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رمان  نیاز ا ی( قرار داده شده است و کپwww.romankade.comرمانکده به ادرس ) تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده از سمت  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیداخل سا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییمراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_adminقائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 

 1پارت#

 شدیکه شماره آرش روش خاموش روشن م میتکون دادم بااخم به گوش یسر مایفاط یاجازه گرفتم و برا ازاستاد

 زویچ چیه یبرداشتم و ازکالس خارج شدم ،حوصله  زیم یمو از رو یانداختمو خاموشش کردم، تخته شاس ینگاه

 ... یچینداشتم، ه

از  زد،یداشت قدم م یدرخروج یجلو دمشید هویحرکت کردم،که  یشونه ام انداختم و به سمت خروج یرو فمویک

و به آسمون نگاه کردم تا کنترل  دمیچشمام جمع شد، خندشدم آروم آروم اشک تو رهیو بهش خ ستادمیحرکت ا

 که هست داغون تر کنه،  ینیاشکام از دستم خارج نشه و غرورمو از ا

 بشم؟  نیمثله راد یحیآدم وق فتهیواقعا چطور تونستم ش-

دوست داشتم برم جلو و  یلیو دوبرابر از خودم، خ شدمیازش متنفر م شتریب کردمینگاهش م شتریب هرچقدر

 من چطور تونستم؟  شد،یبه باد فوش اما المصب از خودشم شرمم م رمشیبگ
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پا و اون پا کردم تا بره، اما انگار  نیپشت در ا یا قهیچند دق نیباهاش چشم تو چشم شم بخاطر هم خواستمینم

اون  ینسبتاً خلوت بود و کسدانشگاه  یمحوطه خارج زد،یو قدم م رفتیبود،چون همون جلو راه م یمنتظر کس

معلوم بود  هیخسته شدم ،از ظواهر قض ستادنیکه سرشون تو جزوه هاشون بود، از ا یاطراف نبود به جز دوسه نفر

دراوردم و خودمو توش نگاه کردم ، خداروشکر چشمام قرمز نبود اما  فمیام رو از داخل ک نهیقصد رفتن نداره، آ

 شدم و گفتم: رهیخ نهیآ یتو رمیبااخم به تصو شد،یوم مو ناراحت معل نیغمگ یلیصورتم خ

 خجالت بکشم؟ هان؟ چرا من؟  دیاصالً چرا من با_

 نییاز پله ها پا کردمینگاه م نیکه به زم یمانتوم و با اخم از سالن خارج شدم،درحال بیرو گذاشتم تو ج نهیآ یعصب

کردم،  شتریسرعت قدم هامو ب نیبخاطر هم ادیرفتم و به سمت رو به رو حرکت کردم، حس کردم داره به سمتم م

 صدا زد : هوی

 خانم شهامت. -

 کنمینم یتوجه دید یاسممو صدا زد و وقت گهیحرکت کردم.دو سه بار د تیهم فشار دادم و با عصبان یرو دندونامو

 شد و ناخواسته به عقب برگشتم. دهیکش فمیبند ک هویرفته  کردمیه فکر مک ینگفت، درست همون لحظه ا یزیچ

 

 2پارت#

ون براش تک ه؟یچ یچشماش و سرمو به معن یزل زدم تو میباطن لیبه پشت سرم نگاه کردم بر خالف م تیباعصبان

 هیچشماش نبود، مثل خودم بااخم به چشمام نگاه کرد بعد  یتو یالیخیاز ب یاثر گهیبر خالف دفعات د نباریدادم، ا

 گفتم : یمکث کوتاه تا خواست حرف بزنه با لحن تهاجم

  ؟ینگفت-

 گفت : یعصبان

 چندبار از طرف شرکت باهات تماس گرفتن؟  یدونی؟میدیجواب تلفنتو نم یواسه چ-

 شده بود،  زیموجودم برام نفرت انگ نیصحبت کردن ا یحت

 تو شرکتتون کار کنم.  خوامینم گهیچون د-
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 رنگ تعجب گرفت بهم نگاه کرد و گفت : یاش کم چهره

  ؟یچ یعنی-

 رو شونه ام جا به جا کردم و گفتم : فمویک

 که گفتم. نیهم یعنی_

 گفت : یجد یلیحفظ کرد و خ گاردشو

 چرا؟ _

 شدم، صورتمو جمع کردم و گفتم : کشیانزجار بهش نگاه کردم و نزد با

 یبرا یدیحاال فهم یزنیازت متنفرم حالمو بهم م کنه،چونیم تمیتعفنت اذ یا وجودت مشکل دارم، چون بوچون ب_

  ؟یچ

 و گفت : دیوسط حرفم پر یعصبان

 خودت،حرف دهنتو بفهم خانم.  یبرا یکنیم فیرد یدار یهوو... چ_

 .یبه نفهم یخودتو زد یول یفهمیتوهم م گم،یم یچ فهممیمن م_

 خودشو بهش نشون دادم و گفتم : ییروشن کردم و عکس هنرنما مویگوش

 یوانمود کن ستیالزم ن گهید ن،حاالیآفر یو ماهرانه انجام داد زیکارتو تم یلینه؟ خ یعکس کاملشو خودت دار-

 . یدونینم یزیچ

 گفت : کردینگاه م یگوش ریبه تصو رتیکه با ح همونطور

  ؟یاز کجا آورد نویا_

 و گفتم : دمیاش کوب نهیدستمو به س یتو هیرفتم و با غضب تخته شاس جلو

  ؟یبکن نکارویدلت اومد با سارا ا یچطور_
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 اش و گفتم: نهیبهم نگاه کرد، دوباره با تخته زدم رو س دهیو رنگ پر متعجب

کاش  ی،ا یرذل یلیخ نیراد یکثافت یلی؟خیکن یدخترو قربان هی ندهیوجدانت اجازه داد بخاطر هوست آ یچطور_

 کاش.  یا فتهیچشمم بهت ن گهید

 شدن اشکام نشدم.  ریمتوجه سراز گهید یو حسا تیو عصبان جانیغرق در اشک شده بود و از شدت ه صورتم

 دیبا تیوضع نیا ی، تو کردیانداخته بودو به عکس نگاه م نییو فقط سرشو پا گفتینم یزیچ نیفاصله راد نیا تو

 . گفتینم یزیبودم، اما اون سکوت کرده بود و چ یمنتظر انکار کردن موضوع از جانب اون م

 ... گهیحرف بزن د ؟یگینم یزینه ؟ چرا چ ارهیغلط اندازت سر درب افهیاز ق یکس یتوقع نداشت_

معلوم بود  قرمز تو چشماش یبهم نگاه کرد حالت چهره اش عوض شده بود رگا یباال اورد و با حالت مبهم سرشو

رو از  یگوش تیتر انداخت، با عصبان نیی، دستشو مشت کرد و سرشو پا زدیم یصورتش کم کم داشت به سرخ

 و گفتم : دمیکش رونیدستش ب

 شرف. یب ،ینامرد یلیخ-

 دمشیتر م یکردم عصبان یخشک شده بود، ازش متنفر بودم، متنفر. هرچقدرهم که نگاهش م ینگفت،انگار یزیچ

 تمام گفت : ییبا پررو هویپشتمو بهش کردم تابرم  نیبخاطر هم

 . یعکسو از کجا اورد نیا ینگفت_

 هم فشار دادم و گفتم : یدندونامو رو تیشدت عصبان از

 آبروش نبود خودم ختنیترس ر ،اگهیبه جونش افتاد وونیکه مثله ح یاز همون بدبخت_

 . فی.. حفیح یول سیدست پل دادمتیم

 محکم اونجا رو ترک کردم،  یمخالف چرخوندم و با قدم ها صورتمو به سمت یعصبان

 پام یجلو نیتکون دادم، ماش یتاکس یکردم، درهمون حالت دستمو برا هیدهنم و از ته دل گر یگذاشتم رو دستمو

 و گفت : ستادیا

 دربست؟ _
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 و گفتم : دمیبه صورتم و چشمام کش یدست

 نه. _

 کلشو خاروند و گفت : پشت

 .زنمایواستم مسافر مهرچندتا که خ_

 گفتم: هیباز کردم و با گر نویعقب ماش در

 بکن.  یخوایم یهرکار_

 یک تیوضع نی... تو اایصورتم اومد، ب یجلو یدستمال کاغذ هی هویدادم،  هیشدم و سرمو به پنجره تک نیماش سوار

  ه؟یمنو بِروبا خوادیم

 دستمال.  یآبج-

 از دردسر نبود، دستمالو گرفتم و گفتم : یخداروشکر، خبر نه

 ممنون.  یلیخ-

دراوردم و روشنش کردم، آرش پنج دفعه  فمیاز ک مویخانومه نگه داشت و زنه رفت جلو نشست، گوش هی یبرا نیماش

 انداختم،خانومه برگشت و بهم نگاه کرد و فمیرو تو ک یبه اطراف کردم و گوش ینگاه الیخیباهام تماس گرفته بود،ب

 گفت :

 جلو نشستم نه؟!  یمن صندل نکهیاز ا دیحتماً تعجب کرد-

 شکل ممکن گفتم : نیالتریخیب با

 نه. -

 . یایبه پستم خورده که تو توشون به چشم نم وونهیچند وقته د نیا انقدر

 اشاره شو باال گرفت و گفت : انگشت

 .ینفر هست نیاول-
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 رو به سمتم گرفت و گفت : یکارت

ورژن آموزش  نیبا آخر نیو خواهران به جز پرو الیاعتماد به نفس ناز یاز زنان ب تیحما نیکارت ماست،کمپ نیا -

 ( -:دیمااعتماد کن ،بهیجهان

 خنده و گفت : ریبعد هرهرهر زد ز و

 خاصه.  زمونیما همه چ ه،کالًیاسم جالب دونمیم-

 گفت : هویفکر بهم نگاه کرد و .متیلینگفتم،چه اسم خز و خ یزیبهش نگاه کردم و چ همونطور

 .یاعتماد به نفس یب کیگاد...تو  یاوه ما-

 نگاه کردم رونینزدم و به ب یحرف وبازهم

 یاوک رونیب میاز حلقومشون بکش دی، ما با دنینم یکشک یکشک ینطوریکه حق مارو هم ونیآقا نیا زمیعز_

 دوستم؟ 

 به زنه نگاه کردو گفت : راننده

 البته سو تفاهم نشه! د؟یشما ازدواج کرد_

 بالبخند گفت : خانمه

 قصد ازدواج هم ندارم.  ر،یخ_

 لب گفت : ریز راننده

 ازدواج قصد تو رو نداره. _

 گفت : عیسر زنه

 !؟دیگفت یزیچ_
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 3پارت#

 بله،گفتم خوش به حال شوهرتون. _

 یحرف چیت و بدون هتو گوشش بود و عقب نشس یپسره رو هم سوار کرد، پسره هندسفر هیو  ستادیا نیماش

به در، بااخم بهش نگاه کردم، همون  دمیانقدر چفت من نشست که چسب یاول کار نیشد، هم شیمشغول کار با گوش

 لحظه خانمه برگشت و دستشو مشت کرد و گفت :

 . میریگیما حقمونو م-

 به پسره نگاه کردم و گفتم: یچشم ریرفت رو صحنه آهسته ز یهمه چ هوی

 لطفا.  دینیجمع تر بش کمی-

 شد.  رهیخ شیزد و به صفحه گوش یتو گوشش بود لبخند مزخرف یدرهمون حالت که هندسفر پسره

 : گفتیرو حالت آهسته م یبه زنه نگاه کردم که انگار دوباره

 . میریـــــــگیمـــــــــــا حـــــــــقمونو م-

 و گند زد تو حسم لعنت ستادیا ینشون بدم تاکس از خودم یحرکت هیبا غضب به پسره نگاه کردم، اومدم که  دوباره

 . یزندگ نیبه ا

 . شمیم ادهیپ نجایمن هم یحاج-

زدم و به رو به روم نگاه کردم، چشمم خورد به زنه که هنوز داشت با  هیتک میرو حساب کرد و رفت،به صندل هیکرا و

 : گفتیحالت آهسته م

 .میریـــــــگیمــــــــــــا حـــــــــقمونو م- -

 گفتم: کالفه

 شد.  ادهیپ گهیاِه بسه د_

 با خنده به حالت اول برگشت و گفت : زنه
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 . شمیتوکارم غرق م یلیآخه من خ دمینفهم دی، ببخش یعه جد-

 . دنیبعد شروع کرد به خند و

 گذاشتم رو سرمو گفتم : دستمو

 . شمیم ادهیآقا نگه دار پ-

 به سمت خونه حرکت کردم ادهیراهو پ هیرو حساب کردم و بق هیکرا ستادیاز حرکت ا یتاکس

 

 4پارت#

 هیشدم هنوز قدم اولو برنداشته بودم که  رهیخ نیزم یانداختم و درو باز کردم به سنگ فرشا دیکل دمیدر رس پشت

ردم و ک یدلخور آرش رو به رو شدم، سالم آروم افهیسرمو باال اوردم و با ق دم،یرو به روم د یجفت کفش مشک

 خواستم از کنارش رد شم که گفت :

 .کردمیاشتباه فکر م یلیدر موردت خ-

 گفتم : یکردم و با ناراحت نگاهش

 آرش من... -

 نگاهش به سمت رو به رو بود گفت : همونطورکه

من  یاگه خودتم بخوا گهید ته،یاحساس مسئول یانجام هرکار یبشنوم، شرط اول برا حیتوض خوامی... نمیچیه-

 . یکن یهمکار دمیاجازه نم

 بدم.  حیتوض تونمیافتاده که نم یاتفاق هیفقط  ستم،ین تیمسئول یآرش من ب-

 رو به سمتم گرفت، با تعجب گفتم : یرفت و همزمان فلش یاخم به سمت در خروج با

 ه؟یچ نیا-

 . کنمیم ستیو راست و رشرکت خودم کارات یایلغو قرارداد ب یبرا ستیالزم ن ه،یکاف یکه اومد نجایتا هم-
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 اعتراض کنم درو باز کرد و رفت.  تاخواستم

 خونه نبود، یو به سمت خونه رفتم، کس دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 حتماً رفتن دکتر._

همون  زدمیکه دستم بود نگاه کردم، حدس م یبه فلش ممور یتخت نشستم،با ناراحت یعوض کردم و رو لباسامو

رش آ دونستمینم داشتمیبود اگه نگهش م یانصاف یب یلیخ دم،یکه اون همه براش دردسر و استرس کش هینقشه ا

 تخت یفتاد،رویپروژه عقب م یلیکار خ نیخودش کرده بود که بهم پسش داد باا شیپ یچه فکر

 تم برداش مویبه همون حالت گذشت، صبرم تموم شد، گوش یا قهیشدم چند دق رهیو به سقف خ دمیکش دراز

 شماره آرشو گرفتم، بعد سه تا بوق جواب داد: دیترد وبا

 سالم. -

 باشه یمیباهام مثله سابق راحت نبود، دوست داشتم مثل قبل باهام صم گهیدلخور بود، د یلیخ صداش

 ...یندار یسرم شلوغه اگه کار اناید-

 مقدمه گفتم: یچه بگم، ب دونستمینم

  ؟یکنم ناراحت نباش کارینوچ، من چ-

 با خنده اش از پشت تلفن اومد که گفت: ختهیآم یصدا

 سالم  کیعل-

 سالم.  دیببخش-

 بکن؟  یمن به شما گفتم کار-

 .ینه نگفت-

 خوب پس؟ -



 2 وونهیعاشقتم د

 
13 

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 .  خورهیبدرد من نم ،ینقشه رو بهم پس داد ینکرد ی..کار خوبزهیچ_

 جمله مو کامل کنم : نذاشت

 .  خورهینم چکسیتو و بدون نظارت تو به درد ه اون نقشه بدون انا،ید_

نفرت  نیدوست داشتم برم و کارمو ادامه بدم اما از وجود راد یلیبگم، دروغ چرا خ یچ دونستمینم

 .... دمیترسیداشتم،م

  ؟یجازد یزود نیباورکنم به ا یعنیتو چت شده؟ اون همه ذوق کجارفت؟  اناید_

 به خاطر اوردن سارا گفتم : با

 .  دونمینم-

  ؟یگردیبرم-

 نه، البته شرمنده ام. -

 گفت : یمکث کوتاه با

 حرف آخرته؟  نیا-

 آره -

 به زور متوسل شد؟  دیواقعاً با یعنی-

 تعجب گفتم : با

  ؟یچ یعنی-

 گفت : عیسر

 . یفهمیخودت م ،یچیه-
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  و؟یچ فهمم؟یم-

 شو نکرده بودم.  نجایبهت بگم،راستش اصالً فکر ا یحضور دیبا-

 تخت بلند شدم و گفتم : یاز رو عیسر

 کجاش؟-

 :ومدیاز پشت تلفن م ییصداها هی

 . میشرکت درموردش حرف بزن ایفردا عصر ب-

 .امینه نه، من نم-

 .ی.. فردا شرکت باشاناید-

 قطع کرد.  یسرسر یخداحافظ کیبگم که با  یزیخواستم چ دهیترس

 شدم، رهیروبه روم خ واریاسترس دستامو بهم گره زدم و متفکرانه به د پر

 شده ؟ یچ یعنی_

اومده بود  رونیمامان که تازه از ب دنیرفتم، باد رونیتخت بلند شدم و ازاتاق ب یدر خونه ،از رو یصدا دنیشن با

 گفتم:

  د؟یسالم کجا رفته بود-

 مبل نشست و گفت : یرو اطیبا احت مامان

 . میدیخونه خر یخرتو پرت برا یسر هی میبا پدرت رفت ،یچیه-

 آهان. -

 . یا ختهیشده؟ بهم ر یزی.. چاناید-

 خنده گفتم : با
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 . نهیهم یشده برا نیمن؟ نه بابا،درسا سنگ-

 باال انداخت و گفت : ییابرو مامان

 . یستین زونیکالً چند وقته م گم،یاالنو نم-

 گفتم : متعجب

 من؟ -

 قاطع گفت : یلیخ

 بله تو. -

 انقدر تابلو شدم؟  یعنیبگم،  یچ دونستمینم

 . نهینن جون رفته،واسه هم نکهیا یفکر کنم برا-

اونجا رو ترک کردم و  یعیضا اریکردم و با لبخند بس یدر اومد و بابا وارد شد، سالم آروم یبگه صدا یزیخواست چ تا

داشت  یو با دستام خودمو باد زدم، هوا گرم شده بود و آفتاب انگار ستادمیا اطیح یتو کمیرون،یاز خونه زدم ب

رفتم و روش نشستم  اطیکن هوا به سمت تاب اونطرف ح داعصاب خور یتوجه به گرما یب د،یتابیوسط فرق سر من م

 شتم تابفکر کردم...درهمون حالت که دا ریاخ عیچونه ام و به تمام وقا ریبود،دستمو گذاشتم ز هیخداروشکر تو سا

 افتادم : یزیچ ادیناخودآگاه  خوردمیم

 

 .یچ یعنیلمست کنه بگه دوستت دارم  رهیدستتو بگ یکنیتو درک نم گم،یم یمن چ یفهمیتو نم اناید- مایفاط

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشته

 .گهیبگو نفهمم د کارهی-

 چشمشو با دستش پاک کرد و گفت : اشک

 . یعاشق نشد انا،ید یعاشق نشد-
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 به یول خوادیاونم تورو م یخوایداره تو اونو م یلیچه دل دم،یهه، من اگه عاشق بشمم انقدر مثله تو خودمو زجر نم-

 د؟یاریبه زبون ب دیدیخودتون زحمت نم

 . شمیباشه داغون م ینجوریمنو نخواد،اگه ا ترسمیم شه،ینم یعاشقشم ول-

 خنده گفتم : با

رو  یمن نیداشتن همچ ینخواد همه آرزو کنهی. غلط مگمیبه طرف م رمیعاشق شدم رو راست م یروز هیمن اگه -

 دارن.

 زد و گفت : یلبخند مایفاط

 به حرف زدن آسونه-

 

 5پارت#

 تو عمل آسون ترم خواهد بود. _

 .میکن فیو تعر مینیبب_

 

 ... حق داشت... مایفاط گفتیم راست

تاب بلند  یتکون دادم و از رو نیپرت کردن حواسم سرمو به طرف یم ،برامرور خاطرات گذشته به خودم اومد با

. دیترکیم الیآرش متمرکز کردم و شروع به قدم زدن کردم، مغزم داشت از شدت فکر و خ یحرفا یشدم،فکرمو رو

ارا س یرفااعتماد کنه با به خاطر اوردن ح تونهیآدم به چشماشم نم هیبه سمت خونه رفتم و داخل شدم چه روزگار بد

 و گفتم : دمیبه گردنم کش یکالفه دست

 صبر بده.  ایخدا-

 بابا شدم .  یکردم ؛ متوجه خنده مامان و صدا یکه داشتم با خودم فکر م همونطور



 2 وونهیعاشقتم د

 
17 

 

 بگذره زوده.  کمیحداقل  میذاریم میبکن میاگرهم بخوا م،یکنینه، نه بابا هنوز زوده نم- بابا

 مامان داد زد : هوی

 .ذارمینم یتوام بخوا تونم،اگهیاصال... من نم-

وانگشتمو باال  ستادمیراه ا یوسطا هیزیتوروخدا خجالتم خوب چ نیشدم و آروم آروم به سمت اتاق رفتم، بب خم

 اوردم و گفتم :

ه با هرچهرگز ننالم  گانگانیمن از ب نکهی... اهم... منظورم اینکن خورنت،یم ینخور زننت،یم یشده، نزن ییایبد دن-

 بود.  یفیابعاد ظر یمن کرد آن آشنا کرد، ناموساً جمله دارا

 و زنهیمامان داره با تلفن حرف م دمیپالس بودم که د جدهیه یکردم و وارد اتاق شدم منتظر صحنه ها حرکت

ا آب کنار پ شهی، اون موقع بود که به ش دهیو باشوق جواب م رهیگیرو م یگوش کباری هیهم با خنده هرچند ثان بابا

 انداختم و گفتم : ینگاه یتخت

 .شستمیتا مغزمو باهات م یبود دیآب پر اس یکاش به جا یا-

 از چه موقع انقدر منحرف شدم؟ من

 

 . دیاالن اومد...آره حالل زاده چه به موقعم رس نیهم انایمادر ،د یراست- مامان

 با خنده گفت : بابا

 بحث سر تو بود.  شیپبا ننه جون حرف بزن اتفاقا چند لحظه _

 شدم و گفتم : رهیخندون بابا خ یبه چهره  متبسم

 بکن نکن؟  ی هیاون قض_

 متعجب گفت : بابا

 بله؟ _
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 رو داد دستم، یو به سمت خودش چرخوندم و گوش دیدستمو کش مامان

 دل مادر حالت چطوره نوه قشنگم؟  زیسالم عز_

 جلوم زل زدم و گفتم : وارید به

 ها؟! _

 ! نمیبیباره دارم خواب مدو دیشا

 صورتم تکون داد و گفت : یدستشو جلو مامان

  ؟ییتو فکر؟ کجا یچرا رفت اناید_

 فکر در اومدم و گفتم : از

 هان؟ باشه باشه. _

 : زدینن جون از پشت تلفن اومد که دادم یصدا

 نکنده ات تنگ شده. یصدا یحرف بزن دلم برا دهیورپر اناید_

 خنده گفتم : با

 توهم زدم باز.  دما،یخواب د گمیعه، م_

 زد : داد

 بلند تر بگو ننه.  ؟یگیم یچ_

 حالتون خوبه؟  گمیم ،یچیه_

 گفتم چون گفت : یچ دینشن فکرکنم

 داره.  یکشاورز سانسیکردم از روستا، پسره خوبه خانواده داره فوق ل دایخواستگار خوب برات پ هیاتفاقا _

 گفتم : ییلبخند دندون نما با
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 هم خوبه. یکشاورز سانسیفوق ل_

 . شتویخا، ببند ن_

 شدم و گفتم : یجد

 چشم._

 دل ننه جون نشکنه گفتم : نکهیا یبودم اما برا یخانواده است فرار لیازدواج و تشک یاز هرچ نکهیا با

 کارش چطوره ؟  تیحاال وضع_

 مث خودته. _

 اعتماد به نفس گفتم : با

  ه؟یمشت ینی_

 جون:مث خودته.  ننه

 شکلش چطوره ؟ -

 مث خودته. _

  ه؟یعال یعنی_

 نگفت  یزیجون چ ننه

 خنده گفتم : با

 حسش چطوره؟ خخخ ننه جون تو بگو مث خوودته _

 خوبه تفاهمم داره باتو.  یلیخ نیشغل ا ی؟ ول فهممینم یگیم یجون :چ ننه

 انداختم و گفتم : ینگاه دنکریمامان و بابا که داشتن مکالمه منو ننه جونو تماشا م به

 . شنومیخوب م ؟یجد_
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 . یبکش ذوق مرگ نش قینفس عم هی_

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشت

 باشه. _

 چوپانه._

 گفت : یا دهیکش یبا صدا بعد

 مث خوودته. _

 شل شده گفتم : شین با

 منو اون اقا وجود داره؟  نیب یچه وجه اشتراک دییبفرما شهیاالن م_

 جون داد زد : ننه

 فکرکن.  کمیوجود نداره؟ _

 بخاطر اوردم : رستانمویخودمو جمع و جور کردم و کتاب دوم دب عیکه زد سر یداد با

. حق با ردیگیباال بردن مقاومت ساختمان مورد استفاده قرار م یبز برا یمو یمالت ساروج مقدار هیدرساخت و ته_

 اشتباه محاسبه کردم.  کمیشما بود من 

 کرد و گفت : رییتغ شلحن

 وضعشون خوبه ننه. یلیپسره صدتا بز و گوسفند داره خ_

 بله منم که هالک بز. _

 پس ازدواج کن. _

 قاطع گفتم : یلیخ

 . کنمینم_
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 . یبکن دیبا_

 رو قلبم وگفتم : دستموگذاشتم

 مامااان. _

 اومد کنارمو با استرس گفت : مامان

 جانم؟_

 .ریرو از من بگ یگوش نیا_

 رو ازم گرفت و گفت : یگوش نماما

 . کنمیم یخودم از طرف تو خداحافظ_

 ستنیتامنو نکشن ول کن ن نایبود، ا یکیستریخنده ه نیا دمیکردم و خند یبابا نگاه به

 

 6پارت#

 دیرومه چشمامو بستم و منتظر طلوع خورش شیپ یفردا چه اتفاق نکهیروزو شب کردم و با فکر ا یهزار نوع بدبخت با

چشم رو هم بذارم و تا  ذاشتی، بله... استرس فردا نم هیباحالو شاخ یعجب جمله  دیطلوع خورش نیشدم، به به ا

 . ومدیموندم و خواب به چشمم ن داریخود صبح ب

  ؟یدیانقدر خواب یساعت دوازده ظهره خسته نشد اناید انا،ید-

دفعه از جا  هیاستارت بودم  یدر حال ر یا قهیو دقد یکیرو تخت نشستم،  خیمامان چشمامو باز کردم و س یصدا با

 و گفتم : دمیپر

 امروز ساعت هشت قرار داشتم.  ،منیکنیم یشوخ-

 باال رفته گفت : یاتاق باز شد و مامان با ابرو در

 . یساعت بخواب نیچه عجب گلوم پاره شد بسکه صدات زدم ، سابقه نداشته تا ا-
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 کلمو خاروندم و گفتم : پشت

 آره.-

 اومد و رو تختم نشست و گفت: کترینزد

 . یکنم چند وقته افسرده شد یحس م-

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 باشه.  یدوران باردار هیفکر کنم افسردگ-

 چشماش درشت شد و گفت : هوی

  ؟یچ-

 گفتم! یچ دمینفهم خودم

 چرت گفتم من برم حاضر شم.  یچیه ،یچیه-

 کجا؟ -

  ام،یم عیکار دارم سر رونیب کمی-

 ؟یباک-

 گفتم : جیگ

 شرکت.-

 انداخت وگفت : یواریبه ساعت د ینگاه

 دوازده بازه؟-

 و گفتم : دمیکش یا ازهیخم

 دو و سه حله.  شهیم میو وقت بگذرون میول بچرخ وخدهیو  میتا ناهارو بزن گهینه د-
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 اخم بهم نگاه کرد و گفت : با

 خانم باش چه طرز صحبت کردنه؟ -

 تخت بلند شدم و گفتم : یداد، از رو ریباز گ پوووف

 خب. -

 ونیزیتلو یدوش گرفتم، بعدشم مشغول تماشا هی، دست و صورتمو شستم و بعد خوردن ناهار  رونیب میاتاق رفت از

آرش فکر  یبه حرفا کردویاسترس اشتهامو کور م یه خوردمیم الیمشت پف هی یاسترس داشتم، ه یلیشدم،خ

 د،یدیم لمیسته بود و همراه با من فبابا هم کنارم نش کردم،یم

 ینبود،فضا نجایمن نشسته بودو اصالً انگار ا یمبل روبه رو یرو مامانم

کت، تا شر رفتمیم دیبا گهیساعت د کیهم مشغول بود،  یلیفکرم مشغول بود خ دمیفهمینم یچیه لمیبود ازف یبد

 خواستم بلند شم برم خودمو حاضر کنم مامان گفت :

 بهتون بگم.  دیهست با یزیچ هی-

 رفتن منصرف شدم و به بابا وبعدش به مامان نگاه کردم و گفتم : از

  ؟یچ-

 کرد و گفت : یبا شالش باز مامان

 گرفتم  یمیتصم هیمن  -

 روبه مامان گفت : بابا

 کن.  فیتعر ؟یمیچه تصم رهیخ-

 سکوت مامان لب باز کرد و گفت : هیچند ثان بعد

 گرفتم ببخشمش.  میگرفتم... تصم میتصم شه،یآزاد م گهیچند وقت د ثمیم-

 مامان تعجب کردم و همراه با خنده گفتم : میتصم از
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 خداست.  یالبته بخشنده اصل-

 لبخند زد و گفت : بابا

 ؟ییهویچطور شد -

 انداخت و گفت : نییسرشو پا مامان

 . هیکاف گهیشده، د هیتنب یبه نظرم به اندازه کاف رم،یوقته دارم با خودم کلنجار م یلیخ-

 شه؟یآزاد م گهیحاال چند وقت د- بابا

 بخوره.  فیتخف دیمونده شا گهیپنج ماه د-

 حاال کو تا پنج ماه. -من

اصالً  ،یبودف وسط خوش یافتادم، آخ چه ضد حال ییمکالمه ام با دا نیآخر ادی دمیخندیکه داشتم م همونطور

 فرصت ازش نیاول یتو دیاَه با المیخودش فکر کرده چقدر من ببخشم،حتماً با  رشیگیفراموش کردم زنگ بزنم پ

 باخبر شم. 

 نشه!  رتید اناید_ مامان

 هیو  بنفش ینایبا سر آست یمشک یمانتو هیبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم تا آماده شم ،  عیدراومدم و سر ازفکر

اشتم و برد مویمشک فیک نهیآ یور رفتن جلو یا قهیو شال بنفشم سرم کردم و بعد از چند دق دمیپوش یشلوار مشک

 . رونیاز خونه زدم ب یخداحافظو بعد  دمیرو هم پوش یاسپورت بنفش مشک یرفتم کفشا رونیب

رفه هوا س یاز آلودگ دم،یکش قیشدم، دستمو گذاشتم رو قلبمو دو تا نفس عم ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس هیکرا

 ادی، با به  ستادمیآسانسور ا یم شد، وارد ساختمون شرکت شدم و جلوچون استرسم ک دیارز یم یام گرفت ول

و به سمت پله ها قدم برداشتم، همزمان که  دمیکش یآسانسور نفس کالفه ا یکردنم تو ریاوردن خاطره ترسناک گ

به  یگوشه لبم نشست وبرگشتم و نگاه مجدد یمنو نجات داد لبخند نیافتادم که راد یموقع ادی رفتمیپله هارو باال م

به  لیمرموز و بدجنسش موقع سوء استفاده از سارا لبخندم تبد یدر آسانسور کردم، اما با به خاطر اوردن چهره 

 کردم.  یمونده رو ط یباق یسرمو تکون دادم و پله ها میالیپوزخند شد، با تاسف از خوش خ

 نباشه. نجایخدا کنه امروز ا-
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رفتم و  یمنش زیم کیشرکت، نزد امیصد درصد اونم خبر داشت که قراره من ب دم،یرس ییایآر یاتاق آقا در پشت

 گفتم :

 و ...  کیتاج یسالم، با آقا-

 هم جلسه دارن. ییایآر یآقا ستنین کیتاج یآقا-

 گفتم : یحوصله ا یکردم و با حالت ب یور هی لبمو

  قرار داشتم. کیتاج یآخه من امروز با آقا-

 کردن سرشو باال اورد و گفت : پیحال تا در

 قرار؟ -

 یاومده بود،به سر تا پام نگاه دیبودم فکر کنم جد دهیرو ند یمنش نیآره براش تکون دادم ، قبالً ا یبه معن سرمو

 انداخت و گفت :

 در چه مورد؟ -

 گفتم : یجد یلیخ

 . یکار-

 . دیصبر کن دیاز قبل هماهنگ نشده، با یقرار-

 نشستم، یصندل یتفاوت مانتو مو صاف کردم و همونجا رو یب

 ام انداختم و منتظر موندم، گهید یپا یکرده بود ، پامو رو خیاز شدت استرس  دستام

 

 7پارت#

 یساعت مین شد،یو دوباره مشغول م نداختیبهم م ینگاه قهیهم سرش به کار خودش بود و هر چند دق یمنش

 د، بهش نگاه کردم و گفتم :همونطور مشغول بو یگذشت و منش
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 تموم نشد؟ -

 به ساعتش انداخت و گفت : ینگاه

 مونده.  گهیساعت د میهنوز ن-

 باال انداختم و گفتم : ییابرو

 .مونمیآهان، پس من... بازم منتظر م-

 اما د،یمهندس من گفــتم جلسه دار یآقا دیبگه :ببخش ادیجاشه درو باز کنم برم تو اتاق تا پشت سرم ب االن

 میمنتظر موندم، ن نهیجابه جا شدم و دست به س یصندل یرو ضینکردم چون حوصله دردسر نداشتم با غ نکارویا

 و گفتم : زشیم یصبرم تموم شد رفتم جلو گهیساعت گذشت،د

 خوب؟ -

 ساعتش نگاه کرد و گفت : به

 مونده ها.  گهید قهیدو دق-

 گفتم : یعصبان

 است؟ قهیمشکل همون دو دق_

به خودش اومد رفتم داخل اتاق  یبازش کردم، تا منش عیحرف بزنه و با اخم به سمت در اتاق رفتم و سر تمنذاش

شدم و  خیافتاد سرجام م زیرفتم و تا سرمو چرخوندم حرفمو بزنم چشمم به فرد پشت م یبهش چشم غره ا

 نگاه کردم .  واریدستپاچه به درو د

 لسه دارن. مهندس، من گفتم پدرتون ج یآقا دیببخش_

 تم،گفتن داش یبرا یفرار کنم نه حرف تونستمینه م شینه راه پس داشتم نه راه پ رونیب زدیداشت از حلقم م قلبم

 . یبر یتونینداره م یاشکال- نیراد
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در و با  رهیرفت تا خواست درو ببنده ناخودآگاه دستمو گذاشتم رو دستگ رونیانداخت و ب یبرگشت بهم نگاه یمنش

 گفتم: ومدیکه به زور درم ییصدا

 باز باشه. -

توش حس  یرییبود و تغ الیخ یب شهیمثله هم نیراد ی، چهره  گهیم یاون چ نهینگاه کرد تابب نیبه راد یمنش

تش دس یکه تو یخودکار لکسیباچهره ر نینفرت و ترس؛راد نیب یحس هیترسوندم،یمنو م شتریب نیو هم شدینم

 ابقتحرکاتش با چهره اش مط د،یکش شیشونیبه پ یرها کرد و دست زیم یبودو رو

 یدر شل شد و در به صورت مزخرف رهیمنم از دستگ یرفت و دستا یاشاره کرد بره،منش یبا دست به منش نداشت،

 بسته شد، 

 .کردمیسگ تو روحت کاش ولش نم یاَ-

 و مرموز بهم نگاه کرد.  نهیزد و دست به س هیتک شیصندل یپشت به

 .نی:بشنیراد

 شدم و سکوت کردم .  رهیخ نینشون ندادم به زم یالعمل عکس

 ریز دیبلوز سف هیکنارش زد.  واریو دستشو به د دیبلند شد و به سمت پنجره بزرگ پشتش چرخ شیصندل یرو از

چرا  ونمدینم دمیترسیازش م شتریب کردمیبهش نگاه م یسرباال هرچ شهیبودو موهاشم مثله هم دهیپوش یکت مشک

 حواسمو به اطراف پرت کردم  نی،بخاطر هم

 گفت:  یآرامش خاص با

 . یاومد یخوب موقع-

به ذهنم فشار اوردم و کلمه هارو  شنوه،یداره م نمیراد یکردم حت یکه حس م یشد، جور شتریتپش قلبم ب یصدا

 و گفتم : دمیکنار هم چ

 . کنمیه، پس وقتمو تلف نمرفت ادشونی نکهیقرار داشتم، مثله ا کیتاج یمن... با آقا-

 مغزم فسفر سوزوند.  رستانیدوم دب ینیاندازه دوبار دور کردن کتاب د یجمله بود ول دوتا
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 یرومآ یدر که با صدا رهیدستگ یدادم، دستمو گذاشتم رو حیبراش نازک کردم و رفتنو به موندن ترج یچشم پشته

 گفت :

  ؟یترسیم-

 و استرس برگشتم و گفتم: بااخم

 نه. -

 و بهم نگاه کرد وبا اشاره به مبل گفت : دیسمتم چرخ به

 کار دارم .  ن،باهاتیپس بش-

 مبل نشستم و با اخم گفتم :  یرو یرو کم کن سر

 . نمیبش نمیبینم یلیدل-

نشستم؟!، کالً بچه هم که بودم استرس  یکه روش نشسته بودم نگاه کرد، عه من ک یهاشو باال انداخت و به مبل ابرو

 عیرشدن س عیاز ضا یریجلوگ یاورد، برا مانیا میکنم االن قشنگ به منگل یم یدارم چه غلط دمیفهمینم گرفتمیم

 گفتم :

 . ادیموجود خوشم نم تیزودتر لطفا، چون اصال از وضع-

 زدم.  یو پوزخند نییبعد سرمو انداختم پا و

 نشست، تلفنو برداشت و شماره گرفت : یصندل یسر جاش ورو برگشت

 اتاقم.  ارشی.. خوبه ب؟یکرد دایکه خواستمو پ یالم پوشه اس-

 شد.  رهیخ نینگفت و متفکر به زم یزیقطع کرد و چ تلفونو

 وارد اتاق شد. یدر اومد و منش یبگم که صدا یزیدل و جرات گرفتم و خواستم چ کمی

 گذاشت و گفت : زیم یرو رو یقرمز رنگ ی پوشه

  د؟یبا من ندار یکار-
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 لب گفت : ریبهش انداخت و ز یپوشه رو باز کرد و بااخم نگاه نیراد

 . یبر یتونینه م-

 گفت و رفت.  یبا اجازه ا یمنش

 نگاه کرد و گفت : کردمیرو بست و به من که منتظر داشتم نگاهش م پوشه

 جلسه داشت رفت.  یومدیصبح شرکت منتظرت بود ن کیتاج یآقا-

کاناپه مقابل من نشست، ضربان قلبم  یبلند شد و اومد رو زشیز پشت منزدم و فقط سرمو تکون دادم، ا یحرف

 یبراش اورده بودو گذاشت رو یکه منش یپوشه قرمز هویشدم  رهیخ یو به عسل دمیبه شالم کش یشد، دست شتریب

 کرد و گفت: رهبهش کردم ، باابرو به پوشه اشا یو سُر داد سمت من، نگاه سوال یعسل

 نگاه بهش بنداز.  هی-

 بود که امضاء کرده بودم.  یرو باز کردم و برگه اولشو خوندم همون قرار داد پوشه

 حوصله گفتم : یب

 خوب؟  دم،ید-

 پا انداخت و گفت : یرو پا

 .دیگستر باش ایبه مدت سه سال در خدمت شرکت آر دیقرار داد شما با نیعرضم به حضورتون که طبق ا-

 گفتم : عیسر

 باشم.  امخوینم-

 تکون داد وگفت : سرشو

 . ستین یمشکل-
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 8پارت#

 برداشت و گفت : زیم یبرگه از رو هی

  د؟یکامل دار تیپس رضا-

 مطمئن گفتم : یلیخ

 مصمم هستم.  ممیتصم یهم رو یلیبله،و خ-

 لب گفت : ریشد و درهمون حالت ز یزیسرشو تکون داد و مشغول نوشتن چ دوباره

 . یعال میلیخ _

انقدر زود راه اومد تعجب کردم اما بروز ندادم و با غرور منتظر موندم کارش تموم شه، نوشتنش که تموم شد  نکهیا از

از  فهممیباخودش فکر نکنه نم نکهیا یبرا یبرگه زد و برگه رو به سمت من گرفت.کاغذو گرفتم و الک نییپا ییامضا

برگه رو به سمتش گرفتم ، دوباره با همون  یحرص درار لبخندامضا زدم، و با  عیخوندم و سر یدور سرسرک هیروش 

 به برگه انداخت و گفت : ینگاه یالیخیحالت ب

 که؟  یانیدرجر ،یقبول کرد طویبرگه تمام شرا نیباامضاء ا-

 برگه رو از دستم نگرفته بود، هنوز

 آره. -

 زد و گفت : یپوزخند

 چقدر سخاوتمندانه . -

 گذاشتم و به سمتش هل دادم و گفتم : زیم یبااخم کاغذو رو رهیدستشو بلند کرد بگ تا

  ؟یا گهیکار د-

 شماره حساب شرکت. نمیا ریخ-

 گفتم : یکرد و به سمتم گرفت،باحالت مبهم ادداشتیکاغذ  یرو عیسر
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 کنم! زینکردم که بخوام وار افتیدر یمن از شرکت شما حقوق-

 کرد اگه الزمه بدم. شهیپرداخت غرامت فسخ قرارداده، البته کارت به کارتم م یبرا نیا-

 کردم و گفتم : یناباورانه ا یخنده  متعجب

 غرامت؟ مگه جنگه؟ -

 رفت و گفت: زشیشد و به سمت م بلند

 به دست مردم نرسه همه جا امن و امانه.  ریکه خونه ها د یر،تاوقتیخ-

 بردم باال و گفتم : یصدامو کم ازجام بلند شدم و ولوم بااخم

 . دیحرف نزن هیانقدر با کنا شهیم-

 بهم نگاه کرد : زویم یدستاشو گذاشت رو دوتا

 دیکه به بچه شون قول خر یپدرو مادر خوان،یکه پولشونو دادن دست ما خونه م ی، زن و شوهر تهیواقع نهیع نایا-

 عمر پول رو پول گذاشته هیکه باز نشسته است  یبدبخت خوان،یخونه دادن خونه م

 خوان،یاز ما خونه شونو م نیمردم رأس زمان مع خواد،یخونه م نیخودش سرشو بزاره زم یتو خونه  یریسر پ خوادیم

 . ستین شونیهم حال تونمیقهرو دعوا و من نم

 به من نداشت: یربط یبود ول یمنطق حرفاش

 ه؟مگه مهندس قحط گهید یکیاصال من نشد  دونم،یموضوعو با خودم نم نیهه نسبتاً محترم من ربط ا یآقا دینیبب-

 نیدوباره ا میاگه بخوا ده،درضمنیخواب یجناب عال یتیمسئول یماهه بخاطر ب کی کیربط داره چون کار ما نزد-

 وگرنه مهندس باتجربه تر و با رزومه پر بار تر هست.  برهیوقت م میکن یمراحلو ط

 م و گفتم :سرمو تکون داد یعصبان

 کار .  ایغرامت  ایپس زوره؟ -

 نشست و کاغذ قرار دادو دراورد و بند آخرشو نشون داد و گفت:  یصندل یرو
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  د؟یغرامت بپردازند، مطالعه کرد ونیلیم 10مبلغ  دیقرارداد رو فسخ کنند با نیهرکدام از طرف-

 نفرت بهش نگاه کردم و گفتم : با

 کار کنم  نجایکه چرا دوست ندارم ا یدونیخودت خوب م-

 و گفت: رخندهیزد ز هوی

 . کنمیاصالً درک نم دونم،ینه نم-

 بهم نگاه کرد و گفت : یجد

 . کنمیموضوعو به تو درک نم نیربط ا-

 با انزجار گفتم : ومدیشدت حرص نفسم در نم از

 کاش همه کارا غرامت داشت.  یا -

 بلند شد و گفت : یصندل یرو از

 دخالت نکن. شهیکه بهت مربوط نم ییباش، تو کارا یدختر خوب-

 شه،ینم هیحرفا توج نیکارتو باا-

 کرد و نگاهشو به اطراف داد بعد زل زد توچشمام و گفت : یا خنده

 .ستیروزگار ن یبه دستا حیتسب نیهم ازا یلیاون دوستت خ یدونیخودتم خوب م-

 

 9پارت#

 . ستین وونیآدمه؛ح ست،یارزشم ن یب یول ستیبه دست ن حیآره تسب_

 . فتهیه بک تونستینم یعنی فتادینم یاتفاق چیه خواستیاگه خودش نم یکرده ول فیتعر یبرات چطور دونمیمن نم-
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ود که ب نیا قتیهم به دلم شک افتاد،اما حق یکمیحق به جانب حرف زدنش حرصم گرفته بود، البته ناگفته نماند  از

 نداشتم.  یکار نیتوقع همچ نیادسارا بهونه بود من از ر

 .نیبگم خدا جوابتو بده فقط هم تونمینم یزیکردم،چیکه فکرشو م یهست یتر از اون حیوق کنمیدارم وقتمو تلف م-

 نگاه کرد ، سمت در برگشتم تا برم که گفت : نینزد و به زم یحرف

 . رمیگیم دیقرار دادو هم ند نیسر کارت ا یراحت برگرد یتونیم ستم،ین نجایا شتریب گهیچند هفته د-

 در و گفتم : رهیدستگ یگذاشتم رو دستمو

 . کردمیتموم م ویهمه چ خیاز ب یاول کار نیپرداخت غرامت ندارم وگرنه هم یبرا یمجبورم، پول-

 . رونیدرو باز کردم و رفتم ب یخداحافظ وبدون

 : گفتم تیبرگشتم و با عصبان دمینرس یا جهیراه رفتم و فکر کردم، اما طبق معمول به نت ابونیخ یتو ادهیپ

کنم تا حقشو  یسارا رو راض تونستمیکاش م یریزنج یکه کرده، روان یاز کار کنهیهم م یچه دفاع ،ینامرد یلیخ-

 . رهیازت بگ

 در اوردم و شماره سارا رو گرفتم،بعد چند تا بوق جواب داد: لمویموبا

 سالم عشقم. -

 افتادم : نیحرف راد ادی ناخودآگاه

 ".فتهیکه ب تونستینم یعنی فتادینم یاتفاق چیه خواستیاگه خودش نم"_

 خونه مون دوست ومدیم یکه وقت ییهمون سارا م؟یشغل ندهیو آ یبه زندگ زنمیسارا دارم لگد م یمن واقعا برا یعنی

 داشتم زود بره؟ آره البد! 

  ؟یهست اناید_

 گفتم : عیسر

 سالم، آره زنگ زدم حالتو بپرسم. -
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 : دیچیپ یگوش یاش تو هیگر یصدا

 له شدم.  کنمیحس م ستم،ینه، اصالً خوب ن-

 زدم و گفتم : یپوزخند

 منم. -

 تو چرا؟ -

  ؟یکنیم کاریخوب چ ،یچیه-

 دادم و تماسو قطع کردم.  شیباهاش حرف زدم دلدار یکمی

نگاه کردم  شدیکه خاموش روشن م مایزنگ خورد به اسم فاط میکه گوش رفتمیخودم راه م یقدم زنان برا همونطور

 اتصالو زدم وجواب دادم : دیوکل

 سالم عروس خانم . -

 دانشگاه.  یومدیامروزم که ن ایشد لیسالم خانم شهامت، ستاره سه-

  ه؟یعروس یخواب افتادم، ک-

 جز تو. مهیعروس گهیهفته د کی دوننیتو؛کل ملت م یعنیمعرفت  یواقعاکه، دوست ب-

 گفتم : غیج با

 . انایبگو جون د_

اخنده ب مایتکون دادم،فاط یتاکس یدستمو برا عیشدم و سر غمیاز ج هیبق یاطراف نگاه کردم و متوجه نگاه شاک به

 گفت :

 .وونهیگوشم کر شد د_

 و سوار شدم و گفتم : ستادیبرام ا یتاکس هی
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 ه.نباش یخبر سیمل سیاز پل گهیدفعه د نیا دوارمیخوشحالم، ام یلیخ یترم وا انیامتحان پا نیبعد آخر قایدق-

 گفت : یدلخور یصدا با

سر  نیبازم راد ارن،خداروشکریسرت ب ییبود چه بال کینرفته نزد ادمیاز اون شب مزخرف حرف نزن، هنوز  گهید-

 . دمیبخشیوگرنه خودمو نم دیرس

 گفتم: عیبه خاطر اوردن اون موقع سر با

  ؟ییاَه،حرفشو نزن، کجا-

 دلم هواتو کرد . هوی میخریبا اشکان جون لباس م میدار کم،یبوت-

 زدم و گفتم : یلبخند

 آهان. -

 . مادتیکجاها ب نینگرانت شدم ، بب دمتیامروزم ند ،یرفت عیسر روزیزنگ زدم حالتو بپرسم چون د گهید یچیه-

 خنده گفتم : با

 . یادمیکه ب یمرس-

 .  زمیبرم،فعالً عز گهیقربونت ، من د-

 به اشکان سالم برسون خداحافظ.-

 قهیدارم.بعد چند دق مایمثله فاط یکنج لبم نشست، واقعا من چقدر خوشبختم که دوست یقطع شدن تماس لبخند با

 دافتم اوه خلب گ ریانداختم و به سمت خونه رفتم، ز نییشدم،سرمو پا ادهیدر خونه نگه داشت و پ یجلو یتاکس یا

شت سرم که پ ینیبوق بلند ماش یصدا ارمیدر ب دمویکل فمیبگذرونه، تا دستمو کردم تو ک ریپس فردا رو بخ امتحان

با  زد،یها بوق م یبود مانع شد، چشمامو بستم و دستامو مشت کردم، اما طرف بازم داشت همونطور مثله عقده ا

 رنگ پشت سرم نگاه کردم و گفتم : ییآلبالو دیبرگشتم وبه پرا تیعصبان

 . دیانقدر بوق نزن گهیآروم، بسه د-
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 داد زدم: تیبا عصبان داشت،یگفتم،دستشو گذاشته بود رو بوق و برنم یچ دینشن اصالً

 اون لگنو. یکش بِبُر صدا ابویزهر مار، -

 گفتم : نوینکرد ، رفتم سمت ماش یتوجه بازم

 مگه من... -

 زد و گفت : ی! لبخند پت و پهنمیکم داشت نویهم گهیخدا، خوبه د یا د؛یماسحرف تو دهنم  هیبق هوی

 سالم دختر عمو. -

 شکل ممکن بهش نگاه کردم و گفتم : نیتر چارهیب با

 سالم. -

 کرد . یعقب کردم و متوجه زن عمو شدم که داشت از خنده غش م یبه صندل ینگاه همزمان

 .یهو گوجه قرمز شده بود نهیع اناید دمیخند یلیخ-

 حالت گفتم : باهمون

 سالم.-

 نازک کرد و با خنده گفت : یعمو پشته چشم زن

 زن عمو.  یسالم گوجه فرنگ-

 دلم بزارم!؟  یکجا نارویبه من بگه ا یکی قایدق االن

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

 

 10پارت#

 .دیکن ییرایاز خودتون پذ دیی:بفرمامامان
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 خونه انداخت و گفت : واریبه در و د یهعمو با حرص نگا زن

 رسول آقا کجاست؟ -

 االناست که برسه.  رون،یرفته ب- مامان

 مبل کنار مامان نشستم وبا لبخند گفتم : یرو

 بله. -

 مرتب کرد و گفت : یعمو شالشو با حرص مشهودتر زن

 دانشگاه تهران کیمکان یپسرم رشته مهندس ستیتهران،ن میایدانشگاه ارژنگ ب یکارا یبرا میگفت گه،یآره د-

 تنها نباشه. ششیپ میایماهم ب میقبول شده گفت

 و گفت : دیخند مامان

 مبارکه ارژنگ جان. کال،یبار-

 و گفت : دیبرق گرفته ها از جا پر نیمثله ا ارژنگ

 مهمه...  زمینظر چ زه،یخوب چ یبله دستتون درد نکنه، ول ؟یجد-

برگشتم پشت سرمو نگاه  کرد،یپشت سر من اشاره م یزیچ هیبه  ی، اونم دستپاچه ه میبه ارژنگ نگاه کرد همه

 کردم و گفتم :

  ؟یالزم دار یزیه؟چیمنظورت چ-

 گفت : عیخواست حرف بزنه زن عمو با اخم سر تا

ت هس یترمه پسرم چند وقتآخر  ستیتهران، ن میایب میخوایوقته قبول شده، ما خودمون م یلیدانشگاه رو که خ -

 میبمون نجایشه هم دایمثله خونه شما برامون پ ینقل یخونه  هیبه تهران عادت کرده، خالصه اگه بشه  نجاستیا

 . گهید

 گفت : لکسیر یلیبرداشت و مشغول پوست کندن شد و خ اریدونه خ هی مامان
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 اطراف نامبر وانه. یخونه ها ونیما م یخونه  خندنیبهت م ا،یحرفو نزن نیا یکس یجلو زمیعز -

 با خنده گفت : دیطلبیعمو که انگار جنگ م زن

 لونه مرغ نامبر وانه؟  نی؟همیجد-

 گفت : یحیبا لبخند مل مامان

 رهن چقدره؟  یتون برا هیسرما یراست ست،یتهران اطالعاتت بروز ن یومدیساله ن یلیافروز جون خ-

هم پول  یخورده ا ونویلیمال خودمون باشه، پونزده م دیخونه با ذارمینم یمن پامو توخونه اجاره ا زمیرهن؟ عز-

 . میدار

 خنده و گفت : ریزد ز یپق مامان

 . شهیهم نم یخونه نقل هیپونزده تومن پول رهن  یول کنمینم دتونیناام-

 قبول یمهندس یاسکول مشنگ چطور نیبه ارژنگ انداختم، آخه ا یحوصله نگاه یمشغول کل کل بودن منم ب اونا

کرده خبرش به ما  دمیرفته دانشگاه زن عمو چطور طاقت اورده عالم و آدمو پر نکرده؟ البته شا کسالمیشده؟ تازه 

 .دهینرس

 گفت : یبه من کرد و متوجه نگاهم به ارژنگ شد با حالت خاص یعمو بعد تموم شدن حرفاش با مامان نگاه زن

 در خونه یهرروز به بهونه سوال درس خواستن،یسکه خاطر ارژنگو ممون کرده بودن، ب وونهید گهیروستا د یدخترا-

 ما بودن. 

تان شهرس میرفتیم یچقدر که وقت ریبخ ادشی ن،خخخییپا نداختیسرشو م کردویبا لبخند بهم نگاه م یه ارژنگ

اما  دن،یخنده، خداروشکر مامان و زن عمو نفهم ریبا به خاطر اوردن اون زمانا ناخودآگاه زدم ز زدم،یارژنگو م نیا

 ارژنگ متوجه خنده ام شد با لبخند گفت :

  ن؟یخندیم یبه چ-

 و گفتم : دمیخند دوباره

 . کیمکان یمهندس یاونم برا ؟یتهران درس بخون یاومد یدیبه چه ام یکاریاوضاع ب نیتو ا یراست ،یچیه-
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 گذاشت نه برداشت گفت :  نه

 

 .گهیبخاطر شما د-

 نییلحظه ساکت شدن و به من و ارژنگ نگاه کردن، سرمو پا هیبه تعجب شد، مامانو زن عمو  لیلبخندم تبد هوی

 لب گفتم : ریانداختم و ز

 . یمارو چراغ نفت رهیگیهمه رو برق م-

 گفت : زیام دیاش انداخت و تهد گهید یپا یعمو پاشو رو زن

 ارژنگ جان؟ -

 با اخم گفت : ارژنگ

 رو دوست دارم. اناینگم؟ من د یزیچ یاِ، مامان تاک-

 از من باشه؟  ییردپا دیبا یقلوپ آبم روش به درک، چرا تو همه مسائل خانوادگ هیرو خورده  ایح حاال

 گفت : یعمو با دلدار زن

 .شهیم دایهام پ یتو بهتر از بعض یبرا یمنکه نگفتم نه، ول زمیعز-

 صورتشو جمع کرد و گفت : که تااون لحظه ساکت بود، مامان

 .یچه اعتماد به نفس-

 عمو بلند شد و گفت : زن

 . گمینم یچیه یکنما،هیمراعات اون بچه تو شکمتو م نیبب_

 عوض کردن بحث گفتم : یکردم وبرا یپر استرس ی خنده

  اد؟یبابا نم یواسه چ_
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 کرد و با کهیت کهیبا چاقو ت ارشویهمونطورکه سر جاش نشسته بود خ مامان

 گفت : پوزخند

 . گمینم یزیو چ کنمیمنم مراعات سنتو م-

 عمو صداشو برد باال و گفت : زن

  اده؟یسن من ز ؟یچ-

 و گفتم : دمیحرفشون پر وسط

 . کنهیم ینه نه مامان شوخ-

 توجه به من گفت : یب مامان

 اره، هم سنت هم اعتماد به نفست. -

 به مامان کرد و گفت : یعمو نگاه زن

 بازم بچه بزاد.  خوادیم کشهیدختره نره غولش خجالت نم نیچاق که بهترم، با ا یباشم از تو یهرچ-

 .یننه جون خال ین،جایو مت یعال اریبس

 به من نگاه کرد و گفت : مامان

 من چاق شدم!؟ -

 نه تکون دادم،مامان بلند شد و گفت : یتند سرمو به معن تند
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 که دختره دسته گلمو بدم به پسر عقب مونده چلغوزت. ینیببخواب شب  ه؟بهینجوریا_

 عمو به سمت درخونه رفت و گفت : زن
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 . ادهیعمت، پسرم خاطر خواهاش ز یرو نگه دار برا قهیعت-

 ارژنگ داد زد : هوی

 . ستیهم برام مهم ن یحق منه سهم منه مال منه، نظر کس انایگه،دیبسه د-

 بهم نگاه کرد و گفت : بعدش

 دل دوست داره. نیفقط با تو اره آخه ا_

 .لیخز و خ یریو چهار ساعته بگ ستیمزه، حناق ب یزدم چه لوس و ب یشل لبخند

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 نه؟  یریم ادیتئاتر ز-

 لبخند گفت : با

 ...  میهمه باهم با بچه هامون بر یموقع هی شاالیآره، جذاب گفتم؟ ا-

 : وسط حرفشو گفت دیپر مامان

 چه پررو هم هست. نم،یبب رونیبرو ب ایب-

 و داد زد : رونیکت ارژنگو گرفت وبردش ب قهیعمو  زن

 مونمینم نجایلحظه هم ا هی_

 

 پاک کرد و گفت : تیمامان اشکاشو با عصبان گذشتیاز رفتن زن عمو و برگشتن پدر به خونه م یا قهیدق چند

 . ذارمیچاق، اِه، اِه، ِاه من جنازه دخترمم رو دوش پسر منگول تو نم گهیبه من م-

 زد و گفت : یلبخند بابا
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بزار من برم دنبالشون، زشته داداشم  ه،یعاد زایجور چ نیبودن خسته و کوفته ا دهیمن، اونا تازه از راه رس زیعز-

 . میکرد ابونیخ یبفهمه زنو بچه شو آواره 

 ابروهاشو باال انداخت و به بابا اشاره کرد : مامان

 . ارمیدووم ب تونمیکه افروز توش باشه جهنمه من نم ینه من نه تو، خونه ا یسر جات، بلند بش نیبش-

 و گفت : دیبه صورتش کش یکالفه دست بابا

 زشته بخدا.  میمر-

 داد زد : یعصبان مامان

 زشت زن داداشته. -

 بابا زنگ خورد، بابا جواب داد و گفت : یگوش م،یشد رهیو به سقف خ میرفتحرفش همه خفه خون گ نیباا

 . دییالو، بفرما-

 گفت : یحرف زدن ، بابا با شرمندگ قهیچند دق بعد

 . خوامیعذر م میشرمنده خان داداش، من از طرف مر-

 نگفت. یزینازک کردو چ یمبل نشسته بود پشت چشم یکه رو مامان
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ج باهم ل شهیبکنم مامان و زن عمو هم تونستمینم یهمه دردسر بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، کار نیاز ا کالفه

 وسط ارژنگم شده قوز باال قوز. نیبودن،حاال ا

 

 زدم و گفتم : مایبه دست فاط یمشت هیمو صاف کردم و با حالت گر جزوه
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 کنم؟ کاریش چمونده بود،االن نخوندم کهیت هی نیهم شاال،یا یریالل بم یفاط-

 با اخم حرکت کرد و گفت : مایفاط

 .گهینخون، نخون د گمیم-

 و گفتم : دمیکش یحرص نفس

 بخونم؟  دیمنم نبا یخونیساعت به امتحان نم میچون تو ن-

 دستم چنگ زد و گفت : یرو از تو جزوه

 . رمیگیمن استرس م یخونیتو م گه،یزر نزن د ایعه، د-

 شدم.  رهیدانشگاه خ یچونه ام و به در ورود ریدستمو گذاشتم ز م،ینشست مکتین یرو

 انایگفت:د یا دهیکش یبا صدا مایفاط

 گفتم: کردمیبودم و رفت و آمد دانشجوها رو نگاه م یبه در ورود رهیکه خ همونطور

 ها؟-

 دوست اشکان که بهت گفتم...  ادته؟همونی انویزه،کیچ-

 گفتم: یوقاطعانه ا یچونه ام برداشتم و باحالت جد ریاز ز دستمو

 گفتم قصد ازدواج ندارم .  کباریمنکه  ما،ینه فاط-

 گفت : یهم متقابالً با حالت جد مایفاط

 کامل حرفمو بزنم!  یبزار یریگیحناق نم-

 شدم و گفتم : بلند

 . کنمیبه ازدواج فکرم نم یکه گفتم، من حت نیهم ه،یکیحرف من -

 و گفت : دیمانتومو از پشت کش مایفاط
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 بابا مینیب نیبش-

 خواستم حرف بزنم که داد زد : هنوز

 ازدواج کرد.  انیلحظه، ک هیاِه، ساکت باش -

 ابرومو باال انداختم و گفتم : هی

 ازدواج کرد؟ -

 . گهید یکی یکه رفت برا یبله، انقدر ناز کرد-

 لب گفتم : ریزدم و ز هیتک مکتین یپشت به

 . دینه پر میناز کردن نذاشت تا گفت یجا المصب-

 با ارنجش زد به پهلوم و گفت : دیدهنش ماس یحرف تو هویبگه  یزیباخنده تا خواست چ مایفاط

 . ایجلل خالق پر_

 و گفتم : دمیعقب کش خودمو

 زهرمار،اون ارنج مرده شور برده تو نزن تو کمرم.-

ه که نشسته بودم ب ستاد،همونطوریدختر قد بلند اومد سمتمون و روبه رومون ا هیبودم که  مایبا فاط یریدرگ درحال

ود، ب دیتو آفسا دمیدیکه من م یا هیکه از اون زاو یپوست و چشم سبز با دماغ دیدختر سف هیصورتش نگاه کردم، 

 گفت : ییبلند شد وبا خوش رو عیسر مایفاط

 جون.  ایسالم پر-

 زد و گفت : یحیمل لبخند

 ، آقا اشکان خوبه؟  یخوب زمیعز سالم-

 با ذوق گفت : مایفاط
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 فدات شم، اشکانم خوبه.-

 نگفتم تا اول اون سالم کنه.  یزیبلند شدم و چ مکتین یرو از

 زد و برگشت و بهم نگاه کرد و گفت : یلبخند دختره

 سالم. -

 باال انداختم و دستمو بردم جلو و گفتم : ییابرو

 سالم.-

 گرفت و بهش لبخند زدم، دستمو

 گفت : عیسر مایفاط

 هستن.  انیجون ،نامزد اقا ک ایپر شونمیهستن و ا انایدوستم د شونیا-

 بود!  یدختر خوش برخورد چه

 . ستین دیدماغش اونقدر هم تو افسا کنمینگاهش کردم حاال که دقت م دوباره

 لبخند گفت : با

 خوشحالم . دنتیاز د-

 کردم و گفتم : یا خنده

 . شتریمن ب-

 زد و گفت : یلبخند ایقشنگه، پر شینیب میلیخ کنمیدقت م شترتریکه ب حاال

 دارم. کیکار کوچ هیمن با اجازه تون برم داخل  ،یزمیعز-

 گفت : مایفاط

 . زمیراحت باش عز-



 2 وونهیعاشقتم د

 
46 

 

 مون گفت : یزد و رو به دونفر یا گهیلبخند د ایپر

 پس فعالً. -

 از ما دور شد، متفکر گفتم : و

 (-بود : یچه دختر خوب-

 گفت : مایفاط

 .انهیکه نامزد ک فیح یاوهوم خوبه ول-

 خنده گفتم : با

 ام. یداخل دبه ترش یو من همچنان عمود دیپر انمیک-

 از دستم گرفت و گفت: یشگونین مایفاط

  ؟یداد یجواب منف یزهر مار پس مرض داشت-

 تم :و گف دمیعقب کش خودمو

 . کنمیکردم، من اصالً به ازدواج فکر نم یبابا شوخ-

 متفکر نگاهم کرد و گفت : مایفاط

 . دیراسته کار هم نیبه نظر من تو و راد ،یداد یبهتر که جواب منف یول-

 کردم و گفتم: ینگاه بد مایبه فاط نیاسم راد دنیخنده، با شن ریبعدش زد ز و

  ؟یاریمن ن یاسم اونو جلو شهیم-

 گفت : دیدرهمم رو که د چهره

 .  دیببخش یناراحت بش خواستمیکردم، نم یشوخ اناید-

 سر جام بلند شدم و گفتم : از
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 . الیخیب دمیباشه بخش-

 دستمو گرفت و گفت : مایفاط

ره ب خوادیم ستین نجایا شتریب گهیدو هفته د یکیتازه  ه،یبخدا پسر خوب اد؟یآخه چرا انقدر ازش بدت م اناید-

 .شهیهم یبرا کا،یآمر
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ره؟ ب خوادیخواستم بپرسم چرا م جانیکندم با ه نمویینگاه کردم و آب دهنمو قورت دادم، کالفه پوست لب پا بهش

 گفتم : کردمینگاه م مایاما نگفتم... فقط همونطور که به صورت فاط شه؟یهم یبرا

 به من چه.-

نبودم که راز  ینگفت، قشنگ معلوم بود به رفتارم شک کرده، اما من آدم یزیشد و چ رهیبه چشمام خ مایفاط

 کردم و گفتم : ینگاه مایدوستم، به ساعت فاط نیتر یمیصم یبگم حت یبه کس مویزندگ

 . شهیامتحان شروع م گهید قهیاوه پنج دق-

 از فکر در اومد و گفت : مایفاط

  اد؟یآره، پس چرا اشکان نم یوا-

ند لبخ افهیاشکان بااون ق دنیبرگشتم و با د دم،یرو از پشت سرم شن ینفس زنان کس یصدا مایحرف فاط نیا با

 زدم.  یحیمل

 با خنده گفت : مایفاط

 . هیاهویدره یشووو، مثله گلبرگ افهیاخه، ق-

 و گفت : دیبه موهاش کش یدست اشکان

 زم؟یعز یعه، جد-
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 تا خواست حرف بزنه گفتم : مایفاط

 مثله پشه موتور سواره!  افشینه اتفاقا ق_

 نازک کردو گفت : یپشت چشم مایفاط

 اومده،مگه نه اشکان؟  نیبا ماش رم،اشکانینخ-

 با خنده گفت : اشکان

 . میشد بچه ها بر رمونید یوا یا-

 گفت: یچارگیاشکان با ب م،یتکون نخورد مونییدوتا
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 اومدم. نجایها گرفتم تاا یموتور یتاکس نینشه از ا رید نکهیوسط راه خراب شد منم بخاطر ا نمیماش-

 نه؟  یبعد اومد رگاهیتعم یگذاشت نویماش یعنی: مایفاط

 به اطراف کرد و گفت : ینگاه اشکان

 بار کرد برد. نویراه ماش سینه چون راهو بند اورده بودم پل-

 لبخند گفتم : با

 . هیاهویدر ه یاره چهره ات مثله تکه پشم کنمیحاال که دقت م-

 ناراحت گفت : مایفاط

  د؟یخر میبعد دانشگاه بر یحاال چطور_

 گفت : اشکان

 . رمیگیم یسر جلسه،وقتش شد تاکس میفعالً بر_
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، نشسته بود یصندل نیاول یافتاد که رو نیهمون موقع چشمم به راد م،یشد یو اشکان به سمت سالن راه مایفاط با

 هیم ه مایشکر فرسخ ها ازش فاصله داشت، اشکانم افتاد ته کالس ،فاطرفتم و روش نشستم خدارو میبه سمت صندل

سرجاشون نشستن، مراقب برگه ها رو پخش  بیترتهمه دانشجوها به  م،ینشست، کال همه از هم دور بود گهید یجا

همه هوش از کجا سرچشمه  نیتموم کردم، اخه ا یساعت میکرد وامتحان شروع شد، مشغول نوشتن شدم و بعد ن

 موضوع نهفته است؟  نیدرا یچه راز یعنینفر اول برگه مو بدم؟  دیبا شهیچرا من هم ایخدا ره؟یگیم

نازک کردم و بلند شدم تا برگه مو بدم همونطور با  یبلند شد و برگه شو داد، پشته چشم نیتو فکر بودم که راد هنوز

ر به استاد مهرانف یدیلب خسته نباش ریپوشه گذاشتم و ز یرو ال کردم،برگهیکه داده بودمو چک م ییچشمام جوابا

 گفت: یجد یلیگفتم که خ

 ممنون. _

دونه نسکافه سفارش دادم و  هیبخورم،  یزیچ هی ومدنین نایکه ا یسمت سلف دانشگاه حرکت کردم بزار تاوقت به

شماره  دنینگ خورد، با دز میگوش کردمیبودو داشتم مزه مزه اش م نیینشستم، همونطور که سرم پا یصندل یرو

 اومد، جواب دادمو غرغر کنان گفتم: ادمیهام  یبدبخت هویآرش 

  ؟یریبعد خودت م یذاریرسمشه آخه؟ قرار م نیا ک،یتاااج یچه عجب آقا-

 باخنده گفت : آرش

 الزمو بهت بگه.  یزایهمه چ ییایگفتم که مهندس آر شده؟یسالم، حاال مگه چ-

هم که اون آخر سرش تو لپ تابش بود بخاطر  یکی رونیرفتن ب عیخلوت بود دونفر اومدن داخل و سر یلیخ دوروبر

 پام انداختم و گفتم : یتوجه به اطراف پامو رو یحرف بزنم،ب تونستمیراحت تر م نیهم

 به اون؟  یچرا سپرد ادیمن از اون پسره خوشم نم یدونیخودت م-

 کرد و گفت : یکوتاه مکث

 پس حدسم -

 بودبخاطر همونه..  درست

 و گفتم : دمیوسط حرفش پر عیسر
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 . نیکارتونو خراب کنم هم ترسمیمن فقط م ست،ینه، بخاطر اون ن-

 که گفت : دمیاروم آرشو شن یصدا

 . یتونینگران نباش من مطمئنم که م زمینه عز-

 ! زمی!؟ من مامانم تاحاال بهم نگفته عززمیگوشم برداشتم و بهش نگاه کردم، گفت عز یرو از رو یگوش متعجب

 ازپشت تلفن گفت : یچندبار آرش

 شد.  انا؟قطعیالو،د-

 گفتم : عیسر

 د؟یبامن ندار یقطع کنم کار گهینه، هستم،من د-

 که ازپشت تلفن قابل تصور بود گفت : یلبخند با

 . یبا ینه موفق باش-

 خداحافظ. -

 شدم، رهیخ یشه او متفکر به گو فمیرو انداختم تو ک میگوش

 

 15پارت#

 نشست و با حرص گفت: مایرو به روم عقب رفت و فاط یشرکت،تو فکر بودم که همون موقع صندل رفتمیدمیبا امروز

 ترم و من راحت شم.  انیامتحانات پا نیتموم شه ا یا-

 زدم و گفتم : لبخند

 . ستایدل تو دلم ن تیعروس یمن برا یراست ،یعروس یبرا میریو م شهیتموم م گهیهفته د نیا -

 زد و گفت : یپوزخند یعصبان
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 اگه تااون موقع زنده بمونم . _

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

 باز؟  شدهیچ-

 از دستش .  شمیدارم منفجر م گهید ست،یبرنامه ن یاز کاراش رو چکدومیاشکان، ه نیاز دست ا-

از بحث و  یادیمن ز دیشا دونم،یبه صدا در اومد، نم سرم یخطر تو یزنگا مایحرف فاط نیباا یچرا ول دونمینم

من تا چند هفته  کردنیبحث م کمیپدر و مادرم باهم  یوقت یاز همون بچگ ترسم،یدوتا زن و شوهر م نیب یدعواها

 افسرده بودم، 

 . میتو رو هم برسون میبر ایشده، ب رمید ی، وا انهی کنهیدل م یآقا اشکان از اون برگه کوفت نیا نمی:برم ببمایفاط

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 مگه؟  یدار نیماش-

 . متیرسونیم یریمس هینبود.. حاال اشکال نداره تا  ادمیخدا ،  یوا_

 برم شرکت کار دارم.  دینه ممنون،با-

 حسرت نگاهم کرد و گفت : با

 شد. بتیکار نون و آب دار نص هی یکاریاوضاع ب نیا یبازم به شانس تو، تو_

 گفت : مهیجاش بلند شد و سراس از

 فعالً.  زمیعز گهیخوب د-

 خداحافظ. -

شده بود المصب، با صورت جمع شده به زور قورتش دادم و از  خی خیقلوپ خوردم،  کینسکافه رو برداشتم و  وانیل

 بلند شدم.  یصندل یرو
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 رفتمیم ادهیپ دیرو با یریمس هیاما تا  کرد،یهوا اضافه م یبه گرما یبد جور یرو ادهیگرم شده بود و پ یلیخ هوا

جلو تر  کمیشونه ام جابه جا کردم و به راهم ادامه دادم،  یرو فمویبند ک ومد،ینم رمیگ یوگرنه حاال حاال ها تاکس

به سر و  ینگه داشت، نگاه نیگذشت و ماش یا قهیدق سهدست تکون دادم و سوار شدم، دو یتاکس یرفتم و برا

 لحظه با خودم گفتم : هیوضعم انداختم و 

 شرکت!  یومدیخونه بعد م یرفتیبود؟ اول م یحاال چه عجله ا-

تن داخل رف یچرا برا دمیفهمیدلم جا شد، اما نم یاسترس عالم تو ینگاه کردن به ساختمان دو طبقه شرکت انگار با

آسانسورو زدم، اما... پووف، با پله راحت تر  دیتند تند داخل رفتم و کل یو استرس داشتم، با قدم ها جانیانقدر ه

 بودم! 

