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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

   ی به نام خالق هست  

 

 رمان:  ی  خالصه

 

و کارش کرده   ی رو صرف خوش گذرون شی بند و باره که زندگ ی پولدار و ب ی آراد! پسر یبر عکس اسمش در باره  ی جیبس یبانو

عوض   شی زندگ ر یمس ش یبه اعتقادات! به زندگ بند یحال پا نیساده و مغرور و در ع ی به بعد با ورود آرام دختر یی جا هی از  ی ول

 کنه!   ی رو تجربه م شقع شیزندگ  ی بار تو نیاول  ی شه و برا یم

 

  ی رویشرکتشون ن ی او پدرش برا ابیدر غ  نهیب یگرده م   یاز مسافرت بر م  نکهیشه که آراد بعد از ا  ی شروع م ییاز اونجا داستان

خوان هر جور که شده او   یرو ندارن و م  دنشیآرامه که آراد و دوستش پرهام، چشم د روهاین نیاز ا ی کیاستخدام کرده و  د یجد 

و نا   یمورد بفهمه و وانمود کنن آرام رو به خاطر کم کار  نیدر ا یز یکه صاحب شرکته چ راد پدر آ نکه یرو اخراج کنن بدون ا

 اخراج کردن!   شیدوار

 

 خوش است. یانیآراد و با پا ی عنیو عاشقانه از زبان اول شخص  یکل کل   یداستان ی جیبس یبانو

 

http://www.romankade.com/
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بلند   یشرکت توش قرار داشت پارک کردم و به طرف آسانسور قدما  یکه بخش ادار  ی بزرگ برج نگ یپارک ی رو تو نیماش 

 برداشتم.

 

خواستم زود تر   ی بودم و م یاستخدام کرده بود عصب  یبخش ادار  یبرا  د یجد  یرو یاز کار بابا که بدون مشورت با من ن یحساب

با اجازه من استخدام بشن و کارشون رو   د یفقط با د یشرکت منم و اونا با ن یا یو بهشون بفهمونم که همه کاره    نمیرو بب روهاین

 شروع کنن. 

 

 

 دهم رو زدم.   یطبقه   یو دکمه  ستادم یآسانسور وا ی تو

 

رو که او   ییکسا  د یبمونم نبا یِسمَتَم باق ی خوام تو یکه گفته بود اگه م  د یچیپ یگوشم م  یبابا تو  یعصب  یهم صدا هنوز

 استخدام کرده اخراج کنم. 

 

 

تم به  قدم برداشتم و خواس  ه یکه  نیهم یدر آسانسور رو باز کردم و ازش خارج شدم ول   یدهم، کالفه وعصب   یبه طبقه   دنیرس  با

 . ستادمیخوردم و از حرکت وا یسمت دفتر برم، محکم به کس 

 

 بود سرم غر زد:  نیزم  یولو شده رو  یها برگه  کردن  جمع مشغول  که  حال همان   که بهش خورده بودم، در ی ا یچادر  دختر

 چه مدل راه رفتنه؟  نیآقا حواستون کجاس؟ ا_

 

بودم که دلم   ینبودم و دوما انقدر عصب  یغر زدن انتخاب کرده بود! چون اوال من اهل معذرت خواه یرو برا یدختر بد موقع ا نیا

 جور آدما دشمن بودم.   نیبا ا ب یخواست همونجا خفه اش کنم به خصوص او که محجبه بود و من عج یم
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 تا نخورم بهت!    یستیگوشه وا ه ی ی:خواستدمیغر تیبهش با عصبان رو

 

 و گفت: واقعا که! ...   ستادی که حاال برگه ها رو جمع کرده بود درست سر جاش وا او

 

   ؟ی:واقعا که چدمیکه پشت سر من قرار داشت پا تند کرد که مانع حرکتش شدم و با اخم پرس  ی سمت آسانسور به

 

و   یعجله داشت یلیشما خ نکه یثل ام  ی ول  ادیبودم تا آسانسور ب  ستادهیگوشه وا ه یتمام به چشمام زل زد و گفت:من   ییپرو با

و    زنیوقت گذاشتم بر ی مرتب کردنشون کل  یکه من برا   ییبرگه ها یو باعث شد  ی د یپر رون یب  یجلوت رو نگاه کن  نکه یبدون ا

 مجبور باشم دوباره مرتبشون کنم!  

 !  یزن  یسرم غر م   ی عذر خواه یهم به جا حاال

 

 !  ستمیبلد ن یمن عذر خواه_

 

 .  یریبگ  اد یکن   یچه بد! سع_

 

 بلند از کنارم گذشت و سوار آسانسور شد.   ی بگم با قدما ی زیمن بخوام چ نکه یا قبل

 

دادم و به سمت دفتر بزرگ   رون یب  یتر شدم و نفسم رو عصب ی حرکت دختره حرص نیهم حالم گرفته بود، با ا ی نجوریکه هم من

 شرکت قدم برداشتم.  
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 بود به احترامم پا شد و رو به من سالم کرد.  نداخته یرو از قلم ن  یز یکردن چ  شیآرا ی معمول تو که طبق   یورودم منش با

 

گفتم به    ی م ی که به منش  یکه به احترام من بلند شده بودن و در حال یی جوابش رو بدم و بدون توجه به کارمندا نکه یا بدون

 قدم برداشتم و وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم.   ت یریبه اتاقم به سمت اتاق مد  اد یپرهام بگه ب

مبل ولو شدم که پرهام طبق معمول   ی کارم بود انداختم و رو  زیم  یکه جلو  یا  یمبل چرم  یپشت یرو  و  آوردم  در   رو از تنم کتم

 باز گفت:   ش یاتاق رو پر کرد و با ن یبدون در زدن وارد اتاق شدو سر و صداش فضا

 !؟  میکرد ت ی! چه عجب ما شما رو روئد یاوج ی بَه سالم آقا_

 

 رو بهت پسپاره.   ی کار چ یتونه ه ی آدم نم  ، یرو بگردون نجایدو روز ا ی خفه بابا! عرضه ندار_

 

 .  ارهیخواد از کار همه سر در ب  یکشه و م  ی بابات به همه جا سرک م نیبه من چه که ا_

 

قراره   یگفت  یو نم ی کرد ی نم یرفتم گفتم:اگه تو دهن لق  ی اتاق م یا شه یش  وار یکه به سمت د  ی و در حال  ستادمیپام وا ی رو

 کرد.    یکار دخالت نم  نیا یاو هم تو  م یاستخدام کن روین

 

  ی شه منم گفتم برا یانجام م  ر یو غر زد کارا د  نجایکنه، او اومد ا ی نجوریخواد ا ی دونستم م  یمبل نشست و گفت:من که نم ی رو

 کنم.   ی رو م نکاریکه او هم از خدا خواسته گفت خودم ا م یچند نفر رو استخدام کن می خوا یم نیهم

 

   ؟یایو باهاشون کنار نم ستنیکه خوب ن  یرو استخدام کرده که انقدر سر من غر زد  یحاال ک _
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 دختر...   ه یدوتا مرد متأهل و _

 

 کجاش مشکل داره؟   نیخب ا_

 

 م؟ یاز خدات بود دختر استخدام کن  شهیبهش با طعنه ادامه دادم:تو که هم رو

 

 .  نییپا اره ینفره م ک یکال کالس شرکت رو  ادیدختره خوشم نم نیهه! منم از هم_

 

 مگه چشه؟  _

 

 مخه.   یمزخرفشه که رو  پی هم قشنگن! اون ت یلیخ چشماش  اتفاقا !ستین  چشمش_

 

 شلخته اس؟   یعنی_

 

 .  زهیهم مرتب و تر تم یلیاتفاقا خ_

 

   ؟ یکن ی چرا معما طرح م_

 

پا   یت  هی خواد با  ی دلت م  شینیبب یو مطمعنم تو هم وقت  ادیگم من که اصال ازش خوشم نم ی م یمن چ   یفهم ی نم شینیتا نب_

 .  رونیب شیبنداز
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 !  نمشیبب  ادیخب بگو ب_

 که انقدر حرص تو رو در آورده.    هی ک نم یبب تا

 

 . اد یفردا م ی ول   رفت خونه شیساعت پ م ین ستیاالن که ن_

 

 .  نمشیب یباشه پس، فردا م _

 

گوش دادم    ی منش ی برگردم به صدا نکهی پام چشم دوختم که در اتاق زده شد و من بدون ا ریبه شهر ز یا شه یمورب ش  وار ید از

 .  یکه با ناز رو به پرهام گفت:پرهام تلفن دار 

 

از اتاق خارج بشه برگشت و   نکه یقبل ا ی ! از جاش بلند شد تا به اتاق خودش بره ولامیرو بهش گفت:باشه االن م نکه یبعد ا پرهام

 ها!   ی رو نداد میآراد! سوغات یرو بهم گفت:راست

 

 کتمه.   ب یج یتو_

 

 و با گفتنبازشد  شش یبودم ن ده یبراش خر  هی که روز قبلش از ترک  یرو به دست گرفت و بعد برداشتن عطر مارک  کتم

 

 گرم داداش ازم تشکر کرد.    دمت

 

 پام چشم دوختم.   ر یرفتن پرهام باز هم به شهر شلوغ ز با
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 کردم.    یاحساس غرور م  ییجورا ه یشدم و   ینم ر یوقت س   چ یمنظره ه ن یا دنیاز د من

 بودن برام لذت بخش بود.   شونیکوچکتر از اندازه واقع ی لیفاصله خ نیکه از ا  یینهایآدما و ماش  دنید

 

  از  استخدام کرده و پرهام رو رو یکار خونه ن ی بخش ادار ی مدت بابا برا ن یا ی رفته بودم و تو هی کار به ترک ی فقط چهار روز برا من

 موضوع ناراحت کرده بود.   نیا

 

 کردم.    یم د یی کرد رو تا ی که انتخاب م ییپرهام مسؤول استخدام کارمندا بود و من هم کسا شهیهم

بکنه   ی دخالت ن یبابا نذاشته بود او کوچکتر نبار یا ی کرد ول ی رو انتخاب م  هیپا ی به قول خودش خوشکل و پسرا ی دخترا شه یهم او

  یجور  هی خواست  ی لج پرهام رو در آورده و حاال پرهام هم از من م ی رو استخدام کرده بود که معلوم بود حساب  یو دختر

 سر کار.    ارهیخواد رو ب یخودش مکه   یاخراجش کنم تا بتونه کس

 

 گذشت.   یوقتمون با هم م  ی همه  بایو تقر  می بود که با هم دوست بود یاد یز ییو پرهام سالها من

 که در حال واحد با چند نفر دوست بود.   نیا ا یکرد  ی دوست دختر عوض م نیهفته چند  ک یبود که در عرض  یجور  تشیشخص

 بود.   مونیمنش  ی ارتباطتش با ناز نیشتریشرکت مشغول به کار بودن هم رابطه داشت و از جمله ب یکه تو   یچهار دختر مجرد  با

 

  که من ازشون خوشم ومدن یاطرافم بودن که به سمت من م  یدخترا  شتر،یشدم و ب ی دوست م یبا کس ریمن بر عکس او، د  ی ول

 ذاشتم.    یو محلشون نم  ومد ی ینم

 

  یرفتن دوست بودم و م ی و مهمون رونیب و  زدن   حرف حد  در باهاش   فقط    بود که اونروزا یدختر دوست بابا، تنها کس هیسا

 .  دمشید

 .  دمید  یپر کردن اوغات فراغت م یعروسک برا  هیمن او رو فقط   یدونست ول  ی اش م نده یمن رو همسر آ هیسا

 بشم و براش غش و ضعف برم.   یعاشق کس ینبودم که به راحت ی من کس چون
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 راهرو بهش خورده بودم رهام نکرده بود.   یکه تو  یهم فکر دختر  هنوز

  ی ب نیا ییجورا  ه یو قصد داشتن باهام دوست بشن.   ختنی ر یصداشون ناز م  یتو  دن ید یبود که تا من رو م یی بر عکس دخترا او

 ود.  اعصابم ب ی رو شییاعتنا

 

 

 از فکرش در اومدم.   م یزنگ گوش  یصدا با

 هم رفت.   ی اخمام ناخودآگاه تو هیسا یشماره   دن یشلوارم در آوردم و با د بیرو از ج میگوش 

 . نمشیب یم  مونیشگ یرستوران هم ی تماس زدم و براش اس ام اس فرستادم که شب تو رد

 زد و کالفه ام کرده بود.   ی بود که زنگ م ی بار ن یچندم نیبود من برگشتم ا دهیصبح که فهم از

 

 

 

  اتاقم به رو هم د یجد  یو کارمندا  ارهیخواستم برام قهوه ب ی گوشم از منش  یتلفن رو   یکارم رفتم و با گذاشتن گوش  ز یم  سمت به

 رو هم بهشون بدم.   حاتی توض ی سر ه یکنه تا باهاشون آشنا بشم و  ییراهنما

 

 کردم.   ی دگیعقب مونده ام رس  یر شرکت موندم و به کارهابعد از ظه    2تا ساعت  اونروز 

 منتظر اومدنش بودم.    هیسا ی در خونه  یجلو 8  هم ساعت شبش

 ازش نبود.   ی ربع بود که منتظرش بودم و خبر کی

 شد.   یشدنم م یداشت و باعث عصب  ی او هر بار من رو منتظر نگه م یول اد یگفتم از انتظار خوشم نم ی دفعه بهش م هر
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  نیتو ماش  ی وقت دار  قهی دق 5گفتم:از االن تا   ت یبگه با عصبان یزیچ  نکه یجواب داد و قبل ا نکهی زنگ زدم و به محض ا هشب

 وگرنه من رفتم.   ینشسته باش 

 

  زمیآراد عز یرو باز کرد و کنارم نشست و گفت:وا نیکه در ماش  د ینرس   قه ی دق  5جوابش نشدم و تماس رو قطع کردم که به  منتظر

 چقدر دلم برات تنگ شده!   یدون ینم

 

 .  د یشد و گونه ام رو بوس  ک یبهم نزد یناگهان یل یشدم و لبخند زدم که خ رهی شده اش خ ش یصورت آرا به

 

بهم سخت   ی لیخ یمدت که نبود  نی از نگاه متعجب من به چشمام زل زد و گفت:آراد ا الیخ ی او ب  ی متعجب شد ول نگاهم

 کنم...    یتونم زندگ  ی واقعا بدون تو نم دمیگذشت و فهم

 

  یدوستانه است دلم نم  یرابطه   هی من و تو فقط  ی گفتم:رابطه  تیو نذاشتم جمله اش رو کامل کنه و با جد  دم یحرفش پر وسط 

 !  یمن از اولشم گفتم فقط دوست یداشته باش  ی ا گه یخواد برداشت د

 

کنه و   ی باف ایخودش رو ی برا خود یخواست ب  ی رو بهش گفتم و دلم نم تی من واقع  یشد ول  سیکه بغض کرد و چشماش خ دمید

 بهم وابسته بشه.   شتریب

 

سته ام، دوست ندارم امشبم خراب بشه پس لطفا  کار داشتم و خ  یرو روشن کردم و در همان حال گفتم:من از صبح کل نیماش 

 بخند.  

 

  گهیچشم دوخت. من هم د رونیکنارش به ب شه یخواد برام ناز کنه صورتش رو ازم گرفت و از ش  یم  د یرس  ی او که به نظر م اما

 ادامه دادم.   م یکردن آهنگ به رانندگ ی نزدم وبا پل یحرف
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دستم گذاشت و   ی بشه که دستش رو تو اده یو در رو براش باز کردم تا او هم پشدم   ادهیپ نیبه رستوران از ماش  دنمونیرس  با

 .  ستادیکنارم وا

 است.   دهی فا یمن ب  ی دونست ناز کردن برا ی زد خودش م ی قبلش نبود و به روم لبخند م قه یچند دق یاز ناراحت یخبر  گهید

 

دست هم وارد رستوران   ی رستوران ببره و ما هم دست تو  نگیرو به پارک نینشست تا ماش  نیماش  ی رستوران تو شخدمتیپ

 .میشد 

 

  ی بهش توجه کنم او به من محبت م ادیز نکه یو من بدون ا د یرس  یبه نظر م  یاخوشحال بودم، چون دختر ساده  هیکنار سا من

 کرد.  

  ه یکنار گذاشتمشون و ساو  د یماه هم نرس  کی باهاشون به  میمدت دوست  یهم دوست بودم ول گه یقبل او با چند دختر د من

 .د ی رس  ی ماه م 5باهاش به  میبود که مدت دوست یکس  نیاول

 

 

در خونه شون پارک کردم و او    یرو جلو  نیشهر شلوغ، آخر شب بود که ماش  یتو  دن یچرخ یو کل  هیخوردن شام کنار سا بعد 

رو   یزی چ ه ی ی کن  یدستش رو گرفتم و گفتم:فکر نم ع یبشه که سر اده یرو باز کرد و خواست پ نیدر ماش   یحرف چیبدون ه

   ؟یفراموش کرد 

 

 تعجب نگاهم کرد و گفت:نه!.... فکر نکنم!   با

 

 شماست! ی سوغات نیعقب برداشتم و گفتم: ا ی صندل یرو از رو  ییکادو  یچند جعبه   یعقب برگشتم و پاکت حاو  به
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 .  یبخر  ی منم سوغات یباشه برا  ادت یکردم   یفکر نم آراد اصال  ی! مرس یذوق پاکت رو از دستم گرفت و گفت:وا با

 

 کردن به سمت خونه شون رفت.   یشد و بعد خداحافظ اده یپ نیذوق کردنش لبخند زدم که از ماش   به

 نموندم تا وارد خونه بشه وبه سمت خونه حرکت کردم.   منتظر

 

  چیمارپ یشب بود وسکوت مطلق خونه رو فرا گرفته بود که به قصد رفتن به اتاقم راهِ پله ها ۱٢ساعت  دمیکه به خونه رس  ی وقت

 گرفتم.    شیگوشه سالن رو در پ

 

  ی ب رهیدستگ   یاتاقش دستم رو  یآوا از تو   یخنده   ی صدا دنیبا شن یدر اتاق رو گرفتم و خواستم در رو باز کنم ول   ی  رهیدستگ 

 شدم.   ده یبه سمت اتاقش کشحرکت موند و ناخودآگاه 

 

تختم دراز   ی مکث کرد و به مخاطبش گفت:من االن رو ی باشه که کم شیکه آوا مشغول حرف زدن با گوش  د یرس ی نظر م  به

 .  دمیکش

 

_ ............ 

 

 مقدار زود باشه.   هی عکس فرستادن  یبرا  یکن  یفکر نم_

 

 

 باشه.   مذکر د یکه پشت خطه با  یکس دم یزد فهم ی که م  ییحرفا از
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 به اتاقم رفتم و در رو محکم پشت سرم بستم.   تیعصبان با

 تخت انداختم.   ی رو یتنم بود رو درآوردم و خودم رو  رش یکه ز یجذب شرت یحرکت کت و ت هی با

 

 

که از    یزیچ  ن یو مهمتر  نیاول یهم دوست بودم ول  ی ادیز ی رفتم و با دخترا یرو م یبودم که همه جور مهمون یخودم کس من

 شدم.   ی به باال بود باهاش دوست م ستیسن و سالش بود و اگه از ب دم یپرس  یطرف مقابلم م

ساله باهاش دوست  6  1  یآوا   که ی کس یکنم، ول   یکم سن و سال باز   یدخترا  احساس  با  دادم یوقت به خودم اجازه نم چیه

سن حساس بلوغ باشه و   یدختر تو  ه یطرف مقابلش  تسیکه براش مهم ن  هی کس دمیاول فهم نیبود که من از هم یشده بود آدم

 کنه.   یم  یبا احساسش باز ی به راحت

 شناختم.  یخودم رو م  یمرد بودم و بهتر از آوا هم جنسا  کی من

 

 شدم.   داریب میزنگ گوش   یخوابم برد وصبح با صدا نکهیکرد فکر کردم تا ا یکه م  ی رو به آوا و کار  ی ادیز مدت

 

 : د یچیگوشم پ ی پرهام تو ی گوشم گذاشتم که صدا ی رو رو یتنم**کش و قوس دادم وگوش  به

 

 !  یآراد نگو که هنوز خواب_

 

 .  یکرد دارمیاالن تو ب یخواب بودم ول_

 

 االن ساعت چنده؟   ی دون  یم چیه_
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   ؟یخب که چ_

 

 رخت خواب.    ینه تو یشرکت باش   د ی! االن تو با؟ید یتا لنگ ظهر خواب یسرت بعد گرفت  ریخ  یعامل ریتو مد  ینا سالمت_

 

 شرکتم خوبه؟   گه یساعت د م یمن تا ن_

 

 .  نمتیب ی باشه پس م_

 

 داد نگاه کردم.   ی رو نشون م 9که م یرو قطع کردم و به ساعت گوش  تماس 

من عادت به صبح زود    یرفتم ول  یزودتر به شرکت م د یاز کارهام شده بود و من با ی لیروز مسافرت باعث عقب افتادن خ چند 

 زد بحثمون بشه.   ی م رون یسحر از خونه ب یشد با بابا که خودش کله  یهم باعث م  نیرفتن به سر کار نداشتم و هم 

 

  ی نه باشه نه مثل تو که تا لنگ ظهر مو سر شب با دست پر خو  رونیصبح، شفق از خونه بزنه ب د یگفت مرد با  یبهم م  شهیهم بابا

 .  یای و آخر شب به خونه م یخواب

  ر یو صبح هم تا د  رونیدادم و به قول بابا شبا رو تا نصفه شب ب ی حرفا بدهکار نبود و کار خودم رو انجام م ن یگوش من به ا ی ول

 رخت خواب بودم.   ی وقت تو

 

 

کردم، به قصد رفتن به    یخودم خال یعطر رو رو یشه یور رفتم و ش  نه یآ  یبا موهام تو ی کل نکه یآماده شدم و بعد ا ع یسر یلیخ

 زدم.   رون یشرکت از خونه ب 
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نم نم   یکه خرمان تو  دمیروز قبل رو د  ی برج همون دختر چادر کی کوچ اطیح ی شرکت بشم و تو نگیوارد پارک  نکه یا قبل

 رفت.  ی برج م ی داشت و به سمت در ورود ی بارون قدم بر م

 

رو   نیماش  عی سر ی لیخ نیهم ی کنم و به خاطر محجبه بودنش دستش بندازم، برا ی رو تالف روزش ید  ی داشتم حاضر جواب دوست

 برج شدم.  یپارک کردم و وارد الب

 

قدمام رو به سمت آسانسور تند   نیهم  یدادم باز هم به همون طبقه بره برا  ی بودم و احتمال م دهیطبقه دهم د  یاو رو تو  من

 .  رمیحالش رو بگ  ی آسانسور تنها باشم و حساب ی کردم تا باهاش تو

 

به آسانسور شد، لبخند   دنیرس  ی متوجه من و شتابم برا یلحظه به عقب برگشت و وقت  ک یبود  ده یکه حاال به آسانسور رس  او

 آسانسور رو زد و آسانسور به سمت باال حرکت کرد.    یآسانسور،دکمه  یتو  ستادنشیزد و به محض وا یبدجنسانه ا

   

اومدنش   نییآسانسور منتظر پا ی  دکمه  و با زدن دم یکش  از سر حرص ی نفس 10 یشماره  دنیبه آسانسور و د دنمیرس  با

 .  ستادمیوا

 کرده بود.    می عصب  او حال من رو گرفته و ی ول  رمیخواستم حال او رو بگ  ی م من

 ب یاهنگ 

 

 رسم.   یبالخره حسابت رو م  یدستم انداختم و با حرص گفتم :اَه لعنت   یساعت مارک تو  ه
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 کارم نشستم.   ز یراست به اتاقم رفتم و پشت م کی ورودم به شرکت  با

مش    گوشم گذاشتم و از ی رو رو یگوش   ن یهم یزده بودم و شکمم به قاروقور افتاده بود و برا   رونی بدون صبحانه ب شه یهم مثل

 .  ارهیباقر خواستم طبق معمول برام نسکافه با بیسکوئیت ب 

 

چارچوب در ظاهر شد که بهم سالم کرد و بعد گذاشتن  ی دستش تو ی تو  ی نیکه در زده شد و مش باقر با س  د یطول نکش یلیخ

 از اتاق خارج شد.   یحرف چ یبدون ه زیم  یرو  ینیس 

 

 

  نیا  و حال یا یاتاق انداخت و گفت:مگه تو قرار نبود ب یرفتن مش باقر مشغول خوردن نسکافه ام شدم که پرهام خودش رو تو  با

   ؟ یریدختره رو بگ 

 

   ؟یستیگذاشتم و گفتم:تو در زدن بلد ن ز یم ی دستم رو رو ی تو  وانیل

 

 بودنت گل کرد؟!   سیتو باز هم حس رئ _

 

 کولش و بره.   ی که خودش دُمش رو بزاره رو  یکن  یخواد کار  ی داداش! دلم م نی ب تر اومد و ادامه داد:ب  کینزد

 

 .   نمشیحاال تو بزار اول بب _

 

 دلم خواست نگهش داشته باشم.   د یگوشه لبم ادامه دادم:اصال شا  ی شخند یدرهمش نگاه کردم و با ن یافه یجنسانه به ق بد 
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 . یزن  یم  ریرو با ت  ییآدما نیهمچ ی  ه یرفت تا از اتاق خارج بشه گفت:هه! تو سا  یکه به سمت در م ی حال در

 .  شینیو بب ادیگم تا بهش بگه ب یم  ی االن به ناز من

 

 

 مانده نسکافه ام رو خوردم و کنجکاوانه منتظر اومدنش نشستم.   یباق

 

  وتر یو خودم رو با کامپ دمیچرخ  به سمت راستم د ییبه در خورد و من بعد گفتن بفرما ی تقه ا نکهیگذشت تا ا ی ا قه ی دق چند 

 مشغول نشون دادم.  

 

  زی م ی بهش نگاه کنم در جوابش نامحسوس سرم رو تکون دادم و موس رو رو نکهیاتاق شد و رو بهم سالم کرد و من بدون ا وارد

 به حرکت درآوردم.  

 

   ن؟یداشت ی با من امر د یگفت: ببخش یزنم با کالفگ  ی نم ی کنم و حرف  ینم  ییمن بهش اعتنا  د ید ی گذشت و وقت   یا  هیثان چند 

 

باال   یو با ابروها دم یبه طرفش چرخ عی سر ی لیخ لیدل  ن یبرام آشنا بود به هم ب یصدا عج نیتعجب ابروهام رو باال انداختم! ا با

 افتاده نگاهش کردم.  

 لبم نشست.   یگوشه   ی روبه روم متعجب شدم وناخواسته لبخند بدجنسانه ا  یِدختر چادر   دنید با

 

 :شما...؟ د ی زده به من نگاه کرد و ناخواسته از دهنش پر رون یاز حدقه ب یهم با تعجب و چشما او

 

   م؟ید یرو د  گه یبله من!..... ما کجا هم د_
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 صورتش نشست.   ینداد و اخم رو  یجواب بود که  دهیرو فهم  نیو خودش هم ا  رمیتونستم حالش رو بگ  یم حاال

 

 نداد ابروهام رو باال انداختم و گفتم:کجا؟  یجواب ی وقت

 

 

 در آسانسور.    یو جواب داد:جلو  د یاز سر حرص کش ینفس

 

   ادته؟ یبوده تو  یکِ  ستین ادم ی. من ادیم ادمی ییزای چ هی آها حاال داره _

 

 ...  روزید_

 

 وَ امروز!  _

 

 به کارمون داشته باشه!   یربط  مید یما قبال کجا همو د نکهیکنم ا  یفکر نم ی ول د یببخش_

 

 ره.   یجوب نم ه ی ی کنن و زبون دراز هم هستن آبم تو یم  یاحترام ی ب سشون یکه به رئ ییاتفاقا داره چون من با کارمندا_

 

 کرده باشم.    یاحترام ی بهتون ب ادینم  ادمیمن _
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 !  ادمهیمن خوب   یول_

 

 دوخت.   نی زد و نگاهش رو به زم یو در عوض پوز خند نگفت  یزیچ

 

  ادی د یتو با ی ول رم یبگ  اد یکه بخوام  ادیبه کارم نم ی عنی ستم،یبلد ن ی:من معذرت خواه دمیشدم و بهش توپ یحرکتش عصب از

 ! یداشته باش 

 

 معذرت بخوام.   ی نکردم که بخوام به خاطرش از کس یخونسرد جواب داد:من کار یلیخ

 

  یدادم و همراه با نگاه کردن به سر تا پاش گفتم: اگه م هی تک ز یو به م ستادم یوا نه یکارم دست به س   زیم  یجام برخاستم و جلو  از

  نکهیوض بشه و سوم اع د یبا دنتیطرز لباس پوش  نکه یو دوم هم ا ی زبونت رو کوتاه کن د یبا نکهیاول ا یکار کن  نجایا یخوا

 .  یپوزخند نزن

 

بد   ایبه خوب  ی بهتون بگم حجابم ربط د یچادرمه که با دنیمن با زبونم فقط از حقم دفاع کردم و اگه منظورتون از لباس پوش _

 کار کردنم نداره.  

 

 .  امیکنار نم دنایلباس پوش  ختی ر نیباشن و با ا ی ختیمن مهمه که کارمندام چه ر یبرا_

 

 .  نیایبودم و خواهم بود و شما هم بهتره که کنار ب ی ختیر ن یکه استخدام شدم هم هم  یمن روز _

 

 !  یایبه شرکت من نم خت یوضع و ر نی! از فردا هم تو با ا انهی امیبه خودم ربط داره که کنار ب نیا_
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 چشم. _

 

 نشستم.   زمیتونستم روش رو کم کنم پشت م نکه یجا خوردم و خوشحال از ا ش ییهویموضع  ر ییتغ از

 

 بلند مشغول خوندنش شدم: ی که مشخصاتش روش نوشته بود چشم دوختم و با صدا ی برگه ا به

 شرکت.   یبخش حسابدار یو مشغول به کار تو   یحسابدار سانسیل  یلیمدرک تحص یدارا  ی آرام محمد _

 

 سانسن؟یمن فوق ل یکارمندا ی همه  یدون ی شدم و با طعنه گفتم:م رهیخ بهش

 

 شه.   یتو منجر به اخراجت م  یاشتباه از سو  ن یچون کوچکتر ی کارت دقت کن یتو  د یبا ی لینگاهم کرد که ادامه دادم:خ یسوال

 

 

که شخص پشت در وارد اتاق بشه از در   نیا  یبود برا  ستاده یبه در خورد و او که پشت در وا ی حال تقه ا نینگفت و در هم یزیچ

 تو؟!    ام یتونم ب ی اتاق کرد و گفت:م یتو  باز مه یدر ن ی ه گرفت که پرهام سرش رو از الفاصل

 

  من  به رو هم رفت و نگاه اخموش  یدونستم اسمش آرامه تو  یکه حاال م ی دختر  یکه اخما دمی تو و د ادیاجازه دادم ب بهش

 . دوخت

 

 شد.   رهیخ  نشست و به آرام زمیم ی مبل جلو  یرو  لکس یر یلیخ پرهام

 .  رهیبگ   دهیداره وجودش رو ناد  یکه سع  د یرس  یبه نظر م   یی جورا ه یو  نداختیهم بهش ن ینگاه می ن یآرام حت ی ول
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 .  یو به کارت برس   یبر  یتون  یگفتم : شما م  متیبه آرام با مال رو

 

کرد مثل برق   ی از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست که پرهام که تا اون لحظه با تعجب به من نگاه م یحرف چیه بدون

 ! ؟یدختره چجور حرف زد   نیشد؟ تو االن با ا یچ دمیگرفته ها گفت :بله! بله؟ نفهم

 

 سر کار؟   ادی ب ی که تو دوست دار ی انقدر ترش نکن! قراره از فردا جور_

 

   ؟یچ یعنی_

 

 بدون چادر!   یعنی_

 

 محاله!  _

 

نباشه و حتما به اجبار تا حاال هم چادر سرش   ی گرده تا چادر  یکه دنبال بهونه م  ه یی! طرف از اوناینیب ی حاال فردا خودت م_

 کرده.  

 

 !  یکنه که انگار اصال وجود ندار   یبا آدم رفتار م یچادرش به جهنم! جور _

 

 شه.   یاونش هم به مرور زمان درست م_
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 ! ش؟یبساز یخوا  ی م ی گ  یبرو بابا! من منتظر اخراجش بودم بعد تو م_

 

 تونم اخراجش کنم؟   ینم_

 

 چرا اونوقت؟  _

 

 خوبه.  یسر گرم  ی برا ی کی نیسه تا رو بابا گفته حق اخراج کردنشون رو ندارم و دوما! ا ن یچون اوال ا_

 

قبل و.... شدم و او که   یهاشون با ماه  سهی شرکت و مقا ی به آمار و ارقام بازده ی دگین هم مشغول رس نزد و م ی حرف گه ید پرهام

 از جاش برخاست و از اتاق خارج شد.   یحرف  چیسرم شلوغه بدون ه یحساب د ید

 

 عامل کارخونه بودم.  ریمد   ید یبا سع ی تلفن یبه همون چندتا برگه و گفت و گو  ی دگیظهر مشغول رس  تا

 موندم.   یوقتا هم تا شب شرکت م  یشد و بعض ی پر م شتریشرکت ب  یوقت من هم تو   میشد  یتر م ک یبه آخر ماه نزد چه  هر

 شد.   یزدم شب م   یفصل زمستان که روزا کوتاه تر بود و تا چشم به هم م  یخصوص تو  به

 

  از یبستن قرداد بهش ن یکه برا  یی شد گفت فقط روزا ی زد و م  یسر م  ی کم به دفتر مرکز ی لیخ و  بود  کارخونه  یتو  شهیهم بابا

 زد.    یسر م نجایکه من نبودم به ا یی بود و وقتا

 

 ده.   یو سر کار بودن کارگرا بهم آرامش م د یچرخ تول دنیچرخ دنیکارخونه باشم چون د یگفت دوست دارم تو  ی م شهیهم

 دادم.   یم حیکارخونه ترج ی داپر سرو ص ط ی من بر عکس او دفتر لوکس و مجلل خودم رو به مح ی ول
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 شرکت خوردم.   یوقت شرکت موندم و ناهار رو هم کنار پرهام تو  ر یهم تا د اونروز 

 جونش راحت باشه.   یاز خداش بود کارمندا برن و به قول خودش با منش شهیهم پرهام

زدم   یو حدس م ستین دم ید ی رو کار داشتم م ی و من منش  میشرکت بود ی تو ی هم که فقط من و پرهام و منش ی چند بار یحت

 شدم.   ی که باهاش داشتم م  یکار  الیخ یاتاق پرهام باشه و من ب  ی تو

 

 

 

خوردم و حواسم هم به   یکه مامان پخته بود م   یبادمجون خورشت   شام نشسته بودم و با ولع از ز یبا مامان و بابا و آوا سر م شبش

 بود.   شیگوش  ی ه سرش توشام بخور  نکه یاز ا شتریآوا بود که ب

 

 ذاشت و حواسش به خودشون بود نگاه کردم.    یبشقاب مامان گوشت م  یبابا که با عشق و عالقه رو  به

هنوز هم مثل تازه عروس دومادا همو دوست داشتن و به هم   یگذشت ول ی مشترکشون م یسال از زندگ  یاو خورده  ی س  نکهیا با

 کردن.    یابراز عالقه م 

 

  یمثل آدما   ،یر یخانومت لقمه بگ  یبرا نکه یا ی به جا نم یب ی م یحواسم بهشونه به روم لبخند زد و گفت:وقت د ید  یوقت مامان

 ...  یکن  یرو نگاه م  ه یو بق  یافت یزده به جون غذا م  ی قحط

 

 : دمیمامان حرفش رو ادامه بده و وسط حرفش پر نذاشتم

 

 .  رمیگ  یغذا رو کوفت کنم بعد به جونم غر بزن که چرا زن نم نیمامان جان بذار ا_
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نزد و مشغول خوردن   یحرف  گهیبه حرفش گوش کنم د ستیرو از رو بستم و قرار ن ریاول کار شمش نیمن هم د یکه د مامان

 شامش شد. 

 

 با ما بخوره؟  یمجاز  یایدن  ی خواد شامش رو به جا یرو به آوا گفت:آوا خانم نم  بابا

 

 ... چرا!  یگفت:ها... چ یبود با دستپاچگ  ش یگوش  ی حرف بابا آوا که سرش تو نیا با

 

 جمع ما.  ی تو  ایرو کنار بزار و ب ی و گفت:پس گوش  د یخند  بابا

 

 رو کنار گذاشت و خودش را با خوردن ساالدش مشغول کرد.   ش یگوش   یحرف چیبدون ه آوا

 

قرار بستن   ی :آراد کِد یحال بابا رو به من پرس  ن یدهنم جا دادم که در هم  یبابا لبخند زدم و قاشق پر از غذا رو تو   یباهوش  به

 ؟ یزار  ی زند م یقرارداد رو با آقا

 

 

بعد   ی هفته   ی و برا رم یگ  یشلوغ بود فردا باهاش تماس م یلیدو روزه سرم خ  نیدهنم رو قورت دادم و جواب دادم:ا ی تو یغذا

 زارم.   یقرار رو م 

 

   ه؟ یچ د یجد  ی نظرت در مورد کارمندا ی خوبه! راست_
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  نیب ز یت ینشست که از چشما لبم  ی ناخواسته رو ی لبخند   می گرفته بود  گهیکه از هم د  یو حال شیآرام و حاضر جواب  ی آور ادی با

 مدت کار کنن ه ی د یبا دم،ی ند  مامان پنهون نموند و جواب دادم :هنوز که کارشون رو

 

 .  نیبفهمم چجور تا

 

 مصاحبه که رو دست همه زد.   یتو  د،یرس ی به نظر م یدختره، دختر باهوش _

 

 در موردش ندارم.   ی نظر دمشیتازه امروز د_

 

 جواب دادم.   هیو بعد تشکر از مامان به اتاقم رفتم و به تماس سا  دمیآب رو سر کش وانی حرف ل نیگفتن ا با

خودش متوجه شد خسته ام و   نکهیحوصله به حرفاش گوش دادم تا ا یگفت و من ب   یحرف زدم و او از هر در  ه یرو سا یمدت

 .  دمیکرد و من هم راحت گرفتم و خواب  ی حوصله ندارم که خداحافظ

 

 

 

 به شرکت رفتم.   9ق معمول ساعتهم طب اونروز 

هم مخصوص و من   گهید  اتاق دو   و  بودن کار  به مشغول کارمند   چهارتا  ایسه تاش، سه  ی شد که تو  یشامل پنج تا اتاق م  شرکت

اش رو هم   گه ید  ینشسته بود و چهارتا یمنش شیکیکار قرار داشت که پشت  ز یو پرهام بود. داخل سالن بزرگش هم پنج تا م

 دادن.   ی پر کرده بودن و به تلفن ها جواب م نگلیجوون و س  یدخترا

 

بود و باهاش حرف   ستاده یوا  یمنش ز یم ی افتاد که پشت به من و روبه رو یا ی محض ورودم به شرکت چشمم به دختر چادر به

 زد.   یم
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هشت   نینبود و از ب  ی چادرشرکت  یتو یاز او کس ر یغ یعنیآرام باشه  د یبا ن یشد حدس زد که ا  یم  یچادر سرش به راحت از

 حجاب بودن.    ی کارمند زن به جز او همه ب

 

 بلند برداشتم.   یقدمها  یمنش ز یبه سمت م تی شدم و با عصبان یکه من رو دست انداخته بود عصب  نیا از

خونسرد به صورتم   یل یآرام خ یافتاد از جاش بلند شد و رو به من با ترس سالم کرد ول  می عصب ی  افهیتا چشمش به من و ق یناز

 از احساسش بهم سالم کرد.   یچشم دوخت و با همون لحن خونسرد و خال 

 

 

 !  هیچ  تمیعلت عصبان ننیخواستن بب ی کردن و م یسالن در رفت و آمد بودن با تعجب به من نگاه م  یکه تو  ییکارمندا

 زد!   یم  ادیرو فر نیعمق نگاهشون ا یداد ول   یرو نشون نم ن یکه ظاهرشون ا نیا با

 

 اتاقم منتظرتم.   ی:تو دمیشون رو به آرام غر رهیتوجه به نگاه کنجکاو و خ  یب

 

  یچ ستیکه گفت:خدا به دادت برسه! معلوم ن دم یرو شن یناز یبلند وارد اتاقم شدم و در رو براش باز گذاشتم و صدا یقدما با

 .  هی همه عصب نیه که اشد 

 

 به در باز اتاق زد و وارد اتاق شد.  ی کارم نشستم که تقه ا زیم پشت

 

   ؟ یدر رو ببند  د یبا یش   ی وارد اتاق م  یوقت   یدون ینم  یعنی :دمیبستن در رو نداره بهش توپ الیخ دم ید ی وقت
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 .  ستادیاتاق رو بست و دو قدم از در فاصله گرفت و وسط اتاق وا در

 

 

  نیا یتو  ی ختی ر نیمگه من نگفتم ا  ؟ی ریبگ  یمن رو به باز   یتون  ی م ی کن ی دادم و گفتم:چرا فکر م ه یتک  میصندل ی پشت به

   نمت؟یشرکت نب

 

 . امیبه شرکت شما ن ی ختیر ن یا نیگفت ادمه یکه  یی من تا جا  یول_

 

   ؟ یاومد خب؟پس چرا _

 

 نه شما!   دهیمنصور جاو ی شرکت سند شش دانگش به اسم آقا ن یکه من اطالع دارم ا یی آخه تا جا_

 

مثل تو   یعقب افتاده و زبون دراز ی آدما  یمال منه و جا نجا یپس ا نجامی عامل ا ریاز جام برخاستم و گفتم: من مد  تیعصبان با

 . ستین

 

به کار خودشون به   دنیرس  ی کار کنم که به جا یی و با آدما  نجایا ستمی تر اومد و با لحن خودم جواب داد: اتفاقا منم حاضر ن جلو

 زنن!  ی م د یرو د کلشون یکارکردشون ه زانیم  دنید  یدن و به جا ی م ر ی طرز پوشش کارمنداشون گ

 

 . ستیتو ن یجا نجا یکه ا ید یچه خوب پس خودت هم فهم_
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وضع   نیمن با هم  نیبمونم و به کارم ادامه بدم بنابرا ی طیاستخدام کرده قول دادم تحت هر شرا نجا یکه من رو ا ی من به کس_

 مونم.   ی م نجایا

 

 .  یا گه ینه! منم نه کس د ا ی یبمون نجای گه ا ی که بهت م ی اون کس_

 

که مربوط به شرکت باشه   ی رو انجام ندم. البته کار ی رو انجام بدم و چه کار یکه چه کار  رم یگ  ی من فقط از شما دستور م_

 .  میشخص مسائل نه

 

  یتون یکه من بهت گفتم. حاال هم م ی کن  یرو م یو تو هم همون کار  یکار کن  یچ د یبا گمی باشه! پس از امروز من بهت م_

 .  یبر

 

 چارچوب در قرار گرفت.   ینه در باز شد و پرهام تو به در برسه و در رو باز ک نکهیقبل ا ی سمت در رفت ول به

 

چه   نجایمعلومه ا  چیتا او از اتاق خارج بشه و بعد رفتنش وارد اتاق شد و گفت:ه ستاد یکه با آرام رخ به رخ شده بود کنار وا پرهام

 خبره؟  

 

  یشرکت بره و تا مدت ها وقت نیاز ا هیکنم که با گر  ی م ی کار ه ی! نی حرفاست، صبر کن و بب نیپرروتر از ا  یلیدختره خ نیا_

 بشه.  م یسوراخ موش قا یتو  د یاسم آراد رو شن

 

 

   اد؟یقرار نبود بدون چادر ب نیتو حالت خوبه؟ مگه ا_
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 کردم.   ی اخراجش م روز یکردم اگه دست من بود همون د ی که فکر م ه یز یزرنگ تر از اون چ_

 

 حال من رو گرفته حال تو رو هم گرفته...   نکهیپس عالوه بر ا_

   ؟ یرو دست بخور یدختر چادر   هی از  یکرد ی وقت فکرش رو م چ ی! هآراد

 

  ی چه غلط  گه یخراب شده د ن ینشونمش، پرهام تو به جز دل و قلوه دادن تو ا ی نشستم و گفتم:او رو که سر جاش م زمیم پشت

 بکنم.   د یا رو من باو همه کار ی رو حساب و کتاب نکرد ی چیکه ه  یکن یم

 

 نبوده که بخوام بکنم!   یکار_

 

 گن؟  ی م ی چ نجایا جه یعدد و ارقام بدون نت نیپس ا_

 

  ک یرو در آورده و  نشیانگ یم  یبار اکبر کی که  نارویا یانداخت و گفت:ول  خشونیو تار  زیم  یرو  یبه برگه ها یاومد و نگاه جلوتر

 بار هم من.  

 

 !  نمیبی نم ینی انگ یو م جه ینت نجایمن که ا_

 

  نایا ی ریگ  جه ینت ه یدونستم مال چ یبود و نم زم یم  یکه صبح رو  یزد و ادامه داد:پس اون برگه ا ش یشونیدست راستش به پ با

 بوده.  
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  هی و   یورقا رو جمع کن  نیرفت گفت:تا تو ا ی که به سمت در اتاق م ینگاهش کردم و او در حال  زیلم دادم و ر  یصندل ی رو کالفه

 من برگشتم.    یقهوه هم درخواست بد 

 

  ز یم ی دو فنجون قهوه رو رو ی حاو ینیکه مش باقر س  د یطول نکش یز یکه گفته بود رو انجام دادم و چ ی کار  یحرف چیه بدون

 مبل لم داد.   ی وسط، رو ز یم ی دستش برگشت و بعد گذاشتن برگه رو  یکاغذ تو  ه یگذاشت و از اتاق خارج شد و پرهام با 

 

 برگه شدم.   ی رو ی شده  پیارقام تا ی مبل چرم رو به روش نشستم و مشغول بررس  ی برخاستم و روجام  از

 

   ه؟ی باال انداخت و گفت :نظرت چ ییکارم تموم شد ابرو ی وقت

 

 .  میرو ببند  د یوقتشه قرار داد جد   گهید م، یداشت ی خوب شرفتیخوبه! نسبت به ماه قبل پ_

 

   م؟ی کن کاریدختره چ  نیبه نظرت با ا_

 

 .   رهی زاره و م  یخودش م  میریمقدار که بهش سخت بگ  هی_

 

 بشه.   یکی. به نظرم بهتره اتاق او و سپهر رمیخواد حالش رو بگ  ی آخ که چقدر دلم م_

 

 دخترا حرف نداشت !   ی مخ زن یبود که تو  یپسر مجرد و چشم چرون سپهر

 عوض کن.   یسهراب ی جاش رو با آقا ست،ین ی لبم گفتم :فکر بد  یگوشه   یلبخند بدجنسانه ا  با
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 جا باشن.   ه یبا هم  ی با خانم رفاه د یاو حسابداره و با یول_

 

 دختره بره.   ن یکه ا  ی! فقط تا وقت هیموقت_

 

گذاشتم    گهید یهفته   یزند تماس گرفتم و قرار بستن قرارداد رو برا  ینکرد و من بعد خوردن قهوه ام با آقا  ی مخالفت گه ید پرهام

 بعدش.    یهفته  یافتاد برا ی م ی آخه اون روز پنجشنبه بود و همه چ

 

   ؟ی موافق ی دورهم  هی :فردا شب با د یتلفن پرهام رو به من پرس  یبا گذاشتن گوش  همزمان

 

 کجا هست؟  _

 

 مهرداد.   ی خونه _

 

 .  یار یرو هم با خودت ب یناز نیا   خواد یموافقم فقط دلم نم_

 

 چجوره خوبه.   هیاون چشم رنگ  ارمیرو م گهید یکیباشه بابا! _

 

 بود! بود!   ی فقط کارمند شرکت نباشه هر ک_

 

 اش رو خورد.  قهوه   یمونده    ینداد و در سکوت باق یجواب پرهام
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 .  میبود ایدورهم ی ثابت همه  ه یو من و پرهام پا میداشت ی هم دور رنف هی  یو هر بار خونه   یماه دو سه بار  در

  کار  هر بار من به دروغ گفته بودم جمعمون پسرونه است و ی خواسته بود ول ح یازم توض امونیدورهم نیبابا در مورد ا یبار چند 

 .  می د یرو هم انجام نم  ی شرع خالف

 

 

 . میمهرداد جمع بود   یهمه خونه   شبش

شد   یم لیتبد  ی به پارت مونیکردن و دور هم ی شلوغ م ی شدن و حساب یخونه مهرداد بود همه جمع م یتو ی وقت دور هم هر

ها   هیبه کارمون کار نداشت و سر و صدا باعث آزار همسا یباغ بود و کس هی خاطر بود که خونه اشون وسط  نیهمه اش هم به ا

 شد.  ی خونه برگزار م نیهم یهم تو  امونیدورهم  شتریخاطر هم ب نیشد و به هم ینم

 

 

  ی کردم که پرهام و بهزاد برا  یوپرهام و مهران نگاه م   د یبه دست به قمار بهزاد و سع وان ینشسته بودم و ل هیمبل وکنار سا ی رو

 حرصشون رو درآورده بودن.    یخوندن و حساب یم  یو مهران در حال باخت کر  د یسع

 

 وسط سالن رفت.   تیکنم از کنارم برخاست و به سمت جمع  یبهش نم  یتوجه اد یز د یکه د  هیسا

از هر زمان   شتر یو ب د یپوش  ی م  یتر غیج  یروزا لباسا نیرفتنش نشستم که ا یرو مزه مزه کردم و به تماشا الس ی درون گ  عیما

 شد.   یم  ک یبهم نزد یا  گهید
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بلند گفت:بزن    یدستم زد و با صدا ی تو  الس ی رو به گ السش یگرفتم که پرهام گ ه یپرهام و بهزاد نگاهم رو از سا ی هورا یصدا با

 بردمون.   یبه سالمت

 

 .  شد  جمع  که از مزه گسش صورتم دم یرو تا ته سر کش الس یو مهران، گ د یدر هم سع  ی  افهیاز ق الیخ یب

 ** یدنیخوردن نوش  ی وقت تو چیه من

پرهام که از   ی. ول د یارز ی و به سر درد بعدش** هم نم نم یبعدش بش یمونیپش ی خواستم به پا یکردم چون نم ی نم یرو  اده یز 

 حال خودش نبود.   یاصال تو  گه یو د د ی**را سر کش الس ی بردش سرمست بود چند گ

 

داد گرفت و او رو با    ین مدست پرهام رو که سرخوشانه خودش رو تکو دمش ید ی بار بود همراه پرهام م نیاول یکه برا  ی دختر

 کشوند.   تیبه وسط جمع دنیرقص ی خودش برا

 رو به دستم داد.   وانیاز دو ل یک یشد و کنارم نشست و  کی دستش بهم نزد  ی**تو  وانی با دوتا ل هیتنها موندنم، سا با

 

 .  ستمین ی رو ادهیکه من اهل ز  یدون ی گذاشتم و دستم رو دور شونه اش حلقه کردم گفتم:م زی م یرو رو  وانیل

 

 شه.    یشب که هزار شب نم  هیرو بهم چسبوند و گفت: خودش 

 

 شه!   یم_

 

 خمارش نگاه کردم که سرش رو باال گرفت و***  یچشما به
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 . ***  دمیبوس 

 آزاد و خنک باغ رسوندم.   ی بلند خودم رو به هوا یوسوسه بشم ازش جدا شدم و با قدما  شتریب نکه یقبل ا ی ول

 

 بارون به صورتم شالق بزنن و تن داغم رو خنک کنن.  زیو سرم رو باال گرفتم تا قطرات ر  ستادمیوا  کیباغ تار وسط 

که   یبه سمت آپارتمان نم یماش  ی زدم و با نشستن تو رونیخود نشم از باغ ب یتنها نباشم و از خود ب   هیدوباره با سا نکه یا یبرا

 توش بود   می مجرد یخونه  

 

 کردم.   حرکت

 نبود که من بخوام برسونمش.   ی ازیاومده بود و ن نشیبار با ماش  نیا ه یسا خوشبختانه

 

 زود خوابم برد.   ی لیتخت افتادم و خ یبه خونه دوش گرفتم و بعد از خوردن مسکن رو  دنمیرس  با

 

 

 

 !  گهید ی کار ی هفته   ک ی*صبح شنبه بود و آغاز 

خوابوندن چک به حساب شرکت   یخبر داد که پرهام اتاق آرام رو عوض کرده و خودش برا یورودم به شرکت ناز  یابتدا همون

 به بانک رفته.  

 

 

  ی برگه ها ری بعد در زدن و اجازه من وارد اتاق شد و ازم خواست ز یکارم نگذشته بود که خانم رفاه  زیاز نشستنم پشت م  یمدت

 کار گرا رو امضا کنم.    ی  هم یمربوط به پرداخت ب
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  ی ا گه ید  یبود پوشه رو از جلوم برداشت و پوشه  ستاده یوا زم یم  یکه جلو  یتمام برگه ها خانم رفاه ی تموم شدن کارم و امضا با

 گذاشت و بازش کرد.   ز یم ی رو رو

 

 هست؟  نم ی:مگه ادمیتعجب پرس  با

 

 مال پرداخت حقوقاست.  نیا _

 

   ؟یمگه شما مسؤولش_

 

تا امضا   ارم یشما ازم خواست مال اونم ب شیگرفتن امضا اومدم پ یمن برا  د ید ی وقت  یکاره ول  نی مسؤول ا  یخانم محمد  نه!_

 .  د یکن

 

 و کارش رو انجام بده.   ادیخودش ب نی و بهش بگ  نیبهش بد  نویا_

 

کرد و من براش احترام قائل بودم بعد گفتن چشم پوشه رو برداشت   یشرکت ما کار م  ی به نه سال بود تو کی که نزد  یرفاه خانم

 و از اتاق خارج شد.  

 

 بردم.   ی م لذت باهاش  کردن  کل  کل  و از ادیگرفتن امضا ب  یداشتم که قرار بود برا  جان یه ییجورا هی
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  ی که وقت  دمیصداش رو شننگفتم و چند لحظه بعد  ی زیدونستم خودشه ساکت موندم و چ یبه در خورد و من که م ی ا تقه 

 داخله؟   س یرئ ی:آقا د یباشه پرس  ی منش زدم یکه حدس م  یرو به کس د ینشن یجواب

 

  چ یمن وارد اتاق شد و بعد سالم کردن در رو پشت سرش بست و بدون ه  د ییبار جوابش رو دادم و او با بفرما ن یدر زد که ا دوباره 

 و مقابل من گذاشت و بازش کرد.   ز یم ی دستش رو رو ی تو یبه سمتم اومد و پوشه  یحرف

 

 شده بودم.   شیرنگ  یبه صورتش چشم دوخته بودم و محو چشما ی شرم یب با

حد من   نیکردم تا ا  یفکر نم  ی ول  بودن جذاب  هم فاصله  اون  از  برام  بودم و هرچند چشماش  دهیهر بار او رو از فاصله دور د من

 رو جذب خودش بکنه.  

من   ی قدم به عقب برداشت و منتظر امضا  ه یکردم   ی شرمانه بهش زل زده بودم و براندازش م یمن که ب ی  رهینگاه خ از  الیخ یب

 موند.  

 

   ه؟ی چ نیا یبد   حیتوض یخوا  ینگاه کردم و رو بهش گفتم:خب؟... نم زیم  یرو  ی حرکتش نگاهم رو ازش گرفتم و به برگه  نیا با

 

  زایچ ه یحقوق مهر ماه کارمندا و کارگراست به اضافه مقدار ساعت کارشون و بق زانی م سر برگش نوشته شده ی همانطور که رو_

 .  می د ی م ش یشه و بهشون ف ی م  زیشما به حسابشون وار د ییکه در صورت تا

 

مقدار   هیندارن و در همون حال گفتم: ی اعداد و ارقام شدم تا مطمعن بشم مشکل یرو از صورتش گرفتم و مشغول بررس  نگاهم

 .  ین یبش یتون ی م یکشه اگه خواست ی کارم طول م

 

 شد.   رهیزانوش خ ی اش انداخت و به دستاش رو گهید ی پا یپاش رو رو   ه یمبل نشست و   ی و از خدا خواسته رو  یحرف چیه بدون
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 .  دمیکارم رس  ی  ادامه   به الیخ  ی لبخند زدم و ب  شییپررو به

  ی رو بررس  زیهمه چ  ی شتریبا دقت ب نیهم یحساب و کتابش اشتباه کرده باشه تا حسابش رو برسم برا  یاشتم تو دوست د یلیخ

 .  یگونه کم و کسر  چ یبود بدون ه ق یدرست و دق ی همه چ ی ول   کردم

حال   ن یبا ا نیهفته سر کار بود هیو رادمهر تازه   ی اسم خودش و دوتا کارمند تازه استخدام شده گفتم:تو و سبحان دنید با

   ؟ یدار  یحیحقوقتون محاسبه شده! چه توض

 

و من فکر کردم   م یهفته است استخدام شد  ه یما فقط   ی ماه اول رو حقوق ندارن ول  هی کارمندا و کارگرا   یطبق قرار داد همه  _

 .  نیو اجازه بد  ن یماه کامله حقوقمون نگه داشته بشه البته اگه شما صالح بدون  کیهفته داده بشه و ماه بعد که  ه ی ن یوق احق

 

 

 کارش تموم شد.   نیورق رو هم امضا کردم و همراه با بستن پوشه گفتم:ا  نینزدم و آخر یحرف نیهم ی نبود برا ی بد  فکر

 

 برداشت.  زیم  یحرفم از جاش برخاست و پوشه رو از رو  نیا با

 

  شهیهم نی بندازه بنابرا یگرید  یشونه    یاز کارمندا کارش رو رو  کی  چ یدادم و گفتم :دوست ندارم ه ه یتک  میصندل ی پشت به

 .  ید  ی خودت کارت رو انجام م

 

   ؟ ی:من بهت اجازه دادم بردمیبهش توپ لیدل ی گفتن چشم به من پشت کرد و خواست به سمت در بره که ب با

 

 مونده باشه.   ی ا گه ید  زیکردم چ  یفکر نم د یسمتم برگشت و با تعجب گفت :ببخش به
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 .  ید کار مش باقر رو انجام ب د یو من هم مهمون دارم و تو با  ادیفردا مش باقر نم نکه یمونده!.... ا_

 

_ .................... 

 

 .  یبر  ی تون یحاال م_

 

بود مش باقر رو بخوام و بهش    دهیکردنش به ذهنم رس  ت یاذ یبرا  ییهویکه  ی اتاق خارج شدو من مجبور شدم به خاطر دروغ از

 بدم.   ی اجبار یمرخص

 

نه   ایپرهام برگشته  دمیپرس  ی که با خودش آورده بود از اتاقم خارج شدم و رو به منش ی ا ییقانع کردن مش باقر و خوردن چا بعد 

 گفت برگشته به سمت اتاقش پا تند  ی و وقت

 

 در اتاق رو بستم.   عی پرهام و دختر کارمند در حال ب و س ه گرفتن، سر دنیبا د ی در زدن در اتاق رو باز کردم ول بدون

 

  ی و مدت ستادمیشهر وا یبه تماشا ی ا شهی ش  واری به اتاقم رفتم و پشت د نیهم ی مدن نداره برااو رونیب ی دونستم دختره رو یم

 باز به اتاقم اومد.   شینگذشت که پرهام خودش با ن 

 

 کاراست؟ نجوریا ی هم جا نجایآخه ا ؟یکش  یصورت خندانش نگاه کردم و گفتم : تو خجالت نم  به

 

 .  ستین شی! شرکت و خونه حالگهیدله د_

 به حال خوبم؟  یکه گند زد یداشت کاریچ حاال
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 دادم.    یاجبار ی به مش باقر فردا رو مرخص_

 

 چرا؟ _

 

 دختره به جاش کار کنه.    نیا نکه یا یبرا_

 

 مش باقر کار کنه؟    یبه جا د یبا ی بهش گفت_

 

 نگفت!   ی زیآره..... چ_

 

 کنه.  تشیتونه اذ ی . منم به سپهر سفارش کردم تا مادی! حاال حساب کار دستش میخوب کرد _

 

 

   ؟ی! متن قرارداد رو آماده کرد می فردا قراه با زند قرارداد ببند _

 

 .  شیدم بخون ی شه و م ینوشتم تا آخر وقت آماده م  یی زایچ هی_

 

 باشه فقط زودتر...  _
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آماده   شهیو به خاطر قرار مالقاتم با زند زود تر از هم م ریشرکت رو بگ   ی قراره حال دختر چادر نکهی ا از خوشحال اون روز ی فردا

 شدم و به شرکت رفتم.  

 

 .  ارهیآبدار خونه رو گرفتم وطبق عادتم گفتم برام نسکافه و بیسکوئیت ب ی شماره زم یمحض نشستن پشت م به

 

دستش وارد اتاق شد و بعد بستن در و سالم کردن به طرفم اومد و ظرف بیسکوئیت و    یتو  ینیس   ه ی که با  د یطول نکش یلیخ

 گذاشت.   زمیم ی نسکافه رو رو وانیل

 

 قدم به عقب رفت و منتظر موند تا من بهش اجازه بدم بره.   هی دستش  یتو   یخال ینیس  با

 

 ام رو مزه مزه کردم و با طعنه گفتم: از مال مش باقرم خوشمزه تر شده.   نسکافه

 

 .  ادیبهت م  یاز حسابدار شتری کار ب نیدستش چشم دوختم ادامه دادم: ا  یتو  ی نیس  به

 

 زد و گفت:نظر لطفتونه!    یتلخ لبخند 

 

کردنش   تی اذ یبرا یرو بده تا بهانه ا خواست جوابم ی رو دوست نداشتم، دلم م نیکرد و من ا یم  یروزا کمتر زبون دراز  نیا

 کرد.    یرو نگاه م ن یزم نییگرفته و حرف گوش کن شده بود و با سر پا یرو جد   دمیتهد  نکهیاو مثل ا ی داشته باشم. ول
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ربع که از رفتنمون به اتاق گذشت   کیبعد  د یرسه! تو با ی مهمونمون م گه یساعت د کی مقدار از نسکافه رو خوردم و گفتم:تا  هی

 . یاریب یی برامون چا

 

 باشه متوجه ام.  _

 

 .  یبر  یتون  ی خوبه! حاال م_

 

رفتارش   نمیبب   خواستم ی وصل بود نگاه کردم چو م  یدر ورود  ی سالن و جلو نیکه به تنها دورب یوتر یکامپ تور یرفتنش به مان با

 !  هی کارمندا چطور  ی  هی از اتاق و با بق رون یب

 

که با سه تا کارمند خانم    یبه سالن برگشت و در حال یچا ینیبا س  قهی به آبدارخونه رفت و بعد چند دق دم یکمال تعجب د  رد

داخل   یکارمندا ی گذاشت و برا ییچا زشون یم  یبراشون رو  د یخند ی گفت و م  یکرد و باهاشون م  ی سالن خوش و بش م ی تو

 برد.   ییاتاقا هم چا

 

باهاشون راحت باشه   نکهیهم کالم بشه! چه برسه ا ی مثل ناز  یبا کس نکهیا ایبلد باشه و  دنیدختر اصال خند  ن یکردم ا  ینم فکر

 و بگه و بخنده! 

 

 شدم.   زمیبرداشتم و مشغول مرتب کردن م تور یبابا که وارد سالن شد چشم از مان دنید با
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و در   میاتاق پرهام قرار داشت نشسته بود  یبزرگ کنفرانس که تو  ز یزند و دوتا همراه هاش سر م یهمراه بابا و پرهام و آقا به

 .می کرد ی مورد قرار داد بحث م

  یسود م  یهمکار ن یو دو طرف هم از ا می بست ی داشتن و باهم قرداد م  ی زند با هم همکار ی بود که شرکت ما و شرکت آقا سالها

 . میبرد

 

دستش وارد اتاق شد و بعد   ی تو ییچا ین یربع از ورودمون به اتاق با س  ک یکه از آرام خواسته بودم بعد گذشت حدود  همانطور

 شد. ین یریگذاشت و مشغول تعارف کردن ش   ییتک تکمون چا یباز جلو  ی شاداب و رو یسالم کردن و بستن در با چهره  

 

که نگاهمون بهش حالت تمسخر   م یکردن و تنها من و پرهام بود یو لبخند به لب نگاهش م نیزند با تحس یمتعجب و آقا  بابا

 کردن.   ینگاهش م یی زند هم با خوشرو یدوتا جوون همراه آقا   یداشت و حت 

 

  یآبدارچ لانسایمرد م  هی خانم  نیا ی : قبال به جاد یزند رو به بابا پرس  یبا تموم شدن کارش از اتاق خارج شد که بالفاصله آقا  آرام

 نبود؟ 

 

 شرکته.  یحسابدارا نیدختر خانم از بهتر  نیجواب داد:ا بابا

 

 

 

 ده؟  ی کار مش باقر رو انجام م  شونیرو به من ادامه داد:آراد چرا ا بابا

 

 رو انجام بده.   ییرایپذ  کار  کردم خواهش ازش  از همه خلوت تره شون یسر ا دمیو منم که د  هی مش باقر امروز مرخص_
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 .  میبحثمون سر قراداد پرداخت ی بحث رو سر آرام ادامه نداد و به ادامه  ی کس گه یب من دجوا نیا با

 

 

 

دختره اصال    نیسپهر که گفته بود ا یقرداد که گذشت، من بنا به خواسته   د یزند و تمد  یاز روز قرارمون با آقا ی هفته ا کی*

که خواسته   یبه خاطر خانم رفاه نیاتاق باشم و همچن ه ی ی تونم باهاش تو  یو نم ره یگ  یم  دهیزاره و وجودم رو ناد ی محلم نم

 برگردونه.   یخواستم تا او رو به اتاق حسابدار رهامباشه، از پ یکیبود اتاق او آرام 

 .  نهیبابا به شرکت اومد و خواست آرام رو بب  یناگهان ی لیگذشته بود که خ ییجابه جا ن یاز ا ی پنج روز چهار

 

 .  ادی خواستم تا از آرام بخواد به اتاقم ب ی گوشم از منش  یرو  ینشستم و با گذاشتن گوش  زمیز کار بابا پشت متعجب ا با

 

 که آر   د ینکش یطول

 

 مبل نشسته بود با تعجب بهمون سالم کرد.   ی بابا که رو دن یوارد اتاق شد و با د ام

 

 .  نیبفرما بش ؟ یستاد یبه روش لبخند زد و گفت:سالم دخترم، چرا وا بابا

 

 

 بابا نشست.   یمبل روبه رو  یمن رو نگاه کرد و رو   ی شده بود سوال جیکه گ آرام

 

 !  دمتیند  گهی وقته که د ی لیدخترم؟ از خ  یرو بهش گفت:خوب  متیشدم که بابا با مال رهیدادم و بهشون خ ه یتک  یصندل ی پشت به
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 من بوده!   یخوبم ممنون! البد از کم سعادت_

 

 کنه؟   ینم تت یکه اذ  یکس  ؟یهست یراض  نجای!از ایدار اری: اختبابا

 

 کنه.   تم یتونه! که بخواد اذ  ینم ی بدجنسانه به من نگاه کرد و گفت : کس آرام

 

کنه با لبخند نگاهم کرد و گفت :   تشی اذ  یذارم که کس  یکرد من نم  یکه منظور آرام رو درست متوجه نشده بود و فکر م  بابا

 !  یآرام رو دار  ی هوا نمیبی خوشحالم که م

 

  نجایبه ا یاگه یبه صورت خندان آرام نگاه کردم که بابا رو بهش گفت : راستش من امروز به خواست کس د ده یباال پر یابروها با

 اومدم........  

 پسرش رو با من مطرح کرده.   یاز تو برا  یخاستگار ی  هی زند قض یآقا

 

شدم که بابا ادامه داد:   قیمضطرب آرام دق  ی  افهیماجرا به ق  یادامه   دنیشن ی و کنجکاوانه برا د یحرف بابا ابروهام باال پر  نیا با

 .  رمیکنم و جواب مثبت رو ازت بگ  ی ونیو از من خواست پا در م   یزند به من گفت تو بهشون جواب رد داد  یآقا

 

 

و من   هی کرده ا ل یزند آدم خوب و تحص  ی دخترم، پسر آقا ن یخودش گفت: بب گه ی نم یز یاو چ د یبابا د  ی نداد و وقت ی ابجو آرام

اون واقعا عاشق تو   دم یکه من شن  یکنم، جور  یشدم تا تو رو راض یوقت واسطه نم   چیه دم ید یازش م  ی زی چ نیاگه کوچکتر

    !ستیدست بردار ن ی راحت ن یشده و به ا
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با   یشما درسته ونظرتون هم برام مهمه ول  ی حرفا ی شد و گفت:همه   ره یبود به صورت بابا خ نییکه تا اون لحظه سرش پا  آرام

 نکرده.   ی ر ییبگم جواب من تغ د یکه براتون قائلم با یاحترام تینها

 

   ؟یکن  ی م یپافشار متیتصم یکه انقدر رو   ید یازش د ی :چرا دخترم؟ تو چبابا

 

 ....  یول  دمیند  شون یاز ا یبد  ز یچ چیجواب داد:من ه آرام

 

کنم، تو هم برام با    یمن باهاش مخالفت نم اد یدختر خودم هم ب  ی برا یخاستگار نیدخترم؟ باور کن اگه همچ   یچ ی:ولبابا

 خوام.   یرو م  ت یو مطمعن باش من خوشبخت  یندار ی فرق  دخترم

 

 

  ینم دم یندارم و هر چقدر هم با خودم کلنجار رفتم د یعالقه ا  شونی آروم و تؤم با خجالت گفت:راستش من به ا ی با صدا آرام

 مهمه!   یل یدو طرفه خ  یمن عالقه   یتونم دوستش داشته باشم. برا 

 

   ه؟یجوابت همچنان منف یعنیپس _:بابا

 

 قعا معذورم.  مورد وا  ه ی ن یا یتو  ی خواد به شما نه بگم ول ی که دلم نم نیبا ا_

 

 نزد و بهش اجازه داد که بره و به کارش برسه.   یمورد حرف  نیدر ا گه یحرف آرام بابا د نیا با
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 پسرش دختر انتخاب کرده.   ینگاه برا ه یها تو  هی زند هم عجب آدم زرنگ  ن یفکر بود گفتم: ا ی رفتن آرام رو به بابا که تو  با

 

ده تا   یسر داره و بروز نم ری ز یز یچ هی  دمیفهم د یاش پرس خانواده  ی به من زنگ زد و در باره  د یکه دختره رو د   یهمون روز _

 کنم.   شی رو گفت و ازم خواست با آرام حرف بزنم و راض ه یبه کارخونه اومد و قض روز ید  نکهیا

 

   ده؟ یرو د نیپسرش هم عاشقش شده او کجا ا یشما گفت_

 

 

کنه عاشقش   ی م ی محل یو بهش ب   هیدختر سر به راه ده ید ی کرده و وقت بش یا خونه تعقاز شرکت ت ی گفت چند بار یباباش م_

 شده. 

 

 

داد و    یهم انجام نم ی بود و بر خالف من کار خالف شرع یاکرده  لیو تحص  افه یبودم. پسر خوش ق ده ید ی زند رو چند بار پسر

 بود که آرام بهش جواب رد داده بود.   بیبرام عج

 

 

در اتاق   یسالن و جلو  ی که تو ی بدرقه اش باهاش وارد سالن شدم که خانم رفاه ی رفتن از جاش برخاست و من هم برا یبرا بابا

 بابا لبخند زد و رو بهش سالم کرد.   دنیزد با د یمن داشت با آرام حرف م

 

دختر   نیمواظب ا  یگفت: خانم رفاه یجواب سالمش رو داد و بعد حال و احوال باهاش به آرام نگاه کرد و رو به خانم رفاه بابا

 آروم ما باش.  
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  ه یپاره آ شیآت هی  نیا د یدختر آروم! گول اسمش رو نخور  یگ  یآرام انداخت و گفت:شما به آرام م  ی  افه یبه ق ینگاه یرفاه خانم

 نذاشته کال آروم و قرار نداره   شیباهاش هم اتاق شدم برام آسا یز وقتنداره. ا یکه دوم

 

که تا   یانداخت و ناز نییام شد و سرش رو پا رهینگاه خ ی به صورت آرام نگاه کردم که متوجه  یخانم رفاه  ی تعجب از حرفا با

 .  طونهینا آرام و ش  یلیام خآر نیو با خنده گفت:منم شاهدم که ا ستاد یاون موقع حواسش به ما بود کنار آرام وا

 

 

 گم؟   ی بهش گفت : مگه دروغ م ی رفت که ناز ی چشم غره ا  یرو به ناز  آرام

 

 دختر ناآرام ما باش.   نی و گفت:پس مراقب ا د یکه مثل من در تعجب بود خند  بابا

 

 : چشم حتما.   یرفاه خانم

 

رفتن به سمت  ی برا گه یو چند نفر د  یکه دورش جمع شده بودن به همراه اکبر  ییو کارمندا یبا خانم رفاه یبعد خداحافظ بابا

زد به سمت   ی که باهاش حرف م یهمراه شد و در حال ی رفاه خانم  به آرام نگاه کردم که با رهیشرکت رفت و من خ ی در ورود

 رفت.   یاتاق حسابدار

 

در   ی نطوریا ی و ناز ی که خانم رفاه  هیاتاق چطور  یخشکه تو ما مغرورانه و  یخواست بدونم رفتار آرام که جلو  یدلم م یلیخ

نفر کار بلد رو آوردم   ه یبود که  ن یکه بعد از ظهرش و موقع نبود کارمندا انجام دادم ا ی کار ن یاول نی زنن بنابرا  یموردش حرف م

 کار بزاره.    یمخف نیکار آرام دورب  ز یم ی روو روبه   یاتاق حسابدار یتا تو 
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 که که کردم روشن کردن کامپوتر بود.  ی کار نی به شرکت رفتم و اول میطبق معمول ساعت نه ون فرداش 

 شدم.   یزدن اتاق حسابدار د ینشستم و مشغول د  وتر یکامپ پشت

  نا یمب ی زد و باعث خنده  ی حرف م یکار نشسته بود و همراه با تکون دادن پاهاش با خانم رفاه زیم  یکه بدون چادر رو  ی دختر

 نبود جز آرام!  ی( شده بود کسیبخش حسابدار ی از کارمندا یکی)

 

ذاشت به کارشون   ی کرد اونا رو هم نم  یخودش کار نم نکهیزد و عالوه بر ا یبراشون حرف م ی بود که با حالت با مزه ا آرام 

 برسن. 

 

 بود!  در کار ن ی نصب کرده بودم و شنود ن یکه فقط دورب ف یح یول گه ی م یخواست بشنوم که چ  ی م دلم 

 یاقهوه  زیچ  یحاو ی لونینا ی چشم دوختم که خانم رفاه تور یمان ی خودم لعنت فرستادم و به آرام شاد و خندون تو یفکر  ی ب به

و بعد گوله کردنش   د یکش رونیلواشک رو ب ه یشب ی زیهوا گرفت و از داخلش چ یرو تو  لون یرو به طرفش انداخت که او نا یرنگ 

 انداخت.  نای مب ی رو برا لونیترش کرد و نا یالواشک به حالت بامزه   یدهنش جاش داد و صورتش رو از ترش  ی تو

 رو هم به خنده انداخته بود.   نایو مب  ی لواشک خوردنش نه تنها من رو بلکه خانم رفاه طرز

 

 

آرام   دن یو با د ستاد یشدم پشت سرم وا رهی خ یبه چ  د یپرس  یکه ازم م  ی که بازم بدون در زدن وارد اتاق شده بود و در حال پرهام

  نیا نکهی مثل ا  یره ول ی زاره و م ی و م  ارهیدو روز دووم نم ن یا میگفت:به به! ما رو باش دلمون رو خوش کرد  گوش یشاد و باز

 گذره.    یم خوش از ما بهش   شتر یخانوم داره ب

 

  چ یبداخالقه که ه یمحجبه   ی باشه! من گفتم از اون دخترا ی دختر نی کردم همچ  یو گفتم:اصال فکر نم دمیطرف پرهام چرخ به

 زاره.   یو محلش نم اد یکس باهاش کنار نم
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 زاره.   ی خشکه و محل نم ی لیگفت اخالق نداره و خ  یم  یسپهر چ نیپس ا_

 

 کنه.   یرفتار م  نجوریخالف افکر کنم با جنس م_

 

 همون اتاق سپهر بمونه!    یتو  م یذاشت ی پس کاش م_

 

وقت نکنه سرش رو بخارونه چه برسه به لواشک خوردن و    یکنم که تا شب حت ی م ی براش دارم! کار ی !.... ولمیحاال که نذاشت_

 جفتک انداختن.  

 

  یقرار بود دوباره همه    ادتهیگفتم:  زیم  یآوردم و با گذاشتنش رو رون یرو ب ی پوشه ا زیم  ینگاهم کرد و من از کشو  یسوال پرهام

   م؟ی ماه رو محاسبه کن وریشهر یهاحساب

 

   ؟یخب که چ_

 

 خوام تاشب کارش رو تموم کنه.   ی دم بهش و ازش م  یامروز آخر وقت م _

 

! عجب  هیخودش مانکن  یدختره هم برا   ن یها ا میچشم دوخت و گفت:خودمون  توریپرهام از حرفم باز شد و دوباره به مان شین

 داره ناکس!   یکلیه

 

 نگاه کردم.   توریمنحرف بود لبخند زدم و به مان شهیفکرش که هم به

 بود.   نیو پشتش به دورب  ستاده یوا نایمب  یوسط اتاق و روبه رو  آرام
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 .  د یرس  یبه نظر م  کلیواقعا خوش ه دمش ید ی دون چادر مبار بود ب ن یاول یگفت و آرام که برا ی راست م پرهام

 

 

خلوت دختر   یو تو  یی خارج شدن از اتاق به سمت در رفت و در همون حال رو به من گفت : کوفتت بشه که تنها یبرا پرهام

 !  یزن ی م د یمردم رو د

 

 که از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست.   دمیحسادتش خند  به

 

 .  ستادیبود که آرام بنا به درخواست من به اتاقم اومد و وسط اتاق منتظر دستور من وا ی ساعت کار یآخرا

 

پوشه رو به سمتش  یحرف چیفاصله داشت نگاه کردم و بدون ه توریمان ی با دختر شاد تو ایدن  هی روبه روم که  ی دختر جد   به

دست دوتامون   ی من پوشه رو رها نکردم و پوشه تو ی ه جلو اومد و با دراز کردن دستش اونطرف پوشه رو گرفت ولگرفتم ک 

 موند.    فیبالتکل

 

  ره ینه خ ایمردده که پوشه رو رها کنه  د ی رس  ی م نظر  به  که  من از رو نرفتم و به نگاه متعجبش ی تعجب به صورتم نگاه کرد ول با

 شدم. 

 

  وریشهر یکارمندا و کارگرا برا ی ایتمام حقوق و مزا  ستیل ن یه من با رها کردن پوشه مانعش شدم و گفتم:ابگه ک  یزیچ خواست

 دارم.   ازیدوباره داره و من امروز تا آخر وقت بهش ن   قیدق ی به بررس  ازیماه که ن 

 

 بدم؟   ل یرو امروز بهتون تحو  نیا نیخوا ی شما از من م_
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 !  قایدق_

 

 تمومه....  یاالن وقت ادار  یول_

 

 .  یبر  ی تون ی م ی کار رو تموم کرد ن ی! هر زمان که استیتو تموم ن یبرا_

 

 کشه.   یکار تا شب طول م  ن یا یول_

 

 خب طول بکشه!  _

 

 مونه تا من کارم.....    یمش باقر م _

 

 . رمی گ ی م ل یو ازت کار رو تحو ام یمونه خودم هر وقت که کارت تموم شد م ی نه! نم_

 

کارش کوبوند و   ز یم ی که پوشه رو رو دمشید  وتریکامپ  توریمان  یتو  درهم و خسته از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد  ی  افه یق اب

 نشست.   زش یپشت م

 

 تونسته بودم  نکه یبودم از ا خوشحال

 

 گفتم.    یدلم به خودم احسنت م  یو تو  رمیکنم و حالش رو بگ  تشیاذ
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 و بعد به خونه اش بره.   رهیرفتنم به خونه به مش باقر سفارش کردم براش ناهار بگ  قبل

 

  ی خسته   ی که چشمام رو بستم چهره  ن یهم یمقدار استراحت کنم ول هی به خونه و خوردن ناهار به اتاقم رفتم تا  دنمیرس  با

 بود.   دهیفا یو فکر نکردن بهش تالش کردم ب  ن د یخواب یچشمم اومد و خواب رو از چشمم گرفت و هر چقدر هم برا  ی جلو  آرام

 

دوش آب گرم از   ر یخوابم نبرد و خسته تر از هر زمان به حموم پناه بردم تا با قرار گرفتن ز یرو با خودم کلنجار رفتم ول یمدت

 که کردم خالص بشم.  ی کار ی برا یمونیو ازاحساس پش  امیفکرش در ب

 

 

 و بهش اجازه بدم به خونه اش بره.  رمیبگ  ل یشرکت رفتم تا کار رو ازش تحو رفت که به   یم  یکیکم کم رو به تار هوا

 

 . دمیکش  وارید  یبرق دستم رو رو  د یشرکت شدم و به دنبال کل کیسالن تار وارد

 بود.  فتادهی ن کیکه درش هم باز بود به داخل سالن تار یاز اتاق حسابدار ی بود که نور بیعج

رسوندم و برقش رو روشن   یاز حدش دلشوره گرفتم و با عجله خودم رو به اتاق حسابدار شیشرکت و سکوت ب ک یتار ی فضا از

  ی خواب چهره اش معصوم و آروم بود، بدون ذره ا یشدم که تو  رهیبود خ دهیگذاشته و خواب  زیم  یکردم و به آرام که سرش رو رو

 اخم و غرور!  

 

کردم و دلم به    یم یمانیاز کارم احساس پش یی جورا ه یخواب نگاه کردم   یمظلومش تو  یو به چهره   ستادم یسرش وا یباال یمدت

 سوخت.   یحالش م

 

 صداش زدم.   یکنم و نترسونمش به آروم   دارش یب نکه یا یبرا
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 !  یخانم محمد _

 

 رو باز کرد و همونجور خوابالو درست سر جاش نشست.  چشماش 

کرد گفت:چه عجب که   یکه مقنعه اش رو مرتب م   یقرمز شده بود و در حال ز یم ی راست صورتش به خاطر قرار گرفتن رو سمت

 بمونم.   نجایشب رو ا د یشد که با  یداشت باورم م  گه ینگه داشته! د نجایاز کارمنداش رو ا یک یاومد  ادشون ی س یرئ یآقا

 

و   ی نگذاشت و در عوض جاش رو باز هم حس لج در آور ی وجودم باق  ی چند لحظه قبل تو یاز دلسوز ی اثر گه یحرفش د نیا با

 کردن پر کرد.   تیاذ

 

  ن یپاش، پوشه رو به طرفم گرفت و گفت :ا ی رو ستادن یسرش مرتب کرد و بعد وا یرو   رو بود افتاده شونه اش  ی که رو چادرش 

 نداشت. یمشکل چی درست بود و ه  زش یهمه چ

 

 امشب به دردتون بخوره!   دوارم یکرد و ادامه داد:ام ز یآم ه یرو کنا لحنش

 

روز به    هی د یشا  ید یخدا رو چه د یول  ادیشدم گفتم:االن که به کارم نم  یکه از اتاق خارج م  یرو از دستش گرفتم و در حال پوشه

 دردم خورد.  

 

 حرصش رو درآوردم به اتاقم رفتم تا پوشه رو بزارم و برگردم.   نکه ینگفت و من خوشحال از ا یزیچ

 

 رم خداحافظ!   ی! من دارم مسیرئ یکه من بشنوم گفت :آقا  یبلند طور ی سالن با صدا ی وارد اتاق شدم از تو  نکهیمحض ا به
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رکت خارج شده بود  از ش  عی سر یلیاو خ ی کردنش از اتاق خارج شدم ول  تیو به قصد اذ یگفتنش حرص  سیرئ ی لحن آقا از

 زدم.   رون ینداشتم از شرکت ب یاونجا کار گهیازش نبود و من هم که د یخبر

 

کوچک برج    اطیکه داخل ح نم یماش  یبود که تو  دنیتر از هر زمان در حال بار د یهم شد  یزییشده و بارون پا ک یکامال تار هوا

سقف   ریکه از شدت بارون ز دم یحال آرام رو د نیهمحرکت کردم و در  اطیح ی پارک کرده بودم نشستم و به سمت در خروج

 بود.   ستادهیوا یاتاق نگهبان ی روونیش 

 رو به انتظار آژانس بمونه.   یادیمدت ز د یو با  ادینم  رش یگ نیاون هوا ماش  یدونستم تو  یم

 

اراده پام رو   یبرخالف خواسته ام ب  ی لبم جا خوش کرد و خواستم از جلوش بگذرم ول  یگوشه   یلبخند بدجنسانه ا  ناخواسته

 .  ستادمیترمز گذاشتم و جلوش وا ی رو

 

 رسونمت!  یباال م  ایدادم و با خم شدنم به طرفش گفتم : ب نییسمت راست رو پا ی  شهیش 

 

 نشست.   نیاش م ی رو باز کرد و تو نیمخالفت و از خداخواسته در عقب ماش  یاذره  بدون

 

 آدرسش به سمت خونه شون حرکت کردم.    دنیلبخند زدم و بعد پرس  ش ییو پر رو  یتعارف  ی ب به

 

دادم   ی گوش م نشستمی م نیماش   یو هر وقت تو  ل یو بدون دل  شهیکه هم  ینیرو آهنگ غمگ  نیماش   ی و فضا م یدو ساکت بود هر

شخص پشت خط   ی آهنگ رو کم کردم تا صدا ی و جواب دادنش به تماس، صدا  شیزنگ گوش  یصدا دن یپر کرده بود که با شن

 رو بشنوه و خودم کنجکاوانه به مکالمه اش گوش دادم.  
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به مخاطبش گفت:سالم   یآروم یکه با صدا دم یشن یو فقط صداش رو م   ننمیتونستم بب ی هم نم نه یآ ی از تو ی رو حت صورتش

 رسم.    یم  گهیربع د  هی راهم تا  ی مامان! من تو

 

_ ............ 

 

 رسونه.   یمنو م   سمینه! نگران نباش رئ_

 

_ ............ 

 

 شدم.   ینم  نشی؟ مطمعن باش اگه بهش اعتماد نداشتم سوار ماش  یزنی م  هی مامان جان چه حرف_

 

_ ...... 

 

 فعال خداحافظ.   می زن یخونه باهم حرف م امیباشه! م_

 

 

منو تا شب نگه    نکهی شرکت و شما رو به خاطر ا اد یخواد ب ی مامانم فردا م نیدون ی رو قطع کرد و رو به من گفت:م تماسش

 دعوا کنه؟   نیداشت

 

 خندانش گفتم:  یکردم و با نگاه کردن به چهره   میروش تنظ نم یاش رو بببتونم چهره نکه یا ی رو برا  نهیآ
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 ؟ یکرد تیتو از من به مادرت شکا  یعنی

 

 نه!_

 

 ؟یپس چ_

 

 تا ته ماجرا رو خوند. ده یکارم طول کش د ید  یخودش وقت_

 

 فردا خودم رو آماده کنم؟!  یپس برا_

 

 نزدم.   ی حرف گه یشد و من د رهیخ رونیبه ب شیکنار  ی  شهینداد و از ش  یجواب

 

 ادامه دادم.  م یلبم اومد و در سکوت به رانندگ یو من رو دعوا کنه لبخند رو   ادیمامانش به شرکت ب نکه یتصور ا با

 

 بشه.  ادهیرو پارک کردم و منتظر موندم تا پ نیدر خونه شون ماش   یجلو

بازم   ی ول  زه یناچ ی لیشرکت خ ینگه داشتنم تو  هوده یرسوندن من در برابر ب نکهیشدنش بهم نگاه کرد و گفت:با ا اده یپ قبل

 .  نیممنون که من رو رسوند 

 

 !ییپررو  ی لیگفتم:خ ده یباال پر یطرفش برگشتم و با ابروها به
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 شد و به سمت خونه شون رفت.   ادهیپ نیاز ماش  ریمن با گفتن شب بخ یمقابل نگاه متعجب و حرص  در

 

 به سرعت به سمت خونه روندم.  حرصم رو در آورده بود گرفتم و   یچند روزه حساب نیکه ا  ی ا ی رو از دختر چادر نگاهم

 

 

برگزار   کباری بود که هر چند وقت  ییایدورهم حم یکردم و هر روزم تکرار روز قبلش بود. تنها تفر یم  ی روزا بدون هدف زندگ اون

 هام اضافه شده بود.   ی کردن آرام به سرگرم  تیهم اذ دایشد و جد  یم

  یهاش رو به جا ه یو کنا  شیبودمش، ن دهیکه د  یاول ی خواست سر به سرش بزارم و بر خالف روزا ی دلم م دمش ید ی وقت م هر

هوا تکون   یو باد چادرش رو تو   ستادهیوا  ابون یب ی که تو دم ید ی کنه دوست داشتم و شبا هم تا صبح خوابش رو م می عصب نکهیا

 ده.   یم

 

 

 

 زدم.  رون یانه نخورده از خونه بباز هم صبح ی ا گهی*صبح پنجشنبه خسته تر از هر روز د

 ۹کرد و من که ساعت  ی آوا و بابا صبحانه آماده م  یبرا  ۷در کار نبود که بخوام بخورم، مامان هر روز ساعت  ی صبحانه ا یعنی

  چیخوابه! و من هم حق ه یوقت م   ریآدم تنبله که تا د هی تنب نی گفت ا ی از صبحانه نبود و مامان م ی شدم خبر یم داریب

 نداشتم.  یاضاعتر

 

 انبار وجود داره حرف زد.   ستیل  یداد تو  یکه احتمال م یمشکل  یجلوم سبز شد و در باره  یاکبر  ی ورودم به شرکت، آقا با

 از کجاست.   راد یا نهیکنه بب  یازش خواستم به کارخونه بره و شخصا بررس  که 

 

 نشستم.   وتریبه اتاقم رفتم و ناخواسته پشت کامپ ع یسر ی لیتموم شد خ یحرفم با اکبر  نکهیا بعد 
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او روشن   دنید ی رو فقط برا وتر ی به اتاقم کامپ دنمیبه محض رس  ی شرکت کار کنه ول یخواستم آرام تو  ی بود که من نم بیعج

 کردم.   یم

 

کارش نشسته بود    زیت مآروم پش روز یکه بر خالف د  توریمان  یگوشم گذاشتم و به آرامِ تو  ی رو رو  ی سفارش صبحانه گوش  یبرا

 چشم دوختم.  

 

  یو ناخواسته رو   یاراد  ریغ ی لیتلفن گذاشتم و خ ی رو رو یگوش   ارهیو بیسکوئیت ب ییاز مش باقر خواستم برام چا نکهیا بعد 

 لپش قلمبه شده کنجکاوانه زوم کردم.   د یرس  یآرام که به نظر م  ر یتصو

دهنش که لپش رو قلمبه کرده بود رو   ی نبات توزده بود و با ولع آب   رونیاز دهن آرام ب ینبات چوببودم!چوب آب  ده ید درست

 بود.   زش یم ی رو وتری کامپ  یو سرش تو  د یمک یم

 

  شدم ی ا ییبردارم جواب سالم مش باقر رو دادم و مشغول خوردن چا تور یچشم از مان نکهیدادم و بدون ا ه یتک  یصندل ی پشت به

 گذاشته بود.   ز یم ی که مش باقر رو

 

  یز یچ هی بود  دایاش پچهره  ی که تو یطنتیو با ش   ستادیبود وا ستادهیکه وسط اتاق وا   نایمب ی آرام نگاه کردم که حاال رو به رو به

 تونست کنترلش کنه بهش پشت کرد.   ی که نم ی گفت و با خنده ا نایبه مب

آرام مقنعه رو از سرش   یحرصش در اومده به طرفش حمله کرد و با چنگ زدن به مقنعه   دهیکه شن  ی که معلوم بود از حرف نایمب

 در آورد.  

 

بسته شده   یبلند دم اسب ی موها دن یقرار گرفت و من از د  نیو پشت به دورب د یچرخ نایگرفتن مقنعه اش به طرف مب  ی برا آرام

 داد نگاه کردم.    یهوا تکون م  ی به او که با تقال کردن موهاش رو تو ی شتریب اش چشمام چهارتا شد و با دقت
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به   ناینشست و مب نایکار مب ز یم ی گرفتن مقنعه اش نکرد و در عوض رو ی برا  ییتقال   گهیگذشت که آرام د نشونیب ی دونم چ ینم

 بافتن موهاش مشغول شد.  

 

 

موقع مزاحمم شده بود تلفن رو   ی که ب یرد و من با لعنت کردن کس آرام بودم تلفن زنگ خو یحال که محو تماشا نیهم در

  می مهندس کارخونه، پشت خطه! و من مجبور شدم ن  یحمت ی آقا  که گفت د یچیگوشم پ  یتو  ینازک منش یجواب دادم و صدا

بود   یلی امام رضا)ع( تعط الد ی وسط هفته که به مناسبت م ی کارگرا برا یل ی و تعط ی در مورد اضافه کار  یرو با مهندس حمت یساعت

 صحبت کنم.  

 

    از آرام نبود. یخبر  یچشم دوختم ول وتر یکامپ  توریقطع کردن تلفن دوباره به مان با

 

 .  رفت ی که او هم به سمت اتاق پرهام م  دمیرفتن به اتاق پرهام از اتاق خارج شدم و آرام رو د ی از جام برخاستم و برا  کالفه

 

به   یاالزم دارم، به سمتش رفتم و او که متوجه من نبود ضربه  یزیبود چ دهیکه پرس   یبه در اتاق بدون توجه به ناز  دنشیرس  با

بودم   دهی بسته به طرف من که حاال بهش رس  یدر رو بست و با چشما  یزود و ناگهان ی لیخ یدر زد و در اتاق رو باز کرد ول 

 . د یچرخ

 

 شده؟   یزی:چدمیو پرس تعجب نگاهش کردم  با

 

جوابم   نکه یدر برداشت و بدون ا ی  رهیدستگ   یمن دستش رو از رو  دنی که تازه متوجه من شده بود چشماش رو باز کرد و با د او

 حال در اتاق باز  نیرو بده از در فاصله گرفت که در هم
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 !  دهید یکه آرام چ  دمیرو خوندم و فهم  هی و به دنبالش پرهام از اتاق خارج شدن و من تا ته قض ظ یغل شیبا آرا یو دختر  شد 

 

نگاهش کرد، نگاه   ریتحق  با آرام کنار  از شدن رد  موقع  که   دختره  شلوارم جا دادم و با پوزخند و مغرورانه به ب یج یرو تو  دستام

 کردم.  

 

   ؟یدونستم مهمون دار ی : نم پاشنه بلندش رو به پرهام با طعنه گفتم  ی تق تق کفشا یرفتن دختره و تموم شدن صدا با

 

   ؟یداشت ی : کارد یپرس  تیجواب من رو بده رو به آرام با عصبان نکه یحرفم شده بود بدون ا یتو  ی  ه یکه متوجه کنا پرهام

 

بهتون   یبررس  ی که برا  یستیلبش گفت : اومده بودم ل یگوشه  یشد و با پوزخند  رهیروش خنگاهش کنه به روبه  نکه یبدون ا آرام

 .  رمیداده بودم رو بگ 

 

  ادیدستش برگشت و پوشه رو به سمت آرام گرفت و در همون حال گفت : بهت  ی پوشه تو ه ی وارد اتاق شد و با   یبا کالفگ  پرهام

   ؟ینش یندادن بدون اجازه وارد اتاق کس

 

 

 پوشه رو از دستش گرفت و با طعنه جوابش رو داد:   آرام

 

 ندادن!   ادیرو  زایچ یل ینه!... همونطور که به تو خ_

 

 !  نی! تمومش کنهیم : کافبگه که مانعش شدم و گفت  یز یتر خواست چ  یعصب پرهام
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   ؟ یداشت ی گفت : تو با من کار  یبه من با لحن آروم تر  رو

 

بگم که پرهام دوباره رو به آرام   ی زیزده بودم خواستم چ رون یاز اتاقم ب   دنشید ی و برا ی نجوریباهاش نداشتم و هم یکه کار من

   ؟یبر  یخوا  ینم حاال ی رو هم کرد تیو فضول  ی! کارت رو که انجام داد گهی: خب د د یغر

 

 بمونم!   ایبه من نگاه کرد و گفت : اونش به خودم ربط داره که برم  آرام

 

که   یاون دختره باش  ی خواد جا یسالن نشنون رو به آرام گفت : نکنه دلت م یافراد تو  یه ی که بق  یجور  ی آروم یبا صدا پرهام

   ؟ یر ینم

 

 ! دمیعمرم ند  ی نگاهش کرد و گفت : تا حاال آدم چندش تر از تو تو ت یبا عصبان آرام

 

رو    نیدستش رو به سمت من گرفت و رو به من ادامه داد : من ا ی تو یپرهام پوشه  تیسرخ شده از عصبان یتوجه به چهره  بدون

   ن؟یشه لطفا برام امضاش کن یاالن الزم دارم م

 

 تا برات امضاش کنم.  ا یرو ازش گرفتم و به سمت اتاقم رفتم و در همون حال گفتم: ب نگاهم

 

 اومدنش باز گذاشتم و او هم به دنبالم وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.  ی از او وارد اتاق شدم و در رو برا جلوتر

 

 بود چشم دوختم.   ستادهی ه ازم وادادم و به او که سمت چپم و با فاصل  هی تک یصندل  ینشستم به پشت زمیم پشت
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 !  شده ناراحت  از حرف پرهام اصال نکهیا ایو حال پرهام رو گرفته  ده ید یاتاق پرهام چ  یکه تو  آورد یخودش هم نم  یبه رو  یحت

 

  ی من که خودم خدا  یمغرور بود و برا  د یرس  ی دختر تا به من م نیکنم. ا  تشیخواست سر به سرش بزارم و اذ یدلم م  بیعج

  ه یکنه و با غرور باهام رفتار کنه و    یمحل  یکردم، سخت بود که بهم ب  یم  یمحل  ی بودن و من بهشون ب م یغرور بودم و همه مطع

 .  ارمیپرهام رو سرش در ب بارفتار تندش  یخواستم تالف  ی هم م ییجورا

 

ها و   یزی تمام وار ست یل نیدادن کرد و گفت: ا حیروع به توضبخوام ش  حی ازش توض نکه ینگاه کردم و او بدون ا ز یم ی رو  یپوشه  به

 که....   ییو اسم کسا  خیهفته از حساب شرکته به همراه تار ن یا یبرداشت ها

 

 خواستم؟   ح یسرم رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم که حرفش رو خورد و من با اخم گفتم:من ازت توض تیجد  با

 

نزد و سرش   ی رو خونده بود که حرف تمیبودم و او هم از نگاهم عصبان یازش عصب  ل یدل  یب  ینکرده بود ول یاو کار اشتباه نکهیا با

 انداخت.   نییرو پا

 

 مونه.   ی م نجایکنم پس هم ی بررس  ق یدق د یو بار نی گفتم:من ا  یلحن آروم تر  با

 

 کرده!   شیبررس  یسهراب ی بار آقا هی  یول_

 

من   ی: ول   دم یحال بهش توپ نیبا ا ی امضاش کنم ول د یو من فقط با  ست یمن ن  ی فه یوظ  زایجور چ نیا ی دونستم که بررس  یم

 کنم.   شیخوام خودم بررس  یم

 !  یکه هر طور دلت خواست باهام حرف بزن ستمی)پرهام( نیضمن من سهراب در
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درست روبه   ز یو با دور زدن م ستادم یپام وا یرو  یناگهان  یلینگفت و با تعجب سرش رو باال گرفت و نگاهم کرد که من خ یزیچ

 روش قرار گرفتم.  

 

 قدم به عقب برداشت.  هیجا خورد و   مییهویحرکت  از

 قدم فاصله رو پر کردم.    کیبودم  رهی متعجبش خ  یه من از رو نرفتم و همانطور که به چهر ی ول

 

 باز هم چند بار عقب رفت و من هر بار فاصله ام رو باهاش پر کردم.  او

 

 . ستادیخورد و از حرکت وا یا  شهیش  وار یپاش به د نکه یبه عقب قدم برداشت تا ا انقدر

 شد. د یو صورتش سف د یپر  که رنگش دم یترس به پشت سرش نگاه کرد و به وضوح د با

 

 شلوارم جا دادم و لبخند به لب بهش زل زدم.  ب یج یدستام رو تو  مغرورانه

 ؟یکن  یم  کاری.... چیکرد با تته پته گفت: چ  ی که با وحشت به پشت سرش نگاه م همانطور

 

 ؟ یترس  یکردم و گفتم:از ارتفاع م   نانهیب زی رو ر نگاهم

 

 .  میچشم شد  ینگاه کرد و با هم چشم تو بهم

 شد.  ی و وحشت زده اش در گردش بود و حالم لحظه به لحظه عوض م  یرنگ  یچشما نیب نگاهم
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 .  د یوبک  یام م نه یس  ی قرار به قفسه  یشدم و قلبم ب ی م ت یخودم بودم که داشتم اذ نیا یکردنش رو داشتم ول   تیقصد اذ من

 دادم.  ی م صیبودم و حس شهوت رو خوب تشخ ی ادیز ی که من داشتم شهوت نبود! من با دخترا یحس

 بود.   به ی برام غر بیکه عج  یوقت تجربه اش نکرده بودم، حس چ یبود که تا اون لحظه ه یمن احساس  حس

 

 

  به  و  گرفتم   شدم و نگاهم رو از نگاه وحشت زده اش  ی وجودم به وجود اومده بود و حال خرابم، عصب  یتو  یکه ناگهان یاحساس  از

 .  کردم تند   پا اتاق در سمت

 

 نشست.   نیزم یگاهش کرد و رو   هی که دستش رو تک  دمشیاز اتاق خارج بشم د نکهیرو باز کردم و قبل ا در

 

به   ش یرو بغل کنم که تا چند لحظه پ یخواست دختر  یبود که دلم م  ب یوبرام عج دم یفهم یاحساس سرکش رو نم ن یا یمعن

 خونش تشنه بودم.  

