم، نه م يم غيانقدر كه فقط ج. ديكش يم ريتا پشت گردنم ت از نوك پا. دميچيپ يبودم و از درد به خودم م نيزم پخش

من رو دستش گرفته بود و  يو مان زدميم  غيو ج دميكش يمن درد م. از اون روز ادينم ادمي ياديز زيجز درد چ ه؟يتونستم بگم دردم چ ينه م

 .رو به دوش بكشه زيبود تا بار همه چ. بود يداشتم مان ير وقت مشكلدونم چه طور بود كه ه ينم. كرد يم هيو مامان گر ديدو يم

كردم  يهزار بار التماس مامان و مان يهفته روز هيتو اون . و بهم مسكن زدن دميامام شهرستان نور بودم و فقط درد كش مارستانيهفته تو ب هي

خودش رو خفه كرده بود و هزار جور قول ازم گرفته بود كه كار . كنمكه بهم گفته بود فاجعه درست ن يمانيپ. بزنن يحرف مانيكه مبادا به پ

 .نكنم يا حمقانها

جون خودم رو  يحت. رفت يبار نم ريز ينگه ول مانيقسم دادم كه به پ يرو فكر كن يجون هر ك. رفت يبار نم ريز يمان يشد ول يزود راض مامان

آخر بهش . شه و حقم داره يبهش از همه مون دلخور م ميبفهمه نگفت ،ياون يِامانت گفت تو يم يافاقه نكرد، مثل نوار ه يهم قسمش دادم ول

 زيعز يكه جونش از منم برا مان يبار به اون كس نياول يتعجب و برا تيو اون قبول كرد و من در نها يكه دوستش دار يگفتم تو رو جون هر ك

هر . تر بود زياز من كه هم خونش بودم، عز دهيتازه از راه رس بهيه جون اون غربود ك نيهمه دردم از ا دميدونم شا ينم. كردم يتر بود حسود

ناله هام رو تو گلوم خفه كردم و به زور خودم رو سر حال  يزنگ زد صدا مانيهفته هر بار پ هيگه و من تو اون  ينم مانيبود گفت كه به پ يچ

شه  يروز م هيكه اون  نيغافل از ا. بهش بگم يروز هياز روش گذشت  ينه وقتبر گشتم خو يخواستم وقت يم. نشون دادم تا از صدام شك نكنه

 .ششش ماه بعد

 چيه. نگرفته بودم اما فاجعه اتفاق افتاده بود يبودم، من جد يكه دو ماه توش بستر يمارستانيهفته دوباره پاسم دادن به تهران و همون ب هي بعد

دونم  يبود و نم دهيپام بر يتو يها چياز پ يكي. كرده بودن دوباره ضربه خورده بودن دايپكه مشكل  ييمهره ها. تونستم بكنم ينم يحركت

 .بدونه يزيچ مانيخواستم پ ياز نو و من هنوز هم نم يدوباره اتاق عمل و گچ و روز از نو و روز. چه ها شده بود گهيد

تنه  هيكه  مانيرو بفهمم و حس كنم و چقدر صبور بود پ مانيكشنده پ يهاتمام اون زجرها و ترس و دلهره ها و انتظار  تونستمياون لحظه ها م تو
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خودم از  يگاه كردنيمسكن ها رو قطع م يوقت. دميكشيم غيج. هوار زدم. من دم زدم يول. تمام اون روزها رو تحمل كرده بود و دم نزده بود

. كردميو حسش م ديچيپيم مينيگس دوباره تو ب يو درد هام همون بو اريو هوش هوشيب مهين يو تو تمام اون لحظه ها. دميكشيخجالت م اداميفر

كم  نهمهيمن فقط از ا ايبود  مانيواقعا پ دونمينم. داريب اديقدرت لمسشون رو نداشتم تا بفهمم خوابم  يول شديبوسه م سيپشت دستام خ

 ميخونه قد نباريگچ دوباره برگشتم و ا يتو يپا هيبا  مارستانيب از ميماه و ن كيبود بعد از  يهر چ. شده بودم البافياون لحظه ها خ توداشتنش 

دروغ گفته بودم و  هي. انگار باور كرده بود كه من رفتم مسافرت خارج از كشور مانيكه پ نجاستيو جالب ا. هام يهمون اتاق خواب كودك. خودم

رو گرفتم، تلفن  مانيرو روشن كردم و شماره پ لميموبا دهينه نرسپام به خو. پشتش مجبور شده بودم ببافم گهيجمع كردنش هزاران دروغ د ابر

انتظارش از  قيبود اون دقا يهر چ يهمه شون ول اي ياز دلتنگ ايدونم از ترس بود  ينم. زد يام م نهيزد و دل من تاالپ تاالپ به قفسه س يبوق م

 يو دلخور يتوش سرد يخسته ول يليصداش خسته بود، خ د،يچيپ يو گوشت مانيپ يباالخره صدا. بود شتريب مارستانيتو ب يتمام اون انتظار ها

 .زد يموج م

 ن؟يبرگشت. جان ايسالم ناد _

 مانيافتضاح پ يحت ريتو بگ يداد و دعوا هيهمه دروغ به  نيفكر كردم كه واقعا ا يليبا خودم اون لحظه خ. گفتم يدروغ م ديشدم، باز با دستپاچه

 :من باز هم كج رفت و گفتم واريكج و د واريرود د يم ايخشت اول كه معمار كج گذاشت تا ثر يبه قول گهيد دهيچه فا يول د؟يارز يم

 .ميآره تازه برگشت. سالم _

 .يخسته باش ديپس با _

 .كم هيآره  _

 خوش گذشت حاال؟. حاله يصداتم ب _

 .بود يخال يليجات خ _

 .آخرش بود گهيد. خوش گذشت يليجمله رو گفتم و تو دلم گفتم آره جون خودت، خ نيا

 .زد كه هم خوشحال شدم هم دلم گرفت يمقدمه حرف يآورد و ب رونميو از فكر ب ديچيپ يتو گوش مانيپ يصدا باز

مامان بابات  شيچند ماه رو هم پ نيحاال به نظرم بهتره تو ا يول مير يفكر كردم با هم م. سيترم منتقل شدم به دانشگاه پرد نيا يبرا ايناد _

باهاش؟  يكه ندار يمشكل گه؟يپات خوبه د يراست. يداشته باش ياومد به دكترت دسترس شيپ يموقع مشكل هيو تو تهران كه اگر  يباش

 تموم شد؟ يوتراپيزيف

نگفت . باهام حرف زد يبازم سرد و جد مانيكرد و پ يم يگفتم كه گچش داشت بهم دهن كج ييپا يدروغ سر هم كردم و از خوب دوباره

جور  يبهانه حساب هي ديگفت با يخوب درسته كه اگر م. نمتيبب اميذره شده، نگفت قبل رفتن م هيونت برم، نگفت عشقم، نگفت دلم برات قرب

 تعارف كنه الاقل؟ هيشد كه  يباعث نم يعنياون همه عشق و عالقه اش  يول اديكردم تا ن يم