 گفتم : عیسر یمنش دنیبا د دم،یکردم و باالخره رس یط یکی یکیها رو  پله

 کار داشتم! ییایآر یمن با آقا دیسالم ببخش-

 یشکه من کیزدم و خواستم حرفمو اصالح کنم و بگم تاج میشونیبه پ یضربه آروم ییایبه زبون اوردن اسم آر با

 تر از من گفت : عیسر

 پسر؟ ایپدر -

 گفت : نهییپا کمی ومیک یآ دیفهم یبهش نگاه کردم، وقت یسوال

در دسترس  چکدومشونینداره چون ه یفرق دیپسر؟البته هرکدوم که بگ ای دیپدر کار دار ییایمنظورم با آر-

 یاربدونم چه ک دیتون کنم؟البته قبلش با ییراهنما دیخوایداخل اتاقشون هستن اگه م کیتاج یآقا یول ستن،ین

 زنگ بزنم و هماهنگ کنم.  دیچون با د،یدار شونیباا

 لب گفتم : ریجمع کردم و ز لبامو

 قود، قود، قود، قود. _

 اومد وبا انگشت اشاره کرد : کمیبلند شد و نزد یمنش

 اتاق سمت راست.  کیتاج یاقا-
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 دوتا تخته کم داشت! یکی یاز نظر ذهن یکم کیلبخند زد، فکر کنم  و

تعجب نگاهش کردم و درهمون حال به سمت در رفتم همونطور که نگاهمون تو هم بود اون با لبخند من با شک  با

که  یو صبورانه نگاهمو از منش یعاد یلیخ ،یاومدم که درو باز کنم و برم تو؛ در باز شد و از پشت خوردم به کس

و  حرکت یصورت متعجب آرش که ب دنیو با د ردمو برگشتم، سرمو باال او خندون شده بود گرفتم شتریچهره اش ب

 عقب؛ خاک عالم! دمیدرک کردم و خودمو کش تویموقع عیسر کردیهنگ کرده داشت به من نگاه م

 زده ودستپاچه گفتم: خجالت

  د؟یسالم خوب-

 و با خنده گفت : دیکش ششیبه ته ر یاز شوک در اومد و دست آرش

 داخل.  دیی... بفرما تونیسالم، ممنون به خوب کیعل-

 بگه حرف تو دهنش موند!  یزیتا اومد که چ یکرد و روبه منش ییدر کنار رفت و منو بادست به داخل راهنما یجلو از

دستاشو تو هم حلقه کرده و  دمیکه د یبه آرش انداختمو سرمو چرخوندم به طرف منش یو نگاه مجدد برگشتم

ه رو از گوش ینیبا نوک دستمال قطره اشک نماد میکردیونطور که منو آرش متعجب بهش نگاه مچشماشو بسته هم

 چشمش پاک کردو گفت :

 سکوت . هیثان یعاشق ، بنام عشق س هیآه و چه دلچسب است وصال دو مرغاب-

 ابروشو هی یحرفش به آرش که باحالت بامزه ا نیا با

که از چشمام  دمیو خند دمیخنده انقدر خند ریزدم ز یبود باال نگاه کردم و دستمو گذاشتم رو دهنمو پق انداخته

 با خنده گفتم : ومدیاشک م

  ؟یاریخوزعبالتو از کجا م نیخدا ا یخخخخ وا ؟یبنام عشق؟ زرت،مرغاب-

 چیبدون ه یآرش و منش دمیو اونطرف نگاه کردم و د نطرفیکه آروم شدم متوجه سکوت اطرافم شدم، به ا کمی

 یالک اریبد شد، آرش لبخند بس یلیصدامو صاف کردم و خفه خون گرفتم خ کردن،یداشتن منو نگاه م یرییگونه تغ

 زد و گفت :
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 . کنمیخواهش م دییبفرما-

 نگاه کرد و گفت : یبعدش با اخم به منش و

 اتاقم. اریدوتا قهوه ب-
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شده بود  شدهیآرش چ زیم یکه رو به رو ییم و داخل اتاق رفتم و به سمت مبل هانگاه نکرد یعکس العمل منش به

 بود! یاتاق مثله اتاق بغل نیا یداخل ینشستم ، چه جالب که معمار شیکی یحرکت کردم و رو

 بگم؟(  شتریب ای هیرشته ام معمار دیدیناموساً فهم ست،ی)اصالنم جالب ن

 من نشست و گفت : یکاناپه جلو یرو آرش

 . یبابت رفتار منش خوامیمن معذرت م-

 گفتم : آروم

 . زنهیم شیش کمیهم  یمنش کنمیخوب فکر م یول کردم،یدقت م دیکنم، من با یخواهش م-

 و گفت : دیخند

 کارش خبره است.  یتو یآره ول-

 گذاشته.  یانیشا ریقبض تلفن هم تأث یاها پس مسلماً خبره بودنش رو-

شد، منم  رهیزد و به چشمام خ یکرد و فقط لبخند کوچک عمیآرش ضا یخنده داره ول یلیحرفم خ دمکریم فکر

 نبود. یقصدم پررو باز ییخدا یتو چشماش نگاه کردم، ول یخاص ییزدم و با پررو یمتقابالً لبخند

کم کم داشت  یکار یقرارها نیا گهیباز شده بود داد، د زیم یکه رو یزودتر از من نگاهشو گرفت و به نقشه ا اون

 ! از ما گفتن بود،شدیم یمنشور
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بابا، االن من درباره  میزر بزن اون صداتو بشنو کمیجنم؟!  یب نقدریمگه من وجدان ندارم؟ دِ آخه وجدان هم ا اصالً

 حرف بزنم آخه. یمسئله مهم با ک نیا

 نقطه از نقشه و گفت : کی یدستشو گذاشت رو آرش

 الح بشه، و...اص دیقسمت با نیا-

 لینقشه کاملو تحو گهیچند روز د یمنم قول دادم برا میحرف زد زایچ نجوریدرمورد ا کمیشروع شد و  حاتیتوض

تو حسم از اتاق خارج شدم اه اه اه  زدیکار که گند م یآرش تو یرفتار جد یکمکیو  یبدم بعد از بدرقه و خداحافظ

چرا قبل خارج شدن  دونمی! نمادیخوب از آرش بدم نم یول رن،یگیکار پاچه م یکه تو ییاز اون آدما ادیانقدر بدم م

 بهم بد نگاه کرد! یاز شرکت منش
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د بو یهمزمان شد، راننده که فرد کت شلوار پوش ییومدل باال کیش نیماش ستادنیاومدن من ازشرکت با ا رونیب

 ینشد ، هرچ یزدم و خواستم برم ول یتفاوت یدمو به برفت و بازش کرد، خو نیماش یشد و به سمت در عقب ادهیپ

 شدم با رهیخ نیو به ماش ستادمیو همونجا ا دمنبود،مقاومت نکر یپاهامو تکون بدم اما انگار شدن نیا خواستمیم

رها کردم عجب حس ششمم  یبسته بود به سخت دنمویراه نفس کش یشدنش اول نفس حبس شده مو که انگار ادهیپ

نفسام به شمارش افتاده بود، به اخم کمرنگ  ادیز تینگاهش کردم از حرص و عصبان تیود! با عصبانکارش درست ب

 ،ینتلع ،یستادم،لعنتیمانتوم زدم و همونطور ا نییبه پا یتر شد، چنگ ظیوسط دوتا ابروهاش چشم دوختم و اخمم غل

 .  یلعنت

 ؟یکنی+چرا اخم م

 

 ام ی*چون عصبان

 

 ؟یکنینگاه م یستادیچرا ا ی+اگه عصبان
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 شده؟  داتیبعد االن پ ؟یستین یباش دیکه با یتو مواقع شهی*چون...چون، بتوچه. آره به توچه ، اصالً... چرا هم

 

 لب گفتم : ریز تیمنطق و احساساتم باعث نشد از اطرافم غافل بمونم، تا بهم نگاه کرد با عصبان جدال

 دیاَه، منو د-
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بهم  یحس هیحس...  هیچرا، اما  دونمیصورتم بود راه افتادم و از اونجا دور شدم، نم یوکه ر یعیهمون اخم فج با

 ...دمیشا ایباهمون اخم  دیشا کنهیو داره منو نگاه م ستادهیا گفتیم

 

 گفت : هیکالفه و با حالت گر مایفاط

 مثله هم باشه. دیلباس تو و الهام با گه،ینزن د یحرف الک اناید-

 مغازه بود نگاه کردم و گفتم : نیتریکه پشت و یحسرت به لباس خوشگل با

 رو نباشه؟ باور کن ساقدوش خز شده. ندفعهیا شهیحاال نم-

 بچه شو انداخت تو بغلم و گفت: الهام

 .هیعال میلیگفته خز شده؟ خ یک رمینخ-

 شونه ام گذاشتم و گفتم : یرو اطیبچه رو با احت سر

 المروتا.  دیبفهم دیدوتا خر شهینم زهیلباس تک سا نیابگم  یمن به چه زبون-

 رفت و گفت : یلباس فروش هی نیتریها به سمت و وونهیمثله د مایفاط



 2 وونهیعاشقتم د

 
57 

 

 . دینیبب نویبچه ها ا_

 گفت : یالهام با حالت مبهوت م،یشد رهیخ شهیالهام به لباس پشت ش منو

 چه خوشگله.-

 به من که محو لباس شده بودم کرد و گفت : یباخنده نگاه مایفاط

  ا؟یچطوره د-

 نگاهم به لباس بود گفتم : همونطورکه

 لباسه آخه؟  نمیات به نن جونم رفته ، خدا مرگتون بده ا قهیسل-

 و گفت : نییانداخت پا یور هیکنم لبشو  فیکه توقع داشت من از لباس تعر مایفاط

 . یبعد میشدم، بر کسانیبا خاک  تاًیثیح-

 انتخاب کرد، و به ما نشون داد.  یلباس مجلس هیرفت و  یجلوتر از ما به سمت لباس فروش الهام

 :خوشگله ها.  الهام

 و گفتم : دمینوازش گونه پشت کله بچه کش دستمو

 . میشیم یمنشور هیپات یجشنشون قاط نایبازه الهام، ا یلیخ-

 

 اوهوم استثناً حق باتوئه.-

ه خست مایگرفتن من، الهام و فاط رادیعالمه چرخ زدن و ا کیخالصه بعد  م،یکردن و رد شد دیینفرشون حرفمو تا دو

 . ستادنیا

 هنوز مونده .  گهید نیایوا، راه ب_

 با دست خودشو باد زد و گفت : مایفاط
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 .یگرفت یبیع هی میانتخاب کرد یهرچ انا،یخسته شدم د-

 ازم گرفت و گفت : اومد و بچه شو کمینزد الهام

 بدم. رشیش کمیبده  زم،یعز یخسته شد-

 !گمیدارم م یبده؟ چ ریبه بچه ش خوادیخسته شدم م من

 بزن منکه از کتو کول افتادم. دیاطرافو د نیا یخودت برو مغازه ها انای:د الهام

 چشمم بهش افتاد!  هویگفتم و تا برگشتم  یگفت، باشه ا نویهم هم مایفاط

 سه ربع بود، ناشمیرنگ که آست یدنباله دار زرشک یلباس مجلس هیو نگاهش کردم، کیذوق رفتم نزد با

 از پشت سرم اومد که گفت : مایفاط یصدا

 پرفکت. -

 با خنده دستشو گذاشت رو شونم و گفت : الهام

 نازه.  یلیقه،خیچه عجب خانم سخت سل-

و همزمان منو الهام با هم وارد اتاق  میاز همون لباس انتخاب کرد دوتا م،یوارد مغازه شد یزدم و با خوشحال یلبخند

 گفت : یبا ذوق وصف نشدن مای، فاط میدیو لباسارو پوش میپرو شد

 من.  یعشقا نیشد یعال-

 به الهام نگاه کردم و گفتم: م،یخارج شد یاز مجتمع تجار یخنده و خوشحال با

 بده من.  ارویمه-

 بهم داد و گفت : اطیبچه رو با احت الهام

 خونه .  برتشیم ادیم شیاالن باباجون-

 فشارش دادم.  یرو انداختم رو شونه ام و با ذوق دوتا آروم زدم پشتش و با خوشحال بچه



 2 وونهیعاشقتم د

 
59 

 

 بخوره خاله.  گرتویج-

 از خودم دور کردم و با اخم بهش نگاه کردم : ارویو با چندش مه ستادمیا میکه راه رفت کمی

  ؟یکه نکرد یاله، خراب کارخ یدیم یبد یچه بو-

 با چندش گفت: مایفاط هوی

 اَه، اَه، اَه _

 گشتم نگاش کردم و گفتم : بر

 چته؟ -

 رفت پشت سرم و با صورت جمع شده گفت : مایفاط

 لباست باال اورده!  یرو-

 گفتم : درمونده

 نه توروخدا -

 و گفت : دیخند الهام

 رو دل کرد!  یبچه مو انقدر فشار فوشور داد_

با چندش دستامو مشت کردم و  م،یهم بدهکار شد یزیچ هیرو ازم گرفت و قربون صدقه اش رفت، حاال  بچه

 چشمامو بستم و گفتم :

 فاجعه رو پاک کنم.  نیخونه ا دیمنو ببر ،ییییاَ _

************************** 
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 امیو اشکان ،فاط مایخونه اشکان،تا من برم حموم البته بهتره بگم خونه فاط میراست رفت کیوالهام  مایفاط با

که منم  ییاز اونجا داد،یو تذکر م دیکشیم غیبود و چپ راست ج دهیخونه چ یتو قهیبا سل یلیاشو خ هیزیجه

  رفتم؛یور م لشیاو با وس دادمیبه خرج م یحوصله دردسر نداشتم کمتر کنجکاو نیهمچ

که  مایدراوردن حرص الهام و فاط یرفتم برا نییگذاشتم و از پله ها پا شیآرا زیم یکشو یتو اطیبا احت سشوارو

 یبا آرامش خاص کردنیمنتظر نگاهم م

 و آروم راه رفتم دمیبه موهام کش یدست

 من صاحاب دارم.  دینگاهم نکن ینجوریا_

 و گفتم : ستادمیپله ها ا ینگفت، همونجا رو یزیچشماشو با حرص چرخوند و چ الهام

 . امیبرگردم باال م دیلحظه اجازه بد هیرفته  ادمی یزیچ هیعه، فکر کنم -

 به سمت پله ها و موهامو از پشت گرفت و گفت : دیدو هویلبخند زد و  مایفاط

 . اریحرص منو در ن میبر ایب_

 شدن گرفتم باال و گفتم : میتسل هیبه معن دستامو

 باشه، باشه آرام باش.-

 :گفتیبهم م یدورگه و جذبه خاص یام با صدا ندهیآ یجمله رو آقا نیتصوراتم ا یتو شهیهم

 . زنمیم شیاماااا، خودم و خودتو آت وونهیمن د اریحرص منو در ن میبر ایب-

 اش.  افهیزشت بااون ق کهیبکن، مرت یخوایم یهر غلط امیمی:اصال ن گفتمیمنم م بعد

 ...  کردیهم منو هم خودشو با فندک جزغاله م شدیم یاونم عصبان بعد

 کهیمن خوراکم نوشتن داستان رمانت یعنیوحشتناک شد !  کمی انمونیکنم پا یم احساس

 . گفتیپک دارم بهم م کسیشوهر مغرور جذاب و س دیبا نویا ختیتصوراتمو بهم ر مایفاط نیا اه

 خنده شو گرفت و گفت: یبه زور جلو مایفاط
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 .  عتریسر_

  نییول کرد و برگشت پا هامومو

 گفتم : رفتمیم نییکه پله هارو پا همونطور

 من رد نشو.  یصد دفعه گفتم موهام خط قرمزمه،از خط قرمزا-

 توجه به من به الهام نگاه کرد و گفت : یب مایفاط

 کنم؟  یپل یآماده ا-

 دستشو انداخت دور گردن منو گفت : الهام

 حله داووشم بزار. -

د من فقط بل یداشت ول دنیرقص یتو یبیالهام استعداد عج م،یمن و الهام هماهنگ برقص یشب عروس یبود برا قرار

ن که از چشمامو میبود دهیخند ن؛انقدریداشتم هم یرقص بابا کرم هم تبحر خاص ینباشه تو ایبرقصم! ر یبودم جواد

 گرفت و با خنده گفت : ینفس مایشده بود، فاط ریاشک سراز

 .میوقت ندار گهید دیباش یها، جدبچه -

 مونیکی میمثله آدم برقص میشدیتا بلند م شد؟یمگه م یول م،یکردیم نیتمر میخنده، مثالً داشت ریزد ز یبعد پق و

هر سه مون  نکهیاستعداد ندارم؛ بعد ا دنیرقص یمن تو دنیفهمیهم نم نایا خت،یریبهم م یهمه چ وردیدر م یادا باز

 با افتخار گفت : مایفاط میشد یجد

 وگرنه دو ماه کالس رقص رفتم. ستمیرقص دو نفره تون ن یکه من تو فیح-

 خنده گفتم : با

 اون وسط،ما کارمونو ب یکن یملق باز یریجو نگ هوی! حاال رقص خودتو درست انجام بده ادیاووو چه ز-

 . میلد

 گفت : یدیدستشو به کمرش زد وبا لبخند پل مایفاط
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 جون.  اناید میکن فیو تعر نمیکنم، پس بب فیک نمیمن بب ادیاشکان از حدقه درب لیفک و فام یچشا یا-

 . مینیبیم_

و با آهنگ همراه شدم، در ظاهر رقص  دمیکرد، چون بحث آبرو وسط بود مثله آدم رقص یرقصو پل یویدیو الهام

آهنگ که تموم شد  ست،یاونقدرام ساده ن دمیفهمیم شد؛یموقع انجام دادن حرکات که م یبود ول یقشنگ و آسون

 پشت گردنم الهام گفت : دنیو الهام هماهنگ باهم دستاشو کوب مایفاط

  ؟یاریدرم یخوبه چرا ادا باز دنتیتو که انقدر رقص-

 صورت جمع شده دستمو گذاشتم رو گردنم و گفتم : با

 .  نهیدستاتون مثله گاو سنگ_

 سفارش تزایپ رونیورجه وورجه و رقص از ب یساعت کیبعد  میکرد نیو تمرآهنگ گذاشت  گهیدوتا د یکی مایفاط

 انیامتحان پا نیفردا آخر ده،یتر از ما به خودش ند الیخ یب ایکالً دن م،یخوش گذروند یو کل میو ناهارو خورد میداد

 یبرا یزیاشه! ماهم که درحال برنامه ر چارهیب شوهربچه الهامم که دست  ماست،یفاط یترم منه، پس فردا عروس

 پس فردا. 

و از خونه  میحاضر شد نیبره خونشون بخاطر هم خواستیهم م مایفاط م،یاز ظهر شد و منو الهام قصد رفتن کرد بعد

 ینموره رو هی کنمی، حس م کردیقلفه م شیهم ش زدیدرهارو م موتیهم ر یمحکم کار یبرا مایفاط میخارج شد

 جاش.  یب تیحساس نیاورده با ا ربابا گندشو د یحساسه، ا یلینموره که نه خ هیاش حساسه،  هیاساس

 نگاه کردم و گفتم : دادیساعتم که چهار بعد از ظهرو نشون م به

 مگه ؟ شکهیقلف کردن چقدر طول م هی دیکنیم کاریچ دیبچه ها زود باش گهید میبر-

 جان دلبندم اون قفله.  اناید- الهام

 و گفت : فشیک یانداخت تو دویکل مایفاط

 بچ.  میتمومه قلف کردم بر-

 : قفل درسته نه قلف .  الهام
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 متعجب گفتم : یچشما با

  ؟یمطمئن-

 نگاهم کرد و گفت : مایفاط

 بابا توهم.  گهیقفل د-

 سرمو تکون دادم و گفتم: دیینشونه تا به

 قلف درسته  گهیآره د-

 چشماشو بست و گفت : الهام

 درسته،قفل، قلف، قفل...  زیچ_

 درستش قفله . نینه بب- من

 :نوچ، اون قلفه.  مایفاط

 کردم،بعدش با لکنت گفت : یقاط دیبا اعتراض گفت:ساکت باش الهام

 . میقُفل... درسته بر_

 گفت: میحرف بزن میمنو الهام خواست تا

 حرف نباشه، عه! -

 میحرکت کرد نیمن هنوز شک داشتم قفل درست باشه! به سمت ماش یول
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ون خوب از هم یول د،یکش یکش سیگ سویو کار به گ میجلو باهم دعوا کرد یسر صندل مایگفتن نداره منو فاط حاال

 شدم و جلو نشستم.  روزیاخرش من پ یول دیخندیتر بود! الهامم که فقط م زیمن ت یدندونا یبچگ
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 گفتم : جانیه با

 نخوندم.  یچیشد ه ریالهام گاز بده د_

 با صورت جمع شده گفت : مایفاط

 رد دندونات رو دستم موند. اناید یریبم-

 بردم و گفتم : رونیب نیسرمو از پنجره ماش یشیحالت نما با

 تف، تف، تف،چقدر بد مزه بود.-

 مرگ. -

نگاه  رفتیتا باالتر نمکه از پنجاه  نیماش لومتریشل شده به ک شیبا ن م،یروشن کرد و راه افتاد نویبا خنده ماش الهام

 کردم و گفتم :

 . یجانیچه ه_

 و گفت : دیخند الهام

  رم؟یتند نم یلیخ_

با ذوق  م،یدیرس یاصل ابونیالهام به خ یالکپشت یرانندگ قهیجوابشو ندادم و به جلو نگاه کردم بعد از چند دق پووف،

 داد زدم :

 .گهیدِ زود باش د شه،یالهام تند برو، االن چراغ قرمز م-

 الهام به خودش اومد چراغ قرمز شد. تا

 حل بودا.  دمیجنبیم گهید کمیاه، - الهام

 شانسو. نیگند بزنن ا یعنی-

 توجه به بحث گفت : یب مایفاط
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  ا؟یسون ایمهناز برم  شیپ شگاهیآرا یشب عروس یبچه ها به نظرتون برا-

  ؟یاز کدومشون وقت گرفت- الهام

 گفت : باخنده

 دوتاش. -

 ه کردم و گفتم :نگا بهش

 مردم آزار! -

 کرد و گفت : میتنظ نویماش نهیآ الهام

 کارش ...  ایسون-

 نگاه کرد و داد زد : نهیچشماش درشت شد و به آ هوی

 رو... هیپشت نیبچه ها،بچه ها،ماش-

 گفتم : غیخانم آشنا افتاد! با ج هیبرگشتم تا به عامل تعجب الهام نگاه کنم که چشمم به  عیسر

 است.  گرهیاون باز نیا ییییوَ-

 گفت : عیسر مایفاط

 ته خنده است .  ینی نمیا یلمایمن عاشق ف_

 زدم و با خنده گفتم : یبشکن

 خودشه.  ولیا_

 به خودم اومدم و گفتم : هوی

 منو بده .  یاون گوش یعکس بندازم، فاط ششیمن رفتم پ_

 بهم داد و مویگوش عیسر مایفاط
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گم شد،  کیتراف یاونم رفت و تو نیراه افتادن و ماش نایشم چراغ سبز شدو همه ماش ادهیاومدم درو باز کنم پ تا

 داد زدم: یعصبان

 شانس. نینرو،نروووو، شِت... سگ تو روح ا_

 متأثر بهم نگاه کرد و گفت : الهام

 اوردم! مانیا مونیبه بد شانس-

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

 انداختم تو سرمو گفتم : صدامو

 . کنمایلهت م رمتیفت رنگ بگه نیبب-

 محکم منو گرفت، گفت : مایفاط

 گل کرد؟  تیباز رگ الت باز میبر ایجون من ب -

 بدتر از من داد زد : دختره

 .کنهیاتون م کهیت کهیعشقم ت یجرعت ندار-

 . کنهینگاه م نهیشی:آره نامزد منم م مایفاط

 تورو گرفته؟  یا وونهینامزد؟ کدوم د یوا -

 . یکه تو خودتو بهش چسبوند یمثله همون احمق یکی:مایفاط

 گفتم : مایبه فاط خطاب

 هم به اشکان!  یکرد نیهمزمان هم به خودت توه-

 خواست حرف بزنه دختره یفاط تا

 : گفت
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 برنج.  ریخفه بابا ش-

 رو پس زدم و گفتم : مایفاط یعصبان

 مرده شور خودتو عشقتو ببرن نکبت. مون،یادبش کنم م نویولم کن ا-

 انداخت پشت گوششو گفت : موهاشو

 مرده شور خاندانتونو مخصوصا مادر...-

 ولم کرد و گفت : مایحرفشو کامل نگفته بود، فاط هنوز

 حاللت بزن نرمش کن. -

نگاه نکردم کجام، رفتم سمتشو موهاشو دور دستم گرفتم و  گهید یوحش یها یرتیغ نیکه خدا بخواد از ا منم

رفت  یدرشت شده نگاهم کرد،همه چ یمن فقط با چشما یکیزیبرخورد ف نیاونم مات و مبهوت از ا دم،یمحکم کش

 .میشد رهیدستم جمع شده بود خ یکه تو ییرو حرکت آهسته ؛ هرسه متعجب به تعداد انبوه موها

 !  یربه دستبازم معجزه، چه ض ایخدا_

 با تعجب آب دهنشو قورت داد و گفت : مایفاط

 همه موهاش کنده شد! _

 شال کوتاهشو گفت : ریبهت زده دستشو برد ز دختره

 ساعت نشده بود... کیهنوز  شنم،یاکست-

 دنیو عوض کش گشتمیکاش به عقب برم یعمر دروغ نگفتن ا کی شیمونیلحظه است پش هی تیعصبان گنیم ،یهع

 تو طحالش؛ زدمیلگد م موهاش با

 گفت : هیبا گر دختره

 . کشمتیم ؟یکرد کاریچ نیبب-
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بودو  یمن واقع یکه موها یمخصوصا وقت شدیداشت بدتر م یبود ول یالبته جد شدیم یدعوا داشت جد گهید

 اومد وسطمون و به دختره گفت : مایتر، فاط یدردشم واقع

 ... هووش ول کن خواهرمو. گه،یبسه د-

 شدم بهش نگاه کردم و لبخند زنان گفتم : یحرفش احساسات نیا با

 . یمرس_

 و گفت : دیخند

 . کنمیخواهش م-

 شنیصداش تا دومتر اونطرف تر رفت ، بعدش به سمت ماش مایزد تو گوش فاط نیکه دختره همچ میحال و هوا بود تو

 و گفت : دیدو

 .  شوندمیقرار دارم وگرنه مادرتونو به عزاتون م فیح-

 نگفت . با اخم داد زدم : یچیدستشو گذاشت رو لوپش و ه مایطفا

 ؟یریدر م یزنی؛ م یروان ستایوا-

 گفتم : دهیترس ستادیا نیماش تا

 نه داداش حله برو برو.-

 خارج شد  نگیاز پارک نیماش

 با دست زد پس سرم وگفت : مایفاط

 بره؟  یزاریم یسادگ نیترسو، من بخاطر تو کتک خوردم بعد تو به ا-

 گذاشتم پشت گردنم و گفتم : دستمو

 .شدیم دهیکش کیبار یکار به جاها موندیم-
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 زده بودو با دستش لمس کردوگفت : یلیکه دختره س ییجا مایفاط

 . دنیفوش م عیمردم اعصاب ندارن سر ینیبیمثله آدم راه برو تو ام م-

 اعصاب ندار. م،همهیکنیبرخورد م ییحله، ماهم به چه کسا یتو منو هول ند-

 نگاه کرد و گفت : نهیتو آ مایفاط م،یشد نیماش سوار

 قرمز شده؟ _

 ترحم گفتم: با

 

 بوسش کنم خوب شه.  ایآره ، ب_

 تره! یسکوت منطق نیکه ا کنمیسکوت م گهیساکت باشم بهتره، اصالً شاعر م دمیبهم انداخت که فهم یعصبان نگاه

 مبل شوتش نیبه اول دنیو با رس دمیکش نیزم یرو فمویحوصله ک یکردم و وارد خونه شدم ب یخداحافظ مایفاط با

 گوشه و نشستم، مامان و بابا هم که طبق معمول رفته بودن دکتر هیکردم 
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 باشن. نایخونه و ا مییایبار نشد ب هی-

 ادیبا  کردم،یفردا خودمو آماده م یبرا دیو مشغول خوردن شدم، با ختمیر ییخودم چا یآشپزخونه و برا یتو رفتم

 کهیعشقم ت گفتیکه بهم م ییکاش اونجا دم،یاپن کوب یدستمو رو یاون دختره که باهاش دعوام شد عصبان یآور

 رفتمیم ستادیا نشیهمون موقع که ماش ای ،یریکبیعشق تو شده کچل ا یکدوم بدبخت گفتمیم کنهیاتون م کهیت

خدا چرا  یا شدم،یم یکیزیجوابشو بدم وارد برخورد ف نکهیا یجا ای!شدیشاخ م یلیخ ه؟یهااا چ گفتمیجلو و م

 گم،یرو بهش م نایاونموقع همه ا نمش،یبب گهیبار د هیندادم، فقط دوست دارم  ینجوریجوابشو ا

 در اومد بابا در خونه رو باز کرد و وارد شد. یبودم که صدا الیفکر و خ یتو
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 گفتم : عیو سر ششونیپ رفتم

  د؟یسالم کجا بود-

 جواب سالممو داد و مامانم پشت سرش اومد تو. بابا

 . میکرد دمیخر کمیتره بار  دونیم میدکتر،سر راه رفت می:رفته بود بابا

 بزار تا من لباسامو عوض کنم.  ییچا هی انای:د مامان

دمو خو هوی گفت،ینم یزیشده بود و چ هریخ یتو استکان و بردم، بابا متفکر به قال ختمیرو درست کردم و ر ییچا

 مبل و گفتم : یانداختم کنارش رو

 جون .  یرسول یتو فکر ه؟یچ-

 رو برداشتم و گفتم : مایفاط یکارت دعوت عروس یعسل ینگفت، از رو یزیو چ دیخند بابا

 . میبر دیبا یخانوادگ ماست،یفاط یفردا شب عروس-

 رو ازم گرفت و گفت: یکارت عروس بابا

 . امیرو ول کنم ب نجایشب ا تونمیمن نم دیمبارکشون باشه، تو و مادرت بر-

 خواستم حرف بزنم مامان گفت: تا

 . امیب تمیوضع نیبا ا تونمیبگو، منم نم کیاز طرف ما تشکر کن و تبر گهیآره پدرت راست م-

 تسیخوب ناراحتم نشدم، چون ن یمامان بابا خوشحال نشدم ول ومدنیآدم به خودش که نه باس دروغ بگه از ن گهید

وم کالهم پس معرکه بود، البته بابا به ر گهید دیمنم که کانون د یمختلط بود، بابا هم که قربونش برم تعصب یعروس

 تفاوت گرفتم و گفتم : یب اد؛خودمویکارا خوشش نم نیاز ا دمیفهمیاورد فقط م ینم

 آها، باشه.-

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



 2 وونهیعاشقتم د

 
71 

 

شده  انقدر شلوغ م،یکرد دنیو شروع به کل کش میستادیدر ا یتاالر با الهام جلو رونیلباسمو گرفتم و رفتم ب دامن

 خزه  یلیاعتقاد داشتم که خ نیمن هنوز به ا یبود که نگو، ول

 ساقدوشا مثله هم باشه!  لباس

ن و پشت سرشو میگرفت منو الهام رفترو  مایباز کرد، دست فاط مایفاط یبرا نویشد و در ماش ادهیپ نیاز ماش اشکان

سبد نقل و شکالت دستم بود و از همون بغل مغال محکم  هیرو سر عروسو داماد کرد، منم  ختنیالهام شروع به گل ر

 یبار نشستم.دوتا ساقدوشا ریکردم پشت ت یحس م الًاص دادیحال م یلیخ ل،یفام یتو صورت دخترا کردمیپرت م

، شدم دنیشدم و مشغول نقل پاش رهیبه روبه رو خ زدن،یبودن و دست م ستادهیکان ااشکانم کنار ما پشت سر اش

 م،یستادیو بعدش منو الهام اون بغل وا میعروسو داماد اسکورت کرد گاهیبه جا دنیرو تا رس مایاشکان و فاط

اب خر مایفاط یعروس لمینگاه کردنشون نکردم، چون ف یبرا یتالش چیه ستادن،یهمون کنار ا نماشکا یساقدوشا

همونطور که تو فکر بودم متوجه بال بال زدن الهام کنارم شدم، با آرنج  رفت،یآبروم م فتادیم لممیف یتازه تو شد،یم

 زدم تو پهلوش و گفتم :

 . یآدم باش الهام تو شوهر دار-

 با خنده گفت : الهام

 .  وونهید گهید دمیشوهرم دست تکون م یدارم برا-

 شوهر الهام افتاد، با خنده گفتم : یدم و چشمم به حامروبه رو نگاه کر به

 عه، شوهر الهام. -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 احوال شما. -

 نیبه اول نیراد دنیبود! با د نیافتاد، راد شیچشمم به ساق دوش کنار هوی کردیداشت حال و احوال م یحام هنوز

 بود : نیکه فکر کردم ا یزیچ

 بود تا به دهیاش پوش قهیدور  یمشک ونیپاپ کیبا  یکت و شلوار مشک هیهمه جا،  نیاونجا راد نیراد نجایا نیراد

 بودمش، چقدر بهش.... دهیبا کت و شلوار ند یحال درست وحساب
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 شدن دست الهام به شونه ام از فکر در اومدم، با اخم نگاهش کردم و گفتم : دهیکوب با

 دستم کنده شدا. -

 و گفت :زدو  یخنده چشمک با

 پسر مردمو. یخورد-

 گفتم : دهیو ترس دیصورتم دو یخون تو کردم،ینگاه م عیچقدر ضا نکهیا دنیفهم با

 تابلو نگاه کردم؟ اصالً حواسم نبود.  یلیخ-

 خنده مشغول دست زدن شد و گفت : با

 گهید شیتموم شد خورد-

 کردم، چقدر هوا گرمه.  یباشه، چه غلط فتادهین لمیف یشدم رفت، خداکنه تو چارهیب

 گفت : یشتریبا خنده ب الهام

 . یخل مارو هم سرو سامون بد یاناید نیا یخوایم نکهیشکرت مثله ا ایخدا خوره،یاِ؟ نه بابا، اونم که داره تورو م-

برگشتم  یاما با چهره جد کنه،یته دلم گفت آخ جون اونم داره منو نگاه م ییندا هیشد، یجور هیحرفش دلم  از

 سمت الهام و گفتم :

  کنه؟یکم چرت بگو، هنوز داره نگاه م-

 خنده گفت : با

 .زنهیم دینامحسوس د ست،ین عیاون مثله تو ضا گهینه د-

 گفتم : کالفه

 . ستیولش کن، مهم ن-
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گفت  ونکروفیاز پشت م یج یاشکان بلند شدن تا برقصن د ماویفاط دم،یگفت که صداشو نشن یزیبا لبخند چ الهام

: 

 دوتا پرنده عاشقو.  نیا دیکن قیتشو-

 ها رو احساس یلینگاه خ ینیمشغول رقص شدن، سنگ یبه چهره اشکان نگاه کرد و دو نفر یبا حالت قشنگ مایفاط

 استرس یلیکردم،خ یم
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تماشا کردن اونا چشمم  نیو اشکان زل زدم، ح مایگرفتم وبه فاط لکسیاما برخالف درونم چهره مو ر داشتم

زدم و نگاهمو ازش گرفتم و به  یپوزخند کنترل شده ا کرد،یخورد، داشت بهم نگاه م نیناخودآگاه دوباره به راد

به  هنوز داره دمیبهش انداختم و د ییگذرا نگاهعکس العملش بالفاصله  دنید یدادم، برا مایهنرمندانه فاط دنیرقص

 الیخیو نگاه ب الیخیکنه، اما اون با چهره ب یزخندمو تالف، چون متوجه نگاهم شد توقع داشتم پو کنهیصورتم نگاه م

 باال انداخت، نگاهشو ازم گرفت و رفت اونطرف .  ییو ابرو دیکش یتر نفس آسوده ا

 شده به اطراف نگاه کردم، جیگ

و  یتوجه به حرفاش به حام یگفت و من ب ییزایچ هی یج یتموم شده بود و من تو عالم هپروت بودم، د مایفاط رقص

 بودن نگاه کردم، الهام دستمو گرفت و گفت : ستادهیکه دو طرف اشکان ا نیراد

 . گهید ایب اناید-

 :گهیداره م یج ید دمیبه خودم اومدم د هوی ما،یدو طرف فاط میالهامم رفت منو

 .مینیبیعروسو دامادو م یرقص ساق دوشا_

که  امیمنم ناچار به فاط ،ستادیا یحام یرفت وسطو جلوالهام  شده،یبه الهام نگاه کردم، تا خواستم بفهمم چ متعجب

بود نگاه کردم و با صورت صد درصد قرمز شده جلو رفتم و مقابل  ختهیرو تو چشماش ر ایدن یانگار کل التماسا

 الهام آروم گفت : ستادم،یا نیراد

 تو هم انجام بده.  کنمیمن م یشد، هرکار ییهوی-
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 ن؟یبا راد دنیاعتراضم نکردم فکر کنم الل شده بودم،فشارم افتاده بود و سردم شده بود ، رقص ینگفتم حت یچیه

 نه محاله. 

حرکات  یچشم ریفقط ز رمیسرمو باال بگ تونستمیهمه رفت باال، اصالً نم غیدست و ج یشروع شد و صدا آهنگ

مقابل ما فقط دست و بشکن  نیسنگ یلیهماهنگ و خ نیو راد یحام دم،یرقصیو مثله اون م زدمیم دیالهامو د

جاشونو با ما عوض کردن و با  نیو راد یمحا زدم،یفکر کنم فقط من داشتم اون وسط پر پر م یالهام که نه ول زدنیم

همه  یآهنگ درست وقت ی، آخرا نییکردمو فقط سرمو انداخته بودم پا یمن اصال نگاه نم یآهنگ همراه شدن ول

منم مثله  یحام یو استرس منم کم تر شده بود الهام رفت عقب و دستشو برد جلو رفتیم شیداشت خوب پ یچ

 کردم، نکارویاون هم

 ارمیکرد خاک برسرم تا خواستم دستمو ب یحرکت اونا مکث کوتاه دنیبا د نیراد دیدست الهامو گرفت و کش یحام

من تعادلمو  یو رفت عقب ول دیچرخ یشد الهام به طرز جالب دهیدست منم کش هویو خودمو بزنم اون راه  نییپا

 کیو ول نکرد همون لحظه صورتم نزد گرفتحالتم شد دستمو محکم  نیتا متوجه ا نیوحشتناک از دست دادم راد

تند تند من و نگاه آروم اون ضربان قلبمو به هزار رسونده  ینفسا م،یصورتش قرار گرفت و باهم چشم تو چشم شد

نگاهمو  عی،سر یهرچ دونمینم تیورتم چرخوند، از شدت استرس، حرص، عصبانص یتمام اجزا یبود، نگاهشو تو

کنار هم رفتن و دست همو گرفتن. ومثل ما روبه  عیما سر دنیبا د یالهام و حام قب،ع دمیازش گرفتم و خودمو کش

پر استرس از پله ها  م،یو از هم جدا شد میو دست زد میدیچرخ تیبه سمت جمع ی، چهار نفر ستادنیا تیجمع

 رسوندم و نشستم، الهام اومد کنارمو با ذوق گفت: یصندل نیرفتم و خودمو به اول نییپا

 جالب شد.  م،اونمیکرد یکه ماست مال شدیداشت خراب م کمیبود، فقط آخرش  یعال-

 یان ینا نیکه با راد دمیدیهمش خواب باشه؟ به خوابمم نم نایالهام به دستم نگاه کردم نکنه ا یتوجه به حرفا یب

 چونه ام و سرمو گرفت باال : ریکنم ،الهام دستشو گذاشت ز

  ده؟یچرا انقدر رنگت پر نمت،یبب-

اون  گمیبه الهام م ویموجود برام قابل فهم نبود،تو دلم گفتم :اصالً به جهنم همه چ طیفشار روم بود اصال شرا یلیخ

 گرفته گفتم : یتره، با صدا یمنطق

فتم، هم نگ مایبه فاط نویحرفا من ا نیفاز برداشتم و از ا یبگ یبهت بگم فقط مسخره ام نکن یزیچ هی خوامیالهام م_

 کم اوردم .  گهید گم،یفقط به تو م نویدرد دارم، ا یلیالهام من خ
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 نگران گفت : الهام

  ؟یچ یعنی-

 گفتم : یگذاشتم رو قلبم و با حالت متاثر انگشتمو

 . نجایا قاًیکنه،دقیدرد م نجامیمن چند وقته ا -

 گرفته گفت : یبا صدا الهام

 . رهیگیدرد م شتریچه موقع ب-

خودم  االن یول ا،یچندش باز نیاز ا ومدینگفتم کال خوشم نم یرو به کس زایچ نجوریتا به حال ا نییانداختم پا سرمو

 گرفتارش شده بودم.

 گذاشتم رو قلبمو گفتم : دستمو

! اهم نه خوامیبچه رو نم نیمن ا خوامشیدرد متنفرم، نم نیالهام من از ا شم،یکه باهاش چشم تو چشم م ییوقتا_

 .خوامیدردو نم نیمن ا یعنی

 . فهممینم-

 و گفتم : یصندل یپشت یمو گذاشتم رو چونه

 تو قلبمه. یکی ستیمن حالم خوش ن فهمه،ینم چکسیه -

 :کنهینگاهم م یتعجبالهام با حالت م دمیاوردم باال و د سرمو

  ؟یتا حاال نگفت نوی: چرا ا الهام

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 بهم یبخند دمیترسیچون م-

 ناراحت گفت : الهام



 2 وونهیعاشقتم د

 
76 

 

 ه. که دفعه دومم باش دمیخند ضیآدم مر هیتا به حال به  یمن ک انا،ید یفکر یب یلیخ ه،یقلب ینشونه ناراحت نیا-

 ابرومو انداختم باال و گفتم: هیتعجب  با

 ها؟ -

 اومد جلو و محکم بغلم کرد وگفت : هوی

 نیموضوع هم ب نیا رم،یگیدکتر خوب برات وقت م هیمن خودم از  یشیآروم باش خوب م ست،ین یزیچ زمیعز-

 یبگ یبه کس ستیالزم ن مونهیخودمون م

 

 23پارت#

 .هیرو بق ذارنیم بیع عیسر یشناسیکه م مردمو

 من چرا انقدر بدبختم؟  میمسائل که بگذر نیالهام در حد جلبکه! از همه ا یویک یرفته بود آ ادمی

 فشار اومده رو قلبت. شیپ قهیچقدر چند دق رمیبم ی:اله الهام

 که هم مرز با بغض بود گفتم: یازش جدا کردم و با حالت خودمو

 . ستین نینه الهام توروخدا درک کن منظور من ا-

 باال اورد و گفت : دستشو

 برات بده.  جانیشو ه الیخیاصالً رقص دونفره مونم ب گم،ینم یبه کس گه،ید مونهیخودمون م نیب س،یه-

که  هشیم ی! چطوردمیسنجیالهامو م ییرایصورت مسئله قدرت گ انیقبل از ب دیشدم و تو دلم گفتم : با رهیخ بهش

 نفر جمع بشه!؟ کی یتو ویک یهمه کمبود آ نیا

و به  ستادمیا نهیآ یها رفتم جلو یبهداشت سیبه سمت سرو یالهامو صدا زد و اونم رفت با لبخند مسخره ا یحام

ودم زل به خ شتریو ب نهیآ یبودم، دستامو مشت کردم و گذاشتم رو شیپ قهیصورتم نگاه کردم، هنوز تو فکر چند دق

 لحظه آرامش هیبگم حاضرم همه پوالمو بدم فقط  رو بشکنم و بعدش نهیبا مشتم بزنم آ تونستمیکاش م یزدم، ا
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بود سرمو  نهیآ یهمونطور که دستم رو ارمیدر ب تونمیاداشو که م الیخیپول ندارم، حاال ب فیداشته باشم، اما ح

 و گفتم : نییانداختم پا

 لحظه آرامش داشته باشم. هیلحظه، فقط  هیحاضرم کل ثروتمو بدم -

 نگاه کردم و گفتم : نهیخودم تو آ ریصوسرمو باال اوردم و به ت بعدش

کاش  یدوستم...ا نیبهتر یعروس یهمه جا هست شرکت، دانشگاه حت شه،ینم یبا وجود اون لعنت شه،یاما نم_

 . نیراد نمتینب گهیکاش د یا ،ینباش

 دهنم فکر کنم یدستمو گذاشتم رو عیگفتن اسمش سر با

 از حد معمول فاز برداشتم شتریب یلیخ

 .رهیباشه و بشنوه آبروم م نجایا یاگه کس -

در خشک  رهیدستگ یپشت به من دستش رو یکی دمید هویحرکت کردم  یخروج یبه سمت راه رو یحالت دپرس با

 نباشه.  نینباشه، راد نیراد ایمتعجب بهش نگاه کردم خدا یشده، با چشما

 گفتم : دستپاچه

 رد شم. خوامیلحظه، لطفا، م هی-

 ی،دعاهام ب دمیدیرخشو م میکه ن یکنارش نگاه کرد جور واریحالت به د درهمون

 یخود داره، سرشو به معن یکه جا ییدستشو گهید رهیگیمن نم یدعاها یبود خودش بود، حاال در حالت عاد ثمر

 تکون داد و با حرص گفت : میتفه

 . یاشتباه اومد سویبازم سرو-

شدن در دوباره باز شد و من  دهیکه از شدت کوب یجور دیرفت و درو محکم بهم کوب رونیو ب دیدرو کش رهیدستگ

 کرد؟ نکارویاومد که چرا ا شیسوال برام پ نیشدم،و ا رهیهمونطور مات و مبهوت از عکس العملش به درخ

 باشه!  دهیدرصد احتمال داره حرفامو شن کی دیشا دونم،ینم
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بود ؛  یکیستریخنده ه نیبازم ا یباورش سخت باشه ول دیشا دمیو خند میشونیپ یدستمو گذاشتم رو یناراحت با

 ییخانما اونطرف بود دوباره اشتباه کرده بودم، اما مهم نبود، مهم چرت و پرتا سیسرو رونیدرو باز کردم و رفتم ب

 : دمیکش یقیو نفس عم ستادمیا هویبود،  دهیشن نیبود که راد

 

 24پارت#

آرومش نگاه نکن اون  افهیوجدان و متجاوزه، به ق یآدم ب کیاون  ،یباش یاز اون عصبان دیآروم باش، تو با اناید

  ؟حلهیبهش فکر نکن اوک گهید ده،یپل یلیخ

از خودم دور  خودویعکس سرمو مطمئن تکون دادم و افکار ب یچهره بدجنسش تو یادآوریبستم و با  چشمامو

مطمئن بودم بهم  زدنیداشتن باهم حرف م یو حام نیبود رفتم، راد ستادهیا مایکردم، به سمت الهام که کنار فاط

 الهام رفتم و شیپ یو کنترل شده ا نیگبه خودم گرفتم و با لبخند سن یمغرور افهیق نیبخاطر هم کنهینگاه م

  ستادمیکنارشون ا

 و اشکان شدم مایفاط یتو حال خودش بود، کنار الهام نشستم و مشغول تماشا یبودن و هرک دنیمشغول رقص هیبق

ل اونم قب د،یرو بوس مایفاط یشونیگفت و پ کیشون تبر یرفت و به دونفر مایفرشاد برادر فاط یا قهیبعد چند دق

 میداشت یهند لمیف یا قهیچند دق هیو اشکان رفتن باال و  مایفاط یمامان و بابا

 نشستن به الهام نگاه کردم و گفتم : یساعت کی بعد

  م؟یبرقص-

 باال انداخت و گفت : ییابرو الهام

  ؟یندار یمشکل ؟یجد-

باشم؟ مطمئن  الیخیمنم مثله اون ب دیشدم، چرا نبا رهیخ زدیحرف م یکه داشت با حام نیبه راد نهیبه س دست

 گفتم :

 نه خوبم بگو آهنگو بزاره.  -
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 م،یدیباهم رقص همه سر جاشون نشستن آهنگ شروع شد و هماهنگ باًیوسط تقر میدستمو گرفت و باهم رفت الهام

 نیخودمم ا یشده بودن که حت دنمونیانقدر همه محو رقص ینباشه ول یاذهان عموم شیو تشو ییحمل بر خودستا

 دنیاز رقص برنیم یضیون مجرد مجلس چه فیآقا نیکنار خودمو تماشا کنم ماشاالم باشه بب ستمیاواخر خواستم وا

ل در ک یچرت و پرت گفتم ول یلیشد! خ ایفکر کنم همش ر کردن،یبه من نگاه م شترینباشه همه ب ایما! البته ر

و خطاب به  ستادیرفتم، الهام کنارم ا کردیکه خوشحال نگاهم م مایبود، لبخند زنان به سمت فاط یرقصمون عال

 گفت : مایفاط

 .  رهیگیم یکار وارده ها، خودشو خاک_

 گفت : با ذوق به منو الهام نگاه کرد و دست منو گرفت و مایفاط

 جبران کنم.  تیعروس یعروس ش شاالیا اناید ولیا-

 گفتم : یا فتهیابرومو باال انداختم و با لحن خود ش هی

پسر مردم غذا بپزم  یخوبه وگرنه من عمرا حاضر شم چهار وعده برا شیازدواج فقط دوران نامزد ؟یکنیم نینفر-

 ده.آخر سرم مادرش زل بزنه تو چشام بگه بچه ام چقدر الغر ش

 خنده و گفت : ریزد ز مایفاط

 . انایتو حلقم د ینگاهت عمود هیزاو-

 دستشو انداخت دور گردنم و گفت: الهام

  ه؟یو عشق و حال،شوهر چ یمجرد گهیآره، راست م-

 و گفت : نییسرشو انداخت پا ومدیبه چشمم معصوم م بیعج ش،یکه با لباس عروس و اون آرا مایفاط

 .ستمین مونیمنکه پش-

 چندش صورتمو جمع کردم و گفتم : با

 شام امشبم. یبرا یمن سه روزه درحال ته بند گه،ید دیمنو کور نکن یحرفا اشتها نیاوق، تو رو خدا با ا-

 رو گرفت و گفت : مایدست فاط الهام
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 . فهمهیعشقو نم یهنوز جادو اناید نی، ا زمیعز کنمیمن درکت م-

 همون حالت گفتم : با

 گرمه!؟ ریو گلبرگ و شمنظورت همون تشت -

 و گفتن : دنیو الهام هماهنگ باهم خند مایفاط

 .وونهینه د-

 تو هوا تکون دادم و گفتم : دستمو

 بابا. دیولمون کن-

 !کنهینگاهم نم هیهمونطور که مشغول حرف زدن با اشکان و حام نیسرمو چرخوندم متوجه شدم راد تا

 بگم! خواستمیم یرفت چ ادمی دمینگاه نکردنشو د تا

 که نفهمم.  کنهینگاهم م یجور هی دیپس؟! شا کنهیمنو نگاه کنه! چرا نگاه نم دیاالن با نیا

 لب گفتم : ریشدم و ز پنچر

 رشته کالم از دستم در رفت. -

 و گفتم : ستادمیصاف ا دوباره

  دن؟یشام م یک-

 با خنده گفت : رفتیرو صدا کرد، همونطور که داشت م مایبردار فاط لمیف

 گشنه جان .  گهیساعت د دو-

 الهام نگاه کردم و گفتم : به

 گشنمه. -

 حرکت نگاهم کرد، دوباره گفتم : یب
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  ست؟یتو گشنه ات ن-

 نگاهم کرد، پشت کلمو خاروندم و گفتم : بازم

 بخورم معده ام سوراخ شد. یزیچ یآب پرتقال ینیریش هیآها، پس من برم -

 و گفت : دیدستمو کش الهام

  ؟ینگهش دار یبر شهینهاله، م شیاز همون اول جشن پ اریمه نیبب ،یحام شیپ رمیمن م-

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 . دمیند میزندگ یفکر تر از تو تو یباشه، ننه ب-

 کرد و گفت : یاخم

 مگه چمه؟ -

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشت

 .شیا-

 خنده گفت : با

 برو.  طون،یبرو ش_

 

 یبود اسکول وسط رقص عاشقونه وقت تایبا آهنگ گ مایبار رقص تک فاط نید شد اآهنگ بلن یموقع صدا همون

تکون دادم و به سمت  یبا خنده سر د،یبهم زد، همه چشما به سمتم چرخ یبرگشت چشمش بهم خورد و چشمک

با الهامم  ما،یمنو فاط ینشگاهاشکان بود و هم دا یخانوادگ یکه نهال نشسته بود حرکت کردم، نهال آشنا یزیم

 نشستم و گفتم: زیبود، سر م کیبا من در حد همون سالم عل یدوست بود ول یلیخ

 سالم، سالم، سالم. -

 من سرشو چرخوند و بهم نگاه کرد و گفت : یصدا دنیبود، با شن مایفاط دنیرقص یمتبسم مشغول تماشا نهال
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 ؟یخانم خوب انایسالم د-

 و گفتم ؛ دمیخودم کش کیبودو نزد زیم یکه رو ینیریو ش وهیشدم و ظرف م خم

 خسته ات کرد.  یکجاست؟ حتماً کل اریمه ت،یبه خوب زمیعز یمرس-

 تکون داد و گفت : یسر

 ازم گرفت برد. مایاالن داداش فاط نیهم ه،ینه بابا، اتفاقا بچه ساکت-

 ام گهید یپا یخنده پامو رو با

 

 25پارت#

 گفتم : ینیریودرحال خوردن ش انداختم

 حساسه ها.  اریرو مه یلیمگه پفکه گرفت برد؟ الهام خ-

 باال انداخت و گفت : یشونه ا نهال

اگه  یول کشمیاورد، منکه خجالت م یم یکیسر  ییبال هیبغلش  دادمیخوب اگه بچه رو نم یمنم حساسم، ول-

 خورده سرده.  هیسالن هوا  رونیبردش ب ر،یبرو بچه رو بگ یتونیم

 بلند شدم و غرغر کنان گفتم : نیبخاطر همدلم شور افتاد  کمی

  برد؟یم دیبا ارویحاال بچه قحطه مه-

م، برا ادین شیپ یبرنامه ا هیفکر کردم که دوباره  نیدرختا به ا دنیسالن خارج شدم و به اطراف نگاه کردم، با د از

 رفتم جلو و صدا زدم :

 . یآقا فرشاد، فرشاد، فرش، هو-

 از پشتم گفت : یصدا هی
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 بله؟-

 و دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم : برگشتم

 بچه دست شماست؟  د؟ییکجا-

 بود اشاره کرد و گفت : دهیبغلش خواب یکه تو اریچشم به مه با

 په نه په. -

 نازک کردم و گفتم : یپشت چشم مسخره،

 ببرمش. دیبد-

 و گفت : دیرو بوس بچه

 هستم.  نجایمن هم ،یطفل کردیم هیگر شه،یم تینه اون جا سر وصداست اذ-

 هستم.  نجایداخل هم رمیمن نم دیبچه رو بد دینه زشته شما برادر عروس یوا-

 بچه رو انداخت بغلمو گفت : یکه گفتم تلپ نویهم

 . دیکنیحاال که اصرار م-

 نگاه کردم و گفتم : اریمه به

 خوب!  اریبس-

 ! یالک دادینهال جو م نیسردم نبود ا نیکه دقت کردم هوا همچن قشنگ

 و گفت : دیبچه رو بوس یکوچولو یدستا فرشاد

 .فتمیخودم م یها یبچگ ادی نمشیبیم-

 داره!  یو مو مشک یبه توعه گندم یو بور چه شباهت دیسف اریمه آخه

 گفت : یباحالت با مزه ا فرشاد
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  ؟یدیمنم د یبچگ یعکسا-

 گفتم : عیسر یماست مال یمادر، دوباره بلند فکر کردم! برا یا

 ! دیگفتن که صداتون کنم بر-

و اونطرفو نگاه  نطرفیو با اخم ا رونیاومد ب نیتکون داد و به سمت سالن حرکت کرد تا داخل رفت،راد یسر

سرشو چرخوند و چشمش به من افتاد، اخماش باز شد و  نیراد ه،یگر ریشد و زد ز داریب اریکرد،همون لحظه مه

بغلم گرفتم و راه  ارویلبخند زدم و مه قور رفت و بعدش رفت داخل، با ذو شیو با گوش نییسرشو انداخت پا عیسر

 رفتم ،

 ها هیخوب یحام نمیسارا به کنار، راد یایرو کرد که من کردم، حاال قضا یهمون فکر دیمن کجام، شا نهیاومد بب_

 ذوق کردم و گفتم : دوباره

آخه من با تو  نییه ه،یخوب یآره حام گم،یرو م یحام گم،یشوهر الهام رو نم یحام یعنیخوبه،  یبه چشم حام-

 ؟ییکنم؟ چرا انقدر دو رو کاریچ

لحظه حس کردم  هیخودش اورد  یکه رو یو همزمان با فشار هیگر ریبه شدت زد ز اریحس و حال بودم که مه تو

 کرده!  فیخودشو کث

 و گفتم : دمیکش یحرص نفس

 ؟یکنیم فیزرت و زرت خودتو کث ینبود به بابات رفت ینجوریها مامانت که ا یاورد ریخاله توهم وقت گ-

 مایکردم و بچه رو بهش دادم، و خودم کنار فاط دایالهامو پ تیجمع ونیبه سمت سالن حرکت کردم از م اطیاحت با

 ستمینگاه کردم بهم نگاه نکرد، به جهنم مونده نگاه کردنش ن شعوریب نیبه راد یچشم ری. زیهرچ نباریا ستادم،یا

انداخت، قلبم اومد تو حلقم دستپاچه به اطراف نگاه  مبه لکسشیر یاز اون نگاها هوی نییستم سرمو بندازم پاخوا

 بلند شد و گفت : مایچرا انقدر خلوت شده بود، فاط دونمیکردم، نم

  اناید_

 نگاه کردم و گفتم : بهش
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 بله؟ _

 . گهیکن د ییرایقشنگ از خودت پذ ،یشام حاضر شده سالن بغل-

 گفتم : یحواس پرت با

 آها، باشه فعالً.-

 ینگاه کردم، انواع ساالد و ترش زیم یشده رو دهیچ یبه غذاها یحرکت کردم و با خوشحال ییرایسمت سالن پذ به

خودم  یشده بود، انصافاً سنگ تموم گذاشته بودن، خواستم برا دهیچ زایم یها و کباب و جوجه و گوشت و پلو رو

 لب گفتم : ریعقب و ز دمیشونه مو کش یپرتشونه ام نشست،با حواس  یدست از پشت رو هی هویبردارم،  یظرف

 ول کن... ول کن کار دارم.-

 گفت : فیظر یصدا هی

 . انیجون منم پرن اناید-

  ه؟یکدوم شتر انیپرن-

م پاشنه کفش یچشمامو بستم رو ان،یپرن یپرپر ش یبشقابا خشک شد، ا یدستم رو انیاسم پرن دنیبا شن هوی

 گفتم : یو با خنده الک دمیچرخ

 .سمیسالم عس یوا-

 دور گردنم انداخت و بغلم کرد وگفت : فشویالغر و ظر یدستا

  امیب زدیدلم برات تنگ شده بود، دلم پرپر م یلیخ-

 اما تو حواست نبود. شتیپ

 فتم :گرفتم و گ فشویظر یکه دستش کنده نشه خودمو ازش جدا کردم و دستا یجور آهسته

 . نطوریمنم هم زمیعز یآخ-

 و با ناز گفت : دیخند
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 . دمتیتعجب کردم د ،ینباش رانیا کردمیفکر م_