 

 زدم.    رونی رم از شرکت ب ی چم شده و کجا م د یپرس  ی و پرهام که ازم م  گهید  یو کارمندا یدار منش  یتوجه به نگاه معن  بدون

  یرنگ  یکنه و چشما  یو با وحشت نگاهم م ستاده یکه مقابلم وا دمشید  یبودم هم م ستادهیآسانسور وا  یکه تو   یموقع یحت

 رفت.   یچشمم کنار نم ی لحظه هم از جلو ک یاش  ده ینگران و نگاه ترس 

 

وقفه اش مجبور شده    یبهتر شد به پرهام که به خاطر زنگ زدن ب  یحالم کم یو وقت  دمیشهر چرخ  ی رو تو ی حال خراب مدت با

  یرفت  یگذاشت  کجا  معلومه تو چت بود؟ چیبوق جواب داد و گفت: ه نیبزارم زنگ زدم که با اول  لنتیسا ی رو رو م یبودم گوش 

   هو؟ی

 



 ی ج یدختر بس

65 
 

 که او حال من رو گرفت.    رمینبود طبق معمول خواستم حال دختره رو بگ  میزیچ_

 

 که حال نداشت راه بره!   چاره یدختر ب ن یا یول_

 

   ؟ یآورد چاره یسر ب ییرو بد جنسانه کرد و ادامه داد: آراد راستش رو بگو چه بال شلحن

 

  یخودش جولون م  ی ره و برا ی دختره تو شرکت راه م  نیا نمیتونم بب ی پرهام من نم نیبهش دستم نزدم. بب  ی خفه بابا! من حت_

 کن.    رونشیب ی جور ه یده خودت 

 

 نباشه!   نجایخواد ا ی دلم م  شتری! من از تو بنیبزاره و بره تو فقط صبر کن و بب  ه یکنم با گر ی م ی باشه داداش به وقتش کار_

 

    بکن فقط زودتر!  ، یبکن ی خوا ی هر کار که م_

 

   ؟یبرگرد  یخوا  ینم ؟ یباشه حاال کجا هست_

 

 شرکت.   ام ینم گهینه! د_

 

   ؟یایممنه،   یخونه  ی ! امشب دور همیراست_

 

 .امیحتما م_
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 فعال خداحافظ.  نمت یب یپس م_

 

 داشبورد انداختم.   ی رو رو  ی کنم تماس رو قطع کردم و گوش   یخداحافظ نکه یا بدون

 

 چشمام رو بستم.   نیماش   یصندل ی دادن به پشت  هی رو پشت گردنم قالب کردم و همراه با تک دستام

 کرد.  ی بود که آرومم م یز یتنها چ یاون اوضاع و احوال، مهمون ی تو

 برسونه.   یدادم و ازش خواستم حتما خودش رو به مهمون  هیرو به سا ی اس ام اس خبر مهمون هی با

 

 

 

 مبل لم دادم.    یبرداشتم و رو  ز یم ی رنگ رو از رو ی ب ع یپر از ما وان ی*ل

 نگرانش بود.   یهم فرار از فکر آرام و چشما لشیپرهام رسونده بودم و تنها دل یبودم که خودم رو به خونه   ی کس ن یاول من

 

 آرام بد جور ناآرامت کرده.  نیا نکه یمثل ا ؟یشروع نشده تو شروع کرد  ی گفت:هنوز مهمون هیروبه روم نشست و با کنا پرهام

 

و گفتم: انقدر چرت و پرت نگو    دمیهم کش ی تند و گسش اخمام رو تو یز مزه دستم رو خوردم و ا ی تو وانیل ع یمقدار از ما هی

 اصال حوصله ندارم.  

 

که تازه   ییدختر و پسرا شواز یلبش از جاش برخواست و به پ  یدارِ جا خوش کرده گوشه   ی نزد وبا لبخنِد معن ی حرف گه ید پرهام

 وارد خونه شده بودن رفت.  
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 بهم باهاشون دست دادم.   دنشونیو با رس   ستادمیهم سر جام وا من

 

کرده بود و من   ر ید شه یبود که بر عکس هم ه یفاز عشق و حال بودن و تنها سا ی که دعوت بودن اومده و تو یی کسا ی  همه

 منتظر اومدنش بودم.  

 

بودن و   نداختهیرو از قلم ن  یزی کردن چ شیآرا یچشم دوختم که تو  ییبه دختراو سرخوش  دمی رو هم سر کش وانیل ن یدوم

 .  میکرد یبهشون نگاه م  یباز ی ذاشتن که مثل من فقط به چشم عروسک برا ی م ییپسرا اریراحت خودشون رو در اخت یلیخ

 

شرکت،   یمردا   ی  هی مثل من و پرهام و بق ی چشم چرون ی مردا  یکه جلو ی اشون کردم. آرام سهیبا آرام مقا  ارادهی و ب ناخواسته

 کرد.   ی م طنت یجمع خانوما شوخ بود و ش  یو با وقار بود و بر عکس تو  نیسنگ 

رو هم سر   السم یشدم و ته مونده گ یخودم بخوام عصب  نکه یکردم اون هم ناخواسته و بدون ا یباز هم به آرام فکر م  نکهیاز ا 

 چشم دوختم.   شیآرا ی غرق شده تو ی  ه یمقابلم سرم رو باال گرفتم و به سا یکه با قرار گرفتن کس  دمیکش

   ؟یکرد  ر یهمه د ن یچرا ا ؟ییمعلومه کجا  چیشدم و سرش غر زدم:ه رهیقرمزش خ یلبا به

 

 اومدم.  ر یمن به خاطر تو د زم یاز حد نازک و کش دارش کرده بود گفت: عز شیکه ب یی نشست و با صدا کنارم

 

 بودم.   شگاهیآرا ی و ادامه داد:من به خاطر تو پنج ساعت تو د ینگاهش کردم که گونه ام رو بوس  یسوال

 

 شدم.   ق یاش دقچهره  به

 زد.   یبهم چشمک م  یلباس قرمزش بد جور ی تو دش ی شده بود و بدن سف  یا  گهیقشنگ تر از هر موقع د اونشب
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 شدم.   کینزد ه یبه سا یا گه یاز هر زمان د شتریبودم و ب دهیرو نوش  وانی ل نیبه آرام فکر نکنم چند  نکه یا ی برا من

  یذاشت و وقت  ی هر لحظه کنارم بود و تنهام نم ه یدادم و سا ی م کیرک  یحالم دست خودم نبود و فهشا گه یشده بودم و د داغ

  ی رو ادهی ز یل یامشب خ زم یکنارم قرار و گفت:آراد عز دهیپوش  بده ازم فاصله گرفت و چند لحظه بعد با لباس  یل یحالم خ د ید

 آماده شو برسونمت خونه.   ی کرد

 

   ؟ی ایلباش نگاه کردم و گفتم:خودتم باهام م به

 

 .  زمیآره عز_

 

   ؟یا یتا کجا م_

 

 .  یتا هر کجا که تو بخوا_

 

 نشستم.   نیماش  ی پرهام خارج شدم و تو ی شدم و با کمکش از خونه  خوشحال

 

 خودش پشت رل نشست و به سمت خونه ام حرکت کرد.   هیسا نیهم ی کنم و برا ی بود که بتونم رانندگ ی زی بد تر از اون چ حالم

 

  بیجنخورم ازم جدا بشه و به سمتش حمله کردم. ع نیبغلم رو داشت و مواظب بود زم ر یکه ز هیورودمون به خونه نذاشتم سا با

 خواسته و هوس من کرد.   می راحت تسل ی لینکرد و خودش رو خ یمقاومت  هیبود که سا
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روم  که روبه  ه یسا دنیکه با د دمیبودم به پهلو چرخ ده یتخت دراز کش ی چشمام رو باز کردم و همانطور که رو یسردرد بد  با

 سر جام نشستم.  خیبود، س  ده یو خواب  ده یچیمالفه رو دور خودش پ

 

 چشمم رژه رفت.   یاتفاق افتاده بود جلو  شبیکرد و هر آنچه د ت یشروع به فعال مغزم

 

   ؟یکن  ی م ی چه غلط  نجای:تو ادمیشده بود نگاه کردم و بهش توپ داریکه حاال ب ه یبه سا ت یچندش و عصبان با

 

 رفته!  ادتینکنه  ی کرد شب یجاش نشست و گفت:غلطا رو که تو د سر

 

 شو اشغال.  خفه _

 

 من که....    ای ییاشغال تو_

 

  رونیب اومدم که   حموم از  :دمیبهش غر ومدم یم  نییکه از تخت پا یدهنش ساکت شد و من در حال ی نشستن پشت دستم تو با

 .  نمتینب نجایا

 

 

خودم رو سرزنش   شترینداشت و ب ی ا دهیفا ی که کردم کم بشه ول یکار  ت یاز عصبان یکم د یتا شا ستادم یدوش آب سرد وا ریز

 کردم.  
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شدم و سرش داد   یتخت نشسته بود عصب  یکه حاال آماده شده و رو   هیسا دن یاومدم و با د رونی تر از قبل از حموم ب  یحرص

   ؟ یجا گم کن نی:مگه نگفتم گورت رو از ادمیکش

 

   ؟یکرد  کاری رفته باهام چ ادتی نکه یو گفت:مثل ا  ستادیپاش وا ی رو

 

 با تو کرده باشم.   ی که کار ادینم  دمایمن _

 

 که....    ادمهیمن خوب   یول_

 

 .  یگذاشت ارم ی..... که خودت رو راحت در اخت؟ی که چ_

 

 داشته باشه.   ی که عاشقشم مشکل  یکنم راه اومدن با کس یآراد من دوستت دارم و فکر نم_

 

 .  ادیهم خوشم نم یو از عشق و عاشق  یبش ک یبهم نزد اد ی! من قبال هم بهت گفتم که دوست ندارم زهیسا یی ایح یب یلیخ_

 

و عشق   ی ... تو منو عاشق خودت کرد،یبه سرم آورد ی چ یفهم ی شد و گفت:آراد تو م ک یافتاده بود بهم نزد هی که به گر ی حال در

   ؟ یخوا یکه باهات بودم و من رو نممن بوده  ر یتقص ی گ ی و حاال هم م  یو حالت رو هم باهام کرد 

 

 

 .  یخود عاشق من نش ی بهت گفتم که ب شه یمن هم  هیخفه شو سا_
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بهت نداشتم و حاال  یرابطه هم عالقه ا نیو ادامه دادم: من تا قبل ا ستادمی قدم فاصله ام رو باهاش پر کردم و روبه روش وا کی با

 ! نمتیخواد بب یاصال دلم نم گه یهم که د

 

 کنم؟    کاریافتصاح چ نیبا ا د یحاال من با ؟ یگ  یم  یچ یفهم ی آراد! تو م یبد  یلیخ_

 

 .  یکرد   یرو م  نجاش یفکر ا د یبغل من با ی تو  دنیقبل خواب_

 

 .  یکه به من حمله کرد  ی تو بود نیا_

 

 تو هم که از خدات بود.  _

 

 نبود.   نجوریا چمیه_

 

مجبور   یاگه کنارم بخواب  نکهیا ؟ یفکر کرد ی تو با خودت چ ؟ یچرا باهام تا باال اومد  ؟یدر بر نگشت  ی اگه نبود پس چرا از جلو_

   رمت؟یشم بگ  یم

 

 زارم.   ی من نم  یعنی یمنو رها کن  ینجور یهم ی تون  یتو نم_

 

 تونم!   یکه م  ی نیب یحاال م_

 

 از خونه خارج شد.   ت یبه سمت در پا تند کرد و با عصبان ،یکن  یگفتن محاله بزارم با آبروم باز با
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 کردم.   ی م یمانیمن مضطرب بودم و از کارم احساس پش ی تونه بکنه ول ی نم یکار  چیدونستم ه یم

 

 و چشمام رو بستم.  دم یتخت دمر دراز کش ی لباس بپوشم و همانطور که حوله تنم بود رو نکه یا بدون

 

  گهیبمونه که د ادمی شهیهم یکرده باشم و هم برا هی خواستم مسکن بخورم تا هم خودم رو تنبن یکرد ول   یدرد م یحساب سرم

 کنم.   ی رو  ادهیز د ینبا

 

 

 

 زنه.   ی حرف م یو با ناز  ستادهیوا  یمنش زیم  یکه جلو دم ی*صبح شنبه، به محض ورودم به شرکت آرام رو د

 

 خواست بهش حمله کنم و همونجا خفه اش کنم.  ی م دلم 

 کرده بودم.    یرو  اده یبه او فکر نکنم ز نکه یدونستم چون من به خاطر ا ی م شیاو رو مقصر اتفاق دو شب پ ییجورا هی

 

 

 

هم متوجه حضور من   یمن لبخند به لب به طرفم اومد که باعث شد آرام و ناز   دنیکه تازه از اتاقش خارج شده بود با د پرهام

 بشن و به من نگاه کنن. 
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 رفت.   یزود نگاهش رو ازم گرفت و به اتاق حسابدار  یلیچشمش به من افتاد خ  ی به آرام بود که وقت حواسم

 کنه.  ی داره ازم فرار م د یرس  ی بود که به نظر م یطور  رفتنش

 

  اد یبه سمت اتاقم پا تند کردم که باعث شد پرهام هم به دنبالم ب ومد یرام گرفتم و بدون توجه به پرهام که به طرفم مرو از آ نگاهم

 و وارد اتاق بشه. 

 

آرام که از نگاه   یچشما یوحشت تو   یادآوریبا  یول ستادم یوا ی ا شهی ش  وار یپشت د ب یمبل انداختم و دست به ج ی رو رو کتم

 مبل نشستم.    یفاصله گرفتم و کالفه رو  وار یفرار از فکر کردن بهش از د  یاومده بود و برا  به وجود  نییکردن به پا

 

   ؟ی کات کرد  هی: آراد تو با سا د یکرد به حرف اومد و پرس   یبود و من رو نگاه م ستادهیکه تا اون موقع وا پرهام

 

 گه به زور باهاش.....  ی ندادم که جلوم نشست و گفت:راست م یجواب

 

خودش رو بهم غالب کنه   نکه یا ی نه به زور و اجبار!.... او برا ی:گه خورده، من باهاش رابطه داشتم ولدمیبهش توپ تیعصبان با

 گذاشت.   ارمیعمدا خودش رو در اخت

 

 کرد.   د یهم تهد  ی گفت و کل یم  ی ا گهیاو جور د یول_

 

 کاراش منو عاشق خودش کنه.  نیتونه با ا یاحمق فکر کرده م  ی ترسم دختره   ینم داش ین از تهد م_

 

 کنم.   یاست که باور نم هی! نگو به خاطر سای تو چته که مثل برج زهر مار یکنه ول  یتونه کار  ی اون که معلومه نم_
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گفتم   ی بهتون م د یبا  یشم ول یکه مزاحم م  د یبعد در زدن وارد اتاق شد و رو به من گفت:ببخش یجوابش رو بدم منش نکه یا قبل

 دادم.  ی بهتون م د یرو هم با نیا نکه یو ا د یدو بار تماس گرفت و گفت بهتون بگم حتما بهشون زنگ بزن  یمیرح ی که آقا

 

 

رو به دست گرفت و در   یرو گرفت و به محض نگاه کردن بهشون کاغذ  یدست ناز ی تو  یمن حوصله ندارم کاغذا د یکه د پرهام

 !  یباش درخواست مرخص نو یگفت: ا داد یبه من نشونش م یحال

 

 رو از دستش گرفتم و اسم درخواست کننده اش رو خوندم. یحال برگه درخواست مرخص یب

 

 داده بود.  ی رو درخواست مرخص ی لیروز قبل تعط ک ی آرام

 

 ه؟ یچ لش ی! دل؟یرسم یلیوسط هفته و قبل تعط  یردم و گفتم:مرخصنگاه ک ی ناز به

 

 خواد با دوستاش بره مشهد. یگفت م یم_

 

 رو امضا کردم.   رش یروز به دو روز ز ک ی مدت درخواست از  ر ییگذاشتم و با تغ  زیم  یرو رو  برگه 

 

دو روز بهش    نکهینه ا یبا درخواستش مخالفت کن د یتو با ؟ یکن ی م کار یمعلومه چ چیکه از کارم تعجب کرده بود گفت:ه پرهام

 !  ی بد  یمرخص
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 .  نمشینب ی خوام چند روز یاز اتاق رو به پرهام گفتم:م یدادم و بعد خارج شدن ناز  ی امضا شده رو به ناز برگه 

 

رم نشستم  کا  زی شرکت پشت م ی  هی مواد اول  د یمسؤول خر ی میرح یتماس گرفتن با آقا  ی نزد و من هم برا ی حرف گه ید پرهام

زد   ی نشسته بود و حرف م زی م یآرام که رو  یرو روشن کردم و به تماشا وتر ی تلفن ناخواسته کامپ  ی برداشتن گوش  یبه جا ی ول

 رو به آرام داد.    هی درخواست مرخص یکه مطمئن بودم برگه  یاکه وارد اتاق شد و برگه  دم ید توریمان ی رو تو ینشستم و ناز 

 و    د یهم کش یکاغذ اخماش رو تو   دنیبا د شه،یخوشحال م شیکردم از دو روز مرخص  یخالف انتظارم که فکر م  بر

 کنه.   یبهش گفت که فکر کردم داره ازش تشکر م ی زی زد و چ ی ناز یبه رو  یتلخ لبخند 

 

 حت شده بود!  او نارا یکه خواسته بود بهش داده بودم ول ی زی از اون چ شتر یمن ب دم یفهم ی اخمش رو نم یمعن

 

کامپوتر   توری. به خودم اومدم و چشم از مانیداره که تو بهش زل زد  ی دونم اون تو چ  یگفت:من نم هی پرهام که با کنا یصدا با

 برداشتم که پرهام کالفه از رفتار من، از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست.  

 

جنس به فروشنده   د یخر ی که برا  یچک یبودن جا  ی فت و از خالشده بود خودش تماس گر د یاز تماس من نا ام ایکه گو یمیرح

 گله کرد.    میداده بود 

 

: پرهام تو  دمی نشسته بود توپ زش یپرهام به اتاقش رفتم و رو بهش که پشت م یفکر  یاز ب  تیمحض قطع کردن تماس با عصبان به

   ه؟ یخال شهیچکا هم  یکه جا  یکن  ی م ی چه غلط

 

 که از حرف من جا خورده بود با تعجب گفت: مگه امروز چندمه؟   پرهام

 

 به بابام گزارش نداده برو و جاش رو پر کن.   ی د یسع نیچکه، پاشو تا ا د یامروز روز سر رس _
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حال در اتاق زده شد و هر دو   نیشد که در هم دنشیمشغول پوش   شی صندل ی از جاش برخواست و با برداشتن کتش از رو کالفه

 چشم شد.   یبودم چشم تو  ستادهیدر وا ی پرهام، آرام وارد اتاق و با من که جلو د ییو با بفرما  میر چشم دوختبه د

 

 .  هی امروزه خال یکه برا  ی چک یکنم جا  یادآور ینگاهش رو ازم گرفت و رو به پرهام گفت: اومدم  ع یسر یلیخ

 

   ؟یکن   یادآور ی د ی: اونوقت تو االن بادمیبودم بهش توپ یپرهام عصب یکه از سهل انگار من

 

کنم و   ی ادآوریکه   ستیمن ن  یفه ی اصال وظ نکه یبهم نگاه کنه به پرهام چشم دوخت و جواب داد:اوال ا نکه یو بدون ا ی خونسرد با

  ی آورادیباشه من روز چهارشنبه هم بهشون  ادشونی  شونیحواسش جمع باشه و دوما اگه ا د یخودشون با ی امور مال ر یمد  یآقا

 نکردن.   یگرم بود و توجه  گهید  یزا یاونروز سرشون به چ شونیا یکردم ول

 

به   ز یم یاز رو  چش یرگ گردنش باال اومده بود با برداشتن سوئ تیاومد و از عصبان  یخونش در نم ی زد یرو اگه کارد م  پرهام

 ی دختره رو م  نی روز من حساب ا ه ی : بالخره  د یکه آرام نشنوه غر  یجور د ی کنارم رس  ی آرام زل زد و وقت

 

 !  ستیدور ن  یلیو اون روز هم خ رسم

 

 رو از آرام گرفت و از اتاق خارج شد. شیکه آرام ازش گرفته بود لبخند زدم که نگاه حرص یحرص خوردن پرهام و حال  به

 

تلو تلو   د یبه در رس  نکه یه محض اب ی به سمت در قدم برداشت ول عیسر ی لیبه من نگاه کنه و خ نکهیرفتن پرهام، آرام بدون ا با

 .  ستادیوا ده یخم یکنار در گذاشت و سر جاش با قامت  وار ید  یخوران دستش رو رو 
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شدم و رو    کی سرش گذاشت به او که پشتش به من بود نزد ی رو رو اش گه یکه دست د  دم ید یبهش متعجب شد و وقت نگاهم

 : حالت خوبه؟!  دمیبهش پرس 

 

 نشست.  نیزم ی رو ی حال یخت و با برمقش رو به من دو یب نگاه

 

  هو یدختره  ن یا نیبب ایکه حواسش به من بود گفتم : ب   یناز به  رو    از اتاق خارج شدم و دم یرو د شی حال ی و ب  دهیرنگ پر ی وقت

 چش شد؟

 

نگاهش کرد و   یآرام شد و با نگران  یمتوجه د،یبهم رس  ی گذاشت و به سمتم اومد و وقت  زی م یدستش رو رو  ی خودکار تو یناز

 ؟ ی : آرام! خوب د یجلوش نشست و ازش پرس 

 

 ره و حالم هم بده.   ی م یاهیو چشمم س  ج ی! سرم گستمیجوابش رو داد : نه خوب ن ی حال ی با ب آرام

 

 

ه خودش رو بهمون  اومده بود با عجل  رونی ب یصدام از اتاق حسابدار دنیرو صدا زده بودم با شن یمن ناز   یکه وقت  یرفاه خانم

 شده؟  ی: چ  د یپرس  یآرام رو به ناز  ی  دهیرنگ پر دن یرسوند و با د

 

 ره و حالت تهوع داره!  ی م جیسرش گ گه یدونم! م  یو از آرام فاصله گرفت و جواب داد : نم ستادیپاش وا یرو  یناز

 

 .اریآب قند براش ب وانیل ه یرو پر کرد و گفت : حتما فشارش افتاده لطفا   یناز ی جا یرفاه خانم

 



 ی ج یدختر بس

78 
 

گم رنگ به رو    ی رو به آرام غر زد : از صبحه که بهت م ی و با عجله به سمت آبدار خونه رفت و خانم رفاه  یحرف  چیبدون ه یناز

 اش!   جه ی هم نت نیا ا! بفرم یترشک خورد  شتر یو ب  یکه خوب  ی تو هر بار گفت یهست ول  تیزیچ ه یو  یندار

 

  وان یکه ل یآرام دست ناز  ی رو به طرف آرام گرفت ول وان یزد دوباره وارد اتاق شد و ل یآب قند رو هم م  وان یهمونجور که ل یناز

 خودش جمع شد.   ی تو  شتریتوش بود رو پس زد و ب

 

 !  یبهتر شد  د یبخور شا نیمقدار از ا  هی کرد و گفت :  کشیگرفت و به دهن آرام نزد  یرو از دست ناز وان یل  یرفاه خانم

 

 کنه.    یهم حالم رو بد م  دنش ید ی بده حت یلیتونم! حالم خ  ی: نم د یرو هم پس زد و نال ی دست خانم رفاه آرام

 

 

خواد بهش نده! ببرش   ی : خب نم دمیرو به طرفش گرفت و خواست به زور بهش بده که رو بهش غر وانی دوباره ل  یرفاه خانم

 و از اونجا هم بره خونه و استراحت کنه تا بهتر بشه.   رنیتا فشارش رو بگ  مارستانیب

 

 

  ی من هم براتون آژانس م نیبهتره تا شما آماده بش یلیخ ی نجوریکرد و گفت : آره ا د ییحرف من رو تا یرو به خانم رفاه یناز

 .  رمیگ

 

 ندارن؟   نیمگه ماش _

 

 .  ارهینم نیماش  ی و کس میایم  سینه! ما هر روز با سرو_
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 .  نیماش  ی تو نه یبرمش تو کمکش کن تا بش ی خودم م ی ریبگ  نیماش  ستیالزم ن_

 

 

 .... ستی : الزم ن د ینال ی حال ی با ب آرام

 

 هم الزمه.   یلیخ ست؟یرو الزم ن  ی چ ی: چ  د ی با اخم بهش توپ یرفاه خانم

 

  گه یبزاره چون د نیماش  ی آرام رو هم تو لیگفتم که وسا  یبرداشتن کتم به سمت اتاقم پا تند کردم و در همون حال به ناز  یبرا

 گرده.   یبه شرکت بر نم 

 

 

 

 بود که در سکوت مشغول گرفتن فشار آرام بود  یانسالیبودم و حواسم به دکتر م  ستاده یوا  نهی اتاق و دست به س  ی*گوشه 

   ؟یتهوع هم دار  ی !..... گفتنهییپا یلیرو از گوشش در آورد و رو به آرام گفت : فشارت خ یپزشک یبا تموم شدن کارش گوش  که 

 

 !  یل یجوابش رو داد : آره خ آرام

 

 باشه!   یممکنه عالئم باردار نا ینگاهش رو از آرام گرفت و گفت : ا دکتر 
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زده به دکتر نگاه کرد و من که تا اونموقع با   رونیاز حدقه ب ینشسته بود با چشما ی صندل یرو  ی حال ی که تا اونموقع با ب آرام

متعجبش   و رهیاتاق رو پر کرد که دکتر نگاه خ ی قهقهه ام فضا  یخنده و صدا ر یبلند زدم ز یکردم با صدا ی اونا رو نگاه م ی کالفگ 

   ؟ یانقدر بچه دوست دار  یعن ینسخه شد و در همون حال گفت :  وشتنرو از من گرفت و مشغول ن

 

 !  ن؟یگفت ی : چ دم یو متعجب نگاهش کردم و پرس  ی جیگ با

 

 

 !  ؟یتو انقدر بچه دوست دار ی عنی! گفتم یمن فقط گفتم ممکنه! خانومت باردار باشه و تو انقدر خوشحال شد _

 

 نداره و در ضمن من هنوز ازدواج نکردم.   ینسبت چ یآقا با من ه ن یا:   جوابش رو داد تی زود تر از من و با عصبان آرام

 

 

 !  نیخب من فکر کردم شما با هم نامزد ؟ی ش  یم  یو گفت : حاال چرا عصب د یخند  دکتر 

 

سرم   هی که با  ته ی مسموم ه یفقط  نیلبش نسخه رو به سمت من گرفت و گفت : انقدر نگران نباش ا  یبا همون لبخند رو  دکتر 

 شه!   ی خوب م

 

 !  ستمیگفتم : من اصال نگران ن تیرو از دستش گرفتم و با جد  نسخه

 

به سمت داروخونه پا   گرفتن نسخه به دنبال آرام از اتاق خارج شدم و ی تر و پر معنا تر شد و من برا   قیلب دکتر عم ی رو لبخند 

 تند کردم.  



 ی ج یدختر بس

81 
 

 

 

 

  نیماش  یشلوغ و پر رفت و آمد دور باشم تو  ط یاز مح  نکهیا یآرام سرم وصل کرده بود و من برا  ی ربع بود که پرستار برا کی

 کردم.   ی ذهنم مرور م ی منتظر نشسته بودم و حرف دکتر رو تو

 

 باشه؟!    ون یبچه هم در م  یو پا میچطور فکر کرده بود ممکنه که من و آرام با هم نامزد باش  او

 حرف  نکهیخودم هم جالب بود ا یبرا  زیچ ه ی ی ول

 

 بد به   دکتر 

 داد.   ی قلقلکم م ییجورا  ه یخوش اومده بود و  مزاغم

 

شدم و به سمت ساختمون   ادهیپ نی و از ماش  دم یفرمون کوب ی جورواجور دستم رو رو ی از شر فکرا یخالص یحرص و برا با

 درمانگاه قدم برداشتم.  

 

شدم و از   کی رفت نزد ی م اورژانس  اتاق  دستش به سمت  ی آمپول تو ه ی آرام سرم وصل کرده بود و حاال با  یکه برا  ی پرستار به

 : هنوز سرمشون تموم نشده؟!   دم یمن شده بود پرس  یاو که حاال متوجه 

 

   شش؟یپ نیر ی روم زد و گفت : نه! چرا نم به ی لبخند  پرستاره

 

 تونم برم؟!   یم_
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 اتاق تنها هستن.  یتو  شون یآره! ا_

 

به   یحرف از من فاصله گرفت و با باز نگه داشتن در اتاق از من خواست وارد اتاق بشم و من با تعلل و دودل ن یبا گفتن ا پرستاره

 سمت اتاق قدم برداشتم و وارد اتاق کوچک اورژانس شدم.

 

با  و  یتنها صندل  یو چشماش رو بسته بود نگاه کردم و بدون گرفتن نگاهم از صورتش رو  دهیتخت دراز کش  یآرام که رو  به

  ی سرمش خال ی داخل آمپول رو تو  ع یفاصله از تخت نشستم که آرام چشماش رو باز کرد و با تعجب به من و پرستار که داشت ما

 کرد نگاه کرد.   یم

 

 !  ؟ید یشده به روش لبخند زد و گفت : فکر کردم خواب رهی آرام بهش خ د یکه د پرستار

 

 ام سر رفت.  تا زودتر تموم شه حوصله  ن یکن ادتر یسرم رو ز  نیا شهیزد و گفت : م ی جون ی لبخند ب آرام

 

کردم و   ی باز ینداره! بعدشم من که باهات پارت ی ریتر بشه تاث  ادیشه! اگه ز ینم  زمی با همون لبخند جوابش رو داد : نه عز پرستار

   ؟ یهمه عجله دار ن یا یچ ی برا گه ید شت یپ ادیاجازه دادم آقاتون ب

 

  ی رو عضالن نیو با اشاره به آمپول گفتم : ا  ی و کالفه اش رو بهش دوخت و من زودتر از او و با لبخند بدجنسانه ا  ینگاه عصب آرام

 باشه ها!   شتری ب رش یتاث  ینجور یبهتر نبود؟ فکر کنم ا یکرد   یم  قیتزر
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رفت   ی به سمت در م یو در حال نبرده بود به روم لبخند زد  ی من پ تی گرد شده نگاهم کرد و پرستار هم که به ن  یبا چشما آرام

 ذاره!   ی خودش رو م ریگفت : نگران نباش بالخره تاث 

 

دونم    یلحنش گفت : من نم ی داد و با همون حرص تو  رونیب ی رفتن پرستار و بسته شدن در پشت سرش آرام نفسش رو حرص با

 مدرک داده؟ آخه ما کجامون به.......   نجایبه پرسنل ا یک

 

 

گفتم : فکرش رو بکن ... من و.....   ده یبر دهی و وسط خنده بر دمینصفه رها کرده بود و به حرص خوردنش خند او که حرفش رو  به

 !م یمن و تو..... با هم ازدواج کن

 

 

 فکر کردن بهش هم ......   ی نگاهم کرد و گفت : حت تیعصبان با

 

 !  ؟یابروم گفتم : فکر کردن بهش چ  یتا ه یو اخم نگاهش کردم و با باال انداختن  تیجد  با

 

 هه! خنده داره!  _

 

 آره! خنده داره!  _

 

رخش زل زده بودم دوباره به او و بودن در   م یکه به ن  یشد و من در حال  رهیرو از من گرفت و در سکوت به سقف خ نگاهش

 کنارش فکر کردم.  
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 ......  ینجور یدادم و گفتم : ا  رونینفسم رو ب ضم یسر و ته و ضد و نق ی ب ی هم کالفه از فکرا باز

 

 . میشد   ره یرو به زبون آورد که ناگهان هر دو ساکت و به هم خ یاکلمه از دهن من آرام هم کلمه   نیبا خارج شدن ا همزمان

 

 !  ؟یبگ  یخواست یم  یچ  گه به حرف اومدم و گفتم :  ینم ی زیچ دم ید ی وقت

 

 .  نینبود! شما حرفتون رو بزن یخاص زیچ_

 

 .  یره که خودت به حرف اومد  یگذره و حوصله مون سر م   ی م ر یها د قه ی دق  نیا میباش  ساکت  خواستم بگم اگه یم_

 

 !  م؟یگفتن دار یهم برا  یمگه ما حرف_

 

که هر لحظه ممکن بود از حال بره   ی سرم و آمپول اول از همه زبونت رو باز کرده و من مطمئن شدم اون دختر ن یکه ا نم یب یم_

 .  یخودت

 

  مارستانیکارت به ب ی که به خاطر پر خور ی انقدر شکمو باش  ومد یلبم ادامه دادم : بهت نم  یگوشه  ی نداد و من با پوزخند  یجواب

 بکشه!  

 

   من نه شکموام و نه پر خور!_
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 !  ؟یبگ  یخواست یم  یچ یبگ  ی خوا ی لبم پر رنگ تر شد و گفتم : هنوز هم نم ی لحنش لبخند رو  یحرص تو  از

 

 سرم تموم بشه؟!   نیتا ا ن یمنتظر بمون رون یب نیتونست یشما نم_

 

 تونستم!    یچرا م_

 

 خب! پس.......... _

 

 دلم نخواست!  _

 

 سوال ازتون بپرسم؟!   هی تونم  ی : م  د یرو ازم گرفت و بعد چند لحظه سکوت پرس  نگاهش

 

 بپرس! _

 

 !  نجا؟یا  ن یچرا خودتون من رو آورد_

 

 

  یکنم با ب  ی نم دایبراش پ ی جواب دمید  یخودم هم مجهول بود و وقت ی خودم هم مطرح و جوابش برا ی بود که برا یسوال نیا

 گفتم : چون دلم برات سوخت!   یالیخ
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بد بود و من با خودم گفتم ممکنه هر   یل یلحن ممکن ادامه دادم : تو حالت خ ن یو متعجب نگاهم کرد و من با سرد تر یسوال

 که...... نه! بادمجون بم آفت نداره!   نمیب یحاال م ی! ولیلحظه از حال بر

 

 !  فتونی زد و گفت : ممنون از تعر ینیغمگ  لبخند 

 

 منتظرتم.   نیماش  یدرمانگاه، تو   رونی سرمش تموم شده از جام برخاستم و گفتم : من ب دم ید ی ندادم و در عوض وقت یوابج

 

  ی که حواسش بهم بود گفتم که سرم آرام تموم شده و به سمت در خروج یحرف از اتاق خارج شدم و رو به پرستار نیگفتن ا با

 درمانگاه قدم برداشتم.  

 

 من گشت.   نی در با چشم به دنبال ماش   ینگذشت که آرام از در درمانگاه خارج شد و از همون جلو نیماش  ی تو از نشستنم یزیچ

 

رو روشن کردم و مقابلش   نیخورد و باد اون رو به رقص در آورده بود گرفتم و ماش  ی هوا تکون م یرو از او که چادرش تو  نگاهم

 نگه داشتم که متوج 

 

 عقب نشست.  ی صندل یام شد و رو  ه

 

 : االن حالت بهتره؟!   دمیازش پرس  نیکردم و با به حرکت در آوردن ماش   می رو روش تنظ نه یآ نمیبتونم صورتش رو بب نکه یا یبرا

 

 بهترم.   ی لیآره! خ_
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مبل گذاشت و چشماش رو   ی پشت یادامه دادم و او هم سرش رو رو م یکردن آهنگ به رانندگ یو با پل  دمینپرس  یز یچ گهید

 بست.

 

 

 !نجا؟یا  نیشون نگه داشتم که چشماش رو باز و با تعجب به در خونه نگاه کرد و گفت : چرا اومد در خونه   یرو جلو  نیماش 

 

 طرفش برگشتم و گفتم : پس کجا برم؟!  به

 

 کت؟شر  میرفت  ی م د یمگه نبا_

 

 برو خونه و استراحت کن! _

 

 گفت : ممنون که دلتون به حالم سوخت! ی برداشت و با تلخند  ی صندل ی رو از رو فش یک

 

  نکهیناراحت شدنش رو و ا نیهرچه که بود ا یدونستم چرا ناراحت شده ول  ی و نم  دمیفهم ی کالمش رو نم ش یتلخند و ن  یمعن

هله هوله نخور چون   گه ید نکه یازم بشنوه رو دوست داشتم و در جوابش گفتم : خواهش! فقط ا یاگه ید ز یانتظار داشته بود چ

 که دوباره دلم به حالت بسوزه.  ستیممکن ن

 

 شد. اده یرو باز کرد و پ نیزد و با گفتن خداحافظ در ماش   یهم لبخند تلخ باز

 



 ی ج یدختر بس

88 
 

کردم اگه نباشه خوشحالم،نه   ی ر خالف تصورم که فکر مو من ب  ومد ی شرکت بد جور به چشم م  یاون روز، نبود آرام تو  ی*فردا 

 کردم.    ینگاه م توری مان یتو  ش یخال یبه جا اریاخت یتنها خوشحال نبودم بلکه کالفه و سر در گم بودم و ب

  سکوت به  یتو  نایو مب   یبر عکس هر روز که شلوغ و پر رفت و آمد بود با نبودش سوت و کور بود و خانم رفاه یحسابدار اتاق

 کارشون مشغول بودن.  

 

رو احساس کرده بود که کالفه به اتاقم اومد و گفت : آراد به    شیخال یپرهام هم جا  یچشم بود که حت یانقدر تو  شیخال یجا

   ست؟ین یجور  هی نظر تو امروز شرکت 

 

 مگه؟   ه ی نه! چجور_

 

 کمه.   یز یچ ه یانگار  ست یدختره عادت کردم حاال که ن نیبه سربه سر گذاشتن ا یی جورا هی_

 

   بزار! گهید  یک یخب سربه سر _

 

 

   ه؟ ی :آراد! تو نظرت در موردش چد یپرس  یفکر رفت و بعد مکث ی تو پرهام

 

 است.   هی مثل بق یک یندارم او هم  ینظر_

 

 فرق داره.    یلی بر ما رو گرفتن خ که دور و یی فرق داره، حداقل با دخترا  هی که با بق یدون   ی! خودتم خوب مستین_
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 خوام که نباشه.   ی و م اد یازش بدم م نیهم ی نگاهش کردم که ادامه داد :برا مشکوکانه

 

 

گفت   یم  گهیو از طرف د  رهیگفت از نبودش دلگ  ی طرف م ک یزد، از  ی حرف م ض یشدم چون ضد و نق ی منظورش نم متوجه 

 خواد که نباشه!   یو م  ادیازش بدش م

 

و تا ظهر که به خونه برم همه اش احساس   دمیفهم ی احساس خودم رو هم نم ل یدل ی خودم هم احساس او رو داشتم و حت من

 .  دنبالش بگردم و با خودم درگیر بودم  د ی کمه و با  یز یچ هی کردم  یم

 

 

نشستم   ییشبکه ها یخونه موندم و به تماشا ی ن توبود و م لیالسالم شرکت تعط هی امام رضا عل الدی هم که به مناسبت م فرداش 

 داد.   یکه مشهد و حرم رو نشون م 

 بودن.   یاراد  ر یکامال غ  حرکاتم

 کردم.   یاحساس م ک یخودم رو بهش نزد ون یحرم از قاب تلوز دنیدونستم که آرام اون لحظه مشهده و با د ی م من

 

خودم احساس  ی و آوا رو هم رو  دایدار آ  یمعن  ی گفتن و نگاه ها ینم  ی زیچ ی و مامان هم که از رفتارم تعجب کرده بودن ول بابا

 کردم.   یم

 

افکار خودم   یزل زده بودم و تو   ونی جا نشسته و به قاب تلوز ه یاونروز از صبح تا شب  ی کردم ول ینگاه نم ونیزیوقت تلو چیه من

 کردم.   یم ریس 

 یایگوش یو به باز   دمیشن ی خواهرم( رو از کنارم نم دای)همسر آد یسع  ی حرفا ی خودم بودم که حت ی حال و هوا  ی انقدر تو اونروز 

 کردم.    ینم یهم توجه طونشونیدختر ش 
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 رفتم.  یبودم اصال نم  یبه شرکت رفتم و اگه مجبور نم شهیتر از هم ر یفرداش د صبح

کارم نگذشته بود که در اتاق با شدت باز شد و    زیاز نشستنم پشت م ی زیشد که وارد شرکت شده بودم و چ ی م ی ا قه ی دق چند 

 نگاه کردم که وارد اتاق شد.   ه یمن با تعجب به سا

 

   ؟ یخوا ی م یچ  نجایا:گفتم   دادم و  هی تک یصندل  ی به پشت زیم  یدستم رو   یدادم و با پرت کردن خودکار تو  رون یرو کالفه ب  نفسم

 

 تر اومد و جواب داد:حقم رو.    کینزد

 

   ؟ی چه حق_

 

 به امان خدا.   ی و بعدش هم منو رها کن یهر کار که دلت خواست باهام بکن یتو حق ندار  نکهیحق ا_

 

 وجود نداره.    یحق  نیهمچ  هی نجایا_

 

 خوام که وجود داشته باشه.   ی من م یعن یداره! _

 

  حوصله ندارم.  من اصال   هیو گفتم:سا  ستادمیو جلوش وا پاشدم
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 کرد.....   کاریبا من چ ی دون  یتو م  ؟یرو ندار  ی آراد تو حوصله چ_

 

 نکردم....  ی: من با تو کار دمیو غر دمی وسط حرفش پر تیعصبان با

بود   میانقدر حال یحال خودم نبودم ول  یمن احمقم؟.. درسته اونشب من تو یکن  ی ! چرا فکر مهیادامه دادم:سا یلحن آروم تر  با

 بارت نبوده.  ن یکه تو اول

 

  یبه من تهمت م ی و سرم داد زد:تو دار اورد یخودش ن ی به رو یول  د یحرفم نگاهش نگران شد و رنگش پر دنیکه با شن دمید

 .   ؟یزن  ی چرا تهمت م گهید ستمیبگو ن ی ستیبا یکه کرد  ی کار ی که پا ی ستیاگه مرد ن ؟یزن

 

 .  ستیکه تهمت ن  ی دون  یخودت هم خوب م _

 

 !  هینامرد یلیخ نی ا ؟ یگ  یم  یجور  نیآراد من عاشق تو شدم و تو به من ا_

 

 . ینامرد شد  هی که عاشق  ی اصال من نامردم و تو هم اشتباه کرد_

 

 کنم.    یم  یرو تالف ت ینامرد ن یمونه آقا آراد! من ا ی نم ینجور یهم ایدن_

 

  ارمیبه روزت م  یچ ن یرفت گفت: فقط صبر کن و بب ی که به سمت در اتاق م ی شد و در حال یحرفش پوزخند زدم که عصب به

 ببخشمت.   ی و بخوا ی کنم که بهم التماس کن  یم  یکار
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 رفت و در رو محکم به هم زد.   رون یب تیسر دادم که با عصبان ی قهقهه ا  ارمیحرصش رو در ب شتر یب نکه یا یبرا

 

 

 .  دمیدستم به صورتم دست کش  مبل انداختم و با کف دو  یخودم رو رو  کالفه

بارش   نیاول  هیدادم سا  یدر صدم احتمال م  ک یاگه   یکردم و حت  ی کرده بودم سرزنش م  هیکه با سا  ی خودم رو به خاطر کار من

 بتونه گولش بزنه.  ه یمثل سا ینبودم که کس ی من آدم  یکردم ول  ی بوده باشه باهاش ازدواج م

 

خوب   اتیدارم و جزئ  یخوب یدونست حافظه    یاو من رو خوب نشناخته بود و نم  ی گول زدن من خوب بود ول ی برا ه یسا ی  نقشه

 .  یاوج م س ت  یتو   یمونه حت یم  ادمی

 

از   یکی ری قرار مالقاتم رو با مد  نیهم ی با اومدنش به شرکت به حالم گند زده بود و حال خرابم رو خراب تر کرده بود برا هیسا

 زدم.   رون یقرارداد کنسل کردم و به قصد رفتن به خونه از شرکت ب  طرف  یهاشرکت

 

 

 کرد.   رم یبغلم انداخت و غافلگ  ی خودش رو تو دایورودم به خونه، مرسانا، دختر سه ساله و خوش سرزبون آ با

 کرد.  یبود که حالم رو عوض م یزیچ  نیکردن باهاش بهتر ی اون اوضاع بودن مرسانا و باز ی تو

 

که با   دمی مال  صورتم به  رو  شکمش و  بردم  وسط حال لم دادم و او رو با دو دستم باال  یمبل راحت یرو بغل کردم و رو  مرسانا

  با دایکردم که آ ی سرو صدا به راه انداختم و باهاش باز شتر یکنم ب فی بخنده و ک  شتریب نکه یا یبلند قهقهه زد و من برا یصدا

 نشست. م یمبل کنار ی دستش بهمون ملحق شد و بعد سالم کردن رو ی تو یچا ینیس 
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 نگاه کردم.  کرد ی که با لبخند بهمون نگاه م  دایاز سر به سر گذاشتن مرسانا برداشتم و به آ دست

 

 شده؟  یز یشدم و گفتم : چ رهیقرمز و پف کرده اش خ  یچشما به

 

 زد و گفت: نه داداش! چطور؟  ی جون ی ب لبخند 

 

 !یکرد  ه یگر اد یآخه به نظر م_

 

 ... ستین یزیچ_

 

خانم باز هم با شوهرش دعواش   ست،ین   یزی رو چ یچ ی آشپزخونه بود به طرفمون اومد و گفت:چ  یکه تا اون لحظه تو  مامان

 شده.

 

 گفتم: خب دعوا که کار زن و شوهراست. الیخ ی برداشتم و ب ز یم ی رو از رو مییچا

 

  ی داره و همه اش دعواش م  یکه شوهر خواهرت با خواهرت چجور رفتار ست یتو برات مهم ن یعنی کنارم نشست و گفت: مامان

 کنه!؟  

 

چشم!   ی هم خوبه ول ی لیو اخالقش خ ستی ن  یآدم بد  د یدونم سع ی که من م ییرو خوردم و جواب دادم: تا جا مییمقدار از چا هی

 زنم.   ی سر فرصت باهاش حرف م
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 من بدم و مشکل از منه؟!    یعنیگفت:دستت درد نکنه داداش پس   هی با گر دایآ

 

   ؟یکن یفکر م ی دونم! خودت چ ینم_

 

بعد ازدواج کردنش   ی که حت ی شد و به قصد اتاق ی عصبان رمیرو بگ  د ی حرف رو بهش بزنم و طرف سع نیکه انتظار نداشت ا دایآ

 هنوز هم مال خودش بود از پله ها باال رفت.  

 

   ؟ یر یگ یرو م  د یطرف سع یکن  یاز خواهرت طرفدار نکهیا یسرم غر زد:واقعا که! تو به جا مامان

 

 تیازش حما نکهیا یدقت کنه! شما هم به جا د یبه رفتارش با سع شتریذره ب  هی  داینکردم فقط گفتم آ ی طرفدار د یمن از سع_

 بده.   ادش ی ی ذره شوهر دار  هی  یکن

 

 .  ستیرو بلد ن یکه زن دار   ِدیسع نیهم خوبه ا یل یخ شیشوهر دار_

 دراز تر نکنه.    مش یحد خودش رو بدونه و پاش رو از گل د یاز اون سرتره پس اونه که با گه یو هم از همه نظرد افهیهم از نظر ق دایآ

 

 

مبل راه   یکردن با مرسانا که رو  ینگفتم و خودم رو با باز ی زیچ گهی است د دهیفا ی دونستم بحث کردن با مامان ب  یکه م  من

 رفت مشغول کردم.  یم

 

چرا شب به خونه اش نرفته مامان به دروغ گفت   د یهم که بابا پرس  یما موند و به خونه اش نرفت! وقت   یخونه  دایشب رو آ اون

 ما اومده.   شیهم چون تنها بوده پ  دایو آ ستیرستان رفته و خونه نکارش به شه یبرا د یسع
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گفت تا   یاگه یرو جور د ت یمخالفت کنه واقع  دایبده و با موندن آ د یدونست بابا هم مثل من ممکنه حق رو به سع ی چون م مامان

 نفهمه!   یزیبابا چ

 

 

 

 کت رفتم.  شدم و به شر داریروز چهارشنبه زودتر از هر روز از خواب ب صبح

 ند یرو دوست داشتم و برام خوشا یسرحال نیعلتش برام مجهول بود اما من ا نکه یروز برعکس روز قبل سر حال بودم و با ا اون

 بود.  

 

اون   د یرس  یحوصله به نظر م ی رو هم برعکس روز قبل که کسل و ب یشرکت هم اون روز عوض شده بود و خانم رفاه  یهوا حال

 که بهم سالم کرد.   دمشید   سالن سر حال ی روز تو

 

من متوجه اش شدم   د ید ی کرد و وقت یبود و من رو نگاه م  ستادهیدر اتاقش وا  یهم جلو  ی تو یپرهام بود که با اخما نیا تنها

 زد و به اتاقش رفت.  یپوزخند 

 

رم پس باهاش تماس  یم  یمهندس تراب  دنید گفتم: امروز خودم به   یو رو به ناز ستادم یوا ی منش زیتوجه به پرهام، مقابل م  بدون

 .  مینیوقت داره همو بب  یک  نیو بب ریبگ 

 

 .  رمیگ ی االن تماس م  نیچشم هم_
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  یگرفت به اونطرف نگاه کردم و گفتم : تو   ینشئت م یکه از اتاق حسابدار یی سر وصدا دن یفاصله گرفتم که با شن  یمنش ز یم از

 ه؟ یاون اتاق خبر

 

 .رنیبگ  ی نشست و گفت: آرام امروز اومده و باز دخترا دورش جمع شدن که ازش سوغات یلب ناز  ی رو ی گنده ا لبخند 

 

 به اتاقم رفتم.   ی حرف چ یهم رفت و بدون ه ی اخمام تو ناخوداگاه

داشت که من به خاطر وجود   ت یواقع نیا ی شرکت بوده ول ی خواستم باور کنم حال خوب اونروزم به خاطر وجود آرام تو ینم

 کنم.    رونشی بودم که از شرکت ب یازش ندانستم و و دنبال راه یوشحال بودم که دل خوش خ یکس

 

که در   ستادمی وا ی ا شه یش  واری دستام رو پشت گردنم قالب کردم و پشت د ی بودم و با کالفگ  یخودم عصب ضی ضد و نق ی رفتارا از

 گفت.   ر یه بهم سالم کرد و صبح بخوارد اتاق شد و با خند   یچا ی نیس  با  حال در اتاق باز و مش باقر نیهم

 

 کارم رفتم و در همان حال جواب سالمش رو دادم.    زیطرف م  به

 

 ی ندار ی گذاشت و گفت:آقا اگه با من کار ز یم ی دستش رو رو ی تو ین یباقر س  مش

 

 من برم به کارم برسم.   ن

 

سوغات  نیبگم که مش باقر خودش گفت:ا ی زیتعجب کردم و خواستم چ ی نیس  ی ظرف سوهان تو  دن ینشتم که با د زمیم پشت

 .  دهیزحمتش رو کش ی مشهده خانم محمد 

 



 ی ج یدختر بس

97 
 

 شدم که مش باقر از اتاق خارج شد و پرهام جاش رو گرفت.   ره ینگفتم و به ظرف سوهان خ یزیچ

 

 ز چت شده؟  نگاه کردم و گفتم :تو معلوم هست امرو د یرس ی پرهام که هنوز هم ناراحت به نظر م به

 

  روزیچته که امروز بر عکس د ستیتو معلوم ن ی دختره ناراحتم ول  نیگفت:من که معلومه چمه از اومدن ا ه یزد و با کنا یشخند ین

 خونه.   یکبکت خروس م  کشنبهیو روز 

 

 به اون نداره.   یربط نیا ی من امروز حالم خوبه ول ید یدادم و گفتم : درست فهم  هی تک یصندل یبه پشت نه یبه س  دست

 

 اشاره کرد و گفت: چه قدرم معلومه که ربط نداره.   زیم  یچشم به ظرف رو  با

 

 !یکه عوض شد  ه ی ! کال چند وقتشهی م  تیزی چ هی پرهام تو _

 

 شد.   رهیخ  رونیو به ب ستاد یوا ی ا شهی ش  وار ینگفت و در عوض در سکوت پشت د  یزیچ پرهام

 

 

 

 

  ی شده بودن و من م ی محصوالتمون طراح  غی تبل ی بودم که برا یی طرح ها دنیاز اون روز گذشته بود و من مشغول د ی*چند روز 

 دادم تا اگه مشکل دارن برطرف بشه.   ی در موردشون نظر م ستیبا

 بود که آرام بعد در زدن وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.   توریبه مان چشمم
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 اومده؟   شیپ ی :مشکل دمیشدم و پرس  رهینگرانش خ ی چهره  به

 

 آره.   ی عنیجواب داد:نه!..  ینگران با

 

 نه؟   ایبالخره آره  _

 

 آره.  _

 

شده   ختهیکه به کدوم شماره حساب ر  نیا ی نگاهش کردم که ادامه داد:راستش از حساب شرکت پول برداشت شده ول یسوال

 .  ستیمشخص ن

 

   ست؟یکه مشخص ن  یچ یعنی_

 

 پاک شده.   ستمیس  ی شماره حساب مقصد از حافظه  نکه یا یعنی_

 

 شه؟ حاال مبلغش چقدره؟   ی مگه م_

 

 !.....تومن..... ونیلی......م۱۰۰_

 بود.   دهیفا  یب ی گشتم ول ده یرو هم که به نظرم رس   یکنم و هر حساب ی م ی صبحه دارم بررس  از
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 شده تو برو به کارت برس.   ی چ نمیکنم بب  یم  یخودم بررس دادم و گفتم : باشه  رون ی رو ب نفسم

 

و خبرش   ارهیماجرا رو در ب  یتو  و  ته   رفتم و ازش خواستم ی اکبر شیو اضطراب از اتاق خارج شد و من با رفتنش پ  د یبا ترد آرام

 ده.   ی رو بهم م

 

در   شیبود و گوش  ده یفا ی زدم ب ی هم که بهش زنگ م ی هم ازش نداشتم و هر چ ی بود و خبر ومدهیروز پرهام به شرکت ن اون

 دسترس نبود.  

 

  یکارم مشغول شدم که مدت  ی پول بوده به اتاقم برگشتم و به ادامه  یی جابه جا ی تو  یمشکل جزئ  هی مشکل  ن یا نکهی ا الیخ به

 من گذاشت.  ی و جلو ز یم ی دستش وارد اتاق شد و کاغذ رو رو  یکاغذ تو  ه یبا   ینگذشت که اکبر

 

   ه؟یچ نی: ادمیتعجب نگاهش کردم و پرس  با

 

رو که پول بهش   یکردم و شماره حساب ی بهش متصلن رو بررس  یاتاق حسابدار یها ستم یکه س  یسهراب  یاتاق آقا ستمیمن س _

 شده رو در آوردم.   زیوار

 

 کدوم بخشه؟    یبرا نیبه شماره حساب انداختم و گفتم:خب ا یرو به دست گرفتم و نگاه کاغذ 

 

 شده.   ستم یبار وارد س  نیاول  یو برا   دهیجد  یشماره  هی  نیا د،ینی بهتره خودتون بب _
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  ز یرو به همون شماره پول وار یهمراه بانک، مبلغ  قیرو در آوردم و از طر میگوش  ه یبفهمم شماره حساب متعلق به ک نکه یا یبرا

حد ممکن باز شد و با تعجب به اسمش  نی آخر تا چشمام حساب شماره   به عنوان نام صاحب یاسم آرام محمد  دن یبا د کردم که

 شدم.   رهیخ

 

بود   ستادهیروم واکه روبه   یکار رو تکرار کردم و با تعجب رو به اکبر  نی هم ا گریمطمعن بشم اشتباه نشده چند بار د نکه یا یبرا

 ممکنه!   ریغ ن یگفتم:ا

 

 .  د ینیهم فقط شماره حساب رو بهتون دادم تا خودتون بب نیهم یباورم نشد و برا   دمیکه اسمش رو د ی راستش من هم اول_

 

رو   ی نشستم و خودم همه چ ستمیرو دور زدم و به سمت اتاق پرهام پاتند کردم و وارد اتاقش شدم و پشت س  ز یم تیعصبان با

 چک کردم.  

 

رو   ی کار نی کردم که آرام همچ ی بودم و باورم نم ره ی پرهام خ ز یم یرو  وتریکامپ  توریمان  یبه اسم آرام تو  ت یتعجب و عصبان با

 کرده باشه. 

 

 درسته.    نیا یکه به دنبالم به اتاق پرهام اومده بود گفتم:تو مطمعن  یاکبر  روبه 

 

 دونم آقا!   یمن نم_

 

   ؟ی دون  یم  یزدم:پس تو چ داد
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شماره حساب مقصد و   شونیا ستمیس  یفقط تو  هی کیوساعت انتقال پول  خیکردم، تار  یهم بررس رو  یخانم محمد  ستمیمن س _

 .  ستیحساب مشخص ن یاسم دارنده 

 

 خودش شماره حساب رو پاک کرده.   یبگ  ی خوا ی م یعنی_

 

 متصلن.   یاصل ستمیس   نیبه ا ستمایس  ی خبر نداشته همه  ادیممکنه! به نظر م_

 

 .  نجایا اد یانداختم و گفتم:صداش کن ب نییرو پا سرم

 

 آقا ممکنه اشتباه...   یول_

 

 .  ادیداد زدم: گفتم صداش بزن ب سرش 

 

 

 .  ستادیروم واوارد اتاق شد و روبه  ی بعد آرام با نگران قه ی از اتاق خارج شد و چند دق ی حرف چیبدون ه   یاکبر

 

رو کنترل کنم و بهش نگاه   تم یکردم عصبان یسع ی ش کنم ولاخواست با دست خودم خفه  ی بودم که دلم م ی عصبان یقدر  به

 جلوتر.  ایکردم وگفتم: ب

 

 پاک شده؟  ستمتیس  یتعلل دو قدم جلو اومد که گفتم:چرا شماره حساب مقصد از رو  با
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 دونم.   ین....نم_

 

 چرا!   یتا بفهم نجای ا ایشدم و گفتم:ب ره ی نگرانش خ یچشما به

 

 جلو تر....   ایجاش تکون نخورد که داد زدم:گفتم ب از

 

 .  نمیسالن رو بب  یکنجکاو جمع شده، تو  تیقدم جلوتر اومد و من تونستم جمع چند 

 اشاره کردم و گفتم:بخونش!   وتر یکامپ  توریمان به

 

 .  د یورتش پرچشماش گشاد شد و رنگ ص یکه ناگهان حلقه  دم یشد و من به صورت او زل زدم و د رهیخ توریمان به

 

....  نیشد و با تته پته گفت:ا رهیکه ازم داشت به صورتم خ  یکم  یگذاشت و با فاصله    زی م یگاهش رو   هی رو به عنوان تک دستش

 ..  نی.... استیدرست ن نیا

 

هر   نجای که ا ؟ یفکر کرد ی کار توئه!...... تو با خودت چ ستیکه درست ن  یز یکامال درسته و چ ن یو گفتم:ا  ستادمیپام وا ی رو

 به کارت نداشته باشه؟   یکس هم کار چ یو ه  یبکن ی تون  یدلت خواست م  یغلط

 

   ه؟ی منظورتون چ_

 

 نزن.  یپس خودت رو به موش مردگ   یفهم  یمنظورم رو خوب م_
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 ختم؟یرمن پول رو به حساب خودم   ن یگ ی شما م ن؟یگ  یم  نیدار  یچ نیفهم یشما م_

 

 .  یدزد   میگ  یکردم و گفتم:ما بهش م   کیرو بهش نزد سرم

 

 بده.   ستمیداده ها رو به س   نیتونه ا ی م ی رو ثابت کنه. هر کس ی زیتونه چ ینم  ستمیس  یرو  ی نوشته  ن یتهمته، ا نیا_

 

 کارت پولت کجاست.  _

 

   کار؟ یچ نیخوا یم_

 

 .  رمی بگ  یخوام ازش موجود  یم_

 

 دستش برگشت.    یپول تو  ف یبعد با ک هیاز اتاق خارج شد و چند ثان عیسر ی لیحرف، خ نیا دنیشن با

 

 . نی ریبگ  یاز هر دوتاش موجود   نیتون  یدوتا حساب رو دارم م  ن یدر آورد و گفت: من فقط هم  فشی کارت رو از ک  دوتا

 

  ه یکی ستمیس  یحسابش با شماره حساب تو که شماره   یعابر بانک از کارت  ه یرو صدا زدم و ازش خواستم از  ی اکبر یمعطل بدون

 و زود برگرده.   ره یبگ  یموجود 

 



 ی ج یدختر بس

104 
 

 رفت.    رونی سالن سرزنش کرد از شرکت ب یکارمندا رو به خاطر جمع شدنشون تو  نکه یکارت رو از دستش گرفت و بعد ا  یاکبر

 

ثبت شده   ستمیس  یکه تو   یز یو چ  یخواست حسابش خال ینشستم و منتظر موندم تا برگرده. دلم م  ی صندل یرو  ی رفتن اکبر با

 بود صحت نداشته باشه.  

 

 داد و چشماش رو بست.   ه ی تک واری رمق به د یهم همانطور که دو طرف چادرش رو رها کرده بود ، ب  آرام

 

 

 ه بود رو به دستم داد.  گرفت ی که موجود ی شینگذشت که برگشت و ف یار رفتن اکبر  یزیچ

دروغ و   نمیا ی بگ  یخوا ینکنه م ؟یگ  ی م ی گفتم: حاال چ شخند یرو به طرفش گرفتم و با ن  شی رو خوندم و ف ی موجود مبلغ 

 . هیساختگ 

 

  ن یبهم زل زد و گفت:ا یرو از دستم گرفت و بهش نگاه کرد و بعد خوندنش با نگران ش یبلند خودش رو بهم رسوند و ف یقدما با

 کنم.    یومن ازش استفاده نم  هی حساب از مدتهاس که خال ن یممکنه!ا ریغ

 

 :حاال که ممکن شده. دمیغر بهش

 

رو جمع   لتیوسا ع یسر ی لیخ خوام  یرفتم گفتم: من کارمند دزد و مظلوم نما نم یکه به سمت در م ی جام برخاستم و در حال از

 .  یر  یم  نجایو از ا  یکن یم

 

 اومده.   شیپ یحتما مشکل  ن یلحظه صبر کن  هی التماس گفت:تو رو خدا  با
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که قبل انجام    یی خانم! مشکل تو ریاومده؟ نه خ شیمشکل پ  یگ  یلو رفته م  یهمه چ  ی د یطرفش برگشتم و گفتم: حاال که د به

 .  یکارت به عاقبتش فکر نکرد

 

 .  یو منو دزد خطاب کن   یبه من تهمت بزن یما حق ندارش _

 

و حاال  ومد یندارم! از اولش هم ازت خوشم ن ایحق دارم   ی گ یبلند برداشتم و سرش داد زدم:تو به من نم یسمتش قدما به

 فهمم.    یچراش رو م

 

 .  ستیمثل تو ن یی آدما یجا نجایشدم و گفتم:بهت گفته بودم ا رهی اشکش خ س یخ یچشما به

 

 و با سرعت از کنارم رد و از اتاق خارج شد.  ی حرف چیو بدون ه  خت یگونه اش ر یرو اشکاش 

 

  نیخوا یتموم شد! شما احتماال نم گه ید شی:نمادمیفضول داخل سالن غر تیرو به جمع تیهم از اتاق خارج شدم و با عصبان من

 سر کارتون؟  نیبر

 

:   دم یبگه که بهش توپ ی زیبود جلو اومد و خواست چ ستاده یوا یدر اتاق حسابدار  یجلو  ریکه تا اون موقع سر به ز  یرفاه خانم

 لطفا احترام خودت رو نگه دار.   یخانم رفاه

 

 نگفت و به اتاقشون رفت.   یز یچ میکنه عصب ی از اونچه او فکر م شتریمن ب  د یکه د  یرفاه خانم
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شرکت رفت    ی دوشش بود از اتاق خارج شد و به سمت در ورود  یرو  فش ی که ک  یبودم که آرام در حال  ستاده یسالن وا ی تو هنوز

از اشک از   س یخ یبهم بگه که از گفتنش منصرف شد و با چشما یزیبه در برسه به طرفم برگشت و خواست چ نکه یقبل ا ی ول

 رفت.   رونیشرکت ب

 

چشمام رو با   یمبل ولو شدم و عصب  ی و رو  دمیاتاق، در رو محکم به هم کوب ی تو سمت اتاقم پا تند کردم و با قرار گرفتنم به

 انگشتام مالش دادم.  

 

از اعتمادم سوءاستفاده کرده   ش ییاو با مظلوم نما یشدم ول ی نم یحد عصب ن یکرد تا ا  یکار رو م نیآرام ا ی به جا ی هر کس اگه

  ی م یاز هر اشتباه  یکردم و بر عکس او رو پاک و مبر   ینم نسبت بهش احساس نفرت گهیکه د ی بود اون هم درست زمان

 دونستم.  

 

خاموش بود و جوابم رو   شیپرهام رو گرفتم که باز هم گوش  یهم شماره  گهیافتاده بود رفتم و بار د ز یم  یکه رو   میسمت گوش  به

 نداد. 

 

 زدم.   رونیکتم از شرکت ب  دن یشرکت رو تحمل نکردم و با پوش  ی خفه  یفضا  گهید

 

 بکس! سهیبهتر از ک  یز یکنم و چه چ ی رو سرش خال تمیداشتم که عصبان ی زیبه چ ازین

 یماش  ی تو

 

 بکس، مشت زدم.   سهیجون ک یباشگاه موندم و به تن ب  ی نشستم و به سمت باشگاه حرکت کردم و تا بعد از ظهر تو نم

  ت یاز فکرش در اومدم و با عصبان ی کم نکهیم کم رنگ و کم رنگ تر شد تا اچشم یآرام جلو  سیخ یکه زدم، چشما ی هر مشت با

 خونه شدم.   یراه  یکمتر
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خوند با سرعت به سمتش رفتم و بعد سالم   ینشسته بود و روزنامه م  نهیمبل کنار شوم یبابا که رو  دن یورودم به خونه و د با

  یز یچ ،یای: ناراحت به نظر مد ینگاهم کرد و پرس  ز یشدم که ر رهیبهش خ  یا روزمندانه یکردن روبه روش نشستم و با لبخند پ

 شده؟ 

 

 واقعا ناراحتم.    امیناراحت به نظر نم_

 

   ه؟ یخب! علتش چ_

 

 .  نیشما استخدام کرد که  ه یو باهوش   یکار  یرو یعلتش تو زرد در اومدن ن_

 

   ه؟ی :منظورت چد ینگاهش متعجب شد و پرس  بابا

 

  ۱۰۰که حق ندارم اخراجش کنم امروز  یکرد  د یو به خاطرش هم منو تهد  یکه شما استخدام کرد  ی که کارمند  نه یمنظورم ا_

 شد.   دایحساب اون پ یشرکت تو یتومن پول گمشده 

 

 آرام؟   ؟یحساب ک_

 

 بله آرام!  _

 

 محاله!  _
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 فعال که محال ممکن شده!  _

 

   ؟یگ   یم  یچ ی فهم یآراد تو م _

 

پول رو به حساب  ونیلیم ۱۰۰ یدر کمال ناباور ، یکرد ف یهمه ازش تعر نیکه شما ا یفهمم! آرام خانم ی آره پدر من م_

 پاک کرده.   ستمیس  یشماره حسابش رو از رو  یرد گم کن ی و برا خته یخودش ر

 

   ؟ یزن ی که تهمت م ی د یخودت د یتو خودت با چشما_

 

 کردم.    یکه باور نم  دمید  یاگه خودم نم_

 

 کار رو نکرده.   ن یمن مطمئنم او ا  یول_

 

   ؟یهمه مطمئن نیآخه شما از کجا ا_

 

  ین، درسته او پول الزمه ولباز هم باور نک ی باش  دهیخودت هم د یاگه با چشما یفکر کردن گفت: حت  یمکث کرد و بعد کم بابا

 بزنه.   ی کار نیکه دست به همچ  ستین یکس

 

 پول الزمه؟ چرا؟  _
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  غی ت ر یهم ز ی دو بار  یحت ده ید بیکه برادر آرام پارسال تصادف کرده و پاهاش آس  دمیآره پول الزمه !........ از حاج صادق شن_

  ی داره که کامل خوب بشه و بتونه راه بره، پدر آرام برا  یسوم بستگ  ی به جراح یهمه چ  ی بهتر شده ول یرفته و کم یجراح

  ی پولش کمه و خونه اش رو برا یجراح نیا یباال ی  نه ی هز یرو داده و حاال برا دازش پس ان یهمه   ی مخارج دو تا عمل قبل

 عمل برادرش سر کار اومده.   ی  نه یفروش گذاشته، آرام هم فقط به خاطر هز

 

 رو بکنه.   ی کار نیبخواد همچ که ه یکاف نیخب هم_

 

  ن یشو بب قی کنه تو هم دق   ینم ی کار نی شناسم و مطمئنم همچ یاز تو، او و خانواده اش رو م شتریمن ب ی گفتم که بدون نویا_

 کاره.    یمشکل از کجا

 

بگم که دستش رو به نشانه سکوت باال برد و من ساکت موندم که از جاش برخاست و ازم دور شد و من هم   ی زیچ خواستم

 چشمام، چشمام رو بستم.   یو با گذاشتن ساق دستم رو  دمیمبل دراز کش ی سرجام رو

 

 داشته باشه!   ی مشکل نیهمچ ومد یآرام شاد و سرحال نم به

 باور کنم.  د یرو با ی درسته و چ  یدونستم چ  ی نم گهید

ذاشت خواب به   ی داد و نم ی بودم آزارم م  ده یخودم د یبازهم آنچه با چشما ی بابا درست باشه ول یخواست حرفا  یدلم م  دایشد 

 .  ادیچشمم ب

 

 

 

اون روز هست رو کنسل کنه   یبرا  یزنگ زدم و خواستم اگه قرار یبه ناز ی حوصله بودم و به شرکت نرفتم ول ی که کال ب  فرداش 

 از پرهام شد هم بهم خبر بده.  یر و اگه خب
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جواب   عیسر میگوش  ی صفحه  یاسمش رو  دن ینگذشته بود که پرهام خودش بهم زنگ زد که با د یاز تماسم با ناز ی مدت ی ول

   ؟ یهست یمعلوم هست کدوم گور چیدادم و سرش غر زدم :پرهام تو ه

 

 بازداشتگاهم و تازه االن آزاد شدم.    یمن دو شبه تو نکهیسالم، دوم هم ا نکه یاول ا_

 

   ؟ یچ یبازداشتگاه برا_

 

 وتو تماس گرفتم.    یرو بهم دادن که با اکبر  م یاالن گوش  نیو گرفتنمون تازه هم ختنیکه مأمورا ر  م یبود یمهمون ی تو شبیپر_

 !  نهیب  یسر من نذاره که بد م! بهش گفته بودم سر به یکرد رون یب  یبهم گفت که دختره رو چجور   یاکبر

 

 به تو داره؟   ی چه ربط_

 

 بزاره و بره.    هی کنم که با گر یم   یبهت که گفته بودم کار_

 

 کار تو بوده؟    یبگ  ی خوا ی تو که نم ؟ یگ  یم  یدار  ی پرهام تو چ_

 

 چرا اتفاقا کار خودم بود!  _

 

   ؟یکرد   کاریپرهام تو چ_
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 به حسابش.   ختم یمقدار پول ناقابل رو ر  ه یداداش  یچیه_

 

 

 :دمیداغ شد و سرش داد کش دمیشن ی که م  یز یاز چ گوشام

 کردم؟    رونیرو ب چارهی اون ب یو من چجور  ی کرد  یچه غلط  یدون  ی تو م پرهام

 

   ؟یشده که براش ناراحت یکنم! حاال چ رونشیب یجور  ه ی ی خودت گفت_

 

 نبرم؟    ه ی بق ی رو جلو  چارهی ب یکه آبرو   یخورد  ی چه گه یحداقل بهم بگ  ی تونست ی خفه شو! فقط خفه شو پرهام! آخه نم_

 

 خواستم.    ی رو نم نیو من ا ی کن ینم  رونش ی دونستم ب ی بهت بگم که رفتم بازداشتگاه، بعدشم نگفتم چون م روزیخواستم د_

 

 !  ینجورینه ا ی ول  یکن  رونشیمن که از خدام بود ب_

 

 . یزن ی خودت رو گول م یو فقط دار   یکن  رونشیب یخواست ی از خدات نبود که بره! بلکه کال نم گه ینبود آراد! د_

 

آرام حساسه   یچون او رو  یکن یرو ماست مال هی و قض  یجور کن که به بابا بگ  یز یچ هی فقط  ی گ یم   یفهمم تو چ یمن که نم  _

 .  ادیکنار نم  هی قض ن یبا ا یراحت  نیو به ا
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تخت نشستم و سرم    یلبه   ی انداختم و رو  زیم  یرو رو   یگوش  تیمنتظر جوابش بمونم تماس رو قطع کردم و باعصبان نکه یا بدون

 دستام گرفتم.   ی رو تو

 

  ایباشم! از خودم  ی عصبان یکنم و از ک  کاریچ د یدونستم با ی چشمام جون گرفته بود و نم یآرام جلو   ی اشک یچشما ریتصو دوباره 

 از خودم بود.   تمیعصبان شتری بودم و ب ی عصب یپرهام؟! ول 

 

  رون یآرام از خونه ب یرفتن به خونه  یرو گرفتم و برا  ممیتصم نکهیاتاق رژه رفتم تا ا  یبا خودم کلنجار و تو  یبعد ازظهر کل  تا

 زدم.  

 

رفتم تا بهش بگم که   ی م دنش یکنم و قرار هم نبود از آرام معذرت بخوام، فقط به د یمعذرت خواه ی نبودم که از کس یآدم من

 تونه به سر کارش برگرده!  ی انتقال وجه کار او نبوده و از فردا هم م دمیفهم

 

 دلم به پرهام به خاطر کارش لعنت فرستادم.   یرو پارک کردم و تو  نیآرام ماش  یدر خونه  ی ساعت بعد جلو کی

 

  یپشت همه  ی شه ول ی کارم به غرورم لطمه وارد م ن یکردم با ا  یشدن و زدن زنگ در خونه مردد بودم و احساس م اده یپ یبرا

  ییکه صدا د یطول نکش ی لیاشون رو بزنم و خبشم و زنگ در خونه   ادهیبود که مجبورم کرد پ یحس نا شناخته ا  هیحسا  نیا

 . نمت یبب د یدر با ی جلو ایلحظه ب   هی صدا متعلق به خودشه گفتم:  نکهیا الیآرام جواب داد و من هم به خ  یصدا هیشب

 

   ن؟یهست  ی که جواب داده بود با تعجب گفت:بله؟ شما ک یکس

 

   ست؟ین ی محمد  ی آقا یخونه  نجایمگه ا  د یگفتم: ببخش  هی ریتصو فنشونیآ  دمید  یبه پنل انداختم و وقت ینگاه هی
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   ن؟ یکار دار یبا ک  ن،یهست یهست! شما ک چرا_

 

   ؟ یستی! مگه شما آرام نیبا خانم آرام محمد _

 

 .  ستیآقا من خواهرشم، آرام خونه ن  رینه خ_

 

 گرده؟    یبر م  ی! کد یببخش_

 

 برگرده.   د یبا گه ید ی دونم ول ینم_

 

 باشه، ممنون.  _

 

 

به   نینبود بنابرا یند یخوشا زی من که تازه از حموم در اومده بودم اصال چ یسرد شده بود و برا  یحساب زییاواخر فصل پا یهوا

بغل   ینه ی آ  ینگذشته بود که تو  نیماش   یاز نشستنم تو  ی زیبه انتظار اومدنش نشستم و چ نیماش  ی رفتم و تو نیسمت ماش 

 .  ومد یم نشوبه سمت خونه  رواده یپ یکه تو  دمشید

 

دادم و مشغول برانداز کردنش شدم    هیتک نیبه ماش  نهیس  به دست  شدم و ادهیپ نیبود که از ماش   اد یفاصله اش تا خونه ز هنوز

 شونه اش انداخته بود.   یرو  ش ییچادر دانشجو ی رو از رو فش یک و دهیرنگ روشن پوش   یروسر شهیکه بر عکس هم
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  د یترس  میکه از حرکت ناگهان  ستادمیبود وا ش یگوش  ی گذاشتم و مقابل او که سرش تو  رواده یپ ی شدنش بهم، پام رو تو ک ینزد با

 قلبش گذاشت.   یگفتن دستش رو رو   نیو همراه با ه

 

 خواستم بترسونمت!   یرو باال گرفت و بهم نگاه کرد که گفتم: نم سرش 

 

 ! نی ترسوند   یاخم جواب داد:ول با

 

   نجام؟ یا ی چ یبرا یبدون یخوا یمانعش شدم و گفتم : نمخواست از کنارم رد بشه و بره که  تیجد  با

 

   ن؟یینجایا ی چ یخب برا_

 

 سر کارت.   یاومدم ازت بخوام فردا برگرد _

 

 انتقال وجه کار تو نبوده.   دم یبگه که من زود تر گفتم:من فهم ی زیتعجب نگاهم کرد و خواست چ با

 

 به هوش باالتون!   ن یزد و گفت:چه خوب! آفر یپوزخند 

 

 بوده؟   ی کار ک یبدون  یخوا یرفت که گفتم: نم اطشونیکنارم گذشت و پشت به من به سمت در ح از

 

 بوده.   ی کار ک دم یو به سمتم برگشت و گفت: من همون اولش فهم ستادیسوالم از حرکت وا نیا با
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   ؟ی نگفت ی زیخب پس چرا چ_

 

کر شده بود و    د یشن یم  د یکه با ی اون ی بود ول اد یز دن یشن یفت: چون اونموقع گوش براو گ  ستادیرفته رو برگشت و مقابلم وا راه

 .  د یشن ی نم یزیچ

 

  ی اونا حرف یکرده بود و جلو   یسالن بودن که آرام خود دار  یجمع شده تو  ی بود، کارمندا ادیز دنی شن ی)منظورش از گوش برا 

 پرهام حفظ بشه(   ینزده بود تا آبرو 

 

  ی و کل  یکرد بت ی..... دو روزه غیبه شرکت برگرد  ی تون  یروشن شده و تو هم م یچ  همه  که بگم  نجایبه هر حال من اومدم ا_

 .  یکار عقب مونده دار 

 

بهش فکر کنم برگردم و   ی حت نکه یبدون ا نیخوا ی حاال ازم م ن،یکرد رون یب یرفته منو با چه افتضاح  ادتونی نکه یهه! مثل ا_

 نده ام رو انجام بدم؟ عقب مو یکارا

 

 !  یبرنگرد  یتون   یم  یناراحت ی لیخ ؟یخوا ی م ی شتریب  زیتو چ یعنی_

 

ازم معذرت   نکه یا ی بهم نگاه کنن، حاال هم به جا ر یکه همه با تحق ی کرد ی و کار ی برد هی بق یمنو جلو ی واقعا که! شما آبرو_

 !  یهست ی چه جور آدم گه یاگه ناراحتم بر نگردم؟ شما د یگ  ی بهم م یبخوا

 

در مورد خودم قبال هم    یکنه ول  یهمه ازت معذرت خواه ی و جلو ادیکه برات پاپوش درست کرده ب  یکنم تا کس ی م ی من کار_

 .  ستمیبلد ن ی بهت گفتم من عذر خواه
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که   نیبشه، هم ری تحق هی بق یبه خاطر من جلو  یکس  خوام ی! بعدشم من نمد یریبگ  ادی د یکن یمن هم بهتون گفته بودم سع_

 .  هی کار من نبوده برام کاف نید یشما فهم

 

 

  ی اصرار گه ید نی هم ی اطاعت کنن برا هی بشم من عادت داشتم دستور بدم و بق چشیاصرار کنم و پاپ ی نبودم که به کس یآدم من

با   م یتصم  گهید  ی و به کارت ادامه بد  ی برگرد ی تون  یم  یدونم کار تو نبوده و تو هم اگه خواست  ینکردم و گفتم: به هر حال من م

 خودته!  

 

 منتظ   گهید

 

بود و دور شدن   ستادهیاو همونجا وا یرو روشن کردم و ازش دور شدم ول نیماش  ن،یماش  ی العملش نشدم و با نشستن توعکس ر

 کرد.    یمن رو تماشا م

 

 

 

  ی رو وتریکامپ  یمحض ورودم به شرکت همون اول کار به اتاق پرهام رفتم و پرهام که تازه اومده و سرش تو   اونروز به ی فردا

! آرام خانم  ی تنها اومد   نمیب  یمن با طعنه گفت: به سالم آقا آراد! م دنیبود با ورود من به اتاق سرش رو باال گرفت و با د زش یم

 قبول نکردن که برگردن شرکت؟  

 

گرده تا    یکرد و گفت بر نم یاو خانم یدرست به عرضت رسونده! من رفتم و ازش خواستم برگرده ول   یو گفتم: ناز رفتم   کشینزد

 چرا؟... چون من بهش گفتم از  ی دون ی م ، ینش ر یتو تحق
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 .  یکن  یازش عذر خواه ه یبق یخوام جلو  یم  تو

 

کنم که بزاره و بره و   ی کار ی گ ی بار م هی!  ستیبا خودت مشخص ن فتیو گفت: آراد تو تکل ستادیپاش وا ی رو تیبا عصبان پرهام

   ؟ یکن  یدنبالش و من رو به خاطر کارم سر زنش م ی ر ی حاال هم که رفته م

 

   ؟یکن  رونشیب ی نجوریمن گفتم ا_

 

 !  یکردم آقا دلسوز هم شده باش  ی فکر نم گه ید د یببخش_

 

 خواستم بزنم رو خوردم و جواب بابا که پشت خط بود رو دادم:  ی که م  ی حرف م یزنگ گوش  یصدا با

 

 الو... سالم بابا. _

 

 شده؟   یچ ید یفهم ؟ یسالم، آراد االن شرکت_

 

 شده؟   ی ! چی آره شرکتم، چ_

 

 بوده؟   ی چ انیجر ید یگم فهم  یانتقال وجه رو م_

 

 االن درست شده.   ی شده بود ول ینجور یا ستمیس  راد یآها آره، به خاطر ا_
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 .  ؟ید یشرکت فهم ش یاریدنبالش و م یر  ی امروز م ن یکنه. آراد هم ی کار رو نم  ن یدختر ا  نیخب خدا رو شکر من که گفتم ا_

 

 .  ومد ین ی رفتم ول_

 

   ومد؟یکه ن  یچ یعنی_

 

 گرده.   یر نمب گه یاو گفت که د ی تونه برگرده سر کارش ول ی کار او نبوده و م دمیمن بهش گفتم فهم نکه یا یعنی_

 

 شرکت باشه.   د یاونجا و تا اون موقع آرام با ام یبرگرده! آراد من آخر وقت م یازش خواست یدونه تو چجور  یخدا م_

 

 بار ازش خواستم بر.....  ه یمن _

 

 باشه.  د یبا یعنیاونجا باشه  د یگم امروز با  یم  یوقت   یحرف من حرف نزن ی رو ریبگ  اد یآراد _

 

 ...  یکنم که برش گردوندم ول  یخودم رو م یباشه سع_

 

 ..... فعال خداحافظ. نمشیبب  د ی! من اومدم بایول  یب  یول_

 

 خداحافظ. _
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  ستیکاره ن ن یکنم و آرام ا ی اومده گفت اشتباه م ش یپ یقطع شدن تماس رو به پرهام گفتم: همون موقع که به بابا گفتم چ با

خودت جواب بابا   ای شیبرگردون د یبا ای یدون   یتو خودت م  گه یسر کار باشه، د د یاون با نجا یا ادیگه تا ظهر که م یحاال هم که م 

 .  یرو بد 

 

 داد.   رون ینفسش رو ب ینشست و عصب شی صندل ی رو یبا کالفگ  پرهام

 

بهت   ی! کیکار رو نکرد  نیا ییشلوارم جا دادم و رو بهش گفتم : تو که تنها ب یج یبودم دستم رو تو  ستاده یکه وا همانطور

 کمک کرده؟ 

 

   ؟ یپرس  یتعجب نگاهم کرد و گفت: چرا م با

 

 غلطا نکنه.   نیاز ا گهیبدم د ادیبهش  نکهیکنه و ا یدختره معذرت خواه  ن یمن و تو از ا یکه به جا نیا یبرا_

 

 فقط من مقصرم.   اونا فقط از من اطاعت کردن پس یول_

 

   ؟ی کن ی ازش عذر خواه ه ی بق  یجلو یتو حاضر یعنی_

 

 !؟  یگ  ینم ی رو جد  نیتو ا_

 

 ! میهم جد  یلیاتفاقا خ_
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 کنم.   ی م ی باشه من عذر خواه_

 

 بوده نه!؟   نایو مب  یگفتم:کار اکبر   یرک یرفتم و با ز جلوتر

 

 !  ؟یبه اونا دار کاریچ گه یکنم د یم  یگفتم که خودم عذر خواه_

 

 من باهاشون کار دارم.   یجمع نداره پس نگران اونا نباش! ول  یجلو  ی عنینداره  ی به عذر خواه ی ازیاون ن_

 

کمک    یاز خانم رفاه یتون  ی برگردوندنش م ی رفتم، گفتم: برا یکه به سمت در اتاق م   یبگه و در حال ی زینموندم پرهام چ منتظر

 .  یریبگ 

 

  ی برسه برگشتم و به ناز ره یدستم به دستگ   نکهیقبل ا  یاتاق خارج شدم و به سمت اتاق کار خودم رفتم ولحرف از  نیگفتن ا با

هر اتفاق و هر   ، یبه پرهام بد  اتیجزئ  ز یگزارش کامل رو با ر یکرد گفتم : تو که خوب بلد  ی بود و من رو نگاه م ستاده یکه وا

 به اتاق من، کارشون دارم!.   انیبگو ب  نایو مب  ی. حاال هم به اکبرید ی رو هم به من گزارش م یرفت و اومد 

 

رو از   نا یآروم و نگران مب  یبعد صدا قه ی و چند دق  ستادمیوا  یا  شهیش  واری پشت د یدر رو ببندم، عصب   نکهیاتاق شدم و بدون ا وارد

 داره.    کارمونیچ  ی دون  یگفت: تو نم یم  یکه به ناز   دمیداخل سالن شن

 

 تو.    نینشده بر یعصب  شتریبود! حاال هم تا ب ی چون عصبان  ستین ی مطمعنم کار خوب یدونم ول  ی داد:نمجواب   یناز
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 که به طرفشون برگشتم و از باال بهشون نگاه کردم.  دمیسالم کردنشون رو شن ی بعد صدا یبه در خورد و لحظه ا  ی ا تقه 

 

   ن؟یداشت ی زنم گفت:آقا با ما کار ی نم یمن ساکتم و حرف  د ید  یوقت   یاکبر

 

   ؟یکن  ی و نقش باز یپاپوش درست کن ه ی بق ی برا یگرفت  اد ی ی : از کِدمیتوپ بهش

 

   ه؟ی تعجب گفت:منظورتون چ با

 

   ؟یو باعث اخراجش شد  ی پاپوش درست کرد یخانم محمد  ی که چرا برا نه یمنظورم ا_

 

 بکنم؟  ی کار نیهمچ د یچرا من با ن؟یگ  یم یشما چ_

 

 !  یبگ  د یبا خودت رو یرو کرد  نکاریچرا ا نکهیا یگم، ول  ی م ی چ یفهم  یب مخو_

 

 نکردم!  یمن کار   یول_

 

 خوام بدونم چرا؟   یدونم،فقط م  ی رو م  زیزدم:به من دروغ نگو من همه چ داد

 

 اطاعت کردم.   یسهراب یمن فقط از آقا  رم،یتقص ی آقا به خدا من ب_
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   ؟ یر  یچاه تو بدون چون و چرا م ی تو  فتی بهت گفت برو ب یسهراب یاگه آقا یعنی_

 

دم به خانم    یرو م تونیاخراج یکارم رفتم و در همون حال ادامه دادم: نامه    زینداد و من به سمت م یجواب یاکبر

 (.....  ی)منشیصابت

 ... نی ر ی و بعد م د یکن ی م یتا موقع رفتنتون برگشت که ازش عذر خواه ی خانم محمد  اگه

 .  نمتونینب نجایا افرد

 

 

  ی رو نم نکای... من مجبور بودم اگه اد یکار رو نکن   نیبود با التماس گفت: آقا شما رو به خدا ا نییکه تا اون موقع سرش پا نایمب

 ....  یکردم ول  کاریخواستم بهتون بگم چ ینداشتم و همون روز م  یمشکل  چ یکرد من با آرام ه یاخراجم م  یسهراب ی کردم آقا

 

   ؟ی چ یول_

 

بگم، به خدا من همون لحظه که دست به   یز یچ دمیترس  نیبا آرام چجور برخورد کرد دمید  ی و وقت  نیبود یشما عصبان_

 کرد که....   دمیتهد   یسهراب یآقا یشدم ول  مون یآرام زدم پش وتر یکامپ

 

 ؟ یکن  یم  کاریچ یاز در باز اتاق وارد اتاق شد و رو به من گفت:آراد دار  پرهام

 

 بدم؟  ریکنم و بهشون لوح تقد   قیبه خاطر کارشون تشو نارویا ی نشستم و جواب دادم: تو که انتظار ندار میصندل ی رو
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 . ستنین یکاره ا   نایمن که بهت گفتم ا_

 

ازشون خواست   ی کی د یانجام بدن؟ شا د یازشون خواست رو نبا ی هر کار  ی دونن هر ک  یهنوز نم یعنی از تو مقصرند!   شتریاتفاقا ب_

 خودمون کار انجام بدن از کجا معلوم که قبول نکنن؟  هیعل

 

 و اشکال نداره. ی انیرو بکنن، من بهشون گفتم تو خودت درجر نکار یکردن که ا ی ! اصال قبول نمستنین ی نجوریا نایآراد ا_

 

 . نیبه کارتون برس  ن یگفت: شما بر  نایو مب  یدادم که پرهام رو به اکبر  رون ینفسم رو ب یعصب

 

از اتاق خارج شدن و با رفتنشون پرهام رو به   دن یسکوت من رو د ی به من انداختن و وقت یحرف پرهام نگاه ن یبا ا نایو مب  یاکبر

 .  ینش مونی قبلش خوب فکر کن تا بعدا پش یرو ازم خواست ی زیبار که چ نیرو فرستادم دنبالش، فقط ا یمن گفت: خانم رفاه

 

 از اتاق خارج شد و در رو به هم زد.   تیحرف با عصبان نیبا گفتن ا پرهام

 

کنه و حاال   رونیآرام رو از شرکت ب یجور  هی باشه! من خودم ازش خواسته بودم  ی عصب و ناراحت  دادم که ازم  ی پرهام حق م به

 رده بودم.  کارش باهاش برخورد ک  نیهم به خاطر هم

 

خوام آرام   ی دونستم که م  یخوام! نم یم   یچ قا یدونستم دق  یکالفه بودم و نم ضم ی ضد و نق یخودم هم از خودم و رفتارها من

 نه!   اینباشه 

 

 .  ستادنیسالن وا یاومدن و تو  ی بهم خبر داد آرام به همراه خانم رفاه یناز نکه یتا ا د یطول کش یزمان رفتن پرهام دو ساعت از
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 .  نجایا انیگفتم: همه رو صدا بزن ب  ی از اتاق خارج شدم و رو به ناز ع یسر یلیخ

 

شد و   رهی بهم خ ی کرد سرش رو باال گرفت و با نگران ی رو نگاه م نی بود و زم ستاده یوا ی که تا اون لحظه کنار خانم رفاه آرام

   ن؟ی کن کار یچ نیخوا ی: مد یپرس 

 

 

 کنه.   یخواههمه از تو معذرت  یجلو د یکار رو کرده، با ن یکه ا یکس_

 

 لطفا صبر کن.   یرفت گفت: خانم صابت یسالن م  یکه داشت به سمت اتاق گوشه   یرو به ناز تیبا جد  آرام

 

 کنن؟   یاز شما خواستم که اونا از من عذر خواه یبه طرفم برگشت و گفت :من ک ی برگشتن ناز با

 

   ؟یبشه تا برگرد  یازت معذرت خواه د یبا ی گفت  روزید  نیکه هم ی مگه تو نبود_

 

 کنه!   یاز من عذر خواه ی خوام کس یمنظور من اونا نبود! من نم_

 

 برات.....  ی گریو د  یگناه ی بدونن که تو ب د یهمه با ؟ی گ یم  ی با تعجب رو بهش گفت :آرام معلومه چ یرفاه خانم

 

 بشه.   ریبه خاطر من تحق یخوام کس یکنن من نم ی فکر م  ی چ گرانید  ستیحرفش رو قطع کرد و وگفت: مهم ن آرام
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 .  یبه کارت ادامه بد  نجا یمثل قبل ا  یتون  ی ! به هر حال تو میباال انداختم و گفتم:هر جور که راحت ی ا شونه

 

 یدر اتاق حسابدار یجلو  س،یخ یه تا اون لحظه با چشماک  نا یحال مب نیخواستم به سمت اتاقم برم که در هم ییاعتنا یب با

من بودم که شماره کارتت    نیبشم! آرام ا ر یخوام تحق یمن م  ی کرد، جلو اومد و رو به آرام گفت: ول  ی بود و ما رو نگاه م ستادهیوا

 خوام، منو ببخش.   یپاک کردم، من معذرت م  ستمتیس  ی و شماره حساب رو از رو ختم یر ترو برداشتم و پول رو به حساب

 

وقتا   نجور یا ی رو برا  یرو بکنه! دوما معذرت خواه یاشتباه ن یممکنه همچ یدستش رو گرفت و با لبخند گفت: اوال هر کس آرام

 !   ه یبق یگذاشتن اما نه در مأل عام و جلو

 

 داشت آرومش کنه.    یه سعکرد و آرام هم دلسوزان یمعذرت خواه  ه،ی بغل آرام انداخت و همراه با گر یخودش رو تو  نایمب

 

  نایاو مب ی گرفتم ول  یآروم نم ختم یر یکرد تا خونش رو نم ی کار رو م  نیباهام ا ی من اگه کس دم،ی فهم ی رفتار آرام رو نم یمعن

 داد واقعا که جالب بود!   ی م ی رو بغل کرده بود و دلسوزانه بهش دلدار

 

راست از   ک یو   اد یبه شرکت نم گهیحت شد که آرام برگشته گفت که درا  الش یخ یروز دوباره بابا باهام تماس گرفت و وقت  اون

 ره.   ی کارخونه به خونه م

 

 

 نی کرد و ا  یم  یخودش رو ط ی روال عاد ی ماجرا گذشته بود و همه چ ن یاز ا ی روز چند 

 

 داشت خودش رو شاد نشون بده.   یو سع  د یرس  ی ناراحت به نظر م شهی فقط پرهام بود که هم وسط 
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 کرد. ی م ی رو ادهی**زیدنیخوردن نوش  یاز هر زمان تو  شتریهم بود و ب ی هم اخماش تو مونیدورهم  یمهمون  یتو  یحت

. من هم  ستی کنم و او ناراحت ن ی او هر بار جواب سر باال داد و گفت من اشتباه م ی بودم ول دهیرو پرس   شیعلت ناراحت یبار چند 

 .  دمینپرس  یزینشدم و چ چشیپاپ گهیخواد بگه چشه د ینم دم ید ی وقت

 

 

 رفتم.   ی به شرکت م  یاز ساعت کار رتریبود و من طبق معمول د کشنبه یروز  صبح

بود و با مرد   ستادهیرو وا اده یپ ی نشسته بودم، توجه ام به آرام جلب شد که تو نیماش  ی شدنم به شرکت همانطور که تو ک ینزد با

 زد.   یبود حرف م  ستاده یکه مقابلش وا ی ا ی کت و شلوار

 

آوردم و بهشون چشم دوختم که آرام خواست از کنار مرده رد بشه و مرده   نییزنه سرعتم رو پا ی حرف م یبفهمم با ک نکه یا یبرا

 زد و مانعش شد. واریدستش رو به د 

 

شدم و به سمتشون رفتم و رو به آرام که   اده یپ نیپارک کردم و از ماش  ابونیرو کنار خ نیدونم ناگهان چم شد که ماش  ینم

 اومده؟   شیپ ی:مشکلمد یکرد پرس  ی نگاهم م ی متوجه ام شده بود و با نگران

 

 نداره آقا.   یپوش جواب داد:به شما ربط کیبده پسر ش  یآرام بخواد جواب  نکه یا قبل

 

 و گفتم:آقا چه کاره باشن؟    ستادمیوا  مقابلش

 

 نداره.  یگفتم که به شما ربط _
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 داره؟   ی آقا با شما نسبت نی:ادمیپرس  ت یبه آرام با جد  رو

 

 گم بهت ربط نداره؟   ی م ست ین تیحال نکه یبه شونه ام زد و گفت: شما مثل ا پسره

 

 

 باهات داره؟  ی آقا چه نسبت نیا گمی م  ؟ی:چرا الل شد دمیبه آرام توپ رو

 

 ..  شونیا ی چی... هیجواب داد:ه یدستپاچگ  با

 

 و گفت:شما فرض کن نامزدشم.  د یجوان وسط حرفش پر پسر

 

 .  میکن  ی فرض نم نجایما ا_

 

 که نامزدته؟  گه یراست م ن یبه آرام ادامه دادم: ا رو

 

 ؟ یآره من نامزدشم که چ ست؟ین ت یام رو گرفت و گفت: تو چرا حرف حال قهیبده و  یآرام جواب نگذاشت

 

 ام رو ول کن!   قه ی:دمیغر بهش

 

 و اگه ول نکنم؟!  _
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به صورتم زد و من   یبگم که مشت محکم ی زیکوبوندمش و رو به آرام خواستم چ  واریحرکت به د ه یو با   دمیاش رو چسب قه ی

 رو احساس کردم.   د یلباسم چک یرو  م ینیکه از ب   یخون یسیخ

 

 منه!   س یرئ شونیولش کن ا ی کن  یم  کاریکرد رو بهش گفت:چ یو ترس نگاهمون م   یکه تا اون موق با نگران آرام

 

تنش مرتب کرد و بعد نگاه   ی اش رو رها کردم که کتش رو تو قهیکرد و من هم به طبعش   ام رو رها قه ی حرف آرام پسره  نیا با

 گاز ازمون دور شد.   ی نشست و با گذاشتن پاش رو متش یگرون ق  نیماش  یکه به آرام انداخت تو  یقیعم

 

 .  ادیخون م تون ینیب  از داره : گفت  طرفم به  دستش ی شد و با گرفتن دستمال تو کیرفتنش آرام بهم نزد با

 

 بود؟   یک  اروی نی ا ی بگ  یخوا  ی:نمدمیرو از دستش گرفتم و پرس  دستمال

 

 بخره.   ایرو با پول معامله کنه  ز یتونه همه چ  یکنه م یپولدار که فکر م  ی عوض هیانداخت و گفت: نییرو پا سرش 

 

 عشق رو!   ی شده بود ادامه داد:حت ره یکه بهم خ یرو باال گرفت و در حال سرش 

 

 شرکت رفت.   اطیحرف از کنارم رد شد و به سمت ح نیفتن اگ با

 

 احساس کردم چشمام رو محکم بستم.   مینی ب یکه تو   یگذاشتم و از درد   می نیب یرو رو  دستمال
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خواست آرام رو با پول   ی م ی مرده چجور نکه یا ی کردم ول یاحساس شاد ستیبودم نامزدش ن دهیفهم نکه یته دلم از ا  ناخودآگاه

 براش بودم.   یبه ازدواج کنه فکرم رو مشغول کرده بود و به دنبال جواب یراض

 

 اومد که بابا گفته بود آرام به خاطر پول عمل برادرش به شرکت اومده.   ادم یدستم نگاه کردم و ناگهان  یتو   یدستمال خون  به

 خواد.   ی ادرش ازش عشق معمل بر ینه یافتاد که مرده در مقابل هز می دوزار پس

 

 ببرم وارد شرکت شدم.   نگ یرو به پارک نیماش   نکهیدستم مچاله کردم و بدون ا  یرو تو  دستمال

 .  ادیرو صدا بزنه و ازش بخواد تا به اتاقم ب  نایبود خواستم مب ستادهیوا زش ی که پشت م ی ورودم به شرکت از ناز با

 

 

   ن؟یداشت  ی:آقا با من کار د یوارد اتاق شد و بعد سالم کردن پرس   نایکار نگذشته بود که مب زی از نشستم پشت م یمدت

 

 شد.  ره یمبل نشست و بهم خ ی که با تعجب رو نه یاشاره کردم و ازش خواستم بش زیم  یمبل جلو  به

 

   ؟یدر ارتباط  ی:تو چقدر با خانم محمد دمیزل زدم و پرس  بهش

 

 .  میکن  ی م ی و شوخ  میزنیو با هم حرف م   مینیبی شرکت همو م یتو  نکه یدر حد ا_

 

 ده؟    یجوابت رو م یازش بپرس  یز یاگه چ یعنی_
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 جواب داده؟    دمیپرس  ی تا حاال که هر چ_

 

 ؟ ید یشن یز یتو در مورد برادرش که تصادف کرده چ_

 

  هی شده، گفت  یچ د یازش پرس  یم رفاهخان یزد و وقت  ی حرف م ی که با مامانش تلفن دمیفهم ی کم! که اون هم زمان یلیخ_

 داداشش افتاده.   ی برا یاتفاق  نیهمچ

 

   ؟ یکن  قیدر موردش تحق یجور  ه ی ی تون  یدر موردش بدونم تو م شتر یخوام ب یمن م_

 

رو   ییزایچ ه ی تر بشم  یمیاگه باهاش صم د یشا یزنه! ول  یحرف نم یاز مشکلش با کس  ی تو داره و به راحت ی لیآرام خ ی آره، ول_

 بهم بگه. 