 .مثال تنها سفر رفتنم ياش، پا يو دلتنگ يردو يكرد و من گذاشتم پا يدونم اون سرد و تلخ خدافظ ينم

از همون روزا باالخره از شر  يكيسر من و تو  يبداخالق باال يمعلم ها نيتو خونه ما بود و مثل ا يبازم مثل برق گذشتن و بازم هر روز مان روزا

 .هام رو كردم يوابخ يهمه ب يو تالف دميهفته تا لنگ ظهر خواب هيو تا  دمينفس راحت كش هيخالص شدم و  يمان
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دستش به  هيبه ثان هيكه اون روز ثان يا يمان. بازوم رو گرفتن ريز انايو آر يبار مان نيو ا دميوقت باز كردن گچ پام پشت در مطب لرز دوباره

هاش  يلوس باز نيا به كمند و يكه فكرش رو بكن يام كرد و از كوره در رفتم و تو دلم هر فحش يانقدر كه عصب. تلفنش و در حال پچ پچ بود

 .از رو نرفتن يول گهيدو ساعت د يبرا نيگفتم قربون صدقه هاتون رو بذار يبارها بلند بلند و عصب يحت. دادم

 .بار با داد و دعوا باهام اتمام حجت كرد نيدكتر ا. گهيد يايو هزار برو و ب يوتراپيزيباز ف. از نو يو باز روز از نو روز ميرو باز كرد گچ

 يشد ول يروزنامه رو جلوم گذاشت باورم نم يمان يوقت. خنده بلند هي دميخند هيود اون روزا هم گذشت و باالخره بعد از اون همه گرب يچ هر

پام و  يدرست شده برا يكفش ورزش هيشلوار گرمكن و مقنعه و  هيام رو با  يمشك يبود و حاال من روپوش عروسك ينيريش نيبه هم تيواقع

اش  هيمدت انقدر سا نيتو ا مانميخونه خودمون، تا بفهمم چرا پ ميرم تا با هم بر يدارم م. كنم ريرو غافلگ مانيرم تا پ يم مدار پشتكوله به 

 .بود يو دور يو خستگ اديزدم هم بهانه اش كار ز يشده بود و هر بار باهاش حرف م نيسنگ

كه  يدختر دنيكه با د يشدم و راه افتادم به سمت در ورود ادهيپ عيسر نيرو پشت ساختمون دانشكده حقوق پارك كردم و از ماش نميماش

هام دوباره پر رنگ  يكالفه بودم، دلتنگ. افتادم ايناد اديرفت ناخودآگاه به  يراه م اطيمحوطه با احت يرو ادهيجدول باغچه كنار پ يداشت از رو

كه  يتو اون هفت ماه. چشم دوختم به دختر و رفتم تو اون روزا دوبارهصورتم نشوند و ناخودآگاه  يرو رو يام اخم كمرنگ يشدن و اون دلخور

 ديشا. بشه يمون انقدر طوالن ييكردم جدا يوقت فكر نم چيداغون بودم، ه. هزاران بار مرده بودم و زنده شده بودم. بود دهيجونم به لبم رس

 ديكش يبودن در كنارش پر م يكه دلم برا نيكه با وجود ا اديدر زدست خودم نبود دلم ازش گرفته بود، انق يكردم ول يشورش م انقدر دينبا

 .گذاشتم و رفتم

 يم يكرده بودم و ه يصداش از پشت تلفن راض دنيرفتم و دلم رو به شن يها شب تا صبح تو خونه قدم رو م وونهياش مثل د يهفته از دور سه

 رهدوبا يبچه باز هيكه بهت داده بود پا گذاشت و با  يات رو قول يبزنه و بگه زندگ بهم زنگ يكه مان... اديم گهيفردا د... اديم گهيگفتم امروز د

و چه طور قسمش دادم و باز  دميكش يتو اون سه ماه چ ديد. بهم قول داده بود كار احمقانه نكنه و مراقب خودش باشه. رهيخواد بگ يجونت رو م

و  ميباشكه قرار بود با هم ندار  يام كس يكه زنم، تمام زندگ ار،يبهم بگه به روت ن يمانكرد كه  مشيكار خودش رو كرد و بعد مثل بچه ها ازم قا

پوشوندن اون خطا  يرو نابود كنه، كه خطا كنه و بعد برا مونيزندگ يها هيپا يرحم يو با ب رهيدستش بگ شهيت هي ميمون رو با هم بساز يزندگ

به هوا رفت  شپر درد يبزنم و هر بار صدا اديهاش تو دلم فر اديراه برم و از فر مارستانياون ب يهفته تو راهرو هي. دروغ برام ببافه كيهزار و 

بار بهم راستش  نيا نكهيا ديطاقت شدم به ام يب يبغضم رو تو گلوم خفه كنم و پامو پشت اون در خراب شده محكم نگه دارم كه نرم تو، كه وقت

 ه،يعال زيكنم، پشت تلفن به زور لبخند بزنه برام و بگه همه چ يام دردش رو كمتر م يدلدار و با ششيرم پ يبخشمش و م يگه و من م يرو م

 :جمله هيتهران بهم زنگ بزنه و نابودم كنه فقط با  نشيببر ديگفتن با يكه وقت

 ».زنم يبرگشتم خودم بهت زنگ م. با مامان يرم دب يدارم م «

چه قدر دروغ؟  ؟يجلو بر يخوا يهزار بار خواستم برم و بگم تا كجا م. ام، عشقم، جونم يدگهمه زن. زنم يمحرم، شده بودم نامحرم برا منِ

هاش دستاش  ياريهوش مهيباشم و بهت آرامش بدم؟ تو تمام اون ن دياالن كه من با م؟يدار ازيمون؟ اونم االن كه به هم ن يارزه به دور يم يعني

همه  يشدم مهمون خوابا. هزار بار اشكام رو گونه هام روون شدن و باز سكوت كردم. گله كردم هزار بار ازش يزبون يدستم بود و با زبون ب وت

ره،  يخواستم بدونم تا كجا م يم ديشا اوردم؟يدونم چرا به روش ن ينم يسرد و كبودش نشست ول يرو دستا سميخ يبوسه ها. ام يكس زندگ
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. موند عوض شده بود يساده من كه مثل كف دست م يايافته؟ ناد يم ادشيون افته؟ قوالم يم ادشيبدونم كجا اون عشقمون  مخواست يم

 يمن اخالق ديشا. واقعا من مقصر بودم دميدونم شا ينم. گهيد يكياومد شده بود  يجز حرف راست از دهنش در نم شهيهم يكه با سادگ ييايناد

. شده بودم بهيدلم شكست، نبود تا صداش رو بشنوه، غر. هام رو خم كرد شونه. بود نيبرام سنگ يكه بهم دروغ بگه ول ماز خودم نشون داده بود

و اون  دميپرس يكه من حال پاش رو م يمطمئنم اون موقع. رو نگفت تيلحظه هم بهم واقع نيتو اون آخر يرفتم و حت. تر بشم بهيگفتم بذار غر