 یورآ ادیساله پامو از تهران اونطرف تر نذاشتم،اما با  شیبزنم رو شونه اشو بگم :نه باو من و چه به خارج ش خواستم

 و گفتم : دمیخند لکسیبهش گفتم، ر رستانیکه دوران اول دب ییدروغا

 یعنیاهم  پوکم،یخاک دور باشم از هم م نیاز ا رانم،یعاشق ا یشناسیمنو که م یاونورن ول یو دد یاوه، نه مام-

 .شمیافسرده م

 برداشت و گفت : زیم یاز رو یظرف

 .رانیام، شرکت و همه رو ول کردم اومدم ا ینطوریگلم منم هم کنمیدرکت م-

 بشقاب برداشتم و گفتم : منم

 خودت. یبکش برا هیپلو عال یباقال نیا-

 کرد و گفت : اخم

 من سر قرارم موندما.  نیرفته بب ادتینگو قولمون  ؟یچ-

 خودش اشاره کرد و گفت : به

  ست؟یمعلوم ن-

 گفتم : عیسر

 بره؟  ادمی شهیمگه م سی س،یوَو، -

 یتر شد خیس یبود خیلب گفتم: س ریز

 

 26پارت#

  رهینم ادمی گهید
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 لبخند گفت : با

 .یهان وی. تنکمیهست یواقع نیمنو تو وژتر دونستم،یم-

 از خودته. ییویفدات تنک_

 حرف زدم که گفت : یبا لهجه الک انقدر

 . شهینم تیفارس م؟اگهیبحرف شیانگل یخوایم اناید_

 گفتم : یحالت خاص با

 خوبه.  یهمون فارس گم،یدارم م یچ ،یال تکلمو عرب زهینه چ ،یفارس نگیکیال اسپ_

 ساالد کلم چقدر خوشمزه است.  نیا ،یباشه هرجور دوست دار-

 .خوردیداشت خوراک بره م یکه انگار بردیاز علف خوردن لذت م یمشغول خوردن شد جور یآرام به

 و گفتم : دمیخند یعصب

 مگه؟  ستین یاهیگ چهیپلوباماه یباقال-

 و گفت : دیکش لپمو

  گر؟یتو آخه ج یبود یبامزه ک-

 و گفت : ختیخودش ساالد ر یبرا دوباره

فراموشت نکردم، تو با اون  دمتیچند وقته که ند نیا یتو چوقتیه اناید یداد رییمنو تغ یزندگ ریتو مس-

 یو رفت یام که پونزده روز از مدرسه و خونه قهر کرد یمن هنوز تو شوک اون موقع ت،یشجاعتت،اخالق الرج و عال

 و همه وقت. شهیخودش قرار داده، هم رینو تحت تاثخونه عموت، جرعتت م سیپار

بهش بگم سرخک گرفتم  گهیم طونهیش ختم،یخودم ر یظرف کاهو و برا یتو دمیو با حرص چنگالو کوب یعصبان

 سرخک هنوز رداش هست.  نیبود ا یگند یلیخ هیضیمدرسه. مر ومدمیپونزده روز ن

 .یوهست یبود یو انرژ طنتیو ش یمن سمبل شاد یبرا شهیتو هم اناید-
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همه وقت چطور  نیآخه المصب بعد ا نهیدروغ عاقبت نداره هم گنیشروع به خوردن کردم، م یاِفه و کالس خاص با

 ریبزارم ز چهیپلو با ماه یزره باقال هیجوجه و کباب با  کمیرو شو اونطرف کنه تا من  شهیچه خوب م ؟یمنو شناخت

 .نهیکاهو ها نب نیا

ن منم بدو کردیم فیو ازم تعر زدیهم چنان حرف م انمیبودو نبودو خوردن و پرن یشدن هرچ شتریو ب شتریب مهمونا

رفتم جلو و خواستم دلو بزنم به  کمیکردم  سیشدم، لبامو خ رهیکباب جلوم خ خیس نیتوجه بهش با حسرت به آخر

کردن و خوردن و رفتن فقط  ییراین پذاز خودشو همهظرف برش داشت و برد،  یخانومه از تو هیو برش دارم که  ایدر

 و بشقاب دستم که دوتا پر کاهو توش بود. انیمن موندم و پرن

 شد که دست سرنوشت منو به تو رسوند. ینجوریا انا،ی: آره دانیپرن

 حرف خدمه گفت : وسط

 بگم جمع کنن؟  د؟یکنینم لیم_

 نگاه کردم و  زیم یرو یچندتا غذا به

 گفتم : یبه سخت ومدیداشت درم یکه چشمام از فرت گشنگ یتکون دادم و درحال یسر

 .دشیببر_

 

 27پارت#

 با خنده گفت : انیسالن اکو شد، پرن یتو یکه زدم انگار یحرف یصدا

 . زیسورپرا هی-

 گفتم : یو با خنده حرص دمیکوب زیم یرو بشقابو

 .کنمیغش م گهید ندفعهیمن ا یخدا ز؟یبازم سوپرا_

 و دوتا شکالت در اورد و گفت : فشیکرد تو ک دستشو
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 مورد عالقه ات.  یمی! شکالت رژزیسوپراااا-

 دهنم و گفتم : یدستش افتاد دستمو گذاشتم جلو یبد مزه تو یچشمم به شکالتا تا

 خوشمزه، اوق...  یشکالتا نیمحاله، ا یهمه خوشبخت نیمنو ا-

 و گفت : دیخند

 .انیبا هم لو،یبرسونم به چهل و دو ک لویک کینمو از پنجاه و وز یبود نه؟ تو بهم کمک کرد یجالب ینوستالژ-

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد. یا

 گفت : ینیبا حالت غمگ انیپرن

 تا عروس کشون بمونم. تونمینم زم،یبرم عز دیبا گهیمن د_

  ؟یمنو از نون خوردن بنداز یپس فقط اومد_

 کرد و گفت : بغلم

 .یشگیهمون رستوران هم نمت،یبازم بب میقرار بزار هیحتما  شه،یدلم برات تنگ م-

 صورتم گفتم : یتو یلبخند نیکوچک تر بدون

 بودم، حتماً.  رانیاگه ا-

 و گفت : دیمو بوس گونه

 . دارید دیفدات شم، پس به ام-

 رو نداشت، دستشو گرفتم و گفتم : یهمه مهربون نیگرفتن ا دهیشکم آدم ارزش ناد واقعا

 . دارید دیبه ام_

 .میکرد یخداحافظ گهیبست و از همد کباری چشماشو

 



 2 وونهیعاشقتم د

 
90 

 

سر  الیخیبغلم بود تکون دادم، شال دوباره سر خورد و افتاد دور گردنم ، ب یکه تو ارویسرم و مه یرو دمیکش شالمو

 و الهام گوش دادم.  یکردنش شدم و به جر و بحث حام

 . میکنیفردا جبران م میبر ایشبه، بچه گناه داره ب کی کیمن ساعت نزد زی: آخه عزیحام

 با اخم گفت : الهام

 نیمن عروس کشون بهتر ؟یگیم یچ یفهمیم یحام-

 . گهیساعت صبر کن د مینرم؟ بابا تموم شد ن دوستم

 گفت : یحام

 کجا رفته؟ از صبح بچه دست نهاله.  تیبابا حس مادر زمیعز میبر ایب قه،یدق کیتو بگو -

 لجبازانه گفت : الهام

 . یحام-

 صاف کردم و گفتم : صدامو

 کرده.  فیبچه دوباره خودشو کث یول کنمیدخالت م دیببخش-

 گفت : یعصبان الهام

 . امیببر خونه من عروس کشون تموم شد م ارویتو مه یحام-

 

 با اخم گفت : یحام

 کجا رفته ولت کنم خودم برم؟  رتمی؟غیبر یخوایم یمثالً با ک-

 لب با خنده گفتم : ریز

 ببر لب کوزه آبشو بخور. رتتویغ-
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ار الهام ک یهم اخالقش مثله بابا بود ول یحام ییجورا هیکه کنارم بود با اخم بهم نگاه کرد و منم ساکت شدم،  الهام

 . کردیخودشو م

 به اطراف نگاه کرد و گفت : الهام

 . میریم نایبا فرشاد ا-

 موقع فرشاد قهقه زنان از کنارم رد شد و گفت : همون

 شقم، اون آب و بده تشنم. سالم ع-

 نگاه کرد و گفت : اریبرگشت و به مه بعدش

 تو؟  یبود یک یاحتماال ًاز اون بچه ک*ن*ها بشه،بچه *و* شهیم یبزرگ بشه چ نیا-

 گوش الهام آروم گفتم : یگرفتم و تو لبموگاز

 زده. یداووشمون آب شنگول-

 به الهام نگاه کرد و گفت : یحام

 برسونتون.  یکیامان از دست تو الهام بزار خودم بسپارم -

 رو به من کرد و گفت : بعد

 . یبچه رو ببرم هالک شد طفل دیخانم بد اناید-

 پستونکو چپوند تو دهن بچه و گفت : الهام

 .امیم یمن زود یبابا حام شیبرو پ-

 گرفت و به اطراف نگاه کرد و گفت : ارویمه یحام چاره،یب یباز بچه رو ازم گرفت و انداخت بغل حام شین با

 . نیآقا راد شیبزار برم پ-

 با آرنج زد بهم و گفت : الهام
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 . نیجون عروس کشون، اونم با راد-

 . دیبا ذوق بهم خند و

 زدم و گفتم : یحیمل لبخند

 .ستمین انایگل من، قدم از قدم بردارم د ریخ-

 داد و گفت : لیتحو یحیمثله خودم لبخند مل الهامم

 . گمیمن م یایتو م-

 تکون دادم : نیبستم و سرمو به طرف چشمامو

 . امیب نیعمرا با راد یول رمینوچ، نوچ،اگه مجبور باشم با فرشاد برم م-

 از دور صدا زد : یحام

 الهام جان. -

 گفت: یبرگشت و نگاهش کرد حام الهام

 دنبالتون.  امیتک بنداز م هی د،یتموم کن گهیساعت د کیتا  تیفقط ناموساً نها د،یبر نیحله با آقا راد-

 ریرفت، منم خودمو زدم به اون راه و به آسمون نگاه کردم، گ یدستش بود به سمت حام چیهمونطور که سو نیراد

 دست به دست هم داده منو با اون چشم تو چشم کنه.  یهمه چ ما،یافتاد

 و گفت : ستادیا یکنار حام نیراد

 . رسونمشونیبرو خونه راحت استراحت کن خودم م تسیحالت خوب ن_

 تکون داد و گفت : یسر یحام

 .میباعث زحمت شد یلیداداش، خ امیخودم م -

 کرد آرومش کنه،  یسع یو حام هیگر ریزد ز اریمه
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 مشغول شدم ،آروم گفت : یروشن کردم و الک مویچشمش به من افتاد، گوش هویزد،  نویماش موتیر نیراد

 ، برو راحت باش.  ینه چه زحمت_

 گفت : یبا خوشحال الهام

 . امیم یچشات قرمز شده برو من زود زم،یعز یحام-

 شد و حرکت کرد.  نشیو ما سوارماش نیاز راد ینگفت و بعد خداحافظ یزیچ چارهیب یحام

ز در راننده رو با نیعروس شد، راد نیسوار ماش مایبلند شد فاط لیفام یدخترا غیج غیو ج نایبوق ماش یکم صدا کم

 کرد و گفت :

 . دییبفرما_

و مردد به اطراف  ستادمیدر ا یهم پشت فرمون نشست جلو نیشد و راد نیبا هزارتا تعارف و تشکر سوار ماش الهام

 بشه من سوار نشم، الهام منتظر نگاهم کرد و آروم گفت : دایپ یراه نکهیا دینگاه کردم به ام

 . گهیسوار شو د_

 تا پامو بردم باال شدم،یسوار م هیحاش یبود که ب نیتو چشمه بهتر ا شتریب نکارمیا دمیفهم

 

 28پارت#

وجود نداشت؛ همونطور که پام رو  نیتر از ا عیهوا موند! کال ضا یمنم تو یحرکت کرد پا نیدفعه ماش هیسوار شم  تا

ه با چهر نیو دنده عقب اومدو راد ستادیا نیماش هوی کردمینگاه م نویمتعجب رفتن ماش یهوا بودو داشتم با چشما

 گفت: زدیکه خنده هم توش موج م یجد

 . دیفکر کردم سوار شد د؟یسوار نشده بود-

از شدت خنده دستشو گذاشته بود رو دهنش و قرمز شده بود، لبامو باحرص جمع کردم و بازم سوار نشدم ،  الهام

 زدم : غیج نیبخاطر هم فتمیبود ب کیرفت جلو، نزد کمیتکون خورد و  نیدوباره ماش
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 هنوز سوار نشدم.  ،ینیبینم-

 گفت : الیخیابروشو انداخت باال و ب هیبرگشت و بهم نگاه کرد و  دوباره

  د؟یعه،هنوز سوار نشد-

 و با حرص گفتم : یخنده اش دوبرابر شد، خودمو انداختم رو صندل الهام

 .دیعجله دار یلیخ نکهیمثله ا_

 با تاسف رو به الهام کردم وگفتم: وبعدش

 . یالهام جان مراقب باش خفه نش-

 خنده شو خورد و گفت : الهام

 تموم شد.-

 گوش الهام آروم گفتم : یجلو یعصبان

 قا؟یدق یدید یخنده دار زیچه چ_

 و گفت : دیخند بازم

 تو اون لحظه. یدیتو ند افهیآخه ق یوا_

م انقدر بهت گفت یدیناخونام شدم، هنوز خواستم الهامو سرزنش کنم و بگم د ینگفتم و مشغول کندن الک رو یزیچ

زدم و تا خواستم بگم  یدیلبخند پل ؟یکن غیج غیج نیا نیماش یتو شهیآخه روت م یحرفمو گوش نکرد میاین

برد باال  نویاشت رو گاز و سرعت ماشگذ وکرد و پاش ادیولوم ضبطو ز ن،ییداد پا نویماش شهیهرچهارتا ش نیراد

 میکردیپرواز م میرو هوا داشت یانگار

 زد: غیبهم نگاه کرد و ج الهام

 . ولیا-
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 نیماش یاز تو مایدر اورد و شروع به سوت زدن کرد،فاط شهیعروس، الهام باخنده سرشو ازش نیکنار ماش میدیرس

 چرا!  دونمینم دید نیراد نیذوق کرد منو تو ماش یبرامون دست تکون داد و کل

 گفت : نیدر اوردو به راد نیماش شهیسرشو از ش اشکان

 خودت.  یعروس شاالیا-

 با خنده گفت : نیراد

 خدانکنه. -

 گفتم : ضیلب با غ ریهمشون نازک کردم و ز یبرا یچشم پشت

 بابا. مینیب نیبش-

 بشه؟  نیزن راد خوادیم یا وونهیتو دلم گفتم کدوم د بعدش

 گفتم افتادم!  نیکه به راد ییاون حرفا ادی هوی

  ؟یکات کن یچیبا ق مویاون قسمت از زندگ شهیم یچ ایخدا_

 هی نیا یجلو انایخاک تو سرت د ست،ین ادمیاونو  یواال منکه اصالً حرفا ادشه؟ی نیراد یعنی ن،ییانداختم پا سرمو

 .ستیبا آبرو هم ن نیتو همچ یخدا، البته اونم جلو یییاَ  یجو آبرو ندار

 

 29پارت#

اه نگ نیزد که خسته شدو کنار من نشست ، اصالً به راد غیبود، انقدر سوت و ج یا گهیحال د هیانگار اصال تو  الهام

 اشکان انقدر خوشحاله؟ یاز عروس یعنی ومد،یبه چشمم خوشحال م بیعج یول کردم،ینم

 بود و تو فکر بودم الهام زد رو شونه مو گفت : نیبغل ماش نهیکه چشمم به آ همونطور

  ؟یای؛نم یخداحافظ کیتبر یبرا نییپا رمیم_

 افتاد گفتم : نیراد یخال یفکر در اومدم و چشمم به جا از
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 . میبر امیآره ، م-

 خودشو انداخت و یکیزدم و دستمو بردم جلو بهش دست بدم که  یلبخند مایو اشکان به فاط مایفاط شیپ میرفت

هوا موند، با اخم به زنه نگاه کردم و منتظر  یدستم رو ندفعهیپام ا شیدفعه پ هی،عال یشروع کرد به ماچ کردن فاط

 خلوت شد جلو رفتم و بغلش کردم : نکهیبعد ا م،کن یخداحافظ مایبگن تا قشنگ با فاط کاشونویموندم همه تبر

 . میدوست جون یخوشبخت ش دوارمیام گم،یم کیبهت تبر_

 گفت : دیلرزیکه از بغض م ییبغلم کرد وبا صدا محکمتر

 . یممنون خواهر-

 کرده خودمو ازش جدا کردم و گفتم : اخم

 .  گهینکن د هیاِه، لوس، گر_

 نگاهم کرد و گفت : یاشک یچشما با

 باشه. _

شد اونم ن رمیمو بگ هیگر یکردم جلو یهرکار هیگر ریزدم ز یزرت هویکردم و  یچشماش مکث کوتاه دنیباد

 یکردن، دلم برا هیو هردومونو بغل کرد و اتفاقا اونم شروع کرد به گر شمونیکرد، الهامم اومد پ یم هیگر نطوریهم

تنگ  گهیخونه همد میرفتیدرس خوندن م هکه تا صبح به بهون ییشبا یدلم برا شد،یمون تنگ م یدوران مجرد

 میکردیپرت م مینوشتیکاغذ شماره م یرو یاون موقع ها که الک یبرا شد،یقهرامونم تنگ م یدلم برا یشد،حتیم

مون بعدش خود میکردیپسرا رو اسکول م میذاشتیکه قرار م یوقت م،یشدیم یکه مزاحم تلفن یوقت یجلو پسرا، برا

 . میرفتینم

 . گهیجان بسه د انای:باشه د مایفاط

 .ومدیون در نمتا سه روز صدام میدیکش گاریبار باهم س نیاول یکه برا یوقت

 . نطوریمنم هم هیقربونت بشم کاف انا،ی: دمایفاط

 گفتم : جیپاک کردم و گ اشکامو
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 هان؟ -

 گفتم : دیبا ترد انیمتعجب اطراف یچشما دنید با

 نکنه بازم بلند بلند فکر کردم؟ شده؟یچ-

 به آسمون کرد و با خنده گفت : ینگاه اشکان

 خصلت بلند بلند فکر کردنو داشت.  نیهم ا مایکاش فاط یا-

 زد وگفت : یلبخند نیراد

 پسر. یخوشبخت ش-

و دوتا دستشو باز کرد و هردوشونو  دیاز اون طرف پر مایداداش فاط هویرو بغل کردن و خواستن جدا شن  گهیهمد

 بغل کرد و گفت :

 یو به بهانه نشون دادن طوط میذاشتیر مکه قرا یوقت یدلم برا شه،یمکان تنگ م میرفتیکه م ییاون زمانا یدلم برا-

؛  بندنیکه نخاره رو دستمال نم یسر خواستنیالبته خودشونم م شه؛یخونه هم تنگ م میبردیسخنگو دخترا رو م

 ییبااون ش یدلم برا یحت شه،یتنگ م ممیزدیعر م جهیگتا سه روز از سر  میدیکشیم یگاریاون زمانا که س یدلم برا

 که ...

 داد زد : مایفاط

 .یاشتباه گرفت نجایا ایب یدل خواهر زیفرشاد، عز-

جدا شدن اشکان  گهیو اشکان از همد نیرفت، راد مایبرداشت و به سمت فاط نیگردن اشکان و راد یاز رو دستشو

ه دخنده با خن ریزد ز یالهام پق هویتا نخنده،  نییسرشو انداخته بود پا نمیخنده شو گرفته بود راد یبه زور جلو

 .ردنو به فرشاد نگاه ک دنیاز خنده ترک نمیالهام؛ اشکان و راد

 منو در اورد؟  یاالن ادا نیا-

ه ب یو خداحافظ کیآخرو کرد و منو الهامم بعد تبر یخداحافظ نیکرد. راد دییبا سر تا دیخندیهمونطور که م الهام

 نگاه کرد و گفت : مایالهام برگشت و به فاط میرفتیهمونطور که م م،یحرکت کرد نیسمت ماش
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 . کنهیم یا هیچه گر مایفاط یبابا یطفلک-

 شدم و گفتم : رهیجلو خ به

چه  خوانیامشب م فهمهیپدره، چون فقط اون م کنهیم هیناراحته و گر یلیکه خ یدختر تنها کس یشب عروس_

  ارنیسر دخترش ب ییبال

 و متفکر گفت : ستادیا الهام

 دقت نکرده بودم. ا،یعه، جد_

 به خودم گرفتم و گفتم: یعالمانه ا هچهر

 دقت کن. شتریبه بعد ب نیاز ا_

 خنده گفت : با

 ها.  یخواهر مادر تجربه ا یعنی_

 شو در اورد و گفت : یگوش

 نمونه.  یستیتو رو دربا نیآقا راد ادیب یزنگ بزنم حام-

 و گفت : دیبهمون رس نیخواستم بگم آره زنگ بزن راد تا

  د؟یستادیچرا ا-

 رفع زحمت یزنگ بزنم حام گهید_ الهام

 . میکن

 اومد سمت ما و درو باز کرد و گفت : یجد یلیخ نیراد

 . دییبفرما ست،ین یزحمت-

 آخه،_ الهام
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 نذاشت جمله شو کامل بگه و گفت: نیراد

  دییبفرما_

 یحرف تو یشد، منم بدون گفتن کلمه ا نیگفتن نداشت و سوار ماش یبرا یحرف نیراد تیقاطع دنیبا د الهام

 نشستم. نیماش

 عمراً، بغل گوش الهام آروم گفتم : ؟ییتنها نیبرسونه؟ من با راد خواستیمنم م یعنی

 .  رمیم رمیگیآژانس م هیاز اونجا خودم  شمیم ادهیمنم در خونتون پ یشد ادهیتو پ-

 چشماشو درشت کردو بلند گفت : الهام

 آخه؟  ادیم ریژانس گدو شب آ کیساعت نزد-

 لب گفتم : ریز یگاز داد و منم عصبان شتریب نیراد

 الهام، لعنت. وتیک یلعنت به آ-

 بهم نگاه کرد و گفت : الهام

 که. ستیدو شب آژانس ن گمیم اناید-

 گفتم : یعصب

 . الیخیب یچیبابا ، ه یچیه_

 گفت : نیشم راد ادهیشد تا خواستم پ ادهیخونه الهام نگه داشت و الهام پ یجلو نیماش

 . رسونمتونیم د؟یشیم ادهیپ _

 الهام نگاه کردم و خطاب به

 

 30پارت#
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 گفتم : نیراد به

 بله ممنون._

رشت د یگاز گرفتم و با چشما نموییشم الهام هولم داد و ناخواسته مجبور به نشستن شدم، لب پا ادهیخواستم پ تا

 اشاره کردم و گفتم : نیشده به راد

 چته؟ _

 گفت : نیبا خنده به راد مالها

 .یزیچ ییچا هیمنزل  دییبفرما_

 زد تو دنده و گفت: نویشده ماش یبود چ دهیکه انگار نفهم نیراد

 تشکر. _

 با همون حالت خنده گفت: الهام

 رو صدا کنم برسونتت ؟  یحام ای یریم نیبا آقا راد اناید_

 تر نشه گفتم : عیکه هست ضا ینیاز ا نکهیا یبرا

 . رمیگیآژانس م ستیآهان، نه الزم ن_

 توجه به حرف من رو به الهام گفت : یب نیراد

 . ری، شب بخ ستین یهمون اطرافه مشکل رمیمس_

 راه افتاد.  نینشون بدم ماش یتکون داد و تا خواستم عکس العمل یسر الهام

 یاً حرف منو پشمم حساب نکرد، اخودمو مشغول کردم،رسم یدر اوردم و الک مویگوش نهیو دست به س تیعصبان با

 یعوض خونه منو ببره مکان یاشتباه نیمهم ترهم هست ا زیچ هیخدا تازه  یوا رم،یفرا برسه من حال تو رو بگ یروز

 نهتویبگذره؟ نم یبه راحت یمَن نیاز همچ تونهیمنفس  فیآدم ضع نیا نکهیمنظورم ا یعنیچه کنم؟ اهم نه  ییجا

 من بتونه! ینتونه مقاومت کنه جلو یسر تا پا عمل افهیجلو سارا با اون ق نیدرصد فکر کن ا هی... اصالً گهید
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  تونه؟یم یعنی

،  دیببخش ایغلط کردم، خدا دیببخش ایخاک تو سرم خدا کنم؟یمن دارم م هیفکرا چ نیا ؟یچ یعنیگاد  یما اوه

 شدم. دهی. خوبه سه تا گفتم بخش دیببخش ای، خدا دیببخش ایخدا

 تم :گف مییپررو تینشون دادن نها یگرفتم و برا لکسیخودمو ر شدیتندتر م یه یبیبه شکل عج نیماش سرعت

 شده.  رمیمن د دیکن شتریب نویسرعت ماش کمی شهیاگه م ییایآر یآقا دیببخش_

 مجانیهو  ادیمن خودم به شخصه عاشق سرعت ز م،یترسیما دخترا از سرعت باال م کننیپسرا فکر م نی؟ایکه چ هه

لم نگه داشتن تعاد یشد که برا ادیز نیهمچ نیسرعت ماش هوینگاه کردم که  رونویب شهی)ارواح عمم(؛ با لبخند از ش

 د زدم :دا عیرو قلبم با ترس چشمامو بستم و سر تممو هم گذاش گهیگرفتم و دست د نیدر ماش رهیدستمو به دستگ

 ...کمی نویسرعت ماش_

ابروشو باال انداخت و  هیبودم نگاه کرد و  دهیبه من که از شدت ترس به در چسب یو با چهره به ظاهر جد برگشت

 گفت :

 ؟ یگفت یزیشما چ_

 و گفتم : دمیکش یقیجمع کردم و نفس عم لبامو

 من به موقع برسم. دیتند تر بر ینطوریهم شهیخواستم بگم اگه م یچیه_

عکس  نیصورتش نقش بست، با ا یرو یموند و بعدش آروم آروم لبخند محوصورتم ثابت  یلحظه همونطور رو هی

م از عیکه نگاهشو سر شدیچ دونمیبود باز شد،اما نم شیپ قهیاز ترس چند دق یمن که ناش کیالعملش اخم کوچ

 گرفت و برگشت و روبه روشو نگاه کرد. 

 شتریب ایاورد  مانیمن ا ییواقعاً به پررو یعنیکم کرد.  نوینگفتم اونم سرعت ماش یزیدهنم گرفتم و چ یجلو دستمو

 نشون بدم؟

 گفت : یخشک و سرد یبشم که با صدا ادهیکردم و خواستم پ یخونه نگه داشت تشکر یجلو نیماش

 عامل شرکت هستند... ریبه بعد مد نیاز ا ییفدا یآقا _
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 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 ؟یچ ییایآر یعامل؟ پس آقا ریمد_

وشه به گ یبه خودش انداخت و بعدش متفکر دست ینگاه داد،یبه نطق من گوش م یحوصله ا یحالت بکه با  همونطور

 باباشه؟ ییایآر یمنظورم از آقا دادمیم حیتوض دیواقعاً با یعنی د،یلبش کش

 تکون داد و گفت : ینگاهش کردم که سر منتظر

 چیامر ه نیکنم ا یآور ادیبده، فقط خواستم  حیهمه کارمندا توض یبرا شترویب اتیسپردم جزئ کیتاج یبه آقا_

 .کنهینم جادیروند قرارداد ا یتو یرییتغ

 شدم. ادهیتکون دادم و با اخم پ سرمو

بزرگ خانواده  التیول کنن و برن؟ پس اون همه دفتر دستک و تشک زویهمه چ شهیمگه م ؟یچ یعنیحرفش  نیا

 همش تموم شد؟ ییایآر

 رفت تشکر کنم.  ادمی ینگاه کردم، حت نیکه موقع رفتن زد به خودم اومدم و به دور شدن ماش یتک بوق یصدا با

********** 

 گفت : زدیرو گاز م یبیدستشو به کمرش زد و همزمان که س مامان

 یشو تحمل کنم بفهم، اصالً تو دختر جوون دار یریکبیافروز و اون پسر ا تونمیاوضاع و احوالم نم نیرسول من با ا_

 .ومدین رشونیخونه گ گهیو تا سه قرن د میبشه؟ اومد یخونه ما که چ انیب یبزار یخوایم

 نشست و گفت: یصندل یرو بابا

 .رنیشد م دایخونه که پ موننینم نجایا شتریبابا دو،سه هفته ب ،یکنیم یرو ادهیز یدار گهید میمر نیبب_

 گفتم : کردمینگاه م یفکر غرق بودم و به نقطه نامعلوم یتو که همونطور

  تو خونه اش! ادیهم ب گهیخونواده د هی ادیخوشش ب کیتاج یفکر نکنم آقا ینداره ول یموضوع به من ارتباط نیا_

 گفت : عیسر مامان
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  نهیحرف منم هم قایدق_

 بهم کرد و خطاب به مامان گفت : ینگاه معنادار بابا

اون  زنمیحرف م کمیتاج یکه... داداشمه و زنش و بچش، تازه با آقا ستنیخونواده ن کی د،یکنیچرا شلوغش م_

 رفتن مسافر خونه. دیکه باهم بحث کرد ینداره،گناه دارن از زمان یمشکل

 کالفه گفت : مامان

 فقط سه هفته؟  یگفت_

 و گفت : دیخند بابا

 اره، فقط سه هفته. _

 و گفت : دیکش یقینفس عم مامان

 بحث مسخره رو جمعش کن. نیندارم،فقط ا یخدا کنه، باشه من حرف_

 از خونه رفت. رونیبه ب یکتشو برداشت و با گفتن باشه ا بابا

 

 31پارت#

 بعد چهار تا بوق صداش اط،یح ینگاه کردم،شماره آرشو گرفتم و رفتم تو دادیصبحو نشون م میساعتم که نه و ن به

 :  دیچیپ یگوش یتو

 طرفا. نیخانم؛ از ا انای: سالم، دآرش

 و گفتم : دمیخند

 موقع که زنگ نزدم؟  ؟بدیسالم، خوب_

 شده؟  یزیفتم؛چی: نه اتفاقا از اول صبح شآرش
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 شرکت. امیکن ب نییروزو تع هینه فقط زنگ زدم بگم نقشه ها رو حاضر کردم _

 فردا ساعت ده چطوره؟  یآها، چه عال_

 کرده درسته؟  رییشرکت تغ تیریمد دمیشن یخوبه،امم... راست_

 گفت : یجد یپشت خط سکوت برقرار شد و بعدش آرش با صدا هیثان چند

 . کنهینم جادیروند کار ما ا یتو یمشکل یدرسته،ول _

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 شد؟  ینجوریا هویاون نگفتم کال سوال شده بود برام که چرا  ینه برا_

 شد و بعدش گفت: دهیاز پشت تلفن شن دیکه آرش کش یقینفس عم یصدا

 باشه.  ییایآر یآقا هیماریب تونهیم لشیاز دال یکی_

 گفتم : عیگذاشتم رو قلبمو سر دستمو

  ؟ییایکدوم آر_

 . ییایمسعودآر ریام_

 و گفتم: دمیکش یآسوده ا نفس

 خداروشکر. _

 باخنده گفت : آرش

  ؟یچ_

 گفتم : عیسر

  ؟یا من ندارب ی...خوب کاریچیه_
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 یتونیم یبدرقه اگه دوست داشت رنیپرواز دارن تمام عوامل شرکت م ییایآر یآقا مینه، فقط فردا ساعت سه و ن_

 . یبر

 آب دهنمو قورت دادم و آروم گفتم : خت،یر یحرفش انگار دلم هُر نیا با

  شه؟یهم یبرا_

 شرکت نظارت دارن.  یدورا دور رو یول رهیپسرشم باهاش م دمیچون شن یمدت طوالن هیهم نه؛  شهیهم ی شهیهم_

 گفتم : عیبه دندون گرفتم و چشمامو بستم و سر لبمو

 خداحافظ.  نمتیبیفردا م ام،پسیآهان،نه نم_

 . یبا_

نه و بهم زنگ بز مایاگه فاط دمیرس جهینت نینرم؟ و به ا ایشده بود و تاخود صبح با خودم کلنجار رفتم که برم  شب

 و خالص.  رمیاگرهم زنگ نزنه که نم رهیم نیچون صد در صد اشکان بدرقه راد رمیم بخواد باهاشون برم من ماز

ساعت سه شده  دم،یبار به ساعتم نگاه کردم و با استرس پوست لبمو جو نیچندم یمبل نشستم وبرا یرو

 چشمم گرفتم و با حرص گفتم : یجلو مویبود،صفحه گوش

 بهم،خوب؟خوب؟  یزنگ نزن هیوقت  هی_

 هم فشار دادم و گفتم : یدستم فشارش دادم و دندونامو رو یتو

 ...ویدَ گهیبه رفتن ندارم. اَههه زنگ بزن د یاقیچون اشت ستیمن مهم ن یالبته برا_

که مشغول مشت زدن به مبل و  یبه من زدیکه تعجب توش موجب م ییآشپزخونه در اومد و با صدا یمامان از تو هوی

 بودم گفت : یگوش

  ؟یخوب اناید_

 صورتم زدم کنار و گفتم : یخوردم و با خنده محکم سر جام نشستم و موهامو از جلو مهینصفه ن فوشمو

 من خوبم._
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 زد و کنارم نشست و دستمو گرفت.  یدلسوزانه ا لبخند

 .یدیتو خودت بروز نم یزیریتو هم مثله من همش م دونمیتصدقت، م یاله_

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 . زمیریآره منم مثله شما تو خودم م_

 سرم ومتأثر گفت : یدستشو گذاشت رو مامان

 . یکه تو همدرد ندار نهیا تیدرد اصل ؛یتو هم کم درد ندار یتوهم مثله من_

 بلند شدم و بهش نگاه کردم و با خنده گفتم : هوی

اوج  به زنمیو بال م زنمیسعودمو جار م مونمویمن م زنمیتمو دار مو سکو خونمیمن م زنمیداد م نجایهم اادیفقط فررر_

 .... زنمیم اادیبه بعد حرف دلم رو فررر نیاز ا پرم،یقصه ها م

 (اسی_اسی)فر

 وسط حرفمو داد زد: دیپر مامان

 خودت؟  یبرا یگیم یسرم رفت،چ نمیصداتو بب نییپا اریزهر مار، ب یا_

 درشت کردمو گفتم : چشمامو

 ...ااادیادامه شو گفتم، فقط فر یخوندیم ی، خودت االن داشت گهید اسِیبابا آهنگ _

 گذاشت رو دهنمو با حرص گفت : دستشو

 .یبه منم بچه داد یشکرت به همه بچه داد ایخدا_

 بلند شد و رفت!  و
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 رفتنش نگاه کردم و گفتم : به

 ...پوووف. یبابا خودت اول شروع کرد_

 میبه مبل زدم، همون موقع گوش ینگاه کردم و مشت دادیرو نشون م قهیحاال سه و پونزده دقبه ساعتم که  دوباره

 برداشتم و تماسو وصل کردم و گفتم : رویگوش مهیزنگ خورد، سراس

 بله؟ _

 از پشت خط اومد که گفت : مایخنده فاط یصدا

  ؟یبود دهیخواب یگوش یکلک رو یا_

 گفتم : ییخوش رو با

 یوا_

 ؟یچطور زم،یعز سالم

 و گفت : دیخند دوباره

 بهش نگفتم. یچینه؟ خودتو خسته نکن من دهنم قرصه قرصه الهام خودشو کشت ه یریمیم یاز فضول یدار_

 و گفتم : دمیکش یکالفه ا نفس

 چه خبر؟  گهید الیخیب شبوینه بابا، د_

 گفت : یمرموز یصدا با

  ؟؟؟شبیتو کار د میبر واشی واشیکنم بعد  فیرو برات تعر یاول صبح یخوایم یاها تو به مراتب از الهام زرنگ تر_

چه  گذشته و یاونو اشکان چ نیب شبیبدونم د ستمیمن مثله الهام اصالً کنجکاو ن دیفهمیم مایفاط شدیخوب م چه

 کردن ، دوباره به ساعتم نگاه کردم و داد زدم : یغلط

  ؟یبگ یخواینم یا گهید زیچ_
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 مثال؟  ینه چ_

 گفتم : یعصبان

 ؟  گهید یبگ نویهم یزنگ زد یبرم مامان کارم داره،فقط مطمئن دیآها، پس من قطع کنم با_

 گفت : یجد یصدا با

 ندارم.  ینه کار ا،یستین زونیم_

 گفت ؛ عیکنم سر یشدم و تا خواستم خداحافظ وسیما

 مگه. مونهیهم هست حواس م گهید زیچ هیآها، _

 تند گفتم : تند

  ؟یچ ؟یچ_

 . هییایآر نیاره راددرب_

 .نهیمشتمو باال بردم و تو دلم گفتم: ا یمندانه ا روزیحالت پ با

 اش.  هی: خوب؟ بقمن

  ؟یایتو نم میبر میخوایپرواز دارن من و اشکان م میساعت چهار و ن نیو راد ییایآر یآقا_

 بود که!  میوا، سه و ن_

 گفت : یمتعجب یصدا با

  ؟یدونیتو از کجا م یول م،یداشت شد چهار و ن ریآره پرواز تاخ_

 گفتم : نیبگم بخاطر هم یچ دونستمیکرده بودم نم هنگ

 الو... الو.  شه،یقطع و وصل م ؟صدایچ_

 حوصله گفت : یب
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 شگردت. نیشده ا یمیقد_

 و گفتم : دمیسرمو چندبار به ستون کوب هیحالت گر با

 یلیزنگ زد بهم خ شیپ قهیشرکتمونه ها، آرش چند دق سییر یناسالمت ...گمیبلدم به تو م یلعنت به من که هرکار_

 من قبول نکردم . یاصرار کرد برم بدرقه ول

 گفت : زدیکه التماس توش موج م ییصدا با

 بخاطر من.  ینه ول یگیم دونمیتورو خدا، من تنهام، م گه،ید ای... بیاینم دونستمیم یوا_

 یب یپاهام بند نبودم صدامو مثله آدما یرو یتا حاضر شم و از خوش دمیدویبه سمت اتاقم م جانیکه با ه یحال در

 حوصله کردم و گفتم :

 فقط بخاطر تو.  ندازم،ینم نیباشه، روتو زم یکنیاصرار م یلیحاال که خ_

 گفت : یبیلحن عج با

  ؟یقبول کرد یعنی_

 عجله گفتم : با

  ام؟ین یخوایم_

 نه نه. _

 گفتم : عیسر

 . نمتیبیپس فرودگاه م ،یاوک_

 .وونهیدنبالت د میایم_

 ذوق گفتم : با

 اها پس فعالً. _
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 تا بعد. _

کوتاه که گذشت حاضر  قهی،بعد از چند دق دمیدر اوردم و پوش یزرشک یمانتو هیعجله رفتم سر کمد لباسام و  با

 دمیاز اتاق پر عیکمرنگ کردم بعدشم سر کمیمو و رژ دمیبه شالم کش یو با عجله دست ستادمیا نهیآ یوآماده جلو

 رفتم. رونیو شاد و شنگول به سمت ب رونیب

  ؟یریمامان کجا م اناید_

 !رونیبرم ب خوامیاومد به مامان نگفتم م ادمیبود که  نجایا و

 

 و با خنده گفتم : برگشتم

 شرکت.  سیبدرقه رئ رمیم_

 در اومد و گفت: یاز اتاق بغل بابا

 شرکت؟  سیرئ_

 عجله گفتم : با

 . گهیمن برم د ،ییایآر یآقا_

 دفعه بابا گفت : هی

  گه؟یم ویک یخانم شناخت ؟یعه، جد_

 گفت : یبا حالت متفکر مامان

  گه؟یم وینه، ک_

 به مبال اشاره کرد و گفت : بابا

ذغال  کیتاج یآقاکفش  یموقع که ننه تو ادت،همونیکرده بود اومدن خونه ع ریآسانسور گ یتو اناید یوقت_

 انداخت .
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 انگشت اشاره شو باال اورد و گفت : میبه نشانه تفه مامان

 کجا بره حاال؟ خوادی... مدمیآهاااان فهم_

 پا و اون پا کردم و گفتم : نیا

 بدم؟ حیبعدا توض شهیم_

 اخم کرد و گفت : مامان

 نه. -

 تند گفتم : تند،

 ردن.برگ دیبمونن شا دیدرمان کنن شا کایآمر رنیم کهیکوچ ییایالعالج گرفته با آر یماریبزرگ ب ییایآر یآقا_

 گفت : جیگ بابا

 داره مگه؟  یبند زیسا ک؟یبزرگ؟ کوچ_

 که میشونیرو پ دمیدستمو کوب کف

 

 33پارت#

 داد زد : مامان

 .یرسول، وا یوا_

 مامان نگاه کردم و گفتم : به

 مامان بچه لگد زد؟ _

 گفت : یراحتبا نا مامان

 العالج داره بنده خدا؟  یماریب_
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 کتشو برداشت و گفت : عیسر بابا

 . میباهم بر امیشفاش بده،منم م شاالیخدا ا _

 به بابا نگاه کردم و گفتم: متعجب

 آخه؟  دیایب دیخوایبابا شما چرا م_

 . رسونمی، تورو هم م نمیبنده خدارو بب امیب_ بابا

 نترکم گفتم : تیکردم از عصبان یم یکه سع یحال در

 دنبالم.  ادیب مایقراره فاط_

 به سمت در رفت و گفت : کردیکه کتشو تنش م همونطور

 . میریباهم م ادینداره دخترم اونم ب بیع_

 گوشه لبمو خاروندم و گفتم : یعصبان

 باشه فقط زود._

مو زدم به  یآفتاب نکیع ابون،یتو خ ارهیب نگیپارکاز  نویتا ماش رونیو من زودتر از بابا رفتم ب میرفت اطیسمت ح به

 به ساعتم انداختم و داد زدم : یبه اطراف نگاه کردم، مچمو گرفتم باال و نگاه مجدد یخاص هیفتگیچشمم و با خود ش

 . گهید ایبابا ب_

 ییشدم؛ منم که عشق آلبالو ییو شش آلبالو ستیدو نیماش هیبرگشتم و به اطراف نگاه کردم که متوجه  بعدش

گاه بود و بهم ن ستادهیا نیخورد که کنار ماش یبرگشتم و با دقت بر اندازش کردم که چشمم به پسره جوون شتریب

  نکیدر پارک یجلو نشویاومد ماش ادمی هوی یگرفتم ول نیاز ماش لکسیر یلیکردم و نگاهمو خ یاخم کرد،یم

زده به  بازم زل دمیاتالف وقت، دوباره برگشتم و بهش نگاه کردم که د یا قهیو دقد یکیبرابر بود با  نیکرده و ا پارک

 من اخمم پررنگ تر شد.

 کن اون المصبارو. شیبد چشم، درو کهیمرت_
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 هجیو در نت نیاومدن ماش رونیب ریبا د هیرفتن من مساو ریبعد که فکر کردم د یاز رفتن منصرف شدم ول اولش

 کینزد یگرفتم و به طرف پسره رفتم هرچ ممویتصم ،ییایآر یآقا یعنیاهم  نهیبا راد یبه خداحافظ دنینرس

که سرم  یدرحال دمیرس شیقدم کی بهو  نییازم، معذب شدم و سرمو انداختم پا داشتیپررو چشم بر نم شدمیم

 بود گفتم : نییپا

 .نگهیدر پارک نجایا دیاونطرف تر پارک کن نتونویلطفا ماش دیببخش_

نداد سرمو باال اوردم و دهنمو باز کردم حرف بزنم متوجه شدم به نقطه  یاون جواب یموندم که جواب بده ول منتظر

 شده! رهیخ ینامعلوم

 رن؟یفکر م یتو قیمردم انقدر عم یعنیفکر فرورفته،  یو تو کردهیمنو نگاه نم یعنیبدبختانه  و

 گفتم : بلند

 آقا. _

 بهم نگاه کرد و با اخم گفت: هوی

  د؟یبا من_

 . نگهیپارک یجلو نجایا دیاونطرف پارک کن نتونویبله لطفا ماش_

 اشاره کرد و گفت : نیماش به

 ماله دوستمه. ستیمن ن نیماش نیشه،اینم_

 بهش کردم وگفتم : یجد نگاه

 .دیبرش دار دینیپشت فرمون بش قهیدق هیلطفا  دونه،یم گهیمال دوستتونه د_

 انداخت و گفت : نیبه ماش ینگاه

 باهاش کار کنم. ستمیخانم بلد ن شهینم_

 درشت کردمو گفتم : چشمامو



 2 وونهیعاشقتم د

 
114 

 

 نه؟  دیکار کن دیتونینم کیاتومات ریوَوو، حتماً با دنده غ_

دم رو ز رون،دستمویب ومدیکرده بود نم ریگ ییدستشو یبابا هم انگار تو نینگفت، ا یچیاخم بهم نگاه کرد و ه با

 و گفتم : نیکاپوت ماش

  ؟یاریدرم هیاداها چ نیا یستیبلد ن یسوار نیشروع کنه، آخه ماش ییجا هیاز  دیآدم با عیبرش دار سر_

 صورتم براق شد و گفت : یتو

 کنم، شد؟ یرانندگ تونمینم نمیمدل ماش نیبا ا ستیمال من ن نیگفتم ماش_

قدمه رفتم و بدون م قشیخونه رف فونیبه سمت آ گفتم وکالفه ییلب برو بابا ریهوا براش تکون دادم و ز یتو یدست

 گفتم :

 عقب تر.  دیببر نتونویماش دیایب_

 رفتم. نگیمنتظر جواب نموندم و به طرف در پارک و

 با تمسخر گفتم : همزمان

 ؟یکنیم یحتما با پورشه رانندگ_

 گفت : طلبکارانه

سوار  یخودت چ یایاصال تو که انقدر اِفه و کالس م ه؟یمشکل نییدومدل باال و پا یک هی یگیکه تو م یهمون_

 ؟یشیم

 دستم یزیچ هیاگه  ییخدا یول کنم؟یاومد ،چرا من االن دارم با پسر مردم دعوا م شیسوال برام پ هیبود که  نجایا و

 .کردمیم یخودمو سر اون خال یاز دست بابا و آشفتگ تمیدر اصل عصبان کردمیبود لت و پارش م

 گفتم : یکاذب اریاعتماد به نفس بس با

 باالتر. ایتر  نییدومدل پا یکیپورشه _
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 اگه  رفت،حاالیبرداره وگرنه آبروم به باد فنا م نویماش ادیدوستش ن کردمیدعا م گهیخودمون! د دیپرا همون

ه به که خصمان نیحزده ، درهمون  یبلوف هیاونم مثله من  دونستمیکه بدتر، هرچند م ستمیبلد ن یرانندگ دیفهمیم

 برد عقب تر. نشویبه هردومون کرد و بعدش ماش یدوستش اومد و متعجب نگاه میکرد یهم نگاه م

عا بسته د یکرد، پشتمو به پسره کردم و با چشما نویاوردن ماش رونیزد و قصد ب نگویهم بعد قرن ها در پارک بابا

قرض گرفته باشه، اما  کویتاج یآقا نیکه شده بابا ماش کبارمی یدر صورت امکان برا ایرفته باشن  نجایکردم از ا

 ...ارهین یبنده ا چیه یافتاد که خدا برا یاتفاق

 

 34پارت#

 و گفت : دیآف کش کیپام ت یجلو یخارج شد و با لبخند گلگشاد نگیاز پارک دیسوار بر وانت سف بابا

 شد. ریبپر باال دخترم که د_

 منفجر شدن پسره پشت سرم  ینگاه کردم ،همزمان صدا نیخودم و ماش پیگشادشده از فرت تعجب به ت یچشما با

 : گفتیکه م دمیخنده رو شن از

 .نییپورشه دو مدل باال و پا دیورژن جد_

بشم، قربون خدا بشم که  نیسوار ماش عیباعث شد دستامو مشت کنم و سر شونییشدن دوستش و خنده دوتا همراه

 شد؟یم یچ یدادیجواب دعاهامو هم م ینطوریهم ه،دیم هیثان کیتاوان گناهانمو تو ج

 میراه افتاد زد و نویدنبالم،بابا استارت ماش ادیو گفتم ن مایبستم و منتظر به بابا نگاه کردم، زنگ زدم فاط کمربندمو

 : کردیم یبا آهنگ همخوان یحس و حال خاص هیشد و بابا همراه با  یپل نیماش یآهنگ مسخره تو هیحرکت  نیح

موهات  یرو یگل سرخ ادتهی... نشون به اون نشون یتو منو غممو نخورد ی... کشتیدل منو برد یصورت رهنیپ_

 ... امیبعد م گردمیبر م یزود رمیمن م ی،گفت ینشوند

 و قطعش کردم. دیکل یگذاشتم رو دستمو

 کرد و گفت : میتنظ نویماش نهیآ بابا
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  ؟یچرا آهنگو قطع کرد_

 کردم خودمو کنترل کنم و داد نزنم: یسع یلیخ

  ه؟یوانت چ نیبابا ا_

 رخشو گذاشت، به به!عجب خوش دستم هست. نیقرض گرفت ا نمونویوانت عموته ماش نیا_

 گفتم : هیو با حالت گر میشونیگذاشتم رو پ دستمو

 بشه. یفرودگاه با رخش... چه صحنه ا یجلو_

 ابونیوسط خ نیماش هویکه  رفتیم شیداشت خوب پ یهمه چ باًیسکوت و آروم شدن من تقر قهیچند دق بعد

 یشوک ناگهان هیبابا همراه شد با وارد شدن  نیروشن نشد، روشن نشدن ماش نیبابا استارت زد ماش یهرچ ستادیا

  کردم؟یم کاریبه من، داشتم چ

 رفتمیم

 ن؟یراد دنیبه بهونه اون د ایشرکت؟  سیرئ بدرقه

 ن؟یراد

 که منو از مرگ نجات داد؟ یکس

 که به سارا تجاوز کرد؟  یکس ای

  دنش؟ید رفتمیچرا داشتم م من

 نگفت ازم دور باش؟  نیماش یکن؟ مگه اون روز تو یاون نگفت ازم دور مگه

خودمو سپردم دست دلمو  کنم؟یم کاریمن دارم چ ره؟یم ادمی یقرار نبود ازش متنفرم باشم؟پس چرا همه چ ،یراست

 برم. دینبا رم،یا ناکجا آباد مدارم ت

 جلو تر برم.  نیاز ا دیبهم نشون بده نبا خوادیکه م هیاتفاق نشانه ا نیا

 شد؟! فکر کنم خراب شده.  ی: چ بابا



 2 وونهیعاشقتم د

 
117 

 

 بابا نگاه کردم و گفتم : به

 نداره. بیع گه،ید میبر شهیاها پس نم_

 گفت : عیسر بابا

 نه زشته دوستت اونجا منتظرته._

 شدم و گفتم : ادهیپ

 . امیب تونمیاومده نم شیمشکل پ گمیم زنمیبهش زنگ م_

 ببرتت. رمیگیدربست م ینه االن تاکس_

ود امکان ثمر ب یول کن ماجرا نبود، مقاومت در برابر بابا ب گهید کردیم لهیهم که پ یکرده بود وقت لهیبابا پ شد؛ینم

اومدم  ی، چندبار کردیشدم که به مقصد فرودگاه حرکت م یتاکس نیحرف بابا حرف زد و من سوار اول ینداشت رو

 یوجل نی... ، ماششدینم شد،ینم شد،یبابا حرف زد نم فحر یرو شدیبده که نشد، نم ریمس رییبه راننده بگم تغ

ودم، النفس ب فیآدم ضع کیفکر کردم، من مصداق بارز  شمیپ قهیشدم و به افکار چند دق ادهیفرودگاه نگه داشت، پ

 رفتمیطرف و اونطرف م نیفرودگاه ا یورود یربع وقت بود، جلو کیو فقط  خوردیپشت سر هم زنگ م میگوش

 یکی یکیساعتمو  یشمار ها هیخاموش کردم و ثان مویگوش مایفاط یکالفه از تماسا ستادم،یا یا شهگو فی،بالتکل

 وقت نبود. شتریب گهید قهیشمردم، پنج دق

  رفتم؟ینم ای رفتمیم دیبا

تازه  شهیپشت سرمم سبز نم هوی گهینه شرکت، د نمشیبینه دانشگاه م گهید یعنیقرار بود بره،  شهیهم یبرا نیراد

رام به خدمه بگه ب ریکو یتو ایکردم بهم تقلب برسونه!  ریسر جلسه امتحان گ یهم نباشه وقت یا گهیکس د دیشا

 ذهنم  یتو ییصدا هیمونده بود،  گهید قهیم چهار دقکرد هباشه. به ساعتم نگا گهید یاگه به بهونه ها یحت ارهیپتو ب

 : گفت

 "... رهیم شهیهم یبرا"

طرف و اون  نیسردرگم به ا کردمیروشن م مویکه گوش یدفعه بدو بدو به سمت داخل فرودگاه رفتم و در حال هی

 رو گرفتم و با بغض گفتم: مایروشن شد شماره فاط میتا گوش گشتم،یو دنبالشون م دمیدویطرف م
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  د؟ییکجا مایفاط_

 گفت :  یشاک مایفاط

 ... گهید یایب یزحمت بکش خوادینم_

 زدم: داد

  د؟ییکجا گمیم_

 شده گفت : شوکه

  شده؟یچ_

 دستشو برام تکون داد نفس زنان مایکردم،فاط داشونیپ ازیعالمه نذر و ن هینگفتم و آدرسو ازش گرفتم و بعد  یزیچ

چمدون به دست و منتظر به اطراف نگاه  نیراد رفتن،یخودمو بهشون برسونم ؛داشتن م کردمیم یو سع دمیدو

 کوتاه زد که از چشمم پنهون نموند، یمن لبخند دنیبا د کرد،یم

 

 35پارت#

 گفتم : دهیبر دهیو بر ستادمیپدر وپسر ا یمو رو به رو نهیگذاشتم رو قفسه س دستمو

 ...دمیرس ری..ددیببخش_

 زد و گفت : یلبخند کمرنگ ییایمسعود آر ریام

 متشکر از لطفتون. کنم،یخواهش م_

 مرتب شده بود گفتم : یکم دنمیو نفس کش کردمینگاه م نیبه راد یچشم ریکه ز همونطور

 .دیداشته باش یسفر خوب دوارمیام_

 زد و گفت : یلبخند
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 ممنون .  یزنده باش_

 گفت: نیتکون داد و به راد هیبق یبرا یها حرکت کرد و دست یسمت پله برق به

 پسرم.  میبر_

 بود گفت : ستادهیهمونطورکه ا نیراد

 چشم پدر جان. _

گرفته بود چون با باال بردن سرم  مویتصم نیخودمو نگه دارم بهش نگاه کردم، اما انگار اون قبل تر از من ا نتونستم

از اون خنده  نیا یبه روم لبخند زد ،ول میبار مستق نیاول یباهاش چشم تو چشم شدم... تو چشمام نگاه کرد و برا

اعتقاد نداشتم و ندارم  زایچ نجوریاما چشماش نه ؛من به ا دیخندیبود که از صدتا اخم برام بدتر بود، صورتش م ییها

 بود.  نطوریبا جرعت بگم ا تونستمیاما تو اون لحظه م

 گفت : یا هیثانصورتش رفته رفته محو شد و بعد سکوت چند  یاز رو خنده

 خداحافظ. _

 بست و درهمون حالت با اخم برگشت و به سمت پدرش رفت چشماشو

 

 36پارت#

نکرد و اصال برنگشت پشت سرشو نگاه کنه، چند  ینامرد نمیو رفتنشونو تماشا کردم،راد ستادمیلرزون ا یلبا با

 یهمه اومده بودن از منش ه،یبق قشنگ دور شدن برگشتم به سمت یو وقت ستادمیا تیدر همون موقع یا قهیدق

 گفتم : مشونزدم وخطاب به ه یو اشکان و آرش، لبخند الک مایشرکت گرفته تا فاط

 حواسم نبود.  دیببخش یسالم به همگ_

 واشکان به سمتم اومدن اشکان با لبخند گفت : مایکارش، فاط یرفت پ یسالممو دادن و هرک جواب

  ؟یسالم خانم مهندس چطور_
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کان زدم اش یبه رو ینگفت، به زور لبخند یزیبر اندازم کرد و چ یبود با نگاه مشکوک ستادهیکه کنار اشکان ا مایفاط

 و گفتم :

 خوبم. _

ه گذاشت و ب مایشونه فاط یبه من زل زده بود انداخت و دستشو رو یکه مثله چ مایبه فاط ینگاه یچشم ریز اشکان

 خفه کننده گفتم : یفرار از اون فضا یانداختم و برا میبه گوش ییبسنده کرد، نگاه گذرا یخنده ا

 زود برم . دیدنبالم، با ادیبابا االن م _

 به حرف اومد و گفت : مایفاط

 .ییبا ما یگفتیخوب م_

 

 گفتم : عیسر

 گفتم مزاحم نشم. گهید_

 گفت : یجد اشکان

 .هینه،چه حرف_

 لحنو از نینکنه اشکان ا ه؟ی:نه چه حرف گفتیم یجد شهیافتادم، اونم هم نیراد ادیحرف اشکان ناخودآگاه  نیا با

 ! گمیدارم م یگرفته؟ هه، چ ادی نیراد

مشغول حرف زدن  یبود و با کس ستادهیبزنم که متوجه آرش شدم اونطرف تر ا یفکر در اومدم و خواستم حرف از

 بود. 

 گفتم : و اشکان تکون دادم و مایفاط یبرا یسر نیبخاطر هم نهیمنو بب خواستمینم

 من عجله دارم. دیببخش_

 و من انداخت و گفت : مایبه فاط یبینگاه عج اشکان
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 راحت باش._

 که گفت: دمیاز پشت سرم شن ییهمه تظاهر به خوب بودن ؛صدا نیخواستم قدم اولو بردارم و راحت شم از ا تا

 .اناید_

لبم  یرو ییلبخند کذا یگذاشتم و بعد از مکث کوتاه میشونیپ یرو یدیشد یمشت کردم و با ناراحت دستمو

 .میکرد ینشوندم و برگشتم و به سمت آرش، اومد سمتم و باهم سالم و احوال پرس

 .یاینم یگفته بود_ آرش

 لرزون گفتم : یشالمو صاف کردم و با صدا گوشه

 بودم.  ومدهیکاش ن_

 گفتم : عیبلغور کردم، سر یانداخت باال که متوجه شدم چ ابروهاشو

 .ینیریش ،یگل ومدم،ینم یکاش دست خال یعنینه، _

 کنم بدتر گفتم!  فکر

 گفتم : دوباره

 سالم کردم ! رید دیببخش ی... آهان راست نکهی... منظورم اهینه گل چ_

که طرف مقابلم به صورت خود  شهیدرست م یوضع هیحرف زدنم تمرکز کنم،کالً  یرو تونمیذهنم مشغوله نم یوقت

 .ستیبارم ن یچیه فهمهیجوش م

 باخنده گفت : آرش

 بگم... خواستمینداشتم م یمنظور کنم،یخواهش م_

 حرفشو بزنه و گفتم : نذاشتم

 ولش کن. ال،یخیب_
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 ... خواستمیآره م_

 گفتم. یزیچ هیآره بابا من حواسم نبود _

 زد و گفت : یکمرنگ لبخند

 درباره...  خواستمیشدم، م الیخیاوهوم ، من ب_

 اصالً بهش فکر نکن.  ،یکنیم یخوب کار_

 گفت : هوی

 حرفمو بزنم؟  یزاریم اناید_

 خوب نشون دادن خودم گفتم : یبستم و با ته مونده توانم برا چشمامو

 باشه بگو.._

 گفت : عینگاه کرد و سر بهم

 بگم....  خواستمیم ؟یذاریمگه م_

 و گفتم : دمیکش یقیبودم حرفشو بزنه که ساکت شد و بهم زل زد ،نفس عم منتظر

 بگو. گمینم یزیچ گهیمن که د_

 گفت : یآروم یصدا با

  ؟یاز حرفم ناراحت شد_

 خاتمه دادن بحث گفتم : یو برا دمیخند یتکون دادم ودوباره الک نیبه طرف سرمو

 نه آرش سر و پا گوشم._

 زد و گفت : یلبخند

 بدم. حیواست توض عتریهرچه سر دیکرده با رییتغ زایچ یسر هیدفتر  میخواستم بگم اگه نقشه ها همراهته االن بر_
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 ماساژ دادم و گفتم : مویشونیانگشت اشاره و شصتم پ با

 همون عصر؟  میبزار شهینم_

 اومده؟  شیپ یمشکل_

 و گفتم : دمیاز جا پر عیسر

  م؟یکن کاریچ دیگفتم ، خوب با ینطورینه، هم-

 شرکت، نقشه ها همراهته االن؟ میبر دیبا ستین یکار خاص_ آرش

 شرکت. ارهیبابا برام ب گمینداره م یخوب اشکال یول ستیاالن که همراهم ن_

 شده بودم نگاه کرد و گفت : رهیخ نیخم شد و مشکوک به من که سر افکنده به زم یکم سرشو

 شرکت؟ میاز اونجا بر یمن برسونمت خونه نقشه هارو بردار یخوایم_

 تکون دادم و گفتم : یبه نشونه منف سرمو

 شرکت؟  امیمن با تو ب شهیفقط م ست،ین ینه مشکل_

 گفت : عیسر

 البته._

 حوصله گفتم : یب

 . امیکنم م یلحظه برم از بچه ها خداحافظ هیپس من _

 منتظرتم . نیماش شیباشه من پ_

و  گذشتیساعتا م نیزود ا شدیو حرکت کردم، چقدر خوب م مایرفت و منم به سمت فاط یت خروجسم به

 برم خونه. تونستمیم

 اومد سمتم و دستمو گرفت و گفت: عیسر مایفاط
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 حالت خوبه؟  ؟یچرا برگشت_

 ؟ دنیفهمیانقدر تابلو بودم که همه م یعنی دم،یبه صورتم کش یبا تته پته دست د،یپر رنگم

 بد باشم؟  دیآره، مگه با_

 کرد و گفت : اخم

 .ینه حس کردم ناراحت_

 گفتم : عیسر

 !؟ینه بابا منو ناراحت_

 به صورتم نگاه کرد و گفت : مایفاط

  ؟یو ناراحت انایبابا.... د گمیم_

 ناراحت شم.  تونمینم ستمیمن آدم ن هیچ یدونیآخه م ؟یو ناراحت انایآره د هه

 به شونه ام زد و گفت: یخم کرد و مشتا یبا حالت شوخ مایفاط

  ه؟یقبل رفتن بگو اون پسره ک_

 برگشتم و نگاهش کردم، رفتیسمت آرش که پشتش به ما بود و داشت م به

 و پدرش نیواقعاً راد یعنی

 

 37پارت#

 رو با سهام دارها تنها گذاشتن و رفتن؟  شرکت

 گهید ییایآر تیریحل شده؟ فکر نکنم اون شرکت بدون مد یبرگردن و بگن همه چ شهیشد؟ م نطوریچرا ا آخه

 رو داشته باشه. یشگیابهت هم
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 که به دستم خورد به خودم اومدم و گفتم : یضربه ا با

 بله؟ _

 گفت : غیبا ج مایفاط

 طرف؟  هیها، ک یچونیپیم یزهر مار کره االغ، دار_

 میبر خالف حس درون یول داد،ینم ریه ندارم انقدر گحوصل دیفهمیکاش م یشدم، ا یعصبان یلیخ مایعمل فاط نیا از

 اشکان از اونطرف به سمت ما اومد. ندفعهیآروم خواستم سوالشو جواب بدم که ا یلیخ

 تو؟  یعه نرفت_

 به آرش نگاه کرد و گفت : ینه تکون دادم با حالت خاص یبه معن سرمو

 چقدر چهره اش برام آشناست. _

 آرش اشاره کردم و گفتم : به

 .کیتاج یپسر برادر اقا مارستان؛یتو ب ایآرشه، دکتر فاطم نیا ست؟ین ادتی_

 زدو گفت : یبشکن مایفاط

  تونستمیمنکه حالم ناخوش بود نم دها،البتهیآره، رسماً حافظه مون پوس _

 درسته؟ د،ینداشت

 جابه جا شدم و گفتم : یصندل یرو

 بله من بخاطر..._

 گفت: یکالفه گ با

 یشما تو تیفعال تیتثب ی. و من برادیکرد یعذر و بهانه، درسته شما کم کار یکلمه است خانم، ب کیجواب _

اس کارکنان ر هیکه مثله بق دمید هیشرکت ته یاتاق مجزا تو هیشما  یکار کنانم برا یرو میشرکت و نظارت مستق

 .دیو راس ساعت هم مرخص دیاریم فیتشر یساعت کار
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 زدم و گفتم: ی! لبخندامیدرم یکاریتابستونه و از ب گهیو با اخم به چهره اش نگاه کردم،خوبه د متفکر

 دانشگاه دارم... گهیندارم فقط من دو سه ماه د یباشه من مشکل_

 حرفم اومد و با آرامش گفت: ونیم آرش

 نگران نباش. میکنیهماهنگ م مارویتا_

 زده گفت: رتیح ییفدا هوی

  ؟یچ_

 تعجب گفتم : با

 بله؟_

 و رو به آرش گفت : دیکوب زیم یخودکارشو رو یعصب

 د؟یبد حیلطفا توض شهیم ک،یتاج یآقا_

 گفت: ییفدا یکه انگار اونم جا خورده بود به آقا یجور آرش

 بدم ؟  حیرو توض یچ_

 منتظر بهش نگاه کردم و گفتم : رونیب زدیام م نهیداشت از تو س قلبم

  ه؟یمشکل چ_

 شد و گفت : بلند

شرکت و  یتو یو اومد یاستخدام شد یاونوقت چطور ،یندار یو مهر نظام مهندس ینشد لیالتحصشما هنوز فارغ_

 کردن من در عجبم. دییشمارو تا یبا چه فکر

 یحرف گفتیبه آرش کردم، راست م یو نگاه برگشتم
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 39پارت#

 .نیبودم هم یمعمار یدانشجو کیگفتن نبود، من  یبرا

 کرد و گفت : یماخ آرش

در و پ یعنیو شرکاشون  ییایآر یکه با سهام دارها گرفته شده و شخص آقا هیمیتصم نیا ،ییفدا یآقا دیآروم باش_

ساخت و ساز  نیپشتش بوده، خانم شهامت نقشه ساختمان رو با توجه به قوان یفکر دیبنده، مطمئن باش یعمو

 کردن. یطراح

 تلفنو برداشت و گفت : یعصب ییفدا یآقا

 .زنمیحرف م ییایآر یمن خودم راجع بهش با آقا_

 به من اشاره کرد و گفت : و

 . دییشما فعالً بفرما_

برداشم و به سمت در رفتم آرش پشت سرم اومد و  فمویکردم، ک یگلوم حس م یبغضو تو شتریب گذشتیم یهرچ

 گفت : یآروم یطنز و صدا و با لحن ستادیدر ا یجلو رون،یکرد به سمت ب میهمراه

 یکارا بشه هیتوج نیکنم تا ا کهیت کهیخودمو ت دیهنو اولشه با ه،تازهیجور برخوردا تو محل کار عاد نینکن ا هیگر_

 .هیبه چ یشرکت چ

 زدم و گفتم : یحوصله ا یب لبخند

 برم خونه؟  شهیم_

 نه انداخت باال و گفت : یحالت ابروهاشو به معن باهمون

 .یدیهنوز اتاقتو ند ،یذوق شد یچه ب_

 گفتم : یلحن خسته ا با

 .کنمیخواهش م نم،یبیم امیفردا م_
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 از خنده نبود، آروم گفت : ینشونه ا گهیچهره اش د یتو

 و خواهش؟ اناید _

 شدم، رهینگفتم و منتظر به نوک کفشام خ یچیه

 صبر کن خودم برسونمت. یتونیه ماتاقتو نشون بده ، اگ یمنش گمیم ستمیمن فردا ن ست،ین یباشه مشکل _

 دنبالم ، خداحافظ. ادینه ممنون بابا م_

 برگشت. استیکرد و به اتاق ر یخداحافظ آرش

 از شرکت خارج شدم. یبستم و بعد از مکث کوتاه چشمامو

*** 

 و دستشو انداخت دور گردن عمو و گفت: دیخند بابا

 ادته؟یفرامرزو -

 خنده و گفت : ریزد ز عمو

 پسر مردمو. میکردیم تینگو داداش چقدر اذ_

 و گفت : دیبلند خند بابا

 بود. ییچه زمانا ریبخ ادشی_

 و گفت  دیکش یآه عمو

 گذشت اون موقع ها االن عصر؛ عصر ارتباطاته. گهید_

 کرد و گفت: دییحرف عمو رو تا بابا

 سیتا پار نجایاز ا یزنیم دیکل هی ا،یور دن نیا یریم یزنیم دیکل کیوامونده هاست،  نیسر هم ریهست ز یهرچ_

 داداش. یحرف بزن یریتصو یتونیم
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 گفت: یظیبه من کردو با لحن غل یچشم رینگاه ز ارژنگ

 چت عمو. ویدیو _

 کردن اتفاقات امروز شدم، زن عمو با خنده گفت : لیشدم و مشغول تحل رهیخ ینکردم و به گل قال یتوجه بهش

 چته. ویدیپسر مهندسم بشم، آره آقا رسول اسمش و یفدا یاله _

 عمو بلند گفت: هوینگفت،  یزیانداخت و چ نییبا خنده سرشو پا ارژنگ

  ؟یچطور اناید_

 باال گرفتم و گفتم : سرمو

 خوبم ممنون._

 گفت : ارژنگ

 خانم. اناید دیشونیپر کمی_

 داره،  نویحوصله ا یک ایخدا

 خواستم جواب بدم عمو گفت: تا

 .شهیو هوات عوض م ،حالیشیاز خنده روده بر م گهیجوکا م هیمهندس _

 و گفت : دیخند بابا

 ؟یجد_

 مهندس. میجوک بگو شاد ش هیبله، _ عمو

 به من نگاه کرد و گفت: یچشم ریبلند شد و دوباره ز ارژنگ

 تمرکز کنم... مادر جان سکوت لطفاً. دیخوب بزار_

 اش و گفت : نهیرو س دیعمو مشتشو کوب زن
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 مرگت شه مامان، ساکت بچه ام تمرکز کنه. شیپ یاله_

 و گفت : رخندهیزد ز هوی ارژنگ

 ههَهَهَههه. شنیبچه هاش گم م کنهیمرده خوب؟ خوب؟ در خونه شو رنگ م هیاومد، اومد _

، وسط  میگاه کردخنده، منو مامان و بابا مات و مبهوت به هم ن ریعمو و زن عمو چشماشونو بستن و باهم زدن ز هوی

 یا هقینگفت اما بعد چند دق یچیو ه دیبه زور خند یپشت بابا، بابا هم طفلک دیکوب یخنده عمو با مشت چندبار

 خنده گفت : حیا ح،یا وسطشد، زن عمو  شتریعمو به پشت بابا ب یوقفه مشتا یخنده ب

 بهش. دیآب بد کمیخدا مرگم بده روده بر شده، _

 کیبلند شد و به سمت آشپزخونه رفت و با  شدیعمو له م یمشتا و سرفه ها ریجون بابا هم که داشت ز یبرا مامان

 آب برگشت. وانیل

 و رو به من گفت : دیخند ارژنگ

 خنده دار بود نه؟ یلیخ_

 

 سرمو تکون دادم و گفتم: یلحن تمسخر کننده ا با

 . یلیاوهوم خ_

 و گفت : دیکش یعمو نفس زن

 مهندسم اخه مردم چشمشون شوره مادر. یجوک نگ یکس یجلو گهید_

 ذوق زده گفت: ارژنگ

 از خنده هنوز نگفتم براتون . شهیبلدم که پوستتون پاره م ییجکا هیتازه _

 به سمت اتاقم رفتم. یدیبراش نازک کردم واز جام بلند شدم و با ببخش یتفاوت پشت چشم یب
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 40پارت#

گاه ن شدیبار تلفنم زنگ خورد و منم مثله دفعات قبل فقط به صفحه اش که اسم سارا خاموش روشن م نیچندم یبرا

سارا انگار نه  ر،یکردم و جواب ندادم، دوست نداشتم باهاش حرف بزنم، شده بودم مثله سابق و قبل از اتفاقات اخ

به  من شدیباعث م شتریب نیهم زد،یرف مح دشیجد بطهو از را دادیم امیبهم پ یانگار بهش تعارض شده با خوشحال

مرتکب نشده بود چرا  یجرم نیراد پوشوند،اگهیصورت مسئله رو نم نیبازم ا یشک کنم، ول نیرفتارم با راد

 الیخیسارا ب نکهیو ا یبشناس نویاتفاقات افتاده تا تو راد نیهمه ا گفتیاز درون بهم م یزیچ هیاما بازم  گفت؟ینم

 خودشه! هیلفتاز پوست ک هماجرا شد

، تا کنم بلکه فکرم باز شه یرو ادهیپ اطیح یتو کمینگاه کردم و بلند شدم تا  دادیساعتم که هشت شبو نشون م به

 .ستادهیدر ا یباز جلو شیارژنگ با ن دمیو درو باز کردم د رهیدستگ یدستمو گذاشتم رو

 خانم. انایسالم د_

 و به سقف نگاه کردم و گفتم: دمیزده دستمو به چونه ام کش حرص

  ؟یدار یکار_

 در خونه اشاره کرد و گفت : به

 صداتون کنم. امیگفتن ب خورنیم ییدارن چا اطیح یعمو و زن عمو با مامان بابا تو_

ز ا یروزا خبر نیا بیعمارت رفتم و به اطراف نگاه کردم، عج اطیح یتفاوت از کنارش رد شدم، تو یگفتم و ب یآهان

 .دمیدیخانمو هم که اصالً نم مایود، سنب نویم

 کردم و به بابا گفتم : یعمو و زن عمو سالم مجدد به

 نجا؟یا نیچرا اومد_

 خورد و گفت: شییاز چا یجرعه ا بابا

 .خورهیبه کلمون م یباد هیال اقل  نجایدلمون گرفته بود تو خونه ا_

 خداروشکر که خونه تون بزرگه داداش._ عمو
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 و گفت: دیکش ینفس بلند بابا

 از دستمون نره. نمیبرادر، اگه هم یا_

 کردم و گفتم : یبودم اخم ستادهیکه ا همونطور

 چطور؟ _

 بابا رسول نفوس بد نزن. یا_ مامان

 بهم زد و گفت : یبعد لبخند و

 .زمیبر ییبرات چا نیبش نجایا ایب اناید_

 کنار مامان نشستم و گفتم: یصندل یرو

 ه؟یخبر_

 اش انداخت و گفت : گهید یپا یعمو پاشو رو زن

کاخ در اندشتو به همراه خونه نابروانتون  نیزن عمو جون صاحب خونه تون قراره از همسرش جدا بشه و ا یچیه_

 بفروشه و بره. 