 

 .  یگ ی بالفاصله به من م ی د یفهم ی خوبه! پس هر چ_

 

 چشم حتما._

 

 

 شرکت بودم.   یبودن که تو  ییهامن ساعت   یساعت ها برا نیگذشت و بهتر ی هم م ی از پ روزها

به شرکت   دنم یتر از هر زمان بودم و با رس  ی و پر انرژ  ومدمیبه شرکت م شه یبود که روزها زودتر از هم ب یخودم هم عج یبرا

 ها بهش متصل بودن.   نیبود که دورب ی ستمیدادم روشن کردن س   یکه انجام م  یکار  نیاول

 داد.   یبه مزاغم خوش اومده بود و قلقلکم م  بیحس تازه عج نیا ی دونستم ول  یرو نم یهمه سر خوش  نیا ل یدل  نکهیا با
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بودم، پرهام به اتاقم   ستادهیوا ی ا شهیش  وار یحوصله پشت د ی روز که کالفه و ب ه ی نکه یبرام مجهول بود تا ا یسرخوش  ن یا لیدل

   ؟ یستیسر حال ن گه یامروز د هی لبش گفت: چ ی جا خوش کرده گوشه  شخند یبا طعنه و ن د یحوصله د ی من رو ب  یاومد و وقت

 

 .  ومدمیدونم چم شده امروز اگه مجبور نبودم اصال به شرکت نم یطرفش برگشتم و گفتم:نم به

 

کس امروز حوصله نداره، چون آرام امروز غیبت کرده و   چیگفت:آره خب! ه زش یآم  ه یمبل لم داد و باز هم با لحن کنا ی رو

 .  ومدهین

 

 پام چشم دوختم و به آرام فکر کردم.   ریحرفش به شهر ز نیا با

 .  نمشیم ببتونست  ی شرکت نبود و نم یگفت من اونروز کسل بودم چون آرام تو   یدرست م  پرهام

 

من هر روز    نمی ب یکنم م ی ! حاال که خوب فکر میگ  یگفتم:تو درست م   یبرگردم و به پرهام نگاه کنم با لحن آروم نکه یا بدون

 کالفه ام.    ستیو حاال که او ن امیاو م  دنیبه شوق د نجایا ام یکار ب  یبرا  نکهیاز ا شتریب

 

منتظر آخر هفته ام   شه یهم ست،یروزا حس و حالم دست خودم ن  نیده! ادونم چم ش  ی طرفش برگشتم و ادامه دادم:پرهام نم به

دلم   ی کنم ول یدست و پام رو گم م  ییجورا  ه ی نمش یب ی م ی وقت  نه،یروم بشرو منتظر روبه  ی و مدت اد یگرفتن امضا ب  ی که آرام برا

 بمونه.   شمیپ شتر یخواد ب یم

 

 و آروم گفت: عشقه.... !   د یوسط حرفم پر دادی بود و به حرفام گوش م نییهمانطور که سرش پا پرهام

 

   ؟یچ_
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 .  یگن عشق! تو عاشقش شد  ی حالتا رو بهش م نیا_

 

که من    یدون  یو خوب م  م یفاصله دار ایدن ه یمن و او با هم   یدون  ی ندونه تو که خوب م ی زدم و گفتم :محاله! .... هر ک یپوزخند 

 ازش..... 

 

 نه؟!   اد یازش خوشت نم یبگ  یتون  ی نم گهید ؟یازش چ_

 

دختر   ه یمرد عاشق   هی  یشدم که پرهام ادامه داد: وقت ره یبه دور دست ها خ یا شه یش  وار ینداشتم که بدم و ودوباره از د یجواب

  گران یممکنه به خاطرش با د ط یشرا یشه و در برخ یهم م  یرتیبه خاطرش غ یو حت   نهیاو رو بب شهیخواد هم یشه دلش م  یم

 هم بشه!   قهیدست به 

 

 

 شدم.  قهیشرکت دست به  ی جلو به،یبا مرد غر ل یدل  یافتادم که ب شیچند روز پ ادیحرفش به   نیا با

 

شد، گفت:من همون   یمبل بلند م یکه از رو  ی اش ناراحت بود و اخم داشت نگاه کردم و او در حالپرهام که هنوز هم چهره  به

  ینم ی چادر ری و غ  ی! عشق حد و مرز و دختر چادر رهیگ  ششیدلت پ دمیفهم ی کردنش جوش آورده بود رون یروز که به خاطر ب

 شناسه! 

 !  ستین متتیگرون ق نیماش  ی و نشستن تو پ یدور برت فرق داره و دنبال پول و ت  یدخترا  ی  هی آرام با بق  ده یتو هم فهم  دل

 

 

 من به خودم و آرام فکر کردم.   زد ی که پرهام حرف م ی تمام مدت در
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 !  تیو چه از لحاظ شخص ی ! چه از لحاظ خانوادگمیاز هم دور بود یلیخ ما

 متوجه بشم.    یحت نکه یا ا یبخوام  نکهیبودم بدون ا بود که من عاشقش شده نیا قتی حق ی ول

 بودم عشقه! دوست داشتم.   دهیحس رو که حاال فهم نیا من ی ول

 

 

بود نگاه کردم که   ستاده یچارچوب در وا یکه تو   نایبه در برگشتم و به مب ی که از رفتن پرهام گذشت با خوردن تقه ا  یمدت بعد 

 کامل وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.  

 

مبل گفتم:خب!   یو با نشستنش رو   نهیمبل بش  یکارم رفتم و در همون حال از او هم خواستم که رو   زینشستن به سمت م  یبرا

 شنوم!   یم

 

  یی جورا ه یشدم و  ک یبهش نزد شترین بهم م  ن یهم یاز آرام بهتون اطالعات بدم و برا نینگاه کرد و گفت: شما ازم خواست بهم

 درد و دل کنه.    یمقدار با کس ه ی ومد ی ی آرام خودش هم بدش نم نکهیو مثل ا میشد   ی میشه گفت با هم صم یم

 

  نکهیا یو دو بار عمل شده و حاال برا  دهید  بیتصادف آس  ی برادرش تو ی تعجب نگاهش کردم و او ادامه داد:آرام بهم گفت که پا با

خاطر  نیبراش انجام بدن و به هم ی تونن کار  یعمل فعال نم یباال ی  نهیبه خاطر هز ی عمل بشه ول د یبشه دوباره باکامل خوب 

 برادرش افسرده شده.   ییجورا هی

جواب رد   ی نفر خواستگار آرامه که از وقت ه ی عمل برادرش رو بده و اون  ی  نهیهز حاضره  گفته شده و داینفر پ ه یگفت   یم  آرام

 به ازدواجش کنه .   ی برادرش آرام رو تحت فشار بزاره و راض یله یخواد به وس  ی م دهیشن

 

 

 شده بودم.   قهیبودمش و باهاش دست به  دهیکه با آرام د  هیدونستم منظورش از خواستگار همون پسر یم
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 کنه.   ی خواست او رو با پولش راض یبود که پسره م  نیعشق ا دن یحدسم درست بود! منظور آرام از خر پس

 

درهم گفت:   یاو چهره  یاز فکر در اومدم و به او که دوباره شروع به حرف زدن کرده بود نگاه کردم که با ناراحت نایمب یصدا با

نگفت   یزیشده چ یچ دم یکه ازش پرس  ی باهاش تماس گرفتم، صداش ناراحت بود و بغض داشت اول  ومدهیآرام ن دم یامروز که د

 شدم تا  چشیمن ول کن نبودم و انقدر پاپ ی ول

 

کرد که   یکرد و خودش رو سرزنش م یم  ه یانداخته، آرام گر لچریو  یحال برادرش بد شده و خودش رو از رو  شبیگفت د نکهیا

 خاستگارش فکر کنه.   شنهادیکنه و به پسره جواب بده، گفت امروز رو خونه مونده تا در مورد پ ی تونه خودش رو راض ینم

 

 

که قراره برادرش رو عمل کنن رو ازش   یمارستانیاالن بهش زنگ بزن و آدرس ب  ن یشدم و گفتم: هم یحرفا عصب نیا دنیشن با

 . ریبگ 

 

 زنگ زدن به آرام از اتاق خارج شد.   یاز جاش برخاست و برا  یدار  یبا تعجب نگاهم کرد و بعد گفتن چشم با لبخند معن  نایمب

 

 

 

 

عمل با دکتر   ی ها نه یرفتم و با قبول تمام هز مارستانیبه ب یرو بهم داد، بدون معطل مارستانی آدرس ب  نایروز که مب همون

 عمل رو جلو بندازه که دکتر هم قبول کرد.   برادرش حرف زدم و ازش خواستم نوبت
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  م یرو پرداخت کن نه یکنه تا بهمون اجازه بده هز   یو او رو راض رهیهم با بابا مشورت کردم و ازش خواستم با باباش تماس بگ  شبش

 .  رهیکنه و ازش اجازه بگ   شیتونست راض  نکه یحرف زد تا ا یمحمد  یبا آقا ی تلفن ،یساعت م یکه بابا از خدا خواسته قبول کرد و ن

 

 

رفته   مارستانیمالقاتش به ب ی بار روز جمعه که برا نیاول یگذشت و من تازه برا  ی )برادر آرام ( منیحس ر یروز از عمل ام پنج

 .  دمشید ی بودم م

 

  نیحس ریاتاق بودن و ام یتو و خانمش به همراه مادرش و آرزو خواهر کوچکتر آرام  نیآرام از جمله محمدحس یخانواده  یهمه

او اومده   دن ید ی برا شتر یمن رو که ب  نیوسط تنها آرام بود که حضور نداشت و ا  نیکردن و ا  یم  قی راه رفتن تشو یرو برا 

 کرد.    یم  یعصب   بودم

 

به پنجره پرستار ناگهان   دنشونیکرد راه بره نگاه کردم که با رس  یرو گرفته بود و کمکش م نیحس ری بغل ام ر یپرستار که ز به

 .  ستهیخودش با یپا ی مجبور شد رو نیحس ر یدور کرد و ام ن یحس ریخودش رو از ام

 

 .  ختنیر ی برداشته بودن و اشک م قیداخل اتاق نگاه کردم که دست از تشو  ستاده یوا  تیجمع به

رو به وجود آورده   یر یدلگ   یشد صحنه  یپسرش م  ی قربون صدقه   هیبود و با گر شده سیاش از اشکاش خمادرش که گونه  دنید

 شدن.   سیلحظه خ ک ی یمن هم برا یچشما ی بود و حت

 

 

 گفت :داداش! برگشتم و بهش نگاه کردم.   نیحس ری بلند و با تعجب رو به ام  یآرام که با صدا یصدا دنیشن با

 

 .  ختی ر یکرده بود و همراه با خنده اشک م  سیاشک چشمش گونه اش رو خ   ی لبخند به لب داشت ول آرام
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 بغلش انداخت.  یو خودش رو تو  د یدستاش رو به دو طرف باز کرد که آرام به سمتش دو نیحس ریام

 

 

من بهش حسادت کردم و به سمت در اتاق    یبود ول ی عشق خواهر و برادر نشونیبرادر بزرگترش و عشق ب نیحس ری ام نکهیا با

 بلند برداشتم.   یقدما

 

 رفتم که آرام از پشت سر صدام زد:  ی م ی بلند به سمت در خروج یهابودم و با گام  مارستانیب یراهرو  ی تو

 

 !  سیرئ یآقا_

 

 تعجب برگشتم و نگاهش کردم.   با

 

بازم   ی ول ستین ن یکه شما بهمون کرد ی لطف  یواب گو من ج ی دونم که تشکر خشک و خال یرو بهم رسوند و گفت : م  خودش 

 ممنون.  

 

 برام با ارزش تره!   ی لب تو نشسته، از هر تشکر ی که رو  یلبخند  نیاراده گفتم: هم یشاد و لب خندونش نگاه کردم و ب یچهره  به

 

 متعجب شد و بهت زده به چشمام نگاه کرد.   نگاهش

 زد.   یگشت که بهم زل زده بود و پلک نم یم  یز یچشمام دنبال چ یتو انگار

 



 ی ج یدختر بس

137 
 

پا   مارستانیب ی گذشتم و به سمت در خروج رش یمتح  یشدم از مقابل چشما یدلتنگش م  بیروزا عج نیکه ا ی توجه به نگاه یب

 تند کردم.  

 

 

و به کارمندا   د یچرخ ی شرکت م یدستش تو  ی تو ین یریش  یجعبه  کی کردم که با  ی تماشا م توریمان ی آرام شاد رو از تو فرداش 

 کرد.   ی تعارف م ین یریداداشش ش   یبابت سالمت

 

دادم و   رونیو کالفه نفسم رو ب اوردم یازش سر در ن یز یچ یکاغذ رو خوندم ول ی بار دوم ارقام تو ی گرفتم و برا تور یاز مان چشم

 پرهام از اتاق خارج شدم.   دنید  یبرا

 

شدم   یم  ک یمن که بهشون نزد دنی د  سر و صدا به راه انداخته بودن که با یوسط سالن دور آرام جمع شده و حساب دخترا

 ساکت شدن و به من نگاه کردن.  

 

آرامه که   ریدا تقصگفت : آقا به خ طنتیو ش  ی رو به من با شوخ نایمب  نگاهشون کردم که یمتعجب و سوال دم یبهشون رس  ی وقت

 . م یزاره ما به کارمون برس  ینم

 

جنبه و منو راحت   ی و هنوز هم دهنت داره م ی رو خورد ی نیریهمه ش  نیکه ا یبهش چشم غره رفت و گفت: کوفت بخور  آرام

 .  یفروش  یم

 

 بشم!   ری که نمک نداشت که بخوام نمک گ ن یو گفت:ا  د یسر انگشتش رو مک ی خامه  نایمب
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کس کار کنه و همه رو   چ یآرام از صبح که اومده نذاشته ه نیگه ا یراست م نایکرد و گفت: مب د ییرو تا  نایحرف مب یرفاه خانم

 دور خودش جمع کرده.  

 

 شما هم؟   ی آرام گرد شد و گفت: خانم رفاه یچشما

 

 گم؟   ی: خب مگه دروغ میرفاه خانم

 

 ؟ یتعارف کن   ینیری! ش سیرئ ی به آقا ی خوا یزد و گفت :آرام نم  یآرام سقلمه ا  ی به پهلو نایمب

 

رو جلوم نگه داشت و بهم تعارف   ینیریش   یآرام رو نگاه کردم که جعبه  دهیباال پر ی گفت و من با ابرو ظ یرو غل س یرئ ی آقا نایمب

 کرد.  

 

که   دمیرو شن نایمب  یحال صدا نیو تشکر کردن به سمت اتاق پرهام رفتم و در هم  ینیریبرداشتن ش  رو ازش گرفتم و با نگاهم

 مال منه!    گهیاش د ه ینفر بود بق نیآخر  سیرئ ی آقا  گهیگفت:خب د

 

 دم.    ینم یچ  چیبه شما آدم فروشا ه یخورم ول  ی م ی نفر کی اش رو اگه مجبور بشم تا آخر وقت همه  ی جوابش رو داد: حت آرام

 

 .  دمینشن یز یچ گهیاتاق و بستن در د یرو در آورد و من با قرار گرفتن تو  هی بق یحرفش سر و صدا نیا با

 

 عشقه بد بهت ساخته!   نیا نم یب یلبش نشست و گفت:م   یگوشه یدار  ی خندون من لبخند معن یچهره  دن یبا د پرهام
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   ؟ یبهش بگ  ی چجور ی نگفتم که پرهام ادامه داد: فکر کرد  یز یو چ  دمیبو کش قیدستم رو عم  یتو  ینیریش 

 

 بگم؟   یچ_

 

 .  یعاشقش شد  نکهیا_

 

 کنم.   ی چجور گفتنش م یبرا یفکر  هی حسه اسمش عشق باشه، تا بعد هم   نیا ستمیفعال که مطمعن ن_

 

 رو به من بده.   جهیبهش بنداز نت ینگاه هی خودت  اوردمیسر در ن  نیاز ا ی زیدستم رو باال گرفتم و گفتم: پرهام من چ ی تو کاغذ 

 

 گرمه!    گهید یآخه سرت به جا  یاریسر در ن   دمیزد و گفت : با یپوزخند 

 

 زدم.   رونیرو ندادم و لبخند به لب از اتاقش ب جوابش

رو به خاطر اختالفش با آرام   شیمتلک ها و ناراحت نیانداخت و من ا ی م که یگفت و ت ی متلک مراه بهم  ی روزا راه و ب نیا پرهام

 دونستم.   یم

 

 

 

 هم گذشت و باز هم پنجشنبه بود و من منتظر اومدن آرام به اتاقم بودم.   ی از پ روزها

 شدم.   ره یبه در خ د ییدادم و با گفتن بفرما   هی تک یصندل  ی که به در خورد مغرورانه به پشت  یتقه ا دنیشن با
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به من نگاه کنه و در مقابل نگاه   نکه یکارم اومد و بدون ا  زی اتاق شد و بعد سالم کردن در رو پشت سرش بست و به سمت م وارد

 من موند.   یگذاشت و منتظر امضا  زیم  یدستش رو رو  ی تو یمن کاغذا ی  رهیخ

 

امضاش   نی خوا ی کنم متعجب نگاهم کرد و گفت: نم  ینم ی حرکت چی من ه  د ید ی و وقتچشم دوخت  ن یرو منتظر به زم یمدت

   ن؟یکن

 

   ؟ یلبم نشست و همانطور که به چشماش زل زده بودم گفتم: چرا انقدر عجله دار ی گوشه   یلبخند 

 

 من عجله ندارم!  _

 

 !  یبمون نجا یا یدوست ندار  یل یخ ادیبه نظر م یول_

 

 !  ستین نجورینه ا_

 

 !؟  یبمون ی پس دوست دار_

 

 بمونم؟   ایداره که من بخوام برم   یشم، چه ربط ی ! من متوجه نمد یگفت: ببخش  یو کالفگ  ی جیگ با

 

 برام مهمه؟  _
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 براتون مهمه؟   یچ_

 

 ! ینسبت بهم دار یبدونم چه حس نکه یکاغذ نشون دادم و گفتم: ا  یارقام رو  یرو مشغول بررس   خودم

 

 کنه.   ی گرد شده نگاهم م  یدونستم با چشما ی م ی بود ول ز یم ی و چشمم به کاغذ رو نییسرم پا نکهیا با

 

 مونم تا کارتون تموم بشه.   یمنتظر م  رون یرو باال گرفتم تا نگاهش کنم که بهم پشت کرد و گفت: من ب سرم

 

جواب   یتون  یه سختته م و تو اگ  ینسبت به من دار یچه احساس  دمیقدم به سمت در برداشت که گفتم:من فقط ازت پرس  هی

   ؟ی کن  یچرا فرار م گه ی! دیند 

 

   ن؟ی رو بپرس  ی سوال نیهمچ  هی د ی طرفم برگشت و گفت:من فرار نکردم! اصال چرا شما با به

 

 نه؟   ای  ی دار  من  به نسبت رو  که من نسبت به تو دارم یخوام بدونم تو هم احساس  ی چون م_

 

   ه؟ یتونم بپرسم احساس شما نسبت به من چ ی: مد یاخمو شد و پرس  اش چهره

 

 حس دوست داشتن.  _

 

 بود!   یجالب  ی زد و گفت: شوخ یپوزخند 
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 نکردم.  یگفتم: من شوخ تیجد  با

 

 بود آروم عقب عقب رفت و ناگهان به سمت در پا تند کرد و از اتاق خارج شد.  ره یکه بهم خ همانطور

 

 لم دادم.  یصندل  یو رو  دمیکش  یرفتنش نفس راحت با

پرهام و بابا که به رفتارم شک کرده بود، حرف دلم رو   ی ها هی گوشه و کنا  دنیماه کلنجار رفتن با خودم و شن  کیبعد  بالخره

 بهش زده و خودم رو راحت کرده بودم. 

 

  ی م یرو شروع خوب  نیکنه آروم بود و من ا  یکردم به خاطر رفتارم باهام بد برخورد م ی هم بر خالف انتظارم که فکر م آرام

 دونستم. 

 

 

  ای یشد بالخره بهش گفت  ی رفتن به خونه بودم که پرهام به اتاقم اومد و بدون مقدمه گفت: چ  یبود و من آماده   یوقت کار  آخر

 .یو خودت رو واسش گرفت   یباز هم دست و پات رو گم کرد

 

 کتم شدم و جواب دادم: بهش گفتم.   دنیپوش  مشغول

 

 داد؟  جواب  یشد؟ چ یخب چ_

 

 نگفت و از اتاق خارج شد.  یزیچ_
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 !ستیحس ن ینسبت بهت ب یعنیپس _

 

   ؟یکن  ی فکر م نجوریتو ا_

 

وسط اخالق گندته که ممکنه به خاطرش بهت جواب   ن یفقط ا  ادیکه ازت خوشش ب  هی عیطب ن یو ا ی خوب پ یو ت افه یتو از نظر ق_

 داد.    یبراش مهم باشه وگرنه به پسر زند جواب م افهیو ق پ یکه ت  ستین یآرام دختر  یدون   ینده! خودت که م

 

رو برداشتم و به سمت در اتاق رفتم که   چم ینداشتم که بخوام بدم پس سوئ ی بودن و من جواب یپرهام درست و منطق  یحرفا

   ؟یایبهزاده م  یخونه   یگفت: امشب دورهم

 

 نه حوصله اش رو ندارم! فعال خداحافظ. _

 

 

 بود که به خاطر آرام با خودم بسته بودم.   یهم عهد  لش یرفتم و تنها دل ینم ی دورهم  یبه مهمون  گهیشد که د یم  یاهفته  چند 

 

 

 کردم.   ی کرد نگاه م یم  ینشسته بودم و به بابا که با مرسانا باز نهیخونه و کنار شوم ی تو

 ما اومده بود.   ی دعواش شده و به خونه  د یبا سع دایهم آ باز

 

 ن یریهمانطور که به ش  بابا
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 !   شهی م ی سخت راض ی شه ول یم  ی مقدمه گفت : راض ی خندونم نگاه کرد و ب یبه چهره د یخند  یمرسانا م یزبون

 

 گم.    یمتعجب شد که خودش ادامه داد: آرام رو م نگاهم

 

   ؟یبه چ یراض_

 

 ازدواج!  _

 

 گاه او رو به فکر بندازه.   ی کنه و گاه و ب ن یمرد رو خونه نش ه یتونه   یزن م  ه ینکاهش کردم که کنارم نشست و گفت: فقط   جیگ

 

زدم، حواسم بهت بود که   یشرکت با آرام در مورد پسر زند حرف م   ی که تو ی انداختم که خودش ادامه داد:روز نییرو پا سرم

  رونیهم که به خاطر انتقال پول و ب یهم زدم و اونروز  ییحدسا هیاز چه قراره و   ه یقض یتا بفهم ی دکر  ز یچجور گوشات رو ت

 هست. یی راخب ه یمطمعن شدم   گهید  یبود  یکردنش عصب

 کنه.   یتوجه م   افهیاز پول و ق شتریب ی زیآرام به چ ی دون ی ! تو خودت بهتر مآراد

 

 

   ن؟یشما موافق یعن یبابا نگاه کردم و گفتم :  به

 

 از موافق، موافقم.   شتریب ی زیمن چ_
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  دمشینگاه کردم و با پام باال کش نهیزانوم بش ی و رو  ادیداشت از پام باال ب یلبم نشست و به مرسانا که سع ی رو یو پهن لبخندپت

 و بغلش کردم .  

 

شاهد  د ی با شهیسوزه که هم ی بچه م نیکرد گفت: دلم به حال ا یکه به مرسانا نگاه م  ی داد و در حال ه یمبل تک  یبه پشت بابا

 پدر و مادرش باشه.   یدعوا

 ره!   یکارش به شهرستان م ی برا قه ی دم به دق  د یکنم که سع  یکنن من باور م   یفکر م   دایو آ مادرت

 

 

 شام بود نگاه کردم.   ز یم دنیکه در حال چ  دایبه آ اریاخت یب

وقت سر   چی ه ی کرده بود ول ل یتحص د،یپوش  ی لباس ها رو م  نیگرون تر شه یداشت و هم ش یوقتا هم آرا شتر یخشکل بود و ب او

 گذشت.   یوقتش با دوستاش م  شتریکار نرفت و ب

  یماه چند بار قهر م  یتو  دایبا هم دعوا داشتن و آ شه یدونم چرا هم  ینم ی بود ول ی آدم خوب تیو شخص   پیهم از نظر ت د یسع

 زد.   یم  رون یکرد و از خونه شون ب

 

 .  مینکن ی و کار  میستیدرسته که ما کنار با  نیو گفتم :به نظرتون ا دمیکش  یق یعم نفس

 

 

 نزد.   ی بود و حرف نییکه من گفتم او سرش پا ی هر چ یدعواش کردم ول  یی جورا ه ی ی عن یحرف زدم  د یمن با سع_

 

 خود دعوا راه بندازه.   ی که ب ستین یآدم  د یبه نظر من سع_
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تو از مادرت بخواه باهاش حرف بزنه و اگه او   یخوام روش بهم باز بشه ول  یخواهرت مقصر باشه! من نم شتر یکنم ب ی منم فکر م_

 .  هیبپرسه مشکلشون چ د یبهش نداد از سع یجواب درست و حساب

 

او بهش برخورد و گفت دختر من   یبخواد ول  حیتوض دایو از آ د یسع رو نندازه گردن رهایبار به مامان گفتم که همه تقص ه یمن _

 گم.   ی بازم چَشم دوباره بهش م ی تمومه! ول ی همه چ

 

شونه ام    ی کردن با مرسانا شدم که در تمام مدت از سر و کول من باال رفته و حاال رو ی نزد و من مشغول باز یحرف  گهید بابا

 . د یکش  ینشسته بود و گوشم رو م

 

 

 

 

کردم   ی بودم و قهوه ام رو مزه مزه م ستادهیوا  یا  شهیش  وار یبارون، پشت د یروز شنبه بود و من در سکوت اتاق به تماشا بحص

 گوشم گذاشتم.   یرو رو  ی کارم نشستم و گوش   ز یزنگ تلفن از پنجره فاصله گرفتم و پشت م یکه با صدا

 

 کنه.   ینم ی خودش رو معرف ی گه با شما کار داره ول ی پشت خطه و م یی آقا ه یکه گفت: آقا  د ی چیگوشم پ ی تو  یناز یصدا

 

تلفن گفت: سالم!   ی برام آشنا بود تو بیکه عج یی بعد صدا یا  هی موردش کنجکاو شدم و گفتم به تلفن اتاقم وصلش کنه و ثان در

 ! حالتون خوبه؟  د یمهندس جاو یآقا

 

 سالم! شما؟ _
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 شرکت!   ی جلو ادتونه؟ ی می کرد ی و با هم گرم احوالپرس  م ید یبار همو د هی من و شما _

 

   ؟ یخب که چ ادمهی_

 

 شه.   یهم نم ی گریمال من بشه پس مال د  ستیمن فقط زنگ زدم بگم اگه آرام قرار ن یچیه_

 

 خواد نذاره که بشه؟   یم  یاونوقت ک_

 

 من! _

 

هم حاضر نشد بهت  ط یشرا ن یبدتر یتو   یبار به تو جواب رد داده و حت  هی او  ای! ثانیبکن یتون  ینم  یغلط  چیهه! اوال که تو ه_

 تالش نکن.  خودیجواب بده پس ب 

 

تونم   ی م یبدون  نکه یا ی زارم مال تو بشه و برا ی منم نم ی ول  یرو خراب کرد  یشد و همه چ داتیاون مال من شده بود که تو پ_

 گرده.    یونه شون بر نمبه خ  یگم که او امشب بعد مهمون  یرو بکنم بهت م نکاریا

 

 

داد او بعد گفتن حرفش   ی نشون م د یچیپ ی گوشم م  ی که تو ی بوق یصدا یول ی بکن یتون  ی نم یغلط چیه تو   :دمیغر تیعصبان با

 .  دهیتماس رو قطع کرده و حرفم رو نشن

 

 باشه.   یو با خودم گفتم:محاله آرام اهل مهمون دمیموهام کش ی تو یرو عصب  دستم
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ذاشت و   یمرده آرامم نم د یفکر آرام و تهد   ی دادم ول ه یتک  یصندل یتلفن گذاشتم و به پشت ی رو رو  ی گوش  ال یخ یحرف ب  نیا با

 دلشوره رو به دلم به انداخته بود.  

 

رو سر   یشدم و گوش  مونیزود پش یلیخ ی رو صدا بزنه ول نا یبخوام مب ی رو برداشتم تا از ناز ی گرفتم و گوش   یام رو از صندل هیتک

 جاش برگردوندم.  

 

جلب توجه کنه و به   نکهیکردم و باهاش تماس گرفتم و ازش خواستم بدون ا دایمشخصات کارمندا پ ستیرو از ل  نا یمب یشماره

 . ادیبه اتاق من ب یبهونه ا  هی

 

که به اتاقم اومد و بعد سالم کردن با لبخند گفت : من    د یطول نکش شتری ب یا  هیچند ثان نایزمان قطع کردن تماس تا اومدن مب از

 در خدمتم.  

 

رو به خودم گرفتم و   لکسیر ی ژست آدما شه یمثل هم ی بخوام ول یزی دستم چ ر یاز ز دمیکش ی بار بود که خجالت م نیاول یبرا

 !  یبپرس  یدر مورد رفتنش به مهمون یخوام از خانم محمد  ی گفتم: م

 

 بره!؟   یکه آرام قراره به مهمون ن یدون  یزد و با تعجب گفت :شما از کجا م لبخند 

 

 خواد بره؟   ی مگه م_

 

 آره!  _
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   ؟یکِ_

 

 تولد دوستشه.   ی برا ی امشب، مهمون _

 

  ی تونستم بهش بگم به مهمون ی نممن که   ؟ یچجور یشدم ول ی مانعش م یجور  ه ی د یداشت و با قتی حق یرفتنش به مهمون پس

 کردم.   ی م کار یچ د ینره پس با

 

 

   ن؟ی د یرو پرس  نیتونم بپرسم چرا ا  یم  یول  ه یدونم فضول  ی از فکر در اومدم و بهش نگاه کردم که گفت: م نایمب یصدا با

 

   ؟یکن  ی رو م نکار یا یاریب ر یرو برام گ ی اگه بخوام آدرس مهمون ست،ین یمهم زیچ_

 

 از خودش بپرسم.   یجور  ه یبتونم  د یدونم شا  ینم ؟ یآدرس مهمون_

 

 بده.   امیکه بهت زنگ زدم پ یابه همون شماره  ید یفهم  یزی پس اگه چ_

 

 چشم حتما. _

 

 .  یبر ی تون  یممنون، م_
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ساعت رفتن و برگشتنش رو هم بهم   ،ی داد و عالوه بر آدرس مهمون  ام یکه بهم پ  د یطول کش یچند ساعت نایموقع رفتن مب از

 اطالع داد.  

 

  یکنم، برا  ی باشه تو رو به وزارت اطالعات معرف ادم یفرستادم:  امینوشته بود، براش پ قیرو دق یکه همه چ  امشیخوندن پ با

 .  یهست یعال یجاسوس 

 

  ی و شما به جا  دمیکش  رونیزبون آرام اطالعات ب  ریاز ز یمنو باش با چه جون کندن گه؟ یطعنه بود د امتون یپ نیداد : االن ا امیپ

 .  ید  ی جوابم رو م ی جور نیا یخسته نباش 

 

   ؟ ینوشتم:مگه کوه کند  براش 

 

 از دستش خالص شدم.   یکرد و با چه بدبخت  چمیچقدر سوال پ نیدون  ی داد:از کوه کندن هم سخت تر بود! نم جواب

 

 انداختم.   ز یم ی رو رو ی از عملکردش گوش  یدادم و راضبهش ن یجواب  گهید

 

 

 

 نشسته بودم.  نیماش  ی بهم داده بود تو نایکه آدرسش رو مب یادر خونه   یشب بود و من منتظر آرام جلو  ۱۱ ساعت
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کنم و مطمعن بشم سالم به    بیاش تعقبه خونه  دن یراه بود که آرام رو تا رس  ن یبهتر نیفکر کرده بودم و به نظرم ا ی لیصبح خ از

 .  دهیخونه رس 

 

خانم بود    هی که راننده اش  ی آژانس یبالخره از در آپارتمان خارج شد و تو  نکه ینشسته بودم تا ا نیماش   یتو  م یساعت و ن دو

 نشست. 

جلب توجه نکنم به دنبالشون   که  یرو روشن کردم و جور  نیآژانس که آرام توش نشسته بود من هم ماش  نیحرکت کردن ماش  با

 حرکت کردم.  

 

بره   ی ا گهید ر یخواد از مس ی م نکه یا ال یبه خ ی ره ول یم یرو اشتباه ر یرفتم متوجه شدم داره مس نیمقدار که دنبال ماش  هی

 پارک شد.   ابونیخلوت و کنار خ ابونیوارد خ  نیکردنم ادامه دادم که بر خالف انتظارم ماش   بینکردم و به تعق یکار

 

و سمت آرام رو   نیکه در عقب ماش  دمیشدم، همون پسر مزاحم رو د یم   کیکردم و بهش نزد  ی م یرانندگ  یکه به آروم  همانطور

 خودش بردش.   نیو به سمت ماش  د یکش  رون یب نیباز کرد و با گرفتن دست آرام او رو به زور از ماش 

 .  رهیبغلش بگ  یبود و باعث شد پسره او رو تو  دهیفا  یکرد که ب  یدستش از دست پسره تقال م   دنیکش رون یب ی برا آرام

 

 ؟ یکن یم  ی چه غلط ی شدم و رو به پسره گفتم: تو دار اده یرو کنارشون نگه داشتم و پ نیماش  ع یسر یلیخ

 

   ؟یکن  یم  کاریچ نجا یمن متعجب شد و پسره با تعجب گفت :تو ا  دنیپسره و آرام با د ی  افهیق

 

 

دست    یدستش هنوز تو   یول د یکش  رونی بود از غفلت پسره استفاده کرد و خودش رو از بغلش ب دهی که فرصت رو مناسب د آرام

 تونست آزادش کنه.  ی پسره بود و نم
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 شدم و رو به پسره گفتم :دستش رو ول کن. ک ینزد بهشون

 

 و اگه نکنم؟  _

 

 ! یکشمت عوض ی : خودم مدمیاش رو گرفتم و غر قه ی

 

 شد من رو ازش جدا کرد و رو به پسره گفت :آقا شما حالتون خوبه؟  داش یپ  از کجا هوی دونم  ی که نم  یا گه ید  مرد

 

 .ستادیازش دور شد و پشت من وا ع یسر ی لینداد و به سمت آرام که از ما فاصله گرفته بود رفت که آرام خ یجواب پسره

 

 .نیماش   یتو  ن یبش برو:گفتم و  برگشتم   طرف آرام به

 

و به   د ی کش  غی کوبوند که آرام ج نیام رو گرفت و من رو محکم به ماش  قه ی یناگهان ی لیشده بود خ داش یپ ییهویکه  ی مرد

 . نیماش  ی تو نیگم بش  یطرفمون اومد که سرش داد زدم: بهت م

 

 نگاهم کرد.  یو با نگران  ستادیکه از داد من جا خورده بود سر جاش وا آرام

 

رفت دوباره رو به آرام داد   یپسره که به لبخند به طرف آرام م  دن یه زدم و از خودم دورش کردم و با دبه شکم مرد یازانو ضربه  با

   ن؟یماش  ی گم برو تو  یم  یشنو  یکه نم  یمگه کر ستم؟ یزدم: مگه با تو ن
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  ی رو نی ماش  به دنشیو با رس  د یدو نیماش   سمت به گهان نا از من چشم برداره چند قدم به عقب برداشت و نکه یبدون ا آرام

 جلو نشست.  یصندل

 

دور و برش   گه یبار د هی تنم مرتب کردم و رو به پسره گفتم: اگه  ی از بابت آرام راحت شده بود کاپشنم رو تو الم یکه حاال خ من

 . زمیر  یخونت رو م نمتیبب

 

ماجرا باز    نیبه ا س یپل یخواد پا ی باهات ندارم چون دلم نم ی شد و گفت : امشب کار کیلبش بهم نزد  یگوشه   یبا لبخند  پسره

 کشم.  یرو بدون من از آرام دست نم  ن یا یول یش  یدوتامون نم  فیحر ی دون  یبشه و گرنه خودت خوب م 

 

 به 

 

 از اونجا دور شد.   ع ی سر یل ینشست و خ نشیماش  ی تو  تیشد و با عصبان یزدم که عصب ی پوزخند  حرفش

 

 مال دختره است.   نایداد گفت : ا ی رو به دستم م  یلیکه وسا  یرفتم که مرده خودش رو بهم رسوند و در حال نم یسمت ماش  به

 

 که راننده اش خانم بود رفت و پشت فرمون نشست.   ی آژانس نیآرام به سمت ماش  ل یو وسا ف یبعد دادن ک مرده 

 

خانم   هی : مگه دمینگاهم کرد و من پرس  ی داد و سوال نییرو پا شهیزدم که ش  نیماش  یشه یشدم و به ش  ک یتعجب بهش نزد با

 راننده نبود؟  

 

بود که متوجه نشد من   جیداد گفت: انقدر گ ی م نشونش   که بهم یدست گرفت و در حال یکنارش تو  ی صندل یرو از رو  یچادر

 شه.   ی نم داریمَردم آخه دوا به خوردش دادن تو هم هر کار دلت خواست بکن تا صبح ب
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 متعجبم دور شد.  یچشما یبه حرف خودش سر داد و با سرعت از جلو  یحرف رو گفت و قهقهه ا  نیا مرده 

 

 

چشم   ی که باهاش چشم تو  دمیعقب به طرف آرام چرخ یصندل ی دستم رو رو ی تو لیگذاشتن وسا  ینشستم و برا  نیماش  ی تو

 کرد.   ی رمق نگاهم م ی شدم که ب

 شد.   رهیزدم که نگاهش رو ازم گرفت و به روبه روش خ  یشده بودم و پلک نم ره یچشماش خ به

 عقب انداختم و به سمت خونه شون حرکت کردم.   ی صندل یرو رو  لیدادم و وسا رون یرو کالفه ب  نفسم

 خونه؟   میشه نر ی گفت: م ی فیضع ی از راه افتادنمون نگذشت که با صدا یزیچ

 

 چونه اش تموم شد.  یگونه اش سر خورد رو   یرو  یشکا یتعجب نگاهش کردم که قطره  با

 

 بهتر بشم.   د یتا شا م یتر بر ر یلطفا د رهی م جیبده، سرم گ  یلیرمق نگاهم کرد و گفت : حالم خ یب

 

   مارستان؟یب می بر یخوا  یپارک کردم و گفتم :م  ابون یرو کنار خ نیماش 

 

 خوام بخوابم.   ی م اد یداد و گفت: نه! فقط خوابم م  هیکنارش تک یشه یرو به ش  سرش 

 

 خونه بخواب.   م یر ی باشه! االن م_

 



 ی ج یدختر بس

155 
 

 بمونم!   داریتونم ب ینم گه ی: دد ینال ی فیضع یصدا با

 

 .  د یراحت خواب ز ی از همه چ الیخ ی و چشماش بسته شد و ب  زونیزود سرش آو ی لیحرف خ نیگفتن ا با

 

 خونه.   میرس ی بمون االن م داریب  لطفا  خوابوندمش و گفتم :آرام ی صندل ی رو اطیبا احت یل ی رو خوابوندم و خ شیصندل

 

 نداد.   ی بود و جواب دهی راحت خواب ی لیاو که خ ی ول

 و به سمت خونه شون حرکت کردم.   شتر یرو ب نیماش  یبخار  یسرما نخوره درجه  نکه یا یبرا

  داریبر ب یمبن ی واکنش  نیبود و کوچکتر دهیخواب قیاو عم یتکونش دادم و همراه با تکون دادن صداش زدم ول  به خونه  دنیرس  با

 بودن انجام نداد.  

 

 فرمون گذاشتم.   ی و سرم رو رو  دمیدستم رو به صورتم کش ی کالفگ  با

  ش یعقب برداشتم و گوش  یصندل ی رو از رو فشی درست سر جام نشستم و ک  ش،یزنگ گوش  یکنم که با صدا کاریبودم چ مونده

صفحه   یاز طرف آرزو رو  یامیبعد پ یاه یرو برداشتم تماس قطع شد و ثان  ی گوش   نکهیبه محض ا یول دم یکش رون ی رو از داخلش ب

 کرد.   ییخودنما یگوش  ی

 

آرزو رو خوندم که نوشته بود:   ام یمحل اثر انگشت گذاشتم و پ یرو  یباز شدن قفل گوش  یآرام رو گرفتم و انگشتش روبرا  دست

 تو رو خدا جواب بده.   ؟یخواب  ی م  رایسم یخونه  ا ی یگرد یشد آخر؟ بر م  ی آرام چ

 

 خوابم.   یم  نجایکشه، من هم یل م وقت طو ر یذهنم زده شد و براش نوشتم: جشن تا د یتو   یاجرقه  ام یپ نیخوندن ا با
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! در ضمن مامان  ینگه ندار  دار یموقع ب نی و منو تا ا یزودتر بگ  نو یا یتونست   یبعد جواب داد: نم یارو ارسال کردم که لحظه  امیپ

 لطفاً.    یند  ی سوت د یشد و خوابراحت   الش یخ یکم  نکهیحرف زدم تا ا  ی نگرانت بود و من به دروغ با تو تلفن یحساب

 

 .  "ریباشه حواسم هست فعال شب بخ"نوشتم  براش 

  یشدن نداره ب داریب ال یخ دمید  یبرگردوندم و دوباره آرام رو صدا زدم و تکونش دادم و وقت  فش یرو به ک ی گوش  امیارسال پ بعد 

 خودم روندم.   یرو به سمت خونه  نیکردنش شدم و ماش  داریب الیخ

 

 شدنم در سمت آرام رو باز کردم.    ادهین پارک کردم و بعد پآپارتما نگ یپارک ی رو تو نیماش 

 !  انهیکنم درسته   یکه م ی دونستم کار  یخواستم انجام بدم مردد بودم و نم ی که م  یکار  یبرا

 

بغل   یدادم و برا رون یشه، نفسم رو کالفه ب  ینم دار یو ب  قهیعم یلیخوابش خ  دم ید ی بار آرام رو صدا زدم و وقت نیچندم یبرا

 کمرش گذاشتم و بغلش کردم.    ریام رو ز گه یزانوهاش و دست د ر یدستم رو ز ه یکردنش 

 

 زد و حالم دست خودم نبود.  ی م د یشد  قلبم

وقت احساسش نکرده بودم، حال ضد   چیبود که تا اون موقع ه ی کرده بودم حال  دایکه از لمس دختر لجوج و سرتق پ  یبیعج حال

 عذاب آور!  ای ندهیدونستم برام خوشا ی که نم ی ضیو نق

 

رو با   نیبلندش کردم و در ماش  ی صندل یحرکت از رو  ه ینشم و با  تیاذ شتریبسته اش گرفتم تا ب  یرو از صورتش و چشما نگاهم

 پام بستم.  

 پنجم رو زدم.    یطبقه   یو دکمه   ستادمیآسانسور وا ی تو  عی سر یلی طرف آسانسور پا تند کردم و خ به

 بغلم رو محکم تر بغل کردم و با باال گرفتن سرم چشمام رو بستم. ی تو دهیاراده آرام خواب  ی شدن در آسانسور ب بسته با
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  ی ارام از سرش افتاد و موها یحال روسر  ن یبلند برداشتم که در هم یدر خونه رو باز کردم و به سمت اتاق خواب قدما  ی سخت به

 هوا به رقص در اومدن.  ی بلندش تو

 

  ش یبار با آرا نیاول  یاش که براو به چهره  دمی تخت خوابوندمش و بعد در آوردن کفشش از پاش، پتو رو روش کش ی آروم رو یلیخ

 شدم.   رهیخ دمشید  یکم م 

 او***  دنیو به قصد بوس  دمیشده دور و برش دست کش  ختهیر ی موها ی اراده رو یب

 .  دمیکش رو بستم وخودم رو عقب چشمام

 

 کردم؟   ی م کاریداشتم چ من

 ذاشت دستش رو لمس کنم؟    ینم ی که حت ی کس دنیبوس 

 

 .  دنشمیاراده خواهان بوس  یشدم و انقدر ب ده یبه سمتش کش ی ا یدنینوع نوش  چیشد که من بدون خوردن ه ی نم باورم

باز خوددار بودم حاال چم   یو لباسا  شیغرق در آرا یدر مقابل دخترا یدن یبا وجود خوردن نوش  یحت  شه یمن که هم دمیفهمینم

 بسته اش بردارم.   یتونم چشم از چشما  یاراده ام و نم یب  دهیو لباس پوش   شیآرا نیشده که در مقابل آرام با کمتر

 

  یخارج شدم و کالفه و عصباز اتاق  عیسر  یل یام از صورتش خ رهیلبم رو محکم به دندون گرفتم و با گرفتن نگاه خ ی کالفگ  با

 احساسم داشته باشم.   یرو  ی تونستم کنترل  یهنوز هم نسبت بهش کشش داشتم و نم یول  دم،یمبل وسط سالن دراز کش ی رو

 

  ی آرومِ آرام جلو  یباز هم چهره  یداد نگاه کردم و چشمام رو بستم ول   ی نصفه شب رو نشون م میدستم که دو و ن  یساعت تو  به

 ذاشت بخوابم.   ی و نم بست  یچشمم نقش م

 



 ی ج یدختر بس

158 
 

زدم و از در فاصله   بیدر به خودم نه ی  ره یدستگ   یبا قرار گرفتن دستم رو یاراده از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم ول یب

 گرفتم.  

زدم و   رونیاز خونه ب د یبشم بدون برداشتن کل الش یخ یتونم ب ینم دمی د  یحال بزرگ خونه قدم زدم و وقت  ی تو یرو عصب  یمدت

 انداختم.   نگیپارک ی پارک شده تو نیماش  ی  دهیخواب ی صندل یخودم رو رو 

 

و کم کم    دمش یعقب برداشتم و روم کش ی صندل ی با احساس سرما چادر آرام رو از رو نکه ینشستم تا ا نیماش  ی رو تو یمدت

 خوابم برد.  

 

 خورد چشمام رو باز کردم و به تن کوفته ام کش و قوس دادم.   یداشبورد زنگ م  ی آرام که داشت رو ی زنگ گوش  یصدا با

 

شدم و به طرف   ادهیپ نیو چادرش از ماش   یداد نگاه کردم و با برداشتن گوش   یرو نشون م ۹دستم که ساعت   یساعت تو  به

 آسانسور رفتم.  

 

 در رو باز کرد.    نکهیتا ا د یطول کش یدر خونه رو زدم و چند دقیقه ا زنگ

بود و طلبکارانه به من   ستاده یوسط حال وا  نهیکه دست به س   دمید  یباز رو هول دادم و وارد خونه شدم و آرام رو در حال مهین در

 .  کردی نگاه م

 

   ؟ ی: خوبدمیشدم و پرس  ک ینزد بهش

 

 کنم؟   ی م کاریچ نجایمن ا  نیشه بگ  ی: مد یپرس  تیجواب دادن با جد  ی جا به

 

 .  نجایمن هم آوردمت ا یبود  هوش یواب که نه! بخ شبید_



 ی ج یدختر بس

159 
 

 

   ؟ی منو آورد ی ک  یغر زد:شما با اجازه انتیعصب با

 

 خودم.   یبا اجازه_

 

 دور و برتونم؟   ی مثل دخترا  یکیکه منم  ؟ یفکر کرد  ی واقعا که! شما با خودت چ_

 

 !  ه؟ی منظورت چ_

 

بهتون کردم که انقدر آزارم   یفهمم چه ظلم  یمن نم ن؟یبرس  ی به چ نیخوا ی و به اصطالح نجات من م  یشما با صحنه ساز_

 !  نید  یم

 

 

تشکر   یاو حاال به جا یول ومد یسرش م یی معلوم نبود چه بال دمیرس  ی بهم بر خورد! اگه من اون لحظه سر نم  ی لیحرفش خ نیا

 کرد.   یزد و منو متهم م  یسرم غر م 

 

 دم؟    یو گفتم:من! تو رو آزار م ستادم یروش وا روبه 

 

وجود   ایدن  ی کنم بدتر از شما آدم تو یکه احساس م  نیکن  ی باهام رفتار م ی جور یی وقتا  هی ! ضتونیآره شما! با رفتار ضد و نق_

  نجا یا  شب رو هوش یب د یچرا با ارمیو حاال هم که سر در نم  نیپرس  یازم در مورد احساسم نسبت به خودتون م ییوقتا ه ینداره و 

 .....  نکهیمونده باشم بدون ا
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دونست و   ی کردنش م  هوش یبودم، او من رو متهم به ب ده یمن منظورش رو فهم ی حرفش رو ناتمام رها کرده بود ول نکهیا با

 بودنش بهش دست نزدم.   هوش یچرا با وجود ب نکهیمتعجب بود ازا

 

کردن تو ندارم و سوم!   هوش یبه ب یازیانجام کارم ن  ی من برا نکهی نکردم و دوم ا هوش یمن تو رو ب  نکهی: اوال ادمیغربهش  رو

 !  ییشکنن و اون هم چه دخترا یبودن با من سر و دست م هیثان هی  ی هستن که برا ییدخترا

 

با شما   یا  ه یثان  یو برا ستم یاز اون دخترا ن من ی مبل رها کرد و همراه با پوزخند گفت:هه! خوش به حالت، ول ی رو رو خودش 

 شکنم.   ی بودن هم سر و دست نم

 

دادن کارم   حی از توض نکهیکردم گفتم : با ا  ی نگاه م شیو عصب  یجد  یکه به چهره   یو در حال  دمیموهام کش ی تو یرو عصب  دستم

 .  ینکن خود یب  ی ورت نداره و فکرا االتیخود خ یدم تا ب  ی م ح یتو توض یبرا  یمتنفرم! ول   یگریبه د

 

 د یو تهد  ی پسره بهم زنگ زد و گفت که من باعث شدم تو بهش جواب ند  نیا روز یمبل روبه روش نشستم و ادامه دادم: د ی رو

 .  یر  یسالم به خونه نم یکرد که تو از مهمون

  یخونه  ینگران شدم و جلو  یبر یبه مهمون یخوا  یواقعا م   دمیفهم یوقت  ی پرونده ول یز یچ هی  ینجوریاولش فکر کردم هم من

  ی  ه یره و بق یم  ی و عوض  ریکه متوجه شدم آژانس مس  ید یدوستت منتظرت موندم و تعقیبت کردم تا مطمئن بشم به خونه رس 

 ماجرا. 

 

 آژانس هم خانم نبود.   یکردم و ادامه دادم:در ضمن راننده  ن یب زی رو ر نگاهم

 

 شه؟  ینبود؟ مگه م: خانم د یمتعجب شد و پرس  نگاهش
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 .  ید یبودنت نفهم جیگول زدن تو چادر سرش کرده بود و تو به خاطر گ ی مرد بود که برا ه یفعال که شده! راننده _

 

 .  ستمین جیگارد گرفت و گفت :من اصلنم گ   مقابلم

 

رو تا صبح   شب یکه د  به خورد خانم باهوش دادن ی زیچ یی دارو یمهمون ی تو  نکهیلبخند زدم و گفتم : مثل ا ش یریموضع گ به

 هوش بوده!  یب

 

نشستنم   یحالم خوب نبود و از لحظه   شب یگفت: من د ی ا قه ی فکر فرو رفت و بعد گذشت چند دق  یبگه تو  یز یچ نکه یا بدون

 راننده.   یچهره  یحال حرف زدنم نداشتم چه برسه به بررس  ی آژانس حت ی تو

 

 گرفت؟   یشما اطالعات م ی برا نایشد و ادامه داد:پس مب  رهیچشمام خ به

 

نداشتم   یکدومشون دشمن چ یدوستامون بودن و من با ه  یمهمون  یتو ی دخترا  یگفت: همه  یندادم و خودش بعد مکث یجواب

 ممکنه به من.....   یک  یعنی

 

 اومد؟   ادتی یز ی: چدمیتموم رها کرد و ساکت شد که من کنجکاوانه پرس   مهیحرفش رو ن ناگهان

 

  ام یزاره ب یگفت تا شربت رو نخورم نم  ی شربت به خوردم داد و به شوخ  وان یل  هی ترمه به زور  رونیب امیاز خونه ب نکه یقبل ا_

 ممکنه کار او بوده باشه؟   ی عنی! رونیب
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 زنگ زده.   تیبه گوش   یخواهرت تا حاال صد بار  نی ا یشناسم ول  ی و نه م دم یمن که ترمه خانم شما رو نه د_

 

 دادن به فشار و دل دردم از جام برخاستم.   انیو پا سیرفتن به سرو ی رو بهش دادم و برا یحرف گوش  نیگفتن ا با

 

  ی که دستام رو رو ی و در حال ستادمی ل و روبه روش وامب پشت صورتم، و  دست  کردن خشک بعد   اومدم و رون یب  سیسرو از

 شده؟   یزی:چدمیفکرش نگاه کردم و پرس  ی در هم و تو  یگاهم کرده بودم به چهره   هی تک  مبل یپشت

 

دم به دوستم زنگ زده و او هم بهش   ی رو نم می من جواب گوش  دهی د ی داد و گفت : مامانم نگرانم شده و وقت رون یرو ب نفسش

  ی بهش زنگ زده و تازه متوجه شده بود که بهش زنگ زدم و از نگران ری شون نبودم فقط خدا رو شکر دخونه  شبیدگفته که من  

 بدم و بگم کجا بودم.   حیرو توض  اتیئجز زیبراش ر  د یدرش آوردم حاال تا شب با

 

   ؟ یکن  یم  فیمادرت تعر  یاتفاقا رو برا  یتو همه  یعنی_

 

 آرزو!   ی مامانم و هم برا  یهم برا_

 

 کنن؟   یاونوقت اونا حرفت رو باور م _

 

 بکنن؟   د یچرا نبا_

 

 .  نجایا یاز کجا معلوم که با خودشون فکر نکنن تو به خواست خودت اومده باش _
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  ی ودم رفتم ولخ  لیرفتم ممکن بود فکر کنن به م  یمن هر کجا م ایاوال من تا حاال بهشون دروغ نگفتم و بهم اعتماد دارن! ثان _

 رو محاله!   نجایا

 

 چشه!؟   نجایو گفتم:مگه ا  دمیهم کش ی رو تو اخمام

 

   ن؟یو بهش صبحانه ند  ن یمهمونتون رو گرسنه نگه دار ن یعادت دار شه یجواب دادن طفره رفت و در عوض گفت: شما هم از

 

به آشپز خونه   د یخواد با ی لبخند زدم و به سمت آشپزخونه رفتم و در همون حال گفتم: مهمونمون اگه صبحونه م ش ییپر رو به

 .  ادیب

 

 

 ظرف شدم.   یتو  ت یسکویب دنیرو زدم و مشغول چ یبرق  ی کتر  یدکمه 

 

صداش   ومدهیآرام هنوز به آشپزخونه ن دمید  یرو دم کردم و وقت  ییگذاشتم و چا  زیم  یتموم شدن کارم ظرف بیسکوئیت رو رو  با

 زدم:  

 

 خواد صبحونه بخوره؟!   ی خانم مهمون نم_

 

نشستم که آرام وارد آشپزخونه   یصندل ی گذاشتم و رو ز یم ی ها رو رو وان یو ل ختم ی ر ییچا وان یدوتا ل  یتموم شدن حرفم تو  با

   ؟نهیاش همصبحانه گفت :همه  زی م دنیشد و با د
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 تعجب نگاهش کردم و گفتم : کمه؟   با

 

گردو و... در   ر یصبحونه بخوره که من گفتم االن چند نوع مربا و پن ادیخانم مهمون ب نیگفت نینشست و گفت :همچ زیم پشت

 انتظارمه! آخه بیسکوئیت هم شد صبحانه؟  

 

   ؟ ییپررو یلیخ ی دونست  ی لبم نشست و گفتم:م یگوشه   ی لبخند   شیتعارف  یب از

 

شه   ی خب چه م ی شم! ول ی نم ریهم س   زایچ نیفقط گرسنه امه و با ا ستم یرو به دست گرفت و گفت:من پرورو ن ش ییچا وانیل

 !  گهیکرد د

 

 خورد.   یم  ییمن بیسکوئیت و چا ی  رهینگفتم و در سکوت بهش چشم دوختم که با ولع و بدون توجه به نگاه خ یزیچ

 

 بخوره.   زیچ چ یتونه ه ی که آدم نم  نیکنی به آدم نگاه م ی گفت :جور  یجد  ی لیو خدومش رو هم خورد  ییچا ی مونده   ته

 

گفتم: حاال خوبه که   یلبم و با اشاره به ظرف خال  یاز بیسکوئیت نگاه کردم و با لبخند گوشه   یبه ظرف خال ده یباال پر یابروها با

   ؟ یو تهش رو در آورد ی بخور ینتونست

 

  یکه من هر روز م  یانصف صبحانه  نی! اایثان ، یازش برداشت ییچندتا ه ی اش رو نخوردم و شما هم همه  ییمن به تنها  نکهیاوال ا_

 خورم هم نشده.  

 

 .  ارمی جعبه اش مونده، برات ب ی تو  ییچندتا ه ی ی خوا ی اگه م _
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 تا برسم خونه مامانم ناهار رو آماده کرده.   ستمی به زحمت ن ی راض گهینه د_

 

من    یجلو نید یشم، شما اگه خجالت کش ی رفتن آماده م  یحرف از جاش برخاست و ادامه داد : تا من برا نیا گفتن اب آرام

 .  نیبکش زی م یهم به سر و رو  یدست  هی و   نیمونده رو بخور  یاون چند تا دونه بیسکوئیت باق نیبخور یزیچ

 

 لبم جا خوش کرد.  ی بشم با تعجب به خارج شدنش از آشپزخونه نگاه کردم و لبخند رو ی ازش عصب نکه یا ی جا به

 

 کنه، او باز هم من رو با رفتارش شوکه کرده بود.   یرفتار م  ینجور یآرام باشه که ا نیشد ا ی نم باورم

آرام   ی به معده شون برسه ول خوردن که  یهم نم  ی خوردن و اونقدر ی م  یز یبا ناز و ادا و اطوار چ شه یدور و بر من هم  یدخترا

 !  شه یناز و ادا و متفاوت از هم یاخودش بود بدون ذره 

 

  ی قد  ینه ی آ  یبه آرام که جلو  نه یگذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم و دست به س  یی ظرفشو نکیس  ی رو تو فیکث  ی ها وانیل

 کرد نگاه کردم.   ی سرش مرتب م یچادرش رو رو 

 

  ن؟ید یچادر پوش  شب یمن گفت: شما هم د دن یگشتنش و ددوشش انداخت با بر  یرو رو  فش یک

 

 : چطور؟!  دمیحرفش جا خوردم و با اخم پرس  از

 

 ده!   یعطر شما رو م  یآخه چادرم بو _
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سرد بود و من هم بهت   نیداخل ماش  شبی رفتم گفتم : د یکه به سمت در م   یهم نگاهم متعجب شد و لبخند به لب در حال باز

 افتخار دادم و چادرت رو روم انداختم. 

 

 

 ! استی دن ی تو  زیچ ن یکه انگار نجس تر نیزد ی در مورد چادرم حرف م ی جور ه یقبال   ادمهی_

 

 !  ندازهیسردش بشه بد تر از چادر رو هم روش م ی آدم وقت_

 

 

 لبش نشست و جلوتر از من از خونه خارج شد.   یگوشه  یپوزخند 

 

بود گفتم : آدم با مانتو   ستاده یروم واآسانسور برسه رو به او که روبه  نکهیو قبل ا   میستادیرو منتظر باال اومدن آسانسور وا ی ا لحظه 

 فهمم!    یرو نم رتیچادر دست و پا گ دنیپوش  لیاست! من دل دهیهم پوش 

 

و بعد قرار گرفتن من روبه روش و داخل آسانسور در   ستادیبود و من درش رو باز کرده بودم وا دهیآسانسور که حاال رس  داخل

 بندد!   ی ام را م یبند و بار یب  یاست!...... دست و پا ریجواب حرفم گفت : چادرم دست و پا گ 

 

 بود نگاه کردم.   ستادهیوا کم یانداخته و نزد نییکه سرش رو پاو با لبخند به او   د یو شاعرانه اش ابروهام باال پر  بایجواب ز از

 

گم!    یاو کالفه سرش رو باال گرفت و گفت: م ی ازش چشم بردارم ول یخواست لحظه ا  یبود و دلم نم ند یبرام خوشا ی کینزد نیا

 ها!   نینقطه زل نزن  هی و به   نیمقدار به چشماتون استراحت بد  ه ی ستیبد ن
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 کنن.! ی تو استراحت م یمن با زل زدن به چشما یو گفتم: چشما شدم ره یچشماش خ به

 

 کنن! یمن نباشم استراحت نم ی چه بد! پس وقت_

 

 برن!  ی در حال استراحت به سر م  شهیهم  یمن هم برا یو چشما ی هست شهی! تو همینباش  ستیتو قرار ن_

 

نداد و زودتر از من از آسانسور خارج شد و من باز با خودم فکر   یو باز شدن درش جواب  نگیپارک ی متوقف شدن آسانسور تو با

 کنه!    یکردم داره ازم فرار م 

 

 .  مینشست نیماش   یباز کردم و تو  موت یآسانسور پارک شده بود با ر کیرو که نزد  نیماش  در

  یبه شرکت م رتر یگفتم که د  یگرفتم و به ناز شرکت رو   یگوشم گذاشتم و شماره  یتو  رو  یمحض نشستنم پشت رل هندزفر به

 بزاره.   گهیساعت د ک ی یرو برا یفن  بخش  مهندس  با مالقاتم رم و ازش خواستم قرار

 

 کردم.   ی رو پل یشگ یهم نیرو از گوشم در آوردم و باز هم همون آهنگ غمگ  یقطع کردن تماس هندزفر بعد 

 

 کرد.   ی منگاه  رونیکنارش به ب  یشه یساکت بود و از ش  آرام

 

   ه؟ یپسره ک  نیا یبگ  ی خوا  ی: هنوز هم نم دمیآهنگ رو کم کردم و پرس  یصدا

 

 زند!   یجواب داد:پسر آقا ره یبگ  رونینگاهش رو از ب  نکه یا بدون
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 زند خودمون؟    یآقا نیمتعجب شدم و با تعجب گفتم : هم دم یشن یکه م  ی زیچ از

 

 آره.  _

 

 داشته باشه.    ی پسر نیهمچ ادیبهش نم_

 

 ! ادیهم بهش م یلیاتفاقا خ_

 

 .  ید ی ازش د یز یچطور؟ مگه چ_

 

 نه!  _

 

 پس..... _

 

 نگاه حدسشون زد.   هی   یشه تو  یآدما رو م  یبعض_

 

 !  ؟یپس آدم شناس هم هست_

 

 کارم نشسته بودم!   ز یشرکت و پشت م یاگه بودم که االن مثل هر روز تو _
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 باشه.   شهیعاشق پ یل یخورد خ ی پسره نم نیبه ا_

 

 چون و چرا مال او باشه.   ی ب د یبا ،یکنه همه چ  یرو نداره و فکر م  دن یکه طاقت نه شن ه ییشازده از اونا نیاسمش سروشه! ا_

 مشکل داشته باشه!  ی رسه از نظر روان ی هم به نظر م ییجورا هی

 

   ؟ ید یازش د یز یچطور؟ چ_

 

 بره!   یکردن آدما لذت م  تیکه از اذ ه یبه نظرم جور _

 

 کنه؟   ی م تت یمگه اذ_

 

 شد.  دایاش پسر و کله  شبید نکه یتا ا دمش یاواخر اصال ند  نیا یکرد ول  ی م ت یاذ شتر یقبال ب_

 

 کنه بهم خبر بده.   تتیو خواست اذ  شید یلطفا اگه بازم د _

 

 

  یایخواد ب یاز روبروم چشم بردارم، گفتم : امروز نم  نکهیشون پارک کردم و بدون ادر خونه  ی رو جلو نینگفت و من ماش  یزیچ

 کنم.   یرد م  یشرکت..... برات مرخص
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قبل   ستی دفعه معلوم ن ن ینرو! ا رونیمدت شبا ب هی وقت بیرون نمون، اصال تا  ر یو ادامه دادم: شبا هم تا د  دمیطرفش چرخ به

 بزاره!   انیرانجام کارش من رو هم در ج 

 

 کنم.    ی لطفتون رو فراموش نم نیممنون! من ا  ی لیچشم! وَ خ_

 

تموم بشه دست به   ی زود نیلحظه به هم نیخواست ا ی گذاشت و من که دلم نم ره یدستگ  ی باز کردن در رو ی رو برا دستش

 !  ینکرد  ی تو هنوز از من معذرت خواه ی دادم و گفتم :ول  ه یتک  یصندل ی به پشت نهیس 

 

 !  ؟ی چ ی برا ی بهم نگاه کرد و گفت: معذرت خواه تعجب با

 

 !  یمن به تو دارو خوروندم و سرم غر زد  ی و گفت  یبهم تهمت زد  نکه یا یبرا_

 

  یو من رو تو   نیرو کردزند روبه  یکه منو با آقا ن یشما بود نیرفته! ا ادتونی نکهیمتعجبش طلبکارانه شد و جواب داد : مثل ا نگاه

 !  نیمخمصه انداخت نیا

 

 من تو رو با زند آشنا کردم!؟  _

 

 بله_

 

 کنم؟!   یی رایموقع بستن قرارداد ازتون پذ   نیمجبورم کرد  ستین ادتونی!..... شما
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 به پسرش داره؟!   ی چه ربط نیخب ا_

 

که خب به قول خودشون    یخاستگار انیو دو هفته بعدش م نه یب  یمناسب م  شیسمیپسر ساد یآقا همون موقع من رو برا نیا_

 !ن؟ی زیکه شما مسبب همه چ نیخوره! حاال متوجه شد  یشنون و بهشون بر م  ی عمرشون جواب رد م ی بار تو نیاول یبرا

 

 

  پیخواستگار پولدار و خوش ت ه یتو که بد نشد  ی گرده؟ بعدشم! برا ی پسرش دنبال زن م  یدونستم که زند برا ی من از کجا م_

 !  ؟یدونم تو چرا بهش جواب نداد  ی داد من نم ی زود بهش جواب م یل یتو بود خ یکه جا  یاگه ی! هر کس دیکرد دایپ

 

 ......  یحت  نیدار  زیهمه چ گه ید نیچون پول دار نیکن  ی که فکر م  نهی! مشکل شما پولدارا ایدون   یرو نم زایچ یلیشما خ_

 

 !  ؟یچ یحت_

 

 

  یازم معذرت خواه د یکه با نییشما نی سکوت گفت : ا ه یشد و بعد چند ثان رهیجواب دادن با حرص به روبه روش خ ی جا به

 !نیگرفته باش  ادی ی البته اگه عذر خواه نیکن

 

 

....  ی... حرص م یگفتم : وقت ده یبر ده یخنده بر انیدر م ارم یحرصش رو در ب شتر یب نکهیا یاز سر حرص سر دادم و برا  یا  قهقهه

 .  یش  ی ... خنده دار.. میخور
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 رو محکم به هم زد.   نیشد و در ماش  اده یپ نیتر از ماش  یو حرص  ی حرفم عصب از

 

 

  یمطمعن شدم که به خونه رفته پام رو رو   یشده وارد خونه بشه و وقت  اده یپ نمیکه از ماش  ی بار منتظر موندم تا دختر نیاول یبرا

 گاز گذاشتم و به سمت شرکت روندم.  

 

 

 

  یذاشتم و حت   یکرد م   یآماده م ی شام کتلت و شام یآشپزخونه برا  یخونه خوشحال بودم و سر به سر مامان که تو  ی تو شبش

 شام کمکش کردم.   زی م دنیچ ی تو

 .  د یخند  یم  زیکرد و ر یمدت مامان مشکوکانه و با تعجب نگاهم م نیتمام طول ا در

 

  یها و متعجب مامان و آوا و خنده   رهیخ  یمن شاد و شنگول در مقابل نگاه ها مینشست  زیخوردن شام هم که همه سر م موقع 

 خوردم.    یدار بابا با ولع شام م  یمعن

 

 ؟ یشارژ یل یامشب خ هی دهنش رو قورت داد و رو به من گفت : آراد چ ی تو  یلقمه  آوا

 

 بده آدم خوشحال باشه؟!  _

 

   ؟ی رو بگ  لشیدل ی خوا ی! فقط نمهی هم عال ی لینه اتفاقا خ_
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   ؟یفهم  ی رو هم م لش یبه وقتش دل_

 

  ی بگ  یخوا یکرد و رو به من گفت: حاال نم ن یب زی نگاهش رو ر برد،ی به من به سر م  ره یکه تا اون لحظه در سکوت و خ مامان

   ه؟ یطرف ک 

 

   ه؟ ی ک ی طرف چ _

 

 خونه!   یرو برده و به خاطرش کبکت خروس م نت یکه دل و د یطرف_

 

  ی زیانداختم که بابا دو دستش رو باال برد و گفت: به جان خودت که من چ ی به مامان گفت یز یتو چ  نکه یبه بابا به منظور ا ینگاه

 نگفتم! 

 

 !  یزنه که عاشق شد  ی ات داد م افهیبگه ق یز یچ یکس  ستی:الزم نمامان

 

 گه!؟   ی مامان درست مبا ذوق گفت:آره داداش!  آوا

 

 هست؟   ی:حاال کد یندادم که دوباره پرس  یجواب

 

   ؟ یاز بابا بپرس  یتون ی در موردش م ی ول  شیشناس  یتو نم_

 

 شرکت حسابداره.   ی و کنجکاوانه به بابا نگاه کرد که بابا گفت: اسمش آرامه و تو ی سوال آوا
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 با مزه است.   یلی!..... آراد و آرام!خادیآراد اسمتون چقدر به هم م  یذوق زده، گفت: اسمش که قشنگه! وا آوا

 

 : هم اسمش قشنگه و هم خودش و رفتارش.   بابا

 

 نم؟ ی! آراد عکسش رو بده ببنمشیخواد بب یچقدر دلم م  ی رو به من گفت :وا آوا

 

 من ازش عکس ندارم.    یول_

 

 !؟یو ازش عکس ندار ی ر کنم که باهاش دوست بودباو ی خوا ی م یعنی_

 

 تفاوت داره.   ایدن  هی ذهنت نقش بسته که با خود آراد هم  ی که تو ییدختر نه تنها با تموم دخترا نی و جوابش رو داد:ا د یخند  بابا

 

 :چطور؟!  د یپرس  مامان

 

   ه؟ یقدر بدون که چادر نیگم فقط هم  یم  یمن چ یفهم  ینم شینی:تا نببابا

 

 هم رفت و رو به من گفت:آره داداش؟  ی آوا تو یاخما

 

 آره.  _
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 اُمل.   یگفت ی و بهشون م ی بود ایتو که دشمن سر سخت دختر چادر  یول_

 

 .  ستمین گهیحاال د_

 

که   کننی نگاهت م ی جور ه یو  رن یگ  یکه خودشون رو م ی چادر یخانما ن یاز ا اد یات! انقدر بدم م قه ی سل نیاَه! آراد! تو هم با ا_

 انگار فقط خودشون خوبن.  

 

 !  ستین  ینجور یا یکی نیا_

 

ندارن که دخترشون سر کار    یحتما وضع خوب ه؟ یچطور یدختره از لحاظ خانواده و وضع اقتصاد  نی:حاال اد یرو به بابا پرس  مامان

 ره؟!   یم

 

داره و دستشون به    یابزار فروش  یمغازه هی هم که باباش  ی خوب بگم کم گفتم! از نظر وضع مال  ی :از نظر خانواده که هر چبابا

 رسه.    یدهنشون م

 

   ؟ یبش ی دختر نی که عاشق همچ  یرو شکست  تییبا حرص رو به من گفت : آراد تو دل دختر دا مامان

 

 .... شید ی مامان جان شما که هنوز ند _

 

 .  هیحدس زد چجور دختر  شهی هم م ده یشما ند  یفهایبا تعر_
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   ؟یعاشق حسابدارت شد  ی اونوقت تو رفت ختهیهمه دختر دور بر تو ر نی! اآراد

   ؟ یو آشنا نشونش بد  ل یو به فام ی ریتره بگ  نییهمه از ما پا ن یدختر رو که ا  نیدست ا شهی روت م  تو

 

 کنم.    یشه بلکه افتخار هم م ی نه تنها روم م_

 

 ؟ ی گ یم   یدار  ی چ یفهم ی کنه و نم ی ت کرده و تو عقلت درست کار نمخور ز یاون تو رو چ_

 

که آدم بهش افتخار کنه و خودش رو از    ستین ی زیخوب چ یگم در ضمن وضع مال   یم  یفهمم چ ی خوب هم م یلیاتفاقا خ_

 .  نهیبهتر بب گرانید

 

 

 .  امیدختر مخالفم و محاله باهاش کنار ب  نیحرف از جام برخاستم که مامان گفت :به هر حال من با ا نیگفتن ا با

 

 .  ادیشناسم خوب بلده چطور با شما کنار ب ی هم که من م ی آرام  نکهی ازدواج کنم و ا یا  گهیاز آرام محاله با کس د ر یمن هم غ_

 

 !  ستمین  ی اضبدون که من ر ی پس بفرما برو باهاش ازدواج کن ول_

 

 شما!   تیکنم اون هم با رضا  یباهاش ازدواج م_

 

 زدم.   رونیاز خونه ب یچوب لباس  ی از رو شرتم ینذاشتم مامان به بحث ادامه بده و از آشپزخونه خارج شدم و با برداشتن سو گهید
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 تازه داشتم.   یبه هوا  از یبا حرفاش حال خوبم رو خراب کرده بود و من ن مامان

  یکنه برا   یم  شیکردنش رو به بابا بسپارم و بابا حتما راض  یروند راض د یشه و با ینم ی راض یزود  ن یدونستم مامان به ا یم

  ی ربع که از قدم زدنم گذشت با سوزش هوا ه یسرد و ساکت قدم زدم و بعد  اطیح ی رو سرخوش و با فکر آرام تو یمدت نیهم

 کردم.   می افتاده بود قا نه یمبل کنار شوم ی که رو یی پتو ر یو خودم رو ز دم یزد به سمت خونه دو  یکه به بدنم شالق م   یسرد

 

 

کمک حالش باشم و خودم از   ده یه رس حساب و کتاب اجناس تاز یطبق خواسته و به همراه بابا به کارخونه رفتم تا تو  فرداش 

 .  رمینظر بگ  ر یرو ز ز یهمه چ کینزد

 

بار و   کیهر چند وقت  ی عامل شرکت سپرده بود ول ریکارخونه رو به مد   یکارها  شتریزد و ب ی کمتر به کارخونه سر م  گهید بابا

 .  میرفت  ی دوتامون با هم م نکه یا ا یخواست به جاش برم  یازمن م ایرفت  ی م ی سرکش ی خودش برا  ایجنس  لی موقع تحو شتریب

دادم    یم حیترج  شه یگشتم، هم ی بر م یدادم و به دفتر مرکز  ی زود کارم رو انجام م یل یرفتم خ یم  یی هر وقت خودم به تنها من

  شتر یزد و با ب ی ونه رو دور مبابا کل کارخ  م یرفت یبا بابا م  ی وقت  ینظر داشته باشم ول ر یرو ز ی چ همه واسطه   با و  خودم دفتر   از

 گذشت.   یکارخونه م   یکرد و کل وقتمون تو   یکارگرا خوش و بش م 

 

  ی از کارگرا دورمون رو گرفته بودن و با بابا م یو جمع م یبود ستادهیوا   د یهم وسط سالن بزرگ کارخونه و کنار خط تول اونروز 

 .  دنیخند  ی گفتن و م

 

 رسه؟   ی به دستمون م تیکارت عروس  نیا ی پس ک نیبود گفت: حس ستادهیوا ه یکه عقب تر از بق ی رو به کارگر بابا

 

 .  شهیهفته عروس  نینشست و کارگر کنارش به جاش جواب داد: آخر هم نیلب حس ی رو  یلبخند 
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 !  ره؟یقراره سر بگ   یعروس  نی بالخره ا ی: پس به سالمتبابا

 

 .  میش  ی خوشحال م نیاریب فی جواب داد: آره اگه خدا بخواد! شما هم حتما تشر نیحس

 

 .  امی:چرا که نه! حتما مبابا

 

 .  میرفت یشد و به بخش ادار   ی راض نکهیکرد تا ا  د یدر حال کار بازد  یهارو با کارگرا حرف زد و از دستگاه یمدت بابا

! دو  ید یپسره حم نیعامل( که به دنبالمون وارد اتاق شده بود گفت: به ا ری)مد ید یسع ی بابا رو به آقا تیریورودمون به اتاق مد  با

 نداشته باشه.   یکم و کسر  شیعروس  یبرا نی بده و بب یمرخص  شتر یروز ب

 

 .  د یشه پرس  ی م قش یاز رف ی گه ول یداشته باشه نم  یهم کم و کسر  یز یاگه چ ه یپسر تو دار یل یرو به بابا گفت : خ ید یسع

 

 نه!   ای فهی رد ی همه چ نیو بب  نجایا ادیرو صدا بزن ب قش یخب رف_

 

به    یز یچ یا  هیکارت هد  ه یگوشش گذاشت و بابا رو به من گفت :  یتلفن رو رو   یصدا زدنش گوش   ی با گفتن چشم برا ید یسع

 براش آماده کن.   ه یعنوان هد 

 

 .  مید  یم  ه یکارت هد   شهیکه عروس  یبه هر ک  شه یما که هم  یول_

 

 خوام جدا از اون از طرف خودم بهش بدم.  ی رو م یکی نیا_
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  ی  هی و ته  ضش یبه خاطر خرج و مخارج مادر مر ی ساله که زن گرفته ول ۶داد و گفت :    هی مبل تک  ینزدم که بابا به پشت یحرف

    بهش کمک کنم. شتر یخوام ب یم نی هم ی برا ره یبگ  ی دوتا خواهراش نتونسته عروس  ی  هیجهز

 

 آماده کنه.   هی کارت هد  ه ی گم براتون  ی م باشه حتما به پرهام _

 

 .  نمیتو رو بب ی چقدر دوست دارم زودتر عروس  ی دون  ینم: گفت  رفتنش  با بابا  از اتاق خارج شد و یانجام کار ی برا ی د یسع یآقا

 

 شه.   یم  ی نگفتم و بابا ادامه داد: تو با آرام حرف بزن و نظرش رو بپرس، نگران مخالفت مادرت هم نباش بالخره راض یزیچ

 

 شدم.   رهیاز کارگرا سکوت کردم و بهشون خ یکیو    ید یبگم که با ورود سع ی زیچ خواستم

 

 .  نیازش بپرس  نیخوا ی م ی هر چخودتون  ،ید یآقای حم قیو رف  ییرضا ی هم آقا شونیرو به بابا گفت : ا ید یسع

 

 حله فقط...   ی جواب داد: آقا همه چ د یبا ترد ییو رضا د یازش پرس  نیرو به کارگره در مورد حس بابا

 

   ؟ ی:فقط چ بابا

 

 جوره! خدا رو شکر.   زیآقا همه چ ی چیشده بود گفت :ه مونیخواست بزنه پش یکه م  ی که از حرف ییرضا
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 عروسه.   نیتنها مشکلشون ماش   نکهی مثل ا دمی مورد ازش پرس  نیدر ا رون یرو به بابا گفت : من ب  ید یسع

 

 عروس؟!   نی:ماش  بابا

 

  ی خوره برا یعروس نم نیدرب و داغون من هم که به درد ماش  نینداره و ماش  نیخودش که ماش  نی: بله آقا! راستش حسییرضا

 .  میکه چکار کن   میموند  نیهم

 

 بدم دستش باشه.  ی دو روز  یکیتونم  ی من هست،م نیبگه، گفتم : ماش  ی زیبابا چ نکه یا قبل

 

 .  می کن ی م ش یکار ه یخودمون  نی: نه نه! شما خودتون رو به زحمت ننداز ییرضا

 

 توجه به تعارفش گفتم : بهش بدون

 

 .  رهیبگ  لیرو تحو نیماش   یدفتر مرکز  یو جلو  اد یروز چهارشنبه ب بگو

 

 شه.   یشما که نم  نیآخه ماش  یول_

 

 حرف ما حرف نزن و برو به کارت برس.  ی تو هم رو شهی خوب هم م ی لیشه! اتفاقا خ یمن جواب داد: چرا نم  یبه جا بابا

 

 تشکر کنم.   ی دونم چطور  یممنون آقا نم یلیخ_
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 .  ستیتشکر الزم ن_

 

شرکت و.....   ی مشغول بحث و گفتگو در مورد کارا ی د یو سع  خارج شد و من و بابا ت یریتشکر کردن از اتاق مد  یبعد کل  ییرضا

 . میشد 

 

به خونه   دنمیکه با رس  م یخسته تر از هر روز به خونه برگشت می و ساعت سه و ن م یکارخونه موند  یبعد از ظهر تو  ۳تا ساعت  اونروز 

 زود خوابم برد .   یلیتخت انداختم و خ  ی راست به اتاقم رفتم و خودم رو رو کی

 

 زد.    یو صدام م  د یکوب  یبه در اتاق م  ی زیچ ه یشده بود و مرسانا با  ک یاتاق کامال تار یشدم که فضا داریاز خواب ب ی وقت

 

  ستیمرسانا ول کن ن دمید  یتخت نشستم و وقت  ی آلود روداد نگاه کردم و خواب  یرو نشون م ۵دستم که ساعت   یساعت تو  به

هوا   ی دستم و تو ک ی یبر داره به سمت در رفتم و با باز کردن در مرسانا رو بغل کردم و رو  چارهیز سر در ب و قصد نداره دست ا

 معلق نگهش داشتم.  

 

بابا   یرومبل وسط حال و روبه  یرفتم و رو  نییکرد از پله ها پا ی و داد م غ یکه مرسانا رو باال نگه داشته بودم و او ج همانطور

 نشستم و بهش سالم کردم.  

 

 باز هم قهر کرده؟  دای: آ دمیآروم پرس   یکرد با صدا  یبه بابا که با لبخند بهمون نگاه م رو
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کرده و او هم اومده    فیتو رو براش تعر ی عاشق یمادرت قضیه  نکهیدفعه رو نه! مثل ا  نیبا لحن خودم جواب داد: استثنائا ا بابا

 تا......

 

  ی با هم پچ پچ م یتموم رها کرد که مامان گفت :معلوم هست شما دوتا چ  مه یکنارمون بابا حرفش رو ن  دایقرار گرفتن مامان و آ با

 ن؟ یکن

 

 بود.  ی مردونه و شخص  ی: حرفابابا

 

 ! ت؟یاموررفت م  د یخانوم باز هم سع دایکه بهم سالم کرده بود گفتم:سالم آ دا یبه آ رو

 

 برم خونه.   د یکم کم با  گهیخونه اس، من هم د د یسع ری نازک کرد و گفت :نه خ یپشت چشم دایآ

 

   ؟یکه انقدر زود بر  ی خب چرا اومد _

 

 .  یدختر عقب افتاده شد  ه ی یاومدم تا از زبون خودت بشنوم که کشته، مرده _

 

 !  ؟یخب شدم! که چ_

 

 تره!؟   نییهمه از ما پا ن یو ا  رهیدست بگ  یرژ لب رو تو  ه ی  ستیبلد ن یکه حت   یازدواج کن یاُمُل  با دختر ی خوا ی آراد تو واقعا م_

 

 خوامش!   یکنه م  ش یها آرا به ی غر یو برا ره یدست بگ   یرژ تو  ستیخاطر که بلد ن نیاتفاقا به هم_
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 !  یدل ببند  ی دختر چادر  هی پوش به  ک یهمه دختر ش  نیا ن یو ب  یباش  قهیکردم انقدر بد سل ی اصال فکر نم_

 

 .  ارهینم  ی خوشبخت ،یپوش  کیش _

 

 کنه و به خودش برسه.   ش یخواد زنت آرا ی تو دلت نم  یعنی ! ارهیگفته که نم یک_

 

به خودش برسه و خرج رخت و لباس و   شتریباشه که از تو ب  ایدن  یتو  ی ! فکر نکنم کسدایرو به چشماش دوختم و گفتم: آ نگاهم

   ؟ یتو خوشبخت  ایآ ی بکنه، ول یو چ ی و چ  یشیلوازم آرا

 

پوش و به قول   کیش  ی کنم! پس دخترا  ی طور فکر نم نیگرفتم و ادامه دادم: من که ا  شیمتعجب و حرص یرو از چشما نگاهم

 تونن من رو خوشبخت کنن! یشما به روزِ دور و بر من هم نم

 

  د یسع لیشه بهش بگم زن داداش و به دوستام و فک و فام یشده بود گفت : به هر حال من که روم نم ی جوابم حرصکه از  دایآ

 .  یرو انتخاب کن  یک ی د یدختره با نیخواهرت و ا نیب  نینشونش بدم بنابرا

 

 .  یباشه !هر جور که تو راحت_

 

 ؟ یگ ی م ی معلوم هست چ چی :آراد هد یرو به من غر مامان

 

 ...  یدختره   نیهم اقتش یمامان گفت: ولش کن مامان ل رو به  دایآ
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نه به من بگو داداش و نه به او بگو زن   ی! گفتم که دوست نداریکن  یم   نیبهم توه ی دار  گهید دایو گفتم :آ  دم یحرفش پر وسط 

 داداش.  

 

 گم.   ینم که باش  مطمئن :  گفت و  کرد بغل  کرد رو  یم  ینشسته بود و با خودش باز نیزم  یمرسانا که رو  تیعصبان دا،بایا

 

بره به   ی نذاره با ناراحت  نکهی ا یزد و برا ی که صداش م  یحرف به سمت در پا تند کرد و مامان هم در حال نیبا گفتن ا دایآ

 دنبالش روانه شد. 

 

 !  ؟یمقدار تند رفت  هی  یکن  یشد و گفت : فکر نم رهیکرد بهم خ ی که تا اون لحظه در سکوت ما رو تماشا م بابا

 

 قضاوتش نکنه.    دهیرو ند  ینگرفته تا کس  اد یهنوز  دایآ_

 

 که با خودش فرق داره مخالف باشه و راحت قبولش نکنه.    یبهش حق بده با کس_

 

انتخابم فکر   ینا درست  ای ی مبل و بستن چشمم، در سکوت به آرام و درست ی دادن سرم به پشت ه یدادن نداشتم و با تک ی برا یجواب

 کردم. 

 

شرکت بودم بابا بهم زنگ زد و   یروز که تو  هی  نکه یخونه ادامه داشت تا ا یمامان و حرف آرام تو   یبحث و غر زدنا ی وقت چند 

 .  نهیو آرام رو بب اد یشده که به شرکت ب ی گفت مامان راض
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 دفعه گل از گُلت شکفت؟!   ه ی ه یمبل نشسته و حواسش به من بود با قطع شدن تماس گفت : چ  یکه رو پرهام

 

 من شده.    یخواسته  می تسل نکهیا ی عنی نیو ا اد یآرام م دنی د  یلبم نشست و گفتم : مامانم امروز برا  یگوشه   یلبخند 

 

 شد.  دتریو مخالفتش شد  دش ی د د یهم رفت و گفت : از کجا معلوم شا یپرهام تو  یاخما

 

 لبم محو شد.  ی و لبخند رو  یته دلم خال  هویحرف پرهام  نیا با

 خوشحال شده!   ل یدل  یو ب   هویلبش داد و من احساس کردم  ی گوشه  ی پرهام جاش رو به لبخند  یچهره  ی اخم رو ی ول

 

 شد؟   ی که خواستم چ  یاه ی: کارت هد دمیامضاء شده رو به دست پرهام دادم و ازش پرس  چک

 

 شه.   ی رو از دستم گرفت و گفت :تا روز پنجشنبه آماده م چک

 

 نگفتم که پرهام با لب خندون از جاش برخاست و از اتاق خارج شد.   یزیچ

 

  ی مهر آرام تو نکه یرو خواستم ا یزیبار از ته دل از خدا چ ن یاول یکردم و برا ال یهزار جور فکر و خ  ادیمامان به شرکت ب یوقت  تا

 ! نه یدل مامان بش

 

خواستم اول   یم  یخودش باشه و از طرف شه یخواست آرام مثل هم ی نگفته بودم، دلم م یزیآرام در مورد اومدن مامان چ به

 بشه و بعد با آرام در مورد خواسته ام حرف بزنم و نظرش رو بدونم.   یمامان راض

 بعدش آرام رو صدا بزنه.   قه ی مامان به اتاق من اومد چند دق ی و ازش خواسته بودم وقت اد یگفته بودم که مامان م  یبه ناز  اما
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و   دم یکش یق ینفس عم ومد یبه سمت اتاق م ی ناز ی مامان که با همراه  دن یبار نگاه کردم و با د نیهزارم ی برا وتر یکامپ  توریمان به

 صاف سر جام نشستم.  

 

 و بهش سالم کردم.   تادمسیورود مامان به اتاق به احترامش وا با

 

شدم که اومدم،   ی گفت: فکر نکن راض یعبوس و در هم و با لحن طلبکارانه ا یجواب سالمم رو بده و با چهره  نکه یبدون ا مامان

 .  نمشیو بب ام یمن فقط اومدم که بابات دست از سرم برداره و انقدر بهم نگه که ب

 

 .  اریمامان قهوه ب ی بود گفتم:لطفا برا ستادهی باز وا مه یچارچوب در ن یکه تو یو رو به ناز   نهیمبل بش  یمامان خواهش کردم رو  از

 

 و برم.    نمشیبب اد یبهش بگو زودتر بندارم  ازیگفت : من به قهوه ن   تیبا عصبان مامان

 

  یتو م  یزد و بهش گفت : مهمون دارن ول  یکه پشت در بود حرف م ی او با کس ی بگم که آرام رو صدا بزنه ول یبه ناز خواستم

 تو!  ی بر یتون

 

وارد اتاق شد و رو به من سالم   اد یبهش گفته باشه به اتاقم ب یکس  نکهیحرف از اتاق خارج شد و آرام بدون ا ن یبا گفتن ا یناز

 کرد.  

 چشم شد.   ی تو چشم آرام  با  و   آرام به سمت در نگاه کرد یصدا دنی بود با شن ره یروش خکه تا اون لحظه با اخم به روبه  مامان
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 مامان متعجب شد و با ذوق رو بهش گفت:   دن یآرام از د یچهره

 

 !  ا؟یخاله ثر_

 

   ؟ی کن ی م کاریچ نجای! تو ا؟ی رفت گفت:آرام خودت یکه به سمت آرام م  یاز جاش برخاست و در حال انمام

 

 !  نمیب ی شه دوباره تو رو م ی بهم با هم دست دادن و مامان آرام رو بغل کرد و گفت: باورم نم دنشونیرس  با

 

کردم که مامان دست آرام رو گرفت    یزده نگاهشون م  رون یاز حدقه ب  یشوکه شده بودم و با چشما دم ید  یکه م ی زیکه از چ من

 مبل نشوندش.   یو کنار خودش و رو 

 

شما   ی کنم ول  ی کار م نجایشد و در جواب مامان گفت : من ا ره یمامان خ یمامان بود به چهره  یدستا ی که هنوز دستش تو آرام

 ! نجا؟یا ی چرا اومد 

 

 سر به پسرم بزنم! ه یا اشاره به من گفت :من اومدم ب مامان

 

 پسرتونه!   د یجاو ی باور کنم آقا نیچشم ازم برداره گفت : شما که انتظار ندار نکهی با تعجب به من نگاه کرد و بدون ا آرام

 

 !  زم؟یچرا عز_ مامان

 

 سالش باشه.  8 1تون  بچه  تایمن گفتم نها نیسن و سال داشته باش  نیبه ا یپسر ادی:آخه اصال بهتون نم آرام 
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 .  زمی:نظر لطفته عزمامان

 

برامون   یخوا  یکردم ادامه داد :آراد نم یچونه ام گذاشته بودم و با لبخند و تعجب بهشون نگاه م  ریروبه من که دستم رو ز  مامان

 !  ؟یقهوه سفارش بد 

 

 .  ارهیگوشم از مش باقر خواستم برامون قهوه ب ی رو  ی گوش  گذاشتن  حرف مامان از شوک در اومدم و با نیا با

 

شناخت و من   یمن جالب بود که مامان نه تنها آرام که مادرش رو هم م یبرا  نیو ا د یاز آرام احوال مادرش رو پرس  مامان

 نپرسم و در سکوت تماشاشون کنم.   یز یدادم چ  یم حیترج یشناسن ول  یکنجکاو شده بودم که بدونم از کجا همو م 

 

رو با مامان خوش و بش کرد و با هم قهوه   ی به اتاق من اومده مدت ی چ یرفته بود برا  ادش ی یمامان به کل  دن یکه با د آرام

 مامان از اتاق خارج شد.   یکرد و همراه با بدرقه   یاز مامان خداحافظ نکهیخوردن، تا ا

 

 دختره.....    نیبه ا ی خوا یبود با بسته شدن در به سمت من برگشت و گفت : آراد نم  ستادهیپاش وا ین آرام رو رفت یکه برا  مامان

 

 بود؟!   ی اسم دختره چ یتموم رها کرد و با تعجب ادامه داد: آراد! گفت مهیاومده باشه حرفش رو ن ادش ی یز یچ نکهیمثل ا ناگهان

 

که    هیهمون دختر نیا یبگ  ی خوا ی: تو که نمد یشدم که خودش دوباره پرس  رهیجواب دادن لبخند زدم و به مامان خ ی جا به

 تو.....  
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 کرده  ی رو رنگ  ام یدن ه یکه چند وقت  ه یدختر همون   نیچرا اتفاقا ا_

 

 . 

 

 

  یخوا  ی:حاال شما نمدمیزش پرس سرپوش بزارم ا م یکنجکاو  یتونستم رو   ینم گه یمبل نشست و من که د یمتفکرانه رو  مامان

   ؟یشناس  ی او رو از کجا م یبگ 

 

  ی و دوست بودم ول یبا مادرش همکالس  رستان یدب  یتو  فکر باشه جواب داد : ی تو  د یرس  یسکوت که به نظر م  یبعد مدت  مامان

به پارک   یباز ی تو رو برا  یوقت ی چند سال بعد اتفاق نکه یتا ا دمشیند   گه یامون با هم کم رنگ شد و دبعد کنکور و دانشگاه رابطه 

 و   میخبر ی و از هم ب م یکن  یم  یمحل زندگ  هی  یهر دو تو  میبود که دوتامون متوجه شد  او اونج م، ید یرو د  گهیبردم هم د

 .  میو ما از اون محل رفت   د یکه بابات خونه خر د یهم طول نکش  ی لیو رفت و آمدمون شروع شد که خب خ  یدوست دوباره 

 .  مید یرو ند  گهیهم د گهیاونا هم از اونجا رفته بودن و ما د یرفتم ول دنشید  یبرا میساکن شد  د یجد   یخونه  ی مدت که تو  هی بعد 

 بزرگتر بود و   یپسر داشت که از تو دو سال ه یاون موقع  ادمه ی

 حرفاست.   نیکمتر از ا  ی لیاون بچه آرام نبود چون آرام سنش خ یدومش رو هم باردار بود ول یبچه 

 

 ..... ن ید یخب شما آرام رو که ند _

 

که خانم بزرگ)مادر    دمشید یمارستانیب ی تو  یاتفاق  ی لیخ شینذاشت سوالم تموم بشه و با لبخند گفت: چند وقت پ مامان

 بود.   یبزرگم و مامان بابا( توش بستر
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بود   ستاده یکه کنارم وا  یرفت و دختر  جیرفته بودم که باز هم فشارم باال و سرم گ یبه حسابدار صشی رخت  یانجام کارها ی برا من

 .  نمیبش ی صندل یدستم رو گرفت و کمکم کرد تا رو   د یحال بدم رو د ی وقت

حالم بهتر شد   نکه یدختره گفتم که فشارم باال رفته و ازش خواستم قرصم رو بهم بده که قرص رو بهم داد و کنارم نشست تا ا  به

 .  نمشیبب  یو تونستم درست و حساب

که مادرش اومد و    رستانمهیدوست دوران دب  هی ذهنم زنده شد و خواستم بهش بگم شب  یمادرش تو  ادی دمشید  نکهیمحض ا به

 .  دهیچرا کارش انقدر طول کش د یازش پرس 

 اسمش رو صدا زدم که متوجه ام شد و او هم منو شناخت.   د یچشمم بهش افتاد با شک و ترد ی وقت

خانم بزرگ رو انجام   ص یترخ  یو آرام هم کارا م یحرف زد یو از هر در  م یوکنار هم نشست  میمن و هُما همو بغل کرد  گهید  یچیه

 داد. 

 کرده بود.   ر ییتغ ی لیهما خ ی هم مثل آرام به من گفت جوون موندم ول هما

 

که موقع جداشدنمون باردار   ی شده و همون پسر مارستانیساله خونه اش ب کیگفت  مارستانهیب  یتو  چرا  دمیازش پرس  ی وقت

 سال خوب شده. کیگفت بعد   یاونروز خوشحال بود و م  یتصادف فلج شده ول   یبوده تو 

  ریده سال پ  یسال به اندازه  کی شده وبه قول خودش  تیاذ یلیسال به خاطر داداشش خ کی نی ا ی گفت مادرش تو یم  آرام

 شده. 

 

 

 ه؟ یراسته! خب حاال نظرتون در موردش چ که یکوچ  ایگن دن یم  نکه یمامان نشستم و گفتم :پس ا  یرومبل و روبه  ی رو

 

رو از ظاهر متفاوتتون   ن یتونه ا ی هم م یمتفاوته و هر کس  ی لیآرام با تو خ ی ایدن ی د یبگم! حتما خودت هم فهم ی دونم چ ینم_

 !ست؟یاحساس تو عشقه و هوس ن نیکه ا  یآراد تو مطمئن ی ه ولبفهم
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 کامل به انتخابم دارم! شما فقط نظرت رو بگو ؟!  نانیکنم و اطم ی خواسته ام فکر م یمامان جان من دو ماهه دارم رو _

 

 ....یفکر فرو رفت و گفت : من که از خدامه که آرام عروسم بشه ول  یرو تو   یلحظه ا مامان

 

 شه.   یو اما نداره و آرام عروست م ی ول  گهیگفتم : د  یلبم نشست و با خوشحال یرو  یاه گند  لبخند 

 

 ها!   یذره خجالت نکش ه یوقت   هی و با لبخند گفت :  د یهم کش ی ابروهاش رو تو مامان

 

  ی انداختم و مامان به حالت تذکرانه ا نییو سرم رو پا دم یکش میشونیبه پ  ی شونیدستم رو به حالت پاک کردن عرق پ ی شوخ به

 .  یگر یسراغ د  یو بر   یزنت رو رها کن یمدت دلت رو زد بتون ه یکه اگه بعد  ستین  یز یگفت: آراد خوب فکرات رو بکن، ازدواج چ

بشم پس هر   ر یخواد فردا به خاطر هوس زودگذر تو تحق ی و دلم نم ی دونم تنوع طلب ی شناسمت و م ی گم چون م  یرو م نیا

 .  میرو بزار یبهم بگو تا قرار خاستگار ستیجز عشق ن یز یکه چ یت در مورد احساست مطمئن شد وق

 

در مورد   ی ز یآرام چ  یشد گفت : راست  ی رفتن آماده م یرو به دست گرفته بود و برا  فش یکه ک  ی نگفتم و مامان درحال  یزیچ

 دونه؟!   ی عشق و عالقه ات م

 

 خواستم اول نظر شما رو بدونم.   ی هنوز باهاش حرف نزدم چون م  یو بهش گفتم ول  ده یاز دهنم پر م یمستق  ریغ یی زایچ هی_

 

 

 نه.   ا ینسبت به تو داره  یکه او هم حس  یکن بفهم یپس سع_
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 و به همراهش از اتاق خارج شدم.   ستادمی پام وا ی رفت رو  یمامان که جلوتر از من به سمت در م ی بدرقه   ینگفتم و برا  یزیچ

 

  هی خوام  یناگهان به سمتم برگشت و گفت :م ی شرکت برداشت ول یخارج شدنمون از اتاق مامان چند قدم به سمت در ورود  با

 . نمشیبب گه یبار د

 

 بود بگم آرام رو صدا بزنه که مامان گفت: کدوم اتاق کارشه؟   ستادهیوا یمنش  زیم  یمامان جلو   یبدرقه   ی که برا  یبه ناز خواستم

 

 اشاره کردم که مامان به اون سمت رفت ومن هم به دنبالش رفتم و بعد در زدن در اتاق رو باز کردم.   یاتاق حسابدار به

 

و درست سر جاش   د یپر نییپا زیمن و مامان از م  دنیداد با د ی نشسته بود و پاهاش رو تکون م زی م ی که طبق معمول رو آرام

 .  ستادیوا

 

 .  نمتیبرم و دوباره نب  نجایاز ا ومد ی جلوتر از من وارد اتاق شد و روبه آرام گفت: آرام جان دلم ن مامان

 

  یگفتم دلم م   یو گفت: دل به دل راه داره اتفاقا منم االن داشتم م  نهیبش  ی صندل یدست مامان رو گرفت و تعارفش کرد رو  آرام

 .  نمیهم شما رو ببخواد باز 

 

  ی آرام از وقت ن یگفت : من هم شاهدم، ا  یکرد با مامان دست داد و بعد احوالپرس  ی که تا اون موقع مامان رو نگاه م  یرفاه خانم

 .  میکردنش رو ندار  تیکرده و ما حق اذ دایپ ی پارت گه یکرده که د د ی ما رو تهد   یگه و حت یداره از شما م زی ر هی  ده یشما رو د
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آرام   نی ! اد یکنه!؟ خانم جاو ت یتونه آرام رو اذ  یهم م یکرد با خنده گفت: مگه کس ی رو نگاه م  ه یبق نه یکه دست به س  نایمب

 کرده.   چاره یبا اومدن شما و آشنا از آب در اومدنتون ما رو ب  گه ینذاشته و امروز هم که د شیبرامون آسا گهید

 

 !؟ یسفارش بد  یز یچ هی مهمونمون  ی برا ی خوا یجان شما نم نا ینازک کردو گفت :مب نایبم  یبرا  یپشت چشم آرام

 

  در    گذره ی م ر یسخت و د یل ینفر که خ کی من  ی روز نباشه کال شرکت سوت و کوره و برا هی اگه آرام  شییخدا ی :ول یرفاه خانم

 تموم شده!   یساعت کار  یفهمم ک  یکه اصال نم م یخند  یو م  میگ  یکه هست انقدر م یی روزا عوض

 

شد و گفت: آرام مثل دختر خودمه و   ره ی آرام خ  یداد به چشما  ی گوش م ه یبق یکه تا اون موقع با لبخند به حرفها مامان

 انقدر شاد و سر حاله.   مینیبی خوشحالم که م

 

 

  ی رو  یکردم که با قرار گرفتن دست کس یه م زد نگا ی با مامان حرف م  ییبودم و به آرام که با خوشرو ستادهیچارچوب در وا ی تو

 چشم شدم.   یشونه ام برگشتم و با پرهام اخمو چشم تو 

 

لبم گفتم : نظرت   یاشاره کردم و با لبخند گوشه  دنیخند  ی گفتن و م  ی دستش بود و با هم م ی سر به مامان که دست آرام تو با

 !  ه؟یچ

 

 .  نیبش ر یهم پ یبه پا شاهللیچهره اش بود گفت : مبارکت باشه! ا یتو  شه یروزا هم  نیکه ا  یا  یهمون ناراحت با

 

   ؟یحاال تو چرا انقدر ناراحت_
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 ؟ یکرد  کاری که صبح بهت دادم رو چ یاکم خسته ام، اون برگه   هی _

 

   ؟یخوا  یم  یچ ی گذاشتمش! برا ز یم ی همونجا رو_

 

 دارم.   ی رم برش م ی م خودم   الزمش دارم،_

 

گفت   ی رفتن از اتاق خارج شده بود و رو به من م یرفت و من به مامان که برا   تیریرف به سمت اتاق مد ح نیبا گفتن ا پرهام

 .  میبرم، نگاه کردم و به همراه آرام مامان رو تا دم در بدرقه کرد د یبا گه یخب آراد جان من د

 

ازم فاصله گرفت و به سمت   ع یسر ی لیو خ د ی دبود نگاهش رو ازم دز ستادهیمن وا ی روخارج شدن مامان از شرکت، آرام که روبه  با

 اتاق کارش پا تند کرد و من با لبخند رفتنش رو تماشا کردم.  