خورد  ديدروغ گفت و نفهم يكرده ول يكرد، دهن كج يم يكجبهش دهن  شهيخودش مثل كمد لباس من كه هم قولگچ پاش به  ،يگفت عال يم

نه راه پس  گهيونستم انقدر دروغ به هم بافته كه د ديبهانه؟ م هيچرا سرد شدم؟ چرا تلخ شدم؟ چرا تركش كردم؟ چرا رفتم با  دينفهم. شدم

كردم االنه كه همه  يكه فكر م ييو صدا دميد يرو م صاف و ساده و كف دست خودم يايدلم اون ناد ته يممكنه بگه نرو ول ريو غ شيداره نه پ

بهش  يام براش سخت بوده باشه تا وقت يشش ماه دور نيكه اونم تو ا نهيا دميو همه ام دميشش ماه زجر كش. رو بگه و نگفت و من رفتم زيچ

 يرم كه شب پام رو تو خونه ا يحاال امروز دارم م باز و ميسخت كه خطا نر يروزا نيادمون باشه ايجفتمون  ميكش يبود، تا نفس م هيتنب هيگفتم 

همه دروغ ها رو فراموش كنم و بهش بگم . لبخند دستاشو ر به طرفم دراز كنه و من ببخشمش هيبا  اميكه ناد اد،يازش م يزندگ يبذارم كه بو

 .ازت گذشتم يول يبد كرد

 .هام كمرنگ شده بود يانگار با اومدنش تموم دلخور. داشتم يا گهيحال د هي شبيگرده و من از د يباالخره گفته بود فردا بر م شبيد

 دميترم جد يگروه بهم داده بود و برنامه كالس يبود كه منش ييبرگه ها يكه سرم تو يبه كالسم؟ وارد كالس شدم و در حال دميرس يك دمينفهم

 زيكه به عنوان م يكنفرانس بزرگ زيگردون پشت م يصندل يو روگفتم  يدييبود، به دانشجوها سالم كردم و بفرما... و  يبيتصو يو چارت درس

تو كمتر از . خوندن برگه ها ياز دانشجوها فرصت خواستم برا هيارشد در نظر گرفته بودن نشستم و چند ثان يكالس دانشجوها يها يدلو صن

 ديرس يبخونم و امضا كنم كه منش عيتا برگه ها رو سر تمام حواسم رو متمركز كرده بودم. آروم شروع شد يسر و صداها و پچ پچ ها هيچند ثان

سرم رو باال گرفتم و سرم  يكنفرانس بود تمركزم رو به هم زد و عصب زيمداوم م يها كه همراه با تكون ها ياز صندل يكيحركت  مابدم دستش ا

. ديخند يچرخوند و م يگردونش م يشت رو صندللبخند دا هيمن با  يايناد. كردن شخص چرخوندم كه نگاهم مات شد دايپ يرو تو كالس برا

با فاصله ! همون جا. خودش بود يبار چشمام رو باز و بسته كردم ول هي نه،يب يشب قبل چشمام درست نم يخواب يلحظه فكر كردم از زور ب هي

دستم به طرف برگه  عيسر. گاه بوددانش ديجد يها يكالس ورود نيا ياول فكر كردم اومده با دوستاش باشه ول. از من يشش تا صندل ديشا

 هيكه  يچرخ دار يجز من و اون صندل ديد يكس رو تو اون لحظه نم چيبود كه انگار ه اينگاهم به ناد هي. دمرفت و بازش كر ابيحضور و غ يها

 ده؟ يم يچه مزه ا يفهم يم يبار روش بچرخ هيبار بهم گفته بود 

برام اون لحظه مهم نبود كه . رو بهم دادن اينبود، انگار دن ينفره كار سخت 17 ستيل هيسمش تو كردن ا دايپ. ديچرخ ستيل يدوباره رو چشمم

كه من فراموش كرده بودم . ستهيا يم يبزنه پاش وا يبهم ثابت كرده بود كه اگه حرف گهيبار د هيمهم بود كه  نيچه طور قبول شده، فقط برام ا

به  هيجلوم نشسته بود و ثان نشيريحاال با اون لبخند ش. اون فراموش نكرده بود يته بودم ولگذاش يچه شرط شيسال پ هياثبات عشقش  يبرا

 يكردم، بوش م يكردم، بغلش م ينگاهش م ريدل س هيكس نبود و من  چيخواست ه يدلم م. كرد با نگاه هاش و لبخنداش يترم م وونهيد هيثان

و دلت  ينيكه بب.كرده بود دايپ يشش ماه دور نيرفتن من و ا يرو برا هيتنب نياون بدتر شده بودن و شتريهام ب يدلتنگ دنشيبا د ارانگ. كردم

 .ينگاهش كن ريدل س هي يحت ياما نتون يبخوادش و بال بال بزن



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا      f_ javid  -   تقلب                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٧ 

برگشتم  يترفتم وق رونيآروم كردن خودم ب قتيدادن برگه ها و درحق ياز كالس به هوا يا هيرو باال گرفتم و برگه ها رو جمع كردم و ثان سرم

 .بهتر بود طيشرا

رو خوندم تا همه با هم آشنا  ياسام ستيل يباز از رو يشناختم ول يكه اكثر دانشجوها رو م نيبا ا ،ييكوتاه خودم و خوشامد گو ياز معرف بعد

 .طونشيش يزنم به چشمازل ب گهيبار د هيو با لبخند تنها دستش رو باال برد و من تونستم  يحرف چيه يرو صدا كردم ب اياسم ناد. ميبش

كه  يو در حال ستادميا شيام بلند شدم و پشت صندل يشدم و از صندل يانقدر كه اواخر كالس عصب. چرخوند ياش رو م يطول كالس صندل تمام

 .اش رو محكم گرفته بودم تا تكونش نده ادامه درس رو دادم يصندل يپشت

. خواست بغلش كنم يدلم م. ديلرز يكلنش قلبم رو به تاپ تاپ انداخته بود و دستام مبود و اون عطر گس اود سادهيدرست پشت سرم وا مانيپ

دادن من به  هياون با تك يبشم ول كيبهش نزد شتريب يجور نيتا ا يدادم به صندل هيفقط تك تيشد و در نها ينم يهمون جا، همون لحظه، ول

درست رو  يصندل. پسرها و دستش رو گذاشت روش يها ياز صندل گهيد يكيفاصله گرفت و برگشت به طرف  ياز صندل عيسر يلصند يپشت

 يكو گوش شنوا؟ كل يچرخ چرخ بسه، ول يعنيبهم هشدار داد كه  يصندل يكه با حركت من رو نميتونستم نگاهش رو بب يمن بود و م يبه رو

هنوز . نميچرخ زدن حاضر شده بودم سر اون كالس بشهاش و چرخ  يكنفرانس و صندل زيم نيخاطر ا يبرا قطجونم رو گرفته بود و من ف يمان

 .استادش بود مانيكه پ نيبا وجود ا يكار ممكن بود، حت نيهم سر كالس نشستن برام كسل كننده تر

 ميبرقرار بود با هم . سمت كالس بابك و سارا دمياز زندان خالص شده ها دو نيداد و كالس رو تموم كرد و منم كه مثل ا تيآقا رضا باالخره