 گفت : دیغر تیلب با عصبان ریکرد و ز یاخم عمو

 افروز_

شد سکوت کرد و به من که  یبحث؛ مامان بهش گفته بود خال یکه تو"نامبروان "عمو که عقده اش از اون کلمه  زن

 شده بودم نگاه کرد. رهیمات و مبهوت به بابا خ

 گفتم : یناباور با

 جدا شدن؟ کیتاج یخانم و اقا مایس_

 نگفت. یزیتکون داد و چ دییناراحت سرشو به نشونه تا بابا
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 .الیواو شد؟یبچه طالق م نویم یعنی نیجدا شدن،ا کیتاج یخانم و آقا مایس شد،ینم باورم

 ارژنگ گفت : هوی الیفکر و خ وسط

 م؟یباهم قدم بزن قهیچند دق شهیخانم، م اناید دیببخش_

 شوکه شدم و خجالت زده به بابا و عمو که مشغول حرف زدن بودن نگاه کردم و گفتم : شنهادشیپ از

 چرا؟_

 عمو گفت : زن

 ...انایوا د_

 توجه بهش به گفتم : یحرف بزنه و ب نذاشتم

 پووف، من کار دارم ارژنگ._

 با خجالت گفت : ارژنگ

 .قهیچند دق_

و با  دمستایا هوی میدور شد هیاز بق یگفتم و به زور از جام بلند شدم و جلو رفتم ارژنگم پشت سرم اومد وقت یا باشه

 و با خنده گفت: ستادیاخم برگشتم و بهش نگاه کردم، جا خورد و ا

 .میبود بهم برخورد کن کیعه نزد_

 به سرتا پاش نگاه کردم و گفتم: یعصبان

 ؟یداشت کارمیشنوم،چیخوب بگو م_

 و گفت: دیکش شدیم دهید دمیسف یکه البه الش تارها شیمشک یبه موها یدست

 شم... آشنا بشم. زیچ نجایبا ا یعنیآشنا شم باهاتون... میراه بر کمیخواستم  یچیه_

 به اطراف نگاه کرد و گفت: دیشدم، عکس العمل منو که د رهیبهش خ نهیحرکت و دست به س بدون
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 .مینیاون آخر باغو بب میمثال... بر_

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

  ؟یچ_

 و گفت : دیاز جا پر دستپاچه

 نه، بخدا منظورم اون نبود. _

 صورتشو گفتم : کیاشاره مو بردم نزد انگشت

  ؟یکشیتوخجالت نم_

 گفت : یمونیو با پش حرفم اومد نیب

 سوء تفاهم شده... من.. دینینه بب_

 گفتم : یرو دستش و با همون لحن عصب ختمیر یپاک آب

 .ادیبزار رک بگم از رفتارت خوشم نم ه؟اصالًیچ یالک یرفتارا نیمنظورت از ا _

 من... یول-

 حرفمو بزنم،ساکت.  ستایوا_

 نگفت. یچیو ه نییانداخت پا سرشو

 لحنمو آروم تر کردم و گفتم : نیکردم بخاطر هم یرو ادهیکردم ز حس

 .زهیازت بهم بر تمیذهن یینجایکه ا یهفته ا کی نیکارت نزار ا یبرو پ_

دفعه  هیکه فکر کردم سر عقل اومده خواستم راهمو بکشم برم که  یو درست همون لحظه ا دمیکش یراحت نفس

 سرشو اورد باال و با ذوق و خنده گفت :

 ه؟یراجب من چ تتونیمگه ذهن_
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 گفتم : یصورتم و با درموندگ یگذاشتم رو دستمو

 خداا یا_

 

 : دیپرسیو مدام م ومدیسمت خونه حرکت کردم و بدون توجه به ارژنگ .که پشت سرم م به

  ه؟یچ تتونیذهن داا،ینگفت_

قبل  نی.نگاه رادشدم.. رهیو به سقف خ دمیتختم دراز کش یحوصله رو یشدم و درو روش بستم، خسته و ب وارد

 ؟ی... آخه چرا رفترفتیچشمم نم شیلحظه هم از پ هیرفتن 

از پنجره اتاقم افتاد  دیکه نور خورش ییشونه اون شونه شدم اما اصالً خوابم نبرد... تاجا نیموندم و ا رهیسقف خ به

 تخت نشستم و به اطراف نگاه کردم. یصبح شده، رو دمیچشمم و فهم یرو

کنم و چه بهتر اون  یسرش خال تمویحرف بزنم و عصبان یکیداشتم با ازیزنگ خورد به شدت ن میموقع گوش همون

 خورد تماسو وصل کردم و گفتم : مایبرداشتم و خواستم جواب بدم که چشمم به شماره فاط مویمورد سارا باشه، گوش

 سالم. _

 گفت : یحرص درار یانرژ با

 خول خودم. قیسالم رف_

 و گفتم : دمیلبمو با حرص جوو  دمیکش یقیعم نفس

  ؟یسالم، آره خوبم تو خوب_

 خداروشکر... راستش زنگ زدم _

 کنم. دعوتت

 گفتم : کنجکاو

 دعوت؟ کجا؟_
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 ؟یایشمال عشق و حال...م یالیو میآخر هفته بر میمونو جمع کن هیپا یچندتا از دوستا میگرفت میمنو اشکان تصم_

 .شدیحال و هوام عوض م کمینبود الاقل  یلبم اومد،فکر بد یرو یلبخند

 .ادیاووم، بدم نم_

 .میکن فیاشکان نوازنده ان قراره باهم ک یدوتا از دوستا شه،یم یعال اناید یوا_

 زده گفتم : ذوق

 ؟یجد_

 

 .انایجون د _

 ؟یبه الهام خبر داد یآخ جون، راست_

 کرد و گفت : یمکث مایفاط

 .یو گرفتار ریداره و هزارتا گ بچه گهید یدونیخوب م یبهش گفتم ول_

 گفت : ینگفتم،با خوشحال یزیکردم و چ دییتا حرفشو

 گه؟ید یایپس حله حتماً م_

 شک گفتم: با

 .دمیرو م یبسنجم خبر قطع طویبا مامان بابا مشورت کنم و شرا م،یمنکه اوک_

 .یایب دیبا گهید یاریدر ن یخر باز اناید_

 .کنمیخودمو م یسع_

 خخخ،پس فعال،ً منتظر تماست هستم ._

 باشه،ممنون خداحافظ._
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 آشپزخونه و گفتم : یرفتم تو عیتخت و بلند شدم و سر یگذاشتم رو مویگوش

 .یمامان، مامان، مامان، مامان. مامان_

 برگشت و گفت : مامان

 بله، بله؟؟_

 گذاشتم رو اپن آشپزخونه و گفتم: دستمو

 د؟ییتا مایشمال، آخر هفته با فاط_

 در گم نگاهم کرد و گفت : سر

 شمال؟  یبر مایبا فاط یخوایآخر هفته م ؟یزنیحرف م یچرا تلگراف-

 بستم و گفتم : چشمامو

 شما. دییالبته با تا ول،یا_

 به سر و وضعم انداخت و گفت : ینگاه مامان

 تو خونه. یرنگ و روت بازشه، افسرده شد کمیندارم، برو  یمنکه مشکل_

 .گهیپس، با بابا هم حرف بزن د_

 که... شیشناسیم ینزن یات حرف طهیسل یزن عمو نیفقط جلو ا ه،یباشم اونم راض یمن راض_

 گفتم و به سمت اتاقم رفتم : یلب باشه ا ریز

 بودم من؟ یافسرده ک_

 

 42پارت#

 چه خبره. نجایابفهمم  دیمن با گهی... پووف،مکهیوسط اتاقش مرت ختهیشرکتو ر یهمه پرونده ها_آرش
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 شد؟  یمن چ فیوسط تکل نیاگه مالک شرکت بود سگ درصد االن سکته رو زده بود،حاال ا نیا_

تلفنشو جواب نده اوضاع  ییایآر یآقا یتا وقت گهیاونم جواب نداد م ییایآر یتو سرشه، زنگ زد آقا یچ دونمینم_

 .مونهیم ینطوریهم

 ضرب گرفتم و گفتم : نیزم یپام رو با

 شرکت نه؟ امیفردا ب تونمیپس نم_

 آروم نشون دادن خودش آهسته گفت : یبرا یآرش از پشت تلفن قابل فهم بود ول یعصبان یصدا

 .کنمیتو ناراحت نباش من خودم درستش م_

 خنده و گفتم : ریز زدم

 که. ستمیناراحت ن_

 گفت : متعجب

 آ..ها؟_

 بودم،خودمو کنترل یاومده راض شیبار بود از دردسر پ نیگفتم، اول تویواقع نیلحن حرف زدنش خنده ام گرفت، ع از

 کردم تا نخندم و گفتم :

 مسافرت. میقراره آخر هفته با چندتا از دوستام بر_

 گفت : آروم

 .کنمیم ستیکاراتو راست و ر نجای... منم اگهیاِ خوش بگذره، خوبه د ِ_

 کج کردم و گفتم : سرمو

 باشه._

 حن صداش مشهود بود گفت :ل یکه تو یلبخند با
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 مراقب خودت باش، خداحافظ._

 گفتم: یا دهیرفتم تو حس و با لبخند ژکوند و لحن کش منم

 .ی...اهم... ممنون بانطوریتوهم هم_

، منم  مینک دیخر کمی میبر مایبود با فاط فم،قراریقطع کردم و متفکر بهش نگاه کردم و بعدش انداختم تو ک تلفونو

م باز کردم و خواست اطویدر ح الم،یخیزنگ زدم به آرش تا باخودش فکر نکنه ب رمیمطمئن شم شرکت نم نکهیا یبرا

 افتاد! ردهک وونهیکه نن جونمو د یکیکه چشمم به جمال  رونیبرم ب

 سالم عروس گلم._حشمت  آقا

ش زده نن جون ک پیت شهیمثله هم دیکاله لبه دارسف د،یکت سف د،یآقا حشمت نگاه کردم ، شلوار سف یسر تا پا به

 ! ستیکه االن ن یننه جون یبود، هع

 .دییسالم، بفرما_

 سرش برداشت و گفت : یاز رو کالهشو

 و نجابت تو شده. یکمال وجمال و ادب و وقار و پاکدامن فتهیپسر من ش نیعرضم به حضورت عروس که ا_

  د؟یبامن_

 تکون داد و گفت : سرشو

 بله._

 و گفتم :زده بهش نگاه کردم  ذوق

 !گم؟یدارم م یاگه بگم دارم ...من چ شهیم ایر کمیهمش  یها درست بود ول نهیاز گز یسر کی_

 خونه و گفت : اطیدست من برد تو ح ریحشمت سرشو از ز آقا

 خانم کجان؟  یلیل_

 ابرومو انداختم باال و گفتم : هی
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 جان؟_

 و گفت : دیخند

 .میفهمیما حرف همو بهتر م میراجب جوونا باهم حرف بزن ادیب دیبهش بگ_

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 من قصد ازدواج با پسر_

 ندارم، نن جونمم رفته شهرستان. شمارو

 آقا حشمت دستشو گذاشت رو قلبشو گفت : هوی

 گاد. یاوه ما_

 بشم نیزم یسمت راستم مانع افتادنش رو یبا پا تونستمیدروغ نباشه م ابون،یخ یافتاد کنار جدوال یتلپ و

 کفشام پاشنه بلند نکهیا شد،سومیروم نم نکهینامحرم بودم دوم ا نکهیخوب اول ا یول گه،یلگد بود د هی ،عالجش

 بود!

 دستم زدم رو لپم و گفتم : با

  ؟یشدیخوداا،آقا حشمت؟چ_

از دور دوون دوون اومد سمت بابا حشمت، قشنگ که بهش دقت کردم  یکیبلندش کنم که  یچطور دونستمینم

اشه، کنار آقا حشمت رو آسفالت نشست و سر آقا حشمتو گذاشت رو پاهاش و چشماشو  قهیهمون پسره عت دمید

 بست و داد زد :

 بابا حشمت، بابا حشمت چشماتو باز کن،منو تنها نذار بابا._

 صدامو صاف کردم و گفتم : دیلنگیکار م یجا هی

ا قشنگ باز باشه ت دیاالن با د؛یچشماتونو ببند دیبا هکنیبابا حشمت تموم م نکهینباشه به نظر من بعد ا یفضول_

 .دینگاش کن
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 و گفت : شیشونیکف دست زد رو پ با

 . رمیاالن دوباره م دیآخ ببخش_

 بابا حشمت نگاه کرد و گفت: به

و از ت یاخرم ب ترسمیرووزم من م هیبدون تو  ارمیدووم نم یهمه گرگ تنها نزااار، بابا تو بر نیا ونیبابا، بابا منو م_

 بسووزم. یدور نیا

 گذاشت رو سر بابا حشمت و داد زد : سرشو

 نههه._

 نشست و گفت : نیبه صورت پسره زد و رو زم یمحکم یلیبابا حشمت با دست راستش س هوی

 ؟ یکنیم کاریچ نجاینون گوشم کر شد، توعه اوزگل ا فیزهر مار، ح_

 دستشو گذاشت رو صورتشو گفت : پسره

 ؟یزنیچرا م_

 و گفت : دیسر و صورت پسره کوب یبا پشت دست تو هیعصبان یلیخ شدیحشمت که معلوم م اباب

 پررو. تیترب یببند در گاله رو، بچه ب_

 ساعتم نگاه کردم و گفتم : به

 برم فعالً. دیمن با-

 و خطاب به بابا حشمت گفت: ستادیپسره بلند شد و اومد رو به روم ا هوی

 .رمیبگ یکه شده خودم حق خودمو از زندگ کبارمیبابا، بزار _

 چندش بهش نگاه کردم و گفتم : با

 شه؟یاسکول و زبون نفهمه عاشق منه بدبخت م یچرا هرچ_
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 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 ؟یکنیبا من ازدواج م_

 کردم و گفتم : یور هیبا شور و شوق و منتظر بهم نگاه کرد لبمو  و

 نه._

 .ینیمنو بب یقرارت بدم تاخود واقع ریبزار تحت تاث_

 بست وگفت : چشماشو

ار قر ریماشه رو بکش. تحت تاث گمیو م رمیگیتو اسلحه بزار رو سرم و بگو دوستم نداشته باش، من دستتو م_

 ؟یگرفت

 نه. _

و با مشت  نینوه آقا حشمت و انداختش رو زم یرو دیاز کنارم رد شد و پر یآدم با کت قهوه ا هیحرفش تموم شد  تا

 دادزد: دید تویوضع نیافتاد به جونش،بابا حشمتم تا ا

 نامزد_

 خودشو از باال پرت کرد رو دوتا شون و مشغول زد و خورد شد. اونم

 و متعجب جلو رفتم تا جداشون کنم، دهیترس

 

 43پارت#

نوه آقا حشمت رو چون درحال حاضر  دهیام پشت کت سف گهیرو گرفتم با دست د یدستم پشت کت قهوه ا کی با

 زورمم کم بود.  یدعوا نشدن از طرف الیخیب دمیکتشونو کش یهرچ شد،یداشت له م ریاون ز

 ...شیآرومتر، اوخ نزن، نزن کشت ون،یآقا_

 بکنم تو... تو حلقش . یتا عمود ارمیولم کن بزار بکشمش، اون تفنگ خرس کش بابامو ب_
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 حرفو زد نگاه کردم و گفتم : نیکه ا یکس به

 ؟ییارژنگ تو_

رد خو یداد اشتباه یحشمت از غفلت ارژنگ سوء استفاده کرد واومد با مشت بزنه تو صورت ارژنگ،ارژنگ جاخال بابا

 تو صورت نوه خودش.

 رفت. هیزشته آبرومون جلو در و همسا د،یآروم باش_

صله مو سر اورده بودن حو گهید ،یتوجه یتحمل کنم ااِل ب تونمیم زویبه من نکردن،همه چ یتوجه چکدومشونیه

 هم فشار دادم و داد زدم: یدندونامو رو

 بســـــــــــــــه._

شکم نوه آقا حشمت بلند شد  یحرکت برگشتن و بهم نگاه کردن و ارژنگ از رو یکه زدم هر سه شون ب یداد با

 .ستادیوکنار ا

 اومد و با اخم گفت : رونیدفعه در باز شد و بابا از خونه ب هی

 بود؟  یک یشده؟ صدا یچ_

 به اون سه نفر اشاره کردم و گفتم : یعصبان

 بابا. ینیبیم_

 و با لبخند گفت : دیکه اشاره کرده بودم چرخ یبه سمت بابا

 ننه جوننا. یالیاز فام شونیا یشناخت ؟یینجایحشمت خان؟ عه ارژنگ توهم ا دیسالم خوب هست_

 . میاز خجالت هم در اومد یپس خداروشکر کل ؟یجد_ ارژنگ

 درست نکهیشونه همه، دوبار پلک زدم نه مثله ا یهر سه لبخند زنان دستشون رو دمیو در کمال تعجب د برگشتم

شون کرد و بعد برگشت و همونطور که  ییچشمامو درشت کردم و به بابا نگاه کردم، بابا به سمت داخل راهنما دمید

 گفت : زدیلبخند م
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 ود پس؟ ب یداد ک یصدا_

 باال انداختم و گفتم : یشونه ا عیسر

 خداحافظ. گهیمن برم د دونم،ینم-

 خدا به همرات_

 خالق! جلل

 

 44پارت#

 لب غرغر کنان گفتم : ریتکون دادم و ز یتاکس یبرا دستمو

 .کنمیم یهمتونو زخم رمیبگ ادی یسوار نیالمصب... چقدر هوا گرمه، من اگه ماش گهید ستاید آخه وا_

ه اون پسره ک دمیو آسمون بودم برگشتم و به کنارم نگاه کردم و د نیگفتن به زم راهیکه مشغول بد و ب همونطور

 یمونده سر صبح نیبرگشتمو پشتمو بهش کردم، هم عی! سرستادهیباهاش بحث کردم کنارم ا نگیدر پارک یجلو

 دست  یتاکس یداشتم برا رو به رو شم، همونطور که پشتم بهش بود و نیبعد اون اتفاقات با ا

 از پشت گفت : یکی هوی دادمیم تکون

 آدرس کجاست؟  نیا دیدونیخانم، شما م دیببخش_

 جمع کردم و در همون حالت که پشتم بهش گفتم : صورتمو

 . دونمینم_

وندم نه، تاسرمو چرخ ایرفته  نمیصورتم و آروم برگشتم تا بب یجلو دمیکش شتریب کمینگفت و منم شالمو  یزیچ

 خنده و گفت : ریزد ز روزیمن دوباره مثله د دنیبا د ستادهیمتوجه شدم همونطور که آدرس دستشه پشت سرم ا

 ؟ییتو یوا_

 و گفت : دینگفتم؛ دستشو گذاشت رو دهنشو بلند بلند خند یزیبه اطراف نگاه کردم و چ دستپاچه
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 روحم شاد شد. یمرس ایخدا_

 .دیدوباره خند و

 بهش نگاه کردم و گفتم : یحالت متاسف با

 از خنده. یریوقت نم هیبه پا _

 گفت : یتر دیخنده شد با

 .شهیبرام سخت م یزندگ فتمیپورشه تون م ادی شهینم_

 جمع کردم و گفتم : تیبا عصبان لبمو

 به جهنم._

 از خنده گفت: کردیشت غش مبدون وقفه درو باز کردم و سوار شدم، پسره همونطور که دا ستادیبرام ا یتاکس هی

 پورشه وانتو از طرف من ببوس._

 داد زدم : یدر اوردم و عصب شهیاز ش سرمو

 که با همون از روت رد شم. یروز دیبه ام_

 گفت: ینگفت،راننده تاکس یزیو چ دیجوابم فقط خند در

 مزاحمه؟  یآبج_

 .فتیشما راه ب هیروان ماریب ر،ینخ_

 خودمو باد یچشمام گذاشتم و با دستم چندبار یرو نکمویرسوند، ع مایراه افتاد و منو به محل قرارم با فاط نیماش

 زدم و به اطراف نگاه کردم.

 خانم شماره بدم؟_

 گفتم : مایو با خنده به فاط برگشتم
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 ؟یآدم ش یخوایزهر مار، تو نم_

 و گفت : دیخند

 .شنیفرشته ها آدم نم_

 صورتش گرفتم و گفتم : یلواشاره مو ج انگشت

 پره. تمیحوصله کل کل ندارم ظرف_

 م،یمغازه ها شد نیتریپشت و یو مشغول نگاه کردن لباسا میو دستمو گرفت و به سمت پاساژ رفت دیخند

 ؟ شدهیچ یخوب؟ نگفت_ مایفاط

 لب گفتم : ریز

 .نشیبب یوا_

 از مغازه ها اشاره کردم و گفتم : یکی شهیش به

 چه قشنگه._

 نگاه کرد و گفت : نیتریبه و مایفاط

 تار؟یگ_

 شدم و با لبخند گفتم : کشینزد

 داشته باشم. تاریآرزو داشتم گ رستانیآره،چقدر که دوران دب_

 شد و گفت : رهیخ شهیپشت ش تاریبه گ مایفاط

  ؟یو خوانندگ یقیکالس موس رفتنیم ادتهینرگس و مرجانو _

 آره تکون دادم. یبه معن سرمو

 ؟یخونینم گهیتو چرا د یتو از اونا بهتر بود،راست یصدا شهیهم یول_ مایفاط
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 و گفتم: دمیخند

 ریز مزدیم هویبود مثله اسکوال  یزمان هیگذشت اون موقع ها؛  گهیخوب نبود، تازه د یلینکن ،صدام خ یالک فیتعر_

 .کشمیبزرگ شدم، خجالت م گهیآواز، االن د

 دستش زد تو سرم وگفت : با

 .یفرصت مناسب برام بخون هی دیصدات خوب بود و االنم هست،با میلی،خیکرد جایتو ب_

 زدم به اون راه و گفتم : خودمو

 .شدیکنم چ فیولش، بزار برات تعر نارویا_

 پاساژ اشاره کرد و گفت : یشاپ رو به رو یبه کاف مایفاط

 کن برام. فیاونجا قشنگ تعر میبر ایب _

 

 باخنده گفت : مایکردم، فاط فیارژنگ تعر یآقا حشمت و نوه اش و کارا یماجراشاپ و من از  یداخل کاف میرفت

  شه؟یمن مگه م یخدا_

 گذاشتم و گفتم: زیم یرو دستمو

 اون پسره رو بهت نگفتم. ست،ین یزیهنوز چ نکهیا _

ه، و دوتا قهو یشکالت کیبرش ک هیکردم که گارسون سفارشاتو اورد، طبق معمول  یم فیبا ذوق و شوق تعر داشتم

 از قهوه اش خورد و گفت : یکم مایفاط

 په؟یپسره خوش ت_

 چونه امو گفتم : ریگذاشتم ز دستمو

 که مامانم... یدونیم است،چونیفرد دن نیاز نظر من زشت تر ؟یپرسیسواله م_
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 حرفمو بزنم و با حرص گفت : نذاشت

 مهم اخالقه. گهیم شهیآره مامانت هم_

 م :زدم و گفت یبشکن باخنده

 بچه خر پوالست. نیاز ا گهیبهم م یحس هی یدقت نکردم. ول ادیملکه ذهن توام شده ، ز نیبب_

 گفت : خوشحال

 عاشقت بشه. هوی یلج یلیکه باهاش خ یها بشه، کس یعشق لمیف نیفکر کن مثله ا_

 ابرومو باال انداختم و گفتم : هی

با پولشون پز  خوانیمزخرف حرص درار که فقط م یرو؛ آدما ییآدما نیهمچ نمیمن چشم ندارم بب ا،یزنیحرفا م_

 رو مسخره کنن. هیبدن و بق

 دور فنجون قهوه حلقه کرد و گفت: دستشو

 یو چشم ندار یندار یکه ازش دل خوش یکی یدید هویخبر داره؟  دهیکه سرنوشت برامون د ییاز خوابا یک_

 .خورهیهر روز به پستت م شینیبب

 افتادم... یکی ادی بیمن عج یول دمیفهمیرو از حرفاش نم مایفاط منظور

 شد و گفت : رهیخ یکه تو فکر فرو رفته بود به نقطه نامعلوم یدر حال مایفاط

 

 45پارت#

 یحس م نهیثابت هرروزه کل کل و دعواهاشه رو نب هیکه پا یروز اون آدمو، کس هیکه اگه  رسهیم ییجا هیآدم به _

نباشن، اون موقع  گهیکه د یکن یبا تمام وجود حس م یآدما رو وقت یسر هیکمه ، نبود  شیتو زندگ یزیچ هیکنه 

صالً ا فتهیبعدشه که شک به دلت م ،یرو جبران کن هو گذشت ینیطرفو ب گهیبار د هی یاست که از ته دل دوست دار

 یزمان هیکه  شنیم یدل نه صد دل عاشق اون کیکاره  هیان،  یبیآدما چه موجودات عج انایمن ازش متنفرم؟... د

 بودن سر به تنش نباشه،نه؟ یراض
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رو با تمام وجودم  نایا یحسو تجربه کرده بودم، من مو به مو نیتا مغز و استخونم رفته بود، من ا مایفاط یحرفا

 رفتارم داشتم محکم بود و یکه برا یلینبودم، چون متاسفانه دل مونیبودم ؛ اما پش دهیچش

 قابل بخشش. ریغ

 بهم نگاه کرد و متعجب گفت : مایازش خوردم،فاط یکمیفنجون قهوه رو برداشتم و  عیچشمام سر باسوختن

 ؟  ادیاز چشات اشک م یچ یبرا _

 گذاشتم و اشکامو با پشت دستم پاک کردم و گفتم: زیم یقهوه ام رو رو فنجون

 داغ بود، سوختم.  یلیخ_

 جمع کرد و گفت : صورتشو

 م تر بخور خوب. آرو_

 مونده . دامیهنوز خر میحواسم نبود، پاشو بر_

تموم شد و قصد برگشت به  دامونیلباس باالخره خر یپاساژ و فروشگاه ها یگشت و گذار تو یساعت کیاز  بعد

 یفروش یروسر یتو مغازه  مایفاط کرد،یدرد م یگرم شده بود و پاهام از فرط خستگ یلیهوا خ م،یخونه رو کرد

 مایفاط یا قهیمنتظرش موندم، بعد چند دق وپله ها نشستم  یبود، خسته رو ومدهین رونیبود و هنوز ب دیمشغول خر

 من گفت : دنیاومد و با د

  ؟ینشست نجایچرا ا_

 دست خودمو باد زدم و گفتم: با

 گرمه.  یلیخ_

 . میبخور رمیبگ یزیچ یبستن هیبرم  ستای،وایلیآره خ_

 بلند شدم و گفتم : یسخت به

 باش. نجایتو ا رمیگیم رمیمن م_
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 دمیهامو هم اونجا د یو نازگل ؛هم دانشگاه دیدادم، اتفاقا مهش یرفتم و سفارش دوتا بستن یفروش یسمت بستن به

 

 46پارت#

 .دمشونیکه د وردمیخودم ن ینداشتم خودمو به اون راه زدم و به رو یحوصله احوال پرس نکهیا یبرا یول

 .ارنیبودم که سفارشاتمو ب ستادهیا منتظر

 دختره صدا زد : هی

 .اناید_

 در آوردم و گفتم : نکمویو ع برگشتم

 بله؟_

 سمتمو دستاشو باز کرد و گفت : اومد

 تو؟ ییکجا_

باز  یزشته مثله ماست نگاش کنم منم به طبع دستامو کم یلیخ دمیبهش نگاه کردم؛ اومد جلوتر و منم د متعجب

 و خودشو انداخت بغل اون! گهید یکیدفعه در کمال تعجب از کنارم رد شد و رفت به سمت  هیکردم 

دبختانه ب انه؟ی دتمید یکس نمیشده بودم. همونطور که دستام باز بود به اطراف نگاه کردم بب عیمثله سگ ضا یعنی

 یبودن هم به سمت منه ، برا یفروش یکه تو بستن ییکل آدما یچشا یچیاون دوتا که ه یمتوجه شدم چشما

رفتم و بغلش کردم و  خوردیم یبستن اشتبود و د ستادهیکه اونجا ا یدختربچه ا کیشدن نزد عیاز ضا یریجلوگ

 گفتم :

 .زمیعززز_

 گوشش گفتم : ریز آروم

 نکن بحث شرف وسطه. عیضا زتیجون عز_
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 جدا شدم والتماس گونه زدم رو لپمو گفتم : ازش

 جان من._

 بلند شد و اومد سمتمون و چپ چپ نگاهم کرد و گفت: دینگفت، مهش یزیشده و چ رهیه با اخم بهم خبچ دختر

 .انایسالم د_

 شدمو شالمو درست کردم وبا غرور گفتم : بلند

 سالم. _

  ؟یخوب_

 هارو آورد ؛رفتم و برشون داشتم و گفتم : یبست فروشنده

  ؟یخوریممنون، م_

 اشاره کرد و گفت : زیم به

 .میصرف شده... مهسا بر_

 دختر بچه رو گرفت و از جلوم رد شد،دست مشت شدمو گذاشتم رو صورتم و گفتم : دست

 ؟یییآخه به چه گناه ایخدا_

 

 47پارت#

 و گفت: شمیاومد پ مایفاط

 ؟یبساز ای یبخر یبستن یتو؟ رفت ییکجا_

 رو به سمتش گرفتم و گفتم : یبستن

 بخور فقط. ایب_
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 درشت شده گفت : یچشما با

 .یتیترب یب یلیخ_

 رو گرفتم جلو چشمشو گفتم : یبستن

 کوفت کن. گم،یرو م ینادان، بستن_

 و گفت : دیخند

 منتظره. نیاشکان تو ماش میبر ایچقدر من منحرف شدم! ب_

 عه، اومده؟_

 آره، اونطرفه._

 برداشتم و گفتم : دارویخر لونینا

 بدو که مردم از گرما._

 و گفت : ستادیوسط راه ا هویمثله من با عجله دنبالم اومد  اونم

 اشکان بترسه. میبکش غیبعد باهم ج میش نیسوار ماش ییهوی ایب انا،ید_

 زدم و گفتم : یطانیلبخند ش خوردمیم مویکه بستن همونطور

 اوم، باشه._

زدن، اشکان با  غیبه ج میکرد عقب و شروع دمیپر ییباز کردم و دوتا نویماش یدر عقب میدیرس نیدر ماش یجلو

خنده، اشکان بر خالف  ریز میزد مایتو دستش افتاد تو بغل من، همزمان منو فاط یِو گوش دیترس از جا پر

 تصوراتمون با اخم گفت :

 قلبم اومد تو دهنم. ه؟یچه کار نیا ؟یچ یعنی_

 : دمیگذاشتم رو دهنمو خند دستمو
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 جنبه داشته باش. کمیاشکان پسرم ،_

 توجه به اشکان سرمو گذاشتم رو پاهام و گفتم : یب د،یخندیو م شهیداده بود به ش هیسرشو تک مایفاط

 برق. زیریشده که انگشتشو کرده تو پ ییات مثله راسوو افهیخدا نکشتت ق_

 به اطراف نگاه کرد و گفت : اشکان

 کو؟ میها، گوش وونهید_

 گوشم گفت : ریز مایرو در آوردم فاط یبود دستمو گذاشتم رو پاهامو گوش نییهمون حالت که سرم پا در

 .میکن تشیاذ کمیکن  مشیقا_

ه ها رو نگا یصندل ریو ز نییافتاد ، اشکان رفته بود پا یکنم که چشمم به صفحه روشن گوش نکارویهم خواستم

 . آب دهنمو قورت دادم و شوکه شده گفتم :کردیم

 سالم._

 زیم یتنش بود و دستاشو رو دیشرت سف یت هیچونه اش برداشت و متعجب بهم نگاه کرد ،  ریز دستشو از نیراد

 گفتم: کردمینگاه م یدستپاچه همونطورکه به صفحه گوش کرد،ینگاه م نیگذاشته بود و به دورب

 .نجاستیا یعنی... نه رشیبگ ایتو بغل من افتاده ب تیاشکان گوش_

 باال اومد و گفت : اشکان

 عه، افتاده بغل تو؟ _

 تته پته گفتم : با

 ...نکهیمنظورم ا فتاده،ینه بغل منکه ن_

 با آرنج زد تو پهلوم و گفت : مایفاط

 بهش؟ یگفت یواسه چ_
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 رو ازم گرفت و گفت: یگوش عیسر اشکان

 وضع مارو؟ ینیبیسالم داداش، م_

 به اشکان گفت : مایفاط

 ه؟یک_

 اشکان

 با خجالت گوشه شالشو درست کرد و گفت : مایطگرفت،فا مایرو سمت فاط یگوش

 تورو خدا. دیببخش ن،یسالم آقا راد_

 که گفت : دمیشنیم نویراد یاما صدا دمیدینم رویتصو

 شما؟ دیخوب کنمیسالم، خواهش م_

 با خنده گفت : مایفاط

 تشیاذ گهیموقع د هی انایوگرنه من و د زنهیداره با شما حرف م گهینم دهیند ریاشکان خ نیبه مرحمت شما، ا_

 .میکردیم

 رو به سمت من گرفت و گفت : یگوش اشکان

 خانم. اناید نمیا_

 دروغ نگفتم. زدیبگم اگه بگم ضربان قلبم رو هزار م یچ دونستمینم

 :نیراد

  د؟یسالم،خوب_

دوباره با آرنج زد تو پهلوم که صورتم از درد جمع  ماینگفتم و فقط نگاهش کردم، فاط یزیکج کردم و چ یکم سرمو

 شد، و آروم گفتم :
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 .یآ_

 بهم نگاه کرد و گفت : دمید نیچهره راد یرو به وضوح تو ینگران

 شد؟ یچ_

 به خودم اومدم و گفتم : عیسر

 ...پدرتون حالشون خوبه؟یچیه_

 چرخوند سمت خودشو گفت : رویبا خنده گوش اشکان

 سوال من بود. نیا_

با  با لبخند نیبه حرف زدن اونو اشکان توجه کردم، راد یصندل یشدمو از ال زیخ میتابانه ن یچرخوند ب رویگوش تا

 انداخت و گفت : مایبه فاط ینگاه طنتیاشکان با ش گفت،یدر اونجا م تشیو از وضع زدیاشکان حرف م

 نه؟  ؛یکنیقشنگ اونور عشق و حال م گهید_

 کردم و منتظر جوابش موندم نگاه یاخم به صفحه گوش با

 ه؟یغلط کرده مگه الک_

 برگشت و نگام کرد وبا تعجب گفت : اشکان

 ها؟ _

نگاه  هینگاه به اشکان و  هیدکتر اعصاب و روان مراجعه کنم ،  کیبه  دیموضوع بلند فکر کردن با نیا یبابا من برا یا

 : دمیخند یانداختم والک نیبه راد

 شرمنده باشماها نبودم. کنم،یپر م سیدوستم وو یاِ هه هه هه، دارم برا_

س کردم کرد ح نکارویا یجور هیتکون داد،البته ناگفته نمونه  نییباال انداخت و سرشو به سمت باال و پا ییابرو نیراد

 نگاه کرد و گفت : یباور نکرده، اشکان به صفحه گوش

 ؟ینگفت_
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 چونه اش و گفت : ریدستشو گذاشت ز نیراد

 کارارو ندارم.  نیال کار درمان بابام وقت افعالً دنب_

 به سقف نگاه کرد و گفت : یبا حالت متفکر نمینگاه کرد راد نیبا خنده به راد اشکان

 .کنمیراجبش فکر م یول_

 گفتم : یا دهیوبا لحن کش یخنده عصبان ریزدن ز یدوتاشون پق و

 زهر مار._

 برگشت و گفت : یبه من نگاه کردن ، اشکان با کنجکاو ییخنده شون قطع شد و دوتا یصدا

 ؟یفرستیم سیو یک یبرا اناید_

 ..ومدیبه چهره اشکان نگاه کردم و خواستم بگم سارا، اما دلم ن تیجد با

 ؟یشناسیمنو م یمگه دوستا_

 و گفت : دیخند

 نه._

 کنه،یشده و به من نگاه م رهیبرگشتم و بهش نگاه کردم که متوجه شدم خ گفتینم یزیساکت بود وچ بیعج مایفاط

 زدم وگفتم : یلبخند

  شده؟یچ_

 تکون داد، نیباال انداخت و سرشو به طرف یو مشکوکانه شونه ا دیخند

 نظر گرفته. ریاز اول مکالمه تو نخ منه و رفتارمو ز مایفاط یعنی نیا

 

 48پارت#
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 دستم باز شده و کل لباسمو پر کرده! یتو یمتوجه شدم بستن هویانداختم و به دستم نگاه کردم  نییپا سرمو

 زدم و گفتم : یکامال مسخره ا لبخند

 نخوردم مگه؟ نویعه، من ا_

 زد و گفت : یهم متقابالً لبخند الک مایفاط

 رفته. ادتی یپر کردن بود سیانقدر غرق و دیشا_

 رفت و گفتم : نیصورتم از ب یاز رو خنده

 آره._

گفتم، ن یزیبه خونه ساکت نشستم و چ دنیتا رس م،یتموم کرد و راه افتاد نیرو با راد یریباالخره تماس تصو اشکان

 شدم. ادهیخونه نگه داشت و منم پ یاشکان جلو نیماش

 داخل. دییبفرما_

 و گفت : دیخند اشکان

 ممنون._

 اورد و گفت : رونیطرف راننده ب شهیاز شاشکان گذاشت و سرشو  یپا یآرنجشو رو مایفاط

 دنبالت. میایپنجشنبه حاضر باش م_

 زدم و گفتم : لبخند

 دور هم. میخوردیم ییچا هی دیومدیباشه، ممنون، م_

 صورتشو جمع کرد و گفت : اشکان

 آخ پام._

 اشکان برداشت و گفت : یپا یدستشو از رو مایفاط
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 خوب توام._

 و گفت : دیپاشو باد دست مال اشکان

 .رسمیمن حساب تورو خونه م_

 نگفت. یزیو چ دیخند مایفاط

 زدم : غیج یعصبان

 .دیدور هم کوفتتون کن یزیچ هیخونه  میبر دیایب گمیم گه،ید دیزر نزن_

 گفت : عیسر مایفاط

 .میریم گهیما د زمیممنون عز ،یدوباره که هاپو شد_

 گفت : اشکان

 خداحافظ. م،یآره، مارفت_

 براشون تکون دادم و رفتن. دستمو

 داد زد : یکیبود، برگشتم تا برم داخل خونه که  یداغ یلیخ آفتاب

 به جون من بسته است. انویاون پ زت،یآقا آروم جون عز_

 لیدارن وکارگرا هم تند تند وسا یها اسباب کش هیاز همسا یکی دمید نیح نیتوجه به سمت خونه رفتم و در هم یب

 نمیدر خشک کرد رفتم عقب تا بب یدستمو رو یزیشکستن چ یتا خواستم وارد خونه شم صدا ،کننیو کار م برنیم

 که... هیچ

 

 49پارت#

کنجکاوانه سرمو کج  کرد،یداشت دعواشون م یهم عصبان یکیجمع شدند و  یزیچ هیدو سه تا از کارگرا دور  دمید

 شدم! رهیفرد رو به روم چشام درشت شد و بهش خ دنیکردم و با د
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امون بده همون  ایخدا ونده؟یپیم قتیداره به حق یجد یجد مایاعصاب خورد کن بود، نکنه حرف فاط یپسره  همون

 من! یبزار تو سرنوشت گور به گور گهید یکیهضم کنم بعد  نویراد

 کرد و گفت : یاون پسره هم برگشت و اخم هوی

 سر کارتون. دیبر_

 سمتم اومد و به من که  به

 گفت : کردمیگاهش ممتعجب ن همونطور

 .هیعرض ادب خدمت خانم همسا_

 بهش زدم و گفتم : یخودم اومدم و لبخند مسخره ا به

 .میرو کم داشت یکی، فقط تو  ستیکردن ن یزندگ یجا گهیمحله د نیا نکهیمثله ا ر،یخ_

 انداخت و گفت : ینگاه کیتاج یمتقابالً مثله من لبخند زد و به خونه آقا اونم

خونه رو بفروشه عوضش در تمام نقاط کشور برات خونه بخره تا هر وقت با خونت حال  نیبگو ا تیبه بابا جون ،یآخ_

 .ینقل مکان کن ینکرد

 مو متاثر نشون دادم و گفتم : چهره

 کردن . ریتسخ نویمثله تو کل کره زم ییمتاسفانه آدما یول هیراه حل خوب_

 صورتمو گفت : کیصورتشو اورد نزد د،یخندینم گهیکم آورد چون د نکهیا مثله

 ؟یسفر کرد نویکل کره زم_

 دمید گه،امایدرسته قورتم بده د ایالس وگاسه، ب نجایا یبچه پررو فک کرد نمیداد بزنم بکش کنار بب خواستم

به سرتا پاش انداختم و ابروهامو باال  یبا آرامش نگاه نیبخاطر هم شهیمن خوشحال تر م تیاون از عصبان ینطوریا

 گفتم : دیانداختم با تهد

 کن. تیبکش کنار، فاصله استاندارد تو با من رعا_
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 اعتماد به نفس به خودش اشاره کرد و گفت : با

 .ینیخواستم شاهکار خدارو بهتر بب_

 به دماغم انداختم و گفتم : ینیچ

 .یکه هست یبازم همون تحفه ا نمیهم بب یفول اچ د تیفیتورو با ک_

 لب گفتم : ریو به سمت خونه رفتم و ز برگشتم

 بزمجه. _

 که داد زد : دمیشو شن یعصب ینداد و فقط صدا یجواب

 .گهید دیکارتونو انجام بد عتریسر د؟یکنیتماشا م ویچ_

 دستامو مشت کردم و گفتم : یمندانه ا روزیلبخند پ با

 .نهیا ولیا_

از پشت در  دامویوارد خونه شدم، خر عیرفتم تو در، دستمو گذاشتم رو دماغم و درهمون حالت سربا صورتم  هوی که

 کرد و گفت : رمیغافل گ اطیح یبرداشتم و خواستم برم تو خونه که زن عمو تو

 ؟یبود دیانا،خریسالم د_

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشت

 سالم، بله._

 نشست و گفت: اطیح یتو یصندل رو

 .یدیخر ایچ نمیبب ایب_

 ونلینشستم و نا یصندل یتعارف رو یگرما و عوض کردن لباسام شدم و ب الیخیپاهام خسته شده بود که ب انقدر

 .زیگذاشتم رو م دامویخر
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 بودم بهش نشون دادم، نگاهش کرد و گفت: دهیکه خر یپر رنگ یآب یتابستون یمانتو

 شو نداشت؟ یچه قشنگه، صورت_

 حوصله گفتم : یب

 رنگو نداشتم. نیخوب من ا یا داشت ولچر_

چونه ام و تماشاش کردم، رنگ مو و  ریشد، دستامو گذاشتم ز دامیخر هیبق یکردن تو یگفت و مشغول فضول یآهان

 بودمو در آورد و گفت : دهیکه خر یپررنگ یالک آب

 ه؟یرنگ فانتز_

 پر رنگو با کمرنگ ست کنم. یآب نیا خوامیاوهوم،م_

 بهم انداخت و گفت : یچپک نگاه

 چه کارا._

 من خسته ام. گه؟ید دیهمشو د هووف،

 کنار دستم اشاره کرد و گفت: لونینا به

 ه؟یاون چ_

 کردم و گفتم : بازش

 بعدش. یماسک آب رسان برا نمی. اایدر میریکه م یموقع یکرم ضد آفتاب برا نیا_

 برگردوند سرجاش و گفت : دارویخر

 ؟ ایدر یاِه؟ پس قراره بر_

 لب گفت: ریجاش بلند شد و ز از

 طور... نیکه ا_
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 خونه. یرفت تو و

 سرم و گفتم : یگذاشتم رو دستمو

 .گفتمیم یزیبه زن عمو چ دیرفته بود نبا ادمیخدا  یوا_

 گفت : یبلند شدم و رفتم داخل، به همه سالم کردم و خواستم رد شم که کس منم

 سالم عروس گلم._

. ارژنگ با غرغر تو گوش زن عمو کنهیبابا حشمت درحال خشک کردن دستشه و با خنده بهم نگاه م دمیو د برگشتم

 گفت :

 .نشیمامان بب_

 عمو با خنده گفت : زن

 حرفو. نیا دیآقا حشمت، هنوز نه به باره نه به داره، نگ_

 حشمت با همون لبخند به زن عمو نگاه کرد و گفت : آقا

 .ستیبه شما مربوط ن-

 نگفت مامان با خنده گفت : یزیخم کرد و چا عمو

 آقا حشمت . دییبفرما شه،یاالن ناهار حاضر م _

همه  نیآشپزخونه، منم که مات و مبهوت از ا یبه جمع انداخت و رفت تو یعمو رنگ به رنگ شد و نگاه زن

 یردم، مامان براکه گذشت و لباسمو عوض ک یا قهیتختم نشستم، بعد چند دق یاتاقم و رو یرفتم تو یخوشبخت

خودش  یدوغ برا وانیل هیحشمت  آقانشستم،  یناهار خور زیاتاق و پشت م رونیرفتم ب لیم یناهار صدام زد و ب

 و گفت : ختیر

 خانم کجان؟ یلیل_
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و قاشقشو  دیکش یقینن جون حساس شده بود نفس عم یرو یلینشستن، بابا که خ زیو زن عمو هم سر م مامان

 ظرفش و گفت : یگذاشت تو

 نوه اتون کجا رفت؟ _

 قاشق پلو خورد و گفت : هیحشمت  آقا

 خانم کجاست؟ یلیپارسا ؟رفت خونه... ل_

 زد و گفت : یلبخند پر حرص بابا

 عه چرا رفت؟_

 خورد و گفت: گهیقاشق د هیحشمت  اقا

 خانم کجاست؟ یلیل اره،یرفت قرصامو ب_

 

 50پارت#

نوشابه خورد و  وانیل هینزد، آقا حشمت  یحرف ومدیاز آقا حشمت خوشش نم یجوابشو نداد و عمو هم که انگار بابا

که در باز شد و نوه آقا حشمت وارد شد  میو سکوت کرد، همه مشغول غذا خوردن بود زیرو م دیمحکم کوب وانویبعد ل

 و گفت:

 نکرد؟ یسالم، بابا حشمت کار_

 متعجب گفت : بابا

 داخل؟  یاومد یچطور تو_

 و گفت : دیخند

 اومدم تو. دمیپر واریباباحشمتو برداشتم از رو د یقرصا زیت گه،یگفتم مزاحم نشم د_

 تو ظرف ساالد و کاهو خورد و گفت : دیچنگالشو کوب بابا
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 آها._

 رو نایهمه آدم چرا ا نینشست و مشغول خوردن شد، من موندم ا زیپشت م عیآقا حشمت سر نوه

 نگه داشتن؟ ناهار

 بشقابمو گرفت و گفت : عیتموم کردم و خواستم بشقابمو پر کنم که پارسا ،نوه آقا حشمت ،سر غذامو

 براتون؟ زمیبر_

 برنجو برداشت و گفت: زیو از وسط م دیارژنگ پر هویخواستم بگم اره  ناچار

 بده بشقابو به من. زم،یرینه من م_

 گفت : پارسا

 .زمیرینه خودم م-

 گفت : نگارژ

 .زمیرینه من م_

 بابا داد زد : گرفت،یداشت باال م بحث

 ساکت._

 دادش زد و گفت : یماست مال یبرا یو بابا لبخند میدیاز جا پر همه

 دختر بابا، بده من اون بشقابو پارسا جان. یبرا زمیریخودم م_

 به ارژنگ کرد و بشقابو داد و بابا با چشم به ارژنگ اشاره کرد که برنجو بده، اونم برنجو به بابا داد. ینگاه پارسا

 لبخند بشقاب برنجو از بابا گرفتم و گفتم : با

 .یمرس_
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 جنبه بودنم هر یب تینشون دادن نها یو برا کردمینم یداده نشده بود، منم نامرد تیتا به حال انقدر بهم اهم ییخدا

 یو تا ارژنگ و پارسا برا کردمیمثال به پارچ آب نگاه م کردم،یغذارو کوفت ارژنگ و پارسا م کباری قهیند دقچ

 . گفتمیم کردنیم یدست شیبرداشتن آب پ

 خوشمزه بود. یلیآممم، ممنون خ_

 کردنیم ینیو عقب نش شدنیم عیضا اوناهم

 

 51پارت#

 : گفتیم یا قهیآقا حشمت هرچند دقبا آقا حشمت و نوه اش باالخره تموم شد،  ناهار

 خانم کجاست؟ یلیل_

صورت خونِمون گردن بابا بود،نوه آقا حشمت به بابا گفته بود اگه چند  نیا ریچون در غ داد،یجوابشو نم چکسیه اما

آخر، بابا نگران به آقا حشمت  میکنه و بزنه به س یآب روغن قاط کمیممکن بود  وردمیبراش م رتریقرصاشو د قهیدق

 نگاه کرد و رو به نوه اش آروم گفت :

 مارو ؟  رهیوقت گاز نگ هی_

 گفت: عیخنده که نوه آقا حشمت سر ریزدم ز یحرف بابا پق نیا با

 پدر بزرگ طفلکم که. ستین یشهامت، وحش یاِ آقا_

 باال انداخت و رو به عمو گفت : یشونه ا بابا

 ؟یداداش چرا ساکت_

مبل بلند شد و  یگوش بابا گفت که بابا هم مثله خودش ساکت شد، آقا حشمت از رو یتو یزیاخم کرد و چ موع

 گفت :

 .میرفع زحمت کن گهیما د_
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 عمو با اخم گفت : زن

 .دیکنیلطف م_

 حشمت دوباره برگشت سمت زن عمو و گفت : بابا

 شما دخالت نکن._

 بابا حشمت یبه سرتا پا یبه سمت آشپزخونه رفت، عمو هم نگاه ینذاشت عصب یفاصله ا دنیعمو که تا ترک زن

 انداخت و گفت :

 برم، بااجازه. دیکار دارم با خوردهیمن _

 خونه اش شد و رفت. یبابا حشمت با بدرقه مامان و بابا راه خالصه

 : گهیم ییو با پررو ستادهیزن عمو کنار مامان ا دمیآشپزخونه تا به مامان کمک کنم که د یتو رفتم

 .رونیپامو از خونه بزارم ب ذاشتینم امرزمی، مامان خداب میبود انایهه، من هم سن د_

 و ششونیتکون دادم و رفتم پ ینگفت، سرمو با ناچار یزیبا چشم و ابرو به زن عمو اشاره کرد و چ دیتا منو د مامان

 گفتم:

 د؟یکمک الزم ندار_

 دستشو شست و بهم نگاه کرد و گفت : عیعمو سر زن

 ظرفا رو بشور من خسته شدم. نیچرا اتفاقا ا_

 گفتم: عیحرصم گرفت سر شییپررو از

 فردا حاضر شم. یبرا رمیزدم ، مامان من م یتعارف کشک ایوا، زن عمو تنبل شد_

 و آروم گفتم : دمیکنار مامانو گونه شو بوس رفتم

 .گمیم نیبه ا یزیچ هیمن آخرش _
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 .رونیرفتم ب و

 عمو داد زد : زن

 .میقد یدخترا ال،دخترمیواو_

 و داشتم میصبرانه منتظر بودم تا فردا بشه، دور هم شامو خورد یو منم ب گذشتنیها و ساعت ها تند تند م قهیدق

 که بابا گفت: کردمیظرفا رو جمع م

 ؟یفتیفردا راه م اناید_

 دنبالم. انیم مایآره اشکان و فاط_

  ؟یندار یکم و کسر ؟یگرفت زای، همه چخداروشکر_

 خواستم حرف بزنم زن عمو اومد وسط حرفمو نه گذاشت نه برداشت گفت : تا

داشتم صفحه حوادث روزنامه رو  شبید اده،یشهر بزرگ آدم خطرناک ز نیتو ا دیمواظب خودتون باش یلیخ_

 دختر دانشجو. کیبود حمله چهار مردبه  خوندم،نوشتهیم

 آدم، زن عمو ادامه داد : یبرا ذارهینم الیصفحه حوادث که فکر و خ نیتموم شه ا یا

 کهیت ییباهات باشه وگرنه تنها دیمرد با هی شهیهم فهمن،یخامن نم نایا ییجا دیبچه تونو نفرست ییوقت تنها هی_

 .یشیم کهیت

 نگران گفت : بابا

 .ایگیراست م_

 به مامان نگاه کردم وآروم گفتم : ام،یمنم باهات م گهیاالن بابا م ایب

 مامان ._

 لب گفت : ریز مامان

 کنه. یدل خال نیگفتم نگو، ا نیهم یبرا_
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 گفتم : آرومتر

 . گهیبکن د شیکار هی_

 گفت : تیبا جد مامان

 خداروشکر اشکان باهاشون هست._

 داد زد : ارژنگ

 ه؟یاشکان ک_

 آورد و گفت : نییصداشو پا عیچشماشو درشت کرد و بهش نگاه کرد که سر مامان

  ه؟ی...اشکان کیعنی د،یببخش_

 :بابا

 . اناستیدوست د_

 عمو : زن

به شصت و پنج  یکه توسط دوست پسرش به طرز وحشتناک یچشمم روشن... تو صفحه حوادث نوشته بود دختر_

 خاک بر سر شد. ،یروش خاک برسر

 گفت : یعصبان مامان

بهش اعتماد دارم. زن  شتریمن از جفت چشام ب اناستید یمیخانومش دوست صم.. اشکان، گهیافروز ، توهم د یوا_

 عمو:

 اش گول خورد. یمیدوست صم سهیکه با دس یبدتر، دختر گهید_

 جمع کردم و گفتم : لبامو

 د؟یخوند نارویهمه ا دیزن عمو مطمئن_
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 عمو: زن

  ارم؟یمن از خودم در م یگیم یدار یعنی_

 بود گفت : شیکه سرش تو گوش عمو

 به همه یافروز انقدر حوادث خوند_

 استراحت کن. کمیبرو  ،یمشکوک شد زیچ

 نازک کرد و گفت: یعمو پشت چشم زن

 باهاش بره. تونهیمرد باهاش باشه ، ارژنگ م هی دیبا رم،ینخ_

 خنده و به ارژنگ اشاره کردم و گفتم : ریزدم ز یگفت ارژنگ پق تا

 .رهیگیاز مامانش اجازه م ییوبره دش خوادیهنوز م نیمرد؟ ا_

 از سر جاش بلند شد و گفت : یحرفم عصبان نیبا ا ارژنگ

 بخوابم. رمیمامان من م_

 نسبتاً بلند گفت : یعمو با صدا زن

 .نیبش_

 نشست. عیسر اونم

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 .ریبخوابم تا صبح به موقع بلند شم، شب بخ رمیمن م_

هم نداشتم، به اتاقم رفتم و  زدویکه زن عمو م ییحوصله حرفا یعالمه کار داشتم ،از طرف هیبهونه بود  دنیخواب

و خشک  دنیصبرانه مشغول سشوار کش یدوش گرفتم از حموم در اومدم و ب هیلباس برداشتم و رفتم حموم و 

دستورش نوشته  یهمونطور که تو وروحاصل کردم رنگ م نانیاز خشک شدن موهام اطم یکردن موهام شدم، وقت
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موهام گرفتم و رنگو گذاشتم روش و با  یدسته از جلو هیفرقمو کج کردم و  نهیآ یشده بود آماده کردم و رفتم جلو

 پوشوندمش. لونینا هی

 بگذره تا رنگ مو اثر خودشو بکنه، یا قهینشستم و منتظر موندم پنج دق نهیآ یجلو یصندل یحرکت رو یب

 ونولیگذشت وآهسته نا قهیدق پنج

 

 52پارت#

 زدم : غیرفتم و همون قسمتو شستم، ذوق زده به موهام نگاه کردم و ج ییو به سمت دستشو برداشتم

 شد. یجوون عجب رنگ_

 یو جلو دمیمختلف چرخ یو شونه زدم، به جهت ها ستادمیا نهیآ یرنگ شده رو خشک کردم و جلو یحوله موها با

 .دمیپر یرخ اومدم و با خوشحال یحساب نهیآ

 خدا چه خشکل شدم. یوا_

 و کردیم رییحموم وگرنه رنگش تغ رفتمیم دینبا گهید یبرراق شده بود ول یسرم رنگ آب یجلو یدسته مو هی

کنار سرم جمع کردم و بعد از حاضر کردن  یی. اون قسمت موهامو همونطور کج بافتم و با گل موشدیکمرنگ تر م

 .دمیتختم و خواب یرفتم رو لمیوسا

** 

صورتم انجام دادم و خط چشم  یرو یمات شیاز خواب بلند شدم و مشغول حاضر شدن شدم، آرا میپنج و ن ساعت

 !یبه همه چ شهیگند زده م ادیاز چشمام اشک م خندمیم ینزدم چون وقت ملیر دم،یپشت چشمام کش ینازک یلیخ

گم که پر رن یآب ینخ یکم، مانتوپررنگمو با دقت به ناخنم زدم و صبر کردم خشک بشه، بعد خشک شدن ال یآب الک

به ساعتم نگاه کردم و با عجله موهامو  دم،یمو هم پوش یخی نیتنم کردم و شلوار ج دیرسیزانو هام م یتا رو شیبلند

شال  تیطرف، و درنها هی ختمیسرمو کج کردم و ر یورنگ شده جل یبستم، موها یسرم دم اسب یشونه زدم و باال

 سرم کردم و لبه شو انداختم پشت گوشه ام. مویآسمان یآب
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 و با خنده گفتم : نهیآ یجلو رفتم

 بودن بهم نچسبونن! یبدم نشدا، البته اگه وصله استقالل نیکمرنگ و پررنگ همچ یست آب_

 مو به مچم بستم. یبخرم همون ساعت صفحه گرد مشک یرفته بود ساعت آب ادمیکه  ییاونجا از

ابا آروم به مامان و ب ینگاه کردم وبا صدا دادیصبحو نشون م شیش ندفعهیره به ساعتم که ابرداشتم و دوبا لمویوسا

 گفتم :

 االناست که برسه. مایرم،فاطیدم در من خودم م نیایب خوادینم گهیشما د_

 کالً تنها نباش. ،ینر ییجا مایبابا ، بدون اشکان و فاط یمواظب خودت باش اناید_ بابا

 مو انداختم رو شونه ام و گفتم : یکوله پشت د،یمامانم د یچشما یتو یحت شدیزن عمو رو م یحرفا ریتاث

 .شمینه بابا من ازشون کنده نم_

 بغل کردم و گفتم : شونوییدوتا

 خداحافظ._

 جلوم نیماش هیرو گرفتم خواستم زنگ بزنم که  مای!شماره فاطدمیاشکانو ند نیاما ماش ستادمیو دم در ا رونیب رفتم

 نگه داشت و گفت :

 برسونمت. _

 شدن! زیچقدر سحر خ سینوام نیمزاحم دایجد

 که همون پسره است، مشغول کار خودم شدم و گفتم : نیبابا ا یا دمیباال اوردم و د سرمو

 کار دارم . نمیبرو کنار بب_

 خنده گفت : با

 برسونمت. خوامیبابا م_
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 و با خنده گفتم : نشیدر ماش یگذاشتم رو دستمو

 تو؟ _

 مگه من چشمه؟ _

 .سنینویم یرنگ یرنگ یدانشگاه جزوه هاشونو با خودکارا یکه تو یهست ییتو مصداق بارز اون پسرا_

 بهم نگاه کرد؛ ادامه دادم : یسوال

 .رونیب انیم پوشنیکه شلوار نود م ییهمون پسرا_

 به لباسش کردم و گفتم : ینگاهکردم و  یموند، خنده ا رهیابرو هاشو باال انداخت و منتظر بهم خ ندفعهیا