 

که گفته بود   یادنبال برگه  ز یم ی رو یکه هنوزم با کالفگ  دم یدادم و وارد اتاق خودم شدم و پرهام رو د  رونیرو سرخوشانه ب نفسم

 گرده.   یم

 

 چته؟    ی بگ  یخوا  یشدم گفتم : پرهام تو نم ی م ک یکه بهش نزد ی اتاق رو بستم و در حال در

 

 هم خوبم.    یل یخ ستین م یزیزد و گفت:گفتم که چ ی جون ی ب لبخند 

 

 من رو احمق فرض نکن.    یچته، نگو! ول ی بگ  یخوا  یهست، اگه نم ی زیچ ه یدونم  ی من که م_
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برداشتم   زیم  ی رو از رو شید ید  ی گشت و نم ی ساعت دنبالش م ک یکه  یاو برگه کارم نشستم  زینگفت و من هم پشت م یزیچ

 !  ش؟یخواستگار یقراره بر  ی بهم نگاه کنه گفت: حاال ک نکهیو به طرفش گرفتمش که برگه رو از دستم گرفت و بدون ا 

 

مورد    نیدر ا د یبا ی و چجور  هی دونم نظر آرام چ  ی! نمستیمعلوم ن یچی رها کردم و جواب دادم: هنوز که ه ی صندل یرو رو   خودم

 نه!   ا یکه من بهش دارم رو او هم نسبت به من داره  ی دونم حس ی باهاش حرف بزنم اصال نم

 

 داره!  _

 

 رو بهم دوخت و گفت: او هم دوستت داره.   نشینگاهش کردم که نگاه غمگ  جیگ

 

 !  ؟ی دون  یتو از کجا م _

 

 مثل آرام هم بتونم عشق رو بخونم.   ی از نگاه دختر خوددار یداده که حت   ادیبهم مختلف  ی سایبودن با ک یتجربه _

 .  ستیمثل قبل ن گه یکه رفتار آرام باهات د ی باش  دهیفهم د یهم با خودت

 

 

  یاکردن نشانه  دایآرام فکر کردم و به دنبال پ ر یاخ یحرف از اتاق خارج شد و من با بستن چشمام به رفتارها نیبا گفتن ا پرهام

 استخدامش مشغول شدم.   لیاوا ی روزا با نگاه ها  نیا ینوع نگاهش تو  یسه یاز عشق به مقا

که او هم نسبت به   دمیرو فهم نیآرام ا یحرفا و رفتارها  یشدن تو  قیبا دق  یپرهام نبودم ول  ی رکیموارد به ز ن یا یچه من تو  گر

 داره.   ییحسا ه یمن 
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 . د یرس   یاز قبل حرف آرام به گوش م شتریخونه ب  ی از اومدن مامان به شرکت گذشت و تو ی روز چند 

صبرانه منتظر بود بشنوه که باهاش حرف زدم و قرار   ینه و ب  ایکه بالخره با آرام حرف زدم   د یپرس  یاش ازم م همه  مامان

 جمله بود:هنوز نتونستم بهش بگم!  ک یجواب من همه اش  ی رو بزاره ول یخاستگار

 

 د یگوشم خوند که با  یشب انقدر تو هی مامان   نکهیا تا

 

دست از سرم برداره به دروغ گفتم که با آرام حرف    نکهیا یبا آرام حرف بزنم و جواب آرام رو بهش بدم که خسته شدم و برا  زودتر

 زدم و او هم گفته که من رو دوست داره.  

 

از شرکت به خونه برگشتم و به   ی فرداش وقت ی دست از سرم برداشت ول  ییجورا هی و   د یازم نپرس  یز یچ گهیشب مامان د اون

 آخرهفته گذاشته. ی رو برا یرفته و قرار خاستگاربهم خبر داد که با مادر آرام تماس گ یمحض ورودم به خونه با خوشحال

 

  دنیرس  یته دلم خوشحال بودم و برا یخبر سر مامان غر زدم که چرا عجله کرده و قبلش با من مشورت نکرده ول  نیا دنیشن با

 کردم.    ی م ی آخر هفته لحظه شمار

 

 

گرم بود که تقه   شرکت یروزانه  یآمار بازده زان یم ی کارم نشسته بودم و سرم به بررس  ز یروز چهارشنبه بود و من پشت م صبح

 کارم مشغول شدم.   یگفتم و به ادامه  د ییبفرما رمیبگ  تور ینگاهم رو از مان نکهی به در خورد و من بدون ا یا

 

شم  آرام چ یاخمو و عصب  یگرفتم و به چهره  توریکه وارد شده بود نگاهم رو از مان ی باز و بسته شدن در و ساکت بودن شخص با

 دوختم.  
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   ؟یداشت  ی: کاردمیمن پرس  نکه یتا ا  میهم به هم نگاه کرد ی تو یرو من با تعجب و او با اخما یمدت

 

 !  نیاومد و گفت : اومدم ازتون بخوام قرار آخر هفته رو کنسل کن جلوتر

 

 شده؟   یز یتعجب نگاهش کردم و گفتم :چرا؟! چ با

 

  ی و تو نیبار نجاتم داد ه یو  ن یمن هست سی چون رئ ن ی!.... فکر کردن؟ی فکر کرد ی خودتون چ شی: شما پ د یبهم توپ تیعصبان با

 یقرار خاستگار نیکلمه به من بگ  ک ی یحت  نکه یمن از خدامه که باهاتون ازدواج کنم و بدون ا نیدرمان برادرم بهمون لطف کرد

 !؟ نیگذاشت

 

 نکردم.   یفکر  نیمن همچ_

 

 . نیرو گذاشت یقرار ن یهمچ هی چرا  ؟یپس چ_

 

 .  یفکر کردم تو هم بهم عالقه دار  نکه یا یجواب دادم: برا یبلند  یصدا با

 

   ن؟ید یرس  جه ینت نی و به ا ن یشما فقط فکر کرد_

 

 !یبه من ندار یعالقه ا  چیه  یبگ  یخوا  ی م ی عنیگفتم :   یچشماش زل زدم و با لحن آروم به
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 .  ستین یکاف  ییانداختن سرش جواب داد: عالقه! به تنها نییگل انداخت و با پا لپاش 

 

 ست؟ین  ی که کاف  هی : منظورت چدمیلبم پرس  ی به مزاغم خوش اومد و با لبخند رو ی لیاعترافش به دوست داشتن من خ نیا

 

 شما!  ی ایمن و دن ی ایدن نیفاصله اس ب   ایدن  هی  د یدون یجواب داد: خودتون بهتر م یمکث کرد و با لحن آروم یکم

 

 .  کنمی م ی کیرو  امونیبرم و دن ی م ن یفاصله رو از ب نیمن ا  ی رو به روش گفتم : ول ستادن یرو دور زدم و با وا زیم

 

  ی کجا چی که ه ی برام مهمن، اعتقادات  یل یهست که خ ی من اعتقادات  یایدن  یشه! تو  ی نم یکیرو ازم گرفت و گفت :  نگاهش

 کنار بزارمشون.   نی و ازم خواست  نیمنو به خاطرشون مسخره کرد  ادمهی یحتشن و   ی نم دهیشما د یایدن

که حاضرم به خاطرشون    ییزایاز عالقه هم وجود داره! چ ی مهمتر ییزایمن چ یبرا  یازدواجه ول  یکه عالقه شرط اول برا   درسته

 عالقه ام بزارم.  ی پا رو

 

 کنم؟  کاریچ د یو با ی خوا یم  یکه بودم فاصله گرفتم، تو فقط بگو از من چ  یاز اون آدم میزندگ  یآرام! من با اومدن تو تو _

 

تونن جواب رد بهتون بدن    یما نسبت به پدرتون و شما ارادت دارن و نم یخانواده  ن،یخوام قرارتون رو کنسل کن ی من فقط م_

 ..... نیخوام خودتون از مادرتون بخوا ی من ازتون م ی ول

 

اراده بهش   ی شد که ب ی گونه اش جار یچشمش رو  یاز گوشه  یاشک یش نگذاشت حرفش رو ادامه بده و قطره صدا یتو  بغض

  یرو کنسل کنه. ول ی گم همه چ ی زنم و م  یاالن به مادرم زنگ م  نیباشه! من هم یخوا یم  نطوریشدم و گفتم : اگه تو ا  کینزد

 و تو رو داشته باشم؟!    شهب یکی امون یکنم که دن  کاریچ د یتو بگو من با
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  ی بهم بگ  ه یکنم تو فقط کاف ی م ی به دست آوردنت هم هر کار ی ادامه دادم: آرام من دوستت دارم و برا دمیازش نشن یجواب ی وقت

 بشم.  اتیتا هم رنگ دن ه یچه رنگ  اتیدن

 

 ! ن؟یزن یچجور دم از عشق م  هی من چه رنگ  ی ایدن ن یدون  یفاصله گرفت و گفت : شما که نم ازم

 

 دونم که قشنگه!  ی فقط م_

 

 !؟یچ_

 

 رو مال خودم کنم.   اتیدن و  تو   خوام ی دونم که م ی من فقط م ، یکه تو توش باش  ییایدن_

 

عالقه   نیقبل از خارج شدن به طرفم برگشت و گفت: ا  یبلند خودش رو به در رسوند ول یداد و با قدما   رونیب ی رو حرص نفسش

 بره بهتره.   نی اشتباه هر چه زودتر از ب ی

 

 

  ی تو زیچ نی عالقه درست تر ن یگفتم : ا  تیدر مانع باز شدنش شدم و با عصبان  یرو بهش رسوندم و با گذاشتن دستم رو   خودم

ونم بشم  ت ی رو کنار گذاشتم پس م زایچ یل یاالن هم، به خاطر تو خ نی ره، من تا هم  ینم ن یهم از ب ی راحت نیمنه و به ا یزندگ

 .  یخوا یکه تو م ی همون کس

 

 از کجا معلوم....   نیکش  یعشق دو روزه دست م هی باور هاتون به خاطر  یشما که انقدر راحت از همه  _
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 .  یباور من ن یمن وجود نداشته که بخوام ازش دست بکشم و تو اول ی زندگ ی تو  یتا حاال باور_

 

 من برم!  نیو با التماس گفت : لطفا بزارگاهم بود نگاه کرد   ه یدر و تک  یدستم که رو   به

 

 کنه؟   ی م تت یبودن با من اذ _

 

 !  ن؟ی ش  ی اگه بگم آره ناراحت م_

 

 آره!  _

 

 .  ستمیشدن تو ن تی به اذ یراض ی در برداشتم و ادامه دادم :ول  یرو از رو  دستم

 

 فاصله گرفتم که از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست.   ازش 

 

 کردم.  ی م جاد یا م یزندگ ی تو د یبه دست آوردن آرام با  یفکر کردم که برا   یبزرگ ر ییمبل انداختم و به تغ یرو رو   خودم

 قشنگ و آرومِ آرام!    یایبا دن امیشدن دن ی کی یبرا  رییتغ
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  نیهم س  یرو کنسل کنه که حساب یبه شرکت نرفتم و به مامان گفتم قرار خاستگار نیاون روز رو به خاطر نداشتن ماش  ی فردا

کرد و سرم غر زد که چرا به حرفش گوش ندادم و قبل فکر کردن و مطمئن شدن از خواسته ام ازش خواستم قرار   نمیج

 زد و سر زنشم کرد.  غر  م سر ی تا شب کل نکهیرو بزاره و خالصه ا یخاستگار

 

 

 کردم.   ی حال نشسته بودم و به نماز خوندن بابا نگاه م ی تو شبش

 بوده.   ی که نماز خونده بودم ک  یبار  نیآخر ومد ینم ادمی

که اصال داره به   اوردم یخودم نم ی گوش من از غر زدناش پر بود و به رو ی خونم ول یزد که چرا نماز نم ی همیشه سرم غر م بابا

 نداد.   ریمن رو به حال خودم گذاشت و بهم گ گه ید  ستمیمن به قول خودش آدم بشو ن  د ید ی زنه، بابا هم وقت یجون من غر م 

 

 خونه؟   ی آرام هم نماز م ایکردم که آ  یفکر م نی بابا بودم و به ا یتماشا  محو

 باشه.   بند یهم به نماز پا اش نده یخوند که انتظار داشت همسر آ ی از اعتقادات با من حرف زده بود پس نه تنها خودش نماز م او

 

 

  ک یاالن  یدون  ی کرد بهم نگاه کرد و گفت : م  یکه سجاده اش رو جمع م ی نمازش تموم شده در حال یبودم ک  دهیکه نفهم بابا

 !؟  یزن یو پلک نم   یربعه بهم زل زد 

 

  مینر  یگفت یی هویچرا  یبگ  یخوا  ی نم ستیدادم که بابا کنارم نشست و گفت : حاال که مادرت ن  رونیب ی رو حرص نفسم

 !؟ یخاستگار

 

   ن؟یشناس  یاش رو مبه بابا نگاه کنم گفتم : شما از کجا آرام و خانواده  نکه یا بدون
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تو   دمیشرکت بهش بدم و من هم که د ی تو  یکار  هی کرد و در موردش باهام حرف زد که  یاز آشناها به من معرف  ی کیآرام رو _

 استخدامش کردم.   ی الزم دار رویشرکت ن ی تو

 

 خونشون.   می آرام بود که نخواست ما امشب بر  نیمن امروز با آرام حرف زدم و ا نیراستش رو بخوا_

 

هم داره   ی اعتقادات یه ولاش نبود نگاه کردم و ادامه دادم: او گفت بهم عالقه دارچهره  ی نشانه از تعجب تو یابابا که ذره  به

 باشه.   بند یهم بهشون پا اش نده ی که انتظار داره همسر آ یتونه راحت ازشون بگذره، اعتقادات  ی نم  که

 

 رو ازش داشتم!   ی زیچ نیانتظار همچ_

 

 خواد.   ی که او م ی بشم کس یکنم و چطور  کاریچ د یبا قا ی دونم دق ی سر در گمم نم_

 

 .  یکارها رو انجام بد  ی لیو خ ی رو کنار بزار  زایچ یل یو به خاطر خودت خ  یخودت باش  د یآراد تو با_

 .  هیمونیخوب تر شدن ابراز پش یکار برا  ن یو اول  ینا مشروع رو خط بکش ی ها یو دور دورهم  یبه خاطر خودت نماز بخون د یبا تو

 

 

 د یکردم که چجور با ی فکر م نیدادم و به ا  ی کرد گوش م  یم مییبار بدون غر زدن راهنما نیاول یبابا که برا یسکوت به حرفا در

 بهشون ندارم.   یرو انجام بدم که اعتقاد ییکارها

 

که    ییزهایشد، چ ی مربوط م ین یکردم که به مسائل د ی رو سرچ م ییزای بود چ نترنت یلب تاپ و ا یوقت سرم تو  ر یشب تا د اون

 دادم.  ی هم نم تیکردم که اهم  ینه تنها عمل نم نشونی ازشون فاصله گرفته بودم و به کوچکتر یلیمن خ
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 هم وجود داره!    ح یو تفر  یاز هوس و دورهم ی بهتر  یزایچ ا یدن ی با رفتارش به من فهمونده بود تو آرام

 تونم عاشق بشم.    ین هم م رفته بود که م  ادمیبرده بودمشون و  اد یاز  ی که من به کل  رتیبه نام عشق و غ ییزایچ

 

  ی ری مسخره و دست و پا گ  زیشد و اون رو چ یاز حجاب سرم نم یزیخواستم نه به خاطر حجابش چون من چ ی آرام رو م من

  یه ی و نه تنها مثل بق سشم یبراش مهم نبود که من رئ نکهیخاطر ا تش،بهیخواستم به خاطر شخص  ی دونستم بلکه آرام رو م یم

 گرفت.   ی که بر عکس به من جواب رد داده بود و ازم فاصله م  دبودن نبو  زونمیآو شهیدور و برم که هم  یدخترا

 

تونه هر بار   یم  ی نفر کنه وقت کیخودش رو متعهد به   د یگفتم چرا آدم با  یدونستم و م  ی م یامسخره  ز یازدواج رو چ شهیهم من

براشون مهم نبود و به اسم به روز و با کالس بودن خودشون رو   زیچ چ یکه ه یی باشه، دخترا یگری دختر خوشکل تر از د کیبا 

حاال با وجود آرام   یراحت کنار بزارمشون ول  یلیتونستم خ  یشدم م  یازشون خسته م ت ذاشتن و هر وق یم  ارم یراحت در اخت

ذاشت   ی کرد و نه محلم م ی م شیمن آرا ی که نه برا ی خواست زودتر باهاش ازدواج کنم و تا آخر عمر کنارش بمونم، آرام ی دلم م

  ی و بشم کس  رمیکردم فاصله بگ  ی م فتخارهم بهش ا ی لیخواستم به خاطرش از خودم که خ ی من عاشقش شده بودم و م ی ول

 خواد.   یکه او م ی کس هیشب

 

 

  شهیشرکت داشته باشم آژانس گرفتم و زودتر از هم نیعامل و مهندس  ریکه قرار بود با مد  یاروز شنبه به خاطر جلسه  صبح

 خودم رو به شرکت رسوندم. 

 

و دو ساعت در مورد    می اتاق پرهام شروع کرد ی و تو  ید یسع ی از ورود من به شرکت گذشت که جلسه رو با اومدن آقا یساعت مین

 .  میحرف زد د یجد  ی رویو استخدام ن  د یباال بردن آمار تول
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امون  به خواسته یااضافه  ینه یهز چیتا بدون ه می رو باال ببر د یتعداد کارگر آمار تول نیبا هم د یبودن که باو پرهام معتقد  ید یسع

  یشتر یب یرو یخواستم ن یو م   ادیبه کارگرا فشار م ینجور یگفتم ا یمن م  ی . ولمیکن  د یقردادها رو تول  یآمار تو  م یو بتون میبرس 

 کرده باشم.    کاریب یبه حال جونا ی فکر ه ی و هم  اد یکارگرا فشار ن ه استخدام بشه تا هم ب 

 

حرفم رو به   ه ی هر چه که بود و با وجود مخالفت بق یبود ول ب یعج مییهو ی یحس نوع دوست نیخودم هم ا یتنها پرهام که برا نه

 استخدام بشن.   د یجد  ی روهایهفته ن ک ینشوندم و قرار شد در عرض  یکرس 

 

 

زدم از اتاق خارج شدم و به همراه او و پرهام وسط سالن به   ی حرف م  ید یکه با سع ی و درحال ه یسه جلوتر از بقتموم شدن جل با

 .  میستادیحرف زدن وا

گرفتم و به او چشم دوختم که گفت:    ید یآرام نگاهم رو از سع یدر حال حرف زدن بود که با صدا  ید یو حواسم به سع نگاه

 وقته که منتظر شماست و با شما کار داره.    یلیآقا از خ ن یا سیرئ ی آقا د یببخش

 

رو بهش   ی د یبود نگاه کردم که سع ستادهیدستش و با فاصله از ما وا  یتو  ی نیریش  یجعبه  هیکه با  ی د یحرفش به حم نیا با

 !  ؟یکنی م کاریچ نجای! تو اید یگفت: حم

 

 گفتم.   ک یرو بهش تبر ش یباهاش دست دادم و دوماد ی میگرم و صم یل یجلو اومد و من خ ید یحم

 

رو بهتون بدم و هم ازتون بابت   میعروس  ی نیریتا هم ش  نجایرو مقابلم نگه داشت و گفت:راستش آقا! اومدم ا  ینیریش  یجعبه 

 جبران کنم.   اتونیشاد ی بتونم تو دوارم یام  یول اد یاز دستم براتون بر نم ی دونم کار یم   نکهیتشکر کنم با ا نیماش 

 

دست و دل باز   دایجد  شون یبگم که پرهام با طعنه گفت : ا ی زیدونه برداشتم و خواستم چ  هی  یخواستم ول ی نم ین یریش  نکهیا با

 کنن!   یم  یشدن و بخشندگ 
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بده واقعا هم   رشونیرو تعارف کرد و گفت : خدا خ ی نیریهم ش  ید یسعپرهام نشده بود به پرهام و  یطعنه   یکه متوجه  ید یحم

 بخشنده ان.   یلیکه خ

 

  همراه  که قصد رفتن به کارخونه رو داشت  ید یرفتن با سع ی رو بهم داد و برا نیماش   چیسوئ ینیریبعد تعارف کردن ش  ید یحم

 بهم زد و وارد اتاقش شد.   یپوزخند   شدم که پرهام ره یزد خ  یحرف م یناز با که   آرام  به رفتنشون با من  و شد 

 

گفت    یآقا راست م نی: ا د یرو به من با لبخند پرس  ی و ناز  ستادیشدم که آرام درست سر جاش وا ک ینزد یمنش  زیاراده به م  یب

   ن؟یعروس بهش قرض داد داد  نی ماش  ی رو برا نتونیماش شما 

 

زل زدم و گفتم : تو   د یدزد ی آرام که نگاهش رو ازم م یشرمانه به چشما ی نگاه کنم و جوابش رو بدم ب ی به ناز نکه یا ی جا به

    !؟یکن  یچقدر زود اطالعات جمع م 

 

 

  ی شما م یکرد و از دست و دل باز  یآرام درد و دل م ی وقته منتظر شماست و برا  یلیآقا از خ نی من اطالعات جمع نکردم! ا_

 گفت! 

 

 .نیلطفا کارتون که تموم شد صدام بزن  ی گفت : خانم صابت  یبود رو به ناز ره یخ ن یکه تا اون لحظه در سکوت به زم آرام

 

نرفته بود که صداش زدم:   ی هنوز چند قدم ی ول  من به سمت اتاق کارش با تند کرد ی  ره یحرف و در مقابل نگاه خ نیگفتن ا با

 !؟ یخانم محمد 
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 نداد.   یجواب یول ستادیبرگرده وسط راه وا نکه یا بدون

 

و   دم یهم کش یو با زل زدن به چشماش، اخمام رو تو  ستادم یخودم رو بهش رسوندم و جلوش وا هی بق  ی  ره یتوجه به نگاه خ یب

   ؟ یکن ی گفتم : چرا ازم فرار م

 

جواب   ی آروم  یکردن معذبه با صدا ی و بعضاً حسادت نگاهمون م یدخترا که با کنجکاو ی  ه یبق ی  رهینگاه خ ر یکه معلوم بود ز او

 داد: من از شما فرار نکردم.  

 

 تموم کن.   ی واقعا!؟ پس برگرد و کارت رو با خانم صابت_

 

 و اگه بر نگردم؟  _

 

 .  میستیا ی جا م ن یبشه هم لی که شرکت تعط  ٢تا ساعت  _

 

 برگشت.   یمنش زینگاهش رو ازم گرفت و به سمت م  یو حرص ی کالفگ  با

 

او از   ی ببرم ول نیدو روزه عذابم داده بود رو از ب نیا ی که تو  یا یشده بودم تا دلتنگ  ره یبه او خ یزدم ول  ی حرف م ی با ناز من

 من فرار کرده بود.  

  هی بق یجلو  نکهیاو از ا د یرس  ی به نظر م یکردنش رو نداشتم ول  تیخواستم فقط باهاش حرف زده باشم و قصد اذ ی ع من مواق  در

 و ازم دلخور شده.   تی رفتار کردم اذ نجوریباهاش ا

 به اتاقم رفتم و در رو محکم به هم زدم.  تیبودم و با همون عصبان ی نا خواسته ناراحتش کرده بودم عصب نکه یکارم و ا از
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 خلوت اتاقم نماز خوندم گذشت!   ی و تو ستادم یخودم به نماز وا ل یبار با م نیاول یکه برا  ی ماه و دو هفته از شب کی

 کردم.   یمونیام ابراز پشبد گذشته  یگذاشتم و از ته دل به خاطر کارها  یبندگ یکه سر به سجده   یشب

 که تازه از مادر متولد شده.   دونستمی م  یاکردم و اگه اغراق نباشه خودم رو مثل بچه  ی م یساس سبک ماه بود که اح کی

 

 

رو کرده بهم    نکار یهم که سرش غر زدم چرا دوباره ا ی رو گذاشته بود و وقت یبه من بگه قرار خاستگار نکه یهم مامان بدون ا باز

 اره.  رو از بابا بپرسم که بهش گفته قرار بز لش یگفت دل

نگران   د یکنه و نبا ی قبل فرق م یدفعه با دفعه   نیمن بود هم فقط بهم گفت ا ی حرفامون و غر زدنا  یکه خودش شاهد همه  بابا

 باشم.  یزیچ

 

 

 

 رو کنسل کنم.   یو سرم غر بزنه و ازم بخواد قرار خاستگار  ادیاتاق کارم منتظر آرام بودم که باز هم ب ی پنجشنبه بود و من تو روز

 

 تو.   اد یکه پشت در، در زده بود و مطمئن بودم آرامه اجازه دادم ب ی و به کس ستادمیوا  یاشه یش  وارید پشت
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وارد اتاق شده بود و    یر یشلوارم جا داده بودم به طرف در برگشتم و به آرام که با سر به ز بیج ی که دستام رو به زور تو همانطور

جا   یکار رفت و کاغذا  زینگاهم کنه به سمت م نکهیبهم سالم کرد و بدون ا یبست نگاه کردم که بعد بستن در به آروم  یدر رو م

 گذاشت.    زیم  یدستش رو رو ی خوش کرده تو

 

کاغذها شدم و در تمام مدت نگاه   یمشغول امضا ی حرف چیرفتم و پشتش نشستم و بدون ه ز یه سمت مهم سالنه سالنه ب من

 خودم احساس کردم.   ی رو رو نشیسنگ 

 

 کردم.   ریسرم رو باال گرفتم و نگاهش رو غافلگ  یناگهان ی لیبودم خ یابرگه  نییپا یکه مشغول امضا همانطور

 

که تازه   ه ییبرگه مربوط به حقوق کارگرا نینگاهش رو ازم گرفت و گفت: ا عی سر یل ید خکه از لو رفتن نگاهش دستپاچه شده بو  او

 ن؟ یشون کن یبررس  نیخوا  یاستخدام شدن، شما نم

 

هم   یکی  ن یحساب کتابات درست بودن حتما ا ی! تا حاال که همه ستیکاغذ رو هم امضا کردم و گفتم :الزم ن نیآخر نییپا

 درسته.  

 

   ؟یامضا شده رو به سمتش گرفتم و گفتم : تو از قرار امشب خبر دار  یکاغذها

 

 و....   ی سرم غر بزن ی خوا ینداد که ادامه دادم : نم  یجواب

 

 !  نییایمن خودم به پدرتون اجازه دادم که ب_

 

 ! ن؟یستیقرار خوشحال ن ن یاز ا یلیشما خ نکه یمثل ا  یشد و ادامه داد: ول ره یمتعجبم خ یچشما به
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   ؟یکن  ی م ی فکر نی و گفتم : چرا همچ  ستادمیرو دور زدم و رو به روش وا زیم

 

 گه!    یرو م  نیتون ا  افهیچون ق_

 

کردم   یم  یلحظه شمار  یروز  ن یهمچ یقرار رو کنسل کنم، من برا  یو باز هم ازم بخوا   یایاش منتظرم باز صبح که اومدم همه _

 .....  یامشبم ول  دن یصبرانه منتظر رس  ی و ب

 و....   امیب یبهم اجازه بد  یستیرودربا ی خواد تو تو ی!دلم نم آرام

 

 ! ستین نطوریا_

 

 انداخت.  نیی نگاهش کردم که لپش قرمز شد و سرش رو پا متعجب

 

 شده؟!   یکی  امونیته دل لبخند زدم و گفتم : پس به نظر تو هم دن از

 

من و   یایکنه و معتقده هنوز هم دن یگذاشته بودم رو برداشت و گفت : راستش داداشم مثل من فکر نم  زیم  یکه رو  ییکاغذا

جوابش رو   نی کن ی و سع  نیریبهتون گفت به دل نگ  ی زیوقت چ ه یخواستم ازتون خواهش کنم که اگه  نیهم یشما متفاوته! برا 

 .  نیبا سکوت بد 

 

 نگاهم کنه به سمت در پا تند کرد و از اتاق خارج شد.  نکه یجوابش لبخند زدم او بدون ا در
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 نصف شب شد!   گهید ایبار مامان رو صدا زدم و گفتم : مامان جان ب ن یصدم ی*برا

 

  ی ! آرام که نمگفت : انقدر عجول نباش پسر  د یخند  یدر نشسته بود و به عجول بودن من م ک ینزد ی صندل یرو  ال یخ یکه ب  بابا

 .  می ر یخواد فرار کنه، بالخره م 

 

  م ید یخر ینیری پدر من! ما هنوز نه ش  شهیم   ریو گفتم : د دم یبه موهام کش ی نگاه کردم و دست  یقد  ینه یآ ی به خودم تو گه ید بار

 و نه گل!  

 

 چجور آماده شدم.   دمیزود زود که نفهم یما رو منتظر نگه داشته بود بهمون ملحق شد و گفت : آراد انقدر گفت  یکه حساب مامان

 

 بلند  یمانتو  ی تو دنشیبهش بگم که با د  ی زیطرف مامان برگشتم و خواستم چ به

 

که انگار   نید یبه خودتون رس  ی ر! جویو گفتم :به به! خوبه نذاشتم آماده بش دم یکش یکه بهم زده بود صوت  ی پیرنگ و ت یزرشک

 !  یخاستگار می شما بر یقراره برا

 

کرد    یمبل غمبرک زده بود و ما رو نگاه م  یکردم رو به آوا که رو  فیتعر  پشیکه من از ت اره یخودش ب یبه رو  نکه یبدون ا مامان

 !  ؟یایب  یخوا ی که نم ی گفت: آوا تو مطمئن

 

 ام؟ یب د یباچرا  گهید ستیشما که نظر من براتون مهم ن_
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 به ازدواج من با آرام نبودن.   ی بودن و راض ومده یکنار ن ه یهنوز هم با قض دایو آ آوا

 

! حاال خوبه  گهی بِکَن د نه یشد و رو به من غر زد: آراد دل از اون آ الشیخ  ی آوا دست از اعتصابش برداره ب ستیقرار ن د یکه د مامان

 .  ید ی همه به خودت رس  نیو امشب ا  نهیب یآرام هر روز تو رو م 

 

از   نیروشن کردن ماش  ی نگاه کردم و جلو تر از مامان و بابا و برا  نهیآ ی به تنم نشته بودن تو یباره به کت و شلوارم که حساب دو

 خونه خارج شدم.  

 

 

  ک یدادم.  ی گوش م ه یبق  ی )بردار بزرگ آرام( نشسته بودم و به حرفا  نیمحمد حس ی مبل و روبه رو ی رو قایربع بود که دق کی

 عرق کرده بودم.   دایگذشت و شد   یچند ساعت م یبرادرش بودم به اندازه  ی  ره ی و خ ی عصب ی نگاه ها ر یمن که ز  یکه برا یربع

بودم که نتونستم نگاهش کنم و بال فاصله بعد دادن سبد گل به   نیزره ب  ریانقدر ز ی بودم ول ده یورودمون د یرو تنها لحظه  آرام

 دستش ازش فاصله گرفتم.  

 

به   یخوا ی رو بهش گفت: هما! نم د یخند  یگفت و م  ی با دوستش گرم گرفته بود و م یمامان که از همون اول حساب  بالخره

 .  ادیب  یعروسمون بگ 

 

 م گفت: آرزو جان لطفا خواهرت رو صدا بزن.  خانم لبخند به لب رو به آرزو خواهر کوچکتر آرا  هما

 

شد و به تک تکمون   ییرایوارد پذ  ی پر از چا یگنده   ینیس  ه ی بعد آرام با  یاخارج شد و لحظه  ییرایصدا زدن آرام از پذ  یبرا آرزو

 مادرش و مامان نشست.   ن یتعارف کرد و بنا به درخواست مامان ما ب ییچا
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هم   میمامان از من و کار و کاسب یفهای رو به خودش گرفت و تعر یمجلس خاستگار ی گ و بورن شتریاومدن آرام مجلس ب  با

جواب   دنیپرس  یکه ازم م  یی برادراش به سواال قیعم ی نگاه ها ر یدادم و ز  یگوش م  هی بق یشروع شد و من در سکوت به حرفا

 دادم.   یم

 

 زدن.  یدر موردم حرف م  هی همه ساکت بودم و بق نیبود که ا یبار  نیاول نیا

مهربونش به   یچهره  ب یآرام که عج یشدم که بابا از بابا ی ذوب م نی محمد حس نیو خشمگ  قیعم  ی نگاه ها ری داشتم ز  گهید

 .  می خلوت حرف بزن ی دلم نشسته بود خواست تا من و آرام با هم و تو

 

ود که مامانش ازش خواسته بود با من تنها باشه و او از جاش برخاسته بود که مامان  دلم از بابا تشکر کردم و نگاهم به آرام ب  ی تو

 رو به من گفت : آراد جان پاشو و با آرام برو.  

 

سالن رو برام باز کرد و با لبخند   یتو  یخارج شدم که در اتاق ییرایو به دنبال آرام از پذ   ستادمیپام وا ی رو عی خدا خواسته سر از

 د اتاق بشم.  ازم خواست وار 

 

بست   یکتم رو از تنم درآوردم و رو به آرام که در اتاق رو م یاز سر راحت ی نفس دن یاز او وارد اتاق شدم و همراه با کش جلوتر

 همه به من زل زد؟ نیداداشت خسته نشد ا ن یگفتم : آرام ا

 

  یمهربون به نظر م  ی لیبودمش خ دهی که دوباره گفتم :قبال که د نمیبش یصندل ی جوابم به روم لبخند زد و ازم خواست رو در

 و خرخره ام رو بجووه.    رهی کنم االنه که گلوم رو بگ  یاش فکر محاال همه  ی ول د یرس 
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 حساسه!   یمورد کم ه ی ن یا یخب تو  ی مهربونه ول  یلیخ نیمحمد حس_

 

 .  دمیآب رو از دستش گرفتم و سر کش وانیآرومِ آرام ل یتخت نشستم و با نگاه کردن به چهره  ی رو

 

 شد.   رهیپاش بودن خ  ینشست و به دستاش که رو  ی صندل یروم و رو روبه  آرام

 

  ی به ذهنم نم ی چیحاال ه یعالمه حرف دارم که بخوام بهت بگم ول  هی کردم  ی رو در سکوت نگاهش کردم و گفتم : فکر م یمدت

 خواد بپرس تا من بهت جواب بدم.   یکه دلت م ی رسه پس تو هر چ

 

 بهم نگاه کنه گفت: چرا من؟!   نکه یا بدون

 

و همون   نیرو نداشت دنم یکه چشم د یمن ن؟ یازدواج انتخاب کرد یشد و گفت : چرا من رو برا رهینگاهش کردم که بهم خ جیگ

 !  نیاول قصد اخراج کردنم رو داشت

 

کردم   یخأل رو توش احساس م ه ی  یجا شهی هم ی کم نداشتم ول زیچ چیه  می زندگ ی که خواستم داشتم و تو  یهر چ شهیهم من_

نسبت   تیخال عشق و احساس مسول  نیتو متوجه شدم ا  دن یبا د ی ول  هی خأل چ نیدونستم ا  ینم می زندگ  یو تا قبل اومدن تو تو 

 که دوستش دارم.   ه یبه کس

 

 

 ازدواجن؟   نیاونا موافق ا ه؟یورد من چنظر خانوادتون در م_
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و علتش   ومدنیکنار ن ه یراستش دو تا خواهرم هنوز با قض ی ول  ی! از خداشون که تو عروسشون بشی نیب ی مامان و بابا رو که م_

 شه.   یعوض م یتو نظرشون به کل  دن یمن مطمئنم با د ی ! ولدنیکه تو رو ند  نه یهم ا

 

 خودت هم جواب بده.  یپرس  ی که از من م ی نگفت و من ادامه دادم:آرام لطفا به هر سوال یزیچ

 

داداشم هنوز هم سر   ی شد ول یشد که بابام راض ی دونم چ  ینم ینبودن ول  یراض نیبابام و محمد حس نیراستش رو بخوا_

 تا قبل اومدن شما.....  ی حرفشه و حت

 

 . نیا یکه راض ی ! مهم خودت و پدر و مادرتداداشت که نگفته هم معلومه که مخالفه_

 

 کنم.   ی که باهاش مخالفت م  ه یبار ن یاول ن یحرفش حرف نزدم و ا یمهمه و تا حاال رو یلیخ  نیمن نظر محمدحس یبرا_

نسبت به   ن یکه فکر کن نیزنه،البته نه ا  ینم ل یدل  یرو ب  یوقت حرف  چ یترسم که به حرفش گوش نکنم، آخه او ه  یم راستش

 ستین ن یازدواج خوش ب نیبه ا گه یها! نه! فقط م نهیشما بد ب

 

 

! من  یمون  ی دستم تو فقط بهم بگو که کنارم م  یکنم که داداشت خودش دست تو رو بزاره تو   ی دم کار  یآرام بهت قول م_

 رم. ی رو م ی خودم تا ته همه چ

 

کامال متفاوت بزرگ   ط یدوتا مح  یمتفاوته و ما تو ی شما از هر نظر یمن با خانواده  ی! خانواده ست یکه خواستن ن  یهمه چ_

 گم.    یم  یمن چ  نیفهم ی و م نیها شد تفاوت  نیمتفاوت! حتما خود شما متوجه ا  یبا فرهنگ ها میشد 

 

 باشن.   گهیمتفاوت و مکمل هم د د یهم باشن؟ به نظر من زن و مرد با هی که شب ید یتو تا حاال دوتا خانواده رو د  _
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 چرا خواهراتون با من مخالفن؟!   نیشه بگ  یم_

 

اون هم فقط به خاطر تضاد   ننی ب ی تر از خودشون م نییکه اونا من رو پا نه یاز ا ریندادم که خودش ادامه داد: غ یجواب

 !  مون؟یطبقات

 

 من!  فقط فکر اوناست نه  ن یا یول_

 

  ی ازدواج کنم که از همه نظر باهام مساو یبا کس د یکنه من با ی فکر م نکه یکه باعث مخالفت داداشم شده ا  هی زیهمون چ نیا_

 مورد همه باهاش موافقن.   ن یا یباشه و راستش تو 

 

ام که به خاطر وضع   یمن کس  یبرام مهمه؟! تو واقعا فکر کرد زایچ نی ا ی کن  یکه فکر م ی د ید یآرام! تو من رو چه جور آدم  _

 بدونم؟   یگریخودم رو باال تر از د میمال

 

 .  نیایدادم ب ی بهتون اجازه نم نیباش  ی نجوریدادم ا  یدرصد هم احتمال م  ه ی ی که اگه حت  نیمطمئن باش _

 

افتاده باشه ناگهان   ادش ی ی زی چ نکهی پاش مرتب کرد و مثل ا ی رو رو دش یلبم نشست و او چادر سف  یگوشه   یجوابش لبخند  از

 ن؟یمن مشکل ندار دنیشما که با چادر پوش  یگفت : راست

 

 باهاش ندارم.  ی و عاشقت شدم پس مشکل دم یچادرت د یمن تو رو تو _
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 نظرتون در مورد من و پوششم عوض شد؟!   هو یتونم ازتون بپرسم چرا  ی جالبه! م_

 

شدم   تتیآرام! من عاشق خودت و شخص یشرکت شده باشم ول  یشد که عاشق دختر چادر ی راستش اولش خودم هم باورم نم _

 ندارم.   یهم من مشکل ی چادر نپوش  یبدون در نظر گرفتن پوششت و اگه بخوا 

 

 

از   ستیل  هی  یه یرو مشغول ته شبیمن گفت : آرزو تمام د ی  رهینگاه خ ر یسکوت ز ه یلبش نشست و بعد چند ثان ی رو  یلبخند 

  ادم یکدومش رو  چیمن ه ی خوندش ول یداشت برام م  ز یر هیازتون بپرسم و از صبح تا قبل اومدن شما  د یبود که با ییسواال

 که بپرسم.   ستین

 

   ؟یاورد یرو با خودت ن ستیخب! چرا ل_

 

 .  نیسومش جواب بد  ک یبه  نیدرواقع فقط تونست  نیدفتر جواب بد   یو فقط به سواال نینیبش  نجایاگه امشب رو تا صبح ا _

 

 شرکت تا من سر فرصت به تک تکشون جواب بدم.   شی ارینره با خودت ب ادت یاده؟یانقدر ز یعن یگفتم : مد یخند 

 

 

 ....  ستینه! الزم ن_

 

 !  ید  یرو به من م  ست یکه ل  نهیا یکن یکه م ی کار  نیآرام! شنبه اول _
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  یحدس م ی کس به رو  و  کرد   باز رو  در  حرفم شدن  تموم بعد   به در زده شد و آرام یزدم تقه ا  یحال که من حرف م نیهم در

 . میای! االن م گهی زدم آرزو باشه گفت: باشه د

 

تو نگران   ی زارن آدم دو کلمه حرف بزنه،! ول  ی بودم گفتم : نم دنشی که مشغول پوش   یتخت برداشتم و در حال  یرو از رو کتم

مال من    گهیاصال چرا شرکت؟ تو د ایشرکت ازم بپرس   یکن و تو   ادداشتی ی رفت بپرس  ادتیرو که امشب  ی نباش هر سوال

 مگه نه؟!   م یر ی باهم م م یپس هر جا بخوا یشد 

 

 و گفت : نه!   د یباال پر ابروهاش 

 

 که نه؟!    هی منظورت چ_

 

با   میکه حاال هر جا بخوا هی چپرسم، دوما منظورتون  ی همون شرکت م  ی اوال که من هنوز به شما جواب ندادم پس سواالم رو تو_

 م؟ یر ی هم م

 

 خانم؟!   یکن  یکه شما فکر م  یی جاهاست نه جا نجور یشاپ و رستوران و ا ی منظورم از هر کجا کاف_

 

که با داداشت رو به رو بشه با    هیانداخت و من که کتم رو تنم کرده بودم با گفتن: حاال ک نییخجالت از فکرش سرش رو پا با

 و جلو تر از او از اتاق خارج شدم.   د یاهلل گفتم که بهم خند که بشنوه بسم  ییصدا

 

 داداش محمد رفت.   نیبود با خنده رو به من گفت : نگران نباش  دهیحرفم رو شن نیو ا ستاده یدر وا  یکه جلو   آرزو

 

 :رفت؟.... ! چرا؟  د یپرس  ی با نگران آرام
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 شده و داداش هم رفت که ببرنش دکتر.   شتر یب نیزن داداش بهش زنگ زد و گفت تب آرم_

 

محمد   نینگاه خشمگ  ریز ست یقرار ن  گهید  نکیخوشحال بودم از ا یبودمش سوخته بود ول  دهیکه ند   ی نیدلم به حال آرم  نکهیا با

 کنارش نشستم.   نیحس ر یشدم و با تعارف ام ییرایجلوتر از آرام وارد پذ   یباشم و با خوشحال نیحس

 

  میشد؟ بالخره بر ی نگاه به آرام انداخت و گفت : خب چ ه یبه من و  ینگاه هی بابا  میمن و آرام به جمع ملحق شد   نکهیمحض ا به

 نه؟   ای زایجور چ  ن یو ا  هی سر بحث مهر

 

 سکوتمون رو د  یبزنه که مامان وقت  یانداخته بود نگاه کردم و منتظر بودم حرف نییآرام که سکوت کرده و سرش رو پا به

 

 چندتا سکه مَد نظرتونه؟  د ییشما بفرما ی محمد  ی ! آقاتی گفت: سکوت عالمت رضا د ی

 

نگاه هم گره   ی سرش رو باال گرفت و نگاهمون تو د، یاش دچهره  یشد اضطراب رو تو یم  یحرف مامان آرام که به راحت نیا با

به باباش چشم   لکسیر  یلیاز اضطرابش رو کم کرده باشم به روش لبخند زدم و خ یتونسته باشم کم نکه یا ی خورد و من برا

من   ی برا زی چ نیدونم! مهم تر ی بحث ازدواج م یمهم تو  زیچ نیرو آخر ه یهردوختم که در جواب مامان گفت : راستش من م

 کنم.   ی من قبول م نیهر تعداد که شما بگ  امبره یپ ی چون سنت حسنه  یاخالق خوب آقا آراده ول 

 

  میکن هیمهر میحاضر نیو هر چه قدر هم که شما بگ  م یدونه پسر رو دار  هی  نینگاه به بابا انداخت و گفت : ما فقط هم ه ی مامان

 .  نیرو بگ  یتعداد  ه یو   ن یو تعارف رو کنار بزار  یستیاپس لطفا رودرب

 

 مَد نظرشونه؟  ی چ میپرس  یگه گفت: اصال چرا از خودشون نم  ی نم یز یاو چ د یساکت بود و بابا که د یمحمد  یآقا
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 !  م؟یمهرت کن   یچندتا و چ ی رو به آرام با لبخند ادامه داد : دخترم بگو دوست دار  بابا

 

 خوام!   ی مسافرت م ه یگفت : من فقط   یکرد و آرام با لحن آروم ن ییبه باباش نگاه کرد که باباش سرش رو باال و پا آرام

 

 حرفش متعجب شدم و با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: سفر حج!  از

 

   ؟ یخوا ی م  یچ گهیکمه بگو د  یل یخ نیدخترم ا ی ! ول یه روش لبخند زد و گفت : عجب انتخاب قشنگ ب بابا

 

 خوام.  ی نم یاگه ید ز یمن چ _

 

 .  میسال تولدش رو تعداد سکه قرار بد  خیعالوه بر حج، تار  نیاو گفتم: اگه اجازه بد  یدادم و رو به بابا و بابا رون یرو کالفه ب  نفسم

 

 ندارم.   ی باشه من حرف  نیخوا یم  نجور یا خودتون شما اگه  خب   که جواب داد:  میشد  ره یبهش خ یمحمد  ی منتظر جواب آقا همه

 

 !  گهیمامان با ذوق گفت :خب پس مبارکه د ، یمحمد  ی حرف آقا نیا با

 

 شد.   ین یریبرداشت و مشغول تعارف ش  زی م یرو از رو  ی نیریمادرش با ذوق ظرف ش  یحرف مامان و با اشاره ن یهم با ا آرزو
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  ینامحسوس نگاه کردم که ناگهان مامان بغلش کرد و بدن توجه به چشما  یلیبود، خ نییگل انداخته سرش پا ی آرام که با لپا به

 .  د یاش صورتش رو بوس زده  رون یاز حدقه ب 

 

بخند چون تا چند   ی تون  یآروم کنار گوشم گفت : فعال تا م  ن یحس ریام گرفته بود که اممتعجب آرام خنده  یافه یامان و قکار م از

 ! ادیاشکت در م گهیوقت د

 

که جلوش تکون   ی نیمحمد حس ن یهم ره،ی تو آروم و سر به ز  یکه انقدر جلو  یآرام  نیتعجب نگاهش کردم که با خنده گفت : ا با

نذاشته پس تا   شیآسا گه یما هم که د ی انبار جا کرده و در رو به روش بسته! برا  ی تو  هی تنب  یشبانه روز برا ه ی رو  یخورد  ینم

 به دادت برسه.   داو استراحت کن که خ  یخوش  ، یتون یم

 

 

که    ییخواد خشکت بزنه انقدرا یال نمگفت : حا نیحس ر یکرد چشم دوختم که ام یتعجب به آرام که مشکوکانه ما رو نگاه م  با

 شه!   ی م دا یوجودش پ ی هم تو یذره خوب ه یبالخره  ستیگفتم بد ن

 

 !  ؟یکن یرو م ش ییبد گو یدار  ی کن فی ازش تعر نکهیا یگن داداش؟! به جا ی آخه به تو هم م_

 

  یلیکم که نه خ ه ی! فقط  یدون  ی رو خوب م نیداشته باشه و خودت هم ا ف یبه تعر ازیکه ن  هیز یخوبتر از اون چ ی لیآرام خ_

 .  ستین شیآسا گهیو هر کجا که باشه اونجا د گوشهیباز

 

 خانومه!   ی لیبه نظر من او خ یول_
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اس!   خونه زلزله  ی تو  یو با قاره ول نیسنگ  رونیرفتار کنه، ب د یبا یدونه کجا چجور   یاز خانوم، خانومه! م  شتر یب ی زیآرام چ_

 .  ادیبه چشم م  ی حساب شیخال یخونه ساکت و سوت و کوره و جا ست،ین ی که وقت  هیجور

 

 که شرکت نبود هم شرکت سوت و کور بود و من دل و دماغ کار کردن نداشتم.  ی حرفش موافق بودم، چون آرام وقت نیا با

 

 

آپارتمان دو   ه یشون آرام باشه چون خونه  یخونه  یو تو  گه ید یدو هفته  ی گذاشته شد که مراسم عقد برا  نیقرار بر ا اونشب

هم   نییپا یتونستن خانم ها باشن و طبقه  ی بود م نییپا یو کوچکتر از طبقه   نیحس ری باال که مال ام یطبقه  یطبقه بود و تو 

 در نظر گرفته شد.   ونیآقا یبرا

گفت بهتره جشن عقد   یم  یمحمد  یآقا  ی ما برگزار بشه ول یخونه   ی تو  ای ییرایسالن پذ  ی مراسم عقد تواصرار داشت  مامان

 .  مینکرد یاصرار گه یو ما هم د  یعروس  ی مختصر گرفته بشه و جشن مفصل بمونه برا

 

نزدم گر چه با نظر اونا هم موافق   یحرف بزرگترها حرف ی رو یول رمیبگ  ی جشن عقد و عروس  نیآرام بزرگتر یحاضر بودم برا  من

 نداشتم.   ی بودم و مخالفت

 

 

 

 

زود به اتاقم   یل یآرام زنگ زدم و ازش خواستم خ ی کارم به گوش   زیبه شرکت و نشستن پشت م دنمی روز شنبه به محض رس  صبح

 .  ادیب
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  چیه ی زنن ول ی حرف م  یدر مورد چ د یشد فهم ی کارمندا م یبود و از همهمه ها ده یچیشرکت پ یمن از آرام تو  یخاستگار خبر

 زدن.    یپشت سرمون حرف م شتریگفت که من بشنوم و ب ی نم یز یکس علناً چ

 

  یو هر چه هم که باهاش تماس گرفتم جواب   ومد ی کار عقب افتاده داشت به شرکت ن ی شرکت کل یتو  نکه یپرهام با وجود ا اونروز 

 نداد.

 

انش شدم و با پدرش تماس گرفتم و او هم گفت که چند شبه کال به خونه  ده نگر  یرو جواب نم  شیپرهام گوش  دم ید ی وقت و

 ازش نداره.   ی نرفته و خبر

 

 باز زد و وارد اتاق شد و با لبخند بهم سالم کرد.   مه یبه در ن یانداختم که آرام تقه ا  ز یم ی رو رو ی گوش  ی کالفگ  با

 

رو   یخاستگار ی  هی از کجا قض نایدونم ا  ی سالمش رو دادم و او با بستن در به سمتم اومد و در همون حال گفت : من نم جواب

 . دنیفهم

 

 .  یکردم تو بهشون گفت  یمن هم جالبه و فکر م   یبرا _

 

 !؟ پس!...  نیکس نگفت  چیشما به ه یعنی_

 

 هم هست.  ی که خبرنگار خوب  هی لقه نه تنها جاسوس خوبدهن  ی مبنا ن یگفت : کار ا یدفعه ساکت شد و بعد مکث کی

 

 ! ؟یناراحت دنیفهم  هی بق نکهیا از  نگاهش کردم و گفتم : یاخم ساختگ  با
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 . ادیخوشم نم  اینه! فقط از طرز نگاه بعض_

 

 کنن!  ی مگه چجور نگاهت م_

 

 !  گهید  یجور بد  ه یدونم  یکه انگار.... نم  یجور  هی_

 

 . ارمیکنن تا چشماشون رو از حدقه در ب ی نگاهت م نجوریا ایبگو ک_

 

 و گفت :اُه چقدر خطرناک! د یخند 

 

 شم.  یخطرناک تر هم م ن یتو از ا  یمن برا ی د یکجاش رو د_

 

  وانهیو من د یمال من شد   گهیبفهمنن که تو د ایدن یخوام همه  یو گفتم : آرام! من م ستادم یرو ازم گرفت که مقابلش وا نگاهش

 وام. وار عاشق ت

 

 

که قرار   ییفهرست سواال ن یبحث رو عوض کردم و گفتم : ا رهینگاهش رو ازم نگ  شتریب  نکهی ا یانداخت و من برا نییرو پا سرش 

 ؟ یرو آورد  ی اریبود برام ب
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برگه آچار نوشته و   یاش رو مرتب تو به آرزو گفتم فهرستش رو بهم بده تا به شما بدمش همه یخندون شد و گفت : وقت لباش 

 جواب دادن جا گذاشته. یهر سوال برا  یلوج

 

بهشون   نیدستش رو جلوم گرفت و گفت : من که اصال نخوندمش! شما هم اگه دوست ندار  یتو  یحرف برگه آچارها نیگفتن ا با

 .  نیجواب ند 

 

 دم.   ی من به همشون با صبر و حوصله جواب م  یرو از دستش گرفتم و گفتم : ول هابرگه 

 

  زا یجور چ نی حلقه و لباس و ا د یخر یروز رو برا هی رفتم گفتم: مامان گفت   یکه به سمت تلفن م ی فاصله گرفتم و در حال ازش 

 .  می و بهش خبر بد   میکن نییتع

 

 من آماده ام.   نیکنه هر روز که شما بگ  یمن فرق نم  یبرا_

 

دنبالتون تا با    ام یرو امروز انجام بده! فردا خودم م یشرکت دار  ی، تو هر کار که تو  م یبر د یخر  یفردا برا  نیهم گمی پس بهش م_

 .  میهم بر

 

 .... ؟  ای  یی چا ای یخور  ی : قهوه مدمیگذاشتم رو بهش پرس  ی گوشم م ی تلفن رو رو ی که گوش   ینگفت و من در حال یزیچ

 

 .  چکدومیه_

 

 کنم.   نی رو نسبت به خودمون بد ب گرانینگاهش کردم که ادامه داد: دوست ندارم تا قبل محرم شدنمون د یتعجب و سوال  با
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 ! میبخور ییو چا م یبا هم حرف بزن میخوا  یداره! ما فقط م  ی چه ربط_

 

 .  میدون ی رو م نیفقط من و شما ا_

 

 ! یر که تو راحتتلفن گذاشتم و گفتم :باشه هر جو ی رو رو ی گوش  ی کالفگ  با

 

 نداشته باشم ،فعال خداحافظ.  ی کار ستم یفردا که ن یپس من برم به کارم برسم تا برا_

 

کردم و جواب    د ییپرهام حرفش رو تا یشماره دنیو د   می زنگ گوش  یبمونه که با صدا شمیپ شتریمانع رفتنش بشم تا ب خواستم

 تماس پرهام رو دادم.  

 

 کرده.    یرو اده یگذرونده و ز ی مهمون یرو تو   شبیشد حدس زد که د ی م ی د بود و به راحتآلوپرهام خش دار و خواب یصدا

 

 

مشغول    یصوت دنیکه آرام آورده و دو طرفش هم پر از سوال بود انداختم و با کش ییهابه برگه  یقطع شدن تماس نگاه با

 خوندنشون شدم.  

 

بود که کنجکاوم کرده بودن نظر   ییسواال ه یاون وسطاش  یو... بود ول   التی درآمد و تحص  زانیاولش در مورد شغل و م یسواال

خونه بگرده و   یتو ی همسرتون چطور لباس بپوشه و چجور د ینوشته بود: دوست دار نکهیآرام رو هم در موردشون بدونم مثال ا

 باشه و...   یموهاش چه حالت 
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 و بهم بده.   رهیبگ   یشون کپخواستم از همه  ی ردم و از اتاق خارج شدم و از نازرو جمع ک ز یم ی پخش شده رو یهابرگه  یهمه

 

 یکاغذا رو ازش گرفتم و به سمت اتاق حسابدار یمنتظر موندم و با تموم شدن کارش همه  زش یکنار م   یتموم شدن کار ناز تا

 رفتم.  

 

و بهم سالم    ستادهیکارش وا  زی که پشت م نایرو به مب ستیاتاق ن یآرام تو دم ید  یزدم و وقت یاضربه  یدر باز اتاق حسابدار  به

 کجاست؟   ی: پس خانم محمد دمیکرده بود پرس 

 

 رفته آبدارخونه!  _

 

 !  ؟یچ ی آبدارخونه برا_

 

 .  ارهیب یی رفته تا برامون چا_

 

 نداره؟   ی آبدارچ نجایمگه ا_

 

 ....  یچرا ول_

 

 بلند برداشتم. ی به سمت آبدارخونه قدما ت یحرفش رو تموم کنه و با عصبان نایمب نذاشتم

 زد چشم دوختم.   ی نشسته بود و با مش باقر حرف م ی صندل یو به آرام که پشت به در و رو   ستادمیوا آبدارخونه  در باز  یجلو
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سماور گذاشت و گفت : تو   ی رو رو یمن بشه قور یمتوجه  نکه یاش به خاطر حرف آرامه بدون اباقر که معلوم بود خنده  مش

 .  یببر یی چا هی بق ی و برا نجایا  ی ایب نکه ینه ا ی و دستور بد   ینیجا بش ه ی فقط   د یبا گهید

 

  یم کاری چ نجایبهش بده مش باقر متوجه حضور من شد و با تعجب رو به من گفت : آقا شما ا یآرام بخواد جواب  نکه یا قبل

   ن؟یالزم دار ی زین؟چیکن

 

 رفتم با تعجب نگاه کرد.   ی حرفش آرام برگشت و به من که به سمتش م نیا با

 

 !  ؟یهم شد  یآبدارچ ایدونستم تازگ  یگفتم : نم ت یروش نشستم و با جد  روبه 

 

 به دست از آبدارخ  ی نیکه س مش باقر  به

 

 شدم؟   یگفته من آبدارچ ی نگاه کرد و با رفتنش گفت: ک شد ی خارج م ونه 

 

 !  گهید نم یب یبگه دارم م  ی کس ستیالزم ن_

 

  یلیخ ا یسرد بودن  ای اوردیکه مش باقر برامون م  ییها ییصداش رو نشنوه گفت :چا ی کس نکه یا یو محتاطانه برا  ی لحن آروم با

مش باقر ناراحت نشه   نکه یا ی برا م یگرفت  م یهم ما تصم نیهم یشد برا ی م ده یاستکانا لک د یوقتا هم رو   یپررنگ بودن و بعض

 ببرم.   ییو امروز هم نوبت من بود که چا  میز یبر ییخودمون به نوبت چا وفتهی ب متبه زح م یخوا ی نم نکهیا یبه بهانه 
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 .  زیوشرنگن و هم داغ و تمهم خ اره یمن م ی که برا  ییها یی چا یول_

 

 داغ و خوشرنگ باشه.   تون ییهم چا د یو با نی هست س یرئ یخب شما آقا_

 

دن با هم   یافتخار م  سیرئ ی آقا  که از جاش برخاست به سمت سماور رفت و در همون حال گفت : دم یلحن بامزه اش خند  به

   م؟ یبخور ییچا

 

   ؟ی ها باهام حرف بزن  به یو مثل غر یخطاب کن  سیرئ ی منو آقا ی خوا ی م ی آرام تو تا ک_

 

 .  یا یبودن در ب سیرئ  ی که از حالت آقا  یتا زمان_

 

  یلی گردم از آبدارخونه خارج شد و خ ی گذاشت و با گفتن االن بر م  ز یم ی رو رو هاوان ی و ل ختیر  ییشسته چا وانی دوتا ل ی تو

  روم نشست.دستش برگشت و روبه  یظرف تو  ه یکه با  د یطول نکش

 

ظرف باز بشه پر از   ن ینگاهش کردم که مشغول باز کردن در ظرف شد و در همون حال گفت : اگه در ا یتعجب و سوال  با

 . مشون یبخور  یی با چا می تون یخوشمزه اس که م  یشکالتا

 

و درش رو بازش    دمیکش  رونیشد از دستش ب یباز نم یداشت درش رو باز کنه ول ی ظرف رو که آرام سع یلبخند و به آروم  با

 گذاشتم.  ز یم ی و ظرف رو روکردم  

 

 . نجایا نیاومد  یچ  یبرا ن یبگ  نیخوا ی رو به دست گرفت و گفت: نم ش ییچا وانیل
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گرفتم و    یکپ  یکه بهم داد  ییکاغذا  یجواب دادم: از همه ز یم ی رو یظرف برداشتم و با اشاره به کاغذا ی دونه شکالت از تو  هی

 .  یتک تکشون جواب بد مثل من به  د یتو هم با

 

 تو رو خدا!   نینگ _

 

  ل یشده تحو  ل یدم و از تو هم تکم  یم لتیکنم و تا آخر هفته کامل شده تحو  یامشب شروع به جواب دادنشون م  نیمن از هم_

 .  رمیگ  یم

 

 شدم.   م ییداد که من با لبخند بهش زل زدم و مشغول خوردن چا  رونیب ی رو حرص نفسش

 

 

 

 .  میآرام بخر ی برا ی حلقه و لباس مجلس میتونست نکه یتا ا مید یبازار چرخ یتو  ی به همراه مامان و آرام و مادرش کل فرداش 

 غر بزنم.   ای خسته بشم یاذره  نکه یهمه راه رفته بودم بدون ا نیلباس ا د یخر یبار بود که برا  نیاول یبرا

 

به دنبالش   یحرف  چ یبود و بدون ه ند یداد برام خوشا ی کرد و درموردشون نظر م یکردن به آرام که با ذوق به لباس ها نگاه م  نگاه

  ی پا م یتا رو  پور، یاش با گشده  نیکه دامن کلوش و تزئ  یاو لباس قرمز  نکه یشدم تا ا ی مغازه به اون مغازه کشونده م نیاز ا

 .  د یتخاب کرد و نظرم رو در موردش پرس رو ان د یرس 
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به پهلوم زد و از طرف من   ی لبم نشست که مامان سقلمه ا یرو  یقرمز، لبخند پت و پهن ی لباس مجلس  یآرام تو  دن یتصور د با

 قشنگه آرام جان آراد هم ازش خوشش اومده.    یل یگفت :خ

 

 حرف مامان، سرم رو تکون دادم.   د ییتا  یلبم نشست و به نشانه   یگوشه   یبا تعجب به من نگاه کرد که لبخند  آرام

 

 

دادم که آوا کنارم   ی که آرزو طرح کرده بود جواب م یینشسته بودم و به سواال نهیمبل کنار شوم یشب بود و من رو  چهارشنبه

 ؟ یشنو  یزنم نم ی صدات م یکاغذاست و هر چ نیا  ی توکه دو ساعته سرت   یکن یم  کاری: چد ینشست و پرس 

 

   ؟ یدار کاریکنم! بگو چ   ینم یکار خاص_

 

 ! ؟یشه عکسش رو نشونم بد  ی داداش م_

 

 

   ؟ین یعکسش رو بب یخوا ی شده که م ی نگاهش کردم و گفتم : حاال چ مشکوکانه

 

 .  نمشیزنن که کنجکاو شدم بب ی !... انقدر مامان و بابا در موردش حرف مزهیچ_

 

 قبال هم بهت گفتم که عکسش رو ندارم.  _

 

 !  گهیبگو برات بفرسته د قه ی دق  هیخب _
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 دم.    یفرستاد نشونت م  ی گم برام بفرسته و وقت  یباشه م_

 

   ه؟یکاغذا چ  نیا انیجر  یبگ  یخوا  ی:حاال نمد یآوا نشست و دوباره پرس  ی رو لبا  یلبخند 

 

 نه؟   ایبه کارم برسم  یزار ی خوام بگم حاال م ینه نم_

 

 من رو بهم بده.   ی اون گوش  ی نیعکس آرام رو بب ی خوا ی خیره شدم و ادامه دادم: اگه م بهش

 

 کنارش برداشت و به دستم داد.   ی عسل یرو از رو  م یگوش   یحرف چیه بدون

 

 !  ؟هی چ گهینگاهش کردم که گفت:د یسوال

 

   ؟یمزاحم  ی د یهنوز نفهم یعنی_

 

 داد و از کنارم برخواست و رفت.    رونیب ی رو حرص نفسش

 

با من حرف بزنه با کس   نکه یا ی به جا  ی آرام رو گرفتم که بعد خوردن دوتا بوق جواب داد ول  یشماره ع یسر ی لیرفتن آوا خ با

دادم با خوردن دستش تماسم وصل شده   ی و احتمال م  ستین شیبودم حواسش به گوش  دهیزد و من که فهم یحرف م  یا  گهید

هم سواله که تو   نایزد: آخه ا ی غر م هی که مطمئن بودم آرزو  یکه سر کس ادمباشه، تماس رو قطع نکردم و به حرفاش گوش د

 ! ادیبدم م یدوست دارم و از چ  ی چ کنمی ؟ از صبحه! که دارم فکر م ینوشت
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  قیو اونور تحق نور یتو وقت گذاشتم و از ا ی همه برا نیمنه که ا ریاصال تقص  ؟یزن  ینوشتم که مدام غر م  ی مگه چ خب_ ارزو

 کردم!  

 

 کنه؟   شیهمسرتون آرا د یدوست دار ایآ  ینوشت نجا یمثال ا ؟ یننوشت یبگو چ_

 جواب بدم؟  د یبا  ی سوال چ ن یرو دوست نداشته باشه؟ من به ا نیهم هست که ا ی عقل کل مَرد آخه

 

 

 .  ادیبهش ب ی لیبزنه فکر کنم خ ی که رژ صورت  یدوست دار س یتوأم با خنده گفت : براش بنو ییبا صدا آرزو

 

  د یرو نگاه کن نوشته دوست دار نجایحرصش در اومده گفت: آرزو فقط ساکت باش! ا یکه از صداش معلوم بود حساب  آرام

 خوبه؟   م یبپوش  یبپوشه؟ به نظر تو چه لباس  یخونه چه لباس  ی همسرتون تو

 باشه!   یموهاش چه حالت  نکهیا ای

 

 

 لت بده.  حا یبا کت و شلوار باشه و موهاش رو هم مثل شب خاستگار ی دوست دار  سی: آرام براش بنو آرزو

 

 

 شم.   ی م وونه یدارم د  گهیکه د  رونی: آرزو برو ب د یبهش توپ آرام
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وگرنه با   نیحداقل ده سوال رو مثل هم جواب داده باش  د یتو با دقت جواب بده چون مشاوره مون گفته با  یرم ول ی باشه من م_

 . نیهم تفاهم ندار

 

خونه   ی سوال جواب بده که دوست داره من تو ن یاگه االن او به هم یعن یمرده شور هم خودت رو ببره هم اون مشاوره تون رو! _

 جواب رو بدم! ن یهم د یباشم من هم با یبا تاپ شلوارک صورت 

 خداااا!  ی دلم بزارم ا ی رو کجا نیمن ا آخه

 

 

 تصور کن!  یارک صورت آرام! آراد رو با تاپ شلو  یبا خنده گفت : وا آرزو

 

نداده بود   یاحمق! کاش جا خال  ی  دختره :   گفت   بزنه،  با خودش حرف نکهیآرام که مثل ا یشد و بعد صدا ده یشن یغیج یصدا

 خورد تا دلم خنک بشه.  یسرش م  یو بالش تو 

 

 

  ؟یگفت :آراد خل شد  ی بلند  یکه آوا از داخل سالن با صدا دمیخند  ی گوشم گذاشته بودم و به جر و بحثشون م ی رو رو یگوش 

 !  ؟یخند  یو م  یگوشت گذاشت  یرو رو   یچرا گوش 

 

 حرف آوا خودم رو جمع جور و تماس رو قطع کردم و دوباره به آرام زنگ زدم که جوابم رو داد :  نیا با

 

 الو...  _
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 !  یسالم خوب_

 

 سالم ممنون خوبم.  _

 

 گه؟    ی رو نم نیصدات که ا یول_

 

 گه؟   ی م یپس چ_

 

 !  هیو عصب  ستیگه که آرام خانم خوب ن  یم_

 

 ام!   یکه آرزو نوشته حرص ییکم از سواال  هی نه! خوبم فقط _

 

 که!؟   ن یخوب یچرا؟! سوال_

 

 ! م؟یبش الشونیخ ی شه ب ی گم م ی م ؟ی کن  ی فکر م نجور یواقعا تو ا_

 

شده و بدون جا  لیرو تکم فتیالکه تک نه یا ی کن  یکه م یکار ن یشه! مال من تازه تموم شده و تو هم فردا اول ینه نم_

 !  ید  ی م لیتحو بهم انداختن

 

 مال من تازه نصفه شده!    یول_
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 خب تا فردا تمومش کن!  _

 

دم تا    یرو م   فی تخف  نیو با خنده گفتم :حاال انقدر حرص نخور، بهت ا  دمیرو شن ش یحرص ینفس ها ی نگفت و من صدا یزیچ

 .  یجواب ند  یرو که دوست ندار شییجاها

 

 !  د یکن ی که چقدر لطف م  ی گفت :وا ی طعنه و حرص با

 

   ؟یکن ی کار رو م  نیا ی گفتم : آرام اگه ازت بخوام از خودت برام عکس بفرست ی لحن آروم با

 

   ؟ یخوا ی م یچ  یبرا  یشه بگ  ی م ی آره، ول_

 

 آوا ازم خواسته عکست رو بهش نشون بدم.  _

 

   ست؟یبا ازدواجمون مخالف ن گهید یعنی_

 

 گه.   ی رو م ن یو رفتارش که ا  افهیق ینگفت ول  ی زیمورد چ نیدر ا_

 

 او همچنان مخالفه؟   ؟یچ دایآ_
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 بوده.   رونیجشن ب یلباس برا  د یخر ی رو تا شب برا روز ی د دمیاز مامان شن یگه ول  ینم یزیچ_

 

 حق با خواهرات باشه؟   د یشا یتو تا حاال با خودت فکر کرد _

 

 نه؟  _

 

 اونا...  د یچرا شا_

 

که بخوام به   نم یب ی نم ی لیدل  نیهم یشناسم و برا  ی از اونا تو رو م شتر یشناسم همانطور که ب یآرام من بهتر از تو اونا رو م _

 حرفاشون فکر کنم.  

   ؟یتو هنوز هم مردد  آرام

 

 نه اصال!  _

 

 که...    یپرس  یازم م  یجور  هیاش س چرا همه پ_

 

 شم.   یآروم م یتو مطمئن ی گ ی شنوم که بهم م ی م ی .... وقتیوقت یذره مضطربم ول   هیراستش _

 

به تو بشه! حاال هم برو و با آرامش سواال رو جواب بده   دنم یتونه مانع رس  ی هم نم زیچ چ یکس و ه چ یآرام من دوستت دارم و ه_

 من مهمه.   یو بدون جواب تک تکشون برا
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 باشه! پس فعال خداحافظ. _

 

 خداحافظ. _

 

 کردم و منتظر موندم تا اول او تماس رو قطع کنه.   ی بار خداحافظ نیاول یبرا

 

روشن   م یگوش  ی بعدش صفحه   قهیمبل گذاشتم که چند دق  ی پشت یرو کنارم انداختم و همراه با بستن چشمام سرم رو رو  یگوش 

 رو برداشتم و عکس آرام رو باز کردم.   ی گوش  ی شد و من با خوشحال

 

 .  دنیخند  یهم م شی رنگ  یبفش سرش بود و نه تنها لباش خندون بودن که چشما یعکس روسر  ی تو آرام

 

رو از دستم در آورد و با   یکه گوش   نهیرو به سمتش گرفتم تا عکس رو بب یرو صدا زدم که با دو خودش رو بهم رسوند و گوش  آوا

 دقت به عکس نگاه کرد.  

 

   ه؟ی صورتش زل زدم و گفتم :خب نظرت چ به

 

 !  نیایقشنگه به هم م  یمحجبه است ول نکهیبا ا_

 

   ؟ یشه عکسش رو به منم بد  یرو ازش گرفتم که گفت: م یگوش 

 

 رو روشن کن تا برات بفرستمش.  تی آره چرا که نه بلوتوث گوش _



 ی ج یدختر بس

238 
 

 

 شد.   شیکنارم نشست و مشغول روشن کردن بلوتوث گوش  یخوشحال با

 

 

 

چشم   رونی و به ب  ستادهیوا یاشه یش  واریشرکت، پشت د  ی نمونده بود و من کالفه از نبود آرام تو می به جشن نامزد شتریروز ب  دو

  یاومدن و با شما کار دارن چ یی آقا ه ی اتاق کرد و گفت : آقا،  ی سرش رو تو ی بعدش ناز ی در زد و لحظه ا ی دوخته بودم که کس

 بهشون بگم.  

 

 سمت  به

 

 تو!    ادیکارم رفتم و در همون حال جواب دادم:بگو ب زیم

 

به سمتش رفتم و ضمن سالم کردن باهاش  دنشیوارد اتاق شد و من با د  نیننشسته بودم که محمد حس یصندل ی رو هنوز

 .  نهیمبل بش  یدست دادم و تعارفش کردم رو

 

شم   یمزاحمت نم اد یگفت :من ز تیمبل نشستم که با جد  ی رو به روش و رو  ارهیب یی از مش باقر خواستم برامون چا نکهیا بعد 

 که مردونه باهات حرف بزنم و اتمام حجت کنم.   نجایفقط اومدم ا

 

 ! ستمیسکوت بهش نگاه کردم که ادامه داد: حتما آرام بهت گفته که من با ازدواجتون موافق ن در
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 آره گفته!  _

 

 !  ستادیمن وا  یبار آرام تو رو نیاول یبرا  یول_

برگرده و بگه داداش   یمونیروز با پش هی خواد  یدواج کنه وَ من اصال دلم نمخواد باهات از ی خواد و م ی و گفت تو رو م ستادیوا

 اشتباه کردم.  

 

 .  وفتهینم یاتفاق  نیهمچ نیمطمئن باش _

 

 .  یو مراقبش ی که همه جوره هواش رو دار ی بهم قول بد  د ی! تو باستمیمطمئن ن_

 

 .  نهیبب ی سخت ایغصه بخوره   یادم نزارم لحظه  یبهتون قول م _

 

باشم تا آرام از   مونیکنم من از مخالفتم پش  یدعا م  شه یو من هم به طبعش از جام برخاستم و او گفت : هم  ستادیپاش وا ی رو

 انتخابش. 

 

 چارچوب در قرار گرفت.   یتو  ی چا ینیدر رو باز کنه در باز شد و مش باقر با س  نکه یقبل ا ی نگفتم که به سمت در رفت ول یزیچ

 بدونه.   یز یخوام آرام از اومدن من چ یتوجه به مش باقر روبه من گفت :نم یب

 

 حرف از کنار مش باقر گذشت و از اتاق خارج شد.   نیگفتن ا با
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بلند پرهام رو از   یمبل رها کردم و صدا ی خورم، و خودم رو رو ینم یی چارچوب در بود گفتم چا  ی به مش باقر که هنوز تو رو

زنه رو سر    ی در موردش حرفش نم یچند وقته باهاشه و با کس نیکه ا ی ا یحدس زدم دوباره داره ناراحت و  دمیداخل سالن شن

 کنه.   ی م ی خال یکس

 

 . دمیمورد نپرس  نیازش در ا یز یچ گهیحرف زدن نداشت و من هم د الیاو خ ی شده بودم که بدونم چشه ول چشیپاپ یلیخ

 

 

 

  غه یبار سوم از آرام اجازه خواست تا ص یعقد نشسته بودم و عاقد برا یکرد و سر سفره   یرو زمزمه م   یاه یلب آ ر ی*کنار آرام که ز

  یم  یلفظ  ریزدم دوستش باشه گفت :عروس ز یکه حدس م  ی بگه خانم جوون یز یچ نکهیرو بخونه که آرام قرآن رو بست و قبل ا

 خواد.  

 

جعبه   ی تو  ی طال سیگذاشت و من منتظر بله گفتن آرام به سرو زیم  ی باز روکه از قبل آماده کرده بود رو با در   یاجعبه  مامان

 رو بخونم؟   غه یدن ص ی چشم دوختم که عاقد دوباره گفت :حاال عروس خانم اجازه م

 

 پدرم و بزرگترا بله!   یجواب داد: با توکل به خدا و اجازه   ی به آروم آرام

 

 عقد دائم رو خوند.   ی غه یر کرد که با تشر عاقد سر و صدا کم شد و عاقد صهلهله و دست و صوت فضا رو پ یجواب آرام! صدا با

 

چادر رو از   ستیبا یحضور داشتن از اتاق عقد خارج شدن و من م  غه یکه موقع خوندن ص  ییعاقد و مردا غه، یتموم شدن ص با

 داشتم.   ی سر آرام بر م ی رو
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برام مثل کوه کندن   نکاریبودم عرق کرده بودم و ا دهیحاال که به خواسته ام رس  یکردم ول  ی م یلحظه، لحظه شمار نیا ی برا من

 سخت بود.  

 

تر به نظر   یبزرگتر و رنگ  شیسرش برداشتم و به چشماش که حاال با خط چشم و آرا ی چادر رو از رو  ه یصوت و دست بق ان یم در

 شدم.   ره ی خ دنیرس  یم

 

 انگشتش جا دادم.   ی رو تو یاساده  یدستم گرفتم و حلقه   یزد که دستش رو تو  بود به روم لبخند  رهیهم که به چشمام خ او

 

جلوم حجاب   شهیباشه که هم ی زنه همون آرام یلباس قرمز بهم لبخند م   یو تو  ستاده یکه جلوم وا یدختر   نیشد که ا ی نم باورم

 و اخم داشت.  

  یلباس بپوشه و رفتار کنه که شب عقدش برا ی جور د یگفت دختر با ی م شه یکه هم  دمیفهم یمنظور خانم بزرگ رو م  حاال

 داشته باشه!   ی شوهرش تازگ

 

 

گاز کوچولو از انگشتم   ه یدهن آرام گذاشتم که   یتو  رو  عسلم  از پر انگشت  بهمون رهیخ یچشما یبردار و جلو  لم یف  یآموزشا با

دادم که لبش رو گاز گرفت و پر    لشیتحو یشدم و لبخند بد جنسانه ا  ره یخجالت زده اش خ یگرفت و من متعجب به چشما

 دهنم گذاشت.    یرو تو شیاضطراب انگشت عسل

 

نامحسوس   یل یمتوجه نشه و خ یکه کس ی دستم گرفتم و جور یدستش رو تو   ارهیب رونیانگشتش رو از دهنم ب نکه یا قبل

 .  دمیانگشتش رو بوس 
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  هی که حضور داشتن بعد دادن هد  ییداده بود به سر و گردن آرام، خانم ها  هی که مامان به آرام هد   یی طال سیانداختن سرو بعد 

 ژست مختلف ازمون عکس گرفت.  نیچند  ی هاشون از اتاق عقد خارج شدن و عکاس تو

تا    کردمی جرا مبشم و من از خدا خواسته تمامشون رو ا کیبه آرام نزد شتریشد ب ی باعث م دادی که عکاس نشونمون م ییژستا

 مختلف بمونه ***   یعکاس از آرام خواست به مدل ها نکهیا

 

 ! بهیغر هی چشم  ی و جلو ت یوضع نیا ی نه تو  ی کردم ول  یم یآرام لحظه شمار دنیبوس  ی برا من

 

آرام و نگاه    یگرد شده ی با چشما یباال انداختم ول یشونه ا ال یخ یشدم که با التماس بهم نگاه کرد و من ب رهیآرام خ یچهره  به

 !  هی کاف گه یهشدار دهنده اش رو به عکساس گفتم : د

 

 من فقط چندتا عکس انداختم.  ی مخالفت کرد و گفت : ول عکاس 

 

 .  یبر یتون ی ! شما مهی گفتم کاف_

 

 لوازمش رو جمع کرد و از اتاق خارج شد.   یبا کالفگ  ه یپا داره و لحنم کامال جد  هی مرغ من  د یکه د عکاس 

 

از دست عکاس خالصش کردم خوشحاله!   نکهیآرام که معلوم بود از ا  یرفتن عکاس و بسته شدن در پشت سرش به چشما با

  یا یبا دن امیشدن دن  یکیگم شب    یبرو و برگرد م  یب ه یچه شب تیشب زندگ نیازم بپرسه قشنگتر ی کیشدم و گفتم : اگه  رهیخ

 قشنگ توئه! 

 منه.  یشب زندگ  نیقشنگتر امشب

 

 ....  یبهم بگ  ی خوا ینم ؟یاش ساکت باش همه  ی خوا ی شدم و گفتم : تو امشب م ک یلبش نشست که بهش نزد ی رو  یلبخند 
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 !  یعروس  نیچون.... تو داماد ا نم یزم یکره   یعروس رو ن یمن خوشبخت تر کنم یخوام بگم که احساس م یم_

 

در داخل   یکه سرش رو از ال  نایو به مب   دمیدر خودم رو عقب کش یتر برم و بغلش کنم که با باز شدن ناگهان  ک ینزد خواستم

 !  ن؟یدست به کار شد   یزود   نیگفت :به ا  یطونینگاه کردم که با تعجب و لحن ش  یکرده بود عصب 

 

 . نیمهمونا منتظر شما  یبعد! االن همه  یبرا  نیرو بزار اش ه ی ادامه داد:بق نایجوابش لبخند زدم و به آرام نگاه کردم که مب در

 

در از اتاق خارج   ی جلو یجمع شده  یدخترا غ یدست و صوت و ج انیدست گرفتم و با هم م  یحرفش دست آرام رو تو نیا با

 .  میدست هم به مهمونامون خوش آمد گفت  یو دست تو  میشد 

 

آهنگ شروع به   تمی وسط سالن نشستم و آرام هم مقابل من و با ر  یصندل یرو  لمبردار یمن به درخواست ف یی خوش آمد گو بعد 

 کرد.    دنیرقص

 

ماهرانه بدن و دستاش رو   ی لیآرام شدم که خ یمشغول تماشا نهیپام انداختم و دست به س  ی شرمانه و لبخند به لب پا رو یب

 زد.  ی داد و به روم لبخند م  یتکون م

 

  ی کتم در آوردم و وقت  بیرو از ج یو گردنبند  ستادم یپام وا یو دور خودش دور زد که من رو  د یپاش چرخ ی آروم رو ی لیخ آرام

حلقه زده دورمون فضا رو پر کرد و من گردنبند رو   تیدست و صوت جمع  یبه سمتم برگشت گردنبند رو مقابلش گرفتم که صدا

 رو بستم.    رش یکه بود قفل زنج یبه گردنش انداختم و به هر زحمت

 

 دستم گذاشت و مجبورم کرد باهاش برقصم.    ینفسم رو بند آورده بود آرام دستش رو تو  یستن قفل گردنبند که حسابب بعد 
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مبل   یو رو  م یعروس و دوماد رفت گاهیبه سمت جا نکه یتا ا  مید یرو با هم رقص یبه چشماش مدت ره یدست آرام و خ  یتو  دست

 .  مینشست

 .  د یرس  ی و خوشحال به نظر م  د یرقص یم  ل یفام ی که تنش بود به همراه دخترا ی اهکوت  یبه آیدا بود که با لباس مجلس چشمم

 

  ی درهمش نگاه م یبه اخما ی گرفتم و در حال داینگاهم رو از آ ؟یکن  ینگاه م  ی کنار گوشم گفت به ک واش یآرام که  یصدا با

 .  دایکردم و با لبخند از حس حسادتش، گفتم : به آ

 

   ون؟ یآقا شیپ ی بر ی خوا یگم تو نم  یاز هم باز شد و با لبخند گفت : آها!.... م اخماش 

 

 داد.   ی بود و بهم حس غرور م ند یهمه برام خوشا نیبردم و ا ی نسبت به خودم لذت م ی بار بود که از حسادت کس نیاول یبرا

 

 من برم؟!   ی تو دوست دار یعنیگفتم :   مد یحسادتش خند  به

 

 .  یخونن که بر  ی تو م ی تونن برقصن دارن برا ی که با وجود تو نم  ییدخترا  یمن نه! ول _

 

به سمتمون اومد و رو به من   د یرس  ی بلندش قدش بلند تر به نظر م یلباس مشک   یبود و تو  دهیبه خودش رس  یکه حساب مامان

 !؟  نییپا ی بر  یخوا  یگفت :آراد تو نم

 

ازش فاصله   نییپا ی رفتن به طبقه  یگردم. از جام برخاستم و برا یزود بر م  ی لیخ ی رم ول  یآرام نگاه کردم و با گفتن من م به

 گرفتم.  
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 .  مید یو خند  میگفت  ه یو بق  نیحس ر یموندم و با ام نییپا یطبقه  ی بر خالف گفته ام تا آخر وقت تو ی ول

 رو بدونم.   ومدنشین ل یدل نکه یبدون ا دم، ید ی م یخال یبپرهام رو حسا یجا جمعمون ی تو

بود که   ومدهی او ن یمونه ول  ی کنه و تا آخر کنارم م  یم  دایحضور پ میجشن نامزذ ی که تو ه یکس نیکرد پرهام اول  ی فکر م شهیهم

 خبر بودم.   یبهم زنگ هم نزده بود و کامال ازش ب  ی! حتچیه

 

 

  ی هر چ گهیو گفت: د  ستادیکنارم وا نیحس ر یدادم که ام ی آرام و بابا گوش م ی عمو یحوصله به حرفا  ی شب بود و من ب یآخرا

 باال.  م یبر م یخوا ی بسه پاشو که م ی و غمبرک زد  ینشست نجایا

 

 .  یباال و انقدر خوشحال یایب ی خوا یبهش انداختم و گفتم :حاال تو چرا م  ینگاه هی  یخوشحال با

 

 بگم و هم...   کیتا هم به خواهرم تبر باال   امیخوام ب یم_

 

   ؟یهم چ_

 

 بماند!.... _

 

  ی به سمت طبقه  ه یو بق  نیحس ری جلوتر از ام یو با خوشحال  ستادمیپام وا ی نکرد و من رو ینگاهش کردم که توجه ی کنجکاو با

گفت نگاه   یم   کیو بهش تبر د یبوس  ی و به خانم بزرگ که صورت آرام رو م  ستادمیمهمونا کنار آرام وا  یبدرقه   یباال رفتم و برا 

 کردم.  
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  یمبل رها کرد و نفس راحت ی خونه مونده بودن که آرام خودش رو رو ی و آرزو تو دایمهمونا رفته بودن و تنها مامان و آ  یهمه

 . د یکش

منتظره فردا   نییپا د یرم، سع  یدارم م  گهیام جان من دشد و رو به آرام گفت : آر کی بهمون نزد دای هم کنارش نشستم که آ من

 فعال خداحافظ.  نمت یب یم

 

 نذاشت آرام از  دایآ

 

 کرد و رفت.   یو از من هم خداحافظ  د یصورتش رو بوس   ع یسر ی لیبلند شه خ جاش 

 

 ....  دایکه آ  دمیافتاد؟! من درست د ی چه اتفاق قایتعجب نگاهش کردم و با رفتنش رو به آرام گفتم :االن دق با

 

و فردا   ی مون ی م  نجایخونه تو هم م یر ی اش شدم که مامان به شونه ام زد و گفت : آراد ما مخنده  یو من محو تماشا د یخند  آرام

   ؟ید یفهم  یایبا آرام م

 

 شدن. کرد و به همراه آرزو از خونه خارج   یو ازش خداحافظ  د یکه مامان صورت آرام رو بوس  دمیوابش خند نگفتم و در ج یزیچ

 

داشت کفشش    ی رفتنشون کتم رو از تنم در آوردم و کراواتم رو شل کردم و به آرام که دامن لباسش رو تا زانو باال زده بود و سع با

 کفشه پدر پام رو در آورده!   نیت: آخ که سگک اتونست نگاه کردم که گف  ینم ی ول  ارهیرو در ب

 

 زانوم گذاشتم و مشغول باز کردن سگک کفش شدم.   یزانوم نشستم و پاش رو رو  یپاش رو  یحرفش جلو نیا با
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حال خراب من نبود با   یاو که متوجه  ی کرد ول  یم  یبه حال ی زد و دلم رو حال ی ذوق م  یبرهنه اش بد جور تو  یپاها ید یسف

در زد و دوتامون   ی حال کس نینظر گرفته بود و منتظر بود از شر کفش خالصش کنم که در هم ری دقت حرکات دست من رو ز

  به  زودتر  من  که  کرد نگاهمون تعجب  با که مادر بزرگش وارد خونه شد و  م یدوختبه در چشم  میبه خودمون بد  یتکون  نکه یبدون ا

 ام برخاستم.  ج از و  اومدم  خودم

 

دوران    یکه تو   میپسرم! ما رسم ندار یدون  یدونم چجور بگم! م  یچشم دوخته بود گفت : نم نیکه به زم ی بزرگش در حال مادر

 ......  ینامزد

 

انداختم که خودش ادامه   نییبا خجالت سرم رو پا نیهم یهمه براش سخته برا  ن یخواد بگه که ا  ی م ی مادربزرگش چ دمیفهم

 ! ...  ی..... تا قبل عروس میارداد:رسم ند 

 

 من! چرا از من خواستن بگم آخه؟!   ی خدا  ی رو نصفه رها کرد و گفت :ا حرفش

 

 نگاهش کنم گفتم : من متوجه ام.   نکه یا بدون

 

 .  ریفعال شب بخ  گه ی!.... خب دیبده مادر راحتم کرد  رتی! خدا خشییآخ_

 

 !  ریشب شما هم بخ_

 

 خواست بگه که...؟   ی م ی بود؟ چ ی : منظور مامان بزرگ چ د یرفتن مادر بزرگ آرام، آرام با تعجب پرس  با
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 گم.    یو جواب دادم :بعدا بهت م دمیموهام کش ی رو کالفه تو دستم

 

 ! راحت شدم.  شییییمن نگاهم رو ازش گرفتم خودش کفشش رو در آورد و گفت :آخ د ی د  ینگاهم کرد و وقت متعجب

 

طرف هول داد و با باال نگه داشتن دامن لباسش به سمت   کیحرفش برگشتم و نگاهش کردم که کفشاش رو با پاش به   نیا با

تا صبح همونجا   ی خوا ی کردم گفت : تو م  یبودم و نگاهش م ستاده یرو به من که وا د یبه در اتاق رس  ی راهرو رفت و وقت ی اتاق تو

 !  ؟یستیبا

 

 نشست.   شیآرا ز یم  یجلو  یصندل  یکه زود تر از من وارد اتاق شد و رو دنبالش به سمت اتاق رفتم   به

 

  دنیلبم نشست که آرام با د  یگوشه  یبغلم لبخند  ی آرام تو دنیانداختم و از تصور خواب یاتاق نگاه یگوشه  ینفره  ک یتخت  به

 انداخت و سر در گم مشغول در آوردن سنجاق ها از داخل موهاش شد.   یلبخند من با تعجب به تخت نگاه

 

 

نگاه کردم و با انداختن  اره یتونست سنجاق موهاش رو در ب ی کراواتم رو کامل باز و به آرام که به جون موهاش افتاده بود و نم گره 

 کنم.    یتخت به سمتش رفتم و گفتم : بزار من برات بازشون م  یلبه  ی کراوات رو

 

 

آروم و با مالحظه مشغول در آوردن سنجاق ها از داخل موهاش   یلیانداخت و من خ  نییو خوشحال دستاش رو پا ع یسر یلیخ

 شدم. 
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و گفتم   دمیاش کشباز شده  ی ابه موه یشدم و دست رهیبود خ ره یکه به من خ نه ی آ یسنجاق مو به نگاهش تو  نیدر آوردن آخر با

 شونه شون بزنم.   یخوا ی : م

 

شن! باشه فردا که رفتم حموم شونه شون   یشونه نم  ی راحت نیپر چسب و تافن و به ا نایو جواب داد : ا د یموهاش کش ی تو یدست

 کنم.   یم

 

زانوش   ی زم گرفت و به دستاش روبه آرام چشم دوخته بودم *** که آرام نگاهش رو ا ی تخت نشستم و در حال  یرو  ی سردرگم با

 شد.   رهیخ

 

  ریام رو ز گهی و دست د ی صندل ی پشت یدستم رو رو ه یو  ستادم یروش واروبه   یناگهان یل یو خ دمیدستم رو دور گردنم کش  کالفه

صورتم با صورتش رو به حداقل   یشد و من با خم شدنم به سمتش فاصله  ره یآرام گذاشتم که با تعجب به چشمام خ یچونه  

 زدن **  ی قرمزش که از سر شب بد جور بهم چشمک م یاش لبازده  رتیرسوندم و در مقابل نگاه ح

 

 .عروس و داماد گذاشته بودن انداختم ی سالن و برا ی که تو یتنها مبل  یزدم و خودم رو رو  رونیاز اتاق ب ی***و با کالفگ 

 

در   ی شدن نداشت در سکوت زل زده بودم که با صدا دار یب الیصورت آرام که شب زود تر از من خوابش برده بود و حاال هم خ به

تر از قبل   قی به خودش داد و عم ی که تکون دم یکش رون یآروم ب  یلیسرش خ رینگاهم رو ازش گرفتم و دستم رو از ز یزدن کس

 تخت نشستم.    یلبه   یو من هم رو  د یخواب

 

 شدم.   راهنم یباز پ یداد نگاه کردم و مشغول بستن دو دکمه  ی صبح رو نشون م ۹دستم که ساعت   یساعت تو  به

 ازم خجالت نکشه و معذب نباشه.   شتری بخوابم تا آرام ب راهنی***حاال مجبور شده بودم با پمن
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 صداش زدم:  و صورتش رو با پشت انگشتام نوازش کردم و دم یطرف آرام چرخ به

 

   ؟یش  دار یب یخوا یآرام! نم_

 

تخت انداخت و با ناله   ی دوباره خودش رو رو ی شد و سرجاش نشست ول داریب نکه یچشماش رو باز و بسته کرد تا ا یبار چند 

 بمونم. دار یتونم ب ی اصال نم ادی که چقدر خوابم م ی گفت :وا

 

 

  یرو مرتب م  شونمیپر یتخت برخاستم وهمانطور که موها  یدر زدن بلند شد و من از رو   یتعجب نگاهش کردم که دوباره صدا با

 باز کردن در از اتاق خارج شدم.    یکرد برا

 

خواب  که از  ی ! ببخشریبود سالم کردم که جواب داد:سالم پسرم صبح تو هم بخ ستاده یرو باز و به هما خانم که پشت در وا در

 .  نیشد  ی م داریب د یبا گه یخب! د یانداخمت ول

 

 بودم.   دارینه! من ب_

 

 آرام هنوز خوابه؟  _

 

 نشد.   داریب  یصداش زدم ول_
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 . نییپا نیایکنم ب  یدوباره صداش بزن و تا من صبحونه رو آماده م_

 

 .  میایچشم االن م_

 

 رفتن هما خانم به اتاق برگشتم و آرام رو صدا زدم:   با

 

   ؟یش   داریب ی خوا ی آرام خانم نم_

 

   ؟یش  یچشماش رو باز کنه لبخند زد که متعجب نگاهش کردم و گفتم : آرام چرا پا نم نکه یا بدون

 

 ترسم!   ی چون م_

 

   ؟یاز چ_

 

 شبه!   ک یقشنگ  ی ایرو ه یخواب بوده!   ه ی ز یهمه چ نمیچشمام رو باز کنم و بب نکهیاز ا_

 

 قشنگه!   قت یحق هی  ایرو نیکه ا ن یچشمات رو باز کن و بب یول   هیی ایرو ی درسته همه چ_

 

خانم   ریبودم،نگاه کرد که گفتم : صبحت بخ  ره یتخت نشسته و بهش خ یلبه  یرو باز کرد و با لبخند به من که رو  چشماش 

 خوابالو!  
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 .  ریسالم صبح تو هم بخ_

 

 !  ی شه انقدر نگاهم نکن ی و پخش شده دور و برش نگاه کردم که گفت:م ده یژول یموها به

 

 چرا؟! _

 

 .  یخند  یدلت بهم م ی تو یخنده دار شده و تو دار  امافه یق  کنم ی ان ! فکر م ده یو ژول  ختهی بهم ر ی لیآخه موهام خ_

 

 !  هیاگه ید ز یلبخند من به خاطر چ ی ول  یخنده دار که شد _

 

   ؟یچ_

 

 خوشحال!   یلیآرام! خخوشحالم _

 

شالش رو سرش کرد به همراه هم به   نکهیاومد و بعد ا نییتخت برخاستم و او هم از تخت پا ی لبخند بهم نگاه کرد که از رو با

 .  میرفت نییپا یطبقه 

 

 آشپز خونه صدامون زد: یتو  از  خانم  هما که شدم خونه  وارد  آرام  دنبال به  خونه  باز   در از
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 . نجایا نیایبچه ها ب _

 

 

نشستم که آرام   زیکه مشغول نظافت خونه بودن گرفتم و به دنبال آرام وارد آشپز خونه شدم و پشت م  یاز دو خانم چشم

رم و بر   یمن م  یرو خورد و رو به من گفت : تا تو صبحونه ات رو بخور  ش ییچا مقدار از ه یبود  ستادهیوا  زیهمانطور که پشت م 

 گردم.   یم

 

شسته شده بود با خنده رو به من گفت : دوش   یهاوان یتعجب رفتنش رو نگاه کردم که هما خانم که در حال خشک کردن ل با

 .  گرده  یگفت زود بر م نیهم ی کشه برا ی طول نم  شتر یب قهی دق ه ی گرفتن آرام 

 

 

 اونجا!   م یکرد که صبح زود با آرام بر د یتاک شبیرو خوردم و گفتم : مامان د م ییمقدار چا هی

 که آرام رو....   نید  یشما اجازه م  ی ول م یزنه که چرا زودتر نرفت یم  غر سرم   هم یچند که ظهر شده و حساب هر

 

 

! در مورد مادرت هم نگران نباش چون اگه مادرت  یریبردنش از من اجازه بگ  ی برا ست یتوئه و الزم ن  یهمسر قانون گهیآرام د_

 هفت دل خوابه!   ی شناختم االن تو یباشه که من م  یی ایهمون ثر

 

 

محل   ه ی ی که با مادرت تو ی شد و در همون حال گفت : زمان نت یکاب یتو  هاوان ی ل دنیهما خانم لبخند زدم که مشغول چ ی رو به

روز مادرم باهامون حرف زد و بهمون   هی  نکهیتا ا م یآرام رو در آورده بود  یبابات و بابا یو صدا مید یخوابی متا لنگ ظهر   م یبود
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  گهیو از اون روز به بعد د   می بخواب م یریدوباره بگ  م یو بعدش اگه خواست میبد  صبحونه   و به شوهرامون  م یبش داریگفت صبح زودتر ب

 بشه.   داری تونه ب ی زد که سختشه و نم ی مادرت هر روز غر م یشدم ول  یم  داریمن صبح ها زود ب

 

 

سر به کارگرا بزنم و   هی گذاشت و گفت : من برم   نتیکاب ی رو تو وانیل  ن یدادم که آخر ی هما خانم گوش م یسکوت به حرفا در

 برگردم.  