 ختنشينسكافه كه تو دلهره بابك و سارا از ر هيدانشگاه رو كرده بودم و صد البته هوس  يها يآخه هوس عدس. يو عدس مينسكافه بخور

. و بعد ازدواج كنند رنينامه هاشون رو بدن و مدرك شون رو بگ انيكه حاال نامزد بودن و منتظر بودن تا پا ييبابك و سارا. ندمبخورم و بخ

 .براشون خوشحال بودم. اومدن يبه هم م شييخدا

خودم با همون  طونيچشم دوختم به زنم، به دختر ش. و من چشم دوختم بهش ديپر يمن مثل فشنگ از رو صندل دييبفرما ديون تيبا م ايناد

خاك  يهمون كوله پشتهمون شلوار گرمكن،  مه،ين يها نيبا آست يپر خنده، با همون روپوش كوتاه عروسك يسبز جنگل و لب ها يچشما

 ديبا. بلند به طرف در كالس رفت يو خندون با قدم ها اليخ يو منتظر حركتش شدم كه اون ب ديبه سمت پاش چرخ ارياخت ينگاهم ب. گرفته

رو لبم  ياش ثابت شد و لبخند آروم يمشك ينگام رو كفش ورزش. يديفهم يچپش رو م يراه رفتن پا يخطا يتا كم يكرد يدقت م يليخ

سرش رو باال گرفته بود و با افتخار بهم . بود ايبود، همون ناد ياراده اش ستودن. ديد يپا نم اونرو  يمشكل گهيراحت شد اون د الميخ. نشست

 .چشم دوخته بود و رفته بود

وفه و داشتم تو سر و كله ب يصندل يرو نميدادم بش حيترج نيهم يبرا. كه تمام مدت بهش داده بودم امروز يكرد از فشار يكم درد م هي پام

تا بناگوش باز شد و  شميام ن يرو گوش مانيعكس پ دنيبا د. تلفنم بلند شد يذاشتم كه صدا يم ليزدم و سر به سر بابك مثال زن ذل يسارا م

 .من گم شد ياون دو تا صدا يدست گرفت و تو خنده ها برامبابك 

 .حوصله ام سر رفت بابا. ر كالس بگو بخند آدم دق نكنهكم س هيگم تو رو خدا  يم. يبه به سالم همسر گرام _

ات نقده  ينيرياتاقم، بدو تا ش ايبدو ب. ايشه ناد يباورم نم. نمتيجا بب نيكردم ا يفكر نم. يحساب يكرد دميرو سف. گم خانوم خانوما يم كيتبر _

 .اس گهيد يخبرا هيخونه  ميكه برس رشيبگ
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 ؟ييچه خبرا _

 .ايمنتظرم زود ب. خانوم راد يگب ديدونم تو با ينم _

 .دفترش شدم يام راه يبا عدس نيهم يشد بگذرم برا يام نم ياز عدس يناچار از بابك و سارا جدا شدم ول به

 يا هياش بلند شد و به طرف در اتاق رفت و در رو بست و قفل كرد و به طرفم اومد و ثان يصندل ياز در وارد نشده از رو. مهلت نداد بهم مانيپ

 زرو تو بغلش ا دميكش ييكه تنها ييخواست تمام اون درد ها يدلم م. بودم يگرما باشم ول نيانقدر دلتنگ ا شديبعد تو آغوشش بودم، باورم نم

همه محبت و گرما رو به  نيكه ا نياز ا مونيعذاب وجدان تازه اومده بود سراغم و من پش. خواست يدلم اون آرامش گم شده ام رو م. ببرم ادي

 .از خودم گرفته بودم مانيپ يخاطر دو تا داد و دعوا

كه تو بغلم بود احساس  قهيپنج دق ديتازه بعد شا. از تنم بره يخستگ. خواستم آروم بشم يم كردم،يفشردم و بو م  يرو محكم تو بغلم م ايناد

 .كردم معذب و وول وول خوران تو بغلمه

 .ريآروم بگ قهيدو دق ا؟يناد هيچ _

قاشق  هيبذار . بابا مردم انقدر چشمك زد بهم. زنه يهم داغه هم چشمك م. ذاره ينم يعدس نيا يول رميخوام آروم بگ يودم مبه جان خ _

 .بخورم

ظرف رو ازش . هوس كرده بود و حاال دهنش آب افتاده بود. بچه هيساده و كف دست، مثل . خودم بود يايهمون ناد. دميبلند خند دم،يخند

كردم و قاشق رو تو  كيدهنش رفتم و بعد سرم رو به صورتش نزد كيقاشق رو پر كردم و تا نزد. ت سر به سرش بذارمگرفتم و دلم خواس

 يدهنش باز مونده بود هنوز و من با خنده و بوسه آروم نيهم يبرا. دونم انتظارش رو نداشت، اونم از من يم. دهن خودم گذاشتم و قورت دادم

و دستش رو به طرف قاشق دراز كرد كه دستم رو عقب بردم و گفتم خرج داره  ديكاسه رو از دستم كش. ومدلب هاش رو بستم كه به خودش ا

زدم باج  يحدس م ديبا. رو خورد يمقدار عدس هيو گفت كه خرج داره؟ بعد كاسه رو به لبش برد و با ظرف  ديدبلند خن. دياون بهم خند يول

 .فكر بودم كه سر پا نگهش داشتم يافتاد كه چقدر ب ادميپاش رو دراز كرد و من  كنارش نشست و يصندل يبعد آروم رو. ده ينم

خوردنش كه تموم . رو تو دهنش گذاشتم و با لذت خوردنش رو تماشا كردم يكنارش و با لبخند چشم دوختم بهش و قاشق قاشق عدس نشستم

 :ديزم پرسرو ا ديرس پيم ديبا شيكه شش ماه پ يشد چشم دوخت بهم و باالخره سوال

 ش؟يك يو رفت يچرا منو تنها گذاشت _

 .سيترم منتقل شدم پرد هيهمون موقع بهت گفتم  _

 .يخدافظ يومدين يحت. يتعارفم نكرد هيبهم  يحت ؟يچرا منو نبرد _

 :گذاشتم و سرش رو رو به خودم گرفتم و چشم دوختم تو چشماش و گفتم ايچونه ناد ريرو آروم ز دستم

 بردمت؟ يبا خودم م ديبا اومدم؟ يم ديبا _

 يچيانداخت و ه نييهم سرش رو پا نيهم يبرا. تونست دروغ بگه يرفت نم يدوختم بهش سرش م يچشم م يوقت. رو اميشناختم ناد يم خوب

پاك . ميه باشنداشت ينگفته ا زيچ چيه ميذار يپا تو خونه مون م يو وقت نيزم ميجا بذار نيخواست همه كدورت هامون رو هم ينگفت اما دلم م

 :بار به زبون اومد نيا. دميسرش رو باال گرفتم و زل زدم بهش و سوالم رو دوباره پرس. مثل كف دست تو، مياز در بر
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 آره؟. تو بود كه تو دستام بود يگس تو بود كه كنارم بود، دست ها يبو نيهام ا ياريهوش مهينه؟ تو همه اون ن يدونست يتو م _