 دوست دارن! یکه رنگ گلبه ییهمون پسرا_

 لباسش نگاه کرد و با خنده گفت: به

 .یتیترب یب ییییلیخ_

 کج کردم و گفتم : سرمو

 که هست، برو رد کارت. نهیهم_

 سرشو تکون داد و گفت : متاسف

 .ومدهیبه تو ن یخوب_

 گازشو گرفت و رفت. و

 

 53پارت#

 رو جواب داد و گفت : یگوش مایفاط

 .میایم میدار میکیسالم، نزد_
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 .عیباشه، فقط سر_

 .میبپر باال بر_

 اخم گفتم : با

 ها؟_

به سمتشون رفتم و سوار  عیو اشکان پشت سرمه، سر مایفاط نیماش دمیبرگشتم و د نیبوق ماش یصدا دنیشن با

 با خنده گفت : مایزد و فاط یمن سوت دنیشدم، اشکان با د نیماش

 گاد، بابابچه خوشگل. یاوه ما_

 و گفتم : دمیخند

 شما. شیپ میدیدرس پس م_

ه همراه کوتاه ب نیربع آست ییمویل یمانتو هی مایاسپورت شونو با هم ست کرده بودن و فاط یکفشا مایو فاط اشکان

 بود، و موهاشو رنگ  دهیقد نود پوش دیشلوار سف هی

 مو گذاشتم رو سرم و گفتم : یدود نکیبود و کنار موهاشو بافته بود، ع کرده

 کجان؟ هیبق_

 روبه رو اشاره کرد و گفت : نیماش به

 .ننیو شهرام اون ماش مایو ن نایس_

 عقب اشاره کرد و گفت : به

 .نیاون ماش نمیعسل و نازن_

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 هیخوبه تعداد دختر و پسر مساو_
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 زدو گفت : یچشمک

 . میندیعمدا جفت جفت چ_

 رو به آسمون گرفتم و گفتم : دستامو

 باشه. نیسیآرزوم بود شوهرم موز شهیخداروشکر، هم_

 با خنده گفت : اشکان

 .یرو گرفت هیخودت اصل قض میبهت بفهمون میخودمونو خسته کن ستیالزم ن مایمنو فاط گهیخداروشکر د_

 و گفتم :روشن کردم  نویشدم و پخش ماش خم

 باهوش. یور یام ور یآ_

 با آهنگ. یبه همخوان میو شروع کرد نییپا میداد نویماش یها شهیولومو برد باال همه ش مایفاط

 آهنگو خاموش کرد و گفت : مایفاط میدیچالوس که رس جاده

 تو بخون. زنمیمن م اناید_

 ؟یبزن یخوایم یباشه فقط با چ_

 در آورد و گفت: یصندل ریقابلمه از ز هی

 متاسفانه امکانات کمه._

 خنده و گفتم : ریز زدم

 دو، سه ک،ی م،ینداره ؛ بر بیع_

 کردم و گفتم : یجور هی صدامو

 گرونهیهم نامهربونه، هم آفته جونه، هم با د_

 قدرم ندونه ندونه ندونه هم
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 زرنگه یلیدورو و دورنگه، هم خ هم

 دلش چه سنگه هم

 با من بجنگه بجنگه بجنگه هم

 

 :مایفاط

 اووووو دستا شله دستاا._

 و ادا در اوردن کرد، با خنده ادامه دادم: دنیپشت فرمون شروع به رقص اشکان

 خبر دارم زاشیچ نیاز ا_

 چه کنم دوستش دارم اما

 کاراش خبر دارم نیا از

 چه کنم دوستش دارم اما

 دارم یعجب دلدار خداوندا

 دارم یندونم کار اری عجب

 ایسوز خدا یدوست و خود بیغر

 دارم یکردم منم غمخوار الیخ

 دارم یکردم منم غمخوار الیخ

 زرنگه  یلیدورو و دورنگه هم خ هم

 دلش چه سنگه  هم

 با من بجنگه بجنگه بجنگه هم
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 هم قدرم ندونه ندونه ندونه گرونهینامهربونه هم آفته جونه هم با د هم

  شهین باشم همخواد با او یم دلم

 شهیواسه من مثله اون نم یشکیه

 خواد کنار من بمونه  یم دلم

 عشق تو گوش من بخونه قصه

 عشق تو گوش من بخونه قصه

 گرونهینامهربونه هم آفته جونه هم با د هم

 قدرم ندونه ندونه ندونه هم

 زرنگه  یلیدورو و دورنگه هم خ هم

 دلش چه سنگه  هم

 با من بجنگه بجنگه بجنگه هم

 خبر دارم زاشیچ نیا از

 چه کنم دوستش دارم اما

 کاراش خبر دارم نیا از

 چه کنم دوستش دارم اما

  شهیخواد با اون باشم هم یم دلم

 شهیواسه من مثله اون نم یشکیه

 خواد کنار من بمونه  یم دلم

 عشق تو گوش من بخونه قصه
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 عشق تو گوش من بخونه قصه

 گرونهیبونه هم آفته جونه هم با دنامهر هم

 قدرم ندونه ندونه ندونه هم

 کاراش خبر دارم نیا از

 چه کنم دوستش دارم اما

 

 برگشت و با خنده زد تو سرم و گفتم : مایفاط

 خوش صدا. هیلعنت_

 رو ازش گرفتم و گفتم : قابلمه

 .یمن نظر دار یتو به صدا_

 خواست حرف بزنه که اشکان داد زد : مایفاط

 .دیبه اعصابتون مسلط باش گمیم یزیچ هیبچه ها _

 فرمونو چرخوند و گفت : یا دهیترس افهیکه با ق میبهش نگاه کرد یدونفر

 .دیترمز بر_

 شد و گفت : واریمثله گچ د مایگفت رنگ فاط نویتاا

 ؟یچ یعنی_

 کردم به اعصابم مسلط باشم گفتم : یم یسع منکه

اون ادم  گهیخونه من د میزنده برس نصورتیا ریدر غ میریدرجا بم میکن اگه تصادف کرد یاشکان تورو خدا کار_

 .شمینم یشگیمستقل هم



 2 وونهیعاشقتم د

 
178 

 

 به سمت چپ منحرف شد و اشکان دادزد : نیماش هوی

 ابالفضل. ای_

 نیواقعاً ا یعنیدستام گرفتم و منتظر مرگ شدم،  نیدستشو گذاشت رو سرشو چشماشو بست منم سرمو ب مایفاط

 اد؟یو حال همش داره از دماغمون درم فیک میروز اومد هیانصافه 

 آهنگ اومد : یبود صدا نییکه سرم پا همونطور

  یآرومه تو به من دلبست یهمه چ_

 یچقدر خوبه که تو کنارم هست نیا

  دنیآرومه غصه ها خواب یچ همه

 تو به احساس من. گهید یندار شک

د زد بلن دیما دوتارو د افهیتا ق کنه،یم یداره رانندگ لکسیاشکان ر میدیو د میهمزمان سرمونو باالاورد مایفاط منو

 خنده و گفت : ریز

 هارووو... افهیق_

 ه...کرد یخرک یفقط اشکان شوخ فتادهین یآرومه، اتفاق یکردم که همه چ نیو به خودم تلق دمیکش یقیعم نفس

 اشکانو گرفت و گفت : یبلند شد و گلو مایفاط هوی

 .یگرفته، قلبم اومد تو دهنم روان شعور،مرضیاالغ، ب_

 گفت : دیخندیکم کرد و در همون حالت که م نویسرعت ماش اشکان

 بود. روزید یتالف نیا_

 و غرغر کنان گفت: دیدستشو عقب کش یکه قانع شده بود عصبان مایفاط

 .کنمیمن تورو درستت م_
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 و گفت : دیدوباره خند اشکان

 منتظرما._

 

 54پارت#

 نگاه کرد و گفت : کردمیبعدش برگشت و به من که ساکت فقط نگاهش م و

 ؟یزنیچرا حرف نم اناید_

 گفتم : یعکس العمل چیه بدون

 (-: کنمیعمل م زنمیمن حرف نم-

 

 چرخوند و گفت : مایسرشو به سمت فاط اشکان

 آخ،آخ، آخ._

اشکان و  یالیبه و میدیتموم شد و باالخره رس مایمن به اشکان و حرص خوردن فاط زیآم دیتهد یبا نگاه ها ریمس

 شدم و کوله مو انداختم رو شونه ام و گفتم : ادهیپ نیاز ماش ما،یفاط

 . میآلوده تهران خالص شد یاز دست هوا_

 برداشت و گفت : نیاز عقب ماش فشویک مایفاط

 آره واقعا._

 ما که ییجلو نیماش یدستشو برا اشکان

 تکون داد و گفت : ومدید و پشت سر ما معقب تر افتاده بو یانگار

 .دیو بچه ها هم رس نایس نیماش_
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رف ح یشون داشت با گوش یکی ن،یینگه داشت و پسرا اومدن پا الیو اطیح یتو ییبلند آلبالو یشاس نیماش هی

 پیا تو دوتا دختر ب ستادیپسرا ا نیبود کنارماش یدیبلند سف یدخترا هم که شاس نیبود،ماش نیو اونطرف ماش زدیم

 و گفت: برددستمو گرفت و منو به سمتشون  مای. فاطنییاومدن پا یرنگ یرنگ

 من. یدوست جون اناید نیسالم بچه ها ا_

پوست بود و  دیاز پسرا که سف یکیبه  مایجواب دادم، فاط ییشون با لبخند بهم سالم کردم منم با خوش رو همه

 ت:داشت ، اشاره کرد و گف یبور یموها

 اشکان. یهستن دوست جون مایآقا ن_

 از اون طرف داد زد : اشکان

 .کنمیهم صداش م یمولیالبته ما ن_

 و گفت : دیبه اشکان انداخت و بعد روبه من خند ینگاه عاقالنه ا ماین

 خوشبختم. دنتیاز د_

 اش با مزه بود. افهیبود خالصه که ق یبه عسل لیما یروشن و کم هیرنگ چشماشم قهوه ا اها

 بود دوباره داد زد : لیزدم و خواستم جواب بدم که اشکان همونطور که مشغول برداشتن وسا یلبخند

 فرنزش حساسه. یرو روابط جنس مخالف با بو کمینشو دوست دخترش  کیما نزد یمولین نیجان من به ا انا؛ید_

 همراه با عشوه داد زد : ینازک یصدا هی هوی

 . زنمتایم امیاشکان م_

 دست دختره رو گرفت و گفت: مایفاط

 .مایعسل خانم نامزد ن نمیا_

 داد زد : اشکان

 دوست دختر شهرامه. نمیه،نازنیمولیعسل دوست دختر ن گن،یهمشون دروغ م_
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 به طرف داخل خونه فرار کرد. عیبرداشت و اونم سر زیبه سمت اشکان خ ماین

 ها بود با خنده گفت : یمثله کره ا بیکه چهره اش عج یا زهیم زهیپوست و ر دیدخترسف

 .میزهر مار ما فقط دوست معمول_

 فت:گ یبود به دختره نگاه کرد و با لحن دلخور نایبود و به گمونم اسمش س ستادهیا مایکه کنار ن یمو مشک پسر

 .نینازن-

 .نییکرد و سرشو انداخت پا یزیخنده ر نینازن

 داشت اشاره کرد و گفت : یمشک یکه چشم و ابرو یبه پسر مایفاط

 خانم . نیآقا شهرام نامزد نازن شونمیا_

 اشتباه کردم اسمش شهرامه، در آخر به دوتا دخترا اشاره کرد و گفت : نکهیمثله ا نه

ها آ،  ادیمونده که االن م نای...فقط سیبه زود یشناسیخودت م ستین یبه معرف یازین گهیکه د نمیعسل و نازن_

 اومد.

 زدو به پشت سرم اشاره کرد و گفت : یچشمک

 .نایآقا س نمیا_

ب شد و با به تعج لیچهره اش نگاهم تبد دنیدفعه با د هیگفت نگاه کردم،  مایکه فاط یبرگشتم و به سمت طنتیش با

 داد زد گفتم : یناباورانه ا افهیصورت جمع شده و ق

 بازم تو؟_

 :نایس

 ...میبر دیکه با دیدر کن یخستگ عیآقا سر_

 من بهم نگاه کرد و کوپ کرده گفت: یصدا دنیکه مشغول حرف زدن بود با شن نایس
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 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا _

 

 55پارت#

 گفتم : مایندادم و با تعجب بهش اشاره کردم و خطاب به فاط جوابشو

 گه؟یم یچ نجایا نیا ما،یفاط_

 شده بود با خنده گفت : جیکه گ مایفاط

 شده؟ یچ_

 و گفت : دیخند نایس

 .کنهیشلوغش م نیا ستین یزیبابا چ یچیه_

 گفتم : یعصبان

 من بچه محلشونم، بچه پررو. یدرست صحبت کن، انگار_

 چشماشو درشت کردو گفت : مایفاط

 توروخدا. اناید_

 خنده و گفت : ریزد ز نایس

 . گهید یبچه محلمون_

 برداشتم همونطور با خنده عقب رفت و گفت : زیبه سمتش خ تینتونستم خودمو کنترل کنم و با عصبان گهید

 خواهشاً. نویا ریبگ مایاِه ، فاط_

 زیدستام خفش کنم، دوباره به سمتش خ نیپسره اعصابم متشنج شده بود، دوست داشتم با هم یاز خنده ها بدجور

 برداشتم و گفتم :
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 بچه پررو، بچه پررو، بچه پررووو._

 ت :دستمو گرفت و گف مایفاط

 شده؟یچ یگیخوب به من نم انا،ید-

 کردم. فیکه برات تعر هیهمون پسره مردم آزار نیا_

 با خنده گفت : مایفاط

 نه!_

 افتادم و با استرس گفتم : مایفاط یحرفا ادی

 نکنه راست گفته باشه! -

 اومد و گفت : رونیاز خونه ب اشکان

 شده؟یچ_

 ت :بهم نگاه کرد و گف دیخندیم یچه مرگش بود ه دونمیکه نم ناینگاه کرد س نایباال انداخت و به س یشونه ا مایفاط

 حله؟ یکنم همه چ یمن معذرت خواه_

 اخم داد زدم : با

 .یاته معذرت بخوا فهیاصالً وظ_

 زد و گفت : یچشمک نایبه س یتموم کردن بحث با دلدار یخبر برا یاز همه جا ب اشکان

 آره حله._

 نده و گفت :خ ریدوباره زد ز نایس

 .کنمینم یخوب من معذرت خواه_

 خنده. ریهم زدن ز گهید یعالوه بر خودش بچه ها نایحرف س نیا با
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 . مونمینم نجایلحظه هم ا هیمن _

 با خنده گفت : نایس

 حاال؟ دیبود_

 دستمو گرفت و گفت : مایفاط

 .یبر ذارمیکجا؟نم_

 گفت : یجد یلیکه ماجرا رو متوجه شده بود خ اشکان

 تموم شه بره . یهمه چ دیهمو ماچ کن گه،یسوء تفاهم شده د د،یبابا صلوات بفرست یا_

 ریکنترلمو از دست دادم و ناخودآگاه زدم ز نایس افهیق دنیبا د میهمزمان بهم نگاه کرد نایحرف اشکان منو س نیا با

 .دنیهم بلند بلند خند هیخنده، بق

 :اشکان

 تو. میبر خنده عالمت رضاست، بچه ها گهیخوب د_

 بهم نگاه کرد و گفت : طونیموقع رفتن ش نایال،سیهم اوردن و باهم رفتن داخل و ویسر و ته همه چ یکشک یکشک

 دارم . لیمن قصد ادامه تحص یول_

 پررو باشه؟ تونهیآدم چقدر م هی واقعاً

 بهش یمسخره ا لبخند

 و گفتم : زدم

 از خنده. دمیگوله نمک ، توروخدا حرف نزن ترک_

 اورد و جوابمو نداد و رفت داخل. یسرشو تکون داد و با انگشت شصت عالمت اوک نایس

 با اصرار گفت : مایفاط
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 .ایب مای... جون فاطگهیتو د میبر ایب اناید_

 گفتم: نیپسره پررو نداشتم، بخاطر هم نیقهر کردن مخصوصا با ا حوصله

 از من دور باشه . اروی نیکن ا یباشه فقط کار_

 و گفت : دیدخن مایفاط

 .میباشه بر_

 یو مشغول باز الیو اطیح یتو میو بعدش رفت میاستراحت کرد کمیبا بچه ها  یخوردن ناهار سبک و حاضر بعد

 .میشد بالیوال

 :شهرام

 ن،یو نازن مایو ن نایمنو س_

 : اشکان

 و عسل. انایو د مایباشه منو فاط_

 بلند شد و گفت : طنتیزد و با ش یچشمک نایس

 .نطرفیا اینه، نه من تو گروه اشکان، عسل ب_

توجه  یب ستاد،یهمه جارو ول کرد عدل اومد کنار من ا نایس ما،ین شیتور رد شد و رفت پ ریاز ز یبا خوشحال عسل

ا و ب دیما اشکان پر نیبزنه نگاه کردم، تا توپ اومد تو زم سیسرو خواستیو به شهرام که م ستادمیبهش سر جام ا

اً که قد نسبت مایاونا، ن نیگرفت و پرت کرد تو زم شکانو توپو از ا دیاز پشت سرم پر نایهارش کرد، سپنجه هاش م

حواسش نبود و آرنجش خورد تو صورت عسل، عسل دستشو گذاشت  یو توپو انداخت طرف ما ول دیداشت پر یبلند

جالب زدم که متاسفانه اونم خورد تو سر  یآبشار هیتو هوا و  دمینشست، منم حواسم نبود پر نیزم یرو صورتشو رو

 عسل!

 با خنده گفتم : م،یگرفت ازیامت کیتوپو نگرفت و  یکس

 جلو. چیه کیاخ جون، _
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 دست عسلو گرفت و گفت : ماین

 .ینیبیم بیوقت آس هی ستیحواسم ن ایمن ن کیگفتم که انقدر نزد زمیعز-

 بهش نگاه کرد و گفت : یبا ناراحت عسل

 برم؟ یعنی_

 لب گفت : ریدستشو گذاشت رو پاهاشو گارد گرفت و ز نایس

 بابا دوباره شروع شد. یا_

 م،یبود ستادهیمنتظر ا همه

 : ماین

 نه بابا منظورم اون نبود. _

 : دادزدم

 کارشو انجام بده. تونهیانقدر بهش نچسب نم نکهیا مایعسل جان منظور ن_

 بهم نگاه کرد و گفت : عسل

 کنارت باشم؟ یخواینم گهید مایبهت گفته؟...ن ماین نویا_

 خوب. نینب یترک لمیف یریبگه تو که انقدر تحت تاث سین یکی پووف،

 :من

 بهم نچسب. یکنارم باش ول گهینه م_

 گفت : مایخواست حرف بزنه که ن عسل

 ؟یکن یباز یتونیبعد ؛ م یبزار برا_

 ست، صورتمو جمع کردم و گفتم :نش یصندل یو رو رونیرفت ب یبا حالت قهر از باز عسل
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 اوق._

 با ساعدش زد به توپ و پرت نیبرگشت و بهم نگاه کرد براش پشت چشم نازک کردم و منتظر توپ موندم، نازن نایس

 بلند شد و گفت : عیسر یشد عقب، ول

 شهرام بزن._

 میمونده بود تا ما ببر گهید ازیامت کیبه هم بود،  کینزد ازاتمونیو امت میکردیم یباز یمون با انرژ همه

 

 56پارت#

رفته بود باال، توپ اومد سمت من دستمو مشت کردم و آماده شدم تا بزنم  یلیخ یباز جانیما، ه نیاومد تو زم توپ

 توپ با مشت ریبزنم ز نکهیعوض ا یجلومو توپو رد کرد اونطرف، منم حواسم نبود اشتباه دیاز بغل پر نایس هوی

 تو دیتوپ خواب د،یچرخ نیو از درد دور زم شینیدستشو گذاشت رو دهنو ب گهید یچیه نا،یتو صورت س دمیکوب

 به اشکان نگاه کردوگفت : مایفاط م،یاونا و ما برد نیزم

 کنه؟یم نیهمچ نایچرا س_

 خنده گفتم : با

 .زنهیداره دور افتخار م_

 میکرد یو خوشحال میجمع شد نیو من وسط زم مایحرف من، اشکان و فاط نیا با

 زد : غیعسل ج هویصورتش برداشت  ینشست و دستشو از رو نیکنار زم نایس

 .ادیداره خون م یوا_

 دمیرس جهینت نیبه توچه اخه! کال من به ا اد،یبگه دماغ اون داره خون م ستین یکی، خو  مایخودشو انداخت بغل ن و

 بچسبن به هم. یفرت ادیبوجود ب یطیشرا هیفقط منتظرن  نایکه ا

 و سرشو باال گرفته بود، با خنده گفتم : شینیرو مبل نشسته بود و دستمال گرفته بود رو ب نایس
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 .نجایا گذرهیخوب شد نرفتم خونه چه خوش م_

رو گرفته بود و سرشو گذاشته بود  مایشدم، عسل دست ن یبیهم انداختم و مشغول پوست کندن س یرو پاهامو

تفاوت به ابراز عالقه عسل مشغول  یب مایخوردم، ن بیاز س کهیت هی به عسل کردم و یروشونه اش، با چندش نگاه

 دند،یخندیم شونییکه دوتا گفتیم نیداشت به نازن یچ دونمیشهرام نم گفت،ینم یزیبود و چ شیچک کردن گوش

  گفتینم یزیجوجه ها بودو چ دنیکش خیمشغول به س مایفاط

 اوپن نشست و گفت : یرو اشکان

 حوصله ام سر رفت. میبکن یکار هی دیپاش_

 شستشو باال گرفت و گفت : نایس

 موافقم._

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 بازم حوصله ات سر رفته؟ یاخ_

 که تو دستش بود نشونمون داد و گفت : ییزایو چ شمونیاومد پ مایحرف بزنه که فاط خواست

 ه؟یکردم، چ دایپ نتیتو کاب نارویبچه ها، ا_

 و گفتم : دمیجا پر از

 .نایاز ا عه،_

 لباشو جمع کردو گفت : اشکان

 قبل ما دستشون بوده. الیبوده که و ییحتماً مال بچه مچه ها-

 گفتم : دوباره

 .نایعه ا_

 بهم نگاه کرد و گفت : نایس
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 ه؟یچ_

 گفت : عیسر مایکرد، فاط ینوچ نایپشت چشم نازک کردم و جوابشو ندادم. س براش

 انا؟ید هیچ_

 کردم : فیو ذوق تعر باشوق

 .رهیزبونتون نم ریتا آخر عمر مزه اش از ز گهید دیبخور نایته حاله، از ا نایبچه ها ا_

 منو ببخش. ایخدا

 :مایفاط

  شتریخوب ب_

 .نمیکن بب فیتعر

 شمردم و گفتم : قرصارو

 اوه چه به تعدادم هست.-

 بلند شد و گفت : شهرام

 .ذارهینم ریروم تاث زام،یجور چ نیمن ته ا_

 :ماین

 م؟یامتحان کن دیا هیبچه ها پا_

 تکون داد و گفت : یسر نایس

 ام. هیمنکه چهار پا_

 لب گفتم : ریلبخند ز با

 .دییشما چهار پا ریخ_
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خوردن، پسرا هم که  نطوریهم نمیخورد،عسل و نازن دونهی جانیو با ه ختیخودش ر یآب برا وانیل هی مایفاط

 جوجه رفتم و خودمو مشغول کردم. یخایمثال خوردم، به سمت س یخشک خشک قرصو انداختن باال، منم الک

 مبل و گفت: ینشست رو مایفاط

 نکرد؟ ریچرت و پرت بود چرا تاث_

 خنده و گفت : ریزد ز اشکان

 نکرد. ریتاث یجد_

 دستشو گذاشت رو دهنشو و گفت : شهرام

 نکرد. ریتاث گهیداره م یوا_

 گفت : کف دوتا دستاشو زد به هم و با خنده عسل

 .دهیبچه ها صدا م یوا_

 دست زد و گفت : ماین

 .دهیدستم صدا م نیبب نایس ده،یاه، صدام_

 به مبلو گفت : دیسرشو چندبار کوب کردیکه از خنده داشت غش م نایس

 دهنت پاره شدم از خنده._

 و گفتم: دمیحرفشون پر وسط

 .دمیکش خیبچه ها همه جوجه هارو به س_

 دادزد : نینازن

 خخخ. دمیکش خیبه س گهیبچه ها م_

 و گفت : دیمبل دراز کش یرو اشکان
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 .دهیکش خیدلم،به س یوا_

 و گفتم: دمیدستمو گذاشتم رو دهنمو خند دنیخندیشون بلند بلند م همه

 .واریبچه ها ترک د_

 و گفت : نییمبل افتاد پا یاز رو نایس

 از خنده. رمیمیدارم م_

 یزیو با خودم گفتم نکنه قفل کرده، نگران بهش نگاه کردم وخواستم چ دمیرسشدم، ت مایفاط بیسکوت عج متوجه

 شد و گفت: رهیدستش خ یبه انار تو مایفاط دمیبگم که د

 

 57پارت#

 .میخوریقرمز م وهیم هی میبچه هاا ما دار یوا_

 از اونطرف داد زد : ماین

 .ادیجووون نگو داره م_

 گفت : طنتیو با ش مایخنده لبمو گاز گرفتم ، اشکان رفت سمت فاط با

 .میتحمل کنم؟ بلند شو بر تونمیمگه نگفتم قرمز نپوش من نم_

گرفت و به انار نگاه کرد و  ینگاه کردم، اشکان خم شد و انارو از دست فاط مایدرشت کردم و نگران به فاط چشمامو

 گفت :

 .زمیاز اونطرف عز_

 ت و به سمت اتاق رفت، با خنده داد زدم :برداش انارو

 نداره جون تو. یا گهید یاست استفاده  وهیاون فقط م ینرو لنت ؟یریاشکان، کجا م_
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 توجه رفت تو اتاقو درو بست، دو سه بار در زدم و گفتم : یب اشکان

فاده همه جا است دیکه نبا د آخه اون المصبو شه؟یتو انار مگه م یبکن چویسو نکهیمثله ا گم،یخودت م یبدبخت برا_

 .یکن

 

 گهیو دستشوگذاشته رو شکمشو م ستادهیشهرام وسط خونه وا دمیکه د هیبق شیرفتم پ کشه،یم یچ مایفاط بدبخت

: 

 .یآ ،یفکر کنم وقتشه، آ یوااا_

 نشست سر جاشو گفت : هویو مبهوت بهش نگاه کردم که  مات

 پفکاست. پسویچ نیا ریراحت شدم، همش تقص شیآخ_

ه سخت شد کمیبرام  دنینفس کش دمید هی. راستش منظورشو متوجه نشدم،اما بعد چند ثاندیبلند؛ بلند خند و

 حل شد، یپنجره هارو باز کردم همه چ

 و به جوجه ها نگاه کردم ودستمو گذاشتم رو دماغمو گفتم : برگشتم

 قابل خوردن شد. ریهم غ نایفکر کنم ا_

 داد زد : اتاق اومد که یاشکان از تو یصدا

 

 . کنمیاالن آدمت م ؟یوحش یریگیمنو گاز م_

 

و دستاشو که پر آب انار بود بهم  رونیاز اتاق اومد ب دهیترس افهیاومد و اشکان با ق یزیشدن چ دهیکوب یصدا هوی

 نشون داد و گفت :

 کشتمش._
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 نیافتاد رو زم یبعد تلپ و

 

 58پارت#

 رفتم و گفتم : رفتیم سهیکه از خنده ر مایبه طرف فاط دهیترس

 اشکان غش کرد. مایفاط_

 نگاه کرد و گفت : زدیتوجه به من به عسل که داشت دست م یب مایفاط

 ...یبود؟ کره بود؟ مربا بود؟... آهان عسل بود یبا تو ام دختره لوس.. اسمت چ ،یهوو_

 و گفت : دیخند دوباره

 .خورهیحالم بهم م نمیبیتو م افهیعسل ازت متنفرم، ق_

 انگشتشو اورد باال و گفت: امین

 آره، آره منم._

 اخم کرد و دوباره دست زد و گفت : عسل

 .هیعاشقمن و دوسم دارن کاف یو مهران و عل نیو فرد اوشیکه س نیبه جهنم، هم_

 درشت شده گفتم : یچشما با

 .ونیجوونم کلکس_

 و گفت : دیخند عسل

 امتحان کن . ماین ما،ین ده،یدستم صدا م یوا_

 و با خنده گفت : دیدراز کش نیزم یدلشو گرفت و رو ماین
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 هیبار ترک هیاونا رل زدم، تازه با هرکدومشون  ی...من قبالً با هر دویعسل اون دوتا دوستات بودن، فرنوش و...آها گل_

 هم رفتم.

 .ادین ادشونیقابل هضم بود! خداکنه بعدش  ریغ یافشاگر زانیم نیا

 برداشت و با تعجب گفت : اریخ هی مای، فاط دید بلند خنددستشو گذاشت رو دهنشو بلن عسل

 سبزه._

 نگاه کردم و گفتم : مایفاط یاوردم و تو چشما نییپا سرمو

 ؟یکمکش کن یخوایاشکان غش کرده نم مایفاط_

 رو جمع و جور کنه. نایا دیبا یکی گمیدارم م یچ یوا

 بهم اشاره کرد و گفت: مایفاط

 تو ساکت، بدبخت ._

 به بچه ها کرد و با خنده گفت : رو

 بچه خر پول کالس شده. ن؛یعاشق راد وونهید نیبچه ها ا_

 حرفو که زد دستمو گذاشتم رو قلبمو گفتم : نیا

 ؟یزنیگفته؟ چرا حرف مفت م یک_

 شمرد : یکی یکیانگشتاشو باال آورد و  مایفاط

.. ستیخت، پول نداره... خونه شون مال خودشون نبدب نیباباش کار و خونه داره، شرکت داره، پول داره، حاال ا_

 بدبخته بدبخت.

 کرده بودم بهش نگاه کردم قفل

 لرزون گفتم: یبا صدا و
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 ساکت باش.-

 دوباره گفت : مایفاط

فقط  ایبدبخت از دار دن نیا ی، بابا کنهیو آزاد م خرهیرو م اناید یمسعود بزرگه صدتا مثله بابا ریام یاون باباش آقا_

 .دیداره، اونم پرا نیماش هی

 گفتم : یاشک یچشما با

 خفه شو. مایفاط_

 شد و گفت : بلند

 شده. ییااایآر نیعاشق راد وونهید نیا_

 مبل و با خنده گفت : یشدم و محکم هولش دادم، افتاد رو یعصبان

 منو زد. نیبچه ها ا_

 نشستم و گفتم: مایمبل کنار فاط یرو دن،یهم خند هیبق

 .ایبه خودت ب مایفاط یگیم یچ_

 : فتگیاوپن آشپزخونه و م یباال رفتیم یاسکول ه ینایفاصله س نیسرمو سکوت کردم، تو هم یگرفتم رو دستمو

 بپرم.  فلیبرج ا یاز رو خوامیم-

شدم، همه از تکو تا  رهیو به سقف خ دمیمبل دراز کش یسرم بود رو یتوجه بهش در همون حالت که دستم رو یب

ه ، با خند دنیخندیغش غش م یالک هوی یفقط گه گاه زدیحرف نم چکسیولو شده بودن... ه یطرف هیافتاده بودن و 

 .دادمیو فوشش م زدمیم مایبه فاط یو لگد هیگر ریز زدمیاونا منم م

 .ریبرو بم ست،ین ینجوریاصالنم ا ،یتو غلط کرد مایفاط_
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 بلند شو. اناید_

 .دمینگاه کردم و چشمامو با دستم مال هیو بق مایباز کردم خواب آلود به فاط چشمامو

 شده بود،با صورت جمع شده تکون خورد و گفت : نیاوپن پخش زم یجلو نایس

 .کنهیهمه جام درد م یآ-

 بلند شد و گفت: نیزم یآروم از رو نایس یمبل با صدا نییکه افتاده بود پا ماین

 بود. یبچه ها چه حال_

 گفت: یدستشو گذاشت رو سرش و با لحن لوس عسل

 .کنهیشَلَم درد م ماین_

 به عسل زد و گفت : یبه ما نگاه کرد و بعدش لبخند زورک ماین

 آها ، باشه._

بود  سرشو گذاشته نمیسر جاش نشسته بود و نازن لکسیشهرام ر دمش،یدیبود چون نم ییدسشو یکه انگار اشکانم

 .زدنیروشونه شهرام و با هم حرف م

 دستشو به کمرش گرفت و گفت: مایفاط

 .واریتو د دنمیبا پشت کوب کنمی... حس مکنهیآخ، چقدر کمرم درد م_

 گفتم : یجام نشستم وبا دستپاچگ سر

 .دیشیخوب م ن،همتونیزم یخورد یتو حال خودت نبود دیشا ما،یفاط هیعاد_

 با خنده گفت : شهرام

 خوب هم شده. یلیاتفاقا حالم خ ست،ین میزیمنکه چ_

 نگاه کردم و گفتم : بهش
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 .یباش یعال دیآره تو که با_

 خنده گفت : با

 چطور؟_

 گفتم : الیخیب

 گفتم. ینطوریهم یچیه_

 در اومد و گفت : ییاز دسشو اشکان

 سالم._

 و گفت: نیزم ینشست رو نایس

 نشده؟ تیزیتو چ_

 به دستاش نگاه کرد و گفت : اشکان

 دستام پر آب انار بود! _

 شدم و گفتم : بلند

 تموم شد. میکرد فیک یچند ساعت هی ال،یخیب گهیخوب د_

 :نینازن

 خوش گذشت. یاد،ولینم ادمی یادیز زیمنکه چ_

 به ساعتش نگاه کرد و گفت : مایفاط

 شبه! میبچه ها، ساعت نه و ن_

 بلند شد و گفت : ماین

 بچه ها من رفتم حموم. ا،یدر میبر ستیامشب قسمت ن نکهیمثله ا-
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 بلند شد و گفت : شهرام

 .امیبزار منم باهات ب_

 گفت : عیسر اشکان

 . میایآره، آره، ماهم باهات م_

 درشت شده گفت : یبا چشما ماین

 .نمیبب دیگمش_

 زدن. یپشت لباسشو گرفتن و به هم چشمک طنتیبا ش ییبره به سمت حموم که اشکان و شهرام دوتا اومد

 : شهرام

 .یون داداش اگه بزارم تنها برج_

 و گفت : دیکش شونییبا خنده پشت لباسشو از دست دوتا ماین

 .ایروان دیول کن_

 :اشکان

 تو هرگز. یب دیبا تو شا_

 و به اشکان نگاه کرد و گفت: دیماخندین

 .یدلقک یلیخ_

 داد زد : یجد یلیکه عسل خ دمیخندیپسرا م یها یبه مسخره باز میداشت

 ... ییدوتا میخوایم مایاصال منو ن _

 ، به ما نگاه کرد و گفت : میحرفشو بزنه و با تعجب بهش زل زد مینذاشت

 زودتر بره حموم...آره. دیبزار دیبازار، ولش کن میبر ییدوتا میخوایم مای... منو نزهیچ ینی_
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 حوله شو انداخت رو شونه اش و گفت : مایو ن میگفت یباهم آهان همزمان

 چقدر گشنه ام شده. _

 جوجه رو برداشت و گفت : یخایس اشکان

 .رونیب میجوجه ها حاضره... بچه ها بر یتا برگرد_

 نیشده بود نگاه کردم، سکوت کردن تو همچ رهیخ واریبه د یبیکه با حالت عج نایسر جام تکون نخوردم و به س از

 بود! دیاز اون بع یطیشرا

 صدا زد : مایفاط

 .گهید ایب ؟یچرا تو فکر نایو... سبلند ش اناید_

 و گفت : بشیج یگذاشت تو شویبلند شد و گوش نایس

 .رمیدوش بگ هیبرگرده منم برم  مایمنتظرم ن ام،یاالن م_

 به دست و صورتم زدم وغرغر کنان گفتم : یحوصله بلند شدم و آب یب رونیرفتن ب هیبق ماویفاط

 ناخوششو بهم نشون بده. یشانس بکنن که فقط بلده رو نیسگ توروح ا گه،ی، شانس مزخرف منه د گهیراست م_

 ینشستم و سرمو گذاشتم رو زانوهام، در همون حالت که سرم رو واریآبو بستم و کنار د ریپشت دستم محکم ش با

جمع و جور خودمو  شوره،یآبو باز کرده و داره دستاشو م نایس دمیآب اومد، سرمو باال گرفتم و د ریش یپام بود صدا

 .رونیبلند شدم و رفتم ب عیکردم و سر

 در اوردم. یچه تابلو باز_

و از  زدیهمه حرف م یبرا شیخارجک یمشغول باد زدن جوجه ها بود و عسلم با غرور داشت درمورد سفر ها اشکان

 ش کنن!خاطرات کسل کننده اونو گو ادیکه اصال خوششون نم دیبه وضوح فهم شدیهم م مایو فاط نیچهره نازن

 ممکن از جمعشون نشستم و دستمو یصندل نیدور تر یرو
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پر  بلند و یسر سبز بود، درختا یلیخ اطیبود. ح ییبا صفا یدرختا شدم، جا یچونه ام و مشغول تماشا ریز گذاشتم

فا خوب و با ص یلیدرختا گذاشته بودن، شباشم خ ریهم ز یو صندل زیجونم براتون بگه م گهیداشت، د یشاخ و برگ

 بود.

 نه.ک فیو خاطرات بامزه دانشگاهو تعر رهیشد اشکان جمعو به دست بگ یبهانه ا نیو ا وستیهم به جمعشون پ ماین

 اشکان رفت و گفت : شیاومد و پ رونیاز خونه ب نایس دن،یخندیاشکان سرخوش م یبه حرفا همه

 .نمیبکش کنار بب شهیتا فردا هم حاضر نم نایکه ا ینجوریبچه؟ ا یکنیم کاریچ_

 نشست و گفت : یصندل یراحت رو الیداد و با خ نایبادبزنو به س اشکان

 یول دمیچیبه پر و پاش نپ ادیخوب من ز یرو از کالس اخراج کرد، ول انایخالصه شو که بگم استاد هم منو هم د_

 راه انداخته بود که استاد مملکت جلوش کم آورده بود. یچنان کل کل اناید نیاز ا یوااا

 و گفت : دیخند نینازن

 شده بود؟ یچ شیشونیپ_

 گوجه خورد و گفت : کهیت هی مایفاط

 

 59پارت#

 دوتا ابروش. نینقطه قرمز افتاده بود ب هی یچیه_

 بعدش داد زد : و

 .ایتو برم د یرینشونه گ_

 گفت : جانیبا ه مایزدم،فاط یباال اوردم و لبخند الک سرمو

سرش پ یرو برا اناید شه،یدستم رفته بودم دکتر ؛مادر استاد مهرانفرم اونجا بود باورتون نم یمن برا ،یزیچ هیتازه _

 کرد. یخواستگار
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 داد زد : شهرام

 . اناید نیداره ا ینه، چه شانس_

 زدم و گفتم : یپوزخند

 خوش شانسم. یلیآره من خ_

 و گفت : دیخند نینازن

 کنم. یم هیگر نمیشیدختر، استاد سر من داد بزنه همونجا م یدار یچه جرعت_

 کم با غرور، هی نباریزدم، البته ا یاونم لبخند به

 کنجکاو گفت : ماین

 من نبودم. دیبگ شده؟دوبارهیچ_

 باهم گفتن: همه

 اووو بروبابا._

 زد و بهم نگاه کرد و گفت : یپوزخند عسل

جمع کلماتت ده  یاومد یاز وقت یستیانگار با ما خوش ن یول یباحال و جسور یلیخ مایان و فاطاشک یفایتو تعر_

 هم نشده. قهیدق

 دوست داشتم سر به تنش نباشه. ینطوریبود که هم ییعسل،از اون دسته آدما نیاز ا ومدیکه چقدر بدم م یوا

 لبخند گفتم : با

 شده. یو چهار ساعت ستیب هیتو  یعوضش سرجمع حرفا یول_

 خنده شو خورد و گفت : عیسر مایانداخت، ن مایبه ن ینگاه یو عسل عصبان دنیحرفم خند نیها بلند بلند به ا بچه

 جوجه ها. نیحاضر نشد ا نایس_
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 و گفت : زیم یجوجه رو گذاشت رو یخایبا عجله س نایس

 دستم سوخت._

 :ماینشست، فاط یصندل یهم پشت به من رو ناینشستن و س زیو اشکان سر م مایفاط

 . ایب اناید_

 گفتم : زویگذاشتم رو م سرمو

 ندارم. لیم_

 گفت : اشکان

 بچه شامتو بخور. ایپاشو ب یچ یعنیاَ،_

 حوصله گفتم : یب

 .ستیگرسنه ام ن_

 زودتر بلند شد و گفت : نایتا خواست بلند شه س مایفاط

 بزار من برم._

 دادنا. ریگ گهید خوامینم یعنی خوام،ینم گمیم یحاال؟ پوووف، بابا وقت خوادیم یچ نیا

 

 60پارت#

 

 بدن به منه بدبخت. ریو آدم فقط بلدن گ عالم

 نشست و گفت : زمیاومد و سر م نایس

 ؟یخوریشام نم یچ یبرا_
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 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 .خوامیچون نم_

 نگاه کرد و گفت : بهم

 .خورمیشامتو بخور من نم ایاگه بخاطر منه، ب_

 گفتم : لکسیر

 .ستینه بخاطر اونم ن یول ستیبا تو لذت بخش ن زیم هیالبته که نشستن سر _

 و گفت : دیخند

 بخاطر منه. دونمینه م_

 کردم و گفتم : اخم

 .ستین گمیم_

 باال انداخت و گفت : یمن شونه ا مثله

 .خورمیمنم شام نم نیهست، بخاطر هم کنمیمن فکر م یول_

 

 : چونه مو خاروندم و گفتم یمربوطه، عصب نایافتاده که به س یاتفاق هیکنن  یبود، االن همه فکر م یزیته آبرو ر نیا

 ها. ینیبینم یریکار خ نیتجربه ثابت کرده که از ا چ،یمن نپ یشامتو بخور انقدر به پر و پا نیبرو بش نایس یآقا_

 گفت : نهیو دست به س دیخند نایس

 .ریو من س یمن دوست ندارم تو گرسنه باش ،یشام بخور یایبخاطر من نم کنمیمن هنوزم فکر م_

 گفتم: یو الک دمیهمه برگشتن سمتمون، خند فته،یب زیبود م کیکه نزد زیم یرو دمیکوب مشتمو

 .فتادیدر رفته داشت م زیم هیعه، پا_
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 گوشه شالمو با حرص صاف کردم و گفتم : بعد

 زار تو حال خودم باشم.بلند شو برو ب ،یکنیم یفکر مزخرف_

 گذاشتم رو چشمامو گفتم : دستمو

 پاشم، اهم... خوامینم_

 اشاره کرد و گفت : کردنیبهمون نگاه م یچشم ریکه داشتن ز هیبه بق نایس

 .خورهیداره کوفت م یاون نگاها آدم انگار ریباور کن ز ست،یفکر مزخرف فقط مال من ن نیا_

سر  امیکه نم ناستیمن بخاطر س کننیقطعا اونا با خودشون فکر م گفت،ینگاه کردم ، راست م نایبه اونا و بعد س اول

 : زیم

 .یگیم یگرفتم چ_

 و گفت : دیخند

 خداروشکر._

 کردم و گفتم : اخم

 به تو ربط داره. هیتا فکر نکنن قض نمیشیم امیم یندارم ول لیم_

 گفت : یچهره جالب با

 بخور. کمیحاال بخاطر من _

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 .ییپررو یلیخ_

 نایبرامون جوجه گذاشت س یبا خوشحال ماینشستم فاط زیبلند شدم و به سمتشون رفتم و پشت م یجد یچهره  با

 بهش نگاه کردم و گفتم : دانهیدهنش ،پل یجوجه گذاشت تو کهیت هیبهم زد و روبه روم نشست و  یلبخند
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 قرارمون؟ ریز یزد_

 تعجب گفت : با

 ها؟_

 اونطرف اشاره کردم و گفتم : یابرو به صندل با

 

 !ریمن س یچون من دوست ندارم تو گرسنه باش یغذاتو بخور یتونی... البته مگهیقرارمون د_

 جمع کرد و گفت : یبا خنده حرص زده ا لباشو

 ...یلیخ_

 و گفت : دیشده نگاهمون کردن، خند جیگ هیبق

 .شمیباشه بلند مشده،  فیحافظه کوتاه مدتم ضع یلیخ_

 نشست و منم با آرامش شروع به غذا خوردن کردم. گهید یصندل هی یبرداشت و رو ظرفشو

 :مایفاط

 اونجا؟ یچرا رفت نایس_

 گفت : عیسر

 .دینه نه من خوبم راحت باش_

 خسته دیهم ندارم فقط خسته ام بفهم یمشکل روان ستم،ین یدیو پل یعقده ا یلیخ آدم

 

 61پارت#
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 نگاه هیگوشه نشسته بودم و به خوش گذروندن بق هی یا زهیانگ چیگند زده به احواالتم، بدون ه مایفاط یحرفا

ظاره ن یلبخند نیکتریکوچ یمن بازم بدون حت یول دنیکردن، تو سر و کله هم کوب یبچه ها حرف زدن، باز کردم،یم

 دمشیدینم گهید نکهیگ شده بود ، فکر اتن نیراد یمن دلم برا کردم،یاعتراف مسخره م کیدلم  یتو دیگر بودم، با

 .کردیام م وونهیداشت د

 گرفتار شدم؟ ینجورینداشتم سرم تو الک خودم بود چرا ا یبه کار کس یشد؟ من که کار ینطوریکه ا شدیچ ایخدا

فقط براش پشت  دادمینشون نم یمنم واکنش خاص ذاشت،یسر به سرم م یباهام مهربون شده بود و ه بیعج نایس

از زبون من  خوادیو م دونهیچم شده، حاال انگار نه انگار خودش م دیازم پرس یچند بار مایفاط کردم،یچشم نازک م

 : گفتمیو م نداختمیباال م یبشنوه، منم هر دفعه شونه ا

 بابا و مامانم تنگ شد. یدلم برا_

 .ریعت اخچند سا نیدروغ نبود ، دلم براشون تنگ شده بود تو هم البته

 ردایکه شد همه تا ساعت ده ب دن،صبحیو خوردن و نوش دنیو آهنگ گذاشتن و رقص دنیها تا خود صبح نخواب بچه

و زودتر بلند شدم و خودم یول دمیالبته منم حوصله ام سر رفت خواب دن،یبودن بعد مثله مرغ تا پنج بعد از ظهر خواب

وش د هی اشونیبه دست و روشون زدن بعض یدار شدن و آبیفاصله بچه ها ب نیحاضر کردم، تو هم ایرفتن به در یبرا

 حال من هنوزم حاضر نشده بودم! نیگرفتن و حاضر شدن،با ا

 من درو قفل کردما. اناید_ مایفاط

 و گفتم : فمیکرم پودرو بستم و انداختش تو ک در

 اومدم، قلف کن ._

 البته اون قفله. _ ماین

 با اخم گفت : نایس

 نه بابا قفل بود که. _

 گفت : یچارگیبا ب مایفاط
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 دوباره شروع شد._

 نگاه کرد و گفت : نایبه س ماین

 گفتم . نویمنم هم_

 قلف. یگفت_ نایس

 درو گفت : یاومد جلو شهرام

 گفت قلف. مایگفت قفل ن اناینه د_

 وسط حرفشونو گفتم : دمیپر

  گفت قفل. مایشده، من گفتم قلف، ن یاشتباه هینه _

 زدو گفت : یبشکن ماین

 .یآره، تو اشتباه گفت_

 حق به جانم انداختم باال وگفتم : ابروهامو

 نه قلف درسته.-

 چرا، قلف درسته. دیاریدرم یبچه ها خنگ باز_ اشکان

 اشکان اون قفله ها._ نینازن

 بله به نظر منم قفل درسته._ عسل

 کالفه گفت: مایفاط

 .میلحظه ساکت قل... نه قفل درسته خالص، بر هی_

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

 گفتم. نویخوب منم که هم_
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 ...ینه تو گفت_ اشکان

 و گفت: دیوسط حرف اشکان پر مایفاط

 .الیخیبچه هااا، ب-

 م،یرفت نین ماشبدو نینبود بخاطر هم یادیراه ز ایتا در الیاز و میشد ایدر یو راه میبحث قلف شد الیخ یب باالخره

 اشکان با خنده گفت :

 .میگذروندیوگرنه خوش م ومدین وونهید مانیپ نیا_

 .گهیاست د وونهید یگیم یخودت دار_ نایس

 واال._ شهرام

 اومد کنارمو گفت : مایفاط

 .رونیب ادیشده از خونه نم یسالگ یدوست اشکان دچار بحران س مانیپ شهیباورت نم_

 گفتم : یجد یلیو خ دمیخنده، نخند ریباهم زدن ز همه

 شدم! یسالگ 17دچار بحران  یزمان هیمنم  ست،ین یبیعج زیچ_

 و گفت : دیخند نینازن

 .یانقدر اسکول باش خوردیبهت نم یوا_

 گفت : عیو بهش بد نگاه کردم که سر برگشتم

 بود که... نیمنظورم ا د،یببخش_

 . دمیبسه،فهم_ من

 نازک کردم و گفتم: یپشت چشم ن،ییو سرشو انداخت پا دیخجالت کش نینازن

 و پفک و پوشک بچه و نوار... پسیعالمه پوست چ هیپره آشغاله،  نجایچقدر ا_
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 خودشونو به اون راه زدن و با خنده به آسمون نگاه کردن. پسرا

 امم... نوار کاست._

 به اطراف نگاه کرد و گفت : نایس

 کو کجاست؟ ؟یجد_

 ساحل راه رفتم و گفتم : یدم و رودر اور کفشامو

 جلبک._

 ؟یچ_ نایس

 خود شد. یاز خود ب نایو فالن شد س یقیدوباره بحث موس_ مایفاط

 .دیشنویم زیچ هی گمیم زیچ هیبودا  یعال ینیفوق العاده بود  ایکنار در دیخورش غروب

نگاه کردم، چند  ایو به در ستادمیا نهیسرد شده بود، دست به س کمیاونطرفتر و نشستن هوا  کمیها رفتن  بچه

 داد زد : مایشد، فاط کیگذشت و هوا کامالً تار یا قهیدق

 برامون بخونه. خوادیم نایس ایب اناید_

وهر بود که منو ش نیرخ داده خداجون، تو تصورات من ا یاشتباه هیو با تعجب بهشون نگاه کردم، فکر کنم  برگشتم

تو چشام و شروع  زنهیاون زل م نمیشیشمال با دوستامون کنار ساحل م میریم بعد باهم میکنیام باهم قهر م ندهیآ

 کنمیم یوباهم آشت رمیگیقرار م ریثتحت تا میمستق ریبه خوندن! منم به صورت کامالً غ کنهیم

 

 62پارت#

 

 که من برم و بهش بگم : ادیب شیپ یطیشرا هیاون وسط مسطا  حاال

 .یشیپدر م یتو دار زمیعز_
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 ؛ شهیخفن م یلیخ

 لحظه لطفا... هی نه

 فکر

 کرد! دایکش پ هیقض یادیز کمی کنم

 . گهید ایب اناید_ مایفاط

روشن کرده بودن و دورش نشسته بودن، منم کنارشون نشستم و  شیفکر کردن شدم و به سمتشون رفتم آت الیخیب

 چشماشو بست و رفت تو نایتن کرد، سپاش و شروع به نواخ یگذاشت رو تاروینگاه کردم، شهرام گ نایبه شهرام و س

 حسو گفت:

 نگاه به ما کن. هی یگلیج یلیگیج یلیگیج یاخماتو واکن ه یلیگیج یلیگیج یه_

 که از خنده غش کرده بود زد و گفت : نایبه س یچشماشو باز کرد و با پاش لگد شهرام

 زهر مار نسناس، مثله آدم بخون._

 داد زد : مایفاط

 .یمسخره ا یلیخ نایس_

 با خنده گفت : نایس

 .گهیبراتون د خونمیدارم م_

 بهم گره زدم و گفتم : دستامو

 نم؟یبب تارتویلحظه گ هی شهیشهرام م_

 گفت : عیسر شهرام

 البته._
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 گفت : مایفاط رم،یگرفت سمتم،با ذوق خم شدم تا ازش بگ تارویگ

 .هیعال اناید یشهرام صدا_

 با تعجب گفت : شهرام

 ؟یخونیم ؟یجد_

 نگه داشتم و گفتم : دست

 ...کنهیاغراق م یلیخ مایفاط_

 .میبار بخون ما صداتو بشنو هیحاال _ شهرام

 خنده گفتم : با

 عمراً._

 نه. ای میهمکارش شهیم نمیبخون بب کنه،یهم م یاوو، چه ناز_ نایس

 نگاه کردم و گفتم: نایبه صورت س متفکر

 .نایباشه، فقط خراب شد مسخره نکن_

 تفاوت گفتم : یب عسل

 .خونمیمن خودمم م ستین یکار سخت_

 خنده، عسل بهش نگاه کرد و گفت : ریزد ز یپق اشکان

 ؟یخندیم یبه چ_

 جوک خنده دار افتادم. هی ادی یچیه_ اشکان

 بهم نگاه کرد و گفت : شهرام

 .میمنتظر_
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 چشمامو بستم و خوندم: دم،یکش یقیتکون دادم و نفس عم سرمو

 گرفته دوباره صدامو  غم

 چشامو  یزده باز هوا نم

 دوباره واریدادم به د هیو تک یستین

  ایتو رو زارمیتو پا م بعد

  نجایتو هر شب هم الیخ با

 نداره یچشمام تموم اشک

 و بارون  زییخش خش برگ و پا یصدا

 تو و قلب داغون  الیخ باز

 به عکس دوتامون شمیم رهیو خ یستین

  کردمیباز کنارم تو رو فرض م کردمیقرض م دستاتو شدیم کاش

  میزدیخود صبح قدم م تا

 ابونیخ تو

  لعنت

  ادیبه جات ب یچکسیکه نذاشته ه یحس به

 ها  یپشتته تو سخت شهیکه تا هم یکی

 رو دلش که از غمت پره یکه پا گذاشت همون

  لعنت

 کل خاطراتمون که با تو داشتم  به
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 تو گذاشتم  یپا مویمن که زندگ به

 خورهیکه روز و شب رو اسم تو قسم م همون

  نمیچشاتو نب ستیمن ن حق

  نمینتونم کنارت بش باز

 غصه هات نیتو تنها هم از

 شمیپ مونده

 کوهه رو دوشم  هی خاطراتت

 گوشم  یصدات تو چهیپیم باز

 بدون تو  نجایا دارم

 شمیم وونهید

 و همه باورم شو  ایب باز

 ترم شو  یچشا قیرف باز

 عاشقم شو دوباره ایب باز

  یبه زود نجایا رهیمیتو م یب

  یتو بود اشیکه کل دن یاون

  نیخستست به ا یلیخ

 عادت نداره. یدور
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 یبود کس کیقطره اشک مزاحم کنار چشممو پاک کردم، خداروشکر هوا تار یباز کردم و با خنده زورک چشمامو

 داشتم بغض توشو پنهون کنم گفتم: یکه سع یگرفته ا یا صداعوض کردن جو ب یمتوجه نشد، برا

 چطور بود؟_

 بهم نگاه کرد و گفت : ماین

 بود.  یعال_

 گفت: یبا نگاه ناباورانه ا شهرام

 .اناید یقشنگ خوند یلیخ_

 بهم انداخت و گفت : ینگاه قدرشناسانه ا اشکان

 .یخورد یزیچ هیپرفکت، آخرش بدرد _

 گفتم : یاخم مصنوع با

 اِ._

 با تعجب گفت : شهرام

 ؟یفکر نکرد یجد یموضوع خوانندگ نیچرا به ا شه،یباورم نم_

 .کردمیفکر م یمن به چ کردیفکر م یبه چ نیا هه

 و گفتم : دمیکش یساحل اشکال نا مفهوم یچوب رو با

 کارا رو ندارم. نیوقت و حوصله ا_

 برام نازک کرد و گفت : یپشت چشم مایفاط

 .شهیم ریبچه هاش د یآره غذا_

 و گفتم: دمیتاراش کش یبهم داد، با ذوق دستمو رو تارشویگ شهرام
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 دوست دارم. شتریرو ب ینوازندگ_

 .نهیهم که تخصصش ا ماین کنم،یکمکت م نایمن و س هیبهش فکر کن، صدات عال _ شهرام

 گفت: هیچشماشو با گر یدستاشو گذاشت رو نیکه نازن زدیداشت حرف م شهرام

 داشت که دلمو کباب کرد. یغم بزرگ هیصدات  اناید_

 حرفش دستپاچه  نیا با

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 واقعاً؟_

 برد و گفت: تاریگ کیصورتشو نزد یکیتار یدستم اومد، اشکان تو ریبد از ز یصدا هی هوی

 !یکرد یدوباره که خراب کار_

 گفتم : دهیترس

 شد؟یچ_

 کند. تارتویگ یاز تارا یکیزد  گه،ینده د یزیه چبچ نیشهرام به ا_ اشکان

 خجالت لبمو گاز گرفتم و گفتم: با

 سازن؟ینازک م نازویچرا انقدر ا_

 

 64پارت#

 گفت : یازم گرفت و با ناراحت تارویگ شهرام

 ؟یکرد نکارویا هیثان کیچطور تو ج _

 گفت : شویانداخت تو آت ینیزم بیچندتا س مایفاط
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 .تارهیگ ادهیکه ز یزیسرتون، چ یخوب بابا توام فدا_

 زده گفتم : خجالت

 .دمیباشه بهت م یمن خسارتش هرچ دیشهرام ببخش_

 نگاه کرد و گفت : مایبه ن شهرام

 .کشهیبابا، پولشو به رخ من م مینیب مینیبوهَع، ش _

 ترس گفتم : با

 بشه. ینجوریا خواستمیواقعاً نم_

 با اخم گفت : شهرام

 .یناکارش کرد یخودت که زد یبدم برا تارویگ نیخواستم ا ییهوی میتصم هیتو  گه،ید یسگ شانس_

 تعجب گفتم : با

 نه!-

 زد و گفت : یلبخند نینازن

 کنه. زیبلده آدمو سوپرا شهیشهرام هم_

 انداخت تو بغلمو گفت : تارویگ

 کارگاه برات ایب یبعدا اگه فرصت کرد شمارن،یرو نم یکش شیدندون اسب پ_

 کنم. درستش

 و گفتم : دمیخند باورانهنا

 قبول کنم.  نویا تونمینه، من نم_

 باال انداخت و گفت : یشونه ا شهرام
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 مشکل خودته._

 محاله! یهمه خوشبخت نیمنو ا واقعا

 یبا بچه ها خوشگذروندم بلکه غم و غصه هامو برا یعمرم بود، چون نه تنها کل یشب ها نیاز بهتر یکیشب  اون

نصفه  الیبالفاصله بعد برگشت ما به و د،یطول نکش یلیخ تیوضع نیچند ساعت کوتاه فراموش کردم، اما متاسفانه ا

 گفت : یو با ناراحت دهیکه داشت با رنگ پر یکوتاه یتلفن اشکان زنگ خورد، بعد مکالمه  یشب

 افتاده. یاتفاق هیبچه ها _

 اشکان؟  شدهیچ_ مایفاط

 ...نیدر رادپ شیچند ساعت پ_اشکان

 صبرانه گفتم : یو حرفشو کامل نزد ،چشمامو درشت کردم و ب نییانداخت پا سرشو

 ؟یچ نیراد یبابا_

 گفت: یمبل نشست و با ناراحت یرو اشکان

 تموم کرد. نیراد یبابا_

 صورتشو جمع کرد و گفت : یبا ناراحت مایفاط

 من. یخدا یوا_

 به دندن گرفتم و گفتم : لبمو

 .شهیباورم نم_

 تکون داد و گفت : یسرشو با تاسف و ناراحت اشکان

 .شهیبه پدرش وابسته بود، داغون م یلیخ نیطفلک راد_

 و گفت : شمونیبا صورت خواب آلود اومد پ عسل
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  د؟یچرا تو هم شده؟یچ_

 ،رفتیچشمم نم شیلحظه هم از پ کی ییایآر یتخت نشستم، چهره آقا یاتاق و رو یکنارش رد شدم و رفتم تو از

اشکام ناخودآگاه  میکه داشت یآوردن چهره اش تو همون چند جلسه ا ادیبا به  یباهاش برخورد نداشتم ول ادیز

 و تو دلم گفتم : دمیتخت دراز کش یرو شد،یم ریسراز

 ه؟یتو چه حال نیاالن راد یعنی_

 

 گفتم : نیبه راد یعصب

  ؟یکرد نکارویچرا با سارا ا_

 گفت : یمونیبا پش نیراد

  ؟یکه کردمو فراموش کن یغلط شهیم ؟یماجرا بش نیا الیخیب شهیم_

 زدم : داد

 .شهینه نم_

 زدمیصداش م یهرچ دمیشدم و به سمتش دو مونیرفت، پش یآروم داشت م یوبا قدما دیچرخ ایبه سمت در نیراد

 داد زدم : گشت،یبر نم

 رو.نرو تورو خدا نرو دروغ گفتم، اشتباه کردم گفتم برو، ن ؟یریکجا م_

 ساحل افتادم و مشتمو پر ماسه کردم و به رفتنش نگاه کرد. برگشت و بهم نگاه کرد و گفت : یکنان رو هیگر

 کن  یازم دور_

 گفتم : هیشد،با گر بیو غ ایدر یچشم بهم زدن رفت تو هی تو

 ؟یکجا رفت_
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ه به دستش ک کنه،یآرش با لبخند داره بهم نگاه م دمیشونه ام برگشتم و د یدستشو و گذاشت رو یکردم کس حس

 شونه ام بود نگاه کردم و گفتم : یرو

 ؟یینجایا یچ یبرا_

 تو. یبرا_ آرش

 کنارم گفت : ییصدا هی هویو ازش دور شدم  دمیعقب کش خودمو

 ؟  میباهم ازدواج کن دیواقعاً قبول کرد یعنیخانم  اناید_

 به ارژنگ اخم کردم و گفتم: یعصبان

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 و گفت : دیخجالت خند با

 د؟یخوشحال شد_

 شو گرفت و گفت : قهیو  دیکه نوه آقا حشمت از دور پر زدیحرف م داشت

 با من ازدواج کنه. دیفقط با اناید_

 حق منه سهم منه مال منه. اناید ست،پسین نیراد گهیحاال که د_ ارژنگ

 ارژنگ زدم و داد زدم : یبه پا یلگد

 هردوتون . دیچشمام دور ش یاز جلو-

 .کنهیو با لبخند داره بهم نگاه م ستادهیآرش ا دمیو خواستم برم که د برگشتم

 آرش کمکم کن._

 نگفت. یزیبست و باز کرد و چ کباری چشماشو
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 .کردیم شیبود و داشت آرا ستادهیا نهیآ یجلو مایاز خواب بلند شدم و به اطراف نگاه کردم، فاط هوی

 .دیخر میبر میخوایچه عجب خواب آلو، بلند شو م_ مایفاط

 حوصله ندارم. یفاط امیمن نم_

 منتظرتم. رونیب ،یایب دیبا شهیچه وضعشه؟ نم نیا_

 گذاشتم رو بالشت و گفتم : سرمو

 منتظر نباش. امینم_

 

ه ب یزیچ چیه م،یکن دیبازار تا خر میروز مسافرتمون رفت نیبچه ها روز سوم و احتماال آخر هیو بق مایاصرار فاط به

نگاه  یطرح سنت یها فینخرم، وارد مغازه شدم و به ک یزیمامان و بابا چ یخوب زشت بود برا یول ومد،یچشمم نم

 کردم و گفتم :

 چنده؟ نایآقا ا_

 قابل نداره._

 برداشتم وبه سمتش رفتم و گفتم : فارویاز ک یکی

 ممنون._

چه ها ب دمیو اونطرفو نگاه کردم د نطرفی،ا رونیحساب کردم و رفتم ب عیاشت، سربسته گذ یازم گرفت و تو فویک

 ستادیاومد جلوم ا یکیدراوردم تا زنگ بزنم که  مویگوش ستن،ین
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 تفاوت گفتم : یکردم و ب نگاهش

 ؟یگم شد_
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 نهیگذاشتم و دست به س فمیک یتو مویگوش نیرو نداشتم بخاطر هم مایآره تکون داد، حوصله فاط هیبه معن سرشو

 گفتم :

 خوشبختم._

 کج کرد و گفت : سرشو

 .نطوریمنم هم_

 زدم و گفتم : یکنترل شده ا لبخند

 به بچه ها؟ یزنگ زد_

 باال انداخت و گفت : یا شونه

 .میگفتم با هم دم،بهشونیکه تورو د زدمیداشتم حرف م شیپ هیچند ثان نیهم_

 ونم کنارم قدم برداشت،گفتم و قدم زنان راه رفتم ، ا یآهان

 ، اشاره کرد و گفت : نیتریو دستبند کارِ دست پشت و فیمغازه رفت و به ک هیطرف  به

 چطوره؟ نیبه نظرت ا _

 گفتم : میباطن لیاش خوبه، برخالف م قهیبود، معلوم بود سل یقشنگ یلیخ دستبند

 .کنهیدختر و پسر فرق م قهیکه سل یدونیباشه، چون م یک یتا برا_

 کج کرد و گفت : لبشو

 دختر. یفکر کن برا_

 گفتم : یا انهیباال انداختم و با چهره موز ابروهامو

 قشنگه. _

 آورد با وسواس بهش نگاه کرد و گفت : نایس یبرا فویمغازه و فروشنده دستبندو ک یتو میرفت
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 قشنگه؟  یمطمئن_

  دمیخند

 گفتم : و

 . یانقدر حساس برات مهمه که یلیراحت، معلومه طرف خ التیخ_

 به دستبند کرد و گفت: یموشکافانه ا نگاه

 اوهوم._

 به فروشنده گفت : رو

 کنم؟ میچقدر تقد_

به سر و وضعمون انداخت و پول  ینگاه هیخوشگل گذاشت و بعد  یجعبه سنت هی یو دستبند رو تو فیک فروشنده

 یاحال و هو هیتو  دمیکه د هیعکس العملش چ نمینگاه کردم بب نایدرشت شده به س یخون باباشو گفت،با چشما

 کنم. کارشونیچ گهینگفتم، بچه پولدارن د یزیشدم وچ الیخیاست، ب گهید

 .رونیب میتفاوت کارتشو در آورد، پولو حساب کرد و از مغازه اومد یب نایس

 خونه گرفتم، یبرا یخوراک یهم سوغات یکمیو  دمیساعت خر هیبابا  یبرا منم

 که اونجا بود نگاه کردم و گفتم : ییو لواشک هاآلوچه ها  به

 بخرم. نایعه فراموش کردم از ا_

 با خنده گفت : نایس

 وجود دارن که لواشک و ترشک دوست نداشته باشن! ییهنوزم دخترا شدمیم دواریتازه داشتم ام_

 و گفتم : دمیخند منم

 وجود داشته باشه. یدختر نینه بابا فکر نکنم همچن_



 2 وونهیعاشقتم د

 
223 

 

و درهمون حال که قدم  دمیخر تونستمیبه چشمم خورد و تا م یو منم هرچ میبه طرف آلوچه ها و لواشکا رفت باهم

 گرفتم و گفتم : نایبه سمت س شویکی کردم،یاز هرکدوم مزه مزه م کمی میزدیم

 ؟یخوریچرا نم_

 برگردوند و گفت : روشو

 ترش مزه دوست ندارم. یزایچ_

 و گفتم : دمیخند

 ...نکهیدر ماه هفت روزشو... اهم، منظورم ا خورهیکه ترشک م یپسر میدار تیروا اصالً نیآفر_

 .الیخیب یاوک ،یاوک_ نایس

 گفتم : یجد یلیخ

 آره منم موافقم._

سر پ نیهمچ نایس نیا کنمیدقت م شتریخنده، حاال که ب ریز میمون زد ییدفعه برگشت و بهم نگاه کرد و دوتا هی

 پرروعه. کمیکه  نهیا بشیفقط ع ست،ین یبد

 نشستم و گفتم : مکتین هی یراه رفته بودم پاهام درد گرفته بود رو بسکه

 .امیراه ب تونمیخسته شدم نم گهیمن د_
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ا زنگ بچه ه هیمون در رفت به بق یخستگ نکهیو بعد ا مینشست یاست، کم دهیمعلوم بود با من هم عق نایچهره س از

 الیو بعدش به و میبود مایرستوران مهمون عسل و ن یناهارو تو م،یکرد دایو همو پ میجا قرار گذاشت هیو  میزد

 یطرف هیهرکدوم  لمیچندتا ف ی، بچه ها هم بعد تماشا دی؛قرص خورد و خواب کردیسرش درد م مایفاط میبرگشت

باهم حرف  یکمیو به مامان زنگ زدم و  رونیبه سرم زده بود، رفتم ب یخواب یوسط فقط من ب نیخوابشون برد، ا

 جواب دادم و گفتم : عیظاهر شد سر میگوش یتا تماسو قطع کردم شماره آرش رو م،یزد
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 ؟یسالم خوب_

 داشت پر نشاط نشونش بده گفت : یکه سع یگرفته ا یصدا با

 ؟یگردیبرم یک ت،یسالم، ممنون به خوب_

 گفتم: عیفکر و بعد سر یلحظه رفتم تو هی شبمیبه خاطر آوردن خواب د با

 .دمیعقب مونده مو انجام م یشرکت کارا امیحتماً بالفاصله م م،یگردیفردا به احتمال نود و نه درصد برم_

 نزد. یاما حرف دهیم یچه جواب نمیموندم بب منتظر

 شده؟  یزیآرش، چ_

 ...شبید ییایآر یآقا یخبر دار_

 هم ناراحت شدم. یلیآره متاسفانه، خ_

 دونهیکه خودش صالح م ینداشته و گفته هرکار یبخاطر پدرش حال خوب نمیراد ن،یزنگ زده به راد ییامروز فدا _

 انجام بده.