 

حوله   یشده تو  دهیچی پ یآرام با موهاصبحونه خوردم که  ی حرف از آشپزخونه خارج شد و من چند لقمه ا نیخانم با گفتن ا هما

 روم نشست. وارد آشپزخونه شد و روبه 

 

 کرد.  دنشی قلمبه شروع به جو ی دهنش جا داد و با لپا  یرو تو  ر یگنده نون و پن ی لقمه   هی شدم که  رهیخندونش خ یچهره  به

 

آدم گرسنه   ؟ی خند  یم  یت : به چام گرفت که لقمه رو قورت داد و گفقلمبه اش خنده  یگرد شده و لپا یچشما دن ید از

 !؟ید یند 

 

 ! دمیخانم بامزه ند _

 

 . می تا بر یشه زودتر آماده بش ی رو برداشت و مشغول خودنش شد و من گفتم : آرام! االن ساعت دهه م ی کوچکتر یلقمه  دوباره 

 

 شم!  یاالن آماده م نیچرا که نه هم_
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 حرف  نیگفتن ا با

 

 که دستش رو گرفتم و گفتم :اول صبحونه ات رو بخور بعد آماده شو!   ستادیپاش وا یرو  ع یسر یلیخ

 

 شدم.ازم فاصله گرفت و آشپزخونه خارج شد.   ریس   گه یمن د ی دستم در آورد وبا گفتن : ول ی رو از تو دستش

 

 فت : من حاضرم!  و گ  ستاد یدر آشپزخونه وا ی که آماده شده بود جلو یساعت بعد در حال  مین نکه یرو منتظرش نشستم تا ا یمدت

 

شد و رو به آرام   ک یروش نشسته بود نگاه کردم و از جام برخاستم که مامانش بهمون نزد ی حیمل شی تعجب به صورتش که آرا با

   ؟یبست س یخ نجوریگفت :آرام نکنه بازم موهات رو هم

 

 که تونستم خشکشون کردم.   یی نه! تا جا_

 

  ی رو انقدر زود تونسته خشک کنه و آماده بشه که هما خانم گفت: من که م یبه اون بلند  یچطور موها نکهیبودم از ا متعجب

 !  سنیروشون و هنوز خ ی سشوار گرفت هی دونم فقط 

 

 شن! یخودشون زود خشک م  گه ینده د ر ی:مامان جان گد یغر آرام

 

که تو خوب موهات   ی تا موقع  ی، گفتم : ولکرد ی که نشسته بودم، نشستم و رو به آرام که متعجب نگاهم م ی ا یصندل  یرو  دوباره 

 ! میر یکجا نم  چ یه یرو خشک نکن 
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کنم به   یگفت خودم برات خشکشون م  یکه بهش م   یکه هما خانم دستش رو گرفت و در حال د ی کوب ن یپاش رو به زم یحرص

 سمت اتاقش بردش.  

 

 

 

که وسط دوتا پاش نگه   ی چاق و چله ا یصاب بره  تا ق  میستادیمنتظر وا اط یوسط ح ییدستم گرفتم و دوتا ی *دست آرام رو تو

 داشته بود رو ذبح کنه.  

 

کرد که آرام نگاهش رو از روبه روش گرفت و با بستن چشماش صورتش رو به سمت من    کیچاقو رو به گردن بره نزد قصاب

 برگردوند.  

 

 تموم شد.   گهیشدم و گفتم :آرام! چشمات رو باز کن د رهیتموم شدن کار قصاب به صورتش خ با

 

   ؟یدونستم انقدر دل نازک   یکرد و من گفتم : نم ی صورتش رو برگردونه چشماش رو باز کرد که نگاهمون با هم تالق نکه یا بدون

 

 .  میشده عبور کرد ختهی خون ر ی دست هم از رو  یجوابم لبخند زد و دست تو در

 و بهش خوش آمد گفت.    د یآرام رو بوس  یشون یبود که پ یکس ن یخونه، بابا اول یپله ها ی جمع شده جلو تیبه جمع دنمونیرس  با

 

 

 

 رفتم.   ی بود که من از بعد عقدمون به شرکت م یروز  ن یگذشت و دوم یقشنگ آرام م  ی ایبا دن امیشدن دن یک ی*چهار روز از روز 
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فکر   نیا به ومدن یم  نییو پا  دنیرقص یهوا م یه تو برف ک د یسف یهابودم و با نگاه کردن به دونه  ستادهیوا  یاشه یش  وارید پشت

  ی کردم دور یبود که احساس م  ن یهم ا لشیبرم و تنها دل هی بستن قرارداد به ترک ی خواد برا ی بار دلم نم ن یاول یکردم که برا یم

 از آرام برام سخته.  

 

 

  ک ینگاه کردم که  یبود، سوال  ستادهیدر وا  یو باز و بسته شدن در برگشتم و به آرام که متفکرانه جلو   یدر زدن کس یصدا با

ما رفتن و از ما هم خواستن   یبه خونه  نای خونه! آخه مامان جون و ا می اومد! اومدم بهت بگم امروز زودتر بر ادمیدفعه گفت:آها 

 .  می ناهار برسون ی خودمون رو برا

 

 

  یو زود م  یای م  نکهیا ایسر کار  ی ایکال نم  نکه یا ایروزا  نیبهش! گفتم :آرام حواست هست ا نم یب زی دم و با نگاه ر ش  ک ینزد بهش

 !  ؟یر

 

   ؟یرو به کمرش زد و با اخم گفت :خب که چ دستاش 

 

 !  ؟یش  ی م ی باال بردم و با خنده گفتم : حاال چرا عصب می تسل یرو به نشانه  دستام

 

  یخود آقا  یحت  امیب ی برم و ک  یتونه بهم بگه ک  یکس نم چیشدم و ه س یرئ یخانم آقا  گه یرو باز کرد و گفت :من د اخمش

 !  سیرئ

 

 !  سیرئ  ی ! خانم آقارهیغلط بکنه به شما سخت بگ  س یرئ یآقا_
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  یدستم به لبه  نکه یبه محض ا ید نگاه کردم و دست بردم تا براش مرتبش کنم ولسرش نامرتب شده بو یکه رو   شیروسر به

 اومده بودم بافت موهام رو هم بهت نشون بدم!  ی و گفت :راست د یخودش رو عقب کش د یرس  شیروسر

 

من   یموها یبس که رو  نایمب نیو گفت :ا ستاد یمبل انداخت و پشت به من وا ی رو رو شینگاهش کردم که چادر و روسر متعجب

 کنه! چطوره آراد! قشنگ شده؟    یکنه، آخرش من رو کچل م ن یمدل بافت تمر

 

سرش   ی که رو یاکردم جلوتر رفتم و از پشت بغلش کردم و با بوسه  یکه به موهاش که مدل دار بافته شده بودن نگاه م ی حال در

 تو همه جوره قشنگن. ی نشوندم گفتم: موها

 

هوا بلندش کردم و او هم که از حرکتم   یبغلم گرفته بودمش تو   یشد که من همانطور که تو  رهیطرفم برگشت به چشمام خ به

 گذاشتمش.   نیزم  ی رو یاشه یش  وار یدستاش رو دور گردنم قالب کرد و من کنار د  فتهی ن نکه یا ی جا خورده بود برا

 

   ؟یترس   ی: تو از ارتفاع م دمیش پرس تعجب و ترس برگشت و به پشت سرش نگاه کرد که از  با

 

 نه!_

 

 !  ؟یترس   یاونروز من احساس کردم که م یول_

 

 !دمیترس  یخب م_

 



 ی ج یدختر بس

259 
 

 شد و ادامه داد:   رهینگاهش کردم که به چشمام خ یسوال

 

 کنم و نترسم.   ه یتک بهت که   نداشتم رو تو  اونروز_

 ترسم.   ی کس به جز خدا نم  چیو ه ز یچ چیمن از ه یتو کنارم باش   ی! تا وقتآراد

 

گذاشت و من از ته دل وبه   امنه یس  ی دستام رو دورش تنگ تر کردم که دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو رو یحلقه 

 که آرام!  یگفتم :ممنون که هست  ی آروم

 

رو   امیو دن  یاومد  م یبه زندگو ادامه دادم:ممنون که   دمیرو بوس  شیشونی پ قیشد و من عم رهیرو باال گرفت و به چشمام خ سرش 

 ! یکرد یرنگ 

 

 دوستت دارم!   یلیشدم و گفتم :دوستت دارم آرام! خ رهیاش خبسته  یچشما به

 

لحظه و   نیهم  یساعت زمان داشتم، زمان رو تو  هی  اگه:  گفت  لبش نشسته بود یکه رو  ی رو باز کرد و با لبخند محو چشماش 

 کردم!   یمتوقف م   هیثان نیهم

 

  *** 

موقع تلفن به سمتش رفتم و جواب دادم که    یاز زنگ خوردن ب  تیام رو باز کردم و با عصبانبسته  یزنگ تلفن، چشما  یبا صدا 

اُقلو تماس گرفتن و خواستن بدونن بالخره شما به   ی آنجِ یآقا! آقا د یشده بود گفت : ببخش میعصب ی صدا یکه متوجه  یناز

 نه؟   ای ن یر یم  هی ترک

 

 رم.   ی بهش بگو م_
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   قا؟ی دق  ن یر یم  ی بهشون بگم کِ_

 

 دارم.   ت یفردا صبح بل یبرا_

 

و مثل او به    ستادمیکرد وا ی رو تماشا م رون ی بود و ب ستادهیتلفن گذاشتم و کنار آرام که پشت به من وا یرو کالفه، رو  یگوش 

 به خارج از کشور برم!   د ی با یچند روز  یچشم دوختم و گفتم : آرام! من برا  رون یب

 

 رم.   ی بستن قراردادها م یمن برا   گهیکه بابا بهم وکالت داده و د هی نگفت که ادامه دادم: دو سه سال یزیچ

 

 !  ؟یبگ  ی زیچ ی خوا ی شدم و گفتم : آرام نم رهیناراحتش خ ینزد که به چهره  یهم حرف  باز

 

   ؟یکشه تا برگرد   یچند روز طول م _

 

 !  شتریهم ب د یشا ایسه روز  ست یمعلوم ن_

 

 لبش نشست و گفت :    یگوشه   یتلخ لبخند 

 قشنگه!   ی لیو کنار تو خ  نجایبرف از ا یهادونه  دنید

 

بغلم کشوندمش و در سکوت به رقص   ینگفتم و تو ی زیچ گه ید نیهم  ی حرف بزنم، برا یکه دوست نداره از رفتن و دور دمیفهم

 .  میهوا نگاه کرد ی برف تو یهادونه 
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 !  میبلند گفت :سالم!.... ما اومد  یخونه با صدا یتو   تیدر چرخوند و زودتر از من وارد خونه شد و رو به جمع ی رو تو د ی*کل

 

 .  نیخانم جلو اومد و گفت :سالم خوش اومد  هما

 

نشستم و   نیحس ر یکنار ام  هی با باباش و بق ی هما خانم سالم کردم و به دنبال آرام وارد سالن شدم و بعد سالم و احوالپرس  به

 عوض کردن لباسش به اتاقش رفت.   یکرد و برا  ی با بابا و مامان و آوا احوالپرس  ی متوجه نشدم که آرام ک

 

  ر یکه ام دمی دوست داشتم چند بار تند تند نفس کش  یبو رو حساب نی خونه رو پر کرده بود و من که ا یداغ و نعنا فضا  ازیپ یبو

 داغه!   ازیپ  ی گفت : باور کن بو نیحس

 

خنده و آرام که تازه بهمون ملحق شده بود با تعجب بهمون نگاه کرد و کنار مامان نشست   ر یزدن ز ه ی بق  نیحس ریحرف ام نیا با

  ن؟یخند  ی م ی چ:به  د یو ازش پرس 

 

 به خودش شک داره.    نیحس ریام نی! ا یچ یجوابش رو داد:ه مامان

 

 شدم.   رهیبود خ شیگوش  ی سرش تو شه یبرداشتم و به آوا که مثل هم ییکه آرزو جلوم گرفت بود چا ی ا ی نیداخل س  از
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زد   یآرزو هم کنار مامان و آرام و زن داداشش نشسته بود و باهاشون حرف م  ی و حت دنیخند  یگفتن و م   یجمع م  یتو  همه

 کرد.   ی م ر یِس گهید یا یدن ه ی ی جمع بود و روحش تو یآوا فقط جسمش تو  ی ول

 کرد.   ی حواسش به آوا بود و کالفه او رو نگاه م  ی باشه ول یمحمد   یآقا یگوشش به حرفا د یرس  ی به نظر م نکه یهم با ا بابا

 

 

نگاهم رو از بابا گرفتم و به او که تبلِتش رو به سمت   نیحس ریمن و ام  نیما ب نیمحمد حس یپسر پنج ساله  ن، یتن آرمنشس با

 رو براش بره نگاه کردم.   یسخت باز یخواست مرحله  ی گرفته بود و ازش م نیحس ریام

 

 کنه؟   ی باز ی جمع با گوش  یتو  د یکه آدم نبا ی دون  ی گفت : مگه نم  نیدر جواب درخواست آرم نیحس ریام

 

 !  گهیبرام برو د یکن ی : اِ عمو چرا اذت م نیآرم

 

 .  یتا بوسم بکن ستیب د یبرات برم با یخوا  ی : خب اگه منیحس ریام

 

 کنه!   یم  یصورتش رو ازش برگردوند و گفت:اصن نخواستم! عمو آراد برام باز  ی با ناراحت نیآرم

 

   ؟یکن  یسخت رو باز یمرحله  ن یشه لطفا برام ا ین نگاه کرد و گفت : عمو مملتمسانه به م نیآرم

 

 رو که به طرفم گرفته بود از دستش گرفتم و گفتم: اگه بتونم چرا که نه!  تبلت
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چرا آرام باباش    ی : راستدمیپرس  نیحس ریکردم و در همون حال از ام ینیماش   یشروع به باز  نیآرم  جانیمقابل چشمان پر از ه در

 کرده؟    یزندون  ی انبار ی ( تونیآرم یرو)بابا

 

   ؟یپرس  ی خب چرا از خودشون نم_

 

 کار رو کرده؟   نیو چطور ا ی چ یبرا  ی بگ  یخوا  یاومد! نم ادمی آرمین  دنیبا د ییهویاالن _

 

 رو به آرام که با زن داداشش حرف  نیحس ریام

 

   ؟ یجاش کن ی انبار ی کنه ممکنه تو تت یکه اگه اذ  یزد گفت :آرام به آقاتون نگفت یم

 

 نگاه کردن و آرام گفت :اِ.... داداش؟   نی حس ریبا با تعجب به ام همه

 

 !  یکرد ی انبار زندون یروز تو ه یرو  نیخواد بدونه چرا محمد حس ی :اِ داداش نداره! بنده خدا م نیحس ریام

 

 !  ریام یدهن لق  ی لیبا حرص گفت :خ آرام

 

 آخه چرا؟   یول  ؟ی کرد ی بود با ذوق رو به آرام گفت: آره زن داداش! تو داداشت رو زندون شیگوش  یکه تا اون لحظه سرش تو  آوا
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 بود!  یتر از قبل گفت : چون پسر بد   ی دوخت و حرص  نیحس ریگرش رو به ام د ینگاه تهد  آرام

 

و مثل   میما جمع شد  یخونه  نایروز با خواهرام و ا ه یگفت :   د یخند  یم  نیرحسیبه بحث آرام و امخانم که تا اون لحظه  هما

  یخبر چی هم ه  نیدر آورده بودن که من از آرام غافل شدم و از محمد حس ی شلوغ باز یو بچه ها هم حساب م یامروز آش پخت

به خونه بر   نی محمد حس  دمیغروب خونه خلوت شد و من که د یکاینزد نکه یتا ا  وستاشه،کردم حتما بازم با د  ی نبود و من فکر م

به خونه   ده یرو ند  نیمحمد حس  روزیدوستش گفت از د   یدوستش و سراغش رو گرفتم و وقت ی رفتم خونه  ینگشته با نگران

سکش که موهاش  عرو دم یاز آرام پرس  یت سرش آورده، وق یی گفت دنبالش نگردم و از آرام بپرسم چه بال نیحس ر یبرگشتم که ام

 کرده....   ش یزندون نیرزمیز ی و تو  هی کارش تنب نیبود رو نشونم داد و گفت که به خاطر ا ده یبر نیرو محمد حس

 

 

! به االنش نگاه نکن که آروم شده! من تا  دمیکش  یدختر چ   نیجان! من از دست ا ایثر  یدون  ی خانم رو به مامان ادامه داد :نم هما

  ی مدرسه من رو م یهامعلماش و بچه  یهمه  گه یمدرسه اش بودم و د  ونی روز در م ک یاز دست کاراش  رستانشیسال آخر دب

 شناختن.

 

 

تو چطور   یلنگاه کردم که مامان با خنده رو بهش گفت: آره آرام؟ و  د یجو  یاز داخل دهنش م  یخنده به آرام که لپش رو حرص با

 ؟ یکن  ی زندون ن یزم ر یز یکه هشت سال از تو بزرگتره رو تو  نیمحمد حس  یتونست

 

داد گفت : روز قبلش خودش عروسکش رو آورد و گفت    یمادرش گوش م  یکه تا اون موقع لبخند به لب به حرفا نیحس محمد 

فرداش باهام   ی کرد ول ه یگر یقهر و حسابکه باهام   دمیموهاش رو از ته چ یخواد موهاش رو کوتاه کنه و من هم همه  یم

رفتم که   نیزم  ر یکه برام گذاشته به ز  یو من هم غافل از تله ا  ارمیب نی ر زمیز  یمهربون بود و ازم خواست براش توپش رو از تو 

 موندم.  نیرزم یز ی در به روم بسته شد و تا شب تو هوی

 

 بوده؟! من موندم که چرا اسمش آرامه؟   طونیش  یدختر ما حساب  نیبه آرام نگاه کرد و گفت : پس ا یبا مهربون بابا
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خودمون هم هنوز اسمش سواله! تا دلت هم بخواد   یآقام انتخاب کرده و برا امرز یو گفت : اسمش رو خدا ب  د یخند  یمحمد  یآقا

 ر ندارن!  دوتا کال آروم و قرا  نیو آرزو ا نی! بر عکس محمد حس طونهیش 

بودن،   یذاشت الاقل درس خون بود و معلماش ازش راض  یم  هی کرد و سر به سر بق ی هم م یمدرسه کار یحداقل اگه تو  آرام

 .  رهیرو بگ  پلمشی بعد چهارده سال تونست د نکهیتا ا م یچندتا مدرسه عوض کرد نیرحسیام ی برا ی ول

 

 

بحث رو عوض کنه رو به مامانش   نکهیا  ی هم برا نیحس ر یال انداخت و امابرو با ن یحس ریام یبدجنسانه و لبخند به لب برا آرام

 امه! گرسنه  یآشه هنوز نپخته؟من حساب ن یگفت: ا

 

 

آماده   ی( برانی)خانم محمد حسنیکه انگار حرف دل همه رو زده هما خانم به همراه مامان و آرام و نگ   نیحس ریحرف ام نیا با

 .  میکمک کردن بهشون ملحق شد  ی و آرزو هم برا نیحس  ریبعد من و ام  یکردن ناهار به آشپزخونه رفتن و مدت

 

 

از آشپزخونه خارج   ز، یم  یدستش رو  یگذاشتن پارچ آب تو   یبرنج رو از دست هما خانم گرفتم و خودم رو با آرام که برا سید

 ! م؟یبوده و ما خبر نداشت طون یش  یلیخانم خ نم یب ی قط خودش بشنوه گفتم : مف نکه یا ی آروم برا  یلیشد همراه کردم و خ یم

 

نگفت و به   ی زی گذاشت و خواست جوابم رو بده که با نشستن بابا و باباش حرفش رو خورد و چ زی م ی دستش رو رو  یتو  پارچ

 آشپزخونه برگشت.  
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ناهار پخته گرفتم که هما خانم   گه یزد که چرا با وجود آش د ی رو از دست مامان که داشت سر هما خانم غر م ی قورمه سبز ظرف

 !  میکن  هیپختم که قرار بود شوهرامون رو تنب  ی روز اد یرو به  یقورمه سبز ن یرو به مامان گفت: ا

 

 مامان؟!   ی کرد ه یبا ذوق گفت : واقعا شما بابا رو تنب آرزو

 

 .  می شد  هی خودمون تنب شتر یب یابش گفت : آره!ولدر جو مامان

 

 : چرا؟  د یدوباره پرس   آرزو

 

دستتون سرد نشده و از   ی تو  یشده نگاه کرد و با لبخند گفت: تا غذا یچ  می بشنو می خانم به من و آرزو و آرام که منتظر بود هما

 .  میکن  فیرو تعر ه یو براتون قض م یایتا ما هم ب  زیسرم  نیبر فتاده ی دهن ن

 

 ! گهید  د یکن ف یکه آرزو رو به مامان گفت :خاله جون لطفا برامون تعر  مینشسته بود  زیبعد همه سر م  قه ی دق چند 

 

 کنه؟   ف یرو تعر ی:چد یبا تعجب پرس  باباش 

 

 رو!   یبا خنده جواب داد : داستان قورمه سبز  مامان

 

 نگاهش کرد که مامان رو به آرزو ادامه داد:  ج یمنظور مامان نشده بود گ یکه متوجه   یمحمد  یآقا
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!  میکرد یهم درددل م  ی من بود و برا  یاو خونه  ایاو بودم  یمن خونه  ایهر روز   م، یمحله بود هی  ی اون وقتا که با مادرت تو _

نبوده و   ادش یور آقا منص ی تولدم بوده ول روز ی مامانت رفتم و بهش گفتم د ش یپ یاز همون روزا بود که من با ناراحت یکی ی تو

ده،   یره و بهش کادو نم ی م  ادش یهم دو ساله که تولد مادرت رو   یمحمد   یاتفاقا آقا گفتو مادرت هم   رمیاز دلگ  یحساب

  ادشونیتا براشون درس عبرت بشه و تولدمون   میو بهشون شام ند  میبا شوهرامون قهر کن  میگرفت  م یاون روز تصم نکهیخالصه ا

 نره.  

آقا منصور خسته و   نکهیتا ا دم یبا خودم فکر کردم و نقشه کش ی کل ادیآقا منصور به خونه رفتم و تا شب که به خونه ب  ه یفکر تنب با

فته شام درست کنم درست  ر ادم یو من هم جواب دادم که  د یرو پرس  لشیدل ستیدر کار ن یشام د ید  ی کوفته به خونه اومد و وقت

 رفته.    ادتیمثل تو که تولد من رو  

  ی و فرداش هم برا  د یزد و دو ساعت بعد برگشت و با آه و ناله و غرغر کنان گرفت خواب رون یحرفم از خونه ب ن یمنصور با ا آقا

م خواست برام بخره و من هم با  که من دل  ی و هر چ  میگفت آماده باشم تا بعد از ظهر با هم به بازار بر ارهیاز دلم در ب نکهیا

 .  میکن  یآشت باهاشون   و میرو بار بزار  ی شب قورمه سبز ی برا میبا هم قرار گذاشت و به مادرت خبر دادم  یخوشحال

 

که اونا هم   مید ی که از قضا سر کوچه به مادرت و بابات رس   می زد رون یو از خونه ب میآماده شد  د یخر یبعد از ظهر برا  نکهیا خالصه

 رفتن!   یم  د یخر یبرا

از کجا هم   مید یما ازشون پرس  ی کردن و وقت ی گرم با هم احوالپرس  ی ل یخ دنیرو د گهیآقا منصور و بابات هم د  نکهیمحض ا به

 . م یو با هم شام خورد می د یرو د گه یهم د یاکبر کباب یکباب  یتو  شبید : گفت  هوا یشناسن آقا منصور ب یرو م گهید

تا صبح از   شبیکه ما د  میسرمون گذاشتن سرشون غر زد یچه کاله  م یبود دهیحرف آقا منصور من ومادرت که تازه فهم نیا با

 .  میو دوباره باهاشون قهر کرد  ومدهیخواب به چشممون ن  نید یشما گرسنه خواب نکهیا یناراحت

 

 

رو   ی وسط خنده گفت : تا آقا منصور دهن باز کرد و همه چ ی محمد  ی نگاه کردم که آقا دنیخند  ی که م  یمحمد  یبابا و آقا  به

 لو داد با خ 

 

 اوضاع آقا منصور از من هم بدتره!   دمیکه د زم یبه سرم بر یگفتم حاال چه خاک  ودم 



 ی ج یدختر بس

268 
 

 

 

کرد نگاه کردم و کنار گوشش   ی م یزبشقابش با ی و به آرام که کنارم نشسته بود و با آش تو دمی خند  یمحمد  یحرف آقا به

 !  ؟یخور  ی گفتم :چرا نم

 

که   ه یبشقاب آش  نیچهارم نیخنده و گفت: تو حواست نبود! ا ر یبود زد ز ده یکه اونطرف آرام نشسته و حرفم رو شن نیرحسیام

 کنه!   ینم دایبراش جا پ یخواد بخوره، ول یم

 

 !  ؟ینیفضول کنار من بش یگفته تو  ی و دوما اصال ک ه یو سوم  ستین یبا حرص نگاهش کرد و گفت :اوال چهارم آرام

 

 خب! آش رشته دوست دارم.   ه یشدم که گفت:چ ره یتعجب از سرعت عمل باالش با لبخند بهش خ با

 

 کنار گوشش گفتم:من هم تو رو دوست دارم.    واش ی یلیخ

 

  یعاشق دختر  یل یاز خ شتر یب یلیفکر کردم که من خ نیموقعم به دوست داشتنش گل انداخت و من به ا  یاز اعتراف ب لپاش 

 !   یگونه ادا و اطوار   چیهستم که خودشه بدون ه 

 وقتا هم خانم و آروم!    یو بعض  گوشهیو باز طونیوقتا ش   یکه بعض  ی دختر
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مدت نتونسته بودم کارم رو   ن یا یتو  یکردم ول   یم  یلحظه شمار رانیبرگشتن به ا یبودم و برا  ه یترک ی *چهار روز بود که تو

و اگه شد کار رو تموم   م یجلسه بزار هی فردا دوباره  ی و قرار بود برا ام یکنار ب شونیشنهادیپ متیتموم کنم با طرف قرارداد و ق 

 .  میکن

 

و روزم    میزد  یوقت با هم حرف م  ریحرف زدن با آرام بود که شبا رو تا د  یو تلفن دن یخر یمدت سوغات نیا ی تو میدلخوش  تنها

 کردم.   ی گفت شروع م  یم  ری بهم صبح بخ بایمتن ز  هی که با   امشیرو با خوندن پ

 

 کشه چه قرارد بسته بشه و چه نشه!   ی طول نم شتریبودم که سفرم از پنج روز ب مطمئن

ها داشتم و با مامان هماهنگ  تولدش که درست روز پنجم مسافرتم بود برنامه   یگردم چون برا ی بر م ی به آرام نگفته بودم ک ی ول

 .  میکن  رش یتولدش غافلگ   یبکنه برا  یشک ن یآرام کوچکتر نکهیکرده بودم تا بدون ا

 

 

 .  دمید  ایشاپ لوکس کنار در یکاف  هی  یتو اقلو رو  یآنج  ی دوباره آقا  فرداش 

رو به همراه    یسود چیما ه  یکم که برا  متیق  نیخواستم با ا یرو نداشت و من هم نم  شیشنهادیپ متیکوتاه اومدن از ق  الیخ او

 .  امینداشت کنار ب

 

  یرقم باهاتون قرارداد نم نیبا اگفتم : من  شنهادشه یرقم آخر پ نیاقلو نشسته بودم و در جوابش که گفته بود ا ی آنج ی به رو رو

 .  نیفکر کن تونیشنهادیپ ی در مورد تعداد صفرا شتریتونم منتظر بمونم تا شما ب  یهم نم نیاز ا شتریبندم و ب

 

گفت : خب منتظر    لکسیر ی لیزد و خ هی تک ش یصندل یحرف رو زدم به پشت ن یا یبازار گرم ی کرد من برا ی م ال یکه خ او

 !  نینمون
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شد و   کیبهمون نزد  ومد ی جور پادو به حساب م ه یهمراهم بود و  شهی مدت هم نیا ی که تو  یکه صبور زم یاز جام برخ خواستم

  تیبعد از ظهر براتون بل  کیساعت  یبالخره تونستم برا یسخت بود ول یل یمن گذاشت و گفت : خ ی و جلو ز یم ی رو رو یتیبل

 .  ارمیب ریگ

 

ما که هنوز قرارداد    یول ن؟ یبر نیخوا یو با تعجب گفت :واقعا شما م   د یاقلو پر یرو برداشتم که رنگ صورت آنج ت یلبخند بل با

 !  مینبست

 

 بندم.   یرقم هم باهاتون قرارداد نم نیو با ا نیتونم منتظر بمونم تا مبلغ رو باال ببر  ینم ن یاز ا شتر یگفتم که ب_

 

 شما چقدره؟!   یشنهادیگفت :رقم پ   عی که سر ستادمیپام وا  ی حرف رو نیگفتن ا با

 

 . د ی کن  هی و با رقم خودتون جنستون رو ته گه یشرکت د ه یبه بعد از  نیندارم! شما هم بهتره از ا یشنهادیپ گه یمن د_

 

 

 .  میقرارداد ببند  گهیشرکت د ه یبا  ی به راحت می تون  یو نم م یاالن چند ساله که ما با شما قرارداد دار یول_

 

 مشکل شماست.   گهید نیا_

 

 . د یو رقمتون رو بگ   د ینیلطفا بش_
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رو   یدادم که مدت   شنهادیرو پ می و پرهام مشخص کرده بود ی د یباال تر از آنچه با سع ی با حالت کالفه سر جام نشستم و رقم دوباره 

 .  میتا اونجا قرارداد رو ببند  نیایدر موردش فکر کرد و گفت : باشه قبوله! لطفا با من به شرکت ب

 

 

 

  نکهی انشسته بودم و در مورد سفر و از  نیماش  ی رسوندم به خونه به فرودگاه اومده بود و تو  ی*چند ساعت بعد کنار بابا که برا

  ونیسود رو مد  نیکرد و گفت : ما ا یاگفتم که بابا خنده  یکه من گفتم براش م   یبه بستن قرارداد شدن با مبلغ یراض ی چطور

 .  میآرام

 

 چرا؟ _

 

 

 !  یبست ی رو نم ی خوب ن یو قرارداد به ا ی کرد ی اومدن عجله نم یچون اگه امشب تولدش نبود تو برا _

 

 حرف بابا چشمام رو بستم و به آرام فکر کردم که هنوز بهش نگفته بودم که برگشتم. نیا با

 

دوش   عیسر  ی لیما جمع شده بودن خ یتولد آرام خونه   یکه برا  ه یو بق  یمحمد   یبا آقا یبه خونه و احوالپرس  دنم یمحض رس  به

 سرعت روندم.  نینشستم و با آخر نم یماش  یبه آرام تو  دنیرس  ی گرفتم و برا

 

 ! اطهیح یشون رو زدم که آرزو در رو برام باز کرد و بهم گفت که آرام تو در خونه  زنگ
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  د یرس  ی بود و به نظر م ستاده یو پشت به من وا اطیح ک یکوچ  یباغچه  یرو باز و بسته کردم و به آرام که تو  اطیآروم در ح یلیخ

  دنیپام باعث شد قبل رس  ر یز برف  یهاآب شدن دونه   یشدم که صدا کی نزد زه یر  یبرفها دونه م یگنجشک ها رو   یداره برا

 هم بخوره.  به رو  میریبهش به سمتم برگرده و غافلگ 

 

 بغلم انداخت که محکم بغلش کردم و چشمام رو بستم.  ی و خودش رو تو د یمن اسمم رو بلند صدا زد و به طرفم دو  دنیبا د آرام

  تیکردم دور   یبا بغض گفت:چقدر دلم برات تنگ شده بود! اصال فکر نمچسبونده بود  امنه یس  یکه سرش رو به قفسه  همانطور

 انقدر برام سخت باشه. 

 

 ؟ یایم  یدار  یشد و گفت : چرا نگفت رهی به چشمام خ سشیخ یسرش نشوندم که سرش رو باال گرفت و با چشما ی رو یابوسه 

 

 کنم. زت یخواستم سورپرا ی انگشت شستم اشکاش رو پاک کردم و جواب دادم: چون م با

 

 عمرمه.  یتو  زیسورپر نیو قشنگتر نیبهتر نیا_

 

  ی خوا یو گفتم : آرام تو که نم  دمیرو بوس  ش یشونیسردم شده بود پ ی زده بودم و حساب رونیب سی که با سر و تن و بدن خ من

 !  ؟یخوا ی م ی نگه دار  نجایمن رو تا شب ا

 

 تو! م یبر ایو گفت :نه! ب د یکش رون یبغلم ب یرو از تو  خودش 

 

 ستن؟یخونه ن نای: مامانت و ادمی ما هستن پرس  یدونستم پدر و مادرش خونه  ی م نکه یو من با وجود ا میخونه شد  وارد

 



 ی ج یدختر بس

273 
 

 بابابزرگم و فقط آرزو خونه اس.  یرفتن خونه  نکه ینه! مثل ا_

 

 

کرد رو به آرام با    یبا من احوالپرس  نکه یاومد و بعد ا رون ی نشستم و او به آشپزخونه رفت که آرزو از اتاقش ب یمبل کنار بخار ی رو

 . نیمحمد حس  یرم خونه  یبلند گفت : آرام من دارم م  یصدا

 

 بلند خودش رو به در رسوند و از خونه خارج شد.   ی منتظر جواب آرام نموند و با قدما  نیبا گفتن ا آرزو

 

 زنن ها!   ی امروز مشکوک م نای دستش وارد سالن شد و گفت : ا ی تو  ییچا ی نیبا س  آرام

 

رو به دست گرفتم و گفتم   م ییفکرش رو منحرف کنم چا نکه یا یبرا  گذاشت و کنارم نشست و من زی م یرو رو  ییچا استکان

 کنه.    رونیسفر رو از تنم ب نیا یتونست خستگ  ینم یی چا نیمثل ا زیچ چی:ه

 

گفت و من با تمام وجود به حرفاش    یمبل و روبه من چهارزانو زد و از هر در ی رو کنار آرام نشستم و او در تمام مدت رو یمدت

 .  میتا زود تر بر یشه آماده بش یسوم رو برام آورد و من بهش گفتم :آرام جان م  ییچا نکه ینگاهش کردم تا ا ره یگوش دادم و خ

 

موهام رو هم شونه نزدم چون اصلن حسش نبود پس اگه   یمن حت  یتو رفت  ی گفت : از وقت گذاشت و زی م یرو رو  ییچا استکان

 بعد آماده بشم!   رمیدوش بگ  ه یمن اول  شهی نم رید

 

 

اومد و به سمت حموم   رونیدستش از اتاقش ب ی تو  یبعد با حوله  یازم دور شد و لحظه ا  عیسر ی لیحرف خ نیبا گفتن ا آرام

 رفت.  
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 شرشر آب گوش دادم.   یگذاشتم و چشمام رو بستم و به صدا  ی مبل و به سمت بخار یدسته  ی رفتن آرام سرم رو رو با

 

 بعد به سمت اتاقش رفتم.   قهی و چند دق  دمیبازو بسته شدن در حموم رو شن ی صدا نکهیتا ا  د یطول کش یربع  کی  بایتقر

 

 

و نمدارش شدم که به سمتم   چیبلند پر پ یموها یدادم و محو تماشا  هی گاهم به چارچوب در اتاقش تک  هی رو به عنوان تک دستم

 تو!    ایب ؟یستادی برگشت و گفت :چرا اونجا وا

 

نگاه   رهیداشت رطوبت موهاش رو بگ  یتخت نشستم و به او که با حوله به جون موهاش افتاده بود و سع  ی اتاق شدم و رو وارد

خسته شدم! حاال   گهینشست و گفت :اَه د یصندل ی رو یانداخت و با کالفگ  ی صندل یپشت ی بعد حوله رو رو یه ا کردم که لحظ 

 که سشوار بکشه.   ه یک

 

و با دقت مشغول خشک کردن موهاش شدم و او هم با    یحرف چیبرداشتم و بدون ه  زیم  یجام برخاستم و سشوار رو از رو  از

 شد.  ره یروبه روش با لبخند بهم خ ینه ی آ یکارم از تو  نیاز ا تیرضا

 

از داخل کمد مشغول باز کردن   یی سرش بست و با درآوردن مانتو یکار خشک کردن موهاش تموم شد اونا رو محکم باال ی وقت

 بلندش شد.  راهنیپ یهادکمه 

 

 زدم.   رونیدکمه رو باز کرد نگاهم رو ازش گرفتم و از اتاق ب  نیآخر ی وقت  یکردم ول  یودم و نگاهش م ب  رهیخ بهش
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نفس   هیاز برف گذاشتم و با  دهیپوش  اطیخنک شدن نداره پا به ح ال یتن داغم خ  دمید  یو وقت  ستادم یسالن وا ی رو تو یمدت

 .  دمیام کش هی خنک رو به ر یهوا قیعم

 

گفت : آراد تو حالت    یو آماده شده بود از خونه خارج شد و رو به من با نگران  دهیکه لباس پوش   ی بعد آرام در حال قه ی دق چند 

   ؟یستاد یوا اط یح یو تو یهوا اومد  ن یا یخوبه؟ چرا تو 

 

 دادم و گفتم :خوبم!   رون یرو کالفه ب  نفسم

 

رو براش باز کردم و او جلوتر از من از در   اطیاومد که در ح نییدر پا  یجلو یکه معلوم بود باور نکرده من خوب باشم از دو پله  او

 خارج شد.  

 

 رو روشن و به سمت خونه حرکت کردم.   نیخبر راه افتادنمون رو به مامان دادم ماش  نکهیو من بعد ا  مینشست نیماش  ی تو

 

 

 

رو براش باز کردم و با لبخند دستم رو   نیشدم و در ماش  ادهیپ نیخونه پارک کردم و زودتر از آرام از ماش  اط یح یرو تو  نی*ماش 

 . ستادی پاش وا یدستم گذاشت و کنارم رو   یبه طرفش دراز کردم که با تعجب دستش رو تو 

 

بودم   ستادهی رو به من که کنارش وا د یو سکوت خونه رو د ی کیتار یخونه رو براش باز کردم که وارد خونه شد و وقت  ی ورود  در

   ست؟ یو ساکت ن کیتار  ی ادیز  نجایگفت : به نظرت ا
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مرش  جوابش رو بدم دستم رو پشت ک نکه یکردم و بدون ا  زونشیآو یلباس رو که از سرش در آورده بود گرفتم و به چوب  درش 

و دستم رو   د یکش  یغی بادکنک ج دنیترک یاز صدا د یرس  کیپامون به سالن تار نکهیگذاشتم و به جلو هولش دادم که به محض ا

 بودن شروع به خوندن شعر تولد کردن.   ستاده یکه جلومون وا یت یچراغ ها روشن شدن و جمع هو یمحکم گرفت که 

 

 

 نبود امروز تولدمه!   ادم یاصال  یورتش گذاشت و گفت :وا ص ی شده بود دستاش رو رو ریکه کامال غافلگ  آرام

 

 شدم و گفتم : آرامم! تولد مبارک!   ره یچشماش خ به

 

  یدونستم ترکوندن بادکنک کار اونه با خنده و ورجه وورجه جلو اومد و در حال ی شلوغ کرده بود و م شتر یکه از همه ب نیحس ریام

  غ یج ،ی د یچرخوند رو به آرام براش خوند : تولد! تولد! تولدت مبارک! تو ترس  ی هوا م یدستش رو تو   یتو  ی که فشفشه ها

 تولدت مبارک.   نم  زیمثل عروسک! خل من عز  یشد  ،ید یکش

 

 !  هی کردنت هم خرک ریه غافلگ تو ک یر ی:نمد یرو بهش غر آرام

 

  ینبود  ی وقت  ی دون ی رو به من گفت : آراد! م ه یگفت و با گال  کیجلو اومد و آرام رو بغل کرد و تولدش رو تبر هی زودتر از بق مامان

 ساعت بهمون سر زده؟!    میبار اون هم ن هی آرام فقط 

 

 اومدن.   یتولدش جلو م کی تبر ی شد که برا هی با بق یمامان فقط لبخند زد و مشغول روبوس  یه ی در جواب گال آرام
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رو ببُر   ک یک نی ا ایآرام ب نیگ  یم  ک یچقدر تبر گه یبلند غر زد:بسه د یبساط کالفه شده با صدا  نیکه معلوم بود از ا  نیحس ریام

 تو رو خدا!  

 

  ن یکه قسمت باال و اطرافش با بادکنک و شرشره تزئ  یجمع شده جلومون کنار رفتن و آرام به سمت مبل  ت یحرفش جمع نیا با

 گذاشته شده بود رفت و روش نشست.    یشکل یقلب  کیجلوش ک  زیم  یشده بود و رو 

 

با   میم جمع شد هم دور آرا هی مبل ها نشستن و بق  نیتر  کینزد یو مامانش و مامان هم رو  نیو محمد حس یمحمد  ی و آقا بابا

 رو فوت کنه.   ک یک  یو دو عدد شمع رو ستیب م یخوندن ازش خواست

 

  ی خوا ی چته! نم ی رو بهش گفت:هو نیحس ر یها رو فوت کنه که امقلمبه شده خواست شمع یدهنش رو پر از هوا کرد و لپا  آرام

 !  ؟یاول آرزو کن

 

  انیچشماش رو باز کرد و در م هیما چشماش رو بست و بعد چند ثان ی  ره ی نفسش رو رها کرد و در مقابل نگاه خ ی حرص آرام

 دست و صوت ما شمع ها رو فوت کرد.  

 

 !  ؟یآرزو کرد  یچ  یبگ  ی خوا ی که فقط او بشنوه گفتم :نم ی کنارش نشستم و طور ک یک دن یبر یبرا

 

 باشه!   یآرامش ابد  ن ینم اک  ی! آرزو م ینوشت ک یک ی رو که رو یهمون_

 

 به سفارش خودم نوشته شده بود:آرامم! آرومم چون تو رو دارم!   ک یک ی رو

 

 .  می گرفت نگاه کرد ی بود و ازمون عکس م دایکه دست آ ی نیبه دورب ییشده توش بود رو گرفتم و دوتا نیتزئ  یکه چاقو  دستش
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که   ییوقتا شتریو ب   کباریکه هر چند روز   یخدمت کار "خانم) هیو دو نفره، مامان، رق  ی عکس انداختن دسته جمع یکل بعد 

 برداره.   زیم  یاز رو  میتقس ی رو برا ک ی( رو صدا زد و ازش خواست ک"ومد ی م م یمهمون داشت

 

  کیقشنک و ش  ی لیقرمز رنگ من بود که خ یی کاد  یکه باز شد جعبه   ییکادو  ن یبه کادوها و اول د ی نوبت رس  کیبرده شدن ک  با

 . د یدرخش  یجعبه ها م  یه ی بق نیب

 

 !  کهیو ش  یمت یق  یل یاش معلومه که خاز جعبه  نیا ی جعبه رو به دست گرفت که آرزو گفت :وا آرام

 

  ی بودم با ذوق بهم نگاه کرد و گفت: وا دهیخر  هی که از ترک ی متیو گرون ق  کیعطر ش  یشه یش  دنیدر جعبه رو برداشت و با د آرام

 آراد.  ی چقدر قشنگه! مرس  نیا

 

 کنم قابل شما رو نداره!    یخواهش م_

 

 و بو کردنش شدن.    یرو از جعبه در آورد و بوش کرد که آرزو از دستش گرفتش و به همراه آوا مشغول بررس  عطر

 

   "٢۰۶ نیماش  ه ی چیسوئ"بزرگ رو جا داده بود!   یهیهد  ه ی ک یکوچ  یجعبه  ه ی ی مال بابا بود که تو ی بعد  ی کادو

 

  ی لیرو کرده گفت : ارزش آرام جان خ نکاریکه گفته بود چرا ا یمد مح  ی از بابا تشکر کرد و بابا در جواب آقا چ یسوئ دنیبا د آرام

سود   نباری به برکت وجودش ما ا یبهش بدم ول شونیرو موقع عروس   هیهد  ن یخواستم ا ی درواقع من م زاست،ی چ نیاز ا شتریب

 بدم.   بهشگرفتم االن   میو تصم  می کرد  یادیز
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  ی به کادو د ینوبت رس  نکه یذوق نشون داد و تشکر کرد تا ا ی هرکدومش کل ی باز کرد و برا یک ی یکیکادوها رو   یهمه  آرام

 جعبه ها بزرگتر بود.   یه ی که از بق نیرحسیام

 

 کنم!   یکادو رو باز نم   نینشست و گفت :من ا  نه یدست به س   نهیرحسیکادو مال ام  نیا د یشن ی وقت آرام

 

 گفت :نترس توش بمب نذاشتم.   نیرحسیکه ام  م یبا تعجب نگاهش کرد همه

 

 

  هیبهم هد   یکینرفته که مار پالست ادمیپارسالت   یتوش! هنوز کادو  یگذاشت  یدونه چ ی خدا م یول  ستیجواب داد:بمب ن آرام

 . یداد

 

 خوره!  ی به دردت م یل یکه خ ه یزیچ ه ی! ینه ماره و نه عروسک فنر گهید نی: باور کن انیحس ریام

 

 ! ستین یترسناک  زیمن هم موقع کادو کردنش بودم باور کن چ ید که آرزو گفت :آبج مشکوکانه نگاهش کر آرام

 

 کردنته!  ریدانت هم مثل غافلگ  ه یکنم تو هد  ی برداشتم و گفتم:اصال خودم بازش م  زیم  یرو از رو  جعبه

 

 کوچکتر و کادو شده  یجعبه  هی هر جعبه  ی از تو دم یمشغول باز کردنش شدم و در کمال تعجب د هی کنجکاو بق  یمقابل چشما در

 دونه پستونک جا خوش کرده بود.  ه یکه توش   دمیرس  کیکوچ  یجعبه  ک یبعد هفت تا جعبه به  نکهیتا ا اد یم رون یب
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خنده که آرام با حرص   ر یدوخته بودن زدم زها چشم که منتظر به جعبه  ی تیتعجب پستونک رو نگاه کردم و به همراه جمع با

  یزارم تو  ی م ک یپستونک برات ک نیهم یپرتش کرد و گفت : اندازه  نیرحسی جعبه برداشت و به سمت ام ی پستونک رو از تو

 ! یستیدونم تو درست بشو ن ی که م  نکنم! م  یجعبه ها و تک تکشون رو کادو م  نیهم

 

 

سال  ستی ب ی هم برا هی هد  هی  تهیدوسالگ  ی کادو ن ی! ایش  یت : خب چرا ناراحت مهوا گرفت و گف  ی پستونک رو تو نیرحسیام

 اون پارچهه است.  ری مونده اش ز یباق

 

  ریهم که ز  یتو  ی جفت گوشواره به شکل قلبا هی که پستونک روش بود رو برداشتم و به  ی ساتن زرد رنگ  یپارچه  ی کنجکاو با

 پارچه بود نگاه کردم.  

 

 ! ؟یاورد یرو در نم ایمسخره باز  نیو ا  ی کرد ی آدم کادوش م یمثل بچه  ی مرد ی انداخت و گفت :م یها نگاهبه گوشواره  آرام

 

روز سالگرد   یتابستون و تو  ی رو برا یاجازه گرفت تا قرار عروس  یمحمد  ی و خندیدیم و بابا از آقا م یهمه دور هم گفت اونشب

 مورد نکرد.   ن یدر ا  یمخالفت  چیهم ه یمحمد  یو حضرت فاطمه بزاره و آقا   یام عل ازدواج ام

 

 کرد.   ی خودش بود و با حسرت به جمع شادمون نگاه م یتو  شتر یزد و ب یبود که کم حرف م  د یوسط فقط سع نیا

 

 

 

که براش سوغات آورده بودم رو برانداز   یا  یمجلس  راهنیتخت نشسته بودم و به آرام که با ذوق پ یلبه   یشب بود و من رو  آخر

 خواد زودتر بپوشمش!  یچقدر قشنگه دلم م  ن یآراد ا یخودش گرفت و گفت:وا  ی رو جلو راهنیکه پ  کردمی کرد نگاه م یم
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وق کردنش چشم دوختم که ناگهان وارد اتاقک لباس ها  دادم و با لذت به ذ   هی تخت گذاشتم و بهشون تک ی رو از پشت رو دستام

که دامن کلوش   د یپاش چرخ ی و بعد باز کردن موهاش رو ستاد یبود مقابلم وا ده یکه لباس رو پوش   ی بعد در حال ی شد و لحظه ا

 اد؟ یم بهم  آراد چطوره : گفت   و او تم و من ازش چشم گرف د یهوا چرخ ی لباسش تو

 

کوتاه با دامن   یلباس زرشک ی بهش که تو شتریدونستم اگه ب ی م ی خواست ول یم بغل کردنش رو م دل  دایداغ شده بودم و شد  من

زارم   ی حرف مادربزرگش م یشم و پا رو  یخود م یکرد نگاه کنم از خود ب ی م  یو دلبر د یدرخش  ی ! مپوریکلوش کار شده با گ

گفت :آراد چرا نگاهم   ی زانوم نشست و با دلخور  یرو  هو یدستم مشغول کردم که  ی وخودم رو با ور رفتن با ساعت ت نیهم یبرا

 !  ؟ی کن ینم

 

 سرش غر زدم:آرام! پاشو!  ی کالفگ  با

 

 خوام!    یگفت :نم  یرو دور گردنم حلقه کرد و با ناراحت دستاش 

 . نمیبش نجایخواد ا ی م دلم 

 

 گم پاشو!  ی آرام بهت م_

 

 :نکن آرام! دمیصورتم گذاشت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم که دوباره غر یرو رو  ستشد

 

 همه برات سخته؟   نیمن ا دنید  ی عنی؟یکن  ی و نگاهم نم  یری گ ی آراد تو چرا از من رو م_

 

 !  ستین نطوریا_
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   ؟ یکن  یاز من فرار م نهی از ا ریمگه غ ه؟ یپس چطور_

 

 ! ه؟ی منظورت چ_

 

و از اتاق    یتو رنگ عوض کرد ی لباس داشتم ول راهنم یپ ریکه ز ی لباسم رو باز کردم در صورت یهاتو فقط دکمه ی من امروز جلو_

 تو...  ی ول  یخواد در موردش نظرت بد  ی و دلم م  دمیتو لباس پوش  یبرا   االن هم ،یزد  رون یب

 

 ...یفهم  یآرام تو نم_

 

 کنه؟!   ی وجود من معذبت م  نکهیفهمم آراد؟ ا ی رو نم یزانوم برخاست و گفت :چ یرو  از

 

 مادربزرگت شب عقد از رسم و رسوم باهامون حرف زد؟  ادته یانداختم و گفتم :  نییرو پا سرم

 

 خوددادر باشم و ...   د یبود که من با نینگاهم کرد که ادامه دادم: منظورش از رسم و رسوم ا یسوال

 

 ندارم!   یمن به رسم و رسوم اونا کار _

 

به هم   گهیکه ما د  نهیانداخت و گفت : منظورم ا نییکه زده، سرش رو پا  ینگاهش کردم که با خجالت از حرف  طونیو ش   تعجبم

 و ...   م یمحرم
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  نیتو با ا ی عنیو گفتم :   ستادمیموهاش رو با دستش پشت سرش جمع و رها کرد که جلوش وا ینفسش رو رها کرد و عصب کالفه

   ؟ یندار یمسئله مشکل

 

و   یبش تی اذ یآرامش داشته باش  نکه یا ی به جا  یکنارم  یخوام که وقت  یرو ازم گرفت و جواب داد:من فقط نم نشیشرمگ  نگاه

 من نتونم باهات راحت باشم.  

 

به در برسه   نکه یقبل ا ی عوض کردن لباس ازم فاصله گرفت ول یزل زدم و از ته دل لبخند زدم که برا نش یشرمگ  یچشما به

  یو خمارم دوخت و من برا  طونیش   یگذاشتم و مانعش شدم که نگاه متعجبش رو به چشما وار ید  یو رو دستم رو جلوش 

 سرم رو خم کردم.....  دنشیبوس 

 

 

 

اومدم و با   نیی داد نگاه کردم و از تخت پا  ی صبح رو نشون م ازده یکه ساعت   وارید  یبه بدنم دادم و به ساعت رو  ی*کش و قوس 

 زدم.   رون ی ام به قصد رفتن به حموم از اتاق ببرداشتن حوله 

 

 رفتم.   نییپا ی دوش گرفتم و لباس عوض کردم و به طبقه  ع یسر یلیخ

 

 گذاشته و موهاش رو   نه یمبل کنار شوم یدسته   یکه سرش رو رو  یساکت بود و آرام در حال  خونه

 ی رو رو شیکرده بود، گوش  زون یمبل آو از

 

 بود.   دهیگذاشته و خواب اش نهیس 
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عطسه   یبا صدا ی شدم ول رهیو بهش خ ستادمیسرش وا ی از کنارش بگذرم و باال ومد ی خواب مظلوم شده بود که دلم ن یتو  انقدر

 سرش به روم لبخند زد و بهم سالم کرد.   یمن باال  دنیشد و با د داریموقع به سراغم اومده بود ب یکه ب  یا

 

 !  ؟ید یخواب نجا یسالم عشق آراد! چرا اجوابش رو دادم: که 

 

 خشک بشن که خوابم برده.   نهیشوم ی تا موهام با گرم دمیدراز کش نجایا_

 

   ست؟یمامان خونه ن_

 

 آوا باهاش تماس گرفتن و رفت اونجا.   ینه! از مدرسه _

 

 شده؟   یزیچرا چ_

 

 دونم!   ینم_

 

 انداخته که از مامان خواستن به مدرسه اش بره.   ی شاه کار هی گفت حتما آوا   یبهم م  ی حس هی

 

: آراد تو صبحونه  د یرو چنگ زدم و ماساژش دادم که آرام سر جاش نشست و پرس   شرتمیزده از ت رونیقلمبه و ب  یبازو  کالفه

   ؟ یخورد

 

 که از خواب پا شدم.    ستیوقت ن ی لینه! خ_
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 و با گرفتن دستم من رو با خودش به سمت آشپزخونه کشوند.    ستادیپاش وا ی رو

 و روبه روم نشست.   ختیر   ییدوتامون چا ی خانم خودش برا ه یوسط آشپزخونه نشستم و او با وجود رق زیم پشت

 

 !  ؟یگفت که بهشون سر نزد   یشدم و گفتم :آرام مامان درست م  ره ی رو به دست گرفتم و بهش خ ییچا استکان

 

 

رو   تیخال ینتونستم جا  یول  نجا یروز اومدم ا ه یمن  ره یبا نبود تو برام مثل قفس دلگ  شیو قشنگ  یخونه با همه بزرگ  نیآراد! ا_

 کنه.    هی باشه و گال ریتحمل کنم و زود رفتم مامانت حق داره ازم دلگ 

 

 شدم.   م ییلبخند زدم و مشغول خودن چا ش یدگیفهم به

 

 

و از آشپزخونه    می غرغر مامان با تعجب به هم نگاه کرد ی که با صدا می زد یو حرف م  میآشپزخونه نشسته بود  ی با آرام تو هنوز

 .  میخارج شد 

 

بهش   یمبل انداخت و رو به آوا که با ناراحت ی رو رو فشی ک ه یاز آوا عصب ی که تازه وارد خونه شده بود و معلوم بود حساب مامان

  ینجور یکه ا  م یبرات کم گذاشت یآخه مگه ما چ  یکن  یم  ینجور یکه ا  ی خوا ی م ی چ گهیتو د دونم   ی کرد غر زد: من نم  ینگاه م

 !   ؟ ید  یجوابمون رو م 

 

اصال من اگه نخوام   هی لیپول و مدرک تحص یهمه چ نیکن  ی که فکر م  نهیجواب مامان رو داد: مشکل شما هم ت یبا عصبان آوا

   ن؟یبب د یرو با  یدرس بخونم ک
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 ! مگه دست خودته؟!  یدرس بخون  یکه نخوا  ی کن  یتر از قبل سرش داد:تو غلط م ی عصب مامان

 

 رم.    یبه مدرسه نم گه یها باال رفت و در همون حال گفت :اصال من داز پله  ت یبا عصبان آوا

 

 شده؟   ی:چ دم یدستاش گرفت که جلو رفتم و پرس   یمبل انداخت و سرش رو تو  ی رفتن آوا مامان خودش رو رو با

 

 

بوده تازه بار اولش   یاش رو کدوم گور  ه یبق ستیساعت رو مدرسه بوده و معلوم ن کیبشه؟ خانم از صبح فقط  یخواست یم یچ_

 گرده.   یشدن مدرسه بر م  لیزنه و موقع تعط ی م بش یکجا غ ستیمدرسه معلوم ن یباره که به جا ن یچندم نیکه! ا ستین

 

 ره؟   یکه به مدرسه نم نیدونست یآخه چرا؟ شما تا حاال نم یول_

 

  دم یخوام درس بخونم! با ی گه نم  یتو چشمام زل زده و م د یچشم سف ی نبود.... دختره  نیدونستم که االن اوضاعم ا  یهه! اگه م _

 کنه.    یم  ینجور یکه خواست کرد معلومه که آخرش ا ی و هر کار ی د یخواست براش خر یکه هر چ  ی بگه! دختر نجوریا

 

 

بود و ما رو   ستادهیدر آشپزخونه وا  یمامان نشستم که آرام که تا اون موقع در سکوت جلو یرومبل و روبه  ی و کالفه رو یعصب

 .  رو مقابل مامان نگه داشت وان یخانم گرفت و کنار مامان نشست و ل هی آب رو از دست رق وانی کرد ل  ینگاه م
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 آب رو از دستش گرفت و رو بهش گفت : تو رو خدا ببخش آرام جان تو رو هم ناراحت کردم.   وانیل مامان

 

 .  ادیب ش یممکنه پ  یاهر خانواده  ی ها توجور بحث  ن یجوابش رو داد: از ا آرام

 

 

و ثبت نام   ی تیتقو ی و کالس ها  یمعلم خصوص  نیکنه؟! از بهتر ی م ی نجور یکه ا  میبراش کم گذاشت یدونم چ ی : من نممامان

خواد درس   یگه نم  ی چشمام و م یتمام زل زده تو   یحاال با قدر نشناس  یول میبراش کم نذاشت ی چیمدرسه! ه نیبهتر ی تو

 زده تا اخراجش کنن.   م یاز مدرسه ج نیهم ی بخونه و برا

 

 

کنم   ی م ینکن من سع تیرفتار کنه! شما انقدر خودت رو اذ ی نجوریباعث شده که ا  یزی و من مطمئنم چ  هی آوا دختر آروم_: آرام

 چشه!   نم یباهاش حرف بزنم بب

 

ده اون    یجوابم رو م  نجور یکردم که خدا ا ی دونم چه گناه ی لجه من نم یدنده   یرو  شه یکه! کال هم  ستی: آخه بار اولش ن مامان

 که.....    نیهم از ا نیو ا  نجایا ادیبا شوهرش قهره و م ون یروز در م کی که  دایاز آ

 

عوض کردن لباسش به طرف اتاقشون رفت و با رفتنش رو   ی رو برداشت و برا  فشی حرفش رو ادامه نداد و در عوض ک یباق مامان

 شده باشه؟ نطور یا شیزندگ ی پسر تو هی به آرام گفتم : به نظر تو ممکنه آوا به خاطر وجود 

 

   ؟یدون   یدر موردش م  یز یچ چطور؟ تو_
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روزا   نیزد و من احساس کردم مخاطبش مذکر باشه! ا  یحرف م ی تلفن یکه با کس  دمیشب صداش رو شن هی  شیوقت پ یلیخ_

 .  شهیگوش  ی اش سرش توهم همه 

 

 احساس رو دارم. نیمن هم هم_

 

 رفتار کنه.  ی نجوریدم ا یمن به آوا حق م ی ادامه داد : ول یساکت شد و بعد مکث آرام

 

  نیداره و اگه ا از یاز هر زمان به محبت و توجه ن شتریو ب هیسن حساس  یبهش متعجب شد که خودش ادامه داد: آوا تو  نگاهم

پام به   ی کنه! راستش من از وقت یم   هی از خونه و خانواده تک رونیکردنش به ب دایپ ینکنه برا  دایخانواده پ ی محبت رو تو

 خودشه.  ی تو شهیتوجه کنه و او هم هش ب یکه کس دمیباز شده اصال ند  تون یزندگ

 

 شه که نخواد به مدرسه بره!  ی نم لی دل ن یا یول_

 

آوا و   یدونی اش رو جلب کنه و بهشون بگه که من هم هستم! متا بتونه توجه خانواده  شه یلجباز ی برا ل یدل  نیبهتر نیاتفاقا ا_

الک خودشون فرو   یکنن تو  ه یو خودشون رو تخل زن یبر رونیشون رو ب  ی و انرژ جان یه نکه یا یهمن اونا به جا هی شب یل یآرزو خ

 دارن.   ازین  توجهبه  شتریهم ب نیهم ی رن و برا یم

 

   م؟ی کن ی ا بهش توجه نمم یبگ  ی خوا ی م یعنی_

 

  نکه یا ای یو باهاش حرف بزن   یرستوران ببر   ایشاپ  یو او رو با خودت به کاف  یر یبار دست آوا رو بگ  ه یآراد! تو تا حاال شده _

   نما؟یس  نیبا هم بر ایخونه؟  شیاریاش و بمدرسه  یجلو  ی بار بر ه یشده 
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_ ............ 

 

  می کن یم   یو سع م یهمه مون هواش رو دار ی ! آرزو هم درست مثل آوا و بر عکس منه ولستیتوجه فقط پول خرج کردن ن _

  م یزن ی هم م یسر و کله  ی وقتا انقدر تو ی بعض  م، یسر به سرش بزار د ی با یتنها و ک د یبا ی کِ م یدون  یم  م،یبهش توجه کن شتریب

 !  کنهی م  مهیمون رو جر یی ه سه تایتنب یو بابا برا اد یمامانم در م یکه صدا

که بهمون خوش هم   م یکن ی م  هی رو تخل مون یو انرژ  جانینه تنها ه ینجور یما ا ی کنم ول  فی ام تعرخوام از خودم و خانواده  ینم

 .  میکش  ی م رون یخودش ب ییگذره و آرزو رو از حصار تنها یم

 

 

کنم تا آوا به    کاریچ د ی! خب خانم مشاوره من االن بایدونستم تو مشاوره هم بلد  ی نشستم و با لبخند گفتم : نم نه یبه س  دست

 جمعمون بر گرده؟  

 

و   یو بگ  یباهاش باش  شتریکن ب یسع ی داره که تنها باشه ول ازین  ی زیاز هر چ شتر یاو ب یچیو جواب داد: االن که ه د یخند 

 کن که بهش خوش بگذره.   ی و کار رون یب نیناهار با هم بر یاش و برا مدرسه  ی رو جلوروز ب  هی  نکهیمثال ا یبخند 

 

مبل کنار   ی که رو  شیسرش بست و به سمت گوش  یبازش رو محکم باال ی دستش موها ی نگاهش کردم و او با کش تو نیتحس با

 خورد رفت.   یزنگ م نه یشوم

 

به   شهیاز هم شتر یسن حساس بلوغه و ب  یکه او تو   می و فراموش کرده بود م یگفت ما همه از آوا غافل شده بود ی درست م آرام

 داره!   ازیمحبت ما ن

 باشم.   دهیوقت اصال او رو د  چیه ومد ینم ادمیو کار خودم گرم بود و  ح یسرم به تفر شه یکه هم من
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که از   نیکنم درست مثل محمدحس تیاز خواهرم حما د یبرادرم و با ه یکه من آورده بود   ادم یحاال آرام چشمام رو باز کرده و  ی ول

به   نیفرار از دست محمدحس ی زارن و آرام برا ی بودم که سر به سر هم م دهید ی مدت چند بار نی ا ی کرد و تو ی م تیآرام حما

 من پناه آورده بود. 

 بود واقعا شاد بودم.   شم یآرام پ نکهیا ایاونجا بودم  ینبود من وقت ی کیشون با جمع ما و شاد خانواده  یمیجمع صم واقعا

 

 

 

شد به اتاق آوا رفته بود تا   یم یساعت  ک یشدم که آرام که  یاتاقم آماده م یخوندن نماز مغرب تو  ی*وضو گرفته بودم و برا 

 تخت رها کرد.   یباهاش حرف بزنه و بفهمه چشه به اتاق اومد و خودش رو رو 

 

 شد؟   ینگاهش کردم و گفتم :خب! چ یسوال

 

 شد؟!   یچ یچ_

 

 نه؟   ایحدس من درست بوده   یو بفهم ی آرومش کن یتونست  گهید  یکه با آوا حرف زد  نیهم_

 

 خودمون بمونه.   نیبگم من بهش قول دادم که حرفاش ب د یبا ی آها! آروم که شد ول_

 

خب او اشتباه کرد که بهم اعتماد کرد چون من اصال راز نگه دار   ینگاهش کردم که گفت: ول  طونیباال افتاده و ش  یابروها با

 ! ستمین یخوب
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به اسم کاوه دوسته و به   ی که با پسر  هینشستم که خودش ادامه داد: حدس تو درست بود! آوا چند وقت وتریکامپ  یصندل ی رو

 رفته که به پسره پول بده!    رونیب ن یا یو امروز هم برا نه یرفته تا او رو بب  ی م رون ی خاطر او از مدرسه ب

 

 پول بده؟!  _

 

ش پول  و االن هم پول الزم دارم و آوا هم رفته که به رم یتونم پول بگ  یپسره بهش گفته کارتم مسدود شده و نم نکه یآره مثل ا_

 بده .  

او باور نکرد و من مجبور شدم   ی خواد ول ی اش دروغه و او تو رو فقط به خاطر پولت مهمه  نا یمقدار باهاش حرف زدم که ا ه ی من

 بهش ثابت کنم.  

 

 !  ؟یچجور  ؟ یثابت کن_

 

با آوا شد و آوا هم بهش   ش یدادم که او هم از خدا خواسته جوابم رو داد و منکر دوست  امیپسره رو ازش گرفتم و بهش پ یشماره_

 حذف کرد.   ش یگوش  ی اش رو از روبارش کرد شماره  چاریل  یکل  نکهیزنگ زد و بعد ا

 

   ؟ یداد  امیبهش پ ی اونوقت تو چ_

 

 !  هیشخص  گه یو گفت : اونش د د یخند 

 

 موضوع کنار اومده؟   ن یآوا االن با ا_
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دو روز براش    یکیزنم تا  یاعتماد نکنه! من بهش گفتم با مادرجون حرف م  ی زود به کس رهیگ ی م اد یو   ادیکنار م  یهنوز نه ول_

 و به مدرس نره.    رهیبگ  یمرخص

 

که هست   ین یباهاش دعوا و اوضاع رو خرابتر از ا ی من حت د یشا ی نبود نجا یدونم اگه تو امروز ا یآرام! نم ی چقدر خوبه که هست_

 کردم.   یم

 

 !  ؟یاشتباه بکنم تو ممکنه دعوام کناگه من هم  ی عنیاُه! چقدر خطرناک! _

 

 مگه ممکنه که تو _

 

 !  یاشتباه کن هم

 

   گه؟یچرا که نه بالخره من هم آدمم د_

 

   ؟یکنم تو آدم باش   یمن که فکر نم_

 

نگاهم کرد که از جام برخاستم و بغلش کردم و کنار گوشش گفتم :تو   نه یبود با اخم و دست به س  ستادهیکه حاال کنار تخت وا او

 داده.    هی هد  میکه خدا به زندگ یهست یاآرام! فرشته  یافرشته 

 

 .  ستادمینماز خوندن رو به قبله وا یوضو گرفتن از اتاق خارج شد و من برا   یو برا  د ی کش رون یرو از بغلم ب  خودش 
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تخت پشت    یکه به سرش رو به لبه  ینشسته بود و در حال دش یچادر سف ی رو سالم دادم و به سمت آرام برگشتم که تو نمازم

 کرد.   ی به من نگاه م ره یداده بود خ ه یسرش تک

 

 !  ؟یقشنگ نماز بخون نجور یروز من نبودم باز هم هم هی شه اگه  یزد و گفت :آراد م  ی جون یروش لبخند زدم که لبخند ب به

 

   ؟ی:مگه قراره کجا بر دمیحرفش متعجب شدم و پرس  از

 

 وقت...  ه یدونم مثال اگه  ینم_

 

 !  ؟یوقت ازم جدا شد  ه ی مثال اگه _

 

 تونه من رو از تو جدا کنه و اون هم مرگه!   ی م ز یچ هی آراد فقط _

 

 آرام؟   ی زن ی که م  هی حرفا چ نیا _

 

 خوبه!   ی ادیز  یهمه چ گه ی بهم م ی حس هی دونم آراد!  ینم_

 

 داره؟    یچه اشکال نیخب ا_
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 !  یی! ترس از تنهاتی دلمه! ترس از نبودن تو! ترس از دور ی تو یب یعج یترس و دلهره    هی دونم! فقط  ینم_

 

 از دستت بدم.   ی راحت نیبه ا ستیازت دور بشم و تنهات بزارم! من تازه تو رو به دست آوردم و قرار ن ستیمن قرار ن _

 

  ی ای! اگه ازت بخوام فردا باهام بیهمون حال گفت :راستلبش نشست و مشغول جمع کردن جانمازش شد و در   یگوشه   یلبخند 

   ؟ی کن ی جا قبول م هی  میبر

 

 شرکت من چند روزه که نبودم و....   میبر د یفقط فردا با امیمعلومه که م_

 

 .  میو بعدش بر  میشرکت و کارمون رو انجام بد  میخب بر_

 

   م؟ یکجا قراره بر  یبگ  ی خوا یفقط نم  یکه تو بگ   یچشم هر چ_

 

 عالمه فرشته!   ه ی  شیخوب! پ یجا هی_

 

  ی رو م نیهم قا یدر اومده بود و لباش خندون شده بودن و من هم دق ی قبول کرده بودم باهاش برم از حالت ناراحت نکه یا از

 آروم و شاد بمونه.   شه یخواستم که آرام هم

 

در آورد که    یبه بابا نگفت و آرام انقدر سر به سر مامان گذاشت و شلوغ باز ی زیآوا و مدرسه نرفتنش چ ان یاز جر یکس اونشب

 شام شک نکرد.   ز ینبود آوا سر م یحت ی زی ناراحته و بابا هم به چ یز یرفت از چ ادش یمامان هم  
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کارهامون    ۱۰ت تا ساع  مونییدوتا میکه باهم گذاشت  یو طبق قرار   میبه همراه آرام به شرکت رفت شهی زودتر از هم ی لیخ صبحش

 . میزد رونیکه آرام گفته بود از شرکت ب  ییرفتن به جا یو برا   می رو تموم کرد

 

متعجب من با ذوق و    یو آرام در مقابل چشما  می رفت ی فروش   یفروشگاه اسباب باز ه ی به  د یخر یبه درخواست آرام اول برا  بنا

داشت و من بدون اعتراض و با لبخند و لذت فقط نگاهش   یچه دخترانه و چه پسرانه چند تا بر م  ی از هر اسباب باز یخوشحال

 ! دش یشده بودم سبد خر ییجورا ه یگرفتم و  ی مها رو از دستش  یکردم و اسباب باز یم

 

 .  میریمغازه کمک بگ   از شاگرد نیماش  یگذاشتنشون تو  ی برا میبود که مجبور شد  ادیانقدر ز  مید ی که خر ییایاسباب باز تعداد

 

 

داد   ی به لحظه آدرسش رو م که آرام لحظه   یرم به سمت ی بدونم کجا م  نکهیپشت فرمون نشسته بودم و بدون ا یحرف چیه بدون

 در پرورشگاه نگه دارم.    یو آرام ازم خواست جلو مید یپرورشگاه رس  ه یبه  نکه یروندم تا ا یم

 

   نجاست؟یتعجب نگاهش کردم و گفتم :ا با

 

 !  ؟یش  اده یپ ی خوا ی کردم گفت :نم ی شد و رو به من که او رو نگاه م اده یرو باز کرد و پ نیدر ماش   یحرف چیه بدون

 

شدم و به سمتش رفتم و کنارش   اده یبه سمت در رفت و من هم پ فونی زدن آ  یرو بست و برا نیحرف در ماش  نیبا گفتن ا آرام

 .  میو به سمت در ساختمون رفت  میپرورشگاه شد  اطیکه در باز شد و به همراه هم وارد ح  ستادمیوا
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  ی و آرام هم وسط سالن و رو دن یکه معلوم بود منتظر اومدن آرام بودن به سمت آرام دو ییهاورودمون به سالن ساختمون بچه  با

 ها دورش رو گرفتن.  زانو نشست و بچه  یو پشت به من رو  نیزم

 

  یرو م  شونیکی ی کیها نشسته بود و حال مهربون وسط بچه  یآرام که مثل مادرا بودم و به  ستادهیدر وا ی جلو نه یبه س  دست

من   یبا دوستا ی خوا ی کردم که آرام به سمت من برگشت و گفت :آراد نم ی زد با لبخند نگاه م ی و باهاشون حرف م د یپرس 

   ؟ یدوست بش

 

 !  یقشنگ   یسمتش رفتم و گفتم :چه دوستا به

 

 ! نیبه عمو آراد سالم کن نیخوا یها نمکردن گفت:بچه  ی ها که با تعجب به من نگاه مرو به بچه  آرام

 

  یکی ی ها بهم سالم کردن که کنار آرام نشستم و با لبخند جواب سالمشون رو دادم و آرام مشغول معرفحرف آرام بچه  نیا با

 زدم.   ی دادم و حرف م ی کردم و باهاشون دست م ی د نگاه مکر  ی م یبه من شد و من هم با ذوق به هر کدوم که معرف  شونیکی

 

  گه ی! دمید ی سرم رو باال گرفتم بهش نگاه کردم که رو به آرام گفت :سالم آرام خانوم! چه عجب که ما شما رو د  یخانم یصدا با

 .  میشد  ی م د یاز اومدنت نا ام میداشت

 

  میایکرد و با اشاره به من گفت : منتظر بودم آقامون از مسافرت برگرده و با هم ب  یبا خانمه دست داد و باهاش احوالپرس  آرام

 .نجایا
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آقاتون رو   یخوا  ینم نیش  ر یهم پ یبه پا شاهللیا زم یبه من انداخت و بهم سالم کرد و رو به آرام گفت :مبارکه عز ینگاه ه ی خانمه

   ؟ یکن ی معرف

 

 هستن.  د یآراد جاو ی آقا شونیا_

 

 ....  د یجاو یپسر آقا  شونیو ناگهان رو به آرام گفت :آرام نکنه ا "خوشبختم "رو به من گفت  خانمه

 

 .  دهیجاو یپسر آقا شونیبا لبخند گفت : آره ا آرام

 

! چرا  نیخوش اومد  یل یکه شما رو نشناختم! خ د یببخش  :کردم که خانمه رو به من گفت  ی تعجب از حرفاشون بهشون نگاه م با

 .  ننیشن شما رو بب یخوشحال م یلیخ  ی دفتر! خانم شاه ملک  یتو  می بر ن ییبفرما نیستادیوا نجایا

 

 راحت ترم.    نجاینه! ا_

 

 ! ستیکه خوب ن نجایآخه ا یول_

 

 راحت ترم.   نجا یگفتم که ا_

 

 . نی باشه هر جور که شما راحت_
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و   مید یها خربچه  ی برا ی مقدار اسباب باز  ه یما  یکرد رو به خانمه گفت :خانم محب  ی که تا اون لحظه با لبخند به من نگاه م آرام

 .  میخودمون بهشون بد  نیاگه اجازه بد  م یخوا یم

 

 آوردنشون کمک کنه.   یتون تو و به ادیگم ب   یم  می خانوم! االن به آقا رح ن یدار اری: اختیمحب خانم

 

 شناسه؟   ی خانم از کجا بابا رو م  نیا ه؟یچ ان یرفت و من رو به آرام گفتم : آرام جر میصدا زدن آقا رح ی برا ی محب خانم

 

 !  م؟یآشنا شد   گهیبا هم د نجایمن و آقاجون ا ی دون یم_

 

 ! نجا؟یا_

 

و از قضا   اد یم نجایبچه ها به ا دن ید یبار برا  ک یکنه و هر چند وقت  ی م ی مرکز کمک مال  نیکه به ا  نهیریاز خ ی کیآقاجون _

 .  شونیمن و ا ییآشنا  ینه یشد زم نیو ا م ید یرو د گهیهم د نجایروز که من هم اومده بودم ا کی

 

   ؟ یدونست تو دختر دوست مامان ی بابا م یعنی_

 

 دونست!    ینه نم_

 

 تو خبر داشت؟  یگ و بم زند  ر یپس از کجا از ز_
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گه و خانمش هم همه    یرو در مورد ما به خانمش م  ی شناسه و همه چ ی ما رو م ی! خانواده نجایا  ر یمد  ی شوهر خانم شاه ملک_

 دونست.   یام مرو در مورد من و خانواده  یشه که آقاجون همه چ  یم  یجور  نیزاره و ا یرو کف دست آقاجون م  یچ

 

 

ها از آرام فاصله   یبازآوردن اسباب یو برا  دمینپرس  ی زیچ گه یباشه د  م یزدم آقا رح ی که حدس م ی و مرد یاومدن خانم محب  با

 گرفتم و سالن خارج شدم.  

 

 

 .  می کرد ی رو باهاشون باز ی و مدت م یها تقسبچه  نیرو خودمون ب ایهمراه آرام اسباب باز به

 

  ه یام با تونسته   مید ید  یم  نکهیاز اونا خوشحال بودم و از ا شتریمن ب ی ده شده بودن ولها ذوق ز یاسباب باز دن یاز د هابچه 

برده   ییبار من رو به جا نیاول یآرام بودم که برا ونیرو مد  نیداشتم و ا  یناقابل دل چند تا بچه رو شاد کنم حس خوب  یهیهد 

  یل یتونه خ یهم وجود داره و آدم م  ییجاها ن یکه همچ ومد ینم ادمی  یبود و اگه آرام نبود من حت جابود که متفاوت تر از همه 

 .  ببره لذت بچه  چندتا کردن  خوشحال  ساده از

 

 

 بلد نبود درست باهاش کار کنه.   یکرد ول  ی م ی باز شیکنترل  نیبودم که با ماش  ی ریگوشه گ  یپسر بچه  یتماشا  محو

 

 نیماش  نیهم سن تو بودم مثل هم ی رو گرفتم و بهش گفتم:من هم وقت نیناراحت نشه کنترل ماش  که   ینشستم و جور  کنارش 

 گرفتم.   ادیکم کم   ی داشتم و اولش بلد نبودم باهاش کار کنم ول یکی
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   م؟یتا با هم دوست بش ی اسمت رو به من بگ  یخوا ی کنه گفتم :اسم من آراده! تو نم ی دادم چطور باز  یم  ادیکه بهش  همانطور

 

   ؟یبا من دوست باش  ینگفت که دوباره گفتم : تو دوست ندار یزی انداخت و چ نییرو پا سرش 

 

 محمده.  ریگفت :اسم من ام   واش ی یلیبود خ نییکه سرش پا همانطور

 

 

 !  دن !  یرو به سمتش دراز کردم که با تعجب نگاهم کرد و من با لبخند گفتم :دوستا به هم دست م دستم

 

  یم  کاریچ نمی کن بب ی رو بهش دادم و گفتم :خب حاال تو باز نیدستم گذاشت و باهام دست داد که کنترل ماش   یرو تو  دستش

 !  یکن

 

گرفت   اد ی نکهیجَو دادم تا ا یکردم و به باز قش یمسابقات تشو ی شد و من هم مثل راو ی رو از دستم گرفت و مشغول باز کنترل 

 نه.  ک ی باز نشیخوب با ماش  یلیخ

 

 

  نمیب یو گفت :م   ستادیناتمومشون گرم بود کنارمون وا یها و جواب دادن به سواالکه تا اون موقع سرش با حرف زدن با بچه  آرام

 !  یمحمد ارتباط برقرار کن  ریبا ام یکه خوب تونست

 

 .  میبا هم دوست شد  گهیمحمد د  ریو گفتم :من و ام  ستادم ینشسته بودم کنارش وا ن یزم ی که رو من
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 ادامه دادم :مگه نه!؟   رمحمد یام روبه 

 

 دوست بشه؟!    رمحمد یکه تونسته با ام یهست  یکس نیتو اول  ی دونی سرش رو تکون داد و آرام گفت :م رمحمد یام

 

 

 واقعا؟!  _

 

 ه.  ش  ی دوست م یبا کس ریهم د نیهم یو برا   هیو خجالت   ریکم حرف و گوشه گ ی لیخ رمحمد یآره واقعا! ام_

 

 ییجورا  هی بود نگاه کردم و گفتم : یکه مشغول باز رمحمد یام به

 

 !  ندازهیخودم م یایبچگ   ادیرو  من

 

ثابت   یکیکنم! حداقل به من    یکه اصال باور نم ی و کم حرف بود یابروهاش رو باال انداخت و گفت : نگو که تو هم خجالت  آرام

 .  یندار ایشده که تو اصال شرم و ح

 

 

  یباز ییشدم و خودم تنها ی جدا م ه یجمع از بق یتو  ی هم حت نیهم  ی تنها بودم و برا شه یهم یو کم حرف نبودم ول یخجالت_

 دونم.   ی جدا م ه یبزرگتر که شدم گفتن مغرورم و خودم رو از بق ی گفتن آرومم ول یکردم، بچه که بودم بهم م  یم
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 .  میبر  د یبا گه یهاست و ما هم داالن وقت ناهار بچه  گه یهست! خب د شهیمردم هم حرف_

 

 

  یکنه! برا   یبا غصه نگاهم م  رمحمد ی ام دم ید ی م نکه یسخت بود که بخوام با رفتنم بچه ها رو ناراحت کنم به خصوص ا برام

زود بهتون سر بزنم ازتون   دمی قول م  یول  م یبر د یها ما بابچه  گهیبودن گفتم: خب د ستادهیها که جلومون وارو به بچه  نیهم

 تا به من بگه.   نیبگ  ی رو به خانم مرب  ارمیبعد براتون ب یدفعه  نیکه دوست دار ی هر چ خوامی م

 

   ؟یخر  یشما برامون م م یکه بخوا ی هر چ یعن یها گفت :از پسر بچه  یکی

 

 !  ی که بخوا   یهر چ زمیآره عز_

 

 قرمز گنده؟!   یدوچرخه  یحت_

 

 قرمز گنده!   یدوچرخه  یحت_

 

   ؟یخَلی هم بالمون م ی بود گفت :خوالک هیها که تپل تر از بق از بچه  یکی

 

 تا من برات بخرم.   یدوست دار  ی ا ی خرم شما فقط بگو چه خوراک یبله که م_

 

 که روشون کاکائو داله.   یی ها تییشکویب نیو از ا پشینبات و چشوکوالت و آب _

 



 ی ج یدختر بس

303 
 

 ضرر داره؟   ت یسالمت ینبات براو آب  پس یچ یدون   یخرم! فقط شما م یحتما م  زمیچشم عز_

 

 شا نخولم.   ه یدم همش لو  ی شما بخل قول م_

 

  ک یکوچ ستیمهم ن نیبگ  ی رو به خانم مرب نیکه خواست  ینره هر چ ادتونیها بچه  گه یو گفتم : خب د  دمیبلند خند  یصدا با

 خرمش!    یبزرگ من براتون م  ایباشه 

 

کرد به   ی بهم نگاه م ی که عقب تر ازهمه با ناراحت رمحمد یام دنیو با د ستادم یپام وا یبا هم جواب دادن باشه و من رو  همه

   ارم؟یبرات ب ی دوست دار  یچ یبگ  ی خوا ی تو نم  زیسمتش رفتم و گفتم : خب دوست عز

 

 خوام.   ینم ی زیمن چ_

 

 واقعا؟!  _

 

   ؟ یرو خودت بخر  ی که خواست ی هر چ م یدنبالت و بر ام یروز ب ه ی ی خوا ینگفت که گفتم:اصال م  یزیچ

 

 

 خداحافظ. می نیرو بب گه یکه دوباره هم د ی تکون داد که باهاش دست دادم و گفتم :پس تا روز د ییتا  یرو به نشانه  سرش 

 

آرام از فکر در اومدم   ی که با صدا روندمی آرام م یر خودم به سمت خونه افکا یو پشت فرمون نشسته بودم و غرق تو  نیماش  ی تو

 فکر؟!   ی تو یرفت  یلیو بهش نگاه کردم که گفت: خ
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 .  امیتونم از فکرشون در ب  یها حالم عوض شد و نمبچه  دن یدونم! با د یدادم و گفتم :نم رون ی رو ب نفسم

 

کردم کاش   یبا خودم فکر م یها به فکرشون بودم و حت حس رو داشتم و تا مدت نیهم نجایبار اومدم ا نیاول  ی برا ی من هم وقت_

 قبول کنم.    یشون رو به فرزند خوندگتونستم همه  یم

 

 کش!   شیپ اش ه یو گفتم :حاال تو فرزند خودمون رو بزرگ کن بق دمیفکر و حرفش خند  به

 

 !؟  میما که فرزند ندار_

 

 !  میش  ی بالخره که بچه دار م_

 

 بزرگ شدن!   نایا میبچه دار بش  م یحاال تا ما بخوا_

 

 !  م؟یمن بخوام زود بچه داشته باش  د یشا_

 

 !  میکن یم  یتپل و مپل که دور برمون رو گرفتن و ما باهاشون باز  یهاآراد فکرش رو بکن بچه  یوا_

 

 خوام!   ینم  من اصال ی آرام لحنش رو عوض کرد و گفت:وا ناگهان
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 !  ؟یخوا ی که نم  هی منظورت چ_

 

 بچه داشته باشم و همه وقتم رو صرف بزرگ کردنش کنم.   ی اول زندگ نیخواد هم ی من دلم نم_

 

 که.....   نیکنم.... مگه ا کار یخوام چ یخب من که م_

 

 !  ؟یچ نکه یمگه ا_

 

 هم در......  یزن دوم  یمثال پا_

 

  یحرف رو بزن  نیا گهیبار د ه ی که گفت: اگه  دمیکه به بازوم زد حرفم رو خوردم و به حرص خوردنش بلند بلند خند   یمشت با

 .  ارمیخودم چشمات رو از کاسه در م

 

 !  یش  یبامزه م یل یخ یکن یحسادت م  یآرام! وقت  ی خنده گفتم :وا با

 

 من حسادت نکردم!  _

 

 .  یخورد  یمه حرص نم ه ن یکه ا ی کرد  ی ! اگه حسادت نمگهیچرا د_

 

 اصال آره من نسبت به تو حسودم!  _
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 ! ؟یشد  وونه یکه آرام با ترس گفت :آراد د  دمیکش ییال  م ییجلو ینایماش   نیکردم و با سرعت از ب ف یحرفش ک از

 

 !اتیتو و حسود  ی  وونهی شدم آرام! د وونهیآره! د_

 

 

 

 

  یاو من با ولع از خورشت بامجون خوشمزه   می ناهار نشسته بود ز یآشپزخونه و سر م ی *به همراه آرام و پدرش و مادرش و آرزو تو

 کردم.   ی م ف یخوردم و از دست پخت خوب هما خانم تعر یکه هما خانم پخته بود م

 

 :  د یرو مقابلم گرفت و رو به مادرش پرس  گ یظرف ته د آرام

 

 ! ن؟یرو گذاشت یقرار خاستگاربالخره  یراست_

 

 .  میفرداشب قرار رو گذاشت ی خانم جواب داد: برا هما

 

 اکبر.   یدختر حاج عل  یخاستگار میبر  نیرحسیام  یبهشون نگاه کردم و هما خانم رو به من با خنده گفت : قراره برا یسوال
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  نیحس ر یام نکهیبابا مغازه داره! پارسال قبل ا یر مغازه اکبر کنا یدهنش رو قورت داد و رو به من گفت :حاج عل ی تو  یلقمه  آرام

به بهبودش   د ی کس هم ام چیتصادف کرد و ه  نیرحسیو بهمون جواب دادن که خب ام یخاستگار می بار براش رفت هی تصادف کنه 

  نیرحسیمهتاب گفته بود فقط ام یگفت دخترش رو به هر کس که خواست و خوب بود بده ول   اکبری نداشت و بابا هم به حاج عل

 !  نهیبش لچریو ی مجبور بشه تا آخر عمرش رو نیرحسیاگه ام ی خواد، حت یرو م 

 

 

 خواد؟   ی رو م نیرحسیانقدر ام  یعن یتعجب گفتم : با

 

  یکه م یباهاش حرف زدم و بهش گفتم که با هر ک  بار من خودم  ه ی چشمش حلقه بسته بود گفت :  ی خانم که اشک تو هما

که عروستون بشم و من   نیدونی او در جواب من گفت شما من رو قابل نم یول   میش  یخواد ازدواج کنه و ما اصال ازش ناراحت نم

 بگم.  زی چ چینتونستم ه گهیهم د

 

 

و من با لبخند    د یکه خورده بود در هم کش ی ا ی اش رو از ترش بگم که آرام چشماش رو بست و چهره  ی زیبه آرام خواستم چ رو

 چقدر ترشه!   هیترش  نیمامان ا ی نگاهش کردم و او رو به مادرش گفت :وا

 

 !  نیری!ترشه نه ش گهیاسمش روشه د  ی! ترش وی  یک  یجوابش رو داد:خب آ  آرزو

 

درهم و مشغول خوردنش شد که هماخانم   یافه یدهنش گذاشت و با ق یرو تو  یاز ترش  گه یقاشق د هی توجه به حرف آرزو  ی ب آرام

 . فتهی خوره که باز فشارش ب یرو از جلوش بردار وگرنه انقدر م  یرو به من گفت :آراد جان اون ظرف ترش 
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که ظرف رو باال گرفتم :   ردش یاهم کرد و خواست از دستم بگ گرد شده نگ   یرو از کنار بشقابش برداشتم که با چشما ی ترش  ظرف

 اطاعت نکرد!  شهیدستور مادر جان رو نم  گهینه د

 

 

ول کن   ارهیرو در ن  یترش   یتا ته دبه   گهی کرد با همون لبخندش گفت : آرام د یکه تا اونموقع با خنده نگاهمون م   یمحمد  یآقا

 نکن بهش بده.   تیپس انقدر خودت رو اذ  ستین

 

 ؟ ی دوست دار  یانقدر ترش  یعن یآرام نگاه کردم و گفتم : به

 

  یرو سر جاش برگردوندم و او با ذوق و ولع مشغول خوردن غذاش با ترش  ی تکون داد و من ظرف ترش  د ییتا  یرو به نشانه  سرش 

 شد.

 

 

 

  نیماش  ی آوا به انتظار خارج شدنش از مدرسه تو  یدر مدرسه  ی آرام جلو یگذشت و من طبق خواسته  ی از اون روز م ی *دو روز

 نشسته بودم.  

 

  ن یگذاشته شده و آرام ا گه ید یدو هفته  یبرا  شیرفتن و قرار مراسم نامزد یبه خاستگار نیرحسیام یبودم که برا  دهیآرام شن از

  یگفت م  ی و م د یکش  ینقشه م برادرش  ینامزد  یکرد و برا  ی صحبت م  یوقت با من تلفن   ریدو شب خوشحال تر از هر زمان تا د 

نپوشم و هر لحظه هم   ی بپوشم و چ یگفت چ  یبودم رو بپوشه و به من هم م  ده یخر ه یرککه براش از ت  یجشن لباس  ی خواد برا

 یدادم و بدون و چرا تصم  یکرد و من هم با جان ودل به حرفاش گوش م  یرو در مورد پوشش من عوض م مشیتصم
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 کردم.   یم  د ییهاش رو تا م

 

 

خودم کنم تا   یو او رو متوجه  دایپ نشون یشدم تا بتونم آوا رو ب اده یپ نیشدن از ماش  یکه از در مدرسه خارج م  ییدخترا  دنید با

دخترها رو به خودم جلب کرده بودم   شتر یب یزد و بدون توجه به من که توجه  ی حرف م گه یکه با چند دختر د دمشید  نکهیا

 زد.   ی قدم م

 

دستم رو تکون دادم    نهیمن رو بب نکه یا یو با تعجب به دنبال صدا گشت و من برا  ستاد یتم و صداش زدم که از حرکت وارف جلوتر

 افتاده؟!  ی: اتفاق د یو به سمتم اومد و نگران پرس  د یکه من رو د

 

 ناهار دو نفره دعوت کنم؟  ه یکه من بخوام خواهرم رو به  فته یب ی اتفاق د یحتما با  نکهی اول سالم! دوم ا_

 

 ؟ یکن  ی نم یشد و با ناز گفت :آوا معرف کیاز دوستاش بهمون نزد ی کیتر از قبل نگاهم کرد که  متعجب

 

با خودشون فکر کردن من دوست پسر آوا باشم   د یرس  ی کردن و به نظر م  یکه با تعجب به ما نگاه م  ییرو به کسا ی با خوشحال آوا

 داداشمه.    شونیگفت :ا

 

آوا باز کردم و او بعد  ی رو برا نیبهم نگاه کرد که من در ماش  یاگه یدوستش نشست و جور د ی لبا ی که خنده رو دمید

 کالس!   از دخترا با طعنه گفت :اُه چه با ی کینشست و من در رو بستم که  نیماش   ی با دوستاش تو یخداحافظ

 

  شتریب  روندم که ی و پشت فرمون نشستم و به سمت رستوران اوردم یخودم ن یبه رو  ی ام گرفت ولحرفش و طرز گفتنش خنده از

 رفتم.  ی با بابا و آرام به اونجا م
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   اد؟ ی: آرام هم قراره بد یاز رستوران نشسته بودم که آوا پرس  یدنج  یگوشه  ک یآوا و  ی به رو رو

 

 .  هی ناهار دو نفره و خواهر و برادر ه ی ن ینه! گفتم که ا_

 

 .  نجایا یار یآرام ازت خواسته من رو ب_

 

 به فکر افتادم.   ریتو ببخش آوا د  یاو بخواد بهم بگه ول  نکهیکردم قبل ا  یکار رو م  نیا نهایزودتر از ا د یمن با_

 

 .  یو باهاش ازدواج کرد  ینداد خوبه! خوشحالم که به حرف من گوش  یلیزد و گفت : آرام خ یجون یتلخ و ب لبخند 

 

 !؟  یروش لبخند زدم و منو رو به دستش دادم و گفتم : چطوره ناهار امروز رو تو سفارش بد  به

 

من هنوز از انتخاب تو در   یتوش شد و در همون حال گفت : ول  یغذاها ستیل  یرو از دستم گرفت و با دقت مشغول بررس  منو

 تعجبم!  

 

 

   ؟یانتخاب چ_

 

 ! یکن  یمثل خودت ازدواج م  یکیکردم با  ی فکر م شه یانتخاب آرام! من هم_
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 مگه من چمه؟!  _

 

   ؟یتونم بپرسم چرا آرام رو انتخاب کرد  ی! م ادهیقبول کن که تفاوتت با آرام ز  ی! ولستین تیزیچ_

 

هم   نیهم یخوان و برا ی و پولم م  پیدور و برم من رو به خاطر ت  یآدما و به خصوص دخترا  یکردم که همه ی فکر م ی زمان هی_

 با آرام آشنا شدم!   نکه یازدواج رو زده بودم تا ا د یکال ق

 شناختم.   ی بود که م ییدخترا  یمتفاوت از همه  آرام

رو به خاطر خودم  احساس کردم که من  یی جورا ه یهستم و  ی کرد و براش مهم نبود که من ک  ینم یبر عکس اونا به من توجه او

    خواد نه پول و ِسمَتَم. یم

 

 

 ! یدستش رو بست و گفت : که درست هم احساس کرد   یتو  ی منو

 

 

 

دفعه آرام هم    نیا ی بردمش ول نمایهم آخر هفته به س  نیهم یبشم و برا ک یبه آوا نزد شتر یکردم ب  ی*از اون روز به بعد سع

 .  میکنار هم خوردو    یهم شام رو سه نفر  نمایکنارمون بود و بعد س 

با   شترش یکه ب  ییهااز خاطره  یکرد و آوا هم با خوشحال ی خاطره وادار م  فیو تعر یشام آرام! آوا رو به حرف زدن و شوخ  زیم سر

 . د یخند  ی کرد و از ته دل م ی م فیمدرسه بود تعر  یدوستاش و تو 

تشکر کرده   شی عال یخوبش با آوا و مشاوره   یبار از آرام به خاطر رابطه  نیخوشحال بودم و چند  اش ه ی روح  رییتغ  نیهم از ا من

 بودم.  
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پرهام باهام تماس گرفت و گفت   نیرحسیام ی شب قبل از شب نامزد کی  نکه یگذشت تا ا یم  روز یهم هر روز بهتر از  ی از پ روزها

 اش برم.  باهام کار واجب داره و ازم خواست به خونه 

 

 اش دعوتم کرده.  بالخره خوب شده و خوشحال بودم که بهم زنگ زده و به خونه  ی نیهمه سر سنگ   ن یبعد ا کردم پرهام ی م فکر

 

  یباهاش دست دادم و پا تو مانهیشادش صم یچهره  دن یزود در رو برام باز کرد و من با د یلیواحد پرهام رو زدم که خ زنگ

رو    یو به دخترا و پسرا ستادم یخوندن بلند شد و من با تعجب سر جام وا یکه شعر تولد م تیجمع  یصدا هو ی که گذاشتم خونه

 !  زی:تولد مبارک دوست عز گفت شدم که پرهام جلو اومد و   ره یبه روم خ

 

 باشه!   ادت یکردم تولدم  ی ممنون! فکر نم_

 

 که هست!   ید ید_

 

بودمشون دست دادم و اونا تولدم رو بهم   دهیوقت بود ند   یلیکه از خ  هی شده بودم با بهزاد و مهرداد و بق ر یکه کامال غافلگ  من

 گفتن.    کیتبر

 

نکردم و به همراه پرهام و    یاومدن و خواستن باهام دست بدن که بهشون توجه کیبودمشون نزد  دهیدختر که قبال هرگز ند   دوتا

و باهاشون قطع رابطه کردم    ستمیجمعشون ن ی تو گهیچرا د نکهیبر ا یبهزاد مبن  یها ه ی گال وارد سالن شلوغ خونه شدم و به  ه یبق

 من جوابش رو داد و گفت :  ی به جا امگوش دادم که پره  یحرف چیبدون ه
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جاها   نجوریو ا ه ینیبه مسجد و حس د یبا نش ینیبب ن یخوا یو شما هم اگه م  ده یرو خط کش ایمهمون نجوریکال دور ا  گهیآراد د_

 .  نیبر

 

  نکه یلبم و بدون ا یگوشه  ی خنده و من با لبخند  ر یکه دورمون جمع شده بودن زدن ز یتیپرهام به من! جمع ی طعنه  نیا با

 برم!   د یگفتنتون تموم شده من با ک یاگه تبر گه یگه! خب د ی بهم برخورده باشه گفتم : پرهام راست م

 

 

 !  ید یبر ک یو نه ک ی تو هنوز نه شمع فوت کرددستم رو گرفت و گفت :کجا داداش؟!    مهرداد

 

 

دست و   انیمبل نشستم و در م یسالن رفتم و رو  یبه سمت مبل گوشه  فوت کردن شمع   یحرفش به همراه پرهام برا نیا با

  ی اگنده  یفرو کرد و تکه  ک یک یشده  دهیقسمت بر  یرو تو  ی که مهرداد چنگال  دمیرو بر ک یها رو فوت کردم و کشمع  هی صوت بق

 کرد و گفت :  ک یرو به دهنم نزد ک یاز ک

 

 !  می زن یما لب بهش نم  ینخور  ک یک  نیآراد! تا تو از ا_

 

 رو با لبخند  چنگال

 

  گه ید  یبخور! ول ک یک  میبرداشت و گفت :گفت زی م یرو از رو  ک یرو خوردم که بهزاد ک ک یمقدار از ک  ه ی دستش گرفتم و خودم  از

 اش رو بخور!  همه  مینگفت
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 بهزاد!   یسیبشقاب انداختم و گفتم : تو هنوز هم خس یدستم رو تو  ی تو چنگال

 

 

من دستش رو پس زدم که پرهام بازم با طعنه گفت :   ی تعارف کرد ول یدنیپرهام و مهرداد نشسته بودم که بهزاد بهم نوش  کنار

 خوره.   ینم یالک  یزا یچ نیکرده و از ا دایشراب نابش رو پ گهیآراد د

 

  ی لیداد خ یکه آزارم م   یا  جهیبگم که عالوه بر سر گ یز یدستش رو به سمتم گرفته بود چ  یتو  وانی به بهزاد که هنوز ل خواستم

  یبرداشتم که دختر  یحالم بد شد و من با احساس حالت تهوع از جام برخاستم و به قصد خارج شدن از خونه چند قدم یناگهان

خودش   عیسر  یل یاو خ ینکردم و خواستم از کنارش رد بشم ول یکه من بهش توجه گرفت رو به سمتم   یوان یشد و ل ک یبهم نزد

   ام گذاشت. نهیس  یبغلم انداخت و سرش رو رو  ی رو تو

 

چم شده   هوی خواست بدونه  ی زد و م ی بلند و بدون توجه به پرهام که صدام م یتعجب و نفرت از خودم دورش کردم و با قدما با

  یآقا ینشستم و به سمت خونه  نیماش  یتونه حالم رو عوض کنه، تو  ی هم نم رون یسرد ب  ی هوا دمی د  یزدم و وقت رونیاز خونه ب

 حرکت کردم.   یمحمد 

 

 

که   د ینکش  ی روندم و طول  یبدون توجه به حال بدم م ی کنم ول یتونستم خوب رانندگ  یشد و نم  یهر لحظه بد و بدتر م  حالم

شدن   ده یکش ی که با سرعت در حرکت بود با صدا نیترمز فشار دادم و ماش  ی تونم ادامه بدم و پام رو رو ی نم گهید  دمید

 برخورد کرد.   شبه ی عقب نیو ماش آسفالت متوقف شد  یچرخهاش رو

 

رو باز کرد و   نیرو بدم که خودش در ماش  ی عصبان یراننده  یبشم و جواب غرغرها ادهیپ نیبود که از ماش  ی بدتر از اون حالم

 گفت :آقا شما حالتون خوبه؟    یمن با نگران ی  دهیرنگ پر دن یبا د یبکشه ول رونیب نیخواست با دعوا من رو از ماش 
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 شدم و کنار جدول نشستم.   ادهیپ نیکمک مرده از ماش   به

 

  نمیبهتر شد و تازه تونستم بب  یکه به دست و صورتم زدم حالم کم یو آب  ابونیجوب کنار خ یمعدهام تو  اتیشدن محتو یخال با

 آوردم.   چاره یب نیسر ماش  ییچه بال

 

 دم.   ی رو م نتون یخسارت ماش  یبود گفتم : من همه  ستادهیوا سرم یدستش باال یآب تو  یبه مرده که با بطر  رو

 

 بکنم تا مثل قبلش بشه؟   نیماش  نیخرج ا د یبا  من چقدر  یدون ی دم؟ تو م  یرو خسارت م  یچ یچ_

 

 بهتر از قبلش بشه.   ی تا حت  دمی خرجش بشه من م یگفتم که هر چ_

 

   رم؟یو خسارت بگ  امی ب د یمدل باالم انداخت و گفت : من کجا با نیرخت و لباسم و ماش  تیبه وضع ینگاه هی

 

بده   یز یچ یا ی کارت مل ه یشه  ی گفت :باشه قبوله! فقط داداش اگه م  د یاو دوباره با شک و ترد ی شرکت رو بهش دادم ول آدرس 

 کنه!    ینم ب یع یکارکار از محکم    گمیندارم ها! فقط م نیالبته قصد توه ستین ی شرکت الک نیراحت باشه ا المیکه خ

 

و خسارتت   ا یب ی که کرد یانه یهز د یدرست شد با رس   نتیرو بهش دادم و گفتم :هر وقت ماش  مینشستم و کارت مل نیماش  ی تو

 .  ریرو بگ 

 

شدم به   یمحمد  ی آقا یرفتن به خونه   الیخ ی ندارم ب  یخوب اد یحال ز دم یلبش نشست و من که د  یگوشه  ی پت و پهن لبخند 

 سمت خونه روندم.  