 نيا ؟يبهم بگ يديكردم باهات كه ترس يمن انقدر بد رفتار م يعنيمثل كف دست؟  م،يرنگ باش هيها؟ مگه قرار نبود  يبگيغر نيحقم بود ا _

 ؟يقبول دار. ايحقم نبود ناد

 .دم بار آخر بود، قول يقول م. مانيپ ديببخش _

تا  شتريو ب شتريجور ب نيبعد هم. سال كي شهيه مدفعه بعد شش ما. بمونه ادتيشش ماه تو  نيخوام فقط ا يم. يبهم بد يخوام قول الك ينم _

 باشه؟. ماه شيش نينره ا ادمونيپس هر دو مون . و از هم دلزده ميبش بهيبا هم غر م،ياز هم دور بش

 . باشه _

ب كنش رو اعصاب خرا ياون آهنگ ها يحاضر بودم صدا. كرد يداشت كالفه ام م گهيدو ساعت بود كه صداش رو سرش انداخته بود و د ايناد

 هيخونه مون تا با هم به  ادياز صبح كه باالخره قرار شده بود كمند ب. نداشتم تيظرف گهيد. بحث رو كش نده نيا گهيد يببره ول يتا عرش اعل

 يم ييم، حرف هاكرد يدهنم رو هم باز م. گفته بود چارهيكمند ب نيراه به ا يداد زده بود، جنجال كرده بود، هزار جور بد و ب ايناد ميرسب جهينت

 .شد يزد كه دود از سرم بلند م

 .از خونه ها رميشم م يپا م. كشش ندارم گهيبه خدا د. كنم تمومش كن يخواهش م ايناد _

 .يدوست شد يبا مان يغلط كرد ستيبا خودت معلوم ن فتيبگه تو كه تكل ستين يكي. يگم؟ دختره عوض يمگه دروغ م ه؟يچ _

 به تو چه؟به من چه؟ . بس كن ايناد _

 .يكرده هم جنابعال دايواهللا فعال كه هم به من ربط پ _

 كرده؟ دايپ يچه ربط _

 هيكنم بچسبم به  يساله ام رو ول نم نيمنم باشم دوست چند ؟يكن يم ياز كمند طرفدار يفهمم چرا ه يانگار احمقم نم. روتو برم ؟يچه ربط _

به . ذارم داغونش كنه يداره؟ نم يبرام چه حكم يمان يدون يتو كه م. نيتتون كور خوندجف. نيكور خوند يول يمان يگم گور بابا يم. بهيغر

 .زنم ياش رو به هم م يخودم زندگ اديقرآن كوتاه ن

. جا نكن يپس دخالت ب ادياش بر م يخودش از پس خودش و زندگ يمان. نه به من ربط داره، نه به تو. يكن يدخالت م يدار ياديز گهيد ايناد _

 ه؟ياونا چه جور يدوست مي من و تو چه خبر داراصال

از  يمان ه؟يچه جور شونيدوست يگ يكه با هم دوستن اون وقت تو م هيسال و خورده ا كي ؟يزن يم تيچرا خودت رو به خر م؟يچه خبر دار _

 ادي لشيرفت حاال ف يددراش رو با مان و فيك يعوض. شد دايكمند خانومتون پ نيدخترم نكرده بود تا سر و كله ا هينگاه به  ادمهيمن  يوقت

كه دخترش هم آمار دوست  هيچ نيتو بب. شه يم دهيشن وارياش از در و د يكه ماشاال آوازه خوش نام يبا كس ؟ياونم با ك. كرده نهندستو

 ه؟ياون پسره انقدر سر تر از مان يعني. ده يدختراش رو داره و راجع بهشون نظرم م

 ره؟يگ يم يميدونه چه تصم يخودشه، خودش م يدگزن! تمومش كن ايناد _

 .كنه يذارم باهاش باز يمن نم يخفه خون گرفته ول يدرسته مان. هم هست يمان ينه آقا زندگ _

بودم  و منتظر ستادميدر باال ا يدر رو زدم و خودم رو به رو. هم تموم كنه جنجالش رو ايبه طرف در حمله كردم تا بلكه ناد بايتقر فونيآ يصدا با
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به  همكم كم داشتم خودم . لحظه هنگ كردم هياومدن  رونيكه دوش به دوش هم از آسانسور ب يكمند و مان دنياما با د اد،يتا كمند از در تو ب

واد كه و عشق دوباره زنده شده اش حرف بزنه و ازم بخ ريدر مورد ام نهيو بخواد بش اديب يخواست كه با مان يرو م يليخ. دميرس يم ايحرف ناد

 ينم يزيو كمند چ يمان يدادم اول بشنوم بعد اظهار نظر كنم چون من هم از رابطه خصوص حيبود ترج يهر چ. كنم يمامان و باباش رو راض

 .دونستم و حق دخالت نداشتم

خودم رو  عيون باز كردنش سرو با نگاهش كمند رو آن چنان نشونه گرفت كه از ترس زب دياخماش رو تو هم كش دهيهنوز از در تو نرس اياما ناد

 .زنه ينم يكردم كه جز سكوت حرف يپشتش رسوندم و با فشار بازوهاش بهش حال

نشست و با  يمبل دو نفره ا يرو ايگرم با من و ناد يلبخند و سالم و احوال پرس هيو بعد با  ارهيتا كمند روپوشش رو در ب ساديمنتظر وا يمان

 :با لبخند گفت ايو بعد رو به ناد نهيرش بشدست به كمند هم اشاره كرد تا كنا

 ن؟يگرفت يم يكشت ييدو تا نينكنه داشت ؟يزن ينفس نفس م هيخانوم؟ چ اياحوال ناد _

 !واقعا كه. دميهه هه، خند _

 :ادامه داد ايو در جواب ناد يبعد عصب يا هيو ثان ايشد و چشم دوخت به ناد يناگهان جد يمان

 ا؟يناد هيمنظورت چ ؟يواقعا كه چ _

 ؟يگ يبهش نم يچيچرا صدات رفته ته حلقت؟ چرا ه ؟يآره؟ چرا الل شد ه؟يمنظورم چ _

كمند گذاشت و نگاه  يدستش رو آروم پشت شونه ها يمان. لرزه يكردم شونه هاش م ياومد و حس م نيينگاهش تلخ بود و سرش پا كمند

 :دوخت و گفت اياش رو به ناد يخسته و عصب

 .رهيبگ ميتصم ديخودشه كه با گهيد. گفتم رو گفتم يبهش م ديكه با يهش بگم؟ البته هر چب يزيچ ديچرا با _

 ...ك يسال باهات باز هي ؟يتو حالت خوبه؟ پس تو چ _

 :و دوباره گفت ديحرفش پر نينذاشت حرفش رو ادامه بده و ب يمان

با هم . ميسال با هم دوست بود هيهان؟ ما  ؟يكن يقضاوت م يه دارك يدون يم يتو چ. يبش مونينزن كه بعد پش يحرف. نگو يچيه ايناد ايناد _