 زدم و گفتم : یپوزخند

 هم گفته من اخراجم نه؟ ییو فدا_

 گفت : یبعد سکوت کوتاه آرش

خودم  رانیا ادیمراسم پدرش م یبرا نیفکرتو مشغول کنم، فقط زنگ زدم بگم تو صبر داشته باش، راد خواستمینم_

 .زنمیباهاش حرف م

 نگاه کردم، نینشستم و به زم یصندل یناراحت شده بودم، رو یلیخ

 "رانیا ادیم نیراد "

 یسر جاش، هرچ ادیب نیاوضا احوال راد کمی دیفقط با کنم،یدرست م ویناراحت نباش، من خودم همه چ اناید_ آرش

 رفته . اینباشه پدرش از دن
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 کردم و گفتم : یخنده ا تلخ

 .یکه خبر داد یستم،مرسیناراحت ن_

 تا برگردونمت شرکت، خداحافظ. کنمیمطمئن باش تالشمو م کنم،یخواهش م_

 ممنون، خداحافظ._

 شم،خدایاخراج م کباری رم،ینم کنمیخودم قهر م کباریشه،ینم یزیمن چ یگستر برا ایشرکت آر یکردن تو کار

 شرکت کار نکنم. نیا یکردن من تو یکیکنم تمام کائنات دست به  یمکنه، حس  ریبخ شویبعد

 یم بیشرکت ترغ یموندن تو یمنو به تالش برا یتیاحساس مسئول هی رانیو پدرش از ا نیرفتن راد بعد

 انجام بدم. یکار هیکرد،دوست داشتم باشم و 

ساحل نشستم، دروغ چرا؟  یکفشامو در اوردم و رو یشگیرفتم و طبق عادت هم ایو قدم زنان به سمت در ادهیپ

 نیبه راد ییالزمه انجام بده دلم شکست، چون مطمئن بودم فدا یگفته هرکار ییبه فدا نیراد دمیاز آرش شن یوقت

 کیارم د نیکه من به راد یحس دیکنم شا یوقتا باخودم فکر م شتریوقتا که نه ب یبه من مربوطه... گاه هیگفته قض

طرفه  کینه  گمیو م رمیگیکنم حرفمو پس م یفکر م ضشیضد و نق یبه عکس العمل ها یشه، اما وقتطرفه با

 بار دومش باشه؟ نیاحساساتشو بروز داده که ا یک نیراد ست،ین

 زدم و خودم جواب خودمو دادم : یلبخند

 رونیتاالر که نگران شد و اومد ب یاون موقع تو دمیشا ای زد،یکه اسممو داد م یاون روز تو آسانسور زمان دیشا_

 دنبالم...

 شدم و گفتم : رهیخ ایدر یبغل کردم وبه موج ها پاهامو

 ...یداره ؟ تو که رفت یا دهیفکرا چه فا نیا_

 یچشمامو پاک کردم و با چوب رو اشک

 موج اومد و قلبو شست و رفت. هوی دمیقلب کش هی ساحل

 پوزخند گفتم : با
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 چقدر کوتاست؟ ینیبیم ما دوتاست، یقصه  نیا_

 احساس. یب ی وونهیتوعه اشک تو چشام د ریتقص

 از پشت سر گفت : یکی هوینگاه کردم،  ایاشکامو پاک کردم و به در دوباره

  ؟یینجایتو ا اناید_

 گفتم: هیدست از تالش برداشتم و با گر شدیتموم نم کردمیاشکامو پاک م یهرچ

 ؟یخوایم یچ نجام،یآره ا_

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت : چارهیب ینایس

 ؟یکن یم هیگر یدار_

 لباسم اشکامو پاک کردم وبلند شدم وگفتم : نیسر آست با

احمق و  ،یپررو هم هست یکور نکهیعالوه بر ا یکور یلینه خ کمی ،یکور کممیچشمات مشکل داره،  رینخ_

 .هیشکل نیکال مدلتون ا دینجوریهمتون هم ستایمشکل تو ن ،ینفهمم هست شعورویب

 بستم و هق هق کنان گفتم : چشمامو

 .دیشعوریهمتون ب_

 بر آروم کردن من داشت گفت : یکه سع یاومد سمتم و با چهره ا نایس

 درسته،فقط آروم باش. یگیتو م یباشه هرچ-

 نگفتم، یزیدهنم و چ یساحل نشستم و دوتا دستامو گذاشتم رو یرو

 در اورد و گفت : بشیج یاز تو شویزد و گوشساحل چهار زانو  یرو نایس

 یقبل از خوردن قرصا رو مویسربه سر بچه ها بذارم گوش نکهیا یمن برا میقرص بخور میکه خواست یاون روز_

 گذاشتم. یبردار لمیحالت ف
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 کرد و گفت : یمکث

 .یعاشق شد _

 به سمتش چرخوندم و نگاهش کردم، با خنده گفت : سرمو

 .یخوریاز دل من م کمی یحاال دار_

 ساحل خودمو سرگرم کردم.  یرو ینامفهوم یخطا دنینگفتم و با کش یزیبهش چ بازم

 انداخت و گفت : ایبه در یمتأثر نگاه نایس

لنجار ک یمنم بعد کل نه،یمنو بب خوادیهمون روز بهم زنگ زده بود و گفت م قایادته؟دقی نگیدر پارک یاون روز جلو_

 که باالخره بهش اعتراف کنم و بگم چقدر دوسش دارم. هیخوب تیقعمو دمیرفتن با خودم د

 لبش نقش بست و گفت : یشباهت با پوزخند نبود رو یکه ب یکوچک ی خنده

 

 67پارت#

 ...شدیکردم و چ یفکر م یاما من چ_

 ومد؟ین_

 زدو گفت : یلبخند بهم

 کردن نامزدش. یمعرف یمن، برا دنید ینه فقط برا یچرا اومد، ول_

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : با

 کرد؟ یمعرف یتورو به نامزدش چ_

 گفت : یا دهیلحن کش با

 گلم. یپسر عمه و داداش نایآقا س_
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 کردم و گفتم : یکوچک اخم

 گفت؟ ی!؟ نامزدش چیداداش_

 زل زده بود گفت : ایهمونطور که به در نایس

 .یما شد ییازم تشکر کرد، گفت تو باعث آشنا یلیخ_

 رو فراموش کردم، متعجب گفتم : میناراحت

 ؟یشناختینامزدشو م_

 صورتم نگاه کرد و سرشو تکون داد و گفت : به

 اوهوم، دوستم بود._

 گاز گرفتم و زدم پشت دستم و گفتم : لبمو

 نامرد. یا_

 .دمیجنب ریخودم بود من د ریتقص_

 زایچ نجوریراجب ا یکنم، بلد نبودم چطوردرد و دل  یبا کس ومدیسکوت برقرار شد، بدم نم نمونیب یا قهیدق چند

 مقدمه گفتم : یحرف بزنم، ب

 ؟یاون متنه رو خوند_

 کدوم؟_

 دیخودتونو کالً رنده کن دیرنده بردار هی دیکنیطرفه رو تجربه م کیعشق  دیدار دیهمون که نوشته اگه متوجه شد-

 صد درصد دردش کمتره.

 و گفت : دیخند نایس

 ؟یکن فیجوک تعر یحال نیهمچ یتو یتونیم یچطور_
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 کردم و گفتم : یاخم

 جوک نبود!_

 طرفه است؟ کیعشقت  یدونیاز کجا م_

 گفتم : یجد یلیخ

 ثالثاً... اد،یخوشم نم ایباز یقرت نیعشق عشق نکن از ا یاوالً ه-

 .اًیثان_

 دادم : ادامه

 بهش فکر کنم. تونمینم یکه اون داره من حت یتیبا موقع ،یدیرو شن مایفاط یخودت که حرفا_

 ؟یکه داره انقدر خودتو دست کم گرفت یبخاطر پول و ثروت ؟یچه موقعت_

 انداختم و گفتم : نییپا سرمو

 . یدونینم یزیتو چ_

 بگو تا بدونم._

 و گفتم : دمییلبمو جو پوست

 .میداریما تو اون خونه سرا ست،یمال ما ن یدید یاون خونه ا_

 باال انداخت و گفت : ابروهاشو

 .یکنیم یشوخ_

 .تهینه خود واقع_

 و گفت : دیبه چونه اش کش یدست

 دونه؟یاون م_
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 آره._

 . گهیپس خوبه د_

 بغض گفتم : با

 .میرسیبهم نم ممیاگه بخوا یمنو اون حت ست،ین نیمسئله من ا یدونیم_

 اخم کرد و گفت : نایس

 ؟یزنیکه انقدر مطمئن حرف م یدونیتو از کجا م_

 لرزون گفتم : یچشمام و با صدا ریز دمیکش دستمو

شده  یجور هیآرش باهام  م،رفتاریپارسا عاشقم شده ، ارژنگ اومده خواستگار نم،یکه من تو فکر راد یاز وقت _

 ریبه من ابراز عالقه نکردن عالم و آدم گ ابونیخ یتو یکنم اونم بهم حس داره، فقط مورچه ها یوقتها فکر م یگاه

 گهیم یزیچ هینگاهش  نه،یباهاش حرف بزنم راد یاببار نتونستم درست و حس هی یه حتک یدادن به من، تنها کس

 .گهید زیچ هیکاراش 

 با خنده گفت : نایس

 مطمئن باش دل به دل راه داره اونم تو فکرته. گه،ید نهیهم وونهید _

 چشماش نگاه کردم و گفتم : به

 باهاش صاف کنم؟  یرو چجور یگیم یرو که دار یدل نیهم_

 .یبا خودت روشن کن فتویتکل دیتو اول با_

ض آروم و بغ یباال انداختم و با صدا ینشه شونه ا هیبه گر لیداشتم تبد یکه سع ینیغمگ یشدم وبا چهره  بلند

 گفتم : یآلود

 .شهیبا دل و عقلم روشن نم فمیشه،تکلینم_
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 68پارت#

به  یا هانیافتاد با لبخند موز ناینشستن ،تا چشمشون به من و س رونیبچه ها ب دمیشدم و د الیوارد و نایاز س جلوتر

 کردم و یسالم الیخ یمون نگاه کردن، ب ییدوتا

 هیسبک شده بودم، اشکان  یلیخ ،یشیسبک م یکنیدرد و دل م یبا کس یوقت گنینشستم، راست م کنارشون

 برداشت و گفت : وهیظرف م یاز تو یویدونه ک

 م؟یفردا بر میامشبو باش ای میفتیراه ب_

 گفت : یبا ناراحت نینازن

 دو سه روز مثله برق و باد گذشت. نیا شه،یلحظات خوب چقدر زود تموم م_

 ینگاه کرد و بعد ب نیبه نازن یو لبخند زد، عسل با حسادت مشهود نینازن یدستشو انداخت رو شونه ها شهرام

 گفت : مایمقدمه رو به ن

 عمر من بود. یروز نیتر یموندن ادیو به  نیوز با تو بهترچند ر نیا زمیعز_

 گفت : یدر اورد و با لبخند کمرنگ یگوش یسرشو از تو ماین

 آها، ممنون._

چه از ب یکی لیزنگ موبا یبگه که صدا یزیجمع کرد و خواست چ یاحساسه، عسل لباشو حرص یخدا ماین نیا یعنی

 بلند شد و به اطراف نگاه کرد و گفت : نایها مانع شد، س

 منه! یگوش یصدا نیا_

 برداشت و با خنده گفت : زیم یاز رو نارویس یگوش اشکان

 .بانتیجان پشت نایس_

 با تعجب گفت : عسل

 بان؟یپشت_
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 .کنهیم یریگ یدورا دور کاراشو پ بانشیشمال پشت میاورد نگلیرو س نایس یاز وقت_ اشکان

 گفت : یا دهیکش یبا صدا دیخندیهمونطورکه م نایس

 رو. یمزه، بده به من گوش یزهر مار ب_

 اشکان با خنده گفت : رهیبگ رویتا بلند شد گوش نایس

 مهسا هم هست. بانشیاوه، اوه اسم پشت_

 با خنده گفت : نایس

 احمق خواهرمه بده._

 گفت : طنتیبا ش اشکان

 .یندار یتو خواهر برادر دونمیتا اونجا که من م_

 گفت : تیاشکان وگرفت و بهم نگاه کرد و با جد یدستشو جلو نایس

 خواهر دار شدم، بده. شیدو هفته پ_

 رو جواب بده. یو منتظر موندم گوش وردمیخودم ن یبه رو یول دمیفهم منظورشو

ما حرف  یاالن جلو میهم رفت اونطرف تا حرف بزنه، شت مارو باش گفت نایبهش داد و س رویباالخره گوش اشکان

 !زنهیم

 و با حالت تمسخر گفت : رونیاز خونه اومد ب مایکه فاط گهیم یچ نمیکنم بب یکردم از دور لب خون یم یسع داشتم

 .میدیخانم ،خنده شما رو هم د انایبَه، چه عجب د_

 اکتفا کردم، شهرام به اشکان گفت : یصحبت کردنش از چشمم پنهون نموند اما بحثو کش ندادم و به لبخند لحن

 .میفردا بر میامشبو هم باش هی_

 کردم و گفتم : دییتا حرفشو
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 آره،من موافقم._

م و نشست مایو مشغول حرف زدن درمورد برگشتنمون شد، کنار فاط شمونیتلفنش تموم شد و اومد نشست پ نایس

 گفتم :

 باز؟ یشدیچ_

 فت :برام نازک کرد و بلند شد و گ یچشم پشت

 .میریامروز م نیبچه ها هم_

 .میکه گرفته ازش بپرس یمیتصم لیخونه و نذاشت دل یرفت تو میبهش بگ یزیچ میخواست تا

 باال رفته به اشکان نگاه کردم و گفتم : یابروها با

 چشه؟ نیا_

 متعجب گفت : اشکان

 خوب بود که... دونم،ینم_

 شدم و گفتم : کشیکنه،نزدیداره لباساشو جمع م دمیشدم و دنبالش رفتم، در اتاقو باز کردم و د بلند

 چت شده؟ مایفاط_

 نداد، ادامه دادم : جواب

مشاوره  یتو یازدواج نکردم ول نکهیمن با ا یدونیمنو محرم راز خودت بدون، تو که م نیکرده؟ بب تتیاشکان اذ_

 موضوع ها مهارت دارم. نیا یدادن برا

 گفتم : یجد اریستامو بهم گره زدم و با ژست بسو د یصندل یحرف نزد، نشستم رو بازم

 .یبش یانقدر زود عصبان دیگذشت داشته باشن، تو هم نبا یزندگ یتو دیاساساً زن و مرد با_

 بهم نگاه کرد. تیو با عصبان برگشت
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 باال اوردم و گفتم : مشتمو

 . یباش یقو دیبا_

ال مو اوردم با گهیبشه مشت د ضیقشنگ از حرفام مستف نکهیا یاز خودش نشون نداد منم برا یا گهیالعمل د عکس

 و گفتم :

 .یباش یقو دیبا_

 لپم و گفتم : یصورتم، دستمو گذاشتم رو یتو دیشَپَلق کوب هویصورتشو  یاورد جلو دستشو

 ؟یزنینفهم چرا م شعوریب_

 داد زد : یعصبان

 افتادم رو مبل کمرم رگ به رگ شد. یاون روز که هولم داد یتالف نیا_

 .صورت من یبزنه تو شدینم لیدل نیبدبخت، بازم ا هیاومده بود هولش دادم، عقده ا ادشی مایشانس فاط یخشک به

 صورتم برداشتم و گفتم: یاز رو دستمو

 یعقده دار گهید یجا هیتو از  رینخ _

 بغض گفت : با

 یسال ها من هرچ نیا یتو میباهم دوست شترهیعقده دارم، هشت سال ب گهید یجا هیآره، اصالً آره حق با توئه از _

 یورنجیتو ا یکردم ول فیراز داشتم برات تعر یداشتم بهت گفتم، هرچ میتو زندگ یخصوص ریو غ یاتفاق خصوص

 زبونت حرف بکشم. ریاز ز یبا بدبخت دیبا شهیهم ،یستیو ن ینبود

رو  میمجبور شده به روش مستق گمیبهش نم یزیخودم چ دهیشده و د زیخانم صبرش لبر مایفاط نکهیمثله ا بله

 ... خودمو زدم به اون راه و گفتم: ارهیب

 ؟یگیم یحالت خوبه چ_

 گفت : شیتر از دفعه پ یعصبان مایفاط
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و تو من یدوست ،یکنار ساحل و سفره درد و دلتو براش باز کرد یبله نشست دمیاومدم دنبالت که د یستین دمید_

 شده؟یچ یگیهم کم تره؟ مگه من دهن لقم که بهم نم نایدو سه روزه ات با س ییارزشش از آشنا

 گرفت،یمآروم ن گفتینم یرو تا به کس یگفتیکه بهش م یزیهرچ یعنیدهن لق بود!  یلیخ مایفاط ینداشت ول گفتن

 بود. نیحرف نزدنم باهاش هم لیاز دال یکیاصالً 

 

 69پارت#

 تر از دفعه قبل داد زد : ینگفتم ،عصبان یزیش زل زدم و چتو چشما صاف

 خودت یتو به رو یحاال ه دیباهم رابطه دار نیتو و راد دونمیمنکه م_

 .ارین

 نگفتم، اخم کرد و دستمو گرفت و گفت : یزیسقف اتاق نگاه کردم و چ به

 نگم . یبه کس دمیبگو قول م اناید_

با  زد و از کنارم رد شد لبمو یبهم تنه ا یعصبان هوینه  ایبهش بگم  ایتا خواستم فکر کنم که آ شدیداشت نرم م دلم

 و گفتم : دمیحرص جو

 من آرومم، من آرومم._

 امیبه همراه اشکان افتادن تو اتاق، فاط مایو عسل و شهرام و ن نیبه سمت در اتاق رفت و تا بازش کرد نازن مایفاط

 :و گفت دیکش یقینفس عم

 رد شم. خوامیکنار م دیبر_

 به دست وارد خونه شد و گفت : یگوش نایس ستادن،یبلند شدن و ا نیزم یها از رو بچه

 چه خبره؟_

 نگاه کردم و گفتم : بهش
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 زد تو گوشم. شعوریب_

 با خنده گفت : نایس

 .نیشد ریِبه  ریِ_

 نگاه کردم و گفتم : هیبق به

 اومده؟ ادتونیشما هم _

 .ادمهی کمی میکه کرد ییکارا یول ست،ین ادمیمن به شخصه حرفامونو _ نینازن

 شهرام نگاه کردم و گفتم : به

 ادته؟یتو _

 زد به اون راه و گفت : خودشو

 .گهید میبرگرد میجمع کن می؟من؟ نه! اهم... بر یک_

 زد و مکانو ترک کرد، میاز همون بغل مغال ج یحیبا لبخند مل اشکان

 ازش بپرسم گفت : نکهیقبل ا ماین

 .ادینم ادمونیمنو عسل هم که _

 گفت : ماینازک کرد و رفت ،ن ماین یبرا یپشت چشم عسل

 من شد؟ الیخیبه نظرتون ب_

 داد زد : عسل

 ؟یایچرا نم ماین_

 سرش چرخوند و گفت : یچشماشو تو ماین

 اومدم._
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 و خالص! خوامتینم ه؟بگویچ یبرا ماین یستیو رودربا ییانقدر کم رو کردمیدرک نم واقعا

 جمع کنم فعالً. لویمن برم وسا _ نینازن

 بهش نگاه کردم و گفتم : م؛یموند نایرفتن و فقط منو س همه

 ادته؟یتو _

 متفکرانه جمع کرد و گفت : صورتشو

 باشه. یکاف دمید یاچ د تیفیبا ک لمویفکر کنم همون ف_

 .یپاک کن لمویف یآهان، آره بابا، راست_

 باشه._

 : گفتم نینازک کردم و روبه عسل و نازن مایفاط یبرا یکه باهاش اومده بود شد، پشت چشم ینیسوار ماش یهرکس

 .امیدخترا من با شما م_

 اشکان شد. نیبهم نگاه کرد و رفت و سوار ماش یچشم ریز مایفاط

  ؟یایبا ما نم انایعه، د_ اشکان

 نازک کردم و گفتم : مایفاط یبرا یپشت چشم دوباره

 .نه_

 برد و گفت: رونیب شهیسرشو از ش عسل

 .زمیعز ایب_

 جلو نشسته بود برگشت و گفت : یکه صندل نینشستم عسل حرکت کرد و نازن نیو عقب ماش رفتم

 جمعمون کامل شد. گهیخوبه د_

 و گفتم : دمیخند
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 د؟یکن کاریچ نیخوایمگه م_

 و گفت : نیماش یدر آورد و گذاشت جلو شویگوش عسل

 . رمیبگ ویال خوامیم_

 فالوراتو. نمیبب ؟یجد_

 رو بهم داد، به فالوراش نگاه کردم و با دهن باز گفتم : یچرخوند و گوش فرمونو

 ؟ییپلنگه تو نینه! ا_

 و گفت : دیسمتم چرخ به

 من شاخم. ه؟یپلنگ چ_

 شه؟یرل چندمش م ماین یعنی ،یتو خود گاو زمیعز نه

 گفت : جانیبا ه نینازن

 پنجم._

 و گفتم : کردم یا خنده

 عه، دوباره بلند فکر کردم._

 شد. یاخم کرد و مشغول رانندگ عسل

 دقت به عسل و عکساش نگاه کردم و گفتم : با

 ات آشناست! افهیچقدر ق گمیم یاَه ، ه_

 اخم به عکسا نگاه کردم و گفتم : با

 نبود مگه؟ یچشات آب_

 چشمش و گفت : کینگاه کرد و لنزو گرفت نزد نهیآ یتو کردیم یکه رانندگ همونطور
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 .کنمیاالن درستش م ستایوا_

 گفت : یگذاشت و برگشت و با لحن لوس لنزو

 شدم؟ سینا_

 جمع کردم و گفتم : صورتمو

 آره._

 

 70پارت#

 کرد و گفت : دیتجد نیماش نهیآ یرژشو تو نینازن

 دارم.  جانیمن ه یوا_

 زد و گفت : یلبخند عسل

 ؟یکه استرس دار یکن کاریچ یخوایمگه م لکسم،یر یلیمنکه خ_

نشستم و منتظر به صفحه  یدوتا صندل ونیاونا موهامو صاف کردم و رژلبمو پررنگ تر کردم و م یتوجه به حرفا یب

 داشتم. جانیه کمیعسل نگاه کردم راستش منم  یگوش

 د؟یآماده ا_

 گفت : جانیبا ه نینازن

 آره._

 گرفتم و گفتم : یمن چهره مو عاد یول

 منکه از همون اول آماده بودم._

 انگشت شستشو جلوم گرفت و گفت : عسل
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 افتاد؟ میستیشمال ن میا هیباشه ما ترک ادتیفقط  ،یاوک_

 با خنده گفتم : ،یخوب نیبه ا شمال

 جنوبهمون شمال و  یگرفتیم یو دوب هیترک یکه تو ییها دئویو هینگو که بق یول زنمیحرف نم یلیمنکه خ _

 خودمونه!

 خاصه. طیرفتم، االن شرا یگیرو که م ییجاها نیا یمن همه  ؟یشد وونهیوا د_

 هامو انداختم باال و گفتم : شونه

 باشه، شروع کن. _

کرد، بعدش سر و وضعشو درست  یبخند ماکان بندو پل شمیروشن کرد و آهنگ پ نشویشد و دستگاه پخش ماش خم

 شروع کرد. ویکرد و ال

 کرد و گفت: یجور هی صداشو

 .دیکنیم کمیو ال دیکنیپستامو دنبال م د،یمنو دوست دار نکهیاز ا یمرس زم،یعز یسالم فالورا_

نگاه  وردیکه در م ییمات و مبهوت به ادا ها یبا آهنگ، با چهره  یشروع کرد به ادا اطفار در اوردن و همخوان وبعد

 دنیبه بعد موقع شن نیحاال از ا شد،یم یخاطرات خوب برام تداع کردمیآهنگو گوش م نیهر وقت ا یکردم، لعنت

 جلو چشمم. ادیپلنگ م کی یچهره  کسرهی

 لب خوند: ریرو ز یکی امیو پ یگوش یسرشو برد جلو عسل

 رو. هیپشت افهیفقط ق_

 گفتم : یا دهیکش یبا صدا نینگفتم، نازن یزیخودمو جمع و جور کردم و چ عیو بهم نگاه کرد سر برگشت

 سالم._

 و گفت: دیو بوس نیخم شد و نازن عسل

 عشق من. نینازن_
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 لباشو غنچه کرد  نینازن

 بودن چشه؟ زادیمگه آدم دیبهش نگاه کردم، مثله آدم رفتار کن یچشمک زد، با حالت چندش و

 نگاه کرد و خوند : یو به صفحه گوش دیخند نینازن

 افتاده.  ریگرو انگار وسط دوتا خل مشنگ  هیپشت افهیق _

 زدم و گفتم : یعوض کردن بحث لبخند یو عسل همزمان برگشتن و بهم نگاه کردن، برا نینازن

 راحت. التونیخ میسالم بچه ها، نه من اوک_

 و خوندم : یگوش یسرمو بردم جلو یدوتا صندل یشدمو از ال زیخ مین همزمان

 آره جون عمت._...

 ؟یکات کرد مایعسل جون با ن_...

 ر؟یچه خبر از ام_...

 ات. افهیتو با اون ق یبرا اوشیس فیعسل ح_...

 ات. افهیعسل بووق تو اون ق_...

 چه خوشگله. هیدختر وسط_..

 اونجا کجاست؟_...

 کد ****بفرست به ****. گانیرا رانسلیشارژ ا_...

 .خوامیازدواج م یبرا رکتیدا ادیدختر خوب ب هی_...

 

 و گفت : دیمنو عقب کش عسل

 .انایبسه د_
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 . میا هیبچه ها ما ترک_ نینازن

 خنده گفتم : با

 داغونم کرد. یناموساً آخر_

 پنجره انداخت و گفت : رونیبه ب ینگاه عسل

دست سمت  یرو رو مایسوء تفاهم بود، اسم ن مایقبل ن یعشقا م،یبه هم عالقه دار مایبچه ها چند بار بگم؟ من و ن_

 قلبم هک شده. یراستم تتو کردم همونطور که رو

 گفت : عیسر نیباال اورد تا نشون بده نازن دستشو

 عسل دست راستت که اسم محسن بود._

 کرد و گفت: ادیز کمیآهنگو  یصدا عسل

 .اوشهیدست چپمم که اسم س _

 دستپاچه گفت : نینازن

 ؟ یدوتا پاهات چ_

 اش صورت آرمانه .  گهید یکیاون  رهیاسم ام شیکی_ عسل

 ؟یرفته کجا تتو زد ادتی یداالن ج_ نینازن

 فکر کرد و گفت : کمی عسل

 رو پاک کنم اون اونجا محفوظ باشه. نایا یراستم اسمشو تتو کردم گفتم تا وقت یقوزک پا یآها رو_

 

 فیشمال براشون تعر یها ییبایاز ز کمیفالورا سر نره  یحوصله  نکهیا یمن برا زدنیفاصله که اونا حرف م نیا تو

 کردم.
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 71پارت#

جاده چالوس با  یرفت و برگشت از شمال هست ول یهم برا گهیجاده د هیجاده چالوسه بچه ها، البته  یبحث بعد_

 صفا تره.

 انیب قدرت نقدریا دیگنجیشون نم لهیو عسل همزمان با تعجب برگشتن و بهم نگاه کردن، فکر کنم تو مخ نینازن

 داشته باشم. ییباال

 و گفتم : رونیردم بب شهیذوق دستمو از ش با

 عه بچه ها جاده چالوس._

م و لبمو به دندون گرفت ن،یاومد، ه ادمی هویبهم نگاه کرد،  تیترمز محکم گرفت و با عصبان هیقطع کرد و  وویال عسل

 گفتم :

 !میبود هیما ترک یراست_

 

 دم :داد ز یانداختم رو شونه ام و عصبان مویو هردو بند کوله پشت ستادمیا ابونیخ کنار

آدمت  یور هی ؟یکنیم ادهیپ نتیعسل زشت مزخرف پلنگ، ازت متنفرررم...منو از ماش د،یهمتون مشکل دار_

کردم شدم  حیتشر هیبق یجاده چالوسو برا هیسرش دوست پسر داره آبروش نرفته حاال من  یاندازه موها کنم،یم

 ز؟یآبرو ر

ه و به جاد ستادمیهمونجا ا ما،یهم دوست نداشتم زنگ بزنم به فاط یو اشکان جلوتر از ما بود از طرف مایفاط نیماش

 خنده شهرام اومد که گفت : یبرام نگه داشت و صدا نیماش هینگاه کردم، 

 ات کردن؟ ادهیپ_

 اخم گفتم : با

 آره._
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 طرف افتاده بودن، شهرام خودشو کنترل کرد و گفت : هیاز خنده هرکدوم  مایو ن نایس

 .متیرسونینمونده ما م یسوار شو راه_

 نه؟ گهید نیاشکان اوک یقایخودمو به خودت سپردم رف ایگفتم و سوار شدم، خدا یباشه ا یناچار یرو از

بلند  بلند مایمن توجه همه رو جلب کرده بود، ن یو کارا افهیق شتریترکونده از همه ب نترنتویعسل کل ا ویال ویدیو

 و گفت : دیخند

 .شهیم یخیتار ویدیو نیا_

 بود گفت : یهمونطور که سرش تو گوش نایس

 .اناید یمعروف شد_

 گفتم : یعصبان

 کرد، اِ اِ اِ. ادهیپ نیمنو از ماش_

 صدتا درخواست بهم داده شده. دمیوصل شدم و تا وارد صفحه ام شدم د نترنتیا به

 کرده؟ یعسل همکار یها یچرا تو جنگولک باز نیمن موندم نازن_ شهرام

 باهاش روشن کنم. فمویتکل دیبا میبرگشت_ ماین

 و گفت : دیخند نایس

 دردسرارو هم داره. نیدوست دختر شاخ داشتن ا_

 سرشو با تاسف تکون داد و گفت : ماین

 مواقع گذاشتن. نیا یغلط کردنو برا_

 درشت شده گفتم : یچشما با

 چه مرگشونه آخه؟؟ نایا ،یقشنگ نیجاده چالوس به ا_
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 و گفت : دیخند شهرام

 خودشون. یدارن برا یولشون کن، عالم_

با  ادیز ینگفتم، اصوالً وقت یزیسکوت برقرار شد و منم چ نمونیب یا قهینگفتم، چند دق یزیکردم و چ دییتا حرفشو

 دمیبنخوا یول ومدیخوابم م یلیمنم خ دن،یخواب مایو ن نایبه خونه س دنیتا رس شن،یپررو م یپسر جماعت حرف بزن

تشو به پش فیوزارسیمثله  ماین کنه،یاومدم پودرم م نایبا ا ناگه مامان بفهمه م نجاشیتا هم گهیصالح نبود بخوابم د

 یمعذب نیدستش درد نکنه منو از ا د،یدیو هفت پادشاهو خواب م یصندل یمن کرده بودو سرشو گذاشته بود رو

 بخوابم. شدینم لیدل نیبازم ا ینجات داد ول

 

 خانم...بلند شو. اناید نا،اید_ شهرام

 ول کن._

 غرق خوابه._ ماین

 .اناید_ نایس

 نگاه کردم، شونییچشمامو باز کردم و به سه تا هوی

 تهران خونتون کجاست؟ میدیرس ؟یشد داریب_ شهرام

 و گفتم: دمیدستم چشمامو مال با

 .رمیبه بعد م نجای، ممنون خودم از ا گهید نایخونه س یجا_

 نبود. ادمی یراست_ نایس

 تکون داد و یسر شهرام

 تشکر کردم و شهرام موقع رفتن گفت : یاز هردوشون کل دنیبعد رس م،یزد و به سمت خونه حرکت کرد دور

 نره. ادتی تارویگ_
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 برش داشتم و گفتم : یخوشحال با

 ممنون._

 .میشد ادهیپ نایکرد و منو س یبا لبخند خداحافظ ماین

 . نمتونیبیبچه ها م_ نایس

 گفتم : ییبا خوش رو نایراه افتاد و رفت، به سمت خونه رفتم و رو به س نیشما

 خداحافظ._

 زد و گفت : لبخند

 خداحافظ._

 دست تکون دادم و وارد خونه شدم و درو بستم. براش

 

 72پارت#

 

 از میآهنگ گوش یصدا دم،بایدوش گرفتم و خواب هیراست رفتم  هیورود من به خونه و استقبال گرم خانواده  بعد

 تماسو وصل کردم و جواب دادم : عیشماره آرش سر دنیشدم و با د داریخواب ب

 ؟یسالم خوب_

 ؟یسالم ممنون،تو خوب_

 .دمیرس شبیممنون، اتفاقا د_

 نگرانت شدم. ینبود ییایآر یآهان،خداروشکر، مراسم آقا_

 تخت نشستم و گفتم : یتعجب رو با



 2 وونهیعاشقتم د

 
247 

 

 من خبر نداد. که به یکس ؟ییایآر یمراسم آقا_

 تو شرکت اعالم کردن ، من فکر کردم دوستات بهت گفتن. ؟یدونستینم _

 و اشکان؟ مایفاط_

 مراسم بودن. یآره چون تو_

 .تداشیعمدا بهم خبر نداده بود وگرنه اون بدون من قدم از قدم برنم میباهم قهر کرد نکهیبخاطر ا شعوریب یمایفاط

 اصالً راجب من الم،یخیمن چقدر ب کردیباخودش فکر م نیتو چشمام اشک جمع شده بود، حتماً راد تیفرط عصبان از

 کرد؟یفکر م

 ؟یانا،هستید_

 دادیتوش ب یکه ناراحت ییدل نازک شده بودم، با صدا یلیخ دایو اشک چشمامو کنار زدم جد دمیبا حرص جو لبمو

 گفتم : کردیم

 .یکه خبر داد یآره، مرس__

 دنبالت. امیب یخوایم ا،اگهیب یمراسم ختم اگه تونست یبرا کنم،یخواهش م_

 .امینه ممنون، با بابا م_

 ؟یبا من ندار یآها، کار_

 اومده؟ نمیراد_

 !مدیسوالو ازش پرس نیا هوی یفکر کردم که بر چه اساس نیلحظه به ا کی یخط سکوت برقرار شد و من برا پشت

 به حرف اومد و گفت : آرش

 شرکت باهاش حرف بزنم، اما واقعا نشد . گهیمشکالت د یسر هیردم برم جلو و راجب موضوع تو و ک یسع یلیخ_

 یباشه من هنوز برا ییفدا یحق با آقا کنمیفکر م ،یمن باهاش صحبت کن یبرا گهید ستینداره، الزم ن یاشکال_

 تجربه ام. یکار تو شرکت ب
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 قطع کنم، خداحافظ. دیبا گهیخودتو باور داشته باش، من د ،یستین_

ورد به در خ یکرده بود دستمو مشت کردم، تقه ا مایکه فاط یتماسو تموم کردم و با نفرت از کار یخداحافظ کوتاه با

زن باردار سه چهار ماهه  هیبه کمرش زد و کنار تختم نشست، شکمش از حد  یو مامان وارد اتاقم شد، مامان دست

 متعجب گفت: چهره من دنیبزرگ تر شده بود، با د

 شده؟ یچ_

 قهر کردم . مایبا فاط_

 کرد و گفت : یکوچک اخم

 وا، چرا؟_

 من پررنگ تر شد و گفتم : اخم

 چون زد تو گوشم._

 گفت : متعجب

 و چرا زد تو گوشت؟_

وارد حرفام کردم  یدروغ مصلحت یکم نیبخاطر هم دادیکه داشتم کم کم داشت سرمو به باد م یحجم از صداقت نیا

 دیسرم کش یشکمش، دستشو نوازش گونه رو یپاهاشو گوشمو گذاشتم رو یمامان دادم، سرمو گذاشتم رو لیو تحو

 و گفت :

 .هریم ادتونیبعد دوروز  دیکنیعادتونه، دعوا م مایتازه تو و فاط ،یکنیفراموش م یشینداره دخترم بزرگ م بیع_

 گفتم : جانیه با

 زد تو گووشم. ایکنیمامان دقت نم_

 و گفت : دیخند مامان

 که. ینگاه کن ینیشینم ،یکرد شیکار هیحتماً تو هم _
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 هم نبود. ینه من هولش دادم تازه عمد_

 ؟یخوایم یچ گهیخوب د_

 نگاش کردم و گفتم : یناراحت با

 دوست داشتم موهاشو بکشم. _

 شد و گفت : بلند

 توهم، بلندشو ساعت دوازده ظهره. گهیخوب د_

 دادیانجام م ییکارا هیبود بعد قهر کردن  نیعادتش هم شهیدادم، هم مایبه فاط یلب فوش ریساعتم نگاه کردم و ز به

نشسته و داره با  یصندل یزن عمو رو دمیاتاق و د رونیکنه هنوز قهره ؛ رفتم ب یآور ادیو  ارهیکه حرص آدمو درب

 .زنهیتلفن خونه حرف م

ما چه از ش ستیاز خدا که پنهون ن ،آخهیاستخدام بش یدولت یجا هیحتماً  دیآره به ارژنگ گفتم اتفاقاً، گفتم تو با_

 .میتونیم میکه بخوا یدونیم م،یکارخونه بزن هیواردتر که شد؛ خودمون  کمیپنهون قراره تو کارش 

 

 73پارت#

 عیاومد سر یزیشکستن چ یآشپزخونه، با وارد شدن من صدا یزن عمو نازک کردم و رفتم تو یبرا یچشم پشت

 مامانو گفتم : شیرفتم پ

 شد؟یچ_

 اضطراب گفت : یاشاره کرد و با کم نیزم یشکسته رو یها شهیخورده ش به

 شکست._

 شکسته شده رو با خاک انداز جمع کردم و غرغر کنان گفتم: یها شهیشدم و ش خم
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 نیا یا برادست تنه یدار کشه؟یزن عمو خجالت نم نیهم نکنن هم دایاصال پ کنن؟ینم دایخونه پ عیسر نایچرا ا _

 کمک کنه ؟ ادیب شهیبلند نم یکنیهمه آدم غذا درست م

 دستاشو شست و گفت : مامان

 زشته. میتحمل کن دیبا گهیمهمونن د_

 .میانگار ارث باباشو خورد کنهینگاه م واریو با حرص به درو د زنهیفک م نیزشته؟ داره پشت تلفن خونه همچ_

 با دست اشاره کرد و گفت : مامان

 آرومتر. کمی س،یه_

 خجالت بکشه. دیو زل زدم بهش تا شا ستادمیو رفتم جلوش ا رونیاز آشپزخونه زدم ب تیعصبان با

 گفت : ییعمو با پررو زن

 دستت اشرف جون. یلحظه گوش هی_

 گذاشت رو دهانه تلفن و گفت: دستشو

  ؟یباهام کار دار_

 نه مامانم همه کارا رو_

 زنگ بزنم . یبه کس خوامیم شهیتلفن آزاد م یک نمیبب خوامیم دیزحمت نکش کرد

 برداشت وگفت : یگوش یدستشو از رو عمدا

 معذبم. یستادیا نجایا کشهیطول م گهیساعت د مین زنمیحرف م یدارم خصوص زمیعز_

 گفتم: یلحن جد با

 .زننیرو وسط حال نم یحرف خصوص_

 تمسخر گفت : با
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 به اون اتاق؟ رسهیتلفن م میاِ؟ س_

 متقابالً گفتم : منم

 خط به خط کنم. دهیحرف زد، شارژتون ته کش لیبا موبا شهیم ینه ول_

 و گفت : دیخند

 .یشما داد یانگار نمیسخاوت به خرج نده گلم،پول ا_

 بگم که ارژنگ از در وارد شد و گفت : یزیچ خواستم

 ؟یزنیحرف م یساعت گذشت هنوز دار کیاَه، مامان _

و با خنده سالم کرد، زن عمو دوباره مشغول حرف زدن شد و مامان از  نییشو انداخت پاکه به من افتاد سر چشمش

 دن،بهیباشه نزنم، باالخره بابا وعمو از راه رس یاحترام یکه ب یوقت حرف هیآشپزخونه خارج شد و بهم اشاره کرد 

و همچنان زن عمو دست  م،یتو شس میوبرد میو جمع کرد می، ناهارو خورد میمامان کمک کردم و سفره رو پهن کرد

و  ساعت مامان کیو بعد  رونیکردن خونه زن عمو و عمو با ارژنگ رفتن ب داینزد، عصر هم به بهانه پ دیو سف اهیبه س

 باهاشون نرفتم. میبر ایهم بهم گفتن ب یدکتر، هرچ شیتا مامان بره پ رونیبابا هم رفتن ب

شبکه دو برنامه  زدن،یدوتا خانوم حرف م ک؛یشبکه  کردم،یم نییخونه نشسته بودم و کانال باال و پا یتو تنها

ف فقط حر ای بیو.. به ترت شینگم برات، شبکه پنج و ش گهیکودک بود، شبکه سه اخبار بود، شبکه چهار که د

 یمبل بلند شم که صدا یاز رو نبود،خواستمسه حالت خارج  نیاز ا دادیجومونگ نشون م ایکارتن بود  ای زدنیم

 .اطیدر ح رفتمیخودم م دیکه خراب بود با ییاومد، و از اونجا ونفیآ

از  نمیکوفت نکردم ا یناهار درست و حساب ست،یخونه ن یخرابه، از شرکت اخراج شدم ، کس فونی،آیهمش بدبخت-

 شه؟یبدترم مگه م نیاز ا ون،یزیتلو

 اتاقم اما طرف ولکن نبود  یباز کردن در شدم و رفتم تو الیخیب

ا ترس ب نییافتاد پا یکرووپ یدر باصدا یاز باال یزیچ هینبود، تا برگشتم  یکس یو درو باز کردم ول رونیب رفتم

 : دمیکش غیچشمامو بستم و از ته دل ج

 دزد.-
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 و دادمو گرفت : غیج یصورتم و صدا یدست بزرگ اومد جلو هی غیج وسط

 ساکت باش بچه._

 ادیرفتم، آره ز یهه من دو ماه دفاع شخص کنن؟یاز ترس غش م عیسرترسو ام که  یکرده بود من از اون دخترا فکر

 راستمو بردم باال یشده پا یزیبرنامه ر اریحرکت بس هی!تو ستیمهمه که ظاهراً اونم ن یریادگیسرعت  یول ستین

 فکر کنم نفله اش کردم! ومدینکه صداش در  الیخی.. حاال بزشیچ ،ی... تویتو دمیچنان کوب

 بچه فنچ. یاشتبه، مونده تا برس تیرینشونه گ-

 روبه رو شدم. ییفکر کردم چقدر صدا آشناست! آروم برگشتم و با چهره دا نیلحظه به ا هیدقت به صدا  با

 ثمیم ییدا_

 لبخند دندون نما زد و گفت : هیمن  دنید با

 .ییسالم فنچ دا_

 که شد. شدیبدترم م نیبله از ا کنمیکه فکر م حاال

 باال رفته گفتم : یحرف زدن و با ابروها یتو فاز لوت زدم

 چرا اَ رو در نوکرتم؟_

 شونه اشو گفت : یکه دستش بودو انداخت رو یساک

 اِف اِف در اومد بسکه فوشار دادم. لتیاست پشت درم، ک قهیپنج د_

 گرفتم و گفتم : ساکشو

 .ییاهان، شرمنده دا-

 دشمنات شرمنده.-

 به سمت در خونه گرفتم و با خنده گفتم: دستمو
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 .میدیبریسر م یگوسفند یگاو هی یدادیخبر م یخوش اومد یلیخونه خودته،خ ییبفرما تو دا_

 و گفت : دیابروشو انداخت باال و لپمو کش هی

 .ییحرف دارم برات دا میتشکر فِنچک ، حاال بزار از راه برس_

کپ کرد و  ییدا دنیته بود که مامان و بابا هم اومدن مامان اولش از دنگذش شتریب یساعت مین ییاز اومدن دا بعد

عد بود که نگو، خالصه ب یهند لمیف یصحنه ها کیو بغلش کرد،  ششیرفت پ عیسر ییدا ادیبه خودش ب نکهیقبل ا

 یگرم یسالم احوال پرس ییو با دا دنیاز راه رس نایا وعم ثم،یم ییاونا باهم و گوش دادن به خاطرات دا یاحوال پرس

 مبل گذاشته بود گفت : یپاشو رو هیسرشو اورد کنار گوشمو همونطورکه  ییکردند، دا

 جمع کرده اورده خونه تون که...اون ننه بزرگ کاراته بازت کجاست؟ لشونویبابات کل ا نیدوباره که ا_

 

 74پارت#

 خنده گفتم : با

 وضع مارو؟ ینیبیم_

 : ارژنگ نگاه کرد و گفت به

 مثله جغد زل زده بهت، بزنم پدرشو... ه؟ینسناس ک نیا_

 عه، پدرش کنارمه. سیه ییدا_

 و گفت: دیکش لشیبیبه س یدست ییدا

 .یاَکه_

 یاتاقم رفتم تا فردا سر ساعت بلند شم و برم مراسم ختم آقا یتو ییگپ و گفت با دا یخوردن شام و کم بعد

 .ییایآر
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شدم و بعد خوردن صبحانه  داریکرده بودم از خواب ب مشیساعت هشت تنظ یوکه ر میآالرم گوش یصدا دنیشن با

که  میزنگ بزنم و بگم باهم بر هشیرو گرفتم تا  مایبه اتاقم برگشتم و حاضر شدم، شماره فاط عیو کمک به مامان سر

 و با خنده گفتم : لبمقطع کردم و دستمو گذاشتم رو ق عیاومد باهاش قهرم، سر ادمی

 بودا. کینزد-

 رفتم و گفتم : رونیب

 خداحافظ. رون،یب رمیخوب، با اجازه من م اریبس_

 خدا به همراهت _ مامان

 برسونمت؟ یخوایم_ بابا

 د؟یایب دیخوایشما خودتون نم _

 ؟یریمگه کجا م_ بابا

 کف دست با

 و گفتم: میشونیروپ زدم

 مرد. ییایآر یفراموش کردم بهتون بگم آقا_

 شکمشو گفت : یمامان دستشو گذاشت رو هوی

 .ینش لیزل یا_

 گفتم : عیسر

 بچه لگد زد؟_

 کرد و گفت : یدست شیعمو پ زن

 دن؟یم ینجوریخبر بدو ا رینخ_



 2 وونهیعاشقتم د

 
255 

 

 نگران به مامان نگاه کرد و خطاب به من گفت : بابا

 .میباشه بر امرزتش،یخداب_

 زود گفت : مامان

 دکتر. میکجا امروز قراره بر_

 تعجب گفتم : با

 دکتر ؟ دیریچقدر م یوا_

 دو قلو دارما.  ینا سالمت_ مامان

چشم بهم زدن صورت بابا پر  کی یخنده که متاسفانه تو ریدهنش بود برگشت سمت بابا و زد ز یتو ییکه چا ییدا

 شد. ییچا

 .دمیپاچ سیدوقلو؟ بابا دهنتون سرو _ ثمیم ییدا

 نبود که! یشوخ_ مامان

 بود نگاه کردم و گفتم : سیخنده کنان رفت، به بابا که صورتش خ بلند شد و ییدا

 .ثمیم ییدا نیشدم، فقط اون شتر بود ا ینجوریمنم ا کنمیبابا درکت م_

 .ادینشه بابات نم رتیبرو د_ مامان

 گفتم و برگشتم سمت در تا برم یچشم

 گفت : ییدا هوی

 .نمیب ستیوا-

 برگشتم و گفتم : یلبخند ژکوند با

 بله؟-
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 سر و وضع ؟ نیبا ا-

 به لباسام انداختم و گفتم : ینگاه

 چشه مگه ؟_

 ، شالمم که سرم بود. یبودم با شلوار مشک دهیرنگ پوش یسه ربع نسبتاً کوتاه مشک نیآست یمانتو هی

 و گفت : دیکش لشیبیبه س یدست ییدا

 .رونیب یشکل برسرو  نیتو باا ستمیواس من اُفت داره مثله شلغم وا ،یشما بگو چش ن-

 به سمت باال چرخوندم و گفتم: چشمامو

 رفت بردارم، حق با شماست. ادمیچادرمو  یوا-

 تو اتاقو چادر نن جون که خونه مون جا مونده بودو برداشتم و گفتم : برگشتم

 باال. زنهیپوششم م یفقط برا رتمیمن رگ غ ،ییسوال دا ریز یبریحله، دفعه آخرت باشه حجاب منو م-

 کرد و گفت : یخنده ا ییدا

 .ادیباشه فنچک، عزت ز-

 .دمیو با عجله به طرف در دو رونیخونه زدم ب از

 .گمیدروغا نم نیاز ا گهید دینوکرتم، ببخش ایخدا-

 . وفمیک یقائل بودم چادرو با احترام تا کردم و گذاشتم تو یاحترام خاص یچادر یچادر و خانما یکه برا ییاونجا از

 شدم. یبعد سوار تاکس

 

 75پارت#
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 برج ایاسمشو خونه گذاشت، قصر  شدیشدم، البته نم ییایآر یشونه ام جا به جا کردم و وارد خونه آقا یرو فمویک

مت نظر گرفتم و به س ریبا نگاهم اطرافو ز ک،یتاج یتر از خونه آقا کیبزرگتر و ش یبراش برازنده بود، خونه ا شتریب

 ییبودن و مشغول خوش آمد گو ستادهیدر ا یدوتا مرد جلو د،مراسم ختم هم مختلط بو نجایخونه رفتم، ا یدر ورود

رم س یرو خیسطل بزرگ آب  هیانگار  هیثان کی یتو دم،ید نوینگاهشون کردم و باالخره راد یشتریبودن با دقت ب

صبرانه به سمتشون  یشد، ب جانیکرد و نفسام تند تند و با ه دنیشروع به لرز یبیشد، دستام به طرز عج یخال

 م :گذاشته بود گفت ریکه استرس بد جور روش تاث یآروم ی، با صدا کردیبودو بهم نگاه نم نییسرش پا نیرفتم راد

 ...گمیم تیتسل_

تا آسمون فرق کرده بود،  نیزم رفتیکه م یمن سرشو باال اورد و بهم نگاه کرد، چهره اش با روز یصدا دنیشن با

 شیب هیخبر از آشفتگ نباریا الشیخیب شهیهم یچشما هیو قرمز شیوزه مردتر شده بود، ته رچند ر نیهم یانگار تو

 یالیخیو ب یلکسیاز اون ر یاثر گهیچشماش ، د تداش یگفتم چشماش، آخ که چه غم یراست داد،یم نویاز حد راد

 غم بزرگ. کیچشماش نبود و فقط غم بود؛  یتو

 ازش چشم بردارم گفتم : نکهیا بدون

 غم آخرتون باشه. دوارمیام _

 گفت : یچشمام نگاه کرد و با مکث کوتاه به

 .یممنون، خوش اومد_

که نشستم  یبا نگاهش منو تا وقت نیکردن، راد مییمرد هم بهم خوش آمد گفتن و با دست به داخل راهنما دوتا

و  ونینشسته بودم و ش یصندل یکه رو یچقدر از توجهش خوشحال بودم، تمام وقت دونستیکرد و خدا م یهمراه

 ه،یشدن یهست ول یکار سخت نیراد دنیشکه بخ کردمیفکر م نیبه ا دمیدیم نویراد یسوزناک خانواده  یها هیگر

 ..مونهیپش نکارشیاز ا گفتیبهم م یحس هی

وغ شل یلیکه دورو برش خ نیبه راد یخداحافظ یحرکت کردم، برا رونیتموم شدن مراسم بلند شدم و به سمت ب با

خاموش از همون بغل رد  یلیخ نیکنم بخاطر هم یبرم وسط اون همه مرد و خداحافظ تونستمیبود نگاه کردم، نم

 م :لب گفت ریبه داخلش انداختم و ز یسوسپر اف یبه سمت خونه برگشتم و نگاه یبا ناراحت رون،یشدم و رفتم ب

 خداحافظ._
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 صدام زد.  یکیکه  رونیب رفتمیاز خونه م داشتم

 خانم شهامت._

 برگشتم و گفتم: عیصداش سر دنیشن با

 بله._

 اومد و گفت : کمینزد یکم

 ؟یریم_

 تر شدم و گفتم : کینزد یسرمو کج کردم و کم یدستپاچگ با

 بله._

 ساعتش نگاه کرد و گفت : به

 شرکت. یاز فردا بر یتونیحرف زدم، م ییفدا یبا آقا _

 اه کردم و گفتم :دستمو مشت کردم و بعدش بهش نگ جانیه با

 ممنون... یلیخ_

 لب گفت: ریتکون داد و ز سرشو

 .کنمیخواهش م_

 کیز ا نکهیا نیدر ع تونهیآدم چطور م هینگاهش کنم، آخه  ستمیبگم، فقط دوست داشتم همونجا وا یچ دونستمینم

 نفر ناراحتو دلخوره بازم اون آدمو دوستش داشته باشه؟

 یراض یبه خداحافظ ن،یبخاطر هم رمیوقتشو بگ خواستمیبهش گفت،نم یزیصدا زد و چ نویاز پشت راد ییآقا هی

 شدم. 

 ...خداحافظ.رمیوقتتونو نگ گهید_
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 بشیج یراستشو تو دست

 و گفت : کرد

 به سالمت. کنم،یخواهش م ه،یچه حرف_

 لب گفتم : ریو ز رون،یرفتم ب یاز خروج یخجالت یزدم و مثله دخترا یلبخند

 ؟ خدا کنه نره. کایآمر گردهیبرنم گهیرفته د ایکه پدرش از دن حاال یعنی_

نار ک یسرتا پا مشک پیشدم، با ت مایکردم که متوجه فاط یدست و پنجه نرم م نیبا دلهره رفتن دوباره راد داشتم

 منم ده،یخودشو زد به اون راه که مثال منو ند یول دیمنتظر اشکان بود، منو د یبود انگار ستادهیاشکان ا نیماش

ودم خونه نزاشته ب یخونه، هنوز پامو کامل تو برگشتمشدم و  نیتوجه بهش سوار ماش یگرفتم و ب یتاکس هی عیسر

 : دمیشن ییصدا هیکه 

 .ثمیآقا م ،یآ یآ یآ یآ_

ارژنگ با صورت جمع شده هم داشت آخ و  دهیپشت گردن ارژنگ و گرفته و داره فشار م ییدا دمیشدم و د کینزد

 محکم زد پشت گردن ارژنگ و گفت : یکی ثمیم ییدا کرد،یاوخ م

 نزن. رشیز گهید میکنیم یباز_

 پشت گردنشو گرفت و گفت : ارژنگ

 من غلط کردم بزار برم._

 ابروهاشو باال انداخت و گفت : ییدا

 جلو. ارینه، دستو ب_

 و با ترس گفت : ییدا یدوتا دستشو اورد جلو ارژنگ

 .ایآروم بزن_

 با خنده با دست راستش محکم زد پشت دست ارژنگ و با خنده گفت : ییدا
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 کبابت کردم._

 گفتم : ششونویپ رفتم

 سالم، چه خبره؟_

 و گفت: یصندل یپاهاشو گذاشت رو ییدا

 .میکردیم یکتلت ببر باز ارینون ب میداشت ییدا یخوب شد اومد_

 اون کبابه._

 به دست قرمز شده اش اشاره کرد و گفت : ارژنگ

 ببره. یبندر ارینون ب کننیم یباز ثمیکه آقا م یجور نیواال ا_

 و گفت: دیدست کش لشیبیبه س ییدا

 .کنمیکتلتش م یشاهد باش چطور ،ییکن دا یداور ایب_

 گفت : دیمالیهمونطورکه پشت دستشو م ارژنگ

 خوبه. یلیدست بزنش خ ثمیماشاال آقا م_

 و گفت : دیخند ییدا

 داشته باش. انایجلو دستو، د اریکتک خوره ات ملسه... ب_

 دستشو اورد جلو و گفت: ارژنگ

 باره. نیآخر نیا_

به پشتش و با خنده و  دیدستش همزمان دو سه تا مشتم کوب یتمام دست ارژنگو گرفت محکم زد رو یبا جر زن ییدا

 وگفت: گردن ارژنگو فشار داد ضیپشت گردن ارژنگو گرفت و با غ یخوشحال
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 76پارت#

 .یباخت ،یباخت_

 به صورتش و گفت : دیو دستشو کوب رونیخونه اومد ب یبگم که زن عمو با ترس از تو یزیچ خواستم

 .شیولش کن بچه رو کشت ؟یکنیم کاریچ_

لگد  هیرفتن  نینکرد ح یهم نامرد ییسمت مامانش که دا رفتیخالص کرد وداشت م ییخودشو از دست دا ارژنگ

 محکم زد به پشت ارژنگ و گفت :

 .یبچه ننه،فقط لب و دهن_

 بهم نگاه کرد و گفت: ییعمو با اخم دست ارژنگو گرفت و به سمت داخل خونه رفت، دا زن

 .هیبزمجه، فکر کرده داماد خواهر من شدن الک_

 درشت شده گفتم : یچشما با

 من بود؟ یاالن برا نیا_

 تورو نداره. اقتیخواستم ملتفتش کنم که ل یدر قالب باز ییآره دا_

 رد شن؟ یآزمون ورود نیاز ا دیمن با یخواستگار انیب خوانیکه م ییکسا یهمه  یعنی_

 باال گرفت و گفت : انگشتشو

 بله، بال استثنا._

 زدم و گفتم : یلبخند

 دمت گرم. یلیخ_

 چاکرم._

 همون لبخند گفتم : با
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 د؟یبکن یبررس هیاونم  شهیهم دارم م گهیخواستگار د هی_

 بست و گفت : چشماشو

 آره._

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

 و گفتم : یمنش شیصبرانه وارد شرکت شدم و رفتم پ یب

 تا... یسالم ، آقا_

 رفتن تورنتو. یهفته ا کیسفر  هی یبرا کیتاج یآقا_

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

 چرا به من نگفت؟_

 انداخت و گفت : یبهم نگاه بد نکشیع یباال از

 گفت؟یم دیبا_

 فکر کرد، کمی

 فکر کردم، دوباره

 فکر کردم، بعدش گفتم : بازم

 .گفتیبه من م دینبا هیمنطق_

 کردم و گفتم: یالک یو مشغول انجام کارش شد، سرفه  نییانداخت پا سرشو

 سوال داشتم. هی دیببخش_

 گفت : یآروم و لحن مشکوک ینگاه کرد با صدا بهم

 ؟یچ_
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 بردم و مثله خودش گفتم : کشینزد سرمو

 مونه؟یم نجاینه؟ هم کایآمر گردهیبرنم گهید نه،ی... منظورم رادییایآر یآقا_

 که دومتر رفتم هوا. زیم یرو دیشد و دستشو محکم کوب رهیخ بهم

 من چه بدونم خانم؟_

 گذاشتم رو قلبمو گفتم : دستمو

 قلبم از جا کنده شد. یاله یریالل بم_

 برداشت و گفت : عیزنگ خوردو سر تلفون

 بله؟_

_... 

 اتاقتون.  انیب گمیاالن م چشم

 هنیسر جاشو خودش با ترس رفت عقب و دستشو گذاشت رو گوشاش، متاسف و دست به س دیمحکم کوب تلفونو

 نشست و گفت : شیصندل یبهش نگاه کردم، صاف رو

 .ییفدا یاتاق آقا دییاهم، بفرما_

نشستم و تا  یصندل یرو نم،یشدم، سالم کردم، جوابمو داد و دعوت کرد بش ییارد اتاق فدابه در زدم و و یا تقه

 شروع به حرف زدن کرد: دهیکه به زور دانش آموزشو بخش یمدرسه ا ریمثله مد ییخواستم حرف بزنم فدا

 یاز نظر من کار کسوگرنه  د،یشرکت مشغول به کار ش نیقبول کردم شما در ا ییایآر یمن فقط و فقط به خاطر آقا_

من  دگاهی... ازدبرهیسوال م ریکارمو ز تیوجد ستیعنوان مورد قبول ن چینداشته باشه به ه یکه مهر مهندس

 شرکت... نیمهندس ا

زدم و  یصحبتاش قشنگ تموم شد، لبخند یحرف زد و حرف زد و من فقط بهش گوش کردم، وقت ییفدا خالصه

 گفتم :
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شما  منو نیتنها نقطه مشترک ب ست،یاصالً برام مهم ن دگاهتونیو د اتیکه براتون قائلم اما نظر یبا تمام احترام_

 من هم  نکهیا

 .نجایمرحوم و پسرشون قائلم اومدم ا ییایمسعود آر ریام یآقا یکه برا یاحترام بخاطر

 گفت : یعصبان

 خانم شهامت._

 شدم و گفتم : بلند

و کله بزنم  سر یلیباهاتون خ خوامینم ،یستین شتریب ندهینما هیآقا  ریمالک کل شرکت؟ خ د؟یهست یک دیفکر کرد_

 کار خودمو درست انجام بدم و تموم. دیلطفا اجازه بد

 دادم و یفیسرمو تکون خف زدیدارم برات جانانه موج م هیکه تهش  یینگاهم کرد، از اون نگاها رهینگفت و خ یزیچ

 گفتم :

 با اجازه من رفتم اتاقم._

 آرامش درو باز کردم و از اتاق خارج شدم. با

 نداده بودم. ینطوریرو ا یبود جواب کس یچند وقت هیدلم خونک شد،  شییآخ _

 

 78پارت#

 بهم نگاه کرد و گفت : نهیبه س دست

 نه؟  یخوشحال شد دنمیاوهوم، از د_

 حد!  نیرفع شد، در هم دنشیاالن با د نیراش تنگ شده بود و همدلم ب کمیفقط  کم،ینه چون  گفتمیبود اگه م دروغ

 به کنارم انداختم و کوتاه بهش اشاره کردم و گفتم : ینگاه

 سر به تن تو نباشه.  خوامیمن م ارهیم یدِ آخه سالم سالمت_
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 زد و گفت : یمسخره ا لبخند

 ؟  ادینگو، دلت م_

  ستین شیب یمتاسفانه نبود تو فانتز یول ،یلیآره خ_

، بود حینکرده بود، هنوزم زننده و وق یادیز رییتغ پشیاش انداخت، ت گهید یپا ینشست و پاشو رو یصندل یرو

 نبود. نکهیا تیواقع یول پهیخوش ت یلیخ کردیفکر م ،یخی نیو شلوارک ج دیو تاپ سف یبلند شراب یموها

 ساعتم نگاه کردم و گفتم : به

 شده.  رمیمن د_

 کرد و گفت : جمع و جور خودشو

  ستیبرو بابا، برام مهم ن_

 زدم و گفتم : یمسخره ا لبخند

  ؟یپس چرا صدام زد_

 چون... چون. _

 اومد که گفت : ییدا یصدا نیح نیهم در

 ... اناید_

 .کنهینگاه م نویدرشت شده داره به م یبا چشما دمیجوابشو بدم که د خواستم

 :ثمیم ییدا

 خود خدا.  ای_

 گفت : یبلند شد و با ژست خاص نویم

  ه؟یجذاب ک یآقا نیا اناید_
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 دستشو گذاشت رو چشماشو گفت: ییدا

 بسم اهلل.._

 گفت : زدیبم مختص به خودش که ترس توش موج م ییبعد فوت کرد و دوباره چشماشو باز کرد و بست و با صدا و

 . رهینم کنمیبسم اهلل م یچرا هرچ ؟یدیتو هم د اناید_

 رفت تو خونه.  تیشو جمع کردو با عصبانلبا نویم

 چشماش برداشت و گفت : یدستشو از رو ییدا

 شکرت رفت. ایخدا_

 

  79پارت#

 رمان از زبان سوم شخص : ادامه

 

محکم وارد سالن شد،کارمندان شرکت متعجب به او چشم  یکرد و سپس با قدم ها یآسانسور باز شد مکث در

کردند، پاسخ همه را با گفتن سالم کوتاه و تکان دادن سرش داد، به  یسالم و احوال پرس یدوختند و تک به تک ادا

 برخاست وگفت: شیمتعجب از جا یبه ساعتش انداخت، منش یسمت اتاقش حرکت کرد و همزمان نگاه

 .ییایآر یسالم آقا_

 که در چهره اش مشهود بود ادامه داد : یدیبعد باترد و

 ن؟یداشتمگه شما امروز پرواز ن_

 سمت اتاق کارش حرکت کرد و گفت: به

 منصرف شدم. _
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 حواس گفت: یپرونده از اتاقش خارج شد و ب یبا کل انایکه د دیبگو یزیدهان باز کرد تا چ یمنش

 بامن داره!؟ یچه پدرکشتگ ییفدا نیا دونمیسرم،نم ختهیکار ر یروز نشده برگشتم کل هیهنوز _

سرش را باال برد و صورتش را جمع کرد در نگاه  یکم اطیبا احت دیکه د پر حرف شرکت را یمشکوک منش سکوت

با  د،یشده بود افتاد ، صورتش را جمع تر کرد و به سمت در چرخ رهیکه با دهان باز به او خ یاول چشمش به منش

 گفت: تپاچهدستانش را پشت سرش پنهان کرد و دس اریاخت یب نیراد یچهره  دنید

 سالم. _

 با لبخند پر استرس انایفضا را پر کرد، د یفیافتاد و گرد و خاک خف نیزم یرو یبلند یها و پوشه ها با صدا پرونده

ت و به انداخ کردیباال رفته به او نگاه م یدر اتاق ثابت مانده بود و با ابروها رهیدستگ یکه دستش رو نیبه راد ینگاه

 و گفت : دیکش یاش دست یمشک یمقنعه 

  د؟یخوب هست_

 کج کرد و گفت : یزد و سرش را کم یلبخند کوچک نیراد

 .( ستمیبد ن_

 فت:گ یجد یبا صدا ییسه بوق فدا ایدو  یبه فاصله  یرا گرفت بعد از انتظار ییفدا ینشست و شماره  زشیم پشت

 بله؟ _

 تاپ را روشن کرد و گفت : لپ

 . گذرهیم تیدو ساعت داره از وقت کار_

 بود، بدون اتالف وقت گفت : صیاز پشت تلفن به وضوح قابل تشخ ییمتعجب فدا یصدا

  ؟ییایجناب آر_

 گفت : یتاب را بست و عصبان لب

  ه؟یبیعج زیچ_
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 نه آخه قرار بود... _

 دفترم منتظرتونم.  یتو گهیساعت د مین ست،ین یقرار ریخ_

 زد و گفت : کردیم ییخودنما وارید یبه عکس پدرش که رو یرا قطع کرد و پوزخند تلفن

 ن؟یدست ا یسپرد یدیشرکتو به چه ام_

 شد.  رهیو به صفحه لپ تاپ خ دیکش یکوتاه اما پر افسوس آه

******* 

 : اناید

وارد اتاقم شدم، برام مهم نبود  هیجمع کردم و بدون نگاه کردن به بق نیزم یشور و شوق پرونده ها رو از رو با

 یکه برا یبره مهم بود، من مهم بودم من خواستیبرگشته بودو نم نکهیمهم بود، ا نیمهم نبود، راد یچیه شدهیچ

 یرو بسپارم دست دلم مهم بودم، لبخند یو همه چ امیکوتاه ب یکی یگرفته بودم جلو میتصم میزندگ یبار تو نیاول

  یاز ته دل زدم و بعدش لگد محکم

 پرونده ها پروندم و گفتم : ریز

 پرونده ها  نیا یاصالً گور بابا_

  زیانسان جا ن،یراد یسارا و گذشته  یشرکت گور بابا نیا و

 فته،یبد ب یاتفاقا ذارمینم گهیبه بعد د نیخطا بکنه، از ا نیاز ا گهید کنهیم یغلط اضاف یلی... البته خالخطاست

اگه شد که شد اگر هم  رم،یگیم یزندگ نیخورده باشم، خودم حقمو از ا یشکسته عشق یمثله دخترا خوامینم

 نشد...