 ی ج یدختر بس

316 
 

 

دادم که امشب   ام یآرام رو دادم و بعد گرفتن دوش به آرام پ شیبود چرا نرفتم پ ده یبه خونه جواب مامان رو که پرس  دنمیرس  با

 تونم برم اونجا.   ینم

 

 زود خوابم برد.   ی لینداد و من هم خ ی امیاو پ یبده ول امیرو منتظر موندم تا آرام بهم پ یو مدت  دم یتخت دراز کش ی رو

 

 

  دمیکرد سالم کردم و پرس  ی نگاهم م یبود و با نگران ستاده یدر وا  یباز شدن در چشمام رو باز کردم و به مامان که جلو یصدا با

 شده؟   یزی:چ

 

   ؟ی :آراد! تو تصادف کردد یپرس  یجلوتر اومد و با نگران دارمیکه تازه متوجه شده بود من ب مامان

 

 .  دهیمقدار ضرب د ه ی نیکه سالمم و فقط ماش   ینیبی م ی تخت نشستم و گفتم :آره! ول  یجام رو  سر

 

   ؟ی شد که تصادف کرد یاونم سالمه؟ اصال چ یکه بهت زده چ   یطرف یاون که خدا رو شکر! ول _

 

خلوت بود و مشکل   ابونه یخب خ ی ترمز زدم و او هم از پشت بهم زد ول  ابونیحالم خوب نبود و وسط خ شبیاو هم سالمه، د_

 .  ومد ین شیپ یچندان

 

 گذشته االن حالت خوبه؟   ر یخب شکر خدا به خ_
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 خوبم!_

 

 شده.   یخواد بدونه چ ی بخور! بابات هم نگرانته م یزیچ  ه ی نییپا ایخب پس پاشو ب_

 

 

 .  امیداد نگاه کردم و گفتم :باشه شما برو من هم م  یکه ساعت ده صبح رو نشون م  وار ید  یساعت رو  به

 

 پاسخ از پرهام دارم.   یفقط دو تماس ب دم ینه که د ایآرام زنگ زده   نمیرو چک کردم تا بب میرفتن مامان گوش  با

اش رو گرفتم و  سرش شلوغه و متوجه تماسم نشده دوباره شماره  نکهی ا الیآرام رو گرفتم که جواب نداد و من هم به خ یشماره

 تخت انداختم و از اتاق خارج شدم. ی رو کنارم و رو  یجواب دادن نداره گوش  الیخ دم ید ی وقت

 

 زود صبحونه خوردم و به شرکت رفتم.   یل یخ نیهم یزدم، برا  ی به شرکت سر م ستیبا ی پنجشنبه بود و من م اونروز 

 

  و   ده  یهام رو نمدونستم چرا جواب تماس  ینم  یول اد یبه شرکت نم نه یرحسیام ی شبش نامزد نکهیدونستم آرام به خاطر ا یم

 کالفه بودم.  یحساب

 

غروب بود که آماده شدم   ی کایگاه بودم و نزد  ریتعم  یتو نیشرکت و گذاشتن ماش  یکارها  ری شب که بخوام به جشن برم در گ تا

 آرام رفتم.  یرو به من داده بود به خونه  نشیماش   چیکنه و سوئ  یمامان استفاده م نیگفته بود خودش از ماش  بابا که  نیو با ماش 

 

بود بهم سالم کرد که جوابش رو دادم و او   ستادهیراهرو منتظرم وا یمحض ورودم به خونه آرزو که در رو برام باز کرده و تو  به

خب حاال که   ی ول  می ! من منتظر بودم تا او آماده بشه و با هم برهیچش شده که ناراحت و عصب شبیدونم آرام از د ی گفت : نم

 رم.  یمحمد و با او م داش دا  یرم خونه  ی من م یشما اومد 
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 ناراحته؟ یاز چ یدون   یتو نم_

 

 گفت. به من ن ی زینه واهلل چ_

 

 .  میبره که گفتم :خب! صبر کن تا با هم بر رونیدوشش انداخت و خواست از خونه ب ی رو رو فشی ک  آرزو

 

عجله دارم فعال   یل یرفتن خ  یو من هم برا نیایتوپش پره! فکر نکنم شما از حاال حاالها ب یل یروم لبخند زد و گفت :خ به

 خداحافظ!

 

و عجله داشتن رو بهانه کرده بود لبخند زدم که از خونه خارج شد و در    میتنها باش   میما بخوا د یبود شا دهیکه فهم ش یدگیفهم به

 رو پشت سرش بست. 

 

اش که بر خالف گفته  ی و آرام  ختهیو به اتاق در هم ر  ستادمیچارچوب درِ باز اتاق وا ی رفتن آرزو به سمت اتاق آرام رفتم و تو با

بود و   دهی رو پوش  یبا دامن کلوش بلند  یجشن بپوشه، لباس مشک ی رو تو  دم یکه من براش خر ی خواد لباس  ی که گفته بود م

گفت : آرزو    تیبه من نگاه کنه با عصبان  نکهی گشت نگاه کردم که او بدون ا ی م ی زی چدنبال  ششیآرا  زیم  یکشو  ی داشت تو

 بُ.... یبر  یخوا  یماده بشم تو م کشه تا آ   یگفتم که طول م

 

رژ    یحرفش رو خورد و عصب یه یبق نه یآ ی من تو  ری تصو  دنینگاه کرده بود با د نهیزدن رژ لب به آ ی که در حال غر زدن برا آرام

ولو   یو رو کردن لباسا  ریمشغول ز  یزیبه من بکنه به سمت تخت رفت و به دنبال چ  یتوجه نکهی انداخت و بدون ا ز یم ی رو رو

 تخت شد. ی رو یشده 
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 جلوتر رفتم و گفتم :سالم!   یکم

 

 ؟ی د  ی زنم جواب نم ی بهت زنگ م ی : چرا هر چدمیپرس  یرو نداد که من با کالفگ  جوابم

 

 : آرام تو حالت خوبه؟  دمینداد که دوباره پرس  ی هم جواب باز

 

 لباس ها ثابت موند و گفت :مگه مهمه؟!   یرو  دستش

 

 !دمیپرس  ی تعجب از لحن سردش گفتم :اگه نبود که نم با

 

 !  ستمی گفت :نه! خوب ن تیو با عصبان ستاد یسر جاش وا درست

 

 شده؟   یزیچرا؟ چ_

 

 آره شده! _

 

 ؟یچ_

 

 کنن!    یتونن نقش باز  یخوب م یل یآدما تو زرد از آب در اومدن و نشون دادن خ ی سر هی_
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 ! ؟یناراحت یشده و از چ ی چ نمیآرام؟ درست حرف بزن بب ی گ  یم یچ_

 

عکس پوچ و   ه ی ساده گول ظاهر تو رو خوردم! اون هم با  ی لیتو! از خود احمقم که خ  یکرد و گفت :از دو رو بودن و دو رنگ  بغض

 ...  یتو خال

 

با در آوردن بازوش از دستم   ختیاش رگونه  ی تر رفتم و بازوش رو گرفتم و مجبورش کردم به طرفم برگرده که اشکاش رو جلو

 ازم فاصله گرفت.  

 

 شده؟   یچ ی گ  یو نم یزن  ی :آرام چرا درست حرف نمدم یشدم و رو بهش غر یعصب

 

   ؟یکجا بود  شبید  یشه بگ  یم_

 

 خونه! چطور؟  _

 

   م؟یو ما خبر نداشت یلد بود هه! دروغ گفتن هم ب_

 

 پرهام بودم و....   یسر شب خونه  شبیها! من د یکن  ی م م یعصب یدار  گهیآرام د_

 

 آرام؟!   ید یشن یپرهام حرفم رو ناتموم رها کردم و گفتم :تو چ یخونه  ی آور ادی با

 

 !  دمید  دم،ینشن ی زی برداشت و گفت: من چ زیم  یرو از رو  شیگوش 
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  دم یرو د یوجدان  یو ب   یدورنگ  دم، یرو د ی بندو بار  ی گفت:من ب  هی با گر خت یر یکه اشک م   یرو به دستم داد و در حال شیگوش 

 ! دمیرو د یمن نامرد 

 

بغلم بود چشمام چهارتا شد که آرام با   ی لباس تو نیبا بدتر  یعکس خودم که دختر دن ینگاه کردم و با د  یگوش   یصفحه  به

 دونه اشه هنوز هم هست.  ه ی نی اگفت :  هی گر ان یم یپوزخند 

 

که دختره و   یی و جا  دنیبر کیاز خودم رو در حال ک یاگه ید یو عکسا  دمیکش  یگوش   یصفحه   یحرفش دستم رو رو  نیا با

 !  یکن ی که تو فکر م  ستین ی نجوریا هیو گفتم :آرام قض   دمیتعارف کردن رو د ی دنیبهزاد بهم نوش 

 

 آراد؟   ه یپس چجور_

 

 داد زد:به من دست نزن!  تیدستش رو گرفتم که با عصبان دوباره 

 

باور   ی و من هم رفتم ول دنشیپرهام بهم زنگ زد و ازم خواست برم د روزیو گفتم : د دمیمچ دستش رو چسب یتر و عصب   محکم

کنه و من هم   ز یخواسته من رو سورپرا یپرهام به حساب خودش م  دمیرفتم فهم ی دونستم اونجا چه خبره و تازه وقت  یکن نم

 رو کنارشون بودم.   یدلش رو نشکنم مدت نکه یا یبرا

 

 

شده بود نگاه کردم و ادامه   ختهیبه هم ر یکردن کم  ه یکرده اش که به خاطر گر ش یزنه به صورت آرا  ینم ی آرام حرف دم ید ی وقت

  ی رو خوردم و مدت  کیمقدار از ک ه یو به اصرار دوستم    دمیبر  کیمن شمع فوت کردم و ک گه ید یجشن تولدها یدادم: مثل همه 

  یدختره   نیا رون یب ومدمیکه داشتم از خونه م ی شد که حالم بد شد و موقع یدونم چ ی نم یحرف زدن باهاشون نشستم ول  یبرا

 ....  د یعکس بهم چسب ی تو



 ی ج یدختر بس

322 
 

 

 پس چون حالت بد بوده _

 

 و....    یر ی** رو از دستش بگ یدنینوش  وان یل یخواست

 

 زدم.    رونی از خونه ب ی چجور دمینخورد، انقدر حالم بد بود که نفهم وان ی دستم هم به ل  ین حتم_

 

برات   ی اصال اون عکسا رو ک ؟ یگ ی نم یزی لباس ها شد که گفتم :چرا چ ن یرو از دستم در آورد و دوباره مشغول گشتن ب دستش

 فرستاده؟  

 

 زود اعتماد کردم.   ی لیکرد خ ی ادآوریکه بهم   نهیکنه! مهم ا یم  یو گفت :چه فرق   د یکش رونیلباسها ب  نیرو از ب ییمانتو

 

عمل انجام شده   ی حالم بوده و ناخواسته تو شب یگم من د ی :آرام بهت مدمیو غر دم یکش رونیمانتو رو از دستش ب تیعصبان با

 .... ی گ  یقرار گرفتم اونوقت تو م 

 

   ؟ی زن ی با بچه حرف م یدار  یکن یبسه آراد! چرا فکر م _

 

  ابونیکنم و وسط خ  یچرا؟ چون انقدر حالم بد بود که نتونستم رانندگ  ی دون یم  نجا؟یبابا اومدم ا نیمن االن با ماش  ؟یدون   یم _

 ترمز گرفتم.  
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پرهام رو گرفتم که بعد خوردن   یشماره  شلوارم درآوردم و ب یرو از ج می گوش  ی تخت شلوغ و پلوغ نشست و من عصب ی رو کالفه

جز حسادت   ی زیچ اتیکج خلق   لیدل دمیفهم  یم  د یپرهام! با یپست ی لی: خدمیبهش غر تیبوق جواب داد و با عصبان نیچهارم

 . ستین

 

   ؟ یآراد! حسادت به چ ی گ  یم یچ_

 

 چرا....   دمیرو خط کش یمن دور مهمون یدونست ی خفه شو پرهام! تو که م_

 

   ؟ یهمه جوش آورد نیشده که ا ی ! حاال مگه چیمسلمون شد  ایدونستم تو تازگ ی من از کجا م_

 

   ؟ یز یشده؟ تو که مسبب همه چ ی چ یدون  ی نم یبگ  ی خوا ی تو م یعنی_

 

 شده!   یچ نم یآراد درست حرف بزن بب_

 

   ؟یبود  ختهیر ی چ یلعنت  ک یاون ک یتو  شبید  ی عوض یتو_

 

 آخه.   زم یبر ی زیچ ک یک ی تو د یمن چرا با ؟یگ  ی م ی دار یچ_

 

آرام فرستاده، اون دختره که به    یاز من عکس گرفته و برا شبیو چرا د  یک  یبگ  د ی! بایبگ  د یکه تو با  هی زیچ نیدونم! ا یمن نم_

 ه؟ یبغلم انداخت ک یقصد خودش رو تو 
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   آخه چرا؟ ی آرام فرستاده؟ ول ی از تو عکس گرفته و برا شبینفر د ه ی یعنی_

 

 .  یکن داش یبرام پ نکه یا ا ی یرو کرده بهم بگ  نکار یا یک  یدون  ی دونم تو هم بهتره اگه م یمن نم_

 

 رو کرده.    نکاریا ی..... فکر کنم بدونم ک ستایلحظه وا هی_

 

   ؟یک_

 

 بوده باشه!   ه یفکر کنم کار سا هیسا_

 

 نبود؟   یمهمون  یاو که تو  یول_

 

 .  رهیخواد ازت انتقام بگ  ی هم گفته بود م ه یو خود سا  دمیقبال اون دختره رو باهاش د ی نبود ول_

 زنم.    یو بهت زنگ م  ارمیماجرا رو در م ی من االن ته و تو بزار

 

 

  تیبود با جد  رهیخ نیخارج بشم برگشتم و رو به آرام که به زم  نکهیقبل از ا  یقطع شدن تماس به سمت در اتاق رفتم ول با

 عوض شده باشه!   د یبا  دم یکه من خر یمن برگشتم لباست با لباس  ی : وقت گفتم 

 

آب    ریرو تا نصفه از ش  وان یکم آروم بشم به آشپزخونه رفتم و ل  هی  نکهیا ی از اتاق خارج شدم و برا  شیتوجه به نگاه حرص بدون

 وسط آشپزخونه نشستم که پرهام زنگ زد.    زیو پشت م  یصندل ی رو رو یو مدت  دمیکردم و سر کش
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 شد؟ ی جوابش رو دادم و گفتم :خب چ ع یسر یلیخ

 

البته نه به عنوان دوست   نم یب ی رو م هیمدته که سا هی بود!.... من  هیفکر سا م یریبرات جشن تولد بگ  نکه یفکر ا ی راستش رو بخوا_

 .....  کی دختر فقط در حد 

 

 ش رو بگو..  نداره ادامه ا ی به من ربط ناش یا_

 

داره و تازه االن که بهش    یادونستم او چه نقشه  ی و من هم قبول کردم! باور کن اصال نم  رمیازم خواست برات جشن بگ  هیسا_

بوده که عکس   یهم همون ی گریهمون دختره بوده و د شیکیزنگ زدم گفت که دو نفر از دوستاش رو به جشن فرستاده که 

 رو مسموم کرده.   کیگرفته و ک 

 

 رو باور کنم؟   اتیچرند  نی من ا  یپرهام تو انتظار دار _

 

 تونم برات بفرستمش.  یاالن که بهش زنگ زدم و صداش رو ضبط کردم و م نیمن هم_

 

من و تو   یخواد او به خاطر ندونم کار یداداش آرامه و من دلم نم  یگم! امشب شب نامزد  یم  یچ ن یپرهام خوب گوش کن بب_

 ضبط شده رو هم بفرست.   یاگه شده براش صدا ی بده حت حیرو براش توض ی ناراحت باشه! پس خودت بهش زنگ بزن و همه چ

 

 ده!   یآرام جواب تلفن من رو نم یول_
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 ده!    یکه نم  ی دون  یتو از کجا م _

 

 ده!   یکه جوابم رو نم نه یا م یبا هم خوب ی لیخ نکه ی!...... نه ازهیچ_

 

 !  گهیبکن د شیکار  ه یدونم خودت  یمن نم_

 

 کنم فعال خداحافظ.   یخودم رو م یباشه سع_

 

 دادن نفسم به اتاق برگشتم.   رونیرو بدم تماس رو قطع کردم و با ب شی جواب خداحافظ نکه یا بدون

 

کرد کالفه دستم رو   ی م د یاش رو تمد خراب شده شیآرا نه یآ یتنش بود و جلو  یتو  یآرام که هنوز همون لباس مشک دنید با

 و گفتم :مگه من نگفتم لباست رو عوض کن!  دم یرفتم کش ی درست کردنشون باهاشون ور م یساعت برا  هی که  یی موها ی تو

 

 خوبه!   ن یو گفت :هم  د یهم کش یرو تو  اخماش 

 

 .  ستیاصال هم خوب ن_

 

نگاه هم ننداختم! تنها   می ن یکه اونجا بودن حت  یی و من به دخترا هیحنه سازکامال ص ی د یکه تو د یرفتم و گفتم :آرام عکس  جلوتر

دم ناراحت   ی مجلس مختلطه دعوت پرهام رو قبول کردم و وارد خونه شدم پس بهت حق م دمید  ی بود که وقت نیاشتباه من ا

 .  یلباس رو بپوش   نیا نکهیا ای ی خطاب کن باربند و  یزارم من رو ب  ینم ی ول یباش 
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 زنم.   ی جشن رو م د یاصال ق نکه یا ایپوشم  ی لباس رو م نیفقط ا ایمن  ی سرم غر زد:ول تیعصبان با

 

 ! یباشه! پس خودت خواست_

 

 .  ستادمیتوجه به حرفم مانتوش رو به دست گرفت و خواست بپوشه که جلوتر رفتم و مقابلش وا یب

 

دستم رو پشت کمرش گذاشتم و مانعش شدم و دستم    عی سر یلیمن خ  یداد و خواست ازم دور بشه ول  رونینفسش رو ب یعصب

 کنم.  ی لباسش گذاشتم و گفتم : خودم برات عوضش م  پیز ی رو رو

 

 سرم غر زد:ولم کن. تش یهمون عصبان با

 

 کنم!  یعوضش م رون یکه سرم داد زد:باشه برو ب دم یکش نییلباسش رو تا نصفه پا پیز تیجد  با

 

 کنم.    ی! من خودم برات عوضش مگهینه د_

 

 کنم.    یخودم عوض م  رونیآراد! گفتم برو ب_

 

آماده و لباس   نکهیمبل وسط حال نشستم تا ا یرو به انتظار اومدنش رو  ی زدم و مدت رون یازش دور شدم و از اتاق ب ی کالفگ  با

  یدر ورود  ی دستش رو جلو  یپاشنه بلند تو  ی مجلس  یبزنه کفشا یحرف  اینگاهم کنه  نکه یاز اتاق خارج شد و بدون ا دهیپوش 

 شد.  دنشیانداخت و مشغول پوش  نیزم ی رو
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شد پارک کردم و به آرام که اصال نه حرف زده بود و   ی توش برگزار م ی که مراسم نامزد  اکبری حاج عل یخونه  ک یرو نزد نیماش 

 رو به هم زد.   نیشد و در ماش  اده یپ ع یسر ی لیم که خبگ  یز ینگاهم کرده بود نگاه کردم و خواستم چ ی نه حت

 

 .  میبود رفت ستادهیدرش وا ی که چند نفر جلو یاشدم و به همراهش به سمت خونه  ادهیپ نیدادم و از ماش  رون یب یرو عصب  نفسم

 

  ی در آوردن حرص من رو ی که کامال مشخص بود برا یهم سن و سال خودم با لبخند  یبه در خونه آرام رو به پسر دنمونیرس  با

 شد و جوابش رو داد.   رهیقرمزش خ یکرد که پسره هم از خدا خواسته به لبا یلبشه سالم و احوالپرس 

 

هول دادم که پسره گفت :آرام خانم لطفا شما که   اطیآروم، آرام رو به داخل ح  یلیداشتم پنهونش کنم خ یکه سع یتیعصبان با

 کارش دارم.    نییپا ادیسر ب  هی  ن یال به مامانم بگ با ن یر یم

 

دستم محکم فشار دادم که   ی دهنش که خودم رو کنترل کردم و دست آرام رو تو ی تو  زمیبرگردم و دندوناش رو بر خواستم

  سرد  واری کشوندمش و به د  اطیح کیخلوت و تار  یاز حد دستم به گوشه  شیتوجه به فشار ب یآخش در اومد و من ب  یصدا

 پشت سرش چسبوندمش.  

 

لبش کم رنگ شد و رو   ی که رژ قرمز رو دمی لبش کش  یانگشت شستم رو رو  ی نگاهم کرد و من محکم و عصب تیترس و عصبان با

 بُرمشون.   یلبها**بخندن خودم م  ن یا گهیبار د  ه ی:اگه  دمیکم غر ی بهش از فاصله 

 

 تو مهمه؟   ی هم برا  زای چ نیباور کنم ا ی خوا یم  ی عنیزد و گفت :  یشخند ین
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شدن   کیفشار دادم که از شدت درد چشماش رو محکم بست و من با احساس نزد  شتریحرفش گُر گرفتم و دستش رو ب نیا با

 بهمون دستش رو رها کردم و ازش فاصله گرفتم و بهش اجازه دادم بره!   یکس

 

 بهم انداخت و ازم دور شد.  یداد نگاه ی که دستش رو ماساژ م یحرص و در حال  با

 

 

  کی قه ی شاد و خندون که هر چند دق نیرحس ینشسته بودم و به ام نیو محمدحس ی محمد  ی تمام مدت مراسم کنار بابا و آقا در

  ی ساعت برام م کیاش مراسم که هر لحظه  نیتموم شدن ا  یکردم و برا ی رفت نگاه م یمختلف به قسمت زنانه م  یهابهانه بار به 

 کردم.   ی م  یگذشت لحظه شمار

 بود چمه که من جواب سر باال داده بودم.   دهیندارم ازم پرس  یو حال خوب  میبود عصب دهیکه فهم نیمحمدحس

 

پرهام باهام تماس گرفته بود و گفته بود که آرام جواب تماسش رو نداده   یکنه ول  یم  کاریداره و چ ی دونستم آرام چه حال ینم

 ه.  بوده رو براش فرستاد ی صحنه ساز ی رو که اعتراف کرده بود همه چ ه یسا یضبط شده  یداده و صدا امیاو بهش پ ی ول

 

  رونیدر نظر گرفته شده بود ب  ونیآقا یکه برا  اکبری حاج عل  یهیهمسا یبودم که از خونه  یکس نی تموم شدن مراسم من اول با

 .  ستادمیوا اط یدر ح  یزدم و به انتظار اومدن آرام جلو

 

کتم رو گرفتم و باال   یقه یسرد داخل کوچه سرما خورده بودم  یهوا  یتو  یاومدن نداشت و من که حساب رونیب الیآرام خ ی ول

 کردم.   می و سرم رو توش قا دمشیکش

 

آرام که به همراه آرزو از خونه خارج شد به سمتشون رفتم که هما خانم هم از خونه خارج شد و رو   دنیبا د  نکه یگذشت تا ا یمدت

 !  ستادن؟یسرما وا نیا یو تو  نجایبهمون گفت :چرا ا
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 .  ومدهین رون یجواب داد:آخه هنوز بابا ب  رزوآ

 

  ی آقا نیشد که ماش  فشی تو ک ش یمشغول گشتن به دنبال گوش  "کجا مونده  نمیزنم بب   یاالن بهش زنگ م "خانم با گفتن هما

 بابا خودش اومد.   یخواد زنگ بزن  یگفت :مامان نم دنشیکنارمون متوقف شد و آرزو با د یمحمد 

 

انداخت و هما خانم رو به من و آرام   نیماش  یزود خودش رو تو  یلیحرف خ ن یبا گفتن ا د یلرز یدش م که از سرما به خو  آرزو

 .  نیفتی زودتر راه ب نید ییگفت : شما هم تا نچا

 

 من امشب آرام رو با خودم ببرم. نیمادر جان اگه اجازه بد _

 

 اخ_

 

 پسرم! پس فعال خداحافظ.  یدار  اریت

 

 خداحافظ. _

 

افتاده پس تو هم   ی اتفاق نمونیبود که نخواستم بفهمه ب نیآرام گفت : اگه با بابا نرفتم به خاطر ا نیماش  ینشستن هما خانم تو  با

 لطفا فقط من رو به خونه برسون.  
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  ینشست و من هم پشت فرمون نشستم و در سکوت به سمت خونه  نیماش  ی رو براش کردم که تو نیتوجه به حرفش در ماش  یب

 دم روندم.  خو

 

 

 خونه رو باز کردم و منتظر موندم تا اول او وارد خونه بشه.   در

 

به سمتم برگشت و گفت :چرا من رو   یجد  یل یورودش به خونه من هم به دنبالش وارد شدم و در رو پشت سرم بستم که خ با

   نجا؟ یا یآورد 

 

 دم.  ب حیرو برات توض زایچ ی سر ه یبا هم معلوم بشه و من  فمونیتا تکل_

 

   ؟ی بد  حیبرام توض ی خواستم که بخوا حیمگه من ازت توض_

 

 کار رو کرده.    نیو چرا ا  هی ک هیبگم سا د یمن با ی تو نخواه ول_

 

و   ی بهرام یشناسم! دختر آقا  ی رو م هیخوب سا یلی سمت مبل وسط حال رفت و چادرش رو روش انداخت و گفت :من خ به

 دوست دختر سابق شما!

 

 تو او رو از.....   یشدم و گفتم :ول  ک ینزد بهش

 

 داد و در موردش گفت.   امیرو درآورد انقدر که پ می امشب پدر گوش  قت یرف نیا_
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 برات نوشته؟   ی:مگه چ دمیپرس  ینگران با

 

و اون    یمدت باهاش دوست بود هی  نکهیبغلش گرفت و گفت :ا یخونه تو  یهوا یمبل نشست و دستاش رو به خاطر سرد  ی رو

 .  رهیازت انتقام بگ  یجور  هی خواد  ی و او هم م  یتو ولش کرد یعاشقت شده ول 

 

 چقدر سرده!   نجایا ی که گفت: وا دم یکش ی راحت نفس

 

شد که   ی م یسرد بود و سه ماه  یکه حساب  یاخونه  ی تو میفکر افتادم که ما درست وسط زمستون اومد  نیحرفش تازه به ا نیا با

 بود.  ده یرو ند  ییگرما نیکمتر

 

 شدم. نه یو شوم  جی لرزونش انداختم و مشغول روشن کردن پک ی شونه ها یرو از تنم در آوردم و رو  کتم

 

و برداشتم  خونه بود ر یکه تو   یتخت رو با تنها پتو و بالش ی رو تا آخر باز کردم و به اتاق رفتم و خوش خواب رو نه یشوم یشعله

 ! میبمون نجای ا د یشب رو با یبگ  ی خوا یانداختم که آرام گفت: تو که نم  نیزم یرو  نه ی و دوباره به حال برگشتم و اونا رو کنار شوم

 

 چرا اتفاقا!  _

 

 خوام برم خونه.   یمن م یو گفت : ول   ستادیسرم وا یکه آورده بودم شدم که باال ییرایجا کردن چجابه  مشغول
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بخوام   نکه یاتفاق بوده و من بدون ا ه ی یکه همه چ ی باور کن ی خوا یو گفتم : چرا نم ستادمیروش واو روبه  دمیکش  از کارم دست

 قرار گرفتم.   تیاون موقع ی تو

فکر هم    ی ا گه یدختر د چ یه ای هیبه سا ی نرفتم که حت ییایمهمون ن ینه تنها به همچ می زندگ یتو   یتو اومد  ی ! من از وقتآرام

 .  ینیب  یام متو هنوز هم من رو با گذشته  ی نکردم ول

 

 .  ستین ی نجوریهم ا چیه_

 

   ه؟ یپس چجور_

 

که   نم یب ی تو چه خوب چه بد گذشته! من االنِ تو رو م  ینبودم! گذشته  نجایاالن ا نمی من اگه قرار بود تو رو با گذشته ات بب_

 با ......   د یچرا با

 

 خوشحال بودم آراد!   یلی خ روزیتموم رها کرد و در عوض گفت :د  مهیچشمش حلقه زد وحرفش رو ن  ی تو اشک

خواستم   یشام دعوت کنه! چون م  یرو برا نای( زنگ زدم و ازش خواستم مامان و ا نی)همسر محمدحس  نیاول روز به نگ  همون

 !  رمیجشن دونفره براش بگ  هی کردم تنها باشم و   ی م یتولدش لحظه شمار دنیرس  ی که برا  یشبش با کس

 اومدنت آماده شدم.   یپام بند نبودم و با رفتن مامان و بابا برا یرو ی شب از خوشحال تا

 

 

بود منتظر نشستم تا   ک یک ی شمع رو شییکه تنها روشنا  یاخونه  ی تو  شبیو ادامه داد:د  ختیاش رگونه   یاز چشمش رو  اشک

و   ی ایب یتون  ی که نم  یداد  ام یتو بهم پ  یدر کمال ناباور  ی ول گهی م  ک یبهت تبرباشم که تولدت رو  ی کس ن یو من اول ی ایتو ب

 ....  یخوش بود یا گه یجشن د یبعد عکست رو برام فرستادن که تو  ی لحظه ا

 ...  سهینفره و خلوت من قابل مقا  ک یشلوغ اونا با جشن  جشن
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من   ی ! برای جشن چ یوار عاشقشم ! بدون ه وانه ی که د  یو گفتم : بودن کنار کس  دمیبغلم کش ی حرفش رو تموم کنه و تو نذاشتم

 توش جمع باشن.   ایکه تمام دن ی جشن یارزه به بودن تو  یم

 

 

برام   ییایشب رو  هی کردم قراره  ی که فکر م ی بود آراد! شب یشب بد   یلیبغلم به هق هق افتاده بود با بغض گفت :خ ی که تو او

 !  یلیسخت گذشت! خ ی لیشمع تولدت رو فوت کردم خ هی نشستم و با گر کیتار  یونه خ ی و تو  ییباشه تنها

 

 

  ش یاشکاش قلبم رو آت دن یرو نداشتم و د شیناراحت ن یکوچکتر  دنیرو شکسته بودم که طاقت د یکرده بودم؟ دل کس کاریچ من

 زد!  یم

 

از   شتریدستام دور کمرش گفتم : بسه آرام! تو رو خدا ب یرو باال گرفتم و چشمام رو بستم با محکم کردن حلقه  سرم

 ام نکن!خدا من رو لعنت کنه که دل تو رو شکستم. شرمنده  نیا

 

 

زد که**   به روم لبخند  شیاشک یدهنم مجبورم کرد ساکت بشم و با چشما ی رو باال گرفت و با گذاشتن انگشتش رو سرش 

 و گفتم :ببخش خانومم!ببخش آرامم!    دمیرو بوس  شیشونیپ
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و صد    نهی سرد و کنار شوم یهوا  یداغ تو   یفنجون قهوه  ه یهشدار قهوه ساز به چشماش نگاه کردم و گفتم :خوردن  یصدا با

 چسبه!   ی البته کنار عشقت....... آخ که چه م

 

 لباس بمونم؟!   نیمن تا فردا با ا یتنش گفت :آراد! تو که انتظار ندار  یاساو با اشاره به لب د ی کش رون یرو از بغلم ب  خودش 

 

با فکر کمد پر از لباس   ی نداره ول نجایا  دنیپوش  ی هم برا یلباس  چیو پالتوشه و ه   یاومده بود که آرام با لباس مجلس ادمی تازه

 .  یبپوش  یهر کدومش رو که خواست  یتون  ی کمد پر از لباسه که م  هی  نجایخودم با خنده گفتم : ا

 

 لباس زنونه؟!  _

 

 نه!  _

 

 لباس تو رو بپوشم؟   یعنی_

 

 خب آره!  _

 

 شه؟!   ی من م ی! آخه مگه لباس تو اندازه یبنداز کلتی به ه ینگاه ه یشه  ی آراد م_

 

 کنمش.   ی تو برو و بپوش من خودم اندازه ت م_
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دوتا فنجون قهوه   یقهوه به آشپزخونه رفتم و تو  ختنی ر یعوض کردن لباسش به سمت اتاق رفت و من برا  ی به ناچار برا آرام

 و از آشپزخونه خارج شدم.   ختمیر

از اتاق   فته یرش رو بود گرفته بود که از پاش نکه محکم کمر شلوا یگذاشتم که آرام در حال نه یشوم یلبه  ی قهوه رو رو ی فنجونا

 خارج شد.  

 

 

نگاه کردم که نگاهش رو بهم   د یرس   ی زد و کالفه به نظر م ی تنش زار م ی من تو  شرتیو با لبخند به او که ت نه یبه س  دست

 انداخت. ن ییدوخت و شونه هاش رو پا

 

شال گردن رو به کمرش بستم تا شلوار از   دم یبهش رس  ی برداشتم و به سمتش رفتم و وقت یچوب لباس  یگردنم رو از رو  شال

من نگاهش رو به دور تا دور   ره یتوجه به نگاه خ ی و نگاهش کردم که ب ستادمیشلوار رو تا زدم و عقب تر وا ی و پاچه ها فته یپاش ن

 خودته؟  یخونه  نجای خونه چرخوند و گفت :آراد! ا

 

 ؟ یمن و تو! چطوره؟ دوستش دار  یهاعاشقانه  یماست! خونه  یخونه  نجاینه!ا_

 

 ست؟یبزرگ ن یلیبه نظرت خ یقشنگه! ول  یلیخ_

 

 هست! کمیبه نظر من که کوچ_

 

 باشه صبح به همه جاش سرک بکشم.   ادمی_

 

 چرا صبح؟  _
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 زنه.   یبد جور بهم چشمک م نهیکنار شوم یآخه االن سردمه و اون پتو _

 

عوض کردم و از داخل   ی پا تند کرد و من هم وارد اتاق شدم و لباسم رو با لباس راحت نه یحرف به سمت شوم نیبا گفتن ا آرام

 رو برداشتم و از اتاق خار  تارمیگ  یوار یکمد د

 

   ؟ یبزن تاریگ  یدستم با ذوق گفت : آراد تو بلد  یتو  تار یگ دن یرفتم که آرام با د نه یشدم و به سمت شوم ج

 

 که بلدم!   یپس چ_

 

  ی اش رو توروش نشستم و او فنجون قهوه روبه  یای صندل  یشونه اش انداختم و رو  ی بهم نگاه کرد که پتو رو رو یخوشحال با

 شد.   رهیدستاش گرفت با لبخند بهم خ

 

 و براش خوندم.   ختم یصدام ر یزدن تمام احساسم رو تو  تار یشدم و همراه با گ ره یخ ش یرنگ  یچشما به

 

 

 شد  ی کی امون یدن  که حاال

 

 شد  یکیکه حرف دالمون  حاال

 

 که آسمون پر ستاره   حاال
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 شد!  ی کی شبامون

 

 دست  یکه دست تو  حاال

 

 شد!   یکینگاهمون  سمت

 

 قلبامون    کیت  کیکه ت حاال

 

 *** 

 

 بهت بگم   ی چ هی بذار

 

 !  بگم؟

 

 دارم    دوستت

 

 دارم    دوستت

 

 دارم   دوستت
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 دوستت دارم آرام!   یلیخ _

 رو زمزمه کردم.   یاچشم آرام آهنگ عاشقانه  یزدم و چشم تو  تاریدوباره گ 

 

 سردم رو خوردم.  یرو کنار گذاشتم و کنار آرام نشستم و قهوه  تاریتموم شدن شعرم گ با

 

داده و پاهاش رو دراز کرده    هی تک نهیکنار شوم وار یآرام که به د ی پا یو سرم رو رو  دمیکه نشسته بودم سر جام دراز کش همانطور

   ؟یعکس بهم اعتماد کرد  هی به خاطر  ی بود گذاشتم و گفتم :آرام تو گفت

 

مطمئن شدم دلم   گهیآقاجون عکس تو رو سر نماز برام فرستاد د یوقت ی هم آره و هم نه! من از قبل هم بهت اعتماد داشتم ول_

 نکرده.   ریگ  یبد  یجا

 

 تو فرستاده؟    ی بودم ازم عکس گرفته و برا  من سر نماز  یبابا وقت یعنی_

 

  لشیدل  نیبدون بزرگتر یکه آراد به خاطرش به خودش برگشته ول  یهست  یبزرگ ل یآره! برام عکس فرستاد و گفت: تو دل_

 !  یستین

 

 ازم عکس گرفته؟!   یپس چرا من متوجه نشدم که ک_

 

 رو عکس ننداخته.  که من چه قدر حرص خوردم که چرا از روبه  ی عکست از پشت سر بود! وا_
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 اون عکس حرص درآر!   نه یرو جلوم گرفت و گفت :ا ش یلبم اومد که گوش  ی حرفش خنده رو از

 

  ی د  یانداختم و گفتم :آرام اجازه م  یاتاقم گرفته شد بود نگاه یرو از دستش گرفتم و به عکس خودم که سر نماز و تو  یگوش 

 نم؟ یبب عکسات رو

 

 !  یریکه متعلق به خودته ازم اجازه بگ   یزی چ دنید  ی برا ستین یازین_

 

و کجا   ی داد که ک ی م  حیشدم و او هم در مورد هر کدوم از عکساش برام توض ش یگوش  ی رو یعکسا یبا ذوق مشغول تماشا من

 گرفته شده.  

 خوش و شادش بودن.   یو از لحظه ها   ی سلف شترش یکه ب  ییعکسا

 

که همه جاش من   ییاهایقشنگش گوش دادم رو  یاهایحرف زدم و به رو اهامیچشم آرام از رو یاون شب قشنگ چشم تو ی تو

 بودم و خودش!  

 بندازه!   ییجدا نمون ینتونه ب ز یچ چیو ه م یکه تا آخر عمر کنار هم بمون م یمون به هم قول دادعاشقانه  ی حرفا کنار

 

 

 

با   ام یمامان نشسته بودم و سرم به رد و بدل پ  یحال و رو به رو  یتو  یعصر سرد زمستون  هی  ی گذشته بود و من تو یا*دو هفته 

زنگ گذاشته قصد برداشتنش رو نداره من و مامان   ی که دستش رو رو یکس  د یرس  ی که به نظر م فونی آ ی آرام گرم بود که با صدا

بعد برگشت و   یاباز کردن در از جاش برخاست و به سمت در رفت و لحظه  ی زودتر از من برا و مامان  میبا تعجب به هم نگاه کرد 

 !  نیدایو آ  د یگفت :سع
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 !  ؟یخب! حاالچرا شما هول کرد _

 

 و ناراحته.    یعصب  ییجورا هی د یسع  یافه یدلم شور افتاد! احساس کردم ق هویدونم چرا   ینم_

 

 حتما باز هم با هم دعوا کردن.  _

 

کردن   ه یبلند مشغول گر یوارد خونه شد و با صدا  ونی با چشم گر دایبعد آ  یاباز کردن در خونه ازم دور شد و لحظه  ی برا مامان

 شد. 

 کجا رفت؟   د یشده؟ سع ی باز چ دایگفت :آ دایکرد گرفت و رو به آ یمامانش رو نگاه م  هی دست مرسانا رو که با ترس و گر مامان

 

باهم   میتون ی نم گه یگه ما د ی بهم م رهی خواد مرسانا رو ازم بگ  ی ده وم ی کرده که طالقم م دمیتهد  د یگفت :سع  هی وسط گر دایآ

 و خودش رفت.   نجای! االن هم من رو گذاشت امیکن یزندگ

 

 

رو   ی حرف نیو چرا همچ ه یسابش چحرف ح  نم یجواب داد ازش خواستم برگرده تا بب یرو گرفتم و وقت  د یسع یشماره ی کالفگ  با

 رسه.   ی م گه ید قه ی نکرد و گفت تا پنج دق ی هم مخالفت د یزده که سع

 

 

  ییاتاق آوا تنها صدا یمرسانا از تو  یو داد و خنده  غی ج ینشسته بودم و صدا د یسع ی روو روبه  دایربع بعد به همراه مامان و آ کی

 خونه رو پر کرده بود.   ی بود که فضا
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 گه؟   یم  ی چ دایآ د یگفتم :سع د یدادم و رو به سع رون ی رو ب نفسم

 

 گفته درست بوده.   یهر چ_

 

 چرا؟   یبگ  ی خوا یخب نم_

 

 !  ؟یپرس  یچرا از خودش نم_

 

 خوام از تو بشنوم.    ی ! مدمیشن اد یاز خودش ز_

 

 !  میبا هم تفاهم ندار_

 

 باور کنم؟  رو   ن یمن ا ی تو که انتظار ندار_

 

_ .......... 

 

 بهتر بشه.....    نکهیا یشما به جا یرابطه  نم یب ی م یدخالت کنم ول  تون یزندگ  یخواست تو یمن اصال دلم نم_

 

 خواد که بشه.   ینم دایآ ی عنیشه....  یبهتر نم_
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اجازه   یو به هر کس ی ریگ  یم  رادیا یزیو از هر چ  یزن ی تو که همه اش غر م  ایخوام بهتر بشه  یگفت :من نم  تیبا عصبان دایآ

 دخالت کنه؟    مونیزندگ یتو   ید  یم

 

 .  یکن ی م ر یگذشته س  یزنم چون هنوز تو  یغر م_:د یسع

 

 تو با رفتار عهد بوقت؟  ایکنم  یم  ر یگذشته س   یمن تو_:دایا

 

 .  یخودت رو به روز کرد  یلیکه خ  نه یمشکل تو هم_د یسع

 

  ی و به جون هم م  نیبار با هم دعوا دار هی  یچتونه که روز  نم یبب نیزن  یو گفت :چرا درست حرف نم  د یوسط بحثشون پر مامان

 ؟   نیافت

 

 زنه.    یدعوا داره و غر م شهیآقا هم نیا ی ول  ممیقد  ی دایو همون آ ستین م یزی: من چدایا

 

به   د یگشت و گذاز با دوستاش با  یبچه داره و به جا ه ی گه ید فهمه  یمشکل دارم که نم م یقد  یدایآ  نی: اتفاقا من هم با همد یسع

و وقت صرف   ی مهمون نیو کوفت و زهر مار و رفتن به ا  نستایا یتو یی هوی یگذاشتن عکسا یبه جا دهیاون برسه! هنوز نفهم

 به شوهر و بچه اش توجه کنه....  مکم ه   هی  د یها با شگاهیآرا  یکردن تو 

 

   ؟ی گذرون ی م ی اون شرکت لعنت ی وقتت رو تو شتر یتو! که ب ایکنم  ی : من توجه نم دایآ
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اگر هم   ای مزاحمتون باشم!  د یو من نبا  یمهمون دار  نکه یا ای یستیخوخه ن  یخانم تو  ایخونه؟!  ام یب ید ی: آخه به چه امد یسع

 و چت کردنت  تیسرت به گوش  یباش 

 

 !  شهی م دایهمون شرکت هم پ ی رستوران رو بخورم که تو  یمونده  یمجبورم غذا شه یو مثل هم گرمه 

 

رفته مامان روز اول بهت گفت دخترم تا حاال   ادتی نکهی! آقا هر روز به خاطر شکمش باهام دعوا داره! مثل اگهید نه ی: هم دایآ

 و....   یگرد  یم  زی زن دنبال کن یبه جا ی چرا همون موقع نگفت تسیبلد ن ی نزده و آشپز د یو سف  اهیدست به س 

 

 زنه.   ی خانم حرف خودش رو م دایو باز هم آ ه یخودیحرف زدن ما ب نکه یاز جاش برخواست و گفت :مثل ا د یسع

 

حداقل به فکر   ن یستیکه با طالق حل بشه اگه به فکر خودتون ن ستی ن ی زی مشکل چ نیجان ا د یسع  یگفت :ول  یبا نگران مامان

 . نیمرسانا باش 

 

کردم و   ی اشتباه م یچسبه ول  ی م شیشه و به زندگ یکردم با اومدن مرسانا خانم درست م  ی زد و گفت : فکر م یپوزخند  د یسع

 سر و ته کردم.   ی ب یزندگ  هی از خودم ناراحتم که او رو هم وارد 

 شه!   یتموم م ییما فقط با جدا یدعوا  نیا ی ول  مادرجون شرمنده

 

که مامان بهش گفت :   ه یگر  ریزد ز دایبلند به سمت در رفت و از خونه خارج شد و دوباره آ یحرف با قدما نیبا گفتن ا د یسع

 گه!    یم  ینجوریکه ا ی آورد  چارهی سر ب ییچه بال  ستی! معلوم ندایبسه آ

 

زنه و انتظار داره مثل خدمت   ی اش غر م! همه رهیگ  یم  رادیا یز یچ هی از  شهیاو که هم ایگفت :من بال سر او آوردم   هی با گر دایآ

 کنم.   ی و بچه دار   یکارا روز تا شب براش بشورم و بسابم و آشپز 
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 رو هم بده!   گهی آدم د ه یخرج   یو گر نه مگه مرض داره الک ره یگ  ی زن م  نیهم ی : خب آدم برا مامان

 

 کنم؟   یاو حمال  یبابام کار نکردم که برم برا یخونه  ی: من تودایآ

 

  ی وقتت رو به جا  شهیهم یخوا ی م ی تا ک  ؟یبزرگ ش   یخوا ی م ی تو کِ دای: آدمیحرصم گرفت و رو بهش غر دایآ  یحرفا از

   ؟یارازلت بگذرون یشوهرت با دوستا

 

 !  یکرد   یصداشون م گهیجور د هی قبال  ادمه یمن شدن ارازل؟  یتا حاال دوستا  یاز ک_

 

 کردم.   ی قبال مثل تو فکر م_

 

   ؟ یکن ی فکر م ی حاال مثل ک_

 

 نداره.   ده یگه بحث کردن با تو فا  یراست م د یجام بلند شدم و گفتم :سع  از

 

 !  د؟یجد  تیورگفت : باز هم مام   دایبابا که تازه وارد خونه شده بود سالم کردم که جوابم رو داد و با اشاره به آ به

 

 طول بکشه!   شه یهم یبرا تیدفعه ممکنه مامور نیا_
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   ه؟ ی منظورت چ_

 

 .  میاز هم جدا بش می خوا یم  د یکه من و سع  نهیبا بغض گفت : منظورش ا دایآ

 

 !  ؟یبکن ی کار  یخوا  یمبل نشست که مامان گفت :منصور نم ی رو  ینگفت و با کالفگ  یزیچ بابا

 

 افتاد.   یزود م   ای ریاتفاق د نیکنم خانم! ا کاریچ_

 

   ره؟ یطالقش بده و بچه رو ازش بگ  یراحت نیبه هم  میبزار  یعنیافتاد؟   یزود م ای ر یکه د  یچ ی عنی: مامان

 

 ه؟!  بدون مادر، بزرگ بش  د یکه چطور با یرو کرد  چاره یب  یخودشون به درک! فکر اون بچه  ناینداد که مامان ادامه داد : ا یجواب با

 

  گه ید ی نجوری! انهیب ی نم یاالن هم اون بچه مادر  نیتر شد و بابا گفت : هم د یشد  دای آ  یه یحرف مامان گر نیا با

 .....  یمادر  گهیکه د  دونهیم  حداقل

 

 !؟  یکن یم  یکه انقدر ازش طرفدار د یسع یبابا ای  یمن یاصال شما بابا ؟ یگیم  یچ ی دونی : بابا شما م دایآ

 

از پس   یی! من خودم به تنهانیریاز جاش برخاست و گفت : باشه؟! همه تون طرف او رو بگ  دایبا حسرت نگاهش کرد که آ بابا

 .  امیبر م م یخودم و زندگ

 



 ی ج یدختر بس

347 
 

مثل    یچشونه که ه مین یبب ادیپسره بگو ب ن یرو با سرعت باال رفت که بابا گفت :آراد! به ا چیمارپ یهاحرف پله  نیبا گفتن ا دایآ

 افتن.   یبه جون هم م  ینگ خروس ج

 

 بود.   نجایا شیساعت پ میتا ن د یسع_

 

 گفت؟   یخب چ_

 

 !  یو همسر خوب ه ینه مادر خوب  دایآ گه یم_

 

 براش باشه. ی خوب ه یتنب د یکار سع نی ا د یبمونه شا نجایمدت ا هی  دایبه نظرم بهتره آ زنمی من خودم دوباره باهاش حرف م_

 

 جواب دادن به تماس آرام ازش فاصله گرفتم.  یکردم و برا  د ییسکوتم حرف بابا رو تا با

 

 

 

  ی چارچوب در قرار گرفت و گفت:آقا ی بعد آرام تو یابه در خورد و لحظه  ی کارم نشسته بودم که تقه ا ز یشرکت و پشت م ی*تو 

 ! اجازه هست؟ سیرئ

 

 !نیی! بفرماسی رئ ی خانمِ آقا نیدار اریروش لبخند زدم و گفتم :اخت به
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گفت :   ز یم یصبحونه رو  ینیبا اشاره به س  آورد ی که چادرش رو از سرش در م  یاتاق شد و در رو پشت سرش بست و در حال وارد

 کنه!  یم  یصبحونه هه چه دلبر  ن یا یوا

 

 و دوتا استکان نگاه کردم.  ییچا ی و گوجه و گردو و قور  ریکه توش پر بود از نون و ظرف پن ی ا ی نیس  به

من   ی از نسکافه و بیسکوئیت و معده دردا یو خبر  م یخورد یم  یصبحونه رو دو نفر  گه ی! دسیرئ یآرام شده بود خانمِ آقا یوقت  از

 نبود!  

نذاشته   ی روز چ یآماده کنه و ه یحساب یصبحونه   ه ی ازدواجمون آرام از مش باقر خواسته بود تا هر روز برامون  اول  یروزا همون

 اش رو بخورم.کرد تا همه  ی به آبدارخونه برگرده و من رو مجبور م یصبحونه خال ی نیبود س 

 

  یمامان جون بهم زنگ زد! ول شبیاستکان بود گفت: د یتو  ییچا ختنیکه مشغول ر  یآرام به خودم اومدم که در حال یصدا با

 اومده؟  شیپ ی ... مشکلیفکر  ی اش توتو هم که امروز همه  د یرس   ینبود و ناراحت به نظر م شهیصداش مثل هم

 

 بحثشون شده!   د یو سع  دایرو دور زدم و رو به روش نشستم و گفتم : باز هم آ زی برخاستم و م ی صندل یرو  از

 

 کنن.    ی صد بار با هم دعوا م ی زن و شوهرها روز  یهمه   !هیعیامر طب ه ی  نیبه طرفم گرفت و گفت :خب! ارو  یچا استکان

 

 .  دهیرس  ییگذشته و کار به جدا ی عیاز طب نایمال ا  یول_

 

 خوبه؟!   ی لیخ شونیآخه چرا اونا که زندگ یواقعا! ول _

 

 از داخل افتضاحه!   ی خوبه ول رون یاز ب_
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   ه؟ یچرا؟ مگه چطور یول ه یدونم فضول یم_

 

 !... هی فضول یکه بگ   یستین  بهیغر گهیآرام! تو د_

که البته من بهش    زایجور چ نیو اونور و با دوستاشه و از ا نور یاش اهمه ی کردن با او و بچه دار  یزندگ ی به جا دایآ گهی م د یسع

 تجمالت و کالس و به روز بودن!   ی غرق شده تو ی لیخ گه ید دایآ  دمی حق م

 

مشاوره حل   هی راحت مشکلشون رو با  ی لیتونن خ ی که بخوان به خاطرش از هم جدا بشن! اونا م  ستین ی که مشکل نیخب ا_

 کنن.  

 

 نداشته!  ده یهم مشاوره رفتن و فا د ی! شادونمی چه م_

 

 رو به سمتم گرفت و گفت: آراد!   یری نون و پن یفکر باشه لقمه  یتو  د یرس  ی که به نظر م آرام

 

 جان دلم!  _

 

 روز بد بشم .....  ه یاگه من هم _

 

 !  ؟یمگه تو بد شدن هم بلد _

 

 چرا که نه!  _
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   ؟ یچ یخب اگه بد بش_

 

   م؟یاگه بد بشم و باهات نسازم ممکنه که از هم جدا بش_

 

 حرف زدن در موردش هم برام عذاب آوره.   ی نزن! حت ییوقت حرف از جدا  چی! آرام هسسسیه_

 

نگاهم کرد و   ی دستش رو خوردم که با مهربون  ی تو  یکردم و لقمه  کشی دستش که به سمتم دراز بود رو گرفتم و به دهنم نزد مچ

 به روم لبخند زد.  

 

 

 

به   دنمونیکرد با د  یم  ی و باز  د یدوی آرام باز کردم و به دنبالش وارد خونه شدم که مرسانا که وسط سالن م ی *در خونه رو برا

 بغل آرام انداخت.   یو خودش رو تو د یسمتمون دو

 

و   دایزد وارد حال شد و با آ ی که با مرسانا حرف م  یو چادرش به دست من و درحال  فیمهربون بغلش کرد و با دادن ک ی لیخ آرام

 کرد.   ی حال نشسته بودن احوالپرس  ی بابا که تو

 

 کردم و به دنبالش وارد سالن شدم.   زون یآو یچوب لباس و چادر آرام رو به   فیک

ناهار  نیایو ب  ن یزود لباس عوض کن ن،ی نینش نجا یا گهیبا آرام تموم شده بود گفت : ناهار حاضره د شیکه تازه احوالپرس  مامان

 .  نیبخور
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 باال شد.   یطبقه  یعوض کردن لباسش راه ی گذاشت و به دنبال من برا ن یحرف مامان آرام مرسانا رو زم نیا با

 

رو جمع کرد و آرام و آوا مشغول شستن   زی که هنوزم چشماش پف داشت م  دایکه مامان پخته بود، آ  یاخوردن ناهار خوشمزه  بعد 

  د یطول نکش ی لیو خ دم یدراز کش نه یمبل کنار شوم  یرو  و  رفتم  سالن خوابم گرفته به یحساب دمی ها شدن و من هم که دظرف

 که خوابم برد.  

 

شد نگاه کردم و دوباره   ی که روم انداخته شد چشمام رو باز کردم و به آرام که ازم دور م ینازک یاحساس قرار گرفتن پتو  با

که   دا یکردم به حرفاش گوش دادم که به آ ز یشدم و گوشام رو ت دنیخواب ال یخ یآرام ب   یبا صدا یچشمام رو بستم که بخوابم ول 

   گن؟ی هستن که م ی نجوریتو هم ی گفت :از کجا معلوم که دوستای مبل وسط سالن نشسته بود، م ی رو

 

 کنن.    فیتعر  یاگه یجور د شونیدروغ بگن و از زندگ د یوقته که باهاشونم، اصال چرا با  یلیشناسم و از خ ی : من اونا رو خوب م دایآ

 

 رو پر کنن.   شونهیزندگ  یکه تو   ییگن تا خأل ها ی دروغ م های بعض_ آرام

 

 ندارن.   ی زندگ یتو   یخلئ  چیاونا ه ی ول_ دایآ

 

  ف یاش از خودش تعرهمه  ی کیاون  یساده و هم کم حرف بود ول  شونیکیداشتم که   یدانشگاه دوتا هم کالس  ی تو  ادمهی _آرام

دم! هر روز   یجواب نم  ی خوبه و من به هر کس یو مجرد  نیگفت چرا ازدواج کرد ی که ازدواج کرده بودن م  ییکرد و به اونا یم

دوستم که ساده بود   ی کیزد و با اون  یبرامون حرف م  ش یاز خودش و آزاد یکل  ودانشگاه   ومد ی م د یمدل لباس جد  هی هم با 

 گفت چرا زود ازدواج کرده و....  یشد و بهش م  یمیدوست صم

اگه   شهیبه دانشگاه اومد و گفت از شوهرش طالق گرفته و باورت نم بت یمدت دختر ساده لوح بعد چند روز غ ه یبعد   نکهیا تا

 با پسره ازدواج کرده بود.   رهی نشسته بود تا طالق بگ  ر یکه ز  یهفته بعد خودش بهمون گفت که همون دختر  ه یبگم 
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  رانهیکه چقدر فق ده یرو د شونیو خونه زندگ ضش یوضع مادر مر  یکنه اما وقتبه خونه شون رفته تا باهاش دعوا   گفت ی م دختره 

 نگفته.   ی زیشده و چ مونیاست پش

 

 

کرد و به   ی م ف یاز خودش تعر ی پول یکه آرام ادامه داد: اون دختره به خاطر خأل ب   دادی آرام گوش م ی در سکوت به حرفا دایآ

 شد.  شونییخاطر حسادت با شوهر پولدار دوستش دوست شده بود و باعث جدا

که   یتو از کجا انقدر مطمئن  ایکنن؟   ینم ی وقت آشپز  چیکه اونا ه یتو مطمئن  ی تو مثل او هستن ول ی گم دوستا  ینم من

  یگ  ی رو صادقانه بهشون م ی دت همه چچون خو ی کن  یو فکر م یستی اونا ن ی زندگ ی شوهراشون با کاراشون موافقن؟ تو که تو

 اونا هم با تو صادقن!  

 

 ی که انتظار داره مثل نوکرا براش کار کنم و غذا بپزم و بچه دار  دهیندارم مشکلم با سع یمن به اونا کار _دایآ

 

 .  کنم

 

پزه و   یخودش غذا م رهیبگ  خدمت کار  کنه ی بابات بهش اصرار م نکهی که چرا مامانت با وجود ا  یتا حاال با خودت فکر کرد دایآ_

 شوره؟   یظرف م 

 .  دهی اش رو بهشون نشون مکارش عشق و عالقه  ن یعاشق شوهر و بچه هاشه و با ا چون

 

 

 به خاطر شکمش باهام دعوا داره.   شهیموضوع مشکل دارم که آقا هم  ن یبا هم قای من هم دق_ دایآ
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امکانات خوشمزه   ن یکه با کمتر  نهیزن ا هی گه هنر و بهم می  نیشکمو ی مردا رو جون به جونشون کن  گهی م  شهیمامانم هم_ آرام

 شوهرش بپزه.   ی غذا رو برا نیتر

 .  نهیشوهرش با عشق غذا بپزه و سفره بچ یداره که خانم خونه برا   یاشکال چه

 

 .   اد یخوشم م یکنم و نه اصال از آشپز   یمن نه بلدم آشپز _

 

  اد یکنم تا   یم  یبا آراد نامزد شدم به خاطرش آشپز   یاز وقت ی! ولستمیبلد ن ی با خنده جوابش رو داد: من هم اصال آشپز آرام

 ام دادم. سوخته و کته است رو به خانواده  ی غذا یهر چ  یچند ماه ن یا یو تو  رمیبگ 

ده تا دل درد   ی عرق نعنا و دارو به خوردش م ی خوره و بعد غذا مامان کل یپزم رو م  یم  یبا بَه بَه و چَه چَه هر چ چارهیب بابام

:آرام تو رو خدا دست از سر ما   گهیبهم م ن یرحسیزنن و ام یتا دلت بخواد سرم غر م  نیرحسیآرزو و ام  ینشه! ول ض یم مر رهینگ 

 کن.    شیآراد آزما یها رو رو غذا نیخودت ا یخونه  یبزار هر وقت رفت میستین یشگاهیماوردار، به خدا ما موش آز 

  یهم غذاها گهیآرام رو بخورم و چند وقت د   یسوخته   یغذاها د یاالن با چاره یگه: من ب ی خواد غذا بخوره م یهر شب که م و

 مهتاب رو!   ی سوخته 

 

 کته است.    ایشوره  اینمکه  یزنه که چرا ب  ی اگه من غذا بپزم مطمئنم باز غر م یول_دایآ

 

زنه که ازت   ی نه تنها غر نم یتو با عشق براش غذا پخت  نهیبب ی و عاشقت هست که وقت دهیانقدر فهم د یبه نظر من آقا سع_ آرام

 کنه.    یتشکر هم م

 

به لباس   یحت  ایزنه تازگ یغر م یکیکوچ ز یبه خاطر هر چ د یغلطه! سع یدرسته و چ  یدونم چ  ینم  گه یدونم آرام! د ینم_ دایآ

 شه؟!   ی باورت م یابه لباس تو خونه  یده! حت   یم  ریهم گ  دنمیپوش 
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به خودش برسه   رون یاز ب شتریخونه ب ی تو  د یزن با هی به قول مامانم  یول یپوش ی خونه چجور لباس م  یدونم تو تو   یمن نم _ آرام

 سر کاره دلش بخواد زودتر به خونه بره.   یباشه که شوهرش وقت یو جور 

 

  اد یخودش در رو باز کنه و ب ادیزورش م ادیهم که م ی تازه وقت  نکهیا ای!  ادیبه خونه نم ای د یکه سع  هی ما که جور یهه! رابطه _ دایآ

 در رو براش کنم!   د یتو و من با

 

خوش در رو براش باز کنه و   یدر بزنه تا خانمش با رو  د یباوارد خونه بشه و   ییهوی د یجا خوندم که نوشته بود مرد نبا ه ی_ آرام

 باز به استقبال شوهرش بره!   ی با رو د ی آشپزخونه باشه و با  یتو د یزن هم وقت ورود همسرش نبا

 زنه!  یباز هم در م   د یچرا بابا با وجود داشتن کل دمیمطلب بود که فهم نیمن با خوندن ا تازه

  نکهیبدون ا یکرد   ریاون رو تفس یکه خودت خواست ی تو جور ی خونده ول ای دهیشن ایرو  مطلب  ن یهم ا د ینظر من آقا سع به

 .  یکارش رو ازش بپرس   لیدل

 

 مشکل از منه؟   یکن  ی و خودم فکر م ه یتو هم مثل بق  یعنی_ دایآ

 

 !  ستین ریتقص یهم ب  د ینه! آقا سع_ آرام

 رو دوست نداره و به نظر من خودت بهش بگو که بهت بگه!  ت یبهت بگه از چه کار تو ناراحته و چه رفتار د یبا او

حرفاش ناراحت  ا یو خودتم اگه از رفتارش  "یبهم بگ  یکردم که تو ناراحت شد  ی اگه کار شمیمن خوشحال م "بهش بگو مثال

 بهش بگو.   یشد 

 شه!   ی و رابطه تون با هم سرد م  ادیم شیسوء تفاهم پ  نیداشته باش هم خبر ن یو علت ناراحت یشما از ناراحت اگه

 

تونم برم و بهش بگم تو رو خدا من رو   ی کنم! من نم کاریچ د یدونم االن با  یآرام جان من حرفات رو قبول دارم، فقط نم_ دایآ

 ببخش!  
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 کنم.    یتونم زندگ یکنم من بدون مرسانا نم کاریچ د یتو رو خدا! تو بگو من با شمی م وونه ید  دارم

 

   ؟ یکن  یزندگ  یتون  یبدون او م  ؟ یچ د یبدون سع_

 

 

 کنم؟  کاریچ  د یبعد گفت :به نظر تو من با یاسکوت کرد و لحظه  دایآ

 

و با هم    یناهار خوشمزه و عاشقانه براش درست کن ه یخونه و  ی بر ستیخونه ن د یکه فردا که آقا سع  نهیراه ا نیبه نظر من بهتر_

 .  یکن اون کار رو انجام ند   یرو دوست نداره و تو هم سع  تیازش بخواه بهت بگه چه کار ن، یحرف بزن

  ی شه زندگ یحل م زا یچ یسر ه یپا افتاده که با دونستن  شیمسائل پ ی سر ه یو به خاطر  نیبا هم به مشاوره بر ن یکن یسع

 .نیقشنگتون رو خراب نکن

 

 

 اد؟یممکنه قبول کنه که باهام حرف بزنه و به مشاوره ب  یعنی_

 

 مطمئن باش از خداش هم هست!  _ آرام

. البته قبلش با  نیکن و خودت ازش بخواه تا ناهار رو با هم بخور  یتو صبور ی خوش بهت نشون نده ول ی اولش ممکنه رو فقط 

 .  نیبمونه تا خودتون تنها باش  شش یپمامان جون هم مشورت کن و اگه تونست ازش بخواه و مرسانا رو بزار 

  هی ! ممکنه نهیتو رو بب  یتونه ناراحت یچون او مادره و نم یمامان جون گله نکن شیپ د یوقت از آقا سع چ یباشه ه ادت یضمن!  در

  کنه در   یکنه و با شوهرت بد رفتار ی م ت یاو تو رو اذمادر جون فکر کنه هنوز هم   ی مشکل تو با شوهرت حل بشه ول ی روز

 . یارند  یمشکل چ یکه تو با شوهرت ه  یصورت
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  هی فردا از  ن یکنم! حتما هم ی م یدردودل نکرده بودم االن احساس سبک ینجور یا یآرام! تا حاال با کس ی چقدر خوبه که هست_

 کنم.   دایبهتر از تو پ یاالبته فکر نکنم مشاوره  رم،یگ ی مشاوره وقت م

 

  نی! همکنهیکه کالفه ام م   گهی انقدر برام م  اره یم ر یگ ی فرصت نیگرفتم، هر وقت کوچکتر  ادیاز مامانم  دونمی که م  ی من هر چ_

امکانات  نیبتونه با کمتر  د یگه زن خونه با ی باهاشون شام درست کنم، م د یمقدار گوجه و بادمجون بهم داد و گفت با ه ی شبید

 شام بپزه.  

 

   ؟ی درست کرد ی واقعا! اونوقت تو چ_

 

اتاقم و به آراد زنگ زدم و   یو رفتم تو  م یمال  یشعله  یقابلمه و قابلمه رو گذاشتم رو  ی تو  ختمیشون رو خورد کردم و ر همه_

شامت آماده   ایب  یصدام زد و گفت :آبج نیرحسیساعت گذشت که ام   ک ی ی چطور دمیمشغول حرف زدن باهاش شدم و نفهم

 شده. 

  نیبودن حاال بماند که ا یچ نایا د یشد فهم یانقدر سوخته بودن که اصال نم چارهیب یبادمجونا  ن یا نهیچشمت روز بد نب دایآ

 !  د یام کرد و بهم خند چقدر مسخره  نیرحسیام

 

  دم یسرم کش یبودنم نشن پتو رو رو  داری ب یمتوجه  نکه یا ی برا  ام گرفته بودخنده و من هم که خنده  ریزدن ز ییحرفش دوتا از

 .  دمیدلم خند  ی و تو

 

 چقدر خوب بود که آرام بود!   واقعا

 و کجا چجور رفتار کنه!    یدونست ک  ی م او

 و لجباز!   طون یدختر بچه ش  ه یمثل    ییوقتا  هی مثل مادر دلسوز بود و  یی وقتا  هی
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 !  مونیبه زندگ د یبخش یخوب بود که آرام بود و با بودنش گرما م  چقدر

 

 

با هم   د یو سع  دایشده که آ یدونم چ  یگفت نم   یکه با تعجب م دمی و فقط از مامان شن  دمیرو ند  دایآ گه یاون روز د یفردا  از

 دعوا ندارن.    گهیخوب شدن و د

 شده.   یدونستم چ یمن متعجب نبودم چون م ی ول

 سر و سامون داده بودن.  دایآ یآرام کار خودشون رو کرده و به زندگ  یحرفا

بار خودم رو به خاطر انتخابم   نیچندم یبه مزاغم خوش اومده بودن و برا  بیعج ی بودم ول ده یکه گر چه من از نصفه شن ییحرفا

 کرده بودم.   نیتحس

 

 

که از    یاو داد و خنده  غی ج یشدم و با صدا دار یتر از همه از خواب ب  ریروز طبق معمول د هی  نکهی تا ا  دمیند   رو از اون روز دایآ

کرد سالم   ینگاه م  اط یبود و با لبخند به ح ستادهیپنجره وا یرفتم و به مامان که جلو  نییپا یبه طبقه  شد ی م ده یشن اطیح ی تو

 رون چه خبره؟  ی:اون بدمیکردم و پرس 

 

 چه خبره!   ن یو بب ایگفت :خودت ب  ره یبگ  اطینگاهش رو از ح نکه یمامان بدون ا

 

  ی پرت م یکه به سمت هم گوله برف دمیو آوا رو د اد یآرام و آ ی حرف مامان به سمت پنجره کشونده شدم و در کمال ناباور نیا با

 .  خندنی کنن و بلند بلند م

 

 اومده؟   ی :آرام ک دمیمامان پرس  از
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 صبح اول وقت رفته دنبالش.  دایآ_

 

 ! د یجد  ت یگفتم :باز هم مأمور دایاشاره به آ با

 

رو تنها خونه مونده و االن   شب ید دایرفته و آ تیبه مامور روزید د یکه سع نجاستی! جالب اتهیمامور  یتو  د یدفعه واقعا سع نیا_

 !  نجایاومده ا

 .  نجایا ادیهم بعدازظهر که برگرده م  د یگفت سع دایآ

 

  ی و آوا گوله برف دایکه بهش سالم کردم و به آرام چشم دوختم که تند تند به آ  ستادیشد و کنارمون وا ک یهم بهمون نزد بابا

 پرتاپ رو به دست گرفته بودن و بدجنسانه و با لبخند به آرام نگاه کردن.   یآماده  ی گوله برف نیهم چند  دایو آوا و آ زدی م

 

 کنن.   یشون رو عمل نقشه  یبزار  یخوای با خنده گفت : تو که نم بابا

 

 زدم.   رون یو از خونه ب  دمیبرداشتم و پوش  یچوب لباس  ی کاپشنم رو از رو  عی سر یل یحرف بابا خ نیا با

 

  ی خودم رو به آرام رسوندم و او رو کامال تو  عی پرتاب بودن که سر یدستشون رو باال گرفته و آماده  یتو   یها ی و آوا گوله برف دایآ

 افتادن.   نیزم   یبه پشتم خوردن و رو  یبرف  ی ه هابغلم گرفتم که گول 

 

 زده.   یآرام از صبح چقدر بهمون گوله برف  ن یا یدون  ی : آراد! برو کنار تو نم د یسرم داد کش آوا
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و لباسم رو چنگ زد و گفت :تو رو خدا به حرفش گوش نکن اونا االن به    د یآرام نگاه کردم که خند  یصورت قرمز شده از سرما  به

 تشنه ان.   خون من 

 

سرت فرود   یگوله تو  ن یا ایکنار   ایب ای! یل یدستش داشت با حرص گفت:اَه آراد چقدر تو زن ذل  یگنده تو  یگوله برف ه یکه  دایآ

 .  ادیم

 

 نفر.   کیو آرام  ن ی! شما دو نفرهی نامرد نیآرام فاصله گرفتم و گفتم : ا از

 

 کنه.    یهر کس از خودش دفاع م ستین نطوریهم ا چیه_

 

 تونه از خودش دفاع کنه!  یم  یهر ک  هی نجوریخب اگه ا_

 

و به سمتم گوله    د یکش غ یبود پرت کردم که ج کمیبرداشتم و به سمت او که نزد نیزم  یگوله برف از رو   هی حرف  نیگفتن ا با

 انداخت.   یبرف

 

 ی به جون هم افتاد  یبرف  یکار من همه با گوله ها  نیا با

 

خودش رو   تیگوش  ایب دایرو صدا زد و گفت :آ دایآ مامان   گذشت که مون یاز باز یو مدت میسر و صدا به راه انداخت یو حساب م

 کشت!  

 

   ه؟ یاز همون فاصله داد زد : ک دایآ
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 زنه.    یباره که زنگ م ن یسوم نیا دهیسع_مامان

 

  ی نم گهیکرد گفت سردم شده و د یکه با نفسش دستاش رو گرم م  یو آوا هم در حال د یبه سمت خونه دو دایحرف مامان آ نیا با

 وارد خونه شد.   دایکنم و او هم به دنبال آ  یتونم باز 

 

حرص کردن درختا اومده   ی تو! که آقا مراد باغبونمون که برا  می آرام نگاه کردم و خواستم بگم که ما هم بر ی گل انداخته   یلپا به

 آماده است.   نی که خواسته بود ی شیداد زد :خانم! آت قیالچبود از داخل آ

 

 !  م؟ی گرم کن  شیو خودمون رو کنار آت م یبر شهی دستکشاش رو در آورد و به چشمام ملتمسانه نگاه کرد و گفت :م آرام

 

 و   میرفت قیبه سمت آالچ یحرف چی رو گرفتم و بدون ه دستش

 .  مینگه داشت ش یآت  یو دستامون رو رو  م یستادیهم وا یروسوخت روبه  ی روغن م یی لویهفده ک یظرف خال یکه تو  ی شیآت کنار

 

و گفت : مثال ما   د یقرمزش رو باال کش ینیشدن گرفتم که ب  ی مورمور م   شیآت یدستام که به خاطر گرما  ی قرمزش رو تو یدستا

 !  میریو عکس بگ  م یدرست کن ی آدم برف م یفقط اومده بود

 

 نجا؟یا یا یقراره ب ی نگفته بود_

 

 !  رونیب د یلحاف گرمم به زور کش  ریمن رو از ز  دایآ نیا ام یقرار نبود ب_
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   ؟ یایب یدوست نداشت یعنی_

 

 .  امیسحر از خواب و لحاف گرم و نرمم دل بکنم و خوابالو ب یکه مجبور بشم کله  ی نجورینه ا ی! ولامیدوست که داشتم ب_

 

 شده؟!   ز یانقدر سحر خ دایشده که آ یحاال چ_

 

 بهمون بگو!   یکرد  دایبراش پ یسوال من و مامان جون و آوا هم هست و تو هم اگه جواب نیا_

 

  گفتم  و با اخم  دمشیکش نییپا ی فتم و کمزده و قرمز بودن نگاه کردم و دو طرف کالهش رو گر  رون ی گوشاش که از کاله ب  به

  ست؟ی سرت ن ی چیکاله ه ر یز آرام:

 

در خونه    یهوا تکون داد و از جلو ی دستش رو تو ی تو  نیدورب دایاخموم نگاهم کرد که آ ینداد و فقط با لبخند به چهره  یجواب

 .  میریعکس بگ  نیایعاشق ب یکفترا   یصدامون زد : آها

 

 !  م؟یدرست نکرد یما که هنوز آدم برف   یبلند جوابش رو داد : ول ی با صدا آرام

 

 .  می کن یشد به سمتمون اومد و گفت :خب آالن درست م  یم  دهیصورتش از داخل کاله خز دار کاپشنش د ی که فقط گرد آوا

 

 به من نگاه کرد و با ذوق گفت :   آرام

 !  م؟ یدرست کن ی آدم برف میبر
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 !  میگفتم : برذوق کردنش لبخند زدم و    به

 

آدم   نیخوا  ی: شما هم م د یاومدن که آوا با تعجب رو بهشون پرس  اطیبودن به ح ده یکه لباس گرم پوش   یوبابا هم در حال مامان

   ن؟یدرست کن   یبرف

 

 .  می کن ی و شما رو نگاه م  مینیش  ی م ش یو جوابش رو داد :نه! ما کنار آت د یخند  بابا

 

که به در    یدر زدن کس یحال صدا نی اومدن و در هم قیحرف دست مامان رو گرفت و با هم به سمت آالچ نیبا گفتن ا بابا

 کنم!   ی با دو خودش رو بهم رسوند و گفت :من باز م دایباز کردن در به سمتش رفتم که آ یبلند شد و من برا  د یکوب  یم اطیح

 

 !  دهیو گفت :حتما آقا سع ستاد ینگاه کردم که آرام کنارم وا د یدو یکه به سمت در م  دایو با تعجب به آ ستادم یحرکت وا از

 

 شه؟   ی ! مگه مر؟ییهمه تغ نی گفتم :ا  دایشدم و با اشاره به آ ره یخندونش خ یچشما به

 

 حاال که شده!  _

 

 به سمتمون اومدن.   ییدوتا د یرو باز کرد و بعد دست دادن با سع اط یدر ح دایآ

 

بعد  د ی دست دادم و سع  د یاومدن با سع ی دست هم و با خنده به سمتمون م  یه دست تو بهمون ک  دایو آ د یسع دنیرس  با

   ؟ یمطمئن باشم که تو خواهر تنبل خودم دایگفتم :آ دایرفت و من رو به آ قیبا من و آرام به سمت آالچ یاحوالپرس 
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کمکمون   یخوا یتو هم م   می درست کن  یآدم برف م یخوا یجان! ما م  د یگفت : سع د یبرام نازک کرد و رو به سع یپشت چشم دایآ

   ؟یکن

 

و   دهیتازه رس   د یگفت : سع دا ینگاهم کرد و مامان رو به آ ی بهم زد و جد  یخنده که آرام سقلمه ا  ریحرفش من زدم ز نیا با

 بده.   ییچا ه یبرو بهش  ایب یباز  ی اس تو هم به جاخسته

 

 خوام.   یم  ییام و نه چازد گفت :من نه خسته  یو به روش لبخند م   ومد یم دایکه به سمت آ  ی در حال د یسع

 

 ! م؟ی درست کن  یآدم برف  د یبود ادامه داد:خب کجا با  دهیرس  دایکه حاال به آ د یسع

 

و مشغول درست   م یرفت  اطیبه قسمت پر برف ح ی درست کردن آدم برف یبرا  یشکفت و همگ  دایگل از گل آ د یحرف سع نیا با

 .  میشد  ی کردن آدم برف

 

  ی ا ی کنار آدم برف  یخواب ناز بود هم بهمون ملحق شدن و همگ  یتموم شدن کارمون مامان و بابا و مرسانا که تا اون لحظه تو  با

 .  میبودن عکس انداخت د یکاپشن سع یهاکه شال دور گردنش شال گردن من و چماش دکمه 

 

مون  همه نیب  زیچ ه ی ی عکس قرمز بود ول ی برف تو یردو صورت ما از شدت س  ش یآت  یمامان و بابا از شدت گرما یچهره

 .  دنیخند  یعکس م ی و نه تنها لبامون که چشمامون هم تو  میلب داشت  یبود که همه رو  یامشترک بود و اون هم لبخند گنده 

 . مید یخند  یو از ته دل م  م یخوشحال بود همه

 

  یشماره  دن یو د م یکه با زنگ خوردن گوش  م یخورد یم  ییو چا می نشسته بود نهیکنار شوم یمبال  یساعت بعد همه رو  مین

 فاصله گرفتم.  هی جواب دادن از بق یاش از جام برخواستن و برا صفحه  ی پرهام رو
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رفتم و پشت مبل سه   ه یبود حرف زدم و دوباره به سمت بق  یشاک یبا پرهام که از نرفتن من و آرام به شرکت حساب ی ربع کی

 .ستادمیتاپ من گرم بود واروش نشسته بودن و سرشون به لب  دایکه آرام و آ یانفره 

 

لباس   د یرس   یکه به نظر م   یز یآوا بود و در مورد چ ی گوش   یگرم حرف زدن با هم بودن و مامان و آوا هم سرشون تو  د یو سع بابا

 کردن.   یباشه بحث م 

 

   ن؟یکن یم  کار ی: چدمیکرد گرفتم و کنار آرام نشستم و پرس  ی م ینشسته بود و با خودش باز نیزم ی رو از مرسانا که رو نگاهم

 

 . میگرد ی لباس عروس خوشکل م ه یدنبال  م یجواب داد:دار دایآ

 

 ؟ یدوتا لباس بگ  ن یا یشه نظرت رو درباره یتاپ رو جلوم گرفت و گفت :آراد م رو باال انداختم که آرام لب  ابروهام

 

 عروس نگاه کردم و گفتم :خوبن!   د یلباس سف دو عکس  به

 

 کدومش قشنگ تره؟! _

 

 همه!   هی !هر دوتاش شبنیکیکه دوتاش  نا یلب تاپ نگاه کردم و گفتم :ا یبه صفحه  دوباره 

 

 اس؟   گه یهم د ه یکجاشون شب نایبا تعجب به عکسا نگاه کردن و آرام گفت: ا دایو آ آرام
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 ! نمیب  ینم نشونیب  یبا هم ندارن گفتم: من که فرق ی فرق  دمید  یشدم و وقت  ره یدقت به عکس خ با

 

 !  یکیقسمت باال تنه اش کمتر کار شده درست بر عکس اون   یپف داره و رو شتر یدامنش ب یک ی نیآراد! خوب دقت کن، ا_

 

 کال!    نه یب ی جور م ه یرو   زیچشماشون همه چ د یبا حرص گفت:ولش کن آرام! آراد و سع دایآ

 

 !  نیدار  فیتشر  نیب ز یر یلی خانم! شما خ ری تکون داد و گفت :نه خ  یبود با خنده سر ده یکه حرفامون رو شن د یسع

 

 همه؟   هیدوتا الک شب  ن یرو به آرام نشون داد و گفت :آرام به نظرت رنگ ا ی عکس شیبا گوش  دایآ

 

 نه!  _ آرام

 

کمرنگ تا نظرش   ی لیبنفش خ گه ید یکی پر رنگ و  یصورت  ی کیدوستش به دوتا ناخونم الک زدم! به   یجشن نامزد  ی : برا دایآ

 رنگه!   ک یدوتاش  نیگه ا ی رو بپرسم و بعد الک بزنم اونوقت آقا برگشته م

 

   ست؟یرنگ ن  کیدوتاش  ن یرو به من گفت : آراد تو رو خدا نگاه کن بب د یسع

 

 ان!   ی دوتاش گلبه نای نگاه کردم و گفتم :چرا ا دایبه عکس دو انگشت آرو به سمتم گرفت و من  یگوش  آرام

 

اش   گهید یک یو  ه یگلبه  شیکیخب بابا!  ی لیباز نگاهم کردن و من دستام رو باال بردم و گفتم :خ یبا حرص و چشما دایو آ آرام

 .  یصورت
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 پف داره بهتره.   شتر یلباسه که دامنش ب نیرو به آرام گفت :به نظر من هم ا  دایخنده و آ ری زدن ز ه یبق

 

 قشنگه نه؟   ی لیکه مد نظرشون بود زوم کرد و با ذوق رو به من گفت :خ  یعکس لباس  ی رو آرام

 

شه سفارش   ی م نو یقشنگه! ا ی لیزدم و گفتم :آره خ ی جلوم لبخند  دنشیلباس و رقص  یشدم و با تصور آرام تو  رهیعکس خ به

 داد؟  

 

هم معتبره من خودم تا حاال چند بار لباس سفارش دادم   یلیخ تشیشه! تازه سا ی که م  یبه جاش جواب داد : پس چ دایآ

 !  میهم راض ی لیخ ازشون و

 

 !  ارنی رو برات ب  نیبه آرام گفتم : خب! پس سفارش بده هم رو

 

 به؟  زانوم برداشت و گفت: تو حالت خو ی تاپ رو از رولب  آرام

 

 چرا؟ _

 

 سفارش بدم؟!   یگ  یکه م_

 

 ! من هم ازش خوشم اومده.  گهیخب قشنگه د _
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 لباسه واقعا تکه!   نیا ارن یبا ذوق گفت : آره آرام! سفارش بده برات ب دایآ

 

 آرام!   ادیبهت ب یلیچقدر نازه فکر کنم خ نیا ی لب تاپ نگاه کرد و گفت :وا ی و به عکس تو ستادیوا  دایکنار آ جانی با ه آوا

 

 نشون دادن عکسِ لباس به مامان لب تاپ رو از دست آرام گرفت و سر جاش نشست.  یبرا  حرف نیبا گفتن ا آوا

 

   ه؟ یکرد گفتم : نظرتون چ ی تاپ نگاه ملب  یبه صفحه  نکش یع یشهیبه مامان که با دقت و از پشت ش  رو

 

 !  هید و گفت :به نظر من که عالبا لبخند نگاهم کر مامان

 

  چرا پس:  گفتم  من که   کرد نگاه لباس   به  دوباره و  گرفت   بود  عکس بهش برگردونده دنیلب تاپ رو از دست آوا که بعد د آرام

 !  گهیسفارش بده د ؟ یمعطل

 

 لباس چنده؟    ن یا متیق ی دون یآراد تو م _

 

 . ستیهر چقدر که باشه مهم ن_

 

 .  نمیلباس بب نیا ی خوام تو رو تو یگوشش آروم گفتم :من م کنار

 

 آخه....   یول_
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پس   میریرو براتون بگ  ی لباس و عروس  نیبهتر  م یو آرزو دار میندار یاگه یاز تو عروس د ریما که غ زمیرو به آرام گفت : عز مامان

 سفارشش بده.   ی اگه دوستش دار

 

!  ست؟یزود ن ی لیلب تاپ رو از دست آرام گرفت و مشغول سفارش دادن لباس شد که آرام گفت :از االن خ  دایحرف مامان آ نیا با

 اعتماد کرد.   د یها هم نبا تیسا ن یتازه به ا

 

مقدار کم از مبلغ   ه یهم مطمئنه!  تهیسا ن یکشه و ا ی طول م ی بدن کل ل یگفت: تا بخوان تحو  ارهیسرش رو باال ب نکهیبدون ا دایآ

 لباس!   ل یرو موقع تحو اش ه ی بق رنی گ ی ن مرو آال

 

  ی دستم گرفتم و سرم رو رو ی به من نگاه کرد که به روش لبخند زدم و با گرفتن نگاهم ازش دستش رو تو ی با شک و دودل آرام

 مبل گذاشتم و چشمام رو بستم.   یپشت

 

 بود!    یخوب و عال یهمه چ چقدر

 !  رفتی م شیپ یعال  ب یعج ی قول آرام همه چ به

 دستم بود!    یخوب و دست آرام تو  یهمه چ نکه یبودم از ا خوشحال

 داد.    یرنگ و لعاب م  می با بودنش کنارم به زندگ آرام

 

 رو بستم و فکر کردم چقدر خ  چشمام

 

 که آوا به جمعمون برگشته و خوشحاله!    وشحالم
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 خوب شده!   د یبا سع دایآ یخوشحال بودم که رابطه  چقدر

 شادمون و چقدر خوشحال بودم از وجود آرام!   یمع خانوادگ خوب بود ج چقدر

 بود!   ده یآرامش بخش مونیبه زندگ ی آرام که بر خالف اسمش ناآرام بود ول وجود 

 

 تونه باشه!  ی چقدر کوتاه م یخوشحال ن یدونستم عمر ا ی بودم گر چه نم خوشحال

 و پژمرد.    ختیبهار گلبرگهاش ر یزمستون خزان شد و تو  یمن تو  ی گل شاد عمر

 

  یچشمام بردن و مامان جلوم از حال رفت ول  ی دستبند زده از جلو یتموم شده که بابا رو با دستا می عمر شاد دمیفهم  یروز  من

 بکنم.   یکار  چیمن نتونستم ه

 

 گذشت.   ی طرفه فسخ کرده بود م ک یکه از باباش داشت قرار داد رو  یازند با استفاده از وکالت نامه  ی که پسر آقا ی ماه از روز سه

  م یطرفه امضاش کرده بود ک یبا وجود حق فسخ  م یکه به زند داشت یاز حد  شیتمام و اعتماد ب  ی گکه من و بابا با ساده  یقرارداد 

 دستمون مونده بود.  ی شده رو  د یجنس تول  یداد و کل  یو حاال زند جواب تلفنمون رو نم

 

 . میداده بود مه یداده و حقوقشون رو نصفه و ن ی اجبار یشد که به کارگرا مرخص ی ماه م کی

 

  چیقطعه که ه  لویک لو یو ک م ینداشت و ما مونده بود دهیفا  یهم کرده بود ول دش یتهد  ی با پسر زند حرف زده بود و حت بابا

 براش نبود.   یداریخر

 

بهش   یاز هر کس شتر یساله اش ب نیبود و بابا به عنوان دوستت چند   ک یده در صد سهام شرکت زند شر ی که تو ی بهرام یحت

 . د یرس ی به نظر م یراض یی جورا ه ی نداشت و  یاعتماد داشت هم با کار سروش، پسر زند، مخالفت 
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  ی خواد از کار  ی نم که   داشت اصرار همچنان  او ی لرو شده بود وکار زند شرکت خودشون هم با مشکل روبه  نیبود که با ا بیعج

 !  د یخر ی و جنسا رو ازمون نم اد یکه کرده کوتاه ب

 

چکشون رو   میکه چک دستشون داشت  ییهاشد و فروشنده  دایطلب کارا پ  یشدن اوضاع شرکت، کم کم سر و کله  خته ی به هم ر با

  یتر و کالفه تر از هر زمان به هر در  یبرد و من عصب یان به سر م زند   ی تو یبه اجرا گذاشتن و دو شب بود که بابا به خاطر بده

 کس نبود که بتونه کمکم کنه.   چ یشدم و ه یزدم با در بسته رو به رو م  ی که م

 

بابا رو بخره و پسر زند رو   یهاداره که اگه قبول کنم حاضره تمام چک   شنهادیپ هی باهام تماس گرفت و گفت برام  یبهرام  نکهیا تا

 به معامله کنه!   یراض

 

 

 بودم.    شنهادش یپ دنیصبرانه منتظر شن ی ( نشسته و بهی)پدر سا  یبهرام ی آقا ی روروبه  حاال

 

 بهش فکر کنم!   نکه یکنم بدون ا  یرو که بهم بده قبول م  ی شنهادیبودم هر پ مطمئن

چشمم کنار   یبودمش از جلو ده ید هاله یبابا که از پشت م ر یلحظه هم تصو ه یمامان باشم و   ختن یتونستم شاهد اشک ر ی نم گهید

 رفت.   ینم

 

که باشه قبول و هر چند درصد که از سهام شرکت رو که   ی رو هر چ شنهادتون ینگاه کردم و گفتم :من پ یبه بهرام یقرار  یب با

 کنم.    یبه نامتون م  نیبخوا

 

 خوام!   یمن سهام نم  یدستش رو خورد و با لبخند گفت:ول   یفنجون تو  ی تو  یمقدار از قهوه  هی



 ی ج یدختر بس

371 
 

 

 !  ومده؟ینگاهش کردم که گفت:خانمت امروز شرکت ن یتعجب و سوال  با

 

 مامان بمونه......  شی ! ازش خواستم پومدهی شده بودم و مشکوکانه نگاهش کردم و گفتم : نه! ن جیگ  کامال

 

 زد.   ی ازش حرف م قه یکه منصور دم به دق ه یعروس منصور ک نیا نم یخواست بب یشد! دلم م فیح _

 

   ن؟یحرف بزن  شنهادتون یسر اصل مطلب و از پ ن یشه بر یم _

 

 رم سر اصل مطلب! یباشه م_

 

که   ه یک  نیا نمیتا بب نم یخواستم خانمت رو بب ی مشد و گفت :در واقع  ره یگذاشت و به چشمام خ زیم   یاز قهوه رو رو  ی خال وانیل

 شب رو کنارش......   هی  نکهیاون هم بعد ا ی زار  یتو به خاطرش دختر من رو کنار م

 

 من نه سهامه و نه چکه و نه سفته!    شنهادیمتعجب شد که او ادامه داد: پ نگاهم

 

 !  ه؟یپس چ_

 

 !.....یکن   یکه تو فکرش م هی ساده تر از اون یلیمن خ شنهادیپ_
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_ ............ 

 

 اَست!   هیمن طالق زنت و ازدواج با سا شنهادیداد و گفت : پ  هیمبل تک یبه پشت لکسیر یلیخ

 

 کنه.   یکه زده رو حالج   یتا ذهنم تونست حرف  د یطول کش یمدت

 

 !  ن؟یگفت  یگفتم:شما االن چ  یعصب  یخنده با

 

 حرف من کامال واضح بود!  _

 

 زنم رو طالق بدن و با دختر شما ازدواج کنم؟   ن؟ یخوا یاز من م یچ نیفهم یشما م_

 

_ ........... 

 

 هه! واقعا که مسخره است!  _

 

موندن با دختر    ای هیپدرت و ازدواج با سا ی با خودته آزاد میرو دادم حاال تصم شنهادمیتو فکر کن مسخره است! بالخره من پ_

 بقال!   یعل

 

 . یدخترت رو بفروش  ی که بتون  ستین ییجا نجایآقا! ا   یگفتم : اشتباه اومد  تی عصبان با  جام برخاستم و از
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 در اشاره کردم و ادامه دادم: به سالمت!    به

 

 از اتاق خارج شد. دمیفهم  یرو نم ش یکه معن ی از جاش برخواست و با لبخند  لکسیر یلیخ

 

روش در هم    یو خورد شدن فنجونا اش شه یشکستن ش  یطرف افتاد و صدا ک یه پام لگد زدم که ب  ی جلو ز یبه م تیعصبان با

 شد.   ختهیآم

 بود!   میزندگ یخواست؟ گذاشتن از آرام که همه  ی م ی از من چ اون

 شد؟   یم  مگه

 

 

 افتاده؟!   ی نگاهم کرد و گفت : آقا! اتفاق یبه اتاق اومده بود با نگران شهیشکستن ش  ی باقر که با صدا مش

 

 زدم.    رون یاز اتاق و شرکت ب شیتوجه به مش باقر و نگران بدون

 آروم بشم.   ی برم تا کم ییداشتم به جا  ازیبودم و ن یو عصب   کالفه

 

 اراده به سمت خونه روندم!   ی نشستم و ب نیماش  ی تو

 کرد!   ی م دوارمیروزا سنگ صبورم شده بود و با حرفاش آروم و ام نیخواست که ا ی رو م  یکس دلم 

 خواست!   ی م رو مآرا دلم 
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ها باال باال پاتند کردم و از پله یبه سمت طبقه  ن یبردم مامان و آرام هنوز خوابن بنابرا ی سکوتش پ دن یبه خونه و د دنمیرس  با

 رفتم.  

 

 شدم.   ک یبود نزد دهیکه آرام روش خواب  یو وارد اتاق شدم و به تخت دمیکش ی قیدر اتاق نفس عم  یجلو

 

 . نهیب ی داره خواب بد م  دمیو تموم شد توجهم رو جلب کرد و فهم د ی گوشش چک ی چشم آرام رو  یکه از گوشه   یاشک یقطره 

 

 تخت نشستم و صداش زدم:آرامم! خانومم! پاشو!  یلبه   یو رو  کنارش 

 

خواب اسم من رو چند بار صدا زد که صداش  ی تو یآروم و نامفهوم  یو با صدا د یگوشش چک ی رو یاگه یاشک د یقطره 

 .نجامیزدم:جانم آرامم! پاشو من ا

 

 . هی گر ر یبلند زد ز یبغلم انداخت و با صدا ی من مقابلش خودش رو تو دن یچشماش رو باز کرد و با د ی آروم به

 

 خواب بود!  ه یرو دورش حلقه و سرش رو نوازش کردم و گفتم:آروم باش! فقط   دستام

 

 کابوس وحشتناک!  ه یکرد و گفت :خواب نبود! کابوس بود   میآغوشم قا ی رو تو سرش 

 

دختره دست تو رو گرفته بود و با    هی خواستن ما رو از هم جدا کنن!  یعده م  هی شد و ادامه داد:  رهیبه بهم خ  سشیخ یچشما با

 !د یخند  یسروش هم بود و قاه قاه بهم م  ،ی و باهاش رفت  یتو فقط نگاهم کرد  ی ول  یمن صدات زدم که برگرد  بردت، ی خودش م
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 وحشتناک بود!   یلیبود آراد! خ  ی خواب بد  یلیخ

  یزانو زده بودم و فقط صدات م  نیزم ی و من هم رو ی تونست ی نم یول  ی ار یدختره در ب ف یدستت رو از دست نح ی خواست یم  تو

 زدم. 

 

 

  یبا کس ستی من کنارتم و قرار ن نیتموم شد! بب گهی! دزدم و گفتم :آروم باش خانومم ینگاه کردم و تلخند  شیاشک یچشما به

 برم! 

 

 که از هم جدامون کنن! ترسمی ! مارم یتونم بدون تو دووم ب یمن نم ترسمی و نبودن تو م ییآراد! من از جدا ترسمی من م_

 

 . رهیکس تو رو از من بگ  چ یذارم ه یخواد ما رو از هم جدا کنه من نم  ی کس نم  چی! هزمیآرام! عز_

 

  ریاتفاقا به خاطر وجود منه!به خاطر منه که سروش زده ز نیا یهمه  کنمی و گفت :آراد! احساس م  د یکش رون ی از بغلم ب خودش 

 زندونه اگه من نبودم....  یو آقاجون االن گوشه   زیهمه چ

 

  یباش  د ی! تو باستیو نبه خاطر ت زیچ چی! هسسسیلبش گذاشتم و مجبورش کردم ساکت بشه و گفتم : ه ی ام رو رواشاره انگشت

 .شهی تموم م ایسخت نیا یروز همه  هی عشقم! 

 

 !  کردم ی او رو آروم م د یآروم بشم با دنشیآروم نبود و من که اومده بودم تا با د گهید  آرام

 داده.  ی شنهادیچه پ یخواب بهش الهام شده بود که بهرام یشد! انگار تو  ی نم باورم
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  دنیدل آراد! من طاقت د ز ینکن عز ه یبا انگشت شستم اشکاش رو پاک کردم و گفتم :گررو دو طرف صورتش گذاشتم و  دستام

 اشکات رو ندارم. 

 

 دادم.   لش یرو تحو ی جون و تلخ ی و من هم لبخند ب د یخند  هی گر  انیدستاش گرفت و م  یرو تو  دستام

 

 

 

 

 زدم.   رونیطلبکارمون ب ن یاز دفتر کار بزرگتر یو عصب دانه ی*نا ام

او قبول نکرد و   ی بهمون مهلت بده ول میشده رو بفروش  د یقطعات تول  می که بتون ی رفته بودم اونجا و ازش خواسته بودم تا زمان من

 .  رهیبگ  یکه طلبش رو بدون کم و کاست  رهیگی رو پس م تشیشکا ی گفت تنها زمان

 

 : دادم و   در ساختمون دفتر بودم که آرام زنگ زد و من جوابش  یجلو  هنوز

 

 شنوم.   یانم آرام! م ج_

 

 

   ؟یی الو.... آراد تو کجا_

 

 شده؟   یز یچطور مگه؟ چ  رونم یافتاده و گفتم : من ب یاتفاق  دم یلحن آرومش فهم از
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 . مارستانیزنگ زدن و گفتن حال آقا جون بد شده و بردنش ب ی راستش از کالنتر_

 

 !  مارستان؟یکدوم ب_

 

 دونه.   ی نم یزی ..... آراد مامان چمارستانیب_

 

 باشه حواسم هست، فعال خداحافظ. _

 

 خبر نذار...   یمن رو ب_

 ! خداحافظ 

 

 روندم.   مارستانینشستم و با سرعت به سمت ب نیماش  ی حال خراب و نگران تو با

 

 !  نجایرو آوردن ا  د یمنصور جاو ی بود گفتم :آقا ی پرستار تیکه پشت گ  یرسوندم و رو به پرستار مارستانیب یرو به راهرو   خودم

 

  یهستن! طبقه  و ی یس  ی آ  یروش انداخت و گفت :آره، االن تو روبه  وتر یکامپ  تور یبه مان یبه دنبال اسم بابا نگاه پرستاره

 سمت چپ.  یراهرو  ی انتها  دوم

 

:شما  د ید به سمتم اومدو پرس در اتاق بو  یکه جلو  ی رسوندم که مامور  وی ی س  یدر آ  ی دوم و جلو  یرو با عجله به طبقه   خودم

   ن؟یهست د یجاو یپسر آقا
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 براشون افتاده؟   یشده چه اتفاق ی بله! چ_

 

 حالشون بد شده.   هوی نکه یمثل ا یول  ستم ین ان یدر جر  ادیمن ز_

 

 نگفت؟   یز یدکترش چ_

 

 .  رونیب ادیب میما هم منتظر  ومده ین  رونینه هنوز ب_

 

 ی پا یصدا دنیبا شن ی انداختم ول نیینشستم و سرم رو پا وار یکنار د یصندل  ی و رو دمینپرس  یز یچ گهید

 

 سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم.   شد ی م کیکه بهمون نزد یکس

 

 شده؟حالش چطوره؟   ی:چد یو بهش سالم کردم که جواب سالمم رو داد و پرس  ستادم یپام وا ی رو یمحمد   یآقا دنید با

 

 و.....   دمی دونم! من هم تازه رس  ینم_

 

بپرسم دکتره خودش گفت   یز یچ نکهیخارج شدن دکتر از اتاق حرفم و ناتموم رها کردم و به سمت دکتر رفتم و بدون ا با

 رسوندنش!  مارستانیبه ب فتهیبراشون ب یاتفاق  نکه یکردن و خدا رو شکر قبل ا  یقلب  یسکته  شونی:ا

 

 ن چطوره؟  :االن حالشود یپرس  یمحمد  یآقا
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 هم ندارن!   یبزنن و حال چندان خوب   ی حرف توننی فعال نم   یخدا رو شکر خطر برطرف شده ول _

 

   ؟یحرف رو به من گفت :شما پسرشون ن یبا گفتن ا دکتر 

 

 بله!  _

 

 !  نمی اتاقم شما رو بب یتو  خواستمی اگه اشکال نداشته باشه م_

 

 شده؟   ی زیگفتم :چ ینگران با

 

 که خطر رفع شده.    نگران نباش! گفتم_

 

 بگه!   خوادیم  ی چ نی! برو بب رهینگاه کردم که گفت:انشااهلل که خ یمحمد  یحرف ازمون دور شد و من به آقا ن یبا گفتن ا دکتر 

 

 و وارد اتاقش شدم.  ی جون گرفتم و به دنبال دکتر راه یکه به روم زد کم ی جون ی لبخند ب با

 

  ی بپرسم پدرتون چرا تو تونمی م د ینشستم و او گفت : ببخش زش یمبل کنار م ی نشسته بود رو زش یتعارف دکتر که پشت م با

 زندانه؟  
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 !  یبه خاطر بده_

 

 به زندان برگرده!   شونیا  ن یهست نزار یکه بگم اگه راه  دم یپرس  نیا یرو برا  نیا_

 

 بره!   ذاشتمیبود اصال نم ی اگه راه_

 

  شونی! اافتادی براشون م ی تر رسونده بودنش چه اتفاق ر یرو پشت سر گذاشتن و معلوم نبود اگه د ی خطر جد  هی  شونیا د ینیبب_

 ازش جون سالم به در ببرن.   ستیرو ندارن و ممکن ن گه ید یسکته  هی تحمل   گهید

 

االن هم   نیپدرتون هم  نیکه شما هم بدون ستیهام رو کردم و بد ن هی کرده بودم که دکتر ادامه داد :به هر حال من توص سکوت

 نداره.   ی نرمال ت یوضع یلیخ

 

جواب   نیتونیاش به دکتر نگاه کردم که گفت:من حرفام تموم شده م صفحه  ی ناشناس رو یشماره  دنیو د م یزنگ گوش  یصدا با

 ! نیبد 

 

 از اتاق خارج شدم و جواب دادم:  یحرف چیه بدون

 

 الو...  _

 

   دم؟یدرست شن مارستانهیب ی و تو  ستیحال منصور خوب ن دم ی! شنیسالم من بهرام _
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 ندادم که گفت:االن حالش چطوره؟   یجواب

 

 !  ستیخوب ن_

 

 بابات بعد مرخص شدن دوباره به زندان برگرده؟   یخوای تو که نم_

 

 منظور؟!  _

 

 هستم.   شنهادمیمن هنوز هم سر حرف و پ  نکهیمنظور ا_

 

_ ........ 