سال رفتم اومدم با تو حداقل ده برابرش رفتم اومدم پس  هيمن اگه با كمند . ستيعشق و دوست داشتن ن ليدل نيا يول مياومد يو م ميرفت يم

 كردم؟ هان؟ يمحكومت م يشد مانيكه تو عاشق پ يروز ديبا يعني

 داره؟ يچه ربط. يمن يتو پسر عمو. كنه يم اما اون فرق _

از رابطه من و  يكه انقدر به هم وابسته باشند؟ اگه بخوا يديرو د ييكدوم پسر عمو دختر عمو ه؟يهم شد توج يمن يپسر عمو. بس كن ايناد _

 .يترش رو برداشت كن ظياز رابطه من و خودت صد برابر غل ديبا يكن يبرداشت نيكمند چن

 يراه برا نيبهتر نيا ديشا. خواست دردش رو بگه و خودش رو خالص كنه يخوشحال بودم چون باالخره م. زبون باز كرده بود يمان باالخره

 .بود دهيوقتش رس. آروم شدنش بود

كالمش رو قطع هم  يمبل بلند شدم و مان يبه صدا در اومد و من از رو فونيكه دوباره دهن باز كرد آ يكرد و درست زمان يمكث طوالن هي يمان

كه  ديكشن هيبه ثان. در رو زدم و در باال رو هم باز كردم. بود انايآر. نشسته بود ريشد و كمند هنوز سر به ز رهيخ يهم با بهت به مان ايكرد و ناد
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 .خنده ام گرفته بود. از در تو اومد ظياخم غل هيبا  انايآر

 ريدختر ام. رفته بود ادشيرو  مينگاه عاشق شده بود و مر هيو تو  يو اونم كامال تصادف تو دفتر من ريام دنيبعد از هشت سال دوباره با د كمند

شده بود و حاال تنها مشكلش  ريتاث يرو دادنش هم ب ريام يدختر بچه و آمار دوست دخترها يها يتمام بلبل زبون ينداشت و حت يبراش مشكل

 ايناد ياش رو برا يخواست زندگ يمبل نشسته بود و م يال دست تو دست كمند روسكوت كرده بود و حا يمان. خونواده اش شده بود مخالفت

بود و  ستادهيدر و زل زده به كمند ا يرو به رو ظياخم غل هيگود نشسته تر از اون وجود نداره با  رونيب گهيكردم د يكه فكر م ييانايبشكافه و آر

 .زد يم نهيداشت سنگ همه رو با هم به س ايادن

 :زمزمه كرد  يرو به مان ضيبار با غ نيتكون داد و ا يسر ايناد انايآرورود  با

 .يگفت يم يخوب؟ داشت _

 .حرفام رو زدم _

 يرو چه حساب ديكنار من نبود شهيهم ييپس اگه رو حساب پسر عمو دييشه بفرما يم. ميبود دهيجالبش رس يتازه به جاها. يكامل نزد! نه _

 بوده؟

 .كمند بودم كه كنار يرو همون حساب _

. نه از تو لفافه حرف زدن دن،يشن واريشه، نه از به در گفتن و د يام م يحال يزيچ استيمن نه از س يدون يخودت خوب م. چونيمنو نپ يمان _

 .ام بشه يپس رك و پوست كنده حرف بزن تا حال

 يراست باال م واريكه از د طونيختر بچه تخس و شد هي. كه حاضر بودم جونمم براش بدم يعاشق دختر. سالم بود عاشق شدم ستيب يوقت _

 ،يبزرگ شد گهيگفتن تو د يانقدر كه مامان باباش بهش م. البته حقم داشت. بزرگه يليكرد خ يفكر م گهيتازه رفته بود كالس اول و د. رفت

اومد از دور  يكه ازم بر م ي، تنها كارباعث شد محكم بشه، زود بزرگ بشه يگفتن ول يدر حقش زور م يليخ. يكارت رو بكن مهخودت ه ديبا

پا . كردم يخوشبخت ياون عاشق شد و من براش آرزو. ميهواش رو داشت اناياون بزرگ شد و من و آر. مراقبش بودن و كمك كردن بهش بود

نگاه عاشق شده بود،  هيتر با اون دخ. ادي ينم يزور يسراغ آدما ول اديآن م هيلحظه  هيجرقه تو  هيعشق با  چونچرا؟  يدون يم. نذاشتم شيپ

نگاه كردن  گهيد. رنگ نگاهش عوض شد، خواهرم شد يوقت. كه دستش رو رو كرده بود يكس. دشمنش بود نيكه به ظاهر بزرگتر يعاشق كس

ام رو  هيهم فكر نكنه سا هيثان هي يكه حت ييرم جا يبهش گفتم بخواد م يرو گفتم حت زيبه شوهرش گفتم، همه چ. به چشماش گناه شد

جون پشتش  يداره كه تا پا يبرادر هيبهم لبخند زد و گفت خوشحالم كه زنم . مرد بود يلياما مرد بود طرفم، خ. و چشمم به ناموسش شهيزندگ

 .باشه

طور هم به مغزش خ كباريسال  23 نيكه تو ا ديشن يرو داشت م يراز. حقم داشت. كرد ينگاهش م جيگ ايزد و ناد يهنوز داشت حرف م يمان

كردم كالفه  يچون واقعا حس م. رو ينشستم و تو آغوشم گرفتمش و من ادامه دادم كالم مان ايمبل بلند شدم و كنار ناد يآروم از رو. نكرده بود

 .زمان رو انتخاب كرده بود نيخودم خواسته بودم بهش بگه و اون بهتر. گفت يم ايبه ناد نويا ديبا ماا. اس

كردم اومده بهم بگه راهم رو بكشم و برم  يفكر م. برام سخت بود قبول حرفاش. بهت داشته اول داغون شدم ياسبهم گفت چه احس يمان يوقت

خار به چشمش بره و بدون هر لحظه و هر جا  هينذار . از چشمات مراقبش باش شتريب. كل ماجرا بهم گفت سپردمش به تو فيبعد از تعر يول
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 .ينيمنم بهتر يو برا يكسم هست نيدم چون تو انتخاب بهتر يمنم و جونمم  كينم غيدر زتا يكمك بخوا

گفتم  يم يچ. رو هم نداشتم يجرات نگاه كردن به مان يو حت مارستانيمرده ات رو بردم ب. تو عقد كردم و چند ساعت بعد اون بال سرت اومد با

هم  طيتو اون شرا يشده بود ول وونهيد. كشه يدرد م دميفهم يمواظبش بودم؟ م يجور نيبهم و من ا يات رو سپرد يبهش؟ كه تمام زندگ

 نيرو در حقم تموم كرد و تو سخت تر يمردونگ يشدم ول ياگه نبود سر پا نم. دستم رو گرفت و بلندم كرد. ساديپشت منم وا ساد،يپشتت وا

كنارت بود  يبارها وقت. نظر گرفتمش ريها زبار. نگاهش پاك بود. تونم بهش اعتماد كنم ياز دو تا چشمم م شتريلحظه ها بهم ثابت كرد كه ب