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 . ششیاتمام کار برو پ یکن وبه بهونه  ستیپرونده هارو راست و ر عیسر انا،یرو از خودت دور کن د یمنف یانرژ_

 میساعت و ن کیساعت،  کیساعت، میربع، ن کیقه،یزده خودکارو برداشتم و شروع به انجام کارم شدم، ده دق ذوق

 ول کردم و خسته گفتم : زیم یبه بدنم دادم و خودکارو رو یشت و باالخره کارم تموم شد، کش و قوسگذ
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 خدا... خسته شدم.  یا_

 از ته دلم گفت : ییصدا هی هوی

  ؟یمنتظرته بعد تو نشست نیراد_

 و گفتم : دمیفنر از جام پر مثله

 شتیپ امیدارم م_

 چه همواره  جاده

 عطر تورو داره  یچقدر بو هوا

 مدر زد قینفس عم دنیو بعد کش ستادمیو خوش خوشان از اتاق خارج شدم و با لبخند و استرس پشت در ا یشاد با

 

 80پارت#

گرفتم و وارد اتاق شدم، حاال  یعاد یلیکه اجازه ورود داد چهره مو خ نیراد یجذاب و مردونه  یصدا دنیشن با

ها رو و تو کف مونده جلوه بدم، پرونده یخودمو جلوش دم دست دینبا یول امیدرسته من دوست دارم به چشمش ب

 گذاشتم و گفتم : زشیم یرو

 انجام دادم.  نارویا_

 گفت : رونیب ارهیلپ تاپ ب یسرشو از تو نکهیا بدون

 . یبر یتونیم کنمیم یخوبه،بررس_

 گفتم : یدیطرز جواب دادنش دل سرد شدم و با لحن نا ام از

 انجام دادن ندارم .  یبرا یرمن االن کا_

چت  یکمد پشت سرش صفحه  ی شهیشده بود،از ش رهیبه حرفم نشون نداد و به صفحه لپ تاپ خ یالعمل عکس

  کرد؟یکار بود که داشت چت م یانقدر ب یعنی دم،یدیم سبوکویف
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 باشه.  یکار دوارمیباشه... ام یکار یمسئله  دمینه شا یول

 تاپو بست و بهم نگاه کرد و گفت : لپ

  ؟یدیکارتو انجام م ینظر ک ریز_

 خوش ؟  یداشتم؟ خنده و رو یاحساس توقع چ یب نیچرا بد خورده بود تو ذوقم، واقعا من از راد دونمینم

 آروم گفتم : یصدا با

 آرش. _

 شد و گفت : رهیاخم بهم خ با

  که؟یتاج یمنظورت آقا_

خودش فکر کنه منو اون باهم رابطه  شیبودم، نکنه پ مونیپش یاسم کوچک آرشو گفتم مثله چ اریاخت یب نکهیا از

  م؟یدار یا

 اصالح کردم : عیسر

 منظورم همونه.  _

 تکون داد و گفت : سرشو

 کارتو انجام بده.  شونینظر ا ریو ز ییفدا یآقا شیکه از سفر برگرده برو پ یتا وقت_

 فتم :گ نیدوست ندارم مقابلش باشم، بخاطر هم گهیمن د کردمیبهش ثابت م دی، با از رو بسته بود رویشمش نیراد

است  گهید زیچ هیکار من  یپرونده ها رو خودشون بهم دادن گفتن اعدادشو محاسبه کنم، من انجام دادم ول نیا_

 تا...  حرف بزنه ساتیمهندس تاس کیبا  خوادیگفت م کیتاج یآقا د،یدونیخودتون که م یعنیخودت... 

 فعالً کار دارم. کنم،یم یدگیرس _

 و گفتم : دمیبا حرص جو ناخنمو
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 باشه. _

 نکن. _

نازک کردم و با حالت  یکه زد پشت چشم یتوجه به حرف یب کنهیداره به ناخنم نگاه م دمینگاه کردم و د بهش

 گفتم : یعصب

 با اجازه. _

 یندار ،یرفتار خوب منو ندار اقتیل

 

  81پارت#

 

تار از رف نویا اره،یحرص منو در ب خواستیم نیکنم موفق نبودم، راد یفکر م یکردم درو محکم نبندم ول یسع یلیخ

 لب گفتم : ریدستامو مشت کردم و ز نم،یبب تونستمیو عکس العملش به وضوح م

 . ومدهیبه تو ن ینه؟ خوب یکل کل دوست دار_

 : دگفتمینشستم و با ترد زیسمت اتاقم رفتم و پشت م به

 که از مرگ پدرش داره.  یناراحت یپا ذارمیرفتارشو م نیدرکش کنم، آره ا دیداغ داره با نیالبته راد _

جواب خودمو  اتمیو دوباره خودم بر ضد نظر زدمیشده بودم، خودم حرف م یتیدو شخص یماریدچار ب یانگار

و منتظر  ستادمیدر آسانسور ا یجلو رون،یاز شرکت زدم ب یمزخرف تموم شد و بدون خداحافظ یکار دادم،ساعتیم

 و غر غر کنان گفتم : ستادمیا ابونیخدادم، کنار  حیافتادم و پله هارو ترج یزیچ هی ادی هویموندم تا برسه 

ندارم، آخه بابائه با  یرانندگ یها اجازه  یخورده سن هنوز مثله بچه دبستان کیو  ستیخاک تو سرمن که با ب_

 ایپشت فرمون باشم  کنهینم یفرق رمیمیم رمیاگه قرار باشه با تصادف بم رم،ینامه بگ یگواه یذاریچرا نم م؟یدار

 . یزندگ نیکنار راننده، تف به ا
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بودن، راننده کولرو روشن کرد  نیماش یهم تو گهیبه جز من دو نفر د شهیدادم به ش هیشدم و سرمو تک یتاکس سوار

 گفت : زدیتوش موج م یکه گرمازدگ یبا چهره ا میو راه افتاد، پسر کنار

  م؟یستیمگه ما آدم ن ؟یتا کولرو روشن کن نیماش یتو ادیدختر ب دیحتماً با_

 گفت : یعصبان راننده

امل ک یصبر کن یدهنتو ببند یتونستینه خواه زودم برات کولر روشن کنم م یاومد رید ا،یدیاالن از راه رس نیهم_

 .  زنمیکولرو نم نهیبخاطر هم دیکه شوهرت باهات بد .. ..اهم شا نهیبخاطر هم دیمسافر بزنم ، شااا

 آقا. _

 دهنتو ببند، دهنتو ببند. _

 ساکت شد و گفت : پسره

 شکر خوردم ول کن سر جدت. _

 هواست صد در صد.  یاعصابن؟ بخاطر گرما یبه درک چرا مردم انقدر ب فتهیم یاتفاق هی رمیهرجا م نکهیا

 رو حساب کردم، حاال هیشدم و کرا ادهیپ نیماش از

 خاموش کرد.  نویراننده بالفاصله کولر ماش بماند

 و با ترس گفت : ستادیکنارم ا ییبه دست و صورتم بزنم که دا یآب اطیح یخونه و خواستم همونجا تو یتو رفتم

 . امینم گهید رمیم یبش کمینزد امرزیبه ارواح خاک نه نه ام خداب_

 با تعجب گفت: نویم

 ؟  یکردم هان کاریچته تو؟ مگه من چ_

 گفت : نویلبشو گاز گرفت و بهم نگاه کرد و خطاب به م ثمیم ییدا

 استغفراله، بابا ولمون کن. _
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 خانم از پشت سرم اومد که گفت : مایس یصدا

 شده؟  یچ_

 نگاهش کردم و گفتم : یخوشحال با

 سالم. _

 گفت : یجلو و با خوشحال اومد

 سالم عشقم.  یوا_

 خانم اشاره کرد و گفت : مایبه س ییدا هویزد  یگرفت و لبخند دستشو

 . ریبگ ادیاز خواهرت  کمی_

 خنده و گفت : ریبلند زد ز مایس

 ممنون. _

 باز گفت : شیبا ن ییدا

  د؟یشما ازدواج کرد_

 گفت: تیبا عصبان نویم

 مادرمه. _

 با خنده گفت : ثمیم ییدا

 . یالدنگت شد ینرفته حتماً مثله بابارگت به مادرت  کی _

 چپ چپ نگاه کرد و گفت: ییبه دا مایس

 وا. _

 وارد خونه شد و گفت : ییدا
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 واال. _

 . یریکجا م_ نویم

 . یاکه_

 نداد و درو بست و رفت  جوابشو

 

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

 زیم یحوصله سرمو گذاشتم رو یخاموش بود، ب شیآرشو دوباره گرفتم و منتظر موندم جواب بده، اما گوش ی شماره

 و گفتم :

 الشیخ نهیع چکسیکنم؟ ه کاریچ کاریب نجایمن ا یآخه کجا رفت گه،آرشید دیجد یو بدبخت گهید هیروز کار هی_

سر موقع  شهیم ینجوریخوان؟ایخونه م نیمردم سر زمان مع گفتینم نیمگه خود راد گذره،یداره وقت م ستین

  م؟یبد لیوخونه هاشونو تح

 زنگ خورد، بر داشتم و گفتم: زمیم یغرق بودم که تلفن رو الیفکر و خ یتو

 بله؟ _

 از پشت خط اومد که گفت : نیراد یصدا

 اتاقم.  ایب_

 به استرسم غلبه کردم و گفتم : ده؟یداره به نوکرش دستور م مگه

 سالم.  کیعل_

 دوباره گفتم : ومدیاز پشت تلفن ن ییصدا

 الو؟ _

 متعجب به تلفن نگاه کردم و گفتم : دم،ینشن یجواب
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 رو من قطع کرد؟  _

بزرگ به سمت اتاقش رفتم در زدم و وارد شدم با اخم بهش  یقابل تحمل نبود،بلند شدم و با قدم ها گهیکارش د نیا

 نگاه کردم و داد زدم :

کار  نیمن از ا ؟یکنیرو من قطع م ذره اخالق و شعورت به بابات نرفته، تلفونو هی ؟یهست یک یفکر کرد ؟یچ یعنی_

 ؟یدی؟فهمیدیفهم هیاحترام یمتنفرم ته ب

 زدم و وارد شدم. با اخم گفتم : نویتکون دادم و افکار ممنوعه رو از خودم دور کردم، در اتاق راد نیبه طرف سرمو

  د؟یداشت یکار_

نفرو  هیجواب  خوامیم یوقت نکهیا یکیکشوند،یمنو تا مرز جنون م زیشد،دوتا چ یزینداد و مشغول نوشتن چ جوابمو

 رو باهم انجام داده نایا یهردو نیحرف بزنم و جوابمو نده و االن راد یبا کس نکهیهم ا یکیبدم تلفنو روم قطع کنه،، 

 صدامو صاف کردم و گفتم : کرد،یم وونهیبود و داشت منو د

 شما بودم. ؟بایشونویم ییایآر یآقا_

به حرف اومد و با  رونیدر که برم ب یبرگشتم و دستمو گذاشتم رو نم،یف نکرد بشتعار یجوابمو نداد حت بازم

 گفت : تیعصبان

  ؟یمن اجازه دادم بر_

 بزنم که داد زد : ینگاه کردم و خواستم حرف بهش

 جواب منو بده اجازه دادم؟_

 هیمعن د،یشدم و دلم لرز رهیقرمزش خ یو بهش نگاه کردم، به چشما دیدهنم ماس یحرف تو دهیترس

 

 82پارت#

 نیا مدیدیچشماش اون آرامشو نم یمثله سابق تو گهید دم،یفهمینگاهشو نم نیا هیمعن کردمیرفتارشو درک نم نیا

 یباهمون گارد عصب نیهم شوکه ام کردو هم قلبمو بدرد اورد، راد دیکه سرم کش یبود؟ داد یچ یبرا تیهمه عصبان
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پاکشون کردم اما  عیختن کرد، دستمو باال اوردم و سریچشمام پر شد و اشکام شروع به ر اریاخت یبهم زل زده بود ب

 نیحق من نبود، بعد چند روز انتظار ا نیدار کنه، ا حهیداده بود تا غرور منو جر گهیدست به دست همد زیهمه چ

 م گرفت و گفت :رو جلو یدستمال کاغذ یبلند شد و جعبه  یعصب نیرحمانه حق من نبود، راد یب ادیفر

 نکن.  هیبسه، گر_

 با دستم اشکامو کنار زدم و گفتم : یکنم عصب جادیاحوالم ا یتو یرییتغ نکهیبهش و بدون ا ینگاه میاز ن غیدر

  ؟یداشت کارمیچ_

بود اشاره کرد  زشیم یکه رو یرفت و به کوه پرونده ا زشیو به سمت م نیزم ینگاه کرد و جعبه رو انداخت رو بهم

 و گفت :

 کن. ستیها رو برام ل نیزم نیمشخصات ا _

 ها رفتم و خواستم برشون دارم که بلند شد و گفت :بهش نگاه کنم به سمت پرونده نکهیا بدون

 اتاق نبر.  نیا رونیعنوان ب چیکارتو انجام بده پرونده ها رو به ه نجایهم_

 شدم. ندادم و با نفرت مشغول انجام کارم جوابشو

ز ا زد،همشیضربان قلبم تند تند م دم،یکش یقیو نفس عم زیم یسرمو گداشتم رو رونیکه از در گذاشت ب پاشو

 چرا...  ؟یکرد هیچرا مثله بچه ها گر یچرا نداد یجوابمو بد یتونستیتو که م دم،یپرسیخودم م

احمق، انقدر به خودم و  یسمیاحساس ساد یب یمنو نداره،پسره  یها هیارزش گر نیخودم بدم اومده بود راد از

 یکه وقت هیجور هی ستممیچطور در همون حالت خوابم گرفت، کالً س دمیگفتم که نفهم راهیخودش فوش و بد و ب

 یخنده دار به نظر برسه ول دیساکت و بخوابم، شا یجا هیدوست دارم برم  کنمیم یناراحتم و حس سر خوردگ یلیخ

 .هیواقع

و زمان که  تیکردم، موقع یبه سرعت چشمامو باز کردم و با دلهره به دور و بر نگاه گنگ میگوش یصدا دنیشن با

 شدم و نا خودآگاه  رهیپخش و پال شده بود خ زیم یدستم که رو ریز یدستم اومد به پرونده ها

 ب گفتم :ل ریز یشد، دوباره ضربان قلبم رفت باال، با کالفگ یبرام افتاده بود تداع شیکه چند ساعت پ یاتفاقات همه
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 اتفاقا خواب بود ؟  نیا یهمه  شدیم یچ_

 آرش باشه بر داشتم  دیشا نکهینگاه کردم و با فکر ا خوردیکه پشت سر هم زنگ م میگوش به

 خودم گفتم : شیشدم و پ مونیسارا خواستم جواب ندم اما پش یشماره  دنیبه صفحه اش نگاه کردم، با د و

 کار واجب داشته باشه.  دیشا_

درشت شده از تعجب گفتم  یسارا گوشمو کرد کرد، با چشما یدر پ یپ یها هیو گر غیج یتماسو وصل کردم صدا تا

: 

  شده؟یسارا؟ آروم باش، چ_

 : کردیتکرار م هیو با گر دیکشیم غیج سارا

.. .ترسمیمن ازش م ترسم،یآبروم م ختنیمن از ر انای... دوباره اومده ... ددارهیدوباره برگشته ...، دست از سرم بر نم_

 .توروخدا. ترسمیم یمن از همه چ

 لرزون گفتم : یبگم، با صدا دیبا یچ دونستمیکرده بود و نم خی دستام

 اومد؟  یک_

 با هق، هق گفت: سارا

 من خونه تنها بودم... من، من...  نجای... اومده بود انیراد_

 نگفتم. یزیچ گهیشدم و د رهیچرخوندم و به در اتاق خ وسرم

 

 83پارت#

لب زمزمه  ریرفت، مات و مبهوت به اطراف اتاق نگاه کردم و ز یاهیو چشمام س نیزم یاز دستم افتاد رو یگوش

 کردم :

  ؟یکرد نکارویچرا ا_
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 نیکه همون لحظه در باز شد و قامت راد رونیو خواستم برم ب رهیدستگ یسمت در رفتم و دستمو گذاشتم رو به

 تفاوت از کنارم رد بشه که جلوشو گرفتم و گفتم : یچهار چوب در ظاهر شد، بهم نگاه کرد و خواست ب یتو

  ؟یکرد نکارویچرا ا_

 زد و گفت : یمزخرف لبخند

  ؟یچه کار_

 گفتم: یشده بود آب دهنمو قورت دادم و با سخت رمیگ بانیگر یتهوع بد حالت

 سراغ سارا؟  یچرا دوباره رفت_

 کنارم زد و وارد اتاقش شد و گفت : نیکرده بود، راد خیو  دیلرزیم یاز شدت استرس و تنش روان دستم

 پرونده ها رو... _

 ته دل داد زدم : از

  ؟یچرا لعنت_

 نگاه کرد و گفت مرتکب نشده بهم یکه انگار جرم یهمونطور با چهره ا یول نیحاکم شد، راد نمونیب یکوتاه سکوت

: 

  ؟یپس پرونده ها رو کامل نکرد_

 شدم و گفتم : یعصبان شتریکارش ب نیا از

 جواب منو بده.  نیراد_

 خنده و گفت : ریزد ز بلند

 اون دفعه هم...  ؟یصدا کن کینکنه عادته مافوقاتو به اسم کوچ ن؟یراد_

صورتش  یچندتا از پرونده ها رو برداشتم به سمتش پرت کردم، خنده از رو یاعصابم از کفم رفت و عصب اریاخت

 رفت و با آرامش گفت :
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 و ادامه کارتو انجام بده.  ایاعصابت اومد سر جاش ب نکهیبعد ا رونیبرو ب_

 و گفتم : دمیبه سمت در چرخ د،یرسینم ییزدن باهاش به جا حرف

 تو قالب آدم.  طانیش هی ،یطانیش هیتو _

 رهیبه در خ دهیترس یو کارمندا شدم که کنجکاو و کم یمنش یمتوجه  رونیز اتاق خارج شدم، تا پامو گذاشتم با و

 یدر پ یآبو باز کردم و پ ریرفتم و ش یبهداشت سیتوجه به همشون به سمت سرو یب ستادنیسالن ا یشدن و تو

 آب ریبه شمارش افتاد، دستمو دو طرف ش امانقدر به صورتم آب زدم که خسته شدم ونفس ختم،یصورتم آب ر یرو

دهنم و از ته  یدستمو گذاشتم رو ختیریم کهیچ کهیصورتم چ یقطرات آب از رو نییگذاشتم و سرمو انداختم پا

 سایباشه، از سرو ریرحم باشه، انقدر پست و حق یانقدر بد باشه؟ انقدر ب تونستیکردم، چطور م هیدل زار زدم و گر

تکه  یرو یمشغول طراح ینشستم و با خودکار زیبه سمت اتاقم حرکت کردم،پشت م سترا کیرفتم و  رونیب

 یدستم بود، مچاله اش کردم و چپوندمش تو یتو نیراد یچهره  هیبه خودم که اومدم نقاش یشدم، وقت یکاغذ

 خودم گفتم: شیتحمل موندن نداشتم،پ گهیبرداشتم، د لمویو وسا فیک عیو سر بمیج

قارت ح نیاز ا شتریب ذارمینم گهید یناجوانمرانه قلبمو باختم ول یماجرا نیا یمن تو ادیب اد،یب شیپ خوادیم یهرچ

 من تموم شده است.  یبرا نیبکشم، راد

 هیکردم، گر یط یکی یکیصدام زد جوابشو ندادم و پله ها رو  یمنش یهرچ رون،یترک کردم و از شرکت زدم ب اتاقو

 نایا ساز قض دم،یگرفتم ، انقدر رفتم که به خونه رس شیخونه رو در پ ریمس ادهیقلبم و پ یکنان دستمو گذاشتم رو

 مش،دیکه د یروز نیمثله اول قاًیبود، دق رهیخ ینامعلوم یزده بود و به نقطه  هیتک نشیدرهم به ماش ی افهیهم با ق

 اومد و گفت : کمیبرداشت و نزد نیشو از ماش هیتا چشمش به من افتاد تک

 شده؟  یچ اناید_

 زدم و گفتم : یجون یب لبخند

 خسته ام.  کمی ام،یاز کالس م ،یچیه_

 به چشمام نگاه کرد و گفت : نایگفتم س ییتابلو یلیخ دروغ

 . رهیسخت گ یلیمعلومه استادت خ_
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 . میآره، امتحان داشت_

 سخت بود؟  یلیخ_

 و آهسته رمیمو بگ هیگر یجلو نتونستم

 : گفتم

 .  دمیعوضش درسو خوب فهم یآره ، ول_

 حرف نگفته و غم داشت سرشو تکون داد و گفت : ایدن ا،یاونم مثله من دن نگاه

 به درد منم خورد.  دیبگو شا ؟یچه درس_

 شکست و با هق هق گفتم : بغضم

  دمیفهم مونه،یم یتا ابد الدهر همون عوض یآدم عوض هیامروز درس گرفتم  _

 ،یو فشار بد یو فشار بد یریاحساستو با دست منطقت محکم بگ یگلو دیبا ی... گاهدیبخش شهیآدما رو نم ی همه

بخاطرش له شدن خودتو  یتا مجبور نش ینیخودت بب یکه جون دادنو دست و پا زدنشو با چشما یانقدر فشار بد

 ،امروز درس گرفتم ...  یتماشا کن

ود، نب یشدن یاشکام بشه، ول ختنیچشمام تا مانع ر یامون نداد تا ادامه حرفمو بزنم، انگشتامو گذاشتم رو هیگر

 . ومدیکرده بود و بند نم سیخ سیقطرات اشکام صورتمو خ لیس

 :و گفتم دمیفکر بود،دوباره به چشمام دست کش یبود، هنوزم تو ستادهیو ساکت کنارم ا گفتینم یزیچ نایس

 ناراحتت کردم. _

 بودم._

 برم خونه که گفت : خواستم

 خونه؟  یسرو شکل بر نیبا ا یخوایم_

 بودم ختهیقرمز شده بود و بهم ر یلیچشمام خ گفتیم راست
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  85پارت#

 هگیو منم د وردیبه روم ن یشرکتو ول کردم و اومدم خونه مامان به رفتارم شک کرده بود ول یوسط ساعت کار یوقت

 ندادم  حیبراش توض

 کنارم نشست و گفت : مامان

 ؟ شده یزیمامان، چ اناید_

 نه تکون دادم، دستشو گذاشت رو پاهامو گفت : یبه معن سرمو

 افتاده؟ یشرکت اتفاق ،تویزنیحرفم نم واریبه د یزل زد یکه اومد یاز وقت_

 زدم و بهش نگاه کردم و گفتم : یکم جون لبخند

 کجاست؟  ییخسته ام، دا کمیفقط  ست،ین میزیمامان چ_

 . یکجا رفت سر صبح دونمینم _

م که بابا ه ،یاسباب کش یبرا دیجد ینگاه کردم، زن عمو و عمو و ارژنگ رفته بودن خونه  ونیزیگفتم و به تلو یآهان

 کردم ینگاه م ونیزیکه به تلو کرد،همونطوریم یاونو عمل شاتیاومده بود و داشت خرده فرما کیتاج یآقا یانگار

 خطاب به مامان گفتم :

 کردن؟  یو زنش آشت کیتاج یآقا_

 باال انداخت و گفت: یشونه ا مامان

م خونه رفتارشونم باه ادیشبا نم کیتاج یبرگشتن آقا یاز وقت ارم،یدوتا زن و مرد درنم نیواال، سر از کار ا دونمینم_

 هاست.  بهیمثله غر

 چونه ام و گفتم : ریگذاشتم ز دستمو

 . شنیکم کم دارن باهم خوب م دیشا_
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 . دیشا_

نه  ینه عصرانه ا ینه ناهار کردم،ینگاه م واریمبل نشسته بودم و به د یشت و من هنوزم روها و ساعت ها گذ قهیدق

ردم آبو باز ک ریرفتم و ش ییبه سمت دستشو رفتیم یاهیکه چشمام س یسست درحال ی... بلند شدم و با پاهایشام

 شد.  یاهین و همه جا پر سیزم یافتادم رو رونیبه صورتم آب زدم و تا پامو گذاشتم ب

تازه  جون هی هوی کنه،یاز ترس سکته م نهیحال بب نیا یفکر کردم االن مامان منو تو نیلحظه به ا هیعالم هپروت  تو

 تا بلند شم که مامان اومد و با ترس گفت: نیزم یگرفتم دستمو گذاشتم رو

 بود؟  یچ یشده صدا یچ_

 بلند شدم و گفتم : نیزم یخنده از رو با

 . نیخوردم زم کرد ریپام گ یچیه_

 تعجب بهم نگاه کرد و گفت : با

 نشده که؟  تیزیچ_

 زدم و دستمو زدم به کمرم و گفتم: یلبخند دوباره

 نه. -

 شدم.  نیشَپَلق پخش زم و

 دستمو گرفت و گفت : مامان

  ؟یشدیخدا، چ ای_

 گفتم: یبلند شدم و با لحن مطمئن دوباره

 نه، نه من خوبم. _

 و گفتم : رونیب دمیکمک مامان بلند شدم و دستمو از دستش کش به

 . ستین میزیبابا چ_
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 ن،یزم یقدم برداشتم که دوباره افتادم رو کیو  واریگرفتم به د دستمو

 بلند شدم و دوتا شستمو نشون دادم و گفتم : دوباره

  ؟یحرکتو داشت_

 در اتاق و گفتم : رهیدستگ یگذاشتم رو دستمو

 تراحت کنم.اس کمیمن _

  .دمیآب خوردم و بعد خواب وانیل هیدرنگ انداختم تو اتاق،  یبهم نگاه کرد و منم خودمو ب یبیعج یبا چهره  مامان

 با دست زد پس سرم وگفت : مایفاط

  ؟یمونو بهم زد یدوست یروان نیبخاطر ا_

 که مثله گرگ به جون سارا افتاده بود انداختم و گفتم : نیبه راد ینگاه

  کنه؟یم کاریچ نیدوستش ندارم، بب گهید_

 بودم من؟  دهیبود، چقدر خواب کیچشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم، همه جا تار هوی

حال و کورمال، کورمال به طرف آشپزخونه رفتم که نور  یگرسنه بودم آروم در اتاقو باز کردم و رفتم تو یچ مثله

 کنهیم نگاه شیبه گوش کباری قهیهر چند دق ثمیم ییدا دمیش رفتم و دحال توجهمو جلب کرد،به سمت یتو یکمرنگ

 آهسته گفتم : ده،یبعد دوباره به مکالمه اش ادامه م رهیم سهیو از خنده ر

 . ییدا_

 برگشت و با ترس گفت : هوی

 ها. _

 . ینصفه شب یکنیم کاری، چ انایمنم، د_

 خنده و گفت : ریزد ز دوباره
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 . یچی، ه یچیه_

 اخم کنارش نشستم و گفتم : با

 . گهیبگو د_

 گفت : یدخترونه از پشت تلفن با لحن شاعرانه ا یصدا هیبلندگو که  یگذاشت رو شویگوش

  ؟یتو خورد ؟یتو خورد ،یماکارون گیاون دل نازک منو مثله ته د ،یغممو نخورد یدلمووو برد ،یدلموو برد_

 لک وروجکم... د یدل به دلت داد دلکم، ا ییهویکه  شدیچ اما

 رو داد بهم و غش کرد از خنده، دختره با بغض گفت : یگوش ثمیم ییدا

 . یحرف بزنم، با تونمیمن بغض دارم نم زمیعز ثمیم_

 نگاه کردم و گفتم : ییخنده به دا با

  ه؟یاو، خبر_

 خنده چشماشو باز و بسته کرد و گفت : با

 . میکار دست و پا کنم و نومزد ش هی خوامیم_

 گفتم : یلبخند شل و ول با

  ؟یچ بایپس فر_

 کرد و گفت : یاخم

 یباشد که... که؟اَکه یکه جهان در کف اقبال تو باشد، خواهان کس یخواه حت،یاز به تو نص یینشد که بشه، دا-

 رف ادمی

 . ت

 باش که خواهان تو باشد. یخواهان کس_
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 .نهیا ولیآها، ا_

 شدم و گفتم : بلند

 .ریشب بخ مونه،یم ادتی _

 . دمیکور شد و دوباره برگشتم به اتاقم و خواب اشتهام

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

 بغلم کرد وگفت : هیسارا با گر مادر

 شده.  وونهیشده به منم بگو؟ سارا د یچ یدونیتورو خدا اگه م_

د شد و به سمت تخت بلن یاز رو هویقرمز به مامانش نگاه کرد و  یبا چشما یشد و عصب دیکل یبا دندونا سارا

گوشم و به  یحجوم برد و شروع به شکستنشون کرد و داد زد، دستامو گذاشتم رو زیم یرو یدکور یمجسمه ها

سارا هولش داد و به سمت حال و  گرفت،به سمتش رفت و دستاشو  دهیوارش نگاه کردم، مامانش ترس وانهیحرکات د

 یکه تلفونو از رو رتشیکرد ، مادرش به سمتش رفت تا بگ لیرفت و شروع به پرت کردن و شکستن وسا ییرایپذ

 یبرداشت و به طرفش پرت کرد، کل قاب عکسا و هرچ زیم

 

  86پارت#

 تتونسیکرد، نه من جرعت بلند شدن و مهار کردنشو داشتم نه مادرش م ریخونه بود خورد و خاک ش یتو یشکستن

 اه کردم و گفتم :نگ شیخون یشدم و به دستا کیبهش نزد یکنترلش کن، کم

 . کنمیدرست م ویسارا، آروم باش من همه چ_

 زد : ادیفر هیبا گر واریدادم و خورد تو د یجا خال عیبه سمتم پرت کرد که سر یا شهیش وانیل

  ؟یبرگردون یخوایم یمنو چجور یغرور از دست رفته _

 گفتن نداشتم، بهش نگاه کردم و گفتم : یبرا یحرف
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 . شهیدرست نم یزیچ یباز وونهیبا د_

 شاه رگش و گفت : کیبرداشت و گرفت نزد نیزم یاز رو یا شهیش تکه

  ؟یچ یبا خودکش_

 خش گرفته داد زد: یکرد و با صدا یسارا با ترس شروع به خودزن مامان

 سارا نکن، سارا توروخدا نکن. _

 تکون دادم و گفتم : نیدهنمو قورت دادم و سرمو به طرف آب

 .یکنینم نکاروینه،تو ا_

سمتش و دستشو محکم گرفتم،  دمیگردنش از قفلتش استفاده کردم و دو یرو گذاشت رو شهیبستو تا ش چشماشو

م آد کیزور  بردمیم یشده بود، داشتم واقعا پ وونهیگلوش برد، رسماً د کیرو نزد شهیمقاومت کرد و ش یبه سخت

سارا با چهره  یهمون لحظه بابا مش،یگرفت هم، مامان سارا اومد کمکم و با  شترهیب یلیخ یفرد عاد کیاز  یعصبان

 یزد و افتاد رو یپدرش لبخند دنیو نشست کنار سارا، سارا با د دیمتعجب از در خونه وارد شد و به سمتمون دو ی

 ز گرفتم و بهکردم و دستمو پر استرس گا ینیپر شده عقب نش یو تشنج کرد، با چشما دنیو شروع به لرز نیزم

  دن،یچرخیدور خودشون م دهیسارا نگاه کردم که ترس یمامان بابا

 وقت چیه کنمیوقت فراموش نم چیصحنه ها رو ه نیا

 

 

 87پارت#

فرقمو از وسط  ،یدوش درست و حساب هیشدم و به سمت حموم رفتم، بعد گرفتن  داریشش صبح از خواب ب ساعت

و شال  دیشلوار سف هیبه همراه  یکمرنگ یتابستانه صورت یکوتا نیآست ینتوکردم و ما یمیمال شیباز گذاشتم و آرا

کوچولو درست  یکره مربا چیساندو هی نطور،یهم هم ییمامان و بابا خواب بودن دا رون،یو رفتم ب دمیپوش دیسف

 مکیگرفتم  میبه شرکت تصم دنیرس یوقت بود برا یلیخوردمش، هنوز خ شدمیکه از خونه خارج م یکردم و درحال

لندتر که بود ب یزیبودم قدمو از اون چ دهیکه پوش یپاشنه بلند دیسف یکنم تا برسم، صندال یرو ادهیقدم بزنم و پ
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شونه جابه جا کردم و سرمو باال گرفتم و با لبخند راه  یرو فمویک شدیباعث اعتماد به نفسم م نیو هم دادینشون م

 یجواب سالم منش تیوارد شرکت شدم و با جد دم،یرس یک دمیه اصالً نفهملذت بردم ک یرو ادهیافتادم، انقدر از پ

 سرمو باال گرفتم و با غرور نگاهش کردم و گفتم : رون،یاز اتاقش اومد ب نیرو دادم همون موقع راد

 سالم _

 به سر تا پام انداخت و گفت : یجا خورد، نگاه یکم دنمید با

 اتاقم کارتون دارم.  دییسالم، بفرما کیعل_

 آرامش گفتم : با

 خدمتتون.  امیم دمیهنوز االن رس_

ژمو از نشستم و ر زمیاتاقم نگاه کرد، با آرامش پشت م یتفاوت رفتم تو یلبشو به دندون گرفت و به من که ب یمنش

 زمیم یتلفن رو کهنیزدم تا ا یاتاقم چرخ یکردم و با همون آرامش بلند شدم و تو دشیدر اوردم و تجد فمیک یتو

 زنگ خورد، بر داشتم و گفتم :

 بله؟ _

 دستپاچه گفت: یمنش

 اتاقشون.  دیاالن بر نیگفتن هم ییایآر یآقا_

 باشه. _

به در وارد اتاق شدم،  یصورتم اوردم و با زدن تقه ا یرو یحیلبخند مل ستادم،یقطع کردم و پشت در اتاقش ا تلفونو

 با همون لبخند گفتم :

  ریروز بخ_

 : دیغر یعصبان نیراد

 اتاقم؟  ایمن نگفتم ب شیساعت پ کیخانم؟  ییکجا_
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 کج کردم و گفتم : سرمو

 رفت.  ادمی_

 گفتن نداشت با دست به پرونده ها اشاره کرد و گفت : یبرا یجواب انگار

 بدون  نمیپرونده ها رو کامل کن و ا_

 . خوامیم حیازت توض یساعت کار یو ترک کردن شرکت تو روزید بخاطر

 صحبتش تموم شد گفتم : نکهیبعد ا بالفاصله

 . دمیانجام نم_

 تعجب بهم نگاه کرد و گفت : با

 بله؟ _

 باال انداختم و به پرونده ها اشاره کردم و گفتم : یشونه ا نهیبه س دست

 هاش مشورتبا ییزایچ هیقراره راجب  دیاریب ساتینسبتاً محترم، مهندس تاس یآقا ستیمن ن ی فهیکارا وظ نیا_

 کنم. 

 گفت : یزد و عصبان یپوزخند

 و بعدم اخراج.  کنمیکه گفتم انجام بده خانم، وگرنه قراردادتو فسخ م یهرکار_

 

 همش مفت چنگ شما.  میکش نخواست شیاِ؟ چه خوب منکه از خدامه برم، غرامتم پ_

 جمع کرد و گفت : صورتشو

 دارم.  یباهات شوخ یکنیفکر م ای ؟یستیمتوجه ن نکهیمثله ا_

 با لبخند گفتم : نیبخاطر هم فتمیکه پس ن گرفتمیم شویدست پ دیبا
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به جهنم  ومدین یچیاگه اومد که ه مونم،یم ساتیاتاقم منتظر مهندس تاس یلطفاً، من تو دیحرف دهنتونو بفهم_

 . فتهیراه م ریکارتون د

 نده ها اشاره کردم و گفتم :حرکت کنم که برگشتم و دوباره به پرو یبه سمت خروج خواستم

 استخدام کن. گهیکارمند د هیهم زحمت بکش  یدم دست یکارا نیا یآها برا_

 مات و مبهوتش زدم و بعد با اخم از در خارج شدم. یبه چهره  یتمسخر لبخند با

 

 88پارت#

لم دادم و مشغول  میصندل یراحت رو التیباال انداختم و با خ ینشد، شونه ا یاتاقم منتظر موندم خبر یتو یهرچ

ه ک یتماشا کردم خالصه هرکار رونویمجله خوندم، از پنجره ب کمیاتاق راه رفتم،  یشدم، بعدش تو میبا گوش یباز

و  یفیشدم، واقعا بالتکل کاریو دوباره ب دینکش ولط شتریساعت ب کی نایا یهمه  یوقت بگذرونه انجام دادم ول

بهم زنگ زد،  یناشناس یخودم بودم که شماره  یحال و هوا یآدمه، تو کی یشکل شکنجه برا نیبدتر یکاریب

 تماسو وصل کردم و گفتم :

 بله؟ _

 گفت : یگرفته ا صوت

 ؟یجان خوب انایسالم د_

 صداش شناختمش و گفتم : یرو از

 سارا چطوره؟  تون،یممنون به خوب_

 بغض گفت : با

 بد. _

 نگفتم و به ادامه حرفش گوش کردم : یزیچ
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 سارا افتاده نه؟  نیا یبرا یچه اتفاق یدونیتو م اناید_

 نه. _

 یماجرا رو به کس نینه بخاطر سارا بود، چون اون ازم خواسته بود ا نینگفتم ا نینجات راد ینه صفت و سختو برا نیا

 نگم. 

 لرزون گفت : یسارا با صدا مادر

 ؟  ستمیگه من مادرش نشما دوتا؟ م دیکنیم یچرا انقدر پنهون کار شده؟یچ یگیچرا نم_

 .گفتیبود سارا بهتون م یمهم زیاگر هم چ دیمطمئن باش دونم،ینم یزیمن چ_

 که مقصره.  ییتو نیا ارهیسر خودش ب ییدختر بال نیبدون اگه ا یخانم، باشه، نگو... ول انایباشه د_

 ! ختیدلم ر یتو یهُر یزیچ هیحرفش  نیا با

 چرا من؟ _

 . یشیمانع نجات سارا م یتو با سکوتت دار یول م،یکمکش کن میتونیم هیمشکل چ میچون اگه بفهم_

 بهش کردم و گفتم : یوارد اتاق شد.نگاه یموقع در اتاق باز شد و منش همون

  ه؟یبستر مارستانی،کدوم ب شهینم ینجوریا_

 گرفتن آدرس تلفونو قطع کردم و گفتم : بعد

 . ستایبد ن یدر بزن هیبله؟ _

 ق به جانب گفت :ح یبا چهره  یمنش

 در زدم.  _

 خوب، بگو. _
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دم، گفتم و بلند ش یبه اطراف انداختم و آهان یبرن،نگاه سوال توننیهمه م لهیگفتن امروز شرکت تعط ییایآر یآقا_

 گفت : تیاز اتاق در اومد و با عصبان نیکه راد رونیبرداشتم و رفتم ب فمویو ک رونیرفت ب یمنش

 . دیبر دیجمع کن ل،یامروز تعط ه؟یقابل درک ریغ زیچ ون،یخانما آقا_

 زد و گفت : یبعد پوزخند و

 . شهیحقوق امروز ازتون کم نم دیغصه نخور_

 تا برم که گفت : دمیچرخ یعکس العمل چینشون دادن ه بدون

 شما نه. _

 کردم و متعجب برگشتم و گفتم : اخم

 ! ؟یچ_

 حرص گفت : با

 شما. برن جز  توننیکه گفتم، همه م نیهم_

 من مات ومبهوت موندم و اون بدون توجه به من وارد اتاقش شد! نباریا

 گفت : یاز کارمندا با دلخور یکی

 حوصله شده.  یو ب یعصب یلیبعد فوت پدرش خ ییایآر یپسر آقا_

 تعجب گفتم : با

 چرا نذاشت من برم؟ _

 گفتن : یاز کارمندا با دلدار یکی

 باهات کار نداره!  شتریب قهیچند دق دیشا_

 کردن و رفتن، با شک به سمت در رفتم و در زدم : یخداحافظ گهیداد و بعد با لبخند با همد یا هینظر هی یهرک
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 . دییبفرما_

 گذشتیکه از مرگ پدرش چند روز بود م نیبود، با ا یزیمشغول نوشتن چ نیراد شهیکه شدم بازم مثله هم وارد

ظه تو هر لح نویا کرد،یبه عکس پدرش نگاه م یحفظ کرده بودند و با حسرت خاص اهشویهنچنان لباس س نیراد یول

 درک کنم.  تونستمیکه وارد اتاقش شدم م یا

 دستش چرخوند وبا اخم بهم نگاه کرد و گفت : یخودکارو تو دنمید با

 بله؟ _

که من ازش تو ذهنم ساختم  یاخالق بد و مزخرفش اصال اون آدم نیبا ا نیراد کردمیکه با چشم منطقم نگاه م حاال

 حال نیو با همون آرامش جواب محترمانه و در ع کنهیرها نم لکسشوینگاه ر تمیعصبان یتو یکه حت ینبود ، آدم

 کردیوقت به دخترا نگاه نم چیمرد جنتلمن بود که ه هیذهنم ساخته بودم  یکه من تو ینیراد ده،یبهت م یکوبنده ا

 چه برسه به... 

 الو؟ _

 در اومدم و گفتم : فکر از

 من برم؟  یچرا نذاشت_

 و گفت : دیخند

 . یعشق ،ینطوریهم_

 گفتم : یمتعجب بهش نگاه کردم و با دهن کج یچشما با

  ؟یعشق_

 گفت : یجد یلیو خ زویم یگذاشت رو دستاشو

 آره. _

 بدم؟  یوقاحتو چ نیجواب ا دونستمینم
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نه و فکر ک نهیبب نیراد خواستمیکه نم یتیشدم و با عصبانسکوت کردم و با تکون دادن سرم از اتاق خارج  فقط

 زدم یبه صندل یوارد اتاقم شدم و لگد فمیضع

 89پارت#

از  فمویحوصله ک یعالمه انتظار باالخره تموم شد و ب هیتموم بشه ، بعد  یمنتظر موندم ساعت کار زویم یرو نشستم

 یاکست یرفتم، برا رونیانداختم و از شرکت ب نیبه در اتاق راد یاتاق نگاه عصبان رونیبرداشتم و رفتم ب زمیم یرو

شدم و به  ادهیپ نیتماسو گرفت که جوابشو ندادم، از ماش امدست تکون دادم و سوار شدم ، مادر سارا دوباره باه

 ! به سمتش رفتم و گفتم :زنهیو داره در م ستادهیسمت خونه رفتم که متوجه شدم پدر سارا در خونه ا

 م. سال_

 به سر تا پام انداخت و گفت : ینگاه

 سارا؟  شیپ میبر یایچند لحظه ب یتونیسالم، م_

 سرمو کج کردم و گفتم : شنهادشیپ نیاز ا متعجب

 بله. _

و  نگه داشت مارستانیب یرد و بدل نشد، جلو نمونیب یحرف ریمس یشدم و پدر سارا حرکت کرد، تو نشیماش سوار

 گفت:

 . میدیرس_

 چشماشو گفت : یپدر سارا دستشو گذاشت رو میکه رفت رویاز مس یکمیشدم،  ادهینگفتم و پ یزیچ

 ... تونمیمنتظرته، من نم مارستانیب یمهناز تو_

 سرمو تکون دادم و گفتم : دمیخراب پدرشو که د حال

 باشه. _

 و گفت : دیکه شدم مادر سارا به سمتم اومد و بغلم کرد با التماس دستمو کش مارستانیب وارد
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 نگاه کن.  ایافتاده ب مارستانیتخت ب یدخترم حالش بده، رو نش،یبب ایب_

 با خودم گفتم : د،یکشیآروم نفس م یلیخ یبود ول دهیخواب دم،یتخت د یو سارا رو رو میرفت ماریطرف اتاق ب به

 نکنه مرده؟ _

 صورتشو جمع کرد و گفت : کردیم هیکه گر یسارا درحال مامان

 سر سارا اومده.  ییچه بال دونمیمن م_

 نگفتم، دستمو گرفت و گفت : یزیبهش نگاه کردم و بازم چ متعجب

 با دخترم کرده؟  نکارویا یفقط بگو ک_

 گفت : یتر دیشد هیسارا و بعدش مادرش انداختم، مادر سارا با گر یبه چهره  ینگاه

 المروت بگو.  شکنهیکمر پدرش داره م_

 شکستم و گفتم : سکوتمو

 ییایآر نی... رادنهیمش راداس_

 

 90پارت#

 به سمتم اومد و گفت : مارستانیآقا و مامور خانم به همراه پدر سارا از اونطرف ب سیپل هیحرفو زدم  نیا تا

 شهامت؟  انایخانم د_

 درهم و نگاه به خون نشسته گفت : یسارا با چهره  پدر

 بله خودشه جناب سروان. _

 وگفت : نییسارا سرشو انداخت پا مادر

 . مینداشت یا گهید یچاره _
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 آخر برگشتم و به مادر سارا گفتم : ینگفتم و به مامور نگاه کردم، لحظه  یزیسکوت گرفته بودم، چ یروزه  انگار

 . گمیالزم باشه خودم م د،یبه پدر و مادرم خبر ند_

 خارج شدم  مارستانیاونا از ب یو باهمراه برگشتم

 اتاق.  یاالف بودن نوبتم شد و رفتم تو قهیبعد چند دق و م،یرفت یآگاه یاداره  به

 بهشون گفتم. یشرکت، دانشگاه همه چ ،ییایآر نیاز راد دونستمیو نم دونستمیم یهرچ

  ؟یادعات مدرک دار نیا یبرا_

 باال اوردم و با خنده گفتم: سرمو

 اونوقت من ادعا کردم؟  نجایا دیشما منو به زور اورد_

 گفت : کالفه

 جواب منو بده خانم._

 بستم و گفتم : چشمامو

 هست سارا برام فرستاد.  میعکسش تو گوش_

 گفت : شینشونش دادم بهش نگاه کرد و رو به کنار عکسو

 فتوشاپ نباشه.  دیکن یبررس_

 

  یبه چه جرم نجا؟یا دیچرا منو اورد_

 . شهیثابت م یگناه باش یصبر داشته باش، اگه ب_

 درشت شده گفتم : یچشما با

 گفتم.  زویمنکه همه چ_
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 به حرفم بده گفت : یجواب نکهیا بدون

 . سیمحل زندگشو بنو قیآدرس دق_

 پرونده گذاشت و گفت : یخونه و شرکتو نوشتم و بهش دادم، برگه رو ال آدرس

و صحت  عکس و آدرس نیا یبعد بررس ،یدار یخصوص یچون شاک یاز شهر خارج ش دیپرونده نبا انیتا پا_

 یکه زد ییحرفا

 . میدیکامل کردن اطالعات بهت خبر م یبرا دوباره

 خارج شدم. یکردم و از آگاه دییسر حرفشو تا با

 

  91پارت#

 تکون دادم و با اخم گفتم: یسر

 اجازه هست من برم؟ _

 . دییبفرما_

نگاه کردم و نفس  اطیخونه، به در ح دمیرس قهیشدم و بعد چند دق یسوار تاکس رونیاتاق خارج شدم و رفتم ب از

 و گفتم : دمیکش یقیعم

 . کردیخداروشکر نگهم نداشتن وگرنه مامان دق م_

 زده بهش نگاه کردم و گفتم : رتیجلوم، ح دیمثله جن پر مایفاط هویاولو برداشتم تا برم داخل خونه که  قدم

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 اخم گفت : با

 . یآشت امیخودم ب دیتمومه، با مونیباشه دوستگفتم به توئه نامرد _
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 . کردمیبودم و نگاهش م ستادهیا یاکشن یر چیه بدون

 اومد و با حرص گفت : جلو

 بغلتم بکنم؟  یخوایگذاشتم، نکنه م شیپا پ یآشت یمن برا_

 خنده و محکم بغلش کردم و گفتم : ریزدم ز هوی

  ؟یکنیچرا قهر م ،یآشت یایب دیآخرش خودت با ییبعد هر دعوا یدونیتو که م_

 از بازوم گرفت و گفت: یشکونین

 نکبتتو ندارم.  ی افهیوقتا تحمل ق یچون گاه_

 سه چهار روز برام افتاد محکمتر بغلش کردم و گفتم : نیا یکه تو یاتفاقات یادآوری با

تم خواس روزیتازه د ،دونستمیهم خودم م یگفتینم_اگه تحمل کردنمم برات سخت شد باهام قهر نکن.  یحت گهید_

 اومد.  شیبرام کار پ امیب

 بغلش کرده بودم سرمو گذاشتم رو شونه اش و گفتم : همونطورکه

 . یهست شهیجز تو ندارم بگو هم یمن دوست مایفاط_

 هستم.  میهستم دوست جون_

 . یذاریبگو منو تنها نم_

 . کننیزشته دارن نگاهمون م ابانیباشه، ول کن تو خ_

 . یستین بگو که قهر_

 که دلت ازم بگو

 شده.  صاف

 .. بگو.. بگو بگو
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 به زور ازم جدا کرد و گفت : خودشو

 چشام لوچ شد.  گهیاَه ولم کن د_

 اخم عقب رفتم و گفتم : با

 چند وقته متحمل شدم.  نیا یتو یمن چه فشار یدونیزهر مار، تو نم_

 من؟  یاز دور_

 سمت خونه رفتم و گفتم : به

 تو  اینه داداچ،ب_

 به بابا و مامان کردم و گفتم : یداخل، با لبخند سالم میو باهم رفت اطیح یتو اومد

 . ایب یفاط_

م، تختم نشست یکردم و رو شییبا متانت به مامان و بابا سالم داد و اوناهم جوابشو دادن به سمت اتاقم راهنما مایفاط

 نگاه کرد و گفت : کویتاج یآقا ینه اتاقم ساختمان خو یمقنعه مو از سرم در اوردم، از پنجره 

 خونه شون معرکه است. _

 جمع کردم و گفتم : نییبه سمت پا لبامو

 کوچک تره ها، بچه پولدار. نیهوا از ا هیخونه شما هم همش _

 خنده گفت : با

 مرض. _

 کنارم و گفت : نشست

 کرده.  رییاتاقت چقدر تغ_

 نگفتم، با خنده گفت : یزینگاه کردم و چ بهش
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  ه؟یچ_

 زدم و گفتم : یناراحت و کمرنگ لبخند

  ؟یپرسیسوال نم ریکه از اتفاقات اخ دمیمثله اون روز جواب سر باال م یکنیفکر م_

 بهم انداخت و گفت : ینیغمگ نگاه

 ... ولش کن. یلیخ_

 خودش گفتم : مثله

 . شمینه بگو ناراحت نم_

 . اناید الیخیمگه من چقدر... ب گفتمیهمش با خودم م ،یدلمو شکست یلیخ_

 گرفتم و گفتم : دستشو

که  یمنو کور کرده بود جور نیمن خوب نبود، عشق راد ی... اون روزا حال روحخوامیمعذرت م ما،یفاط دیببخش_

 . ومدیبه چشمم ن چکسیو ه یچیه

 گفت : یطونیبا لبخند ش مایفاط

 . یتابلو بود یلیپس درست حدس زده بودم، خ_

 و گفتم : دمیحوصله خند یب

 گل من، بودَم.  یبه فعل دقت نکرد_

 کرد و گفت : یاخم مایفاط

  ؟ی! چرا بودهیکه پسر خوب نیراد_

 زدم و گفتم : یپوزخند

 . یدونینم یچیخوب؟ تو ه_
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 باشه بگو منم بدونم. _

 کردم و گفتم : نگاه مایبه فاط د،یچیخونه پ یآخ بلند مامان تو یباز کردم که حرف بزنم که صدا دهن

 مامان بود؟  یصدا_

 به در نگاه کرد و گفت : دهیترس مایفاط

 فکر کنم. _

 شکمش و نشسته وسط خونه. یمامان دستشو گذاشته رو دمید هویو درو باز کردم و به اطراف نگاه کردم،  دمیدو

 شده؟ یمامان چ_

 خونه رو باز کردم و داد زدم : در

 بابا، بابا. _

 هراسون گفت : یبا کاله و دستکش باغبون بابا

 ها؟ _

 مامان و  شیبرگشتم پ عیداخل خونه اشاره کردم و سر به

ردم خونه شون ک یرو با اصرار راه مایفاط مارستان،یب میو برد میکرد نیو باالخره بابا مامانو سوار ماش مایکمک فاط به

و  رونیمنتظر نشستم،بابا رو داخل راه ندادن و فقط من بودم دکتر اومد ب مارستانیب یراه رو یها یصندل یو رو

 گفت :

 ؟  یشیشما همراه_

 بله ، حالش چطوره؟ _

 زد و گفت : یلبخند

 . هیدردا عاد نیکنن، ا یرو ادهیآخرو پ یماه ها نیا دیچون دوقلو باردارن با ست،ین یزیچ_
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 . میوردین ارنویدر م نایکه ا ییهاادا  نیا میمادرمون بود کمیواال نه ماه تو ش_

 کرده بودو بهم داد و رفت.  زیکه تجو ییدارو ها ینسخه  یدکتر

 بابا برگشتو گفت: م،یشد نیمامانو مرخص کردن و با هم سوار ماش یا قهیچند دق بعد

 برات؟  رمیبگ وهیآب م میمر_

 خودشو باد زد و گفت : مامان

 . ریآب پرتقال بگ_

آب  وانیشد و سه تا آب پرتقال گرفت و برامون اورد، به ل ادهیپ نیشون انداختم، بابا از ماش ییبه دوتا یچندش نگاه

 پرتقال نگاه کردم و گفتم :

  خورم؟یم یمن چ یدیپرسیم دیبابا، همه پرتقال؟ نبا_

 و گفت : دیخند بابا

 رفت.  ادمی-

 به مامان کردم و گفتم : رو

  ؟یمن بود هیبه فکر تغذ ینجوریمن تو شکم تو بودمم ا_

 خنده و گفت : ریزد ز خوردیم وهیهمونطورکه آب م مامان

  ادته؟یتو شکمم بودو  انایرسول د_

 و گفت : دیخند شتریب بابا

 خدا، آره.  یا_

 خنده گفتم : با

 شده یچ_
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  92پارت#

 مامان؟

 

تا  میرفت نجایاز هم میتو پر جنب و جوش بودم با بابات دوترکه موتور سوار شد یمنم که مثله االنا یشکم اولم بود_

 شمال. چشمامو درشت کردمو و گفتم :

 خب، بعدش؟ _

 ادامه داد : بابا

 . میجا خورد هیآب زرشکو  وانیچهارتا ل یبعدش دونفر_

 دهن باز گفتم : با

  ست؟یزن باردار بد ن یمگه آب زرشک برا_

 فت :و گ دیخند مامان

 زبونمه.  ریخانم خونش بهمون داد ز هیکه عال یاون شربت زعفرون یرسول من هنوز مزه  یوا_

 نگاه کردم و گفتم : دادیتو دهن بود و با ذوق سرشو تکون م وهیآب م یبابا که ن به

 المروتا. _

 گفت : یتر دیشد یشکمشو با خنده  یدستشو گذاشت رو مامان

 زن باردار سمه!  یتورو باردارم گفت اصال زعفران برا ستدونیخانم بنده خدا نم هیعال_

 شد؟  یبعدش چ_

 شو قورت داد و گفت : وهیآب م بابا
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 خوش گذشت.  یلیخ میبرگشت گهید یچیه_

 . دهیم فیک میبا موتور بر گهیبار د هیرسول _مامان

 گفتم : یعصبان

 . گمیخودمو م گمیاونو نم_

 رفتم دکتر.  ،یخوردیروز کامل تکون نم کی گهید یچیه_ مامان

 گفت.  یدکتر چ نیحاال بب_بابا

 گفت؟  یچ_

 کرد و گفت : یاخم مامان

ول وضع خ کنهیم دایمشکل پ یاز نظر مغز کمی ادیم ایبه دن یوقت ایزبونم الل،  رهیمیبچه تون م ایحرف مفت، گفت _

 . شهیم

 زد تو دنده و گفت: نویماش بابا

 زنه،یحرف م یسواد الک یدکتره معلوم بود ب_

 و سالم.  حیصح یاومد ایبه دن خداروشکر

 نگاه کردم و گفتم : رونیجمع شده به ب یلبا با

 .میبودنم محروم شد یاز نعمت سر راه_

 

 93پارت#

 

 پا و اون پا کردم و رو به آسمون گفتم : نیشرکت ا یدر ورود دم
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 . ارهیمن لوش دادم پدرمو درم مهفهیکنم!؟ برم تو م کاریچ ایخدا_

 صبر کردم و بعد گفتم : گهید کمی

 ردن. ک رشیاحتماالً دستگ شهیفرد متجاوز باشه که سنگ رو سنگ بند نم یفرستادن برا هینه، اگه قرار به احضار_

 یمشغول انجام کارشون بودند و خبر لکسیبه اطرافم نگاه کردم، همه ر قیو وارد شدم و دق دمیکش قیعم نفس

 نرمال بود!  یاتفاق بودم اما انگار همه چ هینبود، منتظر 

  اتاقم که یبلند نشد بهم سالم کنه، از کنارش رد شدم تا برم تو شهیکار خودش بود و مثله هم یسرش تو یمنش

 شرکت سرشو باال گرفت و گفت : یسابق و قبل مشغول شدن به کارم تو مثله

 خانومم؟  یریه؟ کجا مبل_

 ابرومو انداختم باال و به در اتاقم اشاره کردم و گفتم : هی

 گرفتم؟یاجازه م دیاتاقم! با رمیدارم م_

 سرش و گفت : یگذاشت رو نکشویع یمنش

 شرکت.  دیپاتونو بزار دیو اجازه ندار د،یگفتن شما اخراج ییایآر یآقا_

 قلبم رفت باال و با استرس گفتم : تپش

 کرد؟  انیجمالتو ب نیا یبا چه لحن قایدق_

 از پشت سرم با خشم گفت: ییصدا

 . یزاریشرکت نم یپاتو تو گهیو د یاخراج_

غ درو دیباریاز چشماش خون م گفتمیو برگشتم و بهش نگاه کردم، اگه م دمیبستم و با دهنم نفس کش چشمامو

در  نکردم، یشوکه شده همراهش رفتم و اعتراض د،یگرفت و به سمت در اتاق کش فمویک یآن دسته  کینگفتم به 

 اتاقو محکم بست و داد زد :
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بزرگ با اون همه دبدبه  ییایمسعود آر ریپسر ام ییایآر نیمن راد یکرد الیخ ؟یکرد الیخ یخودت چ شیپ_

  شم؟یم ریعلف بچه دستگ هیوکبکبه با گزارش توعه 

 شد.  کهیت کهیو ت نیزم یپرت شد افتاد رو زشویم یرو توریمان ریحرکت زد ز کیباال اورد و با  دستشو

 گوشم و گفتم : یدستامو گذاشتم رو دوتا

 یروان ،یروان_

 داشت، مطمئن بودم، یمشکل روان نیبود من مطمئن بودم راد ستادهیجلوم ا والیه هی. 

 بلند خنده و گفت : بلند،

عکس فتوشاپ  ؟یزنیتهمت م ییایآر نیراد ؟بهیکنیبدون مدرک م یخوب، ادعا یکردیاول با سارا هماهنگ م_

 کاریچ گهید یول سوزه،یچون دلم برات م کنمینم تیازت شکا ،ینیچه جرم سنگ یوا ،یوا ،یوا س؟یبه پل یدیم

 . یکاله گذاشت سیکرد، تو سر پل شهیم

 من؟ جرم؟  گفت؟یم یگوشم برداشتم و بهش نگاه کردم، داشت چ یاز رو دستمو

 و ستادیو بعد تموم شدن ا فشیک یبرداشت و گذاشت تو گهید یزایگاوصندوق چندتا کاغذ و چ یشد و از تو خم

 بهم زد و گفت : یلبخند مسخره ا

 خودت به جرمت اعتراف کن.  یبش ریدستگ نکهیبه نظر من قبل ا ده،ینوچ، رنگت پر_

 گفتم : یگوش یداتوجه به ص یشروع به زنگ زدن کرد، آب دهنمو قورت دادم و ب میلحظه گوش همون

 نه من.  ییبشه تو ریدستگ دیکه با یکس ،یگناهم، تو مجرم یمن ب یدونیتو که خودت م_

 زدو گفت : یچشمک

 . دونهینم سیکه پل میچه کن یول دونمیخودمون باشه، من م نیب نیبب_

 اتاق حرکت کرد و گفت : یانداخت رو شونه اش و به سمت خروج فویک

 .مونهیتو دلم م شهیهم یهست اگه بهت نگم برا یزیچ هی_
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 بهم نگاه کرد و گفت : یجد یگرد کرد و با چهره  عقب

 ... کاش ومدیازت خوشم م _

 حرفشو نزد و پشتشو بهم کرد و آروم گفت : ادامه

 ( یکردیصبر م _)

 بهش نگاه کنم گفتم : نکهیگفت بدون ا یچ دمیصداش آروم بود نفهم چون

 ازت متنفرم؟برعکس من که  _

 ...خداحافظ. ،یبرعکس تو که ازم متنفر_

تصوراتمو خاک  نیراد شهیهم یمن برا یصندل یو نشستم رو زیبه م دمیدستمو مشت کردم و محکم کوب یعصبان

 . سیدست پل دمتیو م یهست یک کنمی...ثابت مشهیزنده نم گهیمرده د هیکردم ، 

گ زن میدوباره گوش رفتم؟یم دیکجا با کردم؟یم کاریچ دیو سر درگم به اطراف نگاه کردم، با رونیشرکت زدم ب از

 خورد مامان بود! تماسو وصل کردم و گفتم :

 بله ؟ _

 و با استرس گفت : عیسر

 ؟یکنیم کاریچ یدار اناید_

 لرزون گفت : ینگفتم، با صدا یزیچ

 خونه باشه؟  ایب عیشده ،سر یاشتباه هی_

 مو گرفتم و با صورت جمع شده گفتم : هیگر یجلو

  گه؟یم شدهیچ_

 که گفت : دیچیپ یگوش یبابا تو یدفعه صدا هی
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 اونجا  یبر دیزنگ زدن گفتن با ی؟ از آگاه شدهیچ اناید_

 و گفتم : هیگر ریز زدم

 برم زندان.  خوامیکنم من نم کارینکردم، بگو چ یبابا من کار_

 بگو دخترم بگو بابا. ؟یکرد کاریمگه چ_

 گفتم : یبگم به سخت یچ دونستمینم

 کاره ام چیمن پاپوش دوخته، من ه یبرا یکی_

 آدرسشو بده و تمام.  یآگاه میبر ایب ست،ین یزیچ_

 . ادیم یک نمیبزار بپرسم بب ست،ین_

 شرکت و گفتم : یبدو رفتم تو بدو

  اد؟یم یکجا رفت؟ ک نیراد_

 :لباشو جمع کردو گفت  یمنش

 بگم؟  دیچرا با_

 زدم : داد

 . گمیچون من م_

 ترس بهم نگاه کرد و گفت : با

 اومده بود رفت.  داریشرکت خر یبرا ادیم یک دونمینم ؟یزنیچرا داد م_

 گفتم : متعجب

 دار؟یخر_
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 94پارت#

 نازک کرد و گفت : یپشت چشم یمنش

 بله. _

 گوشم و گفتم : یرو گذاشتم رو یگوش

 . کنمیم داشیپ کنم،یم داشیرفته... پ_

 جانیترس و ه با

 حرکت کردم. مایفاط یگرفتم و به سمت خونه  یتاکس هیقطع کردم و  رویگوش

ه ک دیچیپ یگوش یتو ییدا ینگفتم صدا یزیزنگ خورد شماره ناشناس بود تماسو وصل کردم و چ میگوش دوباره

 گفت :

ز ا یکی، برو خونه  یکن یخودتو معرف یبر یکن اسکولت گوش یبه حرف اون بابا یوقت خر نش هی،  ییسالم دا_

 . کنمیدارم شبونه از مرز ردت م قیشت،رفیپ امیدوستات من م

 گفتم : هیگر با

  ه؟یمرز چ ؟ییدا یگیم یچ_

 اون با من حبس ماله مرررده،.. نیبب_

 . ییدا_

 مذارینم یحبس ول رمیدنبال کارت پاش برسه خودم جات م فتمیخونه، من م این گمیم نیهم ی.. دِ برایتو دختر اها

  ؟ییاون تو باشه دا یبر قهیدق هی

 باشه، باشه من قطع کنم. _

 نکنن،خدافظ .  تیابیوقت رد هیهم پرت کن بنداز تو جدول  تویبشکن، گوش مکارتتویآره س_

 و قطع کردم.  میشونیپ یتکون دادم و دستمو گذاشتم رو سرمو
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از پشت  مایزدم، فاط فونویآ یو دکمه  ستادمیا مایفاط یشدم پشت در خونه  ادهیپ نیپاک کردم واز ماش اشکامو

 گفت : فونیآ

 . نطرفایجون از ا انایسالم د_

 و گفت : دیباز و منم با عجله وارد خونه شدم، خند درو

 اتفاقا امروز اشکانم نرفت سر کار.  ،یخوش اومد_

 فتم :جلوه دادم و گ یعاد خودمو

 مزاحم نباشم؟ _

 برات.  ارمیب ییچا نیزر نزن بابا، بش_

 با تعجب گفت: مایدر اوردم و خواستم بشکنمش که فاط مویگوش مکارتیلرزون س یمبل نشستم و با دستا یرو

  وونه؟ید یکنیم کاریچ_

 گفتم: یکبفم و با خنده الک یانداختم تو مکارتویشده بودم،س وونهید گفتیم راست

 . یچیه_

 کنارم نشست و گفت : اومد

 خبر خوب دارم برات.  هی_

  ؟یچ_

 و گفت : رونیموقع اشکان از اتاق خواب اومد ب همون

 خانم.  انایسالم د_

 کردم و گفتم : یو احوال پرس سالم

  ؟یشده فاط یچ_
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 زد و گفت : یفیخف غیج

 حدس بزن. _

 چشمامو گفتم : یگذاشتم رو دستمو

 حوصله ندارم بگو. _

 کرد و گفت : یاخم مایفاط

 شده؟  یزیچ_

 بود شروع به آالرام دادن کرد،اشکان با خنده گفت : زیم یموقع لب تاب اشکان که رو همون

 بگه.  کیتبر خوادی. منهیراد_

 درشت کردم و گفتم : چشمامو

 کن.  ن؟وصلیراد_

 وصلو زد و با خنده گفت : دیبا تعجب کل اشکان

 . نیسالم راد_

 با خنده گفت : نیراد

 سالم بابا کوچولو. _

 تا خواست حرف بزنه لب تابو چرخوندم سمت خودم و گفتم : اشکان

 

 95پارت#

 .کنمیم داتیبخدا پ کنمیم داتی؟ پ یکجا رفت_

 دستمو گرفت و گفت: مایفاط
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  ؟یگیم یخاک به سرم، چ _

 و گفتم : دمیکش دستمو

 به سارا تجاوز کرده. نیا اده،یش نیا مایفاط_

 

 

 با بهت گفت : اشکان

  ؟یزنیم هیچه حرف نیزشته ا اناید_

 زل زد تو چشمام گفت.  شیچند ساعت پ نیخودش گفت، اشکان بخدا هم_

 خارج از کشوره. نیراد اناید_ اشکان

 اصرار گفتم : با

 . گهیدروغ م_

که از عکس العمل من تعجب  نیراد شدیقطع و وصل م یتماس کم م،یهمه سکوت کرده بود ز،یگذاشتم رو م سرمو

 کرده بود گفت :

 حرف بزنم.  یخصوص انایبا د خوامیاشکان م_

 . رونیرو گرفت و رفتن ب مایتکون داد و دست فاط یسر اشکان

 نگاه کردم و گفتم : نیبه راد منتظر

 . یکجا فرار کرد ؟یکجا رفت_

 صورتش و گفت : یدستشو گذاشت رو نیراد

 .  نیبب شنویلوک_
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 : زدم داد

 . یکن یخودتو معرف دیبا ،ییبگو کجا_

 چشماش برداشت و بهم نگاه کرد و گفت : یاز رو دستشو

 . شنوینگاه کن لوک_

 با پوزخند گفتم : کا،یآمر_زده کانادا دمینگاه کردم و د شنشیلوک به

 .یتاوان بد دیمن داستان نباف، تو با یبرا نیبب ه،یساختگ_

:  دیپرس شدیعابر که رد م هیبهم نشون داد و از  ابونویخ رون،یو از خونه رفت بلب تابو چرخوند  ریشد و تصو بلند

Aynjachh Kshvryh_? 