 

 بقال.   ی دختر عل  یموندن پا ایپدرت  یخوب فکر کن! زندگ _

 

 بقال نبود!   یمحمد  ی آقا نکه یبا ا کرد ی بقال خطاب م یآرام رو عل  یبابا

 کنه!   ی تلفظ م  ظ یبقال رو با طعنه و غل یگه و لحن عل   یمسخره کردن م  ی دونستم برا  یمن م  ی ول

 

 دادم.    هی پشت سرم تک واری به د یحرف تماس رو قطع کرد و من با بد حال ن یبا گفتن ا یبهرام

 

 بودم.   یکالفه و عصب  یحساب
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 کنم.   کاریچ د یدونستم با ی بود و من نم یطیشرا بد 

 بابا!  ی سالمت گه یطرف د هی آرام و عشقم بود و  ه یطرف قض هی

 و......    ذاشتمی دلم م یپا رو  نکه یا ا ی دمیدی موندم و از دست رفتن بابا رو م  یبا آرام م د یبا ای

 

 : آراد تو حالت خوبه؟   د یکه ازم پرس  دم یآرام رو د ی رسوندم و تازه وقت و ی ی س  یدر آ   یخودم رو به جلو  یبدحال با

 

   ؟یکن ی م کار یچ نجایو گفتم :آرام تو ا  دمیبه صورتم کش یدست

 

 . نجایا ارمش یو مجبور شدم ب د یدونم مامان از کجا فهم  ینم_

 

 پس االن مامان کجاست؟  _

 

 آقاجون.   شیمجبور شدن بزارن بره پ  نکهیکرد تا ا  یقراری انقدر ب_

 

 گفت؟    یدکتر چ ی شد پسرم؟ آقا یجلو اومد و گفت :چ یمحمد  یآقا

 

 خونه!   مشیهر جور که شده ببر د یو با ستی گفت حال بابا اصال خوب ن_

 

 !  شهی درست م  یشونه ام گذاشت و گفت : خدا بزرگه انشااهلل همه چ یرو رو  دستش
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   یبهرام شنهاد یبار پ نیصدم ی و برا دمیشده بود نگاه کردم و نا خودآگاه آه کش رهیبهم خ یمهربون آرام که با نگران  یچهره  به

 .  میزندگ  یاز تصور نبودن آرام تو  د یکش ر یذهنم مجسم شد و قلبم ت ی تو

 

بکن حال بابات خوب   یکار  هی افتاد و گفت : آراد تو رو خدا  ه ی من به گر  دن یباز و مامان ازش خارج شد و با د و ی یس  ی اتاق آ در

 ! ستین

 

خانم رو   ا یام جان ثررو به آرام گفت : آر یمحمد   یداشت آرومش کنه گرفتم و آقا  یو آرام سع کرد یم  ه یرو از مامان که گر  نگاهم

 گرفته است.  ی لیهواش خ نجا یعوض کنه ا ییهوا ه ی  رونیببر ب

 

ازمون دور شدن که خودم رو   یکرد با خودش همراهش کنه و چند قدم  یمامان رو گرفت و سع ی حرف باباش بازو ن یبا ا آرام

 .  برمی بهشون رسوندم و گفتم :من مامان رو م

 

 دارم.    ازیتازه ن ی من هم به هوا کنم ی متعجب نگاهم کرد که گفتم :احساس م آرام

 

 و من دست مامان رو گرفتم و با خودم همراهش کردم.    ستادیکه هنوز نگاهش متعجب بود کنار وا آرام

 

 

ذهنم مرور   ی رو تو یبهرام شنهادیبار پ نیهزارم یکنار مامان نشسته بودم و برا  مارستانیسبز ب ی ه محوط ی و تو  یصندل ی رو

 .  کردمی م

بابات به   یکه نزار   ستین ی راه چیه یعن یآروم تر شده بود به طرفم برگشت و گفت :  ی رو کرده و کم اش ه ی گر  گهیکه د مامان

 زندون بر نگرده!  
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 و گفتم :چرا هست!   دمیکش  یق یعم نفس

 

رو   یکیو بابا و آرام   نیب نکه یادامه دادم: ا رم یرو بگ نگاهم رو از روبه  نکهینگاهم کرد و من بدون ا دوارانهیبا تعجب و ام مامان

 انتخاب کنم.  

 

   ه؟ی چجور راه گهید نیا ه؟ ی منظورت چ_

 

 بابا رو بخره!   یهابابا گفت حاضره تمام چک  ق یشف ق یرف یبهرام_

 

 ! خب_

 

 شرط گذاشته.....   هی  یول_

 

 شرط کرده؟   یچ ؟یچ_

 

 !  هیطالق آرام و ازدواج با سا_

 

 بابا؟   ایکنم مامان؟ کدوم رو انتخاب کنم؟ آرام   کاریدر سکوت فقط نگاهم کرد و من گفتم :چ مامان

 

   ه؟یچه جور شرط گه ید نی!.... انیا_
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 !  شمی م وونه یدونم! دارم د ینم_

 

 رو ف  ی مدت مامان

 

 رفت.  مارستانیبگه از کنارم برخاست و به داخل ساختمون ب ی زیچ نکه یکرد و بدون ا کر

 

چطور   ؟یاز تصورش هم قلبم درد گرفت و جگرم سوخت اما نبودن بابا چ یرو تصور کردم و حت  رو بستم و نبودن آرام چشمام

 کنم!  یبودنش کار  یبرا  تونستمی م ی تونستم بزارم نباشه وقت یم

 

  یو از جام برخاستم و به سمت در ورود  دمیسر و ته بودن افکارم کف دو دستم رو به صورتم کش ی و ب  جهینت یاز ب کالفه

 رفتم.  مارستانیب

 

  ه ستادیروش واآرام که روبه  یبه چهره  یپلک بزنه و با ناراحت  نکهینشسته بود و بدون ا وی  یس  ی در آ  یو جلو  یصندل  یرو  مامان

 . کردی بود نگاه م

 

 .  مونمی م  نجایرو به من گفت:پسرم تو با مادرت و آرام برو خونه من ا ی محمد  یشدن من بهشون آقا ک ینزد با

 

 !  مونمیمن خودم م  نیاگه اجازه بد _

 

 زنم.   ی حتما خبرم کن من باز هم بهت سر م یداشت  از ین یز یباشه پس اگه به چ_
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 خودمون!   یخانم برو خونه  ایرو به آرام ادامه داد:آرام شما با ثر یمحمد  یآقا

 

 نداره؟   یخودم البته اگه اشکال یبرم خونه  خوام ی گفت :نه من م یمحمد   یزود رو به آقا  یلیخ مامان

 

 .  میتا با هم بر  م یفتی پس راه ب ی:هر جور که شما راحت یمحمد  یآقا

 

با نگاه غم زده و ناراحتش   نکه یراه افتاد و مامان هم بعد ا  هی کرد و جلوتر از بق ی احافظحرف از من خد  نیبا گفتن ا یمحمد  یآقا

 رفت.   یمحمد   یحرف توش بود نگاهم کرد به دنبال آقا ایدن ه یکه 

 

   کنه؟ی نگاهمون م  ی نجوریرفتنشون آرام با تعجب رو به من گفت :مامان جون حالش خوب بود!؟ چرا ا با

 

  شتیمن پ ی خوای نگاهم کرد و گفت :آراد! م ی نشستم که با نگران یصندل یمتعجبش دوختم و رو  یچهره  ام رو به غم زده  نگاه

 خونه؟!   ی بمونم و تو بر نجایمن ا  نکهیا ایبمونم؟ 

 

 داره!   ازیبهت ن   شترینه تو برو مامان ب_

 

 . ستیآوا خونه است و مامان تنها ن _

 

 برو آرام!  _
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  یکامل از جلوم رد بشه گوشه  نکه یقبل ا  ی متعجب و ناراحتش رو از من گرفت و با گفتن پس خداحافظ از جلوم گذشت ول نگاه

 .  ستادیچادرش رو به دست گرفتم و صورتم رو توش قائم کردم که از حرکت وا نییپا

 

  نکه ینگفت و من هم بدون ا یز یچ یول  دستام فشار دادم و مچاله کردم که به طرفم برگشت و متعجب نگاهم کرد   یرو تو  چادر

 گذاشتم و چشمام رو بستم.   یصندل  یپشت ی بگم چادر رو رها کردم و سرم رو رو یزیچ

 

 .  د یکش ر یکه ازم دور شد و رفت و قلبم با رفتنش ت دم یپاش رو شن یصدا

 

 شدم.   ره ی بسته اش خ یو به چشما ستادم یسر بابا وا یشدم و باال و ی یس  ی دکتر وارد اتاق آ یرفتنشون و با اجازه  با

 

  ی برا شهیکه هم یا! چهره دهیرس  ی اش خسته تر به نظر متر شده بود و چهره  ر یچند سال پ یمدت کم به اندازه ن یهم یتو بابا

 جهان بود.   ی مرد تو نیمحکم تر  یمن چهره 

 

 .  ختیصورتم ر ی چشمم رو یاشک از گوشه  یارو که سرم توش بود رو نوازش کردم و قطره  دستش

 

 به زندان برگرده.   د یکه گفته بود بابا بعد مرخص شدن نبا  د یچیسرم پ یبار تو  نیچندم ی دکتر برا یحرفا

 دادم؟!   ی بابا رو نجات م ستی با یمن م ی متیبه چه ق ی ول

 ته باشم و هم بابا رو؟  تونستم هم آرام رو داش  ینم چرا

 

 صورت رنجورش!   دن یاز د د یکش ر یشدم و قلبم ت ره یصورت بابا خ به

 کنم؟   ی تونستم نبودش رو تحمل م یم  چطور
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 کردم.    یبود و من به وجودش افتخار م  قم یکه نه تنها پدر بلکه رف  یکس  نبود

   ؟ ینبود آرام رو چ ی ول

 تونستم تحمل کنم؟!   ینبودم او رو م  ایآ

 جواب براش داشتم:   ه یو فقط  دم یبود که بارها از خودم پرس  یسوال نیا

 !  نه

 

 کنه!   ی بدون من عادت م یمن رو فراموش و به زندگ  یرو مشت کردم و گفتم : آرام بعد مدت دستم

 

 

در    یجلو  یصندل یج شدم و خودم رو رو حرف که مخاطبش خودم بودم نگاهم رو از صورت بابا گرفتم و از اتاق خار  نیگفتن ا با

 انداختم.

 

  ی درد مند به بهرام ی لرزون و دل یشلوارم در آوردم و با دستا بیرو از ج میگوش  نکه یهمون حالت نشستم تا ا ی ساعت تو کی

 !  یکه تو بخوا  ی دادم : قبوله هر چ امیپ

 

چکاش رو    یداد: بابات که مرخص شد ببرش خونه من خودم همه  امینگذشته بود که بهم پ اممیاز ارسال پ شتریب یاه یثان چند 

 .  رنیرو پس بگ  تشون یشکا گمیو به طلبکارا م  کنم ی جمع م

 

که   ی شیته ر  یاشک رو  یپشتم اجازه دادم قطره  وار یدادم سرم به د  هی انداختم و با تک می کنار یصندل یرو رو  ی گوش  تیعصبان با

 !  زهی بر ذاشتم،ی م  و او دوستش داشت  ادیبهم م ش یگفت ته ر  ی اطر آرام که مبه خ شهیهم
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  ی بودم چون خودم ازش خواسته بودم برا  ده یو سه روز بود که آرام ند  گذشتی م م یکه بابا رو به خونه برده بود  ی*پنج روز از روز 

 یهاتماس  دادی عذابم م شتر یکه ب ی زیوسط چ نیو ا دادم ی م ون ی در م  یکیو جواب تماسهاش رو هم  اد یما ن  یمدت به خونه  هی

 بود.   ه یاز حد سا شیب

 

باهاش گرم گرفت و براش دردودل کرد   یدونست اوضاع از چه قراره حساب  یبابا اومد و بابا که نم دنی بار به د نیدوم ی برا یبهرام

 رو نگاه کردم.   یفقط بهرام ی و من با حرص و عصب

 

! آقا آراد تا دم در من رو  نیمانعش شد و رو به من گفت : شما بش یبابا خواست از جاش بلند شه که بهرام  ی رفتن بهرام موقع 

 کنه!   ی م یهمراه

 

نبالش راه  من هم به د نیبزنه بنابرا نجا یحرفش رو ا تونهی دارش بهم ثابت کرد که باهام حرف داره و نم ی حرفش و نگاه معن نیا با

و گفت   ستادی که او از حرکت وا مید یرس  اط یوسط ح  نکهی تا ا م یکنار هم قدم زد  یحرف چیو بدون ه  میافتادم و از خونه خارج شد 

 !  ؟ی: چرا به شرطم عمل نکرد 

 

 !  یحرفم موندم و بهش عمل کردم! حاال نوبت توئه که خودت رو نشون بد  یندادم که ادامه داد:من پا یجواب

 

 !  نیلطفا بهم مهلت بد _

 

 قول و قرارت؟   ر یز یبزن  یخوای صبر کردم! تو که نم یل یمن تا حاالش هم خ_
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 !  کنمی سره م  کی فردا کار رو   نینه! هم_

 

 خبر خوب هم برات دارم!   هی خوبه! در ضمن _

 

_ .......... 

 

 هست!   یمشکل  هیوسط   نیجنسات رو ازت بخره!فقط ا یبا پسر زند حرف زدم و او قبول کرده که همه  من_

 

   ؟ یچه مشکل_

 

 !  یکن  یتو دست دست م  نکهیا_

که مطمئن   گم یبهش م ی من وقت ی ذاره ول  یم  شیجنس پا پ د یخر یمن بهش بگم برا  ی منه و وقت یاو االن منتظر اشاره  نیبب

 شناسنامته!   ی تو  هیات خط خورده و اسم ساشناسنامه  ی دختره از تو  نیبشم اسم ا

 .  یدختره و کم کردن شرش از سرت فقط فردا رو وقت دار  نی حرف زدن با ا یضمن برا  در

 

 و نامرد باشه!    قینارف تونه ی خارج شد و من فکر کردم آدم چقدر م اط یحرف رو زد و از ح ن یتمام ا ی با بد جنس یبهرام

رسه   یکجا نم  چیدستش به ه گهیو د کنمی دستش رو پول م  ی تو یدونست اگه جنسامون فروش بره تمام چکا  ینامرد م  اون

که چکاش   قشی بودم اون هم توسط رف ی شاهد دستبند خوردن بابا م  د یبا گه یکردم بار د  یکه اگه دست از پا خطا م  فیح ی ول

 و احتمال.....  بابا یدوباره  یسکته بود با  یمساو  نیدستش بود و ا
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باشه نشسته بودم و فکر   کیخواسته بودم کامال تار شاپی صاحب کاف ن یکه خودم از افش شاپی کاف  کیخلوت و تار یگوشه  ه ی*

 .  کردمی م

 به چشماش نگاه کنم!   دمیکش  یباشه چون خجالت م کیخواستم تار ی م من

  ن یو از ب شهی اون بال نابود م  یباشم که تو  ی و تنها کس ن ینازل بشه و من اول ییبال هی شد ی بار آرزو کردم کاش م نیچندم یبرا

 ره.   یم

 

مرگ کردم و   ی هزار بار آرزو نمشیبب خوامی بودم تا فرداشبش که به آرام زنگ زدم و گفتم م  دهی رو د یروز قبلش که بهرام  از

 ار رفتم.  با خودم کلنج کم یاتاق تار ی تو

 

که    یینجایا ؟ ییو جواب دادم که با خنده گفت : آراد تو کجا دمیاسم آرام آه کش دنیو د  زیم  یرو  می گوش   یروشن شدن صفحه  با

 کنم!   داتیپ  تونمی و نم که یتار ام یب ی گفت

 

 منه.   یگوش  یصفحه  نیگفتم :ا دمش ید یدور و برم نگاه کردم و وقت   به

 

 !  که؟ یانقدر تار نجای:چرا ا گفت   د یبهم رس  یبه سمتم اومد و وقت  شییروشنا دن یهوا تکون دادم و او با د ی رو تو یگوش 

 

 جوابش رو دادم.   دمیشن  ی که فقط خودم م ی انداختم و جور نیینشست و سالم کرد که من سرم رو پا روم روبه 

 

 مع رو روشن نکردن.  ش  نیاعصابم خورد شد! چرا حداقل ا کهیغر زد:اَه چقدر تار دوباره 



 ی ج یدختر بس

392 
 

 

 اصال؟!   ی رو روم انداخت و گفت :آراد؟! هست شی نگفتم که چراغ گوش  یزیچ

 

 اونطرف.   رش یطرف چرخوندم و سرش غر زدم:بگ  هی رو به  سرم

 

 گذاشت و ساکت سر جاش نشست.   ز یم ی رو رو شیگوش 

 شده؟   ی چ یبگ  یخوای گفت:نم  یبا کالفگ  زنمی نم  یمن حرف د ید ی گذشت و وقت یمدت

 

 آرام ما...  _

 

   ؟یما چ_

 

 !  میاز هم جدا بش د ی........... باد یما با_

 

 تصور کنم.   تونستمی شدن چشماش رو م گرد 

 ادامه بدم.   تونمی نم گه یکه بهت بگم د نجایا  یایساکت بود و من دوباره گفتم : امشب ازت خواستم ب او

 

_ ............... 

 

 چرا؟!   ی بپرس  یخوای! نم ؟یبگ  یز یچ یخوا ینم_
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 نه!  _

 

 موفق نبود.   ادیکرده بود پنهونش کنه ز  ی سع نکهیداشت و با ا بغض

 

 ! ازدواج ما از اولش هم اشتباه بود.  میزود از هم جدا بش ی لیخ د یو با میبا هم باش  میتونی نم گه یآرام! ما د_

 

 

 ر  میبه حالت ن  شیدوشش انداخت و با برداشتن گوش   یرو رو  فش یجاش برخاست و ک از

 

 روم قرار گرفت و با گفتن خداحافظ ازم دور شد.  روبه  خ

 

 رفتنش رو!   نمی هم فشار دادم تا نب ی رو محکم رو چشمام

 

 انداختم.  نییبا مشت کردن دستم سرم رو پا دمیتلخم رو سر کش یقهوه 

 گفته بودم که بره!   رحمانهیساده رفته بود و چقدر ب چقدر

 رحمانه گفته بودم بره تا از خودم متنفرش کنم!   یب

 درد گرفته و نفسهام به شماره افتاده بودن.    قلبم

 کنم؟!    یبدون او زندگ تونستمی م  چطور

 بدون آرام!   یزندگ
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 !؟  شد ی من! مگه م ی خدا یوا

 

 

 

 تلخ تر از زهر من گذشته بود!    یگهفته از نبودن آرام و زند  کی

  ی که تو ییبود، عکسا میگوش   یآرام رو  یسال گذشت و تنها آرامشم زل زدن به عکسا کیمن مثل   یکه برا  یاهفته  کی

 .  میگرفته بود ی و سلف م یبود دهیشون من و آرام از ته دل خند همه

 

پزشک گرفته   زی که بدون تجو ی داشتم با خوردن قرص آرامبخش  یبودم و سع ده یتخت دراز کش ی چند روز رو ن یهم مثل ا اونروز 

  یلبه   یناشناس روش رو یشماره دنی تخت افتاده بود زنگ خورد و من با د  یکه رو   میخودم رو آروم کنم که گوش  ی بودم کم

 رو شناختم که گفت:   روش س  یتخت نشستم و جواب دادم و همون اول صدا

 

 زارم مال تو هم بشه!   یآرام مال نشه نمبهت گفته بودم! اگه _

 

 .  یر یآرام رو از من بگ   یکه بخوا ی ستین ی خفه شو! تو عدد_

 

   ؟یچطور یبدون یخوای که از تو گرفتمش! م  میاتفاقا من همون _

 

 بدونم!   خوامی نه نم_

 

 رو برات گذاشتم.  ه یبودم که شرط طالق و ازدواج با سا یمن کس یبد نباشه بدون د یشا_
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 به تو داره؟   یچه ربط   نیا ؟ی بگ  یخوا ی م  یتو چ_

 

کمک گرفتن   ی برا دم ید ی منتظر موندم تا بابا بهم وکالت داد و من قرارداد رو فسخ کردم و وقت یل یصبورم آراد! خ یلیمن خ_

 کردم اون شرط رو برات بزاره!   شیپاداش گنده راض ه یبا  ی بهرام ش یپ یرفت

 بزنم.   نیمن تونستم تو رو زمآراد!   ید ید

 

 !  یر یزنج ی  وونه یکشمت د  یخودم م  نمتیبه خدا بب ی زدم:خفه شو عوض داد

 

 رو به روم کوبوندم.   واریرو به د  یقهقهه زد و من گوش   واروانه ید

  گه ی! دتونمی نم ایزانو زجه زدم و گفتم :خدا نیزم  یدستام گرفتم و دستام رو محکم دو طرف سرم فشار دادم و رو   یرو تو  سرم

 طاقت ندارم!  

 کن برگرده!   یکار ایخدا

 خدا!  تونمینم

 تحمل کنم!   تونم ی نم گهید

 سوزونه.   ی درد جگر سوز بد جور داره جگرم رو م نیا

 !  تونمی خدا من بدون آرامم نم تونمینم

 .  یکنی و خالصم نم  یبری من رو نم چرا
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و خودم رو بغل کردم و به خاطر خوردن    دمیچقدر وسط اتاق نشستم و زجه زدم که همون وسط اتاق دراز کش دونم ینم

 آرامبخش خوابم برد.  

 

رو   دم ید ی اش آرام رو مکه هر گوشه  یاتاق ریدلگ  ی تحمل فضا دم ید یرو سرجام نشستم و وقت  یشدم و مدت دار یب یسردرد بد  با

 رفتم.   نییها رو پازدم و پله  رون یاز جام برخاستم و از اتاق ب عی سر یلیندارم خ

 

 !  ؟یر  یم  یی:مامان جا دمیو پرس  ستادمیها واپله  نییبود پا رونیرفتن به ب یو آماده  دهی مامان که لباس پوش   دنید با

 

 آرام!   یرم خونه  یم_

 

 آرام؟!    یخونه_

 

 

خسته شدم بس که به تلفن چشم دوختم و منتظر موندم تا هما زنگ    گه یگفت : د ه یمبل انداخت و با گر  یخودش رو رو  مامان

  ی و تف کنه تو  ادیخسته شدم بس که چشمم به در بود که ب گه یزنگ نزد! د  یبارم کنه ول اد یکه از دهنش در م  یبزنه و هر چ

 صورتم!  

 خسته شدم بس که منتظر موندم.   هگ ید

خوب جوابم رو   ایو بگه دستت درد نکنه ثر اد یبگن تا من راحت بشم! چرا هما نم ی زیچ ه یو   انی گن؟ چرا نم ینم  یچیه چرا

 !  یداد

 گن آراد؟!  ینم  یچیه چرا

 دلشون خواست بارم کنن!   ی برم و خودم بهشون بگم هر چ د یبرم! با د یبا

 کنن.    یرو سرم خال شونی دلخور یبرم و بگم همه  د یبا
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 کرد.   ی مامان حالم رو بدتر م  یه یمن بدتر از مامان بود و هق هق گر حال

 آرومم کنه آرامم بود که نبود و من به خاطر نبودنش خراب بودم.  تونستی که م ی زیبودم و تنها چ ه ی پشت گر یه ی گر من

 

 

  گه یخودم جمع شدم د یانداختم و تو  نییپله ننشستم بلکه شکستم و سرم رو پا یکه من رو  د یو د  د یکه حال خرابم رو د نماما

 .د یچیخونه پ یاو و آوا تو  یه یگر  ینزد و تنها صدا یحرف

 

 

 .می صبرانه منتظر اومدنش بود ی ساعت بود که مامان رفته بود و من آوا ب دو

از من   شتریو ب کرد ی زد و فقط در سکوت نگاهم م ی هم نم یذاشت و حرف ی کنارم بود و تنهام نم  قهی قپرستار دم به د هی مثل  آوا

 . ختیری اشک م خوردم ی دل م ی تو  شتریکه ب

 

 شد! ی: خب چ د یصبرانه پرس  ی و آوا ب م یباز شدن در و اومدن مامان من و آوا به سمتش رفت با

 

 شرمنده شدم!   شترینشست و گفت : رفتم و ب نیزم یدر رو  ی همون جلو مامان

 من معذرت بخوام اونا ازم معذرت خواستن و خواستن ببخشمشون.  نکه یا ی بشه به جا یخواستی م یچ

 

 ؟ یببخش د ی مامان چرا تو با یگی م یچ_
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 !خوادی و طالقش رو م  خوادی آرام بهشون گفته که او تو رو نم_

 رت خواستن!حرف آرام ازم معذ  ن یاونا هم بابت ا و

 

همه شون   خوادی گفته تو رو نم یوقت گفت ی دختر انقدر خوبه! هما م ن یافتاد و با بغض ادامه داد : آخه چرا ا ه ی به گر مامان

هما ازم   ی چقدر شرمنده شدم وقت  ی دون  یخواد، نم یگفته فقط طالق م  ستادهیشون واهمه  یاو تو رو یدعواش کردن ول 

 حاللش کنم!   خواستی م

 شرمنده نشم. نیاز ا شتریو ب رمیهمونجا بم خواستی م دلم 

 

 ؟ ی د ی: آرام رو هم دد یپرس  آوا

 

 ! دمینه ند _

 !  خندهی و او بلند بلند م نیذاریسربه سر هم م نی که دار نمش یب یم  نجایا ی ول

  ی من هم آشپز  ذارهیخندونه و نم ی زنه و من رو م  یکمکم کنه حرف م نکه یاز ا شتریآشپزخونه و ب  ی که اومده تو نمش یب یم

 کنم. 

 

 

 .ختی ر یو آوا هم اشک م   گفتی از آرام م مامان

شدم  نیماش   ینشستن تو  الیخی اذان مغرب ب ی صدا دنیزدم که با شن رونیخونه رو نداشتم و از خونه ب یطاقت موندن تو  گهید

 کردم.   یط  ادهیخونه تا مسجد رو پ  یخارج شدم و راه طوالن اطیاز ح م یکه با آرام قدم زنان به مسجد رفت  یشب اد یو به 
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  دهیآرام رفته و از خودش شن دن یخودش گفت به د نکه یزد تا ا ینم ی بود که بابا از نبود آرام و حال خراب من حرف بیعج برام

 .خوادی که گفته من رو نم

 

  د یطول نکش ی لیسپرده بودم و خ لم یطالق رو به وک ی نشم کارها تی اذ ن یاز ا شتر یو ب  نمیرم و آرام رو نببه محضر ن نکه یا یبرا

 .میو واقعا از هم جدا شد  شهیهم ی رفته و من و آرام برا شی پ ی به خوب ی باهام تماس گرفت و گفت همه چ لمی که وک

 

  نهیکنار شوم ی خوشخواب و پتو دنیبا د یخودم رفتم ول  یبه خونه   شه یخبر با حال خرابتر و داغون تر از هم نیا دنیشن بعد 

 حالم خرابتر شد.  

 

 !  میحرف زد یاز هر در  نهیشوم ی آوردم که کنار آرام و جلو اد یرو به  ییشبها

 شعراش.  ی ایدن ی تو شدمی غرق م  بسته  یو من با چشما خوند ی و م  زدیم تار یبرام گ شیکه آرام با نابلد  ییشبا

 

نگاه کردم و   ی و به تراس خال ستادم یبزرگ رو به تراس وا یگرفتم و پشت پنجره  ی صندل ی رو تاری و داغون نگاهم رو از گ   کالفه

و   یگل رنگ  ی ده که توش کل ی تراس جون م ن یآراد ا یو گفت :وا   د یتنش جلوم چرخ ی من تو  یکه با لباسا  دمیآرام رو د

 .  می با هم عصرونه بخور تابستون  یو تو  م یبزار ی و دوتا صندل  زیم  هی وسطش 

 

 .  ذارمی گل نم نجایا گهی! من دیبغلم گرفتمش و گفتم : تو خودت گل ی تو

 

 گم.   ی رو م گهید  یمن گال  ی ناز کرد و گفت :اون که بله! ول برام

 

 ش نکنه!  ! آراد نامرد باشه اگه برات جورخوادی م  یتو فقط بگو دلت چ_
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من چجور    یو دستاش رو به کمرش زد و دور تا دور خونه نگاه کرد وگفت : تو اصال فکر کرد د یکش رون یبغلم ب یرو از تو  خودش 

 رو پر کنم؟!   ی بزرگ نیبه ا یخونه  د یبا

 

 .  کنمی خونه بشو! من خودم برات پرش م ن یتو فقط خانم ا_

 

 پنجره گذاشتم.   یشه یرو ش  دستم

اش و حرف زدن باهاش بود مثل هر روز و هرشب که با زل زدن به شماره  الیخ هیاش همه  یبودم ول ده یهم آرام رو کنارم د باز

 .  بردی خوابم م  المیخ ی تو

 

 !  دمشیدی م اهامیرو ینبود و من فقط تو  گهید  آرام

 زنم!   یکه روبه روم نشسته و من براش ساز م  دمشیدی ! مفرسته ی رقصه و بوسه م ی که وسط خونه برام م دمشیدی م

 !  ندازهیو داد به راه م  غیو ج   رهیکنم از دستم در م یتالف   خوامی م ی ذاره و وقت یکه سربه سرم م  دمشید  یم

 بود!   ا یرو ه یاش همه  ی ول  دمیدی م ه یو ثان قه ی آرام رو هر لحظه و دق من

 .  دمیبوس  یرو م   شیشونیو پ دمیکشی و موهاش رو بو م کردم ی بغلش م اهامیرو ی شده بود و فقط تو ایرو هی  گه یمن د ی برا آرام

 

 

 آخر هفته گذاشته بود.    یرو برا یگذشت و مامان قرار خاستگار ی م مونیاز روز طالق و جدا یروز   دو

که گفت:   دم یچارچوب در د یرو تو  چشمام رو باز کردم و آوا  یدر زدن کس  یبودم که با صدا ده یچند ساعت خواب دونم ینم

 .  دهی م ل یبسته رو به خودت تحو گهی در و م  یاومده جلو ی پست چ ی کردم ول دارت یشرمنده داداش که ب

 

 .  امیبه روش زدم و گفتم :باشه تو برو من هم م ی جون ی ب لبخند 



 ی ج یدختر بس

401 
 

 

دستم به اتاق برگشتم و با عجله مشغول باز کردن بسته   ی تو  یساعت بعد با بسته  م یتخت برخاستم و ن  یرفتن آوا کالفه از رو  با

 شدم. 

عروس آه از نهادم بلند شد و   د یلباس سف دنیروبان روش بود که درش رو برداشتم و با د ه یبا  کیقرمز ش   یجعبه  ه یبسته  داخل

 لباس رو بغل گرفتم.  

 لباس عروسم باشه.    نیا ی ن داماد باشم و آرام توهفته قرار بود م نی رفته بود آخر هم ادم ی پاک

 !  گهیبغلم گرفتم و داد زدم :خداااا بسه د ی قرار و آشفته حال لباس رو محکم تو یب

 !  یزجرم بد  یخوای م  گهید چقدر

 آرام رو نداشتم؟!    اقتیمن ل   یبهم بگ  یخوای م

 نداشتم!   آره

 رو نداشتم! اقتش یل من

 قسم انقدر زجرم نده!   تیی! تو رو به خداهی ادیبهم ثابت شد که آرام برام ز گهید

 

 

 کنم.   هی و گر نم یگوشه بش ه ی بچه  ه یمثل  گه ید خواستمی طاقت غم خوردن و درد گرفتن رو نداشت و نم گه ید دلم 

 

بود با   ستادهی در اتاق وا یداد من جلو  یزدم که آوا که از صدا رون یاتاق پرت کردم و از اتاق ب یگوشه   هی  تیرو با عصبان لباس 

بود   دهیرو به خودش ند  یروزا رنگ شاد  ن یکه ا یارفتم و از خونه  نییها رو پاتوجه بهش پله   یو ترس نگاهم کرد و من ب ینگران

 رفتم.   رون یب
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 به در باز ات ی کارم نشسته بودم که ناز زی دفتر و پشت م ی گذشت و من تو  ی روز چند 

 

 !  ننیشما رو بب خوانی هستن و م نجایا  یمحمد  یزد و گفت :آقا  اق

 

 داخل.   انیپدر آرام بهش گفتم : بگو ب دن یتعجب و با تصور د با

 

و از جام   دمیکش ی تاز سر راح ی چارچوب در نفس ی تو نیرحسیام دن یرو بشم که با دروبه  یمحمد  یبا آقا  ییبودم با چه رو مونده

 برخاستم. 

 

 رو که آرام داده بهت بدم.    لیوسا ی سر ه یتا   نجایاومدم ا شم،ی مزاحمت نم اد یوارد اتاق شد و گفت : ز نیرحسیام

 

 !  له؟یوس _

 

 !  نیماش  ی گذاشتمشون تو  زا،یجور چ نیو از ا  نیداده بود  هی که بهش هد   ییزایگذاشت و گفت :آره چ  زیم  یرو رو  نیماش  چیسوئ

 

 مال خودشه و......   نا یا یول_

 

 !  کنهی حالش رو بدتر م  زا یچ نیا دنید_

 

 بستم و گفتم :حالش چطوره؟   یحرفش چشمام رو عصب  نیا با
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 بشه!   د یبا یعن ی شهیخوب م  ی..... ول ستیخوب ن_

 

 منه....  ر یتقص ی حرف به سمت در رفت که گفتم: همه چ نیبا گفتن ا نیحس ریام

 

 دونم.    یو گفت :م  برگشت

 

 ؟ یدون  ی از.... از کجا م_

 

 اونشب که مادرت اومد بهمون گفت!  _

 

 دونه؟  ی هم م نیمحمدحس_

 

 !  یکه تو االن زنده نبود دونستی اگه م _

 

   ؟یزن  ینم یلیو بهم س   یکن  ی چرا دعوام نم ؟ی گ  ینم ی چیپس چرا تو ه_

 

 تو....   یچون من خودم رو گذاشتم جا_

 

_ ......... 
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کار    نیتو بودم هم یمنم اگه جا یدرست نباشه گفتنش ول  د یتو باشم، شا ی هم که شده جا ه یثان ک ی  یاصال دلم نخواست برا_

 کردم.    یرو م 

 

 !  یستیمن ن ی خوش به حالت که جا_

 

  لیخودم ببره و وسا یخونه  نگ یآرام رو به پارک نیبسپاره تا ماش  یکیستم به  پرهام رو صدا زدم و ازش خوا نیحس ری رفتن ام با

 خونه بزاره.   ی رو تو

عادت کنم و چه   د یاوضاع جد  نیهر جور شده به ا خواستمی ها برام زنده بشن و م دوباره خاطره  لیوسا  دنیبا د خواستی نم دلم 

 که طاقتش رو نداشتم.    یز یسخت بود عادت به چ

 

 

 !  میآماده شده بود   یبهرام یرفتن به خونه  ی*آخر هفته بود و من و بابا برا

 شه.   ی و زود تر آماده نم  کنهی رفتار م نجوریکه چرا ا زدی و بابا سرش غر م  کرد ی رفتن دست دست م ی برا مامان

 

گونه اش   ی کرد که با قرار گرفتن مامان کنارمون اشکاش رو ی به من که ساکت و ناراحت بودم نگاه م یو ناراحت ی هم با دلسوز آوا

 و از پله ها باال رفت.   ختیر

 

 با تعجب جلو تر از ما از خونه خارج شد و خودش پشت فرمون نشست.   د یفهم ی رفتار آوا و مامان رو نم ی که معن بابا

 

که از اول مجلس   ه یو با حرص به سا کرد ینم  شینشون ندادن ناراحت یبرا  یا  یحت بود و سعهم مامان نارا ی بهرام یخونه  ی تو

 .  کردی با لباس کوتاه و باز جلوش نشسته بود نگاه م
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  ی و برا می نبود و من و بابا و مامان به اجبار توش شرکت کرده بود یم یآرام گرم و صم یمجلس برخالف مجلس خاستگار نیا

  ی تعداد باال ی حت م یکردی رو قبول م گفتنی و خانمش م یکه بهرام  یهر چ  یمخالفت  چیزود تموم بشه بدون ه  زیهمه چ نکهیا

 رو!   هی مقدار مهر

 

 نشست.  نیماش   ی زد و تو رون ی ب یبهرام یبود که از خونه  ی کس ن یبرگشتن به خونه هم مامان اول موقع 

 

 

شد و به سمت خونه رفت و بابا هم به دنبالش وارد خونه شد و من هم    هادیپ نیاز ماش  ع یسر یلیبه خونه مامان خ دنمونیرس  با

زد پشت در   یحرف م  ه یمامان که با گر یصدا دن یبا شن یشدم و به سمت خونه رفتم ول  ادهیپ نیمعطل کردن از ماش  یبعد اندک

 دختره کجا؟  نیتونم تحمل کنم! آرام کجا و ا ی نم گهی: د گفتی که م دادم و به حرفاش گوش   ستادم یباز وا مهین

 !  شمی نگفتم دارم خفه م  یزیبس که ساکت بودم و چ گهید

 دختره رو ندارم!    نیا دنیچشم د من

 خواد منصور!   ی آرام رو م دلم 

 براش بکنم.   یکار  تونم ی و نم  شهی تر م فیروز الغر تر و ضع روزبه  نمیبیکه م  سوزهی آرادم م  ی برا دلم 

 منو مرگ بده و راحتم کن.   خدا یا

 ! زمیسرشون گل بر یکنم و رو  ی کل بکشم و شاد شونیعروس  یامشب قرار بود تو  مثل

 ! خورهی تخت آراد داره خاک م ر یکه ز یلباس عروس   یسر آرام تو ی رو

که   ی کس یرم خاستگار ی م  براش  یگرفتن عروس  ی قراره به جا دونستمی کردم و چه م ی م یامشب لحظه شمار دنیرس  یبرا

 . ادیازش بدم م

  یتو  دایآ یدر فاصله گرفتم و به قصد رفتن به خونه  خت؟از یبه هم ر  نجور یا یهمه چ هو یمنصور! آخه چرا  شمی م وونه ید  دارم

 نشستم.   نیماش 
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اش رفته بودم و  به خونه  بود که فقط دوبار با آرام  ن یهم ا لش یو تنها دل  رفتمی م  ادیروزا ز  نیبود که ا یی تنها جا دایآ یخونه 

 از آرام بود.   یاآور خاطره  اد یشهر برام  ن یا یجا یازش نداشتم وگرنه همه  یاد یز یخاطره

 

 

 ! یگفت :سالم داداش خوش اومد  ییرو زدم که در رو برام باز کرد و با خوش رو  دا یواحد آ زنگ

 

 ؟ یاودین وی  یزن داد  ایبه پشت سرم انداخت و گفت :پس چِ یورودم به خونه مرسانا خودش رو بهم رسوند و نگاه با

 

باش تا   یکن و دختر خوب ی اتاقت باز ی! تو برو توادیب تونه ی نم یی ! زن دازمیزانو زد و گفت :عز نیزم ی مرسانا و رو یرو روبه  دایآ

 .ادیب

 

 ! ؟ یالیهم با خودت م وی  ی باشم زن داد ی اگه دختل خوب یبه من انداخت و گفت :داد  ینگاه یبا ناراحت مرسانا

 

 .  هیکار بد  یپرس ی ازش سوال م یکه تو دار   نیخسته است وهم یی و گفت :مرسانا دا د ی هم کش یاخماش رو تو دایآ

 

   ست؟ یخونه ن د یمبل نشستم و گفتم :سع ی به اتاقش رفت و من رو یبا ناراحت مرسانا

 

 .  گردهی باباشه...رفته بهشون سر بزنه! زود بر م ینه خونه _

 

   ؟ ی:شام خوردد یپرس  دایمبل گذاشتم و چشمام رو بستم و آ ی پشت یرو  سرم
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 .  اریتلخ برام ب  یقهوه  ه ی  شهی خوام! اگه م ی نه! نم_

 

   ؟ یتلخ خورد  یبس که قهوه یتو خسته نشد _

 

 وجود داره.   ی زیتلخ تر از حال و روزگار من هم چ ندازه ی م ادم یکه   هیزیها چتن_

 

 گفت:آراد تو حالت خوبه؟!   هو یبعد با قهوه برگشت و  یبه آشپزخونه رفت و مدت یحرف  چیبدون گفتن ه دایآ

 

 بود.   ده یامانم رو بر کردی نم رهام  و وقت همراهم بود  شتریروزها ب نیکه ا ی نبودم! درد معده ا خوب

 

 شم.   ی کم دراز بکشم خوب م  هی اگه  کنه ی کم معده ام درد م  هی گفتم:خوبم فقط  ی حال یب با

 

 دکتر؟!    یبر  یخوای نم یمطمئن_

 

 آره!  _

 

 تخت دراز بکش.   یخب! پس پاشو برو رو  یلیخ_

 

کمکم کرد   دای تخت نشستم و آ یتر شد و خودم رو به زحمت به اتاق خواب رسوندم و رو  د یجام برخاستم که درد معده ام شد  از

 .  دمیتخت دراز کش  یو کتم رو از تنم در آوردم و رو
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م آورده تا  هم دوو ی لیخ چارهیب ی معده   نیکرد سرم غر زد: ا  یم  زونی آو یدستش رو به چوب لباس  ی که کت تو ی در حال دایآ

 ات شده قهوه و قهوه و قهوه!  حاال! تو ناهار و شام و صبحانه 

 !  یاش رو تا آخر بخورهمه  ی و تو هم مجبور  ارمیو برات م کنم ی شام زود هضم درست م ه یخودم  االن

 

 شدم.   ره یخ شش یآرا ز یم یحرف از اتاق خارج شد و من به عکس رو  نیبا گفتن ا دایآ

 .  می درست کرد ی که آدم برف یاز روز برف  ی دسته جمع عکس

بگه که با   ی زیدوباره به اتاق اومد و خواست چ  دایکه آ د یچشمم چک یاز گوشه  یاشک یخندون آرام زل زدم و قطره  یلبا به

 شد.   رهیمن رد نگاهم رو دنبال کرد و به قاب عکس خ  یاشک یچشما دنید

 

   ؟ی: بهتر  د یو پرس   نم ینشست که من عکس رو نب ی تخت جور ی و رو  کنارم

 

 .  کنهی قلبم درد م ی معده ام بهتره ول_

 حاال....  ی! امشب قرار بود من داماد باشم و آرام عروسم باشه ول دایآ

 

 بودنه!   دوار یتوکل کردن و ام نیهم هم ش یکیگرفتم و  ادی از آرام  زا یچ یلیآراد من خ_

 

 ! مهیمراسم نامزد  گهید  یپشت سرم رو خراب کردم و دو هفته  ی پل ها یباشم من همه  دوار یچطور ام گهید_

 جنازه ام بشه!   عیی اون مراسم مراسم تش کاش 

 

 ! تو رو خدا نگو آراد!  سسسیه_
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 !  نهیحال نب نیا ی و تو رو تو  رهی خواهرت بم یو گفت :اله د یاز چشمش چک  یاشک یقطره 

 

 رو بستم و گفتم :خدا نکنه!   چشمام

 

 کرد.   ی قاب عکس بهم دهن کج ی خال ی من دوباره چشمام رو باز کردم جا ی کنارم برخاست و از اتاق خارج شد و وقت از

 

 

 

شرکت با شدت باز   ی شرکت ( بودم که در ورود ی از کارمندا ی کی)یدر اتاقم مشغول صحبت با قادر  یشرکت و جلو  ی تو فرداش 

بهم   دنشیمن به سمتم پا تند کرد و با رس  دن یاش رو قرمز کرده بود وارد شرکت شد و با دچهره  تیکه عصبان نیشد و محمدحس

 صورتم کرد.  یرو حواله   یام رو به چنگ گرفت و مشت قه ی

 

من   ی رو گرفتن و از من دورش کردن ول نیمحمدحس یو مش باقر دستا ی لبم احساس کردم و قادر  یخون رو گوشه  یسیخ

   ن؟ی بهتون گفت دخالت کن ی ! کنیولش کنسرشون داد زدم : 

 

کردن   ی سالن جمع شده بودن و نگاهم م ی تو  یکه با کنجکاو  ییحرفم دستاش رو رها کردن و من در مقابل چشمها نیا با

 بزن!   کنهی گفتم :بزن داداش! اگه آرومت م نیطرف چرخوندم و رو به محمد حس کیصورتم رو به 

 

 !  زیهمه چ یمثل تو باشم! نامرد ب  ی! من محاله داداش آدم نامرد و پستیضداد زد:به من نگو داداش عو سرم

 ؟ یکرد   کاریما چ یبا زندگ  یدونی م  یعوض ی تو
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   ؟ی کرد کاریبا ما چ یدونی م

   ؟ یدونی م  آره؟

 

 !زدی بود و او سرم داد م نییپا سرم

  یسرم داد بکشه و ازم عصبان دادم ی بهش حق م یول  دمیکشی من که خودم داغون بودم و و بدون داد زدن شب و روز زجر م سر

 باشه. 

 

 .  نیو داخل اتاق حرف بزن نیجلو اومد و رو بهمون گفت :لطفا بر پرهام

 

اق شد و من هم به دنبالش روانه شدم و  وارد ات  تیجلوتر ازمن و با عصبان نیدر کنار رفتم و محمدحس ی حرفش از جلو نیا با

 وارد بشه در رو به رومون بست.    نکهیپرهام بدون ا

 

 ستا یکه وسط اتاق و پشت به من وا نیو محمدحس  ستادمیپشت در وا همون

 

 !  یست یما ن ی بود گفت :بهشون گفته بودم تو وصله  ده

  نیو گفت داداش ا ستاد یبار جلوم وا نی اول یآرام برا  یول  ینیبی رو نم یچ یکه جز پول ه  یبچه پولدار سوسول هی بودم تو  گفته

 مَرده!  یک ی نیا ست، ین ینجور یا یکی

 فرق داره!   ه یبق با

 

 !  ینبود  ی طرفم برگشت و ادامه داد: ول به

 بفهمم!  ی زیکس نذاشت من چ چی ه ن یهم ی! برا یمرد نبود  تو
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 از کجا؟! ی دونی م دمیمن فهم ی ول

مطلقه است بهشون    هی حاال او  دونستم یو من که نم کردن ی م یراه خواهر شوهردارم رو ازم خاستگار یکه راه و ب  ییخاستگارا از

 . دمیخند ی م

 .  دمیاش رو دشده  یچ یق ی چیکوتاه بلند و ق ی که موها  دمیفهم ی وقت

ما و در کمال وقاحت آرام رو   یخونه  یتمام اومد و نشست تو  ی شرم یدوست پست تر از خودت با ب   ن یکه هم دمیفهم  یوقت من

 کرد!   یازم خاستگار

 

 پرهام؟!   ؟یحد ممکن باز شد و گفتم :ک  نیحرف چشمام تا آخر نیا دنیشن از

 

 آره! پرهام!  _

 

 !  زنهی م  ریآرام رو با ت یه یممکنه! پرهام سا ریغ نیا_

 

 تو!   یداره درست مثل نامرد   تیواقع  یول_

 

 قرمز شده بودم.    ت یو از عصبان ومد یخونم در نم زدی م کارد    بهم یکس  اگه

 ممکن بود.   ریرو کرده باشه اصال غ  ی کار نی ممکن بود پرهام همچ چطور

که به نظر    نیدستم احساس کردم رو به محمدحس ی که تو یدستم فرو و با سوزش  ی رو مشت کردم و ناخن هام رو تو دستام

رو داشته باشه   اقتش یباشه که ل ی با کس د یآرام رو نداشتم، آرام با اقتی ل من:  گفتم شده جرأت آروم شده با اندک یکم د یرس ی م

 من براش .......  
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 نمونده.....   یباق  یآرام گهیزد : د داد

 

 ! ستیآرام ن  گهی..... آرام دباشه. قش یال ینمونده که بخواد کس  یآرام گهیحرفش قلبم به درد اومد و او آروم تر ادامه داد: د نیا با

 !ستیآرامم ن  نا

 متحرک!   یمرده   هی ! ستین ایدن  نیا ی تو  کال

 توئه کثافت!   ری اش تقصشرفه! همه  ی ب یتو   ریتقص اش همه

 

 

!  یکرد رش ی! پ یشکست یاوج جوون  ی داد و گفت :تو آرام شاد و سرحال رو تو هی مبل گذاشت و بهشون تک  یپشت ی رو رو دستاش 

 !  ستین ا یخونه هست   ی تو  یآرام شهی که با وجودش شلوغ و پر از سر و صدا بود حاال اصال معلوم نم یاخونه 

 !  زهیبشه و اشک بر  رهیو به ناکجا آباد خ رهیغم بغل بگ  یگوشه زانو  ه ی دنیخند  یکه به جا  یکرد   یکار

 خواب راحت قرص بخوره!   یاه ی ثان ه ی یکه مجبوره برا  یکرد   یکار  تو

 

 

آروم شدن قرص    یهمه آرامبخش بود حاال خودش برا یکه وجودش برا ی تا آرام ی کرد ی : تو کار د ی شد و رو بهم توپ ک ینزد بهم

 اعصاب بخوره!  

 آراد!   یکرد  بد 

 !  یبد کرد یلیخ

 

 

 کرده بودم!   کاریتونستم بشنوم که من با آرامم چ ینم  گه ینداشتم، د دنیتحمل شن  گهیانداختم، د نییرو پا سرم
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 !  ارمیبشنوم که آرامم حالش بدتر از منه و طاقت ب تونستم ی نم گهید

 زد؟  ی م شمی و با حرفاش آت د ید  یحال خرابم رو نم نیمحمدحس چرا

 که خودم ته خرابا بودم.   من

 

 

 !  ادته؟ی! یداد  یقول   هی م اتاق به نیهم  یتو  نجا، یهم ادمه یشد و گفت : ره یخ سم یخ یچشما به

 

 !  ادته؟یطرف چرخوندم و چشمام رو بستم که داد زد:گفتم   ک یرو به  سرم

 

 !  ادمهیآره........ _

 

 !  یخوشبختش کن ی تو قول داد ی من گفتم بهت اعتماد ندارم ول_

 .  گفتمی که درست م  فیح  یدر موردت اشتباه کرده باشم ول   کردمی آرزو م  اش همه

 

 بکنم!   یخواهش ه یازتون   شهیم_

 

_ ......... 

 

لطفا آرام رو..... آرام رو به خاطر انتخاب من سرزنش   ی من رو سرزنش کن و بزن ول یخوای و گفتم :هر چه قدر م ختم یر اشک

   نکن.....
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 که دوستت با پدر و مادرش اومد تموم شد!   شبیبخواد سرزنشش کنه! آرام همون د ینمونده که کس یباق  یز یاز آرام چ_

 

 

شد از اتاق   مون یپش ی بگه ول خوادی م  یزیچ د یرس ی که به نظر م یحرف در اتاق رو باز کرد و بعد مکث نیبا گفتن ا نیمحمدحس

 زد.   رون یب

 

 

به اتاق پرهام رفتم و رو   تیدر به من چشم دوخته بودن با عصبان  رونی که ب  ییو چشما سمیخ یرفتنش بدون توجه به چشما با

 ! ق ینارف ینامرد  ی لیپرهام! خ یپست ی لیبود گفتم: خ ستادهیوا  لکسیر ی لیپنجره خ ی به او که پشت به من و جلو 

 بشنوم که تو به آرام....... د یمن با چرا

 پرهام؟ چرا؟  چرا

 ..... یکار رو کرد ن یا یبه چه حق تو

 

 

 ! ؟ی باهاش دار ی تو چه نسبت یبگ  شهی د زد :م دا سرم

 

 شدم و در سکوت نگاهش کردم که به طرفم برگشت و گفت : من زودتر از تو عاشقش شدم!   ساکت

 .دمیشون شده بودم فهم وونهی که د ییرو از چشما ن یاو عاشق تو شده بود و من ا ی زودتر از تو بهش گفتم دوستش دارم ول من

 تو بود.  ی روزا نیدتر از حال امن هم ب ی اون روزا حال
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 . رمیبم خواستیصدبار دلم م  یو روز  دمشید ی که هر لحظه کنار تو م من

 .  دمیگرم کردم و روزا رو تا شب از درد سر و درد نداشتنش زجر کش یرو تا صبح سرم رو به مهمون شبا

 شدم که با همه فرق داشت. یزودتر از تو! عاشق دختر یل یآراد! من هم عاشق آرام شده بودم، خ آره

 ذاشت!  یبست و باز م یمثل اتاق تو در رو نم  یول ومد یبه اتاق من هم م او

 

که دم   یپسر حاج نمیدست بذارم و بب یتونم دست رو  ی نم گهیحاال د  ی دلم گذاشتم ول  یو پا رو  دمیبه خاطر تو پا پس کش من

 . ارهیره از چنگم درش ب ی ن آرام به خونشون مکرد  یراض ی مادرش برا قه ی به دق

 

 . نمتیخوام بب ینم گه ید  رون،ی! گم شو برو بیزدم:خفه شو عوض داد

 

 از کنارم گذشت و از اتاق خارج شد. ی صندل یلبش نشست و با برداشتن کتش از رو  یگوشه  یپوزخند 

 

 سخت باخته بودم و چه زود از دست داده بودمش!  چه

آرامش رو   نیا  شه یهم یبرا خواستی م  قمی آرامم کنه رو نداشتم و حاال رف تونستی که م   یآرامش بودم و آرام یاذره   یتشنه  من

 ! رهیاز من بگ 

  ی ه بود و آخ که چه بد مکه نبودنش جگرم رو سوزوند  دمیفهمی رو فقط من م نیو ا دن یبود بدون آرام نفس کش یدرد بد  چه

 سوختم.

 

 . ستادم یاتاق خارج شدم و به اتاق خودم رفتم و محکم در رو به هم زدم و پشت در وا از

مدل بافت مو رو دوست    نیرو از سرش در آورد و گفت :آراد ا شیکه وسط اتاق روسر دمیدادم و آرام رو د  هی رو به در تک سرم

 ؟ یدار
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شلوارم جا دادم و گفتم :امممممم... راستش من   ب یج یفته شده اش نگاه کردم و دستام رو تو و تاب دار و با  چیپ یموها به

 دوست دارم!   شتریبازت رو ب یموها

 

 واقعا؟ ! _

 

 واقعا!_

 

 تا پوست سرم رو بکنه!  نم یبش نایمب نی دست ا  ریساعت ز کی ستی الزم ن گه یچه خوب پس د_

 

 موهات رو برات ببافم.   خوامی به بعد هر روز خودم م  نی اصال از ا کنه ی غلط م نایمب_

 

 شدم؟  یاش رو باز کرد و تو هوا تکونشون داد و گفت :چه شکلبافته شده   یعجله موها با

 

 پرنسسا! هیشب_

 

 ده!  یو اخمو افتخار رقص با پرنسسش رو م   پیخوش ت  یشاهزاده   نیرو به طرفم دراز کرد و گفت :حاال ا دستش

 

 ! نجا؟یدستش گذاشتم و گفتم :رقص؟ اونم ا ی رو تو دستم
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 برقصم.  اهامیرو  ی  شاهزاده با خواست دلم   داره من االن  یکرد و گفت :چه اشکال ی رو پل ی آهنگ  شیگوش  با

 

 . مید یدستش گذاشتم و با هم تانگو رقص  یتو  دست

   ؟یناراحت یاز چ  یبگ  شهی وجود داره! م   یناراحت ه یعمق نگاهت  ی شد و گفت :تو رهیچشمام خ به

 

او غصه داره و من   نم یبب  تونمی! نمدهی چشه جواب سر باال م پرسمی هم که ازش م یو هر چ  ست یروزا خوب ن نیپرهام ا_

 خوشحالم.  

 

 خودش بمونه!   شیگه تو هم ازش نپرس بزار رازش پ ی اگه بهت نم_

 

 ....  یول_

 

   ن یداره و بعضبا از داشتن ا یراز  هی خودش  یهر کس برا _

 !  کنهی رو درست م ی ناراحت. زمان همه چ ا یخوشحالن و بعض راز

 

 هوا پخش شدن و من عاشقانه نگاهش کردم.   یموهاش تو   دنش یو با چرخ د یپاش چرخ یرو باال گرفتم و رو  دستش

 

 دونست!   ی پرهام رو م یناراحت ل یآرام دل پس

 نشستم.   نیزم  ی در سر خوردم و رو  یرو  از

 و من موهاش رو براش ببافم.   سته یام برقصه و پشت به من باآرام نبود که بر گهید
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 من عاشق موهاشم و حاال که من نبودم موهاش رو کوتاه کرده بود.    دونستی م او

 

  گه ید دم یغروب که د ک یبود موندم و نزد  کیاش تارروزا همه  نیها ابودن پرده  دهیکه به خاطر کش ی خلوت و اتاق یشب رو تو  تا

  یگوشم و پل ی تو  م یزدم و همراه با گذاشتن هندزفر رونیآرام رو ندارم از اتاق خارج شدم و از شرکت ب ی خال یتحمل خلوت و جا

 رو قدم زدم.  ادهیپ  یهدف تو  ی روزا مرهمم شده بود ب نیکه ا  یکردن آهنگ 

 

 زنم  یتو دارم قدم م بدون

 

 شهر که از خاطراتت پره  نیا تو

 

 از اسمشون   که ییهاکوچه   نیا تو

 

   خوره ی تو حالم به هم م بدون

 

 هوا نیا ی تو تو ی کشم ب  یم  نفس

 

   رینفسهام رو از من بگ  ایخدا

 

 ممکنه!    ریبرام غ دنی)به چشمهام نگاه کرد و گفت:آراد بدون تو نفس کش

 

 نباشم.   ستیمن قرار ن _
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 تونم نبودنت رو....    یتونم! من نم ی! نم ترسمی من از نبودنت م _

 

 !( سسسیه_

 

 به خودم  ی ه ی اون روز که تو رفت از

 

 . ر یبم گه یبسه د ی گم لعنت یم

 

 من!  یاهایکابوس رو  نیتر بایز

 

 من!   ی بایعاشق کش ز  ی  معشوقه 

 

 مردنه   هی بدون تو شب یزندگ نیا

 

 من  یا یدن م یزندگ ل یدل تنها

 

 من!   یمن! امروز من! فردا  روز ید

 

 من   ی حرفا ن یتموم ا  یزهیانگ 
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 درمون شده    یاز تو دردم، درد ب بعد 

 

 من  یوا  ی من، ا یوا  ی من، ا یوا  یا

 

 عاشقم که فقط   هی تو  بدون

 

 کشه   یدرد معشوق اش رو م  داره

 

 نوا  یعاشق ب ن یا گنی م همه

 

 سر پا بشه  گه یتونه د ینم

 

 (  یب یحب نی)آهنگ از :ام

 

 

 خواست.   یرو م دنشی لحظه د ه ینبود و من بدون او خودم هم نبودم و دلم   آرام

 کنم.    ی هاش نفس بکشم و زندگشد که تونستم دوماه بدون آرام و فقط با خاطره ی نم باورم

 

 برم.   د یکجا با مید یکه گفت :آقا رس  راننده  یصدا با
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شدم   اده یپ نیداشبورد گذاشتم و از ماش   یرو رو یگاه کردم و تراول آرام توش قرار داشت ن یکه خونه   یابونیخودم اومدم و به خ به

 بده.   ی که راننده گفت :آقا اگه پول خورد دار

 

 خوام.   ی رو نم اش ه یبق_

 

شون رفتم و دور تر از در خونه و اونطرف  کوچه گذاشتم و به سمت خونه  یتوجه به مخالفت راننده پا تو  ی رو بستم و ب نیماش  در

 شدم.   رهیو به در خ ستادم یوا ابونیخ

 

آرام بعد برداشتن چادر عروس مقابلم نقش بست که به روم لبخند زد و    ینگاه کردم و چهره  نیحس  ر یام یبرق خاموش خونه  به

 من محو تماشاش شدم.  

 

 زانو زدم و لبم رو به دندون گرفتم.   نیزم  ی قلبم گذاشتم و رو ی دستم رو رو  شیآور ادی با

 

 روبه ر  دنشی د د یساعت بود که به ام کی

 

 .  نمشیبی و حتما م ومدمی ن نجایا خودی ب  گفتی م کرد و بهم  ی م  یقرار یقلبم ب   ب ینشسته بودم و عج در  یو

 

شدن رو کنار زدم   یم  دنیکه مانع د  ییبه در خونه و متوقف شدنش همانطور که نشسته بودم شمشادها ینیشدن ماش  ک ینزد با

قبل    یبازش کرده بود رفت ول ن یرحسیرمق به سمت در خونه که ام یشد و ب اده یپ نیکه با کمک آرزو از ماش  نمشی و تونستم بب

زد که هما خانم گفت:آرام   ش یصورت الغر و ناراحتش آت دن یکرد و قلبم رو با د اهو به پشت سرش نگ   ستادیورودش به خونه وا

 تو!   یر  ی شده چرا نم یزیجان! چ
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چه کردم با   دم یبغلش رو گرفته بود وارد خونه شد و تازه من فهم ریبه پشت سرش نگاه کرد و همانطور که آرزو ز  گه یبار د آرام

 پاش راه بره.   یتونست رو ینم  یآرامم که حت

 

وارد   خواستی رو پارک کرده بود و م ن یکه ماش  نیبود رو به محمدحس ستاده یدر وا  یکه تا اون لحظه منتظر جلو  نیرحسیام

 گفت.   ی: دکترش چ د یخونه بشه پرس 

 

  ی م ز یاون به همه چ ادیکه او رو   ییاز جاها د یتر براش نوشت و گفت با  یمشت قرص قو  ه یبگه  یخواستی م ی:چ نیمحمدحس

 .  میندازه دورش کن

 

 گن.   یم  ی چ گهید  دمیخونه شدن و من نشن اطیوارد ح نیرحسی و به دنبالش ام  نیمحمدحس

 

  یتاکس  نیاول یرسوندم و برا ی اصل ابونیم و خودم رو به خو داغون تر از هر زمان قدم برداشت نیسنگ   یجام برخاستم و با قدما از

 رو بهش دادم.    دایآ ینشستم و آدرس خونه  نیماش  ی پام ترمز زد و من تو یدست بلند کردم که جلو 

 

 

 .  یدر رو برام باز کرد و گفت :سالم خوش اومد  د ی در واحد رو زدم که سع زنگ

 

 .  رونیب م یو بنداز یریروزاست که دمم رو بگ  نی! هم؟یآمد  چه خوش  گه یخونه ام شده د نجایسالم! من که ا_

 

 که با وجود خواهرت جرأت کنه!   ه یک  یول  کنم یکار رو م  نیو گفت : اگه به من باشه حتما ا د یخند  د یسع
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آشپزخونه بهم سالم کرد و من جوابش رو دادم و    یاز تو  دایزدم و جلوتر از او وارد حال شدم که آ ی جون ی حرفش لبخند ب به

 شام بخور!   ایآب به دست و صورتت بزن و ب  هی پاشو  ن،یاونجا نش گهیکه گفت:د  نمیخواستم بش

 

 داخل راهرو رفتم.   س یشوستن دستام به سرو یباال انداخت و من برا  ی با لبخند شونه ا د یحرفش سع نیا با

 

 شدم.   ره یروبه روم خ ی  نه ی آ یتو  رمیو به تصو  ختمیرو پر از آب کردم و به صورتم ر دستام

 راست می گفت چقدر الغر شده بودم!   مامان

 شناختم!   ی رو نم نهیآ یتو  ی آراد غم زده  گهید

 داد.    یکه بودم نشون م   یاز اون شتر یدر اومده بود و سنم رو ب  شیصورتم بود که از حالت ته ر یرو  یشیر

 

 بمونه!  نجوریهم شهیهم  شتیو گفت :آراد بزار ر د ی به صورتم کش ی بالشم گذاشت و دست ی)آرام سرش رو رو 

 

 چرا؟ _

 

 !(  یجذاب تر ی نجوریآخه ا_

 

 .  دمیصورتم کش  ی رو توش جا زدم و رو غ یدرآوردم و ت نه ی کنار آ  کیرو از کمد کوچ د یسع غ یت نیماش 

 نبود که بخوام براش جذاب باشم!  آرام  گهید حاال

 که نباشم.   خواستمیاو نبود و من هم م  گهید حاال
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 خارج و وارد آشپزخونه شدم.   س یروشور رو هم آب گرفتم و از سرو ی تموم شدن کارم صورتم رو شستم و رو با

 

  ی داشتم ازت م  گهیداداش! د ی به روم لبخند زد و گفت :چه خوب کرد دنم یبود با د سید  یغذا تو دن یکه مشغول کش دایآ

 .  دمیترس 

 

 ساعت رفته اون تو و ما رو از شام خوردن انداخته.   هی رو خوب کرده!  ی چ یکه به غذا ناخنک زده بود با دهن پر گفت : چ د یسع

 

 .  ایب ی بشه بعد غپ ی! حاال بزار دهنت خالینه که نخورد _

 

  ره یرنگا با رنگش خ زیمن که به م ینشست و برا د یو وسط من و سع ز یگذاشت و خودش پشت م ز یم  یو روبرنج ر سید دایآ

 چرا ماتت برده؟   ه؟ی رو به من گفت : چ د یکه سع  د یبشقابم غذا کش یبودم تو 

 

   ؟ یگرفت رونیغذا رو از ب  نیگرفتم و گفتم :ا دایرو از دست آ بشقاب

 

 !  دهی! خانم خونه زحمتش رو کشرینه خ_

 

و    میکن یم  ی اشتباه زندگ می و گفت :انگار آرام اومده بود تا فقط بهمون بگه دار د یاراده آه کش ی نگاه کردم که ب دایتعجب به آ با

 بره!  

 

آرام انداخته با   اد یگفته و ناخواسته من رو به   یبود چ دهیکه تازه فهم دایبشقاب برنج ثابت موند که آ یدستم و رو  ی تو قاشق

 اد؟ یخوشت م نیبخور بب فتادهی البته هنوز جا ن ختمی رو خودم ر ی ترش  نیگفت : اِ داداش! ا ی تصنع یخنده
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دهنم گذاشتم    یرو تو  ی از ترش  کیقاشق کوچ ه یزدم و   یخوردن آرام شد و من لبخند تلخ یترش    آور ادیحرفش باز هم  نیا با

 از حدش به سرفه افتادم.   ش یب یکه از تند 

چرا درست   یستیکه بلد ن  یز یو گفتم : آخه خواهر من چ  دمیآب رو به دستم داد و من آب رو سر کش وان یل  لکسیر یلیخ د یسع

   ؟یکن یم

 

 

 

 بود!  نیکوچولو تند شدن؟ منظورم از کوچولو ا  هی بهت گفتم  ادتهیرو بهش گفت :خانم!   د یبا تعجب نگاهم کرد و سع دایآ

 

  گه یمقدار د ه ی چقدر تنده!... اشکال نداره  ن یا ی دهنش گذاشت و گفت : وا  یرو تو  ی مقدار از ترش  هی با حرص نگاهش کرد و  دایآ

 شه.  یتوش درست م زم یبر زایچ نجور یکه کلم و ا

 

 . میسکوت مشغول خوردن شام شد  یو تو  م یبا تعجب به هم نگاه کرد د یسع من

 

 

و    کردمی ها نگاه م هدف به مغازه  یزدم و ب  ی قدم م د یمرکز خر یو تو  ه یکنار سا  ،یعصر گرم تابستون کی  یبار و تو  ن یاول ی*برا

 !  دهیخر  یبرام مهم باشه بدونم چ نکه یبدون ا دم یکش ی کارت م  د یخر ی م ه یکه سا ی زیهر چ  ی برا ی ا یدلخوش   چیبدون ه

 

 انتخاب کنه.   خواد رو  یکه م  ی کفش  هیتا سا  ستادمیوا  ی کفش فروش  یمغازه  مقابل

  ستی! تو امروز حالت خوب نزمیزدن کفشا برداشت و گفت : عز د یندارم دست از د د یخر یبود من کالفه ام و حوصله  ده یکه د او

 .  د یخر ی برا م یایب گهیروز د ه یخونه و  میبر یخوای م
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 .  امیتونم ب  ینم گهی رو بخر! چون من د یخوایم   ینه الزم نکرده! تو هر چ_

 

 خوام.  ینم ی زیچ گه یاصال من د ؟یش ی م یحاال چرا عصب_

 

 خونه.   میری خب! پس م  یلیخ_

 

کرد   یکه خودش رو به من رسوند و سع  دم یتق تق اعصاب خورد کن کفش پاشنه بلندش رو شن ی از او راه افتادم و صدا جلوتر

 شونه به شونه ام قدم برداره.  

 

 نشستم و منتظر شدم تا سوار شه!   نیماش   یرو براش باز کنم تو نیتوجه به او که منتظر بود در ماش  یب

  دمیبهش توپ ختی ر یاعصابم به هم م  ییصدا ن یروزا با کوچکتر  نینشست و در رو به هم زد و من که ا نیماش  یتو  تیعصبان با

 چته؟!   ی:هو

 

 !  ؟ی رفتار کن د یخانم چجور با ه یبا  ی نگرفت اد یتو هنوز _

 

 چطور باهاش رفتار کنم.   رم یبگ  ادیکه بخوام  نمیبینم یخانم_

 

 

 کردم.   ی رو پل میشگ یهم نیآهنگ غمگ    نیداد و من با روشن کردن ماش  رون یحرص نفسش رو ب  با

 



 ی ج یدختر بس

427 
 

   ؟ی کنی م کار یچمعلومه   چیضبط گذاشت و آهنگ رو قطع کرد که گفتم : ه یدکمه  ی که گذشت دستش رو رو یمدت

 

 !  یآهنگ رو گوش کن نیا  یبه بعد حق ندار ن یتو از ا_

 

 نکنم!   کاریکنم و چ کاریکه چ  یری گ  ینم م یمن تصم ی تو برا_

 

  یعقب افتاده  ی خواد تو هنوز هم به فکر اون دختره   یدلم نم  چیو ه می قراره زن و شوهر بش  گهی! ما درمی گ ی خوب هم م یلیخ_

 عهد بوق...... 

 

دهنت رو آب بکش!    یدر موردش حرف بزن  یخوای م  یدهنش حرفش رو خورد و من سرش داد زدم : وقت  ی نشستن دستم تو با

 .  یکرد   نیبهش توه دمیباشه که شن  یآخر  یدفعه 

 

 دهن من؟!    یتو  ی گفت:تو به خاطر اون زد ه یگر با

 

  م یبه رانندگ ستیمخم ن  یصداش رو  گهیقهر کرده و د هیسا نکه یل از او خوشحا  یحرف چیکردم و بدون ه  یآهنگ رو پل دوباره 

 ادامه دادم.  

 

 لبت رو پاک کن.   یرو به طرفش گرفتم و گفتم :گوشه  یبشه دستمال ادهیپ نکه یرو نگه داشتم و قبل ا نیشون ماش در خونه   یجلو

 

 شد.  ادهیپ نیاز ماش  یرو از دستم گرفت و با ناراحت دستمال
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شرت رو   شهیهم  یکه دست باباته برا  ییبه محض پاس شدن چکا خورمی فرمون گذاشتم و گفتم :قسم م  ی رفتنش سرم رو رو با

 جور بمونه!   ن یاز سرم کم کنم! فقط دعا کن اوضاع هم

 

 خودم روندم.   یرو روشن کردم و به سمت خونه  نیماش 

 

 ام کردم.   ه یگرم خونه رو وارد ر ی هوا قینفس عم دن یخونه رو باز کردم و وارد خونه شدم و با کش در

 

  ی هم گذاشته شده بودن به سمتشون رفتم و با تلخند  یکه وسط حال و رو  یادو جعبه   دنیلباسم رو باز کردم و با د یهادکمه 

 کردم.    رو باز ییباال یزانوم نشستم و در جعبه  یاراده برگشتم و کنارشون رو  ی نگاهشون کردم و خواستم ازشون رد بشم که ب

 

 داده بودم.    هیبود که من شب تولدش بهش هد  ی عطر ییکادو یشون جعبه و در رأس همه  کیکوچ  یهاپر بود از جعبه  توش 

 

 افتاد.   شیخال ی جا یحلقه ها از کنارش تو  ک یکوچ یعطر رو برداشتم که جعبه  یجعبه 

 حلقه رو برداشتم و درش رو باز کردم.   یگذاشتم و جعبه  نیزم ی دستم رو رو  یتو  یجعبه 

 

 خاطراتم:  یشدم و غرق شدم تو  رهیانگشت شست و اشارهام و دور از خودم نگه داشتم و بهش خ نیساده رو ب یحلقه 

 

طال رو به سمت آرام گرفت و ازش خواست  یازدواج ساده رو جلومون باز کرد و حلقه  یست حلقه  ی حاو یاجعبه  فروشنده

 ه.  امتحانش کن 

 شد.   رهیدستش کرد و دستش رو دور از خودش گرفت و بهش خ  یحلقه رو تو  آرام

   ست؟یساده ن ی لیحلقه خ نیرو بهش گفت:ا مامان
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 .  میحلقه هامون رو ساده و ست بردار  نیبه من نگاه کرد و من گفتم :مامان جان اگه اجازه بد  ی با درماندگ آرام

 

 . نیدوستشون داشته باش  د یشما با  نیون دوست دارگفت: هر جور که خودت   یبا مهربون  مامان

 

و به   میبه هم بخوره کنار هم و دور از خودمون گرفت  نکه یانگشت آرام رو دستم کردم و دستامون رو بدون ا ی تو یحلقه  ست

 .  میدستامون نگاه کرد

 

 جعبه گذاشتمش.  ی آرام و تو  یجاش و کنار حلقه  ی دستم رو در آوردم و تو ی تو  یو حلقه  دمیهم از تکرار خاطرات آه کش باز

 

که   ی و لباس   ی رفتم که توش لباس شب نامزد ی نییرو سر جاشون برگردوندم و به سراغ کارتون پا جعبه رو بستم هر دو جعبه  در

 بودم جا خوش کرده بودن.   دهیبراش براش خر

 .  دمیبوش کش ق یجعبه در آوردم و عم یتو  بودم رو از  ده یکه خودم براش خر یلباس 

 بو بودم!   نیو من چقدر درمانده و در به در ا داد ی عطر تن آرام رو م یبو

 لحظه داشتنش کنارم  ه یدور شده بودم از  چقدر

 

 عطر تنش!  دن ییبو و

 

 کرد.   یترم م  قراری کرد و بر عکس ب ی کم نم م یاز دلتنگ  یزیچ نی ا یو لباس رو بغل کردم ول دمیوسط حال دراز کش همون
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  چیکه ه  یاتاق یجعبه مچاله کردم و جعبه ها رو برداشتم و تو  یتر از هر زمان با عجله لباس رو تو  قراری گرفته بود و ب دلم 

ه  ب تیبا عصبان یصندل  یرو تاری و گ  نه یدوشک کنار شوم  دنیکردم انداختم و به حال برگشتم که با د ی ازش نم یااستفاده 

پاش بزارم و سرم نوازش   ی که بخوام سرم رو رو ست ین یآرام گهیگوشه پرت کردم و داد زدم : د  هی رو  یاسمتشون رفتم و هر تکه 

 کنه!....  

 که بخوام براش تار بزنم و بخونم!   ستین  یآرام گهید

 که من براش تار بزنم و او با هر سازم برام برقصه!   ست ین گهید

 !  ستین گهید

 که باشه!  نذاشتم  من

 !  ستهیخودش با یپا ی تونه رو ی نم ی کردم که رقص که بمونه حت ی کار من

 به من!..... لعنت به من!   لعنت

 رحم! لعنت به تو روزگار نامرد!   یب ی ایدن  نیبه ا لعنت

 

 

که   یگاریس   ینشستم و از جعبه  نه یشوم  یلبه  ی زدم رو ی که نفس نفس م ی و در حال نه یکنار شوم لیپخش و پال شدن وسا با

ام رو پر از دودش   ه یپک محکم ر ک یلبم گذاشتم و روشنش کردم و با  یرو در آوردم و رو  یگاریهمراهم بود س  شهیروزا هم نیا

 کردم.  

 

ر دراز  دم  نهی شوم ی شد و من همون جلو  گاریس  یو پاکت خال گاریپر از ته س  نهیشوم یلبه  ی کار رو تکرا کردم که رو  نیا انقدر

 که بخوام به خاطرش سالم بمونم!  ستین ی آرام گه یوار و با خنده گفتم :د وانه ی و د دمیکش

 

 شده بود.   کیزدم که هوا کامال تار رون یاز خونه ب یهمون حالت موندم و وقت ی رو تو یمدت

 و وارد خونه شدم.    ادهیپ نیرمق از ماش  ی خونه پارک کردم و ب اطیح ی رو تو نیماش 
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سر و   یرو ب ی حرف زدن مامان و آوا توجهم رو جلب کرد و باعث شد مدت ی راهرو مشغول در آوردن کفشام بودم که صدا ی تو

 و به حرفاشون گوش کنم.   ستمیصدا همونجا با

 

   ؟یتنها بزار ش یشب نامزد یبرادرت رو تو  یخوای تو م  یعن ی! شهیکه نم  ی نجوریگفت : آوا جان، دخترم! ا  یبا دلخور  مامان

 

 ! نی هم هست لیفام  یه یو بق دای ! تو و بابا و آستی: تنها ن آوا

 

 نکن!   ی انقدر با اعصاب من باز  گهی: آوا تو رو خدا تو دمامان

 

 رقصه!   یآرام دست آراد رو گرفته و باهاش م یبه جا  یاگه یکس د نم یبب  تونم ی : مامان جان! من نم آوا

  ی نده نم ری شما رو به خدا انقدر گ نم،یچندش آور که با وقاحت خودش رو به آراد غالب کرده رو بب ی اون دختره  تونمی نم من

 ...... تونم!  یتونم مامان! ن.... م

 

 !  یکن  یو راحتم نم ی بر ی رو نمخدا چرا من  یگفت:ا ی افتاده بود با ناله و زار ه یکه حاال به گر مامان

 

رفتن   ی محضر م ه ی  ؟یبه اون بزرگ ییرایسالن پذ  ی اون هم تو رن،یکه جشن بگ  ه یدونم حاال چه اصرار یدوباره غر زد : من نم  آوا

 آخه؟    هیچه کار گهیشدن! د ی و محرم م

 

 شون رو به رخ مردم بکشن!   یی خوان کالس بزارن و دارا یسرشون م ر ی: خ مامان
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 االن بهت گفته باشم از من نخواه باهاش خوب باشم! من اگه جواب سالمش رو هم بدم به خاطر آراده!   نی: مامان جان! هم آوا

 

و رو بهم گفت:    د یباال وارد سالن شدم که آوا من رو د یرفتن به طبقه  ی حرفاشون شدم و برا یادامه  دن یشن الیخ یب  گهید

 !  ؟یاومد  یش؟ تو کدادا

 

 بابا کجا رفته؟  یدون  ی ! نمستیوقت ن یلیخ_

 

   نه؟ی ب  یبابا رو م یروزا ک نیفکر کنم رفته باشه مسجد! اصال ا_

 

 و کم حرف شده!  دای روزا چقدر کم پ نیفکر کردم که بابا ا ن ینگفتم و پله ها رو باال رفتم و به ا یز یچ گهید

 !  شهی اضافه م نیصورتش چ یهاو چروک   نیپرسه و روز به روز به تعداد چ یازم نم  یز یکه چرا چ  نیا به

 

دوش آب سرد    ریبعد بدون در آوردن لباسم ز یادر حموم کنار اتاقم ثابت موند و لحظه   یباال چشمم رو  یبه طبقه  دنمیرس  با

 بره چقدر سخت باختم!   ادمیچند لحظه هم که شده  ی تنم رو کم کنه و برا  یاز داغ یآب کم ی سرد د یتا شا  ستادمیوا

 

نبود و بابا به   یرفتم از مامان و آوا خبر  نییپا یو به طبقه  دمی لباس پوش  ی وقت ی حموم بودم ول ی چه مدت تو دونم ینم

 بود.  ره یخ ون یمبل وسط حال نشسته و به تلوز  یرو ییتنها

 

 ارش نشستم. فاصله کن ی کردم که جوابم رو داد و من با کم سالم

 

 شده.   دایپ ی شرکت مشتر یبابا گفت : برا   نکهیتا ا  مینگاه کرد ونیتلوز  یرو در سکوت هر دو به صفحه  یمدت
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 .  شهی تمام چکا پاس م یتعجب نگاهش کردم که خودش ادامه داد:تا قبل مراسم نامزد  با

 

 

بابا هم باعث شده بود تا به   ی نبود و بد حال ی کار راحت  یکردن مشتر  دایپ ی قبل تر به فروش شرکت فکر کرده بودم ول  یلیخ من

 .  ارمیب یتنها راه ممکن رو 

و خونه رو هم   رفتم یو اونور م نوریمامان ا نیروزا با ماش  نیخودم و بابا رو فروخته بودم و ا نیپاس کردن دوتا از چک ها ماش  یبرا

 شد.  یجاش پر نم زایچ نیبود که با ا ادیانقدر ز  ی خب بده یفروش گذاشته بودم ول  یابر

 

من کار   گهیحاال که د  م؟ یداد ی ساله مون رو به باد م نیو زحمت چند   می کرد  یسهام شرکت رو واگذار م د یچرا با گه یحاال د ی ول

 خودم رو کرده بودم و آرام رو کنارم نداشتم؟!

 

 کار مخالفم. ن یمن با ا  یدادم و گفتم :ول ه یمبل تک ی پشت به

 

 ! ؟یرو ندار دنشیکه چشم د ی با دختر ؟ازدواجیموافق  ینگاهم کنه گفت : پس با چ  نکه یبدون ا بابا

 

هم   ه یثان کی  یدستمون به فروش برسن حت  ی مونده رو یجنسا نیا  ه ی! نگران من نباش.... فقط کافهی ازدواج سور هی فقط  نیا_

 مونم.  یباهاش نم

 

 ! دهینگه داشتن تو بعد عقد هم نقشه کش یننشسته و برا   کاریب یبهرام نی مطمئن باش ا  شه؟ی مگه م_
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 ! نیبه اسم شوهر بخوابه!هم یشب هم که شده کنار کس ک ی یدخترش برا   خوادی او فقط م_

 

 ! ه؟ی منظورت چ_

 

 نفر نباشه.  کیبغل  ی جمع کنه تا هر شب تو ابون یخ یاومده دخترش رو از تو  ادش یتازه   ی بهرام یآقا نیا نکهیا_

 

شد   کیخانم بهمون نزد  هی حرف سرش رو به دوطرف تکون داد و با گفتن ال اله اال اهلل! از جاش برخاست که رق نیا دنیبا شن بابا

 و گفت :آقا شام حاضره! 

 

نگاه کردم و گفتم :پس    کردی مون بود و کار مخونه  یطور دائم و همه وقت تو  به گهیشدن بابا د یخانم که از زمان زندان  ه یرق به

 مامان و آوا کجان؟ 

 

 زنم.  ی آشپزخونه ان، آوا خانم رو هم االن صدا م  یخانم که تو _

 

 گرفتم. شیرفت انداختم و راه آشپزخونه رو در پ یم یبهداشت س یشستن دستاش به سمت سرو ی به بابا که برا ینگاه

 

 

افکار خودشه و   ی شام نشسته بود و کامال مشخص بود که تو ز یچونه اش زده بود، پشت م ریدستش رو ز ک یکه   یدر حال نماما

 نشسته!  نجایفقط جسمشه که ا
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از فکر در اومد و نگاهم کرد و   نیزم ی رو  یشدن صندل دهیکش یو روش نشستم که با صدا دمیکش  رونیرو ب ش ییروبرو یصندل

 پس بابات و آوا کجان!؟   ؟ی همراه با لبخند گفت : اومد 

 

 .  انیاالن م_

 

   ؟ یکت و شلوار بخر یخوای گفت :آراد! تو نم یامقدمه  چ یبهم انداخت و بدون ه ههیعاقل اندر سف ینگاه مامان

 

 !  ؟یچ یکت و شلوار برا _

 

 !  گهید  ی مراسم نامزد یبرا_

 

 !  شهی نم ر یدخرم  یم_

 

 اونوقت تو....   ته یدو روز دیگه نامزد_

 

 حرف نزن و بزار شامم رو بخورم.   زایچ ن یمامان جان شما رو به خدا االن در مورد ا_

 

 دلم! نوش جونت!    زینگاهم کرد و گفت : بخور عز نیغمگ  مامان
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با   ادتهی!... مامان! یو گفت : هوممممممم کوفته قلقل  د یبو کش قیکه تازه وارد آشپزخونه شده بود کنارم نشست و غذا رو عم آوا

 بابا و آراد فکر کردن فسنجونه؟!   ز یسر م مشیآورد  یو وقت میدرست کرد  ی آرام کوفته قلقل

 

  ز یافتادم که آرام ظرف خورشت رو وسط م ی روز ادیحرفش رو خورد و من   یه ی رو به آوا با سر به من اشاره کرد که آوا بق مامان

 !  م؟ی امروز ناهار کوفته دار ن ی: مگه شما نگفتد یگذاشت و بابا با تعجب ازش پرس 

 

 !  گهید  میکرد و گفت : خب کوفته دار  میدستاش رو پشت کمرش قا آرام

 

 فسنجنونه؟    هیکه شب نیا ی به ظرف انداخت و گفت : ول یاره نگاهدوب بابا

 

 !  گهیشد د  ی نجوریا می هم من و آوا خورشت رو همش زد یو جواب داد:خب!.... کوفته هاش شل بودن و چند بار د یخند  آرام

 

 . مید یبلند خند  یخنده و با صدا ریز  میحرفش من و بابا زد  نیا با

 

   ؟ی خند  یم  یاد به چآوا که گفت: وا! آر یصدا با

 لبمه!   ی خاطراتم و لبخند رو ی خودم اومدم و تازه متوجه شدم که باز هم گم شدم تو به

 

 خوشمزه بود! ی مشکوکانه نگاهم کرد و ظرف خورشت رو مقابلم گرفت که ظرف رو از دستش گرفتم و گفتم :ول مامان

 

 !یچ_
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 فسنجون شده بود!   هی که شب ی ا ی کوفته قلقل_

 

 دهنش رو قورت داد و گفت :خوشمزه بود چون دلت خوش بود!   ی تو  یلقمه  آوا

 

 یموقع درست کردنش آرام از غذاها ستین ادتیگم؟!   یگفت :مگه دروغ م   یآوا با دلخور  ی دوباره با اخم نگاهش کرد ول مامان

رفت   ادمونیکه  م ید یو خند  م یتازه موقع خوردن شام هم انقدر گفت  مید یشدنشون برامون گفت وخند  مهیسوخته اش و جر

 !  ن؟یکوفته فسنجون ندار  نیاز ا گهیر آورد و بهش گفت دشده.... آراد که ته ظرف رو د خت یر ی خورشته چقدر ب

 

 !  ن؟یکوفته فسنجون ندار  نیاز ا گهیظرف رو برداشتم و رو به آرام گفتم :د یمونده تو   یقاشق از خورشت باق   هی)

 

 !  ؟یخوای با لبخند و تعجب نگاهم کرد و گفت :تو هنوز هم م آرام

 

 اگه باشه که آره! _

 

 مونه!(  ی م یفردا شبت هم باق   یباز برا  یو گفت :نگران نباش آراد! تو هر چقدر که بخور  د یخند  آوا

 

 : گفتم بسه آوا!  د یرو به آوا توپ مامان

 

آوا ناراحت بشم و بدون خوردن شام از اونجا برم قاشق پر از   یندارم با حرفا الیمامان رو راحت کرده باشم که خ  الیخ نکه یا یبرا

 گذاشتم و مشغول خوردن غذا شدم.   دهنم  یبرنج رو تو 

 



 ی ج یدختر بس

438 
 

و من    ستین یکردم که آرام   یم  یادآور یبه خودم  د یو با  افتمیاز آرام ب یاخاطره  اد یبه  ی عادت کرده بودم که با هر حرف گه ید من

 ادامه بدم.   ی بدون او به زندگ د یبا

 

 

 

  ی هاش از هم سبقت گرفته بودن و حسابقربه ع ب یکه عج وار ید  یلم داده بودم و به ساعت رو میصندل  یکارم و رو  ز ی*پشت م

 .  کردمی مخم بود نگاه م  یتاکشون رو   کیت یصدا

 

 خونده بشه.   غه یص ه یمن و سا نی تا ب  بودمی محضر آماده م  یتو گه یساعت د ک یتا  د یبا من

 

 محضر به  ی صبح تو ازده یبود که ما ساعت  دهی برنامه رو چ ینجور یا یبهرام

 

و گرفتن عکس هم به دنبالش به   ه یرفتن به آتل یببرم و بعد از ظهر برا  شگاهیرو به آرا ه یو من از دفتر محضر، سا م یمحرم بش هم

 و من هم بدون چون و چرا هر چه را که گفته بود قبول کرده بودم!    م یجشن بر ی برم و از اونجا با هم به سالن برگزار شگاهیآرا

 !  رمیمن شروع بشه!تا بتونم انتقامم رو از همه شون بگ  یتر تموم و باز  مسخره زو  یباز نیخواستم ا یفقط م  چون

 .  رمیرحم بگ  یب  یزمونه  ن یرحمانه انتقامم رو از ا ی رحم باشم و ب یخودم شرط کرده بودم که سخت و ب  با

 

 برداشتم و تنم کردم.   شیپشت ی رفتم و کتم رو از رو ز یم ی محکم به سمت مبل جلو ییهااز جام برخاستم و با قدم  ی کالفگ  با

 

  یرو برنداشتم و برا م یاومد گوش  ادمی  م یزنگ گوش  یصدا دنیرفتن شدم که با شن یبرداشتم و آماده  ز یم ی رو از رو چیسوئ

 که پشت خط بود برگشتم و جواب بابا رو دادم:  یبرداشتنش و جواب دادن به کس
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 سالم بابا.  _

 

 خوب برات دارم!   خبر  هی آراد _

 

 وجود داشته باشه!   تونه ی هم م یخبر خوب ایدن  نیا ی تو  گهیمقدمه حرف زدن بابا متعجب شدم و با خودم گفتم مگه د   یب از

 محضر!   ی بر ستیالزم ن گه ینگفتم که بابا خودش ادامه داد : آراد د یزیچ

 

 !  ؟یسهام شرکت رو فروخت  یبگ  ی خوا ی گفتم : بابا شما که نم تیعصبان با

 

   دم؟ ید و یاالن ک یدون ی نه! م_

 

 اومده بود.   دنمیکه به د دم یاالن زند رو د نیدادم که باز هم خودش ادامه داد: من هم رون یرو کالفه ب  نفسم

 

 زند؟! _

 

 پسرش خبر نداشته!  ی داده خارج از کشور بوده و از کارا ی مدت که جوابمون رو نم  نیا یآره! زند! تو _

  از درصد  ده قراره  کرده و کاریکه پسرش چ  دهیاوضاع خراب شرکتشون فهم دنیو د دنشیو گفت تازه بعد رس  نجا یاومد ا امروز

 واگذار کنه که خب زند زود متوجه شده جلوش رو گرفته!   ی بهرام به  رو  شرکتشون  سهام درصد   هفتاد
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 است؟!   وونه یپسره انقدر د نیا یعنی_

 

 !  لهیکه کال تعط دمیحاال فهم ی زنه ول  ی مقدار خُل م  هی و   ستیه نرمال نبودم پسر ده یقبال شن_

 

 خب پس..... _

 

 بگو جنسا رو بار بزنه!   ید یصورتش! تو هم همون شرکت بمون و به سع یتا تف کنم تو  قم ینارف ش یرم پ یمن االن دارم م _

 

  یهمه  زیم  ی دستم رو  دنیو با کش تی با عصبان د یرس  ی خون به مغزم نم گهیزودتر از من تماس رو قطع کرد و من که د بابا

 و دادم زدم:آخه چرا؟!... چرا؟   ختم یر نی زم ی رو رو زی م ی رو لیوسا

 

دستم احساس کردم  که کف   ی دستم رو محکم فشار دادم و از سوزش  یزانو زدم و جسم تو  پخش شده لیو وسط وسا  نیزم ی رو

حال   دنیوارد اتاق شد و به سمتم اومد و با د ی حال مش باقر با نگران ن یدستم فشارش دادم که در هم  یتو  شتر یلذت بردم و ب

 !  به؟گفت :آقا شما حالتون خو م یخراب و دست خون

 

 

 رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم!   سرم

 که نگاهش مضطرب شد و با ترس نگاهم کرد.   د ی د ی نگاهم چ ی دونم تو ینم

 

 خواست بهم ثابت کنه مش باقر؟!   یرو م ی و گفتم :خدا چ  دمیکوب  نیدستم رو به زم ی تو ءیش 

 بزنه؟   نیمن رو زم  تونهی م ی به راحت نکهیا
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 خوردم خدااااا!   ن یخوردم! زم نیطرف پرت کردم و داد زدم: آره من زم ه یرو  ءیش  دش یو سوزش شد  ی توجه به دست خون یب

 

 

آروم کنم که مش باقر دستم رو   ی خودم رو کم قیتند و عم یهاکردم با نفس یگاهم کردم و سع ه یتک  نیزم  یرو رو  دستام

 دستتون داغون شد.    ن؟یکن  ی م  کاریگرفت و گفت :آقا چ

 

 

بعد   یو مش باقر با عجله از اتاق خارج شد و لحظه ا   د یچک نیزم  یرو  یشتر یخون ب یهارو محکم مشت کردم که قطره  دستم

افتاده؟   یچه اتفاق نجایگفت :ا  یبا نگران یو باند و پنبه وارد اتاق شدن و خانم رفاه   نیو به دنبالش مش باقر با بتاد  یخانم رفاه

 شده؟   یدستتون چ 

 

 !  دهی دستشون رو بر  شهیروم نشست و گفت : ش باقر روبه  مش

 

دست   ی زانوم گذاشتم و مش باقر مشغول شست وشو  یدادم و ساق دست سالمم رو رو   هی کار تک زیه بودم به مکه نشست  همونجور

 و پانسمانش شد.  میزخم

از حد رو دوست داشتم و برام لذت بخش بود چون باعث   شیسوزِش ب  نیا ی شدت سوزش دستم ، چشمام رو محکم بستم ول از

 بره.  ادم ی  مهم که شده سوزش قلب  ی لحظه ا ی شد برا یم
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بود و با   ستاده یکه روبه روم وا  ینشستم و رو به خانم رفاه میصندل  ی شدن دستم رو یچیتموم شدن کار مش باقر و باند پ با

کنم کار او رو هم انجام   دایپ نیگزیپرهام جا ی مدت که بتونم برا ه یتا   یتون ی شما م ی: خانم رفاه کرد گفتم  ینگاهم م  ی دلسوز

 !  ؟یبد 

 

 کم شده فکر کنم که بتونم!   یلیخ یحسابدار ی فعال که کارا_

 

 !  میدار  شیرو در پ ی پر کار ی روزها  گهیاز امروز د یول_

 

 !  ؟یآخه چطور یشنوم! ول  ی رو م نی چقدر خوب! خوشحالم که ا_

 

 !  جا بخره کیجنسا رو   یزند خودش از مسافرت برگشته و قراره همه _

 

 مگه پسرش با وکالت از او و با اطالعش قرار داد و فسخ نکرده بود؟  _

 

 کار رو کرده!   ن ینه! سر خود ا_

 

 . ستیبارش ن یچ یاست و ه وونهی ! آرام گفته بود که دوونه ید ی سمیساد یپسره _

 

 هم رفت و گفتم : چطور؟!   یاسم آرام اخمام ناخوداگاه تو  دنیشن با
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مشکل رو   نی داره ا یمشکل داره و باباش سع  یاز لحاظ روان نکه ی! ادمیاز آرام شن  ییزایچ ه یال درموردش  ! فقط قب یچی.... هزهیچ_

 پنهون نگه داره!   هی از بق

 

 دونست؟!   ی او از کجا م_

 

  ی لج افتاد و چند بار یدنده   یرو  د یجواب رد شن ی کرد و وقت یپسره ازش خاستگار نیکه آرام به شرکت اومده بود ا یی اون اوال_

 مزاحم آرام شد!

 ده.  یو نرمال انجامشون نم یآدم عاد  ه یکنه که  ی م ییبره و کارا  یلذت م گران یکردن به د نیگفت از توه یم  آرام

 

 ! ختهیاوضاع ما رو بهم ر یسمیساد ی  وونهی د ن یفعال که هم_

 

 ! ادیر مکار فقط از اون ب  ن یبدتره و ا یل یاوضاع شرکت خودشون خ دمیمن شن_

 

  میانجام بد  د یکه با  ییدر مورد کارا ازده یساعت  یجلسه  ی کنم و تو یفردا با زند مالقات م  ی ول ستیامروز اصال حالم خوب ن_

 . می زن ی حرف م

 

 شم.  ی پس فعال با اجازتون من از حضورتون مرخص م_

 

بلند   م یزنگ گوش   یگذاشتم که صدا ز یم یسرم رو رو  شهیاز اتاق خارج شد و من خسته تر از هم یتکون دادم و خانم رفاه  یسر

 شد.
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کار رو با من    نیا ی سرم داد زد : تو به چه حق ه یزدم و جوابش رو دادم که با گر  یلبخند بد جنسانه ا  ه یسا یشماره  دنید با

 ! ؟ی کرد

 

احمقانه اش بهت   یات رو با نقشه رفته  ی خواست آبرو ی خودش م  ال یه خاحمقت کرد که ب  یبا تو نکردم اون بابا ی من کار_

 برگردونه! 

 

 ! ی کن ی با احساس آدما باز یکه فقط بلد  یا  ی عوض هی خفه شو! آراد تو _

 

  ی لیمن قصد داشتم خ ر یموندم؟ نه خ ی کردم به پات م ی اگه من باهات ازدواج م ی! تو فکر کرد یو احمق ی دختر عوض ه یتو هم _

 زود از شرت خالص بشم. 