 .بارم به خطا نرفت، دستش جز نوازش برادرانه باال نرفت، نگاهش جز نگاه برادر نبود كي يحت يول نمخواستم امتحانش ك

بهم گفت به . قسم بخورم ديبار من بودم كه تو رو بهش سپردم و حقا كه باز بهم ثابت كرد كه روش با نيا يكه ازم دور باش يبا مامانت رفت يوقت

اش بوده به  فهيكه وظ يخواهر ،يحقم بود بدونم چون تو خواهرش ينزنه از افتادنت ول يكه به من حرف يكه دوستش داره قسمش داد يكس

 .ونشميتا عمر دارم مد. رو يزيبه احترام قسم تو بروز ندم چ يباشم ول شتيبهم گفت پ. زنت مشكل داره بگهشوهرش 

 :گفت ايگرفت و رو به ناد يو پحرفم ر يمان

بهش بگم دوستش نداشته باشه؟ نره دنبال  ستين يبگم به نظرت؟ خودخواه ياس چ گهيد يكيدوستم كه عاشق  نيبه بهتر ديحاال با _

 عشقش؟

 :كمند و گفتبار چشم دوخت به  نيآخر يمبل بلند شد و برا ياز رو يحرف چيه يو ب ديپشت شونه كمند كش يحرف آروم دست نياز ا بعد

رو  اقتتيگم من ل ينم. روح و جسم تو رو نداره يو سادگ يهمه پاك نيا اقتيل ريام. رو نداره اقتتيل ريام گميبار بهت م نيآخر يكمند برا _

كه تو  ييكسا خواديذرم اما دلم نم  گيم يمن گذشتن سخت هست ول يبرا. زنميحرف ها رو م  نيخاطر خودم ا يبرا يخوام فكر كن ينم. دارم

 !وقت چيبرنگرد، ه مونيپش يپس اگه رفت. رو بخونم يمونيپش نم،يروز غم رو تو چشماشون بب هيگذرم  يم ازشون ميزندگ

 .به هم خوردن در نشونه رفتنش از خونه بود يبعد صدا يا هيآروم از هال رفت و ثان بعد

 انايقبل از دهن باز كردن، آر يبه من چشم دوخت ول يا هيثان يكمند برا. مبل و تو سكوت كامل فرو رفت يمات رو بايتقر ايناد ،يرفتن مان با

 :و شروع كرد به حرف زدن ستاديرو به روش ا يعصب

خودمون . عشق ها عاقبت ندارن يچرا؟ چون بعض يدون يم. يتو خودت نابودش كن. ياز عشقت بگذر ديبا يگاه ه؟يچ يدون يكمند خانوم م _

چشمات رو  يتون يم يتا ك يكن يفكر م يول ميو چشمامون رو ببند ميخودمون رو گول بزن ميخوا يم يرسه ول يآخرشون به كجا م ميدون يم

چشمام رو بستم چون الاقل . هوس رفته بود يبا عشق تو و پ يكه روز يميهمون مر م،يمر ؟يعاشق ك يدون يخوب م. منم عاشق شدم ؟يببند

مثل پتك تو سرم فرود  قتيچشمم رو باز كردم حق يشب كه تنها ال هي تيدر نها ينرفته بود ول سرش به سنگ خورده بود و دوباره اون راه رو

بار،  هينه . هوسش جلوتر از مثال عشقش بود يتونست داشته باشه ول يكه تو رو تمام و كمال م يساده، همون عشقيحاال عشق تو جلوت وا. اومد

 يخوشبخت بشه ول دوارميپسرش رفت و ام. دختر هيپسر و  هي. اش دو تا بچه اس جهيه نتك ييبارها. بار نيو چند دنينه دو بار بلكه چند

مزاحم كه جاش رو  هيبه چشم زن بابا نگاه كنه، به بچه تو به چشم دشمن نگاه كنه، به چشم  ديتو شا بهكه فردا  يهمون دختر. دخترش كنارشه

زن  نيتو آخر يكن يفكر م سته؟يا يپشتت م يك يدياگه فردا بر يفكر كرد ؟يريگوش هات رو بگ ؟يتا ابد چشمات رو ببند يخوا يم. گرفته

شد  يمان يبرا ايناد يكه وقت نياونم ا. رو بهت بگم زيچ هيمن اومدم فقط  يول يريبگ ميتصم ديكه با ييدونم تو ينم ؟يش ياش م يزندگ
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 يفهم يم. نبود روزيد يمان گهيرنگ چشماش د دمشيد شبيد يوقت يمن امروز شد ول يدرست رنگ چشما. خواهر، رنگ چشماش برگشت

ات رو  يخوشبخت. شه يگذره داغون تر م يهر بار كه م يذره ول گيم! هيمرد بزرگ يمان. يفهم يحرفام رو، مطمئنم تو هم نگاه آدم عاشق رو م

 يدرصد هم فكر م هياگه  يشه ول ياغون نمد يبرو چون مان يش يخوشبخت م رياگه با ام ؟يش يخوشبخت م يكن يفكر م. شه يسر پا م نهيبب

 .سخته يليجواب پس دادنش سخته، خ. افتهيگردنت ب ينذار گناه داغون كردن وجود مان يش يكه خوشبخت نم يكن

كمند رو كه  نينداشتم جز ا يچاره ا. مبهوت و كمند كالفه يايمن موندم و ناد. بعد اونم در رو بست و رفت يا هيحرف هاش رو زد و ثان انايآر

 :؟رو كردم به كمند و سكوت رو شكستم.كار كنم يرو چ اميناد نميهم ردش كنم تا بب

كردن مامانت با من  يراض. ندارم يمن حرف ،يپس حتما تا تهش رو هم فكر كرد ياگه انقدر عاشقش ؟يخوا يرو م ريواقعا ام ه؟يچ متيتصم _

نظر من  يول ،يپنجشنبه بهش بگ يتون يم يداشت يميهر تصم ياونم دعوته مهمون. ير كنكه تا پنجشنبه صب نياونم ا. دارم شنهاديپ هيبهت  يول

 .يدون يبازم خودت م يچون مرده، ول. تونه خوشبختت كنه يكه م هيمرد يبگم مان ديبا يبرات مهمه و هنوزم بهم اعتماد دار وزماگه هن

 :باالخره سكوتش رو شكست و رو به كمند با بغض زمزمه كرد ايناد

 مگه نه؟ ،يرو دوستش دار يتو هم مان _

و  ختيكه اون شب سكوت كرد و اشك ر ييايناد. تو آغوشم ايبعد خونه مون بود و من و ناد يا هيكرد و ثان ينگاه ايتنها تو سكوت به ناد كمند

 :بهم گفت يداريتو خواب و ب

 ...من... من... بود برام انايمن مثل آر... يمان. دونستم يمن نم _

 ياحترام بذار و فقط براش آرزو شهيبهش هم. يكرد يفكر م شهيكه هم هيهمون برادر يبوده گذشته و حاال مان يهر چ. نگو يچيه... شش _