 با تعجب گفت : مرده

_What  

 دوباره تکرار کرد  نیراد

_Aynjachh Kshvryh? 

 که مات و مبهوت گفتم : گهید یکیزد و رد شد، خواست بره سمت  نیراد یشونه  یو رو دیخند طرف

 بسه _

 بسازم. تونمیو آدما رو که نم ابونیخ گهید_

 شدم و گفتم : رهینگفتم و با تعجب به صفحه لب تاب خ یزیچ

 ؟ هیکه شرکته ک ی... پس اونینیاگه تو راد_
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 به اطراف نگاه کرد و بعد رو به من گفت : یکالفگ با

 باشه؟  گمیم یگوش کن چ نیبب_

 به خودم اومدم و گفتم : وردم،یکم داشتم از تعجب شاخ در م کم

 . یگیم یچ فهممینم ادهیسر و صدا ز_

 یبه خونه اش برگشت، لب تابو رو شدیقطع و وصل م یو تماس کم کردمیفاصله که من بهت زده بهش نگاه م نیا تو

ول رو با پشت پا ه یصندل یکرد و عقب نرفت عصب ریگ یکه صندل نهیبش یصندل یگذاشت و با عجله اومد رو زیم

 نشست و گفت : زیدوزانو کنار م یداد و انداخت اونطرف و رو

 بفهمه.  یخودمون بمونه، نزار کس نیب دیمسئله با نی، ا نیبب_

 در اومدم و گفتم : یجیگ از

 بود ؟  یپس ک ،یباهاش حرفم شد تو نبود شیساعت پ کیکه  ی! اونفهممیمن نم_

 ت :و گف زیم یرو دیمشتشو کوب یعصب

 برادرمه، گوش کن _

 دهنم و گفتم : یگذاشتم رو دستمو

 به موال .  دیزنیجلل خالق، مو نم_

 چشماش و گفت : یشست و اشاره شو گذاشت رو انگشت

س ک چیخودت نگه دار،باشه؟ به ه شیمثله راز پ نویتو فقط تا اون موقع ا رانیا امیپرواز م نیاالن با اول نیمن هم_

 اشکان و ینگو حت

 . خانومش

 کردم و گفتم : یاخم

 .شمیم چارهیوسط منم که دارم ب نیرفته کجا ا ستیاالنشم فرار کرده معلوم ن نیبشه، هم ریدستگ دیاون مجرمه با_
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اصال  کنم،یحل م زویو همه چ کنمیم داشیپ امیرفتن نداره، من م یبرا ییجا رانیتو ا مونیپدر یاون جز خونه _

 امروزو تحمل کن خوب؟  هیفقط تو  کنم،یم یخودمو معرف یکالنتر رمیم

به  یاومد و نگاه رونیب مایشروع به زنگ زدن کرد، فاط مایفاط یجوابشو بدم که تلفن خونه  یچ کردمیفکر م داشتم

 من کرد و بعد به سمت تلفن رفت و جواب داد،

 ... شما؟نجاستیسالم، بله، بله ا_

 شده؟ یچ_ نیراد

 باشه؟  سیلب گفتم :نکنه پل ریو ز دمیینگاه کردم و ناخونمو جو مایفاط به

 دوباره گفت : نیراد

  شده؟یچ گمیم_

 تکون دادم و با استرس گفتم : دستمو

 نوچ،..ساکت . _

 بهم نگاه کرد و گفت: یچشم ریز مایفاط

 متوجه نشدم.  دیببخش_

 بلند گفت : یدفعه چشماش درشت شد و با صدا هی

  ؟یآگاه یچ_

 برداشتم.  یصندل یاز رو فمویاز جام بلند شدم و ک هوی مایحرف فاط نیا با

 . کننیم رمیدستگ انیم نجامیا دنیفهم_

 گفت: یناباورانه ا یبا خنده  نیراد

  ؟یترسیانقدر م ینکرد یبابا تو که کار_
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 نگاه کردم و گفتم : زدیکه داشت با تلفن حرف م مایبه فاط نیبرادر راد یحرفا یآور ادی با

 برم .  دیبا_

 گفت : لکسیر نیراد

 کجا؟  _

 هم فشار دادم و گفتم : ی، دندونامو رو کردمیو برادرشو درک م نیبود که تفاوت بزرگ راد االن

 من تو دردسرم.  ستیتو که مهم ن یبرا یحق دار ؟ههیانقدر خونسرد باش یتونیچطور م_

 . ستین یکنیکه فکر م ینجوریا_

 هست. _

 .نمتیبب دیبا دمیکن رس ادداشتینوچ، شماره مو _

 سر جام نشستم و گفتم : دینا ام یزیبا به خاطر اوردن چ یکردم ول ادداشتیشو تند تند  شماره

 کجا برم؟  ده،یمنو لو م مایاالن فاط_

 مقدمه گفت: یب نیراد

 برو شرکت. ر،یاز آرش بگ دارویکل_

 تکون دادم و گفتم : سرمو

  ؟یدونیخبر بده نه؟... تو نم هی دیبا ی.. گفتن رفته سفر ولدهیشو جواب نم یکجاست گوش نمدوینم_

به  یوا شدیم ینطوریا نیراد یوقت گهیشدم،د نیراد بیعج یدگیرنگ پر یکه تموم شد به وضوح متوجه  حرفم

 . گفتیبهم نم یخوب زیحسم چ هیحال من! 

 پر استرس زدم و گفتم : لبخند

  شد؟یچ_
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 زدم و گفتم : یداد خفه ا هویو همزمان نفسشو رها کرد و سرشو تکون داد ،  دیبه پشت گردنش کش یدست

 کرده؟  ستیآرشو سر به ن تیاون داداش روان یبگ یخواینم_

 خونه راه رفت و بهم نگاه کرد گفت : یشد و تو بلند

هت ب ویکی یکن ، آدرس خونه  یکنم و باهاش حرف بزنم،تو فقط دست نگه دار و صبور داشیپ امیب دیبا دونم،ینم_

 برو اونجا.  کنمیباهاش هماهنگ م زنمیزنگ م دمیم

 تکون دادم و گفتم : نیبه طرف سرمو

 . کنمیم دایمن اونو پ کنمیم داشینه... من پ ن،ینه راد_

 فت :گ دیتا منو د گفت،یم یزیشدم که با ترس داشت به اشکان چ مایفاط یو متوجه  دمیدو رونیعجله به سمت ب با

 ... اناید_

 و گفت: دیرفتم، اشکان پشت سرم دو رونیحرفشو بزنه و درو باز کردم و ب نذاشتم

 ؟  ستایوا ؟یریکجا م اناید_

 یته بود خونه گف نیپاهام، راد یدور شدم و نفس زنان خم شدم و دستمو گذاشتم رو مایفاط یبدو و از خونه  بدو

 کنم؟ دایاز کجا پ نویپدر ا ی... خونه یپدر یپس رفته خونه  ،یپدر
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گرفتم و آدرسو بهش  یتاکس هیگرفتم و  یتوش برگزار شد جون تازه ا ییایآر یکه مراسم آقا یخونه ا یادآوری با

دم، ز فونویآ یدر خونه گرفتم و دکمه  یجلو یداد و رفتم اونجا، درخونه بسته بود و قفل شده بود، دستمو به نرده ها

بلند شدم و از دور به  ومد،ین یگذشت و بازم کس اعتس کیدر نشستم و منتظر موندم،  یجواب نداد، جلو یکس

 و شکوه خونه نگاه کردم و گفتم : یبزرگ

  ؟ییتو ببرن کجا یمرده شور خودتو اصالت خانوادگ_
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 مانتو مو تکوندم و گفتم : پشت

 یوکه ت یبود! پس اون نیهم که سرم داد زد رات یبود ، اون نیبود و بهم گفت برگردم سر کار راد نجایه اک یپس اون_

 ... شهیرو که نم ییبود!چون کارت دانشجو نیبود؟... مسلماً راد یدانشگاه باهاش بحث کردم ک

  د؟یببخش_

 که حرف زد نگاه کردم و گفتم : یو به کس برگشتم

 سالم. _

 زد و گفت : یا مهیکرده، لبخند نصفه ن شیآرا باًیتقر یبلوند و چهره  یاً قد بلند با موهاخانم نسبت هی

 . دییسالم، بفرما_

 سرتا پاش نگاه کردم و گفتم : به

 هستم.  یندارم ، منتظر کس یکار_

  ؟یمنتظر ک_

 ابرومو انداختم باال و گفتم : یتا هی

 بگم؟  دیچرا با_

 زد و گفت : یا گهید لبخند

 .یستادیما ا یخونه  یچون جلو_

 اشاره کردم و گفتم : ییایآر یآقا یخونه  به

 شماست؟  یخونه  نیا_

 بله. _

 گفتم : یچاره ا یرو نداشتم با حالت ب یحجم بدبخت نیتحمل ا من
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 کو؟  ییایآر یآقا یپس خونه _

 و گفت : ستادیا نهیبه س دست

  ؟یگردیم ییایآر یپس دنبال آقا_

 مشکوک بود!  کمیدختره  نیخورده بودم ا یدست هی

 آره تکون دادم که گفت: یبه معن سرمو

 خونه رو فروختن به ما و خودشون رفتن .  شونیا زمیعز_

  ؟یک_

 . شیسه هفته پ باًیتقر_

 گفتم : یتکون دادم و با لبخند مرموز سرمو

 خونه مراسم ختم مالک دیبعد خر دیآهاا، پس شما لطف کرد_

  د؟یبرگزار کرد نجایا سابقو

 گفت : یمشهود یدستپاچگ با

 .  یگیم یچ زمیعز فهممینم_

 شرکت کردم. ییایآر یخونه مراسم ختم آقا نیهم یتو شیدو هفته پ تی.،من نهاگمیم واضح

 کردم و گفتم : زیزد و بهم نگاه کرد، چشمامو ر خشکش

  ؟یهست یتو ک_

 گفت : یکرد و با حالت تهاجم رییمهربونش تغ ی چهره

 . نمیکنار بب ا،برویدوست دار یسیپل لمیف_

 داد زدم : ضیشد، با غ نشیو سوار ماش برگشت
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 خونه ات؟  یبر یایچرا نم_

 زدم و گفتم : نیزم یبه سنگ فرش ها یگرفت و رفت، لگد نوینداد و گاز ماش جوابمو

 یکنیم ینجوریبه در گاهت کردم که ا یچه گناه ایخدا_

بود! با  نیشدم و نگاه کردم، رات میبه سمت خونه اومد، پشت درخت قا نیماش هیم برم که و خواست دمیکش راهمو

بفروشه و فلنگو  ستیهست و ن یهرچ خواستیاز شرکت برداشت، معلوم بود م شیکه چند ساعت پ یفیهمون ک

 خبر.  یاز همه جا ب ایهم اونور دن چارهیب نیببنده و بره، راد

و بعدشم به سارا  دادمیم حیماجرا و ابهاماتو توض یهمه  سیپل زدمیزنگ م دی؟ اها با کردمیم کاریچ دیاالن با خوب

 فرد متقلبه . هیو  ستین نیراد نیبترسه چون رات نیاز رات دیکه نبا گفتمیم

 ! موی... گوشمویکردم تا گوش فمیدستمو تو ک عیدر خونه رو زد و منم سر موتیر

 بر نداشتم.  مایفاط یاز خونه  مویگوش یوا یا_

 چاقو گرفت جلومو گفت : هی یکی هویو اونطرف نگاه کردم که  نطرفیبه ا مهیسراس

 دختر خوب برو جلو.  هیساکت باش و مثله _

 وحشت به چاقو نگاه کردم و گفتم : با

 باشه، باشه. _

 . نیآفر_

 همون دختره است! نیماش نکهیا دمیقشنگ که دقت کردم فهم میدیرس نیماش هیو به  میتر رفت جلو

 روشن کرد نویزد و ماش یمن پوزخند دنیشدم، دختره پشت فرمون نشسته بود، با د نیماش سوار
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 چاقو نگاه کردم و گفتم : به
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  د؟یدار کاریبا من چ_

 و گفت : دیخند دختره

 که.  یتو با ما کار داشت_

 به چاقو نگاه کردم و گفتم : دوباره

 که با شماها کار داشته باشم.  دمیتون خندمن به هفت جد و آباد_

 از پشت گفت : مرده

 ببر صداتو. _

 دهنمو قورت دادم و گفتم : آب

 چشم._

 . وانیلب گفتم :تو فقط آرا باش ح ریز

 گفت: ضیتر و با غ کیرو اورد نزد چاقو

 گفتم خفه. _

 باشه، باشه. _

 زد: داد

 گفتم خفه. _

 پسره چشم و ابرو اومدم تا نجاتم بده مرده آروم گفت: هی یشدم، برا رهینگفتم و به رو به رو خ یزیبابا، چ ریبم

  ؟یریبم یهوس کرد_

 تکون دادم. نیترس سرمو به طرف با

 .برمیمردم، وگرنه شاهرگتو م یبرا ایچشم و ابرو ن_
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 نگفتم.  یزیچ گهیخون گرفتم و د خفه

 درو قفل کرد و چاقو رو پشتم گرفت و گفت : میشد ادهیخونه همون اطراف نگه داشت و پ هی اطیح یتو

 برو تو. _

 دختره هولم داد و گفت : رن،یگیآدمو گروگان م نجایکوچولو بود، چه خوب که ا ینقل یخونه  هیتو خونه  رفتم

 برو جلوتر. _

بود، تا وارد شدم درو بست و رفت، با ترس  یثله انبارم ییجا هیرفتم  نییبه پله ها پا دمیحرفش گوش کردم ، رس به

 به در مشت زدم و گفتم :

 باز کن درو. ؟یکجا رفت_

 از پشت سرم گفت : یکیکه.  زدمیبه در مشت و لگد م داشتم

  اناید_

 و گفتم : دمیبه در چسب دهیترس

 خدا ای_
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 آروم، منم آرش _

 و ورم کرده اش نگاه کردم و گفتم : یزخم یچهره  به

  ؟یکنیم کاریچ نجایآرش،ا یشد یشکل نیچ..چرا ا_

 اومد و گفت : کمینزد

  ن؟یراد نجا؟یاوردت ا یک ؟یکنیم کاریچ نجایتو خودت ا_
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 . یبدم که بفهم حیبرات توض یچطور دونمینم_

 گونه وچشم ورم کرده است گذاشت و گفت : یکالفه دستشو رو آرش

 بگو.  یخوایم هر جور_

 گفتم : جانیدر نگاه کردم و با ه به

حرف زدم  نیبا راد شیمن خودم چند ساعت پ ن،یداداش راد نهیرات ستین نیراد نجایکه مارو اورده ا ینیا نیب_

 داد اون االن کاناداست....  حیماجرا رو برام توض

 با تاسف بهم نگاه کرد و گفت : آرش

  ؟یباور کرد اتویچرند نیساده لو، تو ا _

 اصرار گفتم : با

 .  دمیخودم د یخودم با چشما_

 و گفتم : میخند

 شماره شو هم بهم داد، من االن زنگ...  نیتازه بب_

 خش دار داد زد : یشماره رو از دستم گرفت و پرت کرد اونطرف و با صدا یعصبان آرش

 یدخمه گرفتارم اون مردک روان نیا یهفته است تو کی شمیم وونهیچرت و پرتارو باور نکن، من دارم د نیا اناید_

 یتو داستان دوقلو ها کنه،بعدیم یسهام دارا چه غلط هیمن و بق هیداره با شرکت و کل سرما ستیکالهبردار معلوم ن

  ؟یکنیم فیمن تعر یبرا یافسانه ا

 رهیخ یرد و بدل نشد، به گوشه ا نمونیب یگذشت و صحبت یساعت مین کیدادم،نزد هیتک وارینگفتم و به د یزیچ

 شده بودم و همه جا غرق در سکوت بود.

 صورتش و سکوتو شکست : یدستشو گذاشت رو د،یدراز کش نیزم یرو آرش

 . نهیبیجارو نم چیچشم سمت راستم ه شمیدارم کور م_
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 رفتم کنارش نشستم به چشمش نگاه کردم و با دلهره گفتم : ینگران با

 ورم کرده.  یلیخ_

 قابل باور بود. ریبرام غ یتیوضع نیآرش تو همچ دنید

  نجا؟یاوردنت ا یآرش چطور_

کرده بود،رفتم در  دایپ یشرکت مشتر ینذاشت آب کفن پدرش خشک بشه بدون خبر دادن به منو سهام دارا برا_

 روز افتادم.  نیخونش تا ازش بپرسم چه خبره که به ا

 دونستمیم

 دوباره شانس خودمو امتحان کردم و گفتم : یول ستیاعصابش مسلط ن یرو یادیچند روزه ز نیا بخاطر

 . ستین نیاون راد_

 چشماشو بست و گفت : آرش

 بس کن لطفا.  اناید_

 داغون شد و داد زدم : اعصابم

که  یبگو خب، حاضرم قسم بخورم اون ستین نیراد گمیم گم،ینم یچیه یه یتوهم، گندشو دراورد گهیخوبه د_

  لماست؟یداستانا و ف یمگه دوقلو فقط تو نهیرات نجایمارو اورده ا

 صورت گرفتم و گفتم : یحرف بزنه که دستمو به عالمت سکوت جلو خواست

 لحظه فکر کن.  هیلحظه، فقط  هی_

 بهش نگاه کردم و گفتم : قهیکرد و حرف نزد بعد چند دق سکوت

  ؟یفکر کرد_

 فوت کرد و گفت : نفسشو
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 آره، همون که گفتم دروغ گفته. _

 .  یزک_

 در و شروع به مشت زدن کردم، دادزدم : یجلو رفتم

 . مایافتاد یریخدا عجب گ یرو باز کن، ا یدر لعنت نیا ایب_

 . دهیجواب نم یخودتو خسته نکن کس_ آرش

 مشت زدم و گفتم : دوباره

 . یکرد ییچه غلطا دونمی،میهست یتو ک دونمیمن که م نیبب_

بازم دهنم از  یول ستین نیراد دونستمیم نکهیچهار چوب در ظاهر شد، با ا یتو نیدفعه در باز شد و قامت رات هی

داشت اما  ینور حالت قهوه ا یتو یکمکیالمصب فقط موهاش  زدیشدم جلل خالق مو نم رهیتعجب باز موند و بهش خ

 نبود .  ینطوریا نیراد

 چهره اش بهم نگاه کرد و گفت : یتو یحالت خاص بدون

 . یکنیوَنگ وَنگ م یلیخ_

 و گفت : ستادیبلند شد و جلوم ا آرش

  ؟یخوایاز جونمون م یچ_

 باال انداخت و گفت : یا شونه

 . ادیازتون در ب یزیفکر نکنم چ دیارزش یب یلیخ_

 پشت آرش در اومدم و گفتم : از

 دهنتو بفهما.  ،حرفیهوو_

 نیگرفتم تا تعادلمو حفظ کنم آرش به سمت رات واریا کف دست به عقب هولم داد، دستمو به دجمع کرد و ب صورتشو

 برداشت و گفت : زیخ



 2 وونهیعاشقتم د

 
325 

 

 شرف.  یب_

 گرفت و دادزد : نویرات ی قهی

 تو چه مرگت شده؟ _

 به من زد و خطاب به آرش گفت : یدیو پل انهیلبخند موز نیرات

 به چشم سمت چپت رحم کن. _

 هول داد عقب و کالفه تو خونه راه رفت تنویهم فشار دادم و را یدندوناشو رو آرش

 

 100پارت#

 

 باهمون لبخند گفت: نیرات

 . دیریتا بم دیمونیم نجایانقدر ا_

 به آرش نگاه کردم و گفتم : دهیترس نیحرف رات نیدرو بست رفت، با ا و

 بمونم.  نجایا خوامیآرش من نم_

ه اتاق نگا واریبه در و د ومدینشست، کم کم داشت اشکم درم نیزم یونجا روو هم دیبا مشتش محکم به در کوب آرش

 کردم و گفتم :

 . یراه ها رو امتحان کرد یچقدر گرمه، همه _

 تکون داد به پنجره اشاره کردم و گفتم : سرشو

 روزه؟  ایپنجره کجاست؟ االن شبه  نیا_

 نگفت، زانو هامو بغل کردم و گفتم : یزیچ بازم
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 . ترسمیم شتریمن ب یزنیتو حرف نم_

 دوباره چشمشو لمس کرد و گفت : آرش

 ... دونمینم شه،یم یچ دونمینم_

گوشه  هیمشت و لگد پروندم که خسته شدم، آرش اصالً حالش خوب نبود  واریگذشت انقدر به در و د یساعت چند

 نگرانش هم بودم، بغضمو قورت دادم و داد زدم : یاز طرف سوختیتب داشت،دلم براش م یبود و کم دهیدراز کش

 کمک.  دیایتوروخدا ب ره،یمیآرش داره م_

که بدم  دمیدیآب هم نم وانیل هی یو من حت سوختیبه آرش نگاه کردم، داشت تو تب م دادیجوابمو نم چکسیه

 زل زدم( واریکنار در بود کنارش نشستم و به د کیکمد نسبتاً کوچ هیدستش، 

 

بود که  یجور هیاتاق  یخوابم برده بود فضا شهیخبر به اطراف نگاه کردم، باورم نم یاز کردم و بب چشمامو

کمد  که در باز شد، پشت ششینشسته بود نگاه کردم خواستم برم پ نیزم یشبه به آرش که رو ایصبحه  دونستمینم

 . دیچیو از درد به خودش پ نیوارد شد با پام محکم زدم پشتش که افتاد زم نیشدم و تا رات میقا

 زدم : داد

 آرش، آرش کمک کن. _

تا خواست  ن،یجونشو باال برد و زد تو صورت رات یمشت ب ن،یبلند شد و خودشو انداخت رو رات یحال یبا ب آرش

 شکمش نشست و گفت : یمشت آرشو گرفت و رو یبه آسون نیمشت دومو بزنه رات

 بابا آرش منم... _

 دستش خالص بشه که با شک گفتم : ریکرد از ز یسع نیرات یفاتوجه به حر یب آرش

  ن؟یراد_

 آره، خودمم _
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 حال گفت: یب آرش

 حرفشو باور نکن. _

 دقت بهش نگاه کردم و گفتم : با

  م؟یباهم حرف زد یبار ک نیآخر_

 . ادیاالن م ریبگ نوی، بابا ا نجایبه وقت ا روزید_

 ت :لب گف ریبه سمت مخالف کرد و ز ینگاه کالفه ا نیراد کرد،یود و ول نمگرفته ب نویراد ی قهیسماجت گرانه  آرش

 شرمنده آرش. _

 کاریچ دونستمیشوکه شده بودم نم ن،یجون افتاد کف زم یبه صورت آرش زد که دستاش شل شد و ب یمحکم مشت

 کولش و گفت : یحالو انداخت رو یآرش ب یبا عجله بلند شد وبه سخت نیکنم راد

 .ایپشت سرم ب _

نفس زنان به سرجاش  نیدر اومد و مانع رد شدنش شد، راد یدست جلو هیکه  رونیسمت در رفت و خواست بره ب به

 کرد و گفت : کهیبا لبخند به چهارچوب در ت نیو به در نگاه کرد، رات ستادیا

  ؟یکجا به سالمت که،یسالم داداش کوچ_

 کولش بود گفت : یهمونطورکه آرش رو نیراد

 برن.  نایبرو کنار، بزار ا _

 و گفت : دهیبوس نویراد یاومد و گونه  کینزد نیرات

 از انقدر خوب بودن؟  یفداکار من، خسته نشد کیداداش کوچ_

 بر آروم نگه داشتنش داشت گفت یکه سع ییقرمز شده بود با صدا نیراد صورت

: 
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 . دهیدختر ترس نیآرش حالش بده ا مونم،یم نجایمنو نگه دار تا تموم شدن کارت ا_

 خنده و گفت : ریبلند زد ز نیرات

 هر سه تاتون هست. ینه؟ جا برا دیباش نجایبرن،همتون ا نایا یبمون نجایتو تنها ا هیچه کار_

خوابوند و سرشو انداخت  نیزم یآرشو آهسته رو نیکرد و لبخند زنان و درو بست و رفت، راد یبا یهرسه مون با با

 و همونجا کنار آرش نشست نییپا

 

 101پارت"<#101پارت#

 نگاه کردم و گفتم : نیراد به

  خواد؟یاز جونمون م یچ کنه؟یم ینجوریآخه چرا ا_

 و گفت: دیکوب شیشونیبا کف دستش چند بار به پ نیراد

 .. یعذاب وجدان، عذاب وجدان لعنت_

 شده بهش گفتم : جیگ

  ؟یچ_

 زانوش گذاشت و گفت : یرو شویشونیپ

 منو بچزونه.  خوادینداره دلش م یبا کس یکار ره،یاز من انتقام بگ خوادیاون فقط م_

  ؟یکرد کاریتو چ ؟مگهیبه چه جرم_

 شد و به اطراف خونه نگاه کرد و گفت : بلند

 . ستیآرش حالش خوب ن د،یخالص بش نجایهر جور شده از ا دیبا ستیاالن وقت حرف زدن ن_

 و گفتم : دمستایا
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 . کردیهفته آرش کشف م کی نیا یوجود نداره، وگرنه تو یراه_

 برگشت و بهم نگاه کرد، متعجب گفتم : نیدفعه راد هی

  ه؟یچ_

 تکون داد و گفت : سرشو

 بشه. یدرست عمل دوارمینقشه دارم، ام هی_

  ؟یچ_

 و گفتم : دمیکش یقیبگم نفس عم یکنم و چ کاریچ دیداد که با حیبرام توض نیراد

 شروع کنم؟ _

 بست و باز کرد، بهش نگاه کردم و گفتم : کباری چشماشو

  ؟یکرد کاریتو چ نیرااد یوا ،یوا_

 بادست اشاره کرد بلند تر داد بزنم، صدامو انداختم پس سرم و گفتم : نیراد

 ؟یکرد یتو چه غلط_

 زد و گفت : یلبخند

 . نهیهم نیآفر_

 زدم : داد

 شما دوتا لولک و بولکم؟ یخره زهر مار، مگه من مس_

 اش و گفتم : نهیرفتم جلوشو محکم زدم تخت س ضیداد با غ یسرشو تکون م کردویهمون لبخند بهم نگاه م با

 . گهیبزن د یزر هی یچرا خفه خون گرفت_

 بسه آروم باش.  انایباشه د_
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 داد زدم: شتریب

 . دمیهمتونو لو م سیدست پل فتمیمرده شور خودتو داداش الدنگتو ببرن به خدا من اگه ب خوام،ینم-

 . فهمهیم نی، االن رات سیه_

 شب نرم بازداشتگاه.  هی یباشم ول نجایروز ا کیبه جهنم بفهمه، من حاضرم تا ابد و _

 و داد زدم: دمیسمت در چرخ به

 ؟یکدوم گور ده،یه باد مداداش گلت داره سر هممونو ب ایب یروان یهو_

 

 102پارت"<#102پارت#

 و داد زدم: دمیسمت در چرخ به

 ؟یکدوم گور ده،یکه داداش گلت داره سر هممونو به باد م ایب یروان یهو_

#######- 

 کرد و گفت : هیتک واریبه د دانهیناام نینشد و جواب ندادم،راد نیاز رات یخبر

 .ادینم گهیبسه اون د_

 آخر، بلند شدم و گفتم : میخونه بمونم زدم به س نیا یقراره تا حاال حاالها تو نکهیفکر ا با

 بمونم.  نجایا تونمیهم نم قهیدق هی گهیمن د ؟یچ یعنی_

 داد زدم : تیو عصبان هیسرشو باال گرفت و بهم نگاه کردم با گر نیراد

 . مونمیجا نم نیمن ا_

تم برداش یکی یکیهم اونجا بود همشو  یچوب یچند تا صندل نیمز یحرکت انداختمش رو هیسمت کمد رفتم و با  به

 گفتم : هیو به سمت در پرت کردم و با گر
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 . خوامیبمونم، نم نجایا خوامیمن نم_

شد و بهم  داریآرش ب یکه حت یشده بودم جور وونهید کردمیو به سمت در پرت م داشتمیدم دست بود برم یهرچ

 داشت آرومم کنه جلو مو گرفت و گفت : یسع نینگاه کرد، راد

 برسه سر قولم هستم.  یبیبهت آس ذارمینگران نباش، من نم_

 دادم و با صورت جمع شده گفتم: هولش

 یشرکت نکبت نیمن از ا یذاشتیاگه همون موقع م ،یمن یایبدبخت یعامل همه  ؟تویمنو نجات بد یخوایتو؟ تو م_

 جانیمنو آرش االن ا مارستانیت هی یبردیتو زودتر م یداداش روان نیبود، اگه ان نیاالن وضع و حال من ا رونیبرم ب

 .  مینبود

 اومد و آهسته گفت : کمینزد گهید کمیفوت کرد و  نفسشو

 ... اناید نیبب _

 درشت کردم و گفتم : ضیبا غ چشمامو

 ؟یدیفهم ؟یدیفهم ،یاریاسممو به زبون ب خوامیو زهر مار، نم اناید_

 موهاش برد و دوباره برگشت سمتم و گفت : یرفت و کالفه دستشو ال عقب

 لحظه به من گوش کن.  هی ن،یفقط منو بب زنم،تویاسمتو صدا نم گهیاصالً د ،یتو بگ یباشه، هرچ_

 بهم نگاه کرد و گفت : نانیانداختم و بعد بهش نگاه کردم، با اطم واریبه در و د یعصب نگاه

 بهم اعتماد کن باشه؟ ،فقطیهم تو هم آرش، هرکار رونیب یبر نجایدم تا تو از ا یانجام م الزم باشه یهرکار نیبب_

 : دیچشماش بود مانع اعتراضم شد، دوباره پرس یکه تو ینانیاطم

 باشه؟ _

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت : نیدفعه در باز شد و رات کینگفتم که  یزیدادم و چ یفیسرم تکون خف به

 گفت: عیبهم نگاه کرد و بعد سر یچشم ریز نیراد ؟یچرا داد و هوار راه انداخت شده؟یچ_
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 . ستین یزیچ_

 گفتم : عیسر

 اتفاقا هست. _

 گفت : یحال یبا ب آرش

 نکن.  نکارویا اناید_

 نگاه کرد و گفت : نیمشکوک به منو راد نیرات

  شده؟یچ_

 به من اشاره کرد و گفت : نیخواست حرف بزنه که رات نیراد

 تو بگو. _

 گفتم : نینگاه کردم و با استرس روبه رات نیراد به

 از دوستاش داده گفته اگه...  یکیآدرسو به  نجایا ادیب نکهیقبل ا نیراد_

 : دیغر یعصبان نیراد

 .اناید_

 توجه بهش ادامه دادم : یب

 من پام س،یکرد آدرسو بدن پل ریگفته اگه د_

 .  دیحاال خود دان کنمیم فیبراشون تعر ازیتا پ ریبشم کل ماجرا رو س ریبخدا اگه دستگ رهیگ

 نگاه کرد و گفت: نیبا خشم به راد نیرات

  گه؟یراست م_
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 نیخنده و به راد ریبه لبخند شد و زد ز لیتبد نیرات تیتکون داد ، عصبان دییتا یبدون حرف سرشو به معن نیراد

 گفت : خنده ونیاشاره کرد و م

 . یگیدروغ م ،یگیدروغ م_

 اش دادو گفت : هیتک واریشو گرفت و به د قهیحمله کرد  نیدفعه به سمت راد هی

  س؟یدست پل یمنو بد یخوایشد؟ م یچ ،پسیدشمنم تو پشتم ایاگه کل دن یمگه تو بهم نگفت_

 دستاش گرفت و گفت : ونیم نویصورت رات یبا مهربون نیراد

 زد و گفت : یلبخند نیباهاتم. رات ایبرن من تا آخر دن نایدروغ نگفتم االنم سر حرفم هستم تو فقط بزار ا _

 

  ؟یگیراست م_

 گذاشت،  نیراد یشونه  یسرشو رو کیکوچ یبچه  هیمثله  نیبغل کرد، رات نویسرشو تکون داد و رات نیراد

 حال لب زد : یباز و بعد به آرش کردم، آرش ب مهین به در ینگاه نیرات ضیرفتارات ضد و نق نیاز ا متعجب

 برو، برو _

 یآشت که باهم نایخودم گفتم ا شیمحکم بغل کرده بود نگاه کردم و پ نویکه راد نیکنم، به رات کاریچ دونستمینم

 هل داد و مثله برق گرفته ها گفت : نویراد نیرات هویفکرا بودم که  نیفرار کنم، توهم ستیکردن پس الزم ن

 .ادینه، نه، من از تو بدم م_

 شد.  نیرات کیبه من انداخت و نزد ینگاه یچشم ریز نیراد

 . یمن تورو دوست دارم تو تنها برادر من نیرات_

 مونده بودم.  یدو راه نیبه در نگاه کردم، ب دوباره

 گفت : یبا ناراحت نیرات
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از من دوست  شتریخوب فقط مال تو بود بابا تورو ب یزایچ ،یتو بود شهیهم یوجود نداره، فقط تو بود یبرادر_

تو  یتو بود هرچ یبود برا دیو تمج فیتعر یهرچ شهیهم یاز تو بزرگتر بودم ول قهیمن دو دق نطوریداشت مامانم هم

 بود مال منه بدبخت بود. یسر

 لب گفت : ریکه ورمش چند برابر شده بود دوباره ز یبا صورت جمع شده و چشم آرش

 . گهیبرو، برو د_

 گفت : نیخطاب به راد نیراد

 یفکر نیمامان و بابا از غصه داغون شدن چرا همچ یتو رفت یمامان و بابا عاشق تو بودن وقت ست،ین ینجوریا_

  ؟یکنیم

 نتونست تحمل کنه و داد زد : آرش

 برو، برو ،برو _

شه و خواست مانع ب دیبه سمتم دو نیرات دمیکه برگشت و نگاهم کرد نگاه کردم و به سمت در دو نیاتبه ر دستپاچه

 محکم نگهش داشت و گفت: نیراد

 ولش کن بزار بره،_

 

 103پارت#

 نیرت کینفس زنان به طرف نزد رون،یتو خونه نبود،بدو بدو از پله ها باال رفتم و از خونه رفتم ب یکس خداروشکر

 خودم گفتم:  شیقدم اولو که برداشتم منصرف شدم، پ یرفتم ول دمیکه د یکالنتر

 باور کنن؟  خوانیم نایداداش دوقلو ان حاال ا نیو راد نیباور نکرد رات شناسهیکه چند ماه منو م آرش

  کردم؟یم کاریچ دیبا ستادم،یو همونجا ا دمیپس کش پا

  کردم؟یاعتماد م دیبا یک به
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 . دیبه ذهنم رس یفکر هویکه  گشتمیمرفته رو داشتم بر راه

 . ثمیم ییدا_

 تلفن رفتم و شماره شو گرفتم ، بعد دو سه تا بوق جواب داد.  یبه سمت باجه  عیسر

  ؟ییسالم فنچ کجا_

 گفتم : متعجب

 منم؟  یدیاز کجا فهم ییسالم دا_

 تجربه.  یاز رو_

 عه؟ _

 . شهیکه اونم حل م ستین زونیم کمیامن و امانه فقط ننه ات  نجایا ؟ییکجا ،یخیآره حاال ب_

 و اضطراب گفتم : جانیه با

 دارم.  اجیبه کمکت احت ییمامانم ... دا یوا_

 اومدم.  یآدرس بده جَلد_

 بهش دادم و گفتم : آدرسو

  ؟یایم یک_

 بزن من اونجام .  شیتار موتو آت هی_

 دونه مو کندم و بالبخند گفتم : هیو صورتمو جمع کردم و  میروسر ریبردم ز دستمو

 بزنم؟  شیخوب کندم حاال آت_

  ؟یناموساً کند_

 . گهیآره د_
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 . سازنیجوک م وتونیک یبا آ دیکنیکارا رو م نیدِ هم_

 اخم گفتم : با

 .  ایباش نجایزدم ا شیآت نویمن کار ندارم ا_

 . عالًیف ،یاوک_

 شد و منم رفتم جلو و بغلش کردم و گفتم : ادهیپ شمیسوار بر موتور اومد پ یینگذشت که دا شتریب قهیدق چند

 قربونت برم چقدر دلم برات تنگ شده بود.  ییدا یوا ،ییدا یوا_

 وآروم زد به پشتم و گفت : دیکش لشیبیبه س یدست ییدا

 . کنهیجممون م ادیکن االن گشت م تیفاصله رو رعا ییآره منم، دا_

 فاصله گرفتم و گفتم : شاز

 . ایاحساس یخدا_

خورده غلط انداز  هی هیظاهر قض نینبود بخاطر هم ادیز ییمنو دا یحرفو بزنه چون اختالف سن نیحق داشت ا البته

م و نگاه کرد ییکالهم پس معرکه بود، به دا خواستنیم ییکارت شناسا گرفتنمونیبودم اگه م یبود، منم که فرار

 گفتم :

 تشنمه .  ییدا_

 گرفت : یمغازه و برام آب معدن رفت

 .ادهیز یلیخ یآب مدن هیپنج تومن  تاًیثیح یول یریبخور جون بگ ایب_

 قلوپ خوردم و گفتم : هی

 گشنمه.  ییرو اجناس دا زارنیابنجا باالشهره پول خون باباشونو م_

 زد و گفت : یلبخند ییدا
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 . میسه تومن بدم اندازه ده تومن فالفل بخور سیسروسلف  میبر ایمنم ناهار نخوردم ب ییدا ولیا_

 بخورم بسه.  کینه همون ک_

 برام گرفت.  کیک هیدوباره برگشت و  ییدا

 شده سه هزار تومن.  یتومن صدیس کیالمروتا ک_

 خوردم و گفتم : کیگاز از ک هی

 کجاست؟  ییدشو ییدا متایدالر گند زده تو ق نیدالر، امون از ا_

 عکس العمل نکهیبدون ا ییدا

 چهره اش نشون بده گفت : یتو یخاص

 به معده ات؟  دیاالن رس_

 یرو رونیاومدم ب ییاز دسشو نکهیبعد ا دیرو پرس ییاز مغازه دار آدرس دسشو ییدهن پر سرمو تکون دادم، دا با

 نشستم و گفتم : ابونیجدول کنار خ

 انقدر حالش خراب بود.  نیخت بخاطر همآرش بدب م،یمون کرد کوفت نداد بخور یشب زندان هیالمصب _

 کرد و گفت : یاخم کوچک ییدا

  ؟یچ_

 و گفتم : میشونیبه پ دمیبه خودم اومدم و با کف دست کوب هوی

 بدوو.  مینجات بد یعوض نیاز دست اون رات نویآرش و راد دیبا میبر ایب ییخاک به سرم دا یوا_

 یعاد یلیپشت مانتو مو گرفته و خ ییدا دمیبرگشتم و د رسم،ینم ییکه متوجه شدم به جا دمیدویبدو داشتم م بدو

 ، دستشو گرفتم و گفتم: ستادهیا

 . گهید میبر ایمانتورو ول کن ب ییدا_
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 خاروند و گفت : شویشونیپ

 پسر؟  ایکه االن گفت اسم دختر بود  نایا_

 درشت کردمو گفتم : چشمامو

 حال آرش بده.  میبر ایب نطور،یسرن آرشم همپ نیو راد نیرات یزنیربط م یچرا حرف ب ییدا_

 ؟ یدار یهمه اجناس مذکر چه سنم نیچشمم روشن، تو باا_

 نفسمو فوت کردم و گفتم : کالفه

 خدا.  یا_

 تونمیکردم بهش گفتم نم فیماجرا رو براش تعر یباهزار بدبخت کرد،یبرداشت م گهیجور د هی گفتمیم ییبه دا یهرچ

 : و گفت دیبه سرم کش یبا لبخند دست ییبهش زنگ زدم حرفام که تموم شد دا نیخبر بدم بخاطر هم سیبه پل

 . ییدا اناید_

 بله؟ _

 . یگیشعر م ینه؟ دار یدیکش یگرسنگ یلیخ_

 گفتم : هیحالت گر با

 

 104پارت#

 وسطه.  یمرگ و زندگ یقانع شو،پا یدوست دار یتورو جون هرک_

 ساعتش نگاه کرد و با آرامش گفت : به

 کنه.  یکل مال و اموالو هاپول خوادیم نیاالن رات یعنیباشه  یگیکه م ینجوریاگه ا_

 باور کرده گفتم : نکهیاز ا یخوشحال با
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 آره، آره. _

 خنده و گفت : ریزد ز هوی

 . لمهیمثله اون ف_

 گفتم : یجد یلیخ

  ؟ییدا یحرفمو باور کن شهیم_

 گفت : دیکه د تمویجد

و کالً خوار کنمیم فیروخوارشو... اهم خف یاموال کس یبرا ارهیدرب یرو که بخواد و گرگ باز یکس چ،یه کنمیباور م_

 .کنمیم فشیخف

 پس.  میبر ییدمت گرم دا_

 .ادیتا ب میدر خونه اش منتظر بمون دیبا_

 آره. _

 موتورش شد و گفت : سوار

از  مثیم ییکه دا یبعد چند ساعت درحال میستادیو پشت در خونه شون منتظر ا آدرسو بگو. آدرسو دادم میبپر بر_

 باز کرد و گفت : شتریچشماشوب ییدا رونیاومد ب یکیباز شد و  اطیدر ح دیکشیم ازهیخم یخستگ

  ه؟یک_

 به لباسش نگاه کردم و گفتم: جانیه با

 . ششیمن رفتم پ نه،یراد _

 نذاشت برم و گفت : ییدا

 چشمم روشن. _
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 بابا.  یا_

 با خنده گفت : ییدا رون،یاومد ب گهید یکیبه زور برم که در باز شد و  اومدم

 ساختن.  یچ سایدهن سرو ن،یاَه، خوار شباهتو بب_

 بودن نگاه کردم و گفتم : دهیهم پوش هیشب یدر گم به هردوشون که لباسا سر

  نه؟یکدوم رات نهیاالن کدوم راد_

 و گفت : دینددوباره خ ییدا

 . فهمهینم یچکیحبس بکشه ه یکیاون  یجا یکی دهیحال م_

  ههَهَهَههه

 نگاه کردم و گفتم : ییاخم به دا با

 ،بسهییدا_

 

 105پارت#

 کردم و گفتم : زیر چشمامو

 بفهمم کدومه؟  یچطور_

 و گفتم : ییدا یشونه  یشدن و حرکت کردن، دستمو چندبار زدم رو نیسوار ماش شونییدوتا

 برو برو.  ییدا_

 داد زد : ییدا م،یرفت نیو رات نیراد نیموتورو گرفت و دنبال ماش گاز

  ست؟یوسط ن یقل سوم یپا یمطمئن ییدا اناید_

 به رو به رو نگاه کنم.  میمستق تونستمینم میکه داشت یشدت سرعت از
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 چطور؟ _

 

 ؟یچ_

 چطور؟  گمیم_

 .ینطوریهم یچیه_

 براش نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 . یگمش نکن_

 گارد گرفت و گفت : ییدا

 تو مشتمه. _

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 تند تر برو.  کمی_

 م،یدیقسمت شمال شهر رس یتو ییالیو یخونه  هیبه  زیو گر بیتعق یا قهیکرد، بعد چند دق شتریسرعتو ب ییدا

بود برگشت به اطراف نگاه کرد و درو  نیرات ای نیراد دونمینمکه  یکیخونه،  یشدن و رفتن تو ادهیشون پ ییدوتا

 در اورد و گفت: شویگوش ییبست، دا

 . سیزنگ بزنم پل_

 شدم و گفتم : مانع

 میتونینم ادیب سیحال اگه پل نیبا ا سیبه پل زدیبرسه وگرنه خودش زنگ م یبیبه داداشش آس خوادینم نینه، راد_

 .میمدرک داشته باش دیبا میثابت کن

 سرشو تکون داد و گفت : ییدا

 اسکولت.  یبه هوشت الزم به ذکره که تکرار کنم هوش تو به سمت ما رفته نه به اون بابا ولیا_



 2 وونهیعاشقتم د

 
342 

 

 خونه نگاه کردم و گفتم : به

 باشه؟  سیکردم زنگ بزن پل ریمن رفتم د ییدا_

در  کیبه دورو بر نگاه کردم و نزد ستادم،یا وارینشون نداد بدو بدو به سمت خونه رفتم و کنار د یعکس العمل ییدا

با کوشش و تقال  کردیبهم نگاه م یهمچنان بدون نشون دادن عکس العمل خاص ییکردم برم باال ، دا یرفتم و سع

 تادم،سیو سرجام ا دمینداره نفس زنان دست از تالش کش یا دهیفا دمید یدر وقت یتا برم باال گشتمیدنبال جا پا م

 اومد و گفت : کمیپشت گردنشو خاروند و نزد ییدا

 . نمیاسکولت رفته، بکش کنار بب یهوشت به همون بابا کنمیحاال که قشنگ فکر م_

خونه و بازش کرد با خنده  یتو دیدر و پر یحرکت رفت باال هیبا  ییدا ستادم،یجمع کردم و بدون حرف کنار ا لبامو

 گفتم :

 من رفتم.  ول،یا_

 برم اومدم

 پشت مانتو مو گرفت و نذاشت برم.  رهدوبا

  ؟یبر یخوایچشمم روشن، دوتا پسر نامحرم تو خونه ان کجا م_

 گفتم : هیحالت گر با

 وسطه.  یمرگ و زندگ یجون ننه ات بزار برم گفتم که پا_

 تو.  امیمنم باس ب شه،ینم یینوچ دا_

 درو بستم و گفتم : عیسر

 . سیکردم زنگ بزن پل رید ستایوا اطیح یفقط تو ایباشه، ب_

 تو.  امیباس ب گمیم_

 کردم و گفتم : یاخم
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 اِ. _

 دستش فرار کردم و گفتم : ریز از

 نره ها. ادتی_

 د،ومینم یکس یرفتم تو، صدا واشی واشیشدم و  مینبود پشت در قا یخونه، کس یخواست حرف بزنه رفتم تو تا

م و شد میتلفن قا زیم هیپشت  عیسر یکس یپا یصدا دنیهال و اطرافو نگاه کردم، باشن یجرعت کردم و رفتم تو

ا پ یپاهامو چشمامو بستم، صدا یرو شتمبا ترس سرمو گذا شد،یتر م کیو نزد کیپا نزد یخودمو جمع کردم، صدا

 خودم جمع شدم. یتو شتریتر شد آب دهنمو با صدا قورت دادم و ب کیبازم نزد

  ن؟یراد ادتهیرو  نجایا_

زده  اسلحه به کمرش هی شدیکه پشتش به من بود نگاه کردم، باورم نم نیاشتم و با ترس به راتدهنم گذ یرو دستمو

 یزخند تلخو با پو ستادیا نیرات یرو به رو نیراد نه،یمنو بب تونستیم ستادنشیکوچولو تو ا ی هیزاو رییتغ هیبود، با 

 گفت :

 رقم خورده.  نجایا میخاطرات دوران بچگ نیاز بدتر و تلخ تر یکیبره،  ادمی شهیمگه م_

 شد و گفت : کینزد نیدو قدم به راد یعصبان نیرات

 تو نه من._

 و گفت : دیکش ینفس کالفه ا نیراد

 . میبفهم بعد اون اتفاق هممون ضربه خورد نیرات _

ر ام حبس کردم و منتظ نهیتو س د،نفسمویکه من بودم چرخ یبه سمت ضیچشماشو با غ یدستشو گذاشت رو نیرات

 گفت: یعصب نیشدم،راتینم دهیکه من پشت سرش د یجور ستادیا نیرات یرو به رو نیاتفاق بودم که راد هی

 د،یکه ضربه خورد فقط من بودم بعد مرگ فرزاد همتون بهم به چشم قاتل نگاه کرد ینه کس د؟یشما ضربه خورد_

  ره؟یم ادمیمن اون زمانارو  یفکر کرد د،یکردیتلف منو از سرتون باز ممخ یتو همتون به بهونه ها کا،یمامان، بابا، را

 داد زد : نیبگه که رات یزیخواست چ نیراد
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ازم  گفتیو م کردیم هیمامان گر شیپ زیر هی کایرا ییتا چند وقت بعد مرگ فرزاد و اون روز کذا رهینم ادمی_

 دیکنبحث ن ادیبا من ز گفتیم کایبه تو ورا شهیمامان هم ؟یومدینم کمینزد شدمیم یعصبان یوقت ادتهی ترسه،یم

 از همتون متنفرم. دیکردیم اراز من فر شهیمثله فرزاد شما رو هم بکشم، آره شما هم دیترسیم

 

 106پارت#

 گرفت و گفت : نویرات یشونه ها نیراد

 .ایکوتاه بو مامان بد بخاطر بابا  کایاصالً من بد را ،یکنیبخدا اشتباه م یکنیاشتباه م_

 پس زد و گفت : نویراد یدستا

ان زند هیاما عوضش منو انداخت زندان  مارستانیبود که نفرستادم ت نیکه اون مثال بابا به من کرد ا یتنها لطف_

 . یواقع

 شد و گفت : خکوبیسر جاش م نیراد

  شد؟یچ_

 و گفت : دیبلند بلند خند نیرات

 هنکیغربت بدون ا یتو ییتنها ؟،یدیمن از خونه فرار نکردم بابا منو فرستاد اونور حاال فهم شیآره هشت سال پ_

، آرزو به دل  فرستادیکه جلوش استخون بندازن تا سرگرم بشه برام پول م یحالمو بپرسه هر ماه مثله سگ یحت

 . یفهمیبرگرد، نه نم میبار بگه دل تنگت شد  هیبار فقط  هیموندم 

 گفت : یبا لحن دلدارانه ا نیراد زنن،یحرف م یدارن راجب چ دمیفهمینم

 زندان.  نداختتیم یتو پسرشو... تو فرزادو کشت دیفهمیخودت بود باور کن، اگه عمو م یکارا برا نیا یهمه _

 گفت : هیو با گر نیینشست و سرشو انداخت پا نیزم یرو نیرات

نکردم که فقط آروم هولش  شیمن... من کار گفتیداشت زور م یبشه تو خودت شاهد ینجوریا خواستمیمن نم_

  فتاد؟یدادم خودش افتاد تو آب خودش ن
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وم حج نیبلند شد و به سمت راد نیرات هویجلو رفت و از پشت سر با انگشتش عالمت داد از اونجا برم ،  یکم نیراد

 برد و گفت :

 رو بچش. یبدبخت یتو مزه  کممیاز من باشه ؟ تو بهتر  یزندگ دیهمه چرا با هیشب زمونیمنو تو همه چ_

  ؟یکنم آروم ش کاریچ_

م کرد و و بلند دیبرگشت و با عجله دستمو کش نیبه سمت اتاق رفت، راد نیشده بود رات رهیخ نیمنتظر به رات نیراد

 گفت :

 بدو بدو.  _

 شدم وگفتم : بلند

  س؟یزنگ بزنم پل_

 شد و به اتاق نگاه کرد و گفت : خم

 آره، برو. _

رد نگاه ک نیو به رات ستادینشستم سرجام جلوم ا اریاخت یهولم دادو ب نیاومد راد رونیاز اتاق ب نیکه برم رات اومدم

 و گفت : نیو آرشو کشون کشون انداخت رو زم ستادیا نیراد یاومد و روبه رو نیرات
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 . ییتو ییایننگ خاندان آر ی هیقاتل و ما نیاز حاال رات_

به سمت  نیموندم، راد نیاز طرف راد یالعمل یافتاده بود نگاه کردم و منتظر عکس نیزم یترس به آرش که رو با

 آرش رفت و کنارش نشست و گفت :



 2 وونهیعاشقتم د

 
346 

 

 . ستین یزیچ ست،ین یزیچ_

 گرفت و گفت : نیاورد و به سمت راد رونیاسلحه شو از پشتش ب نیرات

 ارزه، مثله من باش... آرومم کن.  ینم یزیبرام پَش یکن نیتضم تمویتا امن یلباستو مثله من بپوش نکهیا_

 و گفت : دیناباورانه خند نیراد

 . یآروم ش ینجوریا دینه... تو نبا نینه رات_

 داد زد : نیرات

 بکشش. _

 نیحال کف خونه دراز به دراز افتاده بود،راد یب آرش

 تکون داد و گفت : نیبه طرف سرشو

 نه. _

 گرفت و اسلحه رو گذاشت تو دستش و گفت : نویددست را نیرات

 . گهیبجنب د ،یآرومم کن یخوایم یگیمگه نم_

 یرو نیزد و پرتش کرد اونطرف، با افتادن راد نیراد ی نهیبه س یشد و لگد یعصبان نیاسلحه رو نگرفت رات نیراد

 باال رفته شروع به دست زدن کرد. یچشمش به من افتاد و با ابروها نیرات نیزم

 . نیداداش، آفر نیآفر_

زد و اسلحه پرت شد  نیدست رات ریبه ز یلگد شیانرژ ی هیرو گرفت سمت منو خواست بزنه که آرش با ته ما اسلحه

 شدن  زیمانع شد و باهم گالو نیتا اسلحه رو برداره که رات دیدو نیو اونطرف،راد

 لرزون دو نفر شونو نشونه گرفتم. یبرگشتم و با دستا عیوبرش داشتم سر دمیپربرداشتم و به سمت اسلحه  زیخ

 . دیتکون نخور_



 2 وونهیعاشقتم د

 
347 

 

 داد زدم : دهیترس ستادنیسکوت کردن وا جفتشون

 کنم؟  کاریبگو چ نیراد_

 باهم گفتن : هردو

 . اریبرو کمک ب_

 شده گفتم : جیگ

  

  

 

 

 

 کدومه؟  نیراد_

 منم . _

 به آرش نگاه کردم و گفتم : یچشم ری. ززنهیبه حرفش گوش نده داره گولت م_

 آرش کدومه؟ _

 وگفت: دیچیبا صورت جمع شده از درد به خودش پ آرش

 .دونمینم_

 شون اومد سمتم و گفت : یکی

 بهم اعتماد کن.  نمیمنم، راد اناید_

 دادزد : گهید یکی اون
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 . گهیداره دروغ م اناید_

 هردوشون داد زدم و گفتم : سر

فهمم بپرسم تا ب یچ دونستمیکرده بودم از فرط استرس نم ریگ یدوراه نی. بنطوریبرو عقب توهم هم د،یاین کینزد_

 کدومه.  نیراد

 نمون.  نجایخبر کن ا سیبرو پل_

 جون آرش تو خطره.  یبر دیبار به حرفم گوش کن نبا نیاول یبرا اناینه د_

وارد شد و با  ییاومده دا سیپل کردمیو فکر م وردیداشتم بال در م یخوشحال یشد و درست وقت لحظه در باز همون

 انجام داد و گفت : یشیچندتا مشت زدو حرکت نما یگارد بکسور

 کو کجاست؟ _

 حرص گفتم : با

  س؟یپل یمگه قرار نبود زنگ بزن ییدا_

 به آرش نگاه کرد و گفت: ییدا

 کرده؟  ینجوریا نویا یکدوم المروت_

 رفت کنار آرش و گفت : نهیرات ای نهیراد دونستمیکه نم یکی

 .ستین یچیه شه،یدرست م_

 گفت : ییبه دا رو

 حالش بده.  رونیببرش ب ایهستم ب نجایمن ا_

 شک گفتم : با

  ؟ییتو نیراد_
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 گفت : کالفه

 .کنمیتو با آرش برو من خودم مشکلمو حل م ستیحرفا ن نیاالم وقت ا_

 گفتم : ششویبود، رفتم پ نیحساب راد نیبا ا پس

 نذار دست از پا خطا کنه.  ریاسلحه رو بگ نیا ایب_

 کولش و گفت : یآرشو گذاشت رو ییدا

 ات جوم بخوره.  وونهیداداش د نیفقط تااون موقع نذار ا ادیاالن م ن،یخبر دادم اقا راد سیبه پل_

 رو ازم گرفت و گفت : اسلحه

 . دیباشه، شما بر_

 برم که با چشماش بهم عالمت داد  ییانداختم ساکت بود هنوز شک داشتم، خواستم دنبال دا نیبه رات ینگاه

 گرفتم و گفتم : یکیاسلحه رو از دست اون  هوی

 . رشیبگ نیراد_

 و با خنده گفت : دیرو تو هوا قاپ اسلحه

 دیتکون نخور چکدومیه_
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بهم نگاه کرد و بدون  نی، راد نیبود نه راد نیرات نیخورده بودم ا یتدس هی م،یشونیکف دستم محکم زدم رو پ با

 چهره اش گفت : یتو یحالت

 به اون؟  یدیم یریگیتو اسلحه رو از من م_
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 گفتم : یناراحت با

 . ییخوب فکر کردم تو_

 داد زد : نیدرو باز کرد تا بره که رات ییدا

 سر جات.  ستایوا یمگه کر_

اخم و  نگاه کرد وبا نیو به رات دیکش لشیبیبه س یشو داد جلو و دست نهینشوند و س یصندل یآرشو آهسته رو ییدا

 که دلمو قرص کرد گفت : یجذبه ا

 چِقِل؟  یگفت یچ_

که  یو از گارد دیبادش خواب ثمیم ییکرد، دا کیشل ییهوا ریهم فشار داد و دوتا ت یدندوناشو رو یعصب نیرات

 گرفته بود خارج شد و گفت :

 . یشیم یباشه بابا،چرا عصبان_

رد که ک کیشل نیبه آسمونو زم گهید ریدو سه تا ت انهیناش نینگاه کردم، رات نیکالفه فوت کردم و به راد نفسمو

 شد و داد زد : زیصبرش لبر نیراد

 . یتو بگ یباشه، باشه هرچ_

 جب گفت :متع نیبه سمتم حجوم برد و بازومو گرفت، راد هویزد و  یحیلبخند مل نیرات

  ؟یکنیم کاریچ_

 حجوم برد : نیزد باال و به سمت رات رتشیرگ غ ثمیم ییدا

 . یپابوست روان ارمیناموستو م_

 یاز ته دل دستمو گذاشتم رو نیزم یرو ییکرد، با افتادن دا کیرو نشونه گرفت و شل ییدا یپا ضیبا غ نیرات

 گفتم : دهینشستم و ترس ییزدم،کنار دا غیگوشامو ج

 شده.  یپات خون ییدا ،ییدا_
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 دستمو گرفت و گفت : ییدا

 جون.  یی... حاللم کن... دامهیلحظات آخر زندگ گهید_

 کرد و گفت : ینیعقب نش نیرفت، رات نیخونه چرخوند و به سمت رات ینگاهشو کالفه تو نیراد

 . کنمیم کیجلو که شل این_

 حوصله گفت : یب نیراد

 بکن.  یبکن یخوایم یهر غلط_

 صورتشو جمع کرد و با درد گفت : ییدا

 . رمیمیآخ... دارم م_

 نگاه کردم و گفتم : پاشو

 من بود. ریهمش تقص ییبرات دا رمیبم_

 دستش و گفتم : یدرشت شده دستمو گذاشتم رو یگلومو محکم گرفت، با چشما یکی هویکه  زدمیحرف م داشتم

 ولم کن. _

 نفس زنان گفت : نیرات

 . ترکونمیبکن وگرنه مغزشو م گمیرو که م یکار نیراد_

 قرمز شده داد زد : یبا چشما ییسرم و فشار داد، دا یرو گذاشت رو اسلحه

 با من حرف بزن.  ایب دهیتر از خودت رس فیالمروت زورت به ضع_

 چشماش یکه تو یبا ترس نیراد

 بود گفت : مشهود

 . ینداره، تو با من طرف یریتغص چیاون دختر ه نیرات_
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 که از شدت فشار چشمامو بستم. یسرم فشار داد جور یرو شتریاسلحه رو ب نیرات

 .شهی،همیآدم خوبه باش یدوست دار شهیهم_ نیرات

 زد و گفت : یپوزخند نیراد

 قانعت کنم.  تونمینم رهیحرف تو سرت نم_

 سابقه بود  یکه ازش ب یتیعصبان با

 باال برد و گفت : صداشو

  ستم؟یولش کن بزار بره مگه طرف حسابت من ن گمیم_

پاهاش له کرد،  ریاورد و ز رونیشو ب یرو گشت و گوش ییدا یبایکه دستش دور گردن من بود خم شد و ج همونطور

 باال اشاره کرد و گفت : یطبقه  یبعدش با چشم به پله ها

 برو، نه اول دستاتو بزار رو سرت بعد برو. _

 گفت : یعصب یو به سمت پله ها قدم برداشت و با خنده حرفشو گوش کرد  نیراد

 . نیرات یمسخره شو در اورد گهید_

 از اعصاب و روان خرابش بود کرد و گفت : یکه ناش یبلند ییبا خنده ها نیرات میسرش حرکت کرد پشت

 اونه .  ینفر بد یبهش خبر بد شدیچه خبر؟ کاش م کایاز را یبرو حرف نزن، راست_

د و نگاه کر زدمیبرگشت و به من که از ترس حرف نم نیراد م،یدیکه تموم شد و به پشته بوم رس یکی یکیها  پله

 گفت :

 باشه؟  شتمینترس من پ_

خنده دستشو  ریو من اشاره کرد و زد ز نیو به راد دیخند نینگاه کردم، رات نیدادم و به رات یفیتکون خف سرمو

 . دیه کرد و خنددلش و دوباره به هردومون نگا یگذاشت رو

 من نه؟  هیاالن کجاست؟ تازه شده شب یو اکشن بود، راست یاحساس یعاشق صحنه ها ،یسارا خال یجا_
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 حبس کردم و گفتم : نهینفسمو تو س یسخت به

 . یاریبه تمام ع یروان هیتو _

 هولم داد و گفت : نیسمت راد به

 اِ؟ _

 اومد که دادزد : ثمیم ییدا یموقع صدا همون

 جواب بده.  انا،ید_

 اسلحه رو به سمتم گرفت و گفت: نیرات
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 بار جوابشو بده.  نیآخر یبرا_

 با آرامش شمرد : نیشده بود نگاه کردم رات رهیکه با ترس بهم خ نیو مبهوت به راد مات

 . کی_

 معجزه بودم.  کیصورتم و منتظر  یگذاشتم رو دستمو

 دو._

  ره؟یمیآدم م ییکشک یکشک نیبه هم یعنیلب خدا رو صدا زدم  ریهم فشار دادم وز یمحکم رو چشمامو

 سه. _
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و به  دیآغوشش کش یمنو تو یلحظه حس کردم کس هیاومد و  کیشل یچشمام بود صدا یکه دستم رو همونطور

م و دورو بر نگاه بود که فضارو پر کرده بود چشمامو باز کرد نیبلند رات یخنده ها یصدا ن،یزم یشدت افتادم رو

 گشادشده از ترس بهم نگاه کرد وگفت : یبا چشما نیکردم، راد

 نشد؟ تیزیچ ؟یخوب_

 آ..آره _

 لب گفت : ریمحکم به خودش چسبوند و ز سرمو

 خداروشکر، خداروشکر._

 با خنده گفت : نیرات

 ینجوریا نویمن ا یصحنه ها رو ثبت کنم،دِ آخه فکر کرد نیا تونستمیحال کردم کاش م یلیچقدر باحال، خ_

 . یداداش جون یخالصش کن دیخودت با کشم؟یم

 گفت : یمنو از خودش جدا کرد و بلند شد و عصبان نیراد

 . یاحمق روان_

 گفت : ییکذا یداد و با همون خنده  یجاخال نیسمتش حمله کرد رات به

 .  هیه بقداداشتو بزن تو هم مثل ایب ایب نیآفر_

 مادرم. میبه تنها فرشته زندگ میتقد

 

 از طریق لینک زیر دیرمانکده مراجعه کن تیبه سا دیتوانیرمان م نیمطالعه ادامه ا یبرا
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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