 

 اُمُل و عقب افتاده است! یتو همون دختره   اقتیل_

 

 . یاو بش ی  دهیگند   یتار مو  ه ی ی تون  ینم ی ..... تو حتیببند اون دهنت رو دختره  _

 

 .دمیوار خند  وانه یحرف تماس رو قطع کردم و مستانه و د نیگفتن ا با

 

 

تفاوت   نیسابق گذشته بود، با ا یو برگشتن اوضاع شرکت به روال عاد  د یزند و بستن قرارداد جد  ی*سه هفته از زمان برگشت آقا

 . ومد یبه چشم م  یحساب شون یخال یشرکت نبودن و جا ی آرام و پرهام تو گه یکه د
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از   یلیمجبور بودم خ د آوری سر در نم زایچ  یلی پرهام گذاشته بودم و چون تازه کار بود و از خ ی به جا شهیهم یرو برا  یرفاه خانم

 رو بدم.  یحات یهم توض ی کارها رو خودم انجام و در مورد هر کار

 

  یی حوصله کارها ی کارش نشسته بودم و ب  زیبود و پشت م یکه قبال به پرهام تعلق داشت و حاال متعلق به خانم رفاه  یاتاق ی تو

 من باشه.  حاتیفکر کنم الزم به توض  گهیکارش تموم شد گفتم:خوبه! د  ی کردم و وقت  یم  د ییداد رو تا یانجام م  وتریکه او با کامپ

 

از فالسک   یچا ختن یکه مشغول ر  یفاصله کنار من نشسته بود از جاش برخاست و درحال یو با کم  ی صندل یکه رو   یرفاه خانم

که    ییو با شوکوالتا  میخت یر ی م یینوبت چا ی بود رو نجایآرام ا ی وقت  ر یبخ ادش یشد گفت:  ی م وانیل  یتو  وار، یکنار د ز یم ی رو

 !  مید یخند  ی و م م یگفت  ی و م م یوردخ یم  ییهمراهش داشت دور هم چا شهیهم

 که رفته شرکت سوت و کور شده! ی از وقت ه یخال یلیخ جاش 

 

 

که نوبت او بود برامون   یی گذاشت و ادامه داد: روزا ز یم ی رو جلوم و رو یی دادم که چا یبه حرفاش گوش م  یحرف چیه بدون

سر   یتا برگرده و حساب  د یکش ی طول م یساعت  کیرفت به آبدارخونه  ی م ی آخه وقت آورد ی حرصمون رو در م یحساب ارهیب ییچا

 ذاشت!   ی به سر مش باقر م

  شتر یربع ب ک یآوردنش از   ییعالقه داره و من بهش گفتم اگه چا یبه ترش  مید یفهم نکه یادامه داشت تا ا ی نجوریروند هم نیا

 دم.   یکه خودم درست کردم رو م  یاطول نکشه بهش لواشک خونه 

 .د یرس  یهم نم  قهیاز اون به بعد رفت و برگشت آرام به ده دق گهید

 

 

 بودم.   دهیافتادم که براش آلوچه خر ی روز  ادی ی حرف خانم رفاه نیا با

ظرف آلوچه   دنیبگه که با د  ی زیگذاشتم که وارد اتاق شد و با خنده به سمتم و اومد و خواست چ ز یم ی رو)ظرف آلوچه رو 

 خواد.  ی من دلم آلوچه م ی دونست  ی آلوچه! تو از کجا م ی حرفش رو خورد و با ذوق گفت :وا
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و   ی الک یتمش و گفتم :من آلوچه  حرف دستش رو دراز کرد و خواست ظرف رو برداره که زود تر از او برداش  نیبا گفتن ا آرام

 دم.  ی نم یبه کس گانیرا

 

و دستم رو   دمیکه به طرفش چرخ ارهیکرد ظرف رو از دستم در ب یو سع ستاد یکنارم وا ز یرو باال انداخت و با دور زدن م ابروهاش 

 دم.   ینم یبه کس گانیرا ی باال گرفتم و با خنده گفتم :گفتم که! آلوچه 

 

 ! ه؟یتعجب نگاهم کرد و گفت :منظورت چ با

 

 ! یبهاش رو بپرداز  د یلپم زدم و گفتم :با ی انگشتم رو با

 

 ! یخوب ی :چه بهاد یحرص نگاهم کرد و ناخواسته از دهنش پر با

 

  چیاو ه ینگاهش کردم که لبش رو گاز گرفت و من باز با انگشت به لپم زدم و منتظر موندم ول  طونیو ش  ده یباال پر یابروها با

 دوخت.    نیاش رو به زمنکرد و نگاه خجالت زده  یحرکت

 

 !  ؟یکش  یکردن صورتم بهش گفتم :آرام تو از من خجالت م  کیچونه اش گذاشتم و با نزد ر یرو ز دستم

 

شدن به    ره یکه دستش رو گرفتم و با خ  رهیلپم نشوند و خواست ازم فاصله بگ  ی رو رو یابوسه  ع ی سر یلیخ ی کمال ناباور  در

 و گفتم :خب! حاال وقت خوردن آلوچ   دمیاش رو ازم گرفت و من خند چشماش از ته دل لبخند زدم که نگاه خجالت زده 
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 است!   ه

 

  یدهنش گذاشتم و مشغول تماشاش شدم که با چهره   یاز آلوچه رو تو  ی نشست و من قاشق ز یم یلبه  ی مقابلم و رو یخوشحال با

 خورد.   ی بسته آلوچه م یو چشما ده یدر هم کش

 

 آلوچه رو؟!   ای ی دوست دار شتر یو گفتم :آرام تو من رو ب  دمیطرز خوردنش خند  به

 

 !  رهیخواد برام آلوچه بگ  یم  یک  یمتفکر نشون داد و گفت: اول تو رو بعد آلوچه رو..... آخه اگه تو نباش  ی رو کم خودش 

 

 !(  ؟یباز هم بهم آلوچه بد  شهی گفت :م  ییگرد شده نگاهش کردم و او در کمال پر رو یچشما با

 

 

 !  ن؟یشنو یبه خودم اومدم که گفت: آقا! صدام رو م  ی خانم رفاه یصدا با

 

 جواب دادم:ها؟! بله....   یدستپاچگ  با

 

 شه!   یسرد م  تونییسم بهش نبوده گفت: گفتم چابود اصال حوا دهیکه فهم  یرفاه خانم

 

  نیبه ا نیخوا  ی روبه روم نشست و گفت: شما نم  یرو خوردم که خانم رفاه ش ییمقدار از چا ه یرو به دست گرفتم و  ی چا وانیل

 !  ن؟یبد  انیپا ییجدا
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و به   نیر  ی فکر م یتو  ی حرف نیشما با کوچکتر یول  نینگاهش کردم که ادامه داد: شما سه ماهه که از هم جدا شد  متعجب

 !  نیافتیم ادش ی

 

 .  میمحاله ما به هم برس  گهیو گفتم :د دمیکش  آه

 

 چرا محال؟!  _

 

 بار دلش رو شکسته و تنهاش گذاشته؟!    کیجواب بده که  یبه کس د یچرا آرام با_

 

 ! نی رو کرد نکاریا ی چ یدونه شما برا ی نوز هم دوستش داره! چون خانومه! چون مچون ه_

 

_ ............ 

 

 !  ن؟یو دور از هم باش  نی هم رنج بکش یحل شده شما از دور  یو خوش  ی به خوب یحاال که همه چ  ستین فیح_

 

 اش رو هم ندارم!  خانواده  ینگاه کردن به چهره  یرو  گه یروش نگاه کنم د ی تو ی کنم و چجور  کاریچ د یدونم با ینم_

 

 و با درک هستن!    دهیفهم یلی آرام خ یکه خانواده   د یدون  ی شما خودتون بهتر از من م _

 کنن!   ی مطمئنم که شما رو درک م من
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که حال و   دمیم و دمدت با آرام در ارتباط بود  ن یا یادامه داد: راستش من تو  یفکر فرو رفتم که خانم رفاه ی نگفتم و تو یزیچ

  دمید  یول  نیکن ی بکنم و مطمئن بودم خودتون اقدام م یمورد دخالت  نی خواستم در ا ی ! من نمستی روز او هم بهتر از حال شما ن

 !  شهی آرام حال آرام داره بدتر م یخواستگار برا  ومدنو با ا ن یکن ی نم یکار چیشما ه

 

 !  ن؟یزن  ی حرف م ی ترس و تعجب نگاهش کردم و گفتم :از چ با

 

موافق نبود حاال با وجود پرهام و ابراز   لیکرده و برادره هم که اوا یآرام رو از برادرش خاستگار یپسر حاج ه یروزا  ن یا نکهیاز ا_

 به ازدواج کنه!.   ی داره آرام رو راض یاش به آرام موافقه و سععالقه 

 

 من مطمئنم که منتظر شماست!  ی به من نگفته ول ی زیو محکم مشت کردم که ادامه داد:آرام چ  تیرو باعصبان دستم

 

 بهش بگم برگرده!   ی ! چجور؟یآخه چجور _

 

و   ن یکه اول با باباش حرف بزن  نهیبه نظر من بهتر ا ی ول  نیخودتون داره که چطور نازش رو بخر تی به خالق ی بستگ  گهید نیا_

روزا از نبود آرام آه و ناله   نیکه ا  نایمب نیتا مثل ا   نیریاز آرزو کمک بگ  نه یزم  نیدر ا ن یکن ی سع نکهیم او دو  نیریازش اجازه بگ 

 کنه!   یباز  ون داره نقش جاسوس رو برات

 

 لبم نشست.  ی رو یقلبم روشن شد و لبخند  ی تو ی د یام یروزنه   ی حرف خانم رفاه نیا با

 ممنون!   یلی! خ یقبل از خارج شدن به سمتش برگشتم و گفتم :خانم رفاه ی برخاستم و به سمت در اتاق رفتم ول ی صندل یرو  از

 

 !  نیو تا تهش رو بر  نیبگ  ی عل ای هی به روم زد و گفت :  یبود لبخند  ستاده یوا نهیکه دست به س  او
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از   عی رفتن رو داره، سر رونیقصد ب د یرس  یدر خونه که به نظر م   یبابا جلو دن یخونه پارک کردم و با د اط یح یرو تو  نی*ماش 

خواستم باهاتون حرف   یم  نیشه و عجله ندار ی نم رتونیشدم و بعد سالم کردن گفتم : بابا اگه د  ک یو بهش نزد  ادهیپ نیماش 

 بزنم.  

 

 نشست گفت :نه! عجله ندارم.    یداخل بالکن م  زیو پشت م  یصندل  یکه رو   یبهم لبخند زد و در حال یمهربون با

 

 خواستم در مورد آرام باهاتون حرف بزنم.   یروش نشستم و گفتم :راستش م روبه 

 

 کن که برگرده!    یتر شد و گفت :کار  قیلب بابا عم ی رو لبخند 

 

 !  یآرام رو برگردون  ی صد دارق یو بگ   یایمنتظر بودم که ب  نایقبل تر از ا  ی لیتعجب نگاهش کردم که ادامه داد : من خ با

 

 کرد!   دوارمیام  ییجورا هی نفر باهام حرف زد و  ه یامروز  یبه برگشتنش نداشتم ول  ی د یام چیمن ه_

 

با فکر   یتو حت   نمیبی حاال که م ی نه ول ا یو مردد بودم که برم  یمحمد  ی آقا ش یپ رفتمی من االن به اصرار مادرت داشتم م_

  نکه یا ینه برا کنم ی گم که من به پسرم افتخار م ی و بهش م رمی م  یشتر یب نان یات عوض شده با اطم هی برگشتن آرام انقدر روح

 گذشت!   زش یچ نیو به خاطرش از با ارزش تر ستادیکوه پشت پدرش وا ک یمثل  نکهیا ی دل آرام رو شکسته برا
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 که....  نی دونست ی م مدت  نیشما در تمام طول ا نیبگ  نیخوا یم_

 

دونست اونجا بود که   تون ییکرد و خودش رو مقصر جدا ن یمامانت خودش رو نفر م ید یاتاقت د یکه لباس عروس رو تو   یروز_

خواست من نفهمم که شما به خاطر من   یکنه! او م   یزندگ ستیحاضر ن  گه یخواد و د ی چرا آرام به من گفته که تو رو نم دمیفهم

 .نیاز هم جدا شد 

 

شونه ام گفت :شما به خاطر من ازهم جدا    یبابا نگاه کردم که از جاش برخاست و همراه با گذاشتن دستش رو  یاشک یچشما به

 قدم بشم.   شیپ  د یمنم که با نیپس ا نیشد 

 

 وجودش و بودنش کنارم شکر کردم.    یمن ازته دل خدا رو برا رفت و ازم دور شد و   نییها رو پاحرف پله  نیبا گفتن ا بابا

 

 

 

  ینم میار یقدم برداشتن  ی بودم و پاهام برا ستادهیبود وا ابون یکه اونطرف خ  یمحمد   یآقا یمغازه  یساعت بود که روبرو  کی

 کردن.  

  ی ردم و با خارج شدن دوتا مشترخوش بهش نشون داده عزمم رو جزم ک یرو  ی محمد  ی بابا که گفته بود آقا ی حرفا ی آور ادی با

از هدفم   نکه یا ی بلند و محکم خودم رو به مغازه رسوندم و برا یو خلوت شدن مغازه دستم رو محکم مشت کردم و با قدما

 وارد مغازه شدم.    عی منصرف نشم سر

 

   ن؟یخواست یم  یزیرو به من گفت :آقا شما چ انداختی رو راه م  ایکار مشتر ی محمد  یمغازه که در نبود آقا شاگردش 

 

 کار دارم.   یمحمد  یبا آقا_
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 با شما کار داره!   نجاینفر ا هی بلند گفت : اوستا!  یمغازه با صدا ی به طرف انتها شاگرده

 

و    شد  کیبهمون نزد ی محمد  یبعدآقا یاها شد و لحظه قفسه  یتو  لی حرف مشغول مرتب کردن وسا نینوجوان با گفتن ا پسر

  یهاهم به سر و گوش قفسه  ی دست ه یبرو و  ی رو مرتب کرد نجایمن باشه رو به شاگردش گفت :احسان ا یمتوجه  نکه یبدون ا

 .  ندازمیا رو راه میو کار مشتر ستم یا یم  نجایبکش من خودم ا یآخر

 

 رم.   یجوابش رو داد : چشم اوستا االن م  احسان

 

سرم رو باال   نکه یشد و من بدون ا رهیبودم اومد و در سکوت بهم خ ستاده یافتاده وا نییبه سمت من که با سر پا یمحمد  یآقا

 بهش سالم کردم.   رمیبگ 

 

سکوت زبون باز کردم و گفتم :   قه ی شد و بعد از چند دق شتر یلحن ممکن جواب سالمم رو داد که اضطرابم ب  نیاحساس تر یب با

 !  نیتون بخوام من رو ببخشتا از  نجایمن اومدم ا

 

 .  یآخر یبرو سراغ قفسه  ه یکاف  گهید نجایرو به شاگردش گفت : احسان ا یمحمد  یآقا

 

 هنوز کار داره؟!   نجا یا یگفت :ول اه یبود قراره بره دنبال نخود س  دهیکه نفهم احسان

 

 .  یآخر ی: گفتم برو سراغ قفسه  د یبهش توپ یمحمد  یآقا
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 ببخشمت؟!   د یچرا با یبگ  شهی رو به من گفت : م یمحمد  ی مغازه رفت و آقا یانتهابا تعجب به سمت  احسان

 

 ....  نکهینگاه کردم و گفتم :ا شیتعجب به صورت ناراحت و جد  با

 

 گفتم؟   ی م د یبا یحرفم رو رها کردم! چ  ناگهان

 خاص و عامتون کردم!  یانگشت نما نکه یا ایدخترت رو رها کردم و دلش رو شکستم  نکهیا

:   د یکوتاه اومدن نداشت و دوباره پرس  الیاو خ ی براش نداشتم جز سکوت ول ی جواب چیبود و من ه دهی رو ازم پرس  یسوال سخت چه

 !  ؟یچ نکهیا

 

  یبا کس  یزنده موندن پدرم و زندگ  نیمجبور شدم ب نکهیوجودم به وجود اومده بود جواب دادم: ا یتو  هو یکه  ی اعتماد به نفس با

 پدرم رو انتخاب کنم.   دن یشده زنده موندن و نفس کش امیکه تمام دن

 

 !  ؟یرو گرفت یدرست  م یتصم  یکن  یفکر م  _

 

  ی رو م میتصم  نیکنم باز هم هم ی اون زمانم فکر م ط یهر بار که به گذشته و شرا یول  ومدم یمورد با خودم کنار ن نیهنوز در ا_

 .  رمیگ

 

   ؟یدار  مانیخودت به کارت ا یببخشمت وقت  یخوا یپس چرا م_

 

 !  ن؟یاز من ندار یاو گله   یدلخور  چیشما ه یعنی_
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  ک یتا   نیازتون بخوام بهم اجازه بد  یتا عالوه بر عذر خواه نجایکلنجار رفتن با خودم گفتم :من اومدم ا  ینداد و من بعد کل یجواب

 کنم.   یآرام رو ازتون خاستگار گه یبار د

 

  یدختر من عروسک دست توئه که هر وقت نخواست  ی! فکر کرد ؟یفکر کرد ی : تو با خودت چ د یشد و بهم توپ یعصب اش چهره

 !  ؟یو ورش دار  ی بر یدور و هر وقت خواست شیبنداز

 

 خوب بشه..   یدلش گذاشت ی که رو ی زخم یادامه داد : برو و بزار جا یانداختم که خودش با ناراحت نییخجالت سرم رو پا با

 

 خوب شدن داره و اون راه هم وجود منه!   ی راه برا  ه یزخم فقط  ن یا یکه جا نی دون  یخودتون هم خوب م _

 م.  کن  یبار آرام رو ازتون خاستگار ن یو آخر  نیدوم  یبرا نیخوام اجازه بد  یازتون م  یول  ه ی ادیز یدونم خواسته  یم

 

 

گشتم تا به زبون    یم  یگذار  ری تاث کلمات دنبال    ذهنم  یسکوت مغازه تو  ینشست و من تو  یصندل ی رو  ی با کالفگ  یمحمد  یآقا

 بهت اجازه بده آرامه!   د یکه با  ی نگاهم کنه گفت : اون نکهیبدون ا یمحمد   یکه آقا ارمیب

 

خوام که او رو همون آرام شاد و سر   یندارم، من فقط م  یتعجب نگاهش کردم که ادامه داد :اگه آرام موافق باشه من مخالفت با

 .  نمیحال سابق بب

 

  یکنم که آرام رو حت ی دم کار یممنون آقا جون قول م   یلی:خ جوره پنهونش کنم گفتم  چیتونستم ه ی که نم ی ا یخوشحال با

 !  نین ین ببسرحال تر از هر زما

 

 کنم.    یم  یاون لحظه، لحظه شمار دن ید ی لبش نشست و گفت : برا  یرو  ی جون ی ب لبخند 
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 کردن، عقب عقب رفتم و از مغازه خارج شدم.   یو بعد خداحافظ  یو خوشحال   یقرار  یب با

 

 

 آموزشگاه زبان منتظر آرزو موندم تا از مدرسه خارج بشه.  ی *جلو

 نشسته  نیماش  ی خارج شدنش از آموزشگاه همانطور که تو با

 

 دور شد. ی از آموزشگاه و شلوغ نکه یآهسته حرکت کردم تا ا ی لیبه دنبالش خ بودم 

 

 .د ینکرد و در عوض به قدمهاش سرعت بخش یشدم و براش بوق زدم که توجه ک ینزد بهش

 

 کارت دارم. ستایو صداش زدم : آرزو وا دم یکش نییرو پا شهیش 

 

! فکر کردم  نیی نگه داشتم که به سمتم اومد و گفت : سالم شما ابونیرو همون کنار خ نیو من هم ماش  ستاد یصدام وا دنیشن با

 مزاحمه! 

 

 خوام باهات حرف بزنم!  ی وز من برسونمت خونه مشه امر ی روش لبخند زدم و گفتم :سالم! م به

 

 در مورد آرامه؟! _
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_............. 

 

 !امیپس من به دوستم بگم که با شما م_

 

رو   نینشست و من ماش  نیماش  یحرف زدن باهاش تو  یبود برگشت و بعد کم ستادهیبه سمت دوستش که منتظرش وا آرزو

 م؟ یشاپ بر ی حرف زدن به کاف یبرا  ی موافقرو رفتم و گفتم :   ر یاز مس ی روشن کردم و کم

 

 !نیجا بزن  ن یهم نیدار ی زود به خونه برگردم پس هر حرف د یمن با_

 

 خلوت پارک کردم.  ابون یرو کنار خ نینمونده بود پس به ناچار ماش  یاد یشون راه زخونه  تا

 بگم و از کجا شروع کنم!   ی چ د یدونستم با ینم

بود حرف زدن برام سخته   دهیآرزو که فهم نکه یدر سکوت گذشت تا ا ی اقه ی دادم و سکوت کردم و چند دق رون ینفسم رو ب  کالفه

 گفت :  ره ینگاهش رو از روبه روش بگ  نکه یبه حرف اومد و بدون ا

 !  ومد یداد و زود اشکش در م ی م ر یگ زیچ  نیبود و به کوچکتر ی چند روز بود که آرام کالفه و عصب_

به خونه   رونیشب با حال خراب از ب هی  نکهیاومده، تا ا شیشما پ یکه برا  هی تیرفتارش به خاطر وضع  نیا می کرد  یهمه فکر م  ما

 خواد باهاتون باشه!   ی به شما هم گفته که نم ی باهات ادامه بده! گفت حت ستیخواد و حاضر ن یتو رو نم   گهیبرگشت و گفت د

بابا آرام رو صدا زد و ازش خواست بگه   ستی ن یاز شما خبر   مید ید  یمدت وقت ه ی بعد  ینگرفت ول  یحرفش رو جد  یکس اونشب

 افتاده!  یچه اتفاق  قا یدق

 خواد.  یشما رو دوست نداره و طالق م  نکه یکلمه گفت ا ک یو فقط   ستادیبابا وا ی آرام جلو ی ول

از   نکه یآرام بدون ا ی زد و دعواش کرد ول یلیبار به صورت آرام س  نیاول  ی شوک بود برا ی خبر و مثل ما تو ی که از همه جا ب بابا

 اشتباه بوده!  کیجاش تکون بخوره چند بار گفت ازدواج با شما 
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وقتا هم فقط اشک   شتر یشد و ب یم  رهینقطه خ هی نشست و به  ی گوشه م هی حرف بزنه  یاکلمه  نکهیگذشت و آرام بدون ا روزها

 .ختی ر یم

بده که چرا شما   حیخواست براش توض یچشم مادر شما نگاه کنه و از آرام م  یتو  ی زد که حاال چجور ی مدام سرش غر م مامان

 ! ختیر ی بگه در جواب مامان با لبخند اشک م یز یچ نکهیآرام بدون ا  یخواد ول  ی رو نم

 وجود نداره!  کرد که انگار اصال آرام   یرفتار م  یبود! جور  نیزد و باهاش سرسنگ  یهم که اصال باهاش حرف نم بابا

بودم و بدون   ختنشی براش انجام بدم شاهد اشک ر ی بتونم کار نکه یشه و من بدون ا ی تر م فیکه آرام روز به روز ضع  دمید  یم

 بدم.  ش یداشتم دلدار یسع  هی بدونم دردش چ نکهیا

 

 .مید یآرام رو فهم  یرفتارها ل یروز مادرتون به خونمون اومد و تازه اونجا بود که دل ه ی  نکهیا تا

 .....نیگفت که شما به خاطر پدرتون از آرام گذشت مادرتون 

 

 

ادامه   ه یو ناراحت شده بودم با گر  یتوجه به حال من که به خاطر حرفاش عصب  یبود ب ختهیاش رگونه   یکه حاال اشکش رو   آرزو

 بود!   یسخت ی روزا یل یداد: خ

روز از حال رفت و ما   ه ی نکه یبرد تا ا ی و در سکوت به سر م  ختیر  یخودش م یحرف بزنه درداش رو تو  یبا کس نکه یبدون ا آرام

 آرامبخش نکشه!  یو خوردن قرصا مارستانیتا کارش به ب م یبود یکنارش م شتریب د یتنها گذاشتنش با  یبه جا م ید یتازه فهم

 

 

تا در مورد ازدواج دوباره تون با آرام حرف   نیو شما اومده باش درست حدس زده باشم  دوارم یبه من نگاه کرد و گفت : ام آرزو

 !ن؟یبزن
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 ممکنه برگرده...؟!  یعنی_

 

 هنوز هم شما رو دوست داره!   ی ول  ستیاون دختر شاد سابق ن گهیدرسته که آرام د_

  ی دور انیاطراف یاز زخم زبونا شتریگفت :ب   ی زد و م  یخواب حرف م یکه تو   دمیگم چون که خودم شن ی خاطر م نیرو به ا نیا

 ده.  ی شماست که عذابش م

فکر    یتو  شترینه ناراحته و نه خوشحال! ب   گه یکنه د یرفتار م  یاگه یجور د هی اوضاع شرکت مثل قبل شده کال  ده یشن ی از وقت او

 خودشه!  االتیو خ

 

 منه......  ر یاش تقص: همه دمیرو دور فرمون محکم کردم و غر دستم

 

دوباره با هم   ن یتون ی م نینشده و اگه شما بخوا ر یکه آرزو گفت : به نظر من هنوز هم د دمیدستام رو به صورتم کش یعصب

 .نیباش 

 

 دارم.  ازیبرگردوندن آرام به کمکت ن ی که بهت بگم برا نجا یاومدم ا نیهم یبرا_

 

 به خودتون داره.  یبستگ  شترش یب ی دم ول یمن هر کار که بتونم انجام م _

 

 :  دمیرسوندن آرزو حرکت کردم و در همون حال پرس  ی رو روشن و برا نیماش 

 

 خاموشه؟!  شیچرا گوش _
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  یگوش   هی رو ازش گرفته و  ش یهم مامان گوش  نیهم یبرا  می اندازه دور کن ی شما م ادیکه او رو   یزی از هر چ د یدکترش گفته با_

 فرستم.   یاش رو براتون مره بهش داده. من شما د یکارت جد  می با س  گهید

 

 در خونه شون به سمت خونه حرکت کردم.   ی شدن آرزو جلو ادهیو بعد پ  دمینپرس  یز یچ گهید

 

 

کنه    یم کاریاالن آرام کجاست و چ  نکه یزدم و ازش درمورد ا ی با آرزو حرف م یتخت نشسته بودم و تلفن  یلبه  یاتاقم و رو  ی تو

 . رمی گ ی در اتاقش گفت : فکر کنم آرام پشت دره، من بعدا باهاتون تماس م  یشدن صدا ده یکه با شن  دمیپرس  یم

 

 

 خوام صداش رو بشنوم.   یم  کریاسپ یرو بزار رو  تیها! گوش  یقطع نکن _

 

 بلند گذاشته.   ی رو رو یگوش   دمیفهم   باز و بسته شدن در ینگفت و من از صدا یزیچ

 

 !  د یکوب  یم امنه یس  یمحکم به قفسه  ی قرار ی و قلبم هم با بآرام بودم   یصدا دن یصبرانه منتظر شن یب

 

   ؟ یکن  یم کاریچ  نجایساعته ا ه ی که به آرزو گفت:آرزو تو   دمیرو شن صداش 

 

  اد یکوتاه و مدل پر و فرق کج هم بهت م  یمو  گمی جواب دادن گفت :آرام م  یبه جا  دمیشن یتر م   ک یکه صداش رو از نزد  آرزو

 ها! 
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 ها!   ه یمدل ن یمن ا ی : آرزو تو حالت خوبه؟ سه ماهه که موها آرام

 

 .  ادیبهت م شتری ب گم ی که م  نهیا شونی!.... آخه االن باز گذاشتزه ی: چ آرزو

 

   شه؟ی م ت یزیچ هی تو واقعا  نکه ی: نه! مثل ا آرام

 

و به   ید یتخت دمر دراز کش ی بس که رو  ی تر شده بود گفت : آرام تو خسته نشد   کینزد یلیرو به آرام که حاال صداش خ  آرزو

 !  یزل زد چارهیسقف ب

 

  دهیتخت دراز کش ی خواست بهم بفهمونه که آرام دمر رو یکرد و م یم  ف یآرام رو برام توص یهاماهرانه داشت حالت یل یخ آرزو

 و موهاش هم کوتاهه! 

کردم به   یسرم نگاه م  ی که به سقف باال ی و درحال دم یتخت دراز کش ی از آرام دمر رو د یگفتم و به تقل ن یدلم به آرزو آفر ی تو

  ید  ی ازت بپرسم قول م ی زیچ ه ی گفت : آرام اگه  ی نسبتا طوالن یآرام و آرزو از پشت تلفن گوش دادم که آرزو بعد سکوت یحرفا

 !  ؟ی و جوابم رو بد  یناراحت نش

 

! باز هم  ؟ید  یجوابش رو م ی خواد باهات باشه تو چ ی روز آراد برگرده و بگه م  هی و دوباره آرزو گفت: اگه   دمیاز آرام نشن ییاصد 

   ؟یباهاش ادامه بد  یحاضر

 

  ی م ره یبهش خ شه یهست که بدون پلک زدن هم یچ  چارهی اون سقف ب یگفت : آرام! تو  ی نداد و آرزو بعد مکث ی باز هم جواب آرام

 ! یش 
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 !  ی! سادگید ی! سف یرنگ  ک یجواب داد: آرام

 

 !  ؟یجواب سؤالم رو بد  ی خوا ی :نم آرزو

 

 !  ؟یپرس  ی : چرا م آرام

 

 !  ؟یشه جوابم رو بد  ی:م آرزو

 

 داره!   یاده یمحال چه فا زی : حرف زدن در مورد چ آرام

 

 محال! ممکنه که.....   ی گ  ی: چرا م آرزو

 

 برگشتن وجود نداره!   ی برا یفرصت گه ی.......... دستیکه ممکن ن  یدون ی و گفت : خودت هم م  د یوسط حرفش پر آرام

 

 : چرا فرصت نباشه؟   آرزو

 

 ! اگه قرار بود برگرده تا حاال برگشته بود!  ؟یتمومش کن شهیگفت : آرزو م  ی با دلخور آرام

 

 !  ؟یکن  یم  هی گر  ینگران آرزو که گفت:آرام تو دار  یصدا

 حرفاشون گوش دادم که آرزو گفت :  یرو به درد آورد و چشمام رو محکم بستم و با گاز گرفتن لبم به ادامه  قلبم
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و غصه هات    یبه سقف زل بزن  نکهیا یکنم که به جا  یخواستم کار یخواستم ناراحتت کنم فقط م   ی ! ببخش! نمیآرام خواهر  _

 !  یتا سبک بش ی کم باهام حرف بزن  هی  ،یز یخودت بر ی رو تو

 

 جنبه شدم.   یب  یادیمن ز ست یتو ن ر یداره بخنده گفت : تقص ی سع هی وسط گر د یرس   یکه به نظر م   ییبا صدا آرام

 

 .  ادیخوابم م یلیبخوابم؟ خ نجایشه هم ی ادامه داد : م یجون و آروم  یب ینگفت و آرام با صدا ی زی چ آرزو

 

 

شد   دهیباز و بسته شدن در شن یبعد صدا ی رو برداشته و لحظه ا ش یآرزو گوش  دمیشد فهم دهی که شن ی خش خش یصدا از

 !  ن؟یخط پشت هنوز شما آراد آقا:  گفت آرزو  و

 

 ناراحته نه؟!   یل یو گفتم : خ دمیچشمام کش یدست راستم رو محکم رو  یانگشتا

 

اداش محمد بهش گفت پسر حاج  که د یاز زمان یول  بود  شده بهتر حالش شرکت روبه راه شدن اوضاع دنیمدت بود که از شن هی_

 زنه!   ی الک خودش رفته و کمتر حرف م یتو  دوباره   بهش جواب بده د یکرده و با یصادق ازش خاستگار

 

 خوابه؟!   یچقدر زود م _

 

 قرص خوابه!   ریتاث_
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 باهاش باش!  شتریآرزو لطفا تنهاش نذار و ب_

 

 چشم حتما. _

 

 ممنون! فعال خداحافظ.  _

 

 خداحافظ. _

 

اندازه منتظر اون   ی با آرام رو به رو بشم و ب یفکر کردم که چجور  نی گذاشتم و به ا امنه یس  یرو رو  یقطع شدن تماس گوش  با

 لحظه بودم.  

 

 

  ی اسمش رو دن یبا دزنگ زد و من   میخونه نشسته بودم و سرم به لب تاپم و گرم بود که آرزو به گوش  ی بعد از ظهرش تو فردا

 زود جوابش رو دادم:   یگوش   یصفحه 

 

 الو_

 

 بد موقع که زنگ نزدم؟!   د یسالم! ببخش_

 

 شده؟   یزی ! چستیسالم! نه بد موقع ن_
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 خواد بهشون جواب بده!   ی م و آرام هم انیب یخاستگار یاش براراستش امشب قراره حاج صادق و خانواده _

 

 بلند گفتم :جواب بده؟!   ی جام برخاستم و با صدا از

 

 به نظر م  نطوریا شتریب ی حرفش حرف بزنه ول یخواد رو  ی نم گهیگه د  یبا پسره موافقه و آرام هم م نیمحمدحس_

 

 شده! د یرسه که از اومدن شما نا ام  ی

 

 کنه؟!   ی م کاریاالن کجاست؟ چ_

 

   ومده؟ ین  رونیاتاقشه و ب یتو  ده یاز صبح که شن_

 

 ! یو گفتم :باشه ممنون که خبر داد  دمی موهام کش ی تو  یدست  کالفه

 

 االن؟!  ن یکن کاریچ نیخوا یشما م_

 

 وقتشه که بهش زنگ بزنم. گهید_

 

 نگرانه!    یلی! مامان خنیپس لطفا زودتر زنگ بزن _
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 چرا؟! _

 

  ی چیاومد معلوم نبود با ق رونیب یزخم یو دستا  دهیبر  یاتاق حبس کرد با موها یقبل که آرام خودش رو تو   یآخه دفعه _

 .  ارهیسر خودش ب یی دستاش رو! حاال هم مامان نگرانه که نکنه بال ایبود  ده یموهاش رو بر

 

م فعال  بر  د یبا گه یتا به اعصابم مسلط باشم و آرزو گفت : من د  دمینفس کش قیحرف چشمام رو بستم و عم نیا دنیشن از

 خداحافظ. 

 

ها رو در  زنگ زدن به آرام راهِ پله  یدستم فشار دادم و برا  ی داد آرزو تماس رو قطع کرده تو ی بوقش نشون م یرو که صدا یگوش 

 گرفتم و وارد اتاقم شدم.  شیپ

 

 اش ماره ش  یبارها به اسمش و عکسش رو  مونییبهش بگم! من در تمام مدت جدا د یبا یدونستم چ ی داشتم و نم اضطراب

خواستم بهش زنگ   ی نبود و واقعا م الیخ گه یبار د نیا ی حرف زدم ول الم یخ یآروم کردن خودم باهاش تو  یشدم و برا  رهیخ

 بزنم.

 

  ی جواب دادنش رو نفسم رو تو ی انتظار برا یهاه ی بودم گرفتم و ثان دهیکه خر  ید یاش رو با خط جد شماره  قینفس عم دنیکش با

  یقلبم گذاشتم که قصد شکافتن قفسه  ی حبس کردم که بعد خوردن چند تا بوق جواب داد و من ناخواسته دستم رو رو نهیس 

 رو داشت! امنهیس 

 

 .  ارمیکلمه به زبون ب  ک ی یتونستم حت  یو نم دمی شن یالو گفتنش رو م  یصدا

 

 ! د ییدم دوباره گفت :الو.... بفرما  ینم ی من جواب  د ید ی وقت
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 الو....._

 

_.......... 

 

 سالم......._

 

_............... 

 

 آرام........ ؟! _

 

 داد نگاه کردم.   یکه قطع شدن تماس رو نشون م   میگوش   یپشت سر هم به صفحه  یبوق ها  یصدا با

 

  یرو تماس  ه اش رو گرفتم که جواب نداد و من با رفتندادم و بعد چند لحظه دوباره شمار رون یحبس شده ام رو کالفه ب نفس

 کنم قطع نکن و بزار باهات حرف بزنم!  ی با التماس گفتم : آرام ! خواهش م ر یگ غامیپ

 آروم باشم!   یشنو  ی و صدام رو م  یتو پشت خط نکهیچند لحظه هم که شده با احساس ا ی برا بزار

 

 زدم و گفتم :    ی تماس قطع نشده تلخند  دمید  یمکث کردم و وقت  یکم

 

  یدونم تو صدام رو م ی حاال که م ی بره ول یخلوتم، خوابم م  ی ات و حرف زدن با تو توسه ماهه که هرشب با زل زدن به شماره _

 بگم و از کجا بگم!   د یبا ی دونم چ ی نم یشنو
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 و تنها!   ریگوشه گ  یو من باز شدم همون پسر بچه   ی ستی! چند وقته که تو نآرام

 !  ستمیخودم هم ن گه یو من د ی ستین تو

 گذره!   ی سخت م بی روزهام عج  نیو ا ی ستین تو

 

  د یدونم چطور با ی نگرفتم و نم ادیمن هنوز   ی کنم ول ی که عذز خواه رم یبگ  ادیکنم    یسع ی بهم گفت دمت یکه د  یروز اول  ادمه ی

 ازت معذرت بخوام!  

 !  یو آرامشم رو بهم برگردون ی ازت بخوام که برگرد د یدونم چطور با ینم

 

 !  نمیبیو کنارم م   اهامیرو یآرومم که تو رو تو  ی روزا تنها زمان نیا

 تونم آرام!    ینم گه ید ی ول

 تونم ادامه بدم!   ی نم گهید

 

 که از شدت بغض به لرزش در اومده بود ادامه دادم:  ییصدا با

 تونم بدون تو ادامه بدم!  ی نم گهید

 کنم!    یزندگ  اهامیو با رو  نمیتو رو بب ا یرو ی تونم تو ی نم گهید

 

 !  یخوام برگرد یتمام ازت م   ییو با پر رو  یبگم درست فکر کرد د یپرروئم و با یل یمن خ ی فکر کن د یشا

 کنم آرام.........    یم خواهش

 بهم اعتماد کن و بزار خودم رو بهت ثابت کنم!    گه یبار د ه یکنم   یم خواهش
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 مرسانا هم منتظر تو هستن!   ی و آوا و حت  داینه تنها من که مامان و بابا و آ نجایا

 !  یلیسخت تر از به دست آوردنت بود! خ یل ی! از دست دادنت خآرام

 من.....   ی ول

 

 

که آروم تر شده بودم   قهی تموم رها کردم و بعد ده دق مه یگوشم حرفم رو ن  یبوق تو  ی صدا دنیچیتماس و پ  یهانقطع شدن ناگ با

در اتاقشم و   ی االن جلو نینه با آرزو تماس گرفتم که زود جواب داد و گفت : من هم ا یداشته   یری بفهمم حرفام تاث نکه یا یبرا

 خوام وارد اتاق بشم.   یم

 

 قطع نکن! باشه پس تماس رو _

 

 خوام تنها باشم.   ی که گفت: آرزو! م  دمیآرام رو شن ی عصب یباز شدن در صدا یصدا دنی نگفت و بعد شن ی زی چ آرزو

 

 : آرام! حالت خوبه؟!   د یپرس  ینگران یبا صدا آرزو

 

 !  رونیخوام تنها باشم! برو ب یگم م  ی که م  یشنو ینم ؟ یکه سرش داد زد:مگه کر دمیآرام رو شن یصدا

 

 

اش که معلوم  ! از چهره ختیر  یتختش نشسته بود و اشک م نییداد : پا  امیبعد آرزو خودش بهم پ یقطع شد و لحظه ا تماس 

 نه!   ایعوض شده   مشیتصم ستین

 



 ی ج یدختر بس

469 
 

   ان؟ینوشتم: مهمونا ساعت چند م براش 

 

 داد:هشت!   جواب

 

اتاق رژه رفتم و دعا کردم که آرام نظرش عوض   ی بزدم تو رون یکه از خونه ب م یبراش ننوشتم و تا ساعت هفت و ن یز یچ گهید

 کرده باشه!  رون یرو از سرش ب  یشده و فکر ازدواج با پسر حاج

 

 

حاج صادق و   د یرس  یکه به نظر م   یدستش و زن و مرد ی تو ینیری ش  یگل و جعبه  یبا دسته  ی پسر کت و شلوار دن ی*با د

 منتظر نشستم.   نیماش  ی رو با فاصله ازشون پارک کردم و تو نیدر خونه، ماش  یخانمش باشن جلو

 

دوساعت با هزار    نیو من در تمام مدت ا  د یطول کش یزمان ورود حاج صادق و زن و پسرش به خونه تا خروجشون دو ساعت از

  تیدرهم پسره و صورت قرمز شده از عصبان  یافه یق  دنیاومدن و من با د رونیب نکه یم تا اجور فکر جورواجور به در خونه زل زد

 .  دنیجواب رد شن  دمیمادرش فهم

 

زنه رو   ی داره غر م  د یرس  یخانمه که به نظر م  یتا صدا دمیکش نییرو پا نیماش  یشه یلبم نشست و ش  یاز ته دل رو  یلبخند 

 بشنوم.  

 

که گفت: دختره بعد سه ساعت که همه   دمیمادرش رو شن ی من گذشتن و صدا نیمتوجه من شده باشن از کنار ماش  نکه یا بدون

  نیهم هست؟! خوبه که هم یکنه چه تحفه ا  ی ندونه فکر م ی! هر کم یخور ی گه ما به درد هم نم ی تموم شده برگشته و م یچ

 خدات هم باشه که پسر خونه برات اومده ک....   ؟ازیکن   یپسره طالقت داده بدبخت! حاال واسه ما ناز م روزیپر
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حاج صادق و پسرش که در   ر یو به تصو  دمیکش  قیانجام ندم نفس عم ی کار نامعقول نکه یا ی شدم و برا ی خانمه عصب یحرفا از

حرف بزنن در   ی اکلمه   نکهینگاه کردم که بدون ا نهیآ ی کشن، تو ی که جانماز آب م ه یینگاه اول کامال مشخص بود از اونا نیهم

 رفتن.   ی دادن و به دنبالش م   یخانمه گوش م یسکوت به غرغرا 

 

 رو روشن نیفاصله داشت ماش   یمحمد   یآقا یبه خونه شون که پنج تا خونه با خونه  اطیوارد شدنشون به ح با

 

اومد منصرف شدم و با   رون یب یمحمد   ی آقا یخونه  ی روبه رو یکه از پشت شمشادها ی مرد دنیتا از اونجا برم که با د کردم 

 دقت بهش نگاه کردم.  

 

 ره!    یکه جلوتر از من پارک بود م نشیشد که او پرهام باشه که با لبخند به لب و خرامان به سمت ماش  ی نم باورم

 

 : صداش زدم دم یرو باز کرده بود رس  نیبه او که پشتش به من بود و تازه در ماش  یشدم و وقت  ادهیپ نیاز ماش  تیعصبان با

 

 پرهام؟! _

 

 !  نمتیبب گهی کردم د  یابروهاش رو باال انداخت و گفت : سالم! فکر نم دنمیطرفم برگشت و با د به

 

 !  ؟یکن ی م  کاریچ نجایتو ا_

 

 !  یکن  یکه تو م ی همون کار_
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  ی مثل تو حت یرو راحت کنم آرام به کس التیبزار خ یول یگذاشت شیکه پا پ  یفکر کرد ی دونم با خودت چ ی ! نمیاحمق هی تو _

 کنه!    یفکر هم نم

 

 جواب رد بده!   یمن باعث شدم به پسر حاج نیهه! فعال که هم_

 

   ه؟ینگاهش کردم و گفتم :منظورت چ ی اخم و سوال با

 

 ده!    یکنه که به حرفم گوش هم م  ی که نه تنها بهم فکر م نه یمنظورم ا_

 

ازش فاصله نگرفته بودم که   شتر یپشتم رو بهش کردم و هنوز چند قدم ب نمیبه سمت ماش  رفتن  یزدم و برا ی حرفش پوزخند  به

 !  یار یزارم راحت از چنگم درش ب ی کشم و نم  یکنار نم گه یگفت : د تیبا عصبان

 

 نشستم و ازش دور شدم.   نیماش  ی توجه بهش تو یلبم پر رنگ تر شد و ب   یپوزخند گوشه  تیعصبان از

 

آزارم   یزیچ  ه ی ی کنه ول ی بهش فکر هم نم ی شناختم و مطمئن بودم حت ی راحت بود چون آرام رو خوب م لم ایبابت پرهام خ از

 پرهام گفته بود او باعث شده آرام به خواستگارش جواب رد بده!   نکهیداد ا یم

 

  نکهی قبل ا ی گذاشتم و جواب آرزو رو دادم که با خوشحال   یگوش  یرو تو  م یهندزفز میکنار  یصندل ی از رو م یزنگ گوش  یصدا با

 تا   ی بد  ی بهم مژدگون د یبگم، گفت : آراد! اول با ی زیمن چ

 رو بهت بدم.   خبرا
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 آرام بهشون جواب رد داد!  _

 

 !  ؟ید یشما از کجا فهم_

 

 شاد و شنگولت!   یاز صدا_

 

 . دمینقشه کش ی گرفتن مژدگون یدو ساعت برا ی بابا! پس الک یا_

 

  ی م ی چ نمیدم! حاال بگو بب  یرو بهت م  یمن مژدگون ی و گفتم :ول دمیعوض و آروم شده بود خند  ییهویلحن حرف زدنش که  به

   ؟یخوا

 

خوب خبرا رو   یل یمدته هنگ داره و ممکنه نتونم خ  هی  میقبوله فقط بگم که گوش  ی بخر یهستم و شما هر چ یمن دختر قانع_

 بهتون بدم.  

 

 دونستمش!   ی خبر که خودم از قبل م ن ینه در برابر ا یخرم ول  ی رو برات م یبلند قهقهه زدم و گفتم :من گوش  یصدا با

 

   ؟ یپس در برابر چ_

 

   ؟یشناس  ی رو م  یتو پرهام سهراب_

 

 آره!  _
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   ش؟یشناس  یاز کجا م _

 

 بار هم.....   ه ی و   نجایشب با پدر و مادرش اومده بود ا هی_

 

   ؟ یبار هم چ هی_

 

 !  گهیشناسمش د ی ..... میچیه_

 

   ؟ یبار هم چ ه یپرسم!  ینم  گهیآرزو! د_

 

 .  دمشید رونیب م یبا آرام رفته بود یوقت_

 

 آرام با پرهام....  ی عنی ه؟ ی منظورت چ_

 

  ی محل  ینداره و بهش ب یآرام گفت باهاش حرف  ی خواد با آرام حرف بزنه ول ی از جلومون در اومد و گفت م یی هوی ی لینه! نه!... خ_

 کرد.  

 

   ده؟ یپرهام رو ند  ایتازگ  ؟ یچ یبه تازگ _
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 نرفته.   رون ی وقته آرام ب  یلیدونم! فکر نکنم چون از خ ینم_

 

   ستن؟یبا هم در تماس ن ؟یتماس چ_

 

   ن؟یشما به آرام شک دار ن؟یپرس  یچرا م_

 

 اب من رو بده. نه! تو فقط جو_

 

 دونم.   ینم_

 

 کن و جواب من رو بده.   قی خب برو تحق_

 

   ن؟یبدون نیخوا یامشب م نیهم_

 

 آره.  _

 

 تونم بکنم.   ی م کار یچ نمیباشه بب_

 

 

 گاز گذاشتم.   ی رو از گوشم در آوردم و با سبز شدن چراغ قرمز به قصد رفتن به بام تهران پام رو رو  یهندزفر کالفه
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  ی شب رو با هزاران چراغ رنگا رنگ شکسته بود نگاه کردم و حرف آرام تو ی کیکه تار  یبشم به شهر اده یپ نیاز ماش  نکه یا بدون

از باال   نیکنم گفت مراقب باشم ا  ینگاه م نییاتاق کارم به پا یاشهیش   واری از حد از پشت د ش یبود ب ده ید ی که وقت د یچیگوشم پ

 نشه! تکبرم  اعثنگاه کردنا مغرورم نکنه و ب

 

آرزو رو خوندم که نوشته بود   امکیبرده بود دراومدم و پ ال یو خ ایاز فکر آرام که باز هم من رو به رو  میگوش   امکیپ یصدا با

 :زنگ بزن. 

 

و   د یچیگوشم پ ی تو  زدی حرف م یاگه یآرزو که با شخص د ی بوق تماس وصل شد و صدا ه یاش رو گرفتم که بعد تعجب شماره  با

  یخواست یگفت :..... تو واقعا م  ی م آرام  به  که  بشنوم رو حرفاشون خواسته بلند گو گذاشته و یباز هم آرزو تماس رو رو  دمیفهم

 ! ؟یازدواج کن   یپسره که دوستش ندار نیاحمقانه با ا د یتهد   هی به خاطر 

 

کنه    یرو م   یکار  هی  گه ی م ی نداره! وقت ی شوخ یبا کس یسمیساد ی  وونهی جواب داد: اون د یکه با کالفگ  دمیآرام رو شن یصدا

  نیکشه حتما ا  یآراد رو م گهی م  یوقت  پس  کشوند  ی کردن من شرکت خودشون رو تا مرز نابود تی کنه او به خاطر اذ یحتما م

 کنه!  ی کار رو م

 بره.    یکردن من لذت م تیاو از اذ  ی دونی که م  تو

 

 

 ستن چشمام لبم رو به دندون گرفتم.  قلبم سوز گرفت و همراه با ب دم یشن یکه م  ی زیچ از

 آرام من رو دوست داشت و حاضر شده بود به خاطر من از خودش بگذره!   نکه یکردم از ا ی ته دلم احساس شوق م ی ول

 

شد که نظرت عوض   ی: خب! حاال چ د ی کردم که پرس  ز یآرزو که انگار حرف دل من رو زده بود گوشام رو ت ی صدا دنیشن یبرا

   ؟ی شد و بهشون جواب رد داد
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 گرده!    یبهم گفت که سروش به آلمان رفته و حاال حاال هم بر نم یدر موردش بدون  یخوا  یدونم چرا م  ی پرهام که نم نی: همآرام

 

 ! ؟یاصال مگه تو باهاش در ارتباط ؟ یبه خاستگارت جواب بد  ی خوا ی دونست که تو چرا م  ی: او از کجا م  آرزو

 

  ی ناشناس زنگ زد و من هم که نم یشماره هی با  انیب  نایحاج صادق و ا نکه ی! امروز قبل ا؟یپرس  یآرزو چقدر سوال م  ی:وا  آرام

 !دهیشن هیدونه گفت از سا ی از کجا م دمیهم که ازش پرس  ی خبر داره وقت یاز همه چ  دمیجوابش رو دادم و د هی دونستم ک

 

 ه؟ ی ک گه ید  هی: سا آرزو

 

جاش هم اشتباه کردم   نیاز حد سرش غر زد : آرزو باور کن اصال حوصله ندارم به تو جواب پس بدم تا هم شیب ی با کالفگ  آرام

 خوام بخوابم. یم  رونیبرو ب ی ش  یکه گفتم حاال هم اگه ناراحت نم

 

  ی ا قهی رج شده و چند دقبدن قطع کردن تماس از اتاق خا دمیفهم دمیشن یکه م  ییو از سر و صداها  د ینپرس  ی زیچ گه ید  آرزو

 بگم!   ی زیمن چ ستی الزم ن گه یپس د نید یرو شن  زیبه من گفت : خودتون که همه چ نکه یتا ا  د یطول کش

 خواد به پسر حاج صادق جواب بده!   یرو باش فکر کردم آرام به خاطر داداش محمد م  من

 نبود...   نجایرو شکر امشب داداش محمد ا خدا

 

 دونه؟!   ی مورد نم ن یدر ا  یزیهنوز چ  نیمحمد حس یعنی_
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 بهش نگفته!   ی زیهم چ ی نه! داداش محمد و خانمش رفتن شهرستان و قراره تا آخر هفته اونجا بمونن و کس_

 

 

 نیروز فرصت دارم از نبود محمد حس ک یپس فردا آخر هفته است و من فقط  دم ید  یذهنم روزها رو مرور کردم و وقت ی تو

 در خونتونم تا با آرام حرف بزنم.    یمن فردا رأس ساعت ده جلو  استفاده کنم گفتم :

 

 

   ؟ یزیچ ه ی باشه! فقط _

 

 !  ؟یچ_

 

 !  ه؟ی ک ه یسا یدون  یشما م_

 

 ! فعال خداحافظ.  یتو در موردش بدون ستیالزم ن_

 

 شدم.   ادهیپ نی بگه تماس رو قطع کردم و از ماش  یز یبخواد چ نکه یا قبل

  ییو بارها حرفها  نمیفکر کردم که فردا قراره آرام رو بب نیها به انشستم و ساعت نیکاپوت ماش  ی به بدنم دادم و رو ی و قوس  کش

 ذهنم مرور کردم.    ی خواستم بزنم رو تو ی که م
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زدن زنگ در خونه دستم رو   ی جا و برادستم جابه  ی شده بود رو تو نی تزئ  یروبان قرمز به قشنگ  هی گل رز قرمز که با   ی*دسته 

 رخ به رخ شدم.   نیدراز کردم که در باشدت باز شد و با محمد حس

 

  نییقه ام رو گرفت و از ب تیبگم با عصبان ی زی دهن باز کنم و چ  نکهی نگاه کردم و قبل ا نیمحمدحس ی قرمز و عصب  یچهره  به

 !  ه یعوض ی سر تو  ریز  ی: همه چد یدندوناش غر

 

در رو با پاش   م یقرار گرفت اط یح یتو  ی کشوند و وقت اط یام نکردم و او من رو به داخل ح قهین دستاش ار جدا کرد  یبرا  یا یسع

   ؟ یکن  یچرا گورت رو گم نم ؟ یخوا  یاز جونمون م ی چ گهیمحکم به هم زد و گفت : د 

 

 

پشت   واریمن رو محکم گرفته بود و به د یقه ی که  نیمن و محمدحس دنیاومده بود با د اطیدر به داخل ح ی خانم که از صدا هما

 چه خبره؟!   نجایگفت :ا  یداد، با نگران  یسرم و کنار در فشارم م

 

 ناموسه .....   یب نیبه خاطر ا شبید ی زی فشارم داد و رو به مادرش گفت :آبرو ر واری محکم تر به د نیحس محمد 

 

 

  اد یبهت  ی ! من کنیگفت : محمدحس نیشد و رو به محمدحس کیاومده بود بهمون نزد  اط یبه ح یدونم ک  یکه نم  یمحمد  یآقا

 !  ؟یریبگ  قه ی دادم که 

 

 داده....   اد ینامرد  نیرو به ا  یکه نامرد ی داد! همون زمونه ا  ادیزمونه  ی ول  ینداد  ادیداد زد:شما  تیبا عصبان نیمحمدحس
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صورتم باال  یرو  دن یخواب یکوبوندم و دستش برا وار یحرف به سمت خودش کشوندم و محکم به د نیبا گفتن ا نیمحمدحس

 داد آرام که داد زد : بسه! همون باال موند.  یرفت که با صدا

 

کردم که از   یقلبم رو احساس م د یتپش شد  ی صدا یول نمشیذاشت بب ی من رو گرفته بود و نم د ی د ی جلو نیمحمدحس کلیه

 کرد.  ی م ی قرار  یجاش ب ی تو  یقرار  ی صداش با ب دنیبودنش بهم و شن کیاحساس نزد

 

 خونه....   ی ! برو تورون؟ی ب یایبه تو گفت ب ی : ک د یرو به آرام توپ نیحس محمد 

 

 

 خو  ی :برم تو آرام

 

 بشه؟   یکه چ  نه

 

بود و به ما   ستاده یوا یسوم  یپله  ی که رو  نمیام رو رها کرده بود ازم فاصله گرفت و من تونستم آرام رو بب قه ی که  نیحس محمد 

 کرد.    ینگاه م

 

  یتو  شتری هر چه ب  ی ببرم ول نیچند وقته رو هر چند اندک از ب نیا  ی داشتم دلتنگ  ی نگرانش زل زده بودم سع یبه چشما من

  یچشماش نگاه م ی آرامش تو یاو دلتنگ تر از قبل به دنبال ذره  دمید  ی د برده رو مبا  یروزها یگشتم کمتر گرم یچشماش م

 کردم.  

 

و خامت کنه و   نه یسرت بش رینامرد باز هم ز ن یبشه؟ که ا ی که چ یباش  نجا یشد و سرش داد زد : ا ک یبهش نزد نیمحمدحس

 خوادت؟!   ی نم گه یمدت بگه د  هیبعد 
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 !  ؟یخوا  یرو م  نیآرام؟! تو ا آره

 !  ؟ی باز هم باهاش ادامه بد  یخوا  یم  تو

 

 داد زد: نه.....!   آرام

 

لحظه هم فکر نکن که من   ه ی ی گفت : آرام حت نیکنار پله گرفت و محمدحس یشدم که دستش رو به نرده   ره یبهش خ ینگران با

 .....  یدوباره باهاش ازدواج کن  یو بخوا  یتا دم در بر   یبزارم باهاش حت

 

 کنم!  ی درصد هم به ازدواج دوباره باهاش فکر نم  کی ی نگاه سردش رو به من دوخت و گفت : من حت آرام

 نه به خاطر خودم و شما بلکه به خاطر خودش!    البته

 

 

 نیسکوت باال برد و رو به محمدحس یبگم که دستش رو به نشانه  یز یحرفش دو قدم به سمتش برداشتم و خواستم چ نیا با

  ی که برا یمشکالت  یهمه  نیبدون  د یبا ینگفتم ول ی زیو من چ نیدر موردش گفت  نیخواست ی داش! شما تا حاال هر چادامه داد: دا 

 بوده.   شیزندگ  ی باباش به خاطر وجود من تو یسکته  دتر شدن و از همه ب یاومد و زندان شیشرکت پ

 نباشم!   شیزندگ یرن که من تو   یم  نیاز ب یزمان ایمشکال و ناراحت ن یدونستم ا ی م من

 رو تموم کنم.   یگرفتم که خودم همه چ م یتصم  نیهم یبرا

 تونم باهاش ادامه بدم!    ینم گه یخوامش و د ی شاپ رفتم تا بهش بگم نم ی من به اون کاف اونشب

 بگم او حرف دل من رو زد و من رو راحت کرد.   ی زیمن چ نکهیقبل ا ی برم ول رونیب شیخواستم که از زندگ یخودم م  من

 خواستم.   یم  نجور یچون من ا د یکش ی م یی گفت باز هم کارمون به جدا  ینم ی زیاگه او هم چ یحت
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آخه وجود تو چه   ؟ یگ ی م ی دار  یچ یفهم ی:تو م د یرو به آرام پرس  نی و محمدحس د یصوت کش دمیشن ی که م  یز یاز چ گوشام

 باباش داره؟!   یسکته  شرکت و یبه ورشکستگ  یربط

 

 

  یو گفته بود اگه من تو  بردی کردن من لذت م  ت یاست که از اذ وونهی د ه یشرکت  داریخر نیجوابش رو داد: پسر بزرگتر آرام

 کنه!   یرو جهنم م  شیآراد باشم زندگ یزندگ

و   کنه ی داره با مرگ دست و پنجه نرم م د یجاو  ی روز بعد سکته زدن آقاجون سر راهم سبز شد و بهم گفت به خاطر منه که آقا هی

 از آراد جدا بشم وگرنه من مقصر مرگ ......   د ی با نمشیزنده بب خوامی اگه م

 

 

  ی کرد یم  کاریچ ی ما بود ی ادامه داد : شما اگه جا نیتر اومد و رو به محمدحس نییپله پا هی افتاده بود  هی که حاال به گر آرام

 داداش؟!  

 برگشتن ندارم!   ال یراحت باشه که خ التونی و حاال هم خ  رونیبرم ب شیزندگ خودم خواستم که از  من

 !  د یجاو یآقا  یخودم بلکه به خاطر خانواده  اینه به خاطر شما   البته

رو به   ایخوام با برگشتنم دوباره اون ناراحت ی نداشت و حاال هم نم یجز ناراحت ی زیبراشون چ شونی زندگ ی بار وجود من تو کی

 رگردونم و ارامششون رو به هم بزنم!  ب شونیزندگ

 !  نمیبب مارستانیتخت ب ی خوام آقاجون رو با اون حال رو ی نم گهید

 براشون نداره!   یجز ناراحت  ی زیمن چ برگشتن

 ما از اولش هم اشتباه بود داداش!   ازدواج 

 ! ستیاو از جنس ما ن ی گفت یکه شما م  لینه به اون دل  البته
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آرام بعد تموم شدن حرفش بهم پشت کرد و به قصد   نکه یدادم تا ا ی آرام گوش م یو مبهوت مونده بودم و با تعجب به حرفا مات

 ورود به خونه دو پله باال تر رفت که صداش زدم : 

 

 ...... !  آرام_

 

و    یبه وجود آورد  یما ناراحت یا بر یبگ  یتون  یشدم و گفتم : تو چطور م  کی و من بهش نزد ستادیبرگرده سر جاش وا نکه یا بدون

   یدون  ی که خودت هم م  یدر صورت  یارامششون رو به هم زد 

 برگردونده شد!   مونیوجود تو آرامش به زندگ با

   ؟یزن  یحرفا رو م  نیبه ما گذشته و ا یچ  یکه رفت  یاز وقت یدونی م  تو

   ؟ یگرد یو بر نم   یگ  یهمه منتظر برگشتن توئن و م ی دون  یم  تو

و هر بار   ومدهیخانواده از زمان رفتنت لبخند به لبشون ن نیکه هم  یدر صورت ی گرد ی نم بر  امبه خاطر خانواده  ی گ ی م ی دار  تو

 نه!   ایکنن که بفهمن تونستم تو رو بهشون برگردونم  یزنم کنجکاو نگاهم م ی با تلفن حرف م ایرم  ی که به خونه م

   ؟ یدون ی م ی و خودت رو مقصر همه چ یگرد  یبر نم  یگ  یم  یرحم  یتو با ب  اونوقت

از همه خودم   شتر یرو خراب کردم و ب یهمه چ میفکر  یهستم با ب  یچون من تنها کس رهیمن رو بگ  یقه ی محمد حق داره  داداش 

 ! دمیزجر کش

 رو امضا کردم.  یاون قرداد لعنت نییپا یو سهل انگار یفکر  ی بودم که با ب من

 

  ی تا دخترتون رو برا نجایداد ادامه دادم : آقاجون من امروز اومدم ا  یکه در سکوت به حرفامون گوش م   یمحمد   یبه آقا رو

 !نیکنم لطفا بهم فرصت خوشبخت شدن رو بد   یبار ازتون خاستگار ن یدوم
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 زد.   رونیب اطیاز ح  ت یهم با عصبان نیتموم شدن حرفم آرام به سمت در خونه پا تند کرد و محمد حس با

 

 ن؟ یجوابم رو بد  نیخوا ی شدم و گفتم : آقاجون نم ک ینزد یمحمد   یقاآ  به

 

 باشه و بخواد آرامه! یراض د یکه با ی قبال هم بهت گفتم اون_

 

 ! رمی مونم تا جوابم رو بگ  یدر منتظر م  ی رفتم گفتم : باشه! پس من جلو  یعقب عقب م اطیکه به سمت در ح ی حال در

 

 خارج شدم. اطیو از ح  دمیچرخ اطیپام به سمت در ح ی حرف رو نیگفتن ا با

 

و با تعجب    ستادیسرم وا ی آرزو که تازه از آموزشگاه اومده بود باال نکهینشسته بودم تا ا اط یدر ح  ی شد که جلو یم  یساعت دو

 ن؟ینشست نجای: آقا آراد چرا ا د یپرس 

 

   اد؟یتا فردا نم نیمحمد حس ی : مگه تو نگفتدمیرو باال گرفتم و با اخم پرس  سرم

 

   چرا خب!_

 

 کرد؟   ی م کاریچ نجایپس ا_

 

 بود؟   نجایمگه ا_
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زانوش نشست   ی در رو  یرز افتاده جلو  یگال  دنیبشه که با د  اطیمن سکوت کردم خواست وارد ح  د یرو ندادم و او که د جوابش

 گن!گال چقدر قشن ن یا یدستش گرفت برخاست و گفت : وا  ی گال رو مرتب تو   نکهیو بعد ا

 

 لبم نشست و او ادامه داد : آرام عاشق رز قرمزه!  یگوشه  یپوزخند 

 

 شد و در رو پشت سرش بست. اط یحرف وارد ح نیگفتن ا با

 

 

زدم که   ی قدم م اط یدر ح  یجلو  نیو عابر  هاهیهمسا ی  ره یتوجه به نگاه خ  یشده بود و من هنوز هم منتظر و ب ک یکامال تار هوا

 باز صدام زد.  مه یدر ن ی آرزو از ال

 

رو    نیا نینخورد ی زیآب رو جلوم گرفت و گفت : از صبحه که چ  یگنده و بطر چیساندو ه ی  یحاو ی نیس  هی سمتش رفتم که  به

 .ارمیمامان داد و گفت براتون ب

 

 !ستمیمن گرسنه ن ی ممنون ول_

 

 ! نیضرر کرد نی خوشمزه است نخور ی لیتوش کتلته! خ ن، یلطفا برش دار_

 !  فهمهینم ی زیآرام چ نینباش  نگران
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 خورده؟   ی زیچ ؟ یرو برداشتم و گفتم : آرام چ چیلبخند ساندو با

 

 باالست!   یبه خوردش داد! االن هم طبقه  ی مامان به زور چند لقمه ا_

 بود سر کرده!    دهیعقدتون چ یکه سفره  یهمون اتاق  یامیرحسین و تو   یاش خونه مدت رو همه  نیا

 

 باشه!.... از طرف من از مادر جون بابت شام تشکر کن.  _

 

بهش زنگ   شبیپسره همون د نکه یمثل ا  یمن درست گفتم و داداش محمد قرار بوده تا فردا شهرستان بمونه ول یچشم! راست_

   خبر راه افتاده و اومده. یب شبی زده و گفته که آرام بهش جواب رد داده و او هم همون د

 شد؟   یمگه چ حاال

 

 !  ریوقته.... شب بخ  ری! برو تو! دیچیه_

 

 !  ریشب شما هم بخ_

 

 ام و درد معده ام شروع شده.اومد که چقدر گرسنه  ادم یرفتن آرزو تازه  با

 که واقعا خوشمزه شده بود رو خوردم.   ی کتلت  چیپشت در نشستم و با ولع ساندو همون

 

 

  ی د یام نکهیسواله! ا هی زنگ زدناش فقط  یدونستم ته همه  ی بود م دهیبود و فقط حالم رو پرس بار زنگ زده  ن یاز صبح چند  مامان

 نه؟!  ایبه برگشت آرام هست هست  
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 گفتن ندارم.    یبرا  یهنوز خبر  د یفهم یگفتم و او خودش از لحن و سکوتم م ی نم ی زیو من هم چ د یپرس  ی نم یز یمامان چ ی ول

 

بودم و با تمام   ستادهیوا  نیرحسیام یاتاق خونه  یپنجره  ی رونم نم بارون و روبه  ر یو ز ابون یشب بود و من اونطرف خ یآخرا

 کردم.   ی وجود، وجود آرام رو پشت پنجره احساس م

 

 دنشیداد و من سرمست از بار ی رو م زییپا دن یدفعه شدت گرفت، خبر تموم شدن تابستون و رس   کیموقع که  یبارون ب  نیا

 دستام رو به دو طرف باز کردم و سرم رو روبه آسمون گرفتم.  

 

نکردم و در تمام   اطیدر ح ی روونیش  ریرفتن به ز یبرا  یاقدام نیشد و من کوچکتر سیتمام لباس تنم خ  قهیدق ک یعرض  در

 داد چشم دوختم.   یم   د یکنار رفته که وجود آرام رو نو  یپرده  یمدت به گوشه 

 

خراب که   ی جون و حال ی ب یو صبح با تن  دم یمن تا صبح از سرما به خودم لرز یول  د یطول نکش شتریب قه ی بارون چند دق نکهیا با

  هاهیبابت حرکات مشکوکم که همسا یشدن توسط مامور آگاه نیج نی س  یداد و بعد کل ی سخت رو م یسرماخوردگ  کیخبر 

 گزارش داده بودن به خونه رفتم.  

 

 

 

و بد مزه رو   ی اهیجورواجور گ ی کرد و داروها ی م ی ازم پرستار یتخت افتاده بودم و مامان با دلسوز  یحال رو  ی روز بود که ب سه

 داد.  ی به خوردم م

 درکم کنه و بفهمه چقدر دلتنگشم.   یکم  د یفرستادم تا شا ی آرام م ی خوش بود که برا  ییهاامیدلم به پ ی دو سه روز نیا ی تو
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گرفتن    یدوباره سرپا بشم باز هم برا  نکه یمنتظر جوابش نموندم به خاطر حال خرابم بوده و به محض ا ده ینوشته بودم اگه د براش 

 رم.   ی جوابم م

 

 کنه.   ینم ی ریمثل قبل گوشه گ   گهیروزا بهتره و د نیبودم که حال آرام ا ده یآرزو شن از

 خونه!  ی م  عیفرستم رو سر  یکه من براش م  یامیکنه و هر پ یرو از خودش جدا نم  شیلحظه گوش  ک یت آرام گف  یم  آرزو

 سخت نبودنش بود.  یو روزا امیدلتنگ  ر یدرد ودل و تفس شترش یکه ب  ییها امیپ

 

  ی کلمات یداشتم تمام احساسم رو تو  یبودم و سع  ده یتخت دراز کش ی رو  اد یخواب به چشمم ب نکهی بود که بدون ا ی ادیز مدت

 آرام بفرستمشون.    یکه قرار بود بعد نوشتنش برا  زمیبر

 

 تمام وجود براش نوشتم:  با

 

 حساب و کتاب دوستت دارم  یب من

 

 قانون  چیه یب

 

   یاتبصره  و

 

 ندازم یآنکه چرتکه ب یب

 

 بودنت را،   یروزها
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 ی تو را همچون روزها من

 

 دارم  ی دوست م  روزید  یخاطره پر

 

 من  یشگ یعشق هم ی ا تو

 

   م ینگاهت برا ی ب یخانه

 

 ست ین شیب یزندان

 

 احساسش ی دل، پا ن یا آوردی م  کم

 

 حساب و کتاب دوستت دارم  یب من

 

 دور  ی ها م یقد  همچون

 

 ..... نان یسخت و با اطم قدرهمان
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گفت : اجازه   دارم یمن ب د یباز کرد و د مهیدر رو ن  نکه یبه در خورد و آوا بعد ا ی شدم که تقه ا امیبار مشغول خوندن پ ن یدوم یبرا

 تو!   امیهست ب

 

 جام نشستم و گفتم : چرا که نه؟! بفرما تو!   سر

 

 تموم بشه!    میتخت نشست و منتظر موند تا من کارم با گوش  یپام و رو  نییکامل وارد اتاق شد و بعد بستن تخت پا آوا

 

 !  ؟یداشت  یآرام ارسال کردم و رو به آوا گفتم : کار  ی رو برا امیپ

 

 نه!؟   ای ی بهتر شد  نم یروم لبخند زد و گفت : اومدم بب به

 

 !  یبهترم! ممنون که به فکرم یلیاالن خ_

 

 !  میندار  شتریدونه داداش ب ه یمونه! ما که  فه یپررنگ تر شد و گفت : خواهش! وظ لبخندش 

 

 روش لبخند زدم که از جاش برخاست و به سمت در اتاق رفت.   به

 !  ؟یرو به من بگ  ی زیچ ی خوا ی مردده قبل خارج شدنش از اتاق صداش زدم و گفتم :آوا تو م یگفتن حرف ی برا نکهیاحساس ا با

 

 !  ستین ی زیسمتم برگشت و گفت : نه! چ به
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 نه!   ای هی دونم گفتنش کار درست ی که گفت: آخه نمهست نگاهش کردم   یز یچ هی  نکهیبه منظور ا یو جد  یسوال

 

برداشتم و   ت یگوش  ی آرام رو از رو  یشماره روزینگفتم و او خودش بعد چند لحظه فکر کردن ادامه داد : راستش من د یزیچ

 بهش زنگ زدم!  

  ی اتفاق چیرد کرد که انگار هباهام برخو ی ! جورد یرو پرس   دایباهام حرف زد و حال مامان و بابا و آ ی میگرم و صم ی لیخ آرام

 و چند ساله ش.   نیو من دوست چند  فتاده ین

 

 ره!   یهم انتظار نم نیاز ا ریخب از آرام غ_

 

 نه؟   ای دونم بهت بگم   یوسط هست که نم  نیا یاخوشحال کننده  ز یچ ه ی ی تر شد و گفت : ول ق یلب آوا عم ی رو یخنده

 

 !  ؟ی:چدمیپرس  ی کنجکاو با

 

 گن؟!   ینم  یالک ی الک ی نجوریگفت : خبر خوش رو که هم  ی شد و با بدجنس ک ینزد بهم

 

 

 !  رن؟یخوان از من رشوه بگ  یروزا همه م نی دونم چرا ا ی بابا! من نم یا_

 

 !  ستیکه اسمش رشوه ن نیا_

 

   ه؟یخبر خوشت چ نمیخب باشه! حاال بگو بب  یلیخ_
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 گم!   ی ! بعد من خبرم رو بهت مید ی بهم م ی اول تو بگو چ_

 

 ! خوبه؟  یکه تو خواست یهر چ_

 

 !  یبرام بخر تونیعروس  یخوام اونو برا  یم  دمید  کیگرون و ش  یلباس مجلس ه یذوق کف دستاش رو به هم زد و گفت :  با

 

 خرم.   یتو م  یمن ده تا لباس برا   رهیسر بگ   یتعجب نگاهش کردم و گفتم : حاال تو دعا کن عروس  با

 

 ! من مطمئنم!  رهیگ  یسر م_

 

   ؟یاز کجا انقدر مطمئن_

 

 ؟ یاریو به روش ن یبهش نگ  ی د  یاگه بهت بگم قول م _

 

 !  دمی باشه! قول م_

 

 نه!   ایحالت بهتر شده  نمیبب نجایا ام یو ازم خواست ب  د یکه امروز آرام بهم زنگ زد و حال تو رو پرس   ییاز اونجا_

 

 !  ؟یگ  ی رو راست نم نیتو ا_
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 هست!   رم یاخ یهاتماس   ستیل ی اسمش رو ی کن  یگم! باور نم یهم راست م  ی لیچرا اتفاقا خ_

 

   ؟ یکه حالم رو بپرس  ی ته دل لبخند زدم و گفتم : گفتم تو انقدر معرفت ندار از

 

 بهت سر زدم.   شه یدو روزه هم  نیا ی اِ داداش! من که تو_

 

 گفت؟!    یچ  گهیآرام د ،یخواد ناراحت بش ینم  خب حاال_

 

 بهت نگم.   از تماس  یزیداشت چ   د یتاک نکه یفقط گفت حالت رو بپرسم و ا یچیه_

 

 !  یکه چقدر هم تو راز نگه دار یوا_

 

 ! ادیدر ب ی تا از نگران  یمن برم بهش بگم از منم سر حال تر   گهیبه سمت در رفت و در همون حال گفت: خب د  آوا

 !  یرو هم کنار بزار یو پول لباس مجلس  ی بهش نگ  یز یباشه چ ادتی

 

 .  دمیپر نییدوش آب گرم از تخت پا  هی گرفتن  ی برا یو با خوشحال   دمیآوا خند  یو سوءاستفاده گر ی دهن لق  به
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هم که جواب داد نفس نفس   یجواب و وقت   ر ید  یلیآرزو رو گرفتم که خ یپارک کردم و شماره  ابونی گوشه کنار خ ه یرو  نی*ماش 

 گفت :س سال... م.   دهیبر دهیتونست خوب حرف بزنه و بر ی زد و نم یم

 

 !  ؟ید یدو ی م یسالم! تو حالت خوبه؟! داشت _

 

 .  دمی بود که دو نیخوره ا ی خونه زنگ م یتو   میبودم و مامان گفت گوش  اطیح ی آره! تو_

 

 کنه؟   یم  کاریدر خونتونم، آرام کجاست؟ چ  یآها! من االن جلو _

 

 . میکن یمون کرده تا آب حوض رو خال  مه یکنه؟ امروز انقدر سربه سرمون گذاشت و سرو صدا کرد که بابا جر ینم کاریبگو چ_

 

 بکن تا آرام در رو باز کنه!  ی کار ه ی ! تو فقط اطیدر ح  یجلو  امیباشه! من االن م_

 

 برم!   د یبا گه یآب حوضن منم د دنیسخت مشغول کش  نیرحسی باشه فعال که با ام_

 نکرده فعال خداحافظ.  اممه یبابا دوباره جر تا

 

 

 شدم.   اده یپ نیو برداشتن شاخه گل رز قرمز از ماش  میکنار ی صندل یرو  م یرو قطع کردم و با انداختن گوش  تماس 

 

  یکار کردن و آب حوض خال   یبه جا شتریکه ب د یفهم  شد یشد، م یم  ده یشن اطشونیکه از ح یاو داد و خنده   غی ج یاز صدا  

 ذارن.    یکردن دارن سربه سر هم م 
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که داد زد : آرام به خدا مگه   دمیرو شن ن یحس ریام  یمرتب کردم که صدا  یکتم رو کم یقه یو  ستادمیشون وا اط یدر ح  یجلو

 شورمت!   ی حوض م نیهم ی دستم بهت نرسه! تو

 

که گفت: اگه    دمیشن ک یلبم اومد و صداش رو از نزد  یرو گرفته لبخند رو  ه یسوزونده و حال بق شی باز هم آرام آت نکه یتصور ا از

 !  نیکار رو بکن ن یحتما ا د یدستتون بهم رس 

 

 در باز شد و با آرام رخ به رخ شدم.   ی ناگهان یلیقدم به جلو برداشتم که خ ه یدر زدن   یبرا

 

سه   هو یبود شدم که  ستاده یجلوم وا رانهیفاصله و غافلگ  نیعجبش که با کمترو من محو صورت مت د یکش  ی نیبود ه دهیکه؟ ترس  او

 و مهتاب و آرزو به هوا رفت.    نیرحسیام ی خنده  ی شد و صدا یرومون خال  اطیتا سطل آب از داخل ح

 

نگاه متعجب و ترسیده اش رو از   نکه یبدون ا د یچک ی بودن م ختهیر رون یب  شیروسر  ریکوتاهش که از ز ی که آب از موها آرام

  ی گل توش بود رو رو  یدستم رو که شاخه ع یسر ی لیبشه که خ اطیقدم به عقب برداشت و خواست وارد ح  کی  رهیصورتم بگ 

 چارچوب در گذاشتم و مانعش شدم.   یلبه 

 

! جواب  یالبته نه هر جواب  رم یرو بگ  میو مضطربش رو به صورتم دوخت و من گفتم : من اومدم تا جواب خاستگار  یسوال نگاه

 مثبت رو!  

 

دستم رو از در جدا کرد و گفت : ما   اطیاز داخل ح نیرحسیکرد که ام ی در نگاه م  یلبه  یبه دستم رو  یساکت بود و با نگران آرام

 ! لطفا مراعات کن.  می آبرو دار نجایا
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دختر    هیخونه   ن یا یدونن تو  ی م نجای ا همه   !ر؟یام یزن ی گفت : از کدوم آبرو حرف م نیحس ری زد و رو به ام ی پوزخند  آرام

 دن!    یبا انگشت به هم نشونش م ابونیخ ی کنه که مردش رهاش کرده و تو یم  یزندگ

 

 شد و من مات و مبهوت رفتنش رو نگاه کردم.    اطیزدن به قلبم وارد ح شی حرف و آت  نیبا گفتن ا آرام

 

 زنه!   یدر مورد من حرف م نجور یآرام باشه که ا نیا شد  ی نم باورم

 !  دمیفهم  یرو نم ضشیضد و نق یرفتارها یمعن

 کرد.   یم  هی از من گال یدر مقابل برادرش از من دفاع کرده بود و حاال با دلخور  ش یچند روز پ او

 

به حرف اومد و   کنمی خونه که آرام ازش رد شده بود نگاه م یخورم و هنوز هم به در بسته  ی از جام تکون نم د یکه د  نیرحسیام

  یده که براش مهم  ینشون م نیرو بهت گفته! چون ا ی دلخور  نیگفت : بهش حق بده که ازت دلخور باشه و خوشحال باش که ا

 رو عوض کن.  ست ینشده برو خونه و لباس خکه هست   ینیتا حالت بدتر از ا همحاال  ،یخواد از دلش با خبر باش  یو م 

 

   ؟یبه مهمونت خوش آمد بگ  د یچجور با ینگرفت  ادیگفتم : تو هنوز   سمیبه روش زدم و با اشاره به لباس خ ی جون ی ب لبخند 

 

 قشنگ تر؟!   ن یخوش آمد از ا_

 

  یخودتون خال ی آب حوض رو رو نگاه کردم و گفتم : شما د یچک  ی او و مهتاب و آرزو که مثل من ازشون آب م ی سرتا پا به

 !  ن؟یکرد
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و پا به فرار   خت یآرام بود که ناغافل رومون آب ر نیا م یکرد ی م یمثل آدم آب حوض رو خال میزود تر جواب داد: ما داشت  آرزو

 گذاشت. 

 

بغلش گرفت و گفت : ما هم   ی غروب دستاش رو تو ی هوا ی کرد به خاطر سرد  یکه تا اون موقع با لبخند ما رو نگاه م  مهتاب

 کف دستش!    میخوب حقش رو گذاشت

 

 منتظر بمونم.   نجایا د یتو من فکر کنم حاال حاالها با نیرو از تنم در آوردم و گفتم :شما بر  سمیخ کت

 

و هر    هی! تازه هوا هم ابرشهی هم حالتون بدتر م سیلباس خ نیو با ا نیشما هنوز کامل خوب نشد  ی گفت : ول  یبا نگران آرزو

 لحظه ممکنه بارون بباره!  

 

 !  ستیمهم ن_

 

 !  نیمنتظر بمون نیماش  ی پس حداقل تو_

 

 جدول نشستم.  یلبه  ی رفتم و رو ابونیخ یگه یآرزو به سمت د ی  ه ی و توص ی توجه به نگران یب

 

 

 اش هم تکون نخورد.  ه گوش   ینه تنها کنار نرفت که حت نیرحسیام یاتاق خونه  یگذشت و پرده  ساعتها
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دوباره با شدت    سمیهوا و لباس خ ی بودن به خاطر سرد م یسرماخوردگ   چند روزه رهام نکرده و ادامه نیکه ا  یخشک ی ها سرفه

 رو شکسته بودن.   یزیی شب پا کیتار  ابونیبه سراغم اومده و سکوت خ یشتریب

 

  ی م دنشیاز بار ی ا قه ی که چند دق ی بارون  ریو سمجانه ز  یو من با بد حال د یچرخی سرم م ی سرد آرام و حرفش مدام تو نگاه

 انداخته بودم.   نییگذشت نشسته و سرم رو پا

 

 کشه.   ی م مارستانیکنه و کارم به ب  یرو ازم دوا نم ی مامان درد یداروها  گهیدفعه د نیدونستم ا یم

و نرم بارون    زی ر یدادم و با باال نگه داشتن سرم چشمام رو بستم و اجازه دادم قطرها ه ی درخت پشت سرم تک یبه تنه  یبدحال با

 کنن.    رونیچند وقته عذابم داده بود رو از تنم ب نیکه ا  یصورتم رو بشورن و درد

 

 

سرم، چشمام رو باز کردم و با   یباال یبارون و قرار گرفتن چتر یهمون حال نشستم و با احساس قطع شدن ناگهان ی رو تو یمدت

 چتر رو  و  ستادهیبارون وا ریآرام که خودش ز دنید

 

 !  د یارز یلحظه م نی ا دنیبه د ایسخت ن یا یزدم و گفتم : همه یجون  یسر من نگه داشته بود لبخند ب ی رو

 

 !  یبر نجای اومدم تا فقط بهت بگم از ا _

 

 برو...!   نجایو گفت : لطفا از ا ستاد یخونه پشت به من وابرگشتن به  یسرم کنار گرفت و برا ی رو از رو چتر

 

 رم!   ی کجا نم  چیه رمی: من تا جوابم رو نگ  دمینال یحال یبره با ب اطیقدم برداره و به سمت در باز ح نکه یا قبل
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 آراد! برو و من رو فراموش کن!    کنمی سمتم برگشت و گفت : خواهش م به

 

 تونم انجامش بدم!    یمحاله و نم  یدونی که م  ی خوا  یرو ازم م  یزیچرا چ_

 

 همونجور که من تونستم!   یتون  یم_

 

   ؟ی دروغ بگ  ی گرفت  ادی  یاز کِ_

 

 من دروغ نگفتم.  _

 

 که هست بدتر بشه!   ین یحالم از ا یخوا  یو نم یبرم چون نگرانم ی خوا ی ازم م_

 

  ی م تیموندن فقط خودت رو اذ  نجای رو بدون با ا  نیا یفکر کن ول   ی بهم پشت کرد و گفت : تو هر جور که دوست دار دوباره 

 !  یکن

 

....... ستی .... هم برام... مهم نرمیاگه بم ی.... حت گهیگفتم : د ده یبر دهیموقع به سراغم اومده بودن بر ی که ب یهاخاطر سرفه  به

 !  ی.... قراره تو.... کنارم نباش ی... خوام... وقت ی... رو نمیزندگ
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کنم   ی روم نشست و گفت : خواهش مروبه   یپام زانو زدم که آرام با نگران ک ی ی و رو  نیزم یرو  یدرپ   یپ یهاو سرفه  یبدحال با

 شه!   ی برو! تو هر لحظه داره حالت بدتر م

 

 .....  یان منلبخند زدم و گفتم : تو نگر ی اوج بدحال ینگرانش نگاه کردم و تو  یچهره  به

 

 !  یبر  نجایکه هست نشده از ا ی نیهنوز که حالت بدتر از ا خوامی ! آره من نگرانتم و ازت م شه؟ی راحت م الت یاگه بگم نگرانتم خ_

 

 !  یمون  ی و کنارم م ی مال من شهیهم ی رم که مطمئن بشم تو برا ی م نجایاز ا ی ته دل لبخند زدم و گفتم : آرام! من وقت از

 

 که......  ی خوا ی رو ازم م ی زیس کن آراد! چرا چتو رو خدا ب_

 

معده ام احساس   یرو تو  ید یامانم معده درد هم اضافه شده بود و با هر بار سرفه کردن سوزش شد  یب یهاکه حاال به سرفه  من

 خم شدم.   شتریزانوم ب یدهنم گرفتم و رو   یکردم، دستم رو جلو  یم

 که حرفش رو نصفه رها کرده بود با ترس گفت : آراد! حالت خوبه؟   آرام

 

 !  ؟یبه روز خودت آورد ی گفت : چ  یشتر یب یشده بود نگاه کردم و آرام با ترس و نگران ی کف دستم که خون  به

 

نشه و آرام از    دهیداغونم از گلوم خارج شده د  یمعده    ایخرابم  ینهیدونستم به خاطر س  ی که نم یرو مشت کردم تا خون  دستم

رو گرفتم و او با تعجب نگران نگاهم کرد و گفت : بزار به   شیچادر رنگ   یجاش برخاست و خواست به سمت خونه بره که گوشه 

 ببره.   ر و تو رو به دکت  ادیبگم ب نیحس ریام
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 رم!   یکجا نم چیدستم فشار دادم و گفتم : من ه  یرو تو  چادرش 

 

 ! بزار برم  کنمی واهش مسر جاش نشست و گفت : خ دوباره 

 .  ستیاصال حالت خوب ن تو

 

  ی و م ید ی ! بگو که من رو بخشیکنارم بمون  یخوا یو م  یکه برم بگو که هنوز هم دوستم دار  یخوای و م   ینگرانم ی لیاگه خ_

 !  یبد  انیپا یی جدا نیبه ا یخوا

 

 !  ستیجور حرفا ن نیا ی برا  یآراد! االن وقت مناسب_

 

 تا وقت مناسبش برسه!   مونمی م  نجایپس! من هم_

 

! تو رو خدا بزار  یکه تو بخوا یکردم نگاه کرد و گفت : باشه قبوله! هر چ   یو سرفه م  دمیچی پ یبه من که از درد به خودم م کالفه

 !  شهی ! تو هر لحظه داره حالت بدتر م ادیبگم ب نیحس ر یبه ام

 

 قبوله؟   ی شدم و گفتم : چ رهیخته دل لبخند زدم با درد به چشماش  از

 

 !  یکه تو بخوا یهر چ_

 

 !  یکنارم بمون شه یهم یبرا  ی خوا ی و م ی د یکه من رو بخش  یخوام که تو بگ  یمن م_
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 گم!    یباشه م_

 

 االن بگو!  _

 

 دم تا آخر عمر کنارت بمونم!   ی داد و بعد بستن چشماش گفت : قول م رون ینفسش رو ب کالفه

 

و مادرش از خونه خارج شد و   ن یرحسیبعد به همراه ام ی و لحظه ا  د یچادرش رو رها کردم و او با عجله به سمت خونه دو یگوشه 

 به سمتم اومد.  

 

  یبه چهره  نیماش  ی رفتم و قبل نشستم تو نیبغلم رو گرفته بود از جام برخاستم و به سمت ماش  ر یکه ز ن یرحسیکمک ام  به

 نگاه کردم و گفتم : نگران نباش! من حالم خوبه!   نمیبش نیماش  ی رو برام باز کرده و منتظربود تو نینگران آرام که در ماش 

 

رو بست و خودش پشت فرمون   نیدر ماش  ن یرحسینشستم ام نیماش  یمن تو  نکه یدوخت و بعد ا نی اش رو به زمخجالت زده  نگاه

 نشست. 

 

و    د یچیپ یاصل ابون یخ ی تو  نیماش  نکهیشد تا ا ی بغل نگاه کردم که هر لحظه ازم دور تر م ینه یآ یآرام تو  ریوبه تص  ی حال یب با

 !  نمشینتونستم بب  گهید
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وارد اتاق اورژانس شد و با خنده   نیحس ری تموم شدن نداشتن نگاه کردم که ام  الیو خ  د یچک یکه از سِرُم م  ییها*کالفه به قطره 

خسته   گه ی! من ددهیزنگ زده و حالت رو پرس  میاومد  ی باره که از وقت نیصدم ن یرو نشونم داد و گفت : باز هم آرام بود! ا شیگوش 

 !یجوابش رو بد  د یخودت با گهی ددفعه که زنگ زد  نیشدم ا

 

  نه ی خودت جوابش رو بده تا بب ریبه طرفم گرفت و گفت : بگ  رو  یدوباره زنگ خورد و او گوش  شیکه گوش  دمیغر زدنش خند  به

 حالت خوبه و دست از سر من برداره! 

 

 ! ؟ی کن ی نگاهم م ی نجور یچرا ا هی رو از دستش گرفتم و منتظر نگاهش کردم که با تعجب گفت :چ یگوش 

 

 ! ؟یبخور  ییهوا ه ی  رونیب ی بر یخوا یتو نم_

 

 آراد!  یی پررو یلیخ_

 

 ! دونم یم_

 

گوشم    یرو رو  یبزنم گوش  ی حرف نکه یاز اتاق خارج شد و من جواب تماس آرام رو دادم و بدون ا یدار ی با لبخند معن نیرحسیام

 گذاشتم.  

 

من    یرو رو  یکشمت... گوش  ی دونم با تو! خودم م ی مگه دستم بهت نرسه من م  نیرحسیکه گفت: ام د یچی گوشم پ  یتو صداش 

 !  ؟یکنی قطع م

 

 ! شمی م تیی و دستت به من برسه من خودم فداو گفتم : ت دمیخند 
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_ ............ 

 

   ؟ یحرف بزن  یخوا  یآرام نم_

 

 !  یکردم تو جواب بد   یفکر نم یببخش_

 

 من جواب دادم؟!   نکه یاز ا یناراحت_

 

 نه!  _

 

 صدام لحنت عوض شد؟!   دنیپس چرا با شن_

 

 شوکه شدم.   ییجورا هی و   یآخه انتظار نداشتم تو جواب بد _

 

   ؟یاالن خوشحال یعنیپس _

 

   ؟یحالت چطوره؟ االن بهتر _

 

 صدات خوب شدم؟   دنیبا شن_
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 !  دمیپرس  یمن جد _

 

    گفتم! ی من هم جد _

 اون خانومه!  درد من محبت   ی کنه و دوا  یم  یدلتنگشم بهم کم محل د یروزا شد   نیکه ا ی خانوم ه یبهم گفت  دکتر 

 

 !یخب پس خداروشکر که خوب _

 

 بدم؟!   نیحس  ر یرو به ام ی گوش  ی خوا یم_

 

 خواستم حال تو رو بپرسم.    ی من فقط م ستینه! الزم ن_

 

 !  یآرامش نی ا لیآرام! بعد مدتها امشب آروم و خوشحالم و تو تنها دل  _

 

_ ......... 

 

   ؟یبگ   یزی چ یخوا یآرام تو نم_

 

 ! ستیاالن وقت حرف زدن ن ی دارم ول ادیگفتن ز ی حرف برا_
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 مونم.    یحرف زدن م ی زمان مناسب برا دنی صبرانه منتظر رس  ی شم و ب ی باشه! پس من مزاحمت نم_

 

 پس فعال خداحافظ!  _

 

 !  یکن ی وقت ازم خداحافظ چی بهم نگو خداحافظ من دوست ندارم تو ه  گهیآرام! لطفا د_

 

 .  ریندارم پس فعال شب بخ یخوش  یخاطره یمن هم از خداحافظ_

 

 آرامم!   ریشب بخ_

 

 او زود تر از من تماس رو قطع کرد.   یقطع کردن تماس نداشتم ول   یبرا  یلیم

 

رو بهش برگردوندم و ازش تشکر کردم و گفتم   شیکه از قطع تماس گذشت امیرحسین دوباره به اتاق برگشت که گوش   یمدت بعد 

   ؟ یرو به من داد یخواد دعوات کنه و گوش  ی که م  یدونست  ی : م

 

  ی که نم ل یشد، اون اوا ت یاذ یلیمدت خ ن یا یجواب دادن به سوالم گفت : آرام تو  ی شد و به جا یو جد  نیغمگ  نگاهش

او خواست که تنها   مید یبه بعد هم که فهم میو سرش غر زد  میرهاش کرد ی و ناراحت  ییتنها ی از چه قراره و تو هی قض م یدونست

 .  میباشه و ما دور و برش نباش 

  ییو تنها یاحساس ناراحت نیکنارم بود و نذاشت من کمتر  شهیآرام هم  نمیبش لچر یو  یکه مجبور بودم رو   میبدحال ی روزها ی تو

 .  ارمیلبش ب  ی جون رو  ی لبخند ب ه ی ی مدت نتونستم حت نیا ی من تو  یبکنم ول

 تنها بود!   یلیمدت خ ن یگم آرام اخوام ب یم
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 مراقبش باش.   یلیتنهاش نذار و خ  گه ی! تو دآراد

است پس ممکنه   ده یو زخم زبون شن  ده یدختر زجر کش ه یاو حاال  ستیاون دختر سابق ن  گهیاالن بهت بگم که آرام د نیهم

 فرق کرده باشه!   یشناخت ی که تو قبال م ی رفتارش با اون کس

  ییبا آرامِ ساکت و آروم و متفاوت با آرام قبل از جدا یتون ی به توجه و محبت داره پس اگه م ازین  یاگه یاز هر زمان د شتریب او

 ازش بخواه که برگرده!   یو دوستش داشته باش  ی ایتون کنار ب

 

 

 رو پشت سر گذاشتم!   یو من کابوس وحشتناک  میرو پس داد یمن و آرام امتحان سخت _

 کنه!   یو نبودش داغونم م   دهی که وجودش بهم آرامش م ه یمن همون آرام یکرده باشه باز هم برا   رییم تغهر چقدر ه  آرام

 

 

تخت نشست و من فکر کردم چرا انقدر امیرحسین با برادرش    یپام و رو  نییجاخوش کرد و پا نیرحسیلب ام  یرو  ی محو لبخند 

 تفاوت داره!  

 

  ن یفاصله ب  ایدن ه ی ی ول نیبا هم برادر نینگاه کردن به صورت مردونه اش فکرم رو به زبون آوردم و گفتم : تو و محمدحس با

 شه! واقعا جالبه!   یم  ده یرفتارتون د

 

 !  رتره یاز منم گرم گ هی وگرنه با بق کنهی رفتار م رانه یسخت گ  نجور یبا تو ا نیمحمدحس _

 

 کردم.   یرفتار رو م نیاو بودم هم یاگه من هم جا د یباشه شا یدم که ازم عصب  یبهش حق م_
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دختر پولدار شده بود و دختره هم بهش قول ازدواج   هی عاشق  شییدوران دانشجو  یبار و تو ن یاول ی برا نیمحمدحس ؟ی دونیم_

 داده بود!  

فرستاد کانادا و به   لیتحص  یادامه  ی دختره، دخترش رو برا  یرفتن که بابا ش یهم پ یتا مرز ازدواج و نامزد  یحت ااون

  یتا دختره برگشت و تو   د یمنتظرش بمونه تا برگرده، پنج سال طول کش د یبا خوادی گفت اگه واقعا دخترش رو م  نیمحمدحس

داد او گفت   شنهادیفکر نکرد و هر چقدر هم مامان دختر خوب بهش پ یاگه یدختر د  چیبه ه یحت نیپنج سال محمدحس نیا

او رو به    یخوادش و کل ینم گه یگفت د نیدختره برگشت و به محمدحس  نکهیخواد منتظر دختره بمونه تا ا ی خواد و م ینم

 کرد.   ر یتر از خودش تحق نییپا یخاطر وضع اقتصاد 

  اد یبه  دنشونیگفت با د شهی م  ییجورا ه ی عوض شد و  ی پولدار به کل  ی آدما  نسبت به نینظر محمدحس گه یاون روز به بعد د از

و   د یرس  ییکار تو و آرام به جدا نکه یو از جمله ا ستادیجلوت وا یکرد یتو از آرام خاستگار  یهم وقت نیهم ی برا وفته یدختره م

 که  یزیچ

 

 آرام هم رقم خورد!   یازش داشت برا  ی سخت یو خودش تجربه  د یترس   یم ازش 

 هم براش سخته که دوباره بخواد آرام رو به دست تو بسپاره!   نیهم یبرا

 

 

نزد و پرستاره مشغول در آوردن سوزن سرم از دستم شد و در همون حال گفت    یحرف گهید نیرحسیاومدن پرستار به اتاق، ام با

 .  نیمعده تون حتما به پزشک متخصص مراجعه کن ت یعوض یبرا  د یبود! شما با تون یحال یِسرُم به خاطر ضعف و ب  نی:ا

 

 

 و به دنبال پرستار از اتاق خارج شدم.    نیرحسیدادم و جلوتر از ام  نییلباسم رو پا نی اش آست هی توجه به توص یب
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که از سر شب  یجواب دادن به تماس  ی سالن به وجود آورده بودن فاصله گرفتم و برا ی تو  دایکه آوا و آرزو و آ  ی*از جو شلوغ

 رز قرمز!   یشده بود از گلبرگا دهیتخت دو نفره اش پوش   یو رو  نیگذاشتم که زم  یزد پا به اتاق خواب ی بار زنگ م ن یسوم یبرا

 

 ناشناس رو دادم :  یاتاق رو پشت سرم بستم و جواب شماره  در

 

 الو...  _

 

 سالم....  _

 

ندادم که پرهام خودش ادامه   یدادم و جواب  رونیب ی از احساس پرهام شوکه شدم و نفسم رو کالفه و عصب ی خال یصدا دنیشن از

من    یبگم آرام از حاال به بعد برا نکه یکنم و ا ی ازت خداحافظ شه یهم یبگم و هم برا کیداد: امشب بهت زنگ زدم تا هم بهت تبر 

 !  نیازدواج کرد همکه با   یل اولزن داداشه درست مث

 

 

 هم ممنون.   ی که فرستاده بود  ییو کادو ک یشنوم! بابت تبر ی رو م  نیخوشحالم که ا_

 

 

از قبل بهت حسادت کردم!   شتر یعاشق توئه و ب شتریکردم هم ب  یکه من فکر م   یآرام از اون  دمی مدت فهم  نیا یآراد من تو _

و من   ی دار تی زندگ ی با وقار و عاشق رو تو یخاطر که تو خانم نیخاطر که تو رو از خودم بهتر بدونم نه! بلکه به ا نیالبته نه به ا

 ندارم!  
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  ی زیوس بود چفرا تر از ه ی زیکرد و بر خالف اونا دنبال چ  یکه دور و برمون رو گرفته بودن فرق م یی دخترا  یکه با همه  یخانم

 عشق!   هیشب

 

 

 دورمون رو گرفته بودن.   یی دخترا نیما بوده که همچ  ریتقص د یشا_

 

 

 !  قیبرم! خداحافظ رف د یمن تا از پرواز جا نموندم با گهی! خب دد یشا_

 

   ؟یبر   یخوا ی کجا م_

 

 !  کایآسمون... امر  نیهم ریز  ییجا هی_

 

   ؟ یمون  یتا چه مدت اونجا م_

 

 چند سال.   یهم برا  د یو شا شهی هم یبرا د یشا ست یمعلوم ن_

 

 کنم.... خداحافظ!   یم   یرو آرزو نیباشه! برو به سالمت برات بهتر_

 

 سالم من رو به زن داداش هم برسون! خداحافظ... _
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 نگاه کردم.   ش یآرا ز یم ینه یآ ی تو  یخودم با کت و شلوار داماد ریرو قطع و کالفه به تصو تماس 

 

 هم نبودم.   بیکشور غر  هی  یکردنش تو  یبه نبودنش و زندگ ی راض یبودم ول  ی و عصب ر یاز پرهام دلگ  من

  ی دونستم و حاال هم از رفتنش خوشحال نبودم و م  یاو رو برادر خودم م ییجورا هی بودم و  کی فابر ق یسالها با پرهام رف من

 دلم هواش رو بکنه.    ییروزا ه یدونستم ممکنه 

 

 

 و خونه رو سکوت فرا گرفته بود.    ومد ی از داخل سالن نم ییصدا گه یدبود که   بیعج

 

بود و با   ستادهیلباس عروس و وسط سالن وا ی خلوت، رو به آرام که تو یخونه  دنیگرفتم و از اتاق خارج شدم و با د  نهیاز آ چشم

 کجان؟!   ه ی: پس بق دمیکرد پرس   یلبخند به من نگاه م 

 

 ! گه یرفتن د_

 

 

گره کراواتم رو شل کردم و به سمتش رفتم که دستاش رو پشت سرش قائم کرد و   رمینگاهم رو از چشماش بگ  نکه یا بدون

 دوخت.   نینگاهش رو به زم 
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 و دستام رو دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم : بعد مدتها امشب آرومم آرام!    ستادمیوا  مقابلش

 !  یدرخش  یعروس م  د یلباس سف ی و تو  ی که تو عروسم امشب

 شهرم!   نیمرد ا ن یو خوشحال تر نی خوام بهت بگم که من عاشق تر ی شب قشنگ م نیا ی تو

 دوستت دارم...!    یلی دارم آرام! خ  دوستت

 

 . دمیرو بوس  ش یشونیپ قیشد و من عم رهیلبخند به چشمام خ با

 

 

 .انیپا
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