 .هياون مرد بزرگ. كن يخوشبخت

روز  هيكه  ييداهمون خ. زدم يخودم حرف م يام داشتم با خدا ييخوابش برده بود و من حاال باز تنها بودم و تو تنها مانيپ شيها پ ساعت

رو مهمون خونه ام كرده بود و  يدوباره خنده رو مهمون لب هام و گرم. اون پشتم مونده بود يسرش داد زده بودم و بهش پشت كرده بودم ول

. بودمش دهيكه من ند يهم درد بود، درد يدرد مان. بودم دهيكس رو ند چيبودم و درد ه دهيفقط خودم رو د شهيكه هم يمن. بودم همن شرمند

. بس بود ينيخود ب. نميحاال وقتش بود كه درد اونا رو بب. درد كمند چه قدر بزرگه دميفهم يبودم و حاال م دهيهم درد بود، اما اونم ند انايدرد آر

هام و  هام باهاش حرف زدم و ازش خواستم در جواب تمام پشت كردن نيتر زيخودم حرف زدم، درد و دل كردم، از درد عز يبا خدا شباون 

 يمان يلب ها يتا خنده رو رو م،يهام رو شاد كنه تا همه مون دوباره بخند نيزتريكنه و دل عز يبزرگ گهيبار د هي ادهاميكردن هام و فر نينفر

ود و جواب گرفته ب ديهمون كه خطاهام رو ند. صبور و بزرگم شهيهم يآره منِ خودخواه باز رو انداخته بودم به همون خدا. رميبگ ومو آر نميبب

 .نداده بود يرو با هو يها

*** 

كردم و  يرو نگاه م مانيپ يچشم ريبودم و ز ستادهيسالن ا يانتها. برگه هاشون بود يتو سكوت كامل فرو رفته بود و همه سرها رو سالن

 يرفتم و كنار پا يبه طرف صندل گرفتم و مانياز دانشجوها ناچار نگاه از پ يكيبا باال رفتن دست . كردم يرو مرور م شيخاطرات سال ها پ

 .كالسم ارغوان خم شدم تا سوالش رو جواب بدم ينشجودا نيشرتر
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شدم و بعد از  قيارغوان دق يرو يا هيثان. نگاهش به ارغوان بود يباعث شد سرم رو به طرفش بلند كنم ول مانينگاه پ ينيسنگ يا هيثان يبرا

رو با  رشيمس. مثل برق از كنارم رد شد مانيرفتم كه پ مانيد از كنارش دور شدم و به طرف پاصال سوال نبو بايپاسخ دادن به سوالش كه تقر

خاطرات . تو چشمم نشست شيسال ها پ قيام و همون اخم عم ينيو دوباره همون طعم گس تو ب ستاديارغوان ا يمقابل صندل. چشم دنبال كردم

به . پر رنگ و آروم يلبخند زدم، لبخند. از جنس من يارغوان. ارغوان نشسته بود ي روكه حاال ياخم. من بودم نه ارغوان نيزنده شدن، انگار ا

 :گفتم مانيآروم رو به پ ييرفتم و با صدا مانيو پ انطرف ارغو

 .از دانشجوهاتون سوال دارن يكي يرونيتو سالن ب نيدكتر راست _

الس و مقابل ارغوان دستم رو دراز كردم و برگه رو ازش گرفتم و با نگاه ملتمسم رو به چشماش دوختم و وادارش كردم به خروج از ك بعد

 :مطمئن گفتم يآروم و لبخند يصدا

 هيدست كم گرفتمش و عاقبت . ازم تقلبم رو گرفت، اول گفت بهتره برگه ام رو بدم يتقلب بودم ول يروز منم خدا هي. كشه يتقلب رو بو م _

 .برو شد، تا برنگشته بمينص 0.25 هيخط قرمز و 

 :دلخور گفت يمحو و نگاه يو با لبخند ستاديكنارم ا مانيبعد پ قهيرفت و چند دق يحرف چيه يب ارغوان

 م؟يبازم تقلب؟ داشت _

 .نذاشتم اشتباه من رو تكرار كنه. خودم افتادم ادي _

رو  نشيريبخند مهمونش كردم و در جواب لبخند شسالن رفتم و بعد نگاهم رو با ل يباال انداختم و از كنارش رد شدم به طرف انتها يشونه ا بعد

 .گرفتم هيهد

*** 

تز دكترام دست تو دست شوهرم  يو در حال كار كردن رو يحقوق خصوص اريراد استاد ايمنم، ناد نيا يزييپا يسكوت و خنكا نيحاال تو ا و

و تو  ميريراه م م،يبار روش راه رفته بود نياول يبرا يروز هيكه  يهمون جدول. امونيجدول كنار ته دن يدر حال قدم زدن رو نيراست مانيپ

جدول راه  نيا يقدم هاش رو رو نيپسرمون هم با ما اول ايكه دختر  ياز فردا، از روز ميزن ينگاه و فشار دست هامون با هم حرف م اسكوت و ب

 .جدول راه بره و بخنده نيهم يادرش با گرمكن رومثل م ايمثل پدرش با كت و شلوار  ديشوهرش و شا اياون هم با زنش  يروز ديبره و شا

جدول راه بره اما  ياز رو مانيخواد مثل من و پ يكه با اصرار م اديم يساله كمند و مان 3دختر  نويم يها غيج غيغر غر ها و ج يصدا كنارمون

 .مانعش شده مانيبه من و پ يو مان نويكمند به م يچشم غره ها

كنه و  داشيامشب پ نيهم ديكه شا يا مهيگرده، ن يگم شده اش م مهيره و هنوز دنبال ن يراه م بيان و دست در جفارغ و خند انايسرم آر پشت

 ...ديشا

 :پرسم يكنم و م يبلند تر م يگذره صدام رو كم ياز كنارمون م دنيكه در حال دو انايآر عيحركت سر با

 انا؟يشد آر يكجا؟ چ _

 .پاش در بره با مغز رفته تا ته ريسنگ از ز هي. زنه يه چرخ چرخ مرفته درست لب پرتگا وونهيدختره د -

شده و  رهيو دست گره خوردش دور شونه هاش خ انايكه به آر نميب يبعد دختر مبهوت رو م يا هيدوزه و ثان ينگاه خندانش رو به من م مانيپ
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 .داره يختر بر نمكه چشم از د انايلب هاشه و نگاه پر غضب آر يرو يدغدغه ا يو ب يلبخند محو

 همون دختر باشه؟ ديشا

باج گرفته و  يكه از كمند و مان نويدست م يدوزم به بستن يده و من با لبخند چشم م يم شنهاديفنجون قهوه رو پ هي دنينوش مانيجدول پ يانتها

لبش  يو رو يچند برگ دستمال كاغذ مانيپبرگشته و تو دست  مهيقهوه ن وانيام ل گهيچند رنگ و دست د يفيق يدستم بستن هيبعد تو  يقيدقا

 .عشق نشسته ييايلبخند پررنگ و تو نگاهش دن هي

 4.3..انيپا

 ايانپ

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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